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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

جتمع العلماء دان قرار سالمة: لوضعه يف اإلقامة اجلربية وكف صالحياته وتقدميه للمحاكمة
رئيس اجلمهورية عرض مع الرئيس املكلف مسار التأليف.. 

التفاهم على الوزارات والدخول باالمساء يبدأ االسبوع املقبل       

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

البيد: لست موافقاً على االتفاق مع 
إيران.. لكن ال أرى خطة بديلة

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الحاكم سالمة

التعقيد  بالغة  حلظة  يف   
حاكم  وجد  واالرتدادات 
مصرف لبنان رياض سالمة 
بعبدا،  مبواجهة  نفسه 
األعمال،  تصريف  وحكومة 
قدمه  خجول،  دعم  عدا  ما 
وليد  السابق  النائب  له 
عن  حتدث  الذي  جنبالط، 
على  الدعم  رفع  ضرورة 
منه  االستفادة  خلفية 
سوريا،  إىل  بالتهريب 
قرار  خلفية  على  وذلك 
رفع  املركزي  املصرف 
احملروقات  عن  الدعم 
دعم  على  فقط  واالبقاء 

األدوية املستعصية.
الصباح  ساعات  فمنذ 
أطلق  أن  ومنذ  األوىل، 
باسيل  جربان  النائب 
سالمة  قرار  على  النار 
انهى  بعدما  الدعم،  رفع 
قبل  النواب  جملس  جلسة 

انعقادها باعالن مقاطعتها 
مع تكتل اجلمهورية القوية 
العائد )للقوات اللبنانية(، 
األوساط  انشغلت  حتى 
ان  ميكن  الذي  باملدى 

تبلغه املواجهة.

بقي سالمة على موقفه من 
واألخذ  الدعم  استمرار  أن 
اإللزامي  االحتياطي  من 
حيتاج  دوالر(  مليار   17(
جملس  يف  تشريع  إىل 
النواب، وسط انقسام غري 

متبادلة  ومحالت  مسبوق، 
وتياره  العهد  كتلة  بني 
الكتل  وسائر  السياسي، 
على  األخرى،  والتيارات 

اقرار  جلسة  فرط  خلفية 
اقرتاح رفع احلصانات عن 
احلصانة  تشمله  من  كل 
إىل  اجلمهورية  رئيس  من 

أصغر موظف.

االجتماع الثامن
التداعيات  هذه  وسط 
واحلياتية  السياسية 
االجتماع  عقد  واملالية، 
الثامن بني الرئيس املكلف 
والرئيس  ميقاتي  جنيب 
حسب  انتهى  والذي  عون 
الرئيس املكلف إىل اجتماع 
تاسع، ولكن يعقد األسبوع 
لإلجابة  وفقًا  املقبل، 
املكلف  للرئيس  املقتضبة 
ابالغ  إىل  سارع  الذي 
حصيلة  بأن  الصحافيني 

االجتماع »خريًا«.

أن  »سي  شبكة  نقلت 
رمسية  مصادر  عن  أن« 
املتحدة  الواليات  أّن 
نقل  تدرس  األمريكية 
كابول  مطار  إىل  سفارتها 

وأمجعت مصادر املعلومات 
اللقاء  ان  على  بعبدا  من 
يوم  سيعقد  املقبل 
الثالثاء،  او  االثنني 
خالل  ميقاتي  وسيواصل 

مع  اتصاالته  الفرتة  هذه 
ملعاجلة  السياسية  القوى 
طلباتها يف توزيع احلقائب 
الوزراء  ألمساء  واقرتاحاتها 
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أعلن وزير خارجية االحتالل 
البيد،  يائري  اإلسرائيلي، 
دًا لالتفاق مع  إنه ليس مؤيِّ
الوقت  يف  مشريًا  إيران، 
عينه إىل أنه »ال يرى خّطًة 
من  الرغم  على  بديلًة«، 

ذلك.
ووفق اإلعالم اإلسرائيلي، 
ث عما تقوم  فإن البيد حتدَّ
به حكومته يف هذا الشأن، 

بالقول »حنن خنوض حوارًا 
مع األمريكيني واألوروبيني 
بشأن  الكواليس  خلف 

االتفاق«.
ُيذَكر أن البيد يزور املغرب 
يف  افتتح  حيث  حاليًا، 
املمثلية  الرباط  العاصمة 
يف  هناك،  اإلسرائيلية 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

عون طالب سالمة بالتقيد بقانون البطاقة التمويلية واملوافقات االستثنائية على شراء احملروقات ومشتقاتها بـ3900 للدوالر

واشنطن تدرس نقل سفارتها إىل مطار كابول  
وترسل آالف اجلنود حلماية الدبلوماسيني

األمين  الوضع  »تدهور  مع 
يف أفغانستان«. 

