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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

»أكسيوس«: أهم تغيري طالب به لبنان يتعلق بـ »خط العوامات« 
و»الوسيط« أكد أّن إسرائيل غري مستعدة للتنازل عنه

رئاسـة الـجمهورية: مـالحظات لـبنان على عرض هـوكشتاين 
تـضمن حـقوقه بالـتنقيب يف حـقول مـنطقته االقـتصادية

تشغل  استحقاقات  ثالثة 
يف  السياسية  الساحة 
أوهلا  اليوم..  لبنان 
الرئاسية  االنتخابات 
حكومة  تأليف  وثانيها 
بامكانها  يكون  أصيلة 
رئاسة  صالحيات  استالم 
حصل  حال  يف  اجلمهورية 
- وهذا هو  رئاسي  شغور 
املرجح حتى اآلن- وثالثها 
مع  البحرية  احلدود  ترسيم 
بكل  االسرائيلي،  العدو 
ثروات  من  ذلك  يعين  ما 
تعيد  قد  وغازية  نفطية 
االقتصاد اللبناني للوقوف 

على رجليه من جديد.
قرب  عن  احلديث  ورغم 
اتفاق  اىل  التوصل 
عرب  اسرائيلي،  لبناني 
آموس  األمريكي  الوسيط 
هوكشتاين، اال انه برزت، 
ما  »عقدة«  األول،  أمس 
يسمى بـ »خط العوامات«، 
اسرائيل  تعتربها  اليت 
وأمنية  اقتصادية  مسألة 
بالنسبة  األهمية  غاية  يف 
مستعدة  ليست  وهي  هلا 

للتنازل عنه )اخلط(.
قال  االطار  هذا  ويف 
آموس  األمريكي  الوسيط 
هوكشتاين »أبلغت القادة 
إسرائيل  أن  اللبنانيني 
عن  للتنازل  مستعدة 
أشياء كثرية، ولكن ليس 
موقع خط العوامات، الذي 
سيتحول إىل حدود دولية 

متفق عليها«.
هناك  ان  نرى  اننا  غري 

وهو  رابعا،  استحقاقا 
االستحقاقات  كل  أساس 
لبنان  يرافق  زال  وما 
على مدى 40 عاما وأكثر، 
ان  ميكننا  فيما  ويتمثل 
»سيادية  عليه  نطلق 
املال« الذي سيتدفق على 
لبنان جراء استخراج النفط 

والغاز.
»سيادية  بـ  ونقصد   
سيذهب  هل  انه  املال« 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وزير الدفاع موريس سليم

واشنطن: سنعيد تقييم التعاون الدفاعي مع 
التتمة على الصفحة 16السعودية عقب قرار »أوبك +«

الغازية  الثروة  مردود 
مالية  لتحسني  والنفطية 
رفاهية  وحتقيق  الدولة 
الشعب، بكل ما يعين ذلك 
من تقديم الطبابة والتعليم 
وغريها  التحتية  والبنية 
االساسية  اخلدمات  من 
للمواطن، أم سيصّب يف 
»القرطة  جيوب  »بالوعة« 
حكمت  اليت  والزمرة« 
 1992 عام  من  لبنان 
نهبت  حيث  اليوم،  حتى 
مئات املليارات من أموال 
دون  والشعب  الدولة 
حسيب أو رقيب - بعد أن 

اجمللس  رئيس  أملح 
الوطين  االقتصادي 
للبيت  التابع  األمريكي 
ديس،  برايان  األبيض 
اخلميس،  األول  أمس 
الرئيس  »إدارة  أّن  إىل 
التشاور  بصدد  بايدن  جو 
شأن  يف  الكونغرس  مع 
التجارية  األفضلية  مسألة 
للسعودية فيما يتعلق ببيع 
األسلحة والدعم الدفاعي«.

إذا  عّما  سؤال  على  وردًا 
تستحق  السعودية  كانت 
أسلحة  على  احلصول 
أمريكي  دفاعي  ودعم 
جمموعة  قرار  ضوء  يف 
ديس:  قال   ،»+ »أوبك 

ونتشاور  تقييمًا  »سنجري 
كثب  عن  الكونغرس  مع 
يف شأن مجلٍة من القضايا 

املتصلة بهذا األمر«.
األعضاء  الدول  واتفقت 
يف حتالف »أوبك +« على 
اجلماعي  اإلنتاج  حد  خفض 
مبقدار مليوني برميل يوميًا، 
كبح  عملية  أكرب  يعد  فيما 
عام  اتفاق  منذ  لإلمدادات 
انهيار  خضم  يف   ،2020
بسبب  التارخيي  األسعار 

جائحة كورونا.
املنتجني،  قرار  وعقب 
أعرب الرئيس األمريكي جو 
باخليبة  بايدن، عن شعوره 
 ،»+ »أوبك  اتفاق  جتاه 

وفد أوروبي زار لبنان: ظاهر الزيارة مؤمتر لدعم النزاهة وباطنها التعاون مبلفي سالمة واملرفأ
باسـيل: خـيارنا لدعم أي شخص لرئاسة اجلمهورية مرتبط مبدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية

باسم  املتحدث  أعلن 
الرئاسة الروسية، دميرتي 
األول  أمس  بيسكوف، 
دول  »على  أّن  اخلميس، 
العامل االنتباه إىل تصرحيات 
األوكراني  )الرئيس 
زيلينسكي  فولودميري( 
ضربات  توجيه  بشأن 

روسيا،  ضّد  استباقية 
اخلصوص  وجه  وعلى 
الواليات املتحدة وبريطانيا 
ودول االحتاد األوروبي«.

إّن  بيسكوف  وقال 
املتحدة  »الواليات 
يف  تقومان  وبريطانيا، 

زيلينسكي يدعو »الناتو« إىل شن ضربة 
استباقية ضد روسيا.. والكرملني يرّد

التتمة على الصفحة 16

مشددًا على أهمية إمدادات 
ظل  يف  العاملية  الطاقة 

احلرب يف أوكرانيا.
باسم  املتحدثة  وقالت 
كارين  األبيض  البيت 
»أوبك  قرار  إّن  بيري،  جان 
النفط،  إنتاج  خبفض   »+
والذي من املرجح أن يرفع 
األسعار يف الدول الغربية، 
منحاز  التحالف  أن  »يظهر 

إىل روسيا«.
إن  »سي  شبكة  وكانت 
ذكرت،  األمريكية  إن« 
عن  نقاًل  سابق،  وقٍت  يف 
أّن  األبيض،  للبيت  وثيقة 

التتمة على الصفحة 16

من اليمني: الوزير داميان تودهوب، الدكتور راتب جنيد 
والوزير مارك كوري

يف انتخاب هو األول بعد تفشي كورونا
الدكتور راتب  جنيد رئيسا لالحتاد 

االسرتالي للمجالس االسالمية 
)AFIC( لوالية ثانية

بعد  األول  هو  انتخاب  يف 
تفشي كورونا، متت إعادة 
انتخاب الدكتور راتب جنيد 
االسرتالي  لالحتاد  رئيسا 
االسالمية  للمجالس 
ثانية،  لوالية   )AFIC(

وسط منافسة شديدة.
اجملالس  قادة  أعاد  وقد 
تقاطروا  الذين  االسالمية، 
الواليات  سائر  من 

الثقة  منح  واملقاطعات، 
االحتاد  لرئيس  جمددا 
الدكتور جنيد نظرا لقيادته 
خالل  لالحتاد  احلكيمة 
السنوات اخلمس املاضية.

أسرة امليدل إيست هريالد 
جنيد  راتب  الدكتور  تهنئ 
له  متمنية  انتخابه  بإعادة 
مزيدا من النجاح يف قيادة 

االحتاد.

السلطة  أزالمها يف  عينت 
احملاسبة  ملنع  القضائية 
اىل  وحّولتها   - واحملاكمة 
بالتواطؤ  وذلك  اخلارج، 
بني  والتكافل  والتكامل 
كافة املنظومات السياسية 
واملالية  والدينية 

واملصرفية والقضائية.
الشعب  سيستفيد  فماذا 
مردودات  من  اللبناني 
النفط والغاز اذا كان سيتم 
املردودات  هذه  »قرط« 
لبنان  »قرط«  جرى  كما 
وشعبه على مدى 40 عاما 
بلد  من  حتويله  مت  حيث 
كان ُيطلق عليه »سويسرا 
صار  بلد  اىل  الشرق« 

»جهنم احلمرا«.
عقدة »خط العوامات« 

اجلمهورية  أعلنت  رئاسة 
اجلمهورية   »رئيس  أّن   ،
ميشال عون ، حبث مع وزير 
حكومة  الوطين يف  الدفاع 
األعمال  موريس  تصريف 
املعطيات  آخر  سليم ، 
باملفاوضات  املتصلة 
احلدود  لرتسيم  اجلارية 
البحرية واجلنوبية يف ضوء 
وضعها  اليت  املالحظات 
على  اللبناني  اجلانب 



Page 2صفحة 2     
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لــبنانيات
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الرئيس عون عرض مع سليم للوضع األمين وحاجات العسكريني وملالحظات 
لبنان على عرض هوكشتاين واستقبل رئيس اجمللس االقتصادي والبيئي 

الفرنسي واطلع من حلود على سري عمل مؤسسة االسكان

عرض رئيس اجلمهورية العماد 
أمس  ظهر  قبل  عون،  ميشال 
األول اخلميس يف قصر بعبدا، 
يف  الوطين  الدفاع  وزير  مع 
حكومة تصريف االعمال موريس 
يف  األمنية  لألوضاع  سليم 
يتخذها  اليت  واإلجراءات  البالد 
االمن  على  للمحافظة  اجليش 

واالستقرار.
حاجات  اىل  البحث  وتطرق 
والصحية  احلياتية  العسكريني 
الوزير  اكد  حيث  والرتبوية، 
يعمل  انه  عون  للرئيس  سليم 
العوامل  كل  »توفري  على 
العسكريني  أوضاع  لتحسني 
املالية  االعتمادات  وتأمني 
الالزمة لذلك، بهدف  التخفيف 
عن األعباء االقتصادية الراهنة 
يف وقت يواصل العسكريون من 
خمتلف الرتب القيام بواجباتهم 
الوطنية وتنفيذ املهمات األمنية 

املوكولة اليهم«.
آخر  أيضا  البحث  وتناول 
املعطيات املتصلة باملفاوضات 
اجلارية لرتسيم احلدود البحرية 
املالحظات  ضوء  يف  واجلنوبية 
اللبناني  اجلانب  وضعها  اليت 
قدمه  الذي  العرض  على 
آموس  األمريكي  الوسيط 
وان  سيما  ال  هوكشتاين، 
حقوق  تضمن  املالحظات  هذه 
النفظ  عن  التنقيب  يف  لبنان 
والغاز يف احلقول احملددة يف 
اخلالصة  االقتصادية  املنطقة 
متنع   املالحظات  هذه  ان  كما 
على  تنطبق  ال  تفسريات  أي 
االطار الذي حدده لبنان لعملية 
املفاوضات  وخالل  الرتسيم 

اليت استمرت اشهرا.
بوديه

الرئيس عون رئيس  واستقبل 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
الفرنسي تريي بوديه  والبيئي 
الذي   THIERRY BEAUDET
نظريه  من  بدعوة  لبنان  يزور 
شارل عربيد، الذي حضر اللقاء 
الذي شاركت فيه أيضا السفرية 
الفرنسية آن غريو واملستشارة 
بودرو   كلويه  السفارة  يف 
وضم   .CHLOE BAUDREUX
الشؤون  وزير  اللبناني  اجلانب 
تصريف  حكومة  يف  االجتماعية 
والوزير  احلجار  هكتور  االعما 
السابق سليم جريصاتي واملدير 
العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور 
أنطوان شقري واملستشار رفيق 

شالال.

رئيس الجمهورية
رحب  اللقاء،  مستهل  يف 
بوديه  بالسيد  عون  الرئيس 
»يف  للبنان  زيارته  له  شاكرا 
اليت  الدقيقة  الظروف  هذه 
الكثري  معاجلة  اىل  فيها  حيتاج 
االقتصادية  الصعوبات  من 
مير  اليت  والبيئية  واالجتماعية 
بها«، مركزا على »الدور الذي 
االقتصادي  اجمللس  به  يقوم 
لبنان  يف  والبيئي  واالجتماعي 
القانون  تعديل  بعد  سيما  ال 
الذي انشأه كي يكون حضوره 
املواضيع  يف  ومؤثرا  فاعال 
اللبنانية  الدولة  تعمل  اليت 
بعد  سيما   ال  معاجلتها،  على 
لبنان  شهدها  اليت  التطورات 

يف خالل السنوات املاضية«.
وإذ نوه الرئيس عون بالعالقات 
لبنان  تربط  اليت  املتينة  
كافة،  اجملاالت  يف  بفرنسا 
توالت  اليت  لـ«االحداث  عرض 
املاضية  السنوات  خالل  يف 
لبنان  يف  الوضع  واوصلت 
اىل ما هو عليه، ومنها النزوح 
السوري الذي كانت له تداعيات 

على خمتلف القطاعات«.
بوديه

وحتدث بوديه، فشكر الرئيس 
عون على استقباله، عارضا البرز 
املهمات اليت يقوم بها اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
الفرنسي يف معاونة السلطتني 
يف  والتنفيذية  التشريعية 
فرنسا، »ال سيما يف القوانني 
االقتصادي  الطابع  ذات 
والرتبوي  والبيئي  واالجتماعي 
إدخاهلا  يتم  اليت  واإلصالحات 
يف هذه القطاعات«، مشريا اىل 
ان »التعاون قائم مع اجمللس 
للمساعدة  اللبناني  االقتصادي 
يف كل ما ميكن ان يفّعل دوره 
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واملهمات اليت يقوم بها«.
عربيد

فشكر  عربيد  حتدث  كذلك 
»الدور  على  اجلمهورية  رئيس 
قانون  تعديل  يف  لعبه  الذي 
االقتصادي  اجمللس  انشاء 
تطوير  اىل  أدى  ما  لبنان،  يف 
الفتا  مهامه«،  وتوسيع  عمله 
العمل  من  الكثري  »وجود  اىل 
واهلجرة  الفقر  جماالت  يف 
إضافة  السوريني،  والنازحني 
االقتصادية  املواضيع  اىل 
اجملتمع  اليت متس  واالجتماعية 
اىل  مشريا  مباشرة«،  اللبناني 
ان »اجمللس يدرس حاليا عقد 
الفرنسي  اجمللس  مع  اتفاقية 
من  العمل  ديناميكية  لتفعيل 

صلب املهام املوكولة اليه«.
ودار نقاش خالل اللقاء شارك 
وبوديه  عون  الرئيس  فيه 
وعربيد والسفرية غريو والوزير 

احلجار وجريصاتي.
لحود

الرئيس عون رئيس  واستقبل 
العام  املدير  اإلدارة  جملس 
لالسكان  العامة  للمؤسسة 
الذي  حلود  روني  املهندس 
اجلمهورية  رئيس  شكر 
الرمسي  املالك  »إقرار  على 
فيها  االجراء  ونظام  للمؤسسة 
االنتظار«،  من  سنة   26 بعد 
ووضعه يف صورة العمل الذي 
تقوم به املؤسسة »جلهة اقفال 
املواطنني للقروض  السابقة«، 
سنة  خالل  يف  انه  اىل  الفتا 
ونصف سنة بلغ عدد  امللفات 
اليت أقفلت 19 الف ملف اجنز 
االن«،  حتى  االف   7 منها 
القروض  »تسديد  ان  مؤكدا 
وفقا  اللبنانية  باللرية  يتم 
لالتفاق املعقود بني املؤسسة 

واملصرف املقرتض«.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وزير الدفاع موريس سليم 

بري دعا اىل جلسة يف 13 احلالي النتخاب رئيس 
للجمهورية واستقبل بوشكيان وزكي وبودي

اىل  النواب  دعا رئيس جملس 
عشرة  احلادية  يف  جلسة  عقد 
اخلميس  يوم  ظهر  قبل  من 
االول  تشرين   13 يف  الواقع 
رئيس  النتخاب  وذلك   2022

للجمهورية.
وزير  استقبل  قد   وكان 
تصريف  حكومة  يف  الصناعة 
االعمال النائب جورج بوشكيان، 

وتناول البحث األوضاع العامة، 
سيما الشأن املتصل بالصناعة 
الوطنية، واالمني العام املساعد 
السفري  العربية  الدول  جلامعة 
املرافق  والوفد  زكي  حسام 
حيث مت عرض لالوضاع العامة 

وآخر املستجدات. 
دون  من  غادر  زكي  وغادر 

االدالء بتصريح . 

اجمللس  ارئيس  استقبل  كما 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
والوفد  بودي  تريي  الفرنسي 
رئيس  حضور  يف  املرافق، 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
الدكتور  اللبناني  والبيئي 
شارل عربيد، حيث كان عرض 
لالوضاع االقتصادية والعالقات 

الثنائية بني البلدين . 
 

»الصحافة  وكالة  أفادت 
خرباء،  عن  نقاًل  الفرنسية«، 
انهيار  يف  الغارق  » لبنان   بأن 
اقتصادي مزمن، ال يزال بعيدًا 
موارد  النفط  استخراج  عن 
والغاز ، إن وجدت، حتى وإن مت 
التوصل إىل اتفاق على ترسيم 
إسرائيل «،  مع  البحرية  احلدود  
مشريين إىل أنه »بعدما سادت 
أجواء اجيابية حول اقرتاب اإلعالن 
إسرائيل  أعلنت  اتفاق،  عن 
رفضها  األول(  )أمس  اخلميس 
عرض  على  بريوت  ملالحظات 

أمريكي لرتسيم احلدود«.
وذكروا، أنه »يف بلد يستشري 
وُيتهم  مؤسساته،  يف  الفساد 
العام،  املال  بنهب  مسؤولوه 
كان  إذا  عما  كثر  يتساءل 
سيعود  املوارد  تلك  استخراج 
تساعد  بأرباح  الدولة  على 

اقتصادها على النهوض«.
واشار الباحث يف معهد »عصام 
األمريكية  اجلامعة  يف  فارس« 
يف  أيوب،  مارك  بريوت  يف 
حديث لوكالة »فرانس برس«، 
التوصل  »سيشكل  أنه  إىل 
األمام،  إىل  خطوة  اتفاق  اىل 
أصبح  لبنان  أن  يعين  ال  لكنه 
النفط«،  أو  للغاز  منتجة  دولة 
موضحًا: »نتحّدث عن إطار زمين 
من مخس إىل ست سنوات قبل 
حال  يف  غاز  )استخراج(  أول 
جتارية  مكامن  على  العثور  مّت 
صاحلة، واصفًا التقدير الزمين 

بأنه »متفاءل«.
ويف هذا السياق، لفت اخلرباء، 
الطلب  ارتفاع  »مع  أنه  إىل 
وقع  على  الغاز،  على  عامليًا 
أزمة الطاقة اليت أثارتها العملية 
يأمل  اوكرانيا،  على  الروسية 
اكتشاف  أي  يسهم  أن  لبنان 
حدة  من  التخفيف  يف  حبري 
ولكن  االقتصادي،  االنهيار 
الزمن  من  عقد  من  أكثر  بعد 
البحرية  حدوده  إعالن  على 
ومنطقته االقتصادية اخلالصة، 
ال ميلك لبنان اليوم دالئل على 
الغاز  من  مؤكدة  احتياطات 

الطبيعي«.
أجراها  تنقيب  عملية  ووجدت 
»توتال«  شركات  ائتالف 
اإليطالية  و«إيين«  الفرنسية 
العام  الروسية  و«نوفاتيك« 
غاز  آثار  اآلبار  أحد  يف   2020
على  العثور  دون  من  فقط، 
النزاع  وحيول  جتارية.  مكامن 
لبنان  بني  البحري  احلدودي 
يعدان  اللذين  واسرائيل، 
مباشرة  دون  حرب،  حالة  يف 
إحدى  يف  التنقيب  اعمال 

الرقع البحرية. وبعد عامني من 
لبنان  أرسل  أمريكية،  وساطة 
الثالثاء اىل الوسيط األمريكي  
مالحظاته  هوكشتاين   آموس 

خرباء لـ«أ.ف.ب«: اإلطار الزمين إلستخراج الغاز يف لبنان 
من 5 لـ6 سنوات حبال مّت العثور على مكامن جتارية صاحلة

لكن  األخري،  قّدمه  عرض  على 
حول  اللبنانية  االجيابية  األجواء 
مل  قريبًا،  اتفاق  إىل  التوصل 

تقابلها إسرائيل باملثل.

علي  السيد  العالمة  استقبل 
اجلمهورية  سفري  اهلل  فضل 
لبنان  يف  اإليرانية  اإلسالمية 
عرض  جرى  حيث  أماني  جمتبى 
وتطورات  لبنان  يف  لألوضاع 

املنطقة.
اهلل  فضل  العالمة  وشدد 
دعم  أهمية  على«  اللقاء  خالل 
العرب  أشقائه  قبل  من  لبنان 
املرحلة  هذه  يف  واملسلمني 
الشعب  يعيشها  اليت  الصعبة 
للجمهورية  شاكرًا  اللبناني«، 
العروض  اإليرانية  اإلسالمية 
يف  »للمساهمة  قدمتها  اليت 
دعم لبنان على أكثر من صعيد 
من  التخفيف  جلهة  وخصوصًا 
أهمية  مؤكدًا«  الكهرباء«،  أزمة 

تعزيز احلوار بني الدول العربية 
بني  وخصوصًا  واإلسالمية 
واململكة  اإلسالمية  اجلمهورية 
 « مقدرا  السعودية«،  العربية 
محاية  إىل  الرامية  اجلهود  كل 
على  اإلسالمية  الوحدة  مسرية 
الفكرية  املستويات  خمتلف 

والثقافية والسياسية«.
أماني  السفري  أكد  جهته،  من 
استقرار  على  إيران  »حرص 
إىل  »الوقوف  مؤكدًا  لبنان«، 
بكل  اللبناني  الشعب  جانب 
مشددًا  املتاحة«،  اإلمكانات 
تعزيز  إيران على  انفتاح  على« 
العالقة مع كل األطراف اللبنانية 
الشعبني  مصلحة  فيه  ملا 

والدولتني«.

العالمة فضل اهلل استقبل سفري إيران 
يف لبنان وشكر جهودها لدعم لبنان

استقبل البطريرك املاروني مار 
رئيس  الراعي،  بطرس  بشاره 
جنيب  األعمال  تصريف  حكومة 
األول  أمس  صباح  ميقاتي 
اخلميس، يف الصرح البطريركي 
يف  البحث  وجرى  بكركي،  يف 
الراهنة واالستحقاقني  الشؤون 

الرئاسي واحلكومي. 
بعد الزيارة ادىل  رئيس احلكومة 
هذا  »سعدت  االتي:  بالتصريح 
الغبطة،  صاحب  بلقاء  الصباح 
التحديات  على  احلديث  وتركز 
لغبطته  وشرحت  بها،  منر  اليت 
الذي هو على  املهم  االمر  اوال 
واملتعلق  االجناز،  مشارف 
وقد  البحرية.  احلدود  برتسيم 
عن  الغبطة  صاحب  استفسر 
االتفاق،  هذا  تفاصيل  بعض 
هذا  اهمية  مع  انه  له  فقلت 
االتفاق اسرتاتيجيا، ولكن اليوم 
انا شخصيا مسرور المرين هما 
يف  اكيدة  حربا  نتفادى  اننا 

االهم،  وهذا  وثانيا،  املنطقة، 
قرارنا  ويكون  نتوحد  عندما  انه 
اىل  الوصول  نستطيع  واحدا 
الصف  وحدة  مجيعا.  نريده  ما 
ضرورية يف هذا الظرف بالذات، 
وجيب ان تكون حاضرة النتخاب 
للجمهورية، بغض  جديد  رئيس 
النظر عن الشخص وعن آراء كل 
جبدية  نعمل  ان  وجيب  فريق، 
رئيس مجهورية  النتخاب  كاملة 

يف هذا الظرف«.
اضاف: »تطرقنا ايضا اىل ملف 
تأليف احلكومة وأكدت لصاحب 
الغبطة انين شخصيا آخر شخص 
وانين  الطائفية،  عن  يتحدث 
وبناء  ووحدته  بلبنان  مؤمن 
نتفادى  ان  وجبب  الدولة. 
امور  اي  عن  اليوم  احلديث 
الشرذمة،  من  مزيد  اىل  تؤدي 
بني  يقَرب  مبا  التحدث  وعلينا 
مجيع اللبنانيني وال يبعدهم عن 

بعضهم البعض«.

ميقاتي من بكركي: للعمل جديا على 
انتخاب رئيس للجمهورية ووحدة الصف 

ضرورية يف هذا الظرف

أصدر عضو تكتل »لبنان القوي« 
فيه:  قال  بيانا،  جبور  جيمي 
»فوجئت لدى دخولي اىل مكتب 
يف  اإلستئنايف  العام  املدعي 
بقوله  الشعراني  زياد  الشمال 
عدم قبول مراجعات السياسيني 
يف ملفات املواطنني، وفوجئت 
أكثر بقّلة لياقته جتاهي كنائٍب 
ممثل لألمة مجعاء يف أحد مكاتب 
قصور العدل اليت ختّص الدولة 

ال شخص القاضي الكريم.
إن  القاضي  هذا  عن  سألت 
مراجعات  يقبل  ال  فعاًل  كان 

أبوابه  أن  فوجدت  السياسيني، 
كل  يقبل  وهو  أمامها  مشّرعة 
العدل  بوزير  فإتصلت  أنواِعها، 
تفاصيل  وأبلغته  خوري  هنري 
أيضًا  هنا  وأتوجه  الواقعة. 
التمييزي  العام  املدعي  إىل 
طالبًا  عويدات  غسان  القاضي 
من  قاٍض  حبق  املقتضى  إجراء 
كيفية  يدرك  ال  أنه  الواضح 
ال  أنه  كما  األمة،  نواب  إحرتام 
يعرف أن يرتك آراءه السياسية 
أسوار  خارج  الشخصية  وأهواءه 

قصر العدل«.

جبور طلب من عويدات إجراء املقتضى 
حبق قاٍض ال حيرتم نواب األمة
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لــبنانيات

باسيل اعلن ورقة أولويات »الوطين احلر« لالستحقاق الرئاسي وتتضمن 7 نقاط:
خيارنا لدعم أو تأييد أي شخص لرئاسة اجلمهورية مرتبط مبدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية

الوطين  »التيار  رئيس  اعلن   
احلر« النائب جربان باسيل، يف 
وقت متأخر من يوم أمس األول 
اخلميس، يف مؤمتر صحايف يف 
الشالوحي  التيار يف مرينا  مقر 
ورقة أولويات التيار لالستحقاق 
الوقت  »يف  وقال:  الرئاسي. 
القوى  فيه  تتبارى  الذي 
السياسية يف حتديد مواصفات 
اجلمهورية،  لرئاسة  املرشح 
يقارب  احلّر  الوطيّن  التّيار  فإن 
األوىل  الرئاسة  إستحقاق 
للدستور  مفهومه  من  إنطالقًا 
مع  وموقعه،   الرئيس  ولدور 
أناط  الدستور  أن  إدراكنا 
مبجلس  اإلجرائية  السلطة 
وضع  صالحية  ومنحه  الوزراء 
فإن  للدولة،  العامة  السياسة 
رئيس  هو  اجلمهورية،  رئيس 
الوطن،  وحدة  ورمز  الدولة 
الدستور  احرتام  على  ويسهر 
القسم،  يؤدي  الذي  والوحيد 
أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من 
النظر  بغّض  الوطنية  القضايا 

عن حدود صالحياته«.
الورقة  مضمون  باسيل  وخلص 
اليت تتضمن سبع نقاط اساسية 

كاآلتي:

اخلارجية  السياسة  يف   -1«
والدفاعية:

أ- احلفاظ على السيادة الوطنية 
كاملًة  واحلقوق  احلدود  ومحاية 
ووضع إسرتاتيجية دفاعية تكون 

الدولة املرجع األساس فيها.
احلفاظ على عالقات لبنان  ب – 
وحتييده  وتطويرها،  اخلارج  مع 
عن النزاعات اليت ال مصلحة له 

فيها.
آمنة  لعودة  سريع  حتقيق   – ج 
والتمّسك  السوريني  للنازحني 
الفلسطينيني  الالجئني  بعودة 

منعًا للتوطني.

الوطين  التوازن  يف   -  2
والشراكة:

التمثيلية  بالقاعدة  التمّسك   – أ 
كشرط  اجلمهورية  لرئيس 
على  للحفاظ  اساسي  ميثاقي 

دوره.
احلفاظ على قانون انتخابي  ب – 
باملناصفة  التمثيل  حيفظ صّحة 
املنتشرين  وحق  الفعلية، 
وباملشاركة  املباشر  بالتمثيل 
الدوائر  يف  وإقرتاعًا  ترشيحًا 
يف  جاء  كما  هلم  املخصصة 

القانون.
إحرتام  قاعدة  تثيبت   - ج 
النيابي  والتمثيل  التوازن 
يف  الدستورية  والشراكة 

تشكيل احلكومات.
الوطين  التوازن  إحرتام   - د 
قاعدة  على  العامة  اإلدراة  يف 
من   95 باملادة  عماًل  الكفاءة  

الدستور.
الوطنية  امليثاقية  إحرتام   - هـ 
يف تكوين السلطات على قاعدة 
بني  واملتوازنة  التامة  الشراكة 
ورفض  واملسلمني  املسيحيني 
طائفة  ألي  موقع  أي  تكريس 
ومنع  الوزارية  املناصب  يف 
امليثاقية  ملبدأ  إستغالل  أي 
بهدف التعطيل التعسفي لعمل 
امليثاقية  فإحرتام  السلطات، 

ال  السلطات  لتكوين  شرط 
لسري عمل املؤسسات اليومي و 

القرارات العادية.

املالي  اإلنهيار  معاجلة  3 - يف 
واإلقتصادي واإلجتماعي:

أ - خطة متكاملة للتعايف املالي 
توّحد سعر الصرف وتعيد هيكلة 
املصارف، تنص على إستعادة 
واملوهوبة  املنهوبة  األموال 
واملهّربة واحملّولة، وتشتمل على 
توزيع عادل ومتناسب للخسائر 
املركزي  واملصرف  الدولة  بني 
واملصارف مع احلفاظ على حقوق 
املودعني خاصًة الصغار منهم؛ 
وكذلك تتضّمن  إنشاء صندوق 
إئتماني إلدارة وإستثمار أصول 
حصص  فيه  خيّصص  الدولة، 
حبسب  وللمنتشرين  للمودعني 

رغباتهم.
العمل على اقرار القوانني  ب – 
ومنها:  الالزمة  اإلصالحية 
كونرتول  الكابيتال   – املوازنة 
اعادة هيكلة القطاع املصريف   –
السرية املصرفية  - استعادة   –
كشف   - احملّولة  األموال 
للقائمني  واألمالك  احلسابات 

خبدمة عاّمة...
ج – إجناز التدقيق اجلنائي وحتديد 
لنظام  تأسيسًا  املسؤولّيات 
وللممارسة  والعدالة  احملاسبة 

املؤسساتية السليمة.
د - إصالح املالية العامة بإنهاء 
املالية  احلسابات  يف  التدقيق 
وفقًا  احلسابات  وقطوعات 
موازنات  وبإقرار  للدستور، 
تنموية  إقتصادية  بأبعاد  فعلية 
وإجتماعية ال جمّرد توازن أرقام، 
يكون فيها وقف للهدر، تصفري 
التهّرب  معاجلة  للعجز،  تدرجيي 
النظام  اصالح  الضرييب، 

اجلمركي...
عادل،  ضرائيب  نظام  إقرار  ـ- 
متوازن وتصاعدي يوّفر املداخيل 
الصحن  قاعدة  على  الالزمة 

الضرييب املوحد لألسرة.
اإلقتصاد  اىل  اإلنتقال   - و 
تنمية  قاعدة  على  املنتج 
والصناعية  الزراعية  القطاعات 

والسياحية واقتصاد املعرفة.
شبكة امان اجتماعي ورعاية  ز – 
صحية شاملة، وإصدار البطاقات 

اآلتية:
البطاقة  الشيخوخة،  بطاقة 
الشبابية  البطاقة  الصحية، 
اإلجتماعية  البطاقة  والطالبية، 
وتبين  البيومرتية  والبطاقة 
تضبط  اليت  الرتبوية  اهلوية 
توزيع املنح واملساعدات وحتقق 
العدالة يف االستفادة من دعم 
الدولة وتشكل أساسًا لإلحصاء 

العلمي.

