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 25نائبا امريكيا بعثوا برسالة اىل بلينكن :إلجراء
مراجعة شاملة وتدقيق يف حسابات مصرف لبنان وعلى
اهمية وجود تدابري صارمة للقضاء على الفساد

خالل االشكال مع عدد من الناخبني السوريني يف ساحة ساسني

حسابات
يف
وتدقيق
مصرف لبنان وعلى اهمية

صارمة
تدابري
وجود
للقضاء على الفساد.
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 Granny Flatلاليجار

فقد حثت جمموعة من أعضاء
جملس النواب األمريكي
إدارة الرئيس جو بايدن
على اختاذ خطوات طارئة

Sydney: POBox 422, Guildford
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للتصرف بعجلة وبشكل بارز للحيلولة دون انهيار لبنان اقتصاديا

ال تزال مياه الربكة
السياسية اللبنانية آسنة
يرم فيها اي
حيث مل
َ
حجر داخليا حيركها ،اذ ان
الوضع السياسي على حاله
فاحلكومة ما زالت عالقة يف
عنق زجاجة تصلب املواقف
مما يؤشر اىل انها لن
تبصر النور قريبا ،اللهم
اال اذا حدثت تطورات
خارجية وخاصة اقليمية
ساهمت يف والدتها.
احلجر الذي رمي يف
هذه الربكة كان خارجيا،
وبالتحديد من الواليات
املتحدة االمريكية حيث
بعث  25نائبا امريكيا
برسالة اىل بلينكن يدعونه
بعجلة
للتصرف
فيها
وبشكل بارز للحيلولة دون
انهيار لبنان اقتصاديا
كما شددت الرسالة على
شرورة إجراء مراجعة شاملة

0412 224 604

للتطرق لألزمة املستمرة
يف لبنان واحليلولة دون
تدهور الوضع أكثر.
وكتب  25نائبًا رسالة
إىل وزير اخلارجية أنتوني
بلينكن أعربوا فيها عن
«من
الشديد
قلقهم
االقتصادية
األزمات
والسياسية اليت تشهد
تفاقمًا كبريًا وتؤدي إىل
تزعزع البالد ،مما خيلق
تهديدات حقيقية وواضحة
على املنطقة أمجع».
ودعا املشرعون؛ وعلى
جلنة
رئيس
رأسهم
يف
اخلارجية
الشؤون
جملس النواب الدميقراطي
غريغوري ميكس ،بلينكن
بعجلة
«التصرف
إىل
وبشكل بارز بالتعاون
مع الشركاء الدوليني ل
مساعدة الشعب اللبناني
الذي يعاني ،واحليلولة

التتمة على الصفحة 21

مطلوب للعمل

 Granny Flatلاليجار مؤلفة من غرفة نوم وغرفة جلوس وغرفة
سفرة ومطبخ وحمام مبلطني بالكامل ..بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

مطلوب للعمل يف أفران

Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

إسرائيل والفصائل الفلسطينية
توافق على وقف للنار

يوما
عشر
أحد
بعد
على التصعيد الدامي،
أعلنت صادقت احلكومة
اإلسرائيلية املصغرة على
وقف إطالق النار بقطاع

غزة وذلك بعد تصويت
اجمللس الوزاري باإلمجاع
على مقرتح وقف إطالق
النار.

التتمة على الصفحة 21

البيت األبيض :بايدن طلب وقف التصعيد
يف غزة والوقت حان إلنهاء القتال

أعلن البيت األبيض ،امس
االول اخلميس ،أن هناك
«تقارير مشجعة عن قرب
التوصل لوقف إطالق
النار يف غزة» ،وأكد

أن نهجه يف التعامل مع
الفلسطينيني «خيتلف عن
نهج اإلدارة السابقة».
وشدد يف تصرحياته لقناة

التتمة على الصفحة 21

البيت األبيض :إيران العب
مشني يف املنطقة

وصفت املتحدثة باسم
البيت األبيض جني ساكي
إيران بـ «الالعب املشني»
يف املنطقة .وأضافت
ساكي أن اهلدف من
االستمرار يف التفاوض مع
إيران هو منعها من امتالك
سالح نووي.

وأشارت إىل أن التفاوض
مستمر بطريقة
مع طهران
ٌ
غري مباشرة يف مسار فيينا
ِ
لتحقيق تقدم.
وكانت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية قالت إنـها

التتمة على الصفحة 21

Granny Flat
لاليجار

 Granny Flatلاليجار
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة
جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل..
بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
Guest Cologne / Kolonya organic lemongrass
Organic Cologne. A sanitizer with moisturising effect due to its
essential oil ingredient. Available in 50 ml and 200 ml bottles.
Suitable for sensitive skin and all skin types
 Guestكولونيا عضوية من الليمون
كولونيا عضوية .مطهر ذو تأثري مرطب بسبب مكوناته الزيتية األساسية .متوفر يف عبوات
سعة  50مل و  200مل .مناسب للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة.
لالتصال0402 677 440 :

Check out :
web: https://guestscologne.com/
Mob: 0402 677 440

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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إعــالن

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

Mayor Steve Christou at Granville Train Station

Restore express train services to the west
Several years ago, the state government ceased running
express trains on the Granville line. This is completely
unacceptable for residents in our community and has
resulted in signiﬁcantly increased travel times to the city
with an average 35 minute commute now taking close to
an hour with full trains bursting at the seams.
For the past four years, Council and I have maintained a
strong voice advocating on behalf of Cumberland City
residents to the New South Wales State Government to
reinstate Granville’s express train line, however, despite
Council’s efforts, there has been no improvement for our
residents who continue to struggle each and every day
for their public transport needs.
As part of the More Trains, More Services program, the
NSW Government changed the train routes available
to commuters in Sydney’s west and south west. This
ultimately cut the number of express train services
stopping at Granville, Auburn and Lidcombe stations.
In July and September of 2019, Council wrote to
the government to address the fewer services but in
response, Transport and Roads ruled out any
urgent changes.

This response is unacceptable and our residents deserve
better. Ultimately, this is an issue which this Council
ﬁrmly requires its local Members of Parliament to drive
a strong advocacy agenda on.
As a Council, we have invested heavily in major projects
along the rail corridor and take pride in ensuring that
you have access to high quality infrastructure and
services each day. Clear examples of this include the
recently constructed Granville Centre and Council’s
ongoing contribution to the local area by constructing
record amounts of new footpaths, roads and
basic infrastructure.

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

I am tired of Cumberland City being ignored and
missing out on basic service improvements that can be
provided by the New South Wales State Government,
our residents deserve better services and more effective
representation. I call upon our local state members to
advocate on behalf of our community, remain present
and put the needs of this electorate above others. At a
minimum, our residents deserve that level of service.
We look forward to working with the NSW Government
to progress work on a trial of express train services.

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

إعـادة خـدمات الـقطارات الـسريعة إلـى الـغرب

التي يمكن أن تقدمها حكومة والية نيو
 حيث ان سكاننا يستحقون،ساوث ويلز
.خدمات أفضل وتمثيلاً أكثر فعالية
إنني أناشد نوابنا املحليني الدفاع عن
ووضع
 والبقاء حاضرين،مجتمعنا
 كحد.احتياجات الناخبني فوق كل اعتبار
 يستحق سكاننا هذا املستوى من،أدنى
.الخدمة
نتطلع إىل العمل مع حكومة نيو ساوث
ويلز إلحراز تقدم يف العمل على تجربة
.خدمات القطار السريع

املشاريع الكربى على طول ممر السكك
الحديدية ونفخر بضمان حصولكم على
بنية تحتية وخدمات عالية الجودة كل
، ومن األمثلة الواضحة على ذلك.يوم
مركز غرانفيل الذي تم تشييده مؤخرًا
واملساهمة املستمرة للبلدية يف املنطقة
املحلية من خالل إنشاء أعداد قياسية
من ممرات املشاة والطرق والبنية التحتية
.األساسية الجديدة

لقد سئمتُ من تجاهل مدينة كامربالند
وفقدان تحسينات الخدمة األساسية

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم
: فالرجاء االتصال بي على الرقم،فيها
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.
gov.au

،كجزء من برنامج املزيد من القطارات
 غيـّرت حكومة نيو،املزيد من الخدمات
ساوث ويلز مسارات القطارات املتاحة
.للركاب يف غرب وجنوب غرب سيدني
أدى هذا يف النهاية إىل خفض عدد
خدمات القطارات السريعة التي تتوقف
.يف محطات غرانفيل وأوبرن وليدكمب
 سبتمرب من/ يوليو وأيلول/يف تموز
 كتبت البلدية إىل الحكومة،2019 عام
ملعالجة مسألة قلة الخدمات ولكن رداً على
 استبعدت سلطة النقل والطرق أي،ذلك
.تغيريات عاجلة
هذا الرد غري مقبول وسكاننا يستحقون
 هذه قضية، يف نهاية املطاف.األفضل
تطلب هذه البلدية بشدة من أعضائها
املحليني يف الربملان أن يقودوا أجندة دعوة
.قوية بشأنها
 فقد استثمرنا بكثافة يف،بصفتنا بلدي ًة

 توقفت حكومة،منذ عدة سنوات
الوالية عن تشغيل القطارات السريعة
 هذا غري مقبول.على خط غرانفيل
البتـّة للمقيمني يف مجتمعنا اذ أدى
إىل زيادة كبرية يف أوقات السفر إىل
 دقيقة للتنقل35 املدينة بمتوسط
حيث تستغرق اآلن ما يقرب من ساعة
مع قطارات ممتلئة تنفجر من شدّة
.الزحمة

،على مدى السنوات األربع املاضية
 نيابة عن سكان،رفعنا أنا والبلدية
 الصوت عالياً يف،مدينة كامربالند
دعوة حكومة والية نيو ساوث ويلز
 ومع،إلعادة خط قطار غرانفيل السريع
 لم، على الرغم من جهود البلدية،ذلك
يكن هناك أي تحسن بالنسبة لسكاننا
الذين يواصلون النضال كل يوم من أجل
.احتياجات النقل العام
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لــبنانيات

الرئيس عون استقبل رئيس البعثة الدولية
للصليب األمحر ملناسبة انتهاء مهامه وأشاد
بدوره يف التخفيف من االزمات اللبنانية

الرئيس العماد عون مستقبال رئيس البعثة
نوه رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بـ «الدور
اإلنساني املميز الذي تقوم
به اللجنة الدولية للصليب
األمحر يف الدول اليت تشهد
اضطرابات امنية والتضحيات
اليت يقدمها العاملون فيها
الجناز مهماتهم الدقيقة».
كالم الرئيس عون جاء يف
خالل استقباله قبل ظهر
امس األول اخلميس يف قصر
بعبدا ،رئيس بعثة اللجنة
الدولية للصليب األمحر يف
مارتان
كريستوف
لبنان
ملناسبة انتهاء مهمته يف
لبنان وانتقاله لتولي رئاسة
البعثة يف سوريا ،يف حضور
رئيس الصليب األمحر اللبناني
الدكتور أنطوان الزغيب ونائبة
رئيسة البعثة بامسة طباجة.
سيمون
أن
اىل
يشار
كازابيانكا ايشليمان ستخلف

مارتان يف لبنان.
الرئيس عون
عون
الرئيس
وأشاد
ب»اجلهود اليت قام بها
السيد مارتان خالل وجوده
يف األعوام األربعة املاضية،
ال سيما يف التخفيف من
وطأة االزمات اليت مر بها
لبنان ،خصوصا على صعيد
ازمة النزوح السورية ،اىل
االزمة االقتصادية واالجتماعية
وجائحة كورونا واالنفجار
الذي وقع يف مرفأ بريوت،
حيث قدمت البعثة دعمات
فوريا لعمل فرق اإلغاثة
واملستشفيات اليت تضررت
واملراكز الصحية وغريها».
وأشاد رئيس اجلمهورية
والتعاون
ب»التنسيق
القائمني بني اللجنة الدولية
للصليب األمحر والصليب

باسيل:عندما تضربون نازحني مساملني
ذاهبني للتصويت نقول عنكم انّكم نازيّون
لفت رئيس التيار الوطين
ل يف
احلر النائب جربان باسي 
تصريح على مواقع التواصل
االجتماعي إىل انه «عندما
قلنا بعودة آمنة وكرمية
للنازحني السوريني ،قلتم
ّ
اننا عنصريون! عندما وضعنا
خطة حضارية لعودة آمنة

وكرمية للنازحني ،عارضتموها
وقلتم اننا فئويون! عندما
تضربون نازحني مساملني
ذاهبني للتصويت يف سفارة
بلدهم وتعتدون على امانهم
وكرامتهم ،نقول عنكم ّ
انكم
نازيون ،مع فرق واحد ،انها
ّ
احلقيقة».

اميل حلود :ال نريد من حامل شعار فليحكم االخوان
سوى وعد بعدم حماولة تكرار زيارته الشهرية اىل
الالذقية حبثا عن موقع يف الرتكيبة اجلديدة
صدر عن النائب السابق اميل حلود البيان اآلتي:
«لقد سعيت ،من خالل شعار «فليحكم اإلخوان» ،اىل تأمني بيئة
حاضنة للفئات اإلرهابية من الالجئني السوريني يف لبنان ،وقد
دفع لبنان وجيشه مثنا لذلك ،فسقط رهانك كالعادة .ولكن
الغريب أن من دافعت عن بقائهم يف لبنان كانوا يتوجهون اليوم
لإلدالء بأصواتهم ،يف بلد ليس بلدهم ،ومن دون أي ضغوط،
فاخرتت منعهم خوفا من النتيجة ،بل خوفا من الدميوقراطية اليت
تدعي الدفاع عنها».
وها هو رهانك ،ورهان من هو أكرب منك ،يسقط جمددا وسينشأ
قريبا أمر واقع جديد عليك أن تتكيف معه .واىل ذلك احلني،
ال نريد منك سوى الوعد بأال حتاول أن تكرر زيارتك الشهرية
اىل الالذقية حبثا عن موقع يف الرتكيبة اجلديدة .واصل الرهان
وسنواصل االحتفال بهزائمك».

األمحر اللبناني ،االمر الذي
ساهم يف تنظيم عمليات
اإلغاثة واسعاف املصابني
وغريها من املهام اليت ينفذها
املتطوعون يف الصليب األمحر
اللبناني».
ومتنى الرئيس عون للسيد
مارتان التوفيق يف مهامه
اجلديدة والنجاح خلليفته اليت
ستصل اىل بريوت قريبا.
مارتان
بدوره ،شكر مارتان الرئيس
عون على التعاون الذي
لقيه خالل وجوده يف لبنان
مع املسؤولني واملؤسسات
واإلدارات الرمسية والصليب
ورئيسه
اللبناني
األمحر
الدكتور الزغيب وامينه العام
جورج كتانة ،متمنيا ان
«يتجاوز لبنان الصعوبات
اليت مير بها».
لرئيس
مارتان
وقدم
اجلمهورية درع الصليب األمحر
الدولي ،فيما قدم له الرئيس
عون شعار رئاسة اجلمهورية
عربون تقدير وامتنان.

عكر جالت على عدد من ألوية وأفواج اجليش يف صيدا والزهراني وشددت على
دورهم يف التصدي ألي إعتداءات ومنع التهريب وضبط األمن يف حميط املخيمات
قامت نائب رئيس جملس
الوزراء ووزيرة الدفاع واخلارجية
واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال زينة عكر ،جبولة تفقدية
على عدد من ألوية وأفواج
اجليش اللبناني يف اجلنوب ال
سيما يف صيدا والزهراني.
واستهلت الزيارة من قيادة
منطقة اجلنوب يف صيدا ،حيث
أقيمت للوزيرة عكر مراسم
إستقبال وتشريفات عسكرية
عزفت خالهلا املوسيقى وجرى
إستعراض وحدات من اجليش،
ووضعت إكليال من الزهر على
نصب الشهداء.
كما زارت لواء املشاة األول
وفوج التدخل الثاني وفرع
خمابرات اجليش يف اجلنوب
واستمعت اىل شرح مفصل حول
التدريبات العسكرية واملهمات
وكيفية تنفيذها ،حفاظا على
األمن واإلستقرار .كما استمعت
منهم اىل مطالبهم.
وزارت عكر غرف العمليات
وحضرت مناورات وتدريبات
عسكرية تؤكد مدى جهوزية
اجليش اللبناني يف التصدي
ألي إعتداءات على لبنان.
والقت عكر كلمات أكدت فيها
«بذل كل اجلهود للحفاظ على
املستوى املعيشي املطلوب
لعناصر اجليش ،إضافة اىل
يف
والطبابة
اإلستشفاء
اإلقتصادية
الظروف
ظل
واملعيشية الصعبة» ،وأملت
يف أن «يساهم هذا األمر برفع
املعنويات ويساعد على ختطي
الصعوبات» .كما دعتهم اىل
«مواصلة جهودهم ألنهم صمام
األمان ورمز الثبات واإللتزام
من أجل محاية لبنان وإستقراره
األمين».
وشددت على «دور اجليش يف
التصدي ألي إعتداءات على
احلدود اجلنوبية ومنع التهريب
وتسلل األشخاص ،وضبط األمن
يف حميط املخيمات الفلسطينية»،
منوهة بـ «اجلهوزية العالية
اليت يتمتع بها ضباط ورتباء

«الكتائب»  :االعتداء حماولة فاشلة البعادنا عن عاصمة الشمال
صدر عن إقليم طرابلس يف
حزب الكتائب اللبنانية البيان
التالي:
إستهدف جمهولون مساء اليوم
(امس االول) ،إقليم طرابلس
الكتائيب يف شارع املطران،
بثالث قنابل مولوتوف  ،ما ادى
اىل اندالع النريان فيه ،وقد
هرع الدفاع املدني اىل املكان
المخاده .يأتي هذا االعتداء
يف حماولة مكشوفة من جهات
هدفها زعزعة االستقرار يف

الكتائب

عن

البالد ،وإبعاد
عاصمة الشمال .
إن حزب الكتائب إذ يرفض هذا
العمل اجلبان واملدان واملشبوه،
يؤكد على بقائه يف قلب
طرابلس اىل جانب مجيع الرفاق
الكتائبيني من اهل املدينة،
الذين يزدادون يوما بعد يوم.
اخريًا ،يطالب حزب الكتائب
االجهزة االمنية ،باالسراع يف
كشف احملرضني واملنفذين،
وانزال اشد العقاب بهم

حسني دان االعتداء على الناخبني السوريني :على القوى االمنية
دان رئيس «احلركة الشعبية اللبنانية» النائب مصطفى حسني
يف بيان «االعتداء على الناخبني السوريني الذين يتوجهون
لالدالء باصواتهم ،وسأل :بأي منطق حقوق انسان ميكن تربير
ما حصل؟».
واعترب أن «من شب على شيء شاب عليه ،وها هم ابناء
امليليشيات والقتل والتنكيل يفجرون احقادهم مرة جديدة،
بأبشع صورة تسيء اىل لبنان وشعبه قبل أي شيء».
وناشد حسني اجليش والقوى االمنية واالجهزة القضائية
«التحرك الفوري للجم اي حادث وحماسبة املرتكبني ،وتوجه اىل
السياسيني الرافضني لالنتخابات السورية بالسؤال :هل كان
خياركم داعش او النصرة؟».

الوزيرة عكر خالل الجولة
وعناصر اجليش لتوفري احلماية
والتسهيالت للمواطنني».
كما دانت «ما تتعرض له
فلسطني احملتلة يف غزة
والقدس من اإلعتداءات العنيفة
من قبل العدو اإلسرائيلي،
وحيت أرواح الشهداء الذين
سقطوا دفاعا عن لبنان».
وقامت عكر أيضا جبولة يف
حميط خميم عني احللوة واملية

ومية وأطلعت على املراكز
العسكرية اليت تعمل على أمن
ومحاية هذه املخيمات.
وتسلمت هدايا تذكارية من
قادة األفواج واأللوية واملراكز
اليت زارتها ،كما قدمت هلم
مشعة عليها شعار اجليش،
آملة أن «تضيء أيامهم وتنري
دروبهم» .ثم دونت كلمات يف
السجل الذهيب.

جتمع العلماء استنكر االعتداء على سوريني
كانوا ذاهبني لالدالء بأصواتهم

علق «جتمع العلماء املسلمني»،
يف بيان ،تعليقا على «األحداث
اليت حصلت مع النازحني
السوريني يف طريقهم ملمارسة
حقهم يف االنتخابات الرئاسية
السورية» ،وقال« :بقينا ليومني
وما زلنا نشهد استنكارات
ملا قيل أنه تعرض للعالقات
اللبنانية  -اخلليجية لوزير
اخلارجية السابق شربل وهبه،
وتعامى اجلميع عن تناول الطرف
اآلخر للكرامة اللبنانية بالتعرض
ملقام رئاسة اجلمهورية ،وحجت
أقطاب سياسية دارة السفري
السعودي لتقديم فروض الوالء
والطاعة واالعتذار عما بدر من
وزير خارجيتنا ،فإذا بنا نشهد
اليوم قطاع الطريق املنتمني
اىل «القوات اللبنانية» يعتدون
بالضرب على مواطنني كانوا
متوجهني إىل سفارة سوريا
لإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات
الرئاسية ،وقاموا وبصورة بشعة
بضرب مدنيني عزل وتكسري
سياراتهم ،يف حني حاولت
بعض اجلهات السياسية أن تربر
هذا العمل األرعن ،باعتبار أن
مشاعرهم أثارها من رفع صور
الرئيس الدكتور بشار األسد
يف مناطقهم يف عذر هو أقبح
من ذنب ،ما جيعلنا نتساءل عن
موقف من استنكر باألمس ما
وصف بأنه إساءة اىل العالقات
اللبنانية  -اخلليجية ،مما حصل
اليوم من إساءة اىل لعالقات
اللبنانية  -السورية ،واليت هي
حبكم الدستور عالقات مميزة
حتكمها اتفاقات واضحة ،وهل
يتقاطر هؤالء إىل السفارة
السورية لالعتذار عما بدر من
بعض اللبنانيني من إساءة اىل
هذه العالقة».
ولفت اىل أن «االعتداء طاول
أيضا سيارات كانت متجهة
إىل اجلنوب من اجل التضامن
مع الشعب الفلسطيين يف
احلرب املدمرة اليت يشنها عليه
العدو الصهيوني مما أدى إىل
دخول بعض املشاركني إىل
املستشفيات بسبب الضرب
املربح لعناصر «القوات اللبنانية»
هلم ،ما يذكرنا حبواجزهم على

الطريق نفسه ،اذ كانت حواجز
املوت تقطع الطريق على
اللبنانيني بالتعاون مع العدو
الصهيوني وخدمة له وكأنهم
يعلنون استعدادهم لالستمرار
يف هذا املشروع ضمن حمور
الشر الصهيوأمريكي الرجعي
العربي».
واستنكر التجمع «االعتداء على
املواطنني السوريني الذين
كانوا يريدون الذهاب لإلدالء
بأصواتهم يف السفارة السورية،
ونعتربه تدخال يف هذه االنتخابات
من أجل تعطيلها خدمة للقرار
األمريكي الذي عرب عن رفض
إجرائها يف هذا الوقت».
كما واستنكر «أشد االستنكار
االعتداء على مواطنني لبنانيني
أثناء توجههم إىل اجلنوب من
أجل املشاركة يف التضامن مع
الشعب الفلسطيين يف احلرب
اليت يشنها العدو الصهيوني
العمل
هذا
ونعترب
عليه،
مناصرة للعدو الصهيوني على
الشعب الفلسطيين ،ما يؤكد
خيانة هؤالء للقضايا احملقة
وارمتاءهم يف حضن املشروع
الصهيوأمريكي».
وطالب األجهزة األمنية ب «كشف
هوية املعتدين على القافلتني،
مقدمة للتحقيق معهم والتوصل
إىل اجلهات اليت حركتهم،
وتقديم اجلميع إىل القضاء
كي ينالوا جزاءهم العادل كما
تقتضيه القوانني».
وطالب ايضا وزيرة اخلارجية
بالوكالة زينة عكر «تقديم االعتذار
الرمسي اىل السفارة السورية عن
االعتداءات اليت طاولت مواطنني
سوريني ،وتأكيد عمق العالقات
املميزة بني لبنان وسوريا واطالع
على
السوريني
املسؤولني
اإلجراءات القانونية اليت اختذتها
احلكومة يف هذا الصدد».
واكد «للدولة السورية ،رئيسا
وحكومة وشعبا ،حرصنا على
أفضل العالقات بني شعبينا،
ألننا نعترب إننا شعب واحد يف
دولتني ،ولن يستطيع من باعوا
أنفسهم للشيطان األمريكي
والصهيوني أن يسيئوا إىل هذه
العالقات مهما فعلوا».
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :تشكيل احلكومة هو املدخل احلصري ديل كول :أناشد األطراف ممارسة أقصى القوات :على كل نازح اقرتع للنظام السوري
خلطة احلل واإلنقاذ وجمريات فلسطني حسمت أن ردع درجات ضبط النفس ومواصلة التنسيق الوثيق أن يكمل طريقه من السفارة يف احلازمية
مع اليونيفيل للحد من التوتر ومنع التصعيد
إىل مناطق النظام يف سوريا
العدوان ممكن وأن االحتالل ليس قدرا
عقدت «كتلة الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أالعضاء،
استهلته
بيانا
واصدرت
باالشارة اىل ان «القدس
حمور الصراع يف املنطقة
وهي خمتصر اهلوية والقضية
والنصر
واحللم
والوعي
والقوة
والوحدة
واألمن
والتحرر والكرامة .وعندما
خيفق الدم يف القدس تسري
الروح يف كامل اجلسد ،ليس
من البحر إىل النهر فحسب،
بل من القطب إىل القطب
وأبعد مدى .جمريات فلسطني
حسمت
الفائت
األسبوع
أن ردع العدوان ممكن
وأن االحتالل ليس قدرا،
وأن صالبة احلق أقوى من
ترسانات الباطل .وجزمت بأن
شعبنا املقدسي والفلسطيين
بأجياله كافة ،حمصن ضد
فقدان الذاكرة وحماط مبناعة
جمتمعية عميقة ،ال خترقها
استعراضات عدوانية ضد
أبراج وأبنية هندستها إرادة
فلسطينيني شرفاء ميكنهم أن
يستعيضوا عنها ببدائل يف
ظل مناخات من العز والتحرر
وتكريس اهلوية يف مضمار
التمدن والتطوير احلضاري».
ورأت أن «ما جيري اليوم يف
فلسطني ليس جمرد اشتباك
أو نزاع ميداني أو سياسي ،بل
هو صراع وجود حضاري بني
حق يتصدى لعدوان وإنسانية
تقاوم عنصرية وعدل يدفع
إرهابا وجرمية ،ومهما طال
الصراع ،فلن ينهيه إال وضع
الشيء يف موضعه حقا وعدال
وإنسانية ،وهذا ما يصر
الشعب الفلسطيين املقاوم
على تكريسه عرب معادالت
انتصارات مرتاكمة تصنعها
وتصوغها إرادة عمالقة لدى
أبنائه الشجعان ،تكشف خزي
وتفاهة أنظمة يف املنطقة
اصطنعت لتقتات على ظلم
شعوبها وإفساد جمتمعاتها
املبتذل
التورط
وعلى
والتضييع
التفريط
يف
لقضاياها».
وقالت« :إننا يف كتلة الوفاء
للمقاومة نقبل يد كل جماهد
يف فلسطني ضغطت على
زناد بندقية أو مدفع أو
صاروخ لتثبيت حق الشعب
الفلسطيين يف وطنه ،أو لردع
ودفع العدوان واالستيطان
الصهيونيني عن القدس

وفلسطني .وجندد تضامننا مع
فصائل املقاومة الفلسطينية
ومع شعبها الشجاع واملضحي
والصامد ،ونوجه حتية إكبار
واعتزاز لوقفة رجال فلسطني
ونسائها وشبابها وأطفاهلا
ونشد على أيديهم يف مواجهة
الصهاينة الغزاة إرهابيي
العصر ومرتكيب اجلرائم ضد
البشرية والعدالة واحلقوق».
«إرادة
أن
وأكدت
احملقة
الفلسطينيني
وتضحياتهم اجلسيمة هي اليت
تضفي القوة واملشروعية
على موقفهم وقرارهم ،وأن
كل دعم وتأييد يتلقونه
ضد أعدائهم ،هو احنياز
لقضية فلسطني وانتصار
هلا ولشعبها ،فيما كل خذالن
أو طعن مبصداقية حقهم
ومشروعية مقاومتهم هو
اصطفاف رخيص مع أعدائهم
أيا تكن الذريعة أو االدعاء.
وإننا واثقون بأن ما راكمه
الفلسطينيون
املقاومون
من انتصارات يف خمتلف
االجتاهات خالل هذه اجلولة
واملواجهة
القتال
من
الغزاة،
الصهاينة
ضد
سيؤسس ملرحلة واعدة من
اإلجنازات امليدانية والتعبوية
والسياسية واالسرتاتيجية،
تعود باخلري الوافر على كل
شعب فلسطني وشعوب
املنطقة كافة».
ودعت الكتلة «الفاعليات
التحررية الناشطة ،الثقافية
واإلعالمية واجملتمعية على
امتداد بالدنا والعامل ،إىل
تفعيل حركة التواصل يف ما
بينها على قاعدة االحتضان
لقضية فلسطني واالنتصار
حلق شعبها يف حترير أرضه
وتقرير مصريه ،ومنح األولوية
لدعم اخليار املقاوم الذي
يراهن عليه لتحقيق األهداف
تتناسب
اليت
املشروعة
مع تضحيات وصمود أبناء
فلسطني األباة والربرة».
كما أكدت «وجوب أن يبذل
اجلميع جهودهم لتشكيل
احلكومة اللبنانية اليت تعترب
املدخل الضروري واحلصري
لوضع خطة احلل واإلنقاذ
ومواجهة املشاكل والصعوبات
االقتصادية واالجتماعية اليت
يعاني منها الشعب اللبناني،
االهتمام
تستلزم
واليت
باملصلحة العامة كأولوية
وعدم التوقف عند احلسابات
اخلاصة والضيقة».

وهاب جلعجع :قطع الطرق
واإلعتداء على الناس خط أمحر

ي الوزير السابق وئام وها 
ب
توجه رئيس حزب التوحيد العرب 
إىل رئيس حزب القوات مسري جعجع ،قائال« :أقول لك مبحبة
ق واإلعتداء على الناس خط أمحر
ال تلعب بالنار  .قطع الطر 
ومثنه كبري  .وأنت تعرف جيدًا مثن األخطاء القاتلة .مبحبة أقول
لك ما حدا عقل وندم».

دي كول
بعثة
رئيس
عن
صدر
«اليونيفيل» وقائدها العام
اللواء ستيفانو ديل كول
البيان اآلتي« :يف األيام
األخرية ،وقعت عدة حوادث
خطرية عرب اخلط األزرق ،من
بينها حوادث إطالق صواريخ
من جنوب لبنان على إسرائيل،
مما أدى إىل اطالق نريان
مدفعية كرد فعل من جانب
اجليش اإلسرائيلي داخل
منطقة عمليات اليونيفيل.
وبينما شهدنا  15عاما من
االستقرار النسيب ،تظهر هذه
احلوادث أننا ال نستطيع أن
نأخذ هذا كأمر مسلم به.
استخدمت اليونيفيل مجيع
احلوادث
الحتواء
آلياتها
ومنع املزيد من التصعيد،
وقد استجابت األطراف حتى
اآلن لنداءاتي بضبط النفس،
وساعد ذلك اليونيفيل على

التدخل على األرض من خالل
قنوات االرتباط اخلاصة بنا،
يف كل مرة واجهنا فيها
حتديات يف منطقة عملياتنا
يف جنوب لبنان.
صمد وقف األعمال العدائية
إىل حد كبري ،على الرغم
من التقلبات اإلقليمية ،وقد
خدم ذلك مجيع األطراف
بشكل جيد .حنن ،اليونيفيل
واألطراف ،ال ميكننا على
االطالق السماح بأي أعمال
من شأنها أن تعرض ذلك
للخطر.
ممارسة
األطراف
أناشد
أقصى درجات ضبط النفس
ومواصلة التنسيق الوثيق
مع اليونيفيل للحد من التوتر
وجتنب
التصعيد،
ومنع
اختاذ إجراءات أحادية اجلانب
يف هذه الفرتة احلساسة
للغاية».

عودة التوتر ألوتوسرتاد يسوع امللك وسقوط
جرحى نتيجة رشق شبان لباصات سورية باحلجارة

ّ
التوتر واإلشكاالت منذ
عاد
بعض الوقت ،على املسلك
ألوتوسرتاد يسوع
الغربي
حمتجني من شبان
امللك ،بني
ّ
املنطقة ّ
سورية.
وركاب باصات
ّ

وأدى رشق الشبان للباصات
ّ
باحلجارة ،إىل سقوط عدد من
اجلرحى وتكسري زجاجها .وتعمل
وحدات مناجليش اللبناني على
الفصل بني الفريقني.

كورونيات

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  394إصابة جديدة ،امس
االول اخلميس ،رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل
 ، 537437كما مت تسجيل 7حاالت وفاة.

صدر عن الدائرة اإلعالمية
يف حزب «القوات اللبنانية»،
البيان اآلتي« :على أثر
األحداث اليت شهدتها بعض
املناطق اللبنانية اليوم بفعل
املقصودة
االستفزازات
للنازحني املؤيدين للنظام
بعض
تعالت
السوري،
األصوات املنتقدة حلزب
القوات اللبنانية واملتباكية
النازحني
أطالل
على
السوريني ،وكي ال يقع ولو
جزء صغري من الرأي العام
حتت تأثري هذه األصوات
الدائرة
يهم
املضللة،
اإلعالمية ان توضح اآلتي:
 أوال :إن القوات اللبنانيةكانت أول من طالب لبنان
الرمسي بتحمل مسؤولياته
اإلنسانية لدى اندالع الثورة
السورية جتاه نساء وشيوخ
ورجال وأطفال نزحوا قسرا
من حتت نري اضطهاد نظام
األسد ،وهربوا من نريان
العمليات العسكرية اليت عمت
املناطق السورية .وبالتالي،
ال يعرين أحد القوات يف
هذه املسألة أو أي مسألة
القوات
ومطالبة
أخرى،
كانت مشروطة دائما بتنظيم
مدروس إلقامة العائالت
املضطهدة وليس عشوائيا
كما حصل عن سابق تصور
وتصميم ،وذلك تسهيال
لعودتهم ومنعا لتغلغلهم يف
األحياء السكنية.
 ثانيا :انربى بعض قيادييالتيار الوطين احلر مدعني
بينما
النازحني،
بإعادة
حبسب زعمهم القوات حالت
دون ذلك ،وهلؤالء نقول
إنه يف عام  2011مع اندالع
الثورة السورية وما بعده يف
السنوات اليت تلت كان التيار
الوطين احلر ممثال يف احلكومة
ب 10وزراء لوحده ومن دون
حلفائه ،يف حكومة من لون
واحد ،وبالتالي هو يتحمل
جزءا كبريا من املسؤولية،
والقوات كانت خارج احلكومة،
ووجهة نظرها معروفة جلهة
ضرورة تنظيم هذا امللف عرب
إنشاء خميمات على احلدود
ترعى هذه املسألة ،وهو
ما مت رفضه واإلصرار على
عشوائية دخوهلم لالعتبارات
السياسية املعروفة لدى حمور
 8آذار.
ومنذ عام  ،2016أصبح للتيار
الوطين احلر رئيسا للجمهورية
وأكثرية وزارية ونيابية فماذا
فعلوا إلعادة النازحني غري
املزايدات الكالمية العتبارات
الشكل،
يف
شعبوية
وسياسية يف املضمون،
بغية تغطية قرار إبقائهم يف
لبنان ،ترمجة لقرار النظام
السوري وتوجهاته برفض
عودة النازحني.
ومع توقف العمليات العسكرية

الكربى يف سوريا ،طالبت
القوات اللبنانية وسعت إىل
إعادة النازحني اىل بالدهم،
لكنها كانت تسعى حيث ميكن
للسعي أن يؤدي اىل نتيجة،
على غرار الطلب من اجملتمع
الدولي عموما والسلطات
الروسية خصوصا إقامة منطقة
عازلة على احلدود اللبنانية -
السورية من اجلهة السورية،
بينما جل هدف التيار احلر من
هذه القضية كان حتقيق غاية
بشار األسد يف إعادة تعوميه
سياسيا ،يف الوقت الذي
يعرف فيه القاصي والداني
أنه ضد عودة النازحني
ألسباب دميوغرافية ،ولو كان
مع إعادتهم ملاذا ال يفتح
احلدود الستقباهلم؟ وملاذا
ال يبدأ بإعادة كل من اقرتع
له يف السفارة السورية؟
ويف األحوال كافة ،ملاذا ال
يتخذ التيار الوطين احلر قرار
إعادتهم طاملا أن لديهم
ثالثية الرئاسة األوىل وحكومة
تصريف األعمال اليت هي من
لون واحد وأكثرية نيابية؟
واإلجابة بكل بساطة ألنهم
كذابون ومنافقون.
 ثالثا :أما جلهة أحداثاليوم ،فإن الالجئ تعريفا
الدولي
القانون
حبسب
خيسر صفة الالجئ عندما ال
يعد خياف من سلطة موطنه
األصلي ،وبالتالي على كل
نازح اقرتع للنظام السوري
أن يكمل طريقه من السفارة
يف احلازمية إىل مناطق النظام
يف سوريا ال أن يعود أدراجه
من حيث أتى للتصويت هلذا
النظام.
وإذا قفزنا فوق هذا التعريف
فمن غري املقبول أساسا أن
يتذرع بعض مجاعة األسد يف
لبنان باالنتخاب يف السفارة
من أجل القيام بعراضات
مقصودة ،ختللها رفع أعالم
وصور وهتافات وأناشيد يف
عمق املناطق اللبنانية عمدا،
مما استفز أكثرية اللبنانيني
املساملني واآلمنني وأدى إىل
بعض اإلشكاالت اليت عمل
اجليش وقوى االمن الداخلي
على تطويقها بسرعة.
 رابعا :إذا كانت ذاكرةبعضهم ختونه ،أو حتى
أخالقه ،فنحرص على تذكريه
بأن نظام األسد مل يرتك
بيتا يف لبنان إال ودمره،
ومل يرتك منطقة إال ونكل
فيها ،ومل يرتك عائلة إال
وأبكاها ،وحتى اللحظة ما زال
هناك املئات من اللبنانيني،
جمهولي املصري ،يف أقبية
هذا النظام ،ويف األمس
القريب قام بتفجري مسجدي
وأرسل
والسالم
التقوى
ميشال مساحة مع عشرات
املتفجرات
من
الكيلوات
لتفجريها يف لبنان ،فإن
ننسى لن ننسى».
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لـبنانيات

جلنة املال اطلعت على عمل اللجنة الفرعية جنبالط :لرفع الدعم عن البنزين
املفيت قبالن :نطالب السلطة
«للكابيتال كونرتول» ّ
وحتذر من مسودات تستهدف وإعادة النظر بالسلة الغذائية
بضرورة محاية مشروع الدولة
واعتماد البطاقة التموينية
القانون وضرب احملاولة اجل ّدية بتحويله واقعاً
وضمان السلم والضرب بيد من حديد

لـجنة املال واملوازنة خالل اجتماعها

عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان
لإلطالع على عمل اللجنة الفرعية
ّ
املكلفة درس اقرتاح القانون
املعروف «بالكابيتال كونرتول»
وهو القانون الرامي اىل وضع
ضوابط استثنائية وموقتة على
التحاويل املصرفية ،يف حضور
وزير املال يف حكومة تصريف
األعمال غازي وزني ،والنواب:
نقوال حناس ،فؤاد خمزومي،
سامي فتفت،سليم عون ،فريد
بستاني ،ايوب محيد ،االن
عون ،إدي ابي اللمع ،علي
فياض ،طارق املرعيب ،مجيل
السيد ،سليم سعادة ،غازي
زعيرت ،علي درويش ،حكمت
ديب ،حسن فضل اهلل ،عدنان
طرابلسي ،جهاد الصمد ،حممد
احلجار ،ياسني جابر.
كما حضر ممثل وزارة العدل
القاضي جهاد اهلاشم.
وقد جرى شرح كامل للمشروع
مر
واملراحل العديدة اليت
ّ
بها ،وصو ً
ال اىل اليوم ،ومن
بينها ،األخذ مبالحظات صندوق
النقد الدولي بنسبة ،%80
وضبط التحاويل للخارج مع
من
للسحوبات
استثناءات
النفقات التعليمية والقروض
التعليمية وامور هلا عالقة
بالرسوم والضرائب وبطاقات
ائتمان ،وانشاء مركزية حتاويل
تقوم بتلقي طلبات وشكاوى
املودعني يف حال عدم جتاوب
املصارف مع طلبات التحويل
املستوفاة للشروط الواردة
يف القانون واليت يتقدموا بها،
من دون اقفال باب املراجعات
القضائية.
وقد حتدد سقف العشرين مليون
للسحوبات باللرية اللبنانية ،و10

مليون لرية بالدوالر على اسعار
السوق الرائجة وفق املنصة
اجلديدة اليت اطلق عليها القانون
تسمية منصة التبادل احلر.
وقد جرى شرح ملسألة العقوبات
يف حال مل يتم تنفيذ مسألة
السحوبات والتحاويل ،او احرتام
مندرجات القانون اليت تساوي
بني كل املودعني ،واعتبار كل
ما يتم اعادته اىل لبنان وهو
ناتج عن حتويالت ما بعد 17
تشرين االول  ،2019ال يعترب
 fresh moneyوال تسري عليه
حرية احلركة اليت تسري على
االموال اجلديدة األخرى ،وهو
للمساواة بني من متكن من
التحويل ومن مل يستطع.
وقد حصل نقاش بني النواب
حول هذه النقاط وسيتم
تطويرها يف جلسة تعقد االسبوع
املقبل.
وقد اعد رئيس اللجنة تقريرًا
كام ًال يشرح مضمون القانون
مر بها
و كل املراحل اليت ّ
والتشريعات اليت استند اليها،
اضافة اىل املراسالت اليت متت
مع جلنة الرقابة على املصارف
ووزارة
املصارف
ومجعية
املال ووزارة العدل وصندوق
النقد الدولي وسائر اهليئات
واجلمعيات اليت تلقت اللجنة
مالحظاتها.
وقد ّ
حذرت اللجنة من بعض
املسودات اليت يتم تسريبها يف
االعالم وعلى شبكات التواصل
االجتماعي واليت ال جيب البناء
عليها ألنها غري صادرة عن
اللجنة و/أو غري نهائية مبضمونها
يتعرض للتشويه بكثري
الذي
ّ
من األحيان ،الستهداف القانون
واحملاولة اجلدية بتحويله واقعًا
تشريعيًا.

