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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

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 التاسع من مسرحية انتخاب 
الرئيس بـ »ال رئيس«.. تعادل بني املرشح 

ميشال معوض و»مرشح الورقة البيضاء«

»اخبار  وكالة  كشفت 
»أرقام  ان  اىل  اليوم« 
اجملّمعة  العمومية  امليزانية 
العاملة  التجارية  للمصارف 
أن  إىل  تشري  لبنان  يف 
هذه  موجودات  إمجالي 
املصارف بلغ 164.6 مليار 
نهاية  يف  أمريكي  دوالر 
وما   ،2022 األول  تشرين 
بنسبة  اخنفاًضا  يشّكل 
مليار   174.8 من   %5.8
العام  نهاية  يف  دوالر 
من   %8 وبنسبة   ،2021
يف  دوالر  مليار   178.9
األول  تشرين  نهاية 
احتساب  مّت  وقد   .2021
هذه األرقام بناًء على سعر 
للرية  الرمسي  الصرف 
مقابل  الدوالر   اللبنانية 

األمريكي«.
ان  اىل  الوكالة  واشارت 
»التسليفات للقطاع اخلاص 
بلغت 21.9 مليار دوالر يف 
نهاية تشرين األول 2022، 
بنسبة %21  باخنفاض  أي 
يف األشهر العشرة األوىل 
وبنسبة   2022 العام  من 
تشرين  نهاية  من   %25
وبلغت   .2021 األول 
التسليفات للقطاع اخلاص 

التتمة على الصفحة 4

التتمة على الصفحة 16

انرتسبت«  »ذا  أفاد موقع 
بأّن السيناتور بيين ساندرز 
التصويت  لطرح  يتوّجه 
احلرب  سلطات  قرار  على 
الذي  الشيوخ،  يف جملس 

دعم  منع  إىل  يهدف 
للحرب  املتحدة  الواليات 
اليت تقودها السعودية يف 

سيناتور أمريكي يدعو إىل التصويت 
إلنهاء دعم السعودية يف حرب اليمن

والدة إبنة »احلاكم« تفجر قنبلة خالل التحقيق معها يف فرنسا:
سالمة مسؤول عن حتويل 246 مليون دوالر من مصرف لبنان حلسابات شقيقه

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

For Saleللـبيع
A great mixed 

business (Grocery 
& Delicatessen) 
opportunity is 

available for sale in 
the heart of Auburn!

An established 
business that 

has been in the 
community for the 

past 40 years.
Business is open 7 
days a week (7am 

-10pm).
Price $$$ is 
negotiable.

Selling for family 
reasons.

For enquiry call:

0476 836 313

محل بقالة وسمانة 
للبيع يف قلب أوبرن!

تأسس منذ 40 عامًا 
معروف لدى سكان 

املنطقة
يفتح 7 أيام يف 

األسبوع (7 صباحـًا - 
10 لياًل).

السعر $$$ قابل 
للتفاوض.

البيع ألسباب عائلية.
لالتصال:

0476 836 313 

وكالة »اخبار اليوم«: إمجالي موجودات املصارف 
اللبنانية بلغ 164.6 مليار دوالر بنهاية تشرين 

األول والسحوبات النقدية ختّزن يف املنازل
مليار دوالر،   19.7 املقيم 
بنسبة  اخنفاًضا  يشكل  ما 
العام  نهاية  من   %20.8
2021 وبنسبة 23.2% من 
نهاية تشرين األول 2021. 
كما بلغ جمموع التسليفات 
املقيم  غري  اخلاص  للقطاع 

يف  دوالر  مليار   2.23
نهاية تشرين األول 2022، 
 %21.3 بنسبة  واخنفض 
 2021 العام  نهاية  من 
وبنسبة 36.7% من نهاية 

تشرين األول 2021«.
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الصحة  وزارة  أعلنت 
أمس  فجر  الفلسطينية، 
ثالثة  اسشهاد  االول، 
فلسطينيني   مواطنني 
االحتالل  قوات  برصاص 
االسرائيلي، خالل اقتحامها 

مدينة جنني وخميمها.
هم:  الثالثة  والشهداء 
احلي  من  زكارنة  صدقي 
جنني  مدينة  يف  الشرقي 
الدمج  وطارق  عاما(،   22(

استشهاد 3 فلسطينيني برصاص 
االحتالل يف جنني
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السياسة  مسؤول  كشف 
االحتاد  يف  اخلارجية 
بوريل،  جوزيب  األوروبي، 
إن  اخلميس،  األول  أمس 
احلرب الروسية يف أوكرانيا 
استنزفت خمزونات األسلحة 
أنه  وأظهرت  التكتل  لدى 

»حيوية«  لقدرات  يفتقر 
للدفاع عن حدوده.

وأضاف جوزيب بوريل خالل 
مؤمتر دفاعي يف بروكسل: 
»هذه احلرب ضد أوكرانيا 
مّثلت إنذارًا كبريًا للكثريين 

بوريل: املخزون االحتياطي لألسلحة األوروبية 
اليت يتم إرساهلا إىل أوكرانيا قد نفد
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امللك  احلرمني  خادم  وقع 
العزيز،  عبد  بن  سلمان 
شي  الصيين  والرئيس 
األول  أمس  جينبينغ، 
اخلميس، اتفاقية الشراكة 
بني  الشاملة  االسرتاتيجية 
البلدين خالل زيارة جيريها 

الرئيس الصيين للمملكة.
األنباء  وكالة  وأفادت 
العهد  ولي  أن  السعودية 
الصني  رئيس  مع  عقد 
رمسية،  مباحثات  جلسة 
استعراض  خالهلا  جرى 
أوجه الشراكة بني اململكة 

امللك سلمان والرئيس الصيين جينبينغ يوقعان 
اتفاقية الشراكة االسرتاتيجية الشاملة

أعلن رئيس جملس النواب 
شيء  »ال  ان  بري  نبيه 
وأمل  باحلوار«،  اال  حيصل 
»من اآلن اىل اخلميس يف 
)النيابية(  الكتل  رأي  أخذ 
قبل  احلوار«  يف  مجيعها 
العاشرة النتخاب  اجللسة 
للجمهورية.  رئيس 
نهاية  »قبل  بأنه  وذكر 
اجلمهورية«  والية رئيس 
حوار«  اجراء  »حياول  وهو 
انتخاب  على  لالتفاق 

الرئيس.  

بري، قبل  الرئيس  ترأس 
اجللسة  األول،  أمس  ظهر 
رئيس  النتخاب  التاسعة 
وتليت امساء  اجلمهورية، 
بعذر،  املتغيبني  النواب 
الصايغ،  سليم  وهم: 
ياسني  رميا،  ابي  سيمون 
الصادق،  وضاح  ياسني، 
بو صعب، سرتيدا  الياس 
طه  افرام،  نعمة  جعجع، 
عسريان،  علي   ، ناجي 
وملحم  بقرادونيان،  آغوب 
مواد  تليت  ثم  رياشي. 

الداخلي  والنظام  الدستور 
املتعلقة بانتخاب الرئيس.

النائب فادي كرم بالنظام: 
»أريد ان اوجه كلمة وطنية 
ينهار  البلد  وجدانية، 
مسؤولون،  كلنا  ويتفكك، 
ان  اطلب  عليك،  امتنى 
الذين  النواب  تدعو 
وان  حيضروا  ان  يغيبون 
للجمهورية  رئيسا  ننتخب 
 ، نيني للبنا ا جئ  نفا و
والية  ننجح  ان  علينا 
امتنى  انقاذية،  اصالحية 

اىل  املعركة  خنوض  ان 
ذ  نقا ا لتسم  و ها  خر آ

وطن«.
بري: »اشكر تهذيبك، أذكر 
والية فخامة  انتهاء  قبل 
وانا  اجلمهورية  رئيس 
ال  حوارا،  اجري  ان  احاول 

شيء حيصل اال باحلوار«.
احلسن:  ابو  هادي  النائب 
احلائط  اىل  »وصلنا 
امامنا  بقي  املسدود 
نستمر  ان  االول  خياران: 

التتمة على الصفحة 16

العربية السعودية ومجهورية 
واجلهود  الشعبية،  الصني 
التنسيقية املشرتكة لتعزيز 
يف  البلدين  بني  التعاون 
يتالءم  مبا  اجملاالت  خمتلف 
فرص  وحبث  رؤيتهما،  مع 
املتاحة  املوارد  استثمار 

حيقق  مبا  البلدين  كال  يف 
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سليمان فرجنيه استقبل سفري بريطانيا 
والبحث تناول شؤوناً عامة

املرده«  »تيار  رئيس  استقبل 
يف  دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
لدى  بريطانيا  سفري  بنشعي، 
لبنان هاميش كاول يف حضور 

عرجيي  روني  السابق  الوزير 
وقد  بطرس،  جون  والدكتور 
على  عامة  شؤون  تداول  جرى 

الصعيدين الوطين والدولي

النواب  جملس  رئيس  أعلن 
نبيه بري ان »ال شيء حيصل 
اآلن  »من  باحلوار«، وأمل  اال 
اىل اخلميس يف أخذ رأي الكتل 
)النيابية( مجيعها يف احلوار« 
العاشرة النتخاب  قبل اجللسة 
رئيس للجمهورية. وذكر بأنه 
والية رئيس  نهاية  »قبل 
اجلمهورية« وهو »حياول اجراء 
انتخاب  على  لالتفاق  حوار« 

الرئيس.  
بري، قبل  الرئيس  ترأس 
اجللسة  األول،  أمس  ظهر 
رئيس  النتخاب  التاسعة 
وتليت امساء  اجلمهورية، 
النواب املتغيبني بعذر، وهم: 
ابي  سيمون  الصايغ،  سليم 
رميا، ياسني ياسني، وضاح 
صعب،  بو  الياس  الصادق، 
افرام،  نعمة  جعجع،  سرتيدا 
عسريان،  علي   ، ناجي  طه 
وملحم  بقرادونيان،  آغوب 
مواد  تليت  ثم  رياشي. 
الداخلي  والنظام  الدستور 

املتعلقة بانتخاب الرئيس.
بالنظام:  كرم  فادي  النائب 
وطنية  كلمة  اوجه  ان  »أريد 
وجدانية، البلد ينهار ويتفكك، 
كلنا مسؤولون، امتنى عليك، 
اطلب ان تدعو النواب الذين 
وان  حيضروا  ان  يغيبون 
للجمهورية  رئيسا  ننتخب 
ان  علينا  ونفاجئ اللبنانيني، 
ننجح والية اصالحية انقاذية، 
امتنى ان خنوض املعركة اىل 

آخرها ولتسم انقاذ وطن«.
أذكر  تهذيبك،  »اشكر  بري: 
والية فخامة  انتهاء  قبل 
احاول  وانا  اجلمهورية  رئيس 
شيء  ال  حوارا،  اجري  ان 

حيصل اال باحلوار«.
احلسن:  ابو  هادي  النائب 
»وصلنا اىل احلائط املسدود 
بقي امامنا خياران: االول ان 
واملراوحة،  اجلمود  نستمر يف 
رئيسا  ننتخب  ان  والثاني 
جند  ان  االخر  اخليار  ونقرتع. 
مرشح  على  لنلتقي  الطريقة 
وبالطائف  باالصالح  يؤمن 
هلذا  مندرجاته.  وتطبيق 
السبب نتوجه اىل كل اعضاء 
ان  النواب والكتل  جملس 
من  )لالتفاق(.  جماال  نعطي 
هذا  نستمر يف  ان  املعيب 
ان  احلل  املستمر.  املسلسل 
والتشاور  جماال للحوار  نفتح 
واختيار  مستديرة  طاولة  على 
رئيس وفق هذه االصالحات، 
مسيئا  اصبح  املشهد  وتكرار 

الينا مجيعا«.
النائب ملحم  خلف سأل: »هل 
من عائق دستوري او بالنظام 
ان يبقى النواب داخل القاعة 
هل  اجللسة،  انتهاء  بعد  حتى 
نستطيع ان جنلس يف القاعة 

بعد اجللسة؟«.
بري: »وهل قال لك احد اننا 

يف اسرتاحة هنا؟«.
املسيح:  عبد  اديب  النائب 
 2500 تكون  اجللسة  »كلفة 
ان  جمال  هناك  هل  دوالر، 

الفرعية  للجان  جلسات  نفتح 
بعد اجللسة اليوم؟

له  بري: »اجمللس 
احلرية  وتستطيعون 

االتفاق«.
بعد ذلك، بوشر توزيع االوراق 

وبدأ االقرتاع.
النائب  نال  الفرز،  ونتيجة 
صوتا،   39 معوض  ميشال 
صوتا(،   39  ( بيضاء  ورقة 
اصوات(،   5( خليفة  عصام 
)9 اصوات(،  اجلديد«  »لبنان 
)3(، »الجل  ضاهر  بدري 
صالح  واحد،  صوت  لبنان« 
ملهب  ابو  فوزي   ،)1( حنني 
)1(، زياد بارود )1(، معوض 
بدي ضاهر )1(، التوافق )1(، 
عدد  وبلغ  ملغاة.  و4 اوراق 

املقرتعني 105.
الجلسة العاشرة الخميس

وقال الرئيس بري يف نهاية 
اجللسة: »اجللسة االخرية قبل 
احلادية  الساعة  السنة  آخر 
ظهر اخلميس  قبل  عشرة 
اىل  االن  من  وآمل  املقبل، 
الكتل  رأي  آخذ  ان  اخلميس 
مجيعها يف احلوار، اذا حصل 
واذا  حوار،  اىل  فسأحوهلا 
آخر  اىل  نذهب  ال فعندئذ 

السنة«.
مطر

مطر  ايهاب  النائب  وقال 
الدعم  »هذا  اجللسة:  بعد 
ما  معوض  ميشال  للنائب 
وحنن  فيه،  مستمرين  زلنا 
نرى ان النائب معوض مرشح 
ولكن  كفاية،  لديه  جدي 
على  الباب  نقفل  مل  حنن 
اىل  لنصل  امكان التوافق 
الوصول  يستطيع  مرشح  اي 
اذا  اجلمهورية  رئاسة  اىل 
كان لديه املواصفات نفسها 
رئيس  وضعناها. نريد  اليت 
مجهورية سياديا، جديا، وقادرا 
الطائف  اتفاق  تطبيق  على 
االهلية،  احلرب  انهى  الذي 
على  قادر  مجهورية  ورئيس 
الالزمة،  القيام باالصالحات 
ولديه خطة العادة بناء الدولة، 
الدول  مع  العالقة  يرمم  وان 
االقليمي  العربية ومع حميطنا 
العهد  خالل  تدمرت  واليت 
كثريا  نسمع  السابق،.حنن 
رئيس  حتد واي  مرشح  عن 
مجهورية جديد سيكون رئيس 
لألفرقاء  ليس  حتد، ولكن 
الرئيس  وهذا  اللبنانيني، 

لديه حتديات كبرية وعليه ان 
يقوم بواجباته االساسية. حنن 
يكون  اىل  ان  حاجة  يف 
للجمهورية  رئيس  لدينا 
منسجم جدا مع رئيس احلكومة 
املقبل. لبنان بلد دميوقراطي، 
جمراها،  الدميوقراطية  ولتأخذ 
وليس من املعقول ان يكون 
وورقة  مرشح  بني  التنافس 
تقدم  ال  وشعارات  بيضاء، 
ان  معقول  وغري  تؤخر،  وال 
لدينا  ليس  ان  كنواب  نظهر 
قرار وارادة، وكأننا منثل على 
اجلميع  من  واطلب  املسرح. 
االصطفافات  عن  االبتعاد 
لنكون  والطائفية،  املذهبية 
ونقوم  وطنيا  واحدا  صفا 

بواجباتنا«.
الحوت

احلوت:  عماد  النائب  وقال 
لالستحقاق  االول  اليوم  »من 
النيابي  »اللقاء  الرئاسي 
»االعتدال  وتكتل  املستقل« 
الوطين« كان لدينا اقتناع بأنه 
نكرر  ان  للبنان  يصح  ال 
عانيناها  طرف  رئيس  جتربة 
اىل  أعوام واوصلتنا   6 مدى 
هذا  اليه. من  اوصلتنا  ما 
ان  خيارا  اختذنا  املنطلق، 
نصوت بورقة »لبنان اجلديد« 
لنقول إن هناك معايري واضحة 
نريدها بالرئيس العتيد،  وان 
على  حريصا  رئيسا  يكون 
ولديه  االصالحية،  القوانني 
واضحة  اقتصادية  رؤية 
للخروج من هذه االزمة، قادر 
العربية،  لبنان  عزلة  يفك  ان 
والدولية  االوىل،  الدرجة  يف 
والننا  الثانية،  الدرجة  يف 
 86 هنا  برقمني  حمكومون 
و65، وجدنا ان الرسالة الثانية 
اجلديد«  »لبنان  ورقة  باختيار 
وان ال فريق قادر ان يفراض 
رئيسا على اي فريق آخر. من 
هذا املنطلق. بعد 9 جلسات، 
دينامية  هناك  ان  نرى  حنن 
ضرورية  اصبحت  تشاور 
اىل  نستطيع  الوصول  حتى 
اليت  يستويف املعايري  اسم 
نائبا   86 ويبقى  طرحناها، 
باالكثرية  لننتخبه  اجللسة  يف 
التشاور  املطلوبة. دينامية 
هذه صارت ضرورية اكثر من 
والرئيس  مضى،  وقت   اي 
بري اطلق نداء يف هذا االجتاه، 
امتنى على كل مكونات اجمللس 
هذا  اىل  لالستجابة  تبادر  ان 

بري: ال شيء حيصل اال باحلوار وسنأخذ رأي الكتل قبل جلسة 
اخلميس والنواب شددوا على احلوار والتشاور الختيار رئيس

جملس النواب أخفق للمرة التاسعة يف انتخاب رئيس للجمهورية
االمر لنصل اىل رئيس قادر 
ان يتخاطب مع كل اللبنانيني 
ويستجيب  املكونات  وكل 

للمعايري اليت وضعناها«.
 معوض

النائب ميشال معوض، قال: 
بورصة  يف  ادخل  ال  »لكي 
عدنا  واالصوات،  االمساء 
 45 اىل  وتصويت  تاييد  بني 
صالبة  يؤكد  وذلك  صوتا، 
على  تؤيدني  اليت  القاعدة 
رغم كل حماوالت االستخفاف. 
التاسعة،  اجللسة  هذه 
ان  للبنانيني  واضحا  وصار 
تعطيل  يف  يتصرف البعض 
التصويت  بعملية  او  النصاب 
يوصل  ان  يريد  االستهزائي 
وفتح  جلسات  واقفال  رسالة 
حمضر  نقفل  ملاذا  جلسات. 
اجللسة؟ هذه اجللسة التاسعة، 
صار هناك ملل وقرف واتوجه 
بالقول: اننا  اللبنانيني  اىل 
سنصمد، وهذا امللل مقصود، 
متهيدا  »يقرفونا«  لكي 
مرشح.  وفرض  الخضاعنا 
االتيان  ذلك  كل  من  اهلدف 
برئيس مجهورية. املطلوب ان 
ليس  الرتشيح  وهذا  نصمد، 
اىل  نصل  بل  املنصب  الجل 
احلل ال  وهذ  لبنان،  يف  حل 
اىل  اجلميع  بعودة  اال  يكون 
بدول  لبنان  وربط  الدولة، 

العامل العربي والعامل«.
خليل

وقال النائب علي حسن خليل: 
انتظام  حرصاء على  »حنن 
مع  السياسية  القوى  عالقات 
بعضها البعض، وال نتدخل يف 
هذا االمر، وموقفنا السياسي 

واضح«.
»جيب  قال:  احلوار،  وعن 
ال  ان  القوى  كل  تعرف  ان 
اال  ازمتنا  من  للخروج  خيار 
بالتواصل واحلوار بني بعضنا 
يعيد  ان  واملطلوب  البعض. 
كل طرف مراجعة موقفه حتى 
اعتقد  وال  احلوار.  اطالق هذا 
ان هناك اعادة متوضع الحد، 
من  هناك  كالعادة  اليوم 
اعتقد  فال  وبالتالي  يتغيب، 
مواقف  يف  تبدال  هناك  ان 

االطراف«.
سؤال:  على  ردا  وقال 
للجلسة  ابعادا  »وضعنا 
سياسي.  سياق  الوزارية يف 
كل الذين حضروا هم خارجها. 
تعاملنا مع  االقل،  على 
املسالة من موقع التعامل مع 
ضروري. وهذا  أعمال  جدول 
هذا  وعلى  لنا،  ثابت  موقف 
االساس حضرنا من دون اي 
على  واقول  سياسية.  خلفية 
تتعامل مع  اليت  القوى  كل 
هذا امللف ان تقاربه من هذه 

الزاوية«.
وختم: »كل طرف يتخذ القرار 
مازلنا  لكن  يقتنع به،  الذي 
البيضاء  الورقة  ان  نعتقد 
واجملال  الباب  فتح  هي 
منطق  وكسر  التوافق  امام 

التحدي«.

مجلس النواب خالل اجتماعه

بري عرض مع التطورات مع السفرية الفرنسية
هيل :الوضع غري ميؤوس منه 
ومتفائل مبستقبل أفضل للبنان

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
مساعد  التينة  عني  يف  الثانية 
وزير اخلارجية االمريكي السابق 
للدراسات  مركز ويلسون  مدير 
هيل  ديفيد  واشنطن  يف 
والوفد املرافق، حيث مت عرض 

للتطورات واالوضاع العامة.
بعد اللقاء حتدث هيل : »كان 
رئيس  مع  جدا  اجيابيا  لقاء 
أن  لي  النواب. وشرف  جملس 
التقيه كزيارة أوىل اىل بريوت 
كمواطن ومدير ملركز ويلسون 
يف واشنطن بعد خدمة 34 عاما 
وكما  االمريكية  اخلارجية  يف 
ويلسون  مركز  إن  معلوم  هو 
بإعداد  يقوم  مستقل  مركز  هو 
نقاشات وأحباث وتنظيم حوارات 
مفتوحة يف واشنطن حول مجلة 
قضايا دولية وأن برنامج قسم 
املركز  يف  االوسط  الشرق 
أطلق برناجما حول لبنان وحول 
والربنامج  االقتصادي  املوضوع 
السياسي وأين موقع لبنان يف 

املنطقة وكيف يبنى لبنان«.
هي  العناوين  هذه  أضاف:« 
على طاولة املركز يف واشنطن 

يف  اإلغرتاب  دور  وكذلك 
مستقبل لبنان«.

وقال : »أنا هنا اليوم لكي أمسع 
واتعلم لقد كنت هنا منذ سنة 
حيال  االسى  من  نوعا  وملست 
ان  أعلم  لكن  الوضع  جمريات 
الوضع غري ميؤوس منه. لبنان 
أجنز انتخابات نيابية وكذلك هو 
يف طور القيام بإصالحات مالية 
الدعم  ان  حيث  واقتصادية 
فور  للمساعده  جاهز  الدولي 
تتوافر  ان  إجنازها.واملطلوب 
اللبنانيني  لدى  سياسية  إرادة 
إلختاذ هذه اخلطوات الضرورية 
توافرت  ما  واذا  الثقة  العادة 
لدى  السياسية  االرادة  هذه 
اجملتمع  مع  للتعاون  اللبنانيني 
لبنان  واملؤسسات يف  الدولي 
والقطاع املالي اذا ما تضافرت 
متفائل  فأنا  اجلهود  هذه 

مبستقبل افضل للبنان«.
السفرية الفرنسية

واستقبل الرئيس بري السفرية 
غريو  آن  لبنان  يف  الفرنسية 
العامة  االوضاع  معها  وعرض  
والعالقات  املستجدات  وآخر 

الثنائية بني لبنان وفرنسا.

بري مستقبال هيل

تصريف  حكومة  رئيس  وصل 
االعمال جنيب ميقاتي مساء أمس 
اململكة  يف  الرياض  اىل  األول 
لدعوة  تلبية  السعودية،  العربية 
الشريفني  احلرمني  خادم  من 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل 
 - العربية  القمة  حلضور  سعود 
الصينية اليت تستضيفها اململكة 
من  التاسع  يف  )أمس(  اجلمعة 

كانون االول. 
اللبناني  الرمسي  الوفد  ويضم 

اخلارجية  وزير  القمة  اىل 
حبيب،  بو  عبداهلل  واملغرتبني 
اخلليل،  يوسف  املال  وزير 
وزير الصناعة جورج بوشيكيان، 
مستشار الرئيس ميقاتي الوزير 
السابق نقوال حناس،سفري لبنان 
يف اململكة فوزي كبارة، سفري 
جامعة  ولدى  مصر  يف  لبنان 
احلليب،  علي  العربية  الدول 
مجهورية  يف  لبنان  وسفرية 

الصني الشعبية ميليا جبور.

ميقاتي يف الرياض حلضور القمة العربية - الصينية 
تلبية لدعوة من خادم احلرمني

فرنجية مستقبال السفري الربيطاني
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لألمن  العامة  املديرية  أشارت 
العام، إىل أّنه »منذ فرتة، دأبت 
جهات معروفة على بث شائعات 
يزعمونه  ما  عن  كاذبة،  واخبار 
سوريني،  نازحني  تعّرض  من 
وفق  ديارهم  اىل  عادوا 
»لالعتقال  العام،  االمن  خطة 
واالخفاء واملضايقة«، وما اىل 
واضحة  ادعاءات  من  هنالك 

االهداف«.
أّن  إىل  بيان،  يف  ولفتت، 
العام  لالمن  العامة  »املديرية 
يف  انه  العام،  للرأي  تؤكد 
الدولة  فيها  تباشر  مرة  كل 
اتصاالت  باجراء  اللبنانية 
ولقاءات مع مسؤولي منظمات 
االمم املتحدة واجملتمع الدولي 
النزوح  ألزمة  حل  اجياد  بهدف 
تشكل  باتت  اليت  السوري، 
نواح  من  لبنان  على  خطرا 
سوريا  اىل  اعادتهم  عرب  عدة، 
يف  هلم  املساعدات  وتقديم 
ببعض  ُنفاجأ  السوري،  الداخل 
التواصل  ومواقع  املنظمات 
االجتماعي، بإطالق محلة منظمة 
اية  اىل  تستند  ال  ومربجمة، 
ومعطيات،  ووقائع  حقائق 
الذي  اجلهد  تفشيل  بهدف 
تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة 
تنفيذ قراراتها السيادية إلجياد 
تشكل  اليت  القضية  هلذه  حل 
اللبنانيني  على  داهما  خطرا 

والسوريني على حد سواء«.
أّن  إىل  املديرية،  وأشارت 
»هذه املنظمات تتحرك بأمساء 
خمتلفة، وفق اجندات تعمل على 
نفوس  والشك يف  اخلوف  بث 
الطوعية  العودة  النازحني حول 
من خالل رسم سيناريوهات ال 
متت اىل احلقيقة والواقع بصلة، 
اىل  االمر  بهم  وصل  حتى 
سيكون  مصريهم  »ان  القول 
اىل  العودة  قرروا  اذا  جمهوال 
هؤالء؟  يريد  فماذا  وطنهم«. 
وما هي غايتهم من هذا االعالم 
املغرض؟ وحلساب من يعملون؟ 

السوريني  ابقاء  يريدون  وهل 
خارج وطنهم نازحني؟«.

»السلوك  »هذا  أن  وذكرت 
اىل  يرقى  الذي  التهدميي«، 
لبنان  على  احلرب  مستوى 
يف  يساهم  من  كل  وترهيب 
كل  وتعطيل  العودة،  هذه 
قرار من شأنه ختفيف املعاناة 
اعادتهم  عرب  السوريني  عن 
االعباء  وختفيف  وطنهم،  اىل 
ينوء  الذي  لبنان  عن  املتنوعة 
اقتصادية  ازمة  ثقل  حتت 
ومالية  ومعيشية  واجتماعية 
وبيئية خانقة؛ لن يثين الدولة 
اللبنانية عن املضي يف تفعيل 
النازحني  اعادة  خطة  وتزخيم 
اىل  الطوعية  السوريني 

سوريا«.
تؤكد  أنها  املديرية،  وأوضحت 
العدائية،  احملاوالت  »هذه  أن 
املمنهجة واملربجمة، اليت تهدف 
الدولة  دور  اىل  االساءة  اىل 
اللبنانية وحق الشعب السوري 
يف العودة اىل ارضه، تستبطن 
احلقيقة  اىل  متت  ال  اخبارا 
بصلة، ومل تعد اهدافها خافية 
االطار،  هذا  ويف  احد.  على 
ستتابع املديرية هذا امللف مع 
الختاذ  الدولة  يف  املسؤولني 

القرارات املناسبة«.
»املديرية  أّن  على  وشددت 
املكلفة  العام،  لالمن  العامة 
من  امللف  هذا  متابعة  رمسيا 
اجل تأمني عودة آمنة وطوعية 
اىل  السوريني  للنازحني 
ديارهم، ستعمل على منع كل 
حتقيق  من  املشبوهة  اجلهات 
على  املبنّية  املؤذية،  اهدافها 
ووضعه  اللبناني  اجملتمع  هدم 
السوريني  اخوانه  مواجهة  يف 
عملية  ألكرب  تعرضوا  الذين 
تهجري من ارضهم، وستواصل 
عملها مع املعنيني يف اجملتمع 
الدولي ومع احلكومة السورية، 
املرجوة  النتائج  اىل  للوصول 

حلل هذه االزمة«.

األمن العام: كلما باشرت الدولة 
باتصاالت ولقاءات حلّل أزمة النزوح 
السوري ُنفاجأ حبملة مربجمة إلفشاهلا

 2022 االول  كـانون   10 Saturday 10 December 2022الـسبت 

األمن العام:
- سنواصل العمل مع املعنيني يف املجتمع الدولي والحكومة السورية 

للوصول إىل النتائج املرجوة لحل أزمة النازحني
لن  لبنان  على  الحرب  ملستوى  يرقى  الذي  التهديمي  السلوك    -
يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خطة إعادة النازحني الطوعية إىل 

سوريا
-  هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس 
النازحني حول العودة الطوعية من خالل رسم سيناريوهات ال تمت 

للحقيقة بصلة
نازحني  كاذبة عن تعرض  وأخبار  -  جهات معروفة تبث شائعات 

عادوا إىل سوريا وفق خطتنا لالعتقال واإلخفاء واملضايقة

أشار عضو تكتل »لبنان القوي« 
النائب غسان عطاهلل، بعد انتهاء 
النتخاب  النواب  جملس  جلسة 
أّن  إىل  للجمهورية،  رئيس 
وأصبح  جيدة  كانت  »النتيجة 
هناك تعادالاً وهذا األمر »حيّمس« 

اجللسة املقبلة«.
قناة  مع  له  حديث  يف  وشدد، 
يوجد  ال  أّنه  على  »اجلديد«، 
تعليق على بيان حزب اهلل، معترباًا 
الوطين  التيار  رئيس  »كالم  أّن 
احلر النائب جربان باسيل مل يكن 
كما ُذكر يف البيان«. ولفت إىل 
الوزراء  جملس  جلسة  »يف  أّن 
هناك كتل مل تلتزم مبا وعدت به 
اللبناني«،  الشعب  وامام  أمامنا 
ا إىل أّن »حضور حزب اهلل  مشرياً
الوزراء ضرب  جلسة جملس  يف 
الشراكة الوطنية وضرب االلتزام 

الذي حصل«.
أمس  ويف وقت سابق من يوم 
االول، أّكدت العالقات اإلعالمية 
ا  يف » حزب اهلل«، يف بيان تعليقاً
الذي  الصحايف  املؤمتر  على 
الوطين  » التيار  رئيس  عقده 
باسيل،  جربان  النائب  احلر« 
عن  الصادرة  التصرحيات  وعلى 
»اجلميع  أّن  »التيار«،  أوساط 
يف لبنان يعلم طريقة حزب اهلل 
اليت خيتلف  املسائل  مقاربة  يف 
واحللفاء،  األصدقاء  مع  فيها 
وهي حرصه على مناقشة األمور 
معهم من خالل اللقاءات اخلاّصة 

واملباشرة«.
وأضافت: »ألننا ال نريد أن ندخل 
يف سجال مع أي من أصدقائنا، 
رغم أن الكثري مما ورد يف كالم 
باسيل حيتاج اىل نقاش، إال أننا 
جند أنفسنا معنيني بالتعليق على 
إيضاحهما  لضرورة  مسألتني 
على  مشّددةاً  العام«،  للرأي 
اهلل  حزب  األوىل:  »املسألة  أّن 
حكومة  بأنَّ  ألحد  وعدااً  يقّدم  مل 
إال  جتتمع  لن  األعمال  تصريف 
على  مكوناتها  مجيع  اتفاق  بعد 
أن  باسيل  يعترب  حتى  االجتماع، 
هو  حصل  الذي  احلكومة  اجتماع 

نكث بالوعد«.
وذكر »حزب اهلل«، أّن »ما قلناه 
التشاور  وبعد  سابقااً  بوضوح 
جملس  رئيس  مع  والتوافق 
النواب نبيه بري ورئيس حكومة 
ميقاتي  جنيب  األعمال  تصريف 
تصريف  حكومة  أّن  التالي،  هو 
األعمال لن جتتمع إال يف حاالت 
كما  امللّحة،  واحلاجة  الضرورة 

قراراتها  فإن  اجتماعها  حال  يف 
ومل  مكوناتها،  بإمجاع  ستؤخذ 
نقل أن احلكومة لن جتتمع إال بعد 
اتفاق مكوناتها، ومن جهة أخرى 
وعدااً  يقّدم  مل  اهلل  حزب  فإنَّ 
جلسات  حيضر  لن  بأنه  للتيار 
عنها  غاب  إذا  للحكومة   طارئة 

وزراء التيار«.
فإنَّ  »لذلك  أّنه  وأوضح 
ادقني مل ينُكثوا بوعد، وقد  الصَّ
باسيل  على  األمر  التبَس  يكون 
ادقني مبا  فأخطأ عندما اّتهم الصَّ

مل يرتكبوه«.
ولفت إىل أّن »املسألة الثانية: 
جلسة  يف  للمشاركة  ُدعينا  حنن 
أن  شرطنا  وكان  احلكومة، 
على  األعمال  جدول  يقتصر 
املسائل الّضرورية وامُللّحة وغري 
القابلة للتأجيل واليت ال حّل هلا 
وبعد  الوزراء  بواسطة جملس  إال 
التدقيق بالبنود وتعديلها، وبعد 
الطريقة  بأن  ِقَبِلنا  من  التأكد 
املسائل  هذه  حلل  الوحيدة 
األكيدة  الناس  املرتبطة حباجات 
قررنا  احلكومة  اجتماع  يف  هو 
قد  وكنا  وشاركنا.  املشاركة 
شاركتم  إذا  بأنه  باسيل  أخربَنا 
اجللسة  يف  قرار  أي  ورفضتم 
أن  على  بناءاً  ذلك  احرتام  سيتم 
مكونات  بإمجاع  سُيّتَخذ  القرار 
موقفه  عن  عرب  أنه  إال  احلكومة، 
املبدئي من أصل انعقاد اجللسة 

حلكومة تصريف األعمال«.
»إعطاء  أنَّ  اهلل«،  »حزب  وأّكد 
تفسريات  اجللسة  يف  مشاركتنا 
املثال  سبيل  على  سياسية 
رسالة ساخنة يف قضية انتخاب 
على  الضغط  أو  الرئيس، 
االنتخابات  يف  سياسي  طرف 
ألحد،  ذراع  َلّي  أو  الرئاسية، 
أو استهداف الدور املسيحي أو 
أوهام،  يف  أوهام  كّلها  أو... 
فحجم املوضوع بالنسبة إلينا هو 

ما ذكرناه أعاله«.
بعض  »مسارعة  أن  على  وشدد 
التيار اىل استخدام لغة  أوساط 
التخوين والغدر والنكث خصوصااً 
غري  تصّرف  هو  األصدقاء  بني 
حكيم وغري الئق. ويبقى حرصنا 
هو  واألصدقاء  داقة  الصَّ على 
رد  أي  مع  تعاطينا  على  احلاكم 
اليوم  لبنان  أنَّ  خصوصااً  فعل، 
التواصل  إىل  يكون  ما  أحوج 
الداخلي  والنقاش  واحلوار 
للخروج من األزمات الصعبة اليت 

يعانيها«.