السياسي  اإلصالح  يف   -  4
واإلدراي:

أ - عقد طاولة حوار وطين لتطوير 
النظام استنادًا اىل تنفيذ وثيقة 

الوفاق الوطين.
ب - معاجلة الثغرات واالختالالت 
يف الدستور )سّيما على صعيد 
الدستورية  املؤسسات  تكوين 

واملهل واملراسيم...(.
اإلدارية  الالمركزية  إقرار   - ج 

عة. واملالية املوسَّ
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واقرار  الطائفية  إلغاء   - د 
قانون مدني لألحوال الشخصية؛ 
املدنية؛  الدولة  اىل  وصواًل 
كذلك انشاء جملس الشيوخ على 
االرثوذكسي  القانون  اساس 
تتمحور تشريعاته حول املسائل 

الكيانية.
لألحزاب  عصري  قانون   - هـ 
فيها  الطائفي  التنوع  يفرض 

وحيّدد كيفّية متويلها.
من شوائب  اإلدارة  تنقية   - و 
التوظيف الزبائين واعادة هيكلة 
ملعايري  وفقًا  العام  القطاع 

الكفاءة واحلاجة.
احلوكمة  اىل  اإلنتقال  ز- 
اإللكرتونية،  واحلكومة  الرشيدة 
وإقرار الشباك املوحد للمعامالت 

اإلدراية ومكننة االدارة.

وإستقالليته  القضاء  يف   -  5
وفّعاليته:

عصري  قانون  إقرار   - أ 
يفصل  القضاء   إلستقاللية 
بني السلطة القضائية والسلطة 
تكون  ان  )على  السياسية 
عنه(،  مستقّلة  احملاسبة  سلطة 
هلذه  السليمة  املمارسة  ويؤّمن 
للسرعة  ضمانًا  االستقاللية 

والفّعالية.
وإصدار  التحقيق  إنهاء   - ب 
مرفأ  إنفجار  جرمية  يف  األحكام 

بريوت.
ومالحقة  التحقيقات  إجراء   - ج 
املتورطني  وحماكمة  وحماسبة 

يف اجلرائم املالية.
د -  إنشاء حمكمة خاصة باجلرائم 

املالية.
هـ - رفع يد السلطة التنفيذية 
وتعزيز  الرقابية  األجهزة  عن 
إستقاللية هذه األجهزة وتفعيل 

عملها.
الالعقاب  لزمن  حّد  وضع   - و 
حبق  العقوبات  وتنفيذ 

املرتكبني.
ز - تفعيل العمل مبعاهدة االمم 
املتحدة ملكافحة الفساد واطالق 

آلّياتها.

6 - يف الثروة الوطنية:
والغاز  النفط  إستخراج   - أ 
الصندوق  وإنشاء  وبرًا  حبرًا 
السيادي للحفاظ على العائدات 
األجيال  لصاحل  وإستثمارها 

القادمة.
الثروة  وإستثمار  محاية   - ب 

السدود  بناء  املائية وإستكمال 
وإستثمار الشمس واملاء واهلواء 
ومستدامة  متجّددة  طاقة  يف 

وجمدية.
مع  تفاعلية  عالقات  بناء   - ج 
ممارسة  طريق  عن  اإلنتشار 
اجلنسية  بإستعادة  حقهم 
وإشراكهم  وإختيارها،  اللبنانية 
اإلقتصادية  املشاريع  يف 
من  واإلستفادة  الوطنية 
الفكرية واملالية ومن  طاقاتهم 

خرباتهم العاملّية.
واإلرث  الرتاث  محاية   - د 
والطبيعي  واألثري  الثقايف 
البيئية  للسياحة  أساسًا  وجعله 
والغذائية  والرتاثية  والرياضية 

والدينية.
املرأة يف  زيادة مشاركة   - هـ 
واالقتصاد  السياسي  العمل 
وازالة العوائق اليت حتول دونها 
الشباب  دور  تفعيل  كذلك   –
يف احلياة السياسية واالقتصاد 

املنتج.
بإنشاء  العمل  استكمال   - و 
للتالقي  اإلنسان  أكادميية 
األمم  أقرتها  اليت  واحلوار 
املتحدة بناًء على طلب الرئيس 
العماد ميشال عون، وبناءمقّرها 

واطالق اعماهلا.

اإلستقرار  األمان  يف   -  7
واإلزدهار:

بفرض  الدولة  هيبة  تعزيز   - أ 
أساس  على  القانون  سلطة 

احلق.
اجليش  مؤسسة  تطوير   – ب 
الدفاعية  بالقدرات  وتعزيزه 
احرتافًا  اكثر  ليكون  النوعية، 
وفعالية يف احلفاظ على السيادة 

واحلدود.
القوى  وتفعيل  تطوير   - ج 
املواطن  يعززمحاية  مبا  االمنية  

والشعور باألمان.
د - ضبط احلدود الربية والبحرية 
مبا مينع التهريب ويزيد مداخيل 

الدولة.
هـ - برنامج استثماري انشائي 
يف  وخاصة  التحتية  البنى  يف 
تتناول  عصرية  نقل  سياسة 
التجارية  واملرافئ  املطارات 
الربّية  واملعابر  والسياحية 
اىل   اضافًة  طرقات،  وشبكة 
الصحي،  الصرف  يف  سياسة 
وسياسة  واالتصاالت،  واملياه 

طاقوية شاملة.

لبنان  دور  احياء  اعادة   – و 
واملتوسطي  والعربي  املشرقي 
والتفاعل  االقتصاد  يف 
واملنظومات  املنظمات   مع 
االقتصادية واملالية يف املنطقة 

والعامل«.
وشدد باسيل ان على ان »خيارنا 
لدعم أو تأييد أي شخص لرئاسة 
التزامه  مبدى  مرتبط  اجلمهورية 
الرئاسية«، وقال :«  بتطلعاتنا 
نقارب االستحقاق الرئاسي من 
املواصفات  ال  امللفات  زاوية 
اهميتها  على  الشخص  فميزات 
هنا  ومن  االساس  هي  ليست 
اساس  على  سيكون  اختيارنا 

مدى االلتزام مبا طرحناه«.
وأضاف :« سنعمم هذه الورقة 
على عدد من الكتل واملرجعيات 

لتكون قاعدة النقاش بيننا وبني 
اي مرشح وبطبيعة احلال سنزور 
بكركي لتسليمها اىل البطريرك 
القيام  طرح  وسنعيد  الراعي 

جبهد برعايته لتوحيد الكلمة«.
وطنيا  حوارا  نقرتح   »: وتابع 
ميكن  الرئاسية  االنتخابات  حول 
به  القيام  املرجعيات  من  لعدد 
اجلمهورية  رئيس  رأسها  على 
اىل  دعوات  تردنا  بدأت  حيث 
اخلارج بينما االفضل ان نتحاور 
حتى  جدية  نلمس  وال  داخليا 

اآلن باملوضوع الرئاسي«.
»ضرورة  تأكيده  باسيل  وجدد 
ضمانة  لتكون  حكومة  تشكيل 
يف حال حدوث الشغور الرئاسي 
مكتملة  غري  حكومة  ان  ونكرر 
حتل  ان  ميكن  ال  املواصفات 
ان  اىل  الفتا   ، الرئيس«  حمل 
»هناك مؤشرات غري مشجعة يف 
حتديد  منها  الرئاسي  املوضوع 
اجللسة املقبلة يوم 13 تشرين 
وهذا االمر يدل اىل عدم اجلدية 

وفيه استهتار بالشهداء«.
املوقف  عن  سؤال  على  وردا 
ملف  من  االخري  االسرائيلي 
بالنا«  »نطول   : قال  الرتسيم 
والقبول  الرفض  على  شوي 
املكان  بعد  سهال  ليس  اذ 
حيتمل  ان  اليه  وصلنا  الذي 
ألن   ، االتفاق  عن  البديل  احد 
البديل هو احلرب. االتفاق عادل 
والتعديالت  للبنان  بالنسبة 
تصنيفها  كان  مهما  املطروحة 
ال متس جبوهر االتفاق فاالجناز 
الصعب  ومن  مت  قد  انه  نعترب 
قبول البديل الذي هو احلرب«.

حكومة  املالية يف  وزير  ترأس 
الدكتور  األعمال  تصريف 
شارك  اجتماعا  اخلليل  يوسف 
فيه املدير العام للمالية جورج 
املديريات  ومديرو  املعراوي 
املعنية باملوازنة. ومت يف خالله 
التحضريية  للمرحلة  استعراض 
ومتت   ،2023 موازنة  إلعداد 
يف  الرئيسية  بنودها  مناقشة 
ضوء املقاربة العلمية املوضوعة 
ترتابط  جمملها  يف  واليت  هلا، 
مع اخلطوات اإلصالحية امللحة، 
القادرة إىل حد كبري من ختفيف 

العجز وخلق نوع من التوازن.
على  اخلليل  الوزير  وإذ شدد   
عملية  يف  اإلسراع  »أهمية 
الذي  للتأخري  تعويضا  إعدادها 
 ،»2022 العام  مبوازنة  حلق 

أيضا،  األهمية  من  »أن  اعترب 
ما يكمن يف ما تقدمه املوازنة 
املالية  تكيف  حيال  اجلديدة 
اليت  التطورات  مع  العامة 
أصابت انهيار اللرية والتصدي 
عنها  نتجت  اليت  للمشكالت 
من خسائر، بغية متكني أجهزة 
النهوض  من  وإداراتها  الدولة 
األجور  تصحيح  مستويات  على 
وتفعيل اخلدمات العامة وتطوير 
مع  يتماشى  ومبا  اإلنتاجية 
امللزمة  اإلصالحية  اخلطوات 
واملزمع إقرارها على املستويني 
ومع  والتشريعي،  احلكومي 
ما  يف  االلتزام  مقتضيات 
الدولي،  النقد  يقدمه صندوق 
املالي  التعايف  يدفع خبطة  مبا 

واالقتصادي إىل األمام«.

وزير املالية: لالسراع يف اجنازها دفعا 
خلطة التعايف املالي واالقتصادي إىل األمام

غرد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة تصريف األعمال القاضي 
بسام مولوي عرب تويرت: »عملية نوعية جديدة قامت بها األجهزة 
األمنية اللبنانية... فقد متكنت شعبة مكافحة املخدرات يف اجلمارك 
اللبنانية من ضبط حواىل مليون ومثامنائة ألف حبة كبتاغون خمبأة 
داخل عدة صناعية، معدة للتصدير إىل تونس عرب مرفأ بريوت. 

مت توقيف اثنني من املتورطني حتى اآلن«.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #جتار_املوت #لكم_باملرصاد

مولوي: شعبة مكافحة املخدرات ضبطت مليون و800 
ألف حبة كبتاغون وتوقيف اثنني من املتورطني
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إىل  عادت  »احلكومة 
االنتظار«.  غرفة 
خالصة  هي  هذه 
للوساطة  جولة  آخر 
بنَي  اهلل  حزب  فّعلها 
اجلمهورية  رئيس 
عون  ميشال  العماد 
ورئيس احلكومة جنيب 
عاد  بعدما  ميقاتي، 
امللف  التأليف  أطراف 
االتهامات  تبادل  إىل 
يلتزم  فيما  بالعرقلة، 
الصمت  اهلل  حزب 
حماولته  على  مصرًا 

الوصول إىل حل.

ماذا قال عون لربي عن احلكومة... 
وما هي الئحة »مطالب باسيل«؟
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من الحكومة مقدمة لعدم منحها الثقة
إن  املصدر  قال  اهلل،  حزب  موقف  وحول 
بامللف  املعنيني  مجيع  مع  تواصل  »احلزب 
احلكومي، من زاوية إدراكه صعوبة أن تتمكن 
حكومة تصريف األعمال احلالية من إدارة البالد 
يف حالة الشغور الرئاسي، وإن احلزب ال ميانع 
تشكيل حكومة تنضم إليها قوى جديدة ممن 
مت انتخابهم يف اجمللس النيابي. وهو يرى أن 
إمكانية التغيري سواء كان حمدودًا أو موسعًا 
جيب أن ُيراعي التوازنات، وإن املساعي اليت 
يقوم بها احلزب مع بري وميقاتي وباسيل، 
إال  تقود  ال  اليت  السقوف  على خفض  تركز 

إىل مواجهة ال إىل حلول«.

ميقاتي والئحة باسيل
ويف معلومات مصادر متابعة للملف احلكومي، 
العرقلة ليس  إن  قال  ميقاتي  الرئيس  فإن 
سببها فقط املطالبة بتغيريات وزارية من هنا 
أو هناك، متهمًا عون وباسيل بـ«طرح شروط 
شبه تعجيزية على ميقاتي تتضمن ما ال يقل 
جتنيس  مرسوم  بينها  من  التزامًا،   15 عن 
أمريكا  من  بعضهم  شخص   4000 حلوالي 
ومرسوم  اجلامعة،  عمداء  وتعيني  اجلنوبية، 
الديبلوماسية ومراسيم  الضباط والتشكيالت 
»السري يف  الفخريني«، فضاًل عن  القناصل 
مرسوم اهليئة العامة حملاكم التمييز وتعيني 
حمافظ جبيل وكسروان وإقالة رياض سالمة 
شروط  وهي  اجلنائي«،  التدقيق  واستكمال 
يعتربها ميقاتي وآخرون أنها »تعجيزية أو ال 
فإن  بها  ميقاتي  التزم  لو  وحتى  هلا،  مربر 

معارضة أي وزير يف احلكومة ستعطلها«.

جنبالط: اعتذار أم مساومة؟
قال  جنبالط،  وليد  النائب  موقف  وحول 
على  جدًا  حساسة  بفرتة  »مير  إنه  املصدر 
واملنطقة.  البالد  يف  العام  متوضعه  صعيد 
وهو اختذ موقفًا يف امللف الرئاسي أخذ فيه 
ترشيح  بدعم  السعودي  الطلب  االعتبار  يف 
النائب ميشال معوض، لكنه قال إنه مستعد 
إمكانية  هناك  كانت  حال  األمر يف  ملناقشة 
جنبالط  ويرغب  وجدية«.  جديدة  لتسوية 
طلب  وقد  احلالية،  احلكومة  من  اخلروج  يف 
الوزير  بسحب  له  السماح  وميقاتي  بري  من 
نفسه  الوقت  لكنه طلب يف  احلليب،  عباس 
مستقلني  درزيني  وزيرين  اختيار  يتم  أن 
وقدم  األخرى،  الدرزية  املرجعيات  وعن  عنه 
الئحة بأمساء رجال أعمال وشخصيات درزية 
املرجعيات  كل  مع  اجليدة  بعالقاتها  معروفة 
الدرزية. لكن بري وميقاتي يرفضان موقف 
جنبالط وخيشيان أن يكون طلبه اخلروج من 
احلكومة مقدمة لعدم منحها الثقة، بعد ما نقل 
تيمور  الدميوقراطي  اللقاء  كتلة  رئيس  عن 
يشارك  ولن  ميقاتي  يسم  »مل  بأنه  جنبالط 

يف احلكومة ولن مينحها الثقة«.

ميسم رزق

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس ميشال عون 
بري  نبيه  الرئيس  أبلغ  إنه  زواره  أمام  قال 
االتهامات  ونفي  احلكومة،  تأليف  من  موقفه 
»أنين  اجمللس  لرئيس  مؤكدًا  بالعرقلة،  له 
منفتح على التغيري، وما فعلته هو أنين قلت 
للرئيس ميقاتي: تعال وقل لي تصورك«. 

وأضاف »تراجعت عن فكرة التوسيع بإضافة 
الوزيرين  تغيري  ميقاتي  فطلب  وزراء،  ستة 
فتجاوبت  سالم،  وأمني  الدين  شرف  عصام 
اليت مست هذين  اجلهة  أن  قاعدة  على  معه 
وميكن  بديليهما،  يسمي  من  هي  الوزيرين 

اختيار أشخاص ال يشكلون استفزازًا ألحد«.
 وتابع: »لكن ميقاتي عاد ليتحدث عن تغيري 
أن يشارك هو يف  أربعة وزراء، مصرًا على 
اختيار البدائل بطريقة تضرب التوازن املوجود 
يف احلكومة، فرفضت ألنهما ليسا من حصته، 
أوسع  تغيريًا  يريد  إنه  ميقاتي  قال  وملا 
منتجني  غري  يعتربهم  وزراء  إبعاد  يريد  ألنه 
الوضع  يناسبون  ال  أو  معه  ينسجمون  ال  أو 
احلكومي، أجبته بأنك تفتح الباب لكي تقوم 
كل جهة مبراجعة متثيلها داخل احلكومة. وأنا 
لدي مالحظات على وزراء وأريد استبداهلم«.

وحبسب املصدر فإن عون أكد لربي، أنه »يف 
حال أراد ميقاتي إدخال تغيريات وسطية أو 
كبرية، فليكن األمر وفق معايري موحدة وليس 
وفق مزاج هذا أو ذاك. وال وجود لفيتو على 
بأن  ثابتة  قاعدة  على  إمنا  شاملة  تغيريات 
خيتار كل فريق إن كان يريد التغيري ويقدم 

هو الرتشيحات لألمساء البديلة«.
وحول موقف رئيس التيار الوطين احلر النائب 
جربان باسيل، قال املصدر إن األخري »يعرف 
أن تغيري احلكومة أمر ضروري، وهو واثق بأن 
حكومة  تشكيل  بأن  قناعة  على  بات  اجلميع 
الشغور  حالة  يف  ألنه  ضروري  أمر  جديدة 
احلكومة  على  الصعب  من  سيكون  الرئاسي 
املصدر  ولفت  عمل«.  بأي  تقوم  أن  احلالية 
إىل أن لباسيل وجهة نظر يف تشكيل احلكومة 
أبلغها لوسطاء ناقشوه يف ما مسي بالعراقيل 
اليت يتهمه بها ميقاتي وبري، وقال باسيل 
بصراحة إن »التغيري احلكومي ال يرتبط برغبته 
بل ملواجهة أزمة قد تعطل املؤسسات كافة. 
توازن  وفق  يتم  احلكومة  تغيري  فإن  بالتالي 

القوى القائم حاليًا.
واآلخرون  وبري  ميقاتي  أراد  حال  ويف   
قبل  اجلمهورية  رئيس  توقيع  على  احلصول 
مغادرته القصر اجلمهوري، وعلى ثقة الكتلة 
النيابية اليت يقودها باسيل، فهذا لن يتم من 
يعتقد  اليت  املطالب  االعتبار  األخذ يف  دون 
يعرتض  »ال  أنه  علمًا  عادية«،  أنها  باسيل 
اليوم،  هو  كما  الطائفي  التوزيع  بقاء  على 
كما ال ميانع حصول مقايضة إذا كان الرئيس 
ميقاتي يريد أن يسمي بديلني عن الوزيرين 

عصام شرف الدين وأمني سالم«.
 بري وميقاتي يخشيان أن يكون طلب جنبالط الخروج 

»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
تكتل  من  وفدا  معراب، 
»االعتدال الوطين« ضم النواب: 
امحد خري، حممد سليمان، سجيع 
للتكتل  العام  واالمني  عطية 
حبيش،  هادي  السابق  النائب 
تكتل  من  اعضاء  حضور  يف 
»اجلمهورية القوية« هم النواب: 
جورج عقيص، فادي كرم، زياد 
غياث  خوري،  ايلي  احلواط، 

يزبك والياس اسطفان.
حواط

استغرق  الذي  اللقاء  عقب 
ساعة،  ونصف  ساعة  قرابة 
تكتل  »نواب  بـ  احلواط  رّحب 
منزهلم  الوطين« يف  »االعتدال 
ان  اىل  مشريا  معراب«،  يف 
»هذا اللقاء ليس األول معهم، 
ما  اذ  ومستمر  دائم  هو  بل 
طويلة  عالقات  بالزمالء  جيمعنا 
سواء أكان داخل جملس النواب 
يف األمور التشريعية واللجان أم 
االمور الوطنية، فضال عن خوفنا 
على لبنان واتفاقنا على هويته 

والتمّسك باتفاق الطائف«.
منطقي  »حتدثنا بشكل  اضاف: 
طريق  خارطة  فهناك  وحضاري 
كل  حتقيق  اجل  من  واضحة 
انتخاب  عرب  املذكورة  االهداف 
رئيس جديد للجمهورية وطريقة 
املقبلة  اجللسة  اىل  الذهاب 
النه ما من طريقة الخراج لبنان 
هذا  عرب  اال  املأزق  هذا  من 
جيّسد  ما  الرئاسي  االستحقاق 
والسيادية  الوطنية  االمور 

واالصالحية«.
تفاهما  »هناك  ان  أكد  واذ 
ان  كشف  االمور«،  هذه  حول 
مفتوحة  ستكون  »اللقاءات 
املقبلة  االيام  خالل  وستتابع 
للوصول اىل تفاهم تاّم«، آمال 
رئيس  انتخاب  اىل  »التوصل 
واجلمهورية  الشرعية  يعيد 
الساحة  اىل  لبنان  ويعيد 
العربية والدولية واىل استعادة 
شرعيته العربية والدولية لنراه 
من جديد، لبنان الزمن اجلميل، 
مكافحة  االزدهار،  البحبوحة، 
اليت  اجلميلة  والصورة  الفساد 

نشأنا عليها«.
»كلما توافقت  انه  وشدد على 
النتيجة  نشهد  املعارضة  قوى 
االمر  اسرع،  وقت  املرجوة يف 
الذي يسّهل اخلروج من االزمة 
والذهاب حنو بناء وطن يعيش 

فيه مجيع اللبنانيني بكرامة«.
خري

بدوره، وضع خري اللقاء مع نواب 
تكتل »اجلمهورية القوية« »يف 
واحلوار  البحث  استكمال  اطار 
الذي بدأ يف مقرنا يف بريوت 
النواب  الزمالء  مع  وهو مستمر 
للوصول اىل تفاهم على طريقة 

مقاربة امللف الرئاسي«.
»مصّرون  انهم  اىل  لفت  واذ 
مع  والتشاور  التحاور  على 
والربملانية  النيابية  الكتل 
كتلة  االمس  يف  التقوا  وقد 
على  شدد  الكتائب«،  نواب 
تكتل  نواب  مع  »يلتقون  انهم 
على  القوية«  »اجلمهورية 

ثوابت كثرية تعين البلد وهموم 
متايز  هناك  فيما  اللبنانيني، 
للملف  املقاربة  موضوع  يف 
اال ان جوالت احلوار  الرئاسي، 

مستمرة بني الطرفني«.
كتكتل  واضح  »قرارنا  وتابع: 
على  اجلميع  مع  احلوار  بأهمية 
امل الوصول اىل اسم مشرتك 
وسنجتمع  اجلمهورية.  لرئاسة 
ككتلة قبل املوعد احملدد جللسة 
قرارنا  بعدها  ونبلغ  االنتخاب 
الواضح اىل الكتل النيابية اليت 

نتشاور معها.« 
ردا على سؤال، اعترب ان »هدف 
كتلة االعتدال الوطين يكمن يف 
لنجاح  النصاب  توفري  طريقة 
رئيس ما هو اهم من »االسم«، 
اذ من غري املمكن املشاركة يف 
فيها  سيصار  انه  ندرك  جلسة 
دون  من  رئيس  انتخاب  اىل 
ان نكون شركاء اساسيني يف 

ايصاله«.
بني  حوار  »كل  ان  ورأى 
للبنان،  غنى  هو  اللبنانيني 
البلد تكمن يف  ألن اهمية هذا 
التواصل بني كل افرقائه، ويف 
حال مت التوافق على اسم ولكن 
فسنكون  ايصاله  يف  ننجح  مل 

امام مشكلة، باعتبار اننا نؤمن 
واللبنانيني  وال  لبنان  ال  بان 
ميكنهم حتمل املزيد من التعطيل 
والشغور الذي نشهده عند كل 

استحقاق«.
»كتلة  »تالقي  تأكيد  وجدد 
وكتلة  الوطين«  االعتدال 
»اجلمهورية القوية« على ثوابت 
احلفاظ  منها  عديدة  وطنية 
وحسن  والطائف  الدستور  على 
العربية  الدول  مع  لبنان  عالقة 
العربية  اململكة  سيما  وال 
نقاط  عن  فضال  السعودية، 

جوهرية اخرى«.
واذ اشار اىل انه »من الطبيعي 
الكتل  بني  متايزا  نشهد  ان 
بعضها  من  قريبة  كانت  مهما 
البعض«، دعا اىل »ترك االمور 
مزيد  اىل  الرئاسي  امللف  يف 
امل  على  واحلوار  التشاور  من 
املنشود  اليوم  اىل  الوصول 

بانتخاب رئيس جديد للبنان«.
تكتل  نواب  بعض  غياب  وعن 
هذا  عن  الوطين«  »االعتدال 
من  فرد  »كل  ان  أكد  اللقاء، 
هذا التكتل ميّثل مجيع اعضائه، 
نائب  يتخذه  قرار  اي  وبالتالي 

منه يلتزم به اجلميع«.

جعجع التقى وفدا من نواب »االعتدال 
الوطين« والبحث ركز على الوصول اىل تفاهم 

على طريقة مقاربة امللف الرئاسي

استغرب وزير العدل يف حكومة 
اخلوري  هنري  االعمال  تصريف 
يف بيان، »ما صدر يف اليومني 
وبيانات  تصاريح  من  اآلخرين 
إعطاء  يف  تأخره  حول  وأخبار 
حماكم  غرف  تشكيل  مرسوم 
تشكيل  لذلك  وتبعًا  التمييز 
التمييز  حملكمة  العامة  اهليئة 
جملس  داعيا  القانوني،  مساره 
بصورة  النعقاد  اىل  القضاء 
طارئة وفقا للمادة 5 من قانون 

القضاء العدلي.
 وتوضيحًا لألمور وإظهارًا للحقيقة 

يفيد وزير العدل باآلتي:
طلب  كتاب  الوزير  أرسل   -1
منه  املوقع  املرسوم  اسرتداد 
وزارة  إىل  واملرسل  سابقًا 
وذلك  بتاريخ2022/7/25  املالية 
الضحايا  أهالي  رغبة  عند  نزواًل 
مرفأ  تفجري  يف  واملوقوفني 

بريوت.
املذكور  املرسوم  أعيد   -2
بتاريخ  املالية  وزارة  قبل  من 

.2022/7/27
3- بتاريخ 2022/7/27 أعاد وزير 
إىل  التشكيالت  مرسوم  العدل 

جملس القضاء األعلى.
4- بتاريخ 2022/9/8 أبقى جملس 
جلسته  خالل  األعلى  القضاء 
على  املذكور  بالتاريخ  املعقودة 
السابقة  التشكيالت  مضمون 
الشهر  حوالي  انقضاء  بعد  أي 
والنصف من تبلغه كتاب الوزير 

املذكور أعاله.
جملس  إجتماع  حمضر  ُسجل   -5
أعاله  املذكور  األعلى  القضاء 

بتاريخ  العدل  وزارة  قلم  لدى 
.2022/9/14

6- تبني لوزير العدل أن مشروع 
تضمن  إليه  املرسل  املرسوم 
رؤساء  بني  من  قاٍض  إسم 
الغرف يف حمكمة التمييز سيحال 
إىل التقاعد بتاريخ 2022/9/25.

أعاد   2022/9/29 بتاريخ   -7
الوزير، وباالستناد إىل ما تقدم، 
جملس  إىل  املرسوم  مشروع 
القضاء األعلى مشريًا إىل وجوب 
احملال  القاضي  إسم  استبدال 
على التقاعد يف الغرفة التاسعة 

بإسم آخر.
أعاله  عرضه  جرى  ما  إن 
مجيع  وتفصيال  مجلًة  يدحض 
اليت  واملزاعم  الكاذبة  الوقائع 
اليومني  يف  بها  التداول  جرى 
اإلعالم  وسائل  يف  املاضيني 

املقرؤة واملرئية واملسموعة.
يف  الوزير  نية  على  وتأكيدًا 
التحقيق يف قضية  السري مبلف 
انفجار املرفأ وحرصه على متابعة 
بادر  امللف،  هذا  يف  السري 
دعوة  إىل   2022/10/5 بتاريخ 
لالنعقاد  األعلى  القضاء  جملس 
ألحكام  سندًا   2022/10/11 يوم 
تنظيم  قانون  من   /6/ املادة 
جدول  حمددًا  العدلي  القضاء 
أعماله ببندين وحيدين األول البت 
مبسألة تعيني رؤساء الغرف لدى 
يتعلق  والثاني  التمييز،  حمكمة 
باختاذ موقف بالتصويت سلبًا أو 
إجيابًا يف ما خص إسم القاضي 
املقرتح انتدابه يف قضية إنفجار 

مرفأ بريوت«.

وزير العدل يدعو جملس القضاء اىل 
االنعقاد بصورة طارئة وفقاً للمادة ٦ 

من قانون القضاء العدلي
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مـقاالت وتـحقيقات

مبشروع  يتعلق  ما  يف  والعمالنية  السياسية  اخلطوات  تسارعت 
االحتالل.  وكيان  لبنان  بني  البحري  احلد  ترسيم  على  االتفاق 
وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش يف اجلانب 
اللبناني تركز على مالحظات تهدف إىل تعديالت يف لغة ومضمون 
بعض النقاط الرئيسية يف املسودة اليت أرسلها الوسيط عاموس 

هوكشتني.
وعلم أن املالحظات اليت قدمت من أكثر من طرف معين رمسي 
عت متهيدًا لصياغتها يف ورقة واحدة جيري تثبيتها  وسياسي جمُ
بني الرؤساء الثالثة قبل إرساهلا رمسيًا )مت ارساهلا يوم االربعاء 
أجريت معه  الوسيط األمريكي، علمًا أن اتصاالت  املاضي( إىل 
يف الساعات املاضية الستيضاح بعض النقاط وحماولة الوصول 

إىل تفاهمات قبل إرسال الرد.
أن  تبني  املعنية،  اجلهات  كل  من  املسودة  درس  بعد  عمليًا، 

املالحظات اليت أعدها لبنان ترّكز على اآلتي:
سيطرة  حتت  آمنة  منطقة  هناك  تكون  أن  لبنان  يقبل  ال  أواًل، 
منطقة  لتكّرس  مساحة  أي  عن  يتخلى  أن  ويرفض  إسرائيل، 
أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معرتفًا به وسيبقى األمر على 

حاله.
ثانيًا، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم احلدود الربية ولن يفاوض 
لتحديد معامل حدوده  املتحدة  األمم  مع  بل سيعمل  على حدوده 

الدولية، وهذا األمر يسري على البحر.
ثالثًا، رفض أي حماولة لربط عمل شركة »توتال« باالتفاق بينها 
وبني العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصاًل حباجاته 
وأن تلتزم الشركة املباشرة بأعمال التنقيب واحلفر مبعزل عن أي 
نقاش بينها وبني إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعالن من جانب 
»توتال« ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو يف بدء االستخراج 

من حقل »كاريش«.
رابعًا، لن يوافق لبنان على احتفال رمسي يف الناقورة، كما يرغب 
التوصل  حال  يف  ويفرتض  األمريكيون.  حتى  أو  اإلسرائيليون 
إىل اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس 
الوفد التقين إىل الناقورة لتسليمها إىل ممثل األمم املتحدة يف 
حضور الوسيط األمريكي، ويفعل ذلك بصورة منفردة ويف غرفة 
الذي  اإلسرائيلي  الوفد  فيها  يتواجد  اليت  الغرفة  عن  منفصلة 
يقوم باألمر نفسه. وعندها تعلن الواليات املتحدة إجناز االتفاق، 

ويبدأ سريانه مباشرة.

مالحظات تقنية
العدو  أرسلها  اليت  اإلحداثيات  أن  تبني  التقين،  اجلانب  يف 
النزاع  حلل  نهائي  كإطار  املقرتح  للخط  لبنان  إىل  اإلسرائيلي 
البحري، أظهرت اختالفًا واضحًا عن تلك اليت قدمت خالل زيارته 
األخرية إىل بريوت مطلع الشهر املاضي، وهو ما نّص تقنيًا على 
ضرورة انطالق اخلط اجلديد من النقطة 31 يف البحر، وهي نقطة 
انطالق اخلط 1 اإلسرائيلي )املعروف خبط الطفافات(. وقد فسر 
تأثري  إلغاء  إسرائيلية يف  رغبة  أنه يستبطن  على  يومها  الطلب 
خيدم  ما  الشمال،  إىل   1-B النقطة  ونقل  الناقورة  رأس  نقطة 
العدو يف اعتماد خطه منطلقًا للرتسيم ويوفر له مساحات أمنية.

