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بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   
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Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 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

انتهاء الفصل الثامن من مسرحية انتخاب الرئيس »دون رئيس«
بـري: أنا اكـثر الناس حـرصا على انتـخاب الـرئيس أمس قبل اليوم
بـو صـعب: مطالبيت بتعديل الطائف ال تعين أنين ضد الطائف

يف  نفسه  املشهد  تكرر 
النتخاب  الثامنة  اجللسة 
اليت  للجمهورية،  رئيس 
انعقدت أمس األول، وبعد 
القانوني  النصاب  فقدان 
جملس  رفع رئيس 
بري  اجللسة  النواب نبيه 
اىل اخلميس املقبل 8 كانون 
انه  احلالي، مؤكدا  االول 
على  حرصا  الناس  »اكثر 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
وهذا  اليوم،  أمس قبل 
ردا  الي«  يوجه  ال  األمر 
على مداخلة للنائب انطوان 
على  فيها  شدد  حبشي 
رئيس  انتخاب  »أهمية 

للجمهورية«.
الجلسة 

افتتح الرئيس بري اجللسة 
رئيس  النتخاب  الثامنة 

أمساء  وتليت،  اجلمهورية، 
بعذر،  املتغيبني  النواب 

وهم: نديم اجلميل، حليمة 
افرام،  نعمة  قعقور، 
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جملس  احلاصلة تضع 
النواب خارج دوره، ونرى 
جلسات  تتعطل  كيف 

االنتخاب«.
الرئيس  اىل  وتوجه 
عندك  بري: »القصة 
وجزء  الرئيس،  دولة 
اقرب  هم  املعطلني  من 

املقربني اليك«.
اكثر  بري:  »أنا  الرئيس 
الناس حرصا على انتخاب 
الرئيس، أمس قبل اليوم، 

وهذا االمر ال يوجه الي«.
وتوقف حبشي عند »تطبيق 

الدستور بروحيته«.
خلف:  ملحم  النائب  وقال 
الصلة  ذات  »تليت املواد 
يف اجللسة السابقة، اشار 
)النائب الياس( بو صعب 

ال  ولكي   ،12 املادة  اىل 
بني  تعارض  هناك  يكون 
اقرتح  12 و49،  املادتني 
 .»12 املادة  تالوة  الغاء 
أوراق  توزيع  بوشر  بعدها 

واالقرتاع .
االوراق  فرز  بدأ  ثم 
 ،111 وبلغت االصوات 
كالتالي:  النتائج  وجاءت 
ميشال  بيضاء،  52 ورقة 
عصام  صوتا،   37 معوض 
»لبنان  أصوات،   4 خليفة 
لبنان«  »الجل   ،9 اجلديد« 
بشارة  واحد)1(،  صوت 
 ،)1( صوت  يونس  ابي 
صوت)1(،  ضاهر  بدري 
وزياد بارود صوتان )2(.

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

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

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

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة

النازحون السوريون اىل الواجهة جمددا: شراء بقائهم حبفنة من الدوالرات؟

التتمة على الصفحة 16

الدفاع  وزارة  أعلنت 
األول  أمس  الروسية، 
منطقة  حترير  اخلميس، 
جبمهورية  كورديوموفكا 
دونيتسك من أيدي القوات 

األوكرانية.
بيان  يف  الوزارة  وقالت 

للعمليات  »نتيجة  هلا: 
تقوم  اليت  اهلجومية 
املسلحة  القوات  بها 
منطقة  حترير  مت  الروسية 
جبمهورية  كورديوموفكا 

الدفاع الروسية تعلن حترير منطقة 
كورديوموفكا جبمهورية دونيتسك بالكامل

االعتكاف القضائي يفتح باب التفلت أمام األجهزة االمنية | القضاة vs عثمان: األحكام العرفية لن متّر

علي  كنعان،  ابراهيم 
عسريان، وفريد اخلازن.

املتعلقة  املواد  تليت  ثم 

بفوز النائبني فيصل كرامي 
وحيدر ناصر بعد الطعن يف 
اجمللس الدستوري واعالنه 

فوزهما.
ثم تليت املواد الدستورية 
رئيس  بانتخاب  املتعلقة 
النظام  ومواد  اجلمهورية 
املتعلقة  للمجلس  الداخلي 

جبلسة االنتخاب.
ث  حتد و
م،  لنظا با حبشي  ئب  لنا ا
»الوضع  اىل  فأشار 
واملؤسسة  اللبناني 
الوحيدة الفاعلة هي جملس 
»انتهت  وقال:  النواب«، 
السابق«،  الرئيس  والية 
ولفت اىل »املادة 49 من 
الدستور واذا وضعنا امسا 
يصبح  مسمى  غري  على 

هناك رئيس«.
»املمارسة  ان  واوضح 

بري وبو صعب خالل الجلسة

Seeking Part-Time Assistant
 Arabic Speaking and English
Office Assistant - Insurance

Send Resume To:
danny@dekkan.com.au 

Students or Experienced Welcome
Tel: (02) 9707 3077

زار واشنطن واستقبله الرئيس األمريكي
ماكرون حتدث عن إجراءات »شديدة العدوانية« 

قام بها بايدن تهدد »بتفتيت الغرب«
الرئيس األمريكي  استقبل 
الفرنسي  بايدن نظريه  جو 
أمس  ماكرون  إميانويل 

البيت  يف  اخلميس  األول 
زيارة  أول  يف  األبيض، 
يقوم بها للواليات املتحدة 

منذ أن توىل بايدن منصبه 
يف أوائل عام 2021.
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لــبنانيات

تصريف  حكومة  رئيس  جدد 
مطالبة  ميقاتي  جنيب  األعمال 
اجملتمع الدولي بالتعاون النهاء 
اليت  السوري  النزوح  أزمة 
تضغط على لبنان على الصعد 

كافة.
وأبلغ املفوض السامي لشؤون 
املتحدة  األمم  يف  الالجئني 
فيليبو غراندي  خالل استقباله 
تنسيق  »وجوب  األول  أمس 
املنظمات  وسائر  املفوضية 
احلكومة  مع  املعنية  الدولية 
املختصة  أجهزتها  عرب  اللبنانية 
حلل هذه املعضلة، النه ال جيوز 
أن يبقى هذا امللف ورقة تضغط 
على الواقع اللبناني، يف وقت 
املالية  القدرة  للبنان  تعد  مل 
على  والسياسية  واخلدماتية 

حتمل تداعيات هذا امللف«.
وشدد على أن االولوية يف هذه 
النازحني  العادة  هي  املرحلة 
السوريني تباعا اىل بالدهم بعد 

استقرار االوضاع يف سوريا.
إستقبل  احلكومة  رئيس  وكان 
يف  اخلميس  األول  أمس 
املفوض  احلكومي  السراي 
الالجئني   لشؤون  السامي 
ضم  وفد  مع  غراندي   فيليبو 
ممثل مكتب املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
نائب   ، ايتو  اياكي  لبنان  يف 
املتحدة  لألمم  اخلاصة  املنسقة 
الشؤون  ومنسق  لبنان  يف 
اإلنسانية عمران ريزا يف حضور 
ميقاتي  الرئيس  مستشاري 

مسري الضاهر وزياد ميقاتي.
بعد  تصريح  غراندي يف  وقال 
لدولة  جدا  ممنت  أنا  اللقاء: 
الرئيس ميقاتي الستقبالي خالل 
زيارتي احلالية اىل لبنان، وعربنا 
اللقاء  عن  تقديرنا  له  خالل 
الكامل للتحديات  اهلائلة  اليت 
البالد يف هذا الوقت،  تعانيها 
ويف هذا اإلطار فأن استضافة 
ألوف السوريني وغريهم  مئات 
مسؤولية  هو  الالجئني  من 
ضاغطة جدا على البلد. ناقشنا 
وعربت  املستقبلية،  اآلفاق 
لألمم  اخلاص  املنسق  مع  له 
املتحدة  األمم  ان  املتحدة  
يف  مبا  دعمها،  يف   ستستمر 
للشعب  اإلنساني  الدعم  ذلك 
يعيش يف  من   وكل  اللبناني 
البالد، وستزيد دعمها للشعب 

اللبناني. 
السامية  املفوضية  ان  اضاف: 
عن   مسؤولة  االنسان  حلقوق 
حشد  نواصل  وحنن  الالجئني  
املوارد الدولية هلم  ولألشخاص 
الذين يرغبون منهم يف  العودة 
دفعات  وهناك  سوريا،  إىل 
عادت منذ أسابيع،وحنن نواصل 

تقديم  الدعم هلم.
لبنان  احرتام  نقدر  وقال:حنن 
وهو  لسوريا  الطوعية  للعودة 
العملية. هذه  من  مهم  جانب 
كما نعمل  من اجلانب السوري 
ومع احلكومة السورية على إزالة 
العوائق اجلدية اليت تراكمت على 
الناس  متنع  واليت  السنني  مر 
من العودة. حققنا بعض التقدم 
ولكن ال يزال هناك املزيد  من 
العمل من أجل أن يكون الناس 
واثقني من اختاذ القرار بالعودة 
اجهزتنا  فان    ، .وباملناسبة 

ميقاتي جيدد مطالبة األمم املتحدة بـ »إنهاء أزمة النزوح السوري«:

ال جيوز أت يبقى هذا امللف ورقة ضغط على لبنان!

أن  إىل  اإلشارة  يف  تستمر  
معظم الناس يريدون العودة ، 
ولكن جيب التغلب على العديد 
من العقبات، وحنن سنستمر يف 
العقبات  بعض  عليها،  العمل 
واملنازل  التجهيزات  يف  هي 
االقتصادي  والوضع  املدمرة،  
حتديات  وهناك  جدا،  الصعب 
كثرية يف سوريا أيضا، ولطاملا 
األمن  جملس  قرار  إىل  أشرت 
الذي نص على ضرورة التعايف 
املبكر يف سوريا وعلينا العمل 

مع املاحنني يف هذا الصدد.
الرئيس  اشكر  ان  :اريد  وختم 
واحلكومة  أخرى  مرة  ميقاتي 
اللبنانية والشعب اللبناني على 

تعاونهم.
ان  قال:   سؤال  على  وردا 
وأكرر  قلت  كما  املتحدة  األمم 
املباشر  دعمها   من  زادت 
للشعب اللبناني وهناك برنامج 
حالي سيتم العمل عليه لزيادة 

الدعم أكثر.
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا 
الصناعة  فيه   شارك  حضره 
العام  واملدير  بوشكيان  جورج 
لوزارة االقتصاد حممد ابو حيدر 
الرئيس  مستشار  حضور  يف 
نقوال  السابق  الوزير  ميقاتي 

حناس. 
بعد اللقاء قال بوشكيان:االجتماع 
الرئيس  من  لدعوة  بناًء  جاء 
العشرة  زيادة  لبحث  ميقاتي 
هلا  اليت  املواد  على  املئة  يف 
بديل يف الصناعة اللبنانية، ومت 
ووضعنا  الزيادة  هذه  تأجيل 
رئيس  عهدة  يف  اللوائح  كل 
احلكومة وهي حمور دراسة من 
للتأكد  واملعنيني  اللجان  قبل 
على  زيادة  مشوهلا  عدم  من 
بأن   التأكيد  جندد  املستهلك. 
بشأنها  بعد  يصدر  مل  القرار 
بدراسة شاملة،  القيام  بعد  اال 
ونشدد على ان كل ما  صنع 
يف لبنان لن تتغريرّ اسعاره النه 
مجركية.  رسوم  الي  خيضع  ال 
مفتوحة  االجتماعات  وستبقى 
ميقاتي  الرئيس  وان  خصوصا 
يتابع هذا االمر شخصيا كي ال 
تشكل الزيادة يف حال حصوهلا 
اي ضرر على املستهلك ال سيما 
يف ما يتعلق  باملواد الغذائية 
هي  األولوية  الن  االساسية 
مصلحة املستهلك وكي ال تكون 

هناك فوض يف االسواق. 
أضاف: اكرر ان زيادة  العشرة 
اختاذ  قبل  تطبق  لن  املئة  يف 
اىل  بالنسبة  بذلك  رمسي  قرار 
يف  بديل  هلا  اليت  البضائع 
الصناعة احمللية، وعندما سيتخذ 
ونشرحه  عنه  سنعلن  القرار 

بالتفاصيل. 

الوزير وليد فياض
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وزارة  دور  عن  ماذا  سئل: 
االقتصاد يف مراقبة األسعار؟ 

ستقوم  محلة  هناك  اجاب: 
وستكون  االقتصاد  وزارة  بها 
الصناعة  وزارة  مع  مشرتكة 
ال  كي  االسعار  من  للتأكد 
للمواطن  استغالل  هناك  يكون 
اليت  االعالمية  احلمالت  ضمن 
موضوع  اىل  بالنسبة  تصدر 
ان  كما  اجلمركي.  الدوالر  رفع 
تسعرية  ال15 الف مقبولة حتى 
التضخم  يف  زيادة  حتصل  ال 
واحتكاري،  عشوائي  بشكل 
اللوائح  كل  لدينا  وحنن 
وكمياتها  املستوردة  بالبضائع 
اجلمركي،  الدوالر  رفع  قبل 
وسيكون هناك خلية عمل كبرية 
للتشدد  االمنية  االجهزة  مع 
واناشد  االسعار.  اىل  بالنسبة 
اجلميع  ضرورة ان تكون االمور 
يف إطارها دون ان تكون هناك 
على  اسعار  وزيادة  احتكارات 
املستهلك خصوصا ان املسألة 
ملستقبل  ومرحلية  وطنية  هي 

الوطن واملستهلك.
مع  احلكومة  رئيس  اجتمع  كما 
االبيض،  فراس  الصحة  وزير 

ثم وزير املال يوسف اخلليل.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفري 
اجلزائر عبد الكريم الركاييب يف 
استقبل  كما  وداعية.  زيارة 
احلريري  بهية  السابقة  النائبة 
ثم االمني العام لوزارة اخلارجية 

السفري هاني مشيطلي.

واملياه  الطاقة  وزير  حتدث 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
وليد فياض خالل اجللسة اليت 
»املؤمتر  هامش  على  عقدت 
للمياه« وضمت  الرابع  العربي 
العربية  الدول  من  وزراء 
كل  خرباء،  من  واختصاصيني 
قطاع  يف  بلده  معاناة  شرح 
املياه واحللول اليت يتم العمل 
وقال:  املعاجلة،  بغية  عليها 
بدأناه  طويال  مائيا  يوما  كان 
العربي  املؤمتر  إفتتاح  مع 
يف  واستكملناه  للمياه  الرابع 
الدورة الرابعة عشرة للمجلس 
حيث  للمياه،  العربي  الوزاري 
لوزير  الدورة  رئاسة  سلمنا 
واآلن  اللييب،  املائية  الثروة 
مع  اجللسة  هذه  يف  حنن 
األشقاء والزمالء للوقوف على 
اهلام  املؤمتر  هذا  أهداف  أبرز 
وسنتابع من خالل جلسة حول 
والغذاء  املياه  بني  الرتابط 
والطاقة يف ظل ظروف الندرة 

املائية يف املنطقة العربية.
وتابع: من كل ما تقدم، أقول 
ان ما مييزنا عن باقي املناطق 
اللغة  تتكلم  دول شقيقة  أننا 
نفسها ولدينا عادات وتقاليد 
شقيقة  وشعوبنا  متشابهة 
واألهم  هائلة،  ثروات  ومنلك 
من ذلك أن لدينا املظلة اليت 
ميكن لنا العمل عرب مؤسساتها 
على تعزيز التعاون والتكامل، 
اال وهي جامعة الدول العربية. 
جتمعنا  اليت  املنصة  هذه  إن 
دوريا هي نعمة لدولنا وجيب 
تطويرها وإعالء شأنها وتعزيز 
دورها خدمة لشعوبنا وبلداننا. 
امس  لفت  اجملال  هذا  ويف 
األول خالل جلسة إفتتاح الدورة 
الرابعة عشر للمجلس الوزاري 
العربي للمياه اىل التقدم الكبري 
املركز  تأسيس  يف  احلاصل 
إقتصاديات  لدراسات  العربي 
يشكل  سوف  والذي  املياه 
فيه  توضع  مكانا  مستقبال 
العربية  املائية  اإلسرتاتيجيات 

املشرتكة بغية حتقيق األهداف 
اليت تناقش اليوم وغدًا )أمس 
االول وأمس( يف هذا املؤمتر.

عن  حتديدا  تكلمنا  إذا  اضاف: 
جند  لبنان،  يف  املائي  األمن 
عدم  من  الرغم  وعلى  بأنه، 
لدينا وذلك بسبب  املاء  ندرة 
الناجتة  املتساقطات  كثافة 
ومتوضعه  البلد  جغرافية  عن 
للبحر  الشرقية  الواجهة  على 
مستوى  فإن  املتوسط، 
كبري  بشكل  تدنى  قد  اخلدمة 
املاضية  الثالثة  األعوام  خالل 
اإلقتصادية  األزمة  بسبب 
العملة  سعر  وتدني  اخلانقة 
الطاقة  كلفة  وإرتفاع  الوطنية 
ال%70  تتعدى  باتت  حتى 
للمرت  اإلمجالية  الكلفة  من 
املكعب الواحد. لذلك أصبحت 
املسؤولة  العامة  املؤسسات 
عن استثمار وتوزيع املياه على 

شفري اإلنهيار املالي.
اىل  اليوم  نسعى  وتابع: 
اختاذ إجراءات إصالحية جذرية 
أهمها: تعديل تعرفة إستهالك 
كلفة  بتغطية  بدءا  املياه 
وأجور  والصيانة  التشغيل 
تغطية  اىل  وصوال  املوظفني 
كلفة اإلستثمار الحقا، السعي 
اىل ختفيض كلفة الطاقة عن 
الطاقة  على  اإلعتماد  طريق 
حمطات  لتشغيل  املتجددة 
واملعاجلة،   والضخ  التكرير 

اإلعتماد على الينابيع الطبيعية 
والسدود  السطحية  واملياه 
وختفيف  باجلاذبية  والتغذية 
الضغط على املياه اجلوفية وما 
حتتاجه من طاقة لتغذية حمطات 
إعطاء  اىل   اضافة  الضخ، 
الشبكات  لتأهيل  األولوية 
الفين  اهلدر  ختفيض  بغية 
والقيام حبمالت رفع التعديات 
اجلباية  وتفعيل  الشبكات  عن 
واعتماد العدادات والتخلي عن 

اإلشرتاكات الثابتة بالعيار.
وختم: كذلك نسعى اىل اعتماد 
طرق الري الرشيدة بالنقاطات 
باإلغراق،  الري  عن  والتخلي 
اإلنتقالية  الفرتة  خالل  اللجوء 
املاحنة  الدولية  اجلهات  اىل 
الثغرات  سد  على  للمساعدة 
املؤسسات  موازنات  يف 
خالل  من  للمياه  اإلستثمارية 
املخصصة  واملنح  اهلبات 
التشغيل  كلفة  لتغطية 
والصيانة وقطع الغيار واملواد 
يف  املستعملة  الكيميائية 
تعقيم املياه، اضافة اىل إنشاء 
خطوط كهربائية خمصصة خلدمة 
اإلسرتاتيجية  املائية  املنشآت 
ساعة/24   24 بتغذية  تتمتع 
اإلعتماد  من  التخفيف  بهدف 
الكهربائية  املولدات  على 
حتسن  بإنتظار  جدا،  املكلفة 
العامة يف  الكهربائية  التغذية 

لبنان.

وليد فياض يكشف عن »إجراءات إصالحية« يف قطاع املياه: 

نـحو تـعديل تـعرفة اإلسـتهالك!

العامة  الصحة  وزير  إستقبل 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
يف  األبيض  فراس  الدكتور 
مبنى الوزارة، املفوض السامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
من  وفد  مع  غراندي  فيليبو 
يف  ممثلها  ضم  املفوضية 
لبنان أياكي إيتو وتناول البحث 
الشأن الصحي يف لبنان، سيما 
ما يتعلق بالنازحني السوريني.  
وذكر الوزير األبيض خالل اللقاء 
»أن وزارة الصحة العامة مل متيز 
يف  واملقيمني  املواطنني  بني 
ما تقدمه من خدمات، ويشكل 
باحلد  املتمثل  املستمر  التحدي 
من إنتشار وباء الكولريا الدليل 
اخلطة  تشمل  حيث  األحدث 
املقيمني  مجيع  للقاح  الوطنية 
على األراضي اللبنانية من دون 
بالشكر  متوجها  استثناء«،  أي 
للمفوضية  اجملال  هذا  يف 
الالجئني  لشؤون  السامية 
»اليت أمنت قسما من التمويل 
منظمة  جانب  إىل  اللقاح  لنشر 

الصحة العاملية«.  

يف  األبيض  الوزير  ولفت 
الوقت نفسه إىل »اإلنعكاسات 
الكبرية مللف النزوح على القطاع 
الصحي يف لبنان الذي يصارع 
وسط  واإلستمرارية  للصمود 
واإلقتصادية  املالية  األزمة 

اخلانقة«. 
ضرورة  على  األبيض  وشدد 
يف  املفوضية  تأخذ  »أن 
التعاون  برامج  اإلعتبار، 
يف  ستنفذها  اليت  املستقبلية 
لبنان دعم اجملتمعات املضيفة 
حيث  السوريني،  للنازحني 
العبء  هذا  اجملتمعات  تتحمل 
نيابة عن بلدان العامل أمجع«. 

اآلمنة  العودة  »أن  وأكد 
وقت  أقرب  يف  للسوريني 
مللف  األمثل  احلل  هي  ممكن 

النزوح«.
 غراندي

تقديره  غراندي  أبدى  بدوره، 
يف  لبنان  يلعبه  الذي  للدور 
السوريني  النازحني  احتضان 
اخلدمات  خمتلف  ومشوهلم 
أنه  وأكد  املتوافرة«.  الصحية 

األبيض إستقبل غراندي: إنعكاسات كبرية للنزوح على القطاع الصحي ولضرورة دعم اجملتمعات املضيفة
على »الرغم من الصعوبات اليت 
العاملي  اإلقتصاد  كاهل  تثقل 
واليت تؤثر على قدرات الدول 

املفوضية  ستستمر  املاحنة، 
الصحي  ونظامه  لبنان  بدعم 

نظرا ملا يقدمه من خدمات«. 

 التقى وزير الدفاع الوطين يف 
حكومة تصريف االعمال موريس 
سليم يف مكتبه يف الريزة، قائد 
جوزاف  العماد  اجليش 
اوضاع  على  منه  عون واطلع 
والوضع  العسكرية  املؤسسة 

االمين العام يف البالد.
ن  و شؤ « ء  للقا ا ل  و تنا و
سسة  ملؤ ا
ما  صا  خصو و ية  لعسكر ا
واخلطوات  يتعلق يف اإلجراءات 
اجليش  قيادة  تتخذها  اليت 
العسكريني،  حاجات  لتوفري 
الطبية  اخلدمات  توفري  وأبرزها 
سيما  ال  ولعائالتهم  هلم 

منها، وكان  اإلستشفائية 
ه  جتا ا  حد مو قف  ملو ا
ختص  اليت  اإلستحقاقات 
سيما  ال  العسكرية  املؤسسة 
اليت  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف 

مير بها الوطن«.
كذلك مت التطرق اىل »اإلجنازات 
حتققها  اليت  العديدة  األمنية 
على  اجليش  يوميا وحدات 
مكافحة  يف  األمين  املستوى 
اإلستقرار  ومحاية  اجلرمية 
املناطق  يف  اإلجتماعي  واألمن 
وكشف  كافة،  اللبنانية 
وسوقهم  وتوقيفهم  اجملرمني 

اىل العدالة«.

سليم عرض مع قائد اجليش اوضاع 
املؤسسة العسكرية والوضع االمين العام
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يف  نفسه  املشهد  تكرر 
اجللسة الثامنة النتخاب رئيس 
للجمهورية، اليت انعقدت أمس 
النصاب  فقدان  وبعد  األول، 
جملس  رفع رئيس  القانوني 
اىل  بري  اجللسة  النواب نبيه 
اخلميس املقبل 8 كانون االول 
»اكثر  انه  احلالي، مؤكدا 
انتخاب  على  حرصا  الناس 
أمس قبل  للجمهورية،  رئيس 
يوجه  ال  األمر  وهذا  اليوم، 
الي« ردا على مداخلة للنائب 
فيها  شدد  حبشي  انطوان 
رئيس  انتخاب  »أهمية  على 

للجمهورية«.

الجلسة 
اجللسة  بري  الرئيس  افتتح 
رئيس  النتخاب  الثامنة 
أمساء  وتليت،  اجلمهورية، 
النواب املتغيبني بعذر، وهم: 
قعقور،  حليمة  اجلميل،  نديم 
كنعان،  ابراهيم  افرام،  نعمة 
علي عسريان، وفريد اخلازن.

املتعلقة  املواد  تليت  ثم 
كرامي  فيصل  بفوز النائبني 
يف  الطعن  بعد  ناصر  وحيدر 
واعالنه  الدستوري  اجمللس 

فوزهما.
الدستورية  املواد  تليت  ثم 
رئيس  بانتخاب  املتعلقة 
النظام  ومواد  اجلمهورية 
املتعلقة  للمجلس  الداخلي 

جبلسة االنتخاب.
وحتدث النائب حبشي بالنظام، 
اللبناني  »الوضع  اىل  فأشار 
الفاعلة  الوحيدة  واملؤسسة 
وقال:  النواب«،  هي جملس 
الرئيس  والية  »انتهت 
»املادة  اىل  ولفت  السابق«، 
واذا وضعنا  الدستور  من   49
يصبح  مسمى  غري  على  امسا 

هناك رئيس«.
»املمارسة  ان  واوضح 
النواب  جملس  احلاصلة تضع 
كيف  ونرى  دوره،  خارج 

تتعطل جلسات االنتخاب«.
الرئيس  اىل  وتوجه 
دولة  عندك  بري: »القصة 
املعطلني  من  وجزء  الرئيس، 

هم اقرب املقربني اليك«.
اكثر  بري:  »أنا  الرئيس 
انتخاب  على  حرصا  الناس 
اليوم،  قبل  الرئيس، أمس 

وهذا االمر ال يوجه الي«.
عند »تطبيق  حبشي  وتوقف 

الدستور بروحيته«.
خلف:  ملحم  النائب  وقال 
الصلة  ذات  »تليت املواد 
اشار  السابقة،  اجللسة  يف 
صعب  بو  الياس(  )النائب 
اىل املادة 12، ولكي ال يكون 
املادتني  بني  تعارض  هناك 
تالوة  الغاء  اقرتح  12 و49، 
بوشر  بعدها   .»12 املادة 

توزيع أوراق واالقرتاع .
االوراق  فرز  بدأ  ثم 
وبلغت االصوات 111، وجاءت 
52 ورقة  كالتالي:  النتائج 
معوض  ميشال  بيضاء، 

جملس النواب مل يتفق على انتخاب رئيس للجمهورية واملداخالت شددت على اجناز االستحقاق

بـري: أنا اكـثر الناس حـرصا على انتـخاب الـرئيس أمـس قـبل الـيوم
بـو صـعب: لـست مـع انـعقاد جـلسة ملـجلس الـوزراء

 4 خليفة  عصام  صوتا،   37
 ،9 اجلديد«  »لبنان  أصوات، 
»الجل لبنان« صوت واحد)1(، 
بشارة ابي يونس صوت )1(، 
بدري ضاهر صوت)1(، وزياد 

بارود صوتان )2(.
اجللسة  بري  الرئيس  رفع  ثم 
املقبل  اخلميس  اىل  وارجأها 
8 كانون االول احلالي. وتلي 

حمضر اجللسة .

كرامي
النائب  قال  اجللسة،  وبعد 
فيصل كرامي: »يف اجللسات 
السابقة، اراقب مثلي مثل كل 
املواطنني ما جيري يف جملس 
النواب، واتيت اليوم ألشارك 
يف هذه اجللسة الدستورية من 
اجل انتخاب رئيس للجمهورية. 
وكلي أمل ان نصل اىل انتظام 
عرب انتخاب  الدستوري  العمل 
اجلمهورية. ولكن  رئيس 
عود  هو  اليوم  شهدته  ما 
نفسه  بدء: االسلوب  على 
يعطونا  أنفسهم  واالشخاص 
حنن  لذلك  نفسها،  النتائج 
الن  التوافق  مع  صوتنا 
على  وروحه ينصان  دستورنا 

86 صوتا للتوافق«.
وأضاف: »عندما وضع هذا 
ثلثي  على  بين  الدستور، 
رئيس  النتخاب  اجمللس 
مناص،  ال  لذلك   ، اجلمهورية 
هذه  خمرج من  ال  مهرب،  ال 
انتظام  باعادة  اال  االزمة 
وبانتخاب  الدستوري  العمل 
ونكون  للجمهورية،  رئيس 
احلقيقي  احلل  وضعنا 
نعانيها. ومن  اليت  للمشاكل 
والتوافق  احلوار  دون 
الدوامة  هذه  يف  سنبقى 
وسيبقى الناس  الفارغة، 
اليت  يعانون االزمات 

نعيشها«.
وردا على سؤال قال: »الورقة 
البيضاء هي لفتح جمال احلوار 
التوافق  االخرين. كلمة  مع 
نفسه،  املعنى  يف  تصب 
وهناك تشديد على االمر الذي 
وهو  بري  الرئيس  اليه  دعا 
احلوار للخروج من هذه االزمة، 
حتى هذه اللحظة، هناك فريق 

يقول انا مع التحدي ومع اسم، 
إن  يقول  آخر  فريق  وهناك 
لذلك  مفتوحة للجميع،  أبوابه 

خرجت ألقول نعم للتوافق«.
احرق  ان  اريد  وتابع: »ال 
االمساء، عندما حنكي بالتوافق 
مع  مجيع  سنحكي  يعين 
اهلل نصل  االطراف، وإن شاء 
اىل اسم يرضي اجلميع. قلت 
وليس  مرشح  ايصال  هديف 
حرق امساء، سليمان فرجنيه هو 
علَي واكرمهم  الناس  اعز 

ولن نتاجر بامسه وحنرقه«.
معوض،  ميشال  النائب  وعن 
يتكلم  مل  الرجل   « قال: 
طروحات  هي  وطروحاته  معنا 

حتد«.

عبداهلل
عبداهلل:  بالل  النائب  قال 
الكالم  اطار  »خارج 
مل  الرئاسية،  على االنتخابات 
ألوجاع  وطنيا  حتسسا  نلمس 
الفرصة  هذه  الناس. اغتنم 
الدعو جملس الوزراء اىل عقد 
موضوع  لبت  استثنائية  جلسة 
الصحة واملستشفيات.  وزارة 
تتحمل كل  األمر،  بعكس هذا 
هذا  جهة سياسية تعرقل 
املوضوع مسؤولية بقاء الناس 
من دون تغطية صحية وانهيار 
امامنا  حنن  الصحي،  النظام 
فرصة حتى 15 كانون االول، 
اليت  املستشفيات  سقف 
الناس  على  فروقات  ختفف 
قرض  مبرسوم.  اقرارها  جيب 
البنك الدولي 25 مليون دوالر 
النواب  جملس  اقره  الذي 
جيب ان يقر مبرسوم. واعتقد 
واذا  اخرى.  امورا  هناك  ان 
اجلمهورية  رئاسة  نعطل  كنا 
اعتقد  فال  الناس،  وشؤون 
ان احدا يقبل بهذا االمر. حنن 
حاجات  يف  لالبتزاز  خنضع 
صحي  موضوع  الناس. هذا 
يهاجرون،  واطباء  استشفائي 
واساسا احدي مسببات اقرارنا 
االجتماعية  العطاءات  للموازنة 
والصحية. واذا كان املطلوب 
يف  زيادة  تعطيلها  من 
تبعات  فليتحملوا  التعطيل، 

املوضوع«.

منيمنة
ابراهيم  النائب  وقال 
مراوحة  مرحلة  منيمنة:« هناك 
واستمرار للجلسات  كاملة 
اليوم  السابقة، واملؤسف 
يف التعطيل،  االستمرار 
ادنى  حدا  هناك  ان  واعتقد 
من  نراه  ما  يف  وخصوصا 
الشوارع  يف  املياه  فيضانات 
وغريها من االمور، فهذا اداء 

جهنمي يف التعطيل«.

معوض
»ما  قال:  معوض  النائب 
حيصل يف كل اسبوع هو عملية 
جزء  بني  الدستور  مع  طالق 
واللبنانيني. وال  اجمللس  من 
هذا  على  نكمل  ان  نستطيع 
املنوال، وبالنسبة الي املعيار 
ماذا  املواطن،  هو  االساسي 
اليت  والتسويات  الدول  تريد 
شأنها.  هذا  اليها  تتوصل 
وكمسؤول   رأيي،  انا اقول 
واثق بأن أي رئيس للجمهورية 
امتدادا  يشكل  أكان  سواء 
ملنطق  وخاضعا  القائم  للنهج 
الدولة،  وحماصصة  السالح 
هذا االمر اوصلنا اىل هنا وأي 
رئيس للجمهورية رمادي، رمبا 
يكون »آدميا« ويضع املشاكل 
حتت السجادة، سيكون هناك 
للشعب  االنهيار  من  مزيد 

اللبناني«.
وردا على سؤال، قال: »حنن 
ومتقدما  جديا  جنري حوارا 
الوطين«  »االعتدال  كتلة  مع 
وذاهبون يف اجتاه حوار اعمق 
للوصول اىل تفاهم بني بعضنا 
واؤكد  طريق«،  »خريطة  على 
حال متقدمة  يف  اننا اصبحنا 
موقعهم،  يؤكدوا  ان  وحقهم 
لبنان  يف  يقولون  وماذا 
التكتل  حنن  اجلديد؟ يقولون 
اقرتعوا   9 مبعنى  حجمه  هذا 

اليوم«.
                                                              

بو صعب
حصل  ما  صعب:«  بو  وقال 
مناقشة  )األربعاء( يف  أمس 
الكابيتال  قانون  مشروع 
هدفنا ان  جعل  كونرتول 
لئال نطري  اجللسة  على  حنافظ 
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النقاش، ومن كان يهدف اىل 
تطيري النقاش فشلت مساعيه 
الرأي  مع  مبرونة  تعاملنا  لننا 
ما يضحك  وقبوله.   اآلخر 
مثل  هناك  ذلك،  من  اكثر 
سبقين  وبكى  :ضربين  يقول 
انهم  نعرف   واشتكى«. كلنا 
كالما  يتهجمون وحيكون 
اجللسة  حمضر  من  نشطبه 
جملس  يف  مقبول  غري  ألنه 

النواب«. 
هناك  إن  »قلت  وأضاف: 
ال  النواب  الزمالء  بعض 
كونرتول  الكابيتال  يريدون 
واكرر  واعود  وال مناقشته، 
الكالم نفسه: بعض الزمالء ال 
يريدون هذا املشروع،  وبعض 
مناقشته،  يريدون  ال  الزمالء 
ان  يريدون  االخر  والبعض 
يعدلوا فيه وانا منهم ليضمن 
حقوق  كونرتول  الكابيتال 
اعرتض  وعندما  املوعدين. 
معوض  ميشال  الزميل 
أجبته يف داخل اجللسة قلت له 
نعم قصدتك انت ألنك طرحت 
اعادة  على  التصويت  بوضوح 
هذا املشروع اىل احلكومة. هو 
لديه آراء انه جيب ان نناقش 
كونرتول والقوانني  الكابيتال 
مع بعضها البعض سلة واحدة. 
ألننا ال  يصح  هذا القول ال 
املشرتكة  اللجان  يف  نستطيع 
ونناقشهما  قانونني  نضع  ان 

بالتوازي«. 
املقرر  وكان  »اتفقنا  وتابع: 
جورج  النائب  الزميل  امس 
نناقش  على ان  عدوان 
ونقره  كونرتول  الكابيتال 
بقانون حيفظ حقوق املودعني. 
وبدأ  التعاريف  يف  ومازلنا 
يقال إنه ضد املودعني، وهذا 
افكارا  هناك  ان  على  يدل  ما 
ولو  يريدونه  ال  انهم  مسبقة 
مناقشة  لتمت  يريدونه  كانوا 

والبارحة  بندا بندا،  املشروع 
وصلنا اىل خرق«.

رئيس  وعن انتخاب 
جيب  «  : ل قا  ، ية ر جلمهو ا
الوصول اىل توافق. ال أحد من 
االفرقاء يتفق مع أحد، وهناك 
أصواته وورقة  ترتاجع  مرشح 
بيضاء زادت اصواتها، وهناك 
لبنان  يف  حنن  اليوم.  تنوع 
بطريقة  دائما  الرئيس  ننتخب 
تقليدية. عندما اطالب بتعديل 
دستوري ليس معنى ذلك انين 
اكتشفنا  واذا  الطائف،  ضد 
ان يف الدستور ثغرات، فهذه 
خروج  بعد  ادت،  الثغرات 
اجليش السوري من لبنان، اىل 
رئيس  فراغ. اذا  وراء  فراغ 
يدعو  ان  يريد  ال  اجلمهورية 
اىل استشارات نيابية لتسمية 
اال  يستطيع  للحكومة،  رئيس 
جيربه  ال  الدستور  ألن  يدعو 
)مبهلة حمددة(، وكذلك رئيس 
وقتا،  يأخذ  كلف  اذا  احلكومة 
كهذه  بتعديالت  طالبنا  واذا 
ننسف  اننا  ذلك  معنى  ليس 
لزياد  صوتت  لقد  الطائف. 
بارود والورقة البيضاء معناها 
زميلنا  فنجان.  ندور يف  كأننا 
ميشال معوض واضح ان ليس 

لديها افق«.
جمللس  جلسة  انعقاد  وعن 
مع  لست  قال:  الوزراء، 
الوزراء  جمللس  جلسة  انعقاد 
يف  احلكومة  رئيس  حتى  وال 
وارد الدعوة اىل جلسة لتجتمع 
يكن،  مل  شيئا  وكأن  احلكومة 
غياب  هناك  كان  السابق  يف 
)شغور( يف رئاسة اجلمهورية، 
مستقيلة.  احلكومة  تكن  ومل 
الضغط  جيب  ظرف  يف  حنن 
فيه النتخاب رئيس للجمهورية 
ال ان نتعامل مع احلكومة وندعها 
تكمل عملها كاملعتاد يف غياب 

رئيس للجمهورية«.