وزير الصحة :تبلغت خالل اجتماعي حباكم
مصرف لبنان أن ال رفع للدعم عن الدواء

اعترب وزير الصحة يف حكومة
تصريف االعمال محد حسن ،يف
حديث تلفزيوني ،ان «وزارة
الصحة العامة هي من تعلم كمية
النقص يف االدوية باالسواق،
وحنن نعمل على تأمني االدوية
اليت من املمكن ان تكون موجودة
يف خمازن املستوردين» ،مبينًا
ان «نتيجة اجتماعه حباكممصرف
لبنانرياض سالمة تتلخص بأن
ال رفع للدعم عن الدواء ،وان
أخبار كورونا مطمئنة واجيابية
ولكن جيب ان نلتزم ما أمكن
وأن نكون حذرين مع جميء

املغرتبني».
ولفت اىل انه «هناك تفاوت يف
االرقام املعروضة بني املقدمة
لدي من قبل نقابة مستوردي
االدوية وتلك املقدمة ملصرف
لبنان « ،مبينًا انه «اتفقنا مع
حاكم مصرف لبنان على ان
وزارة الصحة هي اليت ستحدد
االولوية واالفضل ان ال نذهب
اىل موافقات مسبقة ولكن
اختذ هذا االجراء لضبط اخللل،
وحنن سنكشف على كل األدوية
املوجودة يف املستودعات خالل
 24ساعة».

أكد رئيس احلزب التقدمي
ي النائب السابق 
اإلشرتاك 
وليد جنبالط أن «غياب
احلكومة وعدم الوصول اىل
معاجلات جدية هي اليت تتحمل
املسؤولية لكن هذهاألزمة هي
نتيجة عقود من «اإلزدهار»
من أيام رئيس الوزراء الراحل
ي اىل بدايات 
رفيق احلرير 
سعد احلريري نتيجة اإلقتصاد
احلر والفساد وعدم اإلهتمام
باإلقتصاد اإلنتاجي ،وقبل أن
يتكلمرئيس اجلمهورية العماد
ن كنا نركز على
ميشال عو 
أهمية اإلقتصاد املنتج ومحاية
الزراعة والصناعة واقتصاد
اخلدمات والفنادق والبنوك غري
كاف».
ولفت يف تصريح تلفزيوني اىل
أنه «ان انتظرنا احلوار األمريكي
اإليراني واحلل الفلسطيين
ومطالب روسيا ومسار أمريكا
سنتيقن أن ال أحد يفكر فينا،
بل أتى الفرنسي وقال أننا ال
ميكن أن نكمل إن مل نشكل
حكومة ،ورسالة الرئيس عون
تضييع للوقت ،واملطلوب
تشكيل حكومة ووضع برنامج
واضح يبدأ من خطة للكهرباء قد
جيعلنا على املسار الصحيح».
وأكد أن «حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة نبه أكثر من
مرة برفع الدعم وليست املرة
األوىل ،وآخر إنذار نبه له أننا
يف نهاية أيار لن نستطيع
السري بالدعم ،وأقرتح مللف
ن بعد
رفع الدعم عن البنزي 
إحصاء السيارات والباصات
العمومية حيث يبقى مدعوما،
إعادة النظر بالسلة الغذائية
لألمور
وختفيضها
جذريا
األساسية ،واعتماد البطاقة
التموينية ،ألننا بهذا الدعم
ندعم كبار التجار على حساب
املواطن ،هناك  800ألف عيلة
حباجة ،نقيم هلا بطاقة متويلية
ونفضل ب 150دوالر ،وإزالة
الدعم عن الكماليات».
وشدد جنبالط على أنه «جيب
القيام بتشريع جدي يف جملس
النواب إللغاء الوكاالت احلصرية
حول الدواء ،وندعو إللغاء بند
اإلقتصاد احلر ومل يعد لبنان
القديم موجود».
وأعلن أنه «أريد من نواب كتلة
اللقاء الدميقراطي اخلروج من
أي سجال داخلي حول رسالة
رئيس اجلمهورية فبالبالد على
مشارف أزمة إجتماعية ستتفاقم

وهذا هروب إىل األمام وحنن
«لسنا مع اإلثنني».
وتابع« :لن أتعاطى مبوضوع
رسالة الرئيس عون وحبيثياتها
َ
فلنتعاط مبوضوع الكهرباء
والبطاقة التموينية والبنزين
والوكاالت احلصرية ،والرئيس
عون
باق آلخر عهده ورئيس
ٍ
الوزراء موجود أال ميكنك يا سعد
احلريري القيام بتضحية؟».
وأضاف جنبالط« :جيب تشكيل
حكومة حملاورة البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي ولكن
على ماذا حنن خمتلفون؟ على
وزارتي العدل والداخلية؟
اجلميع يتمرتس خلف طائفته
ويزايد علينا وعلى احلريري أن
يقوم بتضحية فهل التسوية
عيب؟».
وأكد جنبالط يف حديثه أنه «ال
أطلب من احلريري ال أن يرحل
وال أن يبقى وقلت لعون عندما
زرته ان احلريري ال يزال ميثل
السنة وطرحت عليه حكومة
من  24وزيرا من دون ثلث
معطل ُ
فاتهمت برتكيب منظومة
سياسية مع حزب اهلل» ،وأعلن
«اجلو السعودي ال يريد
أن
ّ
حاليًا سعد احلريري ولكن هل
ّ
نعلق مصري لبنان من اجل
هذه العالقة بني احلريري
والسعودية؟».
وتابع« :فلنخفف األخطاء لتعود
السعودية اىل دعم املؤسسات
اللبنانية والروس قالوا حبكومة
جامعة وكانوا مستائني من
رئيس التيار الوطين احلر
جربان باسيل فالتسوية ليست
خطأ من أجل الشعب وليس
هناك مناخ يف السعودية من
أجل احلريري فهل ّ
نعلق البلد؟
وال بديل اال بتشكيل حكومة»،
وأكمل« :السعوديون غري
راغبني لإللتفات إىل حكومة
برئاسة احلريري ومن املمكن
أن يرضوا يف ما بعد لكن
املهم تشكيل احلكومة».
وأكد رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي أن «االنتخابات
ستحصل مبوعدها وفق النظام
الشخصيات
إلنتاج
نفسه
نفسها وأنا جمرب على السري
بالقانون ألن ال قوة لدي
لتغيريه ورئيس جملس النواب
نبيه بري يريد لبنان دائرة
واحدة لكن املسيحيني ال
يريدونه بل يريدون القانون
احلالي» ،مشددا على أنه «لن
ياتي احلل من اخلارج».

لقاء األحزاب استنكر اإلعتداءات على سوريني
ولبنانيني وأكد التضامن مع فلسطني احملتلة

استنكر لقاء االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية،
«االعتداءات اليت طاولت نازحني سوريني ،كما وشجب االعتداءات
اليت طاولت حافالت لبنانية تقل جمموعات من القوى الناصرية من
طرابلس والشمال ،كانت متوجهة إىل جنوب لبنان للمشاركة يف
اللقاء التضامين مع انتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيين ،الذي
أقامه لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية يف بلدة مارون
الراس».
وطالب اللقاء األجهزة األمنية والقضائية بفتح حتقيق فوري يف
احلادثة وحتويل املعتدين إىل القضاء املختص.

أصدر املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن بيانا ،رأى
فيه أن «ما جرى اليوم من اعتداء
صارخ على األخوة السوريني
الذين كانوا يشاركون عملية
بالدهم السياسية ،هو أسوأ
أنواع العنصرية وأفظع أشكال
اإلرهاب املنظم الذي كشف
جمددا تاريخ فريق سياسي ملطخ
بدم املذابح الشهرية ،وخباصة
جمزرة صربا وشاتيال ،فضال عن
لعبة املتاريس اليت حولت خطوط
النار إىل مقابر مجاعية ،إضافة
إىل حاجز املدفون الشهري
وذاكرة نهر الكلب بكل ما حتفل
به من قتل وإبادة وفظاعات
ومذابح ،هي األسواء بتاريخ
جرائم احلرب األهلية ،وهو ما
حذرنا منه تكرارا حني نزل هذا
الفريق إىل طرق انتشاره متنكرا
بإسم الثورة واجلوع واحلركات

اإلحتجاجية ،خبلفية لعب دور
خترييب وألهداف كانت وما
زالت وصمة عار على فريق
ما زال يطبل بشعارات احلرية
اليت رفعها عام  1982زمن
الغزو الشهري وما بعده ،واليت
عرب فيها عن أسوأ أساليب
التنكر ملصاحل لبنان وشعبه
وسيادته».
وتابع البيان« :لذلك نطالب
األمنية
واألجهزة
السلطة
بضرورة محاية مشروع الدولة
وضمان السلم واألمن األهلي
والضرب بيد من حديد ،ألن
مثل هذه العصابات ال جيوز أن
تتمكن من طرق لبنان وشوارعه
وهياكل دولته ،ألن ذاكرة ومنط
وأهداف وطموح هذا الفريق
يشكل كارثة وطنية على لبنان
ودولته وسلمه األهلي وعيشه
املشرتك».

اللجنة املركزية لإلعالم يف التيار:

كانت القوات على رأس الرافضني
خلطط عودة النازحني

اصدرت اللجنة املركزية لإلعالم
يف التيار الوطين احلر البيان
التالي:
اول من
مجيع الناس يعرفون ّ
ان ّ
تصدى ملوضوع دخول النازحني
ّ
السوريني اىل لبنان يف العام
 2011عندما كان عددهم ال يزال
 3000نازح ،كان التيار الوطين
احلر والوزير جربان باسيل وقد
رفض وحيدًا ،وبكل جرأة،
عملية دخوهلم العشوائية اىل
املناطق وعملية متركزهم يف
خميمات تكون مؤقتة فتصبح
دائمة ،على غرار ما طالبت به
قوى اخرى وعلى رأسها القوات
اللبنانية.
وبقي الوزير باسيل حام ًال
هذا امللف وطارحًا له يف كل
سبب
املنتديات الدولية مما
ّ
له مشاكل وخالفات عديدة
مع الدول ،دون ان ينكفئ،
وساهم ووضع كوزير للخارجية
عدة مرات ،خططًا متكامة لعودة
ّ
ان احلكومات
النازحني ،اال
ّ
كانت ترفض اقرارها ،ولكانت
القوات على رأس الرافضني،
ملرتني
فيما هي استلمت
ّ
الشؤون
وزارة
متتاليتني
ً
مباشرة
االجتماعية املسؤولة
عن ملف النازحني السوريني
دون ان تفعل شيئًا لعودتهم،

ً
وقد اعرتف احد وزرائها
مرة
يف جملس النواب بأنه هو من
الغى مشروع احصاء النازحني
السوريني متهيدًا لعودتهم اىل
بلدهم.
ان األمثلة واحلقائق حول مطالبة
ّ
التيار بعودة النازحني ومعارضة
القوات هلا كثرية واسباب ذلك
هي استخدام النازحني كورقة
ضد النظام السوري وال ميكن
الغاء هذه احلقائق ببيان من
ان هذه احلقائق
القوات،
ّ
هي اليت تثبت جمددًا كذبهم
ورياءهم.
لقد فشلت سياستهم ورهاناتهم
والربهان هو مشهد اليوم الذي
اغاظهم فانهالوا على الناس
بالضرب واالهانات.
اما خبصوص التعامل مع النظام
ّ
السوريّ ،
نذكر فقط ّ
اننا ذهبنا
اىل سوريا مرفوعي الرأس بعد
ان خرجت من لبنان ،اما مسري
جعجع فقد ذهب اىل القرداحة
مطأطئ الرأس خالل وجود
سوريا يف لبنان بعد ان عاونها
عسكريًا وسياسيًا على احتالل
القصر اجلمهوري واخراج العماد
عون منه.
حنن سنبقى مرفوعي الرأس
عندما سنذهب اىل سوريا،
وهو سيبقى مطأطئًا ...ان
قبلت مستقب ًال استقباله.

سليم عون :بظل هذه األزمة غري املسبوقة
تفاجئك واقعية وعقالنية وليد بك
اعترب عضو متتل لبنان القو 
ي
النائب سليم عون ،يف تصريح
على وسائل التواصل اإلجتماعي،
أنه «يف ّ
ظل هذه األزمة الغري
مسبوقة ،ويف ّ
ظل حفلة اجلنون

اليت ترافقها ،تفاجئك واقعية
وعقالنية وليد بك (رئيس
احلزب التقدمي اإلشرتاكي وليد
جنبالط) ،كل التقدير بالرغم من
اإلختالف السياسي».
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لـبنانيات

شراكة سالمة  -ماريان احلويّك متت ّد إىل «منصة الدوالر»:

أمـوال املـودعني ملـشاريع ...لـم ُتـنفّذ
منصة صريفة ،العملة اللبنانية
استرياد
منصة
الرقمية،
فوض
مشاريع
ثالثة
األدوية...
ّ
مصرف لبنان تنفيذها  -من دون
مناقصة  -إىل شركة واحدة هي
«فوو» .الرابط بني الشركة
ومصرف لبنان ،هي ماريان
احلويك ،مساعدة احلاكم رياض
ّ
سالمة اليت ورد امسها إىل جانبه
يف القضية اليت يالحقه فيها
احلويك
القضاء السويسري.
ّ
تعاقدت ،عرب شركة خاصة بها،
مع «فوو» لتنفيذ مشاريع لصاحل
ودفعت تكلفة
«املركزي».
ُ
املشاريع بالدوالر األمريكي،
وحّول جزء منها إىل خارج لبنان.
ُ
ٌ
فصل جديد من استغالل
هو
السلطة وهدر أموال املودعني
على مشاريع غري ضرورية ،ومل
ُتبصر النور أص ًال .الشركة نفسها
ستتوىل تنفيذ مشروع «املنصة»
اليت َي ِعد سالمة بإطالقها حتت
عنوان «ضبط سعر الدوالر يف
السوق».
فص ٌل جديد يظهر عن إهدار
ْ
احلاكم رياض سالمة دوالرات
املودعني ،وإساءة استغالل
السلطة والنفوذ داخل مصرف
لبنان ،وعن العالقة «التشاركية»
اليت تربط سالمة بـ»كبرية
احلويك
ماريان
ُمساعديه»،
ّ
وأدت إىل مراكمة األخرية ماليني
ّ
الدوالرات بسبب موقعها الوظيفي
واالمتيازات اليت ُي ِ
غد ُقها عليها
سالمة .آخر الفضائح ُ
املكتشفة
أن حاكم مصرف لبنان دفع
ّ
(احلويك) لديه «عمولة»
ملوظفة
ّ
لقاء تعاقدها مع إحدى الشركات
لتنفيذ برامج إلكرتونية لصاحل
سدد األخري مثنها
مصرف لبنانّ ،
بالدوالرات األمريكية «الطازجة».
أن مصرف البنك املركزي ال
ومبا ّ
ميلك مدخو ً
ال بالدوالر ،فهذا يعين
ّ
أنه دفع للحويك والشركة اخلاصة
من حساب العمالت األجنبية لديه،
أي دوالرات املودعني.
حصل ذلك بني  2019و،2020
عز انفجار الفقاعة املالية
أي يف ّ
والنقدية واالقتصادية يف لبنان،
ّ
و»نق» سالمة الدائم ّ
بأنه مل يعد
ميلك الدوالرات الكافية للدفاع
عن استقرار اللرية ،وال لدعم
استرياد املشتقات النفطية لزوم
كهرباء لبنان والسلع األساسية
ّ
احلجة
للسكان .واستنادًا إىل
ّ
نفسها ،يرفض «املركزي» متويل
البطاقات التمويلية لتعويض
وقف الدعم عن االسترياد،
رد أموال املودعني
وميتنع عن ّ
حدد سالمة
إليهم .يف املقابلّ ،
مرحلة
ملواجهة
«أولوياته»
«مد يده» إىل دوالرات
االنهيارّ :
املودعني لتنفيذ مشاريع غري
ودر
ضرورية يف املرحلة الراهنةّ ،
األرباح إىل حسابات ُمساعدته،
اليت ورد امسها يف امللفات
ضد سالمة
القضائية املفتوحة
ّ
يف سويسرا وبريطانيا وفرنسا،
حيث ُي َ
شتبه فيه بتبييض األموال
واختالسها.

 421ألفاً و 800دوالر أمريكي،
فاتورة تل ّقتها «فوو» من مصرف

لبنان

احلويك التنفيذية يف
أداة
ّ
الفضيحة اجلديدة هي شركة
« - CloudXكالود إكس» اليت
ّ
وتولت
أسستها سنة ،2018
ّ
تنظيم املؤمتر الدولي السنوي،
الذي يعقده مصرف لبنان حول
وظيفة
الناشئة.
الشركات
«كالود إكس»  -أو ماريان
احلويك  -كانت التعاقد مع شركة
ّ
« - FOO SALفوو» لتنفيذ برامج
لصاحل مصرف لبنان ،مببالغ
ُمرتفعةُ ،تدفع حصرًا بالدوالر
حول «املركزي»
األمريكي .مث ًالّ ،
إىل حساب «فوو» يف البنك
اللبناني الفرنسي مبلغ 421
ألفًا و 800دوالر أمريكي يف
 30حزيران ( 2020فاتورة رقم
 .)2020 - 146هذه قيمة فاتورة
واحدة ّ
تلقتها الشركة ،من مُجلة
ّ
فواتري أخرى ،لقاء العقد املوقع
«منصة
بني الفريقني إلطالق
ّ
صريفة» ،اليت مل تكد تبدأ
بالعمل عام ّ ،2020
حتى توقفت
عن العمل ،وها هي الشركة
تستعد إلطالق منصة «صريفة
يروج هلا سالمة ،منذ
 »2اليت
ّ
أسابيع ،الستخدامها لعمليات
الصريفة لدى املصارف.
تخصصة يف ّ
كل
شركة «فوو» ُم ّ
ما له عالقة باألنظمة املعلوماتية
والتطبيقات ،وخدمات ما قبل
البيع وما بعده ،مملوكة من إيلي
الريس ،وطالل
نصر ،وغدي
ّ
البجاني ،ونائب رئيس جملس
ّ
إدارة شركة «زين» لالتصاالت
ورئيسها التنفيذي بدر اخلرايف،
والرئيس التنفيذي للعمليات
اجملموعة يف «زين» مارك
سكوت  -جيجنهيمر ،والرئيس
التنفيذي السابق لـ»تاتش»
والرئيس
غوركان،
اميري
التنفيذي للشؤون املالية يف
«تاتش» أسامة متى .املشاريع
اليت ّ
وقعت على تنفيذها لصاحل
منصة صريفة،
مصرف لبنان هيّ :
منصة استرياد
العملة الرقمية،
ّ
املعدات الطبية واألدوية .مل
حتصل «فوو» على املشاريع بعد
فوزها مبناقصة ،وال يظهر ملاذا
ّ
مت اختيارها دون غريها لتقديم
خدمات موجودة لدى شركات
أخرى وبأسعار تنافسية .حاولت
«األخبار» التواصل مع غدي
الريس وإيلي نصر لالستيضاح
ّ
منهما عن العقود ،اليت اطلعت
عليها؛ األول مل يجُ ِ ب ،أما الثاني
فطلب ،بعد معرفة هوية ُ
املتصل،
معاودة االتصال به «بعد ربع
ّ
ولكنه مل يعد جييب!
ساعة»،

«منصّة صريفة»

بدأت املفاوضات بني شركتيَ
احلويك)
«كالود إكس» (ماريان
ّ
و»فوو» (ممثلة بإيلي نصر)
منصة صريفة ،قبل أن
إلطالق
ّ
ُيصبح مصرف لبنان العبًا مباشرًا.
هذه املنصة ُأطلقت يف حزيران
 ،2020وشرح «املركزي» يومها
أن اهلدف منها هو «تداول
ّ
الدوالر والعمالت األجنبية يف كل
مؤسسات الصرافة .وتهدف إىل
تنظيم عمليات التداول بالدوالر
اليت تقوم بها مؤسسات الصرافة

يف لبنان ،محاية الستقرار سعر
صرف اللرية اللبنانية».
مسودة االتفاقية ومدتها
ُوضعت
ّ
ثالث سنوات قابلة للتجديد
تلقائيًا إال يف حال راسل الزبون
(مصرف لبنان) «فوو» خطيًا قبل
ّ
أقله برغبته إنهاء
شهر واحد
تضمنت أيضًا
وقد
االتفاقية.
ّ
ّ
أنه يف حال طلب مصرف لبنان
من «فوو» تقديم خدمات الدعم
والصيانة سنويًا« ،جيب وضع
صصة للدعم
اتفاقية جديدة مخُ ّ
وصيانة الربامج» ،وهذا ما حصل
يف  30تشرين األول .2020
ُح ّددت التكاليف على الشكل
التالي:
 بدل الرتخيص  85ألف دوالرسنويًاُ ،تدفع على ثالث سنوات
  135ألف دوالر تكاليف املرحلةاألوىل
  125ألف دوالر تكاليف املرحلةالثانية
  35ألف دوالر تكاليف املرحلةالثالثة
أن كلفة املشروع اإلمجالية
يعين ّ
هي  550ألف دوالر ،تضاف إليها
تكاليف الصيانة السنوية ،البالغة
 81ألف دوالر ،يبدأ تقاضيها بعد
سنة من بدء العمل باملشروع.
يدفع مصرف لبنان يف السنة
األوىل  380ألف دوالر ،ويف
السنتني الثانية والثالثة يدفع
 85ألف دوالر (من دون تكاليف
الصيانة والدعم) ،و 166ألف
دوالر إذا تضمنت هذه التكاليف،
«يتم
على أن ُيرتك اخليار له.
ّ
دفع الرسوم املستحقة لـ»فوو»
بالدوالر األمريكي الطازج حصرًا،
ُ
وتدفع يف حساب الشركة
بالدوالر يف لبنان» ،حبسب ما
ورد يف العقد .وللتذكري ،فإن
هذه املنصة ما كادت تبصر
النور حتى توقفت عن العمل،
ومل يبق منها إال االسم املعروف
لسعر الدوالر الذي حدده
رياض سالمة لتسديد دوالرات
املودعني بالتقسيط اململ،
وهو  3900لرية للدوالر الواحد
(سعر املنصة) .وما تقدم يعين
أن العقد مع «فوو» كان هدرًا
خالصًا.
وللتذكري ،فإن منصة صريفة
اليت أعلن سالمة إطالقها يف متوز
تتحول إىل
 ،2020من دون أن
ّ
واقع ملموس مستمر ،هي غري
تلك اليت َي ِعد حاكم مصرف لبنان،
منذ  16نيسان  ،2021بإطالقها
إما اإلثنني وإما اخلميس من كل
يسوق هلا بصفتها
أسبوع ،واليت
ّ
ستجعل سعر صرف الدوالر يف
السوق «مضبوطًا» عند حدود
 10آالف لرية للدوالر الواحد!
وشركة «فوو» هي اليت ستتوىل
تنفيذ منصة سالمة اجلديدة.

العملة اللبنانية الرقمية

عام  ،2018أعلن رياض سالمة
سيصدر عملة
ّ
أن البنك املركزي ُ
رقمية حملية لـ»تفعيل التكنولوجيا
املالية ومواكبة التطور» .ويف
آب ّ ،2019
وقعت شركة «كالود
إكس» و»فوو» عقدًا إلطالق
منصة العملة اللبنانية الرقمية،
ّ
اليت ُأطلق عليها تسمية «.»LDP

أن الغرض
وتشرح االتفاقية ّ
الرئيسي من املنصة «نقل
السوق اللبنانية إىل اعتماد
صحيح
نظام دفع غري نقدي».
ٌ
أن «كالود إكس» ّ
وقعت العقد
ّ
لت ّ
ً
ُ
نيابة عن مصرف لبنان،
نفذه
أن االتفاقية حفظت هلا
إال ّ
ّ
حقها يف «إعادة بيع ترخيص
املنصة للبنك املركزي اللبناني،
ّ
أو املؤسسات املالية اللبنانية
املرخصة ،أو الشركات العاملة
يف األسواق املالية ُ
املرخص هلا
العمل داخل لبنان».
ُتشري االتفاقية بني «كالود
أن البنك
إكس» و»فوو» إىل ّ
املركزي هو املسؤول الوحيد عن
إصدار العملة الرقمية ،وحتصل
املصارف عليها منه ،أما العمالء
فيمكنهم طلب
من غري املصارف ُ
العملة الرقمية من مزوديها
ُ
املعتمدين.
هؤالء املزودون هم «مالكو
حمافظ العمالت الرقمية ،اليت
لن يكون للمصارف أي سيطرة
عليها .ولكن يمُ كن تفويض
املصارف أو شركات التحويل
املالي ،التأكد من معلومات
العمالء وصحة مستنداتهم».
أما بالنسبة إىل التكلفة ،فيجب
على الزبون (مصرف لبنان ممُ ث ًال
بـ»كالود إكس») أن يدفع إىل
«فوو»  2مليون و 212ألف
دوالر أمريكي ،ال تشمل الضريبة
ّ
ُ
تؤكد
املضافة.
على القيمة
أن املبلغ
معلومات «األخبار» ّ
ُحّول كام ًال إىل حساب مالكي
«فوو» يف دبي ،من دون أن
تكون األعمال قد ُأجنزت .املليونا
دوالر أمريكي« ،الفريش»،
ُدفعا من أموال املودعني ،وهو
مبلغ ُيساوي قرابة أشهر من
دعم استرياد املواد األساسية
للمواطنني .ورغم ذلك ،مل تبصر
العملة الرقمية النور.

منصة األدوية

ّ
وقعها
االتفاقية الثالثة اليت
مصرف لبنان مع «فوو» هي
منصة «بروبو ،»PROBO -
إطالق ّ
لتنظيم استرياد املعدات الطبية
واألدوية .جرى التوقيع يف 2
أيلول  ،2020وهي تضم الشروط
نفسها املنصوص عليها يف
قدمت
االتفاقيتني السابقتنيّ .
«فوو» عرضًا جتاريًا إىل مصرف
لبنان ،يتضمن تكلفة املشروع
البالغة  409آالف دوالر أمريكي،
إضافة إىل  57ألفًا و 260دوالرًا
أمريكيًا لتغطية الصيانة وأعمال
الدعم ،يبدأ دفعها بعد إطالق
املنصة .وهذا املبلغ ال
عمل
ّ
يشمل التكاليف األخرى اليت
يتم تكبدها ،كالتعاون مع
قد
ّ
شركات أخرى لتنفيذ أعمال
احلماية للتطبيق اإللكرتوني
واملنصة ،ورسوم االستضافة
اليت اتفقت «فوو» مع شركة
«كابيتال أوت سورسينغ -
 »Capital Outsourcingللقيام
بها .وكما يف العقود السابقة،
ال تقبل «فوو» إال الدفع بالدوالر
األمريكي «الطازج» ...من أموال
املودعني.

«األخبار»

استمرار االنهيار = تغيري
النظام ال إجراء االنتخابات
يام القصيفي

ّ
شكلت زيارة وزير اخلارجية الفرنسي لبريوت ،اخلطوة األوىل يف
مسار جديد ،بدأت عواصم معنية بالوضع اللبناني تتعامل معه جبدية،
وهو الضغط املبكر إلجراء االنتخابات النيابية عام  ،2022من دون
سيما
إفساح اجملال للكالم عن احتماالت التأجيل حتت أي عذر ،وال ّ
بعدما سادت يف لبنان منذ أشهر قليلة انطباعات عن احتماالت تأجيل
االستحقاق النيابي.
فوسط املراوحة يف عملية تأليف احلكومة ،ويأس عدد من العواصم
األوروبية وغري األوروبية ،واقتناعها بأن القوى السياسية اللبنانية
أي قواسم مشرتكة
باتت أمام حائط مسدود ،وفشلت يف إجياد ّ
لتسريع التأليف ،بوشر االنتقال اىل املرحلة الثانية وهي فرض إجراء
انتخابات نيابية ،بالقانون املوجود .وتتحدث املعلومات عن أن ال
كالم حاليًا فوق هذا الكالم ،بعدما اقتنعت الدبلوماسيات الغربية
بأن حرد املسؤولني اللبنانيني من بعضهم البعض بلغ مستوى غري
مسبوق ،وأن كل اإلنذارات والتلويح بعقوبات مل يظهر أنه عامل
حدة االنهيار املالي واالجتماعي ،يف دفعهم اىل اجللوس
مؤثر ،كما ّ
إىل طاولة واحدة من أجل عملية إنقاذ سريعة للوضع.
ومن املتوقع أن يشهد هذا املسار مزيدًا من الضغط الدولي للتمهيد
أي حجج ،مبا يف ذلك التذرع مبوضوع قانون
لالنتخابات من دون ّ
االنتخاب ،ال بل إن الرسائل الدولية تتحدث عن حتمية االنتخابات
بالقانون احلالي ،مهما كانت سيئاته أو حسناته .وهذا الضغط يشبه
متامًا ما جرى عام  ،2005بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،وسط
الكالم عن االنتخابات النيابية واحتماالت تأجيلها بعد كل التطورات
اليت حصلت آنذاك .فكان تأكيد اجملتمع الدولي على ضرورة إجراء
االنتخابات بالقانون املعتمد حتى لو كان امسه «قانون غازي كنعان»
من دون أي تأخري .ورغم اعرتاض بعض القوى حينها على القانون،
ّ
مظلته ،مبا يف ذلك تلك اليت كانت
فإن اجلميع شاركوا فيها ،حتت
تشكل رأس حربة املعارضة للنظام السوري وحللفائه يف لبنان.
وهذه القناعة الدولية تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى ،فعنوان
االنتخاب يضرب أكثر من عصفور حبجر واحد ،فهو خيرج األزمة احلالية
دوامة املراوحة ،ويفسح اجملال للدخول يف مرحلة اإلعداد لقوى
من ّ
جديدة تدخل املشهد السياسي وميكن أن تشكل تغيريًا ،ولو شكليًا،
على السلطة السياسية القائمة ،علمًا بأن الكالم احلالي الذي بدأ
ّ
موفقًا
مع زيارة لو دريان حول هذه القوى التغيريية ،قد ال يكون
يف اختيار الشخصيات التغيريية ،وال يف توزيع الفرنسيني وغريهم
شهادات حسن سلوك على من حيمل إشارات التغيري ،وإغفال البعض
اآلخر ،نظرًا اىل هوية بعض الذين بدأ الكالم عنهم من اآلن كقوى
جديدة وصاعدة .فال رئيس حزب الكتائب سامي اجلميل من القوى
التغيريية وهو اآلتي من حزب وعائلة بالوراثة ومن صلب النظام
الذي شاركت فيه يف احلرب والسلم منذ أكثر من أربعني عامًا ،وال
رئيس حركة االستقالل ميشال معوض ،الذي أيضًا كانت عائلته
مشاركة يف هذا النظام ،وال غريهما ممن بدأ الكالم عنه من وزراء
ونواب سابقني ،جملرد نسجهم عالقات مع فرنسا ومع غريها من
العواصم املعنية ،هم قوى تغيريية ،وقد شهدنا على بعض أدائهم،
سواء من وصل اىل اجمللس النيابي أو مل يصل .وهذا األمر حيتاج
اىل كثري من الدراية يف مرحلة اإلعداد لالنتخابات النيابية ،وهوية
السلطة اجلديدة اليت تنتجها.
إذًا ،ويف ظل استعادة العواصم املعنية جانبًا آخر من احملاوالت
اجلدية لفرض االنتخابات النيابية ،بدأ الكالم املوازي جبدية أيضًا عن
االنتقال من البحث عن «حكومة مهمة» اىل البحث يف تأليف حكومة
اإلشراف على االنتخابات ،وخصوصًا إذا استمر اجلمود احلكومي كما
هو ظاهر حتى اآلن أشهرًا إضافية .وهذا أيضًا يشبه واقع عام 2005
حني كلفت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي إدارة االنتخابات .من هنا
عودة الكالم عن حكومة غري تلك اليت حددت مواصفاتها املبادرة
الفرنسية ،مع درس أبعادها وإمكانات جناحها ،وخصوصًا إذا كانت
حمددة اهلدف.
لكن هذا الضغط يواجه أو ً
ال وأخريًا بإشكالية تتعلق بظروف لبنان
قبل حنو سنة على موعد انتهاء والية اجمللس النيابي احلالي .فالكالم
اليوم عن االنتخابات يأتي يف ظروف سياسية وأمنية واقتصادية
ومالية خمتلفة متامًا عن كل ما شهده لبنان سابقًا .واألحداث األخرية
«أي حُلمة» مل تعد قابلة للتطبيق،
واملناكفات السياسية أثبتت أن
ّ
بدليل أن تسوية كربى ومهمة بظروفها وانعكاساتها يف حينه ،كاليت
حصلت بانتخاب الرئيس ميشال عون انتهت اىل ما انتهت إليه
مكوناتها ،وصو ً
ال إىل أكرب أزمة
حاليًا من خالفات ّ
حادة وانفراط عقد ّ
تقدم تالشي املؤسسات وتدهور
سياسية منذ أعوامُ .يضاف إىل ما ّ
األوضاع املالية واالجتماعية ،األمر الذي يرتك خماوف على مستقبل
النظام كله وعلى مستقبل لبنان ،من اآلن وإىل أن حيني موعد
االنتخابات.
فإن لبنان قد يكون على موعد
إذا مل يفرمل االنهيار باحلد األدنىّ ،
مع تسويات كربى تتعلق بنظامه وإعادة إنتاجه من جديد ،ألن تدوير
يتيسر من ترتيبات ظرفية ،لن يكون
الزوايا وتقطيع املرحلة مبا
ّ
أي انتخابات يتم التحضري هلا ،ألن
عالجًا ناجعًا حينها .وهذا يطيح ّ
املشكلة حينها ستكون أعمق بكثري من الرهان على تغيري شكل
اجمللس النيابي.
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مــقاالت وتـحقيقات

لبنان «يتفاعل» مع تطورات غزة

هـل «تـشتعل» جـبهة الـجنوب؟
حسني عاصي

مع بدء التصعيد يف غزة ،على
ّ
املكثفة
وقع الغارات اإلسرائيلية
ّ
املدنيني،
توفر
واملروعة اليت مل
ّ
ّ
وتصدي الفلسطينيني هلا برشقات
ّ
صاروخية متالحقة ،تكاد تكون
وتريتها األعلى يف تاريخ الصراع،
التكهنات يف لبنان حول
تسارعت
ّ
ّ
ّ
كف
«حمل» البلد الواقع على
عفريت من املعادلة ،وسط خماوف
متكررة من «اخنراطه» يف املواجهة
ّ
بشكل أو بآخر.
الشاملة،
ٍ
وتعززت هذه اهلواجس مع تطورين
ّ
شهدتهما عطلة نهاية األسبوع،
ً
معطوفة على إجازة عيد الفطر
 ،أوهلما ّ
متثل يف «حدث» إطالق صواري خ من 
احملتلة ،فيما ّ
ّ
متثل
ن باجتاه األراضي
جنوب لبنا 
الثاني حبلقات «التضامن» الذي شهدته احلدود
ً
«شريكا» يف فاتورة
اجلنوبية ،واليت جعلت لبنان
ّ
الدم ،بعدما سقط له شهيد بنريان إسرائيلية.
ّ
املعين األول ،التزم
أن «حزب اهلل» ،وهو
ومع ّ
بالصمت ،من دون أن يبدر عنه ما يتجاوز معاني
إن أوساطه مل تتأخر يف
«التضامن
املعنوي» ،بل ّ
ّ
إال
«اللقيطة»،
خ

الصواري
من
«براءته»
إعالن
أن
ّ
عالمات استفهام باجلملة ُطِرحت ،فهل «تشتعل»
توازيا مع جبهة غزة؟ وأليس «حزب
جبهة اجلنوب
ً
بأن احلرب املقبلة مع إسرائيل
القائل
اهلل»
ّ
ستكون «مفتوحة اجلبهات»؟

التصعيد «منبوذ» من الجميع؟

أن موجات التضامن اليت
ال خيفى على أحد ّ
شهدتها احلدود اجلنوبية ،إضافة إىل حادثة إطالق
ثالثة صواريخ من جنوب لبنان ،أثارت «نقزة»
«جر» لبنان
لدى البعض من إمكانية وجود ّ
نية لـ ّ
إىل صلب «املعركة» اليت قد يرى البعض فيها
«طوق جناة» ،يف ّ
السياسي الذي
ظل اجلمود
ّ
تشهده البالد منذ أشهر ،والذي يبدو أفقه
مفتوحا على اجملهول ،حتى إثبات العكس.
ً
عدة «دحضت» هذه الفرضيةّ ،
ّ
لعل
أن
مؤشرات ّ
إال ّ
أبرزها ّ
متثل يف طريقة التعامل مع أحداث اجلنوب،
املعنيني ال يريد
أيا من الالعبني
بينت ّ
أن ً
ّ
حيث ّ
التصعيد ،وهو ما ّ
جتلى يف تعامل اإلسرائيليني
بعدم «اكرتاث» مع إطالق الصواريخ من األرض
أن عبارات «الوعيد» املعتادة يف
اللبنانية ،حتى ّ
ّ
مثل هذه احلاالت للحزب ومن خلفه للحكومة اليت
ّ
تغطيه ،غابت عن املشهد ،يف واقعة ُف ّسرت
«حتييدا» لـ»حزب اهلل» بصورة أو بأخرى.
ً
أن احلزب
ويعزو البعض ذلك إىل إدراك إسرائيل ّ
خصوصا
ليس املسؤول عن إطالق الصواريخ،
ً
بالطريقة «اهلاوية» وغري االحرتافية اليت طبعته،
ّ
«تتجنب» فتح
أن إسرائيل
فيما يرى آخرون ّ
«جبهة» أخرى ،خبالف «تكتيكات» سابقة هلا يف
خصوصا بعدما بدت «جبهة» غزة
حروب أخرى،
ٍ
ً
كافية ووافية ،وجنحت خالل أسبوع يف توجيه
نسبيا» هلا ،وال
«املوجعة
العديد من الضربات
ِ
ً
سيما مع تعطيل حركة املالحة اجلوية والبحرية
ً
خوفا من الصواريخ.
بأن «حزب
التطورات
أوحت
اآلخر،
املقلب
وعلى
ّ
ً
بعيدا عن
أيضا ال يسعى إىل التصعيد،
اهلل»
ً
مقتضيات التضامن والتعاطف الوجداني مع
أن البعض
أصحاب «القضية
املركزية» ،حتى ّ
ّ
ّ
ِ
«العقالني»
بالتعامل
ف
ص
و
ما
«مفارقة»
توقف عند
ُ
ّ
مع حادثة استشهاد أحد اللبنانيني على احلدود،
وشيعه ،من دون افتعال
والذي نعاه «احلزب»
ّ
َ
أي
إىل
تقود
أن
شأنها
من
مبال ٍغ بها،
ضجة
أي
ّ
ّ
ّ
ٍ
تصعيد يف املوقف ،قد يرقى ملستوى ملواجهة
العسكرية.

