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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

حزب اهلل يواجه العقوبات:
ال ختلي عن املالية وال أحد يسمي وزراء الشيعة

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

اإلليزيه جّيمد إعتذار أديب.. »ومهلة الالءات« غري مفتوحة!

التتمة على الصفحة 21

ليلة  »الف  طريقة  على 
االمل،  ابقاء  جلهة  وليلة« 
ميضي  التالي،  لليوم 
على  احملليون،  الالعبون 
مسرح الدمى الوزارية: كل 
حياول تربئة ساحته، ورمي 
خصمه  اىل  العرقلة  حجر 
او خصومه، يف ظل عودة 
األمريكية سالحًا  العقوبات 
ترتيب  اعادة  غمرة  يف 
الوقائع على خارطة الشرق 
ولكن  الكبري،  االوسط 
يتصل  لبناني،  بتوقيت 
تكون،  ملن  املالية  بعقدة 
الكتل  وزارء  يسمى  وَمن 
للطوائف  املمثلة  النيابية، 
ة،  السنَّ املوارنة،  الكربى: 

الشيعة..
صدور  من  يومًا   16 فبعد 
مرسوم تكليف سفري لبنان 
يف أملانيا مصطفى اديب 
بتأليف »حكومة مهمة« من 

االطراف،  بدا  اخصائيني، 
مبادرة  حببال  متعلقون 
الرئيس اميانويل ماكرون، 
باعتبارها الوحيدة، املتاحة، 
سلطة  تركيب  العادة 
االنهيار  توقف  حمايدة، 
هيكلة  وتعيد  املالي، 
وقطاع  النقد،  مؤسسات 
اخلدمات العامة، كالكهرباء 

واملياه، وما شاكل.
وعلم ان السفري الفرنسي 
واصل  فوشيه،  برونو 
كاًل  وزار  امس،  اتصاالته 
وسعد  بري  الرئيس  من 
وجهات  لتقريب  احلريري 
ومعاجلة  بينهما،  النظر 

عقدة وزارة املالية.
اعتربت  للمعلومات  ووفقا 
متابعة  سياسية  مصادر 
لالتصاالت اجلارية لتشكيل 
عملية  أن  اجلديدة  احلكومة 
العتيدة  احلكومة  تشكيل 

 فوج إطفاء بريوت يحيي ذكرى شهدائه أمام مبنى بلدية بريوت، للتذكري بمطالبه املزمنة 

All aspects of Building & Carpentry:

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
 Granny  والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ

Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

-  New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

انتهت اىل الفشل واصبح 
املكلف  رئيسها  إعتذار 
مهمته  عن  اديب  مصطفى 
حمتوما ومسألة وقت فقط 
بعدما وضع الثنائي الشيعي 

االستئثار  عقبة  امامه 
حبقيبة وزارة املال كشرط 
لتسهيل  مسبق  اساسي 
عملية التشكيل خالفا لكل 
التعهدات والوعود املغدقة 
منهما لتشكيل حكومة انقاذ 
من اختصاصيني معروفني 
الفرنسية  للورقة  استنادًا 
اليت تشكل اساس املبادرة 

الفرنسية.
ماتردد  كل  ان  وأوضحت 
مت  وحلول  خمارج  عن 
االمس  طوال  هلا  الرتويج 
عن اوساط ومصادر قريبة 
مل  الشيعي  الثنائي  من 
كانت  بل  صحيحة،  تكن 
من  التهرب  اىل  تهدف 

Hiring Now!
Male & Female 

Hairdressers Wanted in 
Punchbowl 

Experience & Skills In 
Female Hairstyling are Necessary.. 

Great WAGES Offered.
For Those Interested Please Ring:

 0413 682 366

التتمة على الصفحة 21

اجلعفري:الدول الغربية متارس 
إرهاباً اقتصادياً حبق الشعب السوري

الدائم  سوريا  مندوب  أّكد 
بشار  املتحدة  األمم  لدى 

اجلعفري، أن الدول الغربية 

التتمة على الصفحة 21

بعد هجوم أردوغان بساعات.. 
مـناورات تـركية يـونانية

رغم األزمة املستعصية على 
املتوسط  شرق  يف  احلل 
تهديد  حد  وصلت  واليت 

بفرض  األوروبي  االحتاد 
بسبب  أنقرة  على  عقوبات 

التفاصيل على الصفحة 21

تـرامب يقّلص الفارق الشعيب.. 
ويتهم بايدن باجللوس »يف القبو«

التفاصيل على الصفحة 21

الوكالة الذرية:
سنفتش مواقع إيرانية جديدة
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
البلدية تنضم إىل Supertee لدعم األطفال يف املستشفيات

األسبوع  هذا  انضممتُ 
مع  البلدية   موظفي   إىل 
 Greystanes سكان  أحد 
حايسن  املحليني، 
أب  وهو  سوروتيس، 
ومؤسس  أطفال  لثالثة 
مركز  يف   ،Supertee
 Granville( غرانفيل 
تعبئة  ليوم   )Centre
لألطفال  الصناديق  وتغليف 

يف املستشفيات.

على  الصناديق  احتوت 
لباس  وهو  سوبرتي، 
خارق  بطل  بزي  طبي 

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم فيها، فالرجاء االتصال 
بي على: 187 651 0419

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

لألطفال   )superhero(
وخاصة  املستشفيات،  يف 
بأمراض  املصابني  األطفال 
يزورون  والذين  خطرية 

املستشفى بشكل متكرر.

كتب موظفو البلدية رسائل 
أكثر  وحزموا  األطفال  إىل 
تم  صندوًقا،    480 من 
مستشفى  إىل  تسليمها 
أوبرن ومستشفى ويستميد 
لألطفال ومستشفيات أخرى 

يف نيو ساوث ويلز.

التي  امليالد،  عيد  حفلة  يف 

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Follow our Social Media  
Channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like 
me to help you with, please 
contact me

0419 651 187 

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Survey results for Crescent Parklands 
development 
A survey by Cumberland City Council has 
shown strong opposition to the Crescent 
Parklands development proposal with over 
85% of survey respondents indicating they 
don’t want it go ahead.

The Crescent Parklands development 
proposal would entail 1200 units up to 28 
storeys high, located on Crescent Street in 
Holroyd. It’s the kind of development you 

may see happen next to a major train station 
but it’s going to happen just off Woodville 
Road and M4, near Parramatta Road, an area 
that is already heavily choked with traffic. 

We will continue to advocate for our residents 
and we will be presenting our survey results 
to the State Government when Council makes 
its submission this month.

Council joins Supertee in fight for kids in hospital

This week I joined Council staff members along 
with local Greystanes resident, father of three 
and founder of Supertee Jason Sotiris at the 
Granville Centre for a day of packaging boxes 
for kids in hospital.

The boxes contained a Supertee, a medical 
garment disguised as a superhero costume  
for kids in hospital, particularly kids with  
severe illnesses who are frequent visitors of  
the hospital.

Council staff wrote messages to the children 
and packaged more than 480 boxes, which 
were delivered to Auburn Hospital, Westmead 
Children’s Hospital and other hospitals  
around NSW. 

At Council’s Christmas party last year, Council 
purchased one-hundred Supertees which were 
able to be packaged as part of Supertee Day. 

I commend Jason on the Supertee initiative  
and encourage residents to learn more about 
how you can help support this incredibly  
worthy cause. 

For more information, visit supertee.com.au

أقامتها البلدية العام املاضي، 
من  مئة  البلدية  اشرتت 
من  التي   Supertees
املمكن تعبئتها كجزء من يوم 

.Supertee

السيد  على  أثني  إنني 
 Supertee  جايسن ملبادرته
وأشجع السكان على معرفة 
املساعدة  كيفية  حول  املزيد 
يف إعطاء هذه املسألة الدعم 

الذي تستحق.

زوروا  املعلومات،  من  ملزيد 
supertee.com.au

Crescent Parklands نتائج استطالع تطوير
ملقرتح  قوية  معارضة  كامربالند  بلدية  أجرته  استطالع  أظهر 
من   85٪ من  أكثر  أشار  حيث   Crescent Parklands تطوير 

املشاركني يف االستطالع إىل أنهم ال يريدون املضي فيه قدمـًا.
واقرتاح تطوير  Crescent Parklands، الذي سيشمل  1200 
  Crescent Street  وحدة يصل ارتفاعها إىل 28 طابًقا، يقع على
بجوار  يحدث  تراه  قد  الذي  التطوير  من  نوع  إنه  هولرويد.  يف 

محطة قطار رئيسية
 ، M4 و Woodville Road ولكن هذا التطوير سيحدث قبالة
بالقرب من Parramatta Road ، وهي منطقة مزدحمة بالفعل 

بحركة املرور.
إىل  االستطالع  نتائج  وسنقدم  سكاننا  عن  الدفاع  يف  سنستمر 

حكومة الوالية عندما تقدم البلدية تقريرها هذا الشهر.



لــبنانيات
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يف  العامة  الصحة  وزير  قدم 
حكومة تصريف األعمال الدكتور 
حتديات  عن  مداخلة  حسن  محد 
لبنان  يف  الصحي  النظام 
بعد  عن  مشاركته  إطار  يف 
للمنتدى  الثامنة  الدورة  يف 
العربي للبحث العلمي والتنمية 
إدارة  تنظمها  اليت  املستدامة 
يف  العلمي  والبحث  العلوم 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم )ألكسو(، حتت عنوان 
 - العربية  الصحية  »املنظومات 
وذلك  والرهانات«  التحديات 
أللكسو  العام  املدير  حبضور 
أعمر  ولد  حممد  الدكتور 
ومبشاركة عدد من وزراء الصحة 

العرب احلاليني والسابقني.
املداخلة  حسن  واستهل 
لقيه  ما  أهمية  على  »بالتأكيد 
انفجار  حمنة  خالل  يف  لبنان 
عربي  تعاضد  من  املرفأ 
احملنة  استيعاب  على  ساعده 
والصمود خصوصا أن اإلنفجار 
جممل  إىل  إضافيا  حتديا  شكل 
املطروحة  اجلسام  التحديات 
كورونا  وباء  مواجهة  من  بدءا 
النزوح  تداعيات  معاناة  إىل 
الفلسطيين  واللجوء  السوري 
واألزمات املالية واالجتماعية«.

يتقدم  »ما  أن  على  وشدد 
هذه  يف  الصحية  التحديات 
وضع  بضرورة  يتمثل  املرحلة 
اسرتاتيجية خاصة قبيل اخلريف 
املزدوج  والرتصد  للمواجهة 
وموسم   19 كوفيد  لوباءي 
متابعة  إىل  إضافة  اإلنفلونزا، 
مع  بدأت  اليت  املشاورات 
اللقاح  لتأمني  دولة  من  أكثر 
لدى  كورونا  فريوس  ضد 

اعتماده«.
»التحديات  أن  حسن  ورأى 
الواقع  يواجهها  اليت  العامة 
يف  تتجلى  اللبناني  الصحي 

العناوين التالية:
الرعاية  دور  تفعيل   - أوال 
الصحية األولية وما تقدمه من 
على  تساعد  وقائية  إجراءات 
املصابني  عدد  من  التقليل 

بأمراض مستعصية ومزمنة.

تكاملية  نظرة  وضع   - ثانيا 
القطاع  من  كل  بني  واضحة 
الصحي اخلاص والقطاع الصحي 
العام، حبيث تقوم املستشفيات 
األساس  باجلهد  احلكومية 
يكون  كما  اجملتمعات،  حلماية 
دورها  اخلاص  للمستشفيات 
التكاملي من ضمن اسرتاتيجية 
واضحة تسهم يف تنمية القطاع 

اإلستشفائي برمته.
الصحي  القطاع  إيالء  ثالثا- 
النهوض  خطة  يف  األبرز  احليز 
اإلقتصادي حبيث يتم استكمال 
احلكومية  املستشفيات  جتهيز 
اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف 
مركزية  عن  العبء  خيفف  مبا 
التقدميات الصحية يف العاصمة 
الصحية  الالمركزية  ويعتمد 
كاسرتاتيجية للمستقبل الصحي 

اللبناني.
البشرية  املوارد  تنمية  رابعا- 
يف  املتقدم  دورها  برز  اليت 
يف  كورونا،  وباء  مواجهة 
اليد  هجرة  لبنان  يواجه  وقت 
املتخصصة يف القطاع الصحي 
اإلقتصادي  الوضع  حتت وطأة 

واملالي البالغ الصعوبة.
األسس  وضع   - خامسا 
التغطية  ملشروع  التطبيقية 
ملف  وإنشاء  الشاملة  الصحية 
مصدرا  يشكل  إلكرتوني  طيب 
اجلهات  لكل  للمعلومات 
ال  التحدي  هذا  وإن  الضامنة. 
يشمل  بل  لبنان  على  يقتصر 

خمتلف الدول العربية.
سادسا- تعزيز القطاع الدوائي 
ودعم الصناعة الدوائية وتفعيل 
املخترب  دور  وتعزيز  تصديرها 
ضرورة  عن  فضال  املركزي، 
الدول  بني  املعايري  توحيد 
منصة  تشكيل  بهدف  العربية 
الصناعات  لتحفيز  مشرتكة 

الدوائية«.
إىل  الفتا  مداخلته  حسن  وختم 
الصحة  وزارة  اضطالع  »أهمية 
ومرجعي  رقابي  بدور  العامة 
واإللتزام  املواطن  حلماية  مهم 
التقدميات  وجودة  باملعايري 

اإلستشفائية«. 

الوزير حمد حسن
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وزير الصحة يف مداخلة عن حتديات 
القطاع الصحي: لوضع اسرتاتيجية للرتصد 

املزدوج لكوفيد 19 وموسم اإلنفلونزا

صحناوي  نقوال  النائب  أشار 
عقدته  صحايف  مؤمتر  خالل 
القوي  لبنان  تكتل  نواب  جلنة 
ملتابعة كارثة مرفأ بريوت اىل 
أن اولوية االولويات اليوم هي 
اليت  والكارثة  النكبة  معاجلة 
طالت املدينة وأعلن عن ثالثة 
اقرتاحات قوانني جديدة تقدم 
الناس اىل  التكتل إلعادة  بها 
وقت ممكن  أسرع  بيوتهم يف 
السابقة  األربعة  القوانني  بعد 

اليت كان قد قدمت.
فعّددها  اجلديدة  القوانني  أما 
قانون  اقرتاح  وهي  صحناوي 
اعطاء  اىل  يرمي  مكرر  معجل 
مساعدة مالية لعائالت شهداء 
قانون  اقرتاح  آب،   4 انفجار 
منح  اىل  يرمي  مكرر  معجل 
قضوا  الذين  الشهداء  ذوي 
تاريخ  بريوت  مرفأ  انفجار  يف 
االستمرار  حق   2020 آب   4
التقدميات  من  االستفادة  يف 
االجتماعي  للضمان  الصحية 
اىل  يرمي  قانون  واقرتاح 
كل  لتعويض  اعتمادات  فتح 
واملدارس  املستشفيات  من 
العبادة  ودور  واجلامعات 
التجارية  واحملالت  والسيارات 

مببلغ 500،000،000،000 .
نواب  ان  ولفت صحناوي اىل 
بكتاب  ايضًا  تقدموا  التكتل 
اىل رئيس جملس النواب نبيه 

جلسة  عقد  فيه  يطلبون  بري 
استثنائية خاصة بانفجار بريوت 
القوانني  اقرتاحات  القرار 

بشكل سريع.
االعمار  اعادة  عملية  إن  وقال 
 26000 اصل  فمن  جدًا  بطيئة 
شقة مت ترميم 1600 فقط أي 
ما نسبته 6% فقط من البيوت 

املدمرة.
وأضاف انه بالرغم من رصدها 
مبلغ ٣0 مليار لرية، مل تصرف 
حتى  املبلغ  هذا  بريوت  بلدية 
اآلن وال حتى اي مبلغ إلعادة 
على  مقبول  غري  وهذا  االعمار 
االطالق وسأل اذا كانت بلدية 
بريوت تعترب سكان منطقتنا من 
أبنائها أم ال. وان كان اجلواب 
تقسيم  إىل  اذًا  فلنذهب  ال 
قال  بلديات  عدة  إىل  البلدية 

صحناوي.
عمليات  أن  اىل  ايضًا  وأشار 
الشوارع  من  الردميات  إزالة 
اجلهات  بها  تقوم  تزال  ال 
املاحنة واملتربعني من مجعيات 
واملستغرب ان بلدية بريوت مل 
توافق على صرف اي مبلغ من 
املال الزالة هذه الردميات من 
فماذا   . تارخية  حتى  الشوارع 
اجلمعيات  توقف  عند  سيحصل 
اجملانية  خدماتها  تقديم  عن 
لبريوت؟ هل ستقفل الشوارع 

بالردميات ؟ ختم صحناوي.

صحناوي خالل الندوة

صحناوي: ثالثة اقرتاحات قوانني 
جديدة تقدم بها التكتل إلعادة 
الناس اىل بيوتهم يف أسرع وقت

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، عصر امس االول 
يف قصر بعبدا، رئيس احلكومة 
اديب،  مصطفى  املكلف 
االتصاالت  نتائج  معه  وعرض 
لتشكيل  اجلارية  واملشاورات 
والسبل  العتيدة،  احلكومة 
الصعوبات  تذليل  اىل  اآليلة 
اليت برزت يف الفرتة االخرية، 
االسراع  هدف  على  االبقاء  مع 
اجلديدة  احلكومة  تبصر  ان  يف 

النور يف اسرع وقت ممكن.
الرئيس  طلب  اللقاء،  وخالل 
اديب،  الرئيس  من  عون 
االتصاالت  يف  »االستمرار 
اجلارية ملعاجلة امللف احلكومي، 
الن الظروف الراهنة يف البالد 
انقاذيا سريعا،  تستوجب عمال 
يومًا   16 انقضى  وانه  السيما 
ينتظر  ولبنان  التكليف  على 
حكومة  تشكيل  على  التفاهم 

جديدة«.

»التمسك  عون  الرئيس  واكد 
بكل  الفرنسية  باملبادرة 
حظيت  كانت  واليت  مندرجاتها 
السياسية  القيادات  بتوافق 

اللبنانية«.

اديب
رئيس  حتدث  اللقاء  وبعد 
اىل  املكلف  احلكومة 
»عرضت  فقال:  الصحافيني 
الصعوبات  الرئيس  فخامة  مع 
اليت تعرتضنا لتشكيل احلكومة 
ليس  انه  متاما  اعي  اجلديدة. 
لدينا ترف الوقت، واعول على 
تعاون اجلميع من اجل تشكيل 
حكومة تكون صالحياتها تنفيذ 
الرئيس  مع  عليه  اتفق  ما 
ماكرون.  اميانويل(  )الفرنسي 
اتفقنا مع فخامة الرئيس على 
من  مزيد  العطاء  قلياًل  الرتيث 
لتشكيل  للمشاورات  الوقت 

احلكومة، ونأمل خريا«. 

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف مصطفى أديب

الرئيس عون استقبل اديب وطلب منه االستمرار يف 
االتصاالت واكد التمسك باملبادرة الفرنسية اديب: 

اعول على تعاون اجلميع واتفقنا على الرتيث

تصريف  حكومة  رئيس  وقع 
دياب  حسان  الدكتور  األعمال 
اللجنة  رئيس  إعفاء  مرسوم 
مرفأ  واستثمار  إلدارة  املؤقتة 
بريوت حسن قريطم من مهامه 
ووضعه بتصرف رئاسة جملس 
إىل  استنادا  وذلك  الوزراء، 

بتاريخ  الوزراء  جملس  قرار 
10 آب 2020 الذي نص على 
الفئة  موظفي  مجيع  »وضع 
األوىل والذين تقرر أو سيتقرر 
رئيس  بتصرف  توقيفهم 
جملس الوزراء بعد إعفائهم من 

وظائفهم«. 

دياب وقع مرسوم إعفاء حسن قريطم من 
مهامه ووضعه بتصرف رئاسة جملس الوزراء

رئيس حكومة تصريف االعمال حسان دياب

أعلنت وزارة الصحة العامة، امس االول اخلميس، تسجيل 685 
شباط    21 منذ  الرتاكمي  العدد  رفعت  جديدة  كورونا  اصابة 

املاضي اىل 26768 حالة.

وزارة الصحة: 685 اصابة 
كورونا و4 حاالت وفاة

بعلبك  »تكتل  رئيس  قال 
احلاج  حسني  النائب  اهلرمل« 
تلفزيونية  مقابلة  يف  حسن 
عرب  دقيقة«  »تسعني  لربنامج 
االعالمية  مع   NBNالـ قناة 
»حزب  إن  صفا،  سوسن 
كل  بني  تطلبا  األقل  اهلل« 
اىل  داعيا  السياسية«  القوى 
اللبناني«،  النظام  »تطوير 
احلزب  لدى  »ليس  أن  معتربا 
خدمة  سوى  خاص  مشروع 

اللبنانيني«.
وأكد أن »اآلمال املعقودة على 
املقاومة كبرية بسبب اإلجنازات 
العدوين  ضد  حققها  اليت 
والتكفريي«.  االسرائيلي 
وأشار اىل أن »هناك توازنات 
لبنان  يف  الدستور  رمسها 
طريق  خارطة  وضع  وجيب 

للخروج من األزمة الراهنة«.
ورأى احلاج حسن أن »احلكومة 
بأكملها مسؤولة عن االقتصاد 
اجلميع  على  ويتوجب  اللبناني 
األزمة  إصالح  أجل  من  العمل 

اإلقتصادية«.
الذي  الفساد  موضوع  أما يف 
يقدره البنك الدولي بثمانية يف 
املئة من الناتج احمللي، فقال 
إن »على كل وزير ومدير عام 
يدير مرفقا عاما أن يواجه كل 

أشكال الفساد«.

وبشأن ملف احلسابات املالية، 
كون  اهلل«  »حزب  أن  اعترب 
القضاء  اىل  وقدمه  امللف 
أن  األخري  وعلى  اللبناني 
يقوم بواجبه وعلى كل القوى 
السياسية أن تفعل ذلك عمليا 
ووسائل  والوزراء  النواب  عرب 

اإلعالم«.
أن  أكد  متصل  سياق  ويف 
اهلل  »حزب  بني  »التفاهم 
راسخ  احلر«  الوطين  و«التيار 
التباينات  من  بالرغم  ودائم 
من  عدد  يف  الطرفني  بني 
طبيعي  األمر  وهذا  القضايا 
التفاهم  هذا  أن  املؤكد  لكن 

لن يهتز«.
ويف موضوع السجون يف ظل 
جائحة كورونا، دعا احلاج حسن 
ورئاسيت  اجلمهورية  »رئاسة 
جملس النواب وجملس الوزراء 
والداخلية  العدل  ووزراء 
التمييز  عام  ومدعي  والصحة 
تشكيل  اىل  املعنيني  ومجيع 
تأمني  أجل  من  طوارئ  خلية 
السجناء صحيا ومتابعة تفعيل 
الكتل  مع  العام  العفو  قانون 
النيابية وإصدار مرسوم العفو 
إجراء  تسريع  وكذلك  اخلاص، 
من  السبيل  وإخالء  احملاكمات 
الوقوع يف كارثة  تفادي  أجل 

صحية«.

احلاج حسن: حزب اهلل األقل تطلبا بني 
كل القوى السياسية
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لــبنانيات

البطريرك الراعي مستقبال النائب فتفت
املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  الراعي يف 
كتلة  عضو  الدميان،  يف 
سامي  النائب  »املستقبل« 
التطورات  معه  فتفت، وعرض 
املساعي  سيما  ال  العامة 
سعد  الرئيس  بها  يقوم  اليت 
تسهيل  سبيل  يف  احلريري 

تأليف احلكومة.
وقال فتفت بعد اللقاء: »أتينا 
البطريرك،  لزيارة  الدميان  اىل 
يف  ملوقفه  تأييدنا  ولنؤكد 
يف  ولنضعه  احلياد،  موضوع 
بها  يقوم  اليت  املساعي  اجواء 
تيار املستقبل برئاسة الرئيس 
خيص  ما  يف  احلريري  سعد 
تشكيل احلكومة. ضمرينا مرتاح 
هناك  ان  رغم  املساعي  هلذه 
اىل  يسعى  البلد  يف  فريقا 
اساس  الطائف  اتفاق  نسف 
ان  ونؤكد  احلالي.  دستورنا 
لطوائف  حصرا  وزارات  من  ما 
معينة او فريق معني الن هذا 
الوراء،  اىل  يعيدنا  املنطق 
واملبادرة الفرنسية اليوم، هي 
قوية،  دولة  لبناء  االخري  احلل 
غبطته  جانب  اىل  نقف  وحنن 
ومساحة املفيت يف منطق حياد 
اليت  واملبادرة  القوية  الدولة 
نعتربها  الفرنسيون  بها  يقوم 

النفس االخري خلالص لبنان«.

وفد »لبنان القوي«
بعد ذلك، استقبل الراعي وفدا 
ضم  القوي«  »لبنان  كتلة  من 
رميا،  ابي  سيمون  النواب: 
عطاهلل  وجورج  عون  سليم 
الوطين  »التيار  رئيس  ونائبة 

احلر« مي خريش.
الوفد:  باسم  رميا  ابي  وقال 
»الزيارة مبعية زميلي والسيدة 
خريش اىل هذا الصرح الوطين 
يكون اهلم الوطين هو الطاغي، 

وحتدثنا يف أمور تتعلق مبلفات 
الذي  الوضع  ظل  يف  كثرية 
حكومة  بتأليف  واالمل  نعيشه 
على  لبنان  ووضع  جديدة 
اجياد  اجل  من  السليم  القطار 
حلول لكافة املشاكل املعيشية 
كذلك  واملالية.  واالجتماعية 
حادث  اىل  غبطته  مع  تطرقنا 
مركز  له  تعرض  الذي  االعتداء 
سنرت  يف  احلر  الوطين  التيار 
كل  ووضعنا  الشالوحي  مرينا 
يد  يف  حبوزتنا  اليت  الوقائع 
املنرب  هذا  ان  غبطته، وال شك 
هو  بكركي  يف  او  الدميان  يف 
منرب للحوار الذي يغلب عليه لغة 
احلكمة واحلوار، وبالتالي عندما 
وضعنا كل ذلك عند البطريرك 
الذي  الغد  اىل  التطلع  قررنا 
والوحدة  االمل  حيمل  ان  جيب 
والنقاش  واحلوار  واالنفتاح 

والتعددية وحق االختالف«.
أضاف: »الشعب اللبناني والرأي 
العام مل يعد يريد رؤية مشاهد 
أليمة،  سوداء  حبقبة  تذكره 
والتيار الوطين احلر حامل رسالة 
والشراكة  واحلوار  االنفتاح 
ورسالة التعددية اليت تضع كل 
االطر  ضمن  مكانه  يف  انسان 
عينه  الوقت  ويف  القانونية، 
كرامته  هم  كتفيه  على  حيمل 
وتارخيه وبالتحديد كرامة رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
املاروني  املوقع  يف  هو  الذي 
اوال والوطين ثانيا. والبطريرك 
هذا  يف  مببادرة  سيقوم 
اخلصوص وحنن هلا غب الطلب، 
ونكون  يقرره  ما  كل  وسنليب 
من  احلد  اجل  من  جانبه  اىل 
خطاب احلقد والكراهية املنتشر 
على مواقع التواصل االجتماعي 
هذه  شيمنا.  من  ليس  والذي 
احلر  الوطين  التيار  رسالة  هي 
ونطلب  والكراهية،  احلقد  نبذ 

من اجلميع ان يالقينا«.
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فرضت وزارة اخلزانة األمريكية 
العقوبات على  رزمة جديدة من 

كيانات مرتبطة حبزب اهلل. 
طالت  جديدة  عقوبات  وفرضت 
مسؤول  أسعد،  خليفة  سلطان 
اهلل  حبزب  التنفيذي  اجمللس 
على  وشركتني  اللبناني، 
والشركتني  باحلزب،  صلة 
واالمناء،  للهندسة  معمار  هما 
وآرش لإلستشارات والدراسات 
سلطان  أدرجت  كما  اهلندسية. 
خليفة أسعد على الئحة »أوفاك« 
بشركيت  وثيقة  صلة  على  ألنه 

آرش ومعمار. 
حزب  أن  إىل  اخلزانة  وأشارت 
إلخفاء  الشركتني  يستغل  اهلل 
حساباته  إىل  األموال  حتويالت 
اخلاصة ما يزيد من إثراء قيادته 
وأنصاره وحيرم الشعب اللبناني 
من األموال اليت حيتاجها بشدة. 
ولفتت يف بيان إىل أن »حزب 
السابق  الوزير  مع  عمل  اهلل 
فوز  لضمان  فينيانوس  يوسف 
للحصول  بعروض  الشركتني 
بقيمة  حكومية  عقود  على 
أرسلت  وقد  الدوالرات  ماليني 

الشركتان بعض األرباح من هذه 
التنفيذي  اجمللس  إىل  العقود 

حلزب اهلل«.
شركة  ان  اىل  اإلشارة  مع 
ما  اي  سابقًا،  كانت  »آرتش« 
قبل عام 2005ـ جزًءا من شركة 
حلزب  التابعة  البناء«  »جهاد 
اهلل وهي ال تزال مصدًرا مهًما 

لتمويلها. 
أما بالنسبة لسلطان خليفة أسعد 
التعليلية  االسباب  يف  فجاء 
لرئيس  نائب  انه  للخزانة 
اجمللس التنفيذي يف حزب اهلل 

هاشم صفي الدين.
اخلاص  اخلزانة  بيان  ويف 
أكدت  اإليرانية،  بالعقوبات 
فردا   47 على  عقوبات  فرض 
بشبكة  متورطا  إيرانيا  وكيانا 

تهديد إلكرتوني.
اجملموعات  هذه  أن  وأكدت 
استهدفت 15 دولة يف الشرق 
إفريقيا،  ومشال  األوسط 
األفراد  مئات  إىل  باإلضافة 
أخرى  دولة   30 يف  والكيانات 
وأوروبا  وآسيا  إفريقيا  عرب 

وأمريكا الشمالية.

رزمة جديدة من العقوبات 
األمريكية.. من طالت؟!

سامي فتفت من الدميان: املبادرة الفرنسية 
النفس االخري خلالص لبنان

 أبي رميا: رسالتنا نبذ احلقد 
والكراهية ونطلب من اجلميع مالقاتنا

بيانا  مدنية  منظمات  اصدرت 
التغري«  وقت  »حان  بعنوان 
انه  اىل  باالشارة  استهلته 
الذي  املفجع  لالنفجار  »تبعا 
حنن،  أخريا،  بريوت  يف  وقع 
أدناه،  املوقعة  املنظمات 
أهالي  مع  تعاطفنا  عن  نعرب 
الشفاء  ونتمنى  الضحايا  مجيع 
اجلرحى  جلميع  والعاجل  التام 
اجلهود  مواصلة  إىل  وندعو 
املفقودين،  كل  مكان  لتحديد 
احمللية  باالستجابة  إقرارنا  مع 
النطاق  الواسعة  والدولية 
واعرتافنا  اإلنسانية،  للحاجات 
تبذل  اليت  املتواصلة  باجلهود 
املساعدات  تنسيق  سبيل  يف 
حاجات  تلبية  أجل  من  وتوفري 

الضحايا امللحة«.
»أهمية  على  البيان  وشدد 
معاجلة املشاكل األساسية اليت 
الكثرية  األزمات  جذور  تشكل 

اليت يعانيها البلد«.
وطالب حكومة لبنان بـ«املضي 
العديدة  اإلصالحات  يف  قدما 
تعد  واليت  انتظارها  طال  اليت 
حد  وضع  أجل  من  ضرورية 
لإلفالت من العقاب، واملطالبة 
واحملاسبة  العدالة  بإيالء 

األولوية القصوى«.
أن  احلكومة  »على  ان  ورأى 
اإلدارة  وسوء  الفساد  تشجب 
فورا  تنفذ  وأن  واإلهمال 
اإلصالحات اجلوهرية اليت لطاملا 
للتصدي  إليها  احلاجة  مست 
ألزمات البلد املزمنة السياسية 
واملالية واالقتصادية والصحية 
مع  تفاقمت  اليت  املتشعبة 

انفجار مرفأ بريوت«.
األزمة  جذور  »إن  وأضاف: 
احلالية عميقة وأقدم من مأساة 
انتهاء  فمنذ  بأشواط.  املرفأ 
أي  تنفذ  مل  األهلية،  احلرب 
آلية مستدامة أو جمدية ملعاجلة 
من  واإلفالت  التفرقة  ثقافة 
العقاب اليت تغلغلت يف اجملتمع 

اللبناني مدى عقود طوال. ففي 
توقيع  شأن  من  كان  الواقع، 
اتفاق الطائف عام 1989 - من 
أجل إنهاء احلرب األهلية ظاهريا 
- أن كرس رمسيا نظام تقاسم 
الفصائل  خمتلف  بني  السلطة 
ذلك  ضاعف  وقد  املتحاربة. 
يف  والفساد  الوساطة  حجم 
فيها  مييل  بيئة  وأوجد  البلد 
واجلهات  احلكوميون  املوظفون 
األمنية إىل العمل وفق إمالءات 
احلزبية  واالنتماءات  احملسوبية 
بدال من العمل للمصلحة العامة، 
وعطل  الدولة  دور  وقوض 
املتعلقة  األساسية  املبادئ 
والرقابة  السلطات  بفصل 
املستقلة، وهو األمر الذي جعل 
مفاهيم أساسية من قبيل احلكم 
الرشيد والعدالة بعيدة املنال. 
وقد زعزع النموذج االقتصادي 
اإلجتماعي  اإلستقرار  املعيوب 
دينا  البلد  ومحل  اإلقتصادي 
قطاعه  وترك  هائال  وطنيا 

املصريف متعسرا«.
وتابع: »أما قانون العفو العام 
العام 1991، فقد  الصادر يف 
يف  البحث  من  اللبنانيني  منع 
ومالحقتها  احلرب  انتهاكات 
اإلفالت  ثقافة  ورسخ  قضائيا 
مسحت  اليت  العقاب  من 
السلطة  يف  بالبقاء  للمرتكبني 
واصلت  وقد  اليوم.  حتى 
املتعاقبة  اللبنانية  احلكومات 
من  التفرقة  خطاب  استخدام 
اآلخرين  على  اللوم  إلقاء  خالل 
سياساتها  تربير  أجل  من 
على  اخلاطئة،  وممارساتها 
وسيادة  االستقرار  حساب 
القانون. وأخفقت احلكومات يف 
القيام مبحاوالت جدية تؤول إىل 
االمتثال بااللتزامات القانونية، 
الدولية منها والوطنية، الرامية 
انتهاكات  مرتكيب  مالحقة  إىل 
أو  اجلسيمة،  اإلنسان  حقوق 
وإحقاق  الضحايا  حاجات  تلبية 

منظمات مدنية: لتعزيز احملاسبة وإقامة نظام سياسي غري طائفي
تدابري  تنفيذ  أو  حقوقهم 
غرار  على  األساسية  الشفافية 
إىل  الوصول  يف  احلق  قانون 
الذي  األمر  ولعل  املعلومات. 
ينبئ بالكثري هو احتالل لبنان، 
منذ العام 2019، مرتبة تقارب 
الفساد  يف  الدنيا  املرتبة 
عامليا، إذ جاء ترتيبه 137 من 
أصل 180 بلدا. كل ذلك جرد 
الضحايا من حقهم يف التماس 
الثقة  فقدان  عزز  ما  العدالة 

العامة مبؤسسات الدولة«.
ولفت اىل انه »نتيجة هلذا النظام 
السياسي املنهار، اندلعت يف 
العام 2019  من  األول  تشرين 
نددت  الشباب،  بقيادة  ثورة 
بالفساد املستشري يف الطبقة 
احلرب  أمراء  ودعت  السياسية 

إىل التنحي فورا«.
وأضاف: »أما املظامل اليت عربت 
ومنها:  فكثرية  عنها  الثورة 
تدهور الرفاه االجتماعي وجودة 
العامة  اخلدمات  احلياة، وضآلة 
والوضع  االقتصادي  واالنهيار 
وتصاعد  املتأزم  السياسي 
تفشي  لكن  السياسي.  العنف 
أدى  العاملية  جائحة كوفيد-19 
إىل إمخاد شرارة الثورة موقتا 
يف حني أنه عجل االنزالق إىل 
فألقى  االقتصادي،  االنهيار 
أعدادا هائلة من اللبنانيني يف 

خانة الفقر«.
اهلائل،  »االنفجار  ان  ورأى 
والذي كان من املمكن تفاديه، 
وهو  اهلش،  البلد  حكم  فضح 
مأسوية  نتيجة  سوى  ليس 
النظام  هذا  مآسي  من  جديدة 

السياسي الطائفي املعطل«.
تتخذ  أن  بد  »ال  ان  واكد 
املأساة األخرية نقطة حتول من 
اجلهود  االسراع يف  أن  شأنها 
سبيل  يف  تبذل  اليت  اجملدية 
تكبح  ملموسة  تدابري  تنفيذ 
وتعزز  العقاب  من  اإلفالت 
حتويل  يف  وتستثمر  احملاسبة 
مل  فإن  عميقا،  حتويال  الدولة 
يرجح  عاجلة،  خطوات  أي  تتخذ 
أن يتدهور الوضع أكثر مما هو 

عليه اليوم«.
املوقعني  حنن  »لذا،  وتابع: 
نزيه  حتقيق  إىل:  ندعو  أدناه، 
انفجار  يف  ومستقل  وحيادي 
الدعم  وتقديم   ،2020 آب   4
املتواصلة  للجهود  اجملدي 
مالبسات  حقيقة  لكشف 
اليت  األضرار  وتوثيق  االنفجار 
أحلقها ومحاية حق الضحايا يف 

االلتماس يف املستقبل
نطاق  يف  النظر  إعادة   -
يتمتع  اليت  الواسعة  احلصانة 
والنواب،  الوزراء  حاليا  بها 

سوق  من  التمكن  أجل  من 
مرتكيب االنتهاكات إىل العدالة 
كانوا  حال  يف  وحماسبتهم 

مسؤولني.
- االنتقال إىل نظام سياسي غري 
ويضمن  العدالة  يعزز  طائفي، 

إقرار احملاسبة والتمسك
بها على خمتلف املستويات.

اليت  للتدابري  الفوري  -التنفيذ 
استقالل  تعزيز  شأنها  من 
واألمنية  القضائية  اجلهات 
وحتسني فاعليتها حبيث متتثل 

للمعايري الدولية.
اإلصالح  تشريعات  إقرار   -
السياسي )كإقرار قانون انتخاب 
جديد وقانون جديد يرشد عمل 
السياسية وغريها من  األحزاب 
تقتضيه  ما  حبسب  القوانني، 
على  مبنية  تكون  ال  احلاجة( 
ومتنح  مذهيب  أو  طائفي  نظام 
املواطنني مجيعهم مساواة تامة 

يف احلقوق والواجبات.
أجل  من  شاملة  خطة  وضع   -
االقتصادية  لألزمتني  التصدي 

واملالية.
- االحرتام الكامل حلرية التعبري 

والتجمع.
- اعتماد إصالحات إضافية )مبا 
التعليمي(  النظام  فيها إصالح 
تعمم  فاعلة  مبادرات  وإطالق 
قيم التسامح واحرتام املساواة 
عن  النظر  بصرف  احلقوق  يف 
االجتماعي  النوع  أو  املذهب 
من  ذلك  غري  أو  الطائفة  أو 

الفروق.
- تعزيز النقاش حول املواطنة 
الفاعلة يف لبنان ومعناها، مبا 
وطين  حوار  تفعيل  ذلك  يف 
يتناول  املستويات  متعدد 
من  وغريه  السياسي  اإلصالح 
الدميوقراطية  تعزيز  وسائل 
اإلنسان  وحقوق  والعدالة 

واملساواة«.
»أبعاد  تواقيع:  البيان  ومحل 
للمساواة  املوارد  مركز   -
»اجلمعية  اجلنسني«،  بني 
دميوقراطية  أجل  من  اللبنانية 
الثالث  »الصوت  االنتخابات«، 
الدولي  »املركز  لبنان«،  ألجل 
»املعهد  االنتقالية«،  للعدالة 
»اهليئة  للمرأة«،  العربي 
»حركة  للتاريخ«،  اللبنانية 
السالم الدائم«، »دار السالم«، 
العربية  املنظمات  »شبكة 
جلنة  للتنمية«،  احلكومية  غري 
واملفقودين  املخطوفني  أهالي 
أجل  من  »لنعمل  لبنان،  يف 
من  »حماربون  املفقودين«، 
أجل السالم«، مركز الدراسات 
اللبنانية، »منتدى خدمة السالم 

املدنية«، ومؤسسة »أديان«.