أشار حتالف »متحدون« ومجعية 
بيان،  يف  املودعني«  »صرخة 
العامة  النائبة  »قرار  أن  اىل 
لبنان  جبل  يف  االستئنافية 
الذي  عون  غادة  القاضية 
من  متأخرة  ساعة  يف  أصدرته 
مساء أمس )االربعاء(، وقضى 
بتوقيف املودع وليد احلجار بعد 
اللبناني  االعتماد  بنك  أن غادر 
فرع شحيم أمس )األربعاء( برفقة 
الستماع  شحيم  خمفر  عناصر 
الصطحاب  تركه  ثم  إفادته، 
أتى  املستشفى،  إىل  زوجته 
إىل  الوقوف  دوما  ادعى  ممن 
قضيتهم  يف  املودعني  جانب 

اجلد حمقة«.
»املودع  أن  اىل  البيان  ولفت 
مع  تام  وئام  يف  كان  احلجار 

املصرف،  داخل  تواجد  من  كل 
القوى  عناصر  أن  عن  ناهيك 
من  هم  بلدته  أبناء  من  األمنية 
كانوا يضبطون الدخول واخلروج 
منه، وبكل لطف وود، بال سالح 
أو رعونة هذه املرة«، معتربا أن 
»اإلبقاء على هذا املودع ،الذي 
قيد  إلنسانيته،  اجلميع  يشهد 
وهو  رطبة  غرفة  يف  التوقيف 
يعاني من أمراض يف رئتيه مما 
تسبب يف غياب زوجته العليلة 
الصدمة،  هلول  الوعي  عن 
بعد  والده  وفاة  خرب  ورود  مع 
أمام  اإلحالة  أو  اليوم،  ظهر 
لبنان  التحقيق يف جبل  قاضي 
على  شاهد  خري  هلو  ورد،  كما 
زيف الكثري من االدعاءات بدعم 

قضية املودعني«.

»متحدون« و«صرخة املودعني«:
إبقاء املودع احلجار قيد التوقيف 

خري شاهد على زيف االدعاءات بدعم 
قضية املودعني
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الوطنّية«  »الكتلة  إستضافت 
النائب ميشال معوض يف لقاء 
ضمن سلسلة »رئاسيات« من 
بعنوان  الكتلة«  مع  »جلسة 
وذلك  الرئاسّية«  »اإلنتخابات 
مقرها  يف  االول  أمس  مساء 

يف اجلّميزة.
العام  األمني  اللقاء  حضر 
حلزب الكتلة الوطنية اللبنانية 
ميشال حلو وأعضاء من اللجنة 
احلزب،  وجملس  التنفيذّية 
وعدد  وهبه  يزبك  والصحايف 
السياسية  الشخصيات  من 
واالقتصادية  والفكرية 
وأدار  واالجتماعية،  واالعالمية 
اللقاء وقّدم له االعالمي رواد 

طه.
حلو

ترحيبية  بكلمة  اللقاء  استهل 
فيها  شدد  العام  األمني  من 
اليت  اللقاءات  »أهمية  على 
تستضيفها الكتلة حتت عنوان 
شخصيات  مع  »رئاسيات« 
ووطنية  ودستورية  برملانية 
االستحقاقات  وضع  أجل  من 
مسارها  يف  الدستورية 
الثاني  لقائها  يف  الصحيح، 
ميشال  االستاذ  النائب  مع 

معّوض«.
معوّض

ثم حتدث معّوض وقال: »إن 
من نقاط التغيري االجيابية يف 
حول  حوار  يكون  أن  لبنان 
حوار  السياسية،  اخليارات 
الناس.  فيه  يشارك  مفتوح 
البلد  هذا  يف  تعودنا  فقد 
السياسية  اللعبة  جتري  أن 
االفرقاء.  بني  اتهامات  لعبة 
سلسلة  يف  الكتلة  حزب  إن 
رئاسيات يؤكد على نهج جديد 
يف العمل السياسي ال ميكنين 
اال أن أثين عليه وأتشرف ألن 

أكون بينكم اليوم«.
أضاف: »أنا يف االساس عندما 
لرئاسة  الرتشح  على  أقدمت 
سيادي  كرئيس  اجلمهورية 
ترشحي  قدمت  واصالحي، 
انطالقا من خريطة طريق حيث 
ال يكفي أن يعلن أحد الرتشيح 
الذي  بالرئيس  ينادي  أن  أو 
يريده، ولكن السؤال املطروح 
كيف علينا ايصال هذا املرشح 
يف  يشبهه  الذي  املرشح  أو 
يف  نتمناها  اليت  املواصفات 
حتى  واالصالح،  السيادة 
مجيعا  نوصل  أن  نستطيع 
مع  واصالح،  سيادة  رئيس 
من  البدء  بضروروة  علمنا 
الواقع بأن اجمللس النيابي هو 
الذي يوصل الرئيس وبوجود 
تفسري دستوري يفرتض بكل 
توفر نصاب  االنتخاب  دورات 
هذا  أن  وصحيح  الثلثني، 
سابقة  مراحل  يف  تكّرس  قد 
نص  أي  بدون  تكرس  ولكنه 
عن  يتحدث  واضح  دستوري 
النصاب. فاملادة 49 املتعلقة 
بهذا الشأن تتحدث عن نصاب 
الدورة  يف  بالثلثني  تصويت 
األوىل وبالنصف زائد واحد أي 
األكثرية املطلقة يف الدورات 
بدعة  أن  وطبعا  تلي.  اليت 
اغالق اجللسة وفتحها باملطلق 
نكون »ندعوس الدستور فيها 
هذا  ولكن  نناقضه«  وليس 
املوضوع صحيح أنه مت تفسريه 
السابقة  املراحل  بعض  يف 

معوض من مقر الكتلة الوطنية: يصرون على منطق الثلثني إليصال رئيس خاضع للميليشيات

مت  ولكن  الثلثني  مبوضوع 
تفسريه يف ظروف استثنائية. 
ففي العام 1982 عند انتخاب 
الرئيس بشري اجلميل، كنا يف 
وهي  اللبنانية  احلرب  ظروف 
بعد  وما  طبيعية،  غري  ظروف 
من  خارجني  كنا   2005 العام 
االحتالل  مخسة عشر سنة من 
السوري للبنان مباشرة، وهذه 
اشكاالت  خلقت  سنة  الـ15 
كثرية حنتاج اىل وقت إلعادة 

بناء الثقة«.
على  االصرار  »إن  تابع: 
احلضور  من  الثلثني  منطق 
مجهورية  رئيس  إليصال  هو 
ملنظومة  خاضعا  إال  يكون  ال 
ملنظومة  وليس  امليليشيات 
نقطة  أصغر  وميثل  األحزاب، 
التناقضات  كل  بني  مشرتكة 
بهذا  اخذنا  واذا  لبنان.  يف 
الواقع لدينا مقاربتان: االوىل 
اذا كان النصاب حيتاج ال86، 
شخصية  يف  البحث  فعلينا 
مقبوال  يكون  أن  ميكن  مرشح 
منذ  وأنا  االفرقاء،  مجيع  من 
االساس أرفض هذه املقاربة 
برئيس  اال  تأتي  ال  ألنها 
أن يشكل  رمادي ال يستطيع 
الذي  الواقع  يف  تغيري  أي 
احلكومات  إن  نعيشه. عمليا، 
جيدين،  وزراء  تضم  احلالية 
إحداث  ولكنهم ال يستطيعون 
ميكنهم  ما  وكل  تغيري،  أي 
حيسنون  أنهم  به  القيام 
ال  ولكنهم  التصرفات،  بعض 
احلالي،  الواقع  يف  يغيريون 
ولذلك إن الرئيس الرمادي ال 
يستطيع التغيري، وعندها يصح 

السؤال؟ ما هو البديل؟«.
هذه  خوض  »علينا  أضاف: 
مرحلتني،  على  املعركة 
القوى  مجع  عرب  تكون  األوىل 
تصنيفات  دون  املعارضة 
)املعرتضة  املعارض  هو  من 
على الواقع احلالي(، ميكن أن 
تكون آتية من خلفيات خمتلفة 
األمور(  كل  على  متفقة  وغري 
ولكن طبيعة اخلالف فيما بينها 
ليست كيانية، ميكن أن ختتلف 
أو  االقتصادي  امللف  على 
االجتماعي، مع األمل بأن تصل 
املستوى  هذا  اىل  نقاشاتنا 
تهم  النقاش على قضايا  من 
الناس، ولكن يف البداية علينا 
وبالتالي  الدولة،  نسرتجع  أن 
ال يوجد حل ألن االنتخاب يف 
اجمللس النيابي ال يتم اال عرب 
البدء باملرحلة االوىل يف مجع 
هذه القوى اليت تشكل أكثرية 
يف اجمللس النيابي، وبالتالي 

علينا تأمني معركة الـ65 نائبا 
واملعركة الثانية تكون بتأمني 
نائبا.  الـ86  أي  النصاب 
ومعركة  النصاب  معركة  أي 
خريطة  هي  وهذه  االكثرية 
منذ  قدمتها  اليت  الطريق 

ترشحي مبواجهة منطق آخر«.
وصل  أن  اىل  لفت  وإذ 
»اىل 49 صوتا من أصل 65 
»أنا  قال:  حال«،  أحسن  يف 
شخصيا أقول، إذا توافر مرشح 
سيادي وإصالحي آخر يستطيع 
أول  فأكون  صوتا   65 تأمني 
على  لكنين  له،  الداعمني 
اليت  صوتا  الـ49  بأن  قناعة 
وصلنا اليها بصعوبة، فالكتل 
 33 بني  ما  تشكل  األساسية 
فقد  الـ49،  من  صوتا  و34 
استطعنا مجع كل املستقلني، 
كتلة  أي  أيضا  يوجد  وال 
معارضة بكاملها ال تصوت لنا، 
يصوت  التغيرييني  من  فجزء 
وجزء  يصوت،  ال  وجزء  لنا 
الوطين  االعتدال  كتلة  من 
يصوت وجزء ال يصوت، ومن 
هذا املنطلق مل نصل اىل 65 
هذا  اىل  والوصول  صوتا، 
أو  قرارين  على  يقف  الرقم 
ليس  معهم  والنقاش  ثالثة، 
بعض  مع  االشخاص  على 
النقاش  ولكن  االستثناءات، 
حيث  الرئاسية،  املقاربة  على 
االعتدال  كتلة  نواب  كل  أن 
أحد  ال  وحلفاءهم  الوطين 
ميشال  ضد  إنه  يقول  منهم 
معوض، ولكنهم يقولون إنهم 
ال يريدون أن يكونوا جزءا من 
وحنن  املعارضة،  اصطفاف 
نعترب أن املطلوب وجود مرشح 
توافقي، واحلل يكون يف هذه 

احلالة بالنقاش السياسي«.
موضوع  يف  »احلل  أن  واعترب 
التغيرييني يكون باحلديث مع 
فالبعض  مبفرده،  نائب  كل 
يكون عنده مالحظات شخصية 
»إن  وقال:  ما«،  مقاربة  أو 
املشكلة اليت نعاني منها هي 
ليست مشكلة شخصية متعلقة 
تتعلق  بل  معوض،  مبيشال 
من  املوروث  املعارضة  بواقع 
والذي  النيابية  االنتخابات 
أوصلنا اىل خسارة يف معركة 
ويف  اجمللس  رئاسة  نيابة 
مرحلتني،  على  اللجان  معارك 
رئاسة  تسمية  معركة  ويف 

احلكومة«.
معارضة  »حنن كقوى  أضاف: 
مل نصل مرة اىل الـ50 صوتا 
اجمللس  نيابة  معركة  يف  اال 
اىل  الوصول  وعلينا  فقط، 

رقم 65 صوتا عرب مد اجلسور 
بني كل مكونات املعارضة.

االعتبار وجود  األخذ يف  علينا 
واصالحي  سياسي  مرشح 
ومرشح  صوتا   65 اىل  وصل 
يعرتض  مل  آخر  وفريق  آخر 
جلسة  غدا  وأمامنا  عليه. 
تصويت ولنعترب أننا وصلنا غدا 
اىل الـ65 صوتا، عندها يكون 
ال  وهذا  متاما،  خمتلفا  الواقع 
يعين أننا كسبنا املعركة وأن 
تغيري  سيحدث  املرشح  هذا 
هي  صوتا   65 رقم  ولكن  ما 
أكثرية  موصوفة،  اكثرية 
شعبية  أكثرية  يتبعها  نيابية 
ندخل  وعندها  وسياسية، 

مجيعا واقعا خمتلفا متاما«.
اللقاء  خالل  معوض  وتناول 
مسائل عّدة من بينها تصّوره 
اجلمهورّية  رئيس  لدور 
تأليف احلكومة  الدستوري يف 
وتشكيلها والسّرية املصرفّية 
رفعها  مع  الواضح  وموقفه 
جلرم  مرتكب  كل  »وحماسبة 
توزيع  قضّية  وكذلك  فساد، 
حتميل  وضرورة  اخلسائر 
دورها  عن  مسؤولّية  الدولة 
بالـ يعرف  ما  أو  االنهيار  يف 

يتحّمل  ال  كي   systemic risk
احلسابات  أصحاب  املودعون 
احملّقة ما يزيد عن الـ40 مليار 
موضحا  اخلسائر«،  من  دوالر 
جدا  ممكن  ذلك  »حتقيق  أّن 
عرب  االقتصاد  حجم  تكبري  عرب 

»تطويره مع االنتشار«.
باستعادة  ذلك  »يتم  وقال: 
أمان  شبكة  بإقامة  الثقة 
وخلق  العربّية  العالقات  من 
لتجارب  متخّصصة  مشاريع 
اليت  كتلك  زراعية  ناجحة 
رينه  »مؤسسة  يف  اختربناها 
هولندا  مع  بالتعاون  معوض« 
آالف   3 من  أكثر  تضم  واليت 
مزارع يصّدرون إنتاجهم ضمن 

املواصفات إىل أوروبا«.
»أهمية  على  معوض  وشّدد 
الستعادة  املعارضة  مجع 
مؤكدا  البلد«،  يف  التوازن 
بعده عن »شخصنة الرتشيح« 
ودعمه »أي مرشح قادر على 
أن  شرط  حوله  أكثرية  تأمني 
يكون سياديا وإصالحيا ال أن 

يكون رماديا«.
وإذ اعترب أن حتالفه مع التيار 
الوطين احلر عام 2018 »كان 
الظروف  من  الرغم  على  خطأ 
باالستحقاق  أحاطت  اليت 
الرئيس  وصول  من  وقتها 
شعيب  بدعم  عون  ميشال 
وتفاهم عريض«، ذّكر معوض 
بأنه عاد واستقال، وأّنه طيلة 
يساوم  السياسية مل  مسريته 
من  السيادية  مواقفه  على 
وقتها  ينتخب  ومل  اهلل  حزب 
الرئيس نبيه بري ومل يصوت 
قّدمها  اليت  الكهرباء  لقوانني 
تكتل لبنان القوي، داعيا إىل 
هذا  يف  معه  التعاطي  عدم 
املوضوع مبعايري مزدوجة حيث 
يتم رفض ترشيحه هلذا السبب 
ويتم ترشيح أو التصويت ملن 

كان متحالفا مع التيار.
ودعا معوض »القوى التغيريية 
املشرتكة  الربامج  صاحبة 
واالندماج  اجلسور  بناء  إىل 
بعضها  بني  فاعلة  قوى  خللق 

واالجتاه حنو التغيري«.

كشف وزير اإلعالم يف حكومة 
تصريف األعمال املهندس زياد 
املكاري، أّنه تلقى مراسلة يوم 
أمس األربعاء من املدعي العام 
ابراهيم،  علي  القاضي  املالي 
على خلفية ملف مونديال 2018، 
والفرق املالي بني العقد الذي 
ُوّقع عام 2018 والعقد الذي مّت 
السنة مع  هذه  إليه  التوّصل 

 .Bein Sports شركة
برنامج  خالل  حديث  وأكد يف 
»مع وليد عبود« عرب »تلفزيون 
عن  لبنان«، أنه كشف 
دوالر  ماليني  »مبلغ اخلمسة 
هذه  إليه  مت التوصل  الذي 
ملتزما  املباريات  السنة لنقل 
املوضوع  لكن  الشفافية، 
استغل إعالميا وأدخل يف البازار 
واعترب أن »ملف  الرئاسي«، 
املونديال ليس امللف املناسب 
القوات  مع  تقارب  إلحداث 
اللبنانية يف امللف الرئاسي«. 
أكد وزير  رئاسيا، 
تيار  اإلعالم أن »زعيم 
فرجنية  املردة سليمان 
كونه  رئاسي،  مرشح  أقوى 
املستوى  على  بإمجاع  حيظى 
النائب  واتهم  الوطين«، 
بـ »تعطيل  باسيل  جربان 
خالل  الرئاسية من  االنتخابات 
واعترب  فرجنية«.   من  موقفه 
أن  ال يستطيع  »باسيل  أن 
الرئاسي  التعطيل  لعبة  يلعب 
اقتصادية  ظل أزمة  يف 
على  شارحا أن »البلد  قاتلة«، 
 2022 وظروف  كف عفريت، 
 ،»2016 ظروف  عن  اختلفت 
إىل  اإلطار  هذا  يف  ولفت 
ستمارس  أن ضغوطا خارجية 
حتصل  مل  ما  لبنان  على 
قبل  الرئاسية  االنتخابات 
أن  ورأى  السنة«.   نهاية 
ماذا  يعرف  أن  باسيل  »على 
نريد  وحنن  الرئاسة،  من  يريد 
إذا  املقابل  منه يف  نعرف  أن 
مرشحا رئاسيا أو ال«،  كان 
اخلارجية  معتربا أن »حركته 
فيما  رئاسي،  بطموح  توحي 

امسه غري مطروح«.
املسافة  إىل   وبالنسبة 
الفاصلة بني بنشعي ومعراب، 
رايقة بني  »إن اجلبهة  قال: 
عترب  ا و ات«.  لقو ا و ة  د ملر ا
عن احتماالت  سؤال  على  ردًا 
القوات لفرجنية،  تصويت 
أن »ال شيء مستبعدا رئاسيا«، 
للعماد  األخرية  »دعم  مذكرا بـ 
 2016 العام  يف  عون  ميشال 
وقت  يف  ذلك  استبعاد  رغم 

سابق«.
رئاسي  أن »أي توافق  واعترب 
يكون  املردة والقوات لن  بني 
شبيها بـاتفاق  حصل  حال  يف 
احلصص  قسم  معراب الذي 
fifty fifty على الورقة والقلم«، 
وأكد أن »سليمان فرجنية ليس 
املكتوبة  االتفاقات  مجاعة  من 

ألن كلمته كلمة«. 
ما  حبقيقة  يتعلق  ما  يف  أما 
وقت  إعالميا يف  مت تداوله 
النائب  عن اشرتاط   سابق، 
كل  على  االستحواذ  باسيل 
الدولة  يف  املسيحية  املراكز 
رئيسا،  بفرجنية  السري  مقابل 

املكاري: الفرنسيون ال ميانعون يف وصول 
فرجنية إىل قصر بعبدا ومن الوهم االعتقاد 

أن العالقة سيئة مع السعودية
»مل  بينهما  أن احلديث  أجاب 

يصل إىل هذا احلد«. 
رئاسية،  أفق  جولة  يف  واعترب 
لزعيم  الرئاسية  »القراءة  أن 
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد 
جنبالط  أقرب إىل الفريق املؤيد 
لفرجنية منها إىل الفريق اآلخر«، 
وقال: »إن صوته ماززال عند 
تزال  ال  ألن الصورة  معوض 

ضبابية«. 
بـ  املكاري  الوزير  يشكك  ومل 
»دعم حزب اهلل املطلق لرتشيح 
سليمان فرجنية«، وقال: »يف 
يريد  ال  إن احلزب  اإلطار  هذا 
بالدولة«،  مؤمن  ألنه  الفراغ 
بدعم  حيظى  أن »فرجنية  وأكد 
من  ليس  والتقلب  اهلل،  حزب 
عادات أمينه العام السيد حسن 

نصر اهلل«. 
مع  »العالقة  إىل  وتطرق 
هذا  »يف  فقال:  الرياض«، 
التفكري  الوهم  من  اإلطار، 
سليمان  بني  سيئة  أن العالقة 
العربية  واململكة  فرجنية 
هذا  يف  وأذّكر  السعودية، 
بني  العائلية  بالعالقات  اإلطار 
اجلانبني، وبالوثيقة الدستورية 
سليمان  الرئيس  أطلقها  اليت 
املسودة  اليت كانت  فرجنية 
األوىل التفاق الطائف، ما يعين 
الطائف«.   مؤسسي  من  أننا 
العالقة  أن »كسر  واعترب 
مميت،  خطأ  اخلليج  دول  مع 
املسار  يف  يكمل  لن  وفرجنية 
الدعم  يتأمن  مل  ما  الرئاسي 

العربي له«. 
الوزير  وكشف 
ال  املكاري أن »الفرنسيني 
سليمان  وصول  يف  ميانعون 
بعبدا«،  قصر  إىل  فرجنية 
وقال: »إنهم األكثر اطالعا على 
إىل  ولفت  امللف اللبناني«، 
ماكرون  إميانويل  أن »الرئيس 
فاجأه خالل لقائه به على هامش 
جربا،  يف  الفرنكوفونية  القمة 
بأدق التفاصيل  إملامه  مبدى 

اللبنانية«. 
املكاري  الوزير  اىل ذلك، دعا 
»التيار الوطين احلر إىل إجراء نقد 
ذاتي ألدائه«، وقال: »مصيبة 
إذا كان يعتقد أنه مل خيطىء«.  
ورأى أن »عهد الرئيس ميشال 
عون ال يتحّمل وحده مسؤولية 
يكن  أنه »مل  معتربا  االنهيار«، 
عهدا جميدا بل عهد  تعيس«. 
ملف النزوح  إىل  وتطرق 
أنه »يهّدد  معتربا  السوري، 
ولفت  اللبناني«.  الكيان 
»مصاف  يف  إىل أنه 
الرئاسي  ملف االستحقاق 
األهمية«. وقال:«  حيث  من 
إلبقاء  هو  الدولي  إن الدعم 
وليس  لبنان  يف  السوريني 
علمًا  بلدهم،  إىل  إلعادتهم 
مناطقة  منهم  األكرب  اجلزء  أّن 

آمنة«.
ونّوه بـ »توّصل رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي يف مفاوضاته مع 
برنامج األغذية العاملي إىل مبلغ 
اللبنانيني  على  مناصفًة  ُينفق 
والسوريني«، وقال:« إّن هذا 
األمر هو خطوة أوىل على طريق 
اخلارجية  املساهمات  ختفيض 

للسوريني«.
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مـقاالت وتـحقيقات

بعد ثالث سنوات من فوضى أسعار الصرف، 
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بدء 
»مرحلة جديدة« ترمي إىل توحيدها من خالل 
تبنيّ الدولة سعر صرف جديدًا هو 15 ألف 
لرية، حيليّ مكان ما دونه من أسعار. بذلك، 
ستنحصر تعامالت السوق يف ثالثة أسعار: 
السعر املعتمد رمسيًا، سعر »صريفة« وسعر 
السوق املوازية. هذا يعن أن اهلامش بني 
ع  ويشريّ واسعًا  سيبقى  الثالثة  األسعار 
الباَب أمام املضاربات والدوران يف احللقة 
املفرغة ذاتها. يقول اخلرباء، إنه ما مل ُيتفق 
على توزيع اخلسائر والتعامل مع األزمة من 
اخلطوة  هلذه  جدوى  فال  اقتصادي،  منظور 
اليت ال ُتعديّ بأييّ شكل من األشكال توحيدًا 

لسعر الصرف.
حاكم  ر  قريّ  ،2019 عام  االنهيار  وقوع  مع 
مصرف لبنان رياض سالمة إطفاَء ما ميكن 
أزمة  وإدارة  املصريف،  القطاع  خسائر  من 
الباب  بفتح  ميزانيته،  يف  الدوالرات  ُشحيّ 
خلق  على  ته  خطيّ قامت  املضاربات.  أمام 
الكتلة  زيادة  وعلى  جديدة،  صرف  أسعار 
السوق  أغرق  بالفعل،  باللرية.  النقدية 
فوق  ُأضيفت  لرية  تريليون   65 من  بأكثر 
التداول قبل  5 تريليونات لرية كانت قيد 
مطلع 2019. بفعلته هذه، خلق احلاكم بيئًة 

 ال حّل بال توزيع خسائر وخّطة اقتصادية:

تعّددية أسعار الصرف باقية

 2022 االول  كـانون   3 Saturday 3 December 2022الـسبت 

نت ودائعهم  اخلسائر. قصَد بهؤالء »كبار املودعني الذين تكويّ
الدوالر...  إىل  اللرية  من  التحويل  املرتفعة،  الفوائد  من: 
برأي  العقارية«.  واملضاربات  واالحتكارات  احلصرية  الوكاالت 
فضل اهلل، إن تأمني توافق كهذا هو موضع »شك«، لكن »ال 
الصرف  لتوحيد أسعار  القوانني املطلوبة  إقرار  آخر« عن  خيار 

وتأمني استقرار األسواق.
وفق  »مزحة«،  أو  »هرطقة«  سوى  سالمة  به  يقوم  ما  ليس 
تعبري االقتصادي روي بدارو، فمن غري املمكن توحيد أسعار 
الصرف »مبعزل عن مشروع اقتصادي متكامل«. هو يرى أن 
القصيد«،  »بيت  هما  األجور  قضية  وحليّ  االجتماعية  الكلفة 
»مكلفان  ألنهما  هما  حليّ على  السياسية  القوى  لدى  جرأة  وال 
سياسيًا«، مشددًا على أنه »من غري املسموح اجتماعيًا أن ُيدير 
شخص واحد االقتصاد«. وبافرتاض أن سالمة »عارف شو بدو 
يعمل«، ال ميكن معاجلة األزمة الراهنة باستمرار »الالشفافية يف 

السياسات النقدية« اليت يبتدعها حاكم »املركزي«.

 بمجرد تبديل السعر املعتمد رسميًا ستـُلزم املصارف بإعادة احتساب 
التزاماتها بالدوالر، ما يزيد خسائرها

»عندما  أنه  على  دراساته  إحدى  يف  الدولي«  »البنك  ز  ويركيّ
دة خلفض  تكون املصداقية منخفضة، فإن السياسات املتشديّ
قيمة العملة اليت تهدف إىل توحيد أسعار الصرف واالندماج مع 
ز خماطر املضاربة على العملة، وتؤدي  السوق املوازية، ستحفيّ
التخلي  اللرية، وصواًل إىل  إىل مزيد من االخنفاض يف قيمة 
ا صندوق النقد الدولي الذي يشرتط  عنها على نطاق واسع«. أميّ
لبنان،  مع  متويل  برنامج  على  للموافقة  الصرف  أسعار  توحيد 
فيؤكد أن »خفض قيمة العملة ليس يف حديّ ذاته حاليًّ للمشاكل 
مل  ما  يستقر  »لن  الصرف  سعر  أن  موضحًا  نطاقًا«،  األوسع 
الصندوق  الكامنة وراء ضعفه«، وعليه، يدعو  تعاجل األسباب 

للنظر إىل »سياسة سعر الصرف ضمن السياق األوسع«.
تعاجل  اقتصادية  ة  خطيّ قبل  الصرف  ألسعار  توحيد  ال  إذًا، 
اخلسائر. وال استقرار اقتصاديًا ما دام سعر الصرف معريّضًا 
بفعل  ز  تتحفيّ اليت  املتواصلة  املضاربات  يها  تغذيّ بات  لتقليّ
اهلوامش الواسعة بني أسعار الصرف كما هو حاصل اليوم، إذ 
يصل اهلامش بني السعر اجلديد الذي يشمل تسديد الودائع 
على التعميمني 151 و158، وسعر السوق املوازية، إىل ثالثني 
ألف لرية. وإذا استمر سالمة يف ضخيّ لريات جديدة، واللجوء 
مع املصارف إىل السوق لتأمني ما يكفي من السيولة بالدوالر، 
ها  اًل بلريات يضخيّ فإن الطلب على الدوالر سيزداد وسيكون ممويّ
م، وارتفاع  »املركزي«، وهو ما يغذي دورة مغلقة من التضخيّ

سعر الصرف، وخلق النقد.

صهيب العرت

خصبًة للمضاربة على اللرية، ما دفع سعر الدوالر يف السوق 
م يلحقه  ة تلَو أخرى. طبعًا، كان التضخيّ املوازية إىل التحليق، مريّ
من  أكثر  إىل  تراكمت  قياسية  أرقامًا  اآلخر  هو  اًل  مسجيّ دائمًا 

1400% بني مطلع 2019 وتشرين األول 2022.
بزيادة  أي  لرية،   15000 يبلغ  صرف  سعر  الدولة  تبنيّ  قبل 
الصرف مخسة،  أسعار  عدد  كان  عليه،  كان  ا  عميّ أضعاف   10
على النحو اآلتي: 1507.5 )املعدل الوسطي للرمسي(، 8000 
»صريفة«،  منصة   ،)158 )التعميم   12000  ،)151 )التعميم 
 15000 صرف  سعر  الدولة  باعتماد  لكن،  املوازية.  والسوق 
ستنحصر  املقبل،  شباط  أول  من  ابتداًء  الواحد  للدوالر  لرية 

تعامالت السوق يف 3 أسعار صرف:
على  يسري  ثابٌت  وهو  الدولة،  تبنته  الذي  اجلديد  السعر   -
ضمنها  )من  والضرائب  الدولة  ومؤسسات  إدارات  موازنات 

الدوالر اجلمركي( وميزانيات املصارف والشركات اخلاصة.
رسوم  على  يسري  متحريّك  وهو  »صريفة«،  منصة  سعر   -
التجارية اليت تتميّ من  االتصاالت والكهرباء وبعض املعامالت 

خالل »مصرف لبنان«.
وغالبية  على احملروقات  الذي يسري  املوازية  السوق  - سعر 

التعامالت التجارية.
وفق سالمة، فإن تبنيّ السعر اجلديد، يأتي »ضمن عملية لتوحيد 
العملية،  تفاصيل  احلاكم عن  الصرف«. مل يسأل  نظام سعر 
وال هو بادر إىل مكاشفة الرأي العام بها، بل استمر يف إخفاء 
ما  هذا  املصارف.  وميزانيات  ميزانيته  يف  احلقيقية  اخلسائر 
احلليم  عبد  للدراسات«،  االستشاري  »املركز  مدير  إليه  ذهب 
فضل اهلل، يف حديث لـ«األخبار«، بإشارته إىل أن مقاربة توحيد 
أسعار الصرف كانت يف السابق جتري »من منظور اجتماعي«. 
زاوية  »من  ُيقارب  توحيدها  بات  فقد  عم،  الديّ رفع  بعد  ا  أميّ
امليزانيات  ُتتسب  إذ  اخلسائر«،  وتوزيع  املصارف  ميزانيات 
لريات   1507.5 أي  الرمسي،  السعر  أساس  على  اليوم  حتى 
للدوالر، ما ُيفي اخلسائر احلقيقية بالعمالت الصعبة. ومبجرد 
تبديل السعر املعتمد رمسيًا، فإن ذلك سُيلزم املصارف بإعادة 
ب عليها  احتساب ميزانياتها على السعر اجلديد، وهو ما »سرُيتيّ
فجوة مبليارات الدوالرات، وستخسر جزءًا من رساميلها«. لذا، 
ال يرى فضل اهلل أنه ميكن توحيد أسعار الصرف قبل التوافق 
على خطة للتعايف االقتصادي وإعادة هيكلة املصارف، وقبل 
التوصل إىل صيغة مقبولة لتوزيع اخلسائر يف القطاع املالي، 

تبدأ حبملة األسهم ثم تصيب املودعني يف النهاية.
»مشروعة،  ودائع  الودائع:  من  نوعني  بني  اهلل  فضل  ز  ميييّ
بها،  املودعني  حقيّ  حفظ  جيب  اقتصادي«  نشاط  من  ناجتة 
ل نصيبهم من  وودائع »غري مربيّرة اقتصاديًا« على أصحابها تميّ

أشبه  جديدة  أبعادًا  اللبناني  الوضع  حول  الفرنسي  النقاش  يأخذ 
العمل  أفرقاء  أو  فريق  عرب  أخريًا  اتبعت  اليت  للسياسة  مبراجعة 

والديبلوماسية املوزعة بني بريوت وباريس.
ميزة النقاش الفرنسي أنه يشمل خنبًا وديبلوماسيني وسياسيني، 
ويتوسع إىل مقاربة السياسة اخلارجية، لبنانيًا، من زوايا خمتلفة 
)مع استطالع شخصيات لبنانية خارج احملاور وبعيدة من املصاحل 
السياسية(، ويفرض نفسه على آليات اختاذ القرار األخري. ويتمحور 
يفرتض  الذي  الدور  حول  الداخلي  الفرنسي  احلقيقي  النقاش 
بباريس أن تلعبه: هل هو دور الوسيط أم دور الداعم للبنان وملا 
كانت وال تزال تعتربه الطبقة السياسية والثقافية لديها بأنه أقرب 
إىل وجدانها وقلبها وعقلها، كما للقوى السياسية، بغض النظر 
عن أي انتماء طائفي، اليت يفرتض أن تنحاز إليها فرنسا تقليديًا 

مبا متثله تاريًا وحاضرًا.
وما  احلرب  سنوات  قبل  لبنان  جتاه  الفرنسية  السياسة  مريّت 
بعدها مبراحل متفاوتة يف التعبري عن نفسها وعالقاتها مع القوى 
السياسية. وال شك يف أن مواقف الرؤساء الفرنسيني التارييني 
جتاه لبنان ال تشبه أداء اإلدارة احلالية، وقبلها سياسة الرئيس 
العالقة  يف  حمطات  مثة  واملنطقة.  لبنان  جتاه  ساركوزي،  نيكوال 
الفرنسيني مع لبنان والقوى فيه  الرؤساء  املشرتكة ويف تعامل 
ال ميكن جتاهلها، كما فعل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميرتان الذي 
»محى« العماد ميشال عون يف التسعينات، أو على غرار ما قام 
به الرئيس جاك شرياك من تهيئة ظروف القرار 1559 مبا يتعدى 
عالقته الشخصية مع الرئيس رفيق احلريري، ومبا جرى الحقًا بعد 

مرحلة عام 2005.
منذ زيارة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، بعد انفجار الرابع 
لبنان. فبني  اخلارجية يف  فرنسا  التخبط سياسة  آب، يسود  من 
وطاقمها،  بريوت  يف  العاملة  الفرنسية  الديبلوماسية  رأس  أداء 
وبني تعدد وجهات النظر لدى فرق العمل يف الرئاسة الفرنسية 
ووزارة اخلارجية، ظهر املوقف الفرنسي ضائعًا يف تديد هويته. 
فال مبادرة ماكرون جنحت وال مساعي تشكيل احلكومة كما كانت 
تريدها، رغم تدخل ماكرون شخصيًا مع القوى السياسية، وال ما 
تفعله حاليًا يف االنتخابات الرئاسية سيكون قاباًل للرتمجة العملية 
يف ضوء هذا التخبط. فباريس بدل أن تتخذ موقفًا واضحًا يف دعم 
خيارات يفرتض أن تتالقى معها، ودعم لبنان »بعيدًا من احملاور 
أفرقاء تت عنوان فضفاض  لت إىل وسيط بني  اإلقليمية«، تويّ
بيان  منذ  حصل  وما  حقيقية.  هواجس  عن  يعرب  مل  فعليًا  لكنه 
نيويورك الثالثي دليل على أن حسم تصنيف دور باريس ال يزال 
متعثرًا. فكيف ميكن لباريس أن تكون وسيطًا بني حزب اهلل تديدًا 
ت بيان نيويورك بالبنود اليت ترى فيها  والسعودية وهي اليت وقعيّ
الرياض خريطة طريق حلل األزمة يف لبنان؟ وكيف ميكن أن تقنع 
أنها  على  تتصرف  اهلل وهي  حزب  من  موقفها  بتبديل  السعودية 
أقرب إىل احلزب؟ واستطرادًا، كيف ميكن تربير ما تقوم به، اليوم 
رئاسيًا، وسابقًا تت أكثر من مسمى، تت سقف فتح أقنية احلوار 
فون  يصنيّ لبنان  السياسية يف  القوى  من  أساسيون  أفرقاء  فيما 
سياسة  إىل  أقرب  أنها  على  بريوت  يف  سفارتها  وعمل  أداءها 
احلزب وليس جمرد تسهيل سبل التواصل؟ وهذا ما يظهر جليًا يف 
رفض جزء كبري من هذه القوى السياسية، من مستقلني أو مما 
كانت تعرف بقوى 14 آذار، لدورها وعدم الرتحيب بسياستها يف 

لبنان واملنطقة.
وهنا جزء أساسي كذلك. وهذا ال يعن أو يفرتض إقفال باب احلوار 
مع أي طرف لبناني، لكن من دون الغرق معه يف متاهة من الصعب 
اخلروج منها، خصوصًا أن حزب اهلل يتصرف مع باريس على أنها 
»خشبة خالصه« الدولية، وأنها ميكن أن تأتي إليه بواشنطن. وهذا 
آفاق احلوار  ما ظهر يف تشكيل احلكومة واختيار وزرائه وتوسيع 
معها على أنها باتت يف صفه، كما يظهر يف تعامله معها بامللف 

الرئاسي.
لذا تشعب النقاش الفرنسي بدقة يف قراءة ما وصلت إليه حتى 
اآلن سياسة باريس يف لبنان، إىل احلد الذي يتحدث عن أن هذا 
األداء، إضافة إىل أنه مل يصل إىل أي نتيجة، ساهم يف »خربطة« 
أي مساع إقليمية أو دولية إلنتاج حل ال يفهم منه أنه احنياز إىل 
حزب اهلل وال التطابق معه رئاسيًا أو سياسيًا يف وجه عام. وبعد 
تناوله موقف باريس من الدور السعودي واإليراني، بعد االقتناع 
الفرنسي أن ال تغيري يف موقف الرياض، جاء موقف املرشد األعلى 
ل النقاش أكثر.  للجمهورية اإليرانية علي خامنئي حول لبنان ليفعيّ
إذ أعطى حجة أقوى للمدافعني الفرنسيني عن فكرة دعم باريس 
جانبها،  إىل  تقف  كانت  ما  عادة  اليت  السياسية  والقوى  للبنان 
بأن إيران تستخدم لبنان ورقة ابتزاز لواشنطن، لكن باريس هي 
اليت تتلقى ارتداد هذا املوقف. وهي اليت سعت إىل وضع مظلة 
التباينات  بعض  ظهور  قبل  وإقليميًا،  لبنانيًا  إيران  مع  تفاهمات 
أخريًا على خلفية دعم باريس التحركات االحتجاجية يف إيران. وهذا 
يعن احتمال دخول لبنان جمددًا ساحة جتاذب قد ال تكون هادئة. 
أي تول ميكن  إزاء  وحرج  دقيق  موقف  الفرنسيني يف  يضع  ما 
أبعادًا  النقاش يأخذ  إليه طهران يف لبنان. من هنا بدأ  أن تلجأ 
داخلية أكثر دقة حيال اخلطوات اليت ميكن أن تلجأ إليها باريس 
إلعادة تظهري موقفها إزاء لبنان حبيث تستعيد مسارها بطريقة أكثر 

وضوحًا وأقل ختبطًا.

