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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

»مـعارك« صـالحيات طـاحـنة بـني مـّدعي عـام الـتمييز واملـحقق الـعدلي فـي تـفجري املـرفأ
عويدات يتمرد على قرارات البيطار ويستدعيه للتحقيق واألخري يعد القرار انقالباً على القانون

التتمة على الصفحة 16

عـقوبات أمـريكية عـلى شـركة مـقلّد للـصرافة بـتهمة صـالت مـالية مـع حـزب اهلل ومـالكها يـنفي و»املركزي« 
يـخضع إلمـالءات واشـنطن ويـجمـّد حـساباتها.. »قطر للطاقة« تنضّم إىل كونسورتيوم التنقيب يف لبنان

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

Send Resume To:
danny@dakkans.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 
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صّرحت نائبة وزير اخلارجية 
األمريكية فيكتوريا نوالند، 
أّن  اخلميس،  األول  أمس 
لن  املتحدة  »الواليات 
يكون لديها الوقت الكايف 
إىل  دباباتها  إلرسال 

الربيع«،  حبلول  أوكرانيا 
فيه  املتوقع  الوقت  وهو 
القتالية  األعمال  تشتّد  أن 

يف أوكرانيا.
تصريح  يف  نوالند  وقالت 

واشنطن: دبابات »أبرامز« لن تصل 
إىل كـييف قـبل هـجوم الـربيع
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جارتها  أرمينيا  إتهمت 
األول  أمس  أذربيجان، 
»سياسة  باّتباع  اخلميس، 
وإجبار  عرقي«،  تطهري 

األرمن على مغادرة منطقة 
املتناَزع  كاراباخ  ناغورني 

عليها.

أرمـينيا تتهم أذربـيجان باّتباع »سـياسة 
تـطهري عـرقي« فـي ناغـورني كـاراباخ

التتمة على الصفحة 16

شّنت قوات االحتالل عدوانًا 
كبريًا على خميم جنني مشال 
أمس  الغربية،  الضفة 
األول اخلميس، وأسفر عن 
فلسطينيني   10 استشهاد 
إىل  إضافة  سيدة،  بينهم 

إصابة 20 آخرين بالرصاص 
احلي بينهم 4 حبالة خطرة، 
عدا عن عشرات اإلصابات 
اقتحام  جراء  من  باالختناق 
جنني  مشفى  االحتالل 

احلكومي.

وجه املدعي العام التمييزي 
عويدات  غسان  القاضي 
القاضي  إىل  اتهامات 
حيقق  الذي  البيطار  طارق 
بريوت،  مرفأ  انفجار  يف 
وأمر باإلفراج عن مجيع من 
خبصوص  اعتقاهلم  جرى 
يعرقل  ما  االنفجار، 
التحقيق  استئناف  مساعي 

يف احلادثة املدمرة.
إىل  عويدات  قرار  ويشري 
املؤسسة  معارضة  تصاعد 
جلهود  لبنان  يف  احلاكمة 
القاضي البيطار الستئناف 
التحقيق يف االنفجار الذي 
آب  من  الرابع  يف  وقع 
أكثر  حبياة  وأودى   2020

من 220 شخصًا.

عويدات  إن  البيطار  وقال 
»ليس له احلق« يف توجيه 
عن  اإلفراج  أو  اتهامات 

عويدات  ألن  املعتقلني 
املتهمني  ضمن  نفسه 

خبصوص االنفجار.

سيواصل  أنه  وأضاف   
ُيصدر  أن  إىل  التحقيق 

الئحة اتهام.
أما عويدات فقال، بدوره، 
البيطار  استدعى  إنه 
يذكر  مل  لكنه  لالستجواب 
إليه  وجه  قد  كان  إذا  ما 

اتهامات.
معسكران

وككل  العادة  وكما 
استحقاق ينقسم اللبنانيون 

املقاومة  فصائل  وتوعدت 
االحتالل  الفلسطينية 
على  بالّرد  اإلسرائيلي 
مؤّكدة  جنني،  على  عدوانه 
اليوم  االحتالل  رآه  ما  أّن 

شخص (رجل أو إمرأة) ذو خربة يف صنع املعجنات 
(مناقيش، لحم بعجني، صفائح جنب، فطائر سبانخ 

 Newtown وغريها) مع مساعدين يف ضاحية
دوام كامل - معاش جيد.

لالتـصال: 690 133 0405

مـطلوب للـعمل

تنديد عربي وإسالمي بالعدوان اإلسرائيلي

»الفصائل« تزّف شهداء جنني الـ 10: الردّ قادم

هل يفجـّر خالف الصالحيات حول تفجري املرفأ ما بقي من قضاء يف لبنان
حول تقييمه إىل معسكرين، 
وهذا ما تكرر مع استئناف 
القاضي  العدلي  احملقق 
على  عمله  البيطار  طارق 
رأس حتقيقات تفجري مرفأ 
بريوت. فبات بالنسبة إىل 
باليأس  يشعرون  الذين 
املسؤولني  حماسبة  من 
أن  احتمال  يف  أمل  بارقة 
بلد  يف  العدالة  تتحقق 
من  اإلفالت  كان  لطاملا 

يف  القاعدة،  فيه  العقاب 
يعتربه  آخر  فريق  مقابل 
رمزًا للفتنة الداخلية وأداة 

للمشاريع اخلارجية.
العمودي  االنقسام  هذا 

بشكل  برز  املسبوق  وغري 
واضح يف حرب الصالحيات 
اليت  العارمة  والفوضى 
»العدلية«  تشهدها 
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 أشارت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
مبقرها املركزي، بعد ظهر أمس 
النائب  برئاسة  اخلميس،  االول 
»األوضاع   أن  اىل  رعد،  حممد 
الصعد  شتى  على  املتدهورة 
تلقي بثقلها على اللبنانيني حيث 
االنهيار املتسارع للعملة الوطنية 
واالهرتاء  االسعار  وتفلت 
وغياب  الدولة  مؤسسات  يف 
من  والتنصل  اجلادة  املعاجلات 
يتطلب  ما  وهو  املسؤوليات، 
حتركًا عاجاًل من قبل كل الغيارى 
املخارج  الجياد  بلدهم  على 
املنشودة  للحلول  والسعي 
الفئوية  احلسابات  عن  بعيدًا 
والشخصية وتغليبًا ملصلحة البلد 
ووحدته وسلمه األهلي بعيدًا عن 

طروحات التقسيم والفدرلة«.

ولفت البيان اىل أنه »يف مسار 
البحث عن خمرج ألزمة االستحقاق 
الوفاء  كتلة  تتابع  الرئاسي، 
واجلهود  اخلطوات  للمقاومة 
واليت  اهلادفة،  واالتصاالت 
باعتباره  االتفاق  باجتاه  تدفع 
إلجناز  وأسلمها  الطرق  أقصر 
بعني  تنظر  كما  االستحقاق، 
اليت  املفتعلة  لإلثارات  الريبة 
السياسة  حول  اخلالفات  تؤجج 
منهجّية  حول  أو  اجلارية  النقدّية 
مرفأ  انفجار  جرمية  يف  التحقيق 
بريوت أو حول ما يعرتي اجلسم 
القضائي أو حول معاجلة مطالب 
التغذية  تأمني  أو  املعّلمني 
وتوزيع  صرف  أو  الكهربائّية 
عائدات  البلديات من  مستحقات 
أو  املستقل،  الوطين  الصندوق 
حماوالت  يف  يصّب  مما  غريها 
الرئاسة  حول  االتفاق  تعطيل 
مناخه  تثري  الذي  التشنج  نتيجة 
هذه القضايا اليت شهدت البالد 

جوالت الرتاشق حوهلا مؤخرا«.

»االنهيار  أن  الكتلة  وأكدت 
املستمر للعملة الوطنية وما جرى 
من  املاضية  القليلة  االيام  يف 
وهو  الدوالر  لسعر  متعمد  رفع 
امنا  اقتصادي  سياق  أي  خارج 
هو جزء من الضغوط السياسية 
اللبنانيني  على  متارس  اليت 

لفرض خيارات عليهم ال تتالءم 
مع مصاحلهم، ان اجلهات املعنية 
مركزي  ومصرف  حكومة  من 
التصدي  يف  املسؤولية  تتحمل 
بلقمة  اخلطر  التالعب  هلذا 
الوزارات  اللبنانيني، وان  عيش 
كل  لبذل  مدعوة  املختصة 
للتالعب  حد  لوضع  ممكن  جهد 

باالسعار«.
»مظاهر  أن  الكتلة  وشددت 
مؤسسات  خمتلف  يف  الرتهل 
وهيكل الدولة باتت تنذر باخلطر 
البالد دولًة  األكيد الذي يتهّدد 
ابتزاز  وإّن  ومؤسسات،  وشعبًا 
اللبنانيني عرب الضغوط اخلارجّية 
اليت تتعمد تصديع هيكل الدولة 
خبيثة  ممارسة  هي  وبنيانها، 
ذراع  تلوي  لن  أّنها  إال  ولئيمة 
على  املصّمم  املقاوم  شعبنا 
التحّرر والسيادة ورفض التبعّية 

واإلذعان«.

»لإلتصاالت  ارتياحها  وأبدت 
وفد  عقدها  اليت  واللقاءات 
قيادة  مع  اهلل  حزب  قيادة  من 
التيار الوطين احلر وقيادة احلزب 
أن  معتربة  االشرتاكي«،  التقدم 
»مواصلة التالقي واحلوار تضفي 
تبذل  اليت  اجلهود  على  حيوية 
ومشاكلها.  البالد  أزمة  ملعاجلة 
بني  حمطًة  اللقاءات  تشّكل  كما 
القوى السياسّية للتشاور وتبادل 
التطورات  إزاء  النظر  وجهات 
التوّصل  بهدف  واالستحقاقات 
إىل اهلدف املطلوب الذي حيّقق 

املصلحة العاّمة للبالد«.

وأشارت الكتلة اىل »التعليم يف 
لبنان بوصفه مرتكزًا من مرتكزات 
رؤيتها  وإذ عربت عن  الوطن«، 
للمعلمني  »املطالب احملقة  حول 
حل  الجياد  سعيها  اطار  ويف 
دولة  اعلنه  »ما  مثنت  لالزمة«، 
وزير  ومعالي  احلكومة  رئيس 
هذه  بعض  حتقيق  حول  الرتبية 
اليها  مضافًا  وصرفها  املطالب 
ان  آملة  االنتاجية«،  بدل  حافز 
اجلامعة  على  ذلك  »ينسحب 
على  وكذلك  اللبنانية،  الوطنية 
امللفات الصحية املرتبطة باألمن 

الصحي للمواطن اللبناني«.

الوفاء للمقاومة: الرفع املتعمد لسعر 
الدوالر جزء من الضغوط على اللبنانيني 

لفرض خيارات عليهم ال تتالءم مع مصاحلهم

نفى صاحب شركة »سيتكس« 
أمس  مقلد،  حسن  للصريفة، 
األول، أن تكون شركته واجهة 
سياسية،  جهة  ألي  مالية 
ُمفّندًا ما أوردته وزارة اخلزانة 
إضافة  قرارها  يف  األمريكية 
على  وشركته  وولديه  مقلد 
بذريعة  للعقوبات،  قائمتها 

ارتباطه حبزب اهلل.
أن  بيان،  يف  مقلد،  وأكد 
كافة  »استوفت  شركته 
الشروط املطلوبة قانونًا، وهي 
بدورها خاضعة لرقابة كل من 
املصارف  على  الرقابة  جلنة 
اخلاصة«،  التحقيق  وهيئة 
مشريًا إىل أن »سجالت وقيود 
ختضع  ال  الشركة  وحماسبة 
ألحكام قانون سرية املصارف 
الصادر بتاريخ 1956/9/3 عماًل 
تنظيم  قانون  من   9 باملادة 
مهنة الصرافة يف لبنان، األمر 
قيامها  إمكانية  ينفي  الذي 
هلا  مشبوهة  نشاطات  بأية 
عالقة بالفساد أو اإلرهاب، أو 
ألي  واجهة  تكون  أن  إمكانية 
غري  أموال  ألية  غطاء  أو  جهة 

معروفة املصدر«.
ولفت إىل أن شركته باشرت 
مطلع  يف  الفعلي  »نشاطها 
حاصرًة   ،2022 أيار  شهر 
تعاملها مع مصرف لبنان فقط، 
احملاسبية  املعايري  ُمعتمدًة 
املفروضة  والشفافة  السليمة 
)بوجود  املذكور  املصرف  من 
وعضو  ُمرخص  امتثال  ضابط 
مكافحة  مجعية  يف  ناشط 
الدولية  األموال  تبييض 
باملادة  ُملتزمًة   ،)ACAMS
تبييض  مكافحة  قانون  من   4
األموال ومتويل اإلرهاب، جلهة 
أو  األموال  مصدر  مشروعية 
حتويلها أو نقلها أو استعماهلا، 
وكل ذلك حتت رقابة وإشراف 

جلنة الرقابة على املصارف«.
وشدد على أن »أي كالم عن أن 
شركة CTEX هي واجهة مالية 
ألي جهة سياسية أو ألشخاص 

من  كالم  ليس سوى  حزبيني 
نسج اخليال«، مشريًا إىل أنه 
كان من األجدى بوزارة اخلزانة 
األمريكية استقاء املعلومة من 
مصدرها الرمسي »بداًل من تبين 
واألخبار  الشائعات  واقتباس 
املنشورة  والكاذبة  املغلوطة 
اإللكرتونية  يف بعض املواقع 
املشبوهة من األقالم املأجورة 
يف سياق محلة مربجمة تزامنت 
علنية  أمنية  تهديدات  مع 
مقلد  حسن  بسمعة  وتشهري 
اليوم  منذ  وذلك  والشركة 

األول للعمل«.
ورد  ما  »كل  أن  أكد  كذلك، 
اخلزانة  وزارة  إعالن  يف 
شركة  ملكية  عن  األمريكية 
استشاري  دور  وعن   CTEX
نيابًة  جتارية  صفقات  وتنفيذ 
حمددة  سياسية  جهة  عن 
وتنسيق مزعوم مع شخصيات 
الدكتور  إىل  منسوب  حزبية، 
حسن مقلد أو ابنه ريان ليس 
سوى روايات من نسج اخليال 

تفتقر إىل اجلدية والدقة«.
»األشخاص  أن  مقلد  وأعلن 
الذين  واملعنويني  الطبيعيني 
اخلزانة  وزارة  قرار  طاهلم 
سوف  اجملحف  األمريكية 
القانونية  اإلجراءات  يتخذون 
الواليات  ويف  حمليًا  الالزمة 
من  اليت  األمريكية  املتحدة 
شأنها دحض هذه اإلفرتاءات 
املظلومية  رفع  إىل  توّصاًل 
وإحقاق احلق ومالحقة كل من 

ساق هذه االفرتاءات«.
»املركزي« يـُجمّد حسابات مقلد

لبنان«،  »مصرف  حاكم  أعلن 
بيان،  يف  سالمة،  رياض 
اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  أن 
حسابات:  جتميد  قررت 
مقلد  وريان  وراني  حسن 
للصريفة  »ستيكس«  وشركة 
لإلعالم  اللبنانية  و«الشركة 
مجيع  يف  والدراسات«، 
املالية  واملؤسسات  املصارف 

العاملة يف لبنان.

 مقلد ُيفّند قرار »اخلزانة 
األمريكية«... وسالمة ميتثل للقرار

البيان  اهلل«  »حزب  أصدر 
التالي:  

 
بالتصدي  اهلل  حزب  يشيد 
جنني  خميم  ألبناء  البطولي 
الفلسطينية  املقاومة  وفصائل 
اإلرهاب  آلة  مواجهة   يف 
ألهداف  وإفشاهلم  الصهيوني، 
العدو وإجباره على  االندحار بعد 

ساعات من املواجهات. 
 

أيدي  على  اهلل  حزب  ويشد 
الذين  البواسل  املقاومني 
فجر  الزاكية  بدمائهم  يكتبون 

 انتصار فلسطني القريب.
 

ويعرب عن تضامنه الكامل مع 
أبطال املخيم وسائر املقاومني 

يف مواجهة  االحتالل وإجرامه. 
 

العدوان  اهلل  حزب  ويدين 
املخيم،  على  الصهيوني 
املمارسات  بشدة  ويستنكر 
بها  قامت  اليت   اإلرهابية 
واقتحامها  االحتالل  قوات 
واعتدائها  للمستشفيات 
وحشية  بطريقة  على  اجلرحى 
اإلخالقية  القوانني  كل  ختالف 

واإلنسانية.  
 

شعبنا  من  اهلل  حزب  ويتقدم 
التعازي  بأحر  الفلسطيين 
تعاىل  اهلل  سائال  واملواساة، 
وللجرحى  للشهداء،  الرمحة 
وللمقاومني  العاجل،  الشفاء 

النصر والعزة«. 

»حزب اهلل« أشاد بالتصدي البطولي 
ألبناء خميم جنني وفصائل املقاومة  يف 

مواجهة آلة اإلرهاب الصهيوني 

املفيت قبالن : املطلوب محاية األمن والقضاء 
والسلم األهلي من لعبة دمار أمريكي شامل

املمتاز  اجلعفري  املفيت  أصدر 
البيان  قبالن  أمحد  الشيخ 

التالي:   
هناك  لبنان:  خراب  قبل  أقول 
سيناريو تدمريي للبلد، والقاضي 
أهلية  حرب  مشروع  البيطار 
وجيب حماكمته، وواشنطن تريد 
بناء البلد على الرماد، واملطلوب 
والسلم  والقضاء  األمن  محاية 
أمريكي  دمار  لعبة  من  األهلي 
ينفذ  البيطار  والقاضي  شامل، 
والبلد  القضاء  حرق  سيناريو 

والدوس على دماء شهداء املرفأ، 
مبتاريس  أشبه  بالشارع  واللعب 
حرب، وال بد من إنقاذ سياسي 
سريع ألن ما جيري ليس صدفة 
حرب  فتيل  الدوالر  ولعبة  أبدا، 
أهلية ينفذه لوبي دولي إقليمي 
بقيادة واشنطن، واملطلوب من 
مالقاة  املسيحية  النيابية  القوى 
على  املسلمة  النيابية  القوى 
أبواب جملس النواب إلنقاذ البلد 
لبنان على  من أسوأ فراغ يضع 

حافة حرب أهلية«.

يف  احلر«  الوطين  »التيار  حذر 
بيان، من وجود خمطط إلجهاض 
مرفأ  تفجري  جرمية  يف  التحقيق 
استفزاز  وبالتالي  بريوت، 
يف  الشارع  وحتريك  اللبنانيني 

مسعى لتعميم الفوضى.
ومّحل التيار املسؤولية عن وقف 
التحقيق لكل من يسهم بشكل 
اإلجراءات  عرقلة  يف  بآخر  او 

القضائية الالزمة الستكماله.
يف  يكمن  »األساس  أن  وأكد 

اجلرمية،  يف  التحقيق  استئناف 
وهذه مسؤولية يتحملها جملس 
القضاء األعلى. ورأى انه إذا كان 
اإلفراج عن املوقوفني قد رفع 
الظلم  عنهم، فإن حتقيق العدالة 
يستوجب كشف املسؤولني عن 
إدخال مادة النيرتات كما كشف 
تفجريها،  أو  انفجارها  طريقة 
املتورطني  مبحاكمة  انتهاء 
العقاب بهم ووضع حد  وانزال 
ل سياسة  اإلفالت من العدالة«.

التيار الوطين: اإلفراج عن املوقوفني رفع 
الظلم  عنهم وحتقيق العدالة يستوجب 

كشف املسؤولني عن إدخال النيرتات

اخلارجية  وزير  إستقبل 
واملغرتبني يف حكومة تصريف 
عبداهلل  الدكتور  االعمال 
العام  األمني  وكيل  بوحبيب، 
السالم  لعمليات  املتحدة  لألمم 
قائد  يرافقه  الكروا  بيار  جان 
القوة الدولية العاملة يف جنوب 
آرولدو  »اليونيفيل«  لبنان 

الزارو والوفد املرافق.
ومت البحث يف اإلدانة اللبنانية 
السريع  والتحرك  الواسعة 
املختصة   اللبنانية  لألجهزة 
وحماسبة  حتقيق  إلجراء 
العاقبية  املسؤولني عن حادثة 

املؤسفة.
إتفاق  كما متت اإلشادة بإجناز 
ترسيم احلدود البحرية وضرورة 
البناء عليها توصال إىل ترسيم 

احلدود الربية.
العام  األمني  وكيل  وشدد 
على »متسك اليونيفيل بأفضل 
العالقات مع اجملتمعات احمللية 
أهمية  مؤكدا  اجلنوب،  يف 
اللبناني  اجليش  مع  التعاون 

ودعمه«.
حبيب  بو  الوزير  أكد  بدوره، 
قوة  لدور  لبنان  »تقدير  على 
األمن  حفظ  يف  اليونيفيل 
اجلنوب«.  يف  واإلستقرار 
وطالب األمم املتحدة »التشدد 
بإدانة اخلروق اإلسرائيلية الربية 
املستمرة  واجلوية  والبحرية 
للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 

)2006( والعمل على منعها«.
اىل ذلك إستقبل وزير اخلارجية 
واملغرتبني يف حكومة تصريف 
عبداهلل  الدكتور  األعمال 
األول،  أمس  مساء  بوحبيب، 
نائب  الوزارة،  يف  مكتبه  يف 
اخلارجية  وزير  الوزراء  رئيس 
مايكل  االيرلندي  الدفاع  وزير 

مارتن.
وتناول البحث »حادثة العاقبية، 
اليت أودت حبياة جندي إيرلندي 
يف كتيبة اليونيفيل يف جنوب 

اختذتها  اليت  واإلجراءات  لبنان 
والقضاء  اللبنانية  احلكومة 
امللف،  هذا  ملتابعة  اللبناني 
من  معاقبة  ضرورة  تأكيد  ومت 
مت  كما  احلادثة.  هذه  ارتكب 
البحث يف األزمات االقتصادية 
لبنان  يف  واملالية  والسياسية 
وتأثريها على اإلدارة اللبنانية، 
اللبناني.  القضاء  وكذلك 
وتطرق البحث أيضا إىل مسألة 
النزوح السوري وارتداداته على 
اجملتمع  تغيري  وضرورة  لبنان 
الدولي، خصوصا الدول املاحنة 

سياساتهم جتاه هذا امللف«.
اإليرلندي ب«أن  الوزير  ووعد 
األوروبيني  نظرائه  مع  يبحث 
تغيري  وضرورة  املوضوع  هذا 
هذا  جتاه  األوروبية  السياسة 
إنسانيا  لبنان  ومساعدة  امللف 

واقتصاديا«.
»ضرورة  التأكيد  مت  كذلك 
السياسية  املشاورات  اطالق 
العالقات  البلدين وتفعيل  بني 
يف  ايرلندا  ودور  الثنائية 
أجهزة  داخل  لبنان  مساعدة 

االحتاد األوروبي«.

بيسلي
عصرا  التقى  حبيب  بو  وكان 
املدير التنفيذي لربنامج الغذاء 
واملدير  بيسلي  العاملي ديفيد 
األغذية  برنامج  ممثل  اإلقليمي 

العاملي عبداهلل الوردات.
ملعاناة  »تفهمه  بيسلي  وأبدى 
لبنان والصعوبات اليت يتحملها 
السوري،  النزوح  جراء  من 
زيارة  يف  كان  أنه  خصوصا 
معاناتها  مدى  وملس  لسوريا 
اقتصاديا«. وأكد أنه »سيطلع 
األوضاع  على  الغرب  دول 
تداركا  ملساعدتها  سوريا  يف 
معتربا  اقتصادي«،  النفجار 
ستنعكس  املساعدة  »هذه  أن 
لبنان جلهة تسهيل عودة  على 

النازحني اىل بلدهم«.

بوحبيب استقبل والكروا مقدرا 
دور »اليونيفيل« يف حفظ االمن 

واالستقرار جنوبا

حسن مقلد

بري استقبل الكروا يف حضور فرونتسكا والزارو
النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
الثانية يف عني التينة، مساعد 
املتحدة  لالمم  العام  األمني 
بيار  جان  السالم  لعمليات 
املنسقة  حضور  يف  الكروا، 
اخلاصة لالمم املتحدة يف لبنان 
قوة  وقائد  فرونتسكا  يوانا 
»اليونيفيل« العاملة يف جنوب 
لبنان اللواء أرولدو الزارو، حيث 

مت عرض لألوضاع العامة.
أمام  بري  الرئيس   وقد شدد 
الوفد على »أهمية ودور قوات 
رصد  يف  الدولية  الطوارئ 
واإلنتهاكات  اخلروق  ووقف 
للقرار  اليومية  اإلسرائيلية 
االممي 1701«، مؤكدا »التزام 
لبنان به«، منوها بعمق »العالقة 
وقوة  اللبنانيني  بني  التارخيية 

»اليونيفيل«.
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حكومة  يف  العدل  وزير  أوضح 
تصريف األعمال، هنري اخلوري، 
حقيقة اإلشكال الذي وقع أثناء 
النواب  من  جمموعة  استقباله 
األول  امس  العدل  قصر  داخل 
اخلميس، بالتزامن مع االعتصام 
أهالي ضحايا  ينّفذه  الذي كان 
وشهداء مرفأ بريوت وعدد من 
قصر  أمام  والنواب  الناشطني 
العدل، معتربًا أّنه »تسببت فيه 
أواًل األجواء القضائية املشحونة 
وثانيًا نوايا بعض النواب الذين 
التخاطب  أصول  يلتزموا  مل 

واللياقة مع الوزير«.
يف  العدل،  وزير  مكتب  وقال 
بيان، إّنه »وافق على استقبال 
النواب الذين اسرتسلوا باإلدالء 
بهدوء  مصغيًا  وكان  مبواقفهم 
أّن محاسة  جلميع املداخالت، إال 
وصراخهم  النواب  بعض 
وحتديدًا  الوزير،  على  وتهجمهم 
الذي  الصادق  وضاح  النائب 
نابية  بألفاظ  العدل  لوزير  كال 
مل  إذا  االستقالة  منه  طالبًا 
إيلي  بالقاضي  دفعت  يتصّرف 

النائب  من  التقّدم  إىل  حلو 
واجللوس،  اهلدوء  منه  طالبًا 
الصادق  وضاح  النائب  أّن  إال 
للقاضي  وقال  غاضبًا  استشاط 
»شيل إيدك عين وليه«، فأجابه 
القاضي »ال أمسح لك بإهانيت«. 
وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا 
صوب القاضي حلو الذي دفعه 
عندما  خارجًا  الصادق  وضاح 
وهنا  نفسه،  عن  الدفاع  حاول 
ومرافقوه  الوزير  أمن  تدّخل 
الذي  التضارب  دون  للحؤول 
النواب  من  جمموعة  بني  حصل 

واألمن«.
وأسف وزير العدل »هلذا االحتداد 
املفرط اخلارج عن املألوف والذي 
أّدى إىل هذا اهلرج واملرج، علمًا 
كامل  أبدى  اللقاء  خالل  أّنه 
كافة  باستعمال  استعداده 
صالحياته ملعاجلة تداعيات ملف 
املرفأ ومستجداته، وهو حريص 
على السري به إىل خواتيمه مهما 
مل  أّنه  علما  الظروف،  كانت 
يتواَن سابقًا عن استعماهلا منذ 

توليه مهام الوزارة«.

وزير العدل يوضح ما حصل مع النواب: 

»مل يلتزموا أصول اللياقة«
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أشار رئيس تيار املردة سليمان 
فرجنية إىل أننا »أوضحنا رؤيتنا 
للمستقبل والبطريرك املاروني 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 

يعرفها«.
مع  »حنن  بكركي،  من  ولفت 
واضح  منه  وموقفنا  الطائف 
وندعم  األول،  اليوم  منذ 

تطبيقه بشكل كامل«.
النائب  ننتخب  »لن  وقال، 
ميشال معوض لكنه إن وصل 
إىل الرئاسة سنكون إىل جانبه 

وسندعمه من أجل أن ينجح«.
وأضاف، »سيدنا البطريرك هو 
أب امليثاقية وأنا لست مرشح 
أكون  ألن  وأسعى  اهلل  حزب 

مرشحًا توافقيًا«.
أنا  اليوم  »حتى  أنه  وأوضح 
ترشيحي  أعلن  ومل  مطروح 
أملك  أنين  أشعر  وعندما  بعد 
عدد األصوات الذي خيّولين أن 
فسأترشح  جديًا  مرشحًا  أكون 
»ومش  الدستوري  حقي  وهذا 

مستحي«.

فرجنية من بكركي: لست مرشح 
“احلزب” وأسعى ألكون توافقيًا

كشف النائب أديب عبد املسيح، 
يف  العدل  وزير  »مرافقي  أن 
هنري  األعمال  تصريف  حكومة 
اخلوري اعتدوا علّي بالضرب أنا 
والنائب وضاح صادق والنائب 
مطالبًا  حاصباني«،  غسان 

»اخلوري فورًا باالستقالة«.
أن  عبداملسيح،  أديب  وأوضح 

عبد املسيح: مرافقو وزير العدل اعتدوا علّي بالضرب 
أنا وصادق وحاصباني ونطالبه فوراً باالستقالة

اجتماعنا  ان  املبكي  »املضحك 
آب   4 امسها  قاعة  يف  حصل 
خلفية  على  صوتنا  رفع  وحني 
طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار 
اداري حيال االنشقاق العمودي 
رفع  العدلية،  يف  حصل  الذي 
هجم  وفجأة  صوته،  اخلوري 

علينا حراسه وضربونا«.

التمييزي  العام  املدعي  أشار 
عويدات،  غسان  القاضي 
من  هناك  كان  »إذا  أنه  اىل 
به  قام  ما  قانون يف  »بزرة« 
احملقق العدلي يف ملف انفجار 
مرفأ بريوت طارق البيطر، أنا 
قراري«،  عن  للرتاجع  مستعد 
سنستأنف  »أننا  اىل  الفتًا 
تصحيح  بعد  املرفأ  حتقيقات 

اخلطأ الكبري«.
التمييز  عام  مدعي  وأصدر 
قراًرا   ، اخلميس  األول  امس 

بعدم استالم أي قرار أو تبليغ 
القاضي  قبل  من  مستند  أو 
مكفوف  كونه  البيطار،  طارق 

اليد مبلف مرفأ بريوت.
إطالق  عويدات  قرر  قد  وكان 
يف  املوقوفني  مجيع  سراح 
بدون  املرفأ  انفجار  قضية 
السفر،  من  ومنعهم  استثناء 
اجمللس  بتصرف  وجعلهم 
العدلّي يف حال انعقاده وابالغ 
بيان  يف  وذلك  يلزم،  من 

صادر عن عويدات.

عويدات: إذا كان هناك من »بزرة« قانون يف ما 
قام به البيطار فأنا مستعد للرتاجع عن قراري

الوزير هنري خوري

القاضي عويدات

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
للسيد بهاء احلريري بيان، اشار 
اىل ان »احلريري اختتم  لقاءاته 
ضمت  وفود  مع  قربص  يف 
املناطق  كل  من  شخصيات 
مشاربها  اختالف  على  اللبنانية 
والثقافية  واالجتماعية  الدينية 
ظل  يف  اللبنانيني  هموم  ناقلة 
واملعيشية  االجتماعية  الضائقة 
استمرت  إذا  اليت  والصحية 
االنهيار  اىل  بلبنان  ستؤدي 

الكامل ورمبا اىل الزوال«.
أضاف البيان: »واستمع احلريري 
ال  اليت  الوفود  أعضاء  ملطالب 
الشهيد،  والده  نهج  تزال على 
شاكني فقدان املرجعية السنية 
املعادلة  والكاملة يف  الصحيحة 
اللبنانية، ومعربني عن  ختوفهم 
من بقاء الطائفة مهمشة فضعف 
ينعكس ضعفا  السنية  الطائفة 
على لبنان ككل بينما قوة هذه 
سينعكس  وحضورها  الطائفة 
لبنان  انقاذ  يف  مساهمة 

وخالصه«.
وأبدى احلريري ختوفه من تفريغ 
مؤسسات  يف  السنية  املواقع 
الدولة. وأكد ضرورة استكمال 
الوطنية  احلريري  رفيق  مسرية 
اجلامعة لبناء وطن سليم ودولة 
على  مؤسساتها  بكل  قادرة 
فرض هيبتها على كافة األراضي 
اللبنانية. وشدد على ان ثنائية 
 - )اإلسالمية  املشرتك  العيش 
املسيحية( هي املعادلة الوحيدة 
خالصه  وخشبة  لبنان  لبقاء 

واستمراره وازدهاره.
ضرورة  على  احلريري  اكد  كما 
الذي  الطائف  باتفاق  االلتزام 
وأرسى  االهلية  احلرب  أنهى 
لبنان  لبناء  األساسية  القواعد 

اخلارطة  اىل  وأعاده  جديد 
مستقل،  حر  كبلد  الدولية 
مشددا على ضرورة عودته اىل 
افضل  ونسج  العربي  احلضن 
العالقات مع الدول العربية كافة 
رأسها  وعلى  خاصة  واخلليجية 
ملا  السعودية  العربية  اململكة 
منذ  لبنان  على  افضال  من  هلا 
ما قبل الطائف اىل يومنا هذا.

العالقة  مبتانة  احلريري  وأشاد 
عالقة  أنها  معتربا  بكركي،  مع 
ومن  جيدة  من  واكثر  أساسية 
لبنان  خالص  نسج  يتم  خالهلا 
ومشاكله،  أزماته  من  وخروجه 
ايضا  عليه  التأكيد  مت  ما  وهو 
خالل استقباله وفدا من ابرشية 
برئاسة  املارونية  قربص 
مت  حيث  صفري  سليم  املطران 
التوافق على ان لبنان بلد جامع 
جعله  مما  واألديان  للحضارات 
بلد الرسالة والتعايش واملؤالفة 

بني ابنائه.
ايضا  كانت  املواضيع  وهذه 
وراعي  احلريري  بني  مدار حبث 
سيادة  -اهلرمل  بعلبك  ابرشية 
التقاه  الذي  رمحه  حنا  املطران 
احلديث  تطرق  كما  قربص  يف 
واجتماعية  امنائية  شؤون  اىل 

ختص منطقة البقاع«.