وعلم أن الوسيط األمريكي كان قد هدد لبنان عمليًا بأنه يف حال 
رفض املنطقة اآلمنة فإن إسرائيل لن توقع االتفاق. لكن لبنان 
رفض التهديد. ومت إبالغ األمريكيني يف مفاوضات نيويورك بعدم 
االتفاق.  اآلمنة حتى ولو طار  باملنطقة  القبول، حتت أي ظرف، 
على األثر أدخل الوسيط األمريكي حتديثات على مقرتحه وصفت 
بـ«اجلوهرية«. وكانت التعديالت واضحة يف النسخة اليت تسلمها 
لبنان السبت املاضي عرب السفرية األمريكية يف بريوت دوروثي 
موقع  نقل  مت  حيث  خمتلفًا،  بدا  اجلديد  اخلط  أن  وتبني  شيا. 
انطالقه من النقطة 31 اليت تبعد عن الشاطئ مسافة بني 6 إىل 
7 أمتار، إىل نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة يف البحر )يعتقد أنها 
الطفافة الرقم 6( ما يعين انطالق اخلط اجلديد من منطقة تبعد عن 

الشاطئ حوالي 7 كلم.
هز على املنطقة  مصادر مطلعة وصفت االقرتاح اجلديد بأنه »جيمُ
تسبق  اليت  املنطقة  من  جعل  أنه  أكدت  لكنها  مبدئيًا«،  اآلمنة 
تشمل  وال  املعامل  واضحة  غري  خالية«  »منطقة  االنطالق  نقطة 
خطوطًا. وعلمت »األخبار« أن االتفاق على وضعية هذه املنطقة 
أحيل إىل مرحلة الحقة، على أن يتم وضعها حاليًا يف عهدة قوات 

اليونيفيل.
حكومة البيد تتعرض ألعنف حملة وخشية من تراجعه عن االتفاق

مثة قضية ال تقل أهمية، تتصل بوضعية »خط الطفافات« بصورته 
احلالية كخط إسرائيلي حيمل الرقم »1« ومودع لدى األمم املتحدة. 
رب العدو على سحبه  وطالبت املصادر أن يتضمن االتفاق آلية تمُ
من املؤسسة الدولية، أو باحلد األدنى حلظ االتفاق اجلديد مادة 
أي طرف  يعود  السابقة« كي ال  اخلطوط  »إنهاء مفاعيل  تطلب 

للحديث عن خطوط خمتلفة مستقباًل.

أخضع  أنه  »األخبار«  علمت  احملتمل،  قانا«  »حقل  وضعية  يف 
لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقين واالستشاري على 
ومن  القانونية.  وضعيته  حول  التباس  أي  إللغاء  جمموعة صيغ 
األفكار اليت مت التداول بها، أن يقّر العدو اإلسرائيلي بأن خمزون 
احلقل يعود بكامله إىل لبنان، سواء يف اجلزء الشمالي أو اجلنوبي 
املمتد أسفل جنوب اخلط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، 
عرقلة  أي  أجل ممارسة  للعدو من  أي جمال  ترك  كان يف عدم 
مستقبلية سواء على صعيد عمليات احلفر أو التطوير أو اإلنتاج.

أما إحدى أهم األفكار اليت طرحت، فاتصلت مبوضوع التعويض 
الذي يطلبه العدو عن اجلزء اجلنوبي الواقع لديه. واتفق على أن 
تتوىل »توتال« التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد 

الكميات اليت سيبيعها لبنان مستقباًل.
يشار إىل أن املدير العام لوزارة الطاقة اإلسرائيلية، توجه االثنني 
تقاسم  بشأن  »توتال«  مع  مباحثات  إلجراء  باريس  إىل  املاضي 
إطار  ويف  قانا«.  »حقل  يف  الشركة  تنقيب  من  حمتملة  أرباح 
تسويق العدو لالتفاق، قال رئيس وزراء العدو يائري البيد، إنه 
استطاع من وراء االتفاق تأمني مستوى محاية 100% إلسرائيل 
يف احتياجاتها األمنية، كما أنه توصل لنيل جزء من األرباح من 

احلقل اللبناني، من دون أن يلمح إىل تعويض.
يف تل أبيب استمر السجال حول االتفاق، ويشهد الكيان »عاصفة 
العربية.   »12 »القناة  تعبري  حّد  على  السياسي«  املستوى  يف 
وأعلن رئيس احلكومة السابق بنيامني نتنياهو أمس رفضه االتفاق 
واعتربه غري قانوني، وقال إن إسرائيل ستواجه بعد االنتخابات 
تهديدات حزب اهلل ولن تذعن هلا كما فعل البيد. وتابع: »خالل 
ثالثة أشهر فقط، بعد تهديد واحد من نصراهلل، البيد استسلم 
بشكل خمز. قاتلنا البيد من أجل استخراج الغاز من املياه لصاحل 
مواطين إسرائيل. هو أخذ غاز مواطين إسرائيل وأعطاه لنصراهلل 
إن  قال  فريدمان  السابق  املتحدة  الواليات  سفري  اهلل.  وحزب 
املئة.  100 يف  على  ولبنان حصل  على صفر  إسرائيل حصلت 
البيد وزع الكعكة وبالكاد أبقى لنا بعض الفتات. ماذا سيفعل 
اليت  للصواريخ  املال  هذا  سيستخدم  املليارات؟  بهذه  نصراهلل 
سيوجهها حنو مدن إسرائيل. إذا كان البيد يتصرف هكذا مقابل 
حزب اهلل، فاملخيف كيف يتصرف مقابل إيران. هذا االتفاق غري 
قانوني ألن تسليم أراض سيادية إلسرائيل يتطلب إما غالبية 80 

عضو كنيست أو استفتاء عامًا. ال يوجد هذا وال ذاك«.
ورغم أن »صراخ« نتنياهو، حبسب غالبية املراقبني، ال يتجاوز 
الدواعي االنتخابية، يف ظّل تاذب وانقسام سياسي غري مسبوق 
السابقني  السياسيني  املسؤولني  من  عددًا  أن  إال  الكيان،  يف 
يف  جنح  الذي  نتنياهو  جانب  إىل  أنفسهم  وجدوا  واحلاليني، 
»إرهاب« خصومه يف احلكومة، ودفعهم إىل صياغة التربيرات، 

اآلن، ورمبا أكثر من ذلك يف األيام املقبلة.
إيليت  احلكومة،  يف  الداخلية  وزيرة  خرجت  السياق،  هذا  ويف 
بعرض  لتطالب  نتنياهو،  معسكر  إىل  أخريًا  مالت  اليت  شاكيد، 
االتفاق البحري على »الكنيست«، وقالت إن »من حّق اجلمهور يف 
إسرائيل معرفة تفاصيل االتفاق )...( لن يتّم اختطاف أي شيء 
هنا، وجيب أن يكون كل شيء بشفافية كاملة«. يف حني قالت 
املستشارة القضائية للحكومة، إنها »مل تبِد رأيًا بعد يف اتفاق 
احلدود البحرية مع لبنان«، ويف وقت الحق أمس، نقلت صحيفة 
»معاريف« أن »احملكمة العليا يف إسرائيل ستنظر يف اتفاق الغاز 
مع لبنان يوم 27 تشرين األول اجلاري«. ويف اإلطار نفسه، تقّدم 
رئيس طاقم املفاوضات غري املباشرة مع لبنان لرتسيم احلدود 
البحرية أودي أديري، باستقالته من منصبه، بسبب »حقيقة أّن 
من يدير االتصاالت عمليًا كان رئيس جملس األمن القومي أيال 
حوالتا«، وليس هو، ما يؤّكد الطابع األمين الذي خّيم على مسار 
بسبب  واالقتصادي،  التقين  اجلانبني  على  متقدمًا  املفاوضات، 
التهديدات األمنية الكربى اليت هّددت خبلقها املقاومة يف حال 
حرمان لبنان من حقوقه. ويبدو أن أديري ال يريد حتّمل مسؤولية 
»اتفاقية« ليس هو من قّررها، ومل يكن حميطًا بكامل جوانبها، 
كما أنه ليس مستعدًا للدفاع عنها أمام اجلمهور اإلسرائيلي، وال 
أمام املعارضني هلا الذين سّخروا جهودهم يف اليومني املاضيني 
لتحميل املسؤوليات عن االتفاقية اليت تشّكل »سابقة خطرية«، 
بسبب »ختّلي إسرائيل الكامل عن جيع األراضي املتنازع عليها«، 
أفروديت  »حقل  مثل  املفتوحة«،  »اخلالفات  على  ذلك  وخطورة 
وحقل  وقربص،  إسرائيل  بني  عليها  متنازع  منطقة  يف  الواقع 
غاز آخر هو غزة مارين قبالة ساحل عسقالن«، حبسب ما نقلته 
وسائل اإلعالم العربية عن مصدر سياسي مّطلع على املفاوضات. 
وأضاف املصدر أن »املوافقة اإلسرائيلية على منح اجلانب اآلخر 
كامل األراضي املتنازع عليها، تشّكل رسالة سّيئة للغاية للجريان 
اآلخرين، وسيأتون ويطالبون اآلن بتنازل كامل من إسرائيل كما 
غّزة  تتحّرك محاس يف  أن  املمكن  ومن   )...( لبنان  مع  فعلت 

للحصول على الغاز املوجود يف شاطئ حبر غزة«.

هوكشتني: مسودة  على  املالحظات  ورقة 
باسرائيل »توتال«  لعمل  ربط  وال  طفافات  خط  ال 
بالعدو ربط  كل  أسقطوا  الثالثة  الرؤساء 

»األخبار«
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عشية احلرب األوكرانية، وقبلها بأشهر عديدة، حاول بوتني من خالل 
التهديد بالقوة أن يصل إىل تسوية تارخيية مع الغرب تتيح له أن يعيد 

روسيا إىل مصاِف الدول العظمى، كما كانت يف تارخيها السابق.
كان اخلطاب الذي أطلقه الرئيس الروسي فالدميري بوتني خالل االحتفال 
بضّم األقاليم األربعة إىل روسيا مبنزلة استكمال للخطاب السابق الذي 
أعلن فيه االعرتاف باستقالل اجلمهوريات عشية احلرب األوكرانية يف 
شباط/فرباير 2022، وفيه دعوة للروس والعامل إىل االعرتاف بالدور 
العاملي لروسيا، وأن الروس سيحصلون على هذا االعرتاف عرب قوتهم، 

ولن يثنيهم أي شيء عن اسرتداد »جمد« روسيا التارخيي.
يشهد التاريخ الروسي عرب العصور على العديد من التسويات التارخيية 
لفرتات ما بعد احلروب اليت ما زالت تطبع الذاكرة اجلماعية الروسية، 

وفيها تسويات االنتصارات وتسويات اإلذالل.
 1- تسويات ما بعد االنتصار العسكري

أ -   تسوية يالطا
بعد هزمية النازية يف احلرب العاملية الثانية، وبهدف تقريب وجهات النظر 
يف الكثري من القضايا املطروحة، سواء فيما يتعلق باحلرب وتسوياتها 
قد  أو املبادئ والكيفية اليت سيشّيد وفقها التنظيم الدولي اجلديد، عمُ
مؤمتر يالطا بني 4 و11 شباط/فرباير 1945، حبضور الرئيس األمريكي 
تشرشل،  ونستون  الربيطاني  الوزراء  ورئيس  روزفلت،  فرانكلني 

والرئيس السوفياتي جوزيف ستالني.
وقد جنم عن هذا املؤمتر العديد من النتائج املهّمة فيما يتعّلق بقضايا 
على  روسيا  انتصار  حيّول  أن  ستالني  واستطاع  وتسوياتها،  احلرب 
النازية إىل مكاسب سياسية وجيوبوليتكية يف أوروبا، واستطاع أيضًا 

فرض شروطه ومطالبه على حلفائه الغربيني.
لقد متكن ستالني من أن حيقق لروسيا ما كانت تسعى إليه دائمًا، وهو 
العازلة إىل كنف االحتاد السوفياتي. لطاملا  ضّم العديد من الدول – 
يتطلَّب  تنافسي  أوروبي  حميط  الروسية يف  الدولة  عن  الدفاع  كان 
منتصف  منذ  القيصريية  روسيا  سعت  لذا،  اسرتاتيجي.  عمق  وجود 
ضّم  عرب  اخلارج،  إىل  حدودها  لدفع  بعده  وما  عشر  السادس  القرن 
باحلد   - تأمني  أو  موانع طبيعية  أو  إسرتاتيجي  عمق  األراضي لكسب 
األدنى- دول حاجز ملّد النفوذ إىل املدى الذي يعتربه احلكام الروس 

ضروريًا للحفاظ على أمنهم. 
 ب - نظام الوفاق األوروبي 

واقعيًا، كّرس هذا النظام مفهوم »توازن القوى« بني القوى الكربى، 
وعلى رأسها روسيا. يف صياغٍة لتسويٍة مرحلة ما بعد حروب نابليون، 
األخطار االسرتاتيجية وتداركها، فمنح  األوروبية ملعاجلة  الدول  سعت 
املنتصرون يف تلك احلروب أنفسهم وضعًا جديدًا رمسيًا بصفتهم فئة 
دول متمّيزة أكثر أهمية لتقرر مصري أوروبا، واعتربوا أنهم - وحدهم - 

مسؤولون عن احلفاظ على السالم.
 2- تسويات ما بعد اهلزمية 

1856(، اليت  تستمّر يف الذاكرة الروسية مآسي حرب القرم )1853 – 
زمت فيها روسيا يف وجه حتالف فرنسا وبريطانيا العظمى واإلمرباطورية  همُ

العثمانية وسردينيا، وتّوجت مبعاهدة باريس للسالم عام 1856.
القوى  خرقت  عليها،  رضت  فمُ اليت  اجملحفة  والشروط  روسيا  خبسارة 
الغربية »القانون األهم« لنظام دول الوفاق األوروبي القائل إنه »ال 
ينبغي حتدي أي قوة عظمى أو السعي إلذالهلا«، وبالتالي ساعدت على 
الوفاق األوروبي نفسه، ما أدى إىل نشوب احلرب  زوال نظام دول 

العاملية األوىل فيما بعد.
وباملثل، ومنذ تفّكك االحتاد السوفياتي، يشعر الروس باستمرار بأنهم 
كانوا ضحية ظلم غربي تارخيي مل يتعامل معهم إال كمهزومني، وأن 
اللحظة التارخيية اليت كانت ساحنة للتصاحل مع الغرب يف تسعينيات 

القرن العشرين استغلها الغرب حملاولة إذالل روسيا.
بعيد  حد  إىل  تشبه  الباردة  احلرب  بعد  ما  تسوية  أنَّ  الروس  يعترب 
لقد  األوىل.  العاملية  احلرب  خالل  روسيا  على  رضت  فمُ اليت  التسوية 
استغّلت دول احملور خالل تلك احلرب الضعف الروسي لتفرض معاهدة 
عن  التنازل  إىل  اضطروا  الذين  البالشفة،  على  ليتوفسك«  »بريست 
تاكر،  سبنسر  للمؤرخ  ووفقًا  املعاهدة.  هذه  يف  التارخيية  أراضيهم 
الروس  على  قاسية  شروطًا  األملانية  العامة  األركان  هيئة  »وضعت 

بشكل غري عادي، صدمت حتى املفاوض األملاني«.
 3- أّي تسوية بعد أوكرانيا؟

عشية احلرب األوكرانية، وقبلها بأشهر عديدة، حاول بوتني من خالل 
التهديد بالقوة أن يصل إىل تسوية تارخيية مع الغرب تتيح له أن يعيد 
روسيا إىل مصاِف الدول العظمى، كما كانت يف تارخيها السابق، فكان 
العاملية  احلرب  بعد  ما  لتسوية  مشابهة  تسوية  إىل  للوصول  يسعى 
الثانية )تقسيم مناطق النفوذ بشكل مشابه ملا حصل يف يالطا عام 
1945(، أو ما ميكن تسميته »يالطا -2«، أو التحّول إىل نظام يشبه 
الوفاق األوروبي 1815 الذي كانت روسيا دولة أساسية فيه... وهما 
النظام  االستقرار يف  الروس- قد حيققان  اللذان - حبسب  النظامان 

الدولي.
فشلت حماولة بوتني يف الدفع إىل تسوية تارخيية تؤدي إىل االعرتاف 
يالطا،  تسوية  ألن  األوكرانية،  احلرب  قبيل  العاملي  بدورها  لروسيا 
أوروبا،  عاشتها  حروب كربى  نتيجة  كانتا   ،1815 عام  وقبلها تسوية 
املنتصر  وتكون  كربى  انتصارات  حتقق  أن  روسيا  فيها  واستطاعت 

الفعلي، سواء على هتلر أو نابليون.
يف  نفوذ  مساحة  الروس  مبنح  األوروبيون  يقبل  مل  تارخيهم،  خالل 
حميطهم األوروبي من دون حرب كربى ينتصرون فيها، فيجربونهم على 
االعرتاف هلم بعظمة دولتهم ودورها العاملي. وهكذا، ال جيد الروس 
أمامهم سوى خيار االنتصار يف احلرب األوكرانية، كما فعلوا ضد هتلر 
واالعرتاف  االنتصار  فإما  النووي،  بالسالح  يهددون  لذا،  ونابليون. 

بدورهم العاملي وإما اإلذالل كأمة وشعب ودولة.

النووي؟ بالّسالح  العامل  الروس  يهّدد  ملاذا 
 ليلى نقوال
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إسـرتاليات

العمالية  اسرتاليا  حكومة  قررت 
واألطفال  النساء  إعادة عشرات 
يف  العالقني  األسرتاليني 
خميمات يف سوريا على أن يبقوا 
حتت مراقبة الوكاالت األمنية يف 
خدمات  بتقديم  وتعد  أسرتاليا 
العالج النفسي هلم عند وصوهلم 

إىل أرض الوطن.
وتقوم احلكومة الفيدرالية  بوضع 
عملية  على  األخرية  اللمسات 
واألطفال  النساء  إعادة عشرات 
االسرتاليني من خميمات اعتقال 
إىل  سوريا  شرق  مشال  يف 
اسرتاليا. وقد زار مسؤولون من 
احلكومة الفدرالية املخيمات هذه 

السنة للتحقق من هوياتهم.
الشؤون  وزيرة  اعتربت  وبينما 
أولوية  ان  اونيل  كلري  الداخلية 
االسرتاليني  محاية  هي  احلكومة 
سوف  العائدين  بأن  ووعدت 
حال  النفسي  العالج  يتلقون 
ت  عربرّ اسرتاليا،  اىل  وصوهلم 
اندروز  كارين  السابقة  الوزيرة 
وتكاليف  خماطر  من  قلقها  عن 
عملية االجالء، داعية اىل حماكمة 
األسرتالي  القانون  انتهك  من 

منهم.
فلقد وضعت حكومة العمال خطة 
من  طفال  و42  امرأة   16 إلجالء 
داعش  تنظيم  أعضاء  عائالت 
الروج  خميمي  يف  املعتقلني 
سوريا  شرق  مشال  يف  واهلول 

بالقرب من احلدود العراقية.
األسرتاليان  صحيفة  وذكرت 
أن مهمة سرية قامت بها وكالة 
آزيو  االسرتالية  االستخبارات 
هذه  إلحضار  الطريق  مهدت  قد 

العائالت اىل أسرتاليا.
ملدة  العائالت  احتجاز  مت  وقد 
ثالث سنوات ونصف بعد سقوط 
 .2019 آذار  يف  داعش  تنظيم 
إنهن  النساء  بعض  وتقول 
تعرضن للخداع أو اإلكراه أو مت 
نقلهن إىل سوريا ضد إرادتهن 

الذين توفوا  أزواجهن،  من قبل 
بعد ذلك.

وزيرة  باسم  متحدث  وقال 
الشؤون الداخلية كلري أونيل لـ 
قرار  أي  اختاذ  إن   :SBS News
تأخذ  نصيحة  على  بناء  يكون 

باالعتبار األمن القومي.
الشؤون  عن  املتحدثة  أن  غري 
كارين  املعارضة  يف  الداخلية 
توافق  مل  إنها  قالت  أندروز 
كانت  عندما  كهذه  مهمة  على 
خماوف  بسبب  املعنية  الوزيرة 
من التطرف الذي يشكله أولئك 
قد  اليت  واملخاطر  املعتقلون، 
االسرتاليني  املسؤولني  تواجه 
يف أي مهمة حمتملة اىل سوريا.

 ABC مع  حديث  يف  وأضافت 
خطرا  سيشكل  إحضارهم  إن 
غري ضروري وكلفة كبرية، وأن 
ذهنب  النساء  بأن  نظرة  هناك 
اىل سوريا بإرادتهن ورضاهن، 
وبشكل عام كنرّ متواطئات يف 
املتوقع  من  كان  الذي  الدور 
داعش  لدعم   ... يلعبونه  أن 

واملقاتلني األجانب.
يغري  شيئا  تَر  مل  إنها  وقالت 
أنها  وأضافت  اآلن،  رأيها 
البعض  اتهام  يتم  أن  تتوقع 
اىل  العودة  عند  وسجنه  منهم 

اسرتاليا.
النائبة  البيئة واملياه  أما وزيرة 
العمالية Tanya Plibersek فقالت 
إنه من املهم أن حتصل النساء 
بعد  نفسي  عالج  على  واألوالد 
مباشرة.  اسرتاليا  اىل  وصوهلم 
وقالت: »لدينا حوالي 40 طفال 
اسرتاليا يعيشون يف واحد من 
أخطر األماكن يف العامل يف خميم 

الجئني«.
النساء،  »بعض  وأضافت 
األمهات، أخذن إىل هناك وهن 
بعمر صغري ومت تزوجيهن ملقاتلي 
خداعهن،  مت  البعض  داعش. 
اجبارهن على  والبعض االخر مت 

»هم بشر ويستحقون معاملة البشر واألطفال ال ذنب هلم«:

ترحيب بقرار إعادة األسرتاليني من عائالت 
عناصر تنظيم داعش العالقني يف خميمات سوريا

 2022 األول  تـشرين   8 Saturday 8 October 2022الـسبت 

وقالت  هناك«.  اىل  الذهاب 
أن  املتوقع  من  أنه  بليربسك 
األمنية مبراقبة  الوكاالت  تستمر 

العائدين والتواصل معهم.
لألمم  اخلاصة  املقرِّرة  وكانت 
املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب 
فيونواال  اإلنسان،  وحقوق 
عليها  احلكومة  إن  أولني،  ني 
فيه«  لبس  ال  دولي  »التزام 
واألطفال  النساء  هؤالء  بإعادة 

إىل الوطن.
 SBS ل  تصريح  يف  وأضافت 
بعد  املاضي،  حزيران  يف شهر 
حزب  وصول  على  واحد  شهر 
»يتعني  إنه  احلكم،  اىل  العمال 
أن  اجلديدة  احلكومة  هذه  على 
تأخذ هذه االلتزامات على حممل 
اجلد وأن تلتزم وتتفاعل بسرعة 
الوطن  إىل  إعادتهم  فرصة  مع 

بأسرع ما ميكن«.
 Save the منظمة  رئيس  أما 
السيد  اسرتاليا  يف   Children
محلة  اطلق  الذي   Mat Tinkler
النساء واألطفال، فرحب  إلجالء 
وألكثر  إنه  وقال  االخبار،  بهذه 
هؤالء  علق  سنوات  ثالث  من 
أسوأ  من  واحد  يف  األطفال 
وأصبحت  العامل،  يف  األماكن 
حالتهم ميؤوس منها مع األيام.
اسرتاليون  »أطفال  وأضاف: 
مل  التغذية،  سوء  من  يعانون 
شظايا  جلروح  عالجا  يتلقوا 
يؤثر  الوضع  وهذا  أصابتهم، 
إنهم  العقلية.  صحتهم  على 

بالكاد يستطيعون االستمرار«.
عن  املتحدث  قال  ناحيته  من 
دان  املعارضة  يف  اهلجرة 
األمين  الوضع  إن  يبدو  تيهان: 
باإلجالء،  يسمح  بشكل  تغري 
لكنه أضاف قائال إن أي شخص 
يكون  أن  مثل  القانون،  انتهك 
منعت  مكان  اىل  ذهب  قد 
الذهاب  االسرتالية  احلكومة 

اكم. اليه، جيب أن يحُ

لكبار  العاملي  اليوم  مبناسبة 
السنرّ املصادف يوم السبت يف 
األول من تشرين األول/أكتوبر، 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  ع  تشجرّ
الوالية  أحناء  شتى  يف  اجلميع 
اليت  بالوسائل  التفكري  على 
الصور  مكافحة  من  هم  متكنرّ
اليت  واملؤذية  السلبية  النمطية 
من  السن  كبار  متنع  أن  ميكن 
املشاركة الكاملة يف اجملتمع. 

وقد أسست األمم املتحدة ’اليوم 
العام  يف   ‘ السنرّ لكبار  العاملي 
الوعي بشأن  1990 بهدف رفع 
السن  لكبار  الساحنة  الفرص 
يواجهونها،  اليت  والتحديات 
ومن أجل مناصرة وجود جمتمع 
من مجيع  للناس  احتضانًا  اكثر 

األعمار.  
 Mark السنرّ  كبار  وزير  وقال 
الـ1,9  من  فرد  إن كلرّ   Coure
مليون كبري يف السن يف أحناء 
م  يقدرّ يزال  وما  م  قدرّ الوالية 

ى للوالية.  لرّ مساهمات جحُ
»إن   :Coure السيد  وأضاف 
كبار السن هم جزء أساسي يف 
اجملتمع، لذا فإنه من الضروري 
الصور  بدأب ملكافحة  نعمل  أن 
النمطية السلبية واملؤذية لكبار 
السن، وحماربة التمييز ضدهم، 
الذي مينع بعض كبار السنرّ من 
املشاركة يف العامل الذين لعبوا 

دورًا مهمًا يف بنائه.« 
احلرص  ذلك  »يعين  وتابع: 
على عدم معاناة كبار السن من 
نهم  العزلة االجتماعية وعلى متكرّ
واالستفادة  العمل  متابعة  من 
املتوفرة  اخلدمات  من 
وحضور  بالنشاطات  واملشاركة 

االحتفاالت.«
ذَكر أن موضوع اليوم العاملي  ويحُ
لكبار السن هذا العام هو ’مرونة 
السنرّ  يف  الكبريات  النساء 

ومساهماتهن‘. 
السيد  قال  الصدد  هذا  ويف 
نيو  حكومة  »تفخر   :Coure
عدد  مع  بالعمل  ويلز  ساوث 
هذا  تناصر  اليت  املنظمات  من 
’شبكة  فيها  مبا  املوضوع، 
 ‘ السنرّ يف  الكبريات  النساء 
السن‘  كبار  حقوق  و‘خدمة 
م بالسن‘  و’جملس شؤون التقدرّ
الوزاري  االستشاري  و’اجمللس 

م بالسن‘.« لشؤون التقدرّ
من  كلرّ  »يساعد  قائاًل:  وختم 
جانب  إىل  املنظمات،  هذه 
األخرى،  املنظمات  من  العديد 
على مناصرة حقوق كبار السن 
ويعمل عن كثب مع حكومة نيو 
إبقاء كبار  ساوث ويلز لضمان 
السن يف صميم القرارات اليت 

نأخذها.«
العاملي  »اليوم  بـ  تفل  ويحُ
من  األول  يف  السن«  لكبار 
بالتزامن  األول/أكتوبر  تشرين 
 .»Probus مع االحتفال بـ »يوم
يصادف  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
يوم اجلمعة يف 7 تشرين األول/

لشؤون  التوعية  ’يوم  أكتوبر 
الذي  السن‘  كبار  ضد  التمييز 
ر الفرصة إللقاء الضوء على  يوفرّ
املسنني  ضد  املوجود  التمييز 
تأثرياته  وعلى  أسرتاليا  يف 

عليهم.  
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اليوم العاملي لكبار السّن

برناجمه  املركزي  البنك  أبطأ 
الفائدة  أسعار  لرفع  القوي 
األقل  على  امليالد  عيد  حتى 
كيف  لريى  ينتظر  حيث 
ستتعامل األسر مع مدفوعات 
الرهن العقاري املرتفعة بينما 
يراقب التهديد الذي يلوح يف 

األفق بركود عاملي.
البنك  إدارة  جملس  وزاد 
النقد الرمسي  املركزي معدل 
مبقدار ربع نقطة مئوية )0،25 
يف املئة( يف اجتماعه الشهري 
ليصل  املاضي،  الثالثاء  يوم 
 9 يف  له  مستوى  أعلى  إىل 
املئة.  يف   2,6 عند  سنوات 
السادسة  الزيادة  هي  وهذه 
معدل  يف  التوالي  على 
حتى  رفعه  مت  الذي  السيولة 
مئوية  نقطة   2,5 مبقدار  اآلن 

منذ شهر أيار.
بقيمة  الذي  العقاري  فالرهن 
750 ألف دوالر، فإن الزيادة 
مبقدار ربع نقطة مئوية سرتفع 
 110 مبقدار  الشهري  قسطه 
الزيادات  وهي  دوالرات، 
ايار  شهر  منذ  الرتاكمية 
أكثر من 1000 دوالر  تضيف 
للرهن  سداد  عملية  لكل 

العقاري.
املركزي  البنك  حاكم  وأكد 
يوم  زيادة  أن  لوي  فيليب 
أن  املرجح  غري  من  الثالثاء 

تكون األخرية.
وقال البنك املركزي يف بيان 
له ان »اجمللس يتوقع زيادة 
أكرب  بشكل  الفائدة  أسعار 
امنا  املقبلة..  الفرتة  خالل 
االقتصاد  كثب  عن  نراقب 
العاملي وإنفاق األسر واألجور 

وسلوك حتديد األسعار.«
االرتفاع مبقدار ربع نقطة  جاء 
لألسواق  مفاجأة  مبثابة  مئوية 
املالية - اليت تتوقع أن يصل 
إىل  النقدية  السيولة  معدل 
املئة حبلول منتصف  4,1 يف 
العام املقبل - وكانت أسئلة 
الذين  االقتصاديني،  بعض 
جيادلون بأن البنك قد يضطر 
ألسعار  أكرب  زيادات  إىل 

الفائدة  يف وقت الحق.
برفع  املركزي  البنك  ويقوم 
التضخم  من  للحد  املعدالت 
الذي من املتوقع أن يصل إىل 
حبلول  املئة  7,75 يف  حوالي 
نهاية العام ثم ما يزيد قلياًل 
العام  خالل  املئة  يف   4 عن 

املقبل.
التضخم  إعادة  إن  وقال لوي 
للبنك  املستهدف  النطاق  إىل 
من 2 إىل 3 يف املئة ال تزال 
هناك  لكن  الرئيسي،  اهلدف 
مصدرين رئيسيني لعدم اليقني 
تتكيف  كيف   - االقتصادي 
االقتصادية  واآلفاق  األسر، 
ميكن   - »املتدهورة«  العاملية 

أن يتحدى هذا اإلجناز.
بدوره أعلن وزير اخلزانة جيم 
تشاملرز إن أسرتاليا لن تكون 
العاملي  الركود  ضد  حمصنة 

احملتمل.

وقال: »الرأي حول العامل هو 
ازداد  قد  العاملي  الوضع  أن 
األسابيع  يف  حتى  سوًءا، 

القليلة املاضية«.
وأشار وزير اخلزانة إىل حقيقة 
أن منظمة التعاون االقتصادي 
النقد  وصندوق  والتنمية 
مل  الدولي  والبنك  الدولي 
ركود  حدوث  يستبعدوا 

عاملي.
نكون  »لن  تشاملرز  وقال 
االنكماش  عن  متاًما  مبنأى 
يف  أو  املتحدة  الواليات  يف 
ألسباب  العاملي  االقتصاد 

واضحة«.
وجاءت تصريات وزير اخلزانة 
األمم  مؤمتر  استخدم  أن  بعد 
والتنمية  للتجارة  املتحدة 
من  للتحذير  السنوي  تقريره 
تزايد خطر حدوث ركود عاملي 
الفائدة  أسعار  زيادة  بسبب 
من قبل البنوك املركزية حول 

العامل.
من جهته رأى وزير اخلزانة يف 
الظل أنغوس تايلور إن أسعار 
ستضيف  املرتفعة  الفائدة 
الرهن  حاملي  على  ضغًطا 
العقاري الذين يواجهون أيًضا 
تضخًما مرتفًعا. وقال إن على 

»موازنة  تضع  أن  احلكومة 
ثالثة  غضون  يف  معقولة« 

أسابيع لتقديم املساعدة.
البنك  يتخذ  »بينما  واضاف: 
قراراته  األسرتالي  املركزي 
بشكل مستقل، ميكن للحكومة 
وجيب عليها استخدام أدواتها 
على  الضغط  لتقليل  املالية 

األسر«.
الكربى  البنوك  حتركت  وقد 
البنك  إعالن  بعد  بسرعة 
فقام   الفائدة،  رفع  املركزي 
مصرفا الناشيونال وويستباك 
بتمرير رفع أسعار الفائدة إىل 
عمالء الرهن العقاري بالكامل 
يوم  ظهر  بعد  ما  فرتة  خالل 
الثالثاء )اليوم نفسه(، تالهما 
زد  ان  أي  مصرفا  الحًقا 

وماكواري.
أسعار  إن  تشاملرز  ورأى 
جانب  إىل  املرتفعة،  الفائدة 
وارتفاعه  التضخم  ارتفاع 
االقتصادية  والتوقعات 
على  ستؤثر  القامتة،  العاملية 
يف  للحكومة  األوىل  املوازنة 

وقت الحق من هذا الشهر.
موازنة  هذه  »ستكون  وقال 
يف  صعبة  بقرارات  تتعلق 

األوقات الصعبة«.