معركة «مضبوطة»

وتكرارا
مرارا
أن «حزب اهلل» كان قد أعلن
صحيح ّ
ً
ً
قيادييه ،وعلى رأسهم أمينه
أبرز
لسان
على
ّ
أن احلرب املقبلة مع
هلل

ا
نصر
حسن
السيد
العام
ّ

إسرائيل لن تقتصر على «جبهة واحدة» ،ما يعين
فتح ّ
متناغما بذلك
كل «اجلبهات دفعة واحدة»،
ً
بأن عنوان «املعركة»
ر
املتكر
اإليراني
التهديد
مع
ّ
ّ
املقبلة سيكون «زوال إسرائيل» عن اخلريطة.
ً
أيضا ،حبسب ما يقول بعض
لكن الصحيح
ّ
أن
اته،
بأدبي
والعارفني
احلزب
املقربني من
ّ
ّ
ّ
وحساسيتها ،ال
معركة غزة اليوم ،على أهميتها
ّ
حد بعيد ،وهي ال ُت َّ
صنف،
تزال «مضبوطة» إىل ّ
ّ
حربا
،
العسكري
وباملفهوم
األقل حتى اآلن،
على
ّ
ً
يستعد حمور املمانعة
شاملة وكربى ،كتلك اليت
ّ
وعديدا يف
عتادا
العدة
ويعد هلا
منذ سنوات،
ً
ً
ّ
ّ
آن واحد.
ٍ
أن
أوهلما
ني،
أساسي
عاملني
إىل
هؤالء
ويستند
ّ
َّ
س وسائرفصائل املقاومة الفلسطينية
حركة محا 
تلعب دورها على أكمل وجه ،وهي ليست حباجة
أن األمور
ألي
دعم يف الوقت الراهن ،وثانيهما ّ
ّ
ٍ
امليل أكرب حنو
كان
وإن
الساعة،
حتى
تنضج
مل
ْ
أن
ا
علم
املدى»،
«طويلة
ال
«حمدودة»
مواجهة
ً ّ
ّ
ً
رفضا
مثة داخل إسرائيل من بدأ يرفع السقف
أدى
لصراع ليس يف صاحل إسرائيل ،وهو ما ّ
ٍ
إىل «دفن» خيار الدخول ال ّربي مث ًال يف مهده،
ومبجرد التلويح به.
ّ
األهم من ّ
كل ذلك ،وفق ما يؤكد العارفون،
لكن
ّ
ّ
ِ
«احلاكمة» ،وهي
اللبنانية اليوم هي
الظروف
أن
ّ
ّ
بأرحيية ،والذهاب
التصرف
اهلل»
«حزب
لـ
تتيح
ال
ّ
أي تصعيد ،فض ًال عن كونها ال تشبه حتى
إىل
ّ
ظروف  ،2006فاألزمة االقتصادية واالجتماعية
ٍ
وقت يعاني البلد من
تعلو وال ُيعلى عليها ،يف
غياب حكومة «أصيلة» تستطيع أن متنح «احلزب»
أي عمل
الغطاء الذي يتطلبه االخنراط يف ّ
عسكري ،وتعطيه بالتالي «احلصانة» املطلوبة
وسياسيا.
وشعبيا
وطنيا
ً
ً
ً

«الجبهة» لن تشتعل

ّ
ً
عنوانا
يشكل
أن «الصراع» مع إسرائيل
رغم ّ
ً
ِ
وعنوانا أكثر من
اللبنانيني،
من
للكثري
ا»
«جام ًع
ّ
أن
إال
ا،
حتديد
اهلل»
«حزب
جلمهور
»
«وجداني
ً
ّ
ّ
أن ظروف اليوم ال متيل حنو
الواقع
احلالي يؤكد ّ
ّ
«مباركة» مثل هذه املواجهة.
شعبيا ،حيث باتت هموم وشجون
يصح ذلك
ّ
ً
الناس أبعد ما تكون عن واقع «احلرب» ،يف ضوء
األزمة االقتصادية اخلانقة ،واالنفجا ر االجتماعي
القادم ،وعدم قدرة الناس ،من بيئة احلزب
حتمل املزيد.
احلاضنة وخارجها ،على ّ
سياسيا ،ليس فقط لناحية افتقاد
ويصح ذلك
ّ
ً
احلزب لدعم احللفاء املفرتض ،وعلى رأسهم
ألي عملية عسكرية ،ولكن لغياب
فريق «العهد» ّ
«املصلحة» هلا ،يف مرحلة «االنتظار» اليت تعيشها
املنطقة ،بانتظار نضوج جو التفاهمات اإليرانية
األمريكية ،ومن خلفها اإليرانيةالسعودية.
لكل هذه األسباب ،ال ُي َ
ّ
أن «اجلبهة اجلنوبية»
عتقد ّ
ّ
أقله
على وشك االشتعال يف املدى املنظور،
بأن
من اجلانب
اللبناني ،ما يدفع إىل االعتقاد ّ
ّ
التضامن مع الفلسطينيني سيبقى يف موضعه
ّ
إشعار
أقل ،حتى
واملعنوي ،ال أكثر وال
الرمزي
ّ
ّ
ٍ
آخر قد حيكمه مسار تطور األحداث يف القادم من
األيام.

القاضي علي إبراهيم ال يعرتف
باللرية :أنا القانون
رىل إبراهيم

ينحدر بعض القضاء يف
لبنان من سيئ اىل أسوأ.
فبعد «ترهيب» بعض
التجار عرب استدعائهم
للشرطة
مركز
اىل
(التحري)
القضائية
ّ
وإجبارهم على توقيع
تعهدات بدفع مبالغ
مالية بالدوالر من دون
أي قرار حمكمة أو أي
مادة قانونية تتيح ذلك،
قرر النائب العام املالي
ّ
القاضي علي إبراهيم
ّ
تسلم شيك
أخريًا رفض
مالي باللرية اللبنانية،
مطالبًا بتسديده بالدوالر!
الريس
وبالنيابة عن
ّ
«التحري»
إبراهيم ،أبلغ
ّ
أصحاب العالقة بأن
الدفع واجب يف غضون
أسبوع ،وملصلحة النيابة

بعض املستدعني يحملون مستندات من الجمارك ببيع بضاعتهم يف املزاد (مروان
طحطح)

العامة املالية ال الدولة!
يفرتض أن يكون زمن امليليشيات قد انتهى
وبات للبنان دولة ومؤسسات وقضاء .لكن
النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم
يتصرف وكأن الزمن ال يزال عالقًا يف احلرب
األهلية حيث ال دولة وال حماكم وال من يسأل
عن أحوال الناس .فبعدما اقتيد أكثر من 10
أصحاب مستوعبات كانت عالقة يف مرفأ بريوت
حتري
بأمر من القاضي إبراهيم نفسه اىل مركز ّ
بريوت ،حيث مت إجبارهم على توقيع تعهدات
بدفع رسوم من دون أي أمر من احملكمة وبشكل
خمالف ألي قانون (راجع األخبار 12 ،أيار ،)2021
ميعن النائب العام املالي مبخالفة القانون مرة
التحري إياه االتصال
أخرى عرب اإليعاز إىل مركز
ّ
بهؤالء األشخاص لتذكريهم بوجوب الدفع يف
مهلة أقصاها أسبوع واحد ...وإال فالسجن.
حصل ذلك يوم أول من أمس ،حبق أصحاب
مستوعبات كانت عالقة يف املرفأ قبل انفجار
 4آب  ،2020وقررت الدولة اللبنانية ممارسة
اهللع ودفع أكثر من مليوني دوالر لنقل هذه
املستوعبات إىل اخلارج بذريعة وجود مواد
ِ
يكتف بذلك،
خطرة فيها .القاضي إبراهيم مل
قرر عدم االعرتاف باللرية اللبنانية ،وإجبار
إذ ّ
أصحاب املستوعبات على تسديد املبالغ اليت
أجربهم على دفعها بالدوالر! وحجة إبراهيم يف
ذلك أن الدولة اللبنانية دفعت اىل الشركة
األملانية «كوميب ليفت» ما قيمته مليونا دوالر
بالعملة الصعبة .وبصرف النظر عن أن التدقيق
يف حمتويات املستوعبات يشري اىل «كذبة»
َ
كبرية ّ
مليوني دوالر،
مت استخدامها لتحصيل
فإن النائب العام املالي أقحم نفسه يف هذه
املسألة متوعدًا بأخذ ّ
حق الدولة اللبنانية بيده.
من ّ
كلف إبراهيم بذلك؟ ال أحد يعلم ،ورمبا
هو قرار فردي ،مبا أنه يريد من أصحاب
املستوعبات دفع املال بالدوالر ملصلحة النيابة
العامة املالية ال الدولة اللبنانية ،ومن دون
أي أمر من األخرية وبال أي حتقيق أو ملف
قضائي .كيف يضمن ُ
رهبون إذًا أن أمواهلم
امل َ
ستذهب اىل الدولة؟ وكيف يدفعون من دون
أي نص يوجب عليهم دفع هذه «الغرامة»،
ّ
كما من دون حكم قضائي واضح كان هلم حق
االعرتاض عليه؟ اسألوا القاضي علي إبراهيم.
الزميلة «األخبار» حاولت االتصال باألخري من
دون أن جييب ،فيما آثر يف املرة السابقة
الصراخ وقطع االتصال اهلاتفي عند سؤاله عن
جير أداء إبراهيم اىل إجراءات
األمر .األخطر أن ّ
التعدي على املواطنني بقوة
وتكر سبحة
أخرى
ّ
ّ
األمر الواقع! جديد إبراهيم اليوم ،ذهاب
أحد العمالء لدفع املبلغ املتوجب عليه نتيجة
تعرض له وتسطري منع سفر
«الرتهيب» الذي ّ
توجه
حبقه ،فيما عائلته تقطن يف اخلارج.
ّ

األخري اىل مصرف لبنان للحصول على إفادة
بسعر الصرف الرمسي للدوالر وهو  1515لرية
حرر شيكًا ملصلحة القاضي علي
لبنانية ،ثم ّ
إبراهيم بقيمة تقارب  64مليون لرية لبنانية ألن
ما طلبته النيابة العامة املالية مقابل مستوعبه
ّ
املكلف
التحري
هو  42553دوالرًا .إال أن مركز
ّ
من إبراهيم بالقبض ،وعند اتصاله باألخري،
ّ
تسلم
أبلغ صاحب الشيك رفض القاضي
الشيك باللرية اللبنانية ،فالدولة ،على ما قاله
قاض يشغل منصب
دفعت بالدوالر .إذًا ،مثة
ٍ
نائب عام مالي يف الدولة اللبنانية يرفض
التداول بعملة دولته ،أي اللرية اللبنانية،
ويطالب بدوالر نقدي ،ثم يتنازل عنه ملصلحة
شيك بالدوالر .ال حيدث ذلك إال يف لبنان
نتيجة احنالل الدولة وسقوطها وسقوط كل
باالدعاء
مؤسساتها ،حبيث بات املكلف
ّ
بقضايا الفساد واالحنياز للشعب ينقلب على
وظيفته.

أبلغ التحرّي أصحاب املستوعبات أن إبراهيم أجرى
حسماً على املبالغ املتوجّبة عليهم

بدعة القاضي إبراهيم الثانية هي إبالغ أصحاب
املستوعبات أنه جرى التعاطف مع وضعهم،
الريس حسمًا على املستوعب،
وعليه نفذ
ّ
فخفض «سعره» من  60ألف دوالر اىل 42
ألفًا و 553دوالرًا! واملبلغ األخري هو للدقة
وإلثبات أن القاضي ال يطلق أرقامًا عشوائية
بل يستند اىل معادلة حسابية ّ
معقدة .جرى ذلك
رغم إبراز معظم أصحاب املستوعبات مستندات
حتمل توقيع املراقب األول لدائرة املانيفست
يف اجلمارك ،نعمة براكس ،يبلغهم فيها أنه
سيتم بيع يضائعهم يف املزاد العلين مبوجب
املادة  440من قانون اجلماركّ ،
معل ًال ذلك بأن
البضائع مضى على وجودها يف املرفأ أكثر من
ستة أشهر ويوم واحد .وقد ختم براكس ــــ
بعد ذكره نوع املستوعبات واملواد املوجودة
داخلها ــــ بأنه استنادًا اىل القانون «نود
إبالغكم بأننا سنباشر بإجراءات بيع البضائع
املرتوكة املذكورة أعاله».
وحبسب القانون ،فإن البضائع اليت تدخل اىل
املنطقة اجلمركية ختضع لصالحية اجلمارك وإن
بيع البضائع التالفة والقابلة للتلف واملرتوكة
باملزاد العلين هو ملقى على عاتق اجلمارك.
بعض هذه املستندات اليت ميلكها العمالء
صادر يف عام  ،2015لكن بعد ست سنوات،
مثة من أراد أن يطبق قانون «السلبطة»
ويتجاهل القانون الذي هو يف صلب عمله
ومن املفرتض أن يكون األحرص على تطبيقه.
األنكى أنه عند مراجعة البعض للتحري وإبراز
أوراقهم ،جاءهم اجلواب« :ال قانون هنا سوى
الريس».
الذي يريده
ّ
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اسـرتاليات

احلكومة الفيدرالية تقدم  600مليون دوالر علماء يطورون عالجا قد يقتل  99.9%من فريوسات كورونا يف الرئتني
النشاء حمطة توليد كهرباء تعمل بالغاز

قدما
متضي حكومة موريسون
ً
يف إنشاء حمطة طاقة جديدة
تعمل بالغاز بقيمة  600مليون
دوالر يف نيو ساوث ويلز.
يأتي ذلك بعد تقرير هام
دعا إىل إنهاء االستثمار يف
تكنولوجيا الوقود األحفوري.
ستقوم شركة سنوي هايدرو
للحكومة
اململوكة
ليميتد
ببناء توربني غازي ذي دورة
مفتوحة بقدرة  660ميغاوات

يف موقع كوري كوري يف
منطقة اهلنرت فالي.
وحبسب احلكومة ،فأن هذه
اخلطوة ستسهم يف اجياد ما
يصل إىل  600وظيفة جديدة
خالل ذروة البناء ،من املتوقع
أن تولد الطاقة يف الوقت
املناسب لصيف 24-2023
عندما يتم إغالق حمطة التوليد
ليدل التابعة لشركة أي جي
أل.

تقرير جديد يبني فشل أماكن العمل يف أسرتاليا
يف قياس مدى التنوع الثقايف ملوظفيها

كبريا من
عددا
قدم تقرير جديد
ً
ً
التوصيات لتوجيه الشركات
األسرتالية من خالل كيفية
قياس التنوع الثقايف ملوظفيها
بدقة أكرب.
ويقول الباحثون إن املنظمات
والشركات األسرتالية تفشل يف
االستفادة من التنوع الثقايف
للقوى العاملة لديها من خالل
عدم قياسه بشكل صحيح.
وصدر هذا التقرير اجلديد من
جملس التنوع األسرتالي وجامعة
سيدني لألعمال يوم الثالثاء
وحيث الشركات على تبين
نهج موحد أوسع لقياس التنوع
الثقايف واإلبالغ عنه.
ويقول التقرير ،ببساطة أن
سؤال املوظفني «من أين
أنتم؟» مل يعد يعكس حقيقة
النسيج الثقايف األسرتالي
املتنوع بالكامل يف عام .2021
بد ً
ال من األسئلة املنفردة
اليت تتمحور حول املصطلحات
التقرير
يوصي
الشاملة،
املنظمات األسرتالية باستخدام
مخسة مقاييس رئيسية لتقييم
التنوع الثقايف لشخص ما:
خلفيته الثقافية ،واللغات اليت
يتحدثها ،وبلد ميالده ،ودينه،
و «جتربته العاملية» ،مثل ما
إذا كانوا قد عاشوا يف اخلارج
لفرتات طويلة من الزمن.
قال دمييرتيا غروتيس ،املؤلفة
املشاركة للتقرير ،والباحثة
جبامعة سيدني ،إن التنوع
الثقايف يف القوى العاملة
األسرتالية كان غري واضح
املعامل لفرتة طويلة.
ً
«إذا أردنا
حقا احلصول على
توضيح حول تعريف التنوع
ً
الثقايف
وأيضا وضع معايري
موحدة ميكن تنفيذها بطريقة
ً
هادفة ولكنها
أيضا دقيقة
وبسيطة دون فقدان متيز ماهية
التنوع الثقايف».
ً
ووفقا لتعداد عام  ،2016ما يقرب
من نصف مجيع األسرتاليني إما
ولدوا يف اخلارج أو هم من
اجليل الثاني من األسرتاليني.
ويقول الباحثون إنه بدون طريقة

دقيقة لقياس من هم يف القوى
العاملة ،من الصعب االستفادة
من القدرات واملهارات الفريدة
اليت ميكن أن يساهم بها شخص
ثقافيا.
متنوع
ً
جمللس
التنفيذية
الرئيسة
التنوع يف أسرتاليا ،ليزا
أنيس ،تقول إن هناك العديد
من املزايا المتالك قوة عاملة
متنوعة
ثقافيا والفشل يف فهم
ً
الفروق الدقيقة هو فرصة عمل
ضائعة.
«إذا كان لديك قوة عاملة
وشاملة،
ثقافية
متنوعة
فستزداد احتمالية أن تكون
هذه القوة العاملة منتجة،
وحتل
ومبتكرة،
ومشاركة،
املشكالت بشكل أفضل وتقلل
من املخاطر  -وهذا أمر رائع ً
حقا
ألماكن العمل».
ً
أيضا أن اإلبداع
«حنن نعلم
وحل املشكالت يعين أنه من
املرجح أن تكون أكثر فاعلية
مع التعامل مع األسواق األوسع،
مما سيجعلك أكثر رحبية .إذا
قمت بتوسيع ذلك ليشمل
بصمتك اإلسرتاتيجية كمنظمة،
فستجهزك لتكون مكان عمل
ومنظمة للمستقبل «.
واستند التقرير ،الذي استغرق
إعداده عشر سنوات ،إىل
التشاور مع  300ممارس ومسح
جترييب مشل  1200موظف.
ومن بني من متت استشارتهم
كانت عاملة املناعة كومي دي
سيلفا ،اليت قالت إنها تأمل يف
أن تتبع املنظمات يف مجيع أحناء
البالد التوصيات اجلديدة.
«لدينا
مجيعا طبقات متعددة
ً
[من التنوع]،
استنادا إىل
ً
عائالتنا  ،واجملتمع الذي نعيش
فيه ،واألماكن اليت عملنا فيها
إما
دوليا أو داخل أسرتاليا،
ً
واللغات اليت نتحدثها ،وبالتالي
فإن التجارب اليت نقدمها خمتلفة
متاما».
ً
وتضيف أن تسجيل بلد امليالد
واللغات الرئيسية اليت يتحدثها
الشخص لن يعطي وصفا دقيقا
ملدى تنوع اخللفية الثقافية.

طور العلماء عالجا جديدا حيتمل
أن يقتل  99.9%من «كوفيد-
 »19يف الفئران ،وسيكون
جاهزا عام 2023
وقال الفريق إن استخدام
«اجلسيمات النانوية اخلفية»
احلمل
تقليل
يف
يساعد
الفريوسي للمرض الذي ينتشر
يف مجيع أحناء العامل ألكثر من
عام يف رئيت القوارض.
وأوضح الفريق أن النتائج ميكن
أن تساعد يف عالج املرضى

املصابني يف «األماكن منخفضة
املوارد» وأن اإلنتاج الضخم
سيكون «فعال التكلفة نسبيا».
لكن العلماء قالوا إنه مل يتم
إجراء أي جتارب بشرية وال
يتوقعون إطالقها ملدة عامني.
وكان فريق الباحثني الذين
نفذوا العمل من معهد مينزيس
الصحي األسرتالي يف كوينزالند
جبامعة غريفيث ومن مركز مدينة
األمل الطيب الوطين ،وهو مركز
أحباث وعالج للسرطان والسكري

موريسون يرفض دعوات السماح لالسرتاليني
املصابني بكورونا يف اهلند بالعودة
أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن اإلصرار على
اختبار األشخاص لكوفيد  19قبل
القدوم إىل أسرتاليا هو إجراء
احرتازي مناسب.
األسرتاليني
بعض
وحرم
ُ
العالقني يف اهلند من احلصول
على مكان يف رحلة العودة إىل
الوطن ألنهم إما ثبتت إصابتهم
صنفوا على أنهم
بكورونا أو ُ
خمالطني ملصابني بالفريوس.
وأظهر ثالثة على األقل من هؤالء

األشخاص نتائج سلبية لالختبار.
وقد مت استخدام خمترب للفحص
املسبق للركاب كان قد جرى
تعليق رخصته يف نيسان أبريل
املاضي من قبل السلطات
اهلندية وهناك اشارات بأنه
أعاد نتائج اختبار إجيابية كاذبة
وشدد موريسون على ان اهلند
متثل بيئة مليئة بالتحديات،
رافضًا االقرتاحات بأن األشخاص
املصابني بفريوس كورونا ميكن
أن يعودوا بأمان إىل أسرتاليا.

واألمراض األخرى اليت تهدد
احلياة يف الواليات املتحدة.
وقالوا إنهم جنحوا يف تطوير
«عالج جترييب مضاد للفريوسات
يعمل بشكل مباشر لعالج
كوفيد».
وأوضح الربوفيسور كيفني
الرئيسي
الباحث
موريس،
املشارك« :مت تصميم هذا
مجيع
ضد
للعمل
العالج
فريوسات كورونا بيتا مثل
األصلي
السارس
فريوس
( )SARS-CoV-1وكذلك SARS-
 CoV-2وأي متغريات جديدة قد
تظهر يف املستقبل ألنه يستهدف
مناطق حممية للغاية يف جينوم
الفريوس».
وأضاف« :أظهرنا أيضا أن هذه
اجلسيمات النانوية مستقرة عند
 4درجات مئوية ملدة  12شهرا
ويف درجة حرارة الغرفة ملدة
تزيد عن شهر واحد ،ما يعين
أنه ميكن استخدام هذا العامل
يف األماكن منخفضة املوارد
لعالج املرضى املصابني».
وتابع« :هذه اجلسيمات النانوية
قابلة للتطوير وفعالة من حيث
التكلفة نسبيا إلنتاجها بكميات
كبرية».
واستخدم العلماء تقنية احلمض

إلسكات
الريبوزي
النووي
اجلينات تسمى احلمض النووي
الريبوزي متناهي الصغر ،أو
اختصارا  ،siRNAملهامجة جينوم
الفريوس مباشرة ،ما مينعه من
التكاثر.
«اجلسيمات
استخدموا
كما
النانوية الدهنية» املصممة يف
جامعة غريفيث ومركز مدينة
األمل الطيب إليصال siRNA
إىل الرئتني ،وهو موقع حرج
للعدوى.
وأضاف الربوفيسور ماكميالن
أن «العالج باستخدام siRNA
اخلاص بالفريوسات يقلل احلمل
الفريوسي بنسبة .»99.9%
وقال« :ميكن توصيل هذه
اجلسيمات النانوية اخلفية إىل
جمموعة واسعة من خاليا الرئة
وإسكات اجلينات الفريوسية».
وحبسبما ورد اخترب الفريق
العالج على الفئران فقط ،لكنه
قال إنه مصمم لألشخاص الذين
يعانون بالفعل من مرض شديد
مع «كوفيد.»-19
وقال العلماء إنهم واثقون من
أن «اخلاليا الطبيعية مل تتضرر
متاما بهذا العالج» .ويأملون يف
أن يكون جاهزا للتشغيل حبلول
عام .2023

نصائح ملشرتي املنازل يف سوق عقارية متيل لصاحل البائع

أشارت أحدث التقارير العقارية
إىل أن الوقت احلالي أكثر فائدة
للبائع منه للمشرتي فأسعار

املنازل إىل ارتفاع وثروات مالكي
املنازل تضخمت خالل السنة
املاضية .فهل هذا هو الوقت

حكومة فيكتوريا تقدم  20000إعانة تصل قيمة كل
منها إىل  3000دوالر لشراء السيارات الكهربائية
أعلنت حكومتا فيكتوريا ونيو
ساوث ويلز عن دعم األسرتاليني
الذين يرغبون بشراء سيارة
كهربائية وذلك ضمن خطة
مستقبلية جلعل أسرتاليا خالية
من االنبعاثات الكربونية.
وستقدم احلكومة يف فيكتوريا ما
مقداره  20000إعانة تصل قيمة
كل منها إىل  3000دوالر لشراء
السيارات الكهربائية اجلديدة
اليت تقل اسعارها عن 69000
دوالر  ،كجزء من خطة بـ 100
مليون دوالر لتشجيع استخدام
السيارات الكهربائية.
وقال الربوفيسور علي عباس
مدير مركز أحباث النفايات يف
جامعة سيدني وخبري يف جمال
الطاقة املتجددة والكيميائيات ان
هذه اخلطوة جاءت متأخرة مقارنة
مع الدول األخرى .وان السيارات
الكهربائية مرتبطة مبحفزات أخرى
ال حترق البنزين لذا فهي جيدة
للبيئة والتخلص من التلوث».
وأضاف لربنامج أسرتاليا اليوم
أن حكومة الوالية تريد أن تكون
نصف السيارات اجلديدة املبيعة
يف فيكتوريا حبلول عام 2030
خالية من االنبعاثات ،ولكن من
الصعب جدا حتقيق هذا اهلدف
الن توليد اي نوع من الطاقة
يؤدي إىل انبعاثات كربونية.
واصبحت أول  4000منحة دعم
متاحة
اعتبارا من يوم األحد
ً
الثاني من آيار اجلاري.

وقالت وزيرة التغري املناخي
 Lily D 'Ambrosioلشبكة ABC
االخبارية «عندما حيصل الناس
على سيارة كهربائية ،يبدأون
يف توفري مبالغ كبرية من
فواتريهم».
واضافت الوزيرة إنه سيتم
توفري ما يقارب من  1600دوالر
من الوقود وتكاليف الصيانة
كل عام  .وكجزء من حزمة
املساعدات ،ستنفق الوالية
ً
أيضا  19مليون دوالر على انشاء
حمطات شحن جديدة و  10ماليني
دوالر لتوسيع أسطول املركبات
الكهربائية احلكومية مبقدار 400
سيارة خالل العامني املقبلني.
من جانبه اقرتح وزير النقل يف نيو
ساوث ويلز Andrew Constance
ختفيض اسعار مواقف السيارات
والغاء رسوم الضريبة stamp
 dutyعن مشرتي السيارات
الكهربائية لتشجيع الناس على
اقتناء هذه التكنلوجيا.
وانتقد كونستاس خطط وزير
اخلزانة يف الوالية دومينيك
بريوتيه القاضية بفرض ضرائب
على هذه السيارات يف ميزانية
الوالية السنوية اجلديدة اليت
سيعلنها يف حزيران يونيو .وقال
كونستانس إنه جيب تشجيع
الناس على شراء السيارات
الكهربائية أوال بد ً
ال من وضع
اعباء جديدة عليهم.
ترمجة :اس بي اس

املناسب لشراء منزل وهل عليك
الرتيث قبل اختاذ القرار؟
ويف حديث له مع اس بي اس
عربي  24قال اخلبري العقاري رغد
مشو « :ان االقبال الكبري على
السوق العقارية عقب اجلائحة جاء
لصاحل البائع».
«الحظنا ارتفاعا ملحوظا بأسعار
فرتة
مرور
بعد
العقارات
اإلغالقات الطويلة للحد من انتشار
كورونا».
وكان من الالفت تقبل الناس
لتقنية تفحص املنازل عرب
األنرتنت ،عمال بإجراءات التباعد
اجلسدي اليت فرضها وباء كورونا
لفرتة طويلة ،حييث ألغيت
املزادات ومواعيد الInspection
الشخصية ليستعاض عنها جبولة
الكرتونية.
ومع انتعهاش السوق العقارية
وتعافيها بشكل أسرع من املتوقع،
أقبل الكثريون على الشراء خوفا
ان تفوتهم الفرصة وهذا ما عاتربه
السيد مشو سببا آخرا من األسباب
املؤدية إلرتفاع األسعار.
وأجرت مؤسسة finder .com
استطالعا للرأي مشل  74ألف
شخص ،حيث أضاء على توقع
 74%من املشاركني بأن تواصل
أسعار البيوت وتريتها التصاعدية
وتستمر باألرتفاع يف أحيائهم
السكنية.
وطمأن اخلبري العقاري رغد مشو
الشراة احملتملني بأن «كل شيء
له وقته» ولكنه توقع ان تبقى
األسعار على حاهلا اىل منتصف
العام املقبل.
وشرح السيد مشو قصده مبا
قاله بناء على خربته العملية
«ان السوق لن تستمر باألرتفاع
اجلنوني ألكثر من سنتني وال بد
من التوقف عند حد ما ،ولكن هذا
ال يعين ان األسعار سترتاجع بل
يعين ان األسعار ساتهد أي انه
ستكون هناك حالة من اهلدوء».

وتوقع السيد مشو انه يف حال
خفضت نسبة الفائدة أكثر
فستنعكس ارتفاعا يف السوق
العقارية.
ونصح السيد مشو ،مشرتي
املنزل األول ب« :ان حياول ان
يدخر املال والعربون وان يتعاون
مع شريك احلياة لتحضري وجتهيز
ما لزم لدخول السوق العقاري».
من جهة أخرى ،قال السيد مشو
ان« :قلة املنازل املعروضة للبيع
ستدفع بأسعار مرتفعة ذ ألن
العرض هو أقل من الطلب».
قليلة
«البيوت
وأضاف:
واملشرتيون احملتملون كثريون
لذا يزداد الطلب واملنافسة تدفع
اىل غالء البيوت».
ومبقاربة فوائد شراء أرض خاوية
ثم انشاء منزل الحقا ،رأى اخلبري
اتلعقاري رغد مشو ان« :شراء
أرض خاوية ال يعين انه لن تكون
هناك دفوعات ،والفوائد املرتتبة
على القروض قد تشكل خسارة
يف حال تركت االرض لفرتة
طويلة».
وميكن ان يشعر مقتين األرض
بضغوط مادية ان مل يكن هناك
من عائد مادي الستثمار اقتناء
أرض خاوية مل يدفع غالبية
كلفتها مسبقا« :يتطلب البناء
قرضا اضافيا واحلصول عليه
لذا من
ليس باألمر السهل،
الـجيد ان يؤمن الشخص موطـئ
قدم بالسوق العقاري ولو كان
من خالل شراء بيت قديم ومن ثم
تصليحه أو حتسينه حتى مل يكن
املنزل حبسب مـتطلباته».
ومن جهة الشراء يف مدن اخرى
وهم من سكان واليات أخرى
«ظروف األنسان تتغري والتوجه
للشراء يف مدن أخرى تكون فيها
أسعارالبيوت مبتناول اليد أكثر،
زيادة الطلب ستزيد أيضا من
أسعار البيوت».
ترمجة :اس بي اس
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مـقاالت وتـحقيقات

«سيف القدس» :أحدث زلزاال كشف حقائق وأرسي معادالت جديدة حكم مربم حب ّق صاحب حم ّطة «إم تي
أمني حطيط
يف» :سارق للمال العام

أدى
أن ما فعله ترامب ّ
ظن نتنياهو ّ
ّ
فع ًال وحقيقة إىل تصفية القضية ا 
ل
فلسطنيية وأقام فع ًال «إسرائيل
العظمى» اليت تقود الشرق األوسط
وتهود فلسطني وتلغي حقوقالشعب
ّ
ين صغريها وكبريها ،كما
الفلسطي 
أن انشغاالت حمور املقاومة يف
ظن ّ
ّ
احلرب الكونية اليت استهدفت قلعته
الوسطى سورية ستتيح له االنطالق
طليق اليد يف إرساء ما يريد يف
فلسطني واملنطقة ويقيم الدولة 
اليهودية اخلالصة ،ما جيعله أكرب
ملوك «إسرائيل» وأطوهلم فرتة حكم
وأشدهم تأثريًا على تاريخ «إسرائيل»
ّ
برمتها.
ّ
ولكن ظن نتنياهو كان يف مكان
وكانت احلقيقة يف كان معاكس،
فعلى الصعيد «اإلسرائيلي» الداخلي
مل تستجب صناديق االقرتاع اليت
استعملت أربع مرات متتالية يف
سنتني ،مل تستجب ألحالمه وفشل
نتنياهو املرة تلو املرة يف حتصيل
األكثرية املناسبة لتشكيل احلكومة
 .أما على الصعيد الفلسطيين وهنا
كانت الطامة الكربى بالنسبة له ،فقد
وقع يف سوء تقديره وفعله وافتضح
كيانه الواهن إميا فضيحة بعد فتحه
أن
معركة تهويد القد 
ظن ّ
س اليت ّ
ابتالعها بات سه ًال عليه ،فإذا به
خيتنق بها.
لقد خططت «إسرائيل» ما بعد حرب
 1967جلعل القدس عاصمة للكيان
اليهودي املزعوم ،واختذت من
اإلجراءات األحادية املنافية ألحكام
القانون الدولي العام خاصة قرارات
جملس األمن ،خططت واختذت من
ّ
اإلجراءات ما جيعل ّ
بكل
كل القدس
ما فيها مبا يف ذلكاملسجد األقصى
ّ
وكل املقدسات اإلسالمية واملسيحية
ّ
وكل ممتلكات العرب يف القدس،
ما جيعلها ملكًا للدولة اليهودية
ِ
املغتصب .وجاء ترامب يف
ولشعبها
خطته املسماة «صفقة القرن» ليؤكد
أن القدس عاصمة
على ذلك
ّ
ويدعي ّ
للكيان الغاصب ،وبعد ترامب تابع
نتنياهو إجراءاته يف القدس وهو
هذه املرة يريد أن جيعل هلا وظيفة
تقدم ،فإنه يريد
إضافية ،ففض ًال عما ّ
حيول األقصى وأحياء القدس
أن
ّ
الشرقية ورقة يستعملها يف حماولته
االحتفاظ بالسلطة ،ولذلك فتح
نتنياهو معركة األقصى والقدس،
يف األقصى الستباحته على مرحلتني
يفرض يف األوىل التقسيم املكاني
والزماني للدخول إىل األقصى بني
املسلمني واليهود ،ويف الثانية يضع
اليد على كامل املسجد لصاحل اليهود
وكيانه املزعوم ،أما على املقلب اآلخر
فخطة نتنياهو متثلت مبصادرة بيوت
العرب يف القدس وإخراجهم منها
بشكل متتابع إىل أن يصل إىل وضع
ال يبقى فيه عربي واحد يف القدس،
ويتم بذلك التهويد حكمًا وواقعًا.
ّ
شرع نتنياهو بالتنفيذ مطمئنًا إىل
أن أحدًا ال يستطيع منعه من تنفيذ
ّ
خطته اإلجرامية تلك ،لكن املفاجأة
الزلزال حدثت مبا مل يكن متوقعًا،
ّ
استلت املقاومة الفلسطينية
حيث
بأشكاهلا كلها املدنية والعسكرية
الشعبية والتنظيمية ،ال بل األفضل
ّ
استلت فلسطني كلها
أن نقول
«سيف القدس» لتمنع اجلرمية وحتول
دون تنفيذ اخلطة اخلبيثة ،فكانت

األيام العشرة األواخر من رمضان
هبة القدس للدفاع عن
أيام إشراق ّ
قلب فلسطني ،وكانت األيام األخرية
من رمضان اليت أعقبت «يوم القدس
العاملي» (يوم اجلمعة األخري منشهر
رمضان) موعدًا إلطالق معركة سيف
القدس على يد املقاومة املسلحة
الرد ال
انطالقًا من غزة ،ثم تعاظم
ّ
بل الردود حتى مشلت ّ
كل فلسطني
ّ
بكل عناوينها وتسمياتها
التارخيية
مبا يف ذلك األرض احملتلة يف العام
 1948والضفة الغربية احملتلة يف
العام  1967وقطاع غز ة احملرر يف
العام  ،2005طبعًا فض ًال عن القدس
اليت هي بيت القصيد .انفجرت
فلسطني التارخيية حمدثة بركان
ًا فلسطينيًا حيرق حبممه ّ
كل أحالم
العدو ويرسم معادالت جديدة مل
ختطر ببال أحد من األعداء واخلصوم
يسمون أنفسهم
أو من أولئك الذين
ّ
عربًا انقادوا لالستسالم للعدو
مزور
مسمى
واإلذعان إلرادته حتت
ّ
ّ
«التطبيع».
ومع هذا االنفجار الربكاني الزلزالي
للقضية
جديد
مشهد
ارتسم
الفلسطينية يعاكس ّ
كل ما خطط له
من قبل األعداء وعلى الوجه التالي:
 1ـ أعيد االعتبار إىل العنوان املركزي
الذي هو «القضية الفلسطينية»
ومسألة فلسطني كلها ،والتأكيد
على وحدة القضية كلها مبا يتصل
بها من توصيف سياسي وجغرايف
وتارخيي ودميغرايف واسرتاتيجي،
ّ
املتقدم
ليحتل املوقع
عنوان عاد
ّ
الذي يليق به ال بل األولوية يف
ّ
كل املسائل املطروحة يف الشرق
األوسط والعامل .لقد رمت «صفقة
القرن» إىل تصفية القضية هذه
والتعامل مع متعلقاتها كأوراق
متناثرة مشتتة من قبيل القول ورقة
الجئني ورقة غزة ورقة ضفة إخل…
وغيبت عنوان الشعب الفلسطيين
َّ
وحقوقه السياسية ،وجاء بركان
فلسطني ليقطع الطريق على ّ
كل تلك
احملاوالت اخلبيثة ويفرض حقيقة ال
ميكن ألحد أن يتجاوزها هي قضية
فلسطني وشعبها وانتمائها القومي
واإلقليمي واإلنساني.
 2ـ أكد االنفجار الفلسطيين على
وحدة الشعب الفلسطيين تلك
الوحدة اليت أرادوا النيل منها بتعدد
العناوين وتوزيع الشعب فئات
أن
وشرائح ،وكانت املفاجأة هلم ّ
الفلسطيين يف فلسطني التارخيية
كلها وخارج فلسطني التارخيية يف
ّ
كل أحناء العامل ينطق اللغة ذاتها
وحيمل اآلمال ذاتها ويعمل من أجل
طموحات واحدة هي العودة إىل
فلسطني وإقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة الواضحة االنتماء قوميًا
وإقليميًا .وقد كانت املفاجأة الكربى
ما ظهر يف األراضي احملتلة العام
 1948يف اللد وأم الفحم واملثلث
وسواها ،حيث كان الفلسطينيون
هناك جياهرون مبشاعرهم اليت ال
ّ
تقل وطنية عن مشاعر أهل غزة أو
الالجئ خارج فلسطني.
 3ـ أرست معركة سيف القدس
معادلة دفاعية جديدة على الصعيد
الفلسطيين العام مضمونها أن
ّ
ّ
ّ
والكل
الكل،
«الكل يدافع عن
يدافع عن اجلزء ،واجلزء يدافع عن

ّ
الكل» ،وأجهضت بذلك كل نظريات
وحماوالت التجزئة وتشتيت أوراق
القضية وباتت القدس حممية ليست
بسواعد املقدسيني من داخل القدس
فحسب ،بل وبقوةالفلسطينيني من
خارج القدس كما وخارج فلسطني،
وقضى الفلسطينيون بذلك على
اسرتاتيجية االستفراد اليت يتمسك
ويطبقها على
العدو بها منذ إنشائه
ّ
ّ
كل الصعد.