بهاء احلريري اختتم لقاءاته مع وفود وشخصيات 
لبنانية زارته يف قربص:

استكمال مسرية رفيق احلريري الوطنية 
اجلامعة لبناء وطن سليم ودولة قادرة

الراعي مستقبال فرنجية يف بكركي

جنيب  احلكومة  رئيس  اجتمع 
التنفيذي  املدير  مع  ميقاتي 
لربنامج األغذية العاملي ديفيد 
يف  اليوم،  عصر  بيزلي، 
حضور   يف  احلكومية،  السرايا 
سعادة  احلكومة  رئيس  نائب 
املتحدة  األمم  منسق  الشامي، 
واإلنسانية  التنموية  للشؤون 
برنامج  مدير  رضا،  عمران 
لبنان  يف  العاملي  األغذية 
الوردات،  عبداهلل  الدكتور 
ومستشار رئيس احلكومة زياد 

ميقاتي.
بيزلي:  قال  االجتماع،  بعد 
الرئيس  لدولة  »زيارتنا 
األمن  موضوع  إىل  تطرقت 

اليت  العاملية  واألزمة  الغذائي 
إضافة  كافة،  الدول  تواجه 
من  الناجتة  التحديات  إىل 
األوكرانية   - الروسية  احلرب 
الدول،  كل  على  وانعكاسها 

ومنها لبنان«.
وأشار إىل أن »برنامج الغذاء 
جبانب  دائما  سيكون  العاملي 
لبنان والدولة اللبنانية لتأمني 
الغذاء«،  يف  اللبنانيني  حق 
وزارة  مع  »العمل  مؤكدا 
الزراعة اللبنانية لزراعة القمح، 
الفاو«،  منظمة  مع  بالتعاون 
يف  نشهد  أن  »نأمل  وقال: 
من  وفريا  إنتاجا  املقبل  العام 

القمح احمللي يف لبنان«.

بيزلي بعد لقائه ميقاتي: برنامج الغذاء 
العاملي سيكون دائما جبانب لبنان لتأمني حق 

شعبه يف الغذاء

عقد جملس نقابة احملامني يف 
برئاسة  طارئة  جلسة  بريوت 
وحضور  كسبار  ناضر  النقيب 
أنطوان  السابقني  النقيبني 
قليموس وجورج جريج، وأعضاء 
الدين  سعد  النقابة:  جملس 
اخلطيب، الياس بازرلي، وجيه 
اسكندر  حلود،  عبده  مسعد، 
مروان  املصري،  فادي  جنار، 
وميسم  الزغريين  مايا  جرب، 

يونس. 
البيان  االجتماع  عن  وصدر 

التالي:
نقابة  جملس  يستنكر   -1«
ما  بريوت  يف  احملامني 
خالفات  من  القضاء  يشهده 
أسف  بكل  معلنا  وانقسامات؛ 
القضاء  من  بقسم  ثقته  عدم 
ويتهجم  بنفسه  يثق  يعد  مل 
ما  وإن  البعض.  بعضه  على 
حصل، بتاريخ 2023/1/25، هو 
قتل للضحايا يف قبورهم، يف 
مؤسساته.  كل  من  ُأفرغ  بلد 
شاغرة،  اجلمهورية  فرئاسة 
وجملس الوزراء معطل، وجملس 
النواب مشلول، واخلاسر األكرب 
املقهور  اللبناني  الشعب  هو 
الذي ُيغتال يوما بعد يوم يف 
وكرامته  وصحته  عيشه  لقمة 
ومدخراته، والذي أصبح حمروما 

من أبسط احلقوق.
أنه ال  النقابة  2- يعترب جملس 
التمييزي  العام  للنائب  جيوز 
املتنحي أصال، واملقبول تنحيه 
أو  قرار  أي  يتخذ  أن  أصوال، 
شكل  مما  امللف،  يف  إجراء 
وخرقا  للصالحيات  جتاوزا 
للقانون. ويقتضي عليه إحرتام 
والرجوع  القانونية  األصول 
أخطاء  حتمل  اليت  قراراته  عن 
يأخذ  التحقيق  وترك  جسيمة، 

العدلي  احملقق  بواسطة  جمراه 
املعني أصوال. 

3- يف ضوء هذا الوضع اخلطري 
املأزوم  القضائي  واملشهد 
حقوق  على  ويؤثر  أثر  الذي 
يرى  واحملامني،  املتقاضني 
يف  احملامني  نقابة  جملس 
القضاة  على  جيب  انه  بريوت 
سري  إلعادة  قسمهم  إحرتام 
اللجوء  لتفادي  العدالة  مرفق 
مستقل  دولي  حتقيق  إىل 
إىل  الوصول  بغية  وحيادي 
يف  الكاملة  احلقيقة  كشف 
اليت  املرفأ  إنفجار  قضية 
أصبحت قضية رأي عام وموجبا 
وحقا  السلطة   على  قانونيا 

لذوي الضحايا واملتضررين. 
النقابة  جمللس  سبق  لقد   -4
األمنية  السلطات  طالب  أن 
تعرضت  اليت  العناصر  مبعاقبة 
ورجال  للمتظاهرين  سابقا 
من  ولكن  والنواب،  الدين 
دون جدوى. وإن النقابة، ازاء 
على  اليوم  احلاصل  التطاول 
واملطالبني  الضحايا  أهالي 
مبتابعة التحقيقات واملتضررين 
قبل  من  واحملامني  والنواب 
بعض العناصر األمنية، ال سيما 
وزير  محاية  املوجلة  العناصر 
املسؤولني  من  تطلب  العدل، 
املبادرة  املعنية  األجهزة  عن 
هلذه  حد  وضع  إىل  فورا 
احلصانات  واحرتام  املمارسات 
حبق  العقوبات  أشد  وإنزال 

املرتكبني. 
النقابة  جملس  سيبقي   -5
جلساته مفتوحة ملواكبة تطورات 
هذا الوضع وملواجهة التحديات 
الكبرية على الصعد كافة حفاظا 
واحلريات  املؤسسات  على 

العامة وحقوق اإلنسان«. 

جملس نقابة حمامي بريوت:
على القضاة إحرتام قسمهم لتفادي 

اللجوء إىل حتقيق دولي مستقل وحيادي 
يف قضية إنفجار املرفأ
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لــبنانيات

»صراع الصالحّيات« بني وزير الدفاع 
جوزيف  اجليش  وقائد  موريس سليم 
عون يتفاعل. ما حصل يف املفتشّية 
يف  سيتكّرر  اجليش  يف  العاّمة 
املديرّية العاّمة لإلدارة مع توّجه سليم 
إىل تكليف ضابط لتسيري أمورها غري 
اجليش  قائد  فصله  الذي  الضابط 
»استمر  حال  ويف  نفسها.  للغاية 
حدوده،  وتعدي  التسّلط  يف  عون 
للمطالبة  الوزراء  جملس  إىل  سأتوّجه 
بإقالته« حبسب ما أّكد سليم لـلزميلة 

»األخبار«
اخلالف بني وزير الّدفاع موريس سليم 
يزال  ال  عون  جوزيف  اجليش  وقائد 
ُطرحت  اليت  الوساطات  كّل  ُمتدمًا. 
وصلت  الطرفني  بني  األمور  حللحلة 
إىل طريق مسدود. فعليًا، هي العصي 
قبل  من  الدواليب  يف  وضعت  اليت 
أمرًا  »املشكل«  حّتى صار  الطرفني، 
واقعًا تظّهر بتكليف كل منهما ضابطًا 
يف  العاّمة  املفتشّية  أعمال  لتسيري 
اجليش بعد إحالة املفتش العام اللواء 
الركن ميالد إسحق إىل التقاعد. ولن 
قرارًا  عون  إصدار  اخلالف  آخر  يكون 
بفصل العميد منري شحادة مديرًا عامًا 
للواء  خلفًا  الّدفاع  وزارة  لإلدارة يف 
مالك مشص الذي ُيال على التقاعد 
 ، احلالتنينْ يف  املقبل.  شباط   3 يف 
باملعنى  نافذين  غري  الفصل  قرارا 
يبقى  التشكيل  قرار  ألن  القانوني 
بيد وزير الّدفاع. واألخري يتمّسك، يف 
املقابل، بعدم قانونّية قرارات الفصل 

الصادرة عن قائد اجليش.
من التداعيات السلبية على املؤسسة 
ضابط  كّلف  حال  يف  العسكرّية 
أعمال  بتسيري  شحادة  من  رتبة  أقل 
ضرب  لإلدارة  العاّمة  املديرّية 
املؤسسة  عليها  تقوم  اليت  الرتاتبية 
العسكرية. أما النتيجة الكارثّية فهي 
احتمال توّقف تأمني اللوازم واخلدمات 
اليت يتاجها اجليش. إذ إّنه من بني 
تأمني  لإلدارة:  العام  املدير  مهام 
خمتلف حاجات مؤسسات وزارة الدفاع 
ومنح  هلا،  الالزمة  واخلدمات  الوطين 
يف  لالشرتاك  الالزمة  الرتاخيص 
صفقات املشرتيات وحتضري املوازنة 
املوازنة  وهذه  تنفيذها.  ومراقبة 
وزير  من  بتوقيع  تقرتن  أن  جيب 
العسكرية  املؤسسة  لتتمكن  الدفاع 
من تسييل طلباتها يف وزارة املالية 
اليت لن تقبل صرف األموال يف حال 
كانت املوازنة موّقعة من قائد اجليش 

وحده.
فعليًا، ال حل طاملا أن كل طرف يتكئ 
كان  وإذا  القانوني.  اجتهاده  على 
عون يرى أنه »يمي« نفسه بالقانون 
بإصدار  يكتفي  بل  ُيعنّي،  ال  بأّنه 
املؤسسة  أّن  باعتبار  فصل  قرارات 
اليت  العاّمة  املؤسسة  هي  العسكرّية 
بالعديد  اأُلخرى  املؤسسات  ترفد 
واألمور اللوجستية واملادّية، ولو كان 
البعض منها يتبع لوزير الدفاع وبذلك 
فهو مل يتعّد صالحياته، فإّن لسليم 

حديثًا آخر.
 2790 باملرسوم  الدفاع  وزير  ُيسك 
تؤّكد  اليت  منه  الثانية  املادة  ليتلو 
املفتشيات  رؤساء  بتكليف  صالحيته 
املؤسسات  يف  اجملندين  وحّتى 
التابعة لوزارة الّدفاع، واليت »ُينقلون 
الدفاع  وزير  من  بقراٍر  وإليها  منها 
يف  سليم  يعترب  وعليه،  الوطين«. 
لعون  »ليست  أّنه  لـ«األخبار«  حديث 
صالحية، بل إن ما يفعله هو تسلط 
على قرارات وزير الدفاع الوطين وهو 
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لينا فخر الدين 
يتعّدى حدوده. أداؤه ال يتناسب مع 
غري  أداء  وهو  يشغله  الذي  املوقع 
مسبوق، إذ مل يسبق لقائد للجيش أن 
قام مبا يقوم به«، مضيفًا: »صحيح 
أننا يف حالة شلل، ولكن ممنوع على 
أحد كائنًا من يكون أن يقوم مبا يقوم 
املفروض  من  بل  اجليش،  قائد  به 

عليه أن يفظ حدوده«.
لوزير الّدفاع وفق ما يقول، خّطة »يف 
حال استمر قائد اجليش يف التسّلط 
يف قراراته واعتبار نفسه فوق سلطة 
السياسية  السلطة  سأشّهد  الوزير. 
بذلك  بدأت  وقد  به،  يقوم  ما  على 
ُأخرى«،  عالجاٍت  إىل  الذهاب  قبل 
كاشفًا أّن األمر قد يذهب حد »التوّجه 
بإقالة  أُلطالب  الوزراء  جملس  إىل 
ما  أعلم  ال  كنت  وإن  اجليش،  قائد 
إذا كانت لدى حكومة تصريف األعمال 
يف ظل الشغور الرئاسي القدرة على 

اختاذ مثل هذا القرار«.
وشّدد سليم على »أنين وزير سلطة 
لدّي  وبالتالي  وصاية.  وزير  ولسُت 
املؤسسات  على  الكاملة  السلطة 
عن  واملستقّلة  للوزارة  التابعة 
املؤسسة العسكرية، حّتى أن ضّباطها 
هذه  إىل  اجليش  من  مفصولون 

املؤسسات«.
ويؤّكد سليم أّن »شحادة من الضّباط 
األكفاء يف املؤسسة، لكن اإلشكالية 
هي يف قرار قائد اجليش الذي يتصّرف 
بفصله  قام  إذ  القوانني.  خارج  من 
عن  متّنعت  وكما  مراجعيت.  دون  من 
املفتشية  أعمال  بتسيري  قرار  إصدار 
ملحم  جرجس  العميد  ملصلحة  العاّمة 
الذي فصله قائد اجليش، سأمتنع عن 
املديرّية  أعمال  بتسيري  قرار  إصدار 
شحادة،  ملصلحة  لإلدارة  العاّمة 
فصل  قرارا  مبعياَرين.  أعمل  ال  فأنا 
شحادة وملحم بالنسبة لي حبكم غري 

املوجودين«.
تكليف ضابط  أنه يف صدد  وكشف 
ثاٍن لتسيري أعمال املديرّية من خالل 
بعد  املديرّية  أعلى ضابط يف  اختيار 
إحالة مشص على التقاعد بغض النظر 
عن طائفته باعتبار أّنه قرار صادر من 
وزير الّدفاع بتفويضه إلدارة األعمال 
وليس ُمعّينًا مبرسوم صادر عن جملس 

الوزراء حتى يكون شيعيًا«.
اجليش،  ميزانّية  توّقف  إمكانّية  وعن 
أّكد سليم »لن تكون هناك مشكلة. 
ولن أترك اجليش من دون رعاية ومن 

دون تأمني حاجاته«.
إّن  قال  املفتشّية،  يف  حصل  وعّما 
إحالة  بعد  حداد  ملحم  للعميد  تعيينه 
اللواء ميالد إسحق على التقاعد »أمر 
طبيعي ومن دون أي خلفّيات، فهذه 
صالحياتي وأنا قمُت بتعيني الضابط 
النظر عن طائفته  األعلى رتبة بغض 
بناء على توصية من إسحق بعد ظهر 
لكنين  املاضي،  األّول  كانون   29
بداية  إلّي مع  عاد  بأّن ملحم  فوجئت 
العام اجلديد لُيخربني بأّن قائد اجليش 
وضعه بالتصّرف وهذا أمر مل يصل 
بعد  العسكرّية،  املؤسسة  يف  سابقًا 
اليوم  صباح  عون  قام  قد  كان  أن 
بفصل  األّول(  كانون   29( نفسه 
العميد جرجس ملحم إىل املفتشّية من 

دون مراجعيت أو علمي باألمر«.
أن  اجليش  لقائد  »ال جيوز  أّنه  وأّكد 
على  استنسابية  سلطة  لديه  تكون 
اجليش،  عن  املستقلة  املؤسسات 
فصل.  قرارات  باختاذ  يقوم  وأن 
اختاذ  يف  احلق  فقط  الدفاع  لوزير 

القرار والتشكيل«.

القضاء  على  جهنم  نار  ُفتحت 
من  هم  القضاء  أهل  لكن  اللبناني. 
القرارات  يف  املبارزة  النار.  أشعل 
نهار  لبنان  شهدها  اليت  القضائية 
مقدمة  سوى  ليست  أمس،  وليل 
السلطات  أن  أكرب، خصوصًا  ملا هو 
األخرى يف البالد غارقة يف خالفاتها، 
وسط ارتفاع منسوب التدخل اخلارجي 
يف كل ما يتعلق مبؤسسات الدولة، 
ويف ظل وجود مؤشرات مقلقة لدى 
واخلارجية  الداخلية  األمنية  األجهزة 
تتجاوز  فوضى  حصول  احتمال  من 
لبنان  يف  االجتماعية  االضطرابات 

وتالمس حد الفلتان األمين.
ارتدادات  بقَيت  يومني،  مدى  على 
العدلي  احملقق  نفذه  الذي  االنقالب 
يف جرية تفجري مرفأ بريوت القاضي 
طارق البيطار مستمرة. وضَع اجلميع 
أسلحتهم القانونية على الطاولة يف 
سارع  األسوأ.  على  مفتوحة  مواجهة 
عويدات،  غسان  التمييز  عام  مدعي 
عدد  اختاذ  إىل  قضائي،  بدعم 
مفعول  أبطلت  اليت  القرارات  من 
البيطار،  بها  قام  اليت  اإلجراءات 
عن  تنحيه  عن  بالعودة  إياها  ُمدشنًا 
بـ  مليئًا  بقي  تطور  ويف  امللف. 
النيابة  قررت  السياسية،  »األلغاز« 
مجيع  سبيل  »إخالء  التمييزية  العامة 
املوقوفني يف ملف املرفأ مع منعهم 
من السفر«، وذلك وفقًا للقرار الذي 
وقعه عويدات وجاء فيه أن »البيطار 
املكفوفة يده يف قضية انفجار مرفأ 
بريوت، اعترب نفسه موجلًا بصالحيات 
التمييز  مكمة  لدى  العام  النائب 
إجراءات،  من  مناسبًا  يراه  ما  الختاذ 
صالحياته  استقى  قد  بذلك  فيكون 
وسلطته من اهليئات القضائية مجعاء. 
ومبا أن هذا األمر ينسحب أيضًا على 
النيابة العامة التمييزية فيسري على 
األصل أيضًا. ومبا أن كّف اليد يبقي 
امللف بدون قاض للنظر يف طلبات 
من  أكثر  منذ  فيه  املوقوفني  إخالء 
املادة  باالستناد إىل  أنه  سنة. ومبا 
9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي 
 1966-1-16 يف  أقرت  اليت  اخلاص 
ودخلت حيز التنفيذ يف 1976-3-23 
واليت صادق عليها لبنان يف 11-3-
سراح  إطالق  تقرر  لذلك،   ،1972
انفجار  قضية  يف  كافة  املوقوفني 
ومنعهم  استثناء  دون  بريوت  مرفأ 
من السفر وجعلهم بتصرف اجمللس 
من  وإبالغ  انعقاده  حال  العدلي يف 

يلزم«.
احلد.  هذا  عنَد  األمر  يتوقف  مل 
البيطار  على  باالدعاء  عويدات  صّعد 
التمييز  حملكمة  العامة  اهليئة  أمام 
واستغالل  السلطة  »اغتصاب  جبرم 
املركز«، وأرسَل ضابطًا عدليًا إلبالغ 
دعوة  الرابية  يف  منزله  يف  البيطار 
لالستماع إليه اليوم، إال أن البيطار 
مل يستقبل الضابط العدلي ورفض 
تسّلم الدعوى املوّجهة ضّده. وتطور 
وعويدات  البيطار  بني  الصدام 
القرار  األمنية  األجهزة  تنفيذ  إثر 
التمييزية  العامة  النيابة  الصادر عن 
ما  وهو  املوقوفني،  سبيل  بإخالء 
على  انقالب  »مبثابة  البيطار  اعتربه 
القانون«، قائاًل إن »احملقق العدلي 
قرارات  إصدار  حق  يلك  من  وحده 
قيمة  ال  وبالتالي  السبيل  إخالء 
قانونية لقرار املدعي العام التمييزي 

تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات

واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار 
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غسان عويدات«. وُنقل عن عويدات 
ختلية  ينوي  »كان  البيطار  إن  قوله 
شرعية  ليعطي  تباعًا  اجلميع  سبيل 
لقراره اهلمايوني، فجّردته من ورقة 

االبتزاز«.
رصد  يسود  املشهد،  هذا  إزاء 
األنظار  وتتجه  حصل،  ما  لتداعيات 
الذي  األعلى،  القضاء  جملس  إىل 
عبود  سهيل  القاضي  رئيسه  دعاه 
اليوم ملناقشة خطوات  االنعقاد  إىل 
العدل  وزير  لطلب  تلبية  البيطار، 
األوىل  اجللسة  وهي  اخلوري.  هنري 
من  عبود  يتمكن  ولن  أشهر،  منذ 
تطيري نصابها كما فعَل سابقًا حلماية 

البيطار ومنع تعيني قاض رديف.
وقالت مصادر لـ«األخبار« إن »أعضاء 
وإن  سيحضرون«،  مجيعهم  اجمللس 
التداول  لياًل جرى  اجتماعات حصلت 
حبق  سيتخذ  الذي  القرار  يف  فيها 
وتعيني  تنحيته  بينها  ومن  البيطار، 
البيطار  أن  إىل  مشرية  عنه،  بديل 
اليوم مدعى عليه من اجلهة الوحيدة 
ومن  االدعاء،  صالحية  متلك  اليت 
قاض  تعيني  يتَم  أن  املفرتض 
يقوم بالتحقيق معه جبرم »اغتصاب 
املثول  رفض  حال  ويف  السلطة«، 
حد  إىل  تصل  قد  إجراءات  ستتخذ 

إصدار مذكرة توقيف يف حقه.

  عويدات وحلفاء له يميلون إىل إطاحة 
البيطار نهائيًا ونقل امللف إىل قاض جديد

يق  ال  إنه  قانونيون  قال  وبينما 
موظف  أي  إقالة  أو  تعيني  للحكومة 
إىل  احللول يستند  أحد  فإن  رمسي، 
بطلب  خوري  للوزير  سابق  كتاب 
تعيني قاض رديف للقاضي احلالي. 
أنه يف حال قرر جملس  وهذا يعين 
فعليه  رديف،  قاض  تعيني  القضاء 
اعتبار البيطار خمالفًا للقانون وبالتالي 
القضائي  التفتيش  إىل  إحالته  تتم 
الذي يطلب إىل وزير العدل تعيني 
بديل عنه. وإال فإن البيطار يف حال 
مل يل إىل التفتيش يكنه التصرف 
األصيل،  القاضي  أنه  أساس  على 
صعوبة  إما  هناك  ستكون  وعندها 
أمام عمل القاضي الرديف أو جتميد 
امللف كله. علمًا أن الفريق القضائي 
املوالي للقاضي عويدات، إىل جانب 
قرار  إىل  ييلون  سياسية،  قوى 
إطاحة البيطار نهائيًا ونقل امللف إىل 
التحقيق  محاية  وماولة  جديد  قاض 

ومنع ماوالت تدويله.
ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به 
البيطار مل تقف نتائجه على الصعيد 
أن  تبني  وبعدما  فقط.  الداخلي 
تدخال  والفرنسي  األمريكي  اجلانبني 
يف ملف التحقيقات، حصلت تطورات 
واتصاالت خالل اليومني املاضيني، 

انتهت إىل النتائج اآلتية:
من  األمريكية  السفرية  أبلغت  أواًل، 
التقت  أن  سبق  بأنها  األمر،  يهمه 
طلب  وأبلغته  البيطار  القاضي 
حكومتها إخالء سبيل املواطن اللبناني 
األمريكية ممد  اجلنسية  الذي يمل 
زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال 
جيعل  إدانة  حصول  وعدم  التحقيق 
تعسفيًا.  حجزًا  توقيفه  استمرار  من 
يف  نقاشًا  هناك  أن  إىل  وأشارت 
احتمال  حول  األمريكي  الكونغرس 
وخصوصًا  اللبنانية  السلطات  اتهام 
العوف  حرية  باحتجاز  منها  القضائية 

السفرية  واعتباره رهينة. ونقل عن 
للملف  متابعتها  إن  قوهلا  األمريكية 
يشبه  ال  البيطار  القاضي  أن  تظهر 
بقية القضاة وهو رمبا يقوم بأعمال 
أو  ال يوافق عليها اجلميع يف لبنان 
يتهم بالتهور، لكن الواليات املتحدة 
الضغوط،  وجه  يف  صموده  تقدر 
يف  صالبة  يظهر  أنه  وخصوصًا 
مواجهة الضغوط اليت قالت السفرية 

إنها صادرة عن حزب اهلل.
غريو،  آن  الفرنسية  السفرية  أما 
فقد أوضحت أن بالدها عندما قررت 
من  لبنان  إىل  قضائي  وفد  إرسال 
ضمن الوفد املتابع مللف التحقيقات 
يف ملف رياض سالمة، كانت تعلم 
امللف.  اليد عن  البيطار مكفوف  أن 
اللقاء الذي حصل بينه وبني  وحتى 
على  مت  إمنا  فرنسيني،  قاضيني 
أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده 
مكفوفة، ولذلك مل تتسلم فرنسا منه 
أي أوراق خاصة بامللف، كما رفض 
أجرتها  اليت  احملاكاة  تسليمه  الوفد 
النفجار  املعنية  الفرنسية  السلطات 

املرفأ.
وأوضحت السفرية الفرنسية أن »ما 
يوصف بتدخل فرنسا إمنا هو متابعة 
من قبل السلطات القضائية الفرنسية 
حلدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، 
وتضرر أيضًا مواطنون فرنسيون أو 
وأن  الفرنسية،  اجلنسية  يملون 
بالتوصل  معنية  الفرنسية  احلكومة 
إىل معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل 
حقوق املتضررين من جهة، ومعاقبة 
حبق  جرية  ارتكاب  عن  املسؤولني 
مواطنني فرنسيني«، مشرية إىل أن 
التصرفات  بكل  معنية  غري  »بالدها 
األيام  خالل  البيطار  بها  قام  اليت 

األخرية«.
يف السياسة مل تتأخر ماولة توظيف 
حزب  دعا  فقد  القضائية،  املعركة 
بأمن  املس  »عدم  لـ  »القوات« 
البيطار  »ترك  إىل  داعيًا  لبنان«، 
يتخوف  من  ومثة  حتقيقاته«،  يكمل 
القضائي  الصراع  يدفع  أن  من 

الشارع إىل االنفجار.
قصدت  املوقوفني  عائالت  وكانت 
أماكن سجن املوقوفني، حيث بادرت 
القوى األمنية املوجلة محايتهم تنفيذ 
قرار عويدات، وكان البارز االحتفال 
بإطالق مدير عام اجلمارك بدري ضاهر 
القريب من التيار الوطين احلر، وقد 
بادر رئيس التيار جربان باسيل إىل 
لكنه  مقة،  خطوة  حصل  ما  اعتبار 
التحقيق  استمرار  املطلوب  إن  قال 
لكشف اجلرية وإحقاق حقوق الضحايا 

واملتضررين.
الحقًا، ويف خطوة بدت تغطية لقرار 
احلكومة  رئاسة  أصدرت  عويدات، 
مذكرة إىل وزارتي املالية واألشغال 
العامة، طلبت فيها اعتبار املوظفني 
املخلى سبيلهم يف  الفئات  من كل 
من  ومنعهم  العمل،  عن  توقف  حالة 
اليت كانوا يقومون  ممارسة مهامهم 
بها سابقًا، ووضعهم بتصرف رئاسة 

احلكومة.
أهالي  من  عدد  جتمع  املقابل  ويف 
القاضي  منزل  أمام  املرفأ  ضحايا 
اإلجراءات  بوقف  وطالبوا  عويدات 
البيطار.  القاضي  عمل  تعيق  اليت 
وتدارس هؤالء يف خطوات تصعيدية 

ضد »ماولة إقفال امللف«.
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حماولة انقالب على التحقيق اللبناني يف ملف سالمة

محلة لتربئة سالمة من شبهة االختالس:

انـقالب عـلى التـحقيق اللـبناني
عمل  يف  الصدقية  مشكلة 
عميقة  اللبناني  القضاء 
غالبية  إقناع  للغاية. ويصعب 
اللبنانيني بأن املشرفني على 
وغالبية  القضائية  السلطة 
العاملني يف اجلسم القضائي 
واستقاللية  حيادية  ميلكون 
وشجاعة تسمح بضمان حقوق 

الناس. 
القضايا  على  ذلك  يقتصر  ال 
البعد  ذات  أو  الكبرية 
حتى  يشمل  بل  السياسي، 

امللفات اجلنائية العادية. 
عن  احلديث  يكثر  وفيما 
ضرورة منح القضاء استقاللية 
التأثري  نهائيًا عن  تعزله  تامة 
واضحًا  يبدو  السياسي، 
من  الطرح  هذا  دعاة  أن 
هم  القضائي  اجلسم  قلب 
باألوضاع  ربطًا  احنيازًا  األكثر 
طائفية  وحبسابات  السياسية 

ومذهبية.
لتربير  يكفي  ال  هذا  لكن 
تدخالت غري عادية يف ملفات 
يعاجلها القضاء اللبناني. ففي 
كل مرة يتصدى قضاة لتولي 
محلة  تنطلق  حساسة،  مهام 
ما  لكن  الداخل.  من  للتعطيل 
جيري هذه األيام، هو أن قوى 
يستدعون  وقضاة  سياسية 
ويقومون  للتدخل،  اخلارج 
أمام  اجملال  تفسح  بإجراءات 
القضاء األجنيب للتدخل بطريقة 
تعكس النظرة الفوقية للغرب، 
واستعداد احلكومات اليت تقف 
خلف الوفود القضائية ملمارسة 
أعلى درجات الوصاية على كل 

املؤسسات يف لبنان.
ينبغي  السياق،  هذا  ويف 
الوفد  مهمة  إىل  النظر 
)فرنسا  األوروبي  القضائي 
وأملانيا ولوكسمبورغ( ملتابعة 
مصرف  حاكم  اتهام  ملف 
لبنان رياض سالمة وشركائه 
األموال.  وتبييض  باالختالس 
األوروبي  الوفد  برر  فقد 
دولية  باتفاقيات  مهمته 
من  املعونة  بطلب  له  تسمح 
اللبنانيني  بأن  وأيضًا  لبنان، 
جيري  وما  التحقيق.  يعّطلون 
جتربة  إىل  عمليًا،  يعيدنا، 
اليت  اخلاصة  الدولية  احملكمة 
انتهت أعماهلا بتبين تقرير فين 
أعده فرع املعلومات يف قوى 
بعدما  لكن  الداخلي،  األمن 
حنو  احملكمة  على  لبنان  أنفق 
مليار دوالر نصفها من جيوب 

اللبنانيني.
مهمة  من  األوىل  اجلولة  يف 
االستماع  مت  األوروبي،  الوفد 
يف  املوظفني  من  عدد  إىل 
مديري  وإىل  لبنان  مصرف 
وصغرية.  كبرية  مصارف 
وتبني أن األسئلة اليت ُوّجهت 
إليهم مطابقة لتلك اليت طرحها 
طنوس  جان  القاضي  عليهم 
سابقًا،  استماع  جلسات  يف 
إضافة إىل تفاصيل تدل على 
أن األوروبيني ال ميلكون بقية 

اللبناني، وال  التحقيقات  ملف 
رجا  حسابات  كشوفات  سيما 

سالمة يف مصارف لبنانية.
لكن اجلديد يف هذه اجللسات، 
يف  تطورًا  شهدت  أنها 
الشهود  بعض  توصيف 
كل  أن  صحيح  حيصل.  ملا 
علمهم  نفوا  املصارف  ممثلي 
أي  أو  »فوري«  بوجود شركة 
بينهم  مالية  وساطة  شركة 
خالل  لبنان  مصرف  وبني 
اخلزينة.  سندات  بيع  عمليات 
األموال  أن  اعتربوا  أنهم  إال 
على  كعموالت  استحقت  اليت 
دفعتها  املالية  العمليات 
فهي  وبالتالي  املصارف، 
أموال خاصة، ما يسقط شبهة 
اختالس املال العام عن سالمة 
وشركائه. أضف إىل ذلك أن 
إنهم  قالوا  املصارف  مديري 
صادرًا  إلزاميًا  قرارًا  نفذوا 
عن اجمللس املركزي ملصرف 
لبنان بأن عمليات بيع السندات 
املشرتين  دفع  على  تشتمل 
من  إلزامية،  عمولة  نسبة 
دون ذكر أي شركة وساطة. 
مصرف  استوفى  وبالتالي، 
العمولة وحّوهلا ملصلحة  لبنان 
»فوري« اليت نفى نواب حاكم 
مصرف لبنان علمهم بوجودها، 
فيما قال بعضهم إن اجمللس 
املركزي فّوض احلاكم التعاقد 

مع شركة وساطة.
أنه  لكن مراجع قضائية تؤكد 
إذا  ال ميكن لشاهد، خصوصًا 
كان ممثاًل لشركة جتارية، أن 
خاصة  بني  األموال  يصنف 
وعامة، وأن هذه مهمة القضاء، 
سواء يف مرحلة التحقيقات أو 
االدعاء أو التحقيق أو احلكم. 
الركون  ميكن  ال  وبالتالي 
أن  كما  التوصيف.  هذا  إىل 
األموال  أن  املصارف  اعتبار 
أموال  هي  كعمولة  املستوفاة 
تطلع  مل  أنها  وطاملا  خاصة، 
العمولة،  هذه  طبيعة  على 
االدعاء  سوى  عليها  فما 
واملطالبة  لبنان  مصرف  على 
باستعادة هذه األموال العائدة 
ما  وهو  املودعني،  إىل  أصاًل 
أما يف حال دافع  مل حيصل. 
أحقية  عن  املركزي  املصرف 
يطالب  أن  فعليه  العمولة، 
احلاكم باستعادة هذه األموال 

إىل صندوقه اخلاص.
القضائية  اجلهات  وتشري 

أن  إىل  بالتحقيق  املعنية 
قرار اجمللس املركزي بفرض 
موّحدة  نسبة  وحتديد  عمولة 
إىل  يشري  أن  دون  من  هلا 
يعطي  معينة،  وساطة  شركة 
أو  الرسم  طابع  العمولة  هذه 
حيّوهلا  وبالتالي  الضريبة، 
عن  مبعزل  عامة،  أموااًل 
أن  يعين  وهذا  مصدرها. 
حتويلها ملصلحة شركة وساطة 
هو عملية اختالس للمال العام، 
قبل أن يتطور األمر إىل تهمة 
مصارف  خالل  من  تبييضها 
إىل  وحتويلها  وأجنبية  لبنانية 

عقارات أو أموال نقدية.
أن  يبدو  السياق،  هذا  يف 
الذين  األوروبيني  احملققني 
مطلع  لبنان  إىل  سيعودون 
سريسلون  املقبل  شباط 
التمييزي  العام  النائب  إىل 
غسان عويدات طلبًا باحلصول 
اخلاصة  الوثائق  كامل  على 
وخصوصًا  التحقيقات،  مبلف 
كشوفات حسابات رجا سالمة. 
القضائية  الوفود  وسّربت 
األوروبية، وال سيما الفرنسية، 
للصحافة الفرنسية بأن لبنان 
وسّلمه  الوفد،  مع  تعاون 
جمموعة من الوثائق املصرفية 
استخدامها  عدم  شرط  العامة 
غري  اطالع  أو  التحقيق  خارج 
الزيارة  وأن  عليها،  معين 
األوروبيني  للمحققني  مسحت 
بإجناز عملية الربط بني األموال 
وبني شبكة شركات تعمل يف 
أوروبا. وقالت مصادر مطلعة 
الفرنسية  التحقيق  إن قاضية 
يف  شرعت  بوريسي  أود 
االتهام  لتوجيه  ملفاتها  إجناز 
صحيفة  ونقلت  سالمة.  إىل 
اليت  بوريسي  أن  »املوند« 
يف  جديدة  مهمات  ستتوىل 
حزيران املقبل، ال تنوي مغادرة 
موقعها احلالي قبل إدانة سالمة 
الصحيفة  وأشارت  وشركائه. 
إىل أن مقّربًا من سالمة تعاون 
وفق  لوكسمبورغ  قضاء  مع 
وأن  الشهود،  محاية  برنامج 
منصة  عرضوا  األوروبيني 
تفيد  معلومات  أي  الستقبال 
حصانة  توفري  مع  التحقيق 
كما  باملعلومات.  للمتربعني 
جيري احلديث عن »شاهد ملك« 
إشارات  وسط  القضية،  يف 
نبيل  هو  املقصود  أن  إىل 
عون العامل يف سوق شركات 