غسان عطاهلل: حضور حزب اهلل جبلسة 
احلكومة ضرب الشراكة الوطنية وكالم 

باسيل مل يكن كما ذكر ببيان احلزب
أشارت صحيفة »الشرق االوسط« 
اىل ان »القوات اللبنانية« رفضت 
عروضااً عدة  لتأييد رئيس تيار 
لرئاسة  فرجنية   املردة سليمان 

اجلمهورية.
»الشرق  لـ  مصادر  وحتدثت 
غري  مباحثات  عن  األوسط« 
نبض«  »جّس  مبثابة  مباشرة 
»حركة  عن  ممثلون  هلا  بادر 
تأييد  إمكانية  باجتاه  أمل« 
حصل  فيما  لفرجنية،  »القوات« 
فرجنية  عن  بني ممثلني  تواصل 
هلذه  »القوات«  عن  ممثلني  مع 
الغاية، ودفع وزير اإلعالم زياد 
يف  فرجنية  من  املقرب  املكاري 
معلنة  برسالة  املاضي،  األسبوع 
أي  إن  بالقول  »القوات«  إىل 
ألن  حيتاج  ال  فرجنية  مع  اتفاق 
يكون مكتوبااً ألنه يلتزم مبا يقوله 
»القوات«  لكن  به،  ويتعهد 

رفضت هذه الطروحات.
انه  الصحيفة  تابعت  وباملوازاة، 
بني  مباشر  غري  تواصل  حصل 
»القوات« و »الوطين احلر« حول 
مرشح ميكن التوافق حوله، وبدا 
حزب »القوات« مياالاً لقائد اجليش 
العماد جوزيف عون كمرشح بديل 
النائب  إيصال  فشل  حال  يف 
ميشال معوض للرئاسة، وهو ما 
رفضه رئيس التيار الوطين احلر 
النائب جربان باسيل الذي طرح 
ومل  بارود،  زياد  األسبق  الوزير 

وبدا  له،  محاسة  »القوات«  يبِد 
رافضااً هلذا الطرح.

اىل ذلك وفيما مل يدخل النائب 
قال  والوقائع،  باألمساء  كرم 
»الكثري  هناك  إن  للصحيفة 
األطراف  كافة  من  العروض  من 
املسار  صارت  )القوات(  ألن 
إىل  بالنظر  للرئاسة  الطبيعي 
أنها تشكل أكرب كتلة نيابية يف 
جملس النواب، وقادرة على أن 
ميزان  املرشحني يف  كفة  حتدد 
أكرب  وهي  الرئاسية،  االنتخابات 
طرف مسيحي ممثل يف الربملان، 
ومن الطبيعي أن يكون هلا دور، 
األطراف  من  عدد  حياول  لذلك 

استمالتها«.
القوات  حزب  »ألن  وأضاف:   
من  يريد  ماذا  ويعرف  مبدئّي 
من  الكثري  هناك  الرئاسة، 
وحنن  والطروحات،  املبادرات 
انطالق  قبل  مواصفات  وضعنا 
املعركة ملخصها أن يكون الرئيس 
قادرااً  وشخصااً  وإنقاذيااً  سياديااً 
على محل هذا املشروع اإلنقاذي، 
لذلك  يساير،  وال  يوارب  وال 
معروفة،  القوات  أهداف  فإن 
وهي ترفض التفاهم مع أطراف 
للسنوات  احملاصصة  منطق  على 
املقبلة. بالنسبة لنا يف السنوات 
بقاء  أو  لبنان  إنقاذ  أما  املقبلة، 
املقاربات على حاهلا فمما يؤدي 

إىل نهاية لبنان«.

»الشرق االوسط«: مباحثات غري مباشرة 
مبثابة »جّس نبض«... »القوات« 

تتلقى عروضاً لتأييد فرجنية للرئاسة

أّكد عضو تكتل »لبنان القوي« النائب  أسعد درغام ، ُقبيل جلسة 
الورقة  إىل  التصويت  حنو  أكثر  »االجتاه  أّن  الرئيس  انتخاب 
ا على »أننا دخلنا يف مرحلة اختيار مرشح معنّي  البيضاء«، مشدداً
ا »أنين أؤكد أّن يف اجللسة  والتواصل بشأنه مع األفرقاء«، معلناً

املقبلة سيكون لدينا مرشح«.
وذكر، يف حديث مع قناة »ال بي سي«، أّنه »مل يقع الطالق مع  

ا إىل أّن »ما حصل  حزب اهلل  ويوجد مشكلة جيب أن تعاجل«، مشرياً
بشأن اجللسة احلكومية خطأ حبقنا وُأرتكب حبق كل املسيحييني«.

درغام أكد وجود مرشح لـ »لبنان القوي« 
باجللسة املقبلة: الطالق مع حزب اهلل مل 

يقع ويوجد مشكلة جيب أن تعاجل

والتجارة  االقتصاد  وزير  أعلن 
األعمال،  تصريف  حكومة  يف 
أمني سالم، أّن 70% من املواد 
الغذائية ال ختضع لرسم الدوالر 
اجلمركي، وقال إّن الوزارة جتري 
دراسة دقيقة هلذا امللف و«هلذا 
رفضه  وأعلن  اللوائح«.  تأّخرت 
الزيادات  نسب  كّل  »انعكاس 
 %10 أو   %15 إما  تبلغ  اليت 
الغذائية  املنتجات  على   %3 أو 
لكي ال يتحّملها املواطن«، مؤّكدااً 
كل  توضح  الئحة  »سنصدر  أّننا 
هذه املنتجات وما سيخضع منها 
لضريبة  أو  اجلمركية،  للضريبة 
املستوردة  املواد  على   %10
اليت أحرص على أن تدرس بدقة 
كبرية، ولن نقبل بها إذا كانت 

تزيد األعباء«.
الوزارية  للجنة  اجتماع  وعقب 
ظهر  الغذائي  لألمن  املخّصصة 
احلكومية،  السرايا  يف  اليوم 
تصريف  حكومة  رئيس  برئاسة 
شارك  ميقاتي،  جنيب  األعمال 
الوطين  الدفاع  وزير  فيه 
املالية  وزير  سليم،  موريس 
الصناعة  وزير  اخلليل،  يوسف 
الداخلية  وزير  بوشكيان،  جورج 
والبلديات بسام املولوي، ووزير 
حسن،  احلاج  عباس  الزراعة 
أّي  علي  أوّقع  »لن  قال سالم: 
جدول يزيد عبئااً، ولو 1% على 

املستهلك اللبناني«.
بالرقابة،  املتعلق  الشق  يف  أما 
مع  يتّم  عمالاً  »هناك  أّن  فأعلن 
املعنية  والوزارات  األجهزة  كّل 
ملراقبة األسعار ضمن اإلمكانات 

املوجودة«.
سالم  ناشد  اإلطار،  هذا  ويف 
الوزارات  فيهم  »مبن  املعنيني 

سالم: 70% من املواد الغذائية غري 
خاضعة للدوالر اجلمركي

املدني  واجملتمع  والبلديات 
بتزويدنا بكّل اإلخبارات املتعلقة 
والتالعب  والغش  باخللل 

باألسعار«.
والطحني  القمح  توزيع  وعن 
أجل  من  املطلوبة  بالكميات 
االكتفاء الذاتي إلنتاج اخلبز، قال 
سالم إّن »امللف ممسوك بشكل 
حمكم جدااً، والكميات متوافرة يف 
السوق بعد عمل وجهد كبريين من 
قبل اللجنة الوزارية اليت ترأسها 
مع  بالتعاون  االقتصاد  وزارة 
وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة 

واجلمارك واألمن العام«.
وأعلن أّنه يف أواخر الشهر اجلاري 
سيبدأ »تنفيذ قرض البنك الدولي 
الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور يف 
كما كشف   .»2023 العام  بداية 
أّن »استرياد أوىل شحنات القمح 
كانون  شهر  مطلع  يف  سيتّم 

الثاني املقبل«.
ورأى سالم أّنه بذلك »سنحافظ، 
وحبسب األسعار العاملية للقمح، 
على استقرار دائم ملدة سنة يف 
القمح  وسعر  اخلبز  ربطة  دعم 
وتوفريه يف هذه املرحلة الدقيقة 

اليت ميّر بها البلد«.
قال  القمح،  تصريف  ملف  وعن 
»إننا يف صدد اختاذ قرار، بفتح 
باب التصدير لكميات معينة تتم 
مع  دقيق  بشكل  اآلن  دراستها 
اجليش  قيادة  ومع  املزارعني 
للمساحات  مبسح  قامت  اليت 
املزروعة من أجل أن يكون هناك 
شفافية ودقة يف حتديد الكميات 
اليت سيسمح بتصديرها حلني بدء 
تنفيذ قرض البنك الدولي وإجياد 
آليات أخرى متّكننا من شراء القمح 

من املزارع اللبناني«.

ان  »االخبار«  صحيفة  ذكرت 
أكد   احلريري  سعد  الرئيس 
لبنانية  سياسية  لشخصية 
زارته أخريااً يف مقر إقامته يف 
اإلمارات العربية املتحدة أّنه ال 
قريبااً،  لبنان  إىل  العودة  ينوي 
وهو غري متحّمس إطالقااً للعودة 
إىل العمل يف الشأن السياسي 

اللبناني.
الصحيفة  نقلت  ما  وحبسب 
أنه  إىل  احلريري  ملح  فقد 
السياسية.  حياته  طوى صفحة 
يف  »انشقاق«  عن  حتدث  كما 
عالقته  أّن  إىل  الفتااً  العائلة، 

سعد احلريري: ال أنوي العودة قريبًا

بهية  السابقة  النائبة  بعمته 
احلريري ليست جّيدة خبالف ما 
إىل  إضافة  عليه سابقااً،  كانت 
خالفه مع جنلها أمحد حول إدارته 

لعدٍد من امللّفات.
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»من  انه  الوكالة  واكدت 
حيث القيمة االمسية، تراجعت 
اخلاص  للقطاع  التسليفات 
يف  دوالر  مليار   5.8 بقيمة 
من  األوىل  العشرة  األشهر 
باخنفاض  مقارنة  العام 2022 
قدره 7 مليار دوالر يف الفرتة 
نفسها من العام 2021، حيث 
للقطاع  التسليفات  تراجعت 
اخلاص املقيم بقيمة 5.2 مليار 
التسليفات  واخنفضت  دوالر 
إىل القطاع اخلاص غري املقيم 
بقيمة 603.6 مليون دوالر يف 
من  األوىل  العشرة  األشهر 
العام 2022. كذلك اخنفضت 
بـ  اخلاص  القطاع  تسليفات 
 )%63-( دوالر  مليار   37.5
العام 2019، حيث  بداية  منذ 
بالعملة  التسليفات  تراجعت 
 11.451.3 بقيمة  اللبنانية 
مليار لرية لبنانية )-%41.5(، 
التسليفات  اخنفضت  كما 
مليار  بـ30  األجنبية  بالعملة 
دوالر )-72.6%(. واخنفضت 
نسبة الدولرة يف التسليفات 
 %61.2 من  اخلاص  للقطاع 
يف نهاية تشرين األول 2021 
إىل 51.3% يف نهاية تشرين 
األول 2022. وبلغ   معدل نسبة 
الفائدة على التسليف باللرية 
تشرين  يف   %5 اللبنانية 
األول 2022 مقارنة بـ%7.45 
يف تشرين األول 2021، يف 
حني بلغ املعدل ذاته بالدوالر 
مقارنة   %5.11 األمريكي 
تشرين  يف   %6.86 بنسبة 
وردت  وقد   .2021 األول 
التقرير  يف  األرقام  هذه 
االقتصادي األسبوعي جملموعة 
 Lebanon This بيبلوس  بنك 

.»Week
وكشفت ان »التسليفات إىل 
املؤسسات املالية غري املقيمة 
يف  دوالر  مليار   4 بلغت 
 ،2022 األول  تشرين  نهاية 
 597.6 بقيمة  واخنفضت 
مليون دوالر، أي بنسبة %13 
يف األشهر العشرة األوىل من 
العام 2022، وتراجعت بقيمة 
أي  دوالر،  مليون   701.3
بنسبة 15% من الفرتة نفسها 
واخنفضت   .2021 العام  من 
أي  دوالر،  مليار   5.1 بقيمة 
بنسبة 56.3% من نهاية آب 
دوالر  مليار   8 وبقيمة   2019
بداية  منذ   %66.7 بنسبة  أي 

العام 2019«.
»بلغت  الوكالة  وحبسب 
التجارية يف  ودائع املصارف 
األجنبية  املركزية  املصارف 
واخنفضت  دوالر  مليون   918
دوالر،  مليون   118.6 بقيمة 
أو بنسبة 11.4% يف األشهر 
العام  من  األوىل  العشرة 
مليون   109.5 وبقيمة   2022
 %10.7 بنسبة  أي  دوالر 
العام  من  نفسها  الفرتة  من 
إمجالي  بلغ  أيًضا،  املاضي. 
العام  القطاع  إىل  التسليفات 
نهاية  يف  دوالر  مليار   12.5
ما   ،2022 األول  تشرين 
 4.2 بقيمة  اخنفاًضا  يشّكل 
 %25 بنسبة  أي  دوالر  مليار 
يف األشهر العشرة األوىل من 
6مليار  وبقيمة   ،2022 العام 
أي بنسبة 32.4% من  دوالر 

وكالة »اخبار اليوم«: إمجالي موجودات املصارف...
 .2021 األول  تشرين  نهاية 
اخلزينة  سندات  امجالي  وبلغ 
 13،277.3 املصارف  لدى 
مليار لرية لبنانية ) 8.8 مليار 
امجالي  بلغ  دوالر(، يف حني 
اللبنانية  بوند  اليورو  سندات 
يف  دوالر  مليار   3.5 لديهم 
 .2022 األول  تشرين  نهاية 
إمجالي  بلغ  ذلك،  على  عالوة 
التجارية يف  ودائع املصارف 
مليار   106.7 لبنان  مصرف 
دوالر يف نهاية تشرين األول 
 2.2 بقيمة  واخنفض   ،2022
 %2 بنسبة  أو  دوالر،  مليار 
من 109 مليار دوالر يف نهاية 
 2.06 وبقيمة   ،2021 العام 
من   )%1.9-( دوالر  مليار 
108.8 مليار دوالر يف نهاية 

تشرين األول 2021«.
»إمجالي  ان  اىل  واشارت 
بلغ  اخلاص  القطاع  ودائع 
124.4 مليار دوالر يف نهاية 
ما   ،2022 األول  تشرين 
 %4 بنسبة  اخنفاًضا  يشّكل 
يف األشهر العشرة األوىل من 
 %5.5 وبنسبة   ،2022 العام 
األول  تشرين  نهاية  من 
2021. وبلغت الودائع باللرية 
اللبنانية ما يعادل 42،054.5 
دوالر)28  لبنانية  لرية  مليار 
مليار دوالر( يف نهاية تشرين 
األول 2022، وارتفعت بنسبة 
4.7% من نهاية العام 2021 
نهاية  من   %6.4 وبنسبة 
يف   ،2021 األول  تشرين 
بالعمالت  الودائع  بلغت  حني 
دوالر،  مليار   96.5 األجنبية 
 %6.2 بنسبة  تراجعت  حيث 
من نهاية العام 2021 وبنسبة 
8.5% من نهاية تشرين األول 

.»2021
 101 املقيمني  ودائع  وبلغت 
مليار دوالر يف نهاية تشرين 
األول 2022، وتراجعت بقيمة 
بنسبة  أو  دوالر،  مليار   3.9
3.7% من نهاية العام 2021. 
كما بلغت ودائع غري املقيمني 
نهاية  يف  دوالر  مليار   23.4
أي   ،2022 األول  تشرين 
مليار   1.2 بقيمة  باخنفاض 
يف   %4.8 بنسبة  أو  دوالر، 
من  األوىل  العشرة  األشهر 
ودائع  بلغت   .2022 العام 
اللبنانية  باللرية  املقيمني 
39.049.8 مليار لرية لبنانية، 
مليار   25.9 يعادل  ما  أو 
دوالر يف نهاية تشرين األول 
2022، ما يشكل ارتفاًعا بقيمة 
لبنانية،  لرية  مليار   1.950.6
األشهر  يف   %5.3 بنسبة  أو 
العشرة األوىل من العام، يف 
املقيمني  ودائع  بلغت  حني 
مليار   75.1 األجنبية  بالعملة 
دوالر يف نهاية تشرين األول 
2022، واخنفضت بقيمة 5.2 
يف   )%6.5-( دوالر  مليار 
الفرتة املشمولة. كما اخنفضت 
باللرية  املقيمني  غري  ودائع 
األجنبية  وبالعملة  اللبنانية 
على  و%5.1،   %2.2 بنسبة 
العشرة  األشهر  يف  التوالي، 

األوىل من العام 2022.
هذا واخنفضت ودائع القطاع 
اخلاص بقيمة 5.1 مليار دوالر 
يف األشهر العشرة األوىل من 
ارتفعت  حيث   ،2022 العام 
الودائع باللرية اللبنانية بقيمة 
لبنانية،  لرية  مليار   1.883.5

مليار   1.25 يوازي  ما  أو 
الودائع  واخنفضت  دوالر 
 6.3 بقيمة  األجنبية  بالعمالت 
ودائع  تراجعت  دوالر.  مليار 
 535 بقيمة  اخلاص  القطاع 
كانون  يف  دوالر  مليون 
الثاني، و319.6 مليون دوالر 
مليون  و512.9  شباط،  يف 
مليار  و1.7  أذار،  يف  دوالر 
و2.8  حزيران،  يف  دوالر 
و63.1  آب،  يف  دوالر  مليار 
أيلول،و587.1  يف  مليون 
تشرين  يف  دوالر  مليون 
األول 2022، يف حني ارتفعت 
بقيمة 54.8 مليون دوالر يف 
نيسان، و712.2 مليون دوالر 
يف أيار، و643.2 مليون دوالر 

يف متوز 2022.
القطاع  ودائع  تراجعت  كما 
اخلاص بقيمة 15.4 مليار دوالر 
يف العام 2019، وبقيمة 19.7 
مليار دوالر يف العام 2020، 
يف  دوالر  مليار   9.7 وبقيمة 
العام 2021، تتضّمن اخنفاًضا 
بقيمة 10.7 مليار دوالر بني 
 .2019 األول  وكانون  أيلول 
على هذا النحو، تراجع إمجالي 
بقيمة  اخلاص  القطاع  ودائع 
49.9 مليار دوالر )-%28.6( 
 ،2019 العام  بداية  منذ 
الودائع  اخنفاًضا يف  متضّمًنا 
 23.3 بقيمة  اللبنانية  باللرية 
 ،)%45.5-( دوالر  مليار 
األجنبية  بالعملة  الودائع  ويف 
دوالر  مليار   26.6 بقيمة 

.)%21.6-(
كبري  بشكل  ذلك  ويعود 
القروض  دفع  إعادة  إىل 
التابعة لشركات أو أشخاص، 
اليت  النقدية  والسحوبات 
وتسديد  املنازل،  يف  ختّزن 
اخلارجية  التزاماتها  الشركات 
بلغت  كما  الودائع.  وخروج 
القطاع  لودائع  الدولرة  نسبة 
نهاية  يف   %77.6 اخلاص 
مقارنة   ،2022 األول  تشرين 
العام  نهاية  يف  بـ%79.4 
نهاية  يف  و%80.1   2021

نهاية تشرين 2021.
املؤسسات  ودائع  وبلغت 
املالية غري املقيمة 4.3 مليار 
دوالر يف نهاية تشرين األول 
بنسبة  واخنفضت   ،2022
14.4% من 5 مليار دوالر يف 
 .2021 األول  تشرين  نهاية 
بلغ معدل    عالوة على ذلك، 
الودائع  على  الفائدة  نسبة 
يف   %0.7 اللبنانية  باللرية 
مقارنة   2022 األول  تشرين 
األول  تشرين  يف  بـ%1.34 
املعدل  كان  2021، يف حني 
بالدوالر  الودائع  على  نفسه 
مقارنة   %0.1 األمريكي 
األول  تشرين  يف  بـ%0.23 
رأمسال  إمجالي  بلغ   .2021
املصارف التجارية 25.285.7 
مليار لرية لبنانية )16.8 مليار 
تشرين  نهاية  يف  دوالر( 
باخنفاض  أي   ،2022 األول 
لرية  مليار   1.525.2 بقيمة 
دوالر(،  )1مليار  لبنانية 
 17.8 من   %5.7 بنسبة  أو 
العام  نهاية  يف  دوالر  مليار 
مليار   237.2 وبقيمة   ،2021
مليون   157.4( لبنانية  لرية 
دوالر(، أو بنسبة 0.9% من 
16.93 مليار دوالر يف نهاية 

تشرين األول 2021.
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تتمة املنشور على الصفحة 1
»القّوات  حزب  رئيس  أكد 
أن  جعجع  مسري  اللبنانّية« 
»لبنان يعيش ظروفًا صعبة على 
املستويات كافة وأن أي تفريط 
جيب  اليت  املطلوبة  الشروط  يف 
رئيس  شخصية  يف  تتوافر  أن 
اجلمهورية اجلديد هو استمرار يف 

التدهور«.
ولفت جعجع يف حوار مع »األهرام« 
هو  »القوات«  »مرشح  أن  إىل 
وهو  معوض  ميشال  النائب 
حيظون  الذين  املرشحني  من 
ودولي  اقليمي  وقبول  برضا 
احلاضر  الوقت  القلة يف  ومن 
استعادة  يستطيعون  الذين 
وباالخص  العربي،  اجملتمع  ثقة 
يف  والدولي  اخلليجي،  اجملتمع 
لبنان«، مشددا على رفضه التام 
الوطين  »التيار  رئيس  »لوصول 
او  باسيل  جربان  النائب  احلر« 
سليمان  املردة«  »تيار  رئيس 
كانت  مهما  املنصب  إىل  فرجنية 

التضحيات«.
هي األسباب  هل  جعجع:  سئل 
انتخاب  قبل  كانت  اليت  نفسها 
»متامًا  فأجاب:  عون،  الرئيس 
يعتمدون  نفسها.  األسباب 
الوضع  ويتدهور  التعطيل  على 
ويزيد  فأكثر  أكثر  البالد  يف 
فيهم  مبن  اجلميع  على  الضغط 
تأتي  حتى  املعارضون  النواب 
اللحظة اليت قد يقبل فيها اجلميع 
بانتخاب مرشح »حزب اهلل« كقرار 
أفضل من الفراغ، لالسف هذا هو 

منطقهم«.
قبول  وارد  يف  »لسنا  أضاف: 
الفريق  يدعمه  الذي  املرشح 
السياسي اآلخر على اإلطالق ألننا 
تعلمنا الدرس من املرة املاضية 
اليت وافقنا فيها على اسم العماد 
أي  أن  تعلمناه  ما  عون.  ميشال 
سيؤدي  اهلل«  لـ«حزب  مرشح 
التدهور  من  املزيد  إىل  بالبالد 
واملآسي  واملصائب  والرتاجع 
وبالتالي لن نقدم على هذا األمر 

على اإلطالق«.
وتابع: »حنن حناول كل يوم من 
وهو  لدينا  واضح  مرشح  خالل 
النائب ميشال معوض وكل يوم 
نتواصل مع بقية الكتل الربملانية 
إقناعهم  أجل  من  واملستقلني 
فعله  نستطيع  ما  هذا  بانتخابه. 
رئيس  بانتخاب  يتعلق  ما  يف 

اجلمهورية«.
اتهام  حول  سؤال  على  وردا 
ترشيحها  بأن  »القوات«  البعض 
ال  سياسية  مناورة  هو  معوض 
األمر  لو كان  »أبدًا،  أكثر، قال: 
املناورة  انتهت  لكانت  كذلك 
او  الثانية  او  األوىل  اجللسة  من 
الثالثة. هذه آراء ال تعكس واقع 
احلال. حنن نرى يف معوض مرشحًا 
انطالقًا  احلالي  الوقت  مقبواًل يف 
من أوضاع لبنان املتدهورة وحنن 
يفعله  عما  النظر  بغض  ندعمه 
املطلوبة  فاملواصفات  اآلخرون. 

للمنصب تتوافر فيه«.
أضاف: »اعتقد انه من املرشحني 
وقبول  برضا  حيظون  الذين 
اقليمي ودولي وهو من املرشحني 
الذين  احلاضر  الوقت  القلة يف 
يستطيعون استعادة ثقة اجملتمع 
اجملتمع  وباالخص  العربي، 

اخلليجي، والدولي جتاه لبنان.
يطرح كثريون اسم العماد جوزاف 
عون لشغل منصب رئيس لبنان 
املشكلة يف  أن  كحل وسط غري 
يتطلب  أنه  اجليش  قائد  اسم 

حيتاج  أمر  وهو  دستوريًا  تعدياًل 
عليه، ويف  نائبًا   86 موافقة  إىل 
اللبنانية«  »القوات  احلال  هذه 
اعرتاض  هناك  يكون  وال  توافق 

أو »فيتو« على امسه«.
حظوظا  ميلك  كان  إذا  وعما 
»املسألة  قال:  لالنتخابات، 
ما  بقدر  حظوظ  مسألة  ليست 
هي املسألة التالية: أواًل، »حزب 
اهلل« وحلفاؤه غري مستعدين بأي 
سّدة  إىل  وصولي  لقبول  مثن 
بسيط  لسبب  اجلمهورّية  رئاسة 
ما  بكل  سأقوم  أنين  وهو  جدًا 
ميكنين القيام به بغية قيام دولة 
لبنانية فعلية وهذا ما ال يريدونه 
اجلهة  من  اإلطالق. أما  على 
مدى  يدركون  فاجلميع  الثانّية، 
يف  اللبنانية«  »القوات  حساسية 
واخلطة  الفساد  حماربة  موضوع 
بذلك، وجممل  للقيام  لديها  اليت 
الكثريين من  العوامل جتعل  هذه 
إىل  وصولي  يتجنبون  النواب 

رئاسة اجلمهورية.
السياسي  املعرتك  أخوض  انا 
منذ 40 عامًا وأمتنى أن أكون يف 
حتقيق  من  متكنين  قيادية  مواقع 

مشروعنا السياسي«.
»التيار«  كان  إذا  عما  وسئل 
»القوات«  مع  االتفاق  نقض 
رئيسًا  عون  أثره  على  جاء  الذي 
منذ  »طبعًا،  فقال:  للجمهورية، 

اللحظة األوىل تقريبًا«.
هناك  كان  إذا  عما  أيضا  وسئل 
تعهد بدعم امسه ملنصب الرئيس 
خلفًا لعون، فأجاب: »مل يتضمن 
االتفاق هذا األمر ومل نتطّرق إليه 
مقايضة  تكن  مل  فالعملية  حتى، 
الفراغ  حتريك  بهدف  كانت  وإمنا 
والية  انتهاء  بعد  تولد  الذي 
واستمر  سليمان  ميشال  العماد 
ملدة عامني ونصف العام ووصلنا 
إىل مرحلة كانت املعركة الرئاسية 
جدًا  قليلة  أمساء  يف  حمصورة 
وكلهم من حلفاء »8 آذار« ويقفون 
يف صف »حزب اهلل« فوجدنا أنه 
إجراء  األجدى  احلالة من  يف هذه 
مصاحلة تارخيية مع العماد ميشال 
املستمر يف  الصراع  إلنهاء  عون 
رئيس  وانتخاب  اللبناني  الشارع 
على  وّقعنا  أن  بعد  مجهورية 
اتفاق حمدد املعامل امسه »اتفاق 
يلتزم  مل  والذي  العشر«  النقاط 

به الرئيس عون«.
وإذ أكد جعجع أن القوات اللبنانية 
نيابية يف  أكرب كتلة  هي صاحبة 
ردا  استبعد  النيابي،  اجمللس 
االتفاق  فرص  حول  سؤال  على 
بني »القوات« و »التيار الوطين 
احلر« على اسم من بني األمساء 
الرئيس  منصب  لشغل  املتداولة 
متثياًل  األكثر  الكتلتني  باعتبارهما 
يف  املسيحي  الصعيد  على 
الربملان، حصول أي اتفاق، عازيا 
ال  اللحظة  »حتى  أنه  اىل  السبب 
أنه  يعتقد  باسيل  جربان  يزال 
ويطرح  باملنصب  أحقية  األكثر 
كمرشح  واعالميًا  جديًا  نفسه 

للرئاسة«.
الرأي،  هذا  على  موافقته  ونفى 
اواًل  كثريًة،  »االعتبارات  قائال: 
مع  معراب«  »اتفاق  لـ  نقضه 
األوىل،  اللحظة  منذ  »القوات« 
فتتعلق  األخرى  االعتبارات  أما 
طوال  السلطة  يف  مبمارسته 
باعتباره  املاضية  سنوات  الست 

كان رئيسًا يف الظل«.
تيار  حول  سؤال  على  وردا 
يعرف  »اجلميع  قال:  املستقبل، 

املستقبل«  »تيار  بـ  تربطنا  أنه 
أي  البارحة  حتى  تارخيية  عالقة 
عام  تشرين   17 ثورة  قيام  حتى 
يف  انهيار  حصل  أن  بعد   2019
واالقتصادي،  املعيشي  الوضع 
النظر  وجهات  خالف يف  وقع  إذ 
وقبل  النقطة  هذه  عند  وافرتقنا 
هذه النقطة. إال أنه ال تزال جتمعنا 
نظرة واحدة جتاه لبنان ومستقبله 

ومستقبل شعبه«.
مشرتك  قاسم  هناك  ان  واعترب 
»تيار  و  »القوات«  بني 
»تيار  »زعيم  وقال:  املستقبل« 
هو  أشهر   6 منذ  املستقبل« 
بعيد كليًا عن الساحة، ومل يعلن 
موقفًا سياسيًا واحدًا. أما بالنسبة 
لـ«تيار املستقبل« فهناك تنسيق 
أنه  إال  املواقف،  من  العديد  يف 
ليس خمفيًا أبدًا ان البعض حياول 
تأجيج اخلالف الذي نشأ بعد ثورة 
أقول  دعين  ولكن  تشرين   17
»تيار  بني  قائم  االنسجام  أن 
كان  كما  و«القوات«  املستقبل« 

قبل 2019«.
قدرًا  له  تلمس  ال  ملاذا  وسئل: 
التعقيدات  بسبب  العذر  من 

اللبنانية واألبعاد االقليمية؟
مقبول، جيب  غري  »هذا  فـأجاب: 
أن يكون رئيسًا للمجلس النيابي 
كل  من  بالرغم  أواًل  اللبناني 
اإلعتبارات، املسؤول عندما يكون 
الرمسي  املسؤولية  موقع  يف 
عليه أن يتصرف من موجبات هذا 

املوقع الرمسي«.
بينهما  االتصاالت  أن  اىل  ولفت 
تكتل  نواب  مستوى  على  جتري 

»اجلمهورية القوية«.
»تيار  مع  العالقة  طبيعة  عن  أما 
املردة« ورئيسه سليمان فرجنية، 
الشخصية  »العالقة  جعجع:  فقال 
»تيار  أن  املشكلة  لكن  جيدة، 
املردة« ورئيسه سليمان فرجنية 
يف املقلب اآلخر، وحنن يف صدد 
ولسنا  مجهورّية  رئاسة  انتخابات 
يف صدد إقامة عالقات إجتماعية 
وبالتالي  شخصية،  عالقات  أو 
هذا  من  األشياء  على  حنكم 
اآلخر،  املقلب  يف  هم  املنطلق. 
منذ 30 سنة حتى اليوم، هم يف 
خانة »8 آذار« ويصنفون أنفسهم 

يف حمور املمانعة«.
يف  بارزة  امساء  هناك  وسئل: 
زعيم  بينهم  املاروني  املشهد 
اللبنانّية« سامي  »الكتائب  حزب 
وسليمان  باسيل  وجربان  اجلميل 
جعجع،  مسري  والدكتور  فرجنية 
هل التباعد قد يؤثر على مكاسب 
»ال  فأجاب:  املارونية؟  الطائفة 
خالفًا  ليس  اخلالف  ألن  اعتقد، 
أمور  على  خالفًا  او  شخصيًا 
سياسات  على  خالف  بل  صغرية 
أنه  التأكيد  املهم  ومن  عامة، 
حزب  مع  خالفات  أية  توجد  ال 
الدائم  التالقي  بل  »الكتائب« 
بشكل  نعمل  اننا  من  الرغم  على 
منفصل وهذه منافسة مشروعة، 
فنحن نلتقي مع »الكتائب« كليًا 
واكرب  العامة  السياسات  يف 
تتابع  كنت  إن  ذلك  على  دليل 
ومواقف  »القوات«  حزب  مواقف 
حزب »الكتائب« ستجد أن هناك 

انسجامًا تاما.
باسيل  جبربان  يتعلق  فيما 
يف  فهم  فرجنية،  وسليمان 
نظرة ختتلف  املمانعة وهلما  حمور 
التارخيي يف  املسيحي  اخلط  عن 
على  هو  اخلالف  وبالتلي  لبنان، 

السياسات العامة«.