باريس تراجع أداءها وسياستها يف لبنان
هيام القصيفي
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لبنانيات

عن  القضاة  يبحث  الشامل،  اعتكافهم  على  أشهٍر  ثالثة  بعد 
حّجة للنزول عن الشجرة. فال هم قادرون على االستمرار يف 
اإلضراب وال ميلكون ترف الرتاجع فارغي اليدين حفاظًا على ماء 
الوجه. عبثية الوضع دفعت قسمًا كبريًا منهم إىل التفكري جديًا 
يف جدوى االستمرار يف االعتكاف الذي، على ما يبدو، سينتهي 

تدرجيًا خبروقاٍت من هنا وهناك.
إىل  اعتكافهم  البت يف مصري  القضاة  يرّحل  أن  يرجح  وفيما 
ففي  الضياع«.  من  »حالة  إىل  األجواء  تشري  املقبل،  العام 
وقت أدارت السلطة ظهرها هلم متامًا، ال يبدو املوقف موّحدًا 
بني القضاة الـ450 املعتكفني، مع تسليم نسبة ال بأس بها 
منهم بعدم جدوى اإلضراب كوسيلة لتحقيق املطالب. وتتنازع 
القضاة ثالث جمموعات. األكثر تشددًا تربط العودة إىل العمل 
باملوافقة على صرف الرواتب وفق منصة »صريفة«، والثقل 
نقطة ضعف  لكن  اجلدد.  للقضاة  اجملموعة  هذه  األساس يف 
هؤالء، حبسب مراجع قضائية، أن »ال تأثري هلم على سري العمل 
يف العدليات. إذ إن جزءًا منهم ال يزالون يف وزارة العدل ومل 
جير تعيينهم بعد، ومن عّينوا منهم مل يتسلموا مراكز أساسية«. 
الـ8  أخرى تقبل بصيغة  أدنى، هناك جمموعة  وبسقِف مطالٍب 

آالف لرية، لصرف املعاشات.
 أما اجملموعة األخرية األكثر واقعيًة أو يأسًا - ال فرق - فال 
تنتظر شيئًا. وهؤالء يف حالة توقف قسري عن العمل، وحياولون 
املوقوفني  كملفات  العجلة،  طابع  حتمل  اليت  امللفات  تسيري 
وسواها، لكن حتول أحوال العدليات املظلمة دون حتقيق ذلك 

يف أغلب األحيان.
عمليًا، اجلميع مكّبل. ويقضي االختالف على إمكانية فتح كّوة يف 
جدار األزمة. ليبقى اجلو العام مّيااًل للرتاجع حني تسنح الفرصة. 
القضاة ينتظرون »passe« من السلطة، على شكل مكاسب ولو 
حمدودة. خباصة أنهم سيخسرون فرصة االعتكاف الحقًا كإحدى 
أدوات الضغط. وتنقل أوساط قضائية أن هذا اإلرباك عّززته 
تطورات متناقضة صّعبت املوقف. فمن جهة أثارت موازنة 2022 
حفيظة القضاة، على خلفية رصد 0.49% فقط من قيمة املوازنة 
حني  ويف  القضائي.  السلك  ومرافق  العدل  وزارة  ملصلحة 
خّصصت لصندوق تعاضد النواب 75 مليار لرية، و250 مليارًا 
الـ10  جمللس الوزراء، مل تتعد حّصة صندوق تعاضد القضاة 
مليارات. بالتوازي سعى وزير العدل الراغب بإنهاء االعتكاف، 
مع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، لتأمني سلفة خزينة ملصلحة 
مليار   20 قيمتها  ستبلغ  املعلومات  ووفق  التعاضد.  صندوق 
لرية، واألمور »سالكة« يف ديوان احملاسبة. وهي سلفة ثانية، 
أشهر،  قبل  الصندوق  تسلمها  اليت  األوىل  بالسلفة  ستلحق 
ثالث  اآلن  حتى  القضاة  تقاضى  وبنتيجتها  مليارًا.   35 بقيمة 
دفعات بالدوالر تراوحت قيمة كل منها بني 500 دوالر و1000 
دوالر، وفقًا لدرجة كل منهم. لكن املشكلة أن هذه مساعدات 
اجتماعّية غري مستدامة، من غري الواضح املدى الزمين لالستمرار 
بصرفها. وهي يف مجيع األحوال من خارج الراتب، وال تدخل 

يف احتساب تعويضات نهاية اخلدمة.

عدد القضاة املستقيلني يرتفع واملرتيّثون يطلبون إجازات بال راتب
يف املقابل، سيستفيد القضاة بدءًا من الشهر اجلاري من زيادة 
الرواتب )ضعفا الراتب على أن ال تتعدى الـ12 مليون لرية(. 
وتقّدر مراجع قضائية أن »تفتح زيادة الرواتب هذه نافذًة خيرق 

منها القضاة اعتكافهم باحلد األدنى«.
أرانب حلوهلا.  إخراج  السياسية  السلطة  البداية مل حتاول  منذ 
أدوارًا  أموره، وينّفذ  أنه يتدّبر  فمن يتبعها من القضاء ال بد 
مطلوبة. فيما الباقون تارة يناشدون حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة بتوقيع عريضة الحتساب رواتبهم على 8 آالف من دون 
جدوى، وتارة يطربهم رئيس جملس القضاء األعلى سهيل عبود 
بآرائه حول املساعدة االجتماعية اليت يعتربها كافية لإلجهاز على 

اعتكافهم.
من جهة أخرى، تتواىل االستقاالت يف صفوف القضاة، وكذلك 
القاضي  راسل  أسبوع،  قبل  املدفوعة.  غري  اإلجازات  طلبات 
فادي عنيسي كاًل من وزير العدل هنري خوري وجملس القضاء 
األعلى يبلغهما رغبته باالستقالة. يف الفرتة عينها قّدم القاضي 
ربيع معلوف، وهو مستشار جنايات يف بريوت، استقالته ثم 
عاد عنها وطلب إجازة طويلة من دون راتب. وقبل ستة أشهر 
استقال قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد مكنا، وهو يعمل 
وتبعه  ولبنان.  لندن  القانونية بني  الدراسات  حاليًا يف جمال 
احملامي العام املالي القاضي جان طنوس. أما القاضية كارال 
القاضية  وكانت  استقالتها.  على  عام  مضى  فقد  قسيس، 
عفاف يونس أّول من ترك السلك القضائي مع بداية األزمة. 
بينما طلب أكثر من 10 قضاٍة إجازاٍت طويلة من دون راتب. 
وجّل هؤالء يتعاقدون مع مؤسسات أو منظماٍت يف اخلارج لفرتة 

أشهر إلجناز أعمال قانونية معّينة.

 »passe« اعتكاف القضاة ينتظر
السلطة

 2022 االول  كـانون   3 Saturday 3 December 2022الـسبت 

   ندى أيوب 

أوقف فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي اللبناني فريد 
قضاء   - وزين  عني  بلدة  1976 يف  عام  مواليد  )من  ح. 
اإلسرائيلية.  االستخبارات  مع  التعامل  بشبهة  الشوف( 
يف  فريد  »علق«  واالقتصادية،  املالية  األزمة  تفاقم  مع 
شبكة املوساد اإلسرائيلي، وفق النمط اجلديد الذي باتت 
االستخبارات اإلسرائيلية تتبعه أخريًا لتجنيد عشرات العمالء 
عرب صفحات مواقع التواصل االجتماعي، مستغّلة حاجة عدد 
كبري من هؤالء للعمل، يف ظل الظروف املعيشية الصعبة. 
الرسائل اليت ُعثر عليها على تطبيق »تيليغرام« تشري إىل 
أن أول تواصل بني فريد ومشّغله اإلسرائيلي كان يف 25 
أّن  بّينت  املعلومات  فرع  أن حتقيقات  غري   .2021 نيسان 
سنة،  ونصف  بسنة  التاريخ  هذا  قبل  إىل  يعود  التواصل 
وهو ما اعرتف املشتبه فيه بعد سؤاله عن رسائل متبادلة 
مت مسحها. غري أن الالفت أن املوقوف الذي ُضبطت يف 
حوزته بطاقة انتساب إىل احلزب التقدمي االشرتاكي وأخرى 
إىل مجاعة ماسونية، زعم أمام احملققني بأن كل ما تقاضاه 
اليت قّدمها ملشّغله طوال فرتة عمالته مل  »اخلدمات«  عن 

تتجاوز 1000 دوالر!
عشرات  األعمال  إدارة  يف  إجازة  على  احلائز  فريد  قّدم 
صفحة  بينها  من  إلكرتونية،  مواقع  عرب  التوظيف  طلبات 
Libra على موقع »فايسبوك« اليت نشرت إعالنًا عن حاجتها 
إىل موظفني جمازين يف إدارة األعمال. أرسل املشتبه فيه 
رسالة إىل »أدمني« الصفحة سائاًل عن فرصة عمل، »وبعد 
أسبوع، تلقيت جوابًا يطلب سريتي الذاتية. بعد أسبوعني 
من إرسال السرية، وردتين رسالة عرب الواتساب من رقم 
 libra أنه باسم صفحة truecaller أجنيب تبنّي من خالل برنامج
الرقمية. سألين املتصل، باللغة اإلنكليزية، إن كنت مهتمًا 
بإجياد عمل، وسألين ما إذا كنت ضليعًا يف جتميع البيانات 

 .»)Database(
حوزته  يف  يكون  أن  ضرورة  فريد  من  املتصل  طلب 
ال  أن  »أخربته  حصرًا،  للعمل  وهاتف خمصصان  »البتوب« 
إنه سرُيسل لي  قدرة لدّي على شراء هاتف جديد، فقال 
مثنه. وبالفعل، بعد أسبوع، أرسل لي حوالة مالية. اشرتيت 
أن ال  له صورته، فطلب مين خطًا شرط  اهلاتف وأرسلت 

أستخدم هوييت«.
إذا كان قادرًا  أول طلب للمشّغل من فريد كان حول ما 
حال  يف  مسافر  أي  طريان  رحلة  رقم  على  احلصول  على 
تزويده بامسه فأكد املشتبه فيه عدم قدرته على ذلك لعدم 
فرتة قصرية،  بعد  املطار.  يعمل يف  بأي شخص  معرفته 
طلب املتصل من فريد شراء شرحية هاتف ثانية من دون 
الشرحية  برقم  زودته  »وبعدما  بالرقم.  وتزويده  هوية 
100 دوالر«. ويف  بقيمة  مالية  حوالة  لي  أرسل  اجلديدة، 
 spot الثالثة ُطلب من املوقوف تصوير مداخل مركز  املرة 
التجاري يف صيدا وإرسال الصور إىل املشّغل عرب تطبيق 
تيليغرام. طوال هذه الفرتة، اقتصر التواصل مع املشّغل 
على الرسائل املكتوبة »وكان يتجنب اإلجابة على أية أسئلة 
عمله«،  وطبيعة  وامسه  وجوده  مبكان  تتعلق  عليه  أطرحها 
و«ألنه وعدني بأن يؤمن لي وظيفة دائمة خارج لبنان كنت 

أذكره بالوظيفة املوعودة بني فرتة وأخرى«.
تضّمنت  املرحلة  هذه  يف  فريد  إىل  أوكلت  اليت  املهام 
وإرساهلا  خلوية من دون هوية  شراء ثالث شرائح خطوط 
واالستقصاء  جتارية،  مراكز  مداخل  وتصوير  اخلارج،  إىل 
عن شخص فلسطيين اجلنسية وسكنه ونوع السيارة اليت 
لوحات  أصحاب  عن  معلومات  وتأمني  ورقمها،  يستخدمها 
سيارات. وبعد كل مهمة، كان املشّغل يطلب من املوقوف 
إزالة الشرحية من اهلاتف وإطفاءه متامًا وعدم استخدامهما 

على اإلطالق.
يف التحقيق معه، أبلغ املوقوف احملققني أن شكوكًا ساورته 
بأنه رمبا يعمل ملصلحة العدو اإلسرائيلي »بعدما أرسل لي 
حواالت مالية من بلدان عدة وبأمساء خمتلفة ونظرًا لطبيعة 

املهمات اليت طلبها مين«. 
رغم ذلك، »قبلت بتزويده مبا طلبه طمعًا باملنفعة املادية 
بسبب سوء أوضاعي«. ويف بداية التحقيق قال املوقوف إنه 
مل خيرب أحدًا باألمر »خشية تورطي يف مشاكل قانونية وجتنبًا 
استخبارات  جهاز  مع  أتواصل  بأّني  لعلمي  أمري  الفتضاح 

معاد«.
 غري أنه زعم يف مرحلة أخرى من التحقيق أنه مل يبلغ أي 

عميل »متطوع« مقابل 1000 دوالر!
إبن عني وزين ملشّغله: إجعلين يدك اليمنى

رضوان مرتضى
جهاٍز أمين، »ألنين قّررت الرتيث إىل حني احلصوِل على أدلة 
إضافية جلهة هوية اجلهة األمنية املعادية اليت ميثلها... كما 
أن الظروف اليت مترُّ بها البالد وغياب موظفي القطاع العام 
عن مراكز عملهم على الدوام االعتيادي حالت دون اإلبالِغ 

عن حقيقِة ما حيصل معي«.
غري أن ذلك يدحضه اعرتافه بأنه اقرتح على مشّغله استخدام 
عملة الـ bitcoin الرقمية كوسيلة للدفع وأبلغه أّنها طريقٌة 
أكثر أمانًا للدفع، فأجابه املشغل بأنه »سيهتم باألمر«، ما 
يؤكد أنه كان على يقني بأن ما يقوم به خمالفًا للقانون 
وكان يسعى عرب طرح فكرة الـ bitcoin إىل إخفاء تعامله مع 

االستخبارات اإلسرائيلية. 
هو  ومشّغله  املوقوف  بني  احملادثات  يف  الالفت  أن  غري 
االندفاع الذي أبداه املشتبه فيه مبا يتعّدى املطامع املالية. 
إذ إن فريد كان هو من يبادر بالتواصل ويسأل عن مزيد من 
املهام. ويف إحدى احملادثات اليت ُعثر عليها، عرب املوقوف 
معك  العمل  »أريد  له:  وكتب  العالقة،  بتعميق  رغبته  عن 
شخصيًا، وأن أكون صندوقًا أسود لك ويدك اليمنى، وأن 
أحافظ على أسرارك«. ويف رسالة أخرى، متّنى على مشّغله 
أن يتواصل معه بشكل يومي. ويف حمادثة، يف 28 أيلول 
2021، طلب املشّغل فيها من املشتبه فيه أن يرسل إليه 
إذا  وعما  تنفيذها«،  بإمكانك  اليت  واألفكار  األعمال  »نوع 
كانت لديه عالقات مع أشخاص آخرين خارج لبنان ميكنهم 

العمل ملصلحة املشّغل.
احلصول  إمكان  عن  سأله  املشّغل  إن  فيه  املشتبه  وقال 
أن  دون  من  كاملة  ملدينة  السيارات  لوحاِت  بيانات  على 
ُيسّميها عارضًا أن يدفع له 100 دوالٍر مقابلها، فأخربه فريد 
الطريقة.  بأن ذلك غري ممكن لكون اجلهاز ال يعمل بهذه 
وعرض عليه يف املقابل شراء برنامج يكشف عن معلومات 
فلم  دوالر،  ألف   12 مقابل  السيارات  أرقام  أصحاِب  عن 
يوافق املشغل. علمًا أن آخر تواصل بني الطرفني كان قبل 

توقيف فريد ح. بيومني فقط!
إىل  أيضًا  املعلومات  فرع  قادت  املوقوف  مع  التحقيقات 
توقيف رزق اهلل أ. )مواليد حلب عام 1976، قدم إىل لبنان 
عام 2012، ويقيم يف منطقة الدورة(، وهو متخصص يف 
برجمة الكمبيوتر وحيمل شهادة يف اإلخراج التلفزيوني. أنشأ 
على تطبيق تيليغرام قناة باسم bingo ُتعنى بأخبار العمالت 
الرقمية وبيعها وشرائها، كونه ملّمًا بهذا اجملال ويتقاضى 

حواالت مالية من زبائن من بلدان عربية وأجنبية.

 التحقيقات مع املوقوف قادت إىل توقيف شاب حلبي 
يعمل يف العمالت الرقمية

حوالة  من  أكثر  تسلم  ح.  فريد  أّن  التحقيقات  من  وتبنّي 
أنه  يذكر  أنه  احملققني  أبلغ  الذي  أ.  اهلل  رزق  عرب  مالية 
فريد  يدعى  لشخص  بالدوالر  ماليتني  »حوالتني  أرسل 
ويف  اإلنرتنت«.  عرب  إليه  تعرفت  شخص  لطلب  بناء  ح. 
التفاصيل، أوضح »أنين أثناء تصفحي ملوقِع olx حبثًا عن 
وظيفة، وجدت إعالنًا باللغة العربية عنوانه: يلزُمنا شخص 
لديه دراية ومعرفة بالعمالت الرقمية من أجل عمٍل خاص«. 
بعد التواصل مع املعلن أبلغه األخري أّنه يفضل احلديث عرب 
تطبيق »ماسنجر«، وزعم أنه مُيّثل شركة ُتعنى بإرسال عملة 
بيتكوين إىل عمالئها يف الشرق األوسط، على أن يتوىل 
املتعاون مع الشركة إرسال أموال نقدية بالدوالر عرب حوالة 

مالية ألشخاص آخرين حمددين من قبل الشركة. 
ولدى سؤال رزق اهلل املعلن عن امسه وجنسيته، »قال إنه 
يدعى علي وإنه يقيم يف اململكة املتحدة«، وعرض عليه 
أن  إىل  وأشار  أمانع«.  »فلم  خدماته  لقاء  عمولة  تقاضي 
املدعو »علي« كان يتواصل مع رزق اهلل عرب ماسنجر باسم 

LIBRa، وهي الصفحة نفسها اليت جّندت فريد. 
على  حسابه  ألغى  »علي«  أن  أيام  بعد  الحظ  أنه  وأضاف 

»فايسبوك«.
بفريد ح.،  أن يكون على معرفة شخصية  وأنكر رزق اهلل 
»حتى أّنين ال ميكن أن أتعرف إليه يف حال شاهدته«. وردًا 
على تساؤل حول إرساله حواالت مالية لشخص ليس على 
معرفة به، بّرر ذلك بأنه كان »بهدف االستفادة املادية«.

ورغم إطالق سراح رزق اهلل، إال أن قاضي التحقيق العسكري 
أصدر مذكرة توقيف غيابية حبقه بعدما ختّلف عن احلضور 

إىل جلسة استجواب.
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الربملان  يقر  أن  املتوقع  من 
العالقات  قانون  مشروع 
به  تقدمت  الذي  الصناعية 
احلكومة الفيدرالية بعد حصوله 
السيناتور  من  دعم  على 

املستقل، ديفيد بوكوك.
وقال وزير عالقات العمل طوني 
بورك إن التشريع يوفر فرصة 

لزيادة األجور يف أسرتاليا.
الشيوخ  جملس  وسيستخدم 
هلذا  اجللسات  من  أسبوع  آخر 
العام ملناقشة إصالح العالقات 
الصناعية، حيث تتطلع احلكومة 
نهاية  قبل  القوانني  مترير  إىل 

السنة.
وبينما بدا مترير مشروع القانون 
وافق  البداية،  يف  واضح  غري 
السيناتور بوكوك على دعمه يف 
جرت  اليت  املفاوضات  أعقاب 
واليت  الفيدرالية،  احلكومة  مع 
التعديالت  بعض  اجراء  ضمنت 

على مشروع القانون االصلي.
وحتتاج احلكومة إىل دعم اخلضر 
الوسطية  املقاعد  اعضاء  واحد 

لتمرير القوانني.
وكان السناتور بوكوك قد قال 
العملية وراء مشروع  سابًقا إن 
لكنه  بها،  التعجيل  مت  القانون 
أشار إىل أنه مت إجراء تغيريات 

معقولة.
عظيمة  نتيجة  »هذه  واضاف 
الصحيح  التوازن  حًقا  وحتقق 
للحصول على زيادة يف األجور 
إليها  حيتاجون  الذين  ألولئك 

ولكن أيًضا للحصول على بعض 
خاصة  حًقا  املهمة  الضمانات 

للشركات الصغرية«.
املتفق  التغيريات  ومبوجب 
عليها للتشريع، ستقوم احلكومة 
ملراجعة  مستقلة  هيئة  بإنشاء 
مدفوعات الدعم االجتماعي قبل 
كل موازنة فيدرالية. كما سيتم 
الصغرية  الشركات  استبعاد 
اليت يقل عدد موظفيها عن 20 
التفاوض مع  موظًفا من قاعدة 

ارباب العمل املتعددين.
يقل  اليت  الشركات  وستتمتع 
موظًفا   50 عن  موظفيها  عدد 
أرادوا  إذا  إضافية  بضمانات 
مع  املفاوضات  من  االنسحاب 
املتعددين، يف  العمل  أصحاب 
فرتة  من  األدنى  احلد  أن  حني 
املساومة ستزيد أيًضا من ستة 

إىل تسعة أشهر.
يف هذه األثناء، وجهت النائبة 
كاش  ماكائيال  االحرارية 
العالقات  قانون  إىل  انتقادات 
العمال،  حلزب  الصناعية 
للغاية«  حزين  »يوم  إنه  قائلة 
أحناء  العمل يف مجيع  ألصحاب 

أسرتاليا.
مجيع  إن  كاش  السيدة  تقول 
مشروع  يف  الواردة  البنود 
مما  قائمة،  تزال  ال  القانون 
يعين أن التعديالت اليت تفاوض 
بشأنها السناتور ديفيد بوكوك 
ال متثل أكثر من جمرد »تعديل 

حول أطراف« هذا القانون.

احلكومة الفيدرالية تتوصل إىل اتفاق مع 
السيناتور بوكوك لتمرير مشروع قانون 

العالقات الصناعية يف جملس الشيوخ بعد 
ادخال تعديالت عليه
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قرارا  األسرتالي  الربملان  مّرر 
العمالية  احلكومة  به  تقدمت 
والتانيب  اللوم  لتوجيه 
لرئيس الوزراء السابق سكوت 
صوتا   86 بأغلبية  موريسون 
مقابل 50 معتربا قيامه بتعيني 
نفسه سرا كوزير إضايف لعدد 
لثقة  تقويضا  الوزارات  من 
والشفافية  باحلكومة  الشعب 

والدميقراطية.
فألول مرة يف تاريخ أسرتاليا 
تصدر مذكرة لوم يف الربملان 
األسرتالي حبق رئيٍس للوزراء، 
الوزراء  رئيس  أصبح  حيث   
السابق سكوت موريسون أول 
أسرتاليا  يف  للوزراء  رئيس 
تصدر ضده مذكرة لوم بسبب 
كوفيد  جائحة  خالل  به  قام  ما 
حني عنّي نفسه كوزير خلمس 
وزارات بشكل سري ومل خيرب 
الربملان  أو  املعنيني  الوزراء 

بذلك.
اليوم  الفدرالي  الربملان  وافق 
بأغلبية 86 صوتا مقابل مخسني 
رئيس  به  تقدم  اقرتاح  على 
الوزراء انثوني البانيزي إلصدار 
مذكرة لوم حبق رئيس الوزراء 

السابق سكوت موريسون.
احلكومة تريد أن ترسل رسالة 
تؤكد على أهمية املصداقية يف 

احلكم
طوني  النائب  املقرتح  قدم 
بورك وقال إن قلق احلكومة مل 
يكن ان رئيس الوزراء السابق 
قانوني،  غري  بشكل  تصرف 
ترقى  ال  بطريقة  تصرف  لكنه 
إىل املعايري املتوقعة من ممثل 
يف الربملان. وقال إن احلكومة 
تريد أن ترسل رسالة تؤكد على 

أهمية املصداقية يف احلكم.
ُأبعدت«:  بل  أبتعد  »مل 
شوكت  العمالي  السيناتور 
عن  ناري  حوار  يف  مسلماني 

السياسة و«الطعن بالظهر«
يف  موريسون  ألقى  جهته  من 
الربملان  عقدها  اليت  اجللسة 
صباح اليوم كلمة مطولة دافع 

فيها عن نفسه مربرا تصرفاته 
بوجود اوضاع استثنائية كانت 
متر بها البالد و ضرورة اختاذ 
اجراءات طارئة و عاجلة لوقف 

انتشار فريوس كورونا.
السياسي  للرتهيب  أخضع  لن 
ظروف  يف  كان  به  قمت  وما 

استثنائية
»عدم  بأن  يعرتف  إنه  وقال 
اإلفصاح عن تلك االجراءات قد 
مقصودة«،  غري  بإهانة  تسبب 
مبالحقته  احلكومة  اتهم  لكنه 

سياسيا.
أنتوني  الوزراء  رئيس  وأعرب 
خللو  أمله  خيبة  عن  البانيزي 
تعبري  أي  من  موريسون  كلمة 
داعيا  االسف،  أو  الندم  عن 
لتقديم  السابق  الوزراء  رئيس 

اعتذار للشعب االسرتالي.
وقال رئيس الوزراء: »توقعنا 
أن نرى بعض الندم يف كالم 
لكننا  السابق،  الوزراء  رئيس 
والتكرب  الغطرسة  إال  نَر  مل 

واالنكار«.
أن  أيضا  »توقعنا  وأضاف: 
بالتعاون  موريسون  يقوم 
ان  اختار  لكنه  التحقيق،  مع 
من  القاضية  مع  يتواصل 
خالل حماميه. وعليه ان يتعذر 
للشعب األسرتالي عن تقويض 

الدميقراطية«.
أرشر  بريدجيت  النائبة  كانت 
االئتالف  من  الوحيدة  النائبة 
مذكرة  لصاحل  صوتت  اليت 
التوبيخ يف خمالفة ملوقف حزب 
االحرار الذي تنتمي اليه قائلة 
إنها مل تقتنع حبجج موريسون 

يف تربير تصرفه.
له  األسرتالي  الشعب  »إن 
وأن  ما جيري  يعرف  بأن  احلق 
يقتضي  الشعب  متثيل  شرف 
قدر  على  النواب  يكون  بأن 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
واحرتام  الشفافية  لناحية 
اليت  الدميقراطية  املبادئ 
الربملاني  النظام  عليها  بين 

األسرتالي«.

بسبب تعيني نفسه وزيرا يف 5 وزارات
الربملان االسرتالي يصّوت على 

قرار لوم وتأنيب موريسون
املركزي  البنك  حاكم  قدم 
مذهاًل  اعتذاًرا  االسرتالي 
أخذوا  الذين  لألسرتاليني 
استشارة  بعد  عقارًيا  قرًضا 

البنك املركزي.
لوي  فيليب  اعتذر  فقد 
لألسرتاليني الذين قد يندمون 
على  سكين  قرض  أخذ  على 
سبق  الذي  التوجيه  خلفية 
الفائدة  أسعار  بأن  واطلقه 
عام  حتى  تغيري  دون  ستبقى 

.2024
وقال الدكتور لوي، الذي ظهر 
جمللس  تقديرات  جلسة  أمام 
الشيوخ صباح اإلثنني، إنه من 
املركزي  البنك  أن  »املؤسف« 
األسرتالي مل يوضح أن التعليق 
كان مشروًطا حبالة االقتصاد.

الناس  أن  »يؤسفين  وتابع: 
ثم  قلناه  ما  إىل  استمعوا 
تصرفوا بناًء على ذلك وجيدون 
ال  وضع  يف  اآلن  أنفسهم 

يريدون أن يكونوا فيه«.
وأضاف »لو نظرنا إىل الوراء، 
مل  خمتلفة.  لغة  سنختار  كنا 
يسمع الناس احملاذير.. حسًنا، 
الواضح  من  كان  أنه  اعتقدوا 
الفائدة  أسعار  نرفع  مل  أننا 
حتى عام 2024. هذا فشل من 

جانبنا«.
لوي  الدكتور  تعرض  وقد 
يف  لقوله  شديدة  النتقادات 
أواخر تشرين الثاني من العام 
املرجح  من  البنك  إن  املاضي 
أن يبقي معدل النقد ثابًتا عند 

معدالت منخفضة قياسية.
معدل  ارتفع  أيار،  شهر  ومنذ 
النقد بسرعة من 0.1 يف املائة 
ومن  املائة.  يف   2.85 إىل 
الفائدة  أسعار  ارتفاع  املتوقع 
عندما جيتمع جملس  أخرى  مرة 
األسبوع  املركزي  البنك  إدارة 

املقبل.
رئيس  قال  اعتذاره،  بعد 
ألبانيزي  أنطوني  الوزراء 
ال  إنه  كانبريا  يف  للصحفيني 
يزال يثق حباكم البنك املركزي 

األسرتالي.
دافع  االستماع،  جلسة  وخالل 
الدكتور لوي عن أفعاله، وقال 
بهذه  أدىل  عندما  إنه  للجنة 

االقتصاد  كان  التعليقات، 
ومن  عصيبة«  »أوقاًتا  يواجه 
غري املرجح أن ينتعش التضخم 

بسرعة.
وأشار إىل خماوف من أن تصل 
نسبة البطالة إىل 15 يف املائة 
األطفال  من  »جيل  وإبعاد 

الصغار« عن سوق العمل.
بشكل  انتعش  االقتصاد  لكن 
أسرع مما توقعه البنك املركزي 

األسرتالي.
ساهم   ، احلني  ذلك  ومنذ 
املساكن  بناء  تكاليف  ارتفاع 
وأسعار البنزين والغزو الروسي 
التضخم  وصول  ألوكرانيا يف 
 32 يف  له  مستوى  أعلى  إىل 

عاًما عند 7.3 يف املائة.
أن  لوي  الدكتور  واقرتح 
سينخفض   بشكل  التضخم 
العامني املقبلني  طبيعي خالل 
عند 8 يف  ذروته  بلغ  أن  بعد 
املائة يف وقت الحق من هذا 

العام.
وقال حاكم البنك املركزي إنه 
يف  حقيقية  زيادة  يريد  بينما 
إذا حدث  أنه  من  حذر  األجور، 
إال  يؤدي  لن  فإنه  اآلن  ذلك 
وارتفاع  التضخم  زيادة  إىل 

أسعار الفائدة.
وقال: »أتفهم أن هذه رسالة 
صعبة حًقا ... التضخم 8 )يف 
أو  املائة( ، واألجور ، رمبا 3 
4 )يف املائة(.. لذا فإن راتبك 
الواقع  ينخفض   يف  احلقيقي 
هذا العام وهذه رسالة صعبة 
أكثر  البديل  لكن  للجميع، 

صعوبة.«
عما  مباشر  سؤال  على  وردا 
حذر  كما  يعتقد،  كان  إذا 
قد  أسرتاليا  أن  املاضي،  يف 
تواجه دوامة يف أسعار األجور 
إذا  السبعينات  يف  حدث  كما 
التضخم،  مع  األجور  ارتفعت 
إنه ببساطة  الدكتور لوي  قال 
»املخاطر«،  إىل  االنتباه  يلفت 
رسالة  أنها  »أعلم  مستطردا 
غري سارة للغاية«، مضيفا »أنا 
ذلك.  حدوث  من  قلًقا  لست 
ذلك،  حدوث  نتوقع  ال  حنن 
ذلك،  حدث  إذا  أقول  لكنين 

فسيكون األمر صعًبا«.

حاكم البنك املركزي االسرتالي فيليب لوي 
»يعتذر« لالسرتاليني حول تصرحيه بعدم 

تغيري سعر الفائدة حتى العامل 2024

الوزراء   جملس  رئيس  أعلن 
طلب  أّنه  ألبانيزي،   أنطوني 
املسؤولني  إىل  شخصيًا 
املالحقات  إسقاط  األمريكيني 
موقع  مؤسس  عن  القضائية 
أسانج،  جوليان  ويكيليكس 

معقبًا: »هذا يكفي«. 
مالَحق  عامًا   51 البالغ  وأسانج 
على  املتحدة  الواليات  يف 
خلفية نشره عام 2010 أكثر من 
أظهرت  سّرية  وثيقة  ألف   700
نشاطات اجليش األمريكي، يف 
خصوصًا،  وأفغانستان  العراق 

يف موقع ويكيليكس.
الربملان  أمام  ألبانيزي  وقال 
األسرتالي »منذ فرتة، أوضحت 
قد  الكيل  وأن  نظري  وجهة 
طفح. وحان الوقت إلغالق هذه 
القضية«، متابعًا: »لقد تطّرقت 
مع  شخصيًا  القضية  هذه  إىل 
الواليات  حكومة  عن  ممثلني 

املتحدة، وموقفي واضح«.
أّنه »ال يتعاطف مع عدد  وأّكد 
لكّنه  أسانج،  تصرفات  من 
ما  نفسه  الوقت  يف  تساءل 
اهلدف من هذه املالحقة، ومن 
تبقى  قد  اليت  الدعوى،  هذه 

عالقة سنوات؟«.
وأّكد حمامو الدفاع عن أسانج، 
قد  جن  بالسَّ ُحكمًا  يواجه  الذي 
ه  تصل مدته إىل 175 عامًا، أنَّ
م  »قد ُينهي حياته يف حال ُسلِّ

إىل الواليات املتحدة«.
الربيطانية  الشرطة  واعتقلت 
جلأ  أن  بعد   2019 عام  أسانج 
السفارة  إىل  سنوات   7 طوال 
وهو  لندن،  يف  اإلكوادورية 
يقبع منذ ذلك احلني يف سجٍن 
قرب  ُمشددة  حلراسة  خاضع 
يف  النظر  انتظار  يف  لندن، 
الطعن الذي تقّدم به يف قرار 
احلكومة الربيطانية تسليمه إىل 

الواليات املتحدة.
وأشار ألبانيز إىل معاملة أسانج 
اليت  مانينغ  بتشيلسي  أسوًة 
آنذاك  الرئيس األمريكي  أطلق 
بعد  سراحها،  أوباما  باراك 
السجن  يف  عامًا   35 قضائها 
لـ«سرقتها وثائق سرية نشرتها 

ويكيليكس عام 2017«.
الوزراء  جملس  رئيس  وقال 
األسرتالي إّن تشيلسي مانينغ 
على  قادرة  اآلن  »أصبحت 
اجملتمع  يف  حبرية  املشاركة 

األمريكي«.
حلقوق  أوروبا  جملس  ودعا 
اإلنسان، بريطانيا إىل االمتناع 
ذلك  ألن  أسانج،  تسليم  عن 
على  خميف  تأثري  له  »سيكون 
وميكن  اإلعالم،  وسائل  حرية 
نهاية  يف  الصحافة  يثّبط  أن 
املطاف عن أداء مهمتها كمزود 
العامة يف  والرقابة  للمعلومات 

اجملتمعات الدميقراطية«.

