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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

باخلري  يبشر  شيء  ال 
ويعطي بارقة أمل للبنانيني 
به  يتخبط  مما  للخروج 
لبنان من انهيارات شاملة 
مالية واقتصادية ومعيشيا 
وقضائية،  وسياسية 
بالقول  لنفسي  وامسح 

ودينية أيضا.
فماليا واقتصاديا، »طار« 
اىل  سعره  ليصل  الدوالر 
حيث  لبنانية،  ألف   35
الغالبية  بامكان  يعد  مل 
العظمى من الشعب تأمني 
أما  اخلبز،  ربطة  حتى 
املوظف فان أجره الشهري 
مل يعد يكفي بدل تنقالت، 
املوقرة  دولتنا  تعمد  ومل 
على القيام بأي اصالحات 
مالية، حتى انها مل ترشق 
بوردة،  بأمره«  »احلاكم 
رغم التحقيقات اليت جتري 
حبساباته املالية والعقارية 
دول  ست  من  اكثر  يف 
أوروبية، حيث أصم املدعي 
عويدات  التمييزي  العام 
أذنيهما  ابراهيم  واملالي 
عن مطالبات جلان التحقيق 

بالتعاون  هلما  الدولية 
ذلك..  يرفضان  زاال  وما 
مع  التحقيق  ألن   ملاذا؟ 
وادانته سيكشفان  سالمة 
الكثري من صفقات الفساد 
للمافيا السياسية واملالية 
زال  ما  نعم  واملصرفية.. 
يرفضون  الكرام  قضاتنا 
وسياسيونا  التعاون 
األشاوس يرفضون القيام 
حّث  رغم  اصالحات   بأي 
»البنك الدولي لبنان على 
اإلسراع بوضع وتنفيذ خّطة 
للخروج  الشامل،  للتعايف 
االقتصادية  األزمة  من 
اليت تعصف به منذ 2019، 
لتسجيل  البالد  ودفعت 
اقتصادي  انهيار  أكرب 

ونقدي«.
نستبشر  كيف  سياسيا، 
باخلري يف ظل اعادة انتخاب 
بري رئيسا جمللس النواب 
كل  عن  الذي سكت  وهو 
والسرقة  النهب  عمليات 
املربجمة للوطن واملواطن، 
جملسه  جبوارير«  و«ضّب 
الكريم كل مشاريع قوانني 

االصالح، وخاصة النتعلقة 
اجلنايات  مبحكمة  منها 
املالي  والتدقيق  املالية 
السرية  ورفع  اجلنائي 
املصرفية عن كل من يعمل 
يف الشأن العام.. فبعد ان 
أكمل الرئيس بري واليته 
يطفئ  هو  ها  السادسة 
و«العمر  السابعة  مشعته 
تستحضرني  وهنا  كلو«.. 
الكبرية  املطربة  أغنية 

»بدنا  تقول  اليت  فريوز 
بقيو« وأمسح  باللي  نكّمل 
عليها  أضيف  ان  لنفسي 
وزاد  بقيو«..   »وعاللي 
اجمللس  هذا  بلة  الطني 
يف  املزركش  اجلديد 
ان  حيث  اخلارجية  والءاته 
»طلع«  منهم  كبريا  قسما 
بأموال املنظمات »اخلريية« 
االمم  ومنظمات  الغربية 
املتحدة NGO's إضافة اىل 
ومن  السفارات،  أموال 
والء  يكون  ان  الطبيعي 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

اللـواء إبـراهيم: ال يـحق للعدو اسـتخراج الـنفط او الـتصرف بـأي شـيء شـمال اخلط 29
 ملست قلقا أمريكيا كبريا حيال خماطر االنهيار االجتماعي بسبب االنهيار االقتصادي والنقدي

حساب  على  للخارج  هؤالء 
املصلحة الوطنية حيث ان 
بياكل  »اللي  يقول  املثل 
بدو  السلطان  خبز  من 

حيارب بسيفو«.
ملفات  كل  رغم  قضائيا، 
املال  ونهب  الفساد 
يف  »تنام«  اليت  العام 
الفاسد  القضاء  جوارير 
نرى  فاننا  واملسيس، 
التفتيش  هيئة  رئيس 
بركان  القاضي  القضائي 
يغط  كان  الذي  سعد، 
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Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
 All Types Of Sewing & Alterations

MB: 0425 338 497

Address:129 Canterbury Road Canterbury 
Call  HUSS on:  0425 338 497

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

 خـربة أكـثر مـن 25 سـنة
تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة 

النسائية والرجـّالية
صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم.. أسـعار مدروسة.

البنك الدولي: على لبنان املسارعة بتنفيذ خطة تعاٍف شاملة.. القاضية عون: سأبقى أمينة لقسمي ولقول احلق و ما حيصل يف القضاء مؤسف جدا

لسنوات  عميق  ُسبات  يف 
العني  »داير«  وسنوات 
العمياء واالذن الصماء عن 
»مغارة  يف  جيري  ما  كل 
علي بابا« القضائية، نراه 
ُسباته  من  فجأة  يصحو 
على صوت احلق واحلقيقة 
القاضية  به  تصرخ  الذي 
بالنسبة لكشف  غادة عون 
املالي،  الفساد  منظومة 
من  ذلك  يستتبع  ما  بكل 
الفساد  ملافيا  كشف 
أصل  هو  الذي  السياسي 
بتحويلها  ويقوم  البالء، 
التأدييب  اجمللس  اىل 
يف  امامه  ستمثل  حيث 
أن  جيب  نعم  اجلاري..   8
من  ليست  ألنها  تتأّدب 
الفاسدين  القضاة  طينة 
وخاصة  واملسيسني، 

املناصب  يف  الذين 
أمثال  العليا  القضائية 
التمييزي  العام  املدعي 
واملدعي  عويدات  غسان 
ابراهيم  العام املالي علي 
التفتيش  هيئة  ورئيس 
»الربكان«  هذا  القضائي 
الذي انفجر ليقذف »محمه« 

على ما بقي من الدولة.
ان  فيكفي  دينيا  أما 
احلمر«  »اخلطوط  نذكر 
املفيت  وضعها  اليت 
السنيورة  حلماية  دريان 
حلماية  الراعي  والبطريرك 

سالمة.
نعم الوضع ال يبشر باخلري 
خصوصا بعد األخبار - اليت 
لنا  محلها  اليت   - نعرفها 

الكونغرس يطالب بايدن مبعلومات عن 
كيفية إنفاق أموال املساعدات ألوكرانيا

التتفاصيل على الصفحة 21

اللواء عباس ابراهيم

األمني العام لـ«الناتو«: علينا 
االستعداد لطول أمد احلرب يف أوكرانيا

التتمة على الصفحة 21

حللف  العام  األمني  أعرب 
مشال األطلسي، »الـناتو«، 
عن  ستولتنربغ،  ينس 
»العملية  أّن  اعتقاده 

يف  الروسية  العسكرية 
على  ستنتهي  أوكرانيا 
طاولة املفاوضات«، معتربًا 

واشنطن: كييف هي اليت ستحدد مدى 
صواريخ »هيمارس« األمريكية

التتفاصيل على الصفحة 21



Page 2صفحة 2     

لـبنانيات

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 

التضامن  وزيرة  جددت 
االجتماعي يف احلكومة املصرية 
على  التأكيد  القباج  نيفني 
بالوقوف  »دعم مصر وتعهدها 
جانب  إىل  واملستمر  الدائم 
الشقيق«،  اللبناني  الشعب 
مع  الكامل  »التضامن  مؤكدة 
األشقاء اللبنانيني يف الظروف 

اليت ميرون بها«.
مطار  اىل  القباج  وصلت  فقد 
األول،  أمس  مساء  بريوت، 
رفيعة  زيارة  يف  للمشاركة 
وزراء  جملس  لوفد  املستوى 
العرب  اإلجتماعية  الشؤون 
حيث  العربية،  الدول  وجامعة 
وزير  املطار  يف  استقبلها 
حكومة  االجتماعية يف  الشؤون 
حجار  هيكتور  األعمال  تصريف 
وسفري مصر يف لبنان الدكتور 

ياسر علوي.
»دعم  على  القباج  وشددت 
للشعب  العربية  مجهورية مصر 
احلكومة  خالل  من  اللبناني 
ووزارة  عام  بشكل  املصرية 
بالتعاون  االجتماعي  التضامن 
والسكان  الصحة  وزارة  مع 
بكافة جماالته  املدني  واجملتمع 
بشكل خاص«، موضحة أن هناك 
بني  دائما  وتنسيقا  »تعاونا 
الوزارات املصرية يف ما يتعلق 
وزارات  وخصوصا  لبنان  بدعم 
والسكان  والصحة  اخلارجية 

والتضامن االجتماعي«.
وأشارت اىل أن برنامج زيارتها 
للبنان »يتضمن زيارات ألماكن 
خمتلفة لتبادل اخلربات واالطالع 
اللبناني  الشعب  مبادرات  على 
الذي مير بظروف صعبة وأثبت 
أن قدرته على الصمود قوية«، 
»تبادل  على  حرصها  مؤكدة 
الدول  مع  املشرتكة  الزيارات 
العربية، باإلضافة إىل اللقاءات 
لفتح  عمل  وورش  والندوات 
لعرض  أوسع  بشكل  الباب 
املتميزة  املصرية  التجارب 
جتاربهم  من  واالستفادة 

املختلفة«.
مساندة  »استمرار  أكدت  كما 
كافة  من  اللبناني  الشعب 

وزيرة التضامن اإلجتماعي املصرية وصلت اىل بريوت: 

جندد الدعم الكامل لألشقاء 
اللبنانيني على مجيع املستويات

»الفرتة  النواحي«، موضحة أن 
من  دعم  هناك  كان  املاضية 
مستوى  على  املصرية  الدولة 
والطبية  اإلغاثية  املساعدات 

والغذائية«.
من  »اهلدف  أن  إىل  ولفتت 
يف  املشاركة  هو  لبنان  زيارة 
الشؤون  وزراء  جمللس  اجتماع 
باإلضافة  العرب،  االجتماعية 
مصر  وتعهد  الدعم  جتديد  إىل 
إىل  واملستمر  الدائم  بوقوفها 

جانب الشعب اللبناني«.
»برناجمي  أن  اىل  وأشارت 
األسرة  و«تنمية  كرمية«  »حياة 
أضخم  من  هما  املصرية« 
العامل  يف  التنموية  الربامج 
واليت تنفذها الدولة مصرية«.

اجتماع  يف  مشاركتها  وعن 
الشؤون  وزراء  جملس 
أوضحت  العرب،  االجتماعية 
أنها ستستعرض »جتارب مصر 
املتميزة يف عدة جماالت أبزرها 
دعم ورعاية ذوي اإلعاقة، حيث 
استضافت مصر أكثر من لقاء 
خالل الفرتة املاضية حول هذا 
الشأن حتت رعاية جملس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب، كما 
يتناول النقاش كيفية التعامل 
شئون  يف  االعاقة  ذوي  مع 
الطوارىء وكيفية تفادي حدوث 
إعاقات يف أوقات الطوارىء«.

تستعد  »مصر  أن  إىل  ولفتت 
لألسر  معرض  الستضافة 
املنتجة العربية واملقرر انعقاده 
أو  سبتمرب  شهر  خالل  مبصر 
احلرف  حول  املقبلني،  أكتوبر 
الرتاثية واليدوية على مستوى 
اعرتافا  وذلك  العربية،  الدول 
من مصر بقيمة الرتاث العربي 
التمكني  ولدعم  واملصري 
املنتجة  لألسر  االقتصادي 
خاصة  وبصفة  عام  بشكل 
أن  مؤكدة  العربية«،  املرأة 
هذه  تنظيم  يف  متيزت  »مصر 
حيث  املعارض  من  النوعية 
تستهدف هذا العام تنظيم 20 
العام  هذا  لـ«ديارنا«  معرضا 
بعدما  اجلمهورية  مستوى  على 
املاضي يف  العام  خالل  جنحت 

تنظيم 12 معرضا«.

يتضمن  »االجتماع  أن  وذكرت 
دعم  سبل  حول  لقاء  أيضا 
أنها  إىل  مشرية  املسنني«، 
يف  فريدة  »جتربة  ستعرض 
هذا الشأن حيث وضعت مصر 
وألول مرة قانونا حلماية ورعاية 
وتأهيل املسنني«، موضحة أنها 
ستقوم »مبشاركة هذا القانون 
وتأثريه مع الوزارء املعنيني يف 

الدول العربية«.

املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الذهيب  اليوبيل  قداس  الراعي 
قدامى  رابطة  لتأسيس 
اإلكلرييكية البطريركية املارونية 
يف كنيسة اكلرييكية مار مارون 
العام  األمني  مبشاركة  غزير   -
لسينودس األساقفة الكاردينال 
ماريو غريك ، النائب البطريركي 
جونية  أبرشية  على  العام 
نبيل  أنطون  املطران  املارونية 
البطريركي  العنداري،النائب 
غزير  إكلرييكية  على  املشرف 
رئيس  كرم،  بيرت  املطران 
جورج  املونسنيور  اإلكلرييكية 
القداس  يف  وعاونه  سعد،  أبي 
لفيف من املطارنة والكهنة، يف 
املارونية  الرابطة  رئيس  حضور 
رئيس  كرم،  خليل  السفري 
ميشال  املاروني  العام  اجمللس 
بيار  كسروان  متى,قائمقام 
كساب، االمينة العامة للمؤسسة 
املارونية لالنتشار هيام البستاني 
اإلكلرييكية  وقدامى  وفعاليات 

وحشد من املؤمنني.
القى  املقدس  اإلجنيل  بعد 
لراعي عظة بعنوان »ورمحته من 
جيل اىل جيل« قال فيها:« كم 
باليوبيل  معا  حنتفل  أن  يسعدنا 
قدامى  رابطة  لتأسيس  الذهيب 
اإلكلرييكية البطريركية املارونية، 
الثالثة:  أماكنها  من  املتخرجني 
مارون-غزير،  مار  إكلرييكية 
عبدا-هرهريا،  مار  وإكلرييكية 
أنطونيوس-عني  مار  وإكلرييكية 
ورقة، وأن ننشد مع كل القدامى 
»تعظم  العذراء:  السيدة  نشيد 
نفسي الرب ... ألن رمحته من 
و   46  :1 )لو  جيل«  إىل  جيل 
50(. وقد إختارته الرابطة شعارا 
يف  رسالتها  ليكون  ليوبيلها، 
الدعوة،  كانت  فالرمحة  احلياة. 

وبالرمحة الرسالة يف احلياة«.
أهنئ  أن  لي  »ويطيب  وتابع: 
أعضاء  كل  مجيعا،  بامسكم 
هيئتها  األخص  وعلى  الرابطة، 
اإلدارية ورئيسها الدكتور أنطوان 
إعداد  على  نشكرها  وأن  سعد، 
بالتعاون  وتنظيمه  اليوبيل  هذا 
إدارة  ومع  األعضاء  مجيع  مع 
تستضيف  اليت  غزير  إكلرييكية 
مبادرة  نقدر  كم  اإلحتفال. 
بإصدار  املناسبة  يف  الرابطة 
إنه  والدليل«.  اليوبيل  »كتاب 
حيتوي  أساس  تارخيي  مرجع 
الكثري من املعلومات يف قسميه. 
ومقاالت  أحباثا  جند  األول،  يف 
قيمة ختتص بالتنشئة الكهنوتية 
مراحلها،  عرب  إكلرييكياتنا  يف 
وبالدعوات، وبالرابطة يف نشأتها 
الرابطة  ومبؤسس  وحاضرها، 
املرحوم املونسنيور حارث خليفة 
اإلكلرييكيات يف  »بأبي  امللقب 
لبنان«. أما القسم الثاني، الذي 
يستحق كل ثناء وتقدير، فيجمع 
هذه  يف  مروا  الذين  كل  أمساء 
وهذا  وعناوينهم.  اإلكلرييات 
من  الكثري  اقتضى  شاق  عمل 
البحث والتنقيب. فنشكرهم من 
يفيض  أن  اهلل  ونسأل  القلب، 
وتضم  وبركة.  خري  كل  عليهم 
فيها  عاشوا  الذين  كل  الرابطة 
بطاركة  بينهم  ومن  وتنشأوا. 
وعلمانيون  ورهبان،  ومطارنة 
وعملهم  روحانيتهم  محلوا 
وقيمهم منها وعاشوا يف اجملتمع 
مبسيحيتهم،  المعني  املدني 
اليت  العامة  وباملسؤوليات 

الراعي ترأس قداس اليوبيل الذهيب لرابطة قدامى اإلكلرييكية املارونية:

لالسراع بإقرار اإلصالحات والتدقيق خبطة التعايف ألنها وضعت على حساب املودعني

مبواهبهم  ملعوا  كما  تولوها، 
عدد  ففاض  واخلارج.  لبنان  يف 
األربعة  على  إليها  املنتسبني 

آالف«.
هذه  نقدم  »اننا  اىل  واشار 
شكرهلل  ذبيحة  اإلهلية  الذبيحة 
مسرية  من  سنة  اخلمسني  على 
رابطة القدامى هذه، »ورمحة اهلل 
ترافقها من جيل إىل جيل« )لو 
1: 50(، وذبيحة التزام مبسريتها 
املتجددة، بنعمة الروح القدس. 
تأسيسها  منذ  الرابطة  وجتهد 
تنطلق  اليت  على جتسيد هويتها 
بنية  يف  العضوي  ارتباطها  من 
امناء  وعلى  املارونية،  الكنيسة 
امللتزمة  املسيحية  الشخصية 
يف  املتجذر  الرتاث  بتعزيز 
األنطاكية،  املشرقية  احلضارة 
العدالة  وقيم  االنسان،  وحقوق 
رمزية  وبتحصني  والسالم: 
الرائد  التارخيي  ودورها  بكركي 
والفاعل؛ وبدعم االكلرييكية بكل 

الوسائل املتاحة.
مدى  على  الرابطة،  جنحت  وقد 
هذا التاريخ، يف حتقيق الشركة 
بني االكلريوس والعلمانيني يف 
رسولية الشهادة ملبادىء االجنيل، 
ويف املساهمة يف حتسني ادارة 
املؤسسات الكنسية، ويف اصدار 
املوسوعات والكتب واملنشورات 
اقامة  ويف  الرصينة،  العلمية 
باالضافة  والندوات،  املؤمترات 
االجتماعية  النشاطات  اىل 
اتاحت ألعضائها  اليت  والثقافية 
التالقي يف اطار حتقيق اجنازات 

عديدة ومفيدة«.
واردف: »عندما عظمت مريم اهلل، 
تنبأت على أن »رمحته تدوم من 
جيل إىل جيل«)لو 1: 50(، ذلك 
أن العامل ال ميكن أن يعيش بعيدا 
عن النزاعات واحلروب، من دون 
دون  ومن  جهة،  من  اهلل  رمحة 
رمحة الناس بعضهم لبعض. إن 
معظم الشعوب يعيشون يف قلق 
واقتصادي  قلق سياسي  خانق: 
ومعيشي، قلق من اجلوع واحلرمان 
والفقر؛ قلق من عدم اإلستقرار 
املعيشي واألمين والغذائي؛ قلق 
فيما  حاقدة،  ظاملة،  عدالة  من 
العدالة فضيلة باألصل كأساس 
إىل  دائمة  ولكنها حباجة  للملك. 
احملبة، إىل الرمحة، إىل املشاعر 
ظلما  تصبح  ال  لكي  اإلنسانية، 
سر  يف  جتلت  فالرمحة  ثقيال. 
ليفتدي  وقيامته،  املسيح  موت 
البشر أمجعني، من أجل العدالة، 
»من  البشرية   أبدا  ترافق  وهي 
تنبأت  كما  جيل«،  إىل  جيل 
نسيبتها  بيت  عتبة  على  مريم 
من  تقتضي  لكنها  أليصابات، 
كل إنسان أن يعيشها وميارسها 
بدوره، يف العائلة واجملتمع، يف 

يعيش  لكي  والدولة،  الكنيسة 
اجلميع بسالم«.

حنتاج  ما  »أحوج  ان  اىل  ولفت 
إليه اليوم يف لبنان هو فضيلة 
الرمحة والسيما عند حكام الشعب 
التشريعية  صالحياتهم  مبختلف 
واإلجرائية والقضائية واإلدارية، 
خادمة  هي  العدالة  ففضيلة 
واملتجردة.  الوضعية  احلقيقة 
إن إنعدام احلقيقة والعدالة شرع 
األبواب واسعة أمام الفساد بكل 

أبعاده، فانهارت البالد«. 
للمجلس  نبارك  »فيما  وقال: 
ونائبه  رئيسه  بانتخاب  النيابي 
بالطريقة  املكتب  وهيئة 
يكون  أن  نأمل  الدميقراطية، 
احلياة  جتديد  مركز  اجمللس  هذا 
الربملانية والدميقراطية الصحيحة 
اجمللس  كان  حيث  لبنان،  يف 
املنعطفات املصريية منطلق  يف 
التسويات  ومصدر  املصاحلات 
الكربى.  واألزمات  احلروب  بعد 
وجوها  اجلديد  اجمللس  وإذ ضم 
املواقع  كل  من  أتت  جديدة 
والفكرية،  احلزبية  واالنتماءات 
نتطلع إىل أن يكون ذلك مؤشرا 
مسؤول  سياسي  أداء  على 
الشعب  يشعر  لكي  وخمتلف 

بالفارق اإلجيابي«.
وتابع: »وفيما نرتفع عن معادالت 
واصطفاف  واألقلية،  األكثرية 
ترتجم  أن  نأمل  النيابية،  الكتل 
الشعب  ممثلي  مواقف  باألفعال 
وشعاراتهم والربامج اليت وعدوا 
االنتخابية.  محالتهم  أثناء  بها 
املتقلبة  املواقف  سئم  فالشعب 
واملرتددة والغامضة والضبابية. 
الذين  يظل  أن  يطلب  الشعب 
والعهد.  الوعد  على  انتخبهم 
السيادة  وال  شعارا  التغيري  فال 
شجاعة  مواقف  بل  أنشودة، 
الوطن  تنقل  وصامدة  ووطنية 
واقع  إىل  األزمة  واقع  من 
يف  اإلسراع  فاملطلوب  احلل. 
ينتظرها  اليت  اإلصالحات  إقرار 
الدولي،  قبل اجملتمع  اللبنانيون 
مصلحة  مع  يتالءم  مبا  وتعديلها 
هلذه  تعديل  وأول  أوال.  لبنان 
خبطة  بالتدقيق  يبدأ  اإلصالحات 
انتقادات  حصدت  اليت  التعايف 
ألنها  االستحسان  من  أكثر 
املودعني  حساب  على  وضعت 

ونظام االقتصاد احلر«. 
واعترب ان »الدولة مدينة للشعب 
قبل أْن تكون مدينة للمؤسسات 
الدولة  فْلرتد  الدولية.  املالية 
للشعب جنى عمره. وكل خطة ال 
وال  املودعني  أموال مجيع  تؤمن 
وال  احلر  االقتصاد  نظام  حترتم 
لبنان  بني  األموال  حركة  تضمن 
والعامل هي خطة إفقار ال تعاف، 
ال  ما  إىل  تؤدي  أن  شأنها  من 

حيمد عقباه«. 
أن  نأمل  ذلك  »وفوق  اضاف: 
رئيس  انتخاب  سرعة  تنساب 
اجمللس النيابي اجلديد على عملية 
تأليف حكومة جديدة وطنية فاعلة، 
البالد ال حتتمل أي تسويف  ألن 
أية عرقلة لعملية  وتعطيل. فإن 
سلبية  نقطة  ستكون  التأليف 
وعارا على جبني اجمللس النيابي 
اجلديد، وعلى جبني كل مسؤول 
معين بهذا املوضوع. فال الوضع 
واملعيشي  السياسي  الداخلي 
واألمين يسمح باستباحة الدستور 
اإلقليمي  الوضع  وال  والشرعية، 
اللبنانيني  للمسؤولني  جييز 
حبكومة  الدولة  حتصني  عدم 
هذا  يف  الصالحيات.  كاملة 
اجمللس  يبادر  أن  نريد  اإلطار، 
النيابي، املؤمتن على االستحقاق 
هذه  حتضري  إىل  الرئاسي، 
أجواء  خلق  خالل  من  االستحقاق 
مع  االتصاالت  وإجراء  سياسية، 
لضمان  واألحزاب  الكتل  خمتلف 
النصاب  كاملة  جلسة  تأمني 
للجمهورية  النتخاب رئيس جديد 
قبل نهاية عهد الرئيس احلالي، 
على  يكون  الدستور،  يقول  كما 
الراهنة،  التحديات  مستوى 

ووحدة البالد«.
إن  األثناء  هذه  يف   « واردف: 
الناس  الفقر املنتشر بني  واقع 
أدوية  السيما  األدوية،  وفقدان 
األمراض املزمنة والسرطان، حيتم 
على الدولة إجراء كل االتصاالت 
وقت  بأسرع  لتأمينها  الدولية 
على  توزيعها  ومراقبة  ممكن 

احملتاجني احلقيقيني.
شهر  بداية  يف  »إننا  وختم: 
قلب  لعبادة  املخصص  حزيران 
احملبة  ينبوع  األقدس  يسوع 
والرمحة، نلتمس من هذا القلب 
اإلهلي أن يفيضهاما يف قلوبنا، 
فنجدد وجه وطننا جملد اهلل، اآلب 
اآلن  القدس،  والروح  واإلبن 

وإىل األبد«.
البطريرك  أفتتح  القداس  وبعد 
اخلارجية  الباحة  يف  الراعي 
يتضمن  معرضا  لالكلرييكية 
لقدامى  وكتب  مؤلفات 

اإلكلرييكية.

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
حكومة  املالية يف  وزير  الريزة 
تصريف االعمال يوسف اخلليل.

احملامني  نقيب  استقبل  كذلك 
على  كسبار  ناضر  بريوت  يف 

قائد اجليش استقبل وزير املالية ونقيب 
حمامي بريوت ورئيس اجلامعة اللبنانية

النقابة،  جملس  من  وفد  رأس 
اجلامعة  رئيس  استقبل  ثم 
بسام  الربوفيسور  اللبنانية 
بدران على رأس وفد من عمداء 
اجلامعة، ومت البحث يف شؤون 

خمتلفة.
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عقد مؤمتر صحايف يف الصرح 
بكركي،  يف  البطريركي 
البطاركة  جملس  من  بدعوة 
يف  الكاثوليك  واألساقفة 
األسقفية  واللجنة  لبنان 
واملنسق  االعالم  لوسائل 
العام ألعمال السينودس يف 
املطران  املارونية  الكنيسة 
منري خرياهلل، ملناسبة زيارة 
لسينودس  العام  األمني 
ماريو  الكاردينال  األساقفة 

غريك اىل لبنان.
عنداري

النائب  ألقى  بداية، 
البطريركي على منطقة جونية 
املطران أنطوان نبيل عنداري 
كلمة قال فيها: »ان عنوان 
السادسة  العادية  اجلمعية 
عشرة لسينودس األساقفة 
يف روما سنة 2023، هو من 
سينودسية،  كنيسة  أجل 
ورسالة،  مشاركة  شركة، 
وأنه منذ العاشر من تشرين 
األول من العام 2021 افتتح 
فرنسيس  البابا  قداسة 

غريك من بكركي مقدرا التعايش بني املسلمني واملسيحيني:

زيـارة الـبابا الـى لـبنان ارجـئت ولـم تـُلغ

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 

SAVINGS FINDER

تمنحك حكومة نیو ساوث ویلز المزید 
من الطرق للتوفیر بما في ذلك:

 • Dine & Discover  قسائم
NSW بقیمة 150 دوالر 

قسائم Stay NSW بقیمة 50 • 
دوالر

خصم في فاتورة الغاز یصل إلى • 
110 دوالر

والمزید

service.nsw.gov.au
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هلذا  التحضريية  األعمال 
وبدأت  السينودس، 
كنائسنا  يف  التحضريات 
األبرشيات  ويف  الشرقية 
األطار  هذا  ويف  واألديار، 
االستطالعية  الزيارة  تأتي 

لنيافة الكاردينال غريك«.
خري اهلل

للمطران  كلمة  كانت  ثم 
بإسم  فيها  رحب  اهلل،  خري 
الكاثوليكية  الكنيسة 
لسينودس  العام  باألمني 

الكاردينال  األساقفة 
على  مشددا  غريك،  ماريو 
أراد  فرنسيس  »البابا  أن 
السينودس  رحلة  تبدأ  أن 
باالصغاء للكنائس احمللية، 
وأنه اختار ثالثة عناوين هي 
شركة، رسالة ومشاركة«. 

غريك
الكاردينال  ألقى  بدوره، 
فيها  اعلن  كلمة،  غريك 
اىل  بزيارنه  جدا  سعيد  أنه 
لبنان، وقال: »ان الكنيسة 

كنيسة  هي  السينودسية 
دون  اجلميع  اىل  تصغي 
داعيا  أحد«،  أي  إقصاء 
»مراجعة  اىل  الكنيسة 
العمل  وجتديد  األمور  بعض 
مستقبل  أجل  من  الراعوي 

أفضل للكنيسة«.
ولفت غريك اىل »أزمة ثقة 
على الصعيد العاملي، حتتاج 
اىل العودة اىل اهلل لرتميم 

هذه الثقة«.
وردا على سؤال عن تأجيل 
أو إلغاء زيارة قداسة البابا 
قال  لبنان،  اىل  فرنسيس 
»ان  غريك:  الكاردينال 
تساعده  ال  البابا  صحة 
حاليا على القيام مبثل هذه 
اىل  زيارته  ولكن  الزيارة، 

لبنان أرجئت ومل تلغ«. 
»إعجابه  عن  غريك  وأعرب 
تقديره  وعن  بلبنان  الكبري 
بني  ملسه  الذي  للتعايش 
واملسيحيني  املسلمني 
اىل  زيارته  أثناء  وخباصة 

مدينة طرابلس«.

حكومة  رئيس  استقبل   
جنيب  األعمال  تصريف 
ميقاتي، عصر أمس األول 
السرايا  يف  اخلميس،، 
مشرتكا  وفدا  احلكومية، 
من جملس وزراء الشؤون 
وجامعة  العرب  االجتماعية 
الدول العربية، يف حضور 
االجتماعية  الشؤون  وزير 
يف حكومة تصريف األعمال 

هكتور حجار.
ضم الوفد رئيس املكتب 
وزراء  جمللس  التنفيذي 
الشؤون االجتماعية العرب 
االجتماعية  التنمية  ووزير 
االردنية  اململكة  يف 
املفلح،  أمين  اهلامشية 
والشؤون  العمل  وزير 
العراق  يف  االجتماعية 
حممد،  الساتر  عبد  ساالر 
وزيرة التضامن االجتماعي 
رياض  نيفني  مصر  يف 
العامة  االمينة  القباج، 
الدول  جلامعة  املساعدة 
قطاع  رئيسة  العربية 

ميقاتي استقبل وفد جملس وزراء الشؤون العرب واجلامعة العربية 
املفلح: هدفنا االطالع على حاجات احلماية 

االجتماعية للبنانيني واخلروج بتوصيات

ميقاتي مستقبال  الوفد
الشؤون االجتماعية هيفاء 
العام  االمني  غزالة،  أبو 
العربية  الغرف  احتاد  يف 
سفريي  حنفي،  خالد 
االمام  بواراوي  تونس 
عبد  اهلل  عبد  واليمن 

الكريم الدعيس.
قال  االجتماع،  بعد 
بلقاء  »تشرفنا  املفلح: 
ميقاتي،  الرئيس  دولة 
لبنان  يزور  الوفد  فهذا 
لالطالع على أرض الواقع 
احلقيقية  احلاجات  على 

موضوع  يف  واألساسية 
االجتماعية  احلماية 
واخلروج  اللبناني  للشعب 
ترفع  عملية  بتوصيات 
الدول  خارجية  وزراء  اىل 
العربية الذين يفرتض أن 
يعقدوا اجتماعا نهاية هذا 
الشهر يف لبنان، وسيتم 
توصيات  رفع  أيضا 
العربية  القمة  مؤمتر  إىل 
الواقعية  باحللول  للخروج 
على أرض الواقع للشعب 

اللبناني«.

الكاردينال غريك
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اكد املسؤول الثقايف املركزي 
صور  مفيت  »أمل«  حركة  يف 
القاضي  اجلعفري  عامل  وجبل 
عبداهلل  حسن  الشيخ  املفيت 
تأبني يف  حفل  كلمة يف  يف 
البابلية يف ذكرى مرور ثالثة 
واماني  كمال  وفاة  على  ايام 
أن  سري  حادث  اثر  الصولي 
»البلد أمام خطر حقيقي حمدق 
ومرتبص، وأن اآلتي سيكون 
قسوة  وأكثر  خطرًا  أشد 
األزمات  تواجه  مل  إذا  وأملًا، 
االقتصادية  واملشكالت 
واالجتماعية  واملالية 
وإذا  واخلدماتية  واملعيشية 
مل يعط املسؤولون واملعنيون 
األولوية من االهتمام واملعاجلة 
فوات  وقبل  اآلن  هلا  اجلدية 

األوان«.
وقال:« إن الشعب اصبح يف 
الفقر  من  مسبوقة  غري  حال 
تتفشى  والبطالة  والضيق 
وال  تنعدم،  العمل  وفرص 
الصاعدة  األجيال  أمام  خيار 
إىل  اهلجرة  سوى  والشباب 
اجملهول ورمبا الضياع. فضاًل 
يعانيه اجملتمع من تفكك  عما 
يف  ووطين  وجمتمعي  أسري 
ظل غياب الدولة ومؤسساتها، 
مسؤولياتها  حتمل  عليها  اليت 
والقيام بواجباتها جتاه الوطن 

اخلوف  وأن  والشعب، السيما 
احلاضر  على  مشروعًا  بات 
الوطين  واملصري  واملستقبل 

برمته«?
عبداهلل:«أين  املفيت  وسأل 
واملشاريع  والربامج  اخلطط 
هذه  يف  وامللحة  املطلوبة 
واملالية  االقتصادية  االوضاع 
يستفيق  متى  املرتدية؟ 
وجيهد  ويعمل  البعض 
العادلة  الدولة  لقيام  وخيطط 
باملؤسسات  والنهوض 
مداميك  ويضع  واالقتصاد 
أن  املستدام؟«مؤكدا  اإلمناء 
يبشر  ال  ونراه  نسمعه  »ما 
مكون  كل  أن  جلهة  باخلري 
سياسي طائفي خيطط لطائفته 
او  للوطن  وليس  ومنطقته 
لبنان  أن  مع  برمته،  الشعب 
حباجة  كلها  ومناطقه  وأبناءه 
بامتياز،  وطنية  خطط  إىل 
ومفصلة  ضيقة  خططا  وليس 
على قياس هذه الطائفة وتلك 
»اللبنانيني  املنطقة«،داعيا 
االخنراط  إىل  موقعه  من  كل 
بناء  إعادة  ورشة  يف  الكامل 
األساس  هي  اليت  الدولة 
االقتصادي  للنهوض  الصاحل 
واملالي واالجتماعي واالستقرار 
اجملتمعي واألسروي والغذائي 

واخلدماتي«.

املفيت عبداهلل من البابلية:

اآلتي اشد خطرا اذا 
مل حتل االزمات

املفتي الشيخ حسن عبد اهلل
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غادة أيوب: »القوات« لن تشارك يف 
أي حكومة بظل وجود »حزب اهلل« 

فيها وال حتى يف حكومة وحدة وطنية
أيوب  النائب  غادة  ذكرت 
حبالة  كانت  » جزين   أن   ،
واليوم جتّلت  للسيادة  عطش 
إرادة الناس بالتغيري، وإعطاء 
وناسها  ألهلها  جديدة  فرصة 
بعيدة  يومًا  تكن  مل  وجزين 
ولكنها  السيادي،  اخلط  عن 
السنوات  مّر  على  حتولت 
الناس  إرادة  اآلن  وعادت 
جذريًا  تغيريًا  ورأينا  وجتّلت 
يف هذه املنطقة«، مؤكدة أنه 
جيب على »احلكومة املقبلة أن 
والسالم  احلرب  قرار  حتصر 
بيدها و« القوات اللبنانية « لن 
بظّل  حكومة  أي  يف  تشارك 
كما  فيها  اهلل «  » حزب  وجود 
وحدة  حكومة  يف  يشارك  لن 

اىل  اللجوء  ميكننا  وال  وطنّية 
شرعيًا  غطاء  تعطي  شعارات 

لسالح غري شرعّي«.
وشددت يف حديث تلفزيوني، 
»بدراسة  القيام  ضرورة  على 
إرادة  هناك  كانت  إذا  جدية 
إلنقاذ  العتيدة  احلكومة  لدى 
يف  جّدي  فريق  وهناك  البلد 
لرياقب  وصل  النواب   جملس 
عمل احلكومة«، الفتة إىل أنها 
تكليف  اجلميع  مصلحة  »من 
رئيس حكومة جديد يف وقت 
ترف  ميلك  ال  ولبنان  قريب، 
الوقت وال ميكن حلزب اهلل أن 
يضع »فيتو« على أي رئيس 
غطاء  ميلك  يعد  مل  ألّنه  مقبل 

مسيحيًا«.

وزير  العراقي  العدل  وزير  أشار 
اإلجتماعية  والشؤون  العمل 
بالوكالة ساالر عبد الستار، عقب 
النواب   نبيه  رئيس  جملس  لقائه 
بري  يف مقر الرئاسة الثانية يف  
تشرفنا  »أننا  إىل  التينة ،  عني 
النواب  جملس  رئيس  بزيارة 
اللبناني للتربكة والتهنئة لدولته، 
والشعب  احلكومة  حتيات  وإبالغه 
كان  »كما  وأردف:  العراقي«، 
اللقاء مناسبة للتباحث يف الكثري 
من القضايا املشرتكة بني البلدين 

الشقيقني«.
العامة  األوضاع  بري  عرض  كما 
لبنان  بني  الثنائية  والعالقات 
وقطر مع السفري القطري إبراهيم 

بن عبد العزيز السهالوي.
كذلك، لفت النائب  غسان سكاف 
هّنأه  حيث  بري،  لقائه  بعد   ،
للمجلس  رئيسًا  إنتخابه  بإعادة 
على  اتفقنا  »أننا  إىل  النيابي، 
ملصلحة  اهلل  شاء  وإن  التعاون 
لبنان ومستقبله«، وتابع: »أعتقد 
أن يعمل يف ال سياسة   من يريد 

عليه أن خيرتع األمل«.
رؤيته  عن  سؤال  على  وردا 
يف  سيما  املقبلة  لالستحقاقات 
من  نوع  وأي  احلكومي  املوضوع 
الراهن،  الوضع  تالئم  احلكومات 
مناسب  »الوضع  سكاف:  أوضح 
سياسية  حكومة  تشكيل  أجل  من 
سياسيا،  إنسداد  ال  أن  خاصة 
وهناك  أقلية  هناك  اليوم 
حكومة  االكثرية  فلتشكل  أكثرية 
وأضاف:  تعارض«،  واألقلية 
هناك  النيابية   »بعد  اإلنتخابات 
هذه  فلتشكل  إنبثقت  أكثرية 
االكثرية احلكومة وعلى األقلية أن 

تعارض«.
وملناسبة  آخر،  صعيد  على 
للمجلس  رئيسا  إنتخابه  إعادة 
النيابي لوالية جديدة، تلقى بري 
التسامح  وزير  من  تهنئة  إتصال 
دولة  اإلمارات  يف  والتعايش 
العربية املتحدة  الشيخ نهيان بن 

مبارك آل نهيان.
كما اتصل مهنئا: الرئيس السابق  
جملس  رئيس  سليمان ،  ميشال 
الوزراء السابق  متام سالم ، السيد 
علي فضل اهلل، إمام مدينة  النبطية  

الشيخ عبد احلسني صادق.
رئيس  ذكر  متصل،  سياق  يف 
جملس الشورى اإليراني حممد باقر 
قليباف يف برقية تهنئة لربي، أنه 
أحر  لدولتكم  أقدم  أن  »يسرني 

بدء  ملناسبة  والتربكات  التهاني 
الوالية اجلديدة للربملان اللبناني، 
النيابي  إنتخابكم للمجلس  وإعادة 
شك  »ال  أنه  مؤكدًا  املوقر«، 
املرحلة  هذه  يف  سنشهد  أننا 
مزيدا  السابقة  املراحل  يف  كما 
بني  البناء  األخوي  التعاون  من 
اجملاالت  يف  الشقيقني  البلدين 
من  والدولية،  اإلقليمية  الثنائية 
وإدارتكم  درايتكم  حسن  خالل 
النواب  السادة  ومؤازرة  احلكيمة 

»هيئة علماء 
بريوت« يف ذكرى 

رحيل االمام 
اخلميين:

متسك 
بالنهج 

يف نصرة 
املستضعفني

علماء  »هيئة  أصدرت 
ملناسبة  بيانا  بريوت« 
والثالثني  الثالثة  الذكرى 
لرحيل قائد اإلمام اخلميين، 
معتربة »ان إنتصار الثورة 
هو  إيران  يف  اإلسالمية 
إنتصار لكل املستضعفني 
والتواقني للحرية والتحرر 
يف العامل من هيمنة اإلدارة 
املستكربة  األمريكية 
أو  بطريقة  تقف  اليت 
القالقل  كل  خلف  أخرى 
والقتل  واحلروب  والفنت 
اإلنسانية،  واملآسي 
للكيان  محايتها  ويكفي 
الغاصب  الصهيوني 

لفلسطني ومقدساتها«.
:«  لقد  البيان  أضاف 
فكر  يف  فلسطني  كانت 
 ، وعقل  وقلبه  اإلمام 
وكانت   ، األم  قضية 
لفلسطني أول سفارة يف 
مكان  الفتية  الثورة  ربوع 
سفارة الكيان اإلسرائيلي 
اليوم  وكان  الغاصب، 
نصرة  للقدس  العاملي 
قضية  لتبقى  لفلسطني 
األمة  وجدان  يف  حية 
وحقا  وشعوبها  اإلسالمية 

جيب ان يسرتجع« .
»والء  البيان  وجدد 
بنهج  ومتسكها  »اهليئة«، 
اإلمام الراحل«، متقدما من 
اخلامنئي،  القائد  »اإلمام 
العهد والوالء  جمددين له 
يف نهجه الثابت يف نصرة 
خط  ودعم  املستضعفني 
الشعب  ومن   ، املقاومة 
اإليراني الشقيق ، وكلنا 
جهاده  مواصلة  يف  أمل 
بوعي  وحفاظه  وصربه 
اجنازات  على   ، ابنائه 
وادراكه  العظيمة  الثورة 

مبكائد األعداء«.
حيفظ  »ان  البيان  ومتنى 
اإلسالمية  الثورة  اهلل 
الذي  إيران،  وشعب 
ينعم بسيادته وخري بالده 
األعداء  اطماع  عن  بعيدا 
 ، شرا  فيه  املرتبصني 
وهو اجلدير بتفويت فرص 
حول  بااللتفاف  األعداء 
إلكمال  الرشيدة  قيادته 
اعتزاز  بكل  املسرية 

واقتدار«.