 4ـ دفعت املعركة العدو اإلسرائيلي
إىل نوع من اهلسترييا امليدانية،
وجعلته ينفذ عمليات قتل وتدمري
إجرامية بدل أن يقوم بعمليات عسكرية
ميدانية .وهو يتوخى من إجرامه
الضغط على قيادة املقاومة من أجل
وقف إطالق النا ر من دون حتقيق
أهدافها من املعركة ،لكنه صدم
مرة ثانية أمام عزمية الفلسطينيني
وإرادة الصمود والقتال لديهم
واستمرارهم يف املواجهة من دون
أن تنفع معهم ّ
كل الضغوط امليدانية
يتعرضون هلا وهم
والسياسية اليت
ّ
يرفعون شعار ال وقف للمعركة ووقف
إلطالق النار قبل أن حتقق املعركة
أهدافها املتمثلة حبماية األقصى
ومحاية الوجود العربي واإلسالمي يف
مقدساتها وأحيائها.
القدس يف
ّ
 5ـ فضحت املواجهة القائمة يف
فلسطني اآلن وهن القبة الفوالذية
اليت أنفق العدو عليها آالف املاليني
من الدوالرات واعتمدها من أجل
إرساء مقولة «شعب يعمل حتت النار
وهو آمن» ،ومن أجل أن يعطل حماولة
املقاومة إهلاب جمتمع العدو بالنار،
أن القبة
وتبينّ يف هذه املعركة ّ
الفوالذية عاجزة عن اعرتاض نسبة
تتعدى  %35من الصواريخ املوجهة
ّ
إىل الكيان يف عمقه وأطرافه على
حد سواء ،ما طرح سؤا ً
ال كبريًا لدى
ّ
قيادة العدو اختصره ليربمان وزير
احلرب اإلسرائيلي السابق بالعبارة:
«إذا كان وضعنا هكذا مع محاس،
فكيف سيكون حالنا مع حزب اهلل أو
إيران؟» .ويضيف «إنها مأساه ال بل
كارثة قاد نتنياهو إسرائيل اليها».
إن هاجس مستقبل املواجهة مع كامل
ّ
حمور املقاومة بات يؤرق «إسرائيل»
إىل حدود الرعب والذعر العام ما
بأن «إسرائيل»
يؤدي إىل القول
ّ
باتت تشعر وتسلم بأنها فقدت حتى
اآلن هيبتها الرادعة ،وقدرتها على
إسكات مصادر النريان املعادية اليت
تستهدفها ،واألخطر أنها فقدت زمام
املبادرة.
 6ـ جناح املقاومة االسرتاتيجي
والعمالني على حد سواء .حيث
جنحت أو ً
ال يف العمل باسرتاتيجية
االستنزاف واإلنهاك الذي يقود
إىل تآكل قوة العدو العسكرية
واالقتصادية ،كما يف فضح صورته
اإلجرامية أمام العامل .ووضعت جمتمع
ّ
العدو يف حال من الشلل والتعطيل
أليام ال حيتمل أن تطول ،كما فرض
كم كبري من
على العدو استهالك ّ
الذخائر يفوق بعشرات املرات
أي شلت
ما تستعمله املقاومةّ .
حركته االقتصادية وتعطلت املوارد
وفتحت على مصراعيها أبواب حاجاته
االستهالكية وكل ذلك بفضل الفعل
املقاوم املتفنن التخطيط والتنفيذ.

استنفد رئيس جملس إدارة
حمطة «إم تي يف» ميشال
املر كل احملاوالت املمكنة
ّ
لعرقلة سري العدالة .متييزه
حبقه،
الصادر
للحكم
والقاضي حببسه ملدة عام
مع دفعه غرامة تصل إىل
ِ
يؤت
 2.5مليار لرية ،مل
ثبتت
أكله .حمكمة التمييز ّ
ّ
املخفف أص ًال،
احلكم،
نتيجة تالعب يف التقرير
الصادر عن أوجريو والذي
خفض قيمة اهلدر من 60

عبد املنعم يوسف (مروان بو حيدر)

مليون دوالر إىل حنو مليوني دوالر.
لكن قيمة املبلغ مل تعد مهمة .املهم
يدعي ما
أن
املر مل يعد يستطيع أن ّ
ّ
ال ميلكه .سارق املال العام ال ميكنه
يدعي مكافحة الفساد
أن ّ
هذه املرة مل يعد ميشال غربيال املر
صاحب حمطة «إم تي يف» و»ستوديو
ادعاء مكافحة
فيزيون» قادرًا على ّ
تورطه بسرقة
الفساد وال على حتويل ّ
املال العام إىل معركة حريات .هو
مدان ،بقرار قضائي مربم ،بسرقة
املال العام يف ملف التخابر غري
الشرعي .وهو إذ سينجو من عقوبة
السجن ملدة سنة ،شرط دفعه غرامة
بنحو  2.5مليار لرية ،فإن هذه
العقوبة ُ
سجل على سجله العدلي،
ست ّ
جتر معها باقي
أن
يؤمل
يف سابقة
ّ
املعتدين على املال العام.
حمكمة استئناف اجلنح يف جبل لبنان
ــــ جديدة املنت ،برئاسة القاضي
فيصل حيدر واملستشارين ناظم
اخلوري وساندرا القسيس ،كانت
قد أدانت املر وشركة «ستوديو
فيزيون» يف الدعوى املقامة من
الدولة اللبنانية جبرم التخابر غري
الشرعي وهدر املال العام .فقد
ألزمت احملكمة الطرفني بدفع مليارين
للمدعية الدولة
و 74مليون لرية
ّ
اللبنانية ،املمثلة بوزارة االتصاالت،
مع التعويض الذي ُق ِّدرت قيمته
بنصف مليار لرية لبنانية.
كما قررت احملكمة وقف تنفيذ عقوبة
املر يف حال
احلبس حبق ميشال
ّ
سداد املبلغ امللزم به خالل شهرين
من تاريخ صدوره.
بعدما تقدم املر وستوديو فيزيون
بدعوى متييز احلكم يف  18حزيران
 ،2020أصدرت حمكمة التمييز،
الغرفة اجلزائية السابعة املؤلفة من
الرئيسة سهري احلركة واملستشارين
منري سليمان ودينا دعبول ،قرارًا
قضى «برد طلب النقض شك ًال ،مبا
ينفي احلاجة إىل حبث أي من أسباب
التمييز» ،وبالتالي تثبيت قرار حمكمة
االستئناف.
وللتذكري ،فإن القضية بدأت عام
 ،2016من خالل امللف الذي فتحته
جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية
برئاسة النائب حسن فضل اهلل.
الحقًا ،أحالت وزارة االتصاالت على
النيابة العامة املالية تقريرًا تشكو
فيه وجود ختابر غري شرعي تقوم به
شركة «ستوديو فيزون» ،من خالل
سرقة خطوط اتصاالت عرب اإلنرتنت
إلجراء اتصاالت دولية .وذكرت
الوزارة يف تقريرها أنها قطعت خطًا
ُيشتبه يف استخدامه للسرقة ملدة
يومني ،فلم تتغيرّ وترية االتصاالت
الشرعية للشركة املذكورة ،ما يعين
أن اخلط املقطوع كان ُيستعمل

التصاالت غري شرعية.
ادعى النائب العام املالي
حينذاكّ ،
القاضي علي إبراهيم على رئيس
املر،
جملس إدارة « »Mtvميشال
ّ
وأحاله على القاضي املنفرد اجلزائي
يف املنت منصور قاعي الذي أصدر
ُحكمًا يف  5شباط  2018قضى فيه
املر وقرر إبطال
مبنع احملاكمة عن
ّ
ّ
التعقبات «لعدم وجود ُجرم».
أن وزارة االتصاالت استأنفت
غري ّ
احلكم بعد أسبوعني على صدوره
عرب رئيس هيئة القضايا يف وزارة
العدل .كذلك تقدمت النيابة العامة
املالية بطلب استئناف احلكمُ .قِب َل
االستئناف ُ
وف ِسخ احلكم ُخّ
واتذ قرار
بإعادة حماكمة املر.
ُ
وكّلفت شركة متخصصة بوضع تقرير
املر أجرت اتصاالت
شركة
أن
ر
قد
ّ
ّ
ّ
بـ  300مليون دقيقة أو ما قيمته
مليونا دوالر (دفع املر من أصلها
املر اعرتض
أن
مليون دوالر) .غري ّ
ّ
على التقرير وتقدم باستئناف طارئ
مدعيًا على هيئة «أوجريو « بالتزوير.
ّ
برد االدعاء ُ
لتستكمل
وقد صدر قرار ّ
احملاكمة أمام حمكمة استئناف اجلزاء
لدى القاضي فيصل حيدر.
أن املدير العام
جتدر اإلشارة إىل ّ
السابق ألوجريو عبد املنعم يوسف
جراء
كان قد ّ
قدر قيمة اهلدر من ّ
التخابر غري الشرعي يف «ستوديو
فيزيون» بـ  60مليون دوالر ،وهو
ّ
تبناه الوزير بطرس حرب يف
ما
الدعوى ،إال ّ
أنه مع تغيري احلكومة
ّ
اجلراح وزارة
وتسلم الوزير مجال
ّ
االتصاالت ،وعماد كريدية إدارة
أجريو ،جرى ختفيض قيمة األموال
املهدورة إىل حنو  3ماليني دوالر،
قبل أن ينخفض املبلغ جمددًا إىل
مليارين ومخسمئة مليون لرية فقط.
وأمام هذه الوقائع ،وألنه يقتضي
لقبول التمييز شك ًال يف قضايا اجلنح
أن يتحقق شرط االختالف يف الوصف
القانوني للفعل ،فقد اعتربت حمكمة
التمييز أن القاضي املنفرد ،يف
تعليله للحكم االبتدائي قد بقي
يف مرحلة إثبات األدلة على وقوع
املدعى بها ومل يصل
األفعال اجلرمية ّ
إىل مرحلة توصيف هذه األفعال
قانونًا ،فيكون قد قضى فعليًا
بإعالن الرباءة .وحيث إن االختالف
يف الوصف القانوني ال يتحقق عندما
يكون االختالف بني املرجعني واقعًا
على مدى ثبوت األدلة وتوفرها
ّ
املدعى عليه ،اعتربت احملكمة
حبق
ّ
أن هنالك وصفًا قانونيًا واحدًا هو
الذي أطلقته حمكمة االستئناف بعدما
ّ
وأدلتها،
تثبتت من الوقائع اجلرمية
وبالتالي سيكون الشرط الشكلي
لقبول التمييز غري متوفر.

«األخبار»

صفحة 10

Saturday 22 MAY 2021

الـسبت  22أيــار 2021

Page 10

مـقاالت وتـحقيقات

ذكرى النكبة ودالالت تزامنها مع اشتعال االنتفاضة واملقاومة وإيذان مبعادالت وحتوّالت جديدة بانتظار ردّ «ألفاريز» ...التدقيق
حسن حردان
املالي اجلنائي يَرتَنّح!

حتوالت هامة أحدثها
تزامنت ذكرى نكبةفلسط 
ني هذا العام مع ّ
اشتعال انتفاضة فلسطينية شاملة ّ
كل أحناء أرض فلسطني
احملتلة ،من أقصاها إىل أقصاها ،مسنودة مبقاومة فلسطينية
حولت قطاع غزة إىل قاعدة وقوة متعاظمة للمقاومة املسلحة
والشعبية ،تؤذن بتكريس وتعزيز معادالت قوة الردع يف مواجهة
العدو الصهيوني ،وإدخال املشروع الصهيوني يف مرحلة جديدة
من الرتاجع مستها:
أو ً
ال ،إظهار عجز االحتالل وعدم قدرته علىحتقيق أهدافه لفرض
خمططه لشطب احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين وتصفية
املدمرة وآلته القمعية
قوته العسكريية
قضيته ،بوساطة
ّ
ّ
اإلرهابية ،وبالتالي فشله يف حماولته تكرار النكبة الفلسطينية
مرة جديدة…
ثانيًا ،تكريس وحدة املصري الفلسطيين ،أرضًا وشعبًا…
ضد
س احملتلة
فاالنتفاضة اليت بدأت شرارتها من قلب القد 
ّ
ن وطرد العائالت املقدسية من منازهلا يف
خمططات االستيطا 
حي الشيخ جراح ،سرعان ما اتسعت لتشمل األراضي احملتلة
عامي  ،1948و ،1967ومسارعة املقاومة يف قطاع غزة إىل
مالقاة االنتفاضة بتأكيد وحدة مصري الشعب الفلسطيين ،من
خالل العمل على فرض معادلة جديدة «املقاومة درع القدس»
تقضي حبماية عروبة القدس واملقدسيني ومنع استفرادهم
واقتالعهم من منازهلم ،وذلك عرب اختاذ القرار اجلريء باملبادرة
إىل قصف أحياء القدس الغربية احملتلة بالصواريخ لفرض هذه
املعادلة ،وهو األمر الذي فاجأ املسؤولني الصهاينة ودفعهم
شن عدوان وحشي ضد قطاع غزة وارتكاب اجملازر ضد
إىل
ّ
ضد املقاومة ووقف انطالق
املدنيني يف حماولة لتأليب الناس
ّ
الصواريخ ،وفرض الشروط الصهيونية لوقف النار ،وبالتالي
منع املقاومة من تكريس معادلة ردعية جديدة تزيد من تآكل
قوة الردع الصهيونية ،وتدخل املشروع الصهيوني يف طور
جديد من اهلزمية واالنكفاء…
رد املقاومة القوي والصاعق على قصف العدو الوحشي
ثالثًاّ ،
لألبنية السكنية يف غزة ،بقصف تل أبيب وغوش دان وكلّ
املدن واملستوطنات يف جنوب فلسطني احملتلة واستهداف
مواقع اسرتاتيجية حساسة مثل منصاتالغا ز واملطارات احلربية،
وغريها ،وإجبار أكثر من مخسة ماليني مستوطن على مالزمة
د واملطارات املدنية والنقل ،مما
املالجئ ،وشل حركة االقتصا 
يكبد كيان العدو خسائر اقتصادية كبرية مع ّ
يستمر فيه
كل يوم
ّ
ّ
ن واالستقرار..
يف عدوانه ،اىل جانب إفقاد كيان االحتالل األم 
ظل جناح املقاومة يف الكشف ّ
يف ّ
كل يوم عن مفاجأة جديدة
يف مواجهة العدو ..األمر الذي أربك جيش االحتالل ،مبا يذكر
مبفآجات املقاومة يفلبنان خاللحرب متوز.
ّ
يتغنى
رابعًا ،كشف عجز وفشلمنظومة القبة احلديدية ،اليت كان
بها القادة الصهاينة بزعم قدرتها على إسقاط صواريخ املقاومة
ومنع بلوغها أهدافها ..وهو األمر الذي فاجأ قادة االحتالل
وأدخلهم يف مأزق عدم القدرة على محاية أمن الصهاينة والعجز
عن وقف انطالق صواريخ املقاومة ،على الرغم مما ميتلكه جيش
االحتالل من قدرات عسكرية وطريان حربي ُيعترب األكثر تطورًا
يف العامل ،يف مقابل القدرات املتواضعة للمقاومة ،يف قطاع
يتميز بالكثافة السكانية (حنو  2مليون نسمة) ،على
غزة حماصر،
ّ
مساحة صغرية منسبطة من األرض ،ال تتجاوز ال  360كلم…٢
خامسًا ،تكريس فشل جيش االحتالل «اإلسرائيلي» يف وقف
تساقط صواريخ املقاومة على تل أبيب ومدن ومستوطنات
جنوب فلسطني احملتلة ،وعدم قدرة سلطات االحتالل على احتواء
االنتفاضة اليت ازدادت اتساعًا بعد انضمام مدن وبلداتالضفة
الغربية إليها بقوة مما زاد من استنزاف جيش االحتالل والشرطة
«اإلسرائيلية» ،وتشتيت قدرات العدو ومنعه من الرتكيز على
جبهة واحدة…
والتحوالت يف املواجهة على أرض فلسطني
هذه التطورات
ّ
احملتلة اليت جنحت االنتفاضة واملقاومة يف فرضها يف مواجهة
االحتالل الصهيوني وعدوانه املتواصل على الشعب الفلسطيين
وارضه ومقدساته ،بدأت تولد مناخات ملصلحة االنتفاضة
واملقاومة ،تؤذن بتحقيق انتصار جديد يضاف إىل االنتصارات
السابقة ستكون له تداعيات إجيابية بتعزيز إميان وثقة الشعب
الفلسطيين بقدرة انتفاضته ومقاومته على ردع العدوانية
واملشاريع االستيطانية الصهيونية ..وهذه املناخات تتجلى
بالتالي:
 1ـ بداية تولد ضغط «إسرائيلي» داخلي على رئيس حكومة
العدو بنيامنينتنياهو لوقف النار ..متثل بتظاهرة يف تل أبيب
دعت لوقف النار ،وتصاعد االنتقادات السياسية لـ نتنياهو
واتهامه باملسؤولية عن إدخال «إسرائيل» يف مأزق جديد من
الفشل ،وتآكل قوة الردع اإلسرائيلية يف مواجهة املقاومة
الفلسطينية ..وهذه االنتقادات عبرّ عنها أفيغدور ليربمان
 ،واملعلقون واحملللون الصهاينة والصحافة «اإلسرائيلية»،
وان عملية
بان الغاية من العملية حتسني وضع نتنياهو فقطّ ..
ّ
مهامجة األنفاق ّ
مت التخطيط هلا ثالث سنوات ،ولكنها نفذت
وحتولت لعملية دعائية فقط.
بعدم كفاءة
ّ

أما حـايـيـم لـيـفـيـن – عـضـو كـنـيـسـت سـابـق ورئـيـس بـلـديـة
إشـكـول فقد قال فـي مـقـابلة مـع الـقـنـاة  13اإلسرائيلية:
انه ،حان الوقت لتسوية ،واتفاق ما مع غزة ،وهذا ما جيب أن
يكون ..واصفًا ما حيدث بـ «إفالس نتنياهو وحكومته» ،وانه «ال
سياسة واضحه لديه ،ومنذ  20عامًا وحنن نعيش هذا الواقع».
وقال« ،ال نستطيع اآلن احلصاد ،حنن نعاني من واقع مرير،
وأريد أن أذكركم ان  %70من خضرواتنا تنتج يف الغالف».
(غالف غزة).
ان خطاب بيت
فيما الصحايف «اإلسرائيلي» نداف إيال قالّ :
العنكبوت الذي ألقاه (السيد) حسن نصر اهلل قبل سنوات يتجلى
على أرض الواقع يف هذه األيام.
أما موقع «وااله» العربي فقد قال باألمس اثر قصف الطريان
«اإلسرائيلي» املبنى الذي ضمن مكاتب وسائل إعالم أجنبية
وعربية وحملية ،انه« ،من الليلة ميكن البدء باحلديث عن نهاية
ألن
حيز املناورة السياسية أمام «إسرائيل» ّ
املعركة وانتهاء ّ
قصف الربج الذي تتواجد فيه حمطات لقنوات إعالمية يعترب
خطأ كبريًا يضاف إىل األخطاء بل اخلطايا واجملازر اليت ارتكبتها
ل والنساء.
«إسرائيل» حينما استهدفت العائالت واألطفا 
 2ـ تزايد الضغط الدولي لوقف النار ،على خلفية امرين
أساسيني:
األمر األول ،حتريك إدارة الرئيس األمريكيجو بايدن ،حتت ضغط
غري مسبوق من حزبه الدميقراطي ،إلنهاء العملية العسكرية يف
غزة ،كما قالت وسائل إعالم إسرائيلية .وبالتالي العمل على
دفع نتنياهو للتهدئة ،واالمتناع عن اخالء العائالت الفلسطينية
من الشيخ جراح يف القدس ،باعتباره إجراء غري قانوني ،والدفع
باجتاه حتريك املفاوضات على أساس ّ
حل الدولتني ،وإعادة
إنعاش اللجنةالرباعية الدولية.
األمر الثاني ،اتساع دائرة التضامن والتأييد العربي واإلسالمي
والدولي ،للشعب العربي الفلسطيين ومقاومته وانتفاضته،
وإدانة العدوان الصهيوني ،وهو ما عكستهالتظاهرات الشعبية
عمت الواليات املتحدة والعواصم األوروبية من ناحية،
اليت ّ
والتظاهرات يف الدول العربية ،وإقدام املتظاهرين العرب،
ني واألردنيني ،على اجتياز خط احلدود مع
اللبنانيني والفلسطيني 
فلسطني احملتلة انطالقًا من احلدود اللبنانية ،واحلدود األردنية..
يف تعبري عن دعمهم لالنتفاضة واملقاومة الفلسطينية من ناحية
ثانية.
 3ـ وصول مراكز أساسية يف دوائر صنع القرار «اإلسرائيلي»
إىل قناعة باستنفاذ العملية «اإلسرائيلية» العسكرية قدرتها
على حتقيق أهدافها وبالتالي وضع جيش االحتالل يف مواجهة
خيار من اثنني:
خيار اول ،تنفيذ عملية برية يف قطاع غزة حتت عنوان تدمري
منصات صواريخ املقاومة ،بهدف حتقيق انتصار عسكري وفرض
ألي تهدئة…
الشروط «اإلسرائيلية» ّ
ألن العملية
وخيار ثان ،او التعامل إجيابًا مع مقرتحات التهدئةّ ..
يتعرض هلااجليش «اإلسرائيلي»،
الربية دونها خماطر كبرية قد
ّ
تكبده خسائر كبرية تفوق
ّ
وتؤدي إىل مواجهته مقاومة شرسة قد ّ
تلك اليت ُمين بها خالل عدوانه عام  ،2014وبالتالي فشله يف
حتقيق إجناز عسكري ،وانعكاس ذلك مبزيد من تراجع هيبة وقدرة
اجليش «اإلسرائيلي» ،وما يعنيه ذلك من تداعيات سلبية على
الداخل «اإلسرائيلي» مبفاقمة أزمة املشروع الصهيوني ..وعلى
اخلارج باملزيد من الضغط الدولي لوقف النار ..أما االستمرار
يؤدي اىل وقف صواريخ
يف قصف غزة فإنه ،كما تبينّ  ،لن
ّ
املقاومة وما حتدثه من شلل وخسائر مادية واقتصادية وبشرية
ّ
احملتل… ال قدرة له طوي ًال على احتماله..
يف قلب الكيان
هلذا بدأت التحركات الدبلوماسية املصرية القطرية مع األمم
املتحدة ،وبدعم واشنطن ألجل حتقيق هدنة قصرية إلدخال 
د إىل غزة ،جيري خالهلا العمل للتوصل إىل اتفاق على
الوقو 
شروط التهدئةاجلديدة.
لكن شروط التهدئة اجلديدة ستكون انعكاسًا لنتائج امليدان،
وهي نتائج ليست ملصلحة «إسرائيل» اليت فشلت جمددًا يف
وقف صواريخ املقاومة واحتواء االنتفاضة ،وكسب تأييد العامل
فإن نتنياهو حياول معاندة ذلك
الي جانب موقفها ..وهلذا
ّ
واالستمرار يف عدوانه على غزة ،يف حماولة يائسة لتحقيق إجناز
يوظفه يف معركته الداخلية حلماية مستقبله السياسي.
التحول اجلزئي يف املوقف الدولي حيال القضية
أن
على ّ
ّ
جتسد يف عودة احلديث عن «حل الدولتني»
الفلسطينية ،الذي
ّ
و»القدس الشرقية» كجزء من الدولة الفلسطينية ،بدي ًال عن
«خطة القرن» ،ما كان ليحصل لوال جناح االنتفاضة واملقاومة
الفلسطينية يف كسر شوكة وهيبة القوة الصهيونية ،ويف
فرض القضية يف صدارة االهتمامات العربية والدولية ،ما يؤذن
حتوالت هامة يف الصراع مع االحتالل ملصلحة القضية
بإحداث ّ
الفلسطينية ،ال سيما إذا ما متكنت املقاومة من حتقيق معادلة
ردعية جديدة تعزز من ثقة الشعب الفلسطيين بقدرته على فرض
إرادته واالنتصار حلقه بقوة انتفاضته ومقاومته ،بعد ان سقط
م الزائف واخلادع مع عدو متغطرس ومتوحش
الرهان علىالسال 
ثبت انه ال يفهم لغة سوىاملقاومة الشعبية واملسلحة..

ناجي س .البستاني

همة التدقيق
يف  9أيلول  2020بدأت شركة «ألفاريز ومارسال» ُم ّ
املالي اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان ،وهي رفعت أكثر من
 130سؤا ً
ال حتتاج إىل إجابات عنها ،لكن بعد مخسة أسابيع إعتربت
قررت اإلنسحاب
الشركة ّ
أن اإلجابات ناقصة( ،)1وسرعان ما ّ
األول املاضي .واليوم ،وبعد سلسلة من
من
مهمتها يف تشرين ّ
ّ
التطورات على مدار األشهر السبعة األخرية ،تتجه األنظار إىل
ّ
همتها من عدمه،
القرار الذي ستتخذه الشركة بشأن إستكمال ُم ّ
أهمية كربى .فماذا يف التفاصيل ،وما هي
ملا هلذا القرار من
ّ
ّ
التوقعات؟.
اجلمهورية العمادميشال عون
أن رئيس
بداية ،ال ُب ّد من التذكري ّ
ّ
ً
كان ّ
زمنيا
إستحقاقا
بأن «هناك
ذكر يف نهاية الشهر املاضيّ ،
ً
ن لشركة التدقيق املالي
لتسليم ُمستندات ووثائق مصرف لبنا 
أيام».
اجلنائي» ،وقال« :حنن والشعب اللبنان 
ي نرصد ،واملسافة ّ
املقابلّ ،
يف ُ
أكد مصرف لبنان تعاونه الكاملّ ،
وأنه بدأ بالفعل
َ
ُ
هوزيته لتأمني أي
بتأمني اإلجابات واملستندات املطلوبةُ ،م ً
بديا ُج ّ
ُمستندات تطلبها شركة التدقيق «ألفاريز ومارسال» بعد الغطاء
النواب اللبناني للمصرف على ُمستوى
أمنه جملس
ّ
القانوني الذي ّ
املصرفية( ،)2لكي تعيد النظر بقرارها السابق
السرية
قانون
ّ
ّ
الذي كانت ّ
همتها على ُمستوى التدقيق يف حسابات
علقت فيه ُم ّ
املصرف املركزي.
أن قرار الشركة جيب أن يصدر يف القريب العاجل ،باعتبار
إشارة ّ
أنه كان ُيفرتض أن يتم اإلنتهاء من تسليم كل ُ
ّ
املستندات يف 15
تعهد بأن يتم تأمني هذه ُ
املستندات وأن
أيار احلالي ،وكان يوجد
ّ
ّ
يتم إيداعها لدىوزارة املال.
ّ
ويف إنتظار َمعرفة القرار النهائي للشركة َ
عنية ،من الضروري
امل ّ
أن ُمعاودة أعمال التدقيق–يف حال ّ
مت ذلك ،ستشمل
اإلشارة إىل ّ
والعمليات املالية اليت إعتمدت واليت ّ
نفذها مصرف
كل اهلندسات
ّ
لبنان خالل العقد األخري بشكل خاص ،وهي ُت ّ
غطي ً
أيضا إستثمارات
وعمليات شراء
مصرف لبنان يف الشركات التابعة له أو الشقيقة،
ّ
العقارات وبيعهاُ ،وصو ً
التصرف
وكيفية
ال إىل ودائع املصارف
ّ
ّ
بها ،إخل.
أما يف حال إصرار شركة «ألفاريز ومارسال» على اإلنسحاب
ّ
مهمة التدقيق ،سيكون على لبنان فسخ العقد معها وتسديد
من
ّ
ُ
ُ
همة
أن الذهاب حنو شركة جديدة للقيام
األتعاب.
واملشكلة ّ
بامل ّ
عاملية لتوقيع
يستوجب اإلعالن عن ُمناقصات مع شركات تدقيق
ّ
عقد جديد ،وهذا األمر يفرتض تشكيل ُحكومة جديدةّ ،
ألنه ال
األهمية ُت ّ
يمُ كن ُ
كلف
حلكومة تصريف األعمال توقيع ُعقود بهذه
ّ
أموا ً
إن إنسحاب شركة
امليزانية
ال من خارج
الرمسية .وبالتاليّ ،
ّ
ّ
سقوط «التدقيق املالي اجلنائي»
«ألفاريز ومارسال» يعين
عمليا ُ
ً
يف املرحلة الراهنة.
أعدته اللجنة
إن قانون «الكابيتال كونرتول» الذي ّ
أكثر من ذلكّ ،
الفرعية ُ
قر بعد ،وبالتالي
ّ
املنبثقة منجلنة املال واملوازنة( ،)3مل ُي ّ
ً
إن مصري الودائع ال يزال جمهوال ،وإعادة الثقة باملصارف مل
ّ
حتصل بعد ،ومن شأن غياب التدقيق املالي اجلنائي أن يزيد
الطني ّ
بلة! .وعلى الرغم من عدم حسم الصيغة النهائية هلذا
مصرفية كثرية خرجت إىل العلن ،أبرزها
فإن إعرتاضات
القانونّ ،
ّ
العقوبات على املصارف ،إضافة إىل إعالن عدم ُ
القدرة
طال مسألة ُ
أي مبالغ بالدوالر من دون متويل ،وال حتى مبالغ كبرية
على دفع ّ
اللبنانية.
باللرية
ّ
ُ
اخلالصة ،يمُ كن القول ّ
إنتظاررد شركة «ألفاريز
إنه يف
يف
ّ
سقوطه
إن «التدقيق املالي اجلنائي» َي َ
ومارسال»ّ ...
رت ّنح ،وخطر ُ
ُ
فإن
إستعدادهاملعاودة أعماهلا،
أما يف حال إبداء الشركة
ّ
كبريّ .
ُ
ألن
ستفتح على مصراعيها،
وإعالمية حادة
سياسية
معارك
ّ
ّ
ّ
ردودا ّ
واملؤسسات
تورط كل الوزارات
أعد
ً
املصرف املركزي ّ
ّ
تؤكد ّ
وسيربز
عمليات سحب األموال منه وصرفها،
الرمسية يف
واهليئات
ّ
ّ
ُ
ُ
مسؤولية
املستندات بذلك ،لقطع الطريق على محُ اولة حتميله وحده
ّ
ّ
وبغض النظر عن اجلهة أو اجلهات اليت تقع
اإلنهيار احلاصل.
أن املواطن
املسؤولية ،أو النسبة اليت
عليها
تتحملها ،األكيد ّ
ّ
ّ
اللبناني هو الذي دفع الثمن األكرب لكل ما حصل وحيصل!.
أن «املعلومات
( )1بقي حنو  60سؤاال بدون إجابات يف حينه،
حبجة ّ
ّ
َ
مية مبوجب قانون النقد والتسليف» ،كما ّ
متت اإلجابة على أكثر
املطلوبة محَ ّ
ّ
من عشرة أسئلة بعبارة «غري متوفر».
جهته–ولو بشكل
ي كان قد أسقط من
أنجملس النواب اللبنان 
( )2تذكري ّ
ّ
ُم ّ
األول
السرية
وقت،
أقر يف  21كانون ّ
ّ
ّ
املصرفية ،من خالل القانون الذي ّ
ملدة سنة ،وأوصى
بالسرية
املاضي ،والقاضي بتعليق العمل
املصرفية ّ
ّ
ّ
ّ
بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات واملصاحل ُ
ستقلة واجملالس
امل
واملؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق اجلنائي.
والصناديق
ّ
( )3أبرز بنوده :حظر التحويالت إىل اخلارج ،مع بعض اإلستثناءات ،وحتديد
شهريا لسحوبات ُ
الشهرية من جممل
املودعني
لبنانية
سقف  20مليون لرية
ً
ّ
ّ
احلسابات يف أي مصرف مع إستثناء الراتب يف حال توطينه ،حتديد سقف
تتعدى قيمتها  %50من
األجنبية على أال
الشهرية بالعمالت
للسحوبات
ّ
ُ
ّ
ّ
السحوبات باللرية ،فرض ُعقوبات على املصارف اليت لن تلتزم،
قيمة
ُ
إخل.
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مــقاالت وتـحقيقات

بني االستعالم وامليدان..

