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بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص
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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

انعقاد اجللسة االوىل النتخاب رئيس اجلمهورية وفقدان نصاب الدورة الثانية والنتيجة 63 ورقة بيضاء و36 
ملعوض و12 ألمساء اخرى.. وبري: اذا مل حيصل توافق لن ننقذ ال اجمللس وال لبنان وعند التوافق أعينّ جلسة

جملس  رئيس  إفتتح 
جلسة  بري  نبيه  النواب 
اجلمهورية،  رئيس  انتخاب 
عند الساعة احلادية عشرة 
األول  أمس  ظهر  قبل  من 
 122 حضور  يف  اخلميس، 
نائبا وغياب 6 نواب، اربعة 

منهم بعذر.
املتغيبني  امساء  وتليت 
افرام،  نعمة  وهم:  بعذر 
ابراهيم  صليبا،  جناة 

منيمنة وفؤاد خمزومي.
الدستور  مواد  تليت  ثم 

وهي 49،73 و75.
وسأل نائب رئيس جملس 
صعب  بو  الياس  النواب 
تنص  املادة  كانت  اذا 
 . الرؤساء  طائفة  على 
فرد الرئيس بري بالقول: 
طمعان  انك  »الظاهر 

فيها«.
وطلب النائب نديم اجلميل 
فقال  احلضور،  احصاء 

الرئيس بري: 120 نائبا.
على  االوراق  توزيع  وجرى 
مع  االقرتاع  لبدء  النواب 

املغلفات.
سامي  النائب  وسأل 
اجلميل عن النصاب؟ وقال 
»النصاب  بري:  الرئيس 

86 يف كل الدورات«.
باالقرتاع  بوشر  بعدها، 

حسب احملافظات.
بري:  الرئيس  وقال 
»احلضور 122 واملعتذرون 
والغائبان  نواب  اربعة 
وسليم  جعجع  سرتيدا 

الصايغ من دون عذر«.
فرز  مت  االقرتاع،   بعد 

االوراق.
نتائج  بري  الرئيس  وأعلن 
ورقة   63« فقال:  الفرز، 
مليشال  ورقة   36 بيضاء، 
لـ  أوراق   10 معوض، 
»لبنان«، 11 ورقة لسليم 
اده، ورقة واحدة لـ مهسا 

لـ  واحدة  وورقة  اميين 
»نهج رشيد كرامي«.

وقبل البدء جبلسة االنتخاب 
الثانية، خرج عدد من النواب 
من القاعة. وطلب الرئيس 
النصاب.  تعداد  بري 
لعدم  اجللسة  رفع  وأعلن 
وذلك  النصاب،  اكتمال 
عشرة  الثانية  الساعة  عند 

خوري  مجال  القاضية  عن 
رئيسة الغرفة التاسعة اليت 
أحيلت على التقاعد يف 25 
أيلول اجلاري، وذلك بهدف 
إعادة تشكيل اهليئة العامة 

لرؤساء غرف التمييز«.

ميقاتي يرتأس اجتماعا وزاريا 
وأمنيا

من جهة ثانية، ترأس رئيس 
االعمال  تصريف  حكومة 
اجتماعا  ميقاتي  جنيب 
وزاريا وأمنيا بعد ظهر أمس 
األول، يف السرايا احلكومية 
غري  اهلجرة  موضوع  لبحث 

الشرعية.
الوزراء  االجتماع  شارك يف 
يف حكومة تصريف االعمال: 
موريس  الوطين  الدفاع 
والبلديات  الداخلية  سليم، 
مولوي  بسام  القاضي 
والنقل  العامة  واالشغال 
العام  االمني  محية،  علي 
للدفاع  االعلى  للمجلس 
املصطفى،  حممد  اللواء 
االمن  لقوى  العام  املدير 

مجلس النواب منعقدا النتخاب رئيس للجمهورية

استكشاف اإلنسان للمريخ ترك أكثر من 15 ألف 
رطل من القمامة على سطحه
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اال ربعا.
بري:  الرئيس  وقال 
وتكرارا،  مرارا  »حكينا 
لن  توافق  حيصل  مل  اذا 
لبنان  ننقذ ال اجمللس وال 
صدقوني. مرة ثانية عندما 
توافقا  هناك  ان  اشعر  

سأعني موعدا جللسة.

رئيس الجمهورية يستقبل 
وزير العدل 

اىل ذلك،  استقبل رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 

أمس  ظهر   بعد  عون، 
قصر  يف  اخلميس  األول 
بعبدا، وزير العدل القاضي 
معه  وعرض  خوري  هنري 
البالد  العامة يف  األوضاع 
املواضيع  من  وعددًا 

القضائية العالقة. 
الوزير  أعلم  اللقاء  وخالل 
أنه  عون  الرئيس  خوري 
القضاء  جملس  إىل  »أعاد 
مشروع  جمددًا  االعلى 
رؤساء  تشكيالت  مرسوم 
غرف التمييز لتعيني بديل 

االستكشافات  تركت 
 15000 من  أكثر  العلمية 
على  املعدات  من  رطل 
اخلمسني  املريخ يف  سطح 

عاما املاضية، رغم أن قدم 
الكوكب  تطأ  مل  اإلنسان 

األمحر بعد.
على  املعدات  وتشتمل 

 وفد أوروبي رفيع املستوى يصل اىل لبنان للمشاركة يف مؤمتر عن مكافحة الفساد وحبث ملف »احلاكم« سالمة
رئيس اجلمهورية عرض مع وزير العدل مسائل قضائية وخوري أعاد إىل جملس القضاء جمددا مشروع مرسوم تشكيالت رؤساء غرف التمييز

الشيوخ  جملس  تبّنى 
مشروع  باألغلبية  األمريكي 
اإلنفاق  لتمديد  قانون 

احلكومي ألجٍل قصري جتنبًا 
األمريكية،  احلكومة  إلغالق 

الشيوخ األمريكي ميرر قانون إنفاق 
يشمل مساعدات لكييف بـ12 مليار دوالر
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ومركبات  مهملة  أجهزة 
وتلك  نشطة  غري  فضائية 
اليت حتطمت على السطح، 

بوتي لـ إردوغان: اهلجمات على أنابيب 
»نورد سرتيم« إرهاب دولي

الروسي  الرئيس  نّدد 
فالدميري بوتني، أمس األول 
اخلميس، بـ »اهلجمات اليت 
انابيب  خطي  استهدفت 

الغاز نورد سرتيم1 و2 يف 
أّنها  معتربًا  البلطيق«،  حبر 

»عمل إرهابي دولي«.
هاتفية  مكاملة  وخالل 

رجب  الرتكي  نظريه  مع 
ذكر  إردوغان،  طيب 
اهلجمات  تلك  أن  بوتني 

تركيا  خارجية  وزير  صرح 
أوغلو،  جاويش  مولود 
أّن  اخلميس،  األول  أمس 
من  مزيدًا  »سرتسل  أنقرة 

القوات إىل مجهورية قربص 
)الشمالية( حلماية  الرتكية 
األتراك فيها، وستوّفر كّل 

أنقرة: سنرسل قوات إضافية إىل قربص 
الشمالية مع توفري األسلحة الالزمة

التتمة على الصفحة 16

الرئيس  نائبة  حّذرت 
هاريس،  كاميال  األمريكي 
من  اخلميس،  األول  أمس 

بني  حرب  اندالع  خماوف 
وكوريا  الشمالية  كوريا 

هاريس: خماوف احلرب بي الكوريتي 
قائمة.. ومستعدنّون للدفاع عن سيؤول
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عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع 
اجتماعها  املسلمني  العلماء 
األوضاع  ودرست  األسبوعي، 
واملنطقة،  لبنان  يف  السياسية 
وقالت يف بيان:  »شاهدنا اليوم 
نواب األمة وهم يقومون بواجبهم 
بانتخاب رئيس للجمهورية، واليت 
خرجت بنتيجة عدم الوصول إىل 
انتخاب الرئيس العتيد، ثم ُفقد 
متوقعًا،  كان  كما  النصاب، 
على  أصاًل  توافق  وجود  لعدم 
األكثرية  يوفر  أن  ميكن  رئيس 
رئيس  دولة  فرفع  الالزمة، 
جملس النواب األستاذ نبيه بري  
اجللسة إىل وقت آخر واعدًا بأنه 
يف حال التوصل إىل توافق فإنه 
سيدعو فورًا إىل جلسة النتخاب 
على  يفرض  ما  وهذا  الرئيس. 
القوى السياسية القيام بسلسلة 
البعض  بعضها  بني  اتصاالت 
بني  توافقي  اسم  اىل  توصاًل 
رئيس  وصول  تضمن  أكثرية 

جديد للبالد«. 
إىل  »سيأتي  البيان:  وأضاف 
السمسار   املقبل  األسبوع  لبنان 
)الوسيط( األمريكي- الصهيوني 
حاماًل  هوكشتاين  عاموس 
جديدًا  مشروعًا  قيل،  كما  معه، 
يتضمن  أن  نأمل  للرتسيم، 
على  الصهيوني  العدو  موافقة 
العرض اللبناني وأال يتضمن أي 
فخاخ جديدة سواء تلك املتعلقة 
أو تعديل نقطة  الطفافات  خبط 
الرتسيم احلدودي B1 ألن ذلك 
املربع  إىل  األمور  إعادة  يعين 
األول، ويفرض أن يكون هناك 
رافضًا  موحد  لبناني  موقف 
السيادة  تطاول  تعديالت  ألي 
اللبنانية على كامل أراضيها«. 

يضيق  »الوقت  ان  اىل  ولفت 
يف مسألة تأليف احلكومة وال بد 
من اإلسراع يف ذلك ألنه، كما 
والتسريبات  اإلعالم  من  يبدو، 
أن نقاط اخلالف حمدودة وميكن 
وال  هلا،  حلول  ووضع  جتاوزها 
جيوز التأخري فيها كي ال تسبب 
غنى  يف  البلد  دستورية،  أزمة 

عنها«. 
يف  »اإلسراع  إىل  التجمع  ودعا 

جتمع العلماء: السم توافقي 
لرئاسة اجلمهورية واالسراع يف 

تأليف احلكومة  ورفض أي تعديل 
B1 للرتسيم احلدودي

عقد جلسة ثانية النتخاب رئيس 
اجلمهورية بعد توافق أكثرية ما 
على اسم، وال بد من أن يكون 
لدى  مبقبولية  حيظى  رئيسًا 
ويتبنى  اللبناني  الشعب  غالبية 
ومياهه  أرضه  يف  لبنان  حقوق 
األطماع  من  سيادته  وحفظ 
الثروة  الصهيونية خصوصا يف 
مياهنا  يف  املوجودة  النفطية 
اسرتداد  على  ويعمل  اإلقليمية 
واملهربة  املنهوبة  األموال 
اسرتداد  من  املودعني  ومتكني 
أمواهلم اليت سرقها منهم حتالف 
املصارف مع الفاسدين وأصحاب 

رؤوس األموال«.    
يف  »اإلسراع  اىل  ايضا   ودعا 
تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بتنا 
يف حاجة ماسة إليها لكون عدم 
لرئاسة  اسم  على  توافق  وجود 
ميتد  أن  واحتمال  اجلمهورية 
بعد  ما  إىل  هذا  التوافق  عدم 
الرئيس  فخامة  والية  انتهاء 
يدخل  عون،  ميشال  العماد 
ناجتة  دستورية  أزمة  يف  البلد 
تصريف  حكومة  إمكان  عدم  من 
رئيس  مبهمات  القيام  األعمال 

اجلمهورية«.  
الرؤساء  التجمع  وطالب 
األمريكي   السمسار  »باستقبال 
عاموس  اهلوى  الصهيوني 
هوكشتاين  مبوقف ثابت وموحد 
وعدم اخلوض معه يف أي شروط 
بالعرض  يقبل  أن  فأما  جديدة. 
كما هو أو فلنذهب إىل تعديل 
الرتسيم إىل اخلط 29 عرب قانون 
عن  يصدر  جديد  مرسوم  أو 
جملس  عليه  وُيصادق  احلكومة 

النواب«.  
واستنكر »استمرار قوات االحتالل 
على  اعتداءاتها  يف  الصهيوني 
القدس  يف  الفلسطينيني 
»املقاومني  وحيا  والضفة«، 
حلملة  يتصدون  الذين  األبطال 
للعملية  وخصوصا  هذه  القمع 
األخرية اليت فجرت فيها املقاومة 
مؤذنة  صهيونية  آلية  يف  عبوة 
العمليات  من  جديدة  بسلسلة 
املتطورة ُتَسرِّع يف زوال الكيان 
الصهيوني الذي بات قريبًا«.  

أشار نائب رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« النائب  جورج عدوان، 
يف كلمة له من بعد اختتام جلسة 
إىل  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
أن »اجللسة اليوم )أمس األول( 
املنظومة  أن  بوقت  أنه  أّكدت 
واملعارضة  »مضعضعة«، 
كخطوة  مرشح  طرح  يف  جنحت 
وتوحيد  البيكار  لتوسيع  أوىل 
قدرت  »شي  واكثر  املعارضة، 
املنظومة تعمله انها حطط اوراق 
ارباك  دليل  وهذا  بيضاء«، 
أنهم مل يستطيعوا اإلتفاق على 

اسم«.
ل  صوتنا  »اننا  عدوان  وكشف 

الكتائب  حزب  رئيس  أكد 
النائب سامي اجلمّيل من جملس 
اجللسة  انتهاء  عقب  النواب 
النتخاب  املخصصة  النيابية 
»جلسة  ان  للجمهورية  رئيس 
اليوم أظهرت ان ال اكثرية الحد 
املقبل  الشهر  وان  يف اجمللس 

سيكون مهًما جًدا«.
امكانا  »هناك  ان  اىل  واشار 
من خالل هذه االنتخابات الجراء 
حوار جدي هدفه معاجلة املشاكل 
البلد واوله  البنيوية اليت تواجه 
ووضع  الدولة  سيادة  موضوع 
جهة،  من  لبنان  قرار  على  اليد 

 استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
أمس  ظهر   بعد  عون،  ميشال 
بعبدا،  اخلميس يف قصر  األول 
وزير العدل القاضي هنري خوري 
وعرض معه األوضاع العامة يف 
املواضيع  من  وعددًا  البالد 

القضائية العالقة.  
الوزير خوري  أعلم  اللقاء  وخالل 
إىل  »أعاد  أنه  عون  الرئيس 
جمددًا  االعلى  القضاء  جملس 
مشروع مرسوم تشكيالت رؤساء 
عن  بديل  لتعيني  التمييز  غرف 
رئيسة  خوري  مجال  القاضية 
الغرفة التاسعة اليت أحيلت على 
اجلاري  أيلول   25 يف  التقاعد 
إعادة  )املنصرم(، وذلك بهدف 
لرؤساء  العامة  اهليئة  تشكيل 

غرف التمييز«.
العماد  اجلمهورية  رئيس  وكان 
ميشال عون قد تابع، قبل ظهر 
مكتبه  يف  اخلميس  األول  أمس 
اجللسة  وقائع  بعبدا،  قصر  يف 
جديد  رئيس  النتخاب  األوىل 
يف  انعقدت  اليت  للجمهورية 
ارتياحه  مبديا  النواب،  جملس 
»النطالق مسار العملية االنتخابية 
الدميوقراطية اليت  أجواء من  يف 
لطاملا ميزت النظام اللبناني على 
مر السنوات، على الرغم من ان 
تسلسل االحداث خالل السنوات 
املاضية حيّتم اجراء تقويم لالداء 

السياسي العام يف البالد«.
واعرب الرئيس عون عن امله يف 
االنتخابية  اجللسات  تتواىل  »ان 
ضمن املهلة الدستورية ليتمكن 
رئيس  انتخاب  من  النواب 
مسرية  يكمل  للجمهورية،  جديد 
اليت  الفساد  ومكافحة  االصالح 
بدأت منذ ست سنوات، اضافة 
اىل مواجهة االوضاع االقتصادية 
يعاني  اليت  الصعبة  واالجتماعية 
االخطاء  بفعل  املواطنون،  منها 
 30 من  اكثر  منذ  ارتكبت  اليت 
سنة واوصلت البالد اىل ما حنن 

رئيس اجلمهورية عرض مع وزير العدل مسائل 
قضائية عالقة وخوري أعاد إىل جملس القضاء 

جمددا مشروع مرسوم تشكيالت رؤساء غرف التمييز

عليه«.
رحمة

استقبل  عون  الرئيس  وكان 
النائب السابق اميل رمحة، الذي 
يف  العامة  لالوضاع  معه  عرض 
السياسية  والتطورات  البالد 

األخرية.
»كانت  اللقاء:  بعد  رمحة  وقال 
الرئيس  فيها  اكد  افق  جولة 
حكومة  تشكيل  ضرورة  عون 
الدستورية  املواصفات  كاملة 
لتواكب  ممكن  وقت  اقرب  يف 
مع  واملقبلة  الراهنة  التطورات 
كذلك  االستحقاقات.  تسارع 
رأى رئيس اجلمهورية يف انعقاد 
اليوم  النيابي  اجمللس  جلسة 
املخصصة النتخاب رئيس جديد 
عما  النظر  وبصرف  للجمهورية، 
خطوة  نتائج،  من  عنه  اسفرت 
اجتاه  يف  الصحيح  الطريق  على 
اجناز االستحقاق الرئاسي ضمن 

املهلة الدستورية«.
الرئيس  اطلع  انه  اىل  واشار 
عون على »االجواء االجيابية اليت 
مع  عقده  الذي  االجتماع  سادت 
مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ 
واملواقف  دريان  اللطيف  عبد 
احلكيمة اليت صدرت عن مساحة 
املفيت حيال االوضاع الراهنة«.

برقية الحرب االعظم
اىل ذلك تلقى رئيس اجلمهورية 
االعظم  احلرب  قداسة  من  برقية 
البابا فرنسيس شكره فيها على 
اجنلو  الكاردينال  بوفاة  تعزيته 

سودانو صديق لبنان.
اذ  »اني  الربقية:  يف  وجاء 
عنه  عربمت  ما  على  اشكركم 
جتاه االهتمام الذي كان الراحل 
الكاردينال سودانو يوليه للبنان 
يف خدمته للكنيسة، ارفع الدعاء 
ذكراه  تبقى  لكي  الرب  اىل 
ورسالته هذه زاخرة بثمار العدالة 
والسالم يف هذه املنطقة املتأملة 

من العامل«.

تصريف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير هنري خوري حكومة  رئيس  ترأس 
اجتماعا  ميقاتي  جنيب  االعمال 
امس  ظهر  بعد  وأمنيا  وزاريا 
احلكومية  السرايا  يف  األول، 
غري  اهلجرة  موضوع  لبحث 

الشرعية.
الوزراء  االجتماع  يف  شارك 
االعمال:  تصريف  حكومة  يف 
سليم،  موريس  الوطين  الدفاع 
القاضي  والبلديات  الداخلية 
العامة  واالشغال  مولوي  بسام 
والنقل علي محية، االمني العام 
اللواء  للدفاع  االعلى  للمجلس 
العام  املدير  املصطفى،  حممد 
لقوى االمن الداخلي اللواء عماد 
املعلومات  رئيس شعبة  عثمان، 
العميد  الداخلي  االمن  قوى  يف 
املخابرات يف  مدير  خالد محود، 
قهوجي  طوني  العميد  اجليش 
اجليش  يف  العمليات  ومدير 

العميد الركن جان نهرا.
مولوي

بعد االجتماع صرح وزير الداخلية: 
االجتماع  الرئيس  دولة  »ترأس 
غري  اهلجرة  ملكافحة  املخصص 
حضور  يف  البحر،  عرب  الشرعية 
وزراء الدفاع والداخلية واالشغال 
املناقشة  والنقل. وجرت  العامة 
اصحاب  االمنيني  الضباط  مع 
لقوى  العام  املدير  االختصاص، 
العمليات  مدير  الداخلي،  االمن 
شعبة  رئيس  اجليش،  يف 
اجمللس  عام  وامني  املعلومات، 
التدابري  للدفاع، يف كل  االعلى 

الواجب اختاذها«.
وقال: »شدد دولة الرئيس على 
ان معاجلة املشكلة هلا ابعاد امنية 
وقضائية.  وتوعوية  وتنموية 
االجراءات   على  دولته  واكد 
االدارية لناحية تسجيل القوارب 
مصادرة  ستجري  واال   ، اصوال 
القوارب غري املسجلة عمال بقرار 
بتاريخ  املتخذ  الوزراء  جملس 
البدء  وعلى   ،2022 عام  سابق 
املرافئ  من  املعامالت  بهذه 
لتزويدنا  املرافئ  رؤساء  وعرب 
باللوائح للتأكد من هذا املوضوع 
شدد  كما  االمنية.  االجهزة  عرب 
محلة  اطالق  على  اجملتمعون 
توعية عرب وسائل االعالم لشرح 
الشرعية  غري  اهلجرة  عواقب 
وافهامهم  املواطنني  على  
االماكن  يف  ينتطرهم  ما  ان 
لن  اليها  للهجرة  يسعون  اليت 
معاملتهم  تتم  ولن  يكون سهال 
باملعاملة اليت ُوعدوا بها من قبل 

جتار القوارب واملوت«.
التشدد  تقرر  »كما  أضاف: 
االستخبارية  االجراءات  يف 
االستباقية من قبل كل االجهزة 
وتكثيف دوريات القوات البحرية 
الشرعية  غري  اهلجرة  ملكافحة 
واعادة املهاجرين غري الشرعيني 

جرى  االطار  هذا  ويف  ساملني. 
استباقية  عمليات  بعدة  التنويه 
اجليش  قبل  من  بنجاح  جرت 
والقوات  االمنية  واالجهزة 
البحرية يف قوى االمن الداخلي، 
استعالمي  جبهد  التنويه  وكذلك 
واجهزة  املخابرات  به  تقوم 
املعلومات، حيث مت احباط اكثر 
من 2٤ عملية هجرة غري شرعية 
املهاجرين  من  املئات  واعادة 
اىل  بسالم  الشرعيني  غري 
الرئيس  اكد دولة  . كما  لبنان 
القضاء  من  الطلب  واجملتمعون 
التشدد  العدل  وزير  بواسطة 
عمليات  يف  املتورطني  مبالحقة 
ان  اىل  دولته  واملح  التهريب، 
توصيفه  ميكن  املوضوع  هذا 
اىل  وقد يصل  بالبشر،  باالجتار 

حد تهديد االمن القومي«.
»حنن  قال:  سؤال،  على  وردا 
حباجة اىل املزيد من التجهيزات 
احلاصلة  واالزمة  اللوجستية، 
القيام  عن  تثنينا  لن  البلد  يف 
مضاعف  جبهد  املطلوبة  باملهام 

ومشدد«.
لجنة معالجة تداعيات األزمة املالية 
ميقاتي  الرئيس  ترأس  كما 
املكلفة  الوزارية  للجنة  اجتماعا 
املالية  األزمة  تداعيات  معاجلة 
العام، شارك  املرفق  على سري 
فيه كل من: نائب رئيس حكومة 
تصريف االعمال سعادة الشامي، 
تصريف  حكومة  يف  الوزراء 
والتعليم  الرتبية  االعمال: 
احلليب،  عباس  القاضي  العالي 
اخلوري،  هنري  القاضي  العدل 
سليم،  موريس  الوطين  الدفاع 
الشؤون  خليل،  يوسف  املال 
اإلجتماعية هكتور حجار، الصناعة 
االتصاالت  بوشكيان،   جورج 
والبلديات  الداخلية  قرم،  جوني 
الصحة  مولوي،  بسام  القاضي 
العامة فراس االبيض واألشغال 
العامة والنقل علي محية، املدير 
العام لرئاسة اجلمهورية انطوان 
جمللس  العام  األمني  شقري، 
مكية،  حممود  القاضي  الوزراء 
املدنية  اخلدمة  جملس  رئيسة 
العام  املدير  نسرين مشموشي، 
معّراوي  جورج  املال  لوزارة 
ومدير الورادات يف الوزارة لؤي 
احلاج حسن ومدير مكتب الرئيس 

ميقاتي مجال كرّيم.
البحث يف  جرى  االجتماع  وخالل 
قانون  من   113 املادة  تطبيق 
بإعطاء  املتعلقة  العامة  املوازنة 
زيادة للعاملني يف القطاع العام 
التعميم   واصدار  واملتقاعدين 
التطبيقي لذلك. كذلك مت البحث 
يف كلفة زيادة الرواتب ملوظفي 
البلديات وكلفة متممات الرواتب 
لالسالك العسكرية واالمنية لغابة 

نهاية العام.

ميقاتي ترأس اجتماعا وزاريا امنيا وآخر للجنة 
معاجلة تداعيات االزمة املالية

مولوي: اهلجرة غري الشرعية تهدد االمن القومي

ميقاتي مرتئسا االجتماع

سامي اجلمّيل: أمامنا فرصة الن نوّحد صفوفنا كمعارضة
الكبرية  االقتصادية  واملعضلة 

من جهة اخرى«.
واضاف:« حنن أمام فرصة خالل 
هذا الشهر الن نعمل ونتواصل 
مع بعضنا البعض لنوّحد صفوفنا 
مع  نتعاطى  ثم  أواًل،  كمعارضة 
الفريق اآلخر انطالقا من معادلة 
متوازنة لنصل اىل حل للبلد، الن 
من الواضح ان أحًدا ال يستطيع 

الفوز باملعركة وحده«.
حسابه  على  نشر  اجلمّيل  وكان 
اجللسة  بدء  »قبيل  »تويرت  على 
صورة جتمع كتلة نواب الكتائب 

بالنائب ميشال معوض.

كل  وادعو  معوض ،  ميشال 
االفرقاء املعارضة، وسواء الذي 
صوتوا للبنان، للتوحد و«نكفي 
فيه  مشينا  لي  األوىل  باخلطوة 
رئيس  انتخاب  اجل  من  اليوم« 
ان  اليوم  وقدرنا  للجمهورية، 
إىل  وتوجه  مرشح«،  إىل  نصل 
»إىل  املعارضة  االفرقاء  كل 
توحيد جهودنا، واملهم ان نوصل 
واصالحي«،  سيادي  رئيس 
معنيني  لسنا  »حنن  مضيفًا: 
وميشال  اخلارج،  مع  بالتفاهم 
معوض هو صنع يف لبنان وهو 
الشهيد  رينيه  الرئيس  ابن 

معوض «.

عدوان: صوتنا مليشال معوض وندعو كل 
أفرقاء املعارضة إىل توحيد جهودنا واإلكمال 

باخلطوة األوىل اليت مشينا بها اليوم
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باسيل: بعض القضاة حولوا أمواال للخارج 
قبل وبعد 17 تشرين والقاضي عبود ميارس 
الفساد الوظيفي ويتدخل بعمل القضاة افراديا

الوطين  »التيار  رئيس  أشار 
احلر« النائب جربان باسيل يف 
مرينا  يف  عقده  صحايف  مؤمتر 
»النائب  أن  اىل  الشالوحي، 
شربل مارون كان يعرب عن رأيه 
وفكره«، وقال: »حتى لو أراد 
النائب أن يتنازل عن حصانته 
متنع  واحلصانة  يستطيع،  ال 
استدعاء النائب، اال اذا ارتكب 
ال  القتل،  مثل  مشهودا  جرما 
الناس  ورأي  رأيه  عن  عرب  اذا 

ومن ميثلهم«.
االدعاء  جيوز  »هل  وسأل: 
بهذه الطريقة على نائب يتمّتع 

باحلصانة النيابية؟«.
اليت  »احلصانة  أن  اىل  ولفت 
اىل  تهدف  النائب  بها  يتمّتع 
متكينه من اداء مهامه واالضطالع 
مناعة  متنحه  وهي  بصالحّياته 
ال  مستويني:  على  وامتيازا 
مسؤولية النائب وحرمة النائب 

الشخصية بالدستور«.
رئيس  تعرض  »اذا  وقال: 
تتحرك  االهانة  اىل  اجلمهورية 
النيابة العامة تلقائيًا، ولكن 3 
سنوات من الشتائم على رئيس 
واحدا  قاضيا  نر  مل  اجلمهورية 
واليوم  االجتاه،  هذا  حترك يف 
ألنه  فقط  نائب  استدعاء  نرى 

عرب عن رأيه«.
النائب  »حرمة  أن  وذكر 
عليها يف  منصوص  الشخصية 
»ال  الدستور:  من   39 املادة 
اختاذ  االنعقاد  دور  اثناء  جيوز 
عضو  اي  حنو  جزائية  اجراءات 
القاء  او  اجمللس  اعضاء  من 
جرمًا  اقرتف  اذا  عليه  القبض 
جزائيًا ااّل بإذن اجمللس ما خال 
حالة التلّبس باجلرمية اي اجلرم 

املشهود«.
سنة  منذ  املواد  »هذه  وقال: 
ال  نفسه  والنائب   ،1927
حصانته،  عن  التنازل  يستطيع 
ان  تعين  احلصانة  وهذه 
الوظيفة  حتّصن  الالمسؤولية 
من  النائب  وحتمي  الربملانية 
الدعاوى اجلزائية عندما ميارس 
اجمللس  داخل  النيابي  عمله 

وخارجه«.
الشخصية  »احلرمة  أضاف: 
عن  املستقّلة  األعمال  تتناول 
من  الربملانية  النائب  وظيفة 
قضائيًا  اجراًء  ان خيشى  دون 
جرما  ارتكب  اذا  ااّل  جزائيًا 
يكون  ان  واهلدف  مشهودا 
فهل  بدوره.  يقوم  النائب 
طّبقت النصوص بالرغم من كل 
ما قيل من كالم بأبشع املظاهر 
قبل  من  اجلمهورية  لرئيس 
نواب واشخاص عاديني؟«.              
عبود  »القاضي  ان  واعترب 
يتدخل شخصيًا ملنع أي قاض 
الرد، وميتنع  البت بطلبات  من 
عن اجتماع اهليئة العامة للتمييز 

حبجة أنها غري مكتملة النصاب 
ويرفض  مكتملة،  أنا  علمًا 
تعيني قاض رديف ليبت فقط 
عودة  حلني  اإلنسانية  باألمور 
ميارس  إنه  التحقيق.  قاضي 
عن  باالمتناع  الوظيفي  الفساد 
تأدية العمل الوظيفي، وخمالفة 
القضاء  جملس  جلسة  انعقاد 
األعلى اال بشرط املضي بآرائه 
فقط، واساءة استعمال السلطة 
أو النفوذ، وهذا يسمى افساد 

السلطة«. 
يتدخل  عبود  »القاضي  وقال: 
بعمل القضاة افراديا وسأمتنع 
اصبحوا  منهم،  اربعة  ذكر  عن 
او خيافون منه  حمسوبني عليه 
وميتنعون عن اخد قرارات بطلبات 
الرد واالرتياب املشروع، وهو 
العامة  اهليئة  دعوة  عن  ميتنع 
البت  بامكانها  اليت  للتمييز 
بطلبات الرد واالرتياب املشروع 
حبجة انها فاقدة النصاب وهي 
كما  منتدبون،  قضاة  لديها 
ميتنع عن دعوة اهليئة وال يقّر 
التعيينات اليت يعرف اّنها تؤمن 
انعقادا طبيعيا بأصيلني وبغري 
االخالل  عدم  حبّجة  منتدبني، 
اّنه  بالرغم  الطائفي،  بالتوازن 
سياسيا  قبوال  هناك  ان  عرف 
التوازن  تأمني  ومت  وطائفيا 
من خالل مرسوم نافذ ومقبول 
وحنن قبلنا وتنازلنا فقط لسري 

العدالة«.
األمة،  نواب  »حنن  وتابع: 
الناس  اموال  محاية  واجبنا 
القضائية  السلطة  وانتم 
القرارات  اصدار  واجبكم 
تصدرونها  صرمت  واالحكام، 
قلنا  يطالبكم،  الذي  على 
حتاسبوا،  ان  واجبكم  ان  لكم 
واجبنا  فنحن  تتلكأون  وكونكم 
ان حناسبكم وسنفعل! وتأّملنا 
بـ 17 تشرين ان يتحّرك القضاء 
فنام اكثر، تأّملنا بانفجار املرفأ 
كل  من  ويتحّرر  يستفيق  ان 
سطوة سياسية عليه، فإذا مبن 
املسؤولية  مراتب  بأرفع  هم 
قرروا قلب املعادلة: فبدل ان 
القضاء  يف  السياسة  تتدخل 
صار بعض القضاء يتدخل يف 
السياسة، دعاهم الرئيس عون 
الفوالذي  سقفهم  يكون  ألن 
يريدون  ألنهم  فرفضوا، 
اوقفوا  واملطواعية،  الرخاوة 
جرمية  يف  احلقيقة  عن  البحث 
مالحقة  اآلن  ويريدون  املرفأ، 
الطرف  وحنن  مارون،  شربل 
الصاحل  املثل  اعطى  الذي 
لكشف  القضاء  اىل  بالذهاب 
ذهبت  نفسي  وانا  امللفات 
ولو اني كنت اعرف انها افرتاء 
تصل  ان  ولكن  ودحضتها، 
رأيه  ابدى  نائب  اىل  القصة 

فهذا امر غري مقبول«.
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»القوات« ردا على القعقور: وضعنا كل 
جهودنا لتوحيد املعارضة حول مرشح واحد 

وكنا ضد تعطيل النصاب
لفتت الّدائرة اإلعالمّية يف حزب 
بيان،  اللبنانية«، يف  »القوات 
الّتصريح  على  »تعليًقا  أّن  إىل 
حليمة  الّنائبة  به  أدلت  اّلذي 
من  خروجها  لدى  القعقور، 
جلسة  أثر  على  النواب  جملس 
انتخاب رئيس للجمهورّية، بأّن 
تقاطعت  النيابية  الكتل  مجيع 
على تطيري الّنصاب، يهّمنا أن 

نوضح اآلتي:
»اجلمهورية  تكتل  إّن  -أّواًل، 
قبل  ما  منذ  دأب  القوية« 
على  الّدستورّية،  املهلة  بداية 
النعقاد  بالّدعوة  ا  يوميًّ املطالبة 
جديد  رئيس  النتخاب  جلسة 
للجمهورّية، فضال عن أّنه وضع 
رئيس  دعوة  منذ  جهوده  كّل 
إىل  بري  نبيه  الّنواب  جملس 
توحيد  أجل  من  اجللسة،  هذه 
واحد،  مرّشح  حول  املعارضة 
عليه  وأمجعت  عادت  اّلذي 
طبًعا  واملقصود  املعارضة 

الّنائب ميشال معوض.
اجللسة  أّن  املعلوم  من  -ثانًيا، 
كانت منقولة أمام الّرأي العام، 
من  كّل  الّنصاب  عّطل  وَمن 

للمقاومة«  »الوفاء  كتليَت 
و«التنمية التحرير«، وُأعلن عن 
من  نّواب  قبل  من  جهاًرا  ذلك 
أفقد  اّلذي  األمر  الكتل،  هذه 

اجللسة نصابها.
الّنائبة  على  نتمّنى  كّنا  -ثالًثا، 
ِسم باحلّد األدنى  القعقور أن تتَّ
على  وحترص  املوضوعّية،  من 
اختالق  وليس  احلقيقة  قول 
الّتهم  تلقي  وأاّل  الوقائع، 
جزاًفا على »القوات اللبنانية«، 
اّليت  األوىل  املّرة  وليست 
سبب  دون  ومن  فيها  تتهّجم 
خيفي  مّما  »القّوات«،  على 
أغراًضا مبّيتًة لدى هذه الّنائبة.

أّنها  »القّوات«  تؤّكد  -رابًعا، 
الّنصاب  تعطيل  ضّد  كانت 
جهة،  من  دستورّية  ألسباب 
الّرئاسي  مرّشحها  ولكون 
المس  كان  معّوض  الّنائب 
الـ50 صوًتا يف الّدورة الّثانية 

من جهة ثانية«.
»التحّلي  اجلميع،  على  ومتّنت 
واحلقيقة  املوضوعّية  بروح 
بأّي  اإلدالء  عند  واملسؤولّية، 

موقف سياسي«.

»اللقاء الدميقراطي« اقرتع ملعّوض
أبو احلسن: نريد رئيساً برؤية إنقاذية مؤمناً 

بالطائف وسنكمل التواصل للوصول لتوافق
أعلن »اللقاء الدميوقراطي«، يف 
قناعته  من  »انطالقًا  انه  بيان، 
االستحقاق  اجراء  بضرورة 
الرئاسي يف موعده الدستوري، 
واعادة انتظام عمل املؤسسات 
أزمته، شارك  البلد من  وانقاذ 
بكامل  الدميقراطي«  »اللقاء 
انتخاب  جلسة  يف  أعضائه 
دعا  اليت  اجلمهورية،  رئيس 
النواب  جملس  رئيس  اليها 
نبيه بري، مدليًا بصوته للنائب 

ميشال معّوض«.
»اللقاء  كتلة  سر  أمني  واعترب 
هادي  النائب  الدميوقراطي« 
أبو احلسن  أنه »من املهم جدًا 
الرئاسي  االستحقاق  باب  فتح 
الدستورية،  العمليات  وانتظام 
واليوم أتينا لكي نصّوت جتسيدا 
قناعاتنا  على  وتأكيدًا  ملواقفنا 
االنتخابات  يف  اطلقناها  اليت 
النيابية بأن يكون هناك رئيس 
سيادي ووطين يعيد دور لبنان 

وعالقاته العربية والدولية«.
سلسلة  يف  احلسن  أبو  وقال 
تصرحيات اعالمية: »جئنا اليوم 
لنصّوت لرئيس يؤمن بالطائف، 
واألستاذ ميشال معّوض هو ابن 
وهلذا  معوض،  رينيه  الشهيد 

هناك  وطبعًا  أبعاده  التصويت 
وهذه  الكفاءات.  من  الكثري 
سنستكمل  والحقًا  أوىل  جولة 
التواصل مع كل القوى وصواًل 
اىل تفاهم مقبول يؤمن توافقا 

على املستوى الرئاسي«.
اضاف: »مل نؤمن يومًا بالتعطيل، 
املوقف  هذا  عن  تعبريًا  وجئنا 
وعملية افقاد النصاب هي لعبة 
مشروعة دميوقراطيًا ،لكننا نأمل 

أن يبقى النصاب«.
وعن موقف الكتلة، قال: »كان 
لنا اجتماع يف األمس، وموقفنا 
مع  ُمسّربا، وحنن  وليس  معلن 
لبنان  خصوصية  يفهم  رئيس 
رؤية  وحيمل  مبشروعه  وجامع 
اصالحية انقاذية ويعيد صياغة 
العربي  لبنان مع احمليط  عالقة 
ويعيد دوره إىل املنرب الدولي. 
هلذا السبب كان خيارنا ميشال 

معوض«.
أبو  أجاَب  سؤال  على  وردًا 
لديه  معّوض  »ميشال  احلسن: 
كي  تؤهله  جامعة  مواصفات 
أدعو  لذلك  الدور،  هذا  يلعب 
اجلميع لاللتفاف حول هذا اخليار، 
وهذا هو املوقف الرمسي لكتلة 

اللقاء الدميقراطي«.