بري التقى عبد الستار والسهالوي وسكاف 
وتلقى برقيات واتصاالت تهنئة بإعادة 

انتخابه رئيسا جمللس النواب

وجملس  النيابي  اجمللس  يف 
الشورى«.

وختمت الربقية: »أغتنمها مناسبة 
ألسأل اهلل، أن مين على دولتكم 
بالسالمة  النواب  السادة  وعلى 
لبنان  وعلى  الدائمني  والتوفيق 
بالسعادة  وشعبا  حكومة  الصديق 

والتطور املضطردين«.
النواب  جملس  رئيس  وتلقى 
اجمللس  رئيس  من  برقية  أيضا 

التشريعي الفلسطيين أمحد حبر.

وديع  السابق  الوزير  رأى 
اخلازن يف بيان اليوم أنه »مع 
من  جديدة  مرحلة  لبنان  دخول 
احلياة التشريعية أصبحنا حباجة 
األحزاب  خارج  من  حكومة  إىل 
كي  السياسية  والتيارات 
يتمكن اجمللس النيابي املنتخب 
من مساءلتها وحماسبتها جبرأة 
مصغرة  حكومة  وشفافية، 
واخلربات  الكفاءات  ذوي  من 
حكومة  الدولية،  والعالقات 
اللبنانيني  ثقة  تنال  مستقلني 
القيادات  ثقة  تنال  ان  قبل 
السياسيني،  والفرقاء 
حالة  يف  لسنا  أننا  خصوصا 
من الرتف السياسي، وما عاد 
واإلمنائي  اإلقتصادي  الوضع 
حيتمل  البالد  يف  واإلجتماعي 
واإلقتتال  املراوغة  من  املزيد 
سياسيا وإعالميا على احلصص 

واملغامن«.
التوزير،  شهية  »كفانا  وتابع: 
السيما جلهة الطمع يف احلقائب 
احلقيقية  فالقيامة  السيادية. 
للبنان حتتاج إىل عملية جراحية 

جريئة إلستئصال ورم اخلالفات 
لتعايف  املعرقل  السياسية 
يف  البعض  يرى  وقد  الدولة، 
اخليال،  من  ضربا  الكالم  هذا 
يسعوا  أن  هؤالء  على  لكن 
لتحويل اخليال إىل حقيقة، ألن 
والكيان  الدولة  لبنان  مستقبل 
األحزاب  مصاحل  من  أهم 
وأمثن  السياسية،  والتيارات 
وتقاسم  احملاصصة  لعبة  من 
احلقائب  مطاردة  عرب  السلطة 
يسمى  ما  السيما  الوزارية، 

بالسيادية منها«.
وختم اخلازن مطالبا كل القوى 
إستثناء  دون  »من  السياسية 
السياسية  خالفاتها  تضع  أن 
أن  خصوصا  ظهرها،  خلف 
الوضع اإلقليمي حبالته الراهنة 
ال يطمئن وال يبعث على األمل 
فيه،  الصراع  إنتهاء  بقرب 
اجلميع  من  يتطلب  الذي  األمر 
من  اللبناني  الداخل  محاية 
الوطن  مصلحة  تقدميهم  خالل 
مصاحلهم  على  واإلنسان 

اخلاصة«.

وديع اخلازن: مستقبل لبنان أهم من 
مصاحل األحزاب وأمثن من لعبة تقاسم 
السلطة عرب مطاردة احلقائب الوزارية

ابو فاعور يف ذكرى مسري قصري:
كم نفتقد وضوحك ونقاءك الثوروي 

فاعور  ابو  وائل  النائب  الدميقراطي«  »اللقاء  كتلة  عضو  قال 
»يف زمن   الصحايف مسري قصري:  يف تصريح ذكرى استشهاد  
اليت   وفكرتك  الثوروي  ونقاءك  وضوحك  نفتقد  كم  املتلونني، 

حاربت املقصلة«.
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لــبنانيات

لوزير  اإلعالمي  املكتب  اصدر   
حكومة  قي  اإلجتماعّية  الشؤون 
تصريف االعمال الدكتور هكتور 
بيان  على  فيه  رد  بيانا  احلّجار 

مصرف لبنان وجاء فيه:
بيان  يف  إليه  أشري  ما  »إن 
مصرف لبنان ليل أمس )األربعاء 
املاضي( عن موافقته على منح 
اجلمعيات  مستحّقات  من   %40
عن  حتويلها  مت  اليت  اخلريية 
العام 2021 بشكل نقدي، كان 
وليس  املفاوضات  خانة  يف 
حاكم  ندعو  لذا  التأكيدات. 
القرار  تأكيد  إىل  لبنان  مصرف 
الالزمة  التعاميم  بإصدار  رمسيًا 
أخرى، هذا  لتنفيذه. ومن جهة 
املطلب هو جزء من سّلة مطالب 
خالل  فّندناها  قد  كنا  حمّقة 

وجوالت  احلاكم  مع  إجتماعنا 
اليت حلقته، وميكن  املفاوضات 

إجيازها بالتالي:
يف  املوّطنة  الرواتب  دفع   -
هذه  من  مباشرة  املصارف 

احلواالت
سحوبات  حركة  تقييد  عدم   -
اجلمعّيات  املؤسسات/  هذه 
بال fresh دوالر اليت تأتي عرب 
خمتلف  ختدم  ملشاريع  مترّبعني 

فئات اجملتمع
هلذه  خاصة  تسهيالت  إقرار   -
تتعّلق  اجلمعّيات  املؤسسات/ 
بقيمة سقف السحوبات الشهرية 

باللوالر
بناًء عليه، حنن مستمرون بدعمنا 
التحركات االحتجاجّية حتى حتقيق 

هذه املطالب«

الوزير احلجار رد على مصرف لبنان 
عن اجلمعيات اخلريية: مستمرون 

بدعم التحركات االحتجاجية
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يف  مراد  حسن  النائب  دعا 
بياٍن، انه »أمام تفاقِم األزمات 
واالجتماعّية  االقتصادّية 
بعضها  املرتبط  واحلياتّية 
بانقطاِع التّياِر الكهربائيِّ ومياِه 
الشفة عن قرانا، الزمالء نواَب 
ورؤساَء  وراشيا  الغربيِّ  البقاِع 
احتاداِت البلدياِت، إىل تشكيِل 
الّتواصَل  ُمهّمتها  طوارَئ  خلّيِة 
املعنّيِة  واإلداراِت  الوزارِت  مع 
ملشاكِلنا  ناجحٍة  حلوٍل  إلجياِد 

احلياتّيِة يف هذه املنطقِة«.
مَع  التنسيِق  »يف  انه  واعترب 
الزمالء النواب ورؤساء البلديات 
ا  مهمًّ مدخال  القرى،  وفاعليات 
إلجياد حلول ناجحًة إذا عّز دوُر 
الدولِة اليت أصابها ما أصابها 

من اهرتاِء وترهٍل«. 
وأّكَد على »حقِّ أبناء قرى البقاع 
قراهم  بتغذيِة  وراشيا  الغربي 
تفرقٍة  دون  الكهربائيِّ  بالّتياِر 
أو متييٍز أو متنني، وعلى قاعدِة 
ويف  املواطنّيِة،  يف  املساواِة 

احلقوق والواجبات«.
مياه  آبار  »تغذيَة  أن  واعترب 
يف  الكهربائيِّ  بالّتياِر  الّشفة 
ملّحًة  ضرورًة  القضائني،  قرى 
وأولويًة ال حتتمُل التأجيَل أبًدا، 
من  بامللِف  املعنينَي  وعلى 
يف  معنّية  وإداراٍت  وزاراٍت 
تلبيَة  األعماِل  تصريف  حكومة 
هذا املطلب احلياتّي واإلنسانّي 
لكلِّ  مكتسٌب  حقٌّ  هو  الذي 

مواطٍن«.
املتعاقبة  »احلكومات  ومّحَل 

الُنفاياِت  أزمِة  تفاقِم  مسؤوليَة 
مكّب  وخاصًة  املنطقِة،  يف 
خلروج  إضافة  غزة،  نفايات 
مياه  تكرير  حمطاِت  بعض 
الّصرِف الصحيِّ من اخلدمِة نتيجَة 
ضاعف  ما  والّتخلي،  اإلهماِل 
الليطاني  نهر  تلّوِث  آفِة  من 
من  وفاقم  القرعون،  وحبريِة 
السرطانّيٍة  األمراِض  انتشاِر 
املرج،  يف  أهلنا  بني  واألوبئِة 
حوش احلرمية، غزة،جب جنني، 
كامد  القرعون،  املنصورة، 
اللوز، صغبني ومشغرة وغريها. 
مياه  بشراء  املزارعني  وأنهَك 
كان  أن  بعد  مزروعاتهم  لريِّ 

.» النهُر مصدًرا للريِّ
إىل   اجملال  هذا  يف  وأشار 
ولقاءاٍت  اتصاالٍت  سلسلِة 
املنطقة  نواِب  مع  أجراها 
معنّيٍة  وإدارات  ووزارات 
حتتاج  اليت  املشكلِة  ملعاجلِة 
اجلميع  جهود  تظافِر  إىل  فعال 
إمكاناته  استثناٍء، واضعا  دون 
وإمكانات كوادِر وأطقِم ومباني 
األفضل،  الغد  مؤسسات 
الستضافِة أّي نشاٍط أو فعالّية 
من شأنها العمل الجياد حلول، 
كاهِل  عن  التخفيف  إىل  تؤّدي 
هذه  يف  املنطقة  يف  أهلنا 

الظروف القاهرة. 
منذ  عليه  كّنا  ما  »هذا  وختَم: 
غٍد  أجل  من  وسنبقى  عقوٍد، 
كّل  يف  وأحبتنا  ألهلنا  أفضل 
وراشيا  الغربي  البقاع  قرى 

وعلى مساحة الوطن«.

مراد: لتشكيِل خلّيِة طوارئ ُمهّمتها 
إجياد حلٍّ نهائيٍّ ألزميت الكهرباِء 
والنفاياِت يف البقاِع الغربيِّ وراشيا

»الوفاء  كتلة  عضو  رأى   
الدكتور  النائب  للمقاومة« 
شعيب  لقاء  خالل  فياض  علي 
لشكر  اجلنوبية  بالط  بلدة  يف 
يف  تصويتهم  على  األهالي 
االنتخابات النيابية، أن الطريقة 
الوضع  فيها  يعاجلون  اليت 
بتعاميم  واالقتصادي  املالي 
أحيانًا  الدوالر  فريتفع  سريعة 
ومن ثم يعاود االخنفاض، هي 
فهذا  عالجًا،  وال  حاًل  ليست 
الكثري  الناس يف  بيوت  خيرب 
يكُمن  فالعالج  األحيان،  من 
بناء  يف  سريعًا  منضي  أن  يف 
املؤسسات وتشكيلها على كل 
املستويات، ألنه من دونها ال 
ميكن أن نضع األزمات على سكة 
احللول واملعاجلات اجلذرية، وأن 
ننتقل يف أسرع وقت ممكن إىل 

تشكيل احلكومة«.
»الوضع  أن  على  وشدد 
طارئًا  حتركًا  يستدعي  القائم 
ويستدعي  وعاجاًل،  واستثنائيًا 
نقلل  أن  كثرية  أحيان  ويف 
السياسية،  احلساسيات  من 
هلا  اليت  احلساسيات  لصاحل 
الناس  عالقة حباجات ومصاحل 

وظروفهم املعيشية«.
حيتاجها  ملفات  »هناك  وقال: 
الناس من أي جهة كانوا وألي 
مذهب انتموا، وبالتالي، ملاذا 
ال نعزل هذه امللفات املعيشية 
فيها  يرتبط  اليت  واحلياتية 
مصري اقتصادنا ومعيشة أهلنا 
والتعقيدات  االصطفافات  عن 
لديه  ومن  القائمة،  السياسية 
منهجية أخرى فليقدمها ويوضح 
مما  الوطن  ننتشل  كيف  لنا 

يعانيه من مشاكل«.
أن  »ضرورة  على  شدد  كما 
وأن  القائمة،  اختالفاتنا  ننظم 
ملعاجلة  حواريًا  مسارًا  ُنطلق 
عليها،  خنتلف  اليت  املسائل 

ولكن  تأجيلها،  يتم  أن  أو 
البعض  يفعل  كما  ندخل  أن 
معّقد  طابع  هلا  اليت  امللفات 
واسرتاتيجي، أو اليت هلا عالقة 
باإلصالحات السياسية البنيوية 
اليت ترتبط بالنظام السياسي، 
الوضع  من  املوقف  يف صلب 
ومن  واالقتصادي  املالي 
كيفية املقاربة ملعاجلة املسائل 
املعيشية، فهذا ال يوصلنا إىل 

أي نتيجة«.
 واعترب أنه »من واجبنا ودورنا 
وتكليفنا  احلزبي  ومعتقدنا 
أن  الديين  وإمياننا  الشرعي 
جانب  إىل  حاضرين  نكون 
أهلنا يف كل هذه القرى وكل 
مكان ميكن أن نؤدي فيه دورًا 
عامًا خلدمة الناس، سواء على 
املستوى التشريعي أو اخلدماتي 

أو االجتماعي أو غري ذلك«.
بانتمائنا  نعتز  »حنن  وقال: 
ألهلنا  وبانتمائنا  للمقاومة 
هذه  أبناء  فنحن  الطيبني، 
املتواضعة،  الطيبة  األرض 
وبانتمائنا  بتواضعنا  ونعتز 
صنعت  اليت  القرى  هلذه 
أن  حيث  بنفسها،  نفسها 
إنسان  هو  املناطق  هذه  ابن 
متفّوق، فهو تفّوق على العدو 
وصنع  وتعّلم  فقره،  وعلى 
نفسه بطريقة عصامية، وبإذنه 
تعاىل سنمضي قدمًا يف سبيل 

أن نبين وطنًا حقيقيًا.
بتوجيه  فياض  النائب  وختم 
لكل  واحملبة  والتقدير  الشكر 
خاصًا  شكرًا  ووّجه  األهالي، 
واجلرحى  الشهداء  لعوائل 
اللواتي  ولألخوات  واألسرى 
كل  يف  حسنًا  بالء  أبلني 
أو  اجلوالت  يف  سواء  القرى، 
يف املاكينات االنتخابية أو عند 
صناديق االقرتاع، لتحقيق هذه 

النتيجة اليت وصلنا إليها. 

علي فياض من بالط: الوضع يستدعي 
حتركاً طارئاً واستثنائياً ملعاجلة األمور 

املتعلقة مبصاحل الناس املعيشية

ديبلوماسية  مصادر  أكدت 
الرئاسية  اإلدارة  أن  رفيعة 
الفرنسية تتحّضر لتحرك لبناني 
االنتخابات  من  اإلنتهاء  فور 
التشريعية املقررة على مرحلتني 

يف 12 و1٩ حزيران.
أوىل  أن  املصادر،  وكشفت 
الفرنسي  احلراك  هذا  بوادر 
لبنانيا ستتمثل يف إيفاد وزارة 
ديبلوماسية،  بعثة  اخلارجية 
حزيران  من  الثاني  النصف  يف 
وضع  مهمتها  األرجح،  على 
اللبنانية يف  تقرير عن احلقائق 
املنتظرة  االستحقافات  ضوء 
ظهرت  اليت  واالستعصاءات 
يف بنيان نظام اتفاق الطائف، 
وتلّمستها باريس تكرارا منذ أن 
وضع الرئيس إميانويل ماكرون 
واجهت  اليت  اإلنقاذية  مبادرته 

الكثري من الصعاب والعثرات.
أن دوائر  اىل  ولفتت املصادر 
اإلليزيه صارت على يقني بأن 
نظام األزمات واإلستعصاءات ال 
لبنان، ال بل هو  يبين مستقبل 
سبب رئيس يف انهيار البنيان، 
لذا ال بد من البحث عن صيغة 
جديدة تعيد إنتاج النظام وأذرعه 
أن  اىل  مشرية  املؤسستية، 
اجملاهرة  يف  فرنسية  حراجة  ال 
بهذه احلقيقة، ال بل ال مفّر من 

وتشخيص  الواقع  هذا  إعالء 
النظام  العّلة وهي مرتسخة يف 

الذي أفرزه إتفاق الطائف.
وشددت املصادر على أن على 
التحّلي  اللبنانيني  املسؤولني 
املسؤولية  من  الكافية  بالدرجة 
واالبتعاد  واألخالقية  الوطنية 
عن املكابرة والغلواء السياسية 
غري اجملدية، واملبادرة فورا اىل 
مالقاة اجلهد الفرنسي - اخلارجي 
نظام  خريطة  إرساء  اىل  الرامي 
جديد، مبا يعيد تدرجيًا االنتظام 
اىل البنيان املؤسسي اللبناني.

املشهد  أن  اىل  ولفتت 
من  نتج  الذي  السوريالي 
اجللسة األوىل للمجلس النيابي 
السفراء  حضور  يف  اجلديد 
العرب واألجانب، يف إشارة اىل 
االنتخابات  إدارة  يف  اإلرباك 
اجمللسية )رئاسة ونيابة رئاسة 
والتشظي  املكتب(  وهيئة 
الطائفي واملذهيب الذي شابها، 
بضرورة  شك  أدنى  يرتك  ال 
دولية،  برعاية  وطين  حوار  بدء 
صلب  بديل  اجياد  الوحيد  مآله 
ومستدام من نظام احلكم الذي 
يوّلد  ال  الطائف،  اتفاق  أرساه 
األزمات ويكون قادرا على إدارة 
كمة وطّيعة يف آن للتوازنات  حُمْ

اهلشة السياسية واملذهبية.

بعثة فرنسية يف بريوت..

 اعادة إنتاج النظام حمّتمة!

وسائل  عرب  جعجع  مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  نشر 
التواصل االجتماعي اآلتي: »أرادوا عمرك قصرًيا فإذ بك حّي رمًزا 

وذكرى. - 2 حزيران.

جعجع يف ذكرى مسري قصري: أرادوا 
عمرك قصرًيا فإذ بك حّي رمًزا وذكرى

العالمة ياسني هنأ باعادة انتخاب بري: لتكن 
تطلعات ومساعي اجلميع حبجم مشاكل الناس

صور  علماء  لقاء  رئيس  هنأ   
علي  الشيخ  العالمة  ومنطقتها 
له،  بيان  يف  العاملي  ياسني 
العملية  »بنجاح  اللبنانيني 
الدميوقراطية، اليت جاءت لتؤكد 
على  اللبناني  الشعب  اصرار 
املدعومة  املؤسسات  دولة  بناء 
والشعب  اجليش  ثالثية  من 

واملقاومة«. 
اللبنانيني  »نهنئ   : وتابع 
باعادة  بري  نبيه  والرئيس 
للمؤسسة  رئيسا  انتخابه 
التشريعية، والذي اربك اصحاب 
املشاريع الصهيو -امريكية اليت 
تعمل على جر لبنان اىل مشاريع 
التطبيع، عرب استبعاد احد اركان 
اجليش  الوطنية وثالثية  الوحدة 

والشعب واملقاومة«. 
اضاف: »إن امام جملس النواب 
مهمات كربى ملواجهة االنهيارات 

ان  اىل  ندعو  لذا  املتتالية، 
اجلميع  ومساعي  تطلعات  تكون 
حبجم مشاكل الناس واوجاعهم 

واماهلم«. 
املسؤولني  على  »ان  وقال: 
عمل  باليات  يتحركوا  ان  كافة 
املشاكل  جذور  ملعاجلة  جديدة 
تداعياتها  واسبابها قبل معاجلة 
تشريعات  عرب  يكون  وذلك 
حتفظ حقوق الناس وتعيد املال 

املنهوب واملهرب«. 
داعيا  ياسني  العالمة  وختم 
واالسالمية  العربية  »الشعوب 
للحفاظ  للتحرك  االحرار  وكل 
االقصى  املسجد  قدسية  على 
الكيان الصهيوني«،  من دنس 
مدينا »استمرار  بعض األنظمة 
وتوقيع  بالتطبيع  العربية 
االتفاقيات املشبوهة مع الكيان 

الصهيوني«.

بوحبيب حبث مع سفريي روسيا والصني 
يف التجديد لقوات اليونيفيل

اخلارجية  وزير  استقبل 
تصريف  حكومة  يف  واملغرتبني 
االعمال الدكتور عبداهلل بوحبيب 
روسيا  ،سفري  التوالي  على 
روداكوف  الكسندر  لبنان  لدى 
لبنان  لدى  الصني  وسفري 
البحث  ومت  مينجيان،  تشيان 
للقوات  التجديد  موضوع  يف 
الدولية العاملة يف جنوب لبنان 

) اليونيفيل ( .

من  حبيب  بو  الوزير  وطلب 
والصيين  الروسي  السفريين 
تأييد بلديهما  للفقرة رقم 11  
التجديد  قرار  يتضمنها  اليت 
واليت تنص على دعم دوريات 
يف  العاملة  اللبناني  اجليش 
اجلنوب ملدة  سنة كاملة بالنفط 
من  لتتمكن  والطبابة  والغاز 
مع  مشرتكة  بدوريات  القيام 

اليونيفيل.
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اخلسائر تعميم  من  سنوات  ثالث  لبنان:  مصرف  كازينو   
بني منتصف 2019 ومنتصف 2022، ثالث سنوات من ممارسات 
الرامية إىل تعميم اخلسائر على اجملتمع من خالل  مصرف لبنان 
ضرب القدرة الشرائية بعدما تراكم تضّخم األسعار ليبلغ %800. 
حلاكم  ليتسّنى  للمقيمني  تدفيعه  جرى  الذي  الثمن  هذا  كان 
احلفلة  بهذه  اإلنكار.  حفلة  رياض سالمة ممارسة  لبنان  مصرف 
مل  لكنه  بالدوالر،  سيولته  من  دوالر  مليار   20 من  أكثر  أنفق 
التعميم  عرب  الطلق  اهلواء  الدوالرات يف  »رش«  قّرر  بل  يكتف 
مبعدل  املال  رأس  على  يومية  فوائد  حتصيل  يتيح  الذي   161
10%، أي مبعدل 100% شهريًا. هذا هو عمق األزمة احلالية، لكن 
سياقها،  عن  مسلوخة  عناوين  جمموعة  حول  مستقطبون  الناس 
مقّدسة،  الودائع  الكابيتال كونرتول،  السيادي،  الصندوق  مثل 
هلذا  واضحة  رؤية  لديها  فقط  قّلة  عمليًا،  اجلنائي...  التدقيق 
السياق وتعمل من أجله. أما الباقون فهم »زّقيفة« يعملون غّب 

الطلب.
ما الذي حصل فعاًل خالل هذه السنوات الثالث؟ مل يكن القدر 
عمد  عن  له  وخمططًا  ممنهجًا  أمرًا  كان  بل  حصل،  عما  مسؤواًل 
وخببث. فقد تطّبعت هذه الفرتة بعملية حتّول جذري يف خطاب 
السياسات النقدية من »طاملا أنا يف حاكمية مصرف لبنان فإن 
أصدره  بيان  إىل  األزمة،  قبل  أطلقه سالمة  الذي  اللرية خبري« 
مواطنني  من  اللرية  حاملي  لـ«مجيع  موّجهًا  املاضي  اجلمعة  يوم 
العرض مفتوح  الدوالر... هذا  إىل  يريدون حتويلها  ومؤسسات 

ومتاح يوميًا«.
الطراز  من  كازينو  بأنه  لبنان  مصرف  يتكّرس  اخلطابني،  بني 
الرفيع. فهو كان يربط وجوده على رأس احلاكمية بالسعر املدعوم 
للرية بقيمة 1507.5 لريات وسطيًا لكل دوالر، ثم أصبح يوّجه 
عروضًا مغرية لتحقيق األرباح السهلة والسريعة. سياسة نقدية 
مل يتبّدل فيها شيء على مدى حنو 27 سنة. ففي السابق كان 
الربح عرب استقرار سعر الصرف، مهما تبّدلت األوضاع والظروف 
فـ«املركزي«  اليوم،  أما  االقتصادية.  وللحقائق  للطبيعة  خالفًا 
سيمنح كل من حيمل اللرية »هدية« معدهلا يصل إىل 13% يوميًا 
من رأس املال وُتدفع بالدوالر األمريكي النقدي. وهذه احلصيلة 
ليست سوى الوجه امُلعلن للكازينو، أي الساعي إىل استقطاب 
السيولة من خالل إعادة تدوير سيولته يف السوق. مبعنى أوضح، 
إذا مل يزداد سعر الدوالر مقابل اللرية يف السوق، لن يتم إغراء 
وإيداعها  لصرفها  خمازنهم  من  إخراجها  على  الدوالرات  حاملي 
لدى املصارف - مصرف لبنان، طمعًا بأرباح سهلة ميكن حتقيقها 
من التعميم 161. هكذا يتم التالعب يوميًا بسعر الصرف، فضاًل 
عن استعماله كأداة لتسديد مثن احلماية السياسية عرب صرافني 

موالني هلذا الزعيم أو ذاك.

كان يفرتض استخدامها يف جمال النهوض. وهنا ليس 
املقصود النهوض بالقطاع املالي وحده، كما أشارت خّطة 
نائب رئيس احلكومة املنتهية واليته سعادة الشامي، بل 
النهوض بكل اجملتمع. للمفارقة، إن الطبقات املسحوقة 

أصبحت مسحوقة أكثر، وهو ما يفّسر سكوتها.
تراكم الخسائر وإخفاؤها

هل هذا ما حصل يف حقبة النصف الثاني من الثمانينيات، 
أي يف الفرتة اليت شهدت أزمة نقدية حاّدة وسط احلرب 
الدوالر  سعر  ارتفع  و1989،   1984 عام  بني  األهلية؟ 
مقابل اللرية 87 ضعفًا من 5.9 لريات إىل 505 لريات 
للدوالر الواحد. يف هذه الفرتة كان القصف شّغااًل على 
ومل  املتنقلة.  التفجريات  مثل  مثله  احملاور  من  العديد 
يكن لدى الدولة سيطرة على املرافق احلكومية اليت كان 
يفرتض أن تدّر عليها إيرادات ألنها كانت حتت سيطرة 
امليليشيات. ومل يكن سهاًل جباية الضرائب بعدما حّلت 
امليليشيات بدياًل من الدولة. يف تلك الفرتة أصيب لبنان 
حبالة »تضّخم قصوى« بسبب انهيار القدرات الشرائية 
احلالة  هذه  أتت  إمنا  العملة.  قيمة  اخنفاض  من  الناتج 
من دون ضغوط الدين العام بالعملة األجنبية، إذ كانت 
أّدى االنهيار  الديون بالدوالر على لبنان ال تذكر. لذا، 
إىل عملية انتقال للثروة حصرًا باللرية اللبنانية من دون 
سواء  اللرية،  حاملو  وأصيب  بالدوالر.  خسائر  تسجيل 
أو بودائعهم خبسائر كبرية، لكن مثة مفاجأة  مبدخراتهم 
تصحيح  جرى  الوقت  ذلك  ففي  تلك؛  احلرب  فرتة  يف 

مـحمد وهـبة

يأتي يف سياق تقديم الوصفات احملدودة بواقع سياسي هّش. 
فهل عّلة لبنان أن هناك فسادًا وسرقات ولصوصًا من القطاعني 
الدول فيها فساد ولصوص؟ هل  العام واخلاص، رغم أن كل 
املشكلة يف أن حنافظ على املصارف أم نشطبها أي أن ننتقم 
يكون  أن  املشكلة يف  هل  اقتصادية؟  كحاجة  نعّظمها  أو  منها 

هناك قضاء فاعل ولو نسبيًا؟
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مثة الكثري من األسئلة املطروحة اليت متنح الوصفة أولوية على 
االقتصاد  منوذج  بأن  اهتمام  هناك  ليس  لذا،  العّلة.  توصيف 
يعتمد  بل  شيئًا،  ينتج  ال  يكاد  جمتمعًا  أرسى  للبنان  السياسي 
لتمويل  أو  املقيمني  مداخيل  لتعزيز  املغرتبني  مداخيله على  يف 
ال  منوذج  وهو  االستثمار.  حنو  توجيهها  يتم  ال  اليت  املدخرات 
مشكلة لديه يف االقرتاض بالدوالر رغم عدم توافر موارد بهذه 
العملة، وال مشكلة لديه يف استعمال الدوالر يف السوق احمللية 
بداًل من اللرية... أصاًل لبنان ال يعرف ماذا سينتج حتى لو جنحت 
»خّطة النهوض« اليت أعّدها نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي 
بناء على أفكار وتوصيات صندوق النقد الدولي. كل ما تقوله 
هذه اخلّطة، أنه ميكن إصالح النموذج السابق مع بعض الضوابط 
بعد شطب 70 مليار دوالر من األموال اليت تدفقت حنو لبنان يف 
املخطط  أو  الـ«بونزي«  أن منوذج  يقولون  املاضية.  الـ25 سنة 
االحتيالي، ميكن ترميمه والتخفيف من النزف فيه من دون وعود 
عن  عاجزة  احلكم  قوى  أن  املشكلة  والتنمية.  للنمو  بأنه صاحل 
تسويق بنود خّطتها، وهي أيضًا عاجزة عن التفاوض مع صندوق 

النقد الدولي.

من يغّطي خسائر املجتمع؟
حتى اآلن كل النقاش املتعلق بتوزيع اخلسائر حمصور برساميل 
املصارف واملودعني. من خسر أكثر ومن خسر أقّل. لكن مسألة 
توزيع اخلسائر جيب أن تأخذ يف االعتبار أن عملية تعميم اخلسائر 
اليت مارسها مصرف لبنان بغطاء من قوى السلطة، أو باألحرى 
التوزيع املسترتة للخسائر، حتّمل اجملتمع خسائر ال ميكن  عملية 
بالناتج  الالحقة  البسيطة تكمن يف اخلسارة  حسبانها. احلسابات 
مليار   22 إىل  األزمة  قبل  دوالر  مليار   55 من  اإلمجالي  احمللي 
 33 بقيمة  خسارة  أي   ،2021 يف  الدولي(  البنك  )وفق  دوالر 
مليار دوالر. لكن هذه الطريقة فيها الكثري من التسطيح ملسائل 
االعتبار  يف  تأخذ  ال  ألنها  اجملتمع  بنية  يف  وتعقيدًا  عمقًا  أكثر 
التداعيات الطويلة املدى للفقر على اجملتمع وعلى نوعية التعليم 
اهلجرة  أن  أيضًا  االعتبار  يف  تأخذ  وال  مثاًل.  الصحية  والرعاية 
ستكون هلا مفاعيل سلبية على االقتصاد. فاهلجرة تعين خسارة 
هائلة يف االستثمارات اليت وضعتها األسر يف أبنائها لتعليمهم 
إعادة  كلفة  تشمل  وال  املهنية،  واخلربات  املهارات  وإكسابهم 
تشغيل املؤسسات اليت أغلقت جزئيًا أو كليًا، وال تشمل كلفة 
استبدال اخلربات اليت هاجرت والتداعيات املالزمة لذلك، وال تشمل 
كلفة إعادة تكوين االحتياطات بالعملة األجنبية... مثة الكثري من 
العوامل اليت تقول إن اخلسائر اليت حّفزها حاكم مصرف لبنان 

بغطاء القوى احلاكمة هي أكرب بكثري.

21 مليار دوالرهي 
قيمة األموال التي أنفقها 
مصرف لبنان منذ مطلع 

2019 حني كانت 31.9 
مليار دوالر لغاية نهاية 
نيسان لتصبح 10.98 

مليار دوالر

100% هي نسبة 
الفوائد الشهرية الدنيا 
التي يمكن تحقيقها من 

التعميم 161 وهي أعلى 
بأضعاف من معدالت 

الفائدة قبل األزمة

األجور 8 مرات من حّد أدنى بقيمة 1250 لرية شهريًا إىل 25 ألف 
لرية، أي مبعدل 1.6 مرة يف السنة، وبتطّور تبلغ نسبته املطلقة 
تصحيح  سوى  اخلاص  القطاع  يشهد  فلم  اليوم،  أما   .%1900
لألجور ملّرة واحدة بعد ثالثة سنوات من األزمة وبنسبة مطلقة تبلغ 
492% فقط، مقابل مساعدة اجتماعية للقطاع العام لبضعة أشهر 

هيثم املوسوي

يف  روايتها  ميكن  القّصة  هذه 
العديد من احملّطات، إمنا أبرزها يف 
يومها  ي  ُسّ فما  تالها.  وما   2016
»هندسات مالية« مل يكن يف احلقيقة 
سوى إحدى اآلليات والديناميكيات 
أجل  من  الكازينو  يستعملها  اليت 
سالمة  زوار  عن  ُينقل  االستمرار. 
عن  سألوه  أنهم  األزمة،  بداية  يف 
أسباب موافقة املصارف على توظيف 

على  املركزي  املصرف  لدى  الزبائن،  من  مجعوها  اليت  األموال 
فرتات متوسطة وطويلة، مع أنهم كانوا يعلمون أن طبيعة عمل 
النظام املصريف تبّدد الدوالرات )التبديد يعين حتويلها إىل أصول 
احمللي  الدوالر  اسم  بروز  فهم  التعريف ميكن  هذا  ومن  حملية، 
املعروف بـ«اللوالر«(. أجاب سالمة بكلمة واحدة: »الطمع«. هذا 
هو احملّفز الذي استعمله سالمة مع املصارف الستقطاب أكثر من 
15 مليار دوالر من املصارف، وهو احملّفز نفسه الذي يستعمله 
اليوم مع عموم الناس الذين حتّولوا يف غفلة إىل مضاربني على 
العملة. غالبيتهم على اعتقاد بأن اللعب يف هذا الكازينو »رّبيح« 
دائمًا. فها هو يغدق بالدوالرات عرب التعميم 161، كما أغدقها 

سابقًا على املصارف إفراديًا ومجاعيًا.
بآالم  يشعرون  ال  حتى  الناس  عموم  ختدير  يتم  هكذا  عمليًا، 
تراكم  األزمة  عمر  من  األوىل  الثالث  السنوات  يف  التضّخم. 
التضّخم بنسبة تفوق 850%. ويتزامن هذا الوضع مع استمرار 
ما  تبديد  على  وإمجاعها  األوسع،  بنطاقها  احلاكمة  القوى  لعبة 
تبقى من دوالرات اجملتمع اليت ائُتمن عليها لدى مصرف لبنان. 
اتفقت القوى احلاكمة على لعبة اإلنكار ألنها عاجزة عن جتاوزها 
ما دفع مصرف لبنان إىل إنفاق أكثر من 21 مليار دوالر خالل 
هذه الفرتة بغطاء سياسي ممانع الستثمار أي قرش للخروج من 
األزمة. أما الطبقة اليت كانت تّدعي قدرتها على قيادة ثورة ضّد 
هذا النظام فقد أصبحت، فجأة، غافلة عن ارتفاع أكالف النقل 
واالتصاالت،  والتعليم،  واملالبس،  األساسية،  الغذائية  واملواد 
أموااًل جمانية. ال يهتمون أن  الكازينو مينحهم  والكهرباء... ألن 
هذه األموال هي الذخرية األخرية اليت ميلكها هذا النظام واليت 

بالكاد تغطي كلفة موّلد الكهرباء 
يف احلّي.

يتم  كان  الثمانينات  يف  عمومًا، 
اليت  الفورية  اخلسائر  امتصاص 
األزمة  مفاعيل  بنتيجة  تظهر 
الثروة  وانتقال  نسبية.  بسرعة 
بفعل األزمة، كان ظاهرة مواكبة 
لتوزيع اخلسائر. إمنا اليوم، فإن 

 25 ترتاكم ملّدة  اخلسائر  جدًا: كانت  األساسية خمتلفة  الظاهرة 
الناس  كان  الفرتة  هذه  يف  فجأة.  انكشفت  ثم  بالدوالر  سنة 
يتنّعمون بالسعر الثابت للرية مقابل الدوالر مقابل تراكم وإخفاء 
كانت  السياسي  التوزيع  فقنوات  منها.  واملستفيدين  اخلسائر 
بالعملة  اآلتية  التدفقات  القصوى المتصاص كل  تعمل بطاقتها 
الصعبة. املصارف كانت القناة األساسية، ومصرف لبنان كان 
كانوا  وقوادها  السياسية  املؤسسات  وسائر  األساسي،  املنّظم 
جمّرد غطاء. هكذا اختلطت يف كازينو مصرف لبنان أموال املغرتبني 
الغارقني بعرقهم يف دول أفريقيا واخلليج وأوروبا وأمريكا، مع 
الرساميل املتوّحشة يف الداخل واخلارج، ومع املدخرات احمللية... 
 1997 منذ  توقف  بال  ُتدفع  فوائده  فكانت  بالدوالر،  الدين  أما 
لغاية مطلع 2020. حنو 23 سنة من التسديد بال انقطاع، وفيها 
جيوب  مبعظمها يف  دوالر صّبت  مليار   160 من  أكثر  استهلكنا 
تكمن  األساسية  الظاهرة  أن  أي  املستهلكني.  وكبار  الدائنني 
أمام  اجلميع  الذي وضع  اخلسائر  انكشاف  قبل  استفاد  من  يف 
مأزق توزيعها... مثة فرق كبري بني تلك املرحلة واآلن. ففي تلك 
امتصاص  لكن  اآلن  لدينا  املرحلة مل يكن هناك كازينو كالذي 
التداعيات كان أسرع بكثري من احللقة اليت ما زلنا عالقني فيها 

منذ ثالث سنوات.

نموذج يكرّس العجز
كان ميكن أن نقارن فرتة النصف الثاني من الثمانينيات مع عام 
1997. يف هذه السنة حتديدًا كانت املقارنة أصّح ألن اخلسائر 
السنة  تلك  أصاًل يف  مرتاكمة وخمفية.  وليست  فورية  ستصبح 
مع  بكثري  أسهل  سيكون  توزيعها  كان  اإلخفاء.  عملية  انطلقت 
أوجاع معقولة. إمنا اليوم، فالتخدير هو األداة الوحيدة املستعملة. 
وبواسطة ما تبقى من احتياطات أو »سيولة بالدوالر« لدى مصرف 
لبنان، يتم ختدير اللبنانيني إلخفاء املسؤولية عن اخلسائر، وإلخفاء 
العجز عن معاجلتها بغري التضّخم. وقد جنحت قوى احلكم يف زرع 
جدول أعمال يقوم على انقسام حول عناوين مسلوخة من أي سياق 
والكابيتال  السيادي،  الصندوق  بشأن  يناقش  فالكّل  واقعي. 
كونرتول، والتدقيق اجلنائي، وقدسية الودائع وصواًل إىل إعادة 
تكوينها، ومع صندوق النقد الدولي أو ضّده... كل هذا النقاش 
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التعليم املهين  اجتماع روابط أساتذة  إنتهى 
واألساسي الذي ُعقد أول من أمس مع وزير 
»تربيح  على  فيها  اإلداري  واجلهاز  الرتبية 
مجيلة« مبضاعفة بدل املراقبة خالل االمتحانات 
لتمرير  حماوالت  مقابل  يف  مرتني،  الرمسية 
أشهر  خالل  الراتب  نصف  دفع  عدم  فكرة 
يكون  بينما  باحلضور،  مرتبطًا  كونه  الصيف 
على  طغت  عالية  نربة  إجازة.  يف  األساتذة 
حديث موظفي الوزارة مع األساتذة والروابط 
ممثلًة برؤسائها، منعًا للسؤال أو االعرتاض 
نهاية  ويف  املتأخرة.  االنتخابات  بدالت  عن 
التذكارية«،  الصورة  على  »هجوم  االجتماع 
الواتسآبية  البيانات  إرسال  على  وسباق 
بالشحادة  أشبه  أصبحت  حوافز  على  للتأكيد 
وفرصة لفرض أعراف على األساتذة خمالفة 
غري  إجيابية  أجواء  تعميم  وحماولة  للقوانني، 
موجودة لتمرير االمتحانات الرمسية كما ُمّررت 

االنتخابات.
هذه هي األجواء اليت يتناقلها األساتذة يف 
االمتحانات  استحقاق  أبواب  على  بينهم  ما 
تقاضي  ينتظرون  يزالون  ال  فيما  الرمسية، 
بدل أتعابهم عن مشاركتهم يف تسيري أمور 

العملية االنتخابية.
دولة توزيع الوعود

انتهى شهر أيار ومّر األسبوع الثاني على إجناز 
مل  اليت  النيابية  االنتخابات  الدولة  موظفي 

واالمتحانات: االنتخابات  بني   
حّبوب يا  تقبض  وما  اشتغل 

فؤاد بزي

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 

تعويضات زهيدة
من هنا يسأل األساتذة الذين أخذوا بصدورهم تنفيذ استحقاق 
االمتحانات  موازنة  عن  مقاطعة،  دون  من  النيابية،  االنتخابات 
الرمسية بعد صدور قرار عن وزير الرتبية حّدد فيه التعويضات 
يعملون  فهم  واملتوسطة.  الثانوية  للشهادتني  فيها  للعاملني 
يتنامى  توجه  وهناك  املستويات،  كّل  على  جماني  شبه  بشكل 
بينهم، من دون أن يكون منّظمًا حتى الّساعة بعدم املشاركة وال 
سّيما »بعد ُطعم االنتخابات« حسب ما يعرب إبراهيم أستاذ التعليم 
الثانوي، الذي يضيف: »األرقام مهينة حقًا كيف لنا أن نذهب إىل 
املراقبة بـ160 ألف لرية فقط عن كّل نهار، فالوصول إىل مركز 
االمتحانات يتطّلب مّنا دفع مبلغ أكرب بسبب ارتفاع سعر البنزين 
وُبعد املسافات، فنحن نتوّزع على مناطق بعيدة عن األماكن اليت 
أعلى من قيمة  وإيابًا  األجرة ذهابًا  ُندّرس فيها، وتكلفة سيارة 
البدل«، ويسأل »أين هي الروابط اليت منعتنا حتى من التفكري 

يف مقاطعة االنتخابات النيابية«؟
توجّه يتنامى بني األساتذة من دون أن يكون منّظمًا بعدم املشاركة يف 

االمتحانات
تلك  عكس  على  فالبدالت  املسابقات،  تصحيح  إىل  بالنسبة  أّما 
اخلاصة باملراقبة، مل تتغرّي حتى عن العام املاضي، وُيبدي الكثري 
على  باملشاركة«  »أرغب  عبارة  كتابة  على  ندمهم  األساتذة  من 
املدارس  إىل  الدراسي  العام  بداية  يف  وردت  اليت  اجلداول 
والثانويات، وتبعًا للتقليصات اليت حصلت على املناهج تقّلص 
الوقت املخّصص لكّل امتحان ما أدى بالتالي إىل اخنفاض البدل 
املخّصص للتصحيح، على سبيل املثال ُيدفع على تصحيح مسابقة 
الكيمياء للمرحلة الثانوية )فرعي علوم احلياة والعلوم العامة( 5750 
لرية فقط وُينع األستاذ من تصحيح أكثر من 50 مسابقة كّل 4 

ساعات ما جيعل حاصل يوم عمل يساوي 287500 لرية لبنانية.
مقاطعة التصحيح؟

هذه األرقام دفعت األساتذة يف العام املاضي ملقاطعة التصحيح 
أخرى  الوزارة إىل نقل مسابقات من منطقة إىل  جزئيًا، ودفعت 
الشمال(.  إىل  بريوت  من  الكيمياء  مسابقات  )ُنقلت  لتصحيحها 
ولو قارّنا الوضع االقتصادي اليوم مبا كان عليه منذ سنة ألمكننا 

القول بأّننا سنكون أمام حركة مقاطعة أكرب هذه الّسنة.