الوساطة املالية، والذي كانت 
سالمة  مع  قوية  عالقة  تربطه 
قبل وقوع قطيعة بينهما خالل 
يف  املالية  اهلندسات  إجراء 
مطلعون  وقال   .2016 العام 
إن عون الذي اعتذر عن عدم 
االجتماع باحملققني األوروبيني 
خالل وجودهم يف لبنان، سافر 

إىل أوروبا.
 القاضية الفرنسية تريد إدانة 

الحاكم قبل حزيران وادعاء لبنان 
ينتظر حاموش

متابعون  قال  باريس،  ويف 
الفرنسي  االهتمام  إن  للملف 
الثغرات  معرفة  على  ينصب 
اليت نفذ منها سالمة الستغالل 
أوروبا  يف  املصريف  النظام 
تبييض  بعمليات  للقيام 
اهتمامه  من  أكثر  األموال، 
بأصل االتهامات املوجهة إىل 
احلاكم يف لبنان واخلارج. ومن 
األوروبيني  أن  أيضًا  الواضح 
مل يطلعوا لبنان على تفاصيل 
حتقيقاتهم، فيما أظهر التحقيق 
اللبناني تورطًا واضحًا ملصارف 
يف فرنسا وبريطانيا وسويسرا 
ينبغي أن ُتالحق بتهمة تسهيل 

عملية تبييض األموال.
إن  حقوقية  مصادر  وقالت 
القضائية  الوفود  حتقيقات 
على  تقتصر  مل  األوروبية 
مشلت  بل  األموال،  تبييض 
بينها  أخرى  عناوين  أربعة 
لكنها  العام.  املال  اختالس 
لفتت إىل أن من مت التحقيق 
سبب  على  يطلعوا  مل  معهم 
قبل  من  إليهم  االستماع 
يفتح  ما  األوروبي،  القضاء 
الباب أمام الطعن بنتائج هذه 

التحقيقات.
ما  ينتظر  اجلميع  أن  يبقى 
رجا  العام  به احملامي  سيقوم 
ملف  انتقل  الذي  حاموش 
سالمة إليه بعد تنحية القاضي 
زياد أبو حيدر، إذ إن حاموش 
عويدات  أمر  بتنفيذ  ملزم 
استنادًا  سالمة  على  االدعاء 
اليت  التحقيقات  ملف  إىل 
سالمة  وإحالة  طنوس  أجراها 
قاضي حتقيق.  إىل  وشركائه 
»األخبار« إشارات عن  وتلقت 
حول  خالفات  حصول  احتمال 
تغيري  وحصول  االدعاء  طبيعة 
أو حذف يف بعض أوراق ملف 
طنوس،  من  احملال  التحقيق 
ويف حال حصول ذلك سيكون 
أمام فضيحة  اللبناني  القضاء 
جديدة، خصوصًا أن الصحافة 
الفرنسية نقلت عن أعضاء يف 
الوفد األوروبي أن التحقيقات 
سلكت هذه الطريق ألن هناك 
يتوىل  بأن  قوية  شكوكًا 
القضاء اللبناني حماكمة سالمة 
غالبية  حبماية  يتمتع  الذي 
يف  السلطات  على  القابضني 
لبنان، وأن بعضهم يفكر يف 
واليته  انتهاء  بعد  له  التمديد 

الصيف املقبل.
»األخبار«

أغرقت  عارمة  فوضى 
قّل  مشهد  يف  »العدلية« 
أعتى  يف  إاّل  اللهّم  نظريه، 
عن  بعيدًا  الديكتاتوريات، 
أّي منطق، ما أوصل اجلهات 
التصادم  إىل  القضائية 
وفقدان البوصلة جراء تسارع 
األحداث وغرابتها، يف شكل 
القضائي  اجلسم  معه  يسري 
ذلك  يكن  مل  اجملهول.  حنو 
احملقق  النقالب  نتيجة  فقط 
العدلي يف جرمية تفجري مرفأ 
بريوت طارق البيطار، وقفزه 
فوق كل السلطات للعودة إىل 
امللف، بل هو نتيجة طبيعية 
والتالعب  القضائي  لالحنراف 
بالقوانني واملواد الدستورية 
واستغالل الثغرات، ما ضرب 
أّي أمل يف الوصول إىل حقيقة 
املسؤولني  وإىل  جرى  ما 
اجلرمية.  هذه  عن  احلقيقيني 
»العدلية«،  يف  حيصل  ما 
جنون  حبفلة  أشبه  باختصار، 
واحد  أمر  باستثناء  وضياع، 
مشروع  الوضوح:  شديد 
حتت  ووضعه  القضاء  تدمري 
الدولية دخل مرحلة  الوصاية 

التنفيذ.
فقد توالت تداعيات االجتهاد 
البيطار  إليه  استند  الذي 
ملف  إىل  جمددًا  للنفاذ 
القضاء  و«فات  التحقيقات، 
تتصرف  جهة  كل  ببعضه«. 
وفق ما تعتربه من صالحياتها 
حّدد  بداية،  هلا.  مسموحًا  أو 
جلسات  مواعيد  البيطار 
الستجواب املدعى عليهم. جاء 
الرّد األّولي عرب النيابة العامة 
التمييزية اليت رفضت تنفيذ 
أّن  على  وأصّرت  التبليغات 
ورغم  اليد.  مكفوف  البيطار 
نّفذ  التبليغات،  إرسال  عدم 
استجواب  تبليغات  البيطار 
احلكومة  رئيس  من:  كل 
دياب،  حسان  السابق 
غازي  السابقني:  والوزراء 
لصقًا  املشنوق  ونهاد  زعيرت 
ملكتبه  املقابل  احلائط  على 
أنه  معتربًا  العدل،  قصر  يف 
األجهزة  على  حينها  يتوّجب 
التبليغات  إلصاق  األمنية 
منازل  أبواب  على  أيضًا 
الرد  فأتى  عليهم.  املّدعى 
األمنية  األجهزة  مبنع  الثاني 
قضائي  قرار  أّي  تنفيذ  من 
العدلي.  احملقق  عن  صادر 
العامة  املديرية  عّممت  وقد 
لقوى األمن الداخلي على كل 
تنفيذ  عدم  األمنية  األجهزة 
للقاضي  إشارة  أو  قرار  أي 
املدعي  من  بطلب  البيطار 
القاضي  التمييزي  العام 
عاد  الذي  عويدات  غسان 
عن تنّحيه عن امللف، ورفض 
وتبليغ  املوقوفني  إطالق 
أمام  للمثول  عليهم  املّدعى 
إىل  وأرسل  العدلي،  احملقق 
األخري »املكفوفة يده« كتابًا 
»ِإِن  القرآنية  باآلية  استهّله 
اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر 
َفانُفُذوا  ْرِض  َواأْلَ َماَواِت  السَّ
ِبُسْلَطاٍن«،  ِإالَّ  َتنُفُذوَن  اَل 

مكفوفة  »يدكم  إن  مضيفًا 
يصدر  ومل  القانون،  حبكم 
أو  بقبول  قرار  أّي  لغايته 
برفض رّدكم أو نقل أو عدم 
أمامكم«.  من  الدعوى  نقل 
أنه  آخر  كالم  يف  وكشَف 
»يبدو أن التنّحي ليس واردًا 
يف القانون لدى البيطار، لذا 
سأعترب نفسي أيضًا غري متنحٍّ 
يف قضية املرفأ، وسأشارك 
القضاء  جملس  جلسات  يف 
يكون  ال  أن  األعلى، شريطة 
يف  وحيدًا  بندًا  املرفأ  ملف 

اجللسة«.

  ما يقوم به البيطار سيفتح 
بابًا أليّ قاٍض باالجتهاد لنفسه 

واتخاذ القرارات التي يريدها
هذا اجلو انعكس ختّبطًا داخل 
واضحًا  وبدا  »العدلية«، 
غالبية  لدى  الكبري  االستياء 
ما  اعتربوا  الذين  القضاة 
»انتهاكًا  البيطار  به  يقوم 
ألّي  بابًا  سيفتح  للقانون« 
باالجتهاد  بعد  ما  يف  قاٍض 
لنفسه واختاذ القرارات اليت 
ذلك،  غضون  يف  يريدها. 
العدل  اجتماع بني وزير  ُعقد 
جملس  ورئيس  خوري  هنري 
عّبود  سهيل  األعلى  القضاء 
)كاَن مقررًا منذ عشرة أيام(، 
دافع خالله عبود عن البيطار، 
إرسال  من  استياءه  وأبدى 
الوزير اجتهاد احملقق العدلي 
للقضاء  األعلى  اجمللس  اىل 

لطلب إبداء رأيه.
يف سياق آخر، غلبت املفاجأة 
من خطوة البيطار على املّدعى 
عليهم، وخصوصًا جلهة حتديد 
االستجواب.  جلسات  مواعيد 
وتفاوتت املواقف بني قّلة ال 
تتجاوز االثنني اختذا قرارهما 
باملثول يف حال تبّلغا االدعاء 
األمور  ترتك  وغالبية  رمسيًا، 
التبليغ  بعد  حتى  لظروفها 
اإلمجاع  ومع  األصول.  وفق 
على »احرتام القانون والبقاء 
»ال  أنه  إال  سقفه«،  حتت 
على  بأخذه  بعد  جدير  شيء 
حممل اجلّد يف اّدعاء البيطار« 
تساءل  فيما  أحدهم.  حبسب 
يواجهنا  مل  »ملاذا  آخرون 
فجأة  املستيقظ  القاضي 
إلينا يف  من سباته كمستمع 
اختاذ  قبل  املاضية  املرحلة 
اآلن  »من  باالدعاء«.  قراره 
موت«،  أو  حياة  شباط  حتى 
أحد  خيّفف  العبارة،  بهذه 
أهمية  من  عليهم  املّدعى 
اهلمروجة. بينما يفّضل آخرون 
عدم االكرتاث والتعليق، ألن 
نهاية  يف  ستظهر  »احلقيقة 
املصادر  وتنقل  املطاف«. 
عليهم  املدعى  صدمة  أن 
البيطار  بعودة  تنحصر  مل 
وحتديد  االدعاء  بأسلوب  وال 
عرب  االستجواب  جلسات 
اإلعالم، بل من »ورود أمساء 
بعض املسؤولني واملوظفني 
الذين ال دور وال عالقة هلم 

بكل هذه القضية«.

فوضى عارمة يف العدلية:
الوصاية الدولية قادمة

»األخبار«
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 ميسم رزق

حتقيق املرفأ: طارق البيطار ُجّن!
البيطار جيتِهد لنفسه: إخالء سبيل وادعاءات جديدة 

هل توقف النيابة العامة »جنون« احملقق العدلي؟

باعتبار أنه املسؤول عنها.
خامسًا، ضغط أمريكي لتحريك ملف انفجار مرفأ بريوت، بعدما 
مسؤول  مبصري  البّت  شيا  دوروثي  األمريكية  السفرية  طلبت 
األمريكية،  اجلنسية  حيمل  الذي  العوف  زياد  حممد  املرفأ  أمن 
الكونغرس  يف  أعضاء  على  ضغوطًا  عائلته  مارست  والذي 
األمريكي للتدخل إلطالق سراحه، وتلويح هؤالء األعضاء بتحريك 
الواليات  خارج  األمريكيني  بالرهائن  تعنى  أمريكية  نيابية  جلنة 
التداول  مع  رهينة،  أنه  على  املوقوف  مع  والتعامل  املتحدة، 
تهديدات  القضاة  وبعض  عبود  تلقي  إىل  تشري  مبعلومات 

بالتعرض للعقوبات يف حال عدم حتريك امللف.
معه  تعامل  الذي  الفرنسي  القضائي  الوفد  زيارة  سادسًا، 
البيطار وفقًا ملصلحته السياسية، وقد بدأ يتظهر أن اللقاء مل 
يُكن مقتصرًا على »طلب التعاون«، فبعد االجتماع مّلت مصادر 
مطلعة إىل »مفاجأة قريبة يف التحقيقات يف ملف تفجري مرفأ 

بريوت من دون اخلوض يف التفاصيل«.
بناء على هذا الربط البديهي، برزت قراءات عدة خللفيات العودة 
ختّوفت خالهلا مصادر مطلعة من »وجود نية إلعادة توجيه ملف 
تفجري مرفأ بريوت واالستثمار به سياسيًا ضد الفريق احلليف 
حلزب اهلل«، متسائلة: »ملاذا قّرر البيطار العودة بعد أكثر من 
لتربير  إليه  استند  الذي  الذاتي  االجتهاد  وأين كاَن هذا  عام، 

وضع يده على امللف؟«.
 5 سبيل  بإخالء  املفاجئة  البيطار  خطوة  أن  املصادر  واعتربت 
موقوفني، من دون كفالة، مع منعهم من السفر )املدير العام 
السابق للجمارك شفيق مرعي، مدير العمليات السابق يف املرفأ 
سامي حسني، مدير املشاريع يف املرفأ ميشال حّنول، متعهد 
رجب(  أمحد  السوري  والعامل  املرفأ سليم شبلي،  أشغال يف 
أنه حياول تكريس عودته  التفسريات، منها  الكثري من  حتتِمل 
باختاذ إجراءات عملية، الفتة إىل أن استثناء املواطن األمريكي 
سوى  ليَس  سراحه  بإطالق  األمريكية  السفرية  طالبت  الذي 

»حركة متويه« بعدم وجود أي ضغط.
العامة  النيابة  موقف  اإلخالءات ستنتظر  األحوال، هذه  يف كل 
التمييزية، اليت علمت »األخبار« أنها يف صدد حتضري رّد »مدٍو« 
على البيطار يؤكد أن »ما يقوم به هو هرطقة«. بينما استبعدت 
مصادر يف وزارة العدل أن يسمح عّبود بانعقاد جملس القضاء 
األعلى الذي أحال إليه وزير العدل هنري خوري نسخة من القرار 
تقدم  »ملا ميكن مما  عليه  لإلطالع  العدلي  الصادر عن املقق 
العدالة، وخباصة  امللف وحسن سري  التأثري على جمريات هذا 

لناحية وجوب املافظة على سرية التحقيق«.
مثانية  على  االّدعاء  البيطار  قرار  املعلومات  تداولت  كذلك، 
لألمن  العام  واملدير  وقضاة  سياسيون  بينهم  ُجدد  أشخاص 
العام عباس إبراهيم واملدير العام ألمن الدولة طوني صليبا، 
حُمّددًا »مواعيد الستجواب امُلّدعى عليهم اجلدد وأرسل مذكرات 
التبليغات إىل النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبهم إىل التحقيق 

األسبوع املقبل.
إنها »حتصل  البيطار استغربتها جهات دستورية وقالت  خطوة 
تكون  أن  بالضرورة  ليَس  لكن  االجتهاد  ورغَم  األوىل.  للمرة 
العدلي  اجمللس  إن  القول  ميكن  »كيف  إذ  قانونية«،  اخلطوة 
واملقق العدلي كالنيابة العامة التمييزية، ثم اعتبار أنه ال ميكن 
تنحية املقق العدلي علمًا أن النائب العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات متنٍح عن ملف املرفأ، كما جرى رد املامي العام 
لرد  وأخريًا جرى تقديم طلب  اخلوري،  القاضي غسان  العدلي 
املامي العام التمييزي القاضي عماد قبالن«. أما يف السياسة، 

اللبنانيني كشعب واحد بهمٍّ  كثرية هي األسباب املوجبة جلمع 
مشرتك. بدءًا من دخول البلد مرحلة قاسية هدفها تسريع مرحلة 
التجويع، وصواًل إىل السقوط املدّوي للمؤسسة القضائية، مرورًا 
بانكشاف حجم التدخالت اخلارجية واالستغالل السياسي الداخلي 
لدماء ضحايا انفجار املرفأ، ما سيطيح باحلقيقة املنتظرة. إال أن 
كل ذلك رفع منسوب السخونة املرتاكمة على الساحة املفتوحة 
تتعامل  »فتنة«  إىل  احتماالتها  أحد  تؤدي يف  على فوضى قد 
معها األجهزة األمنية على أنها »خطر طارئ« ما دفعها أمس إىل 
رفع مستوى اجلاهزية بني عناصرها، بالتزامن مع جتاوز الدوالر 
ونقل  ضغطًا،  أكثر  معيشيًا  وضعًا  فرض  ما  ألفًا  الـ57  عتبة 
اللبنانيني إىل مرحلة أشد اهتزازًا على صعيد األمن االجتماعي.

مؤشرات تسارع االحندار بدأت األسبوع املاضي، ودفعت بعض 
الناشطني من مناطق خمتلفة إىل االجتماع والتباحث يف إطالق 
للتحّرك  املقبل(  األسبوع  عنها  يعلن  أن  )كان يفرتض  دعوات 
يف ساحيت رياض الصلح والشهداء وأمام مصرف لبنان. إال أن 
وترية انهيار العملة وبلوغ أسعار املروقات أرقامًا خيالية كان 
أسرع من أي حتّرك منّظم، فارتأى البعض التعبري عن غضبه بقطع 
عدد من الطرقات الرئيسية حتى ساعات متأخرة من الليل. وامتد 
تظاهر  مع  بالتزامن  القرى،  بني  الداخلية  الطرقات  إىل  القطع 
العشرات أمام مصرف لبنان. وكان الفتًا عودة ظهور وجوه تدور 
حوهلا الشبهات كالناشط الطرابلسي املعروف ربيع الزين الذي 
النواب  أمام جملس  التحركات  أسبوع يف كل  منذ حنو  يشارك 

تضامنًا مع النواب املعتصمني وأمس أمام املصرف املركزي.
قرارات القاضي طارق البيطار وما تبعها من كباش مفتوح على 
مصراعيه قّسم العدلية بشكل واضح، وسيؤدي إىل حتّرك شارع 
آخر تدفعه إجراءات النائب العام التمييزي غسان عويدات حبق 
قاضي التحقيق لالعرتاض »محايًة للبيطار«، ظنًا أن ذلك يضمن 
ظهور احلقيقة يف جرمية تفجري مرفأ بريوت. وعلمت »األخبار« 
إىل  للنزول  الناشطني  صفوف  يف  عالية  ليست  احلماسة  أن 
أن  إال  وغرابتها.  التطورات  تأثري  حتت  اجلميع  وكأن  الشارع. 
سرعة إخالءات سبيل املوقوفني يف القضية، دفعت البعض إىل 

طرح أفكار للتحركات والدعوات.
استكمال  من  البيطار  منع  يريد  »عويدات  أن  منطلق  ومن 
الناشطني  عشرات  يرافقهم  الضحايا  أهالي  نّفذ  التحقيقات« 
التحرك األول أمام منزل عويدات. وبدأ توزيع دعوات للتظاهر 
والتصعيد اليوم عند احلادية عشرة أمام قصر العدل تزامنًا مع 
اجتماع جملس القضاء األعلى للبت يف قضية البيطار، ودعوات 
بهدف محايته. مجيعها محلت  البيطار  منزل  أمام  للتواجد  أخرى 
رجع  البيطار.  القاضي  مع  أيار قضائي.   7« قبيل  من  وسومًا 
والقوات  الكتائب  حزبا  وجد  وكعادتهما  بيطارنا...«.  ياخد 
الشارع  يف  رمسيًا  سيتواجدان  إذ  لالستغالل،  جديدة  فرصة 
غدًا. أما مبدأ عدم التدخل يف القضاء فسقط من موّشح نواب 
كتل »جتّدد« و«القوات« و«الكتائب« وعدد من »التغيرييني«، 
الذين سيزورون قصر العدل اليوم للقاء رئيس جملس القضاء 
األعلى سهيل عبود ووزير العدل وإبداء اعرتاضهم على »خمالفة 

القوانني اهلادفة إىل تطيري البيطار والتحقيقات«.
أمنيًا، يفيد أكثر من مرجع أمين بارز بأن »األجهزة تتحّضر ملنع 
أي اهتزاز. وختّوفها ليس نابعًا من جمّرد حتليل للمشهد العام، 
لنشاطاٍت  ورصد  مراقبة  حالة  يف  وهي  ملعطيات،  بناء  إمنا 
الذي نعتربه طارئًا هو  »اخلطر  أكثر من منطقة«. وتضيف  يف 
أحد  آخر«.  شيئًا  وليس  حتديدًا  الشيعية   - املسيحية  الفتنة 
السيناريوهات املتملة بقوة »اغتياالت سياسية معّينة تطاول 
شخصيات نعتربها اليوم يف دائرة اخلطر يؤّثر استهدافها يف 
استقرار البلد، وتدفع إىل ما يشبه أحداث الطيونة بنسخة أكثر 

عنفًا وأوسع نطاقًا«.

قلق أمين وجمموعات »التغيرييني« 
تريد »ثورة« جديدة

ندى أيوب

باجتهاد قانوني قوامه أّن »اجمللس العدلي هيئة مستقلة موازية 
للهيئة العامة ملكمة التمييز، وأي قرار ينّص على تنحية املقق 
العدلي هو إلغاء ملوقع مّت إنشاؤه مبوجب مرسوم وزاري. وال 
لكونه  عليهم،  املدعى  ملالحقة  إذن  إىل  العدلي  املقق  حيتاج 
أساسًا مفوضًا للقيام بهذه املهمة«، قفَز القاضي طارق البيطار 
فوَق كل الدعاوى املقدمة ضده، ووجد طريقًا للنفاذ جمددًا إىل 
ليست  العودة  بريوت.  مرفأ  تفجري  جرمية  التحقيقات يف  ملف 
صدفة، ال يف توقيتها وال الظروف اليت أحاطت بها، بل أتت 
بقوة إسناد قضائي أوروبي وأوامر أمريكية، خمالفًة كل القواعد 
ومواد  امللف  عن  يده  كّف  قرار  البيطار  انتهك  إذ  القانونية. 

الدستور اليت تنص على األذونات اليت حيتاج إليها للمالحقة.
البيطار، باجتهاده، وكأنه نّصب نفسه إهلًا فوق كّل  وقد بدا 
السلطات مانعًا أيًا كان التدخل يف عمله، وماحنًا نفسه سلطة 
القفز فوق القانون وجتاوز كل الصالحيات. وتبني انه أعّد هلذه 
اخلطوة جيدًا. وترجح املصادر القضائية أّن يكون املقق العدلي 
تفجري  أهالي ضحايا  بعض  إىل  قراره  من  جزءًا  من سّرب  هو 
املرفأ، وتقّصد عدم تسريب الفقرة احلكمية اليت حُتدد خطواته 
ُيريد أن يكشف ماذا ينوي فعله. كما أنه كان وراء  لكونه ال 
تسريب االدعاء على كل من اللواء طوني صليبا واللواء عباس 
ابراهيم من دون أن يكشف هوية الستة الباقني، مع إشارة إىل 

أنهم من ذوي الرتب العالية واملتوسطة.
هكذا عاَد البيطار ليستأنف مهمته بال »إحم وال دستور«. ومل 
تُكن هذه العودة مفاجئة بقدر ما حتِمل فجاجة ال نظري هلا، جرى 
التخطيط هلا مع رئيس جملس القضاء األعلى القاضي سهيل 
عّبود الذي هيأ هلا األرضية، بإحالته قبَل 3 أسابيع برقية إىل 
البيطار يطلب فيها متابعة ملف املوقوفني الذين يبلغ عددهم 17 
موقوفًا، ودرس طلبات إخالءات السبيل، علمًا أن يده مكفوفة 
منذ كانون األول 2021، مؤكدًا أن له احلق يف اختاذ القرارات. 
كذلك مّهد هلا البيطار نفسه بعَد استقباله )قبل أسبوع( وفدًا 
من قاضيني فرنسيني ُمكّلَفني بتحقيق فرنسي حول االنفجار يف 
مكتبه يف قصر العدل يف بريوت، يف خطوة غري مربرة قانونًا 
باعتبار يده مكفوفة. وحتدث يومها عن أن القاضي إيلي احللو 
بعث له مبباشر يبلغه أن هناك طلب رد حبقه. لكن مصادر احللو 
نفت ذلك وقالت إنه ليس لديه أي جديد. واتهمت مصادر يف 
قصر العدل القاضي البيطار بأنه اخرتع األمر لنقل االجتماع مع 
الوفد الفرنسي إىل منزله يف وقت الحق من تلك الليلة. وهو، 
بني اللقاءين، صرح ملوقع »املدن« بـ«أنين لن أتنازل عن ملف 

املرفأ حتت أي ضغط، ولن أتنحى عن هذه القضية«.
يأتي قرار إعادة البيطار إىل امللف ليعكس حجم التدخل اخلارجي 
ارتسم  والذي  شباكه،  يف  نفسه  اللبناني  القضاء  وجد  الذي 
بوضوح بعد احلديث عن تعيني قاٍض رديف يتوىّل اختاذ عدد 
من القرارات إىل حني البت يف الدعاوى املقدمة ضد البيطار. 
والشواهد على ذلك كثرية، لَيس أوهلا وال آخرها تهديد السفري 
األملاني أندرياس كيندل عبود بالعقوبات منعًا لتعيني بديل عن 
البيطار )راجع »األخبار« - األربعاء 28 أيلول 2022(. فضاًل عما 
قيل على مدى األسابيع الثالثة املاضية، وحتديدًا خالل زيارات 
»مكربات الصوت«  بـ  القضائية األوروبية إىل بريوت،  الوفود 
وعلى الشاشات ويف الشارع الذي استعرت ناره فجأة، عن أمثان 
إبقاء القاضي بيطار بعيدًا عن امللف، وضرورة تدويل القضية.

 خطوة البيطار جاءت بإسناد أوروبي وبعدما مهّد لها سهيل عبود منذ ثالثة 
أسابيع

مبا  ربطًا  العودة،  هذه  حول  استفهام  عالمات  ارتسمت  عمليًا 
سبقها من مالبسات، مُيكن سردها وفَق اآلتي:

ِنصاب  بتطيري  عّبود  للقاضي سهيل  املتكررة  املاوالت  أواًل، 
تنعِقد  أن  يفرتض  كان  اليت  األعلى  القضاء  جملس  جلسات 
لتعيني قاض رديف عن البيطار )جيري التشاور بني بعض أعضاء 

اجمللس حاليًا بإمكانية االعتصام إىل حني انعقاد اجللسة(.
منهم  )تتألف  أصيلني  متييز  رؤساء حماكم  تعيني  تعذر  ثانيًا، 
تعيني  على  عبود  إصرار  مع  التمييز(  ملكمة  العامة  اهليئة 
»مجاعته« من القضاة، وهم: رندى كفوري، جانيت حنا وناجي 

عيد )راجع »األخبار« - األربعاء 16 شباط 2022(.
ثالثًا، ارتفاع محاوة الشارع والتهديد بالتصعيد امليداني بهدف 

إعادة البيطار.
رابعًا، طفرة هائلة من التصرحيات السياسية املوجهة ضد فريق 
سياسي وهو حزب اهلل، واتهامه بتعطيل التحقيق لطمس اجلرمية 

فإما  انتظار مفاعيل اخلطوة الحقًا،  أنه جيب  فاعتربت املصادر 
أن ينفجر امللف جمددًا وإما أن تكون خطوة البيطار جمرد »قنبلة 

دخانية«.
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يف خطوة أثارت الثناء واالستنكار:

والية فيكتوريا تلغي مسرية يوم أسرتاليا 
الوطين يف ملبورن لعام 2023

والية  ألغت  رمسي،  إعالن  دون 
املوكب  فعاليات  فيكتوريا 
الذي يقام مبناسبة يوم  السنوي 
ملبورن  مدينة  قلب  أسرتاليا يف 
العام. خطوة القت الرتحيب  هذا 
األصليني،  السكان  قبل  من 
قبل  من  والتنديد  واالستغراب 

املعارضة يف والية فيكتوريا.
والية  ألغت  رمسي،  إعالن  دون 
املوكب  فعاليات  فيكتوريا 
مبناسبة  يقام  الذي  السنوي 
استقطبت  خطوة  أسرتاليا.  يوم 
سكان  عن  قبل ممثلني  من  ثناء 
وصفوا  الذين  األوائل  أسرتاليا 
»صفعة  بأنه كان مبثابة  املوكب 
أسرتاليا  لسكان  الوجه«  على 
األصليني الذين يرون يف تاريخ 
يناير  من  والعشرين  السادس 
كانون الثاني يوما للحداد والبقاء. 
ويف املقابل اعتربت املعارضة يف 
خميب  القرار  ان  فيكتوريا  والية 
قبل  من  تفسريا  وطلبت  لآلمال، 

احلكومة.
بيانا  فيكتوريا  حكومة  تصدر  مل 
لكن  اخلصوص،  بهذا  رمسيا 
هذا  إن  قال  بامسها  متحدث 
اليوم يشكل تارخيا حزينا للسكان 
سوف  احلكومة  لكن  األصليني، 
مثل  أخرى،  فعاليات  على  تبقي 
أجل  »من  الشعبية  التجمعات 
واالحتفال«  واالحرتام،  التفكر، 
يف ساحة فيدراشني سكوير، كما 
وستبقى على تقليد إطالق طلقات 
الذكرى،  ضريح  قرب  نارية 

والعرض اجلوي.
حكومة  باسم  متحدث  وقال 
بأن  »نعرتف  بيان  يف  فيكتوريا 
حداد  يوم  ميثل  أسرتاليا  يوم 
وتفكري لبعض الفيكتوريني وهو 

وقت صعب للشعوب األوىل«.
وقال أحد رؤساء مجعية الشعوب 
ماركوس  فيكتوريا  يف  األوىل 
هو  العرض  إلغاء  إن  ستيوارت 
خطوة صغرية ولكنها إجيابية إىل 
األمام بالنسبة للسكان األصليني 
توريس.  مضيق  جزر  وسكان 
»كان   :SBS News لقناة  وقال 
الوجه وكان  العرض صفعة على 
اجلروح«.  على  امللح  رش  مبثابة 
عالمة  كان  العرض  بأن  وأضاف 
تسبب  الذي  واألمل  األذى  على 

فيه االستعمار«.
وأضاف السيد ستيوارت: »ميكننا 
اآلن بدء حوار ناضج يف هذا البلد 
ميكننا  ، حبيث  اليوم  حول شكل 
مًعا  جيمعنا  بيوم  االحتفال  مجيًعا 

وال يفرق بيننا«.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أن أعلنت 
أيلول  سبتمرب  يف  ملبورن  مدينة 
املاضي أنها ستقوم مبراجعة حول 

كيفية االحتفال بيوم 26 يناير.
األسرتالي  الوزراء  رئيس  وكان 
قال يف سبتمرب  ألبانيزي  أنثوني 
لدى  ليس  إنه  املاضي،  أيلول 
احلكومة الفدرالية أي خطط لتغيري 
تاريخ اليوم الوطين يف السادس 
كانون  يناير  من  والعشرين 
فيه  يستمر  وقت  يف  الثاني، 

اجلدل الوطين حول هذا اليوم.
وقال حينها: »دعونا نعرتف بأن 
يقر  أن  جيب  أمتنا  مولد  تاريخ 
بفخر أننا مل نبدأ يف عام 1788، 
السادس  تاريخ  إليه  يشري  كما 
بدأنا  فلقد  يناير،  من  والعشرين 
األقل،  على  عام  ألف   60 منذ 
بوجود أقدم حضارة مستمرة على 
يكون  أن  جيب  وهذا  األرض، 

مصدر فخر لنا.

يف  املشاركني  أعداد  وتراجعت 
العرض على مر السنوات األخرية، 
بلدية  جملس  إحصائيات  حبسب 
بلغ   2018 عام  ففي  ملبورن، 
بينما  مشارك،  ألف   72 العدد 
تراجع اىل 12 ألف يف عام 2019، 

وإىل ألفني يف عام 2020.
إلغاء العرض يف عام 2021  ومت 
بسبب جائحة كوفيد، ومل ُيقم يف 
عام 2022، وقالت القائمة بأعمال 
املاضي،  العام  احلكومة  رئيس 
عدم  إن  حينها،  أالن  جاسنتا 
املاضي، مل  العام  العرض  إقامة 
بسبب  لكن  اجلائحة،  بسبب  يكن 
للسكان  اليوم  هذا  يعنيه  ما 

األصليني.
جتمعات  اكتسبت  املقابل،  ويف 
الشعبية  من  مزيدا  الغزو«  »يوم 
احملتجني  من  مزيدا  واستقطبت 
يف السنوات األخرية، حيث يسري 
السكان  من  الناس  من  اآلالف 
األصليني وداعميهم، يف مسريات 
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تقام يف ملبورن ويف مجيع أحناء 
السادس  يوم  الستذكار  البالد 
والعشرين من يناير باعتباره يوما 

من احلداد والبقاء.
املعارضة تطالب احلكومة بتقديم 
باملخيب  القرار  وتصف  تفسري 

لآلمال
يف  املعارضة  زعيم  وطالب 
احلكومة  بيسوتو  جون  فيكتوريا 
بتقديم تفسري بشأن إلغاء العرض. 
فيسبوك  على  بيسوتو  وكتب 
أمر  أسرتاليا  يوم  موكب  »إلغاء 

خميب لآلمال للغاية«.
وأضاف »هذا حدث عائلي شعيب 
مًعا  واألشخاص  اجملتمعات  مجع 
يف قلب مدينة ملبورن وال ينبغي 

التخلي عنه دون أي تفسري.«
حكومة  تتخذ  أن  املتوقع  ومن 
كيفية  بشأن  قرارا  فيكتوريا 
املستقبلية  بالفعاليات  االحتفال 
)أمس  الثاني  كانون   26 يف 

األول( يف الوقت املناسب.