أن  عون  ماريو  النائب  أكد 
امللف  يف  مكثفة  »املشاورات 
تصل  »أن  آمال  احلكومي«، 
خواتيم  اىل  الفرنسية  املبادرة 
يف  احلكومة  بتشكيل  سعيدة 
ساعة  واألربعني  الثماني  خالل 

املقبلة«.
كل  »صوت  إلذاعة  وقال 
لبنان«: »إننا اليوم أمام فرصة 
احلالية  األزمة  من  للخروج 

والوفاء بالتزاماتنا ال سيما تلك 
الرئيس  لقاء  اليت قطعناها يف 
الفرنسي يف قصر الصنوبر حيث 

مت وضع ورقة عمل إصالحية«.
»هذه  أن  اىل  عون  وأشار 
برناجما  تشكل  قد  الورقة 
حوارا  يشمل  املقبلة  للمرحلة 
ووضع  الدستور  لتطوير  وطنيا 
واسرتاتيجية  مالية  إصالحات 

دفاعية«. 

يف  عسريان  علي  النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  اعترب 
اليت  الفرنسية  املبادرة  مهلة  متديد  من  خريا  نأمل  »أننا  تصريح 
تعمل ملصلحة لبنان، وقال:« اننا يف هذا الوقت العصيب الذي مير 
به لبنان مل متر ظروفا عصيبة مشابهة كاليت حنن فيها اليوم ويبقى 
األمل على حكمة الرؤساء لقيادة السفينة إىل شاطئ األمان، وها 
هو وطننا لبنان احلبيب ينادي من يساعده ليعود شيئا من الوئام 

إىل حياة اللبنانيني«.

عسريان: نأمل خريا من متديد مهلة 
املبادرة الفرنسية

ماريو عون: أمامنا فرصة للخروج من 
األزمة والوفاء بالتزاماتنا مع ماكرون
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لـبنانيات

عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
اجتماعها الدوري يف مقرها يف 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
النائب  برئاسة  اخلميس  االول 

حممد رعد ومشاركة أعضائها.
واشار بيان للكتلة ان »موضوع 
كان  اجلديدة  احلكومة  تأليف 
يف  األساسي  البحث  مدار 
النواب  سجل  وقد  اجللسة، 
مالحظاتهم اليت ميكن تلخيصها 
باستغرابهم أن ينحو بعض من 
إىل  الظل  يف  احلكومة  يشكل 
مصادرة متثيل املكونات األخرى 
الرئيس  منعهم  عرب  البالد  يف 
املكلف من التشاور مع الكتل، 
تقضي  جديدة  آلية  واستحداث 
تسمية  من  املكونات  مبنع 
وزرائهم يف احلكومة من جهة، 
بالتوازن احلكومي عرب  واإلخالل 
انتزاع حقيبة املالية من غريهم 
جهة  من  إدارتها  وتسلمهم 

أخرى«.
اضاف: »وما زاد الطني بلة هو 
كالم وزير خارجية أمريكا الذي 
غمز من قناة الفرنسيني جملرد 
أن التقى رئيسهم مسؤوال كبريا 
يف حزب اهلل، األمر الذي يشري 
األمريكي  الدور  إىل  بوضوح 
إىل  واهلادف  السلبية  البالغ 
املبذولة  اجلهود  كل  ختريب 
لتشكيل حكومة يف لبنان حتظى 
بتفاهم خمتلف الفرقاء وتنهض 
وتتألف  الراهنة  املرحلة  مبهام 

بأسرع وقت ممكن«.
بعضهم  »حماوالت  ان  واعترب 
االستقواء بقوى خارجية لتشكيل 
ملصلحة  التمثيل  مزورة  حكومة 
فريق واحد، هي حماوالت ترمي 
املبادرة  مضمون  جتويف  اىل 
الفرنسية واالطاحة جبسور الثقة 
اليت حرصنا دائما على تدعيمها 
ورغم  األخرى،  املكونات  مع 
ذلك فإن كتلة الوفاء للمقاومة 
متاحة  الفرصة  ترى  تزال  ال 
يتولون  الذين  خربه  ما  لرتميم 
يف الظل عملية تأليف احلكومة 

اجلديدة«.
الذي  »املوقف  الكتلة  واكدت 
رئيس  لفخامة  رئيسها  عرضه 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
بشكل  نرفض  بأننا  ومفاده: 
قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء 
يف  ميثلونا  أن  ينبغي  الذين 
بشكل  نرفض  كما  احلكومة، 
قاطع أيضا أن يضع أحد حظرا 
على تسلم املكون الذي ننتمي 
وحقيبة  ما،  وزارية  حقيبة  إليه 
وفيما  خصوصا.  املالية  وزارة 

على  منفتحون  فإننا  ذلك،  عدا 
النقاش«.

املبادرة  »أهمية  اكدت  كما 
أن  معتربة  الفرنسية«، 
تدعم  اليت  األمريكية  »اإلدارة 
يف  االسرائيلي  العدو  مصلحة 
ومنع  لبنان  استقرار  ضرب 
قوته  تعزز  اليت  أوضاعه  تطور 
اإلقليمية  وفاعليته  واقتصاده 
عن  املسؤولة  هي  والدولية، 
احلكومة  تشكيل  جهود  تعطيل 
ليأخذ  لبنان  بوضع  والنهوض 
مستوى  على  الطبيعي  مكانه 
يف  والدور  والفاعلية  القدرة 
املنطقة، كما أنها هي املسؤولة 
بشكل مباشر عن عرقلة اجلهود 
احلكومة  لتشكيل  تبذل  اليت 
الوحدة  عن  املعربة  اللبنانية 
التعاون  الوطنية واحلرص على 
واملكونات.  القوى  خمتلف  بني 
باملسؤولني  الكتلة  وتهيب 
هذه  يعطلون  الذين  اللبنانيني 
أولويتهم  تكون  أن  اجلهود 

مصلحة لبنان«.
وجددت الكتلة »إدانتها وشجبها 
التفاق الذل واإلذعان التطبيعي 
والكيان  أمريكا  فرضته  الذي 
الصهيوني على دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ودولة البحرين 
خالفا إلرادة شعبيهما وتعريضا 
ألمن الدول األخرى يف املنطقة 
هذا  إن  والتهديد.  للخطر 
االتفاق هو صك خيانة لقضية 
ولشعوب  وشعبها  فلسطني 
ومصاحلها،  وأمنها  املنطقة 
للتطبيق،  قابل  غري  أنه  ومع 
العربية  األنظمة  منه  فلن حتقق 
املساقة للتوقيع عليه إال اخلزي 
العدو  مصاحل  وخدمة  والعار 

اإلسرائيلي الغاشم«.
»مجيع  دعوتها  على  وشددت 
لاللتزام  لبنان  يف  املقيمني 
الصارم مبعايري السالمة والوقاية 
على  وتدعو  الكورونا  وباء  ضد 
إجراءات  إىل  اخلصوص،  وجه 
بها  يقوم  سريعة  استثنائية 
لتأمني  جهته،  من  كل  الوزراء 
سالمة السجناء يف سجن رومية 
وحلمايتهم  السجون  من  وغريه 
من تسلل الوباء إىل صفوفهم، 
إىل  عمليا  أهاليهم  وطمأنة 
األمان الصحي املطلوب توفريه 

هلم«.
ودعت ايضا إىل »وضع إجراءات 
تتيح وفق القانون التخفيف من 
يف  واإلسراع  السجناء  أعداد 
حماكمتهم وختلية سبيل األبرياء 

منهم«.

الوفاء للمقاومة: حماوالت االستقواء بقوى 
خارجية لتشكيل حكومة مزورة التمثيل 

جتويف للمبادرة الفرنسية

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 

الروم  أساقفة  رئيس  دعا 
األرثوذكس يف القدس املطران 
عطا اهلل حنا إىل »تشكيل جبهة 
يف  واحدة  مسيحية  إسالمية- 
األديان  حبق  التطاول  مواجهة 
واملقدسات والرموز الدينية«.

خالل  جاء  حنا  املطران  كالم 
فكرية  ندوة  يف  مشاركته 
اإلمام املنتظر  »مجعية  نظمتها 
العاملية« عرب تطبيق »سكايب«، 
الرضوية  العتبة  مع  بالتعاون 
شجبا  مشهد،  يف  املقدسة 
لإلساءة اليت تعرض هلا النيب 
»حنن  وقال:  حممد،  األكرم 
معكم يف رفضكم ألي امتهان 
على  تطاول  أو  إساءة  أو 
ورموزها،  اإلسالمية  الديانة 
وباسم الكنائس املسيحية يف 
فلسطني ويف مدينة القدس، 
نرفض أي مساس أو استهزاء 
الدينية  الرموز  أو تطاول حبق 
والديانة  والعقيدة  اإلسالمية 

اإلسالمية«.
القدس  مدينة  »يف  أنه  وأكد 
دائم  بشكل  االعتداء  يتم 
ومستمر على املسجد األقصى، 
الذي  اإلسرائيلي  واالحتالل 
املقدسات  على  يعتدي 

الذي  نفسه  هو  اإلسالمية 
يعتدي على مقدساتنا وأوقافنا 
وهو  واحد،  عدونا  املسيحية، 
يف  معا  يستهدفنا  الذي 
مقدساتنا ورموزنا، ويف إمياننا 

وتارخينا وتراثنا«.
إنسانية  أسرة  »حنن  وأضاف: 
يف  واهلل  اهلل،  خلقها  واحدة 
مفهومنا هو احملبة، واهلل حيثنا 
يف  ونتفانى  حنب  أن  على 
نرفض  وأن  اإلنسانية،  خدمة 
نوعه  كان  أيا  شرير  عمل  أي 

أو لونه«.
»نقول  حنا:  املطران  وختم 
يسيء  من  املسلمني  إلخواننا 
ومن  إلينا،  يسيء  إليكم 
يتطاول عليكم يتطاول علينا، 
لذلك حنن معا وسويا يف خندق 
واحد رفضا هلذا التطاول وهلذه 
أو  اإلساءات سواء يف فرنسا 

يف أي مكان من العامل«.
اليت  املداخالت  يف  وشارك 
للمقدسات،  التعرض  شجبت 
كل من: الشيخ حممد طليس، 
السيد سعد الذحباوي، الشيخ 
عبداهلل،  حممد  محشو،  مجال 
عباس عثمان، ورئيس اجلمعية 

حبيب اهلل بلوق. 

املطران حنا: لتشكيل جبهة إسالمية 
مسيحية واحدة يف مواجهة التطاول 

على األديان واملقدسات

املطران حنا

التضامين  »اللقاء  رئيس  دان 
مصطفى  الشيخ  الوطين« 
السالم  إتفاق  »توقيع  ملص 
العربية  اإلمارات  دولة  بني 
واإلحتالل اإلسرائيلي«، واعترب 
يف بيان »أن هذه اخلطوة طعنة 
يف ظهر القضية الفلسطينية، 
وغدر مكتمل األركان، وان هذا 
اإلتفاق يعد خيانة لألمانة وهلل 

واملسلمني«.
وقال: »مل نفاجأ أبدا باخلطوة 
ألننا  والبحرينية،  اإلماراتية 
كنا على يقني دائم أن هؤالء 
احلكام غالبا ما خيضعون لألوامر 
بل  ال  واألمريكية،  الصهيونية 
كشف  يف  اخلطوة  أسهمت 
اخلليج  هذا  حلكام  قديم  توجه 

العربي«.
وختم:«مل نعول يوما من األيام 
املطبعني  العرب  هؤالء  على 
مزيف  سالم  وراء  والالهثني 
إن  بل  الصهيوني،  العدو  مع 
بأن  الراسخة  وعقيدتنا  إمياننا 

السبيل  هي  وحدها  املقاومة 
حرة  فلسطني  لعودة  الوحيد 
القدس  وعاصمتها  مستقلة، 
»القوى  داعيا  الشريف«، 
اإلسالمي  العامل  يف  املقاومة 
والقوى الفلسطينية إىل تغليب 
أكثر  والتوحد  العليا،  املصلحة 
إلفشال  مضى،  وقت  أي  من 
كل املناورات واملؤامرات اليت 
حتاك ضد الشعب الفلسطيين 

وحقه يف حترير أرضه«.

ملص: اتفاق السالم بني اإلمارات وإسرائيل 
طعنة يف ظهر القضية الفلسطينية

الشيخ مصطفى ملص

أصدر وزير الداخلية والبلديات 
االعمال   تصريف  حكومة  يف 
جديًدا  قراًرا  فهمي   حممد 
فتح  مواقيت  بتعديل  يتعلق 
الصناعية  املؤسسات  واقفال 

والتجارية.
السينما  دور  فتح  وتقرر 
املالهي  ومدن  واملسارح 
الداخلية  واملساحات  والبارك 
يتم  أن  على  األطفال  أللعاب 

قرار لفهمي يتعلق بتعديل مواقيت فتح 
املؤسسات التجارية والصناعية وإقفاهلا

التقيد بنسبة إشغال 50 باملئة 
التدابري  وبكافة  أقصى  كحد 
لفريوس  الوقائية  واالجراءات 

كورونا.
منع  بتوقيت  العمل  ويبقى 
الشوارع  إىل  والولوج  اخلروج 
الساعة  بني  ما  والطرقات 
الليل  منتصف  بعد  االوىل من 
من  صباحا  السادسة  ولغاية 

كل يوم.

سيرياليون  قنصلية  اعلنت 
هاشم  السيد  ان  بيان،  يف 
اخلميس  تسلم  هاشم  حسني 
مديرة  من  االول(  )امس 
اخلارجية  وزارة  يف  املراسم 
علي،  عبري  السفرية  اللبنانية 
تعيينه قنصال جلمهورية  إجازة 
سيرياليون يف لبنان، ممهورة 
اجلمهورية  رئيس  بتوقيع 
ووزير  عون  ميشال  العماد 

اخلارجية اللبنانية .
واشارت اىل ان هاشم املولود 
قضاء   - الناقورة  بلدة  يف 
عام  لبنان  جنوب  يف  صور 
سرياليون  اىل  هاجر   1953
عام 1967 ،وهو حيمل اجلنسية 
أربعة  حنو  منذ  السرياليونية 
الرئيس  عينه  وقد  عقود. 
مادا  جوليوس  السيرياليوني 
قنصال  املاضي  الشهر  بيو 
فخريا جلمهورية سيرياليون يف 

لبنان.

وجاء يف نص االجازة:
اللبنانية  من رئيس اجلمهورية 
اختصاص  له  من  كل  اىل 
تفضل  فقد  بعد،  أما   . سالم 
سيرياليون  حكومة  رئيس 
حسني  هاشم  السيد  فعني 
لدولته  فخريا  قنصال  هاشم 
يشمل  أن  على  بريوت،  يف 
األراضي  كل  اختصاصه 
بتسهيل  ،وفوضه  اللبنانية 
سيرياليون  رعايا  مصاحل 
التجارية واالقتصادية والسهر 
على تنظيم احواهلم الشخصية 
مساس  له  ما  كل  ورعاية 

بالشؤون القنصلية .
من  مجيع  إىل  نرغب  فلذلك 
وعالقة  اختصاص  باألمر  هلم 
أن يسهلوا مهمة السيد هاشم 
هاشم وان مينحوه كل امليزات 
اليت  واخلصائص  واحلصانات 
ويقتضيها  منصبه  يستلزمها 

عمله والسالم.

هاشم هاشم تسلم اجازة تعيينه قنصال 
جلمهورية سيرياليون يف لبنان

الشمالي  لبنان  حمافظ  رد 
يف  نهرا،  رمزي  القاضي 
افرتاءات  مجلة  »على  بيان، 
بدفع بعض  تتناوله واملتعلقة 
الفاتورة  عمال  مستحقات 
امليناء،  بلدية  يف  املياومني 
الذين جرى االستعانة بهم من 
قبل اجمللس البلدي املستقيل 
 ،2017 العام  بداية  من  بدءا 

واوضح احلقائق التالية:
اوال - ان املبالغ املستحقة هلؤالء 
املياومني تعود اىل شهري11 
واليت   ،2019 العام  من  و13 
استقالة  بنتيجة  تسدد هلم  مل 
وحل  البلدي  اجمللس  اعضاء 
البلدية وعدم وجود اي سلطة 
تقريرية او تنفيذية فيها لغاية 
تكليف حمافظ الشمال بالقيام 

بأعمال البلدية.
ثانيا- يتوجب للعمال املياومني 
املذكورين املستحقات املتوجبة 
هلم عن عملهم بدءا من تاريخ 
تاريخ  وهو   2020  -7-27
بقرار  جمددا  العمل  مباشرتهم 
حمافظ لبنان الشمالي رقم 1.

اكثر  دام  انقطاع  بعد  وذلك 
من 7 اشهر بنتيجة شغور وحل 
البلدية املذكورة ، ومع العلم 
العمل  اىل  اعادتهم  قرار  بأن 
احملافظ  اختذه  قرار  اول  كان 
نهرا بعد استالمه تسيري اعمال 

البلدية.
العائدة  القرارات  ان   - ثالثا 
املشار  املستحقات  هذه  لكل 
اليها سابقًا قد جرى توقيعها 
احملافظ  قبل  من  واصدارها 
وفقا  التصديق  قيد  وهي 

لالتي:
- القرارات العائدة لالشهر 11 
متت   ،  2019 العام  من  و12 
الداخلية  وزارة  اىل  احالتها 
والبلديات من اجل االستحصال 
على  الالزم  التصديق  على 
املستحقات  هذه  دفع  قرارات 
بعد عرضها اصوال على موافقة 
هيئة التشريع واالستشارات.

لدفع  العائد  القرار   -

بشهر  املتعلقة  املستحقات 
على  حاليا  معروض   2020  /8
تاشرية املراقب العام املالي، 
نهرا  احملافظ  عليه  وقع  وقد 

قبل احالتهاعلى املراقب.
العائدة  املستحقات  رابعا- 
بدفع  تتعلق  الدائمني  لالجراء 
آحاد واعياد ومرضيات  بدالت 
قرارات  تنظيم  جرى   2019
وايداعهم  بشانهم  مصاحلة 
وزارة الداخلية للتصديق عليها 
بعد عرضها على موافقة هيئة 
وفقا  واالستشارات  التشريع 
مستحقات   - خامسا  لالصول 
املرتتبة  واملوظفني  العمال 
من  االوىل  اشهر  الستة  عن 
عن  عبارة  وهي   .2020 عام 
وآالحاد  مرضية  مساعدات 
واالعياد، باالضافة ملساعدات 
احلالي.  العام  عن  مدرسية 
تنظيمها  اعادة  مت   ،2020
وعرضها على تأشرية املراقب 

العام املالي وفقا لطلبها.
نهرا  احملافظ  يهم  اذ  وختاما 
حصول  على  حرصه  يؤكد  ان 
كافة العاملني واملوظفني على 
حقوقهم ومستحقاتهم املالية، 
اعادة  منذ  سعى  قد  وكان 
اىل  البلدية  بشؤون  تكليفه 
انصاف هؤالء العاملني وتأمني 
ويأمل  املعيشي،  استقرارهم 
العاملني  كافة  تعاون  نهرا 
العام  واملراقب  البلدية  يف 
املالي يف اطار تطبيق القانون 
واالصول خلدمة مصاحل البلدية 
واملواطنني يف مدينة امليناء، 

فاقتضى التوضيح«.

نهرا: حنرص على حصول كافة العاملني 
واملوظفني على حقوقهم ومستحقاتهم املالية

املحافط نهرا
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الفرنسيون يلعبون دورهم احملّبب يف لبنان.  العام 2005، أتى  يف 
كان جاك شرياك مفجوعًا مبقتل رفيق احلريري، لكنه كان قليل احليلة 
الوثيق مع االمريكيني يف مواجهة املقاومة وسوريا  جّراء حتالفه  من 
يف لبنان. ختلت فرنسا عن متايزها النوعي مع واشنطن حيال امللف 
العربي، وأبدت ندمها على موقفها املعارض لغزو العراق عام 2003. 
جيدة  عالقة  مثن  مسبقا  يدفع  أن  عليه  أن  يعرف  كان  شرياك  لكن 
مع االمريكيني. وكان القرار 1559، وهو ما عنى مطابقة اسرتاتيجية 
االوسط. ويف شرقنا  الشرق  االمريكية يف  االسرتاتيجية  مع  فرنسا 

األوسط هناك النفط وإسرائيل. وكل ما عداه سراب بسراب...
استخدام  أمريكية،  مبوافقة  ميكنها،  فرنسا  فإن  متوقعًا،  كان  وكما 
ظلت  وسوريا.  لبنان  يف  االستعماري  تارخيها  اىل  العائد  هامشها 
نيكوال ساركوزي.  خروج شرياك وجميء  بعد  ما  اىل  قائمة  املساعي 
معاجلة  يف  السورية  بـ«اخلربة«  االستعانة  فكرة  يدعم  األخري  كان 
الفرتة،  تلك  كثرية يف  مرات  دمشق  باريس  لبنان. قصدت  ملفات 
لكن الفرنسيني مسعوا يومها، وللمرة االوىل، َمن يقول هلم من قصر 
املهاجرين: اذهبوا اىل لبنان وعاجلوا األمر هناك مع من بيدهم االمر. 
أكثر صراحة، حتى  األسد يصري  بشار  فرنسي، كان  إحلاح  ومع كل 

حسم هلم األمر: اذهبوا اىل حسن نصر اهلل!
مشكلة  لشرح  افرتاضية  حكاية  اخلبثاء  أحد  روى  الفرتة،  تلك  عن 
برنارد  جاء  فيها:  وقال  اللبنانية.  التفاصيل  معاجلة  مع  الفرنسيني 
حلظة  ويف  للخارجية.  وزيرًا  بصفته  ودمشق  بريوت  اىل  كوشنري 
استمزاج آراء مساعدين، قال له السفري الفرنسي السابق يف بريوت 
برنارد إميييه: »عندما تذهب اىل دمشق، اطلب مقابلة رستم غزالة، 
جيفري  رفيقي  حال  هي  كما  عقلي،  أفقد  أكاد  ألنين  رأيه،  واسأله 
فيلتمان يف غياهب التعاويذ اللبنانية«. وشدد إميييه: »غزالة، رمبا 
هو أكثر اخلرباء األجانب دراية بلبنان وأحواله وأحوال سياسييه«. ويف 
بالرئيس  اجتماع  ختام  استأذن يف  كوشنري  أن  نفسه  اخلبيث  رواية 
االسد من أجل عقد لقاء مع غزالة، وهذا ما حصل. فبادر »أبو عبدو« 
الضيف الفرنسي: كيف أموركم مع اللبنانيني؟ رّد كوشنري: يا أخي، 
إنهم متعبون للغاية، كل ما يفعلونه هو وضع العصّي يف الدواليب 
يسري  ال  له،  »له...  وقال:  رستم،  ضحك  احلل.  عربة  حترك  ملنع 
الدواليب  يف  تضعوهم  أن  عليكم  لبنان،  يف  النحو  هذا  على  األمر 

وتضربونهم بالعصّي!«

غودو ال غورو!
مّرت 15 سنة على التحول الفرنسي الكبري جتاه لبنان. وجاءت تطورات 
كثرية، أبرزها انفجار املرفأ يف 4 آب املاضي، لتفتح الباب من جديد 
أمام استئناف فرنسا حّبها التارخيي للبنان. هذه املرة، بدا إميانويل 
ماكرون الشاب هو من يتوىل مهمة األم احلنون. لكن الرجل عاد مبا 
تعلمه يف املدرسة الفرنسية حول كيفية التعامل مع أبناء املستعمرات 
إعادة  عن  يبحث  مبن  أو  مبساعديه  املفرتض  من  كان  لكن  القدمية. 
االعتبار اىل دور حقيقي لفرنسا يف منطقتنا، أن يفهم أن املسألة 
عندنا هي أن الناس يف انتظار غودو، وليست يف انتظار غورو. لكن 
ماكرون، قرر ارتداء ثياب جنرال االحتالل الذي حيّبه لبنانيون ألنه أعلن 

هلم عن لبنانهم الكبري.
مقارباته  العسكري.  واحلاكم  االحتالل  ضابط  لغة  لغته  وكغورو، 
على  اآلخرين  مع  ويتعامل  أواًل،  بالده  فقط مبصاحل  تتعلق  للمسائل 
أنهم دونه مكانة وقدرة وفهمًا. وهذا ما مّيز كل اللغة اليت استخدمها 
ماكرون يف كل اجتماعاته خالل الزيارتني اىل بريوت، اللهم ما عدا 
موقع  كان يف  بل  ذلك،  ميكنه  ال  حيث  السيدة فريوز،  مع  اجتماعه 

املستمع أيضًا مع سيدة اشتهرت بصمتها عن األمور العامة.
عندما جاء ماكرون، كان فريقه املساعد حيتوي على جمموعة من الذين 
ينظر اليهم على أنهم »خرباء لبنان« يف االدارة الفرنسية. اخلارجية 
اليت نقلت أدوارها وملفاتها اىل قصر الرئاسة، تولي االمر اىل من 
سبق هلم أن خدموا يف لبنان. ويقف يف مقدمة هؤالء اآلن، السفري 
السابق يف بريوت إميانويل بون. ويف اخللّية نفسها، جيلس برنارد 
حمّلف  أنه  يفرتض  وخبري  سابق  سفري  متالزمتني:  بصفتني  إميييه، 
اليت تدرس ملفات  اخلارجية  املخابرات  اللبناني، ورئيس  الشأن  يف 
الشرق االوسط بدقة هذه االيام، وحيث يقع لبنان يف قلب املشهد. 
بريوت،  يف  فرنسا  لسفارة  دائم  مقعد  هناك  يكون  وبروتوكوليًا، 
ويشغله اآلن السفري برونو فوشيه املفرتض أن يغادر بريوت نهاية 
هذا الشهر اىل منصب آخر، لتحل مكانه السفرية الفرنسية السابقة 
يف املكسيك آن غريو، اليت يبدو أنها حصلت على تزكية خاصة من 
العقد  سيدة يف  هي  )باملناسبة،  املنصب  هذا  لتولي  بون  إميانويل 
السادس من العمر، لكنها ختفي تاريخ ميالدها، كما ختفي أمساء أفراد 
عائلتها املنحدرة من مرسيليا يف فرنسا(. وهي ستصل مطلع الشهر 
املقبل، وتعمل اآلن على مراجعة كل امللفات اخلاصة باألزمة اللبنانية، 

وتطلع بشكل رمسي وغري رمسي على تفاصيل ما حيصل.
يف خلية األزمة اللبنانية مقعد أو اكثر، ُيدعى اليه من يتعامل مع ملف 
الفرنسي  النائب  هؤالء  من  لبنان.  يف  املطروحة  امللفات  من  حمدد 
جدًا  والقريب  ملاكرون،  الداعم  الشاب  السياسي  رويارد،  غويندال 
من وزير اخلارجية جان إيف لودريان، وهو متزوج من اللبنانية جويل 
وللرجل  أيضًا.  اجلميل  أمني  للرئيس  كمحامية  عملت  اليت  عبود،  بو 
عالقاته اللبنانية الواسعة، وهو دائم الزيارة لبريوت بصورة رمسية أو 
شخصية. كذلك هناك شريك مهم يف »خلية لبنان« هو بيار دوكان، 
الذي منح اليوم صفة رمسية تثبته سفريًا خاصًا بتنسيق املساعدات 

الثلث املعطل والبيان الوزاري واملراسيم االشرتاعية: خالفات مكتومة تتجاوز توزيع احلقائب
اخلارجية للبنان، وهو أمر يتجاوز إطار مؤمتر »سيدر«، ويعطيه مساحة 
أن  اخلاص مباحنني يفرتض  املقبل  مؤمتر تشرين  متابعة  إضافية يف 
يقدموا »مساعدات عاجلة غري مشروطة« لضحايا انفجار 4 آب، تبدأ من 
العالج الطارئ للضحايا الذين باتوا خارج بيوتهم ومدارسهم وأعماهلم، 
وتِتّمته توفري حاجات إعادة إعمار ما دّمره االنفجار، وصواًل اىل إعادة 

بناء املرفأ نفسه.

اإلذن األمريكي
قيل الكثري عن االتصاالت الفرنسية مع األمريكيني بشأن املبادرة يف 
دّل  املاضيني،  األسبوعني  وتصرحيات  اتصاالت  كشفته  وما  لبنان. 
على متايز ظّل حمصورًا يف طريقة املقاربة، ومل يدل على تناقض يف 
جوهر املهمة. االمريكيون ال ميانعون حتركًا فرنسيًا شرط أن ال يتحول 
إىل تغطية لدور حزب اهلل ونفوذه. وفرنسا تقول إن العمل يف مسرح 
بريوت، ال يكون مفيدًا وال آمنًا من دون تفاهم مع »الطرف األقوى«، 
أي حزب اهلل. ويف بريوت، مل حتصل أي مفاجأة، ذلك أن الالعبني 
البارزين يتصرفون على هذا االساس. هم ال ميانعون أي صفقة مع 
جوهر  هو  وهذا  صراعاتهم،  يف  حمايدًا  يريدونه  لكنهم،  اهلل،  حزب 
اعرتاض سعد احلريري ومسري جعجع ووليد جنبالط، وحتى نبيه بري، 
حيث يشكو هؤالء من كون احلزب يوفر أكرب مظلة للتيار الوطين احلر 
والرئيس ميشال عون والنائب جربان باسيل. وهو ال يبتعد عن عون 

إال يف حال كان اخلطر حمدقًا بربي.
مثة من توقع أن ماكرون سيواجه مشكلة مع جمموعات احلراك الرافضة 
للمقاومة فكرة ودورًا وسالحًا. لكن تبنّي أن الرئيس الفرنسي يعرف 
كون  عن  عدا  أيضًا.  مكانتهم  ويعرف  جد،  عن  أبًا  اجملموعات  هذه 
مبادرته استندت يف جانب منها اىل تفاهمه مع االمريكيني على أن 
على  قادر  حقيقي  بديل  تشكيل  يف  فشلت  هذه،  احلراك  جمموعات 
اإلمساك بالسلطة. ولذلك، مل تكن فرنسا تدعم انتخابات نيابية مبكرة، 
النتيجة ستكون  إن  االنتخابات،  للمطالبني بهذه  الفرنسيون  بل قال 
حمسومة من اآلن، جلهة أن الغلبة يف اجمللس النيابي ستبقى بأيدي 

القوى الكبرية املوجودة حاليًا.
ماكرون جاء مستعجاًل على قاعدة أن هناك فرصة لتثبيت دور خاص 
يتقدم على اآلخرين. وهاجسه منع االمريكيني من حماولة إبعاد فرنسا 
اقتحام  إعادة  هاجسه  كما  بلبنان،  اخلاصة  االساسية  القرارات  عن 
اللبناني  اجليش  أن  مثاًل  يعرف  فهو  االساسية.  اللبنانية  املؤسسات 
أقرب اىل االمريكيني من فرنسا، وقوى االمن الداخلي تهتم بعالقات 
مع مجيع الدول وال ختص فرنسا بشيء خاص. أما املؤسسات املالية 
والنقدية فهي مهتمة بالرعاية االمريكية واملال اخلليجي، وفرنسا مكان 
يومًا  التحتية مل تكن فرنسا  البنى  أكثر. وحتى مشاريع  استجمام ال 
تتجه  لبنان  الثقافية يف  واحلالة  فكيف،  اجلدي.  املنافس  موقع  يف 
بعيدًا عن الفرنسيني، حتى أصاب الوهن غالبية املؤسسات الثقافية 

والرتبوية املتصلة بفرنسا أو بعامل الناطقني بالفرنسية.

مـَن يكذب على مـَن؟
عندما حضر ماكرون، سعى كثريون إىل معرفة حقيقة املوقف األمريكي 
من  أمريكا  حللفاء  العلنية  االحتجاجات  بعد  وخصوصًا  مبادرته،  من 
نتيجتها  تكون  مبادرة  أي  ترفض  اليت  السعودية  سيما  وال  العرب، 
عون  مع  التفاهم  جتديد  أو  احلكومة  رئاسة  إىل  احلريري  سعد  عودة 
وحزب اهلل. لكن ماكرون ألقى بالكثري من القنابل الدخانية، مستغاًل 
مواهبه االستعراضية وشغف اللبنانيني بالكرواسان الفرنسي. ولكن، 
يف  ماكرون  عّدل  حتى  املباشر،  والعمل  احلقيقة  ساعة  دنت  إن  ما 
جلسته، حّك حنجرته ونظر إىل اجلالسني، أخذ نَفسًا عميقًا ثم قال: ال 

بّد من التوافق!
عند هذه النقطة، باشر ماكرون الرتويج لتفاهم سياسي بني القوى 
البارزة من أجل املرحلة االنتقالية. وهو وجد هلا عنوانًا اختصره بـ«مهمة 
إنقاذ عاجلة«. وألنه يريد تثبيت نتائج، قال للجميع يف لبنان واخلارج، 
إن تفاهمًا سياسيًا عامًا يشّكل معربًا إلزاميًا حنو املرحلة املقبلة. وهنا، 
الوحدة الوطنية، لكنه  التناقضات تظهر. قال ماكرون حبكومة  بدأت 
عاد ليشرح أنه قال حبكومة حتظى بدعم وطين، ثم تراجع إىل اخللف 
قلياًل حبديث عن حكومة توافق عليها القوى السياسية كافة، ليرتاجع 
بقوله إن هناك حاجة اىل حكومة حتظى بتوافق ودعم القوى البارزة أو 
غالبية القوى ال كلها، مطيحًا موقف »القوات اللبنانية« ومجاعات 14 
آذار املستقلني، ومربرًا ذلك بأنه ميّثل هؤالء أصاًل، وعدم حضورهم 
اآلن لن يعطل التسوية. بينما عاد وكرر جملموعات ناشطة يف احلراك 
الئحة  على  هنا  ورهانه  احلكومية،  الرتكيبة  يف  حمفوظ  نصيبهم  أن 
الذين  كل  على  أساسًا  تشتمل  الوزارية،  احلقائب  لتولي  مرشحني 

يعتربون أنفسهم املمثلني اجلدد للشعب الثائر يف الساحات!
هذه القاعدة أسست لتفاهم سياسي واسع. اجلميع كان قليل احليلة، 
وال جمال ملعارضة منهجية. حتى حزب اهلل، الذي يضحك بسّره حيال 
أو  معارض  موقف  اختاذ  يكن مبقدوره  القائمة، مل  التكاذب«  »حفلة 
شديد التدقيق. لكنه كان مهتمًا بوضع خط أمحر حيال ما ال يقبله. 
وهذا ما قام به ماكرون أصاًل، عندما قال إن ملف العالقات اخلارجية 
وسالح املقاومة ليسا مدرجني على جدول األعمال. لكن ماكرون كذب 
اجتماعاته  على  السابقة  املشاورات  ألن  النيابية،  االنتخابات  بشأن 
أوضحت له أن يف لبنان كثريين ال يريدون االنتخابات املبكرة، لكنهم 
لن يصّرحوا بذلك، بينما حزب اهلل ميكنه قول األمر صراحة. وهو أمر 
ثّبته رجال ماكرون قبل أن يعود هو ويطرحه على طاولة االجتماع مع 

ممثلي القوى السياسية يف قصر الصنوبر حني طلب النائب حممد رعد 
الكالم، مسجاًل االعرتاض على بند االنتخابات النيابية الوارد يف ورقة 

ماكرون.

شراكة وهمية
وتوىل  عادي.  بشكل  املركب  يسري يف  اجلميع  كان  احلد،  هذا  عند 
احلكومة.  برئاسة  اخلاصة  الرتشيحات  عملية  إدارة  بعدها  الفرنسيون 
هم كانوا - وال يزالون - يريدون عودة سعد احلريري إىل املنصب. 
كبرية  مشكلة  تربز  بأن  احتمال  ومثة  الكثرية،  مشكالته  للرجل  لكن 
يف الشارع اللبناني من جهة، وخشية من دور خترييب أكرب تقوم به 
السعودية وأطراف أخرى يف حال فرض احلريري. لكن فرنسا هي من 
توّلت إخراج أرنب مصطفى أديب. وكل كالم عّمن طرح االسم ومن 
رفعه ومن درس ملفه ومن اختاره ومن سّوقه، كالم غري مهم. فرنسا، 

توّلت تثبيت مصطفى أديب رئيسًا لـ«حكومة املهمة«.
لكن الكذبة أو التشاطر بدأ بعد ساعات قليلة من تكليف أديب. إذ 
تبنّي أن الفرنسّيني متفاهمون مع الرئيس سعد احلريري وآخرين، سواء 
يف نادي رؤساء احلكومة أو »منظمات مدنية« ذات حضور عاملي على 
تأليف احلكومة وفق قواعد ال تتطابق مطلقًا مع تفاهم قصر الصنوبر. 
ال أحد يعرف كيف قرر مصطفى أديب أنه حصل على تفويض إهلي 
بتأليف احلكومة من دون مشاورة أحد، علمًا بأنه يشاور احلريري أو 
يسمع من احلريري - ومن جملس إدارة نقابة رؤساء احلكومة السابقني 
- التعليمات بشأن توزيع احلقائب وعدد الوزراء، وتاليًا األمساء، وصار 
مع  يتواصلون  بأنفسهم،  وهم  السابقني،  للرؤساء  املساعد  الفريق 
هذه الشخصية أو تلك ويعرضون عليها املناصب الوزارية. وهطلت 
اللوائح على أعضاء خلّية لبنان يف فرنسا، من السفارة يف بريوت اليت 
فّضل بارزون فيها وقف عقد االجتماعات مع الشخصيات اللبنانية )ال 
يتوقف هاتف السفارة والدبلوماسيني عن الرنني طلبًا للمواعيد(، بينما 
توزع »لبنانّيو باريس« بقوة على أكثر من جبهة عارضني اسم فالن أو 

فالنة هلذا املنصب أو ذاك.
بوزارات  منها  ملقّربني  حتتفظ  أن  قررت  فرنسا  بأن  الرتويج  وجرى 
أساسية تشمل الطاقة واألشغال واالتصاالت واملالية والعدل، وهي 
ستوزع بقية احلقائب على آخرين، على أن ختتار هي األمساء. لكن ما 
تقّدم مل يكن دقيقًا، ألن الذين خيتارون هم يف احلقيقة مشرتكون 
هؤالء  يهتم  ومل  احلكومة.  رؤساء  نقابة  أعضاء  وبني  فرنسيني  بني 
لإلهانة اليت يلحقونها بأديب عندما ينسبون أمر توزيع احلقائب واختيار 
شاغليها إليه وإىل فريق عمله، علمًا بأن أديب ليس عنده فريق وال 
من حيزنون، وكل ما حصل عليه، هو تكليف الدبلوماسي علي قرانوح 
مكتبه.  بإدارة  جدة(  قنصاًل يف  وعمل  اخلارجية  وزارة  )مستشار يف 
لكن  احلريري،  السياسي، قريب من سعد  العمل  متدرج يف  واألخري 

ليس عنده حول وال قوة يف الشأن السياسي الداخلي.