حتى اليوم تتعامل وزارة الرتبية مع االستحقاقات الرتبوية وكأّننا 
يف عام 2018، ما قبل األزمة، لناحية الطلبات اليت ال تنتهي من 
أّن ما حيصلون عليه من مستحقات هو أكثر  اعتبار  أو  األساتذة 
من كاٍف للقيام بواجبهم وحبة مسك، ويف حال هّددوا أو ارتفع 
صوتهم توّجهت الوزارة حنو االستعانة بكّل اخلارج مثل املرسوم 
األخري املتعّلق بالّسماح ألساتذة القطاع اخلاص مبراقبة االمتحانات 
العام  القطاع  أساتذة  لدى  حنق شديد  من  أثاره  ما  مع  الرمسية 

الذين شعروا بأّنهم ُطعنوا يف الظهر من زمالئهم.

لم يحصل املوظفون على بدالت أتعابهم االنتخابية بعد )مروان بوحيدر(

تكن ممكنة لوال مشاركتهم، املتنّوعة حبسب األسالك )قضائية، 
عسكرية أو إدارية(. وبعدما كانت الدولة قد وعدت عرب وزارتي 
الداخلية واملالية بصرف بدالتهم عند انتهاء العملية، من دون 
أن تصدق إاّل مع الّسلك العسكري إذ تقاضى العسكريون صباح 
اليوم االنتخابي مستحقاتهم، مل حيصل املوظفون املدنيون إاّل 

على وعود تتالشى قيمتها مع تهاوي قيمة العملة الوطنية.
وّزعت الوزارات املعنّية بالعملّية االنتخابية الوعود يينًا ويسارًا 
قبل االنتخابات، فاجتمع وزير املالية مع رابطة التعليم الثانوي 
وقال: »إّن مستحقات األساتذة املشاركني لن تتأخر«. ووعدت 
وزارة الداخلية املوظفني املكّلفني بدفع املستحقات على الشكل 
اآلتي: رؤساء األقالم 3.600.000 لرية، الكتبة 3.400.000 لرية 
وذلك عند تسليم صناديق االقرتاع بعد انتهاء العملية االنتخابية 
مباشرًة يف سرايات األقضية، ولكن مل تتحّول الوعود إىل حقائق 
وبقيت يف خانة الّسراب مع تراجع الداخلية األول قبل انطالق 
العملية االنتخابية والقول إّن »املستحقات ستتأخر ألسبوع واحد 
واللرية  بالتوالي  األسابيع  وبدأت  الفرز«،  عملية  انتهاء  حتى 
مكان  حنو  الدفع  من سرعة  النقاش  حتّول  فجأًة  ثّم  باالنهيار، 
الدفع، ومّت إهلاء املوظفني وتضليلهم بقنابل دخانية من نوع أّن 
القبض سيكون من الّسراي الذي تسّلموا منه التكليف، »فأكلوا 
الطعم« حسب إفادة مشارك يف االنتخابات، وبدأوا بالبحث عن 
طرق للوصول إىل سراي القضاء حيث ُفرزوا وموعد القبض مل 

حُيّدد بعد.
ال أموال يف املالية

14887 موظفًا ينتظرون صدور آلية الدفع اليت تأّكد فيها أمر 
واحد حتى اآلن، وهو أّنهم سينتقلون للمّرة الثالثة إىل سرايات 
من  املزيد  متكّبدين  مستحقاتهم  لقبض  املناطق  يف  األقضية 
 128 على  للحصول  والّسيارات  البنزين  واستهالك  املصاريف 
دوالرًا )والقيمة آخذة يف االخنفاض(. وحبسب أستاذة انتقلت 
إىل منطقة صور خالل االنتخابات »دفعت مليونًا ومخسمئة ألف 
لرية يوم االنتخاب بدل وقود فقط، واليوم سأدفع ما يزيد عن 
ستمئة ألف لرية لتسّلم مستحقاتي«. ما يكن أن تفعله وزارة 
يتقاضى  بأن  السماح  املوظفني  على  األمر  لتسهيل  الداخلية 
هوية  صور  إبراز  عرب  بعض  عن  بعضهم  مستحقاتهم  الزمالء 
الزميل)ة( مع تفويض خطي منه. يف املقابل، يتساءل العديد 
من املوظفني عن سبب عدم إرسال األموال إىل الّسراي األقرب 
اإلدارة  لدى  متامًا  واضحة  عناوينهم  أّن  سّيما  الّسكن  ألماكن 
العامة، وهذا موضع تشاور اليوم بني وزارتي الداخلية واملالية. 
لكن ما ورد لن يتحقق، يف حال صّحت األخبار الواردة من وزارة 
املالية عن عدم وجود أموال لدفع هذه البدالت، واليوم حبسب 
من  األموال  لـ«مجع  ُيبذل  جهد  هناك  »األخبار«  جريدة  مصادر 
هنا وهناك، وحيتاج األمر إىل أيام إضافية قبل أن يتأّمن املبلغ 

املطلوب«.

السفري  غادر 
وليد  السعودي 
البخاري بريوت، نهاية 
األسبوع املاضي، إىل 
زيارة  يف  الرياض 
من  قسط  لـ«أخذ 
انتهاء  بعد  الراحة« 
النيابية،  االنتخابات 
عنه  نقلت  ما  حبسب 
لكن  مطلعة.  مصادر 
لـ  توافرت  معلومات 
»األخبار« أشارت إىل 
النقاهة«  »زيارة  أن 
على  بناء  تأتي 
الرياض  من  استدعاء 
وأن  لـ«التشاور«، 
السعودية  السلطات 

الرياض: إىل  البخاري 
استدعاء؟ أم  نقاهة 

وفيق قانصوه

تدرس احتمال تعيني سفري جديد يف العاصمة اللبنانية ربطًا بنتائج 
االنتخابات النيابية األخرية اليت مل تأت على قدر آمال اململكة

من  أكثر  بعد  لبنان  إىل  البخاري  وليد  عاد  املاضي،  آذار  يف 
بريوت  مع  الرياض  افتعلتها  اليت  األزمة  إثر  الغياب  على  عام 
السابق جورج قرداحي حول  اإلعالم  لوزير  خلفية تصرحيات  على 
احلرب السعودية على اليمن. بدا جليًا، يومها، أن عودة البخاري 
مرتبطة باالنتخابات النيابية حصرًا، وال تتعلق بانفراج يف العالقات 
اتضح من نشاطه املكثف الحقًا.  ما  السعودية. وهو   - اللبنانية 
منذ عودته، وحتى االنتخابات، تصرف البخاري كـ »مندوب سام«، 
دارته  إىل  استدعى  الديبلوماسية.  واألصول  األعراف  كل  خارقًا 
رؤساء سابقني وسياسيني وقادة أجهزة أمنية ورجال دين ورؤساء 
اجلامعات اللبنانية وشيوخ عشائر وصحافيني وكتبة تقارير، وقام 
جبوالت انتخابية يف املناطق، وتدخل يف تركيب لوائح ويف سحب 
مرشحني من لوائح وإدخال آخرين يف أخرى... وغّرد، هو املعروف 
بالداخل  يتعلق  تفصيل  كل  حول  ميديا«،  بـ«السوشيال  بهوسه 
لقادة  شخصية  إهانات  وموجهًا  املقاومة  على  حمرضًا  اللبناني، 

وسياسيني لبنانيني.
البخاري على عاتقه مللمة بقايا 14  املهمة األساسية اليت أخذها 
آذار حول مسري جعجع والتقريب بني األخري والنائب السابق وليد 
جنبالط ليخوض هذا الفريق االنتخابات موّحدًا يف وجه حزب اهلل. 
دفع  بعد  حينه،  يف  حّذرت  سعودية  دوائر  أن  مصادر  وتؤكد 
من  االنتخابات،  مشاركته يف  تعليق  إىل  احلريري  الرئيس سعد 
مغّبة »مسح« الطائفة السنية ملصلحة رئيس حزب القوات. إال أن 
البخاري، على ما يبدو، متّكن من ترويج رأيه يف الرياض بأن جعجع 
هو األقدر على مواجهة حزب اهلل، خصوصًا بعد »معمودية النار« 
اليت قّدمها رئيس القوات يف جمزرة الطيونة. هكذا أغدق املال 
االنتخابي على القوات، ومارس ضغوطه على مفيت اجلمهورية عبد 
اللطيف دريان حلض الطائفة السنية على املشاركة الكثيفة يف 
االقرتاع، وتبّنى متّرد فؤاد السنيورة ورفاقه يف التيار األزرق على 

احلريري.
عشية االنتخابات، يف 14 أيار، غّرد البخاري »من ظن أن الباطل 
سينتصر على احلق، فقد أساء الظن باخلالق سبحانه وتعاىل«. ومل 
الفرز تنتهي حتى أعلن مسري جعجع »النصر« بفوز  تكد عمليات 
حزبه بالكتلة األكرب وباألكثرية يف اجمللس، ومثله البخاري الذي 
تبّنى »االنتصار« وجرّيه لنفسه، فغّرد يف 16 أيار »النصر ال يأتي 
َها  َأيُّ بـ«يا  وأتبعها  احلياة«،  على  باجلرأة  بل  املوت  على  باجلرأة 
ْت َأْقَداَمُكم«... قبل أن  َ َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّ ِذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اهللَّ الَّ
تظهر أوىل جلسات اجمللس، أول من أمس، أن القوات اللبنانية 
التمويل االنتخابي السعودي مل تكن قادرة  اليت احتكرت تقريبًا 

على إيصال مرشح إىل موقع أمانة السر يف جملس النواب.

  معلومات عن احتمال تعيني الرياض سفريًا جديدًا يف لبنان بعد 
»النكسة« االنتخابية

وعلمت الزميلة »األخبار« أن لبنانيني على عالقة وثيقة بالسعودية 
إبان  البخاري  أداء  أخريًا،  السعوديني،  املسؤولني  مع  أثاروا 
السعودي  البيض  كل  »وضع  جدوى  عن  وسألوا  االنتخابات، 
يف سلة مسري جعجع«، وعّما حّققته هذه السياسة »رغم األموال 
اليت ُأنفقت من أقصى اجلنوب إىل أقصى الشمال، سوى خروج 
إىل  عرسال  ومن  عكار،  إىل  شبعا  من  السنية ممسوحة  الطائفة 
البقاع الغربي«. وحبسب املصادر نفسها، فإن البخاري، لتغطية 
إخفاق خططه يف االنتخابات، كان وراء احلملة املكثفة اليت شنتها 
صحيفة »عكاظ« السعودية أخريًا على احلريري ومّحلت فيها إدارته 

السياسية مسؤولية تعاظم قوة حزب اهلل.
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اسـرتاليات

ينتقل فريوس جدري القردة من 
أقل  وهو  اإلنسان  إىل  احليوان 
شدة من اجلدري الذي استؤصل 

من العامل يف عام 1980.
الصحة العاملية ان أو مرة ُكِشف 
كانت  الفريوس  هذا  عن  فيها 
احلكومي  باملعهد   1985 عام  يف 
كوبنهاغن،  يف  الكائن  لألمصال 
األمراض  أحد  عن  التحري  أثناء 
بني  فيما  باجلدري  الشبيهة 

القردة.
د.  العامة  الصحة  طبيب  وقال 
لراديو  حديث  يف  توما  مروان 
ألول  ُكِشف  انه  أس  بي  أس 
مّرة عن جدري القردة بني البشر 
الكونغو  جبمهورية   1970 عام  يف 
باسم  )املعروفة  الدميقراطية 
زائري يف وقتها( لدى صيب عمره 
9 سنوات كان يعيش يف منطقة 
عام  يف  اجلدري  منها  اسُتؤِصل 

.1968
ذلك  منذ  اإلبالغ  »مت  وأضاف: 
احلاالت  معظم  حدوث  عن  احلني 
الغابات  من  الريفية  املناطق  يف 
نهر  حبوض  الواقعة  املاطرة 
الكونغو وغرب أفريقيا، وخصوصًا 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

اليت اعتربت موطونة به.«
وأوضح د. توما أن فرتة احلضانة 
الفرتة  وهي  يوم  و21   5 بني 
الفريوس  دخول  بني  الفاصلة 
مراحل  وشرح  االعراض،  وظهور 
االوىل  »املرحلة  قائاًل:  العدوى 
هي  اخلامس  واليوم   0 يوم  بني 
وتتضمن  الفريوس  غزو  مرحلة 
ومحى  شديدًا  صداعًا  أعراضها 
الليمفاوية  الغدد  يف  وتضخمًا 

وامل يف الظهر.«
أما املرحلة التالية فتتضمن ظهور 
الذي يبدأ مسطحًا  الطفح اجللدي 
يتحول إىل حويصالت  وبعد ذلك 
وقرنية  والوجه  الفم  داخل  تبدأ 

»اطبخ اللحوم جيدًا«: طبيب يقدم نصائح لتجنب اإلصابة 
جبدري القردة يف أسرتاليا

واليدين  القدمني  وباطن  العني 
واألعضاء التناسلية.

كل ما تريدون معرفته عن الوباء 
العامل  يقلق  بات  الذي  اجلديد 

»ُجدري القرود«
كيف ينتقل الفريوس؟

من  باملرض  العدوى  تنجم 
خمالطة  عن  الدالة  احلاالت 
املصابة  احليوانات  لدماء  مباشرة 
أو  أجسامها  لسوائل  أو  بعدواه 
قت  ُوثِّ وقد  املخاطية،  سوائلها 
جنمت  عدوى  حاالت  أفريقيا  يف 
اجلرذان  أو  القردة  مناولة  عن 
السناجب  أو  الضخمة  الغامبية 
املصابة بعدوى املرض، علمًا بأن 
القوارض هي املستودع الرئيسي 

للفريوس.
وميكن أن ينجم انتقال املرض على 
املستوى الثانوي أو من إنسان إىل 
آخر عن املخالطة احلميمة إلفرازات 
السبيل التنفسي لشخص مصاب 
اجللدية  أو آلفاته  املرض  بعدوى 
ثت مؤخرًا  أو عن مالمسة أشياء ُلوِّ
بسوائل املريض أو مبواد تسبب 
يف  املرض  وينتقل  اآلفات. 
جزيئات  طريق  عن  األول  املقام 
اجلهاز التنفسي اليت تتخذ شكل 
فرتات  عادًة  تستدعي  قطريات 

طويلة من التواصل وجهًا لوجه.
ُأجِريت  اليت  الدراسات  وحّددت 

مؤخرًا عن احليوانات يف إطار حبث 
من  القردة  جدري  انتقال  منوذج 
كالب الرباري إىل اإلنسان طورين 
أال   – الفريوسات  من  خمتلفني 
نهر  حوض  فريوسات  طور  وهما 
غرب  فريوسات  وطور  الكونغو 
األول  الطور  بأن  علمًا   – أفريقيا 

أشد فوعة.
اجلدري  فريوس  لقاح  متلقو 
ضد   85% مناعة  لديهم  القديم 

جدري القردة.
اإلجراءات يف أسرتاليا

ان  العامة  الصحة  طبيب  شرح 
يف  احلكومية  الصحية  اجلهات 
األطباء  مع  تواصلت  أسرتاليا 
مع  األنسب  بالشكل  للتعامل 
احلاالت اليت ُيشتبه فيها باإلصابة: 
سيقوم  الذي  طبيبك  »سرتاجع 
االمراض  بفريق  باالتصال  بدوره 
املعدية اجلرثومية. العزل يف هذه 
احلاالت مهم جدًا. يف بلجيكا مثاًل 

قرروا عزل املريض 21 يومًا.«
بغسل  توما  د.  نصح  وأخريًا 
اليدين وطهو املنتجات احليواتنية 
بشكل جيد: »اذا كنت تطبخ يف 
املنزل أو تعمل يف جمال اللحوم 
أثناء  القفازات  ارتداء  فال بد من 
التعامل مع حلوم نيئة. من املمكن 
أن يتسبب جرح بسيط يف انتقال 

العدوى.«
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تراجعت أسعار املنازل األسرتالية 
على املستوى الوطين ألول مرة 
خالل 20 شهرًا على األقل، وفقًا 
ملؤشرين يقيسان حركة أسعار 

العقارات يف أسرتاليا.
التابعني  املؤشرين  كال  أشار 
و  CoreLogic لشركيت 

االخنفاض  أن  إىل   PropTrack
الشهري على املستوى الوطين 

بلغ 0.1%.
منو  أن  العقاريون  اخلرباء  وجد 
األسعار ظل األعلى يف أدياليد 
املناطق  وبعض  وبريزبان 

الريفية
أول  ذلك   CoreLogic وتعترب 
أيلول/ منذ  شهري  اخنفاض 
أن  حني  يف   ،2020 سبتمرب 
PropTrack اعتربته أول اخنفاض 

منذ بدء جائحة كوفيد19-.
اخنفاضًا   CoreLogic وسجلت 
يف  املنازل  أسعار  يف  أكرب 
وملبورن   )%-1( سيدني 
الخنفاض  أدى  مما   ،)-0.7%(
حني  يف  املتوسط   الوطين، 
قدرت شركة PropTrack أن كال 
املدينتني تراجعتا بنسبة 0.3%.

وكشف كال املؤشرين أيضًا أن 

أسعار املنازل ترتاجع للمرة األوىل منذ حوالي 
عامني مع ارتفاع أسعار الفائدة

الشهر  تراجعت  كانربا  أسعار 
املاضي للمرة األوىل منذ حوالي 

ثالث سنوات.
كما وجد مقدمو البيانات أن منو 
األسعار ظل األعلى يف أدياليد 
املناطق  وبعض  وبريزبان 

الريفية.
شركة  من  ريان  بول  وقال 
سكين  سوق  PropTrack: »برز 

بسرعتني«.
بريزبان  يف  املناطق  »تستمر 
ساوث  نيو  وريف  وأدياليد 
بشكل  بالنمو  وتسمانيا  ويلز 
أو  األسعار  استقرار  مع  قوي، 

اخنفاضها يف أماكن أخرى«.
يف  األحباث  مدير  وقال 
إن  لوليس،  تيم   ،CoreLogic
ارتفاع أسعار الفائدة كان عاماًل 
عوامل  عدة  من  فقط  واحدًا 
اإلسكان  سوق  على  تضغط 
املتباطئ بالفعل، حيث بلغ منو 
أيار/مايو  يف  ذروته  األسعار 

.2021
وأشار إىل أنه »منذ ذلك احلني، 
الثمن،  باهظ  السكن  أصبح 
وأصبحت األسر حساسة بشكل 
الفائدة  أسعار  الرتفاع  متزايد 

الديون،  مستويات  زيادة  مع 
وتشديد  املدخرات،  وتقلص 

شروط اإلقراض«.
معدالت  أيضًا  نشهد  »اآلن 
أعلى  وتكلفة  مرتفعة  تضخم 
على  أقل  طلبًا  تعكس  للديون 

اإلسكان«.
مع ذلك، قال لوليس إن بعض 
األسواق الريفية قد تكون أقل 
عرضة الخنفاض األسعار، على 

األقل يف املدى القصري.
وأضاف، »بالنظر إىل أننا نشهد 
بالفعل وترية النمو ترتاجع يف 
من  اإلقليمية،  األسواق  معظم 
تراجع ظروف  أن نشهد  املرجح 
أسعار  ارتفاع  مع  متاشيًا  النمو 
الفائدة وتفاقم ضغوط القدرة 

على حتمل التكاليف«.
»ميكن القول إن بعض األسواق 
الريفية ستكون معزولة إىل حد 
ما عن الرتاجع املادي يف أسعار 
التوازن  عدم  بسبب  املساكن 
والطلب  العرض  بني  املستمر 
حيث نستمر يف رؤية مستويات 
تزال  ال  عنها  املعلن  املخزون 
عادي يف  بشكل غري  منخفضة 

املناطق الرئيسية بأسرتاليا«.

عائلة عبداهلل مع املطران طربيه
اليت  عبداهلل  عائلة  أصبحت 
يف  أبنائها  من  ثالثة  فقدت 
 ،2020 شباط/فرباير  من  األول 
حديث أسرتاليا بهول معاناتها 
وعظمة مساحمتها. هذه العائلة 
تلقت  الكثريين  أهلمت  اليت 
املاضي حلضور  األسبوع  دعوة 
العاملي  امللتقى  فعاليات 
رسالة  ومشاركة  للعائالت 
املساحمة والغفران مع العامل.

عبداهلل  وداني  ليلى  تستعد 
للسفر  األربعة  وأبناؤهما 
جتربتهم  ملشاركة  روما  إىل 
امللتقى  إطار  يف  العامل  مع 
قرابة  بعد  للعائالت،  العاملي 
عام ونصف من مقتل أطفاهلما 
الثالثة سينتيا وأجنلينا وأنطوني 
صقر  فريونيك  وقريبتهم 
على  مرّوعة  دهس  حادثة  يف 
ضاحية  يف  خممور  سائق  يد 

أوتالندز بسيدني.
إىل  عبداهلل  ليلى  حتدثت  وقد 
أس بي أس عربي24 عن معاني 
ترجو حتقيقه  وما  الزيارة  هذه 

يف روما.
أنطوان  »املطران  ان  وقالت 
عائليت  دعا  طربيه  شربل 
الفاتيكان  إىل  ملرافقته 
للمشاركة يف امللتقى العاملي 
للعائالت 2022 لنمثل أسرتاليا 
يف هذ احلدث الذي يقام كل 
وتستضيفه  سنوات  ثالث 
إىل   22 من  العام  هذا  إيطاليا 

عائلة عبداهلل تأخذ »املساحمة« إىل العاملية انطالقاً 
من روما وتعد األسرتاليني مبفاجأة من قلب الفاتيكان

26 حزيران/متوز«.
كبرية  رمزية  امللتقى  ملوعد 
عبداهلل  لليلى  بالنسبة 

وعائلتها.
ابين  عمر  يصبح  العام  هذا 
تواجدنا  أثناء  عامًا   16 أنطوني 
يف روما وسنحتفل بعيد ميالده 

يف قداس يرتأسه البابا
يركز امللتقى العاملي للعائالت 
2022 على ثالثة حماور هي حب 
العائلة، دعوة العائلة، وطريق 
مناسبة  وسيكون  القداسة، 
رسالة  ملشاركة  عبداهلل  لعائلة 

املساحمة مع العامل.
اللذان  عبداهلل  وليلى  داني 
دهس  الذي  السائق  ساحما 
أذهال  الثالثة  أطفاهلما 
اخلطوة  بهذه  األسرتاليني 

اجلريئة.
»املساحمة  ليلى:  تقول 
لكن  املسيحي،  إمياننا  أساس 
ألننا  مببادرتنا  تفاجأوا  الناس 
أصبحنا نعيش يف عامل يفتقر 
اليوم  اجلميع  لدى  للمساحمة. 
تعطش لقيم املساحمة واحملبة 

بغض النظر عن ديانتهم«.
مصدر قوة ليلى كان وال يزال 

إميانها الذي ال يتزحزح.
اإلنسان  اإلميان ال ميلك  بدون 
بلمح  أبنائي  فقدت  أنا  شيئًا. 
سوى  ضمانيت  أجد  وال  البصر 

باإلميان
يف هذه الزيارة اليت ستمنحها 

فرصة احلديث عن جتربتها أمام 
العامل، ماذا ستقول ليلى اليت 
من  مبفاجأة  األسرتاليني  تعد 

قلب الفاتيكان؟ 
قوة  عن  للحديث  »أتطلع 
على  تأثريها  ومدى  املساحمة 
 i4give حياتنا، كما عن مبادرة 
أمام العائالت من خمتلف أحناء 

العامل«.
إحداث  أن  عبداهلل  عائلة  تؤمن 
الفرق يبدأ من الذات. هذا ما 
من  اآلن  حتى  العائلة  أكدته 
والغفران  للمحبة  دعوتها  خالل 
الفرد  خالص  حنو  كطريق 

واجملتمع والوطن.
تقول:  كانت  ترييزا  »األم 
ابدأ  العامل  تغرّي  أن  أردت  إذا 

بنفسك«، تقول ليلى.
داني  مع  بدأت  اليت  املساحمة 
ما  سرعان  عبداهلل  وليلى 

انتقلت إىل أبنائهما.
ابنيت ساحمت رغم أنها شهدت 
حبياة  أودى  الذي  احلادث 
أن  قادرة  اآلن  وهي  أخوتها 

تضحك من جديد
من داخل منزل داني وليلى بدأ 
جمتمعهما  إىل  وتوسع  التغيري 
أوتالندز  ضاحية  يف  املباشر 

ومنها إىل أسرتاليا.
اليوم، تأمل ليلى وعائلتها أن 
حتمل رسالة املساحمة معها إىل 
الفاتيكان لتكون منصة تنتشر 

منها حنو العامل أمجع.   

Source: Leila Abdallah ليلى وداني عبداهلل مع أبنائهما ليانا وأليكس ومايكل ومولودتهما الجديدة سيلينا
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املسؤول  هو  املتحدة  الواليات  يف  السالح  لوبي 
عام  ملئة  وتدمريه  العراق  على  احلرب  عن  الفعلي 
اإلرهابية  احلرب  عن  احلقيقي  املسؤول  وهو  مقبلة، 
يف سوريا، وعن احتالل املناطق الشرقية منها، وعن 
وعن  اليمن،  يف  احلرب  استمرار  وعن  ليبيا،  قصف 

احلرب يف أوكرانيا.
 21 ينعى  بايدن  الرئيس  حديث  إىل  تستمع  وأنت 
قتياًل، بينهم 19 طفاًل، قضوا يف حادث إطالق النار 
أنه  تظن  تكساس،  والية  ابتدائية يف  مدرسة  داخل 
من أهل الضحايا، الحول له وال قوة، وليس صاحب 
القرار األهم يف الواليات املتحدة، إذ إّن »شّر البلية 
ما ُيضحك«، ينطبق على سؤاله: »علينا أن نسأل متى 
سننهض ونقف يف وجه مجاعات الضغط املدافعة عن 
حق محل السالح؟ متى سنقف باسم اهلل يف وجه لوبي 
بأنه  نعلم مجيعًا  ما  اهلل  باسم  السالح؟ متى سنفعل 

جيب القيام به من داخلنا؟«.
وأضاف بايدن: »لقد حان الوقت لتحويل هذا العمل 
إىل عمل من أجل كل والد، ومن أجل كل مواطن يف 
هذا البلد. ينبغي لنا أن نوضح لكل مسؤول منتخب 

يف هذا البلد أن الوقت حان للتحرك«.
وقالت نائبته كاميال هاريس: »قلوبنا ما زالت تتحطم 
املدارس  تشهدها  اليت  النار  إطالق  عمليات  بسبب 
نتحلى  أن  »علينا  أن  مضيفة  باستمرار«،  األمريكية 
إلصدار  للكونغرس  مناشدة  يف  للتحرك،  بالشجاعة 
النارية  األسلحة  بيع  على  قيودًا  يفرض  تشريع 

وحيازتها«.
يستجمعان  ونائبته  األمريكي  الرئيس  كان  إذا 
أن  ميكن  شيء  لفعل  قوتهما  وعناصر  شجاعتهما 
يوقف احلوادث املتكررة يف الواليات املتحدة من قتل 
يف  يتحكمون  الذين  هم  َمن  هو  فالسؤال  األطفال، 
استصدار  مينعون  الذين  هم  ومن  األمريكي،  القرار 
السالح؟  حيازة  الَقَتلة  هؤالء  مثل  على  حيّرم  قانون 
أمريكية،  مدرسة  يف  أطفال  ُيقتل  مرة  كل  ويف 
يتبارى املسؤولون يف إدانة العمل اإلجرامي والضغط 
الواليات  القانون يف  لتغيري  الكونغرس  أعضاء  على 
املتحدة، حبيث ال يتمكن األمريكي من حيازة السالح 

بهذه السهولة.
لكن املعضلة احلقيقية تكمن يف أن النظام يف الواليات 
املتحدة ُبين على بيع األسلحة للداخل األمريكي، واخلارج 
أيضًا. وبايدن نفسه، والكونغرس، وافقا على إرسال 
60 مليار دوالر من األسلحة الفتاكة لقتل األوكرانيني 

يف حربهم العبثية مع روسيا.
تغيريًا  العمق  يف  يستدعي  القوانني  هذه  تغيري  إن 
بنيويًا يف نظام الواليات املتحدة القائم أصاًل على شن 
األزمات  واختالق  السالح وتصديره،  احلروب وتطوير 
مع دول العامل وبني دول العامل من أجل بيع األسلحة. 
يقوم االقتصاد األمريكي والنظام السياسي األمريكي 
على اللوبيات، ويرتبع لوبي السالح على قمة السلطة، 
فهو القادر على إيصال الرؤساء وأعضاء الكونغرس 

إىل حيث يستخدمونهم لشن احلروب.
واألمران متالزمان يف داخل الواليات املتحدة وخارجها. 
يريد  املتحدة  الواليات  داخل  السالح  لوبي  أن  فكما 
أن ُيبقي على حرية حيازة األسلحة، بغّض النظر عن 
األطفال وطالب  الغالبية من  الذين هم يف  الضحايا 
أيضًا  األهم  السالح  لوبي  فإن  واجلامعات،  املدارس 
احلروب  يؤيد شن  الذي  هو  القرار  اختاذ  مواقع  يف 
األمريكي  الرأمسال  العامل، ألن  من  متعددة  بقع  يف 
يعتمد أساسًا على تصدير األسلحة، وال ميكن أن يبقى 
منتعشًا إذا ما عّم السالم العامل وتوقفت احلاجة إىل 

استرياد األسلحة.
هو  احلقيقي  املتحدة  الواليات  دور  فإن  وهلذا، 
العامل،  من  متعددة  مناطق  يف  االستقرار  زعزعة 
أن  تضمن  اليت  احلروب  لنشوب  األسباب  واخرتاع 
األمر  األمريكية،  األسلحة  من  املنتوجات  تشرتي 
الذي يضمن استمرار تطوير األسلحة واستمرار ثروة 
الثراء من  العسكرية يف  الصناعية  السياسية  الطبقة 
أخرى.  القرار من جهة  مفاتيح  على  والسيطرة  جهة، 
الدفاع  وزارة  هو  األمريكية  لألسلحة  مستهلك  وأكرب 
من  مشرتياتها  ميزانية  تتجاوز  اليت  )البنتاغون( 

األسلحة امليزانيات الدفاعية للعامل كله.
يف اليوم ذاته الذي قتل مطلق النار األمريكي أكثر 
من 19 طفاًل أمريكيًا، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلية 
الطفل الفلسطيين غيث رفيق يامني )16 عامًا( بعد أن 
أطلقت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي الرصاص احلي 
يف رأسه يف املنطقة الشرقية ملدينة نابلس، وقبلها 

بثينة شعبان
قتلت الصحافية شريين أبو عاقلة، وتقتل يوميًا عند 

حواجز املوت اإلسرائيلية املدنيني األبرياء.
وكما أن غياب القرار األمريكي، يف أعلى املستويات، 
وافتقاد اجلرأة واحلرص الفعلي على حياة اإلنسان، 
ارتكاب  استمرار  إىل  تؤدي  اليت  العوامل  من  هما 
اجملازر يف املدارس األمريكية، فإن القرار األمريكي 
باالستهانة حبياة الفلسطينيني وبتعطيل كل قرارات 
العوامل  من  أيضًا  هو  هلم،  املنصفة  األمن  جملس 
األساسية اليت متّكن اإلسرائيليني من االستمرار يف 
استباحة بيوت الفلسطينيني وساحاتهم ومساجدهم 
وكنائسهم، وقتل أطفاهلم ونسائهم ورجاهلم، عرب 
الرأس من دون  عليهم يف  احلّي  الرصاص  إطالق 

خجل أو وجل.
وال شّك يف أن لوبي السالح يف الواليات املتحدة 
هو املسؤول الفعلي عن احلرب على العراق وتدمريه 
ملئة عام مقبلة، وهو املسؤول احلقيقي عن احلرب 
اإلرهابية يف سوريا، وعن احتالل املناطق الشرقية 
احلرب يف  استمرار  وعن  ليبيا،  وعن قصف  منها، 
اليمن، وعن احلرب يف أوكرانيا، وطبعًا عن حروب 
ويوغوسالفيا  وكوريا  فيتنام  كحروب  كثرية  أخرى 
ال  اللوبي  هذا  ألن  أخرى،  حرب  مئيت  من  وأكثر 
يستطيع أن يستمّر إاّل إذا كانت احلروب مستمرة يف 
العامل. وهنا يكمن اخلطر األساسي للنظام األمريكي. 
امتالك  وعدم  قراراته،  وراء  االجنرار  هو  واألخطر 
احلروب،  قرارات  وجه  يف  الوقوف  على  الشجاعة 
واالنسحاب من هذا املشهد الذي يعبث حبياة البشر 
حتت مسّوغات ما أنزل اهلل بها من سلطان. فماذا 
فعل الشعب العراقي حتى يتم اخرتاع كذبة لقصفه 
واحتالله وتدمري حياة املاليني منه وقتلهم؟ وماذا 
ذريعة مفضوحة  أنها جمرد  اكتشفوا  أن  بعد  فعلوا 

لشن احلرب؟ 
وماذا فعل الشعب اليمين حتى تصبح أرض اليمن 
اليمين  والشعب  األمريكية،  لألسلحة  جتارب  حقل 
ضحية مباشرة هلذا االستهداف اجملرم؟ وماذا فعل 
شعب أوكرانيا حتى تتحّول أرضه إىل مرتع ملا قيمته 
أكثر من 60 مليار دوالر من األسلحة، ومرتع أيضًا 

للنازيني اجلدد واإلرهابيني؟
الكونغرس  نواب  تدعو  الرئيس  نائبة  كانت  إذا 
بقادة  فاألحرى  للتحرك،  بالشجاعة  يتحلوا  أن  إىل 
بالشجاعة حلماية  يتحلوا  أن  اليوم  األوروبية  الدول 
مواطنيهم واقتصادات بلدانهم من عواقب إجراءات 
مصلحة  وال  اختاذها،  إىل  مضطرين  ليسوا  رة،  مدمِّ
»ال«  على قول  يتجرأون  ال  أنهم  هلم فيها، سوى 

للواليات املتحدة.
لكن عليهم، كما قالت هاريس، أن يتحلوا بالشجاعة 
للتحرك ضد لوبيات السالح اليت تعيث حروبًا وخرابًا 
ألصحابها،  احلقوق  إحقاق  ومتنع  الكوكب  هذا  يف 
وتقف يف وجه العدالة والقانون الدولي، ليس ألي 
العسكرية  الصناعُة  تزيد  كي  بل  أبدًا،  ساٍم  سبب 
األسلحة  من  مزيدًا  وتطّور  ثرواتها،  يف  األمريكية 
الفتاكة، وكي يضيف أصحاب الباليني باليني أخرى 
األطفال  حبياة  استهتارًا  ليزدادوا  ثرواتهم  إىل 
أم  املتحدة  الواليات  داخل  أكانوا  سواء  والبشر، 

خارجها. 
فإن  يتجزأ،  ال  احلياة  من  اإلنساني  املوقف  وألن 
الذي يستهني بقتل أطفال تكساس وأطفال نابلس 
وجنني، لن حترك مشاعَره اجلرائُم اليت ترتكبها قواته 
يف سوريا أو العراق أو اليمن أو أوكرانيا أو ليبيا. 
لذلك، فإن الوقوف يف وجه لوبي السالح األمريكي، 
واحلروب اليت خيرتع هلا األسباَب الساسُة األمريكان، 
هو موقف ضروري وواجب على كّل القادة يف العامل، 
وأوهلم القادة األوروبيون الذين يساهمون يف تدمري 
العامل  ووضع  الدولية،  العالقات  وتدمري  بلدانهم، 
على فّوهة بركان، فقط ألنهم ال ميتلكون اجلرأة على 
الوقوف يف وجه الطغيان، وال يتحلون مبا جيب أن 
مع  الذين ال يهادنون  الشجعان،  القادة  به  يتحلى 

الباطل والظلم، وال يذعنون إلرادة الغري. 
إن الوقوف يف وجه لوبي السالح األمريكي أصبح 
ضرورة إنسانية من أجل إعادة إرساء أسس السالم 
وواجب  أخالقي  واجب  وهذا  الدوليني،  والتعاون 
أو  كانت  صغرية  العامل،  دول  كل  على  إنساني 
كبرية. وإن احلرب الدائرة يف أوكرانيا تشّكل فرصة 
لدول العامل من أجل التعبري عن رفضها هذا النموذج 
رات الشعوب وحياة  من احلكم واهليمنة والعبث مبقدِّ

أبنائهم.
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االنتخابات  سبقت  اليت  الظروف 
مآهلا حّددت  اللبنانية  النيابية 

ال شك يف أن طرح موضوع السالح يف هذا 
الوقت بالذات هو أولوية األمريكي.

الربملانية  االنتخابات  نتائج  قراءة  تقودنا 
 2022 مايو  أيار/  من   15 الـ  يف  اللبنانية 
بشكل تلقائي إىل البحث يف ما كان يؤمل 
إقليميون  أطراف  قاده  صراع  بعد  منها، 
ودوليون بواسطة قوى سياسية حملية ملدة 
هدف   ،2022-  2019 عام،  ونصف  عامني 
شعار  حتت  وسالحها  املقاومة  إسقاط  إىل 
فسادها،  بسبب  احلاكمة  األغلبية  إسقاط 
فساد  تغطية  مسؤولية  اهلل  حزب  وحتميل 
الطبقة احلاكمة اليت قادت البالد 30 عامًا، 
مالية واقتصادية غري  أزمة  وأوصلتها إىل 

مسبوقة. 
إىل  أدت  عديدة  عوامل  إغفال  ميكن  ال 
منها  متعددة،  فاألسباب  األزمة،  هذه 
والفساد  احلاكمة،  الطبقة  كفاءة  عدم 
أغلقت  اليت  السورية  واألزمة  املستشري، 
ونزوح  لبنان،  على  التجارية  دمشق  بوابة 
أكثر من مليون ونصف مليون الجئ سوري 
القطاع  وأطماع  اللبنانية،  األراضي  إىل 
لبنان  مصرف  حاكم  وهندسات  املصريف، 
املالية اليت عملت على إنقاذ مصارف كربى 
توسعت خارج البالد بعد خسارتها، واألهم 
عدم اعتماد رؤية جديدة لالقتصاد، وحتديد 
دور لبنان بعد حرب دامت مخسة عشر عامًا، 
بل الذهاب إىل اقتصاد ريعي جرى حتديده 
يف دستور 1943 من دون إعادة النظر يف 
املتغريات االقتصادية الدولية واإلقليمية، 
فضاًل عن اعتماد االرجتال قاعدة اقتصادية 
ظل  يف  اخلارجية،  املساعدات  على  اّتكأت 
إسرائيلي أفشلته  رهان على سالم عربي – 
السالم  مقايضة  ورفضت  »إسرائيل« 

باألرض عام 1995.
العربية  السياسة  برنامج  مدير  كان  وإذا 
أكد  قد  شنكر  دايفيد  واشنطن  معهد  يف 
املتحدة  الواليات  مساهمة  له  تصريح  يف 
لبنان،  يف  األزمة  أحداث  يف  التعجيل  يف 
الـ 17 من تشرين  تزامنت تظاهرات  فلقد 
األول/أكتوبر 2019 يف بريوت مع تظاهرات 
حملاولة  مّهد  مريب  توقيت  يف  العراق، 
عرب  الداخلية  اهلل  حزب  حتالفات  إضعاف 
االستقالة،  إىل  اجلمهورية  رئيس  دعوة 
احلر  الوطين  التيار  انفكاك  على  والعمل 
وجتند  وعزله،  احلزب  عن  مسيحية  كقوة 
اإلعالم حلملة ضد رئيس اجلمهورية ورئيس 
بيانات عن  الوطين احلر، ومت توزيع  التيار 
حجم ثروة رئيس حركة أمل نبيه بري منذ 
توّليه رئاسة اجمللس النيابي إىل اليوم، من 
دون غريه من السياسيني الذين شاركوا يف 
حكم البالد، واتهام حزب اهلل بتغطية فساد 
وبني  بينه  شرخ  إحداث  أجل  من  حلفائه، 
احلزب  مجهور  تأليب  وحماولة  أمل،  حركة 
القوات  حزب  زعيم  القيادة  وتوىّل  عليه. 
عالقات  ورث  الذي  جعجع  مسري  اللبنانية 
حزب الكتائب، ومّت العالقة مع السعودية، 
وعمل كسند للسياسة األمريكية، بعد فشل 
وليد  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس 
جنبالط وسعد احلريري يف قيادة فريق 14 

آذار حنو صراع مع احلزب. 
فاستقال وزراء جعجع من احلكومة، ووضع 
كان  باعتباره  املعارضة  خانة  يف  نفسه 
يف السجن بعيدًا عن احملاصصة يف فرتة 
لكنه يف  اهلراوي،  الياس  الرئيس  رئاسة 
يف  احلكم  من  وجزءًا  شريكًا  أصبح  الواقع 
بعد  احلر  الوطين  التيار  مع  نفسها  الفرتة 

العام 2005.
رفع قائد القوات اللبنانية شعار تغيري الطبقة 
احلاكمة، يف حماولة إلسقاط العهد، مّتهمًا 
إياه بالفساد، وعمل بالتشارك مع منظمات 
من  جزءًا  كان  من  ومنها  املدني،  اجملتمع 

هدى رزق
يافعي 14 آذار الذين فقدوا أملهم بتغيري وجه 
التسوية  ضد  ووقفوا  اإلدارة،  وإصالح  لبنان 
اليت حصلت يف العام 2008 يف الدوحة، ونادوا 

حبياد لبنان وتطبيق القرار 1559.
بعد  السعودية،  العربية  اململكة  سعت  كذلك 
السياسي عن  الغطاء  اعتكاف طويل، إىل رفع 
اللبنانية  القوات  رئيس  ودعم  احلريري،  سعد 
الوطين  التيار  وحليفه  اهلل  حلزب  تصّديه  يف 
احلر، عرب مّل مشل قوى سياسية خمتلفة ضمن 
رؤساء  ومجيع  جنبالط  وليد  يضّم  واسع  جتّمع 
الوزراء السّنة السابقني، وأعضاء من كتلة تيار 
املستقبل، ورمبا شخصيات سياسية حتت شعار 
رفض سيطرة إيران، واّدعاء أنها »تعزل لبنان 
عن حميطه العربي«، فيما اعترب هذا االدعاء إدانة 
الطائف،  اتفاق  بعد  السيّن  السياسي  للموقف 
ووضع الشخصيات السنية يف قفص االتهام، 
اللبنانية  القوات  مع  التحالف  وجعلها يف خدمة 

اليت تلتزم بالسياسة السعودية.
االنتخابات  جرت  السياسية  األجواء  هذه  يف   
النيابية اليت ال ميكن قراءة نتائجها مبعزل عن 
حماولة  إىل  وأّدت  بها،  أحاطت  اليت  الظروف 
بأن تغيريات كبرية حصلت  العام  الرأي  إيهام 
موازين  تقلب  أن  ميكنها  اجمللس  تركيبة  يف 
النيابي،  اجمللس  رئيس  تغيري  وتتيح  القوى، 
حتى لو رّشحته طائفته. بدت تصرحيات بعض 
عّلق  الذي  للتجمع  استكمال  كأنها  النواب 
جمّسمات للرئيس بري ولألمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل بعد انفجار املرفأ، لإلحياء 

مبسؤولّيتهما عنه، قبل إجراء أي حتقيق.
يف  اخرتاق  إحداث  عن  العجز  أن  واضحًا  وبدا 
شبيهة  حالة  وخلق  الشيعي  التمثيل  بنية 
بالعراق، أحدث نكسة للمشروع األمريكي، وهو 
مشروع وضع على روزنامة اإلدارة األمريكية منذ 
جيفري  األمريكي  السفري  يد  على   2004 العام 

فلتمان. 
وتطبيق  املقاومة  سالح  موضوع  طرح  حياكي 
جملس  إىل  الصراع  نقل  حماولة   1559 القرار 
أولوية  أن  فيه  اعترب  الذي  الوقت  يف  النواب 
اإلصالح  على  العمل  هي  النيابية  االنتخابات 
رؤية  إىل  واحلاجة  املالي  املوضوع  وضبط 
النظر  وإعادة  تنموي  ومشروع  اقتصادية 
البدء  أجل  من  اإلجراء  املرعّية  القوانني  يف 

بالتعايف. 
هذا  السالح يف  موضوع  طرح  أن  يف  شك  ال 
الوقت بالذات هو أولوية األمريكي الذي يسعى 
واألردن  العربية، مصر  للبلدان  إىل عقد مؤمتر 
واإلمارات والسعودية، من أجل تثبيت التطبيع 
مع »إسرائيل«، ودعوة السعودية إىل اتفاقات 

علنية معها.
األكثرية  اهلل  حزب  فقدان  من  الرغم  على 
كان  وهذا  حلفائه،  بعض  خسارة  بعد  النيابية 
متوقعًا يف ظل إعادة خلط األوراق منذ 2019، 
الشكوك  االقتصادية، ونشر  األزمة  واستفحال 
حول حتقيقات انفجار املرفأ، وفشل احللفاء يف 
تنظيم خالفاتهم اليت أفادت خصومهم، إضافة 
إىل اخلالفات واالنشقاقات يف احلزب السوري 
القومي االجتماعي، وحسم وليد جنبالط أولوياته 
عرب االستنفار للحفاظ على زعامة آل جنبالط من 
أجل تركيز األصوات البنه تيمور وملروان محاده، 
وال سّيما مع دخول عنصر اجملتمع املدني إىل 
نسيج املوّحدين الدروز، فتناسى مقعد أرسالن 
وجّيش ضد وئام وّهاب. أما تراجع عدد مقاعد 
ميّثل  ومل  متوّقعًا  فكان  احلر  الوطين  التيار 
خسارة، إال أنه حافظ على عدد يؤّهله لالستمرار 

كقوة وازنة يف الساحة املسيحية. 
تؤكد النتائج أن األكثرية مل تعد يف يد أي من 
أن  ميكن  اليت  التحالفات  يد  بل يف  األفرقاء، 
ُتعقد انطالقًا من املشاريع أو املواقف اليت ميكن 
أن تناقش يف اجمللس، هذا إذا ما مت االتفاق 
على تفعيل حركة اجمللس ال تعطيلها وتعطيل 

البالد بانتظار قرارات اخلارج.