 Deloitte Access شركة  حذرت 
قد  أسرتاليا  أن  من   Economics
البنك  رفع  إذا  ركود  حالة  تشهد 
املركزي أسعار الفائدة مرة أخرى 
ألن األسر األسرتالية بدأت تعاني 

بشكل فعلي.
أكرب  من  واحدة  رمست  فقد 
البالد  يف  االستشارية  الشركات 
صورة قامتة للعام املقبل، قائلة 
البنك  رمحة  األسرتاليني حتت  إن 
ركود  من  حذرت  بينما  املركزي 

حمتمل.
 Deloitte Access وتقول 
االقتصادي  النمو  أن   Economics
عام  يف  كبري  بشكل  سيتباطأ 
الذي  االنتعاش  نفاد  مع   2023

يقوده املستهلكون.
اخنفاض  يؤدي  أن  املتوقع  ومن 
أسعار  وارتفاع  املنازل  أسعار 
املرتفع  والتضخم  الفائدة 
واخنفاض مستويات ثقة املستهلك 
والنمو السليب يف األجور احلقيقية 

إىل خلق أزمة اقتصادية خانقة.
 Deloitte Access شركة  وحذرت 
املدمرة  العواقب  من   Economics
احملتملة إذا قام البنك االحتياطي 
بعد  جمددًا  الفائدة  سعر  بزيادة 
العام  الزيادات  من  سلسلة 

املاضي.
 Deloitte يف  الشركاء  أحد  وقال 
زيادات  »أي  مسيث:  ستيفن 
تتجاوز  السيولة  معدل  يف  أخرى 
أن  ميكن  احلالية  املائة  يف   3.1
تدفع أسرتاليا بال داع إىل الركود 

يف عام 2023«.
واضاف يقول »يف الوقت نفسه، 
املتاح  احلقيقي  الدخل  ينخفض 
السنة  نهاية  مع  وستكون  لألسر 
مل  مستويات  عند  احلالية  املالية 
الوباء..  ظهور  قبل  إال  تشهدها 
األسر  أن  يف  شك  هناك  ليس 

األسرتالية بدأت تتأذى.«
بالتساوي  الضرر  ينتشر  ولن 
تعد  حيث  البالد  أحناء  مجيع  يف 
ذات  الشرقية  اجلنوبية  الواليات 
املستويات األعلى من االستهالك 
األكثر  الثمن  الباهظة  واملنازل 

عرضة للخطر.
اخلزانة جيم  أعلن وزير  من جهته 
تشاملرز إنه ال يتوقع حدوث ركود 
إعطاء  يتدخل يف  ولن  العام  هذا 

مشورة للبنك املركزي.
التأكد  هي  »وظيفيت  وقال: 
لتقليل  جيب  مبا  نقوم  أننا  من 
تكاليف املعيشة وتنمية االقتصاد 
زيادة  دون  الصحيحة،  بالطريقة 
أن  »نتوقع  مضيفا:  التضخم«، 
يف  األسرتالي  االقتصاد  يستمر 

النمو«.
لكنه أشار إىل أن التأثري الكامل 
يبدأ  مل  الفائدة  أسعار  الرتفاع 
مستويات  كافة  عرب  بالظهور 

االقتصاد.
»أحد  تشاملرز:  الدكتور  وقال 
أسعار  بارتفاع  املتعلقة  األشياء 
يشعر  التأثري  أن  هو  الفائدة 
الذين  األشخاص  من  الكثري  به 
لديهم قروض عقارية متغرية على 
الناس  على  التأثري  لكن  الفور.. 
الذين يدفعون معدالت فائدة ثابتة 
االقتصاد  على  األوسع  والتأثري 

يستغرق بعض الوقت«.
وتوقعت شركة Deloitte أن يصل 
معدل التضخم الرئيسي يف هذه 
السنة املالية إىل 7.2 يف املائة، 
بينما ُيتوقع أن تنمو األجور بنسبة 
أي أقل من نصف  3.5 يف املائة – 

نهاية  يف  نشر  تقرير  ووجد 
األسبوع املاضي أن ما يقارب من 
90 ألف طالب كل عام يفشلون 
يف تلبية احلد األدنى من معايري 
واحلساب  والكتابة  القراءة 

.NAPLAN اخلاصة بـتقييم
سنوي  تقييم  وهو   NAPLAN
 3 السنوات  يف  الطالب  جلميع 
و5 و7 و9، خيترب أنواع املهارات 
الضرورية لكل طفل للتقدم يف 

املدرسة واحلياة.
مهارات  االختبارات  وتغطي 
والتهجئة،  والكتابة  القراءة 
الرتقيم،  وعالمات  والقواعد، 
واحلساب. ويتم إجراء التقييمات 

كل عام.
يف  املوضوع  هذا  عن  حتدثنا 
برنامج أسرتاليا اليوم مع السيدة 
تعمل  مدرسة  وهي  يونس  ريم 
يف مهنة التدريس ألكثر من 22 

عام.
 NAPLAN اختبار  أن  ريم  تقول 
فرض على املدارس األسرتالية، 
القبول  وعدم  بالرفض  وقوبل 
من قبل املدرسني يف مجيع أحناء 

أسرتاليا.
وأضافت ريم أن نقابة املعلمني 
االختبار،  هلذا  مراجعة  طلبت 
فمعظم املدارس تعتربه نظام غري 
عادل، وال يعكس صورة حقيقية 

عن مستوى الطالب.
وصف  سبب  ريم  وأوضحت 
حيث  العادل،  بغري  االختبار  هذا 
بني  ما  كبري  اختالف  جتد  إنها 
من  واخلاصة  احلكومية  املدارس 

حيث التمويل.
يف  الطالب  غالبية  كان  »إذا 
يتحدثون  ألبوين  معينة  مدرس 
مستواهم  مناطق  يف  اإلنكليزية 

تقييم  سيكون  جيد  االقتصادي 
مدرسة  من  أعلى   NAPLAN الـ 
السكان  من  طالبها  غالبية 
اجلدد  املهاجرين  أو  األصليني 

ومستواهم االقتصادي سيء«
االختبار  هذا  أن  ريم  وتقول 
بعض  يف  اجليدة  غري  والنتائج 
على  يؤثر  احلكومية  املدارس 
يؤثر  وبالتالي  احلكومي  الدعم 

على األداء التعليمي.
من  وغريها  ريم  وترفض 
املعلمني وجود مثل هكذا اختبار 
بدء  الطالب  جيرب  كونه  أيضًا، 
الدراسي  الفصل  يف  التحضري 
األول الجتياز االختبار يف الفصل 
يوقف  مما  الثاني،  الدراسي 
العملية التعليمية، كما أنه يقلق 
الطالب بشكل كبري دون فائدة 

تعليمية.
أنا ضد وجود مثل هكذا امتحان 

مقلق للطالب
احلديث  يتم  ما  أنا  ريم  وتقول 
للقطاع  إضايف  متويل  من  عنه 
عادل  بشكل  يصل  ال  التعليمي 
جيعل  ما  وهذا  املدارس،  لكافة 
يف  تتفوق  املدارس  بعض 

التقييمات.
وتشرح ريم معاناة املعلمني منذ 
وباء كورونا حتى االن، حيث جيب 
تشجيع وتقدير املعلمني القدامى 
ظل  يف  العطاء،  يف  لالستمرار 
للمعلمني،  الكبري  النقص  هذا 
املعلمني  تأهيل  اىل  حنتاج  كما 

اجلدد.
ضغط  من  ريم  أيضا  وتشكو 
املهام  وازدياد  الكبري  العمل 
كبري  بشكل  للمعلم  املوكلة 
مهنة  مزاولة  متعة  أفقدهم  مما 

التعليم.

 NAPLAN معلمة ال تعترب أن اختبار
يعطي صورة حقيقية عن مستوى الطالب

معدل التضخم.
األجور  تلحق  أن  املتوقع  ومن 
بالتضخم يف السنة املالية املقبلة، 
املائة  3.7 يف  بنسبة  تنمو  حيث 
املستهلكني  أسعار  ارتفاع  مقابل 

بنسبة 3.9 يف املائة.

انهيار أسعار املنازل وارتفاع أسعار الفائدة: 

سنة قاسية تنتظر األسرتاليني والركود على األبواب
أن ينخفض منو   Deloitte وتتوقع 
احلقيقي  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
-2023 يف  املائة  يف   1.4 إىل 
 3.1 مستوى  عن  باخنفاض   ،24
السنة  هلذه  املتوقع  املائة  يف 

املالية.

استطالع يظهر ارتفاع نسبة املعارضة ملنح 
»صوت« للسكان األصليني يف الدستور وسط 

حتذيرات حلزب األحرار

يقول أحد كبار استطالعات الرأي إن 
»تصرفات« املعارضة فيما يتعلق 
بـ Voice to Parliament ميكن أن 
تساعد يف فشل االستفتاء لكنها 
حتتاجهم  الذين  الناخبني  ستبعد 

للعودة إىل السلطة.
مدير  ساماراس  كوس  حذر 
يف  السابق  والناشط   RedBridge
جديد  استطالع  من  العمال  حزب 
 Voiceل الدعم  أن  إىل  يشري 
إضعافه  مت  قد   to Parliament
كبري  »قدر  على  الضوء  ويسلط 
االقرتاح  اليقني« بشأن  من عدم 
استغالله  إنه ميكن  قال  أمر  وهو 

بشكل فعال قبل التصويت.
والوضع  االرتباك  إن  وقال 
يعرقالن  قد  املتأزم  االقتصادي 
معسكر »نعم« لكنه ال يزال واثًقا 
اإلعداد  »جيدة  محلة  جناح  من 
شجعت  إذا  سيما  ال  ودقيقة« 
أعمارهم عن  الذين تقل  الناخبني 

40 عاًما.
مت استطالع آراء حوالي 3618 ناخًبا 
 Resolve مؤهال يف استطالع أجرته
يوم  ُنشر  صحف  تسع  لصاحل 

الثالثاء.
االقرتاح  دعم  االستطالع  وأظهر 
يف   47 بنسبة  املستجيبني  بني 
يف   53 عن  باخنفاض   ، املائة 
قفزت  وقد  أيول.  يف  املائة 
يف   29 من  لالقرتاح  املعارضة 
وزادت  املائة  30 يف  إىل  املائة 
أربع  بعد  تقرر  مل  اليت  اجملموعة 

نقاط إىل 23 يف املائة.
يف الوقت الذي يقوم فيه حزب 
االقرتاح  ضد  حبملة  الوطنيني 
الكشف عن  األحرار  يرفض حزب 
موقفه حتى يتم اإلعالن عن مزيد 

من التفاصيل.
بيرت  املعارضة  زعيم  وقال 
»التفاصيل  الثالثاء  يوم  داتون 
من  نسخا  هناك  ألن   ، مهمة 
أعتقد   Voice to Parliament
أن  ميكن  األسرتاليني  بعض  أن 
لن  أخرى  وهناك صورا  يدعموها 

يدعموها«.
العملية  املصاحلة  أؤيد  »أنا 
وحتسني حياة السكان األصليني 
أرى  أن  أريد  ال  األسرتاليني. 

مزيدا من البريوقراطية.«
األصليني  السكان  زعيم  ورفض 

نويل  »نعم«  محلة  يف  والناشط 
بريسون اعتبار الدعوة إىل الكشف 
عن مزيد من التفاصيل على أنها 
فشل  أن  مضيًفا  لإلهلاء  حماولة 
دائم  بشكل  سيضر  االستفتاء 

جبهود املصاحلة.
حزب  إن  ساماراس  السيد  قال 
املقاعد  من  عدًدا  خسر  األحرار 
االنتخابات  يف  للمستقلني 
ومن  املاضي  العام  الفيدرالية 
 Voice to مينحه  أن  املمكن 
انطالق«  »نقطة   Parliament
حيتاجها  اليت  املقاعد  يف  جديدة 

احلزب الستعادة احلكومة.
»هذا سالح ذو حدين ... ميكنك 
حيسن  لن  هذا  لكن  تغرقه  أن 
فرصك يف الوصول إىل احلكومة. 
وضعك  جعل  إىل  ذلك  سيؤدي 

أسوأ بشكل كبري.«
أكرب  أن  من  ساماراس  حذر 
هي  »نعم«  معسكر  ضعف  نقاط 
استطالع  وجد  أن  بعد  االرتباك 
من  العظمى  الغالبية  أن   Resolve
قد  املائة(  يف   63( املستجيبني 
لكنهم مل   The Voice عن  مسعوا 
وسيواجهون صعوبة يف  يفهموه 

تفسريه.
»]هذا[ ظهر بشكل فعال يف حبثنا 
؛هناك قدر كبري من عدم اليقني 

حول التفاصيل.«
العمالية  النائبة  زعمت  وقد 
ماريون  الشمالي  اإلقليم  يف 
 The أن  اإلثنني  يوم  سكرميجور 
Voice »بعيد عن اهتمام الناس« 
يف اإلقليم ، قائلة إنه »ال ميكننا 
ال  بينما  النقاشات«  هذه  إجراء 
تتمتع  ال  اجلرمية  منع  تزال جهود 

باملوارد الكافية.
قلل بيل شورتن العضو الرئيسي 
يف حزب العمال من أهمية القلق 
بشأن دعم The Voice الذي يبدو 

أنه يف تراجع.
قال السيد شورتن: »الفكرة يف 
ستستشري  أنك  هي   The Voice
بشأن  األوىل  األمم  أفراد 
السياسات اليت تؤثر عليهم بداًل 

من جمرد إحلاق الضرر بهم«.
على  استفتاء  وسيعقد  هذا 
السكان  مينح  الذي   The Voice
األصليني صوتا يف الدستور يف 

وقت الحق من هذا العام.

بيرت داتون
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مـقاالت وتـحقيقات

 حـزب اهلل والـتيار الـوطين الـحر: كـلفة الـطالق!
ابراهيم األمني

قد يكون غريبًا، بالنسبة لكثريين، احلديث عن فوائد استمرار 
بعض  وتطويره.  احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب  بني  التفاهم 
أنصار الطرفني، وكل خصومهما، ال يرون فائدة من استمرار 
التفاهم. وتكثر التحليالت بأن وظيفة التفاهم انتهت يوم خرج 
الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، ويتطّوع البعض ليشرح لنا 

أن الطرفني حصال على مرادهما من التفاهم: 
استفاد احلزب من حتالف هّز عرش الصيغة املناهضة للمقاومة 
سياسيًا وطائفيًا واجتماعيًا، واستفاد التيار من دعم غري عادي 
الغالبية املسيحية يف مواجهة  التمثيلية باسم  لتحصيل حقوقه 
سياسة العزل اليت شّنها اآلخرون منذ ما قبل عودة العماد عون 

من فرنسا.
لكن، لنكن عاقلني، وواقعيني أيضًا، فإن من ال يهتمون، من 
الطرفني، لبقاء التفاهم ال يزالون أقلية على رغم صوتهم العالي، 
أن  العالقة وتطويرها، خصوصًا  تعزيز  تريد  غالبية  فيما هناك 
كوادر من اجلانبني شعرت بالرعب يف األيام القليلة املاضية مما 
رأته ومسعته، وهي كوادر مستعدة ملزيد من االخنراط يف معركة 
تعزيز نقاط التالقي والبناء عليها. وجيب أن يكون واضحًا أن 
اليوم  الذي يستأنف  الطرفني حمصورة يف وجهة احلوار  مهمة 
بينهما، وهل هو لرفع السجادة وكنس كل الوسخ الذي دفن 
حتتها خالل 17 عامًا أم هو تنظيم لعملية افرتاق قد تتم يف حلظة 

واحدة أو على مراحل؟
والسؤال األهم هو حول األضرار الذي سيتسبب بها الطالق بني 
الطرفني - إن وقع - ومصري ما مت بناؤه، ومصري حصيلة ضخمة 
النتائج السياسية واألهلية والنقابية والنيابية واالجتماعية اليت 

مل تكن لتحدث لوال هذا التفاهم.
بعد  اإلسرائيلي  متوز  عدوان  وقع   .2006 عام  إىل  قلياًل  لنعد 
أشهر قليلة على توقيع التفاهم. ومل يكن أي من طرفيه قد أجنز 
القواعد واألنصار واجلمهور. لكن  تفعيل االتفاق على مستوى 
العماد عون اختذ قرارًا كان له تأثريه على مستقبله السياسي، 
قبل أن يكون له تأثريه على دعم املقاومة. ومن يقّلل من أهمية 
التواصل االجتماعي بني مجهور الطرفني خالل العدوان، ينَس 
أن احلروب األهلية واالعتداءات اخلارجية على لبنان، إضافة إىل 
تاريخ العالقة امللتبسة بني الطوائف اللبنانية، كانت قد حفرت 
عميقًا إىل حد أنه مل يكن من املمكن ختّيل أن تبيت عائلة من 
الدينية  للمقاومة وهلا خصوصيتها  مناصرة  اجلنوبية،  الضاحية 
واحملافظة، يف منزل عائلة مسيحية تعيش خوفًا من اآلخر وتنظر 
إليه على أنه أدنى منها اجتماعيًا ويسعى إىل ختريب لبنان الذي 

ُبين من أجل املسيحيني.

  على الحزب التعامل بجدية مع قلق التيار وعلى التيار التعامل 
بواقعية شديدة مع حقائق البالد 

عدوان  خالل  التواصل  فرتة  عن  الروايات  من شأن  يقّلل  من 
متوز، أو يتجاهل االختالط الذي صار أمرًا واقعًا يف السنوات 
اليت تلت، سواء على صعيد العالقات الشخصية أو االجتماعية 
التفاهم.  أجنزه  ما  أهمية  يقّدر  ال  البيئتني،  بني  التجارية  أو 
ومن يعتقد، اليوم، أنه ميكن ألي من الطرفني طلب الطالق أو 
اإلقرار به من دون خشية على ما نتج من هذا الزواج، يكون 
فاقدًا للبصرية. وكل كالم عن أن حزب اهلل قوة متكاملة العّدة 
يعرف  ال  كالم  هو  أحد،  إىل  حتتاج  وال  واملؤسسات  واألدوار 
مقاوميها  بسواعد  حرب  أي  يومًا  تربح  مل  املقاومة  أن  صاحبه 
اليت  والقانونية  واإلنسانية  األخالقية  بالشرعية  بل  فحسب، 
تستند إليها، وهي شرعية سّهلت على ميشال عون قول الكثري 
إلقناع قواعده بأن املقاومة ليست عدوًا هلم. ويف سلوك التيار 
يومها، ومبعزل عن كل قراءة تقّدم املصاحل على األخالق، كان 
هناك املوقف الذي له مثنه، سواء على صعيد اجلمهور املسيحي 
نفسه، أو على صعيد احلضور املسيحي يف االقتصاد واالجتماع 

ويف العالقة مع اخلارج.
واألمر نفسه ينسحب على التيار. فكرة الطالق ال متنحه عنصر 
اخلارج.  اللبنانيني وال يف  بقية  لدى  بيئته وال  داخل  قوة، ال 
بعد  التيار قوة حقيقية، صمدت لعقد ونصف عقد  أن  صحيح 
كبري  على شكل شارع  لتظهر  وعادت  فرنسا،  إىل  عون  إبعاد 
سيكون  كان  التيار  لكن   ،2005 عام  النيابية  االنتخابات  يوم 
 - األمريكية  الطائف بنسخته  لبقية فريق  األمر  لو ترك  معزواًل 
السورية - السعودية - الفرنسية. واجلميع يذكر كيف أن كل 
القوى املسيحية يف 14 آذار، ومعها بكركي بقيادة البطريرك 
اخلاص  وإرثه  جنبالط  ووليد  نصراهلل صفري،  الراحل  املاروني 
جببل لبنان، ونبيه بري وحتالفه الوثيق مع التحالف احلاكم بعد 
انهيار اجلمهورية األوىل، وسعد احلريري واجلمهور السين الذي 
السلطة  إدارة  كان يرى يف عون منافسًا أساسيًا على كيفية 
التنفيذية يف الدولة... كل هؤالء عملوا على عزل التيار. وحتى 
عندما ذهبوا إىل التحالف الرباعي مع حزب اهلل، إمنا فعلوا ذلك 
املقاومة،  عن  سيبعده  السلطة  إىل  احلزب  جّر  بأن  متوّهمني 
منها لكسر  ينفذ  أن  ثغرة ميكن مليشال عون  أي  ترك  ولعدم 

احلصار عليه.
وهذا ما حصل مع حزب اهلل عندما اخنرط يف حتالفه مع عون. 
إىل  إضافة  واحلريري  جلنبالط  كاماًل  خصمًا  بات  أواًل،  فهو، 
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عالقة  إىل صياغة  واضطر  آذار،   14 قوى  بقية  مع  خصومته 
وكان  ولنتائجه،  التحالف  هلذا  الرافض  بري  مع  جدًا  دقيقة 
التيار  حق  عن  احلزب  دافع  عندما  األمر  استشرف  من  أول 
بالتمثل يف مقاعد مسيحية يف جزين ومناطق أخرى يف لبنان، 
وعن حقه يف حصته يف احلكومات املتعاقبة. وهو عندما قرر 
جتذير حتالفه مع التيار الوطين احلر، تصرف بتهذيب مع حلفاء 
مسيحيني له كسليمان فرجنية وشخصيات أخرى، لكنه جتاهل 
عمدًا كثريًا من الشخصيات واجلهات املسيحية اليت أخذت عليه 
أو متعاونني  العونيني حلفاء  أنه ال يرى من املسيحيني غري 

معه يف أمور البالد.
هي حالة نزاع استمرت إىل حني انطالق معركة انتخاب رئيس 
اجلمهوري.  القصر  من  ميشال سليمان  خروج  بعد  اجلمهورية 
يومها اختذ احلزب قرارًا، استند فيه إىل أكثرية نيابية مقبولة 
حلفاء  من  للجميع،  وقال  مناسب،  وإقليمي  حملي  وواقع 
وخصوم، إنه ال يقبل بغري عون رئيسًا للجمهورية. وقاتل ملنع 
لبنانيني وأجانب، إليصال بديل عن  التفاف، من  أي حماولة 
عون حتى ولو كان فرجنية نفسه. وقد كانت هلذا اخليار كلفته 
على املقاومة وحزبها. لكن احلزب كان يعرف أهمية االستقرار 
العام عندما حيصل توازن منطقي على صعيد التمثيل يف بلد 

يقوم على نظام طائفي مقيت.
مثة تطور إضايف ساعد التفاهم يف تعزيزه، ويتعلق بانفتاح 
مناطق على بعضها بعضًا بصورة طبيعية ال مفتعلة. فاكتشف 
أو  دون وصاية  من  واعية  بطريقة  العيش  ميكن  أنه  الناس 
رقابة. وقد راجت يف تلك الفرتة نكتة عن أن شبان الشياح 
الذين كانوا يدخلون إىل عني الرمانة ويتضاربون مع كل من 
أهل  ِمن  َمن  يف  حيتارون  التفاهم  بعد  باتوا  أمامهم،  يظهر 

الرمانة معهم وَمن ضدهم.

  نتائج كارثية تنتظر القواعد االجتماعية للطرفني، ويكفي أن نرى 
مشهد األعداء وهم ينتظرون لحظة االفرتاق

هل ميكن تصور كيف ستكون عليه األحوال يف حال وقوع الطالق 
القاسي يف كل املناطق اليت تتجاور فيها بيئتا الطرفني، يف 
بريوت والشريط احلدودي وجزين والطريق الساحلي والبقاع 
التدخالت  ختّيل  ميكن  وهل  الشمالي.  أو  األوسط  أو  الغربي 
اخلبيثة اليت ميكن لدول معادية أو قوى معادية أن تلجأ إليها 
لتوسيع اهلّوة بني قواعد الطرفني ال بني قيادتيهما... وهل 
واجتماعية  وأهلية  نقابية  وجتمعات  أطر  أوضاع  ختيل  ميكن 
وكيف  املتوازن،  والتمثيل  التعاون  الطرفني  على  فرضت 
اللغة  احلاد وسط سعار  االنقسام  أن تعود إىل حاالت  ميكن 

الطائفية؟
وفوق كل ذلك، هل ميكن ختيل نتائج الطالق بالنسبة لعواصم 
االقتصادية  حلربها  أقوى  نتائج  حتقيق  إىل  تسعى  خارجية 
واالجتماعية واإلعالمية على املقاومة وكل من يتعاون معها؟ 
وهل ميكن أن ندّقق يف ما يعنيه أن يصبح املسيحيون مجيعًا 
على خالف أو عداء مع املقاومة، بينما هم يبحثون عن تسويات 
مع الزعماء املسلمني املستعدين لكل أنواع احملاصصة؟ وهل 
ميكن أن نتخيل كيف سيتطور املزاج املتطرف السائد اليوم 
يف أوساط مسيحية كثرية عن أن من األفضل للمسيحيني أن 
يعيشوا وحدهم يف حال مل تكن الشراكة على ذوقهم يف بلد 

ينقص عدد سكانه من اللبنانيني يومًا بعد آخر؟
مثة خماطر كثرية حتدق بالقاعدة االجتماعية والسياسية للطرفني 
يف حالة الطالق. ومع أن اخلالف بينهما اليوم ليس سطحيًا أو 
عابرًا، فإن احلوار مبعناه احلقيقي، هو الذي يعيد تقييم كل ما 
حصل، ويتفق طرفاه على اإلطار األنسب الذي حيفظ العالقة 
أو يطوّرها. ومثة حاجة ألن يلعب حزب اهلل دورًا أكرب يف احتواء 
حالة القلق اليت تسيطر على التيار الوطين احلر، كما على التيار 
أال يكرر خطأ اإلدارة السورية للملف اللبناني سابقًا عندما كان 
يريد التمثيل املسيحي كما يتصوره هو، ال كما هو عليه فعليًا، 
وأن يتعامل بواقعية شديدة مع طبيعة توازن القوى كما هو 

عليه اليوم، ال كما يتمناه أن يكون.
من املفيد تذكري اجلانبني بأن كالهما واهم إذا نظر إىل الطالق 
على أنه حتّرر من عبء العالقة وتبعاتها، وهو وهم سيتبّدد 
عند أول استحقاق ُيظهر فيه اخلصوم واألعداء أنيابهم اللتهام 

ما بقي من هذا الكيان.

على كل من مل خيرته نظام منصة impact بعد ملئه استمارة للحصول على بطاقة 
االتصال  أنه من مستحقيها،  أمان( ويعتقد  التمويلية وبطاقة  )البطاقة  »دعم« 
باخلط الساخن 1747 املوجود يف التفتيش املركزي. املشكلة، هنا، أن االتصال 
ال يعطي املتصل »ال حّق وال باطل«، ألن »الكومبيوتر هو من خيتار« على ما يأتي 
اجلواب. و«الكومبيوتر« هذا ُيفرتض أنه »خيتار« وفق معايري واضحة، لكن واقع 
األمر على األرض ال يوحي مباهّية هذه املعايري. مثاًل، كيف »خيتار« الكومبيوتر 
موظفني يتقاضون جزءًا من رواتبهم بالدوالر، وميلكون بيوتًا وسيارات، ويهمل 
أرملة مثانينية تقيم يف منزل ابنتها، أو سبعينية تتقاسم راتب زوجها املتوفى مع 
ابنته البكر العزباء، وتقيم يف منزل ابنة شقيقتها؟ عندما يسأل املتصل عن ذلك 
على اخلط الساخن، يأتي اجلواب بأن باإلمكان »التبليغ« عّمن يتقاضى متوياًل ال 
يستحقه! أي أن الربنامج يريد ممن مل يستفد من البطاقة أن »ُيفّسد« على من 
استفاد منها من دون وجه حق. وهذا وحده كاف للتشكيك يف فاعلية كل هذا 

»السيستم«.
احلديث عن االستنسابية والتمييز والالعدالة يف انتقاء املستفيدين يثري غضب 
وزير الشؤون االجتماعية هكتور حجار اجلالس يف الطبقة السابعة من مبنى وزارته، 
متسّلحًا بأن فريق الوزارة )على قّلته( واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية هي من 
تتوىل الزيارات املنزلية لتقييم وضع األسر املستفيدة والتأكد من تلبيتها املعايري 
املوضوعة. والزيارات املنزلية هذه تزيد من االستنسابية بدل أن تقّلصها. يف 
القرى والبلدات النائية، مثاًل، غالبًا ما يكون من »يستطلع« مدى مطابقة املتقّدم 
للبطاقة مع املعايري، من أبناء البلدة نفسها، ما يفتح الباب واسعًا أمام مزيد من 
القرابة واملعرفة الشخصية وحتى الرشوة، فتستفيد  القائمة على  االستنسابية 
أسر تتقاضى رواتب بالدوالر الفريش وُتستبعد أخرى معدومة، طبقًا ملا يراه هذا 
»امُلستطلع« مناسبًا. وهذا يفتح الباب، جمددًا، أمام التساؤالت حول جدوى كل 
التفاصيل اخلاصة املطلوب أن ميألها أصحاب الطلبات يف االستمارة على املنصة 

إذا كانت ال ُتقّدم وال تؤخر سوى أنها كشف »داتا« اللبنانيني.
على هذا النسق، تسري بعض عمليات التسجيل والقبول واالستفادة، ومن هذا 
املنطلق، يطالب وزير الشؤون رئاسة احلكومة بالدفع لشركة »سايرن« الربيطانية 
غري احلكومية لقاء صيانة ومراقبة هذا النظام الذي يعتقده ناجحًا. بسؤال الوزير 
البنك  رضى  اىل  باإلشارة  يكتفي  والتالعب،  االستنسابية  حول  الشكاوى  عن 
الدولي حول أداء الوزارة ورقابته على ما حيصل، وكأن البنك الدولي مل ميّول 
الذي  الغموض  ذلك  إىل  أضف  لبنان.  الفساد يف  مشاريع  من  أيًا  تارخيه  يف 
حييط بسبب توقف املساعدات عند 75 ألف مستفيد يف السنة األوىل، رغم توفر 
البنك  أيام حول نقاش مع  الشؤون خربًا منذ  ألفًا )نشر وزير  لـ 150  التمويل 
إضايف  متويل  استقطاب  على  القدرة  ومدى  املستفيدين  عدد  لزيادة  الدولي 

لتمديد املساعدات(.
كان يفرتض أن يكون التفتيش املركزي هو الفيصل بني ُحسن إدارة املنصة 
أو سوئها، لوال أن هذا اجلهاز هو من يدير املنصة وهو نفسه أيضًا من يتوىل 
وّجهه  التجاوز كان فحوى كتاب  بذلك صالحياته. هذا  متجاوزًا  إدارتها  مراقبة 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي يف 1 آب 2022 اىل رئيس التفتيش القاضي جورج 
عطية وديوان احملاسبة والنيابة العامة التمييزية، وضّمنه مالحظات حول »القرار 
املومأ اىل التفتيش بتحليل وتقييم بيانات االستفسار والشكاوى امُلتلقاة من 
املتعلقة  الشكاوى  ينظر يف  أن  اإلدارة  يتوىل  ملن  ميكن  ال  املواطنني، حبيث 
بأسلوب اإلدارة اليت ينتهجها ويتوالها بنفسه«. وأشار الكتاب إىل »ما حُيكى 
عن تالعب وحماباة يف اختيار املستفيدين من برنامج شبكة أمان االجتماعي، يف 
وقت علمنا فيه أنه مت تسريب معلومات املنصة اىل جهات غري رمسية )...( وال 
سيما أنه مت إدخاهلا وحفظها على خوادم خارج لبنان بتواريخ سابقة، وأن احتمال 

أو فرضية اخرتاقها قد تكون حصلت خالل الفرتة املاضية«، وهو ما نشرته
»األخبار« يف 22 كانون الثاني 2023، ورّد عليه رئيس التفتيش املركزي باتهام 
»األخبار« بـ«االفرتاء«، واصفًا نفسه بأنه »قاض نزيه ونظيف الكف بشهادة كل 

من يعرف«.
وجتاهل عطية يف رّده تربير ما محله على تسجيل خمالفات عديدة، من بينها عدم 
عرض مذكرة التفاهم بينه وبني وزارة اخلارجية والتنمية الربيطانية على الوزارات 
املعنية وجملس الوزراء للموافقة عليها إال بعد ثالث سنوات، بعد انتهاء العمل 
الربيطانية  اهلبة  بقبول  الوزراء  قرار عن جملس  أي  عدم صدور  اىل  باملذكرة، 
للدعم التقين والفين مبيزانية إمجالية وصلت اىل 2.5 مليون جنيه اسرتليين )3 
ماليني دوالر( خالفًا للمادة 52 من قانون احملاسبة العمومية، وصرف اهلبة من 
والقيود  واإلنفاق  الصرف  وجهة  ُتبنّي  أو مستندات  أي كشوفات  تقديم  دون 
الثبوتية ذات الصلة )وهذا موّثق يف كتاب من األمني العام جمللس الوزراء حممود 
مكية اىل وزارة املال وُبلغت منه نسخة اىل ديوان احملاسبة يف 2022/4/6(. 
»هذه االتفاقيات ليست جديدة على  أن  واألغرب أن عطية أشار يف رده اىل 
اإلدارة اللبنانية، وقد أبرم منها الكثري ومل يسبق أن شّنت على أّي منها محلة 
بهذا الشكل«، متناسيًا أن هيئة التفتيش ليست إدارة أو مؤسسة عامة، بل جهة 
ُتراقب حسن عمل هذه اإلدارات ال أن حتّل حملها وترتكب  رقابية يفرتض أن 
للتفتيش  »األوفياء«  مّساهم  عّمن  باحلديث  رّده  ختم  وهو  مماثلة.  خمالفات 
املركزي مبا يوحي وكأن اهليئة باتت حزبًا سياسيًا، علمًا أنه، يف اخلالصة، فإن 

ملف جتاوزات عطية هو اليوم موضوع حتقيق من ديوان احملاسبة.
وإىل عطية، سارعت أيضًا السفارة الربيطانية املوّقعة للعقد غري املصّرح عنه مع 
التفتيش املركزي على خط الدفاع عن رئيس اهليئة، علمًا أن السفارة ختّطت 
قانون إبرام مذكرات التفاهم مع الدولة اللبنانية ومل تتقّيد مبسار قبول اهلبات، 
وكلفت منظمة غري حكومية تدعى »siren associates« بالعمل ملصلحتها يف إدارة 
ما  وكل  الدعم  برامج  بكل  التحكم  الشركة  موظفي  خّول  عقد  وفق  التفتيش، 
شبكته احلكومة على املنصة )أذونات جتّول خالل احلجر، طلبات تلّقي لقاح ضد 
فريوس كورونا وطلبات البطاقة التمويلية( ومسح هلا بالتحكم بداتا اللبنانيني، 
وفق تأكيدات كل األجهزة األمنية اللبنانية. السفارة الربيطانية، اليت نفت دعمها 
بهذه املنصة،  بتقديم شهادتها  النص نفسه  ترّبعت يف  للمنصة، هي نفسها 

فوصفت عملها بـ«الرائد واألول من نوعه يف لبنان«.

البطاقة التمويلية: تالعب واستنسابية
رىل إبراهيم
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ُمين  بعدما  السياسّية  احلياة  إىل  احلريري  بهاء  »عاد« 
االنتخابات  يف  إليها  دخوله«  »أول  كربى  خبسارٍة 
احلريري  لرفيق  األكرب  النجل  ُياول  األخرية.  النيابّية 
لكن،  يفتقدها.  شعبّية  حبيثية  نفسه  ميّد  أن  جاهدًا 
أخريًا  إليها يف قربص  اليت دعا  اللقاءات  أن  يبدو  ال 
جنحت يف إصابة اهلدف، إذ إّن من اعتذروا عن عدم 
ذلك،  رغم  على  لّبوها.  مّمن  بكثري  أكثر  الدعوة  تلبية 
يتحّضر امللياردير اللبناني إلحياء ذكرى اغتيال والده، 
ليس يف مسجد حممد األمني، بل يف »مركز كينيدي 
من  300 شخصّية  واشنطن، يف حضور  الثقايف« يف 

دول العامل
ُياول بهاء احلريري أن يلتقط »املومنتم« السياسي؛ 
سنّية  شخصّية  تكليف  ثم  ومن  الرئاسية  االنتخابات 
لتشكيل احلكومة. إذًا، هي اللحظة اليت يظّنها مؤاتية 
للعودة إىل املسرح السياسي الذي مل يكن فيه أساسًا. 
من قربص، على »مرمى حجٍر« من بريوت، أرخى الرجل 
نفسه  مييّن  اليت  بـ«الرزقة«  عليه  تعود  عّلها  شباكه 

بها.