املركزي يرفع السعر الرمسي للفائدة ربع 
واحد يف املئة مع اقرتاب خطر الركود العاملي

هم ضابط الشرطة جنل رئيسة  اتحُ
سابقا  ويلز  ساوث  نيو  والية 
والسيناتورة الفيدرالية السابقة 
كريستينا كينيلي بتلفيق وفربكة 

األدلة.
الشرطي  مع  التحقيق  مت  فقد 
من  عاًما،   24 كينيلي،  دانيال 
إنفاذ  سلوك  مفوضية  قبل 
وقت  يف   )LECC( القانون 
بشأن  العام،  هذا  من  سابق 
حادثة وقعت يف 24 شباط من 

العام املاضي.
اختالق  تهمة  اآلن  إليه  ووجهت 
أي  تضليل  بقصد  كاذبة  أدلة 
التماس  بعد  قضائية  حمكمة 
االدعاءات  مدير  من  املشورة 

العامة.
ويلز  ساوث  نيو  شرطة  وقالت 
يف بيان هلا إن توظيف الضابط 

كينيلي قيد املراجعة.

اتهام ضابط الشرطة جنل السناتور السابقة 
كريستينا كينيلي بفربكة األدلة

سلوك  مفوضية  رئيس  واعلن 
جونسون،  بيرت  القانون  إنفاذ 
إىل  تقدميه  مت  خاًصا  تقريًرا  إن 
يف  والوزير  الشرطة  مفوض 

شهر نيسان.
جونسون:  املفوض  وقال 
توصية  التقرير  هذا  »تضمن 
بضرورة النظر يف احلصول على 
املشورة من مدير النيابة العامة 
الشرطي  مبحاكمة  يتعلق  فيما 

دانيال كينيلي«.
اإلجراءات  »بدأت  واضاف يقول 
الضابط  ضد  اآلن  اجلنائية 
يف  ضابط  قبل  من  كينيلي 
واحدة  جرمية  مدعيا  املفوضية 
بقصد  كاذبة  أدلة  اختالق  هي 

تضليل أي حمكمة قضائية«.
للممارسة  »وفًقا  قائال  وتابع 
من  حمام  سيحضر  املعتادة، 
يف  العامة  النيابة  مدير  مكتب 

اجلنائية  اإلجراءات  عودة  تاريخ 
وسيتوىل االدعاء«.

وقال »عند االنتهاء من اإلجراءات 
املفوضية  ستقدم  اجلنائية، 
مبوجب  املسألة  عن  تقريرًا 
اجلمعية  رئيس  إىل   132 املادة 
اجمللس  ورئيس  التشريعية 
مبوجب  توصية  مع  التشريعي 
املادة 142 من ذلك القانون بأن 

يتم نشر التقرير على الفور«.
قبل  من  االدعاء  هذا  أثري  وقد 
يف  التشريعي  اجمللس  عضو 
وضابط  واحدة«  »أمة  حزب 
روبرتس  رود  السابق  الشرطة 
يف برملان نيو ساوث ويلز أواخر 

العام املاضي.
الضابط  ميثل  أن  املقرر  ومن 
داونينغ  حمكمة  أمام  كينيلي 
سنرت احمللية يف سيدني يوم 17 

تشرين الثاني املقبل.



Page 8صفحة 8    
مـقاالت وتـحقيقات

السّنية السياسية شيء واحلريرية السياسية شيء آخر. ليستا من أب 
واحد وبطن واحد. خمتلفتان، تنتميان إىل مرحلتني متناقضتني وأجيال 
متباعدة وثقافة خمتلفة. مرتان ُظلمت السّنية السياسية: األوىل عندما 
ُنِسب رجاهلا إىل املارونية السياسية كجزء ال يتجزأ منها وأحيانًا ملحقًا 
بها، والثانية عندما ُنظر إىل احلريرية السياسية على أنها مكّملة هلا. 

ال هذه وال تلك
بعد االنتخابات النيابية يف أيار الفائت، أعطت اجللسة األوىل النتخاب 
رئيس للجمهورية دلياًل إضافيًا على األثر السليب خلروج - أو إخراج 
الطائفة  السّنة  غدا  الوطنية.  املعادلة  من  احلريري  سعد  الرئيس   -
تني  مصوِّ على  نوابها  توّزع  أيلول.   29 جلسة  يف  املهّمشة  الوحيدة 
تني  لألوراق البيض منسجمني يف ائتالفهم والثنائي الشيعي، ومصوِّ
هلا ألن ال مرشح هلم، ومصوِّتني للنائب ميشال معوض، ومصوِّتني 
ملسّميات خمتلفة ال رابط بينها وال مغزى جديًا مفيدًا هلا يف انتخابات 
الرئاسة سوى التهكم والسخرية من اللعبة الدائرة. أضف غائبني عن 
اجللسة ومتغّيبني. كأن ليس فيها نواب سّنة، ُينظر إىل اقرتاعهم - 

وخيارهم يف االستحقاق - على أنه حاسم يف مساره إجيابًا أو سلبًا.
ما مل ُيقل يف االقرتاع السّن، قيل يف االقرتاع الدرزي عندما صّوت 
ل ُبعدًا سياسيًا مؤثرًا يف التوازنات  نواب وليد جنبالط ملعوض كي ُيمَّ
التحالفات املفرتض أن أفرقاءها مجيعًا معارضون،  الداخلية كما يف 
وعندما صّوت الثنائي الشيعي باألوراق البيض كي يقول إنه أخفى 
وعندما  عنه،  اإلفصاح  أوان  يني  أن  إىل  الفعلي  مرشحه  وراءها 
انقسم التصويت املسيحي لدى نواب جربان باسيل ومسري جعجع على 
الطائفة  زعامة  األوىل معركة قياس حجم  أنهم خيوضون يف اجللسة 
عراقيل  وتذليل  االستقطاب  على  والقدرة  هلا  املؤهلني  ومواصفات 
املشرتك.  عدّوهما  منع وصول  األحوال  أحسن  أو يف  أحدهما  ترّشح 
كان  األوىل،  للجلسة  السياسية  الداللة  يف  السّنة،  النواب  وحدهم 
ُيفَهم إالَم رمى تشتته؟ ليسوا مع  اقرتاعهم بال وظيفة حمددة، ومل 
فريق أو ضد آخر دومنا أن يعتادوا أن يكونوا كذلك مرة يف تارخيهم، 
وال مع أنفسهم بأن ينبثق قرارهم من مرجعيتهم احملسوبة اآلن ملغاة. 
األدهى يف االستحقاق احلالي أنهم مل ُيشِعروا شريَكي املثالثة أنهم 

حاجة هلما فيه.
ل تفسري اهلامشية تلك: أن الطائفة ال متلك يف  بعض األسباب ُيسهِّ
تكون حاضرة  وأن ال  أن يكون هلا دور،  األقل  احلاضر على  الوقت 
الناشبني، وأن تبدو فاقدة اهلوية السياسية  يف الصراع واالنقسام 
النيابية  االنتخابات  من  أشهر  قبل  بدأ  ملا  مكّمل  على حنو  واملرجعية 
العمل  تعليق  احلريري  سعد  اختار  يوم  وبعدها.  خالهلا  ويف  األخرية 
من  جتريده  أن  ُظّن  الثاني،  كانون  املوّقت يف  واالعتزال  السياسي 
املوقع الذي ورثه من والده سيفسح يف اجملال أمام العودة بالزمن 
أكثر من أربعة عقود إىل الوراء. إىل ماٍض ساد االعتقاد أنه لن يعود 
السّنية  للزعامة  األول  األب  السياسية  احلريرية  قّوضت  إن  ما  أبدًا 
يف لبنان، من عقد األربعينيات إىل مطلع الثمانينيات، املوّزعة على 
بريوت وطرابلس وصيدا وعكار والبقاع الغربي. بيد أن إرغام احلريري 
إخالؤه كرسيه  املعاكسة.  السلبية  اإلشارة  أرسل  التنحي  على  االبن 
مجاعية  دعوة  سوى  التخلي  إىل  دعوته  حلظة  ليست  أحد.  ميأله  لئال 
ألسالفه يف السراي، نادي رؤساء احلكومة، إىل أن يعتزلوا هم كذلك، 
ويجموا عن الرتشح لالنتخابات النيابية وعن االضطالع بأي دور يف 
الفصول التالية، وُيدَعوا إىل االنسحاب من احلياة السياسية برمتها. 
َباَن من الطبيعي عندئذ، بالوصول إىل اجللسة األوىل النتخاب رئيس 
اجلمهورية، أن ال تكون الطائفة السّنية حاضرة فيها. ذلك ما مل يكن 

مرة يف تارخيها.
أما ما أضحى حقيقة، وكان من الصعب توّقعه أو استنتاجه يف ظل 
إىل  العودة  التفكري يف  حق  فهو  االبن،  احلريري  ثم  احلريري  رفيق 
بتفكيك  احلرب،  قبل  ما  عقود  السياسية يف  السّنية  عليه  كانت  ما 
الواحدة احملدثة منذ عام 1992 وفصل حلقاتها بعضها عن  املرجعية 
بعض: النأي برئاسة احلكومة عن زعامة الطائفة، واستعادة الزعامات 
نفسه،  الوقت  وتواطؤها وخصوماتها يف  وتنافسها  مواقعها  احمللية 
بإزاء  كما  بعضها  بإزاء  والسلبية  اإلجيابية  األدوار  تبادهلا  وتقاطع 
العهود. بالتناوب يف ما مضى، أدارت ثنائية رئاسة احلكومة والزعامة 
آنذاك  جماورة  اللبنانية،  السياسية  احلياة  من  طويلة  فصواًل  احمللية 
املارونية السياسية كتوأم هلا، ويف الوقت ذاته غرميًا وخصمًا يسعه 
أن ميسي عدوًا. تقّلب األدوار بني بريوت وطرابلس وصيدا من خالل 
رئاسة  حتمية هي ذهاب  مركزية  السّنية، ستقابله  الزعامة  المركزية 
اجلمهورية إىل جبل لبنان حصرًا. يوم وقع االستثناء عام 1970، وجيء 
بزعيم مشالي إىل قصر بعبدا، كان االنطباع الشائع أن الرئيس اجلديد 

ابن جبل لبنان بالثقافة السياسية اليت كانت تدير النظام.
باجلبهة  املمّثلة  املعارضة  ألن   1952 عام  اخلوري  بشارة  يستقل  مل 
اجليش  قائد  وأحجم  بريوت  األسواق يف  أقفلت  الوطنية  االشرتاكية 
فؤاد شهاب عن إنزال اجليش لقمعها فحسب. كان مثة سبب آخر وجيه 
املغاالة  على  املعارضة  شّجع  الرئيس  وجه  األبواب يف  إيصاد  وراء 
يف املواجهة، هو امتناع الزعماء السّنة عن التعاون معه. أوهلم سامي 
عكاري  ناظم  تردد  ثم  النواب،  حكومته يف جملس  باستقالة  الصلح 
وصائب سالم وحسني العوين يف تأليف حكومة تنقذ عهد الرئيس، 
يف موازاة تبلغه من رشيد كرامي وسعدي املنال املوقف نفسه. كان 
الصلح.  رياض  انتخابه  جتديد  وعراب  لواليتْيه  س  املؤسِّ حليفه  فقد 
سبق اغتياله خالفه مع الرئيس وانفصاله عنه، فُفّضت عام 1951 أول 
شراكة مارونية - سّنية يف حكم البالد واستقالهلا، وُعّدت يف ذلك 

نقوال ناصيف
واالعتبار.  لالتعاظ  يؤتى على ذكرها  التالية  لألجيال  الوقت منوذجية 

أولئك هم اآلباء األولون للسّنية السياسية.
اك.  سة لعهد الشيخ بشارة، مل تتكرر مذَّ الشراكة األوىل تلك، املؤسِّ
على مر العهود التالية سينقسم الزعماء السّنة، من غري أن يفقدوا 
تبدأ  متقلبة،  متفاوتة  بأدوار  ويضطلعون  السياسية،  السّنية  وحدة 
بانتخاب الرئيس ومتر بالتعاون معه وتنتهي باالنقالب عليه والذهاب 
إىل خلفه. بضغوط مباشرة من قائد ثالث االنقالبات العسكرية السورية 
بريوت  السّنة يف  للنواب  كميل مشعون  سيدين  الشيشكلي،  أديب 
وطرابلس بالذات برتجيح كّفته على محيد فرجنية يف انتخابات 1952، 
قبل أن ينقلب عليه صائب سالم ورشيد كرامي وعبداهلل اليايف إبان 
قبل  بإسقاطه  املطالبني  غالة  من  ويصريوا  عهده  حكومات  ترؤسهم 
نهاية واليته. اجتماع رشيد كرامي وصائب سالم على املناداة بإطاحة 
كميل مشعون، وإن بالعنف، سيتحّول إىل انقسام سّن مباشر من حول 
عهد فؤاد شهاب. كالهما ترّأس أكثر من حكومة فيه، بيد أن موقعْيهما 
إىل  الثاني  فيما  إىل خصم شرس،  األول  متامًا. حتّول  منه خمتلفان 
حليف دائم كي يكون رأس حربة يف السعي إىل جتديد انتخابه والية 
ثانية. ذلك ما سُيغّيب صائب سالم عن الوالية التالية لشارل حلو بأن 
يّل شريك سّن ثان مع رشيد كرامي هو عبداهلل اليايف يف العهد إىل 
أن يني أوان الوصول إىل رئاسة سليمان فرجنية، كي يظن الزعيم 

البريوتي أنه سريافقها يف سنواتها الست.
السياسية.  السّنية  اختربتها  املوارنة  بالرؤساء  العالقة  ليست وحدها 
نة. من خالهلا ستفرض -  كانت كذلك األب األول لألعراف غري املدوَّ
إىل أن يني أوان إدماجها يف الدستور - الشراكة الناقصة يف احلكم. 
من ذلك حاجة كل رئيس قبل أن ُينتخب، ويف سبيل أن ُينتخب، وأن 
يباشر واليته بعد انتخابه، إىل ذاك الشريك السّن. ثم ال يلبث يف 
الرضوخ له. يف  أو  إما للتخلص منه  ُيعّد نفسه  أن  الوالية  منتصف 
كل عهد رئيس منوذج من تلك الثنائية املارونية - السّنية املرشحة 
منذ سابقة 1951 ألن ال تعمر عهدًا كاماًل. وحدها والية فؤاد شهاب 

كانت االستثناء.
نة استشارات نيابية تسبق تأليف احلكومة لتسمية  أول األعراف املدوَّ
الرئيس املكلف، ثانيها التسليم بإرادة الطائفة يف تسميته، ثالثها 
تقامسهما تأليف احلكومة، رابعها التوقيع امللزم لرئيس احلكومة على 
مع  التعامل  خامسها  اجلمهورية،  رئيس  يصدرها  اليت  املراسيم  كل 
الغالبية النيابية املوالية على أنها ضمان استمرار احلكومة، سادسها 
التعاون للحصول على صالحيات اشرتاعية من جملس النواب، سابعها 
حل جملس النواب، ثامنها الذهاب إىل جتديد والية رئيس اجلمهورية.

  ما لم يقدّمه الدستور للسُّنـّية السياسية كرّسته لها األعراف غري 
املدوّنة

ذلك ما سيتحقق يف الرئاسة الثالث اأُلَول مع بشارة اخلوري وكميل 
على  تنشأ  األعراف خالهلا. مل  تطبيق  وينتظم  وفؤاد شهاب  مشعون 
قرر  يوم  التاليني  العهدين  ستتواتر يف  كاليت  حكومية  أزمات  مّرها 
كرامي  رشيد  السّنية  الغالبية  تسمية  جتاهل   1966 عام  حلو  شارل 
أعاد سليمان  وعندما  اليايف حمله،  عبداهلل  أحّل  بأن  احلكومة  لرئاسة 
فرجنية احملاولة مرتني، أوىل عام 1973 باختيار أمني احلافظ مل تسّمه 
ضابط  تسمية  يف  إرادتها  بتجاوز   1975 عام  وثانية  تلك،  الغالبية 
متقاعد هو نور الدين الرفاعي. سيكون الرئيس كذلك أسري السّنية 
السياسية نفسها ثالث مرات على األقل: عندما ُيرغم شارل حلو على 
ترئيس عبداهلل اليايف حكومة رباعية عام 1968 فتنفجر من الداخل، ثم 
عندما ُيرغم السنة التالية على اإلذعان المتناع رشيد كرامي عن تأليف 
حكومة قبل إمتام اتفاق لبناني - فلسطين، ثم عندما ُيمل سليمان 

فرجنية خالفًا إلرادته على ترئيس رشيد كرامي حكومة عام 1975.
نة كّرستها السّنية السياسية. أدخلت  ليست وحدها األعراف غري املدوَّ
كي  الوطنية  النزاعات  يف  اجليش  ودور  اإلقليمية  اخليارات  بدورها 
متعاونان:  أنهما  املفرتض  واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي  بني  تفّرق 
اختلف سليمان فرجنية أربع مرات على التوالي مع رئيس حكومته: مع 
صائب سالم ثم أمني احلافظ عام 1973 ومع رشيد الصلح ورشيد 
كرامي عام 1975. مع أن رئيس اجلمهورية هو القائد األعلى للجيش، 
ن املستعان به أن ال ُتستخدم اآللة العسكرية  بيد أن الُعرف غري امُلدوَّ

إال بتفاهم الرئيسني.
تلك السّنية السياسية عاشت طوياًل حتى عشية اتفاق الطائف، على 

أنها النموذج الذي كان أحد ضحايا احلرب األهلية.
الحريريـّة السياسيـّة: الجميع يف واحد

يف تاريخ لبنان، مذ ُوضع الدستور، بصمات ال مُتحى لزعماء ُسّنة. حممد 
اجلسر رئيس جملس الشيوخ ثم رئيس جملس النواب عندما ُطرح امسه 
لرئاسة اجلمهورية عام 1932 وإن دومنا توّقع انتخابه، إال أن وزر انبثاق 
الدين  الدستور. خري  تعليق  على  االنتداب  ماروني محل  من  ترشيحه 
األحدب أول سّن حّل يف رئاسة احلكومة يف مطلع عهد إميل إده كي 
اك ُعرف ختصيص الطائفة باملنصب. قبله جلس على كرسي  ينشئ مذَّ
رئاسة احلكومة موارنة. من ثم تعاقب الصلحيون بدءًا بأوهلم سامي 
فرياض مرورًا بعد عقود بتقّي الدين واختتامًا برشيد. العائلة الثانية 
املتعاقبة على تعاقب األجيال عبد احلميد كرامي فرشيد فعمر. مل ُيعّد 
اجلسر  كمحمد  السلطات  أعلى  إىل  مفتني  وصول  الوقت  ذلك  حتى 
وعبد احلميد كرامي خلاًل يف صورة الدولة اللبنانية املدنية املنبثقة من 
العائالت وإن يف مراحل متباعدة صائب سالم  ثالثة  دستور 1926. 
ثم بعد وقت طويل جنله متام. كذلك سيظهر زعماء سّنة متفّردون يف 
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مناذج مّثلوها كاملثقفني عبداهلل اليايف وأمني احلافظ وسليم احلص 
وشفيق الوزان ورجل األعمال الواسع النفوذ يف السعودية وصديق 
مؤسسها عبد العزيز حسني العوين، إىل أمساء عابرة كأمحد الداعوق 

وسعدي املنال وخالد شهاب وناظم عكاري يف حمطات انتقالية.
بيد أن أيًا منهم ال يشبه رفيق احلريري وسّره. وحده الرجل جتّرأ على ما 
مل يفعله أحدهم أو يكون خطر يف باله. أن ال يكتفي بأن خيتصر مواقع 
الطائفة به، ثم الطائفة نفسها يف ذاته ويذّوبها يف صورته، وأن 
تنبثق منه يف حياته ثم بعد اغتياله مدرسة تطّلب أفوهلا أو يكاد بعض 
السنوات والكثري من األخطاء اجلسيمة، وأن ال تسقط من تلقائها بل 

ممن صنع صعودها ثم ألغاها.
عادية  حبياة  هو  ُعرف  فيما  وفيها،  مدنهم  من  ُعرفوا  مجيعًا  أسالفه 
حركة  إىل  انتقل  ثم  بدأ يف صيدا  غامض.  ونصفها  معلوم  نصفها 
السعودية،  إىل  ذهابًا  العربية،  بريوت  جامعة  يف  العرب  القوميني 
من ثّم مبرور سنوات يتعّرف إليه اللبنانيون كوسيط سعودي بصورة 
ألفوها يف الصيداوي البسًا الكوفية والعقال. أثرى لبناني، لكنه أيضًا 

العابر القارات، املصغى إليه يف جمالس امللوك واألمراء والرؤساء.
ليس معروفًا يف تاريخ لبنان حتى ظهور رفيق احلريري ودخوله السراي 
ّنة بالعهود كما لو أنهم جزء ال يتجزأ منها،  سوى اقرتان الزعماء السُّ
بكتلوية  اقرتن  اليايف  عبداهلل  مبعارضتها.  أو  إياها  مبواالتهم  سواء 
إميل إده، ورياض الصلح بدستورية بشارة اخلوري، وسامي الصلح 
بشمعونية كميل مشعون ورشيد كرامي بشهابية فؤاد شهاب ثم الحقًا 
وعبداهلل اليايف بشارل حلو. كانت مثة فوارق مهمة ُيَدّل عليها باإلصبع 
ثم مقامسته سليمان فرجنية  كخالف صائب سالم مع فؤاد شهاب، 
نصف عهده قبل االنقالب عليه. كذلك مرافقة سليم احلص ثلثي عهد 

صديقه الياس سركيس قبل أن خيتلفا ويتباعدا.
الصغري  السراي  السّنية يف  للزعامة  املؤّسسني  اآلباء  ذلك هو جيل 
قبل هدمه عام 1951 ثم يف السراي الكبري الحقًا، القشلة العثمانية، 
إىل اليوم. مع أن هؤالء جيل اآلباء املرافق للجمهوريتني األوىل )1926 
- 1943( والثانية )1943 - 1990(، بيد أن أيًا منهم، وبينهم رجاالت 
ويقلب  به  املطبوع  العهد  من صورة  اخلروج  ميلك  مل  وزعماء،  دولة 
املعادلة رأسًا على عقب على حنو ما فعل رفيق احلريري: أن ُتطَبع به 
العهود. أن يكون رئيس اجلمهورية إىل جانبه ال العكس، وال قبالته، 

وال يفوز عليه دائمًا. أن يكون راحبًا عندما يربح وراحبًا عندما خيسر.
تلك صورة استثنائية ملا ُعرف، يف غيابه أكثر منه يف ظله، »احلريرية 
السياسية«. انبثقت التسمية بعد اغتياله مع أنها مّثلت الظاهرة برّمتها 
يف حياته. عاشت الكتلوية والدستورية مدرستني يف حياة مؤّسسيهما 
واندثرتا برحيلهما. كذلك الشهابية صعدت يف ظل فؤاد شهاب وغارت 
أو  الالفت أن املدرسة السياسية، للمفارقة  يف املاضي بعد غيابه. 
املصادفة، كانت تولد يف بيت مسيحي كأولئك. لذا ُعرف عن رؤساء 
الوجه  أنهم  وسواها  تلك  املدارس  عهود  يف  املتعاقبني  احلكومات 
وطأة  حتت  وأحيانًا  السياسي،  والشريك  اجلمهورية  لرئيس  املكّمل 

األحداث واخليارات واألزمان، اخلصم املناوئ له.
ليس لدى اآلباء األوائل للسّنية السياسية تالميذ ختّرجوا فيها شأن 
آنذاك. كان رجاهلا هم  الكتلوية والدستورية والشهابية  ما قيل يف 
عندهم  مرة  تكن  مل  أنها  األصح  بالرجل.  املدرسة  خُتَتَصر  ذواتهم. 
مدرسة. ترّجحت الزعامة بني الشعبية وأسلوب احلكم والتفاف الطائفة 
من حوله يف مرحلة احملنة وتعلقه باخليار اإلقليمي النافذ. من خالل 
احلاجات هذه يف تكريس الزعامة وجلوا إىل النزاعات واحللول يف السلم 
واحلرب، بني »ثورة 1958« و«حرب السنتني«. مل تكن شخصية رشيد 
وال شخصية  املتصّلبة،  تشبه شخصية صائب سالم  الباردة  كرامي 
وتقي  العوين  تشبه شخصييت حسني  الدمثة  اهلادئة  اليايف  عبداهلل 
الدين الصلح املنفتحتني على التسوية. األكثر تعبريًا عنها املأثور عن 
»احلاج حسني« قوله »ال هيك وال هيك«. رمبا األصح أيضًا يف استنتاج 
اإلقليمي  التنافر  حاالت  خال  ما  هؤالء،  اآلباء  يف  القول  تلك  احلقب 
الفلسطينية،  واملقاومة  الناصرية  اثنتان  واألبرز  اخليارات،  وصدام 
أنهم املؤسسون األولون لفكرة التسوية، املدينة لألولني رياض وتقّي 

الدين الصلح. من ثم درج الباقون يف احملافظة على الفكرة.
أما رفيق احلريري فحقبة خمتلفة متامًا. مل تعد مثة مدن لرؤساء احلكومات 
السابقني، ال بريوت وال طرابلس وال صيدا. ال مرجعية تشبه »قمة 
بعده  من  وال  اإلسالمي«  »التجمع  وال  السّنية،  ال  اإلسالمية  عرمون« 
»اللقاء اإلسالمي« السّنيان. البيوت السياسية إما مهجورة أو يسكنها 

وارثون معزولون.
احتاج ظهوره إىل ضمور أولئك تباعًا بالوفاة أو االغتيال أو االنكفاء 
الطوعي أو العزلة. على طرف نقيض منهم، تطّلب حضوره التدرجيي 
يف  اجلمهورية  تعرفه  كبري  حمسن  أول  املتقطع.  الظل  يف  املكوث 
تارخيها مل ُيفَصح أنه يتوخى دورًا سياسيًا علنيًا، فيما السراي يدور 
يف خميلته منذ مطلع الثمانينيات. ورث السفري فالوزير السعودي علي 
الشاعر يف تعاطي امللف اللبناني، ثم جلس وراء األمري بندر بضعة 
أمني  بني  النار  لوقف  لدمشق  زيارته  يف  يرافقه   1983 عام  أشهر 
اك صار لبنان ملفه. كان العضو السّري الرابع  اجلمّيل ومعارضيه. مذَّ
والياس  بّري  ونبيه  جنبالط  وليد  مع  عام 1985  الثالثي  االتفاق  يف 
حبيقة. األخري دان له جبهود تقريبه من السوريني. عندما عزمت دمشق 
ّنة عن االتفاق الثالثي بذريعة أنه اتفاق ميليشيات فيما  على إقصاء السُّ
هم طائفة عزالء، كانت تصّب وقتذاك جام غضبها عليها، وتستعد 
لالنتقال بأولئك إىل النسيان. أغضبها أن أقرب حلفائها رشيد كرامي 
كان ضد االتفاق. مع ذلك مضت يف وضع مسّودة تدوين األعراف يف 
نصوص، وانتقال احلكم إىل جملس الوزراء، وحتضري رفيق احلريري 
لدخول السراي. ذلك كله سيتحقق تباعًا يف اتفاق الطائف وبعده. لذا 
غدا من الطبيعي أن ال يصل إىل احلكم إال يف ظل الصالحيات املكتوبة 
اك أضحى »السيد لبنان«، اللقب الذي  اليت ُوضعت له، ومن أجله. مذَّ

أضفاه الغرب عليه كي خيتصر البلد الذي راح يرتّأس حكوماته.
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خليج  إىل  النظرة 
بعيد،  من  جونية 
كفيلة وحَدها ببعث 
نفس  يف  الراحة 
كل من يتأّمل يف 
املدينة  هذه  مجال 
لكّن  وسحرها. 
الصورة،  تقريب 
يف  والغوص 
املدينة  حياة 
وخاصة  وأحيائها، 
الليل  ساعات  يف 
املتأخرة، يكشفان 
يثري  آخر  وجه  عن 
وينّغص  القلق، 
سكانها،  حياة 

جونية« بـ»نص  أميّن  تفلّت  كسروان:  يف  »الربونكس«   
رضا صوايا
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قناعتنا.  يف  خيارًا  ليس  الذاتي  »األمن  أن 
الدولة لنا، وحنن مؤسساتها«، إال أنه يلفت 
»بعض  خالهلا  حاول  حاالت  عدة  حدوث  إىل 
األمن  فرض  املاضي  العام  ومنذ  الشباب 
هلذه  تصّدينا  لكننا  أحيائهم،  يف  الذاتي 
املمارسات ودعونا من يرغب يف حفظ األمن 
إىل االلتحاق بشرطة البلدية. كلنا منعرف كيف 

بيبلش األمن الذاتي وكيف بينتهي؟«.
حياتنا جحيم

التواصل  مواقع  على  الصفحات  تتّبع  لكن، 
االجتماعي اليت تعنى بنقل أخبار مدينة جونية، 
ومنها الصفحة الرمسية للبلدية، تبّي ومن خالل 
باللجوء  املطالبات  تزايد  مدى  عن  التعليقات 
إىل األمن الذاتي لضبط التفلت احلاصل يف 
املدينة. وتشري سيدة تقطن على مقربة من 
شارع املعاملتي إىل »حتّول حياتنا إىل جحيم. 
صحيح أن املمارسات اليت حتصل يف الشارع 
ليست جديدة، لكّن الفوضى احلاصلة أخريًا ال 
بائعات اهلوى من خمتلف اجلنسيات  توصف. 
علينا  يتعّذر  وبات  الليل،  يف  الشارع  ميألن 
لياًل من دون  الشارع  أن منشي يف  كسكان 
التعّرض لتحّرشات ومضايقات. الدولة غائبة 

عن السمع«.
 كيف للفصيلة حماية األفراد إذا كانت عاجزة عن 

حماية نظارة وموّلد؟
يكشف حبيش أن »الوضع كان مضبوطًا منذ 5 
سنوات، لكن منذ حواىل الشهرين بدأت األمور 
وحممية،  منّظمة  الدعارة  السيطرة.  عن  خترج 
والشباب الذين يتولون األمور على الطرقات 
آخدين نفس ومكرتين! ». وعن احللول املتوفرة 
يشري إىل »أننا نطلب من القوى األمنية القيام 
وعليهم  للتصّرف.  طرق  لدينا  وإال  بدورها، 
التحّرك  على  قادرين  غري  بأنهم  يتحّججوا  أال 
يريدون  فحي  االقتصادية،  الظروف  بسبب 

يتحّركون، لكن فقط على األوادم«.
قيد املتابعة األمنية

من جهتها تؤكد مصادر أمنية أن »امللف قيد 
املتابعة للتحقق من كل املعطيات«. وتعترب أنه 
»ويف حال ثبتت ادعاءات حبيش فإن اكتظاظ 
كبري  بشكل  أّثرا  القضاة  وإضراب  السجون 
على قدرة املخافر على تسّلم بعض احلاالت. 
وفيما خيتص ببائعات اهلوى اللواتي أوقفتهن 
مكتب  صالحية  من  فاملسألة  البلدية  شرطة 
محاية اآلداب، ورغم هذا فإن الفصيلة أجرت 
اتصاالت مع اجلهات القضائية املعنية للبحث 
وضعهن،  ميكن  وأين  تسلمهّن،  إمكانية  يف 
لكّن البلدية عادت وأطلقت سراحهن. ال ميكن 
التنسيق  دون  من  بتوقيفات  القيام  للبلدية 
مع الفصيلة إال يف حاالت حمّددة حي يكون 
اجلرم مشهودًا أو يف حالة طارئة جدًا، لذلك 
مع  الدائم  والتعاون  العالقات  ألفضل  ندعو 

البلديات«.
الالفت أن املصادر األمنية توضح أنها »تولي 
الظروف  لكّن  الالزمة،  األهمية  امللفات  كّل 
اليت نعيشها حّتمت علينا إيالء بعض امللفات 
وخاصة اجلرائم والسرقات األولوية، علمًا أن 
ملف بائعات اهلوى ال ميكن معاجلته أمنيًا فقط، 

والفتيات هّن يف األساس ضحايا«.