األمريكية املتحدة  الواليات  يف  السالح  لوبي 
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مــقاالت وتـحقيقات

لبنان  يف  رمسية  جهات  تبادر  بعيد،  زمن  منذ  األوىل  للمرة 
العدو  مع  تعاون  عن  لالستفسار  اجنبية  دولة  مع  التواصل  اىل 
االسرائيلي يف جمال التدريبات العسكرية اليت تستهدف النيل من 
سيادة لبنان. وبينما كانت جبهة »السياديني« صامتة ومنشغلة 
يف مللمة آثار اجللسة النيابية الثالثاء املاضي، كانت وزارة اخلارجية 
تعلن عن استدعاء الوزير عبداهلل بو حبيب، الثالثاء املاضي، سفري 
قربص يف لبنان بانايوتيس كريياكو مطالبًا إياه بتوضيحات حول 
لتحسني  االسرائيلية  النار«  »مركبات  مناورة  يف  بالده  مشاركة 
جاهزية جيش العدو وكفاءته يف املهمات العملياتية يف تضاريس 

مشابهة للتضاريس اللبنانية.
ضمن  اضافية  مناورة  نفذت  انها  اعلنت  االحتالل  قوات  وكانت 
مناورة »مركبات النار« يف قربص، واطلق عليها »ما وراء االفق«. 
واعلن يف تل ابيب عن زيارة قام بها رئيس أركان جيش االحتالل 
اللواء  القربصي  نظريه  التقى  حيث  نيقوسيا  اىل  كوخايف  أفيف 
العسكري  امللحق  كوخايف  ورافق  زرفاكيس.  دميوقريطوس 
ورئيس  بينتو،  يوسي  املقدم  وقربص  اليونان  يف  االسرائيلي 
الدائرة يف العالقات اخلارجية لقربص العقيد جيل دولوف. وقالت 
وسائل اعالم العدو ان اجلانبني ناقشا »التحديات األمنية املشرتكة 
التعاون  توسيع  وفرص  األوسط  الشرق  منطقة  البلدين يف  بني 

بني اجليشني«.
والحقا، تفّقد وزير احلرب بين غانتس القوات االسرائيلية املشاركة 
يف املناورة. وقالت وسائل اعالم العدو ان الزيارة هدفت للقاء 
الضباط واجلنود املشاركني يف »مناورة يف قربص حملاكاة دخول 
بري إىل عمق لبنان يف احلرب املقبلة«. وصرح الوزير االسرائيلي: 
»زرت قربص كجزء من مناورة للجيش، هذا تتويج لواحد من أكرب 
التدريبات اليت قمنا بها على مر السنني، اجليش يستعد باستمرار 
لعمليات خمتلفة، يف خمتلف اجلبهات، وسيوجه ضربة قاسية لكل 

من حياول تهديد املستوطنني«.
يف  جيري  ما  حول  لبنان  اىل  مفصلة  معلومات  ورود  اثر  وعلى 
جنيب  احلكومة  رئيس  مع  التواصل  اىل  اهلل  حزب  بادر  قربص، 
قدمتها  اليت  بالتسهيالت  تتعلق  تفاصيل  على  واطلعه  ميقاتي، 
التحضري  الفعلي  هدفها  مبناورة  قام  الذي  العدو  جليش  قربص 
تبادر  ان  احلكومة  رئيس  احلزب من  لبنان. وطلب  على  للعدوان 
احلكومة اللبنانية اىل خطوات واضحة جتاه الدولة القربصية. فعمد 
ميقاتي اىل االتصال بوزير اخلارجية أثناء وجود األخري يف الواليات 
املتحدة، طالبا منها استدعاء السفري القربصي يف بريوت وطلب 
توضيحات حول ما جيري، خصوصًا أن قربص تعّد مبعايري العالقات 
الدولية دولة صديقة وتقيم مع لبنان عالقات دبلوماسية وسياسية 
مستقرة، وجمرد مساحها السرائيل باستخدام أراضيها للتدرب على 
اهلجوم على دولة صديقة، ُيعّد خرقًا هلذه العالقات وموافقة ضمنية 
من  النوع  هذا  أن  علمًا  أرضهم.  واستباحة  اللبنانيني  قتل  على 
التدريب جيريه العدو االسرائيلي يف قربص بشكل سنوي، لكنها 

املناورات هذه السنة كانت األكرب من نوعها.
كان  القربصي  السفري  فان  »األخبار«،  الزميلة  معلومات  وحبسب 
عامًا يف كالمه، وحرص على نفي ان تكون املناورة االسرائيلية 
موجهة ضد لبنان، واضعا اياها يف خانة تدريب اجليش القربصي 
مؤكدا أن بالده »تقف ضد االعتداء على لبنان أو أي دولة أخرى«، 
وقال السفري القربصي إن »هذه التدريبات جتري بشكل سنوي«، 
وأبدى استعداد بالده الجراء تدريبات عسكرية مع اجليش اللبناني 
ضمن اطار التعاون »يف االنقاذ البحري؛. ووعد كريياكو باصدار 
وزارة الدفاع القربصية بيانًا توضيحيًا فور انتهاء املناورات )يوم 
أنه  امس األول اخلميس(. لكن مصادر يف اخلارجية أشارت إىل 
»بناء على االعرتاض اللبناني احلاّد عمدت اخلارجية القربصية اىل 
يف  وجاء  املسألة«.  لتوضيح  املاضي  الثالثاء  يوم  بيان  اصدار 
البيان أن »مناورة عسكرية واسعة جتري يف أراضي قربص باسم 
واجلوية  والربية  البحرية  الوحدات  مبشاركة   »AGAPENOR-2022«
التابعة للحرس الوطين القربصي وقوات الدفاع االسرائيلية«. وأّكد 
أن التدريبات »هي جزء من برنامج التعاون الدفاعي املشرتك بني 
قربص واسرائيل لرفع مستوى جاهزية احلرس الوطين ومبين على 
سيناريوهات وهمية وال يستهدف أي دولة يف املنطقة«. وشّدد 
الدفاعية  طبيعتها  تتعدى  ال  القربصية  الدفاع  »قدرات  أن  على 
الرتكية  االحتالل  قوات  من  مستمرًا  تهديدًا  نواجه  أننا  خصوصًا 

ألراضينا، وال تشكل أي تهديد لشركائنا يف املنطقة«.
على ان النفي القربصي الرمسي ال يعد نقطة حتول يف حقيقة ان ما 
جيري يف اجلزيرة يتجاوز اطار املناورات العادية او »اعارة« جيش 
االحتالل مناطق الجراء تدريبات قتالية. بل يصل اىل حدود التعاون 
الوثيق بني اجلانبني يف اجملاالت االمنية واالستخباراتية، سيما ان 
قربص تعد واحدة من القواعد االمنية املتقدمة الجهزة استخبارات 
اىل  ايضا،  سوريا  وضد  لبنان  املقاومة يف  الناشطة ضد  العدو 
كل  تستهدف  حبرية  لعمليات  القربصي  الساحل  استخدام  جانب 
املياه االقليمية يف املنطقة. مع االشارة ايضا اىل ان قربص تفتح 
اراضيها الكرب قاعدة تنصت الكرتوني بريطانية منذ سنوات طويلة، 
وفلسطني  وسوريا  لبنان  يف  العدو  تساعد  اليت  القاعدة  وهي 

واماكن اخرى يف املنطقة.
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والطالب  حتمًا...  »الدولرة«   
اخلـسائر! يدفعون 

يف غضون 15 يومًا، تبدأ اجلامعات اخلاصة بتسعري أقساطها للعام 
الدراسي املقبل، أو خريف 2022، فيما بات حمسومًا أن غالبية 
إدارات اجلامعات ستسري يف خطة »الدولرة اجلزئية«، بعد االتفاق 
املؤسسة«  »إنقاذ  وبذريعة  األمناء.  جمالس  مع  التفاصيل  على 
الراهنة، يتحّمل الطالب مسؤولية تغطية اجلزء  والتصدي لألزمة 

األكرب من خسائر اجلامعات.
وبينما ال تزال اجلامعات تدرس اخليارات إلصدار قراراتها النهائية، 
اختارت اجلامعة اللبنانية األمريكية »دولرة« كل الرسوم اجلامعية، 
وذهبت اجلامعة األمريكية يف بريوت هي أيضًا باجتاه »الدولرة 
الكاملة« التدرجيية )60 % من القسط بالدوالر يف بداية العام 
اجلامعي 2022 ـ 2023، و80% يف العام الذي يليه، وصواًل إىل 

حتويل الـ 100% إىل الدوالر(.

30 % يف اليسوعية
حتى اآلن، مل يتبّلغ رئيس رابطة جامعات لبنان ورئيس جامعة 
جديدة  »تسعري«  قرارات  دكاش،  سليم  يوسف،  القديس 
للجامعات، إال أن األجواء تشري، كما قال، إىل أن »ال مهرب من 
الدولرة اليت يفرتض أن ال تتجاوز 30% يف اجلامعة اليسوعية 
ويف غريها، واهلدف هو تسيري األمور باليت هي أحسن فحسب، 
وتغطية بندين رئيسيني: املصاريف العامة )املازوت، الكهرباء، 
اإللكرتونية،  املكتبة  التعليم،  )برامج  واملعلوماتية  املياه...(، 
البند  data server، وغريها(، وهذا  الكمبيوترات، وتغيري  صيانة 

ميثل بني 22 و25% من موازنات اجلامعات«.
دكاش حتّدث عن صعوبة كبرية يف معاجلة األزمة املستجدة خارج 
مثاًل  اليسوعية  اجلامعة  يف  املازوت  استهالك  فكلفة  الدولرة، 
ألف دوالر يف   250 ندفع  كنا  »وبعدما  بنسبة %400،  ارتفعت 
والوضع  ألف دوالر،  مليونني و500  املبلغ يالمس  بات  السنة، 

نفسه يف مستشفى أوتيل ديو«.

بني األساتذة والطالب
الالفت ما أشار إليه دكاش جلهة خسارة اجلامعة 20% من كادرها 
التعليمي، نتيجة فقدان الرواتب لقيمتها الشرائية بنسبة %90، 
وهو ما يفتح الباب على كل االحتماالت للمحافظة على األساتذة 
وعدم خسارة الطالب يف الوقت نفسه. وحبسب دكاش، جلأت كل 
اجلامعات إىل منح حسومات على األقساط ومضاعفة املساعدات 
املالية بنسبة 50 إىل 70%، الفتًا إىل أن ثلث طالب اجلامعات 

املنضوية يف الرابطة حيصلون على مساعدات.

إدارات الجامعات تخّفف من معارضة »الدولرة« بزيادة املساعدات املالية 
ترتك  لن  أنها  »للدولرة«،  اجلامعات  إدارات  تربيرات  األبرز يف 
الطالب يغادرون مقاعدهم بسبب عجزهم عن تسديد األقساط، 
وأنها عّززت برامج املنح واملساعدات املالية اليت تبدأ بـ %10 
وتصل إىل 95% يف بعض احلاالت، حبسب األوضاع املعيشية 
لكل طالب، كما أعلنت إدارة اجلامعة اللبنانية األمريكية يف أحد 
بياناتها. إال أن دكاش أوضح يف هذا الصدد أن اجلامعات اليت 
تتبع النظام األمريكي حتظى بدعم ومتويل أكثر من باقي اجلامعات، 

وهي قادرة على دعم الطالب أكثر.

البلمند مرتيّثة
رئيس جامعة »البلمند« الياس الوراق قال لـلزميلة »األخبار« إن 
القرار النهائي للتسعرية سُيّتخذ قبل نهاية هذا األسبوع، علمًا أنه 
كانت هناك صعوبة يف »تسعري« القسط بسبب التقلبات الكبرية 
يف أسعار الدوالر األمريكي، »إال أن الثابت أن بعض اجلامعات 
كجامعتنا لن تكون قادرة على دولرة جزء كبري من القسط، لذا 
نعكف حاليًا على دراسة كل السيناريوهات للخروج بقرار مناسب، 
اجلامعة  الستمرارية  دوالر  بالفريش  املطلوبة  القيمة  بني  يوائم 

والتخفيف من األعباء على الطالب«.

األمريكية واللبنانية األمريكية
اجلامعية  األقساط  »سّعرت«  األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  وكانت 
لكل االختصاصات على الدوالر األمريكي بالكامل، بدءًا من خريف 
2022، وبّررت ذلك »باّتساع الفجوة بني ما نتقاضاه وما نسّدده 
كانون  ويف  األكفاء«.  األساتذة  وهجرة  تشغيلية،  رسوم  من 
 3900 سعر صرف  على  أقساطها  اجلامعة  حّددت   ،2020 األول 
لرية للدوالر الواحد، ثم أصدرت يف شباط 2022 قرارًا باستيفاء 
35% من الرسوم على سعر صرف 8000 و65% على سعر صرف 
3900، ومل تتوقف عند هذا احلد، بل قّررت، أخريًا، حتويل قيمة 
األقساط إىل الدوالر بالكامل، فيما أوضحت إدارتها أن اجلامعة مل 
تغرّي أقساطها منذ ثالث سنوات، وما تغرّي هو قيمة هذه األقساط 

باللرية اللبنانية حبسب سعر الصرف يف السوق املوازية.
اجلامعة األمريكية تتجه هي األخرى إىل حسم 40% حصرًا للطالب 
الذين سوف حيصلون على منحة مالّية، وهو ما فّسره بعض الطالب 
بالقول إن »من ال ينال املنحة سوف يضطر لسداد القسط كاماًل 
بالدوالر األمريكي«، وبالتالي قد تصل بعض األقساط إىل 450 

مليون لرية للفصل الواحد!

فاتن الحاج

»ُمّر  أو  »اخلاصة«  من  منحة   
» نية للبنا ا

يتخّبط الطالب، املقبلون على احلياة اجلامعية واملنخرطون فيها، 
اليت  للجامعة  خياراتهم  بانعدام  أولوياتهم. يشعرون  ترتيب  يف 
سيتابعون مسريتهم العلمية فيها. ال ثقة لديهم بقدرة اجلامعة 
اللبنانية على الصمود، وال قدرة هلم على حتّمل أقساط اجلامعات 
الالئحة حتمًا،  العلمي فغادر  للتحصيل  الّسفر  أما خيار  اخلاصة. 

يف ظّل أزمة الدوالر
نسأل طالب اجلامعة اللبنانية عّما »أجربهم على املّر«، فيتفقون 
اخليارات يف  ترف  ميلكون  ال  منه«.  »األمّر  نفسه:  اجلواب  على 
لو  »ألّنه  الوطن  جامعة  يف  دراستهم  سيتابعون  املقبل.  العام 
ملا  األساس  يف  مطروحًا  خاصة  جامعة  يف  التعليم  خيار  كان 
حياة.  علوم  أوىل  سنة  فرح،  قول  حّد  على  الّلبنانية«،  اخرتت 
خماوف  وجود  ينفي  ال  اجلامعة  اختيار  حرية  يف  وقوعهم  عدم 
»كيف ستكون السنة اجلامعية املقبلة؟ وهل سيكون هناك سنة 
جامعية أصاًل؟« وهذه املخاوف منطقية بالنسبة إىل طالب عاشوا 
عامًا دراسيًا مبتورًا ومّرروها بني إضرابات وتأجيل امتحانات إىل 

الصيف، ونفاد كراسات وشّح حرب للطباعة...
»مرغمون« طالب السنة اجلامعية الثالثة على نيل اإلجازة يف لبنان 
تعرتف  ال  الذين  الثانوية«  الشهادة  يف  اإلفادات  »جيل  ألنهم 
واقع  »فأمر  اللبنانية  اجلامعة  أما  اخلارج.  اجلامعات يف  بنجاحهم 
أيضًا«، كما يقول كريم، سنة ثالثة معلوماتية. »هّمه« أن يتخّرج 
منها ليسافر إىل كندا حيث ستساعده خالته يف استكمال دراساته 
العليا. وال يبدو راضيًا على »سنوات دراسية عن ُبعد، مل يدخل 
خالهلا القاعات وخيترب احلياة اجلامعية، وال على تعليم إلكرتوني 

يف ظّل انعدام القدرات املادية واللوجستية للمواكبة«.

حلم السفر… ضاع
نسفت األزمة االقتصادية خمّططات كثريين. من بينهم آالء، ابنة 
لتتابع  فرنسا  إىل  تسافر  أن  خّططت  اليت  املتقاعد،  العسكري 
املاجستري يف األدب العربي ومعها أختها األكرب لتتابع الدكتوراه. 
حلمه يف  »حيقق  أن  وبدل  بالتقسيط  تعويضه  أخذ  والدها  لكّن 
والشرب«. مل  حياتية كاألكل  ينفقه على مصاريف  بناته  تعليم 
حتّول آالء خيارها إىل اجلامعة اللبنانية ألنها من جهة »ال تشّجع«، 
»لست  كيف؟  متناولنا«.  عن  بعيدة  »صارت  ثانية  جهة  ومن 
النقل يف  وبدل  تكاليفها، رسوم  أنين سأمتكن من  متأكدة من 
حال كان التعليم حضوريًا. أما إن كان التعليم عن ُبعد، ففاتورتا 
اشرتاك الكهرباء واإلنرتنت ستكونان العقبة«. هكذا، قّررت آالء 

أن تتوجه إىل سوق العمل ريثما تتحّسن أوضاع البلد.

بانتظار املنح الدراسية
اجلامعات  الطالب يف  مستقبل  حول  أكثر  ضبابية  الصورة  تبدو 
اخلاصة. فالبقاء يعين خنقهم ماديًا واملغادرة تعين تضييع سنوات 
دراسية عليهم. باستثناء قلة من امليسورين الذين ال يشعرون 
برياح األزمة، ينتظر معظم الطالب صدور املنح الدراسية للعام 
اليت  املنحة  على  الزيادة  مرتبط حبجم  العلمي  املقبل. مصريهم 
حتّدد ما إن كانوا سيستمرون أو سيغادرون من دون أن يعرفوا 
وجهتهم. تنتظر ميسلون، سنة أوىل صحافة يف اجلامعة اللبنانية 
إن  »ألعرف  املقبل  حزيران  املنح يف  اجلامعة  إصدار  األمريكية، 
كنت سأتابع دراسيت يف اجلامعة ذاتها أو تكون هذه السنة راحت 
قسطها  وأخرى«.  جامعة  بني  خيتلف  التدريس  نظام  ألن  سدى 
إىل  املنحة  وصلت  »إن  حتسب  دوالر.  ألف   20 يبلغ  السنوي 
90%، وهذا مستحيل، سيرتتب علّي دفع ألفي دوالر. يعين 70 
مليون لرية يف السنة على سعر صرف 35«. تلتقط أنفاسها. ثم 
تفرتض أن تبلغ املنحة 70%. »عندها سأعمل يف اجلامعة مقابل 
لكنها  واحد«.  عمل  من  أكثر  الظهر  بعد  وسأعمل   %10 حسم 
الشخصية  مصاريفي  سيسّدد  اجلامعة  خارج  »العمل  تستدرك: 
وكلفة السكن اجلامعي وبدل النقل إىل البقاع لزيارة عائليت يف 
نهاية كل أسبوع. أما احتمال العمل داخل اجلامعة فضئيل نظرًا 
إىل عدد الطالب الذين سيتقدمون إليه مقابل حمدودية الفرص«. 
املنحة ال  »إذا كانت  الدّوامة:  مّلت من هذه  احلديث وقد  ختتم 

تكفي، سأغادر اجلامعة لكن حتمًا ليس إىل اجلامعة اللبنانية«.

 ينتظر معظم الطالب صدور املنح الدراسية للعام املقبل ليحدّدوا 
وجهتهم

ألن  التعليم  نفقات  لتسديد  طريقة  أي  عن  يبحث  من  هناك 
»الشهادة هي الفرصة الوحيدة للهروب من اجلحيم«، هكذا تفسر 
مريم، سنة ثانية متريض يف اجلامعة العربية، إصرارها على التخّرج 
مهما بلغت األقساط. بعد احلسم، يتوجب عليها تسديد 28 مليون 
لرية يف السنة بدل أرصدة، إىل جانب 1200دوالر بدل رسوم 
الرسوم  »مشكليت يف  التخّرج.  حتى  ثالثة فصول  عن  تشغيلية 
الدوالرية، من أين آتي بـ400 دوالر كل ثالثة أشهر؟« تعمل مريم 
وتدير  املطاعم  أحد  مليون يف  ونصف  مليون  مقابل  »كاشيري« 
يكفي  ال  »ذلك  لكن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  صفحاته 
أبدًا«. طلبت من إدارة اجلامعة تأجيل تسديد الرسوم التشغيلية 
أو قبول تعّهدها على الدفع بعد التخّرج، فرفضت«. مع ذلك، »لو 

بدي إحنت يف الصخر سوف أختّرج«.

زينب حـمـّود

العسكرية: املناورات  بهدف  يقّر  والعدو  تنفي  نيقوسيا 

استضافة  على  حيتج  لبنان   
معادية أنشطة  قربص 

»األخبار«
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املشّرعني وعجز  العنف  ثقافة  مرض  أمريكا: 
تتباين التحليالت الرمسية والعلمية األمريكية يف سرب أغوار ظاهرة 

ح. تفشي العنف املسلَّ
يف  ابتدائية،  مدرسة  طلبة  ضحيتها  ذهب  أخرى  عة  مروِّ جمزرة 
هو  كما  كالميًا،  بليغة  أفعال  ردود  استثارت  تكساس،  والية 
اقتناء  قيود  تشديد  إىل ضرورة  دعوات سابقة  وتكراَر  ع،  متوقَّ
ِد نفعًا حتى اآلن، وتصرحيًا للرئيس بايدن بالكاد  ْ السالح، مل تجُ
المس عمق املسألة، قائاًل: »أتوّجه بطلب إىل األمة بالصالة من 
أجل أرواح الضحايا. لقد شهدتجُ أكثر من 900 حادثة إطالق نار 
على طلبة املدارس منذ 10 أعوام خلت«؛ أي خالل فرتة خدمته 
الرمسية نائبًا لرئيس الواليات املتحدة، مشريًا إىل فشل اهليئات 
احلكومية األمريكية يف »احتواء« تداعيات انتشار السالح الناري، 
رضية )بيان البيت األبيض، الـ24 من أيار/ ناهيك بإجياد حلول مجُ

مايو احلالي(.
تتباين التحليالت الرمسية والعلمية األمريكية يف سرب أغوار ظاهرة 
القرن  من  األخري  العقد  يف  وخصوصًا  ح،  املسلَّ العنف  تفشي 
احلالي. ودوافع اقتناء األسلحة النارية، بصورة عامة، هي نتيجة 
الفوارق  بسبب  واحلقد«  والكبت  »اخلوف  الفرد ملصادر  معاجلة 
على  الرتكيز  التحليالت  هذه  وفضلت  واالقتصادية.  االجتماعية 
قوانني  »سن  مطلب  يستعيد  الذي  التقليدي،  معاجلتها  حمور 
بالنص  املساس  دون  من  السالح،  اقتناء  لرتاخيص  متشددة« 
محل  تيز  اليت  الثانية«،  الدستورية  التعديل  لـ«مادة  والروح 
ليشمل  األجُسري،  العنف  معدالت  ارتفاع  ظاهرة  وكذلك  السالح، 

أغلبية القطاعات االجتماعية. 
البنى  عمق  إىل  الولوج  التحليالت  هذه  تتفادى  اجململ،  يف 
إذ شّكل  األمريكي،  الرأمسالي  النظام  والثقافية يف  السياسية 
العنف املسلح ركيزة نشأته وضمان استمراريته، وخصوصًا بشأن 
ما يؤمن به قطاع واسع من الشعب حول »فرادته«، وبلوغه مرحلة 
»ازدهار احللم األمريكي«، وحصرية امتيازاته ومزاياه االقتصادية 
يف شرحية ضيقة من السلم االجتماعي، أو معاجلة ظاهرة العنصرية 

املزمنة يف بنى الكيان السياسي منذ تأسيسه. 
واملقروءة  املرئية  اإلعالم،  ووسائل  األحباث  مراكز  استعادت 
واملسموعة، بيانات توّضح ما آلت إليه ظاهرة تفشي إطالق النار 
»بعض«  وإثارة  االبتدائية،  وخصوصًا  املدارس،  مباني  داخل 
الضخمة  املالية  املخصصات  تباين  بشأن  املشروعة  التساؤالت 
ألجهزة الشرطة ومردود سوء أدائها، بل اإلفراط يف قسوتها، 

يف كل مرة. 
ويف التفاصيل، جاءت اجملزرة األخرية يف املرتبة الـ«137 ضد 
حادثة   249 املاضي  العام  شهد  بينما  اجلاري،  للعام  املدارس 
إطالق نار يف املدارس، األمر الذي شّكل أسوأ عام على اإلطالق« 
بي بي أس«، الـ25 من أيار/ )حتقيق أجرته شبكة »البث العام – 

مايو 2022(. 
التحقيقات  »مكتب  عنها  أفرج  الصادمة  الرمسية  البيانات 
أف بي آي« عام 2020، مشريًا إىل ارتفاع معدالت  الفيدرالي – 
شراء السالح إىل »40 مليون قطعة من جانب مواطنني أمريكيني، 
 5 من  أكثر  يعادل  ما  أي  جدد«؛  ملستخدمني   %40 حنو  منها 
ماليني مواطن. وأضاف املكتب أن »حنو 33% من املشرتين هم 
من النساء، وعادت بعضهن إىل شراء قطعة سالح أخرى يف عام 
لة السالح أكثر  2021 بنسبة 23%، إذ بلغت حصتهن من جممل مَحَ

من %42«.
 وأوضحت دراسة حديثة أن حنو »70% من حوادث إطالق النار 
َسري«،  األجُ العنف  املتحدة تعود جذورها إىل  الواليات  يف عموم 
مشرية إىل أن الشاّب يف جمزرة املدرسة االبتدائية أطلق النار 
على جدته قبل توجهه إىل مبنى املدرسة يف مدينة يوفالدي يف 
والية تكساس )دراسة صادرة عن جامعة »جونز هوبكينز«، الـ27 

من أيار/مايو 2022(.
األجُسري  العنف  حوادث  نصف  »حنو  بأن  الدراسة  واستطردت   
الشرطة بشأنه«، وأوضحت بعض دوافعها  أجهزة  إبالغ  يتم  ال 
األمنية،  األجهزة  جبدية  يثقون  ال  الضحايا  أن  ومردها  الحقًا، 
أيضًا  يشري  ما  وهو  باملرأة،  املسألة  تتعلق  حينما  وخصوصًا 
األجهزة  بيانات  ودّلت  النساء«.  »كراهية  ظاهرة  استشراء  إىل 
حوادث  معدل  اخنفاض  على  العدالة،  إحصاءات  هيئة  الرمسية، 
العنف األجُسري املبّلغ بشأنها »يف عام 2019 مقارنة حبوادث عام 
تشرين   5  ،Bureau of Justice Statistics اهليئة  )بيانات   »2010

األول/أكتوبر 2021(.
عدًا  م، أضاف حتقيق لصحيفة »نيويورك تاميز« بجُ  مع كل ما تقدَّ
حوادث غضب  »ارتفاع  وهو  أال  النار،  إطالق  مظاهر  خطريًا يف 
عليها  تتوافر  ال  اليت  العامة،  الطرقات  يف  السيارات  سائقي 
كامريات مراقبة، منها اإلبالغ بشأن عشرات حوادث إطالق النار 
يف والية تكساس وحدها خالل فرتة زيادة شراء األسلحة، واكبها 

تصاعد معدالت توتر بني قطاعات الشعب« من املستقبل.
وأضافت أن جهاز شرطة مدينة داالس، يف والية تكساس، سّجل 
بينما  املاضي،  العام  آخرين، يف  »مقتل 11 شخصًا، وجرح 45 
سّجلت شرطة مدينة أوسنت 160 حالة إشهار سالح أو إطالق النار 
السيارات«. وبلغ نصيب والية تكساس من  من جانب سائقي 

مـنذر سـليمان

حوادث إطالق النار على الطرقات العامة »حنو 25% من اجملموع 
العام يف عام 2021، على حنو أسفر عن مقتل 33 فردًا« )يومية 

»نيويورك تاميز«، الـ12 من نيسان/أبريل 2022(. 
سبل املعالجة

على  إمجاع  شبه  إىل  النارية  األسلحة  حوادث  دوافع  تعّدد  أّدى 
وسبل  النار  إلطالق  التصدي  لطرائق  املؤسسات  خمتلف  ل  َتناوجُ
معاجلتها، أبرزها ما أقدمت عليه يومية »نيويورك تاميز«، بتاريخ 
من  واسعة  مروحة  إىل  استنادًا   ،2022 نيسان/أبريل  من  الـ21 
وفحواه  اجتماع،  وعلماء  نفس  وعلماء  اختصاصيني  مساهمة 
الطاقم  عليها  ليبين  نواٍح،   3 يف  يكمن  الظاهرة  »تفسري«  أن 

السياسي حلواًل موازية.
األوىل، مناخ اضطراب احلياة اليومية يف اجملتمع نتيجة اإلغالق 
املتواصل ملواجهة جائحة »كورونا«، من ضمنها برامج اخلدمات 
االجتماعية »اليت يف استطاعتها »ترويض اجلرمية والعنف«، وما 

أسفرت عنه من ارتفاع معدالت شراء األسلحة النارية.
الرمسية،  باملؤسسات  الثقة  اجملتمع  شرائح  فقدان  الثانية، 
وواكبه اتساع اهلّوتني االجتماعية واالقتصادية، األمر الذي أّدى 

إىل التعبري »العنفي أحيانًا« عن منسوب الغضب املكبوت.
الثالثة، عسكرة أجهزة الشرطة يف خمتلف املقاطعات األمريكية، 
واإلفراط يف قسوة  أكثر من 2000 جهاز،  تعدادها  يبلغ  واليت 
تعاملها مع حوادث »عادية« ال تستدعي استخدام السالح كخيار 
أول، فضاًل عن زيادة ملحوظة يف االعتقاالت اجلماعية، واقتياد 
أعداد كبرية من الشّبان إىل السجون واملعتقالت، اليت أضحت 
من  بنّي  »بتواطؤ  األعمال  أرباب  من  لفئة ضيقة  للرزق  مصدرًا 

سلك القضاء«.
عند النظر يف عامل نفوذ شركات صناعات األسلحة على صّناع 
االعتبار  واألخذ يف  والفيدرالي،  املستويني احمللي  القرار، يف 
املردود املالي عليها، يقرتب املرء من مالمسة ما تنطوي عليه 
السياسيني  بني  متبادلة،  ملصاحل  الدّوار«،  »الباب  سياسة 
األسلحة  لوبي  وخصوصًا  »اللوبيات«،  آلية  عرب  املال،  ورأس 

.»NRA - النارية ممثاًل يف »جمموعة البنادق الوطنية
بلغ حجم صادرات األسلحة األمريكية 138 مليار دوالر، يف عام 
2021. تلّقى الساسة األمريكيون حنو 172 مليون دوالر، لعقدين 
من الزمن، من أجل املصادقة على تشريعات وقوانني ملصلحة 
تلك الشركات، ووّفرت أيضًا حنو 155 مليونًا يف العقد املاضي 
)حبسب  متعددة  انتخابية  محالت  بعينهم« يف  »مرشّحني  لدعم 

.)»Open Secrets بيانات منظمة »أوبن سيكريتس
من ناحية أخرى، يف حماولة لسرب أغوار العنف املسلح، أشارت 
دراسة ملعهد »بروكينغز« إىل ارتفاع أعداد »اجملموعات اليمينية 
املسلحة، واليت تشكل تهديدًا كبريًا للنظام الدميوقراطي األمريكي 
وأحكام القانون أكثر من أي جمموعة للجرمية املنظمة«، عمادها 
»بروكينغز«،  )معهد  للهجرة«  املعادون  البيض  »العنصريون 

الـ21 من كانون الثاني/يناير 2021(.
من  عدد  عرض  بعد  عناء،  دون  من  االستنتاج،  املرء  يستطيع 
األمريكي  اجملتمع  أن  الذكر،  السالفة  واألحباث  الدراسات 
ارتفاع  مع  اتساقًا  اآلخرين«،  »قبول  عن  عاجزًا  أضحى  اليوم 
برامج  وتدني  االقتصادية  الفرص  وتقلص  اهلجرة  معدالت 
الرعاية االجتماعية والصحية، وتفشي ظاهرة العصابات املسلحة 

واملنظمة، حتت مسع األجهزة األمنية الرمسية وبصرها.
محل  أنصار  بها  يتسلح  اليت  الثانية«،  التعديل  »مادة  ذريعة 
النارية، مل تعد ذات قيمة يف العصر احلديث. وتدر  األسلحة 
ووران  الفيدرالية،  العليا  احملكمة  رئيس  تعليق  إىل  اإلشارة 
املادة  بشأن ختويل  الزعم  إن  قائاًل  عامًا،   31 قبل حنو  بريغر، 
منصات  أكرب  »إحدى  هي  السالح  حلمل  الفردية  احلرية  الثانية 

االحتيال«. 
وتراجعت احملكمة العليا عن قراراتها وتوجهاتها السابقة، عقب 
املتشدد، جمددة  اليميين  التيار  القوى ملصلحة  موازين  تعديل 
تفسريها السابق لـ »حق الفرد يف اقتناء السالح«، يف قضية 
جمالس  إليه  واستندت   ،2008 عام  يف  كبريًا  اهتمامًا  حازت 
الواليات احمللية للسماح حبمل السالح يف األماكن العامة، من 

ق بذلك. دون التقيد باحلصول على ترخيص مسبَّ
ثقافة  منبعها  ظاهرة،  العّزل  املدنيني  النار على  إطالق  حوادث 
عرب  تروجيها  ويتم  العسكرية،  الظواهر  حيابي  أمريكي  جمتمع 
االجتماعية،  والشرائح  األهداف  املتعددة  هوليوود  منتوجات 
ْعلي مكانة اخلدمة العسكرية واخلدمة يف األجهزة األمنية، حبيث  وتجُ
كل  يف  تطبَّق  لسياسات  ضرورية  الزمة  املسّلح  العنف  يصبح 

مناحي احلياة اليومية.
أّما املعاجلة اجلادة واستباط احللول، من جانب احلزبني الرئيسني، 
بتواطؤ  زمخها  يرتاجع  ما  فسرعان  واجلمهوري،  الدميوقراطي 
واملرئية،  املقروءة  املتكاملة،  اإلعالمية  املنظومة  من  مدروس 
دوامة  يف  وخصوصًا  عهدها،  سابق  إىل  اليومية  احلياة  لتعود 
كل  مرة  تتجدد  بانتخابات  قطاعاته،  كل  يف  الشعب،  إشغال 
عام ضاغط  رأي  لبناء  حقيقية  فرصة  تتوافر  ال  سنتني، حبيث 

ّناع القرار. ومؤّثر يف صجُ

لالنتخابات: الرمسية  النتائج   

احتساب  يف  وأخطاء  ناقصة  أقالم 
األصوات

الشكاوى من إدارة وزارة الداخلية والبلديات لالنتخابات النيابية 
البالد، ووزير  العام يف  بالوضع  األخرية كانت حمدودة قياسًا 
الداخلية بسام مولوي برر »األخطاء العابرة اليت شابت العرس 
لكن  احملدودة«.  واإلمكانيات  الوقت  »ضيق  بـ  الدميوقراطي« 
من يقدم اإلجابة العلمية حول فقدان أقالم كاملة واجتزاء نتائج 

أقالم أخرى؟
أصوات  بفارق  املرشحني  بعض  خسارة  بأن  البعض  يظن  قد 
قليلة جزء من آلية االنتخاب املعتمدة يف كل أنظمة العامل. أما 
يف انتخابات لبنان للعام 2022، فلم يعد احلديث عن تزوير يف 
النتائج جمرد اتهامات يسوقها مرشحون خاسرون. إذ أنه وفق 
قانون االنتخاب النسيب احلالي، فإن عددًا قلياًل من األصوات 
كفيل بأن يغري النتيجة بناء على احتساب الكسر. وعليه، فإن 
عدم احتساب مئات األصوات كما اتضح، قد يفرض إعادة الفرز 

وتغيري النتائج.
يف إطار حتليله للنتائج املفصلة اليت نشرتها الوزارة حول نسب 
االقرتاع يف األقالم واحتساب األصوات، تبني للباحث االنتخابي 
لـلزميلة  أكد  وهو  مشبوهة«.  »أخطاء  هناك  بأن  فغالي  كمال 
»األخبار« أن »التفاصيل املنشورة عن احتساب نتائج االنتخابات 
فرز  نتائج  مع  متطابقة  غري  جاءت  املرشحني،  أصوات  ونتائج 

جلان القيد حبسب األقالم«.
املنشورة  الثانية  دائرة بريوت  نتائج  لذلك،  مثااًل  اختذ  فغالي 
على املوقع الرمسي اخلاص باالنتخابات. إذ تبني أن 66 قلمًا مل 
تنشر نتائجها يف أحياء الباشورة واملرفأ و عني املريسة واملزرعة 
واملصيطبة ورأس بريوت وزقاق البالط و ميناء احلصن، فضاًل 
عن أقالم اقرتاع لناخبني من أبناء الدائرة تسجلوا يف االغرتاب، 
يف أسرتاليا و اإلمارات والدمنارك والسويد وأملانيا والسعودية 
ونيجرييا  ومصر  وفرنسا  وغانا  والكونغو  املتحدة  والواليات 
وهنغاريا. إمجالي الناخبني يف هذه األقالم بلغ 30 ألفًا و 142 

ناخبًا.
أقالم  يف  النتائج  احتساب  يف  واضح  خطأ  هناك  ذلك،  إىل 
أخرى يف الدائرة نفسها. ويعطي فغالي مثااًل على ذلك نتائج 
القلم رقم 15 يف الباشورة. إذ بلغ عدد املقرتعني فيه 319. 
احتسبت من التصويت، 11 ورقة ملغاة و 13 ورقة بيضاء و 
نتائج  يف  بها  املعمول  األوراق  فيما  بها.  معمول  أوراق   308
املرشحني واللوائح بلغت 295 ورقة. ما يعين بأن هناك فارقًا 
يبلغ 13 ورقة بني »االحتسابني«. ويف قلم 242 يف املزرعة، 
و16  ملغاة  ورقة   24 فيه  احتسبت   ،342 املقرتعني  عدد  بلغ 
ورقة بيضاء، وبلغ عدد األوراق املعمول بها 318. فيما األوراق 
عددها  بلغ  واللوائح،  املرشحني  نتائج  لدى  احملتسبة  نفسها 
302، أي بفارق 16 ورقة. يف احملصلة، أحصى فغالي وجود 
أخطاء يف 464 قلمًا ضمن هذه الدائرة. وبلغ عدد الفارق يف 
األوراق 1393 طاولتها أخطاء االحتساب مجعًا أو طرحًا. فقدان 
نتائج التصويت يف 66 قلمًا والتضارب يف احتساب نتائج أقالم 
أخرى، خيلط النتائج ال سيما لدى املرشحني الذين خسروا بفارق 
ضئيل. على سبيل املثال، مل تصل الئحة »بريوت بدها قلب« 
بفارق  الثاني  احلاصل  إىل  فؤاد خمزومي  النائب  من  املدعومة 

300 صوت.
يف طرابلس، توقف فغالي عند وجود 6880 ورقة ملغاة، جازمًا 
بأن الكثري منها صحيح وال يستحق اإللغاء. كما أن هناك عددًا 
من جلان القيد مل تسجل األوراق امللغاة ومل حتسبها ضمن عملية 
الفرز. ويرجح بأن »فيصل كرامي ال بد أنه فاز يف االنتخابات 
باملقارنة بني حجم األخطاء الفادحة يف االحتساب وخسارته على 
أخطاء يف  35 صوتًا فقط«. ويف املنت، أحصى فغالي وجود 
اجلمع والطرح ضمن 260 قلمًا. أخطاء »طرّيت 573 صوتًا إىل 
مصري غري معلوم منعنا من معرفة اجلهة اليت صوتوا هلا«، يف 

حني أن املرشح جاد غصن خسر بفارق 88 صوتًا.
66 قلمًا يف دائرة بريوت الثانية لم تنشر نتائجها على املوقع الرسمي 

الخاص باالنتخابات
فإن  ذلك،  مع  بـ«الزعربة«.  الدولة  اتهام  فغالي  يتجنب 
إذ  االنتخابات.  تاريخ  يف  مسبوق  »غري  أخطاء  من  ارتكب  ما 
شهدت االنتخابات األخرية رداءة فادحة يف مستوى اإلدارة«. 
األقالم  رؤساء  تدريب  »عدم  برأيه  الرئيسية  األسباب  وأحد 
ومساعديهم واملسؤولني يف جلان القيد على القانون املستخدم 
للدورة الثانية. يف انتخابات 2018، خضعوا لتدريب مباشر يف 
قاعة على آلية االنتخاب. أما يف انتخابات 2022، فقد اكتفت 

الوزارة بإرسال فيديو تدرييب عرب اهلاتف!«.
ردًا على استفسار من الزميلة »األخبار«، قال مصدر يف وزارة 
الداخلية إن »الوزارة ال دخل هلا بالفرز. وهي تنشر ما يصلها 
حصرًا من جلان القيد وال صالحية هلا يف التدقيق أو التعديل. 
القيد وليس إىل وزارة  بالتالي جيب توجيه السؤال إىل جلان 

الداخلية«.