جعجع: نرفض وصول باسيل او فرجنية إىل الرئاسة مهما كانت التضحيات 
وأي مرشح لـ«حزب اهلل« سيؤدي بالبالد إىل املزيد من التدهور
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أزمة الثقة تتفاقم يومًا بعد آخر بني حزب اهلل 
والتيار الوطين احلر. املشكلة، هنا، ال تتعلق 
جملس  أعمال  جدول  على  بند  حول  خبالف 
الوزراء، أو على تشكيل الئحة انتخابية نقابية 
أو نيابية، وال حتى على توزيع حقائب وزارية. 
انتقل الطرفان إىل مرحلة خمتلفة، صار معها 
التصادم احتمااًل جديًا يف ضوء بعض ما جرى 

يف األسابيع املاضية.
التباين ال يقتصر على مقاربات خمتلفة للملفات 
الداهمة. بل مثة خطورة كبرية يف أن الطرفني 
يتصّرفان من دون أن يأخذا يف االعتبار حجم 
وأبرزها خسارة  أخريًا،  اليت حصلت  التطورات 
الغالبية النيابية يف اجمللس، ثم خروج الرئيس 
وانتظام  اجلمهوري.  القصر  من  عون  ميشال 
الفريق املعادي هلما ضمن موجة ضغط قصوى 
متارسها الواليات املتحدة مبساعدة السعودية، 
كان  وفيما  وقطر.  لفرنسا  مرتوكة  ومبناورة 
يفرتض باجلانبني إجراء مراجعة من نوع خمتلف 
عن  يكشف  مل  الذي  تشرين   17 حراك  غداة 
عمق األزمة العامة يف البالد كما يعرفها اجلميع 
فحسب، بل كشف عن قدرة جدية لدى الطرف 
املعيشية  الضغوط  استغالل  على  املعادي 
لتحميل املسؤولية عن االنهيار إىل ثنائي حزب 
اهلل - التيار الوطين احلر. وهو ما شّكل عنوان 
احلركة السياسية اليت واكبت تلك التحركات، 
لفريق  االنتخابية  احلملة  جوهر  كانت  واليت 
أمريكا والسعودية. وهو العنوان الذي يرفعه 
سارقو البالد وناهبوها منذ عقود، يف معرض 
تربيرهم للجرائم الكربى اليت ارتكبوها. وهؤالء 
واالقتصادية  السياسية  األندية  يف  جتمعوا 
وغريها  والدينية  واإلعالمية  واألمنية  واملالية 
من املنتديات اليت انضم إليها فريق اجلمعيات 
يف  املقاومة  أعداء  من  املمولة  احلكومية  غري 

لبنان واملنطقة.
عون  الرئيس  له  تعرض  ما  سهاًل  يكن  ومل 
والنائب جربان باسيل والتيار الوطين من محلة 
مرّكزة مل ترتك شيئًا إال واستخدمته يف مواجهة 
الدور الذي يلعبه هذا الفريق. وإذا كانت يف 
حتتج  وشعبية  سياسية  وتيارات  قوى  لبنان 
على أداء التيار يف الدولة، فإن اهلدف الفعلي 
هلذه احلملة لدى املمسكني بقرار احملتجني كان 
ومتّسكه  باملقاومة  عالقته  مثن  التيار  تدفيع 
مفروضًا  واقعًا  أمرًا  بوصفه  ليس  بسالحها، 
للمقاومة،  أصدقاء  بينهم  كثريون  يقول  كما 
تهديدات  وجه  يف  لبنان  عن  للدفاع  وليس 
يريدون  من  يقول  كما  اإلسرائيلي  العدو 
االبتعاد عن السجال املباشر مع حزب اهلل، بل 
لكونه ميثل عنصر قوة ميكن للبنان االستعانة 
التكفريية  احلرب  مواجهة  امللمات، من  به يف 
إىل معركة تفاهم احلدود البحرية، وما بينهما 

من حماوالت خللق توترات أهلية واسعة.
وقد خضعت قناعة التيار الوطين احلر باملقاومة 
يكن  مل  وهو   .2005 عام  منذ  عدة  الختبارات 
قادها  اليت  املقاومة  على  احلرب  يف  شريكًا 
تفاهم  إىل  ساعيًا  كان  بل  آذار،   14 حتالف 
بوصفه حاًل جلانب من مشكالت البالد. وأمام 
اختبار حرب متوز عام 2006، مل يكن أحد، مبا 
بأن  يفكر  نفسها،  املقاومة  أركان  ذلك  يف 
العماد عون والتيار سيقفان يف املوقع الذي 
متسكا به. ولدى احتدام األزمة الداخلية، كان 
أيار  عون إىل جانب ما فعلته املقاومة يف 7 
عام 2008، وهو تصرف بواقعية مع نتائج مؤمتر 
الدوحة اليت أبعدته مثاني سنوات عن الرئاسة 
األوىل. وعند اندالع األزمة السورية، مل ينجّر 
عون وفريقه إىل احلملة الشعبوية اليت قادها 
باسم  واللبنانيني  العرب  من  وحلفاؤه  الغرب 
احلريات وخالفه )وهي محلة وقع كثريون من 
فريق  ذلك  مبا يف  فخها،  املقاومة يف  حلفاء 
أساسي يف هذه الصحيفة(، وكان للعماد عون 
والتيار موقف واضح، مبعزل عن خلفياته اليت 
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األقليات«.  »ذعر  يف  حصرها  البعض  يريد 
وجتاوز عون امللف السوري حنو مقاربة خمتلفة 
اقتنع  أنه  صحيح  العربي.  العامل  مع  للعالقة 
باملشرقية عالجًا يعفيه من سؤال تارخيي حول 
العروبة واملسيحيني، لكنه مل يكن على متاه مع 
العربية اليت اخنرطت يف معركة تدمري  الدول 
عالقة  تكن  مل  املقاومة.  على  والتآمر  سوريا 
التيار بالسعودية يومًا يف موقع ميّكن الرياض 
من استخدامها بوجه املقاومة. وجنح عون يف 
عكس األمر على شكل فعالية سياسية لتياره 
املنتشر بقوة وسط مسيحيي لبنان، وكان له 
صداه بني مسيحيني مشرقيني أيضًا، إضافة 

إىل بالد االغرتاب.
الوطين  والتيار  عون  أن  أيضًا،  والصحيح، 
وباسيل ليسوا مجعية خريية. وليسوا يف موقع 
املضّحي من دون السعي إىل حتقيق أهداف. 
منذ  مشروعًا  كان  اجلمهورية  رئاسة  وعنوان 
معركة  اهلل  حزب  خاض  وعندما  األول،  اليوم 
يكن  مل  اجلمهوري،  القصر  إىل  عون  إيصال 
يفعل ذلك فرضًا على اآلخرين. مل يكن عون 
الياس اهلراوي أو ميشال سليمان، كما مل يكن 
إميل حلود آخر، بل كانت له شرعيته احلقيقية، 
واإلقليمية  واحمللية  والشعبية  السياسية 
والدولية. وكان الوقوف إىل جانبه عنصر دعم 
لطرف قادر على خوض املعركة. وعندما وصل 
إىل القصر اجلمهوري، مل يتصرف وفريقه على 
أنهم وصلوا من تلقاء أنفسهم. ومل يتصرفوا 
يومًا خالف املنطق الذي يقول إن حزب اهلل هو 
من قاد املعركة وجنح يف خلق واقع فرض على 
اجلميع يف لبنان وخارجه القبول بوصول عون 

إىل بعبدا.
يف السنوات األوىل لوالية الرئيس عون، عندما 
بادر باسيل إىل عقد اتفاق مع الرئيس سعد 
احلريري وفريقه، مل يكن حزب اهلل غائبًا عن 
السمع. حتى ولو ذهب باسيل ببعض امللفات 
األخطاء  من  الكثري  فيها  ارتكب  حدود  إىل 
قال  شديدة،  وبصراحة  اإلدارة.  صعيد  على 
اجلميع لعون ولباسيل، بعد مرور النصف األول 
املوظفني  اختيار  يف  األخطاء  إن  الوالية،  من 
وإن  جدًا،  كبرية  كانت  الرئيسية  للمناصب 
عون تعرض لعملية خداع كبرية من عدد ممن 
اليوم، من  الدولة  يتولون مراكز أساسية يف 
رئيس  إىل  عون  جوزيف  العماد  اجليش  قائد 
جملس القضاء األعلى سهيل عبود وصواًل إىل 
كان  الذي  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
يفرتض بعون مقاومة كل الضغوط واإلصرار 
ضحية  وقع  لكنه  له.  التجديد  عدم  على 
الضغوط اليت مورست ليس من حلفاء سالمة 
يف القوى السياسية األخرى، بل من املؤسسة 
للمسيحيني يف  والدينية  االقتصادية واملالية 
لبنان، واليت أوحت لعون بأن إبعاد سالمة يضر 

مبصاحل املسيحيني.
واضحًا  كان  تشرين،   17 حراك  اندالع  بعد 
يومها  من  انتهت.  عون  الرئيس  والية  أن 
للمعركة  الرئيسي  العنوان  هو  باسيل  صار 
اليوم  منذ  له  معدًا  كان  ولذلك  السياسية، 
األول أن يكون هدف العصابات اليت اجتاحت 
احلراك الشعيب وخطفته إىل حيث انتهى على 
صورة بعض النواب الذين ال يفهم عليهم إال 
مرحلة  يف  تزال  وال  البالد  غرقت  بينما  اهلل. 
بالدولة  صلة  له  ما  لكل  املتسارع  االنهيار 

واجملتمع وحتى العالقات بني األفراد.
ليس  هدفًا  باسيل  كان  املرحلة،  هذه  ويف 
للكسر فقط، بل لتحطيم كل البناء الذي قام 
على أساسات تفاهم مار خمايل. وتطور األمر 
حتى بلغ مرحلة مبادرة الواليات املتحدة مباشرة 
للعقوبات  اخلضوع  بني  وختيريه  باسيل،  حنو 
السياسية واالقتصادية وتاليًا اإلعالمية، وبني 
فك العالقة مع حزب اهلل. ويعرف احلزب، من 
يفكر  مل  باسيل  أن  فيه،  القيادة  هرم  أعلى 

كثريًا يف األمر عندما قال لألمريكيني: ال!
ولو  حتى  الرجل.  من  انفعالية  خطوة  تكن  مل 
كان النقاش حول فعالية العالقة مع احلزب قد 
تسلل إىل غرفة نومه. بل كان يعرف متامًا نتائج 
األمر. لكنه كان يعرف، أكثر، أن جدار املقاومة 
الذي يستند إليه قوي مبا يكفي ملنع التفرد 
به وعزله وكسره. وهو جنى بعض هذه الثمار 
يف االنتخابات النيابية األخرية. ولو أنه أحسن 
إدارة بعض ملفاتها لكان فاز مبقاعد أكثر من 
اليت فاز بها. واستمر باسيل يف التنسيق مع 
الواقعة،  وقعت  حتى  امللفات  كل  احلزب يف 
النيابية  االنتخابات  انتهاء  عند  األوىل،  للمرة 

وبدء النقاش حول احلكومة اجلديدة.
عند هذه النقطة، صرنا أمام واقع جديد. رفض 
ميقاتي.  جنيب  بالرئيس  الثقة  جتديد  باسيل 
وصارح احلزب بأن ميقاتي ميثل امتدادًا لكل 
مع  جيمعه  حتالفًا  وأن  السابقة،  السياسات 

للحلفاء  وضوحًا  أكثر  بطريقة  سرديته  تقديم 
ذلك،  فعل  إنه  يقول  اهلل.  حلزب  وخصوصًا 
أنه  لكن مناقشاته مع حزب اهلل ال تشري إىل 
كفاية.  واقعيًا  حتى  أو  كفاية  صرحيًا  كان 
تصرف احلزب مع باسيل وكأن األمور ال تزال 
على حاهلا، وجتاهل احلزب حقيقة أن املعركة 
ثانوية.  مسألة  ليست  باسيل  عند  الوجودية 
وهي معركة أساسية مبعزل عن صحة تشخيصه 
أو خطأه. لكن كان متوقعًا، وبصورة ال تقبل 
النقاش، أن باسيل لن يقبل باختيار سليمان 

فرجنية رئيسًا للجمهورية.
السيد حسن  أمام  مطالعة مفصلة   وهو قدم 
بصورة  يقاومها  ال  األخري  جعلت  نصراهلل، 
املختلفة  مقاربته  نصراهلل  للسيد  لكن  كاملة. 
مللف رئاسة اجلمهورية. وهذه املرة، مل يكن 
باسيل  مع  الكفاية  فيه  مبا  صرحيًا  اهلل  حزب 
حول هواجسه، وأن هوية الرئيس املقبل متثل 
حساسية  يقل  ال  له  بالنسبة  اسرتاتيجيًا  أمرًا 
عن أي ملف آخر. لكن الفارق بني الطرفني أن 
اصطدمت،  احلزب  عند  املقاومة  حفظ  أولوية 
عند  الدولة  بناء  مسار  بأولوية  األوىل،  للمرة 

باسيل.
اليوم، حنن على شفري خالف حقيقي ونوعي. 
مثة الكثري من التفاصيل حول مناقشات جرت 
يف  واضحة  توترات  ومثة  وستجري.  وجتري 
النربة والكالم يف اجملالس املغلقة. ومثة ريبة 
إذا  الثقة  أزمة  لكن  األمور.  بعض  قائمة يف 
ما تفاقمت حّد الصمت، وحيث يبدأ كل طرف 
الصراحة  وتغيب  لآلخر،  عنده  ما  قول  بعدم 
وحتل حملها احملاباة واملراضاة ال غري، نكون 
للبنان  ميكن  ال  اليت  األزمة  حنو  خبطى  نسري 

حتملها اآلن.
الواقعية توجب على اجلانبني االستنفار من أجل 
حوار مفتوح بطريقة خمتلفة عن آليات التواصل 
القائمة اآلن، واليت تتخذ طابعًا تنفيذيًا ال يصل 
يف كثري من األحيان إىل قلب املشكلة. وليس 
أمرًا مسموحًا به، ال عند حزب اهلل وال عند التيار 
الوطين احلر، أن يتم التفكري بتسوية األمر على 
طريقة رمي الوسخ حتت السجادة. األمر حيتاج 
إىل مبادرة كبرية وجريئة تفتح امللفات كلها 
دفعة واحدة، ونقاش مركز يستهدف الوصول 
إىل تسوية جديدة، فيها عناوين االتفاق وفيها 
عنوان  أي  فيها  ليس  لكن،  اخلالف،  عناوين 
أعداء  كل  يريده  طالق  إىل  يقود  أن  ميكن 

الطرفني يف لبنان وخارجه.!

أرشيف )مروان طحطح(

    أولوية حفظ 
املقاومة عند الحزب 
اصطدمت، للمرة 
األوىل، بأولوية 

مسار بناء الدولة 
عند باسيل

الرئيس نبيه بري 
جنبالط،  ووليد 
سياسي  وحتالف 
حملي  ومالي 
سيعيق  وخارجي، 
أي إمكانية لتغيري 
يف  العمل  آليات 
األزمة  مواجهة 
تعصف  اليت 

وفق  يعمل  ال  اهلل  حزب  أن  صحيح  بالبالد. 
أجندة باسيل، وهو لذلك وجد أن املعركة حول 
لبنان تستوجب املناورة اليت تقضي بأن يكون 
ميقاتي رئيسًا للحكومة بعدما منع احلريري من 
تولي املهمة. ومع أن باسيل مل يدرك املعنى 
أن  يعرف  كان  أنه  إال  اخلطوة،  هلذه  اخلارجي 
الفريق اآلخر لن يقبل به شريكًا كاماًل ال يف 
احلكومة وال يف إدارة املرحلة املقبلة، خصوصًا 
هذا  عند  األبواب.  على  الرئاسية  املعركة  أن 

احلد، صرنا أمام واقع جديد.
ليس مقبواًل أن يتصرف باسيل على أن حزب 
اهلل يعمل يف خدمته. لكن ما هو غري مقبول، 
أنه  أيضًا، أن يتصرف حزب اهلل على أساس 
لنا  فلريد  الكثري،  الرجل  سّلفنا  أن  لنا  سبق 
اآلن يف ملف الرئاسة. هي ليست مقايضة من 
النوع الذي تسمح به ظروف الطرفني، بل مثة 

حاجة إىل صفقة من نوع خمتلف.
يعيد  أن  باسيل  على  كان  املرحلة،  هذه  يف 
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يف عالقة كتلك اليت بني التيار الوطين احلر وحزب اهلل، ال 
جمال للهفوات أو األخطاء غري املقصودة أو سوء اإلدارة أو 
حتى سوء الفهم. الطرفان يعرفان بعضهما بعضًا أكثر مما 
ميكن ألحد أن يتخيل. ليس بينهما وسطاء أو رسل، بل هي 
عالقة مباشرة بني األمني العام للحزب ورئيس التيار. وعليه، 
فإن كل ما كان حيصل منذ أكثر من عام كان حيصل برضى 

الطرفني وأمام أعينهما، ال صدفة أو فجأة أو كهفوة.
يف 17 تشرين الثاني 2019، اختار رئيس احلكومة السابق 
سعد احلريري االستماع للنصائح األمريكية والفرنسية، فيما 
اختار رئيس التيار الوطين جربان باسيل التنسيق مع حزب 
اهلل. يف النتيجة: أين كل من باسيل واحلريري اليوم؟ كان 
ذلك حلقة يف سلسلة خيارات أوصلت العماد ميشال عون 
حزب  رئيس  األخرى  اخليارات  توصل  مل  فيما  بعبدا،  إىل 
القوات اللبنانية مسري جعجع وصحبه إىل أي مكان رغم كل 

املال واإلعالم واجلمعيات.
لكن، بعد سنوات من الرتاكم اإلجيابّي، انتقل التيار واحلزب، 
السلبّية.  املراكمة  إىل  تشرين،   17 من  أشهر  بضعة  بعد 
)بإعالمها وسياسييها  املنظومة  بانقضاض  التيار  مع شعور 
وقضاتها  ومدرائها  ومصرفييها  أعماهلا  ورجال  وفنانيها 
وضباطها( عليه، قّرر أن الوسيلة األنسب للدفاع هي اهلجوم، 
بعدما ثبت أن سياسة مّد اليد للحريري، كما للرئيس نبيه 
ورغم  جمدية.  تعد  مل  جنبالط،  وليد  السابق  والنائب  بري 
بعبدا  عون يف  ميشال  الرئيس  وجود  فرضها  اليت  القيود 
التيار من لعب دور املعارضة يف عهد  ما حال دون متكن 
مؤسسه، كان »الَنَفس« العوني، على كل املستويات، يقول 
إنه يستحيل أن نكمل بالطريقة نفسها. احلزب، من جهته، 
أكرب مستوى  رياح عاصفة متجددة تستوجب  كان يستشعر 
كل  وإعادة وصل  واالستيعاب  الداخلي  االحتواء  من  ممكن 
ما ميكن وصله. هذا السطر سيحكم سياسة احلزب يف كل 
االستحقاقات منذ ثالث سنوات إىل اليوم. كان مزاج العونيني 

رفضيًا منتفضًا مقابل مزاج احلزب االحتوائي واهلادئ.
يف هذه اللحظة بالذات، قرر احلزب السري يف ترشيح جنيب 
مل  شرط.  أو  قيد  أي  دون  من  احلكومة  لتشكيل  ميقاتي 
يؤخذ بغضب الرئيس عون أو مآخذه. وترافق ذلك مع شعور 
العوني،  اجلمهور  لدى  السلطة  جتربة  من  باإلحباط  عارم 
مقابل شعور عارم بالتفاؤل واالنتصار لدى احلزب من جممل 
تطورات املنطقة. هنا، أيضًا، كانت اجلموع اليت حلمت منذ 
تتفرج  املوعودة  الدولة  يبين هلا  قائدًا  باجلنرال عون  عقود 
على انهيار الدولة، فيما احلزب يتوسع يف سياسات الدعم 
إىل  والصيدليات  السوبرماركات  بناء  من  للناس  املباشر 

توزيع البطاقات الغذائية وتأمني املازوت.
من  إنقاذه  ميكن  ما  إنقاذ  عن ضرورة  يتحدث  باسيل  كان 
دولة، فيما احلزب يركز على معاجلة ظواهر األزمة ساعيًا إىل 
تفعله  ما  لفعل  للتيار  واخلدماتي  االجتماعي  احلضور  تعزيز 
القوات اللبنانية أو مؤسسة ميشال معوض أو مجعيات بوال 

يعقوبيان وأنطون الصحناوي وغريهم.
كان احلزب قد وصل، قبل ذلك بكثري، إىل قناعة بأن »بناء 
والداخلية  اخلارجية  الظروف  ظل  مستحيل يف  شبه  الدولة« 
احلالية، فيما يرى التيار أن اللحظة مل تكن يومًا مؤاتية كما 
آخر.  مكان  يف  واحلزب  مكان  يف  التيار  كان  اليوم.  هي 
قدرة احلزب على التعايش مع األزمة وحتويل كل ما يرافقها 
لكنها كان  مبهجًا جلمهوره،  أمرًا  إىل قوة كانت  تهديد  من 
بالتفصيل.  احلزب  يعرفه  ما  وهو  التيار.  جلمهور  مستفزة 
فاكتفى  مربجمة،  محلة  من  رافقه  وما  املرفأ  تفجري  أتى 
احلزب بالتفرج عليها بتداعياتها السلبية اهلائلة على حليفه 
املسيحي، قبل أن يزداد الطني بلة حني حاول الرد. ثم بدأت 
دائمًا،  اللبنانية«  »القوات  من  بإيعاز  اخلليجية،  التهديدات 
ُيرّحل من  للبنانيني العاملني يف اخلليج ليجد التيار أن من 
أبناء الطائفة الشيعية من دبي أو أبو ظيب أو الرياض )قد( 
جيد حاضنة اجتماعية - اقتصادية يف انتظاره، أو أن التأثري 
السليب لعودته على عائلته سيكون حمدودًا، فيما من ُيرحل 
من أبناء الطائفة املسيحية لن جيد أحدًا يف انتظاره يف املطار 
نتيجة »ظروف التيار«، وستكون لعودته تداعيات كارثية على 
أسرته. مرة أخرى كان احلزب جيد نفسه، مستندًا إىل قوته 
اخلصوم  غباء  نتيجة  األزمة  عن  مبنأى  واملالية،  املؤسساتية 
إيداع  دون  للحؤول  قبل سنوات  يلزم  ما  كل  فعلوا  الذين 
احلزب وحمازبيه أي أموال يف املصارف اللبنانية، فيما كانت 
شركات رجال األعمال العونيني تتخّبط! ال يولي احلزب أهمية 
مباشرة كبرية إلخراج املصارف اللبنانية من نظام التحويالت 
عنقود  حبة يف  آلخر  كبرية  أهمية  التيار  يولي  فيما  املالية 
والتهديدات  العقوبات  تؤثر  مل  كما  متامًا  اخلاص.  القطاع 

 التيار يرى فرصة للعودة بالعالقة إىل ما قبل 17 تشرين
غسان سعود

بالعقوبات يف بيئة من يقّدمون أغلى ما لديهم 
شهداء وجرحى فيما مل يعد رجل أعمال مسيحي 
القول  على  جيرؤ  واخلارج،  الداخل  يف  واحد، 

إنه عونّي.
تراكمت يف بيئة التيار الوطين احلر األصوات 
الدولة  انهيار  من  اخلائبون  األصوات:  فوق 
العقوبات  من  القلقون  ببنائها،  حلموا  اليت 
والرتحيل، املتأثرون باحلملة اإلعالمية العنيفة، 
الذين  الراهنة  اللحظة  صعوبات  من  القلقون 
بالكامل  منكوبًا  بلدهم  رؤية  يستسهلون  ال 
)املهمة  االسرتاتيجية  االنتصارات  تعنيهم  وال 
جدًا لعون وباسيل(. هكذا، بدأ يتعاظم - يف 
الرئيس  إىل  وصواًل  وقيادته  التيار  قواعد 
بأن  باألسى. فهم سّلموا  عارم  عون - شعور 
األولوية لدى حزب اهلل هي لنبيه بري، لكنهم 
اعتربوا أن احلزب سيضع التيار وحركة أمل يف 
مرتبة واحدة. إال أنهم شعروا بأن احلزب يرى 
بري أواًل. مّثلت أزمة اجمللس الدستوري حول 
اقرتاع املغرتبني احملطة األبرز، تلتها االنتخابات 
النيابية، ثم تكليف ميقاتي، ثم السكوت عن 
تشكيل  نيته  عدم  ثم  حكومته،  اجتماع  عدم 
احلكومة اليت ُكّلف بتأليفها. وحتى حّل انتصار 
ما  وصل  إلعادة  كفرصة  والتنقيب  الرتسيم 
انقطع، يف ظل اندفاعة عونية هائلة من عون 
شخصيًا، فاجأ األمني العام للحزب السيد حسن 
الذين كانوا ينتظرون  العونيني  نصراهلل مجوع 
منه إشارة وداعية عاطفية كبرية للرئيس عون، 
قبل يوم من انتهاء واليته، بانتهاء الكلمة من 
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أن يضع فيتو على أحد هذين املرشحني!
اجلميع  على  إن  احلزب  يقول  اجمللس  رئاسة  انتخابات  يف 
احرتام رأي املكّون الشيعي. يف تكليف رئيس احلكومة يقول 
احلزب إن على اجلميع احرتام رأي املكّونات السنية. أما يف 
انتخابات رئاسة اجلمهورية فتصبح املعركة معركة سياسية، 
مراعاته.  أو  املسيحي  املكّون  خاطر  على  للوقوف  حاجة  وال 
واألكيد هنا أن عالقة باسيل والسيد ال حتتاج إىل تسريبات 
البعض  ويسوق  يتخيل  كما  غريه  أو  رسائل«  »إيصال  أو 

تصوير هيثم املوسوي

عون وباسيل ال 
يستسهالن طي 

صفحة مار مخايل أو 
تجاوزها أو القفز فوقها 

وحتى اآلن ال تبدو 
األولوية لذلك

السيد  يساوي  أن  العونيني  ساء  بل  ذلك.  حصول  دون 
نصراهلل بني عون وبري وميقاتي يف إجناز الرتسيم. وعليه 

صارت اهلوة تتسع.
السنوات  »يف  اخلاصة:  جمالسه  يف  عون  الرئيس  يقول 
الست املاضية، كانت املعارك مع الرئيس بري وليس مع 
أي أحد آخر«. ويكمل باسيل: »يف كل معركة من هذه، كان 
احلزب يقف إىل جانب بري، وكانت هناك دائمًا حجة أو مربر، 
قبل أن يسقط االجتماع األخري للحكومة كل األقنعة«. انتقل 
احلزب يف نظر باسيل »من لعب دور املتفرج على االعتداءات 
على التيار، حتت ذرائع خمتلفة، إىل املشاركة يف االعتداء«. 
وهنا، أيضًا، قد يسهل على املاكينة اإلعالمية للحزب، يف 
حال أرادت، أن تغذي لواء احملللني باملربّرات، لكن ذلك لن 
يغرّي يف أن اهلوة تتسع، عن سابق تصور وتصميم. فاحلزب 
كان يعرف، قبل أكثر من 72 ساعة من موعد اجللسة، موقف 
باسيل جيدًا، ومع ذلك مل حيل دون عقدها. وهو ما إن تأكد 
إىل  بادر  من  هو  إنه  يقال  أال  على  حريص  باسيل  أن  من 
اخلروج من التفاهم، إمنا احلزب من خرج أواًل؛ حتى سارع إىل 
»خدمته« يف هذه. كأنهما متفقان على وضع حد التفاقهما 

التارخيّي.
خيتصر  الرئاسي.  االستحقاق  هناك  كان  كله،  هذا  مبوازاة 
أيام  مع  يتناغم  احلزب لالستحقاق مبا  مقاربة  املطلعني  أحد 
هدف  تسجيل  من  خصومه  مينع  أن  احلزب  يريد  املونديال: 
مرمى  هدفًا يف  فريقه  يسجل  أن  إىل  ويسعى  مرماه،  يف 
اخلصوم. وهو لن يسمح خلطأ أو تردد أو مالحظات أحد العيب 
الفريق الذي ينتمي إليه بالتسبب بدخول هدف يف مرماه، 
أو  تردد  أو  خطأ  عن  مبعزل  اهلدف  لتسجيل  سيسعى  كما 
مالحظات هذا الالعب أو ذلك. يف حال أراد باسيل أن يرافق 
احلزب  يرحب  فرجنية،  سليمان  إليصال  مسعاه  يف  احلزب 
ويتأهل، أما إذا قرر باسيل سلوك خيار آخر فهذا شأنه من 

دون أن يؤثر ذلك على مساعي احلزب إليصال فرجنية.
أما باسيل فكانت مقاربته أبعد ما يكون عن هذا. يف جمالسه 
اخلاصة يؤكد أن االستحقاق الرئاسي ليس مناسبة لتسجيل 
األزمة. وهو  من  للخروج  لوضع تصور  إمنا  أهداف سياسية 
عون  الرئيس  لرغبة  خالفًا  مرشحًا،  يكون  ال  أن  قرر  حني 
وإصراره، كان يفرتض أنه يذلل عقبة سياسية كبرية تفتح 
الباب أمام حلول للبلد، وإذا به خيسر حقه الطبيعّي بالرتشح 
قبل أن حياول احلزب أن حيرمه من حق الفيتو أيضًا. ما ال 
عنه  عون  الرئيس  ينقله ضيوف  هنا  بوضوح  باسيل  يقوله 
بأن لدى احلزب حليفني )بري - باسيل( ومرشَحني طبيعيني 
باسيل(؛ ميكن لألول )بري( أن يضع فيتو على  )فرجنية – 
أحد هذين املرشحني ويقبل احلزب بذلك، فيما ال ميكن للثاني 

جدًا  واضحة  عالقة  هي  إمنا 
ما  فيها  يوجد  وال  وصرحية 
هو  وما  الطاولة  فوق  هو 

حتتها.
األمور  فإن سياق  ذلك  ومع 
حنو  خمايل  مار  تفاهم  يقود 
االنفجار، حتت أنظار املعنيني 
ما  بتفاصيل  ومعرفتهم 

حيصل طبعًا، حيث ال بّد من السؤال مرارًا وتكرارًا: ما الذي 
يدفع الطرفني حنو هذا اخليار؟ هل تعبا فعاًل من بعضهما إىل 
هذا احلد؟ مع العلم أن احلزب خيسر اليوم التيار من دون أن 

يضمن ربح الرئاسة األوىل لفرجنية.
إمخاد  على  املاضي  العام  طوال  يصر  باسيل  كان  بدوره 
النقمة اهلائلة داخل تياره على مواصلة التمسك بالتفاهم رغم 
االحنياز املطلق للحزب إىل جانب بري، ومن ثم إىل جانب 
بري وميقاتي، وكان باسيل يؤكد أن املطلوب تطوير التفاهم 
وليس إلغاءه أو اخلروج منه. لكن باسيل نفسه يسأل جبدية 
اليوم »عّما حنن متفاهمون عليه« إذا كانت مقاربة املرحلتني 
احلد،  هذا  إىل  متناقضة  واملستقبلية(  القريبة  )املاضية 
وكذلك املوقف من مجيع االستحقاقات والعالقة مع املنظومة 
أن  أن يعين ذلك  األزمة... من دون  التعاطي مع  وطريقة 
صفحة  طي  شكل  بأي  يستسهالن  وباسيل  عون  الرئيس 
تبدو  ال  اآلن  حتى  فوقها.  القفز  أو  أو جتاوزها  مار خمايل 
األولوية لذلك أبدًا، أيًا كان رأي مواقع التواصل االجتماعي 
وبعض قياديي التيار. حتى اآلن كل املطلوب من احلزب، 
عند عون وباسيل، هو العودة إىل ما قبل 17 تشرين، حني 
كان بري عينًا وعون العني األخرى، قبل أن يصبح بري يف 

نظر العونيني هو العينان واألنف والفم واألذنان.
رمبا لدى احلزب أسبابه، يقول عون وباسيل لضيوفهما، وحنن 
نتفهم هذه األسباب وحنرص على محاية الود املتبادل. لكننا 

لن ندفع الثمن، ولدينا خيارات أخرى.
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منذ حوالي سبع سنوات، ويف 
املعادن،  عن  للتنقيب  رحلة 
اإلقليمية  ماريبورو  حبديقة 
اكتشف  ملبورن،  من  بالقرب 
ثقيلة  صخرة  هول،  ديفيد 
يف  مستقرة  للحمرة،  مائلة 
املنزل  إىل  فأخذها  األرض؛ 
لكسرها،  شيء  كل  وجرب 
ومع ذلك مل يتمكن من إحداث 

صدع فيها.
اكتشف  سنوات،  مرور  وبعد 
هول أن الصخرة كانت نيزكًا 

نادرًا.
يف  اجليولوجيا  عامل  وقال 
متحف ملبورن ديرموت هنري: 
من  الكثري  إىل  نظرت  »لقد 
الناس  يعتقد  اليت  الصخور 
بعد  الواقع،  نيازك. يف  أنها 
37 عامًا من العمل يف املتحف 
وفحص آالف الصخور، اتضح 
أن اثنني فقط من املعروضات 

نيازك حقيقية«.
ملبورن  متحف  باحثو  ونشر 
النيزك  وصفت  علمية  ورقة 
الذي يبلغ عمره 4.6 مليارات 
عام، والذين أطلقوا عليه اسم 
البلدة  إىل  نسبة  ماريبورو 
العثور  مكان  من  القريبة 

عليه.
»ساينس  موقع  وحبسب 
 17 النيزك  يزن  ألريت«، 

كيلوغرامًا. 
ورغم أن الباحثني ال يعرفون 
حتى اآلن من أين جاء النيزك، 
إال أن لديهم بعض التخمينات. 
النيزك  »هذا  هنري:  ويقول 
من  األرجح  على  جاء  بالذات 
املريخ  بني  الكويكبات  حزام 

واملشرتي«.
نيزك  فإن  الباحثني  ووفق 
من  بكثري  أندر  ماريبورو 

الذهب.

يقتين صخرة لسنوات 
ليكتشف بعدها أنها أندر 

من الذهب !!
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يستفيد منها حواىل مليون شخص
زيادة جديدة على مدفوعات 
السنرتلنك مطلع الشهر املقبل

مليون  حوالي  سيحصل 
)كرير(  رعاية  ومقدم  شاب 
وطالب على زيادة على مبالغ 
حيصلون  اليت  املدفوعات 
عليها من السنرتلنك مبا يصل 
إىل 20 دوالًرا يف األسبوع يف 

بداية العام املقبل.
اجلديدة  الزيادة  هذه  وتندرج 
ضمن الزيادة السنوية ملؤشر 
حيث   %6 والبالغ  االسعار 
مواكبة  إىل  احلكومة  تسعى 
هذه املدفوعات ملقدار مؤشر 

االسعار.
الشباب  عالوة  وستزيد 
 )Youth Allowance( املسماة 
 41.40 و  دوالًرا   19.10 بني 
دوالًرا كل أسبوعني وسيتلقى 

فئة  ضمن  يف  األشخاص 
 )Austudy ( الدراسة املسماة
ما بني 32.40 دوالًرا و 41.40 
دوالًرا إضافًيا كل أسبوعني.

احلاصلون  األشخاص  أما 
السباب  التقاعد  معاش  على 
 Disability( املسماة  صحية 
والذين   )support pension
عاًما   21 عن  أعمارهم  تقل 
ما  فيتلقون  أطفال  وبدون 
 40.70 و  دوالًرا   27.40 بني 

دوالًرا يف أسبوعني.
اخلدمات  وزيرة  وقالت 
االجتماعية أماندا ريشورث إن 
الزيادات ستساعد يف ختفيف 
حدة األزمة يف ارتفاع تكاليف 

املعيشة.