أي  عن  وبعيدًا  متزايد  وبشكل  تسود  حيث 
يعّززه  وأخالقي،  أمين  تفّلت  ضوابط، مظاهر 
الصدام احلاصل مع فصيلة الدرك املّتهمة من 
قبل البلدية بالتقاعس عن أداء َمهامها...إىل 

درجة »التواطؤ«.
بني البلدية والدرك

هاجم رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، أول 
إياها  متهمًا  جونية  درك  فصيلة  أمس،  من 
»ناشطة يف تكريم اجملرمي  بـأنها  بيان  يف 
محاية  يف  ومبدعة  مكاتبها،  يف  واجلاحني 
خمالفات البناء للمحظيي... ». وعّدد حبيش 
اليت  الفصيلة  أداء  على  عدة  مآخذ  بيانه  يف 
بائعي  أو  سارقي  توقيف  عن  »ُنعلم)ها( 
تسّلمهم،  فرتفض  املشهود  باجلرم  خمّدرات 
وخنرب)ها( عن ضبط عاهرات وُمسّهلي دعارة 
الفصيلة  إىل  نسوق  توقيفهم.  فرتفض 
بالسرقة  أو  بالّتسول  عنوًة  ُمشّغلي قاصرين 
فرتفض تسّلمهم. نطلب مؤازرة الفصيلة يف 
مهمة ما، حفاظًا على السالمة العامة أو على 

راحة املواطني، ال حيضر أحد«.
والفصيلة  البلدية  بي  املتدهورة  العالقة 
ليست وليدة األمس، وكانت قد تفاقمت منذ 
أشهر إثر حادث أدى إىل توقيف القوى األمنية 
عناصر من شرطة بلدية جونية وسوقهم إىل 
النظارة، وهو ما أعاد التذكري به حبيش يف 
بيانه من خالل حديثه عن »الفصيلة الناشطة 

يف إهانة شرطة البلدية«.
وبعيدًا عن اتهامات حبيش، فإن بعض األحداث 
اليت جرت أخريًا عّززت من الشكوك حول أداء 
فصيلة جونية، حيث إنه ومنذ أقّل من أسبوعي 
إضافة  الفصيلة،  نظارة  من  موقوفًا   19 فّر 
إىل سرقة حواىل ألفي ليرت مازوت من موّلد 
لدى  القلق  منسوب  من  رفع  واقع  السراي. 
صاحب  وهو  أحدهم  يتساءل  إذ  املواطني، 
»كيف  عن  جونية  مؤسسة سياحية يف سوق 
للفصيلة محاية األفراد واملمتلكات إذا كانت 
ناظرها  حتت  وموّلد  نظارة  محاية  عن  عاجزة 

مباشرًة«.
حبيش: ال لألمن الذاتي

يصف حبيش يف حديٍث مع الزميلة »األخبار« 
حال املدينة »من منتصف الليل وحتى الساعة 
اخلامسة صباحًا وكأنها حّي من أحياء الربونكس 
ترتفع فيه معدالت  نيويورك  مدينة  )حي يف 
أوقفت  أيام  بضعة  منذ  واإلجرام(.  العنف 
جنسيات  من  هوى  بائعة   16 البلدية  شرطة 
خمتلفة، بينهن 3 قاصرات تشغلهن والدتهن. 
بقينا من منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم 
التالي بانتظار أن تتسّلمهّن الفصيلة. لكن ال 
الفصيلة تسّلمتهن، وال مكتب محاية اآلداب. 
أيضًا وأول من أمس أوقفنا مشّغل قاصرين 
عمره  طفاًل  يضرب  عمره  من  العشرينات  يف 
3 سنوات ضربًا مربحًا يف الشارع. وتبي أن 
الطفل من عكار وجيلبه يوميًا رجل من طرابلس 
جمددًا  منه  يتسّلمه  أن  قبل  للشاب  ويسّلمه 
يف املساء. أخذنا الطفل واملشّغل إىل املخفر 
مشّغل  وّكل  بل  ال  تسّلمهما،  رفض  الذي 

الطفل ومعّنفه أن يعيده إىل ذويه!! ».
ورغم أن حبيش حرص يف بيانه على التأكيد 

اإلسرائيلي  العدو  من  لبنان،  إنتزع 
احلد  على  اتفاقًا  األمريكي،  وراعيه 
ديبلوماسية  مواجهة  يف  البحري، 
باملخاطر  حمفوفة  كانت  ردعية   -
ونظرًا  األمين.  التصعيد  وبإمكانات 
إىل أهمية اإلجناز الذي يتجاوز البعد 
االقتصادي واملالي للبنان، لينسحب 
بي  القائمة  املعادالت  جممل  على 
اإلقليمية  ورمبا   - اللبنانية  الساحة 
- وبي اجلانب اإلسرائيلي، ال ميكن 
يف  تظهر  أن  حيتمل  عقبات  جتاهل 

اليوم الذي يلي التوقيع.
إىل  والتوّجه  االتفاق  بلورة  مع 
حتديدًا  الطرفان،  يتجه  إبرامه، 

والتهديدات والفرص  واخلسارة  الربح  حسابات 
يحيى دبوق

هنا ومنصة هناك«، وهو ما يعد إسرائيليًا من 
اإلجنازات اليت تتيح لتل أبيب أن تردع حزب اهلل 
عن استهداف غازها، وإن كانت معادلة كهذه 
لقيادة  ميكن  كما  والتشكيك.  للتساؤل  حماًل 
العدو االدعاء بأنها جنحت يف التوصل إىل اتفاق 
مع لبنان من خالل مسرية تفاوض ديبلوماسية، 
وإن بواسطة طرف ثالث، ما سيطرح يف لبنان 
بأن  مفاده  املقاومة،  ملنطق  مقاباًل  منطقًا 
سيجري  ديباجة  وهي  احلقوق،  يعيد  التفاوض 
وإسرائيل،  لبنان  يف  هلا  الرتويج  على  العمل 
رغم أن التفاوض جتاهل احلق اللبناني ألكثر من 
عقد، وكان ليستمر عقدًا آخر من التفاوض بال 

طائل، لوال تدخل املقاومة وتهديداتها.
ميثل  االتفاق  أن  العدو  سريى  املقابل،  يف 
»ضعضعة« السرتاتيجية للحليف األكرب، الواليات 
إىل  يؤدي  ما  اللبنانية،  الساحة  جتاه  املتحدة، 
املفروض  واملالي  االقتصادي  احلصار  تآكل 
من  االتفاق  يتيحه  ما  عرب  لبنان،  على  أمريكيًا 
ما  وهو  اللبناني،  للجانب  اقتصادية  مكاسب 
كانت أمريكا وإسرائيل ترغبان بأن يكون رأس 

املقاومة والتطبيع مثنًا له.

  قوة املقاومة وقدرتها ستدفعان املؤسسة األمنية 
التي فرضت االتفاق إىل »حمايته« يف ظل أي حكومة 

مقبلة يف إسرائيل
أعاد تثبيت  العدو جيدًا أن ما جرى  كما يدرك 
الدور املركزي للعامل األمين على طاولة القرار 
يف تل أبيب، وهو يفوق يف أهميته وتأثرياته 
العوامل األخرى، سواء سياسية أو اقتصادية. 
فاخلشية من احلرب، وإدراك أن لدى حزب اهلل 
األولوية  أعطت  خوضها،  على  واإلرادة  القدرة 
ترى  قد  أخرى  عوامل  أي  على  األمين  للعامل 
يف االتفاق خسارة سياسية واقتصادية كبرية 
دفع  ما  هو  األمين  والعامل  تعويضها.  يتعذر 
على  االتفاق  فرض  إىل  األمنية  املؤسسة 
إىل  وسيدفعها  احلالية،  السياسية  املؤسسة 
السياسية املقبلة. وما  »محايته« مع املؤسسة 
يفرض هذه املعادلة هو بقاء السبب على حاله: 
قدرة حزب اهلل املادية، وقراره باستخدام هذه 

القدرة.
حصاد لبنان

كانت  كبرية  عقبة  ليزيل  االتفاق  يأتي  عمليًا، 
واالستفادة  لغازه  لبنان  استغالل  دون  حتول 
منه. لكن األهم هو أنه يثبت للبنان أن ما ميكن 
املقاومة  قدرات  استخدام  عرب  عليه  أن حيصل 
أكثر وأكرب مما يستحصل عليه عرب املفاوضات. 
كما بات واضحًا أن املقاومة حازت على سالح 
استهداف  ورمبا  التهديد  سالح  وهو  جديد 
املنشآت الغازية اإلسرائيلية يف حال قام العدو 

بأي اعتداء على لبنان.
إقرار  اإلسرائيلية  التعليقات  يف احملّصلة، يف 
على  جاء  االتفاق  بناء  أن  اجتاه:  من  أكثر  يف 
خلفيات املصلحة األمنية إلسرائيل، أي احلؤول 
دون تفعيل تهديدات حزب اهلل؛ وأن إسرائيل 
ما  كاريش،  من  الغاز  استخراج  من  ستتمكن 
أنها مل تكن قادرة على استخراجه خالفًا  يعين 
ملا ادعته وتطرفت يف اإلصرار عليه؛ وأنه أوجد 
ذخرًا اسرتاتيجيًا ماليًا للبنان، وهو الغاز، يكبح 
رد  من  خوفًا  بإسرائيل  اإلضرار  عن  اهلل  حزب 

فعلها ضد هذا الذخر.

منذ  بدأ  أنه  علمًا  تسويقه،  إىل  اإلسرائيلي، 
خلفيات  على  وردًا  وأخذًا  مزايدات  يواجه  اآلن 
اللعبة السياسية داخل الكيان عشية االنتخابات 

املقررة أول الشهر املقبل.
األمنية  للمؤسسة  احلاكم  الرأي  فإن  ذلك،  مع 
يف إسرائيل، الذي دفع إىل بلورة اتفاق أقل ما 
يقال إنه جاء نتيجة تراجع إسرائيلي عن شروط 
األمنية  املؤسسة  أن  هو  جدًا،  صلبة  كانت 
نفسها سرتعى منع اخرتاقه واالنسحاب منه بعد 

االنتخابات، أيًا كانت هوية الفائز فيها.
ال  العربي  اإلعالم  يتابعون  ممن  اإلسرائيليون 
يعرفون بعد بنود االتفاق وتفاصيله كما بلورها 
الوسيط  مبعية  أبيب  تل  يف  القرار  صاحب 
األمريكي، ما يشري إىل أن حكومة العدو عادت 
تناول  لعدم  اإلعالميي  على  الرقابة  وفّعلت 
هذه التفاصيل. لكن عملية التسويق بدأت مع 
تصرحيات رأس اهلرم السياسي، رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية يائري البيد، الذي عمل جاهدًا على 
»تلميع« صورة االتفاق شكاًل ومضمونًا وتظهري 
الرضوخ  أوجه  إغفال  مع  فوائد  من  فيه  ما 
املعارضة  رئيس  عمل  فيه، يف حي  الواضحة 
بنيامي نتنياهو، على خلفية املزايدة االنتخابية، 
على تظهري صورة اخلضوع كما هي، والتأكيد 
على أنه رضوخ كامل من إسرائيل إلرادة األمي 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، مؤكدًا أن 
اتفاقًا كهذا لن يكون ملزمًا له يف حال فوزه 

يف االنتخابات.
ورغم أن سجااًل كهذا يوحي بال يقي إزاء مستقبل 
االتفاق، إال أن السجال الداخلي اإلسرائيلي ال 
تصّور  ويصعب  فاعليته،  من  حيّد  وال  يلغيه 
واعتبار  سبب  من  ألكثر  الحقًا،  منه  االنسحاب 
ال تقتصر فقط على رأي املؤسسة األمنية اليت 

دفعت إليه لتجّنب مواجهة عسكرية.
أولية،  نظرة  ويف  واخلسارة،  الربح  ميزان  يف 
يظهر أن اجلانبي راحبان ليس استنادًا إىل بنود 
مسودة االتفاق كما تبلورت أخريًا، بل من منطلق 
أنه جّنب اجلانبي تصعيدًا أمنيًا كان من شأنه 
وهو  واسعة.  مواجهة  إىل  بسهولة  يتدحرج  أن 
بأي خسارة.  نظريًا  يقارن  للجانبي قد ال  ربح 
وميكن لكل منهما ادعاء ما شاء، رغم أن كثريًا 
من االدعاءات مبالغ فيها، وكثريًا مما يقّر به من 
خسائر جيري التقليل من شأنه. وهذه طبيعة أي 
اتفاق بي عدوين، خصوصًا مع عدو إسرائيلي 
يتمتع بتفوق عسكري وبتاريخ من االنتصارات 
الطرف  قوة  إنكار  على  وحيرص  أعدائه،  على 
اآلخر اليت أملت عليه رضوخًا التفاقات ما كان 

ليقدم عليها.
حصاد العدو

يف اجلانب اإلسرائيلي، ميكن لقيادة العدو هناك 
التسويق إلجناز جتنب خوض مواجهة عسكرية مع 
الغازية  املنشآت  األساسية  ساحتها  اهلل  حزب 
أهم  من  وهذه  التحتية.  وبنيتها  اإلسرائيلية 
يف  إسرائيل  عليها  استحصلت  اليت  النتائج 
االتفاق املتبلور، إذ إن العدو يعتقد أن االتفاق 
تتعلق  الحقة  نزاعات  من  التهديد  هذا  يسحب 
املنطقة  من  واستخراجه  الغاز  عن  بالتنقيب 
معرقل  كان  حال  يف  اللبنانية،  االقتصادية 

التنقيب طرف ثالث غري إسرائيل.
تنفيذ  حال  أنه يف  إىل  براحة  العدو  ينظر  كما 
االتفاق، سيكون على طريف احلد البحري »منصة 

تصوير هيثم املوسوي
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من  اخلشية  تصاعد  مع  حساسة  مرحلة  اجلمهورية  رئاسة  تدخل 
القوى املؤثرة يف االنتخابات،  الرئاسي مرة جديدة. بني  الفراغ 
حتّول حزب اهلل إىل قائد أوركسرتا. وبني مرحلة ما قبل احلرب 
وما بعدها والطائف، تغّي دور الطائفة الشيعية اليت حتولت بفعل 
صعود تدرجيي حلركة أمل يف احلرب، ومن ثم حزب اهلل الطالع 
من رحم احلركة ُمتَهمًا باإلرهاب اىل مقاومة ضد إسرائيل، فحزب 
ذي وجهني: عسكري وسياسي. بني 1992 و2005، كانت الفرتة 
التأسيسية للحزب سياسيًا، وما بعد 2005 صار يف واجهة احلدث، 
وعنصرًا أساسيًا يف السياسة احمللية، عدا اإلقليمية الفاعلة. وبلغ 
ذروة أدائه مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، يف 

انتظار أن يتبلور حضوره وتأثيه يف انتخابات عام 2022
معادلة األوراق البيض يف اجللسة األوىل النتخاب رئيس للجمهورية 
خلفًا للرئيس العماد ميشال عون، تشبه معادلة الردع الصاروخية. 
هي تعبي عن قوة احلضور والقرار األخي يف السياسة الداخلية، 
احلزب،  يكّرس  الثانية  للمرة  والعسكرية.  األمنية  السياسة  بعد 
بأوراقه البيض، ترّبعه على قمة القرار الرئاسي، فتكون له داّلة 
على موقع الرئاسة األوىل بعد مشاركته يف صياغة قرار الرئاسة 
الثالثة يف مرحلة ما بعد عام 2005، بعدما امتلك حليفه الرئيس 

نبيه بري كرسي الرئاسة الثانية.
ال حتتمل قراءة دور حزب اهلل الذي أصبح مؤثرًا يف اختيار رئيس 
على  هم  الذين  وحلفاؤه  فخصومه  كثية.  اجتهادات  اجلمهورية 
طريَف نقيض يف التأقلم مع دوره يتفقون على أنه أصبح أساسيًا 
وإجيابياته،  سلبياته  جلهة  تقييمه  على  خيتلفون  لكنهم  وفاعاًل، 
وارتداداته على املكّونات األخرى، وعلى جعل الدور اإليراني بعد 
احنسار الدور السوري موازيًا بأهميته ألدوار خارجية عربية وغربية، 

من واشنطن وباريس اىل الرياض.
قد يكون انتخاب الرئيس ميشال عون احلالة األكثر تعبيًا عن قدرة 
احلزب على أن يصنع رئيسًا للجمهورية للمرة األوىل منذ أن دخل 
اىل السياسة اللبنانية من بابها العريض. والقضية ال تتعلق مبا 
يتهمه خصومه به من تعطيل االنتخابات على مدى سنتني ونصف 
سنة من أجل انتخاب حليفه، بل بصياغته تسوية شارك فيها بقوة 
وبوضوح، للمرة األوىل منذ دخوله اىل املعرتك السياسي بعدما 

تنامت قوته العسكرية.
يف مرحلة الوجود السوري، كان الرئيس نبيه بري املمثل الشيعي 
يف الرتويكا اليت حكمت لبنان سياسيًا )بذراع عسكرية سورية(، 
وكان الرئيس رفيق احلريري اقتصاديًا عصبها األساسي. حينها 
أن  قبل  للحريري،  واالقتصاد  للحزب  املقاومة  أن  مقولة  راجت 
تتغي املعادلة بعد سنوات مع دخول الثنائي الشيعي يف صلب 
امتالكه  على  عطفًا  املطروحة،  واملشاريع  االقتصادية  املعركة 

التوقيع املالي بعد إصراره على احلصول على وزارة املال.
حكمت الرتويكا البلد على مدى 9 سنوات من عهد الرئيس الياس 
اهلراوي. ورغم فك الشراكة يف السنوات الست من والية الرئيس 
إميل حلود، يف ضوء تعاظم اخلالفات بني احلريري وكل من حلود 
وسوريا، احتفظ الثنائي الشيعي مبكانته وقوته. يف تلك املرحلة، 
كان نفوذ حزب اهلل العسكري يتصاعد تدرجييًا، منذ حرب األيام 
عام  لبنان  من  اإلسرائيلي  اخلروج  اىل   1993 متوز  يف  السبعة 
2000، فحرب إسرائيل عام 2006. مل يدخل احلزب اىل الساحة 
السياسية حمركًا خيوط اللعبة فيها، رغم دخوله اجمللس النيابي 
البلدية،  االنتخابات  الشعيب من خالل  عام 1992، وعمق حضوره 
النظام  حلفاء  أحد  سوى  السوري  الوجود  ظل  يف  يكن  مل  لكنه 
مساعدًا وشريكًا يف  األول  الصف  بري يف  كان  فيما  السوري، 

نظام ما بعد الطائف.
حني خرجت سوريا من لبنان، أصبحت املواجهة الداخلية مباشرة. 
الدور  احنسر  بالواسطة.  تتم  السياسة  تعد  ومل  القفازات  غابت 
السوري، ووقف األفرقاء اللبنانيون وجهًا لوجه أمام حتدي إعادة 
تركيب تسويات داخلية من دون تأثي سوري. لكن ما حصل أن 
املعارضة  فوز  عن   2005 عام  أسفرت  اليت  النيابية  االنتخابات 
باألكثرية ومن ثم عام 2009، أدت اىل النتيجة نفسها يف رفض 
وافق  وطنية  وحدة  حكومة  على  مصّرًا  األكثرية،  حكم  اهلل  حزب 

عليها رئيس تيار املستقبل سعد احلريري.
يف عهد حلود، بدأ نفوذ احلزب يصبح أكثر عالنية وحضورًا. باتت 
بصماته واضحة يف التشكيلة احلكومية، وصار يف الصف األول 
على كل املستويات. فسّجل أول حضور رمسي رفيع لألمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل على طاولة احلوار اليت دعا إليها 
الرئيس نبيه بري عام 2006، واليت حبثت االسرتاتيجية الدفاعية 
وسالح املخيمات واالنتخابات الرئاسية. عقدت الطاولة بعد اغتيال 
آذار.  و14   8 بني  لبنان  شهده  الذي  احلاّد  واالنقسام  احلريري 
حينها مت االتفاق على رئيس توافقي بعد انتهاء نصف الوالية اليت 

مددت للحود.
البلد بني قوى 8  بني اغتيال الرئيس رفيق احلريري، وانقسام 
و14 آذار، بدأ احلزب يتحرك بفاعلية يف صياغة االجتاه السياسي، 
واليت قدم  السنيورة  فؤاد  الرئيس  برئاسة  احلكومة  إثر تشكيل 
الوزراء الشيعة استقالتهم منها الحقًا. وساهم يف تنمية صعود 
حلفائه وقدرتهم على فرض إيقاعهم، وال سيما التيار الوطين احلر 

الذي بدأ يهّيئ لشراكة كاملة معه بعد تفاهم مار خمايل.

 حني أصبح حزب اهلل ضابط إيقاع رئاسة اجلمهورية
هيام القصيفي

فارتبط امسه  أساسّي،  عنوان  إىل  املرحلة  تلك  احلزب يف  حتّول 
الثاني  الصف  من  يتحول  أن  على  بقدرته  كما  الدولية  باحملكمة 

شيعيًا اىل مناصفة الرئيس نبيه بري يف القرار السياسي.
شكل انتخاب الرئيس ميشال سليمان أول اختبار لنفوذ حزب اهلل 
دمشق يف  تأثي  واحنسار  لبنان  من  السوري  اجليش  خروج  بعد 
القرارات اللبنانية. منذ 2005 وحتى اتفاق الدوحة، صار للحزب 
القرار األكثر تأثيًا يف السياسة الداخلية. واالتفاق على تسوية 
سليمان مل يأت من حالة وفاقية سلمية، بل يف أعقاب أحداث 7 
أيار ردًا على قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يف شأن شبكة 

االتصاالت.
الضوء  إال بعدما أعطى حزب اهلل  انتخاب رئيس توافقي  مل يتم 
األخضر، وال سيما للتيار الوطين احلر، فوافق العماد ميشال عون، 
العالقة  بدأت  التسوية.  على  رافضًا جمليء سليمان،  كان  الذي 
سليمان  مبقولة  وانتهت  وفاق،  على  وسليمان  اهلل  حزب  بني 
»املعادلة اخلشبية«. بعض مؤيدي احلزب كانوا منحازين اىل فكرة 
أن سليمان مل يعارض احلزب إال بعد رفضه فكرة التمديد له. فيما 
معارضوه يرون أن سليمان مل يعط للحزب يف عهده ما كان يأمله 

منه بعد تسوية الدوحة.
فهو  جديدة،  اسرتاتيجية  احلزب  أمام  وضع  سليمان  عهد  انتهاء 
أراد  التوافقي.  الرئيس  يؤيد  ال  لكنه  التوافقية  احلكومات  يؤيد 
حزب اهلل رئيسًا وشريكًا كاماًل، فكان وعده لعون بانتخابه رئيسًا 
مدى  على  كاملة  شراكة  أمنت  اليت  التفاهم  وورقة  للجمهورية. 
جديدة.  دفعة  اىل  احتاجت   ،2016 اىل   2006 من  عشر سنوات، 
سوريا،  حرب  أساسيًا يف  مشاركًا  املرحلة  تلك  احلزب يف  كان 
عملية  يف  ليس  دوره  وتأكيد  داخليًا،  ظهره  محاية  اىل  وحيتاج 
يكون  أن  أراد  وكما  تسميته.  بل يف  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
صانع رئيس، كان مانعًا النتخاب أّي رئيس ولو كان حليفًا. جتربة 
التسوية اليت قام بها الرئيس سعد احلريري مع رئيس تيار املردة 
سليمان فرجنية، منوذج عن »ال« يرفعها احلزب حني حيتاج إليها. 
حليف قديم لسوريا قبل أن يزورها عون الذي شّن ضدها حرب 
التحرير، وصديق للمقاومة قبل أن يوّقع عون ورقة التفاهم يف 
مار خمايل. ومع ذلك، مل يعط حزب اهلل لفرجنية ما أعطاه لعون. 
ينتخب  مل  ما  النصاب  وتعطيل  الفراغ  من  سنة  ونصف  سنتان 
عون الذي مل يكن ممكنًا من دون موافقة تيار املستقبل والقوات 

اللبنانية. فكانت تسوية توافقية على رئيس حليف للحزب.
بني عهد سليمان وعهد عون عّزز احلزب حضوره يف سوريا ولبنان 
والعراق واليمن واملنطقة، وبني العهدين احنسر التأثي السوري، 
وتعزز احلضور اإليراني، وصارت للحزب خصومات أكثر يف ضوء 
احلريري  الرئيس سعد  استقالة  منذ  لبنان  اليت شهدها  األحداث 
 17 وتظاهرات  السياسية،  احلياة  من  خروجه  اىل  السعودية  من 
اىل  رافقتها،  اليت  واملواجهات  بيوت  واالحتجاجات يف  تشرين 
سنوات،  ذلك يف ست  كل  القضائية.  وتداعياته  املرفأ  انفجار 
كان يفرتض أن تنتهي، خالل أقل من شهر، بانتخاب رئيس جديد 

للجمهورية.

  من الصعب تجاوز دور حزب اهلل يف املعركة الرئاسية مهما كانت 
التحدّيات التي يواجهها داخليًا

أشهر يوحي عكس ذلك. يسّلم خصوم حزب  منذ  ما جيري  لكن 
اهلل قبل حلفائه بأن دوره يف هذا االستحقاق أساسي وقد يكون 
اليت  الضبابية  انتخاب عون، ألن  مع  الذي حصل  أكرب من  فاعاًل 
تتحكم بطريقة تعاطيه يف االنتخابات ليست مطمئنة على مصي 
أحد  يؤيد  اهلل مرشحه، ومل  يعلن حزب  ذاته. مل  االستحقاق يف 
حلفائه، أي رئيس تيار املردة سليمان فرجنية، ومل يعلن وقوفه 
تتقدم  تارة  باسيل.  جربان  احلر  الوطين  التيار  رئيس  جانب  اىل 
اىل  أقرب  املعادلة  لتصبح  ترتاجع  ثم  توافقي،  لرئيس  رؤيته 
بينهما  الرئاسية، وما  االنتخابات  وإرجاء  احلكومة  تشجيع تشكيل 
تتقدم حظوظ حليفه فرجنية ثم ترتاجع بعد أن يرفض حليفه اآلخر 
باسيل تأييده. وبني كليهما ميكن أن يرسو اخليار على مرشح آخر، 

حبسب توقيت االستحقاق.
وبقدر ما أن للحزب تأثيه املباشر يف قرار إجراء االنتخاب وموعده 
خصومه  مواجهة  يف  الصدامية،  أو  التوافقية  الشخصية  واختيار 
الرئاسة،  معركة  إدارة  على  املتفقني  وغي  املشرذمني  وحلفائه 
عليه  يوافق  ما مل  حليفه.  مع  عالقته  داخلي يف  استحقاق  لديه 
سابق  مع  اليوم  عليه  يوافق  لن   ،2016 عام  استحقاق  بري يف 
التصميم على عدم السماح بتكرار جتربة أنهكته قبل الكالم عما 
فعلته يف الوضع الداخلي. يكرر بري ضرورة التوافق على رئيس 
جديد، وموقفه حيتمل أوجهًا عدة. فعلى من يقطع الطريق للمجيء 
برئيس جديد؟ على حزب اهلل لعدم تكرار جتربة انتخاب عون فال 
بتقديم مناذج غي  املعارضة  على  أم  مكلفة،  خيارات  على  يقدم 
الرئاسي  لالستحقاق  والعربية  الغربية  الرعاية  على  أم  مقبولة، 
تنشيط  بإعادة  تتعلق  عامة  وسياسية  رئاسية  عروض  الستدراج 

احلركة الداخلية وال سيما ماليًا واقتصاديًا؟
من الصعب جتاوز دور حزب اهلل يف املعركة الرئاسية، مهما كانت 
التحديات اليت يواجهها داخليًا. ميلك التوقيت، والقرار، واالسم. 
لكن القدرة يف ظل توازنات اجمللس النيابي احلالي ال جتعله يأتي 

اىل  فالتسوية حتتاج  هنا وهناك،  أصوات من  برئيس من دون 
شريك، ومن سيقدم على شراكته، إال إذا كانت هناك نية لرئيس 

مواجهة. وحينها، لن تكون الرئاسة وحدها على احملّك.
الثنائّية الشيعّية: فرادة احللف يف البيت الواحد

الكالم عن دور حزب اهلل وحده يف املعادلة الرئاسية قد يكون 
جمحفًا يف حق الثنائية الشيعية اليت فرضت نفسها منذ الثمانينيات 
مع صعود دور حركة أمل والرئيس نبيه بري يف احلياة السياسية، 
إثر تغييب اإلمام موسى الصدر. لكّن االعرتاف بدور بري، رئيسًا 
للمجلس وزعيمًا شيعيًا، يعكس دوره كأحد شركاء حقبة الوجود 
السوري إىل جانب الرئيس رفيق احلريري، وحتّوله إىل واحد من 
كبار املؤّثرين يف احلياة السياسية وانتخابات رئاسة اجلمهورية، أو 
التمديد للرئيسني الياس اهلراوي وإميل حلود، وصياغة قوانني 

انتخابات تلك املرحلة.
يف املقابل يأخذ دور حزب اهلل يف رئاسة اجلمهورية بعدًا آخر، ألنه 
يشكل مرآة تنامي النفوذ الشيعي، وقوة حزب اهلل يف املشهد 
ومقّررًا  منفردًا  العبًا  كبي  حد  إىل  وحتوله  واحمللي،  اإلقليمي 
رئيسيًا ليس يف اختيار الرئيس فحسب، بل يف تسهيل أو عرقلة 
العام  نفوذه  عدا  شّلها،  أو  احلكومة  بتشكيل  أسوة  االنتخابات 

املتنامي يف مفاصل احلياة السياسية واملالية واألمنية.
لكن، تبقى للثنائية الشيعية خصوصيتها على مدى سنوات ما بعد 
اقتتال  نواح كثية من  تبّدلت وتغّيت يف  الطائف، وإن كانت 
داخلي إىل تسويات يومية ومن ثم إىل حلف سياسي داخلي وتوّزع 
أدوار، جعل من الثنائية حالة فريدة يف ظل زعاميَت بري واألمني 

العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل.
كّرس الثنائي ما مل يكّرسه احللف الثالثي املاروني الذي انفرط 
على  وتفّوق  اللبنانية.  اجلبهة  حال  كما  طوياًل،  يعّمر  ومل  عقده 
نية املوزعة مناطقيًا قبل أن تنحصر يف زعامة عائلة  األدوار السُّ
من  أعلى  مستوى  على  بزعامة  الشيعية  الطائفة  فطبع  احلريري، 
سياسية  عائالت  مع  الشيعة  عرفها  اليت  املناطقية  الزعامات 
كاألسعد واخلليل يف صور وعسيان يف صيدا وعمار يف بعبدا 
ومحادة يف بعلبك - اهلرمل، أو االحزاب العقائدية اليت حصدت 
مجهورًا واسعًا هلا قبل صعود الثنائي. بدا دور بري منفردًا منذ 
الثالثي إىل جنيف  االتفاق  احلوارية، من  املؤمترات  مشاركته يف 
ولوزان ومن ثم يف الطائف. وحني انُتخب رئيسًا للمجلس النيابي 
ترمجة  يف  املستوى  هذا  على  األول  التحول  عكس   ،1992 عام 
صعود الطائفة الشيعية يف هيكلية النظام، مبا هو أبعد من العرف 
الذي وّزع الرئاسات الثالث طائفيًا. عام 1992 دخل حزب اهلل إىل 
احلياة الربملانية ولو مع بقائه حتت جناح بري، باملعنى السياسي 
العام، حني كان سالح املقاومة هو املتقدم يف املشهد يف حروب 
متتالية مع إسرائيل. تدرجييًا حتول احلزب إىل نّد لربي يف الوسط 
الشيعي كما السياسي. ال ميكن تأريخ متى صارت لعبارة »الثنائي 
الشيعي« رمزيتها وحضورها، يف ظل الوجود السوري أو بعده. 
لكّن الثنائي حّول العبارة إىل حالة واقعية سواء استخدمها خصومه 
حتديد  مبعنى  ديين،  بتعبي  ارتبطت  أنها  سيما  وال  حلفاؤه،  أو 
قبل  االحتقان  لتخفيف  يلتقي  الثنائي  الشيعية:  الثنائي  هوية 
حياور  والثنائي  مجهوريهما،  بني  النيابية  أو  البلدية  االنتخابات 
والختيار  التعيينات،  عقبات  لتذليل  ويسعى  احلكومة،  لتأليف 
ومن  ونصراهلل  بري  بني  أواًل  يتحول  والثنائي  اللوائح،  مرشحي 
ثم إىل ممثليهما فيصبح لقاء علي حسن خليل وحسني خليل مع 
الثنائي كلها شهر  حدثًا. مل تكن سنوات  أو خصم  حليف  طرف 
املصلحة  قابعة حتت سقف  اجلمهورين ظلت  لكّن خالفات  عسل، 
العليا اليت حّتمت أن يتناوب الطرفان على تدوير الزوايا وختفيف 
الشروط الداخلية. يتقدم دور بري يف الساحة العامة، فيحاور يف 
ويتقدم  رئاسية،  شروطًا  نصراهلل  يفرض  حني  احلكومة  تشكيل 
بري  يستقبل  الغاز حني  استخراج  احلزب يف وضع شروط  دور 
موفدي الواليات املتحدة ويضع أطر التفاوض غي املباشر. يرفع 
حزب اهلل سقف املواجهة مع خصومه حني يكون بري يفاوضهم، 
يف اجمللس النيابي وخارجه. يهاجم حزب اهلل دواًل عربية فيلعب 
بري دور املهّدئ الذي يرسل رسائل إجيابية. لكن يف كل ذلك 
املشهد بقي حزب اهلل ملتزمًا بعدم خوض صراع مع احلركة وعدم 
املّس مبوقع رئاسة اجمللس مهما بلغت طموحات بعض الشخصيات 

القريبة منه.