معوض: أمد يدي اىل بقية املعارضة وخياري 
دولة املؤسسات والعودة إىل الدستور

»حركة  رئيس  اعترب    
ميشال  النائب   « االستقالل 
معّوض يف تصريح بعد جلسة 
للجمهورية   رئيس  انتخاب 
»هذه  ان  النواب  جملس  يف 
اجللسة كانت أولوية ،  أعلم 
أن تكون  يتمنون  أن كثريين 
حرق  عملية  اليوم  تسمييت 
بقية  اىل  يدي  وامّد  المسي 
مسوا  وللذين  املعارضة 

لبنان«.
وقال : »ال أحد كان يتوقع أن 
هذه اجللسة قادرة على انتاج 
معترًبا  للجمهورية«،  رئيس 
أنها كانت »خطوة أساسية يف 
مسار اعادة مّل مشل املعارضة 

وازنة  أكثرية  النه مت تشكيل 
انتخبته  اليت  املعارضة  من 
وهناك 36 نائًبا منحوا ثقتهم 
لي و4 عربوا عن دعمي لكن 

مل يستطيعوا  احلضور ».
هو  »خياره  أن  اىل  ولفت 
ودولة  للدستور  العودة  خيار 
املؤسسات »،   وقال: »انا 
ورينيه  شهاب  فؤاد  ابن 
الالمركزية  وخياري  معوض 
استقاللية  خياري  املوّسعة، 
خيار  خياري  والعدالة  القضاء 
حر  اقتصاد  وبناء  االصالح 
اعادة  خياري  وعادل  ومنتج 
واعادة  اللبنانيني  اىل  االمل 

االستثمار والنمو واحلياة«. 

ابي رميا: التوافق على رئيس متعذر 
حتى الساعة ومعوض ال يليب مقاربة 

التيار للموضوع الرئاسي

اجليش عن اجتماع الناقورة الثالثي :
تأكيد االلتزام بال1701 وطلبنا الضغط على 
العدو االسرائيلي لكبح ممارساته العدائية

استثنائي  ثالثي  إجتماع  عقد 
يف رأس الناقورة برئاسة قائد 
املوقتة  املتحدة  األمم  قوات 
يف لبنان ورئيس البعثة اللواء
Aroldo Lazaro ، وحضور وفد 
اللبناني  اجليش  ضباط  من 
برئاسة منسق احلكومة اللبنانية 
لدى قوات األمم املتحدة العميد 

منري شحاده.
اجليش  لقيادة  بيان  وأفاد 
»ان  اجلانب اللبناني تطرق إىل 
االعتداءات اإلسرائيلية اليومية 
واملتكررة للسيادة اللبنانية برا 
وحبرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام 
ومندرجاته   1701 بالقرار  لبنان 

املتحدة  األمم  دعا  كما  كافة. 
ملمارسة أقصى قدر من الضغط 
على العدو االسرائيلي من أجل 

كبح ممارساته العدائية. 
اللبناني  اجلانب  شدد  كذلك 
العدو  انسحاب  ضرورة  على 
األراضي  من  االسرائيلي 
مزارع  كافة:  احملتلة  اللبنانية 
القسم  كفرشوبا،  وتالل  شبعا 
منطقة  من  احملتل  الشمالي 
الـ  احملتلة  واملناطق  الغجر 
على  لبنان  يتحفظ  حيث   13
اخلط األزرق  واملناطق الـ 17 
للخط  دائم  خرق  يوجد  حيث 

األزرق«.

 أعلن املكتب االعالمي يف وزارة املالية، يف بيان، »أن مديرييت 
والعاملني  املوظفني  رواتب  رحلتا مجيع  واخلزينة قد  الصرفيات 
يف القطاع العام من عسكريني ومدنيني ومتقاعدين، وعليه بات 

بإمكان املعنيني تسلمها كل من مصرفه«.

وزارة املالية:بامكان املوظفني والعاملني يف القطاع 
العام تسلم رواتبهم كل من مصرفه

ابي  سيمون  النائب  كشف 
جلسة  بعد  تصريح  يف  رميا 
ان  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
الرئيس  اسم  حول  »التوافق 
متعذر حتى الساعة، وان النائب 
مقاربة  يليب  ال  معوض  ميشال 
للموضوع  احلر  الوطين  التيار 

الرئاسي«. 
»جمريات  ان  اىل  واشار  
فريق  ال  ان  تؤكد   اجللسة 
برئيس  يأتي  ان  قادر  سياسيا 
االفرقاء  مع  التوافق  دون  من 
اآلخرين حبكم النظام الدميقراطي 

التعددي يف لبنان«.
والقوات  التيار  ان  على  وشدد 
كي  رئيس  ألي  الزامي  ممر 
مؤكدا   ،« متثيلية  بصفة  يتمتع 

»رفض الفراغ الرئاسي من قبل 
كل الكتل النيابية«.

اليوم  »املطلوب  ان  اىل  ولفت 
تناسب  بصفات  رئيس  انتخاب 
املرحلة إلخراج لبنان من االنهيار 
االفرقاء  داعيا   ،« االقتصادي 
واالحتكام  مبسؤولية  »للتعاطي 
ملصلحة البلد بعيدا من الفئوية 
للتوصل  التحدي  ومنطق 
وامتام  مشرتكة  قواسم  اىل 

االستحقاق الرئاسي«.
الرغم من عدم  »على  انه  ورأى 
توصل جلسة اليوم اىل انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية اال انها 
اعطت  اجيابية  دينامية  خلقت 
املشهد  عن  واضحة  ارقاما 

الرئاسي«.«. 

حزب »لنا« ردا على »القوات اللبنانية«: انسحابكم من 
جلسة جملس النواب أتى بطريقة مبتذلة ومسرحّية

أشار حزب »لنا«، رًدا على بيان 
إىل  اللبنانية«،  »القوات  حلزب 
أنه »منًعا ألّي تأويل أو حتريف 
القعقور  نائبتنا  حليمة  لكالم 
من  املوقف  أّن  تأكيد  يهمنا   ،
اجللسة اهلزلّية ومن أداء الكتل 
ككل مل يكن موّجًها ضّد حزب 
»القّوات« فقط فلماذا هذا الرد 

الشخصّي غري املربر؟«.
أنه  إىل  بيان،  يف  ولفت، 
كتل  من  الربملان  »يتشّكل 
معروفة األحجام، لـ »حزب اهلل« 
وحركة »أمل« فيها كتلتان من 
خروجهم  يؤّدي  ال  نائًبا،   27
وحدهم، دون تواطؤ مع آخرين، 
إىل تطيري النصاب، بعيًدا طبًعا 
عن اإلدعاء بوجود 85 نائًبا يف 
هذا  أتى  حيث  اجللسة،  نهاية 

اإلّدعاء دون عّد حينها«.
»يف  انه  »لنا«،  حزب  واعترب 

أّول من انسحب  الوقائع، فإّن 
من اجللسة كانت كتلتا » الوفاء 
للمقاومة « و » التنمية والتحرير « 
ومن ثم كتلة »القوات«، حيث 
مسع احلاضرون رئيسها النائب 
نّوابه  من  يطلب  عدوان   جورج 
هذا  أّن  نعترب  وحنن  املغادرة، 
جملس  رئيس  -وإخراج  العمل 
النواب  نبيه بري  - أتى بطريقة 

مبتذلة ومسرحّية«.
»القّوات  بيان  أن  على  وشدد 
العمل  عن  يثنينا  لن  التخوييّن 
مع مجيع القوى التغيريّية وقوى 
االستعداد  مع  تشرين،   17
يف  الكتل  مجيع  مع  للتواصل 
الربملان يف امللّفات اليت تعين 
حقوق الناس، يف سبيل جتربة 
سياسّية خمتلفة ونوعّية ال تعيدنا 
التوافقّي«  »االنقسام  إىل 

السائد منذ العام 2005«.
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مـقاالت وتـحقيقات

 لبنان ليس استثناء يف »اسرتاتيجية الفشل« الفرنسية
فهُم املوقف والدور والطموح الفرنسي يف لبنان، عشية االستحقاق 
الرئاسي، يستوجب فهم ما متّر به فرنسا داخليًا وخارجيًا يف هذه 
الباقيني  الوحيَدين  لبنان والعراق املتنفَسني  املرحلة، حيث يبدو 
لنجاح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون خارجيًا بعد تعاظم خيبات 

الداخل واخلارج.
يف األسابيع القليلة املاضية، عقدت األحزاب السياسية الفرنسية 
مؤمتراتها السنوية Congres de la rentree politique، وركزت يف 
معظمها على تسارع وترية التضخم وانهيار القدرة الشرائية وتدهور 
سعر اليورو. ورغم التحديات، مل حتمل املؤمترات جديدًا باستثناء 
تفصيل شكلي متّثل يف تغيري حزب ماكرون امسه من LAREM إىل 
Renaissance، وحتديد حزب التجمع الوطين موعد اختيار رئيس جديد 
للحزب خلفًا ملارين لوبان. وقد بدا واضحًا من خطابات القياديني 
يف  اليمني  إرضاء  بني  ماكرون  »انفساخ«   Renaissance الـ  يف 
اجتماعية تعرف  اليسار عرب تقدميات  تشريع قوانينه، وكسب وّد 
بـ«القوانني اجلامعة«، رغم كلفتها على اخلزينة، وتتمثل بضخ حنو 
مخسني مليار يورو يف االقتصاد لدعم حنو 12 مليونًا من حمدودي 
الدخل، يف وقت تواصل فيه احلكومة حتديد سقف ألسعار الغاز 
والكهرباء ما سيكلفها عام 2023 أكثر من 45 مليار يورو. يأتي 
ذلك بعد خسارة ماكرون الزخم الشعيب يف االنتخابات الرئاسية، 

كما خسر األغلبية التشريعية يف االنتخابات النيابية.
أما خارجيًا، فيبدو املشهد كاآلتي:

- أوروبيًا، سبقت إيطاليا، مثاًل، فرنسا يف إجياد حلول جزئية ألزمة 
الطاقة عرب حصوهلا على حصة األسد من الغاز اجلزائري. وإذا كان 
ماكرون يسعى، بعد تقاعد املستشارة األملانية أجنيال مريكل وإطاحة 
أوروبا، فقد  الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، ليكون زعيم  رئيس 
وّجهت احلرب األوكرانية صفعة كبرية هلذه املساعي بعدما فضحت 
حمدودية القدرات الفرنسية عسكريًا وماليًا. كانت كييف تنتظر من 
باريس 225 مدفعًا فرنسّيًا Ceasar فلم يصلها إال 15، ومل تستطع 
فرنسا استعادة دورها القيادي داخل حلف مشال األطلسي حيث 
تدير الواليات املتحدة العمليات. ورغم »احتفال« ماكرون بتمركز 
250 جنديًا فرنسيًا يف رومانيا حتّسبًا لتمدد احلرب إليها، مل ينجح 
الفرنسيون يف التأثري بأي شكل يف جمريات القرار الدولي اخلاص 
بتنظيم املالحة من املرافئ األوكرانية وإليها. وتكفي هنا املقارنة 
صورة  لتكوين  النزاع  هذا  يف  وتركيا  فرنسا  من  كل  دور  بني 

واقعية عن فشل ماكرون.
وأعادت  مالي،  من  الفرنسية  القوات  انسحبت  إفريقيا،  يف   -
متوضعها على عجل يف النيجر بعدما أفقدها شبه االنقالب يف تشاد 
نفوذها يف هذا البلد أيضًا حيث - كانت - القاعدة املركزية للقوات 
الفرنسية يف الساحل اإلفريقي، علمًا أن إعادة التمركز على عجل 
تعكس فشاًل يف التخطيط واستباق التحوالت. وإذا كان ماكرون 
وإفريقيا  فاسو  وبوركينا  وغينيا  مالي  من  اهلروب  إىل  قد سارع 
الوسطى وتشاد، فقد كانت هناك يف املقابل سرعة استثنائية يف 
الروسية واملستثمرين الصينيني   Wagner الفراغ من شركة ملء 
وامللحقني الثقافيني والتجاريني األتراك. فما كاد إمرباطور املوانئ 
الفرنسي باّلورا يعلن انسحابه الكامل من قطاع إدارة املوانئ يف 
حتّل  والرتكية  واإلماراتية  الصينية  الشركات  كانت  حتى  إفريقيا 

حمّله يف إدارة هذه املوانئ وتشغيلها.
- يف آسيا ومنطقة احمليطني اهلادئ واهلندي، لن يعّوض البدل 
املالي لفرنسا خسارتها العقد مع أسرتاليا للتموضع على الضفاف 
الشرقية للمحيط اهلادئ، يف ظل التصعيد بني الواليات املتحدة 

والصني يف امللف التايواني.
متوز  نهاية  بني  ماكرون،  استقبل  فقد  العربي،  العامل  مع  أما   -
ومنتصف أيلول، الرؤساء: اإلماراتي واملصري والفلسطيين وولّي 
العهد السعودي وملك األردن، وقام بزيارة رمسية استمرت ثالثة 
قوة  على  تؤكد  اليت  الرمسية  البيانات  عن  وبعيدًا  للجزائر.  أيام 
العالقة مع املغرب سيئة جدًا. مع  اآلتي:  تأكيد  العالقات، ميكن 
فرنسا  ال  لكن  الدبلوماسية،  جماريها  إىل  املياه  عادت  اجلزائر، 
مستعدة حلل املطلب اجلزائري األساسي بتسهيل منح التأشريات 
للجزائريني، وال اجلزائر مستعدة للتفريط بنقاط قوتها االقتصادية 
بعد  الفرنسية  املشاريع  كثرت  مصر،  ومع  للغاز.  وموزع  كمنتج 
االتفاق على برنامج دعم بني مصر وصندوق النقد، وزار السيسي 
باريس أربع مرات، لكن االستثمارات الفرنسية يف مصر مل يكن 
هلا أثرها السياسي يف ملف حيوّي جدًا للفرنسيني كامللف اللييب.
أكثر من  اإلماراتية   - الفرنسية  فالعالقة  اخلليجية،  الدول  مع  أما 
 Think Tank جيدة، ومع الكويت أيضًا حيث أنشئت أخريًا جمموعة
السابق  العام  Global Diwan يشرف عليها األمني  باسم  فرنسية 
مونتاغن. ومع سلطنة  لوزارة اخلارجية الفرنسية موريس غوردو – 
عمان وقطر، العالقة إجيابية لكن حمدودة جدًا رغم زيادة الفرنسيني 
استريادهم للغاز القطري. أما مع السعودية اليت يصطحب الرئيس 
الشركات  مديري  مسؤوليها  مع  ولقاءاته  زياراته  يف  الفرنسي 
جدًا،  متواضعًا  زال  ما  التعاون  فإن  الفرنسيني،  واملستثمرين 
ترشيح  دعم  حّد  إىل  للسعوديني  توّدده  يف  ماكرون  ويذهب 
السعودية الستضافة مؤمتر املعارض الدولية عام 2030 رغم وجود 
التعاون  مساحات  أبرز  ومن  الرتشيح.  هلذا  أوروبيني  منافسني 
األموال  يبلغ جمموع  حيث  لبنان  املشرتك،  السعودي   - الفرنسي 
يف الصندوق املشرتك بني البلدين للتدخل يف لبنان 63 مليون 
يورو، أنفق 19 مليونًا منها حتى اآلن عرب مجعيات اجملتمع املدني 
اليت ختوض االنتخابات وتنشئ منصات اعالمية ويكدس أصحابها 
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لكنهم  الفرنسيني  يراعون  السعوديني  الثروات. ومع ذلك، فإن 
أما  مشرتك.  مشروع  أو  واضحة  عمل  خبريطة  معهم  يلتزمون  ال 
بالنسبة  النموذج املثالي  العالقة االقتصادية معه  العراق، فتمثل 
إىل ماكرون، حيث استحصلت شركة »توتال« على عقد بقيمة 27 

مليار يورو الستخراج الغاز.
بناًء على كل ما سبق، ميكن الوصول إىل لبنان حيث حيّدد املّطلعون 

مخسة اجتاهات رئيسية بالنسبة إىل الفرنسيني:
1- تطوير التواصل وبناء الثقة أكثر فأكثر مع حزب اهلل، باعتبار أن 

جتارب التصادم معه مل حتقق خلصومه أّي نتائج إجيابية.
2- التعاون مع السلطات الرمسية لتفادي االنفجار األمين، من دون 
أن يّتضح سبب اخلشية الفرنسية بعيدًا عن أسطورة غزو النازحني 

ألوروبا انطالقًا من الشواطئ اللبنانية.
3- تكثيف التعاون مع السلطات الرمسية والدول املاحنة وصندوق 
النقد للوصول إىل االتفاق املنتظر منذ أكثر من ثالث سنوات، وال 
يرى الفرنسيون حتى اليوم ضوءًا ما يف نهاية النفق، ويقولون 
بصراحة إن تشكيل حكومة جديدة أو جتديد الثقة باحلكومة احلالية 
أداء  املطلوب  وأن  كافية،  تكون  لن  جديد  رئيس  انتخاب  وحتى 
وهم  النقد.  مع صندوق  االتفاق  إلقرار  بالكامل  تشريعي خمتلف 
يؤكدون وفق الربقيات الدبلوماسية أن ال شريَك لبنانّيًا هلم يف 

السعي لتحقيق هذا اهلدف غري احلزب.
الوصول إىل  »توتال« يف حال  التطلع إىل دور كبري لشركة   -4
اتفاق الرتسيم، يضمن للفرنسيني موقعًا نافذًا يف جمال التنقيب 

على املتوسط.
5- رغم اخلشية الفرنسية على االستقرار اللبناني، ورغم التدخالت 
البطريركية احلادة مع الرئيس الفرنسي مباشرة، يتمسك الفرنسيون 
باريس  وتواصل  سوريا،  إىل  السوريني  النازحني  عودة  برفض 
استخدام نفوذها يف احملافل الدولية لتمويل اندماج النازحني يف 
اجملتمع اللبناني بدل متويل عودتهم. وهنا أيضًا ال يبدو املوقف 
»سيناريوات  أن  على  املّطلعني  إمجاع  ظل  يف  مفهومًا  الفرنسي 
للدولة  املناوئني  ومصلحة  مجيعها  سقطت  النازحني«  استخدام 

السورية تقتضي عودتهم فورًا إىل سوريا.
املرور  دون  من  ممكنة  غري  لبنان  جتاه  الفرنسي  املوقف  مقاربة 
شينو  وكريستيان  مالربونو  جورج  الفرنسيني  الصحافيني  بِكتاب 
الزمان«(. ففي  »دار  بالعربية عن  )الصادر  الفرنسي«  »االحندار 
مقابلتهما مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة حممد رعد، يقول األخري 
كان  وقد  املناسب«،  الوقت  يف  لبنان  إىل  وصلت  »فرنسا  إن 
بالغ  أمرًا  املنطقة  ودوره يف  اهلل  حزب  بوجود  ماكرون  »اعرتاف 
املسؤولني  اجتماع  وقائع  مالربونو  ينقل  إلينا«.  بالنسبة  األهمية 
عند  متوقفًا  الصنوبر،  الفرنسي يف قصر  الرئيس  مع  اللبنانيني 
أسف مسري جعجع وسامي اجلميل على غياب مسألة سالح حزب اهلل 
نهوض  اسرتاتيجية  بناء  إعادة  إمكانية  عن  متسائلني  تامًا،  غيابًا 
لبنان من دون احلديث عن هذا السالح، فما كان من ماكرون سوى 
الرد حرفيًا: »أنتم ما فتئتم تتحدثون عن سالح احلزب منذ سنوات، 
إذا وصلتم إىل نتيجة عليكم إخباري«، مع اإلشارة إىل أن السفري 
مصطفى أديب الذي كان وزير اخلارجية عبد اهلل بوحبيب يتطّلع إىل 
تعيينه أخريًا مندوبًا للبنان لدى األمم املتحدة يف نيويورك حصل 
أن  إىل  املصادر  أحد  أشار  حني  الكتاب،  يف  مهمة  مساحة  على 
أديب كان »رجل االستخبارات الفرنسية منذ كان موظفًا لدى جنيب 
ميقاتي«، وهو كان يستفيد من وجوده يف اخلارجية إلرسال الربيد 

الدبلوماسي اللبناني إىل الفرنسيني.
أما األهم من هذا كله فهو مذكرة »حتديد نطاق العمل« اليت وّجهها 
مكتب الوزير جان إيف لودريان لرسم سياسة اخلارجية الفرنسية 
يف ما خيص لبنان. وال ميكن اخلوض يف أي نقاش يف ما خيص 
السياسة الفرنسية ومواقفها يف لبنان من دون أخذ هذه املذكرة 
يف االعتبار. وفيها أن اهلدف الفرنسي األول هو »التصدي للحلف 
املوالي لسوريا«، يليه، ثانيًا، »دعم الفريق السيادي«، وثالثًا: 
أن  العلم  مع  اهلل،  باسيل وحزب  فأكثر على جربان  أكثر  الضغط 
وكيل وزارة اخلارجية األمريكية السابق دايفيد هيل أكد ملالربونو 
الفرنسيني ونتشارك  أنه يعمل »عن كثب مع  الكتاب نفسه  يف 
العقوبات  سيف  عن  الفرنسيني  ختّلي  سبب  أما  نفسه«.  اهلدف 
األهداف األساسية يف مذكرة وزارة اخلارجية،  فهو تعارضها مع 
حيث ال ميكن للعقوبات أن تستثين »الفريق السيادي« على حنو 
يف  واحلزب.  باسيل  وخصوصًا  لسوريا«،  املوالي  »احللف  يريح 
ظل دوران الكتاب الدائم حول نقطة حمورية تتمثل بكره اخلارجية 
الفرنسية الشديد لباسيل، بوصف عناده املسؤول األول عن عرقلة 

الطموحات الفرنسية واخلطط واملشاريع.

 يعتقد ماكرون أنه قادر على أن يأخذ من حزب اهلل بالسلم ما عجز 
األمريكيون واإلسرائيليون والخليجيون عن أخذه بالحرب

وعليه، يستخلص من هذه اجلولة الواسعة أن فرنسا ماكرون يف 
احندارها السريع خسرت مواطئ النفوذ التارخيية هلا يف معظم أحناء 
املعمورة، ومل يبق هلا مساحات ميكنها حفظ ماء وجهها فيها إال 
العراق ولبنان، حيث إليران قدرتها على التسهيل أو العرقلة. مع 
األخذ يف احلسبان أن باريس من العواصم القليلة يف العامل اليت ال 
تزال تتعامل حبقد وعدائية مع الدولة السورية، وتصنف السياسيني 
يف لبنان على أساس عالقتهم بالرئيس السوري بشار األسد. وإذا 
كان ربط كل ما حيصل إلزاميًا يف هذه املرحلة بامللف الرئاسّي، 
فإن اخلارجية الفرنسية ما زالت عند مذكرتها القائلة بدعم »الفريق 

السيادي« و«التصدي للحلف املوالي لسوريا« و«إضعاف باسيل 
واحلزب«، مع احلرص على الذهاب يف مقارعة باسيل حتى النَفس 
األخري من جهة، وعلى أفضل العالقات املمكنة من جهة أخرى مع 
حزب اهلل إميانًا من ماكرون بقدرته على أن يأخذ من احلزب بالسلم 
باحلرب.  أخذه  واخلليجيون عن  واإلسرائيليون  األمريكيون  عجز  ما 
بالدور  بالتقدم  وهي معادلة »مشربكة«، لكن واضحة يف عجزها 
إىل  جدية  خطوات  غريه  أو  الرئاسّي  باالستحقاق  سواء  الفرنسّي 
التعامل بواقعية  الفرنسيني يّدعون  الواضح أن  األمام، حيث من 
مع لبنان، لكن »اسرتاتيجية االحندار« متنعهم من أن يكونوا العبني 

فاعلني أو مؤّثرين فعاًل، سواء يف االستحقاق الرئاسّي أو غريه.

غسان سعود

شواطئ  قبالة  غرق  الذي  املركب  ضحايا  عائالت  تزال  ال 
طرطوس، تتسّقط أخبارهم مبختلف الطرق املتاحة. وال ختفي هّمًا 
آخر هو تأمني القبور لدفن الضحايا. يف بلدات عكار وخميم نهر 
البارد، اهلّم أقّل كلفة. أما يف الفيحاء، أّم الفقري، فهو بالدوالر 

»الفريش«
ما إن يفتح طه السيد علي هاتفه لريّد على اتصال ورده، حتى 
يسأل: »عرفتم شيئًا عن أمحد ونور؟«. ال يدقق بهوية املتصل. 
يوّجه هذا السؤال إىل أّي كان. فهو وعائلته ينتظران كشف مصري 
شقيقه أمحد وجنله نور املفقوَدْين إثر غرق مركب طرطوس مساء 
اخلميس املاضي. حاله مثل حال العشرات من عائالت املفقودين 
الفلسطينيني  وشاتيال  البارد  نهر  وخميَمي  وعكار  طرابلس  يف 

وجتمعات النازحني السوريني.
السرير  يزال  ال  القّبة،  يف  علي  السيد  أمحد  عائلة  منزل  يف 
يتوّسط غرفة استقبال املعّزين يف انتظار عودة ودائع آل السيد 
علي من البحر: الوالد أمحد واالبن واالبنتان وأحد األحفاد، ليكتمل 

العزاء.
 ليل اجلمعة من االسبوع املاضي، عادت من طرطوس، جثامني 
وسامح  كمال  وقريبيه  وريان،  عصمت  أمحد،  أحفاد  من  اثنني 
دياب مع موكب الضحايا الطرابلسيني. لكّن النعوش سرعان ما 
إن  إذ  لدفنها،  العكارية  برقايل  باجتاه  وعادت مشااًل  استدارت 
ثرى طرابلس مل يتسع لدفن أبناء القبة، فاختار األهل دفنهم يف 
بلدة أقربائهم. رمبا كان على ضحايا آل السيد علي ودياب تأمني 
مثن قبورهم قبل صعودهم إىل املركب، ألن مأساة غرقهم قد ال 

تشفع هلم بتقدمة قرب جماني.
ترّبع بثمن قربين

عائلة مصطفى مستو كادت أن تلقى املصري نفسه. منذ تلقيها 
نبأ وفاته مع أطفاله الثالثة وهي تفكر كيف تتدّبر هلم القبور. 
حاولت حجز قبور يف مقربة الغرباء يف الزاهرية ألن الكلفة أرخص، 
لكن أوالد احلالل ترّبعوا بثمن قربين له ولطفلته رويدة يف مدافن 
فيه  بل  تفصياًل،  األمر  يكن  مل  منزله.  من  القريبة  الرمل  باب 
سعادة تبّدد جزئيات من القهر. هكذا يتسنى ألم مصطفى بأن 
تذهب راجلة لتزوره يوميًا بدل تكّبد كلفة التنقل من باب الرمل 
وحدها،  اليت جنت  قليج،  وكذلك ستفعل محيدة  الزاهرية.  إىل 
فيما خسرت زوجها مصطفى وأطفاهلا ديار ودنيا ورويدة. محيدة 
أيامًا عدة يف قسم  عادت أمس بعد قضائها مع والدها حسن 

العناية الفائقة يف مستشفى الباسل يف طرطوس.
»غري قادرين على املوت«

أمام مسرح وسينما أمبري يف ساحة التل، نّفذ شبان وشابات من 
أحياء طرابلس مساء السبت املاضي، وقفة تضامنية صامتة مع 
التمثيل يف  فريق  هم  واألموات.  األحياء  اهلجرة  مراكب  ضحايا 
السينما اليت رمّمتها وأعادت افتتاحها مجعية »تريو« للفنون بعد 
عقود على إغالقها. بدت اجملموعة خارجة عن السياق يف الساحة 
الذين  الساحة  أهل  املركب.  غرق  على  فقط  يومني  مرور  رغم 
البحر ومنهم من ينتظر، بدوا كأنهم ختّطوا  منهم من سبق إىل 

الكارثة. مل ينضموا إىل اجملموعة الصغرية.
يؤكد أحد املمثلني حممد الزعيب، ابن باب الرمل. أن أحد األسباب 
اليت تردعه عن التفكري باهلجرة عرب البحر، هو القرب. جار مدافن 
فيها.  أمتار  بضعة  امتالك  حّد  إىل  طموحه  يصل  ال  الرمل  باب 
يقول  موت«،  حق  معي  »ما  دوالر.  ألف  عن  تقّل  ال  فالكلفة 
ابن الثالثة والعشرين ربيعًا. يضحك الشاب من شّر البلية، ثم 
تغرورق عيناه بالدموع وهو يضيف: »بدي أعتل هّم موتي. هنا 

يف طرابلس، مش قادرين نعيش وال قادرين منوت«.
 يسمع الزعيب من خاله احلانوتي عجائب طرابلسية جتعل الصراع 
من أجل املوت ال يقل حّدة عن الصراع من أجل احلياة. ومن أبرز 
االبتكارات لتخفيف الكلفة »تفاوض أهل امليت حديثًا مع امليت 
قبل أكثر من مخس سنوات، على نقل ملكية القرب، مقابل مبلغ 
مالي. وهي تقوم على أن ُيفتح القرب وتزاح العظام وُيدفن امليت 
حديثًا بداًل منه. قيمة صفقة بيع وشراء القرب القديم تقّل كثريًا 

عن قيمة فتح قرب جديد«.
تضّم طرابلس مقربتني أساسيتني يف باب الرمل والتبانة. وقبل 
أبي مسراء، هي  الزيتون يف  مقربة يف حملة  أضيفت  سنوات، 
األغلى سعرًا، إذ ال يقّل مثن القرب فيها عن مخسة آالف دوالر. 
وُتعّد مقربة الغرباء األرخص، فهي خمّصصة لدفن املقيمني يف 
املدينة وال ينحدرون منها. لكنها ازدمحت ليس بالغرباء فقط، 
بل أيضًا بالطرابلسيني األقحاح الذين غّربهم الفقر. فحجزوا هلم 
فيها، ليس قبورًا ملوتهم فحسب، بل بيوتًا حلياتهم أيضًا، إذ 

تسكن عائالت عدة يف نواحيها.

 ضحايا املركب: ال أحالم... وال قبور!
آمال خليل
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جملس  أقّر  العام،  نهاية  من  أشهر   3 قبل 
كان  بينما   2022 عام  موازنة  مشروع  النواب 
يفرتض أن يناقش موازنة 2023. هذه املوازنة 
 5 من  أكثر  ختّللها  أشهر،  تسعة  تأخرت  اليت 
وهي  واملوازنة،  املال  جلنة  نقاش يف  أشهر 
ما  مبقدار  »الدكنجية«  حسابات  من  تقرتب  ال 
هي جمموعة أرقام ُرميت مرات عّدة ثم ُعّدلت 
ويسري  بالغالبية  النواب  ليمّررها  عّدة،  مرات 
بها رئيس جملس النواب نبيه بري حتت شعار: 

»على مسؤولية احلكومة شو فارقة معنا«.
مساوئها.  بكل  أمس  املوازنة  أقّرت  هكذا 
أرسلتها  اليت  اجلديدة  األرقام  مناقشة  فخالل 
حكومة جنيب ميقاتي إىل النواب منذ ثالثة أيام 
ألف لرية كسعر للدوالر اجلمركي  باعتماد 15 
)ملّدة ثالثة أشهر فقط ما يعين احتمال تعديلها 
واملوازنة  املال  جلنة  رئيس  اعرتض  الحقًا(، 
تعديالت سريعة  إبراهيم كنعان، على  النائب 
مليار كما كان عليه  ألف  العجز من 13  تنقل 
يف املشروع األساسي، إىل 16 ألف مليار لرية 

 العجز اخنفض خالل ساعتني 6 آالف مليار لرية:

 40 ألف مليار نفقات و30 ألفاً إيرادات

 2022 األول  تـشرين   1 Saturday 1 October 2022الـسبت 

تظّن قوى السلطة أنها سّجلت »خبطة« تارخيية من خالل إقرار 
موازنة 2022، لكن الواقع يشري إىل أنها ال تعي أن كل ما فعلته 
هو شراء الوقت من خالل موازنة ال قيمة هلا، بل كادت أن تقول 
»بالها«؛ ففي عام 2019 كانت اعتمادات املوازنة تساوي 17.2 
مليار دوالر وكانت نسبتها من الناتج احمللي اإلمجالي %31.9، 
الفعلي يف  الصرف  موازنة 2022 فهي تساوي على سعر  أما 
مليار   14.1 يبلغ  ناتج  على  موّزعة  دوالر  مليار   1.07 السوق 
دوالر أي أنها تساوي 7.6%. إىل هذا احلّد أصبح وجود الدولة 

هامشيًا يف بنية اجملتمع اللبناني.
لربع  املوازنة  األهم يف  البند  ُترك  املعتاد،  االحتيالي  بالشكل 
الساعة األخري، فُأقّر سريعًا احتساب الدوالر اجلمركي على سعر 
صرف يبلغ 15 ألف لرية وسط هرج ومرج حول أرقام اإليرادات 
والنفقات اليت هبطت بالرباشوت يف اجللسة املسائية جمللس 
النواب. وخالل ساعة، أقّرت الكتل النيابية مشروع موازنة 2022 
بعجز يبلغ 10 آالف مليار لرية بعدما أنفق االحتياط املقّرر سابقًا 

بكامله وقيمته 6700 مليار لرية.
هي موازنة باملعنى التقليدي للموازنات اللبنانية، أي أن نفقاتها 
لتمويل  منها  األكرب  القسم  يذهب  إذ  تشغيلي،  بطابع  تتسم 
للدائنني  الدفع  تعليق  )جرى  احمللّية  للمصارف  الديون  خدمة 
األجانب وكلفة هذه الديون غري ملحوظة نهائيًا يف املوازنة ال 
من باب التقدير وال من باب االحتياط(، وعلى الرواتب واألجور 
هناك  كان  السابق  يف  العام.  للقطاع  التشغيلية  واملصاريف 
لدعم  اخلزينة  سلفة  هو  النقاش  من  حّصته  ينال  إضايف  بند 
استهالك الكهرباء، أما اليوم، فقد قّررت السلطة إلغاء الكهرباء 

فعاًل وعلى الورق.
ما مل يتغرّي أيضًا مقارنة مع السابق، هو أن السلطة ال تهتم 
غياب  بعد  تأتي  املوازنة  فهذه  املوازنة.  إقرار  يف  بالتأخر 
أنها  أي  اجلارية،  السنة  أشهر من  مرور تسعة  وبعد  لسنتني، 
لزوم ما ال يلزم. فاألرقام خمّصصة لثالثة أشهر متبقية من هذه 
السنة، فيما مل يّطلع اجمللس النيابي على قطع حساب السنوات 

املاضية.
تشبه   2022 موازنة  مشروع  حول  دارت  اليت  والنقاشات 
النقاشات يف املوازنات اليت سبقت االنهيار. التماثل انطالقًا 
لديها  اهتمام  ال  إذ  السلطة؛  قوى  متارسه  الذي  الكذب  من 
خارج عمليات التجميل احملاسبية اليت تتيح هلا نافذة من شراء 
الوقت والرتقيع. قبل االنهيار كان النقاش يتصل باحلرص على 
عدم ختّطي العجز 5% من الناتج، وذلك من خالل إخفاء بعض 
النفقات واعتبارها سلف خزينة، أو نفخ بنود اهلبات والقروض. 
أما اليوم، فقد تعهدت احلكومة بتأجيل مدفوعات بقيمة 1000 
االجتماعية  املنافع  والغاء قسم من  لبنان،  مليار لرية ملصرف 
اليت حيتمل أن ُتسّدد بسلف خزينة بعد نفاد املبلغ املخّصص 
والذي أضيف  مليار لرية  بقيمة 6700  املوازنة  سابقًا الحتياط 
لتمويل  الثالثة  األشهر  خالل  تستعمل  لرية  مليار   1000 فوقه 
متممات الرواتب للمتقاعدين. بهذا املعنى، كان إقرار املوازنة 
هدفًا بذاته من أجل تلميع صورة القوى السياسية أمام املاحنني 
الدوليني الذين وعدوا بتنفيذ مقررات مؤمتر »سيدر« وضّخ متويل 
بالعملة األجنبية إىل لبنان بقيمة تفوق 11 مليار دوالر. واليوم 
هناك هدف مشابه، إذ تسعى هذه القوى لتثبيت شرعيتها جتاه 
اخلارج بعد انكشاف حقيقتها يف تشرين األول 2019 على أمل 
صّك  الدولي  اجملتمع  باسم  الدولي  النقد  صندوق  مينحها  أن 

براءة إلنقاذها من األزمة ولو بشكل مؤقت وظريف.
واملوازنة  السابقة  املوازنات  بني  مسافة  هناك  ليست  أيضًا 
احلالية. ففيما انصاع اجمللس للرغبة الدفينة ألصحاب الرساميل 
ما جاء  باستثناء  ثرواتهم  يف منع أي إصالحات ضريبية تطال 
متأخرًا من ضريبة الربح العقاري وزيادة ضريبة الفوائد، ما زالت 
الضريبة على االستهالك هي األساس لتمويل نفقات املوازنة 
سواء عرب زيادة ضريبة القيمة املضافة كما حصل سابقًا، أو من 

خالل الدوالر اجلمركي كما حيصل اليوم.
وليس  اإلنفاق  عملية  يقّيد  لن  املوازنة  هذه  إقرار  أن  ولوال 
الثالثة  االشهر  يف  اخلزينة  عمليات  على  واسع  تأثري  أي  له 
املتبقية )من عمر املوازنة(، فلم تكن لتقّر هذه املوازنة. حتى 
أن صندوق النقد الدولي تنّبه هلذا األمر يف بيانه األخري وأشار 
إىل اآلتي: »ميزانية 2022 مل يوافق عليها الربملان بعد. وهذا 
التأخري الطويل يف املوافقة عليها يتطلب، ألغراض االقتصاد 
الكلي، أن يتحّول الرتكيز اآلن إىل إعداد ميزانية 2023 ذات 
الصدقية، وإقرارها. جيب أن يستند هذا األمر إىل افرتاضات 
واقعية لالقتصاد الكلي، مع التدابري الالزمة لزيادة اإليرادات 
الصرف  سعر  )أي  واقعي  صرف  سعر  استخدام  ذلك  يف  مبا 
الذي جيب أن يصبح سعر السوق مع توحيد سعر الصرف( جلميع 
بزيادة كبرية يف  أن يسمح ذلك  الضريبية. وينبغي  األغراض 
اإلنفاق االجتماعي واالستثماري والتكيف مع إنفاق القطاع العام 
إلعادة بدء األداء األساسي لإلدارة العامة يف وقت ختتفي فيه 

اخلدمات العامة مع تأثري ملحوظ على حتصيل اإليرادات«.
كالم الصندوق واضح عن فرضيات االقتصاد، وعن توحيد سعر 
الصرف. بكالم آخر، موازنة 2022 لزوم ما ال يلزم بشكلها احلالي 

بال توحيد أسعار الصرف وبال فرضيات واقعية لالقتصاد.