    يسمع أديب من الحريري ومن رؤساء الحكومة السابقني 
التعليمات بشأن توزيع الحقائب وعدد الوزراء واألسماء

يف املفاوضات على التأليف، ظّلت هناك قطب خمفّية تتعلق بصراعات 
انفجر،  األبرز  اللغم  لكن  واملرشحني،  املقاعد  حول  نفسه  الفريق 
عندما اكتملت الصورة األوىل، وتقرر فرض )ال عرض( التشكيلة على 
اآلخرين. كان عون قد مّل انتظار أديب، وكان عون ومعه بري وحزب 
إزاء المباالة أديب ورؤسائه  اهلل وآخرون على وشك فقدان صربهم 
حيال التشاور. لكن غضبهم كان مرّكزًا على فرنسا، باعتبارها الوصية 
يتأخر حتى  الوقت مل  أن  والكل يعرف  امللف.  إدارة  واملسؤولة عن 
تبّلغت فرنسا احتجاج هؤالء مجيعًا على ما حصل. وكان ال بد من إشهار 

االعرتاض.
خالل األيام السبعة األوىل من عمر تكليف أديب، كان مجيع من يقف 
إىل جانبه وإىل جانب الفرنسيني، يعتقد بأن اآلخرين ال حول هلم وال 
تعرضها  اليت  بالوصفة  شاكرين،  صاغرين  سيقبلون،  وأنهم  قوة، 
فرنسا عليهم. ويف كل مرة يسمعون فيها احتجاجًا، ولو بصوت خافت، 
كانوا يرفعون هم سيف فرنسا، قبل أن يلجأوا اىل سيف العقوبات 
املبادرة  جلعل  مناسبة  اعتربوها  حلظة  يف  األمريكيون  استّله  الذي 
الفرنسية ال تذهب بعيدًا يف التفاهم مع حزب اهلل. واعتقد أصحاب 
هذه اآلراء أن ما حصل سيحاصر املعرتضني يف بريوت، وأن حكومة 

األمر الواقع ستمّر بسرعة.
الثنائي الشيعي على  لكن ما مل يكن يف احلسبان، ليس ردة فعل 
العقوبات األمريكية حبّق علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بل يف 
الفعلية  املواقف  بدأت  وهنا،  الفرنسية.  باخلدعة  شعر  اجلميع  كون 
تظهر، وبدأ احلديث عن تباينات جدية حتى داخل خلية األزمة الفرنسية. 
يف بريوت، شّنت محلة على السفري فوشيه، باعتباره »مرّوجًا للتسوية 
د منذ أن خدم يف  والتطبيع مع حزب اهلل«، وصار البعض يتنّدر بأنه ُجنِّ
السفارة الفرنسية يف إيران. بينما كان إميانويل بون يف باريس يضع 
إىل  كما العادة –  العالمات على هذا املرشح أو ذاك، ويعطي أذنه – 
أصدقائه من »لبنانّيي 14 آذار وتوابعها«، من سياسيني ورجال مال 
موقفها  فبدا  اخلارجية  االستخبارات  فرقة  أما  أيضًا.  وإعالم  وأعمال 
حمرّيًا، فهي من جهة تعرف الوقائع أكثر من غريها، لكنها ال حتّرك 
ساكنًا بصورة جدية، ما عدا الشعور القوي لدى رئيسها برنار إميييه، 
بضروة تدخله شخصيًا حتى ال تنفجر املبادرة الفرنسية كلها، وهو ما 
حّفزه على مطالبة الرئيس ماكرون بأن يوفده هو شخصيًا إىل بريوت 

ابراهيم األمني
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حسابات  يف  اجلنائي  التدقيق  من  باملتوّقع  األمر  يتعلق  عندما 
مصرف لبنان، تنقسم اآلراء سريعًا. من عايش سالمة يدرك أنه 
بالرغم من إبداء استعداده للتعاون، إّل أنه لن يسّلم رقبته ألحد، 
ثابتًا. لكن يف  يزال  الذي حيميه ل  السياسي  الغطاء  أن  خاصة 
املقابل، يف وزارة املالية من يؤكد أن القطار انطلق، وأن السرية 
الوصول إىل كشف كل عمليات  أمام  املصرفية لن تكون عائقًا 

املصرف املركزي.
يف  واملالي  واحملاسيب  اجلنائي  التدقيق  رحلة  انطلقت  رمسيًا، 
حسابات مصرف لبنان. شركتا »مارسال أند فاريس« و«كي بي 
أم جي« قّدمتا لئحتني باملعلومات والبيانات اليت حتتاجان إليها 
إلجراء التدقيق إىل وزارة املالية يوم السبت، ثم تلتهما شركة 

»أوليفر وامين« الثالثاء املاضي. 
»سّري«  بعبارة  املمهورة  الطلبات  هذه  الوزارة  حّولت  بدورها، 
إىل مصرف لبنان. وبالرغم من أهمية التدقيق احملاسيب واملالي، 
الهتمام احمللي  الذي يستحوذ على  اجلنائي هو  التدقيق  أن  إل 
كما الدولي. أمام مصرف لبنان أسبوعان، حبسب العقد، لتسليم 
هل  لكن  فاريس«.  أند  »مارسال  شركة  إىل  املطلوبة  البيانات 
سُيسّلمها فعاًل؟ هنا تتقدم وجهتا نظر، لكل منهما حّجتها. الفريق 
األول يعترب أن التدقيق، ول سيما اجلنائي، ل ميكن أن يتم يف 

ظل وجود رياض سالمة على رأس املصرف.
 من البديهيات، حبسب وجهة النظر هذه، أن تكون اخلطوة األوىل 
ُيزاح  أن  جنائي،  سيما  ول  حماسيب،  أو  مالي  تدقيق  أّي  لبدء 
أو طلب  التدقيق  إذ ل ميكن  املشتبه فيه من سدة املسؤولية، 
املعلومات من اجلهة املّتهمة بإجراء عمليات غري قانونية أو على 
األقل غري مدروسة، أسهمت يف مفاقمة األزمة وصوًل إىل النهيار. 
اإلشارة األكرب هنا تتعلق باهلندسات املالية اليت بدأت عام 2016، 

واستمرت يف السنوات الثالث اليت تلت.
ذلك  لكن  تتحقق،  مل  مفرَتض  تدقيق  أي  إلجناح  األوىل  اخلطوة 
إىل  يصل  لن  التدقيق  أن  الثانية  النظر  وجهة  حبسب  يعين  ل 
كشف املخالفات املرتكبة. قوة الدفع هذه املرة هي العني الدولية 
املفتوحة على لبنان، واليت دفعت باجتاه إجراء التدقيق. القيادة 
الفرنسية تؤكد مرارًا اهتمامها بهذه املسألة ودعمها هلا، وكذلك 
صندوق النقد الدولي الذي أصدر بيانًا، رّحب فيه بانطالق التدقيق 
اجلنائي. ماذا بعد؟ هل سيؤدي هذا الدفع الدولي إىل القفز عن 
املعوقات اليت ستقف يف وجه التدقيق، وأبرزها: احلائط املرفوع 
سياسيًا من قبل ثالثي نبيه بري وسعد احلريري ووليد جنبالط ضد 
املّس بسالمة، ومتسك مصرف لبنان حبرفية القوانني اليت تسمح 
قانون  منها  سيما  ول  التدقيق،  شركات  طلبات  تلبية  بعدم  له 

السرية املصرفية وقانون النقد والتسليف؟
َمن تعاملوا مع رياض سالمة جييبون سريعًا بالنفي. جتربتهم معه 
تقول إنه لطاملا رفع الفيتو بوجه طلبات وزارة املالية حبجة السرية 
أمساء  املالية  وزراء  إعطاء  يرفض  كان  نفسه  وهو  املصرفية. 
اجلهات املكتتبة بسندات اخلزينة حبجة السرية املصرفية، متغاضيًا 

عن بديهية حق امُلقرتض يف معرفة اسم من أقرضه.
حتى الطلبات الرمسية اليت وصلته من اإلدارة الضريبية ملعرفة 
لتكليفها  متهيدًا  املالية  اهلندسات  من  املستفيدة  املصارف 
السرية  بذريعة  ُترفض  كانت  املستجّدة،  أرباحها  على  بالضريبة 
رئيس  كما  املستقيلة،  احلكومة  دأبت  بعيدًا،  وليس  املصرفية. 
اجلمهورية، على طلب الرقم الفعلي ملوجودات مصرف لبنان من 
العمالت األجنبية، لكن أيًا منهما مل حيصل عليه حتى اليوم، من 

دون أن تكون هلما القدرة على إلزامه.
تأمل مصادر مطلعة أن يكون كل ذلك تغرّي اليوم. احلضور الدولي 
طاٍغ على ما عداه من معادلت. وهلذا احلضور هدف واضح: كشف 
ُيداوم  أسبوع  من  أكثر  منذ  للمناسبة،  لبنان.  مصرف  حسابات 
يفعل  ماذا  لبنان.  مصرف  يف  املركزي  فرنسا  ملصرف  ممثلون 

هؤلء؟
 املصادر تعترب أن وجودهم هو تأكيد إضايف على أن سالمة مل 
يُعد مطلق اليدين يف عمله. وهي تشري إىل أن الفرنسيني عربوا 
املركزي  املصرف  ومساعدة  لبنان  إىل  للقدوم  استعدادهم  عن 
على حتديث عمليات الحتساب، والتأّكد من كيفية تسجيله هلذه 
احلكومة  بني  ألشهر  امتد  الذي  اخلالف  بعد  خاصة  العمليات، 
وصندوق النقد من جهة، ومصرف لبنان وجلنة املال النيابية على 
على  فورًا  وافق  سالمة  أن  إىل  تشري  املصادر  اخلسائر.  تقدير 

الطلب، وبدأ التعاون على هذا األساس!
لكن يف املقابل، فإن مصادر أخرى تشّكك يف الدور الذي يلعبه 
الفرنسيون يف هذا السياق، كما تشكك يف أسباب فتح سالمة 
ألبواب املصرف هلم، من دون أي عقد، وهو ما مل يفعله حتى مع 
احلكومة، اليت متلك حبسب قانون النقد والتسليف حّق الرقابة على 
أعمال املصرف املركزي، عرب مفّوضها لديه. وتسأل: هل يعين 
ذلك أن الفرنسيني دخلوا على خط تعويم سالمة أو اللتفاف على 
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التدقيق اجلنائي؟

    لم تُعَط شركة »ألفاريز« حقّ االطالع على النظام املعلوماتي 
ملصرف لبنان

املهّمة  بني  رابط  ل  اآلن،  حتى  لكن  بعد.  اإلجابة  ميلك  أحد  ل 
تؤكد  املالية  وزارة  مصادر  التدقيق.  شركات  ومهّمة  الفرنسية 
كذلك أن القوانني اللبنانية لن تكون عائقًا أمام حصول الشركات 
على املعلومات اليت تريدها. هنا تبادر مصادر مطلعة إىل تأكيد أن 
وجود مفوض حكومة قوي ميكن أن يقفل كل أبواب املاضي، إذ 
كان سالمة ل يعري أهمية ل ملفّوض احلكومة ول للمجلس املركزي 
ول حتى لوزراء املالية. كان يدرك أن السلطة املطلقة يف أمور 
أنه فوق احملاسبة، ليس لشيء  يدرك  له، وكان  النقد معقودة 

سوى ألن كل الطبقة احلاكمة كانت مستفيدة منه.
تزال نفسها.  السياسية ل  القوى  عمليًا،  اليوم؟  تغرّي ذلك  هل 
غري  النهيار  أن  يؤكد  من  مثة  لكن  أنفسهم،  هم  واملستفيدون 
الستمرار  مينعان  واضحة،  دولية  وصاية  تلته  الذي  املسبوق 

بطريقة العمل السابقة.
النسخة األوىل لعقد التدقيق اجلنائي كانت تتضمن السماح للشركة 
تقول  كامل.  بشكل  للمصرف  احملاسبية  الربامج  على  باحلصول 
إزالتها، حبجة  املصادر إن مستشارين قانونيني معنيني اقرتحوا 
أن املصرف سيملك احلجة حينها لرفض تسليم الداتا، على اعتبار 
أن احتواء هذه الربامج على كل حسابات املصرف وحسابات الغري، 
املوقف  يناقض  املوقف  هذا  املصرفية.  للسرية  خاضعة  جيعلها 
الذي كان تبّناه مستشار رئيس اجلمهورية سليم جريصاتي، الذي 
اعترب أن وصول التدقيق اجلنائي إىل النهاية الصحيحة، يتطّلب 
إعطاء شركة »ألفاريز« صالحية الطالع على العمليات املالية يف 
نظام املعلوماتية، مبا يسمح مبتابعة كل ما دخل إىل مصرف لبنان 

وخرج منه.
أن  اجلمهورية  رئاسة  من  مقّربة  مصادر  تؤكد  ذلك،  دون  من 
فإن  املقابل،  يف  لكن  فعلية.  نتائج  إىل  يصل  ل  قد  التدقيق 
لوزارة املالية رأيًا آخر. هي تؤّكد أن أغلب املعلومات اليت حتتاج 
عمليات  )أغلب  املصرفية  للسّرية  خاضعة  غري  الشركة  إليها 
العامة  اإلدارات  أو بعالقته مع  املصرف املركزي املتعلقة بعمله 
لبنان لن يستطيع الستنساب يف  واملصارف(. كما أن مصرف 
تسليم املعلومات املطلوبة، انطالقًا من أنه ميكن كشف أّي حماولة 

حلجب املعلومات.

»املوافقة االستثنائية« للقفز فوق ديوان املحاسبة!
وزير املالية غازي وزني وّقع العقود مع شركات التدقيق الثالث، 
يتوّجب على  العقود،  بالفعل. حبسب هذه  بدأت عملها  واألخرية 
الوزارة أن تدفع دفعة أوىل لكّل منها، خالل مهلة حمّددة تلي بدء 
العمل. لكن حبسب قانون ديوان احملاسبة، فإّن دفع النفقة يتطّلب 
موافقة الديوان، وهو ما مل حيصل. تقّر مصادر وزارة املالية أنها 
ختّطت موافقة الديوان، لكنها تعترب أن الضرورة فرضت ذلك. إذ 
»كان ل بّد من توقيع العقود قبل وصول الرئيس الفرنسي يف 
٢ أيلول، فالضغوط من القصر اجلمهوري كما من اجملتمع الدولي 
التوقيع يومًا واحدًا«. وحبسب املعلومات، فقد  بتأخري  مل تسمح 
تواصلت وزارة املالية مع الديوان لسؤاله عن املدة اليت حتتاج هلا 
املوافقة، فكانت اإلجابة أن القانون يعطي الديوان فرتة 10 أيام 
إذا استدعى  املهلة  مُتّدد هذه  أن  باملوافقة املسبقة، على  للبّت 

األمر طلب مستندات إضافية.
بناء عليه، فّضلت املالية القفز عن املوجب القانوني لدفع النفقة، 
حبجة الظرف السياسي، فوّقعت العقود، على أن تلجأ إىل اخلطة 
باء بعد ذلك. فالتوقيع ل يعفي من العودة إىل الديوان للحصول 
على موافقته على تسديد النفقة، لكنه يعين أن الرفض سيكون 
حتميًا ألن الديوان مل يّطلع على العقد مسبقًا. ذلك سيقود إىل 
احتمال من اثنني. الحتمال القانوني هو اللجوء إىل عقد مصاحلة 
بني وزارة املالية والشركات. لكن ألن هذا الطريق طويل، فإن 
مصادر »املالية« تؤّكد أنها ستلجأ إىل اخليار الثاني، أي احلصول 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  من  كل  من  استثنائية  موافقة  على 
احلكومة، انطالقًا من ُعرف بدأ يتكّرس حبكم األمر الواقع، ومفاده 
أن توقيع الرئيسني يف فرتة تصريف األعمال، يشكل بدياًل عن 

موافقة جملس الوزراء.
جتدر اإلشارة إىل أن ما حصل ليس األول من نوعه. وزارة املالية 
سبق أن جتاوزت املوافقة املسبقة للديوان عند توقيعها العقد مع 
شركة »لزارد«، املستشار املالي للدولة. وعندما راسلت الديوان 
للحصول على موافقته على دفع النفقة رفض األمر. حينها مل تكن 
لكنها  للديوان.  املسبقة  املوافقة  لتخّطي  مرّبر  أّي  متلك  الوزارة 
بعد ذلك، عمدت إىل السري على طريق املوافقة الستثنائية اليت 

وّقعها رئيس احلكومة.

لتدوير الزوايا وإعادة وصل ما انقطع مع اآلخرين.

قوانني ملحّة ومراسيم اشرتاعية
أن  صحيح  املالية.  وزارة  مشكلة  عن  احلديث  يف  اجلميع  غرق  رمبا 
اىل  املالية  حقيبة  بإسناد  مطالبته  كان صرحيًا يف  الشيعي  الثنائي 
مرشح يعرضه هو من ضمن لئحة تضم أكثر من اختصاصي مفرتض، 
لكن جوهر املالحظات يتعلق مبوقف يتجاوز الثنائي اىل اآلخرين. ذلك 

أن األسئلة الساسية حول »حكومة املهمة« تركزت على اآلتي:
حجم احلكومة وطريقة توزيع احلقائب.

من ميلك حق الفيتو وبالتالي الثلث املعطل فيها؟
ما هو بيانها الوزاري وما هو إطار عالقتها مع اجمللس النيابي؟

الواضح أن بند حقيبة املالية ُكتب يف رأس صفحة العرتاضات. لكن 
املناقشات الفعلية ركزت على البندين اآلخرين، ألن العرتاض جتاوز 
عدم حصول تشاور سياسي حول تأليف احلكومة. بل ملس حد حتديد 
صاحب حق الفيتو. ومن املفيد هنا الشارة اىل أن الفرنسيني يسعون 
)يف الساعات األخرية وسيستمرون يف الساعات املقبلة( اىل عرض 
صفقة جديدة، تقوم على تقديم ضمانات للقوى املعرتضة بشأن الثلث 
الفرنسيون  يعرف  األمر  أيضًا. وهذا  الوزاري  البيان  املعطل وبشأن 

جيدًا أنه املعرب اإللزامي ألي حكومة قادرة على احلياة، ولو ألسابيع.
يف  أّن  أدرك  َمن  فرنسا  يف  فإن  بالرتشيحات،  املتعلق  البند  أما 
لبنان َمن يعلم تفصياًل كيف تتم الرتشيحات، ومن يطرح اسم فالن 
واسم آخر، وكيف تتم عملية توضيب مرّشح ما قبل حتويله اىل خبري 
واختصاصي ومستقل، وبالتالي، فإنه يصعب على الفرنسيني أوًل، 
ثم على اآلخرين من نقابة رؤساء احلكومات ثانيًا، التعامل خبفة والقول 
بأن من خيتاره سعد احلريري أو فؤاد السنيورة أو جنيب ميقاتي، أو 
حتى كميل أبو سليمان أو أنطون الصحناوي ميكن اعتباره مستقاًل أو 

حمايدًا.
أما بشأن اجمللس النيابي، فثمة مشكلة من نوع آخر، وسببها مت شرحه 
يف لقاء مع أبرز املسؤولني الفرنسيني عن امللف الداري والقتصادي 

والقانوني اخلاص بلبنان، وهو خلص المر بالتالي:
القيام  على  تقدر  حتى  جدي  تفويض  اىل  حتتاج  املهمة  حكومة  إن 
بعملها. واملسألة ل تتوقف عند طريقة تأليفها أو النسجام داخلها، 
بل يف كون عملها سيكون مقتصرًا على معاجلة آثار النفجار الكبري من 
جهة، وعلى إعادة العتبار اىل دور مؤسسات الدولة من خالل وضع 
قانون للمحاسبة والشفافية، وأن يصار اىل إقرار سلسلة من القوانني 
العاجلة، تضمنتها خارطة الطريق املعّدة من قبل فريق ماكرون، وهي 
ما  لبنان تستند أساسًا إىل  اإلجراءات املطلوبة من  تستند اىل كون 
طلبه صندوق النقد الدولي من أجل التوصل اىل اتفاق عاجل يسمح 
للسري  اإللزامية  اخلطوة  وهي  املال،  من  كبريًا  مبلغًا  لبنان  بإقراض 
جمددًا مبؤمتر »سيدر« وتأمني املبالغ املطلوبة. وهذه القوانني تركز 
وقانون  العام«  »الشراء  وقانون  كونرتول«  الـ«كابيتال  إقرار  على 
ضمان »استقاللية القضاء« والسري برزمة احللول اخلاصة بـ«األزمات 
املصرفية«. ويقول املسؤول الفرنسي البارز إن قانون الشراء العام 
جرى اإلعداد له يف لبنان بصورة جيدة، وإن رئيس جلنة املال واملوازنة 
النيابية إبراهيم كنعان يقول إنه صار جاهزًا لإلقرار، وباريس تسأل 
عن سبب عدم إقراره إىل اآلن. وهو حال القانون اخلاص باستقاللية 
القضاء الذي يقول الفرنسيون إنهم ُأبِلغوا بأنه جاهز منذ سنة ونصف 

سنة، لكنه مل ُيَقر بعد.
لكن اهتمام باريس مرّكز أيضًا على ما خيص األزمات املصرفية، وهي 
الدولي،  النقد  لصندوق  مسبق  بها شرط  اخلاصة  القوانني  أن  ترى 
وهي ضرورة إلنقاذ القطاع املصريف، وأنه جيب إعداد إطار وقانون 
عام يسمح بالتمييز بني املصارف القادرة على الستمرار واليت ميكن 
إنقاذها، وتلك اليت ل حول هلا ول داعي لصرف اجلهد عليها. ويقول 
الفرنسيون إنهم يريدون قانونًا واضحًا ل خيضع لبتزاز السياسيني 
ول لتدخالت املصرفيني، وإن ذلك يتطلب قانونًا يضمن املساواة يف 
املعاملة حتى ل تقع كل املصارف دفعة واحدة، ويطلب الفرنسيون 
جتّنب صيغة احللول اليت يعتمدها حاكم مصرف لبنان والقائمة على 
نظرية أنه جيب معاجلة »كل حالة على حدة«. ويصف املسؤول الفرنسي 
معاجلات سالمة بأنها »حلول خاصة خترج من القبعة، مثل تعاميم احلاكم 

األخرية اخلاصة مبعاجلة حجم الحتياطات اإللزامية للمصارف«.
وعند هذا احلد، يتوقف الفرنسيون أمام السؤال - األزمة: هل هناك آلية 
تضمن إقرار هذه القوانني، أم هناك حاجة إىل الذهاب حنو املراسيم 
الشرتاعية، ما يعين املطالبة مبنح احلكومة صالحيات استثنائية حمددة 

يف نقاط معينة ختص هذه امللفات؟
الفرنسيون يقّرون بصعوبة منح احلكومة صالحيات استثنائية، ويعرفون 
أن ذلك ُينهي دور جملس النواب، ويفتح لبنان على مشكالت أكرب، 
بقي حتت  إذا  فعاًل  يكون  لن  وهو  فعال،  لكنهم يسألون عن عالج 
رمحة حتالف السياسيني مع بعض رجال املال واألعمال، مبا يف ذلك 
مع رياض سالمة. وهنا يتحدث املسؤول الفرنسي عن ملف التدقيق 
التحقيق  يطرح  من  بأن  ويذّكر  لبنان،  مصرف  حسابات  يف  اجلنائي 
اجلنائي إمنا يكون هدفه كشف التالعب الذي كان حيصل، وأن تراجع 
متلك  ألنها  فادحًا،  خطًأ  كان  »كرول«  اعتماد شركة  خيار  عن  لبنان 
القدرة واخلربة، بينما الشركات اجلديدة املكلفة ل تزال خربتها حمدودة 

جدًا.
التدقيق  لكن  إفالس،  حالة  لبنان يف  أن مصرف  الفرنسيون  يعتقد 
جيب أن حيسم هذه النقطة، ومن املهم معرفة هذه النقطة حتى يصار 
إىل حتديد اخلطوات التالية، بعيدًا عن العتبارات السياسية، ويشريون 
هنا اىل مثال ملف الكهرباء، ويقول املسؤول: كل اخلرباء يقولون إنه 
ل حاجة اىل ثالثة معامل للكهرباء، لكن من الواضح بالنسبة إلينا، أن 
مطلب معمل سلعاتا خلفيته سياسية فقط، وهذا أمر جيب منعه، كما 

هي حال إدارة املناقضات والصفقات العامة.
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سكوت  الوزراء  رئيس  كشف 
الثالثاء  يوم  موريسون، 
جديدة  خطة  عن  املاضي، 
من  أسرتاليا  إمدادات  لتأمني 
الغاز الطبيعي املسال وخفض 
يزور  عندما  الكهرباء  أسعار 

نيوكاسل.
اليت  اخلطة  عن  اإلعالن  ومت 
مليون   52.9 قيمتها  ستبلغ 
القادمة  امليزانية  ضمن  دوالر 
حيث ستعمل احلكومة الفيدرالية 
إمدادات  من  االستفادة  على 
يتم  ال  اليت  املناجم  يف  الغاز 
اإلنتاج،  وزيادة  استخدامها، 
واستخدام خطوط أنابيب جديدة 

لتقليل التكاليف احمللية.
هذه  تساعد  أن  املتوقع  ومن 
أسعار  خفض  يف  اخلطوة 
الكهرباء وحتقيق االستقرار يف 
مع  اخلاص،  أسرتاليا  خمزون 
السماح للغاز بأن يكون مبثابة 
كهرباء  لسوق  الفقري  العمود 

وطين منخفض االنبعاثات.
وقال مكتب رئيس الوزراء يف 

يكمل  الطبيعي  الغاز  إن  بيان 
خالل  من  املتجددة  الطاقة 
عندما  مضاءة  األضواء  »إبقاء 
تهب  وال  الشمس  تشرق  ال 

الرياح«.
احتياطي  يف  زيادة  ولتحقيق 
املتوقع  من  البالد،  يف  الغاز 
الفيدرالية  احلكومة  تعقد  أن 
صفقات مع الواليات للمساعدة 

يف فتح اإلمدادات.
سكوت  الوزراء  رئيس  واعلن 
الغاز  صفقة  إن  موريسون 
من  جزًءا  ستشكل  اجلديدة 
مع  احلكومية،   JobMaker خطة 
 250 بقيمة  منفصل  استثمار 
مليون دوالر يف خطوط أنابيب 
ختلق  أن  املتوقع  من  جديدة 

آالف الوظائف.
وقال: »ستساعد هذه الروابط 
وتعزيز  األسعار،  هبوط  على 
لدينا،  الطاقة  شبكة  موثوقية 
فرصة   4000 من  أكثر  وخلق 

عمل«.
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خطة جديدة لتأمني امدادات أسرتاليا 
من الغاز وخفض أسعار الكهرباء

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 

بالوكالة  اهلجرة  وزير  عّلق 
خاص  لقاء  يف   - تادج  آالن 
عربي-24  أس  بي  أس  مع 
ستطال  اليت  التغيريات  على 
من  كاًل  املقبلة  الفرتة  يف 
االنكليزية  اللغة  برنامج 
اخلاص باملهاجرين والقادمني 
اجلدد، واختبار اجلنسية الذي 
األسئلة  من  مزيدًا  سيتضمن 
الدميوقراطية  القيم  عن 
إليها  يرتكز  اليت  الليربالية 
األسرتالي.وقد  اجملتمع 
املقرتحة  التغيريات  أثارت 
جداًل يف  اجلنسية  اختبار  على 
سيما  وال  األسرتالي  الشارع 
االثنية  اجلاليات  أوساط  يف 
ولكن تادج طمأن أبناء اجلالية 
»األسئلة  بالقول:  العربية 
مباشرة  ستكون  اجلديدة 
لألشخاص  بالنسبة  وسهلة 
املستقرين هنا منذ سنوات.«

أما بالنسبة للقادمون حديثًا من 
دول »ال حتكمها قيم ليربالية 
دول  بينها  ومن  دميقراطية« 
عربية، فاعترب الوزير تادج أنه 
تعلم  املهاجرين  على  يتوجب 
جيدًا  وفهمها  أسرتاليا  قيم 

قبل اخلضوع لالختبار.

»علمانية«  على  تادج  وأكد 
األسرتالي:  اجملتمع 
أسرتاليا  اختاروا  »املهاجرون 
هناك  ذلك.  يعلمون  وهم 
على  االختبار  يف  سؤال 
التضارب احملتمل بني قاعدة 
دينية وقانون وطبعًا القانون 

دائمًا سيد املوقف.«
اجلالية  أبناء  تادج  وخاطب 
املهم  من  إنه  قائاًل  العربية، 
األسرتاليني  لدى  يكون  أن 
عليهم  وأن  مشرتكة،  لغة 
االنكليزية  يتقنوا  أن 

وزير اهلجرة: قيم أسرتاليا ختتلف عن بعض 
الدول العربية وعلى املهاجرين فهم ذلك

مكان  يف  بفعالية  ليشاركوا 
الدميقراطي،  والنظام  العمل 
أن  الضروري  »من  وأضاف: 
متجانسة  أمة  أسرتاليا  تبقى 
ومنسجمة اجتماعيًا وعلى ذلك 
ال يصلح أن تكون أقلية ما ال 

تتقن هذه اللغة املشرتكة.«
تواجد  أن  املعروف  ومن 
عمومًا  االثنية  اجلاليات 
والعربية على وجه اخلصوص، 
وضواٍح  مناطق  يف  يرتكز 
جيد  وقد  غريها،  دون  معينة 
البعض أنفسهم مكتفني باللغة 
وخصوصًا  لسنوات  األصلية 
إذا كانوا من أصحاب األعمال 
مع  تفاعلهم  ويقتصر  احلرة 
اليت  الضاحية  على  حميطهم 

يسكننوها.
وأعرب تادج عن اعتقاده بأن 
تصعب  سيدني  جغرافية   «
بسهولة  التنقل  االفراد  على 
مما  املختلفة«  الضواحي  بني 
اخنراط  على  سلبًا  يؤثر  قد 
بشكل  اجلاليات  بعض  أفراد 
العريض.  اجملتمع  يف  أوسع 
تصميم  مت  النقيض،  وعلى 
على حنو جيعل  ملبورن  مدينة 
متداخلة وساعد يف  ضواحيها 
وفق  السهلة  طبيعتها  ذلك 

تقدير الوزير تادج.
وأكد الوزير الذي حيمل أيضًا 
والتخطيط  السكان  حقيبة 
احلكومة  احلضري، على سعي 
إىل منح أبناء اجلاليات االثنية 
باالحتفاء  هلم  يسمح  حيزًا 
بثقافاتها األصلية ومشاركتها 
نفس  يف  ولكن  اآلخر،  مع 
ضرورة  على  أكد  الوقت 
مكونات  باقي  مع  »االندماج« 

اجملتمع.
التدخل  عن  تادج  وحتدث 
وكيف  أسرتاليا  يف  األجنيب 
اللغة  يف  الضعف  يؤدي  قد 
بعض  جعل  إىل  االجنليزية 
اجملتمعات أكثر عرضة لالخرتاق 
من قبل قوى خارجية: »وسائل 
غري  بلغات  الناطقة  اإلعالم 
أجندات  حتمل  قد  االجنليزية 
القيم  خاصة غري متوافقة مع 

األسرتالية.«
إىل  الوزير  أشار  هنا،  ومن 
للغة  املهاجر  إتقان  أهمية 
على  يبقى  حبيث  االجنليزية 
ويكون  حيدث  ما  بكل  اطالع 
مبقدروه »رؤية الصورة كاملة« 
عرب االطالع على املعلومات من 

أكثر من مصدر.
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تلقى مكتب الضرائب األسرتالي 
قيام  حول  بالغ  آالف   8 حواىل 
حرة  أعمال  وأصحاب  شركات 
دعم  نظام  على  باالحتيال 
األجور JobKeeper والذي قدمته 
أواخر  يف  الفدرالية  احلكومة 
ملساعدة  املاضي،  مارس  آذار 
قطاع األعمال واألسرتاليني على 
التكيف مع التبعات االقتصادية 

جلائحة كوفيد19-.
نشرته  الذي  التقرير  ووفق 
مورنينغ  السيدني  صحيفة 
العمل  أرباب  سيواجه  هريالد، 
استغلوا  أنهم  يثبت  قد  الذين 
مالية  غرامات  عمدًا،  النظام 
أو  دوالر  ألف   126 إىل  تصل 

السجن لعشر سنوات.
ولكن مكتب الضرائب مل يطلب 
سوى  اآلن  حتى  الشركات  من 
 JobKeeper مدفوعات  سداد 
اإلضافية اليت مت تقاضيها دون 
اخلطأ«  طريق  »عن  حق  وجه 
أي  فرض  اىل  يبادر  أن  دون 

غرامات مالية.
وقال االقتصادي رضوان محدان 
غري  كانت  األخطاء  معظم  أن 
الضرائب  مكتب  ألن  مقصودة 

قادر على كشف التحايل
جوب  متديد  محدان  واستبعد 
املقبل  آذار  شهر  بعد  ملا  كيرب 
بسبب الديون اهلائلة اليت باتت 

أسرتاليا ترزح حتتها.
ان  محدان  السيد  اخلبري  وقال 
خطوة  كانت  األجور  دعم  فكرة 

حكومية موفقة وضرورية.
 وحول فعالية نظام جوب كيرب 
الضرائب  مكتب  إدارة  وطريقة 
له أجاب محدان: »حبكم مهنيت، 
طريقة  ان  أقول  أن  أستطيع 
توزيع املعونات منظمة جدًا وغري 
مرتددًا  كان  املكتب  فوضوية. 
يف املالحقة القانونية الن معظم 

االخطاء جاءت سهوًا.«
اليت  الشائعة  األخطاء  ومن 
وقعت فيها الشركات يف بداية 
مبالغ  منح  كيرب،  جبوب  العمل 
املوظفني  من  املستحقني  لغري 
»هناك  محدان:  أوضح  حسبما 
وهم  معونات  تقاضوا  أشخاص 
على تأشريات عمل مؤقتة مثل 
البيانات  457 وبعد مطابقة  فئة 
مع وزارة اهلجرة تبني أنهم غري 
يف  الضرائب  مكتب  مؤهلني. 
الشركات  طالب  احلالة  هذه 

بإعادة هذه األموال.«
قيمة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
نصف  كيرب  جوب  مدفوعات 
  1500 من  ستنخفض  الشهرية 
اىل 1200 دوالر بعد أسبوعني، 
ألف  إىل  جمددًا  وستنخفض 
حبلول  أسبوعني  كل  دوالر 

الشهر األول من 2021.
متديد  احتمالية  محدان  واستبعد 
آذار   بعد  ملا  كيرب  العمل جبوب 
بالكلفة  ذلك  معلال  املقبل، 
اآلن  حتى  ترتبت  اليت  الضخمة 
ان  موضحا  الدولة،  خزينة  على 
االقتصادي  الدعم  حزم  »قيمة 
مليار   330 إىل  وصلت  باجململ 
العام  الوطين  والدين  دوالر 
ناهز 850 مليار دوالر أي 42% 
من الناتج اإلمجالي العام. كان 
مثنًا غاليًا ولكن ضروري للحفاظ 
دون  واحلؤول  االقتصاد  على 

االنهيار.«
جوش  اخلزانة  وزير  وقال 
على  الرقابة  ان  فرايدينربغ  
انتهاكات JobKeeper تقع ضمن 
الضرائب  مكتب  صالحيات 
معظم  أن  »ندرك  وأضاف: 
يفعلون  واملوظفني  الشركات 
الشيء الصحيح، هناك جمموعة 
من العقوبات املتاحة لـ ATO  مبا 

يتوافق مع قوانني الضرائب.«
إن  يقول  العمال  حزب  لكن 
قدرة  عن  مسؤول  فرايدينربغ 
النظام على املوازنة بني األخطاء 
املتعمدة  وتلك  املقصودة  غري 
اليت يستحق أصحابها املعاقبة.

وعن اآلثار االقتصادية االجيابية 
ومضاعفة  كيرب  جوب  لنظام 
أشار  مؤقتًا،  البطالة  دفعات 
محدان إىل التقرير الذي حتدث 

مكتب الضرائب يتلقى آالف الشكاوى عن 
شركات »احتالت« على جوب كيرب

من  األسرتاليني  متكن  عن 
وستمئة  مليار  قيمته  ما  سداد 
مليون دوالر من ديون بطاقات 
»دلياًل  ذلك  معتربًا  االئتمان، 
على فعالية اخلطة وقدرتها على 

حتسني الوضع االقتصادي.«
فسيتعني   2021 آذار   بعد  أما 
األسرتالية  الشركات  على 
أمل  على  نفسها  على  االعتماد 
أن تكون الظروف مؤاتية لضخ 
يف  االستثمارات  من  املزيد 

السوق. 
يف  التوتر  أن  محدان  ويرى 
الصينية  األسرتالية  العالقات 
على  ذلك  انعكاس  واحتمالية 
وال  األسرتالية  الصادرات  حجم 
سيما من احلديد اخلام، سيلعب 
مالمح  رسم  يف  هامًا  دورًا 

االقتصاد العام املقبل.