كرّس الثنائي ما لم يكرّسه الحلف الثالثي املاروني الذي انفرط عقده 
ولم يعمـّر طوياًل كما حال الجبهة اللبنانية

االختالف  أوجه  من  واحدًا  عون  ميشال  العماد  انتخاب  يكون  قد 
اجلذري بينهما، والذي مل يراع احلزب فيه رغبة بري. حني وقف 
رئيس اجمللس يف جلسة انتخاب عون، كان يتصرف عالنية شاهرًا 
سعد  الرئيس  مع  اهلل  حزب  بها  قام  تسوية  على  موافقته  عدم 
احلريري. غلبت التسوية السنية - الشيعية - املارونية اجلزئية على 
االنتقادية  اختيار عون. وظل بري يوجه رسائله  ممانعة بري يف 
يد  يكن يف  مل  عون  انتخاب  التسوية.  على  وافق  من  كل  إىل 
الثنائي وال صنيعته، إال أن بري مل يتخل عن إطار الثنائي يف 
مواجهة تداعيات العهد وخالفاته، من دون أن يلني حلظة واحدة 

يف خصومة العهد والتيار الوطين احلر.
ال يقتصر عمر الثنائي على ثالثني سنة منذ عام 1992، بل على 
سنوات قليلة قبلها. وقد ال جند لدى الطوائف حاالت مماثلة طال 
فيها عمر أي حتالف أكثر من بضع سنوات. وبقدر ما ملاضي الثنائي 
من ثوابت يبقى مستقبله رهن كثي من املتغّيات داخل الطائفة 

الشيعية وخارجها، وارتداد ذلك على كل املشهد الداخلي.
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حبضور سياسي ودبلوماسي وديين وثقايف وإجتماعي الفت

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية يقيم حفل 
عـشاء حاشـدا ملرور 58 عـاماً عـلى تأسـيسه

االسالمية  للمجالس  االسرتالي  االحتاد  أقام 
)AFIC( حفل عشاء حاشد مبناسبة مرور 58 عاما 
على تأسيسه، وذلك مساء السبت املاضي يف 
األول من تشرين األول اجلاري يف ستامفورد 

بالزا أوتيل يف ماسكوت.
حضر احلفل وزير التعددية الثقافية واملسنني 
دومينيك  الوالية  رئيس  ممثال  كوري  مارك 
الوزير  شوبريدج،  ديفيد  السيناور  بريوتيت، 
داميان تودهوب، السيناتور شوكت مسلماني، 

ليندا  النائب  رادوك،  فيليب  السابق  النائب 
بافلوفسكي،  ألكسي  روسيا  سفري  فولتز، 
سفري أذربيجان راميل غوربانوف، سفري البوسنة 
من  العديد  اىل  موفتيك  كمال  وهريزجيوفينا 
عبد  الشيخ  السرتاليا  األكرب  املفيت  القناصل، 
القدوس األزهري، الشيخ مالك زيدان، الشيخ 
خالد طالب والعديد من األئمة وقادة اجملالس 
الواليات  سائر  من  توافدوا  الذين  االسالمية 
واملقاطعات للمشاركة يف حفل العشاء، اضافة 

جمتمع  وقادة  بلديات  واعضاء  رؤساء  اىل 
االعالم  ومن  وثقافية.  اجتماعية  وفاعليات 
الزميل أنطونيوس بو رزق رئيس حترير جريدة 
امليدل ايست هريالد والزميلة إهلام حافظ من 
راديو تو أم إي والزميل سّيد جعفر حسني من 

.AMUST صدى الوطن وضياء أمحد من
عّرف احلفل املدير التنفيذي األول لالحتاد قيصر 
طراد بلباقته املعهودة وقدم الشيخ مالك زيدان 

الذي افتتح احلفل بآيات من الذكر احلكيم.

النائب والوزير  السابق فيليب رادوكالوزير داميان تودهوبالوزير مارك كوريالدكتور راتب جنيد

مفتي اسرتاليا األكرب الشيخ عبد القدوس األزهريالسيناتور ديفيد شوبريدجالسيناتور شوكت مسلمانيالنائب ليندا فولتز

املدير التنفيذي األول لالتحاد قيصر طرادالشيخ مالك زيدان

د. جنيد، الوزيران كوري وتودهوب، السيناتور شوبريدج، النائب والوزير السابق فيليب رادوك، النائب 
فولتز، املفتي األزهري، محمود يوسف، عبد اهلل الشامي، محبوب علي، أحمد طالب وحضور
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االسرتالي  االحتاد  رئيس  الكالم  على  وتعاقب 
للمجالس االسالمية )AFIC( الدكتور راتب جنيد 

)الكلمة أسفل النص(.
كوري  مارك  الثقافية  التعددية  وزير  تكلم  ثم 
حيث  بريوتيت،  دومينيك  الوالية  رئيس  ممثال 
ذكر عدد اجلنسيات االثنية يف اسرتاليا وكيف 
أسرار  يثري اسرتاليا وهو من  التعدد  ان هذا 
بالدور  منوها  الدولي،  اجملتمع  يف  جناحها 
للمجالس  االسرتالي  االحتاد  يلعبه  الذي  الكبري 
االسالمية، بقيادة رئيسه الدكتور راتب جنيد، 
يف تعزيز النسيج االجتماعي والديين والثقايف 

بني كافة فئات اجملتمع االسرتالي الواسع.
السيد داميان تودهوب، فقد  املالية  أما وزير 
فضيلة  اإلحتاد  واإلفتاء يف  الدعوة  مدير  شكر 
مواضيع  يف  دراساته  على  طراد  حممد  الشيخ 
امليسر  أضرار  من  والتوعية  اإلسالمي  التمويل 
وغريها من رسائل علمية قيمة قدمها من خالل 

منصبه يف اإلحتاد.  
ويف كلمته، استنكر السيناتور دافيد شوبريدج 
اهلجمات اهلمجية على األقليات يف اسرتاليا من 

قبل اليمني املتطرف.
بدوره شجع عضو اجمللس التشريعي يف والية نيو 
ساوث ويلز السيناتور شوكت مسلماني أعضاء 
األحزاب  يف  االخنراط  على  اإلسالمية  اجلالية 
السياسية ليكون هلم وزن وفعالية ويكونوا يف 

مقدمة معاجلة سوء التفاهم العرقي.
ويف كلمته، أشار النائب والوزير السابق فيليب 
رادوك اىل أن تعددية اسرتاليا هي أحد عوامل 

السالم واالستقرار يف البالد.
عبد  الشيخ  األكرب  اسرتاليا  مفيت  مساحة  أما 
القدوس األزهري فذكر خطبة حجة الوداع حيث 
قال رسول اإلسالم حممد صلى اهلل عليه وسلم 
ألبيض  وال  أعجمي  على  لعربي  فضل  ال  أنه 
على أسود إال بالتقوى وأن الناس يف اإلسالم 

سواسية.

د.جنيد، املفتي األزهري، املشايخ  زيدان وأكسوي وأبو عيد، محمد برجاوي، عادل الحسن، خالد  الكردي، زبري سيـّد، 
السفري غوربانوف، عبد اهلل الشامي، راشد سليمان، بشري صوالحة، نضال حمزة، محمد املصطفى وفؤاد االشوح

الدكتور راتب جنيد، حافظ علم الدين، خالد علم الدين، أحمد برجاوي، محمود يوسف، عبد الرزاق الشامي، 
من اليمني: الدكتور راتب جنيد،  شفيق خان، فيليب رادوك وعادل الحسنعمر حميدة، سالم صربا، محمد طراد، محمود عبيد وزكريا حمدان

من اليمني: الدكتور راتب جنيد، الوزير مارك كوري، عمـّار ناصر والنائب والوزير السابق فيليب رادوك
من اليمني: املفتي األزهري، شفيق خان، الدكتور راتب جنيد، الوزير مارك كوري وفيليب رادوك

 الدكتور راتب جنيد والوزير مارك كوري يتوسطان شكيل أحمد، سيفاد باسيتش، عماد مشعل، خالد جنيد، 
محبوب علي، عمرو علي خان، وحيد حسني وعبد العزيز خان

د.جنيد، املفتي األزهري، الشيخان مالك زيدان ومحمد أبو عيد، محمد برجاوي،  خالد  الكردي، زبري سيـّد، 
راشد سليمان،   محمد املصطفى، أحمد طالب، سيـّد بخاري، قاضي صابر ومحبوب علي
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هذه  على  االحتاد  فولتز  ليندا  النائب  وشكرت 
اليت مجعت قادة وفعاليات من مجيع  املناسبة 

احناء اسرتاليا.
كلمة رئيس االتحاد الدكتور راتب جنيد

سياسيني  من  باحلضور  رحب  أن  بعد 
بلديات  واعضاء  ورؤساء  ودبلوماسيني 
الواليات  كافة  من  االسالمية  اجملالس  وقادة 
والثقافية  االجتماعية  وبالفعاليات  واملقاطعات 

ومبمثلي االعالم وبسائر الضيوف.. قال:
بكم  ومرحبا  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 

يف عشائنا السنوي الذي طال انتظاره.
أود أواًل أن أعرب عن تقديري للمالكني التقليديني 
وأقدم  الليلة،  معًا  عليها  جنتمع  اليت  لألرض 

حتياتي إىل شيوخهم يف املاضي واحلاضر.
رئيس  منصب  يف  أمامكم  أقف  أن  يسعدني 
 ،)AFIC( االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية
بي  ثقتهم  أسرتاليا  اليوم، حيث وضع مسلمو 
املشرف  املنصب  هلذا  وانتخبوني  أخرى  مرة 

الذين  وعائليت  زوجيت  تذمر  أثار  مما   - للغاية 
يريدون مين ختفيف العمل اجملتمعي حتى أمتكن 
ولكنهم  معهم،  الوقت  من  املزيد  قضاء  من 
العمل  ويقّدرون  يعذروني  نفسه  الوقت  يف 
واملسؤولية  به  اقوم  الذي  واالجتماعي  الديين 
االسالمية  اجلاليات  جتاه  عاتقي  على  امللقاة 
أسرة  إعطائي  على  إنين ممنت هلل  وأسرتاليا.. 

مجيلة وداعمة.
شرًفا  كونه  عدا  اجملتمع،  أجل  من  العمل  إن 
القيادة  تربز  كبرية  مسؤولية  هو  وامتياًزا، 
بشكل عام للعديد من األصوات اليت تطلب منك 

اإلصغاء هلواجسها واالهتمام بشؤونها.
التوازن  حتقيق  دائًما  جيب  املنصب،  هذا  يف 
القرار  اختاذ  بني  واالستماع،  التحدث  بني 
ختصيص  كيفية  الغالب،  ويف  واالستشارة، 
وقتك، ألنه ينبغي ان تنصت وتستمع للجميع.

واإلساءات،  االتهامات  معه  جيلب  موقع  إنه 
لذلك عليك ان تتعلم كيف تغفل وتسامح عند 

من اليمني: الوزير داميان تودهوب، الدكتور راتب جنيد والوزير مارك كوري

د. جنيد، إدريس عثمان، بيان محمد، محمد عثمان، عبد الجبار بو ضلعة، مجاهد عزام، محمد عاصي، عبد 
الوهاب علي، عبد القادر ماير، عبد الفتاح حسن

الوزير داميان تودهوب، الدكتور راتب جنيد والوزير مارك كوري يقدمون هدية تقديرية للمفتي األزهري
الدكتور راتب جنيد والوزير مارك كوري يتوسطان سيـّد جعفر حسني وسـيـّد بخاري وعبد الحنـّان هارون

الدكتور راتب جنيد مع الشيخني مالك زيدان ومحمد أبو عيد

الدكتور راتب جنيد مع الشيخ خالد طالب

الدكتور راتب جنيد وعقيلته منال، الوزير كوري، فيليب رادوك، شفيق خان، الزميلة الهام حافظ، أميـّة 
الربجاوي، نضال حمزة، شمس موسى، مريفت الذهبي وبعض األخوات
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إعادة انتخاب الدكتور راتب جنيد لوالية ثانية رئيسا لالحتاد االسرتالي 
للمجالس االسالمية AFIC يف أول انتخابات بعد تفشي وباء كورونا

منافسة  شهدت  انتخابات  يف 
انتخاب  اعادة  متت  قوية، 
الدكتور راتب  الرئيس احلالي 
كرئيس  ثانية  لوالية  جنيد 
للمجالس  األسرتالي  لالحتاد 
مبرور  احتفل  الذي  اإلسالمية 

58 عاًما على تاسيسه.
الذي  جنيد،  الدكتور  وقال 
منصب  طراد يف  قيصر  خلف 
أمام   ،2017 عام  الرئيس يف 
جتمع قادة املسلمني من مجيع 
يعتزم  إنه  أسرتاليا،  أحناء 
تكثيف اجلهود لتوحيد اجملتمع 
وقيادة املسلمني األسرتاليني 
ملشاركة أكرب يف مجيع اجملاالت 

اإلنتاجية للحياة األسرتالية.
بالتواضع  »أشعر  وأضاف 
لي  منحها  اليت  الثقة  جراء 

األسرتاليون،  املسلمون 
وسأغتنم الفرصة اليت توفرها 
فرتتي الرئاسية الثانية لتوحيد 
نفس  أعمل يف  بينما  جمتمعنا 
العالقات  حتسني  على  الوقت 
املسلمني  األسرتاليني  بني 

وغري املسلمني.«.
املنافسة  »يف  يقول  وتابع 
يف هذه االنتخابات، جلأ بعض 
والذم  القدح  إىل  خصومي 
لكسب األصوات. هذا االفرتاء 
خمالف لإلسالم بشكل صارخ، 
ويؤدي  وكاذب  أخالقي  وغري 
أنين  عكسية.  نتائج  إىل 
ناخبينا  كون  باالمتنان  أشعر 
قيم  وأيدوا  ذلك  شاهدوا  قد 
الصدق والنزاهة والعمل اجلاد 
اليت أعمل من أجلها. من أجل 

املصلحة العامة، وبغض النظر 
كلل  بال  سأعمل  االفرتاء،  عن 
داخل  الفصائل  الحتضان 

جمتمعنا  حتت قيادتي«.
قائال  جنيد  الدكتور  وختم 
أعضاء  اجلدد  زمالئي  »أهنئ 
عبد  هارون  التنفيذية  اللجنة 
حمبوب  الرئيس(،  )نائب  اهلل 
دمري  آدم   ، )سكرتري(  علي 
السيدة  الصندوق(،  )أمني 
أمني  )مساعد  آدم  صّديقة 
)مساعد  برجاوي  حممد  السر( 
وأعضاء  الصندوق(  أمني 
حجازي،  أمحد  الباقني  اللجنة 
وأمحد  نعمان  الوهاب  عبد 
مًعا  للعمل  أتطلع  إنين  طالب. 
الفضلى  املصلحة  أجل  من 

للجالية ولعائلتنا البشرية«.

 AFIC أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس الفيدرالي لـ
من اليمني إىل اليسار )أعلى(: اللجنة التنفيذية: محمد برجاوي، أحمد حجازي، أحمد طالب، دكتور راتب جنيد، محبوب علي، 

آدم دمري، صديقة آدم، عبد الوهاب نعمان ، ورئيسا مجلس نيو ساوث ويلز حسام الريس  وفيكتوريا عادل سلمان.
جلوسًا من اليمني إىل اليسار: رؤساء املجالس: إدريس عثمان، عمرو علي خان، زبري سيد، صدر الدين شودري، سيد بخاري 

وزياد جابر.

الضرورة.
 AFIC ان االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية
يف أفضل وضع له اليوم لتوحيد اجملتمع، لقد 
عمل االحتاد بهدوء على مدار الـ 58 عاًما املاضية 
لبناء هذا اجملتمع اجلميل والرائع وسوف استمر 
يف القيام بذلك بهدوء ما أمكنين ذلك وبقليل 
من الضجيج عند الضرورة. لدينا مسؤولية كبرية 
على عاتقنا والتوازن التالي الذي جيب إجياده 

هو متى تكون مرئًيا ومتى تكون غري مرئي.
شارك  املاضية،  اخلمس  السنوات  مدى  على 
بنشاط  االسالمية  للمجالس  االسرتالي  االحتاد 
الوطنية  القضايا  على  التعليق  ليس فقط يف 
تقديم  يف  أيًضا  ولكن  الرئيسية،  والدولية 
التقارير ملساعدة الربملان واألجهزة احلكومية يف 
سن قوانني أكثر عداًل وإدارة أفضل جملتمعنا. 
إننا نهدف إىل مواصلة هذا اهلدف النبيل. حنن 
وسعنا،  يف  ما  نساهم،  أن  ونريد  أسرتاليون 

لبناء اجملتمع األسرتالي وتعزيزه وحتسينه.
أخرًيا ، أود أن أشكر زوجيت، اليت كانت تدعمين 
اجملتمع  ودعم  ملساعدة  جهودي  يف  بقوة 
الوطين  الصعيدين  على  األوسع،  اإلسالمي 
والدوليـ إذ انه بدون دعمها، مل ولن أمتكن من 

حتقيق ما حققته.
بهذه الكلمات القليلة، أرحب بكم مجيًعا وأطلب 

منكم االستمتاع بعشائكم.
الدكتور راتب جنيد والوزير مارك كوري

الدكتور راتب جنيد وعقيلته السيدة منال مع السيدة أمية الربجاوي والسيدة الربجاوي والزميلة 
الهام حافظ ونضال حمزة ومريفت الذهبي وبعض األخوات

الدكتور راتب جنيد مع محمد برجاوي ورئيس الجمعية اللبنانية االسالمية حافظ علم الدين

الشيخ نصر اهلل الشعراني ومحمد املصطفى وحضور
الدكتور راتب جنيد والوزيران كوري وتودهوب وفيليب رادوك مع   محمود يوسف وعبد الرزاق الشامي وعمر حميدة وسالم 

صربا ومحمد طراد ومحمود عبيد وزكريا حمدان ونصر جيدة وعبد اهلل الشامي ومحبوب علي واحمد طالب
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الحسنى  البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

السالح املتطور.. والعرب

هل يوجد شعب يستطيع ان حيارب ضد السالح املّزود بقوة  
التكنولوجيا احلديثة؟ 

أو هل توجد دول  تستطيع الوقوف أمام البوارج احلربية يف 
البحر األبيض املتوسط ؟ 

قوة  هي  ما  جيهل  ال  احلروب  يف  الناجح  القائد  أن  يقال 
اعدائه، ويف الوقت نفسه يستطيع ان حيدد ما لديهم من 
قوة وجنود وعتاد وسالح حربي.. انطالقا من هذه النقطة 
جيب ان يأخذ قراره بإعالن احلرب او رفضها، ألنه يعلم  عن 
جيشه وقوته وما لديه من عتاد ان كان ضعيفا يف العتاد 
واجلنود، او انه يستسلم لألمر الواقع او حيارب كي ميوت مع 

جنوده من أجل الدفاع عن الوطن وعن األرض وثروتها.
 فهل يوجد لدى العرب اي معرفة وافرة او مقارنة بالنسبة 
للسالح النووي من غواصات تدمرية ال مثيل هلا، وأساطيل 

نووية وصواريخ عابرة للقارات؟ 
حنن نعلم أن األساطيل احلربية يف املتوسط قد ازداد عددها 
ان  يستطيع  أحد  ال  اذ  األيام،  هذه  يف  جدًا  كبري  بشكل 
بالتكنولوجيا  مزوّدة  إنها  حيث  من  اإلطالق،  على  جيابهها 
هو  فما  احلروب..  يف  املتفوق  النووي  والسالح  احلديثة 
اليت  اجلبارة  القوة  هذه  عظمة  من  عربية  دولة  كل  موقف 
حتمل العتاد واألسلحة الفّتاكة بآالف املليارات من الدوالرات 
اليت متلكها عدة دول كربى بالنسبة هلذه األساطيل العمالقة 
النووي  الصاروخي  والنظام  الليزر  أشّعة  بواسة  واملدمرة 
عربية،  دولة  كل  أمام ساحل  يرسو  الذي  للقارات،  العابر 
من أجل حفاظ هذه الدول الكربى على مصاحلها اخلاصة، يف 
النفط، خاصة وان  منطقة هلا فيها جتارتها وحصتها  من 

هذه املنطقة تعترب األغنى يف العامل بالثروات الطبيعية.
إن الدول الكربى تتبع سياسة العصا واجلزرة فيى تعاملها 
العربية فكل دولة حتاول ان تتمرد على  مع دول املنطقة 
والوعيد  التهديد  عصا  هلا  تهز  أوامرها  وتعصى  تعليماتها 
من دون إعتبار وال أحرتام وال ثقة، لتنفيذ ما تطلبه منها 
يف اطار حماصصة الدول الكربى واالتفاق فيما بينها على 

املنطقة العربية.
 فالدولة اليت ترفض وجود الدول الكربى يف املتوسط يتم 
االنتقام منها، وكل جهة او دولة ال ترضخ لألوامر املفروضة 
الضربة  وحتت  املاهر،  الصياد  أمام  طريدة ضعيفة  تصبح 
االذعان  سوى  املنطقة  دول  على  فما  ولذلك  القاضية.. 

والرضوخ والتنفيذ وعدم االعرتاض.
لكن من يستطيع ان يعرتض ويقف أمام هذا التنني والشبح 
العمالق وهذه القوة اجلّبارة واخلفية جبنودها وعتادها، ومن 
املمكن ان يصبح الشرق العربي حقل جتارب لألسلحة النووية 
والثقيلة وتصبح األرض الغنية بثرواتها الطبيعية فارغة من 
شعبها الذي كان متشعبًا وجمزأ وحمارًبا وضعيًفا، السبب غري 
جمهول لنا ، ألنهم عاشوا ضمن قانون تقسيم الدول العربية 
ابتدأ  الذي  التقسيم  مثل  وضعيفة  كونتونات صغرية  اىل 
يف القرن التاسع عشر هو الذي نراه ونعيش فيه يف هذه 
األيام البائسة، وايضًا قسموا الشعوب ورمسوا هلا حدودا 
واحلدود  األرض  أجل  من  حروب  يف  تبقى  كي  اصطناعية 
والدين واحلزب  واالعتداء على بعضها، لكي تبقى يف عزلة 
البعض، وال توجد اي روابط وطنية وحضارية  عن بعضها 
منها  توافرت، جلعلت  لو  الروابط، فيما  بينها.. هذه  فيما 
قوة عاملية تفرض وزنها ووجودها وحترتم شعبها وعلمها، 

بعيدة عن العقيدة والعشرية واحلزب والدين.

مصاٌب باملسافة 
يستعنُي
بدرٍب  

ال يضيء وال حينُي
غريٌب 

تاه يف ماضي احلكايا
فأوصلُه 

إىل غده اجلنوُن
حتّمله اجلهات 

سراب رؤيا
وينقله  

على رمٍل سفنُي
يتيُم الفكر 

تطويه املنايف
وتشرُب 

خنب قّصته الّسجوُن
فال وصَل احلقيقة 

يف عالها
وال ابتّلت 

بفكرته الظنوُن
هو ابن احلرب 

كم شهد املراثي
ونسل احلّرب 
أشالٌء وطنُي

تأّمل 
يف مرايا الغي  روحًا

يشّيعها الّتجاهل 
والّسكوُن

فأدرك أّنه مْيتٌٌ 
ولكْن

تقّمص مثلُه 
يف ما يكوُن

هو الالمنتهى   
فيه ويبدو 

بأّن خرافة  املوتى   
يقنُي

محمد عامر األحمد  - سورية

فـي الـبعيد 
وحنن ننتهي من قراءة كتاب »خطوٌط و ألوان« للدكتور رغيد 
فرجنية  بسام  األستاذ  مع  متامًا  متفقني  أنفسنا  النّحاس، جند 
عندما جنده  األمريكية،  املتحدة  الواليات  جامعات  احملاضر يف 
مجيل  كتاب  إنه  األخري  غالفه  على  نشر  له  تقييم  يف  يؤكد 
وممتع، و ال يستطيع القاريء أن يرتكه جانبًا بعد قراءة سطره 
األول، و هو كذلك وثيقة أدبية وسياسية و إجتماعية وشخصية 

هامة، كتبها أديٌب ومفكر مرموق.
بـ  »كلمات« يف سدني  الصادر ضمن منشورات  الكتاب  هذا 
الثالث  النثري  الكتاب  هو  الوسط،  القطع  من  صفحة   290
وشرر«  »طلٌّ  اجلميلني  النثريني  كتابيه  بعد  النّحاس  للدكتور 
و »نصوٌص عادّية«، وقد ضم بني طياته 66 نصًا ، وكان من 
النّحاس  عائدة  عمته  إىل  كتابه  املؤلف  يهدي  أن  الوفاء  باب 

اليت حتبه كثريًا.
تستوقفنا يف مدخل الكتاب عبارة عميقة املعاني مجيلة الدالالت 
دونها املؤلف على صفحة مستقلة وقال فيها »من ال يقرأ بني 
بعد ذلك متهيد  يطالعنا  ثم  النص«،  روح  ُيضّيع  السطور قد 
أن  إىل  باإلشارة  يستهله  االنطالق«،  »نقطة  بعنوان  للكتاب 
هذا الكتاب جيمع كسابقيه بني املقاالت والقصص القصرية 
والنصوص، بهدف توظيف خمتلف و سائل التعبري يف ظل أفكاره 
يف مرحلة معينة، سواء كانت هذه األفكار انطباعات عن املرحلة 

الراهنة، أم أصداء لتجارب من أّيام الطفولة والشباب.
تأتيه  منها  الكثري  أن  يقول  نصوصه،  والدة  كيفية  وعن 
ضاحيته  يف  اليومية  الصباحية  مبسريته  يقوم  وهو  فكرتها، 
املتميزة بهضابها، وكثرة أشجارها ونباتاتها وطيورها وزواحفها 
وحشراتها وثديياتها، يضاف إىل ذلك ما أبدعته أيادي السكان 
يغذي  إذ  عليها،  احلياة  ألوان  وإضفاء  حدائقهم،  يف ختطيط 
هذا احمليط النقاء الفكري، ويسهم يف قدح الفكرة األساس، 
ويتجلى ذلك بوضوح أن كثريًا من اخلطوط اليت ستنتقل فيها 
مع  تتناسب  بألوان  مكتسية  تأتي  للتواصل  لغة  إىل  األفكار 
شكلها واجتاهها. فكل خط يبدأ بنقطة، وكل مساحة لون تبدأ 

بنقطة. نقطة االنطالق اليت يبين عليها.
وال خيفي علينا أن هذا التشابك الذي يرتاءى له جيعله يطيل 
اإلسراع يف  إىل  أخرى  ناحية  من  يدفعه  و  ناحية،  من  املسري 
ذاكرته،  من  تفلت  أن  قبل  األفكار  ليدون  مكتبه  إىل  العودة 
نعلم  ال  ولكن  عشناه،  أننا  جيدًا  نعلم  كحلم  هباًء  وتذهب 

تفاصيله.
هلواجس  انعكاس  هي  بنظره،  األحالم  أن  يؤكد  جنده  وهنا، 
النفس نسرتجع من خالهلا أحداثًا مضت، منها ما أسعدنا و ال 
زال يسعدنا، ومنها ما أقلقنا وال زال يقلقنا، وكثريًا ما نرى 
هذه األحداث خمتلطة زمنيًا أو مكانيًا، أو تأتينا منتقاة من عدة 
أحداث خمتلفة فنرّكبها يف قصة جديدة. ورمّبا حناول يف كثري 
من تركيبنا وضع مشاعرنا قيد االختبار لنرى إن كنا سنصل إىل 

حقيقة معينة.
إال انه يرى من جانب آخر، أن القصة يف بعض األحيان تصبح 
حدث  أنها  نعتقد  جيعلنا  بشكل  حصل  أن  سبق  ملا  مغايرة 
مستقبلّي، بل أن لنا القدرة على التنبؤ مبا سيحدث، وهذا ما 

يبعث الرعب أو األمل يف النقس وفق نوع املشاهدة.
ويصف الدكتور النّحاس هذا بأنه مسرح العقل الباطن، يصول 
فيه وجيول، وحنن يف حالة غيبوبتنا املؤقتة ، و يؤكد أنه مثل 
غريه، ينسى معظم األحالم ويتذكر قليلها، لكنه يستمتع بها 
كثريًا على اختالفها، وال ترعبه مهما بلغت وحشيتها، بل يستمد 

منها مادة للكتابة.
كما يؤكد أنه إذا استثنى مرحلة بداية الطفولة، اليت يغيب عنه 
انه استيقظ برعب بسبب حلم  كثري من تفاصيلها، ال يتذكر 
معني سوى مرة واحدة طيلة حياته، وانه من الطريف أن احللم 
مل يكن عن وحوش حتاول التهامه، أو سجان يضربه باحلديد 
والنار، وال عن مسلح حياول قتله، أو جمرم يتعرض لعائلته، 
اليت كانت  واأللوان  اخلطوط  احللم جمرد جمموعة من  بل كان 
ترتاقص وفق تشكيالت هندسية منتظمة على غاية يف الدقة 
والتناسق واجلمال، ومع ان احللم مل تدم مشاهدته سوى عشرين 
ثانية، فانه استيقظ بعدها جالسًا يف فراشه وهو يرجتف رعبًا 

وعجبًا وحريًة.
وهو إذ يرى أن هذا احللم ميكن تفسريه بعشرات الطريق، فانه 
يرى من جانب آخر أنه من الصعب عليه أن يوضح كيف للوحة 

فنية مجيلة استمتع بها، أن تدفعه لردة فعل من الذعر.
وإذ خيتتم الدكتور النّحاس »نقطة االنطالق« بالتأكيد على أن 
ذكرى ذلك احللم مل يربح خميلته منذ عشرات السنني إىل اليوم، 
جنده يتساءل هل ان ذلك احللم كان النذير األول يف ترشيده 
إىل أنه ميكن أن يعرب عن تفاصيل أفكاره باخلطوط واأللوان؟ 
هل هلذا العصر الرقمي تأثري على استعماله لـ »اخلطوط«؟ وهل 
األلوان تلح يف ذهنه كما تلح لوحات فناني عصر النهضة؟ هل 
هي هوايته يف التصوير اليت جعلته يتخذ خطًا معينًا اللتقاط 
لوحة بكل ألوانها الطبيعية؟ أم ألنه أحب التصوير الفوتوغرايف 

بالكلمات؟

 خالد الحّلي

»خطوٌط و ألوان« جديد الدكتور 
رغيد النّحاس
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تــتمات

رئاسة اجلمهورية: مالحظات لبنان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العرضالذيقدمهالوسيطاألمريكيآموسهوكشتاين«.
ولفتتإىلأّن»هذهاملالحظاتتضمنحقوقلبنانيفالتنقيب
االقتصادية املنطقة احملددةيف احلقول والغازيف النفظ عن
اخلالصة،كماانهذهاملالحظاتمتنعأيتفسرياتالتنطبقعلى
االطارالذيحددهلبنانلعمليةالرتسيموخاللاملفاوضاتاليت

استمرتاشهرا«.
واإلجراءات البالد يف األمنية األوضاع وسليم، عون حبث كما
اليتيتخذهااجليشللمحافظةعلىاالمنواالستقراريفالبالد،
والصحية احلياتية العسكريني حاجات اىل البحث تطرق كما

والرتبوية.
مسؤولني ثالثة عن  نقالاً أفاد، قد »أكسيوس«، موقع وكان
إسرائيليني،بأّن»أهمتغيرييفمسودةاالتفاقالذيطالببه

لبنانيتعلقباالعرتافبـ»خطالعوامات«كحدوددولية«.
ولفتاملسؤولوناالسرائيليونإىلأّن»إسرائيلقامتبرتكيب
والذي أميال، ثالثة طوله يبلغ الذي العائمة العوامات خط
املتوسطبعد األبيض البحر إىل الناقورة رأس ميتدمنساحل
انسحابهاأحادياجلانبمنلبنانيفعام2000،وكاناالعرتاف
بـ»خطالعوامات«مصلحةأمنيةرئيسيةإلسرائيلومطالبهايف
مهم العوامات« »خط »تثبيت أّن إىل أشاروا كما احملادثات،

للغايةألسبابأمنية«.
ونقلتاملوقععناملسؤولنياإلسرائيليني،أّنالوسيطاألمريكي
آموسهوكشتاين»أبلغالقادةاللبنانينيأنإسرائيلمستعدة
للتنازلعنأشياءكثرية،ولكنليسموقعخطالعوامات،الذي

سيتحولإىلحدوددوليةمتفقعليها«.