 آمال خليل
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 
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لــبنانيات

فؤاد بزي
وافق جملس الوزراء، يف جلسته ما قبل 
األخرية، على مقرتح يعطي للمرة األوىل 
تراخيص إنتاج كهرباء من خارج مؤسسة 
الشبكة  على  لوضعها  لبنان  كهرباء 
العامة وتوزيعها باالعتماد على الطاقة 
الشمسية. 11 شركة فازت باملناقصة 
فيما  العمل،  إلطالق  التحضري  وبدأت 
تربز مبادرات تقوم بها بعض البلديات 
قد تسمح بتعميم فكرة المركزية إنتاج 

الكهرباء.
أعلنت احلكومة، يف اجللسة اليت عقدتها 
يف 12 أيار الفائت، عن مساحها بإنشاء 
القطاع  عرب  مشسية  طاقة  حمطات 
و180   120 بني  كلّية  بقدرة  اخلاص، 
ميغاواط )تساوي جمموعة توليد واحدة 
يف معمل دير عمار( يف كّل احملافظات 
اللبنانية، أي مبعّدل 30 إىل 40 ميغاواط 
يف كّل حمافظة )ثالثة مشاريع يف كّل 

حمافظة(.
يهدف هذا القرار إىل »توسيع الطاقة 
الطاقة  مزارع  ضمنها  ومن  املتجّددة 
 %30 لتلبية  الرياح  وطاقة  الشمسية 
وقد   .»2030 عام  الكهرباء حبلول  من 
عشرة  إحدى  على  املناقصة  رست 
املناطق  خمتلف  على  موّزعة  شركة، 
اللبنانية. هذه الشركات ليست كيانات 
حبسب  تشّكلت  بل  خالصة،  لبنانية 
دفرت الشروط من احتادات مع شركات 
عاملية تعمل يف جمال الطاقة املتجّددة، 
املشاركة  اللبنانية  الشركات  أّن  على 
يف  نبتت  اليت  الفئة  إىل  تنتمي  ال 
العامني األخريين من مؤسسات صغرية 
تعمل على تركيب أنظمة طاقة مشسية 
منزلية، بل لديها، كما يقول مهندس 
ومشاريع  »تاريخ  الشركات  إحدى  يف 

منّفذة يف هذا اجملال«.
التسعري باللرية وبالدوالر

الكيلوواط ساعة  إنتاج  تكلفة  اوح  سرترُ
من الطاقة بني 5.7 و 6.27 سنتات، 
وهو مبلغ زهيد مقارنًة مع تكلفة إنتاج 
الطاقة عرب مؤسسة كهرباء لبنان، واليت 
تبلغ 23 سنتًا. لكّن املواطن لن يستفيد 
مباشرًة من األسعار املخّفضة، فالكهرباء 
الدولة  من  مسّعرة  ستكون  منزله  يف 
على سعر أعلى من سعر باب املعمل، 
أي من سعر مبيع الشركة للدولة. أما 
بالنسبة إىل الدولة، فهي ستدفع سعر 
بنسبة  للشركة  ساعة  كيلوواط  كل 
سعر  على  بناًء  الوطنية  بالعملة   %30
لبنان،  مبصرف  اخلاصة  منصة صريفة 
ميكن  »ال  إذ  األجنبية  بالعملة  و%70 
للشركات أن تتحّمل استثمارات خاسرة 
إذا كان الدفع باللرية اللبنانية من قبل 
الشركات  إحدى  مدير  حسب  الدولة« 
أبدًا  ليشارك  يكن  مل  بأنه  أكد  الذي 
ّعر املنتج باللرية خصوصًا أّن كّل  »لو سرُ
ما هو مستعمل يف اإلنتاج مستورد«، 
يف  انطلق  املشروع  »هذا  بأّن  مذّكرًا 

عام 2017« أي قبل األزمة املالية.
تقنيًا وماليًا

الفائزة  بالشركات  دفع  احلكومة  قرار 
العمل.  التحضري إلطالق  البدء يف  إىل 
تقول مديرة شركة ضو للطاقة ساندرا 
مزرعة  إقامة  مبناقصة  الفائزة  ضو، 
التوييت  منطقة  يف  مشسية  طاقة 
ويبقى  »الرخص صدرت  إّن  البقاعية، 
كهرباء  مؤسسة  مع  العقد  توقيع  اآلن 
الدفع«.  طريقة  على  واالتفاق  لبنان 
اخلطوة األوىل اليت قامت بها ضو هي 
البحث عن أرض تنشئ عليها مشروعها 
»يف صدد استئجار قطعة  حاليًا  وهي 
أرض تبلغ مساحتها 250 ألف مرت مربع، 
وقد بلغت اخلطوات األخرية لتوقيع عقد 

 ترخيص اإلنتاج لـ11 شركة عرب الطاقة الشمسّية:

حنو الالمركزّية يف إنتاج الكهرباء
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إجيار مع صاحب األرض«. وتلفت إىل 
أن البلديات، وألسباب قانونية تتعّلق 
بالتصّرف باملشاعات، مل تستطع تقديم 
أن  ضرورة  إىل  تشري  كما  األراضي. 
يلحظ اختيار األرض أمورًا تقنية منها ما 
بـ«قرب مكان إقامة حمطة  يتعّلق مثاًل 
إنتاج الكهرباء الشمسية من نقاط نقل 
وحتويل ميكن ملؤسسة كهرباء لبنان أن 
الشبكة  إىل  الطاقة  هذه  عربها  دخل  ترُ
العامة«. وعليه ستقوم الشركة برتكيب 
حمطتها الشمسية بطاقة تصل إىل 10 
مؤسسة  إىل  تسّلمها  ساعة،  ميغاواط 
من  الوصل،  نقاط  عرب  لبنان  كهرباء 
دون أن يعين ذلك أّن املناطق احمليطة 
هي املستهدفة بالتغذية كون الشركة 
كما  غري.  ال  الكهرباء  بتوليد  معنية 
كونه  فقط  نهاريًا  اإلنتاج سيكون  أّن 
مرتبطًا بطلوع الشمس، ولكن الظروف 
أو  املاطرة  األيام  لناحية  الطبيعية 
رج احملطة نهائيًا  امللّبدة بالغيوم لن ترُ
من اخلدمة، بل حتّد من طاقتها. وهنا 
املناطق  من  »لبنان  إّن  ضو  تضيف 
الطاقة  عرب  الكهرباء  إلنتاج  املثالية 
 1500 حبوالي  يتمتع  كونه  الشمسية 
ساعة )مشس( سنويًا بفعالية عالية«. 
يبقى سؤال التمويل، الذي جتيب عنه 
إىل  احلقل  كلفة  »تصل  بالقول:  ضو 
الشركة  ستقوم  دوالر،  مليون   15
بتغطيتها عرب استثمارات أجنبية مهتمة 
مبجال الطاقة املتجّددة يف لبنان« وإن 
باتت  سلبية  »نظرة  من  توفها  أبدت 
البلد،  يف  العام  الوضع  جتاه  تكون 
من  خروجهم  ذلك  يعين  أن  دون  من 

املشروع«.
خطوة للتعميم؟

ال  فكرة  تعميم  إمكانية  من  انطالقًا 
استطلعت  الكهرباء،  إنتاج  مركزية 
بلدية قربخيا اجلنوبية،  »األخبار« جتربة 
اليت وضعت على أراضيها منذ أكثر من 
عشر سنوات حمطة إلنتاج الكهرباء عرب 
الطاقة الشمسية بقدرة 250 كيلوواط، 
واستطاعت عربها تأمني كهرباء لسكان 
الكهرباء  بشبكة  وصلها  بعد  القرية 
وتأمني  البلدية،  مبوّلدات  اخلاصة 
رئيس  حبسب  املياه،  مضّخة  تشغيل 

البلدية عبد األمري فحص.
اآلن، تدرس البلدية إمكانية االستفادة 
الشمسية،  الطاقة  من  أكرب  بشكل 
برتكيب  يقومون  البلدية  أهالي  كون 
هذا  ولتحقيق  بيوتهم.  يف  األنظمة 
مهندس  من  البلدية  طلبت  اهلدف، 
تقديم دراسة حول إمكانية ربط إنتاج 
اللوحات  هذه  عن  الصادر  الكهرباء 
كّل  على  وتدويره  ببعض،  بعضه 
رى مقاّصة بينهم  القرية ومن بعدها جترُ
لياًل.  الذي سيعمل  القرية  موّلد  وبني 
ياسني  مهدي  الكهرباء  مهندس  لكّن 
يستبعد إمكان تنفيذ هذا املشروع ألن 
من  هي  رّكب  ترُ اليت  املنزلية  األنظمة 
فئة off grid )خارج الشبكة(، أي أّنها 
»أنظمة معزولة يف الصحراء« وليست 
من فئة on grid )على الشبكة( القابلة 
للوصل على شبكة واحدة، وبالتالي ال 
الصادر عن  الكهرباء  إنتاج  ربط  ميكن 
ويرى  ببعض.  بعضه  اللوحات  هذه 
حاليًا يف  القائمة  الفوضى  أن  ياسني 
األمر  بهذا  التفكري  منعت  القطاع  هذا 
غياب  إىل  األمر  معيدًا  البداية،  منذ 
الفوضى  إىل  يلفت  كما  التخطيط، 
فـ  واألسعار،  املواد  بنوعية  املتعلقة 
الّسوق  يف  باع  يرُ التحويل  أجهزة  »أحد 
دوالر   2400 إىل  يصل  مببلغ  اللبناني 
 1000 الـ  تتجاوز  ال  تكلفته  بينما 

دوالر!«.

 ستدفع الدولة سعر كل كيلوواط ساعة 
بنسبة 30% بالعملة الوطنية و%70 

بالعملة األجنبية
يف قرية رميش اجلنوبية جتربة خمتلفة، 
فيها  الطاقة  اختصاصيو  قام  حيث 
بتوجيه الراغبني باالستفادة من أنظمة 
حمّوالت  تركيب  إىل  الشمسية  الطاقة 
أتاح  ما   ،on grid فئة  من  الكهرباء 
ربط املنازل بعضها ببعض على شبكة 
ومع  بالبلدة،  اخلاص  الكهرباء  موّلد 
عّدادات ذكية. أتاح هذا األمر لألهالي 
شهرية  مبالغ  وتقاضي  الطاقة  بيع 
بداية  مع  سّيما  وال  يدفعوا،  أن  بدل 
أشهر الصيف. ويوضح رئيس البلدية 
»يشرتي  بالقول:  العملية  العلم  ميالد 
صاحب املوّلد الكيلوواط ساعة خبمسة 
ما  ألفًا،  عشر  بأحد  ويبيعه  لرية  آالف 
بالطاقة  املزّودة  املنازل  إىل  دخل  يرُ
املليوني  إىل  تصل  مبالغ  الشمسية 

لرية شهريًا«.
مع  بالتعاون  البلدية،  تقوم  كما 
بإنشاء  القرية،  أهل  من  املغرتبني 
حمطة مشسية بقدرة تصل إىل مخسمئة 
كيلوواط لتشغيل مضّخات املياه بسبب 
عدم قدرتها على شراء املازوت الالزم 
التمويل  تأّمن  حال  ويف  املياه،  لضّخ 
ببطاريات  بتجهيزها  ستقوم  الالزم 

إلضاءة الشوارع لياًل.
الضاحية خارج التغطية

على مستوى الضاحية اجلنوبية واملدن 
املكتّظة، »يلي سبق شم احلبق« يقول 
مسؤول ملف الطاقة يف احتاد بلديات 
علي  املهندس  اجلنوبية  الضاحية 
سليم، مؤكدًا أنه ال ميكن إقامة حمطات 
بسبب  الضاحية  أراضي  على  مشابهة 
باإلضافة  كافية،  مساحات  وجود  عدم 
إىل أّن سطوح األبنية لن تكفي لو أراد 
كّل السكان تركيب لوحاتهم، وال سّيما 
يف األبنية املكّونة من طبقات تزيد عن 
أربع بسبب عدد الشقق الكبري. ويؤّكد 
رئيس احتاد بلديات الضاحية اجلنوبية 
تأمني  يستطع  مل  أّنه  ضرغام  حممد 
سطح ليتمكن من إضاءة إشارات الّسري 

بشكل دائم.
إىل  الشمسية  الطاقة  أنظمة  تنقسم 
عن  عبارة  األول،  القسم  قسمني: 
on grid«، حتتاج  الشبكة  »على  طاقة 
وهي  تعمل،  كي  الرمسي  التيار  إىل 
تقوم على فكرة ربط الطاقة الكهربائية 
املنتجة عرب األلواح الشمسية يف املنزل 
كهربائي  حمّول  عرب  العامة،  بالشبكة 
فائض  النهار  ساعات  خالل  حيّول 
الكهرباء إىل الشبكة مرورًا بعّداد ذكي 
الفاتورة  من  الطاقة  هذه  قيمة  حيسم 
للتخفيف  مثالي  نظام  وهو  الشهرية، 
وميكن  الشهرية  الفاتورة  قيمة  من 
حال  يف  اللبنانية  القرى  يف  تطبيقه 
للكهرباء،  المركزي  إنتاج  إىل  ذهبنا 
فتقوم املنازل خالل النهار باالستفادة 
الكهرباء،  لتوليد  الشمس  أشعة  من 

ويف ساعات الليل تعمل املوّلدات.
 ،»off grid القسم الثاني »خارج الشبكة
ال حيتاج إىل التيار الرمسي كي يعمل، 
بل ميكنه العمل وحده وكأّنه خارج كل 
تغطية كهربائية، لكن من دون إمكانية 
االستفادة من فائض الطاقة املنتجة، 
ضرورة  بسبب  عالية  تكلفته  أّن  كما 
ساعات  يف  تدعمه  بطاريات  وجود 
اليت  املناطق  مثالي يف  ولكّنه  الليل، 
مستمّر  بشكل  الكهرباء  فيها  تنقطع 

كحالنا يف لبنان.

الطاقة الشمسية حّل صعب املنال ملشكلة الرّي:
الزراعة يف البقاع »روليت روسية«

رامح حمية
عملهم  يف  لالستمرار  املزارعون  عاني  يرُ
باملغامرة، يف ظّل وضع  الذي يشّبهونه 
عملهم  أكالف  مستقّر.  غري  اقتصادي 
القائم  الرّي  كلفة  أبرزها  لكّن  كبرية، 
واألخري  املازوت.  على  أساسي  بشكل 
كثريون  حتتمل.  ال  فبأسعار  توفر،  إن 
وجدوا يف الطاقة الشمسية حاًل، يأملون 
لتخفيف  جمديًا  فيه  االستثمار  يكون  أن 

األعباء.
ضربت  اليت  الرملية  العاصفة  احنسرت 
من  ليتجلى  غزيرة  أمطار  مبوجة  البقاع 
أبهى  فنية يف  لوحة  البقاع  بعدها سهل 
وجع  حكايات  اجلمال  ذلك  خلف  ألوانها. 
وقهر وقلق يعتمل صدور املزارعني تربك 
مومسه  خيوض  مجيعهم  حياتهم.  مسرية 
متواصل  انهيار  وسط  مبغامرة  الزراعي 
االقتصادي واملالي. ال  على املستوَيني 
خيار ثالث لدى غالبية املزارعني: إما أن 
يتوقفوا عن الزراعة، أو أن يستمروا فيها 
أسعار  ارتفاع  تداعيات  معرفة  دون  من 
على  أعباء  ترتبت  اليت  الزراعية  األكالف 
لصاحل  املالية  ذممهم  يف  ديون  شكل 
املغامرة.  إال  أمامنا  جمال  »ال  التجار. 
البذار  جتار  من  باالستدانة  حقولنا  نزرع 
ونسّدد  واحملروقات،  والكيماويات 
القلب  على  واليد  نستدين،  بالدوالر. 
مّما قد يطرأ من أحداث يف البلد«. هكذا 
يشرح املزارع حممد شومان واقع غالبية 
املزارعني يف البقاع ومشاعر القلق اليت 
ومتابعة  موامسهم  انتظار  يف  يعيشونها 
وكيفية  الدوالر  وسعر  البيع  حركة 

السداد.
مقاالت مرتبطة

ريّ املزروعات بالذهب!
نقل  يف  وعّماله  الستيين  الرجل  جيتهد 
يف  البطاطا،  شتول  بني  الرّي  خباخات 
»عم  تزيد مساحته على 50 دومنًا.  حقل 
جمازي  تعبري  ذهب«،  حقولنا  نسقي 
إىل كلفة  منه  إشارة  خيتاره شومان يف 
اآلبار  من  املياه  لسحب  الرّي  مازوت 
الزراعية وضخها للرّي، موضحًا أن »كّل 
ساعة دوران للموّلدات حباجة إىل 40 ليرت 
مازوت، يف حني حتتاج املزروعات إىل ما 
ال يقّل عن 15 ساعة لتأمني الرّي للحقل. 
 2 إىل  املزارع  حيتاج  بسيطة،  حبسبة 
مليون لرية مثن مازوت كّل ساعة، يعين 
املزارع  هّمها  آخر  والدولة  بيوت،  خربان 

وزراعاته«.
الستمرار  األساس  العنصر  عّد  ترُ املياه 
غياب  ظّل  ويف  عملهم،  يف  املزارعني 
احلكومات  قبل  من  االسرتاتيجية  اخلطط 
البقاع  يف  املزارع  يزال  ال  املتعاقبة، 
املياه. لكن  لتأمني  املازوت  يعتمد على 
املزارعني  وضع  املازوت  سعر  ارتفاع 
وجهًا لوجه مع معضلة مكلفة جدًا تشكل 
املزارعني  كبار  فاتورته  حبمل  ينوء  عبئًا 
الزراعات  غالبية  منهم.  بالصغار  فكيف 
وخضار  وشعري  وقمح  وبصل  بطاطا  من 
حتتاج للرّي لزيادة اإلنتاج، وبالطبع جيب 
تسع  عن  يقّل  ال  مبعّدل  الرّي  يتّم  أن 
موّلدات  تشغيل  يعين  ما  يوميًا،  ساعات 
عن  تقّل  ال  فرتة  طيلة  والضخ  للسحب 
مخسة أشهر للرّي، علمًا أن هناك زراعات 

تتطلب أكثر من 15 ساعة يوميًا.
الطاقة الشمسية

يبخلوا  مل  مزارعون  القاع،  مشاريع  يف 
من  الرغم  على  املتنّوعة  زراعاتهم  على 
األكالف الكبرية إذ فرض عليهم تشغيل 
خيسروا  ال  حتى  ساعة   24/24 مولداتهم 
موامسهم لعدم توفر الكهرباء. ليس هذا 
يعاني  الوطن  حدود  عند  هناك  وحسب، 
حمطات  أصحاب  مافيا  من  املنطقة  أبناء 
احملروقات »فاملازوت عندنا متوفر ولكن 
على  لرية  ألف   100 من  أكثر  بزيادة 
التنكة، ويا ريت التنكة 20 ليرتًا، معّدهلا 
ما  وإذا  عجبك  وعجبك  ليرتًا   16 أو   15

عجبك روح دبر حالك«، حبسب ما يقول 
طوني مطر.

الطاقة الشمسية جاءت على شكل »منقذ« 
ملزارعي مشاريع القاع، بعد إفالسهم من 
مناشدات الدولة إيالء مشكالتهم الزراعية 
االهتمام الالزم، فلجأ كثريون منهم إىل 
املزارع  فعل  كما  الطاقة،  ألواح  تركيب 
مطر »بعت مزرعة األبقار عندي، خبسارة، 
دفعت  طاقة مشسية.  ألواح  أرّكب  حتى 
420 مليون لرية وهو مبلغ كبري، ولكين 
متكنت من احلفاظ على باقي أرضي وعلى 

كّل مزروعاتي«.
تخّل عن مزروعات

يف املوسم املاضي، عمد بعض املزارعني 
بني  املفاضلة  إىل  القاع  مشاريع  يف 
بالتخّلي عن بعضها، املتدني  املزروعات 
السعر، ورّي تلك اليت توفر مردودًا ماليًا 
ديونهم  إيفاء  من  ميكنهم  ما  أفضل، 
الزراعية، وحبسب مطر تعّد ألواح الطاقة 
مازوت  عبء  من  خّلصتنا  ناجحة،  »خطة 
من   %50 من  أكثر  دفع  وجناحها  الرّي، 
ألواح  القاع إىل تركيب  مزارعي مشاريع 
لكانت  األسعار  ارتفاع  ولوال  الطاقة، 
مع  أنه  وأؤكد  مركبة.   %100 املشاريع 
مرور الوقت ستصبح غالبيتها على الطاقة 
الشمسية ألنه احلل الوحيد يف ظّل تلي 

الدولة عنا.
أنهكه  يوسف  احلاج  اهلل  سعد  املزارع 
الرّي، بكلفة وصلت إىل $4500  مازوت 
تتعدى  ال  رّي  ساعات  لتأمني  شهريًا 
حاجة  من  الرغم  على  يوميًا  ساعات   9
 15 من  أكثر  مدى  على  للرّي  مزروعاته 
ساعة يوميًا. مل جيد بدياًل عن ألواح الطاقة 
الشمسية اليت رّتبت عليه مبلغ 140 ألف 
دوالر، »وهو مبلغ كبري جدًا لكنين وّفرت 
سيزيد  ما  وهو  املطلوبة  للساعات  الرّي 
من  بداًل  والتوفري  جهة،  من  اإلنتاج  من 
املازوت بقيمة 22 ألف دوالر مقتطعة من 

كلفة املشروع«.
اليد قصرية

وإذا كان عدد من املزارعني قد اعتمدوا 
الطاقة الشمسية بدياًل ملازوت الرّي، فإن 
لديهم  تتوفر  ال  املنطقة  مزارعي  غالبية 
الطاقة.  ألواح  لشراء  املالية  القدرة 
معي  »لو  هؤالء.  أحد  حيدر  علي  املزارع 
30 ألف دوالر ما تأخرت وال دقيقة عن 
ولكن  الشمسية،  الطاقة  ألواح  تركيب 
يقول.  بصرية«  والعني  قصرية  اليد 
يؤكد حيدر أن الزراعة هذا املوسم »كمن 
اشرتينا  فقد  الروسية  الروليت  يلعب 
البذار للبطاطا والثوم على سعر 19 ألف 
لرية للدوالر الواحد، واليوم قارب الدوالر 
األربعني ألف لرية، يعين إذن نزل سعر 
تكون  لرية  ألف  الـ14  إىل  البطاطا  كيلو 

خسارتنا خربان بيوت«.
من جهته، اعتمد املزارع حسني محية وهو 
توليد  مشروع  بالتعليم  املتعاقد  األستاذ 
الطاقة من األلواح الشمسية »بالتجزئة«، 
مشروع  مستلزمات  يشرتي  أنه  موضحًا 
املالية  قدرته  حبسب  يشرتيها  الطاقة 
تدفع  اليت  املالية  احلوافز  وحبسب 
من  نتمكن  أن  أمل  »على  للمتعاقدين 

تنفيذ املشروع«.
املزارعني  عدد  يتخّط  مل  اليوم  حتى 
الذين اعتمدوا على مشروع توليد الطاقة 
من  الـ%10  نسبة  الشمسية  األلواح  من 
اهلرمل،  ــ  بعلبك  حمافظة  يف  املزارعني 
حمل  يوسف، صاحب  احلاج  ربيع  حبسب 
يلفت  الشمسية.  الطاقة  ألواح  لرتكيب 
حال  التقسيط  »غياب  أن  إىل  الرجل 
دون إقدام مجيع املزارعني على تركيب 
الطاقة، علمًا أن ال جمال للمقارنة  ألواح 
كلفة  وبني  الطاقة  ألواح  كلفة  بني 
املازوت وإن بدت التكلفة األولية للطاقة 
الشمسية باهظة نسبيًا بداية، لكن الفارق 

يظهر الحقًا«.
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قـداس وجـناز

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 

قداس وجناز للمرحومة إيفات هنري البطي حبضور رمسي وشعيب

كلوفيس البطي يقرأ النوايا 

االثنني  السادسة من  مساء  الساعة  أقيم 
املوافق 30 أيار املاضي قداس وجناز لراحة 

نفس 

املرحومة إيفات يوسف فياض 
زوجة هنري البطي من بقرقاشا وذلك يف 

كنيسة مار شربل يف بانشبول.
 ترأس الذبيحة اإللهية رئيس الدير األب 
شربل عبود وعاونه االب حنا البطي واألب 
الفقيدة  أسالف  بحضور  رحمة،  إيلي 
البطي  ونورما  وكميل  ومارك  كلوفيس 
عمها  وابنة  نهرا  وخالتها جوزفني  وعيالهم 

جميلة طنوس واألهل واألقارب.
فني  جوليا  النائب  املناسبة  حضر  كما 
ورئيس وأعضاء التجمع األسرتالي املاروني 
األحرار  الوطنيني  حزب  مفوضية  وأعضاء 

الخريية  بقرقاشا  وجمعية  اسرتاليا  يف 
من  والعديد  واعالميون  وجمعيات  وأحزاب 

أبناء الجالية.
وقد ألقى قدس االب عبود عظة باملناسبة 
اشاد فيها بمزايا الفقيدة الحميدة وتربيتها 
والوطنية  املسيحية  القيم  على  عائلة 
واالجتماعية، طالبا من اهلل تعاىل أن يجعل 
مثوها الجنة اىل جانب األبرار والصديقني.

من  الجزيل  بالشكر  الفقيدة  أقارب  يتقدم 
لراحة  اإللهية  الذبيحة  شاركهم  من  كل 
نفس الفقيدة إيفات هنري البطي ومن كل 
للتعزية يف اسرتاليا من أحزاب  من اتصل 
وجمعيات وشخصيات سياسية واجتماعية 
ورجال أعمال، ومن كل من اتصل سواء يف 

اسرتاليا او الوطن األم لبنان.
التي  ايست هريالد،  امليدل  أسرة جريدة 

الفقيدة،  بأقارب  أخوية  عالقة  تربطها 
حزب  يف  االعالم  أمني  سلفها  وخاصة 
السيد  اسرتاليا  يف  األحرار  الوطنيني 
الحزب  مفوض  وسلفها  البطي  كلوفيس 

الجميع  من  تتقدم  البطي،  مارك  السيد 
يتغمد  أن  اهلل  من  طالبة  التعازي،  بأحر 
الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيج 

جنانه.

صورة الفقيدة إيفات هنري البطي األب شربل عبود يرتأس الذبيحة االلهية بمعاونة األب حنا البطي

أقارب الفقيدة داخل الكنيسةأقارب الفقيدة مع النائب جوليا فني داخل الكنيسة

أقارب الفقيدة وحضور داخل الكنيسةأقارب الفقيدة وحضور داخل الكنيسة

جانب من الحضور داخل الكنيسة
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مـقاالت وتـحقيقات

املقاومة  بددتها  النهائية«  الردع  »معادلة 
ت موازين القوى، وخلقت توازنات  اللبنانية غيرّ
اآلن  وحتى   2000 عام  ومنذ  جديدة،  ردع 
ق  بدأت املقاومة يف لبنان تبديد رواية »التفورّ

اإلسرائيلي« اليت حياول االحتالل فرضها.
لبنان  من  االنسحاب  أن  الكثيون  »اعتقد 
سيخلق رادعًا نهائيًا يؤدي إىل انسحاب الطرف 
اآلخر واالبتعاد عن شنرّ عملياٍت ضد إسرائيل«. 
)الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية 

يف اجليش اإلسرائيلي عاموس مالكا(.
حزب اهلل ينهي »أسطورة« التفوّق اإلسرائيلي

لبنان  جنوب  من  »إسرائيل«  انسحاب  يكن  مل 
جت له حكومة  عام 2000 خيارًا إسرائيليًا، كما رورّ
واصلت  اللبنانية  فاملقاومة  آنذاك،  االحتالل 
الشريط  من  احملتل  طردت  أن  إىل  عملياتها 
املوعد  قبل  وذلك  األمين(،  )احلزام  اجلنوبي 

احملدد من جانبها بستة أسابيع.
عقد   ،2000 أيار/مايو   25 من  أشهر  وقبل 
للتداول  عامة،  جلسًة  اإلسرائيلي  الكنيست 
بقرار حكومة إيهود باراك االنسحاب من لبنان، 
أبرزها  من  كان  مواقف،  املداوالت  يف  برزت 
الذي  »ميتس«،  حزب  عن  راز  موشيه  موقف 
قال: »من اجليد أن تقرر احلكومة إخراج اجليش 
اإلسرائيلي من أتون النار يف لبنان، فالواجب 

فقط اخلروج بسرعة من دون إبطاء«.
ضرباُت حزب اهلل وضعت »تل أبيب« أمام خيارين 
وإما  شرط،  أو  قيٍد  بال  االنسحاب  إما  اثنني؛ 
املكابرة واستمرار االستنزاف البشري واملادي، 

فكان االنسحاب هو اخليار لـ »إسرائيل«.
أيرّ  لبنان  من  اإلسرائيلي  االنسحاب  خيلق  مل 
ه مل مينع حزب اهلل من إطالق  عامٍل للردع، ألنرّ
النار أو حماولة اختاذ إجراءات ضد جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، بل الذي فاجأ االحتالل هو التطور 
لدى  العسكرية  القدرات  وتضاعف  اللوجسيت 

املقاومة منذ التحرير حتى اليوم.
الفشل يف فرض االحتالل توازن الردع حتدث عنه 
رئيس حكومة االحتالل األسبق، إيهود باراك، يف 
مقابلٍة له عام 2020 نشرتها صحيفة »معاريف« 
ردرّ  »حزب اهلل  االنسحاب  بعد  ه  إنرّ اإلسرائيلية، 
بالكاتيوشا وسكان الشمال )املستوطنون( هم 
الفتًا  املالجئ«،  إىل  طويلٍة  أليام  دخلوا  من 
على  جديدة  معادلًة  فرض  اهلل  حزب  أنرّ  إىل 
أبيب،  تل  يف  واألمنية  السياسية  القيادتني 
بالصواريخ  الشمالية  املستوطنات  باستهداف 

ردًا على استهداف املقاومة واللبنانيني.
وردرّ باراك أيضًا على إشكالية طاملا مت توجيهها 
بعد  قدراته  تعاظمت  اهلل  حزب  أن  وهي  إليه، 
االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان، حيث بنيرّ يف 
ًة، بعد االنسحاب،  هذا السياق أنرّ احلزب ازداد قورّ
فعدد الصواريخ ارتفع من 7 آالف إىل 14 ألفًا 
من عام 2000 إىل عام 2006، يف حني أن مدى 
ل زيادة ألف صاروخ  ، مبعدرّ الصواريخ مل يتغيرّ
يف السنة. لكن تعاظم القوة الصاروخية ارتفع 
بني عامي 2006 و2019، إىل 140 ألف صاروخ، 
ل 10 آالف صاروخ يف السنة. ومبدى يغطي  مبعدرّ

تقريبًا كل فلسطني احملتلة.
جيش  ومواجهته  اهلل  حزب  ر  بتطورّ باراك  وأقررّ 
االحتالل اإلسرائيلي خالل احتالله أراض لبنانية، 
يسيون  كانوا  البداية  يف  »أنهم  إىل  مشيًا 
تشخيص  بوسائل  نشاهدهم  وحنن  لياًل  أمامنا 
احلرارة والرؤية الليلية املوجودة يف الدبابات، 
ة  عدرّ بعد  لكن  عليهم..  النيان  نطلق  وكنا 
عبوات  عن  ختتلف  ال  عبواتهم  أصبحت  سنوات 
بني  أدمغة  حرب  ونشأت  اإلسرائيلي  اجليش 

اجليش وبينهم«.
االحتالل  مع  واملواجهة  االشتباك  حالة  استمرار 
يف  هزميته  على  املقاومة  وقدرة  اإلسرائيلي، 
وانتصار   ،2000 عام  كانسحاب  كربى  معارك 
وتعاظم   ،2006 متوز/يوليو  حرب  يف  املقاومة 
يف  املعارك  خوضها  نتيجة  املقاومة  قدرات 
املتعددة،  واجلوالت  املواجهات  عدا  ما  سوريا 
لسان  على  كشفت  وخربات  انتصارات  راكمت 
»إسرائيل«  إجنازات  زيف  االحتالل  قادة 

ة عمومًا. ة ويف غزرّ العسكرية يف لبنان خاصرّ

بعد حترير عام 2000 يف لبنان..
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رضا زيدان
األزمة  »عكاظ«  السعودية ،  صحيفة  تناولت 
املالية اليت شهدتها مؤسسات رئيس احلكومة 
عنوان  محل  مقال  يف  احلريري ،  األسبق  سعد 

»سعد احلريري واملليارات الضائعة!«
سنوات  »قبل  ه  أنرّ إىل  الصحيفة،  وأشارت 
قليلة عصفت أزمة مالية حادة مبؤسسات سعد 
يف  بل  وحدها  السعودية  يف  ليس  احلريري 
مؤسسات  تسلم  ومل  أيضا،  وتركيا  اإلمارات 
ومنها  والسياسية،  اإلعالمية  املستقبل  تيار 
شركة سعودي أوجيه اليت طالب موظفوها يف 
اململكة حبقوقهم بطرق غي معتادة وغي مألوفة 
للجوازات  احلاملون  املوظفون  رأسهم  وعلى 
من  مصدر  صررّح  الفرتة  تلك  يف  الفرنسية. 
سعودي أوجيه لوكالة رويرتز بأن الشركة هلا 
بـ 30  تقدر  السعودية  احلكومة  عند  مستحقات 
دفع  عدم  وأن  دوالر(،  مليار   8( ريال  مليار 
احلكومة لتلك املستحقات هو سبب األزمة -كان 
تصرحيا جمتزأ أخفى احلقيقة وادعى املظلومية. 
تردد صداه يف   رويرتز  أوجيه يف  قالته  ما 
لبنان ، وأصبح بشكل غي رمسي سببا ملشكالت 
بعض  وكان  اللبنانية،  احلريري  مؤسسات 
يتحدثون  ومؤسساته  املستقبل  تيار  موظفي 
مع دبلوماسيني ومسؤولني سعوديني قائلني: 
لنا حقوقنا،  يدفع  احلريري حتى  ادفعوا حقوق 
أليس أمرا مثيا أشعله سعد ومجاعته وهو على 

غي احلقيقة!«
وأضاف الصحيفة: »مرت السنوات، واتضحت 
ووثائق  قضائية  بأحكام  اململكة  يف  الصورة 
رمسية مل جتد صدى يف لبنان، يا لألسف وآن 
ج  رورّ الذي  الطرف  ألن  بها،  للتذكي  األوان 
لألوىل تغاضى عن احلكم فيها، كان بال شك 

األلة اإلعالمية لسعد«.
وأشارت إىل أنرّ »أزمة احلريري املالية مل تكن 
أوجيه يف  إىل  امتدت  بل  وحدها،  اململكة  يف 
اإلمارات واليت خرجت من السوق هناك بصورة 
مأساوية، وعلى هامش تلك القصة وقع خالف 
مالي معروف بني احلريري وبني الدولة اإلماراتية 
هذا  الشأن يف  وأصحاب  الحقا،  تسويته  متت 
اإلمارات  يف  أوجيه  قصة  برواية  أوىل  الباب 
أزمة  وامتدت  تسويته.  وقصة  اخلالف  وقصة 
احلريري إىل تركيا، وهذه املرة كانت اململكة 
القوائم  روتها  كضحية  القصة  يف  طرفا 
صندوق  )ميتلك  السعودية   stc لشركة  املالية 

االستثمارات العامة 70% من رأمساهلا(«.
السعودية  الشركة  أقنع  »احلريري  إن  وقالت 
العام  ويف  الرتكية،  شركته  يف  باالستثمار 
اليت  تركيا   stc شركة  »استحوذت   2008
رأمسال  من   %35 على  الغرض  هلذا  تأسست 
)ما  دوالر  مليار   3.6 بقيمة  تيليكوم  أوجيه 
يعادل 13.5 مليار سعودي بسعر الصرف يف 
نيسان 2008(، وبسبب سوء اإلدارة تدهورت 
الصفرية،  إىل  خسائرها  وتراكمت  الشركة 
وأظهرت القوائم املالية لشركة stc للعام 2020 
ما نصه: »بسبب اخلسائر املستمرة واستنفاد 
كامل رصيد االستثمار توقفت جمموعة stc عن 
اإلضافية«.  اخلسائر  يف  حبصتها  االعرتاف 
نت  عيرّ  2017 أوجيه، يف  إىل سعودي  بالعودة 
شركة  العدالة-  باب  -من  السعودية  احلكومة 
إلجراء  هاوس(  ووتر  )برايس  حمايدة  أمريكية 
مراجعة ترتكز على مشروعات سعودي أوجيه يف 
اململكة وفحص وتقييم املطالبات بشأن مزاعم 
رت بـ )8 مليار  مستحقاتها ومبالغاتها واليت قدرّ

دوالر وفق رويرتز كما ذكرنا(.
خبصوص  جلي  بشكل  الصورة  اتضحت   
2019 صدر  أيار   20 ففي  أوجيه«،  »سعودي 
صك إفالس وتصفية أوجيه من حمكمة التنفيذ 
يف الرياض رقم 40213822. وكان املتضررون 
بأنهم  الشركة  ك  مالرّ يتهمون  رفعوا دعوى  قد 
تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها املالية، من حتقيق 
مستويات  إىل  عليها  الديون  وتراكم  خسارتها 
عالية جدا، جتاوزت 28 ضعفا لرأس ماهلا البالغ 
ومل  دوالر(،  مليون   200( ريال  مليون   750
يعمل امٌلدعى عليهم على معاجلة وضع الشركة، 

وتصحيح األخطاء وفقا لنظام الشركات«.
وحبسب »عكاظ«، »يقول الصك القضائي: إن 
مليارات   6 عن  بقليل  تقل  الدائنني  مطالبات 

أجل  من  القدرة  إرادة  ميلك  اهلل  حزب  اليوم، 
االسرتاتيجية  واملؤسسات  النقاط  استهداف 
يف كيان االحتالل، وهذا ما أكده األمني العام 
 ،2010 عام  اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب 
فإن  إسرائيلي،  استهداف  أي  أمام  وبالتالي 
مياثله  ما  املقابل  يف  يستهدف  قد  اهلل  حزب 
البنى  حيث  من  سواء  اإلسرائيلي  العمق  يف 
اليت  واملعادلة  املقاتلني  حيث  من  أو  التحتية 
مرورًا   ،2020 عام  اهلل  نصر  السيد  أعلنها 
بتحويل الصواريخ إىل صواريخ دقيقة، وصواًل 
إىل جهوزية املقاومة للردرّ يف عمق العدو يف 

نيسان/إبريل املاضي.
»إسرائيل« تراهن على انقالب »مركز الثقل« عند 

حزب اهلل
عملت »إسرائيل« قبل انسحابها عام 2000 من 
لدى  الثقل«  »مركز  تهديد  على  لبنان  جنوبي 
وحاضنتها  املقاومة  بيئة  وهو  اآلخر  اجلانب 
االسرتاتيجية  هذه  االحتالل  ل  وفعرّ الشعبية، 
لتحقيق  املدنيني  استهدف  حيث  كبي  بشكٍل 
املقاومة  بيئة  بتأليب  تتلخص  اليت  أهدافه، 
عليها، باإلضافة إىل ردع املقاومة ومنعها من 
أن  خشية  العسكرية  عملياتها  تنفيذ  استمرار 

يكون الثمن استهداف املدنيني يف لبنان.
ووفقًا  اندحاره،  بعد  االحتالل  جيش  اعتقد 
الطرف  سيدفع  ه  بأنرّ االستخباراتية،  لتقاريره 
اآلخر للخوف من ضرباته وقوته وردود أفعاله، 
املدنية  احلياة  نسيج  يف  يضررّ  أن  ميكن  مما 

اللبنانية. 
استهداف  إىل  بدوره  اهلل  حزب  عمد  لذلك، 
املستوطنات، ردًا على كل مرة كانت »إسرائيل« 
تستهدف فيها املدنيني اللبنانيني، وأدت هذه 
املعادلة إىل ردع جيش االحتالل اإلسرائيلي عن 
االستمرار يف تنفيذ اسرتاتيجية »مركز الثقل« 

املدني يف لبنان.
برزت هذه االسرتاتيجية اإلسرائيلية يف السابق 
عام  نيسان/أبريل  عدوان  يف  واضح  بشكٍل 
حبق  والتهجي  واإلبعاد  التدمي  عرب   ،1996
حلد«  »جيش  مضايقات  عرب  وكذلك  املدنيني، 
لبيئة املقاومة وحاضنتها، مع الرهان على إجياد 
حتاصر  لبنان  يف  ورمسية  شعبية  ديناميكية 

املقاومة ومتنعها من استهداف االحتالل.
االحتالل  حاول   2006 متوز/يوليو  حرب  ويف 
مل  ولكن  نفسها،  على  املقاومة  بيئة  تأليب 
ة منها الدعم الرمسي اللبناني  ينجح ألسباب عدرّ
الواضح والعلين الذي متتعت به املقاومة، حيث 
ن هلا كلرّ الشروط املذكورة للنجاح )املالذ،  أمرّ
د هذا  الشرعية، املساعدة العسكرية(، وقد تأكرّ
الدعم منذ األيام األوىل لتولي إميل حلود منصبه 
الذي ترمجته  القسم  الرئاسي من خالل خطاب 
الدول اللبنانية عمليًا عرب تبينرّ العمل املقاوم، 
الدولي  الدعم  من  املزيد  تأمني  إىل  والسعي 

والغطاء الشرعي له.
اهلل،  حلزب  املقاومة  بيئة  إنرّ  القول  وميكن 
تبعات  من  املاضي  عانت يف  قد  كانت  واليت 
متوز/ حرب  إىل  باإلضافة  اإلسرائيلي  االجتياح 
ة وازنة، لذلك  أخيًا لنفسها قورّ يوليو، وجدت 
قبل  من  البيئة  هذه  ضرب  على  الرهان  فإنرّ 
»إسرائيل« وتأليبها على قيادتها باء بالفشل، 
والدليل كان التأييد الشعيب حلزب اهلل واملقاومة 

يف نتائج االنتخابات الربملانية األخية.
معاملها  تتشكل  بدأت  الردع«  »توازن  معادلة 
يف عدوان نيسان/أبريل عام 1996، أو ما ُعرف 
بـ«عناقيد الغضب« حيث فرضت املقاومة حينها 
معادلة »الصاروخ بالصاروخ«، وتطورت املعادلة 
عام  اإلسرائيلي  االندحار  من  االنتصارات،  مع 
إىل  وصواًل  املقاومة  ضربات  وقع  على   2000
حرب متوز/يوليو  2006  حيث وجدت »إسرائيل« 
نفسها تضطر لوقف احلرب وإجراء املفاوضات 
غي املباشرة لتبادل األسرى بعد 3 سنوات، كما 
أرادت املقاومة منذ اليوم األول، وبهذا تكون 
»معادلة الردع النهائية« اليت حاولت »إسرائيل« 
ترسيخها سواء يف جنوبي لبنان عام 2000 أو يف 
ة عام 2005 قد فشلت على املستويات  قطاع غزرّ

كافة وال سيما العسكرية والشعبية. 