ألبانيزي يطلب إسقاط املالحقات 
القضائية عن أسانج

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  أكدت 
غرامات  وتسحب  ستلغي  أنها 
مت  الدوالرات  مباليني  تقدر 
جراء  إصدارها آلالف األشخاص 
خمالفتهم قيود كوفيد 19 إبان 

الوباء يف الوالية.
وتقول دائرة ايرادات الوالية ) 
NSW Revenue( أنه سيتم إلغاء 
تارخيي  قرار  بعد  غرامة   33121
الثالثاء  يوم  العليا  احملكمة  يف 
اجلرائم  تفاصيل  وجدت  اليت 

غري كاٍف الصدار الغرامات.
ماليني  رد  أيًضا  وسيتم 
الذين  أولئك  إىل  الدوالرات 

دفعوا بالفعل الغرامات.
هذا وتشري االحصاءات إىل أنه 
 62138 جمموعه  ما  إصدار  مت 
يف   COVID بـ  متعلقة  غرامة 
 ، الوباء  ويلز خالل  نيو ساوث 
سحبت  السلطات  أن  يعين  مما 

نصف الغرامات الصادرة.
جاء هذا اإلعالن بعد حوالي ساعة 
من قرار القاضية دينا حييى يف 
العليا  للمحكمة  استماع  جلسة 
تأمر  إنها  ويلز  ساوث  نيو  يف 

باسرتداد غرامتني مت اصدارهما 
الصحية  اإلغالق  عمليات  خالل 

العامة يف العام املاضي.
حييى  دينا  القاضية  وقبلت 
األدلة املقدمة يوم الثالثاء على 
أن الغرامات غري صاحلة ألنها مل 
بدرجة  تفصيلًيا  وصًفا  تتضمن 

كافية لـ اجلرائم.
كاثرين  احملامية  وكانت 
مثلت  اليت  ريتشاردسون 
املرفوعة  القضية  يف  املدعني 
نيو ساوث  مفوض شرطة  ضد 
الغرامات  إدارة  ومفوض  ويلز 
قد طالبت باسرتاد فوري ملبالغ 

الغرامات.
من  بأنه  احملامية  ودافعت 
ال  العقوبتني  أن  املقبول  غري 
حتتويان على وصف حول جوهر 

اجلرمية.
بأن  العليا  احملكمة  قرار  وبعد 
قالت  صاحلة،  غري  الغرامات 
هيئة اإليرادات يف نيو ساوث 
الغرامات  سحب  قرار  إن  ويلز 
ال يعين اجلرائم أو املخالفات مل 

ترتكب.

نيو ساوث ويلز تلغي غرامات مباليني 
الدوالرات مرتبطة خبرق قيود كوفيد

من املقرر أن تكون قد وصلت 
ملبورن  إىل   Grand Princess
امس األول اخلميس، ومن غري 
احلاالت  عدد  بالضبط  الواضح 

على متنها.
من  يقرب  السفينةما  وحتمل 

4000 راكب وطاقم.
 Princess وقالت متحدثة باسم
»مثل  بيان:  يف   Cruises
السياحة  شركات  من  العديد 
باملوجة  أيًضا  تأثرنا  األخرى، 
أحناء  مجيع  احلالية يف  الرابعة 

أسرتاليا«.
يف  الصحة  وزيرة  وقالت 
فيكتوريا ماري آن توماس إنها 
تتوقع أن تظل أي حاالت على 
بقية  عن  بعيدة  السفينة  منت 

سفينة سياحية على متنها تفشي 
كوفيد 19 تبحر إىل فيكتوريا؟!

اجملتمع.
هو  »هذا  للصحافيني  وقالت 
اآلن  نعلم  حنن  شيء..  أهم 
حاالت  من  العديد  هناك  أن 
COVID اليت ال يتم احتسابها 

أو اإلبالغ عنها.«
يتم تطعيم حوالي 95 يف املائة 
سفن  منت  على  الضيوف  من 
Princess Cruises مع ختصيص 
اخلمسة يف املائة املتبقية من 
لديهم  الذين  ألولئك  األماكن 

إعفاءات طبية.
املصابني  الركاب  من  ُيطلب 
مخسة  ملدة  العزل  بالفريوس 
خمالطيهم  على  وجيب  أيام 
املقربني إجراء اختبار كل يوم 

قبل مغادرة مقصورتهم.
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انتخاب  حماوالت  كل  وتعطل  السياسية،  األزمة  استمرار  ظل  يف 
رئيس جديد يف وقت قريب، واستمرار العمل احلكومي وفق قاعدة 
الطبيعي  من  كان  االقتصادية،  األزمة  وتفاقم  الطلب«،  »غب 
االجتماعية  النتائج  من  واحدة  أن  احلكام،  قبل  الناس،  يدرك  أن 
اخلطرية هلذه الفوضى يف إدارة البالد، هو ارتفاع معدالت اجلرمية 
على اختالف أنواعها. وإذا كان هناك من يسعى إىل ترتيب جديد 
األسهل واألصغر حجمًا من  بأن خيتار  الفساد،  مكافحة  ألولويات 
عاملني يف القطاع العام أو من مؤسسات خاصة، واستمرار التغطية 
على السارقني الكبار الذين نهبوا البالد منذ عقود وال يزالون، فإن 
اخلطري يف األمر، حماولة فرض أمر واقع على صعيد إدارة مكافحة 
اجلرمية يف البالد كما هي حال األمر الواقع املفروض على اجلميع 

يف كيفية إدارة الوضع املالي والنقدي.
يبدو أنه مع جتربة احلاكم العريف رياض سالمة اليت تغري كثريين 
نتيجة  اللبناني  القضاء  يعيشها  اليت  التفلت  وحال  الدولة،  يف 
ووقف  جهة،  من  األعلى  القضاء  لرئيس جملس  الفاضح  االحنياز 
بسبب  احلاصل  والنزيف  القضائي،  اجلسم  يف  الفساد  مالحقة 
األزمة املادية، فإن بدعة برزت يف الفرتة األخرية متثلت يف مذكرة 
أصدرها املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يبيح 
فيها لعناصر قطعاته التصرف وفق قواعد ال تبقي الضابطة العدلية 
خاضعة بصورة تامة إلشراف القضاء املختص، وخصوصًا النيابات 

العامة.
وعناصر  ورتباء  وضباط  قادة  أن  عمليًا،  تعين،  عثمان  مذكرة 
وحدات قوى األمن الداخلي املنتشرة على األرض، أو العاملة يف 
دون  من  بدورهم  القيام  ميكنهم  العامة،  املخالفات  مكافحة  إطار 
رقابة قضائية مسبقة أو مواكبة الحقة، ألن فكرة التصرف حباالت 
التوقيف واحلجز وإطالق السراح تصبح رهن ما يراه الضابط العامل 
على األرض، بينما هي يف األصل وظيفة حمصورة بالنائب العام 
االدعاء  حيث  األخرى  القضائية  اجلهات  إىل  ملف  أي  انتقال  قبل 

والتحقيق والظن واإلحالة إىل احملكمة.
هذه  خبلفيات  الظن  الفطن  حسن  من  سيكون  لبنان،  حالة  يف 
املذكرة، واألهم هو كيف أن قادة قوى األمن الداخلي يقبلون بها 
وهم يعرفون أنها خمالفة ألبسط القواعد يف العمل املهين. وبعدما 
صار جملس قيادة قوى األمن عاماًل بصورة مؤقتة نتيجة عدم وجود 
مؤسسة تصدر تعيينات، فإن وضع ضباط كبار يف تصرف املدير 
يراه  ما  وفق  آخرين  لضباط  نفسه  العام  املدير  وتكليف  العام، 
مناسبًا القيام مبهام املواقع الشاغرة، فإن األمور ستكون عرضة 
خاصة،  أو  عامة  حريات  من  تبقى  ما  بكل  سيطيح  خميف  لفلتان 
وسيجعل خمافر لبنان - وهي عرضة للشبهة بسبب الفساد الكبري 
احلاكمة   - الدولة  إدارات  بقية  حال  كما  األمن  قوى  املوجود يف 
بأمرها يف كل ما جيري على األرض، من خمالفات السري إىل جرائم 
اإلداري  والفساد  األموال  وتبييض  اإلرهاب  مكافحة  إىل  السرقة 

وخالفه. 
وهذه املخافر املوزعة يف لبنان حبسب الوالءات الطائفية واملذهبية 
والسياسية سيفتح هلا الباب ألن تعمل وفق أهواء ال ميكن نفيها 
مبجرد صدور مذكرة عن مدير عام. وكلنا يعرف أن خمافر اجلنوب 
واجلبل بشقيه الشمالي واجلنوبي والبقاع ومشال لبنان، كما خمافر 
بريوت، تعمل حتت تأثري مباشر ملرجعيات سياسية وطائفية، وزاد 
أتاح جملموعة من أصحاب  الكبري،  املالي  االنهيار  أن  األزمة،  يف 
األرض  على  العاملة  العناصر  من  العديد  ذمم  شراء  األموال 
مستغلني الوضع املادي الصعب الذي يعيشه أفراد القوى األمنية 
ال  عددًا  بأن  يرتبط  خطورة  أكثر  أمر  هناك  ثم  ومن  والعسكرية، 
باس به من العناصر األمنية باتت تستغل اإلجازات الطويلة للقيام 

بأعمال إضافية تبني أن غالبيتها يف شركات أمنية خاصة.
حجة  إىل  يستند  والذي  الداخلي،  األمن  قوى  مدير  عن  صدر  ما 
من مسؤولني، خصوصًا  تبقى  من  على  يفرض  القضاة،  اعتكاف 
مؤسسة اجمللس النيابي، املبادرة إىل خطوات متنع أخذ لبنان إىل 
حالة األحكام العرفية، واليت رمبا ليس بني املسؤولني عندنا من ال 
يعرف أن مثل هذه األحكام تقود إىل احلكم الذاتي قبل أن تقود 

إىل االنفجار الكبري الذي ال يتحمله لبنان.

 من يريد فرض األحكام 
العرفية يف لبنان؟

إبراهيم األمـني

 2022 االول  كـانون   3 Saturday 3 December 2022الـسبت 

»هرطقة  وآخرها  يوم.  بعد  يومًا  »ُتزهر«  الدولة  احنالل  مظاهر 
عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام  املدير  ابتدعها  قانونّية« 
»ُخرم«  من  عثمان  دخل  بوليسية.  دولة  البلد  حيّول  مبا  عثمان 
االعتكاف القضائي، العتبار القضاء حُبكم امُلغّيب، فأصدر مذّكرة 
داخلّية تعطي القطعات األمنّية السلطة الكاملة لتنّفذ مهام الضابطة 
إعطاء  عن  متّنعها  أو  العامة  بالنيابات  االتصال  تعّذر  عند  العدلّية 
استخدام  عسكري  ألي  حيق  بات  أوضح،  بكالم  قضائية.  إشارة 
السلطة املمنوحة له مبوجب هذه املذكرة لتوقيف من يعتربه مرتكب 
جرمية مشهودة، وأكثر من ذلك من دون حتديد مّدة التوقيف غري 
اإلبقاء على أي شخص  بالتالي، مُيكن للعسكري  القانوني أصاًل. 
حُمتجزًا وليس موقوفًا حّتى، بذريعة أّنه ارتكب جرمية مشهودة يف 

ظل تعّذر االتصال بالنيابات العاّمة.
إىل  اإلجراء  املرعّية  القوانني  حّول  عثمان  أن  األمر  يف  اخلطري 
»أوراق خرطوش«. مل يكتِف بعدم االلتزام بها، وإّنا حض ضباطه 
وعسكرييه على خرقها وارتكاب جرمية ُيعاقب عليها القانون، ومن 
دون أي رادع، وهو يف كل ذلك متّكن من االستحصال على غطاء 

من وزير الّداخلية بسام مولوي، وهو - باملناسبة - قاٍض!
مصادر وزارة الداخلية أّكدت أّن »مذّكرة عثمان صدرت بعلم مولوي 
ومبوافقة النيابة العاّمة التمييزية، وتتعّلق بتعليمات ُمعطاة للضّباط 
بأمور معّينة باعتبار أّن القوى األمنية تقوم مبهام الضابطة اإلدارية 

والعدلّية معًا«.
مضمون املذّكرة

»يتوىل  أّنه  إىل  أشار  إذ  »مبّكاًل«،  قراره  يكون  أن  عثمان  حاول 
الضابط العدلي يف قوى األمن الداخلي عند وقوع جرمية مشهودة 
من نوع اجلناية أو اجلنحة اليت تستوجب عقوبة احلبس مجيع اإلجراءات 
مباشرتها  األخري  على  يتعذر  عندما  العام  النائب  بها  يقوم  اليت 
كافة  التحقيق  بإجراءات  التقّيد  إىل  الضابط  هذا  ويبادر  بنفسه، 

وفقًا للمادة 41 من قانون أصول احملاكمات اجلزائّية.
ويف حال متّنع النيابة العامة االستئنافّية عن إعطاء اإلشارة القضائية 
الالزمة أو الرد على االتصال اهلاتفي، ومن ثم تعّذر االتصال بالنيابة 
العاّمة التمييزية، يستبقي الضابط العدلي الشخص املشتبه فيه 
موقوفًا لديه إىل حني ورود إشارة من املرجع القضائي املختص 
بالرتك أو عدمه، على أن يوثق هذه اإلجراءات مبوجب حمضر عدلي 
النيابات  بقضاة  االتصال  ونتيجة  ساعة  ويضّمنه  لألصول،  وفقًا 

العامة بالتفصيل«.
أّنه قام بواجباته القانونّية على أكمل وجه بعدما  وافرتض عثمان 
كتابًا  العدل  وزارة  يف  واالستشارات  التشريع  هيئة  إىل  أرسل 
يف أيلول املاضي )حيمل الرقم 204/163 ش4(، يسأهلا فيه عن 
اإلجراءات الواجب اختاذها من قبل قطعات قوى األمن الداخلي اليت 
تقوم مبهام الضابطة العدلية يف حالة اجلناية املشهودة أو اجلنحة 
هذه  متّنع  أو  العامة  بالنيابات  االتصال  تعّذر  حال  املشهودة يف 

األخرية عن إعطاء إشارة قضائية.
عثمان اعترب أّن رد اهليئة مّحال أوجه، وأن بإمكانه الذهاب باجتاه 
حتويل الضابطة العدلّية إىل مرجعّية قضائية يف غيابها. فيما أّكد 
أعضاء يف اهليئة لـ«األخبار« أن »قرارها كان حامسًا وحازمًا جلهة 
التحديد امُلفّصل ملهام الضابطة العدلية وفقًا ألحكام قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية«، مشددين على أن »اهليئة ال ُتعطي آراء غامضة 

وغري مفهومة بل تكون قراراتها واضحة«.
  مخيرب: مذّكرة عثمان هي لحضّ العسكريني على ارتكاب جريمة

مع ذلك، عّمم عثمان املذّكرة على القطعات األمنية غري آبه بقرار 
اهليئة )ال بل استبقه( أو برأي القضاة، وحاول، يف الوقت عينه، 
التأكيد يف مذكرته على أّنه حيفظ عن ظهر قلب القانون رقم 17 
الذي ُيعنى بتنظيم قوى األمن الداخلي وقانون أصول احملاكمات 
اجلزائية وال سّيما املواد 40 و41، قبل أن يرّبر قراره بـ«األوضاع 
الراهنة واعتكاف قضاة النيابات العامة عن العمل وبالتالي تعّذر 
االتصال بهم من قبل القطعات األمنية اليت تقوم مبهام الضابطة 
العدلية، ال سيما عند وقوع اجلرمية املشهودة، األمر الذي يرتب 
تداعيات خطرية على مسار العدالة بشكل عام جلهة مدة التوقيف 
واحلفاظ على األدلة واملعامل اجلرمية أو جلهة االستجوابات الضرورية 
وضياع  العقاب  من  اجملرمني  تفلت  جلهة  األمين  االنتظام  وعلى 

احلقوق وانعكاس ذلك على صعيد األمن االجتماعي«.
»مخالفة قانونيّة خطرية«

هكذا »أفتى« عثمان لنفسه بتحويل الدولة إىل دولة بوليسّية يكون 
ُمطلقة  سلطًة  وعسكريني  ضباط  من  رجاله  وأهدى  رئيسها،  هو 

باحتجاز احلرّيات بطريقة غري قانونّية.
بالنسبة للخبري القانوني والناشط احلقوقي غّسان خميرب فإّن هذه 
املذّكرة »خمالفة قانونّية خطرية، إذ ال يسع مساعد الضابطة العدلّية 
يف حال متّنع الضابطة العدلية عن إعطاء إشارة، اختاذ أي قرار ألّن 
املساعد يعمل حتت إشراف الضابطة العدلية اليت تتحّمل مسؤولية 
عدم اختاذ القرار امُلناسب وليس املساعدون الذين ال مُيكنهم أصاًل 
اختاذ قرار االحتجاز ألّن القانون ُيعطي القاضي مسؤولّية التحقيق، 

أّما القطعات األمنية فهي تعمل كمساعد«.
وذّكر خميرب باملادة 48 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اليت 
تنص على أّنه »إذا خالف الضابط العدلي األصول املتعلقة باحتجاز 

مزرعة عماد عثمان:..تـوقيف مـن دون إشـارة قـضائية!
لينا فخر الدين

املدعى عليه أو املشتبه فيه يتعرض للمالحقة جبرمية حجز احلرية 
العقوبات  قانون  من   367 املادة  عليها يف  واملعاقب  املنصوص 
أم  مشهودة  اجلرمية  كانت  املسلكية سواء  العقوبة  إىل  باإلضافة 

غري مشهودة«.
وعليه، اعترب النائب السابق أّن »مذّكرة عثمان هي حّض للعسكريني 
على ارتكاب جرمية من نوع اجلناية وعقوبتها األشغال الشاقة«، الفتًا 
إىل أن »عثمان حاول التذاكي من خالل اجتزاء القانون واختيار ما 
ُيالئمه منه، إذ إّنه ذكر مثاًل املادة 41 ولكّنه اقتطع منها حقوق 
الشخص املشتبه فيه الذي جيب أن يدلي بأقواله بإرادٍة ذاتية حّرة 
ومن دون استعمال أي وجه من وجوه اإلكراه ضّده، وإذا التزم 

الصمت فال جيوز إكراهه يف الكالم«.
أّنه كان على عثمان عدم إغفال تذكري مساعدي الضابطة  واعترب 
العدلّية باحرتام حقوق املشتبه فيهم الواردة يف املادة 47، مضيفًا: 

»حنن أكثر من أي وقت سابق داخل عصفورّية قانونّية«.
كما شّدد العديد من امّلدعني العامني الذين اتصلت بهم »األخبار« 
على أّن برقّية عثمان »خمالفة للقانون وهي أشبه بفضيحة تنسف 
من   38 املادة  إىل  هؤالء  ويستند  القانون«.  ودولة  املؤسسات 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية اليت تنص على أّنه »يقوم أشخاص 
الضابطة العدلية بوظائف الضابطة العدلية حتت إشراف النائب العام 
يساعد  العاّمني.  واحملامني  العامني  النواب  التمييز،  حمكمة  لدى 
الضابطة  وظائف  إجراء  يف  إشرافها  حتت  ويعمل  العاّمة،  النيابة 
العدلّية، كل يف حدود اختصاصه املنصوص عليه يف هذا القانون 
ويف القوانني اخلاصة به: احملافظون والقائمقامون، مدير عام قوى 
القضائية  والشرطة  الداخلي  األمن  قوى  وضباط  الداخلي  األمن 
والرتباء العاملون يف القطاعات اإلقليمّية ورؤساء خمافر قوى األمن 

الداخلي )...(«.
 قضاة ينتقدون عثمان: يُخالف القانون بهدف توسيع صالحياته

العام  املدير  »استنابة  بإمكانهم  أّنه  القضاة إىل  وبالتالي، يشري 
هذه  إعطاء  وليس  ملساعدتنا،  وتكليفه  الداخلي  األمن  لقوى 
له  مُيكن  ال  قاض  أي  أن  إىل  الفتني  عناصره«،  إىل  الصالحية 
إال بعد أكثر من  احتجاز احلرّيات  أن يكون مبثابة نائب عام بيده 
مُيكن تسليم هذه املهّمة  الدرس واخلربة، فكيف  10 سنوات من 
إىل عسكريني غري ملمني بالقانون، أضف أنه مُيكن استخدام هذه 
السلطة لتنفيذ مصاحل شخصّية وارتكاب التعّسف حبق الناس وفتح 

باب للسمسرات«.
ألننا  والواردة  بالشاردة  »ندقق  العامني:  احملامني  أحد  ويقول 
نعرف أن الكثري من رتباء التحقيق يقومون بإخبارنا بالرواية على 
الشك،  آخرين من دائرة  طريقتهم، إلبعاد مشتبه فيهم وتقريب 
فكيف مُيكننا ترك هذه املهّمة هلم من دون وجود القضاء الذي ُيعد 
ضمانة احلد األدنى حلقوق املشتبه فيهم«، متسائاًل: »من يضمن 
شروط اجلرمية املشهودة ومن يضمن أيضًا ترك املشتبه فيه من 

دون خمابرتنا؟«.
مدٍع عام آخر يؤّكد أّن برقّية عثمان هي أشبه بـ«ضرب للمواثيق 
لتوسيع صالحياته وحتويل  منه  العام 1948، حماولًة  منذ  الدولّية 
القضاء غري موجود«، الفتًا إىل  بوليسّية وكأّن  الدولة إىل دولة 
أّن »هناك فرقًا كبريًا بني مفهوم إلقاء القبض باجلرمية املشهودة 
وبني التوقيف األولي احملددة شروطه يف قانون أصول احملاكمات 

اجلزائّية«.
بدوره، يشدد نقيب احملامني ناضر كسبار على أن »هذا األمر ال 
ميكن حصوله ألن السلطات تعمل حتت إمرة القضاء«. وفيما ينقل 
كسبار عن أحد املسؤولني أن هذه الربقّية مت إيقاف العمل فيها 
القاضي  »الشورى«  أكد رئيس  الدولة،  بقرار من جملس شورى 
فادي الياس لـ«األخبار« أن ال علم له باملوضوع وال يذكر ما إذا 

كان قرار مشابه قد اختذ يف الشورى.
رد املديريّة

يف املقابل، تتكئ مصادر يف املديرّية العاّمة لقوى األمن الداخلي 
على آراء قانونّية لتؤّكد أّن »قرارها قانوني وهي حترتم من خالل 
تطبيق هذه املذكرة القوانني املرعّية اإلجراء، خصوصًا جلهة توقيف 
املشتبه فيهم يف جرائم مشهودة«، وسألت: »هل نرتك القاتل 
أو السارق حرًا يف حال مت القبض عليه ومتّنعت النيابة العامة عن 

إعطاء اإلشارة؟«.

أما القضاة فيؤكدون أّن معظم املدعني العامني والنواب العامني 
غري معتكفني بل يقومون مبمارسة عملهم، مذكرين مبذّكرة أصدرها 
منذ حنو شهرين  عويدات  غّسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب 
أو  خوري  غسان  القاضيني  األمنية  القطعات  ُتراجع  بأن  وتقضي 
اتصاالتهم.  على  العام  النائب  يرد  مل  حال  يف  سليمان  صّبوح 
وعليه، يعترب هؤالء أن مذّكرة عثمان هي »فرصة يريدها لتوسيع 

صالحياته وضرب القضاء بذرائع واهية«.
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تعود قضايا العنف األسري إىل ما كانت عليه قبل عام 2014، 
إىل الظالم. اعتكاف القضاة، واكتظاظ السجون، واستنزاف طاقة 
»جرائم  وقوع  عند  إال  التدخل  عدم  قّررت  اليت  األمنية  القوى 
املرأة وسائر  »محاية  قانون  عوامل مّجدت تطبيق  ثقيلة«، كّلها 
جرأته يف  املعّنف  فاستعاد  األسري«.  العنف  من  األسرة  أفراد 
السند  غياب  يف  صمتها  إىل  الضحية  وعادت  الرادع.  غياب 
القانوني. حتى صارت جرائم قتل النساء أخبارًا جاهزة تتغّي فيها 
حيث  من  األسري  العنف  حوادث  تتفاقم  فقط.  الضحايا  أمساء 
العدد واحلّدة منذ اعتكاف القضاة يف آب املاضي، حبسب منظمة 
أسري  عنف  حاالت   103 أحصت  اليت  واستغالل«،  عنف  »كفى 
أواخر تشرين  الوقت حتى  إليها منذ ذلك  طارئة لسيدات جلأن 
الثاني، باإلضافة إىل 32 إخبارًا تابعتها خالل هذه املدة. اعتكاف 
القضاة منع محاية عدد من هؤالء السيدات اللواتي »مل يستطعن 
التقدم بشكوى جزائية وال احلصول على قرار محاية، وبعضهّن 

خسرن أطفاهلن الرّضع«.
ومبا أّن اعتكاف القضاة نسيّب، وخيضع ملعايي سياسّية، صارت 
رقاب الّنساء املعّنفات معّلقات باهلوية السياسية للمّدعي العام 
الذي سينظر يف قضيتها، واليت حتّدد موقفه من إضراب القضاة. 
وهي وحظها... الذي قد يكون جّيدًا ويصل ملفها إىل يدي مّدع 
منطلق  من  حلالتها  يستجيب  لكنه  معكتف  أو  معتكف،  غي  عام 

إنسانّي.
تعّرضهن  ليشكون  األمنية  القوى  إىل  السيدات  بعض  جلأت 
»االستغاثة«  قبل  نتيجة  يلقني  فلم  املربح  والضرب  للتعنيف 
»عدم  إىل  احلاج  فاطمة  »كفى«  يف  احملامية  تشي  بـ«كفى«. 
الرقم  األسري«  العنف  قانون  لتطبيق  املعنية  األطراف  استجابة 
293، وتؤكد يف مقابلة مع »األخبار« أن »القوى األمنية استنسابية 
مدى  حبسب  تغربلها  األسري،  العنف  شكاوى  مع  تعاملها  يف 

خطورة اجلرم وال تنشغل إال باجلرائم الثقيلة«.
وعلمًا أن الظروف االقتصادية واالجتماعية الضاغطة اليت ميّر بها 
اللبنانيون، إىل جانب التفّلت األمين يستوجبان محاية أكرب للنساء، 
احللقة األضعف يف اجملتمع. إال أن ما حيصل اليوم هو توقيف 
املعّنف بضع ساعات يف املخفر »فركة إذن«، وتوقيعه على تعهد 
تّتسع  تعد  مل  فالسجون  سبيله.  إخالء  قبل  سلوكه  تكرار  مبنع 

للمزيد من املوقوفني والدولة مل تعد قادرة على إطعامهم.

نتائج كارثية
لبنان، وتنسف جهودًا كبية  النساء يف  حياة  تهّدد  احلال  هذه 
قامت بها سّيدات ومجعّيات نسوّية إلقرار قانون »العنف األسري« 
وإخراج قضاياه من احلّيز اخلاص إىل العام، وصواًل إىل تراكم وعي 
جمتمعي ملناهضة العنف ضد النساء القائم على النوع االجتماعي، 
أي الذي مياَرس من الرجل على املرأة ألنها ببساطة امرأة تتبع 
ملنظومة ذكورية أبوية تكّرس التوزيع الصارم لألدوار االجتماعية 

بني النساء والرجال مبا يعلي سلطة الثاني على األوىل.

    رقاب النساء املعنّفات معّلقات بهوية املدعي العام السياسية
هذه  يف  شيئًا  يغّي  مل  األسري«  »العنف  قانون  أن  صحيح 
املنظومة، وبقينا نسمع عن جرائم قتل النساء بعد إقراره، لكنه 
استطاع أن خيّفف معاناة كثيات ويؤّمن احلماية لبعضهن. وكان 
تطبيقه »رائعًا«، كما تصفه احلاج، »إذ ظهرت إرادة اجلهاز األمين 
والقضائي إلعطاء مفاعيل قوّية لذلك. وجرى جتهيز غرف خاصة 
الستقبال ضحايا العنف يف املخافر وتدريب العناصر على االستماع 
إليهن، باإلضافة إىل تأمني مأوى الستقباهلن مع أوالدهن، وتوفي 

مهنيني نفسانيني واجتماعيني وحقوقيني وصحيني لدعمهن«.

القانون عقابي وحمائي
القانون، بشّقه العقابي، شّكل رادعًا للرجال املعّنفني ألنه شّدد 
عقوبة الضرب واإليذاء املنصوص عليها مبوجب قانون العقوبات 
اللبناني إذا كان مرتكبها أحد أفراد األسرة، حتى صارت تصل 
وبإشارة من  إىل ثالث سنوات سجنًا. ومسح مبجرد فتح حمضر 
يكن  مل  إن  املنزل  من  املعّنف  بإخراج  التمييزي  العام  النائب 
أما  عالجها.  كلفة  دفع  على  الزوج  وإجبار  آخر،  مأوى  للضحية 
زّج  بعدم  السيدات  بعض  لرغبة  استجابة  فجاء  احلمائي،  شّقه 
الزوج يف السجن. كذلك أتاح هلا طلب محاية أمام قاضي أمور 
للضحية  التعّرض  من  املعّنف  مينع  جزائي،  غي  مدني  مستعجلة 
حتت طائلة العقوبة بالسجن، ويتيح هلا طلب إخراج الزوج وبقائها 
يف املنزل، واستعادة أوراقها الثبوتية إذا خرجت من دونها، أما 
إذا كان هناك حساب مصريف مشرتك بني الزوجني فيمكن طلب 

جتميد السحب منه.

من يشمل؟
الزوج ضد  العنف املماَرس من  أننا رّكزنا يف حديثنا على  رغم 
أن  إىل  اإلشارة  جتدر  أنه  إال  انتشارًا،  األكثر  باعتباره  الزوجة 
القانون يشمل العنف املماَرس ضد أّي من أفراد األسرة املمتّدة 
وهكذا  واخلال...  والعم  الصهر  يشمل  أي  الثانية،  الدرجة  إىل 
تستفيد من مفاعيله الفتيات الراشدات )فوق 18 عامًا( اللواتي 

 تعطيل القضاء يكّبل قانون »العنف األسرّي«... و»يقتل« النساء
زينب حمود

قد يتعّرضن للعنف من قبل األخ أو األب أو زوج األم، باإلضافة 
فيستفيدون  األطفال  أما  أيضًا.  منه  السن  كبار  استفادة  إىل 
عام  صدر  الذي   422 الرقم  األحداث  محاية  قانون  مفاعيل  من 
2002. ويتيح قانون »العنف األسري« أيضًا للزوج أن يشتكي 
على زوجته بتهمة تعنيفه، األمر الذي ــ ال شك ــ جيعلك تبتسم 
أو تسخر يف قرارة نفسك، و«هذا حيصل فعاًل يف حاالت نادرة 
احلماية  الزوجة  طلب  على  الزوج  يرّد  كأن  كيدي،  بطابع  لكن 
بطلب محاية هو اآلخر«. أما عدا ذلك، فتخّيل مثاًل إذا تعّرض رجل 
للعنف من زوجته، هل سيقبل به اجملتمع كضحية؟ هل سيعطيه 
احلق باحلماية القضائية؟ وهل ستستمع القوى األمنية إىل إفادته 
من دون أن تسخر منه؟ وهل سيتجرأ هو على البوح بذلك أصاًل؟ 
اإلجابة على كّل ما سبق ستكون غالبًا: »كال«. لنخرج من ختيالتنا 
ونعرتف أن العنف كان وال يزال يف لبنان وخارجه مياَرس ضد 
املرأة بشكل أساسي. املفارقة أن اجلهات األمنية والقضائية يف 
لبنان مل تعد ترى الضرب املربح واإليذاء وغيهما، جرائم تستحق 
التدخل، تنتظر أن متوت الضحية بني يدي زوجها لتتحّرك، وقد 
األيام  يف  السجون  أروقة  يف  زاوية  نسائهم  لقاتلي  تكون  ال 

املقبلة.
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على مدار عقود، ُطمست قضايا العنف األسري حبجة ضرورة تضحية 
النساء-  »بعيون  كتابها  يف  األسرة.  استقرار  على  للحفاظ  النساء 
شؤون اللبنانيات وقضاياهن« الذي صدر عام 2021، تعيد الباحثة 
واملستشارة يف شؤون املرأة واجلندر عّزة بيضون اخلروج من دائرة 
الصمت إىل عام 1995. يومها »حتّدثت سيدات عربيات للمرة األوىل 
دعت  اليت  االستماع  جلسة  خالل  العنف،  أشكال  ألحد  تعرضهن  عن 
عمل  ورشة  ضمن  بيوت  يف  ورية  الصُّ العربية«  »احملكمة  إليها 
العربية  احملكمة  هذه  كانت  الرابع.  العاملي  املرأة  ملؤمتر  حتضيية 
فاحتة للبوح الصريح والعلين بعد سنوات طويلة من الصمت، انطلقت 
مع تشكيل منظمات نسوية غي حكومية استقبلت النساء املعّنفات، 
استمعت إىل روايتهن، وقّدمت دعمًا لوجستيًا هلّن«. وتتابع: »منذ 
فشيئًا.  شيئًا  تتفّلت  االجتماعية  احملّرمات  أسالك  بدأت  احلني  ذلك 
فارتفع عدد النساء الرافضات للعنف، كما ارتفع مستوى الوعي حول 
داخل  املرتكبة  اجلرائم  حول  امللتّف  الصمت  جدار  كسر  إىل  احلاجة 

حرمات املنازل«.

والدة قانون مشوّه
تطّور إذًا خطاب نسوي ملناهضة العنف ضد النساء، متجاوزًا أشكال 
العنف اجلسدي إىل أمناط أخرى معنوية ونفسية وجنسية واقتصادية 
وقانونية. كان ال بّد هلذا اخلطاب أن خُيرج قضايا العنف األسري إىل 
احلّيز العام، من خالل إقرار قانون جيّرم هذه املمارسات ويوفر احلماية 
للنساء. فُولد قانون »محاية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف 

األسري« الرقم 293 يف 7 أيار عام 2014.
مل تكن والدته ميّسرة، بل استمّر »املخاض« سبع سنوات من النضال، 
القانون  خيّصص  أن  النواب  يقبل  »مل  مشّوه.  قانون  بعدها  ليولد 
نتيجة  عليهن  املماَرس  العنف  أن  االعتبار  يف  ليأخذ  فقط،  للنساء 
سلطة جمتمعية تعطي الرجل احلق بضرب زوجته، وأصروا أن يشمل 
فة  كّل أفراد األسرة. إىل ذلك، رفضوا طلبنا أن تصطحب األم املعنَّ
أطفاهلا إذا غادرت املنزل ومل يكونوا يف سن تعطيها احلضانة، كما 
أو مّدع عام  العنف األسري  ناظر يف  رفضوا توفي قاض متخّصص 
أسري«، أما جتريم االغتصاب الزوجي فرأوه معارضًا للدين كما تقول 

احملامية يف منظمة »كفى عنف واستغالل« فاطمة احلاج.

تعديل القانون
العدل  وزارة  مع  بالتعاون  »كفى«  تقّدمت  الثغرات،  هذه  ملعاجلة 
تعديل  مبشروع   2017 عام  اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية  واهليئة 
القانون، وُأقّر التعديل عام 2020. على إثره، متكنت املرأة املعّنفة 
من اصطحاب أوالدها إذا غادرت املنزل إذا كانوا يف سن 13 وما 
تعديل  أتاح  كما  احلالة.  هذه  يف  احلضانة  لسن  رفع  وكأنه  دون، 
املادة 18 من القانون تشديد عقوبة خمالفة قرار احلماية الصادر عن 
قاضي األمور املستعجلة، فرفع احلّد األقصى للسجن من ثالثة أشهر 
إىل السنة، وضاعف الغرامة املالية من ضعف احلد األدنى لألجور إىل 

الضعفني.

ثغرات مستمرة
لكن ال تزال هناك ثغرات تشوب القانون مثل عدم جتريم اإلكراه على 
اجلماع، أو ما يسمى باالغتصاب الزوجي، إذا مل يرتافق مع ضرب أو 
لألجور  األدنى  احلد  املتمثلة بضعفي  املالية  الغرامة  أن  عدا  تهديد. 
فقدت قيمتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. ملاذا ال ُيطرح تعديله 
جديدًا، ومل  القانون  تعديل  يزال  »ال  احلاج:  ثانية؟ عن ذلك جتيب 
ُيطّبق عمليًا جّراء األحداث يف البالد«. وتشي إىل »أننا نعمل منذ عام 
2017 على إقرار قانون مناهضة العنف الشامل ضد املرأة، ليس فقط 
العنف األسري، ويشمل التحّرش واالعتداء اجلنسي والطرد من العمل 
والعنف املماَرس من املدراء يف العمل... وصار مشروع القانون يف 

وزارة العدل، بانتظار طرحه يف اجمللس النيابي«.