إىل  املوجهة  التهم  إسقاط  مت 
لربيتاني  املزعوم  املغتصب 
بشأن  خماوف  بسبب  هيغينز 
مناصروها  يدعو  اآلن  سالمتها. 
لتسهيل  تغيريات  إجراء  إىل 

حتقيق العدالة.
يطالب املدافعون عن الناجني من 
االعتداء اجلنسي بإجراء تغيريات 
شاملة يف الطريقة اليت يتم بها 
التعامل مع القضايا، بعد التخلي 
املغتصب  مقاضاة  حماولة  عن 
ونفى  هيغينز.  لربيتين  املزعوم 
اجلنس  ممارسة  لريمان  بروس 
مع السيدة هيغينز ودفع برباءته 

من التهمة.
العامون يف  املدعون  أعلن  وقد 
يوم  األسرتالية  العاصمة  إقليم 
التهم  إسقاط  مت  أنه  اجلمعة 
املوجهة إىل بروس لريمان وسط 
خماوف بشأن سالمة هيغينز بعد 
إحباط حماكمة أولية بسبب سوء 

سلوك هيئة احمللفني.
اليت  هيغينز  صديقة  كشفت 
حتدثت بصراحة عن اخلسائر اليت 
أنها  القضية  بسبب  بها  حلقت 
»العالج  تتلقى  املستشفى  يف 

والدعم الذي حتتاجه«.
الرئيسة  فوسرت  هايلي  وقالت 
عن  الدفاع  جملموعة  التنفيذية 
اجلنسي  االعتداء  من  الناجني 
Full Stop، إنه على الرغم من أن 
الدعاية احمليطة باحملاكمة كانت 
متميزة، إال أن تطور يوم اجلمعة 

ليس »حالة معزولة«.
وقالت فوسرت إن أقل من 2 يف 
املائة من حاالت االغتصاب تؤدي 
إىل اإلدانة على الرغم من أمنسح 
األسرتالي  اإلحصاء  مكتب  أجراه 
عام 2016 وجد أن واحدة من كل 
تعرضت  أسرتاليات  نساء  ست 

للعنف اجلنسي.
وقالت لـ SBS News إن الدافع 
وراء ذلك هو عملية قانونية غالًبا 
ما ينظر إليها الناجون على أنها 

أكثر صدمة من االعتداء نفسه.
بريتاني هيغينز ترّبر تأخرها عامني 
بتعرضها  شكوى  تقديم  قبل 
أفقد  أن  »خشيت  لالغتصاب: 

وظيفيت يف حزب األحرار«
]الناجني[  »التحدث إىل  وقالت: 
كانوا  إذا  وما  خياراتهم،  حول 
الشرطة  بإبالغ  بالفعل  يقومون 
االنتقال  عن  ناهيك  ]بذلك[، 
إىل مرحلة املالحقة القضائية... 
الناس  نوصي  أن  ميكننا  ال 
الوقت  يف  مباشر  بشكل  بذلك 

احلالي«.
خياراتهم،  مننحهم  أن  »ميكننا 
يتخذوا  أن  أيًضا  نريدهم  لكننا 
قراًرا مستنرًيا. وهذا يعين شرح 

ما ينتظرهم.«
أُلجربت  ثانية  حماكمة  جرت  لو 

اخلضوع الستجواب  على  هيغينز 
آخربعد أن روت بالفعل االغتصاب 
املزعوم على مدى أيام أمام قاعة 

حمكمة مكتظة.
إقليم  حكومة  وتسعى  هذا 
لتغيري  األسرتالية  العاصمة 
مما  املقبل،  العام  القوانني يف 
األصلية  الشهادة  ببث  سيسمح 
ملقدم الشكوى يف أي حماكمات 

الحقة.
كخطوة  بذلك  فوسرت  رحبت 
أوىل جيدة، لكنها حذرت من أن 
التغيريات األوسع نطاقًا، مبا يف 
ذلك السماح بتقديم األدلة خلف 
يعقب  أن  جيب  مغلقة،  أبواب 

ذلك.
العامة  النيابة  مدير  حذر  وقد 
األسرتالية  العاصمة  إقليم  يف 
شني درومغولد يوم اجلمعة من 
أن احملاكمة الثانية ليهرمان قد 
وغري  كبري  »ضرر  على  تنطوي 
واجهت  اليت  هليغينز  مقبول« 
مستوى من »اهلجوم الشخصي« 
مل يشهده خالل عقدين من حياته 

املهنية.
ويف بيان صدر بعد ذلك بوقت 
العاملي  املعهد  قال  قصري، 
القضية  إن  النسائية  للقيادة 
تؤكد احلاجة إىل »إصالح قانوني 

مستمر«.
دفعته  الذي  الشخصي  »الثمن 
ال  هائل.  هيغينز[  ]السيدة 
أن  توقع  يف  االستمرار  ميكننا 
يدفع األفراد مثل هذا الثمن يف 
ناهيك  العدالة،  لتحقيق  السعي 

عن التغيري املنهجي«.
احمليطة  للحساسية  ونظرًا 
اخلارجية  بالقضية، كانت وزيرة 
إبقاء  على  حريصة  وونغ  بيين 

تعليقاتها واسعة النطاق.
دعوات  أي  أن  على  وأصرت 
»هي  القانوني  النظام  إلصالح 
النظام  تصلح  أن  جيب  دعوات 

القانوني بأكمله«.
أردد  أن  أريد  »لكنين  وقالت: 
اليت  العام  املدعي  تعليقات 
اليت  والكرامة  بالشجاعة  تعرتف 

أظهرتها السيدة هيغينز«.
تعهدت السناتور عن حزب اخلضر 
جهود  بتجديد  ووترز  الريسا 
احلزب لتفكيك »اختالالت القوى 
اجلنسانية«  النمطية  والقوالب 
التقدم  من  الناجني  متنع  اليت 

بشكواهم.
القوة  ضوء  »يف  وقالت: 
بريتاني  أظهرتها  اليت  واملرونة 
دفعته  الذي  والتغيري  هيغينز 
الثقافة  إلصالح  بالفعل 
من  اخلضر  سيضغط  الربملانية، 
جديد من أجل نشر هذه احلماية 
املستوى  على  وغريها  اإلجرائية 

الوطين كمسألة ملحة«.

»الثمن الذي دفعته هائل«:
مناصرو بريتاني هيغينز يطالبون بتغيري 

نظام العدالة يف أسرتاليا

األسرتالي  املركزي  البنك  قرر 
الثامنة  للمرة  الفائدة  سعر  رفع 
معدل  رفع  مما  التوالي،  على 
البالد إىل مستوى مل  النقد يف 

نشهده منذ 10 سنوات.
فقد رفع البنك املركزي بعد ظهر 
الثالثاء رفع سعر الفائدة النقدي 
مبقدار 25 نقطة أساس أو 0.25 
3.10 يف  إىل  ليصل  املائة  يف 

املائة.
كان  اليت  األخرية  املرة  كانت 
أعلى  أسرتاليا  فائدة  فيها سعر 
من 3 يف املائة يف شهر تشرين 
األول 2012، عندما كان متوسط 
سعر املنزل أقل بقليل من 520 

ألف دوالر.
حاكم  أشار  النقدي،  بيانه  ففي 
إىل  لوي  فيليب  املركزي  البنك 
أن التضخم ال يزال مرتفًعا على 
املتعددة  االرتفاعات  من  الرغم 

املتتالية يف أسعار الفائدة.
يف  »التضخم  ان  لوي  وقال 
حيث  للغاية،  مرتفع  أسرتاليا 
مدار  على  املائة  يف   6.9 بلغ 
العام حتى تشرين األول. تفسر 
الكثري من هذا  العاملية  العوامل 
الطلب  لكن  املرتفع،  التضخم 
لقدرة  بالنسبة  القوي  احمللي 
االقتصاد على تلبية هذا الطلب 

يلعب أيًضا دوًرا«.
واضاف يقول ان »إعادة التضخم 
إىل اهلدف تتطلب حتقيق توازن 
العرض  بني  استدامة  أكثر 

والطلب.«
وتابع يقول: إن املزيد من رفع 
أن  احملتمل  من  الفائدة  أسعار 
انتظار  يف  املقرتضون،  خيبئه 

بيانات التضخم.
املركزي  إدارة  جملس  ويتوقع 
بشكل  الفائدة  أسعار  زيادة 
لكنه  املقبلة،  الفرتة  خالل  أكرب 
مسبًقا.  حمدد  مسار  يف  ليس 
االقتصاد  كثب  عن  يراقب  إنه 
واألجور  األسر  وإنفاق  العاملي، 

وسلوك حتديد األسعار.
»سيستمر  انه  لوي  وأوضح 
الزيادات  وتوقيت  حجم  حتديد 
الفائدة  أسعار  يف  املستقبلية 
الواردة  البيانات  خالل  من 
لتوقعات  اإلدارة  وتقييم جملس 

التضخم وسوق العمل«.
وقال »يظل جملس اإلدارة حازًما 
يف تصميمه على إعادة التضخم 
هو  ما  وسيفعل  اهلدف  إىل 

ضروري لتحقيق ذلك.«
اعتذر  قد  كان  أسبوع،  وقبل 
الذين  لألسرتاليني  لوي 
املركزي  البنك  توقعات  صدقوا 
األسرتالي املصاغة بعناية واليت 
أشارت إىل أن أسعار الفائدة لن 

البنك املركزي األسرتالي يرفع سعر 
الفائدة للمرة الثامنة على التوالي 
ليصل إىل أعلى مستوى يف 10 سنوات

تبدأ يف االرتفاع مرة أخرى حتى 
عام 2024.

استماع  جلنة  أمام  لوي  وقال 
اقتصادية: »أنا آسف ألن الناس 
استمعوا إىل ما قلناه وعملنا على 
ذلك، وجيدون أنفسهم اآلن يف 
وضع ال يريدون أن يكونوا فيه.. 
لكن يف ذلك الوقت، كنا نظن 
أن هذا هو الشيء الصحيح الذي 
ينبغي عمله. وأعتقد، إذا نظرنا 
إىل الوراء ، )أنا( كنت سأختار 

لغة خمتلفة«.
واستطرد يقول »هذا فشل من 
جانبنا، مل نبلغ التحذيرات بشكل 
واضح مبا فيه الكفاية، وتعلمنا 

بالتأكيد من ذلك.«
قسم  رئيس  كوك  غراهام  اما 
 ،Finder يف  املستهلك  أحباث 
ميكن  ما  بني  الفرق  إن  فقال 
مريح«  بشكل  »حتّمله  للناس 
وما يواجهونه يف الواقع آخذ يف 
االتساع.. هذا االرتفاع الثامن يف 
سعر الفائدة منذ شهر أيار يعين 
أن متوسط سعر القرض السكين 
الثالثينات  منتصف  من  قفز  قد 

إىل منتصف الستينات«.
وبعبارة أخرى، فإن األسرتاليني 
الذين لديهم رهن عقاري بقيمة 
ما  سيدفعون  دوالر  ألف   500
شهرًيا  دوالر   900 من  يقرب 
يف  يدفعونه  كانوا  مبا  مقارنة 

نيسان.
»لتحّمل  انه  كوك  السيد  وقال 
هذا بشكل مريح، جيب أن يزيد 
احلّد األدنى للدخل قلياًل عن 180 
ألف دوالر.. وهو أكثر بكثري من 

متوسط الراتب.«
بدورها رأت كبرية االقتصاديني 
أناكي    CreditorWatch يف 
ستوجه  الزيادة  إن  نومسون، 
له  املخطط  اإلنفاق  إىل  ضربة 
األسر  آلالف  امليالد  عيد  يف 

األسرتالية.
وأعلنت ان »قرار البنك املركزي 
السيولة  معدل  برفع  األسرتالي 
ضغوًطا  سيضع  أكرب  بشكل 
مالية ال ميكن إنكارها على األسر 
األسرتالية.. وإىل جانب توقعات 
السلع  أسعار  بارتفاع  امليزانية 
اليومية واإلسكان والطاقة ومنو 
األجور الباهت فإن هذه الزيادة 
األخرية يف معدل السيولة تؤدي 
مع  املستهلك  ثقة  ضعف  اىل 
بالتجزئة  البيع  فرتة  دخولنا 

املزدمحة يف عيد امليالد«.
والتوقعات  »البيانات  وقالت 
األخري من  النصف  الصادرة يف 
تشرين األول تشري مجيعها إىل 
ظروف اقتصادية صعبة يف عام 

».2023

حاكم البنك املركزي الدكتور فيليب لوي
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عنوان  هي  التخاطب  يف  التهدئة 
املرحلة اآلن بني حزب اهلل والتيار 
الوطين احلر. لكن »اهلل أعلم كيف 
انتخاب  جلسة  يف  موقفنا  سيكون 
على  اليوم،  اجلمهورية«  رئيس 
التيار  يف  رفيعة  مصادر  قالت  ما 
»األخبار«.  لـلزميلة  احلر  الوطين 
ما  إىل  اإلشارة  رفضت  وفيما 
القوي  لبنان  تكتل  نواب  كان  إذا 
بورقة  التصويت  يف  سيستمرون 
بيضاء، اكتفت بالقول: »القرار لدى 
وسيتبّلغه  باسيل،  جربان  النائب 
األخرية«،  اللحظات  يف  النواب 

مؤكدة أنه »يف شي جديد«.
اهلل  حزب  تعّمد  ذلك،  غضون  يف 
باسيل  تصعيد  على  التعليق  عدم 
الثالثاء،  الصحايف  مؤمتره  يف 
خصوصًا أن رد الفعل هذا مل يكن 
مفاجئًا. غياب املسؤولني يف احلزب 
عن الواجهة كان بقرار، فيما القّلة 
اليت تطّوعت للرد التزمت »تعميمًا« 
الغْيظ«، والرتيث  بـ »كْظم  داخليًا 
احملتملة  النتاِئج  يف  اخلوض  يف 
رصد  انتظار  يف  باسيل،  لغضب 
أبعاد املضمون السياسي ملا قاله، 
مع التأكيد على »التمسك بالتحالف 

معه«.
على  يتصرف  اهلل  حزب  كان  وإذا 
التيار،  رئيس  تفّهم غضب  قاعدة 
احلزب  اعتبار  ينطلق من  فإن ذلك 
احلزب  كما  متامًا،  يعلم  األخري  أن 
التضحية  ميكن  ال  بأنه  نفسه، 
نتائج  له  كانت  سياسي  بتفاهم 
الوطين.  املستوى  على  كبرية 
التفاهم  وفّك  االنفصال  وإذا كان 
مضرًا حبزب اهلل، فإن باسيل يدرك 
سيكون  التيار  على  الضرر  بأن 
الطرفني  أيضًا. وعليه، فإن  كبريًا 
استمرار  على  بالتفاهم  حمكومان 
»تفعيل  أن  إىل  مشرية  التفاهم، 
اخلط الساخن بني الطرفني مل حين 

وقته بعد«.
بادر  فقد  جهته،  من  باسيل،  أما 
احلامية  الرؤوس  بعض  تربيد  إىل 
اليت طالبت يف اجمللس السياسي 
للتيار األربعاء بـ »اإلعالن فورًا عن 
القيادات  وحض  التفاهم«،  فك 
الذهاب  عدم  على  واملناصرين 
النقد واملزايدة. وحرص  بعيدًا يف 
على إبالغ كل املعنيني داخل التيار 
حدده  الذي  السقف  التزام  بوجوب 
يف مؤمتره الصحايف الثالثاء، وعدم 
الذهاب  أو  املزايدة  »الشطح« يف 
أبعد، يف ظل ارتياح وتأييد عونيني 
املرحلة  هذه  يف  للتمايز  عارمني 
يف  املطلقة  االستقاللية  وتكريس 

اخليارات.
إن  قوله  عنه  باسيل  زوار  ونقل 
»كان  الوزراء  انعقاد جلسة جملس 
بشكل  عليها  الرد  مت  وقد  رسالة، 
واضح ومباشر من دون مواربة أو 
لف ودوران كما يفعل آخرون«، مع 
احلزب  فعل  رد  على  التيار  اعتياد 
االنكفاء  جلهة  مشابهة،  حاالت  يف 
وعدم التعليق. وتلفت مصادر يف 
التيار إىل أن »جتربة التحريض أو 
منذ  التيار  جربها خصوم  القصاص 
احلزب  من  مرأى  على   2006 عام 
ال  أنها  جيدًا  يعرف  ومسمعه، وهو 
تقود مع التيار إال إىل نتائج عكسية 

 باسيل يضبط السقف واحلزب يلتزم الصمت:

التيار يبدأ مناورة جديدة من باب الرئاسة
بالكامل«.

لكن ذِلك مل يقّلل من أهمية بعض 
اخلالصات الناجتة من موقف التيار 
احلاد خصوصًا يف ما يتعلق بامللف 
مصادر  اعتربت  فقد  الرئاسي. 
كن أن يكون املوقف  مطلعة أنه »ال ميمُ
احلاد لباسيل مرتبطًا بانعقاد جلسة 
كانت  بل  فقط،  الوزراء  جملس 
رسالة  إليصال  إليه حمطة  بالنسبة 
ترشيح  يف  للتشاور  جمال  ال  بأن 
رئيس حزب املردة سليمان فرجنية 
وضرورة البحث يف خيار آخر«، وهو 
ما ميكن أن تتبلور بعض مالحمه يف 

مناورة جديدة يف جلسة اليوم.
وقالت مصادر التيار إن »التكتل مل 
يكن قد توصل حتى ليل أمس إىل 
النقاش  لكن  اجللسة،  بشأن  قرار 
كاَن مفتوحًا على خيارات كثرية من 
بينها مقاطعة اجللسة أو التخلي عن 
اسم  عن  والكشف  البيضاء  الورقة 

مرشحنا الرئاسي«.
وقد تداول بعض النواب العونيني 
نصفه  أو  التكتل  تصويت  باقرتاح 
للمرشح ميشال معوض، لكن وجهة 
يبادل  لن  إنه  تقول  باسيل  نظر 
تكتيكية  بأخطاء  التكتيكية  األخطاء 
مماثلة، ولن يرد اخلطأ االسرتاتيجي 
يرى  كان  وإن  اسرتاتيجي،  خبطأ 
أن الوقت حان للتمايز بالتصويت، 
طاملا أن أهداف كل من اجملموعتني 
من التصويت بالورقة البيضاء ليس 

هو نفسه.
السياسية  الرسالة  عن  ومبعزل 
اليت أراد باسيل توجيهها، أول من 
جلسة  عقد  على  أولي  كرّد  أمس، 
أو  التنسيق معه  حكومية من دون 
رغمًا عنه، فإن ما استقاه التيار من 
»إمكانية  هذه اجللسة يتمحور حول 
إدارة البلد من دون رئيس مجهورية 
اهلل  حزب  عند  اليوم  األولوية  وأن 
هي لتسيري أمور احلكومة املستقيلة 

ال النتخاب رئيس«. 
باسيل  استفزت  املقاربة  هذه 
مسعوا  الذين  التيار  نواب  ومعه 
افرتاض  أي  أن  التيار  رئيس  من 
بأنه ميكن للقوى السياسية املمثلة 
اهلل،  حزب  جانبها  وإىل  بالرتويكا، 
كأمر  الرئاسي  الفراغ  مع  التعامل 
طبيعي و »بيجي عمهلو«، وأنه ميكن 
للدولة أن تعمل بشكل عادي ال بل 
إىل  الصالحية  منتهية  حكومة  تعيد 
الوسائل  بكل  منعه  سيتم  احلياة، 
املتاحة أكانت سياسية أو شعبية أو 
يصبح  املنطلق،  هذا  من  قضائية. 
عامة  باسيل النعقاد جلسة  لرفض 
جمللس النواب ألي سبب باستثناء 

انتخاب الرئيس، بعدان:

1- رد فعل مباشر على تأمني الغطاء 
للجلسة احلكومية واإلطاحة مبا مساه 
عنها  املنصوص  الوطنية  الشراكة 
وجود  تتطلب  واليت  الطائف  يف 
املراسيم  ميهر  مجهورية  رئيس 
أو  وزير  حمله  حيل  وال  بتوقيعه 

رئيس حكومة.

طموح  بأي  مسبقًا  اإلطاحة   -2
مليقاتي أو غريه بعقد جلسة أخرى 
معطل  التشريع  أن  التأكيد  عرب 
املعارك  وكل  النيابي  العمل  كما 
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هل قّررت النائبة العامة االستئنافية 
عون  غادة  القاضية  لبنان  جبل  يف 
رئيس  مالحقة  يف  تدرجيًا،  البدء، 
وليد  االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
عون  شروع  السؤال  مرّد  جنبالط؟ 
تطاالن  قضيتني  يف  بالتحقيق 
النفوذ  استغالل  بتهم  »البيك« 
األموال،  وتهريب  القانون  وخمالفة 
مسؤولني حيظون حبمايته  واستدعاء 
املختارة  زعيم  رد  فيما  السياسية. 
بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية 
خلفية  على  يومني  قبل  عون  ضد 
مبصارف  الئحة  شهر  قبل  نشرها 
مصرفية  حسابات  مّجدت  سويسرية 
من  لبنانية،  سياسية  لشخصيات 

بينها جنبالط،
قّررت النائبة العامة االستئنافية يف 
جبل لبنان القاضية غادة عون، على 
ما يبدو، فتح معركة مع وليد جنبالط 
عقارات  ملكية  نقل  مزدوج:  بعنوان 
وتهريب  للقانون  خمالفة  بطريقة 
أموال إىل اخلارج. وهي قضايا أثارت 
اجلدل قبل مّدة، لكن اجلديد أن عون 
فيها  وتتحّرك  امللفات  فتح  عاودت 

قضائيًا.
يف ما يتعّلق بتهريب األموال، تنطلق 
لعضو  تلفزيوني  تصريح  من  عون 
النائب  الدميوقراطي«  »اللقاء  كتلة 
اجلاري،  العام  مطلع  اهلل،  عبد  بالل 
أموااًل إىل  نقل  إن جنبالط  قال فيه 
 500 بـ  قيمتها  قّدرت  لبنان  خارج 
إخبار.  مبثابة  رب  اعتمُ ما  دوالر،  مليون 
به  تقّدم  إخبارًا  عون  تلّقت  وبالفعل 
إثره  على  حّركت  املواطنني،  أحد 
وطلبت   .2022/1/18 بتاريخ  االدعاء 
إليه  لالستماع  أمامها  اهلل  عبد  مثول 
حبصانة  يتمتع  كونه  برضاه  كشاهد 
قدم   2022 شباط   3 ويف  نيابية. 
نشأت  اهلل،  لعبد  القانوني  الوكيل 
احلسنية، مذكرة رأى فيها أن كالم 
بهدف  قصد  عن  حتويره  مّت  موكله 
للتوظيف  استغالله  وجرى  اإلساءة، 
وليد  حبق  السياسي  والتشهري 
جنبالط، وتوّعد مبالحقة حمّوري الكالم. 
بعد ذلك، اعرتى اجلمود القضية حتى 
عندما  املاضي،  الثاني  تشرين   18
احملضر  فتح  بإعادة  عون  أشارت 
أموال  تبييض  »شبهة  من  ميّثله  ملا 
وصرف نفوذ«. وطلبت من املديرية 
العامة ألمن الدولة إبالغ النائب عبد 
اهلل احلضور إىل مكتبها يف الثانية من 
بعد ظهر اخلميس يف 1 كانون األول 
لالستماع  رغب،  حال  يف  اجلاري، 
إليه بصفة شاهد حول ما أدىل به. 
لكن عبد اهلل، بعد إبالغه عرب اهلاتف، 
رفض املثول وطلب إبالغه من خالل 
هيئة  إىل  يرفع  رمسي  طلب  تقديم 

مكتب جملس النواب.
بالتوازي، حّركت عون ما مت اكتشافه 
أمانة  يف  موظفني  ضلوع  عن  أخريًا 
قلم   - بعبدا  يف  العقاري  السجل 
الشوف يف عملية نقل 306 عقارات 
وليد  ملكية  من   ،703 أصل  من 
جنبالط إىل جنله تيمور، خارج الدوام 
أمانة السجل  الرمسي. حينها حتّولت 
العقاري ألياٍم إىل خلّية حنٍل، حتى يف 
الرمسي.  الدوام  وخارج  العطل  أيام 
شروطها  أّمن  تهريبة  خالل  ومن 
املدير العام للشؤون العقارية جورج 
العقاري  السجل  وأمني  معراوي 
ويف  طربيه.  هيثم  الشوف  يف 
املعلومات، أن األخري طلب من أمينة 
السجل العقاري يف بعبدا نايفة شبو 
الّرد  فأتى  الكهرباء،  موّلد  استخدام 

 غـادة عـون »تالحـق« جـنبالط
عبد اهلل قمح، ندى أيوب

بأّنه معّطل وحيتاج إىل تزويده مبادة 
من  إذن  إىل  حباجة  وأنها  املازوت، 
خارج  املولد  استخدام  جييز  معراوي 
الدوام. فتواصل طربيه مع معراوي 
باستخدام  ومسح  األمر  سّهل  الذي 
املولد. وتكّفل جنبالط بإصالح املولد 
مهمة  إلمتام  الالزم  املازوت  وتأمني 

نقل العقارات.
عون  تلّقت  قضائية،  مصادر  ووفق 
أياٍم  قبل  وراسلت  بالقضية،  إخبارًا 
تزويدها  طالبة  العقارية،  الشؤون 
وكيفية  املعامالت  جلهة  بالتفاصيل 
من  وطلبت  لوجستيًا.  امللف  إجناز 
إبالغ  الدولة  ألمن  العامة  املديرية 
بصفة  مكتبها  إىل  احلضور  معراوي 
طالبًا  رفض،  األخري  أن  إال  شاهد. 
اإلداري،  التسلسل  خالل  من  إبالغه 
متذّرعًا بأنه حباجة إىل إذن من رئيسه 
املباشر وزير املالية يوسف اخلليل. 
فأعادت عون الطلب إىل أمن الدولة، 
من خالل اللواء طوني صليبا، الذي 
معراوي.  من  ورده  ما  وكّرر  عاد 
الدولة  أمن  من  عون  طلبت  كذلك 
إبالغ هيثم طربيه احلضور إىل مكتبها 
االثنني املاضي من خارج دوام عمله 
لكون  شاهد،  بصفة  إليه  لالستماع 
أمامها  واملثول  الدوام  خارج  تبليغه 
بصفة شاهد ال حيتاجان إىل إذن. غري 
أن األخري تذّرع باملرض، ومل حيضر 
يف  مكتبه  إىل  أو  عون  مكتب  إىل 
أمانة السجل العقاري. فأرسلت عون 
إىل منزله طبيبًا شرعيًا لالطالع على 
طيب.  تقرير  مبوجب  وإبالغها  حالته 
املصادر،  وحبسب  حصل.  ما  وهذا 
تّتجه عون إىل إصدار بالغ حبٍث وحترٍّ 
حبق معراوي وطربيه، يف حال عدم 

حضورهما لالستماع إليهما.
 تكّفل جنبالط بتصليح املولد يف عقارية 
الشوف وتأمني املازوت له إلتمام عملية 

نقل عقاراته
مبن  املّس  جنبالط  وليد  يرْق  مل 
فعله،  رّد  فكان  له.  إرضاًء  توّرطوا 
على  االدعاء  اجلاري،  األسبوع  مطلع 
التمييزية  العامة  النيابة  أمام  عون 
على خلفية الئحة نشرتها على حسابها 
شهر،  حوالي  قبل  »تويرت«،  على 
مصارف  جمموعة  إىل  فيها  تشري 
مصرفية  حسابات  مّجدت  سويسرية 
عائدة لشخصيات سياسية وزعامات 
مصدره  خرٍب  إىل  مستندة  لبنانية، 
الفتًا  وكان  »ويكيليكس«.  موقع 
تأّخر جنبالط شهرًا كاماًل عن االدعاء، 
طربيه  على  عون  ادعاء  مع  وتزامنه 
»األخبار«  الزميلة  وعلمت  ومعراوي. 
القاضي  التمييزي  العام  املدعي  أن 
إىل  الشكوى  حّول  عويدات  غسان 
رئيس جملس القضاء األعلى سهيل 
عبود. فيما أكدت مصادر قضائية أن 
»عويدات ليس املرجعية الصاحلة اليت 
تقّدم أمامها الشكاوى حبق القضاة، 
وحتويلها،  بتسّلمها  له  صالحية  وال 
العامة  إمنا جيب تقدميها أمام اهليئة 

حملكمة التمييز«.
مبلياراٍت  وفاز  الوقت  جنبالط  سابق 
فرتض أن تسلك طريقها  كان من املمُ
تسجيل  هّرب  العامة.  اخلزينة  إىل 
ونقل ملكية عقاراته، قبل أن تدخل 
املوازنة حّيز التنفيذ مع ما حتمل من 
التسجيل  رسم  )قيمة  للرسوم  رفٍع 
العقاري توازي ما نسبته 3 إىل %5 
من قيمة العقار، وإىل ما قبل البدء 
بتطبيق املوازنة كانت تدفع على سعر 
رفع إىل  1500 لرية للدوالر، قبل أن تمُ

15000 لرية(.

انتخاب  حني  إىل  امللحة  والقضايا 
رئيس. بالتالي ال أولوية تعلو فوق 

هذا املوضوع. 
هذه  العوني  الفعل  رد  أن  الالفت 
املرة ليس مصوبًا يف وجه ميقاتي 
حزب  وجه  يف  حصرًا  إمنا  بري  أو 
اهلل، شريك وحليف التيار األساسي. 
مبعنى أن تفّرد احلزب بعقد جلسة 
ضررها  حجم  مسبقًا  يدرك  حكومية 
األول وعلى  املوقع املسيحي  على 
جملس  يف  عليه  االتفاق  جرى  ما 
النواب، يعين »تقّصد توجيه ضربة 
بعناوين  مغلفة  باسيل  إىل  موجعة 
مقاطعة  كانت  لذلك  إنسانية«. 
يراه  ملا  والشاملة  العامة  التيار 
على  رّد  مبثابة  أولوية،  اهلل  حزب 
غري  الرئاسة  مسألة  احلزب  اعتبار 
حرص  كما  االنتظار.  وميكنها  ملحة 
املسارات  كل  تعطيل  على  التيار 
االنتخابات  إجناز  حني  إىل  الفرعية 
مستجدة  حتالفات  األمر  تطلب  ولو 

بني اخلصوم.
أن موقف  لكن مثة من يوضح هنا 
نفسه  هو  واألربعاء  الثالثاء  التيار 
حتّول  بضرورة  السابق  املوقف 
انتخابية  هيئة  إىل  النواب  جملس 
البحث  عن  االمتناع  بالتالي  فقط، 

بأي شأن آخر.
 املستجّد اليوم، هو بدء ربط املوقف 
والكتائب  القوات  مبواقف  العوني 
يف  يدورون  الذين  واملستقلني 
فلك 14 آذار من ناحية التوافق على 

أولويات ملء الفراغ الرئاسي.
 وال شّك أن البطريركية املارونية 
مبوقف  للخروج  سريعًا  دورًا  لعبت 
مسيحي موحد وجامع بني كل هذه 
أو  اجللسة  عقد  قبيل  أكان  القوى 
بعدها. ترجم األمر الحقًا يف رفض 
القوات، حليف بري الرئيسي، حضور 
رئيس  عّينها  اليت  العامة  اجللسة 
عريضة  يف  للبّت  النواب  جملس 
ما  االتصاالت،  وزراء  االتهام حول 
وتأجيلها.  الرضوخ  إىل  بري  دفع 
النائب  حضور  رغم  ذلك  حصل 
مكتب  هيئة  الجتماع  عدوان  جورج 
اجمللس واالتفاق خالل االجتماع مع 
جلنة اإلدارة والعدل ورئيسها على 
حضور اجللسة ومبادرة عدوان إىل 
التداول باسم مرشح من قبل القوات 
النيابية  التحقيق  لتمثيلها يف جلنة 
املعتزم تشكيلها خالل اجللسة. قبل 
بشكل  مقاطعتها  معراب  تعلن  أن 
مفاجئ هلا »من منطلق فرض ضغط 
كل  ألن  رئيس  النتخاب  سياسي 
تنتظر،  أن  ميكن  األخرى  القضايا 
إىل  اجللسات  كل  حتويل  واألجدى 

جلسات انتخاب«. 
املسيحية  األحزاب  جنحت  هكذا 
بينها، يف  ما  الثالثة املتناحرة يف 
تسكري جملس النواب ومنع انعقاده، 
ولعب التيار على هذا التوافق اآلني 
لتوجيه ضربة مضادة إىل بري عرب 
الثالثة  األحزاب  أن  علمًا  شركائه. 
تفصل ما بني عمل اللجان النيابية 
باحلضور  النواب  سيستمر  حيث 
ناحية  من  العامة،  اجللسات  وبني 
القوانني  إىل حتضري  اللجان  تطرق 
القدرة  دون  من  مبوادها  والبحث 

على إقرارها.
»األخبار«
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عند مواكبة خطاب بايدن، يالحظ استحضاره وأعوانه، 
يف  الديبلوماسي«  »للعمل  األولوية  بإيالء  التبجح 
يف  غضاضة  أولئك  جيد  وال  الدولية.  التعامالت 
تناقض املعَلن يف ثنايا السردية الرمسية مع تفعيل 

أقوى لسياسة العقوبات االقتصادية.
تلجأ احلكومات األمريكية املتعاقبة إىل تفعيل سياسة 
العقوبات االقتصادية، الرامية إىل »اإلقصاء والعزل 
احلرب  وليدة  تكن  مل  واليت  خلصومها،  واملعاقبة« 
استفرادها  نتيجة  أو  املاضي،  القرن  يف  الباردة 
بنظام كوبا الفتّية، بل امتدت إىل عمق نشوء الكيان 
بذلك  وحصدت  عامًا،   215 منذ  األمريكي  السياسي 
على  سياسي  انعزال  وواكبها  اآلخر،  تلو  الفشل 
تزال، مبدى  أنها حتظى، وال  الدولي. كما  املستوى 
اجلمهوري  احلزبني،  بني  مطلقًا  يكون  يكاد  تأييد 

والدميقراطي.
احلرب  نهاية  منذ  أيقنت،  احلاكمة  السياسية  خب  النُّ
الباردة، أن تبنيها سياسة »العوملة«، كعنوان مراوغ 
أقله  طوياًل،  ُيعّمر  لن  الواحد،  القطب  هيمنة  لبسط 
السياسي  ُبعديها  يف  املؤسسة  اسرتاتيجّيي  لدى 
من  توظيفه  ميكن  ما  أقصى  واستغالل  والعسكري، 
التقنيات  هجرة  إّبان  يف  تراكمت  اقتصادية  موارد 
وراء  سعيًا  األقصى،  الشرق  أسواق  إىل  الصناعية 

تكديس مزيد من األرباح.