بو صعب
اىلذلك،أّكدنائبرئيسجملسالنوابالياسبوصعب،يف
حديثلوكالة»رويرتز«،»أنينالأزالعلىاتصالمعالوسيط
هوكتشاين آموس البحرية احلدود ترسيم عملية يف األمريكي
مع البحرية احلدود اتفاق العالقةيف املشكالت كلساعةحلّل
اأّنه»مّتإجناز90%مناالتفاق،لكننسبة%10 إسرائيل«،معلناً

املتبقيةهياحلامسة«.
ويفوقتسابقمنيومأمساألولاخلميس،،أفادت»القناة
13«اإلسرائيليةنقالاًعنمسؤولسياسيإسرائيليبارز،بأن
»رئيسالوزراءاإلسرائيلييائريالبيدُأبلغبتفاصيلالتغيريات
اجلوهريةاجلديدةاليتيسعىلبنانإىلإجرائهايفاتفاقترسيم

احلدودالبحريةبنيالبلدين،وأمرفريقالتفاوضبرفضها«.

نتانياهو
بدوره،اعتربرئيسالوزراءالسابقبنيامنينتانياهو،أنه»فقط
الضغطالشديدالذيمارستهأناوأصدقائيجعلرئيسالوزراء
يائريالبيدينسحبمناتفاقيةاالستسالممعلبنانيفالوقت

احلالي«.
وشددعلىأن»إسرائيلحباجةإىلقيادةخمتلفة،رئيسوزراء
التهديدات«، الضغطوالينثينيفوجه متمرسوقوييقاوم
وأردف:»لنندعإسرائيلتستسلملألمنيالعامحلزباهللحسن

نصراهلل«.
من الغاز ستنتج »إسرائيل أن كبري، اسرائيلي مسؤول وأكد
منصةكاريشبأسرعماميكن،وإذاحاولحزباهللأوأيشخص
أوتهديدنا،فستتوقفاملفاوضات آخراإلضرارمبنصةكاريش
علىاخلطالبحريعلىالفور،وسيكونعلىاألمنيالعامحلزب
عدم سبب اللبنانيني للمواطنني يشرح أن نصراهلل حسن اهلل

امتالكهمملنصةغازومستقبلاقتصادي«.

هوكشتاين: االسرائيليون رفضوا بعض املالحظات
اللبنانية، الرئاسة من مصدر عن  نقالاً »احلدث«، قناة أفادت
بأّن»الوسيطاالمريكييفعمليةترسيماحلدودالبحريةاجلنوبية
آموسهوكشتاينيقولإناإلسرائيلينيرفضوابعضاملالحظات

اللبنانية،ومليرفضوااالتفاق«.
»الرفض أّن إىل للقناة، لبناني مسؤول أشار السياق، ويف
أّنه معترباًا االتفاق«، على يؤثر ولن انتخابي، كالم اإلسرائيلي
»ُيتوقعتوقيعاالتفاقمعإسرائيلدونإشكاالت،ورفضتل

أبيبحلفظماءالوجهفقط«.
بأّن»لبنانمل وكانقدأكدمسؤوللبنانيلوكالة»رويرتز«،
اتفاق إسرائيلّيااًرمسّيااًبشأنطلباتتعديلمسّودة رّدااً  يتلقَّ
اإىل»أننانريدمعرفةما ترسيماحلدودالبحريةاجلنوبية«،مشرياً

إذاكانالرفضنهائّيااًأوميكنالتفاوضبشأنه«.
رويرتز

نقلتوكالة»رويرتز«عنمسؤولأمريكيان»لبنانوإسرائيل
يفمرحلةحامسةيفمفاوضاتترسيماحلدودالبحريةاملشرتكة

بينهما«،مشرياإىلأن»الفجواتتقلصت«.
من أن ونعتقد حل إىل بالتوصل ملتزمني زلنا »ما  وأضاف:

املمكنالوصولإىلتسويةدائمة«.

باسيل
ويفاالطارالرئاسي،إعتربرئيسالتيارالوطيناحلرالنائبجربان
باسيل،خاللمؤمترصحايف،عقدهأمساألول،حول»االولويات

الرئاسية«،أنه»يفالوقتالذيتتبارىفيهالقوىالسياسيةيف
الوطيّن التّيار فإن اجلمهورية، لرئاسة املرشح مواصفات حتديد
احلّريقاربإستحقاقالرئاسةاألوىلإنطالقااًمنمفهومهللدستور
السلطة أناط الدستور أن إدراكنا ومع وموقعه، الرئيس ولدور
العامة السياسة وضع صالحية ومنحه الوزراء مبجلس اإلجرائية
وحدة ورمز الدولة رئيس هو اجلمهورية، رئيس فإن للدولة،
الوطن،ويسهرعلىاحرتامالدستوروالوحيدالذييؤديالقسم،
أيأنهمدعولتحديدمواقفهمنالقضاياالوطنيةبغّضالنظرعن

حدودصالحياته«.
على »احلفاظ ضرورة أكد والدفاعية، اخلارجية السياسة ويف
ووضعإسرتاتيجيةدفاعية السيادةومحايةاحلدودواحلقوقكاملةاً
تكونالدولةاملرجعاألساسفيها،احلفاظعلىعالقاتلبنانمع
اخلارجوتطويرها،وحتييدهعنالنزاعات،حتقيقسريعلعودةآمنة

للنازحنيالسورينيوالتمّسكبعودةالالجئنيالفلسطينيني«.
»التمّسك باسيلعلى والشراكة،فشدد الوطين التوازن أمايف
اساسي ميثاقي كشرط اجلمهورية لرئيس التمثيلية بالقاعدة
صّحة حيفظ انتخابي قانون على احلفاظ دوره، على للحفاظ
املباشر بالتمثيل املنتشرين وحق الفعلية، باملناصفة التمثيل
جاء الدوائراملخصصةهلمكما وباملشاركةترشيحااًوإقرتاعااًيف
يفالقانون«،وأضاف:»لتثيبتقاعدةإحرتامالتوازنوالتمثيل
النيابيوالشراكةالدستوريةيفتشكيلاحلكومات،إحرتامالتوازن
الوطينيفاإلدارةالعامةعلىقاعدةالكفاءةعمالاًباملادة95من
الوطنية امليثاقية بـ«إحرتام تتمثل التيار رؤية وأكد الدستور«،
بني واملتوازنة التامة الشراكة قاعدة على السلطات تكوين يف
املسيحينيواملسلمنيورفضتكريسأيموقعأليطائفةيف
املناصبالوزاريةومنعأيإستغاللملبدأامليثاقيةبهدفالتعطيل

التعسفيلعملالسلطات«.
للتيار الرئاسية األولويات أن باسيل أكد اإلنهيار، معاجلة ويف
توّحد املالي للتعايف متكاملة »خطة املرشح لدى يكون أن هي
سعرالصرفوتعيدهيكلةاملصارف،تنصعلىإستعادةاألموال،
وتشتملعلىتوزيععادلومتناسبللخسائرمعاحلفاظعلىحقوق
صندوق إنشاء تتضّمن وخطة منهم، الصغار  خاصةاً املودعني
إئتمانيإلدارةوإستثمارأصولالدولة،العملعلىاقرارالقوانني
تأسيسااً املسؤولّيات وحتديد اجلنائي التدقيق إجناز اإلصالحية،
لنظاماحملاسبةوالعدالة،باإلضافةاىلإصالحاملاليةالعامةبإنهاء
التدقيقيفاحلساباتاملاليةوقطوعاتاحلساباتوفقااًللدستور،
وبإقرارموازناتفعليةبأبعادإقتصاديةتنمويةوإجتماعيةالجمّرد
للعجز، تدرجيي تصفري للهدر، وقف فيها يكون أرقام، توازن

معاجلةالتهّربالضرييب،اصالحالنظاماجلمركي«.
ويفاإلصالحالسياسيواإلداري،يريدالتيار»عقدطاولةحوار
الوطين، الوفاق وثيقة تنفيذ اىل استنادااً النظام لتطوير وطين
معاجلةالثغراتواالختالالتيفالدستور،إقرارالالمركزيةاإلدارية
لألحوال مدني قانون واقرار الطائفية إلغاء عة، املوسَّ واملالية
الشيوخ جملس وانشاء املدنية، الدولة اىل وصوالاً الشخصية؛
علىاساساالرثوذكسيتتمحورتشريعاتهحولاملسائلالكيانية،
قانونعصريلألحزاب،تنقيةاإلدارةمنشوائبالتوظيفالزبائين
واعادةهيكلةالقطاعالعام،اإلنتقالاىلاحلوكمةالرشيدةواحلكومة

اإللكرتونية،وإقرارالشباكاملوحدللمعامالت«.
عصري قانون »إقرار ضرورة التيار رؤية يف القضاء، ويف
إلستقالليةالقضاء،إنهاءالتحقيقوإصداراألحكاميفجرميةإنفجار
املالية، اجلرائم املتورطنييف التحقيقاتوحماكمة إجراء املرفأ،
إنشاءحمكمةخاصةباجلرائماملالية،رفعيدالسلطةالتنفيذيةعن

األجهزةالرقابية،وضعحّدلزمنالالعقاب«.
ويفالثروةالوطنية،قالباسيلأنورقةالتيارحولاألولويات
الصندوق وإنشاء وبرااً حبرااً والغاز »إستخراجالنفط الرئاسية:
السيادي،محايةوإستثمارالثروةاملائيةوإستثمارالشمسواملاء
واهلواءيفطاقةمتجّددة،بناءعالقاتتفاعليةمعاإلنتشارعنطريق
وإشراكهم وإختيارها، اللبنانية اجلنسية بإستعادة ممارسةحقهم
يفاملشاريعاإلقتصادية،ومحايةالرتاثواإلرثالثقايفواألثري
والطبيعيوجعلهأساسااًللسياحة،زيادةمشاركةاملرأةيفالعمل
العمل استكمال الشباب، دور تفعيل واالقتصادي، السياسي
الكاملة )التفاصيل واحلوار«. للتالقي اإلنسان أكادميية بإنشاء

علىالصفة4(.

وفد أوروبي زار لبنان
كتبتالزميلةباسكالأبونادريفالزميلة»النشرة«حتليالبعنوان:
وفدأوروبيزارلبنان:ظاهرالزيارةمؤمترلدعمالنزاهةوباطنها

التعاونمبلفيسالمةواملرفأ
التشبهقضّيةحاكممصرفلبنانرياضسالمةأيااًمنالقضايا
اليتمّرتعلىلبنانسابقااً،فالرجلباتمالحقااًيفأكثرمن7دول
يفالعاملبتهمة»االختالس«كماوصفتاملراسلةالسويسريةاليت

وصلتاىلالقضاءاللبنانييفكانونالثانيمنالعام2020.
يومبدأتاملالحقاتحبّقسالمةظّنالبعضأنها»مزحة«أوأّنها
حتمااًلنتصلاىلأّينتيجة،توّسعتدائرةالبلداناليتحتّركت
ضّدهوبدأتتنهالطلباتالتعاونالقضائيعلىلبنان.الالفت
اليومهوحتّركمننوعآخر،فعوضأنيسافرملّفرياضسالمة
حولالعامل،غّطوفدأوروبيرفيعاملستوىيفلبنانفكانظاهر
الزيارةحضوراملؤمترالذينظمهاملرصداألوروبيلدعمالنزاهة
يفالبلد،ولكنباطنالزيارةتأسيسبدايةتعاونملكافحةالفساد
يفملّفاتعديدة،أبرزهاملفحاكممصرفلبنانرياضسالمة

والتحقيقاتيفملفانفجارمرفأبريوت.

أعلنت وأمامه عون ميشال اجلمهورية رئيس األوروبي الوفد زار
فيه االنسان حقوق جلنة ورئيسة األوروبي الربملان يف النائبة
مارياأريناأن»االحتاداألوروبيأصدرقرارااًيقضيبإنزالالعقوبة
باالشخاصالذينيقفونسدااًيفاحقاقاحلّق،سواءباحلاكمرياض
سالمةأوأيقاٍضيعيقمسارالتحقيقاتاملتعّلقةبانفجاراملرفأ.

األمن لتنظيم الربملانّية اجلمعية وعضو البلجيكي النائب تقّدم
والتعاونيفأوروبامالكبنعاشوريفتشريناألولمنالعام
2021بقراراىلجملسالنوابالبلجيكييتعلقبالوضعيفلبنان
ومايعيشهاللبنانيونلناحيةالفساد،وأكدلـ«النشرة«أن»نص
القرارأخذبعنياالعتباروسوفتتممناقشتهوالتصويتعليهيف

جملسالنوابالبلجيكييفتشرينالثانياملقبل«.
على لبنان مسألة وضع هو األساس هدفه أن عاشور خيفي ال
مبن »الفاسدين«، على الضغط لزيادة سعيااً البلجيكّية األجندة
فيهمرياضسالمةالذيميلكعقاراتيفبروكسل،ويتطّلعاىل
أبعدمنذلك،عربحّثالقضاءالبلجيكيللدخوليفتعاونقضائي
معفرنساولوكسمبورغوسويسرا...أيالبلداناليتتالحقهاحلاكم

قضائيااً.
لفرنساالدورالكبرييفملفالتحقيقاتمبلفاتالفساديفلبنان،
والينسىأحدأنمجيعة»الشريبا«هياليتحتركتوبناءعليهمت

االّدعاءعلىسالمةهناك.
أكد هاي لودوفيك الشيوخ جملس وعضو الفرنسي السيناتور
على سيعمل غرييو جويل الفرنسي الشيوخ جملس سكرتري أن
أبعد ذهب لكن بريوت. يف التحقيقات لتسهيل قانون اقرتاح
منذلكليكشفأّن»أحدأسبابوجودناهنامعاألوروبينيهو
لنكونقادرينعلىالعملمعااًيفخمتلفالبلداناالوروبّية،فرنسا
امنالبحثحول بلجيكا،لوكسمبورغ،سويسرا...وحتىنتمكنمعاً

كيفميكنلعملنااملشرتكإلغاءحظرعددمعنيمنامللفات«.
جلس فقد دمسة، كانت األوروبي الوفد زيارة شك أدنى دون
تفاصيل اىل منهم واستمعوا لبنانيني قضاة جانب اىل هؤالء
العملعلىكّلهذه واعدينمبتابعة بالدهم اىل عديدة،وعادوا
امللفات،منانفجاراملرفأاىلملفحاكممصرفلبنان.فهلتنجح
هذهالزيارةباالسراعيفاصدارقراراتيفأوروبامبلّفياملرفأ

وسالمة؟!.

زيلينسكي يدعو  »الناتو«...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الواقعبتوجيهوإدارةممارساتكييف،وتعلناناعتزامهمامحايتها
تصرحيات عن املسؤولية تتحمال أن عليهما لذلك النهاية، حتى

زيلينسكيونظامهبشأنتوجيهضرباتاستباقيةلروسيا«.
ضربات لتوجيه زيلينسكي فولودميري »دعوة أّن بيسكوف وأّكد
استباقيةإىلروسياماهيإالدعوةلبدءحربعاملية«،حمذرااًمن
أّن»مثلهذهالتصرحياتليستإالدعوةلبدءحربعامليةأخرى

ذاتعواقبوخيمةالميكنالتنبؤبها«.
األوكراني للرئيس كالم على رّدااً الكرملني تصرحيات وجاءت
األولاخلميس، زيلينسكي،يفوقتسابقمنأمس فولودميري
بأّنعلىحلفمشالاألطلسي»الناتو«القيام»بضربةاستباقية«

ضدروسيا،الأن»ينتظرالضرباتالنوويةالروسية«.
وقالزيلينسكي،يفكلمةعربالفيديوأماممعهد»لوي«األسرتالي:
»ماذاجيبأنيفعلحلفالناتو؟جيبطرحاحتمالاستخدامروسيا
للسالحالنوويجانبااً...وجيبتوجيهضرباتاستباقيةكييعلموا
انتظار العكس، وليس استخدموه، إذا أنحيدثهلم ماذاميكن
الضرباتالنوويةالروسية...هذاماجيبعلىالناتوفعله:إعادة

النظريفنظاماالستخدام«.
بدوره،وصفنائبرئيسجملساألمنالروسيدمييرتيمدفيديف
بشأن تصرحياته بعد »األمحق« بـ زيلينسكي األوكراني الرئيس

توجيهضرباتاستباقيةلروسيا.
 معتربةاً زيلينسكي كالم على الروسية اخلارجية وزارة علقت كما
أّن»الغربيشعلحربااًنووية،وزيلينسكيغرياملتوازنحتّولإىل

وحش،ويداهميكنأنتدمراالكوكب«.
ويأتيطلبزيلنسكيفيماتتكررفيهتأكيدات»الناتو«والدول
ضد أو احلرب يف مباشر بشكل للتدخل ختطط ال بأّنها الغربية

روسيا.

واشنطن: سنعيد تقييم...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

خبفض احملتمل »أوبك« قرار أن من قلقة املتحدة »الواليات
إنتاجالنفطقديسّببأزماترئيسيةللبالد،وميكناعتباره»عمالاً

عدائيااً«.
وجاءيفتقريرللشبكةاألمريكيةأّنالبيتاألبيض»حيذرمنأّن
اجتماع»أوبك+«قديتسّببيفأضراركبريةبالنسبةإىلالواليات
املتحدة،وأّنقرارخفضإنتاجالنفطسيكونمبنزلة»كارثةكاملة«

للبالد.
بدوره،أّكدوزيرالطاقةالسعودي،عبدالعزيزبنسلمان،أّنقرار
يوميااً برميل مليوني النفطمبعدل إنتاج »أوبك+«خفض جمموعة

»ليسحتركااًعدوانيااًواليستهدفاإلضراربأحد«.
أّمانائبرئيسالوزراءالروسيألكسندرنوفاك،فأعلنأّنقرار
قرارااًغريمسبوق«، »يعد  النفط إنتاج »أوبك+«خبفض حتالف
مشريااًإىلأنسبباختاذقراركهذا»هوضرورةتوازنالسوق

قبلفصلالشتاء«.
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مــلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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عـلوم وتـكنولوجيا

فاز الطبيب ورائد األعمال الفرنسي من أصل لبناني، عدنان البكري، 
ابن منطقة أبي مسراء يف طرابلس، باجلائزة األوىل من نوعها يف 

مسابقة دولية يف باريس، ُخصصت لالبتكارات اجلديدة.
وحل مشروع الطبيب اللبناني لتطوير الطب اإللكرتوني، يف املرتبة 
األوىل يف جمال الذكاء االصطناعي الطيب، بعد منافسة مع شركات 

عاملية.

مشروع عدنان البكري يقوم على تطوير منتج طيب مبجال اخلدمات 
الصحية، ليصري قابال للممارسة عن بعد يف املستشفيات والعيادات 
الطبية، ولالستفادة إىل أقصى حد من العصر الرقمي، وتوفري ما 
ال يقل عن 3 مليارات يورو من اهلدر يف فرنسا من أجل حتسني 

النظام الصحي.

املنتج الذي غريرّ حياة اجلراح عبارة عن »جواز صحي ذكي«، وهو 
ة إلكرتونية من خالل تطبيق اهلاتف  كناية عن بطاقة مربوطة مبنصرّ

وعرب شبكة اإلنرتنت، جتعل ملفات املرضى الطبية مركزية.

الصحة  وزارة  من  دعم  على  حصل  بعدما  فرنسا  ل  مثرّ البكري 
من  احلديث  اإللكرتوني  للطب  مشروعه  بأن  القتناعها  الفرنسية، 
شأنه أن خيفف من تكاليف اخلدمات الصحية للمواطنني، وأن يوفر 

ماليني الدوالرات على خزينة الدولة.

إنه  البكري،  قال  عربية«،  نيوز  »سكاي  موقع  مع  اتصال  ويف 
»أصبح بإمكان التكنولوجيا احلديثة أن تتيح الكشف على املرضى 
التواصل  وسائل  عرب  هلم،  جراحية  عمليات  وإجراء  ومعاجلتهم، 
اإللكرتونية، شريطة وجود ممرضة إىل جانب املريض تتبع إرشادات 

الطبيب، الذي ميكن أن يكون موجودا يف مدينة أخرى«.

وتابع، »هدف اإلجناز هو منع هدر األموال يف القطاعات الصحية، 
والتشجيع على عدم استخدام الورق حفاظا على البيئة.

البكري غادر لبنان عام 2004 طالبا للعلم يف فرنسا، ليتخصص يف 
جراحة املسالك البولية، وانشغل مبفهوم »الذكاء االصطناعي« إىل 

أن أخذه من غرف العمليات اجلراحية حنو مكان آخر.

من  العديد  على  خترجي  بعد  »عملت  أوضح،  السياق،  هذا  ويف 
األحباث، فكانت النتيجة تركيزي على تطوير الطب من خالل تطبيق 

الذكاء االصطناعي«.

وتابع: »حظيت باهتمام احلكومة الفرنسية، إذ كنت أول من أعد 
مثل هذه األحباث وأسفرت عن نتائج مفيدة، ودعمين بنك االستثمار 
الفرنسي ماديا، ووصلت االستثمارات يف شركيت اخلاصة إىل مبلغ 
10 ماليني دوالر. وضعت خطة تطوير تصل املريض بالطبيب أينما 
كان يف العامل، وحصلت على براءة اخرتاع عاملية. ميكننا بواسطة 
وبني  بينه  املتبادل  للتشغيل  والقابلة  للمريض  الذكية  البطاقة 
املركز الطيب، ربط املسار الطيب للمريض أينما ُوجد يف العامل، 
العمل على نفس املعلومات  واهلدف من امللف الطيب املوحد هو 
اجملموعة عن كل مريض، وبذلك يتطور الطب يف العامل من خالل 

هذه املساهمات«.
وأضاف: »العقل االصطناعي حيلل ويساهم بتوصيل املعلومات، 
احلاالت  من  املزيد  عرب  الطيب  القطاع  تطوير  بإمكانه  وبالتالي 

واخلربات، ودعم الدراسات والبحوث جمتمعة عرب ملف واحد«.

ويتلخص مشروع البكري يف كتاب علمي محل توقيعه وانتشر عامليا، 
ألنه »عرض فكرة جديدة للتعاون الطيب على صعيد العامل«.

يتمثل  األكرب  هدفه  إن  البكري  فقال  املستقبلية،  أحالمه  عن  أما 
مدينته  من  وحتديدا  لبنان،  يف  الطبية  مشاريعه  »تطبيق  يف 

طرابلس«.
أبي  منطقة  يف  ذلك  أجل  من  صغريا  مكتبا  »سأفتتح  وكشف: 
الكمبيوتر ثم يعرض  مسراء، يقصده املريض وجيلس خلف جهاز 
مشكلته على أي طبيب خيتاره يف العامل، من خالل نظام )تيلي 

ميدسني(«.
احليوية  »واجهتين عقبات مجة بسبب عدم توفري اخلدمات  وتابع، 
مثل الكهرباء، وعدم توفر اإلنرتنت بشكل دائم يف لبنان، لكنين 
شابة  وطاقات  هدف  هناك  طاملا  مستحيل  شيء  وال  أيأس  لن 

تسعى للتغيري«.

من هو عدنان البكري؟
ابن مدينة طرابلس اللبنانية الشمالية، درس املرحلة الثانوية يف 

»ثانوية سابا زريق« الرمسية يف امليناء.
ولد يف منطقة حمرومة من لبنان، وعن ذلك قال، »عانيت مع أهلي 
لذا  الصحية،  الرعاية  إىل  الوصول  صعوبة  بسبب  طفوليت  خالل 

اإلبداع اللبناني يتأّلق جمّدداً يف العامل.. شاب لبناني 
يفوز جبائزة عاملية يف الذكاء االصطناعي الطيب
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جعلت األمر كفاحي«.
غادر لبنان عام 2004، وهو يف السابعة عشر من عمره، وختصص 

يف اجلراحة ونال عددا من الشهادات يف فرنسا.

األشهر  خالل  الطب  كلية  أروقة  يف  للنوم  واضطر  مشردا  كان 
األوىل.

أول من تطرق إىل تغيري املفهوم التكنولوجي احلديث يف تطوير 
الطب من خالل الذكاء االصطناعي، بدال من االعتماد على دراسات 

وملفات املستشفيات.

أصول  من  األوروبيني  األعمال  رجال  عام مجعية  أمني  تعيينه  مت 
عربية.

جدارة  عن  الفرنسية  اجلنسية  اجلمهورية  رئيس  منحه   ،2016 عام 
واستحقاق، ونال وسام الرابطة الدولية للخري العام.

عام  اجلمهوري  احلرس  مع وسام  املتحدة،  األمم  نال عضوية يف 
.2019

وكشف الطبيب الطموح يف حديثه مع موقع »سكاي نيوز عربية«، 
عن عمل يربطه مع رئيس اجلمعية العاملية لرجال األعمال الفرنسيني 
مع  بالتعاون  كبري  مؤمتر  حتضري  عرب  منسى،  أنطوان  اللبنانيني، 
االقتصاديني  اخلرباء  من  وعدد  طرابلس،  الثقايف يف  األحد  لقاء 

العامليني، لدعم مدينته خالل األسابيع املقبلة ».

وتابع، »هدف املؤمتر إمنائي للمدينة، عرب تشجيع املستثمرين من 
رجال األعمال، وخلق فرص عمل جديدة«.

يوليو   – متوز  شهر  مطلع  مع 
الروسية  البحرية  كشف  املاضي، 
عن تسلمها أحدث أنواع الغواصات 
القدرات  ذات  العمالقة  الروسية 
اخلاصة  واملهام  الفريدة، 
نشر  على  والقادرة  االستخبارية، 
رؤوس نووية حتت املاء، املعروفة 
باسم »بيلغورود« أو »غواصة يوم 

القيامة«.
القدرات  ذات  العمالقة  الغواصة 
اهلائلة،  واللوجستية  العسكرية 
كانت خمبأة للسيطرة على القطب 
احلرب  تداعيات  لكن  الشمالي، 
دفعت  أوكرانيا،  يف  املتسارعة 
موسكو لوضعها رمسيًا يف اخلدمة.

Ads by Ad.Plus
»أم  بأنها  واملعروفة  »بيلغورود« 
الرئيس  يشرف  الغواصات«، 
شخصيا  بوتني  فالدميري  الروسي 

مرت.
موجات  وتوليد  بأكملها  مدن  مبحو  كفيلة  النارية  قوتها  أن  كما 
وميكنها  مرت،   500 إىل  ارتفاعها  يصل  ضخمة  إشعاعية  تسونامي 

تدمري مدن ساحلية وجعلها صحارى قاحلة.

وميكن هلذه الغواصة محل 6 غواصات صغرية مسرية على شكل 
طوربيدات نووية من طراز »بوسايدون« بعيدة املدى، ويوازي حجم 

الطوربيد الواحد حجم حافلة مدرسية.

وهلذه الطوربيدات نقاط قوة إذ ميكنها أن تبقى يف املياه لفرتات 
طويلة، وتضرب األهداف املائية والساحلية على مسافات تبعد 600 
الدمار  أنها أكثر أسلحة  الغواصة األم اليت حتملها، كما  ميل عن 

الشامل رعبا يف العامل.

وميكن أيضا لـ«وحش البحار« املزود مبفاعلني نوويني لتسيريه، 
محل 100 ميغا طن من القنابل النووية ومحل مسريات صغرية لتنفيذ 

مهمات سرية، مثل قطع كابالت اإلنرتنت حتت سطح البحر.

وجه آخر
الوجه اآلخر لغواصة  وإىل جانب طابعها العسكري املدمر، يسمح 
»بيلغورود« بإجراء أحباث علمية وعمليات إنقاذ يف املناطق النائية 
املتجمدين  القطبني  ومياه  احمليطات  يف  بلوغها  يصعب  اليت 

الشمالي واجلنوبي.

ويف هذا السياق، يرى خرباء أنها ستفرض سيطرة البحرية الروسية 
ستبقى  األساسية  املهمة  لكن  الشمالي،  القطب  على  وهيمنتها 
توجيه ضربات نهائية يف احلروب النووية بقوة تدمريية قد تهدد 

جزءا من البشرية يف غضون نصف ساعة من الزمن.

للغواصة  األساسية  والتقنية  الفنية  املواصفات  أن  إىل  ويشار 
وتفاصيل تشغيلها سرية للغاية، وسيشرف على مهامها الرئيس 
7 قطع  الروسية على  البحرية  القوات  بوتني شخصيا، وستحصل 

منها خالل األعوام املقبلة.

»غواصة يوم القيامة«.. معلومات صادمة مل تكن تعرفها عن أخطر أسلحة بوتني

على عملها، وهي قادرة على حمو مدن بأكملها خالل دقائق.
قوتها  يقهر،  ال  الذي  البحار  وعمالق  احمليطات  بوحش  توصف 
النووية قادرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية يفوق ارتفاعها 

نصف كيلومرت، وما هذا إال غيض من فيض قدراتها التدمريية.
وباإلضافة إىل أنها خمصصة حلمل أسلحة فتاكة مل يشهدها العامل 
من قبل، فإن ضغطة زر واحدة قد تكفي »غواصة نهاية العامل« 
من  ساعة  نصف  يف  وذلك  واسعة  مساحة  يف  البشرية  لتهديد 

الزمن، حسب خرباء عسكريني.
يف  وحتديدا  أوكرانيا،  على  احلرب  أوج  يف  جاءت  صفر  الساعة 
الثامن من يوليو/متوز املاضي، لدى إعالن البحرية الروسية تعزيز 
أسطول الشمال بـ«غواصة يوم القيامة« )وهو لقب آخر للغواصة( 

اليت تسمى فعليا »بيلغورود كاي329-«.
»إله  أيضا  عليها  أطلقوا  ما  دخول  عن  موسكو  كشفت  وحينئذ، 
البحار« التجارب الفعلية يف مياه حوض سيفريودفينيسك املطل 
عند احمليط  األوروبي من روسيا  اجلزء  األبيض مشال  البحر  على 

املتجمد الشمالي، قبل أسابيع من املوعد املقرر.

التوقيت  ذلك  تعمدت يف  موسكو  فإن  عسكريني،  خرباء  وحسب 
غواصة  أكرب  يعد  الذي  اجلديد  الفتاك  سالحها  استعراض  حتديدا 

نووية مت بناؤها منذ 30 عاما، حسب معهد البحرية األمريكية.

روسيا  بني  التوتر  تصاعد  مع  العمالقة  الغواصة  تدشني  وتزامن 
الغربية  الدول  ترسله  الذي  النوعي  العتاد  خلفية  على  والغرب 
تفجري  أوكرانيا  إعالن  من  شهرين  حنو  بعد  جاء  كما  كييف،  إىل 
الطراد »موسكفا« درة البحرية الروسية يف البحر األسود، بعد دعم 

استخباراتي أمريكي دقيق، حسب مصادر روسية.

ويصل طول هذه الغواصة إىل 184 مرتا، أي أنها أطول غواصة 
وزن  أي ضعف  ألف طن،   30 فنحو  وزنها  أما  العامل،  نووية يف 

الغواصات الربيطانية من فئة »أستوت«.

قدرات مدمرة
عابرة  رهيبة، فهي  مدمرة  بقدرات  النووية  الغواصة  وتتميز هذه 
للمحيطات وذاتية القيادة، سرعتها 70 عقدة وتعمل على عمق 100 
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كثرت العقاقري اليت مل تسفر عن نتيجة لعالج مرض ألزهامير، إال 
أن دراسة جديدة كشفت التوصل لعقار جترييب حقق نتائج جيدة 

على املرضى.
ملرض  التجرييب  عقارهما  أن  وبيوجن  إيساي  شركتا  وأوضحت 
والوظيفي يف جتربة مشلت  اإلدراكي  التدهور  من  أبطأ  ألزهامير 

عددًا كبريًا من املرضى يف مراحل مبكرة من اإلصابة.
بدوره، قال رونالد بيرتسن، مدير مركز أحباث ألزهامير يف مايو 
كلينك مبدينة روتشسرت بوالية مينيسوتا تعليقا على نتائج دراسة 
على العقار اجلديد نشرت يوم الثالثاء من االسبوع املاضي »إنه 

ليس تأثريا كبريا، لكنه تأثري إجيابي«.