فيكتوريا  والية  رئيس  أعلن 
أندروز عن حزمة جديدة  دانيال 
مليارات   3 بقيمة  األعمال  لدعم 
األعمال  جمموعات  إلغاثة  دوالر 
والصناعة اليت تطالب باملساعدة 

احلكومية.
حتذيرات  هناك  كانت  ولكن 
الضريبية  اإلعفاءات  أن  من 
الواردة يف احلزمة، واليت تؤجل 
مدفوعات  من  دوالر  مليار   1.7
العام  حتى  الرواتب  ضرائب 
ببساطة  هي  املقبل،  املالي 
بينما  للشركات  املتاعب  ختزن 
األزمة  من  للتعايف  تكافح 

االقتصادية.
وعلى الرغم من االستقبال احلار 
اإلنقاذ  خلطة  األعمال  رجال  من 
التجار  على  يتعني  احلكومية، 
البالغ  الوالية  يف  االفراديني 
عدة  االنتظار  ألًفا   412 عددهم 
تفاصيل  ملعرفة  أخرى  أيام 

اإلغاثة املخطط هلا.
تضع  إنها  احلكومة  وقالت 
املهمة  على  األخرية  اللمسات 
تطوير  يف  املتمثلة  »املعقدة« 
القطاع  هذا  ملثل  دعم  حزمة 

الكبري واملتنوع.
ويشمل اإلنفاق احلكومي اجلديد 
منح  دوالر يف شكل  مليار   1.1
الصغرية  للشركات  نقدية 
وصندوق  احلجم  واملتوسطة 
 251 بقيمة  مرخص  استثمار 
قطاع  يستهدف  دوالر  مليون 
الضيافة ويقدم منًحا تصل إىل 

30 ألف دوالر.
وتهدف احلكومة الفيكتورية من 
هذه احلزمة دعم أعمال بقيمة 3.3 
املتداولني  إلبقاء  دوالر  مليار 

واقفني على أرجلهم.
من  املزيد  هناك  سيكون 
على  الضريبية  اإلعفاءات 
مدفوعات  تأجيل  مع  الرواتب، 
هذا العام للشركات اليت تصل 
دوالر،  ماليني   10 إىل  رواتبها 
للشركات  دوالر  مليون  و20 
التجارة  جهود  لتعزيز  الصغرية 
إىل  تصل  ومنح  اإللكرتونية 
يف  للشركات  دوالر  ألف   20
 alpine( األلباين  منتجعات 

.)resorts

أندروز يعلن عن خطة بقيمة 3 مليارات 
دوالر لدعم املصاحل واألعمال يف فيكتوريا

اليوم  يف  اإلغاثة  أخبار  وجاءت 
نفسه الذي أكد فيه أندروز أنه 
احلجر  حتقيق  جلنة  امام  سيمثل 
أيلول   23 يف  بالفندق  الصحي 

اجلاري.
بدورها رحبت حبزمة الدعم غرفة 
الفيكتورية  والصناعة  التجارة 
يف  الصغرية  األعمال  وجملس 
الصناعة  وجمموعة  أسرتاليا 
الضغط  ومجاعات  األسرتالية 

التجارية األخرى.
ولكن كانت هناك أيًضا حتذيرات 
األموال لن تفعل شيًئا  أن  من 
يف  الشركات  ملساعدة  يذكر 
األفق  تلوح يف  واليت  الديون، 
لبقاء  تهديد  أكرب  باعتبارها 
وأن  الشركات،  من  العديد 
جتعل  قد  الضريبية  التأجيالت 

األمور أسوأ.
مالك  غاندولفو،  ديفيد  وقال 
شركة كوانتوم بيزنس فاينانس 
النقدية  املنح  إن  لإلقراض، 
مرحب بها لكن تأجيالت ضرائب 
الرواتب، بداًل من التنازالت أو 
التخفيضات، لديها القدرة على 

إنشاء أعمال »زوميب«.
رائع  أمر  »إنه  قائال:  واوضح 
عندما  ولكن  رئيسي  كعنوان 
تؤجل املشكلة فقط فإنك ختلق 

مشكلة يف املسار الصحيح«.
واضاف السيد غاندولفو يقول، 
رئيس جملس  نائب  أيًضا  وهو 
األعمال الصغرية ورئيس مجعية 
ومتويل  التجاريني  الوسطاء 
إن  أسرتاليا،  يف  األصول 
دفع  إىل  حتتاج  قد  الشركات 
ضريبة  من  بكثري  أكرب  مبلغ 
املقبلة،  السنوات  يف  الرواتب 
واليت ميكن اعتبارها التزاًما من 
قبل البنوك ويعيق قدرتها على 

احلصول على االئتمان.
جمموعة  من  بايرب  تيم  حذر  كما 
الصناعة األسرتالية من سياسة 
ضريبة  بتأجيل  فيكتوريا 
الرواتب، بداًل من التنازل عنها 
مشكلة  ختزين  إىل  يؤدي  مما 

الديون يف املستقبل.
أمل  خبيبة  »نشعر  بايرب:  وقال 
شديدة ألن احلكومة قامت فقط 

بتأجيل ضريبة الرواتب«.
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عندماحصلاإلتفاقبنيرؤساءاحلكوماتالسابقنيبشأنتسمية
مصطفىأديبرئيسًاللحكومة،جرىاإلعتقادأنرئيساحلكومة
ثم أديب، واملسار.صمُت القرار ميقاتيصاحب األسبقجنيب
إصرارهعلىحكومةمن١٤وزيرًامعمداورةاحلقائب،وخصوصًا
التنازل عدم على »حيّرضه« من مثة بأن اإلعتقاد رّسخ املالية،
تدّخل بدليل أشيع، الفرنسيني،كما ليسوا عال.هم عنسقف
باريسيفالساعاتاملاضيةلتقريبوجهاتالنظرودفعهارؤساء
للثنائي املالية حقيبة وإعطاء التصّلب لفك السابقني احلكومات

حركة»أمل«و«حزباهلل«.
تقولاملعلوماتأنأشداملتشددينضمنيًابعدمتراجعأديبهو
حاولرصصفوف الذي السنيورة األسبقفؤاد احلكومة رئيس
بأي القيام أديب الطلبمن أو التنازل لعدم اللجنة زمالئهيف
جتاوبالمعرئيساجلمهوريةميشالعونبشأنعددالوزراء،وال
معرئيسجملسالنوابنبيهبري.فعاًل،جتاوبرؤساءاحلكومات
السابقنيالثالثة،لكنقيلأنإثننيمنهم:ميقاتيومتامسالم
جماراة احلريرييف ذهب بينما السنيورة، عمل طريقة حيبذا مل

السنيورة.
أنهسيصل التينة،ساداإلعتقاد »الشيخسعد«عني زار عندما
إىلإتفاقمعبري،إلعتباراتأهمهارداجلميل.مليرتكرئيس
اجمللساحلريرييومًا.وقفمعهيفأصعبامللمات،وبقييؤازره
»عاحللوةواملرة«،لكناحلريريتصرفبغرابةالفتة.يقالايضًا
انههوالذيمنعرئيساحلكومةاملكلفمنالتواصلمعاملعاونني
لرئيساجمللسعليحسنخليلوألمنيعام»حزباهلل«حسني
اخلليل،حبجةأنأمرالثنائيسهلو«عنديانا«،هناكمننقل
كالمًاللحزبعناحلريريبأنهينّفذإنقالبًاابيضضدهحتديدًا،لذا

ُنقلعنمقربنيمناحلزبحديثًاأنهمافشلوااإلنقالب.
١٤ من حكومية تشكيلة معه أديب حيمل أن املفرتض من كان
وزيرًا،ليسوامجيعهمعلىقدراملسؤوليةيفإدارةالبالد.ُيقول
منعلمببعضأمسائهمأن»الرمحةعلىأياموزراءحكومةحسان
دياب«.نصحميقاتيأديببعدمتقديمالتشكيلة،واإلستمهال،
أنهلنيكون ُنقلبعدهاعنرئيساحلكومةاملكّلف هكذافعل.
سببًاألزمةواللتشتيتاللبنانيني.بالفعل،كانتوصلترسالة
ملاذا السابقني: احلكومات ورؤساء ألديب الشيعي« »الثنائي

تأخذونالبلدإىلمشكلةالميكنمعرفةنهايتها؟.
يعرفاللبنانيونأنأديبيشّكلحكومةمنلونواحدحتتعنوان
»أخصائيني«أو»مستقلني«.الميكنهلاأنتنجحيفحالنالت
كيف الوطنية. الصفوف رّص يتطلب وقت يف النيابية، الثقة
خانة تصّنفيف خطوة اهلل« و«حزب »أمل« حركة الثنائي يقبل
اإلستسالميفزمنملُيهزمفيهالحلفاؤهموالاصدقاؤهمال
يفاإلقليمواليفالعامل.لذا،كانالتصلبالشيعيواضحًايعّب
بإعتبارأن عنهبرييفاملطالبةحبقيبةاملاليةكقضيةميثاقية،
هذهاحلقيبةهيالوحيدةاليتتسمحللشيعةباملشاركةيفالسلطة

اإلجرائية.
نهار إعتذاره تقديم قرر مسدود، حائط إىل أديب عندماوصل
الثالثاء،لكنالفرنسينياستمهلوه٢٤ساعة،يفوقتكاناملدير
لتقريب خبطوات يقوم ابراهيم عباس العاماللواء لألمن العام
الساعات وخالل احلكومي. التأليف عملية مقاربة يف املسافات
املاضيةكانخطعنيالتينةاهلاتفيساخنًايعكستساهلبري
وابالغهمنيراجعهبوجود»بوادرحلحلة«،وحصلايضًالقاءبني
السفريالفرنسيواملسؤولعنالعالقاتالدوليةيف»حزباهلل«
عماراملوسويجرىفيهتأكيداإلنفتاحعلىاحللولوتسهيلمهمة

أديب.
الفرنسيونإلنقاذاملبادرةقبلسقوطهابساعات.مل هناسعى
يقتصرالتواصلمعاللبنانيني،بلكانتباريسطلبتمنطهران
مؤازرةحللعقدةحقيبةاملالية،لكناإليرانينيابلغواالفرنسيني
بأنبتالقضيةيعودحلركة»أمل«و«حزباهلل«،ونصحاإليرانيون

الفرنسينيبالتواصلمعالثنائيمباشرة.
مليكناألمريكيونبعيدينعندائرةاملتابعة.يعرفالفرنسيون
يف قيل حديث ظل يف بريوت، يف مؤثرًا كالمًا لواشنطن ان
الكواليسعنطلبأمريكيبسحببساطاملاليةمنحتت»الثنائي
الشيعي«.رمباهذاالطلبهومندفعالسنيورةواحلريريللتصّلب
يفرفضالتنازلعنحقيبةاملالية.فهلهناكعالقةللملفمبسألة
ترسيماحلدوداجلنوبية؟قديكونالتصّلبالذيطبعتفاوضبري
معاألمريكينيبشأنالرتسيمهوالذيدفعواشنطنإىلفرض
عقوباتماليةثمالطلبمنالسنيورةواحلريريعدمإعطاءاملالية

للثنائيالشيعي.
عدة: ألسباب مبادرتهم حلفظ الفرنسيون حترك االحوال، جبميع
احلرصعلىإستقرارلبنان.عدمتركالبلديقعيفالفوضىفيدخل
خصمهمالرتكيلفرضنفوذه.يفحالسقطتمبادرةالرئيس
إميانويلماكرونفإنالفشلسينعكسسلباعلىاألدوارالفرنسية
يفاملنطقة.وهلتتحملباريستراجعًاإضافيًايفاإلقليمبعدليبيا
وسورياواليونانوقبص؟كلذلكيدفعبإجتاهوالدةحكومة،اال
اذاجرىاإلستسالملعودةتكليفشخصيةسياسيةمنبنيرؤساء
احلكوماتالسابقنيفتكوناألفضليةلسالمأوميقاتي،بعدماحرق

احلريريأوراقهاآلن،بينماصفحةالسنيورةمطوّيةمنذزمن.
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هل ُتنقذ فرنسا مبادرتها.. وما هي 
خفايا التأليف؟ 

عباس ضاهر

املال بوزارة يتمسك يزال ال الشيعي أنالثنائي صحيح
يةوبتسميةالوزراءالشيعة،وعندهذهالنقطةتوقفتعملية
تأليفاحلكومةمادفعرئيساحلكومةاملكلفمصطفىأديب
اىلتأجيلزيارتهاىلبعبدامناألربعاءاىلاخلميسإفساحًايف
اجملالأماممزيدمناملشاوراتواإلتصاالت،لكناملعلومات
إلجياد احلوار على منفتحان أمل وحركة اهلل أنحزب تؤكد
احللوإعالناحلكومةمتاشيًامعاملبادرةالفرنسية،كلذلك
املطاف نهاية احلوارمعهماألنهمايف أنحيصلهذا شرط
ميلكانكتلتنينيابيتنيختتصرانالتمثيلالشيعييفجملس
النواب،وقادرتانبإنسحابنوابهمامنجلسةالثقةعلىحجب
امليثاقيةعنأيحكومة.قيلإنالثنائيتلقىعرضًابإعطائه
نفيًا تنفيه أمر وهو املال، وزارة من بداًل الداخلية وزارة
قاطعًامصادراحلزبواحلركة،وقيلأيضًاإناحلزبواحلركة
قدوافقاعلىإستبدالوزارةاملالحبقيبيتالدفاعواخلارجية،
وجوابمصادرهما،»مستحيلألنمنيسوقملثلهذهاألفكار
إماأنهيريداحلاقاألذىبلبنانوإماحياولانيضحكعلينا
للبنان األذى يريدون الذين بني من لسنا احلالتني، ويف
يفهذهاملرحلةالدقيقة،والنهوىتوليالوزاراتحبثًاعن
السلطةفقط،ولسنامنالطارئنيعلىاللعبةالسياسيةكي
نقبلحبقائبالميكننااننتوالهاألسبابوأسبابمعروفة«.
نقبل كي »هلحننجمانني تسأل الشيعي الثنائي مصادر
دولالعامل وأكثرية اخلارجية لتوليوزارة بتسميةشخصية
تضعناعلىلوائحاإلرهابوتقفلأبوابهابوجهناوتعملكل
مابوسعهاحملاصرةلبنانبهدفالنيلمنا؟وهلحننجمانني
أيضًالنقبلبتسميةشخصيةلتوليوزارةالدفاعوحننعلى
علمبأنحواىلتسعنييفاملئةمنأسلحةاجليشاللبناني
محاقة أي وبالتالي األمريكية، املتحدة منالواليات تأتي
كهذهتعينعمليًاتدمرياجليشووقفمساعدتهوضربقوته
العسكريةمنخاللحجبالسالحاألمريكيعنه؟وحتىلوأن
حقيبةالداخليةملتعرضعلينا،ميكننااننسألالبعضالذي
يسوقلفكرةإعطائهالنابداًلمناملالية،هلبهذهالسهولة
ستقبلالدولاليتتعملعلىحماصرةلبنانإقتصاديًاوماليًا
أمنية حقيبة تسند بأن وحلفائه، اهلل حزب من النيل بهدف
أو اهلل حزب عليها يوافق أو يسميها لشخصية احلجم بهذا

حركةأمل؟.
وزارة عمليةسحب أن الشيعي الثنائي يعتب تقدم ما لكل
السيادية احلقائب دائرة خارج إخراجه عمليًا منهتعين املال
األربعةكونهغريقادرعلىتوليالداخليةوالدفاعواخلارجية،
وتعينايضًاسحبالتوقيعالثالثعلىاملراسيماىلجانب
توقيعيرئيسياجلمهوريةواحلكومة،منالطائفةالشيعيةما
جيعلهاشريكةشكاًلالمضمونًايفالسلطةالتنفيذية،وبعيدة
كلالبعدعنالتأثريعلىالقراراتوعمليةتوقيعاملراسيم.
إذًااملسألةأبعدبكثريمنمسألةالتوقيعالثالث،فهلحتل
هذهاملشكلةامأنهاستكونالسبباألساسيلتطيرياملبادرة

الفرنسية؟.

متسك الثنائي الشيعي بوزارة املال 
يتخطى حدود التوقيع الثالث

مارون ناصيف

لعّلهااملرحلةاالخطراليتتلّفاملنطقةواليتستطبعالشهورالثالث
إشهار بعد مسبوقة غري بسخونة العام، نهاية عن الفاصلة ونّيف
التطبيعبنيدولةاإلماراتالعربيةوالبحرينمع»اسرائيل«،وإخراج
العالقاتاخلليجّيةالسرّيةمنحتتالطاولةاىلفوقها،ليبدأتشكيل
حمور ضّد احلال وبطبيعة ضّدايران تباعا اركانه تكتمل معسكر
التطبيع اّن تنفي ال العبية اإلعالم وسائل املنطقة.. املقاومةيف
بني»اسرائيل«ودولةاإلماراتهواتفاقعسكريوأمينبنياجلانَبني
ضّدايران،واّناهلدفمنعملّياتالتطبيعمعالدولاخلليجية،هو
تشكيلتكّتلواسعضّد»العدّواملشرتك«،وسيكونللكيانالعبي
واجلنوب منالشمال ايران »سنحاصر اخلليج. مياه موطئقدميف
الّرخوة« وبطنها اخللفّية ساحتها يف اإلمارات« –عب وسُنواجهها ،
يف »بّشرت« اليت ديفنس« »اسرائيل صحيفة تعقيب –حبسب
عددهااألخري،ب«سعياسرائيلي-امريكيجيريخلفالكواليس،جلّر
العراقاىلقافلةاملطّبعنيمع»اسرائيل«،اليتستنجحمبعّيةحلفها
امتداد على وحلفائها بنيطهران يربط الذي اجلسر »تكسري« اىل

املنطقة-وفقاشارتها.
تطبيع بإشهار البدء منذ ُمرتقبة ومتسارعة خطرية تطّورات مؤشرات
6 او 5 اليها سينضم –واليت »اسرائيل« مع تباعا اخلليجية الدول
األمريكي،وتأتيوسطتقاريرصحفّية الرئيس اعلن ما دولوفق
غربية،كشفإحداها-بعداستبيانآراءجنراالت»اسرائيليني»حالّيني
كما ايران، قريبايف نتائجها »سيناريوهاتستظهر عن وسابقني،
حيالحزباهلليفلبنان-عبوكالءداخلّيني،علىانيتكّفلتنظيم
»داعش«ب»اشعال«ساحيّتسوريةوالعراق،و«تنشيط«دورهيف
مشاللبنان–بواسطةأجهزةاستخبارات»حليفة«،وتتكّفل»اسرائيل«
بدورهاوفقسيناريوجديد،ب«سحق«حركةانصاراهللاليمنّيةعب

»الوكيل«اإلماراتي...ولكن،لإيرانوحموراملقاومة..رأٌيآخر!
طهراناليتملتنتظرطويالللّردعلىاعالنالتطبيعبني»اسرائيل«
ودولةاإلمارات،عباملبادرةسريعااىلاطالقمناوراتعسكريةيف
مياهاخلليجعلىمساحةمليوَنيكيلومرتحتتاسم»ذوالفقار99»
حبرّية بّرية، قّوات فيها وشاركت ايام، ثالثة مدى على استمّرت
وجّوية،آثرتمتريرمناوراتهاعلىوقعرسائلنارّيةباجتاه»منيهّمهم
األمر«منالبّوابةاليمنّية..فتزامنامعانطالقاملناوراتاإليرانيةيوم
دّك اىل عنيف بهجوم اهلل« »انصار حركة بادرت الفائت، اخلميس
هدفعسكري»هام«يفالعاصمةالسعوديةالرياضملتوضحماهّيته
حتىاللحظة،وذلكغداةاستهدافمطارابهاالسعوديبهجماتمرّكزة
علىمدىثالثةايام،علىوقعمعلوماتُسّربتعناحدقادةاحلركة
امليدانّيني،افادتاّناهلجومالواسعواملرّكزعلىاملطارالسعودي،
مرّدهرصدهبوططائرات»اسرائيلية«فيهباغتتهااملسرّياتاهلجومّية

التابعةللحركة.
الالفتاّنالرسالةاليمنّية»ُمّررت«معاخرىالتقّلاهمّيةيفغري
اإلمارات بني التطبيع اعالن عقب املقاومة حمور ساحات من ساحة
و«اسرائيل«،ليساّوهلاواقعةانفجاَريدبيوابوظيببشكلمتزامن
ُقبيلساعاتمنهبوططائرة»التطبيع«الإسرائيلّيةعلىاألرض
احملتلة- مشالفلسطني يف اهلام األميّن باحلدث مرورا اإلماراتّية،
قرباحلدودمعلبنان،حيثجنح»جمهولون«بدخولقاعدةعسكرّية
والعتاد األسلحة من كبرية كمّية على وأطبقوا اجلليل، يف كبرية
اخلرق ذاك ُيتّوج ان قبل بسالم.. ادراجهم وعادوا »اإلسرائيلي«
األميّنحبدثآخرغريمسبوق،كشفهشريطفيديومصّورنشرهحساب
»أنتلسكاي«يوماألربعاءاملاضي،ووّزعتهجهةُتطلقعلىنفسها
وقعوا اإلسرائيلي »املوساد« من أظهرضّباطا حرّية«، »حركة اسم

أسرىيفقبضةاحلركة!
بها وحُتيط اللحظة، حتى الغموض يكتنفها اليت هذه األسر واقعة
عالماتاستفهامسّيمااّناجلهةاليتمّررتشريطالفيديوتعّمدتعلى
مايبدوايصالرسالتهااىلتلابيببشكلغامضلفّكشيفرتها،
ُأحيطتبتكّتمشديدودومناايتعليقمنجانب»اسرائيل«،كمامن
بالذات، التوقيت هذا الشريطيف مترير تقّصد الذي اآلخرـ اجلانب
كماربطتبّنيهجبهةغريمعلومة.احلركة»اجملهولة«اىلاآلن،حّددت
األسرى الضباط احد اسم والصورة، وبالصوت امُلتداول بالشريط
الذيعّرفعننفسهوُيدعىديفيدبنروزي،فيماآثرتعدمحتديد
اسمضابطآخرجيلساىلجانبه،ووضعتعالماتاشارةفوقثالث

وقعايضايفاألسر!
رغممروراسبوعكاملعلىنشرشريطاألسرىاملصّور،االاّنالّصمت
املسّربة املعلومات بعض سوى املوقف، سّيد يبقى حياله املطبق
الشحيحةاليتاحملتاىلاّنماظهريفمضمونالشريطاستحوذعلى
اهتمامكبرييفاألروقةاألمنّيةواإلستخبارّية»اإلسرائيلّية«،سّيمااّن
الضابطالذيعّرفعننفسهمعروفيفجهاز»املوساد«،وبالتالي،
فإنهلومّتالتأكدمناختفاءالضباطالثالثة،فإّن»اسرائيل«امام
عملّيةخرقامين»معادي«غريمسبوقة..خصوصااّنتعقيباُنقلعن
نائبمديروكالةاإلستخباراتاألمريكيةالسابقجونماكلولني،رّجح
فيه»جّدية«واقعةاألسر-«اليتستبقىاىلحنيختضعلرقابةصارمة
منِقبلالسلطاتاإلسرائيلية،يفمقابلتكّتممماثلعلىضّفةاجلهة

املنّفذة»حتىحتديدالوقتاملناسب«-وفقاشارته.
وعليه،فإّنمرحلةاخرىقدبدأتيفاملنطقةعلىمنتاعالناحلرب
-منبوابةالتطبيع،ضّدايرانوحموراملقاومة..فأنيكونإلسرائيل
بعدابراماإلتفاقالعسكريواألمينمعاإلمارات–ومعمنسيليها،
قواعدعسكريةيفاملنطقة،وموطئقدميفمياهاخلليجوسقطرىو

شهور ساخنة يف املنطقة.. مفاجآت مدوّية من لبنان اىل اليمن!
ماجدة الحاج

باباملندبيفوجهايران،فهذايعيناّناألخريةاصبحت»متحّررة«
مناآلنوصاعدامناّيضغوطعلىحركة»انصاراهلل«اليمنّية،لـ
»حتييد«اإلماراتعنهجماتها،واليتستكونيفدائرةالرّداملباشر
على اعلنه ما وفق - ايران يطال اعتداء«اسرائيلي« اّي حال يف
املألمساعدرئيسالبملانااليرانيللشؤونالدوليةحسنيامريعبد

اللهيان.
هذامندوناغفالالتهديداتغرياملسبوقةاليتوّجههاقائداركان
اجليشااليرانيحبيباهللسياريعلىمنتمناورات»ذوالفقار99«
العدّو يرتكبه اسرتاتيجي خطأ اي من« حّذر حيث الفائت، اخلميس
الّردوجغرافّيةاحلربلنيقتصراعلىمنطقةغرب جتاهبالده،ألّن

آسيا«!
الُيغفلمراقبونوحمللونعسكريوناإلشارةاىلاّناإلماراتبإعالنها
»غري اليمنّية املفاجآت امام ابوابها شّرعت »اسرائيل« مع التطبيع
وبالحدودجغرافّية، مدّوية األرجحستكون مفاجآتعلى السارة«..
امام من احلمر واخلطوط القيود كل اآلن منذ طهران بإلغاء ربطا

حلفائهايفاملنطقةبعدماباتامنهاالقومّيمهّددااىلحّدخطري..
عن البيطانية، »اإلندبندنت« صحيفة يف مصدر نقل ما حبسب
نائبتشيكيملحُيّددامسه،فإّنلديهمعلوماتعنمستجداتغري
ُمتوقعةستمتدمنلبنانمرورابالعراق،وصوالاىلاليمن..»االاّن
وفقمعلوماته،ستكونمزدوجة املفاجأةالكبىاليتملتعدبعيدة– 
يفسورية..بدءاحبدثاسرتاتيجيهاممشاال،وزيارةلزعيمدولة

اوروبيةغريمتوقعةاىلدمشقللمّرةاألوىلمنذعام2011!
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مـقاالت وتحقيقات

عمر نشابة

اللحظات  منذ  اللبنانيني  بني  حاّدة  خالفات  استعرت 
السابق،  احلكومة  رئيس  اغتيال  جرمية  تلت  اليت  األوىل 
األمن  جملس  وفرض   ،2005 شباط  يف  احلريري،  رفيق 
الدولي عام 2007 إنشاء حمكمة دولية خاصة بلبنان بدافع 
أو حبجة حتديد احلقيقة وحماسبة القتلة. وجرى التحقيق يف 
ظل اشتداد اخلالفات واالنقسامات الداخلية وعدم توافق 
اللبنانيني بشأن تسليم وظيفة إحقاق احلق جلهة خارجية. 
وبالتالي ليس غريبًا أن خيتلف اللبنانيون يف قراءة احلكم 
الذي صدر أخريًا عن هذه احملكمة واستعجال استخالص 
قبل  والتحريض  السياسي  لالستهالك  القابلة  »العرب« 
مطالعة كامل نّص احلكم. وال يبدو حتى اآلن أن يف لبنان 
من اقتنع بأن التوافق الوطين بشأن حتديد احَلَكم )ال حتديد 
إلحقاق  األساسية  الضمانات  من  يزال  وال  كان  احُلكم( 
حتديد  بشأن  الوطين  فالتوافق  صحيح.  والعكس  احلق، 
يعين  وال  الضحية  مع  القاتل  توافق  أبدًا  يعين  ال  احَلَكم 
ختّلي أحد عن مواقفه أو حتى عن أحكامه املسبقة وحتليالته 
بشأن حتديد اجملرمني؛ بل يعين االتفاق على آلية ومسار 
إثبات - من دون أدنى شك معقول - ما حصل فعاًل ومن 
قام بهذه اجلرمية النكراء اليت استنكرها ويستنكرها كل 
األطراف واجملموعات والقيادات واألحزاب والتيارات يف 
لبنان، على األقل بشكل علين وموّثق. وإذا كان البعض 
أن  رمبا  عليه  فكان  الشأن،  بهذا  اآلخرين  مبواقف  يشك 
»يلحق الكّذاب اىل باب الدار« من خالل السعي اجلدي اىل 
أو ما يتمناه من  االتفاق على اآللية، ال على ما يتوقعه 
نتائج عملها. ها حنن اليوم حنصد ما جنيناه بعد تسديدنا 

مئات ماليني الدوالرات. 
فلنتفق على األقل، أن اللبنانيني منقسمون بشأن نتائج 
على  ينكّبوا  ولن  مل  اللبنانيني  معظم  بأن  علمًا  احلكم، 
أّولية  قراءة  نعرض  وبالتالي  صفحة...   2682 مطالعة 
اليت  والفقرات  الصفحات  فيها  حندد  احلكم  ملضمون 
باللغة  نشرت  واليت  لقراراتهم  القضاة  تعليل  تتضمن 
غرفة  أمام  للطعن  قابل  احلكم  هذا  بأن  علمًا  اإلنكليزية، 
اليت سنعرضها،  املالحظات  االستئناف. وننطلق يف كل 
 ،»effective remedy«( »من مبدأ احلق يف »اإلنصاف الفعلي
املادة الثامنة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«( لدى 
اللجوء اىل احملاكم. فهل أنصفت احملكمة اخلاصة بلبنان 
فعليًا اللبنانيني وضحايا هجوم 14 شباط 2005؟ أم أنها 
أنفقت مئات ماليني الدوالرات لتزيد على قائمة املواضيع 
املسّممة  املواد  من  دمسة  مادة  اللبنانيني  بني  اخلالفية 

ملستقبل هذا البلد اجلريح؟

التهرّب من الحسم
يشكل احلكم الذي أصدرته احملكمة الدولية اخلاصة جبرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري )18 آب 2020( خيبة أمل ملن 
أراده حامسًا بشأن ضلوع حزب اهلل يف اغتيال احلريري أو 
عدمه. وال شك يف أن عدم احلسم يوّسع هامش التوظيف 
إضافية يف  مادة  إىل  احلكم  وحيّول  والفئوي  السياسي 

حلبة الصراعات بني اللبنانيني.
بعد قراءة كامل نص احلكم يتبني أن قضاة غرفة الدرجة 
عدم  حسمهم  خالل  من  احلزب  مبوضوع  يتالعبون  األوىل 
أعضائه يف  أو  قياداته  من  أي  على ضلوع  دليل  وجود 
جرمية اغتيال رفيق احلريري من جهة، وزعمهم أن ضلوع 
اختصاص  أن  علمًا  حمتمل.  نفسها  اجلرمية  يف  احلزب 
احملكمة القضائي يقتصر على املسؤولية اجلنائية الفردية 

ال اجلماعية.
احملكمة أقرت بأن املتهمني من »داعمي« حزب اهلل ومل 
تقدم أي إثبات عن عضوية أي منهم )بعد وفاته مل يعد 
السيد مصطفى بدر الدين من بني املتهمني حبسب نص 
احلزب  هيكلية  عن  دليل  أي  تقدم  مل  أنها  كما  احلكم( 

والطبيعة التنظيمية لعالقة أعضائه بعضهم ببعض.
أي  يقدم  »مل  الدولي  العام  املدعي  أن  حسموا  القضاة 
دليل يدل على أن أي عضو يف حزب اهلل أو أي قيادي 
دافع  أي  له  كان  اهلل،  السيد نصر  وبشكل خاص  فيه، 
لقتل احلريري« )الصفحة 233 الفقرة 765( لكن نص احلكم 
اهلل  وحلزب  لسوريا  يكون  أن  »حُيتمل  أنه  الحقًا  يضيف 
دوافع لتصفية السيد حريري وبعض حلفائه« )الصفحة 

240 الفقرة 787(.
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 قراءة أولية يف حكم احملكمة اخلاصة باغتيال احلريري:

عـدم الـحسم يـفتح باب الـتوظيف الـسياسي
ويف   

2007( وبعد مرور 11 سنة على انطالق عمل هذه احملكمة )1 
آذار 2009( وبعد مرور 9 سنوات على صدور القرار االتهامي 
األول حبق املتهمني )حزيران 2011( وبعد جلسات احملاكمة 

الغيابية اليت دامت 7 سنوات )منذ انطالقها عام 2014(.
أول  هي  بلبنان  اخلاصة  احملكمة  أن  التذكري  من  بد  وال 
حمكمة دولية خمتلطة تعد اإلرهاب جرمية من اختصاصها 
القضائي. وهي أول حمكمة دولية خمتلطة حتاكم متهمني 
غيابيًا بينما يعني مكتب الدفاع فيها حمامني ليدافعوا عن 
التواصل  دون  من  ومصاحلهم  الغائبني  املتهمني  حقوق 

معهم.
كما ال بد من التذكري أن احملكمة اخلاصة بلبنان ُأنشئت من 
دون موافقة جملس النواب ورئاسة اجلمهورية عليها كما 
يقتضي الدستور )املادة 52( بل مبوجب الفصل السابع من 
ميثاق األمم املتحدة الذي يتيح جمللس األمن الدولي جتاوز 
استثنائية.  حاالت  يف  األعضاء  للدول  الوطنية  السيادة 
ويف هذه احلالة حتديدًا فرض جملس األمن من خالل القرار 
1757 )الصادر يوم 30 أيار 2007( اتفاقًا بني األمم املتحدة 
واجلمهورية اللبنانية )يصبح ساريًا يف حزيران 2007( من 

دون موافقة األخرية. 
وقضى االتفاق بإنشاء احملكمة وإلزام لبنان التعاون معها 
حتت طائلة العقوبات الدولية ومتويل نصف ميزانيتها منذ 
موعد انطالق عملها الذي حدده األمني العام لألمم املتحدة 

الحقًا باألول من آذار 2009.

ملحة عن معايري الحكم
قبل عرض األسس اليت اعتمدها القضاة ال بد من اإلشارة 
اىل أن قضاة احملكمة اخلاصة بلبنان استندوا اىل قرارات 
وأحكام قضائية كانت قد صدرت عن احملاكم اللبنانية يف 
جرائم إرهابية، وذلك بهدف توضيح املرتكزات القضائية. 
والالفت أن أحد هذه األحكام هو حكم صدر عام 1997 يف 
احلكم  املّر. وعرض  الوزير ميشال  اغتيال  قضية حماولة 
الدولي ملا استندت اليه احملكمة اللبنانية »إلدانة السيد 
 2024 )الصفحة  اإلرهاب«  على  بالتحريض  جعجع  مسري 

الفقرة 6179(.
على أي حال، اعتمدت غرفة الدرجة األوىل بشكل أساسي 
املتهمني  حبق  حكمها  لتكوين  أساسيني  معيارين  على 

)أ ف ب ـ أرشيف(

الفقرة نفسها يعود ويكرر أن »ال دليل على أن حزب اهلل 
وّجه أوامر للسيد بدر الدين وللسيد عياش بتأمني الدعم 

اللوجسيت الغتيال السيد حريري«.
ولكن أكثر ما استوقفنا يف هذا اإلطار لدى قراءة احلكم 
هو الفقرة 739 )الصفحة 223( ومضمونها بالكامل حرفيًا 
هو: »أن املتهمني األربعة والسيد بدر الدين هم مسلمون 
شيعة« انتهى نص الفقرة من دون إضافة أي تفسري أو 
اليت  اإلرهابية  باجلرمية  عالقته  ولشرح  ذلك  إليراد  إطار 

وقعت يف 14 شباط 2005.
أما بشأن املسؤول يف احلزب وفيق صفا فريد امسه يف 
احلكم بينما حسم القضاة بأنهم »لن يقدموا أي خالصات 
بشأنه ألنه ليس مدعى عليه ومل يرد امسه يف نص القرار 
)الصفحة  اجلنائية«  املؤامرة  االتهامي بصفة مشارك يف 
مع  القضاة  تالعب  يبدو  أيضًا  وهنا   .)764 الفقرة   233
صدور  بأن  يفّسر  قد  ورد  ما  أن  إذ  واضحًا  اهلل  حزب 
قرار اتهامي يرد فيه اسم صفا قد يعرضه لإلدانة حبجة 

مشاركته املزعومة يف املؤامرة اجلنائية.
ويرد يف نص احلكم حرفيًا أن »غرفة احملاكمة مل تتلق أي 
دليل يثبت أن املتهمني كانت لديهم دوافع غري خاصة 
 .)415 الفقرة   124 )الصفحة  اهلل«  حزب  بقيادة  مرتبطة 
يعين ذلك، على عكس ما قاله حمامي املدعي العام غرايم 
للمتهمني  تكون  أن  احتمال  احملكمة،  قاعة  يف  كامرون 

دوافع شخصية الغتيال احلريري.

محكمة بخلفية خاصـّة جدًا
أصدرت احملكمة اخلاصة بلبنان يف 18 آب املنصرم )2020( 
حكمها يف قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري وآخرين. 
يتألف احلكم من 2682 صفحة. ومبا أن قراءة هذا العدد 
عن  يقل  أن  ميكن  ال  ما  يستغرق  الصفحات  من  الكبري 
والتحليالت  التعليقات  معظم  أن  يبدو  يومًا،  مخسة عشر 
استندت  احلكم  مضمون  بشأن  اآلن  حتى  صدرت  واليت 
إىل ملخص للحكم يتألف من 150 صفحة قرأها يوم 18 آب 
قضاة غرفة الدرجة األوىل اليت يرأسها األسرتالي دايفد 
راي وتضم اجلامايكية جانت نوسوورثي واللبنانية ميشلني 

بريدي من الهاي حيث مقر احملكمة.
صدر احلكم بعد مرور حنو 15 سنة على وقوع اجلرمية )14 
شباط 2005( وبعد مرور 13 سنة على إنشاء احملكمة اخلاصة 
بلبنان )قرار جملس األمن الدولي رقم 1757 يف 30 أيار 
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الرباءة  قرينة  هو  األول  غيابيًا:  حوكموا  الذين  األربعة 
والثاني هو »in dubio pro reo«، ويعين ذلك أنه ال جتوز 
إدانته.  شأن  يف  شكوك  هناك  كانت  إذا  املتهم  إدانة 
وبالتالي على املدعي العام إثبات اإلدانة من دون أدنى 
شك معقول. غري أن كل األدلة اليت استند اليها، باستثناء 
دليل واحد استخدم حملاولة إدانة املتهم حسني عنيسي، 
حركة  نتائج حتليل  على  يعتمد  ومعظمها  ظرفية  أدلة  هي 

االتصاالت اهلاتفية املنقولة.
بشكل  ظرفية  أدلة  اىل  استنادًا  اإلدانة  ميكن  هل  لكن 
حصري؟ يوضح نص احلكم أن ذلك ممكن بشرط تقديم 
املدعي العام تصّورًا شاماًل يتكون من عدد كبري من الدالئل 
الظرفية لتكوين املعرفة األكيدة ملا حصل فعاًل. غري أن 
احلكم يشري بوضوح اىل أن االستناد اىل جمموعة من األدلة 
الظرفية الضعيفة ال ميكن أن يؤدي اىل احلسم واإلدانة 
)الصفحة 67 الفقرة 239(؛ فـ«إذا كان األساس الواقعي 
لألدلة الظرفية ضعيفًا، ستكون اخلالصات املستندة اليها 

أكثر ضعفًا« )الصفحة 77 الفقرة 268(.
جلسات  خالل  أصدرت  قد  األوىل  الدرجة  غرفة  وكانت 
احملاكمة عدة قرارات تبنّي هلا، على ما يبدو، أنها تستدعي 
وبالتالي  اليها«  اسُتند  اليت  األدلة  بعد مساعها  »مراجعة 
ستعيد  »الغرفة  أن   )68 )الفقرة   17 الصفة  يف  ورد 
النظر ببعض األمور«. يشري ذلك اىل ارتياب القضاة من 
املزاعم اليت صدرت عن مكتب املدعي العام، بالرغم من 
املكتب  هذا  العاملون يف  بها  متّتع  اليت  التسهيالت  كل 
وكل الدعم احمللي واإلقليمي والدولي الذي حظوا به خالل 

سنوات طويلة من التحقيق.

االتصاالت دليل »ناقص«
أشار القضاة يف نص احلكم اىل وقائع تدل على ضعف 
ونقص يف أدلة االتصاالت، علمًا أن اجلزء األكرب من األدلة 
اليت استند اليها املدعي العام استندت اىل نتائج حتليل 
داتا االتصاالت. فاحملققون قاموا بتحليل كل االتصاالت 
اليت قالوا إن هاتفًا حمددًا قام بها خالل سنوات ليتمكنوا من 
حتديد منط استخدامه. وباإلضافة اىل قياس وترية التزامن 
أن  العام  املدعي  أخرى، زعم  للهاتف مع هواتف  املكاني 
بإمكانه احلسم بأن هذا اهلاتف يعود ألحد املتهمني األربعة. 
لكن مبا أنه »مل يكن لدى شركة ألفا قاعدة بيانات مركزية 
قبل عام 2007« كما جاء يف الصفحة 108 )الفقرة 370( من 
نص احلكم؛ ومبا أن »غرفة احملاكمة شددت على أن سجالت 
االتصاالت ناقصة قبل آب 2004« )الصفحة 1758 الفقرة 
5308(، مل يكن باستطاعة املدعي العام تقديم أدلة كاملة 
ال حتتمل الشك مبنية بشكل حصري على حتليل االتصاالت 
وحتديد أمناط االستخدام والتزامن املكاني. وبالتالي استند 
قضاة غرفة الدرجة األوىل اىل حتليل موّسع جدًا لالتصاالت 
إضافة اىل دليل قالوا بأنه حيدد مكان وجود املتهم سليم 

عياش يف كانون الثاني 2005.