كيف هزم «سيف القدس» «إسرائيل»؟
شارل أبي نادر
حاليًا ،يعترب هذا الوضع وحده انتصارًا
للمقاومة الفلسطينية اليت شكلت ،مبعزل عما
ستؤول إليه نهاية املعركة ،نقطة مفصلية يف
الصراع.
التارخيية
اليوم ،وبعد  10أيام من املواجهة
ّ
بني املقاومة (العسكرية والشعبية الواسعة)
يف غزة ،ويف كل األراضي الفلسطينية
احملتلة ،من جهة ،والعدو اإلسرائيلي من جهة
أخرى ،ما زال االشتباك حيافظ على املستوى
والزخم نفسه من العنف واإلجرام الذي
متارسه الوحدات العسكرية اجلوية اإلسرائيلية
أو الوحدات األمنية ،والثبات والرتكيز الذي
تظهره املقاومة الفلسطينية يف مناورتها
الصاروخية.
حاليًا ،يعترب هذا الوضع وحده انتصارًا للمقاومة
الفلسطينية يف عملية «سيف القدس» ،اليت
شكلت ،مبعزل عما ستؤول إليه نتيجتها أو
نهايتها ،نقطة مفصلية يف الصراع الواسع
ضد «إسرائيل» ،بعد أن خلقت دينامية
جديدة يف القتال واالشتباك واملواجهة ،لن
تكون «إسرائيل» قادرة على التخلص منها
أو اإلفالت من تداعياتها على كل املستويات؛
العسكرية واألمنية والسياسية.
فقد العدو خياراته مع تقدم الوقت ،ساعة بعد
ساعة ،ومل يبق أمامه إال استهداف البنى التحتية
واملدنيني اآلمنني للضغط على املقاومة ،يف
حماولة يائسة الستعادة املبادرة اليت انتزعتها
منه رغمًا عنه ،فقد خسر املبادرة العسكرية يف
امليدان ،ووصل إىل طريق مسدود عسكريًا
أمام إمكانية حتقيق هدفه األساسي من العدوان
الواسع ،الذي حدده بإنهاء البنية العسكرية
للمقاومة يف غزة ،وخصوصًا الصاروخية.
وبالتالي ،وبعد خسارته املبادرة العسكرية،
خسر العدو أيضًا املبادرة السياسية ،فحكومته،
برئاسة نتنياهو ،ال متلك حاليًا ما تقوله أمام
الداخل اإلسرائيلي املصدوم واملتفاجئ من
املوقف غري املتوازن الذي وصلت إليه الوحدات
العسكرية والسياسية ،وال متلك هذه احلكومة
أيضًا ما تقدمه للوسطاء املتمثلني يف األطراف
اإلقليمية أو الدولية اليت حتاول التوصل إىل
وقف إلطالق النار ،إذ ختشى (حكومة نتنياهو)
اختاذ أي قرار ينتج منه رد فعل غري مقبول من
اجليش أو اإلعالم أو األحزاب املتشددة ،واليت
تتمسك ،كما يبدو ،خبيار التدمري والقتل،
وتفرض استمرار املواجهة ،رغم الصفعات
اليت يتلقاها الكيان املهزوم الذي يعيش أكثر
من نصف سكانه يف املالجئ ،بعد أن جعلت
صواريخ املقاومة كامل جغرافيا فلسطني
احملتلة ساحة حرب ومواجهة ،فكيف وصل
العدو إىل هذا الوضع غري املسبوق من الضعف
والرتدد والضياع؟ وما املعطيات االستعالمية
والعسكرية اليت سببت له هزمية غري منتظرة؟
لناحية االستعالم ،أصبح املتابعون اجلديون،
سواء كانوا داخل الكيان أو خارجه ،ميلكون
قناعة مفادها أن املعلومات االستخبارية
واالستعالمية اليت ميلكها العدو ،واليت كونت
تقديراته عن أسلحة املقاومة وقدراتها ،كانت
ناقصة ،أو على األقل عاجزة عن اإلحاطة
بالتفاصيل واملعطيات اليت متيزت بها مناورة
املقاومة الصاروخية الصادمة.
السبب هنا طبعًا ال ميكن وضعه يف خانة ضعف
القدرة االستعالمية لدى العدو ،فتارخيه يف هذا
اجملال معروف ،وهو يتميز بقدرة استعالمية
غري بسيطة .ولطاملا كانت أجهزته املخابراتية
واألمنية (املوساد والشاباك وغريهما) داخل
الكيان وخارجه ناشطة وفاعلة ،وهي متلك
أساسًا القدرة املالية والفنية الضخمة ّ
اليت
ملمة مبا حتتاجه معركة الكيان بشكل
جتعلها
ّ
عام.
إن ما أوجد الفارق يف البعد االستعالمي
الذي احتاجته مواجهة «سيف القدس»،
والذي أظهر فشل استعالم العدو وعجزه عن

اإلحاطة بقدرات املقاومة ،ميكن إرجاعه إىل
جناح املقاومة الفلسطينية يف محاية قدراتها
الصاروخية وكامل بنيتها العسكرية ،لناحية
تطوير الصواريخ ونقلها وختزينها ،أو إخفاء
قواعد اإلطالق وجتهيزها للمناورة يف أصعب
ظروف الرصد واملراقبة ،أو القصف اجلوي
ُ
وامل َد ِمر.
املركز والعنيف
أسباب جناح املقاومة يف مناورتها االستعالمية
(السلبية) ،مبعنى مناورة اإلخفاء والتمويه
واخلداع ،تعود إىل عدة معطيات ،أهمها اجملهود
الشخصي على صعيد فردي أو على صعيد
قيادة املقاومة وكوادرها ،والذي أدى دورًا
أساسيًا يف صقل منظومة احلماية والسرية
اآلمنة لقدراتها ومناورتها وحتضرياتها.
هذا اجملهود أضيف إليه الكثري من التجارب
السابقة يف العمل املخابراتي واألمين مبواجهة
أمن العدو واستعالمه ،إضافة إىل عنصر
أساسي استفادت منه املقاومة ،وهو ما
نقله بعض أطراف حمور املقاومة إىل أجهزتها
األمنية ،وخصوصًا «حزب اهلل» ،الذي ميلك
مروحة واسعة من التجارب العسكرية وامليدانية
واألمنية مبواجهة العدو .وقد ظهرت ملسات
احلزب وخرباته ،وبكل وضوح ،يف مناورة إخفاء
الصواريخ ومناورة اإلطالق الناجحة والثابتة،
رغم زنار القصف اجلوي العنيف.
يف املواجهة العسكرية ،ال ّ
أن «جيش»
شك يف ّ
العدو ميلك قدرات مميزة يف اجلو والبحر والرب،
وهو يعترب من األقوى إقليميًا يف هذا املضمار.
وبكل موضوعية ،مل يتم اختبار أغلب وحداته
يف املواجهة األخرية ،إذ مل تشرتك وحدات
الرب واملدرعات والبحر يف املواجهة ،وظهرت
ثغراته العسكرية يف نقطتني؛ القبة احلديدية
ورد فعل القيادة العسكرية.
يف النقطة األوىل ،وأمام ضعف القبة احلديدية
ومنظومات الدفاع اجلوي أو فشلها أو عجزها،
بدت القبة كأنها خمتلفة عن تلك اليت ُدفعت
أموال طائلة لتطويرها ،أو اليت تنفذ عشرات
املناورات احلية سنويًا يف البحار البعيدة مع
الناتو أو يف آالسكا مع الوحدات األمريكية،
إذ جالت صواريخ املقاومة وصالت على كامل
جغرافيا الكيان ،وبنسبة كبرية غري متوقعة
واستطاعت جتاوز القبة احلديديةّ .
غطت تلك
الصواريخ كل املناطق احملتلة ،من اجلنوب
إىل الشمال ،مع وصوهلا إىل أغلب القواعد
اجلوية والبوارج احلربية يف عرض البحر مبواجهة
شواطئ غزة.
يف النقطة الثانية ،كان رد فعل القيادة
العسكرية باردًا مبواجهة املناورة الصاروخية
الصادمة اليت فرضتها املقاومة الفلسطينية.
وقد ظهرت هذه القيادة بعيدة عن مستوى
التعامل مع مناورة الصواريخ ،وكأنها ال متلك
أي خطة بديلة أو مناورة احتياطية ألوضاع
استثنائية كهذه ،أو كأنها مل تكن تضع يف
حسبانها إمكانية وصول قدرات املقاومة إىل
هذا املستوى ،وهو أمر غري مفهوم وغري مقبول
من الناحية العسكرية عند دراسة قدرات اخلصم،
اليت من املفرتض وضع كل االحتماالت أمامها
يف هذا اإلطار ،حتى لو كانت بعيدة ،وكانت
نسبة حدوثها ضعيفة جدًا.
هكذا ،بني فشل العدو يف اإلحاطة االستعالمية
الدقيقة والكاملة بقدرات املقاومة ،وتقصريه
يف ضبط حركة صوارخيها ،لناحية القدرات
املتطورة يف املدى ،أو الدقة والقدرة
على جتاوز القبة احلديدية ،أو حتديد قواعد
اإلطالق الثابتة أو املتحركة ،وبطء قيادته
يف االستجابة للمواجهة وعدم استدراكها كل
االحتماالت حول قدرة املقاومة الفلسطينية،
جنحت األخرية يف فرض انتصار صادم
مبواجهة «جيش» العدو.
ستكون هذه املواجهة التارخيية اليت جاءت حتت
اسم عملية «سيف القدس» نقطة مفصلية يف
عدها كما قبلها حتمًا.
الصراع ،ولن يكون ما َب َ

السعودية ستستثمر يف عون يشكو احلريري اىل
«زحطة» وزير اخلارجية
فرنسا والعامل؟
علي ضاحي

ُ
هرب اىل
ن
مل حتل بعد قضية الكبتاغو 
امل ّ
السعودية بالرمان بالسوري وبالشحن اللبناني.
ض تصر على إبقاء احلاويات
وال تزال الريا 
اللبنانية يف ميناء جدة  ،ويف تأكيد على
التشدد السعودية جتاه لبنان على حاله ،حتى
أتت «زحطة»وزير اخلارجيةشربل وهبة واعالنه
ان من يتحمل مسؤولية استقدام «داعش»
واالرها 
ب اىلسوريا ولبنان والعراق هي «دول
احملبة» وهو ما استجلب ردات فعل مناخلارجية
السعودية ومن الرئيس املكلف سعد احلريري
ومن حلفاء السعودية يف لبنان.
وهذه ردات الفعل ،استدركتهارئاسة اجلمهورية،
واعلنت ان مواقف وهبة ال متثل مواقف لبنان
وال احلكومة اللبنانية ،اي انها مواقف شخصية
وغري رمسية .كما اصدر وهبة بيانًا اوضح فيه
كالمه وانه ال يقصد االساءة للسعودية ،وانه
كان يرد بإنفعال يف احللقة نفسها على ضيف
سعودي هاجم رئيس اجلمهورية العماد ميشال
ن وهو ما اضطره اىل ترك احللقة.
عو 
وتنطلق اوساط سياسية بارزة يف  8آذا ر لـ
«الديار» ،من هذه املعطيات للقول ان ومن
حكم موقعه كوزير خارجية لبنان ،ما كان جيب
ان يطلق وهبة هذه املواقف ،وهي ال جيب ان
تصدر عن مسؤول يفالدولة اللبنانية ،اي انها
متثل رأي الدولة وحكومتها وهذا االمر ليس
كذلك.
وتصف االوساط مواقف وهبة عن وسم بعض
الدول العربية بدعم «داعش» واالرهاب بالـ
«زحطة» اعالمية وسياسية وهي يف شهادات
وتقديرات فريقنا وحمورنا والعديد من اجهزة
املخابرات العاملية صحيحة وقد تصدر عن حزبي
او سياسي ولكن خطأ ان تصدر من مسؤول
ويف موقع وزير اخلارجية.
وتضيف السيئ يف االمر ،هو توقيت هذه
التصرحيات وحساسية املوقف اللبناني واالوضاع
املتلهبة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وامنيًا،
ووجود جهات حملية تستفيد من هذه التصرحيات
وحتى السعودية نفسها مستعدة لالستثمار يف
ت اللبنانية.
ملف منعالصادرا 
وباالضافة اىل حلفاء السعودية ،والذين رأوا
يف االمر فرصة لتأكيد الوالء وفرصة اخرى
للهجوم على وهبة واحملسوب على العهد و»
التيار الوطين احلر» وبالتأكيد ،كما رأت الرياض
يف هذه التصرحيات «شحمة على فطرية» لتأكيد
وجهة نظرها وقرارها يف منع الصادرات الزراعية
اللبنانية وملزيد من الضغط السياسي على عون
حزب اهلل ،وكل ذلك ورغم اعالن عون ان موقف
وهبة شخصي واستدعاء الرياض سفري لبنان
فيها وابالغه االحتجاج على مواقف وهبة.
وتؤكد االوساط يف املقابل ضرورة حترك وهبة
ايضًا لتقديم احتجاج ضد املواطن السعودي
الذي هاجم رئاسة اجلمهورية ،وال جيب ان متر
اتهامات مماثلة يف االعالم من دون رد فعل
وسوق االتهامات والتجريح الشخصي يتخطى
ري والقول.
حرية التعب 
وتشري االوساط اىل ان هناك من يسعى
لالستفادة من الوقت الضائع ووصول البلد
اىل املأزق االقتصادي واملالي ،وما يرتبه من
مشكالت اجتماعية واقتصادية وانسداد يف
االفق احلكومي ويدفع اىل التوتري السياسي،
واالستثمار يف اي حادث لشد العصب
واستكمال اهلجوم على العهد وحزب اهلل
وتهشيم صورتهما.
يف املقابل تؤكد اوساط نيابية يف «تيار
املستقبل» لـ «الديار» ان ما قام به وهبة
خطري ويعرض عالقات لبنان بدول اخلليج،
وان مواقف عون والتربؤ من تصرحياته ليست
كافية ،وخصوصًا ان عون حياول مع النائب
ل منذ مدة التقرب من السعودية
جربان باسي 
وفتح صفحة جديدة لتأتي هذه التصرحيات
وتعيدها اىل نقطة الصفر.

طـوني خـوري

إستقطبت الرسالة اليت وجهها رئيس اجلمهورية
العمادميشال عون اىل نظريه الفرنسي اميانويل
ماكرون اخريًا ،الكثري من االهتمام ولقيت العديد
من التفسريات واالقاويل ،ونسبت اليها مضامني
حول كل املواضيع ،ولو انها مل خترج للعلن .ال
ميكن الحد االدعاء باالطالع على الرسالة ،النه
يوجه رئيس مجهورية رسالة اىل نظريه،
عندما
ّ
ل هاتفي بينهما،
امنا يكون هذا االمر مبثابةاتصا 
اي ان املضمون يبقى حمصورًا بني شخصني،
واذا كانت حالة الرسالة تشمل عددًا اكرب من
االشخاص حبكم امور لوجستية وادارية حصرًا،
فإن املطلعني عليها والذين ال يتجاوز عددهم
اصابع اليد لن خياطروا بتسريب مضمونها ،النهم
سينكشفون عندها وسيواجهون تداعيات ما قاموا
به.
امنا يف الشكل ،ال شك ان الرسالة هي حبد ذاتها
تصريح علين بأن عون مل يعد يثق بالقنوات
العادية والدبلوماسية اليصال وجهة نظره اىل
ماكرون ،وحتى وزير اخلارجية الفرنسي جان
ايف لودريان ،مل يقنع عون بأنه سينقل موقفه
اىل الرئيس الفرنسي ،خصوصًا وان لودريان
نفسه اعلن انه اكتفى بتحذير املسؤولني دون
ان يتطرق اىل تفاصيل احلكومة والوضع العام،
بل اكتفى بالشق االقتصادي واملعيشي .وبينما
ل لنقل وجهة نظره
يثق عون بالنائبجربان باسي 
فإن االخري مل يزر فرنسا،
من االحداث اللبنانيةّ ،
يرد على
وبالتالي اختار الرئيس اللبناني ان
ّ
ّ
املكلف سعد احلريري
حماوالت رئيس احلكومة
وزياراته العديدة اىل دول العامل لنقل موقفه،
عرب هذه الرسالة بسبب تعذر قيامه جبوالت
مماثلة .ولكن يف احلالتني تبقى النتيجة نفسها،
خارجية على حساب الالعبني
وهي تسجيل نقاط
ّ
احملليني ،واالمعان يف التأكيد على ان املشكلة
يتم اختاذه
خارجية وليست
داخلية وحتتاج اىل قرار ّ
ّ
املعنية .ويف
الكربى
الدول
من
عال
على مستوى
ٍ
ّ
سياق تسجيل النقاط ،كسب احلريري بعضها من
اخلارجية شربل وهبه
خالل احراج عون بكالم وزير
ّ
الذي اصدر بيانًا حول ما قاله حاول فيه ايضاح
اللغط ،ولكنه مل يكن مقنعًا جدًا ،فاضطرت
الرئاسة اىل التدخل و «برأت» نفسها من مواقف
وهبه ،الصالح ذات البني خصوصًا معالسعودية
اليت انفتحت عليها بشكل غري مسبوق ،خصوصًا
وان مصاحل مشرتكة باتت جتمعهما وليس هناك
من حاجة اىل نسف هذه القواسم يف هذا الظرف
حتديدًا ،فكان الرد السريع من الرئاسة ليضمن
بقاء هذه العالقات ،اقله يف املدى املنظور.
ويبدو السباق حممومًا بني عون واحلريري على
اخلارجية بعد ان جنح عون يف
كسب املعركة
ّ
الداخلية ،فيما متكن
املعركة
يف
الفارق
تقليص
ّ
احلريري من الصمود امام حماصرته لالعتذار،
وجنا من هذه املعضلة بمساعدة واضحة من
رئيس جملس النواب نبيه بري «مهندس» عودة
احلريري اىلرئاسة احلكومة .ولكن قطار املشاكل
والويالت على الصعد االقتصادية واملالية
واملعيشية يسري بسرعة كبرية ،وال قدرة الحد ان
يلحق به ما مل يستعن بالقدرات اخلارجية ،واجلميع
بانتظار قرار اخلارج كيفية التعاطي مع الوضع
احلالي ،وهل سيكون عرب استمراره على الوترية
نفسها اي االبقاء على لبنان يف غرفة العناية
املركزة دون السماح له بالتعايف او باملوت؟
ام عرب مشوله سريعًا بالتسوية اليت تتحضر،
على اسس تقسيم النفوذ بطريقة ترضي الدول
الكربى ويف مقدمها الواليات املتحدة االمريكية
وروسيا وفرنسا؟ ام عرب فرض ّ
حل يسبق هذه
التسوية اليت قد تأخذ بعض الوقت لبلورتها ،عرب
ويؤدي
احملدد
حدث أمين او مالي خيرق السقف
ّ
ّ
اىل وضع حدود هلامش حترك الالعبني احملليني
واحلد من خياراتهم ودفعهم اىل قرار وحيد ال
ّ
ميكن الرجوع عنه؟.
وهذا االمر يعين ان اجلميع يف لبنان ينتظر عامل
سيمر بطيئًا
الوقت ،فهل سيكون سريعًا ام
ّ
ويستنزف ما تبقى من قدرة اللبنانيني على
التحمل؟.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
وأجمل
القصـّات
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مــقاالت وتـحقيقات

إعادة جزء من األموال وخفض الدوالر ...وَهم أم حقيقة؟!
ناجي س .البستاني
مبحاكمة حاكم مصرف
يف الوقت الذي ُتطالب فيه أكثر من جهة ُ
لبنان رياض سالمة (ُ )1يواصل احلاكم إصدار القرارات والتعاميم
ستفيدا من غياب
اليت ترمي ،برأيه ،إىل إنقاذ ما مُيكن إنقاذهُ ،م
ً
السلطة َ
أي
عنية عن مشهد اإلنهيار ،وإعتكافها عن إختاذ ّ
ُ
امل ّ
تنفيذية ُتوحي بالثقة.
قرارات
ّ
اإللكرتونية»
«املنصة
وجديد هذه القرارات والتعاميم ،إطالق
ّ
ّ
نظريا إىل خفض سعر صرف الدوالر وسحبه من
اليت تهدف
ً
آلية
إحتكار
الصرافني ،والتفاوض مع املصارف للتوافق على ّ
ّ
يتم مبوجبها إعادة جزء من أموال ُ
املودعني بأي عملة كانت بشكل
ّ
تدرجيي.
ُ
ستعطي نتائجها يف
حقيقية
نتحدث عن إجراءات
فهل حنن
ّ
ّ
القريب العاجل ،أم عن أوهام هي مبثابة ختدير جديد للرأي
العام؟.
اإللكرتونية» لتحديد سعر صرف
«املنصة
بالنسبة إىل مسألة  
ّ
ّ
الدوالر ولبيعه من قبل املصارف ،فقد ّ
تأخر موعد إطالقها منذ
أكثر من شهر ،بسبب إعرتاض بعض اجلهات ومنها املصارف
التجارية الكربى ،على مصادر متويلها ،ويف ّ
ظل تشكيك أكثر من
جهة مبدى جناحها يف خفض سعر الصرف حُ
امل ّدد يف «السوق
الشرعيني
الشرعيني منهم وغري
السوداء» من قبل الصيارفة،
ّ
ّ
ّ
ً
والتمكن من تأمني مصادر
أيضا! وحتى يف حال جناح إطالقها،
متويلها ،يعتقد خرباء يف علم املالّ ،
أنها لن تخُ ّفض سعر صرف
الدوالر ،بل ُ
وأن
وازيا
ستوجد
ً
جديدا لسعر السوق ،خاصة ّ
سعرا ُم ً
ً
املنصة تستهدف ُ
العاديني.
العمالء
هذه
التجار وليس ُ
ّ
ّ
مبختلف
بالنسبة إىل مسألة إعادة جزء من األموال يف املصارف ُ
العمالت إىل ُ
املودعني ،فقد ربط حاكم مصرف لبنان دفع
ُ
للمودعني بشرط ُ
القانونية،
احلصول على التغطية
الدوالرات ُ
ّ
كميات كافية من
أن التفاوض َمفتوح مع املصارف لتأمني
علما ّ
ً
ّ
الدوالرات تتيح للمصارف دفع جزء يسري من أموال املودعني،
زمنية
العملية بالتقسيط ،وعلى مدى فرتة
تتم هذه
على أن
ّ
ّ
ّ
متوز ُ
املقبل يف حال جرى ّ
إعتبارا من مطلع ّ
حل كل
طويلة،
ً
العقبات أمامها.
أن مصرف لبنان طلب من املصارف تزويده ُ
ضمن مهلة
إشارة إىل ّ
أيار (أي انتهت اإلثنني املاضي) بشرائح الودائع
أقصاها ّ 17
األجنبية ،كما
اللبنانية وتلك بالعمالت
وأرصدة الودائع باللرية
ّ
ّ
األول  ،2019وكما أصبحت يف
كانت قائمة قبل  17تشرين
ّ
 31آذار  ،2021وذلك بالعمالت كافة (مع إستثناء احلسابات 
اجلديدة).
أنه يف نهاية العام  ،2019كانت نسبة احلسابات اليت ّ
تذكري ّ
تقل
قيمتها عن مليون دوالر تبلغ  %99من إمجالي احلسابات (حنو
مليونني وثالثة أرباع مليون حساب) ،يف مقابل  %1للحسابات
اليت ترتاوح قيمتها بني مليون ومئة مليون دوالر (حنو 22
ّ
تقل
أن احلسابات اليت كانت يف حينه
ألف حساب) .والالفت ّ
دوالرا كانت
قيمتها عن مخسة ماليني لرية أو ما يوازي 3317
ً
حسابا ،األمر الذي مسح
حبدود حنو مليون وثالثة أرباع مليون
ً
بتسديدها ألصحابها .واليوم ،جتري حُماولة جديدة إلستهداف
أصحاب الودائع الصغرية ،عرب تسديدها بالتقسيط على مدى
تتم يف األسابيع ُ
املقبلة حتديد قيمة
ثالث سنوات ،على أن
ّ
تبعا لقدرة كل مصرف ولقيمة
األسبوعية
الدفعات
ُ
والشهريةً ،
ّ
ّ
أن اخلالفات بشأن مصادر التمويل ال تزال هي
علما ّ
كل حسابً ،
الطاغية حتى اللحظة!.
ّ
النياتُ ،
أن مصرف
املعضلة األساس
وبغض
تتمثل يف ّ
النظر عن ّ
ّ
السياسية بقوانني تجُ يز له الصرف من
السلطة
لبنان ُيطالب
ُ
ّ
السلفات بصورة
اإلحتياطية» ،لتغطية العديد من
«األموال
ُ
ّ
سيد
ُمستعجلة ،وهذا مل حيصل بعد ،ما يعين ّ
أن اإلنتظار هو ّ
إن حاكم مصرف لبنان الذي ينطلق
املوقف
حاليا .أكثر من ذلكّ ،
ً
مما يعتربه جناح التعميم رقم ُ ،)2(154يواجه من قبل الرافضني
ّ
وامل ّ
ُ
بأن الكثري من املصارف
لقراراته وتعاميمه،
شككني بهاّ ،
فشلت يف تطبيق التعميم رقم  ،154وتلك اليت جنحت لن
للمودعني ،وإال لكانت دفعتها هلم
تستخدم هذه األموال لدفعها ُ
للمرور باملصارف ُ
املراسلة،
بشكل ُمباشر من لبنان ،دون احلاجة ُ
أي أموال
ما يعين العودة إىل البدء ،أي العودة إىل ُمعضلة من ّ
سيتم التسديد؟!.
ّ
إن مطلب إستعادة األموال حُ
املّولة إىل اخلارج
أكثر من ذلكّ ،
ّ
احلث والتشجيع ،وليس على الفرض
فشل بسبب إعتماده على
علما أن ال قانون يف لبنان ُيلزم ُ
املودع بعدم حتويل
واإللزامً ،
املشكلة ّ
أمواله إىل اخلارج .وهذا حق قانوني له ،لكن ُ
متثلت
بالسماح لبعض ُ
املودعني النافذين بتحويل أمواهلم إىل اخلارج
األغلبية
بعد  17تشرين األول  ،2019يف الوقت الذي كانت
ّ
الساحقة من ُ
املودعني حمرومة من سحب مئة دوالر من أمواهلا
قر حتى
م
غري
كونرتول»
ل

الكابيتو
«
قانون
يزال
وال
داخل لبنان!
ُ
ّ
تارخيه ،على الرغم من ُخضوعه للدرس والتحميص ُمطو ً
ال يفجلنة
املال واملوازنة برئاسة النائبإبراهيم كنعان.
التمويلية،
إن ترشيد الدعم ،ومتويل البطاقة
ويف السياق عينهّ ،
ّ
ومد املصارف بالدوالرات من قبل مصرف لبنان ،إخل .حباجة إىل
ّ

أخريا إىل ُحدود
املس باإلحتياطي اإللزامي الذي تراجع
قانون يجُ يز
ّ
ً
التصرف بأكثر
املصرف
يستطيع
يعد
مل
حيث
ف،
وني
 15مليار
ّ
ّ
وأن املساعدات
من  800مليون دوالر منه كأقصى ّ
حد ،خاصة ّ
كلها ُم ّ
الدولي ،ما زالت ّ
علقة!.
املالية
اخلارجية ،وقروض البنك َ
ّ
وبغض النظر عن اإلتهامات ُ
يف ُ
ّ
املتبادلة وعن إلقاء
اخلالصة،
ً
بأي
يتمسك الكثري من
ويسارا،
اإلنهيار ميينا
مسؤولية
اللبنانيني ّ
ّ
ّ
ّ
ً
بارقة أمل ،مُيكن أن ُتوقف اإلنهيار وتخُ رجهم من النفق احلالي،
وميكن أن تضع ُخ ّطة واضحة إلعادة أمواهلم ،على أن تأتي مرحلة
حُ
لكن خيبات األمل
واملاسبة يف مرحلة الحقة.
كشف احلقائق
ّ
ُ
السابقة يف ّ
اللبنانيني
واملصارحة ،دفعت
الشفافية
ظل غياب
ّ
ّ

احلرب بني لبنان واسرائيل
قائمة امنا خارج امليدان
طوني خوري
ما ان اندلعت املواجهات الدامية بني االسرائيليني والفلسطيني 
ني
منذ اكثر من االسبوعني ،حتى اجتهت االنظار اىل لبنان ملعرفة
املوقف الذي سيتم اختاذه وما اذا كانت اجلبهة اللبنانية ستشتعل
جتمع مجهور على الشريط احلدودي يف لبنان
بالفعل .وما ان
ّ
وحصول اشكال حدودي ،حتى انتشر الكالم عن حصول مواجهات
واسعة والتحضر للحرب على نطاق واسع ،ومنهم من ّ
وظف
ّ
سيشكل سببًا رئيسيًا يف
هذااخليار يف الداخل ايضًا معتربًا انه
تسهيلتشكيل احلكومة وانهاء حال احلرب السياسية.
لكن الواقع كان مغايرًا ،ويف حني ان احلرب بقيت قائمة يف
االعالم ويف الكالم واملواقف ،وحتى يف التضامن العلين والسري
مع الفلسطينيني واحلركات الفلسطينية املقاومة عسكريًا ،فإنه
عمليًا وميدانيًا مل تكن مقومات احلرب مؤاتية ،على الرغم من كل
االحداث والتطورات اليت كانت كفيلة ،فيما لو كانت الظروف
جاهزة ،للدخول يف حرب على نطاق واسع.
ويف ّ
أي حرب بني
مقومات
بأن
ظل هذا الواقع ،من
املهم التذكري ّ
ّ
ّ
بدأن ختضع ملسار دبلوماسي وعسكري دقيق
لبنان واسرائيل ،ال ّ
وملوافقة اقليمية ودولية ،الن تاثريها يطال املنطقة ككل وال
ينحصر فقط يف لبنان.
ومن نافل القول ان مثل هذه املوافقة غري متوافرة حاليًا يف
ّ
ظل الوضع الدقيق الذي مير به لبنان من جهة ،واالوضاع الصعبة
على الصعيدين الصحي واالقتصادي يف العامل من جهة ثانية،
عدة يف الوقت
ناهيك عن عدم قدرة اسرائيل على فتح جبهات ّ
نفسه وفشلها يف تأمني محاية وسالمة االسرائيليني يف أي منطقة
كانوا ،واعتبار مأزقها السياسي حرجَا جدًا فيما يتعرض املسؤولون
االسرائيليون لضغوط كبرية من الصناعيني واصحاب العمل الذين
خسروا مبالغ طائلة منذ بداية املواجهات ،دون قدرة االدارة يفتل
ابيب على التعويض عليهم .واذ اعرتفت اسرائيل رمسيًا بتعرضها
ألكثر من    3آالف صاروخ اطلقه الفلسطينيون عليها خالل 10
ايام (اي مبعدل  300صاروخ يوميًا) ،فكيف سيكون الوضع اذا
كانت هذه االرقام مضاعفة او اكثر بثالث مرات بعد دخول حزب
هلل على اخلط؟.
ا 
وفيما ال تزال اسرائيل غري قادرة على اكتساب موافقة امريكية
على اي عملية عسكرية واسعة النطاق او شن اي حرب يف املنطقة،
هناك حسابات اخرى جيب التوقف عندها ،ومنها التفاوض غري
البحرية وهو امر يف غاية االهمية،
املباشر مع لبنان على احلدود
ّ
ّ
النه حيل للمرة االوىل وميكن البناء عليه اذا ما مت التوصل اىل
حل وسطي ،لتذليل العديد من العقبات يف املستقبل على اكثر
من صعيد.
واذا ما تدهورت االمور على احلدود اللبنانية ،فإنها ستنعكس
دون اي تاخري على احلدود معسوريا ،وسيجد الروس انفسهم يف
مواجهة معركة ورمبا حرب مل خيتاروا خوضها ،وقد تكون بشراسة
تلك اليت خاضوها منذ سنوات داخل سوريا وهم مل ينسوها بعد.
اما االمريكيون ،فهم يتحضرون للعودة اىل االتفاق النووي،
وليس من مصلحتهم املخاطرة مبا مت حتقيقه يف هذا اجملال ،من
اجل «نزوة» اسرائيلية تهدف فقط اىل تأمني االلتفاف والدعم
لرئيس الوزراء املستقيل.
وال يبعد االوروبيون كثريًا عن هذا الوضع ،وهم القلقون من
وضعالنازحني والالجئني على حد سواء وامكان غزو دول اوروبية
قريبة.
ميكن ّ
بث روح الطمأنينة واهلدوء يف نفوس اللبنانيني من أن
اسرائيلية» كبرية على
كل ما يقال حول اقرتاب احلرب و «ضربة
ّ
جمرد توقعات قد تصيب ولكن
لبنان ال يستند اىل معطيات ،وهو ّ
مقومات فشلها عالية
اعتبار
مقومات جناحها ضئيلة جدًا ،بينما ميكن
ّ
جدًا ،وبالتالي ستنحصر احلرب على املواقف والتهديدات والكالم
عالي السقف الذي يظهر بني احلني واآلخر.

التمسكب املثل القائل «ما تقول فول ...غري ما يصري
إىل
ّ
حبرفيته!.
باملكيول»،
ّ
مالية فاشلة
( )1بتهم هدر عشرات املليارات وإعتماد هندسات
ّ
وتغطية طبقة سياسية فاسدة ،إخل.
( )2كان قضى بزيادة رساميل املصارف وتكوين نسبة  %3من
الودائع يف حساباتها اخلارجية لدى مصارف ُ
املراسلة.

عندما تفوّق رأي ب ّري على رأي «حزب اهلل»!
ن .س .ب.

عمن معه حق ومن هو ُ
ّ
امل ِ
خطئَ ،يستغرب الكثريون
بغض النظر ّ
كيف ّ
امل ّ
احلكومة ُ
متكن رئيس ُ
كلف سعد احلريري الذي مل ينجح يف
تشكيل ُحكومة جديدة بعد ُمرور أكثر من ستة أشهر على تكليفه،
من اإلحتفاظ بهذا التكليف حتى هذه اللحظة ،طاملا ّ
أنه ال حيظى
بتأييد الرأي العام اللبناني الناقم على الواقع احلالي وعلى كل
داخلية
وحزبية
سياسية
القيادات واملسؤولني ،وال بتأييد جمموعات
ّ
ّ
ّ
أساسية ،وال حيظى ً
يرتدد! لكن
ولي-كما
والد
أيضا بالغطاء اإلقليمي
َ
ّ
ّ
ّ
خَ
النواب
جملس
رئيس
بدعم
ل
تتمث
ة،
في
م
حقيقة
خلف هذا الواقع،
ّ
ّ
بري للحريري ،وإدارته لتشكيل سياسي غري ُمعلن ،سيكون
نبيه ّ
عدة ُمقبلة على لبنان .ماذا يف
إستحقاقات
يف
الفصل
الكلمة
له
ّ
التفاصيل؟.
بداية ،ال ُبد من التذكري بسرعة مبا حدث ُمنتصف العقد املاضي
حاليا ،حيث ّ
أنه خالل فرتة الفراغ الرئاسي األخرية،
لفهم ما حيدث
ً
«التيار الوطين ُ
احلّر» آنذاك العماد
رئيس
برتشيح
»
هلل
متسك «حزب ا
ّ
ّ
ُ
اللبنانية ،وفاء ملواقف «العماد»
ة
مهوري
اجل
لرئاسة
ميشال عون
ّ
ّ
اإلسرتاتيجية
«التيار»
معه ،وألهداف ُمرتبطة باحلفاظ على مواقف
ّ
ّ
ُ
تؤمن الغطاء له.
الداعمة حملور
«املقاومة» واليت ّ
بري الرأي ُ
املغاير ،دعا
نبيه
ب

النوا
جملس
لرئيس
كان
بالتوازي،
ّ
رئيسا
ة
فرجني
سليمان
»
ة
املرد
ار
«تي
رئيس
إنتخاب
إىل
يف حينه
ً
ّ
ّ
ُ
ّ
«املستقبل» واحلزب «اإلشرتاكي»
تيار
من
كل
يكون
أن
على
للبالد،
ّ
ُ
ضمن الرتكيبة اليت برأيه تحُ افظ على اخلط اإلسرتاتيجي للبنان
ً
أيضا .وبعد ُمراوحة طويلة ،قلب «إتفاق 
وتؤمن التفاهم الداخلي
ّ
«القوات»
معراب» موازين القوى لصاحل العماد عون ،بفعل ُوقوف
ّ
الضغوط على الفريق ُ
إىل جانبه ،وتصاعدت ُ
املقابل الذي رضخ على
دورا
لعب
مودي
الع
اإلنقسام
هذا
لكن
املطاف.
مضض يف نهاية
َ
ّ
ً
كبريا يف إفشال العهد الرئاسي مع مرور الوقت ،حبيث وصل لبنان
ً
إىل اإلنهيار احلالي َ
املعروف.
النواب الذي تعايش على
ِإن رئيس جملس
واليوم ،مُيكن القول ّ
ّ
َم َ
أن العهد
ا
قتنع
م
بات
البداية،
يف
ة
اجلمهوري
ضض مع رئيس
ً ّ
ُ
ّ
الرئاسي إنتهى ،وبدأ ينسج اخلطوطالعريضة ملرحلة ما بعد رئاسة
العماد عون .وأهداف رئيس اجمللس الذي جنح يف إستمالة ّ
كل من
ُ
«املستقبل» و «املردة» واحلزب «اإلشرتاكي» وقوى
تياري
رؤساء ّ
ّ
صفه ،تتجاوز مسألة تشكيل ُ
احلكومة وفق
وشخصيات أخرى إىل
ُمعطيات تناسبه وتناسب الفريق الذي ُيديره أو يتحالف معه خلف
الستار ،وتطال إستحقاقات رئيسة ُمقبلة ،ويف طليعتها اإلنتخابات
تشكلت ُحكومة أم مل ُت ّ
ّ
شكل ،وإذا
والرئاسية .وإذا
والنيابية
البلدية
ّ
ّ
ّ
سيتصرف رئيس جملس
أخرى،
ة
شخصي
أم
احلريري
برئاسة
كانت
ّ
ّ
أرجحية لفريق
ألي
النواب والفريق الذي معه ،من ُمنطلق رافض ّ
ّ
ّ
و»التيار الوطين ُ
ستفيدا من تدهور عالقات رئيس
احلر»ُ ،م
الرئيس
ً
ّ
الداخلية.
«التيار» النائبجربان باسيل مع مروحة واسعة من القوى
ّ
ّ
والتكتل السياسي غري ُ
ّ
النواب
جملس
املعلن الذي صار رئيس
ّ
السلطة وفق َمنطق «التحالف
حموره ،يعمل
حاليا على إعادة تكوين ُ
ً
الرباعي» الذي جرى يف مرحلة ما بعد العام  .2005وهذا التحالف
«التيار
صفوف
يخُ ّطط إلنتخاب رئيس من إختياره،
وحتما من خارج ُ
ً
ّ
ُ
الوطين ُ
«املستقبل» و»اإلشرتاكي»
احلّر» ،على أن يتعامل كل من
ّ
عمليا عن التموضع
يا
يتخل
أن
أي
ة،
بواقعي
ة
اإلقليمي
التبدالت
مع
ً
ّ
ّ
السياسي الذي كان نقلهما يف املرحلة املاضية إىل ُ
ض ّفة أخرى.
وهذا التموضع السياسي اجلديد مسح لرئيس جملس النواب بإعادة
إحياء حتالفه القديم ،وبتسويقه لدى «حزب اهلل» ،حيث ينحصر
اخليار-برأيه ،يف املرحلة احلالية وكذلك يف ُ
املستقبل القريب ،بني
أغلبية واسعة من القوى
«التيار» من جهة ،أو مع
اإلختالف مع
ّ
ّ
«التيار»
مع
اإلختالف
أن
يعين
ما
أخرى،
جهة
من
ة
الداخلي
اللبنانية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وضررا!.
ا
سوء
أقل
ً
ً
ُ
قادرا
ة

الساع
حتى
يزال
ال
»
أن
ا
صحيح
كان
وإذا
ر
احل
الوطين
ار
«التي
ً ّ
ّ
ً
ّ
على ُمواجهة هذا املنحى ،كونه مُيسك برئاسة ُ
مهورية وبالعديد
اجل
ّ
واإلدارية
والقضائية
والعسكرية
السياسية
احلساسة
من املناصب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األصح
فإن
اب،
النو
من
ا
كبري
ا
عدد
يزال ميلك
ال
وكونه
يفالدولة،
ً
ّ
ّ
ّ
ً
ُ
طي هذه املرحلة بعد إجراء
على
راهن
ي
ار،
للتي
ناهض
امل
أن الفريق
ّ
ّ
ُ
ّ
وحتديدا على فقدان
ة،
الرئاسي
الوالية
وإنتهاء
ة
النيابي
اإلنتخابات
ً
ّ
ّ
احلالية.
«التيار» جلزء كبري من «نقاط ُقّوته»
ّ
ّ
يف ُ
تفوق على
اب
النو
جملس
رئيس
إن رأي
اخلالصة ،مُيكن القول ّ
ّ
ّ
دياب من رئاسة احلكومة ،وجرى
رأي «حزب اهلل» ،فأزيح ّ
حسان ّ
«تيار ُ
املستقبل» مجُ ّد ًدا ،ومت توفري الدعم له ليصمد
تكليف رئيس ّ
بوجه ُ
ويقال ّ
إنه حتى لو إعتذر
ار».
و»التي
ة
اجلمهوري
رئيس
ضغوط
ّ
ّ
ُ
النواب والقوى
جملس
رئيس
فإن
ة،
املهم
هذه
إكمال
عن
احلريري
ّ
ّ
ّ
ُ
للتيار لفرض
أي حُماولة
املتحالفة
حاليا معه ،قادرون على ُمواجهة ّ
ً
ّ
املسيحية بلغ ذروته مجُ ّد ًدا.
الساحة
داخل
اإلنقسام
وأن
خاصة
رأيه،
ّ
ّ
ً
كليا على
أيضا على قلب الطاولة
بري ُيراهن
واألكيد ّ
ّ
أن فريق ّ
تعددة ُ
ُ
املقبلة.
امل
ة
اإلنتخابي
اإلستحقاقات
موعد
حبلول
«التيار»
ّ
ّ
ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