 موازنة 2022: لزوم ما ال يلزم
محمد وهبة

مليار لرية. وملا سأله باسيل عن قيمة االحتياطي يف املوازنة، 
أجاب أنه صفر، ليتدخل النائب علي حسن خليل ويشرح أنه كان 
1566 مليار لرية وبات 2566 مليارًا بعد زيادة ألف مليار. علمًا 
بأن الـ1566 مليار لرية هي عبارة عن نفقات معقودة. بينما جرى 
التوافق على منح األلف مليار للحكومة من دون ختصيصها طاملا أن 
ال ميقاتي وال وزير املال قدما رؤية واضحة عن طريقة توزيعها. 
بل جّل ما قاله ميقاتي هو جمرد كالم حول معاجلة رواتب ومتممات 
القطاع العام والعسكري وفق إيرادات وهمية. ما يعين أن ميقاتي 
ووعود  منه،  وعد  على  مبنية  أوهامًا  والعسكريني  املوظفني  باع 
سيئة  موازنة  منطلق  ومن  »عالكمون«.  مجيعها  احلكومة  رئيس 
وبعد  عشرية،  اإلثين  القاعدة  على  موازنة وصرف  ال  من  أفضل 
تعديالت كثرية أدخلت عليها، صّدق جملس النواب على املوازنة 
بغالبية 63 نائبًا، مقابل 37 صوتوا ضد و7 امتنعوا. وكعادته اختار 
حزب القوات املزايدة على »التغيرييني« بالتصويت ضّد املوازنة 
رغم أنهم والتغيرييني حضروا اجللسة وشاركوا يف تعديالت املواد 

وبعضهم صّوت عليها!

أبرز ما ُأقرّ يف موازنة 2022
التقاعدية  املعاشات  على  الدخل  من ضريبة  املتقاعدين  إعفاء   -

والعودة إىل العمل باملادة 56 من املرسوم 1959/144
- إقرار مساعدة اجتماعية للعاملني يف القطاع العام واملتقاعدين 
وكل من يتقاضى أجرًا من األموال العمومية، ضعفي أساس الراتب 
أو أساس األجر سواء أكان شهريًا أم بداًل يوميًا أم على الساعة أو 
أساس راتب املتقاعدين، على أال تزيد القيمة على 12 مليون لرية 
وال تقل عن 5 ماليني لرية. وهي زيادة حمدودة املدة وال حتتسب 
يف تعويضات نهاية اخلدمة. يستثنى من الزيادة، موظفو السلك 

الديبلوماسي وكل من يتقاضى تعويضات بغري العملة اللبنانية
- استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون لرية خلمس سنوات، 
رسومًا  يفرض  أن  ميقاتي  )أراد  سنوات  لعشر  لرية  ومليوني 
مدولرة بقيمة 30 دوالرًا للحالة األوىل و60 دوالرًا للثانية ليعيد 
طرح الرمسني باللبناني مقرتحًا 10 ماليني لرية خلمس سنوات و20 

مليون لرية لعشر سنوات. فعارض النائب أمني شري بشّدة(.
اخلارج من رسوم املصادقة على  اللبنانيني يف  الطالب  إعفاء   -

اإلفادات اجلامعية يف اخلارج والقنصليات.
- تشجيع الصناعات الوطنية عرب فرض رسم مجركي قدره %10 
على السلع والبضائع املستوردة اليت يصّنع مثيل هلا يف لبنان 

وعلى تلك املصنفة فاخرة.
- إلغاء رسم 4 دوالرات اإلضايف على كل مسافر قادم أو مغادر
- إلغاء املادة املتعلقة بتمديد مهلة تسديد الرسوم املتوجبة على 

شاغلي األمالك البحرية.
تعاضد  صندوق  لصاحل  لرية  ألف   100 بقيمة  ضريبة  فرض   -
القضاة وهو رسم سيدفع لدى تقديم أي شكوى جزائية أو ادعاء 
ُيدفع جمددًا عند  مباشر. وال يقتصر دفعه على مرة واحدة، بل 
تقديم الدفوع والبت بها وعلى كل تقرير صادر عن خبري أو طبيب 

شرعي أو وكيل تفليسة أو مراقب عقد صلح.
احلسابات  وعائدات  فوائد  على   %10 بقيمة  ضريبة  فرض   -
اللبنانية.  باللرية  اخلزينة  وسندات  اإليداع  وشهادات  املصرفية 
واقرتح  األعباء  توزيع  يف  الالعدالة  سعد  أسامة  النائب  عارض 
الوطين أي الضريبة على احلسابات اليت  التضامن  فرض ضريبة 
تفوق املليون دوالر. سانده النائب حسن فضل اهلل وأبدى رئيس 

احلكومة عدم ممانعة. إال أن النائب آالن عون أسقط االقرتاح.

رىل إبراهيم

مع تعديل الدوالر اجلمركي على أساس سعر صرف يبلغ 15 ألف 
لرية، ثم خفضه إىل أقّل من 10 آالف مليار لرية خالل ساعتني 
فور انعقاد اجللسة املسائية للمجلس النيابي. عندها شرح وزير 
االتصاالت جوني قرم أن مثة تعدياًل يف أرقام الواردات اخلاصة 
بالوزارة ال سيما بعد زيادة تعرفة االتصاالت بقيمة 2300 مليار 
لرية. ومثله فعل وزير األشغال العامة علي محية الذي أشار إىل 
أعلن  بعدها  لرية.  مليار   3700 بقيمة  األشغال  من  واردات  أن 
ميقاتي أن هناك واردات جديدة بقيمة 6 آالف مليار، ما خيفض 
العجز إىل ما دون 10 آالف مليار، مشريًا إىل »كثري من األمور 
اليت حتتاج إىل تعديل على سعر الصرف وستخفض العجز أكثر. 
لكن ممنوع االستدانة من مصرف لبنان حبسب االتفاق مع صندوق 

النقد«.
كالم ميقاتي استدعى اعرتاض عدد من النواب نتيجة تيقنهم أن 
رئيس احلكومة غرّي األرقام جمددًا مبا ال يتطابق مع الورقة املرسلة 
منذ 3 أيام. وسأل البعض، ومنهم النائب ملحم خلف، عن كيفية 
بينما  داخلي،  التمويل  إن  يقول  املال  فوزير  العجز؛  هذا  متويل 
ميقاتي يشري إىل أن صندوق النقد تعّهد بتمويل عجز املوازنة. 
بتمويل  النقد  تكّفل صندوق  تأكيد  احلكومة  رئيس  أعاد  جمددًا، 
العجز يف حال وّقع االتفاق »وإال ذاهبون إىل التضّخم«. هذا األمر 
أثار غضب بّري الذي توّجه لرئيس احلكومة بالقول: »عم تغلط 
أنه  مؤكدًا  احملضر  من  ميقاتي  كالم  وطلب شطب  تانية«،  مرة 
واجمللس النيابي ال خيضعان لصندوق النقد وال لغريه. فاجمللس 
سيد نفسه: »إما هناك جملس نيابي أو ال. يشطب هذا الكالم 
من احملضر«. ليعّلق بعدها بري املادتني 2 و3 إىل حني تقديم 
احلكومة قبيل نهاية اجللسة أرقام اإليرادات والنفقات املعّدلة. ما 
يعين فعليًا أن ميقاتي نسف كل مشروع موازنة حكومته واملناقش 
على مدى 6 أشهر يف جلنة املال قبل وصوله إىل اجللسة ليستبدله 
آخر ويبيح لنفسه ووزير املال  إقرار املوازنة مبشروع  يف جلسة 
التالعب باألرقام من دون تربير زيادتها أو اخنفاضها. ففي خالل 
اليت  اجللسة  من  األول  اجلزء  بني  الفاصلة  املدة  وهي  ساعتني 
رفعها بري يف الرابعة من بعد الظهر واستأنفها يف السادسة، 
رفع ميقاتي اإليرادات يف املوازنة بنحو 6 آالف مليار لرية وخفض 
العجز. مل يكتف حتى بهذا األمر بل قرر أيضًا توزيع ألف مليار 
لرية لوضعه يف احتياطي املوازنة من دون إيضاح طريقة تأمني 
رواتب  لتمويل  االحتياط  هذا  سيستخدم  أنه  معلنًا  املبلغ،  هذا 
ومتممات موظفي القطاع العام وتعويضاتهم واملتعاقدين، ورواتب 

العسكريني إضافة إىل تعويضات العسكريني املتقاعدين.
 وسط ذلك كله، اقتصر تدخل اجمللس النيابي على تعديل مواد 
املوازنة من دون مساءلة حقيقية للحكومة حول األرقام الوهمية 
مربرين عدم قيامهم بدورهم، بأمرين: 1- اعترب الربملان أن هذه 
بالتالي كل اإلصالحات  املوازنة هي جمرد ترقيع ملدة 3 أشهر، 
رئيس  رفع   -2 املقبلة.  املوازنة  تضمينها يف  املطلوبة سيجري 
اجمللس مسؤولية كل ما ورد يف املادتني 2 و3 عن جملسه وألقى 
بها على عاتق احلكومة رغم معرفته بأن هذه احلكومة كغريها من 
أي قطع حساب. لكن  احلكومات لن حتاسب خصوصًا يف غياب 
قيمة  ليحّدد  القصرية  االسرتاحة  بعد  ميقاتي  دخل  النتيجة،  يف 
النفقات بـ40 ألف مليار و873 مليار لرية بداًل من 37 ألف مليار 

و758 مليار لرية.

  ميقاتي يصر على أن صندوق النقد الدولي سيموّل عجز الخزينة
واإليرادات لـ 29 ألف مليار و986 مليارًا ليصبح العجز 10 آالف 
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بشكل مفاجئ، قّررت جمموعة يف لبنان، يقال إنها تتألف من رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وحضر 
معهما يوسف اخلليل بكونه ميّثل اجلهة صاحبة التوقيع الثالث يف 
الواحد  الدوالر  مقابل  لريات  الـ1507  سعر  تلغي  أن  اجلمهورية، 
وتستبدله بسعر 15 ألف لرية، مرّبرة ذلك بأن إقرار املوازنة يتضمن 
يستند  تصحيحي  إجراء  جمّرد  التعديل  ليصبح  هذا  الصرف  سعر 
وأرباح  خسائر  عن  تتحّدث  والتسليف  النقد  قانون  مواد يف  إىل 
العمليات اليت تنتج من تدخالت مصرف لبنان بشكل استثنائي لبيع 
العمالت األجنبية وشرائها من اجلمهور، وتغطيتها من املال العام 
على شكل سندات خزينة... عن أي خسائر يفرتض أن نبحث؟ ملاذا 

حيتاج سالمة بشّدة إىل تغطية قانونية هلذه اخلسائر؟
ملا  تعديل  عن  بتصريح  اخلليل،  يوسف  املال  وزير  أمس  باغتنا 
يسّمى »السعر الرمسي« للرية اللبنانية من 1507 لريات إىل 15 
يشري  املال  وزارة  عن  بيان  صدر  ساعتني،  بعد  ثم  لرية.  ألف 
فيه إىل أن اعتماد السعر اجلديد أتى بعد إقرار موازنة 2022 يف 
النواب اليت تتضمن سعر صرف 15 ألف لرية مقابل كل  جملس 
توحيد سعر  التعايف يتطلب  السري يف خطة  وأن  أمريكي،  دوالر 
الصرف »لذا أصبح وقف العمل بسعر صرف الدوالر األمريكي على 
أساس 1507 لريات إجراًء تصحيحيًا ال بّد منه. وكخطوة أوىل يف 
اجتاه توحيد سعر الصرف، مت االتفاق بني وزارة املال واملصرف 
املركزي على اعتماد سعر 15000 لرية مقابل كل دوالر عماًل بأحكام 

املادتني 75 و83 من قانون النقد والتسليف...«.
النقد  قانون  يف  املادتني  هاتني  إىل  االستناد  جرى  ملاذا  إذًا، 
والتسليف حتديدًا، ووضعهما يف سياق إقرار املوازنة اليت أقّرت 

بسعر صرف جديد؟
شكاًل، للمرة األوىل يظهر بيان بلهجة ال تشبه يوسف اخلليل املرتبك 
يف جلسات مناقشة املوازنة العامة، بل تشبه يوسف اخلليل املوظف 
يف مديرية العمليات املالية يف مصرف لبنان. والشكل فيه الكثري 
من التوافق مع املضمون، إذ إن االستناد إىل سعر صرف موّحد 
يف املوازنة هو أمر »كاذب« باملطلق ويشبه تلك »اهلندسات« اليت 
نّفذها اخلليل بأوامر حاكمه رياض سالمة. فعلى سبيل املثال، مل 
جير حتويل األجور والرواتب يف املوازنة على سعر صرف 15 ألف 
تسب لغايات الضريبة، أو ما ميكن  لرية، بينما سعر الصرف الذي حيحُ
تسميته »الدوالر الضرييب«، هو الذي جرى تثبيت قيمته بـ15 ألف 
لرية مقابل كل دوالر. وهلذا السبب حتديدًا، كان الدوالر اجلمركي 
هو واجهة احلديث ألنه يتضمن تصحيحًا الستيفاء الرسوم اجلمركية 
على السلع املستوردة، أي على السلع اليت يتم تسعريها بالعملة 
بأن توافق وزارة  األجنبية. وهلذا السبب أيضًا، ميكن إطالق حتدٍّ 
االتصاالت على جباية الضرائب بسعر 15 ألف لرية ال بسعر منّصة 

صريفة كما أقّر يف آخر جلسة للحكومة.
الكذبة أكرب بكثري. ففي بيان اخلليل، جيري االستناد إىل املادتني 
التصحيحي«  »اإلجراء  لتربير  والتسليف  النقد  قانون  75 و83 من 
الرامي إىل إلغاء سعر صرف الـ1507 لريات واستبداله بسعر صرف 
املادتان ال عالقة هلما مبسألة حتديد  ألف لرية. فهاتان  يبلغ 15 
سعر الصرف، إمنا هما تشريان إىل آلية متويل اخلسائر اليت تصيب 
لبنان بسبب فروقات سعر الصرف من جراء تدخالته يف  مصرف 
السوق بشكل استثنائي. هنا لّب املسألة كّلها. حبسب اخلبرية يف 
الشؤون القانونية املصرفية اليت أجنزت شهادة الدكتوراه بدراسة 
»ربط  الكيك، تقول إن  اللبناني، سابني  النقد والتسليف  قانون 
املادة 75 باملادة 83 من قانون النقد والتسليف، هي حماولة تغطية 
قانونية للمرحلة املاضية، وإغالق قيمة اخلسائر للمرحلة الالحقة لدى 
مصرف لبنان«. بعبارات أوضح، ما تقوله الكيك هو أن املادة 75 
التدّخل يف  القدرة على  لديه  لبنان ليست  أن مصرف  تشري إىل 
السوق بائعًا أو شاريًا لعمالت أجنبية مباشرة مع اجلمهور، بهدف 
وزير  مع  بالتشاور  وحمدودة  استثنائية  حبدود  إال  القطع،  ثبات 

املال، وأن العمليات يتم تقييدها يف »صندوق تثبيت القطع«.
اليت قد  السؤال ضروريًا عن مصري اخلسائر واألرباح  هنا يصبح 
تنتج من هذه العمليات وامللحوظة يف املادة 116 بشكل واضح، 
إذ تشري إىل أن اخلسائر اليت تتجاوز 25% من موجودات مصرف 
الفعلي  والسعر  القانوني  »السعر  فروقات  من  والناجتة  لبنان، 
»تعديل  من  الناجتة  أو  لبنان«،  مصرف  موجودات  بيع  أو  لشراء 
األجنبية«  العمالت  إحدى  سعر  أو  القانوني،  اللبناني  اللرية  سعر 
ّدد باالتفاق مع  )...( »تغّطيها الدولة إما نقدًا أو ضمن شروط حتحُ

املصرف بسندات خزينة تنتج فوائد«.
عمليًا، ما تشري إليه الكيك، هو أن املصرف املركزي لديه ما يكفي 
للعمالت  بائعًا وشاريًا  السوق  النامجة عن تدخله يف  من اخلسائر 
األجنبية، وأنه يف سياق هذا األمر استعمل قسمًا من االحتياطات، 
بالتالي بات حيتاج إىل تغطية قانونية هلذه »الَعْملة« لنقل اخلسائر 

من ميزانيته إىل حساب الدولة اللبنانية.
  قرار نجم عن اتفاق بني ميقاتي وسالمة عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

لذا، املطلوب اليوم أن يكشف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
وأعضاء اجمللس املركزي، عن ميزانية حقيقية ملصرف لبنان تتضمن 
تفاصيل السيولة بالعمالت األجنبية القابلة لالستعمال ونسبتها من 
السيولة املعلنة. فالتدقيق مبيزانية مصرف لبنان، بات أمرًا مطلوبًا 
بشّدة نظرًا للقلق الذي ينتج من خطوات كهذه واحلصيلة اليت ميكن 
مواد  إىل  باالستناد  الصرف  لسعر  فجائي  تعديل  من  استنتاجها 

قانونية تتحدث عن »ثبات القطع« وعن الصندوق الذي تقيد فيه 
استخدمت يف سبيل  اليت  العمليات  من  الناجتة  واألرباح  اخلسائر 
هذا الثبات. »لذا أيضًا، بات على مصرف لبنان وعلى وزارة املال 
اليوم،  حتديده  يتم  الذي  السعر  مستوى  عن  مبعزل  فصحا،  يحُ أن 
املسار  مبقدار  مهمًا  ليس  فالسعر  املتبعة.  النقدية  السياسة  عن 
هي  فهل  االستمرار.  على  وقدرتها  السياسة  هذه  حتّدده  الذي 
سياسة انتقالية لسعر الصرف مثاًل؟ أم أنها سياسة تثبيت جديد 
لسعر الصرف؟ ميكن إثارة الكثري من األسئلة، إمنا من الضروري 
السؤال عن اآللية العملية الحتساب هذا السعر بقيمة 15 ألف لرية 
فيما هناك منّصة صريفة اليت تعمل اآلن. وزير املال، ويف نفس 
التصريح الذي يتحدث فيه عن سعر الصرف اجلديد، يشري إىل أنه 

يفضل 20 ألف لرية!«.
ميكن استنتاج الكثري من تصريح اخلليل، ومن البيان الصادر عن 
وزارة املال، إال أنه من املثري جدًا أن يصدر قرارًا كهذا، تقول 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  بني  اتفاق  حصيلة  إنه  املعلومات 
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، عشية اجللسة األوىل النتخاب 
رئيس اجلمهورية. ففي النتيجة، إن قرارًا كهذا يصّب يف مسار 
يسري فيه لبنان منذ ثالث سنوات ختتصره الكيك باآلتي: »هم ال 
يسمحوا للشعب بأن يعيد ترتيب أوضاعه االجتماعية. حنن اليوم 
يف أزمة ال استقرار، وهي أصعب من كل ما خسرناه على مستوى 
لبنان  مصرف  أن  هو  واضحًا،  بات  ما  لكن  واملدخرات«.  األجور 
يستدعي  مما  ميزانياته  يف  اخلسائر  من  الكثري  وسرياكم  راكم، 
تغطية قانونية حتميه من أي ادعاءات الحقة. هنا بالتحديد رهان 
الكيك على جهتني: رهان على رئيس اجلمهورية بأن يرّد مشروع 
املوازنة لنسف كل هذه العملية من أساسها وهو ال يريد يف آخر 
الكتل  أن  على  ورهان  كهذه،  جرمية  يف  يشارك  أن  عهده  أيام 
النيابية اليت عارضت أو رفضت مشروع موازنة 2022، أن تسارع 

إىل تقديم طعن دستوري فيها.
إجراء تصحيحي؟

بعد تصريح وزير املال يوسف اخلليل لـ«رويرتز« عن اعتماد سعر 
»رمسي« جديد للرية اللبنانية مقابل كل دوالر واحد بقيمة 15 ألف 
لرية، أصدرت وزارة املال بيانًا ترّبر فيه اخلطوة على النحو اآلتي: 
مد سعر  »بعدما أقّر جملس النواب املوازنة العامة لعام 2022، فاعتحُ
من  بات  وبعدما  أمريكي،  دوالر  كل  مقابل  لرية   15000 صرف 
امللّح تصحيح تداعيات التدهور احلاد يف سعر الصرف وتعّدديته 
على املالية العامة، وذلك تقليصًا للعجز وتأمينًا لالستقرار املالي، 
ومبا أن السري خبّطة التعايف املالي والنقدي والنهوض باالقتصاد 
يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف 
بّد  إجراًء تصحيحيًا ال  الدوالر األمريكي على أساس 1507 لريات 

منه.
وعليه، وكخطوة أوىل باجتاه توحيد سعر الصرف تدرجيًا، مت االتفاق 
 15000 سعر  اعتماد  على  املركزي  واملصرف  املالية  وزارة  بني 
و83  و75  املادتني  بأحكام  عماًل  أمريكي،  دوالر  كل  مقابل  لرية 
التنظيمية  النصوص  وسائر  كما  والتسليف،  النقد  قانون  من 
السلطات  أن تعمل  لبنان، على  الصادرة عن مصرف  والتطبيقية 
املالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على األوضاع االجتماعية 
وكذلك  السكنية(  القروض  املثال  )على سبيل  اللبناني  للمواطن 
على مساعدة القطاع اخلاص على االنتقال املنّظم إىل سعر الصرف 

اجلديد املعتمد«.
املادة 75 من قانون النقد والتسليف

ثبات  تأمني  أن من شأنها  يرى  اليت  الوسائل  يستعمل املصرف 
القطع، ومن أجل ذلك ميكنه خاصة أن يعمل يف السوق باالتفاق 
مع وزير املالية مشرتيًا أو بائعًا ذهبًا أو عمالت أجنبية مع مراعاة 

أحكام املادة 69.
خاص  حساب  األجنبية يف  العمالت  على  املصرف  عمليات  وتقّيد 

يسمى »صندوق تثبيت القطع«.
املادة 83 من قانون النقد والتسليف

صدر شهادات  خالفا ألحكام املادة السابقة ميكن املصرف: أ( أن يحُ
إيداع الذهب، املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة 81، لصاحل 
وساطة  دون  من  الذهب  يبيع  أو  يشرتي  وأن  األشخاص،  مجيع 
املصارف. ب( أن يقوم مباشرة يف حاالت استثنائية وباالتفاق مع 

وزير املالية بشراء العمالت األجنبية من اجلمهور وبيعها منه.
املادة 115 من قانون النقد والتسليف

يفتح باسم اخلزينة حساب خاص تقيد فيه: أ( الفروق بني ما يوازي 
موجودات املصرف من ذهب وعمالت أجنبية بالسعر القانوني، وبني 

السعر الفعلي لشراء أو بيع هذه املوجودات.
ب( األرباح أو اخلسائر الناجتة، يف موجودات املصرف من ذهب 
وعمالت أجنبية، من تعديل سعر اللرية اللبنانية القانوني أو سعر 

إحدى العمالت األجنبية.
املادة 116 من قانون النقد والتسليف

إن الرصيد املدين للحساب اخلاص املشار إليه باملادة السابقة، 
ال يستحق األداء، وال ينتج فوائد، ما دامت قيمته ال تتجاوز %25 
بالسعر  أجنبية  وعمالت  ذهب  من  املصرف  موجودات  يوازي  مما 
القانوني. تغّطي الدولة املبالغ اليت تتجاوز حّد الـ25% هذا، إما 
باالتفاق مع املصرف بسندات خزينة  نقدًا أو ضمن شروط حتّدد 

تنتج فوائد.

لرية: ألف   15 إىل  الصرف  سعر  تعديل  مفاجأة 
االجنبية« »املوجودات  خسائر  لتغطية  سالمة  رياض  أالعيب 

بات واضحًا أن قرار تعديل سعر الصرف اعتبارًا من نهاية تشرين محمد وهبة
األول، ليصبح 15 ألف لرية بداًل من 1507 لريات، اختذ بشكل مغلق 
بال علم رئيس اجلمهورية ميشال عون، وبال علم نائب رئيس احلكومة 
سعادة الشامي، وال أي وزير يف حكومة جنيب ميقاتي. هناك شكوك 
كان  خليل،  علي حسن  بّري،  نبيه  للرئيس  السياسي  املعاون  بأن 
موجودًا يف االجتماع الذي اتفق فيه الرئيس جنيب ميقاتي مع حاكم 
اخلليل،  يوسف  املالية  وزير  حبضور  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
على األمر وكيفية إصداره إىل العلن، إال أنه ليس هناك أي تأكيد 

بذلك.
حتى  وال  الوزراء،  من  أي  يكن  مل  املاضي،  االربعاء  مساء  وحتى 
سيلحقه  وما  املفاجئ،  القرار  هذا  حول  إجابة  أدنى  ميلك  الشامي، 
من قرارات يتم تربيرها بالعالقة مع صندوق النقد الدولي. فاألكيد 
والثابت، أن تغيري سعر الصرف سينعكس على الرسوم والضرائب 
اليت تتقاضاها الدولة ومؤسساتها بالعملة األجنبية، إذ كانت حتتسب 
على أساس سعر 1507 لريات، ثم ستحتسب على أساس 15 ألف 
لرية، وهذا يشمل الدوالر اجلمركي بشكل أساسي. وهو يفرتض أن 
يشمل أيضًا الضرائب اليت حتّصلها الدولة من الشركات، باعتبار أن 
هذه األخرية كانت حتتسب أصوهلا وأرباحها ومبيعاتها بسعر صرف 
يبلغ 1507 لريات، وبات عليها أن حتتسبها بسعر خمتلف سيدفعها 
ميزانيات  تصبح كل  أن  أيضًا  ويفرتض  أكرب.  تسديد ضرائب  إىل 
واملصارف،  لبنان،  مصرف  ميزانية  فيها  مبا  املالية،  املؤسسات 
على  حمتسبة  اخلاص،  القطاع  وشركات  املالية  املؤسسات  وسائر 

سعر صرف جديد ال سيما بالنسبة لالسترياد وللمداخيل.
بالنسبة للدوالر اجلمركي، فإن تعديل سعر الصرف، وبالتالي نشرة 
األسعار اليت يصدرها مصرف لبنان وعلى أساسها يتم تسعري السلع 
يعفي  مبا  تلقائي  بشكل  اجلمركية  الرسوم  سيعّدل  املستوردة، 
املسؤولني من البحث عن آلية إقراره وحتّمل وزره. اخلليل قّدم أمس 

يف تصرحيه لرويرتز ثم يف بيانه األول، هذه اخلدمة للجميع.
عمليًا، سيتم وضع الدوالر اجلمركي على سّكة التنفيذ بسعر يوازي 
رواتب  زيادة  بتمويل  إقراره  ربط  جرى  أنه  صحيح  لرية.  ألف   15
القطاع العام، إال أن السبب الرئيسي هو جذب الواردات إىل اخلزينة 
املفلسة. وصحيح أنه يتم التقليل من أهمية النتائج اليت سيرتكها 
الدوالر اجلمركي على االستهالك والتضخم، إال أن املخاوف ما زالت 
األهداف  وحتّدد  واضحة  للتصحيح  خّطة  وجود  عدم  ظل  يف  قائمة 

مسبقًا ومنّسقة ومتناسقة.
يف دراسة سابقة لوزير املال حول الدوالر اجلمركي، تبنّي له أن »ال 
تأثري مباشر هلا على املستهلك باعتبار أن 65% من السلع الواردة 
معفاة من الرسوم اجلمركية، وحنو 40% منها معفى من رسم الـ%3، 

ما يبقي أثر تطبيق الدوالر اجلمركي منخفضًا«.
إذًا من أين ستأتي اإليرادات اليت ارتفعت إىل حّد 29 ألف مليار لرية؟ 
الفاتورة  سيدفعون  الذين  املواطنني  أي  املستهلكني،  جيوب  من 
مبفردهم ويتحملون عبء ضريبة إضافية تضاف إىل التضخم وجنون 
األسعار. ويأتي ذلك بالتوازي مع »جشع« التجار الذين سبق هلم أن 
رفعوا األسعار منذ أكثر من عام ونصف )عهد حكومة حسان دياب( 
عندما أرسل مدير الواردات يف وزارة املال لؤي احلاج شحادة إىل 
األول 2020(  املعراوي )تشرين  باإلنابة جورج  للمالية  العام  املدير 
رسالة يطلب فيها احتساب الدوالر اجلمركي على سعر الصرف يف 
ميقاتي  ناقشت حكومة  عندما  أخرى  مّرة  ورفعوها  املوازية.  السوق 
الدوالر اجلمركي يف متوز املاضي، ثم مّرة ثالثة عندما وّجه ميقاتي 
يف  الوزير  اقرتاح  على  بناء  الرسم  بزيادة  املال  وزير  إىل  كتابًا 
االجتماع الوزاري الذي سبق... عمليًا، كلما كانت تفوح رائحة زيادة 
الدوالر اجلمركي، كان التّجار يعمدون إىل أمرين: زيادة األسعار حتى 
واليت سّددت  املستوردة  السلع  وزيادة ختزين  أرباحهم،  تتآكل  ال 

رسومها على أساس دوالر مجركي بقيمة 1507 لريات.
االحتكارات التجارية لديها قدرات واسعة، ولديها نفوذ واسع بني 
دفع  قوى السلطة. لذا، ال ختاف وال تقلق من أن زيادة كهذه ستحُ
من جيوب املستهلك. رئيس مجعية جتار بريوت نقوال الشماس يقّر 
اجلمركي،  الرسم  زيادة  عن  احلديث  مبجرد  أنه  إىل  مشريًا  بذلك، 
استغّل التجار الفرصة السترياد البضائع قبل تطبيق القرار. ويؤكد 
سبيل  فعلى  املستهلك.  هي  والوحيدة  األوىل  »الضحية  أن  أيضًا 
املثال، التاجر الذي كانت كلفة سلعته دوالرًا واحدًا وأصبحت 10 
فرض  دوالرات، سيضيفها تلقائيًا على املستهلك«. إذًا، ملاذا ال يحُ
محاية  السعر  على  احلفاظ  ملصلحة  أرباحه  من  االقتطاع  التاجر  على 
للمستهلك؟ األمر متاح له، فلَم سيقوم بذلك طاملا أن السلطة تسمح 

له بهذا األمر!
كل  الضرييب سيصيب  الرسم  إن  الشماس،  يقول  حال،  أي  على 
السلع، حتى تلك املعفاة من الدوالر اجلمركي، ربطًا ببنية األكالف 
تؤّثر يف أي خدمة حتى لو كانت غري مستوردة وال  اليت  واألسعار 
دفع بالدوالر الفريش ويف حال مل يتم التحييد عن املواد األولية  تحُ
املرتبطة بالصناعة. فإذا ارتفعت أسعار 40% من السلع ستنسحب 
حكمًا على بقية السلع«. كذلك يبّشر باستفحال األسعار أكثر »قيمة 
لبنانية  لرية  ألف   15 أساس  على  اليوم  احملّددة  اجلمركي  الدوالر 
ملّدة 3 أشهر سرتتفع تدرجيًا لتتناسب مع ما يطلبه صندوق النقد 
ماذا  الشماس.  يقول  الصريخ«  هونيك  مبنّصة صريفة.  ربطها  عرب 
احلكومية  التوقعات  يطابق  لن  اإليرادات  »تقدير  االستهالك؟  عن 
الطلب على السلع سينخفض والكميات املستوردة ستنخفض  ألن 
حكمًا«. يكّرر: »التاجر سيخسر بسبب تراجع القدرة الشرائية وبالتالي 
االقتصاد  رقعة  توّسع  بسبب  رئيسي  وبشكل  سلعه،  على  الطلب 
سوق  حكمًا  سينشط  السلع  بعض  على  ضرائب  ففرض  األسود«. 
املستقدمة  تلك  ال  املهربة  السلعة  عن  املواطن  ليبحث  التهريب 

بالطرق الشرعية.

تلقائيًا: اجلمركي  الدوالر  يصّحح  الصرف  سعر  تعديل 

وآخرون والشامي  عون  بها  يعلم  مل  »خلطة« 
رىل إبراهيم
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مستقلني  خلرباء  قرار  ينص 
اإلنسان  حقوق  جلنة  من 
التابعة لألمم املتحدة على أن 
انتهكت  األسرتالية  السلطات 
حقوق السكان األصليني جلزر 
مضيق توريس، من خالل عدم 
توفري احلماية الكافية هلم من 

تغري املناخ.
ورأى خرباء مستقلون من جلنة 
لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق 
املتحدة أن »أسرتاليا انتهكت 
حقوق السكان األصليني جلزر 
مضيق توريس، من خالل عدم 
توفري احلماية الكافية هلم من 

تغري املناخ«.
وقال اخلرباء الذين ال يتحدثون 
قرار  يف  املتحدة  األمم  باسم 
أصدروه اجلمعة يف جنيف، إن 
»السلطات األسرتالية انتهكت 
األصليني  السكان  حقوق 
ثقافتهم  من  اإلفادة  يف 
واإلفالت من التدخل التعسفي 
وأسرهم  خصوصيتهم  يف 

وديارهم«.
ورغم كونها غري ملزمة، إال أن 
قرارات اللجنة هلا صدى مهم، 
من  كثري  يف  الدول  وجترب 
حلماية  التحرك  على  األحيان 

مسعتها.
اللجنة هيلني  وأوضحت عضو 
اللجنة  مهدت  »لقد  تيغروجا: 
الطريق لألفراد لتأكيد حقوقهم 
عندما أخفقت نظم وطنية يف 
التدابري املناسبة حلماية  اختاذ 
الفئات األكثر ضعفًا من اآلثار 

السلبية لتغري املناخ«.
غري  شكوى  اللجنة  وتلقت 
من   2019 عام  يف  مسبوقة 
األصليني،  السكان  من   14
أسرتاليني  مواطنني   8 هم 
يعيشون  أطفاهلم،  من  و6 
يف جزر بويغو وبوروما وواربر 
توريس  مضيق  يف  وماسيغ، 
أسرتاليا  مشال  يفصل  الذي 

عن بابوا غينيا اجلديدة.
على  باللوم  املدعون  وألقى 
بناء  يف  لفشلها  أسرتاليا 

سدود عالية مبا يكفي وتقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة، رغم 
أن جزرهم من بني اجلزر اليت 
العامل  يف  تهديد  أكرب  تواجه 
املياه  منسوب  ارتفاع  بسبب 
عن  الناجم  االحرتار  نتيجة 

غازات الدفيئة.
 Torres« هيئة  وباعرتاف 
 ،»Strait Regional Authority
وهي وكالة حكومية حملية يف 
»حتى  فإنه  توريس،  مضيق 
مستوى  يف  الطفيف  االرتفاع 
سطح البحر بسبب تغري املناخ 
يف  هائل  تأثري  له  سيكون 
ما  توريس،  مضيق  جمتمعات 
قد يهدد قدرتها على البقاء«. 
أكرب  ارتفاع  حصول  أن  كما 
»قد يغمر عددًا من اجلزر يف 
غري  وجيعلها  بالكامل  املنطقة 

صاحلة للسكن«.
الشكوى  أصحاب  ويقول 
تدابري  تتخذ  مل  »الدولة  إن 
مناسبة« حلماية هؤالء السكان 
الذين يواجهون خطر االضطرار 
ما  وهو  جزرهم،  مغادرة  إىل 

تنفيه السلطات األسرتالية.
أن  إىل  اللجنة  وختلص 
تبذل  األسرتالية مل  السلطات 
هذا  يف  جهود  من  يكفي  ما 

اإلطار.
»الدول  إن  تيغروجا  وقالت 
اليت تفشل يف محاية األفراد 
القضائية  لواليتها  اخلاضعني 
لتغري  السلبية  اآلثار  من 
حقوقهم  تنتهك  قد  املناخ 
مبوجب القانون الدولي حلقوق 

اإلنسان«.
إىل  أسرتاليا  اللجنة  ودعت 
عن  اجلزر  سكان  تعويض 
»الضرر الذي حلق بهم بالفعل، 
وإجراء مشاورات جادة لتحديد 
تدابري  واختاذ  احتياجاتهم 
لتأمني وجودهم يف جزرهم«.