بهاء يقود »القْوم« من الرنكا.. عودة االبن الضال السرتجاع »والية العهد«:

بـهاء الـحريري يـقود »الـقْوم« مـن الرنـكا
لينا فخر الدين

أّوهلا افتقاده لألرضّية  أساسًا. األسباب كثرية، قد ال يكون 
الشعبية وال آخرها شخصّيته املركبة وخصومته مع زوجة أبيه 

وشقيقه وعمته.
»املستقبليون« متّيقنون أن »الشيخ بهاء« غري خّلق سياسيًا 
ومفلس شعبيًا، وآخر األدلة على ذلك وأوضحها نتائج االنتخابات 
اللقاءات  يف  فظهرت  الُكربى  »اخليبة«  أما  األخرية.  النيابّية 
الرنكا حلضور  فنادق  أحد  بهاء« يف  »الشيخ  إليها  دعا  اليت 
ورش عمل يعقدها امللياردير اللبناني. إذ يؤكد متابعون أّن 
احلريري كان مصدومًا يف اليوم األّول من اللقاءات هلزالة عدد 
احلاضرين بعدما امتنع كثريون عن تلبية الّدعوة. لذلك، سارع 
الورشات اليت كان مفرتضًا أن متتد  فريق عمله إىل اختصار 

حتى نهاية هذا األسبوع.

املفتون يعتذرون؟
إفشال  إىل  أّدى  السنّية  الشخصيات  بعض  من  »استنفاٌر« 
اللقاءات القربصّية. »الضربة القاضية« اليت وّجهت إىل احلريري 
كانت، حبسب معلومات »األخبار«، رفض مفيت املناطق تلبية 
الّدعوة. يف البداية، أّكد هؤالء حضورهم ظّنًا بأن الرجل يتمّتع 
بغطاء سعودي - إماراتي ال يقوون على رفضه، لكن بعد البحث 
والتدقيق تبنّي أّن احلريري نفسه يبحث عن غطاء عربي يتبّنى 

حتّركاته إليصاله إىل السراي احلكومي.
سريعًا، تبنّي املفتون اخليط األبيض من األسود من تصريح 
للشيخ خلدون عرميط امُلقّرب من السفارة السعودّية، والذي 
مبدأ  رفض  بإعلنه  يكتِف  مل  عرميط  كثريين.  بلسان  حتّدث 
العمل  »ولدنة يف  احلريري  به  يقوم  ما  أن  رأى  بل  الدعوة، 
أمنيًا  مهددًا  يكون  أّن  نافيًا  تأهيل«،  إىل  ويتاج  السياسي 

»وحياته ليست أغلى من حياة غريو«.

ق سياسيًا ومفلس   »املستقبليون« متيـّقنون أن »الشيخ بهاء« غري خلاّ
شعبيًا بدليل نتائج االنتخابات األخرية

فتتالت  األمر،  يهّمه  من  إىل  وصلت  النارّية  عرميط  رسالة 
االتصاالت إىل مكتب احلريري للعتذار عن عدم تلبية الدعوات. 
ايست«  »ميدل  طائرات  على  الركاب  أعداد  تناقصت  هكذا، 
اليت دفع احلريري أموااًل طائلة مثنًا ملقاعدها ظنًا منه أن الـ250 
ومهندسني  وصحافيني  ومشايخ  مفتني  بني  سنّية  شخصّية 
وأطباء وصيادلة وأساتذة جامعيني... سيلّبون نداءه على وجه 

الّسرعة، لُيفاجأ بأعداد ضئيلة وشخصّيات مغمورة.
رغم ذلك، يؤكد اخلري »أننا تقّصدنا عدم دعوة شخصيات الصف 
األّول ألّنهم يتحّملون مسؤولية ما وصل إليه البلد، واحلريري 
املتخصصني  آراء  إىل  ويستمع  جديدة  رؤية  ُيقّدم  أن  يريد 
والنقابيني. فهو زاهد باملناصب والسلطة، وجّل ما يريده هو 
استمرارية نهج والده الشهيد«. ويلفت إىل أن ما ُسّرب عن 
دعوة 200 شخصّية هو رقٌم مبالغ فيه كثريًا. من مّتت دعوتهم 
اللقاءات اليت كانت ممتازة واليت ستستمر حتى  شاركوا يف 
نهاية األسبوع«، نافيًا أن يكون مفيت املناطق قد اعتذروا عن 
عدم املشاركة باستثناء واحد أو اثنني، على أن يكون برنامج 

اللقاء معهم اجلمعة«.
وعن اخلطوة الثانية بعد لقاءات قربص، ال يزال »الشيخ بهاء« 
لكن  الرنكا.  نتائج  إليه  ستؤول  ما  خياراته يف ضوء  يدرس 
ذكرى  إلحياء  واشنطن  التالي سيكون يف  ظهوره  أّن  املؤّكد 
والده يف مركز كينيدي الثقايف، تلبية لدعوة سيناتور أمريكي 
بالتعاون مع  الذكرى  العامل إلحياء  لـ 300 شخصية من دول 
مركز رفيق احلريري للشرق األوسط التابع للمجلس األطلنطي 

)أسسه بهاء(.

بهاء الحريري
رفيق  للرئيس  البكر  االبن  أفكار  بنات  كّلها  ليست  هذه 
احلريري، وإمنا - حبسب العارفني - من »النظريات« اليت أقنعه 
بها الفريق االستشاري اجلديد الذي ُييط به بعدما نفض يديه 
من فريقه الذي خاض به االنتخابات النيابّية واتهمه باختلس 
أمواله. فيما يؤكد هؤالء أن هلم يف ذمة »ابن الرئيس الشهيد« 
حسابات مل ُيسّددها، وبقيت ُمسّجلة على »لوح الثلج«. علمًا 
املعروف  الرجل  علقة  تنتهي  اليت  األوىل  املّرة  ليست  أّنها 
بشخصّيته املتقّلبة مع فريقه باتهامات ودعاوى قضائية متامًا 
كما حصل مع رئيس بلدية بريوت مجال عيتاني ومجيل بريم.

إذًا، طار فريق االنتخابات النيابّية وحّطت بداًل منه مجاعة جديدة 
أشبه بـ«خلطة فسيفسائية«. إذ ال فكر أو تاريخ واحد جيمعهم 
حتت مظّلة »أبو رفيق«. حاليًا، يرتّدد أّن الدائرة اللصيقة به 
تضّم: مدعي عام التمييز السابق القاضي حامت ماضي، رئيس 
املستقّلة  الوطنّية  احلركة  رئيس  إده،  روجيه  السلم  حزب 
فادي اخلري )ترأس الئحة دعمها بهاء احلريري يف االنتخابات 
األخرية يف املنية(، رئيس احلراك املدني الدميوقراطي هاني 
مراد، أمحد اليمن )مستقبلي سابق(، إضافة إىل مستشاٍر يعد 
مغمورة  دكان، وشخصيات  جورج  هو  اآلن  حتى  نسبيًا  بعيدًا 
اليت دعمها يف االنتخابات. وفيما ترّدد أن بني هؤالء احملامي 

ألكسندر جّنار ينفي األخري أي علقة له باحلريري.
احلريري،  على  سطوته  الفريق  هلذا  أن  العارفون  يؤكده  ما 
وأنه بات يأكل من حصة الفريق األساسي الذي أنشأ »صوت 
بريوت إنرتناشيونال«، ولكن من دون أن يؤّثر على األصابع 
السلطة  وعلى  ماهر،  جريي  ملستشاره  األمنية   - السياسّية 
ظهوره  بإخراج  تتكّفل  اليت  سبعة  أبو  حسناء  لزوجته  امُلطلقة 

اإلعلمي وعلقاته العاّمة.
أنهى صاحب شركة »االستثمارات العقارّية القابضة« خماض 
تشكيل الفريق، وانتقل إىل قربص. من هناك، قّرر أن يقود 
كنبة  على  جيلس  والده.  جنازة  يف  خاطبهم  الذين  »القْوم« 
»دارته  تؤم  اليت  »الوفود«  آراء  إىل  بهدوء  يستمع  رمادّية 
حكومة  رئيس  وكأنه  يوحي  مبا  برأسه،  ويومئ  القربصّية« 
بل  وناسه«،  بني«أهله  ليكون  بريوت  إىل  يتوّجه  مل  منفى. 
بيارتة بطائرته صباحًا إىل الرنكا وُيعيدهم  »يشحن«  أن  قّرر 
إىل بريوت مساء اليوم نفسه. امللياردير الذي تنامت ثروته 
بعد العام 2018، ال يتوّقف كثريًا عند تفاصيل فواتري الفنادق 
الفخمة وحجوزات الطائرات. وال يعري اهتمامًا للنتقادات اليت 
إال  أو ضريح والده  بأنه مل يزر مدينته  يأخذها عليه خصومه 
مرة واحدة انتهت بإشكال دموي. إذ إن »عذره معه«: التهديد 
األمين. إذ »ال جيوز أن ُيغامر حبياته إال بعد أن يتلّقى ضوءًا 
يقول  ما  وفق  أمنه خبري«،  بأن  األمنية  املرجعيات  من  أخضر 
فادي اخلري لـ«األخبار«، مشريًا إىل أّن »احلريري سيعود يف 

النهاية«.
ميلك »الشيخ بهاء« رؤيته يف الّتعامل مع »غربته«. يف قرارة 
نفسه، يريد أن ُيكّرر جتربة »الشيخ رفيق«. رجل أعمال كان 
بعيدًا من لبنان يط يف زيارات قليلة بعيدًا من األنظار يف 
فندق »الربيستول«، وجٌه سياسي غري معروف امللمح، و«أياٍد 
بيضاء« ُتعّلم وُتساعد من خلف الستار. وياول قدر اإلمكان 
االبتعاد عن تقليد شقيقه، ولو أّنه يعيش »عقدة سعد« الذي 
أبعده بني يوم وليلة سعودية - فرنسّية عن »عرش قريطم« 
عام 2005. هي »حق« إرث الزعامة الذي ُحرم منه ورأى يف 
اعتكاف شقيقه األصغر فرصًة السرتجاعه. مع ذلك، ال يبدو 
البساط  على سحب  قادر  أشقائه  بني  ثراء  األكثر  الرجل  أّن 
من حتت أقدام سعد، ولو كان هذا األخري بعيدًا من البساط 

حنو ثلثة أشهر مّرت على إجناز ملف ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، 
مل تنعكس تسريعًا لإلجراءات اللوجستية ملباشرة لبنان استكشافاته 
البرتولية، وسط حديث عن احتمال أن يكون لبنان قد أكل »ضربًا« 
نتيجة تسّرعه، وعدم ربط املوافقة على الرتسيم برفع واضح للحصار 
الكهربائي، والوثوق بالوعود األمريكية، من دون ضمانات بتسريع 

استجرار الغاز املصري والكهرباء األردنية.
»حصار  فرض  استمرار  كانت  لبنان،  بها  ميَن  اليت  اخليبات  ثاني 
الطاقة« عليه بوسائط متعددة. فمنعت الضغوط األمريكية لبنان من 
قبول هبة الفيول اإليراني، ومن املوافقة على هبة فيول روسي، 
رغم أن املشتقات النفطية ال تدخل ضمن العقوبات املفروضة على 

موسكو.
استمرار  متابعة  مصادر  فيه  ترى  ما  يف  يتصل  اخليبات  ثالث 
املياه  إىل  والغاز  النفط  عن  التنقيب  شركات  على  »الفيتو« 
الرتاخيص  دورة  متديد  جرى  املاضي،  الصيف  فخلل  اللبنانية. 
حزيران  حتى  التوالي  على  الثالثة  للمرة  اصًل(  )املمّددة  الثانية 
تلزيم  املهتمة مبناقصة  الشركات  دفاتر شروط  2023، الستقبال 
البلوكات اللبنانية غري امللزمة سابقًا، وحتديدًا البلوكات املوجودة 
قبالة بريوت والبلوكني 8 و10 اجلنوبيني اللذين أصبحا خارج دائرة 
النزاع مع العدو اإلسرائيلي. وإذا كانت الشركات سابقًا متتنع عن 
التقدم إىل مباراة التلزيم بسبب النزاع الذي كان قائما جنوبًا، مل 
يغرّي إجناز الرتسيم شيئًا، إذ واصلت الشركات املهتمة االحتجاب 
عن االنضمام إىل دورة الرتاخيص »اللبنانية«. فيما تتوافد طلبات 
االنضمام إىل دورة الرتاخيص الرابعة اليت أطلقها العدو اإلسرائيلي 
منذ حوالي 3 أسابيع يف البلوكات املوجودة ضمن منطقة الـ 1430 

كلم اليت انتهى النزاع حوهلا مع لبنان.
مصادر يف هيئة إدارة قطاع البرتول تعيد هذا االمتناع اىل »ترتيبات 
وأسباب لوجستية« تتعلق بالشركات اليت مل تكّون بعد فكرة واضحة 
من  مزيد  تأمني  وتنتظر  البحري،  الرتسيم  اتفاقية  مستقبل  حول 
االستقرار يف املنطقة، فضًل عن النتائج السلبية يف البلوك الرقم 

4، ما يدفع الشركات إىل انتظار نتائج البلوكات األخرى.
مصدر آخر يف اهليئة نفسها، ُيرّبر لـ«األخبار« »االنقطاع « مبسألتني. 
من جهة، تنتظر الشركات إنهاء شركة »توتال«، امللتزمة البلوك 
الكميات،  وتقدير  احملتمل  قانا«  »حقل  يف  استكشافاتها   ،9
كي تبين تصورها حول طبيعة ما حتتويه املنطقة، ما ُيساعد يف 
جذب الشركات. هذا يعين استمرار وزارة الطاقة يف متديد دورة 
الرتاخيص إىل ما شاء اهلل. ومن جهة أخرى، تنتظر الشركات »هدوء 
فقدان  إىل  العاملية  الطاقة  أزمة  أدت  بعدما  االستكشاف«  سوق 
بواخر احلفر والتنقيب نظرًا إىل وجود التزامات لدى شركاتها يف 

أماكن أخرى.
املشكلة نفسها ُتعانيها شركة »توتال« أصًل. يف تقدير مصادر 
الوفاء  عن  الشركة  تأخر  أّن  الطاقة  وزارة  يف  وأخرى  اهليئة 
وإمنا  تهّربها،  إىل  يعود  ال  »حفارة«  استقدام  لناحية  بالتزاماتها 
لعدم استطاعتها حجز »باخرة حفر«، فيما أقرب موعد متوّقع للحجز 
يوضح يف  املصدر  أن  غري  احلالي!  العام  نهاية  من  أقرب  ليس 
السياق أن الشركة الفرنسية لن تنتظر لغاية تلك املدة حتى تبدأ 
نشاطها، مؤكدًا أن اهليئة »أبلغت باستقدام توتال باخرة مسح بيئي 
للعمل ضمن البلوك 9«. وعلمت »األخبار« أن الباخرة سبق هلا أن 
أجرت مسحًا بيئيًا للبلوك الرقم 4 قبل سنوات، فيما املوعد املتوقع 
لوصوهلا إىل بريوت هو األسبوع الثاني من شهر شباط املقبل«. 
مع ذلك، ليس هناك من ضمانات قط إلجبار »توتال« على االلتزام 
بتعهداتها، لعدم تعديل بنود االتفاق اللبناني معها من ناحية، ومن 
ناحية أخرى لتمّتعها بقرار صادر عن احلكومة اللبنانية بتمديد أعماهلا 

لغاية العام 2025.
  ال شركات بعد تمديد دورة الرتاخيص الثانية

البحر، كان  اللبنانية يف  رغم ذلك، مثة تقديرات واعدة للثروات 
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  إليها  تطّرق  من  آخر 
أرقام  اهلل يف خطابه أول من أمس. يبين نصر اهلل مواقفه على 
و«تقديرات مبدئية« للثروة ميلكها احلزب وآخرون. عمليًا، أمجعت 
زمنية  مراحل  على  املنّفذ  األبعاد  وثلثي  الثنائي  املسح  بيانات 
متباعدة للمنطقة االقتصادية اخلالصة اليت تبلغ مساحتها 22 ألفًا 
الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليون   25 وجود  مربعًا،  كيلومرتًا  و730 
 »Spectrum« يف الركن اجلنوبي الغربي وحده، فيما قدرت شركة
املسؤولة عن إجراء عمليات املسح للرقع اللبنانية، احتياطيات الغاز 
األوفشور بني 12 و25 تريليون قدم مكعب، أو حنو 20 تريليون 
قدم مكعب، بقدرة إنتاج سنوي وسطي حبدود 8.2 مليارات دوالر، 
واملعدل ذاته بالنسبة إىل النفط حبدود 4.5 مليارات دوالر يف حال 
املعدالت  إمنا  احلالية،  األسعار  باالستخراج من دون حساب  البدء 
معلومات  »إدارة  تقديرات  ذهبت  بينما  العاملي،  للسعر  الوسطية 
إىل  لبنان  يف  الغاز  احتياطيات  قيمة  حيال  األمريكية«،  الطاقة 
حدود 164 مليار دوالر للفرتة املمتدة بني عاَمي 2020 و2039، 
فيما النفط الذي يتوقع وجوده ضمن البلوكات بنسب متفاوتة، 
تبلغ حدود تقديراته ما نسبته 90 مليار دوالر للفرتة ذاتها، بإمجالي 

احتياطيات ترتاوح بني 440 و675 مليون برميل.

»الرتسيم البحري«
 لبنان ممنوع من احلفر؟

عبد اهلل قمح
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حرصت »اجلماعات اليهودية«، يف نهاية القرن الثامن عشر، على 
إنشاء أجهزة استخبارات قوية، بعد االرتفاع امللحوظ يف نسبة قدوم 

املهاجرين الصهاينة إىل أرض فلسطني.

مقدمة:
حتظى »أجهزة االستخبارات« يف كل دول العامل مبكانة خاصة داخل 
دوائر صنع القرار، يكاد ال ينافسها فيها أحد. وهي تتمتع بسلطات 
على حصة  األحيان  معظم  حامسة، وحتصل يف  وبتأثريات  نافذة، 
االهتمام  وهذا  التشغيلية.  وإمكاناتها  الدول  موازنات  من  األسد 
املهم  بل بسبب دورها  فراغ،  يأتي من  األجهزة ال  بتلك  الفائق 
واحملوري يف محاية أمن الدول، واحملافظة على مصاحلها، باإلضافة 
العسكرية  األعمال  إلدارة  التخطيط،  عمليات  يف  مساهمتها  إىل 
والسياسية واالقتصادية وتنظيمها، وال سيما يف أوقات احلروب 
واألزمات. ويف أحيان كثرية تكون االستخبارات ركنًا أساسيًا يف 

صناعة القرارات احلامسة واملفصلية يف تاريخ الدول.
االستخبارات  أجهزة  ُتولي  اليت  الدول  أكثر  من  »إسرائيل«  ُتَعّد 
التابعة هلا عناية خاصة، وخصوصًا أنها تعيش يف أزمات متتالية، 
على  تشعر  وهي  من صعيد،  أكثر  ونزاعات، يف  حروبًا  وختوض 
ذلك  من  أكثر  ورمبا  واستقرارها،  أمنها  دة يف  مهدَّ بأنها  الدوام 
يف وجودها. وهذا االهتمام مّكن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 
من التفّوق على كثري من مثيالتها حول العامل، وحتديدًا يف منطقة 
الشرق األوسط، اليت ُتَعّد من أكثر الساحات اشتعااًل على صعيد 

احلرب االستخبارية.
يتعلق  فيما  وملحوظ،  نوعي  تغرّي  طرأ  األخرية،  األعوام  لكن، يف 
بعمل أجهزة استخبارات بعض الدول واجلماعات يف املنطقة، وال 
تواجهه  باتت  واليت  اإلسرائيلي،  للمشروع  املناهضة  تلك  سيما 
بكفاءة عالية يف الساحة اليت كانت ُتَعّد ملكًا حصريًا له، وأصبحنا 
الدول  أجهزة استخبارات تلك  نرى ونسمع جناحات كبرية حتققها 
والفشل  اإلخفاق  من  مزيدًا  بالضرورة  يعين  ما  وهو  واجلماعات، 

ألجهزة استخبارات العدو.
وحنن، بدورنا، سنشري بشيء من التفصيل إىل املنظومة االستخبارية 
يف الكيان الصهيوني، ليس من أجل تروجيها طبعًا، وإمنا من أجل 
ملواجهتها،  الالزمة  االحتياطات  وأخذ  وأدواتها،  أساليبها  معرفة 

والتصّدي هلا، كّل حبسب إمكاناته وقدراته، وحدود مسؤولياته.

أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية
أواًل، النشأة والتأسيس: حرصت »اجلماعات اليهودية«، يف نهاية 
القرن الثامن عشر، على إنشاء أجهزة استخبارات قوية، بعد االرتفاع 
امللحوظ يف نسبة قدوم املهاجرين الصهاينة إىل أرض فلسطني، 
حبيث مت االعتماد منذ ذلك احلني، حتى عام 1948، على منظمتني 

استخباريّتني رئيستني.
كانت األوىل حتت مسمى »الشعبة السياسية للوكالة اليهودية«، 
وُعنيت مبتابعة عالقات الفلسطينيني بالبلدان اجملاورة ومراقبتها، 
العامل،  العظمى حول  العربية والدول  الدول  العالقات بني  وحجم 
العربية، واليت ميكن  الدول  الداخلية يف  التطورات  باإلضافة إىل 
أن يكون هلا انعكاسات على األوضاع يف األراضي الفلسطينية يف 

ذلك الوقت.
املعلومات ملنظمة  »هيئة  باسم  ُعرفت  الثانية، واليت  املنظمة  أّما 
اهلاغاناه العسكرية«، وشّكلت فيما بعُد النواة األوىل جليش االحتالل 
واملواطنني  الداخلية،  اجلبهة  على  نشاطها  فرّكزت  الصهيوني، 
الفلسطينيني، باإلضافة إىل جنود اجليش الربيطاني. وعملت على 
جتنيد متطوعني ومتعاونني، من أجل القيام مبهّمات مجع املعلومات، 
اليت ساعدت على ترسيخ قواعد املشروع الصهيوني يف األراضي 

الفلسطينية.
وملواكبة   ،1948 عام  حرب  أثناء  يف  والتحديث:  التطوير  ثانيًا، 
كثري من املتغرّيات اليت طرأت نتيجة توسع املواجهة وانتقاهلا إىل 
ُبعد إقليمي، مت تشكيل عدد من األجسام اجلديدة داخل املنظومة 
االستخبارية اإلسرائيلية، حبيث حّلت مكان اجلهازين القدميني املشار 
إليهما آنفًا. أحد هذه األجسام كان ُيسمى »خدمات االستخبارات يف 
ُأطلق عليه  التالي إىل ما  العام  اجليش اإلسرائيلي«، وحتّول يف 
باسم  اآلن  ُيعرف  بات  ما  وهو  العسكرية«،  االستخبارات  »شعبة 

جهاز االستخبارات العسكرية »أمان ».
االستخباري يف  للعمل  السياسي  »القسم  الثاني فهو  أّما اجلسم 
على  االستخبارات  أجهزة  أشهر  أحد  اآلن  ُيَعّد  والذي  اخلارج«، 

مستوى العامل، وهو جهاز »املوساد«.
جسم ثالث مت استحداثه يف تلك الفرتة، هو »قسم خدمة املعلومات 
الداخلي،  األمن  شؤون  مبعاجلة  ُيعنى  كان  والذي  الداخلية«، 
تسيطر  كانت  اليت  املناطق  داخل  واملصاعب،  األخطار  ومواجهة 
إىل  بعد  فيما  القسم  هذا  وحتّول  الصهيونية،  العصابات  عليها 

»جهاز األمن العام«، املعروف اختصارًا بـ«الشاباك«.
متلك  اإلسرائيلية«:  »االستخبارات  ألجهزة  احلالي  الشكل  ثالثًا، 
بقدرات  تتمتع  اليت  االستخبارات  أجهزة  من  عددًا  »إسرائيل« 
وإمكانات كبرية، واليت، على رغم تعّرضها لكثري من اإلخفاقات، 
وال سيما يف األعوام األخرية، فإنها تبقى جزءًا أساسيًا من منظومة 
اختاذ القرار يف الكيان الصهيوني، وصاحبة اليد الطوىل يف حتديد 
الداخلية  امللفات  من  عدد  جتاه  اإلسرائيلية،  السياسات  شكل 

أجهزة االستخبارات يف »إسرائيل«.. ما بني الوهم واألسطورة
أحمد عبد الرحمن

واخلارجية.
شبكات  اإلقليم..  يف  تستعر  االستخبارات«  »حرب  أيضًا:  اقرأ 

ُتفّكك وأذرع ُتقَطع )2/1( 

1- جهاز األمن العام »الشاباك«:
أجهزة  أكثر  من  واحد  أنه  على   « »الشاباك  جهاز  إىل  ُينظر 
االستخبارات حضورًا وتأثريًا، على مستوى عملية صنع القرار يف 
تأثريًا طاغيًا،  الكيان الصهيوني، سياسيًا وعسكريًا، حبيث ميلك 

مقارنة مبا مياثله من أجهزة االستخبارات األخرى.
وحاز هذا اجلهاز تلك »املكانَة الرفيعة«، كونه ُيعنى مبهّمات حّساسة 
ومعّقدة على صعيد حفظ األمن الداخلي للكيان الصهيوني، والذي 

يتعرض على الدوام لتهديدات وخماطر مّجة.
ومن املهّمات األساسية اليت خيتص بها محاية »الدولة« من أي 
أخطار تهددها على املستوى الداخلي، سواء كانت هذه األخطار من 
داخل »اجملتمع الصهيوني«، أو من خارجه، على مستوى الصراع 
السياسية  الشخصيات  لكبار  احلماية  وتوفري  الفلسطينيني،  مع 
التهديدات احملتملة وطريقة  التوصيات بشأن  والعسكرية، ورفع 
التعامل معها، وإحباط اهلجمات اليت ميكن أن تشكل تهديدًا للجبهة 
الداخلية الصهيونية، واإلشراف على عمليات التحقيق مع املعتقلني 

الفلسطينيني... إخل.
اجلهاز،  قائد  من  تبدأ  إذ  اهلرمي،  بالشكل  اجلهاز  هيكلية  ومتتاز 
ويكون غالبًا برتبة لواء أو عميد، وصواًل إىل القاعدة، اليت تضم 
احملققني وضباط املناطق وخرباء يف علَمي النفس واالجتماع وأمن 

املعلومات.
ويتضمن »الشاباك« عددًا من األقسام، منها:

وترتّكز  اجلهاز.  أقسام  أكرب  وهو  »العربية«:  الشؤون  قسم   -
مثل  »إسرائيل«،  تواجه  اليت  »التهديدات«  اكتشاف  مهّماته يف 
األمنية.  املنظومة  تهدد  اليت  واالخرتاقات  الفدائية،  العمليات 
وُتناط به عمليات اإلسقاط والتجنيد للعمالء واجلواسيس، باإلضافة 
تقوم  واليت  اخلاصة«،  »القوات  املستعربني،  حيازته وحدات  إىل 
األحيان،  بعض  يف  الفلسطينية  املناطق  داخل  جتسس  بعمليات 
حبق  االغتيال  أو  االعتقال  عمليات  بتنفيذ  أخرى،  أحيانًا  وتقوم، 

املقاومني الفلسطينيني.
- قسم الشؤون »غري العربية«: خيتص هذا القسم بإحباط عمليات 
التجسس ومنع العمليات السرية. ويقوم مبراقبة سفارات الدول 
األجنبية العاملة يف »إسرائيل«، والتجسس عليها، وعلى البعثات 

الدبلوماسية العاملة فيها. 
- قسم »التحقيقات«: هذا القسم هو من أهم األقسام يف جهاز 
مع  التحقيق  بعمليات  مباشرة،  بصورة  وخيتص،  »الشاباك«، 
عنيفة  أساليب  استخدامه  عنه  وُيعرف  الفلسطينيني،  املعتقلني 
تنايف املعايري الدولية، وأّدت يف كثري من األحيان إىل استشهاد 

عدد من املعتقلني. 
- القسم »التكنولوجي«: هو مسؤول عن تطوير الوسائل التكنولوجية 
إىل  اهلادفة  املعلومات  جبمع  ختتص  واليت  وتشغيلها،  والتقنية 
إحباط عمليات حمتملة، أو مراقبة أهداف معينة من أجل استهدافها، 

يف حال صدور قرار بذلك من اجلهات العليا.
- دائرة األمن احلماية: ُتعنى هذه الدائرة حبماية املؤسسات والدوائر 
احلكومية، واملصاحل احليوية يف الكيان، باإلضافة إىل توفري محاية 

خاصة لكل املسؤولني والقيادات السياسية والعسكرية.
التجسس  اليهودية«: ختتص مبكافحة عمليات  »الشؤون  - دائرة 
اليت تستهدف »إسرائيل«، وخصوصًا يف أوساط اليهود القادمني 
القادمني  اليهود  على  جهودها  معظم  الدائرة  وترّكز  اخلارج،  من 

من روسيا.

2- مؤسسة االستخبارات واملهمات الخاصة »املوساد«:
ُيَعّد »املوساد« مبثابة املؤسسة املركزية يف منظومة االستخبارات 
اإلسرائيلية على املستوى اخلارجي، وهو أحد أهم أركان املنظومة 
مليار  السنوية حنو 2.5  موازنته  تبلغ  إذ  »إسرائيل«،  األمنية يف 
موظف،  آالف   7 من  أكثر  مستمرة،  بصورة  فيه،  وخيدم  دوالر، 
اختالف  على  والبيانات،  املعلومات  جبمع  أساسية  بدرجة  وُيعنى 
باإلضافة  مدنية،  أو  عسكرية  أو  سياسية  كانت  سواء  نوعياتها، 
إىل تنفيذه عددًا من املهّمات اخلاصة خارج حدود »الدولة«، واليت 
ميكن أن تصل إىل عمليات اغتيال أو اختطاف، أو عمليات ختريبية 

تستهدف منشآت حيوية وحّساسة َتْتَبع دواًل ومجاعات »معادية«.
ويتوىل اجلهاز تنفيذ كثري من املهّمات، منها: 

سواء  االسرتاتيجي،  الطابع  ذات  االستخبارية  املعلومات  مجع   *
السياسية أو العسكرية.

* املنع واإلحباط ألي عمليات فدائية، قد تنفذها دول أو مجاعات 
معادية للكيان الصهيوني، ضد أهداف إسرائيلية يف اخلارج، مثل 
السفارات والقنصليات، والكنس اليهودية، والشركات واملصاحل 

األخرى.
أسلحة  على  احلصول  اإلقليمية  الدول  بعض  حماوالت  إحباط   *
والكيميائية،  النووية  كاألسلحة  وإجهاضها،  للتوازنات،  كاسرة 

والصواريخ الباليستية.
* تطوير عالقات الكيان الصهيوني بالدول األجنبية ومتتينها، وال 
سيما الكربى منها، وإقامة عالقات سرية تساعد على تأمني الدعم 

للكيان، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. 
* تطويع كل اإلمكانات املادية واللوجستية، من أجل جلب أكرب عدد 
ممكن من اليهود إىل »إسرائيل »، والضغط عرب خمتلف الوسائل 
على  واملساعدة  األمر،  هذا  لتسهيل  األجنبية  الدول  بعض  على 
إىل  اللجوء  يتم  عندما  وخصوصًا  عليه،  الشرعية  الصفة  إضفاء 

عمليات التهريب عرب احلدود.
ويضم جهاز »املوساد« عددًا كبريًا من األقسام، نشري إىل أكثرها 

أهمية:
- قسم مجع املعلومات: ترتكز مهمة هذا القسم يف مجع املعلومات 
املطلوبة  االستنتاجات  ووضع  وحتليلها،  تصنيفها  ثم  السرية، 

قياسًا على الغرض املراد حتقيقه من ورائها.
نائُب  العمليات: يتوىل قيادة هذا القسم بسبب أهميته  - قسم 
بالعمليات  اخلاصة  اخلطط  بوضع  يقوم  حبيث  اجلهاز،  رئيس 
التخريبية يف الدول »املعادية« وتنفيذها، باإلضافة إىل عمليات 

االغتيال واالختطاف من خارج احلدود.
اإلعالم،  وسائل  القسم  هذا  يستخدم  النفسية:  احلرب  قسم   -
واإلرهاب  القوة،  واستعراض  واإلشاعات،  أنواعها،  خمتلف  يف 
صفوف  يف  والبلبلة  الفوضى  من  حالة  خلق  أجل  من  النفسي، 
»العدو«، وترجيح وجهة نظر على أخرى، على حنو يصّب يف مصلحة 

»دولة« الكيان. 
هذا  يقوم  »الصديقة«:  االستخبارات  أجهزة  مع  التنسيق  قسم 
القسم بتبادل املعلومات السرية مع أجهزة االستخبارات الصديقة، 
سواء على مستوى اإلقليم او العامل، وقد تعزز عمل هذا القسم 
بعد التوقيع على اتفاقية »أبراهام« بني العدو الصهيوني وعدة 

دول عربية يف أيلول/سبتمرب 2020.

3- جهاز االستخبارات العسكرية »أمان«:
االحتالل  جيش  أركان  هيئَة  مباشرة،  بصورة  اجلهاز،  هذا  يتبع 
اإلسرائيلي، وُيَعّد من أكرب األجهزة االستخبارية وأضخمها وأكثرها 
تكلفة ملوازنة »الدولة«. وحبسب القانون اإلسرائيلي، فإن جهاز 
»أمان« مسؤول، بصورة أساسية، عن تزويد احلكومة الصهيونية 
صياغة  تتم  أساسها  على  واليت  االسرتاتيجية،  بالتقييمات 
مع  الصراع  على صعيد  وال سيما  لـ«الدولة«،  العامة  السياسات 
الدول اإلقليمية »املعادية«، باإلضافة إىل تقديم إنذارات ساخنة 
وعاجلة من إمكان شن حرب أو عمل عسكري ضد »إسرائيل«، أو 

أّي من مصاحلها يف اخلارج.
تقديرًا  اجلهاز  يقدم  والسياسي،  العسكري  املستويني  وعلى 
عسكريًا فوريًا من أجل أمن »الدولة«، واألمن الوقائي يف »اجليش« 
هًا إىل مجيع أقسام االستخبارات األخرى  اإلسرائيلي، كما ُيَعّد موجَّ
يف الكيان الصهيوني. ويعتمد هذا اجلهاز، يف تنفيذ مهّماته، على 
التقنيات التكنولوجية املتقدمة يف درجة أوىل، إىل جانب املصادر 

البشرية »العمالء واجلواسيس«.
جتميع  قسم  هي:  أقسام،  جمموعة  من  »أمان«  جهاز  يتكّون 
املعلومات؛ قسم االتصاالت اخلارجية؛ قسم الرقابة واالستخبارات 
البحرية؛  االستخبارات  قسم  الربية؛  االستخبارات  قسم  القتالية؛ 
قسم االستخبارات اجلوية؛ قسم إعالمي خاص بالصحافيني األجانب 

العاملني يف »إسرائيل«.
كما يضّم اجلهاز عدة وحدات، مثل: وحدة االستخبارات املعروفة، 
باسم »ملدان«، والتابعة لسالح اجلو؛ وحدة االستخبارات واملالحة 
االستخبارية، »مدان«، والتابعة لسالح البحرية؛ وحدة االستخبارات 
يف القيادات الشمالية والوسطى واجلنوبية؛ وحدة االستخبارات يف 
العسكرية؛  الرقابة  النفسية؛ وحدة  الداخلية؛ وحدة احلرب  اجلبهة 
الوحدة 8200؛ الوحدة 9990؛ الوحدة 504 اخلاصة بتجنيد العمالء؛ 
وحدة »السايرب«؛ وحدة اخلرائط؛ وحدة »هتصاب« اخلاصة بالتنبؤ 
وحدة  البشري؛  واألمن  االستخبارات  وحدة  االستخبارات؛  بشأن 

البحث العلمي؛ وحدة أمن املعلومات.
هناك  أعاله،  املذكورة  الثالثة  االستخبارية  األجهزة  إىل  باإلضافة 

عدة أجهزة أخرى، لكنها أصغر حجمًا وأقل أهمية، وهي:

مركز األبحاث السياسية »مماد«:
هو تابع لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية، وخيتص بوضع تقدير موقف 
للجانب السياسي فقط، بناًء على ما حيدث عليه من معلومات أمنية 
واستخبارية وسياسية، من املكاتب والقنصليات التابعة للخارجية 
الصهيونية يف خمتلف دول العامل. كما يضّم املركز جهازًا يسمى 
أدوارهّن  إذ تتشابه  النساء،  يتكون معظم موظفيه من  »كمان«، 
مع تلك اليت تنفذها عميالت »املوساد«، مع فارق أساسي، وهو 
أن العامالت يف »كمان« هّن من عامل السياسة، وحيملن صفات 
سياسيني  مبسؤولني  واسعة  عالقات  شبكة  وميلكن  دبلوماسية، 

وعسكريني وأمنيني ودبلوماسيني يف معظم دول العامل.