إدانة عياش: تشكيك يف صدقية األمن السعودي
أن تستند غرفة  استنادًا إىل ما شرحناه سابقًا، ال ميكن 
الدرجة االوىل حصرًا اىل خالصات حتليل االتصاالت إلدانة 
أن  ميكن  إضايف  دليل  اىل  حتتاج  هي  بل  املتهمني  أي 
العام، حبسب ما ورد  تعتمده للحسم. وقد قدم املدعي 
يف نص احلكم، مئات التحليالت التصاالت وأرقام هاتفية 
زعم أنها تعود لسليم عياش وتدل على حتركاته وبالتالي 
على وظيفته اجلنائية يف مراقبة حتركات الرئيس احلريري 
والتحضري للهجوم وصواًل اىل تنفيذه يوم 14 شباط 2005. 
لكن املدعي العام نفسه »أقّر بأن ال قضية له ضد السيد 
عياش اذا تبني أنه كان يف السعودية )يف مطلع 2005(« 
)الصفحة 843 الفقرة 2662(. وبالتالي على املدعي العام 
أن ُيثبت، من دون أدنى شك معقول، أن عياش مل يسافر 
العربية السعودية مطلع عام 2005. وحسمت  اىل اململكة 
احملكمة فعاًل أن »السيد عياش مل يغادر لبنان يف كانون 
 .)2935 الفقرة   932 )الصفحة  احلج«  بداعي   2005 الثاني 

لكن كيف توّصلت اىل ذلك؟
احلكم يسّلم بأن »السيد عياش حصل على جواز سفر للحج 
يرد  امسه  وأن  و2005   2004 عامي  للسفر  تأشرية  وعلى 
واخلروج ويف  للدخول  والسعودية  اللبنانية  السجالت  يف 
مانيفست الرحلة )أي الئحة ركاب رحلة الطريان(« )الصفحة 
1965 الفقرة 3260(. وتشري سجالت املديرية العامة لألمن 
العام اللبناني إىل أن عياش وزوجته غادرا لبنان يوم 15 
كانون الثاني 2005 )الصفحة 1075 الفقرة 3294(. والالفت 

 قراءة أولية يف حكم احملكمة اخلاصة باغتيال...
أن »اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب التابعة لوزارة الداخلية 
السعودية أقّرت خطيًا أن السيد عياش وزوجته وصال اىل 
جدة يوم 15 كانون الثاني 2005 وغادرا من املدينة يوم 28 
كانون الثاني 2005«. باملقابل قال املدعي العام إن هناك 
اخلاص  وجوازه  عياش  سليم  اسم  استخدم  آخر  »شخصًا 
الفقرة   1065 )الصفحة  السعودية«  اىل  ليسافر  باحلج 
السعودية  الداخلية  وزارة  به  تقدمت  ما  ولنسف   .)3260
واألمن العام اللبناني استندت احملكمة اخلاصة بلبنان اىل 
عيتاني  إبراهيم  يدعى  املستقبل  تيار  مسؤول يف  إفادة 
وهو حبسب نص احلكم »منّسق الشؤون الدينية يف حزب 

املستقبل« )الصفحة 1069 الفقرة 3273(.

    لنسف ما تقدمت به الداخلية السعودية واألمن العام 
اللبناني، استندت املحكمة اىل إفادة »منسّق الشؤون الدينية 

يف حزب املستقبل«
عيتاني قال للمحكمة: »يوجد دائمًا احتمال للتالعب جبوازات 
سفر احلج وأكثر ما يزّور هي تواريخ امليالد. وبعض احلجاج 
الفقرة   1072 )الصفحة  الشمسية«  تزوير صورهم  حاولوا 
تزوير  أي  يوجد  ال  احلج  أنه حبسب سجالت  علمًا   .)3282
عام  حالتان  توجد  بينما   2005 عام  احلج  يف جوازات سفر 
2003 وحالة عام 2004 و18 حالة عام 2006. )الصفحة 1072 

الفقرة 3283(.
هناك  بأن  وأقروا  عيتاني  به  أفاد  مبا  القضاة  اقتنع 
موسم  خالل  املسافرين  تعريف  إجراءات  يف  »شوائب 
3375(. وقرروا  الفقرة   1099 )الصفحة   »2005 عام  احلاج 
التسليم بروايته لنسف ما تقدمت به السلطات الرمسية يف 
اململكة العربية السعودية ويف اجلمهورية اللبنانية من دون 
آخر  خبري  اىل شاهد  االستماع  أنفسهم  القضاة  يكلف  أن 
الطلب من السلطات السعودية  بشؤون احلاج ومن دون 
إفادتها لتتعرف إىل  املكلفة بتنظيم مواسم احلج بتقديم 

حقيقة ما حصل.
يف اخلالصة وبعد مرور 15 سنة على اغتيال رئيس حكومة 
واحملامني  والقضاة  احملققني  مئات  عمل  وبعد  سابق 
اخلاصة  احملكمة  إطار  يف  احلقيقة  حتديد  على  واخلرباء 
بلبنان، تبني أن اإلدانة الوحيدة ُوجهت اىل شخص واحد 
مل  أنه  املستقبل  تيار  يف  مسؤول  شكوك  اىل  استنادًا 
يكن قد سافر اىل السعودية مقابل تأكيد الدولة اللبنانية 
واململكة العربية السعودية أنه فعل. أضف اىل ذلك رشة 

»حتليل اتصاالت«...

يف شكل الحكم وحجمه
قبل عامني على صدور احلكم، أي يف 19 أيلول عام 2018، 
طلب احملامي املكّلف من قبل احملكمة الدفاع عن حقوق السيد 
حسني عنيسي ومصاحله، فنسان كورسيل البروس، من 
قضاة غرفة الدرجة األوىل »حذف دالئل من سجل احملكمة« 
البروس(.  مذّكرة  )حبسب  الثبوتية  قيمتها  بسبب ضعف 
لكن الغرفة رفضت الطلب وقّررت أن ُتبقي على الدالئل 
»جتّنب« االستناد إىل  باحتمال  إقرارها  يف سجالتها رغم 
تلك الدالئل النعدام قيمتها الثبوتية )الصفحة 50 الفقرة 
183 من نص احلكم(. وبدا واضحًا يف مضمون احلكم أن 
جزءًا كبريًا من نصه املوّزع على 2682 صفحة يتضمن دالئل 
قّدمها مكتب املدعي العام إلدانة املتهمني األربعة، بينما 

اجلزء األكرب من هذه الدالئل ال قيمة ثبوتية له.
 فمن ضمن احلكم مئات الصفحات تتناول اّدعاءات ليست 
مبنية على أي دليل مباشر بل جزئيات من وقائع ظرفية 
فشل املدعي العام يف تركيبها بشكل ُمقنع ومتناسب مع 
اخلاصة  للمحكمة  ميكن  ال  إذ  الدولية.  القضائية  املعايري 
بلبنان، مهما بلغت نسبة الضغط والتدخل السياسي على 
قضاتها وموظفيها أن تصدر حكمًا دون أدنى شك معقول، 
دليل  أي  تقديم  دون  من  االتصاالت،  دليل  على  مبنيًا 

آخر.
 لكن قبل الدخول يف معايري احلكم ومستنداته ال بّد من 

اإلشارة إىل بعض املالحظات اخلاصة بالشكل:
احلكم من  اسم رئيس قلم احملكمة يف نص  تبّدل  أواًل، 
تولربت  دايفد  األمريكي  إىل  مونديس  داريل  األمريكي 
الذي كان قد شغل هذا املنصب لفرتة وجيزة عام 2009 
قبل أن يستقيل وينتقل للعمل يف معهد العدالة االنتقالية 

يف الواليات املتحدة األمريكية. 
ولدى االستيضاح تبني أن مونديس يف إجازة مرضية منذ 
متوز 2020 بينما حتدثت بعض املصادر من داخل احملكمة 
إدارة احملكمة يف شأن صرف  عن شكوك يبديها جملس 
رئيس القلم مبلغًا من املال بشكل غري منتظم. علمًا أن 

احملكمة ميّول لبنان 49 باملئة من كلفتها من دون تدقيق 
ديوان احملاسبة يف شأن كيفية صرف األموال ومن دون 
أن تنشر احملكمة تقريَر تدقيٍق ماليٍّ سنويًا إلطالع دافعي 

الضرائب يف لبنان على كيفية صرف أمواهلم. 
وكان رئيس قلم احملكمة السابق اهلولندي هريمان فون 
هابل قد وعد عام 2010 بنشر تقرير التدقيق املالي لكنه 
عاد وتراجع عن وعده. واستنادًا إىل ذلك ميكن االشتباه 
يف قيام احملكمة اخلاصة بلبنان باالحتيال املالي من خالل 

صرف أموال بشكل سري ومثري للريبة. 
وال شك يف أن التعميم الداخلي األخري الصادر عن القلم 
يوم 2 أيلول اجلاري، بوجوب خفض موازنة احملكمة بنسبة 
39 باملئة يشري إىل اعرتاضات جملس إدارة احملكمة الذي 
الضخمة  املصاريف  على  املساهمة،  الدول  من  يتألف 
والكلفة الباهظة حملكمة كل ما توصلت إليه بعد سنوات 
التشكيك  خالل  من  واحد  إدانة شخص  هو  الصرف،  من 
امللكية  واملؤسسات  اللبناني  العام  األمن  مصداقية  يف 

احلكومية املعنية باحلج يف السعودية.

    من املرتكزات القضائية التي استندت إليها املحكمة »إدانة 
السيد سمري جعجع بالتحريض على اإلرهاب« يف محاولة 

اغتيال ميشال املر
الدفاع عن  ُكلفوا  أن ثالثة حمامني  ثانيًا، ورد يف احلكم 
حقوق كل من املتهمني األربعة ومصاحلهم ما عدا واحدًا : 
حسن مرعي الذي ُكلف فقط حماميان للدفاع عن حقوقه. 
ويعود ذلك إىل تعيني احملامية الفرنسية هيلني دوهاميل 
حسن  باملتهم  اخلاص  الفريق  كانت ضمن  اليت  لوفرابيه 
الدفاع يف  أن مكتب  الدفاع. علمًا  مرعي، رئيسة ملكتب 
احملكمة اخلاصة بلبنان هو أحد األجهزة األربعة اليت تكّونها، 
القضاة،  وغرف  والقلم،  العام،  املدعي  مكتب  وهي  أال 

ومكتب الدفاع. 
وال يتبع مكتب الدفاع للقلم كما هو احلال يف سائر احملاكم 
منذ  عديدة  وخالفات  مشاكل  ذلك  عن  ونتجت  الدولية. 
انطالق عمل احملكمة عام 2009 بدا أعنفها يف نص احلكم 
الذي صدر يف 18 آب، إذ تضمن اعرتاض رئيس الغرفة 
القاضي راي، الشديد اللهجة، على تولي لوفرابيه رئاسة 
عدم  وبالرغم من  املصاحل.  الدفاع بسبب تضارب  مكتب 
طلب احملامي الرئيس املكلف الدفاع عن مرعي، التونسي 
حممد عويين، حماميًا بدياًل بعد رحيل لوفرابيه، بدا متييز أحد 

فرق الدفاع عن سائر الفرق مستغربًا.
ثالثًا، وربطًا باملالحظة السابقة كان الفتًا عدم ذكر مكتب 
الدفاع يف نّص احلكم وعدم توجيه نسخة منه إىل رئيسته. 
علمًا أن تعيني احملامية دوهاميل لوفرابيه رئيسة ملكتب 
الدفاع هو من صالحيات األمني العام لألمم املتحدة، وليس 
من اختصاص غرفة الدرجة األوىل يف احملكمة جتاهل قرار 
إداري أو االعرتاض عليه. غري أن القاضي راي عّد املسألة 
األشخاص  حقوق  على  أثرًا سلبيًا  هلا  أن  واعترب  قانونية، 
احلكم  نص  على  راي  أضاف  كما  غيابيًا.  حوكموا  الذين 
عنيفة  هلجة  واستخدم  لوفرابيه  بشأن  القاسية  مالحظاته 
تدل على حتول املشكلة إىل مشكلة شخصية بني القاضي 
واحملامية. علمًا أن القاضي راي كان قد أرسل نسخة عن 
طلبه بتنحية القاضي عفيف مشس الدين بسبب زعمه أن 
عالقة ما تربط هذا القاضي بأحد الشهود )تاريخ الطلب 
20 كانون األول 2019( إىل »رئيسة مكتب الدفاع دوروتيه 

لوفرابيه دوهاميل« كما ورد على غالف الطلب.

األمم املتحدة ال تتعاون!
موجبات  جسيم،  بشكل  املتحدة،  االمم  منظمة  انتهكت 
التعاون مع احملكمة اخلاصة بلبنان اليت طلبت من الدول 
األعضاء احرتامها وذلك من خالل »رفض« السماح لقضاة 
اخلاص  املبعوث  إفادة  اىل  االستماع  االوىل  الدرجة  غرفة 
لألمم املتحدة بشأن تطبيق قرار جملس األمن الدولي رقم 
2004/1559 تريي رود الرسن )الصفحة 168 الفقرة 564(. 
وامتنع القضاة عن االستماع اىل شهادة مستشار األمني 
النائب  بزعم  واكتفوا  سالمة  غسان  املتحدة  لألمم  العام 
السابق غازي يوسف ان »سالمة طلب منه )من يوسف( 
السوريني  بأن يكون حذرًا ألن  ان يقول للسيد احلريري 
 179 )الصفحة  او غري سياسيًا«  اغتياله سياسيًا  يريدون 
اليت  نفسها  الدولية  اجلهة  فان  وبالتالي   .)603 الفقرة 
فرضت تعاون لبنان مع طلبات احملكمة اخلاصة بقوة الفصل 

السابع من ميثاق االمم املتحدة، امتنعت عن التعاون.

 يتبع
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الدليل التجاري

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(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

تعّقد املشهد احلكومي يف  الساعة  الـ72 املاضية، وال سيما 
النواب    رئيس  جملس  بني  هاتفي  إتصال  عن  اإلعالن  بعد 
نبيه بري  واملخول بالتفاوض احلكومي والسياسي والنيابي 
عن »الثنائي الشيعي « والرئيس الفرنسي  اميانويل ماكرون 
، حيث رشحت معلومات ان االتصال، االحد املاضي، مل يكن 
اجيابيًا وان االخري طلب من بري عدم التمسك مبطلبه ومتسكه 

بوزارة املال  لكن االخري رفض.
وتؤكد اوساط نيابية بارزة يف  8 آذار  لـ »الديار« ان موقف 
الرئيس بري  كان واضحًا جلهة عدم املشاركة يف  احلكومة  
إسناد  الفرنسيني  وراه  ومن  املكلف  الرئيس  رفض  بعد 
وزارة املال اىل من يسميه بري حتت حجة املداورة، باالضافة 
اىل ان الرئيس املكلف مل يأخذ باالمساء اليت مساها بري و 
احلزبيني  وغري  االختصاصيني  من  لشخصيات  اهلل «  » حزب 
لتولي الوزارات املخصصة للشيعة. وقد ابلغ بري أديب ان 
اي مشاركة ال يكون فيها لـ »الثنائي« رأي بارز وان يسمي 

هو مرشحيه اىل  احلكومة اجلديدة  ال قيمة هلا.
وتشري االوساط اىل ان ال تنازل إطالقًا عن احلق يف تسمية 
الوزراء ومن يراهم »الثنائي« من اهل اخلربة واالختصاص يف 

وزارة املالية  وغري املالية ميكن املرونة.
السيادي  التوقيع  وعن  املالية  حقيبة  عن  تنازل  ال  كما 
جمال  وال  حمسوم،  امر  وهذا  الشيعية  للطائفة  وامليثاقي 
»كمالة  الوزراء   للنقاش فيه ولن يكون  الشيعة  يف  جملس 
عدد«. وبالتالي اي حكومة تشكل من دون رضى »الثنائي« 
وال رأي له يف اختيار وزرائه، وكذلك مطلب املالية لن تنجح 

ولن تدعم ولن تنال الثقة ولن يغطيها »الثنائي« إطالقًا.
بري  اعالن  بعد  كبريًا  غموضًا  هناك  ان  االوساط  وتؤكد 
وبالتالي  له  املال  وزارة  اسناد  عدم  بعد  احلكومة  مقاطعته 
مهلة  انتهاء  من  ساعات  قبل  السقف  عالي  تفاوض  هناك 
ماكرون احملددة بـ15 يومًا ل تشكيل احلكومة  بني »الثنائي« 

والفرنسيني.
وهذا التفاوض يف الربع الساعة االخري من شأنه ان حيدد 
يسميهم  من  فيها  حكومة  تتشكل  ان  فإما  احلكومة،  مصري 
»الثنائي الشيعي« مع منح وزارة املال له وإما تبقى املقاطعة 
وإنتهاء  التصعيد  اىل  ذاهبة  االمور  وعندها  بري  اعلن  كما 
مفاعيل املبادرة الفرنسية، ويتبني جدية اديب والفرنسيني 
توقيع  مطبني:  ستواجه  واليت  واقع  امر  حكومة  اعالن  يف 
رئيس اجلمهورية  ملراسيمها ومن ثم الثقة يف جملس النواب 
قبل ان تسقط ميثاقيًا بفعل مقاطعة النواب الشيعة ل جلسة 

الثقة .
ان  رغم  اليوم  االجواء  تبلور  سينتظر  فريقنا  ان  وتؤكد 
وهناك  تهدأ  مل  االساسية  القوى  خمتلف  بني  االتصاالت  

سيناريو كامل للمواجهة يعلن عنه يف حينه.
وتشري االوساط اىل ان الرئيس بري كان واضحًا يف بيانه 
وحتميله الداخل الذي حيرك الرئيس املكلف  مصطفى أديب 
من  هم  للحكومة  السابقني  الرؤساء  ان  يظهر  وبالتالي   ،
يشكلون وليس أديب وهم حيركونه كما يشاؤون. ويبدو ان 
البعض قد فهم املرونة الشيعية وال سيما من جانب »حزب 

اهلل« خوفًا وحتسبًا من االعظم.
وتقول االوساط انها مل تتأكد من صحة ما يقال ويرتدد من 
باب التهويل االعالمي والسياسي عن توجه الرئيس املكلف 
لتقديم تشكيلة من  اليوم  اىل  بعبدا  صباح  أديب  مصطفى 
14 وزيرًا على ان خيتار هو االمساء كلها من دون التشاور 
مع اي من االفرقاء كما يعتمد املداورة الطائفية يف احلقائب 

السيادية ويدمج حقائبًا خدماتية مع بعضها.
وتلفت االوساط االنتباه اىل ان اي حكومة من دون »الثنائي« 
لن تبصر النور، وان ابصرت النور ستسقط يف جملس النواب 

يف جلسة الثقة.
وعن الرهان على عدم توقيع رئيس اجلمهورية العماد  ميشال 
عون  ملراسيم حكومة »امر واقع« إذا أقدم عليها اديب، تقول 
االوساط ان كالم الوزير  جربان باسيل  يف مؤمتره الصحايف 
االحد املاضي يؤكد بشكل واضح ان عون سيوقع مراسيم 
احلكومة اذ بدا باسيل وكأنه يسلف الفرنسيني موقفًا اجيابيًا 

بعدم املشاركة ولكن مع التسهيل اىل اقصى حد.
وبالتالي قد يلجأ عون اىل خطوة رمي االحراج من بعبدا على 
ساحة النجمة  وهناك تسقط احلكومة بسحب امليثاقية الشيعية 

ولن تأخذ الثقة.
حكومة  ان خطوة  اهمها:  عدة  امور  اىل  هنا  االوساط  وتنبه 
»األمر الواقع« سُتحرج عون وباسيل وحلفاءهما الشيعة، فإذا 
مل يوقع عون سيظهر انه معرقل ملبادرة ماكرون واذا وقع 
سيدفع االمور اىل خطوة ال تريدها  االكثرية  وهي حلول حكومة 
مصطفى أديب اليت مل تنل الثقة لتكون هي حكومة تصريف 
االعمال بدل  حكومة حسان دياب  اليت تصرف االعمال، وبالتالي 

علي ضاحي
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مواقف رئيس تكّتل »لبنان القوي« النائب جربان باسيل، كما 
أعلنها يف مؤمتره الصحايف االحد املاضي، تبدو أقرب إىل مّد 
جسور مع اخلاِرج أكثر منها رسائل داخلية، وتتضمن نقطتني 
متغرّيات.  من  خلفهما  عما  أسئلة  وتطرحان  جديدًا  حتِمالن 
خصوصًا أن النقاط األخرى، كما فّصلها باسيل ليست، عادية، 
وإمنا تأكيد على النقطتني املفصليتني: أوالهما »املداورة يف 

احلكومة«، وثانيها »ملف ترسيم احلدود وحتييد لبنان«.
مواقف باسيل اسرتعت انتباه جهات عدة، وجدت يف ما قاله 
وعزا  نوعها.  من  االوىل  هي  اهلل  حزب  عن  »متاُيز«  اشارات 
العقوبات  وتهويل  لضغوط  تعرضه  اىل  باسيل  موقف  هؤالء 
األمريكية، ال سيما بعد فرضها على إثنني من حلفاء احلزب، 

الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
و«النقزة« اليت ظهرت رمبا مردها اىل كون باسيل اطلق مواقف 
من ملف املداورة يف احلقائب احلكومية او ترسيم احلدود او 
مواقف فصائل املقاومة الفلسطينية، يف وقت يعترب حزب اهلل 
بأن انقالبًا سياسيًا حُيّضر ضده، ال سيما يف موضوع احلكومة 
اىل  تشرين   17 انتفاضة  منذ  املتحدة  الواليات  سَعت  اليت 

إخراجه منها وعزله داخليًا.
 وال يفصل احلزب موضوع »سلب« وزارة املالية من الطائفة 
ما  وهذا  واشنطن،  تريده  الذي  اإلنقالب  الشيعية عن مسار 

دفع اىل السؤال:
 كيف يعلن باسيل موقفه الذي جاء فيه »حنن مع املداورة، 
وإذا حصلت طائفة على وزارة عّدة مّرات، مبا فيها هذه املّرة، 
والدستور  اجلميع،  بقبول  يكون  العرف  عرفا.  خيلق  ال  فهذا 
اذا كان اهلدف هو  أّما  لطائفة.  وزارة  بعدم تكريس  واضح 

تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة وحنن نرفضها حتمًا«.
تلّقف باسيل موقف البطريرك املاروني بشارة الراعي حول حياد 
للبطريرك ضد حزب اهلل. صحيح  الشرسة  بعَد احلملة  لبنان، 
أنه رّحل احلديث به كونه »حباجة إىل حوار وتفاهم داخلي«، 
لكنه سّجل موقفًا متقدمًا عرب فيه عن »عدم حتّمل اللبنانيني 
ومل  األقصى«،  حّدها  إىل  اليت وصلت  الغري  مشاكل  تبعات 
يتأخر يف تناول مشاركة احلزب يف سوريا، فقّدر بأن احلزب 
اللبنانيني احتضان هذا  يفكر »بالعودة من هناك، وأن على 

القرار ودعمه«.
احلياد الذي ذكره باسيل وضعه يف إطار »الشّق السياسي 
ملبادرة«، هلا أيضًا شق إقتصادي متعّلق »برتسيم احلدود«، 
فاصاًل بني »حقوق لبنان وسيادته وبني مصلحة البلد«. فاعترب 
أن »من مصلحة البلد اإلستعجال يف انهاء هذا امللف من دون 
مزايدات« يف موقف فسر على انه رسالة اىل الرئيس نبيه 
بري. ما استدعى ردًا من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
قاسم هاشم الذي غّرد بأن »ترسيم احلدود ال يقف عند حدود 
املصلحة بل هو من املبادئ والثوابت الوطنية والتمسك بكل 

ذرة تراب حمتلة«.
 يأتي كالم باسيل يف عز ربط الثنائي، حزب اهلل وحركة أمل، 
موضوع العقوبات بالضغط الذي متارسه الواليات املتحدة على 
لبنان لتحصيل تنازالت يف ملف ترسيم احلدود، وبعد فرتة من 
لقاءات مجعته مع السفرية األمريكية يف بريوت دوروثي شيا، 
الرتسيم  بتبعات  معرفته  رغم  إجيابي،  دور  بلعب  وعَد خالهلا 
وفق ما تريده واشنطن وما تطمح إليه إسرائيل، كما حساسية 

املقاومة جتاه هذا امللف.
يتعّلق  ما  يف  باسيل  ذكرها  اليت  األخرى  النقاط  عن  مبعزل 
باملبادرة الفرنسية، وتصويبه يف اجتاه تيار املستقبل والقوات 
اللبنانية، يبقى ما ُذكر سابقًا هو أكثر ما تلقفه فريق 8 آذار 

من املؤمتر.
عن  أواًل  للحديث  الفريق  هذا  يف  مصادر  تنطلق  هنا،  من   
بها  تلّوح  اليت  العقوبات  كانت  إذا  وعّما  احلكومة  موضوع 
واشنطن ستدفع التيار الوطين احلّر لرتمجة أقوال باسيل إىل 

أفعال.
الثنائي  فيها  يشارك  ال  حكومة  ويغطي  األخري  يقبل  فهل 

الشيعي يف ظّل اإلصرار على عدم إعطائهما وزارة املالية؟ 
توقيع  العماد ميشال عون اىل  اجلمهورية  يعَمد رئيس  وهل 
يدي  بني  الكرة  ورمي  الواقع  األمر  حكومة  تشكيلة  مرسوم 
املبادرة  إسقاط  مسؤولية  شخصيًا  جتنّبه  باب  من  الثنائي، 

الفرنسية؟

ميسم رزق

 هل بدأ باسيل 
»رحلة التمايز« عن 

حزب اهلل؟
فقدان السيطرة على احلكومة وخضوع االكثرية لالبتزاز من 
االقلية كما حدث مع حكومة  فؤاد السنيورة  يف العام 2006 
عندما تعطل البلد وأدت اىل مشكلة كبرية يف 7 ايار 2008.
على  يسكت  لن  الشيعي«  »الثنائي  ان  االوساط  وتؤكد 
معاونه  عرب  بري  الرئيس  طالت  واليت  االمريكية  العقوبات 
على حسن خليل  وعرب معاون الوزير  سليمان فرجنية  الوزير 

السابق يوسف فنيانوس.
ومع اقرتاب ظهور حقيقة مبادرة ماكرون ومغازيها يف تطويق 
من  تدرجييًا  وإخراجه  والدبوماسية  ب السياسة   اهلل«  »حزب 
السلطة  واحلد من نفوذه السياسي، يعرف احلزب مقاصدها 
احلقيقية وتعامل معها على انها فرصة النقاذ البلد ال لتعميق 

ازماته ومل تنطل عليه ضحكات ماكرون »الصفراء«!

»تفاوض ساخن« بني »الثنائي الشيعي« والفرنسيني.. »املالية« او حكومة من دونهما!

مع بروز املبادرة الفرنسية لتفادي االنهيار الشامل على املستوى 
اللبناني، أبدى معظم األفرقاء احملليون رغبة يف تقديم التسهيالت 
للوصول إىل تشكيل  احلكومة  العتيدة بأسرع وقت ممكن، ولذلك 
أديب   االتفاق على تسمية رئيس احلكومة املكلف  مصطفى  جاء 
رئيسها  إميانويل  يتحضر  كان  اليت  من  باريس ،  مباشر  بضغط 

ماكرون  لزيارة  بريوت .
مباشرة  ماكرون  يتوىل  أن  تفصياًل  يكن  مل  السياق،  هذا  يف 
االتصال برئيس  اجمللس النيابي   نبيه بري  حلل عقدة حقيبة املالية، 
اليت تؤكد  الطائفة الشيعية  أنها »عرفًا من حقها مبوجب مداوالت 
اتفاق الطائف «، يف مقابل رفض باقي  الطوائف ، ال سيما  السنة  
واملسيحيني، وهو مؤشر إىل أن ما حيصل أبعد من صراع طبيعي 

اعتاد عليه  اللبنانيون  من خالل توزيع احلصص الوزارية.
إليها يف  التسوية، اليت من املمكن الوصول  النظر عن  وبغض 
الساعات  أو األيام املقبلة بضغط فرنسي مباشر، تشري مصادر 
سياسية مطلعة، عرب »النشرة«، إىل أن ما حيصل يأتي يف سياق 
حبث الطوائف اللبنانية عن دورها على مستوى الدولة، مع العلم 
شخصية  تولي  متّنى  املاضية،  الساعات  يف  كان،  ماكرون  أن 

شيعية حتمل اجلنسية الفرنسية لتجاوز هذه العقدة.
وتلفت هذه املصادر إىل أن لعبة حبث الطوائف عن دورها يف 
الرتكيبة احلاكمة، تنطلق من أن املسيحيني غري راضني عن مصري 
دورهم منذ اتفاق الطائف، الذي أنهى  احلرب اللبنانية ، يف املقابل 
كان السّنة أبرز املستفيدين منه على مستوى  السلطة  التنفيذية، 
وهم اليوم، من خالل أديب، يسعون للعودة إىل ما قبل  اتفاق 
األخرى،  الطوائف  أو  النيابية ،  حّق  الكتل  كّرس  الذي  الدوحة ، 

اختيار ممثليهم يف احلكومات.
الطائفة  نفسها سبب متسك  املصادر  ترى  السياق،  هذا  ضمن 
الشيعّية حبقيبة املالّية، اليت متّثل التوقيع الثالث على مستوى 
السلطة التنفيذّية، األمر الذي يكّرس املثالثة بشكل غري مباشر، 
األمر الذي حتّدث عنه بشكل صريح رئيس » التيار الوطين احلر 
« النائب  جربان باسيل ، بينما رفض ذلك يدفعهم إىل محل طرح 
األخرى  الفئات  قبل  من  املرفوض  املدنية ،  إىل  الدولة  الذهاب 
اليت ختشى الدميقراطية العددية، وهو ما كان قد أملح إليه بشكل 
وقت  يف  جعجع   اللبنانية«  مسري  »القوات  حزب  رئيس  واضح 

سابق.
وبالتالي، تعترب املصادر السياسية املطلعة أن القيادات الطائفية 
إىل  القائمة،  واملالية  االقتصادية  الضغوط  انطالقًا من  تسعى، 
حماولة تكريس دورها يف املعادلة احلاكمة، األمر الذي قد يعّقد 
من  مينع  ال  لكن  اللبنانّية،  مستوى  األزمة   على  جذري  حل  أّي 
حيث املبدأ إبقاء القديم على قدمه لتفادي الوصول إىل االنفجار 
الشامل، املرفوض من قبل العديد من اجلهات اإلقليمية والدولية 

الفاعلة على الساحة اللبنانية.
فاصلة  ستكون  املقبلة  الساعات  أّن  إىل  املصادر  هذه  وتلفت 
على مستوى املبادرة الفرنسية، اليت يضع ماكرون كل رصيده 
السياسي الشخصي يف سبيل تأمني ظروف جناحها، لكنها تشري 
اليت  اللبنانية،  األزمة  معاجلة  يعين  ال  ذلك  أن  إىل  املقابل  يف 
ختّطت اإلطار الطبيعي هلا، ودخلت يف مرحلة حبث الطوائف عن 
دورها يف املرحلة املقبلة، يف الوقت الذي تتم فيه إعادة رسم 

خرائط العديد من الدول على مستوى املنطقة.
يف احملّصلة، تشّدد املصادر نفسها على أنه يف ظل هكذا واقع 
ال ميكن احلديث عن اصالح أو مكافحة فساد، نظرًا إىل الصراع 
الطوائفي بني القيادات السياسية قد يأخذ البالد إىل مكان آخر، 
بينما  النقاش  املوضوعي من املفرتض أن يكون يف مكان بعيد 
كل البعد عن معادلة احلصص والتوازنات اليت لن خترج لبنان من 

واقعه الراهن.

أبعد من التشكيلة احلكومية:
البحث عن دور الطوائف يف الدولة؟!

ماهر الخطيب
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باريس أمام االختبار: التوافق أو االنفجار السياسي

الـثنائي الـشيعي لـن يـوافق عـلى حـكومة أمـر واقع
تأليف احلكومة  اليت حتيط بعملية  التعقيدات 
مرّده  االستغراب  وعدم  مستغربة.  ليست 
مصطفى  املكلف  الرئيس  عمل  طريقة  اىل 
منهم  احملليني  املباشرين،  ورعاته  أديب 
واخلارجيني. يكفي أن تستمع اىل صغريهم 
يقول »ال أحد يقدر على منع تشكيل احلكومة 
ومواجهة العامل«، حتى تفهم خلفية البحث يف 
اختيار  وحتى  احلقائب  وتوزيع  احلكومة  حجم 

األمساء.
اخلاصة  باحلسابات  حصرًا  تتصل  ال  املشكلة 
اليت  بالعقلية  أيضًا  بل  احمللية،  بالقوى 
الذي  الفرنسي  املستعمر  عقل  على  تسيطر 
يبدو أنه »داخ« باهلمروجة اليت رافقت زيارتي 
إذا  تكتمل  الكارثة  للبنان.  ماكرون  إميانويل 
ظن الفرنسيون أن مواقع التواصل االجتماعي 
الوقائع  حقيقة  عن  يعّبان  اإلعالمي  والضخ 

اجلديدة يف لبنان.
 ولكن، من املهم هنا لفت االنتباه اىل ان 
املنوال.  هذا  على  كلهم  ليسوا  الفرنسيني 
كما يف كل بلد ويف كل إدارة، هناك العاقل 
بني  الفرق  ويعرف  املعطيات،  يعرف  الذي 

»اخلبية« و«املعلومة«.
اليوم يقف اجلميع عند سؤال وحيد: هل حيمل 
مصطفى أديب تشكيلته اىل الرئيس ميشال 

عها بال نقاش«؟ عون على قاعدة »َوقِّ
بعيدًا عن كل كالم منّمق، فإن نادي رؤساء 
على  التفاهم  أن  اعتب  السابقني  احلكومة 
من  احلكومة  لرئاسة  املرشحني  الئحة  خروج 
عنده، يعين أنه املرجعية احلاكمة لكل رئيس 

حكومة من اآلن فصاعدًا. 
أمساء  بعرض  يتعلق  ال  هنا  االجتهاد  لكّن 
املرشحني وحسب، بل بآلية العمل. ولذلك، 
وجنيب  السنيورة  فؤاد  الرؤساء  يتصرف 
أنهم  أساس  على  احلريري  وسعد  ميقاتي 
أمام فرصة نادرة لفرض حكومة على حتالف 
أمل.  وحركة  اهلل  وحزب  احلر  الوطين  التيار 
ويف دفاتر السنيورة وميقاتي حسابات طويلة 
وعميقة ومعقدة مع عون ومع حزب اهلل. وهما، 
واىل جانبهما احلريري، طّوقوا الرئيس املكلف 
منذ اليوم االول، وأفهموه أنه أمام فرصة مل 
شروطه  بفرض  يقوم  أن  وهي  لغريه،  تتح 
)شروطهم(، وأن سيف الضغط الدولي على 
وصار  االعرتاض.  من  اآلخرين  سيمنع  لبنان 
أو  األمريكية  العقوبات  عن  يتحدثون  هؤالء 
باعتبارها  لبنانية،  شخصيات  على  األوروبية 
وأن  اهلل،  حزب  سالح  يوازن  الذي  السالح 
اإلضايف  الدور  تعّطل  الفرنسية  الوصاية 
الذي لعبه عون، خبالف بقية رؤساء اجلمهورية 
الطائف.  اتفاق  الذين وصلوا اىل بعبدا بعد 
ولذلك فإن ميقاتي والسنيورة قاال إن اديب 
أمامه،  ويضعها  عون  اىل  تشكيلته  سيحمل 
يقدر  ما  كل  وإن  سيوّقعها،  األخري  وإن 
االعرتاض  بري وباسيل وحزب اهلل هو  عليه 

ببيانات... و »انتهى األمر«.
املكلف  الرئيس  ختّص  تعد  مل  هنا  املشكلة 
يساعده  من  فريقه،  هو  من  معروفًا  )ليس 
الفريق  ختص  بل  إخل(،  يستشريه...  ومن 
السياسي احمللي واخلارجي الذي يفرتض أن 
حكومته متثل فرصة لتحقيق انقالب سياسي 
أي  أمامه  ليس  لبنان  وأن  البالد،  كبري يف 
على  احلصول  أراد  وإذا  للنقاش.  فرصة 
احلق  له  فليس  العامل،  من  مالية  مساعدات 
يف التعامل مع تركيبة احلكومة كما كان جيري 

سابقًا.
ميكن  إنه  قالوا  هذه،  النظر  وجهة  أصحاب 
جديد.  نوع  من  حكومية  تشكيلة  اىل  اللجوء 
يعين أن تكون حكومة مصغرة من 14 وزيرًا، 
أكثر  توّلي  الوزراء  حبيث يفرض على بعض 
رئيس  حيتفظ  أن  عندها  وميكن  حقيبة.  من 

ابراهيم األمني
أمر  ويوكل  نفسه حبقائب حساسة،  احلكومة 
هذه  وتعمل  تقنيني.  مساعدين  إىل  إدارتها 
العقلية على أساس اختيار شخصيات قد ال 
عن  احلديث  وجيري  للناس.  معروفة  تكون 
يف  يعيشون  الذين  من  الوزراء  من  سبعة 
اخلارج ويزورون لبنان يف العطل واملناسبات 

االجتماعية.
ذاتية  سرية  لديهم  هؤالء  أن  واحلجة   
الصعب  من  سيكون  وأنه  اختصاصية، 
إخضاعهم لتأثريات القوى احمللية، وأن يتم 
املالية  مثل  األبرز،  اخلدماتية  احلقائب  حتييد 
واالتصاالت والطاقة واألشغال العامة، بينما 
الدفاع  لوزارَتي  »هامشيني«  اختيار  جيري 
لديهما  ليس  أنه  اىل  يشري  مبا  واخلارجية 
الذين  أن  قاعدة  على  ذلك  كل  جدي.  عمل 
للقوى  استفزازًا  ميّثلوا  لن  اختيارهم،  يتم 

الرئيسية يف البالد. 
وسيكون أمامهم جدول أعمال حمصور مبهام 
طموحات  أي  هلم  وليس  غري،  ال  احلكومة 
سياسية أو صالت تدفعهم إىل أن يكونوا يف 

حضن القوى السياسية.
الفرنسيون ليسوا بعيدين عن هذه املناخات. 
لكن االشكالية بدأت مباشرة بعد تكليف أديب، 
االتصاالت  إجراء  تكليفه  أمر  تطّلب  بينما  إذ 
القوى  موافقة  على  واحلصول  واملشاورات 
البارزة يف اجمللس النيابي، فإن العكس هو 
قاعدة العمل اآلن. مبعنى أن من يقف خلف 
أديب يعتب أنه ال داعي ملشاورة أحد يف أمر 
القوى  تبتعد  أن  األفضل  من  وأن  التأليف، 
نصح  ولذلك،  أصاًل.  احلكومة  عن  السياسية 
الفريق ذاته الرئيس املكلف بعدم التشاور مع 
اآلخرين. فقرر هو االستجابة، وعقد اجتماعات 
ليس  لكنه  عامة،  عالقات  شكل  على  كانت 

مضطرًا إىل حماورتهم يف أمر احلكومة.
بعد مرور حنو عشرة أيام على تكليف أديب، 
توصل الرئيس عون ومعه الرئيس بري كما 
حزب اهلل وباسيل اىل نتيجة مفادها أن هناك 
وينتزع  واقع،  أمر  حكومة  فرض  يريد  من 
موافقتهم من دون نقاش. وخشية الوصول 
اىل صدام مباشر، بعث هؤالء برسائل متنوعة 
اىل الرئيس املكلف، لكن األخري مل يكن على 
اخلط. وفجأة خرجت العقوبات االمريكية على 
الوزيرين السابقني علي حسن خليل ويوسف 
آخرين  بوضع  صريح  تهديد  مع  فنيانوس، 
مقّربني من الرئيس عون على الئحة العقوبات. 
وتبني أن نقاشًا حال دون وضع اسم الوزير 
السابق سليم جريصاتي على الالئحة، وجرى 
التعامل مع هذه اخلطوة على أنها رسالة اىل 
تأليف  التعجيل يف  عليها  وأن  القوى،  هذه 

احلكومة وإال فالعقوبات املباشرة.
الرئيس عون، كما الرئيس بري وحزب اهلل، 
وجدوا أن من املناسب لفت انتباه اجلهة اليت 
تلعب دور الوصاية اىل أن هناك مشكلة قد 
الفرنسية.  املبادرة  كل  تعرقل  وقد  تتفاقم 
وبناًء عليه، كانت زيارة اللواء عباس ابراهيم 
اىل باريس، وهو ميكن أن يزورها جمددًا خالل 
االيام القليلة املقبلة، بعدما انتقل إليها أمس 
يقيم  وحيث  جنبالط،  وليد  السابق  النائب 
هناك كثريون من املتعاطني بالشأن اللبناني 

من لبنانيني وغري لبنانيني أيضًا.
إبالغ  هدفها  كان  لباريس  إبراهيم  زيارة 
رئيس  قناة  خالل  من  الفرنسي،  اجلانب 
هناك  أن  إمييه،  برناردر  اخلارجية  املخابرات 
مشكلة  اىل  تتحول  قد  وأنها  قائمة،  مشكلة 
أكب إذا مل يبادر الفرنسيون اىل تدارك األمر. 
الزيارة  نتيجة  فإن  متداول،  هو  ما  وحبسب 
االوىل كانت يف تولي الفرنسيني التواصل 
مباشرة مع القوى احملتجة، وحماولة الوقوف 
على رأيها ملناقشته مع أديب نفسه، وسرت 

معلومة مفادها أن باريس »طلبت من أديب 
الرتيث«.