هي  توريس  مضيق  وجزر 
األقل  على   274 من  جمموعة 
من اجلزر الصغرية يف مضيق 

توريس.

خرباء أمميون: أسرتاليا انتهكت حقوق 
السكان األصليني بشأن تغيرّ املناخ

 2022 األول  تـشرين   1 Saturday 1 October 2022الـسبت 

متحف  يصبح  سوف 
مركز   Powerhouse Ultimo
واحرتايف  جترييب  تعليم 
اإلبداعية  القدرات  ألصحاب 
بفضل رصد 10 ماليني دوالر 
الشريكة  اجلامعة  من  للمتحف 
سدني  جامعة  للمؤسسة، 

   .)UTS( للتكنولوجيا
 Ben الفنون  وزير  ووصف 
بأنها  الشراكة  هذه   Franklin
حكومة  وّظفته  ما  تتّمم  سوف 
نيو ساوث ويلز لتجديد متحف 
وحتيل   ،Powerhouse Ultimo
رائدة يف  Ultimo إىل منطقًة 

الصناعات اإلبداعية.    
»توفر   :Fanklin السيد  وقال 
ضخمًا  دعمًا  الشراكة  هذا 
اإلبداعية  الصناعات  لقطاع 
يف نيو ساوث ويلز يف قلب 
يعززه  باحلياة  نابضة  منطقة 
 Powerhouseلـ املميز  التجديد 

  ».Ultimo

الشراكة  هذه  »إن  وأضاف: 
الفنانني  تدعم   سوف 
ساوث  نيو  يف  اإلبداعيني 
ويلز يف مجيع مراحلهم املهنية 
وتسهم بشكل كبري يف تعزيز 
التصميم  قطاعّي  صورة 
على  األسرتاليني  واألزياء 

الصعيد الوطين والعاملي.« 
وقال وزير املهارات والتدريب 
هذه  إن   Alister Henskens
على  دليل  خري  هي  الشراكة 
التعليم  يف  اجلامعة  مسعة 
القائم على املمارسة العملية. 
 :Henskens السيد  وقال  
الذي  االستثمار  هذا  »إن 
وظفته جامعة UTS سوف يوّلد 
للطالب  رائعة  مهنية  فرصًا 
واحملرتفني الناشئني يف أحناء 
نيو ساوث ويلز على الصعيد 
إلنشاء  واإلقليمي  احمللي 
مهارات  وتطوير  ارتباطات 
الصناعي  القطاع  مع  ثابتة 

شراكة بني متحف PoweRHoUSe وجامعة UTS لتعزيز  قطاع الصناعات 
اإلبداعية يف نيو ساوث ويلز

ختدمهم يف االخنراط بصناعات 
العصر اإلبداعية العاملية.«  

 UTS وقال نائب أمني جامعة
 Andrew الربوفسور  ورئيسها 
الشراكة  هذا  إن   Parfitt
ستوفر جتارب صناعية إبداعية 
عالوًة   UTS لطالب  وعملية 
أحناء  مجيع  يف  الطالب  على 

نيو ساوث ويلز. 
 :Parfitt الربوفسور  وأضاف 
املشاركة  على  القدرة  »إن 
وإنشاء  املرافق  استخدام  يف 
الطالب  بني  تعاون  صالت 
املتحف  وموظفي  والباحثني 
سوف  اإلبداعية  والصناعات 
ترفع مستوى النتاج الصناعي 
ساوث  نيو  يف  اإلبداعي 

ويلز.« 
التنفيذية  املسوؤلة  وقالت 
 Powerhouse ملتحف  العليا 
السيدة Lisa Havilah إن هذه 
توّفر منّصة لتنشيط  الشراكة 

أعيد  اليت   Ultimo منطقة 
تقديم  طريق  عن  إحياؤها، 
وبرامج  ومهرجانات  حفالت 

صناعية ضخمة.  
 :Havilah السيدة  وتابعت 
التعاون  هذا  يرفع  »سوف 
 Powerhouse Ultimo تركيز 
األزياء  على  املتجّدد 
ربط  خالل  من  والتصميم 
واحملرتفني  بالباحثني  املتحف 
االبتكار  جمال  يف  الطليعيني 
سوف  ومعًا،  التصميم.  يف 
 UTSو   Powerhouseيستحدث
يف  املستوى  عاملية  منطقة 
قلب  اإلبداعية يف  الصناعات 
نشكر  التجاري.  وسط سدني 
UTS على استثمارها الرؤيوي 
 Powerhouse مستقبل  يف 

  ».Ultimo

 emma اإلعالمية:  لالتصاالت 
Dunn | 0427 292 170

االتصاالت  شركة  تعرضت 
 ،optus أوبتس  األسرتالية 
أدى  هائل،  إلكرتوني  هلجوم 
اخلاصة  البيانات  اخرتاق  لـ 
عميل،  ماليني   10 حبوالي 
وتواريخ  األمساء  ذلك  مبا يف 
وتفاصيل  والعناوين  امليالد 

االتصال.
صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
الربيطانية،   »dailymail«
السبب  يكون  أن  املرحج  من 
الرئيسي وراء اخرتاق معلومات 
10 ماليني شخص، هو خطأ أحد 
املعلومات،  تكنولوجيا  مربجمي 
بشن  للهاكرز  مسح  ما  هو 
على  هائل  إلكرتوني  هجوم 

خوادم شركة »أوبتس«.
ويعتقد أن اخلرق وهو األكرب يف 
تاريخ أسرتاليا، مسح للقراصنة 
بالوصول إىل تفاصيل بعض 
العمالء من بينها أرقام جوازات 
القيادة  وأرقام رخصة  السفر 
اإللكرتوني  بريدهم  وعناوين 
وتواريخ  املنزل  وعناوين 

امليالد وأرقام هواتفهم.
االتصاالت  شركة  وقالت 
األسرتالية، اليت تعد ثاني أكرب 
مزود للخدمة يف البالد، إنه مل 
يتضح حتى اآلن من املسؤول 
السبب  أو  اهلجوم  هذا  عن 
وراءه، حيث يبدو أن االخرتاق 
جاء من عدة دول أوروبية يف 

وقت واحد.

هذا  القرصنة  واستهدف 
احلساسة  املعلومات  األسبوع 
عن طريق اخرتاق جدار احلماية 
مل  ولكن  بالشركة،  اخلاص 
أو  مرور  كلمات  أي  تتعرض 
للخرق،  مصرفية  معلومات 
حيث متكن املتسللون من فتح 
العمالء  هوية  بيانات  قاعدة 
اخلاصة بـ optus على شبكات 
أخرى، مما مسح هلم بالوصول 
ماليني   9.8 معلومات  إىل 

مستخدم من خارج الشركة.
التنفيذية  املديرة  وأكدت 
لشركة »أوبتوس«، كيلي باير 
روزمارين، أن تفاصيل الدفع 
وكلمات مرور احلساب مل يتم 
عناوين  أن  مضيفة  اخرتاقها، 
تأتي  باملخرتقني  املرتبطة   IP
األوروبية  البلدان  خمتلف  من 
إلخفاء آثارهم، مما يشري إىل 
أنه من احملتمل أن يكون وراء 
هذا اخلرق منظمة هاكرز متطورة 

من روسيا أو الصني.
»أوبتوس«  وأوضحت 
الدفع  تفاصيل  أن   ،optus
مل  احلساب  مرور  وكلمات 
اخلدمات  وأن  اخرتاقها،  يتم 
مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة 
تتأثر  مل  املنزلي،  واإلنرتنت 
أن  وأكدت  األمين،  باخلرق 
املكاملات الصوتية مل تتعرض 
للخطر، وأن خدماتها ظلت آمنة 

لالستخدام والتشغيل.

اخرتاق معلومات 10 ماليني شخص.. 
هجوم إلكرتوني يستهدف شركة 

اتصاالت كربى التحقيق  يف  جهد  أي  ُيدخر  ال 
 optus عمالء  سجل  خرق  يف 
التحقيقات  مكتب  انضم  حيث 
الفيدرالي األمريكي إىل الشرطة 
يف  األسرتالية  الفيدرالية 

التحقيق يف احلادث املقلق.
مارك  العام  املدعي  كشف 
الدولي  التعاون  عن  دريفوس 
فيه  ألغت  الذي  الوقت  يف 
اخلرق  وراء  تقف  اليت  اجملموعة 
أنها  وادعت  مالي  مببلغ  طلبا 
حذفت سجالت 11 مليون عميل 
كانت قد حصلت عليها من موقع 

شركة االتصاالت.
إنه  للربملان  دريفوس  وقال 
حكومية  استجابة  إطالق  مت 
الشرطة  تعمل  ال  حيث  كاملة 
احلكومة  مع  فقط  الفيدرالية 
أيًضا  وقطاع االتصاالت ولكنها 
التحقيقات  مكتب  مع  تتعاون 

الفيدرالي األمريكي.
عن  العام  النائب  أعرب  كما 
قلقه من أن optus مل تبلغ أنه 
 Medicare مت الكشف عن أرقام

يف اخلرق.
الدفاع  باسم  املتحدث  ووصف 
هاسيت  أندرو  املعارضة  عن 
بأنه  االخرتاق  على  احلكومة  رد 

»باهت وبطيء«.
اخلارجية  الشؤون  وقال متحدث 
سيمون  الظل  حكومة  يف 
برمنغهام واملتحدث باسم األمن 
الظل  حكومة  يف  اإللكرتوني 
إن  بيان  يف  باترسون  جيمس 
اإللكرتوني  االخرتاق  »ضحايا 
لشركة optus جيب أال يضطروا 
إىل االنتظار أو دفع مبالغ كبرية 
معلوماتهم  لتأمني  الرسوم  من 
جواز  على  واحلصول  الشخصية 

سفر جديد«.
تقف  اليت  اجملموعة  ألغت  وقد 
طلبا  املعلوماتي  اخلرق  وراء 
أنها  وادعت  مالي  مبلغ  لدفع 
حذفت سجالت 11 مليون عميل 
كانت قد حصلت عليها من موقع 

شركة االتصاالت.
مزعومة  حماولة  بعد  ذلك  يأتي 
مليون  دفع  على   optus إلجبار 
مليون   1.54( أمريكي  دوالر 
بعد  اجلمعة  يوم  حبلول  دوالر( 
جمموعة  اجملموعة  أصدرت  أن 
للعمالء  حساسة  تفاصيل 
األسرتاليني يف منتدى للبيانات 

املخرتقة.
مت  اليت  املعلومات  تتضمن 
غري  بشكل  عليها  احلصول 
السفر  جوازات  أرقام  قانوني 
ورخص القيادة وتواريخ امليالد 
لباحث  وفًقا  املنازل  وعناوين 
والكاتب  اإللكرتوني  األمن 

 ISMG جريميي كريك من شركة
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مت  اليت  البيانات  ظلت  وقد 
موجودة  الثالثاء  يوم  نشرها 
على اإلنرتنت حتى الساعة 1.30 

مساًء بتوقيت سيدني.
وقد وصف نائب رئيس الوزراء 
البيانات  خرق  مارلز  ريتشارد 

بأنه »جرس إنذار«.
ما  أن  هي  »احلقيقة  وقال: 
حدث خالل األسبوع املاضي كان 
للشركات  إنذار  جرس  مبثابة 

األسرتالية«.
الفيدرالية  الشرطة  »تبذل 
األسرتالية اآلن كل ما يف وسعها 
التحقيق اجلنائي، ولكن  ملتابعة 
هؤالء   optus لعمالء  حًقا  املهم 
هو اخلطوات اليت يتخذونها اآلن 

فيما يتعلق بأمنهم.«
قال السيد مارلز إنه من املهم 
للعمالء عدم النقر على الروابط 
والتحقق من مصادر مواقع الويب 
املعلومات  عن  الكشف  وعدم 

الشخصية عرب اهلاتف.
»اآلن سنواصل العمل عن كثب 
مع optus ومع الشركات األخرى 
يف قطاع االتصاالت والقطاعات 
مبا  االقتصاد،  داخل  األخرى 
من  للتأكد  البنوك،  ذلك  يف 
شيء  بكل  القيام  نستطيع  أننا 
املقلق  احلدث  تأثري  لتقليل 

للغاية.«
قالت  الثالثاء،  صباح  بيان  يف 
كلري  الداخلية  الشؤون  وزيرة 
إزاء  للغاية  قلقة  إنها  أونيل 
مبشاركة  تفيد  اليت  التقارير 
يف  مبا  الشخصية  املعلومات 
إما  الطبية  الرعاية  أرقام  ذلك 

جماًنا أو مقابل مبلغ مالي.
وقالت: »مل يتم اإلبالغ أبًدا أن 
أرقام الرعاية الطبية بأن تشكل 

جزًءا من املعلومات املخرتقة«.
اهلجوم  منع  ميكن  كيف 

اإللكرتوني؟
قال وزير اخلدمات احلكومية بيل 
إىل  حباجة   optus إن  شورتني 

القيام بعمل أفضل.
 Nine Network لـ  صرح  وقد 
لي  قيل  ما  على  Today: »بناًء 
يكفي...  ما   optus تفعل  مل 
تكون  أن  عمالئها وجيب  حلماية 
أعتقد  اجتهاًدا..  أكثر  متابعتهم 
أن الوقت قد حان لـ... إصالح 
ببياناتنا  االحتفاظ  لكيفية  كبري 

من قبل الشركات الكربى«.
جهدنا  قصارى  نبذل  »حنن 
ولكن  املخرتقني  على  للقبض 
ليس هناك شك يف أن دفاعات 
غري  علمت  كما  كانت  الشركة 

كافية«.

مكتب التحقيقات الفيدرالي األميكي ينضم 
 oPTUS إىل التحقيق يف خرق بيانات

واملقرصنون يسحبون طلبا بفدية مالية

أعلن وزير الصحة مارك بتلر إن 
جرعات  على  حصلت  أسرتاليا 

كافية من لقاحات كوفيد-19.
احلكومة  إن   ABC لشبكة  وقال 
اللقاحات  على  احلصول  حتاول 
احلديثة من خالل عقودها احلالية 

مع فايزر وموديرنا.
حاليًا  »لدينا  باتلر:  وقال 
اتفاقيات مع نوفافاكس وفايزر 
الرتتيبات  بشأن  ومودرنا 
عام  وحتى  الصيف  مدار  على 

.»2023

وزير الصحة مارك يؤكد أن أسرتاليا لديها لقاحات كافية
يرد  الصحة  وزير  وكان 
اليت  املستقلة  املراجعة  على 
السابقة  الصحة  وزيرة  أجرتها 
الربوفيسورة جني هالتون بشأن 
كوفيد- وعالجات  لقاح  شراء 

.19
أنه  هالتون  الربوفيسور  وقالت 
يف  النظر  أسرتاليا  على  ينبغي 
خيار احلصول على لقاح موديرنا 
العقد  ينتهي  حيث   2023 لعام 
املصنعة  الشركة  مع  احلالي 

لألدوية يف نهاية العام.
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بها  ستتقّدم  دعاوى  موجة  احملامني  نقابة  إفتتحت 
نقابات املهن احلّرة، يف األيام املقبلة، ضّد املصارف 
وجمالس إداراتها مطالبة باسرتداد ودائعها، استنادًا 
املصرف  اعتبار  للقضاء  جتيز  قانونية  مواد  إىل 
على  االحتياطي  احلجز  إلقاء  وتتيح  مفلسًا  املتخّلف 
أمواله وتعيني إدارة مؤقتة له. هذه الدعاوى تتيح 
للمودعني أيضًا أن حيذوا حذو النقابات وفق األحكام 

نفسها.
نقابات  من   18 تستعّد  احملامني،  نقابة  خطى  على 
ضد  مجاعّية  قانونّية  دعاوى  إلقامة  احلرة  املهن 
املصارف ممثلًة برؤساء جمالس إداراتها. ومن املقّرر 
أّن ختتار كل نقابة مصرفًا واحدًا إلقامة دعوى ضّده 
مستحقاتها،  من  جزء  بدفع  ُيلزمه  إنذار  إرسال  بعد 
النقابة بدعوى  السداد، تتقّدم  ويف حال ختّلفه عن 
القضايا  يف  الناظرة  االبتدائية  املدنّية  احملكمة  يف 

اإلفالسّية.
القانون  من  الرابعة  املادة  إىل  الدعاوى  وتستند 
املادة 489 من قانون  الرقم 67/2 وتعديالته وإىل 

لينا فخر الدين

على العقار معاملة، ما مينع صدور اإلفادة العقارّية«، معربًا عن 
اعتقاده بأّن هذه املعامالت هي عملّيات بْيع.

ُمرّبر وسنتحّرك  »غري  القضاة  اعتكاف  أن  يرى  الذي  كسبار، 
يف حال مل يفّك القضاة إضرابهم من األمم املتحدة ونزول«، 
شّدد على أنه »ال مُيكن تربئة اعتكاف القضاة، إذ إن بعضهم 
حاكم  وضّد  املصارف  ضّد  الدعاوى  عرقلة  أجل  من  يعتكف 
مصرف لبنان. وما يؤكد ذلك هو عدم حتّرك السلطة إزاء هذا 

اإلضراب، ألنه من مصلحتها أصاًل«.

 كسبار: تعرّضنا لكثري من اإلغراءات وُقدّمت لنا تسهيالت لثنينا عن 
رفع دعاوى

وكانت نقابة احملامني قد تقّدمت بدعوى ضد مصرف »فرست 
ناشونال بنك« )ممثاًل برئيس جملس اإلدارة رامي النمر( الذي 
بالدوالر  دائن  حساب  بينها  ومن  حسابات،  عّدة  فيه  متلك 
األمريكي بقيمة 5 ماليني دوالر. ويف 18 متوز املاضي، طلبت 
النقابة من املصرف تسليمها جزءًا من وديعتها )مليون دوالر 
أمريكي( فتمّنع عن تسديد املبلغ رغم استحقاقه بسبب حالة 
التوّقف عن الدفع اليت يتخّبط بها. فيما غّضت النقابة النظر 
عن تقديم دعوى حبق إدارة مصرف »االحتاد املصريف« الذي 

ما إن تلّقى اإلنذار حتى قام بدفع املبلغ املطلوب.
عليه  املّدعى  املصرف  أن  إىل  دعواهم  يف  احملامون  وأشار 
»يف حالة توقف عن الدفع، وهو عاجز عن تسديد دين اجلهة 
املّدعية ورّد الودائع خاصتها، رغم أن هذا الدين ثابت وأكيد 
إذ  اخلصوص.  بهذا  »باجتهاداتها  احملكمة  مذّكرة  ومستحق«، 
طّبقت أحكام هذا القانون على عّدة مصارف ومنها بنك املشرق 
الشركة  مبكو  بنك  عام 1991،  االزدهار يف  بنك  عام 1990، 
احملامون  1991«. وشّدد  عام  األوسط يف  للشرق  املصرفية 
يف منت الدعوى على أن »هذا القانون ليس عقوبة حبّد ذاته، 
وخصوصًا أّنه مّيز بني املؤّسسة املصرفّية وبني القّيمني عليها 
وأن اهلدف منه هو من جهة محاية املؤّسسة املصرفية، ومن 
جهة ثانية محاية حقوق املودعني«. وطالب احملامون بـ«إعالن 
الدفع وفقًا ألحكام  متوّقفًا عن  بنك  ناشونال  مصرف فرست 
ضمن  برّية  جتارة   489 واملادة   2/67 القانون  من   4 املادة 
املهلة القانونّية واستطالع رأي حاكم املصرف املركزي لُيصار 
إىل تعيني جلسة علنّية ُيصار من خالهلا إىل إعالن املّدعى عليه 
الدفع وتعيني مدير مؤّقت وترتيب كل املفاعيل  متوّقفًا عن 
القانونّية املنصوص عليها يف القانون الرقم 2/67 وتعديالته 
املنقولة  أموال املصرف  احلكمي على  االحتياطي  احلجز  وإلقاء 
وغري املنقولة. كذلك استطالع رأي النيابة العامة االستئنافّية 
يف بريوت، وإال الطلب منها اختاذ القرارات الالزمة والرامية 
إىل منع سفر رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ومفّوضي املراقبة 

واملديرين املمثلني للمصرف«.

نقابتا األطباء واملحاسبة ترفضان املقاضاة!
القضاء،  إىل  التوّجه  رفضتا  احلرة  املهن  نقابات  من  نقابتان 
أعضاء  انقسم  اليت  بريوت  يف  األطباء  نقابة  هي  إحداهما 
دون  من  هلا،  حتمسوا  و6  الدعوى  رفضوا   6 بني  جملسها 
بعدم  مكتفيًا  مرجح  أن صوته  رغم  النقيب ساكنًا،  حُيّرك  أن 
يرى  اليت  احملاسبة  خرباء  نقابة  فهي  الثانية  أما  التصويت! 
البعض أن »عددًا من أعضائها سُيالحقون أصاًل يف حال مالحقة 

املصرفيني الشرتاكهم يف اجلرائم نفسها«.
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دعاوى مجاعية للنقابات: أعلنوا إفالس املصارف
نقيب احملامني: اعتكاف بعض القضاة هدفه محاية احلاكم واملصرفيني
نقابات املهن احلّرة تقاضي املصارف وتطلب إعالن إفالسها

التجارة الربية. املادة األوىل، تشرتط إلعالن إفالس شخص ما 
»أن يكون تاجرًا، وأن يكون يف حالة توقف عن الدفع« وهو 
ما جييز للدائن »التقّدم بطلب إعالن املصرف املعين متوقفًا 
يف  »يعترب  أنه  إىل  فتشري  الثانية،  املادة  أما  الدفع«.  عن 
حالة اإلفالس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارّية، وكل 
تاجر ال يدعم الثقة املالية به إال بوسائل يظهر جبالء أّنها غري 

مشروعة«.
دعاوى  احلّرة  املهن  نقابات  سرتفع  املوّحدة  الصيغة  بهذه 
احتاد  نقباء  أمس  عقد  الغاية،  وهلذه  املصارف.  ضّد  مجاعية 
نقابات املهن احلّرة اجتماعًا تنسيقيًا يف مركز نقابة احملامني، 
املهندسني  ونقيب  كسبار  ناضر  احملامني  نقيب  من  بدعوة 
عارف ياسني، واتفقوا على تفاصيل تقديم الدعاوى. وفيما 
الدعاوى،  كانت نقابة احملامني يف بريوت سّباقة يف تقديم 
من املرتقب أن تتقّدم نقابة احملامني يف الشمال بدعوى مماثلة 
خالل أيام، على أن تتبعها نقابة املهندسني ثم نقابة املمرضني 
واملمرضات اليت أرسلت إنذارًا للمصرف املعين استباقًا للدعوى. 
وسيفتح ذلك الباب أمام باقي املودعني للتقّدم بدعاوى وفقًا 
يف  األساسية  العقبة  تتمّثل  فيما  نفسه،  القانوني  للنموذج 
االعتكاف القضائي، إذ إن الدعاوى ستسجل يف قلم احملكمة، 
لكن لن تتخذ أي إجراءات قبل فّك القضاة إضرابهم عن العمل، 
أو  باإلنذارات  تبليغ املصارف  إمكانية  أّثر على عدم  ما  وهذا 

الدعاوى كما حصل مع نقابة احملامني.
أشهر«،  منذ  تقدميها  يفرتض  »كان  احملامني،  نقيب  حبسب 
الفتًا إىل »أننا بدأنا من الصفر منذ 10 أشهر، فشّكلنا جلنة 
متخصصة من 12 حماميًا إىل جانب املرصد )املكّون من خرباء 
ماليني واقتصاديني(، عكفت على درس كل اخليارات املتاحة 
وبعد  اإلداري.  إىل  العدلي  إىل  اجلزائي  القضاء  من  أمامنا 
دراسات واستشارات، ارتأت أن الطريقة األسلم هي الذهاب 
حنو احملكمة املدنّية االبتدائية الناظرة يف القضايا اإلفالسّية«. 
ويؤكد لـ«األخبار« أن النقابة حسبت خطواتها جّيدًا قبل التوّجه 
حنو القضاء، »وحتى ال ُيقال إن هدفنا هو اإلجهاز على القطاع 
املصريف، عقدنا الكثري من االجتماعات مع الرؤساء واملسؤولني 
وحتى جمالس إدارات املصارف ووكالء الدفاع عنهم، وبعدما 
استنفدنا كّل الطرق قررنا االنتقال إىل القضاء. كما تعّرضنا 
لكثري من اإلغراءات لثنينا من مقاضاة املصارف مقابل تقديم 
حاًل شاماًل  املصارف  ُتقّدم  أن  هدفنا  لكن  للنقابة،  تسهيالت 
لكل نقابات املهن احلّرة واملودعني السرتجاع حقوقهم، إذ إن 
األمر ال يقتصر على نقابة احملامني، وخصوصًا أننا نقابة احلّق 
والقانون«. وعن أحكام القانون الرقم 67/2 الذي ُيلزم املّدعي 
بتبليغ حاكم مصرف لبنان حتى يبدي مالحظاته، يوضح كسبار 
أن »احلاكم يبدي مالحظاته ال أكثر وال أقل، ولكن القرار بيد 

القضاء«.
للدعوى  التحضري  اللجنة يف  أشهر قضتها  عن  كسبار حتدث 
و«مّدة مماثلة لتقديم اإلنذار اخلطي إىل املصرف، إذ مل نتمكن 
من ذلك إال بعد اتصاالت شخصية تطلب من املوظف املعين 
احلضور إىل وظيفته لتسلم اإلنذار، واألمر نفسه ينطبق أيضًا 
على تقديم الدعوى«، حمّذرًا من أن التسويف يف هذا امللف خطري 
جدًا، وخصوصًا أنه ميلك معلومات ُتشري إىل أّن بعض أعضاء 
والعقارات  األمالك  بتهريب  يقومون  املصارف  إدارة  جمالس 
على  للحصول  تقّدم حمامون  كلما  أنه  »بدليل  اليت ميلكونها، 
إفادات عقارّية ختص هؤالء األعضاء يكون اجلواب بأّنه جتري 

بلدات  إحدى  يف  الكهرباء  مبجيء  لبنانيون  مواطنون  إحتفل 
بوصول  احتفاًء  فرحني  وزغردوا  ودبكوا  رقصوا  الشمال. 
قت الفرحة  التيار الكهربائي املقطوع عن البلدة منذ أشهر. ُوثِّ
يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشر  ساخر  بفيديو 
األيام املاضية. هؤالء املواطنون، وكثريون مثلهم يف قرى 
الشمال، هم من يشّدون الرحال يف مراكب املوت حبثًا عن 
حياة. أبسط متطلبات احلياة هنا مفقودة. املاء والكهرباء عملٌة 
نادرة. ربطة اخلبز مل تعد يف متناول اجلميع. البطالة تفتك 
بالشباب. من ميرض من األهالي، ال جيد مستشفى تستقبله. 
ومن يدخل املستشفى، ال جيد سبياًل لتأمني نفقات العالج. 
الدولة عاجزة عن توفري  السرطان ميوتون من األمل.  مرضى 
الدواء للمصابني بالداء اخلبيث. أما ما توافر منه يف السوق 
ر بالعملة الصعبة. ُتسّجل  السوداء، فصعب املنال لكونه ُيسعَّ
منازهلم  من  ُيطردون  الذين  األهالي  من  بالعشرات  شكاوى 
املستأجرة لعجزهم عن سداد إجيارها للمالكني. حوادث السلب 
والسرقة باتت يومية. إطالق النار حيصل على أتفه األسباب. 

الدولة غائبة متامًا. هنا تتساوى احلياة مع املوت.

ملاذا يغامرون؟
هل  املستفيد.  عن  السؤال  قبل  األسباب،  عن  أواًل  الكالم 
هناك عصابات للتهريب؟ بالطبع نعم. هم ممن ُيطلق عليهم 
السبب  عن  السؤال  مينع  ال  هذا  لكّن  األزمات.  جتار  اسم 
الذي يدفع أبًا إىل محل ابنته فيما تتأّبط األم رضيعها، على 
منت مركب قد تتكّسر أخشابه ليغرق يف أي حلظة ويبتلعهم 
خياطرون  بأنهم  علمهم  مع  التجربة  هؤالء  ُيكّرر  ملاذا  البحر؟ 
بأرواحهم وفلذات أكبادهم؟ فهذه احلوادث تتكّرر منذ املأساة 
األوىل اليت تشتهر بـ«حادثة قبعيت« يف العام 2014، واليت 
غرق جّراءها العشرات أثناء حماولتهم اهلرب عرب البحر باجتاه 

أسرتاليا.
»ما أجربهم على ُمّر املوت غرقًا، هو األمّر منه«، بهذه العبارة 
احلال.  واقع  قّصار  زاهر  العّكارية  ببنني  بلدة  يلّخص خمتار 
مركب  على  مكان هلم  ما ميلكون حلجز  كّل  يبيعون  كثريون 
بني  التذكرة  يرتاوح سعر  املصري.  رحلة جمهولة  املوت يف 
يستميتون  لكنهم  الواحد،  للشخص  دوالر  آالف   5 إىل   3
لتوفريها. أحد أهالي الضحايا يسأل نفسه وجُييب: يتهموننا 
مل  لكنهم  وأهلنا،  بأنفسنا  لنخاطر  املسؤولية  وقلة  باجلنون 
يذوقوا ما نقاسي كل يوم. صحيح قد تدفع العائلة مبلغ 10 
هذا  لكن  الرحلة،  تكلفة  دوالر  ألف   15 وأحيانًا  دوالر  آالف 
املبلغ، وهو كل ما متلك هذه العائلة، ال يكفي إلنشاء مشروع 
أو استثمار. وإن سّلمنا جداًل بأّنه يكفي لفتح مشروع، فهو 
حمكوم بالفشل يف بلد األزمات. هل ننتظر لنموت ببطء؟ هل 
ستكفينا هذه األموال إن دخل أحد منا املستشفى أو تعّرض 
حلادثة؟ ما أسهل الكالم. لذا عوضًا عن املخاطرة، ُيقامر هؤالء 

بأمل ضئيل بأن تكون احلياة »هناك« أكثر رمحة من هنا.
عصابات صغرية

وال  األمنية.  املصادر  حبسب  املافيا،  مبعين  مافيا  يوجد  ال 
هناك  لكّن  سلفًا،  حّمددة  ورحالت  منظمة  مراكب  يوجد 
عن  يبحثون  وصيادون  مهّربون  عناصرها  صغرية  عصابات 
جيمعون  ثالثة،  أو  شخصني  مع  الفكرة  تبدأ  السريع.  الربح 
الركاب واألموال إىل أن يكتمل النصاب. ويف معظم عمليات 
التهريب، ستجد على منت املركب الذي جلبه املهّرب، ابنه 
قّرر  الذي  اليائسني  هؤالء  أحد  أيضًا  هو  ووالدته!  وزوجته 
كانوا  املهربني  والنجاة. فكثرٌي من  الكسب  املقامرة. هدفه 
اهلجرة،  موجات  بدء  ولدى  »الفلوكة«.  منت  على  صّيادين 
التحقوا بالركب. مثن املركب، تبعًا لنظافته، يرتاوح بني 40 
أن  بعد  املركب  املهّربون  أمريكي. يشرتي  دوالر  ألف  و50 
حُيسم  دوالر.  ألف   500 أو   400 بني  ترتاوح  مبالغ  جيمعوا 
منها مبالغ مالية كبرية ُتدفع لعناصر أمنية لغض النظر عنهم 
وتأمني الِسّكة يف البحر للمرور بسالم من دون تضييق من 

دوريات خفر السواحل.
غرق مركب اهلاربني على سواحل طرطوس كان كارثة جديدة 
تضاف إىل سجل لبنان األسود. وقد أصدرت مديرية املخابرات 
بيانًا ذكرت فيه أنها أوقفت املواطن )ب.د.( »لالشتباه يف 
ثبت  وقد  البحر.  عرب  غري شرعيني  مهاجرين  بتهريب  توّرطه 
نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط يف تهريب مهاجرين 
غري شرعيني عرب البحر... وقد اعرتف باإلعداد لعملية التهريب 
عن  أسفرت  واليت  البحر  عرب  إيطاليا  إىل  لبنان  من  األخرية 
غرق املركب قبالة الشواطئ السورية. ويستمّر التحقيق مع 
القضاء  بإشراف  أفرادها  لتوقيف  الشبكة  ومتابعة  املوقوف 
املختص«. ورغم أّن هذا البيان حتدث عن شبكة تهريب، إال 
أّن معظم أهالي الضحايا الذين تواصلت معهم »األخبار« كانوا 
يؤكدون أّن أفرادًا منهم من كانوا ُيقنعون البحارة واملهّربني 

بتنظيم الرحلة للهرب من لبنان.

 مراكب املوت حبثاً عن احلياة!
رضوان مرتضى
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تركية وحاجة  روسي  مطلب  دمشق..  على  الرتكي  االنفتاح 

عام 2017، قامت روسيا بتزويد أنقرة بصواريخ »إس 400«، ثم 
أصبحت تركيا ضامنًا يف منصة أستانا السورية إىل جانب روسيا 
وإيران. وهنا، بدا واضحًا أن أهداف تركيا يف سوريا اختلفت.