استخبارات الشرطة اإلسرائيلية:
هو جهاز استخبارات فّعال ونشط، ويرتكز دوره يف مجع املعلومات، 
وتنفيذ املهّمات اخلاصة، والبحث والتحليل، وإحباط أي نشاطات 

»معادية«، واحملافظة على األمن العام يف »الدولة«.

املخابرات الجوية والبحرية:
عملهما  ويتمحور  التخصص،  عاليا  لكنهما  جهازان صغريان،  هما 
حصرًا،  والبحرية  اجلوية  اجملاالت  ختص  اليت  املواضيع  حول 
ويساهمان يف تقديم تصور شامل وواضح جململ التحديات اليت 

تواجه »الدولة«، انطالقًا من موقعيهما.
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إخفاقات وانتكاسات:
املتخصصة،  »االستخبارية«  األجهزة  هذه  كل  رغم  على  لكن، 
واليت متتلك إمكانات هائلة، وحتظى بدعم كامل من سائر أجهزة 
عشرات  مدار  على  ُنسجت  اليت  األساطري  رغم  وعلى  »الدولة«، 
األعوام، بشأن بطوالتها اخلارقة، وعملياتها اجلريئة، فإنها ُأصيبت 
األمنية،  عملياتها  متعّددة، وفشل كبري يف كثري من  بانتكاسات 
سواء اخلاصة جبمع املعلومات، أو تلك اهلادفة إىل تنفيذ عمليات 

اغتيال وختريب.
وهذا ما أقر به كثري من القادة الصهاينة، على غرار العقيد أوري 
الفور يف كتابه »الصفوة«، ومفاده أن جمموعة من عمليات هذه 
األجهزة باءت بالفشل، وخصوصًا تلك العمليات اليت جرت أحداثها يف 
بعض الدول العربية. وهذا الفشل حتدثت عنه صحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية الشهرية، عندما قالت إن »جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
)املوساد( مشهور عامليًا جبرأته، لكنه يف األعوام األخرية مّر يف 
واإلخفاق«. وسنعّرج  الفشل  فرتة عصيبة، شهد فيها كثريًا من 

فيما يلي على أشهر إخفاقات أجهزة االستخبارات الصهيونية.
حاولت  املاضي،  القرن  عام 1954 من  »الفون«: يف  1ـ فضيحة 
االستخبارات اإلسرائيلية القيام بعمليات تفجري ضد أهداف مصرية 
احلرب  وزير  وكان  املصرية.  األراضي  يف  وبريطانية  وأمريكية 
العملية  على  اإلشراف  يتوىل  الفون،  بنحاس  آنذاك،  اإلسرائيلي 
بنفسه، وُسيت هذه العملية »سوزانا«، وكانت تهدف إىل خلط 
آمنة،  غري  مصر  يف  األوضاع  بأن  تشي  بلبلة  وإحداث  األوراق، 
فلسطني  إىل  اهلجرة  إىل  ودفعهم  املصريني،  اليهود  وختويف 
احملتلة، إاّل أن االستخبارات املصرية اكتشفت األمر قبل وقوعه، 
األمر الذي عّرض الصهاينة حلرج شديد أمام حلفائهم األمريكيني 

واإلنكليز. 
2ـ  عملية »عمود النور«: جرت هذه العملية يف إّبان حرب االستنزاف، 
الواردة  التعليمات  معرفة  الصهيونية  االستخبارات  أرادت  حبيث 
من القيادة املصرية يف القاهرة، إىل وحدات اجليش الثالث يف 
السويس، فقامت بتنفيذ عملية استخبارية معّقدة، بواسطة إحدى 
جمموعات »الوحدة 8200«، التابعة جلهاز االستخبارات العسكرية، 
»أمان«، حبيث قامت بسرقة »عمود كهرباء«، موجود يف الطريق 
مشابهًا،  عمودًا  مكانه  وزرعت  والسويس،  القاهرة  بني  الواصلة 
لكنه مليء بأجهزة التنصت والرصد السلكية والالسلكية، إاّل أن 
العملية ُمنيت بفشل ذريع، حبيث إن االستخبارات املصرية كانت 
األجهزة  كل  على  واستولت  األوىل،  حلظتها  منذ  العملية  تراقب 

واملعدات.
3ـ الطريق إىل النرويج: أرادت »إسرائيل« االنتقام ملقتل رياضييها 
األحد عشر يف ميونيخ يف عام 1972، فقررت تصفية قادة جمموعة 
»أيلول األسود« اليت نفذت العملية، حبيث سعت الغتيال القيادي 
يف  حينها  موجودًا  كان  الذي  سالمة،  حسن  علي  فتح  حركة  يف 
النرويج، إاّل أن العميلة سيلفيا رافاييل، اليت ُأوكل إليها تنفيذ 
العملية، قامت بقتل شاب مغربي ُيدعى أمحد بوشيخي، كان يعمل 
ناداًل يف أحد املطاعم، بداًل من سالمة، بسبب فشلها يف حتديد 
هويته بدقة، وتسّرعها يف التنفيذ، حبسب جلنة التحقيق اليت ُشكلت 
اإلسرائيلية و5 من مساعديها،  العميلة  اعتقال  العملية. ومت  بعد 

جن 5 أعوام. وُحكمت بالسَّ
4ـ عملية قربص: يف نيسان/أبريل  1991 ، مت اعتقال 4 من عمالء 
املوساد  ) رجلني وامرأتني ( ، يف أثناء حماولتهم زرع أجهزة تنصت 
وجتسس يف السفارة اإليرانية يف قربص، حبيث مت تقدميهم إىل 

احملاكمة، ثم ترحيلهم إىل »إسرائيل«، بعد وساطة أمريكية. 
 5ـ عملية »سايروس«: يف اخلامس والعشرين من أيلول/سبتمرب 
الوزراء  رئيس  من  مباشرة  بأوامر  املوساد،  عمالء  قام   ،1997
رئيس  مشعل،  خالد  اغتيال  مبحاولة  نتنياهو،  بنيامني  حينذاك، 
املكتب السياسي حلركة محاس سابقًا، حبيث مت حقنه مبادة سامة 
يف أثناء سريه يف شارع وصفي التل يف العاصمة األردنية عمان، 
إاّل أن السلطات األردنية، مبساعدة من احلارس الشخصي ملشعل، 
جنحت يف إلقاء القبض على إثنني من عناصر املوساد املتورطني 
يف عملية االغتيال، ومت إرغام نتنياهو بعد تدخل الرئيس األمريكي 
يف ذلك الوقت، بيل كلينتون، على تقديم املصل املضاد للسم 
املستخدم يف العملية. ومت أيضًا إطالق سراح الشيخ الشهيد أمحد 

ياسني، يف مقابل إطالق سراح العميلني اإلسرائيليني.
6ـ عملية »الفشل العظيم«: على رغم أن عمالء »املوساد« جنحوا يف 
اغتيال الشهيد حممود املبحوح، القائد يف حركة محاس، يف دولة 
ت  ُعدَّ العملية  الثاني/يناير 2010، فإن هذه  اإلمارات، يف كانون 
من أفشل العمليات يف تاريخ االستخبارات اإلسرائيلية، كما يقول 
موقع »قضايا مركزية« اإلسرائيلي، الذي أشار إىل أن استخدام 
جوازات سفر مزورة لدول أوروبية، مثل أيرلندا وبريطانيا وأملانيا 
وفرنسا، قاد »إسرائيل« إىل دفع مثن باهظ، وأن املعلومات اليت 
ُنشرت، بشأن أساء القتلة وصورهن، أظهرت بصورة واضحة مدى 

الرتاجع يف أداء جهاز »املوساد«.
تلك  على  تطلق  أحرونوت«  »يديعوت  جعل صحيفة  الرتاجع  وهذا 
العملية لقب »الفشل العظيم«، يف حني وصفها بن كاسبيت، كبري 
احملللني العسكريني يف صحيفة »معاريف«، بأنها استحقت مقعدًا 
متقدمًا يف قائمة أفشل العمليات يف تاريخ األجهزة االستخبارية 

الصهيونية.

الـقضاء اللـبناني: مـوت معـلنأجهزة االستخبارات يف »إسرائيل«.. 
إ. أ
مل  يكن أحد يتوقع أن يطلق القضاء النار على نفسه. ما حيصل، 
السياسية والطائفية  بأبعادها  النكايات احمللية  منذ مدة، يتجاوز 
التنافس املهين. هو إعدام علين للقضاء وضّمه اىل بقية  وحتى 
املسلسل  بدأ   .2019 عام  منذ  بالسقوط  بدأت  اليت  املؤسسات 
بسقوط السلطة السياسية وفقدانها الشرعية الشعبية، حتى بعد 
ليدّمر  املرفأ  انفجار  جاء  ما  وسرعان  األخرية.  النيابية  االنتخابات 
السلطة اإلدارية واألمنية على مرافق الدولة. وبينهما كان السقوط 
املدّوي للقطاع املصريف بشّقيه املالي والنقدي. بقي اللبنانيون 
األمن، وهو متحّقق بفضل جهود  ِرجل واحدة اسها  يقفون على 
القوى العسكرية واألمنية، لكن األساس فيه خشية مجيع اللبنانيني 

من فوضى عارمة تقود اىل حرب أهلية بأشكال جديدة.
النظام  يستخدمها  حيلة  التوافق  كلبنان.  بلد  يف  بديهيات  مّثة 
لتعطيل الدستور، لكنها ليست كذلك طوال الوقت. إذ إن الريبة 
باتت مرّبرة لدى اجلميع. مجهور يرتاب يف ما يقوم به حزب اهلل 
ومقاومته، وآخر يرتاب يف كل ما قامت به احلريرية يف مشروعها 
تقوم  وما  السياسية  الزعامات  يف  يرتاب  ومجهور  االقتصادي، 
اللبنانية. رغم ذلك، يبقى  به للحفاظ على نفوذها داخل القبائل 
التوافق حيلة لتجاوز أزمات معينة. حتى عندما توقفت احلرب األهلية 
وُأقّر اتفاق الطائف، مّتت االستعانة بالتوافق للخروج من األزمة. 
ومبعزل عما إذا كان التوافق حقيقيًا أو ال، إال أنه يعرب عن رغبة يف 
جتاوز املشكلة. والتوافق، هنا، يعين أنه ال ميكن القيام بأمر دون 

أن حيظى مبوافقة غالبية حقيقية يف البالد.
الثالثني املاضية، مل يكن من جمال ليكون لدى  طوال السنوات 
القيام  على  وقادرة  وعادلة  متماسكة  قضائية  سلطة  اللبنانيني 
السياسية  السلطة  طغيان  يف  فقط  يكمن  ال  السبب  مبهامها. 
القائمة، وال حتى يف عناصر التدخل اخلارجي، بل أيضًا بسبب حالة 
اجلنب واجلهل والكسل واالحتيال لدى قسم غري قليل من قضاة 
لبنان، وقدرتهم على التعايش مع السلطات كافة، مبا حيول دون 

قدرة القضاء على معاجلة األمور ذات البعد الوطين.
يف حالة لبنان، الدولة غري املستقلة مهما قال السياديون وغريهم، 
فإّن دور اخلارج أساسي يف عمل مجيع السلطات، لكن ما نشهده 
منذ عام 2005 هو أن هذا الدور حتّول مركزيًا، وجاء الالعب الغربي 
ليثبت نفوذًا وتأثريًا مبا يتجاوز الالعب السوري عندما كان وحيدًا 
بأّن  معتربة  لبنانية  غالبية  قبول  ومنذ  اللبناني.  امللف  إدارة  يف 
لبنان غري مؤّهل ملتابعة التحقيقات يف جرمية اغتيال رفيق احلريري 
وسياسيني آخرين، صار تدّخل اخلارج أمرًا عاديًا، ليس عرب القناصل 
والسفراء فقط، بل أيضًا عرب األدوات القضائية، بعدما زاد نفوذ 

أدواته األمنية والسياسية، مرورًا جبمعّياته غري احلكومية.
مل يتعّلم القضاء اللبناني، وال غريه، من درس احملكمة الدولية. 
سالمة  رياض  مالحقة  ملف  يف  نفسه  األمر  يكّررون  اليوم  وهم 
وشركائه، بفتح الباب أمام قضاء دول ال نعرف عن تارخيها سوى 
االستعمار والقتل ونهب الثروات، وها هو القضاء األوروبي يدرس 
الطريقة األفضل له ملعاجلة ملف حاكم مصرف لبنان، علمًا أنه - كما 
جرى يف ملف اغتيال احلريري - لن يصل إىل غري ما وصل إليه 
التحقيق اللبناني. لكنه سيكّرر اللعبة نفسها اليت أجادها يف ملف 
احلريري، بإغفال كل عناصر االشتباه جبهات أخرى صاحبة مصلحة 
يف اغتيال احلريري، وتغطية تعسف حبق لبنانيني، بينهم مسؤولون 
الذين  اللبنانيني  أربع سنوات، وحبق مئات  أمنّيون احتجزوا عنوة 
أدرجت أساؤهم على لوائح الشهود أو املشتبه فيهم قبل تربئتهم 
عند االنتهاء من وظيفة االتهام. وفوق ذلك كله، ُأحرب اللبنانيون 
على دفع كلفة مالية كبرية لعمل انتهى اىل نتائج مطابقة لتقرير 

أمين أعّده ضابط يف قوى األمن الداخلي.
إخفاء  اىل  سالمة،  ملف  يف  األوروبي،  القضاء  سيعمد  واليوم، 
أوروبيني  أعمال ومال  هوّية شركاء احلاكم من مصرفيني ورجال 
وسيصدر  عربها،  جتري  املالية  العمليات  كانت  أجنبية  ومصارف 
القرار بأن لبنانيًا فاسدًا وحده ارتكب اجلرمية واحتال على النظام 
األوروبي. وفوق ذلك، سيعمد القضاء األوروبي اىل تدفيع لبنان 
األموال  املعنية  األوروبية  احلكومات  تصادر  أن  بعد  أعماله  كلفة 
والعقارات اليت يّتهم سالمة بأنه متّلكها يف عمليات تبييض جرت 

يف أوروبا.
مل يكن هذا كله ليحدث لوال موافقة جسم سياسي لبناني، يضّم 
القضائية،  السلطة  يف  وعاملني  وقضاة  وحقوقيني  رسيني 
يسّهلون عملية تدمري القضاء من بوابة التحقيق يف جرمية تفجري 
املرفأ. وال ميكن ألحد أن يفّسر صدفة أن يستعيد القاضي طارق 
العامة  البيطار عافيته بعد زيارة وفد فرنسي، كان ميكن للنيابة 
املالية أن ترفض جميئه اىل لبنان، وأن تطلب منه إرسال طلبات مبا 
يريده. مع قدوم هؤالء، قّرر البيطار أنه قادر على استئناف عمله، 
طبيعي،  بشكل  بعمله  يقوم  قاضي حتقيق  بوصفه  معهم  واجتمع 
علمًا أنه مّتهم بأنه سّلم الوفد الفرنسي وثائق ومعطيات من ملف 
التحقيقات اللبنانية. إذ إن الفرنسيني، كما تبنّي الحقًا، أبلغوا من 
يهّمهم األمر يف بريوت، أنه يف حال استمرار تعطيل التحقيق يف 
ملف املرفأ، فإّن فرنسا ستعمل على توسيع دائرة التحقيق كما 
هي احلال يف ملف سالمة، وستتوسع يف التحقيقات وتستخدم كل 

املعاهدات الدولية إللزام لبنان بتزويدها ما تريده من معطيات.

القضاء  إعدام  معركة  وحيدًا يف  بطاًل  البيطار  طارق  ليس  عمليًا، 
على  القائمني  األعلى، وكل  القضاء  أعضاء جملس  اللبناني. كل 
النيابة العامة التمييزية، إضافة اىل وزارة العدل وجملس الوزراء، 
يتحّملون مسؤولية نوبة اجلنون اليت تعصف بالبيطار وتدفعه اىل 
ارتكاب أفعال قد تفّجر البالد، حبجة أنه يعرف طريقه اىل العدالة.

بالعودة اىل نظرية التوافق، كان يكفي أن يتذّكر البيطار، ومعه 
أعضاء جملس القضاء األعلى، أن نصف اللبنانيني على األقل، إن 
مل يكن أكثر، يرتابون يف ما يقوم به، وال ثقة هلم يف شخصه، 
ويرفضون التعاون معه. وهذا سبب كاٍف ألن يبادر البيطار من 
التحقيق  متنح  اليت  احللول  إجياد  على  املساعدة  اىل  نفسه  تلقاء 
الثقة املطلوبة، ال الشرعية القانونية والوظيفية فحسب... وهذا 

ما مل حيصل.
مع األسف، مات القضاء اللبناني، وليس معروفًا متى يعلن موعد 
تهّور  نتيجة  غاليًا  الثمن  اللبنانيون  يدفع  أن  اخلشية  لكن  دفنه. 
وتعّنت وسلوك أرعن، ال يعتمدها البيطار وحده، بل أيضًا كثريون 

من أهل احلّل والربط يف البالد.

جلنة  جلسة  على  سيطرا  احلاّدة  والسجاالت  الصراخ  من  ساعتان 
اإلدارة والعدل النيابية أمس، بسبب تداعيات هرطقة طارق البيطار 
القضائية، ما أدى إىل إطاحة اجللسة اليت كان يفرتض أن تبحث 
العدلي على ضوء مالحظات  القضاء  اقرتاح قانون استقاللية  يف 

وزير العدل هنري خوري.
بالنظام، طلب عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حسني احلاج 
حسن الكالم من رئيس اللجنة نائب القوات جورج عدوان. مل يكن 
البحث مبواد القانون وال باملالحظات قد بدأ. وينقل حاضرون أن 
احلاج حسن اعترب »أنه ال ميكن النقاش باستقاللية القضاء يف ظل 
على  تواىل  بعدها  للقانون«.  جتاوزًا  اليت حتمل  البيطار  تصّرفات 
الكالم النواب: قبالن قبالن وحسن عز الدين وملحم خلف، وسّجل 
كٌل موقفه الواضح من القضية، أما مروان محادة فكان رماديًا إىل 

حٍد بعيد.
خليل  أمل علي حسن  نائب حركة  مداخلة  بعد  التوتر يتصاعد  بدأ 
الذي شرح، ملدة نصف ساعة، »ازدواجية معايري« بعض النواب 
ممن يؤيدون عودة البيطار إىل ملف حتقيقات املرفأ، ويعتربون أي 
رفٍض خلطوته تدخاًل بعمل القضاء، يف حني أّنهم احتجّوا من قبل 
أمام مديرية أمن الدولة رفضًا لقرار القاضي زاهر محادة توقيف 
إياهم  مذّكرًا  القوات،  نواب  خليل  حسن  »لطش«  و  نون.  وليم 
عليه مفوض  اّدعى  يوم  القضاء  أمام  املثول  برفض سري جعجع 
احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على خلفية 
يكون  ما  أشبه  البيطار  »إجراء  قائاًل:  واستطرد  الطيونة.  أحداث 
بإعالن األحكام العرفية. ومن الواضح أن البيطار مريض، ويلزمه 
األخرية  عبارته  عائلة«. استفّزت  يزال شابًا ولديه  عالج، فهو ال 
»غري  لكونها  احملضر،  من  شطبها  فطلبت  صليبا،  جناة  النائبة 
الئقة«. ورّد نائب القوات جورج عقيص على خليل بأن »كالمك 
فيه كثري من املغالطات«، فتدّخل عدوان، متمّنيًا على عقيص عدم 
الرد. كما دخل النائب أسامة سعد على خّط السجال، سائاًل خليل 
القوى  القعقور  حليمة  النائبة  ومّحلت  البيطار؟«.  خرق  شو  »قّلي 
السياسية مسؤولية التدّخل بالقضاء منذ سنوات، علمًا أن القعقور 
وعون وخلف ووضاح الصادق ومارك ضو حضروا اجللسة ليسّجلوا 
موقفًا رافضًا لقيام أي عمل يف جملس النواب سوى انتخاب رئيس 
للجمهورية. وهو املوقف الذي يعمد هؤالء إىل تسجيله يف كل جلنة 
ُتعقد يف اجمللس، حتى ولو مل يكونوا أعضاء فيها كجلسة أمس. 
وأنهى نائب حركة أمل غازي زعيرت مشاركته يف اجللسة بعبارة »ما 

بيعرفوا بالقانون وبدهم يتفلسفوا«، قبل أن خيرج غاضبًا.
كان من املفرتض أن تكون جلسة أمس استكمااًل للجلسات املاضية 
اليت حبثت اقرتاح قانون استقاللية القضاء، إال أنها بدأت وانتهت 

من دون التطرق إليه. وأرجئ البحث إىل الثالثاء املقبل.
مواعيد االستجواب

البيطار  طارق  بريوت  مرفأ  تفجري  جرمية  العدلي يف  احملقق  حّدد 
اآلتي:  الّشكل  على  عليهم،  املّدعى  استجواب  جلسات  مواعيد 
الّنائب غازي زعيرت يف 6 شباط املقبل، الّنائب نهاد املشنوق يف 
6 شباط، رئيس احلكومة الّسابق حسان دياب يف 8 شباط، املدير 
العام ألمن الّدولة الّلواء طوني صليبا يف 10 شباط، املدير العام 
الّلواء عباس إبراهيم يف 10 شباط، رئيس اجمللس  لألمن العام 
األعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي يف 13 شباط، عضو اجمللس 
األعلى للجمارك غراسيا القزي يف 13 شباط، العميد الّسابق يف 
الّسابق  املخابرات جودت عويدات يف 15 شباط، مدير املخابرات 
يف اجليش الّلبناني العميد كميل ضاهر يف 15 شباط، قائد اجليش 
السابق جان قهوجي يف 17 شباط، الّنائب العام الّتمييزي القاضي 
غسان عويدات يف 20 شباط، القاضي غسان خوري يف 20 شباط، 
القاضية كارال شواح يف 22 شباط والقاضي جاد معلوف يف 22 

شباط.

البيطار يطيح جلسة »استقاللية القضاء«
ندى أيوب
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www.liverpool.nsw.gov.au/australiaday
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Liverpool Mayor Ned Mannoun, 
Councillors and Staff wish you a 

Mayor Ned Mannoun

The NSW Liberal and Na-
tionals Government have 
fast-tracked the opening of 
applications for the $500 
million Regional and Local 
Roads Repair Program.
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay said Can-
terbury-Bankstown Coun-
cil can now apply earlier for 
their slice of $500 million in 
NSW Government funding 
for urgent road repairs.
“Our priority is to make 
sure NSW roads are in the 
best condition possible 
so tradies and truckies 
can work and families can 
make their way home from 
holidays safely,” Ms Lind-
say said.
“Canterbury-Bankstown 
Council are eligible for a 
one-off payment to help 
them fix roads like Lambeth 
Street in Panania that have 
been damaged by succes-
sive severe weather events 
throughout 2022.
“Applications will now open 
from 11 January 2023 and 
the money will start to drop 
into council bank accounts 

within weeks to ensure re-
pairs can get underway as 
soon as possible.
“We’ve fast-tracked this 
cash injection and made 
the process simple so 
councils can focus on im-
portant road repairs that 
will keep communities con-
nected and safe.”
Councils need to make an 
application to Transport for 
NSW, who will allocate the 
funds based on total kilo-
metres of roads managed 
in each local government 
area.
The funding split will pro-
vide $280 million for rural 
and regional councils and 
$220 million for councils in 
Greater Sydney and outer 
metropolitan areas.
This new money is on top 
of existing funding and as-
sistance to councils includ-
ing the Regional Roads 
Block Grant program and 
NSW Disaster Assistance 
Arrangements.

CONTACT: Stephanie Le 
Bas | 9772 2774

SUPPORTING THE NEXT GENERATION OF NURSES AND MIDWIVES
Members of the East Hills 
community considering a 
career as a nurse or mid-
wife are being encouraged 
to choose a rewarding ca-
reer with NSW Health, with 
support available through 
cadetship and scholar-
ship programs this year in 
2023.
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay said that 
applications are now open 
for NSW Health’s Enrolled 
Nurse Scholarships, Ab-
original Nursing and Mid-
wifery Cadetship Program 
and Aboriginal Nursing and 
Midwifery Scholarships.
The programs are available 
to people across the state, 
not just for recent school 
leavers but also for peo-
ple considering a career 
change.
Ms Lindsay said the cadet-
ships and scholarships will 
provide professional and fi-
nancial support to those in-
terested in taking on these 
rewarding careers in our 
world-class health system.
“There is no doubt that our 
community stands to bene-

fit from more people taking 
on the vital skills of nursing 
and midwifery, and there 
is no better place to learn 
and work than in our public 
hospitals, including at our 
very own Bankstown Hos-
pital,” Ms Lindsay said.
“These cadetship and 
scholarship programs will 
help further boost and up-
skill our nursing and mid-
wifery workforce to meet 
the growing demand in our 

public hospitals well into 
the future. You too could 
be like Mayur Mehta, who 
was the recipient of the 
Director of Nursing and 
Midwifery Service award at 
Bankstown Hospital.”
The Enrolled Nurse Schol-
arships offer a position in 
the Diploma of Nursing 
program, cover course fees 
and lead to employment as 
an enrolled nurse in a NSW 
Health facility, following 

standard recruitment and 
registration processes.
The Aboriginal Nursing and 
Midwifery Cadetship Pro-
gram, and Aboriginal Nurs-
ing and Midwifery Scholar-
ships provide Aboriginal 
people with the opportuni-
ty to receive financial and 
professional support dur-
ing their university stud-
ies.
The NSW Government an-
nounced the largest work-
force boost in the nation’s 
history in the 2022-23 
Budget with a $4.5 billion 
investment over four years 
for 10,148 full-time equiva-
lent staff to be recruited in 
hospitals and health ser-
vices across NSW.
The NSW Government is 
also incentivising hard-to-
fill, critical roles in hospi-
tals and health facilities 
with an $883 million invest-
ment targeted at recruit-
ing and retaining staff in 
regional, rural and remote 
areas.

MEDIA: Stephanie Le Bas | 
9772 2774

APPLICATION OPENING FAST-TRACKED 
FOR $500M ROAD REPAIR FUND
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إعــالنات

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

 2023 الـثاني  كـانون   28 Saturday 28 January 2023الـسبت 

Let’s all celebrate being Australians 
and living in, undoubtedly, the world’s 
best City!

Whether you were born here, recently  
settled here or been living here for a 
little while now, we’re so lucky to call 
this wonderful country home.

Happy Australia Day!

Khal Asfour  
Mayor

P 9707 9522
E Mayor@cbcity.nsw.gov.au
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

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

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

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

لبنان شعبك مشّرد ومنهار

املاضية  السنوات  يف   LBCI مشاهدو  إعتاد 
مخيس،  كّل  مساء  وبس«  »هلون  انتظار 
كانت  اليت  األوىل  فقرته  ملشاهدة  خصوصًا 
تعرض أبرز أحداث األسبوع بطريقة ساخرة مع 
إطالق بعض النكات. لكن مع مغادرة الربنامج 
بديل،  إجياد  القناة  على  لزامًا  بات  شاشتها، 
وهكذا كان. مل يذهب البحث بعيدًا، إذ وقع 
اخليار على شخصّية حفظها مشاهدو القناة منذ 
زمن طويل يف برنامج »بس مات وطن«، وهي 
باميال جرجي. املمثلة والكاتبة واملخرجة قّررت 
برنامج  لتقديم  امسها  قبل  آخر  لقب  إضافة 
إىل  ترمجْته  ما  »دكتورة«،  فأصبحت  جديد، 
)كّل   »Dr. Pam« الربنامج  لتسمية  اإلنكليزية 
مخيس بعد نشرة األخبار(. ميكن االستنتاج من 
ومعّدته  الربنامج  مقّدمة  أّن  التسمية،  اللقب/ 
»تداوي«  اليت  الطبيبة  دور  تلعب  وخمرجته 
العام  الرأي  شاغلي  من  وغريهم  السياسيني 
يف »عيادتها«، معتمدًة نهجًا ساخرًا ال خيتلف 
كثريًا عّما اعتادت عليه خالل ظهورها يف برامج 
املخرج شربل خليل سابقًا، خصوصًا »بس مات 
وطن« و«قدح وَجم«. هكذا، ُيعرض املقتطف 
إىل  بعدها  الكامريا  لتعود  للسخرية،  املثري 
العيادة حيث يتّم إلصاق وجه صاحب الكالم أو 
التصّرف )عرب املونتاج( على متثال »يستلقي« 
على سرير العيادة، فتحاول »الطبيبة« تشخيص 
»املرض« الذي غالبًا ما حيمل امسًا عبارة عن 
تعبري سياسّي أو ساخر لكن بصياغة »علمية«، 

وتقرتح »العالج« املالئم.
ليست هذه املّرة األوىل اليت يقّدم فيها برنامج 
تلفزيونّي على هذا الشكل، خصوصًا أّن فكرته 
فكرة  ذلك  مع  لكّنها  املسرح،  من  مأخوذة 
إبداعية وإضافة مبتَكرة إىل الشاشة اللبنانية. 
على مدى قرابة 25 دقيقة، متأل باميال جرجي، 
خّلفه  الذي  الفراَغ  ملحوظ،  وبنجاح  وحدها 
ال  فهي  فقراته.  بأوىل  وبس«  »هلون  غياب 
الوقت  مّما حتتمل، ويف  أكثر  »متّغط« نكاتها 
منها  جعبتها  يف  ما  إفراغ  تستعجل  ال  عينه 
»خّفة  جرجي  لدى  ذلك،  فوق  كان«.  »كيفما 
ظّل« وروح دعابة وكاريزما كوميدية، ما جيعل 
إىل جمهود  ال حتتاج  اهلضم  مشاهدتها سهلة 
للرتكيز. باختصار، مُيكن القول إّن األخطاء اليت 
وقعت فيها الفقرة األوىل من »هلون وبس« 
»الدكتورة  استأصَلتها  األخرية،  فرتتها  يف 
بام« وأعادت صياغتها مبا يتماشى مع »روح« 
بل  فحسب،  السياسية  ال  وتوّجهاتها،  احملّطة 

الفّنية والكوميدية أيضًا.
ُيؤخذ على الربنامج تبّنيه سردية »ليربالية« يف 
مقارباته السياسية، أي أّنه يعتمد »كّلن يعين 
كّلن« بوصلًة له. ما سبق ال يعين أخذ مسافة 
واحدة من اجلميع وهي الصورة اليت حتاول دومًا 
LBCI إبرازها حرصًا على »حيادّيتها«، بل على 
العكس، هناك احنياز ولو طفيف لـ«أيديولوجية 
17 تشرين«، باإلضافة إىل إقحام أمور قد »ال 
تركب على قوس قزح« فقط إلعادة التوازن 
مراهقة  ُيرتجم  ما  معنّي،  طرف  انتقاد  بعد 
سياسية إىل حّد ما. مبعنى آخر: إذا كان هذا 
أن تطغى  الطرف بطل األسبوع، فال مانع من 
أخباره على احللقة طاملا أّنه سيتّم تناول غريه 
لكن  بوقته«.  شيء  »كّل  أخرى،  حلقات  يف 
»نكش« طرف خصم يف احللقة نفسها والرجوع 
هذا  عنده  جديد  ال  ألّن  املاضي  من  أمور  إىل 
من  شيئًا  الساخر  الربنامج  ُيفقد  األسبوع، 
إغضاب  من  التخّوف  طبعًا  نتفّهم  مصداقّيته. 
هذا أو ذاك، خصوصًا يف بلد مثل لبنان حيث 
برامج سياسية ساخرة ُيشبه السري يف  إعداد 
حقل ألغام، إاّل أّن للمقّدمة كما للمحّطة خلفية 
األلغام  الربامج وتدركان طرق جتّنب  يف هذه 
من  »حيادية«  مقاربة  اعتماد  وميكنهما  جّيدًا، 
دون إسباغ لون ولو »شّفاف« على الربنامج، 
إاّل يف حال تقّصدهما ذلك، وهذا نقاش آخر. 
على أّي حال، مبا أّنه مل ُيعرض إاّل حلقة واحدة 
من الربنامج حتى اآلن، هناك مّتسع من الوقت 

 سياسّيو لبنان على سرير »الدكتورة بام«
نزار نـمر
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لبنان شعبك مشّرد ومنهار 
ما بقي وال رغيف بالسّله  

ما بعرف شو عملنا عار 
وشو نوع الذنب والعّله

مشاكل شغب ليل مع نهار 
أمراض وشي ألف عّله

األغراب صاروا بوطّنا كتار 
مّية حزب وشي ألف مّله

سرقوا البيوت وسيطروا عا الدار 
هدموا وطن عا شعب متعّلي 

ال عاد عنا بور وال مطار  
باب اهلريبة نسّرع الفّله
ملني منشتكي ألي جار 

أصوات مرضى وناس منذّله
هلكنا بوطن ومتّرد الدوالر 
وناس عم يبكوا من القّله

هجروا األحبا وّطنوا الكفار 
ملني بدنا نركع نصّلي

متلو بلد بالدني ما صار 
ضياع كانوا زهور عا تّله 

صار الوطن مطلي غضب وغبار 
وأشغال بكل مكان منشّله
بدنا األهل يرجعوا عا الدار
يعمر يصري يبارك الغّله 

دقنا املّر من مافيا الدوالر  
وصاروا عقول الناس خمتّله 

انذّلوا االهل ال قيمة وال اعتبار 
وزاد البؤس من حكم هالشله 
ما بدنا حروب وال دمار      

صار بدنا للوضع حّله
صّفا بلدنا جحيم ونار 

وأغراب متل النمل عالغّله 
منركع بنطلب من ربنا اجلبار

يعّم السالم تنتهي العله 
بوسع الدني بيت ما خبتار 

إال بوطّنا رغم ها القّله 
ونرفع علمنا للسما أحرار 

 ندعم وطّن للمجد ونعّلي   
عم  وناس  خراب  بدنا  عاد  ما 

بتموت  
وال عاد بدنا وطن بأرض حمتّله

»غابة سحرية« )زيت على كانفاس-140 × 160 
سنتم - 2022(

للحكم عليه بطريقة أكثر دّقًة. لكّن ما سبق هو 
مالحظة ختطر يف البال مع االنطباع األّول ومن 

األفضل اإلشارة إليها.
 يـُؤخذ على Dr. Pam تبنـّيه سردية »ليربالية« يف 

مقارباته السياسية
بـ«خطاب«  األوىل  احللقة  »الدكتورة«  أطلقت 
استخدمت فيه أمساء سياسّيني من كّل حدب 
وصوب منذ تأسيس الكيان اللبنانّي، مشّكلًة 
مجاًل مفيدة )ساخرة( مبعاني األمساء األصلية. 
من  منتظرة  كانت  رمّبا  اليت  املفاجأة  لكّن 
طال  حيث  احللقة،  نهاية  يف  كانت   ،LBCI

»عفوية«  بطريقة  حّداد،  هشام  الالذع  النقد 
من  زاد  ما  حازمة،  لكن  املقّدمة  فيها  تربع 
مقّدم  كان  معلومًا،  بات  كما  النقد.  فعالية 
»هلون وبس« سابقًا قد أعلن الشهر املاضي 
»كتري  برنامج  وإطالق   mtv قناة  إىل  انتقاله 
أّنهم  فيه  اّدعى  تروجيّي  شريط  عرب  هلقد«، 
من   LBCI إىل  إشارة  )يف  القضية«  »نسيوا 
دون تسميتها( وأّنه وتلفزيون املّر »اّتفقا على 
الثورة«. هذا التصويب على LBCI بالذات كان 
 mtv من  فسخرت   ،»Dr. Pam« اهتمام  حمّط 
مذّكرًة مبلّفات الفساد اليت تالحقها، ومن اّدعاء 
حّداد االّتفاق على »الثورة« واضعًة صورة من 
نقدية  أوراق  إضافة  مع  لكن  اجلديد،  برناجمه 
تهطل عليه )قد يكون االّدعاء اآلنف هو السبب 
وراء إسباغ اللون »الشّفاف« على الربنامج، يف 
حماولة لـ«إثبات الذات«(. وأنهت باميال جرجي 
من  شريط  باستخدام  هذه  السخرية  »نوبة« 
أغنية »كوالييت يا كوالييت« اليت كان هشام 
حّداد نفسه يؤّديها على شاشة LBCI للسخرية 
ما  التعديالت عليه إلظهار  mtv، فوضعت  من 
تعتربه LBCI نفاقًا من حّداد و«غدرًا« بها بعد 

سنوات من احتضانها له.
يف احملّصلة، يشطب »Dr. Pam« كّل متطّلبات 
الربنامج السياسّي الساخر عن القائمة، ولديه 
عرف  ما  إذا  بعيدًا  والذهاب  للنجاح  إمكانية 
أداء  وتقديم  التصّرف  كيفية  عليه  القائمون 
مرور  مع  متقّطع  وغري  متماسك  بشكل  جّيد 

األسابيع واألشهر.