دوالر، يف حني أن املوجودات النقدية للشركة 
يتبق سوى 22 مليون  أخفيت، ومل  أو  اختفت 
دوالر و62 عقارا وأسهم وحصص يف شركات 
رتها الشركة املدينة بنحو 3 مليارات  خمتلفة قدرّ
مل  نقطة  كان  الصك،  املثي يف  لكن  دوالر. 
تصرحيها  يف  أوجيه«  »سعودي  إليها  تتطرق 
لرويرتز، وهي أن قروضا مباشرة حصلت عليها 
أوجيه من وزارة املالية السعودية مقابل رهن 
بتاريخ 19  عقارات، منها وليس كلها، قرض 
تشرين الثاني 2013 يقدر بــ 11 مليارا و450 
مليون ريال. وبالعودة إىل حكم احملكمة التجارية 
يف الرياض يف 13 كانون األول 2020 ورد يف 
نص احلكم نقطتان يف غاية األهمية، األوىل: 
مع  األراضي  هلذه  املتوقعة  العقارات  قيم  إن 
العقارات اليت سبق املوافقة على التنفيذ عليها 
أقل من قيمة القرض الكبي الذي حتصلت عليه 

أوجيه من وزارة املالية.
 الثانية وهي األكثر أهمية: إن سعودي أوجيه 
معتربا  واحدا  دليال  يقدموا  مل  التصفية  وأمناء 
لدى  أوجيه  لسعودي  مستحقات  بوجود  يفيد 

وزارة املالية«.
بإقراض  املالية  وزارة  »قيام  أن  إىل  ولفتت 
إجراء  -وهو  حمدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بصاحب  الدولة  ثقة  على  يدل  عامليا-  نادر 
الشركة وتقديره، وحرصها على دعم الشركات 
والتنمية داخل البالد، وبالتالي ينفي أي نظرية 
مؤامرة ضد شركة »سعودي أوجيه« وصاحبها. 
يف السعودية املال العام مقدس، مثل حقوق 
-كانوا  واملقرضني  واملوظفني  املوردين 
اإلفالس  وصك  غي سعوديني-  أو  سعوديني 
للدولة  املستحقة  الديون  واضح:  والتصفية 

ديون ممتازة وال تسقط بالتقادم«.
األرقام  لغة  خالل  »من  ه  أنرّ »عكاظ«،  ورأت 
يتضح أن السعودية ليست مسؤولة عن أزمات 
احلريري املالية، بل هو املسؤول عنها، وأعود 
متوز   25 يف   »24 »فرانس  نشرته  تقرير  إىل 

2017 قالت فيه نصا:
استقبال  انتقدوا  قد  املوظفون  وكان   -
هوالند  فرانسوا  السابق  الفرنسي  الرئيس 
لسعد احلريري ومنحه وسام الشرف الفرنسي، 
واعتربت احملامية املكلفة بالدفاع عن املوظفني 
رئيس  »إنه  فرنسا:  على  »عار«  األمر  هذا 
شركة غي مسؤول، وأقول ذلك بكل وضوح، 
وبسببه يعاني العديد من الفرنسيني من أوضاع 
أن  مؤكدة  إنسانية«،  مآس  ومن  مالية صعبة 
»اجملموعة السعودية أو عائلة احلريري الثرية مل 
حتاوال يف أي وقت من األوقات التحدث معنا 

أو معاجلة هذه املشاكل«.
الرئيسي يف هذا  السبب  أن  البعض  - ويرى 
اإلسرتاتيجي  االختيار  سوء  إىل  يعود  االنهيار 
لإلدارة واليت تعاني من فساد مستشر ينخر يف 
إيتان )اسم مستعار ملسؤول  عظامها. ويقول 
كل  اجملموعة  لدى  »كانت  أوجيه(:  يف  سابق 
سوق  عرش  على  والرتبع  النجاح  مقومات 
اإلنشاءات يف املنطقة. ولكنها كانت تعاني من 

سوء اإلدارة على الصعيد املالي«.«
وأضافت الصحيفة السعودية: »قد يقول قائل 
بأن  الرد  وهنا  بالسياسة،  األعمال  شأن  وما 
الفشل اإلداري واملالي املريع يف اإلمارات ويف 
إىل  ل  يتحورّ أن  اململكة كيف ميكن  تركيا ويف 
جناح إداري وسياسي يف لبنان؟! وقد أفلست 
الدولة اللبنانية وانهارت عملتها واحلريري على 
رأس احلكومة. ومن أسباب ذلك بال شك سوء 
إدارته السياسية عموما وسوء إدارته للتسوية 

الرئاسية خصوصا«.
واملؤملة  املؤسفة  »املشكلة  بالقول:  وختمت 
السعودية  ل  حتمرّ احلريري  سعد  أوساط  أن 
مسؤولية نكباته وخيباته يف عامل األعمال ويف 
عامل السياسة، بينما املشكلة احلقيقية وصفها 
أستاذنا د. رضوان السيد يف أكثر من مقالة 
)ورجل  السياسي  احلريري  بعيوب  أمسك  حني 
األعمال(: التفويت وسوء التقدير وسوء التدبي 
وأضيف؛  احلليف.  وعلى  الذات  على  والتآمر 
مسؤولية  وإلقاء  العمل،  فريق  اختيار  سوء 
الفشل على اآلخرين للتخندق يف دور الضحية 

الذي يستجلب التعاطف«.

عكاظ: السعودية ليست مسؤولة عن أزمات احلريري املالية 
وسوء إدارته السياسية من أسباب إفالس لبنان وانهيار عملته
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املقيم عزيزي 

للمجتمع  تاريخيـًا  معلمـًا   2022 عام  يـُعد 
عامـًا   50 مــرور  يصادف  العاملي.  البيئي 
حول   1972 لعام  املتحدة  األمم  مؤتمر  على 

ستوكهولم. يف  عقد  الذي  البشرية  البيئة 

ماليني  سيحتفل  السابقة،  السنوات  مثل 
بيوم  العالم  أنحاء  جميع  يف  األشــخــاص 
مما  يونيو،  حزيران/   5 يف  العاملي  البيئة 
التغيريات  يرفع الوعي ويدعم العمل ويقود 

البيئة. لحماية 

فقط  واحدة  أرض  العام:  هذا  موضوع  إن 
الضوء  سيسلط   )Only One Earth(
يف  مستدام  بشكل  العيش  إىل  الحاجة  على 
تغيريات  إحداث  الطبيعة من خالل  مع  وئام 
 - وخياراتنا  السياسات  بواسطة   - تحويلية 

اخضرارًا. وأكثر  أنظف  حياة  أنماط  نحو 

ما  العالم  يفقد  ثــوانٍ،  ثالث  كل  لألسف، 
قدم  كرة  ملعب  لتغطية  الغابات  من  يكفي 
نصف  دمرنا  املاضي  القرن  ــدار  م وعلى 
فقدان  بالفعل  تم  لقد  الرطبة.  أراضينا 
الشعاب  مــن  املــائــة  يف   50 إىل  يصل  مــا 
إىل  يصل  ما  فقدان  ويمكن  لدينا  املرجانية 
بحلول  املرجانية  الشعاب  من  املائة  يف   90

.2050 عام 

Mayoral Message
إىل  املجتمعية  والجماعات  ـــراد  األف مــن 
جميعـًـا  يمكننا   - والحكومات  الشركات 
العاملية  الحملة  ــن  م ـــزًءا  ج نصبح  أن 

.OnlyOneEarth#

إجراؤها  منا  لكل  يمكن  تغيريات  هناك 
 - مدينتنا  يف  الهدف  هــذا  إىل  للوصول 
وزيادة  األنهار  وتنظيف  األشجار  زراعة 
الخلفي  الفناء  يف  البيولوجي  التنوع 
من  ملزيد  الغذائية.  النفايات  ومعالجة 
البيئية،  املجلس  برامج  حول  املعلومات 

cb.city/environment بزيارة  قوموا 

يف  للمساعدة  نلعبه  دور  جميعـًا  لدينا 
لذلك،  الجميل.  كوكبنا  على  الحفاظ 
 3 )الجمعة  للدراجات  العاملي  اليوم  يف 
استخدام  يف  ترغبون  قد   ، حزيران/يونيو( 
دراجاتكم بداًل من سياراتكم - إنها وسيلة 
وبأسعار  وممتعة  وموثوقة  بسيطة  نقل 

. لة معقو

خارج منازلنا هو املنزل الفعلي الذي نعيش 
لألجيال  عليه  والحفاظ   ... جميعـًا  فيه 
مضى.  وقت  أي  من  أهمية  أكثر  القادمة 

به! ونعتني  لدينا  شيء  كل  نفعل  دعونا 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

يف غفلةٍ من الوجودِ
تسللتُ اىل رحابهِ..

فتـّشتُ الزوايا
رأيتُ الناسَ

أظلمتْ قلوبـُهم
وفسدت النوايا

رأيتـُهم يسرجون
شهواتـِهم مطايا

على حلبتـِهِ يعربدُ
املشعوذون والشّذاُذ

ويف زواريِبهِ
تنشط تجارُة البغايا..

رأيتُ املرايا
ترتدي ثوبَ الخطايا

رؤيــا 2

واألفقَ يسجنُ البصرَ
وقد تحوّلتْ صفحتـُه ثنايا

والسماَء تـُمطر لعناتـِها
على بشٍر تنكروا للعطايا

رأيتُ الطوفاَن
يجرف كّل ما يف طريقهِ

ألواحَ  تحّطمُ  والصواعقَ 
الوصايا

ونيازكَ تضرب األرضَ
وتتطايرُ شظايا

كّل شظيـّةٍ
تدمـّر مدنـًا وتقتل برايا

رأيتُ جيوشَ األبالسةِ
تزحف كتائبَ..

ألويًة وسرايا
ترتكُ الرجال خصياناًً

وتأخُذ النساَء سبايا
واملالئكَة تجرّ أذياَلها

لتختبَئ يف الخفايا

رأيتُ قلمي
بال مدادِ

واألرضَ تتـّشح بالسوادِ
والخلقَ عرايا

تجمعهم الرزايا
هائمني على وجوههم

ينتظرون املنايا
وكيفما التفتُّ حولي
لم أرَ غرَي الضحايا..

شــعر أنطونيوس بو رزق



Page 17صفحة 17     
جــائزة

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 

جائزة تقدير من نادي البولدوغز للدكتور جمال ريفي على 
خدماته التي قدمها للمجتمع خالل تفشي وباء كورونا

الوزير الفيدرالي طوني بورك يتوسط نائب الوالية جهاد ديب والدكتور جمال ريفي

الدكتور جمال ريفي ونجله فيصل ريفي

الدكتور جمال ريفي يتلقى جائزة التقدير رئيس نادي البولدوغز أنطوني خوري ومديره 
العام أرون وربرتون ويبدو نجله فيصل ريفي

الجائزة التقديرية
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نــجوم

دوالر  مليون   15 دفع  على  هريد  ألزم  احملكمة  قرار 

هريد  أمبري  تدين  أمريكية  حملفني  هيئة 
ديب جبوني  التشهري  بتهمة 

املاضي  األربعاء  أمريكية  حملفني  هيئة  دانت 
املمثلة أمبري هريد بتهمة التشهري بزوجها السابق 
النجم جوني ديب من خالل وصفها نفسها بأنها 
ضحية للعنف األسري، بعد حماكمة حظيت بتغطية 
خصوصيات  يف  عميقًا  غاصت  واسعة  إعالمية 

الشخصيتني اهلوليووديتني البارزتني.
قرارهم  يف  باإلجياب  السبعة  احمللفون  وأجاب 
كان  إذا  ما  مسألة  على  احملكمة  تلي يف  الذي 
يف  هريد  نشرتها  مقالة  من  ومقطعان  العنوان 
صحيفة »واشنطن بوست« عام 2018 حتتوي على 

مضمون تشهريي يف حق جوني ديب.
ونص قرار اهليئة على إلزام هريد يدفع تعويض 

للممثل قدره 15 مليون دوالر.
القضائي بني  النزاع  وكانت هيئة احملّلفني يف 
اللذين يتهم  املمثلني جوني ديب وأمبري هريد_ 
قد توصّلت إىل قرار  كّل منهما اآلخر بالتشهري_ 

يونيو. يف هذه القضية، األربعاء 1 حزيران\ 
واستغرقت مداوالت األعضاء السبعة يف اهليئة، 
وهم مخسة رجال وامرأتان، حنو 13 ساعة للتوصل 
فريفاكس  حمكمة  يف  ُأعِلَن  باإلمجاع  قرار  إىل 

بالقرب من واشنطن.
كاريبيني«  ذي  أوف  بايرتس  »ذي  جنم  ورفع 
يف  مقالة  لنشرها  السابقة  زوجته  على  دعوى 
وصفت   2018 سنة  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
»شخصية عامة تشّكل منوذجًا على  بأنها  نفسها 

العنف األسري«.
ومع أن هريد مل تذكر اسم جوني ديب صراحة يف 
ما كتبته، اعترب املمثل أن املقالة شّوهت مسعته 
بتعويضات  وطالب  املهنية،  مسريته  وقّوضت 

قدرها 50 مليون دوالر.
فيلمي  خصوصا يف  ظهرت  اليت  املمثلة  وشنت 
مضادًا  هجوما  ليغ«،  و«جاستيس  »أكوامان« 
مطالبة طليقها بتعويض مضاعف قدره مئة مليون 

دوالر.
وتتهم هريد البالغة 36 عامًا حماميًا سابقًا لديب 
بأنه شّهر بها من خالل قوله للصحافة يف نيسان/

للعنف  تعرضها  عن  كتبته  ما  إن   2020 أبريل 
األسري عبارة عن أكاذيب.

وتتعلق اتهامات التشهري املتبادلة بثالثة مقاطع 
من مقالة أمبري هريد وبثالثة تصرحيات للمحامي 

أدم والدمان، وكيل ديب.
وهدفت مداوالت احملّلفني إىل حتديد مدى وجود 

تشهري يف كّل من هذه املقاطع والتصرحيات.
لكّن أي قرار ينص على فرض تعويضات عطل 
وضرر احلكم يتطلب من اهليئة أن حتدد ما إذا كان 
أي من الطرفني تصرف بدافع »خبث حقيقي«، مع 
علمه بأن ما يدعيه غري صحيح، أو إذا كانت هذه 

االدعاءات ارتكبت يف حتد للحقيقة.
وذكرت قناة »ايه بي سي« التلفزيونية نقاًل عن 
مصادر مقربة من املمثل أن جوني ديب سيغيب 
عن احلكم »بسبب التزامات مهنية مت التعهد بها 

قبل احملاكمة«.
بعد انتهاء جلسات االستماع اجلمعة، سافر ديب 

حفالت  يف  شارك  حيث  املتحدة  اململكة  إىل 
يف  بيك  جيف  الربيطاني  للمغين  عدة  موسيقية 

شيفيلد ولندن.
احلكم  تالوة  عند  حاضرة  فكانت  هريد  أمبري  أما 

يف فريفاكس.
وقالت الناطقة باسم املمثلة يف بيان إن )مكان( 
»جوني  أولوياتكم«، مضيفة  أين  ُيظهر  وجودكم 
ديب يعزف على الغيتار يف اململكة املتحدة بينما 
تنتظر أمبري هريد احلكم يف فريجينيا. ديب ينقل 

معه استهزاءه ونقص جديته يف جولته«.
حياة  خلبايا  املأل  على  عرضًا  احملاكمة  وشهدت 
الذين  املشاهدين  ماليني  أمام  اخلاصة  النجمني 
تابعوا وقائع جلساتها عرب حمطات التلفزيون يف 

خمتلف أحناء العامل.
نيسان/أبريل   11 منذ  احمللفني  هيئة  واستمعت 
الشهادات  من  الساعات  عشرات  إىل  الفائت 
كشفت  اليت  املرئية  أو  الصوتية  والتسجيالت 
 2011 بني  الزوجني  حياة  من  مروعة  تفاصيل 

و2016 تشّكل نقيضًا لسحر هوليوود.
وقالت املمثلة إن جوني ديب أصبح »وحشا« حتت 
تأثري مزيج متفجر من املخدرات والكحول، مشرية 

إىل أنه كان يرفض اخلضوع إلعادة تأهيل.
كما تتهمه باغتصابها بزجاجة من الكحول بعد شهر 
من زفافهما يف آذار/مارس 2015، يف أسرتاليا 
حيث كان املمثل يصور اجلزء اخلامس من »ذي 

بايريتس أوف ذي كاريبيني«.
يف ذلك اليوم، ُقطع جزء من إصبع جوني ديب 
ومت نقله إىل املستشفى. ويقول املمثل إن ما 
حصل ناجم عن زجاجة ألقتها أمبري هريد عليه، فيما 

تشري األخرية إىل أن جوني ديب جرح نفسه.
على  طالق  بطلب  تقدمت  إنها  هريد  قالت  كما 
بينهما يف  آخر  شجار  بعد  األسري  العنف  خلفية 
أيار/مايو 2016 رمى فيه جوني ديب هاتفًا يف 

وجهها.
منذ ذلك احلني، تقول هريد إنها أصبحت هدفا 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  تشويه  حلملة 

قضت على حياتها املهنية.
ديب

عامًا   58 البالغ  املمثل  ندد  ذلك،  غضون  يف 
باالتهامات »املروعة« املوجهة يف حقه، قائال إن 

هريد هي اليت كانت عنيفة يف حقه.
وقال أمام قوس احملكمة »ال يوجد إنسان كامل، 
بالتأكيد كال، ال أحد منا كذلك، لكين مل أرتكب 

مطلقا يف حياتي عنًفا جنسيا أو جسديا«.
ويف كل يوم، جتمع مئات املعجبني باملمثل يف 

قاعة احملكمة وعند مداخلها لتشجيعه.
هي  مدنية  غرفة  أمام  تقام  اليت  احملاكمة  هذه 
الثانية جلوني ديب الذي سبق أن ُرّدت شكواه 
بالتشهري يف لندن عام 2020 ضد صحيفة »ذي 

صن« اليت وصفته بأنه »زوج عنيف«.
 50 و   40 بني  ما  خسرا  إنهما  املمثالن  ويقول 
ضاعت  أعمال  عن  اإليرادات  من  دوالر  مليون 

منهما إثر نشر املقالة.
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جوني ديب وآمرب هريد

على  القبض  املصرية،  األمنية  األجهزة  ألقت 
املغين حسام حبيب إثر بالغ تقدمت به طليقته 
الفنانة شريين عبد الوهاب، اّتهمت فيه طليقها 
بشتمهّن  وقيامه  ابنتيها  وعلى  عليها  بالتعّدي 

وحماولة ضربهّن.
املصرّية  الشرطة  ألقت  متصل،  سياٍق  ويف 
ناري،  سالح  وحبوزته  حبيب  على  القبض 
وطالبت شريين عبد الوهاب بتحرير حمضر تعّهد 

لعدم تعّرض حسام هلا والبنتيها مّرة أخرى.
النيابة تستدعي شريين ألخذ أقوالها

بعد التحقيق معه أمرت النيابة العامة بالتحفظ 
على السالح املضبوط، وسرعة حتريات األجهزة 
مالبساتها  على  للوقوف  الواقعة،  حول  األمنية 
ومعرفة تفاصيلها، كما استدعت الفنانة شريين 
عبد الوهاب للمثول أمامها لسماع أقواهلا فيما 
جاء على لسان طليقها حول عودتها لعصمته. 
ومن املنتظر أن حتضر شريين برفقة 4 أشخاص 
ذكرهم حبيب باالسم، ومن بينهم مديرة أعماهلا 
على  شهودًا  كانوا  أنهم  مؤكدا  الطباخ،  سارة 
رده زوجته إىل عصمته شفهيًا بعد طالق دام 
أسبوعني فقط. وأنه تواجد يف منزهلا بإعتباره 

زوجها وأن اخلالفات بينهما »عائلية«
حسام  الفنان  حمامي  سعيد،  مجيل  وكشف 
حبيب، مساء أمس االثنني أن تصرحيات موكله 
لشرطة  الوهاب  عبد  بالغ شريين  مع  تتناقض 

النجدة حيث وصفت حسام بطليقها.
وقال يف مداخلة هاتفية لربنامج احلكاية لإلعالمي 
عمرو أديب، أن تصرحياته كلها من واقع أقوال 
حسام حبيب أمام النيابة العامة، وال يعرف مدى 
صحتها، واضاف أن واقعة اخلالف بني موكله 
والفنانة شريين عبدالوهاب بدأت يف العاشرة 
الزوجية  فيال  يف  وجوده  أثناء  أمس،  مساء 
اخلاصة بشريين، حيث إنهما يعيشان معا، بعد 
أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من 
الشهود، من بينهم سارة الطباخ، مديرة اعمال 

شريين، وسائقها اخلاص.

وتابع مؤكدا إن حسام حبيب قال يف التحقيقات 
إن خالف نشب بينهما ألسباب عائلية، وطلبت 
منه شريين مغادرة الفيال، ويف املقابل طلب 
منها مالبسه ليغادر، وطلب أيضا مفتاح اخلزينة 
حبضور  وفوجيء  اخلاص،  سالحه  على  ليحصل 
اتصلت  شريين  بأن  لتخطره  الطباخ  سارة 
عليه،  للقبض  طريقها  يف  وأنها  بالشرطة 

فانتظر وحترك معها.
نص  يف  حبيب  حسام  كالم  أنقل  أنا  أضاف: 
بالتهديد  تتهمه  مل  وشريين  التحقيقات، 
بالفعل،  انتهى  ترخيصه  وسالحه  بالسالح، 
بسبب وجود تشابه أمساء مع شخص مدان يف 
قضية جنائية، ولنفس السبب تأخر إخالء سبيله 

من النيابة العام رغم دفع الكفالة املقررة.
شريين: موضوع شخصي غري قابل للتداول

بيانًا  نشر  لشريين  االعالمي  املكتب  ان  يذكر 
شريين  الفنانة  فيه:«تهيب  جاء  مقتضبًا 
والتواصل  اإلعالم  بوسائل  عبدالوهاب 
االجتماعي، بعدم تناول أنباء خالفات شخصية، 
فما بني الفنانة والفنان، موضوع شخصي غري 

قابل للتناول االعالمي«.
األزمة  على  احلديدي  مليس  اإلعالمية  علقت 
عبد  شريين  الفنانة  هلا  تعرضت  اليت  األخرية 

الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب.
برناجمها  تقديم  خالل  احلديدي  مليس  وقالت 
»كلمة أخرية« املذاع عرب قناة ON : »مشكلة 
أخرى تتعرض هلا شريين، وقصتها بالنسبة لنا 
ليست فقط قصة فنانة ولكن تعرب عن مشكالت 
كبريا  اهتماما  خيصص  الربنامج  وهذا  املرأة، 

مبشكالت املرأة«.
مشهورة،  فنانة  تكون  قد  »شريين  وأضافت: 
لكنها يف النهاية إنسانة وامرأة تتعرض للضغط 
مشكلة يف  وعندها  أحيانا،  واالبتزاز  والتهديد 

زواجها وطالقها«.
هذه  كل  من  ختلص  إنها  »نتمنى   : وتابعت 

املشاكل وتتفرغ لفنها الذي حنبه كلنا«.

عودتهما عن  متضاربة  إدعاءات  وسط 
عليها بالتعدي  حبيب  حسام  تتهم  الوهاب  عبد  شريين 

شريين عبد الوهاب وحسام حبيب

 ال تفوت روان بن حسني فرصًة، إال 
فخالل  للبنان.  الكبري  حبها  عن  وتعرب 
»حديث  برنامج  على  ضيفًة  حلوهلا 
»منى  اإلعالمية  تقدمه  الذي  البلد« 
إىل   MTV الـ  على شاشة  أبو محزة« 
جانب الفنانني »رامي عياش«، »ماريو 
دعت  قزي«،  و«ميشال  باسيل« 
الذي  البلد  هذا  لزيارة  املشاهدين 
لطاملا وجدت اإلبداع واملواهب فيها، 
مؤكدًة أنها حترص على دعمهم دائمًا 

يف أعماهلا الفنية.
الربنامج  عرب  حصريُا  صرحت  وقد 
لتصوير  خصيصًا  لبنان  قصدت  أنها 
»واحدة  اجلديدة  أغنيتها  فيديو كليب 

توعوية لنساء العامل وختطت فيها حاجز ال 64 
اليت  »أديوس«  إىل  وصواًل  مشاهدة،  مليون 
»مشتاق«  و  املغربية  باللهجة  فيها  ابدعت 

باللهجة اللبنانية.

الـبلد حـديث  فـي  حـسني  بن  روان 

إستثنائية«، واليت ستصدر قريبُا.
يذكر ان يف رصيد روان أربعة أغاٍن منفردة، 
حققت كل واحدة منها إنتشارًا واسعًا، بدًأ من 
»كان ياما كان« اليت قدمت من خالهلا رسالًة 
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On Being the first Australian Muslims to be appointed as
ministers in the Australian Federal Government

كنا نتمنى ان يعكس هذا العنوان حقيقة وقع 
النيابية  محاوة  االنتخابات  خالل  البعض  فيها 
االكاذيب  من  كغريها  كذبة  باتت  انها  اال   ،
الغالبية  اليت وقع ضحيتها البعض، واستمرت 
مرور سنوات وسنوات على  بعد  يف تصديقها 
يفّصل  جديد  بلبنان  والوعود  التغيري  اطالقها. 
على قياس الناس وليس على قياس االحزاب 
الرياح،  ادراج  ذهبت  واملسؤولني،  والزعماء 
وها هو  اجمللس النيابي  الذي قامت الدنيا ومل 
وايصال  موعدها  يف  االنتخابات  الجراء  تقعد 
االمور، قد  الربملان الصالح  »التغيرييني« اىل 
اكد املؤكد وهو ان ما يقال ال ميكن تطبيقه على 
ارض الواقع، والدليل االول على ذلك اتى من 
رئيس جملس  عاد  حيث  النواب حتديدًا  جملس 
التغيري  وكان  موقعه،  اىل  بري  نبيه  النواب 
الوحيد الذي حصل هو يف عدد االصوات اليت 
وحرب  معركة  عن  قيل  ما  ان  يعين  ما  ناهلا، 
فقط  االصوات  عدد  »تقليل«  يف  احنصر  امنا 

ال غري.
اما على صعيد نيابة الرئاسة )اليت ال دور هلا 

الرئاسة(، فكان  بري يف  فعليًا يف ظل وجود 
التغيري ايضًا غائبًا، اذ مل ينجح »التغيرييون« 
من  الرغم  )على  واحد  مرشح  على  االتفاق  يف 
سكاف  غسان  النائب  حظوظ  تعزيز  حماولة 
فانقسمت  عطية(،  النائب سجيع  انسحاب  بعد 
اصواتهم وكان التغيري الوحيد الذي حصل هو 
يف الكالم عن عدم القبول بعودة االمور اىل ما 
كانت عليه، فيما الواقع كان مغايرًا متامًا لكل 

ما قيل يف هذا السياق.
 اين التغيري يف ما حصل؟ 

اين الوعود اليت تبّجح املرشحون على اختالفهم 
يف اطالقها قبل االنتخابات؟ 

باالمس  النواب  جملس  شهده  ما  ان  شك  ال 
املنتظرة  لالستحقاقات  »بروفة«  سوى  ليس 
ان على صعيد احلكومة او على صعيد  رئاسة 
اجلمهورية. وما ميكن قوله هو ان ال شيء تغرّي 
وعلى  مداه،  سيأخذ  املقبلة  احلكومة   و تشكيل 
»فرض  عن  يقال  ما  كل  يصّدقوا  اال  اجلميع 
حبكومة  للخروج  وهناك  هنا  من  شروط« 
مستقلة عن االحزاب والسياسيني، فهذا كالم 

ال يصلح سوى لالستهالك، وجّل ما سيحصل 
هو تأخري التسوية لوقت غري معروف، وبغطاء 
اجلميع مبا سيتّم  ان يرضى  خارجي حتمًا، اىل 
ما  االطراف  وتعويض  حصص،  من  تقامسه 
رئاسة  صعيد  وعلى  االنتخابات  يف  خسروه 
ما  وضمان  النيابي،  اجمللس  مكتب  وهيئة 
سيحصلون عليه يف التعيينات اليت ستلي، كل 
ان  يعين  ما  احلال،  بطبيعة  خارجي  بدعم  ذلك 
لن  احلكومة  تشكيل  سيستغرقها  اليت  الفرتة 
تكون يف متناول القوى احملّلية فقط، وبالطبع 
او  الشعيب   من  احلراك  حتى  قريبة  تكون  لن 

»التغيرييني«.
املشهد  يكون  الساحة،  اىل  بري  عودة  ومع 
كان  ما  اىل  العودة  اسس  أرسى  قد  اللبناني 
االمساء  بعض  تغرّي  من  الرغم  وعلى  عليه، 
اجلميع  منه  اشتكى  ما  ان  اال  الشخصيات،  او 
سيكون هو املعتمد لبناء املرحلة املقبلة، حكوميًا 
ورئاسيًا، النه بعد االستحقاق احلكومي، سيتكرر 
السيناريو نفسه يف االستحقاق الرئاسي، اىل 
ان تفضي التسوية اىل انتخاب شخصية ال تنتمي 

اىل التغيري بصلة، النه حتى ولو سّلمنا جداًل ان 
حقيقية يف  رغبة  معه  سيحمل  املقبل  الرئيس 
ظل  يف  شيء  بأي  القيام  ميكنه  لن  التغيري، 
سيواجهه  الذي  واحلزبي  السياسي  »اللوبي« 
كان  اذا  )هذا  وقراراته  حتركاته  من  وحيد 
الرئيس تغيرييًا بالفعل وليس فقط بالقول(. 
فيها  دار  اليت  املفرغة  احللقة  ان  جند  وعليه، 
اللبنانيون لنحو ثالث سنوات، بقيت على حاهلا 
انها  زادت سوءًا، ورّسخت نفسها على  بل  ال 

الثابت الوحيد يف هذا البلد. 
ان  فتبنّي  الوضع  تنقذ  حبكومة  ُوعدنا  قد  كنا 
بانتخابات  ُوعدنا  قد  وكنا  ناقصًا،  بقي  الوعد 
تنقذ الوضع، فتبنّي ان الوعد كان فارغًا، وسيتم 
وعدنا حبكومة جديدة ورئيس جديد ينقذان لبنان، 
ومن شبه املؤكد ان الوعد سيكون جمرد كالم 
يف اهلواء، واقصى ما ميكن ان يأمله اللبناني 
هو ان يتم اختاذ تدابري حتّد من التدهور وتسمح 
سابقًا،  عليه  كان  ما  اىل  بالعودة  تدرجييًا  له 
وحتديدًا قبل حنو ثالث سنوات، فيكون التغيري 

املنشود عودة اىل املاضي.

رياح التغيري هّبت والعربة يف جملس النواب!
طوني خوري
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كــتابات

حرب جديدة جمهولة اهلوية 
واألهداف.. ما هي أسبابها؟

حرب جديدة جمهولة اهلوية واألهداف، فما هى األسباب االولية؟ 
  هل العامل الثالث سيدفع الثمن غاليا من أمواله وأرضه وشد 
حبل اخلناق على العديد من البشر والعائالت من الرجال والنساء 
واألطفال من أجل صراع العمالقة املخيف ومن هو الذي سيحكم 

دولة العامل الواحد؟
الذي حيصل وألول مرة يف تاريخ البشرية،، نرى حروبا أعالمية 
من  ومالية  واقتصادية  وجسدية  نفسية  أمراض  وأمساء  خميفة 
اجل حتقري وختويف وجتويع الناس من أجل قتل معنويات الناس 
واالستسالم للمخططات السافلة واحلقرية وتدمري العائلة بشكل 
البشرية يف  أجل توحيد  جنوني وختريب اقتصاد عدة دول من 
وخدمه يف مجيع  أتباعه  ينفّذها  إبليس  مؤسسها  واحدة  حكومة 
عدة  متفّرقة يف  حروبا  نرى  ألننا سوف  اجلديد..  العامل  بلدان 
أماكن من العامل وتراجعا يف كل شيء، فان مجيع هذه األمور 
بل ستخلق  احدا،  ترحم  ال  والرببرية  العرفية  واألحكام  الصارمة 
الكثري من  أمنيا وفقدان  جماعة كربى وحروبا وسرقات وفلتانا 
من  العديد  وجود  وعدم  البطالة  وزيادة يف  واألعمال  األشغال 

السلع الغذائية والطبية.
مجيع هذه السياسات املربجمة دوليًا وعاملًيا تتالقى مع بعضها 
يف اهلدف املنشود هلا، الن كل شيء اصبح مكشوفًا على مجيع 
الكربى  املأساة  هى  هذه  منهم،  احد  أستثناء  بدون  الناس  
والقذرة اليت تطمح لتحطيم االقتصاد يف كل زاوية من زوايا  
األرض، لتاخذ العامل اىل املصري اجملهول وابتالع كل شيء مثني 

من باطن األرض ومن على سطحها..
املفاجآت عديدة والتصعيد والتهويل واالعالم والضغوط الرهيبة، 
لكن  ال احد يعلم ما هو املخطط واين أصبحت أموال كل بلٍد غنية 

باملواد االولية ؟
 السؤال ما هو ذنب اوكرانيا ارضًا وشعبًا؟

 وملاذا كل هذا اإلجرام واخلوف والتشريد والقتل ونهب بالدهم 
منذ زمن طويل حيث ال نرى شيئا خيدم الوطن واملواطن؟

لقد حولت احلرب احلياة اىل مستنقع املوت يف جهنم واىل نهب 
وخداع وقتل وغدر بشعوب الوطن.. فمن هو الذي نهب ثروات 
الدول الغنية مثل أوكرانيا  النه منذ عقود وهم يسلبون منها 
مليارات الدوالرات وما يزالون حّيولون األموال اىل خارجها بالوف 

املليارات كل سنة؟
من  وعمالء  جدًا   سّري  وخمطط  جذور  هلا  احلرب  نعلم  وكما   
الشغب  وهذا  احملن  هذه  مثن  يدفع  فمن  اخلارج،  ومن  الداخل 
وهذا التسلح الغامض ومن هو الذي سيكون القاتل األكرب وأكثر 
بكثري من األوبئة الفّتاكة يف عدة بلدان خططوا هلا لكي تزول 
اهلوجاء  مصاحلهم  ضمانة  أجل  من  املتطور،  العامل  خريطة  عن 
واجرامهم الذي ال يرحم دون رقيب او حسيب والسيطرة على 

ثروات األرض اي بلدان املنتجة للمواد االولية ومواد واخلام.
 هذا هو التسابق السريع على الكرة األرضية الن الذي يصل 
اىل اهلدف  ويسيطر على البلدان املنتجة للغاز والنفط واحلديد 
واليورانيوم والنحاس والسليكون، هو الذي سينتصر يف النهاية، 
الن مجيع هذه البلدان اليت متلك الثروات الطبيعية يكون الصراع 
االخرى،  البلدان  باقي  من  أكثر  داخلها  واخلراب يف  أجلها  من 
لكي يتم اهلدف من هو الذي ينتصر ليحكم الكون ونصبح دولة 
واحدة وشعب واحد ورئيس واحد وجيش واحد ، ولكي يتحكموا 
حبياة البشر  واألموال واالقتصاد كما يريدون،  هذا هو املخطط 
الفتوحات اجلديدة  الشامل والقناع اجلديد واملخيف، وهذه هى 
علميًا  واملتخلفة  الفقرية  للشعوب  الضعيفة  األدمغة  وغسل 

وثقافيًا  ومدنيًا واجتماعيًا. 

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

تستضيف »غالريي 
ديسرتيكت«  آرت 
يف »بيت الصورة« 
معرضًا  )اجلميزة( 
ملاهر  فوتوغرافيًا 
العّطار حتت عنوان 
»برييتوس…مدينة 
إىل  يلجأ  جميدة« 
وتقنيات  أسلوب 
 Lomography الـ 
إىل  ترتكز  اليت 
األفالم  استخدام 
الفضّية  اخلام 
املعّدة  القدمية 
للتظهري فالطباعة، 
دول  ومصدرها 
االحتاد السوفياتي 

 بريوت ماهر العّطار... من رصاص وأمل

ريما النخل
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ال تنجو االعمال املباشرة من الوقوع يف فخّ الكليشيه

»آرت  ـــ  )يونيو(  حزيران  نهاية  حتى  مجيدة«:  مدينة  »برييتوس...   *
ديسرتيكت« )بيت الصورة ــــ الجميزة( 

سابقًا. واهلدف الفيّن واجلمالّي من اعتماد هذه التقنية هو املضي يف اجتاه 
الفنان،  النقاء« حبسب تعبري  »كامل  الدجييتال  أو  الرقمي  معاكس للتصوير 
موضحًا أّن »الصور اخلام، سيئة اإلطار، وخارج البؤرة املرّكزة، وذات الدوائر 
السوداء يف زوايا الكادر، وخلّو الكامريا من كثرة الوظائف املعّدة رقمّيًا، ترتك 
استكشاف  ُيتيح  ما  والتظهري،  التحميض  ناحييتيَ  من  للمناورة  واسعًا  هامشًا 
مناطق ال تقدر عليها الكامريات احلديثة«. ُيشري أيضًا إىل أّن استخدام الشريط 
اخلام التاِلف ومكّوناته الكيميائّية ميّكن العني من رؤية الالمتوّقع واملدهش، 

وهذا هو األمر املثري حبسب ماهر العّطار.
فوتوغرافّيات العّطار ذات ُبعد وتشكيٍل درامّيني، ومثة ما يصل جتربته كمصّور 
حربّي حبّبه للعمارة يف بريوت، خالقًا مناخات مسرحّية داخل أيقونات معمارّية 
الكبري  سرسق  وقصر  بريوت«  »بيت  مثل  احلرب  بفعل  »وخمردقة«  مهجورة 
يف صوفر »كي أعيد برييتوس إىل احلياة« يقول العّطار. فوتوغرافّياته ذات 
اإلصدار احملدود تصل إىل 14 صورة، وثالث منها حتمل عناوين أقرب إىل 
الشعار املباشر مثل »االستقالل« و«التنّوع« و«محامة السالم«. تسميات يسهل 

إدراجها يف خانة الكليشيه وال حاجة إليها أساسًا!
»النيغاتيف«  النسخ  فيها  ُتعاليَ  اليت  امللح  طباعة  ابُتكرت   ،1840 عام  يف 
يهب  ما  للضوء(،  تعّرضها  لدى  )أي  الضوء  على  احلّساسة  الكلوريد  بأمالح 
الصورة شكاًل معربًا وخامًا خارج البؤرة، لتعكس نظرة العّطار إىل واقع بريوت 
الراهن وامُلغرق يف انعدام اليقني. ويرى أّن »بني الثورة عام 2019 واالنهيار 
املالّي وكورونا وانفجار املرفأ واالنتخابات األخرية، حان الوقت لعرض هذه 
الصور اليت جتمع بريوت املنهكة إىل بريوت اجملد«، فبريوت املدّمرة واملعاد 
بناؤها مرارًا وتكرارًا، ما فتئت ُتقاوم وُتصارع من أجل البقاء. و«بريوتوس« 
هذه تتجّسد لدى العّطار يف امرأة ترسل املعاني املتفّرقة من دمار وحرمان 

وهجرة...
استلهم العّطار تسمية معرضه من Roman Berytus عاصمة فينيقيا حتت احلكم 
الروماني. املرأة اليت ترمز إىل برييتوس ممزقة الرداء كأّنها يف كفاح هائل 
يرمز إىل كفاح بريوت املعاصرة رغم املشقات واألوجاع. حبث العطار عن أبنية 
مهجورة يف املدينة ضمن املنطقة اليت كانت تعرف بـ »اخلط األخضر« أي بني 
شرق بريوت وغربها. يقول: »أتنفس املكان، أمّشه، أملسه وأشعر به حبواسي 
كافة«. وفضاًل عن بريوت، التقط فوتوغرافيته »محامة السالم« خارج املدينة، 
يف القصر الكبري املصّمم بالطراز الباروكي يف صوفر ويعود تاريخ بنائه إىل 
عام 1892. وقد التقط العديد من الفوتوغرافيات يف »بيت بريوت« املعروف 
سابقًا مببنى بركات ويعود إىل عام 1924، وُصّنف مبنى تراثيًا وُحّول إىل معلم 
ثقايف وأثر دال على ما فعلته احلرب، إذ تنطق جدرانه »املخردقة« واملليئة 

بالثقوب من رصاص القناصة اليت حفرت ندوبًا يف جدرانه.
ماهر العطار معروف كمصّور فوتوغرايف، التقط صورًا لقادة ومشاهري عامليني 

ونال جوائز عديدة.