شهدت العالقات السورية الرتكية يف اآلونة األخرية بداية انفراج 
عده البعض مفاجئًا، لكنه، ومن الناحية العملية والسياسية، مل 
حيمل أي مفاجآت، انطالقًا من أن السياسة ال حيكمها إال مبدأ 
واحد هو املصلحة. واملصلحة مفهوم متغري متبدل؛ فمن الناحية 
النظرية، تعرف بأنها »األمن القومي للدولة«، لكنها من الناحية 
وشخصية  )حزبية  وطنية  غري  أخرى  باجتاهات  تذهب  العملية 

وانتخابية(. 
من  الرتكي  املوقف  التغري يف  فهم  ميكن  الزاوية،  هذه  ومن 
سوريا، الذي مل يكن جديدًا، لكنه أصبح يف اآلونة األخرية مطلبًا 
تركيًا أكثر من كونه سوريًا؛ فالعام القادم سيشهد انتخابات 
االقتصادي  الوضع  مع  بالتزامن  تركيا،  يف  وبرملانية  رئاسية 
حنو  الرتكية  اللرية  فقدت  البالد،  فقد  تعيشه  الذي  الصعب 
90% من قيمتها خالل السنوات الثالث األخرية،  وجتاوز التضخم 

.%80
 لقد كان االقتصاد الرتكي يف املرتبة الـ17 عامليًا عند وصول 
حزب العدالة والتنمية إىل احلكم عام 2002، وكان إردوغان قد 
وعد ناخبيه بأن تصبح تركيا يف املرتبة  العاشرة اقتصاديًا يف 
العام 2023، أي يف الذكرى املئوية  لتأسيس اجلمهورية، وهذا 

مل ولن يتحقق.
أنَّ  يعترب  املعارضة،  تغذيه  تركيًا  شعبيًا  مزاجًا  هناك  أّن  كما 
الالجئني السوريني سبب رئيسي من أسباب األزمة االقتصادية 
اليت تعيشها البالد. لذا، ظهرت مطالبات كثرية بضرورة إعادة 

الالجئني السوريني إىل بالدهم، وهو ما تتبناه املعارضة.
ولعلَّ ورقة إعادة الالجئني السوريني هي الورقة األقوى انتخابيًا 
بيد املعارضة، واليت يريد الرئيس إردوغان التقاطها وجتريدهم 
منها قبل فوات األوان، فقد أصبح يتبنى فكرة إعادة الالجئني 
السوريني، وهو الشيء الذي لطاملا نادت به املعارضة، ما جعل 
موقفه هذا مبنزلة اعرتاف خبطأ سياسي وسوء تقدير كان قد 
اقرتفه وحزبه، حني تبنى فكرة إسقاط الدولة السورية، وعمل 
على دعم بعض اجلماعات املتطرفة، لتكون احلاكم املستقبلي 

لسوريا.
 لكنَّ هذا احللم تالشى مع دخول روسيا على خّط األزمة السورية 
ومحاية  الدولة  بقاء  فكرة  وتبّنيها   2015 أيلول/سبتمرب  يف 
مؤسساتها، وهو ما أدركه إردوغان جيدًا، فلم تعد فكرة تغيري 

النظام واردة منطقيًا وواقعيًا بعد ذلك التاريخ.
لذا، تغريت املقاربة الرتكية جتاه امللف السوري كاملة،  وأصبح 
اهتمام أنقرة منصبًا على محاية أمنها القومي ومحاية حدودها، 
وخصوصًا مع صعود تنظيم »داعش«، وإعالن الواليات املتحدة 
وتبّنيها دعم قوات سوريا الدميقراطية بذريعة قتال »داعش«، 
وهو ما أحدث تباعدًا يف املواقف بني الواليات املتحدة وتركيا، 
ليست  »قسد«  الدميقراطية  سوريا  قوات  أنَّ  أنقرة  ترى   إذ 
سوى فرع من  فروع حزب العمال الكردستاني اإلرهابي، وفقًا 

لتصنيفها. 
وبعد العملية االنقالبية الفاشلة اليت حدثت يف تركيا يف حزيران/
يونيو 2016، ونتيجة للموقف الروسي الداعم إلردوغان، حدث 
 أول تفاهم روسي تركي يف امللف السوري. ويف آب/أغسطس 
ذت أنقرة عملية »درع الفرات«، وهي أوىل العمليات  2016، نفَّ
العسكرية الرتكية داخل األراضي السورية، وكان اهلدف منها 
دعم فصائل »املعارضة السورية« لطرد مقاتلي تنظيم »داعش« 

من ريفي حلب الشمالي والشرقي. 
ومل يكن مبقدور تركيا الدخول يف مثلث  جرابلس والباب وأعزاز 
من دون التنسيق مع موسكو آنذاك. ويف كانون األول/ديسمرب 
2016، جرى االتفاق على انسحاب بعض الفصائل املسلحة من 

شرق حلب. 
وعام 2017، قامت روسيا بتزويد أنقرة بصواريخ »إس 400«، 
ثم أصبحت تركيا ضامنًا يف منصة أستانا السورية إىل جانب 
روسيا وإيران. وهنا، بدا واضحًا أن أهداف تركيا يف سوريا 
اختلفت، وأن فكرة إسقاط النظام أصبحت من املاضي، وأصبح 
سقف الطموحات الرتكية هو مشاركة بعض الفصائل املوالية هلا 

يف العملية السياسية املستقبلية يف سوريا. 
األهداف الروسية

لروسيا مصلحة كبرية يف التقارب الرتكي مع دمشق، وخصوصًا 
الستمالة  موسكو  تسعى  إذ  وتطوراتها،  األوكرانية  احلرب  بعد 
أنقرة أو حتييدها على أقل تقدير، فرتكيا دولة يف حلف الناتو 
املعادي لروسيا، وهي متلك ثاني أكرب جيش يف هذا احللف، 
وهلا عالقات اقتصادية مع روسيا، إذ يزيد حجم التبادل التجاري 

بني تركيا وموسكو على 30 مليار دوالر. 
دت  وقد أّدت أنقرة دورًا داعمًا ألوكرانيا يف بداية احلرب، وزوَّ
اجليش األوكراني مبسرّيات بريقدار املتطّورة جدًا اليت تسببت 
خبسائر كبرية للجيش الروسي، وكان هلا دور يف توسع حلف 

الناتو بعدما وافقت على انضمام فنلندا والسويد إليه.
كما أنَّ موسكو تدعم بقاء الرئيس إردوغان يف احلكم، وتسعى 

شاهر الشاهر
وتدعم  السوريني،  الالجئني  مشكلة  حّل  عرب  انتخابيًا  ملساعدته 
ويف  أمريكيًا.  املدعومة  الدميقراطية  سوريا  قوات  من  موقفه 
أنقرة  أصبحت  موسكو،  على  املفروضة  الغربية  العقوبات  ظلِّ 
الرئة اليت يتنفس االقتصاد الروسي منها. لذا، سّهلت موسكو 
متوز/يوليو،   22 يف  إسطنبول  يف  وقع  الذي  احلبوب  اتفاق 
والذي مت بوساطة تركية ورعاية أممية بعد أكثر من 4 أشهر من 

املفاوضات.
املوقف السوري

هناك قراءتان للموقف السوري من التقارب مع أنقرة؛ األوىل 
قرارها  باتوا يسيطرون على  أن حلفاء دمشق  سطحية تفرتض 
إىل  كثريًا  تفتقر  قراءة  وهي  عنها،  نيابة  ويقررون  السياسي 
فهم الواقع وإدراك أبعاده وخباياه، وسوف أورد أدلة وقرائن 

على هذا فيما بعد. 
وهي  واملنطق،  الواقع  إىل  األقرب  فهي  األخرى،  القراءة  أما 
تتلّخص بفكرة أنَّ دمشق، ورغم حاجتها إىل احللفاء يف حربها، 
ورغم التنسيق الكبري بينها وبينهم، حافظت على مسافة حتفظ 
سيادة قرارها السياسي، ما جعلها حمّط انتقاد من حلفائها يف 

كثري من األحيان. 
أحيانًا،  علين  وبشكل  حلفائها،  مواقف  بعض  انتقدت  ها  أنَّ كما 
عرب كتابات وتصرحيات لبعض املسؤولني املقربني إىل السلطة 
واحملسوبني عليها، وخصوصًا فيما يتعلق بالصمت الروسي على 

االعتداءات اإلسرائيلية على دمشق. 
ه لو كان بإمكان حلفاء دمشق )موسكو(  وهنا، نشري أيضًا إىل أنَّ
أن يقرروا بداًل منها، لتم االتفاق بني الرئيسني بوتني وإردوغان 
أعلنوا  األتراك  إردوغان وباقي املسؤولني  وانتهينا، وملا كان 
دعوة دمشق للحوار معهم. وكما قيل وأعلن أنَّ الرئيس بوتني 
ذلك  ألنَّ  دمشق،  مع  حبوار  بالبدء  إردوغان  نصح  قد  كان 
املقبلة. وقد  االنتخابات  تعزيز قوته وحظوظه يف  سيسهم يف 
تكون النصيحة نفسها لدمشق، لكنَّ الروس ال خيفون انزعاجهم 
من  لزائريهم  عنها  يعربون  اليت  السورية  املواقف  بعض  من 
املعارضني السوريني، كما يعربون عنها عرب االنتقادات القاسية 
أحيانًا ضد دمشق، واليت تصدر عن مقربني إىل الكرملني ودوائر 

صنع القرار الروسية وتتناقلها وسائل اإلعالم الروسية.
 كما أن بعض املعارضني السوريني احملسوبني على موسكو، 
والذين يعيشون فيها، مل تستطع حتى اآلن فرضهم يف أي من 
على  اللعب  يف  دمشق  جنحت  كما  السورية.  احلكومية  املواقع 
تناقضات حلفائها واالستفادة منها مبا خيدم مصلحتها الوطنية. 
ويف العودة إىل املوقف السوري من االنعطافة الرتكية حنوها، 
إعادة  بعملية  والبدء  أزمتها  إلنهاء  حاجتها  ورغم  دمشق،  فإن 
السورية،  األرض  كامل  على  واألمان  األمن  واستعادة  اإلعمار 
فإّنها يف الوقت نفسه ال تبدو متحمسة كثريًا إلعادة العالقات 
مع حزب العدالة والتنمية الذي لن يستطيع أن يقدم هلا أكثر مما 

ستقدمه املعارضة الرتكية فيما لو وصلت إىل احلكم. 
ال  اليت  واملبادئ  الثوابت  إىل  أقرب  ها وضعت شروطًا  أنَّ كما 
ميكن التنازل عنها للشروع يف احلوار مع تركيا، ليست أقل من 
انسحاب اجليش الرتكي من كامل األراضي السورية، وهو مطلب 
حقوق  أبسط  يشكل  ألنه  عنه،  ثنيها  يستطيع  أحد  ال  أن  يبدو 

السيادة وسياسة حسن اجلوار. 
األراضي  داخل  عازلة  منطقة  إقامة  إىل  الرتكية  الدعوات  أما 
املتكررة  تهديداتها  أنَّ  كما  املنال،  بعيد  حلم  فهو  السورية، 
باجتياح سوريا كانت هلا نتائج عكسية، إذ تسببت جبعل قوات 
وكذلك  السورية،  احلكومة  من  أكثر  تقرتب  الدميقراطية  سوريا 

حصلت على املزيد من الدعم والتسليح األمريكي. 
كذلك، إنَّ التقارب مع أنقرة ال حيّل كثريًا من الوضع االقتصادي 
مغريات  هناك  ليست  وبالتالي،  سوريا.  تعيشه  الذي  الصعب 
اقتصادية مرجوة من هذا التقارب يف املدى املنظور على أقل 
السوري  الشعب  بني  تشكلت  نفسية  قطيعة  وهناك  تقدير، 
والرئيس إردوغان، فال ميكن ألحد ختّيل وجوده يف دمشق مثاًل 
املمكن  غري  ومن  البلد،  هذا  تدمري  أجل  من  فعله  ما  كل  بعد 
السماح له بالصالة يف اجلامع األموي بعدما كان حلمه يف يوم من 
األيام أن يؤم املصلني فيه. وال ميكن ملدينة حلب أن تستضيفه 

بعدما أصبح امسه املتعارف فيها »لص حلب«...
على الصعيد الرمسي، أبدى الرئيس السوري بشار األسد عالنية 
عدم رغبته يف مصافحة إردوغان يف يوم من األيام، ومتنى أن 
ترى  فدمشق  بذلك؛  يقوم  أن  سورية  مصلحة  منه  تقتضي  ال 
النجاة  قارب  سيشكل  حصل،  لو  فيما  تركيا،  مع  التقارب  أن 
إلردوغان. لذلك، فهي ليست يف عجلة من أمرها، وال تريد أن 
مقابل ميكنها  إذا كان هناك  إال  تأكيد،  بكلِّ  الدور  هذا  تؤدي 

احلصول عليه، وال يستطيع منافسوه أن يقدموه هلا. 
وبالتالي، فإنَّ مستقبل العالقات بني البلدين مرهون باعتبارات 
على  تركيا  قدرة  ومدى  الدولي،  املشهد  وبتطورات  ذاتية، 
املواقف  وتغيري  آخر،  إىل  مكان  من  القفز  يف  االستمرار 
مع  الرتكية  العالقات  مبستقبل  مرهون  وكذلك  والسياسات، 
الواليات املتحدة، وخصوصًا أن الثبات على املبادئ هو آخر ما 

ميكننا توقعه من الرئيس الرتكي وحزبه احلاكم.

كشف خبري إسرائيلي يف احلرب املالية استخدام »دولة« االحتالل 
احلرب االقتصادية ضد أعدائها يف وقت عجزها العسكري، طارحًا 

غزة منوذجًا عن عمليات جتفيف املنابع االقتصادية.
على مدى العقود املاضية، استخدمت »دولة« االحتالل سالح االقتصاد 
ورقَة ضغط سياسي يف مواجهة الدول وحركات املقاومة، وبدأت 
االنتفاضة  بعد  الفلسطينية  املقاومة  فعلية ضد  استخدامه بصورة 
الفلسطينية األوىل، وصواًل إىل حالة احلصار املفروض على قطاع 
غزة منذ أكثر من 16 عامًا بعد أن سيطرت عليه حركة محاس. ومل 
تتوقف جهود االحتالل عند هذا احلّد، بل حاول تطوير اسرتاتيجية 
من  والقادمة  ِدقة  ْ احملحُ املخاطر  معاجلة  هدفها  غزة،  بقطاع  خاصة 

القطاع، وضمان أطول فرتة هدوء.
العسكرية  اإلضافية غري  األسلحة  أهّم  أحد  االقتصادية  احلرب  َعّد  تحُ
»دولة« االحتالل يف مواجهة املقاومة، فلقد بنت  اليت تستخدمها 
اسرتاتيجيتها للتعامل مع قطاع غزة سابقًا على أساس »إبقاء الرأس 
فوق املاء«؛ مبعنى السماح للمقاومة وحاضنتها بالتنفس فقط من 
اقتصادي  رخاء  أاّل يكون هناك  االنفجار، على  الوصول إىل  دون 

ميكن أن ينعكس إجيابًا على قوة املقاومة.
الفلسطينيني  لربط  عقود،  مدى  على  االحتالل،  »دولة«  سعت 
باقتصادها، حبيث يكون االقتصاد ورقة ميكن استخدامها يف عقاب 
من تريد منهم، وهذا األمر مل تسلم منه منظمة التحرير وحركة فتح 
عند توقيع اتفاقية أوسلو، إذ مت توقيع برتوكوالت اقتصادية عّززت 

ارتباط االقتصاد الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية باالحتالل.
ويف هذا اإلطار، مل يكن مفاجئًا ما كشفه اخلبري اإلسرائيلي يف احلرب 
الذي خدم مدة 30 عامًا يف جمموعة واسعة  املالية، أودي ليفي، 
طلق  من املناصب يف شعبة االستخبارات يف جيش االحتالل وفيما يحُ
عليه »اإلدارة املدنية«، إذ كشف مؤخرًا استخدام »دولة« االحتالل 
احلرب االقتصادية ضد أعدائها يف وقت عجزها العسكري، طارحًا 

غزة منوذجًا عن عمليات جتفيف املنابع االقتصادية.
وعلى الرغم من حماولة ليفي التقليل من مركزية جهود االحتالل يف 
احلرب االقتصادية، فإّنه دعا إىل أن تصبح جناحًا جديدًا يف اجليش 
إىل جوار القوى األخرى اليت متتلكها »دولة« االحتالل، بسبب ما هلا 
من دور مهم يف أي حرب مستقبلية. ويرى أّن احلرب االقتصادية 
ضعف املقاومة من خالل حرمانها من القاعدة االقتصادية  ميكن أن تحُ
الضرر  وإحلاق  االحتالل،  »دولة«  ضد  العسكري  للنشاط  الداعمة 

باألصول االقتصادية ملن يقودون هذا النشاط.
التفكري يف احلرب االقتصادية ضد املقاومة الفلسطينية مل يكن وليد 
األعوام األخرية، بل كان منذ االنتفاضة األوىل، بعد أن استهدفت 
من  كجزء  اإلسالمية  للمقاومة  املالية  امَلصادر  االحتالل  »دولة« 
استهداف البنية التحتية، وحماولة منعها من التمّدد شعبيًا. وتوىّل 
مواجهة  مهّمات  )»الشاباك«(  العام  األمن  وجهاز  االحتالل  جيش 
امَلصادر  مواجهة  املدنية«  »اإلدارة  توّلت  بينما  العسكري،  اجلناح 

املالية اليت تغذي البنية التحتية للجناح العسكري.
أمام  خطابه  يف  البيد،  يائري  االحتالل،  وزراء  رئيس  أقّر  مؤخرًا، 
الفلسطيين،  الشعب  ضد  االقتصادية  باحلرب  املتحدة،  األمم 
وتبّجح مبساومة الفلسطينيني يف قطاع غزة على حتسني وضعهم 
االقتصادي يف مقابل التخلي عن املقاومة، وترك السالح، وتسليم 

اجلنود األسرى.
ني  االقتصاديَّ وخطته  توّجهه  أن  يدرْك  جيدًا  البيد  خطاب  يقرْأ  َمن 
خدم  لغزة مل يأتيا من فراٍغ، بل هما استكمال ملشاريع سابقة استحُ
طرحه  إّن  إذ  سياسية،  أهداف  لتحقيق  االقتصادي  السالح  فيها 
أّنها  االحتالل  »دولة«  ترى  اليت  الظروف  إىل جتاوز  يهدف  األخري 
املقاومة  هزمية  إىل  العسكرية  قوتها  ترمجة  على  فيها  قادرة  غري 

الفلسطينية.
لدى  القرار  صانع  يف  التأثري  ميكن  أّنه  على  البيد  خطة  وتقوم 
املقاومة من خالل ممارسة ضغط شديد جدًا على امَلصادر املالية 
للحركة، وفتح األبواب االقتصادية لألشخاص والفئات البعيِدين عن 
املقاومة، إذ إّن هذا األمر قد حيّد جرأة قيادة املقاومة على الذهاب 

إىل التصعيد.
املالية  امَلصادر  مواجهة  يف  أساليبه  طّور  االحتالل  أّن  رغم  على 
أسلوبًا  املقاومة  ابتدعت  جديدًا،  أسلوبًا  طّور  كّلما  فإّنه  للمقاومة، 
أذكى لتجاوزه، وهو األمر الذي دفعه، خالل األعوام املاضية، إىل 
تغيري جزء من أساليبه، واالضطرار بعد العجز إىل استخدام القوة. 
صادرة والسطو على األموال يف وقف تطور  فبعد أن فشل سالح املحُ
قدرات املقاومة، ذهب إىل اغتيال أحد أبرز الصّرافني، الذين ينقلون 

األموال إىل فصائل املقاومة يف قطاع غزة، يف عام 2018.
احلرب  أّن  تقّدر  االحتالل  »دولة«  األمنية يف  املنظومة  إّن  ختامًا، 
غزة،  قطاع  يف  وحتديدًا  الفلسطينية،  املقاومة  على  االقتصادية 
حالت دون حتول حركة محاس إىل قوة كبرية موازية لقوة »حزب 
اهلل« اللبناني، وتعتقد أّن استمرار بقاء احلركة حتت حالة الضغط 
مواردها  من  قليل  غري  جزء  تسخري  إىل  تضطّر  جعلها  االقتصادي 

املالية يف مساعدة حاضنتها الشعبية وتعزيزها.

عندما  االقتصادية  احلرب 
العسكرية القوة  تعجز 

   أيمن الرفاتي



Page 10صفحة 10     
مــقاالت وتــحقيقات

كاريـش إىل  املـندب  باب  مـن  مـقاومة 
ما بني باب املندب وحقل كاريش، تتسع 
وحلفائها،  »إسرائيل«  لـ  املعادية  اجلبهة 
داخل  كان  سواء  مقاوم،  فعل  وكل 
أو  مقاومًا سياسيًا  فعاًل  كان  أو  فلسطني 
فإنه جييرَّ ملصلحة  فلسطني،  خارج  ثقافيًا 

املعركة األخية.
اليمين  العسكري  العرض  مراقبتك  أثناء 
األخي، ال بّد من أن تشعر بالفخر جتاه ما 
استطاع اليمنيون إجنازه وهم حتت واحد من 
أقسى أشكال احلصار الذي عرفه العامل يف 
العدو  جرائم  فقط  ليس  احلديث؛  العصر 
الغذاء  من  اليمنيني  حرم  الذي  السعودي 
املستشفيات  وقصف  والدواء  والدفء 
هذا  رافق  ما  ولكن  النازحني،  وخميمات 
احلصار من صمت دولي وصل حد التواطؤ. 
ضد  جرائم  يكن  مل  اليمن  جتاه  حدث  ما 
مناهضة  جلنة  وصفتها  كما  اإلنسانية، 
ضد  اإلنسانية  جرائم  كان  بل  التعذيب، 

الشعب اليمين. 
ترافق العرض العسكري مع عرض للسالم 
الشماط؛  مهدي  السيد  أطلقه  يريد(  )ملن 
مصاحل  وحيقق  القوة  على  مبين  سالم 
وإيصال  احلصار،  برفع  اليمين  الشعب 
مصي  وحتديد  األسرى،  وتبادل  الوقود، 
هذه  املوظفني.  رواتب  ودفع  املفقودين، 
الرسالة كانت موجهة إىل مملكة آل سعود، 
لكن رسالة العرض العسكري كانت موجهة 
الواليات  مقدمته  ويف  كله،  العامل  إىل 

املتحدة األميكية.
ال  العسكري  للعرض  العاملي  البعد  هذا 
القدس  اسم  إطالق  رمزية  على  يقتصر 
اجليش  صواريخ  على  األمحر  البحر  واسم 
حمور  قلب  يف  أنه  اليمن  فإعالن  اليمين، 
األمساء  هذه  أنرَّ  ببساطة  يعين  املقاومة 
عن  تعبيًا  جاءت  بل  رمزية،  ليست 
إسرتاتيجية حقيقية قائمة على توسيع جبهة 
املواجهة مع املشروع االستعماري لتمتد من 
باب املندب وحتى حقل كاريش يف املياه 

اإلقليمية الفلسطينية.
يف ظل وهن السيد األميكي، يتسابق يف 
متناقضان،  وحموران  مشروعان  املنطقة 
على  يراهنان  املشروعني  أنرَّ  والطريف 
لتحقيق  املنطقة  يف  األميكي  الرتاجع 

أهدافهما.
احملور الذي تقوده السعودية، والذي برز 
العسكرية  العملية  بداية  بعد  بشكل واضح 
الروسية يف أوكرانيا، عّب عن نفسه برفض 
اإلمالءات األميكية برفع إنتاج النفط، ثم 
باليوان،  للصني  النفط  ببيع  القرار  جاء 
واستعادة  اليمن،  يف  النار  إطالق  ووقف 
عالقاتها مع تركيا بعد التنازل الرتكي عن 

فكرة قيادة العامل السين للسعودية.
دور  تؤدي  اليت  العربية  اإلمارات  أما   
من  أكثر  دت  أكرَّ فقد  املنطقة،  يف  اجلوكر 
بعالقاتها مع روسيا والصني  مرة متسكها 
املالية  املؤسسات  تهديدات  رغم  وإيران، 

الغربية اليت مل تستطع تنفيذ أي منها. 
لكنها  احملور،  هذا  من  جزء  »إسرائيل« 
ليست يف قيادته. يف ظل التهديدات اليت 
تطال هذا الكيان احملاط من مجيع اجلهات 
جناح  فإنرَّ  صاروخ،  مليون  ربع  من  بأكثر 
من  حيميه  لن   %90 بنسبة  احلديدية  القبة 
يف  شاهده  الذي  األمر  شامل،  شبه  دمار 
خيتب  والذي  األسد،  قاعدة  ويف  أرامكو، 

احتماله يف كاريش.
حلفائه  إىل  حيتاج  املأزوم  الكيان  هذا 
والسعودية،  واألردن  كاإلمارات  العرب، 
أكثر من أّي وقت مضى. يعلم اجلميع أن 
بقاء »إسرائيل« اليوم أمر مؤقت، والسبب 
األطراف  حبث  هو  اليوم  لبقائها  الوحيد 
اجلميع،  من  مقبول  هلا  بديل  عن  املعنية 
اليوم  املمكن  الوحيد  البديل  أن  وخصوصًا 

هو املقاومة.
يف ظلِّ هذا البديل املرفوض من األطراف 
يتصاعد  االستسالم،  حمور  يف  الرئيسة 
الذي يبدو  البلد  احلديث عن دور األردن؛ 
كأّنه استعاد بعضًا من عافيته السياسية، 
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بارتفاع  اقتصاديًا،  هشًا  زال  ما  ه  أنرَّ إال 
معدالت الفقر والبطالة وتراجع نسب النمو، 
»هيومن  منظمة  صنفته  بعدما  وسياسيًا 

رايتس ووتش« دولة قمعية.
أنها  بوضوح  وتعلن  أيضًا،  تعاني  مصر 
أزمتها  العربي.  الوطن  بقيادة  معنية  غي 
السياسية  والبنى  مستفحلة،  االقتصادية 
فيها هشة جدًا بعد محلة قمعية طالت مجيع 
اجتماعي  وتوتر  القائمة،  السلطة  خصوم 
بارتفاع  يعب عن نفسه من فرتة إىل أخرى 
والطائفية  الدينية  الكراهية  جرائم  منسوب 

واجلرائم ضد النساء.
مدركًا  املقاومة  حمور  يقف  املقابل،  يف 
بشكل ال يشوبه أدنى شك أنرَّ خصومه مجيعًا 
يف أضعف حاالتهم منذ عقود. ال حيمل هذا 
احملور أوهامًا تدفعه إىل أفعال مغامرة، وال 
يدع ردود األفعال تتحّكم يف اسرتاتيجيته، 
لكنه  بطيء،  بشكل  أهدافه  حنو  يتقدم  بل 

واثق.
استطاع حمور املقاومة خالل العقدين األخيين 
فرض نفسه ليكون صاحب الكلمة األخية يف 
كل املشاريع اليت تتعلق باملنطقة؛ من حرب 
كامل  بتنسيق  احملور  خاضها  اليت   ،2006
 - اإلسرائيلي   - األميكي  املشروع  ليهزم 
إىل  املقاومة،  ظاهرة  بإنهاء  السعودي 
احلرب على سوريا اليت أفشل فيها مشروعًا 
قاعدة  توسيع  واستطاع  ضخمًا،  استعماريًا 
حلفائه من خالل التحالف مع دول مثل روسيا 
قوة  لتستمر  وباكستان،  واهلند  والصني 
هذا احملور بالتصاعد إىل درجة فرض معها 
شروطه بشكل شبه تام فيما يتعلق برتسيم 

احلدود البحرية بني لبنان وفلسطني.
أنرَّ  اهلل  نصر  حسن  السيد  إعالن  كان  لقد 
عني املقاومة على كاريش وعلى الصواريخ 
احلقل،  العمل يف هذا  تأجيل  كافيًا إلعالن 
بعدما كان مقررًا البدء به يف األسبوع األول 

من أيلول/سبتمب اجلاري.
خضوعه  عن  لبيد  ليائي  نتنياهو  قاله  ما 
انتخابية،  مزايدة  ليس  اهلل  حزب  لشروط 
متّكنه  حال  نتنياهو يف  من  طرف  إخالء  بل 
من تشكيل حكومة بعد االنتخابات القادمة، 
ألنه سيضطر إىل اخلضوع للشروط نفسها، 
فهو يعلم أن تهديدات حمور املقاومة قابلة 
سوف  إسرائيلي  رد  أّي  وأّن  للتنفيذ، 
حترير  احتماالتها  أحد  يعّد  معركة  يستدعي 
أجزاء من اجلليل الفلسطيين على يد املقاومة 
العربي  الصراع  إعادة  يعين  ما  وحلفائها، 
اإلسرائيلي إىل املربع األول: حرب 1948. 

تشّكل  بنيوية  مشاكل  »إسرائيل«  تعاني 
املشاكل  هذه  تتعّلق  ال  لوجودها.  تهديدًا 
بل  فحسب،  هلا  العربي  الشعيب  بالعداء 
على  تقوم  كدولة  ببنيتها  أيضًا  تتعلق 
مهاجرين متعددي االنتماء والثقافة، رابطهم 
اليت  االحتالل  وثقافة  جدًا،  هّش  باألرض 
التحديات  أمام  للصمود  قابلة  غي  جتمعهم 

السياسية والعسكرية واالقتصادية. 
شريان احلياة الوحيد الذي ميّد هذا الكيان 
االستعماري  املشروع  هو  احلياة  بقابلية 
املتحدة.  الواليات  رأسه  وعلى  الغربي، 
املعسكر  هلذا  امللحوظ  الرتاجع  إن  لذلك، 
الصهيوني،  للكيان  مقلقًا  تهديد  يشكل 
وخصوصًا أن الدول الصاعدة تشكل حليفًا 

حملور املقاومة.
»إسرائيل« بني فكي كماشة، وهي ختشى 
سقوط  تارخيها،  يف  األوىل  وللمرة  فعاًل، 
أحد سياسييها  أو ما مساه  مشروع دولتها 

»الدمار الثالث للهيكل«.
تتسع  كاريش  وحقل  املندب  باب  بني  ما 
جبهة املقاومة، وكل فعل مقاوم، سواء كان 
املقاومة  أبطال  داخل فلسطني، كما يفعل 
أو كان فعاًل مقاومًا  الفلسطينية كل يوم، 
سياسيًا أو ثقافيًا تقوم به القوى السياسية 
ملصلحة  جيي  املقاومة،  حمور  إىل  املنحازة 
النخب  على  اليوم  الدور  األخية.  املعركة 
السياسية العربية لرتتقي حنو الفعل املقاوم 
على مجيع اجلبهات، لتتعاظم جبهة املقاومة 

ويصبح النصر أقرب.

الـكّل هـو  والـواحد  واحـد  الـكّل 
املتضررة  والشعوب  البلدان  تواجهها  اليت  ملشكلة 
ولتحالفات  عمل  آلليات  تؤسس  مل  الغربية  اهليمنة  من 
الذي  الدور نفسه  تأدية  ولشراكات حقيقية قادرة على 
الدول  هذه  استهداف  يف  الغربية  التحالفات  تؤديه 

والشعوب.
ليز  قالته  ما  أهم  هذا  الكل«.  هو  والواحد  واحد  »الكل 
تروس، رئيسة وزراء بريطانيا، يف كلمتها أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، ملخصة بهذه العبارة سّر قوة الغرب 
وسّر استمرار هيمنتهم على الشعوب وقدرتهم على نهب 
مقدراتها من خالل اهليمنة واحلروب ونصب حكومات عميلة 

والتحكم يف مصائرهم على مدى العقود املنصرمة. 
التحالفات بني الدول الغربية، وخصوصًا دول الناتو وكندا 
وأسرتاليا، واجتماعهم على كلمة واحدة يف ما يتعلق بشن 
والتدخل يف شؤونها  الشعوب  استقرار  وزعزعة  احلروب 
وحماولة إلغاء قرارها املستقل إىل أن تصبح تابعة هلم، 
هما سّر ادعاءاتهم على مدى عقود بأنهم ميثلون »األسرة 
يتكلموا  أن  هلم  حيق  الذين  الوحيدون  وأنهم  الدولية«، 
باسم العامل بأسره، وهو احلق الذي ال متتلكه أي دولة أو 

جمموعة أخرى، يف رأيهم.
ولكن ما حدث يف العقدين األخيين، وبعد احلروب الوحشية 
أفغانستان  على  وحلفاؤها  املتحدة  الواليات  اليت شنتها 
أو  الدولي،  للقانون  واضح  انتهاك  يف  وليبيا  والعراق 
احلروب بالوساطة اليت شنها الغرب وأعوانه على سوريا 
واليمن، وحرب احلصار واملقاطعات على فنزويال وإيران، 
ما  حد  إىل  انكشف  وبعدما  روسيا،  األخية  اآلونة  ويف 
دور اإلعالم الغربي املضّلل يف دعم هذه احلروب وتغطية 
التعذيب واجلرائم الوحشية اليت ترتكبها اجليوش الغربية 
أو من  العزل، سواء من خالل ويكيليكس  ضد املدنيني 
املخلصني  وجبهود  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل 
والطاحمني إىل كشف احلقيقة، بعد كل هذا اخلرق الحتكار 
الصوت الواحد، بدأ العامل برمته يضيق ذرعًا بهذا األسلوب 
وبأدوات اهليمنة وبالسردية الغربية املنافقة اليت ال عالقة 

هلا بالواقع، سواء يف الغرب أو الشرق. 
ولعّل املتضرر األكب يف اآلونة األخية من اخلطوات الغربية 
اليت مت اختاذها، وخصوصًا منذ عام 2014، واملستهدف 
األكب من الغرب، هو روسيا االحتادية، ما قاد إىل هذه 
العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، إذ أصبح واقع 
احلال اليوم يهدد باندالع حرب مباشرة، ورمبا نووية، بني 

الغرب وروسيا على األرض األوكرانية.
يف  الروسي  واجليش  روسيا  أن  هو  اليوم  نشهده  ما 
كله  العامل  عن  نيابة  ضارية  معركة  خيوضون  أوكرانيا 
املتضّرر من هذه اهليمنة الغربية اليت استمرت منذ احلقبة 
ونهب  إبادة  جرائم  من  فيها  ارتكب  وما  االستعمارية 
العاملية  احلرب  بعد  اهليمنة  هذه  تعززت  وقد  للثروات. 
عن  تتحدث  املتحدة  الواليات  بدأت  بعدما  ولكن  الثانية، 
وبعدما  ماهيتها،  أحد  يعرف  ال  قواعد  أساس  على  نظام 
ضربت بعرض احلائط قرارات الشرعية الدولية، وأفرغت 
الكثي من املنظمات الدولية من مضمونها، معتمدة موقفًا 
منافقًا من حقوق اإلنسان واالنفصام الكامل بني السردية 
الغربية وما تقوم به الدول الغربية فعاًل على أرض الواقع 
فئات  ضد  ما  حّد  وإىل  األخرى،  والشعوب  البلدان  ضد 
معينة يف بلدانها بسبب العنصرية املتجذرة يف التفكي 

الغربي، مل يعد العامل قادرًا على التزام الصمت.
ولكن املشكلة اليت تواجهها البلدان والشعوب املتضررة 
ولتحالفات  عمل  آلليات  تؤسس  مل  الغربية  اهليمنة  من 
الذي  الدور نفسه  تأدية  ولشراكات حقيقية قادرة على 
الدول  هذه  استهداف  يف  الغربية  التحالفات  تؤديه 
معاجلة  يف  األساسي  الضعف  يكمن  وهنا  والشعوب. 
اخلطر،  املأزق  هذا  من  واخلروج  القائم  الدولي  الوضع 
هذا  من  املرجتاة  الكونية  األهداف  حيّقق  جوهري  بتغيي 

التغيي، وهنا تكمن نقطة الضعف األساسية. 
أضف إىل هذا أن الدول املتضررة من اهليمنة الغربية ال 
متتلك اآللة اإلعالمية الضخمة املركزة واملوجهة اليت تنطلق 
بصوت حتريري واحد من أقصى الغرب إىل أدناه لدى أي 
على  وسيطرته  العامل  على  الغرب  سيادة  يهدد  مفصل 
لديه  بأن  الغرب  ادعاء  من  الرغم  فعلى  ثرواته؛  مصادر 
حرية إعالم، نالحظ لدى كل مفصل مهم أن اإلعالم الغربي 
يتحدث بصوت واحد منطلقًا من اسرتاتيجية واحدة، وإن 

اختلفت التكتيكات، وبغية الوصول إىل هدف واحد.
إىل  الناتو  من  حتالفاته،  بكل  الغرب  اليوم  يقوم  إذًا، 
أوكرانيا  أرض  على  روسيا  مبحاربة  أواكس،  إىل  جي7 
ومّد أوكرانيا باملستشارين واألسلحة املتطورة واملرتزقة، 
على حساب أمن ولقمة عيش واستقرار ومصلحة شعوبه، 
وخصوصًا يف أوروبا، ألنه يعتب أن املعركة اليت خيوضها 
مصاحل  إىل  بالنسبة  وجود  معركة  هي  اليوم  روسيا  مع 
الفئات الرأمسالية املتصهينة احلاكمة يف الغرب وقدرتها 

بثينة شعبان
على التحكم يف مصائر البشرية. 

وقد حتدث معظم املسؤولني الغربيني يف اجلمعية العامة عن 
هذه املعركة مع روسيا بوصفها حربًا بني النظم »الليبالية 
أخرى،  جهة  من  و«الديكتاتوريات«  جهة  من  الدميقراطية« 
ولكنهم يعرفون حق املعرفة أنها حرب بني اهليمنة الغربية 
اليت حتمل كل صفات االستبداد والديكتاتورية، واليت تريد 
للقطب الواحد أن يستمر كي متضي قدمًا يف شن احلروب 
الثروات  لرتاكم  واملوارد  البشر  وتسخي  الثروات  ونهب 
وبني  الغرب،  يف  احلاكمة  املتصهينة  للفئة  األسطورية 
الدول والشعوب الطاحمة إىل االستقالل احلقيقي والكرامة 

املتساوية وتغيي هيمنة الغرب على مقدراتها وقرارها.
إنها فعاًل معركة وجود، ألن انتصار روسيا يف هذه احلرب 
)رّدد مسؤولون غربيون، من ضمنهم أمني عام حلف الناتو 
ووزير اخلارجية األميكي، أن هدفهم األساسي من السخاء 
يف دعم أوكرانيا هو منع انتصار روسيا( سيشكل فرصة 
هلا وللصني ولدول البيكس ومنظمة شنغهاي حتى يشكلوا 
حتالفًا اقتصاديًا أمنيًا سياسيًا عسكريًا يف مواجهة التحالفات 

الغربية. وعند ذلك، سيتغي العامل مرة وإىل األبد. 
قدرة  من  بعيد،  مدى  وإىل  حيّد،  سوف  ذلك  حدوث  إن 
الغرب املتصهني على نهب ثروات الشعوب والتحكم يف 
نظامًا  يرسي  وسوف  أجياهلم،  ومستقبل  بلدانهم  مصائر 
عامليًا جديدًا قائمًا على احلرية والكرامة املتساوية للدول 
والشعوب، وعلى صيانة حقوق كل إنسان يف العامل، وليس 
األميكي  أو  الفلسطيين،  حساب  على  احملتل  الصهيوني 
على حساب األفغاني والعراقي، وغيه من األمثلة اليت ال 
حتصى عن نفاق الغرب وازدواجية معاييه وعنصريته يف 

التعامل مع العرب واآلسيويني واألفارقة.
كي حياول ضمان عدم خسارة هذه احلرب الوجودية، يتبع 
الغرب مسارًا ذا شقني: الشق األول هو دعم أوكرانيا بكل 
ما ميلك من مال وسالح وعتاد ومرتزقة يف هذه احلرب، 
ألنه، كما أعلن، يريد منع روسيا من االنتصار، ألنه يريد 
االستمرار بنهب الشعوب والدول والتحكم يف مقدراتها. 