اشتباك عون  -احلريري :البقاء لألقوى هل يقبل احلريري مبرشح «وسطي»
لرئاسة احلكومة بديالً عنه؟
نقوال ناصيف

مبرور الوقت ،يكاد ُينسى أن مثة حكومة مل تؤلف
منذ سبعة اشهر ،وان حكومة تصريف االعمال
دخلت شهرها العاشر على استقالتها ،هو عمر
الفراغ الذي تعيشه البالد املوشكة على االكثر
سوءًا .ال الرئيس املكلف يريد ان يؤلف ،وال
الرئيس املستقيل يريد ان يعمل.
مل يعد يصلح يف وصف عالقة الرئيسني ميشال
عون وسعد احلريري سوى القطيعة الدائمة .منذ
 24تشرين االول  ،2020بانقضاء يومني على
تكليف احلريري ،اجتمعا للمرة االوىل اىل ان
وصال اىل االجتماع الـ 18يف  22آذار  .2021ما
بني هذين املوعدين ،قطيعة مطبقة استمرت 50
يومًا بني  23كانون االول و 12شباط ،من ثم
استؤنفت اللقاءات خبفر حتى  22آذار املنصرم
وتوقفت .مذذاك الرئيسان يف قطيعة كاملة
ثانية مر عليها  56يومًا .كأن ال تأليف للحكومة
وال استحقاقات خطرية داهمة تنتظرهما ،او كأن
البلد ليس على وشك االنهيار الشامل .ال احد
قادر على التوسط بينهما يف الداخل ومن اخلارج،
وليس مثة منفذ لفك طوق التعطيل ،ومن غري
الواضح اىل متى سيستمر .ال رئيس اجلمهورية
جيرد احلريري من التكليف ،وال الرئيس
ميلك ان ّ
املكلف يف وسعه تأليف حكومة ال يوافق رئيس
اجلمهورية على كل سطر فيها .بذلك ال يعود ذا
شأن ومهمًا اتهام اي منهما بعرقلة التأليف ،ورمبا
عدم الرغبة فيه يف الوقت احلاضر.
ما ان وقعت القطيعة الثانية ،ال افكار جديدة
حمددة تتناول تأليف احلكومة ،ومل ُيكتب
القرتاحات حلول وسط النجاح .يكتفي احلريري
باالعتقاد بأن املسودة االخرية اليت قدمها قبل
نهاية السنة ،هي الصيغة الوحيدة اليت يقبل بها
حلكومته ،فيما عون يصر على تصحيحها واعادة
نظر اساسية فيها .بعيد االجتماع االخري تطايرت
فوق الرئيسني ،من قصر بعبدا كما من بيت
حتولت
الوسط كما من اوساطهما ،اوراق صيغ ّ
شهر كل من الرئيسني
اىل فضيحة سياسية ،اذ ّ
باآلخر.
يف االيام االخرية ،قبيل وصول وزير اخلارجية
الفرنسية جان ايف لودريان اىل بريوت يف  6ايار،
ثم بعد مغادرته ،اخنرطت البالد يف سجال جديد
انبأ جبولة خمتلفة من النزاع بني عون واحلريري
وفريقيهما ،تدور من حول اعتذار احلريري عن
عدم تأليف احلكومة او متسكه بالتكليف .بدأ
الكالم عن االعتذار مبثابة مناورة ،ثم تراجع عنه
اصحابه ووضعوه يف خانة اشاعة .رغم ذلك ،بات
ّ
يشكل مصدر االشتباك السياسي الوحيد املانع
تأليف احلكومة ،يف وقت خيرب الرئيسان معًا على
حماطي باخلصوم
السواء اسوأ مراحل حتالفاتهما،
نْ
ما خال قامسًا مشرتكًا واحدًا جيمعهما هو حزب
اهلل :احلليف العلين لالول رافضًا انكساره مبمارسة
ضغوط عليه ،واحلليف املسترت للثاني املصر على
ان يكون وحده مرشحه لرتؤس احلكومة.
اىل تيار املستقبل ،جيبه رئيس اجلمهورية خصومة
سياسية ليست قليلة االهمية مع الرئيس نبيه
بري ،ونزاعًا مفتوحًا مع حزب القوات اللبنانية،
ّ
وعالقة مرتجرجة متيل اىل السلبية اكثر مع وليد
جنبالط .يف املقابل ،اىل التيار الوطين احلر ،جيبه
احلريري خالفات معلنة على الدوام مع حزب القوات
اللبنانية ،واهتزازًا مستمرًا مع وليد جنبالط ،ما ان
يصبح على مصاحلة ميسي على سجاالت ساخنة.
ال حضن فعليًا له اال رئيس الربملان العالق بني
ّ
الكنة واجلارة.
الوقت،
هذا
حتى
تدرجت جوالت التباعد بني
ّ
الرئيسني منذ االسبوع التالي للتكليف ،عندما
ّ
تأكد  -خالفًا ملا
توقعه الرئيس املكلف  -ان
الذي
بالقدر
سهلة
مهمته ليست
تصوره ،بذريعة
ّ
انه يتسلق املبادرة الفرنسية على طريقته ،ويطرح
شعارًا مفاده ان يقبل مفاوضه احلكومة على النحو
تدرجت جوالت
الذي يصر او هو ضد املبادرةّ .
الرجلني من اخلالف على احلصص ،اىل اخلالف على
احلقائب السيادية كالداخلية والتشغيلية املدرارة
يف بلد خاو ،اىل العدد الذي تتألف منه احلكومة،
مرورًا بالثلث  ،1+وصو ًال اىل النصف  ،1+اىل
املرجعية املخولة تسمية الوزراء املسيحيني،
اىل متثيل املسيحيني املستقلني خارج االحزاب

حـسني عاصي

بعد أربعة أيام يدخل الحريري يف الشهر الثامن
للتكليف بال جدوى (هيثم املوسوي)

املسيحية املعارضة للحريري .راحت جهود التأليف
تنط من حكومة  18اىل حكومة  20فاىل حكومة 24
ثم تهبط اىل حكومة  .18ثم بانتهاء اجلوالت تلك،
انتقل التأليف اىل حمطة جديدة قادته اىل مكان
ال صلة له مبا ينبغي ان يقتصر عليه التفاهم
بني رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف ،وهو ان
ال حكومة ال يسبقها حوار بني احلريري ورئيس
الكتلة النيابية االكرب والكتلة املسيحية الكربى يف
الربملان النائب جربان باسيل.

ال أحاديث اآلن تتقدّم سجال االعتذار أو اإلصرار
على التكليف

الرئيس املكلف يرفض التحدث مع باسيل قبل
صدور مراسيم احلكومة ،من غري ان ينقطع يف
الوقت نفسه تواصله مع الثنائي الشيعي ،فيما
صهر رئيس اجلمهورية  -كما الرئيس او ًال بأول
 متمسك بأن ُيعطى حقًا مماث ًال للذي ُأعطي اىلبري حبصوله على حقيبة املال ،ووليد جنبالط
ّ
حبصر التمثيل الدرزي به ،وتاليًا االعرتاف حبقه
هو كرئيس كتلة نيابية كبرية يف تسمية وزراء
ميثلونها ،شأن القطبني اآلخرين ،اخذًا يف احلسبان
فصل حصته عن حصة عون.
كل ذلك حصل يف االشهر السبعة املنقضية منذ
تكليف احلريري ،الذي يدخل بعد اربعة ايام يف
الشهر الثامن .على ان اجلولة احملدثة وضعت
التأليف يف اسوأ حمطاته ،سواء من خالل حصر
السجال باالعتذار او عدمه ،او ربط اعتذار
الرئيس املكلف باستقالة رئيس اجلمهورية .ال
االعتذار سابقة ،وقد سبقه اليه الرئيس رفيق
احلريري مرتني عامي  1998و 2004قبل ان ُيكلف
وبعدما ُكلف ،وكذلك الرئيس عمر كرامي عام
 2005بعد تكليفه .كذلك مطالبة رئيس اجلمهورية
باالستقالة ليست جديدة ،رافقت رؤساء ما قبل
اتفاق الطائف وبعده .اال ان املشكلة الدائرة اآلن
من حول رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف ،ان
كال منهما ال يبصر اآلخر شريكًا له يف احلكم.
االنكى ان واحدهما ال يطيق الثاني ،وقد باتت
الكراهية عنوان عالقتهما ،تتحكم يف نظرة احدهما
اىل اآلخر .لفرتة ،ابان اجتماعاتهما املخيبة ،ظهر
يفرق احدهما عن اآلخر انعدام
انطباع رائج ان ما ّ
الثقة .سرعان ما
تبدت املشكلة اكرب بكثري.
ّ
كل منهما
يتصرف كأنه خيوض معركة وجودية
ّ
كيانية ،اكثر منها صراعًا على تفسري صالحيات
دستورية ومواقع سلطة ونفوذ يف احلكم .اقرب
ما تكون لالثنني آخر معاركهما السياسية .من
ذلك كالم احمليطني باحلريري ان عون يدفع به
اىل االعتذار إلخراجه من املعادلة السياسية ،وقد
تكون شكوكهم يف حملها اكثر مما يعتقدون،
وكالم احمليطني بعون ان مطالبة اولئك اياه
باالستقالة تتوخى اسقاط العهد وتدمري ما تبقى
من مسعته وحتميله مسؤولية ما حيدث وقطع اي
صلة بالتفاهم معه.
عول على عامل الوقت الزاحة
كال الرئيسني ُي ّ
اآلخر من طريقه ،ويف ظن كل منهما ان البقاء
لالقوى.

احلكومية ُم َ
عمليا منذ
طفأة
احملركات
أن
مع ّ
ً
ّ
ّ
ما قبل عيد الفطر،
وحتديدا منذ زيارة وزير
ً
اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان ،اليت
أعادت «خلط» ّ
كل األوراق بعد «تبشريها»
ة،
الفرنسي
املبادرة
«خمدومية»
بانتهاء
تضج
ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسية منذ أيام
الكواليس
مبعلومات عن
ّ
ّ
«أفكار» ختتمر ،وقد تكون «مفتاح
احلل»
الفعلي لألزمة.
ّ
من هذه األفكار ،ورمبا أكثرها
رواجا ،التوافق
ً
على مرشح «وسطي» لرئاسة احلكومة ،بد ً
ال
َّ
املكلف سعد احلريري
من رئيس احلكومة
مقربني منه
أن
ولو
ومباركته،
 ،وبرضاه
ّ
ّ
عليه
وحمسوبني
يتعمدون يف األيام األخرية
ّ
ٍ
تسريب
معلومات باجلملة عن «صرفه النظر»
روج هلا بنفسه قبيل
عن فكرة االعتذار ،اليت ّ
زيارة لودريان.
ّ
يعزز من
ولعل ما
أن
ّ
ّ
«جدية» هذه األفكار ّ
بعض األمساء ُطِرحت بالفعل ،وبينها رئيسي
احلكومة السابقنيمتام سالم وجنيب ميقاتي،
استنادا إىل بعض
«أرجحية» ُتعطى لألخري،
مع
ً
ّ
أن
إىل
تشري
اليت
التسريبات
األمريكيني
ّ
ّ
دخلوا على خط «تزكيته» خالل زيارة وكيل
وزارة اخلارجية األمريكية ديفيد هيل األخرية
إىل لبنان.
ويوحي تسريب هذين االمسني بالتحديد ،وهما
اللذان كانا إىل جانب احلريري طيلة الفرتة
بأن األخري قد يكون
املاضية،
راضيا عن
ّ
ً
على
«التسوية»
اسم منهما ،فيكون اعتذاره
ٍ
جزءا من «اإلخراج» املطلوب إلنضاجها ،فما
ً
مدى ّ
دقة مثل هذه املقاربة؟ وهل يقبل بها
احلريري
أساسا؟
ً

الحريري «يف وارد» االعتذار؟

أن األجواء
يف املبدأ ،قد ال يكون
خافيا على أحد ّ
ً
أن احلريري مل يعد «يف وارد»
العامة توحي ّ
أن
االعتذار ،ولو
املقربني منه واحملسوبني
ّ
ّ
أن الفكرة
يؤكدون
عليه
حبد ذاتها ال تزال
ّ
ّ
مطروحة على الطاولة ،وأنها جزء من اخليارات
بأن
اليت يدرسها يف هذه املرحلة ،العتقاده ّ
نفعا.
االستمرار يف املراوحة مل يعد جيدي
ً
لكن ،يف املقابلّ ،
مثة من يبدو
بأن
«مقتنعا» ّ
ً
لعدة أسباب
احلريري صرف النظر عن الفكرة ّ
أهمها ّ
أنه أدرك رفض «بيئته
واعتباراتّ ،
لكن ّ
احلاضنة» ،أو بشكل أكثر
حتديدا« ،قاعدته
ً
ً
الشعبية» لالعتذار شك ًال
رسخ
ومضمونا ،بعدما ّ
«الكباش» بينه وبني فريق «العهد» طيلة
الفرتة املاضية ،والذي جتاوز اخلطوط احلمر
يف بعض جوانبه،
بأن اعتذاره قد ال
ً
انطباعا ّ
يكون سوى «انكسار» ،وبالتالي «انتصار»
خلصومه.
أكثر من ذلكّ ،
أن الفكرة،
مثة من يكاد جيزم ّ
اليت
تعمد فريق احلريري نفسه الرتويج هلا
ّ
عشية زيارة وزير اخلارجية الفرنسي ،مل تكن
أكثر من «مناورة» أريد منها «ابتزاز» لودريان،
ّ
ال أكثر وال
أقل ،وقد انتفى «الغرض» منها
مبجرد انتهاء الزيارة ،وحصول احلريري على
ّ
ما يريده منها ،من خالل اللقاء الذي مجعه
كل التسريبات ّ
أن ّ
غلفته
مع لودريان ،ولو ّ
بـ»السلبية» ،يف الشكل كما يف املضمون.
ّ
بأن احلريري وصل
ومع ّ
أن هناك من جيزم ّ
ّ
«مكبل»ّ ،
ه
بأن
«قناعة»
إىل
وأنه لن يستطيع
َّ
مات
املقو
بغياب
«التأليف»،
البديهية لذلك،
ّ
ّ
ّ
سواء يف الداخل ،مع
تعنت فريق «العهد»،
أو يف اخلارج ،مع ما يشبه «الفيتو» املفروض
عليه
أن «الشيخ
سعوديا ،يشري العارفون إىل ّ
ً
َّ
ّ
«رئيسا
يفضل البقاء
سعد» قد
مكل ًفا» ،مع
ً
وقف التنفيذ ،على «تسليم الراية» ،والسماح
مرة أخرى،
لقوى األكثرية باالستئثار باحلكم ّ

حسان دياب.
وبالتالي «استنساخ» جتربة ّ

«اعتذار» ضمن «س ّلة متكاملة»

ّ
يعزز «منطق» احلريري برفض
لعل ما
ّ
االعتذار ،أو
باحلد األدنى «تأجيله» ريثما
ّ
ّ
تتضح السيناريوهات وتتبلور «خريطة طريق»
املرحلة املقبلة ،يتمثل مبا يعتقد ّ
أنه «احتضان
واسع» له من احللفاء واألصدقاء وحتى بعض
امل َ
متسك الثنائي الشيعي ُ
اخلصوم ،مع
طلق
ّ
ً
به،
معطوفا على رؤساء احلكومات السابقني،
فض ًال عن رئيس «احلزب التقدمي االشرتاكي»
وليد جنبالط ورئيس تيار «املردة» سليمان
فرجنية.
وإذا كان هذا «االلتفاف» حول احلريري يعكس
يف
جانب من اجلوانب «استحالة» االنقالب
ٍ
عليه ،عرب تزكية غريه،
فإن هناك من يعتقد
ّ
أن احلريري ينتهج 
أن األمر ال يكفي ،طاملا ّ
ّ
سياسة «القطيعة» مع «التيار الوطين احلر
» ،وبالتالي رئيس اجلمهورية ،الذي لو بقي
أي حكومة،
وحده يف مواجهته ،ال ميكنه تأليف ّ
أن توقيع األخري على مراسيم
ً
استنادا إىل ّ
التشكيل «ملزم» ،ومن دونه ال حكومة وال
من حيزنون.
وألن «املساكنة» بني الرجلني تبدو أقرب إىل
ّ
«احللم املستحيل» بالنسبة إىل كثريين ،بعد
الدرك الذي وصلت إليه العالقة بينهما ،بدأ
احلديث عن «أمساء بديلة» ميكن التوافق عليها
مع احلريري ،حبيث يصبح «اعتذاره»
مشروعا،
ً
ّ
ّ
«سلة متكاملة»
يف سياق
للحل ،فال يظهر
على ّ
أنه «انكسار» أمام مجهوره ،وال يبدو
«انتصارا» لفريق «العهد»،
خصوصا إذا ما
ً
ً
كان «البديل» من
«حريريا»،
املرضي عنهم
ً
ّ
إن جاز التعبري.
أما النقطة األهم ،اليت قد تدفع احلريري
للموافقة على مثل هذه «التسوية» ،ولو
ّ
«على مضض»،
أن
سرب عن ّ
فيتمثل مبا ُي َّ
ً
هذا «السيناريو» حصل
سلفا على «مباركة»
يفسر رمبا «احلذر»
اخلارج ،وهو ما
الفرنسي
ّ
ّ
إزاءه ،وبالتالي
فإن موافقته عليه قد
ّ
تكون «حتصي ًال حاص ًال» إذا ما أراد احلريري
«تصحيح» عالقته باململكة العربية السعودية،
واضحا ّ
اليت بات
أنها ليست على ما يرام،
ً
مهما كابر وقال العكس.

«سيناريوهات مفتوحة»

يبقى ّ
جمرد «كالم بكالم» حتى إثبات
كل ما سبق ّ
العكس ،فمع ّ
أنه مل يعد يدور يف اهلمس ،وبدأ
يتم به ً
علنا يف الصالونات
السياسية،
النقاش ّ
ّ
«حقيقيا» ،قبل أن
أحدا ال ميكنه أن يعتربه
فإن ً
ّ
ً
افرتاضيا.
فعليا ،ال
تنضج الوساطات
ً
ً
أن السيناريوهات
لذلك ،يعتقد كثريون ّ
ّ
احلكومية تبقى مفتوحة ،ومعها تصبح
كل
ّ
االحتماالت «مشروعة» ،مبا فيها الذهاب إىل
«تسوية» على هوية «خلف» احلريري ،أو
اإلبقاء على املراوحة القاتلة ،أو الذهاب إىل
«اعتذار» من دون تفاهم.
وقد يكون اخليار الثالث هو األخطر من ّ
كل
ألن
اعتذارا من دون اتفاق على
ما سبقّ ،
ً
«التبعات» قد ال
يؤدي سوى لتعقيد األزمة
ّ
أكثر ،فال جتربة احلكومة السابقة تبدو
مشجعة،
ّ
وال فكرة «االنقالب» عرب االستقالة
اجلماعية
ّ
تبعث على التفاؤل.
عز ٍل عن ّ
فإن املطلوب إحداث
كل شيء،
مب َ
ّ
ُ
ألن االستحقاقات أكثر
خرق ما ،مهما كانّ ،
ٍ
من داهمة ،وأوهلا «االنفجار االجتماعي»
القادم ،والذي ال قدرة حلكومة تصريف
حتمل تبعاته ،اليت قد تفوق ّ
أعمال على
كل
ّ
التصورات...
ّ

صفحة 15

Saturday 22 MAY 2021

الـسبت  22أيــار 2021

Page 15

مــقاالت وتـحقيقات

هل خييف التسونامي السوري يف لبنان؟
عباس ضاهر
لم يشهد لبنان إرتياحاً خالل سنوات الحرب
السورية التي كانت بدأت عام  .2011عاش
اللبنانيون قلقاً أمنياً كبرياً ،زاد بعد تمدّد
مجموعات إرهابية نحو الحدود اللبنانية :هل
تذكرون جرائم «داعش» و«جبهة النصرة«
بخطف ثم قتل العسكريني اللبنانيني يفجرود
عرسال؟ وهل نسي اللبنانيون اإلنتحاريني
اإلرهابيني والسيارات املفخـّخة والصواريخ
التي تساقطت على القرى البقاعية؟
ك ّلها كانت نتيجة تنامي الحركات املتطرفة
التي حاولت كسر سوريا والنيل أيضا من
لبنان .عندها أيقن اللبنانيون أن ال مصلحة لهم
بإسقاطالدولة السورية التي يش ّكل ثباتها يف
وجه اإلرهاب ضمانة لوأد اإلرهاب قبل وصوله
إىل لبنان.
بعد عشر سنوات ،تنفتح الدول العربي ة
على دمشق ،لطي صفحات األزمة السورية
بكل إتجاهاتها .كان يـُفرتض بلبنان أن يكون
السبـّاق نحو ترسيخ عالقة مميزة مع سوريا.
ال يمكن هنا تجاوز الجغرافيا وال التاريخ،
خصوصا أن املآخذ التي كانت قوى تتحدث عنها
إزاء وجود الجيش السوري يف لبنان ُطويت
بخروج سوريا من لبنان منذ عام 2005؛ ما
الذي يمنع من تصحيح الخيارات السياسية يف
لبنان تجاه دمشق؟.
لم تستطع قوى لبنانية الخروج من دائرة
الحقد على سوريا ،ألسباب شخصية او
لوجود مصالح ،خصوصا ان هؤالء استندوا
اىل تحالفات خارجية وربطوا انفسهم وقواهم
بمشاريع دولية أو إقليمية.
ألم يحن أوان القيام بمراجعة نقدية تجاه
دمشق؟ اذا كانت الدول العربية تمضي قدما
يف هذا السياق ،واذا كانت عواصم غربية
تقوم بإتصاالت معها بعد قطيعة .وإذا كانت
مصلحة اللبنانيني تقضي بإستقرار سوريا
ال انتصار املشاريع اإلرهابية فيها ،فإىل متى
يراهن خصومها يف لبنان على أوهام؟
حصل ذلك عام  ،2011يوم انجرّت قوى
لبنانية وراء مشاريع سياسية دولية تحت
عنوان دعم «املعارضة السورية» إلسقاط
النظام يف دمشق .لكن أين تلك املشاريع
حالياً؟.
بأي حال ،ماذا عن السوريني املتواجدين يف
لبنان؟ عندما أتىالنازحون إىل هنا ،هبـّت قوى
للرتحيب وتشجيع السوريني على القدوم اىل
لبنان .يمكن استعادة مشهد الحدود يف منطقة
املصنع البقاعية ،عندما اكتظت بخيم والفتات
الرتحيب بهم .لكن جاءت انتخابات رئاسية
سورية عام  2014تدق أول مسمار يف

نعش مشروع إستهداف سوريا ،بعدما ظهر أن معظم
السوريني يف لبنان يؤيدون مشروع الدولة .هم يريدون
املشاركة يف انتخابات العام الحالي يف مشهد تسونامي
ال يجب أن يخيف اللبنانيني .ان املخاوف يـُفرتض ان
تكون جراءالتطرف واإلرهاب ال االنحياز ملفهوم الدولة.

يف الساعات املاضية اطلق رئيس حزب «القوات» سمري
جعجع موقفاً ينتقد فيه مشاركة السوريني يف إنتخابات
تنظمها السفار ة يف الريزة .ينطلق جعجع من موقفه
السياسي ضد دمشق ،لكنه ال يعطي االولوية ملصلحة لبنان.
علما ان دمشق تدعو لعودة مواطنيها اىل بلدهم ،فمن يمنع
عودة النازحني؟
ي بشار األسد اعلن مرارا عن عفو
ان الرئيس السور 
عام ،ورحبت دمشق بعودة أبنائها إليها .ومن هنا ،لم يكن
موقف جعجع حكيماً يف هذا اإلطار .فهل يكرر جعجع أخطاء
املاضي؟.
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إعــالن

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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إعــالنات

Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

We provide comprehensive
range of services including:
cataract surgery, retinal surgery, eyelid surgery, eye laser
procedure and eye intravitreal
injections .

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات
 جراحة الساد وجراحة:بما يف ذلك
الشبكية وجراحة الجفن وإجراء الليزر
.للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي

I have been a doctor for 25
years, doing eye surgery for
20 years and in the private
practice for 15 years. I work
mainly in Burwood at the Burwood Eye Specialists, but I
am also a consultant at Bankstown Hospital where I supervise trainee eye doctors.

25 لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ
20  وأجري جراحة العيون ملدة، عامـًا
. عامـًا15 عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة
Burwood أعمل بشكل رئيسي يف
، Burwood Eye Specialists يف
لكنني أيضـًا مستشارة يف مستشفى
 حيث أشرف على أطباءBankstown
.العيون املتدربني

Address: 280 Burwood RD Burwood NSW - TEL02 97473065
www.Burwood Rd . Burwoodeyespecialists.com.au

The Lebanese Forces Australia - Sydney
under the patronage of Dr. Samir Geagea

Requests the pleasure and company of

Mr. Antonios Abou Rizk
at its

Annual Gala Dinner
Venue: Imperial Paradiso Function Center
58 Spencer Street, Fairfield NSW 2165
Date: 17 July 2021
Time: 7.30pm sharp
R.S.V.P: 3 July 2021
Abla: 0400 803 800
Email: sydneymedia@lebanese-forces.com.au

Due to the ongoing economic crisis in Lebanon, proceeds from this night will go to
support urgent medical, food and disaster relief

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
Granny والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفFlats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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إعــالنات

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح  7ايام
يف االسبوع

من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

صفحة 19

Saturday 22 MAY 2021

الـسبت  22أيــار 2021

Page 19

أسـرة ومـجتمع

كيف يفكر الطفل يف عمر  5سنوات؟
مجلة سيدتي

حتى عندما يدخل األطفال مبرحلة املدرسة يف عمر الـ 5سنوات،
يكون التأثري األكثر لنموهم هو العالقات األسرية .لذا توقعي
مشاعر صعبة ،والرغبة االستقاللية ،وبناء الصداقات ،واللعب،
والكثري من األحاديث ،واالعتناء بالنفس وغريها من التحوالت،
همك هو تطوير املهارات االجتماعية
ويف هذه املرحلة يكون
ّ
والعاطفية والتفكري لديهم.
الدكتور حممد بن جرش ،كاتب وباحث إماراتي ،يعرض ما يفكر به
طفلك عندما يبلغ الـ  5سنوات.
الطفل أكثر خيا ً
ال
ً
أصبح لعب األطفال يف هذا العمر ،اآلن أكثر تعقيدا ،فهو مليء
بالكثري من اخليال والدراما .قد تالحظني أيضًا أن طفلك ميكنه
اللعب مع اآلخرين لتحقيق هدف مشرتك .على سبيل املثال ،بناء
قلعة رملية واحدة كبرية .ما جيعله اجتماعيًا ويفضل اللعب مع
األصدقاء بد ً
ال من اللعب مبفرده .ميكن لطفلك أيضًا مشاركة
األلعاب املفضلة لديه ،رغم صعوبة األمر عليه ،وقد يتهم طفلك
اآلخرين أحيانًا بالغش.
تتحدد مشاعر الطفل
يف هذا العمر ،ميكن لألطفال التعبري عن مشاعرهم ،على الرغم من
أنهم قد حيتاجون إىل املساعدة والوقت لتحديد املشاعر الصعبة
مثل اإلحباط أو الغرية والتحدث عنها .وقد يكون لديهم نوبات
غضب وحزن غري متوقعة ،لكنه يكون منفتحًا يف كشف ما يريد.
على الرغم من أن طفلك البالغ من العمر  5سنوات حيب أن يكون
مستق ًال ،إال أنه ال يزال حباجة إىل حبك واهتمامك .ترينه يفخر
بإجنازاته اخلاصة ،ويريد موافقتك وتشجيعك ،لكنه ال يتقبل النقد
أو التأديب.
قد يؤدي فهم طفلك املتزايد للعامل من حوله إىل بعض املخاوف.
على سبيل املثال ،قد خياف بعض األطفال من األشياء اخلارقة
للطبيعة (مثل األشباح) أو االختبارات أو الفشل أو األذى اجلسدي
أو التهديد.
الطفل يفكر وينتبه أكثر
ميكن للطفل يف سن املدرسة االنتباه لفرتة أطول اآلن .فهو
يستوعب مفاهيم بسيطة مثل الوقت (اليوم ،غدًا ،أمس) ،ويعرف
الفصول ،ويتعرف على بعض الكلمات عن طريق البصر ،وحياول
نطق الكلمات .قد يقرأ حتى من تلقاء نفسه  ..يأخذ بوجهة نظر
اآلخرين ،ما يساعده على تكوين صداقات والتعرف على أشخاص
جدد.
يتحدث ويتواصل
يف هذا العمر يتحدث األطفال كثريًا ،حتى عندما ال يكون هناك

أحد يف الغرفة .ستسمعينه يستخدم مج ًال كاملة ومعقدة وخيوض
حمادثات شبيهة مبحادثات البالغني ،على الرغم من أنه قد يظل
من الصعب عليه وصف األفكار أو األحداث املعقدة .لكنه يفهم
النكات واألحاجي.
النكات حول القاذورات بشكل خاص ،يستمتع أيضًا بفرصة
«العرض والتحدث» يف املدرسة .لكنه يفهم كلمات أكثر مما
يستطيع قوله ،ويتعلم ما يصل إىل  10-5كلمات جديدة كل يوم.
يكون منو املفردات سريعًا جدًا يف هذا العمر لدرجة أن دماغ طفلك
غالبًا ما يفكر بشكل أسرع من قدرة طفلك على الكالم.
يتحرك كثريًا
األطفال يف سن اخلامسة أكثر تناسقًا وحيبون التباهي مبهارات
بدنية جديدة .غالبًا ما تسمعني صرخاته وهو يقول «انظري
إلي!»
ميكن لطفلك أن يتعلم كيفية ركوب الدراجة ،والقفز على احلبل،
والتوازن على قدم واحدة لفرتة قصرية من الوقت ،والسري من
دون احلاجة إىل إمساك يدك ،والقفز والتقاط كرة كبرية .وسيهتم
مبمارسة الرياضات اجلماعية مثل كرة القدم .لكنه يتململ أثناء
مشاهدة التلفزيون أو على مائدة العشاء أو حتى أثناء النوم وهذا
أمر طبيعي جدًا .وستتحسن مهاراته احلركية الدقيقة ،ما يؤدي إىل
مزيد من االستقاللية ،فهو يعقد أربطة احلذاء ويستخدم السحابات
واألزرار وترتيب الشعر بالفرشاة .لكنه جيد صعوبة يف تقطيع
الطعام بالسكني يستمتع إذا قمت بتدريبه.
كيف تساعدين طفلك يف سن اخلامسة؟
امرحي معه
فيما يلي بعض األشياء البسيطة اليت ميكنك القيام بها للمساعدة
يف منو طفلك يف هذا العمر:
شجعيه على احلركة:
مارسي معه رياضات خمتلفة وقومي باألنشطة الرتفيهية ،فهذا
يعلمه املهارات االجتماعية مثل التناوب والتعاون والتفاوض

واللعب بنزاهة.
قومي مبشاركته يف األعمال املنزلية البسيطة:
مثل إعداد الطاولة أو مساعدتك على وضع املالبس غري النظيفة،
يف السلة اخلاصة ،فهذا يطور مهارات احلركة والتفكري لديه،
ويعلمه التعاون واملسؤولية أيضًا .هذه املهارات مهمة للمدرسة.
خصصي بعض الوقت للعب املرح:
حتى لو كان طفلك قد بدأ املدرسة واألنشطة املنظمة ،فال يزال
اللعب مهمًا للغاية لديه يف هذا العمر .دعيه خيتار كيفية قضاء
وقت اللعب وقت الفراغ.
العيب معه كل يوم:
حتى لو كان ذلك ملدة  10دقائق فقط ،سيكون فرصة لدخول
عامله ومعرفة أفكاره ومشاعره .كما ُيظهر هذا لطفلك أنك تهتمني
ألمره.
قومي بإجراء حمادثات معه:
كأن تكون حول احليوان أو الرياضة املفضلة لديه وشجعيه على
االستماع والرد والسؤال ،ميكنك أيضًا مساعدة طفلك على معرفة
سبب شعوره بشيء ما ومساعدته على التعبري عن هذه املشاعر.
سيساعده ذلك على تكوين صداقات وإظهار التعاطف.
رتيب مواعيد اللعب:
أي مدة قضاء الوقت مع األطفال اآلخرين ،خاصة إذا كانوا يذهبون
إىل نفس املدرسة ،فهذا يساعد طفلك يف تنمية مهاراته االجتماعية
وجيعله يعتاد على االبتعاد عنك
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كــتابات

خلف الزرقة

يشري إليك
ُ
يباب
يف حزني
ُ
ّ
يدل
واغرتاب
صمت
عليك
ٌ
ُ
فكم
َز َرعتك يف أفقي حكايا
وماتت
راب
رواها
حني ّ
ّ
الس ُ
أمللم
ُ
من بقايا األمس
كأسي
فيذرفين
على
طلل
ٍ
شراب
ُ
وتسكر بي
ٍ
أغنيات
طحالب
ُ
نأت عن
باب
الر ُ
صوت صحوتها ّ
كتابي
يف صدى الذكرى
ٌ
أفول
تداعى
اب
يف نهايته الترّ ُ
كأن املوت
ّ
حرب
ٌ
فوضوي
ٌ
ضرير
ٌ
خلف زرقته
كتاب..
ُ

محمد عامر األحمد  -سورية

أهلك يا زحلة حمبة ومبادي الكنز الفقود وطمأنينة االنسان!

أهلك يا زحلة حمبة ومبادي
ما كسروا وصية ربنا الفادي
إميان وصال ونذور وقرابني
طال الزمن ما غيرّ وا العادي
والدك بالرب وحدو مآمنني
لغري الرب ما قبلوا العبادي
فيكي فطاحل من كرت اليقني
ما همن زعامة وال سيادي
هداكي حب من جمدو الرصني
بارك شعبك وقت الوالدي
زادك اخلريات مع جمد وحنني
وحلن نغمات بلبل الشادي
نزل الوحي عا تاللك احللوين
زادك مجال برونق رمادي
حفر أمسك بكلمات مقدسني
كتب عا وجنتك أمجل مبادي
زرع فيكي البخور والشربني
وهداكي احملبة وبارك زيادي
أهلك بالكرم والعز مشهورين
بايدو الرب ماضيلكن شهادي
سباقني
بفعل اخلري عاطول ّ
يعطوا الفقري ما غريو العادي
بنهر القداسة عا أمسو معمدين
باحلرب ما وقفوا عا حيادي
فيكي شباب عالدم حلفوا ميني
حيموا األرض من جيش االعادي
حيمي والدك بهالكون منتشرين
الضحوا املال من أجل السعادي
صرلن زمان عن أرضك غايبني
حياة البعد ما فيها إفادي
غيابهم عليكي كتري مشتاقني
يا أرض االنبيا وأرض السيادي
بيضل عا ربوعك حين احلنني
عا حجار البيت والكرم والوادي
ّ
بيعلي اجلبني
أمسك عالي كبري
خلق فيكي الذكا للناس زوادي
شبابك األبطال سباع العرين
مساكي وحي للناس وعبادي
الناس فيكي بروحو مباركني
ولغري الرب ما عطيوا قيادي
بإسم الرب والروح حمروسني
عاشوا العمر مبحبة وسعادي
يبارك شعبك والناس احملبني
وحيمي أرضك وكل بيت بزحلة
اله الكون وربنا الفادي..