العقوبات  االقتصادية األمريكية ركيزة عضوية يف سياسات اهليمنة وإحلاق الضرر بالشعوب زينب حمود

عليها، نظرًا إىل توّجس أقطاب احلزبني يف الكونغرس من تغيري 
يف سياسات البالد نتيجة ظروف دولية، وأصّروا على سن قانون 
عقوبات ضد كوبا يف عقد التسعينيات من القرن املاضي، على 
الّرغم من متّتع الرئيس أوباما بصالحية تعليق العقوبات ضد أي 

طرف، وفق ما يراه خيدم »األمن القومي« األمريكي.
دولة،  أّي  مهّددًا  غّرد  بومبيو،  مايك  األسبق،  اخلارجية  وزير 
وضمنها دول أوروبا الغربية، بأنها »ستخضع ألقسى العقوبات، 
وستشمل أفرادًا أو مؤسسات، جملرد التفكري يف عقد صفقات 
ق عليها قيود مصرفية )18 تشرين  إيران«، وسُتطبَّ أسلحة مع 

األول/أكتوبر 2020(.
الواليات املتحدة »ُتفّعل مروحة شاملة من العقوبات االقتصادية، 
مؤشرات  أي  من  ها  ِسجلِّ خلّو  من  الرغم  على  متزايدة،  بوترية 
على النجاح، ومن تعاظم األدّلة أيضًا على تسّببها بإحلاق أضرار 
هائلة حبق مواطين البلدان« املستهَدفة )دانيال الريسون، احملّرر 
السابق يف جملة »ذي أمريكان كونسريفاتيف«، 16 أيلول/سبتمرب 

.)2022
عجز  أوجز  بينارت،  بيرت  املرموق،  والصحايف  اجلامعي  األستاذ 
الدبلوماسية األمريكية عن فرضها سياسة العقوبات واملقاطعة 
على اخلصوم، قائاًل إنه سالح »يتغّذى على فكر أسطوري، فحواه 
نهاية  يف  لشروطها  سرتضخ  الدول  تلك  أن  واشنطن  اعتقاد 
املطاف مع استمرار  معاقبتها، وانهيار ُنُظمها« )خالل مشاركته 

يف ندوة صحافية يف واشنطن، 28 نيسان/أبريل 2021(.
رؤية  عن  هاريس،  سيدني  الشهري،  األمريكي  الصحايف  وعرب 
إن  قائاًل  العقوبات،  سالح  لتداعيات  بالنبوءة  أشبه  مماثلة 
»التاريخ ُيعيد نفسه، لكن يف متويه ماكر لناحية عدم إحساسنا 
بعنوان  الضرر« )كتاب  بعد حدوث  إاّل  الواقع  مع  مبدى تطابقه 

»إزالة األنقاض«، سيدني هاريس، 1986(.
خب الفكرية األمريكية عقم سياسة العقوبات، إذ تلجأ  تدرك النُّ
الكيانات والدول املعنية إىل ابتكار طرائق بديلة لإلجتار وآليات 
أخرى جلين مردودها املالي بعيدًا عن سيطرة الدوالر. وال يفوتها 
املستهَدفة  االجتماعية  بالشرائح  الضرر  ُتلحق  بسياسة  التنديد 

واألشد احتياجًا إىل الرعاية، صحيًا واجتماعيًا.
العقوبات اليت تفرضها الواليات املتحدة هي مبثابة »أعمال حربية 
أيلول/سبتمرب  )دانيال الريسون، 16  املدنيني  هة، وتقتل«  موجَّ

.)2022
القطب الصحايف املخضرم يف الشؤون العربية، توماس ليبمان، 
أعاد تذكري املؤسسة احلاكمة بأن »العقوبات عادة ما تأتي بنتائج 

عكسية«.
وجاء يف دراسة أكادميية أجرتها جامعة أوكسفورد، لتصنيف ومجع 
األدلة والرباهني على األضرار البالغة اليت تسببها، ونشرتها يف 
دورّيتها »غلوبال ستاديز كوارترلي«، يف 31 آذار/مارس 2022، 
أن احلكومة األمريكية »تستخدم سالح العقوبات االقتصادية أكثر 
من أي حكومة يف العامل، وتضاعف اهلّوة والبؤس بينها وبني 

املستهَدفني«.
الدراسة جاءت ضمن عنوان مثري: »هل حالة البؤس والعناء حقًا 
العقوبات  ُتسّببها  اليت  العاملية  املعاناة  حتليل  املرافقة؟  حُتّب 
نتائج  من  إن  بالقول  واستطردت  األمريكية«.  االقتصادية 
العقوبات األمريكية أنها »تعّمق هّوة الشرخ بني الواليات املتحدة 
والالمساواة  اإلجحاف  تعاظم  يف  وُتساهم  املستهَدفة،  والدول 

على الصعيد العاملي«.
بعدم  الشعور  »تعاظم  الدراسة  رصدتها  اليت  األضرار  بني  من 

األمان الغذائي، وترّدي الرعاية الصحية«، ويواكب ذلك خطاٌب 
مطالب  مع  »تقف  أمريكا  أن  مفاده  ُمستهَلك،  غربي  سياسي 
الشعب« الذي حرمته من مقومات احلياة اليومية، كما يف العراق 
وسوريا وليبيا والصومال وإيران ولبنان. ونشهد حاليًا استهدافًا 
حممومًا لروسيا بالعقوبات، بعد اندالع احلرب يف أوكرانيا، وصلت 
إىل السعي لفرض تسعرية ملبيعات الطاقة الروسية، يف سابقة 
واشنطن  تتبّجح  والذي  السوق،  اقتصاد  أسس  مع  تتناقض 

حبرصها على تروجيه.
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منذر سليمان

على الرغم من سعي العديد من األفرقاء إىل احلديث عن أن »التيار 
التمثيل  خيتصران  ال  اللبنانية«  »القوات  وحزب  احلر«  الوطين 
املسيحي يف البالد، إال أّن نتائج اإلنتخابات النيابية املاضية أثبتت 
ميكن  ال  وبالتالي  النيابي،  املستوى  على  األكرب  الكتلتان  أنهما 
البحث يف اإلستحقاق الرئيسي مبعزل عنهما، وهو ما يتم التعبري 
عنه عادة، لدى البحث فيما حيتاج إليه ترشيح رئيس تيار »املردة« 
سليمان فرجنية ، عرب اإلشارة إىل أن إنتخابه يتطلب دعم أحدهما 

على األقل.
يف األشهر املاضية، كان من الواضح أن التيار واحلزب ال يلتقيان 
من  األمور يف جمموعة  تطور  لكن  العالقة،  امللفات  من  أّي  على 
امللّفات أثبت أّن أفاق التالقي ليست بعيدة على اإلطالق، وهو ما 
ميكن احلديث عنه عند التطرق إىل موقفهما من جلسة جملس الوزراء 

اليت عقدت يوم االثنني املاضي.
يف هذا اإلطار، تشري مصادر سياسية متابعة، عرب الزميلة »النشرة«، 
»الوطين  يتفق  منهما،  كل  منطلقات  عن  الطرف  بغّض  أنه  إىل 
احلر« و »القوات« على مقاربة دور كل من حكومة تصريف األعمال 
واجمللس النيابي  يف ظّل الشغور يف موقع رئاسة اجلمهورية، على 
إعتبار أّن هذا األمر يتعلق بالدور املسيحي يف الدولة والشراكة مع 
باقي املكونات يف البالد، وهو ما ال جيب التقليل من أهمّيته لدى 

البحث يف اإلستحقاقات املنتظرة.
وتلفت املصادر نفسها إىل أّن هذا ما مّت التعبري عنه بشكل واضح، 
أول من  باسيل  النائب جربان  الذي عقده  الصحايف  خالل املؤمتر 
أمس، عند حديثه عن أهمّية الدور وكيفية التعامل مع ما حصل يف 
جلسة جملس الوزراء، بينما ال ميكن تصّور أن »القوات« قادر على 
جتاوز السقف الذي كان قد ذهب إليه رئيس »الوطين احلر« يف 
هذا اجملال، نظرًا إىل التداعيات اليت من املمكن أن يرتكها ذلك 

على الواقع الشعيب املسيحي.
باإلضافة إىل ما تقّدم، تشري هذه املصادر إىل أّن ما جيب أخذه 
مار  الكاردينال  املاروني  دور  البطريرك  هو  أيضًا  اإلعتبار  بعني 
بشارة بطرس الراعي ، الذي كان قد ذهب، طوال الفرتة املاضية، 
العرقلة  بالنسبة إىل  إىل إطالق جمموعة من املواقف التصعيدّية، 
مشلت  املقبل،  اجلمهورية  رئيس  إنتخاب  مستوى  على  القائمة 
احلديث عن الدور والشراكة بشكل أساسي، ما يعين أنه يتالقى مع 

ما يطرح من قبل »الوطين احلر« و«القوات« بشكل أو بآخر.
احلزب  من  كل  قرر  الرئاسي ،  يف  اإلستحقاق  البحث  بداية  منذ 
ذلك  يعين  أن  دون  من  ترشيحًا،  املعركة  من  اإلنسحاب  والتيار 
اإلبتعاد عنها على مستوى اإلنتخاب، فكل منهما كان يسعى إىل 
أن يكون الناخب األول يف هذا اإلستحقاق، إال أنهما مل ينجحا، حتى 

اآلن، يف فرض هذا األمر.
على هذا الصعيد، تعترب املصادر السياسية املتابعة أنه بات من 
احلر«  و«الوطين  »القوات«  لدى  مشرتكة  مصلحة  وجود  الواضح 
يف السعي إىل إنتخاب الرئيس املقبل بأسرع وقت ممكن، نظرًا 
إىل التداعيات اليت يرتكها تصرف باقي األفرقاء، على أساس أن 
رئيس  غياب  أن تسري بشكل طبيعي يف ظل  املمكن  من  األمور 
عرب  واضح،  بشكل  باسيل  عنه  عرب  قد  كان  ما  وهو  اجلمهورية، 

اإلشارة إىل ضرورة اخلروج من خيار الورقة البيضاء.
من وجهة نظر هذه املصادر، هذا الواقع يفتح الباب أمام إمكانية 
األكرب،  املسيحيني  الفريقني  بني  جانبية  تفاهمات  إىل  الوصول 
بالرغم  الرئاسي،  ولو مل تكن بصورة مباشرة، إلجناز اإلستحقاق 
من حالة عدم الثقة اليت تسيطر على العالقة بينهما، خصوصًا بعد 
املسار الذي كان قد سلكه إتفاق معراب يف العام 2016، الذي 
قاد إىل إنتخاب الرئيس السابق ميشال عون، وتؤكد أن مثل هذا 

اإلتفاق سيكون له تداعياته احلامسة يف مسار املعركة.
املرحلة  يف  األرضّية،  أّن  نفسها  املصادر  ترى  احملّصلة،  يف 
الراهنة، مناسبة لطرح مبادرة بني اجلانبني، مشرية إىل أن بكركي 
قد تكون األقدر على لعب هذا الدور، يف حال أرادت ذلك، على 
عكس ما كان عليه الواقع يف الفرتة املاضية، لكنها تطرح الكثري 

من التساؤالت فيما لو كانت ستبادر إىل هكذا خطوة.

هل باتت القوى املسيحية األساسية 
جاهزة لعقد تسوية رئاسية؟!

ماهر الخطيب

أّدت تلك السياسات املّتبعة إىل تراجع متانة االقتصاد األمريكي، 
إنتاج وصناعات ضخمة، إىل اقتصاد  من اقتصاد ميتلك آليات 
داخليًا،  اخلدماتي  القطاع  وتنامي  املالية«،  »املضاربات  حموره 
واالعتماد على منتوجات ما تزرعه الدول األخرى وُتنتجه من مواد 

خب الليربالية. استهالكية، حبسب رؤية بعض النُّ
الُبعد االسرتاتيجي عينه، كان مرئيًا، منذ زمن قريب لدى  يف 
أقطاب تلك النخب، أن سياسة العوملة والقطب األوحد ستنزوي، 
العسكري  التمدد  تكاليف  وتراُكم  االنتشار  يف  اإلفراط  بفعل 
وحتّل  ألمريكا،  متقدمة  مكانة  على  احملافظة  أجل  من  العالية 
مكاَنها تكّتالت إقليمية تنافسها يف مراكز السيطرة االقتصادية 
متعددة  حتالفات  بربوز  مدعومة  األوىل،  الدرجة  يف  والتجارية، 
العقوبات  التخفيف من عبء سلسلة  الفضل يف  األقطاب، هلا 
نفسها يف  مع  واشنطن  تتسابق  واليت  والتجارية،  االقتصادية 
الدولية  الظروف  كبارًا، يف  أو  صغارًا  خصومها،  ضد  تفعيلها 

احلّساسة راهنًا.
والسياسية  الفكرية  خب  النُّ لدى  اجلوهري،  السؤال  ويبقى 
على  السياسات  تلك  من  »الفائدة«  مردود  بشأن  األمريكية، 
دولة«   30 من  »أكثر  على  واملفروضة  الكيان  مستقبل  جممل 
لتارخيه، والذي ال يتوانى مسؤولوه عن ترداد التزامهم متطلبات 
»اقتصاد السوق« ونشر »االقتصاد احلر«، ويف الوقت نفسه 
اقتصادات  وخنق  املتعّددة،  الدولية  القوى  بني  التنافس  وأد 
دول وكيانات أخرى بغية فرض انصياع الدول الوطنية األخرى 

ملشيئتها.
عند مواكبة خطاب الرئيس جو بايدن، يف ُبعده الدولي، يالحظ 
املرء استحضاره وأعوانه، من وزراء ومسؤولني آخرين، التبجح 
بإيالء األولوية »للعمل الديبلوماسي« يف التعامالت الدولية. وال 
جيد أولئك غضاضة يف تناقض املعَلن يف ثنايا السردية الرمسية 
مدًى،  وأمشل  االقتصادية  العقوبات  لسياسة  أقوى  تفعيل  مع 
واليت أضحت »اخليار األول« لصّناع القرار »عوضًا من تسخريها 
أداًة من األدوات الدبلوماسية« املتاحة حلمل األطراف األخرى على 
تقديم تنازالت تراها واشنطن حيوية، وما ينتج منها من »أذًى 
للمدنيني يفوق ما ميكن السماح به يف ميدان املعركة«، حبسب 

رؤية النخب الليربالية أيضًا.
النافذة،  األمريكية  النخب  لدى  بها،  املسّلم  الفرضيات  من 
ندرة مدى جناح سياسة العقوبات املفروضة على خمتلف الدول 
والكيانات املتعددة. وتأتي إجابتها عن احلكمة من وراء تطبيقاتها 
بأنها »أداة سياسية رخيصة، ليس هلا انعكاسات أو تكلفة على 

األوضاع الداخلية األمريكية«.
ُيذَكر أن احلزبني الرئيسيني، الدميوقراطي واجلمهوري، ينعمان 
الدول  االقتصادية ضد  العقوبات  تفعيل سياسة  على  باإلمجاع 
األخرى، فضاًل عن »العقوبات الثانوية« ضد مؤسسات ومصاحل 
العقوبات،  الئحة  مدَرجة يف  غري  »ثالثة«  أطراف  متلكها  جتارية 
ذلك، كما شهدنا يف  لواشنطن عكس  ثبت  إن  ُتعاَقب،  لكنها 
إّبان والية الرئيس األسبق باراك أوباما، وارتكزت عليها إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
قادة احلزب الدميقراطي يف الكونغرس كانوا وراء صدور »قرار 
قيصر«، من أجل إنزال عقوبات شاملة ضد سوريا، و«معاقبة أي 
مؤسسة أجنبية، يف أي مكان يف العامل، تقّدم املساعدة من أجل 

إعادة إعمار سوريا«.
على الرغم من »انفتاح« الرئيس باراك أوباما على كوبا، وإعادة 
العالقات الدبلوماسية بها، فإنه أخفق يف رفع العقوبات املرتاكمة 
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يقدر العدو أن قضية القدس احملتلة 
واملسجد األقصى ستكون أكثر النقاط 
برمته يف ظل  املوقف  لتفجري  قابلية 
الفاشية،  اليمينية  حكومته  توجهات 
مع  العالقات  توتر  إىل  ستؤدي  كما 

األردن، ومصر واجملتمع الدولي.
والصهيونية  الليكود  حزبا  أعلن 
بينهما  اتفاق  إىل  التوصل  الدينية، 
للعدو  جديدة  حكومة  لتشكيل 
الصهيونية  وستحصل  اإلسرائيلي، 
الدينية على وزارة املالية بالتناوب، 
إضافة إىل وزارة اهلجرة واالستيعاب، 
ووزارة جديدة تسّمى »املهام الوطنية« 
الضفة،  االستيطان يف  عن  مسؤولة 
»اجليش«  وزارة  يف  وزارة  وأيضًا 
املدنية  اإلدارة  عن  مسؤولة  ستكون 
لرئيس  وستتبع  الغربية،  الضفة  يف 
وزراء العدو املكلف بنيامني نتنياهو.

اليهودية«  »القوة  حزب  وسيتوىل 
بقيادة إيتمار بن غفري، ثالث وزارات 
النقب  وتطوير  القومي،  األمن  هي: 

واجلليل، والرتاث.
األمن  وزير  غفري،  بن  سيحوز  كما 
موسعة،  صالحيات  املكلف،  القومي 
سيجري مبوجبها نقل مسؤولية الشرطة 
و«حرس احلدود« يف الضفة الغربية 
إىل عهدته، كما سُيعمل على توسيع 
ونقل  والنقب،  اجلليل  تطوير  وزارة 
مسؤولية تنظيم البؤر االستيطانية يف 

الضفة الغربية إليها.
للمهام  املرتفع  الصالحيات  حجم 
غفري  بن  من  كل  سيتوالها  اليت 
ومسوترتش، والسياسات والتوجهات 
أوساطًا  دفعت  يتبنيانها،  اليت 
إسرائيلية متعددة إىل طرح عديد من 
الرمسي  املستويني  على  التساؤالت 
التخّوفات  عكست  واليت  والنخبوي، 
اليوم  من  اإلسرائيليني  القلق  وحالة 
املتطرفة،  اليمني  حلكومة  التالي 
غفري  بن  يتسلم  عندما  خصوصًا 
الوزارات  يف  مواقعهما  ومسوترتش 
واسعة،  بصالحيات  حظيت  اليت 
وأبرزها ما يتعلق بالتأثري املستقبلي 
الفلسطيين  الشعب  مع  الصراع  يف 
بساحاته املختلفة، والتأثري يف البيئة 
الداخلية اإلسرائيلية، والتداعيات على 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  العالقة 

واجملتمع الدولي.
تؤدي  أن  العدو  خيشى  فلسطينيًا، 
إىل  غفري ومسوترتش،  بن  سياسات 
إشعال اجلبهة الفلسطينية يف الضفة 
والداخل  وغزة  والقدس  الغربية 

احملتل.
ستؤدي  احملتلة،  القدس  ففي 
إىل  القادمة  العدو  حكومة  توجهات 
على  والعدوان  اجلرائم  مستوى  رفع 
االعتداءات  وترية  وزيادة  القدس، 
سيما  ال  املقدسيني،  بيوت  على 
وحي  وسلوان  جراح  الشيخ  حي  يف 
بطن اهلوى، والعمل على إخالء اخلان 
األمحر، وتنظيم مزيد من االقتحامات 
للمسجد األقصى واملساعي لتقسيمه 
خطوات  يف  املضي  بعد  مكانيًا، 
الصلوات  وإقامة  زمانيًا،  تقسيمه 

والشعائر التلمودية يف باحاته.
القدس  قضية  أن  العدو  يقدر 
واملسجد األقصى ستكون أكثر النقاط 
قابلية لتفجري املوقف برمته يف ظل 
الفاشية،  اليمينية  حكومته  توجهات 
مع  العالقات  توتر  إىل  ستؤدي  كما 

األردن، ومصر واجملتمع الدولي.
يعتقد  احملتلة،  الغربية  الضفة  يف 

قراءة إسرائيلية لتداعيات اليوم التالي 
حلكومة بن غفري ومسوترتش

وسام أبو شمالة
العدو أن اخلطوات املزمع تنفيذها مثل 
البؤر  رفع وترية االستيطان وشرعنة 
وحومش،  أفيتار  مثل  االستيطانية، 
وبن غفري  الثنائي مسوترتس  ونيات 
ومنح  احملتلة،  الغربية  الضفة  بضّم 
جنود العدو صالحيات أوسع يف فتح 
الفلسطينيني،  املواطنني  على  النار 
املقاومة  عمليات  متدد  إىل  ستؤدي 
وتوسعها من جهة، واستنزاف قوات 
سترتاجع  كما  أخرى،  جهة  من  العدو 
األمر  الفلسطينية،  السلطة  مكانة 
الذي قد يدفعها إىل نوع من االستجابة 
التنسيق  بإنهاء  الشعبية  للضغوط 
عناصرها  من  مزيد  واخنراط  األمين، 
يف العمل املقاوم، ورمبا التوجه إىل 

عقد مصاحلة مع حركة محاس.
احملتل،  الفلسطيين  الداخل  يف  أما 
وعوده  غفري  بن  نفذ  حال  ويف 
االنتخابية، مثل تدمري القرى البدوية 
وجتريم  النقب،  يف  الفلسطينية 
وتكثيف  الفلسطيين،  العلم  رفع 
واعتقال  السالح،  مصادرة  عمليات 
أحداث  يف  شارك  من  كل  وحماكمة 
وغريها  القدس«،  »سيف  معركة 
من اخلطوات، فإن ذلك سيؤدي إىل 
تتطور  ورمبا  التوتر  مستوى  زيادة 
إىل مواجهات شعبية بني فلسطينيي 
الداخل واملستوطنني اليهود، ال سيما 

يف النقب واملدن املختلطة احملتلة.
أن  العدو من  غزة، خيشى  يف قطاع 
امليداني يف  املوقف  تطورات  تؤدي 
ال  األخرى،  الفلسطينية  الساحات 
سيما يف القدس واملسجد األقصى، 
إىل تقليص هامش اخليارات للمقاومة 
فرض  من  متكنت  اليت  الفلسطينية، 
معادلة الربط بني الساحات يف معركة 
»سيف القدس«، األمر الذي سيدفعها 
مواجهة  واشتعال  عسكريًا،  الرد  إىل 
أكثر  تداعياتها  ستكون  عسكرية 

خطورة من معركة »سيف القدس«.
الداخلية،  العدو  جبهة  صعيد  على 
طرحت داخل أروقة العدو تساؤالت، 
حتولت إىل هواجس داخلية، على خلفية 
االستقطاب املتزايد يف جمتمع العدو، 
اجلديدة  احلكومة  سلوك  وانعكاس 
على املناخ السياسي يف »إسرائيل« 
يف  وتأثريها  داخلها،  واالنقسامات 
واآلثار  للعدو،  االجتماعية  احلصانة 
الكيان  مؤسسات  على  املرتتبة 
الرمسية، وإمكانية املّس باستقرارها، 
والشرطة  القضاء  مؤسسات  ال سيما 
و«اجليش«، واليت كان ينظر إليها يف 
»إسرائيل« قبل تكليف حكومة زعران 
احلامية  الدرع  بأنها  املستوطنني، 
»الزائفة«  ولدميقراطيته  للكيان 
أصبحت  واآلن  الداخلي،  ولتماسكه 
حمل شك يف ظل حكومة فتيان التالل 

»بن غفري ومسوترتش«.
حلكومة  التالي  اليوم  تساؤالت 
عنها  عّبت  اإلرهابية،  اليمني  غالة 
تصرحيات قادة املستويني السياسي 
عكست  واليت  للعدو،  والعسكري 
على  املستقبل  من  والتخوف  القلق 
رئيس  حذر  فقد  مستوى،  من  أكثر 
أفيف  العدو،  »جيش«  أركان 
يف  السياسيني  تدخل  من  كوخايف، 
 « وقال:  »اجليش«،  قيادة  قرارات 
لن نسمح ألي سياسي، ال من اليمني 
وال من اليسار، بالتدخل يف قرارات 
للرتويج  اجليش  واستخدام  القيادة 
السياسي  فالتدخل  ألجندة سياسية، 
بشكل  يضر  اإلسرائيلي  اجليش  يف 

القيام  على  اجليش  بقدرة  مباشر 
مبهامه«.

بيين  العدو،  »جيش«  وزير  وقال 
غانتس، إن »هناك من حياول حتريض 
إىل  إشارة  يف  القادة«  ضد  اجلنود 
التصرحيات  وأتت  غفري،  بن  إيتمار 
باالعتداء  إسرائيلي  جندي  قيام  بعد 
على أحد ناشطي اليسار اإلسرائيلي 
يف مدينة اخلليل احملتلة، وعّب جندي 
آخر أنه يؤيد االعتداء بناًء على دعم 
بناًء على تعليمات  بن غفري، وليس 

قيادة »اجليش«.
للكاتب  افتتاحي  مقال  ويف 
يف  برنياع،  ناحوم  اإلسرائيلي، 
رأى  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة 
أنه بعد أن سيطر على جهاز الشرطة 
غفري(،  )بن  باإلرهاب،  مدان  جمرم 
ستسيطر حكومته على احملكمة العليا 
الشاباك،  جهاز  ثم  العامة،  والنيابة 
الرئيسية  املطالب  أحد  وسيكون 
اليوم  يف  ومسوترتش  غفري  لنب 
صالحياتهما  ملمارستهما  التالي 
على  اإلعدام  حكم  فرض  الوزارية، 
وبعد  الفلسطينية،  املقاومة  عناصر 
على  اخلاصة  أجندتهما  فرض  ذلك 
يؤدي  قد  الذي  األمر  »اجليش«، 
أنه  واعتب  الداخل،  من  متزيقه  إىل 
الشعب  »جيش«  أصبح  اليوم،  منذ 
يكون  ولن  الشعب  نصف  »جيش« 

»جيشًا« منتصرًا.
من  شيلح  عوفر  الكاتب  واعتب 
»يديعوت أحرونوت«، أن »إسرائيل« 
أمام حكم توجد فيه قوة غري مسبوقة 

لعناصر غري مسؤولة.
حالة انعدام اليقني والقلق اإلسرائيلي 
الداخلي دفعت أحد أشهر املغنني يف 
تصفية  إىل  آدم،  عومر  »إسرائيل« 
حفالته  جدول  وإلغاء  أعماله  مجيع 
ومغادرة  القادم،  للعام  املوسيقية 

الكيان.
اإلسرائيلي،  »ماكو«  موقع  وحسب 
فإن آدم اختذ هذا القرار بعد اقتناعه 
يف  الفنية  استثماراته  جدوى  بعدم 
الكيان بعد نتائج االنتخابات األخرية.

دوليًا، أشارت عالمة استفهام أخرى، 
طرحها قادة سابقون وحاليون وخنب 
للعدو، على القلق املتصاعد، بشأن 
الدولية  العدو  مكانة  تراجع  إمكانية 
األمريكية  اإلدارة  موقف  يشمل  مبا 
بن  تضم  إسرائيلية  حكومة  من 
بيهود  والعالقة  ومسوترتش،  غفري 

الواليات املتحدة.
تساؤالت العدو وقلقه املتصاعد، ما 
قد  املستوطنني  قطعان  حكومة  بعد 
يؤشران إىل أن نهاية هذا املشروع 
يف  تكمن  اإلحاللي  االستيطاني 
السياسيون  العدو  فقادة  تطرفه، 
املستقبل  من  حيذرون  والعسكريون 
اجملهول لكيانهم يف ضوء السياسات 
املتوقعة للزعيمني اجلديدين بن غفري 
ومسوترتش، على الصعيدين الداخلي 
واخلارجي، ويف ضوء تغليب مصاحل 
نتنياهو اخلاصة، على مصاحل الكيان، 
ويرون، أن املؤسسات كافة معرضة 
مؤسسة  فيها  مبا  عنيفة،  هلزات 
منظومات  إىل  باإلضافة  »اجليش«، 
صورة  أن  كما  والشرطة،  القضاء 
الكيان العاملية ستتأكل، وأن مزيدًا 
من الضغط على الشعب الفلسطيين 
شاملة،  مواجهة  اندالع  إىل  سيؤدي 
قد تتطور إىل حرب متعددة اجلبهات، 
لن تقدر »إسرائيل« على مواجهتها.

مصلحة  رئيس  يسلم  أن  املفرتض  من 
هيئة  أفرام  ميشال  الزراعية  األحباث 
القمح  بذور  شراء  مناقصة  العام  الشراء 
الطري، بعد تأخري طويل جيعل زراعة القمح 
مغامرة بالنسبة للمزارعني. كل شيء وارد 
أفرام  يغرّي  أن  ذلك  ومن ضمن  احلدوث، 
مرات  فعل  كما  املوعد  عن  ويرتاجع  رأيه 
كان  إذا  ما  حول  تساؤالت  يثري  ما  عدة، 
لبنان من زراعة  »قرارًا« مبنع  الرجل ينّفذ 

القمح!
مّر أسبوع من شهر كانون األول، وال تزال 
)راجع  الّطري  القمح  بذار  شراء  مناقصة 
الثاني  تشرين   28 االثنني  عدد  األخبار 
2022، »ال قمح هذا العام«( الالزم للخبز 
الذين  املزارعون  يطارده  سرابًا  األبيض 
وتكّبدوا  الزراعة  وزارة  طلب  مع  جتاوبوا 
الستالم  أراضيهم  حتضري  وكلفة  تعب 

البذور وزراعتها.
ضمن  البذار  شراء  بعرقلة  »قراٍر«  وجود 
خطة القمح التابعة للوزارة صار شبه مؤكد. 
إذ ما من مّبر لتأخر رئيس مصلحة األحباث 
عرض  تسليم  يف  أفرام  ميشال  الزراعية 
حتى  العام  الشراء  هيئة  إىل  املناقصة 
املسؤولني  غالبية  دفع  ما  اليوم،  صباح 
إذا  عما  التساؤل  إىل  بالقضية  املعنيني 
حلساب  سياسيًا  قرارًا  »ينفذ  أفرام  كان 
جتاريًا  قرارًا  أو  داخلية،  أو  خارجية  جهة 
حلساب شركات استرياد احلبوب«، أم أن 
مزاجية املوظف تدفعه إىل »جماكرة« الوزير 
املزارعني  حساب  على  احلاج حسن  عباس 

واألمن الغذائي، املفقود أساسًا.
رئيس  من  االستفهام  حاولت  »األخبار« 
مصلحة األحباث الزراعية عن أسباب التأخري 
مل  أنه  إاّل  القمح،  موسم  يفّوت  قد  الذي 
هيئة  مدير  أّكد  فيما  هاتفه.  على  جيب 
أن  لـ«األخبار«  علية  جان  العام  الشراء 
أفرام »أرسل عصر اليوم )أمس( نسخة من 
املناقصة على أساس نشرها بعد مراجعتها 
ذلك  بعد  اتصل  أنه  إاّل  اهليئة،  قبل  من 

وطلب تأجيلها حتى الغد )اليوم(«.
عليها  اطلعت  اليت  املستندات  وحبسب 
»األخبار«، طلب احلاج حسن من أفرام يف 
إجراء  الثاني  تشرين   30 يف  مؤرخ  كتاب 
برأي  عماًل  البذار  لشراء  عمومية  مناقصة 
هيئة الشراء العام. واألخرية اختذت قرارها 
فيه  يؤّكد  الوزارة  قّدمته  ملّف  على  بناًء 
أفرام وجود أصناف أخرى غري صنف القمح 
املعروف بـ«أكساد 1133«. وهذا الصنف 
جلامعة  التابعة  »أكساد«  منظمة  تنتجه 
الدول العربية. وكان سبق ألفرام أن تقدم 
باقرتاح للوزير باستخدام هذا الصنف، لكنه 
انتظار  طول  وبعد  مناقصة.  إىل  يدُع  مل 
للمناقصة، قّرر الوزير عقد اتفاق رضائي 
مع »أكساد«، فعاد أفرام نفسه واعرتض 

على العرض، معلنًا وجود أصناف أخرى!
وفيما كان من املفرتض أن ينهي رئيس 
يف  مناقصته  الزراعية  األحباث  مصلحة 
اليوم التالي لرسالة الوزير كسبًا للوقت، 
اليوم  العام يف  الشراء  قّرر مراسلة هيئة 
منظمة  ومراسلة  اليد،  خبط  بكتاب  ذاته 
املرصود  املبلغ  أن  من  للتأكد  »أكساد« 
لشراء القمح ال يزال موجودًا قبل الشروع 
يف إعداد املناقصة، رغم تأكيدات الوزير له 
بأن األموال ال تزال يف احلساب املخصص 
يف مصرف لبنان. وجاء الرّد من »أكساد« 
ومن هيئة الشراء العام، يف اليوم التالي، 
احلساب  يف  املبلغ  توافر  على  بالتأكيد 
املخصص. لكنه، مع ذلك، تأخر يف تسليم 
أمس،  عصر  حتى  األوىل  الرمسية  النسخة 
بعدما كان قد أرسل نسخة أولّية مساء أول 
من أمس إىل هيئة الشراء العام للمساعدة 
يف إعدادها بالشكل القانوني، فطلبت منه 
تعديل بعض األمور اجلوهرية جلهة الغرامة 
على التأخري. إال أن أيامًا مّرت من دون أي 

مّبر تقين أو إداري للتأخري. وخيشى أكثر 
من مسؤول وجود نّية لدى أفرام لتأجيل 
اإلعالن الرمسي عن املناقصة حتى مساء غد 
األربعاء، لكي تدخل حيز التنفيذ يف اليوم 
التالي، يف 8 كانون األول، علمًا أن مهلة 
العروض تنتهي بعد 15 يومًا، أي  تقديم 
يوم اجلمعة 23 كانون األول. ويف انتظار 
عودة الدوائر الرمسية إىل العمل يوم 27، 
ال يعود الوقت كافيًا إلنهاء املناقصة قبل 
السنة اجلديدة، أي بعد فوات األوان، ألن 
نثر البذار بعد منتصف كانون األول، يعين 
مينع  ما  الشتوي،  للسبات  البذور  تعّرض 
املقبل،  الربيع  بداية  قبل  التفريخ  عملية 
إن  هذا  الدنيا،  حبدوده  اإلنتاج  فيصبح 

حصل اإلنبات أصاًل.
كّل هذه املماطلة، ال تقارن مع اإلشكالية 
املثرية للريبة اليت تعرتي الئحة األصناف 
البديلة اليت اقرتحها أفرام يف املناقصة. 
لـ«أكساد  مشابهة  أصنافًا  تعّدد  إذ 
 m63و ،M61 ،M60 ،M58 1133«، هي
ملنظمة  الوراثي  اجملمع  من  كلها  وهي 
رئيس  هو  أفرام  أن  املريب  »إيكاردا«. 
جملس األمناء يف »إيكاردا«، كما أنه يعلم 
متامًا أن املنظمة ال متلك كميات كبرية من 
بذور القمح، إذ إن مهمتها تنحصر بالعمل 
على إنتاج الصنف احملسن وليس إكثاره، 
والذي هو يف صلب مهام مصلحة األحباث 

العلمية الزراعية.
بات واضحًا أن أفرام يريد إفساح اجملال 
أمام »إيكاردا« للدخول يف املناقصة من 
خالف  أساسًا  وهو  منطقي.  سبب  دون 
الذين  املصلحة  الفنيني يف  اخلباء  تقرير 
من   »1133 »أكساد  باسترياد  أوصوا 
املصلحة،  يف  اجملّربة  األصناف  كل  بني 
رباعي  اجتماع  حمضر  يف  ورد  ما  وهو 
 5 )اإلثنني  تفاصيله  »األخبار«  نشرت 
مدير  أن  والالفت   .  )2022 كانون األول 
مكتب »إيكاردا« يف لبنان، الدكتور حسن 
القمح  جمال  خبري يف  أيضًا  وهو  مشلب، 
وكان يرأس سابقًا فرع تأصيل احلبوب يف 
املصلحة، كان حاضرًا يف االجتماع الرباعي، 
ووقع إىل جانب مستشار وزير الزراعة على 
باإلمجاع  اليت أوصت  الفنية  اللجنة  حمضر 
باستعمال »أكساد 1133«، ومل يأِت على 
فلماذا  التقرير!  يف  أخرى  أصناف  ذكر 
اليت  الفنية  اللجنة  تقرير  أفرام  جتاهل 
عّينها هو، وأصّر على إدخال أصناف أخرى 
مرض  مقاومة  تتعدى  ال  الفنية  مميزاتها 

الصدأ األصفر؟
»التوصيف  لدليل  مراجعة  ويف 
والشعري  القمح  ألصناف  املورفولوجي« 
باالشرتاك  والصادر  لبنان،  يف  املعتمدة 
األغذية  ومنظمة  واملصلحة  الوزارة  بني 
العاملية، يتبنّي يف الصفحة 30 أن مصلحة 
الطري،  القمح  من  صنفًا  طّورت  األحباث 
وهو   ،)901 )أكساد   2 عمارة  تل  يدعى 
صنف اعتمدته املصلحة عام 2013، يتمّيز 
األصفر.  للصدأ  ومقاومة  عالية  بإنتاجية 
فلماذا مل يأِت دفرت الشروط الفنية على 

ذكر هذا الصنف؟
األول،  السؤال  إىل  يعيدنا  األخري،  املثل 
الزراعية  األحباث  مصلحة  تزرع  مل  ملاذا 
بذار القمح هلذا العام رغم كل املؤشرات 
واألحداث اليت وقعت يف لبنان من انفجار 
املرفأ إىل كورونا إىل االنهيار االقتصادي، 

قبل األزمة الروسية - األوكرانية؟
اليوم من األيام الضائعة من مهلة زراعة 
القمح، وهيئة الشراء العام تنتظر مناقصة 
أفرام لتنشرها على املوقع يف سباق مع 
الوقت، ومعها وزير الزراعة، الذي ال ميلك 
أسباب  للمزارعني  بها  يّبر  شافية  أجوبة 
احملاولة  أم  أفرام،  يفوز:  فمن  التأخري. 
الطرّية لوزارة الزراعة بتأمني جزء من حاجة 

طحني اخلبز األبيض من إنتاج حملي؟

 رئيس مصلحة األحباث الزراعية يلعب باألمن الغذائي:
هل ينّفذ أفرام »قرارًا« مبنع لبنان من زراعة القمح؟

فراس الشويف
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مـقاالت وتـحقيقات

الرئيس  رفض  عن  »رويرتز«  حديث 
األوساط  عّدته  إردوغان،  لقاء  األسد 
واضحة  رسالة  والسياسية  اإلعالمية 
من األسد، أواًل إىل املعارضة الرتكية، 
يف كل أطيافها، ليقول هلا »إن دمشق 

معها وليست مع إردوغان«.
زايد  ابن  مع  مصاحلاته  حسم  أن  بعد 
مجيعًا  وهم  والسيسي،  سلمان  وابن 
حلفاء نتنياهو، حليف إردوغان اجلديد، 
يف  ووزراؤه  إردوغان  الرئيس  زاد 
والغامضة  املتناقضة  تصرحياتهم 
الرئيس  مع  باملصاحلة  واخلاصة 

األسد.
الدولي  واإلعالم  العربي  اإلعالم  َأوىل 
بعد  إضافية  أهمية  التصرحيات  هذه 
تصرحيات املسؤولني الروس، ومنهم 
وبيسكوف،  وبوغدانوف  الفرنتيف 
وحتدثوا معًا عن احتماالت قمة سورية 
بوتني  الرئيس  يستضيفها  تركية   -
يف موسكو، والبعض يقول سوتشي، 