يف  الداخلية  والقالقل  الفنت  إثارة  هو  الثاني  واملسار 
توجههما يف حتويل  اليت تشارك روسيا والصني  البلدان 
العامل إىل عامل متعدد األقطاب وترفض اهليمنة الغربية، 
به  تقوم  ما  وهذا  واليمن،  وسوريا  وفنزويال  إيران  مثل 

الواليات املتحدة يف أميكا الالتينية والشرق األوسط.
 هذه التدخالت املخططة واملدروسة واملمولة من الغرب، 
وآخرها ما أمسوه »الربيع العربي«، تعمل على تأخي تقدمنا 
أمام  نهبها  أو  احلروب  مواردنا يف  واستهالك  وازدهارنا 
أعني العامل، وتستكمل هذه التدخالت العسكرية بالوساطة 
والعمل  االزدهار  من خالل عقوبات وحصار يقّوض فرص 
واالستقرار، ويدفع شباب هذه البلدان إىل قوارب املوت 
الغربية  الدول  ونفذته  اختلقته  الذي  الواقع  من  هربًا 
وعمالؤها عن سابق تصميم، لتقويض قدرة هذه البلدان 
والنهج  والعمل  الرأي  يف  املستقل  مسارها  متابعة  على 

والسياسة.
روسيا يف  احلرب ضد  متكامالن: خوض  املوضوعان  إذًا، 
أوكرانيا وإثارة الفنت يف الدول اليت تستعصي على اهليمنة 
الغربية وتنحاز إىل حماوالت تغيي النظام العاملي إىل نظام 
متعدد األقطاب، وبإرادة دولية متثل البشرية فعاًل، وليس 

فقط أصحاب السحنة البيضاء والعيون الزرقاء. 
شعوبنا  على  الغرب  يشنها  اليت  احلروب  إن  الواقع،  يف 
العسكرية  احلرب  تكون  وقد  األوجه.  متعددة  وبلداننا 
واحلصار االقتصادي من أبرز مناذجها، ولكن حروب املياه، 
وحروب البذار، وحروب األمسدة، وحروب األدوية، وحروب 
األمنية،  االخرتاقات  وحروب  األوبئة،  وحروب  التعليم، 
بشكل ما يعرف »بالثورات امللونة« أو »داعش« أو »الربيع 
العربي«، كلها حروب قائمة بدرجات متفاوتة ملنع بلداننا 

من اإلمساك بناصية التقدم واالبتكار واالزدهار.
اهليمنة  من  فعاًل  املتضررة  الشعوب  على  يتوجب  ما  أما 
الغربية والطاحمة إىل تغيي قواعد النظام الدولي ملا فيه 
خي البشرية وراحتها وسعادتها، فهو أن جترتح آليات عمل 
عمله.  وآليات  الغرب  اسرتاتيجيات  تواجه  واسرتاتيجيات 
مشابهة  قواعد  على  حتالفات  تنشئ  أن  الدول  هذه  على 
للتحالفات الغربية، حبيث يكون »الكل واحدًا، والواحد هو 
الكل«، وأن تواجه السردية الغربية املنافقة اليت أصبحت 
املعيش،  الواقع  وبني  بينها  الشديدة  للمفارقة  مضحكة 

بسردية أخرى معبة عن احلقيقة والواقع. 
التغيي العاملي املطلوب كبي، والفئات احلاكمة املتصهينة 
يف الغرب تدرك جيدًا خطورته عليها وعلى مصاحلها احلالية 
واملستقبلية. ولذلك، ال بد من أن تصل التحالفات الطاحمة 
إىل تغيي القواعد العاملية وبناء نظام دولي جديد تشاركي 
وعادل للجميع إىل القناعة بأن املعركة بكل أوجهها وجودية 
للجميع، وليس فقط لروسيا، من جهة، وللغرب من جهة 

مناقضة.
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شّكلت آخر جلسات جملس القضاء األعلى أمس 
العدلي يف قضية  للمحّقق  رديف  قاٍض  لتعيني 
مرفأ بريوت القاضي طارق البيطار، دلياًل إضافيًا 
عبود  القاضي سهيل  بلوغ رئيس اجمللس  على 
املؤجل.  للتفجري  فتائل  مّد  يف  متقدمًا  مستوى 
نكَث عّبود بوعٍد قطعه يف جلسة الثالثاء املاضي 
بأن تكون جلسة األمس خمصّصة للتصويت على 
خوري  هنري  العدل  وزير  أرسله  الذي  االسم 
مسرندا  الشمال  يف  األول  التحقيق  )قاضي 
اجللسة،  افتتاح  فرفض  رديف،  كقاض  نصار( 
»االنسحاب،  بـ  ُمهددًا  النصاب،  اكتمال  رغَم 
ومعه القاضي عفيف احلكيم، يف حال أراد أعضاء 
مانعًا  نصار«،  اسم  على  التصويت  اجمللس 

تسجيل حمضر!
لكن رفضه املتكرر مل مُير هذه املرة مرور الكرام، 
واستحاَل نقاشًا حادًا مع القضاة احلاضرين بأن 
»ما يفعله غري قانوني وأنهم أعضاء يف جملس 
القضاء وحيق هلم التصويت، وال جيوز له اختزال 

اجمللس بشخصه ممارسًا ديكتاتورية مطلقة«.
احتّد عّبود، وبدا متوترًا جدًا، خصوصًا أن القضاة 
)ال سيما القاضي حبيب مزهر( حاصروه بوقائع 
»عونية«،  بأنها  نصار  اتهامه  على  ردًا  عديدة 
مشريين إىل أنه »صاَر واضحًا توجهه السياسي«، 
أنه »طرَح أمساء عدة رديفة للبيطار كلها  وإىل 
تدور يف فلك حزب القوات اللبنانية«، فضاًل عن 
أجانب  جُيريها مع سفراء  اليت  الدورية  اللقاءات 
احلاضرين  أحد  إليه  توجه  وملا  بامللف.  مهتمني 
بسؤال: هل استقبلت أمس السفري األملاني يف 
بريوت ومسعت تهديدًا بفرض عقوبات عليك يف 
حال مت السري بتعيني نصار؟ التزم عبود الصمت 
مينع  الذي  »ما  مزهر:  وسأله  التعليق.  ورفض 
بعض  ملفات  درس  إىل  ولتبادر  نصار  تسمية 
املوقوفني، ولن حيصل شيء إن أطلقت سراح 
بعضهم؟«، فرد عبود: »لست خائفًا من أن تقوم 
تبادر  أن  أخشى  بل  موقوفني،  سبيل  بتخلية 
حبق  الصادرة  التوقيف  مذكرات  اسرتداد  إىل 

اآلخرين«، يف إشارة إىل الوزراء والنواب.
حالة  إىل  حاضرين  إشارة  رغم  جاء  عبود  موقف 
حماكمة  دون  من  سنوات  ثالث  منذ  املوقوفني 
وقرار بعضهم باإلضراب عن الطعام، وإىل وجود 
حاالت صحية حرجة، معتربين أن القضاء سيتحمل 
مسؤولية كبرية يف ما لو حصل ألي منهم مكروه، 

فأجاب عّبود »ما بيهمين«!
توترًا،  أقل  الشارع  يُكن  مل  األثناء،  هذه  يف 
واحدة  العدل.  قصر  أمام  تظاهرتان  ُنّظمت  إذ 
بتعيني حمقق عدلي  للمطالبة  املوقوفني  ألهالي 
وأخرى  سبيلهم،  إخالء  طلبات  يف  للبت  رديف 
وقد  للتعيني،  رفضًا  االنفجار  ضحايا  ألهالي 
وجَد الطرفان املعنيان يف القضية نفسهما وجهًا 
لوجه، ما أدى إىل وقوع إشكاالت من املرجح أن 
إلدارة  طبيعية  كنتيجة  املقبلة  األيام  تتطور يف 

عبود وجملس القضاء للملف.
دور أملاني مشبوه

أيام  بعَد  أتت  اجللسة  هذه  أن  بالذكر  جدير 
غربيون  سفراء  قادها  ديبلوماسية  حركة  من 
على  الرديف،  القاضي  قرار  عن  لالستفسار 
الذي  كيندل  أندرياس  األملاني  السفري  رأسهم 
رئيس جملس  ثم  خوري  هنري  العدل  وزير  زار 
القضاء األعلى. وأبلغ السفري األملاني خوري أن 
تعيني قاض رديف يهدد سالمة التحقيقات ويعترب 
فرّد  القضاء،  عمل  يف  السلطة  قبل  من  تدخاًل 
وزير العدل: »لدينا موقوفون مل تدرس طلبات 
إخالء سبيلهم، وبعضهم قد ميوت قبل خضوعه 
للمحاكمة. لو كانت هذه احلالة يف بالدكم، كيف 
كنتم ستتصرفون؟«، فرّد كيندل بأن هذا ال يربر 
سيكون  الدولي  و«اجملتمع  رديف  قاض  تعيني 

مضطرًا للمطالبة بتدويل التحقيق«.
األملاني  السفري  أن  يبدو  عبود،  زيارته  ولدى 
قضائية  مصادر  سربت  إذ  صالفة.  أكثر  كان 
بأن  مباشرة  »تهديدات  مسع  عبود  أن  رفيعة 

السفري األملاني يهّدد القضاء
عبود خيضع بعد تهديد القضاء بالعقوبات 

منعاً لتعيني رديف للبيطار
ميسم رزق

االحتاد األوروبي سيفرض عقوبات على أي قاض 
جيريها  اليت  التحقيقات  تعريض  يف  يشارك 
القاضي طارق البيطار للخطر« مع إشارة مباشرة 

إىل فكرة تعيني قاض رديف.
عالمات  يثري  بات  اخلاص  األملاني  االهتمام 
استفهام كبرية يف الوسط القضائي. إذ تشري 
األملاني  السفري  »أن  إىل  »العدلية«  أوساط 
يوحي وكأن امللف صار يف عهدة األملان نيابة 
عن األمريكيني وبقية األوروبيني«. وذّكرت هذه 
الذي لعبه األملان يف  بالدور املشبوه  األوساط 
من  بدءًا  احلريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية 
تسريبات جملة »دير شبيغل« وصواًل إىل الدور 
الذي لعبه كبري احملققني ديتليف ميليس بالتعاون 
مع شخصيات لبنانية جهدت لرتكيب وتلفيق تهم 
لضباط ومسؤولني لبنانيني وسوريني وقيادات 
يف حزب اهلل. وكان الفتًا أن الصحيفة األملانية 
اليت ادعت عام 2009 أن »لدى احملكمة الدولية 
تورط  على  أدلة  احلريري  رفيق  باغتيال  اخلاصة 
حزب اهلل يف عملية االغتيال«، هي نفسها اليت 
زعمت يف تقرير هلا، يف آب املاضي، بالتعاون مع 
مشروع التغطية الصحافية ألخبار اجلرمية املنظمة 
والفساد »وجود عالقة بني مالك السفينة اليت 
مرفأ بريوت  إىل  األمونيوم  نيرتات  محلت شحنة 
وحزب اهلل«. وألن ال شيء يأتي بالصدفة، وألن 
مسلسل استهداف احلزب واملقاومة مستمر منذ 
عام 2005، اعتربت مصادر معنية أن »املخاوف 
من حماولة إلصاق تهمة تفجري املرفأ حبزب اهلل 
باتت مشروعة«، كاشفة عن »تنسيق وثيق بني 
السفري األملاني وموظفة أملانية تعمل يف مكتب 
عداؤها  عنها  معروف  بريوت  يف  املتحدة  األمم 
من  »جزءًا  أن  إىل  اإلشارة  مع  للحزب«،  الكبري 
الكيان  من  يأتي  املكتب  يتلقاها  اليت  التقارير 
»حماوالت  هناك  تكون  وقد  الصهيوني«، 
نفذت  قد  إسرائيل  تكون  أن  فرضية  الستبعاد 

عدوانًا على املرفأ وإلصاق التهمة حبزب اهلل«.
السفراء  يهتّم  »ملاذا  املصادر:  وتساءلت 
هذا  إىل  رديف  قاٍض  تعيني  بقرار  الغربيون 
احلد وجيهدون يف منع تنفيذ هذا القرار؟ وهل 
هناك تالعب قامت به جهات سياسية وقضائية 
أن  قاٍض  يراد ألي  ال  والبيطار  عبود  بينها  من 
يكشفها؟ أم أن عّبود وفريقه يريدان اإلبقاء على 
الذي  التحقيق  يظهر  ال  حتى  رهائن  املوقوفني 

أجراه البيطار فارغًا من أي معطى؟«.
استدعاء نائب

أمس  استدعي  بامللف،  مرتبط  جديد  تطور  ويف 
عضو تكتل »لبنان القوي« النائب شربل مارون 
املقبل  اخلميس  سُتعقد  جلسة  يف  القضاء  إىل 
على خلفية تصرحياته ضد رئيس جملس القضاء 
األعلى، بعدما تقّدم األخري بشكوى جزائية ضده 
لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، 
النيابية.  للحصانة  وختطيًا  للقانون  خالفًا  وذلك 
النواب،  جملس  من  اإلذن  طلب  من  فبداًل 
وصلت إىل جملس النواب رسالة لـ »أخذ العلم 
مارون  النائب  مالحقة  إىل  تشري  باالستدعاء« 
جزائيًا باجلرم املشهود ألنه وصف عبود بـ »املافيا 
وعددًا من القضاة باجملرمني وبأن القضاء فاسد 
وميليشيات«، علمًا أن ذلك خمالف للقانون. ويف 
هذا اإلطار، قالت مصادر نيابية إن »ما يقوم به 
القضاء فيه استباحة وترهيب وكأن ال قانون يف 
البلد«، مذكرة من قاَم بهذا الفعل أن »اخلالف 
الكبري بني القضاء وجملس النواب قائم بسبب 
صدرت  اليت  واالستدعاءات  التوقيف  مذكرات 
يف حق وزراء مدعى عليهم يف القضية، فضاًل 
هلا صالحية  اليت  اجلهة  على  الكبري  اخلالف  عن 
حماسبتهم«. وأضافت املصادر أن »املمارسات 
التيار  مع  اخلالف  ستعمق  عّبود  بها  يقوم  اليت 
الوطين احلر يف الفرتة املقبلة، علمًا أن التيار مل 
باب  أخريًا، وأن ذلك قد يفتح  إال  يتدخل فيها 
البحث بتغيري عّبود بعَد أن كاَن النقاش حمصورًا 

بتغيري القاضي البيطار«.

على  توقيع  وال  برية  نقطة  أي  عن  تنازل  ال 
الرتسيم حول  األخري  االتفاق  تفاصيل  معاهدة: 

الربية للنقاط  صلة  حسم:ال  البحري  الرتسيم 

»األخبار«

أيام قليلة تفصل عن آخر حمطة تفاوضية مبا 
العدو.  مع  البحرية  احلدود  ترسيم  ملف  خص 
وريثما تنقضي فرتة األعياد اليهودية يف كيان 
عاموس  األمريكي  الوسيط  يكون  االحتالل، 
جواب  آخر  على  للحصول  جاهزًا  هوكشتني 
االتفاق  مسودة  إرسال  من  ميّكنه  إسرائيلي 
إىل لبنان، ويتوقع أن يكون ذلك بني األربعاء 

واخلميس املقبلني.
من  حصل  هوكشتني  فإن  الظاهر،  حبسب 
بالبنود  تتعلق  أساسية  موافقة  على  العدو 
بالطرفني،  اخلاصة  البلوكات  حبدود  اخلاصة 
لبنان  حق  وتثبيت  بها،  اخلاصة  وباإلحداثيات 
يف كامل حقل قانا، وعدم وجود أي نوع من 
الشراكة يف األعمال أو األرباح بني اجلانبني، 
ما  حول  إسرائيلي  جواب  آخر  إىل  إضافة 
اإلقليمية  املياه  داخل  األمنية  باملنطقة  مسي 

اللبنانية.
وقال مرجع معين بأن ما حصل خالل اجتماعات 
لبنان  على  سهلت  نقاط  عدة  حسم  نيويورك 
ميكن  ما  أجواء  يف  األمريكي  الوسيط  وضع 
للبنان القبول به، وقال املرجع إن لبنان رفض 
قبل أسبوع تسلم مسودة الوسيط اخلطية لكونه 
كان يعرف أنها تتضمن عرضًا للمنطقة األمنية 
ال ميكن القبول به من أي جهة لبنانية. لكن ما 
تسبب بإرباك لبعض الوقت، هو سري رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي بفكرة املقايضة مبا جيعل 
االحتالل  كيان  لسيادة  تابعة  األمنية  املنطقة 
لبنان يف  عليها  موازية حيصل  مساحة  مقابل 
على  جرت  اليت  املداخالت  أن  إال  البحر.  عمق 
أكثر من صعيد أسقطت الفكرة، وعادت األمور 

لتثبت عند اآلتي:
املياه  ضمن  تقع  أمنية  املسماة  املنطقة   -
اإلقليمية اللبنانية، وهي حمتلة حاليًا من قبل 
العدو، ولبنان بكافة أطرافه الرمسية والسياسية 

ليس يف وارد التخلي عنها حتت أي ظرف.
أن  جيب  ال  املنطقة  هذه  ملشكلة  حل  أي   -
الربية،  باحلدود  اإلطالق  على  مرتبطًا  يكون 
هذه  يف  اعتمادها  ميكن  خاصة  إجراءات  وأي 
املنطقة ال متس على اإلطالق، بأي شكل من 
األشكال، كل ما هو على الرب، خصوصًا نقطة 

.B1 رأس الناقورة والنقطة
جتعل  وحلول  أطر  للبحث يف  مستعد  لبنان   -
هذه املنطقة خالية من أي وجود عسكري، لكن 
العدو يرفض فكرة املنطقة العازلة، وهي من 
ضمن اقرتاح أثاره الرئيس نبيه بري بأن تكون 
املنطقة خاضعة إلشراف قوات الطوارئ الدولية 

وال يقرتب منها أي من اجلانبني.
- لبنان تثبت من اإلحداثيات اليت حتفظ حقوقه 
الكاملة يف البلوكات كافة، وهو حيتفظ حبقه 
عالقة  له  وليس  قانا،  حقل  خزان  كامل  يف 
بأي معاجلات جانبية جتري مع إسرائيل من قبل 

الشركات العاملية العاملة يف احلقل.
يبادر  أن  املتوقع  فإن  املرجع،  وحبسب 
هوكشتني بتقديم مسودة اقرتاح يفرتض أن 
يكون  األمنية  املنطقة  ملشكلة  عالجًا  تتضمن 
مطابقًا ملوقف لبنان الرافض بالتخلي عن أي 
اإلسرائيلية  القيادة  أن  املرجع  وقدر  شيء. 
يتعطل،  املشروع  جتعل  ال  مبقرتحات  ستقبل 
يقومون  واألوروبيني  األمريكيني  وأن 
على  البيد  يائري  حكومة  ملساعدة  باتصاالت 
مواجهة الضغط الذي تتعرض له من املعارضة 
ووصل  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  اإلسرائيلية 
القول  إىل  رفيع  غربي  بديبلوماسي  األمر 
حديث  من  دعكم  باملفاوضات:  للمعنيني 

نتنياهو، فأمريكا هي من يتوىل األمر!
املسودة  لبنان  تلقي  بعد  أنه  املرجع  وأوضح 
إىل  عون  ميشال  الرئيس  سيبادر  اخلطية، 
وميقاتي  بري  الرئيسني  مع  مشاورات  عقد 
الوطين  الصعيد  على  املعنية  القوى  ومع 
إبالغه  يتم  موحد  رمسي  موقف  الختاذ  متهيدًا 

إىل الوسيط األمريكي، لتنتقل املباحثات إىل 
مرحلة جديدة يكون عنوانها تثبيت االتفاق يف 

اجتماعات منفصلة تعقد يف الناقورة.
وحبسب ما هو مفرتض، فإن جلسات الناقورة 
بل  االتفاق،  مواد  على  للتفاوض  ليست 
لتثبيتها والتثبت منها قانونيًا وإداريا وتقنيًا. 
وأن الرئيس عون سيبدأ مشاورات مع األطراف 
كافة قبل تشكيل الوفد املعين بهذه املرحلة 
متخصص يف  من  يشكل  أن  يفرتض  والذي 
القانون الدولي واملعاهدات الدولية إىل جانب 
مهمتهم  وتقنيني  وإداريني  عسكريني  خرباء 

التثبت من الوارد يف نص التفاهم.
اجتماعات  إليه  ستنتهي  ما  إن  املرجع  وقال 
بني  اتفاق  على  توقيع  حفل  ليس  الناقورة 
مشرتكة  ورقة  أي  هناك  يكون  ولن  جانبني، 
اجلانب  أبلغ  لبنان  وإن  الطرفني،  من  موقعة 
إعطاء  مطلقة  بصورة  يرفض  أنه  األمريكي 
ما  وإن  التفاهم،  هذا  على  املعاهدة  صفة 
سيجري سيكون عبارة عن رسالة يوقعها لبنان 
ويرسلها إىل األمم املتحدة تتضمن اإلحداثيات 
البحرية ومناطقه االقتصادية  اخلاصة حبدوده 
مطابقة  ورقة  إسرائيل  كما سرتسل  الكاملة، 
لكنها منفصلة. وبعدها يتم اإلعالن عن االتفاق 
غري املباشر الذي يتبعه بدء العمل على األرض 

يف عمليات التنقيب واالستخراج.
ويف السياق نفسه، علمت »األخبار« أن اجلانب 
الفرنسي عاد وأبلغ اجلهات اللبنانية الرمسية 
»توتال«  شركة  إدارة  بأن  املعنية  واحلزبية 
تؤكد التزامها احلضور مباشرة بعد اإلعالن عن 
برنامج  بوضع  ستقوم  الشركة  وأن  االتفاق، 
عمل منفصل بني لبنان وكيان االحتالل، وأنه 
لن يكون هناك أي شي مشرتك بني اجلانبني، 
تلقاء  املسؤولة من  الشركة هي نفسها  وأن 
نفسها عن أي حل مالي أو غري مالي خيص ما 
تعتربه إسرائيل من حقوقها يف حقل قانا، وأن 
لبنان غري معين بهذا امللف ال شكاًل وال على 

صعيد األرباح.
املتعلقة  النقطة  أثارت  توتال  شركة  لكن 
الروسية  نوفاتيك  شركة  كانت  اليت  باحلصة 
متلكها يف التحالف الذي يضم توتال إىل جانب 
شركة إيين اإليطالية، وأعرب الفرنسيون عن 
رغبتهم بشراء هذه احلصة، لكنهم مسعوا أن 
هناك اقرتاحًا من وزير الطاقة وليد فياض بأن 
الروسية  لبنان إىل شراء حصة الشركة  يعمد 
وعد  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  وأن 
يثري  قد  أمر  وهو  املطلوبة،  املبالغ  بتوفري 
لفت  بري  الرئيس  كون  كبرية،  مشكالت 
الشركة  هذه  لبنان حصة يف  امتالك  أن  إىل 
تواصل  على  شركة  يف  شريك  إىل  سيحوله 
يدخل  أمر  وهو  العدو  مع  وغري جتاري  جتاري 
يف خانة التطبيع، لكن يف لبنان من يفكر بأن 
شراء احلصة الروسية وبدء العمل سريفع من 
إىل  يعمد  أن  ميكن  لبنان  وأن  الشركة  قيمة 
بيع حصته الحقًا ألطراف معنية ال سيما منها 

قطر.
يف  سرب  ما  الفتًا  كان  إسرائيل،  ويف 
قامت  اليت  التجارب  أن  عن  اإلعالم  وسائل 
تتضح  مل  لالستخراج  »إنريجيان«  شركة  بها 
توقعات  وسط  بعد.  كاملة  بصورة  نتائجها 
ريثما  التجارب  هذه  على  التعتيم  جيري  بأن 
يصار إىل ضمان حصول االتفاق، ألن حكومة 
الشركة  قالت  حال  يف  حمرجة  ستكون  البيد 
االستخراج  بدء  تريد  ال  هي  فيما  جاهزة  إنها 
قبل االتفاق خشية تنفيذ حزب اهلل تهديداته، 
إىل  وأبلغتها  املقاومة  عادت  تهديدات  وهي 
من  للغاز  استخراج  أي  بأن  األطراف،  مجيع 
قبل العدو قبل حصول االتفاق يعين أننا نسري 

باجتاه املواجهة.
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More than 400 aspiring 
early childhood teach-
ers across NSW are set 
to receive a cash  boost 
to complete their higher 
education studies thanks 
to NSW Government  in-
vestment.  
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay said 
almost $11 million has 
been invested  from the 
NSW 2022/23 Budget 
to deliver scholarships 
to support educators in 
entering  the workforce 
or to boost their skills 
as degree qualified early 
childhood teachers.  
“Every successful appli-
cant will be awarded up 
to $25,000 and I am so 

pleased that eight early 
learning professionals 
in East Hills will ben-
efit from it.” Ms Lindsay 
said. 
“This record investment 
into the early childhood 
education workforce will 
support the  Govern-
ment’s commitment of 
addressing workforce 
supply issues and build 
a  sustainable pipeline 
of future early childhood 
teachers. 
“Local Panania resident 
Macy Carter is one of the 
eight early learning pro-
fessionals  who has been 
awarded a scholarship. 
Macy has completed her 
Certificate III in Early  

Childhood Education 
and is currently studying 
a Bachelor of Arts (Path-
ways to  Teaching, birth 
to 5 years, 5 to 12 years) 
at Western Sydney Uni-
versity. Macy said  that 
the scholarship has tak-
en the pressure off pay-
ing back her HECs. I’m 
so glad that  people like 
Macy can be supported 
in this way by the NSW 
Government. ” 
These scholarships will 
help create a viable sup-
ply of early learning pro-
fessionals  under the 
2022-23 Early Childhood 
Education Scholarships 
Program and Aboriginal  
Early Childhood Educa-

EAST HILLS SET TO BENEFIT FROM RECORD  INVESTMENT IN SCHOLAR-
SHIPS FOR EARLY LEARNING  EDUCATORS

tion Scholarships pro-
gram.  
Minister Mitchell said 
one third of all success-
ful scholars live and 
work in regional and  re-
mote areas across the 
state, which will help cre-
ate lasting benefits now 
and into the  future for all 
NSW children, families 
and the economy. 
“With submissions from 
hundreds of talented ap-
plicants, many already 
working in  community 
preschools and long day 
care services, it’s great 
to support these  appli-
cants to retrain or start 
their early childhood ca-

reer,” Ms Mitchell said. 
“These scholarships 
will support recipients 
to deepen their under-
standing of early  child-
hood environments, and 
gain additional skills and 
capabilities which will be  
passed on to the children 
they teach. 
“I congratulate the schol-
ars on their commitment 
to education and I wish 
them every  success in 
their studies and future 
careers as qualified early 
childhood teachers.” 
More than 18,000 pro-
spective early childhood 
teachers and carers will 
be supported  to enter 

Wendy Lindsay MP anr Macy Carter

the sector or boost their 
skills thanks to a $281.6 
million workforce pack-
age in  the NSW Govern-
ment’s 2022/23 Budget. 
The NSW Government 
has committed $15.9 bil-
lion to deliver a brighter 
future for every  child in 
NSW through a revolu-
tionary transformation of 
early childhood educa-
tion, child  development 
and women’s economic 
participation over the 
next decade. Through 
the  introduction of a uni-
versal pre-Kindergarten 
year, the Brighter Begin-
nings initiative,  work-
force package and af-
fordable preschools the 
Liberals and Nationals 
Government  are ensur-
ing NSW is the best state 
to live, work and raise a 
family.  
More information can 
be found on the Depart-
ment’s website:  https://
education.nsw.gov.au/
early-childhood-educa-
tion/working-in-early-
childhood education/
professional-develop-
ment-and-scholarships 

MEDIA: Stephanie Le 
Bas | 9772 2774

Students in East Hills 
now have more oppor-
tunities after completing 
school, thanks  to the 
NSW Government’s In-
frastructure Traineeship 
Program.  
The two-year traineeship 
program is a collabora-
tion between NSW Gov-
ernment  infrastructure 
agencies and industry 
partners, offering Year 
12 school leavers a  
rounded experience in 
the infrastructure sector. 
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay said 
applications are now 
open to all  students who 
would be interested in 
taking on this opportu-
nity thanks to the NSW  
Government. 

“This program will have 
more than 100 trainee 
roles available to do ro-
tational office  based 
infrastructure jobs,” Ms 
Lindsay said.  
“The program is opening 
up fantastic careers in 
the infrastructure sector 
for our  young people. 
“The infrastructure in-
dustry is booming and 
the NSW Government is 
committing over  $8.6 bil-
lion in school infrastruc-
ture projects.”  
Trainees run through 
three rotations of eight 
months each with gov-
ernment  agencies, con-
tractors and consultant 
organisations. 
78 trainees from the 
2021 intake are set to 

graduate in early 2023. 
They will leave  with a 
diverse knowledge in ar-
eas of Business, Project 
Management, Practice 
and  Procurement and 
Contracting, as they pur-
sue a future career in the 
infrastructure  sector. 
Applications are now 
open for the 2023 Infra-
structure Traineeship – 
2022 high  school leav-
ers are encouraged to 
apply. 
For more information and 
to apply, please visit: 
www.apprenticeshipca-
reers.com.au/infrastruc-
ture-traineeships 

MEDIA: Stephanie Le 
Bas | 9772 2774

BUILDING A CAREER IN CONSTRUCTION
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املقيم عزيزي 
إيصال  على  املحلية  املنظمات  مساعدة 

للمجتمع! الخدمات 
املنح  ب��رن��ام��ج  ح��ول��ه  ي���دور  م��ا  ه���ذا 
برنامج  األح���داث.  ورع��اي��ة  املجتمعية 
املنظمات  ملساعدة  املالي  الدعم  يوفر 
وتنفيذ  تطوير  على  املحلية  املجتمعية 

املجتمع. رفاهية  تعزز  التي  املبادرات 
 112 حصول  أشهد  بأن  تشرفتُ  وقد 
لربامجهم  تمويل  على  ناجحً�ا  متقدمً�ا 
التكريم  حفل  يف  الرائعة  ومبادراتهم 
دعمت  املجموع،  يف  املاضي.  األسبوع 
البلدية هذه املجموعات املحلية بما يقرب 
على  ملساعدتهم  دوالر  مليون  نصف  من 

املجتمع. يف  الحاسم  عملهم  مواصلة 
ك��ان��ت ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة واس��ع��ة من 
من  التمويل،  تتلقى  التي  املنظمات 
الشباب،  إىل  املجتمعية  واملراكز  األحياء 
لكبار  الخدمات  ومقدمي  وال��ع��ائ��ات 
واملنظمات  الدينية،  والجماعات  السن، 
اإلعاقة  الثقافات، وخدمات دعم  املتعددة 

الرياضية. والنوادي 
والثقافة  الرفاه  مركز  بينها  من  وك��ان 
األم��وال  سيستخدم  ال��ذي  الصومالي، 

Mayoral Message
سامة  على  املشرفني  تدريب  لتوفري 
األغذية للنساء املحرومات يف كانرتبري 
املحليني  السكان  ودع��م  بانكستاون، 

الطعام. تموين  أعمال  إلنشاء 
و  الرتفيهية  الرياضات  ستقوم  بينما 
 Aquatics Club Incorporated
 ،Taiko Drumming بتطوير برنامج 
املفيدة  الطبول  م��ه��ارات  يعلم  ال��ذي 

اإلعاقة. ذوي  لألشخاص 
برنامج   Shepherd مركز  وسيمول 
توجيه  برنامج  وهو   ،Hear For You
الحياتية  امل���ه���ارات  ي��ط��ور  ج��م��اع��ي 
الذين  للشباب  والعاطفية  واالجتماعية 

مدينتنا. يف  السمع  ضعف  من  يعانون 
على  بناًء  الناجحني  املتقدمني  اختيار  تم 
وال  السكان،  مشاريعهم  إف��ادة  كيفية 

ضعفًا. األكثر  سيما 
امل��ش��اري��ع  رؤي���ة  إىل  أت��ط��ل��ع  إن��ن��ي 
هذه  م��ع  والعمل  تنمو،  وامل��ب��ادرات 
يف  حقيقي  ف��رق  إلح���داث  املنظمات 
اللبنانية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع.ي��د 

الرائعة.
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

service.nsw.gov.au
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

أين أصبح أبطال لبنان 
الشمالي؟

احلبيب  وطننا  خسرها  اليت  الكبرية  الثروة 
لبنان هو هجرة خنبة من أبنائه االذكياء إىل 
الواليات  إىل  هاجروا  من  منهم  اخلارج،.. 
اىل  هاجروا  من  ومنهم  االمريكية  املتحدة 
وعدة  وأفريقيا  والربازيل  وكندا  أسرتاليا 
ومنهم   ، املسكونة  أحناء  شتى  يف  بلدان 
انتقلوا إىل جوار اهلل إىل البيت األبدي إىل 
العامل الثاني اىل دنيا الصاحلني واألبرار يف 

دنيا اخللود واحلياة األزلية. 
فمن هم أهل الشمال األبطال؟ 

البرتون  بالد  من  لبنان  مشالي  من  ابتداًء 
والكورة واجلبة والزاوية وبالد عكار اخلصيبة، 
الذين رفعوا أسم لبنان عاليًا يف كل مكان 
حققوا  والذين  األرض  بقاع  من  بقعة  وكل 
النجاح الكبري يف عدة جماالت طبية وهندسية 

 2022 األول  تـشرين   1 Saturday 1 October 2022الـسبت 

اللبنانية،  الساحة  على  نراه،  ما 
وغسيل  هائلة،  أموال  اختالس  هو 
وغري  كبري  بشكل  أموال  وتهريب 
حنن  نتصور،  مما  أكثر   ، قانوني 
يف  طائلة  أمواال  خسرنا   مجيعا 
من  العديد  ايضًا  نراه  وما  لبنان، 
على  وصحفي  كاتب  لكل  اآلراء 
التواصل االجتماعي ويف دور النشر 
النقاش  نرى  دائمًا  لكن  واالعالم، 
ال يشبه بعضه وال يتفق عليه لكي 
يكون هذا النقاش قد أوصلنا اىل 
اىل  نصل  ومل  البيزنطي  اجلدل 
امللَحة  النتيجة  وال  املنشود  اهلدف 
واملضمونة حلقوق املواطن الضعيف 

وزراعية وجتارية،  على أعلى مستوى من النجاح الباهر والسمعة 
أعدد  ان  أستطيع  ال  املقالة  هذه  يف  وشعبه..  للوطن  الطيبة 
أمساء األشخاص البارعني واملتفوقني من منطقة الشمال ومن كل 
ضيعة او مدينة يف الشمال املميز يف شبابه االذكياء والشجعان 
من  العديد  حققوا  ألنهم  اجلبارة،  األصعدة  على مجيع  واألبطال 
يف  املشهورين  واالطباء  الطبية  واألدوات  احلديثة  االخرتاعات 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف  وعاملية  أوروبية  دول  عدة 
وايضا يف الوطن أألم لبنان، ألنهم أعطوا الوطن أكرب عدد من 
األطباء واملهندسني والعلماء،  وأكرب خنبة من الضباط املتفوقني 
واألساتذة اجلامعيني، والفالسفة املشهورين الذين نشروا العلم 
والثقافة واحلضارة ، مثل فيلسوف األجيال جربان خليل جربان، 
والدكتور األول احلًائز على أكرب عدد من شهادة الدكتوراة يف 
ببطل  نفتخر  وايضًا  مالك،  شارل  والفيلسوف  الدكتور  العامل 
التاريخ األول العمالق والفارس يوسف بك كرم،  والعديد من 
الضباط البواسل واألبطال واألمساء الذين ضّحوا حبياتهم وماهلم 
من أجل الدفاع عن كل شرب من وطننا العزيز لبنان، وهناك العديد 
من رجال اجليش االقوياء واملعتمدين يف احلروب الشرسة الذين 
خاضوا أكرب حروب مدن وشوارع أكثرهم من الشمال، وباألخص 
من منطقة عكار مسقط رؤوس جنودنا األبطال البواسل يف احلرب 
اللبنانية القذرة، والذين رووا أرض الوطن بدمائهم الذكية من 
من  والعرض  واألرض  والبيت  الوطن  عن  املقدس  الدفاع  أجل 
املعلوم عن  الغرباء.. من  والفاحتني  والغزاة  األعداء واألوباش 
البلدان الراقية واملتقدمة علميًا وحضاريًا الذين يبنون االقتصاد  
املتني هلم يف كل بلد على ايادي الطبقة الذكية املثقفة علميًا 
من آجل سد الفراغ يف إدارة الدولة على أساس ثابت يف قطاع 
الصناعة واهلندسة والطبابة والزراعة والتنظيم املدني والقوانني 
اليت حتفظ حقوق اإلنسان والتجارة املتبادلة على أسس متينة، 
من أجل احلفاظ على البنية التحتية واملصاحل املثمرة من االنهيار  
الشامل، واحملافظة على الوظيفة واملستوى املعيشي املطلوب 
لكل شخص وكل عائلة يف أعلى مستوى من احلياة والرفاهية.

إن الواقع اخلجول الذي ذهب ضحيته لبنان هو خسارة أكرب عدد 
من املتفوقني واملتخصصني يف عدة جماالت ومن عدة مناطق 
غري مرغوب فيها، لعدة أسباب منها سياسية ومناطقية ومنها 

حزبية ودينية..
على  تاريخ  وله  واالنفتاح،  للحضارة  معقل  لوطن  يعقل   فهل 
امتداد أكثر من مخسة آالف سنة ان يصبح جمزئا اىل كانتونات 
وقبائل وعشائر، ومنقسما على ذاته.. أنا ال أعتقد انه توجد حياة 
هلا قيمة وطعمة يف ظل هذه الظروف القاسية واملرتاكمة على 
بعضها واملنحدرة اىل اجملهول والصعبة جدًا، ومنهارة اىل أدنى 
الدولة  لدى  وموظفون  اخلارج  اىل  والؤها  وسياسات  مستوى، 
الطائفة  أسم  عليها  اليت  واهلوية  العنصرية  ألن  كفوئني  غري 
مهما  الوظيفة  أعطتهم  اليت  شيء  اي  من  االقوى  السالح  هي 
يف  وجودهم  فرضت  اليت  املتعددة  واألحزاب  نوعها،   كان 
إدارة الدولة من دون خنبة متخصصة يف كل جمال، ومن دون 

أختصاص جامعي كما جيب لكل شخص منهم.
قوانني  من  املاضي  يف  لنا  زرعوه  ما  حصاد  يوم  هو  اليوم   
انعزالية وطبقية وقنابل عنصرية وطائفية، هذا هو  العدو الذي 
أوصلنا اىل نقطة الصفر، وقد اقرتبنا  اىل ساعة اخلطر، هذا 
هو املرض العضال الذي أوصل الوطن اىل هذا املأزق الكبري 
والذهول املخيف، والتجربة املتعمدة، والتجزئة والزوال والفقر، 
واىل النهاية املؤسفة والشعب الذي أصبح يف مهب الريح، ألنهم 
مل يدروا ومل يّطبقوا اي شيء من قانون حقوق اإلنسان، لكن 
الذي طبّقوه هو النظام الدكتاتوري القوي منهم يأكل الضعيف، 
ومل يعلموا بأن احلق يعلو وال يعلى عليه، والعدل أساس امللك، 
والسالم سيد األحكام، واحلاجة أم االخرتاع ، والعفو عند املقدرة 
من شيم الكرام، والوطن هو عائلة واحدة كبرية متحدة مع بعضها 

يف كل شيء. 