يبطئ وترية املرض
وأبطأ عقار ليكامناب من تفاقم املرض بنسبة 27 باملئة مقارنة بعالج 
وهمي، ليحقق اهلدف الرئيسي للدراسة، وهو ما قد يعطي أمال 

للمرضى وعائالتهم الذين يتوقون للحصول على عالج فعال.
يأتي السباق لوقف تدهور حالة املصابني بألزهامير يف وقت من 
املتوقع فيه أن يتضاعف تقريبا عدد األمريكيني الذين يعانون منه 
إىل 13 مليونا حبلول عام 2050، وفقا لرابطة ألزهامير، وهي منظمة 

صحية تطوعية تعنى برعاية املرضى واألحباث الطبية.
وقالت املنظمة الدولية ملرض ألزهامير، وهي منظمة جتمع حتت 
مظلتها روابط عاملية ملكافحة املرض، إن الرقم قد يصل عامليا إىل 

139 مليونا حبلول عام 2050 إذا مل يتم التوصل لعالج فعال.

املوافقة لتسويقه
ليكامناب  لعقار  الشراكة  برنامج  تقود  اليت  إيساي،  وتسعى 
األغذية  إدارة  موافقة  على  للحصول  بالنصف،  فيه  وتشارك 
أسرع،  وتريته  مسار  مبوجب  )إف.دي.إيه(  األمريكية  والعقاقري 

ومن املتوقع صدور قرار مطلع يناير /كانون الثاني.
إن  طوكيو  للصحافيني يف  نيتو  هارو  التنفيذي  الرئيس  وقال 
العقار  على  الكاملة  املوافقة  على  احلصول  إىل  تهدف  إيساي 
نهاية  حبلول  واليابان  وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  وتسويقه 

عام 2023.
فيما أوضحت شركة إيساي إن النتائج اليت أفضت إليها الدراسة 
اليت مشلت 1800 مريض تثبت النظرية القائمة منذ فرتة طويلة 
واليت تفيد بأن إزالة املخزونات املرتاكمة من بروتني يطلق عليه 
أميلويد بيتا يف أدمغة مرضى املراحل املبكرة من ألزهامير ميكنها 

أن تبطئ تفاقم املرض.
يشار إىل أن العديد من شركات األدوية مل تنجح حتى اآلن يف 
التوصل لعالج ناجع للمرض الذي يضر بوظائف املخ ووصل عدد 

مرضاه حول العامل إىل حنو 55 مليونا.

نتائج ال تصدق.. عقار جديد 
يؤخر ألزهامير
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بعد اكتشاف فريوس شبيه بفريوس كورونا موجود يف اخلفافيش 
الروسية ميكنه أن يصيب البشر، حذر علماء من أن احتاد الفريوس 
خطرًا  يشكل  قد  كورونا  فريوس  مع   »2 »خوستا  املسمى  اجلديد 

كبريًا.
وأوضحت دراسة أعدها باحثون يف جامعة والية واشنطن أن فرصة 
التقاء فريوس كورونا مع خوستا 2- يف الطبيعة صغرية جدًا، لكنهم 
أكدوا أن هذا السيناريو هو األسوأ لو حدث، وأنه أحد األشياء اليت 

يفكرون فيها عند حماولة منع حدوث اجلائحة التالية مرة أخرى.
إىل ذلك، وجد الباحثون أن »خوستا –2« موجود يف اخلفافيش الروسية 
 )ACE2( على شكل حدوة حصان قادر على استخدام نفس املستقبل

الذي يستخدمه كورونا )SARS-CoV-2( لدخول اخلاليا البشرية.
املضادة  لألجسام  مقاوم  الفريوس  أن  لالهتمام،  املثري  ومن 
موقع  حبسب  كورونا،  فريوس  ضد  تطعيمهم  مت  الذين  لألشخاص 

.»genengnews«
مع ذلك، فإن احتمال أن يسبب الفريوس اجلديد املرض لدى البشر 

غري معروف، وفق الدراسة.
»ال وباء«

وقال مايكل ليتكو األستاذ املساعد يف جامعة والية واشنطن والذي 
قاد الدراسة، إن الفريوس لن يتسبب يف حدوث وباء وذلك مبجرد 

أنه يصيب اخلاليا البشرية.
كما أوضح أن »خوستا 2-« اكتشف يف حيوان ليس خفاًشا يف عام 
2021، مشريًا إىل أنه مل يتم العثور عليه مرة أخرى يف أي حيوان أو 

بشر آخر.
وتابع »لكي نكون منصفني، على الرغم من ذلك، ال يوجد الكثري من 
غري  احليوانات  الساربيك يف  عن فريوسات  يبحثون  الذين  الباحثني 

اخلفافيش يف روسيا يف الوقت احلالي«.
إليها تؤكد احلاجة إىل  اليت توصلوا  النتائج  إن  الباحثني قالوا  لكن 

تطوير لقاحات ذات محاية أوسع ضد فريوسات الساربيك.
خماوف من احتاده مع كورونا

وأوضح ليتكو أن القلق األكرب هلم يتمثل بإعادة الرتكيب أو التزاوج 
بني خوستا 2 وكورونا، نظرًا ألن SARS-CoV-2 و Khosta-2 متشابهان 
وراثيًا بدرجة كافية حبيث ُيطلق عليهما فريوسات ساربيك وميكنهما 

إصابة نفس أنواع اخلاليا باستخدام نفس اآلليات.
كذلك أشار إىل أنه قد يكون من املمكن إعادة احتادهما بطريقة من 

شأنها أن جتعل فريوس SARS-CoV-2 مقاومًا للقاح.
يذكر أن »خوستا 2« من نفس عائلة فريوس كورونا إال أنه مقاوم 
متامًا للقاحات املوجودة ضد الفريوس، حبسب ما أكد موقع »ساينس 
ألريت« Science Alert... ووفقا للموقع، فإن فريوس اجلهاز التنفسي 
اجلديد الذي مت اكتشافه بني اخلفافيش، مغطى بربوتينات »سبايك«، 

وميكنه أن يصيب اخلاليا البشرية متاما مثل سارس-كوف2-.

اخلطر األكرب على اإلطالق.. 
تزاوج خوستا وكورونا

هناك سلسلة من خيارات منط احلياة اليت ترتاكم معًا وجتعلنا 
نعاني من التقلبات واحلرمان من النوم

السبب  أن  حني  ففي  فرتة؟  كل  األرق  من  يعاني  ال  منا  من 
من  الكثري  أن  إال  العقلية،  بصحتنا  مرتبط  لألرق  الرئيسي 
األحباث ترجح أن نقص بعض العناصر الغذائية ميكن أن يكون 

سببا أيضا يف هذه احلالة املزعجة.
أن  حني  يف  أنه  تايلور،  غرايس  ماري  النوم  خبرية  وتوضح 
الكثريين يكافحون من أجل احلصول على نوم كاف، من 7 إىل 
8 ساعات نوم كل ليلة، إال أن هناك سلسلة من خيارات منط 
احلياة اليت ترتاكم معا وجتعلنا نعاني من التقلبات واحلرمان من 

.Express »النوم، حبسب ما نقلت عنها صحيفة »إكسربيس
يف  الكافيني  عن  االبتعاد  أن  تعلم  »رمبا  بالقول:  وتابعت 
الساعات القليلة اليت تسبق وقت النوم ميكن أن يزيد بشكل 
كبري من احتماالت حصولك على نوم جيد ليال، لكن النوم اجليد 
أو املشروبات اخلاطئة. وميكن  بتجنب األطعمة  ال يتعلق فقط 
أن تساعدك بعض األطعمة يف الواقع على النوم بشكل أفضل 

ومتنعك من الشعور بالقلق أثناء الليل«.
وأوصت تايلور بتناول كمية من نوع معني من املكسرات، وهي 

اللوز الربازيلي، للمساعدة على النوم.
وهي  السيلينيوم،  مصادر  أفضل  من  واحدة  »هذه  وقالت: 
مغذيات دقيقة يفتقر إليها األشخاص الذين يعانون من احلرمان 
مثل  معادن  على  أيضا  املكسرات  هذه  وحتتوي  النوم.  من 
خاص  بشكل  مفيد  الربازيلي  واللوز  واملغنيسيوم.  الفوسفور 
على  تعتمد  األخرى  السيلينيوم  مصادر  معظم  ألن  للنباتيني، 

احليوانات«.
بالشؤون الصحية  Healthline اخلاص  »هيلثالين«  ودعم موقع 
هذه النصائح، مؤكدًا أن »اللوز الربازيلي هو واحد من أفضل 
مثاني  إىل  ست  حنو  أو  واحدة،  وأونصة  السيلينيوم.  مصادر 
من  ميكروغراما   544 حنو  على  حتتوي  اجلوز،  هذا  من  حبات 

السيلينيوم«.
إال أن تايلور حذرت من أهمية التأكد من تناول حصة من اللوز 

الربازيلي بضع مرات يف األسبوع لتجنب مسية السيلينيوم.
وال حيتاج جسم اإلنسان إىل كميات زائدة من السيلينيوم، حيث 
العاديني، ال يتطلب األمر سوى حنو 55  بالنسبة للبالغني  إنه 
ميكروغراما يف اليوم. بينما حتتاج النساء احلوامل ما بني 60 و70 

ميكروغراما من السيلينيوم.
على  السيلينيوم  النوم، حيتوي  على  املساعدة  إىل  وباإلضافة 
احلمض  تكوين  يساعد يف  أن  وميكن  أخرى.  خصائص صحية 
الدرقية  الغدة  هلرمون  الغذائي  والتمثيل  والتكاثر  النووي 

واحلماية من العدوى.
البقري،  واللحم  احملار،  للسيلينيوم:  األخرى  املصادر  وتشمل 
والفول  األمسر،  واخلبز  املدعمة،  واحلبوب  الرومى،  والديك 

والعدس والبيض.
وتشمل بعض عالمات نقص السيلينيوم:

- تساقط الشعر يف كتل
- تشوه األظافر واجللد

- حكة يف فروة الرأس أو قشرة الرأس
- التعب الشديد
- ضباب الدماغ

- ضعف العضالت
- جهاز املناعة الضعيف

- مشاكل العقم

تناول حبات قليلة منه.. وقل 
وداعاً لألرق!
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Australia’s information 
and privacy commission-
er has revealed Optus 
may have gone “beyond” 
what is necessary when it 
comes to data storage.
The commissioner re-
sponsible for investigat-
ing the Optus hack has 
revealed the telco’s col-
lection of personal data 
may have gone beyond 
its legal requirements.
Optus has confirmed 2.1 
million customers had at 
least one form of iden-
tification and personal 
information accessed by 
hackers.
Information Commission-
er and Privacy Commis-
sioner Angelene Falk said 
she believes Optus might 
have gone “beyond the 
scope” of the data they 
needed to hold. 
“In some cases I think 
it does go beyond the 
scope,” Ms Falk said on 
Sunrise on Tuesday.
 “If we are buying clothes 
online, our retailer needs 
to know who they’re deal-
ing with enough to send 
us the clothes that we 
bought and also our ad-
dress – they don’t need to 
know our date of birth.
“We need to get back to 
basics. What is the infor-
mation needed for this 
product or service? And 
make sure only that in-
formation is being col-
lected.”
Ms Falk said the commis-
sion was continuing to in-
vestigate the information 
that Optus collected and 
the length of time it was 
held for.
The company released 
a video statement from 
chief executive Kelly Bay-

er Rosmarin on Monday 
evening confirming just 
how many people’s data 
had been compromised in 
the hack.
 “Optus has communicat-
ed with these customers 
and recommended that 
they take action to change 
their identification docu-
ments,” the company said 
in a statement.
Optus said of the 9.8 mil-
lion customers whose 
data was hacked, it be-
lieved 7.7 million did not 
need to replace docu-
ments.
The 2.1 million personal 
ID details include 150,000 
passport and 50,000 
Medicare numbers.
These 7.7 million Austra-
lians are still warned to 
be on alert for scammers, 
as data such as email ad-
dresses, date of births 
and phone numbers were 
taken.
It was also announced that 
an external review would 
be conducted into how 
the data was breached.
Consulting agency Delo-
itte will conduct the probe 
into the embattled telco’s 
cybersecurity systems, 
controls, processes and 
the circumstances sur-
rounding the cyber at-
tack.
“This review will help en-
sure we understand how 
it occurred and how we 
can prevent it from oc-
curring again,” Ms Bayer 
Rosmarin said.
In a statement, Optus said 
the review was recom-
mended by Ms Bayer Ros-
marin and was supported 
unanimously by the Sing-
tel Board, the telco’s par-
ent company.
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In recognition of Interna-
tional Day of Older Per-
sons today (Saturday 1 
October), the New South 
Wales Government is en-
couraging people across 
the state to consider how 
they can combat harm-
ful stereotypes that can 
inhibit older people from 
fully engaging in society.
International Day of Older 
Persons was established 
by the United Nations in 
1990 and aims to raise 
awareness of the oppor-
tunities and challenges 
faced by older people, and 
advocate for a more inclu-
sive society for people of 
all ages. 
Minister for Seniors Mark 
Coure said each of the 
1.9 million seniors across 
NSW has made and con-
tinues to make meaningful 
contributions to the state.
“Seniors are such a vital 
part of our community fab-
ric. It is therefore impor-
tant that we actively work 
to combat harmful stereo-
types, such as ageism, 
that prevent some seniors 
from being able to engage 
with the world they have 
played a significant role in 
building,” Mr Coure said. 
“This means making sure 
seniors do not face so-
cial isolation, and ensur-
ing that they are able to 
continue working, using 

services, participating in 
activities and attending 
events.”
The theme for this year’s 
International Day of Older 
Persons is The Resilience 
and Contributions of Older 
Women. 
“The NSW Government 
is proud to work with a 
number of organisations 
that champion this theme, 
including the Older Wom-
en’s Network, Seniors 
Rights Service, Council 
on the Ageing, Combined 
Pensioners and Superan-
nuants Association, and 
the Ministerial Advisory 
Council on Ageing,” Mr 
Coure said.
“Each of these groups, 
along with many others, 
help advocate for seniors 
and work closely with the 
NSW Government to en-
sure we keep seniors at 
the heart of our decision 
making.”
International Day of Older 
Persons is held on 1 Oc-
tober yearly and coincides 
with Probus Day. In addi-
tion, Friday, 7 October, is 
Ageism Awareness Day, 
which provides a specific 
opportunity to draw atten-
tion to the existence and 
impacts of ageism in Aus-
tralia.

MEDIA: Scott Hodder | 
0455 094 282

INTERNATIONAL DAY OF 
OLDER PERSONS

Optus’ data collection and 
storage process investigated

Optus chief executive Kelly Bayer Rosmarin revealed Deloitte will in-
vestigate the hack. Picture: Supplied

Premier Dominic Perrottet 
believes the NSW Coali-
tion’s climate and energy 
policies will help shield it 
from losing key Sydney 
seats to the teal indepen-
dent movement that pun-
ished the former federal 
government.
Perrottet said it was poli-
cy, not vote preferences, 
that resulted in the Morri-
son government losing a 
swath of seats to climate-
focused independents at 
the May federal election.
Six months out from the 
next state election, Per-
rottet’s Liberal Party faces 
a challenge from a handful 
of independents across 
the city’s north shore and 
northern beaches, where 
several long-serving gov-
ernment MPs are set to 
retire.
The premier said he didn’t 
believe the so-called teal 
independents would pres-
ent as big of an issue for 
the NSW Liberals as they 
did at the federal election. 
He stressed that wasn’t 
because of the state’s 
optional preferential vot-
ing system, but rather his 
government’s climate and 
energy credentials.
“I’m less concerned, I 
mean, the reason we saw 
the rise of the teals in the 
federal election campaign 
wasn’t based on a prefer-
ential ticket situation, it 
was based on policy,” Per-
rottet said on Monday.
“I think it comes down to 
policy, and I’m very proud 
of the policies of the Lib-
erals and Nationals in ad-
dressing those issues that 
the teals raised at a fed-
eral government level and 
I think you’ll see the policy 
framework in which we 
operate was very different 
to the previous [federal] 
government in relation to 
those issues.”
Perrottet said the NSW 
Coalition was not focused 
on an ideological “climate 
war” like other Liberal 
governments. “We don’t 
see it as a climate war, we 
see it as an economic op-
portunity … When it comes 

to women, when it comes 
to climate, on those key is-
sues the NSW government 
leads the way,” he said.
Perrottet said he wanted 
to see more women run 
in seats vacated by retir-
ing Liberal men. Minister 
for Women’s Safety and 
Roads Natalie Ward on 
Monday confirmed she 
would seek Liberal prese-
lection for the lower house 
seat of Davidson following 
Jonathan O’Dea’s resigna-
tion.
Ward said she was brac-
ing for a strong challenge 
from an independent can-
didate in Davidson, which 
the Liberals hold on a huge 
margin of 25 per cent.
 “I absolutely expect a teal 
challenge, and a hearty 
one. I think we can’t un-
derestimate a teal chal-
lenge. If we demonstrate 
that we’ve listened to the 
electorate in respect of the 
federal result, then I think 
we’re in a better position,” 
Ward told the Herald.
“I don’t think anyone can 
underestimate the chal-
lenge of the teals despite 
caps on donations, de-
spite optional preferential 
voting.”
Asked whether she holds 
long-term aspirations to 
become premier, Ward 
said: “You don’t play sport 
to come second.”
“I am completely com-
mitted to the team, I think 
we’ve got a really good 
team, but over time I don’t 
think there’s anything 
wrong with being ambi-
tious.”
“I think it’s important that 
we have strong capable 
representatives in the low-
er house but particularly 
capable women and not 
just women for the sake of 
women.”
Davidson sits just north 
of Willoughby, which the 
NSW Liberals almost lost 
to independent Larissa 
Penn at a by-election in 
February after the resig-
nation of former premier 
Gladys Berejiklian.
Deputy NSW Labor leader 
Prue Car said while the 

NSW Liberals not so vulnerable to independents, says Perrottet
state government had 
spoken at length about 
climate and women’s poli-
cies, it was yet to result in 
anything tangible.
“This government’s record 
on women and climate is 
nothing more than rheto-
ric, and they’re so keen to 
tout it because they know 
they’ve got a woman and 
climate problem,” Car 
said.
Climate-focused inde-
pendents won a strip of 
seats through Sydney’s 
north shore and northern 
beaches at the May federal 
election. The same region 
is home to a handful of 
Liberal-held state seats in-
cluding Lane Cove, North 
Shore, Willoughby, Pittwa-

ter, Manly and Wakehurst.
However, unlike federal 
elections, NSW uses op-
tional preferential voting, 
meaning voters only have 
to number one box. That 
will make it more chal-
lenging for independents 
to emulate the success 
of the federal campaigns, 
where many relied on 
preferences to get them 
over the line.
Ward’s nomination comes 
days after her upper 
house Liberal colleague 
Natasha Maclaren-Jones 
put her hand up to run 
for the northern beaches 
seat of Pittwater following 
the resignation of senior 
government minister Rob 
Stokes.
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The police officer son 
of former NSW premier 
and federal senator 
Kristina Keneally has 
been charged with fab-
ricating evidence.
Constable Daniel Ke-
neally, 24, was inves-
tigated by the Law 
Enforcement Conduct 
Commission (LECC) 
earlier this year, over an 
incident on February 24 
last year.
He has now been 
charged with one of-
fence of fabricating 
false evidence with the 
intent to mislead any 
judicial tribunal after 
advice was sought from 
the Director of Public 
Prosecutions (DPP).
In a statement, NSW 
Police said Constable 
Keneally’s employment 
was under review.
LECC chief commis-
sioner, Peter Johnson 
SC, said a private report 
had been provided to 
the police commission-
er and minister in April. 
“That report included 
a recommendation that 
consideration should 
be given to obtaining 
advice from the Direc-
tor of Public Prosecu-
tions with respect to 
the prosecution of Con-
stable Daniel Keneally,” 
Commissioner Johnson 
said.
“Criminal proceed-

ings have now been 
commenced against 
Constable Keneally by 
an officer of the Com-
mission alleging one 
offence of fabricating 
false evidence with the 
intent to mislead any ju-
dicial tribunal.
“In accordance with 
usual practice, a lawyer 
from the Office of the 
Director of Public Pros-
ecutions will appear on 
the return date of the 
criminal proceedings 
and will take over the 
prosecution.
“When criminal pro-
ceedings are conclud-
ed, the Commission 
will provide a report on 
the matter under s 132 
to the Speaker of the 
Legislative Assembly 
and the President of 
the Legislative Council 
with a recommendation 
under section 142 of 
that Act that the report 
be made public immedi-
ately.”
The allegation was 
raised by One Nation 
MLC and former police 
officer Rod Roberts in 
NSW parliament late 
last year. 
“At about 8.30pm on 24 
February this year Luke 
Moore called the New-
town police station and 
spoke with Constable 
Daniel Keneally,” Mr 
Roberts said at the time. 

“Between 8.30pm and 
9.34pm Constable Ke-
neally contacted the 
real-time intelligence 
centre and submitted 
an intelligence report.”
Mr Roberts said that 
police arrested Mr 
Moore from Nowra the 
following day, and sub-
sequently charged him 
with use carriage ser-
vice to menace, harass 
or offend; use carriage 
service to threaten to 
kill; and use carriage 
service to menace, ha-
rass or offend.
The One Nation mem-
ber said Mr Moore de-
nied the allegations and 
had recorded the con-
versation proving his 
innocence.
Mr Moore was refused 
bail and held at the 
South Coast Correc-
tional Centre for three 
weeks, he said. 
Police later withdrew 
the matter and dropped 
the charges against 
Mr Moore, Mr Roberts 
said. 
During NSW budget 
estimates in late Au-
gust, he also confirmed 
that the State of NSW 
had apologised to Mr 
Moore. 
Constable Keneally is 
due to appear at Down-
ing Centre Local Court 
in Sydney on November 
17.

Police officer son of former sen-
ator Kristina Keneally charged 
with fabricating evidence The Reserve Bank has 

slowed its aggressive in-
terest rate hiking program 
until at least Christmas as 
it waits to see how house-
holds cope with higher 
mortgage payments while 
monitoring the looming 
threat of a global reces-
sion.
The bank’s board increased 
the official cash rate by 
a quarter of a percentage 
point at its monthly meet-
ing on Tuesday, taking it 
to a 9-year high of 2.6 per 
cent. It was the sixth con-
secutive increase in the 
cash rate, which has now 
been lifted by 2.5 percent-
age points since May.
On a $750,000 mortgage, 
the quarter percentage 
point increase will lift 
monthly repayments by 
$110, the cumulative hikes 
since May adding more 
than $1000 to each mort-
gage repayment.
Reserve Bank governor 
Philip Lowe emphasised 
Tuesday’s hike was unlike-
ly to be the last.
“The board expects to 
increase interest rates 
further over the period 
ahead,” he said in a state-
ment. “It is closely moni-
toring the global economy, 
household spending and 
wage and price-setting be-
haviour.”
The quarter percentage 
point rise came as a sur-
prise to financial markets 
- which expects the cash 
rate to reach 4.1 per cent 
by the middle of next year 
- and was questions by 
some economists, who ar-
gue that the bank could be 
forced to chase higher rate 
rises later.
The Reserve Bank has 
been lifting rates to damp-
en inflation, which is ex-
pected to reach about 7.75 
per cent by year’s end and 
then a little over 4 per cent 
through next year.
Lowe said getting inflation 
back to the bank’s 2 to 3 
per cent target range was 
still the key objective, but 
two major sources of eco-
nomic uncertainty - how 

households cope, and a 
“deteriorating” global eco-
nomic outlook - could chal-
lenge that achievement.
Treasurer Jim Chalmers 
said Australia will not be 
immune to a potential glob-
al recession.
“The weight of opinion 
around the world is that the 
global situation has gotten 
much worse, even in the 
last few weeks,” he said.
The Treasurer pointed to 
the fact that the OECD, 
the International Monetary 
Fund and the World Bank 
have not ruled out a global 
recession.
“That obviously has impli-
cations for us. We wouldn’t 
be spared completely from 
a downturn in the US or in 
the global economy for ob-
vious reasons,” he said.
The Treasurer’s comments 
came after the United Na-
tions Conference on Trade 
and Development used its 
annual report to warn of 
the growing risk of a global 
recession caused by the in-
crease in interest rates by 
central banks around the 
world.
“We have the tools to calm 
inflation and support all 
vulnerable groups. This is 
a matter of policy choices 
and political will,” the UN 
conference’s secretary-
general Rebeca Grynspan 
said. “But the current 
course of action is hurting 
the most vulnerable, espe-
cially in developing coun-
tries, and risks tipping the 
world into a global reces-
sion.”
Shadow Treasurer Angus 
Taylor said higher inter-
est rates would add pres-
sure to mortgage holders 
who are also facing high 
inflation. He said the gov-
ernment should produce a 
“sensible budget” in three 
weeks’ time to help.
“While the Reserve Bank 
of Australia makes its de-
cisions independently, 
the government can and 
should use its fiscal le-
vers to reduce pressure on 
households,” he said.
Major banks moved quick-

ly following the Reserve 
Bank’s announcement, 
with NAB and Westpac 
passing on the rate hike to 
mortgage customers in full 
within on Tuesday after-
noon followed later by ANZ 
and Macquarie Bank.
Chalmers said rising inter-
est rates, combined with 
high and rising inflation 
and a gloomy global eco-
nomic outlook would affect 
the government’s first bud-
get later this month.
“This will be a budget 
which is about difficult de-
cisions in difficult times,” 
he said.
Deutsche Bank’s chief 
economist for Australia, 
Phil O’Donaghoe, said the 
Reserve Bank’s compara-
tively small hike was the 
wrong move as local infla-
tion and wage pressures 
are similar to other wealthy 
nations.
“Rather than signalling ‘al-
most done’, we think the 
risk behind today’s deci-
sion is that it eventually 
looks more like a detrimen-
tal delay, forcing the RBA 
to ‘chase’ higher than ex-
pected inflation and wage 
prints though a prolonged 
hiking cycle that stretches 
into 2023,” he said.
Callam Pickering, Asia-Pa-
cific economist for online 
job site Indeed, said Aus-
tralia’s economic resilience 
could force the Reserve 
Bank to “do more to com-
bat inflation”.
“To bring inflation back 
towards the 2-3 per cent 
target requires the demand 
for goods and services to 
soften. There are few signs, 
outside of the property sec-
tor, that demand has mean-
ingfully changed,” he said.
But CommSec chief econo-
mist Craig James said the 
bank needed to tread care-
fully from here.
“The Reserve Bank has also 
achieved a major milestone 
in getting the job market to 
full employment,” he said. 
“And it doesn’t want to risk 
that tremendous achieve-
ment by pushing the econ-
omy into recession.”

Interest rate hikes slow as threat of 
global recession looms

Kristina Keneally’s son, Daniel, has been charged with fabricating evidence while a constable. (ABC News)
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Further to a meeting held 
in Beirut a couple of weeks 
ago between the Maronite 
League President, his ex-
cellency Khalil Karam and 
Mr Fahd Gittany, Chair of 
the AMCN, and on the in-
vite of Mr Gittany, on behalf 
of AMCN,  Mr Karam under-
took a trip to Byblos for a 
follow-up lunch meeting 
between the two Maronite 
organisations....
During lunch at Pepe’s in 
Byblos, the opportunity 
was seized to discuss, at 
length, important issues 
relevant and of concern to 
the Lebanese emigrants 
and Lebanese Maronites in 
particular...
The discussions revolved 
mainly around the  follow-

ing issues:
The Australian Lebanese 
returning to their villages in 
Lebanon to find their hous-
es occupied by others, gen-
erally relatives, and when 
they request their relatives 
to vacate their house, they 
refuse...causing the Leba-
nese emigrants to be home-
less in their own village...
and quite often the occu-
piers own other houses 
whilst the emigrants have 
nowhere to stay..
     It was recommended that 
the Maronite.           League 
support the Lebanese 
abroad to        regain their 
property in Lebanon occu-
pied       illegally by others.
2. The possibility of lobby-
ing to have the Australian 

Lebanese obtain their ID 
CARD in Australia, a matter 
of high interest to the Leba-
nese living in Australia 
3. Strengthening the rela-
tionship between ML and 
AMCN and Liaison and co-
operation on other matters 
of mutual benefit and for 
the benefit of Lebanese in 
Australia, and  Maronites in 
particular. 
***President Karam was ac-
companied by Dr Antoine 
Khoury from ML and from 
AMCN there was the Chair 
Fahd Gittany, Vice Presi-
dent Ghassan Awit, Tony 
B Sleiman and Youssef 
Boudraa, all currently visit-
ing Lebanon from the Kan-
garoo Land...
GOD BLESS!

 BYBLOS (Jbeil) HOSTS A MEETING BETWEEN THE
 AUSTRALIAN MARONITE COMMUNITY NETWORK
 AND THE MARONITE التجمع املاروني االسرتالي  (AMCN

LEAGUE (ML  الرابطة املارونية

The annual Watson School 
Leader Awards were held 
on Wednesday, 21 Septem-
ber 2022 in recognition of 
School Captains and School 
Vice Captains on their suc-
cessful nomination 
and investiture as a school 
leader.

The Award, established in 
2009, acknowledges school 
leaders and their commit-

ment to their school. 

Quotes attributable to the 
Member for Watson, the 
Hon Tony Burke MP:

“All school leaders believe 
in the importance of ac-
cepting and fulfilling the 
responsibilities that come 
with their role. I am com-
mitted to recognising vol-
unteers, ambassadors 

and leaders in the Watson 
electorate and this event 
acknowledges students in 
leadership roles”. 
 
“I would like to thank Angelo 
Stasos, Principal of Kings-
grove North High School 
who kindly offered to host 
this year’s Awards.” 

MEDIA CONTACT:  ZAC 
HATZIS 97509 088  

WATSON SCHOOL LEADER AWARDS 2022
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CANTERBURY COST OF LIVNING SENIORS FORUM RAISES AWARENESS  AMONG MULTICULTRUAL SENIORS
Over 150 senior residents 
attended the Canterbury 
Seniors Forum, a joint 
event held  by Sophie 
Cotsis, Member for Can-
terbury, and the Chinese 
Australian Services  Soci-
ety (CASS) at CASS Activ-
ity Hall in Campsie.  
A major success for the 
forum was the uncover-
ing of serious systemic 
issues  regarding seniors 
from culturally and lin-
guistically diverse back-
grounds, especially  pen-
sioners, being unaware 
of the number of entitle-
ments, rebates and public  
services offered to them. 
“Pensioners from multi-
cultural backgrounds are 
some of the most vulnera-
ble people  in our society. 
Many struggle with speak-
ing proficient English and 
communicating  concerns. 

Many are forced to access 
online content for infor-
mation which severely  
disenfranchises the com-
munity even further” said 
Ms Cotsis. 
“Residents were grateful 
to have an opportunity to 
have face-to-face interac-
tion with  service repre-
sentatives to discuss is-
sues and concerns rather 
than be pressured to  go 
online for answers and in-
formation. 
“As the local member, I 

am pleased to see many 
pensioners that attended 
our forum, have a better 
understanding of services 
that are available to help 
with their energy,  water 
and gas bills, and other 
issues such as challeng-
ing fines, Medicare, car-
ers  allowances and pen-
sion information. This is 
vital knowledge which will 
help seniors immensely 
to help tackle cost of liv-
ing pressures” said Ms 
Cotsis. 

“Cost of living pressures 
are increasing day by day. 
Residents from my local  
community are struggling 
to afford fresh fruit and 
vegetables are resorting 
to cutting  meals or sourc-
ing cheaper but unhealthy 
meal alternatives.” 
“I’d like to acknowledge 
General Manger Ivan 
Wong, and the entire team 
at CASS  for their hard 
work and effort to organ-
ise the forum.” 
Residents who were un-
able to attend the event 

are encouraged to con-
tact the Office  of Sophie 
Cotsis MP regarding their 
State matters on 9718 
1234. 
Service agencies and or-
ganisations present at the 
forum included; 
• Energy and Water Om-
budsman NSW  
• Revenue NSW
• Services Australia 
• Canterbury-Bankstown 
Council 
• Chinese Australian Ser-
vices Society 
• Office of Tony Burke MP 

Case Studies: 
Mr George Yu – Hurlstone 
Park 
- Was only getting a $100 
per year rebate for his 
energy bills. EWON told 
him that  his is eligible for 
a $285 rebate as a pen-
sioner. As a result of this 
forum, he has  now aware 
and will access the proper 
rebate he is entitled to 
and will be in Contact with 
EWON for further sup-
port.  
Ms Nina Li – Campsie 
- Has lived in Australia 
for 60 years. She was un-
aware of any pensioner 
rebates or  entitlements 
that are available. She is 
now accessing a rebate 
of $300 for her  energy bill 
and was very surprised 
and grateful. 
Media Contact: Sophie 
Cotsis : 9718 1234
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