لكن من دون حتديد الزمان.
وجاء خرب وكالة »رويرتز« لُيثري عددًا 
»إن  قيل  أن  بعد  التساؤالت،  من 
إردوغان  لقاء  رفض  األسد  الرئيس 
أيار/ يف  الرتكية«،  االنتخابات  قبل 
حتى  املقبل،  حزيران/يونيو  أو  مايو 
املصاحلة  هذه  إردوغان  يستغّل  ال 
املعارضة،  ضد  االنتخابية  محلته  يف 
اليت مل تستطع اختاذ أي موقف عملي 
جتاه األزمة السورية، وخصوصًا قضية 
الالجئني. فبعد أن أرسل نائبه فاروق 
التقى  حيث  دمشق،  إىل  أوغلو  لوغ 
الرئيس األسد مرتني، يف أيلول/سبتمرب 
 ،2012 األول/أكتوبر  وتشرين   2011
اجلمهوري،  الشعب  حزب  زعيم  اختذ 
كمال كليجدار أوغلو، موقفًا عنيفًا جدًا 
ضّد سياسات إردوغان بشأن سوريا، 
األمر الذي دفع إردوغان إىل مهامجته 
بـ  إياه  متهمًا  مناسبة،  من  أكثر  يف 
»التضامن مع بشار األسد ألنه علوي 

مثله«.
لكليجدار  كافيًا  االتهام  هذا  كان 
أوغلو، الذي تهّرب بعد ذلك من زيارة 
بغداد  زيارته  من  الرغم  على  دمشق، 
وإرساله   ،2013 آب/أغسطس  يف 
يف  القاهرة  إىل  أوغلو  لوغ  فاروق 
أن  بعد   ،2013 األول/أكتوبر  تشرين 
يقوم  أن  أوغلو  لكليجدار  را  مقرَّ كان 
بهذه الزيارة، فرتاجع عن قراره خوفًا 
من رّد فعل إردوغان، الذي كان يشّن 
السيسي  ضد  عنيفًا  هجومًا  آنذاك 
حممد  اإلخواني  على  انقالبه  بسبب 

مرسي يف متوز/يوليو 2013.
لكّن هذا اهلجوم مل مينع كليجدار أوغلو، 
ومن معه يف املعارضة، من التصدي 
لسياسات الرئيس إردوغان اخلارجية، 
وبصورة خاصة »مغامراته اخلطرية يف 
سوريا وليبيا واملنطقة بصورة عامة«، 
عربيًا  االهتمام  بغياب  ذلك  وكل 
مبوقف  وسياسيًا،  إعالميًا  ودوليًا، 
كان  اجلميع  كأّن  هذا،  املعارضة 

متضامنًا، سرًا أو علنًا، مع إردوغان.
كما مل حيَظ كليجدار أوغلو بأّي اهتمام 
رّجحتا  اللتني  وطهران،  دمشق  من 
التعاون مع زعيم حزب الوطن، دوغو 
برينجاك، يف حني أن شعبيته ال تزيد 
االنتخابات  يف  صوت  ألف  مئة  على 
من أصل 55 مليون ناخب، وهو اآلن 

حليف إردوغان.
رفض  عن  »رويرتز«  وكالة  حديث 
قبل  إردوغان  لقاء  األسد  الرئيس 
األوساط  عّدته  الرتكية،  االنتخابات 
اإلعالمية والسياسية هنا رسالة واضحة 

املصاحلة الرتكية - السورية.. ملاذا ومن هو اهلدف؟
حسني محلي

من األسد، أواًل إىل املعارضة الرتكية، 
يف كل أطيافها، ليقول هلا »إن دمشق 

معها وليست مع إردوغان«.
اليت  موسكو،  إىل  رسالة  هي  كما 
تتهمها املعارضة الرتكية بدعم الرئيس 
أجل  من  الوسائل،  كل  يف  إردوغان 
دامت  ما  السلطة،  يف  بقائه  ضمان 

عالقاته بالرئيس بوتني »مثالية«.
أحزاب  شّجع  هذا  دمشق  موقف 
دمشق،  جتاه  التحرك  على  املعارضة 
من  أكثر  يف  قياداتها،  وأعلنت 
زيارة  أجل  من  ختطط  أنها  تصريح، 
احلوار  ضرورة  تأكيد  مع  سوريا، 
ورئيسها  السورية  الدولة  مع  املباشر 
أجل  من  األسد،  بشار  الشرعي 
القضايا  جممل  بشأن  معه  االتفاق 
أن  دون  ومن  البلدين.  ختص  اليت 
يكون واضحًا هل ستتعامل دمشق مع 
يف  وكيف،  هذه،  املعارضة  حتركات 
األزمة  أن  اجلميع  يعرف  الذي  الوقت 
األمنية  معطياتها  كل  يف  السورية، 
من  ستكون  والعسكرية،  والسياسية 
املقبلة،  االنتخابية  احلملة  مواّد  أهم 
عددًا  أجلها  من  إردوغان  وضع  اليت 
من السيناريوهات، أهمها إبعاد حزب 
عن  )الكردي(  الدميقراطي  الشعوب 
على سحب  والعمل  املعارضة،  حتالف 
هذا احلزب إىل جانبه، وهو ما يتطّلب 
موقفًا أكثر وضوحًا جتاه الوضع شرقي 
احلوار  الرئيس يف  املوضوع  الفرات؛ 

السوري - الرتكي املستقبلي.
املسؤولون األتراك يتحدثون باستمرار 
عن ضرورة القضاء على وحدات محاية 
الشعب الكردية، وهي الذراع السورية 
حلزب العمال الكردستاني الرتكي، كما 
واآلخر،  احلني  بني  موسكو،  يّتهمون 
بالوساطة بني هذه الوحدات ودمشق. 
عليها،  خطرًا  ذلك  يف  أنقرة  وترى 
حبسب تصرحيات املسؤولني األتراك، 
مبن فيهم إردوغان، الذي اّتهم ويّتهم 
األمريكيني  التقليديني  حلفاءه  أيضًا 
كل  وتقديم  الفرات،  شرقي  باحتالل 
الكردية  امليليشيات  إىل  الدعم  أنواع 

هناك.
السياسية  األوساط  تتجاهل  وال 
خليجي  دعم  عن  احلديث  واإلعالمية 
)إماراتي وسعودي وقطري( إلردوغان، 
من خالل ضخ املليارات من الدوالرات 
يف  واخلزانة  املركزي  املصرف  يف 

تركيا، اليت تعيش أخطر أزماتها.
أيضًا  املذكورة  األوساط  وتتحّدث 
الغربية  والعواصم  واشنطن  دعم  عن 
ما  كل  من  الرغم  على  إلردوغان، 
ومواقف  تصرحيات  من  عنها  يصدر 
سلبية ضّده بسبب تقاربه وتعاونه مع 
موسكو، اليت تعتقد أنها ستستطيع أن 
ُتبعد أنقرة عن حلفائها التقليديني يف 
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الغرب.
هذه  خضّم  ويف  احلاالت،  مجيع  يف 
املعطيات املثرية، تعود بنا الذكريات 
»الربيع  يسمى  ما  بدايات  إىل 
يف  اجلميع  وقف  عندما  العربي«، 
املنطقة وخارجها مع الرئيس إردوغان 
سوريا،  ضد  املعروفة  سياساته  يف 
العربية،  األنظمة  أغلبية  عاَدتها  اليت 
يصدر  مّما  الّرغم  على  زالت،  وما 
عنها بني احلني واحلني من تصرحيات 
تتحّدث عن »ضرورة مّل الشمل العربي 
وحّل األزمة السورية«. وهو ما يتحدث 
من  لكن  باستمرار،  املصريون  عنه 
الرئيس السيسي  دون أن مينع ذلك 
إردوغان  اللدود  عدوه  مصافحة  من 
بداًل من  )بوساطة عدوه األخطر متيم( 
مصافحة الرئيس األسد، الذي قطعت 
عهد  يف  به  العالقة  وتونس  القاهرة 

حممد مرسي وإخوان الغنوشي.
فعسى أاّل تكون هذه الذكريات بداية 
كما  جديدة،  إقليمية  لتحالفات  جديدة 
هي احلال يف بدايات »الربيع العربي«، 
سوريا،  ضّد  معًا  اجلميع  كان  عندما 
وبسببها، ضّد إيران وحزب اهلل. وهم 
بفارق  املرة  وهذه  هكذا.  اآلن  مجيعًا 
املذكورة  األنظمة  استسالم  هو  مهم، 
مباشرة،  بصورة  الصهيوني  للكيان 
الكيان يف  حليفة هلذا  كانت  أن  بعد 

اخلفاء طوال األعوام املاضية.
إردوغان  مصاحلات  ذلك  كل  يفّسر 
أن  بعد  والسعودية،  اإلمارات  مع 
صاحلت اإلماراُت والبحرين والسودان 
هذا  خالل  مرتني  أنقرة  زار  )الربهان 
حليفة  أبيب«،  »تلَّ  واملغرب  العام( 
اليت  املنطقة،  يف  اجلديدة  إردوغان 
ووادي  ديفيد  كامب  اتفاقيتا  حّددت 
عربة مسارها، سياسيًا وعسكريًا، منذ 

أكثر من أربعني عامًا.
»ملاذا  وهو:  األخري،  السؤال  ويبقى 
عن  باستمرار  إردوغان  يتحدث 
مصاحلته مع األسد، واجلميع يعرف أن 
على  تتآمر  زالت  ما  املنطقة  عواصم 
والعراق  ولبنان  إيران  وعلى  دمشق 
عامة،  بصورة  واملنطقة،  واليمن 
أّدى  اليت  املسرحية  وفق  ذلك  وكل 
الكّل، وما زالوا، أدوارهم فيها مبهارة 
فائقة، وهم اآلن يكّررونها حتت شعار 
السالم واألمن واالستقرار، حتت مظّلة 
اجلميع  ويعرف  أبراهام«.  »اتفاقيات 
أنها ال ولن حتمي سوريا وحلفاءها من 
هلب الشمس احلارقة، كما كانت عليه 

طوال األعوام األخرية.
فعسى أاّل ُيلدغ املرُء من ُجحره مرتني 
ضد  مستمرًا  التآمر  دام  ما  ثالثًا،  أو 
احلقيقي  الرعب  مصدر  اهلل،  حزب 
القدامى  وحلفائه،  الصهيوني  للكيان 

واجلدد!

لن ينتهي مفعول اجتماع حكومة تصريف 
ارتداداته  قريب.  وقت  يف  األعمال 
على انتخابات رئاسة اجلمهورية ستكون 
مؤثرة، كما على تعامل القوى املسيحية 
باملفرق واجلملة مع استحقاقات مقبلة.

األعمال  تصريف  حكومة  اجتماع  كرس 
خشية كانت بدأت تتصاعد منذ ما قبل 
الفراغ الرئاسي حول املرحلة املقبلة يف 

التعاطي مع موقع رئاسة اجلمهورية.
مع الفراغ الرئاسي الذي أعقب مغادرة 
الرئيس ميشال سليمان، كانت حكومة 
كاملة  حكومة  سالم  متام  الرئيس 
الصالحيات متارس من خالل اجتماعات 
جملس الوزراء مهام رئيس اجلمهورية. 
ونصف  سنتني  مرور  ورغم  ذلك،  مع 
ظلت  الرئاسي،  الشغور  على  سنة 
من  سيما  وال   - تصاعدية  املطالبة 
القوى املسيحية واملارونية - بضرورة 
الفراغ  مع  الرئاسية.  االنتخابات  إجراء 
السياسي  اخلالف  طغى  احلالي، 
كيفية  على  املسيحية  املكونات  بني 
تصريف  حكومة  موضوع  مع  التعاطي 
األعمال، إىل أن صدرت فتوى جملس 
أمام  الطريق  خريطة  لرسم  النواب 
يف  مهامها  ملمارسة  ميقاتي  حكومة 
أن  ما حصل  اجلمهورية.  غياب رئيس 
جرى  اليت  بالطريقة  احلكومة  اجتماع 
أساسي  عنى يف شكل  فيها،  تهريبه 
توجيه رسالة إىل القوى املسيحية حول 
موقع رئاسة اجلمهورية. أي أن القضية 
بصالحيات  تتعلق  كونها  من  انتقلت 
خبفة  التعامل  إىل  اجلمهورية  رئيس 
هو  ومبا  بذاته  املوقع  حيثية  مع 
بضرورة  الصورية  املطالبة  من  أبعد 
اجتماع حكومة  أحدث  الرئيس.  انتخاب 
املعنى  بهذا  سابقة  األعمال  تصريف 
وعنى  اجلمهورية،  لرئيس  »الوجودي« 
ميكن  الحقة،  مرحلة  يف  أنه،  أيضًا 
فقط  وليس  بذاتها  مستقيلة  حلكومة 
الواقع  األمر  حبكم  دستوريًا  مستقيلة 
بعد إجراء االنتخابات، أن تدير شؤون 
البالد وتتوىل مهام رئاسة اجلمهورية، 
باالستغناء  أخرى  بعد  مرة  يرتجم  ما 
عنه كحتمية بعدما انتفت احلاجة إليه. 
فأي رئيس حكومة مستقيلة، من اآلن 
وصاعدًا، سيتحول طموحه إىل ممارسة 
دور رئيس اجلمهورية بتغطية سياسية 

من القوى اليت تدعمه.
كيف تصرف املسيحيون إزاء ما جرى.

مبتابعة  السياسي  الوسط  انشغل 
اجتماع  سبقت  اليت  الليلة  تفاصيل 
قام  ومن  األعمال،  تصريف  حكومة 
تأمينه  يف  املسيحي  الصف  خبرق 
نصاب اجللسة، وما هو دور حزب اهلل 
تتعدى  القضية  إن  إذ  جرى.  ما  يف 
اجللسة،  إىل  األرمين  الوزير  انضمام 
رغم أن انقالب هذا الوزير على القوى 
مستقباًل  تبعاته  له  ستكون  املسيحية 
املسيحية  األحزاب  استعادت  بعدما 
حلفاء الطاشناق - الذي مل يقنع تربيره 
التيار الوطين أو خصومه - موقف احلزب 
من سوريا ومن احلرب فيها ومن حزب 
اهلل ومن القوى املسيحية إبان الوجود 

السوري.
وشخصيات  كقوى  املسيحيون  انقسم 

إىل ثالثة أقسام:
باملعنى  ما جيري خطر  أن  اعترب  األول 
اهلل  حزب  استغالل  ومبعنى  امليثاقي 
وليس فقط الرئيس نبيه بري ورئيس 
ميقاتي  األعمال جنيب  تصريف  حكومة 
توجيه  أجل  من  الدقيق  التيار  لوضع 
رسالة إليه ومعه إىل القوى املسيحية 

كافة. يف هذا الشق مل يتعامل هؤالء 
للتيار  استهداف  أنه  على  جرى  ما  مع 
ال  هؤالء  من  بعضًا  أن  رغم  فحسب، 
وال  للتيار  وال  لباسيل  الود  يكّنون 
أعطوا  لكنهم  صفوفه.  يف  يعّدون 
ملا جرى بعدًا مستقبليًا يتعدى اللحظة 
اآلنية. وخالصة موقف هذا الفريق أن 
اجتماع احلكومة محل رسالة مزدوجة إىل 
السنية  القوى  بأن  املسيحية  القوى 
على  القدرة  لديهم  الشيعي  والثنائي 
بعيدًا  سياسي   - حكومي  إيقاع  فرض 
عنهم، بتغطية من شخصيات مسيحية 
وهي  هلا.  واسعًا  أو  حقيقيًا  متثيل  ال 
طاولت بشظاياها املرشح رئيس تيار 
بعد  ما  وألن  فرجنية.  سليمان  املردة 
االجتماع غري ما قبله فإن ذلك يصيب 
ترشيحه يف الصميم ألن جمرد اجتماع 
احلكومة كشف عن نوعية الرئيس الذي 
يريده الفريق الذي ضغط لعقد اجللسة، 
ما سيزيد تصلب كافة القوى املسيحية 
يف املرحلة املقبلة رئاسيًا. ولعل ذلك 
ميكن أن يثري نقزة الفريق الذي كان 
وراء عقد اجللسة من مغبة اإلقدام على 
القوى  موازين  تقلب  رئاسية  خطوات 

احلالية.
    أحدث اجتماع حكومة تصريف األعمال 

سابقة باملعنى »الوجودي« لرئيس الجمهورية
جيري  ما  مع  تعامل  الثاني  القسم 
بأنه توزيع أدوار بني حزب اهلل التيار 
يقتنع  مل  الفريق  وهذا  احلر.  الوطين 
رغم كل املؤشرات بأن التيار الوطين 
االجتماع  عقد  خالل  من  لنكسة  تعرض 
والعمل على تأمني النصاب ولو جللسة 
أن  على  مصرًا  يزال  ال  وهو  وحيدة. 
حظوظ  تعزيز  إىل  يهدف  جرى  ما 
باسيل مسيحيًا من أجل تعوميه متهيدًا 
هذا  يعترب  لذا  الرئاسية.  لالنتخابات 
الفريق أن من اخلطأ أن تقوم بكركي 
التيار  بتغطية  املسيحية  املعارضة  أو 
يف معركته كما حصل مع قضايا سابقة 
حبجة الدفاع عن حقوق املسيحيني، ألن 
سيحصد  الذي  هو  النتيجة  يف  التيار 
ليست  املسيحية. فهي  القوى  وليس 
اليت  األخرية  تكون  ولن  األوىل  املرة 
إىل  مماثلة  رسائل  التيار  فيها  يوجه 
حزب اهلل. لكنهما دومًا جيدان الطريق 
أم  عاجاًل  بينهما  التفاهم  جتديد  إىل 
آجال. ومن األجدى عدم الرهان على أي 

خالف بينهما.
احلر  الوطين  التيار  هو  الثالث  القسم 
تصرفوا  الذين  ومسؤولوه  وقاعدته 
من  لطعنة  تعرض  التيار  أن  على 
احلكومة.  رئيس  من  وليس  حليفه 
وهذه القاعدة اليت كانت تنتظر موقف 
تتعامل  باسيل  جربان  النائب  رئيسها 
مع ما جيري جلهة ضرورة قيام قيادتها 
مبا هو عمالني إليصال رسالتها وليس 
ينتهي  كالمي  بتصعيد  االكتفاء  جمرد 
التيار  فجردة  ساعة.   24 بعد  مفعوله 
كبرية،  باتت  اهلل  حزب  خطوات  جتاه 
لكن ال تزال تظللها قشرة رقيقة من 
الفريق  بعد. وهذا  تنكسر  التفاهم مل 
يلتقي مع خصومه بأن ميقاتي ال ميكن 
أن يتصرف مبعزل عن حزب اهلل، متامًا 
كما مل يشكل حكومة قبل نهاية العهد 

برضا احلزب أيضًا.
بعد كل ذلك، يصبح التعامل مع واقعة 
بني  مفصلية  أنها  على  االثنني  جلسة 
عابرة  جلسة  تكون  ولن  مرحلتني، 
األهم  لكن  اهلل.  حزب  ميزان  يف 
إىل  دستورية  كسابقة  ستضاف  أنها 

خروقات سابقة متس موقع الرئاسة.

اجتماع احلكومة: انتفاء احلاجة 
إىل رئيس للجمهورية

هيام القصيفي 
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 The Australian   
Lebanese

 Presentation Night

Head Coach Tony Basha Tony Basha and Captain Mansour ELMasri

 Coach Salah Haddad ASA Squad Kit

The Squad

The Team

Tony Basha’s Australasian Soccer Academy put on great 
night for their strong 27-man squad which will be captained 
by Mansour ELMasri. The boys were selected amongst 150 
trialists from all around Australia. The talented players select-
ed will play matches against top Lebanese teams AL-Ahed, 
Nejmeh, Salam Zgharta and the U17s Lebanese National 

What a night it was at The Australian 
Lebanese Presentation Night!

Team which will be held in Beirut, Jounieh, Zgharta and Tripoli.

As they entered parents and guests gave them a standing ovation while 
the traditional mejwez  played to the beat of the Tabal drums.

VIP Guests included Australian Journalist, Radio and TV personality Tim 
Gilbert, Comedian Rob Shehadie, Movie Legend George Basha, Cdarz 
Entertainment, Lebanese Media personnel Elie Aaraj and The Lebanese 
Australian Founder Anthony Alam.

Head Coach and Founder Tony Basha, being of Lebanese origin him-

self and the passion he has for football, wanted to create an Australian 
Lebanese Team and give opportunities to young Australian Footballers 

of Lebanese origin to showcase their skills in 
front of the Lebanese National Team Coaches.

We have some really good young players who 
have fallen through the cracks and now have the 
chance to represent Lebanon .
Tony is looking forward to coaching the Austra-

lian Lebanese Squad in Lebanon along with Coach Salah Haddad.

All the games will be streamed LIVE via the Australasian Soccer Acad-
emy Instagram (Australasiansocceracademy) from 4th December 
- 13th  December, 2022.
The Australasian Soccer Academy has become one the most 
respected academies in Australia and Internationally. 

Mr Basha’s success was due to his good vision for identifying players 
with potential, his European Style Training and developing players to 
be able to play at the highest level in Australia and abroad, some 

of these players include Socceroos Striker 
Mitchell Duke and upcoming AS Roma star 
Cristian Volpato. 

We wish Head Coach Tony Basha, Coach 
Salah Haddad and The Squad Success and 
All the Best for the Lebanese Tour.
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SAVINGS FINDER

service.nsw.gov.au

انيتك بعض الدعم � وامنح م��

تساعد NSW Government في 
خفض تكلفة المعيشة من خ�ل تقديم 
المزيد من الطرق للتوفير، بما في ذلك:  

Gas Rebates تصل إلى   •
110 دو�ر 

توفير يصل إلى 600 دو�ر   •
في فواتير الطاقة من خ�ل 
Solar Installation مجانًا

 Council Rate Rebates  •
تصل إلى 250 دو�ر

انضم إلى الم�يين الذين وّفروا 
واستخدم Savings Finder لمعرفة 
القسائم والخصومات التي يحق لك 
الحصول عليها، أو احجز موعًدا مع 

أك�� من 70 طريقة أخصائي في أمور التوفير.
تساعدك ع� التوف��

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

العالناتكم يف الهريالد االتصال على أحد 
الرقمني:

 02 9788 0313
أو 

040 5555 220
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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

 2022 االول  كـانون   10 Saturday 10 December 2022الـسبت 
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كـتابات

الحسنى  البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

والكلمة صار جسدًا وحّل بيننا ورأينا جمده جمدًا عظيمًا كما لوحيد 
من االب مملؤا نعمًة وحقًا.. 

له مثيل منذ  البشر، وليس  نَره سابقًا بني  له من جمٍد مل  يا 
بدء اخلليقة، ويا من غبطة متأل القلوب وفرح ال يوصف وعظمة 
اجلديد  وامليثاق  اجلديد  وامليالد  اجلديدة  بالوالدة  جتّسده 
واالنسان اجلديد  املنبثق من الثالوث القدوس ابن األب الطفل 
اىل  البشر  يغّي  سوف  والذي  مبارك  هو  الذي  املسيح  يسوع 
حّلة جديدة اىل اجلسد املمجد، لكي نصبح بال خطيئة وال عيوب 
وسوف يغّي هذه األرض وهذا الكون املريض الذي أصبح حتت 
لعنة اخلطيئة اليت فعلها آدم وشريكته حواء ونسلهم املعذب 
والذي قال له لعنت األرض بسبب خروجك عن طاعيت ووصييت 
سوف يغّي كل شيء اىل عامل جديد وأرض جديدة مباركة ومساء 
جديدة، النه القدوس الوحيد الذي مل يولد من نسل اخلطيئة اي 
ذرية آدام وحواء، النسل الذي سقط وكسر الوصية وانفصل 
االب  اهلل  غضب  حتت  ميكث  لكي  املشينة،  باخلطيئة  اهلل  عن 
اخلالق الديان ويتعذب وميوت، ألنه من ذرية اخلطيئة املميتة يف 
العامل الفاشل والساقط واملمتلئ عصيانا وشرورا وخطايا وزنى 

وشذوذا وصفات إبليس الشرير.
مجيع   وتتهلل  تبتهج  سنة  كل  امليالدية يف  الذكرى  هذه  يف 
القلوب احمِلّبة ويفرح مجيع الناس الفرح العظيم الذي ال يوصف، 
بوالدة خمّلص البشرية مجعاء، الذي اتى كي خيّلص مجيع البشر 
من شباك إبليس، من دون متميز أو حتّيز لطائفة أو ألي فئة 

خاصة او فئة معّينة حزبية او دينية من الناس.
 هذا هو هدف امليالد الذي نراه أمامنا هو اإلميان بالرجاء الوحيد 
بالذي ولد يف مزوٍد متواضع ومغارة صغية حتت حرارة الربد 
املتدنية.. هذا اإلجناز العظيم الذي يرمز اىل التضحية والعفة 
واحملبة والتواضع والسالم.. هذا هو االقنوم املقدس الذي ظهر 
باجلسد املقدس بشكل طفل صغي مل يتكرب وال يدين اي إنسان 
بل عّبد لنا الطريق الوحيد الذي يأخذنا إىل السماء أحياء منتصرين 
على إنساننا القديم وعيوبه وصفاته ومشوخه وكربيائه، عابرين 
يف حبر املوت لكي حنيا عن جديد جبانب وحبضور اهلل القدوس 
يف ملكه وعرشه املمجد يف السماء اجلديدة واخلالص األبدي لنا 
مجيعًا، اي كل من آمن به ربًا وشفيعًا وديانًا، خالدين يف دنيا 
الّشر  عنا سهام  يرّد  الذي  القدس،  الروح  ورأفة  االزل مبعية 
احملرقة، اي سهام إبليس الشرير، الذي حيارب أبناء اهلل األبطال  
احملروسني باألميان بالرب املخّلص يف قوته وقداسته وجربوته 
العظيم ميالد طفل  العيد  وروحه وشفاعته املباركة.. هذا هو 
القدمية،  العامل واخلطيئة وإبليس واحلية  املغارة املنتصر على 
والذي حتّدى املوت وسلطانه على هذه األرض ويف قاع اجلحيم، 
والذي قال مناديًا بصوته وجربوته الرباني واإلهلي: أين شوكتك 

يا موت وأين غلبتك يا هاوية. 
هذا هو امليالد الذي سوف حيّل يف مغارة قلب كل إنسان منا  
املوت  على سلطان  ينتصر  كي  وقيامته  وموته  بوالدته  يؤمن 
ويقوم من حتت الرتاب بواسطة طفل امليالد الرب الوحيد املمجد  
والقربان املقدس، الذي ُيرجع لنا احلياة واجلسد املقدس، والذي 
يأخذنا بيده ويقربنا إىل أبيه يف عرشه القدوس السماوي أحياء 
مربرين بدمه الذي هو محل اهلل الوحيد، لكي يكون لنا شفيعًا 
وربًا واهلًا، وحنن سوف نصبح له شعبًا مباركًا وأبناءه األحباء إىل 

األبد وباقي الدهور ومجيع األزمنة القادمة..
 لك يا رب كل احلمد والشكر، وأنت الذي قلت لنا  أنا هو جسر 
العبور وانا الذي أدين االحياء واألموات ما عدا أحبائي وأخوتي 
املؤمنني األبرار  ألن ال أحد يستطيع ان يعرب جحيم املوت ويصعد 
اىل السماء اىل االب إال بي.. آمني ثم آمني يا سيدي الرب، 
انت البداية والنهاية انت األلف والياء وحدك الرب القدوس، 
الذي سوف تقيمنا من بني األموات، على حسب إمياننا بك، لنحيا 
معك ونرى اجملد الذي أنت فيه ،وبركة وخيات السماوات ونورا 

وجمد احلياة األبدية اليت ال تفنى وال تزول. 

الكلمة صار جسداً وحّل بيننا  انطالق الدورة 64 من »معرض بريوت العربي الدولي للكتاب«: الثقافة خيمتنا األخرية؟

بعد انقطاع دام ثالث سنوات بداعي جائحة كورونا وتداعيات 
انفجار الرابع من آب 2020 واألزمة االقتصادية، أقيمت الدورة 
سياسية  انقسامات  وسط  املاضي  )مارس(  آذار  يف   63
وحتريض  املشاركة،  عن  الكبية  الّدور  وانكفاء  وتنظيمية، 
ممارسات  يف  وجتّلى  احلدث،  أيام  رافق  صاخب  سياسي 

استهدفت ُدور معينة على خلفية انتمائها السياسي.
العربية« وسط  املعارض  »عميد  مع  املوعد  يتجدد  اليوم،   
استمرار االستقطاب السياسي واالنقسام الذي انعكس يف 
أخرى،  حساب  على  معينة  نشر  دور  استبعاد   :64 الدورة 
املوعد،  هذا  يف  األوىل  للمرة  الفرنسية  الدور  مشاركة 
ُمنحت  اليت  الصغية  باملساحة  تتعّلق  عديدة  وإشكاليات 
لبعض الناشرين. مع ذلك، يعّول كثيون على أن يشّكل هذا 
احلدث مساحًة للقاء ومركزًا يعيد ربط أوصال هذا الوطن، 
ليعكس هوية لبنان الثقافية واحلضارية املتنّوعة اليت ال ميكن 

ألحد اختزاهلا رغم كل شيء.
اليوم، تنطلق الدورة 64 من »معرض بيوت العربي الدولي 
استثنائية  دورة  بعد  البحرية  بيوت  واجهة  عند  للكتاب« 
أقيمت يف آذار )مارس( املاضي، حيث هددت اخلالفات بني 
»النادي الثقايف العربي« و«نقابة احتاد الناشرين يف لبنان« 
إىل  العربية«  املعارض  »عميد  بانقسام  للحدث(  مني  )املنظِّ
معرضني. انقسام تنظيمي، أضيفت إليه انقسامات سياسية 
دورة  أيام  خالل  إقصائية  وممارسات  جتسدت يف حتريض 
املعرض املاضية من قبل شخصيات وأفراد مارسوا حتريضًا 
على بعض الناشرين على خلفية انتماءاتهم السياسية. كأّننا 
بلد  إليها  وصل  اليت  التعيسة  احلال  عكست  الدورة  بتلك 
كان يف ما مضى حضنًا للتيارات الفكرية والثقافية املتنوعة 
)حّد التناقض(، اليت أسهمت يف تشكيل هوية هذه املدينة 
تغّيت  واحلرية.  للحداثة  حقيقية  منارًة  وجعلتها  األعجوبة 
املعرض  واستحال  القاتلة«  »اهلويات  زمن  ودخلنا  األزمنة، 
أّن  صحيح  البلد.  يف  احلاصل  السياسي  لالستقطاب  مرآة 
الدورة احلالية ُتقام على وقع جدل وإشكاالت كثية تتعّلق 
للدور  األولوية  ومنح  أخرى،  حساب  على  دور  باستبعاد 
الفرنسية واخلليجية، واستبعاد ناشرين حبجة املساحة الضيقة 
يعّولون  أّن كثيين  إال  الزميلة فاطمة جوني(،  )راجع مقال 
على قدرة الثقافة على ربط أوصال الوطن الذي ينوء حتت 

وقع أزمات سياسية ومعيشية ووجودية.
احلالية: هل ميلك  الدورة  أمام  أسئلة وحتديات كثية تقف 
بقي  وفكري  ثقايف  دور  أي  القراءة؟  »رفاهية«  امُلواطن 
لبيوت اليت احتّلت الذاكرة الثقافية العربية بصفتها منارة 
يف  اليوم  تغرق  أن  قبل  واحلرية،  والتنّوع  والثقافة  للفكر 
ظلمتها ماديًا وجمازيًا؟ وكيف يتعاطى الناشرون مع الواقع 
الصعب؟ هل تغّيت سياسات النشر لتوائم احلالة الراهنة؟

حسومات عند »الريس«
تبدأ مديرة »دار الرّيس« فاطمة بيضون بالقول إّن املعوقات 
واألسئلة الشائكة حول املعرض ما زالت نفسها ُتطرح منذ 
ثالثني عامًا من قبيل الوضع االقتصادي والثقايف واالنكفاء 
الكّتاب  أو يف  جديدة،  طاقات  واالستثمار يف  القراءة  عن 
نفسها يف  »املشكالت هي  باجلوائز.  واملتّوجني  املكّرسني 
اجلمهور  ويفاجئنا  االستمرارية  هو  املهم  لكّن  النشر،  قطاع 
الدورة  الّناس على  توافد  وأكرب دليل هو  بإجيابّيته،  أحيانًا 
وتضيف  مارس(.  آذار/  يف  )أقيمت  املعرض  من  األخية 
»طبعًا، كانت هناك مشكالت وانقسامات، لكن مبجّرد اتفاق 
»النادي الثقايف العربي« و«نقابة احتاد الناشرين يف لبنان« 
قد  انتهى.  االنقسام  أّن  يعين  فهذا  املعرض،  إطالق  على 
للدور،  املعطاة  املساحات  حول  تقنية  خالفات  هناك  تكون 

لكن هذا ال يعين وجود معسكرين تبعًا ملا أعرفه«.
أّما عن سياسة النشر يف لبنان، فتجيب: »كانت الدار تنتج 
ما يقرب من أربعني كتابًا سنويًا، وحاليًا بات العدد ال يتجاوز 
العشرين، لكننا حناول تقديم كتاب جديد للقارئ مبضمون 
جديد، ولكن الالفت أّنه مع كّل األزمات اليت تعصف بنا يف 
لبنان، ما زال كثيون مهتمني بالكتاب، وال سّيما الكتاب 
الورقي، ويعتربونه جزءًا من حياتهم، مبعنى أّنه أساسي يف 
احلياة. املشكلة ليست يف القّراء، بل يف النشر، وهي على 
قبل،  ذي  من  بكثي  أعلى  الكتاب  فكلفة  عّدة،  مستويات 
ميكنين  ال  بورصة.  يف  نعيش  كأّننا  خيالي  الورق  وسعر 
نفسه  هو  يكون  الورق  تاجر  من  واحد  سعر  على  احلصول 
جيعلنا  وهذا  الكتاب  كلفة  ترتفع  لذا  أسبوعني.  مدى  على 
خنّفف من اإلصدارات، لكننا حناول طبعًا الرتكيز على النوعية 

واملضمون األفضل«.
تشرح بيضون أّن كتب الدار القدمية واجلديدة مطلوبة بالقدر 
نفسه، فالقارئ يعرف ماذا يريد أن يقرأ، ويبحث عن القديم 
تقول  الكتب،  أسعار  وعن  كثية.  أحيانًا  اجلديد  من  أكثر 
بباقي  مقارنة  األرخص  هي  دارنا  أسعار  أّن  املعروف  »من 

العديد  السوق وسنقّدم  ليس كسعر  الدوالر  الدور، وسعر 
من احلسومات«.