أين أصبحت أموال الناس وانهيار اللرية؟ 

وما هو سبب األزمة اخلانقة ؟

كبرية  حرية  يف  الشعب  ان  املؤسف،  أمره.  على  واملغلوب 
ومن اين يدفعون هلم إجيار السكن  ورواتب شباب امليلشيات 
اين  ومن  مقاتل  الف   ١٠٠ من  أكثر  عددهم   الذين  شهريًا 
بإجيار  اين يأتون   للقتال،  ومن  السالح احلديث  يشرتون  
الثكنات اخلاصة ومن يدفع هلم مثن الطبابة والتعليم العالي، 
إلنه يوجد العديد من التساؤالت  عن املراجع واالمدادات للعديد 
هناك  يوجد  فهل  املعادية،  واألحزاب  املوالية  األحزاب  من 
مافيا خفية تعمل خلف الكواليس وحتت الضغوط والتهديدات 
يوجد  وأيضا  اللبنانية،  والشركات  املعامل  وأصحاب  للبنوك 
ضغوط خارجية على البنوك الداخلية وديون فوائدها مستحقة 

ومرتاكمة.
الودائع  واين ذهبت  الديون  أين أصبحت هذه  السؤال هو   

للمودعني؟
 هنا األمر له أهمية كربى وجيب البحث  عنه ضمن قوانني دولية 
وحقوق مشروعة، حنن ال يهمنا السياسة الداخلية والسياسة 
اخلارجية، ألنه توجد معامالت دولية بني البنوك وقوانني خاصة 
بهم.. فما هو املربر وسبل التدخل بها وبأموال الناس؟  من 
هو اآلمر  ومن هو املأمور؟ او أنهم أصبحوا عصابة علي بابا 
واسولوبني، او طائرة خمطوفة مع مصريها اجملهول، ومن الذي 
مال  واختالس  البلد  وخراب  السرقات  هذه  مسؤولية  يتحمل 
الشعب وإفالس الدولة والناس لرتكيع  الدولة ثم الناس كي 
يضربوا عصفورين يف حبجر واحد.. هذه اخلريطة بهذه الطريقة 
العثماني  احلكم  أيام  علنًا  متارس  كانت  ألنها  جديدة  ليست 
واألقطاع البغيض، وأيام سلطنة البكاوات، ومن بعد على أيام 
املستعمر الفرنسي واملستعمر اإلنكليزي لسلب إنتاج األرض 
والقتل  التهديد  وحتت  التعذيب  بالقوة حتت  العرض  وإهانة 
احلاصل على أرض الواقع بهذا الشكل املعاكس واخلطري جدًا، 
السيولة من بني  الدولة وسلب   السيطرة وفقدان  أجل  من 
هي  اليت  املتدنية  الظروف  هذه  يف  والناس  الدولة  أيادي 

نقطة ضعف داخل الدولة والبلد.
 من هنا وبالتأكيد على ان لبنان ليس له قرار آخر.. وكيف 
خيرج من هذا املأزق اخلطري.. احلل الوحيد له انه سوف ميضي 
وبأسرع وقت ممكن لكي يوّقع على اخلربطة احلدودية  والوثيقة 
اجلهنمية كي يكون اإلمضاء على السراء والضراء  على ترسيم 
احلدود غري املتفق عليها، من دون قيد او شرط،  ولو أن 
االتفاقية ليست لصاحل الوطن املنكوب لبنان،  ولكنها لصاحل 
دول كربى هلا أطماع يف املنطقة ككل، ألن اهلدف من هذا 
التهديد والتعقيد املعيب للدولة والشعب واألحزاب، هو من 
أجل أستخراج الذهب األسود والغاز اللبناني من باطن البحر  
الذي هو أكرب ثروة طبيعية يف العامل العربي والغربي، كي 
يتم بيعه بأدنى األسعار إىل شركات أجنبية وأوروبية ليضعفوا 
وينسفوا االقتصاد الروسي  ويستغنوا عن الغاز الذي لديه.

ابعاد  الباردة اجلديدة اليت هلا  إن هذه السياسة هي احلرب 
مربجمة من جهة معّينة، وتعطي أرباحا هائلة تّصب يف مصلحة 
وشبكة العمالء والغزاة من الداخل ومن اخلارج، من أجل مصاحل 
لتوحيد  العاملي  الصعيد  على  القراصنة  وحرب  كربى  دول 
العامل، حكومة واحدة، وعاملا واحدا، ودولة واحدة، لكن أالن 

حنن بغنى عن ذكرهم لعدة أسباب سياسية وأمنية..
ليست  جدًا  خطرية  تشعبات  له  اجلبنة  تقسيم  عن  واحلديث   
ملصلحة الوطن واملواطن ، الن الدولة ليس  هلا اي ضمانة 
ان تأخذ من الثروة الطبيعية أكثر من ٣٠ باملئة من ثروة الغاز 
والنفط ومواد اخلام . نطلب ان تكون نهاية سليمة من دون 
الطبيعية  ثروته  اجل  من   ، الوطن  أرض  على  وخراب  حروب 
اليت ال تعّوض ان كانت من الشعب فوق األرض او من ثروته 

الكبرية يف باطن األرض. 

سأحلم أّني
جتاوزُت حلمي 

إىل دفرت الّرسِم
أرفو البياَض بأنثى تعّرْت 

وأدلْت
بربٍق يهّذب كّل املرايا اليت أضمرْتها 

سؤااًل توّسدني 
يف الظالِل

سأبين هلا البحَر جسرًا ندّيًا
من احلرب تعربه من خاللي..

على فلك بوٍح 
جماديفه من غناٍء عصٍي

على اللغو يفضي إىل ساحٍل 
من شفاٍه 

تبسمُل خطواتها آيًة 
يف كتاب احملال ..

سأرسم كّل البالد اليت سطحتتا 
على هيئة الناهد األنثوّي 

وأمنو إىل سلم الوجد حّتى بلوغ 
الغالل..

أشّبُع شرقًا 
تنوس به املمكنات 

ويغدو حليب املراد عصًا يف الّسواِل 
سأحلم حّتى تطري الضفاف إىل هذه 
اللوحة املشتهاة وحتزم هذي القصيدَة 

باألخضر املطمئّن
الّشرود  يف  نتوءاتها  أيقظتين  فإن 

سأغفو ..
ألحلم أّني افرتاٌض 

منا يف اليقني اشتعااًل
وأرمسين يف اشتعالي ..

محمد عامر األحمد  - سورية

لـوحـة
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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(

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 
15٠ دوالرا فقط

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

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

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

 2022 األول  تـشرين   1 Saturday 1 October 2022الـسبت 
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تــتمات

إنعقاد اجللسة األوىل النتخاب...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة املعلومات يف قوى االمن 
الداخلي العميد خالد محود، مدير املخابرات يف اجليش العميد طوني 

قهوجي ومدير العمليات يف اجليش العميد الركن جان نهرا.
ان  على  الرئيس  دولة  »شدد  الداخلية:  وزير  قال  االجتماع  بعد 
واكد  وتوعوية وقضائية.  وتنموية  امنية  ابعاد  املشكلة هلا  معاجلة 
اصوال  القوارب  تسجيل  لناحية  االدارية  االجراءات   على  دولته 
جملس  بقرار  عمال  املسجلة  غري  القوارب  مصادرة  ستجري  واال   ،
الوزراء املتخذ بتاريخ سابق عام ٢٠٢٢، وعلى البدء بهذه املعامالت 
من املرافئ وعرب رؤساء املرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا 
املوضوع عرب االجهزة االمنية. كما شدد اجملتمعون على اطالق محلة 
الشرعية على   اهلجرة غري  االعالم لشرح عواقب  توعية عرب وسائل 
املواطنني وافهامهم ان ما ينتطرهم يف االماكن اليت يسعون للهجرة 
اليها لن يكون سهال ولن تتم معاملتهم باملعاملة اليت ُوعدوا بها من 

قبل جتار القوارب واملوت«.
أضاف: »كما تقرر التشدد يف االجراءات االستخبارية االستباقية من 
قبل كل االجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية ملكافحة اهلجرة غري 
الشرعية واعادة املهاجرين غري الشرعيني ساملني. ويف هذا االطار 
اجليش  قبل  من  بنجاح  جرت  استباقية  عمليات  بعدة  التنويه  جرى 
واالجهزة االمنية والقوات البحرية يف قوى االمن الداخلي، وكذلك 
التنويه جبهد استعالمي تقوم به املخابرات واجهزة املعلومات، حيث 
مت احباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غري شرعية واعادة املئات من 
املهاجرين غري الشرعيني بسالم اىل لبنان . كما اكد دولة الرئيس 
واجملتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد مبالحقة 
املتورطني يف عمليات التهريب، واملح دولته اىل ان هذا املوضوع 
االمن  تهديد  حد  اىل  يصل  وقد  بالبشر،  باالجتار  توصيفه  ميكن 

القومي«. )مزيد من التفاصيل على الصفحة ٢(
وفد أوروبي رفيع املستوى يصل اىل لبنان لبحث ملف سالمة

أوروبي  لبنان، االسبوع املقبل، وفد  آخر، يصل اىل  على صعيد 
ارينا،  ماريا  االوروبي  الربملان  النائب يف  املستوى، يضم  رفيع 
لتنظيم  الربملانية  اجلمعية  ورئيس  البلجيكي  الربملان  يف  النائب 
االمن والتعاون يف أوروبا مالك بن عاشور، عضو جملس الشيوخ 
الفرنسي لودوفيك هاي، عضو وسكرتري جملس الشيوخ الفرنسي 
جويل غرييو، إضافة اىل حمامني فرنسيني وسويسريني متخصصني 

يف استعادة االموال املنهوبة.
ومركزه  لبنان«  للنزاهة يف  األوروبي  »املنتدى  لـ  بيان  وحبسب 
روما، يأتي حضور الوفد اىل لبنان »يف اطار ينظمه املنتدى... 
وسيشارك فيه عرب الـ )زوم(: النائب السويسري فابيني مولينا، 
حاكم  ملف  يف  املدعية  )الشريبا(  مجعية  مؤسس  بوردو  ويليام 
مصرف لبنان على رياض سالمة يف فرنسا. ومن لبنان سيحضر 
املؤمتر النائب جورج عطا اهلل، مقرر جلنة االدارة والعدل، واحملامي 
العام التمييزي القاضي جان طنوس الذي توىل التحقيق يف ملف 
غادة  القاضية  باالستئناف  لبنان  جبل  عام  مدعي  سالمة،  رياض 
عون، قاضي التحقيق يف جبل لبنان نديم الناشف، القاضي فيصل 

مكي، احملامي وديع عقل«.
ويعقد املؤمتر السبت االول من تشرين األول اجلاري يف فندق الـ 

»سان جورج«.
اجتماع أمريكي - إسرائيلي لحسم الرتسيم

على صعيد الرتسيم البحري كتبت الزميلة »األخبار«: 
فيما وصلت مفاوضات الرتسيم البحري بني لبنان وكيان العدو 
اإلسرائيلي إىل حلظات احلسم، ال يزال اخلطاب الرمسي واإلعالمي 
عاموس  بها  يقوم  اليت  الوساطة  آفاق  حول  يتمحور  الكيان  يف 
هوكشتني وحماولة احتواء مفاعيل معادلة الردع اليت أرساها حزب 
اهلل وأعطت فرصة للبنان للحصول على ما ُيطالب به من حقوق. 
أغلب التقارير تؤكد أن »املؤسستني السياسية واألمنية تقدران 
بأن فرص التوقيع على االتفاق ارتفعت أخريًا وأن الفجوات املتبقية 

قابلة للحل«.
من  االتفاق  مسودة  تلقي  العدو  توقع  عن  احلديث  جانب  وإىل 
اجلانب األمريكي قريبًا، اعلن يف اسرائيل ان رئيس جملس االمن 
القومي ايال حوالتا سافر بطلب من رئيس احلكومة يائري البيد اىل 
واشنطن لالجتماع مع الوسيط األمريكي. وهو االجتماع االهم بالنسبة 
السرائيل الن االمريكيني سيعرضون خالله االقرتاح النهائي قبل 

ارساله بشكل رمسي اىل اللبنانيني وإسرائيل.
ونقلت مصادر اعالمية عن مسؤول اسرائيلي كبري ان االمر يتعلق 
باجتماع هدفه إغالق املالحظات األخرية بني إسرائيل وامريكا قبل 
طرح االقرتاح النهائي على الطاولة، وميكن ان يكون هذا االجتماع 
يف  التقدير  ان  وقيل  النهائي.  االقرتاح  يقدم  ان  قبل  األخري 
إسرائيل بان هذا االتفاق سيوقع يف األسابيع القليلة املقبلة اذا 
سار كل شيء على ما يرام، ولقياس مدى التفاؤل يف إسرائيل 
فان الكابنيت السياسي األمين سينعقد يف األسبوع املقبل لبحث 

هذه القضية فقط.
ويف السياق، تلقى أعضاء جملس الوزراء السياسي واألمين دعوة 
أن  علمًا  احملادثات،  املقبل ملناقشة  اخلميس  يوم  اجتماع  حلضور 
وزيرة الطاقة كارين اهلرار وصفتها بـ«املعقدة« كونها جتري مع 
دولة معادية إلسرائيل، آملة يف الوصول إىل تسوية يف هذا اجملال. 
واستغلت اهلرار املقابلة مع صحيفة »يديعوت أحرونوت«، النتقاد 
أداء رئيس املعارضة والليكود بنيامني نتنياهو، إذ رأت أنه »ينشر 
رسالة حزب اهلل ويضر بقدس األقداس بالنسبة إلسرائيل«، يف 

إشارة إىل كالمه قبل أيام عن خضوع إسرائيل أمام تهديدات حزب 
ر وزير الرفاه مئري كوهني يف مقابلة مع  اهلل. من جهة أخرى قدَّ
»القناة 1٢« أن »تتلقى إسرائيل يف غضون أسبوعني املسودات 
األوىل لالتفاق«، معربًا عن أمله بالتوقيع عليها من قبل إسرائيل 

والبدء يف عملية االستخراج.
إىل ذلك استمر السجال الداخلي يف كيان االحتالل حول امللف. وبعث 
»الصهيونية  ليفني ورئيسة كتلة  ياريف  »الليكود«  رئيس كتلة 
الدينية« أوريت سرتوك برسالة عاجلة إىل وزير القضاء يف احلكومة 
الرسالة  البيد«.  »تهريبة  يسمونه  ما  مبنع  مطالبني  جدعون ساعر 
أوضحت أن »قانون عمل احلكومة يفرض وضع أي اتفاقية دولية 
على طاولة الكنيست قبل طرحها للتصويت يف احلكومة، وأن أي 
قرار إلخفاء االتفاقية عن أعني الكنيست ومنع املناقشة العامة له 
حيتاج إىل موافقة وزير القضاء«، مستندين يف ذلك إىل وصف 
املياه االقتصادية اإلسرائيلية بأنها »مياه سيادية وفيها إمكانات 
اقتصادية كبرية لدولة إسرائيل وليس من صالحية حكومة ال حتظى 

بثقة الكنيست التخلي عنها للبنان«.

بوتني ألردوغان: اهلجمات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أفاد  ما  حبسب  دولي«،  و»إرهاب  مسبوق«  غري  خترييب  عمل 
الكرملني يف بيان.

وأكد بوتني أّن »روسيا ستثري هذه املسألة خالل جلسة عاجلة يف 
جملس األمن الدولي«.

الرئيس الروسي تقييمًا مبدئيًا  وجاء يف بيان الكرملني: »أعطى 
للتخريب غري املسبوق، والذي يعّد عماًل من أعمال اإلرهاب الدولي 
ضّد خّطي أنابيب الغاز »التيار الشمالي- 1« و«التيار الشمالي-٢«، 
ومّت التأكيد على أّن روسيا ستثري هذه املسألة يف اجللسة العاجلة 

جمللس األمن الدولي«.
هذا، وأعلنت الشركة املشغلة خلط أنابيب الغاز »التيار الشمالي 
٢«،  وقوع حادث تسرب يف خط األنابيب مبياه الدمنارك بالقرب 
من جزيرة بورنهومل، الفتًة إىل إنشاء منطقة آمنة يبلغ نصف قطرها 

مخسة أميال حبرية.
أّنها  فيه  أكدت  بيانًا،  جي«  إيه  سرتيم  »نورد  شركة  وأصدرت 
إىل  الفتًة  األضرار«،  تقييم  أجل  من  مواردها  كل  »ستستخدم 
أنابيب  خط  عمل  استئناف  موعد  حاليًا حتديد  املستحيل  »من  أّنه 

الغاز«.
إىل  الدمنارك  من  مسؤولون  فيه  أشار  وقت،  يف  ذلك  يأتي 
عن  عبارة  كانت  وأنها  متعمد«،  »فعل  بسبب  جاء  التسريب  أن 

»انفجارات مل حتدث صدفة«.
من جهتها، أعلنت السويد فتح حتقيق يف األمر، الفتة إىل وجود 

»إشارات أولية على أن احلادث متعمد«.
إرهابي  »عمل  يف  حتقيقًا  فتحت  الروسية،  األمن  أجهزة  وكانت 
حبر  يف  سرتيم«  »نورد  أنابيب  من  الغاز  تسّرب  بعد  دولي« 

البلطيق.
وقالت النيابة العامة الروسية إنه »بناًء على العناصر امُلرسلة من 
النيابة العامة الروسية، فتحت هيئة التحقيق التابعة جلهاز األمن 

الفيدرالي قضية جنائية، وبدأ حتقيق أّولي«. 
وذكر البيان أنه »قرب جزيرة بورنهومل )الدمناركية(، مّت ارتكاب 
أفعال متعّمدة إلحلاق ضرر خبّطي أنابيب الغاز نورد سرتيم 1 ونورد 
»روسيا  أّن  البلطيق«، وتابع  أعماق حبر  الواقعني يف  سرتيم ٢، 

االحتادية تعّرضت لضرر اقتصادي خطر بسبب هذه األفعال«.
ويلتئم جملس األمن الدولي، يوم اجلمعة املقبل، بناًء على طلب 
روسيا ملناقشة موضوع التسرب، وفق ما أعلنت السويد وفرنسا 

اليوم.
جوزيب  األوروبي،  االحتاد  يف  اخلارجية  السياسة  مسؤول  وقال 
بوريل، إّن كل املعلومات بشأن حوادث تسّرب الغاز من أنابيب 
»نورد سرتيم« تشري إىل أّنها نامجة عن »فعل متعّمد«، مضيفًا أّن 

التكتل يدعم أي حتقيق يف األمر.

أنقرة: سنرسل قوات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ما حيتاجونه من أسلحة«.
وأردف جاويش أوغلو، يف كلمة ألقاها خالل مشاركته يف ملتقى 
الرتكية:  دنيزلي  والية  يف  قلعة  باموق  جامعة  نظمته  شبابي 
»تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها يف جزيرة قربص وحبري إجية 

واملتوسط حتى لو وقف العامل بأسره ضّدها«.
وعّلق جاويش أوغلو على رفع الواليات املتحدة حظر توريد السالح 
إىل قربص اليونانية )اجلنوبية( بالقول: »سألُت نظريي األمريكي 
أّي  مقابل  له  وقلت  اخلطوة،  هذه  سبب  عن  لقاءاتنا  إحدى  يف 

مكاسب تعطون هذه األسلحة؟«.

هاريس: خماوف احلرب...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اجلنوبية، يف أول زيارة تقوم بها إىل املنطقة منزوعة السالح على 
احلدود بني الكوريتني. 

وقالت هاريس إّن »املخاوف من احلرب ال تزال قائمة، الواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية على أمت االستعداد لالستجابة ألي طوارئ«، 
بالدفاع عن كوريا اجلنوبية ثابت  »التزام بالدها  أّن  مشددًة على 

وقوي«.

وعربت نائبة الرئيس األمريكي عن »رغبة واشنطن والعامل بأسره 
يف أن يعم السالم واالستقرار شبه اجلزيرة الكورية بأكملها دون 

أي تهديدات كورية مشالية«.
سوك-يول  يون  اجلنوبي  الكوري  الرئيس  مع  هاريس  وناقشت 
ملفات عّدة، يف مقّدمها التحالف األمين الطويل األمد بني البلدين، 
وتعزيز شراكتهما االقتصادية والتكنولوجية، إضافًة إىل جمموعة من 

القضايا اإلقليمية والعاملية األخرى.
زيارة  أّن  األبيض  البيت  يف  مسؤول  أوضح  السياق،  هذا  ويف 
هاريس تظهر »التزام الواليات املتحدة بالوقوف إىل جانب كوريا 
اجلنوبية يف وجه أّي تهديدات« صادرة عن كوريا الشمالية، مضيفًا 
األمريكيني  للجنود  املشرتكة  »التضحيات  ستكّرم  هاريس  أّن 
بوقٍف  انتهت  اليت  الكورية  احلرب  يف  قتلوا  الذين  والكوريني« 

إلطالق النار كّرس تقسيم شبه اجلزيرة عام 1953.

الشيوخ األمريكي ميرر...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

جديدة ضخمة ألوكرانيا  حزمة مساعدات  القانون ختصيص  ومشل 
بقيمة أكثر من 1٢ مليار دوالر.

أّن  إن«،  إن  »سي  قناة  بينها  أمريكية،  إعالم  وسائل  وذكرت 
»جملس الشيوخ صوت أمس األول اخلميس باملوافقة بأغلبية 7٢ 
صوتًا مقابل اعرتاض ٢5 صوتًا، لصاحل متديد متويل حكومي قصري 

األجل لتجنب اإلغالق احلكومي يف نهاية األسبوع«.
وتابعت القناة األمريكية: »باإلضافة إىل األموال الالزمة إلبقاء عمل 
الوكاالت احلكومية مستمرًا، فإّن التمويل قصري األجل الذي ُكشف 
عنه يف وقٍت سابق من هذا األسبوع يتضمن مساعدات ألوكرانيا 

بقيمة أكثر من 1٢ مليار دوالر«.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إّن 
حجم املساعدات املالية األمريكية لنظام كييف، سيبلغ قريبًا مبالغ 

فلكية، وستصل إىل ٢6 مليار دوالر.
وأشارت زاخاروفا إىل أّن الواليات املتحدة أصبحت بالفعل طرفًا يف 
النزاع يف أوكرانيا، وهو ما يؤكده االتفاق الذي مت التوصل إليه 
مؤخرًا يف الكونغرس األمريكي، »بشأن ختصيص حزمة مساعدات 

جديدة لنظام كييف مببلغ 1٢ مليار دوالر تقريبًا«.
ويوم األربعاء، أعلن البيت األبيض، أّن وزارة الدفاع )البنتاغون( 
خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا بقيمة 1.1 مليار 
دوالر تشمل 18 نظامًا مدفعيًا دقيقًا من طراز )هيمارس(، و15٠ 
وأنظمة  ورادارات  السالح،  لنقل  آلية  و15٠  مصفحة  همفي  عربة 

دفاع مضادة للطائرات املسرية«.
األمريكية  العسكرية  املساعدات  قيمة  اجلديدة  احلزمة  هذه  وترفع 
العسكرية  العملية  بدء  منذ  دوالر،  مليار   16.٢ إىل  أوكرانيا  إىل 
الروسية اخلاصة يف أوكرانيا، واليت انطلقت يف ٢٤ شباط  و16.9 
مليار دوالر منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه يف كانون الثاني 

.٢٠٢1
ُيشار إىل أّن جملس النواب األمريكي كان قد أقّر يف أيار الفائت 
مساعدة ضخمة ألوكرانيا بقيمة ٤٠ مليار دوالر، يف خطوة تأتي بعد 
حتذير الرئيس جو بايدن من أّن األموال املخّصصة ملساعدة كييف 
غضون  يف  ستنضب  الروسية  العسكرية  للعملية  التصدي  على 

أيام.

استكشاف االنسان للمريخ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

 وهناك الكثري من التكهنات حول موعد وصول البشر إىل كوكب 
جارنا، لكن الروبوتات حتكم كوكب املريخ يف الوقت احلالي.

وحلل كاجري كيليك، زميل أحباث ما بعد الدكتوراه يف علم الروبوتات 
واملركبات  اجلوالة  املركبات  مجيع  كتلة  فريجينيا،  ويست  جبامعة 
املدارية املرسلة إىل املريخ وطرح وزن ما هو قيد التشغيل حاليا.

آخر فحسب، بل خيشى  البشر لكوكبا  ال يقتصر األمر على تلويث 
العلماء من أن احلطام ميكن أن يلوث العينات اليت مت مجعها بواسطة 
مركبة املثابرة التابعة لناسا واليت تبحث حاليا عن حياة قدمية على 

سطح املريخ.
القمامة على كوكب  أن هناك 1569٤ رطال من  العلماء  أحد  وقدر 
املريخ، ينبع معظمها من أجهزة مهملة مثل هذه البطانية احلرارية 
الغالف  خالل  من  احلياة  قيد  على  وتبقى  ناسا  مثابرة  حتمي  اليت 

اجلوي.
املريخ سُتعاد إىل األرض  اليت جتمع عينات من  املركبة،  التقطت 
على  يونيو  ناسا يف  فريق  ورصد  مهمتها،  أثناء  للنفايات  صورا 
األرض ضوء بعيدا يف صورة أرسلتها »املثابرة«، ثم وجهوا العربة 
منطقة  »املثابر«  دخلت  أسابيع  بضعة  بعد  نظرة،  إللقاء  اجلوالة 
الدقة  عالية   Mastcam-Z بانوراما  على  وحصلت   Hogwallow Flats

بزاوية 36٠ درجة.
أثناء  املستخدمة  اهلبوط  ملعدات  صورة  اإلبداع  مروحية  التقطت 
وصوهلا مع مركبة املثابرة، وكانت الصور عبارة عن مظلة وغطاء 

خلفي خمروطي الشكل حيمي العربة اجلوالة يف الفضاء.
وذكر موقع ديلي ميل أنه هناك ما جمموعه تسع مركبات فضائية 
غري نشطة جتلس على سطح املريخ، مبا يف ذلك مسبار املريخ 3 
 ،٢ فايكنغ  مسبار   ،1 فايكنغ  اإلنزال  مركبة   ،  6 املريخ  مسبار   ،
روفر سوجورنر، مسبار سكياباريلي التابع لوكالة الفضاء األوروبية، 
على  امليتة  الروبوتات  إىل  إضافة  وسبرييت،  فينيكس،  ومسبار 

سطح املريخ.
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 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

 2022 األول  تـشرين   1 Saturday 1 October 2022الـسبت 
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نــجوم

عن  الراسي،  نادين  اللبنانية  املمثلة  ابن  حدشييت،  مارك  حتدث 
حالتها الصحية بعد مرور حوالي الشهر على وفاة شقيقها جورج 

الراسي.
فقدان  مرض  من  تعاني  والدته  ان  »اجلرس«،  لـ  مارك  وكشف 
الشهية، حيث أنها مل تتناول الطعام ملدة 8 أيام عقب رحيل جورج 
ما دفعه اىل اعطائها جرعات من الفيتامني لتتمكن من استعادة 

توازن جسدها الذي انهكه احلزن.
وتابع مارك ان نادين عاشت على مهدئات األعصاب واألدوية حتى 

تتمكن من ختطي ما حصل والنوم.
كما اكد مارك أن نادين  تعاني من فقر دم حاد جًدا وضغط دمها 
بسبب  افضل  بصحة  باتت  انها  اال  واآلخر،  احلني  بني  ينخفض 
جرعات الفيتامني و اشراف وزارة الصحة على حالتها لكنها ال تأكل 

اي نوع من األطعمة اليت كان يتناوهلا جورج.
واضاف مارك ان والدته كان لديها شعور سيئ منذ عام و قال: 
»أمي كان قلبها حاسسها منذ عام كانت حتّذر جورج من كل شيء 
لكن قبل أسبوع من رحيل خالي عانت أمي من ارق النوم ومل تكن 

تستطيع النوم وكان قلبها يؤملها وحيّذرها دائًما«
واضاف: »كنت مع امي يف فاريا لكنها أصرت فجًرا على العودة 
اىل منزهلا، وعند الساعة السابعة والربع تلقت اتصااًل من احدى 
االعالميات، فلم ترد يف البداية، ونادتين بأعلى صوت يا مارك 
افتح التويرت وشفلي جورج أعطيتها هاتفي ويف اول تعليق رأت 
تشعر  ومل  كلًيا  أعصابها  فقدت  وعندها  السيارة  يف  خالي  جثة 
عاشتها يف  اليت  الصدمة  شّدة  من  املشي  تستطع  ومل  جبسدها 

ذلك اليوم«.

ابن نادين الراسي يف حديث مؤثر:
 والدتي بقيت 8 أيام من دون 

طعام .. كان قلبها حاسسها

 2022 األول  تـشرين   1 Saturday 1 October 2022الـسبت 

أصابت حالة من القلق  حميب الفنان املصري عادل إمام، بعد 
األنباء اليت طالت حالته الصحية يف األيام املاضية، وما تردد عن 

إصابته مبرض »الزهامير« وبداية ظهور أعراض املرض عليه.
وليست شائعات املرض والوفاة جبديدة على عادل إمام، حيث 
إمام  يطالعها بني أسبوع وآخر، ويكتفي شقيقه املنتج عصام 

باخلروج والرد عليها ونفيها.
لكن اجلديد هذه املرة، هو احلديث عن مرض عادل إمام على 
إىل  القلق  سرب  الذي  األمر  ذلك  مصريني،  إعالميني  لسان 

نفوس اجلميع، يف ظل الغياب الطويل لعادل إمام.
 ET« موقع  نشر  حيث  مقتضبه،  بتصرحيات  الرد  قرر  الزعيم 
بالعربي«، تسجيل صوتي مدته ثوان معدودة نسبه إىل عادل 

إمام، الذي حتدث للرد بشكل قاطع على ما مت تداوله بشأنه.
كلمات عادل إمام يف التسجيل الصوتي جاءت لطمأنة حمبيه، 
حيث قال فيها »كويس.. الواحد بيقرا نعيه وهو كويس.. أرد 

على إيه.. أنا مربدش على احلاجات دي«.
وبعدها أوضح أنه يف حال جيدة، مشريا إىل كونه يتواجد يف 
العزبة اخلاصة به مع أبنائه وأحفاده، كما أن أصدقاءه يأتون 

إىل زيارته بشكل أسبوعي وجيلسون إىل جواره.
ويف نهاية حديثه تطرق إىل جديده يف عامل السينما والدراما 
 .. »بنحضر  هي  للغاية  مقتضبة  كلمات  برتديد  اكتفى  ولكنه 

بنحضر إن شاء اهلل«.
وهذه هي املرة األوىل اليت خيرج فيها عادل إمام عن صمته بعد 
الشائعة األخرية اليت تناولته، وأقلقت كافة حمبيه يف الوطن 

العربي حول حالته الصحية.

ألول مرة.. عادل إمام خيرج عن 
صمته بشأن شائعة إصابته بالزهامير

الفنانة  ببطولته  تقوم  الذي  أوروبا«  »أشباح  فيلم  صناع  قرر   
يف  طرحه  الفيشاوي،  أمحد  املصري  واملمثل  وهيب  اللبنانيةهيفاء 
السينمات املصرية، يوم األربعاء 21 سبتمرب، بعد تأجيل متكرر بسبب 

مشاكل قضائية بينها وبني مدير أعماهلا السابق حممد وزيري.
متارس  وهيب  هيفاء  فيه  وتظهر  للفيلم  الرتوجيي  اإلعالن  وطرح 

الفنون القتالية مبهارة.
وتدور أحداث الفيلم يف إطار من احلركة واملغامرات وهو من تأليف 
كريم فاروق وسيناريو وحوار أمني مجال وحممد أبو السعد وشريف 

يسرى، وإخراج حممد محاقي يف أوىل جتاربه اإلخراجية.
وهيب  هيفاء  جانب  اىل   « أوروبا  »أشباح  فيلم  بطولة  يشارك يف 
أبو  وعباس  جودة  وأروى  خاطر  الفيشاوى كل من مصطفى  وأمحد 

احلسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم مسرة.
وتعود هيفاء وهبى بفيلم »أشباح أوروبا« إىل السينما بعد غياب منذ 
تقدميها فيلم »حالوة روح« مع املخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت 
كضيفة شرف فى فيلم »خري وبركة« مع على ربيع وحممد عبد الرمحن 
»توتا« العام قبل املاضي، إضافة إىل مشاركتها أيضًا كضيفة شرف 
خالل حلقتني من مسلسل »الواد سيد الشحات« مع أمحد فهمي وهنا 

الزاهد يف شهر رمضان املاضي.
وهيب كانت قد أعلنت عرب حسابها على اإلنستغرام عن تصوير فيلم 
حفاوة  يظهر  فيديو  خالل  من  باريس«،  »رمسيس  بعنوان  جديد 
استقبال اهالي منطقة منسية ناصر هلا خالل تصويرها ملشاهدها يف 
فيلمها اجلديد اليت جتمع بينها وبني ومحدي املرغين وحممود حافظ، 

على أن ينضم باقى املمثلني للتصوير تباعًا.
فيلم »رمسيس باريس« بطولة بطولة هيفاء وهيب، محدي املريغين، 
مصطفى خاطر، حممد سالم، حممد أسامة )أوس أوس(، وحممد ثروت، 
حممود حافظ، التونسية مسرية مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من 
الفنانني، وتأليف كريم حسن بشري وإخراج أمحد خالد موسى، من 

إنتاج أمحد خالد موسى ورميون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.
تدور أحداثه يف إطار كوميدى، حول انتقال جمموعة من املصريني 
األحداث  الكثري من  تتضمن  الرحلة  باريس وهذه  إىل  من رمسيس 
يقررون تشكيل عصابة  عندما  ذروتها  األحداث  واملفاجآت، وتصل 

لسرقة لوحة املوناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

بعد مشاكل قضائية
اإلفراج عن فيلم »أشباح 

أوروبا« لـ هيفاء وهيب

ما زالت أصداء احلملة اليت تطالب مبنع حفل الفنان حممد رمضان 
يتم  اليت  املنشورات  ظل  يف  مستمرة،  اإلسكندرية  حمافظة  يف 
»غري  عنوان  حتت  االجتماعي  التواصل  شبكات  عرب  بقوة  تداوهلا 

مرحب بك يف اإلسكندرية«.
ذلك األمر الذي دفع حممد رمضان الختاذ قرار عاجل يتحدى فيه 
اجلميع، حيث نشر الفنان املصري مقطع فيديو عرب حسابه الرمسي 
على »فيسبوك«، وأعلن من خالله أن حمافظ الشرقية السابق يدعم 

احلملة اليت تطالب مبنع حفله يف اإلسكندرية.

»بيع 70% من تذاكر الحفل«
وهو ما استعان فيه رمضان خبرب يفيد بذلك استنادا إىل تغريدة 
أطلقها حمافظ الشرقية السابق رضا عبد السالم، ليعلق رمضان 
إسكندرية ال  بيدعم محلة  السابق  الشرقية  »السيد حمافظ  قائال: 
ترحب بيك يا حممد يا رمضان.. اجلرايد الرمسية املصرية بتدعم 

محلة إسكندرية ال ترحب بيك يا حممد يا رمضان«.
ليشري بعدها إىل أن الشركة املنظمة للحفل باعت ما يقرب من 70% 
من تذاكر احلفل، على الرغم من بقاء 17 يوما على موعده، وهي 

فرتة كبرية للغاية.

»بدون حراسة«
ليتابع تعليقه قائال »حلو يا سيادة احملافظ.. أنا اتقالي اسكندرية 
وأنزل  دلوقيت  ألبس  هقوم  رمضان..  يا  يا حممد  بيك  ترحب  ال 
اسكندرية وبدون حراسة.. وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة 

يف اسكندرية النهاردة«.
أراد  حال  يف  فعله  ردة  عن  السابق  احملافظ  إىل  سؤاله  ووجه 
الشعب أمرا، فهل يستجيب هلم وينزل إىل الشارع لسؤاهلم عن 

حقيقة األمر أم ال يقوم بذلك.
وأكد أنه مسع أن هناك محالت تطالب بعدم تواجده يف اإلسكندرية، 
لريى  حراسة،  أي  دون  فوري  بشكل  هناك  إىل  سيذهب  لذلك 
على  الرد  حقه يف  باعتباره ميثل  الفيديو  نشر  كما  األمر،  حقيقة 
احلملة اليت وصفها باملمنهجة ضده، وأنه اآلن يف طريقه لبلد الـ 

6 ماليني إسكندراني.

حممد رمضان يتحدى حمافظا سابقا:
حنزل اإلسكندرية بدون حراسة

جديدة  مواهب  أمام  األبواب  جمددًا  فارس  مرييام  الفنانة  فتحت 
الفنية،  اجملاالت  خمتلف  املستقبلية يف  عروضها  ملشاركتها يف 
اخلاصة  اإلجتماعية  التواصل  وسائل  عرب  أطلقته  بفيديو  ودعت 
talent@ بها املواهب من عدة اختصاصات إلرسال موهبتهم على
myriammisic.com ونذكر منها، الرقص احملرتف، الغناء، اخراج، 
التصوير  االضاءة،  هندسة  الصوت،  هندسة  املوسيقي،  التوزيع 
غرافيك  تصميم  املسرح،  ادارة  والفيديوغرايف،  الفوتوغرايف 

وغريها…

مرييام فارس تفتح الباب أمام 
املواهب اجلديدة

وافق مشاهري بينهم جنم البوب الربيطاني إد شريان وأسطورة كرة 
السلة شاكيل أونيل، على طرح مقتنيات هلم للبيع عرب االنرتنت 
بهدف مجع تربعات وتوفريها ملنظمة الصحة العاملية يف أوكرانيا.