أين هو الكنز
الذي
املفقود
يعيد اىل اإلنسان
الراحة واالطمئنان
و ا حليا ة
السعيدة.
يف هذه األيام
لآلمال
املخيبة
نرى أهات واوجاعا
وقتال وسرقات
واغتياالت وهدم
مدن
ومبان
ٍ
شاهقة وفقدان
السيولة لسبب
او آلخر ،وقد
إنقلبت احلياة من

سيئ اىل أسوأ ..بلدان منهارة وشعوب حمتارة ،واحكام غدارة ،
ال ماء وال كهرباء بالدار ،فهل يا ترى من هو املسؤول عن هذه
املهزلة ومن أين تأتي مجيع هذه الويالت الفظيعة والضربات املوجعة
واملآسي احلمقاء.
على ما اعتقد ارى الكراهية والبغض واألنانية والغرية واحلسد تسيطر
على عقول الناس يف أكثر اجملتمعات العربية ككل وباألخص الوطن
لبنان حيث نرى اليوم اجملتمع قد فقد عافيته يف مناخ ال يتالءم مع
متطلبات العائلة واحلياة املطلوبة ..فإىل اين نذهب وملن نشكو،
واىل كم عقد من الزمن جيب ان ننتظر؟
إن كل شخص يف الوطن أصبح إمسه أيوب الذي صرب على بالئه
وأمراضه ووجعه األليم..
ماذا نقول يف هذه الظروف املأسوية واأليام العثرية والعقيمة ويف
االجواء امللبدة بالغيوم السوداء واملستقبل املظلم؟
من هو كبش احملرقة غري الفقري الذي ميوت مثل مشعة حترتق وال
مفر من ذلك؟
ّ
ما هي األسباب اليت جعلت الشعب ينهار وحيزن وميوت:
اوال :التسلط الربجوازي على أعناق الناس،
ثانيًا :عدم االستقرار واملوت جوعًا او مرضًا او قت ًال،
ثالثًا :الطبقية احلاكمة والقانون الفاشل وعدم املساواة بني
الناس،
رابعًا :عدم االعرتاف حبقوق اإلنسان والفوضى املنتشرة،
خامسًا :الواسطة والتذلل من أجل وظيفة والتسلط على الفقراء،
سادسًا :عدم احلرية السياسية املعرتف بها دوليًا،
سابعًا :االنعزال االجتماعي حزبيًا ودينيًا والتطرف املتشعب
األطراف،
ثامنًا :االنغالق الفكري واالجتماعي وقلة الثقة يف بعض الزعماء،
تاسعًا :عدم الثقة يف بعض التجار وعدم التبادل الصحيح بينهم
وبني الناس من كثرة الغش والتالعب يف أسعار ارتفاع الدوالر
بشكل جنوني لزيادة االرباح و
عاشرًا :الوالء للخارج لدعم السياسات والتجزئة عند بعض األحزاب
ضد الوطن واملواطنني من أجل فرض الذات واالستبداد على الساحة
ال غري.
فكيف ينجو هذا الشعب من تلك الصعوبات املستحيلة والغضب
حترض اإلنسان
املستفحل من أنظمة ال تصلح هلذا الزمن وتعاليم ّ
ضد أخيه اإلنسان؟
من أين أتى هذا املرض النفسي والروحي لكي يدخل ويرتعرع داخل
اإلنسان ويرميه يف نار العذاب النفسي والفكري والعائلي الذي ال
حيمل اي صفة من صفات اهلل احلميدة؟
إن الكنز املفقود من حياتنا هى الصفات اجليدة اليت تقودنا إىل
الطريق املستقيم والراحة االبدية لكي نصل بها اىل القمة واحلياة
السعيدة مع مجيع البشر.
حنن ينقصنا هذا الكنز الضائع الذي ال نراه بأم العني  ،ألننا عندما
نعلم عن قوته ومصدره وكيانه نعلم إنه جوهر صفات اهلل ،الن اهلل
ظاهر يف احملبة وظاهر يف احلق وظاهر يف السالم وظاهر يف الرمحة
وكنز ابدي.
إن اهلل يهبك مجيع صفاته وقوته لكي حتصل على احلياة األرضية
الصاحلة واحلياة األبدية اليت تريدها معه ،الن مجيع هذه الصفات
االهلية ال دين هلا وال طائفة هلا وال لون وال شكل ،بل انها منزهة
غنية بغنى جمده وشأنه الكائن الديان ،معطي احلياة والسالم واحملبة
لكل إنسان يتبع تعاليمه وبره وخالصه ليأخذ مجيع بركاته وسالمه
واحلياة معه ان كان يثابر على عمل الرب ومل يرتاجع عن إميانه به
والشكر له اىل األبد آمني.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

اسرائيل والفصائل ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأوضحت احلكومة اإلسرائيلية أن وقف إطالق النار الذي اقرتحته
مصر يف غزة سيكون متبادال وغري مشروط ،كما أوضحت أن اهلدنة
ستدخل حيز التنفيذ يف ساعة سيتم حتديدها الحقا.
من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطالق
النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجرًا (فجر امس) وفق
التوقيت احمللي وأنها ستلتزم به طاملا التزمت به إسرائيل.
وكان التلفزيون املصري قد أن أعلن أن اتفاق وقف إطالق نار
الذي مت التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن .كما أعلن أيضًا
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سريسل وفدين أمنيني لألراضي
الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطالق النار.
ويف السياق قالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن إسرائيل مستمرة
باستهداف قادة حركة محاس وقائد جناحها العسكري ،وإنها سرتد
بشدة على إطالق أي قذيفة أو بالون حارق باجتاه أراضيها.
وقالت معلومات أن «مصر تعمل على حتديد ساعة الصفر لبدء
سريان وقف إطالق النار» .وأضاف أن «التصويت مت باإلمجاع على
مقرتح وقف إطالق النار يف احلكومة األمنية اإلسرائيلي».
وأكد مسؤول حبماس هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ يف
الثانية فجر اجلمعة ،حبسب ما ذكرت وكالة «رويرتز».
ميدانيا ،اشارت معلومات أن مناطق يف شرق قطاع غزة تعرضت
مساء اخلميس (أمس االول) لقصف إسرائيلي باملدفعية ،وأشار اىل
أن إسرائيل علقت كل احلركة اجلوية يف مطار بن غوريون بسبب
إطالق صواريخ من غزة.
ّ
وتكثفت املساعي الدبلوماسية اخلميس علنا وبعيدا عن األضواء يف
حماولة لوقف التصعيد العسكري بني إسرائيل وحركة محاس بعد
ليلة جديدة من القصف اإلسرائيلي اجلوي واملدفعي العنيف وانطالق
دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع احملاصر يف اجتاه األراضي
اإلسرائيلية.
وذكرت وول سرتيت أن «مصر عرضت على إسرائيل ومحاس وقفا
للنار غري مشروط يتم بعده التفاوض على هدنة دائمة».
ويف وقت سابق ،أعلن البيت األبيض ،اخلميس (أمس االول)،
أن هناك «تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطالق النار يف
غزة».
وأكد البيت األبيض للعربية أن نهجه يف التعامل مع الفلسطينيني
«خيتلف عن نهج اإلدارة السابقة».
وشدد يف تصرحياته على أن «الوقت حان لوضع حد للقتال يف غزة
كونه خيلف مأساة للمدنيني».
وكشف البيت األبيض أن «الرئيس األمريكي جو بايدن طلب بشكل
صريح وقف التصعيد يف غزة» ،وتوقع «تراجع احلملة العسكرية
اإلسرائيلية يف غزة».
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض« :لقد أجرينا اآلن أكثر من 80
اتصاال مع كبار القادة يف إسرائيل ،والسلطة الفلسطينية ،وعرب
شخصيا أو عرب اهلاتف ،وكان رأينا ومنهجنا هو استخدام
املنطقة ،إما
ً
دور الواليات املتحدة يف العالقات مع الدول على األرض لتسيري
جهودنا بهدوء عرب القنوات الدبلوماسية».

البيت األبيض :بايدن ...
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العربية على أن «الوقت حان لوضع حد للقتال يف غزة كونه خيلف
مأساة للمدنيني».
وكشف البيت األبيض أن «الرئيس األمريكي جو بايدن طلب بشكل
صريح وقف التصعيد يف غزة» ،وتوقع «تراجع احلملة العسكرية
اإلسرائيلية يف غزة».
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض« :لقد أجرينا اآلن أكثر من 80
اتصاال مع كبار القادة يف إسرائيل ،والسلطة الفلسطينية ،وعرب
شخصيا أو عرب اهلاتف ،وكان رأينا ومنهجنا هو استخدام
املنطقة ،إما
ً
دور الواليات املتحدة يف العالقات مع الدول على األرض لتسيري
جهودنا بهدوء عرب القنوات الدبلوماسية».
وأضاف البيت األبيض« :نعتقد أن إسرائيل حققت أهدافا مهمة يف
غزة وتستطيع إنهاء العمليات بالتدريج».
ويف وقت سابق ،أعرب القيادي يف حركة محاس ،موسى أبو مرزوق
عن توقعه بأن إسرائيل ونشطاء غزة سيتوصلون إىل وقف إلطالق
النار «خالل يوم أو يومني» ،من شأنه أن ينهي العنف املستمر عرب
احلدود منذ عشرة أيام.
وقال أبو مرزوق يف تصريح متلفز« :أعتقد أن املساعي الدائرة اآلن
بشأن وقف إطالق النار ستنجح».
وأضاف« :أتوقع التوصل إىل وقف إلطالق النار خالل يوم أو يومني،
ووقف إطالق النار سيكون على قاعدة التزامن».
وتالشى إطالق الصواريخ على إسرائيل خالل الليل واستمر اهلدوء
صباح امس االول اخلميس .وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة يف
غزة بعد شروق الشمس لكن وسائل إعالم إسرائيلية قالت إن وترية
الغارات أبطأ منها يف األيام السابقة.

التفاوض على التفاصيل

وقال مصدر أمين مصري إن اجلانبني وافقا من حيث املبدأ على وقف
إطالق النار بعد تدخل وسطاء ،وإن كان التفاوض على التفاصيل
ما زال جيري سرا.
وسئل وزير االستخبارات اإلسرائيلي ،إيلي كوهني ،يف راديو كان
اإلسرائيلي عما إذا كان وقف إطالق النار سيبدأ يوم اجلمعة فقال

«ال .حنن نشهد بكل تأكيد ضغطًا دوليًا كبريًا جدًا ...سننهي العملية
عندما نقرر أننا حققنا أهدافنا».
وكان نتنياهو ،الذي حتدث مع بايدن عرب اهلاتف يوم األربعاء
املاضي ،قال إن إسرائيل تريد حتقيق «ردع قوي» إلثناء حركة
محاس عن أي مواجهات مستقبال.
ونفذت إسرائيل أكثر من  12ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل
منها ضربتان دمرتا منزلني يف جنوب القطاع .وقال مسعفون إن
أربعة أشخاص أصيبوا يف ضربة جوية على بلدة خان يونس جبنوب
قطاع غزة.
وقال اجليش اإلسرائيلي إن طريانه ضرب يف ساعة مبكرة ،امس
االول اخلميس ،ما وصفه بأنه «وحدة لتخزين السالح» يف منزل
مسؤول حبماس يف مدينة غزة وكذلك «بنية حتتية عسكرية يف مقار
إقامة» قادة آخرين يف محاس ومنها ما يقع يف خان يونس.
وانطلقت صفارات اإلنذار من الصواريخ مبكرا ،امس االول اخلميس،
يف بلدة بئر السبع جبنوب إسرائيل ويف مناطق متامخة لغزة .ومل
ترد تقارير عن حدوث خسائر يف األرواح أو املمتلكات .وبدأ يوم
العمل اليوم اخلميس دون انطالق صفارات اإلنذار.
ويقول مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إنه منذ اندالع القتال
يف العاشر من أيار سقط  228قتيال يف قصف جوي فاقم الوضع
اإلنساني املتدهور بالفعل يف قطاع غزة.
وذكرت السلطات اإلسرائيلية أن عدد القتلى بلغ  12يف إسرائيل،
حيث أثارت اهلجمات الصاروخية املتكررة الذعر وجعلت الناس
يهرعون إىل املخابئ.

بايدن :ايران ...
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اتفاق
ال تزال جتري حمادثات مع إيران بشأن سبل املضي قدما يف
ٍ
ُ
أجله بعد
مدته
بشأن مراقبة املواقع النووية ُ
ثالثة أشهر ..ينقضي ُ
ساعات .وقالت إنها ستصدر تقريرا بهذا الشان خالل األيام القليلة
املقبلة.
وتابعت أن االتفاق مع إيران بشأن تفتيش مواقعها النووية «سار».
وأضافت الوكالة أنها تتشاور مع إيران حاليًا «بشأن تنفيذ التفاهمات
ً
مؤكدة أنها ستبلغ جملس احملافظني بالتفاهمات مع إيران
القائمة»،
حول مراقبة مواقعها النووية.
وكانت الوكالة قد أبرمت مع إيران يف فرباير املاضي اتفاقًا «مؤقتًا»
حول تفتيش منشآتها النووية ،تنقضي مدته هذا األسبوع.
ويتعني التوصل إىل تفاهم بني إيران والواليات املتحدة اليت تشارك
بشكل غري مباشر يف احملادثات ،حول رفع العقوبات اليت فرضها
للتقيد التام ببنود االتفاق.
الرئيس دونالد ترمب وعودة طهران
ّ
واعتربت الدول األوروبية الثالث املشاركة يف االتفاق (فرنسا
وأملانيا واململكة املتحدة) يف بيان مشرتك أنه «على صعيدي
النووي والعقوبات ،بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه االتفاق
النهائي ترتسم .املعطيات خمتلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا يف
املرة املاضية».
لكن ممثلي الدول الثالث شددوا على ضرورة «عدم التقليل من شأن
التحديات املقبلة» نظرًا إىل «مدى تعقيد بعض املسائل التقنية».

 25نائبا أمريكيا ...
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القومي».
وحذر النواب؛ يف الرسالة املوجهة إىل وزير اخلارجية ،من استغالل
حزب اهلل وميليشيات أخرى وشبكات إجرامية ،إضافة إىل قوى خارجية
ن وروسيا ،األوضاع املتدهورة .وقالوا إن هذه العناصر تسعى
كإيرا 
ي ملصاحلها اخلاصة.
إىل زرع مزيد من االنقسام يف اجملتمع اللبنان 
وعد النواب أن «دعم لبنان يف هذا الوقت احلساس ال يقتصر فقط
ّ
على االحتياجات اإلنسانية واالقتصادية ،بل هو ضرورة أمنية تهدف
إىل منع هذه العناصر من تهديد استقالل لبنان وسيادته».
وطرح النواب  4خطوات حتتاج الواليات املتحدة إىل اعتمادها حللحلة
األزمة يف لبنان؛ أوالها الدفع حنو إنشاء جمموعة دولية على غرار
جمموعة «أصدقاء لبنان» تضمفرنسا وغريها من احللفاء الدوليني،
ت مالية وتأسيس برنامج إصالحي
بهدف التنسيق لتقديم مساعدا 
بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف استقرار 
االقتصاد اللبناني ،وذلك بانتظار تشكيلحكومة قادرة على التجاوب
مع مطالب شعبها .وشدد النواب على أهمية وجود تدابري صارمة
للقضاء علىالفساد ،وإصالح الوزارات غري الفعالة .كما دعوا إىل
ن املركزي».
إجراء مراجعة شاملة وتدقيق يف حسابات «مصرف لبنا 
عد املشرعون أن على الواليات املتحدة
ويف ظل هذه اخلطواتّ ،
وحلفائها أن يبدأوا فورًا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة ملواجهة
مشكالت كاجلوع والبطالة واملرض اليت تؤثر مباشرة على الشعب
اللبناني ،على أن تقدم هذه املساعدات مباشرة إىل اللبنانيني ،مع
احلرص على احرتام القوانني األمريكية والتحقق التام من خلفيات
من يتلقاها من أشخاص ومؤسسات.
وتطرقت الطروحات إىلاجليش اللبناني ،فأكد النواب على ضرورة
توفري مزيد من املساعدات للجيش «وهو شريك قديم للواليات
املتحدة ومؤسسة حمرتمة وضرورية لألمن يف لبنان» .وقال
النواب« :رغم أن املساعدات األمريكية جيب أن تستمر وتركز على
التدريب والعتاد ،فإن تراجع قيمة رواتب عناصر اجليش واملصاعب
االقتصادية اليت تواجههم قد تؤدي إىل ختليهم عن اخلدمة وتراجع
أداء اجليش ،مما سيؤدي إىل مزيد من التدهور يف الوضعاألمني.
وهذا سيؤدي بالتالي إىل استفادة جمموعات مسلحة مثل حزب اهلل

وغريه من ميليشيات تهددإسرائي 
ل واملنطقة».
وإضافة إىل هذه الطروحات ،تطرق النواب إىل تفجري مرفأ بريو 
ت
الذي وقع يف آب من العام املاضي ،فطلبوا من وزير اخلارجية أن
ق دولي ومستقل يف التفجريات،
يدعو بشكل علين إىل إجراء حتقي 
مضيفني أن «احملققني اللبنانيني مل يقدموا شيئًا يذكر يف ظل
الفساد وسوء اإلدارة يف صفوفهم .وعلى الواليات املتحدة أن
تقود الدعوات إلجراء حتقيق غري منحاز تقودهاألمم املتحدة».
[التوقيعات]
 -1غريغوري و .ميكس  ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية بالكونغرس
 -2تيد دويتش  ،رئيس اللجنة الفرعية للشرق األوسط ومشال
إفريقيا ومكافحة اإلرهاب العاملي
 -3توم مالينوسكي  ،نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
بالكونغرس
 -4دونالد س .باير اإلبن  ،عضو الكونغرس
 -5برادلي س .شنايدر  ،عضو الكونغرس
 -6تشارلي كريست  ،عضو الكونغرس
 -7ديفيد ن .سيسلي  ،عضو الكونغرس
 -8جريالد إ.كونولي ،عضو الكونغرس
 -9جيم كوبر ،عضو الكونغرس
 -10جيم كوستا ،عضو الكونغرس
 -11ديبورا ك .روس ،عضو الكونغرس
 -12آل جرين ،عضو الكونغرس
 -13خوان فارجاس ،عضو الكونغرس
 -14رو خانا ،عضو الكونغرس
 -15كاثي مانينج ،عضو الكونغرس
 -16سيث مولتون ،عضو الكونغرس
 -17ستيفاني موريف ،عضو الكونغرس
 -18دايفد ترون ،عضو الكونغرس
 -19ستيفن لينش ،عضو الكونغرس
 -20تد ليو ،عضو الكونغرس
 -21دينا تايتوس ،عضو الكونغرس
 -22جاكي سباير ،عضو الكونغرس
 -23ديفيد إ .برايس ،عضو الكونغرس
 -24كولن آلريد ،عضو الكونغرس
 -25سكوت بيرتز ،عضو الكونغرس

االنتخابات السورية

ويف توتر سياسي وامين جديد ،شهد نهار امس االول إشكاالت
وتضاربا بني الناخبني السوريني القادمني بالباصات من الشمال
وجبيل وكسروان ومن بعض مناطق البقاع ،واملتوجهني اىل مبنى
السفارة يف الريزة لإلقرتاع يف االنتخابات الرئاسية وهم حيملون
صور بشار االسد ،وبني مناصري بعض االحزاب املعارضة لالسد،
وسط محلة سياسية تطالب برتحيل مؤيدي االسد اىل سوريا.
فقد توافد املواطنون السوريون اىل السفارة السورية يف الريزة،
منذ الصباح ،لالقرتاع يف إطار االنتخابات الرئاسية ،واليت ُمددت
فرتة التصويت فيها حتى منتصف الليل ،اال انهم حضروا بباصات
حاملني االعالم السورية وصور الرئيس بشار االسد ما تسبب
بإشكاالت متنقلة على الطرق ،من شكا اىل الزوق اىل نهر الكلب
وجل الديب وصوال اىل ساحة ساسني ،حيث رأى كثري من اللبنانيني
يف هذا السلوك ،استفزازا هلم ،وحصل عراك ادى اىل سقوط
جرحى ،فيما اختذ اجليش اللبناني وقوى االمن إجراءات امنية يف
كامل منطقة الريزة وحميطها لتسهيل التنقل بعدما ازدحم السري
على الطرقات وملنع اي احتكاك امين .وتردد ان التوتر عاد عصرًا
او مساء ،مع عودة الباصات من بريوت اىل املناطق اليت اتت منها
ال سيما يف الشمال ،حيث جرى على اوتوسرتاد يسوع امللك جونيه
رشق الباصات باحلجارة واصيب عدد من السوريني جبروح .وتدخل
اجليش جمددًا لتهدئة الوضع.
واعترب سفري سوريا يف بريوت علي عيد الكريم على ان «اإلعتداء ال
حيمل أي تربير بأنه حصل نتيجة رفع األعالم السورية وصور املرشحني،
فليس هناك ما يستفز ويدعو هلذا التصرف الالأخالقي».
ووصفت حركة «امل» التصرفات ضد السوريني ،بأنها ال متت بصلة
إىل القيم األخالقية واالنسانية اللبنانية ،بل متثل عنصرية بغيضة
غريبة عن اجملتمع اللبناني ،وخارجة عن أصول التعاطي بني اشقاء
عالقة اخوة ،رافضة التجاوزات وداعية لـ «مالحقة قضائية وإدانة
واضحة».
ويرجح أنه من بني املضاعفات ،إعالن إقليم الكتائب يف طرابلس
ان جمهولني استهدفوا مساء أمس املقر يف شارع املطران بثالث
قنابل مولوتوف ،مما أدى إىل اندالع النريانّ ،
وأكد احلزب بقاءه يف
طرابلس.

توتر جنوبي

على احلدود اجلنوبية ،أصيب عدد من السوريني الذين يعملون يف
األراضي الزراعية حبريق يف العيون ،جراء اطالق اجليش االسرائيلي
عددا من القنابل الدخانية باجتاه سهل مرجعيون .وقامت عناصر من
اجليش اإلسرائيلي باقتالع األشجار احلرجية قرب الطريق العسكرية
ملستعمرة «املطلة» ،وعمدت إىل وضع سياج جديد وأسالك شائكة،
منعا لوصول املدنيني من اجلهة اللبنانية إىل احلدود مع فلسطني
احملتلة.

 537437إصابة

صحيًا ،اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل  394إصابة جديدة
بفايروس كورونا و 7حاالت وفاة ،خالل الساعات الـ 24ساعة
املاضية ،لريتفع العدد الرتاكمي إىل  537437اصابة مثبتة خمربيًا،
منذ  21شباط .2020
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

«حرب أشرس وأسرع» ..أي جيش جديد حتمله أمريكا للعامل؟ اخرتاق فضائي أمريكي ..أول طائرة
درون تطلق األقمار االصطناعية

«اجليوش الفضائية»« ،الصواريخ الذكية»،
«الطائرات املسرية»« ،أشرس وأسرع» ،هي أشكال
احلروب اليت تقافزت يف أذهان متابعني خلطاب
وزير الدفاع األمريكي ،لويد أوسنت ،وهو يعلن أن
عصر احلروب التقليدية «انتهى» ،وستخوض بالده
«حربا خمتلفة جدا» يف املستقبل ،قد تتغري على
أساسها عقيدة اجليوش يف العامل.
فخالل زيارته للقيادة األمريكية يف احمليط اهلادي،
يف هاواي ،أملح أوسنت ،إىل االعتماد على أدوات
خمتلفة وغري تقليدية يف خضم حديثه عن صراع
حمتمل ال يشبه «احلروب القدمية» اليت خاضتها
بالده سابقا.
وشدد على ضرورة حشد التقدم التكنولوجي وحتسني
دمج العمليات العسكرية على الصعيد العاملي بغية
«الفهم بشكل أسرع ،واختاذ القرار بشكل أسرع،
والعمل بشكل أسرع».

«قوة الفضاء» ..هيئة عسكرية جديدة بالقوات املسلحة األمريكية

وأضاف يف تصرحيات نشرتها وسائل اإلعالم األمريكية ،السبت،
أنه قضى «معظم العقدين املاضيني يف تنفيذ آخر احلروب القدمية،
وتعلم دروسا لن ينساها»؛ ولذا فإن «احلروب املستقبلية ستكون
خمتلفة جدا ..وستعتمد على التطورات التقنية والتكنولوجية».
الالفت يف الكلمة األوىل اليت ألقاها وزير الدفاع األمريكي أنها
تتفق واالسرتاتيجية األمريكية اليت سبق ووردت يف وثيقة األمن
القومي ،قبل شهرين ،أي بعد حنو  45يوما من وصول جو بايدن
للرئاسة.
وجاء فيها أن «الدفاع عن أمريكا يعين حتديد أولويات واضحة
ضمن امليزانية الدفاعية ..سوف حنافظ على اجلاهزية ونضمن بقاء
القوات املسلحة األمريكية يف أفضل حاالتها؛ قوة مدربة وجمهزة
يف العامل ،يف مواجهة التحديات االسرتاتيجية بشكل متزايد ،ومنها
الصني احلازمة وحماوالت روسيا لزعزعة االستقرار».
«جيوش فضائية»
ومل يصرح أوسنت باسم القوى اليت سوف ختوض ضدها الواليات
املتحدة «صراعا حمتمال» ،كما مل يشر إىل طبيعة الوسائل غري
التقليدية واجلديدة ،بيد أن وثيقة األمن القومي األمريكية ،أكدت
على أن الوجود العسكري للواليات املتحدة يف الشرق األوسط
سوف يكون على «املستوى املطلوب لتعطيل شبكات اإلرهاب
الدولي ،وردع إيران ..وسيكون وجودنا أقوى يف اهلند واحمليط
اهلادئ وأوروبا».
ولكن احملللني السياسيني التقطوا ما يقصد حسب رأيهم ،ومنهم
توم حرب ،مدير التحالف األمريكي الشرق أوسطي للدميقراطية،
الذي يرى أن الوضع يتأزم بدون شك بني واشنطن وبكني ،يف ظل
تنامي قدرات األخرية العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية ،األمر
الذي يبعث بتأثرياته على النظام العاملي واملصاحل األمريكية.
ويوضح حرب لـ «سكاي نيوز عربية»« :متس الصني من خالل
نشاطها السياسي والتجاري عدة نقاط حساسة بالنسبة للواليات
املتحدة ،ومن بينها سيطرتها على البحر الصيين اجلنوبي؛ وهذه
ممرات حيوية واسرتاجتية لعدة دول ،كما أنها دخلت إىل الشرق
االوسط من خالل إيران ،بعد توقيع اتفاقية تعاون جتاري
واسرتاتيجي ملدة  25عاما ،األمر الذي يفاقم من التعقيدات
بينهما».
وحبسب مدير التحالف األمريكي الشرق أوسطي للدميقراطية ،فإن
احلروب اليت حتدث عنها وزير الدفاع األمريكي ،تعد اجتاها الفتا
لدى اإلدارة األمريكية ،وقد بدأ منذ عهد دونالد ترامب الذي
أعلن عن تشكيل هيئة عسكرية خمتصة بالفضاء حتت مسمى «قوة
الفضاء األمريكية».
كما أن «الواليات املتحدة بدأت بتدشني جيش للحروب الفضائية،
نهاية عام  ،2019واليت ستكون أشرس من احلروب التقليدية
القدمية ،كما أنها أسرع يف نتائجها؛ فالطائرات املسرية وغريها
الصواريخ الذكية املدعومة بالتطور العلمي والتكنوجلي ،سوف
تغري من شكل الصراعات امليدانية ،كما جرى يف استهداف قاسم
سليماني قائد فيلق القدس اإليراني ،من خالل طائرة مسرية
أمريكية استهدفته يف مطار بغداد».
جتنب املواجهة املسلحة
وتزامنت كلمة أوسنت مع تصرحيات مماثلة للنائبة األوىل له،
كاتلني هينكس ،اليت أجابت خالل ندوة عرب اإلنرتنت ،على تساؤل
خبصوص إذا كان الصراع املسلح مع الصني أمرا ال مفر منه وفقا
للبنتاغون« :ال ،أنا ال أرى ذلك».
وأردفت هينكس« :توجد العديد من اجملاالت األخرى اليت ستتنافس
فيها الواليات املتحدة والصني :القواعد الدولية ،واالقتصاد،
وغريها .هناك أيضا جماالت وفرص للتعاون .لكن فيما يتعلق
بالبعد العسكري ،جيب أوال وقبل كل شيء ...جتنب التصعيد غري
الضروري ،مع إظهار االستعداد يف الوقت نفسه الحتواء العدوان
الذي يضر مبصاحلنا الوطنية «.
أفغانستان كشفت نقاط الضعف
ومن جانبه ،يشري الدكتور أمين سالمة احملاضر يف أكادمية ناصر
العسكرية املصرية إىل أن الواليات املتحدة تعد من أبرز القوى
اليت تتجه إىل تطوير مفاهيمها العسكرية تبعا للمتغريات ،بهدف
محاية مصاحلها وأمنها القومي.
وعن سبب توجهها اجلديد قال يف حديثه لـ «سكاي نيوز عربية»
إن «التدخل العسكري يف أفغانستان ألقى بظالل كثيفة على
مفهوم احلروب طويلة األمد والتواجد العسكري يف اخلارج ،فتسبب
يف مراجعة مشولية لطبيعة األدوار واملهام املطلوبة ،وحبث سبل
السيطرة واحلوكمة جلهة تعظيم القدرات النوعية العسكرية ،ويف

ذات الوقت التقليل من حجم تهديدات أعداء الواليات املتحدة إلي
درجة الصفر».
ووفقا للمحاضر يف أكادمية ناصر العسكرية فإن أوسنت أقر يف
خطابه بوجود «مشاكل بنيوية خطرية يف القوات املسلحة األمريكية،
وقد كشفت عنها احلرب يف أفغانستان ،ومن بينها فقدان املزج
العلمي الصحيح بني املفاهيم العقائد العسكرية وكذا االستخدام
التكنولوجي عالي الكفاءة ،باإلضافة إىل عدم التفاعلية الفورية
يف مواقف طارئة مثل استخدم احلرب االلكرتونية للرد على تهديد
أو عدوان مباشر على قطع من البحرية األمريكية علي بعد مئات
األميال».
كما لفت سالمة إىل أن أفضل الوسائل لتحجيم قدرات أعداء
وخصوم الواليات املتحدة األمريكية ،حسبما ورد يف كلمة وزير
الدفاع ،هي السرعة اخلاطفة يف ردود األفعال واملرونة وخفة
احلركة ،احلوكمة احلاسوبية الشاملة لكافة العمليات العسكرية
للقوات املسلحة األمريكية.
ميدان القتال
يتفق والرأي ذاته ،الباحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط
مالك العثامنة ،املقيم يف بلجيكا ،فريى أن ثورة تكنولوجيا
املعلومات اليت أنتجت حجم دفق معلوماتي ال ميكن قياسه بالعقل
العادي ،باإلضافة إىل تطور تكنولوجيا متناهية الصغر يف معظم
االبتكارات كلها وبتداعياتها املتسارعة ،قد خلقت تغيريا يف كل
العامل ،وعلى كل مستويات التطور البشري ،مما جيعل املاكينة
العسكرية نفسها جزءا من التغيري اجلذري وهو ما ينعكس على
شكل النزاعات واحلروب اليت حتسم تلك النزاعات.
ويوضح العثامنة يف حديثه لـ»سكاي نيوز عربية»« :كانت الدبابة
العسكرية بضخامتها وكفاءتها القتالية ميدان تنافس بني القوى
الضخمة ،وكذلك حجم القنابل اليت حتدث دمارا شامال ،لكننا اليوم
نقف أمام آالت قتل متناهية الصغر قادرة على الطريان وبدون
احتماالت دفع كلف بشرية فيها ،وحتمل أسلحة فتاكة بدون أوزان
ثقيلة».
ويردف« :تلك تغريات جتعل العقلية العسكرية اليوم تفكر جبودة
فرق املدفعية الثقيلة مثال..يف حروب ال مواجهات مباشرة فيها وال
ساحات قتال مبساحات شاسعة ،لقد انتهت مفاهيم ميدان واترلو
أو العلمني التقليدية ،وانتهى معها حسابات اإلحداثيات الدقيقة
للمدفعية ونظريات الشطرنج النابليونية لتخطيط احلروب».
ومن ثم ،فإن تصرحيات أوسنت ،اليت عرب عنها بالنيابة عن كل
العقلية العسكرية يف العامل ،تؤكد على وجود مثة تغري اسرتاتيجي
عاملي يف عقيدة القتال ،وعقيدة اجليوش.

قالت شركة «  »Aevumاألمريكية املختصة يف صناعة الفضاء،
مؤخرا ،إنها طورت أول طائرة «درون» قادرة على إطالق األقمار
االصطناعية ،معلنة أنها ستكون جاهزة لنقل الشحنات صوب
الفضاء كل  180دقيقة.
وأوضحت الشركة ،أن طائرة «الدرون» اليت يقارب طوهلا 26.8
أمتارُ ،أطلق عليها اسم « ،»Ravn Xوهي مستقلة يف عملها بشكل
تام.ومن مزايا هذه الطائرة املتقدمة أنها تستطيع اإلقالع واهلبوط
على مدرج يقارب طوله كيلومرتا ونصف ،أي أنها ال تتطلب بنية
حتتية معقدة حتى تنجز الرحلة املطلوبة منها.
وتعمل الشركة يف إطار شراكة مع قوة الفضاء األمريكية ،وهي
أحد فروع القوات املسلحة للواليات املتحدة.
وتركز مشاريع الشركة على أنظمة الطريان والفضاء املستقلة،
إضافة إىل حتسني عدد من األمور اللوجستية.
ُ
تبلغ علوا مرتفعا ،تتخلص
وتقلع الطائرة من مدرج صغري ،وعندما
من الصاروخ حتى يأخذ الشحنة صوب الوجهة املطلوبة يف مدار
األرض املنخفض.
وعقب إجناز هذه املهمة ،تعود طائرة «الدرون» إىل األرض بشكل
سريع وتركن نفسها يف املكان املخصص لذلك.
يف غضون ذلك ،يرتقب أن جيري إطالق أول قمر اصطناعي
باستخدام هذه «الدرون» املتقدمة يف سنة .2021
وسيجري هذا اإلطالق ،يف إطار برنامج قوة الفضاء األمريكية
إلطالق القمر االصطناعي الصغري «أسلون .»45
وتتيح هذه التقنية إرسال األقمار االصطناعية صوب الفضاء بدون
طيار وال منصة إطالق وال صاروخ كبري ،وهذا األمر يعين تقليل
التكلفة بشكل كبري.
فضال عن ذلك ،ستصبح عمليات إطالق األقمار االصطناعية أقل
خطرا على حياة الطيارين احملرتفني الذين يشاركون فيها ،ألن
«الدرون» هي اليت ستتوىل املهمة مستقبال.
ويقول اخلرباء إن طول هذه «الدرون» يعادل حافليت مدرسة،
وبوسعها أن حتمل أقمارا اصطناعية بوزن يزيد عن  500كيلوغرام
أمر يشكل تقدما كبريا ،يف صناعة الفضاء
أي نصف الطن ،وهو ٌ
والطريان.
ويوضح اخلرباء أن مهام هذه الطائرة ال تقتصر على األغراض
العسكرية فقط ،بل ستعني العلماء على وضع مستشعرات يف
الفضاء من أجل إجراء جتارب علمية دقيقة.
ويؤكد مسؤولون عسكريون أمريكيون ،وجود حاجة يف البالد إىل
وصول سهل حنو املستوى املنخفض من الفضاء ،من خالل أنظمة
مستقلة كطائرة «الدرون».
ويقول جاي سكليوس ،وهو املدير التنفيذي لشركة الفضاء
األمريكية ،إن هذا املشروع الطموح سيقلص فرتات اإلطالق من
سنوات إىل أشهر ،بل وإىل دقائق ،عندما يطلب العمالء ذلك
«وهذا ضروري لتحسني احلياة على األرض ومحاية األرواح».

قوة الفضاء األمريكية و»االسم اجلديد» ..سخرية جتتاح اإلنرتنت

أعلنت الواليات املتحدة ،إطالق اسم «األوصياء» ،على أعضاء
قوة الفضاء األمريكية اجلديدة ،وذلك يف الذكرى السنوية األوىل
لتأسيسها ،مما أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل
االجتماعي.
وجاء اإلعالن عن االسم اجلديد ألعضاء القوة الفضائية على لسان
نائب الرئيس األمريكي ،مايك بنس ،الذي قال« :يشرفين بالنيابة
عن رئيس الواليات املتحدة ،أن أعلن أنه من اآلن فصاعدا سيعرف
رجال ونساء قوة الفضاء األمريكية بـ(األوصياء)».
وأضاف أن «اجلنود والبحارة والطيارون ومشاة البحرية واألوصياء،
سيدافعون عن أمتنا ألجيال قادمة» ،حسبما نقلت شبكة «سكاي
نيوز» الربيطانية.
وقوبل إعالن بنس ،برد سريع على وسائل التواصل االجتماعي،
حيث سخر كثريون من القوة الفضائية اليت تعرضت بالفعل
النتقادات ،بسبب شعارها وزيها العسكري ،منذ إنشائها من
قبل الرئيس األمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب يف ديسمرب
.2019
وكتب أحد األشخاص على موقع التواصل االجتماعي تويرت ،قائال:
«لقد استغرقت عاما كامال حتى تبتكر شعار ستار تريك (وهو
سلسلة من احللقات التلفزيونية وأفالم اخليال العلمية املتعلقة
بالفضاء) واسم مارفل».
من جانبه ،غرد كاتب وخمرج فيلم مارفل «غارديانز أو ذا غاالكسي»،
جيمس غان ،قائال« :هل مبقدورنا مقاضاته؟».
وتعليقا على اختيار اسم «األوصياء» ،قالت قوة الفضاء على
«تويرت» ،إن االسم له «تاريخ طويل يف العمليات الفضائية،
ويعود إىل شعار القيادة األصلي للقيادة الفضائية للقوات اجلوية

يف عام ( 1983حراس احلدود العليا) ،ويرتبط اسم األوصياء
برتاثنا وثقافتنا واملهمة اليت ننفذها على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع ،حلماية الناس ومصاحل الواليات املتحدة وحلفائها».
وكان جملس الشيوخ األمريكي ،قد وافق يف ديسمرب املاضي،
بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738
مليار دوالر ،يتيح إنشاء «قوة فضائية» اقرتحها ترامب ،ومينح
موظفي وزارة الدفاع إجازة عائلية مدفوعة األجر ملدة  12أسبوعا.
وستكون قوة الفضاء مسؤولة عن جمموعة من القدرات العسكرية
األمريكية احليوية يف الفضاء ،تشمل كل شيء من األقمار
االطصناعية اليت يعمل بها نظام حتديد املواقع العاملي (جي.
بي.إس) إىل أجهزة االستشعار اليت تساعد يف رصد إطالق
الصواريخ.
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صــحة وغــذاء

أطعمة غنية بالربوتينات ميكنها أن تأخذ مكان اللحوم والدجاج يف نظامك الغذائي
إذا ما نصحك الطبيب بتناول الربوتينات ،فإن أول ما سيتبادر
إىل ذهنك هو شرحية من اللحمة املشوية أو طبق من البيض
املقلي أو قطعة من الدجاج احملبب إىل قلبك ،ولكن الكثريين ال
يدركون أن هذه اخليارات ليست بالضرورة هي األمثل هلم.
يقول اخلرباء ،إن الربوتني ال يأتي فقط من املصادر احليوانية،
بل يوجد أيضا يف مصادر نباتية قد تكون أفضل وأكثر استقرارا
منها ،وتعزز صحة الشخص بصورة أكرب.
وميكن أن يساعد تقليص االعتماد على الربوتني احليواني يف
تقليل خطر اإلصابة بعدد كبري من األمراض املزمنة ،على رأسها
أمراض القلب واألوعية الدموية.
دجاج
ونشر موقع مؤسسة «كليفالند كلينك» الطيب العاملي تقريرا
حول قائمة املصادر النباتية املثالية للربوتني ،واليت قد تساعد
الشخص على اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل.
مقدار الربوتني
ولكن قبل معرفة تلك املصادر ،ينبغي أن نعلم كم حنتاج من
الربوتني يوميا لنصبح بصحة جيدة ،حتى نتمكن من العثور على
املصادر املثالية لتلك االحتياجات.
يعترب الربوتني اللبنة األساسية لبناء اجلسم ،فهو ضروري
لتكوين العضالت واألوتار وأنسجة اجللد ،ويساعد جسمك على
إنتاج أجسام مضادة حملاربة االلتهابات.
من الناحية املثالية ،جيب أن حيصل البالغون األصحاء على
حوالي  0.36جرام من الربوتني لكل رطل من وزن اجلسم كل
يوم.
جراما أو حنو
يصل ما حيتاج الشخص البالغ من الربوتني إىل 54
ً
ذلك لشخص بالغ يزن  150رط ًال.
لاً
لكن هذه جمرد نقطة انطالق ،فإذا كانت املرأة مثال حام أو
مرضعة ،أو إذا كان الشخص رياضيا ،فسيحتاج املزيد من
الربوتني.
مصادر نباتية
وجاءت قائمة املصادر املثالية النباتية للربوتني على النحو
التالي:
 1الفاصولياء والفول:نصف كوب فقط من أي نوع من أنواع الفاصوليا أو الفول
حيتوي على  6إىل  9غرامات من الربوتني  -باإلضافة إىل  6إىل
ً
ممتلئا ال تشعر باجلوع.
 8جرامات من األلياف إلبقائك
ميكن أن تساعد الفاصوليا والفول ً
أيضا على خفض الكوليسرتول
وتعزيز بكترييا األمعاء الصحية.
 2العدس:سواء كان لونه بين أو أخضر أو أمحر ،فإن تضمني نصف
كوب من العدس املطبوخ إىل احلساء أو الكاري أو التاكو أو
جراما من الربوتني إىل وجبتك.
السلطات تضيف حوالي 12
ً
 3فول الصويا املسلوق أو املطهو على البخار:يعد وجبة خفيفة رائعة أو مقبالت رائعة ،فكوب واحد من فول
جراما من الربوتني ،كما
الصويا منزوع القشرة حيتوي على 18
ً
أنه يعترب بروتني كامل ،أي يوفر مجيع األمحاض األمينية اليت
حيتاجها جسمك وال ميكنه أن صنعها مبفرده.