مبعرفة  يهتمون  كانوا  الفرنسيون  عمليًا، 
كالمًا  مسعوا  أنهم  ويبدو  كثرية.  تفاصيل 
يف  ودورهم  املبادرة  بأصل  يتعلق  مباشرًا 
هذه املرحلة، وميكن تلخيص الرسالة الواضحة 

هلم باآلتي:
بعدم  لبنان  يف  املبادرة  قررمت  لقد  أواًل: 
لعواصم  سلبية  وحيادية  أمريكية،  ممانعة 
هذه  بريوت  دخلتم  لكنكم  أساسية.  عربية 
أساسية  لبنانية  قوى  من  بتسهيالت  املرة 
وبدعم عواصم إقليمية. وإذا كنتم تشعرون 
بأنه ميكنكم القيام بأمر ما وحدكم، من دون 
لبنان  يف  اجلديدة  احلسابات  باالعتبار  االخذ 
واملنطقة، فهذا يهّدد ليس مبادرتكم فحسب، 
بل جممل دوركم، ومن املفيد االنتباه اىل أن 
ما تقومون به يف لبنان اليوم، قد ميثل آخر 

فرصة لكم يف املنطقة.
ثانيًا: إن التسهيالت اليت حصلتم عليها بشأن 
لرئيس  اختياركم  وبشأن  الزمين  البنامج 
احلكومة املكلف، كان من باب االجيابية، لكن 
ذلك ال يعين أن لديكم التفويض للقيام بكل 
لكم  حلفاء  أو ملصلحة  لكم  مناسبًا  ترونه  ما 
وبالتالي،  اآلخرين.  حساب  على  لبنان  يف 
فإن اإلمجاع الذي حصل حول املبادرة وحول 
مكانه  وسيكون  نهائيًا،  سيسقط  التكليف 
على  الوضع  حقيقة  يعكس  الذي  االنقسام 
االرض، ال الذي يتخيله بعض القائمني على 

»حركات صبيانية« يف بريوت.

    نادي رؤساء الحكومة يمنح نفسه شرعية 
دستورية وبرملانية وسياسية ويتصرف كما لو أن 

الحكم بيده وحده
أو  االمريكية  بالعقوبات  التهديد  إن  ثالثًا: 
يكون  أن  ميكن  ال  االوروبية،  أو  الفرنسية 
وإذا  السياسي.  الدور  بتولي  حامسًا  عاماًل 
فهذا  االرهاب،  دعم  بسبب  العقوبات  كانت 
أمر لن يكون له أي تأثري على مواقف القوى 
االساسية اليت تسعى فرنسا للتفاهم معها. 
أما إذا كان على أساس الفساد ويطال من 
سيكون  أمر  فهذا  الفساد،  فعليًا يف  تورط 
حمل ثناء وشكر، ألنه يساعد اللبنانيني حيث 

فشل قضاؤهم يف حتقيق العدالة.
رابعًا: إن الوضع ال حيتمل املداراة أو تدوير 
الوصول اىل تفاهمات واضحة  الزوايا، وإن 
بشأن املرحلة املقبلة ال يتم من خالل الطريقة 
األداء  فهذا  احلكومة.  تأليف  يف  املعتمدة 
سيؤثر بقوة على املصاحل الفرنسية، وليس 
حصرًا على املبادرة الفرنسية. وبالتالي، فإن 
االعتقاد بأنه ميكن فرض حكومة على رئيس 
ثم  ومن  النيابي  اجمللس  على  أو  اجلمهورية 
وفق  اجلمهورية  رئاسة  جتاوز  اىل  السعي 
السابق  الرئيس  مع  اعتمدت  اليت  الطريقة 
انتزاع صالحيات  أو السعي اىل  إميل حلود، 
استثنائية من اجمللس النيابي رغمًا عنه، كل 
سياسي  انقالب  من  أكثر  اىل  حيتاج  ذلك 
لتحمل  االستعداد  فرنسا  وعلى  البالد،  يف 

مسؤولية مثل هذه االمور.

املفاجأة واملبادرة
هذه  من  الكثري  جيدًا  يعلم  الفرنسي  اجلانب 
يتعلق  ال  األمر  أن  يدرك  وهو  املعطيات. 
بشكليات مثل اليت اقرتحها أحدهم، بأن يعقد 
القوى  ممثلي  مع  سريعة  اجتماعات  أديب 
وحزب  أمل  وحركة  باسيل  وخصوصًا  كافة، 
اهلل، ثم يعود ويطرح تشكيلته، بل إن األمر 

يتعلق بالدور احلقيقي للحكومة املقبلة. 
اليت  االمساء  من  تشكيلة  مترير  فكرة  وإن 
يراد إقناع اللبنانيني بأنها مستقلة عن القوى 

عواصم  قبل  من  خمتارة  لكنها  السياسية 
االستعمار، سيحّول هؤالء اىل عمالء يف نظر 
التعامل  وسيجري  الناس،  من  كبري  قسم 
فإن  وبالتالي،  االساس.  هذا  على  معهم 
جرت  كما  حياديًا  يكون  لن  النيابي  اجمللس 
متثيلهم  قواه  لغالبية  كان  يوم  العادة  عليه 

املباشر داخل احلكومة.
حتى اآلن، ال يظهر أن هناك عنجر ودمشق 
والزبداني، لكن قد نصل اىل هذه املرحلة. 
عندما ينقل زوار باريس معلومات فيها شيء 
من التناقض بني ما يقوله مسؤولو املخابرات 
ُيعرف مبسؤول ملف  َمن  يقوله  وما  اخلارجية 
لبنان يف الرئاسة الفرنسية وما يقوله السفري 
يف بريوت، والذي يريد إجنازًا ما قبل مغادرته 
اىل مكان عمل آخر، فإن هذه التناقضات قد 
ال تكون واقعية بقدر ما متثل الدور الفرنسي 

غري املكتمل إزاء االزمة اللبنانية. 
\األكيد أن اللبنانيني صاروا ينقلون كل ساعة 
روايات متعارضة حول موقف باريس من هذه 
القضية أو تلك. طبعًا لن مير وقت طويل قبل 
أن يصبح عندنا َمن هم ِمن »مجاعة السفارة« أو 
»مجاعة إمييه« أو »مجاعة إميانويل بون«، هذا 
عدا عن لبنانيني يعيشون يف باريس أو سبق 
هلم أن عاشوا طوياًل يف باريس، ويعرضون 
ألجل  اللبنانيني  السياسيني  على  خدماتهم 
ترتيب لقاءات أو اتصاالت هلم يف العاصمة 
عند  بقوة  رائجة  سوق  إنها  الفرنسية... 
اللبنانيني، ومن املفيد التعرف على النسخة 

االوروبية منها اآلن.
على  ستفرض  املقبلة  الساعات  أن  املهم 
سياق  عن  املسؤولية  حتمل  الفرنسيني 
حتظى  حكومة  إما  يقودونها.  اليت  املبادرة 
رئيسها،  تكليف  حال  هي  كما  كبري  بإمجاع 
يف  كاملة  مشاركة  هناك  ستكون  وبالتالي 
عملية التأليف، أو حكومة أمر واقع ال تتمثل 
فيها قوى أساسية هلا متثيلها الطائفي وهلا 

موقعها السياسي الكبري ايضًا.

    تواصل الفرنسيون مع القوى املحتجّة على 
مسار التأليف ثم طلبوا من أديب الرتيث

من بني االمور اليت جرت مناقشتها يف اليومني 
أن  الفرنسيني،  مع  ذلك  مبا يف  املاضيني، 
أمل  وحركة  اهلل  حزب  يرفعه  الذي  املطلب 
جديدًا  ُبعدًا  أخذ  املالية،  وزير  تسمية  بشأن 
املوقف  أن  ويبدو  االمريكية،  العقوبات  َبعد 
تتم  أن  فكرة  حيال  تشددًا  أكثر  سيكون 

تسمية وزير بالنيابة عنهما.
الطرفني،  لدى  املوقف  خلفية  عن  ومبعزل   
وعن كل النقاش الدائر يف البالد، فمن املفيد 
معرفة واقع أن الثنائي الشيعي يتصرف على 
من  بأكثر  املرة  هذه  »مستهدف  أنه  أساس 
السابق، وأن اهلدف كان وال يزال هو رأس 
املقاومة«، وهو ما دفع مبطلعني اىل الكشف 

عن احتمال من اثنني:
أديب  تشكيلة  عون  الرئيس  يرفض  أن  إما 
التأليف،  يكون  ال  وبالتالي  املفروضة 
الوطين موقفهما  والتيار  وساعتها يبر عون 
يرفضها  حكومة  يف  باملشاركة  الرغبة  بعدم 
عون  يقبل  أن  وإما  الشيعي،  الثنائي 
بالتشكيلة راميًا باملشكلة اىل حضن اجمللس 
النيابي، ويف هذه احلالة، يفكر الثنائي يف 
مقاطعة اجللسة النيابية، فال يرتأس الرئيس 
بري جلسة مناقشة البيان الوزاري، وال حيضر 

نواب حركة أمل وحزب اهلل اجللسة.
سيكون  احلالتني،  من  حالة  كل  ويف 
ال  اجلديد،  لبنان  اختبار  أمام  الفرنسيون 
لبنان الكبري الذي أنتجوه على شاكلة الذين 
بالقيام  أمل  ال  اليوم، وحيث  منهم  يشكون 

من جديد!
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 االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية )أفيك( يهـنئ

يتقدم رئـيس االتـحاد االسـرتالي للـمجالس االسـالمية )أفـيك( الــدكتور راتب جنيد مع املجلس االداري واملجالس االسالمية 
والجمعيات املنتمية لالتحاد يف جميع أنحاء القارة االسرتالية بأحر التهاني وخالص الدعاء من خادم الحرمني الشريفني 

جـاللة املـلك سـلمان بن عـبد الـعزيز آل سـعود
وسمو ولي العهد األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ومن اململكة العربية السعودية، حكومًة وشعبًا، ومن سعادة سفري اململكة يف اسرتاليا 
األستاذ  مـساعد ابراهيم السـُلـَيم

 بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، أدامه اهلل عليكم وعلى اململكة بالخري واليمن والربكات.

 

The Australian 

Federation of 

Islamic Councils is 

proud to stand with 

and support His 

Excellency 

President Recep 

Tayyip Erdogan's 

and the 

government of 

Turkey for 

restoring Hagia  

Dr. Rateb Jneid, 
President 

Australian Federation of Islamic Councils 

Sophia into a 

Masjid 

His Excellency, the Honourable  
Recep Tayyip Erdogan  

President of the Republic of Turkey 
 

This week, His Excellency, the Honourable Recep Tayyip Erdogan, the president of the Republic of Turkey restored 
Hagia Sophia as a place of worship for the One True God, the God of Noah, Abraham, Moses, Christ and Muhammad, 
peace and blessings upon them.  The same God of all faithful monotheists. 

Emperor Constantine I, after accepting the message of Christ, peace be upon him, ordered the construction of Hagia 
Sophia on the foundations of an old pagan temple.  (Encyclopedia Britannica).  Noting the name Hagia Sophia, one 
can see the commonality between this name and the Islamic tradition.  Christ, peace be upon him, is celebrated as 
one of the most significant messengers of God in the Muslim tradition.  

Christian Ventians looted Hagia Sophia in 1204.  Crusaders from the fourth crusade also looted Hagia Sophia. 
(Britannica) 

When the majority of citizens of Constantinople embraced the beauty and compassion of Islam, the Christian 
custodians of Hagia Sophia determined to sell this iconic building to Sultan Mehmet II.  Sultan Mehmet II and 
Ottoman and Turkish leaders ever since continued to care for Hagia Sophia.  They continued to use this building as 
a house of God, they lovingly spent lavishly on its maintenance and preservation.   

To its great credit, the Republic of Turkey has historically protected the rights of minorities including Christians, Jews 
and followers of other faiths.  In Turkey, all minorities enjoy unhindered control over their places of worship and 
complete freedom of conscience.  The people of Constantinople wanted their Masjid (mosque) restored.  Under 
what right can foreigners protest the peaceful religious use of a property by its rightful owners on their own land? 

It was a terrible crime against faith when Hagia Sophia was forcefully transformed from a house of God into a 
museum in 1935.  This building was never intended to be a museum but a house of worship of the One True God. 

President Erdogan and the government of Turkey did what is right and just, they took a very commendable and 
courageous step that should be celebrated by all people of all faiths.  He returned a house of God back into a place 
of worship, a place where faith is celebrated, a place where the One True God, for Whose worship Hagia Sophia was 
built, is being worshipped again. 

               

President Dr. Rateb Jneid, along with the executive committee and member societies of the Australian Federa-
tion of Islamic Councils congratulate the custodian of the two holy sanctuaries

 His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud
 His Royal Highness Prince Mohammad Bin Salman heir to the throne

 the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Australia his Excellency Mr Mesaad Ibrahim A. AL SULAIM 
and the government and people of Saudi Arabia on the occasion of the 90th anniversary of the Kingdom of 
Saudi Arabia.  We ask Allah to bless and give good health to his Majesty, his royal highness, his excellency 
and all the people of Saudi Arabia.

His Majesty
King Salman bin Abdulaziz 

Al Saud

Dr. Rateb Jneid,
President of Australian Federation 

Of Islamic Councils (AFIC)
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 
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اعـالنات

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 

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

مـَن آمن بي وإن مات فسيحيا
 األب ميالد القّزي ر.ل.م. يف ذمة اهلل

الرهبانيّة اللبنانيـّة املارونيـّة بشخص رئيسها العام
قدس األباتي نعمةاهلل الهاشم ومجلس املدبـّرين العامـّني

مع عائلة املرحوم يوسف مرشد القرّي
ينعون إليكم على رجاء القيامة

ولدهم األب ميالد القزّي ر.ل.م.
تقبل التعازي يومـَي الجمعة والسبت 18 و 19 أيلول 2020
يف صالون دير مار شربل من الساعة 5 إىل الساعة 8،30 

مساًء
ويوم األحد 20 أيلول بعد قداس الساعة 11 صباحًا يف مركز 

مار نعمةاهلل
Appin الحرديني يف

ويرتأس صاحب السيادة راعي األبرشيـّة املارونيـّة يف 
أوسرتاليا

املطران أنطوان -شربل طربيه صالة الجنازة مع الذبيحة 
اإللهيـّة يوم اإلثنني )بعد غد( وذلك الساعة 10،30 صباحـًا 

يف كنيسة مار شربل – بانشبول
أعطنا يا رب كهنة قدّيسني

National 
Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
السكنية  العقارات 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم: على  جو  بـ 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية 
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 
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انسحاب واعتزال وقرارات صادمة.. السوشيال ميديا ملعب النجوم

بدال من مشاركة اللحظات السعيدة مع اجلمهور، 
عرب  النجوم  لبعض  الرمسية  احلسابات  باتت 
السوشيال ميديا تتسبب يف األزمات والصدام 

هلم مع اجلمهور.
تلك األمور اليت دفعت البعض إما للصدام مع 
اجلمهور أو االنسحاب، يف ظل عدم قدرتهم على 
جماراة ما حيدث عرب السوشيال ميديا، من هجوم 

وتدخل يف احلياة الشخصية.
ولرمبا كان موقف الفنان املصري شريف منري هو 
األحدث، حينما قرر االنسحاب مؤقتا من مواقع 
التواصل االجتماعي، بسبب اجلدل الذي أحدثته 
زميليه  برفقة  فيها  وظهر  نشرها  اليت  الصورة 

أمحد السقا وأمحد رزق.
تلك الصورة اليت علق عليها منري بتعليق استفز 
مهامجته،  بعضهم سوى  من  كان  فما  متابعيه، 
التواصل  مواقع  من  لالنسحاب  دفعه  ما  وهو 
الراحة، خاصة  واحلصول على قسط مؤقت من 
أنها مل تكن املرة األوىل اليت يدخل فيها بشجار 
النائب  إىل  بعدما ذهب  التواصل،  عرب شبكات 
العام املصري قبل شهر بسبب تعليقات مسيئة 

لعائلته وابنته.

شريف منري
الوهاب  الفنانة شريين عبد  من جهتها، تعيش 
أوقاتا مرحية يف هذه الفرتة، بعد أن قررت قبل 

10 أشهر االبتعاد عن مواقع التواصل االجتماعي، 
على خلفية احلرائق اليت وقعت يف لبنان، حيث 
اقرتحت وقتها أن تغين يف حفل يذهب ريعه إىل 
لبنان، وهو ما تسبب يف سخرية متابعيها، لتقرر 
االبتعاد، وتربر حديثها يف ذلك الوقت بأنها ال 

متلك سوى صوتها، وهو ما حاولت استغالله.
العودة،  أجل  من  إليها  البعض  توسالت  ورغم 
فإنها فضلت أن تظل بعيدة بعدما رأت أنها يف 
راحة مما كان حيدث، خاصة أنها واجهت العديد 
البعض  وتصيد  عفويتها  بسبب  األزمات  من 

لكلماتها.
شريين

عرب  صادمة  تصرفات  اآلخر  للبعض  كان  فيما 
مواقع التواصل االجتماعي، لعل أحدثها ما قامت 
به أصالة، حينما حذفت كافة الصور اخلاصة بها 
اليت  األسباب  توضح  أن  دون  انستغرام  على 

دفعتها لذلك.
عرب  التغريد  تواصل  كونها  من  الرغم  وعلى 
إىل  البعض  دفع  ما  طبيعي،  بشكل  »تويرت« 
التكهن بأن ما قامت به أصالة ما هو إال ترويج 
أللبومها اجلديد والذي حتدثت عنه بكونه يقدمها 

بشكل جديد للغاية للجمهور.
صابرين

إعالنا  االجتماعي  التواصل  شبكات  كما شهدت 
ختلت  حينما  صابرين،  املصرية  للفنانة  صادما 

عن حجابها معلنة عن ذلك من خالل صور نشرتها 
عرب حسابها على »انستغرام«.

حنان ترك
الصور  صابرين  فيه  نشرت  الذي  الوقت  ويف 
لإلعالن عن قرارها، كانت الفنانة املعتزلة حنان 
ترك حتذف كافة صورها من حسابها عرب املوقع 
ذاته، دون أن تعلق أو توضح السبب، واكتفت 

بصورة واحدة هلا يف طفولتها.
هيفاء وهبي

الفن يفضلون  أن عددا كبريا من جنوم  ويبدو 

على  للرد  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
القضايا اليت تثار بشأنهم يف وسائل اإلعالم، 
مدير  مع  وهيب  هيفاء  أزمة  يف  حدث  ما  وهو 

أعماهلا السابق.
إىل ذلك، فإن بعض النجوم فضلوا اإلعالن عن 
اعتزاهلم للفن عرب مواقع التواصل االجتماعي، وهو 
ما حدث مؤخرا مع لقاء سويدان، وإجني خطاب، 
ونهى عابدين وكذلك الفنانة داليا إبراهيم، إال 
أن معظمهن قررن العودة واالستجابة للضغوط 

اليت جاءت عرب مواقع التواصل.

شريين

حنان ترك

اصالةهيفاء وهبي
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أنـا شـاعٌر

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 

أنـا شـاعٌر
ْة واألرض حتيت قبرّ

حتها   من كل لغٍو آخٍذ يف الريش حنو  نقرّ
خفوتها ...

من  البيان  ألف  ما  فوق  روحي  ونصبُت  
الغموض ومن خفاء فاغٍر  
ألقيم جسرًا للبياض وأعبْه

أمضيُت يف بررّ القصيدة  ما يناهز ألف زقٍو 
من جماٍز  طائٍر حتى استطعت هديلها

بأقل   أغنيٍة وأكثف حنجرْة
ُ

وأقمت يف كلرّ البحور  مآدب
املعنى على شرف الكالم  ،

جعلُت يف  عمق  اخليال شواطئي..

كي ال تكون مرافئي
لشويعٍر و شويعرْة

أنا عازٌف
واملاء جنل أصابعي ..

أطفو على خشب الكمنجة
أغنيٍة  ضفاف  حنو  النهوند/  برشاقة/  آخذًا 

تطاول برقها 
حدرّ اشتهاء  غمامٍة
رْة مكبوتٍة .. متعثرّ
أوتار روحي  باقٌة

ره السماُء من عشب  صوٍت أنثويًّ ال تؤطرّ
وال يقاس مبسطرْة

أنا عاشٌق
قليب  وعاٌء للحليب األنثويرّ

نذرتُه
العرجاَء يف  وأطعُت نهدًا مل يواِف الرشفة 

كهنوتها
ألعيد قلبًا خارجًا

من جمزرْة

من حوار مع الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري الذي يعرف 
جيدًا لبنان واللبنانيني:

وردًا على سؤال عن رد فعله إزاء هذه املأساة، قال أونفري: 
»أحبرّ لبنان ألنه كان خمتبًا لرفض تكتونية الصفائح اليت 
ر اآلن العالقات بني احلضارات. كان لبنان نقطة التقاء  ُتفسرّ
املسيحي  اليهودي  والغرب  املسلم  العربي  الشرق  بني 
يف إطار تفاعلهما املتبادل على أرٍض كانت حتتضن جيدًا 
بهذه  علمت  »عندما  أضاف:  الثالثة«.  التوحيدية  األديان 
ما  يكفيهم  جديدة،  كارثة  ال،  نفسي:  يف  قلت  الكارثة، 
حلرّ بهم... . خالل زيارتي األخرية إىل لبنان، رأيت عددًا 
رين بسبب األزمة، ولذلك اعتبت  كبريًا من األشخاص املدمرَّ
االنفجار مبثابة الضربة القاضية للبنانيني الذين هم ضحية 

االزدراء واإلذالل واإلهمال واالستغالل من النافذين!«

كل  وكأن  يبدو  حني  املستقبل  يف  التفكري  عن  سألته 
شيء ميكن أن ينهار من جديد، فكان جوابه: »مثة أمٌر يثري 
عدد  لدى  بنقمة  سيتسبب  الكالم  وهذا  كثريًا،  استغرابي 
حقًا  أستغرب  فأنا  ين،  يهمرّ ال  ولكن  األشخاص،  من  كبري 
اللبنانيني يف أصقاع األرض عن بالدهم.  ي املغرتبني  ختلرّ
لو  ولكن  جازمة،  حقيقة  ليست  املقارنة  أن  يف  شك  ال 
من  اجتياحها  بعد  كبرية  بأعداد  بالدهم  الفرنسيون  غادر 
كانت  فرنسا  أن  1940، ال شك يف  حزيران  النازيني يف 
خمتلف  يف  لتفقد  وكانت  النازي.  االحتالل  حتت  ستبقى 
األحوال احلق يف السيادة الذاتية. عبقرية الشعب اللبناني 
وثروته الكبرية ومواهبه هي مبثابة عطايا ُتفيد منها مجيع 
البلدان، ما عدا لبنان! وهذه املالحظة ال تنطبق على لبنان 
فحسب، فاملهاجرون الذي يأتون بأعداد هائلة إىل فرنسا 
يساهمون يف دمار بلدانهم األم. ولكنين شخٌص سيادي ال 
يقبل باجلرمية اليت يرتكبها حبق أوطانهم األشخاص الذين 
لون أن يهاجروا من بالدهم بداًل من العمل على إحداث  يفضرّ

تغيري فيها«

من  لبنان  يف  األوضاع  إليه  آلت  ما  ر  ُيفسرَّ كيف  ولكن 
ٍب بعدما كان بلدًا واعدًا على الصعيد االقتصادي ويف  تسيرّ
التقاء بني  نقطة  كونه  واحلريات، ويف  للطوائف  احتضانه 

الشرق والغرب؟
اجلغرافيا  أواًل يف  السبب يكمن  إن  أونفري  يقول ميشال 
ثم التاريخ. »يكفي أن نأخذ خريطة وننظر أين يقع لبنان: 
هناك إسرائيل يف اجلنوب، إمنا أيضًا فلسطني، وسوريا يف 
الشرق، والبحر املتوسط من الغرب، أي بعبارة أخرى عند 
تقاطع اليهودية واملسيحية واإلسالم، إمنا أيضًا عند احملور 
املتوسط،  البحر  طريق  عن  باجلنوب،  الشمال  يربط  الذي 
واملغرب  الشمالية  أوروبا  بني  التجارة  عبه  متررّ  والذي 
العربي، أي مشال أفريقيا، ولكن لبنان يقع أيضًا عند احملور 
الذي يربط الشرق بالغرب. إنها بؤرة ملختلف األطماع، إذًا 

ملختلف الغزوات احملتملة«

االستثنائي  اجلغرايف  املوقع  هذا  »يتطلب  أونفري:  تابع 
سياسًة استثنائية، واملقصود بذلك  سياسة علمانية ألنها 
ب انتصار جمموعة ثيوقراطية ما على  الوسيلة الفضلى لتجنرّ
أخرى، وإفساح اجملال أمام قيام نظام دميقراطي يف هذه 
البقعة اجلغرافية حيث الصيغة الدميقراطية شبه معدومة! أما 
الثيوقراطية  السياسية  الصيغة  إىل  ها  فمردرّ ب  التسيرّ حالة 
د الطوائف، ويف غياب العلمنة،  السائدة راهنًا. يف ظل تعدرّ
الفئوي  ب  التعصرّ وهذا  تسود.  اليت  هي  الطائفية  النزعة 
إىل  تسعى  فئة  وكل  طائفة  كل  ألن  احلرب  إىل  يقود 

السيطرة على اجملموعات األخرى!«

ختامًا، أردُت أن أتطرق معه إىل النجاح الكبري الذي حققته 
عدد  وصل  واليت  أطلقها  اليت   Front Populaire جملة 
املشرتكني فيها إىل 50 ألفًا يف غضون شهَرين فقط. هل 
ر مبادرة مماثلة يف لبنان، أي جملة سيادية تتيح  ميكن تصورّ
روا مصريهم من جديد؟ اخلط الذي تعتمده  للبنانيني أن يقررّ
اجمللة اليت أطلقها أونفراي هو خط سيادي، أي إنها من 
أراضيها، ال على  دعاة أن متارس كل دولة نفوذها على 
أراضي بلدان أخرى! يقول أونفري إنه من شأن جملة مماثلة 
ل يف لبنان، أكثر من أي مكان آخر، نقطة التقاء  أن تشكرّ
بني الشرق والغرب، وهو ليس باألمر الشديد التعقيد بعد 
فائدة،  األمر  كانت يف  إذا   ، أنه مستعدرّ ويضيف  ديغول! 
للعمل على إنشاء جامعة شعبية يف بريوت، وتنظيم سلسلة 
فكر  يتيح حتويل  مبا  السياسية  الفلسفة  عن  الندوات  من 
اجلبال  لنقل  رافعات  دو البويسي ومكيافيلي وروسو إىل 

وتذليل العقبات!

 حوار مع الفيلسوف الفرنسي ميشال 
أونفري حول الوضع يف لبنان

افتتح أول مهرجان سينمائي بارز منذ ظهور فريوس كورونا املستجد 
بال  االنتشار  يف  الوباء  يستمر  فيما  البندقية  يف  املاضي  األربعاء 
أوروبا.وتنطلق  أربعة ماليني شخص يف  أكثر من  هوادة مع إصابة 
ع وكامريات  املنافسة للحصول على »األسد الذهيب« مع حضور مقنرّ
حرارية يف حني عاد ماليني األطفال األوروبيني إىل املدرسة الثالثاء 
واضعني كمامات يف ظل تدابري صحية صارمة. وقال ألبتو باربريا 
مدير مهرجان »ال موسرتا« السينمائي الدولي لوكالة فرانس برس 
دور  فتح  إلعادة  الشجاعة  جند  أن  علينا  اإلغالق،  من  أشهر  »بعد 
دة جمددا إلقناع اجلمهور بأن الوقت  السينما والبدء يف إنتاج أفالم جيرّ
قد حان ملغادرة املنزل والذهاب إىل دور السينما«. وأوضح أنه مت 
إقامة  االحرتازية« يف مكان احلدث. ومل تكن  اإلجراءات  »كل  اختاذ 
الدورة السابعة والسبعني من أقدم املهرجانات السينمائية أمرا أكيدا 
يف إيطاليا، وهي من الدول األوروبية اليت دفعت مثنا باهظا للوباء. 
كما أن استوديوهات االنتاج تأثرت جدا باألزمة الصحية. أما مهرجان 
كان السينمائي، وهو املنافس الرئيسي ملهرجان البندقية، فقد مت 
تأجيله إىل الربيع. لكن إقامة املهرجان ستكون على حساب خفض 
كافيا  يكن  مل  ذلك  أن  إال  صارمة.  صحية  وإجراءات  احلضور  عدد 
يتم  »مل  وقال حبزن  مائي حملي.  تاكسي  وهو سائق  والرت  إلقناع 
إنتاج إال عدد قليل من األفالم اإليطالية. إنه مهرجان سياسي، كان 
جيب أن يقام بغض النظر عن أي شيء حتى لو كان بدون حمتوى، 
وباء  وأودى  احلياة«.  قيد  على  تزال  ال  البندقية  أن  إظهار  بهدف 
كوفيد-19 حبياة أكثر من 851 ألف شخص يف أحناء العامل منذ نهاية 
كانون األول/ديسمب، كما أصاب أكثر من 25,5 مليون شخص من 
بينها أكثر من أربعة ماليني يف أوروبا حتى اآلن. وما زالت الواليات 
املتحدة )184589 وفاة( والبازيل )122596 وفاة( أكثر الدول تضررا 

بالوباء.
مفاهيم رياضيات

األطفال  من  املاليني  عشرات  لعودة  الوقت  حان  أوروبا،  يف 
الفرنسيني والبلجيكيني واألوكرانيني والروس إىل املقاعد الدراسية 
اليت بقيت مهجورة ملا يقرب من ستة أشهر. وقد سبقهم رفاقهم 
بسبب  ذلك،  ومع  واالسكتلنديون.  الشماليون  واإليرلنديون  األملان 
وباء كوفيد-19، سيذهب واحد فقط من كل ثالثة تالميذ يف العامل 
إىل مدرسته يف نهاية هذا الصيف، فيما يبقى ثلثا تالميذ العامل البالغ 
حالة  األحوال يف  أحسن  أو يف  مدرسة«  »بدون  مليار   1,5 عددهم 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  وفقا ملنظمة  »الشك«،  من 

)يونسكو(.
املدرسني  على  الكمامات  وضع  ُيفرض  الفرنسية،  املدارس  يف 
والتالميذ الذين تفوق أعمارهم 11 عاما. وقال ماتيو وهو مدررّس يف 
املرحلة املتوسطة يف إحدى مدارس فال دو-مارن قرب باريس »مل 
يكن من السهل خماطبة الصغار والكمامات على الوجوه طوال اليوم، 
فهذا يفسد العفوية«. وأوضحت أنوك، وهي تلميذة تبلغ من العمر 
14 عاما يف مدينة رين )غرب( أنها ختشى »االختالف يف املستوى بني 
الرياضيات )...( يف  التالميذ. أشعر بأنين أفتقر إىل املفاهيم يف 
املواد اليت تتطلب املمارسة وهناك حتما تالميذ عملوا أكثر مين خالل 
اإلجازات«. ويف أوروبا أيضا، فرضت السلطات االسكتلندية األربعاء 
قيودا حتد من العالقات االجتماعية يف غالسكو وغرب املقاطعة. وهذه 
اإلجراءات اليت فرضت على حنو 800 الف شخص تقريبا متنع تبادل 
الزيارات بعد رصد 66 إصابة جديدو يف املنطقة، كما قالت رئيسة 
الوزراء نيكوال ستورجون. على الصعيد االقتصادي، وبعد اهلند االثنني 
للمرة  أنها دخلت ركودا  األربعاء  أعلنت أسرتاليا  الثالثاء،  والبازيل 
األوىل منذ العام 1991 مع اخنفاض بنسبة 7 يف املئة يف اقتصادها 
اإلطالق يف  على  حدة  األكثر  االنكماش هو  الثاني. وهذا  الربع  يف 
النمو املستمر، والذي مل يسجل حتى خالل  بعد 30 عاما من  البالد 
األزمة املالية للعام 2008، وفقا ملكتب اإلحصاءات األسرتالي. ومل 
ينج سوى الصني من الركود، إذ انتعش إمجالي الناتج الداخلي بنسبة 
املئة  10 يف  بنسبة  اخنفاضه  بعد  الثاني  الربع  املئة يف  11,5 يف 
يف الربع األول لدى ثاني قوة اقتصادية عاملية. من جانبها، أعلنت 
احلكومة األمريكية الثالثاء متديد إجراءات احلماية من الطرد لعشرات 
املاليني من األسر اليت تواجه صعوبات لدفع إجيارها أو قرضها بسبب 

فريوس كورونا املستجد، حتى نهاية العام.
دراسات

على الصعيد البحثي، أثبتت دراسة نشرت الثالثاء يف جملة »فيزيكس 
والكمامات  البالستيكية  الدروع  أن واضعي  االمريكية  فلويدز«  أوف 
اليت حتوي صمامات يرشون قطرات من الرذاذ على مسافة واسعة 
بعد العطس أو السعال، وبالتالي فإن هذه األدوات غري فعالة ضد 
هذه  استخدمت  البداية  أنه يف  الباحثون،  وأوضح  كورونا.  فريوس 
ملحوظة  كمية  أن  تبنيرّ  الحقا  لكن  الرذاذ  قطرات  ملنع رش  الدروع 
ميكنها »اهلرب« من حتتها ويف »منطقة كبرية« أمام الشخص وإىل 
جانبيه. أما بالنسبة إىل األقنعة اجملهزة بصمام، »فيخرج عدد كبري من 
قطرات الرذاذ غري املفلرتة عب الصمام«. من جانبها، أعلنت جمموعة 
األدوية السويسرية »روش« إطالق اختبار لفريوس كورونا يف نهاية 
ريشار  وقال  دقيقة.   15 غضون  يف  النتائج  يعطي  أيلول/سبتمب 
هاتشيت املدير العام لتحالف االبتكار يف التأهب لألوبئة، إنه »قلق« 
من أن تقوم الدول الغنية بشراء كل اللقاحات املتاحة على حساب 
قادة  نقنع  أن  »جيب  برس  فرانس  لوكالة  وأضاف  األفقر.  الدول 
اللقاحات على  األوىل من  الكميات احملدودة  العامل بضرورة تقاسم 
مستوى العامل، وجيب أال حتصل حفنة من الدول على كل اللقاحات 

اليت سيتم إنتاجها يف النصف األول من العام 2021«.

انطالق مهرجان البندقية 
السينمائي يف خضم أزمة كورونا
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تـتمات

مـناورات تركية..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املتنازع عليها مع قربص  املناطق  الغاز يف  الرتكي عن  التنقيب 
اخلميس،  االول  امس  الرتكية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  واليونان، 
مشاركة جمموعة من القوات اخلاصة الرتكية، يف مناورات مشرتكة 
تضم 6 دول بينها اليونان، يف أحدث تعاون مشرتك بني قوات 

البلدين، منذ توتر األجواء بينهما على خلفية أزمة املتوسط.
القوات  »مبشاركة عناصر من  الرتكية،  الدفاع  بيان لوزراة  وقال 
مبشاركة  البلقان،  بدول  خاصة  مشرتكة  مناورات  بدأت  اخلاصة، 
قوات من تركيا، و رومانيا، واليونان، وبلغاريا، وألبانيا، ومقدونيا، 

خالل الفرتة 14-25 سبتمرب 2020، يف رومانيا«.
وأضاف البيان، »اهلدف من التمرين )املناورات(، تنمية الصداقة 
والتعاون والتنسيق بني القوات اخلاصة، لدول البلقان، وتبادل 
العمليات  أداء  على  قدرتها  وتطوير  املتبادلة،  واخلربة  املعرفة، 

معًا.
أردوغان يهاجم اليونان

الرئيس  أردوغان  رجب طيب  الرتكي  الرئيس  هاجم  األثناء،  يف 
الفرنسي إميانويل ماكرون، واصفا إياه بعديم الكفاءة.

اليونان، معتربًا أن سياسته على حق، وأنه لن يسمح  كما انتقد 
ألحد بعزل بالده داخل شواطئها رغم امتالكها أطول سواحل على 

املتوسط.

اجلعفري: الدول الغربية..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اليت تفرض إجراءاٍت اقتصادية قسرية على سوريا، لن تتمّكن من 
التغطية على آثار إرهاِبها االقتصادي حبق الشعب السوري.

وقال اجلعفري خالل جلسة جمللِس األمن عرب الفيديو »كونفرانس« 
حول الوضع اإلنساني يف سوريا، إن املزاعم حول حرص الدول 
في حقيقة جرائمها، مشريًا إىل أن ممثلي  الغربية اإلنساني لن تخُ
لتضليلهم  نهجًا  الكذب وجعله  مأسسة  على  عملوا  الغربية  الدول 

ولسياساتهم التخريبية.
وأوضح اجلعفري أن استهداف الشعب السوري باإلرهاب االقتصادي 
ليس جديدًا، فهو نتيجة الستمرار اإلدارات األمريكية يف نظرتها 

الضيقة القائمة على رعاية وخدمة املصاحل اإلسرائيلية.
التزمت  سوريا  أن  األمن،  جملس  يف  اجلعفري  أّكد  أيام،  وقبل 
وأوفت جبميع تعهداتها، ودمرت كامل خمزونها الكيميائي على منت 

سفينة أمريكية، مشددًا على أنه جيب إغالق هذا امللف نهائيًا.
وأضاف اجلعفري: »منذ اعتماد قرار جملس األمن رقم 2118 يف 
عقد  باجتاه  الدفع  اجمللس  أعضاء  بعض  يواصل   ،2013 أيلول 
84 جلسة رمسية من دون  اآلن  حتى  عددها  بلغ  جلسات شهرية 
غاية وال نتيجة، سوى السعي البتزاز سوريا وحلفائها على خلفية 

امللف الكيميائي«. 