أطلقت  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  بدء  على  أشهر  سبعة  وبعد 
مؤسسة منظمة الصحة العاملية، وهي منظمة تدعم جهود املنظمة 
السبت متجر  العامل،  إحلاحًا يف  األكثر  الصحية  التحديات  ملواجهة 
»هيومن كايند« االلكرتوني الذي ميّكن حميّب املشاهري من الفوز 

مبقتنياتهم.
الهدف 53,7 مليون دوالر

وأشارت املؤسسة يف بيان إىل أّن »األموال اليت سُتجَمع سُتستخدم 
لتدعم عمل منظمة الصحة العاملية يف أوكرانيا والدول اجملاورة«، 

آملًة يف مجع 53,7 مليون دوالر.
وباإلضافة إىل إد شريان وأسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، دعم 
فنانون ورياضيون آخرون هذه اخلطوة مبن فيهم املغنية الربيطانية 
إّلي غولدينغ وجنم البوب هاري ستايلز والفنان شيربد فريي وبطل 

املالكمة فالدميري كليتشكو.
تربعت  اليت  لينوكس  أّني  الشهرية  الربيطانية  املغنية  وشجعت 
بزوجني من نظارتها الشمسية، »اجلميع على القيام مبا يف وسعهم 

لدعم الشعب األوكراني«.
موقع  عرب  الكرتونيًا  للتربع  مدعوون  املهتمون  واألشخاص 
»humankind.who.foundation« بني 24 أيلول/سبتمرب و24 تشرين 
األول/أكتوبر، فيما سيجري سحب أمساء الفائزين يف 31 تشرين 

األول/أكتوبر.
وقال مدير مؤسسة منظمة الصحة العاملية العام أنيل سوني يف 
املأساوية، حيتاج  احلرب  هذه  بدء  على  أشهر  »بعد سبعة  البيان 
خمتلف  يف  طارئة  طبية  رعاية  إىل  متزايدة  بصورة  االوكرانيون 
الطارئة  الصحية  االحتياجات  تلبية  »علينا  مضيفًا  البالد«،  أحناء 

مشاهري يساهمون جبمع تربعات 
ملنظمة الصحة العاملية يف أوكرانيا
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

قد يبدو الدخول إىل غرفة إلطالق صرخة جيدة طريقة مفيدة 
للتخلص من التوتر، لكن اخلرباء يقولون إن هناك القليل من 
األدلة على أن هذا النهج يوفر فوائد طويلة األجل للصحة 

العقلية.
 )PST( ابتكر عامل النفس آرثر جانوف عالج الصراخ البدائي
يف أواخر الستينيات، ويستند إىل فكرة أن صدمات الطفولة 
املكبوتة هي أصل العصاب« وهو اضطراب عصيب وظيفي«، 
وميكن أن يساعد الصراخ يف التخلص من األمل، وأصبح هذا 
النهج شائعا يف السبعينيات. ويقول اخلرباء املعاصرون إن 

العالج ليس لديه سوى القليل من األدلة لدعم استخدامه.
النفس  علم  قسم  من  فروهولز  ساشا  الربوفيسور  يقول 
املعرفية  اآلليات  حبثه  يتضمن  والذي   - زيورخ  جامعة  يف 
والعصبية إلنتاج الصوت واملعاجلة العاطفية:« يف رأيي، ال 
يوجد دليل علمي على أن العالج البدائي بالصراخ له أي آثار 
إجيابية يف عالج االضطرابات العقلية والنفسية، بالنظر إىل 
أن العالج النفسي احلديث هو نهج عالجي قائم على األدلة، 
فال توجد مدرسة عالج نفسي جادة تستخدم أي عناصر من 

العالج البدائي بالصراخ اليوم«.
خاطئ  افرتاض  على  أيضا   PST »يعتمد  فروهولز:  وأضاف 
ختزينها  يتم  الصادمة  املبكرة  احلياة  أحداث  أن  جزئيا 
كمجموعات عقلية وجسدية »مثل السجن« ال ميكن حلها إال 

عن طريق »اخلروج«.
أشار فروهولز أيضا إىل أن العالج األولي بالصراخ يستخدم 
يف الغالب صرخات الغضب، واليت ميكن أن تؤدي إىل نتائج 

عكسية.
وقال »حنن نعلم أن مثل هذه التعبريات املتسقة عن الغضب 
كطريقة عالجية ليس هلا آثار سلبية على النتيجة العالجية، 
 - والسرور  الفرح   - اإلجيابية  الصرخات  أن  حبثنا  وُيظهر 
هي أكثر صلة بالبشر، وحتث على الرتابط االجتماعي كأثر 

إجيابي.«
ويلر، كبرية احملاضرين يف  ريبيكا سيمنز  الدكتورة  قالت 
أيضا  تشك  إنها  سييت،  برمنغهام  جامعة  يف  النفس  علم 
يف الفوائد طويلة املدى للصراخ على الصحة العقلية، على 

الرغم من أنها قالت إن القليل من البحث قد مت إجراؤه.
وأضافت: »الوضع احلالي لألشياء هو أننا ال نعرف حقا، ولكن 

بناء على ما نعرفه، من غري احملتمل أن يكون مفيدا«.
وكان من بني املخاف اليت طرحتها ويلر، أن الصراخ أو مساع 
صراخ اآلخرين ميكن أن ينشط آلية »القتال أو اهلروب« يف 

اجلسم، مما يزيد من مستويات األدرينالني والكورتيزول.
أخرى  بعالجات  نفعله  ما  عكس  هو  العالج  وتابعت:«هذا 
مثل التأمل أو اليوغا، واليت عادة ما تنشط اجلهاز العصيب 
السمبتاوي الذي يساعدك على اإلبطاء ، وتقييم ، والسماح 
مرة  اجللوكوز  بعض  على  باحلصول  اجلبهي  الفص  لقشرة 

أخرى ... و تساعدنا على اختاذ قرارات أفضل ».
وأضافت سيمنز ويلر أنه إذا أصبح الصراخ عادة، فقد يعيق 
أيضا اختاذ إجراءات أخرى قد تكون أكثر فائدة عندما يتعلق 
األمر مبعاجلة املشاعر، لكنها أشارت إىل أن السياق مهم، 
ومن املمكن أن يساعد الصراخ إذا مت إجراؤه يف جمموعات 

ويسمح للناس بالرتابط.
احملتملة،  الفوائد  بشأن  للغاية  أشكك  ويلر:«أنا  وختمت 
خاصة على املدى الطويل، لكن إذا كنت تريد أن تفعل ذلك 
من أجل الضحك، فلم ال؟، رمبا ستشعر بالرضا لبضع دقائق، 

هل يساهم قليل من الصراخ يف الوصول لصحة عقلية أفضل؟
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لكنين ال أعتقد أن له أي إمكانات كعالج دائم ومستمر«.

الشاي  من  أكواب   4 شرب  أن  حديثة  صينية  دراسة  أكدت 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  أن  ميكن  يوميا،  األخضر،  أو  األسود 

بأمراض خمتلفة، أهمها القلب والسكتة الدماغية والسكري.
بأن  املاضي،  االسبوع  ميد،  ويب  اإللكرتوني  املوقع  وأفاد 
أو  أو األخضر  تناول اإلنسان لـ 4 أكواب من الشاي األسود 
شاي »أولونغ« بشكل يومي، ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة 
بأمراض خمتلفة، على رأسها السكري من النوع الثاني بنسبة 

%17 على مدى عقد كامل، وكذلك القلب والسكتة الدماغية. 
ونقل املوقع اإللكرتوني عن الباحث يف جامعة ووهان الصينية 
للعلوم والتكنولوجيا، شيا ينغ لي، أنه بإمكان اإلنسان تقليل 
 4 تناول  طريق  عن  بسيط،  بشيء  خمتلفة  بأمراض  اإلصابة 
أكواب من الشاي األسود، ومن أهم هذه األمراض، السكري 
وكذلك  كامل،  عقد  مدى  على   17% بنسبة  الثاني  النوع  من 

القلب والسكتة الدماغية.
وأشارت الدراسة الصينية اليت مشلت أكثر من مليون شخص 
بالغ يف 8 دول خمتلفة إىل أن فوائد شرب الشاي متعددة كلما 
شرب اإلنسان املزيد من األكواب، الفتة إىل أن خطر اإلصابة 
عند   4% بنسبة  اخنفض  قد  الثاني  النوع  من  السكري  مبرض 
مع  النسبة  تلك  وتزيد  يوميا،  الشاي  من  أكواب   3  1- تناول 

زيادة عدد األكواب.
أوضحت  بل  احلد،  هذا  عند  احلديثة  الدراسة  نتائج  تقف  ومل 
أن تناول كوبني من الشاي األسود أو أكثر، يوميا، يقلل من 
خطر الوفاة اإلمجالي بنسبة 9 - %13 بني 498 ألف شخص يف 
اململكة املتحدة، وذلك خالل فرتة 14 عاما مقارنة بأولئك الذين 

مل يشربوا الشاي.
خماطر  يقلل  الشاي  أن  إىل  الصينية  الدراسة  نتائج  ولفتت 
أو سرطان  الربوستاتا  أو  املبيض  أو  الرئة  بسرطان  اإلصابة 

القولون واملستقيم.

دراسة: الشاي حيميك من أمراض القلب 
والسكتة الدماغية والسكري

من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  جديدة  دراسة  أظهرت 
مشكالت يف أسنانهم هم أكثر عرضة بنسبة %21 لإلصابة 

مبرض ألزهامير يف وقت الحق من حياتهم.

ووفقًا لصحيفة »االندبندنت« الربيطانية، فقد حلل الباحثون 
التابعون جلامعة »إيسرتن« بفنلندا 47 دراسة سابقة حبثت 
يف العالقة بني التدهور املعريف وصحة الفم واألسنان لدى 

األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

اجلمعية  جملة  يف  ُنشرت  اليت  اجلديدة،  الدراسة  ووجدت 
واألسنان  الفم  مشكالت  أن  الشيخوخة،  لطب  األمريكية 
تزيد من خطر اإلصابة بالتدهور املعريف عمومًا بنسبة 23% 

وبألزهامير بشكل خاص بنسبة 21%.

ولفت الفريق إىل أن السبب يف ذلك قد يرجع حلقيقة أن 
االلتهابات اليت تصيب الفم واألسنان قد تزيد من تراكم 

اللوحيات السامة املرتبطة باخلرف يف الدماغ.
وكتب الباحثون يف الدراسة: »التهاب دواعم السن على وجه 
اخلصوص هو من االلتهابات اخلطرية اليت قد تسبب التدهور 
املعريف. وهو عبارة عن التهاب يف األنسجة الداعمة لألسنان 

والذي يؤدي يف احلاالت الشديدة إىل فقدان األسنان«.

وأشار مؤلفو الدراسة إىل أن التهاب دواعم السن يؤثر على 
حنو 10 - %15 من السكان البالغني يف العامل.

األسنان  تنظيف  أهمية  ُتربز  نتائجهم  أن  الباحثون  وأكد 
بالفرشاة وزيارة طبيب األسنان بشكل منتظم.

واألسنان يف خطط  اللثة  أهمية تضمني صحة  إىل  ولفتوا 
الوقاية من اخلرف جبميع دول العامل.

ويف حني ال يوجد عالج حمدد وفعال أللزهامير، فإن التشخيص 
للحد من  املساعدة  على  باحلصول  للمرضى  املبكر سيسمح 

األعراض املستقبلية.

ويعد مرض ألزهامير أكثر شيوعًا بني األشخاص الذين تزيد 
أعمارهم على 65 عامًا.

مع  اخلرف  أخرى من  وأنواع  بألزهامير  اإلصابة  ويزداد خطر 
ر بنحو 1 من 14 شخصًا فوق  تقدم العمر، ويؤثر على ما يقدَّ

سن 65، و1 من كل 6 أشخاص فوق سن 

مشكالت األسنان قد تصيبك بألزهامير
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Majority back Voice to parliament; Labor expected 
to introduce federal ICAC legislation this week

Coalition will apply ‘high 
level of scrutiny’ to La-
bor’s federal ICAC bill
Shadow home affairs min-
ister Karen Andrews says 
the Coalition accepts that 
Labor has a mandate to 
act on integrity issues. 
However, speaking to the 
ABC’s RN Breakfast a few 
moments ago, the federal 
Queensland MP stressed 
that her side of politics 
will still scrutinise any bill 
that comes before parlia-
ment this week to estab-
lish a national integrity 
commission. 
I accept that the Austra-
lian people are looking 
for greater integrity and 
the issues of corruption, 
should they exist, be dealt 
with. 
That’s not an issue with 
me. That’s not an issue 
with my party, either. We 
will work proactively to 
look at the legislation 
that Labor puts in place. 
We will continue to work 
with Labor for a good out-
come. That’s not a case of 
just waving through any 
legislation. As with any-
thing, you would expect 
that there would be a high 
level of scrutiny. We’re 
committed to doing that.
Skyrocketing interest 
rates carve $120 billion 
budget hole 
Soaring global interest 
rates will add more than 
$120 billion to the federal 
budget’s long-term in-
terest bill, putting at risk 
government services and 
infrastructure proposals 
while increasing pressure 
on Treasurer Jim Chalm-

ers to make early spend-
ing cuts.
This masthead can reveal 
the rise in interest rates 
causing pain to millions 
of home buyers is punch-
ing a substantial hole in 
the structural integrity of 
the federal budget.
JWhen Josh Frydenberg 
released his version of 
the 2022-23 budget in 
March, the interest rate 
on 10-year government 
bonds was around 2.3 per 
cent. Now, due to global 
inflation fears, they are 
about 3.8 per cent.
The 1.5 percentage point 
increase is affecting a re-
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Ultra-fast NBN services now ready for 
order in Canterbury and Earlwood
Eligible residential homes 
and businesses in parts of 
Canterbury and Earlwood 
can now place an order to 
upgrade their copper NBN 
connection to Fibre to the 
Premises (FTTP). 
These upgrades will be 
available on demand 
where a customer in an 
eligible premise seeks 
a higher speed service 
through their Retail Ser-
vice Provider. 
This will allow residents 
and businesses to take 
advantage of the faster 
speeds which are increas-
ingly important in a digital 
society and economy.
To further expand the ben-
efits of fibre connections, 
the Australian Govern-
ment has also committed 
to enabling an additional 
1.5 million premises to 
transition from Fibre to 
the Node (FTTN) to Fibre 
to the Premises (FTTP) by 
2025 – a significant pro-
portion of which will be in 
regional areas. 
Under the Australian Gov-
ernment’s plan:
Around 80 per cent of all 
regional and remote prem-
ises will have access to 
plans based on wholesale 
speeds of 100 Mbps or 
more by late 2025. This 
was estimated at 33 per 
cent in March 2022.
93 per cent of all Aus-
tralian homes and busi-
nesses will have access to 
plans based on wholesale 
speeds of 100 Mbps or 
more.
Close to 90 per cent of 
the NBN fixed-line foot-
print will have access to 
plans based on wholesale 
speeds of 500Mbps to 
close to gigabit speeds.
For more information on 
upgrade eligibility, visit 
www.nbn.com.au/fibre-
upgrade. 

Quotes attributable to 
the Minister for Commu-
nications, the Hon Mi-
chelle Rowland MP:
“The NBN is a key invest-
ment in the nation’s fu-
ture. Since 2009, the net-

work has kept Australians 
connected, supported 
tele-health and remote 
education, and boosted 
economic productivity by 
expanding access to new 
customers for small busi-
nesses.
“The Albanese Govern-
ment is committed to en-
suring that Australians get 
the full benefit of NBN’s 
potential by enabling as 
many NBN lines to access 
full fibre connections as 
possible.” 
“Eligible local residents 
and businesses in Can-
terbury and Earlwood will 
now be able to take advan-
tage of higher speed ser-
vices as a result of this an-
nouncement. Expanding 
fibre access will ensure 
Australians are at the fore-
front of digital connectiv-
ity and will help bridge the 
digital divide”.

Quotes attributable to the 
Minister for Employment 
and Workplace Relations, 
the Hon Tony Burke MP:
“We’ve always said that fi-
bre to the premises was a 
far better option for fami-
lies and businesses and 
I’m really pleased we’re 
able to roll this out to parts 
of Canterbury.
“Fibre means a faster, 
more reliable internet con-
nection for businesses 
and families in Watson”.
“Rather than relying on 
last century’s copper-
wire technology like the 
last government – we’re 
investing in fibre for the 
future.”

Quotes attributable to 
the Minister for Indig-
enous Australians, the 
Hon Linda Burney MP:
“Fast, reliable internet 
connection is essential 
in our digital society and 
economy.”
“This initiative will help 
residents and businesses 
in parts of Canterbury and 
Earlwood 
faster internet speeds so 
that they can fully engage 
with the online world.”

Former home affairs minister Karen Andrews.Credit:Alex Ellinghausenim Chalmers’ October budget is expected to show an increase in inter-
est costs of more than $120 billion over the coming decade.Credit:Alex 
Ellinghausen

cord level of gross gov-
ernment debt which last 
week was at $884.6 bil-
lion. Another $4.1 billion, 
including $800 million 
that will not be repaid un-
til 2023, is to be sold to 
investors this week.
It is translating into much 
higher interest payments.
Voters back Voice amid 
uncertainty on details 
Australians have backed 
the idea of an Indigenous 
Voice by a clear majority 
of 64 per cent in favour of 
draft wording from Prime 
Minister Anthony Alba-
nese to give First Nations 
people a more powerful 
say in national affairs.
The first survey on the 

wording the prime min-
ister put to Indigenous 
leaders in July shows 
support for the hard-
fought change is strong 
enough to secure most 
voters in most states in a 
referendum to amend the 
constitution.
But the exclusive survey 
also highlights a weak-
ness in the argument for 
change because many 
voters are unsure about 
the practical benefits of 
the Voice and have rela-
tively soft views in fa-
vour or against, raising 
the prospect of a sharp 
change if the “yes” case 
does not have bipartisan 
support.

The NSW Government 
has delivered on its com-
mitment to boost safety 
in school zones by ap-
pointing 300 additional 
school crossing supervi-
sors across the state.
Minister for Metropolitan 
Roads Natalie Ward said 
the $18.5 million pro-
gram is a key part of the 
Government>s commit-
ment to improve student 
safety around schools.
“Last election we made 
a commitment to parents 
and families across the 
state that we would make 
our schools even safer 
by appointing an addi-
tional 300 school cross-
ing supervisors,” Mrs 
Ward said.
“Not only have we met 
this target but we’re on 
track to exceed it, with 
a recruitment process 

currently underway to 
appoint an additional 32 
supervisors.
“These supervisors play 
such an important role in 
our community, helping 
to keep some of our most 
vulnerable road users – 
children – safe on their 
way to and from school.”
Minister for Regional 
Transport and Roads said 
this initiative was one of a 
suite of measures being 
implemented by the state 
government to keep kids 
safe in school zones
“There are now about 
1,300 school crossing 
supervisors across the 
state, of which 739 are 
based in regional NSW, 
helping keep children 
safe on their way to and 
from school,” Mr Farr-
away said.
“By expanding this pro-

gram, more than 243 
schools have received 
school crossing super-
visors for the first time, 
including Bathurst Pub-
lic School and Coonaba-
rabran Public School.
«In addition, more than 
6,500 flashing lights 
have been installed so 
that every school in the 
state has at least one set 
of flashing lights to im-
prove visibility of school 
zones and alert road us-
ers when they are ac-
tive.”
The NSW Government is 
also investing $80 mil-
lion as part of the School 
Zones Infrastructure Sub 
Program to improve road 
infrastructure at schools 
such as road markings 
and elevated pedestrian 
crossing, in schools 
across NSW.

OVER 300 NEW SCHOOL CROSSING SUPER-
VISORS APPOINTED ACROSS NSW
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Optus brag Kelly Bayer 
Rosmarin has vowed to 
enactment connected suc-
cessful her occupation aft 
hackers overnight released 
alleged details of 10,000 
customers connected the 
acheronian web, and she 
has rejected the govern-
ment’s accusations the 
institution near itself un-
fastened to a “quite basic” 
hack.
The information release, 
from the aforesaid idio-
syncratic of a hacking fo-
rum that has antecedently 
published records that cy-
ber experts viewed arsenic 
genuine, appears to beryl-
lium an effort to ratchet 
up unit connected Optus 
to wage a $US1 cardinal 
($1.55 million) ransom suc-
cessful cryptocurrency.
But aboriginal connected 
Tuesday, the purported 
hacker claimed that they 
were attracting excessively 
overmuch attraction and 
recanted connected their 
threats. “Deepest apol-
ogy to Optus for this,” the 
anonymous poster said.
There is nary warrant the 
poster’s caller promises are 
genuine and cybersecurity 
experts person warned that 
the tract wherever the idio-
syncratic is posting itself is 
simply a malware risk.
Optus main enforcement 
Kelly Bayer Rosmarin 
said determination was 
“misinformation” astir her 
company’s cybersecurity 
but did not contradict that 
idiosyncratic lawsuit ac-
cusation was accessed 
done an API — a commu-
nal mode for computers 
to speech accusation — 
which appeared to spark 
cyber information curate 
Clare O’Neil’s condemna-
tion.
“Our information was en-
crypted and we person ag-
gregate layers of protec-
tion,” Bayer Rosmarin said 
connected ABC Radio. “So 
it’s not the lawsuit of hav-
ing immoderate wholly ex-
posed API sitting retired 
there.”
O’Neil said connected 

Monday nighttime that Op-
tus had “effectively near 
the model open for infor-
mation of this quality to 
beryllium stolen”, flagging 
bigger fines for informa-
tion breaches, tougher 
laws connected telecom-
munications companies 
and reforms to user accu-
sation rules.
Bayer Rosmarin argued 
Optus should not beryl-
lium seen arsenic the 
wrongdoer and was doing 
everything it could to as-
sistance customers. “We 
are not the villains,” she 
said.
Asked whether Optus 
should look caller laws 
to punish cyber offences 
with fines successful the 
tens of millions, Bayer 
Rosmarin said: “I’m not 
definite that penalties pay-
ment anybody.”
“If thing comes retired of 
that that indicates that Op-
tus has made an mistake 
oregon done thing bad, we 
volition of people instru-
mentality afloat work for 
that.”
Asked whether she would 
instrumentality work for 
the hack occurring con-
nected her ticker and 
resign, Bayer Rosmarin 
said: “All we’re focussed 
connected is protecting 
our customers. So idio-
syncratic has to beryllium 
accountable for doing that 
and that’s precisely what 
I’m focussed on.”
Optus customers person 
been near fuming by the 
company’s response.
One man, who spoke con-
nected information of ano-
nymity, said helium had 
been repeatedly told by 
Optus lawsuit represen-
tatives implicit the tele-
phone connected Monday 
that his information was 
not “flagged arsenic hav-
ing been involved”. But 
precocious that nighttime 
helium received an email 
confirming it had been 
stolen.
“I americium frankly ap-
palled,” helium said.
In a station shared wide 

Optus hacker releases 10,000 alleged customer records, then recants
connected societal media, 
authored by a purported 
hacker down the breach, 
the extortionist warns that 
10,000 records volition 
beryllium released each 
time implicit 4 days unless 
Optus pays $US1 million.
“If you attraction astir cus-
tomer, you volition pay,” 
the enactment reads.
Robert Potter, co-founder 
of cybersecurity steadfast 
Internet 2.0, cautioned 
against giving excessively 
overmuch attraction to the 
alleged hacker and their 
claims, saying determina-
tion was nary warrant a 
hacker would instrumen-
tality information adjacent 
if their demands were met.
“You’ve lone got their 
word,” Potter said. “And it 
lone encourages an manu-
facture to turn astir it.”
“Efforts to retrieve infor-
mation are often not pre-
cise palmy erstwhile it’s 
been afloat stolen,” helium 
said.
The leafage wherever the 
hacker was posting their 
claims, Potter said, pres-
ent itself appeared to be-
ryllium spreading malware 
according to 2 anti-virus 
vendors.
On Tuesday greeting the 
purported hacker posted 
a connection saying: “Too 
galore eyes. We volition 
not merchantability [sic] 
information to anyone. We 
can’t adjacent if we priva-
tion to: personally deleted 
information from thrust 
(only copy).”
The veracity of the posts 
from the purported hacker 
person not been formally 
confirmed. Optus and the 
AFP person been contact-
ed for comment.
However, Jeremy Kirk 
– the enforcement exer-
tion astatine Information 
Security Media Group, a 
machine security-focused 
steadfast – says it appears 
legitimate.
He said it appeared Medi-
care numbers whitethorn 
person been exposed, 
with the connection “Medi-
care” appearing 55 times 
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crossed the records.
“There’s nary winding this 
back, erstwhile that infor-
mation is retired there,” 
Kirk told Nine. “You’re not 
going to merchantability 
your location due to the 
fact that of a information 
breach.”
Optus has stressed that 

Anthony Albanese has 
revealed Optus has not 
responded to an urgent 
demand from the federal 
government in the wake 
of the shock data breach.
Embattled telco Optus 
has not responded to a 
request to foot the bill for 
replacing millions of Aus-
tralians’ passports in the 
wake of its data breach. 
Almost 10 million Aus-
tralians were impacted in 
the hack, with personal 
details ranging from their 
full name and address 
to their passport, driv-
ers licence and Medicare 
numbers accessed by the 
hackers.
Anthony Albanese, who 
met with chief Kelly Bayer 
Rosmarin on Saturday, re-
vealed the company has 
yet to respond to the gov-
ernment’s demand. 
“The taxpayers shouldn’t 
pay for this. Our view is 
very clear. We’ll continue 
to pursue that view,” the 
Prime Minister told 5AA 
radio. 
 “We await Optus to re-
spond to our very clear, 
written request to them.”
On Wednesday, Foreign 
Minister Penny Wong 
asked for confirmation 
from Optus’ chief execu-
tive that the company 
would cover the costs of 
new passports. 
A replacement passport 
costs $193. 
“There is no justification 
for these Australians – or 
for taxpayers more broad-
ly on their behalf – to bear 
the cost of obtaining a 
new passport,” she wrote 
in a letter. 
The fallout of the breach 
has prompted the govern-

ment to reassess Austra-
lia’s data and privacy laws, 
vowing to update them as 
a matter of urgency. 
Attorney-General Mark 
Dreyfus said Optus’ re-
sponse had been a “mess” 
and a “debacle”, and the 
government was using 
the power of hindsight to 
make sure nothing like 
this could happen again. 
Questions have swirled 
as to why Optus kept the 
data of customers, as well 
as former customers, for 
so many years. 
Mr Dreyfus said he was 
hopeful the laws could be 
brought in “before the end 
of the year”. 
“If a company says we 
need to see your driver’s 
licence or we need to see 
your passport number for 
the purpose of establish-
ing that you are who you 
say you are, that should 
be the end – one might 
think – of the company 
keeping all that data,” he 
said. 
 “They don’t seem to me 
to have a valid reason for 
saying ‘we need to keep 
that for the next decade’. 
Obviously, the more data 
that’s kept the bigger the 
problem there is about 
keeping it safe, the bigger 
the problem there is about 
the potential damage 
that’s going to be done by 
a huge hack like what’s 
happened here.”
Mr Dreyfus said the Priva-
cy Act desperately needed 
to be updated. 
“We know that there needs 
to be reform. Regrettably, 
the former government 
simply sat on the need for 
reform, the need to bring 
the Privacy Act into the 

investigations are ongo-
ing, arsenic person the na-
tional police.
A national constabulary 
probe has been launched 
into the information 
breach. Operation Hurri-
cane has been established 
by the AFP to place the 
radical down the breach, 

arsenic good arsenic fore-
stall individuality fraud of 
those affected.
The caller hack has affect-
ed up to 9.8 cardinal Aus-
tralians, with 2.8 cardinal 
having extended informa-
tion taken including idio-
syncratic papers recogni-
tion numbers.

‘Debacle’: Optus silent on Albo’s passport demand
digital age,” he said. 
“We’re terribly concerned 
about this huge data 
breach … We are looking 
at what urgent reforms 
can now be made.”
Anthony Albanese told 
parliament on Wednesday 
that the laws needed to be 
overhauled. 
“Clearly, we need better 
national laws after a de-
cade of inaction to man-
age the immense amount 
of data collected by com-
panies about Australians, 
and clear consequences 
for when they do manage 
(it),” the Prime Minister 
said.
The federal government is 
also looking into provid-
ing some Australians with 
replacement Medicare 
numbers, with Health Min-
ister Mark Butler saying 
the government was “furi-
ous” the telco had taken 
five days to alert it to the 
issue. 
“We were not notified that 
among passport details, 
drivers licence details 
and others that Medicare 
details had also been the 
subject of this breach,” 
he told ABC Radio on 
Wednesday.
“So we’re very concerned 
obviously about the loss 
of this data, and we’re 
working very hard to deal 
with the consequences of 
that.”
Mr Albanese said the gov-
ernment expected Optus 
“to do everything within 
its means to support af-
fected customers”. 
Home Affairs Minister 
Claire O’Neil has also 
flagged increasing fines 
for companies who fail to 
protect Australians’ data. 
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The government has 
slammed Optus for fail-
ing to notify it another im-
portant type of data was 
caught up in the breach.
Optus has sparked fresh 
fury by failing to notify 
the Albanese Govern-
ment that Medicare cards 
were caught up in the data 
breach.
Health Minister Mark But-
ler has confirmed the gov-
ernment is now examin-
ing whether new Medicare 
cards will need to be is-
sued to protect the cus-
tomers against identity 
fraud.
Medicare numbers are 
widely accepted as proof 
of ID for those who don’t 
have a driver’s licence or 
a passport and could be 
used to conduct fraud.
“We’re particularly con-
cerned that we weren’t 
notified of the breach of 
Medicare data until the 
last 24 hours,’’ Mr Butler 
said.
 “Obviously, the breach of 
Optus data more broadly 
was known to us or noti-
fied to us last week. And 
we’re particularly con-
cerned that only in the last 
24 hours that we learned 
about the breach of Medi-
care data. 
“So, we’re working hard 
to develop strategies for 
a response to that, as the 
government has been, for 
example, for some time 
in relation to passport 
numbers, as state gov-
ernments have been in 
relation to driver’s licence 
numbers.
“This is obviously a deep-
ly concerning breach of 
the data of almost 10 
million Australians, and 
across the resources of 
government and the fed-
eral police, a range of oth-
er agencies, we’ve been 
working non-stop since 
the original notification of 
this breach to develop the 
best possible response 
for consumers.”

The Albanese Government 
is already grappling with 
a rush of Optus custom-
ers trying to update their 
passports after their data 
was obtained by hackers.
In an interview with the 
ABC’s Radio National, 
Mr Butler also confirmed 
that there wasn’t yet clear 
information yet on how 
many Medicare cards 
were compromised.
“Well, all of this data is 
obviously of potential val-
ue to criminals, and that’s 
why consumers are right-
ly so concerned, almost 
10 million of them, at the 
loss of that data from this 
huge breach of Optus’ 
data held,’’ Mr Butler said.
“As I say, obviously, 
it’s deeply unfortunate 
that we were only noti-
fied that Medicare details 
were included within that 
data breach in the last 24 
hours or so.
“We’ve only been look-
ing at that over the last 24 
hours, as I say, because 
of the lateness of notifi-
cation of this particular 
breach. We’re obviously 
looking at it in relation to 
passports as well.
“At the state level, state 
governments are looking 
at the consequences for 
driver’s licences and so 
on. We’ll have more to say 
about that as soon as we 
can.”
The federal opposition 
called on the federal 
government to waive re-
placement passport fees 
and expedite processing 
times.
“Victims of the Optus cy-
ber hack should not have 
to wait or pay significant 
amounts of fees to secure 
their personal informa-
tion, and obtain a new 
passport,” Coalition Sen-
ators Simon Birmingham 
and James Paterson said 
in a statement.
“While Optus must take 
responsibility for what 
may be the largest data 

breach in Australian his-
tory, the Albanese gov-
ernment has a responsi-
bility to help Australians 
take steps to protect their 
personal information and 
security.”
Mr Butler said federal of-
ficials were working to de-
velop the best response 
to this breach of passport 
data.
“I know state govern-
ments are considering a 
response to the loss of 
driver’s licence data, and 
as soon as we’re able to 
respond to that, we will,’’ 
he said.
But Covid related delays 
mean that some motorists 
may need to wait months 
to replace drivers licenc-
es increasing anxiety for 
those impacted.
When news.com.au yes-
terday asked Optus to re-
spond to claims of Medi-
care details being leaked 
in the hack, a spokesper-
son claimed they could 
not provide further details 
due to the AFP investiga-
tion.
“We are working with the 
AFP on their investiga-
tion of this attack. On 
their request, we’ve been 
asked not to discuss fur-
ther details as it might 
compromise their ability 
to find the bad actor,” the 
spokesperson said.
What to do if you are af-
fected
Optus chief executive Kel-
ly Bayer-Rosmarin apolo-
gised for the cyber intru-
sion in a conference call 
with reporters on Friday, 
saying “it should not have 
happened”.
“I’m disappointed that we 
couldn’t prevent it,” she 
said.
Ms Bayer-Rosmarin urged 
customers to be on the 
watch for suspicious con-
tacts in the near future, 
fearing bad actors who 
access the stolen data 
could use it to place scam 
calls.

Government ‘particularly concerned’ over Medi-
care leak in Optus data breach

“What customers can do 
is just be vigilant,” she 
said.
“It really is about increased 
vigilance, and being alert 
to any activity that seems 
suspicious or odd, or out 
of the ordinary.
“If somebody calls you 
and says they want to 
connect to your comput-
er, and says to give them 
your password or let them 
in, don‘t allow that to oc-
cur.”
She said passwords and 
financial details had not 
been compromised, how-
ever other sensitive infor-
mation had been pilfered.
“We do hold a reference 
to the identification infor-
mation, whether it’s the 
driver’s licence number or 
passport number. That’s 
the field that’s been com-
promised,” she said.
“I again want to reassure 
people that they have not 
got images of any of those 
documents, nor any bank 
details or passwords.”
For those who are con-
cerned their data may 
have been stolen, there 
are a number of steps you 
can take to protect your-
self.
The Australian Cyber Se-
curity Centre has provided 
advice for those current 
and former customers 
who have been impacted.
Australians have been 
advised to update their 
devices to protect impor-
tant information as well 
as protecting important 
accounts by using multi-
factor authentication.
Customers should also 
contact their financial in-
stitutions immediately 
and follow their guidance 
about protecting their ac-
counts.
Those impacted are also 
advised to contact repu-
table sources for informa-
tion such as Moneysmart, 
ID Care and the Office of 
the Australian Information 
Commissioner.
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The NSW Government 
has announced a ground-
breaking new approach 
to reward teaching excel-
lence and attract more 
people to the profession, 
drawing on best practice 
around the world.  
Premier Dominic Perrottet 
said evidence published 
today in an issues paper 
on the Rewarding Excel-
lence in Teaching pro-
gram sets out a compel-
ling case for change. 
“We want a modern edu-
cation system that recog-
nises and rewards excel-
lence in our classrooms, 
strengthens the practice 
of all teachers, and makes 
the profession more at-
tractive as a career,” Mr 
Perrottet said.  
“This program is not about 
NAPLAN results, perfor-
mance pay or rewarding 
tenure. It is about iden-
tifying and recognising 
teachers who go above 
and beyond in their teach-
ing practice, and want to 
support and inspire other 
teachers to do the same.” 

The issues paper identi-
fies that:
-    NSW classroom teach-
ers have limited options to 
progress in their careers 
without taking on formal 
leadership roles outside 
of the classroom.
-    Effective teachers are 
more likely to stay in the 
classroom if they have 
can gain career progres-
sion from the chalkboard, 
including significant sal-
ary increases
-     Keeping highly effec-
tive teachers in the class-
room is the single biggest 
factor in improving stu-
dent outcomes.
Minister for Education 
and Early Learning Sarah 
Mitchell said the new ap-
proach will bring seismic 
long-term change to our 
education system. 
“We are not only looking 
at where initiatives like 
this have worked over-
seas, we’re also looking 

at past attempts closer to 
home to make sure that 
our Rewarding Excellence 
in Teaching program is 
world-class, stands the 
test of time, and makes 
the biggest impact where 
it’s needed – in the class-
room,” Ms Mitchell said. 
“There are many options 
on the table regarding 
design and implementa-
tion of this ambitious re-
form – that’s why we’ll 
continue to hear from 
experts, teachers, prin-
cipals, school leaders 
and all those involved in 
our school communities 
across the state.”
The paper looks at interna-
tional models of rewarding 
excellence like Singapore 
and Washington D.C. as 
well as programs closer 
to home, such as those in 
Victoria and Western Aus-
tralia, finding that many 
programs featured de-
fined standards, specific 
roles, and higher salaries. 
Professor John Hattie, a 
world-leading expert on 
education outcomes and 
student learning who is 
providing independent ex-
pert advice on the reform, 
said initial consultation 
has been positive.  
“Conversations with 
stakeholders so far have 
been robust and construc-
tive. I look forward to con-
tinuing these important 
discussions to ensure we 
keep the best teachers in 
NSW classrooms,” Pro-
fessor Hattie said.   
The central aims of the 
program are to:  
-     Create a more attractive 
career path for classroom 
teachers, while raising the 
status of the profession.     
-  Leverage the skills of 
highly effective teachers 
to strengthen teaching 
practice across the public 
education system, for the 
benefit of all students.  
Once consultation is com-
plete, a policy paper will 
be finalised before the 
program begins imple-
mentation in 2023. 

REWARDING EXCELLENCE 
IN NSW CLASSROOMS
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