والدة القانون... مسار عسري

كريستيل أبو شقرا، روال يعقوب، منال عاصي، فاطمة بكور، سارة 
أمساؤهن  وبقيت  األسري،  العنف  نتيجة  قضني  نساء  األمني... 
حمفوظة يف أذهان اللبنانيني. كان ذلك قبل تسع سنوات تقريبًا، 
شكلت خالهلا قضايا العنف األسري أولوية ملّحة، لنصل اليوم إىل 
سلسلة جرائم مماثلة، تتفّنن يف قتل الضحايا من النساء، مع فارق 

نسيان أمساء الضحايا!
االقتصادية  األزمة  إّبان  منسوبها  ارتفع  تعنيف،  وعمليات  جرائم 
مشهد  أمام  كّنا  ذلك  ومع  وحشّيتها،  وازدادت  3 سنوات،  قبل 
اجتماعي وإعالمي وحتى افرتاضي، ميكن وصفه بالسليب، إن مل 
نقل بالتأقلم مع هذه اجلرائم، مكتفيًا بعبارات الشجب والغضب 
وعلى  االفرتاضي  الفضاء  على  قليلة  لساعات  تستمّر  قد  اليت 
الشاشات التقليدية. فما الذي أوصلنا إىل هذه املرحلة من عدم 
املباالة؟ وما األسباب الكامنة وراء تراجع مناصرة قضايا النساء؟ 

وما هو دور اجلمعيات املعنية؟
إنهاك املجتمع

تلك  إىل  عناني  غيدا  »أبعاد«  منظمة  ومديرة  مؤسسة  بنا  تعود 
لدى  عاليًا  تفاعاًل  النساء  قتل  جرائم  فيها  أحدثت  اليت  املرحلة 
الرأي العام اللبناني. مرحلة سادها التجييش اإلعالمي، كما تسرد، 
والتحركات امليدانية، واالعتصامات والوقفات التضامنية، و«شّد 
للنساء  احلمائية  القوانني  بإقرار  املطالبة  إىل  إضافة  العصب«، 
والعقابية للجناة. لنصل اليوم إىل حالة »تأقلم« مع قضايا العنف، 
وسط جمتمع خيترب يف األصل العنف املرّكب، وارتفاع نسب اجلرائم 
فيه مبختلف أنواعها، إضافة إىل األزمة االقتصادية. حنن باختصار، 
كما تصف عناني يف حديث مع »األخبار« أمام »موقف استسالمي، 
مع سقوط ملنظومة القيم وسحق الكرامة اإلنسانية يوميًا عرب إذالل 
اللبناني يف لقمة عيشه«. هكذا، ختتصر عناني، حالة السلبية اليت 
إنهاكه، وانهيار املؤسسات  اللبناني، »جراء  إليها اجملتمع  وصل 
وهياكل اإلدارات العامة، وصواًل إىل افتقاد ألدنى أنواع املؤازرة 
اليت قد حتتاجها املرأة املعّنفة من قبل العناصر األمنية بسبب شّح 
األموال! على سبيل املثال، قد يعيق حتقيق هذه املؤازرة تعطل 
آلية عسكرية، أو خلّوها من احملروقات، األمر الذي يؤدي يف نهاية 

املطاف إىل تهديد منظومة احلماية للمرأة املعّنفة«.
 نبدو اليوم يف حالة تأقلم مع قضايا العنف ضد النساء وسط مجتمع يخترب يف 

األصل العنف املرّكب
لكن، ما دور اجلمعيات النسوية هنا، وكيف تواجه هذه التحديات؟ 
ومع  مالية«،  إمكانات  لديها  ليس  »اجلمعيات  بأن  عناني  تؤكد 
ذلك، تلفت إىل أن مؤسستها »بقيت تقّدم خدماتها كما السابق 
ومل تتغي، يف جمال املناصرة، وتأمني املراكز املتخصصة حلماية 
النظر  »وجوب  على  فيه  تشّدد  واقع،  وسط  املعّنفات«  النساء 
مناصرة  تتجزأ، من ضمنها  واحدة ال  رزمة  أنها  احلقوق على  إىل 
تصنيفها  بضرورة  عناني  تطالب  األسري«. قضية  العنف  قضية 
على  املسلحة«  والنزاعات  كاألوبئة  للحياة،  املهّددة  األطر  ضمن 

حّد قوهلا.
األولوية لألحوال الشخصية

عنف  »كفى  منظمة  يف  اإلعالمية  املسؤولة  ترى  ال  جهتها،  من 
واستغالل«، زينة األعور، تراجعًا يف مناصرة قضايا النساء، بل 
تتلّمس يف كّل مرة، كما تقول يف حديث مع »األخبار«، وعيًا لدى 
الناس حول هذه القضايا »من خالل التفاعل إلكرتونيًا، والتواصل 
النساء حتى لو مل يكونوا على صلة  مع املنظمة، ملتابعة قضايا 
اليوم،  الواقع  بسوداوية  األعور  تقّر  املعّنفات«.  أو  بالضحايا 
احلّل  األولويات«. وترى  »اللبناني ضائع يف تصنيف  إن  وتقول 
وتلفت  سريع«.  بشكل  املعّنفني  ومعاقبة  القوانني  »تفعيل  يف 
األكرب.  املشكلة  يعّد  »الذي  الشخصية  األحوال  قانون  أهمية  إىل 
مع تراكم مشكالت أخرى، تتمثل اليوم، باعتكاف القضاة، وتنفيذ 
الصادرة عن احملاكم، كاحلضانة، واملشاهدة، واحلماية،  األحكام 
وسط ارتفاع جلرائم العنف األسري، والتباطؤ يف احملاسبة«. وعن 
تقدميات املنظمة، وما إذا كانت قد أثرت بها األزمة االقتصادية، 
تؤكد األعور بأن »كفى« مستمّرة يف تقديم خدماتها يف اجملاالت 
القانونية والنفسية واالجتماعية. مع إعطاء األولوية اليوم إىل احلركة 
لألحوال  موحد  قانون  إلقرار  والسياسيني  اإلعالم  جتاه  املكوكية 

الشخصية، من ثم قد يصار إىل تنظيم حتركات ميدانية«.

ضحايا العنف: ملاذا نسينا أمساءهّن؟
زينب حاوي

تصوير هيثم املوسوي
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من  لسلسلة  تركيا  الكثريون  يرّشح 
االستفادة  ومنها  املثرية،  التطورات 
من الوجود العسكري الرتكي يف شرق 
كيان  أليِّ  مربرًا  واعتباره  الفرات، 
مستقل يف غرب الفرات حتت احلماية 

الرتكية املباشرة أو غري املباشرة.
عام 2019، يف الذكرى التاسعة عشرة 
ملغادرة زعيم حزب العمال الكردستاني 
توغل اجليش  أوجالن سوريا،  اهلل  عبد 
أمريكا  مبوافقة  الفرات  شرق  الرتكي 
وروسيا، فسيطر على املنطقة املمتدة 
أي  العني،  رأس  إىل  أبيض  تل  من 
بني  يرتاوح  وبعمق  كم،   110 بعرض 

10-30 كم. 
من  سلسلة  بعد  التوغل  هذا  جاء 
الرئيس  أطلقها  اليت  التهديدات 
الكردية  امليليشيات  ضد  إردوغان 
كان  اليت  الفرات،  شرق  املوجودة 
األمن  على  خطرًا  »تشكل  إنها  يقول 
هذه  أنَّ  بذريعة  للبالد«،  القومي 
امليليشيات، أي وحدات محاية الشعب 
حلزب  السورية  الذراع  هي  الكردية، 
وهي  الرتكي،  الكردستاني  العمال 
الذريعة اليت يطلقها الرئيس إردوغان 
من  بدءًا  أطلقها  أن  سبق  كما  اآلن، 
آب/أغسطس 2016 عندما دخل اجليش 
بضوء  األوىل  للمرة  جرابلس  الرتكي 
بعدها  اجتاح  وعندما  روسي،  أخضر 
الثاني/ كانون  يف  عفرين  منطقة 
يناير 2018، مبوافقة روسية وأمريكية 

مشرتكة.
أطلقها  اليت  الذريعة  هي  أيضًا  وهذه 
أيار/ منذ  ووزراؤه  إردوغان  الرئيس 
بال  بذلك  ليشغلوا  املاضي  مايو 
املنطقة  يف  واإلعالميني  الساسة 
بعد  اآلن  فيه  جنحوا  ما  وهو  والعامل، 
إسطنبول  يف  االستقالل  شارع  تفجري 
اجلاري،  الثاني/نوفمرب  تشرين   13 يف 
بقصف  الرتكية  املدفعية  تقوم  إذ 
الكردية  الشعب  محاية  وحدات  مواقع 
يف املناطق املتامخة للحدود مع تركيا 
يف تل رفعت ومنبج وعني العرب مع 
تهديدات متتالية بالتوغل الربي يف أيِّ 
عن  أحد  يسأل  أن  دون  ومن  حلظة، 

السبب.
التوتر  هذا  أن  املوضوع  يف  واألغرب 
على احلدود مع سوريا بدأ عشية اللقاء 
والسيسي  إردوغان  بني  »املفاجئ« 
كل  ل  مموِّ متيم،  األمري  بوساطة 
منها  السياسية  اإلخوانية،  املشاريع 
واملسلحة، منذ بداية ما يسمى »الربيع 
وليبيا  مصر  يف  وخصوصًا  العربي«، 
وسوريا، والذي ما زال على هذه احلال 

حتى اليوم.
التوقيت مبنزلة  البعض هذا  رأى  وقد 
»رضا مصري« على سياسات الرئيس 
على  سوريا،  يف  التقليدية  إردوغان 
عن  أشهر  منذ  تصرحياته  من  الرغم 
»رغبته يف املصاحلة مع الرئيس األسد 
أقرب  »يف  تارًة  هلا«،  واستعداده 
انتخابات  »بعد  أخرى  وتارة  فرصة«، 
كرره  ما  وهو  املقبل«،  حزيران/يونيو 
إبراهيم كالني املتحدث باسم الرئيس 
»من  قال:  إذ  الثالثاء،  أمس  الرتكي 
أجل إعادة تطبيع العالقات بني تركيا 
وسوريا، جيب حتضري األسس الصحيحة 
جيب  مهمة  قضايا  فهناك  الالزمة، 
التوافق على حّلها، كالالجئني وحماربة 
السوري  الدستور  ووضع  اإلرهاب 
اجلديد«، اليت يعرف اجلميع أن االتفاق 

عليها ليس سهاًل أبدًا.
عن  املتناقضة  املعلومات  وجاءت 
أو  معًا  وموسكو،  واشنطن  اعرتاض 
الربي  العمل  على  حدة،  على  كلٌّ 
لتزيد  السوري  الشمال  يف  الرتكي 

لبنان بني الفراغ الرئاسي واحلصار والفساد

تعقيد املعادالت اإلقليمية، وخصوصًا 
بعد تصرحيات املتحّدث باسم الرئاسة 
الذي  بيسكوف،  دميرتي  الروسية، 
حتدث عن »خالفات بني روسيا وتركيا 
بشأن الوضع يف سوريا، إال أنَّ احلكمة 
السياسية ومستوى العالقات يساعدان 
ال  اخلالفات،  هذه  حّل  على  الطرفني 
خالل  من  ولكن  املواجهة،  طريق  عن 
زالت  ما  وطويلة  مكثفة  مفاوضات 

مستمرة«.
بيسكوف  عنها  ث  حتدَّ اليت  اخلالفات 
الروسية  الطائرة  بإسقاط  بدأت 
تشرين   24 يف  الرتكية  احلدود  قرب 
إردوغان  ولقاء   ،2015 الثاني/نوفمرب 
يف  بطرسبورغ  يف  بوتني  والرئيس 
وصلت  وقد   .2016 آب/أغسطس   9
العالقة إىل ما وصلت إليه يف الوضع 
بأوراقه  إردوغان  أصبح  إذ  احلالي، 
إنه  نقل  مل  إن  العب،  أهم  املختلفة 
الالعب الوحيد، الذي يقرر مصري األزمة 
السورية برمتها بانعكاساتها اإلقليمية، 
الرتكي،  فاجليش  أيضًا،  الدولية  بل 
املختلفة،  الرتكية  األجهزة  ومعه 
األرض  من  على حنو %10  يسيطرون 
السورية، بالتعاون مع عشرات اآلالف 
من مسلحي ما ُيسمى »اجليش الوطين 

س يف أنقرة. السوري« الذي تأسَّ
يضاف إىل ذلك التنسيق والتعاون بني 
تسيطر  اليت  »النصرة«  وجبهة  أنقرة 
الوجود  وأخريًا  وعفرين،  إدلب  على 
يف  املكثف  االستخباراتي  الرتكي 
استمرار  مع  عمومًا،  السوري  الشمال 
السوريني  الالجئني  بورقة  التمسك 
»مناطق  إلنشاء  إردوغان  ومساعي 
تسيطر  اليت  املناطق  يف  هلم  آمنة« 
سوريا،  مشال  الرتكية  القوات  عليها 
العقائدي  إردوغان  مشروع  وهو 
الكرد،  والقومي والتارخيي، تارًة ضد 

تارة أخرى ضد إيران.
اخلالفات  استمرار  مع  ذلك  كّل  يأتي 
ث عنها بيسكوف، واليت أثبت  اليت حتدَّ
بها،  مباٍل  غري  ه  أنَّ إردوغان  الرئيس 
اخلاصة  رؤيته  فرض  مستمّر يف  وهو 
بسوريا، كما فعل بعد اتفاق سوتشي 
األول يف أيلول/سبتمرب 2018، فتحولت 
يف  ومهم  أساسي  طرف  إىل  تركيا 
ذلك  كّل  اإلقليمية.  املعادالت  جممل 
بفضل الواقع الذي فرضته على اجلميع 

إقليميًا ودوليًا. 
ويعرف اجلميع جيدًا أن موسكو، بسبب 
عالقاتها املتشابكة واملعقدة مع أنقرة، 
ليس بسبب احلرب األوكرانية فحسب، 
دائمًا  تتهرب  كانت  أيضًا،  قبلها  بل 
من أي توتر مع تركيا اليت كانت، وما 
زالت، الطرف الرابح من جممل األزمات 

مع روسيا وسوريا وإيران معًا.
وقد حظي ذلك برضا واشنطن، ما مل 
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أصبح الفساد هو الواقع األقوى واحلزب 
يكون  وقد  لبنان.  يف  انتشارًا  األكثر 
أن  الذي ميكن  اجلّدي  العامل املشرتك 
االنصهار  إىل  ويؤدي  الطوائف  يوّحد 

الوطين.
اختلفت  و2022،   1992 عامي  بني 
يف  االقتصادّية  والظروف  التقديرات 
حقيقة  على  فجأة  استفاق  الذي  لبنان 
االنكشاف الواقعي القتصاده املتدهور، 
األفكار  زالت  ما  هل  السؤال:  وبات 
السياسية والفلسفية للدستور اللبناني 
بالتعاون  شيحا  ميشال  وضعه  الذي 
تؤثر يف  الداعوق  وعمر  طراد  برتو  مع 
والسياسية  االقتصادية  لبنان  مسرية 
أو أّن السياسة رهنت منّوه االقتصادي 

وازدهاره؟
الفراغ الرئاسي

أننا  يف  الرئاسي  الفراغ  خطورة  تكمن 
انهيار  ظّل  يف  الوقت،  ترف  منلك  ال 
للحل  أفق  واجتماعي وغياب  اقتصادي 
مع أرقام مرعبة لالنهيار ال حتتمل تأجيل 
األساسّية،  الدستورية  االستحقاقات 

وهي على الّشكل اآلتي:
-   120%: انهيار العملة.

-  45%: نسبة البطالة.
-  صفر استثمار.

لالنهيار،  الكامل  الشامل  الدليل  ومع 
أن  ميكن  احتياطي  وجود  ظل  ويف 
املشاكل  هّبت  إذا  سريعًا  ُيستنزف 
واالجتماعية،  واالقتصادية  األمنية 
إضافًة إىل حاجة االبتكار التشريعي إىل 
رؤية اقتصادية وخطة تعاٍف قادرة على 
النهوض بالبلد وإعادة الثقة وإنقاذ احلد 

األدنى، فإّن املطلوب هو:
-       إنقاذ املودعني.
-       هيكلة املصارف.

-       إعادة الثقة.
-       تصحيح وضع مصرف لبنان.

-       محاية الذهب.
الفساد

أصبح الفساد هو الواقع األقوى واحلزب 
األكثر انتشارًا يف لبنان. وقد يكون، مع 
الذي  اجلّدي  املشرتك  العامل  األسف، 
إىل  ويؤدي  الطوائف  يوّحد  أن  ميكن 
ننسى  أن  الوطين، من دون  االنصهار 
جناحني؛  ميتلك  الفساد  أّن  بالتأكيد 

أحدهما خارجي، واآلخر داخلي.
وقد أدى هذا العامل إىل: 

 85 بلغت  االقتصاد  يف  خسارة     -1
مليار دوالر.

2-   خسارة يف الكهرباء تزيد على 24 
مليار دوالر.

3-   دفع 93 مليار دوالر فوائد يف ظل 
غياب املداخيل بالعملة األجنبية.

4-   فرض عامل القّوة على التوظيف مبا 
يفوق قدرة الدولة والقطاع العام.

والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع     -5
واجلرمية.

6-   انهيار كل مؤسسات الدولة.
الحصار

هناك 4 مؤشرات خارجية كان هلا وقعها 
خريف  يف  البالد  اقتصاد  على  القوّي 

عام 2022.
األّول: مقابلة حاكم مصرف  أ - املؤشر 
األوىل  للمرة  العنان  أطلق  الذي  لبنان 
منذ عام 1997؛ عام تثبيت سعر الصرف 
على 1500 لرية، النطالقة جديدة لسعر 
صرف 15 ألف لرية لبنانية، أي زيادة 
االقتصاد رمسّيًا،  على   %1000 مبقدار 

لكن الرقم فعلّيًا أكرب بكثري من ذلك.
رسالة  توجيه  الثاني:  املؤشر  ب -  
يعنيهم  ومن  االقتصادي  الداخل  إىل 
سيبقى  االقتصاد  أّن  مفادها  األمر، 
األمريكية،  النقدية  بالسياسة  مرتبطًا 
القدرة  لديه  املركزي  املصرف  وأّن 
على التدخل يف األسواق وجلم االنهيار 

النقدي وإيقافه.
ج -   املؤشر الثالث: كالم مساعدة وزير 

اخلارجية األمريكية باربرا ليف عن:
1-   انهيار لبنان اجتماعيًا.

2-   تهديد االقتصاد بصورة مباشرة، 
حزبًا  يشّكلون  الذين  الفاسدين  عرب 
الوسط  يف  لواشنطن  وأساسيًا  مهمًا 

السياسي اللبناني.
3-   توسيع رقعة االنهيار ليشمل كل 
الدولة، مع رسالة مباشرة  املرافق يف 

للتدخل يف تسمية الرئيس وانتخابه.
د -  املؤشر الرابع: تقرير البنك الدولي 

عن لبنان الذي يتحدث عن:
-  انكماش اقتصادي بنسبة %40.

من  أكثر  إىل  التضخم  ازدياد    -
.%1000

-  وصول سعر صرف الدوالر إىل 40 
ألف لرية لبنانّية.

-   نفاد الوقت لتعويم القطاع املالي.
العملة  تقويم  إعادة  إمكانّية  عدم    -

احمللية.
-  وصول إمجالي اخلسائر إىل 72 مليار 

دوالر.
-  إعادة هيكلة املصارف سريعًا.

-       معادلة اخلسائر لثالثة أضعاف 
الناتج احمللي اإلمجالي.

اخلارجّي  األفق  أّن  يتبنّي  اخلتام،  يف 
للواقع املالي واالقتصادي مسدود. أّما 
األفق الداخلي، فإنه يرتبط ُحكمًا بانتخاب 
الرئيس وشكل احلكومة وبرناجمها. إذًا، 

احلصيلة هي:
1-   رئاسة ورئيس.
2-   حكومة ورئيس.
3-   برنامج ووزراء.

على  املواصفات  هذه  تنطبق  هل 
األشخاص أو على االتفاق السياسي؟

نقل تشجيعها، وهي اليت استمّرت يف 
سياساتها املعروفة يف سوريا، ليس 
من خالل الوجود العسكري شرق الفرات 
فحسب، بل أيضًا من خالل تقديم كّل 
أنواع الدعم املالي والسياسي واإلعالمي 
اليت  الكردية  الشعب  محاية  لوحدات 
إردوغان  ملصاحلة  األمريكيون  يسعى 
السورية  الذراع  أنها  باعتبار  معها، 
حلزب العمال الكردستاني، الذي يعتقد 
أنه يستطيع أن يستفيد من التناقضات 
أنقرة  بها  ليساوم  والدولية  اإلقليمية 
اليت ترى يف مسعود الربزاني وحلفائه 
الذي  املهّم  سالحها  الفرات  شرق 

ستستخدمه عند اللزوم. 
وحدات  عادت  بب  السَّ هلذا  رمبا 
التقليدّي  أسلوبها  إىل  الشعب  محاية 
لالستنجاد باجليش السوري يف مواجهة 
فيه  دت  تردَّ ما  وهو  الرتكي،  اجليش 
عفرين،  يف  الرتكي  التوغل  خالل 
والحقًا شرق الفرات، يف الوقت الذي 
يف  أنقرة  تناقضات  أحد  يتذّكر  ال 
الدميقراطي  االحتاد  حزب  مع  عالقاتها 
الكردستاني السوري منذ اإلعالن عنه 
أواخر 2011، وجناح إردوغان يف إطالق 
احلزب  هذا  قيادات  مع  مباشر  حوار 
 2015 أواسط  حتى  مسلم(  )صاحل 
بهدف إقناعه بالتمرد على دمشق، وهو 
حاالت  يف  إال  ينقطع  مل  الذي  احلوار 
حبسابات  عالقة  من  لذلك  ملا  نادرة، 
الكرد  منع  وأهمها  الداخلية،  إردوغان 
من التصويت ملصلحة مرشح املعارضة 

يف االنتخابات القادمة.
ويرّشح الكثريون تركيا، قبلها وبعدها، 
مع  املثرية،  التطورات  من  لسلسلة 
إردوغان أو من دونه، ومنها االستفادة 
من الوجود العسكري الرتكي يف شرق 
كيان  أليِّ  مربرًا  واعتباره  الفرات، 
مستقل يف غرب الفرات حتت احلماية 
الرتكية املباشرة أو غري املباشرة، وهو 
املرحلة  مسار  سيحدد  الذي  احلساب 
الرتكي  الرئيس  إىل  بالّنسبة  القادمة 
الرئيس  مع  املصاحلة  واحتماالت 

األسد.
يعرف إردوغان أنَّ أوراقه باتت ضعيفة 
أكثر من أي وقت مضى ألسباب كثرية، 
التقليدي  املوقف  استمرار  أهمها 
بعدائها  املعروفة  العربية  للعواصم 
اهلل،  وحزب  إيران  بسبب  لسوريا 
وأبو  والدوحة  الرياض  مقدمتها  ويف 
األمس  أعداء  وعّمان؛  والقاهرة  ظيب 
مسرحية  يف  اآلن  إردوغان  وحلفاء 
اليت لعب فيها خالل  املبكي  املضحك 
السنوات األخرية دور البطولة، بفضل 
الرضا والتأييد والدعم الذي تلّقاه من 
األطراف األخرى اليت اشُتهرت جبهلها، 
األحيان  أغلب  ويف  بغبائها،  وأحيانًا 

بغرامها للكيان الصهيوني!

التوغل الرتكي مشال سوريا.. متى وليس ملاذا؟
 حسني محلي
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مـقاالت وتـحقيقات

بات ترشيح قائد اجليش العماد جوزيف عون لرئاسة 
اجلمهورية عنوان عدد غري قليل من اللقاءات اليت 
الدور  فرنسا  تتوىل  وخارجه.  لبنان  يف  جتري 
األبرز نيابة )بصورة مؤقتة( عن الواليات املتحدة 
وبتفاهم )غري كامل( مع السعودية. بينما اتفق 
على دور خاص لقطر، القادرة على الوصول إىل 
من ال يصل إليه الغرب والسعودية، ال سيما أن 
لبنانية  الدوحة عادت وعّززت تواصلها مع قوى 
من  بعيدًا  وأخرى  معلنة  بصورة  بعضها  عدة، 
األضواء. وكما كل مرة، جيري ترغيب اللبنانيني 
بأنه يف حال حصول الغرب واخلليج على مبتغاه 
من االستحقاق الرئاسي، فإن هناك من سيتوىل 
متويل االتفاق السياسي. وإذا متّنعت السعودية، 
الكويت  كما  اإلمارات  وخافت  اخلاصة،  ألسبابها 
من غضب حممد بن سلمان، فإن لقطر خصوصية 
تتيح هلا التمايز، وحتى التفّلت من دون خشية 

عقاب آل سعود.
عن  رمسيًا  اإلعالن  يتم  أن  سهاًل  ليس  عمليًا، 
ليس يف  أنه شخصيًا  إذ  اجليش.  قائد  ترشيح 
وارد ذلك اآلن، بل إنه، على العكس، يشدد على 
كل العاملني معه يف املؤسسة العسكرية، وعلى 
أعضاء اخللية اإلعالمية - السياسية القريبة منه، 
االمتناع نهائيًا عن ترداد امسه يف كل املنتديات، 
القوى  مع  خاص  لتواصل  هامشًا  لنفسه  ويرتك 
اليت يهتم هو، كما غريه، باحلصول على دعمها أو 
موافقتها أو حتى عدم ممانعتها أي غالبية تتوافر 

النتخابه.
املرة  هذه  الفرنسية مسعوا  العاصمة  زوار  لكن 
حيثية  ميثل  عون  جوزيف  أن  عن  مباشرًا  كالمًا 
املقبلة.  املرحلة  خاص يف  دور  بلعب  له  تسمح 
وزاد الفرنسيون أنه ال جيب التعامل معه على أنه 
مشكلة ألحد. فهو ليس سياسيًا، وال ميثل وجهة 
جتعله خصمًا هلذا الفريق أو ذاك، ولديه جتربة يف 
اجليش أتاحت له احلصول على دعم غالبية القوى 
السياسية ودعم »اجملتمع العربي والدولي«. 
من  مقوالت  الفرنسيني  على  الغربيون  وأضاف 
الذي  الراعي  بشارة  املاروني  البطريرك  أن  نوع 
مييل إىل عدم تعديل الدستور مرة جديدة من أجل 
عسكري، يؤيد قائد اجليش إذا حصل على دعم 
ممانعة  وعدم  وازنة  مسيحية  قوى  من  سياسي 
غالبية إسالمية. ويستند آخرون إىل أن »القوات 
اللبنانية« سبق أن أعلنت على لسان رئيسها، 
مسري جعجع، عدم معارضة وصول قائد اجليش إىل 
رئاسة اجلمهورية. بينما يتحدث األمريكيون بثقة 
عن أنهم ميلكون كلمة السر لعدد غري قليل من 
النواب املستقلني الذين سيؤيدون قائد اجليش، 
وأن قسمًا ال بأس به ممن يصوتون اليوم للنائب 
اجليش،  قائد  على  يعرتضوا  لن  معوض  ميشال 
هي  معركتها  إن  تقول  اليت  األصوات  خصوصًا 
ضد حزب اهلل، وتعترب أن قائد اجليش لعب دورًا 
بالتدخل يف شؤون  له  للحزب، ومل يسمح  نّديًا 
اجليش، كما كان حازمًا معه يف أكثر من مكان مبا 

يف ذلك أحداث الطيونة.
لكن ماذا عن مواقف اجلبهة السياسية اليت متثل 
قوى  تضم  وهي  واالنتخابي،  السياسي  الثقل 
وحزب  بري  نبيه  الرئيس  من  متامًا،  متآلفة  غري 
الوطين  التيار  إىل  جنبالط وصواًل  وليد  إىل  اهلل 
احلر ورئيس تيار املردة سليمان فرجنية، وبعض 
أن  إذ  املستقبل.  تيار  على  احملسوبني  النواب 
هؤالء يفضلون توافقًا يف ما بينهم على الرئيس 
املقبل. ومبا أن موقف النائب جربان باسيل من 
ترشيح فرجنية ميثل عقبة كبرية أمام مترير ترشح 
آخر  اسم  اختيار  إىل  باسيل  دعوة  فإن  األخري، 
للتوافق عليه ليس حمل اتفاق حقيقي. إذ أن بري 
وجنبالط يرفضان امسًا يرشحه باسيل، ولن يكّرر 
الذي  العام 2016، فيما حزب اهلل  فرجنية جتربة 
مييل إىل فرجنية لن يكون مرتاحًا إىل أي مغامرة 

بتجربة تذكره بعهد ميشال سليمان.
هذه  أطراف  بني  القوية  االختالف  نقاط  ومتثل 
الغرب.  عليها  يعمل  اليت  الضعف  نقطة  اجلبهة 
صحيح أن السفرية األمريكية يف بريوت دوروثي 
شيا تشجع قائد اجليش على تفاهم مع حزب اهلل، 
قناة  فتح  قّرر  اجليش  قائد  أن  أنه صحيح  كما 
اتصال أكثر وضوحًا مع احلزب، إال أن كل ذلك ال 
يعين أن احلزب واثق من خيار كهذا. حتى كالم 

 مـتى يـرّشحون قائـد الـجيش عـلناً؟
إبراهيم االمـني

عن  نصراهلل  حسن  السيد  للحزب  العام  األمني 
حيمل  األمريكية،  الضغوط  يرفض  الذي  اجليش 
عدة أوجه، بينها إشارة انتقاد إىل سلوك قيادة 
على  األمريكيون  يسرح  بأن  تقبل  اليت  اجليش 
للضباط  وتسمح  الدفاع،  وزارة  مقر  يف  هواهم 
األمريكيني بالتصرف بوقاحة والتدخل يف معظم 
على  اإلشراف  أو  الدعم  حبجة  اجليش  ملفات 

املساعدات.
من جهة أخرى، واضح بالنسبة إىل حزب اهلل أن 
موقف  إعالن  ترفض  اليت  السعودية  مثل  جهة 
واضح من املرشحني، تضع مواصفات أوضح من 
كل اآلخرين، إذ يقول السعوديون إنهم يريدون 
رئيسًا ال يرضى عنه حزب اهلل، أو خيشاه حزب 
اهلل، ويقفل األبواب أمام وصول احلزب إىل أي 
جديدًا  قائدًا  فورًا  وخيتار  الدولة،  يف  مؤسسة 
للجيش ومديرًا للمخابرات وقادة أجهزة أمنية ممن 
مقابل  اهلل. ويف  حزب  مع  عالقة  أي  تربطهم  ال 
تتنوع  مغريات  السعودية  تقدم  الالءات،  هذه 
بني توفري الدعم السياسي واملادي وصواًل إىل 
احلديث عن إحياء هبة الـ 3 مليارات دوالر للجيش 
اللبناني اليت أقّرها امللك الراحل عبداهلل قبل أن 

يلغيها حممد بن سلمان.

   مساع أمريكية - فرنسية - سعودية لفرض 
جوزيف عون ولو تطّلب ذلك إحراج حزب اهلل والتيار 

الوطني الحر
والشكوك  اهلواجس  من  احلصيلة  هذه  مع 
واملبادرات اخلفية، يظهر أن ترشيح قائد اجليش 
جهة  تعلن  كأن  قوية،  بداية  ضربة  إىل  حيتاج 
بارزة، مثل البطريرك املاروني، دعمه علنًا، ليلحق 
به آخرون من كتل نيابية وسياسية، قبل أن يصل 
اإلمداد الديبلوماسي والسياسي اخلارجي، وعندها 
يفتح باب املقايضات. ومثة نقاش جدي حول ما 
يردده الفرنسيون من أنهم على ثقة بالقدرة على 
وأن  اجليش،  بقائد  بالسري  وجنبالط  بري  إقناع 
اعرتاض باسيل وحزب اهلل سيشكل عنصر إحراج 
هلما وليس العكس. بالتالي، سنكون أمام حماولة 
تأييد سياسي ونيابي يتجاوز  غربية جادة حلشد 
التيار  حشر  إىل  بعدها  ليصار  صوتًا،   65 الـ 
الوطين احلر وحزب اهلل يف الزاوية ودفعهما إىل 
لتسيري  املعارض  موقع  تظهرهما يف  ال  خطوات 

أمور البالد.
بالنسبة للبعض. لكن  السيناريو سهاًل  قد يبدو 
فكرة القبول حبل ترعاه الواليات املتحدة وفرنسا 
إىل  حكمًا  ستقود  خالف  نقطة  ميثل  والسعودية 
على  يراهن  اجلميع  حال كان  انفجار كبري. ويف 
أن حزب اهلل والتيار الوطين احلر لن يقدما على 
خطوة تهّدد االستقرار العام، فإن ذلك ال يلغي 
بصورة قسرية،  اجليش  قائد  انتخاب  أن  حقيقة 
األول  يومه  يبدأ  جديد  عهد  أمام  لبنان  سيجعل 
مع كّم كبري من املشكالت، ويف مواجهة معارضة 
قادرة على خلط األوراق يف كل يوم. وهذا ما 
الفرنسيني، يفكرون  الغربيني، وخصوصًا  جيعل 
إىل  يصلون  عّلهم  النقاش  من  خمتلفة  بصيغة 

تفاهم جديد.
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بن  حممد  السعودي،  العهد  ولّي  يدعو  أْن 
سلمان، الرئيس الصيين، شي جني بينغ، إىل 
اخلليج  ودول  السعودية  مع  ِقمم  ثالِث  حضور 
جديد  مباشر  حتدٍّ  ذلك  ففي  العربية،  والدول 
استضافت  أن  يسبق  مل  الذين  لألمريكيني 
ولذا،  أجلهم.  من  إاّل  القمم  هذه  ِمثل  اململكة 
فإن تغيري هوّية »ضيف الشرف« يبعث برسالة 
الصني  الستبدال  مستعّدون  السعوديني  بأن 
بأمريكا يف حتالفاتهم، إذا ما استمّرت الواليات 

املتحدة يف سياسة التخّلي عنهم.
الِقمم  انعقاد  ما يتعنّي رْصده من اآلن وحتى 
يف  السعودية  يف  املزَمعة  الصينية   - العربية 
األيام العشرة األوىل من كانون األول املقبل، 
هو سلوك الصني الشديد التحّفظ حياهلا، إىل 
الرئيس  حضور  تأكيد  بعد  يتّم  مل  أنه  درجة 
شي جني بينغ إّياها على رغم ترجيحه، كما مل 
يتّم حتديد موعد دقيق هلا، على رغم احلماسة 
هذا،  الصيين  واحلذر  هلا.  الكبرية  السعودية 
العرب  بني  هائلة  خلفّية مصاحل  على  يأتي  إذ 
الفشل  يدّل على خشية من  فإنه  والصينيني، 
عن  العرب  تراُجع  احتمال  به  يتسّبب  قد  الذي 
أو  التهديدات  حتت  الطريق  ذلك  يف  املضّي 
كتب  السياق،  ويف  األمريكية.  اإلغراءات 
برنار  األمريكية،  برنستون  جامعة  يف  األستاذ 
هيكل، القريب من الرياض، قبل أيام قليلة يف 
موقع »العربية. نت« باإلنكليزية، أن السياسة 
السعودية جتاه الصني »ُتصنع يف أمريكا«، أي 
من  سلمان  ابن  حَرد  درجة  حُتّددها  آخر  بكالم 
األمريكيني نتيجة اهلجمات اليت يشّنونها عليه. 
فهل ميكن لدولة كالصني، تزحف ببطء وعناية 
املتحدة،  الواليات  من  العاملية  الزعامة  النتزاع 
ارجتالية  سياسة  على  اسرتاتيجياتها  تبين  أن 
واندفاعية لشخص ِمن ِمثل ابن سلمان أو غريه 

من القادة العرب؟
مع ذلك، لن تفّوت بكني فرصة جّدية الحتالل 
موقع أمريكا، أو ُمزامحتها على األقّل، يف هذه 
املنطقة اليت جتلس على كّمية هائلة من احتياطات 
من  ضخمة  كّميات  وتستورد  العاملية،  النفط 
يف  الحت  فرصة  وهي  الصينية.  املنَتجات 
األساس حني قّررت الواليات املتحدة ختفيض 
وجودها يف الشرق األوسط، لتحويل جمهودها 
السياسة  وفق  آسيا،  شرق  إىل  بكني،  ضّد 
خالل  األمريكيون  االسرتاتيجيون  رمسها  اليت 
رئاسة باراك أوباما، وهو ما اعتربه السعوديون 
تهديدًا كبريًا هلم، خاصة وأنه َتِبعه السكوت عن 
يف  السلطة  إىل  املسلمني«  »اإلخوان  وصول 
مصر وتونس، واالتفاق النووي مع إيران الذي 
مّت التفاوض عليه ِمن خْلف ظْهر الرياض. ما ال 
تطمئّن إليه الصني، هو اخلداع الذي ميكن أن 
تتعّرض له من أنظمة خليجية حائرة يف كيفية 
ضمان مستقبلها يف حلظة انعداِم وزن، نتيجة 
حتّوالت عاملية ال يعلم أحد كيف ستنتهي، خاصة 
بعد حرب أوكرانيا، وإْن كانت األخرية قد صّبت 
بارتفاع  َتسّببها  بفْعل  األنظمة  تلك  يف مصلحة 
أسعار النفط وإعادة ملء خزائنها بالكاش، حني 
أتاحت هلا هوامش مّكنتها من إقامة حتالف ظريف 
سبيل  فعلى  األمريكيني.  وابتزاز  روسيا  مع 
املثال ال احلصر، كانت بكني، حتى وقت ليس 
مزدَوجة  حبرية  منشأة  بناء  يف  ُتشارك  ببعيد، 
ظيب،  أبو  يف   - وعسكرية  مدنية   - األغراض 
من  عنيفة  احتجاجات  بعد  توّقف  البناء  أن  إاّل 

الواليات املتحدة لدى اإلماراتيني.