ترامب يقلص الفارق..
بسبب  بالقلق  يشعرون  املتأرجحة  الواليات  الدميقراطيون يف  بدأ 
بايدن من جهة  الدميقراطي جو  التأييد بني املرشح  تقارب مسار 

والرئيس األمريكي واملرشح اجلمهوري دونالد ترمب.
ففي االستطالع العام للناخبني األمريكيني كان الفارق بني ترمب 
ومنافسه يوم 11 ايلول  %12، وأكد أحد اإلحصاءات أن ترامب نال 
حينها %40 من الناخبني على مستوى الواليات كافة، فيما ينال جو 

بايدن 52%.
خالل 5 أيام فقط، كسب ترامب 3 نقاط صعودًا، وأصبح التأييد 
وتقّلص  بايدن،  جو  ملنافسه  و50%  لرتمب،   43% أيلول   16 يوم 

الفارق من %12 إىل 7%.

الوكالة الذرية: سنفتش..
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس االول اخلميس، أنها 

تعتزم القيام بتفتيش منشآت إيرانية جديدة خالل األيام املقبلة.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية أنها تتواجد يف إيران لضمان عدم 

حصوهلا على سالح نووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت االثنني املاضي أنها 
ما زالت حتقق يف املواد واألنشطة غري املعلنة إليران. وقال أمني 
عام الوكالة، رفائيل غروسي، يف بداية اجتماع جملس احملافظي 
يف فيينا: »الوكالة ما زالت حتقق يف املواد واألنشطة النووية غري 

املعلنة يف إيران«.

حزب اهلل يواجه العقوبات..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املسؤولية  وإلقاء هذه  التشكيل  عملية  بعرقلة  التسبب  مسؤولية 
زورا على اجلهات الداعمة لتكليف اديب وحتديدا رؤساء احلكومات 
يعلم  حني  يف  سعداحلريري،  الرئيس  مقدمتهم  ويف  السابقني 
القاصي والداني مبسؤولية الثنائي الشيعي املفضوحة عن تعطيل 
لتخطي  املطروحة  احللول  مقرتحات  لكل  واقفاله  احلكومة  تشكيل 
اعالن  املكلف  احلكومة  رئيس  تأجيل  ان  املشكلة.وقالت  هذه 
اعتذارة عن تشكيل احلكومة اجلديدة لن يقدم او يؤخر شيئا بل 
اتى بناء لتمنيات من اجلانب الفرنسي الفساح اجملال امام مزيد 
من التشاور بني االطراف السياسيني أمال يف إجياد حل ما،ولكن 

او حتقيق اخرتاق جدي يف مسار تشكيل  بالتفاؤل  الشيء يوحي 
مع  جتاوبهما  إظهار  على  االطراف  معظم  حيرص  فيما  احلكومة، 
اجلانب  امام  تعطيلها  مسؤولية  من  والتهرب  الفرنسية  املبادرة 

الفرنسي خالفا للواقع.
جراء فشل  الفرنسيني  املسؤولني  استياء  عن  املصادر  وكشفت 
السياسيني اللبنانيني بتاليف احلكومة اجلديدة بالرغم من اإلحاطة 
لبنان.  اىل  زيارتيه  خالل  الفرنسي  الرئيس  ابداه  الذي  والدعم 
الداخلية  باخلالفات  هلا  الدخل  فرنسا  ان  املصادر  هذه  وقالت 
االطار  خارج  ومطالب  مسبقة  شروط  عن  تردد  وما  اللبنانية 
او تلك،  الوزارة  الطرف بهذه  الدستوري وما حيكى عن حق هذا 
معتربة ماحيصل بانه حماولة غري مقبولة الدخال املبادرة الفرنسية 
يف اخلالفات القائمة بني خمتلف االطراف خالفا لتعهداتهم املقطوعة 
امام الرئيس الفرنسي باملوافقة على تسهيل تنفيذ النقاط الواردة 
يف هذه املبادرة وتسريع عملية تشكيلة احلكومة،وابدت خشيتها 

من التداعيات اخلطرية هلذه التصرفات غري املسؤولة على لبنان.
احدث ما رشح لياًل، عن اجواء اللقاء يف بعبدا بني الرئيس ميشال 
عون والرئيس اديب ان كتاب اعتذار رئيس احلكومة املكلف كاد 
الفرنسي  االتصال  لوال  اجلمهورية  رئيس  طاولة  على  يكون  ان 
احلثيث الذي طالبه بالصرب واالستمرار. وفهم انه أسر مبا يف قلبه 
جلهة انه ال يرغب بتأليف حكومة ال تنال ثقة الثنائي الشيعي وال 

يرغب يف تأليف حكومة مطالب هذا الثنائي.
وقالت مصادر عليمة ان السؤال الذي يطرح نفسه هل حنن بصدد 
تأليف حكومة مهمة اما اننا نطرح مسألة نظام؟ مشرية اىل ان ال 
قرار على االطالق برتك املبادرة الفرنسية فهذه فرصة لن تتكرر 
لبنان ورفع  الذي حيتاجه  برنامج املساعدات  والولوج حنو  لإلنقاذ 

األخطار احملدقة عنه على اكثر من صعيد.
واشارت اىل انه رئيس حكومة مكلف نزيه وصريح ومأزوم ومنحه 
رئيس اجلمهورية متنفسا لعدد من األيام يعود فيها اليه. ولفتت 
جبل  النيابية  مشاوراته  خالل  اكتشف  اجلمهورية  رئيس  ان  اىل 

اجلليد.
وقالت مصادر مطلعة انه ال ميكن القول ان املهلة االضافية املعطاة 
من اجل مشاورات تأليف احلكومة هي لتقطيع الوقت قبل اعالن 
اجهاض املبادرة الفرنسية. ولفتت اىل انه امام الطريق املسدود 
حصل تدخل فرنسي من خالل اتصاالت اجريت مع رئيس احلكومة 

املكلف طلب فيها منه عدم تقدميه االعتذار.
اجلمهورية  الصباحي بني رئيس  اللقاء  أرجئ  بعدما  انه  واوضحت 
امام  اجملال  يف  افساحا  الظهر  لبعد  املكلف  احلكومة  ورئيس 
املشاورات حضر اديب دون تصور حكومي عارضا للعقبات اليت 
تعرتي تشكيل احلكومة وهنا نصحه رئيس اجلمهورية بأجراء بعض 

املشاورات فأستجاب له اديب.
واكدت املصادر ان الطريق املسدود الذي وصل اليه ملف تأليف 
من  عدد  مع  اتصاالته  اجراء  اىل  الفرنسي  باجلانب  دفع  احلكومة 
األفرقاء وفيما مل يتأكد ما اذا كان هناك من موفد فرنسي سيحضر 
اىل لبنان فهم انه رمبا يتم األكتفاء بالتواصل اهلاتفي بني اجلانبني 
زمنية  ملهلة  حتديد  ال  ان  املصادر  وقالت  واللبناني.  الفرنسي 
احلل  ان هناك ضغطا فرنسيا ألجياد  لفتت اىل  امام املشاورات 
دون معرفة وفق اي صيغة حتى مل يعرف كيف سيحصل اخلرق 

املطلوب.
وكيف  ماهيتها  معروفة  ليست  الفرنسية  االتصاالت  ان  وافادت 
ستنتهي. وكشفت عن اتصاالت ستحصل يف الساعات املقبلة من 

اجل انقاذ الوضع واملبادرة الفرنسية واال فاجملهول.
االول  امس  نهار  واتصاالت  مشاورات  حصيلة  انتهت  وهكذا، 
تشكيل  وال  اتفاق  ال  احلكومة،  تشكيل  بشأن  معطيات  ثالثة  اىل 
وال اعتذار للرئيس املكلف مصطفى اديب، مع فتح مهلة جديدة 
ملواصلة املشاورات لكسر جدار التصلب وتدوير الزوايا احلادة، ال 
سيما وان املوقف الفرنسي مل يبدو متشددًا حيال مطلب الثنائي 
التشكيلة  بإجناز  االسراع  يف  تشدد  بل  اهلل«،  و«حزب  »امل« 
احلكومية، ال سيما لقاء مسؤول العالقات الدولية يف »حزب اهلل« 
عمار املوسوي مع السفري الفرنسي برونو فوشيه امس االول، فيما 
رد الثنائي التشدد برفض تصيص حقيبة املال للطائفة الشيعية 

اىل الرئيس سعد احلريري ورؤساء احلكومات السابقني. 
وبرزت تعقيدات اخرى كامنة مستظلة ما مسي عقدة حقيبة املال، 
خالل  عون  ابلغت  النيابية  الكتل  بأن  املعلومات  حسب  متثلت 
االستشارات امللزمة انها ترفض تسمية الرئيس املكلف للوزراء، 
فيما  املسيحيني،  الوزراء  يسمي  من  هو  اجلمهورية  رئيس  وبأن 
دخلت االدارة االمريكية جمددًا على خط مزيد من تعقيد االزمة عرب 
فرضها عقوبات على شركتني هندسيتني وشخص واحد مدني حبجة 

ارتباطهم حبزب اهلل.
ماذا جرى يف بعبدا

بريوت  االتصاالت بني  اىل  اضافة  االول،  امس  نهار  وقد شهد 
وفرنسا وبني الرئيس املكلف وبعض املعنيني، لقاءين مهمني، 
االول لقاء الرئيس اديب بكل من النائب علي حسن خليل واملعاون 
السياسي لالمني العام حلزب اهلل حسني اخلليل، اعقبه مباشرة لقاء 
يف قصر بعبدا بني اديب ورئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، 
عصر اليوم يف قصر بعبدا، وعرض معه حبسب املعلومات الرمسية 
»نتائج االتصاالت واملشاورات اجلارية لتشكيل احلكومة العتيدة، 
والسبل اآليلة اىل تذليل الصعوبات اليت برزت يف الفرتة االخرية، 
مع االبقاء على هدف االسراع يف ان تبصر احلكومة اجلديدة النور 

يف اسرع وقت ممكن«.
وخالل اللقاء، »طلب الرئيس عون من الرئيس اديب، »االستمرار 
يف االتصاالت اجلارية ملعاجلة امللف احلكومي، ألن الظروف الراهنة 

يف البالد تستوجب عمال انقاذيًا سريعًا، السيما وانه انقضى 16 
حكومة  تشكيل  على  التفاهم  ينتظر  ولبنان  التكليف  على  يومًا 

جديدة«.
مندرجاتها  بكل  الفرنسية  باملبادرة  »التمسك  عون  الرئيس  واكد 

واليت كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية«.
وبعد اللقاء حتدث رئيس احلكومة املكلف اىل الصحافيني فقال: 
لتشكيل  تعرتضنا  اليت  الصعوبات  الرئيس  فخامة  مع  »عرضت 
واعّول  الوقت،  ترف  لدينا  ليس  انه  متامًا  أعي  اجلديدة.  احلكومة 
على تعاون اجلميع من اجل تشكيل حكومة، تكون صالحياتها تنفيذ 
ِفَق عليه مع الرئيس )الفرنسي اميانويل( ماكرون. اتفقنا مع  ما إتخُ
للمشاورات  الوقت  من  مزيد  إلعطاء  قلياًل  الرتيث  على  الرئيس 

لتشكيل احلكومة، ونأمل خريا«.
ومل يشأ اديب ان حيدد وقتًا لالنتهاء من مشاوراته، لكن املعلومات 
اكدت ان املهلة ليست مفتوحة اىل ما النهاية، بل تقتصر على 

بضعة أيام إضافية.
»ان  قوله:  اديب  الرئيس  عن  نقلت  قد  املصادر  بعض  وكانت 
القوى  غالبية  تفاهم  نتيجة  اساسها  على  تكليفي  اليت مت  املهمة 
السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيني غري سياسية، 
هذا  وعلى  فورا.  االصالحات  بتنفيذ  والبدء  قياسية،  فرتة  يف 
احد من  استهداف  بالرأي وال  التفرد  ال  اهلدف  االساس مل يكن 
من  حكومية  تشكيلة  اختيار  بل  اللبنانية،  السياسية  املكونات 
اختصاصيني. واي طرح آخر سيفرض تاليًا مقاربة خمتلفة للحكومة 
اجلديدة، وهذا ال يتوافق مع املهمة اليت كلفت من اجلها، لذلك 
طلبت تأجيل لقائي بالرئيس عون اىل ما بعد الظهر إلجراء مزيد 

من االتصاالت«.
لقاء الخليلني

وكان اديب قد التقى عند الثالثة بعد ظهر امس االول علي حسن 
من  الرجلني مسعا  ان  املعلومات  وافادت  اخلليل،  وحسني  خليل 
الرئيس اديب التمسك مبوقفه حبكومة مصغرة ومبداورة شاملة يف 
املالية وان كل  ابلغاه االصرار على حقيبة  كل احلقائب، لكنهما 
العروضات االخرى مرفوضة والثنائي ليس معنيًا بها، واوضحا ان 
هذا املوقف موقف وطين وليس طائفيًا، وانهما مستعدان للتشاور 
معه يف اي اسم يكون مقنعًا ليس للمالية فقط بل لكل الوزارات 
املخصصة للشيعة، واعترب اخلليالن ان حقيبة املالية مطلب وطين 
انه  اديب  قال  عندها  التنفيذ.  ويف  االدارة  املشاركة يف  يؤكد 
ملتزم باملبادرة الفرنسية، لكن علي خليل اكد ايضا التمسك ايضا 
باملبادرة كما اتفقوا عليها يف قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون، 
واوضحا ان هذه املبادرة ال تتضمن اي شرط او مطلب مما يضعه 
بشكل  االصالحات  ويربط  نفسه  يقيد  ملاذا  اديب  وسأال  اديب. 
احلكومة، مع ان احدا ال يرفض االصالحات والكل مستعد للمضي 

بها مهما كان شكل احلكومة. 
موقف بري

ونقلت قناة »ان.بي.ان« مساء امس األول عن الرئيس بري قوله: 
الفرنسية والنرتاجع عنها بكل مندرجاتها،  باملبادرة  »اننا نتمسك 
البلد والنقبل  إدارة هذا  اننا كلنا شركاء يف  لكن ما ننطلق منه 

بالتأكيد ان يكون هناك من هو »ابن ست وآخر ابن جارية«.
اضاف بري: »اننا مل نسمع ان املادة الفرنسية اشارت من قريب 
او بعيد اىل املداورة يف حقيبة املالية، وهذه املداورة لو كانت قد 

طرحت لكان التكليف قد سلك مسارا آخر غري املسار احلالي«.
واعلن حزب اهلل، عرب كتلة الوفاء للمقامة، بعد اجتماعها امس األول 
رفضها القاطع ان يسمي احد عنها الوزراء الذين سيمثلونها يف 
احلكومة اجلديدة، الفتة اىل ان حماوالت البعض االستقواء باخلارج 
جتويف  اىل  ترمي  حماوالت  هي  التمثيل،  مزورة  حكومة  تشكيل 

املبادرة الفرنسية.
العقوبات االمريكية: سرّ التوقيت

 والحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل احلكومة، ان وزارة اخلزانة 
اليت  الزيارة  مع  بالتزامن  وتوّقتها  االتصاالت  تواكب  األمريكية 
ينوي الرئيس اديب القيام بها للقصر اجلمهوري لعرض تشكيلته 
او نتائج اتصاالته. وقد فرضت وزارة اخلزانة امس، عقوبات على 

شركتني يف لبنان حبجة انهما مرتبطتني حبزب اهلل.
اخلزانة  لوزارة  التابع  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  وفرض 
كونسالتينغ«  »آرش  شركيت  على  عقوبات   )OFAC( األمريكية 
للدراسات واالستشارات اهلندسية و«معمار كونسرتكشن« للهندسة 
واملقاوالت، لكونهما مملوكتني أو مسيطر عليهما أو موجهتني من 

قبل »حزب اهلل«.
 باإلضافة إىل ذلك، صنف مكتب مراقبة األصول األجنبية سلطان 
لـ«حزب اهلل«،  التنفيذي  خليفة أسعد، وهو مسؤول يف اجمللس 

والذي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالشركتني.
وقال وزير اخلزانة ستيفن منوتشني: إنه من خالل استغالل »حزب 
اهلل« لالقتصاد اللبناني والتالعب باملسؤولني اللبنانيني الفاسدين، 
يتم منح الشركات املرتبطة باملنظمة اإلرهابية عقودًا حكومية، وإن 
الواليات املتحدة ستظل ملتزمة باستهداف »حزب اهلل« وأنصاره 
ألنهم يستغلون املوارد اللبنانية بشكل فاسد إلثراء قادتهم، بينما 

يعاني الشعب اللبناني من خدمات غري كافية.
وأضاف: »حزب اهلل« يستغل من »آرتش« و«معمار« إخفاء حتويالت 
وأنصاره  قيادته  إثراء  من  يزيد  ما  اخلاصة  حساباته  إىل  األموال 

وحيرم الشعب اللبناني من األموال اليت حيتاجها بشدة.
وذكرت »ان حزب اهلل عمل مع الوزير السابق يوسف فينيانوس 
لضمان فوز الشركتني بعروض للحصول على عقود حكومية بقيمة 
ماليني الدوالرات، وقد أرسلت الشركتان بعض األرباح من هذه 

العقود إىل اجمللس التنفيذي حلزب اهلل«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

مـلبورن
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مـلبورن

 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
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تكنولوجيا وعلوم
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بكني تطلق »قاتل حامالت 
الطائرات« وحتذر الواليات املتحدة

الطائرات« يف  حامالت  »قاتل  األربعاء، صاروخ  الصني،  أطلقت 
حبر الصني اجلنوبي، وأتبعته، اخلميس، بتصريح مفاده أن اجليش 

الصيين لن يدع الواليات املتحدة تثري املشاكل.
الصني  حبر  يف  صاروخني  أطلق  جيشها  أن  الصني  أعلنت  فقد 
يعتقد  الذي  الطائرات«،  حامالت  »قاتل  بينهما  من  اجلنوبي، 
األمريكية  القوات  ملهامجة  تطويره  مت  رمبا  أنه  عسكريون  حمللون 

يف املنطقة.
عددها  يف  بوست«،  مورنينغ  تشاينا  »ساوث  لصحيفة  ووفقا 
الصادر اليوم اخلميس، استهدف صاروخا »دي إف-26 بي« و«دي 
إف-21 دي«، اللذان أطلقا األربعاء، منطقة تقع بني جزيرة هاينان 

اجلنوبية وجزر باراسيل.
دخول  من  صينية  شكاوى  بعد  األربعاء  اإلطالق  عمليات  وجاءت 
أعلنتها بكني خالل  »منطقة حظر طريان«  أمريكية  طائرة جتسس 
مناورة عسكرية قبالة ساحلها الشمالي، حبسب األسوشيتد برس.

 ويعترب الصاروخ »دي إف-21« وأحدا من أكثر الصواريخ دقة، 
وأطلق عليه حمللون عسكريون لقب »قاتل حامالت الطائرات« الذين 
يعتقدون أنه مت تطويره الستهداف حامالت الطائرات األمريكية اليت 

قد تكون منخرطة يف صراع حمتمل مع الصني.

الصينية، وو  الدفاع  ثانية، قال املتحدث باسم وزارة  ناحية  من 
نغمة  على  »يرقص  لن  الصيين  اجليش  إن  اخلميس،  تشيان، 
الواليات املتحدة« أبدا ولن يدعها »تثري مشاكل«، وفقا ملا ذكرته 

وكالة رويرتز.
وقال املتحدث، خالل إفادة صحفية شهرية ويف أجواء تتسم بالتوتر 
بني جيشي البلدين، إن بالده تأمل يف أن تتخذ الواليات املتحدة 
إجراءات عملية لتوفري »مناخ إجيابي« لتعاون عالي املستوى بني 

اجليشني

صاروخ الصني »القاتل« يثري اجلدل.. 
مدمر حقيقي أم سالح دعائي؟

أبدى خرباء عسكريون أمريكيون شكوكهم، إثر إعالن الصني تطوير 
حامالت  ضرب  يستطيع  إنه  قالت  خارقة،  قدرات  ذي  صاروخ 

الطائرات وسط البحر وإصابتها بدقة شديدة.
»سي إن إن« اإلخبارية األمريكية، فإن الصاروخ  وحبسب شبكة 
الذي أطلق عليه اسم »قاتل غوام« ظهر يف مقطع فيديو قصري 
على وسائل إعالم رمسية يف الصني، اخلميس، وأثار جدال بشأن 

قدراته احلقيقية.
ويف وقت سابق، كشفت وسائل إعالم صينية عما وصفته باجليل 
اجلديد من الصواريخ البالستية متوسطة املدى، اليت تتمتع بقدرة 

على مهامجة حامالت الطائرات، وإحلاق إصابات دقيقة بها.
فإن  الصينية،  الدفاع  وزارة  عن  ويك«  »ذا  موقع  نقل  وحسبما 
الصاروخ DF-26، قادر على محل رؤوس نووية أو تقليدية، وهو 

مثالي لضرب حامالت الطائرات.
من  متكنه  لزعانف  بدجمه  يتمتع  الصاروخ  أن  املصدر  وأضاف 
تقرير  حبسب  يتميز  أنه  كما  األهداف،  إىل  وصوال  جوا  املناورة 

ملوقع »غلوبال تاميز« بسرعته الكبرية وصعوبة تعقبه.
لكن »سي إن إن« أشارت إىل أن مقطع الفيديو الذي ال حيتاج 
إعداده إىل جهد كبري، ليس سوى دعاية من بكني أمام مواطنيها، 
كما أن الصني تراهن من خالله على تعزيز صورتها العسكرية يف 

الساحة الدولية.
وأوضح اخلبري العسكري كارل شوسرت، أن مقطع الفيديو ال يظهر 
البحر، مضيفا أن »ما  الصاروخ وهو يضرب هدفا متحركا وسط 
يبدو للجميع يف الصور، ليس إال صاروخا بالستيا عاديا، دون أي 

مؤشر على إصابة هدف متحرك أو ثابت«.
وسبق للصني أن حملت يف أكثر من مناسبة إىل الصاروخ الذي 
اإلسرتاتيجي  اخلطر  إىل  إشارة  غوام«، يف  بـ«قاتل  اخلرباء  يلقبه 

الذي يشكله جتاه جزيرة غوام األمريكية.
تبعد  أهدافا  يصيب  أن  الصاروخ  بوسع  يكون  أن  اخلرباء  ويرجح 
الرؤوس  محل  على  القدرة  جانب  إىل  كيلومرت،   5471 مبسافة 

النووية واحلربية التقليدية.
اليت  التكنولوجيا  متلك  أنها  بعد  تظهر  مل  الصني  أن  ويضيفون 
أهداف  إصابة  على  قادرا  بالستيا  صاروخا  تطور  بأن  هلا  تسمح 

متحركة.

اجرت أول رحلة ناجحة
طائرة املستقبل قد حتمل 

الركاب على جناحيها

أجرى الباحثون أول رحلة ناجحة لطائرة »Flying-V«، وهي طائرة 
مستقبلية وموفرة للوقود قد تتمكن من محل الركاب على أجنحتها 

يومًا ما.
ويضع تصميم طائرة »Flying-V« الفريد مقصورة الركاب، وحجرة 

الشحن، وخزانات الوقود يف األجنحة.
ويأمل اخلرباء أن الشكل الديناميكي للطائرة سيقلل من استهالك 

الوقود بنسبة 20% مقارنًة بطائرات اليوم.
للطائرة  مرت  و3  كيلوجرام   22.5 مبقياس  منوذجًا  اخلرباء  واخترب 
»دلفت«  جامعة  يف  باحثون  قبل  من  تطويره  ومت  املستقبلة، 
الشريكة  اهلولندية  الطريان  وشركة  هولندا،  يف  للتكنولوجيا 
التطويرية  املراحل  إىل  املرتقبة  الطائرة  أخذ  أجل  من   ،»KLM«

التالية.
طائرة  من   %20 بنسبة  أقل  وقودًا  الطائرة ستستخدم  إن  قيل 

.»900-A350 إيرباص«
جوية  قاعدة  الطائرة يف  واملهندسني  الباحثني  من  فريق  واخترب 
حمروسة يف أملانيا، حيث عملوا مع فريق من »إيرباص« الختبار 

خمتلف اجلوانب، ومنها اإلقالع، واملناورات، واهلبوط.
جامعة  من  الطريان  هندسة  كلية  يف  املساعد  األستاذ  وشرح 
»دلفت« للتكنولوجيا، والذي قاد املشروع، رويلوف فوس، يف 
بيان: »كانت إحدى خماوفنا احتمال مواجهة الطائرة بعض الصعوبة 
يف االرتفاع، ألن احلسابات السابقة أظهرت أن الدوران ميكن أن 
يكون مشكلة«.وقال فوس: »قام الفريق بتحسني منوذج الرحلة 

املصّغر ملنع املشكلة«.
إىل  كبري  حد  إىل  الطائرة  وقود  كفاءة  لزيادة  الفضل  ويعود 

تصميمها الديناميكي اهلوائي.
ومع ذلك، إال أن روف أّكد أنه جيب على النموذج الطريان للتأكد 

من ذلك.
اإلقالع  من  الباحثون  متكن  بعد،  عن  بالطائرة  التحكم  خالل  ومن 
بسرعة 80 كيلومرت يف الساعة، بينما كانت سرعة طريان الناقلة، 

وزواياها، ودفعها كما هو خمطط هلا، وفقًا ملا الحظوه.
وعمل اخلرباء جبد لتحسني الطائرة.

ومن أجل حتسني القياس عن بعد، اضطر الفريق إىل تغيري مركز 
ثقل الطائرة، وتعديل هوائيتها.

وال يزال هناك ما جيب القيام به لتحسني الطائرة قبل أن تنطلق 
إىل السماء بوجود ركاب على متنها.

احلالي  التصميم  أن  أظهرت  التجريبية  الرحلة  إن  الباحثون  وقال 
للطائرة ُيسبب هبوطًا صعبًا.

وخيطط اخلرباء استخدام البيانات اليت مت مجعها من الرحلة التجريبية 
من أجل منوذج ديناميكي هوائي للطائرة، ما يسمح هلم بربجمتها 
يف جهاز حماكاة طريان لالختبارات املستقبلية، وحتسني الرحالت 

اجلوية.
وسيجري الفريق املزيد من االختبارات على النموذج، وهم يأملون 
يف تزويد طائرة »Flying-V« بدافع مستدام، نظرًا ألن التصميم 

يفسح اجملال حلمل اهليدروجني السائل بداًل من الكريوسني.

سيارة كهربائية تطري يف اهلواء 
أثناء إعادة شحنها

على الرغم من شعبيتها املتزايدة، ال تزال السيارات الكهربائية 
جديدة مع العديد من اجلوانب غري املعروفة فيها، ما يؤدي يف 

بعض األحيان إىل حوادث غري مربرة.
»بايك«  نوع  من  كهربائية  سيارة  انفجار  الفيديو،  مقطع  ويظهر 
أثناء شحنها يف مدينة سامنينغ جنوبي الصني. وحبسب شهود، 
بدأت السيارة يف إخراج الدخان ثم اندلعت ألسنة اللهب، مرجحني 

أن يكون سبب االنفجار مشاكل يف بطاريتها.
عليه،  املاء  سكب  اإلطفاء  رجال  قرر  احلريق،  على  وللسيطرة 
اهلواء. حلسن  أبوابها يف  تطايرت  حتى  بقوة  السيارة  وانفجرت 
احلظ، مل يصب أحد بأذى، على الرغم من وجود عدة أشخاص على 

بعد أمتار من موقع االنفجار.

كشفت تقارير صحفية عن »غزو« كبري من الرسائل اخلبيثة لتطبيق 
إىل  يؤدي  ما  »واتسآب«،  العامل  يف  األشهر  الفوري  الرتاسل 

تعطيل التطبيق بالكامل.
رسائل  أن  ناو«  نيوز  »تاميز  موقع  عرب  املنشور  التقرير  وأوضح 
مشفرة خبيثة وصلت إىل عدد كبري من املستخدمني حول العامل، 

حتتوي على رموز طويلة بشكل غري عادي.
ومبجرد وصول الرسائل إىل حسابات مستخدمي »واتسآب« يتعطل 

التطبيق بالكامل عن العمل.
كما واجه بعض املستخدمني مشكلة يف اهلاتف بشكل عام، تؤدي 

إىل إعادة تشغيل اجلهاز أكثر من مرة بصورة متكررة مقلقة.

حل مؤقت
ضربت  اليت  اخلطرية،  املشكلة  لتلك  مؤقتا  حال  التقرير  ويقدم 

حسابات »واتسآب«.

ويقول التقرير: »مبجرد أن تصلك رسالة تشك يف هوية صاحبها، 
وترى أنها قد حتتوي روابط غريبة، ال تفتح تلك الرسالة«.

ويتابع »حاول أن تظهر جهة االتصال من خالل الدخول إىل إصدار 
واتسآب ويب«.

ويستمر »ادخل إىل إعدادات اخلصوصية ثم أعد ضبطها حبيث ال 
يصلك رسائل إال من جهات االتصال اخلاصة بك، وعدم استقبال 

أي رسائل ممن ليسوا على جهات اتصالك«.

ويكمل: »ثم قم حبذف الرسالة عرب إصدار واتسآب ويب، من دون 
فتحها على اإلطالق«.

اكتشاف وسيلة قد حتمي من 
اإلصابة بالفريوس التاجي

واتسآب«رسائل خبيثة« 
تضرب »واتسآب« وتعطل 

التطبيق بالكامل

اكتشف علماء جامعة كارولينسكا السويدية أجساما نانوية قد متتلك 
القدرة على منع توغل فريوس SARS-CoV-2 يف اخلاليا البشرية.

وتفيد جملة Nature Communications، بأن علماء جامعة كارولينسكا 
حقنوا حيوان الالما من نوع »الباكة« املدجن يف أمريكا اجلنوبية، 
بربوتني شوكي الذي بواسطته يتوغل الفريوس التاجي يف اخلاليا 
هذا  دم  من  عينات  حتليل  أظهر  يوما   60 مضي  وبعد  البشرية، 
احليوان استجابة مناعية قوية. وبعد ذلك استنسخ العلماء ودرسوا  
األجسام النانوية من خاليا - B اللمفاوية للحيوان اليت تشارك يف 

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

كيف تعاجل أعراض »كوفيد-
19« يف املنزل؟

يدرك الكثريون األعراض األكثر شيوعا لـ«كوفيد-19«، ومع 
ذلك، فالكثريون غري مطلعني على ما جيب عمله فيما يتعلق 

بكيفية ختفيف هذه األعراض عند ظهورها.
ال  والذي  لـ«كوفيد-19«  إجيابية  نتائج  ظهور  حال  ويف 
الصحية  اخلدمات  هيئة  تقدم  املستشفى،  دخول  يستوجب 
التغلب  يف  للمساعدة  اإلرشادات  بعض  الربيطانية  الوطنية 
أعراض  لعالج  اإلرشادات  بعض  وتقديم  املخاوف  على هذه 

املرض يف املنزل.
وعلى الرغم من أنه ال يوجد حاليا عالج حمدد لفريوس كورونا، 
إال أنه ميكن ختفيف األعراض يف املنزل حتى يتعافى املريض 
املصاب حباالت خفيفة أو متوسطة من »كوفيد-19«، واليت 

تتطلب فقط العزل االجتماعي.

عالج احلمى:
إذا كنت تعاني من ارتفاع يف درجة احلرارة، فقد يساعد:

-أخذ الكثري من الراحة.
-شرب الكثري من السوائل )املاء هو األفضل( لتجنب اجلفاف، 
وجيب شرب الكمية الكافية حتى يصبح لون البول أصفر فاحتا 

وشفافا.
بعدم  شعرت  إذا  اإليبوبروفني  أو  الباراسيتامول  -تناول 

االرتياح.

عالج السعال:
وإذا كنت تعاني من السعال، فمن األفضل جتنب االستلقاء 
على الظهر واالستلقاء على أحد اجلانبني بل اجللوس مستقيما 

بدال من ذلك.
وللمساعدة يف ختفيف السعال، جرب تناول ملعقة صغرية من 

العسل. ما عدا األطفال دون سن 12 شهرا.
إذا مل يساعد ذلك، ميكنك االتصال بالصيدلي للحصول على 

املشورة بشأن عالجات السعال.

الشعور بضيق يف التنفس:
إذا كنت تشعر بضيق يف التنفس، فقد يساعد احلفاظ على 
برودة الغرفة يف مكافحة هذه احلالة. وبالتالي، حاول خفض 
التدفئة أو فتح النافذة. وال تستخدم مروحة ألنها قد تنشر 

الفريوس.
وتقرتح اإلرشادات أيضا أن تتنفس ببطء من األنف وأخرج 

اهلواء من الفم كما لو كنت تنفخ مشعة بلطف.
وميكن أيضا جتربة اجللوس منتصبا على كرسي، وارخ كتفيك 
حتى ال تنحين، ثم احنن لألمام قليال، وادعم نفسك بوضع 

يديك على ركبتيك أو على شيء ثابت مثل الكرسي.
تشعر  كنت  إذا  بالذعر  تصاب  أال  حاول  ذلك،  من  واألهم 

بضيق يف التنفس. فهذا ميكن أن يزيد الطني بلة.
وقالت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية، إنه إذا كنت أنت أو 
أعراض فريوس كورونا،  أي شخص تعيش معه يعاني من 

فيجب عليكم مجيعا البقاء يف املنزل.
بالصيدلية،  أو  الطوارئ  خبدمات  االتصال  »حاول  وتابعت: 
البقاء يف املنزل  بينما يتعني عليك  حيث ميكنهم مساعدتك 

)العزل الذاتي(«.
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الدم  »د« يف  فيتامني  مستويات  أن  حديثة  علمية  دراسة  كشفت 
ميكنها أن تكشف معلومات خطرية عن صحة اإلنسان.

مستويات  ناو«  نيوز  »تاميز  موقع  عرب  املنشورة  الدراسة  ولفتت 
الصحية  للمخاطر  أفضل  مؤشرا  تكون  قد  الدم  يف  »د«  فيتامني 

املستقبلية لدى كبار السن حتديدا.
أن تظهر مدى  »د« ميكن  أن مستويات فيتامني  الدراسة  وأظهرت 

إمكانية إصابة األشخاص بأمراض القلب من عدمها.
للتنبؤ  دقة  أكثر  مؤشرا  »د«  فيتامني  مستويات  متنح  أن  وميكن 
بالصحة املستقبلية وخماطر املرض، ألن نقصه ميكن أن يكون مرتبطا 
بالعديد من احلاالت الصحية اخلطرية مع التقدم بالعمر وحتديدا فيما 

يرتبط باألزمات القلبية.
يعترب نقص فيتامني »د« شائًعا يف أوروبا، وخاصة عند كبار السن. 
املرتبطة  األمراض  من  بالعديد  اإلصابة  خماطر  بزيادة  ارتبط  وقد 
بالشيخوخة، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وهشاشة 

العظام.
قام الدكتور لني أنطونيو، قائد الفريق البحثي، بالتحقيق فيما إذا 
وذلك  أفضل،  بصحة  تنبئ  »د«  لفيتامني  احلرة  املستقلبات  كانت 
باستخدام بيانات من الدراسة األوروبية للشيخوخة، واليت مت مجعها 
 79-40 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  السكان  من  1970 شخصا  من 

عاما، بني عامي 2003 و 2005.
متت مقارنة مستويات املستقلبات الكلية واحلرة لفيتامني »د« مع 
وضعها الصحي احلالي، مع تعديل العوامل املربكة احملتملة، مبا يف 
ذلك العمر ومؤشر كتلة اجلسم والتدخني والصحة املبلغ عنها ذاتًيا.

وارتبطت املستويات اإلمجالية لكل من مستقلبات فيتامني »د« احلرة 
واملقيدة بارتفاع خماطر الوفاة.

يشرح الدكتور أنطونيو قائاًل: »تؤكد هذه البيانات أيًضا أن نقص 
فيتامني »د« مرتبط بتأثري سليب على الصحة العامة، وميكن أن ينبئ 

خبطر أكرب للوفاة.«

فيتامني د.. معلومات خطرية عن صحتك 
تكشفها مستويات فيتامني »د« يف الدم

غالبا ما تتعلق طرق احلفاظ على الصحة والعيش لفرتة أطول بعدد 
من املواد الغذائية، واليت قد يكون الشاي أهمها على اإلطالق.

ويشري اخلرباء إىل أن مشروب مسحوق زهرة البازالء الزرقاء )بازالء 
الفراشة(، املعروف باسم الشاي األزرق، هو أحدث وأفضل مكون 
يف عامل املشروبات الذي ميكنه أن حيل حمل املشروبات اململوءة 
إلنتاج  األخرى  السامة  الطعام  تلوين  وعوامل  الكيميائية  باملواد 

مشروب الفت للنظر ُيعد مساهما يف تعزيز طول العمر.
وال تشكل األلوان الفاتنة للزهرة اليت تنتج عند إضافتها إىل املاء 
الساخن جمرد »وليمة« للعيون، بل إن اخلرباء يقولون إن النبات 
حيتوي على العديد من الفوائد الصحية من تأخري عملية الشيخوخة 

وحتسني الذاكرة وصحة اجلهاز اهلضمي إىل زيادة منو الشعر.
ويشار إىل أن مسحوق البازالء الزرقاء هو طعام نباتي قوي للغاية 
ومصنوع من زهور نبات بازالء الفراشة اليت استخدمت لقرون يف 

جنوب شرق آسيا لتعزيز احليوية والشيخوخة الصحية.
وتعمل زهرة بازالء الفراشة كدواء مهم ملكافحة الشيخوخة وعندما 
أستيل  العصيب،  الناقل  مستويات  زيادة  إىل  تؤدي  فإنها  تؤخذ 

كولني.
ويعرف األسيتيل كولني بأنه أحد املواد الكيميائية يف الدماغ اليت 

تقل مع تقدم العمر.
الدماغ  داخل  التواصل  تسهيل  على  كولني  األسيتيل  ويساعد 
نفسه، ويؤدي عدم وجوده إىل انتقال الرسائل ببطء، أو التعطل 

أو التوقف عن االنتقال متاما.
وهذه العملية هي السبب يف أن فقدان الذاكرة والتنسيق مع تقدم 
األسيتيل  مستويات  الخنفاض  شائعة  نتيجة  هو  السن  يف  املرء 

كولني.
طول  زيادة  على  وتساعد  العملية  هذه  الفراشة  بازالء  وتعكس 

العمر.
ويقول اخلرباء إن مسحوق البازالء الزرقاء مليء مبضادات األكسدة 

اليت تساعد على دعم الكوالجني يف البشرة ومرونتها.
وحيتوي النبات القوي أيضا على األنثوسيانني لدعم صحة الشعر 
للخاليا  الشاملة  الصحية  احلياة  دورة  يعزز  وكالهما  والعني، 

البشرية.
ويوفر  ملحوظ  عصيب  منشط  أيضا  هو  الزرقاء  البازالء  ومسحوق 
الدعم للجهاز اهلضمي والدورة الدموية واجلهاز العصيب املركزي.