 4التوفو:مصنوع من فول الصويا ،متعدد االستخدامات حبيث ميكنك
استخدامه بد ً
ال من اللحم يف الوصفة ،أو حتى كأساس للحلويات
الكرميية.
ستحصل على  8جرامات من الربوتني لكل  3.5أونصة من التوفو.
وراثيا أو عضوية مع قوائم قصرية
احبث عن أصناف غري معدلة
ً
باملكونات.
 5التمبيه:مصنوع من فول الصويا املخمر واملضغوط يف قالب ،وهو غين
نظرا
بالربوتينات والربيبايوتكس والعناصر الغذائية األخرى.
ً
ألنه أكثر إحكاما من التوفو ،فهو حيتوي على نسبة عالية من
الربوتني  -حيث ستمنحك حصة تبلغ ثالثة أوقيات من  15إىل
جراما.
16
ً
 6احلبوب:رمبا تفكر يف احلبوب على أنها كربوهيدرات يف املقام األول،
ً
أيضا على كمية من الربوتني.
لكنها حتتوي
تضيف حصة نصف كوب من الشوفان ،على سبيل املثال5 ،
جرامات من الربوتني إىل وجبتك الصباحية.
كما يضيف ربع كوب (غري مطبوخ) من الشعري أو الكينوا من 5
إىل  6جرامات.
 7البازالء اخلضراء:حتصل البازالء على مسعة سيئة ،لكنها مصدر كبري للربوتني:
كوب واحد من البازالء املطبوخة حيتوي على  8جرامات.
 8املكسرات:على الرغم من أنها من البقول من الناحية الفنية ،إال أن الفول
السوداني حيتوي على معظم الربوتينات من بني مجيع املكسرات
الشائعة االستهالك ( 9غرام لكل ربع كوب).
اللوز والفستق متقاربان مع  7و 6غرامات على التوالي.
 9البذور:كبريا للربوتني والدهون
مصدرا
مثل املكسرات ،تعترب البذور
ً
ً
غري املشبعة.
لتناول وجبة خفيفة ،تناول بذور عباد الشمس ،اليت حتتوي على
 8غرامات من الربوتني لكل أونصة ،أو بذور اليقطني ،اليت
حتتوي على  7غرامات لكل أونصة.
ً
أيضا رش بذور القنب ،اليت حتتوي على حوالي 10
ميكنك
غرامات لكل أونصة ،على دقيق الشوفان أو اخلبز احملمص يف
الصباح.
 10املشروبات النباتية:حتتوي بعض بدائل احلليب ،مثل حليب الصويا وحليب البازالء،
على قدر من الربوتني تقريًبا مثل حليب البقر.
 11اخلمرية الغذائية:املكون السري يف العديد من صلصات «اجلنب» النباتية،
هو اخلمرية الغذائية ،واليت تعترب مصدار كبريا للربوتينات
وفيتامينات ب .ملعقة كبرية فوق وجبتك تضيف غرامني من

الربوتني.
 12اخلضار:إنها ليست أكثر مصادر الربوتني وفرة ،ولكن إذا كنت تتناول
غنيا باخلضروات ،فستحصل على كمية مناسبة من
نظاما
ً
غذائيا ً
ً
الربوتني منها.
على سبيل املثال ،يساهم كوب من براعم بروكسل املطبوخة بـ
 4غرامات من الربوتني يف وجبتك.
كوب من الذرة الصفراء احللوة مينحك  5غرامات ،واخلضار
الورقية مثل السبانخ واجلرجري والبوك تشوي منخفضة السعرات
احلرارية ولكنها حتتوي على نسبة عالية من الربوتني لكل سعر
حراري.
 13بدائل اللحوم:ميكن أن جتعل منتجات اللحوم االصطناعية االنتقال إىل نظام
غذائي نباتي أسهل حمليب اللحوم ،ولكنها ليست كلها صحية.
اخرت خيارات ذات مكونات قليلة وبروتني وافر وكميات معقولة
من الدهون املشبعة والصوديوم.

خرافات وحقائق حول ارتفاع ضغط الدم

يعاني كثري من األشخاص يف مجيع أحناء العامل من ارتفاع ضغط
الدم ،ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ،تتسبب مضاعفات ارتفاع
ضغط الدم يف  9.4مليون حالة وفاة جبميع أحناء العامل كل عام.
نشر موقع «ذا هيلث سايت» الطيب تقريرا ذكر فيه أبرز اخلرافات
واملفاهيم اخلاطئة املتداولة حول هذا االضطراب الصحي ،واحلقائق
املوافقة هلا.
احلقيقة :ارتفاع ضغط الدم حالة تتطلب اهتماما فوريا ،ميكن أن
يؤدي إىل تلف الكلى والقلب واألوعية الدموية وميكن أن يؤدي
إىل نوبة قلبية مفاجئة أو سكتة دماغية ،وغالبا ما ُيشار إىل ارتفاع
ضغط الدم على أنه القاتل الصامت ألنه غالبا يكون غري مصحوب
بأعراض ظاهرة بشكل جلي.
اخلرافة الثانية :ال ميكن منع ارتفاع ضغط الدم.
احلقيقة :ال يوجد عالج نهائي الرتفاع ضغط الدم حتى اآلن ،ولكن
ميكن الوقاية منه وإدارته.
اخلرافة الثالثة :ارتفاع ضغط الدم يصيب الرجال ونادرا ما تتأثر
النساء به.
احلقيقة :بالنظر إىل مستويات التوتر ومنط احلياة اخلامل للرجال
والنساء هذه األيام ،فإن كال اجلنسني عرضة بشكل متساوي
لإلصابة بارتفاع ضغط الدم ،وبعد انقطاع الطمث ،تكون النساء
أكثر عرضة لإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
اخلرافة الرابعة :ارتفاع ضغط الدم أحد أمراض الشيخوخة.
احلقيقة :أثبتت العديد من الدراسات واألحباث أن ارتفاع ضغط
الدم ميكن أن حيدث ألي فرد يف أي عمر ،الشباب الذين ينغمسون
يف أمناط حياة غري صحية معرضون بشكل كبري لإلصابة بارتفاع
ضغط الدم.
اخلرافة اخلامسة :ميكن إيقاف أدوية ارتفاع ضغط الدم إذا كان
ضغط الدم طبيعيا
احلقيقة :يقوم األطباء عادة مبراقبة املريض لفرتة طويلة قبل
تشخيص ارتفاع ضغط الدم ،سيكون من اخلطأ التوقف عن األدوية
بدون استشارة الطبيب ،ونظرا ألن أعراضه صامتة ،ميكن أن يلحق
الضرر باألعضاء احليوية مثل القلب والدماغ والكلى ،وميكن أن
يؤدي ختطي األدوية إىل تلف األعضاء بشكل ال رجعة فيه.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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NSW Government Weekly Update - 14 May 2021
STATEMENT ON THE
2021-22 FEDERAL BUDGET
- NSW Treasurer Dominic
Perrottet has welcomed
the Commonwealth Government’s 2021-22 Budget, which delivers more
than $3 billion in funding
for road infrastructure
projects in NSW, alongside tax relief and training initiatives designed to
boost the economy and
help drive unemployment
below pre-pandemic levels.
- Mr Perrottet said the
Commonwealth’s strong
focus on supporting working families and creating
jobs was teamed with a
strong focus on helping
the vulnerable and those
in need.
- Mr Perrottet said the
NSW Government was
currently working on its
own 2021-22 State Budget, which will be delivered in June.
- The 2021-22 Federal
Budget can be found here:
https://budget.gov.au/
MASS
VACCINATION
CENTRE OPENS
- The mass vaccination
centre at Sydney Olympic
Park has opened with thousands of people booked in
to receive the COVID-19
vaccine this week.
- During its first weeks of
operation, the Centre will
focus on delivering Pfizer
vaccinations to priority
groups including healthcare workers, emergency
services workers as well
as quarantine and border
workers and their households.
- Bookings are required.
- Members of the general
public aged 40-49 are
invited to register their
interest in receiving the
Pfizer vaccine through
NSW Health. They will be
contacted when a booking
is available. People aged
40-49 can register here
from 5pm: nsw.gov.au/
- From Wednesday 12
May, people aged 50 and
over can book their AstraZeneca jab at the mass
vaccination centre at Sydney Olympic Park, if they
are unable to obtain the

vaccination from their
GP. These bookings will
be available here; covidvaccine.healthdirect.gov.
au/eligibility
NSW JOBS SURGING TO
FULL HEALTH
- Medical technology is
the star of the NSW Government’s first round of
the Jobs Plus Program
delivering about 280 jobs
with Baxter Healthcare
and biotechnology company SpeeDx announced
as the first businesses to
be part of the program.
- Premier Gladys Berejiklian said the $250 million
program from Investment
NSW was an opportunity
for the state to invest in its
future prosperity by nurturing industries, technology and stimulating job
creation.
- Australian businesses
that employ 20 or more
staff and international
companies with at least
80 employees looking to
create a minimum of 30
jobs before June 2024 are
eligible to apply for Jobs
Plus. To check your eligibility and find out more,
visit www.mybusiness.
service.nsw.gov.au/jobsplus-program
BRAND NEW POLICE STATION FOR SINGLETON
- The Singleton community in the Upper Hunter will
benefit from a brand new
police station, thanks to
$12 million in funding from
the NSW Government.
- Deputy Premier John
Barilaro and Minister for
Police and Emergency Services David Elliott joined
NSW Nationals candidate
for the Upper Hunter Dave
Layzell at Singleton Police
Station to make the announcement, and said it
will be a significant boost
for the region.
- In 2020-21, the NSW
Government is investing
a record $287.7 million in
NSW Police Force capital
projects.
$45M FOR STAGE 3 OF
MUSWELLBROOK HOSPITAL
- The NSW Government
will deliver stage 3 of the

Muswellbrook Hospital
Redevelopment with the
planned $45 million project announced by the
Deputy Premier John Barilaro alongside the NSW
Nationals candidate for
the Upper Hunter Dave
Layzell.
- Mr Barilaro said the proposed Stage 3, which has
been in planning since
2018, will complete the
hospital’s redevelopment
by consolidating all acute
clinical services into one
building including Maternity Services which are
currently in an isolated
building.
- The NSW Government
has committed $10.7 billion of capital investment
over the four years to
2023-24 on health infrastructure.

rejiklian said the Hunter
Street station will have
one entrance on the corner of Hunter and George
Streets, and another on
the corner of Bligh and
O’Connell Streets, connecting customers to suburban rail lines as well as
light rail.
- Pyrmont and Hunter
Street now join the other
station locations which
have been confirmed
for Sydney Metro West Westmead, Parramatta,
Sydney Olympic Park,
North Strathfield, Burwood North, Five Dock
and The Bays.
- Sydney Metro expects
to award the first major
tunnelling contract for the
Sydney Metro West project in the middle of this
year, ensuring that tunnel
boring machines can be in
$50 MILLION SUPPORT the ground by the end of
PACKAGE TO HELP RE- next year.
GIONAL COMMUNITIES
COMBAT MICE PLAGUE
UPGRADES FOR EMER- The NSW Government GENCY
OPERATIONS
has announced a $50 mil- CENTRE KEEP NSW PRElion package to offer farm- PARED FOR DISASTER
ers, households and small - Communities across
businesses assistance NSW will be better protectto battle the mice plague ed during natural disascurrently impacting parts ters, after the announceof rural and regional NSW. ment of $6.2 million to
- Deputy Premier John upgrade 31 Emergency
Barilaro and Minister for Operations Centres.
Agriculture Adam Mar- - Emergency Operations
shall said free baiting, Centres (EOCs) provide a
through free-of-charge central site for communigrain treatment, would be cation and coordination
made available to primary of operations and support
producers, while affected during an emergency.
rural and town house- - Resilience NSW is workholds and small business- ing closely with councils
es would be able to apply to develop funding agreefor rebates to help them ments which reflect their
meet the cost of purchas- particular requirements.
ing mouse baits.
- For the latest informa- SYDNEY STAGED FOR
tion about the mice plague, MORE LIVE PERFOReligibility, how rebates MANCES
will be claimed as well as - From comedy events
health advice, go to www. and live band nights to
nsw.gov.au/mice.
roving carnival performers, Sydney is the place
SYDNEY’S
NEWEST for entertainment after
METRO STATIONS AN- the NSW Government anNOUNCED
nounced funding for an
- Two new metro stations additional 10 recipients
have been confirmed at in Round 2 of the Play the
Pyrmont and Hunter Street City initiative.
for the Sydney Metro West - Treasurer Dominic Perproject, which will connect rottet said the initiative
Parramatta to the CBD in had proven popular since
around 20 minutes.
its launch, attracting peoPremier Gladys Be- ple back to the city and
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supporting jobs in the entertainment and hospitality sectors.
- The $363,000 extra funding for Round 2 brings the
total support for the Play
the City (Sydney) NSW
Artists and Musicians
Grants to more than $1.86
million.

ment grant.
- Minister for Transport
and Roads Andrew Constance said the popular
Lady Northcott will continue to grace Sydney Harbour in the years to come.
- Any organisation interested in repurposing
the Lady Herron should
contact ferries@transport.
NEW LIFE IN THE SUN nsw.gov.au for further inFOR A LADY OF THE formation.
***********
HARBOUR
From: NSW Government
- One of Sydney’s oldest Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
ferries will be given a new Boutelet@premier.nsw.gov.au”
lease of life by the largest and
Aboriginal Maritime char- ElectorateOffice
EastHills
ity in Australia thanks to “ElectorateOffice.EastHills@
a $300,000 NSW Govern- parliament.nsw.gov.au”

China ‘indefinitely suspends’
economic talks with Australia

Chinese-Australian relations have soured further
after the major Asian nation ‘indefinitely’ suspended economic talks.
China has suspended economic talks with Australia.
In a statement on Thursday, the Chinese National
Development and Reform
Commission said it would
“indefinitely suspend” all
activities under the ChinaAustralia Strategic Economic Dialogue.
“Based on the current attitude of the Australian
commonwealth government toward China-Australia co-operation, the
National Development and
Reform Commission of the
People’s Republic of China decides to indefinitely
suspend all activities under the framework of the
China-Australia Strategic
Economic Dialogue,” the
NDRC said.
“Recently, some Australian commonwealth government officials launched
a series of measures to
disrupt the normal exchanges and co-operation between China and
Australia out of Cold War
mindset and ideological
discrimination.”
Trade minister Dan Tehan
said the decision by the
Chinese was “disappointing” but the government
would remain open for negotiations.
“It is disappointing to hear
that the NDRC has made

this decision,” Mr Tehan
said.
“The Strategic Economic
Dialogue, which was last
held in 2017, is an important forum for Australia
and China to work through
issues relevant to our economic partnership.
“We remain open to holding the dialogue and engaging at the ministerial
level.”
It is the first move by Beijing since the Morrison
government decided in
April to veto Victoria’s Belt
and Road agreement with
China.
The federal government
has also announced it
would examine whether
the lease of the Darwin
Port to a Chinese company should be abolished
due to national security
concerns.
China’s move casts doubt
over existing free trade
agreements between Australia and China.
It is also another blow to
a swath of industries that
have been hit by trade tariffs, including wine, agriculture and resources.
The export market to China has been slapped with
sanctions after Australia’s
call for a global investigation into the origins of the
coronavirus pandemic.
Beijing has previously
said Australian producers had been “dumping”
exports into the Chinese
market.
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based team develop antiScott Morrison slams Annastacia Palaszczuk’s Qld
viral treatment that could reproposal for regional quarantine yet again
duce virus by 99.99 per cent

The Prime Minister is travelling around the Sunshine State. Picture: Adam TaylorSource:Supplied

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk has expressed frustration for months over the federal government’s refusal to commit to regional quarantine. Picture: NCA NewsWire / Dan PeledSource:News
Corp Australia

The ongoing stoush between the Prime Minister
and Annastacia Palaszczuk has again heated up
after Scott Morrison’s latest choice words.
The Prime Minister has
again ridiculed Queensland’s bid to establish
a regional quarantine facility in Toowoomba, insisting he “couldn’t get
straight answers” from
Annastacia Palaszczuk
and for her government
to “do the homework”.
The Queensland Premier
was the first to propose
moving returning travellers out of the city-based
hotel quarantine sites
and put forward a 1000bed prospect near an airport at Wellcamp paid for
by construction company
Wagners.
But Scott Morrison doubled down on his stoush

with the state government during a press appearance in Brisbane,
declaring a similar bid
from the Victorian government was “chalk and
cheese” compared with
what the Sunshine State
had pitched.
“Victoria put a very comprehensive proposal to
us,” he told reporters on
Monday morning. “Something we can actually
work with. And we are.
“The biggest difficulties
with that proposal is it’s
not near a major capital
city where there’s a major
hospital.
“The idea you can put it
in the desert somewhere,
I know that Toowoomba
isn’t a desert, but they
need to be close to major capital city airports.
They’re coming to Brisbane – that’s a very long

trek to Toowoomba.”
The Prime Minister told
the Palaszczuk government to “do the homework” and “get the detail
right and it’s for them to
put forward a comprehensive submission like
the Victorians have”.
“There’s an opportunity
to supplement what is
happening in hotel quarantine … that’s what the
Victorian proposal is
about,” Mr Morrison said.
“It’s not replacing what
is happening with hotel
quarantine in Victoria. We
still couldn’t get straight
answers on whether this
proposal in Toowoomba
was about replacing hotel quarantine or supplementing hotel quarantine.
So there was just not
enough detail to assess
this.”
Mr Morrison said the

Howard Springs facility that accommodates
quarantining travellers
outside of Darwin was
able to function because
charter flights could arrive at a nearby airport,
which Ms Palaszczuk has
continually suggested
could occur at the Wellcamp Airport near Toowoomba if approved by
the federal government.
Last week, the Queensland Premier once again
slammed the Morrison
government over the disagreement, declaring the
“most glaring omission”
in the federal budget was
the refusal to commit to a
regional quarantine plan.
“In this ongoing age of
COVID, there are two
things Australia needs:
safety and certainty,”
Ms Palaszczuk told state
parliament on Wednesday.
“Regional quarantine is
our last best hope for
both.
“Returning
stranded
Australians from overseas, plugging the gaps
in the labour market, the
return of foreign students, the return of international travel – all these
problems are solved with
regional quarantine.”
The Premier said the
Morrison government
was constitutionally responsible for quarantine,
but it was being “shouldered by the states”.
“Our hotels were never
designed for long-term
quarantine,” she said.
“The budget revealed
international
borders
will not open for another
year.
“That’s another Christmas before families see
each other again. Regional quarantine reunites families sooner.”
NCA NewsWire has contacted the Premier’s office to respond to claims
made by the Prime Minister on Monday.

The Queensland-based
team has developed a
treatment that could reduce viral load by up to
99.99 per cent, making it
an effective tool against
COVID-19.
A team of Queensland
scientists has co-developed a “gene-silencing”
antiviral treatment that
could effectively kill
COVID-19 in what’s been
dubbed an “important
missing piece” in the arsenal against the virus.
Nigel McMillan and his
team from the Menzies
Health Institute at Griffith
University, alongside scientists from City of Hope
research centre in the
US, say the “next-generation” antiviral approach
could stop the virus from
replicating in the lungs.
Professor McMillan said
stage 1 clinical trials revealed the antiviral treatment reduced the viral
load in mice lungs by
99.99 per cent.
While traditional antivirals, such as Tamiflu and
remdesivir, reduce symptoms and help people
recover earlier, this new
technology uses small
interfering RNA (siRNA)
to attack the virus’s genome directly, stopping
the virus from replicating.
Lipid nanoparticles, designed at Griffith University and City of Hope, will
be used as the drug delivery vehicle to deliver
the siRNA to the lungs.
Professor McMillan said
the treatment had proved
incredibly effective in
mice trials.
“Treatment with virusspecific siRNA reduces
viral load by 99.99 per
cent,” he said.
“These stealth nanoparticles can be delivered to
a wide range of lung cells
and silence viral genes.”
The nanoparticles are
injected into the bloodstream and head straight

for the lungs, going into
“just about every lung
cell”.
“Where there’s a virus,
it will find it, bind to the
genome and destroy it,”
Professor McMillan told
ABC News.
“This is kind of like taking the engine out of
your car. The car won’t
go anymore. The virus
is dead, it can’t replicate
anymore.
“It doesn’t do anything to
normal cells.”
Professor McMillan told
ABC News that scientists had yet to identify
how late they could treat
someone, but the animal
studies were encouraging.
“This allows the immune
system to come and
clean it all up and give
you that ultimate cure …
With that sort of reduction in viral load, people
won’t transmit the virus
and have a good chance
of recovery,” he said.
“For all antivirals, the
earlier you get it into
someone, the better the
outcome.”
The treatment can work
on all betacoronavirus,
including the original
SARS virus, SARS-CoV-2
(the virus that causes
COVID-19), and any new
variants that could arise
in the future because it
“targets ultra-conserved
regions in the virus’s genome”.
“We have also shown
that these nanoparticles
are stable at 4C for 12
months, and at room temperature for greater than
one month, meaning this
agent could be used in
low-resource settings to
treat infected patients,”
Professor McMillan said.
The team is hoping to
progress to the next
stage of trials by the end
of the year, and if proven effective, it could be
made available commercially by 2022.
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Clive Palmer’s big legal Qantas defends India repa- AMA president Omar Khortratriation flight test results shid on Australia’s only
bill in WA dispute
Qantas has responded to tors impacted the ultimate way to stay COVID free

Clive Palmer launched a series of legal disputes against the West Australian government and the Premier last year.Source:News Regional
Media

Clive Palmer must pay the
legal costs of the West
Australian government
over his dropped contempt
case, which a judge said
was ‘far from diligent’.
The High Court has ordered
billionaire Clive Palmer to
pay the West Australian
government’s legal costs
over his dumped contempt
claim against Premier Mark
McGowan and AttorneyGeneral John Quigley.
In a judgment handed
down on Tuesday, High
Court Justice Patrick
Keane said Mr Palmer applied to have the contempt
lawsuit discontinued on
January 14.
Counsel for the state government then lodged an
application in February for
Mr Palmer to reimburse the
legal costs, which Justice
Keane has now granted.
Justice Keane said Mr
Palmer’s pursuit of the
contempt
proceedings
was “far from diligent or
efficient”.
“Between the commencement of the contempt proceedings and the time the
contempt
proceedings
were discontinued by Mr
Palmer, his claim against
the respondents had not
been formulated or particularised sufficiently to
enable the matter to proceed,” he said.“No good
reason is offered by way of
explanation for this state of
affairs, and it is difficult to
imagine that a satisfactory

explanation is available.
“The respondents should
not have been put to the
expense of dealing with
Mr Palmer’s desultory and
inefficient pursuit of the
contempt proceedings.
“That expense was, to a
substantial extent, wasted
expenditure, and that was
the case whether or not
the contempt proceedings
could have been prosecuted to a successful conclusion by Mr Palmer.”
Mr McGowan could not
hide his smile as he told
reporters he was pleased
with the result.
“That is terrific news. I’m
pleased and I look forward
to him reimbursing the
people of Western Australia,” he said.
“I just urge him to stop his
other unnecessary court
actions against the state
and myself.”
NCA NewsWire is seeking
comment from Mr Palmer.
The legal dispute was
among several lodged by
the mining magnate last
year after the state government passed emergency
laws to block an estimated $30bn damages claim
brought by Mr Palmer’s
Mineralogy.
Mr Palmer also lost his bid
to have the High Court declare Western Australia’s
hard border unconstitutional.
The Queenslander and Mr
McGowan are also suing
each other for defamation.

concerns about the testing of more than 40 vulnerable Aussies who were
booted from the first repat
flight out of India.
Qantas has doubled down
on a pre-flight testing
bungle involving Aussies
booked on the first repatriation flight from India.
But the airline says it will
now use a different lab for
future COVID-19 testing
as it attempts to rebook
those who were unable to
board.
At least 46 people were reportedly booted from last
week’s flight after returning positive results that
have now been reviewed
after travellers reported
receiving conflicting results in their own tests.
Qantas Group chief medical officer Ian Hosegood
said the results were the
same.
“Managing a COVID testing regime in India at the
moment is inherently difficult, but these results
have been checked again
and we’re confident they
are right,” Dr Hosegood
said.
Qantas and the Department of Foreign Affairs do
not believe that any passengers booked on this
flight were denied boarding in error, according to
a statement released on
Tuesday.
However, a different lab
will now be used for future
pre-flight testing.
This is because although
the laboratory used by
Qantas’s medical provider was accredited to do
COVID-19 testing, it had
a temporary suspension
of accreditation for other
tests.
A small number of passengers also found errors
such as the wrong age or
gender on their result paperwork, but Qantas said
it had confirmed with the
lab that no one received
the wrong set of results.
“While none of these fac-

accuracy of the tests or
who was allowed to board
the flight, Qantas and
DFAT understand that
everyone involved in this
process needs to have
upmost confidence in all
aspects,” the statement
read.
One passenger who tested
negative and flew on the
May 14 flight has since
tested positive at the Howard Springs quarantine facility.
Qantas said this suggested this person contracted
COVID prior to leaving India but had yet to develop
the infection.
Dr Hosegood said mistakes could occur in largescale testing but said a
false positive COVID result
tended to be far less common than a false negative.
“Given the high rates of
infection in India more
broadly at the moment,
we may see similar levels of positive test results
ahead of future repatriation flights,” he warned,
adding safety and not
overwhelming quarantine
facilities was paramount.
The move to bump vulnerable Australians from the
repatriation flight sparked
outrage after the Morrison
government threatened to
jail or fine people who had
been in India and attempted to come home during a
temporary travel ban.
The Department of Foreign
Affairs is working with
Qantas to get passengers
who were unable to board
on future flights.
A Sydney-based businessman on Tuesday became
the second Australian to
die from COVID-19 in India.
Trina Solar Australia assistant director Govind
Kant, 47, had returned to
India for personal reasons
in April.
In a statement, the company described the father
of two as a dear friend and
valued colleague.

Australian Medical Association president Omar Khorshid says vaccinating the whole of the population is the only way “to survive” coronavirus coming to our shores. Picture: SuppliedSource:Supplied

The peak body for doctors has weighed in on
Australia’s future plans to
tackle coronavirus. And it
comes with a warning.
Australia’s international
border would have to
shut for decades for the
nation to “stay free” of
COVID-19, the Australian Medical Association
(AMA) warns.
Scott Morrison this week
defended the nation’s
hard border following
mounting pressure to
bring forward Australia’s
gradual reopening from
mid-2022.
But AMA President Omar
Khorshid has weighed in
on Australia’s pathway
back to “relatively normal lives”.
“For Australia to stay
free of COVID, we have to
keep our borders shut for
decades,” Dr Khorshid
said.
“I don’t think any Australian thinks that’s a
reasonable thing to do,
particularly when we do
have a pathway out of this
through vaccination.”
Dr Khorshid said the nation would not be free
from COVID-19 forever
and reiterated that vaccinating the whole of the
population was the only
way “to survive” it coming to our shores.
He said Australia also
needed to fix its quarantine system to ensure

the health of vulnerable
people would not be put
at risk and get the public
hospital system ready for
a reopening.
Home Affairs Minister
Karen Andrews said she
understood people’s concerns about the vaccines
but reiterated that the
risk of getting COVID-19
was far greater than the
risks of adverse effects
from the jab.
“It is time for you to go
out and get vaccinated,
do that as soon as you
possibly can, protect
yourself, protect your
family, protect the rest of
Australia,” she said.
Ms Andrews said border
force was doing a lot of
work to make sure Australia could open its borders as soon as the medical advice confirmed it
was safe.
This includes making
sure people had the appropriate documentation
to enter the country.
“One of the things that
has been talked about is
opportunities for home
quarantine,” Ms Andrews
told Sunrise.
“That is a matter that we
will be discussing with
the state and territory
governments. We want
to make it as effective as
possible and as efficient
as possible to bring people home as soon as we
possibly can.”
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Scott Morrison ‘won’t take risks Qantas expects debt levels to decline but
expects a loss over $2bn, announces rewith lives’ when reopening inter- dundancies
for international crew
national borders
Australia’s premier airline Underlying earnings be- line, but our fundamental

Prime Minister Scott Morrison disagreed with comments made by the
Virgin Australia chief. Picture: NCA NewsWire / Dan PeledSource:News
Corp Australia

Gladys Berejiklian says community safety always comes first. Picture:
NCA NewsWire

Scott Morrison has reacted strongly to comments
made by the boss of Virgin Australia that ‘some
people may die’ when borders reopen.
Prime Minister Scott Morrison has slammed Virgin
Australia chief executive
Jayne Hrdlicka for saying
Australia’s borders needed to reopen even though
“some people may die”.
The Virgin Australia boss
said if vaccination levels
were high enough and
vulnerable people were
protected, the federal government should take the
risk of opening its international borders sooner
than June 2022.
The government’s gloomy
revision for international
travel was projected in
last week’s federal budget after Australians put
hopes on an initial target
to reopen in October this
year.
On Monday, Ms Hrdlicka
said: “COVID will be part
of the community, we will
become sick with COVID
and it won’t put us in

hospital, and it won’t put
people into dire straits because we’ll have a vaccine.
Some people may die, but
it will be way smaller than
with the flu. We’re forgetting the fact that we’ve
learnt how to live with lots
of viruses and challenges
over the years, and we’ve
got to learn how to live
with this.”
On Tuesday, the Prime
Minister labelled the Virgin boss‘s comments as
“insensitive”.
“Nine-hundred-and-ten
Australians have lost their
lives,” Mr Morrison said
on Tuesday. “Every single
one of those lives was
a terrible tragedy, and it
doesn‘t matter how old
they were.
“They were someone‘s
mum, someone’s dad,
someone’s aunty, someone’s cousin, brother, sister, friend.
“So, no. I find it very difficult to have any part of
what was said there.”
NSW Premier Gladys Berejiklian also distanced
herself from Ms Hrdlicka’s

comments.
“Look, I don’t know
whether those comments
were taken out of context
or not,” she said.
“I think we need to be very
sympathetic and mindful to the fact community
safety always comes first.
“But in NSW we’ve demonstrated you can keep
the community safe but
also push ahead with economic openness, and it’s
that right balance that has
kept NSW where it is.
“We intend to keep that
right balance.”
There have been growing
calls for the federal government to reopen borders and accept a certain
level of COVID-19 in the
community once the vaccine has been rolled out.
But Mr Morrison was defiant in responding, “I‘m
not going to take risks
with Australians’ lives.”
Ms Berejiklian said she
did not have a threshold
of COVID-19 hospitalisations that was acceptable.
“Please, no death is acceptable, please don’t put
words in my mouth,” she
told a reporter.
“I’ve never said that and
I never would. We have
worked hard in NSW to
protect life to keep communities safe and that’s
what we’ll do.
“(But) there’s no doubt
the vaccine program is
key to our freedom.”
However, Ms Berejiklian
did suggest June 2022
was too long to wait to
reopen borders.
“We can’t have these
conversations until we
vaccinate the majority
of the population,” she
said.
“We need to get cracking
and do the work … but I’m
very keen to bring timetables forward.
“I don’t want us to be
closed off from the world
longer than we need to.”

has announced more job
cuts for international cabin
crew after news Qantas is
expecting a $2bn loss this
financial year.
Qantas has revealed further job cuts for international cabin crew and
wage freezes while the
coronavirus pandemic inhibits overseas travel.
In a trading update on
Thursday, the major airline
unveiled a new voluntary
redundancy program for
international crew as part
of additional cost cutting
measures.
Roughly 6000 workers remain stood down across
the group, and the new
redundancies are extra job
losses on top of the already
8500 roles that have been
cut from the company.
Commissions to travel
agents on international
ticket bookings will also
be lowered from 5 per cent
to 1 per cent starting from
July 2022.
The new measures coincides with the company
saying its massive debt
bill is starting to decline
but anticipates it will still
book a loss while its international travel operations
remain on standby until at
least the end of the year.
The major airline revealed
consumer confidence had
returned to domestic travel, but significant costs
relating to redundancies,
aircraft writedowns and
depreciation
charges
would likely cause a statutory loss for financial year
2021 in excess of $2bn.
Qantas chief executive
Alan Joyce said the recovery would be long, but the
company was beginning
to turn a corner.
“The fact we’re making inroads to the debt we needed to get through this crisis shows the business is
now on a more sustainable
footing,” Mr Joyce said.
“The main driver is the rebound of domestic travel,
which now looks like it will
be bigger than it was preCOVID, at least until international borders reopen.”

fore interest, tax, depreciation and amortisation
is tipped to hit a range of
$400-450m for FY21.
Net debt levels peaked in
February at $6.4bn, with
Qantas believing the debt
will lower by the end of the
financial year.
Qantas has a liquidity position of $4bn; however,
total revenue loss from
COVID-19 for FY21 is expected to be $16bn.
“We’ve adjusted our expectations for when international borders will start
opening based on the
government’s new time-

assumption remains the
same – that once the national vaccine rollout is
effectively complete, Australia can and should open
up,” Mr Joyce said.
“That’s why we have
aligned the date for international flights restarting
in earnest with a successful vaccination program.”
All domestic planes are
now back in service, with
Qantas and Jetstar expected to reach a capacity average of 107 and 120 per
cent respectively above
pre-pandemic levels during the next financial year.

A probe into Crown has
dealt a crushing blow to
its $2.2bn Barangaroo
project after damning allegations of bad corporate
behaviour.
A probe into Crown Resorts has recommended
the embattled gaming giant have its Sydney casino
licence revoked, in a crippling blow to its $2.2bn
Barangaroo project.
In a report tabled to the
state parliament, the NSW
Independent Liquor and
Gaming Authority (ILGA)
said corporate “arrogance” was a driving factor in the company turning a blind eye to illegal
money laundering within
its Melbourne and Perth
venues.
ILGA in its findings said
the James Packer-backed
casino was not a suitable
licensee holder and its
state gaming clearance
should be revoked.
Media reports in 2019 alleged Crown facilitated
money laundering activities at its Melbourne and
Perth casinos through
Asian high-roller junkets,
sparking questions over
whether it was fit to hold
the licence.
Crown’s serious corporate failures included
the arrest of employees
in China in 2016 “with
numerous failures to es-

calate indicators of real
risks to the staff”, the report said.
“Any applicant for a casino licence with the attributes of Crown’s stark
realities of facilitating
money laundering, exposing staff to the risk
of detention in a foreign
jurisdiction and pursuing
commercial relationships
with individuals with connections to triads and
organised crime groups
would not be confident of
a positive outcome,” the
report said.
Commissioner Patricia
Bergin said in her findings
there was “significant deficiency” in Crown’s corporate character and a
lack of understanding and
compliance of the country’s anti-money laundering and counter-terrorism
financing laws (AML/
CTF).
“Every single Crown director should have been
versed in an understanding at the very least of: the
methods by which money
launderers can infiltrate
and exploit the operations
of the casino,” the report
said.
During hearings, evidence
pointed to Crown trying to
rectify the issue by implementing a slapdash onehour training session on
AML/CTF laws.

Crown Resorts gaming licence should
be revoked, probe recommends
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STATEMENT ON DECISION BY INDEPENDENT PRICING REGULATORY TRIBUNAL

Mr Benjamin Netanyahu
Prime Minister of the Occupation The Occupied State of Palestine

Re the occupation and Israeli terrorism in Palestine

Via Twitter
18 May 2021

Wendy Lindsay MP Photo with Submissions Against Council Rate Ride

The Independent Pricing
and Regulatory Tribunal
(IPART) have approved
Canterbury-Bankstown
Council’s request to increase council rates by
36.34% over 5 years.

During this time of stress
for the community, I am
very disappointed that
Canterbury-Bankstown
Council have applied to increase our council rates by
so much. It is taking money away from hardworking
families when they need it

most.

voices heard at the next
Local Council election in
I would like to thank the September this year.
thousands of residents
who wrote to me with their To read the Media Release
submissions against Can- put out by the Independent
terbury-Bankstown Coun- Pricing Regulatory Tribucil’s rate hike application. nal, please visit www.ipart.
Unfortunately, the Inde- nsw.gov.au/Home/Induspendent Pricing Regulator tries/Local-Government/
still felt it appropriate to Reviews/Special-Variagrant Council the Special tions-Minimum-Rates/SpeRate Variation.
cial-Variations-MinimumRates-2021-22
I will never stop fighting for
our community and I urge MEDIA: Jennifer Mehanna |
everyone to make their 9772 2774

I write not to ask about
your health or your trouble with the law. If the
allegations are correct,
then you are just one
of many people in this
world who have taken
advantage of their position and pilfered for their
own perceived material
benefit, these things are
of little interest, they
don’t set you apart from
the rate race.
I write to thank you for
your monumental efforts to unite humanity against your terrorist
state. I write to thank
you for outing the spineless leaders who are doing the usual lip-service
cowing before your terrorism.

I am not grieving for your
victims who just over
the last 8 days number
197 martyrs (including
60 children, 34 women
and 20 elderly) and over
1235 wounded (including 320 children and
206 women). I know that
each and every one of
your murder victims has
gone to a better place,
for our martyrs are in
Heaven and your dead
will continue to torment
more in death than they
did in this life.

I only write to thank you
for awaking the giant, for
as the Palestinian David
is using David’s rocks
and slingshot to hit your
Israeli terrorist Goliath,
another giant is rising
from its slumber and as
the late Palestinian poet
Dr Abdurrahman Baroud
said: on this day … the
slaves will be liberated
and burnt will be Nero.

You are right, Israel will
not survive to celebrate its
80th, thank you for your
efforts to bring the Israeli
My colleagues have writ- occupation to an end.
ten asking their “leaders” to condemn and Keysar Trad
deplore your terrorism (In my personal capacand to help the belea- ity)
guered long-suffering Cc:
President Joe
most-courageous Pales- Biden
tinian people – I will not Prime Minister Scott
be joining them.
Morrison

شـاحنة (تـراك) للـبيع

2000  موديل الـ..للـبيع تـراك قالّب حبالة جيدة
 ألف دوالر أو أقرب عرض40 السعر

Mac Quantum 2000
Good condition. Busy load box . 470 hp. Air conditioning.
$40,000 negotiable .
Contact Bassim on 0431718387

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

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818