فاتن حموي

 2022 االول  كـانون   10 Saturday 10 December 2022الـسبت 

احتاد  و«نقابة  العربي«  الثقايف  »النادي  بني  اخلالف  حّل  بعد 
أهم  أحد  مع  اليوم  موعد  على  بيوت  لبنان«،  يف  الناشرين 
برامج  عقود.  مخسة  من  أكثر  منذ  ُتقام  اليت  الثقافية  األحداث 
ثقافية، تواقيع كتب، فعاليات، ولقاءات فكرية وأدبية وهويات 
حتى  واحدة.  مساحة  سنويًا يف  جتتمع  ومتنوعة  خمتلفة  وتيارات 
الساعة، ال تزال حتضيات الّدور املشاركة مستمّرة، لكن مل ختُل 
األجواء من االحتجاجات على خلفية املساحات وتقليص عدد األمتار 
املمنوحة لدور كبية مل تغب عن املشاركات السابقة. يف حديث 
خليفة  الشيخ حسني  الوالء«  »دار  عام  مدير  اعترب  »األخبار«،  لـ 
أّن  أن ما جيري هو حماولة استبعاد دور النشر اإلسالمية، ذلك 
حاصل األمتار املطلوب للدور جمتمعًة، يصل إىل ما يقرب من 570 
الدور مبا فيها  إال 154. هكذا، جلأت  منها  الدور  ُتعط  مرتًا، مل 
»دار الوالء«، »احملجة البيضاء«، »دار البالغة«، و«دار املودة« 
ومراكز األحباث واملؤسسات، إىل التلويح باملقاطعة. يشي خليفة 
إىل أّن النادي الثقايف واحتاد الناشرين قد اتفقا على حساب دور 
النشر، مؤكدًا أن الدور اإلسالمية متتلك رخصًا للنشر، ما مينحها 
استبعادها  حماولة  جهة  ألي  حيق  وال  املشاركة  يف  احلق  كامل 
تسعة  إىل  مرتًا   25 من  املساحة  تقليص  أّن  ذلك  انسحابها.  أو 
أمتار، هو فعل مقصود فيه تهميش هلذه الفئة. ويضيف أّن احتاد 
الناشرين اإلماراتيني والقطريني والسعوديني حصل على 18 مرتًا. 
أما الدور الفرنسية، فقد حصلت على نصف مساحة املعرض. وعند 
من  بدايًة  الذرائع  تبدأ  اإلسالمية،  الدور  مساحات  إىل  الوصول 
األضرار اليت خّلفها انفجار املرفأ يف مساحات القاعة، وصواًل إىل 
املساحة املعطاة للفرنسيني، عدا الالمباالة يف التواصل مع بعض 
اجلهات عرب الربيد اإللكرتوني كـ »مؤسسات اإلمام الصدر« اليت 
تكون مشاركتها معنوية عادًة نظرًا إىل تصنيفها كمؤسسة ثقافية 

حبسب اليونسكو.
على خلفية ما حدث السنة الفائتة من مشكل فردي وتعدٍّ على جناح 
»دار املودة« بسبب وجود صورة لقاسم سليماني، ويف حماولة 
لتسييس ما جرى، يعترب خليفة أن مثة جهات حتاول استغالل ما 
حدث لصاحلها كي تضغط على املعنيني للتصّرف مع دورهم بهذه 
الطريقة، على اعتبار أن املشهد العام الذي طغى على املعرض 
خالل الدورة السابقة اليت أقيمت يف آذار )مارس( ومقاطعة الدور 
»شّكلت  اإلسالمية على املشاركة، عوامل  الدور  الوازنة وإصرار 
ـــ  واالعتداء  بالبلطجة  ــ  طالبوا  الذي  اللبنانيني  لبعض  استفزازًا 

بإعادة هوية بيوت«.

حسن املسعود ــ »من دون عنوان« )األرض تتسع للجميع ـ حرب وصباغ 
على ورق ـ 74.9 × 55.1 سنتم ـ 2013(

األولوية للدور الفرنسية واخلليجية:
عميد املعارض يضيق بالتنوع

فاطمة جوني
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تــتمات

انتهاء الفصل التاسع...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف اجلمود واملراوحة، والثاني ان ننتخب رئيسا ونقرتع. اخليار االخر 
ان جند الطريقة لنلتقي على مرشح يؤمن باالصالح وبالطائف وتطبيق 
مندرجاته. هلذا السبب نتوجه اىل كل اعضاء جملس النواب والكتل 
ان نعطي جماال )لالتفاق(. من املعيب ان نستمر يف هذا املسلسل 
املستمر. احلل ان نفتح جماال للحوار والتشاور على طاولة مستديرة 
واختيار رئيس وفق هذه االصالحات، وتكرار املشهد اصبح مسيئا 

الينا مجيعا«.
النائب ملحم  خلف سأل: »هل من عائق دستوري او بالنظام ان 
يبقى النواب داخل القاعة حتى بعد انتهاء اجللسة، هل نستطيع ان 

جنلس يف القاعة بعد اجللسة؟«.
بري: »وهل قال لك احد اننا يف اسرتاحة هنا؟«.

النائب اديب عبد املسيح: »كلفة اجللسة تكون 2500 دوالر، هل 
هناك جمال ان نفتح جلسات للجان الفرعية بعد اجللسة اليوم؟

بري: »اجمللس له احلرية  وتستطيعون االتفاق«.
بعد ذلك، بوشر توزيع االوراق وبدأ االقرتاع.

ونتيجة الفرز، نال النائب ميشال معوض 39 صوتا، ورقة بيضاء ) 
39 صوتا(، عصام خليفة )5 اصوات(، »لبنان اجلديد« )9 اصوات(، 
 ،)1( حنني  واحد، صالح  لبنان« صوت  )3(، »الجل  ضاهر  بدري 
بارود )1(، معوض بدي ضاهر )1(،  ابو ملهب )1(، زياد  فوزي 

التوافق )1(، و4 اوراق ملغاة. وبلغ عدد املقرتعني 105.
الجلسة العاشرة الخميس

آخر  االخرية قبل  »اجللسة  اجللسة:  نهاية  يف  بري  الرئيس  وقال 
من  وآمل  املقبل،  ظهر اخلميس  قبل  عشرة  احلادية  الساعة  السنة 
االن اىل اخلميس ان آخذ رأي الكتل مجيعها يف احلوار، اذا حصل 

فسأحوهلا اىل حوار، واذا ال فعندئذ نذهب اىل آخر السنة«.
وحتدث يف اجللسة كل من النواب ايهاب مطر وعماد احلوت  وميشال 

معوض وعلي حسن خليل. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 2(
املكاري: قبلنا حتّدي »بريوت عاصمة اإلعالم العربي«

إىل ذلك إجتمع وزير اإلعالم يف حكومة تصريف األعمال املهندس 
يف  العربية  الدول  جامعة  مقر  يف  األول  أمس  املكاري،  زياد 
اإلعالم  قطاع  للجامعة رئيس  املساعد  العام  باألمني  القاهرة، 
املشرتكة  اللجنة  وبأعضاء  خطابي،  رشيد  أمحد  واالتصال السفري 
اإلعالم  عاصمة  »بريوت  بـ  لالحتفال  والتحضري  باإلعداد  املعنية 
والسفري  املكاري  الوزير  إىل  ضّمت،  واليت  سنة 2023،  العربي« 
اخلطابي، األمني العام لــ«امللتقى اإلعالمي العربي« ماضي اخلميس، 

وعدد من اإلداريني.  
وجاء االجتماع تنفيذًا للقرار 517 الصادر عن جملس وزراء اإلعالم 
العرب، يف دورته الـ 52 اليت انعقدت العام الفائت يف القاهرة.   
وشكر الوزير املكاري للحاضرين اهتمامهم، وقال: »إّن لبنان حريص 
العربي«،  اإلعالم  عاصمة  »بريوت  لقب  عرب  عروبته  تظهري  على 
وأضاف: »إّن هذا اللقب يشّكل حتديًا يف ظروف لبنان السياسية 
كّل  إجناح  على  وسنحرص  قبلناه،  ولكّننا  الصعبة  واالقتصادية 
الفعاليات اليت ستمتّد سنة كاملة«، ولفت إىل أّن »بريوت العريقة 
تستحّق عن جدارة لقب »بريوت عاصمة اإلعالم العربي«. وأّكد أّنها 
»ال تزال تنبض حياة على رغم قساوة ما مّرت به يف األعوام األخرية«، 
وشرح يف هذا اإلطار، أّن »الفعاليات الثقافية واإلعالمية واألدبية 
بها  ميّر  اليت  الصعبة  الظروف  رغم  على  فيها  تتوّقف  ال  والفنية 

لبنان«.
من  عدد  مع  ستطلق مبادرة  املقبل،  األسبوع  »خالل  وكشف أّنه 
الوزارات املعنية بهذا احلدث، على أن يتّم يف وقت الحق إطالق 

شعار العام، أضف إىل محلة تروجيية على وسائل اإلعالم«. 
من جهته، أشار السفري اخلطابي إىل أنه »بتوجيهات من األمني العام 
جلامعة الدول العربية السيد أمحد أبو الغيط، سيحرص قطاع اإلعالم 
واالتصال على التعاون الوثيق مع وزارة اإلعالم يف لبنان، لضمان 
أفضل الرتتيبات التنظيمية هلذه االحتفالية«، مؤكدًا أن »هذا احلدث 
سيشّكل فرصة ساحنة لكل الدول األعضاء واملنظمات واالحتادات 
العرب  اإلعالم  وزراء  جملس  مظلة  حتت  ملهمات إعالمية  املمارسة 

لالخنراط يف إجناح هذه الفعاليات«.
والدة إبنة »الحاكم« تفجر قنبلة

باسكال أبو نادر - »النشرة«
يعيش لبنان، منذ العام 2019، أزمة تكاد تشبه مسلساًل يعرض على 
إحدى شاشات التلفزة، فبني ليلة وضحاها خسر اللبنانيون إمكانّية 
االستفادة من جنى عمرهم املّدخر يف املصارف، وبات كل املوجود 
هو رقم يتداول على شفاههم وال يستطيعون سحبه أو سحب مبلغ 
منه أيًا تكن احلاجة رفاهية أو حتى رمبا مرضية... عن هذه األمور 
كّلها مسؤول  مصرف لبنان  وحاكمه  رياض سالمة ، وحده ميلك أسرار 

النقد يف لبنان.
يف العام 2019، أقفلت املصارف، هّربت املليارات، إنهارت اللرية 
وبقي رياض سالمة يقول »اللرية خبري«، ولدى رئيس حكومة تصريف 
األعمال  جنيب ميقاتي  هو الضابط الذي ال نستطيع االستغناء عنه. 
توالت املالحقات حبّقه يف العامل وهو يؤّكد يف كل مّرة أنها جمّرد 
إخبارات ال أكثر وال أقّل... وبني ما حيدث يف هذا امللف بالعامل 

وبني ما يقوم به  القضاء اللبناني  تفاوت كبري.
أعلنت سويسرا، مبراسلة صرحية يف العام 2020، أن سالمة »إختلس 
دوالر  مليون   300 على  ودّلت  سالمة،  وشقيقه  رجا  هو  االموال« 
كانت  وهنا  منها.  وخرجت  وعادت  اللبنانية  املصارف  إىل  دخلت 
أكدت مصادر مطلعة، عرب »النشرة«، يف وقت سابق أن املطلب 

ذهبت  أين  ملعرفة  حسابات سالمة  حركة  هو  لألوروبيني  االساس 
على  األوروبيون  مل حيصل  الساعة  »حتى  أنه  إىل  الفتة  األموال، 

شيء« ورمّبا لن حيصلوا.
وباألمس فّجرت وسائل االعالم الفرنسية »قنبلة« أخرى من عيار أكثر 
من ثقيل، إذ نشرت ما ورد يف التحقيق بفرنسا مع صديقة سالمة 
آنا كوزيكوفا ووالدة إبنته. قالت كوزيكوفا للمحققني ان »سالمة 
لبنان حلسابات  من مصرف  دوالر  مليون   246 عن حتويل  مسؤول 
شقيقه، واختالس االموال مّت عرب مؤسسة Forry Association لرجا 
أن  إىل  الوثائق،  من  انطالقًا  الفرنسي،  التحقيق  ويشري  سالمة«. 
إىل   012600632009 رقم  لبنان  مصرف  حساب  من  »التحويالت 
حساب forry كانت تتم مبوجب عقد باطل قانونيا وبطلب سالمة«، 
 Forry تؤّديها  خدمة  أي  مع  تتطابق  ال  التحويالت  هذه  أن  وإىل 
واستفاد منها سالمة وكوزاكوفا عرب شركة أسستها يف قربص باسم 
Forry ايضًا، وقد بررت كوزاكوفا تأسيس Forry قربص للتسويق 
النتاج املزارعني خارج لبنان، وقالت للمحّققني ان »رياض استثمر 
فيها وابلغها أن شقيقه مدين له باملال، وقال أنه ارسل مبلغ مليون 
 Forry إىل  تصل  اليت  »االموال  مضيفة:  سنوات«،   5 على  دوالر 

قربص هي اموال رياض وشركة رجا هي اليت تولت تسديدها«.
رمبا هذا الكالم يكاد يكون عاديًا للكثريين، لكنه يف الواقع ليس عابرًا 
أبدًا، هو عّينة مما يفعله سالمة »باملال العام« وبأموال اللبنانيني... 

والسؤال هنا أين القضاء اللبناني من هذا املوضوع؟!.
يف اطار التحقيقات يف ملف سالمة، استدعى احملامي العام التمييزي 
والسابقني  احلاليني  املوّظفني  من  عددًا  طّنوس  جان  القاضي 
األعمال   تصريف  حكومة  يف  املال  وزير  افادتهم،  إىل  لالستماع 
يوسف خليل ، الذي شغل منصب مدير العملّيات يف مصرف لبنان 
منذ العام 1994، واحدًا من هؤالء الذين مت االستماع اليهم وذلك 
بتاريخ 2022/06/24. وحبسب ما تكشف مصادر مّطلعة على امللّف، 
لـ«النشرة«، »خليل حتدث عن مهام املديرّية األساسّية اليت تكمن 
ملراقبة  اطار  مؤشر  وهو   ،DMEAC لربنامج  املشرتكة  االدارة  يف 
السوق  يف  اخلزينة  سندات  واصدار  اخلارجي  العام  الدين  تطور 
السيولة  وبيانات ملتابعة  اللبنانية، واصدار جداول  باللرية  األولي 
يف السوق والتدخل يف السوق املالي لتحقيق ثباته عن طريق ضبط 

الكتلة النقدية وتطور الدين العام«.
العمل  من  جانبًا  تكشف  ورمبا  »باخلطرية«،  توصف  خليل  افادة 
املصادر،  حبسب  أكد،  إذ  لبنان.  مصرف  ادارة  يف  »الغوغائي« 
أنه »ال يوجد أّي مستند ينّظم دقائق عمل املديرّية، إال أن هناك 
عّدة قرارات صادرة عن احلاكم واجمللس املركزي أو وزارة املالّية 
تضع اطار عمل املديرّية«، مشريًا يف حمضر التحقيق معه إىل أنه 
»مل يسبق له أن تعامل مع رجا سالمة وهو ال يعرفه إال باالسم، ومل 
يسبق له أن شاهده يف مديريته وإذا شاهده فهو ال يذكر األمر، 
وهو مل يسمع بشركة »فوري« Forry بل مسع بها يف االعالم مثل 

كّل اللبنانيني«.
إذًا، يف  أوروبا  تسري التحقيقات على قدم وساق وتتواىل االعرتافات، 
العامة  انعقاد اهليئة  اللبناني معّطل حبجة عدم  ويف لبنان القضاء 

للتمييز إىل حني تعيني قضاة أصيلني.
ما حيدث يف هذا امللف أقّل ما يقال فيه إنه »جرمية ضد االنسانية«... 
والشعب  تنهار  والعملة  جز  حتحُ والودائع  اخلارج  إىل  تهّرب  األموال 
بنسبة 70% أصبح حتت خط الفقر. كّل هذا ورئيس احلكومة جنيب 
عنه،  االستغناء  نستطيع  ال  الذي  بالضابط  سالمة  يصف  ميقاتي 
ووزير املالية يكشف أن »ال مستند ينّظم عمل املديرّية وال يعرف 

.»Forryرجا سالمة ومل يسمع بـ
والسؤال املطروح هنا »كيف يعقل أن مدير العملّيات يف مصرف 
 ،Forryبـ يسمع  ومل  رجا سالمة  يعرف  ال  البلد  مالية  ووزير  لبنان 
لبنان  مصرف  من  دوالر  مليون   300 اختلست  اليت  الشركة  وهي 
املراسلة  يف  ورد  ما  حبسب  بأوروبا  األموال  بتبييض  وقامت 
أمام  أصبحنا  أننا  كوزيكوفا  افادة  والواضح حبسب  السويسرية«؟ 

شركيت Forry؟!.

استشهاد 3 فلسطينيني...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

جنوب  قباطية  بلدة  من  الشليب  وعطا  عاما(،   32( جنني  من خميم 
جنني )46 عاما(.

عسكرية  جرافة  ترافقها  االحتالل،  جيش  من  كبرية  قوات  وكانت 
اقتحمت مدينة جنني وخميمها، ونشرت قناصة على اسطح عدد من 

املنازل والبنايات املرتفعة.
مواجهات  إن  عيان  عن شهود  الفلسطينية  االنباءئ  وكالة  ونقلت 
عنيفة دارت بني الشبان وقوات االحتالل، اليت أطلقت بشكل كثيف 

الرصاص احلي باجتاههم.
مباشر  النار بشكل  اطلقت  االحتالل  أن قوات  املصادر   وأضافت 
على سيارة اسعاف كانت حتول نقل أحد املصابني، وأن سائقها 

جنا من موت حمقق.
وكانت انطلقت مسرية حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، محل 
جنني  مدينة  شوارع  وجابوا  الشهداء،  جثامني  فيها  املشاركون 
وخميمها، ورددوا اهلتافات املنددة جبرائم االحتالل، وطالبوا بتوفري 

احلماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.
اليوم  جنني،  حمافظة  يف  واالسالمية  الوطنية  القوى  أعلنت  كما 
اإلضراب الشامل حداًدا على أرواح الشهداء، وتنديدا جبرائم االحتالل 
املتواصلة حبق أبناء شعبنا، ودعت كافة املواطنني للمشاركة يف 

تشييع جثامينهم.
وباستشهاد الشبان الثالثة يف جنني وخميمها يرتفع عدد الشهداء 

الضفة  164 يف  بينهم  216 شهيدا،  إىل  اجلاري  العام  بداية  منذ 
الغربية، و52 يف قطاع غزة.

امللك سلمان والرئيس...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املصاحل املشرتكة، إىل جانب حبث املستجدات اإلقليمية والدولية 
والقضايا ذات االهتمام املشرتك واجلهود املبذولة بشأنها.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس مجهورية الصني الشعبية، مراسم 
تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بني البلدين، 

وهي كالتالي:
أواًل: خطة املواءمة بني رؤية اململكة 2030 ومبادرة احلزام والطريق 

الصينية.
من  وتبادهلا  اهليدروجينية  الطاقة  جمال  يف  تفاهم  مذكرة  ثانيًا: 
اجلانب السعودي األمري عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير 
الطاقة، ومن اجلانب الصيين رئيس جلنة الدولة للتنمية واإلصالح 

خه ليفنغ.
الصني  ومجهورية  السعودية  العربية  اململكة  بني  اتفاقية  ثالثًا: 
الشعبية للتعاون واملساعدة القضائية يف املسائل املدنية والتجارية 
العدل  وزير  السعودي  اجلانب  من  وتبادهلا  الشخصية.  واألحوال 
مستشار  الصيين  اجلانب  ومن  الصمعاني،  بن حممد  وليد  الدكتور 

الدولة وزير اخلارجية وانغ يي.
اجلانب  من  وتبادهلا  الصينية.  اللغة  لتعليم  تعاون  مذكرة  رابعًا: 
اجلانب  ومن  البنيان،  اهلل  عبد  بن  يوسف  التعليم  وزير  السعودي 

الصيين مستشار الدولة وزير اخلارجية وانغ يي.
خامسًا: مذكرة تفاهم يف جمال تشجيع االستثمار املباشر. وتبادهلا 
من اجلانب السعودي وزير االستثمار املهندس خالد بن عبد العزيز 

الفاحل، ومن اجلانب الصيين وزير التجارة وانغ ونتاو.
سادسًا: خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون يف جمال اإلسكان. 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  السعودي  اجلانب  من  وتبادهلا 
وزير  الصيين  اجلانب  ومن  احلقيل،  اهلل  عبد  بن  ماجد  واإلسكان 

التجارة وانغ ونتاو.
الدكتوراه  شهادة  الصيين  الرئيس  منح  مراسم  جرت  ذلك  عقب 

الفخرية يف اإلدارة من جامعة امللك سعود.
وكان الرئيس الصيين وصل إىل السعودية، يوم األربعاء، يف زيارة 

رمسية تستمر ملدة 3 أيام.
3 قمم

)السعودية  هي  قمم  ثالث  الصيين،  الرئيس  زيارة  خالل  وتنعقد 
الصينية، واخلليجية الصينية، والعربية الصينية( حبضور أكثر من 
30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، 

وما حتظى به من اهتمام إقليمي ودولي.
عالقات  السعودية  مع  تربطها  الصني  أن  الصيين  الرئيس  وأكد 
القمة  حلضوِر  تطلعه  عن  معربا  والشراكة،  الصداقة  من  وثيقة 

الصينية العربية األوىل والقمة الصينية اخلليجية األوىل.

بوريل: املخزون االحتياطي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

منا. ندرك أن خمزوناتنا العسكرية تستنفد بسرعة بسبب سنوات من 
نقص االستثمار«.

وأعلن أّن »بروكسل مستعدة لتجديد متويل خمزون الدول األوروبية 
من األسلحة والذخرية«. وقال: »علينا معاجلة القضايا األكثر إحلاحًا 

عرب االستثمار والشراء املشرتك«.
وأضاف أنه وبعد 10 أشهر من بدء احلرب األوكرانية، »بات واضحًا 
أّن سالسل اإلمداد ليست فّعالة مبا فيه الكفاية«، مشريًا إىل أّن 

»خمزون الدول األوروبية من األسلحة ليس كافيًا أيضًا«.
وتابع بوريل أنه منذ أيار املاضي، »تقّيم جمموعة عمل خاصة تابعة 
لالحتاد األوروبي، مع الدول األعضاء احتياجات الدول فيما يتعلق 

بشراء األسلحة والذخرية، مبا يف ذلك عرب التمويل املشرتك«.
لتقديم  العسكري  الصناعي  اجملمع  ممثلي  »دعونا  أنه  إىل  ولفت 
القدرة  زيادة  يف  نساعد  أن  علينا  اإلنتاج.  قدرات  حول  بيانات 

اإلنتاجية«.
وكشف مسؤول السياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي أّن »االحتاد 
ستسّهل  جديدة  مشرتكة  متويل  أداة  على  أخريًا  اتفق  األوروبي 

استثمار 500 مليون يورو يف الصناعة الدفاعية«.

سيناتور أمريكي يدعو...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اليمن.
امتياز يف جملس  »قرار سلطات احلرب يعترب ذا  إّن  وقال املوقع 
الشيوخ، مّما يعين أنه ميكن للراعي طرحه للتصويت دون احلاجة إىل 

موافقة قيادة الغرفة مبجرد انقضاء فرتة زمنية معينة«. 
وأوضح أّن »هذه اخلطوة تأتي بعد قيام حتالف من اجلماعات اليت 
الكونغرس  إىل  رسالة  بإرسال  اليمن  يف  احلرب  استمرار  تعارض 
الشؤون  »جلنة  أّن  إىل  مشريًا  القرار«،  على  التصويت  إىل  تدعو 
اخلارجية يف جملس النواب كانت قد عقدت جلسة استماع بشأن هذه 

القضية يوم الثالثاء املاضي«. 
وكان رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ السيناتور 
بوب مينينديز، دعا يف تشرين األول، إىل »جتميد الدعم العسكري 
الضوء  أعطي  »لن  قائاًل:  السعودية«،  العربية  للمملكة  األمريكي 
األخضر ألي تعاون مع الرياض حتى تعيد اململكة تقييم موقفها فيما 

يتعلق باحلرب يف أوكرانيا، لقد طفح الكيل«.

 2022 االول  كـانون   10 Saturday 10 December 2022الـسبت 
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مــلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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سـيارات

أبراج اإلمارات  كشفت فرياري عن إطالق سيارة بوروساجنوي يف 
الشهرية يف قلب دبي خالل عطلة نهاية األسبوع. وُتعد هذه السيارة 
العالمة  سيارات  من  مقاعد  وأربعة  أبواب  بأربعة  مزّود  طراز  أول 
اإليطالية على اإلطالق. وتشهد املنطقة دخول السيارة اجلديدة إىل 
سبتمرب   13 يف  األول  العاملي  العرض  بعد  األوىل  للمرة  أسواقها 
املبيعات  لربنامج  بالنسبة  املنطقة  أهمية  مدى  يعكس  ما  املاضي، 

العاملي الذي تديره فرياري.
أحناء  أبرز عشاق فرياري يف خمتلف  الفعالية خنبة من  واستقطبت 
الشرق األوسط ومنطقة اهلند. وتوىل جورجيو توري، املدير العام 
لعالمة فرياري يف الشرق األوسط، استقبال الضيوف وألقى كٌل من 
ديرت كنشتيل، رئيس شركة فرياري يف الشرق األقصى والشرق 
األوسط، وإميانويل كاراندو، الرئيس العاملي لتسويق املنتجات يف 
اجلديد  الطراز  عن  عرض  خالل  من  وكشفا  خاصة  كلمة  فرياري، 

املميز.
أبوظيب  يف  ياس  مرسى  حلبة  إىل  الفعالية  بعد  السيارة  واجتهت 
موسم  سباقات  أول  انطالق  مع  حصرية  استعراضية  جبولة  للقيام 
2023/2022 من حتدي نادي فرياري يف الشرق األوسط الذي ُيقام 

مع باسيوني فرياري.
وتشكل السيارات بنظام 2+2، املزودة مبقعدين أماميني ومقعدين 
خلفيني أصغر حجمًا، جزءًا رئيسيًا من اسرتاتيجية العالمة اإليطالية 
معياري  بني  فرياري  سيارات  من  العديد  ومزجت  تأسيسها.  منذ 
األداء االستثنائي والراحة املمتازة. وجنحت فرياري اليوم، باالعتماد 
على حصيلة 75 عامًا من األحباث املتقدمة، يف إنتاج سيارة مذهلة 
إىل  باإلضافة  والراحة،  القيادة  ومتعة  القوي  األداء  مقومات  جتمع 
املظهر الرائع الذي ميثل جانبًا أساسيًا يف فلسفة العالمة اإليطالية 
األصيل  اخليل  يعين  الذي  بوروساجنوي  اسم  منحها  ما  الشهرية، 

باللغة اإليطالية.
وتتفوق سيارة بوروساجنوي على نظرياتها يف السوق بفضل مقومات 
األداء والراحة االستثنائية اليت توفرها، حيث ُتعد السيارة الوحيدة 
اليت جتمع بني املواصفات الرياضية مع حمرك سحب طبيعي للهواء 
مزود بـ 12 أسطوانة ومثبت بني منتصف ومقدمة السيارة، والذي 
ُيعد أبرز حمركات مارانيللو اجلديدة كليًا ويوفر أداًء استثنائيًا يضمن 

تفوق السيارة على نظرياتها من الفئة ذاتها )725 حصان(.

من  مزجيًا  رابرت  رينجر  فورد  تقدم   
القوة اخلام والدقة امليكانيكية وأفضل 
واألكثر  األحدث  النسخة  يف  التقنيات 
تقدمًا، وذلك بفضل اعتمادها على أكثر 
التقنيات ذكاًء للتحكم يف أنظمتها املميزة 
واملتطورة، لتحافظ على مكانتها كأكثر 
شاحنة بيك آب تليب توقعات األداء اليت 
الطرقات  على  القيادة  حميب  هلا  يطمح 

الوعرة يف مجيع أحناء املنطقة.

توفر رينجر رابرت اجلديدة عددًا كبريًا من 
للقيادة  املخصصة  اجلديدة  التجهيزات 
تناسب  واليت  الوعرة،  الطرقات  على 
ُصممت  املغامرة.  احتياجات حميب  مجيع 
هذه  احلجم  متوسطة  آب  البيك  شاحنة 
وترفع  الصحراء  على  لتفرض سيطرتها 

مستوى األداء واملنافسة يف فئتها.

متفوقة يف كل مكان
الرياضي  يبدأ التفوق من تصميم رابرت 
واجلريء اجلديد، مع زيادة يف االرتفاع 
حمّسنة.  اقرتاب  وزوايا  األرض  عن 
وسيساهم ذلك يف تقديم قدرة أفضل 
للسائقني على القيادة والتحكم واألداء 
على الطرقات الوعرة بشكل مل يسبق له 

مثيل يف رينجر رابرت.
اليت  املميزة  القوة  أساس  ويعد حمرك 
يتمتع بها اجليل اجلديد من رينجر رابرت، 
القوي   EcoBoost V6 حمرك  ينتج  حيث 
سعة 3.0 لرت ثنائي الشحن التوربيين ما 
حصانًا(   392( كيلوواط   292 إىل  يصل 
و583  الدقيقة،  يف  دورة   5650 عند 
 3500 عند  الدوران  عزم  من  مرت  نيوتن 
احملرك  هذا  يوفر  الدقيقة.  يف  دورة 
املضبوطني  احلركة،  نقل  وجمموعة 
تسارعًا  بريوفرومانس،  فورد  قبل  من 

 الكشف عن اجليل اجلديد من رينجر رابرت 
املزودة بأحدث التقنيات الذكية
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حققت سيارة جينيسيس 90G املركز االفضل بني منافساتها يف فئة 
السيدان الفاخرة ضمن جوائز قطاع السيارات السنوية اليت تنظمها 
وكالة »بي آر ارابيا« املتخصصة باالتصاالت التسويقية واالعالمية 
يف  احلفل  وأقيم  السعودية.  العربية  اململكة  يف  السيارات  بقطاع 
السيارات  لتجار  الوطنية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  جدة حبضور  مدينة 

يف اململكة.
موقع  على  الوكالة  اطلقتها  اليت  تصويت  محلة  من  شهر  وبعد 
االلكرتوني للجائزة، شارك فيها اكثر من 140 الف شخص، حققت 
90G النسبة االعلى من التصويت وتصدرت املنافسة بفئة سيارات 
السيدان الفاخرة بعد حتقيقها %41 من عدد املشاركني بالتصويت 
وقد استحق املدراء التنفيذيون بشركة جينيسيس الشرق االوسط 
ناغي  يوسف  حممد  شركة  السعودية  العربية  باململكة  وموزعيها 
للسيارات  اجملدوعي  وشركة  للتجارة،  الوعالن  شركة  للسيارات، 

جائزة املركز االول.
بالشرق  جينيسيس  لعالمة  التنفيذي  املكتب  رئيس  الزبيدي،  عمر 
األوسط وأفريقيا عرب عن سعادته بتحقيق هذه اجلائزة مؤكدا على 
التزام عالمة جينيسيس بتقديم أرقى الطرزات وأفخمها على مستوى 
الذين  اجلمهور  وشكر  اجملال  هذا  ريادتها يف  على  لتحافظ  العامل 

قاموا بالتصويت لسيارة G90 واليت تستحقها عن جدارة.
العام يف  هذا  من  سابق  وقت  الفاخرة يف  سيدان  سيارة  ُأطلقت 
قدمت   ،2018 للتطوير يف  وبعدما خضعت  األوسط.  الشرق  منطقة 
90G أول تغيري كامل للطراز منذ ثالث سنوات، لتعرب عن فخامتها 
بفضل التصميم العصري واألنيق الذي تفخر به جينيسيس. ويعرب 
الطراز عن توجه جديد وجريء يف عامل السيارات الفاخرة من خالل 
تضمني عناصر املساعدة املتطورة اليت جتعل القيادة أكثر بساطة، 
إىل جانب جمموعة متنوعة من التقنيات اجلديدة اليت تعزز جتربة قيادة 

السيارة.

ضمن جائزة قطاع السيارات يف السعودية لعام 2022 

جينيسيس G90 حتقق املركز االول 
يف فئة سيارات السيدان الفاخرة

وأداًء فائقني يلبيان احتياجات حتى أكثر السيارات املخصصة 
للطرقات الوعرة تطلبًا.

يقرتن احملرك اجلديد بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات متت 
برجمته مع نظام منع التباطؤ يف السباقات يف وضع القيادة 
رينجر  من  اجلديد  اجليل  تفوق  من  أساسي  جزء  وهو  »باها«، 
تسارع حمّسن يف مجيع  ولتقديم  التضاريس  على مجيع  رابرت 

ظروف القيادة.
وحيافظ نظام منع التباطؤ يف رينجر رابرت على دوران الشاحن 
السائق  يرفع  أن  بعد  ثواٍن  ثالث  إىل  تصل  ملدة  التوربيين 
قدمه عن دواسة الوقود، مما يسمح باستئناف التسارع بسرعة 
عند املنعطفات أو بني الرتوس عندما يعيد السائق قدمه إىل 

دواسة الوقود.
ومتت برجمة كل ترس يف ناقل احلركة األوتوماتيكي مبلف تعزيز 
خاص، ليتمكن حمرك رابرت اجلديدة من توفري تسارعًا سلسًا على 

احلصى والطني والرمل.
تتطلب شاحنة بهذا احلجم والقوة نظام تعليق مصمم للتعامل 
مع أكرب العقبات، وال يعد اجليل اجلديد من رينجر رابرت استثناًء 
هلذه القاعدة. فقد مت تطوير وضبط نظام التعليق بواسطة فورد 
بريفورمانس، حيث توفر ممتّصات الصدمات االلتفافية الداخلية 
من نوع FOX قياس 2.5 بوصة وLive Valve تقنية حتكم متطورة 
مع  والتكيف  للتفاعل  للموضع،  احلساسة  التخميد  قدرة  توفر 
التضاريس وأسلوب القيادة لغاية 500 مرة يف الثانية. وتعترب 
تقنيات امتصاص الصدمات هذه األكثر تطورًا على اإلطالق يف 
االحتكاك  يقلل  الذي   Teflon بزيت  مزودة  رابرت، وهي  رينجر 

بنسبة %50 مقارنًة بتلك املوجودة يف رابرت السابقة.
صنعت أجهزة رينجر رابرت من قبل شركة »FOX«، ومت تنفيذ 
أعمال الضبط والتطوير بواسطة فورد بريفورمانس باستخدام 
مزيج من اهلندسة املدعمة باحلاسوب واختبارات العامل الواقعي. 
كما مت العمل على كل شيء بدءًا من تعديل النوابض إىل ضبط 
ارتفاع الكراسي وضبط الصمامات وإضافة اللمسات التصميمية 
الرائعة يف املقصورة الداخلية إلنشاء توازن مثالي بني الراحة 
والتحكم واالستقرار واجلر على الطرقات الوعرة يف السرعات 

العالية واملنخفضة.
قوة حتت السيطرة

عند احلديث عن التوازن، فإن القفل التفاضلي األمامي واخللفي 
الناعمة،  الرمال  على  اجلديدة  رابرت  لرينجر  إضافيًا  جرًا  يوفر 

بالدوران  احملاور  أحد  على  للعجلتني  السماح  خالل  من  وذلك 
بنفس السرعة. كما تتيح مكابح ABS املزودة مبعزز إلكرتوني 
مستويات  لتعزيز  أقصر  مسافات  ومن  أسرع  بشكل  الفرملة 

األمان.
ميكن للسائقني االستمتاع من خالل اختيارهم بني سبعة أوضاع 
قيادة قابلة للتحديد وهي العادي، والرياضي، واالنزالق على 
الرملية،  والطرقات  الصخرية،  والطرقات  الوعرة،  الطرقات 
دوران  مع  الوعرة،  للطرقات  »باها«  ووضع  والوحل/احلفر، 
سهل لعجلة التحكم. تعمل هذه األوضاع على معايرة جمموعة 
متنوعة من األنظمة، من اجلر إىل التوجيه، لتقديم جتربة قيادة 
مثالية سواء كنت تتسلق الكثبان الرملية أو تقود على الطريق 

السريع.
وال يعد وضع القيادة هو الشيء الوحيد الذي ميكن لسائقي 
تتميز  حيث  بسهولة،  تعديله  رابرت  رينجر  من  القادم  اجليل 
أيضًا بوجود نظام العادم الثنائي النشط الذي يتّم التحكم به 
إلكرتونيًا مع أربعة ملفات تعريف صوتية قابلة للتحديد، بدءًا 
من الصوت اهلادئ وصواًل إىل وضع باها، الذي ينتج صوتًا 
قويًا يتيح لك مساع هدير حمرك رابرت وهو خمصص لالستخدام 

على الطرقات الوعرة .