وقالت راشيل روبينيت، أخصائية العالج باألعشاب: »زهرة بازالء 
الفراشة هي منشط الذهن الطبيعي، ما يعين أنه ميكن أن يساعد 

يف حتسني الوظيفة املعرفية.
ووجدت مراجعة أن زهرة البازالء هلا فوائد حمتملة خاصة يف تعزيز 
من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  أن  من  الرغم  على  والذاكرة،  التعلم 

التجارب البشرية السريرية جلعل هذا نهائيا.
له  مجيل  نبات  هو  الفراشة  بازالء  »مسحوق  روبينيت:  وأضافت 
جمموعة واسعة من االستخدامات، من الزراعية إىل الطبية والتغذوية 
وغريها. لقد بدأنا للتو يف فهم واختبار أو دراسة املركبات النشطة 

فيه«.
ويف دراسة نشرت يف Semantic Scholar، مت التحقيق يف مسحوق 

البازالء الزرقاء وكيف ميكن أن يساعد يف تعزيز الذاكرة.
قلويد،  مادة  على  حيتوي  »النبات  أن  إىل  الدراسة  وأشارت 
وتريرتبينويد،  وتاراكسريون،  وتاركسريول،  وفالفونويد، 
البيولوجية.  آثارها  هلا  فعالة  كيميائية  كمواد  وأنثوسيانني، 

نبات »قوي« حيسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة 
ويعزز منو الشعر ويطيل العمر

يف  مبا  الدوائية  األنشطة  من  واسعة  جمموعة  مقتطفات  ومتتلك 
اإلسهال  ومضادات  والسكري  للبكترييا  املضادة  األنشطة  ذلك 
والفطريات ومضادات الديدان وااللتهابات ومضادات امليكروبات 
ومضادات األكسدة ومضادات احلمى ونقص شحميات الدم والتئام 

اجلروح«.
وخلصت الدراسة إىل أن مسحوق بازالء الفراشة حيتوي على جمموعة 
واسعة من الفوائد العصبية مثل منشط الذهن، ومضاد لالكتئاب، 

ومضاد لإلجهاد، ومزيل للقلق، ومضاد لالختالج.
وُيعرف النبات أيضا باسم مصنع القوى العقلية ألنه ال يعزز الذاكرة 

والقوى العقلية فحسب، بل يوفر أيضا تركيزا هادئا ومرحيا.
كما يشار إىل أن زهرة البازالء غنية مبضادات األكسدة ما يعين 
تسببها  اليت  األضرار  مقاومة  على  اجلسم  تساعد  أن  ميكن  أنها 

اجلذور احلرة، مثل االلتهابات وعالمات الشيخوخة يف اجللد.
وهذا النبات غين بشكل خاص باألنثوسيانني، وهو نوع من مضادات 
األكسدة املوجودة أيضا يف العنب الربي والنبيذ األمحر املعروف 

مبكافحته لاللتهابات وتعزيز صحة القلب.
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Business groups fear a 
fresh wave of “zombie” 
companies as employers 
already in debt and un-
able to trade through the 
COVID-19 crisis are hit 
with large tax debts to the 
state government at the 
end of their deferral.
Premier Daniel Andrews 
announced a new $3 billion 
business support package 
on Sunday, to the relief 
of business and industry 
groups clamouring for gov-
ernment assistance and as 
Victoria recorded 41 new 
cases of the coronavirus, 
with seven more deaths.
But there were warnings 
that tax breaks contained 
in the package, which de-
fer $1.7 billion in payroll 
tax payments until next fi-
nancial year, were simply 
storing up trouble for busi-
nesses as they struggle to 
recover from the economic 
crisis.
Despite the warm recep-
tion from business for the 
government’s rescue plan, 
the state’s 412,000 sole 
traders must wait several 
more days to see the de-
tails of the relief planned 
for them.
The government said it was 
putting the final touches to 
the “complex” task of de-
veloping a support pack-
age for such a large and 
diverse sector.
The new state spending in-
cludes $1.1 billion in cash 
grants for small and medi-
um-sized businesses and 
a $251 million Licensed 
Venue Fund targeted at the 
hospitality sector offering 
grants of up to $30,000.
The Victorian Government 
has announced a $3.3b 
business support package 
to keep traders afloat.
There will be more payroll 
tax relief, with this year’s 
payments deferred for 
businesses with payrolls 

up to $10 million, $20 mil-
lion for small businesses 
to power up their e-com-
merce efforts and grants 
of up to $20,000 to busi-
nesses in alpine resorts.
News of the relief came on 
the same day Mr Andrews 
confirmed he would ap-
pear at the hotel quaran-
tine inquiry on September 
23.
The Victorian Chamber of 
Commerce and Industry, 
the Council of Small Busi-
ness of Australia, the Aus-
tralian Industry Group and 
other business lobbies 
cautiously welcomed the 
package.
But there were also warn-
ings that the money did lit-
tle to help businesses with 
debt, which is looming as 
the greatest threat to the 
survival of many firms, 
and that tax deferrals may 
even make matters worse.
David Gandolfo, owner 
of business-to-business 
lending firm Quantum 
Business Finance, said 
cash grants were welcome 
but payroll tax deferrals, 
rather than waivers or re-
ductions, had the potential 
to create “zombie” busi-
nesses.
“It’s great as a headline, 
but when you just defer 
the problem you create a 
problem down the track,” 
he said.
Mr Gandolfo, also the 
deputy chair of the Coun-
cil of Small Business and 
president of the Commer-
cial and Asset Finance 
Brokers Association of 
Australia, said businesses 
might need to pay a far 
greater amount of payroll 
tax in future years, which 
would be seen as a liability 
by banks and hamper their 
ability to receive credit.
“In one or two years, no 
one will be in a position to 
pay double,” he said.

Debt fears over Victoria’s $3b business relief plan
“The intention is good …. 
[but] waivers or reductions 
would be much better, or a 
payment plan where you 
know what you will pay 
next year.
“It creates a problem where 
you may create zombie 
businesses which are just 
operating but may eventu-
ally hit the wall. You’re de-
laying the inevitable.”
The Australian Industry 
Group’s Tim Piper also 
warned Victoria’s policy 
of deferring payroll tax, in-
stead of waiving it, stored 
up a debt problem for the 
future.
“We are extremely disap-
pointed that the govern-
ment has only deferred 
payroll tax,” Mr Piper said.
“It means this debt will 
continue to hang over 
businesses which may not 
have recovered enough by 
the time they need to repay 
the government.”
However, Victorian Cham-
ber of Commerce and 
Industry chief executive 
Paul Guerra said the $3 bil-
lion package would spark 
hope for businesses that 
would not be able to open 
for some time.
“Today’s announcement 
is a signal of confidence in 
business and will provide 
hope for many businesses 
that may have been won-
dering how they will get 
through the coming weeks 
of continued restrictions,” 
he said.
Business Council of Aus-
tralia president Tim Reed 
said the package would do 

Mr Andrews sent out a message to Prime Minister Scott Morrison that Victoria 
would need further support.CREDIT:GETTY IMAGES/ALEX ELLINGHAUSEN

 2020 أيـلول   19 Saturday 19 September 2020الـسبت 

PM reveals ‘gas-led’ corona-
virus recovery plan

much to support smaller 
companies.
Premier Daniel Andrews 
sent a clear message to 
Canberra during Sunday’s 
announcement that he 
was looking for more eco-
nomic support from the 
Commonwealth.
“We’re very grateful for 
JobKeeper, very grate-
ful for JobSeeker and as 
the Prime Minister indi-
cated just a few weeks 
ago, ‘We’re all Victorians.’ 
That’s what the Prime Min-
ister said and I’m so so 
grateful for that,” Mr An-
drews said.
“It’s up to them to an-
nounce what they’re go-
ing to do with their budget, 
what they’re going to do 
with their policy.
“But if hardship drives 
your policy, then obvious-
ly there’s more hardship 
here than in other parts of 
the country and hopefully 
that will be reflected.”
Mr Morrison said in a 
statement later in the day 
that he commended Vic-
toria’s announcement, but 
he pointed to the already 
massive sums that had 
flowed to Victoria from the 
Commonwealth.
“Over the three months 
alone till the end of the 
year, 1.36 million Aus-
tralians living in Victoria 
will receive $10.9 billion 
in JobKeeper support, ac-
counting for more than 60 
per cent of all JobKeep-
er payments across the 
country,” the Prime Minis-
ter said.

Scott Morrison has prom-
ised a ‘gas-led recovery’ 
from the coronavirus re-
cession by ensuring Aus-
tralian manufacturers can 
gain access to the energy 
they need to compete with 
overseas rivals.
The mammoth new plan 
canvasses Common-
wealth support for five 
new gas fields and pipe-
lines to transport gas to 
Sydney, Melbourne, and 
other areas facing possi-
ble shortages in the com-
ing winters. Although en-
vironmental groups have 

intensified their opposi-
tion to the fossil fuel in 
recent years as renewable 
energy becomes more 
available, affordable and 
reliable, the government 
sees gas as the best way 
to transition away from 
coal.
In this episode, national 
editor Tory Maguire is 
joined by chief politi-
cal correspondent David 
Crowe to talk us through 
how the government’s new 
gas plan is supposed to 
bring Australia out of the 
coronavirus recession.

There’s a new section in 
the citizenship test that 
all would-be Australians 
must get 100 per cent 
correct before they can 
become citizens. Can you 
pass it?
The Australian citizenship 
test will be updated for 
the first time in more than 
a decade to include a sec-
tion on Australian values. 
In the new test, would-
be Aussies will be asked 
things like: “Should peo-
ple in Australia make an 
effort to learn English?” 
and “In Australia, do reli-
gious laws override Aus-
tralian law?”
Acting Minister for Im-
migration, Citizenship, 
Migrant Services and 
Multicultural Affairs Alan 
Tudge said he wanted 
would-be citizens to have 
a better understanding of 
the nation’s values before 
they were declared Aus-
tralian.
“The updated citizenship 
test will have new and 
more meaningful ques-
tions that require poten-
tial citizens to understand 
and commit to our values 
like freedom of speech, 
mutual respect, equality 
of opportunity, the impor-
tance of democracy and 
the rule of law,” he said.
“We are asking those who 
apply for citizenship to un-
derstand our values more 
deeply before they make 
the ultimate commitment 
to our nation.”
The updated citizenship 
test will have 20 multiple-
choice questions, includ-
ing five questions on Aus-
tralian values.
Applicants will be required 
to correctly answer all five 
of the questions on Aus-
tralian values, with a mark 
of at least 75 per cent 
overall, to pass the test.
There will be no changes 
to the English language or 
residency requirements 
for citizenship.

EXAMPLE QUESTIONS
– Why is it important that 
all Australian citizens vote 
to elect the state and fed-

eral parliament?
– Should people in Austra-
lia make an effort to learn 
English?
– In Australia, can you en-
courage violence against 
a person or group of 
people if you have been 
insulted?
– Should people tolerate 
one another where they 
find that they disagree?
– In Australia, are people 
free to choose who they 
marry or not marry?
– In Australia, is it accept-
able for a husband to be 
violent towards his wife if 
she has disobeyed or dis-
respected him?
– In Australia, do religious 
laws override Australian 
law?
– Do you agree that men 
and women should be 
provided equality of op-
portunity when pursuing 
their goals and interests?
– Should people’s freedom 
of speech and freedom of 
expression be respected 
in Australia?
The change to the citi-
zenship test is being an-
nounced on Thursday to 
coincide with Australian 
Citizenship Day, when 
more than 2500 people 
will become citizens at 
more than 100 ceremo-
nies across the country.
Since March 31, despite 
the restrictions of the 
coronavirus pandemic, 
more than 85,000 people 
have become Australian 
citizens in online ceremo-
nies, and testing has now 
resumed in all states and 
territories across Austra-
lia except Victoria.
While changes to the citi-
zenship test won’t come 
into effect until November 
15, new visa and citizen-
ship applicants will be 
required to affirm the new 
Australian Values State-
ment from October 30.
The statement has been 
amended to better reflect 
the rule of law, freedom 
of religion, freedom of 
speech, freedom of as-
sociation and equality of 
opportunity for everyone 
in Australia.

Would you pass the new 
‘Aussie test’?
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The $70 billion JobKeeper 
wage subsidy program has 
potentially been rorted by 
thousands of businesses 
but not one has been pe-
nalised despite more than 
8000 tip-offs to the tax of-
fice and 2200 employees 
found to be on multiple ap-
plications for payments.
JobKeeper began on 
March 30 and until Au-
gust 26, more than 15,000 
businesses have been re-
moved from the scheme 
after the Australian Tax 
Office found them to be 
ineligible. During the same 
period, the ATO received 
8000 tips from the pub-
lic pointing to 6250 busi-
nesses or sole traders who 
may have been rorting the 
system.
The ATO has told more 
than 8000 businesses they 
may need to repay Job-
Keeper money because 
their paperwork did not 
adequately demonstrate 
their eligibility.
To get onto JobKeeper, 
employers and sole trad-
ers estimate their turnover 
has, or will likely, fall by 30 
per cent or more (if turn-
over is under $1 billion). 
For bigger firms, a drop 
of 50 per cent or more 
is needed. Businesses 
are expected to provide 
evidence of revenue de-
clines.
The most common Job-
Keeper tip-offs so far have 
been allegations that em-
ployers are not passing on 
the full $1500, businesses 
not meeting turnover re-
quirements to get into the 
program, fair work issues 
such as not paying pen-

alty rates, and employee 
eligibility.
The Age and The Syd-
ney Morning Herald have 
learned that full-time em-
ployees with a casual side 
job have been able to claim 
JobKeeper to get their 
second job’s pay doubled 
despite their main job not 
being impacted.
A man working for a Syd-
ney restaurant chain is not 
being paid penalty rates at 
all because his employer 
is using JobKeeper to pay 
a flat rate and less tax than 
they would normally. The 
Herald has seen his roster 
and payslips to confirm 
this.
Money has been flowing 
to more than 3.5 million 
people via businesses 
covering about one-third 
of the pre-COVID private 
sector but concerns about 
where the money is going 
are growing.
Questions have been 
raised about the use of 
government support dur-
ing the pandemic with at 
least 25 companies in the 
ASX 300 paying bonuses 
worth $24 million to execu-
tives and millions more in 
dividends to shareholders 
after claiming JobKeeper.
Add toCompany profits 
were up by 14.9 per cent 
in the June quarter, while 
wages and salaries fell by 
a record 2.5 per cent.
The ATO warned busi-
nesses in June that em-
ployers found to have 
knowingly rorted the sys-
tem may face fines of up 
to $126,000, or 10 years 
in prison.
An ATO spokeswoman 

Thousands accused of JobKeeper rorts 
but ATO has not issued penalties

said no administrative 
penalties had been applied 
after JobKeeper reviews 
but a financial crime task-
force did have 10 cases it 
was investigating.
“If an overpayment of Job-
Keeper is identified, we 
may decide the overpay-
ment does not have to be 
repaid, particularly if there 
was an honest mistake,” 
the spokeswoman said. 
Recovering overpayments 
made to people who acted 
dishonestly might include 
extra penalties, she add-
ed.
The JobKeeper wage sub-
sidy is a good idea “being 
badly implemented and 
poorly monitored”, Oppo-
sition Treasury spokes-
man Jim Chalmers said.
“The Treasurer has failed 
to design an adequate 
JobKeeper compliance re-
gime capable of balancing 
genuine mistakes caused 
by confusion and volatil-
ity with vigilance against 
intentional breaches,” Dr 
Chalmers said. “Business-
es which have deliberately 
short-changed workers or 
rorted the system should 
be dealt with.”
Treasurer Josh Fryden-
berg said enforcement 
of “any non-compliance” 
with the program was a 
matter for the ATO.
“Whilst we recognise most 
businesses and employ-
ees are doing the right 
thing, there are a range of 
penalties available to the 
ATO, consistent with other 
tax laws they administer,” 
Mr Frydenberg said.
The $1500 fortnightly 
wage subsidy will be re-
duced from September 28 
to either $1200 or $750, 
depending on employee 
hours worked. From Janu-
ary, payments will be re-
duced further.
Confidential tips about po-
tential JobKeeper fraud or 
behaviour of concern can 
be made at ato.gov.au/
tipoff or by calling 1800 
060 062.
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As Queensland’s chief 
medical officer hits back at 
criticism over keeping the 
border closed, NSW has 
recorded a promising rea-
son why it should open.
Queensland Chief Health 
Officer Dr Jeannette Young 
responds to reports she 
has been subject to death 
threats and online trolls.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian says her state has 
shown a promising figure 
to push for neighbouring 
state Queensland to re-
open their borders.
On Monday, NSW re-
corded just one new case 
of COVID-19 community 
transmission from a total 
of four new infections.
Speaking to media on Sun-
day, Ms Berejiklian said 
that given her state’s low-
ering number of COVID-19 
cases - she doesn’t “un-
derstand” why the Queen-
sland government won’t 
ease on their restrictions.
“I don’t understand when 
case numbers are so low 
why you would even have 
borders up especially 
when you hear those heart-
breaking stories of people 
separated from their rela-
tives,” Berejiklian said.
“Having a border between 
Queensland and NSW is 
unnecessarily hurting citi-
zens on both sides of the 
border.”
Meanwhile, Flight Centre’s 
CEO Graham Turner has 
taken aim at Queensland’s 
chief health officer Jean-
nette Young, saying the 
doctor needs to “learn to 
live” with the virus, and 
that she is “wrong” for 
keeping the border closed.
Dr Young, along with Pre-
mier Annastacia Palaszc-
zuk, have been repeatedly 
targeted for advising that 
the state should remain 
isolated from Victoria, 
NSW and the ACT.
Critics say the current bor-
der with NSW and Victoria 
is putting the Sunshine 
State into an even deeper 
recession, with Mr Turner 
saying the state needs to 
“learn to live” with coro-
navirus.
“Queensland is in a very 
bad recession at the mo-
ment,” Mr Turner told ABC 

Breakfast on Monday.
“Travel, tourism, airlines, 
airports are the worst af-
fected but the whole of 
Queensland is in a reces-
sion.
“The basic thing is you 
can’t have an economic re-
covery plan that both par-
ties are promoting without 
open borders. That’s what 
caused the recession in 
the first place.”
Mr Turner said he thinks 
Dr Young’s health advice 
to keep the borders closed 
is “wrong” and that Aus-
tralia, like other parts of 
the world, needs to learn 
to live with the virus.
“One thing we know is we 
have to live with this virus; 
it will be with us for some 
years,” he said.
“We should start living 
with it now. It’s about con-
tact tracing … Queensland 
is good at (it), as is New 
South Wales, and Victoria 
is getting better. Even if 
we get a reasonably good 
vaccine, we will still live 
with the virus.
“The economic conse-
quences of not living with 
the virus, keeping Queen-
sland shut to the rest of 
the world is not sustain-
able. I’m afraid that it’s 
not a viable option what 
Jeannette Young is talking 
about (keeping borders 
closed).”
Dr Young addressed the 
criticism on Monday.
“It has taken an enormous 
toll on me, but then this 
has taken an enormous 
toll on nearly every single 
person in our community,” 
she said.
“I think this has been tough 
for everyone ... but the 
support that they (Queen-
sland Government) have 
shown to me has made me 
feel much, much safer do-
ing what I need to do and 
knowing that I’m support-
ed in doing it.”
Queensland’s top doctors 
have jumped to Dr Young’s 
defence, calling for critics 
of her border closure to 
“back off”.
Speaking to media on Sun-
day, the Australian Medical 
Association’s Queensland 
branch president Chris 
Perry said his colleague 

NSW coronavirus statistic could force 
Qld borders to reopen

Treasurer Josh Frydenberg’s JobKeeper scheme has helped out Aus-
tralia’s largest listed companies to the tune of $1.8 billion.CREDIT:

was simply acting on sci-
entific decisions during 
the COVID-19 crisis.
“We’re an evidence-based 
organisation and we fol-
low what the chief health 
officer says,” he said.
“What the chief health of-
ficer in Queensland says 
goes – it’s the law.”
Dr Perry said online trolls 
and the Federal Govern-
ment should “leave her 
alone” and that Dr Young 
has been doing a “great 
job” throughout the pan-
demic.
“Back off. Leave her 
alone,” he said.
“We think this chief health 
officer is doing a great 
job. We’re doing a very, 
very good job in this state. 
Probably because Queen-
sland politicians are listen-
ing very carefully to a very 
well-qualified physician.”
On Sunday, Queensland 
Deputy Premier Steven 
Miles defended the border 
closures, saying the state 
will not reopen until Dr 
Young gives the all-clear.
Speaking to media, Mr 
Miles fired shots at the op-
position, saying the LNP 
was trying to get the bor-
ders open in Queensland 
ahead of the election, de-
spite other states still hav-
ing restrictions in place.
“What’s really clear is the 
LNP at both a state and 
federal level are running a 
campaign to get our bor-
ders open,” Mr Miles said.
“I’d like to see the borders 
open too, by Christmas, 
but only if the health ad-
vice says that’s safe. Not 
just because of a political 
campaign from the LNP. 
Not just because it’s what 
Scott Morrison wants.”
LNP leader Deb Freckling-
ton responded by calling 
for Queenslanders to ig-
nore Mr Miles’ comments.
“We have to have strong 
borders to protect Queen-
slanders, but we need con-
sistency, compassion and 
common sense too,” she 
said.
“We can’t have one rule 
for AFL stars and celebri-
ties and another rule for 
ordinary Queenslanders 
whose families are being 
torn apart.”
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Scott Morrison is under 
pressure to rescue thou-
sands of stranded Aus-
tralians unable to return 
home from overseas as a 
result of COVID-19 shut-
downs and border clo-
sures amid calls to use 
RAAF flights and his own 
VIP plane to repatriate 
families.
Labor leader Anthony Al-
banese has called for ac-
tion on up to 25,000 expat 
Australians who in some 
cases have had flights re-
peatedly cancelled.
Six months after the Prime 
Minister urged Austra-
lians to return home after 
borders closed across the 
world, thousands of Aus-
tralians remain trapped 
overseas.
Some are happy to remain 
overseas, but for others 
Australia’s international 
passenger arrival caps 
have proved a barrier to 
returning home and se-
curing a flight.
To help manage the influx 
of passengers into the 
hotel quarantine scheme, 
the number of flights 
into Australia must not 
exceed 4,000 flights a 
week, a huge drop to the 
number of flights avail-
able each week before 
the pandemic.
After harrowing stories 
emerged of pregnant 
women who feared be-
coming homeless after 
their flights were can-
celled to return home, La-
bor has urged the Prime 
Minister to utilise military 
flights to return vulner-
able families back to Aus-
tralia.

“We’re hearing stories 
that are flooding elector-
ate offices around the 
country, of desperate 
people. We have a woman 
with a one-year-old child 
told to go to a homeless 
shelter,’’ Mr Albanese 
said.
“We have women who 
are about to give birth, 
desperate to get home. 
There’s something very 
practical that he can do. 
Because the RAAF VIP 
fleet is largely sitting idle. 
Scott Morrison, who uses 
one of the fleet can car-
ry 100 passengers, the 
Governor-General has 
the other large aircraft, 
and there are a number of 
smaller aircraft that can 
be used to travel particu-
larly to the region.
“They could be put in 
place now. To bring Aus-
tralians home.”
While the returning pas-
sengers would have to 
go into quarantine when 
they return home, Mr Al-
banese has suggested 
this may even provide 
much needed support to 
the hotels that are facing 
financial difficulties as a 
result of border closures.
“What we know is that 
Queensland, Northern 
Territory and Western 
Australia have all said 
– if the Commonwealth 
assists with quarantine 
issues, that they are re-
sponsible for, then they 
would certainly encour-
age more people to come. 
It’s not like there’s a 
shortage of hotel space 
in this country,’’ Mr Alba-
nese said.

“The Prime Minister might 
have noticed that tour-
ists aren’t coming here 
and hotels certainly have 
available space. What’s 
more, those who staff 
these planes need to get 
up their flying hours. They 
need to get up their hours 
in the air, and therefore, if 
those people aren’t using 
those aircraft, they’ll be 
flying around empty mak-
ing sure that pilots get 
the training.”
“And the Prime Minister 
can show leadership by 
giving his plane, which 
by and large is not being 
used at the moment, to 
bring Australians home.”
Over 350,000 Australians 
have returned home since 
the Prime Minister urged 
Australians to return 
home earlier this year.
For many, the cost has 
run into the tens of thou-
sands with many force to 
pay $10,000 or more for 
the flight to get home.
But for those left behind, 
the outlook is increas-
ingly grim for those that 
can‘t get a flight home or 
get a job where they are 
living.
Earlier this month, the 
Morrison Government of-
fered new loans to Aus-
tralians in financial dis-
tress who are stranded 
overseas.
Those who are eligible 
will be able to apply for a 
repayable loan can bor-
row up to $2,000 while 
families will be able to 
apply for loans worth up 
to $5,000.
A one-off loan of up to 
$2,000 is also available 
to help cover the cost of 
an economy class flight 
home but in many cases 
the cost of the flights ex-
ceeds the loans.
“We do understand that 
many Australians have 
found themselves in dif-
ficult circumstances re-
sulting from the pandem-
ic and travel restrictions 
globally,” Foreign Minis-
ter Marise Payne said.

Scott Morrison faces calls to rescue Auss-
ies stranded overseas due to COVID-19

That Netflix subscription 
of yours is going to start 
costing more from today. 
Australians are about to 
feel the burn.
Netflix increased its prices 
in Australia from Thurs-
day.
The streaming platform is 
jacking up its basic plan 
from $9.99 to $10.99 while 
its standard plan will go up 
from $13.99 to $15.99.
The price for the premium 
plan remains unchanged 
at $19.99.
The price rises on the basic 
and standard plans are the 
first for Netflix since June 
2017, when costs went 
up partly to cover the cost 
of the Australian Govern-
ment’s tax changes which 
included charging GST on 
digital products.
New Netflix members will 
see the changes from to-
day while existing mem-
bers will see it roll out in 
the next few weeks, de-
pending on where they are 
in their billing cycle.
A basic plan entitles a cus-
tomer to one simultaneous 
stream and standard defi-
nition picture quality while 
a standard plan includes 
two simultaneous streams, 
high definition picture 
quality and two devices on 
to which content can be 
downloaded.
A premium plan includes 
four simultaneous streams, 
four download devices and 
ultra high definition (4K) 
quality.
A Netflix spokesperson 
said: “We know Austra-
lians have never had more 
choices when it comes to 
entertainment, and we’re 
more committed than ever 
to delivering an experience 
that exceeds their expecta-
tions.
“Members tell us how much 
they value the breadth 
and variety of the cata-
logue, and we’re updating 
our prices so that we can 
continue to invest in more 
shows and films.
“As always, there will be 
different plans so that peo-
ple can pick a price that 
works for their budget.”
Netflix’s move comes at 

a time when there is an 
influx of competition in 
the streaming space with 
the likes of Apple, Disney 
and Binge* launching new 
services in the past 12 
months. Before the end of 
the year, BBC’s Britbox is 
slated to debut in Austra-
lia.
The price rise puts Netflix 
at the higher end of stream-
ing subscriptions prices in 
Australia.
Binge and Stan both 
charge $10 for a basic plan 
and $14 for a standard plan 
while Binge’s premium 
plan costs $18 and Stan’s 
premium option is priced 
at $19 per month.
Disney+ is $8.99 a month 
or $89.99 a year while 
10 All Access is $9.99 a 

month. Apple TV+ costs 
$7.99 a month but the tech 
giant has announced this 
week plans which allows 
customers to bundle their 
Apple TV+, cloud storage, 
Apple Music and Fitness+ 
subscriptions together for 
a lower overall price.
Of the non-niche sub-
scription services, Ama-
zon Prime Video clocks in 
at the cheapest, at either 
$6.99 a month or $59 for 
the year.
There are also several 
streaming services that 
cater to specific genres, in-
cluding Shudder (horror), 
Hayu (reality TV), Acorn 
TV (British TV), DocPlay 
(documentaries), iwonder 
(documentaries) and Kayo 
(sports).

Netflix increased prices for basic and 
standard plans in Australia

Prime Minister Scott Morrison is facing calls to repatriate some 25,000 
Australians still stuck overseas. Picture: NCA NewsWire / Martin 
OllmanSource:NCA NewsWire

Australia’s unemployment 
figure has shocked pundits 
by unexpectedly falling to 
6.8 per cent as the economy 
roars back to life in the states 
that have managed to reopen 
the economy.
Border closures and the coro-
navirus lockdown on Victoria 
have had a huge impact on 
the unemployment rate with 
some states that have re-
opened recording a surprise 
jobs boom.
According to the Australian 
Bureau of Statistics, total 
jobs increased by a surpris-
ing 111,000 jobs in August, 
a figure propped up by the 
creation of over 70,000 part-
time jobs.
The topsy turvy results were 
much better than expected in 
some states.
While employment fell overall 
by 413,000 job since March, 
unemployment has only in-
creased by 200,000.
That underlines the Prime 
Minister’s concerns that the 
“real” unemployment rate is 
much higher because thou-
sands have simply given up 
looking for work.
The national unemployment 
rate fell from 7.5 per cent to 
6.8 per cent in August in a 
result few economists saw 
coming.

But in Victoria, where millions 
of Melburnians remained 
confined to their homes and 
banned from attending work, 
unemployment rose to 7.1 
per cent up from 6.8 per cent 
during the previous month.
Treasurer Josh Frydenberg 
said the NSW economy, where 
borders remained open, was 
the stand out performer.
“What we do know is that 
closed borders cost jobs,’’ Mr 
Frydenberg said.
“We recognise that despite 
this fall today, in Australia’s 
official unemployment rate, 
many Australians are doing 
it tough. And the road to 
recovery will be long, it will 
be hard, and it will be bumpy.
“But we have seen over the 
last three months 458,000 
new jobs being created. 
Those 458,000 new jobs, 60 
per cent of those jobs have 
gone to women and 40 per 
cent have gone to young 
people.”
Mr Frydenberg said the 
effective unemployment 
rate, which takes into 
account not just those who 
are unemployed officially, 
but those who have left the 
labour force or seen their 
hours reduced to zero, has 
fallen from 9.8 per cent to 9.3 
per cent.

Unexpected drop in unem-
ployment rates
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A $1.9 billion investment 
in next-generation energy 
technologies will target 
Australia’s emissions-
intensive manufacturing, 
transport and agriculture 
sectors to meet the fed-
eral government’s aim to 
reach net-zero emissions 
in the second half of the 
century.
Prime Minister Scott Morri-
son will on Thursday com-
mit an extra $1.62 billion 
for the Australian Renew-
able Energy Agency, as 
well as promise to expand 
the focus of the Clean 
Energy Finance Corpora-
tion to invest in new and 
emerging energy sources, 
including carbon-neutral 
and negative emissions 
technologies.
The reforms will enable 
both agencies to support 
the creation of a hydrogen 
industry, as well as invest 
in technologies like soil 
carbon sequestration, pro-
duction of low carbon steel 
and aluminium, as well as 
reducing emissions from 
industry.
The new funding offers 
the promise of cutting 
emissions days after Mr 
Morrison triggered a fresh 
political row over Austra-
lia’s energy future by un-
veiling a plan to expand 
gas fields, gas pipelines 
and gas-fired power sta-
tions.
The new package will in-
clude more than $300 mil-
lion towards pilot carbon 
capture projects, grants for 
businesses for hydrogen, 
electric and bio-fuelled 
vehicles, new microgrids 
in regional and remote 
communities and a sector-
specific grant program for 
hotels to increase energy 
productivity.
Mr Morrison said solar 
panels and wind farms 
were now “clearly com-
mercially viable” and the 

$1.9 billion for low-emission energy projects

future deployment of ma-
ture technologies would 
primarily be driven by pri-
vate sector investment.
Scott Morrison has un-
veiled a plan he says will 
push down power prices 
and pave the way for more 
renewables, but environ-
mental groups are already 
lining up against it.
“The government will now 
focus its efforts on the 
next challenge: unlocking 
new technologies across 
the economy to help drive 
down costs, create jobs, 
improve reliability and re-
duce emissions,” Mr Mor-
rison said.
“This will support our tra-
ditional industries – man-
ufacturing, agriculture, 
transport – while position-
ing our economy for the 
future.”
He said the investments 
would create jobs and 
bring new technologies 
into play, cutting emis-
sions while driving down 
prices for homes and busi-
nesses.
Under current laws the 
CEFC can only invest in 
clean energy technologies 
and ARENA can only sup-
port renewable energy.
Mr Morrison said ARE-
NA would be guaranteed 
baseline funding of $1.427 
billion over 10 years in 
next month’s Budget with 
new legislation for it to be 
supplemented with a por-
tion of the $2 billion Cli-
mate Solutions Fund.
It will also become a clean 
technology grants hub 
for future initiatives, with 
$193.4 million provided to 
deploy targeted programs.
The inclusion of carbon 
capture and storage tech-
nology in the investment 
plan will annoy some in 
the environmental lobby, 
who point to more than 
$1.3 billion in funding from 
Australian governments 

without a single commer-
cial CCS site for coal and 
only one for gas.
The International Energy 
Agency has endorsed car-
bon capture along with hy-
drogen and energy storage 
as critical to global efforts 
to reduce emissions as 
economies recover from 
COVID-19.
While the new funding is 
likely to be welcomed by 
industry, the government 
has been under attack from 
Labor and the Greens for 
years for not implement-
ing ambitious clean ener-
gy targets, a market-based 
emissions reductions 
scheme or more compre-
hensive energy policies to 
meet its international cli-
mate obligations.
But Energy and Emissions 
Reduction Minister Angus 
Taylor said getting the 
next generation of energy 
technologies right would 
not only help to keep pric-
es low and the lights on, 
but would grow job and 
reduce emissions.
“We will reduce the cost 
of new and emerging tech-
nologies, not raise the cost 
of existing technologies or 
layer in new costs to con-
sumers and businesses 
through mandated targets 
or subsidies,” Mr Taylor 
said.
“The government recogn-
ises the strong growth in 
emerging energy technolo-
gies that will play a role in 
Australia’s energy mix into 
the future. We need to get 
the balance right and our 
investment to re-energise 
ARENA will deliver that.”
He said Australia beat its 
Kyoto-era targets by up to 
430 million tonnes and the 
government was “on track 
to meet and beat” its 2030 
Paris target.
“As a nation, Australia has 
done far better than simi-
lar export-oriented coun-
tries with emissions now 
14.3 per cent below 2005 
levels,” he said.
The package is a key ele-
ment of the government’s 
first Low Emissions Tech-
nology Statement under 
the Technology Invest-
ment Roadmap process, 
which will be released in 
coming weeks.
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Just one fine has been is-
sued and only one provid-
er banned by the disabili-
ty watchdog despite more 
than 8000 complaints be-
ing lodged in the past two 
years.
The scandal-plagued dis-
ability sector will get $22 
billion from the federal 
government this financial 
year, but an independent 
review found the system 
left vulnerable people 
open to harm and neglect.
New figures provided by 
the National Disability In-
surance Scheme Quality 
and Safeguards Commis-
sion reveal the solitary 
$12,000 fine was handed 
to now-banned provider 
Integrity Care after its cli-
ent Ann Marie Smith died 
in “appalling circumstanc-
es” earlier this year.
The South Australian 
woman, 54, died on April 
6 from severe septic 
shock, organ failure, se-
vere pressure sores, mal-
nutrition and issues con-
nected with her cerebral 
palsy.
Her death remains subject 
to a criminal investigation 
by South Australia Police, 
which has resulted in a 
charge of manslaughter 
against her former carer.
The figures also reveal 
that on more than 200 oc-
casions providers failed 
to notify the watchdog of 
the death of a person with 
disability within five days 
of the fatality.
Labor’s NDIS spokesman 
Bill Shorten said the new 
data revealed the “shock-
ing secret” about the 
Morrison government’s 
“much-vaunted” disabil-
ity watchdog.
“It is simply not doing its 
job and Australians with 
disability are dying as a 
result,” Mr Shorten said.
“Only one solitary fine, 
only one provider banned 
and only 22 individu-
als banned in two years 
despite thousands and 
thousands of tip-offs.”

An independent review 
into the circumstances 
into the failings of care for 
Ms Smith by Alan Robert-
son SC this month issued 
10 recommendations to 
improve the quality and 
safeguards for NDIS par-
ticipants. They included 
appointing a specific 
person with overall re-
sponsibility for a vulner-
able person’s safety and 
well-being, a ban on sole 
carers and implement-
ing a community visitor 
scheme.
The watchdog’s own data, 
provided to Federal Par-
liament’s joint standing 
committee on the NDIS, 
shows 22 individual car-
ers were banned between 
July 1, 2018, and June 30 
this year, including 13 in 
NSW and five in Queen-
sland. Two of those bans 
were later withdrawn fol-
lowing a “change of infor-
mation”, the commission 
said.
More than 5700 com-
plaints led to 8168 in-
vestigations into alleged 
abuse and neglect, pro-
vider practice and worker 
conduct, the commission 
said.
In about 47 per cent of 
cases there was no fur-
ther action taken, while in 
42 per cent the commis-
sion provided “advice and 
assistance” to the person 
with disability affected by 
the issue and the NDIS 
provider to which the is-
sue related.
In about 11 per cent of 
cases a resolution pro-
cess was undertaken, 
with 85 per cent of those 
resolved. The remaining 
15 per cent were closed 
for other reasons includ-
ing the complainant with-
drawing the complaint, or 
the commission initiated 
compliance action.
About 24 per cent of 
those cases remain open 
while 76 per cent have 
been closed, the figures 
show.

The $35 million-a-year in-
dependent agency, which 
has more than 300 staff, 
was established to im-
prove the quality and 
safety of NDIS supports 
and services.
It has access to a wide 
range of compliance and 
enforcement provisions 
including seeking injunc-
tions and civil penalties, 
revoking registration and 
issuing banning orders 
on a case-by-case basis.
It chalked up more than 
$1.5 million in travel costs 
last year and has an exec-
utive team paid more than 
$2 million.
Mr Shorten said NDIS 
Minister Stuart Rob-
ert had presided over a 
“toothless and sleepy” 
watchdog that in reality is 
“more like a very expen-
sive purse poodle”.
He called on the govern-
ment to accept and imple-
ment recommendations of 
its own Robertson Review 
and detail its plan to ad-
dress dangerous holes in 
the disability safety net.
Mr Robert said earlier this 
month the government 
would consider the review 
changes in consultation 
with people with disabil-
ity and state and territory 
governments.
He last week announced 
he would commit 100 
more staff and an addi-
tional $92.9 million to the 
commission over the next 
four years in the Budget.
‘We currently have a 
Bill before Parliament to 
strengthen the banning 
powers of the NDIS Com-
mission, so that we can 
prevent unsuitable pro-
viders and workers from 
working with NDIS par-
ticipants, regardless of 
whether they are active 
in the sector or not,” he 
said.
A commission spokes-
man said people with 
disability had the right to 
complain about the ser-
vices they receive.

Disability care watchdog has issued just 
one fine despite 8000 complaints
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Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

االسرار-استشارات روحانية ونفسية- 
عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
روحانية وفلكية

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

هاتف:
0400 449 000

مـطلوب للـعمل
مزيـّنون / مزينات لتصفيف الشعر 
نسائي.. الخـربة ضرورية.. أجـر 

جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.
على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:

0413 682 366
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طـريقة 
بـروك

للـتدريـس.

امـكانية  يـحقق  الـطموح  حـيث 
الـحصول على شـهادة جامعـية.

بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic
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