    صور ذات بُعد وتشكيٍل دراميـّني التُقطت داخل فضاءات معماريّة مهجورة
أمضى معظم سنواته املهنية يف باريس، ومل يكن يتوقع لدى عودته يف 2016 
أن تعرتضه عقبات متتالية، من »ثورة« 2019 إىل االنهيار املالي الذي ترافق 
مع تفّشي كورونا، وصواًل إىل الذروة مع انفجار 4 آب الذي دّمر، يف ما دّمر، 
الغالريي حيث معرضه القائم اليوم يف منطقة اجلميزة، مع اإلشارة إىل أنه 
هو القّيم على الغالريي اليت فتحت أبوابها يف تشرين الثاني )نوفمرب( 2021 
لُتسهم يف إعادة إحياء املشهد الفين والثقايف يف بريوت زمن احملنة. يكشف 
العّطار: »لطاملا حلمت مبكان فريد يستطيع فيه عاشق التصوير الفوتوغرايف 
وهواة مجع األعمال الفوتوغرافية االستمتاع بنشاط الغالريي وتصّفح جمموعة 
كتب عن هذا الفن من سائر أحناء العامل بلغات متعددة. أنشأُت يف املكان 
اللوموغرايّف  والتصوير  التناظرية  التقنية  استخدام  لي  ُيتيح  استوديو  أيضًا 
)Lomography( وتطبيق تقنيات التصوير القدمية التقليدّية اليت تذّكر بالصور 
الرائدة هلذا الّفن مثل الـ Daguerreotypes، ما يسمح باعتماد التآلف واملكّونات 
الكيميائّية على حنو يتجاوز ما يسع العني رؤيته من مدهش ومثري وغري متوّقع 
بالنسبة إليه. يقول: »هديف هو تعزيز مكانة التصوير الفوتوغرايّف والفنون 

اجلميلة يف لبنان«.

البنت الفصلية
عبثّية  يف  الفصلّية  البنُت 

سريتها 
املتنازع  الّتاريخ  خُتِف  مل 

عليه 
بني ماء  املطلق

 ومساحات الواجب ...
مالمح  على  أصّرت  لكّنها 

الّردة 
بنزيٍف كسول ..

..........
ال شرعّية خلطوات بعيدة 
قاهلا اخلريف وهو خيّلص 
نوافذه من بقايا مشس ..
وال بكارة لبنت دون أن 
تفتح ذاكرتها للغبار ..

............
-من أنت ؟

- املطلق .. 
- حرارتك عالية .. 

ضباب  يف  قليال  -مرتبٌك 
صميت ..

من  املنسدلة  البنت  أنا   -
باإلشارات  املكتّظ  رأسك 

...
-يا بنت .. يا بنت ..

...............
وبعد تاريٍخ  وصخرة ..
تضع البنُت حواّفها عند 

آهلٍة ال تفاوض على الّشرود 
..

لصاحل  الّتاريخ  وانسدل 
معطٍف 

قديم .. 
خارج جسد املطلق ...

مـثرية الحـسن  - سورية
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تـتمات

اللواء ابراهيم: ال حيق ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

»ملست  قال  حيث  واشنطن  من  عودته  بعد  إبراهيم  عباس  اللواء 
االنهيار  االجتماعي بسبب  االنهيار  أمريكيا كبريا حيال خماطر  قلقا 

االقتصادي والنقدي«.
اللواء ابراهيم

حديث  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام،  لالمن  العام  املدير  أعلن 
»جاءت  املتحدة  الواليات  اىل  زيارته  أن  العام«،  »االمن  اىل جملة 
بناء لدعوة تقليتها من السلطات االمريكية، وحتديدا من مستشارية 
االمن القومي، وانطالقا من موقعي كمدير عام لالمن العام اللبناني، 

اجريت حمادثات مع كبار املسؤولني االمريكيني يف واشنطن«.
الشقيقة  مع  املفاوضات  استئناف  يف  البحث  »مت  أنه  إىل  ولفت 
فيهم  االمريكيني، مبن  املفقودين  معرفة مصري  سوريا، يف شأن 
اوسنت تايس، حيث التقيت كبار مسؤولي البيت االبيض ووزارة 
اخلارجية واملخابرات، وهي الزيارة االوىل لي منذ ان توىل الرئيس 
جو بايدن منصبه يف كانون الثاني 2021. ان املسؤولني االمريكيني 
يريدون مين استئناف جهودي حلل هذه املشكلة، ويريدون عودة 

ناسهم، هذا ما يهدفون اليه«.
وذكر، رًدا على سؤال »ما ابرز اللقاءات اليت عقدمتوها يف واشنطن«، 
وافريقيا  االوسط  الشرق  منسق  زيارتي  خالل  يف  التقيت  »انين 
واالمن  اخلارجية  وزارة  يف  املسؤولني  وكبار  االبيض  البيت  يف 
 ،Hostage Aid Worldwide منظمة  استضافتين  واالستخبارات. كما 

وهي منظمة تعنى بالبحث عن مصري املفقودين االمريكيني«.
وأوضح إبراهيم، بشأن اهم املواضيع اليت مت حبثها مع املسؤولني 
أّن »اطالق سراح  الذين عقدت معهم لقاءات متتالية،  االمريكيني 
الصحايف املستقل والسابق يف مشاة البحرية الذي فقد يف اثناء 
رأس  على  كان  تايس،   2012 عام  سوريا يف  احلرب يف  تغطيته 
وباقي  ملفه  ناقشنا  احملادثات.  خالل  يف  حبثت  اليت  املواضيع 
املفقودين يف سوريا، ومت االتفاق على انه جيب احراز تقّدم، لكن 
علينا ان نرى اوال كيف ميكننا سد الفجوة، وكيفية تقريب وجهات 

النظر بني واشنطن ودمشق«.
وأجاب، رًدا على سؤال »ما هو التقدم الذي حققتموه يف زيارتكم 
ان  هو  ما مت حتقيقه  »ابرز  أّن  الصعيد«،  هذا  على  واشنطن  اىل 
هناك احتماال قويا بأن تبدأ املفاوضات من حيث توقفت يف نهاية 
الثاني  ترامب يف تشرين  السابق دونالد  االمريكي  الرئيس  والية 
2020. بعدما كنا قد اقرتبنا كثريا خالل عهد ترامب من اطالق عملية 
التفاوض، والوصول اىل نتائج حامسة حول مصري املفقودين. يومها 
احلكومة  من  مطالب  تايس  إطالق  احملادثات يف شأن  تلك  مشلت 
واستئناف  الرقة  من  االمريكية  القوات  بانسحاب  تتصل  السورية، 
العالقات الديبلوماسية االمريكية مع سوريا ورفع بعض العقوبات، 

وحنن نعمل على ان تستأنف املفاوضات من حيث انتهت«.
خالل  يف  مرات  ثالث  تايس  والدة  مع  »التقيت  إبراهيم  وكشف 
االن  ايام، ولكن مل تقدم سوريا اىل  اليت استمرت ثالثة  زيارتي 
يريد  اجلميع  احتجازه.  ظروف  او  ابنها  صحة  حول  واضحة  اجابات 
خبصوص  اما  ذلك.  حتقيق  اىل  تواقون  والكل  امللف،  هذا  اغالق 
والدة تايس، فقد وعدتها بأنين لن ادخر جهدا حتى كشف مصري 
ابنها وانهاء هذا امللف«، موضًحا »أننا لسنا متأكدين من ان اوسنت 
تايس على قيد احلياة، وال احد متأكدا من ذلك، وال ميكنين التأكد 
يف ظل عدم وجود تأكيد من سوريا بأنه ال يزال على قيد احلياة، 
القيادة  مع  احبث  لكي  الزيارة  هذه  بعد  سوريا  بزيارة  وسأقوم 
السورية يف نتائج زيارتي اىل واشنطن وامكان حتقيق تقدم حاسم 

يف كشف مصري تايس«.
اليت  االوىل  الشاقة  املهمة  ليست  »هي  سؤال  على  رًدا  وأشار، 
»يف خالل احلرب  أّن  ختوضونها، هل تتوقعون نتيجة اجيابية، إىل 
السورية، توسطت من موقعي كمدير عام لالمن العام يف عملييت 
حترير رهائن رئيسيتني من سوريا. عام 2013 قمت بتأمني إطالق 
جمموعة من احلجاج اللبنانيني الذين احتجزوا لدى جمموعات املعارضة 
املتمردين بالقرب من احلدود الرتكية ، ويف عام 2014 توسطت يف 
تنظيم  اختطفهن  اللواتي  االرثوذكس  الراهبات  من  جمموعة  إطالق 
»النصرة« االرهابي يف سوريا من ديرهم يف معلوال. االن ينصب 
العمل على كشف مصري تايس وباقي املفقودين. وما يشجع هو 
االهتمام اخلاص من الرئيس االمريكي جو بايدن بقضية تايس، وما 
ملسته ايضا يف واشنطن من رغبة يف احلوار جيعلين متفائال بإنهاء 

هذا امللف«.
زيارته  خالل  لبنان  الوضع يف  عن  احلديث  بشأن  إبراهيم،  وأعلن 
الداخلي  بالشأن  يتعلق  ما  يف  كبري  قلق  »هناك  أّن  واشنطن، 
االنهيار  خماطر  على  اساسي  بشكل  يرتّكز  القلق  وهذا  اللبناني، 
االجتماعي بسبب االنهيار االقتصادي والنقدي الذي يضرب لبنان، 
وحنن قلقون من عدم االستقرار االجتماعي يف لبنان اكثر من عدم 
االستقرار السياسي. فالشعب له احلق يف االعرتاض ورفع الصوت 
على انهيار اللرية اللبنانية، لكننا ال نريد ان يتحول االمر اىل فوضى، 
وحنن نعمل جبهد استثنائي ملنع دخول البالد يف فوضى جمتمعية«.

النيابية  االنتخابات  نتائج  تقرأون  »كيف  سؤال  على  رًدا  وصرح، 
اليت  االنتخابات  اعقاب  »يف  أن  توازنات جديدة«،  افرزته من  وما 
وهذه  السياسي،  الشلل  خطر  ازداد  املاضي،  أيار   15 يف  جرت 
دث كارثة، ألن لدينا  النتائج اليت اسفرت عنها االنتخابات ميكن أن حتحُ
تكتالت سياسية كبرية مع اتساع الفجوة بينها يف خمتلف القضايا، 

وال توجد اغلبية القرار القوانني«.
»يف شأن  أّن  على  اجلنوبية،  البحرية  احلدود  ترسيم  حول  وشدد، 
موضوع ترسيم احلدود البحرية بني لبنان والعدو االسرائيلي، والذي 

شأنها،  يف  التوّسط  هوكشتاين  هاموس  االمريكي  املوفد  حياول 
فان الواليات املتحدة تنتظر رد لبنان على املقرتح االمريكي الذي 
قدمه هوكشتاين. قدم لنا عاموس هوكشتاين اقرتاحا مكتوبا وعلينا 

ان نرد«.
وأكد، رًدا على سؤال »ما هو املوقف االمريكي من عملية ترسيم 
احلدود البحرية، مبعنى اوضح هل يستعجلون الوصول اىل اتفاق«، 
أّن »اجلانب االمريكي هو الوسيط االساسي يف عملية التفاوض يف 
شأن ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، وهو حريص على جناحها يف 
انهاء هذا امللف. وكلما كان احلل اسرع، اصبحت نسبة ظروف النجاح 
اكرب. اجلانب االمريكي متحمس النهاء هذا امللف وطي صفحة ميكن 

ان تؤدي اىل انفجار الوضع مع العدو االسرائيلي«.
إبراهيم، حول االعتقاد ان الرد اللبناني سيفتح الباب امام  وذكر 
يزل  مل  »طبعا،  أّنه  الرد،  هذا  مضمون  كان  ايا  التفاوض  عودة 
اجلانب االمريكي ينتظر الرد من السلطات اللبنانية على ما اودعه 
الوسيط االمريكي آموس هوكستاين السلطات اللبنانية يف زيارته 
االخرية اىل بريوت. من املؤكد ان هذا الرد سيفتح باب النقاش 
املتحدة  االمم  رعاية  والتفاوض جمددا بني املعنيني، ودائما حتت 

وبوساطة امريكية«.

البنك الدولي
احتياجاته  »لدعم  لبنان  مع  الشراكة  الدولي  البنك  مّدد  ذلك،  اىل 
الطارئة يف ظل حتديات اجتماعية واقتصادية حادة واستمرار عدم 

االستقرار السياسي«.
الدولي لبنان على اإلسراع بوضع وتنفيذ خّطة للتعايف  البنك  حّث 
الشامل، للخروج من األزمة االقتصادية اليت تعصف به منذ 2019، 

ودفعت البالد لتسجيل أكرب انهيار اقتصادي ونقدي.
ويف تقرير صدر، مؤخرا، حول مراجعة األداء والدروس املستفادة 
إلطار الشراكة االسرتاتيجية مع لبنان، قال البنك إّن لبنان »أضاع 
وقتًا مثينًا دون القيام مبا يلزم، إلخراج البالد من التدهور االقتصادي 

احلاّد«.
ونقل البيان عن ساروج كومار جاه، املدير اإلقليمي لدائرة املشرق 
يف البنك الدولي، أّنه »رغم التحذيرات املبكرة، أضاع لبنان العديد 

من الفرص لتبينِّ مسار إلصالح نظامه االقتصادي واملالي«.
وذكر أّن »تكاليف التقاعس والتلّكؤ هائلة، ليس فقط على احلياة 

اليومية للمواطنني، وإّنا على مستقبل الشعب اللبناني«.
ومل تنجح القوى السياسية احمللية يف إعادة مسار االقتصاد ملساره 
أكثر  وفقدت  انهيارًا،  )اللرية(  احمللية  العملة  لتشهد  الصحيح، 
من 90% من قيمتها، ودفعت بالتضخم ألكثر من 100 باملئة يف 

.2021
وبسبب تراجع العملة، شهدت األسواق احمللية شّحًا يف وفرة النقد 
األجنيب، عجزت بسببه احلكومة عن توفري استرياد السلع األساسية 

بقيادة الدواء واحلبوب والنفط اخلام ومشتقاته.
معاجلة  يف  املتعّمد  التأخري  »استمرار  األممي:  املسؤول  وقال 
االجتماعي  املستوى  على  ليس  تهديد  على  ينطوي  األزمة،  أسباب 
واالقتصادي، وإنا أيضًا على خطر إخفاق منهجي ملؤسسات الدولة، 

وتعريض السلم االجتماعي اهلّش ملزيد من الضغوط«.
قائمة،  تزال  ال  لبنان  للتنمية يف  الرئيسية  »املعّوقات  أّن  واعترب 
والتعّرض  الطائفية،  السلطة حتت ستار  النخبة على  وهي استيالء 

للصراع والعنف«.
ودعا املسؤول يف البنك الدولي إىل »اعتماد خطة ذات مصداقية 
وتسريع  الكلي،  املالي  االستقرار  لتحقيق  ومنصف،  شامل  لتعاٍف 
وترية تنفيذها لتفادي دمار كامل لشبكاته االجتماعية واالقتصادية، 

وإيقاف اخلسائر«.
الشراكة  إطار  تنفيذ  »مّدد فرتة  الدولي  البنك  أّن  التقرير،  وأعلن 
االجتماعي  التعايف  برامج  لتعزيز  إضافيًا،  عامًا  االسرتاتيجية 
واالقتصادي، اليت تشتّد احلاجة إليها، وتستهدف الفئات الفقرية 

واألكثر هشاشة«.
وحّذر البنك الدولي، يف وقت سابق، من أّن لبنان »غارق يف انهيار 
اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عاملية منذ منتصف القرن 
رجه من واقٍع مرتدٍّ يفاقمه شلل  الـ19، يف غياٍب ألي أفق حّل يحُ

سياسي«.
وتوّقع البنك الدولي أن ينكمش إمجالي الناتج احمللي احلقيقي يف 
لبنان، الذي يعاني »كسادًا اقتصاديًا حاّدًا ومزمنًا، بنسبة 9,5 % 

يف العام 2021«.
ف هذه األزمة  صنَّ ح أن تحُ رجَّ وأورد تقرير البنك الدولي أنَّ »من املحُ
 3 أشّد  إحدى  ورمبا  أزمات،   10 أشّد  ضمن  واملالية  االقتصادية 

أزمات، على مستوى العامل، منذ منتصف القرن الـ19«.
القاضية غادة عون

لبنان  جبل  االستئنافية يف  العامة  النائبة  غردت  آخر،  على صعيد 
القاضية غادة عون على حسابها عرب »تويرت«: ما حدا بيقدر مينعين 
من  قول احلق وفضح الظلم والفساد بتهديدي باملالحقة حتت ستار 
التحفظ. ان هذه املالحقة وان كان من املمكن ان  خمالفة موجب 
وانا سابقى  بها.  قام  تفيد من  لن  بالتأكيد  لكن  الفاسدين  تفيد 

أمينة لقسمي ولقول احلق. ما حيصل يف القضاء مؤسف جدا.

األمني العام »للناتو«: علينا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن موسكو هي »السبب يف أزمة تصدير احلبوب، وليست العقوبات 
املفروضة على روسيا«.

وقال ستولتنربغ، خالل مؤمتر صحايف يف البيت األبيض، بعد لقائه 
»احلروب، يف طبيعتها، ال ميكن  إن  بايدن،  الرئيس األمريكي جو 

التنبؤ بها. وبالتالي، علينا فقط أن نكون مستعّدين حلرب طويلة 
املطاف على طاولة  نهاية  »ستنتهي يف  احلرب  أّن  مرّجحًا  األمد«، 
املفاوضات، وجيب أن نساعد األوكرانيني من أجل أن يكون موقفهم 

يف التفاوض أفضل«.
وتابع أن »الواليات املتحدة تشّكل رأس حربة جهودنا لدعم أوكرانيا، 
وجيب أن نكون مستعدين لطول أمد احلرب يف أوكرانيا، اليت حتّولت 
إىل حرب استنزاف«، الفتًا إىل أّن األوكرانيني »يدفعون مثنًا باهظًا 
للدفاع عن بلدهم يف ساحة املعركة، لكّن روسيا تتكبد خسائر كبرية  

أيضًا«.
وبشأن أزمة احلبوب والغذاء، اليت تهّدد العامل اليوم، اعترب ستولتنربغ 
العقوبات، بل  أوكرانيا مل تسّببها  »مشكلة تصدير احلبوب من  أّن 
حرب بوتني. وبالتالي، فإن الطريقة األسهل لتخفيض أسعار الغذاء 

هي وقف احلرب«. 
وبشأن »هامش السيادة األوكرانية« على قرار احلرب والسلم يف 
مقابل دول األطلسي، قال إن »أوكرانيا هي من تّتخذ القرار بشأن 
املتحدة  »الواليات  أّن  إىل  مشريًا  جاهزيتها«،  ومدى  املفاوضات 
دث فارقًا يف  توّفر دعمًا عسكريًا غري مسبوق ألوكرانيا، وهو ما حيحُ

املعارك، ويتعنّي علينا إدامة هذا الدعم«.
وأّكد األمني العام للحلف أّنه »ال يريد تصعيد النزاع كي ال يتحّول 
اىل صراع بني الناتو وروسيا«، مشريًا إىل أّن »دعمنا ألوكرانيا ال 
يعين أّننا جزٌء من النزاع، ونشرنا لقوات إضافية يف اجلناح الشرقي 

َعّد عماًل رادعًا، وليس حتريضيًا«. يحُ
قال  »الـناتو«،  إىل  وفنلندا  السويد  من  كل  انضمام  وبشأن 
والسويد بشأن  تركيا وفنلندا  مع  »نتواصل عن كثب  ستولتنربغ: 

خماوف أنقرة فيما يتعلق بانضمامهما«.
وأّكد، عقب لقاء الرئيس بايدن، أّن »تركيا أثارت خماوفها، وحنن 
وسنعقد  والسويد،  فنلندا  مع  كثب  عن  ونتواصل  معها،  نتباحث 

اجتماعًا مشرتكًا مع األطراف الثالثة«.
وقال: »عندما يثري حليف، مثل تركيا، خماوفه، علينا أن نفعل ما 
إجياد  ثّم  املخاوف،  تلك  ومعاجلة  معًا  اجللوس  وهو  دائمًا،  نفعله 
مًا«، مؤّكدًا أن »تركيا حليف مهم، وتساهم  دحُ طريق موّحد للمضي قحُ
يف أمن احللف وفق طرائق متعددة، وموقعها اجلغرايف مهّم لقربها 

من روسيا، وكونها مطلة على البحر األسود«.
أّن  بالقيادة يف أوكرانيا«، معتربًا  إّنه »على ثقة  وقال ستولتنربغ 
واألمر غري  الصعبة،  القرارات  باختاذ  يتعلق  بها فيما  منوط  »األمر 
منوط بنا بشأن ما تقبله أوكرانيا أو ال، لكننا ندعم حقها يف الدفاع 

عن نفسها«.

الكونغرس يطالب بايدن...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

طالب أعضاء من الكونغرس األمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم 
لة بشأن كيفية إنفاق أموال املساعدات ألوكرانيا. معلومات مفصَّ

وأكد أعضاء الكونغرس أّن »هذه املساءلة ضرورية، وإاّل فلن تتمتع 
املساعدات املستقبلية لكييف بالقدر نفسه من الدعم«.

»حتى  إنه  األول اخلميس،  »بوليتيكو«، يوم أمس  وقالت صحيفة 
مليار   40 بقيمة  مساعدات  حزمة  على  الكونغرس  يوافق  أن  قبل 
دوالر ألوكرانيا، كان البنتاغون يكافح من أجل تلبية مطالب إشراف 

الكونغرس على اإلنفاق«.
ووّقع الرئيس األمريكي، جو بايدن، قبل أيام، مرسومًا لدعم أوكرانيا 
ص للجيش  مبساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دوالر، نصفها خمصَّ
األمريكي،  النواب  جانب جملس  من  إقراره  بعد  وذلك  األوكراني، 

وتصويت أعضاء جملس الشيوخ ملصلحة متريره.
كما أعلن بايدن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية إىل أوكرانيا، 
تتضمن منظومة صواريخ »هيمارس«، و1000 صاروخ جافلني، و4 
ورادارين  تكتيكية،  مركبات  و4  »مي-17«،  طراز  من  مروحيات، 

للمراقبة اجلوية، و15 ألف قذيفة مدفعية، من عيار 155 ملم«.

واشنطن: كييف هي اليت ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلنت السفرية األمريكية لدى أوكرانيا، برجييت برينك، إّن القوات 
األوكرانية هي اليت ستحدد مدى صواريخ »هيمارس« اليت ختطط 

واشنطن لتسليمها إىل كييف قريبًا.
وأضافت برينك، يف إفادة صحافية يف كييف، أمس األول اخلميس، 
أن »احلكومة األمريكية وّقعت قانونًا بشأن تقديم حزمة مساعدات 
مسلحة بقيمة 700 مليون دوالر إىل أوكرانيا. وتشمل هذه احلزمة 

أيضًا املنصات املدفعية هيمارس«.
وأشارت برينك إىل أنه »جيب أن يساعد توفريها أوكرانيا على حتقيق 
دقة أكرب يف إصابة األهداف املعادية، وأيضًا احلصول على أسلحة 
األوكرانية(  القوات  )لدى  موجود  هو  مما  أكرب  مدى  ذات  مدفعية 
اآلن«، معتربًة أّن »مسألة مدى الضربات ستقرره القوات املسلحة 

األوكرانية بصورة مستقلة«.
السلطات األمريكية ختصيص حزمة جديدة من املساعدات  وأعلنت 
العسكرية ألوكرانيا، تشمل منظومات »هيمارس« )النسخة املتطورة 
أربع  على  األوىل  الدفعة  وستحتوي  هلا.  وذخرية   )»MLRS»من

منصات.
ويف وقٍت سابق، ذكرت اإلدارة األمريكية أّن مدى صواريخ أنظمة 
الصواريخ اخلفيفة الوزن »هيمارس«، واليت يتّم نقلها إىل كييف، 
أّن  إىل  مشريًة  كم،   80 تتجاوز  لن  بعجالت،  هيكل  على  واملثبتة 
أوكرانيا قّدمت إىل الواليات املتحدة تأكيدات بعدم استخدامها  ضد 

أهداف يف روسيا.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

مـلبورن
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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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــنوعات

 كان ذلك يف العام 1776. مستعمرات القارة األمريكية أعلنت للتو 
استقالهلا عن بريطانيا العظمى، واحتدم اجلدل بني اآلباء املؤسسني 
للدولة الفتية: هل حيق لألمريكيني محل السالح فردّيًا؟ أم فقط إن 

كانوا عناصر يف ميليشيات حملية؟
عودة إىل العام 2022. يف أقل من أسبوعني، وقع حادثا إطالق نار 
أودى أوهلما بعشرة أمريكيني سود، والثاني بـ19 طفال ومدّرستني. 
جمزرتان جديدتان حّركتا السجال القائم منذ نشأة الواليات املتحدة 

األمريكية، سجال يتعذر فهمه على كل الدول املتطورة األخرى.
بقناعة  اخلرباء  حبسب  االستقالل  حرب  إرث  اقرتن  الوقت،  فمع 
للحفاظ على  أسلحة  امتالك  بأن عليهم  األمريكيني،  لدى  متزايدة 
عليها  أسبغت  كاملة  أسطورة  إىل  تستند  قناعة  وهي  سالمتهم، 

دالالت دينية.
وما شّجع إىل حّد بعيد على هذا التطور، قطاع صناعة األسلحة الذي 
لعب على وتر العنصرية واخلوف من انعدام االستقرار، برأي راين 

باس، أحد قدامى هذا القطاع.
سردٌ تاريخي

اإللكرتونية  بولوارك«  »ذي  جملة  يف  األسبوع  هذا  باس  كتب 
مصّمم  صناعي  لنموذج  الثانوي  النتاج  »هي  األخرية  اجملازر  أن 

لالستفادة من تأجيج الكراهية واخلوف ونظريات املؤامرة«.
كانت األسلحة النارية ضرورة ال غنى عنها يف سبعينات ومثانينات 

القرن الثامن عشر يف البلد الناشئ.
امللكية  األنظمة  بوجه  الوقوف  يعين  كان  ناري  سالح  وامتالك 

املستعمرة، وخصوصا اجليش الربيطاني.
وأشاد جيمس ماديسون الذي يعّرف عنه على أنه »أبو الدستور« 
الشعب  بها  يتفوق  اليت  السالح  امتالك  بـ«ميزة  األمريكي، 

)األمريكي( على كل البلدان الباقية تقريبا«.
ومبواجهة حكومة فدرالية ال تزال متلعثمة، حرصت أوىل الواليات 

األمريكية على وضع قوانينها اخلاصة واالحتفاظ بسالحها.
فهل أن األسلحة النارية فعال أساسية ملكافحة الطغيان؟ أال جيدر 
االعتماد على ميليشيات حملية منظمة؟ لكن هذه امليليشات نفسها 

ألن تتحول بدورها إىل قوة طغيان؟
إّنه جدل يصعب فهمه خارج الواليات املتحدة، وخصوصا يف أوروبا 
حيث مفهوم األمن حيكمه ما اختزله عامل اجملتمع ماكس فيرب بعبارة 
على  املواطنون  يعول  أن  فكرة  أي  املشروع«،  العنف  »احتكار 
العدالة  عن حتقيق  التخلي  لقاء  عنهم  للدفاع  النظام  حفظ  قوات 

بأنفسهم.
وهذا املفهوم أبعد ما يكون عن التسوية اليت مت التوصل إليها عام 
1791 وأرساها ما يعرف بالتعديل الثاني للدستور األمريكي، وجاء 
فيه »مبا أن ميليشيا منظمة بشكل جيد ضرورية ألمن دولة حرة، ال 

جيوز انتهاك حق الناس يف االحتفاظ باألسلحة ومحلها«.
خالل القرنني التاليني، حتّولت األسلحة النارية إىل عنصر أساسّي 
كما  اجمليدة  بصفحاته  وتارخيها  املتحدة  الواليات  أسطورة  يف 

القامتة.
طبيعية  بيئة  يواجهون  األمريكي  الغرب  رّواد  تصّور  ميكن  فهل 
معادية وحياربون قّطاع طرق وخارجني عن القانون بدون بنادقهم؟ 

أو أبطال أفالم الويسرتن خيوضون مغامراتهم بدون سالحهم؟
يشري ديفيد يامان، األستاذ يف جامعة وايك فورست الذي كتب 
عن هذا االنتقال من »ثقافة أسلحة نسخة أوىل« إىل »ثقافة نسخة 
ثانية«، إىل الدور الدموي الذي لعبته األسلحة النارية يف إرضاخ 

القبائل اهلندية والسيطرة على العبيد.
وحبلول بداية القرن العشرين، ومع توّسع املدن وانتشارها املتزايد، 
وجدت الواليات املتحدة نفسها أمام مستويات عنف بسبب األسلحة 

النارية ال تقارن بالدول األخرى.
وأحصى املؤرخ ريتشارد هوفشتادتر أكثر من 265 ألف جرمية قتل 

باألسلحة النارية بني 1900 و1964.
واختذت السلطات الفدرالية إجراءات، منها حظر البنادق الرشاشة 

عام 1934، وإلزام مالكي األسلحة بالتصريح عنها.
مبوازاة ذلك، فرضت الواليات نفسها قيودا، فمنعت على سبيل 

املثال محل السالح يف العلن.
من   60% أعرب  إذ  األسلحة،  لضبط  مؤيدا  العام  الرأي  وكان 
كليا  النارية  األسلحة  حلظر  تأييدهم  عن   1959 عام  األمريكيني 

لألفراد، حبسب استطالع للرأي أجراه معهد غالوب.
غري أن أي مساع بهذا الصدد اصطدمت باحلمالت الشديدة اليت 
و«اجلمعية  األسلحة  شركات  السالح  محل  حق  عن  دفاعا  شنتها 

الوطنية للبنادق«، لوبي االسلحة الذي بات ذائع الصيت.
وجنحت هذه احلمالت حتى يف منع فرض قيود حتد من استخدام 
األسلحة  بيع  على  حظر  يبق سوى  ومل  حظره.  بدون  ولو  السالح 

النارية باملراسلة، وحتى هذا احلظر ميكن بسهولة االلتفاف عليه.
حقٌ جوهري

بعد ذلك، وقفت اجلمعية الوطنية للبنادق صفا واحدا مع احلزب 
كّرس  باعتباره  للدستور،  الثاني  التعديل  عن  للدفاع  اجلمهوري 

سؤاٌل منذ العام 1776: هل حيق لألمريكيني محل السالح فرديّاً؟

احلرية واخلوف وجذور نشأة ثقافة السالح يف الواليات املتحدة
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عن النفس، حبسب ما أوضح راين باس.
عندها بدأ بث إعالنات تصّور أعمال شغب وعمليات سرقة، وتعرض 
ترسانة حقيقية من املعّدات »التكتيكية« بدءا بالسرتات الواقية من 
الرصاص وصوال إىل األسلحة الثقيلة، وذلك يف وقت كانت البالد 
انتخاب  مع  البيض  تفّوق  لنظرية  املروجة  احلركات  تشهد صعود 

باراك أوباما، أول رئيس أسود للواليات املتحدة.
وواجهت بعض الواليات تفاقم العنف بقوانني جتيز محل السالح 
بدون ترخيص، ما شكل منعطفا برأي ديفيد يامانستند، وأدى إىل 

تزايد املبيعات لدى خمتلف فئات السكان.
واعتبارا من العام 2009، سجلت املبيعات زيادة كبرية وصوال إىل 
أكثر من عشرة ماليني قطعة سالح يف السنة منذ 2013، مع تسجيل 

طلب هائل على األسلحة شبه األوتوماتيكية.
حزيران/ اخلفيفة« يف  لالسلحة  االستقصائية  »الدراسة  وكشفت 

يونيو 2018 أن األمريكيني كانوا ميلكون حواىل %45 من األسلحة 
النارية املدنية املنتشرة يف العامل يف أواخر 2017، يف حني أنهم 

ال ميثلون سوى حواىل %4 من سكانه.

مواطنون يحملون الفتات أثناء ضد السالح أثناء احتجاجهم خارج االجتماع السنوي لجمعية البندقية الوطنية يف مركز مؤتمرات جورج آر براون، يف 
هيوستن، تكساس.27 أيار\مايو 2022.

»احلق اجلوهري« يف امتالك أسلحة نارية وفق تفسريها له.
أجل  من  أنه  بارنارد  كلية  يف  األستاذ  الكومب  ماثيو  وأوضح 
حول  حقيقية  أسطورة  اللوبي  نسج  التفسري،  هذا  إىل  الوصول 

األسلحة النارية يغرف منها حاملو األسلحة حليازة مكانة اجتماعية.
السياسية، وال  اهلوية  لتحديد  األهمية  بالغة  أداة  األسلحة  وباتت 
سيما يف األرياف اليت لطاملا سعى اجلمهوريون لالحتفاظ بالسيطرة 

عليها على حساب الدميوقراطيني.
بوينت  وست  كلية  يف  األستاذة  داوسون  جيسيكا  تشري  كما 
العسكرية إىل الرابط الذي أقامه لوبي االسلحة مع اليمني الديين.

وكتبت أن اللوبي »بدأ يستخدم تعابري ذات داللة دينية لريتقي 
بالتعديل الثاني عن القيود اليت اقرتها حكومة علمانية«.

ومل تثمر هذه اإلسرتاتيجية عن نتيجة على الفور، بل بدأت مبيعات 
األسلحة ترتاجع مع صرف األمريكيني اهتمامهم تدرجييا عن الصيد 

ورياضة الرماية.
وحبثا عن وسيلة تسويق جديدة، ركزت اجلمعية الوطنية للبنادق 
والشركات املصنعة على استخدام آخر لالسلحة النارية، وهو الدفاع 

ايالف

أيضا  قام  بأنه  واعرتف 
من  جمموعة  برتكيب 
الكامريات اخلفية يف منزل 
واليت  السابقة،  صديقته 

كانت ال تزال تعمل.
على  تقبض  السلطات 
شاب ابتكر خطة شيطانية 
وخدع مذيعة كي يشاهدها 

عارية عرب مرآة
وأثارت القصة قلقا واسع 
بشأن  الصني  النطاق يف 

ألقت السلطات الصينية القبض على رجل أعطى مرآة بها كامريا 
جتسس خمفية لبث مباشر كهدية المرأة، وشجعها على استخدامها 

وهي عارية.
ومت اتهام الرجل ولقبه تشانغ، من مقاطعة قوانغدونغ يف جنوب 
غري  بشكل  املخفية  الكامريات  واستخدام  وبيع  بتعديل  الصني، 
قانوني. وحبسب موقع »scmp«، يعمل تشانغ كخبري يف الكامريا 
اخلفية، ويدير متجرا عرب اإلنرتنت يبيع من خالله أجهزة كامريا خفية 
معدلة، وقد باع ما ال يقل عن 210 جهاز جتسس مماثل حتى اآلن.

أحد  لي، وهي  تدعى  مذيعة  إىل  مرآة  أرسل  عندما  اكتشافه  ومت 
معارفه من مكان عمله.

وطلب تشانغ من لي إبقاء املرآة موصولة بالكهرباء وتشغيلها ملدة 
الكهربائية من  الدائرة  أنه ملنع لوحة  اليوم، مدعيا  24 ساعة يف 

االشتعال.
ووجدت لي أن هذا االدعاء غريب، لكنه مل يكن مقلقا للغاية، حتى 
حني  استخدامها  هي  املرآة  ميزات  إحدى  أن  الحقا  تشانغ  أخربها 

تكون بدون مالبس، وهو ما أمساه »اجلمال العاري«.
على إثر ذلك، اتصلت لي ببائع املنتج، الذي نصحها بالتحقق مما 

إذا كانت هناك كامريات داخل املرآة.
وقالت لي يف رسالة مفتوحة نشرتها على اإلنرتنت: »عندما فككتها 
وجدت أنه كان هناك أربع كامريات ذات ثقوب عالية الدقة ومخس 

بطاقات ذاكرة 32 جيجا بالداخل«.
أبلغت لي الشرطة احمللية عن اكتشافها على الفور. وقالت: »أحد 
التسجيالت على بطاقة الذاكرة كان حيمل عالمة 2019، لذلك أدركت 

أنين رمبا مل أكن الضحية األوىل«.
وبعد إلقاء القبض عليه، اعرتف تشانغ بوضع الكامريا يف املرآة، 

السلطات الصينية تقبض على شاب ابتكر خطة شيطانية وخدع مذيعة كي يشاهدها عارية عرب مرآة

استخدام الكامريات اخلفية.
التقاط  فإن   ،»Lvtu« الصينية  القانونية  اخلدمات  ملنصة  ووفقا 
صور صرحية ميكن أن ينتهك احلقوق الشخصية لشخص ما، ولكنه 
القوانني  مبوجب  ذلك،  ومع  الصني.  يف  جرمية  بالضرورة  ليس 
اجلنائية، ميكن حماكمة أي شخص يستخدم كامريات الويب املخفية 

إذا تبني أنه خالف القانون.
ويف عام 2019، قضت حمكمة حملية يف جنوب غرب الصني على 
رجل بالسجن ملدة 3 سنوات ونصف، بعد أن قام برتكيب كامريات 

خفية يف عدد من الفنادق وباع التسجيالت عرب اإلنرتنت.
شرق  جبنوب  آنهوي  مقاطعة  يف  حمكمة  حكمت   ،2016 عام  ويف 
موظفة  هدد  أن  بعد  سنوات،   5 ملدة  بالسجن  رجل  على  الصني 
سابقة بصور هلا أثناء االستحمام مت التقاطها باستخدام كامريات 

خفية.
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السائلة  احلالة  اليت تغريت من  الدم  الدم هي كتل من  جلطات 
إىل احلالة الشبيهة باهلالم. عادة ال تسبب أي ضرر لصحتك ألنها 
تظهر  عندما  ذلك،  ومع  تنجرح.  عندما  النزيف  من  حتمي جسمك 
خطرية  تكون  أن  ميكن  العميقة،  األوردة  يف  الدموية  اجللطات 

للغاية.
 ،)DVT( يسمى النوع اخلطري من اجللطة بتجلط األوردة العميقة
كما  الدموية.  الدورة  مرورية« يف  »اختناقات  أن يسبب  وميكن 
ميكن أن تكون هناك عواقب وخيمة إذا انفصلت جلطة دموية عن 

مكان ظهورها وتصل إىل رئتيك أو قلبك.
أدناه أبرز العالمات اليت جيب أن تنتبه إليها من أجل التعرف على 
أعراض اإلصابة جبلطات األوردة العميقة يف أقرب وقت ممكن.

10. تسارع ضربات القلب
إذا كان لديك جلطة دموية يف الرئة، قد تشعر بتشنج يف صدرك. 
يف هذه احلالة، ميكن أن يكون سبب عدم انتظام دقات القلب 
من اخنفاض مستوى األكسجني يف رئتيك. وبالتالي، حياول قلبك 

تعويض النقص.
9. ضيق يف التنفس

إذا أدركت فجأة أنه من الصعب جًدا عليك أن تأخذ نفًسا عميًقا، 
فقد يكون ذلك أحد أعراض جتلط الدم يف رئتك، والذي يسمى 

االنسداد الرئوي.
8. السعال دون أي سبب

اجلاف  السعال  من  متوقعة  غري  هجمات  أحياًنا  لديك  كان  إذا 
وكذلك ضيق يف التنفس، وزيادة معدل ضربات القلب، وأمل يف 
الصدر، ميكن أن يكون انسداد رئوي. ميكنك أيضا سعال حتى 

املخاط والدم.
7. أمل يف الصدر

إذا شعرت بأمل يف الصدر عندما تتنفس بعمق، فقد تكون واحدة 
من أعراض االنسداد الرئوي.

عادًة ما يكون األمل يف صدرك حاًدا كالطعن، وميكنك بسهولة 
بينهما  الرئيسي  الفرق  قلبية.  نوبة  من  تعاني  أنك  التفكري يف 
هو أن األنسداد الرئوي دائما يزداد سوءا مع التنفس. على كل 
حال، جيب عليك االتصالباالسعاف فوًرا ألن النتائج قد تؤدي إىل 

الوفاة.
6. تلون أمحر أو غامق على الساق

البقع احلمراء أو الداكنة على جلدك واليت تظهر بدون سبب ميكن 
أيًضا  تشعر  قد  ساقك.  يف  الدم  جتلط  أعراض  من  تكون  أن 
بالدفء يف هذه املنطقة وحتى األمل أثناء مد أصابع قدميك حنو 

األعلى.
5. أمل الذراع أو الساق

على الرغم من أنه من الضروري عادة وجود عدة أعراض لتشخيص 
اإلصابة جبلطات األوردة العميقة، فإن العالمة الوحيدة هلذا املرض 
اخلطري الذي قد تعاني منه هي األمل. األمل من جلطة دموية ميكن 
األمل  من  النوع  هذا  لكن  عضلي،  تشنج  أنه  بسهولة  يعتقد  أن 

حيدث غالًبا عندما متشي أو تلوي قدميك إىل األعلى.
4. تورم يف الطرف

إذا الحظت فجأة أن أحد الكاحلني قد أصبح منتفًخا، فقد يكون 
تعترب هذه  العميقة.  األوردة  اإلصابة جبلطات  للتنبيه من  عرًضا 
احلالة حالة طارئة حيث ميكن أن تتكسر اجللطة يف أي حلظة وتصل 

إىل أحد أعضائك.
3. الشرائط احلمراء على بشرتك

هل الحظت ظهور خطوط محراء فجأة على طول عروقك؟ هل تشعر 
بالدفء عند ملسها؟ قد ال يكون هذا كدمة طبيعية، وحتتاج إىل 

عناية طبية فورية.
2. القيء

قد يكون التقيؤ عالمة على وجود جلطة دموية يف بطنك. وتسمى 

اجللطة الدموية تبدأ بـ 10 أعراض مبكرة، ال تتجاهلها

 2022 حــزيران   4 Saturday 4 June 2022الـسبت 

هذه احلالة نقص الرتوية املساريقي، وعادة ما يقرتن بأمل شديد 
يف منطقة البطن. إذا مل حتصل األمعاء على كمية كافية من الدم، 

فقد تعاني أيًضا من الغثيان وحتى وجود دم يف الرباز.
1. العمى اجلزئي أو الكامل يف العني

عادة ما يكون فقدان الرؤية غري املؤمل يف إحدى عينيك عالمة على 
انسداد يف الشريان املركزي. يعترب حالة طارئة خطرية، خاصة 
إذا كان لديك أعراض إضافية مثل الدوار ومشاكل احلفاظ على 

توازنك.
أقرب  الطبيب يف  بزيارة  قم  العالمات،  هذه  إحدى  الحظت  إذا 
وقت ممكن. تذكر أن اجللطة الدموية ميكن أن تكون قاتلة إذا مل 

تعاجلها بشكل صحيح وفوري.