متانة املقصورة الداخلية
من  مستوحاة  بالكامل  جديدة  رياضية  مبقاعد  املقصورة  تتميز 
الطائرات النفاثة، وفضاًل عن توفري الراحة فإنها تقدم مزيدا 
من الدعم يف أثناء االنعطاف بسرعة عالية، بينما حيصل السائق 
اجتاهات   10 املقاعد يف  خيارات ضبط  األمامي على  والراكب 
للحصول على أعلى مستويات الراحة واألمان حتى خالل أصعب 

الرحالت.

وميتد التميز يف خيارات التخصيص الفردية لرينجر رابرت إىل 
واليت  بوصة،   12 قياس  بالسائق  اخلاصة  املعلومات  شاشة 
القيادة.  أمناط  من  لتناسب جمموعة  بالكامل  ميكن ختصيصها 
حمّسنة  رؤية  بوصة   12.8 بقياس  املركزية  الشاشة  توفر  كما 
من خالل عرض صور متعددة للكامريا، وتوفر قدرة أفضل على 
الرؤية بعني  ميزات  الضيقة من خالل  املناورة يف املساحات 
الطائر وكامريا 360 درجة وعرض من األعلى إىل األسفل وعرض 

خطاف املقطورة اخللفية.

فرياري تطلق سيارة بوروساجنوي للمرة 
األوىل يف منطقة الشرق األوسط
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صـحة وغـذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

اسم  عليها  يطلق  اليت  العابرة،  اإلقفارية  النوبات  تسبب 
السكتة الدماغية الصغرية، أعراضا مشابهة لسكتة دماغية 

كاملة.
وميكن أن تبدو السكتات الدماغية وكأنها تأتي من اجملهول، 
غضون  يف  حياتهم  تغري  بآثار  املصابني  ترتك  ذلك  ومع 
يتلقى  قد  سبعة  كل  من  شخص  حوالي  مثة  لكن  دقائق. 
يف الواقع حتذيرا على شكل »سكتة دماغية صغرية« قبل 
أن  وميكن  الكاملة.  الدماغية  السكتة  من  أيام  أو  ساعات 
بسرعة  هلا  واالستجابة  معينة  عالمات  اكتشاف  يساعدك 

باحلصول على العالج الذي حتتاجه.
 - الصغرية  الدماغية  السكتات  حتدث  األحيان،  بعض  يف 
املعروفة طبيا باسم النوبات اإلقفارية العابرة )TIAs( - من 

تلقاء نفسها، دون سكتة دماغية كاملة تأتي بعد ذلك.
جرعة منه بـ3.5 مليون دوالر .. »الغذاء والدواء« األمريكية 

توافق على اعتماد »أغلى دواء يف العامل«
ولكن وفقا ملايو كلينك، فإن واحدا من كل ثالثة أشخاص 
دماغية  العابرة يصاب بسكتة  الرتوية  بنوبة نقص  أصيبوا 

كاملة يف غضون عام.
ويوضح أن »النوبة اإلقفارية العابرة ميكن أن تكون مبثابة 
حتذير من سكتة دماغية يف املستقبل وفرصة للوقاية منها«. 
وحتدث معظم النوبات اإلقفارية العابرة قبل السكتة الدماغية 

»بساعات أو أيام«.
وتنجم النوبة اإلقفارية العابرة عن املشاكل األساسية نفسها 
اليت تسبب السكتة الدماغية الكاملة، على الرغم من أن هذه 
املشاكل واألعراض اليت تسببها تكون أكثر حدة يف السكتة 

الدماغية الكاملة.
تراكم  هو  األساسي  السبب  يكون  األحيان،  معظم  ويف 
 - الدماغ  إىل  املؤدية  الشرايني  يف  الدهنية  الرواسب 

واملعروفة باسم اللوحيات.
وميكن أن يتسبب تراكم اللوحيات يف جتلط الدم، ما مينعه 
من الوصول إىل دماغك. نتيجة لذلك، ال حتصل أجزاء من 

دماغك على كمية كافية من األكسجني.
وغالبا ما متر أعراض النوبة اإلقفارية العابرة بسرعة. ويوضح 
أن  »ميكن   :Northwest Medicine الصحية  الرعاية  مقدم 

تستمر لبضع دقائق أو حتى 24 ساعة«.
للسكتة  الرئيسية  األعراض  أحد  الكالمية  باحلبسة  وُيعرف 
الدماغية اإلقفارية العابرة. وحيدث هذا عندما جيد شخص ما 

صعوبة يف احلديث أو يف فهم اآلخرين.
وقد تشمل األعراض األخرى الضعف أو التنميل أو الشلل 
من  واحد  جانب  عادة يف  الساق،  أو  الذراع  أو  الوجه  يف 

اجلسم.
وقد تتسبب السكتة العابرة أيضا يف ما يلي:

- العمى يف إحدى العينني أو كلتيهما أو ازدواج الرؤية.
- الدوار أو فقدان التوازن أو التنسيق.

وعلى الرغم من أن أعراض النوبة اإلقفارية العابرة قد تكون 
مؤقتة، إال أنه يتعني أخذها على حممل اجلد ألنها قد تكون 

عالمة حتذير حلدوث سكتة دماغية أكرب.

 عالمات تطرأ لدى حصول »سكتة 
دماغية صغرية« ميكن أن تظهر 

قبل »أيام« من سكتة كبرية!

أعلنت الدكتورة أولغا أندريانوفا، أخصائية األمراض اجللدية 
والتجميل، أن ظهور البقع احلمراء على اجلسم قد يشري إىل 

احلساسية أو إىل اإلجهاد.
وتقول يف مقابلة مع صحيفة »إزفيستيا«: »ميكن أن تظهر 
البقع احلمراء كرد فعل حتسسي على أنواع خمتلفة من املواد 
أو  الطعام،  جتاه  احلساسية  بينها  من  للحساسية،  املسببة 
احلساسية من لدغات احلشرات، أو من احليوانات األليفة، أو 
من الغبار، أو من اإلزهار، أو من مسحوق الغسيل، أو نتيجة 

مرض معٍد«.
أجراء  احلمراء  البقع  ظهور  لتحديد سبب  ميكن   ، هلا  ووفًقا 
حتاليل خمربية، ومن ثم اعتمادا على نتائجها وصف العالج 

الالزم.
وتقول: »يكفي يف بعض احلاالت إزالة مسبب احلساسية، 
لتختفي البقع احلمراء تلقائيا. ولكن يف حاالت أخرى جيب 

استخدام األدوية إلزالتها بسرعة«.
بعد  تظهر  أن  ميكن  احلمراء  البقع  أن  إىل  اخلبرية،  وتشري 
جتميل  إجراءات  بعد  أو  التجميل،  مستحضرات  استخدام 

خمتلفة.
رد  املؤملة  التجميلية  اإلجراءات  تسبب  أن  »ميكن  وتقول: 
والتطهري  الكيميائي،  التقشري  بينها:  ومن  فعل حتسسيا، 
للمقشرات  املنزل  يف  املرضى  واستخدام  امليكانيكي 
الضرر  تلحق  أن  ميكن  واليت  وغريها،  والكرميات  كاملراهم 
باجللد وتسبب، إن مل يكن رد فعل حتسسيا، بقعا محراء. 
يف هذه احلالة ، من الضروري إزالة هذه املستحضرات من 

اجللد، واستخدام أدوية مضادة للحساسية«.
وتضيف، ميكن ان تظهر البقع احلمراء عند اإلصابة بأمراض 
 ، )Rosacea( جلدية مثل العد الوردي أو حب الشباب الوردي

وكذلك بسبب اإلجهاد.
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عندما يتعلق األمر بشرب املاء، فإن التوصية الرئيسية بشأن 
الكمية املطلوبة يوميا، تشدد على ضرورة شرب ما ال يقل عن 

8 أكواب، لكن دراسة حديثة تنفي صحة هذه اإلرشادات.
فوفقا للعلماء، قد يكون شرب الثمانية أكواب من املاء املوصى 

بها يوميا مرتفعا للغاية بالنسبة الحتياجاتنا الفعلية.
ونظرا ألن ما يقارب نصف استهالكنا اليومي من املاء يأتي 
من الطعام، يقدر الباحثون أننا حنتاج فقط إىل ما بني 1.3 

و1.8 لرت يوميا، أي أقل من اللرتين املوصى بهما عادة.
دراسات  على  اجملال  هذا  السابقة يف  الدراسات  واعتمدت 
استقصائية مطبقة على عينات صغرية من الناس، لكن أكثر 
من 90 عاملا يف مجيع أحناء العامل تعاونوا اآلن لقياس معدل 

استهالك املياه املطلوب باستخدام تقنية خمتلفة.
وأجرى الفريق الدولي مسحا لـ5604 أشخاص ترتاوح أعمارهم 

بني مثانية أيام و96 عاما من 23 دولة خمتلفة.
وقد شرب املشاركون كمية حمددة من املاء املخصب بعنصر 
الديوترييوم املوجود بشكل طبيعي يف جسم اإلنسان، وهو 

غري ضار.
وقاموا بقياس معدل اختفاء الديوترييوم من اجلسم، ما كشف 

عن مدى سرعة دوران املاء يف اجلسم.
أولئك  أن   ،Science جملة  يف  ُنشر  الذي  التحليل،  وكشف 
الذين يعيشون يف بيئات حارة ورطبة وعلى ارتفاعات عالية، 
وكذلك الرياضيني والنساء احلوامل واملرضعات حيتاجون إىل 

املزيد من املاء ألن معدل دورانه كان أعلى.
وقال الربوفيسور جون سبيكمان، أحد املؤلفني الرئيسيني 
أبردين، إن معدل دوران املياه  البحثية، من جامعة  للورقة 
كان  لو  »حتى  وأوضح:  الشرب.  مياه  متطلبات  يساوي  ال 
من  العشرينيات  رجل يف  لدى  املاء  دوران  متوسط   معدل 
العمر 4.2 لرتات يف اليوم، فإنه ال حيتاج إىل شرب 4.2 لرتات 

من املاء كل يوم«.
فنحو %15 من هذه القيمة يعكسه التناوب على شرب املياه 

السطحية واستيعاب املياه الناجتة عن التمثيل الغذائي.
يف  لرت   3.6 حنو  املطلوبة  الفعلية  املياه  كمية  تبلغ  وهكذا 

اليوم.
فنظرا ألن معظم األطعمة حتتوي أيضا على املاء، يتم توفري 

كمية كبرية من املاء عن طريق األكل فقط.
وتظهر هذه الدراسة أن االقرتاح الشائع بأننا جيب أن نشرب 
مثانية أكواب من املاء رمبا يكون مرتفعا للغاية بالنسبة ملعظم 

الناس ويف معظم املواقف.
وأوضح العلماء أن شرب األكواب الثمانية املوصى بها رمبا ال 
يكون ضارا، ولكنه ليس ضروريا أيضا يف معظم الظروف.

وبشكل أوضح »تشري احلسابات إىل أن الرجل العادي يف 
منتصف العمر قد حيتاج إىل شرب حنو 1.6 إىل 1.8 لرت يوميا، 
وأن املرأة العادية من نفس العمر ستحتاج إىل حنو 1.3 إىل 

1.4 لرت«.
وبالنسبة لألفراد يف الثمانينيات من العمر، فقد تنخفض   

الكمية إىل حنو 1.1 لرت يف اليوم.
لكن األمر يعتمد كثريا على أنواع الطعام الذي يأكلونه. فإذا 
كانوا يأكلون الكثري من احلساء، على سبيل املثال، فإنهم 

سيحتاجون إىل شرب ماء أقل.
واملشروبات  والقهوة  الشاي  قبيل  من  السوائل  ان  كما 
الغازية وعصري الفاكهة حتتسب أيضا من اإلمجالي اليومي، 
هذه  تظهرها  قد  اليت  الصحية  الغري  اجلوانب  بعض  رغم 

املشروبات.
األسبوع  هذا  أطباء  ادعاء  عقب  الدراسة  هذه  نتائج  وتأتي 

العلماء حيددون الكمية املثالية لشرب املاء للرجال والنساء

بأن أسطورة الكونغ »فو بروس لي« رمبا مات بسبب شرب 
الكثري من املاء.

وقد تويف جنم فنون الدفاع عن النفس وأيقونة هوليوود عن 
عمر يناهز 32 عاما عام 1973.

بروس مات على  أن  األدلة  راجعوا  الذين  الباحثون  وكشف 
الدم. وكتبوا يف جملة  األرجح بسبب نقص الصوديوم يف 
عدم  أن  نفرتض  أخرى،  Clinical Kidney Journal: »بعبارة 

قدرة الكلى عند بروس لي على إفراز املاء الزائد قتله«.

ما سبب ظهور البقع احلمراء فجأة 
على اجلسم؟
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Voters have given the fed-
eral government a signifi-
cant boost by increasing 
core support for Labor to 
42 per cent and cutting 
the Coalition to just 30 
per cent in another sign 
of a powerful shift since 
the May election.
Prime Minister Anthony 
Albanese has kept his 
personal advantage over 
Opposition Leader Peter 
Dutton to lead by 54 to 19 
per cent when voters are 
asked to name their pre-
ferred prime minister.
Albanese and Labor also 
lead on more than a doz-
en key policy questions 
when Australians are 
asked which side of poli-
tics would perform best 
on issues such as the 
economy and national se-
curity - an issue on which 
Dutton and the Coalition 
held a narrow lead last 
month.
The exclusive survey, 
conducted by Resolve 
Strategic for this mast-
head, reveals a fall in 
support for the Greens, 
from 13 to 11 per cent 
over the past month, and 
steady support for inde-
pendents, at 8 per cent 
nationwide.
The results come after a 
week in parliament that 
saw the government se-
cure the passage of the 
National Anti-Corruption 
Commission, its work-
place relations laws, tax 
breaks for electric vehi-
cles and more generous 
childcare subsidies.
While Labor won power 
with a primary vote of 
only 32.6 per cent in 
May, the Resolve Politi-
cal Monitor has recorded 
much stronger support 
for the party over several 
surveys including a pri-
mary vote of 42 per cent 
in August and again in 
this latest track.
The Coalition gained a 
primary vote of 35.7 per 
cent at the May election 
but voters cut their sup-
port to 28 per cent in the 

August survey before a 
slight increase in later 
surveys, followed by a 
fall from 32 to 30 per cent 
over the past month.
The Resolve Political 
Monitor surveyed 1611 
eligible voters from 
Wednesday to Sunday, 
a period that included 
a growing debate about 
rising household costs, 
calls for action to address 
energy prices and a focus 
in parliament on former 
cabinet minister Stuart 
Robert and his links to a 
company that helped win 
government contracts.
Asked to name their pre-
ferred prime minister, 
voters chose Albanese 
over Dutton by 54 to 19 
per cent in the latest sur-
vey compared to 53 to 19 
per cent in November and 
53 to 18 per cent in Oc-
tober, confirming the dra-
matic turnaround since 
the election campaign 
when Albanese lagged 
slightly behind the previ-
ous prime minister, Scott 
Morrison.
Resolve director Jim 
Reed said more people 
were starting to use their 
“hypothetical votes” 
since the election to sup-
port Labor.
“You often see a step 
change in vote and lead-
ership ratings after a 
change in government. 
There are many factors 
at play in this new incum-
bency effect,” he said.
“I’d say that the change 
for Albanese is a more 
significant one, though.
“The feedback we were 
getting through the re-
search is that people 
were primarily voting 
against Scott Morrison, 
and weren’t quite sure 
about Albanese as the 
agent for change. Indeed, 
they often described him 
as not visible, nervous, 
having no charisma, not 
being across the detail.
“But he seems to have 
blossomed in their eyes, 
especially in becoming 
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a more relaxed speaker 
and holding his own on 
the international stage.”
Because the Resolve Po-
litical Monitor asks voters 
to nominate their primary 
votes in the same way 
they would write “1” on 
the ballot papers for the 
lower house at the elec-
tion, there is no “uncom-
mitted” or “undecided” 
category in the results, a 
key difference with some 
other surveys. The margin 
of error for the national 
results was 2.4 percent-
age points.
The survey also asks re-
spondents - who are cho-
sen to reflect the wider 
population by age, gender 
and geography - which 
party and leader they be-
lieve is best to handle a 
series of policy areas.
The latest survey found 
Labor and Albanese held 
the lead in all 17 of these 
policy areas including a 
small advantage on na-
tional security and de-
fence, regarded as a tra-
ditional strength for the 
Coalition and the single 
issue where the Coalition 
and Dutton had the edge 
one month ago.
While 33 per cent of vot-
ers thought Labor and 
Albanese were best to 
manage national security 
and defence, 32 per cent 
named the Coalition, 29 
per cent were undecided 
and 6 per cent preferred 
others.
On foreign affairs and 
trade, 45 per cent pre-
ferred Labor and Alba-
nese while 25 per cent 
named the Coalition and 
Dutton.
On economic manage-
ment, Labor and Alba-
nese led by 38 to 31 per 
cent and on managing 
national finances they led 
by 36 to 33 per cent.
With the government 
claiming it will “get wag-
es moving” after the pas-
sage of its workplace re-
lations laws last week, the 
new survey found that 45 

per cent of respondents 
believed Labor and Alba-
nese were best to man-
age industrial relations 
compared to 20 per cent 
who preferred the Coali-
tion and Dutton.
Asked which side was 
best on jobs and wages, 
47 per cent backed Labor 
and 22 per cent backed 
the Coalition.
As with the results on pre-
ferred prime minister, the 
latest Resolve Political 
Monitor found that voters 
had a higher regard for 
Albanese than for Dutton 
on their performance as 
leaders.
Asked about Albanese in 
the latest survey, 60 per 
cent of voters said he 
was doing a good job and 
24 per cent said he was 
doing a poor job, result-
ing in a net performance 
rating of 36 points.
His net rating rose from 
29 per cent one month 
ago and has returned to 
the same level it was in 
August, the first Resolve 
Political Monitor after the 
election.
Asked about Dutton, 28 
per cent said he was do-
ing a good job and 43 
per cent said he was do-
ing a poor job, producing 
a net rating of minus 14 
points.
His net rating fell from 
minus 12 one month ago 
and is now at its lowest 
level across the five Re-
solve Political Monitor 
surveys conducted since 
he became Opposition 
Leader.
When voters were asked 
which of the two sides 
had the party and leader 
they considered best, 
46 per cent said Labor 
and Albanese were com-
petent while only 19 per 
cent backed the Coali-
tion and Dutton. Asked 
which side was honest 
and trustworthy, 35 per 
cent named Labor and Al-
banese while 15 per cent 
named the Coalition and 
Dutton.

Labor takes strong lead over Peter Dut-
ton, new research shows

Victorian Premier Dan-
iel Andrews has sworn 
in his new government’s 
cabinet, announcing a 
line up which includes 
several reshuffles. 
Jacinta Allan will stay on 
as Deputy Premier and 
will also keep her trans-
port portfolios.
Tim Pallas will serve a 
third term as Treasurer, 
Jaclyn Symes will remain 
as Attorney-General and 
Mary-Anne Thomas is set 
to retain her Health Min-
ister role.
However, Lizzie 
Blandthorn has been 
moved from her position 
as planning minister in fa-
vour of Sonya Kilkenny.
Ms Blandthorn’s brother, 
Paul, is the director of a 
lobbying firm that engag-
es in planning matters 
which prompted conflict 
of interest issues.
She will instead become 
Deputy Leader of the 
Government in the Legis-
lative Council, taking on 
the portfolios of Disabil-
ity, Ageing and Carers 
and Child Protection and 
Family Services while 
also leading the Depart-
ment of Families, Fair-
ness and Housing.
Ms Allan said the new 
ministry was representa-
tive of the “incredibly di-
verse parliament” which 
was elected. 
“It’ll be a parliament that 
will better reflect Victo-
ria … particularly today, 
on reflection, I’m incred-
ibly proud to be part of 
a government in which a 
significant majority in the 

cabinet are women,” she 
said. 
“It’s a strong, diverse 
cabinet and government 
and we will certainly 
see that reflected on the 
benches when parliament 
returns.”
Danny Pearson will re-
main Assistant Trea-
surer, as well as lead-
ing a new Department of 
Government Services as 
Minister for Government 
Services. 
He will become Minis-
ter for WorkSafe and 
the TAC, overseeing key 
government insurance 
schemes along with add-
ing Minister for Consum-
er Affairs to his respon-
sibilities.
Gabrielle Williams will 
take over the ambulance 
services portfolio and 
remain the Minister for 
Treaty and First Peoples.
Energy Minister Lily 
D’Ambrosio will oversee 
an altered department 
which will now be known 
as the Department of En-
ergy.
She will also be given 
new titles as the minister 
for the State Electricity 
Commission, Climate Ac-
tion, and Resources. 
Ben Carroll will add the 
portfolios of Industry and 
Innovation, Manufactur-
ing Sovereignty and Em-
ployment while retaining 
his existing role as Public 
Transport Minister.
Victorian Parliament will 
return for a single day on 
December 20 for MPs to 
be sworn in to their new 
roles.

Re-elected Victorian Pre-
mier Daniel Andrews un-
veils new cabinet

Victorian Premier Daniel Andrews and deputy Premier Jacinta Allan 
after the swearing in of his government in Melbourne. Picture: NCA 
NewsWire / David Crosling
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Prime Minister Anthony 
Albanese says he under-
stands the states’ con-
cerns that introducing a 
price cap on coal may hurt 
their royalties, but insists 
something must be done 
to lower energy prices.
The government is in the 
process of finalising its 
plan to intervene in the 
energy market to try and 
curb a looming hike in 
power prices.
It’s reveraled at around 
$12 a gigajoule and force 
companies to set aside 
gas for domestic use.
But it is facing resis-
tance from states over 
its request to put a cap 
in place on coal prices, 
with at least two states 
— New South Wales and 
Queensland — raising 
the prospect the Com-
monwealth would have to 
compensate them for lost 
royalties if caps are put in 
place.
Ahead of a national cabi-
net meeting this Wednes-
day, Mr Albanese said he 
understands the concerns 
of the states but some-
thing has to give.
“Unless we act there will 
be a considerable in-
crease in the cost of pow-
er for both individuals and 
businesses,” he told 5AA 
radio.
“What we aren’t sympa-
thetic for, though, is the 

idea that we have these 
massive windfall gains, 
and somehow that is oc-
curring at the same time 
as businesses and people 
are doing it tough.
“We’ll talk through coop-
eratively with the state and 
territory governments.”
Mr Albanese confirmed 
he had spoken to the 
premiers of New South 
Wales, Queensland and 
South Australia about the 
caps.
“I don’t think that there is 
a premier or chief minis-
ter who will sit back and 
say ‘yep, this is all OK’ for 
prices to continue to rise 
[at] the projections which 
are there.
“I think you’ll see some 
common positions come 
out over coming weeks 
because we need to act 
on this.”
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk said 
she would not agree to 
the caps unless Queen-
slanders were compen-
sated.
“Queenslanders own our 
assets,” she said.
“Some of those profits 
are going back to Queen-
slanders in terms of direct 
assistance for households 
to the tune last quarter of 
$175.
“There would have to be 
adequate compensation. 
And as I said in the par-

Anthony Albanese aware states may 
demand compensation if Common-
wealth imposes coal price caps
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liament last week … we 
would have to be very 
very convinced that no 
Queenslander would be 
worse off.”
Acting Opposition Leader 
Sussan Ley accused the 
government of failing to 
properly understand the 
ramifications price caps 
would have.
“You can’t just, sort of, 
clumsily wade in and put 
price caps in place when 
you don’t understand the 
commercial realities [like] 
the investment horizons 
of the companies that 
are onshore producing 
the gas, the international 
agreements they’ve made, 
and on it goes,” she told 
Nine radio.
, NSW Treasurer Matt 
Kean confirmed the feder-
al government had asked 
the states to impose their 
own caps, but he be-
lieves the Commonwealth 
should enforce national 
rules. 
The October budget fore-
cast power prices would 
rise by 56 per cent over 
the next two years, and 
gas prices by 44 per cent, 
largely because of Rus-
sia’s invasion of Ukraine.
Since then, the Common-
wealth has been consult-
ing on a market interven-
tion to curb those price 
rises, promising to outline 
the details by Christmas.

Coal had risen from about $100 a tonne to $600 a tonne since Russia’s invasion of Ukraine.(ABC News: John Gunn)

Mayor Ned Mannoun has 
announced the appoint-
ment of former NSW State 
MP, Mr John Ajaka, as the 
new CEO of Liverpool City 
Council.
“Following an extensive 
recruitment process all the 
councillors, present in the 
council meeting,  voted to 
appoint Mr Ajaka,”said 
Mayor Ned Mannoun.
“Mr Ajaka is a man re-
spected by all sides of 
politics and the right 
choice to lead our coun-
cil as we continue to em-
brace our ‘Back to Basics’ 
strategy and deliver more 
frontline services to our 
ratepayers.”
The mayor said that John 
would bring a wealth of 
talent and experience to 
the role.
“John has served as the 
Parliamentary Secretary 
for Roads and Transport, 
Minister for Ageing, Dis-
ability, Youth Volunteer-
ing and Multiculturalism, 
as well as President of the 
NSW Legislative Council. 
He is also an experienced 
solicitor and has been a 
partner of his own firm.
“His appointment will be 

a real boost for our city,” 
said Mannoun. “He will 
continue our work to turn 
around the budget deficit 
we inherited and help us 
focus on advocating for 
more funds for our city, 
from both the state and 
federal governments.”
He said that John Ajaka’s 
impressive resume also 
included a stint as a coun-
cillor on Rockdale Coun-
cil.
“John is motivated by giv-
ing back to the communi-
ty and helping people, as 
he has been for over 30 
years.”
“He is the current Chair 
of the Sydney Health Dis-
trict, Chair of the NSWRL 
Foundation, and Director 
of NSW Wheelchair Rugby 
League.”
Mr Ajaka will commence 
in the role on 12 Decem-
ber 2022.
“Under Mr Ajaka’s steady 
leadership, the future 
of Liverpool looks very 
bright,” Mayor Mannoun 
concluded.
Media Contact:  Jennifer 
Havilah 0421 829 913 
havilahj@liverpool.nsw.
gov.au 

Liverpool City Council appoints 
new Chief Executive Officer (CEO)

Former shadow attorney-
general John Pesutto will 
lead the Victorian Liber-
als as the party looks to 
rebuild after its third elec-
tion loss.
Liberal MPs elected Mr 
Pesutto to replace Mat-
thew Guy in a secret bal-
lot during a party room 
meeting on Thursday 
morning, beating out Ber-
wick MP Brad Battin.
David Southwick has been 
re-elected deputy leader, 
shadow health spokes-
woman Georgie Cro-
zier will be upper house 
leader and transport in-
frastructure spokesman 
Matt Bach her deputy.
Mr Pesutto narrowly re-
claimed Hawthorn after 
he lost the inner east seat 
the 2018 state election.
He faces a steep chal-
lenge after the party se-
cured just 29 per cent of 
the primary vote at the 
November poll, its worst 
result in decades.
Before the vote, Mr Pe-
sutto said the party 
would rally behind the 
new leader regardless of 
the result.
“We’re going to work 
hard in a unified way,” he 
said.
“We’re going to make 
sure that the Victorian 
people see an opposition 
that holds the govern-
ment to account and that 
is ready to govern.”
It is Mr Battin’s second 
failed tilt at the Liberal 
leadership after challeng-
ing Michael O’Brien in 
March 2021.
Richard Riordon and 
Ryan Smith threw their 

support behind him af-
ter withdrawing from the 
leadership race.
Mr Guy has not revealed 
if he intends to leave par-
liament after suffering 
his second consecutive 
loss to Premier Daniel 
Andrews, and declined to 
speak to media when ar-
riving at parliament.

Mr Guy was defeated in 
the 2018 “Danslide” and 
resigned his position to 
serve as a backbencher. 
He then reclaimed the 
leadership from Malvern 
MP Michael O’Brien in 
2021.
Labor has won at least 
54 seats, the coalition 27 
and the Greens four in 
the lower house
Late on Wednesday, the 
Victorian Electoral Com-
mission declared Labor 
the winner of Preston 
in Melbourne’s north by 
more than 1600 votes af-
ter preferences over the 
Greens.
The results for Bass and 
Pakenham are still un-
known but are expected 
to be finalised on Thurs-
day.

Pesutto elected new Victorian Libs leader

John Pesutto
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The Reserve Bank of Aus-
tralia has handed down 
an eighth-straight interest 
rate hike, taking the na-
tion’s cash rate to a level 
not seen in 10 years.
On Tuesday  afternoon 
the central bank decided 
to lift the cash rate target 
by 25 basis points or 0.25 
per cent to 3.10 per cent.
The last time Australia 
had an interest rate above 
3 per cent was in October 
2012, when the median 
Australian house price 
was just under $520,000.
In his monetary state-
ment, Governor Philip 
Lowe noted inflation re-
mains persistently high 
despite multiple consecu-
tive rate rises.
“Inflation in Australia is 
too high, at 6.9 per cent 
over the year to October. 
Global factors explain 
much of this high inflation, 
but strong domestic de-
mand relative to the ability 
of the economy to meet 
that demand is also play-
ing a role,” Lowe said.
“Returning inflation to tar-
get requires a more sus-
tainable balance between 
demand and supply.”
He said more rate hikes 
are possibly in store for 
borrowers, pending data 
on inflation.
“The Board expects to 
increase interest rates 
further over the period 

ahead, but it is not on a 
pre-set course. It is close-
ly monitoring the global 
economy, household 
spending and wage and 
price-setting behaviour,” 
he said.
“The size and timing of 
future interest rate in-
creases will continue to 
be determined by the 
incoming data and the 
Board’s assessment of 
the outlook for inflation 
and the labour market.
“The Board remains reso-
lute in its determination to 
return inflation to target 
and will do what is neces-
sary to achieve that.”
A week ago, Lowe apolo-
gised to Australians who 
believed carefully worded 
RBA forecasts that hinted 
interest rates wouldn’t 
begin to rise again until 
2024.
“I’m sorry that people lis-
tened to what we’ve said 
and acted on that, and 
now find themselves in a 
position they don’t want 
to don’t want to be in,” 
Lowe told an economics 
hearing committee.
“But at the time, we 
thought it was the right 
thing to do. And I think, 
looking back, (I) would 
have chosen different lan-
guage.
“People did not hear the 
caveats in what we said.
“We didn’t get across the 

caveats clearly enough, 
and the community heard 
2024.
“They didn’t hear the con-
ditionality.
“That’s a failure on our 
part, we didn’t communi-
cate the caveats clearly 
enough, and we’ve cer-
tainly learned from that.”
Graham Cooke, head of 
consumer research at 
Finder, said the difference 
between what people can 
“comfortably afford” and 
what they are actually 
faced with is widening.
“This eighth rate hike 
since May means that the 
average home loan rate 
has jumped from the mid-
3s to the mid-6s,” Cooke 
said.
“Put another way, Auss-
ies with a $500,000 
mortgage will be paying 
almost $900 more per 
month compared to what 
they were paying in April. 
“To comfortably afford 
this you’d need to be earn-
ing a minimum income of 
just over $180,000 – sig-
nificantly more than the 
average salary.”
Chief economist at Credi-
torWatch Anneke Thomp-
son said  hike will strike 
a blow in the planned 
Christmas spending of 
thousands of Aussie 
households.
“Today’s (Tuesday) deci-
sion by the RBA to further 
raise the cash rate will 
place undeniable financial 
pressure on Australian 
households,” she said. 
“Combined with the Bud-
get’s forecast rising pric-
es on everyday goods, 
housing and energy, and 
lacklustre wages growth, 
this latest increase in the 
cash rate all but guar-
antees consumer confi-
dence will weaken as we 
enter the busy Christmas 
retail period. 
“Data and forecasts re-
leased in the latter half of 
October all point to diffi-
cult economic conditions 
in 2023.”

RBA delivers eighth-straight rate 
hike to hit 10-year high
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RBA Governor Dr Philip Lowe during a hearing at Parliament House in 
Canberra where he apologised to borrowers who took the RBA’s ad-
vice without considering the caveats. (The Sydney Morning Herald)

Christmas is officially 
ruined for many people 
after the Reserve Bank of 
Australia raised interest 
rates for the eighth con-
secutive time.
The RBA announced on 
Tuesday that it was hik-
ing the cash rate by 25 
basis points, bringing 
it to 3.1 per cent — the 
highest level since 2012.
The big banks have be-
gun to announce they 
will pass on the RBA’s 
rate rise to its variable 
rate customers. 
NAB was the first of the 
big four banks to pass on 
the rate hike, with vari-
able mortgage holders to 
cop the full 0.25 per cent 
rise. 
From December 16, NAB 
will see its discounted 
variable rate reach 6.67 
per cent, representing a 
$78 increase in month-
ly repayments for a 
$500,000 loan.
Westpac and ANZ have 
also passed on the rate 
rise for variable owner-
occupier customers. 
ANZ will see its discount-
ed variable rate hit 5.99 
per cent and its index 
rate jump to 7.39 per cent 
from December 16.
NAB customers can ex-
pect to pay $72-81 more 
each month if they took 
out a $500,000 loan.

Westpac will now see its 
standard variable rate 
hit 6.18 per cent and its 
standard rate reach 7.48 
per cent from December 
20. 
Commonwealth Bank 
(CBA) has also an-
nounced it will be pass-
ing on the rate hike, ef-
fective December 16. 
It’s basic rate will now sit 
at 4.87 per cent and it’s 
discounted variable rate 
will now be between 4.82 
and 6.49 per cent. 
CBA’s standard variable 
rate will now be 7.55 per 
cent. 
Athena Home Loans will 
also be increasing its 
rates “in line” with the 
RBA’s announcement, 
the bank said on Tues-
day.
The hike will add about 
$80 to the monthly pay-
ment on a $500,000 mort-
gage.
That would take the total 
increase in monthly pay-
ments since April to $910 
per month or $11,000 for 
the year.
“To comfortably af-
ford this, you’d need to 
be earning a minimum 
income of just over 
$180,000 – significantly 
more than the average 
salary,” Graham Cooke, 
head of consumer re-
search at Finder, said.

More major banks have passed on the “Christ-
mas killer” rate rise which has been slammed 
as harmful to renters and homeowners.

Treasurer Jim Chalmers 
has backed RBA governor 
Philip Lowe as the right 
man for the job as hom-
eowners grimace over the 
eighth interest rate hike.
Treasurer Jim Chalmers 
has responded to calls for 
a major overhaul of the 
Reserve Bank as interest 
rates soar to ten-year-
high. 
The RBA raised interest 
rates by a quarter of a per-
centage point to 3.1 per 
cent on Tuesday much to 
the distress of mortgage 
holders who have faced 
eight consecutive rate 
rises.
It comes as public scru-
tiny of RBA governor Phil-
ip Lowe is at an highest 
as he apologised to the 
Australian’s who took out 
home loans after he sug-
gested interest rates were 
unlikely to rise until 2024. 
When asked on ABC 
Breakfast on Wednesday 
if he still believed Mr Lowe 
was the “right person” for 
the job, Mr Chalmers said 
he did. 
“He has come out a few 
times now and given an 
account of why he said 
what he said, and when 
he said it,” he said. 
“The Reserve Bank and 
its governor does its work 
independent of commen-
tary and pressure from 
the government.
 “My job is to make sure 
the Reserve Bank has the 
best institutional arrange-
ments to do its job the 
best it can.”
The Albanese government 
is currently undertaking a 

review of the RBA and a 
list of recommendations 
will be reported in March 
next year. 
Mr Chalmers said that 

while the impacts of rate 
rises are “felt immediately 
in people’s mortgages” 
the impact on the econo-
my “takes a bit longer to 
flow through”.
In February 2021, Dr 
Lowe explained the RBA’s 
decision to leave the cash 
rate at a historically low 
level until the inflation 
rate reached the 2 to 3 per 
cent target range. 
“The Board does not ex-
pect these conditions to 
be met until 2024 at the 
earliest,” the statement 
read.

Treasurer Jim Chalmers defends 
RBA as interest rate hike

Treasurer Jim Chalmers defends RBA as interest rate hike
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