 تحرص الصني على أن ال يكون تعزيز عالقاتها 
بالسعودية، على حساب مصالحها مع إيران

ما ال ريب فيه، أن الواليات املتحدة َترصد بدّقة 
التحّركات الصينية يف املنطقة، وُتراقب حتديدًا 
يفعل  وإذ  بكني.  جتاه  اخلليجية  الدول  سلوك 
ضْرب  ليس  هدفهم  فإن  ذلك،  األمريكيون 
الشراكات التجارية بني اخلليج والصني، واليت 
تبلغ عّدة مئات من مليارات الدوالرات سنويًا، 
اخلليجي،  النفط  األمر بشراء بكني  َتعّلق  سواًء 
اخلليجية  بالواردات  أو  له،  األكرب  الزبون  وهي 
والعربية من املنَتجات الصينية اليت تغّطي كّل 

احلاجات تقريبًا، إاّل أنهم، بالَقطع، يرصدون جتاُوز 
دول خليجية خطوطًا محراء معّينة، للتصّرف على 
هذا األساس. لكن ما جيب تسجيله أيضًا، هو أن 
عالقات الواليات املتحدة املتقّلبة مع السعودية 
هذه األيام، ُتراوح يف املنطقة السّيئة منذ 11 
لرؤية  األمريكيون  ُدهش  حني   ،2001 أيلول 
15 انتحاريًا سعوديًا من أصل 19 شاركوا يف 
اهلجمات على نيويورك وواشنطن، فيما مل يؤدِّ 
جميء ابن سلمان إىل السلطة سوى إىل إذكاء 
الساسة  يتفاخر  اهلجمات،  تلك  ومنذ  التوّتر. 
على  واجلمهوريون  الدميوقراطيون  األمريكيون، 
السواء، بالرغبة يف معاقبة السعودية، يف حني 
هذه  اخرتاق  يف  بسرعة  مّذاك  الصني  بدأت 

املنطقة.
تعين  األمريكيني،  إىل  بالنسبة  احلمر  واخلطوط 
اخلليجية  الدول  من  وغريها  السعودية  َتوّصل 
بكني،  مع  وعسكرية  اسرتاتيجية  شراكات  إىل 
ظيب.  أبو  أوقفته  الذي  املشروع  ِمثل  ِمن 
يريدون  الفرصة،  أتيحت هلم  إذا  واخلليجيون، 
إىل  ويسعون  شراكات،  هكذا  إىل  التوّصل 
احلصول من الصني على أسلحة متقّدمة ترفض 
املسرّية.  كالطائرات  بها،  تزويدهم  واشنطن 
ويف هذا السياق، نقل موقع »الدفاع العربي« 
السعودية  أن  صينية،  إعالم  وسائل  عن 
اجلّوي«  الصني  »معرض  خالل  عقدتا  والصني 
مليارات دوالر، تشمل شراء  صفقة قيمتها 4 
خّط إنتاج طائرة »Scorpion TB001«، وجمموعة 
إىل  باإلضافة   ،»Silent Hunter« الليزر  أسلحة 
300 طائرة هجومية من دون طّيار، وصواريخ 
املضاّدة  صوتية  الفرط   »21E  Eagle Strike«
للسفن. لكن أكثر ما يثري قلق األمريكيني هو 
إنتاج  يف  السعودية  الصني  مساعدة  احتمال 
صواريخ باليستية، يف الوقت الذي حتاول فيه 
اململكة تعزيز خمزونها من هذه الصواريخ اليت 

تشرتيها من األسواق الدولية.
فللصني  يريدون،  وما  األمريكيني  عن  وبعيدًا 
نفسها حسابات يف املنطقة. وهي حترص على 
على  بالسعودية،  عالقاتها  تعزيز  يكون  ال  أن 
اليت  إيران  مع  أيضًا  الضخمة  مصاحلها  حساب 
ُتعترب حليفًا صافيًا هلا ضّد األمريكيني، وليست 
ُعرضة ال للتهديدات وال لإلغراءات اليت متارسها 
احلذر  منبع  هو  هذا  اخلليجيني.  على  واشنطن 
الِقمم  عن  اإلعالن  أن  يف  مَتّثل  الذي  الصيين 
مستوى  على  حصل  السعودية،  يف  الَثالث 
منخفض جّدًا، عرب تصريح أدىل به القنصل العام 
الصيين يف دبي، لي شيوي هانغ، إىل صحيفة 
القنصلية  موقع  نَشره  ثّم  اإلماراتية،  »البيان« 
الِقمم سوف  أن  إىل  فيه  أشار  اإلنرتنت،  على 
املقبل، وحتديدًا  األول  كانون  أوائل  ُتعقد يف 
يف األيام العشرة األوىل منه، من دون تأكيد 
حضور شي من عدمه، وإْن كان خرباء صينيون 
قالوا لصحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ بوست« 
إن  الصينية،  احلكومة  نظر  ُوجهة  متّثل  اليت 
عن  اإلعالن  ذلك  وخيتلف  حضوره.  املرّجح  من 
أشهر،  منذ  بدأت  اليت  السعودية  »الطنطنة« 
إىل  شي  بها  سيقوم  دولة  لزيارة  بالرتويج 
اليت رقص  ترامب  بزيارة  - قورنت  السعودية 
خالهلا العرضة -، ومن ثّم إعالن وزير اخلارجية 
السعودي، فيصل بن فرحان، عنها قبل أسابيع 
َبعدها  اململكة  لتبدأ  الثالث،  الِقمم  من  قليلة 

توجيه الدعوات إىل القادة العرب املعنّيني.

بكني »ضيف شرف« يف الرياض:
حسابات متفاوتة لـ»صديَقني« حذَرين

حسني إبراهيم



Page 12صفحة 12     
NEWS

 2022 االول  كـانون   3 Saturday 3 December 2022الـسبت 

سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

Liverpool mayor Ned Mannoun has welcomed 
the State Government’s decision to reinstate 
a 40km speed limit in the city’s CBD, saying 
it will benefit pedestrians and reduce traffic 
congestion. 
The new speed limit will take effect in Janu-
ary when Council completes a Government-
stipulated extra pedestrian barrier, but NSW 
Roads Minster Natalie Ward said some le-
niency would be shown until then towards 
drivers who go above the current and much 
criticised 30km limit. 
Mr Mannoun said installing the new pedestri-
an barriers would be a priority for the coun-
cil.  
He said ending the controversial 30km speed 
limit was a sensible decision and would al-
low Liverpool to return its traffic flows to 
normal. 
“It’s a victory for people power in Liverpool 
and Sydney’s south west generally,” he 
said. 
“If the 30km limit had become permanent 
other council areas might have suffered the 
same fate.  
“The Liverpool community has been over-
whelmingly against the 30km limit since it 
was introduced two years ago without con-
sultation with anyone. 
“To have the 40km re-instated is giving the 
community what it wants.”  
“We’d like to thank the Government for its 
decision. They listened to the thousands of 
people who signed our petition calling for 
change and supported our campaign. 

Mayor wins battle to remove 30km/h speed cameras

“It’s another example of when the commu-
nity and Council work together, we can make 
things happen.” 
Reducing the speed limit from 40km to 30km 
was introduced by the State Government in 
2020 as a trial. 
It created an almost immediate avalanche of 
complaints from residents as well as becom-
ing a convenient “cash cow” for the Govern-
ment, 
More than 14,000 drivers were booked, and 
one CBD camera alone generated $2.58 mil-
lion in fines in the first seven months of this 
year. 
Drivers were furious about the financial pen-
alties as well as losing one demerit point. 
Mayor Mannoun said getting smoother traffic 
flows would benefit shopkeepers and pedes-
trians in the rush of Christmas shopping. 
“Getting the speed limit changed is a Christ-
mas present for us all,” he laughed.
Media Contact:  Jennifer Havilah 0421 829 
913 havilahj@liverpool.nsw.gov.au

Liverpool mayor Ned Mannoun
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مــناسبة

أقام رئيس بلدية كنرتبريي بانكستاون السيد كال عصفور، 
كما جرت العادة كل عام، حفال مبناسبة عيد امليالد حضره عدد 

من أبناء املنطقة واجلالية.
استهلها  املناسبة  وحي  من  كلمة  عصفور  السيد  ألقى  وقد 
باالعرتاف واالقرار رمسيا وابداء االحرتام للمالكني التقليديني 
البلدية  اعضاء  بالزمالء  وبالرتحيب  عليها  جنتمع  اليت  لألرض 
والضيو.. وقال »آخر مرة اجتمعنا فيها يف حفلة عيد امليالد 
السنوية منذ ثالث سنوات، ليس ألنين ال أحب اقامة حفل عيد 

امليالد ولكن لألسباب والقيود الصحية«.
وأضاف يقول: يف مثل هذا الوقت تقريًبا من العام املاضي، 
كنا نستعد النتخابات احلكومة احمللية. . . ومن ميكنه تصديق 
أن سبعة جدد أعضاء يف اجمللس البلدي مضى على وجودهم 

معنا 12 شهًرا فقط. 
وقال: قبل االنتقال إىل اإلشادة مبزايا جملسن بلديتا، أود 
أن آتي على ذكر اهلجوم الشخصي واخلبيث علي وعلى عائليت 
لقد  يوم..  أخدمه كل  الذي  ذاته  البلدي  واجمللس  واجملتمع 
شاهدمت ومسعتم مجيًعا اهلجمات اليت ال أساس هلا من الصحة 
واليت مت شنها مبوجب امتياز برملاني، والتسريبات املتعمدة 
لوسائل اإلعالم والتعليقات اجملهولة واملسمومة على منصات 

التواصل االجتماعي. 

رئيس بلدية كنرتبري بانكستاون يقيم حفل عيد ميالد ناجح
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املقيم عزيزي 
ذوي  لألشخاص  الــدولــي  الــيــوم  اقـــراب  مــع 
داخل  الوعي  لرفع مستوى  الوقت  اإلعاقة، حان 

. مجتمعنا
املدينة  هذه  بلدية  رئيس  كوني  إىل  باإلضافة 
تدعى  صغرية  فتاة  والد  أيضـًا  فأنا  العظيمة، 
وهو  أنغلمان،  بمتالزمة  مصابة   ،Analise

نادر. وراثي  اضطراب 
مر  على  ومشاهدتها   Analise بـ  االهتمام  إن 
التي يواجهها  التحديات  السنني فتح عيني على 

يوم. كل  إعاقة  من  يعانون  الذين  األشخاص 
لهذا السبب أعتقد أنه يجب على الجميع تحدي 
اإلعاقة...  بشأن  بها  يفكرون  التي  الطريقة 
ودمج  والفهم  الوعي  وتعزيز  الحواجز  تحطيم 

اإلعاقة. ذوي  األشخاص 
على  إيجابية  تغيريات  إلجراء  لنا  فرصة  إنها 
ممن  أسراليا  يف  شخص  ماليني   4.4 حياة 

إعاقة. من  يعانون 
يسعدني أن أقول إن مجلس بلديتنا يكون رائدًا 
يف  إيجابي.  تغيري  بإحداث  األمر  يتعلق  عندما 
نيو  منظمة يف  أول  كنا   ،  2021 شباط/ فرباير 
إساءة  ملنع  تعاونية  جمعية  تعقد  ويلز  ساوث 

اإلعاقة. إستخدام 
من  ممثلني  مــن  التعاونية  الجمعية  تتكون 
املحلية،  والحكومة  املحلية،  الصحية  املنطقة 
واإلسكان  والــشــرطــة،   الخدمات،  ومقدمي 

Mayoral Message

واحد  بهدف  ذلك  وكل  القانونية،  والخدمات 
املعاملة  سوء  من  اإلعاقة  ذوي  حماية  هو   ...

واالستغالل. واإلهمال 
عرض  تــم  عندما  ــورًا  ــخ ف يــومــــًـا  ــان  ك لقد 
مؤخرًا،  لإلعاقة  امللكية  املفوضية  يف  التعاونية 
للمبادرات  املــمــارســات  أفضل  على  كمثال 
القاعدة  مستوى  على  تحدث  التي  العملية 

. لشعبية ا
العمل  خطة  اعتمدنا  فقط،  العام  هذا  ويف 
-2022 لعام   )DIAP ( اإلعاقة  لدمج  الجديدة 

 DIAP 26. تعد الخطة أكثر طموحـًا من خطة 
األدنى  الحد  تجاوز  على  تركز  حيث  األخرية، 

العام. التصميم  مبادئ  ومراعاة 
يجب  ــذي  ال املــزيــد  دائمـًا  هناك  بالطبع، 
نعزز  إننا  أقول  بأن  فخور  لكنني  به،  القيام 
مالئمة  مجتمعات  وننشئ  اإليجابية،  املواقف 
عملياتنا  ونحسن  الفرص  من  ونزيد  للعيش، 

مدينتنا. يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
للمساعدة  بــدورنــا  القيام  جميعـًا  يمكننا 
خالل  من  شمواًل،  أكثر  أسراليا  تنمية  يف 
باألشخاص  تحتفل  التي  األحداث  املشاركة يف 
ذوي اإلعاقة وتقدّرهم. ملعرفة الجديد، تفضل 

idpwd.com.au/events بزيارة: 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

وتابع: لكم مجيًعا هنا الليلة، 
اود أن أعلمكم أنين لن أختلف 
الوراء أو سأشتت  خطوة إىل 
أكثر  ليس  هو  عما  انتباهي 
لعرقلة  سياسية  وظيفة  من 

ترشيحي للمجلس التشريعي لوالية نيو ساوث ويلز.
أرجاء  يف  أنظر  وأنا  لكن،  قائال:  البلدية  رئيس  واستطرد 
القاعة أرى أعضاء من جمموعات جمتمعنا.. منظمات غري رحبية 
وجمموعات أعمال ومنظمات رياضية وقادة ثقافيني وروحيني 
اجمللس  طاقم  وبالطبع  لي،  التابعة  العمال  حزب  وفروع 
اجملتهد.. لقد تأثر كل واحد منكم، بطريقة أو بأخرى، بالعمل 

الذي تقوم به البلدية.
وقال السيد عصفور: جلب هذا العام العديد من التحديات 
والدعم   COVID الصحية  األزمة  تداعيات  مع  تعاملنا  حيث 
املصاحل  واصحاب  األعمال  ألرباب  قدمناه  الذي  املستمر 
التعامل  إىل  واضطررنا  املتعثرة..  اجملتمع  ومنظمات  لدينا 
مع ثالثة أحداث كبرية لألمطار تسببت يف دمار طرقنا وبنيتنا 
البلدية  على  ترتب  الرياضية مما  منظماتنا  وعطلت  التحتية، 

تكلفة كبرية.
وتابع: لكن مل تكن كل السماء قامتة، فقد كان هناك العديد 
من االنتصارات وراء تلك السحب املظلمة.. منها جامعة جديدة 
على وشك أن تفتح أبوابها للمجتمع واستضافة أكرب احتفال 
للحصول على اجلنسية األسرتالية حلوالي 2600 مواطن جديد، 
أكثر  جذبت  اليت  الكمبا  الناجحة  رمضان  ليالي  اىل  اضافة 
مهرجانات  أو  بايتس،  بانكستاون  أو  زائر،  مليون   1.2 من 

كامبسي.

وقال: أطلقنا مشروع Kelso املعاد ختيله لرتقية 
موقع مكب النفايات الذي أنشئ منذ 70 عاًما 
إىل منشأة نفايات على أحدث طراز.. وعلى 
طول الطريق فزنا جبوائز إلغالق حلقة النفايات 
كما  االصطناعي...  الذكاء  تقنية  باستخدام 
قدمنا   برنامج أعمال برأمسال بقيمة 80 مليون 
مرور  طرق وحتسينات  ترقيات  تضمن  دوالر 
وترقية حدائق ومساحات مفتوحة واستثمارات 

ضخمة يف مراكز مدننا.
وأعرب السيد عصفور عن »فخري للغاية مبا 
أجنزناه وقدمناه للمجتمع وامسحوا لي أن آتي 
بسرعة على ذكر بعض املشاريع: توسيع جسر 
Hector street الذي تشتد احلاجة إليه - االنتهاء 
من التصميم النهائي ملركز كانرتبري للرتفيه 
البناء  يبدأ  أن  املقرر  ومن  املائية  واأللعاب 
 Greenacre العام املقبل، كذلك سيتم افتتاح
Splash Park يف غضون أسابيع قليلة، اضافة 
 Parry و Ewen Park Precinct  اىل ترقيات لـ
 Padstow وملعب جديد وحقل اصطناعي يف Park

.Deverall Park  وترقيات التنس يف Park
الرياضية  »منظماتنا  ان  البلدية  وقال رئيس 
 Wallshawو Rudd شكرتنا على ترقيات حدائق

و  Marco Reserve وملعب   ،Roberts Parksو
بناء  إعادة  وعلى  الرياضي   Earlwood Oval
استثمرنا  وقد  جديدة..  كريكيت  شبكات 
الرعاية  ودعم جمموعات  بكثافة يف جمتمعنا، 
للمحتاجني  اجملتمعية  واملنح  لدينا  النهارية 
جديدة  وسياسات  اسرتاتيجيات  وإعداد 
يعيشون يف  الذين  أولئك  االعتبار  تأخذ يف 
مدينتنا من ذوي اإلعاقة وكبار السن.. وقد 
 AR Bluett جائزة  على  البلدي  حصل جملسنا 

املرموقة.
باملعنى  أذكركم  امليالد،  عيد  اقرتاب  ومع 
بعض  قضاء  على  وأشجعك  للعيد  احلقيقي 
الوقت مع عائالتكم وأصدقائكم، كما أحثكم 
على التفكري وتذكر من هم أقل حًظا منا يف 
استطعتم،  إذا  بسخاء  تتربعوا  وأن  جمتمعنا 
سواء من خالل Salvation Army يف بانكستاون 

وكامبسي وغريهما.
وختم السيد عصفور: نيابة عن زوجيت سالي، 
أود  وعائليت،   ، امللهمة  اليت كانت صخرتي 
ولعائالتكم  لكم  وأمتنى  مجيًعا  أشكركم  أن 
موسم عطلة ممتًعا وآمًنا ومقدًسا وسنة جديدة 
سعيدة.. وأمتنى لكم عيد ميالد سعيد وآمن.
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

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

واملس - عالج بالتنويم املغناطيسي
Tel: 0400 449 000 * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
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الحسنى  البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

هل هناك مستقبل باهر لألمة العربية اليت أصبحت يف شلل 
تام على مجيع األصعدة؟ 

منذ أكثر من عشرة قرون، واألمة العربية يف حروب عرقية 
ودينية ورجعية وطائفية، على ما يبدو وعلى ما أعتقد ان 
هذا التاريخ، الذي كان عنصريا واقطاعيا وطبقيا وانعزاليا، 
مل يرحم أحدا  من الناس، واليوم حنصد ما زرعوه لنا يف 
اليت  التعسفية  االمور  أجل مجيع هذه  احلقود، من  املاضي 
حصلت مل جتمع أمة كانت مشرذمة وما زالت تعاني األمّرين  
يف منطقة أكلها الفقر والتخلف وهزمها أكل حقوق اإلنسان 
والنعرات الطائفية التافهة والتهم الباطلة واملزيفة لبعضهم 
البعض، منها حزبية ومنها دينية ومنها مناطقيه وطبقية.. 
هذه األمة من املستحيل ان تصل إىل القمة ومن الصعب 
ونور  النجاح  ونور  السالم  نور  اي  النور،   ترى  ان  جدًا 
األسباب  ألن  واحملبة،  والتالحم  السعيدة  واحلياة  السعادة 
ال حتصى،    العربية  األمة  إجتاحت  اليت  والرئيسة  األساسية 
واالستعمار  الفرنسي  واالستعمار  العثماني  االستعمار  متل 
الربيطاني ومن بعدهم أصبحنا حتت فتوحات واستعمار جديد 
ال يرحم وال يأسف على اي شيء من البشر او احلجر،  ألنه 
انشقاقات  عن  أعرب  ان  املقالة  هذه  لي يف  املستحيل  من 
أمة بكاملها عرب التاريخ القديم واملعاصر، من أجل تاريخ ال 
مثيل له ملطخ بدماء األبرياء والعداوات والفتوحات والتهديد 
باقنعة جديدة، بأنه منذ بدء كان وحده وهو املسؤول عن 
هذا  ألن  عام،  آالف  سبعة  من  أكثر  عمرها  حضارة  تدمري 
الغربية  والفتوحات  اخلارج  الكبري من  التدخل  التاريخ سببه 
الغريبة  االستعمارية  احلروب  فرضته  الذي  الكبري  والتخلف 
واإلقليمية على املنطقة،  اليت جعلت الناس قبائل وعشائر 
وأحزابا دينية ال تعّد، يف احلروب العشوائية البغيضة اليت 
ال تفيد احدا من الناس، واليت إنقلبت على بعضهم البعض، 
وأصبحت مستمرة اىل يومنا هذا،  تفنت وحترق العامل العربي 
واالقتصاد  واإلنسان  البنيان  جتتاح  ألنها  األمثان،  بأرخص 
واحلياة، من دون ان حنجب النظر على بعض األحزاب العربية 

واخلارجية واالستعمارية والسياسية املتخلفة والعقيمة.
احلقيقي  الواقع  اىل  نعود  حقبة  أي  ويف  متى  السؤال: 
ونكتشف األسباب املؤملة اليت عصفت بنا وقتلت املاليني من 
الشعوب العربية، اىل أي زمن يصبح العامل العربي متعاضدًا 
ونتحرر  البشري  بالتالحم  تنادي  واحدة  وعقيدة  واحدة  أمة 
من عبودية التعصب األعمى والتحزب الدامي، وهدم احلدود 

النفسية املعقدة والشائكة بني الناس أرًضا وشعبًا؟
بعضًا،  بعضنا  ونعرّي  بعضنا  نستعمر  ان  كفى  ثم  كفى   
مصري  وال  منها  جدوى  ال  الثمن،  ورخيصة  تافهة  بأشياء 
ونوّحد  عقولنا  حنّكم  ان  أيًضا  علينا  الواجب  ومن  مقبول، 
جمتمعنا واشغالنا لكي نصل إىل قمة اجملد واالزدهار والرقي 
احلقد  كل  عن  بعيدين  الكريم،  املشرتك  والعيش  والنجاح 
واالزدراء  والقهر  والفقر  الذل  حياة  عن  والبعد  املخجل 

والفشل واحلروب الطاحنة.
 أمتنى للجميع كل اخلري، وللوطن السالمة الدائمة وان يصبح 
حلمنا الذي نتمناه من أعماق القلوب لكل انسان وطين، دون 
الباهر وحياة نصبو  بالنجاح  مكللة  أحد، حقيقة  اي  إستثناء 
إليها مجيعًا، لكي يستفيد الناس منها بالتساوي، حيث ال 
يكون هناك مواطنون درجة أوىل ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.

 نريد ان يصبح  اجلميع درجة أوىل يف كل شيء،  كي يعود 
ويعم السالم املفقود من دون طبقية بني الناس او عنصرية 

فاشلة وهدامة للشعب والوطن.

األمة العربية ... ومستقبلها  إيران وهوليوود: القوة الناعمة تصنع صورة »العدو«
مطالعة كتاب »إيران وهوليوود: القوة الناعمة لصناعة صورة اآلخر« 
ـ 2022( فرصة ملشاهدة أفالم هوليوود من منظار  )دار رياض الريسـ 
جديد تساؤلي غري استهالكي، كي ال تكون هوليوود أشبه حبصان 
طروادة الرتفيهي يف اجملتمعات املتلقية. حول هذا اهلدف، يتمركز 
النقدية  املدرسة  فلك  يدور يف  الذي  حوماني  حوراء  الباحثة  كتاب 
االستهالكية  اجملتمعات  والفنية يف  الثقافية  اإلنتاجات  تشّرح  اليت 
وتفّككها، وصواًل إىل حتليلها وفق سياقاتها. يتضمن الكتاب سبعة 
فصول، جتيب عن إشكالية: كيف تتم صناعة وتوظيف القوة الناعمة 
األمريكية يف سينما هوليوود اليت تتناول إيران، وعالَم ترّكز األفالم 
يف اجتاهاتها التصويرية لقوتها مقابل تشكيل صورة اآلخر/ العدو 

بني األعوام 1979 و2016؟
يزخر الكتاب مبقارنات القوة الناعمة بكل من الغزو الثقايف واحلرب 
اليت سادت  املفاهيم  والديبلوماسية وغريها من  والدعاية  النفسية 
وحكمت العالقات بني الدول خالل احلرب والسلم يف القرن املاضي 
وال تزال. حتّلل الكاتبة أوجه الشبه واالختالف بني القوة الناعمة وهذه 
تفرد  بل  الناعمة،  القوة  قبل  ما  برصد  تكتفي  ال  لكنها  املفاهيم. 
مساحة لتفنيد ما يسمى ما بعد القوة الناعمة بتشعباتها. تكمن بصمة 
الكتاب يف إسقاطه أنواع الدعاية على القوة الناعمة، فكما أن الدعاية 
تشمل الدعاية البيضاء والرمادية والسوداء، تستنتج حوماني أن األمر 
بيضاء  ناعمة  قوة  تتنوع بني  إذ  الناعمة،  القوة  إىل  بالنسبة  كذلك 
القوة  لتصنيف  مفتوحًا  الباب  تاركة  وثالثة سوداء،  رمادية  وأخرى 
والنوعية  الكمية  الدراسة  نتائج  وفق  إيران  جتاه  األمريكية  الناعمة 
للخروج باستدالالت مستندة إىل أطر علمية دقيقة. وبرغم االعرتاف 
أرقام  إىل  مواردها  وحتويل  الناعمة  القوة  قياس  بصعوبة  العاملي 
أن  إال  الزوال،  سريعة  أنها  كما  موضوعية،  غري  ذاتية  ألنها  كمية 
ولكل  سنويًا  القياس  بهذا  تقومان  عامليتني  جهتني  تذكر  الكاتبة 

منهما معايريه يف التصنيف.
وألن حتليل ومناقشة اإلنتاجات الثقافية والفنية والرتفيهية ال تصلح 
صفحات  حوماني  تفرد  والسياسية،  التارخيية  سياقاتها  من  بعيدًا 
الناعمة«،  وأدواته  وإيران  أمريكا  بني  الصراع  »تاريخ  عن  للحديث 
مسلطًة الضوء على العالقات بني إيران وأمريكا منذ عشرينيات القرن 
البلدين والرؤى  املاضي وحتى اآلن، ومفصلًة أسباب الصراع بني 
املتنوعة حول حقيقة هذه األسباب سياسية كانت أو اقتصادية أو 
دينية أو حضارية، باإلضافة إىل تعداد خيارات أمريكا يف التعامل مع 
امللف اإليراني ما بعد الثورة اإلسالمية اليت لطاملا طرحت على بساط 
النقاش يف أمريكا من املواجهة العسكرية إىل اتباع سياسة االحتواء 
فالقوة الناعمة. بدأ هذا الصراع بعد سقوط الشاه حممد رضا بهلوي 
ثروات  على  السيطرة  واحنصار   1979 عام  اإلسالمية  الثورة  بفعل 
أمريكا من نهب خريات  ما حرم  بيد احلكم اإلسالمي اجلديد،  إيران 
ف »أهم منطقة من الوجهة االسرتاتيجية  تلك البالد بعدما كانت تصنَّ
أو  النفوذ  مبمارسة  معنية  دولة  ألي  حيوية  و«جائزة  العامل«،  يف 
السيطرة عامليًا«. لذا، انقلب التصنيف 180 درجة إىل دولة راعية 
لإلرهاب بسبب دعمها حركات املقاومة ضد الكيان الصهيوني يف 
الشرق األوسط. تهدف حوماني من هذا العرض التارخيي السياسي 
إىل رسم صورة متكاملة عن هذه العالقة لتوظيفها ختامًا يف فهم 
نتائج الدراسة وأهم القضايا اليت ركزت عليها األفالم. وتقدم أمثلة 
بدءًا من مجعيات  إيران  الناعمة جتاه  القوة  أدوات  يف خضم تعداد 
باملنظمات  مرورًا  اإليرانيني،  الطالب  إىل  املوجهة  التعليمية  املنح 
واملنظمات  والدراسات،  األحباث  مراكز  إىل  وصواًل  احلكومية،  غري 
الوسائل اإلعالمية: اإلعالم االفرتاضي، اإلعالم  الدولية، إىل جانب 

املرئي واملسموع واملكتوب، األلعاب اإللكرتونية، والسينما.
انطالقًا من اعتبار أّن »أمريكا هي مجهورية التسلية، واألفالم حجارة 
الرتكيز  كان  اجلمهورية«،  هلذه  الفّعالة  واألسلحة  النهائية  الزاوية 
أدوات  جممل  ضمن  الكاتبة  دراسة  وجهة  من  السينما  أداة  على 
منتجات  اعُتربت  »لطاملا  إذ  إيران،  جتاه  األمريكية  الناعمة  القوة 
هوليوود أعظم السلع األمريكية املصدرة رواجًا واخرتاقًا لآلخر ثقافيًا 
السياسات  تسويق  دورها يف  إىل  باالستناد  وسياسيًا«، خصوصًا 
األيديولوجية األمريكية من النواحي السياسية واالجتماعية والعسكرية 
القوي.  اجليش  صورة  وتلميع  املثالي  األمريكي  النموذج  وتقديم 
ُصّنف عدوًا  الكاتبة شواهد حول عمليات شيطنة كل من  وتستعيد 
من وجهة النظر األمريكية من السوفيات واألملان والعرب والفرس، 
كعدو  إيران  حتديد  بعد  الكتاب  فعليًا يف  ذلك  توثيق  إىل  وصواًل 
»جتب معاقبته«. وحتلل الكاتبة يف اإلطار التطبيقي من كتابها 24 
إيران ضمن  على  ورّكزت  و2016   1979 األعوام  بني  أنتجت  فيلمًا 
حتليل كمي ثم حتليل نوعي. األول يفّصل بطاقات األفالم، القضايا 
أطراف  وصور  العامة،  واجتاهاتها  تتناوهلا،  اليت  واملوضوعات 
الصراع يف األفالم. أما التحليل النوعي، فيشمل الصور والرسائل 
واأليديولوجيا  الفيلم  بني  احملتملة  والعالقة  الفيلم،  يكّرسها  اليت 
)الظلم،  املستخدمة  اإلعالمية  األطر  إنتاجه،  مكان  يف  املسيطرة 
السينمائية  والعناصر  الشرعية(،  نزع  الشرعية،  إضفاء  التعاطف، 
املعتمدة يف كل فيلم )التشويق، الضحك، العنف، األمل، العزمية، 
 Not without :العري، اجلنس والنهاية السعيدة(، ومن هذه األفالم
My Daughter، وArgo، وRosewater، وSeptembers of Shiraz. وترتكز 
الكاتبة يف حتليلها على إطار نظرية فرانكفورت النقدية، مستتبعة خطى 
نظرية اإلمربيالية الثقافية مبا تنطوي عليه من أمركة لآلداب والدفع 
حنو حتلل اجملتمعات املستهدفة، معتمدًة كذلك على نظرية التفوق 

العرقي/ االستعالئية اليت تطبع جممل إنتاجات هوليوود ليس فقط 
املاضي  يف  عدوًا  يصنف  أو  ُصّنف  من  كل  جتاه  إمنا  إيران،  جتاه 

واحلاضر من أعراق أو دول أو أيديولوجيات.
وجتد الكاتبة أخريًا »ربطًا قويًا أكدته اإلحصاءات واالجتاهات ومضامني 
التحليل بني أداة السينما كقوة ناعمة وبني الدور الربوباغندي الذي 
اضطلعت به هوليوود لعقود، والذي مل خترج من إطاره حتى اآلن، 
فنجد أن أمريكا أجادت لعب دور املتحكم اخلفي يف رسم وتشكيل 
صور اآلخر/ العدو يف أذهان الرأي العام العاملي«. ففي حني ترّكز 
بعض األفالم على إيران »راعية اإلرهاب واملتشددة والقمعية«، يتم 
اإلرهاب  وحمارب  واجلذاب  واملتقدم  »احلضاري  أمريكا  وجه  إظهار 
وداعم احلريات«، مع عدم اإلشارة -ولو يف فيلم واحد- إىل إيران 
القوة  دور  يربز  وهنا  تكنولوجيًا.  أو  علميًا  املتقدم  وجهها  يف 
أمريكا  بني  املتضادة  الثنائيات  هذه  تكريس  يف  لألفالم  الناعمة 
عن  وسلبية  األمريكية  الذات  عن  إجيابية  مصبوبة،  كقوالب  واآلخر 
العدو اإليراني/ الفارسي. ويشّكل طرح هذه االزدواجيات يف احلكم 
واآلخر- أنا  والشر،  اخلري  معادلة  لتكريس  إعادة  واإلخراج  والتعبري 

العدو يف السينما.
وهنا، ال بد حبسب الكاتبة من »النظر إىل القوة الناعمة بطريقة جديدة 
وتعديل مفهومها، خارج إطار الرباءة اليت رّوج هلا لسنوات من خالل 
تصنيفها بني قوة ناعمة سوداء ورمادية وبيضاء«، وكذلك زيادة 
الشك اليقيين بـ«زيف االدعاء مبحايدة النص« أو أي إنتاج فين أو 
ثقايف مطروح، خباصة مع مالحظة الرتكيز اإلعالمي على خطابات دون 
مفهوم  من  الكاتبة  تستعريه  جوهري  أمام سؤال  يضعنا  ما  غريها، 
»احلضور والغياب« للفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو: »ملاذا ننتج 
ومننع  احلقيقة  خطابات  أنها  على  بتداوهلا  ونسمح  بعينها  خطابات 
أخرى؟«. وتفتح حوماني -يف نهاية كتابها- اآلفاق لدراسات توثق 
للمرحلة احلالية حني احتدام الصراع بني البلدين وتوظيف اإلعالم يف 
ذلك، إىل جانب إمكانية دراسة أثر استخدام أداة السينما على الداخل 

اإليراني.

* يف إطار »معرض بريوت العربي الدولي للكتاب 64« الذي ينطلق 
السبت املقبل، توّقع حوراء حوماني كتابها »إيران وهوليوود: القوة 
الناعمة لصناعة صورة اآلخر« )رياض الريس ــ 2022( يوم األحد 4 
كانون األول )ديسمرب( يف جناح الشركة )بدءًا من الرابعة بعد الظهر 

حتى السابعة مساء( ـ مركز بيال للمعارض.

زينة حداد

Septembers of Shiraz من األفالم التي حّللتها الكاتبة شريط
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تــتمات

بو صعب: مطالبيت بتعديل الطائف...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اجللسة وارجأها اىل اخلميس املقبل 8 كانون االول احلالي. وتلي 
حمضر اجللسة.