حسني  الكوميدّيان  والكاتبان  املمّثالن  عاد 
الصغرية  الشاشة  إىل  دايخ  وحممد  قاووق 
بعد غياب عام، قّدما خالله عروضًا على خشبة 
بعد  الرمسية  انطالقتهما  كانت  حيث  املسرح، 
كان  الغياب  اإلنرتنت.  على  حّققاها  شهرة 
عام  أواخر  »اجلديد«  قناة  الثنائي  ترك  بسبب 
2021 بعد عرض ثالث حلقات فقط من برناجمهما 
على  القائمني  منع  إثر  على  الوضع«،  »شو 
القناة عرض اسكتش كوميدّي تناول ازدواجية 
تعاملها  املطار يف  األمنية يف  األجهزة  معايري 
مع املنتخَبني اإليراني واإلماراتي لكرة القدم، 
والتمويلية.  السياسية  احملّطة  حسابات  حبّجة 
ودايخ  قاووق  بـ«انتفاض«  كفياًل  كان  األمر 
عرب فّك تعاقدهما معها وعرض االسكتش على 
صفحاتهما على مواقع التواصل، قبل أن يتفّرغا 
للمسرح ومن ثّم لربنامج جديد أعلنا عنه أخريًا 

.LBCI على
نظرًا إىل مّدة برنامج »Dr. Pam« القصرية نسبّيًا، 
كان على LBCI البحث عّما ميأل الشغور بعده، 
فوقع اخليار على قاووق ودايخ لتقديم برنامج 
»تعا قّلو بيزعل« )كّل مخيس الساعة التاسعة 
 Shoot Productions شركة  إنتاج  من  مساًء( 
)ظهر يف  حاطوم  فراس  اإلعالمي  ميلكها  اليت 
احللقة األوىل أيضًا(. الربنامج اجلديد مَزج بني 
املسرح الذي يتقنه الثنائي وبني االسكتشات 
ضمن  ُتعرض  كانت  اليت  تلك  مثل  الكوميدية 
هكذا،  اإلنرتنت.  على  وقبلها  الوضع«  »شو 
كاستديو  املسرح  خشبة  ودايخ  قاووق  اعتمد 
ومع  معهما  يتفاعل  الذي  اجلمهور  فيه  يتواجد 
الربنامج  ضيف  فيهم  مَبن  اآلخرين  املمّثلني 
إىل  باإلضافة  معهم،  »متثيلية«  يؤّدي  الذي 
تتضّمن  املسرح  خارج  مصّورة  مشاهد  عرض 
الثنائي  اشتهر  اليت  الكوميدية  الشخصيات 

بتأديتها.
إَذن، ميكن وصف الربنامج اجلديد بأّنه »كوكتيل 
من مجيعو«، ما يشّكل نقطة قّوة وضعف يف 
إبداعية تتطّلب  ُتعترب فكرة  آن. توليفة مماثلة 
إلعداد  كان  أّي  عليه  يقدر  ال  فكرّيًا  جمهودًا 
طريقة  »عصرنة«  إىل  باإلضافة  احملتوى، 
استضافة الضيف اليت تستدعي حتضريًا مسبقًا. 

بسبب  امُلشاهد  »يضيع«  قد  املقابل،  يف 
الربنامج  »هوية«  »اخللطة« هذه، وقد تتشّتت 
الفّنية والكوميدية إىل هويات متعّددة ال متتلك 
القدرة على استبقاء اجلمهور حللقات كثرية. أي 
أّن التماسك والتناغم والتناسق عنصر أساسّي 
يف جذب األنظار. رغم إمكانية وجوده يف هذا 
الربنامج، إاّل أّنها صعبة خصوصًا إذا ما أريَد له 
االستمرار طوياًل. لكّن الثابت هو عامل السخرية 
والنقد السياسي االجتماعي الذي برهن الثنائي 
أّنه حاضر معهما دائمًا مهما اختلف نوع احملتوى 

وشكله.
مبالغتهما يف السخرية من الذات انعكس رأيًا 

سياسيًّا واحدًا
حّل  بيزعل«،  قّلو  »تعا  من  األوىل  احللقة  يف 
على  مشهدًا  ومّثل  ضيفًا  غصن  جاد  اإلعالمي 
طريقة  »عصرنة«  عن  أسلفنا  كما  املسرح، 
عند  الفكاهة  حّس  واضحًا  كان  االستضافة. 
الذي طاوله  التهّكم  غصن، حتى يف ما خّص 
الكوميديا  أّن  مبا  طبعًا  جّيد  أمر  وهو  نفسه، 
الذات  من  تبدأ   )satirical comedy( الساخرة 
بيت  هنا  لكن  اآلخرين.  إىل  تنتقل  أن  قبل 
وحممد  قاووق  حسني  مبالغة  إّن  إذ  القصيد، 
رأيًا  انعكس  الذات  من  السخرية  يف  دايخ 
أي  احللقة،  طوال  طاغيًا  بدا  واحدًا  سياسّيًا 
تضّمنت  ولو  ــ  اليت  السابقة  أعماهلما  خبالف 
سخرية من الذات أيضًا ـــ أتت »مدوزنة« بعض 
الشيء. يف النتيجة، ُعرض اسكتش يسخر من 
»اللغة الشيعية«، ما انعكس محلة على مواقع 

التواصل لنا عودة إليها.
قّلو  »تعا  لنجاح  إمكانية  هناك  عام،  بشكل 
الفرتة  يف  الوضع«  »شو  فعل  مثلما  بيزعل« 
القصرية اليت ُعرض فيها، خصوصًا إذا ما بقي 
عرضه و«Dr. Pam« متتالَيني يف الليلة نفسها. 
الرسائل  مترير  عدم  يف  املتمّثل  الشرط  لكّن 
حسني  كان  وإذا  دائمًا.  حاضر  السياسية 
للربنامج  النجاح  يريدان  دايخ  وحممد  قاووق 
اجلديد، فأصبح عليهما اآلن إثبات نفَسيهما يف 
هذا الشّق وإعادة ثقة اجلمهور بعد احلملة اليت 
قد تؤّثر على فهم اجلمهور لسياستهما، بغّض 

النظر عن صّحته من عدمها.

حسني قاووق وحممد دايخ... »تعا قلّن بيزعلو«
نزار نـمر
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تــتمات

»معارك« صالحيات طاحنة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والتسييس  الضياع  مهب  يف  أصبح  الذي  التحقيق  ملف  ويف 
تطور  ويف  إذ  القضائية،  املؤسسات  بني  املتبادلة  واالدعاءات 
مفاجئ يعكس خطورة ما وصلت إليه األمور يف لبنان، قرر املدعي 
املوقوفني  سبيل  إخالء  عويدات  غسان  القاضي  التمييزي  العام 
الـ17 يف قضية تفجري مرفأ بريوت بعد عامني ونصف العام على 
احتجاز معظمهم، ضاربًا بقرار البيطار بإخالء مخسة منهم لعدم توافر 
األدلة الكافية الستمرار توقيفهم عرض احلائط، واستتبع خطوته 

بادعاء على البيطار وأصدر قرارًا مبنعه من السفر.
واستند عويدات إىل نص املادة 306 أي اغتصاب سلطة واملواد 
375 و376 و377 أي ممارسة املواد القضائية بعد كف يده وممارسة 
مهمات خمالفة لواجباته الوظيفية وإساءة استعمال السلطة أو النفوذ 

املستمد من الوظيفة.
يف املقابل، صرح البيطار بأن أي جتاوب من قبل القوى األمنية مع 
قرار النائب العام التمييزي بإخالء سبيل املوقوفني سيكون مبثابة 
انقالب على القانون، موضحًا أن »احملقق العدلي وحده من ميلك 
بالتالي ال قيمة قانونية لقرار  السبيل،  إخالء  حق إصدار قرارات 

املدعي العام التمييزي غسان عويدات«.

خطة البيطار
املباحث  من  ضابطًا  أرسل  عويدات  فإن  قضائي  مسؤول  ووفق 
اجلنائية إلبالغ البيطار يف منزله يف الرابية دعوة لالستماع إليه، 
السلطة  اغتصاب  جبرم  عليه  االدعاء  موضوع  يف  اخلميس،  غدًا 
يف  التبليغ  تسلم  األخري  رفض  املعلومات  وفق  أنه  إال  وغريه، 

إشارة واضحة إىل رفض املثول أمام عويدات.
أصدرها  اليت  القرارات  يعترب مجيع  البيطار  أن  املعلومات  وتذكر 
عويدات تشكل اعتداء على القوانني وأصول احملاكمات وأن إطالق 
سراح املوقوفني الـ17 استمرار لنهج عرقلة العدالة، وهناك توجه 
لتهريب  موقعه  واستغالل  السلطة  حد  جتاوز  جبرم  عليه  لالدعاء 

ومحاية مدعى عليهم.
ووفق مصدر قريب من البيطار، فإن »احملقق العدلي ماٍض يف 
حتقيق العدالة حتى الرمق األخري« وينتظر مثول املدعى عليهم أمامه 
الذي أصدره وإن عدم مثوهلم سيعترب  خالل شباط وفق اجلدول 
»فرارًا« من العدالة، بالتالي هناك توجه إلصدار مذكرات توقيف 

حبقهم.
وكشف أن لدى احملقق العدلي توجهًا بإصدار القرار الظين شبه 
اجلاهز نهاية الشهر املقبل، مؤكدًا وجود قرائن ستصدم اجلميع 
نظرًا إىل دقتها ومستوى الشخصيات املتورطة ومشددًا على أن 
التحقيق السري الذي جيريه وصل إىل خالصات يف شأن إدخال 
الفرتة  استخدمتها طيلة  اليت  واجلهات  لبنان  إىل  النيرتات  باخرة 

املاضية.

لبنان يحيي ذكرى تفجري املرفأ بعدالة ضائعة
وعادت بعض القوى السياسية املقربة من »حزب اهلل« للمطالبة 
بضرورة إقالة البيطار، إذ يرى مصدر قريب من احلزب أنه ال حيقق 
يف التفجري بقدر ما يستغل القضية إلبراز نفسه سياسيًا وأنه يدار 

من جهات دولية مشبوهة.
وكان من املقرر توقع ينعقد جملس القضاء األعلى، أمس األول 
اخلميس، ولكنه مل ينعقد لتغيب 6 من أعضائه، وذلك ملناقشة 
مصادر  وتشري  واالدعاءات،  الصالحيات  وتضارب  املرفأ  قضية 
قضائية اىل إمكانية أن يطرح بعض األعضاء عزل البيطار وتعيني 
قاض آخر، إال أن فرص جناح هذا الطرح ضبابية ألسباب عدة منها 
وإفقاد  بعمله  البيطار  الستمرار  املؤيدين  القضاة  بعض  تغييب 
النصاب، إضافة اىل جدل قانوني حول آلية عزله، ال سيما أنه عني 

مبوجب مرسوم صادر عن جملس الوزراء.
يف املقابل كشف  عويدات أن ليس هناك أحد يريد إقالة البيطار 
وليكمل كما بدأ وستشهدون يف األيام املقبلة جتاوزات قانونية 
حبقي من قبل البيطار، موضحًا أن »ال عالقة للعقوبات األمريكية 

بإخالء سبيل املوقوفني«.

انقسام الضابطة العدلية
القرارات املتتالية الصادرة عن عويدات، كانت الفتة  إطار  ويف 
خماطبته الضابطة العدلية لعدم تنفيذ أي من القرارات الصادرة 
من قبل البيطار، مؤكدًا أنها خاضعة لسلطة النيابة العامة التمييزية 

وتتحرك وفقًا إلشارتها.
وبالفعل كان واضحًا إطالق سراح 17 موقوفًا على ذمة التحقيق 
مباشرة بعد صدور قرار عويدات، مما يشري إىل أن الضابطة العدلية 
األمن  وقوى  الدولة  أمن  جهاز  أو  اجلنائية  املباحث  لناحية  سواء 

الداخلي، احنازت إىل جانب عويدات ونفذت إشارته القضائية.
يف املقابل ختوف مرجع قضائي كبري من أن يؤدي التفتت داخل 
القضاء إىل ازدواجية يف تنفيذ اإلشارات القضائية، بالتالي إدخال 
املؤسسات األمنية يف صراع املرجعيات الذي يشهده القضاء، يف 
حني بات من غري الواضح موقف اجليش اللبناني الذي يتوىل عرب 
وحدة مكافحة الشغب محاية البيطار، إضافة اىل ضبابية حول موقف 

استخبارات اجليش لناحية تنفيذ اإلشارات القضائية ومرجعيتها.

»املركزي« يجمد حسابات شركة مقلد
األول  أمس  اللبناني،  املركزي  املصرف  مجد  آخر،  صعيد  على 

اخلميس، مجيع احلسابات البنكية اخلاصة بشركة الصرافة  »سي 
تي إي إكس« ومالكها حسن مقلد واثنني من أبنائه، غداة فرض 
وزارة اخلزانة األمريكية عقوبات عليهما متهمًة إياهما بصالت مالية 

مبيليشيا »حزب اهلل« املدرجة على القائمة السوداء.
وكانت وزارة اخلزانة األمريكية قد أعلنت الثالثاء فرض عقوبات 
بسبب  ميلكها  اليت  الصرافة  وشركة  مقلد  حسن  اللبناني  على 

عالقات مالية مزعومة مع ميليشيات »حزب اهلل«.
السماح  أساسًا يف  دورًا  »يلعب  مقلد  إن  اخلزانة  وزارة  وقالت 
لبنان  يف  االقتصادية  األزمة  استغالل  مبواصلة  اهلل‘  ’حزب  لـ 

ومفاقمتها«.
تي  »سي  وشركته  مقلد  حسن  األمريكية  العقوبات  واستهدفت 
إي إكس« املرخصة من قبل مصرف لبنان املركزي، وابنيه رايان 
لـ  دعمًا  والدهما وشركته  أعمال  اللذين سّهال  مقلد  وراني  مقلد 

»حزب اهلل«.
بدوره نفى صاحب شركة »سيتكس« للصريفة، حسن مقلد، أمس 
األول، أن تكون شركته واجهة مالية ألي جهة سياسية، ُمفّندًا ما 
وولديه  مقلد  إضافة  قرارها  األمريكية يف  اخلزانة  وزارة  أوردته 

وشركته على قائمتها للعقوبات، بذريعة ارتباطه حبزب اهلل.
وأكد مقلد، يف بيان، أن شركته »استوفت كافة الشروط املطلوبة 
على  الرقابة  جلنة  من  كل  لرقابة  خاضعة  بدورها  وهي  قانونًا، 
املصارف وهيئة التحقيق اخلاصة«، مشريًا إىل أن »سجالت وقيود 
وحماسبة الشركة ال ختضع ألحكام قانون سرية املصارف الصادر 
بتاريخ 1956/9/3 عماًل باملادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة 
يف لبنان، األمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة 
إمكانية أن تكون واجهة ألي  أو  أو اإلرهاب،  بالفساد  هلا عالقة 
جهة أو غطاء ألية أموال غري معروفة املصدر«.)مزيد من التفاصيل 

على الصفحة 2(
وتأتي العقوبات األمريكية اجلديدة بعدما استهدفت واشنطن خالل 
املالي  اجلهاز  ومتكن  تدير  وشركات  أفرادًا   2022 األول  كانون 
للحزب يف مجيع أحناء لبنان، مبا فيها مؤسسة »القرض احلسن«.

وقالت الوزارة إن حسن مقلد يعمل كـ »مستشار مالي لـ ’حزب 
وينفذ صفقات جتارية نيابة عنه يف املنطقة«. اهلل‘ 

»قطر للطاقة« تنضمّ إىل كونسورتيوم التنقيب يف لبنان
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الطاقة، أمس األول، أن شركة »قطر 
للطاقة« ستنضّم األحد املقبل إىل كونسورتيوم التنقيب عن النفط 

يف الغاز يف البلوكني 4 و9 قبالة الساحل اللبناني.
ومن املقرر، وفق الوكالة، أن تستحوذ الشركة القطرية على حصة 
30%، بينما حتصل كل من »توتال« و«إيين« على حصة 35% لكل 

منهما، يف البلوكني.
وقال وزير الطاقة يف حكومة تصريف األعمال، وليد فياض، لوكالة 
»رويرتز«، إن »هذا سيكون تطورًا إجيابيًا كبريًا« قد ُيعّجل بتدشني 

أنشطة االستكشاف.
وكان الكونسورتيوم يضّم إىل جانب »توتال« الفرنسية و«إيين« 
األخرية يف  انسحاب  قبل  الروسية،  »نوفاتك«  شركة  اإليطالية، 
احلكومة  أيدي  يف   %20 البالغة  حصتها  تاركًة   ،2022 أيلول 

اللبنانية.

»الفصائل« تزّف شهداء...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الفلسطينية  املقاومة  بأس  من  جزء  سوى  ليس  األول(  )أمس 
املوّحدة.

فقد أّكدت حركة محاس أّن الرّد على اجملزرة يف جنني قادم، على 
يكّشر عن  »إذ  االحتالل  أّن  إىل  اجلرمية، مشرية  يوازي حجم  حنو 
جنني،  الفلسطيين يف  الشعب  إجرامه حبق  وترية  ويصّعد  أنيابه 

فإّنه جيّر نفسه حنو املواجهة واخليبة واهلزمية«.
أّنه  على  اخلميس،  األول  أمس  هلا،  بيان  يف  محاس،  وشّددت 
»ليس أمام هذا العدوان إاّل الرصاص والعبوات املتفجرة وإسقاط 
طائراته واستهداف جنوده وتدمري آلياته«، مضيفة أّن »االحتالل 
دة«. رأى صباح اليوم )أمس األول( جزءًا من بأس مقاومتنا املوحَّ

نور سامي حممد  الـ10، وهم:  حركة محاس شهداء جنني  وزّفت 
غنيم )23 عامًا(، حممد سامي حممد غنيم )34 عامًا(، من برقني، 
جعص  أبو  وسيم  جنني،  خميم  من  عامًا(،   18( موسى  اهلل  عبد 
)19 عامًا(، من خميم جنني، معتصم  أبو احلسن )37 عامًا(، من 
اليامون، صائب أزريقي )26 عامًا(، من جنني، عز الدين ياسي  
)22 عامًا(، وهو عسكري من خميم جنني، حممد صبح )35 عامًا(، 
من برقني، ماجدة عبيد )61 عامًا(، من خميم جنني، يوسف حميسن 
)22 عامًا(، وأصيب برصاص االحتالل خالل املواجهات يف منطقة 

الرام يف القدس احملتلة.
الجهاد اإلسالمي

من جهتها، دعت حركة اجلهاد اإلسالمي إىل تصعيد املقاومة وتوحيد 
اجلبهات يف وجه احملتل، مؤّكدة أّن جرمية العدوان والقتل، اللذين 
ينتهجهما العدو، سيزيدان الشعب الفلسطيين قّوة وإصرارًا على 

استمرار انتفاضة االشتباك يف كل الساحات.
وشّددت على أّن  اجلرمية اجلديدة، واليت ارتقى خالهلا 10 شهداء، 
لن متّر من دون  البيوت واملنشآت،  رت  وُدمِّ العشرات،  وُأصيب 
حساب، مؤّكدة أّن »املقاومني سريّدون على هذه اجلرمية النكراء«، 

مضيفة أّن إرهاب العدو سريتد عليه »نارًا وجحيمًا«.
الشعب  ومقاومي  جنني  كتيبة  أبطال  اإلسالمي«  »اجلهاد  ت  وحيَّ

الفلسطيين، الذين جّددوا مسرية ملحمة جنني، وأثبتوا أنهم خط 
الدفاع األول عن  الشعب الفلسطيين.

تنديد عربي وإسالمي بالعدوان اإلسرائيلي
على  اإلسرائيلي  للعدوان  واإلسالمية  العربية  اإلدانات  وتتواصل 
تأكيد ضرورة  خّلفه من شهداء وجرحى، وسط  وما  خميم جنني، 

وقف التصعيد.
ويف هذا السياق، دعت وزارة اخلارجية الكويتية اجملتمع الدولي إىل 
»التحرك السريع والعاجل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية املستمّرة، 

وتوفري احلماية الكاملة للشعب الفلسطيين« .
مسؤولياته  »حتّمل  إىل  الدولي  اجملتمع  ُعمان  سلطنة  دعت  كما 
بشأن وقف التصعيد، ودعم احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين 

يف إنهاء االحتالل، وحتقيق السالم العادل والشامل«.
النواب األردني، أمحد الصفدي، بدوره، إّن  وقال رئيس جملس 
»ما تقوم به سلطات االحتالل يف جنني، من أعمال إجرامية أدت 
إىل استشهاد 10 فلسطينيني، يدّلل على أّن احملتل ال يؤمن إاّل 
بنهج الوحشية واستباحة الدم الفلسطيين، واالعتداء على قرارات 

الشرعية الدولية«.
وأّكد أّن »ما تقوم به حكومة االحتالل لن يساهم إاّل يف مزيد من 
التوتر والتصعيد يف الداخل الفلسطيين، الذي حيق له الدفاع عن 

نفسه يف وجه آلة القتل والدمار  اإلسرائيلية«. 
وحّذر من أّن »التصعيد اخلطري يهدد بتفجري األوضاع يف املنطقة 

بصورة عاّمة«.
كما دان العدوان  املكتب السياسي حلركة أنصار اهلل حيث قال 
يف بيان له إّن »الشعب الفلسطيين يأبى، بكل عّزة وكرامة، إال 
أن يذّكر شعوب املنطقة بقضية األمة املقّدسة، مقدمًا 10 شهداء 

وعشرات اجلرحى من أبناء خميم جنني«. 
وأّكد أّن »ما ارتكبه العدو األرعن من جمزرة دامية يف خميم جنني 
لن تضعف من عزمية الشعب الفلسطيين بل ستزيده إصرارًا على 

املواجهة«.
الشعب  »تضحيات  أّن  اهلل  ألنصار  السياسي  املكتب  وأضاف 
الفلسطيين العظيمة هي حمل إعزاز وإكبار لدى أحرار األمة والعامل 
ودماء شهدائه«، مشددًا على أّن جهاد أبطال الشعب الفلسطيين 

كفيل بإحلاق اهلزمية بالعدو«. 
أما حتالف األحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان على اليمن، 
فأشار، بدوره،  إىل أّن »ما تقوم به حكومة اإلحتالل اإلسرائيلي 
على  همجية  عدوانية  وهجمات  واألطفال  للنساء  قتل  أعمال  من 
األنظمة  تواطؤ وصمت من قبل  املدن واملخيمات حتصل يف ظل 
العربية اخلائنة والعميلة، وصمت اجملتمع الدولي على هذه اجلرائم 

الوحشية«.
علماء  ومجاعة  اجلزائر  يف  الوطين  البناء  حركة  العدوان  ودانت 

العراق

واشنطن: دبابات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

دبابة  تعلمون،  كما  »أبرامز،  إّن  األمريكي،  الشيوخ  جملس  أمام 
معقدة للغاية، وتتطلب الكثري من التدريب«.

وأضافت: »بغّض النظر عن أننا وافقنا على إرساهلا، سيستغرق 
األمر بعض الوقت إليصاهلا إىل ساحة املعركة، ولن تكون هناك 

يف هجوم الربيع«.
»ستسّلم  بالده  أّن  أعلن  قد  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  وكان 
سوف  املقررة  »املساعدة  أن  وذكر  أبرامز«،  دبابة   31 أوكرانيا 

تكون مصحوبة بإمدادات من دول أخرى«.
وقال بايدن، خالل مؤمتر صحفي يف البيت األبيض، إّن »القوات 
األوكرانية  القوات  أّن  مضيفًا  مضاد«،  هلجوم  تستعّد  األوكرانية 
املفتوحة،  املناطق  يف  املناورة  على  القدرة  »حتسني  إىل  حتتاج 
فضاًل عن توفري قدرة واسعة على ردع روسيا والدفاع ضدها على 

املدى الطويل«.
ولفت يف الوقت نفسه إىل أّن »تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق 
شهورًا، والواليات املتحدة األمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب 

األوكرانيني على استخدامها«.
وردًا على سؤال ما إذا كانت أملانيا أجربت واشنطن على إرسال 

دبابات إىل أوكرانيا، قال بايدن: »هذا أمر توصلنا إليه معًا«.

أرمينيا تتهم أذربيجان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تقوم  باكو  أن  باشينيان،  نيكول  األرميين،  الوزراء  رئيس  وأكد 
اخلروج  إىل  األرمن  لدفع  ونفسية  اقتصادية  »ضغوط  مبمارسة 

اجلماعي من كاراباخ«.
وقال، خالل اجتماع عقدته احلكومة يف يريفان، إّن »هذه سياسة 
واملدارس  األطفال  »ُدور حضانة  أّن  إىل  عرقي«، مشريًا  تطهري 
واجلامعات ما زالت مغلقة يف كاراباخ من جّراء احلصار، مع حرمان 

آالف الطلبة من حقهم األساسي يف التعليم«.
من جهته، رفض الرئيس األذربيجاني، إهلام علييف، االتهامات، 
أّن  إىل  زائفة وسخيفة«. ولفت  وأنها  »ال أساس هلا  أّن  مؤكدًا 
إيصال  ضمنوا  األمحر  والصليب  الروس  السالم  حفظ  »أفراد 

االحتياجات الالزمة إىل املدنيني يف كاراباخ«.
وقال علييف للسفري الفرنسي اجلديد إّن »آالف السيارات املدنية 

دخلت كاراباخ وغادرتها منذ 12 كانون األول« املاضي.
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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

إطالق إنفينييت QX60 2023 اجملهزة 
بأحدث التقنيات وملسات التصميم األنيقة

 2023 الـثاني  كـانون   28 Saturday 28 January 2023الـسبت 

بدقة   QX60 إنفينييت  سيارة  متيزت  لطاملا 
ومهارة التصنيع واألداء، وتطرح الشركة حاليًا 
وأعلى  التقنيات  أحدث  مع   2023 العام  طراز 
مستويات األناقة واأللوان املميزة حيث أضفت 
إنفينييت العديد من التحديثات على جتهيزات 
مزودة  الطرازات  مجيع  تأتي  حيث  السيارة، 
كتجهيز  الذكية  للهواتف  السلكي  بشاحن 
أساسي مع مرآة الرؤية اخللفية احلديثة بدون 
إطار واليت تعزز مظهر السيارة األنيق، إضافة 
إىل تغيري لون اجلزء السفلي من املصد، حيث 
 PURE يأتي باللون األسود الالمع يف طرازي
الداكن يف طرازي  الرمادي  وLUXE وباللون 

.AUTOGRAPHو SENSORY

 QX60 وتتضمن التجهيزات األساسية لسيارة
للعام 2023 نظام الدفع الرباعي الذكي، وجتهز 
و  LUXEو  PURE األربعة  الطرازات  به مجيع 

.AUTOGRAPHو SENSORY

األناقة واألداء الفائق
املميز كما هو  بتصميمها   QX60 متتاز سيارة 
وتتألق  إنفينييت.  سيارات  مجيع  يف  احلال 
السيارة باهليكل اخلارجي األنيق مع شبك أمامي 
ومنط  األوريغامي  فن  من  مستوحى  بتصميم 
الرقمية،  البيانو  مفاتيح  يشبه  الذي  اإلضاءة 
السيارة  جتهيز  اختيار  إمكانية  إىل  إضافة 
بأناقة  املقصورة  وترتقي  املتباين.  بالسقف 
التصميم واجلودة إىل مستويات غري مسبوقة، 
حيث ميكن اختيار كسوة املقاعد باجللد املعزز 
مبادة األنيلني مع ملسات من اخلشب مفتوح 

املسام واإلضاءة احمليطية األنيقة.

لسبعة  مساحة   QX60 سيارة  مقصورة  وتوفر 
 AUTOGRAPH ركاب )ستة ركاب يف سيارة
مع مقاعد مبزودة مبساند للذراعني يف الصف 
 INFINITI Zero Gravity الثاني(. ومتنح مقاعد
أعلى مستويات الراحة للسائق والركاب خالل 
الرحالت الطويلة أو القصرية، حيث ميكن إمالة 
مقاعد الصف الثاني وحتريكها بسهولة لتمكني 
الثالث  الصف  إىل  الوصول  من  الركاب 
املخصص  األمان  مقعد  نزع  إىل  احلاجة  دون 

لألطفال.

وميكن ختزين مجيع أنواع األمتعة يف صندوق 
الغذائية وصواًل إىل  املواد  بدءًا من  السيارة 
األمتعة  صندوق  يوفر  حيث  الرحالت،  أمتعة 
مساحة ختزين رحبة تصل إىل 749 لرت )عند طي 
هز  الصفني الثاني والثالث من املقاعد(. وجتجُ
األمتعة  لصندوق  كهربائي  بغطاء  السيارة 
كتجهيز أساسي مع وظيفة الفتح حبركة القدم 
األمتعة  أثناء محل  الصندوق  تتيح فتح  واليت 

باليدين.

قوة فائقة وحتكم سلس
وحسب،  التصميم  بأناقة  السيارة  تتميز  ال 
مبحرك  هز  جتجُ حيث  أيضًا،  الفائقة  بالقوة  بل 
V-6 سعة 3,5 لرت بنظام احلقن املباشر والذي 

يولد قوة تبلغ 279 حصان وعزم دوران يصل 
احلركة  ناقل  ويقرتن  مرت.  نيوتن   350 إىل 
نقل  بأذرع  سرعات  بتسعة  األوتوماتيكي 
السرعة اليت تعزز من حتكم السائق يف سرعة 
السيارة  يف  احلركة  منظومة  وتعزز  السيارة. 
من كفاءة استهالك الوقود مبا يصل إىل 11 

كم/لرت.

للقيادة  أوضاع  مخسة   QX60 سيارة  وتوفر 
من أجل ختصيص جتربة القيادة بشكل أكرب، 
تتضمن وضع القيادة الرياضي ووضع القيادة 
املخصص الذي ميكن تعديله وفقًا لتفضيالت 
الذكي  الرباعي  الدفع  لنظام  وميكن  السائق. 
العجالت  إىل  احملرك  قوة  من   50% توجيه 
خمتلف  يف  السحب  حتسني  أجل  من  اخللفية 

ظروف القيادة.

أنظمة مساعدة  األمان بفضل  أعلى مستويات 
السائق

األمان  مستويات  أعلى   QX60 سيارة  تضمن 
للركاب السبعة بداخلها بفضل أنظمة السالمة 
مع  الطارئ  الكبح  نظام  وتشمل  املتعددة، 
وظيفة رصد املشاة يف األمام ونظام التحذير 
التنبيه  ونظام  األمامي  التصادم  من  التنبؤي 
من  التحذير  ونظام  اخللف  يف  املرور  حبركة 
مغادرة  عند  التحذير  ونظام  العمياء  النقطة 
املسار ونظام احلفاظ على املسار ونظام تنبيه 

السائق.
السائق  أنظمة مساعدة  من  املزيد  يتوفر  كما 
)مع   ProPILOT Assist نظام  منها  املتطورة، 
 Around ونظام  املسار(  على  احلفاظ  وظيفة 
األجسام  رصد  وظيفة  مع   View® Monitor

املتحركة ومرآة الرؤية اخللفية الذكية.