من املتوقع أن تعلن اململكة املتحدة عن تسجيل املزيد من اإلصابات 
بعدوى جدري القرود بني سكانها  وسط تفاقم القلق بشأن تفشي 

املرض.
يشبه  القرود  جدري  أعراض  من  عددًا  أن  يبدو  قد  األوىل،  للوهلة 
املرضني  بني  الرئيسة  االختالف  أوجه  أن  غري  املاء.  جدري  أعراض 

كثرية.
ينتمي  املرضني.  من  بكل  يتسببان  خمتلفني  فريوسني  مثة  أواًل، 
فريوس جدري القرود إىل فصيلة فريوسات »أورثوبوكس«، يف حني 
يتسبب »الفريوس النطاقي احلماقي« جبدري املاء، وكذلك بـ«اهلربس 

العصيب« ]التهاب فريوسي يسبب طفح جلدي مؤمل[.
التقارب  طريق  عن  املذكورين  بالفريوسني  العدوى  تنتشر  كذلك، 
اجلسدي، أي عرب رذاذ متطاير من اجلهاز التنفسي، وعرب ملس اجلروح 
امللوثة  األشياء  إىل  باإلضافة  مباشر،  بشكل  اجللدية  والتقرحات 

بالفريوس حديثًا.
ويف حني أن جدري املاء هو مرض شائع وشديد العدوى، يبقى جدري 

القرود مرضًا نادرًا وال ينتشر بسهولة بني الناس.
بشكل عام، يعترب جدري القرود مرض خفيف الوطأة تصحبه أعراض 
أّولية من بينها احلمى والصداع وآالم يف العضالت وأوجاع يف الظهر 
فضاًل عن االرتعاش واإلرهاق الشديد، وفيما يظهر الكثري من هذه 
األعراض أيضًا لدى مرضى جدري املاء، يبقى تضخم العقد الليمفاوية 

مسة متّيز جدري القرود، فيما يغيب يف عدوى جدري املاء.
اإلصابة  بني  الفاصلة  ]الفرتة  القرود  جدري  حضانة  فرتة  ترتاوح 
بالعدوى وظهور األعراض[ بني 7 أيام و14 يومًا، يف حني قد تستغرق 
أعراض جدري املاء 16 يومًا قبل أن تظهر، وفق »مركز السيطرة على 

.)CDC( األمراض والوقاية منها« األمريكي
من  أيام  ثالثة  إىل  يوم  غضون  ويف  القرود،  جبدري  اإلصابة  بعد 
اإلصابة باحلمى، يظهر على البشرة عادة طفح جلدي، يبدو يف البداية 
أشبه ببثور جدري املاء. ولكن مير الطفح اجللدي مبراحل خمتلفة، إذ 
يتطور أواًل إىل حبيبات جلدية وفقاعات مملوءة بالسوائل والصديد قبل 

أن تتشكل على سطحها قشرة وتسقط.
جدري  طفح  عن  املاء  جدري  به  يتسبب  الذي  الطفح  شكل  خيتلف 
القرود. فالبقع ال تظهر بشكل منتظم يف حالة جدري املاء، وتنتشر 
على البشرة يف أوقات خمتلفة. أما بثور جدري القرود فتظهر وتتطور 

يف الوقت نفسه.
أربعة  إىل  أسبوعني  من  القرود  جدري  أعراض  تبقى  العادة،  يف 
أسابيع. ولكن يف مقدور بعض السالالت أن تؤدي إىل أشكال شديدة 
إذ تراوحت نسبة وفياته أخريًا بني 3 و6 يف املئة من  من املرض، 
اإلصابات، وفق »منظمة الصحة العاملية« )WHO(. أما أعراض جدري 

املاء فتستمر أسبوعني، إمنا تهدأ عادة يف غضون سبعة أيام.
األحد، أصدرت حكومة اململكة املتحدة إرشادات جديدة تنصح املصابني 
بفريوس جدري القرود ومن ختالطوا بشكل مباشر مع مصابني باملرض 

بأن يعزلوا أنفسهم طوال ثالثة أسابيع.
كذلك ُطلب من هؤالء عدم السفر، وأن يتجنبوا مالمسة أشخاص يعانون 

ضعفًا يف جهاز املناعة واحلوامل واألطفال دون سن 12 عامًا.

ما هي أوجه االختالف بني جدري القردة 
وجدري املاء؟

ميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم إىل زيادة 
القلب  أمراض  ذلك  اإلصابة حباالت طبية خطرية، مبا يف  خطر 

والسكتة الدماغية.
»ال   :Olio Lusso الطبية يف  املديرة  واسرمان،  مونيكا  وقالت 
توجد أعراض حمددة الرتفاع الكوليسرتول أو LDL« الضار. أعلم 
احلقيقة«.  لكنها  ترغب يف مساعه،  ما مل  بالضبط  أن هذا هو 
فحص  إجراء  هي  مستوياتك  ملعرفة  موثوقية  األكثر  والطريقة 

دم.
وعلى الرغم من ذلك، شاركت واسرمان أن أظافرك هي املكان 

الوحيد الذي ميكن أن تظهر فيه عالمات املستويات املرتفعة.
يسبب  الدم  يف  الكوليسرتول  مستويات  »ارتفاع  وأوضحت: 
الكوليسرتول  يرتسب  الشيء؛  هو  هنا  الشرايني.  انسداد 
اللوحية هي  وهذه  البالك.  طبقة  مكونا  الشرايني  اإلضايف يف 
تسدها  كبرية  رواسب  وجود  مع  تضيق،  الشرايني  جتعل  اليت 
متاما. والشرايني الضيقة أو املسدودة حتد من تدفق الدم إىل 

أجزاء خمتلفة من اجلسم، مبا يف ذلك أظافرك«.
ارتفاع  إىل  اإلشارة  من  الرغم  »على  واسرمان:  وأضافت 
الكوليسرتول على أنه حالة صامتة، فإن اخلطوط الداكنة حتت 

أظافرك هي إحدى الطرق الرائعة الكتشافها«.
املنشق. ويصفه  بالنزيف  أيضا  أحيانا  العالمة  ويشار إىل هذه 
Medline Plus بأنه خطوط رفيعة من األمحر إىل البين احملمر حتت 
حتت  الشظية  يشبه  الذي  مظهرها  من  امسها  ويأتي  أظافرك. 

ظفرك.
نسبة  ارتفاع  إىل  تشري  قد  العالمة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
الكوليسرتول يف الدم، إال أن أفضل طريقة ملعرفة مستوياتك 

تظل إجراء فحص الدم.

كيفية خفض نسبة الكوليسرتول املرتفع
من تغيريات منط احلياة إىل األدوية، هناك الكثري الذي ميكنك 

القيام به إلعادة مستوياتك إىل املنطقة اآلمنة.
وعندما يتعلق األمر بنظامك الغذائي، فإن الشيء الرئيسي هو 
أن  وميكن  املشبعة.  بالدهون  املليئة  الدهنية  األطعمة  تقليل 
تساعد أنواع معينة من األلياف يف تقليل كمية املادة الدهنية 

أيضا.
وميكن أيضا أن تساعد التغيريات األخرى يف منط احلياة، مبا يف 

ذلك اإلقالع عن التدخني وتقليل تناول الكحول.
ومع ذلك، قد يضطر بعض األشخاص إىل تناول دواء يسمى 

الستاتني للحفاظ على مستوياتهم حتت السيطرة.

لون أظافرك قد يكشف ارتفاع نسبة 
الكوليسرتول لديك!
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NEWS

China is currently getting 
Aussie gas at a cheaper 
rate than hard working 
everyday Australians. 
And the reason is ridicu-
lous.
Labor has secured a ma-
jority to rule Australia for 
three years. A large part 
of its victory was built 
upon promises to help 
drive down the cost of liv-
ing for households. 
There are two compo-
nents to this. First, wages 
must rise faster than they 
have for a decade. 
The Albanese govern-
ment appears ready to 
support stronger wage 
claims amid a fantasti-
cally tight labour market 
so that is to the good. 
The second component 
is rising costs for goods 
and services.
 Can Prime Minister An-
thony Albanese succeed 
on that front?
There is one point of good 
news. The global supply 
chain shock that drove 
up so many offshore 
goods prices has all but 
disappeared. Ships, ports 
and trucks are all flowing 
as normal now and the 
prospect is for large price 
falls. 
There is also good news 
in the global produc-
tion of consumer goods 
catching up to demand 
that is falling away as in-
terest rates are tightened 
around the world.
The US in particular 
has huge inventories of 
goods so any slowdown 
in its consumer is going 
to drive global goods de-
flation for the next year. 
But, that was always com-
ing anyway and the Alba-
nese government is really 
only enjoying a windfall.
The biggest problem 
confronting the Albanese 
government is one of its 
own makings. It is the ex-
traordinary energy price 
shock hammering the 
east coast economy.
Ever since the Ukraine 

war, global oil and gas 
prices have skyrocketed. 
We’re all feeling that at 
the petrol pump. What is 
perhaps less known by 
Aussies is that the Aus-
tralian gas price has fol-
lowed suit.
Traditional Aussie gas 
prices are $3 gigajoule 
(Gj). Currently, the price 
is $35Gj. This is exactly 
the same price that Eu-
rope is paying Russia for 
its gas, a price gouge be-
ing used as a weapon of 
war.

Aussie gas prices have 
skyrocketed.
But Europe has no gas of 
its own so has no choice. 
Australia does have gas. 
Loads and loads of it. Far 
more than we could ever 
possibly need. It comes 
out of the ground at $1Gj 
all across QLD and SA.
But then what happens to 
it is beyond all hope and 
reason. Three-quarters of 
it is shipped to China as 
LNG at $31Gj, $4Gj cheap-
er than it is sold locally.
This is the crazy world of 
the east coast gas export 
cartel that deliberately 
starves the local market 
of gas to force prices up 
at home, while also forc-
ing down prices for Chi-
na.
To add insult to injury, the 
gas cartel pays no tax for 
doing so, and in the final 
kicker for every person 
east of WA, drives up the 
electricity prices because 
gas-fired power stations 
set the marginal cost in 
that market as well.
To put it bluntly, every 
Australian east of the WA 
border is currently being 
forced to pay a massive 
and spiking energy tax 
that will drive up the cost 
of absolutely everything. 
WA is OK because it has 
a domestic gas reserva-
tion policy so its local 
price is under $6Gj!
And we are doing this as 
a subsidy for the Chinese 

economy even as that 
country is doing all sorts 
of economic and geopo-
litical harm to Australia in 
return. 
 
Gigantic carbon tax
There is a very simple 
solution to this curious 
form of cost-of-living 
self-abuse. It is called the 
Australian Domestic Gas 
Reservation Mechanism 
(ADGSM). 
Installed by Malcolm 
Turnbull when the local 
gas price was a measly 
$20Gj in 2017, it is a con-
tract with the cartel that 
forces it to leave more 
gas here so that the local 
price crashes to accept-
able prices around $7Gj.
Yet, with this Heads of 
Agreement already in 
place, with the trigger 
ready to pull, with the 
cost of living crisis in full 
swing and being severely 
exacerbated by the en-
ergy inflation shock, La-
bor’s new Treasurer Jim 
Chalmers has already 
declared that “electricity 
prices are the pointy end 
of the cost-of-living cri-
sis” but says he will rely 
instead upon measures 
to boost renewables to 
bring down prices.
This will work eventu-
ally. But it will take years 
while everybody’s util-
ity bills go berserk, ev-
ery producer of goods 
and services east of WA 
tries to recoup the cost 
with higher retail prices, 
and the RBA is forced 
to make it all worse with 
rate hikes.
In effect, Labor is allow-
ing an energy cartel to 
impose a gigantic private 
carbon tax amid a cost of 
living crisis when the re-
newable rollout will hap-
pen anyway. 
Just why the Albanese 
government is allowing 
this travesty of econom-
ic mismanagement you 
might like to ask your lo-
cal member. 
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Reason China is getting Aussie 
gas cheaper than Australians David Littleproud takes 

over from Barnaby Joyce 
as Nationals leader
The Nationals have an-
nounced a new leader 
after Barnaby Joyce was 
defeated in a partyroom 
ballot in Canberra on 
Monday.
Mr Littleproud and Victori-
an MP Darren Chester were 
expected to throw their 
hats in the ring in a three-
way contest for the party’s 
top job.
NSW Nationals senator 
Perin Davey has been 
named the party’s deputy 
leader.
Nationals MPs and sena-
tors met at Parliament 
House at 10am on Mon-
day for a leadership ballot, 
which is customary for the 
party following an election.
MP Mark Coulton con-
firmed Mr Littleproud and 
Senator Davey’s positions 
following a party room 
meeting that lasted for 
more than two hours.
Mr Joyce said earlier on 
Monday he hoped to re-
tain his position and he 
remained “sanguine”.
“I will let the party room 
make up its own mind 
about it. It’s incredibly im-
portant. It’s a democracy,” 
he told Seven’s Sunrise.
“I’m happy to stand by my 
record and let them make 
the choice.”
Asked on Nine’s Today 
show who would be his 
best possible replace-
ment, Mr Joyce said: “I 
don’t know. Jesus? Mo-
hammed?”
Queensland-based Lib-
eral MP Stuart Robert did 
a round of breakfast me-
dia interviews on Monday 
morning and praised the 
Nationals’ “great cam-
paign” in retaining all of 
their seats at the election.
“David Littleproud – a 
great colleague of mine 
from Queensland. I wish 
them all the best as it 
goes ahead.”
Asked if he thought Mr 
Littleproud would defeat 
Mr Joyce for the top job, 
Mr Robert said: “I think 
it’ll be close.”

Whoever takes over the 
Nationals leadership will 
face the challenge of re-
uniting a divided Coali-
tion, with a rift over a 
net-zero emissions target 
thought to have contrib-
uted to a Liberal rout in 
inner-city seats.
While the Nationals re-
tained all of their lower 
house seats, the Liber-
als lost up to 20 of their 
own, with six MPs felled 
by “teal” independents 
who campaigned hard on 
climate change action and 
another two seats lost to 
the Greens.
Former Liberal MP Trent 
Zimmerman, who lost his 
seat of North Sydney to 
independent Kylea Tink, 

was asked on Monday 
morning how much he 
blamed Mr Joyce for his 
loss.
“I think there’s a whole 
package of reasons we 
lost in inner-city seats 
like mine. Clearly, climate 
change was one of the key 
issues,” he told the ABC.
Mr Zimmerman said 
Queensland LNP sena-
tor Matt Canavan’s mid-
election campaign inter-
vention on net zero was a 
“killer moment” for mod-
erate MPs like him.
“There was just an under-
lying suspicion that at the 
end of the day that people 
like Canavan and Barnaby 
Joyce would prevail if we 
were elected,” he said.

Barnaby Joyce set to face three-way con-
test for Nationals party leadership

The Ukraine has asked 
Australia for ‘heavy weap-
ons’ in its continuing con-
flict with invading Russian 
forces.
Ukraine foreign affairs 
Minister Dmytro Kuleba 
revealed on Twitter he 
had spoken to Foreign Af-
fairs Minister Penny Wong 
to thank Australia for its 
“outstanding support of 
Ukraine, including military 
and humanitarian aid”.
In a message posted over-
night, he said his country 
had requested more heavy 
weapons as fighting inten-
sified in the country’s east.
“Requested additional 
heavy weapons and pro-
posed to include Ukraine 
into Australian Generalized 
System of Tariff Prefer-
ences to bolster Ukraine’s 
economy,” Mr Kuleba said 
in the post.
Ms Wong’s office has been 
contacted for comment.
US president Joe Biden 
said on Monday he would 
not send rocket systems 
to Ukraine that could hit 
targets well inside Russian 
territory, despite urgent re-
quests from Kyiv for long-
range weapons.
“We are not going to send 

to Ukraine rocket systems 
that can strike into Rus-
sia,” Biden told reporters 
in Washington.
Kyiv has asked the United 
States for mobile batter-
ies of long-range rockets, 
the M270 MLRS and the 
M142 Himars, which can 
launch multiple rockets at 
the same time with a range 
of up to 187 miles (300 ki-
lometers), eight times or 
more the distance of artil-
lery in the field. 
The MLRS “is really the 
weapon that we badly 
need,” Ukrainian Foreign 
Minister Dmytro Kule-
ba said last week at the 
World Economic Forum in 
the Swiss Alps, where he 
pressed Western allies for 
heavy weapons.
“If the west really wants 
Ukraine’s victory, maybe 
it is time to give us long-
range MLRS,” posted 
Mr Zelensky’s adviser 
Mykhailo Podoliak on Twit-
ter on Sunday.
“It is hard to fight when you 
are attacked from a 70km 
distance and have nothing 
to fight back with.”
In May, the US announced 
an extra $40 billion of mili-
tary support for Ukraine.

Ukraine asks Australia for 
‘heavy weapons’ in con-
flict with Russia
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Barnaby Joyce claims he was 
always ‘transitioning out of’ the 
Nationals leadership
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Nationals leader David Littleproud with Senate leader Bridget McKenzie 
(left) and deputy leader Perin Davey will make up the new leadership 
team. Picture: NCA NewsWire / Tracey Nearmy

Barnaby Joyce has made 
a huge claim about his 
time in parliament after 
being ousted from the Na-
tional Party leadership.
Former National Party 
leader Barnaby Joyce 
says he always planned 
to “transition out of the 
leadership” of the Nation-
al Party. Mr Joyce said he 
had previously…
More from politics
Freshly toppled Nation-
als leader Barnaby Joyce 
claims he was always in-
tending to stand down 
from the second most 
powerful position in gov-
ernment.
Mr Joyce lost the National 
Party’s leadership ballot 
on Monday morning to 
former agriculture minis-
ter David Littleproud, with 
senator Perin Davey to be 
his deputy.
Mr Joyce on Tuesday 
claimed he had “always 
said” he was “transition-
ing out of the leadership” 
and was surprised these 
plans hadn’t been leaked 
to the media.
“I didn’t want to do it 
yesterday, but that’s life. 
That’s politics,” he told 
reporters at Parliament 
House.
Mr Joyce had three sep-
arate stints as deputy 
prime minister and leader 
of the junior Coalition 
partner. He stepped down 
in 2018 amid controversy 
over his relationship with 
a former staffer.

He returned to the leader-
ship position last year af-
ter securing the numbers 
within the party to defeat 
his successor Michael 
McCormack.
Mr Joyce on Tuesday 
claimed he had told col-
leagues he was “transi-
tioning out of the leader-
ship” at the time of rolling 
Mr McCormack to return 
to power.
In his first media confer-
ence since losing the 
leadership ballot, a rela-
tively upbeat Mr Joyce 
joked with journalists but 
offered little contrition for 
the Liberals’ disastrous 
election result.
Six inner-city Liberal MPs 
lost what were thought 
of as heartland seats to 
“teal” independents who 
campaigned hard on cli-
mate change and warned 
constituents against vot-
ing for the Coalition be-
cause of the Nationals’ 
record on net zero. 
Nationals senator Bridget 
McKenzie said earlier on 
Tuesday she couldn’t see 
her party supporting the 
Labor government’s 43 
per cent emissions reduc-
tion by 2030 target.
“We’re very happy with 
net zero by 2050 with a 
technology-based ap-
proach, and we’re not 
prepared to put our com-
munities through more 
pain,” she said.
The Nationals under Mr 
Joyce had to be dragged 

to the table – amid signifi-
cant international pres-
sure – to support Aus-
tralia’s commitment to 
reaching carbon neutral-
ity by 2050.
More than $20bn was 
promised in the Morrison 
government’s last federal 
budget for dams, gas and 
mining as a reward for the 
Nationals’ support.
Mr Joyce on Tuesday re-
vealed the total sum the 
Nationals had secured 
was closer “to $30bn”, 
though he wouldn’t be 
drawn on what additional 
projects this would be 
spent on.
“I’m a little old bush ac-
countant. I know how to 
do a deal,” he said.
Asked if LNP senator Matt 
Canavan’s mid-election 
campaign declaration that 
net zero was “dead” had 
damaged the Coalition, 
Mr Joyce said politicians 
had “a right to speak”.
Mr Joyce reiterated his 
support for nuclear pow-
er, but he also appeared 
to concede the Nationals 
didn’t have a concrete 
plan of how to achieve 
the net-zero emissions 
target.
“Let’s be brave enough 
and start saying things 
like nuclear energy oth-
erwise … you’re going to 
come up with this implau-
sible position where you 
say, ‘I want to achieve 
this, but I really don’t have 
the technology’,” he said.
Mr Joyce said he would 
see out the full term of 
parliament as the member 
for New England and he 
would take “what’s given 
to me” in terms of a front-
bench position.
Asked if he had any re-
grets, Mr Joyce said: 
“Don’t we all have those?
“You’re always learning 
in this game,” he said be-
fore venting his frustra-
tion with state approval 
processes for infrastruc-
ture projects.

Anthony Albanese to unveil new 
Labor ministry after securing 
majority government

Anthony Albanese and Treasurer Jim Chalmers have already been sworn into the Labor ministry. Picture: 
NCA NewsWire / Tracey Nearmy

Prime Minister Anthony 
Albanese is poised to un-
veil his new cabinet min-
isters after Labor secured 
a majority government.
The Prime Minister on 
Tuesday addressed Labor 
senators and MPs at the 
first federal caucus since 
they won the federal elec-
tion.
“I want to remind you that 
you shouldn’t waste a day 
in government. We don’t 
intend to,” Mr Albanese 
said.
The Australian Electoral 
Commission called the 
seat of Macnamara for La-
bor on Monday evening, 
giving the party the 76 
lower house seats needed 
for a majority. Labor could 
also retain Gilmore after a 
very tight contest.
Mr Albanese welcomed 
the fresh faces in the room 
to the federal Labor Party 
and to Canberra, saying 
he intended parliament to 
resume in the last week of 
July.
He reiterated his commit-
ment to implementing the 
Uluru Statement From the 
Heart, echoing his vic-
tory speech from election 
night.
He will make a full an-
nouncement on minis-
terial portfolios later on 
Tuesday, with the new 
ministry to be sworn in by 
the Governor-General on 
Wednesday before Mr Al-
banese flies to Indonesia 

on Sunday.
“Australians have placed 
their trust in us and that 
brings with it an enor-
mous responsibility,” he 
said.
“An enormous respon-
sibility to deliver on the 
commitments that we 
made, the commitments 
for which we have a clear 
mandate as part of a ma-
jority Labor government … 
and deliver we will.”
Mr Albanese said the world 
had noticed the change of 
Australia’s government, 
citing Penny Wong’s suc-
cessful visit to Fiji and the 
Quad leaders’ statement 
welcoming Australia’s 
most ambitious 2030 car-
bon emissions target.
“We’re joining again the 
global effort, which we 
needed to do after nine 
wasted years,” he said.
Members of the party’s 
Left and Right factions 
held meetings on Monday 
evening to settle on their 
respective picks for the 
new Albanese govern-
ment ministry.
Several high-profile wom-
en in the party will be el-
evated to senior positions 
as part of the cabinet 
shake-up.
West Australian MP Anne 
Aly is expected to take 
over a Left faction front-
bench position vacated 
by Terri Butler who lost 
her Brisbane-based seat 
of Griffith to the Greens.

Second-term MPs Anika 
Wells and Kristy McBain 
are also expected to move 
to the frontbench in line 
with the party’s push to 
have more women in se-
nior roles.
Mr Albanese had said dur-
ing the election campaign 
he intended to maintain 
the same team he had led 
in his shadow ministry 
during the Morrison gov-
ernment’s tenure.
But Mr Albanese had to 
replace Ms Butler and fel-
low frontbencher Kristina 
Keneally after they were 
unsuccessful in their at-
tempts to return to parlia-
ment.
Ms Butler was tipped to 
become environment min-
ister and Ms Keneally ex-
pected to take over home 
affairs, in line with the po-
sitions they held as oppo-
sition spokespeople.
Deputy Prime Minister 
Richard Marles, Senator 
Wong as Foreign Minister, 
Treasurer Jim Chalmers 
and Finance Minister Katy 
Gallagher – along with Mr 
Albanese – were all sworn 
in last week so that Mr Al-
banese and Senator Wong 
could fly straight to Tokyo 
for a Quad alliance meet-
ing.
Mr Marles as the deputy 
leader can choose what 
portfolio he takes on and 
he is rumoured to be eye-
ing off a switch from em-
ployment to defence.
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The rising cost of energy is 
so “ruinous” that it could 
see Australia plunge into 
recession before Christ-
mas. There is an easy solu-
tion though.
Mining and extractive in-
dustries like oil and gas 
often say that they are 
“saving Australia”. So their 
argument goes, when com-
modity prices are high, 
Australia can prosper no 
matter what is happening 
elsewhere.
This was always only half 
of the argument, though, 
because commodity prices 
often fall and when they do 
extractive industries lead 
Australia down. 
But what happens when 
commodity prices are so 
high that it is actually do-
ing harm to Australia? And 
what is the appropriate re-
sponse when those high 
prices are being driven by 
human suffering such as 
war?
These are the critical ques-
tion facing the Albanese 
Government in the first 
days of office. Australia’s 
gas and coal miners are 
imposing economically ru-
inous international prices 
upon the local economy 
owing to the Ukraine war 
and, if nothing is done 
soon, then every Austra-
lian east of Western Aus-
tralia is going to get a lot 
poorer in a hurry. 
WA is OK because it has a 
domestic gas reservation 
policy so its local price is 
under $6 gigajoule (Gj). 

The energy shock
Australian gas prices are 
traditionally in the $3Gj 
range. Yesterday they hit 
$382Gj for a brief period 
as the wholesale market 
failed. We are now seeing 
the gas regulator fix prices 
in other states at $40Gj.
These prices are far above 
the price we charge our 
export customers for the 
same gas because the gas 
export cartel of Shell, Ori-
gin, Santos, Woodside and 
Exxon have sent so much 
gas overseas that Austra-
lia is being starved and 
gouged.
Gas plays a large role in 
setting the price of elec-
tricity in parts of Australia, 
particularly in Victoria and 
South Australia. So these 
prices are going absolutely 
bananas as well.
Coal plays a larger role 
in NSW and Queensland 
but coal and gas are inter-
changeable in the station-
ary power fuels market so 
track one another’s prices. 
Coal is traditionally $100 
per tonne. It is now $500 
per tonne.
In short, Australia’s east 
coast energy markets are 
in the process of failing 
and they could crash the 
economy.
Demand destruction for 
business
As things stand, gas bills 
could rise anywhere from 
500 to 1000 per cent. This 
would wipe out what re-
mains of Australian manu-
facturing. Anything above 

about $7Gj will shrink Aus-
tralia’s industrial base. 
The Albanese Government 
has a mandate to repair 
manufacturing owing to 
the fragility exposed by 
China and the pandemic 
in the past few years. We 
will see the opposite as the 
post-2014 trend shutdown 
of industrial gas users dra-
matically accelerates:
Add the coal price rises 
and that effect on electric-
ity prices, and what we get 
is a scenario in which ev-
ery business on the east 
coast is going to see ener-
gy bill increases from 100 
to 200 per cent in the next 
two years. If that happens, 
swathes are going to shut, 
sack workers, and wind 
back investment.
Demand destruction for 
households
Utility bills make up only 3 
per cent of the CPI but if they 
double or triple then that is 
a corresponding income 
shock to every household 
east of WA. In effect, this is 
a 4-6 per cent real wage cut 
over the next two years.
This will come straight out 
of discretionary spending 
budgets and hammer the 
entire consumption sec-
tor which is 55 per cent 
of GDP. Roughly speaking 
it is a hit of $20 billion to 
$33 billion a year in spend-
ing and double that in year 
two.
It will smash growth.
CPI crisis, rate hikes and 
house price crashes
It’s true, 3 per cent of the 

‘CRASH INTO RECESSION’: Catastrophic prediction for Australia’s economy

CPI does not sound like a 
lot. But if that price dou-
bles or triples then it is gi-
gantic. The RBA will have 
… wait for it … an additional 
4-6 per cent of inflation 
over the next two years to 
deal with.
But that’s not even the 
worst of it. Every busi-
ness east of WA will have 
to pass on the new cost. 
So, the 60 per cent of 
the economy that is non-
tradeable will add another 
1.5-1.8 per cent to the CPI 
each year. Tradeable may 
add it too. A total of 7.5-
9.8 per cent extra inflation 
over two years.
This will deliver the run-
away interest rates that 
futures markets have been 
forecasting as the RBA is 
forced to tighten enough 
to “make room” for an eco-
nomically empty war-profi-
teering price shock.
A house price crash would 
follow which will, in turn, 
crater the banking system. 
That would drive the Auss-
ie dollar to the moon in the 
middle of a recession trig-
gering even more hollow-
ing out.
Budget demolition and in-
equitable distribution
The federal budget would 
be hammered on multiple 
fronts.
First, a recession would 
gut income and radically 
lift outgoings.
Second, interest rate pay-
ments on the huge national 
debt would balloon.
Third, the poorer you are, 
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the higher the propor-
tion that utility bills make 
up of your outgoings. So 
much greater compensa-
tion would be paid to low-
income households.
Fourth, there would be 
some benefit from coal 
profits but the gas cartel 
pays no tax. So, unbeliev-
ably, there is no upside 
from its increased export 
earnings.
What should the Albanese 
Government do?
The Ukraine war doesn’t 
look like it’s ending any-
time soon and the Russian 
sanctions regime inhibiting 
the flow of gas and coal to 
Europe is all but perma-
nent. The European ban 
on Russian coal does not 
even start until August.
Gas and coal prices will 
come down eventually as 
the supply of global sup-
ply adjusts and renewable 
investment skyrockets, but 
not swiftly enough to pre-
vent the above economic 
disaster for Australia. For 
the time being, the Euro-
pean war is the marginal 
price setter for both gas 
and coal prices globally.
The answer is simple for 
Australian gas prices. Hold-
ing back greater volumes 
of gas from export markets 
for Australia’s east coast 
economy does not even 
require policy innovation 
nor is it a political risk. It is 
already bipartisan. 
The Coalition created 
the Australian Domes-
tic Gas Security Mecha-

nism (ADGSM) in 2017. 
At the time it was writ-
ten, gas prices collapsed 
from $20Gj to $10Gj. And 
that was achieved only by 
then PM Malcolm Turnbull 
threatening to trigger the 
Heads of Agreement.
All that Anthony Albanese 
needs to do is trigger the 
ADGSM and call in the gas 
cartel executives for a po-
lite chat in which he makes 
clear that the local gas 
price will either fall below 
$10Gj in the near future or 
he will trigger the ADGSM, 
as well as toughen it with 
explicit price targets as 
necessary. 
WA already has this poli-
cy and has a gas price of 
$5.50Gj.
For coal, the answer is 
similar if a bit more com-
plex because the market is 
more fragmented.
A Domestic Coal Security 
Mechanism could apply 
a 100 per cent levy on all 
domestic sales above $100 
per tonne. To drive compli-
ance, $20 per tonne of this 
levy is returned to those 
mines that meet the sales 
price criteria.
The point is, that there are 
plenty of ways to bring 
energy prices to heel. It is 
only a matter of political 
will to tackle the war-prof-
iteering. 
If that gumption is lacking 
in the Albanese Govern-
ment then the entire Aus-
tralian eastern economy 
could crash into recession 
before year’s end.

Despite producing its own gas, Australia is being hit by skyrocketing energy costs. Picture: Patrick Ham-
ilton/Bloomberg via Getty Images

A flare stack at the Queensland Curtis Liquefied Natural Gas (QCLNG) project site in Gladstone. Picture: 
Patrick Hamilton/Bloomberg via Getty Images
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري

Hume Highway, Yagoona, NSW  2199, Ph: 8102 5252 416  فرع ثاني:   ,Waterloo Rd, Greenacre, NSW  2190 151   فـرع أول:  

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 9 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أسود )1،2( كلغ عدد 2 بـ 99. 19 $ربّ البندورة )1 كلغ( عدد2بـ 99 . $4 كيس الرز 5  كيلو بـ 99. 13 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

صندوق تـمر 5 كلغ بـ 99. 24 $

معجون الفلفل العلبة )1،2 كلغ( 
عدد )2( بـ 99. 9 $
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Prime minister unveils 
new frontbench team 
which includes 10 female 
cabinet ministers with 
Clare O’Neil given home 
affairs
Anthony Albanese has 
boasted of appointing a 
record number of women 
to his cabinet and minis-
try as the prime minister 
announced a frontbench 
team that shifted Richard 
Marles into defence and 
Clare O’Neil into home af-
fairs.
Tanya Plibersek has been 
given responsibility for 
environment and water 
and Chris Bowen is the 
climate and energy min-
ister as expected, while 
campaign spokesper-
son Jason Clare moves 
into education. A number 
of newcomers – includ-
ing Anika Wells, Kristy 
McBain, Ged Kearney and 
Anne Aly – were promoted 
into the ministry.
“This is an exciting team, 
a team which is overflow-
ing with talent, with people 
who are absolutely com-
mitted to making a differ-
ence,” Albanese said on 
Tuesday night.
“This is the largest num-
ber of women ever in an 
Australian cabinet with 10 
women in the cabinet. In 
addition to that … there are 
13 women in the minis-
try and 19 frontbenchers 
[which includes assistant 
ministers]. A record num-
ber, in all three categories 
for women’s representa-
tion – in cabinet, in the 
ministry and frontbench 
positions.”
Senator Don Farrell was 
promoted to deputy lead-
er in the upper house, 
filling the spot vacated 
by Kristina Keneally’s un-
successful run for Fowler. 
Farrell was named minis-
ter for trade and tourism 
as well as special minister 
of state.
Mark Butler retains the 
health portfolio and Cath-
erine King keeps infra-
structure and transport.
But the reshuffle was 
larger than many had ex-

pected, with Plibersek be-
ing relieved of her former 
portfolios of women and 
education. The finance 
minister, Katy Gallagher, 
was instead named minis-
ter for women.
There was speculation ei-
ther Brendan O’Connor or 
Jason Clare, a breakout 
star for Labor during the 
election, would be moved 
into home affairs – a port-
folio both men had previ-
ously held.
But Albanese promoted 
O’Neil, the Victorian MP 
and former shadow minis-
ter for aged care services, 
into the sprawling nation-
al security portfolio.
Amanda Rishworth was 
promoted to social ser-
vices minister, with her 
former portfolio of early 
childhood education – 
which included spear-
heading Labor’s childcare 
policies – going to Aly, 
the Western Australian 
MP, who was also given 
responsibility for youth.
Labor’s resounding suc-
cess in the west was re-
warded, with resources 
minister Madeleine King 
also being given charge 
of the northern Austra-
lia portfolio, Matt Keogh 
moved into the outer min-
istry in the areas of de-
fence personnel and vet-
eran’s affairs, and Patrick 
Gorman named as assis-
tant minister to the PM.
Queensland MP Shayne 
Neumann, formerly the 
shadow minister for vet-
eran’s affairs, was not 
given a frontbench posi-
tion. Instead, Wells was 
promoted into the minis-
try with responsibility for 
aged care and sport.
Albanese also made key 
moves to implement his 
policies for Indigenous 
Australians. Linda Bur-
ney was relieved of the 
social services portfolio 
to concentrate full-time 
on her role as minister 
for Indigenous Austra-
lians; Senator Malarndirri 
McCarthy was named as 
assistant minister for In-
digenous Australians and 

Albanese boasts of appointing ‘largest number of women ever in an Australian cabinet’
Indigenous health; while 
Senator Pat Dodson, who 
Albanese praised as the 
“father of reconciliation”, 
was given a non-ministry 
role as special envoy for 
reconciliation and the im-
plementation of the Uluru 
Statement from the Heart.
Albanese said multiple 
times through the elec-
tion campaign that the 
starting point for his first 
ministry would be that 
most shadow ministers 
would remain in their jobs. 
Asked why his reshuffle 
was larger than expected, 
Albanese responded sim-
ply: “We lost two cabinet 
ministers.”
The official frontbench un-
veiling came a week after 
Albanese and senior min-
isters Marles, Gallagher, 
Jim Chalmers and Penny 
Wong were sworn in as an 
interim ministry.
Marles was last week ini-
tially sworn in as employ-
ment minister, a title that 
Albanese has now given 
to Tony Burke.
Chalmers retains his Trea-
sury portfolio, Gallagher 
keeps finance and Wong 
remains in foreign affairs.
Albanese said Plibersek 
was “very happy” to shift 
into environment when he 
was asked why she was 
moved after a long stint in 
the education portfolio.
Despite boasting of the 
“record” number of wom-
en on his frontbench, Al-
banese was asked why 
three of the party’s four-
person leadership team 
– himself, Marles, Wong 
and the newly promoted 
Farrell – were men. He 
talked up the promotions 
given to high-profile wom-
en in his party and said he 
hoped Labor was “very 
close” to having a 50-50 
gender split in the minis-
try. 
As it stands, there are 10 
women in the 23-member 
cabinet, three women in 
the seven-member outer 
ministry and six women in 
the 12-member assistant 
ministry, for a total of 19 
women in the 42-member 
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Prime Minister Anthony 
Albanese has barely had 
time to warm his seat as 
new data shows just how 
tricky the road ahead is 
going to be.
Within an hour of being 
sworn in as treasurer, Jim 
Chalmers was already 
staring down an economy 
that had been battered by 
war, Omicron, and histor-
ic flooding.
But a slight beat in quar-
terly gross domestic 
product (GDP) data will 
no doubt give him and 
Labor some cause for op-
timism. 
Fresh light was shone 
on the tricky path ahead 
for the new government 
on Wednesday when the 
Australian Bureau of Sta-
tistics revealed the na-
tion’s economic growth 
had slowed after a rollick-
ing end to 2021.
First quarter GDP still 
slightly beat expectations 
by growing 0.8 per cent – 
a second straight quarter-
ly rise – although this was 
a drastic slowdown from 
the 3.4 per cent growth in 
the final three months of 
last year.
That year-ending period 
had been hugely influ-
enced by pent-up demand 
after Delta lockdowns. 
But even though annual 
GDP growth at March 
31 slowed from 4.2 per 
cent by 3.3 per cent, 
economists largely saw 
Wednesday’s result as a 
solid one. 

Strength during the quar-
ter came from household 
consumption, which grew 
1.5 per cent, and from a 
record $7.5bn ramp-up in 
inventories as the busi-
ness community replen-
ished its stocks.
“Household consumption 
made a large, positive 
contribution to growth in 
the quarter,” said Sean 
Langcake from BIS Ox-
ford Economics.
“(Spending) weathered 
the Omicron disruption 
quite well, and a falling 
savings rate and catch-up 
growth in discretionary 
components will support 
growth over the rest of 
the year.”
However, Mr Langcake 
also flagged that higher 
interest rates and surg-
ing inflation will start to 
squeeze budgets. 
There were a number of 
other challenges present-
ed in the data.
Compensation of em-
ployees rose 1.8 per cent 
for the quarter as skilled 
labour shortages added 
pressure, resulting in 
businesses paying more 
to attract and retain staff.
Net trade detracted 1.7 
percentage points from 
the quarterly figure, driv-
en by the strongest rise in 
imports since December 
quarter 2009. 
This reflected the arrival 
of delayed shipments and 
inventory rebuilding by 
businesses closer to pre-
pandemic levels.

War, Omicron and floods temper 
first-quarter GDP growth in mas-
sive reality check for Labor

team.
Albanese detailed his de-
but frontbench on Tues-
day night hours after the 
new Labor caucus met 
in the government party 
room for the first time.
“We need to change the 
way that politics operates 
in this country,” Albanese 
told the meeting. “We 
need to be more inclusive. 
We need to be prepared to 
reach out [and] we can do 
that in this parliament.”
Just moments before 
the press conference be-
gan, the seat of Gilmore 
was called for Labor. The 
government had itself 
claimed a win in Gilmore 
earlier in the day, despite 
incumbent MP Fiona Phil-
lips leading Liberal chal-
lenger Andrew Constance 
by just 222 votes on the 
official electoral commis-
sion count.
Albanese said the Gilmore 
hold meant the Coalition 
had “failed to win a single 
seat” off Labor at the elec-
tion.
Gilmore takes the govern-
ment to 77 seats in the 
House of Representatives 
after it secured a major-
ity on Monday night with 
Macnamara called for La-
bor.
... Australia has voted for 
change, and now the real 
work begins. The country 
faces myriad challenges: 
a lack of affordable hous-
ing; mounting disgust at 
the lack of accountabil-
ity in federal politics; the 
desperate need for an un-
employment payment at 
a liveable rate. And then 
there is the worsening cli-
mate crisis, with floods, 
fire and drought an ongo-
ing reality.
As the country begins 
a new chapter, the need 
for robust, rigorous jour-
nalism that highlights in-
justice, offers solutions, 
and holds leaders to their 
promises, is as great as 
ever. We have no share-
holders or billionaire 
owner, meaning our jour-
nalism is free from com-
mercial and political influ-

ence. This sets us apart. 
Our independence allows 
us to fearlessly investi-
gate, challenge, and hold 
power to account, regard-
less of who wields it.
And unlike others, we’ve 
decided to keep our jour-
nalism free for all readers, 
regardless of where they 
live or what they can af-
ford to pay. In this way, 
all Australians can gain 

a deeper understanding 
of the forces shaping the 
country, and become in-
spired to take meaningful 
action.
But we can’t do this on 
our own. If there were ever 
a time to support us, it is 
now. Every contribution, 
however big or small, will 
power our journalism as 
Australia confronts the 
challenges that lie ahead. 
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