بو صعب
وبعد اجللسة قال بو صعب: »ما حصل أمس )األربعاء( يف مناقشة 
مشروع قانون الكابيتال كونرتول جعل هدفنا ان حنافظ على اجللسة 
النقاش فشلت  تطيري  اىل  يهدف  كان  ومن  النقاش،  لئال نطري 
مساعيه لننا تعاملنا مبرونة مع الرأي اآلخر وقبوله.  ما يضحك اكثر 
من ذلك، هناك مثل يقول :ضربين وبكى سبقين واشتكى«. كلنا 
نعرف  انهم يتهجمون وحيكون كالما نشطبه من حمضر اجللسة ألنه 

غري مقبول يف جملس النواب«. 
وأضاف: »قلت إن هناك بعض الزمالء النواب ال يريدون الكابيتال 
كونرتول وال مناقشته، واعود واكرر الكالم نفسه: بعض الزمالء 
مناقشته،  يريدون  ال  الزمالء  وبعض  املشروع،   هذا  يريدون  ال 
والبعض االخر يريدون ان يعدلوا فيه وانا منهم ليضمن الكابيتال 
الزميل ميشال معوض  كونرتول حقوق املوعدين. وعندما اعرتض 
طرحت  انت ألنك  قصدتك  نعم  له  قلت  اجللسة  داخل  أجبته يف 
بوضوح التصويت على اعادة هذا املشروع اىل احلكومة. هو لديه 
آراء انه جيب ان نناقش الكابيتال كونرتول والقوانني مع بعضها 
البعض سلة واحدة. هذا القول ال يصح ألننا ال نستطيع يف اللجان 

املشرتكة ان نضع قانونني ونناقشهما بالتوازي«. 
وعن انتخاب رئيس اجلمهورية، قال: »جيب الوصول اىل توافق. ال 
أحد من االفرقاء يتفق مع أحد، وهناك مرشح ترتاجع أصواته وورقة 
بيضاء زادت اصواتها، وهناك تنوع اليوم. حنن يف لبنان ننتخب 
الرئيس دائما بطريقة تقليدية. عندما اطالب بتعديل دستوري ليس 
معنى ذلك انين ضد الطائف، واذا اكتشفنا ان يف الدستور ثغرات، 
فهذه الثغرات ادت، بعد خروج اجليش السوري من لبنان، اىل فراغ 
وراء فراغ. اذا رئيس اجلمهورية ال يريد ان يدعو اىل استشارات 
نيابية لتسمية رئيس للحكومة، يستطيع اال يدعو ألن الدستور ال 
جيربه )مبهلة حمددة(، وكذلك رئيس احلكومة اذا كلف يأخذ وقتا، 
واذا طالبنا بتعديالت كهذه ليس معنى ذلك اننا ننسف الطائف. 
ندور يف  كأننا  معناها  البيضاء  والورقة  بارود  لزياد  لقد صوتت 

فنجان. زميلنا ميشال معوض واضح ان ليس لديها افق«.
انعقاد جلسة  الوزراء، قال: لست مع  انعقاد جلسة جمللس  وعن 
الدعوة اىل  وارد  يف  احلكومة  رئيس  حتى  وال  الوزراء  جمللس 
جلسة لتجتمع احلكومة وكأن شيئا مل يكن، يف السابق كان هناك 
غياب )شغور( يف رئاسة اجلمهورية، ومل تكن احلكومة مستقيلة. 
حنن يف ظرف جيب الضغط فيه النتخاب رئيس للجمهورية ال ان 
نتعامل مع احلكومة وندعها تكمل عملها كاملعتاد يف غياب رئيس 

للجمهورية«.
النازحون السوريون اىل الواجهة مجددا: شراء بقائهم بحفنة من 

الدوالرات؟
كتب الزميل طوني خوري يف الزميلة »النشرة«:

مل ينجح رئيس احلكومة املستقيلة  جنيب ميقاتي  يف تربير مسألة 
اىل  العاملي   االغذية  قبل  برنامج  من  املرصودة  املبالغ  زيادرة 
وتكون  3 سنوات  على  دوالر  مليار   5.4 اصبح  اللبنانيني، حبيث 

حصة اللبنانيني منه 50 يف املئة بعد ان كانت 30 يف املئة.
زيادرة  وهو  حققه،  مهم  امر  على  الضوء  يلقي  ان  ميقاتي  اراد 
النسبة املالية املخصصة للبنانيني، ولكنه يف املقابل زرع الكثري 
من الشكوك والقلق حول مصري  النازحني السوريني  يف لبنان، بعد 
ما  لبنان سيتعامل معهم وفق  ان  النربة سابقًا من  رفع  ان كان 
متليه القوانني اللبنانية وبغض النظر عن املواقف اخلارجية. غري انه 
، لالسف، ان كل التوقعات اليت قيلت يف حينه من ان ميقاتي  تبنينّ
وغريه من املسؤولني امنا يعلون الصوت فقط من دون القدرة على 

التنفيذ، اثبتت انها صحيحة.
خوا  وهذه التوقعات نفسها تغذي اليوم القلق من ان النازحني رسنّ
يف  ازدادت  حبيث  معنوياتهم  زادت  بل  ال  لبنان،  يف  اقدامهم 
اللبنانيني على  ترتكب حبق  اليت  اجلرائم  اخبار  املاضيني  اليومني 
ايدي سوريني. صحيح انه ال ميكن الحد ان يشمل اجلميع يف اي 
بلد  ولكن يف  النازحني جمرمون،  فليس مجيع  ارتكابه،  يتم  فعل 
تضمن  ان  ميكن  كيف  آخر،  بلد  اينّ  يعرفها  مل  ازمات  من  يعاني 
احرتام البعض منهم هليبة القانون املفقودة حاليًا؟ قد تكون زيادة 
نسبة اجلرائم يف الفرتة االخرية على ايدي سوريني، رسالة مفادها 
انهم باقون وجيب االعتياد على هذا االمر، خصوصًا بعد قرار زيادة 
اخلطط  كل  وان  العاملي،  االغذية  برنامج  قبل  من  ة  املالينّ املبالغ 
وستبقى  تنجح  لن  ستوضع،  اليت  وتلك  وضعت  اليت  واملشاريع 
اعداد العائدين اىل  سوريا  اقل من متواضعة، شاء من شاء وابى 

من ابى.
من املبكر الكالم عن »صفقة« جديدة يف هذا اجملال، ولكن من 
ع فوق هذا امللفنّ وهي توحي بأن املسألة  املؤكد ان الغيوم تتسكنّ
ال تسري على الطريق الصحيح، وحتى التطمني الصادر عن ميقاتي 
بأننّ املليارات املوعودة من برنامج الغذاء ال تعين »تثبيت النازحني 
احدًا  يقنع  مل  الربنامج«  ف  يتوقنّ يعودون  وحينما  سنوات،  لثالث 
د  اكنّ ان  مليقاتي  سبق  انه  املثال،  سبيل  على  منها  عدة  السباب 
على  قادرًا  يعد  لبنان مل  اعادتهم الن  عن  ترتاجع  لن  الدولة  اننّ 
حتمل اعبائهم على الصعد كافة، فهل اضافة ملياري دوالر كفيلة 
مصرف  حاكم  املستقيلة  احلكومة  رئيس  يسمع  امل  االمور؟  حبلنّ 
ث عن مليارات مت صرفها سابقًا من اجل استقرار  لبنان الذي حتدنّ

تلك  من  بكثري  اكثر  مليارات  وهي  املواد؟  بعض  ودعم  الدوالر 
الدول  الدولي  وكل  النقد  الغذاء و صندوق  مها برنامج  اليت سيقدنّ
م عنه ميقاتي ال يرقى اىل  الصديقة والشقيقة... املبلغ الذي تكلنّ
كونه حفنة من الدوالرات قياسًا اىل ما متنّ صرفه من جهة، واىل 
السكوت عن بقاء النازحني يف لبنان ودجمهم يف  اجملتمع اللبناني ، 
ل بالنسبة اىل لبنان نكبة  النها بالفعل كارثة ال مثيل هلا، وستشكنّ

اكرب من نكبة فلسطني بالنسبة اىل العرب.
د هوية لبنان وبقائه؟ ومن اجل ماذا؟  ملاذا اخلنوع يف مسألة تهدنّ
الداخل؟ ما اهلدف من ممارسة  هل ارضاء اخلارج اهم من ارضاء 
او  وسريع  شامل  انتحار  عن  اما  االعالن  فليتم  البطيء؟  االنتحار 
باالمور  يتعلق  ال  سريع  بشكل  ايضًا  تنفيذه  يتمنّ  جريء  قرار  عن 
ة  ة اليت تعيد احلياة اىل السكنّ ياسية الكبرية، بل باالمور االساسينّ السنّ
سك بأمل عيش حياة كرمية  الصحيحة وتضمن لكل لبناني بداية التمنّ
تؤمن له ابسط احلقوق املطلوبة. ولكن، وفق ما يبدو من طريقة 
بع هو الذي سيسود، اينّ االنتحار البطيء  التعاطي، فإننّ املنحى املتنّ
تعابري  واطالق  باملراقبة  يكتفي  الذي  الدولي  اجملتمع  انظار  حتت 

التشجيع حينًا والتحسر احيانًا.
االعتكاف القضائي 

كتبت الزميلة »األخبار«:
صحيح أن املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان 
املذكرة  خطورة  من  قانونيني  وحتذيرات  ملالحظات  يكرتث  مل 
بتنفيذ  احلق  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  مبوجبها  أعطى  اليت 
ة أو  ر االتصال بالنيابات العامنّ مهام الضابطة العدلية لدى تعذنّ
ة. إال أن األمر مل يكن ليمر مرور  عها عن إعطاء إشارة قضائينّ متننّ
أمس  تداولوا  الذين  القضاة  من  قليل  غري  عدد  لدى  الكرام 
على جمموعات الـ«واتساب« اخلاصة بهم باملذكرة اليت نشرت 
»األخبار« تفاصيلها السبت املاضي. وقد تنوعت ردود فعلهم 
بني اعتبار ما يقوم به عثمان »ضربًا من اجلنون« ال حيصل يف 
أي دولة قانون ومؤسسات، وبني من وصف املدير العام لقوى 

ه »فرعون زمانه«. رف وكأننّ األمن الداخلي بأنه يتصنّ
لكن األمر ال يقتصر على ما فعله عثمان، بل يتصل بالذريعة اليت 
وفرها القضاة أنفسهم ملدير عام قوى األمن للقيام مبا يريده. 
املعيشي.  الوضع  حبجة  دائمة  إجازة  باتوا يف  هؤالء  أن  ذلك 
على  طرأت  فعلية  تعديالت  فإن  املطالب،  أحقية  عن  ومبعزل 
املداخيل اخلاصة بالقضاة، تسمح بتنظيم العمل بصورة ال تتيح 
للضابطة العدلية احللول حمل النائب العام، ألن األمر لن يقتصر 
على قوى األمن الداخلي بل سرعان ما ستعمل به بقية القوى 

األمنية والعسكرية واألجهزة.
وكان النقاش يف هذا االمر ُفتح قبل مدة، عندما أوقف مشتبه 
الدامور بارتكاب عملية سرقة بواسطة اخللع والكسر.  فيه يف 
جاءه  املناوب  العام  بالنائب  املسؤول  الضابط  اتصال  ولدى 
اجلواب »ال إشارة«، فقرر عدم حتمل مسؤولية التوقيف وأطلق 
إخضاع  إىل  األمن  قوى  قيادة  تعمد  أن  قبل  املوقوف  سراح 
الضابط للمساءلة. لكنها بررت ضمنًا ما قام به بسبب امتناع 

القضاة عن القيام بواجباتهم.
ومع ذلك فإن األجواء املوجودة لدى قضاة كثر تقول بأنه »ال 
جيب أن متر املذكرة مرور الكرام«، وأكد قضاة أنهم يستعدون 
رة، لكنهم كانوا حريصني  لتحرنّك تصعيدي لوقف تنفيذ املذكنّ
القاضي  التمييزي  العام  للنائب  احلقيقي  املوقف  معرفة  على 
ه يف صدد إصدار »موقف حازم«،  ان عويدات الذي يبدو أننّ غسنّ
رة ال تستقيم  بعد ما ُنقل عنه إىل من يعنيهم األمر بأننّ »املذكنّ

ة«. بوجود النيابات العامنّ
رئيس  ُيعدنّ  الذي  عويدات  موقف  القضاة  ب  يرتقنّ وعليه، 
قوى  ضمنها  ومن  ة  العدلينّ الضابطة  ورئيس  ة  العامنّ النيابات 
املخالفة  بهذه  يرضى  ال  بأنه  واثقون  »وحنن  الداخلي،  األمن 
أن  حني  مرجنّ التجاوزات«،  حد هلذه  لوضع  ة وسيتحرنّك  القانونينّ
رة على  رة عثمان أو تعميم مذكنّ رة تقضي بإبطال مذكنّ يصدر مذكنّ
من  فيه  مشتبه  أي  توقيف  عدم  منها  تطلب  األمنية  القطعات 

ة. دون إشارة قضائينّ
مبا  القيام  عن  يتقاعس  »لن  عويدات  فإن  للقضاة،  بالنسبة 
للتصعيد  ب«  »خطة  وضعوا  ذلك،  مع  القانون«.  عليه  ميليه 
ه إىل  يف حال مل يتحرنّك. أوىل اخلطوات ضمن هذه اخلطة التوجنّ
رة. فيما يذهب  جملس شورى الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ املذكنّ
ة ضد  بعضهم إىل أبعد من ذلك مطالبني بتقديم دعوى جزائينّ
ع عن  ة يتمننّ عثمان الذي »يتجرأ على خمالفة القانون. وهو مرنّ
صالحية  باستخدام  لنفسه  ويسمح  القضائية  القرارات  تطبيق 
ة يأمر عناصره بفتح حتقيق مع نائب عام  تفسري القوانني، ومرنّ
بعد كسر إشارته القضائية، وآخرها ما قام به بشأن رفع رسوم 
االستحصال على سجٍل عدلي من دون قانون«! ويتهم هؤالء 
القضائية  املراجع  »فاتح على حسابو« وجيب على  بأنه  عثمان 
واملسؤولني وضع حد لتصرفاته. أما العتب األكرب للقضاة فهو 
عثمان،  لردع  يتحرنّكا  مل  اللذين  والعدل  الداخلية  وزيري  على 
القضاء اجلزائي وكانا رئيسي  وهما أساسًا قاضيان عمال يف 

حماكم جنايات.

ماكرون حتدث عن اجراءات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وحالل استقباله نطريه الفرنسي، أكد بايدن التزام الواليات املتحدة 

وباريس  »واشنطن  أن  اىل  مشريا  فرنسا،  مع  املشرتك  بالدفاع 
تواجهان الطموح واخلطر الروسي اللذين يهددان أوروبا«.

وشدد بايدن على الشراكة املتينة بني الواليات املتحدة وفرنسا، 
وتابع:  املتحدة«.  للواليات  وتارخيي  موثوق  شريك  »فرنسا  قائال 

»سنعمل مع فرنسا وشركائنا حنو عامل أكثر دميقراطية«.
وحيتفل بايدن وماكرون، مبرور أكثر من 200 عام على العالقات 
اإلعانات  بسبب  اخلفاء  يف  يدور  نزاعا  لكن  الفرنسية،  األمريكية 

اجلديدة املقدمة مبوجب القانون األمريكي خلفض التضخم.
رأس  على  أوكرانيا  على  الروسي  اهلجوم  يأتي  أن  املرجح  ومن 
لتعزيز  منهما  كل  يسعى  حيث  الرئيسان  يناقشها  اليت  القضايا 

الدعم املقدم للجيش األوكراني.
ويبدي بايدن وزوجته جيل اهتماما بإضفاء مظاهر األبهة واحلفاوة 
أجله  من  فاخر مت  وحفل عشاء رمسي  فخمة،  استقبال  مراسم  عرب 
استقدام 200 من قشريات جراد البحر احلية )اللوبسرت( من والية 

مني.
وسيجري الزعيمان حمادثات قبل أن يعقدا مؤمترا صحافيا مشرتكا 
يف الساعة 11:45 صباحا بتوقيت شرق الواليات املتحدة )1645 

بتوقيت غرينتش(.
الثالثاء، يف  وكان ماكرون وزوجته برجييت وصال إىل واشنطن، 
ثاني زيارة له إىل الواليات املتحدة األمريكية منذ توليه منصبه يف 

.2017
يف  مرات  عدة  عاما(   44( وماكرون  عاما(،   80( بايدن  والتقى 
الرئيسان بقضاء وقت  الدولية، لكن هذه املرة سيحظى  احملافل 

أطول معا.
وتناول الزعيمان العشاء، األربعاء، يف مطعم إيطالي مبنطقة جورج 

تاون التارخيية يف لفتة طيبة من الرئيس األمريكي.
وكان الرئيس ماكرون قد حتدث عن إجراءات »شديدة العدوانية« 
قام بها بايدن، وحذر من قرارات اختذتها واشنطن تهدد »بتفتيت 
بايدن..  العدوانية« قام بها  »شديدة  إجراءات  حتدث عن  الغرب« 
ماكرون حيذر من قرارات اختذتها واشنطن تهدد »بتفتيت الغرب«

وقال الرئيس الفرنسي، يف مقابلة مع شبكة »أيه بي سي«، إننّ 
الواليات املتحدة وأوروبا »ليستا على قدم املساواة« بسبب الدعم 
واليت  املناخ،  بشأن  بايدن  جو  خطة  عليه  تنص  الذي  األمريكي، 

تعطي األولوية للمنتوجات املصنوعة حمليًا يف أمريكا.
أي  »أقوى من  املتحدة  الواليات  مع  التحالف  أننّ  ماكرون،   وأكد 
ر من »خطر« أن تصبح أوروبا بصورة عامة،  شيء آخر«، لكنه حذنّ
الراهن بني  التجاري  للتنافس  التحديد، ضحية  وجه  على  وفرنسا 

واشنطن وبكني، أكرب قوتني اقتصاديتني يف العامل. 
وسطى  طبقة  وطمأنة  األمريكية  الصناعات  تنشيط  بايدن  ويريد 
تضررت من العوملة، مع الوقوف، يف الوقت نفسه، يف وجه بكني. 
على  األمريكية،  املصاحل  عن  قيود  دون  من  دفاع  عرب  مير  وهذا 
الصعيد العسكري - وهو ما ثبت عرب »أوكوس«- كما على الصعيد 

الصناعي.
وأوضح ماكرون أننّ تداعيات برنامج املعونات احلكومية للشركات 
حدة، البالغ 430 مليار دوالر، ستكون كارثية على  يف الواليات املتنّ

االستثمارات يف أوروبا.
ويعتزم جو بايدن، بصورة خاصة، تعزيز قطاع السيارات الكهربائية 
بهدف استحداث مزيد من الوظائف الصناعية وحتقيق االنتقال يف 

م يف املنافسة التكنولوجية مع الصني. جمال الطاقة وإحراز تقدنّ
وقال ماكرون لربملانيني أمريكيني: »رمبا تقومون حبل مشكلتكم، 
فرنسا  تقوم  أن  على ضرورة  مشددًا  مشكليت«،  تفاقمون  لكنكم 

أيضًا بدعم الطبقة الوسطى والوظائف.
ر الرئيس الفرنسي من أننّ برنامج الواليات املتحدة لالستثمارات  وحذنّ
الغرب«.  »تفتيت  بـ  د  يهدنّ ة  احمللينّ الشركات  ملساعدة  واإلعانات 
وقال إننّ »هذه اخليارات ال ميكن أن تنجح إالنّ إذا كان هناك تنسيق 

دًا«. ذنا القرارات معًا، وتناغمنا جمدنّ بيننا، وإذا اختنّ
بعد تصرحياته هذه، توجه ماكرون وزوجته برجييت إىل تناول العشاء 
مع جو بايدن وزوجته جيل يف مطعم إيطالي يف واشنطن، وهو ما 
قال  ما  نفسه، حبسب  الوقت  »سياسيًا« يف  و  خاصًا  لقاء  كان 

مستشار يف قصر اإلليزيه.
األساسية«  التصرحيات  »هذه  الفرنسي سيكرر  الرئيس  أننّ  وأكد 

أمام بايدن وهو متمسك جدًا أيضًا مبصري »الطبقة الوسطى«.
إىل جانب هذه احملادثات، سيكون موقف الرئيسني بشأن الصني 
يشاطرها  أن  تريد  واشنطن  إننّ  حبيث  لالهتمام،  مثريًا  سيكون 
كل  يف  بكني  قوة  تصاعد  حيال  قلقها  أكرب  بصورة  األوروبيون 
الدبلوماسي  مسارها  رسم  على  حريصة  فرنسا  لكن  اجملاالت، 

اخلاص.
الدفاع الروسية تعلن...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
دونيتسك الشعبية بالكامل من أيدي وحدات اجليش األوكراني«.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم األربعاء، قيام القوات 
مجهورية  يف  السكنية  أندرييفكا  منطقة  بتحرير  الروسية  املسلحة 
العمليات  مواصلة  إىل  إضافة  كاماًل،  حتريرًا  الشعبية  دونيتسك 

الناجحة لتحرير منطقة فوديانوي.
ويف وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية حترير بيلوغوروفكا 

وبريشي ترافنيا يف مجهورية دونيتسك.
وأعلن مقر الدفاع اإلقليمي يف مجهورية دونيتسك الشعبية قيام 
القوات  من  ناري  سكنية بدعم  مناطق   3 بتحرير  اجلمهورية  قوات 

الروسية.
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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

 2022 االول  كـانون   3 Saturday 3 December 2022الـسبت 



Page 18صفحة 18     

سـيارات

مستويات جديدة من القوة
سيارة فورد »F-150 ترميور« تصل إىل الشرق األوسط

 أعلنت شركة فورد عن إطالق شاحنة 
البيك أب F-150 ترميور اجلديدة تزامنًا 
والقيادة  الصحراء  رحالت  موسم  مع 
طراز  وجيمع  الوعرة.  الطرقات  على 
العام 2022 بني ترقيات القيادة على 
مثاليًا  جيعله  مما  التضاريس،  مجيع 
للتعامل مع الكثبان الرملية مع قدرات 
تتناسب  واليت  واحلمولة  للجر  رائعة 
القيادة  حميب  وأداء  توقعات  مع 
أحناء  مجيع  الوعرة يف  الطرقات  على 

املنطقة.
تغلب على كافة التحديات يف الطرقات 

الوعرة
 ،F-150 كما هو احلال مع مجيع شاحنات
فوالذيٍة  قاعدٍة  على  ترميور  بناء  مت 
القوة وهيكٍل مصنوع من مزيج  عالية 
واملطابق  القوة  الفائق  األلومنيوم 
للمعايري العسكرية. تأتيF-150 ترميور 
املخصصة للطرقات الوعرة بتجهيزات 
قياس  صندوق  مع   »SuperCrew«
EcoBoost® V6 سعة  قدم وحمرك   5.5
بـ  أوتوماتيكي  حركة  وناقل  لرت   3.5
رباعي  إىل دفع  باإلضافة  10سرعات، 
جمموعات  يف   F-150 تأتي  قياسي. 
واملتوسطة  القياسية  الفئات  من 
وكاملة املواصفات، وتتضمن جمموعة 
القياسية  التجهيزات  من  واسعة 
مستويات  مجيع  وتشرتك  واملتاحة. 
التعليق  أنظمة  يف  التجهيزات  هذه 
حتقيق  على  تساعد  اليت  األساسية 
على  واملهارة  األداء  بني  التوازن 

الطرقات الوعرة.
 F-150 يبدأ نظام التعليق احملسن يف
أمامية  صدمات  مبمتّصات  ترميور 
وممّتصات  األنبوب  أحادية  مضبوطة 
األنبوب  مزدوجة  خلفية  صدمات 
إلضافة مزيد من االرتفاع عن األرض 
متاس  على  احلفاظ  يف  واملساعدة 
التضاريس.  مع  أكرب  بقوة  اإلطارات 
األمامي  احملور  مفاصل  تعديل  ومت 
من  إضافية  بوصة   1.2 الستيعاب 
ضبط  مت  بينما  األرض،  عن  االرتفاع 
ممتّصات الصدمات لتخميد أكثر ليونة 
توفري  مع  املنخفضة،  السرعات  عند 
األكثر  للقيادة  إضايف  وحتكم  ختميد 

خطورة على الطرقات الوعرة.
جنرال  بإطارات  ترميور   F-150 زودت 
بوصة   32 بقياس  اجلديدة  جرابر 
واليت  التضاريس،  جلميع  املناسبة 
غري  معدنية  عجالت  على  تركيبها  مت 
مزيد  إلضفاء  بوصة   18 قياس  المعة 
من االرتفاع عن األرض وارتفاع أمامي 
إضافية  بوصة  مبقدار  األرض  عن 
ملزيد من الثقة على الطرقات الوعرة. 
وتعمل لوحة باش بتصميم رابرت ويف 
مكونات  محاية  على  نفسه  الوقت 
الصعبة  املواقف  األمامية يف  الواجهة 
على الطرقات الوعرة. تؤدي كل هذه 
زاوية  توفري  إىل  جمتمعة  التعديالت 
عبور  وزاوية  درجة   27.8 تبلغ  اقرتاب 
يبلغ  األرض  عن  وارتفاع  درجة   21.6
ترميور   F-150 تتمتع  بوصات.   10.9
مبزيد من حيز احلركة الكلي مبقدار 1.5 
إضافية يف  وبوصٍة  اخللف  بوصة يف 

األمام.
تزويد  القياسية  التجهيزات  تشمل 
خلفي  تفاضلي  برتس  ترميور   F-150
من  أمامي  تفاضلي  ترس  مع  قياسي 
نوع تورسن  ®TORSEN حمدود االنزالق 
لضمان  وذلك  الفئات،  مجيع  على 
تقديم أفضل حتكم على أصعب الكثبان 
الرملية وأكثرها خشونة. وحيصل عمالء 
على  لرتميور  املواصفات  كاملة  الفئة 
الطلب  عند  الدوران  لعزم  نقل  علبة 

لوحدة  مماثلة 
عالية  العزم  نقل 
 F-150 يف  األداء 
هذه  تدمج  رابرت. 
املتطورة  العلبة 
الدفع  قدرات 
والدفع  الرباعي 
مع  للتعامل  الكلي 
على  البيئات  أغلب 

الطرقات الوعرة.

قدرة جّر كبرية
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سيارة  توفر 
ن  لينكو
ر  فيغيتو نا
جمموعة  اجلديدة 
التقنيات  من 
وسهلة  الفريدة 
م  ا ستخد ال ا
يف  لعمالئها 
الشرق  منطقة 
مما  األوسط، 
مستويات  يعزز 

التقنيات احلديثة تعزز مزايا األمان الرئيسية يف 
لينكون نافيغيتور اجلديدة

البيئات وملساعدة العمالء يف الوصول 
إىل مناطق بعيدة دون التوقف ملرات 
 360 بزاوية  الكامريا  وتوفر  متكررة. 
درجة رؤية مثالية من داخل املقصورة 
بينما  بالشاحنة،  احمليطة  للعقبات 
مراقبة  األمامية  الرؤية  كامريا  توفر 
الفعلي  الوقت  يف  اإلطارات  ملسار 
بشكل  أمامك  العجالت  مسار  إلظهار 
ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  ديناميكي. 
اخللفية  الرؤية  كامريات  استخدام 
بزاوية 360 درجة عند القيادة بسرعات 
على  مثبت  ثابت  زر  باستخدام  أعلى 

لوحة العدادات.
أيضًا   2022 ترميور   F-150 يف  يتوفر 
صندوق األدوات املخصص للطرقات 
فورد،  من   »Trail Toolbox« الوعرة 
ميزات  من  جمموعة  عن  عبارة  وهو 
كما  الوعرة.  الطرقات  على  املساعدة 
 »Trail One-Pedal Drive« يساعد نظام
تسهيل  يف  واحدة  بدواسة  للقيادة 
ففي  الوعرة.  الطرق  على  القيادة 
قاسية،  مسارات  على  السري  حاالت 
استخدام  عادًة  السائق  على  جيب 
اخلانق  وتعديل  الدواسات  من  كل 
والفرامل يف وقت واحد لدفع الشاحنة 
العملية  هذه  وتبسط  التلف.  وجتنب 
بعملية  وجتمعها  اخلطوات  هذه  كل 
على  الضغط  بإمكانك  ليكون  واحدة، 
اخلانق  لتنشيط  فقط  الوقود  دواسة 
واالنطالق ثم حترير الدواسة للفرملة. 
وتبدأ الشاحنة تدرجييًا بالفرملة بشكل 
عن  قدمه  السائق  رفع  مع  متناسب 

دواسة الوقود.
الطرق غري  على  االنعطاف  أما مساعد 
على  التوجيه  زاوية  فيقّلص  املعّبدة 
تفعيل  عرب  الضّيقة  الوعرة  الطرقات 
املكابح على العجالت اخللفية الداخلية، 
ما يسمح باالنعطاف ضمن زوايا أضيق 
منخفضة.  سرعات  عند  املناورة  أثناء 
بأمناط  أيضًا  ترميور   F-150 وتتمّيز 
إىل  وباإلضافة  لالختيار.  قابلة  قيادة 
والرياضية،  العادية،  القيادة  أمناط 
واجلر، واالقتصادية، والطرقات الزلقة 
والثلوج/الرمال الكثيفة، والوحل/احلفر، 
تتمّيز ترميور بنمط التقّدم بهدوء على 
بتفعيل  تلقائيًا  يقوم  الذي  الصخور، 
القابل  اخللفي  التفاضلي  الرتس 
لإلقفال، وإيقاف نظام التحّكم بالثبات 
دواسة  استجابة  وختفيف  والدفع 
احلركة  تبديل  نقاط  وتعديل  الوقود 
 360 بزاوية  الرؤية  كامريا  وعرض 

املتوّفرة على الشاشة املركزية.
على  السرعة  نظام ضبط  جانب  وإىل 
املنحدرات، زودت ترميور أيضًا بنظام 
مثل  يعمل  الذي   »Trail Control«
مثبت السرعة ويستخدم على الطرقات 
سرعة  السائق  خيتار  حيث  الوعرة، 
التحّكم  مهمة  الشاحنة  لتتوىّل  حمّددة 
بدواسيتيَ الوقود والفرامل، للسماح له 
بالرتكيز على التوجيه خالل القيادة يف 

الطرقات الوعرة الصعبة.

تأتي هذه النسخة بقدرة جر قصوى تبلغ 
4,944 كجم، مما يعين أن F-150 ترميور 
قادرة على جر كل املعدات الرتفيهية، 
عائلية  عربة  أو  رملّية  عربة  على  سواء 
أو قارب أو أسطول صغري من مركبات 

اخلدمات.
احتياجات  مجيع  ترميور   F-150 وتليب 
أيام  كافة  خالل  اليومية  مالكيها 
حتميل  هلم  تتيح  حيث  األسبوع، 
للطرقات  املخصصة  النارية  الدراجات 
العجالت  رباعية  الدراجات  أو  الوعرة 
بسهولة لعيش املغامرات على الكثبان 
معدل صندوق محولة كبري  مع  الرملية 
يصل إىل 855 كجم. ميكن جتهيز هذه 
التخييم  بتجهيزات  بالكامل  احلمولة 
ليتمكن العمالء من إنشاء املوقع أينما 

يريدون.

مصممة لتتجاوز توقعاتك
األمامية  والواجهة  احملرك  غطاء  يتميز 
بتصميم ضخم، يف  ترميور   F-150 يف 
الفريد الذي  حني يربز الشبك األمامي 
أسود  وبلوٍن  بيضاوي  بشكل  يتميز 
داكن من خالل اللون الذي مييز ترميور، 
يف  يربز  كما  الربتقالي،  اللون  وهو 
تثبيت  ومت  خطافني.  السيارة  مقدمة 
من  مستوحاة  كاملة  جانبية  عتبات 
رابرت  الوعرة ومن طراز  الطرقات  روح 
يتميز  بينما  األضرار،  من  للحد  وذلك 
عادم  بفتحة  اخللفي  الصدمات  ممتص 
خبطافني  حتيط  التدفق  عالية  مزدوجة 
مظللة  شارات  وتظهر  للجر.  خلفيني 
باللون الربتقالي على الرفارف وجوانب 
ترميور  ملنح  اخللفي  والباب  الصندوق 

مظهرها املميز.
ويتواصل استخدام اللون الربتقالي يف 
بتفاصيل  املليئة  الداخلية  املقصورة 
تطعيمات  ذلك  يف  مبا  ترميور،  طراز 
املقعد الفريدة واخلياطة اخلاصة واملواد 
يف  املستخدمة  اخلاصة  والتشطيبات 
الوسطي  والكونسول  العدادات  لوحة 

واألبواب.
للطرقات  الوظيفية  األجهزة  تقتصر  ال 
املظهر  على  ترميور   F-150 يف  الوعرة 
متتد  ولكنها  فقط،  للشاحنة  اخلارجي 
إىل املقصورة الداخلية أيضًا، حيث مت 
توفري حزمة مفتاح طاقة إضافية بستة 
العلوي  الكونسول  وضعيات مثبتة يف 
الروافع  إضافة  من  السائقني  متّكن 
وضواغط اهلواء بسهولة على الطرقات 
الوعرة. كما ميكن تثبيت جمموعة مصابيح
مع  الوعرة  للطرقات  املخصصة   ™Rigid
مثبتة  بوصة   2 قياس  إضاءة  مكعبات 
يف قاعدة النوافذ، باإلضافة إىل شريط 
الصدمات  ممتص  يف  مثبت  إضاءة 

األمامي على مجيع الطرازات.

أفضل التقنيات للقيادة على الطرقات 
الوعرة

يف  املستخدمة  التقنيات  ُصممت 
F-150 ترميور لتتماشى مع جمموعة من 

للسائقني  والرفاهية  السالمة 
والركاب.

أكثر  إحدى  اجلديدة  نافيغيتور  تعد 
سيارات الدفع الرباعي الكبرية شعبية 
يف املنطقة، كما تقدمأكثر من جمرد 
وراحة  متميزة  ترفيهية  معلومات 
مبجموعة  زودت  حيث  قوي،  وأداء 
والتجهيزات  األنظمة  أحدث  من 
والتقنيات املتقدمة اليت جتعل جتربة 
القيادة أكثر أمانًا وسالسة. ويقدم 
نظام لينكون ™Co-Pilot360، كما هو 
واضح من امسه، مسٌح دائٌم للطريق 
لتسهيل القيادة يف أي وقت وحتت 
أي ظروف. تتمتع نافيجيتور اجلديدة 
السائق  ملساعدة  إضافية  بتقنيات 
يف الطرازات القياسية أكثر من أي 

سيارة أخرى يف فئتها.
مع  التكّيفي  التعليق  نظام  ويعّد 
خالل  من  للطريق  الكشف  نظام 
الكامريا األمامية لتقييم حالة الطريق 
ومراقبته أحدث ميزة متت إضافتها 
إىل لينكون ™Co-Pilot360، ويساعد 
هذا النظام جبعل القيادة أكثر راحة 
املطبات وضبط  اكتشاف  من خالل 
نظام التعليق للتفاعل معها. ويضم 
ذلك  يف  مبا  مستشعرًا   12 النظام 
الضوئي  واملسح  األمامية  الكامريا 
السيارة  وحركة  اجلسم  حلركة 
 500 والفرملة  والتسارع  والتوجيه 
مرة يف الثانية، باإلضافة إىل إجراء 
إىل  تصل  تلقائية  فورية  تعديالت 
من  للتخفيف  الثانية  يف  مرة   100

تأثريات الطريق غري املرحية.
األخرى  القياسية  امليزات  وتشمل 
يستخدم  الذي  التقاطع  مساعد 
الكامريا والرادار لتنبيه السائق عند 
حماولة االنعطاف يسارًا حلركة املرور 

القادمة ويتحكم بالفرامل تلقائيًا.
على   Co-Pilot360™ نظام  يأتي 
لينكون  سيارة  يف  الفئات  مجيع 
التنبيه  نافيغيتور اجلديدة مع نظام 
من االصطدام مع الفرملة التلقائية 
وتستخدم  الطوارئ.  حاالت  يف 
كامريات  القيادة  أثناء  نافيجيتور 
ورادار مدجمني لتقييم حالة الطريق 
عن  حبثًا  باستمرار  السائق  أمام 
من  وحيذره  املركبات،  أو  املشاة 
ويضغط  تصادم  حدوث  احتمال 
على املكابح تلقائيًا، مما يقلل من 
خماطر احلوادث احملتملة وخطورتها. 
يف  املستشعرات  وجود  ويساهم 
نافيغيتور  ومؤخرة  وجوانب  مقدمة 
كامريا  إىل  باإلضافة  اجلديدة، 
عملية  بتسهيل  درجة،   360 بزاوية 
ركن هذه السيارة الرياضية متعددة 
أكثر  وجعلها  الكبرية  االستخدامات 

أمانًا.
يف  املسح  ألنظمة  متميز  آخر  مثاٌل 
معلومات  نظام  وهو   Co-Pilot360™
النقطة العمياء والتنبيه حبركة املرور، 
والذي ال يكشف وينبه لسائق فقط 
الرؤية  ما إىل منطقة  بدخول سيارة 
العمياء يف نافيجيتور فحسب، ولكنه 
احمليطة  املرور  حركة  أيضًا  يكتشف 
بالسيارة من جانبيها. كما يستخدم 

الفرملة  الرجوع  عند  الفرملة  نظام 
التلقائية يف حال استشعار شخٍص 
أو جسم ما يتحرك حنو السيارة ليقلل 

أو جينب السيارة خطر االصطدام.
ويف حالة حادث، يتم تفعيل نظام 
االصطدام،  بعد  التلقائية  الفرملة 
نظام  إبطاء  إىل  يؤدي  الذي  األمر 
حدوث  احتماالت  لتقليل  نافيجيتور 

اصطدام ثانوي آخر.
السائق  مساعدة  تقنيات  تشمل 
العديد من املزايا مثل تنبيه احلفاظ 
على  احلفاظ  ومساعد  املسار  على 
املسار ونظام تنبيه السائق، والذي 
ينبه السائق، بناًء على وضع القيادة 
احملدد، عندما تبدأ السيارة عن غري 
قصد يف االحنراف عن مسارها اليت 
تسري عليه، كما ميكن أن يوفر هذا 
النظام املساعدة للسائق يف التوجيه 
احملدد  املسار  إىل  السيارة  وإعادة 
عند احلاجة. يف الوقت نفسه، يساعد 
نظامEvasive Steering Assist السائق 
السيارات  مع  االصطدام  جتنب  يف 
خالل  من  أمامه  املتوقفة  أو  األبطأ 
للسائق  يسمح  مما  التوجيه،  تعزيز 
عندما  بسهولة  بالسيارة  التحكم 
بالفرملة  االصطدام  جتنب  ميكن  ال 

وحدها.
متتد أنظمة نافيغيتور الذكية أيضًا إىل 
املصابيح األمامية، حيث توفر إمكانية 
التحكم بسطوع الضوء العالي أقصى 
قدر من اإلضاءة يف حاالت اإلضاءة 
التبديل  املنخفضة، وذلك من خالل 
بناًء  واملنخفض  العالي  الضوء  بني 

على شدة الضوء أمام السيارة.
تقدم نافيجيتور اجلديدة أيضًا العديد 
من التجهيزات اإلضافية االختيارية، 
وأبرزها مثبت السرعة التكيفي مع 
واليت   ،»Stop-And-Go« ميزة 
خالل  أسهل  القيادة  جتربة  جتعل 
يف  واملسائية  الصباحية  التنقالت 
السماح  خالل  من  الذروة  ساعات 
واملسافة  السرعة  بضبط  للسائق 
ويف  عليها.  واحلفاظ  يريدها  اليت 
الوقت نفسه، سينبه نظام التحذير 
دعم  مع  االصطدام  من  السائق 
وضوء  جرس  بإصدار  الفرامل 
السيارة  استشعرت  إذا  حتذيري 
نظام  ويضيف  وشيك،  باصطدام 
للفرامل  حساسية  الفرامل  مساعد 

لزيادة االستجابة.
ويسهل دليل املالك الرقمي واملزود 
الكلمات  على  اعتمادًا  البحث  مبيزة 
املعلومات  على  العثور  املفتاحية 
حول  ملعرفتها  السائق  حيتاج  اليت 
وميزاتها  نافيغيتور  لينكون  سيارة 
أكثر من أي وقت مضى، بينما تتيح 
 Androidو Apple CarPlay تطبيقات
 Apple Music إىل  الوصول   Auto
واملساعدة الشخصية Siri )إلرسال 
واستالمها(  النصية  الرسائل 
بقاء  يضمن  مما   ،Google وخرائط 
بهواتفهم  اتصال  على  السائقني 
دون احلاجة إىل إبعاد تركيزهم عن 