تقنيات الدعم داخل السيارة
متتاز سيارة QX60 بالتقنيات املدجمة للتحكم يف 
السيارة واالتصال واليت تعترب من املواصفات 
اليت جتذب العمالء. تأتي مجيع طرازات السيارة 
مع شاشة   ™INFINITI InTouch جمهزة بنظام
قياس 12,3 بوصة ووظيفة ربط اهلاتف الذكي 
 USB وعرب منفذ  ®Apple CarPlay السلكيًا عرب
الشاحن  ويتيح   .™Android Auto خالل  من 
الالسلكي املبتكر، الذي يأتي كتجهيز أساسي، 
شحن مجيع األجهزة املتحركة، كما توفر سيارة 
QX60 عدة منافذ USB من النوعني A وC يف 
صفوف املقاعد الثالثة )ستة منافذ يف طراز 
LUXE وSENSORY، وسبعة منافذ يف سيارة 

.)AUTOGRAPH

 Dynamic شاشة  االختيارية  التجهيزات  ومن 
العرض  وشاشة  بوصة   12,3 قياس   Meter
بوصة   10,8 قياس  األمامي  الزجاج  على 
للسائق  األساسية  املعلومات  توفران  اللتني 
 Bose® نظام  يوفر  كما  رؤيته.  جمال  ضمن 
بـ  واجملهز  االختياري  الصوتي   Performance
جلميع  ممتعة  صوتية  جتربة  صوتيًا  مكربًا   17

الركاب.

االنبعاثات،  من  اخلالية  القيادة  أنظمة  مزايا 
والقدرة  اليومي،  االستخدام  على  والقابلية 
تقنية  جيعل  ما  طويلة،  مسافات  قطع  على 
وجذابًا  مكماًل  بدياًل  اهليدروجني  وقود  خاليا 
خيارًا  ويعد  الكهربائية.  السيارات  ملنظومة 
الراغبني  للعمالء  بالنسبة  مثاليًا بشكل خاص 
الوقود  حمطات  يف  بسرعة  الوقود  بتزويد 
هذا  يعترب  وأيضًا  طويلة،  مسافات  وقطع 
الشرق األوسط، حيث  الطراز مناسبًا ملنطقة 
يتم تطوير بنية حتتية رائدة ومناسبة للشحن، 

وبوترية متسارعة.
BMW iX5 Hydrogen يف  تصنيع سيارة  مت 
واالبتكار  األحباث  مركز  يف  جترييب  مصنع 
التابع لشركة BMW يف ميونيخ، حيث توظف 
ضمن  يعملون  شخص   900 حوالي  الشركة 
وهندسة  والتجميع،  اهلياكل،  تصنيع  ورشة 
والتصنيع  السيارة،  مفهوم  وبناء  النماذج، 
اإلضايف، إلنتاج طراز جديد يظهر ألول مرة 

على اإلطالق يف األسواق.
 BMW Group Plant Spartanburg توفر جمموعة
يف الواليات املتحدة األمريكية جمموعة أساسية 
لطراز اهليدروجني، الذي مت تطويره على هيكل 
BMW X5. يتم وضع احملرك الكهربائي يف 
منطقة احملور اخللفي إىل جانب بطارية عالية 
األداء، وهو منتج من اجليل اخلامس من تقنية 
مناذج  يف  أيضًا  املستخدمة   BMW eDrive
احملركات الكهربائية واهلجينة من BMW. مت 
أسفل  املوجودة  الوقود  خاليا  أنظمة  تصنيع 
 BMW iX5 Hydrogen السيارة  حمرك  غطاء 
 BMW لشركة  الداخلي  الكفاءة  مركز  يف 
للهيدروجني يف جارشينج مشال ميونيخ منذ 

مطلع شهر أغسطس من هذا العام.

يف أسواق العامل ومنطقة الشرق األوسط

جمموعة BMW ُتطلق أسطوالً من السيارات 
اليت تعمل خباليا وقود اهليدروجني

جمموعة  بدأت   
حقبة   BMW
جديدة يف عامل 
من  السيارات، 
خالل إنتاج طراز 
 BMW iX5
 ،H y d r o g e n
تعمل  اليت 
قة  لطا با
اهليدروجينية، 
عمليات  عقب 

مكثفة 
ية  ير تطو و
املصنع  يف 

سيول تطلق أول حافلة ذاتية القيادة على طرقها
ذاتية  أّول خط حلافلة  اجلمعة  أطلقت سيول 
حبسب  تهدف  جتربة  إطار  يف  طرقها،  على 
املهندسني الذين توّلوا تصميم احلافلة، إىل 
جعل السكان يثقون أكثر بهذا النوع من هذه 

املركبات.
واعترب جونغ سونغ غيان، وهو املسؤول عن 
قسم املركبات الذاتية القيادة يف شركة »42 
دوت« الناشئة اليت استحوذت عليها جمموعة 
»هذه  أّن  اجلنوبية،  الكورية  »هيونداي« 

املركبات ستشكل املستقبل«.
لوكالة فرانس برس إىل  ولفت يف تصريح 
ليغو«  »لعبة  ما  حد  إىل  تشبه  احلافلة  أّن 
ألّنها مصنوعة من أجزاء مركبة بهدف خفض 

التكاليف وجعل تصنيعها عملية سهلة.
وذكر أّن هدف الشركة يتمثل يف جعل هذه 
وميكن  أمانًا  وأكثر  مكلفة  غري  التكنولوجيا 
املركبات  أنواع  من  كبري  عدد  يف  اعتمادها 

كشاحنات النقل مثاًل.
ويف الوقت احلالي، ستتوىل احلافلة اجلديدة 

القيادة الذاتية على مسار جديد ميتد على 3,4 
كيلومرتات حول وسط عاصمة كوريا اجلنوبية، 
حتت مراقبة احد السائقني. وتستغرق حنو 20 

دقيقة الجنياز املسار.
وميكن للسكان أن يستقلوا احلافلة من إحدى 
احملطتني املخصصتني هلا بعد حجزهم مقعدًا 

عرب أحد التطبيقات بشكل جماني.
تعتمد  احلافلة  أّن  غيان  جونغ سونغ  وأوضح 
على كامريا ورادار لتسري، ال أجهزة استشعار 

هي باهظة التكلفة.
وخالل يوم إطالق خط احلافلة بدا عدد كبري 
توقف  فيما  بتصميمها،  مذهولني  املارة  من 
من  ومعاينتها  هلا  صور  اللتقاط  بعضهم 
على  أسئلة  يطرحون  آخرون  وراح  الداخل، 
موظفي »42 دوت« الذين كانوا موجودين يف 

املكان.
بعدما  عامًا(   68( هاي-ران  يي  كيم  وقال 
داخل  كنت  وكأنين  »أشعر  احلافلة  استقل 

وسيلة نقل من املستقبل«.

التابع  واالبتكار  األحباث  مركز  يف  التجرييب 
جملموعةBMW يف ميونيخ.

حتتل جمموعة BMW موقعًا رياديًا يف املساعي 
وتنظر  اهليدروجني،  تكنولوجيا  تطوير  حنو 
القادم  جليلها  واعدة  تقنية  باعتبارها  إليها 
من املركبات، وخاصة يف دول منطقة الشرق 
األوسط، إذ أنهت السيارة الرياضية متعددة 
االستخدامات برناجمًا اختباريًا متعدد املراحل، 

للوصول إىل التصميم األخري.
اجلديد،  الطراز  إطالق   BMW جمموعة  ختطط 
والذي يقدم أحد أفضل حلول التنقل املستدام 
واخلال من الكربون يف عدة مناطق خمتارة يف 
مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك منطقة الشرق 

األوسط، وذلك اعتبارًا من ربيع عام 2023.
عضو  ويرب،  فرانك  صرح  املناسبة  وبهذه 
املسؤول   BMW AG شركة  إدارة  جملس 
مصدرًا  اهليدروجني  »يعترب  التطوير:  عن 
هامًا  دورًا  النظيفة، ويشغل  للطاقة  أساسيًا 
يف مسريتنا لتحقيق احلياد املناخي. يكتسب 
التنقل،  عملية  يف  كبرية  أهمية  اهليدروجني 
عدد الطرازات اليت جتمع بني أنظمة  وبالتالي تجُ
احملركات الكهربائية، وخاليا الوقود نهجًا رائدًا 
وأكثر تقدمًا على املدى الطويل. خاليا الوقود 
ال تتطلب أي مواد خام مهمة مثل الكوبالت أو 
الليثيوم أو النيكل ، لذلك من خالل االستثمار 
يف هذا النوع من أنظمة القيادة، فإن الشركة 
تعزز امكانياتها الذاتية بشكل كبري. سيسمح 
 BMW iX5 لنا أسطول اهليدروجني من طراز
من  ميكننا  ما  وقيمة،  جديدة  رؤى  باكتساب 
تزويد العمالء مبجموعة جذابة مبجرد أن يصبح 

اقتصاد اهليدروجني حقيقة منتشرة«.
جتمع سيارة BMW iX5 Hydrogen بني مجيع 
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الربيطاني  الرعاية  وجودة  للصحة  الوطين  املعهد  أوصى     
بضرورة تقليل جرعات مضادات االكتئاب على مراحل ومبساعدة 

طبيب خمتص.

وقال إن ذلك يساعد يف السيطرة على أعراض االنسحاب اليت 
ميكن أن حتدث بسبب األدوية.

كما نشر املعهد معلومات جديدة توضح كيفية حتسني خدمات 
الرعاية يف جمال الصحة النفسية يف إجنلرتا وويلز.

وقالت جلنة من اخلرباء إن خدمات الرعاية االجتماعية جيب أن 
تتفق مع املرضى على خطة العالج املناسبة.

ويتضمن ذلك تقييم احلالة املرضية وهل يناسبها التوقف عن 
تناول أدوية، وما هي الفرتة الزمنية الالزمة لالنسحاب.

للبالغني  إضايف  اهتمام  إيالء  بضرورة  اللجنة  أوصت  كما 
من  يعانون  مَمن  عرقية  ألقليات  تنتمي  عائلية  خلفيات  من 

االكتئاب.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات نشرتها اهليئة الوطنية للخدمات 
الصحية الربيطانية لعام 2021 أن 57 يف املائة من األشخاص من 
خلفيات عائلية بريطانية خمتلطة أو سوداء أو بريطانية سوداء أو 
آسيوية أو آسيوية سوداء أكملوا دورة عالج لالكتئاب مقارنة بـ 

64 يف املائة من األشخاص من خلفية عائلية بيضاء.

وتنطوي التوصية على ضرورة تقديم خدمات الصحة النفسية 
بطريقة مناسبة ثقافيا وإزالة حواجز اللغة أيضا.

وتقول اهليئة إن الوصفات الطبية لتناول مضادات االكتئاب 
سجلت أعلى مستوياتها على اإلطالق يف عام 2022، إذ تناوهلا 

8.3 مليون شخص يف إجنلرتا.

كما تشري اإلحصاءات إىل أن واحدًا من كل ستة بالغني، من 
عمر 16 عامًا وما فوق، يف اململكة املتحدة عانى نوعًا من أنواع 
االكتئاب يف صيف عام 2021، مع بقاء املعدل أعلى مما كان 

عليه قبل جائحة فريوس كورونا وفرض تدابري اإلغالق.

»ال يوجد نهج واحد يناسب اجلميع«

أن  الربيطاني  الرعاية  وجودة  للصحة  الوطين  املعهد  يرى 
األشخاص الذين يعانون من اكتئاب خفيف يتعني أن خيضعوا 
أي  تناوهلم  مناقشة  قبل  مجاعية  مترينات  أو  سلوكي  لعالج 

دواء.

وقال بول كريسب، املسؤول عن توجيهات املعهد: »يف كثري 
من احلاالت، يعاني األشخاص من أعراض االنسحاب، وقد ختتلف 
املدة اليت يستغرقونها للتخلص من هذه األدوية بأمان، وهذا 
هو سبب اإلشادة ببيان جلنتنا املفيد والعملي لالنسحاب تدرجييا 

لتجنب أعراض االنسحاب
االكتئاب: أطباء ينصحون بضرورة وقف الدواء »تدرجيياً«

من هذه األدوية مبرور 
الوقت«.

»لكن  وأضاف: 
على  التأكيد  جيب 
نهج  يوجد  ال  أنه 
اجلميع  يناسب  واحد 
للتخلص من مضادات 

االكتئاب«.
»دوار مستمر«

جونيور،  جون  بدأ 
 34 العمر  من  البالغ 
عامًا، تناول مضادات 
عام  يف  االكتئاب 
تشخيص  بعد   2017
باكتئاب  إصابته 
القلق  واضطرابات 

العام.

املتحدة عانى نوعا من االكتئاب يف صيف عام 2021

يسبب  االكتئاب«  مضادات  تناول  عن  »التوقف  إن  ويقول 
والتعرق،  الشديد،  والقلق  والصداع،  »اإلعياء،  بـ  الشعور 

واألرق طوال الليل« وشّبه األمر بـ »دوار مستمر«.

تناول  عن  توقف  أن  بعد  جيد  بشكل  تأقلم  أنه  جون  وأضاف 
مضادات االكتئاب، وأنه يذهب إىل صاالت األلعاب الرياضية 

وميارس التأمل للحفاظ على صحته النفسية.

ورحب بالتوجيهات اجلديدة اليت أصدرها املعهد الوطين للصحة 
فكرة  فرد  لكل  خطة  وجود  أن  »أعتقد  وقال:  الرعاية  وجودة 
وسيكون  املرجو.  اهلدف  حتقيق  للناس  ستتيح  ألنها  رائعة 
احلصول على هذا التواصل والطمأنينة من األطباء أمرا رائعا«.

للصحة  اخلريية  »مايند«  منظمة  من  باكلي،  ستيفن  وقال 
النفسية: »إن األدوية تساعد بعض الناس، لكنها ليست دائما 

مناسبة آلخرين«.

وأضاف: »إذا كنت تتناول دواء لصحتك النفسية، فقد تصل 
إىل حد ترغب فيه التوقف عن تناوله«.

الصحة  فريق  أو  طبيبك  استشارة  بشدة  »نقرتح  وأضاف: 
تريد  أو  أدويتك،  من  االنسحاب  تفكر يف  كنت  إذا  النفسية 
تغيري دواء، أو إذا كنت تعاني من أعراض االنسحاب، من أجل 
تقديم الدعم لك بغية التوقف عن تناول الدواء أو تغيريه بأمان 

بطريقة تدرجيية«.

دواء  من  جرعات  تناول  على  تدرجييًا  االعتماد  إىل  جون  وجلأ 
سريترالني، ويقول إن الدواء »ساعد بالفعل« يف كبح األفكار 

االنتحارية اليت كانت تنتابه.

وعلى الرغم من ذلك وجد أن اآلثار اجلانبية ال ميكن حتملها.

وقال ليب بي سي: »كنت أعاني من خفقان، وهو عارض جانيب 
والصداع  الصداع  أنواع  مجيع  من  أعاني  وكنت  جدًا،  صعب 
ضغط  ارتفاع  وحتى  أخرى،  وأشياء  الشديد  والقلق  النصفي 

الدم أيضًا«.

وأضاف: »بعد ذلك ُوصفت لي أدوية أخرى يف مسعى للتغلب 
على اآلثار اجلانبية اإلضافية اليت كنت أعاني منها«.

وقال: »وصل األمر بي إىل حد اعتقادي بأنين سأعتمد بشكل 
كامل على مضادات االكتئاب«.

وخالل الفرتة اليت ُفرضت خالهلا تدابري اإلغالق للحد من انتشار 
عدم  من  الرغم  على  الدواء،  عن  التخلي  قرر  كورونا،  جائحة 

استطاعته التواصل مع طبيبه.

األمر  جعل  دائمًا، مما  )الطبيب( مشغواًل  هاتفه  »كان  وقال: 
صعبًا بالفعل«.

اآلثار اجلانبية ومل يكن  أعاني من املزيد من  »كنت  وأضاف: 
ذلك مفيدا بالنسبة لي، بعد أن تعب جسدي إىل أقصى حد، 

وأدركت أنين جيب أن أتوقف عن ذلك«.
تشري اإلحصاءات إىل أن واحدا من كل ستة بالغني يف اململكة 
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Australia will make its 
first major investment in 
sea mines since the Viet-
nam War, spending up 
to $1 billion on high-tech 
underwater weapons to 
deter China and other po-
tential adversaries from 
sending ships and sub-
marines into the nation’s 
waters.
Sea mines are self-con-
tained explosive devices 
that can be placed in key 
strategic choke points, 
such as straits and har-
bours, to blow up en-
croaching enemy naval 
vessels.
The weapons have been 
used in virtually every 
maritime conflict since 
the 14th century, but fell 
out of favour with West-
ern naval leaders in re-
cent decades, including 
in Australia.
China has built up a stock-
pile of up to 100,000 sea 
mines as part of its mas-
sive military expansion.
Defence industry sources 

said the federal govern-
ment would soon an-
nounce it had signed a 
contract to purchase a 
substantial number of sea 
mines from a European 
weapons supplier.
The Defence Department, 
sources said, intends to 
procure a sophisticated 
form of multi-influence 
ground mines that react 
to acoustic, magnetic 
and pressure influences 
of passing vessels. They 
can be laid on the ocean 
floor by ship, submarine 
or from the air.
The Department of De-
fence confirmed the up-
coming purchase, tell-
ing The Sydney Morning 
Herald and The Age: “De-
fence is accelerating the 
acquisition of smart sea 
mines, which will help to 
secure sea lines of com-
munication and protect 
Australia’s maritime ap-
proaches.”
“A modern sea mining 
capability is a significant 

deterrent to potential ag-
gressors.”
A department spokesper-
son noted that modern 
sea mines can discrimi-
nate between military 
targets and other ships, 
making them different 
to indiscriminate land 
mines.
The sea mines Australia is 
seeking to acquire can be 
activated and deactivated 
remotely after being laid, 
allowing friendly com-
mercial and naval vessels 
to safely pass through 
channels and ports.
Sources said the total cost 
of the acquisition was 
confidential but expected 
to be in the range of $500 
million to $1 billion.
Italy and Spain are two 
of Europe’s leading sea 
mine manufacturers.
Hugh White, emeritus 
professor of strategic 
studies at the Australian 
National University, said: 
“Sea mines are a cheap, 
cost-effective way to sink 

Australia buys ‘potent and powerful’ sea mines to deter China
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ships.
“If I was trying to expand 
our sea denial capabil-
ity, this is one of the first 
things I’d do.”
White added:“Sea mines 
are powerful and potent, 
but navies are traditional-
ly very reluctant to invest 
in them. There’s no glam-
our in mines.”
Defence Minister Richard 
Marles has said Australia 
needs to become a por-
cupine – or an echidna 
in local parlance – island 
fortified with enough le-
thal weaponry to prevent 
an attack from a hostile 
rival.
Marles will receive a 
sweeping review into the 
nation’s defence forces at 
the start of February de-
signed to reshape the na-
tion’s military for modern 
threats.
Earlier this month the 
government announced 
it would spend up to $2 
billion beefing up Aus-
tralia’s missile capabili-
ties, including buying the 

renowned HIMARS long-
range rocket system.
Defence expert Peter Jen-
nings, the former head of 
the Australian Strategic 
Policy Institute, said: “In 
a world where China is in-
vesting huge amounts of 
money in creating a navy 
with long-range capabili-
ties, sea mines are a sen-
sible counter-measure for 
Australia to adopt.
“This is an idea whose 
time has come.”
The mere threat of sea 
mines can be a powerful 
psychological weapon 
against potential adver-
saries, Jennings said.
The Defence Department, 
under then minister Peter 
Dutton, launched a proj-
ect known as SEA2000 in 
2021 with a brief to inves-
tigate options for Austra-
lia to enhance its warfare 
capabilities by securing 
smart sea mines.
The last major push for 
Australia to establish a 
substantial supply of sea 
mines was scrapped in 

the 1990s.
Greg Mapson, a retired 
naval officer and mine 
warfare expert, said sea 
mines sunk more ships 
in World War II than all 
other means combined, 
describing them as “the 
most effective weapons 
system ever deployed in 
maritime warfare”.
“The sea mine is an in-
credibly flexible weapon 
system, offering both of-
fensive and defensive op-
tions to government,” he 
said.
“It remains the most 
frightening of weapons to 
any mariner as they can 
lay in wait on the sea bed 
for months, are incredibly 
difficult to find once they 
are laid and are always 
waiting for a potential vic-
tim to stray too close.”
The request came from 
U.S. defence chiefs dur-
ing talks in Sydney.
Mapson said 1000 sea 
mines would be an opti-
mal purchase to present 
a credible threat to poten-
tial adversaries.
Laying sea mines is al-
lowed under internation-
al law, but free-floating 
mines have been banned.
Seth Cropsey, director of 
the Centre for American 
Seapower at the Hud-
son Institute think tank, 
has said Beijing has as 
many as 100,000 sea 
mines, ranging from old-
fashioned contact mines 
to mines with rocket-pro-
pelled weapons and tar-
get detection systems.

The federal government is set to make a major investment in sea mines for the first time in decades. 
Credit:AP

Sea mines are self-contained explosive devices that can be placed in 
straits and harbours to blow up enemy naval vessels.Credit:Istock

Defence Minister Richard Marles has said Australia needs to become a porcupine island festooned with high-
grade weaponry. Credit:Alex Ellinghausen

As defence minister, Peter Dutton at one time looked into sea mines.Credit:Alex Ellinghausen
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Medicare has become 
an outdated system that 
needs an urgent fix, Prime 
Minister Anthony Alba-
nese says.
Medicare will undergo its 
most significant overhaul 
since its inception, open-
ing up primary care deliv-
ery to nurses and phar-
macists. 
Prime Minister Anthony 
Albanese said the Medi-
care system his govern-
ment had inherited was 
“struggling to keep up”. 
Bulk billing rates plum-
meted by seven per cent 
in the past year, and are 
continuing to fall as gen-
eral practice surgeries 
are left with no choice but 
to charge higher fees to 
supplement Medicare re-
bates. 
In addition, patients are 
struggling to get timely 
appointments with their 
GPs, with waiting times 
blowing out to more than 
a month for some doc-
tors, due to a slimmer 
workforce and exploding 
demand. 
Mr Albanese said too 

Anthony Albanese says outdated 
Medicare needs ‘urgent shake up’

many people were turn-
ing up to emergency de-
partments because they 
couldn’t get access to a 
GP. 
“What we know we need 
to do is fix primary health 
care,” he told Channel 7. 
“The big thing we are 
looking at is how do you 
take pressure off the sys-
tem, and we are doing that 
– talking to the AMA, talk-
ing to the Royal Austra-
lian College of GPs, talk-
ing with experts because 
we want to make sure that 
this Medicare task force 
is listened to.”
Health Minister Mark But-
ler told The Australian 
the system was in “real 
trouble”. 
He said the system was 
stuck in the 1980s and 
1990s, and no longer 
made sense. 
Rising gap fees means ex-
perts and the government 
alike fear that without se-
rious reform, access to 
primary healthcare would 
become out of reach of 
millions of Australians. 
“We need doctors work-

ing hand in glove with 
practice nurses, allied 
health professionals and 
pharmacists,” Mr Butler 
said. 
Environment Minister 
Tanya Plibersek said the 
previous government had 
neglected Medicare for 10 
years. 
“We need to do something 
to get it back on its feet,” 
she told Channel 7. 
The Opposition’s health 
spokeswoman Anne Rus-
ton questioned how La-
bor could be promising 
to prioritise the health of 
Australians. 
“So far they have cut 
Medicare, and cut access 
to Medicare rebated men-
tal health sessions in half 
from 20 to 10 sessions,” 
Senator Ruston said. 
“The Labor government 
also promised to have 50 
urgent care clinics up and 
running by July this year 
- but we still do not know 
the exact locations of 
these clinics, bringing to 
question if they will even 
be delivered at all. 
“Labor must outline tan-
gible actions and a plan 
to support our health-
care workers and hospital 
systems, rather than just 
making announcements 
and promises with no de-
tails or information.”
The government is con-
sidering rolling out a 
“blended” funding sys-
tem, given the current 
system of subsidised 
individual consultations 
through GPs alone is no 
longer fit for purpose. 
The new model would 
also fund nurses and al-
lied health practitioners 
working in teams to de-
liver complex care. 
Ms Plibersek said there 
were a “lot of highly 
skilled people” working 
across the healthcare 
system, and should be 
tapped in to. 
The details of the new 
funding model are yet to 
be finalised.
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Under the plan being considered by the Albanese government, primary 
healthcare would be opened to pharmacists. Picture: NCA NewsWire/ 
Daryl Wright.

The government is considering sharing the primary health care load 
with nurses, pharmacists and allied health professionals. Picture: NCA 
NewsWire / Dylan Coker

Amid mounting pressure, 
Anthony Albanese flew 
into an “out of control” 
city to address a crime 
crisis. He was not met 
with a warm welcome.
The town has recently 
been plagued by gangs 
of youths roaming the 
streets at night, break-
ing into businesses and 
engaging in extreme vio-
lence. 
Darren Clarke, a baker 
who runs the Facebook 
page Action For Alice 
2020, took aim at NT Po-
lice Minister Kate Worden, 
and called for her to re-
sign. 
Clarke’s bakery in Alice 
Springs has been broken 
into 41 times in just three 
years. He has unleashed 
at the “disgraceful” lack 
of action on the issue by 
Anthony Albanese’s gov-
ernment.
“Anthony Albanese when 
he gets off the plane, the 
first thing he should say 
to Natasha Fyles is ‘Kate 
Worden, go’,” he said 
in an interview with Sky 
News.
“She has to go and she 
has to go today.”
Mr Clarke says he has 
been broken into multiple 
times in recent months, 
describing the situation 
as “totally out of control”.
“I’ve been broken into 41 
times,” Mr Clarke said, 
adding many other lo-

cals had experienced the 
same.
“This place is totally out 
of control, the violence 
on the streets is out of 
control, the domestic vio-
lence you see out on the 
streets every night and 
through the day is out of 
control and something 
needs to be done.”
The outback town is in the 
national spotlight follow-
ing the release of fresh 
crime statistics from the 
Northern Territory police.
It revealed assaults and 
property offences had 
skyrocketed in the last 
12 months to December 
2022.
From December 1, 2021 
to November 30 last year, 
assaults in the town in-
creased by 43 per cent.
Domestic violence-relat-
ed assaults increased by 
53 per cent while alcohol-
related assaults were up 
by 54 per cent.
The town’s mayor, Matt 
Paterson, has called on 
the Attorney-General to 
send in the Australian 
Federal Police or the mili-
tary to help clean up the 
“senseless and destruc-
tive” behaviour.
“The flavour of the month 
right now is edged weap-
ons, but before that it was 
ram-raids of buildings,” 
he told.
The town’s mayor, Matt 
Paterson, has called on 

Anthony Albanese cops it over ‘out of 
control’ crime wave in Alice Springs

the Attorney-General to 
send in the Australian 
Federal Police or the mili-
tary to help clean up the 
“senseless and destruc-
tive” behaviour.
Last year, the NT police 
launched Operation Drina 
to target anti-social be-
haviour in the town.
Since then, more than 
200 people have been ar-
rested and more than 300 
infringement notices have 
been issued.
But the territory’s po-
lice commissioner Jamie 
Chalker vehemently re-
jected calls for the ADF to 
be deployed.
“We‘re not going to arrest 
our way out of that,” he 
told ABC Darwin.

Last year, the NT police 
launched Operation Drina 
to target anti-social be-
haviour in the town.
“I‘m not sure the imagery 
of Australian soldiers … 
dealing with First Nations 
people in a way that sees 
them having to effect ar-
rests of them and place 
them in vehicles and the 
like is really the imagery 
we want for Australia.”
A broader conversation, 
he said, was needed 
about what is driving the 
crime and noted the in-
crease in alcohol-related 
harm since the end of 
long-term alcohol restric-
tions in the Top End.

Darren Clarke, a baker who runs the Facebook page Action For Alice 2020, took aim at the mounting crisis 
on Tuesday.
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Sydney house prices have 
had their steepest annual 
fall on record, declining 
10.9 per cent last year as 
rising interest rates took a 
toll on buyer demand and 
spending power.
Sydney’s median house 
price fell more than 
$170,000 to $1,413,658 
last year, the latest Do-
main House Price Report, 
released on Wednesday, 
shows.
However, the pace of de-
clines slowed in the De-
cember quarter when the 
median fell 2.1 per cent — 
three times slower than the 
previous three months.
House prices are now 11.3 
per below their early 2022 
peak, but are still 24.2 per 
cent higher than they were 
when the market troughed 
in mid-2020.
Unit prices fell, but at a 
slower pace, dropping 1.2 
per cent to a median of 
$748,422. Prices fell 6.5 
per cent over the year, and 
are now lower than March 
2020.
Domain’s chief of research 
and economics Dr Nicola 
Powell said the housing 
market posted its steepest 
annual decline on Domain 
records, which date back 
to 1993.
While the pace of declines 
had eased recently, fur-
ther falls were expected, 
Powell said.
“Prices are still pulling 
back … we’ve just moved 
away from the extreme 

rate of decline,” Powell 
said.
 “In the September quar-
ter [there] was a shock 
reaction from the market. 
We really saw the impact 
of aggressive rate hikes … 
reduced borrowing capac-
ity, and [buyers] factoring 
in future rate hikes.”
Buyers have since adjust-
ed to rising rates, while 
there had also been a pull-
back in homes for sale, 
which helped to moderate 
price falls, Powell said.
ANZ senior economist Fe-
licity Emmett expected the 
shift to higher rates for 
many homeowners would 
lead to a sharp pullback in 
consumer spending, rath-
er than a lift in distressed 
listings, as the high em-
ployment rate should limit 
forced sales.
She has forecast Sydney 
prices to keep falling and 
decline 18 per cent from 
peak to trough, based on 
expectations the cash 
rate would peak at 3.85 
per cent and hold steady 
until rate cuts start in late 
2024.
“Once the cash rate sta-
bilises, we’ll probably 
start to see prices level 
out, and then next year as 
rates stay the same and in-
comes rise, we expect that 
to flow through to moder-
ately higher prices,” she 
said.
Although prices were fall-
ing, there had been no im-
provement in affordability, 

Emmett said, as buyers 
faced increased mortgage 
costs.
“Our analysis suggests 
prices would have to fall 
around 30 per cent ... to 
offset the impact of those 
higher interest rates ... so 
for buyers it’s actually go-
ing to be more difficult.”
Commonwealth Bank’s 
head of Australian eco-
nomics Gareth Aird said 
Sydney had the highest 
property price-to-income 
ratio, making it more sen-
sitive to rising interest 
rates.
“Given it went up so much 
in dollar terms [during the 
boom] there’s more scope 
for a correction,” he said.
Aird said buyer sentiment 
had improved and price 
declines had slowed as 
cash rate hikes eased late 
last year. The strong rental 
market was also support-
ing prices, as was the 
drop in seller activity. Dis-
tressed listings remained 
limited.
Aird expects a peak-to-
trough fall of 19 per cent 
in Sydney and a cash rate 
peak of 3.35 per cent.
Across the city, Sutherland 
recorded the largest quar-
terly house price decline 
at 6.5 per cent, followed 
by the North Sydney and 
Hornsby region (-2.7 per 
cent) and the outer west 
and Blue Mountains (-1.7 
per cent).
Prices increased margin-
ally or held steady across 

Sydney house prices post 
steepest annual fall on record
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six regions last quarter, 
such as the northern 
beaches and the city and 
inner south, which already 
had a large drop in prices.
First home buyers Tristan 
Chan and Garland Liang 
will swap their Ryde rental 
unit for a two-bedroom 
townhouse in Macquarie 
Park.
Rising interest rates meant 
the couple could borrow 
less than expected, but 
also meant less competi-
tion for homes. They still 
had to borrow to their 
maximum to buy in their 
preferred location, but 
were mindful of not over-
extending.
“We had thought we could 
borrow more, I was a little 
surprised,” Chan said. 
“However I think it helped 
to give us a more realistic 
budget and … rising inter-
est rates helped us [in a 
way], because it felt like 
there were less people out 
there who were seriously 
buying.”
Liang added: “We could 
either go ahead with our 
borrowing power or back 
out and wait, but we knew 
if we waited that there 
would be a lot of other 
people waiting to buy a 
home too.”
The couple will opt to pay 
the property tax now avail-
able to first home buyers 
in lieu of stamp duty.
Their buyers’ agent Brady 
Yoshia, of Brady Marcs 
Buyers Advisory, has 
seen good buyer interest 
to start the year, particu-
larly to take advantage of 
first home buyer assis-
tance schemes in the less 
competitive market.
Buyers were still having to 
compromise, despite the 
price falls, as their bor-
rowing power had fallen 
faster, she said.
“Across all price points 
there are still very keen 
and eager buyers, but the 
market has just started for 
the year,” she said.

The issue of Cost of Living is affecting local families 
across the state. Last year, Sophie Cotsis MP, distrib-
uted a Community Survey to the Canterbury elector-
ate, which found that Cost of Living was among the top 
3 most important issues for local residents.

This year, Sophie Cotsis MP and Jihad Dib MP, in con-
junction with the Energy and Water Ombudsman, will 
be hosting a Cost of Living – Bring Your Bills Forum in 
Lakemba on 9 February. This community forum will in-
clude representation from Government organisations 
to help locals find discounts and rebates on their ev-
eryday bills. 

The Energy and Water Ombudsman, Housing NSW, 
Revenue NSW, Service NSW, and Sydney Water are 
amongst those who will be available on the day – in-
cluding many more!

“Residents will have an opportunity to have face-to-
face interaction with service representatives, to dis-
cuss issues and concerns rather than be pressured to 
go online for answers and information,” said Ms Cot-
sis. 

“Cost of living pressures are increasing day by day. 
Residents from my local community are struggling to 
afford fresh fruit and vegetables are resorting to cut-
ting meals or sourcing cheaper but unhealthy meal al-
ternatives”

“Whether it’s soaring electricity or gas prices, gro-
ceries or tolls, families are doing it tougher than ever 
before. This forum is about making sure people know 
what is available to them during these difficult times,” 
said Mr Dib.

“Every single day people visit my office asking for help 
as they struggle to pay the most necessary of bills,” he 
said. 

The event is being held on 9 February from 1 – 5PM at 
Uniting Church Hall, Lakemba. RSVP is critical, con-
tact 9718 1234 for RSVPs. 

Media enquiries: 
Jessica – 9718 1234
Dilan – 9759 5000

COST OF LIVING FORUM TO HELP LO-
CAL FAMILIES FIND REBATES AND DIS-
COUNTS IN THEIR AMENITIES BILLS



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9788 0313

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9788 0313


	herald_issue_1098_page 01
	herald_issue_1098_page 02
	herald_issue_1098_page 03
	herald_issue_1098_page 04
	herald_issue_1098_page 05
	herald_issue_1098_page 06
	herald_issue_1098_page 07
	herald_issue_1098_page 08
	herald_issue_1098_page 09
	herald_issue_1098_page 10
	herald_issue_1098_page 11
	herald_issue_1098_page 12
	herald_issue_1098_page 13
	herald_issue_1098_page 14
	herald_issue_1098_page 15
	herald_issue_1098_page 16
	herald_issue_1098_page 17
	herald_issue_1098_page 18
	herald_issue_1098_page 19
	herald_issue_1098_page 20
	herald_issue_1098_page 21
	herald_issue_1098_page 22
	herald_issue_1098_page 23
	herald-issue_1098_page24