الطريق.
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 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
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لرتين  أي  يوميًا  املاء  من  أكواب   8 بشرب  التوصية  أن  يبدو 
تقريبًا، ليست صحيحة متامًا، على األقل هي أكثر مما يستطيع 

كثري من البشر االلتزام به كل يوم.
فوفقًا لدراسة جديدة، فإن الكثري من الناس ال حيتاجون إال إىل 
1.5 لـ1.8 لرت يوميًا، أي أقل من اللرتين املوصى بها عادة، وفق 

ما ذكرته صحيفة الغارديان الربيطانية.
»غري مدعومة علميًا«

وقال يوسوكي يامادا من املعهد الوطين لالبتكار الطيب احليوي، 
والصحة والتغذية يف اليابان، وأحد املؤلفني األوائل هلذا البحث 
إن »التوصية احلالية )أي شرب 8 أكواب( غري مدعومة علميًا 
على اإلطالق«، مضيفًا أن »معظم العلماء ليسوا متأكدين من 

مصدر هذه التوصية«.
التقديرات  أن  الربيطانية،  الصحيفة  املشكالت، حبسب  إحدى 
السابقة الحتياجات اإلنسان من املاء تتجاهل أن غذاءنا حيتوى 
إمجالي  من  كبرية  بنسبة  يساهم  أن  ميكن  الذي  املاء  على 

استهالكنا.
كما أوضح يامادا أنه »إذا كنت تأكل فقط اخلبز والبيض، فلن 
إذا كنت تأكل  الطعام. لكن  الكثري من املاء من  حتصل على 
فيمكنك  واألرز،  واملعكرونة  واألمساك  واخلضراوات  اللحوم 

احلصول على حوالي %50 من احتياجات اجلسم املائية«.
املناخات احلارة والرطبة

إىل ذلك قيمت الدراسة، اليت ُنشرت يف جملة Science، كمية 
املياه اليت يتناوهلا 5 آالف و604 أشخاص ترتاوح أعمارهم بني 

8 أيام و96 عامًا من 23 دولة.
احلارة  املناخات  يعيشون يف  الذين  أن  الدراسة كشفت  لكن 
والنساء  الرياضيني  وكذلك  عالية  ارتفاعات  وعلى  والرطبة 

احلوامل واملرضعات حباجة إىل شرب املزيد من املاء.
كذلك الحظت أن الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني 20 و 35 
4.2 لرت  »دوران« مياه يف اجلسم مبتوسط  عامًا لديهم معّدل 
يف اليوم. وقد اخنفض هذا مع تقدم العمر مبتوسط 2.5 لرت 
يوميًا للرجال يف التسعينيات من العمر، وهذا يعتمد بالطبع على 

الطاقة اليت يبذهلا اجلسم.
أما عند النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 20 و 40 عامًا فكان 
معدل »دوران« املياه يف اجلسم 3.3 لرت، وينخفض إىل 2.5 لرت 

عند بلوغ سن 90 عامًا.
صاحلة للشرب

بدوره، أوضح الربوفيسور جون سبيكمان من جامعة أبردين وهو 
مؤلف مشارك يف البحث أن »هذه الدراسة تظهر أن االقرتاح 
الشائع بشرب 8 أكواب من املاء - أو حوالي لرتين يوميًا - رمبا 

يكون مرتفعًا جدَا بالنسبة ملعظم األشخاص«.
ويف حني ليس هناك ضرر واضح من شرب كميات أعلى من 
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خدعونا بضرورة شرب 8 أكواب ماء يومياً.. دراسة علمية توضح

وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية، على أول دواء ميكن أن يؤخر 
.)T1D( تطور مرض السكري من النوع األول

مشاكل   )Tzield أو   Teplizumab( »تيبليزوماب«  عقار  ويستهدف 
املناعة الذاتية اليت تسبب املرض، بدال من أعراضه، ما جيعل الدواء 

يغري قواعد اللعبة.
ويقول اخلرباء إن »تيبليزوماب« هو نوع من العالج املناعي الذي 
من  بدال  السكري  ملرض  اجلذري  السبب  معاجلة  خالل  من  يعمل 

أعراضه فقط.
اليت  البنكرياس  خاليا  مهامجة  بعدم  املناعي  اجلهاز  الدواء  وخيرب 
تنتج اإلنسولني. وهذا ضروري للتحكم يف مستويات الغلوكوز يف 

الدم.
ويف مرض السكري من النوع األول، يصبح البنكرياس غري قادر 
على إنتاج اإلنسولني، لذلك يتعني على الناس حقنه للحفاظ على 

مستويات السكر يف الدم ثابتة.
وتتمثل أعراض داء السكري، بالشعور بالعطش الشديد، والتبول 
أكثر من املعتاد، وفقدان الوزن دون احملاولة، والتعب الشديد، 

وميكن أن تظهر األعراض بسرعة، خاصة عند األطفال.
النوع األول يهدد  ُترك دون عالج، فإن مرض السكري من  وإذا 

احلياة.
يف  السكري  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  أسكيو،  كريس  وقال 
اململكة املتحدة: »تعد املوافقة على عقار تيبليزوماب يف الواليات 
املتحدة بداية حتول مزلزل يف كيفية عالج مرض السكري من النوع 
األول. وعلى مدى 100 عام، اعتمد املصابون بداء السكري من النوع 
األول على اإلنسولني لعالج احلالة، ويعين قرار اليوم أنه ألول مرة، 
ميكن معاجلة السبب اجلذري للحالة - هجوم اجلهاز املناعي - واحتمال 
اإلصابة مبرض السكري من النوع األول يتأخر ملدة تصل إىل ثالث 

سنوات«.
زيادة  أمام  الباب  الضخم  االخرتاق  يفتح هذا  أن  »نأمل  وأضاف: 
أكثر فاعلية لعالج هذه  مناعية  لتطوير عالجات  البحثي،  االستثمار 
احلالة. وميثل اليوم حلظة مهمة يف تاريخ مرض السكري من النوع 
األول، وواحدة من شأنها تشكيل املستقبل - تدفعنا إىل اقرتاب 
اليوم الذي ميكن فيه الوقاية من مرض السكري من النوع األول 

أو عالجه متاما«.
إن  الدواء،  مولت جتربة  اليت  الرحبية،  غري   JDRF مؤسسة  وقالت 
»تيبليزوماب« لديه أيضا القدرة على إبطاء تقدم املرض على املدى 

الطويل.
وأشارت كارين أدينتون، الرئيسة التنفيذية ملؤسسة JDRF اخلريية: 
»ميتلك العامل اآلن عقارا أثبت فعاليته يف معاجلة األسباب اجلذرية 
ملرض السكري من النوع األول، ما يؤخر ظهور احلالة ويبطئ تقدم 

املرض.

»حتول مزلزل« يف عالج داء السكري
 املوافقة على أول دواء يف العامل 
يؤخر ظهور النوع األول من املرض

املياه، إال أن الصحيفة الربيطانية تقول إن احلصول على مياه 
صاحلة للشرب قد يكون مكلفًا، هذه األيام.

يكتظ تطبيق »تيك توك« بالعديد من مقاطع الفيديو اليت يدعي 
أصحابها أنها صحية، بينما حيذر منها األطباء، ومن أبرزها شرب 
يف  الثوم  ووضع  الربوتني،  مسحوق  وتناول  الشيا  بذور  ماء 

األنف.
ذي  التطبيق  هذا  عرب  جديد  تريند  انتشر  األخرية،  اآلونة  ويف 
الشعبية واسعة النطاق، وهو »كشط اللسان«، ودعمه عدد كبري 

من أطباء األسنان، مشريين إىل أنه يعزز صحة الفم واألسنان.
ما هو كشط اللسان؟

صغرية  آلة  استخدام  على  الصحي  الرتيند  هذا  ينطوي  فيما 
مصنوعة من النحاس أو الفوالذ أو البالستيك املقوى، تأتي على 
شكل احلرف U، يتم متريرها على سطح اللسان من اخللف باجتاه 
األمام، 4 أو 5 مرات بضغط خفيف، بعد تنظيف األسنان بالفرشاة 

واخليط.
وحول فاعلية هذه الطريقة يف تعزيز صحة الفم واألسنان، أكد 
طبيب األسنان الدكتور سانديب باتيل أنها تقضي على البكترييا 
املسببة لرائحة الفم الكريهة، وحتمي من التهابات اللثة وجتويفها، 

حسب ما جاء يف صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.
عن  البيضاء  الطبقة  إزالة  على  الطريقة  هذه  تعتمد  ذلك،  إىل 
اللسان، واليت تعترب تراكم للبكترييا واخلاليا امليتة، إذ حيتوي 

اللسان على أكثر من 200 نوع خمتلف من البكترييا.
يف حني أن معظمها جيد، فإن هناك أنواعا أخرى ميكن أن تتسبب 

باإلصابة بأمراض اللثة وتسوس األسنان حال تراكمها.
أنها  بالرتو، كشفت  الشهرية غوينيث  األمريكية  املمثلة  وكانت 
تبدأ يومها بـ »كشط اللسان«، مشرية إىل أنها عادة صحية جيب 

على اجلميع ممارستها.
ال تغين عن تنظيف األسنان بالفرشاة

من جانبه، قال متحدث باسم مجعية طب األسنان الربيطانية إنه ال 
ينصح بكشط اللسان بشكل يومي، مضيفًا أن هذه العادة ال تغين 
املعجون،  باستخدام  يوميا  مرتني  بالفرشاة  األسنان  تنظيف  عن 
كما أنها ال حتمي من ضرر تناول األطعمة واملشروبات السكرية.

 Dental Wellness ليندا غرينوال، مؤسسة  الدكتورة  أكدت  بينما 
لتنظيف  أسنان  فرشاة  باستخدام  املرضى  تنصح  أنها   ،Trust
ألسنتهم كون معظم عوامل رائحة الفم الكريهة تكمن يف اللسان، 

لذا فإن تنظيفه أمر ضروري.
بالفرشاة مرتني يف  أن تنظيف األسنان  وشددت غرينوال على 
اليوم على األقل أمر ضروري، الفتة إىل أن استخدام اخليط يوميا 

وزيارة طبيب األسنان بانتظام أمران يف غاية األهمية.
روتني احلفاظ على نظافة الفم

يف املقابل أشار دكتور باتيل إىل أن عملية كشط اللسان تعد 
اجتاها جديدا من املرجح أن حيظى بشعبية واسعة يف عام 2023، 
ومن الواضح أنه يشق اآلن طريقه ليتصدر الرتيند ويصبح خطوة 

أساسية يف روتني نظافة الفم.
بأهمية  اللسان« ليس  »كشط  أن  الرغم من  أنه وعلى  وأضاف 
تنظيف األسنان بالفرشاة واخليط، إال أنه ميكن إضافته إىل روتني 
احلفاظ على نظافة الفم، فبينما يستخدم البعض فرشاة األسنان 
أو غسول الفم لتنظيف اللسان يكون كشط اللسان مرتني يوميًا 

أيضًا أمر مفيد.

تريند »كشط اللسان«.. هل حقاً يفيد 
صحة الفم واألسنان؟
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Matthew Guy will step 
down as leader of the Vic-
torian Liberal Party after 
leading the Coalition to a 
second resounding elec-
tion loss.
Mr Guy has announced he 
will not recontest the lead-
ership after Labor won a 
third consecutive term in 
government on Saturday 
night.
Daniel Andrews has se-
cured a historic third term 
as premier, with Labor on 
track to retain a comfort-
able majority in the lower 
house.
Mr Guy issued a statement 
on Sunday morning say-
ing a new Liberal leader 
would be chosen once the 
election results were fina-
lised.
“As soon as it is clearer 
which Liberal Party can-
didates will form the next 
parliamentary party room, 
I will call them together to 
elect their new leadership 
team,” he said.
“I will not be a candidate 
for the position of leader.”
Mr Guy said the “respect-
able” statewide two party 
preferred swing to the 
Coalition of 3-4 per cent 
was most profound in the 
swings to the Liberal Par-
ty in Melbourne’s north 
and west.
“This represents a huge 
future electoral opportu-
nity for the Liberal Party,” 
he said.
Mr Guy congratulated the 
Labor party on its win.
 “I want to put on record 
my deep appreciation to 
all the Liberal and Nation-
al Party candidates, their 
campaign teams and vol-

unteers for the tireless 
work they have done, 
particularly over recent 
weeks,” he said.
Mr Guy also lost the 2018 
state election to Mr An-
drews and Labor.
He conceded defeat in 
this year’s election short-
ly before 11pm on Sat-
urday night, telling sup-
porters he had called Mr 
Andrews to congratulate 
him.
“I hope that the Labor 
Party, who will form the 
government, will heed 
that message and will 
have a change in style, 
a change in attitude,” Mr 
Guy said.
“We respect the right of 
Victorians to choose their 
government.
“We say to each and ev-
ery Victorian, the choice 
is yours and we respect 
that. We expect to, as 
you’d expect, hold the 
government over the next 
term to account.”
With nearly 70 per cent 
of the vote counted after 
midday on Sunday, Labor 
had won 50 seats in the 
lower house of Victorian 
parliament and was likely 
to win six more, accord-
ing to the ABC.
The Liberals had won 25 
seats, including regaining 
Nepean from the Labor.
Labor has also lost the 
seat of Hawthorn, where 
the contest between Lib-
eral candidate John Pe-
sutto and teal indepen-
dent Melissa Lowe has 
come down to the wire.
The Nationals fared better 
than the Liberals, picking 
up three regional seats.

Matthew Guy to step down as 
Liberal leader after Victorian 
election loss
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Matthew Guy will step down after his defeat to Daniel Andrews. Picture: 
David Caird Victorious Premier Dan 

Andrews has revealed 
the surprising way he 
celebrated the landslide 
win for the Labor Party 
after a nail-biting cam-
paign.
Premier Dan Andrews 
has revealed the surpris-
ing way he celebrated 
after watching the num-
bers tick over on election 
night to reveal a land-
slide win to the Victorian 
Labor Party.
The Labor Party was 
victorious in 52 elector-
ate seats as of Sunday 
morning, with Premier 
Andrews retaining his 
position of Premier for 
the third consecutive 
run.
Speaking to reporters, 
Mr Andrews detailed the 
quiet celebrations that 
kicked off back at home 
after he wrapped up his 
victory speech on Satur-
day night. 
“I went home with family 
and friends and senior 
staff and had a couple of 
glasses of wine,” Mr An-
drews said. 
“Did you get on the 
beers?” one journalist 
probed.
“I did not get on the beers 
but many others did,” Mr 
Andrews replied with a 
smirk on his face.
“Which I thoroughly en-
dorse because we’re 
back – Victoria’s open.” 
Premier Andrews gained 
global attention during 
the early days of the pan-
demic when he said in a 
press conference that it 
was not appropriate for 
Victorians to “have all 
their mates around” to 

“get on the beers”. 
The Victorian Premier 
made his victory speech 
in the seat of Mulgrave 
after 11pm on Saturday 
night joined on stage by 
his wife Cath and their 
three children.
 “We will deliver every 
part of a positive plan to 
benefit each and every 
Victorian committee mat-
ter how you voted – about 
how you voted given the 
better your views and 
opinions. That is what 
our job is,” Mr Andrews 
said.
“We will deliver every 
part of a positive plan 
to benefit each and ev-
ery Victorian committee 
matter how you voted – 
about how you voted giv-
en the better your views 
and opinions.
“That is what our job is. 
We take our responsibili-
ty seriously. Because La-
bor does what matters.”
Opposition leader Mat-
thew Guy conceded de-
feat shortly before 11pm 
and said he had called Mr 
Andrews to congratulate 
him.
“I hope that the Labor 
Party, who will form the 
government, will heed 
that message and will 
have a change in style, 
a change in attitude,” Mr 
Guy said.
“We respect the right 
of Victorians to choose 
their government.
“We say to each and ev-
ery Victorian, the choice 
is yours and we respect 
that. We except to, ask 
you’d expect, to hold 
the government over the 
next term to account.

Dan Andrews reveals how he 
celebrated historic third win 
in Victorian election

Mr Andrews made his victory speech on Saturday night. Picture: Jake 
Nowakowski

Philip Lowe has made a 
stunning apology to Austra-
lians who took out a mort-
gage after advice from the 
Reserve Bank.
Reserve Bank governor 
Philip Lowe has apologised 
to Australians who may re-
gret taking out a home loan 
off the back of guidance that 
interest rates would remain 
unchanged until 2024. 
Appearing before a Senate 
estimates hearing on Mon-
day morning, Dr Lowe said 
it was “regrettable” that the 
RBA did not make it clear 
the commentary was con-
ditional on the state of the 
economy. 
“I’m sorry that people lis-
tened to what we said and 
then acted on that and now 
find themselves in a position 
they don’t want to be in,” he 
said.
“Looking back, we would 
have chosen different lan-
guage. People did not hear 
the caveats. I thought it was 
clear … but the community 
didn’t think it was clear. Well, 
they thought it was clear we 
weren’t raising rates until 
2024. That’s a failure on our 
part.”
Dr Lowe has come under fire 
for saying as late as Novem-
ber last year that the bank 
was likely to hold the cash 
rate steady at a record low 
rates.
Since May, the cash rate has 
rapidly increased from 0.1 
per cent to 2.85 per cent. 
Another rate rise is expect-
ed when the central bank’s 
board meets next week. 
Following his apology, Prime 
Minister Anthony Albanese 
told reporters in Canberra 
he still had confidence in the 
RBA governor. 
During the hearing, Dr Lowe 
defended his actions, tell-
ing the committee that when 

he made the comments, the 
economy was facing “dark 
times” and inflation was un-
likely to pick up quickly.
He noted fears of unemploy-
ment hitting 15 per cent and 
“a generation of young kids” 
being locked out of the job 
market. 
But the economy rebounded 
quicker than the RBA ex-
pected and Dr Lowe con-
ceded the bank and the gov-
ernment had “probably over 
insured” against Covid. 
Since then, the lift in housing 
construction costs, petrol 
prices and Russia’s invasion 
on Ukraine has contributed 
to inflation reaching a 32-
year high of 7.3 per cent. 
Dr Lowe suggested inflation 
would decrease naturally 
over the next two years after 
peaking at 8 per cent later 
this year. 
The governor said while he 
wanted real wages to in-
crease, he warned that if it 
were to occur now it would 
only fuel inflation and lead 
to higher interest rates. 
“I understand this is really 
hard message … inflation’s 8 
(per cent), wages, maybe 3 
or 4 (per cent)” he said. 
“So your real wage is actu-
ally declining this year and 
that’s a hard message for 
everyone, but the alternative 
is even more difficult.”
Asked directly if he believed, 
as he has warned in the 
past, Australia could face 
a 1970s wage price spiral 
should wages rise with in-
flation, Dr Lowe said he was 
simply drawing attention to 
the “risk”. 
“I know its a very unpleasant 
message,” he said. 
“I am not concerned it’s go-
ing to happen. We are not 
forecasting it’s going to hap-
pen, but I am saying if it did, 
it would be difficult.”

Reserve Bank chief Philip 
Lowe ‘sorry’ for interest 
rate call

RBA governor Philip Lowe has apologised to thousands of Australians. 
Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage
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NSW Treasurer and En-
ergy Minister Matt Kean 
has demanded the Alba-
nese government deliver 
a fix for soaring electricity 
prices and slammed what 
he says is a long and un-
justified delay to the pow-
er price crisis spurred by 
a global shortage of gas 
and coal.
“They’ve been [the Alba-
nese government] con-
sulting for two months and 
all they’ve come up with is 
an excuse,” he said.
Kean said the federal gov-
ernment had pledged to 
release a solution before 
the end of this year, and 
the design of the national 
electricity market meant a 
national solution was re-
quired – not state-by-state 

measures.
“Rather than passing the 
buck to the states, this is 
a national problem that 
requires a national solu-
tion.”
Kean added that he’d re-
ceived legal advice that 
the federal government 
had powers to impose 
price controls in NSW, 
and they must be applied 
to both gas and coal.
“The Commonwealth is 
suggesting that they’ll 
only cap the price of gas. 
Now, in NSW and Queen-
sland, coal sets the price 
for electricity 50 per cent 
of the time.
“So if they cap gas prices, 
that’s not going to see 
lower bills in NSW and 
Queensland.”

NSW treasurer slams Albanese 
government over power prices 

A 32-year-old woman 
who’s not yet officially 
elected to Victorian par-
liament could soon take 
the Liberals’ second top 
job.
A fresh political face 
could be the next deputy 
leader of the Victorian 
Liberals after the party’s 
disastrous election re-
sult.
Jess Wilson, 32, is ex-
pected to win the seat 
of Kew, after embattled 
former member Tim 
Smith’s resignation, and 
has a narrow lead over 
her “teal” opponent So-
phie Torney. 
The leafy area, in Mel-
bourne’s inner east, is 
within Kooyong, which 
teal Monique Ryan won 
from former treasurer 
Josh Frydenberg in the 
federal election.
Ms Wilson has spent 
her career traversing the 
worlds of law, finance 
and government and 
worked as a staffer for 
Mr Frydenberg before 
her run towards state 
politics. 
She is expected to nar-
rowly beat Ms Torney 
and keep Kew, the pre-
viously blue-ribbon safe 
seat, within the party’s 
count.
More than 72 per cent 
of the vote has been 
counted, with Ms Wilson 
receiving 18,584 votes 
compared with Ms Tor-
ney’s 16,460.
Despite not yet being of-
ficially elected, Ms Wil-
son has been reportedly 
tapped on the shoulder 
by several senior fig-

ures to enter the race to 
be the Liberals’ deputy 
leader. 
She would likely be up 
against rural MP Roma 
Britnell, who is also said 
to be interested in tak-
ing over from narrowly 
re-elected Caulfield MP 
David Southwick. 
It comes after a disas-
trous election result for 
the Liberals, with the 
party so far securing 
just 25 seats compared 
with the 27 held over the 
past government cycle. 
Leader Matthew Guy 
stood down from his po-
sition on Sunday morn-
ing, saying it would be 
filled once it was clear 
who “will form the next 
parliamentary party 
room”. 
Mr Smith, who an-
nounced his departure 
after a car crash and 
drink-driving conviction, 
had some harsh words 
for his ex-colleagues on 
election night.
“The entire parliamen-
tary leadership team 
should follow him out 
the door too,” he tweet-
ed.
Mr Smith expanded this 
position on Sky News, 
saying he has “abso-
lutely no idea” who will 
be the next Liberal lead-
er and “that’s part of the 
problem”. 
Among those likely in-
terested in the top job 
are returning Hawthorn 
MP John Pesutto, Ryan 
Smith, Richard Riordan 
and Brad Battin, who 
ran for the leadership 
last year. 

Liberal newcomer Jess 
Wilson, 32, ‘encouraged’ 
to run for deputy leader

Jess Wilson is likely to win the seat of Kew. Picture: Facebook

The government is poised 
to impose a controversial 
restriction on the cost 
of energy production as 
power bills keep going 
up.
The federal government 
is poised to introduce re-
strictions on the cost of 
gas in an effort to put the 
brakes on skyrocketing 
power bills. 
Consumers and unions 
have been urgently call-

ing on the government to 
act as households strug-
gle with rising costs and 
workplaces threaten to let 
go of workers due to their 
own higher bills. 
The government is likely 
to impose a cap on whole-
sale gas prices at a figure 
close to $12 a gigajoule, 
as well as demand that 
gas companies provide 
a guaranteed supply and 
enforce a mandatory code 

Federal government tipped to cap power prices

Return and Earn is cel-
ebrating five years of its 
wildly popular recycling 
scheme, with the people 
of NSW returning more 
than eight billion contain-
ers and reducing drink 
container litter volume by 
52 per cent since it was 
introduced by the NSW 
Government in 2017.
Minister for Environment 
James Griffin said this sig-
nificant milestone demon-
strates just how passion-
ate the people of NSW are 
about turning their trash 
into treasure.
“While Return and Earn is 
only five years old, it has 
already achieved huge 
success, with more than 
eight billion containers 
returned in the last five 
years,” Mr Griffin said.
“It has delivered a mas-
sive 755,000 tonnes of 
additional material for re-
cycling already, helping 
remove these containers 
from becoming landfill or 
litter.
“The NSW Government’s 
Return and Earn scheme 
has kick-started the circu-
lar economy in NSW, giv-
ing what were some of our 
most littered items a new 
life as new food and bev-
erage packaging.
“The incredibly popular 
scheme has seen more 
than $800 million in re-
funds into the pockets of 
people in NSW, and deliv-
ered more than $40 million 
in donations to charities 

and community groups.
“I’ll be celebrating the fifth 
birthday by raising a can 
of lemonade to celebrate 
the amazing efforts of 
the dedicated Return and 
Earners.”
More than 600 return 
points are available 
across NSW, with more re-
turn points, including new 
smaller ‘shop-front’ style 
return points called ‘Re-
turn and Earn Express’, 
on the way.
Return and Earn is a part-
nership between the NSW 
Government, scheme 
coordinator Exchange 
for Change and network 
operator TOMRA Clean-
away.
In October, the NSW Gov-
ernment announced a pro-
posal to expand Return 
and Earn to include even 
more types of beverage 
containers, such as wine 
and spirits bottles.
This would result in an 
additional 400 million 
eligible bottles recycled 
each year, including 233 
million glass bottles.
The scheme expansion 
would boost recycling 
rates, reduce landfill, and 
supercharge our push to-
wards a circular economy 
in NSW.
Public consultation on 
the plans closes on 2 De-
cember 2022, for more 
information visit https://
yoursay.epa.nsw.gov.au/
driving-nsws-circular-
economy

8 BILLION REASONS TO CEL-
EBRATE FIVE YEARS OF RE-
TURN AND EARN

of conduct, the ABC re-
ports.
Price capping was one 
option considered by the 
government, according to 
Resources Minister Mad-
eleine King. 
“We have analysis being 
done on this right now,” 
Ms King said. 
The Australian Workers 
Union is calling for a low-
er price cap as consumers 
and businesses struggle 
with rising costs. 
“A price cap of $8 to $10 a 
gigajoule would still allow 
this handful of gas export-
ers to make mega profits. 
But it would also mean 
that thousands of manu-
facturing workers get to 
keep their jobs in 2023,” 
AWU national secretary 
Daniel Walton said. 
“I understand it’s uncom-
fortable for the govern-
ment to intervene in the 
market, but you know 
what’s going to be more 
uncomfortable? The foot-
age of hundreds of work-
ers filing out of a factory 
that’s closed down due 
to stratospheric energy 
prices.”
Power prices are set to 
rise by 56 per cent over 

the next two years ac-
cording to forecasting in 
the federal budget. 
Ms King said that the AWU 
“makes a good point” on 
the historic price of gas. 
“Gas and coal are going 
up way too fast for our 
economy to withstand if 
they remain unchecked,” 
she said. 
The “break-even” cost of 
gas was estimated to be 
$3.50, according to what 
Origin Energy told share-
holders in August, how-
ever there are reports of 
contracts being offered by 
gas companies at many 
more times the cost.
“The cost of production 
for gas producers hasn‘t 
changed. They should be 
able to enjoy the good 
times, but not to a degree 
that puts our whole manu-
facturing sector at risk,” 
Mr Walton said. 
“They‘ve done extremely 
well from Australia, so 
they shouldn’t whine too 
much about being forced 
to make small conces-
sions in the national in-
terest. If they continue 
to bluster and threaten 
the federal government 
should ignore them.”
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Workplace Relations Min-
ister Tony Burke says 
urgent action is needed 
to address the incurable 
dust disease silicosis fol-
lowing calls by the con-
struction union to ban en-
gineered stone.
Introducing workplace 
health and safety legisla-
tion that ends employers’ 
ability to take out insur-
ance against workers’ 
deaths, Burke said it was 
unacceptable that Austra-
lians faced the occupa-
tional hazard of the poten-
tially fatal lung disease in 
2022.
“Urgent action is needed 
to protect workers from 
future harm and to sup-
port those who have al-
ready been failed,” Burke 
said in parliament.
“This government hears 
the calls for urgent reform. 
We are committed to get-
ting national traction on 
this issue.”
The Construction, Forest-
ry, Maritime, Mining and 
Energy Union announced 
last week it would ban the 
use of engineered stone 
if the federal government 
failed to do so by 2024, la-
belling the material often 
used for kitchen bench-
tops the “asbestos of the 
2020s”.
Manufacturer Caesarstone 
and the Master Builders 
Association have been 
contacted for comment.
The union said Curtin 
University modelling esti-
mated 10,000 Australian 
workers would develop 
lung cancer and up to 
103,000 would be diag-
nosed with silicosis – 
where inflammation and 
scarring in the lungs lead 
to reduced oxygen intake 
– as a result of their cur-
rent exposure to silica 
dust at work.
Engineered stone is com-
monly used in bench-
tops as it is cheaper than 
marble. Dry cutting of 
the stone was banned in 
Queensland in 2018, Vic-
toria in 2019 and NSW in 
2020 to help prevent the 
inhalation of silica dust.
The National Dust Disease 
Taskforce reported in July 
2021 almost a quarter of 

engineered stone workers 
who had been in the in-
dustry since before 2018 
were suffering from sili-
cosis or other silica dust-
related diseases.
The former government 
agreed with the taskforce 
in March that “further de-
cisive action is required to 
better protect workers”.
In his second-reading 
speech on the govern-
ment’s Work Health and 
Safety Amendment bill, 
Burke said the legisla-
tion would be expanded 
to include negligence as a 
fault element in workplace 
incidents, adding the “bar 
for conviction is currently 
set way too high”.
“This change means that 
both reckless and grossly 
negligent employers who 
expose workers to serious 
risks will face the most se-
rious consequences and 
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penalties,” Burke said.
The bill also prevents an 
operator penalised for a 
workplace incident from 
being indemnified by in-
surance.
“The penalties in the act 
are there as a deterrent,” 
Burke said. “Allowing 
companies to take out 
insurance against these 
penalties makes work-
place injuries just another 
cost of doing business.”
He said prohibiting such 
insurance forced busi-
nesses to take their work 
health and safety duties 
more seriously.
“No longer will a statutory 
penalty be just another 
line on a balance sheet 
that an employer can re-
cover from their insur-
ance. While a family mem-
ber has lost a loved one 
in a workplace fatality,” 
Burke said.

Urgent action needed to protect workers from 
silicosis: Burke

Fasten your seatbelt and 
prepare for take-off. You’re 
going on a journey through 
time and space at the Casula 
Powerhouse Arts Centre’s 
(CPAC) exploration of flight 
from 21 January to 11 June 
2023.  
There are sky high thrills 
for children, designers, art-
ists and art enthusiasts as 
‘Flight’ discusses and de-
constructs air travel, includ-
ing a look at the new inter-
national Nancy Bird Walton 
Airport and Aerotropolis at 
Badgerys Creek. 
“It’s a chance of a lifetime to 
look at air travel from a fas-
cinating new perspective,” 
said Liverpool Mayor Ned 
Mannoun.  
“This exhibition is a perfect 
opportunity to re-engage 
with the idea of flight after 
the unprecedented break 
caused by the pandemic. 
“And as we eagerly await 
the 2026 arrival of the West-
ern Sydney International 
airport named after Nancy 
Bird Walton, we can take an 
in-depth look at the history, 
future, culture and impact of 
aviation.”   
The centrepiece of the proj-
ect is the blockbuster exhi-
bition featuring major new 
artworks by established 
Australian and local artists, 
specially commissioned by 
CPAC.  
‘Flight’ also features signifi-
cant pieces from the Muse-
um of Applied Arts and Sci-
ence, including models of 
aircraft, Nancy Bird Walton 
Collection pieces and the 
famous 42 Barbie and Ken 
Dolls collection dressed in 
replicas of Qantas uniforms 
from across the decades.   
Accompanying the six-
month exhibition is an am-
bitious suite of public pro-
grams, films, kids activities, 
fun days, reimagined ‘in-
flight’ dining and workshops 
guided by local experts and 
creatives to create deep 
engagement with Flight’s 
themes. 
Taking off on 21 January 
2023 at 2pm at a launch by 
Hon Ben Franklin MLC, NSW 
Minister for the Arts and Liv-
erpool Mayor Ned Mannoun, 
‘Flight’ is simultaneously 
celebratory and critical, ex-
cited about the return of 

flight yet concerned about 
its ongoing impact on the 
environment. It will also be 
an opportunity to critically 
engage with the impact of 
the airport and surrounding 
redevelopments.  
Exhibition details 
Flight | 21 January 2022 
– 27 February 2022  | Free 
entry 
Launch | 21 January 2022 – 
2pm 
Website: www.casulapow-
erhouse.com/casula-power-
house-exhibitions/flight   

Media Contact: Craig Donar-
ski CPAC Director - 0439 
410 378 

Exhibition external program/
resource partners   
-  Museum of Applied Arts & 
Sciences   
-  Western Sydney Univer-
sity     
-  UNSW Art & Design  
‘Flight’ will feature the fol-
lowing artists:  
Isabel & Alfredo Aquilizan 
– installation inviting audi-
ences to create imaginative 
aeroplane parts out of card-
board to engage themes of 
travel, migration and jour-
ney.  
Claire Healy & Sean Cord-
eiro - major installation for 
the Turbine Hall at CPAC 
incorporating two salvaged 
aeroplane wings arranged to 
reference kite displays.  
Gandangara Local Aborigi-
nal Land Council – wall in-
stallation of boomerangs to 
form the Gandangara Map 
and to show the New Bad-
gerys Creek International 
Airport within Boundaries 
plus seven photographs by 
Rob Camiere. 
Linda Brescia – multi-media 
installation telling the sto-
ries of ‘aviatrix’ including 
Nancy Bird Walton  
Garry Trinh - his most ambi-
tious work to date – using 
skywriting to produce an 
abstract painting in the sky 
with the audience watching.  
Chris Caines – a multi-me-
dia artwork using materials 
found in Farewell to Bad-
gerys Creek archive of im-
ages and oral histories held 
by the Liverpool City Library, 
showcasing stories of the 
airport and its influence on 
the Liverpool community.  

Fei Gao – 3D open-world 
drone racing game follow-
ing a player’s rebellion 
against an urban cityscape, 
responding to drone rac-
ing subcultures and their 
approach to adapting the 
urban environment to their 
desired use of space.  
Claire Grant – a series of 
abstract landscapes in cy-
anotype and encaustic wax, 
inspired by her work as a 
flight attendant, exploring 
the aerial perspectives from 
her ‘office window’.  
Samuel Hodge – photo col-
lage installation exploring 
the theme of making con-
nections while travelling 
overseas and creating a 
sense of home in temporary 
spaces.  
Amy Perejuan-Capone – 
replica microlight aircraft 
made in collaboration with 
her father reflecting on fam-
ily memories and flight as a 
recreational activity carrying 
the potential for feelings of 
freedom, exhilaration and 
danger.  
Anna Madeleine Raupach 
– mixed media artwork ex-
ploring how the expansion 
of human networks of global 
transportation directly cor-
relates to the decline of non-
human worlds.   
EDITOR’S NOTES  
Casula Powerhouse Arts 
Centre  
The Casula Powerhouse is a 
multi-disciplinary art centre 
located on Tharawal Country 
in South West Sydney, with 
six galleries and a variety of 
permanent and temporary 
exhibitions. Casula Pow-
erhouse, which has a 321-
seat theatre, hosts a variety 
of theatre and cinematic 
shows each year by some of 
Australia’s most renowned 
companies and touring pro-
ductions. The Casula Pow-
erhouse, a proud facility of 
Liverpool City Council and 
sponsored by Arts Coun-
cil NSW, continually draws 
on the qualities of its com-
munity to create work that 
resonates with people ev-
erywhere.  

Liverpool City Council   
Media Contact:  Jenni-
fer Havilah 0421 829 913 
havilahj@liverpool.nsw.gov.
au  

Start the countdown – we’re on a ‘Flight’ to ad-
venture at the Casula Powerhouse

Climate Change and Emis-
sions Reduction Minister 
Chris Bowen has just de-
livered the first national 
annual climate change 
statement to federal parlia-
ment.
He said Australia’s annual 
greenhouse emissions flat-
lined over the past year, as 
economic activity ramps 
back up after the COVID 
downturn.
The nation pumped out 
487 million tonnes of 
greenhouse emissions in 
the year to June, about the 
same volume as the previ-
ous 12 months.
The annual statement as-
sesses progress towards 
emissions reductions tar-
gets and makes projec-
tions for future progress.
Prepared by the federal Cli-
mate Authority, the state-
ment shows the Albanese 
government has lifted fore-

cast emissions reduction 
to 40 per cent by 2030 – a 
significant jump compared 
to the former Morrison 
government, which had 
projections on tract to fall 
30 per cent by the end of 
the decade.
The Albanese government 
has legislated a target to 
cut emissions 43 per cent 
by 2030, and further action 
will be needed to boost the 
rate of reductions.
Bowen told parliament he 
is “pleased but not satis-
fied” with the Albanese 
government’s progress 
and more work is needed 
to boost emissions reduc-
tion.
“Reducing emissions by 
43 per cent is an achiev-
able but ambitious target 
and we are going to need a 
collective effort and deter-
mination across all of the 
economy to get there.”

Albanese government delivers in-
augural climate change statement

Minister for Climate Change and Energy Chris Bowen delivers the Annual Climate 
Change Statement 2022, in the House of Representatives. Credit:Alex Ellinghausen
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