وأوضحت املصادر أّن »هذا 
واشنطن  سيمّكن  القرار 
الدبلوماسيني  إخراج  من 

من هناك بصورة أسرع إذا 
أصبح ذلك ضروريًا، إذ قد 
يف  حتديات  هناك  تكون 

قيس سعيد: هناك من عبث حبياة 
التونسيني وسيتم التطهري بالقانون
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التونسية،  الرئاسة  نقلت 
اليوم اخلميس، عن الرئيس 
قيس سعّيد قوله إن هناك 
مياه  قطع  على  يعمل  من 
الشرب عن بعض املناطق 
وإن هناك حرائق مفتعلة، 
من  هناك  أن  إىل  مشريا 

كل  يف  بالتونسيني  عبث 
سيتم  ولكن  احلياة  مظاهر 

التطهري بالقانون.
التونسي  الرئيس  وقال 
إطالقا  للوراء  عودة  »ال 
وسنمضي قدما« مؤكدا أن 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

الـتلقيح فـي شـهر آب / أغـسطس
بعنوان  الشهر  هذا  حملة  أطلقنا  لقد 
 Arms« التلقيح يف شهر آب / أغسطس
out in August« بهدف أن نكون أول 
بنسبة  تطعيم  فيها  يتم  بلدية  منطقة 

80  % من سكاننا. 
إنني أدعو حكومة الوالية إىل موافقتنا على 
عرضنا لالستفادة من مراكزنا املجتمعية. 
واللقاحات،   املمرضات  امنحونا  فقط 
حكومتنا  منطقة  كل شخص يف  واعطوا 
أقرب  موعد يف  لتحديد  الفرصة  املحلية 
من  نتمكن  حتى  للتطعيم  ممكن  وقت 

البدء يف إعادة بناء مجتمعنا.
غالديس  الوالية  رئيسة  تقول 
»سباق«  يف  الوالية  إن  برييجيكليان 

فريوس  ضد  لقاح  ماليني   6 إىل  للوصول 
كورونا بحلول نهاية آب / أغسطس، لذلك 
نحن حريصون جدًا على املساهمة يف ذلك 
القيود يف نهاية  التخفيف من  لرؤية بعض 

اإلغالق هذا الشهر. 
 نحن نتوق، بشكل جيد، كما الوالية للوصول 
يف  اآلن  نحن  ماليني.   6 البالغ  هدفنا  إىل 
نطاق 40 % من حيث األشخاص الذين تلقوا 
تريد  هدف  إنه  األقل.  على  واحدة  جرعة 
عليه  أطلقت  متابعته.  ومجتمعي  بلديتي 
رئيسة الوالية لقب سباق ونحن مصممون 

على الركض.
80 % من مجتمعنا هو الطريقة  إن تطعيم 
األسرع واألكثر أمانـًا للخروج من هذا الوباء. 

أنني متحمس حًقا لهذه املبادرة. دعونا نشمـّر 
غرب  البلدية يف  تلك  ونكون  عن سواعدنا 
سيدني التي تحطم األهداف التي وضعوها 

للتطعيم.

موقعنا  على  مخصصة  صفحة  أنشأنا  لقد   
التطعيم،  حجز  كيفية  حول  اإللكرتوني 
تكونون  ومتى  عليه  الحصول  يمكنكم  وأين 

مؤهلني. 

أيضـًا على بعض األسئلة  إجابتنا  لقد تمت 
بأهم  التطعيم  رسائل  وسجلنا  الشائعة 

اللغات يف مدينتنا. تحققوا من ذلك هنا:

www.cumberland.nsw.gov.au/
 arms-out-august

ان  ترغبون  مشاكل  أي  لديكم  كانت  إذا 
على  بي  االتصال  فالرجاء  فيها،  أساعدكم 

الرقم:  187 651 0419
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

Arms out in August 
We’ve launched a campaign this month called ‘Arms 
out in August’ with the vision to be the first council 
area with 80% of our population vaccinated. I’m calling 
on the State Government to take us up on our offer to 
utilise our community centres. Just give us the nurses 
and the jabs, and everyone in our local government 
area the chance to make an appointment as soon as 
possible to get vaccinated so we can start rebuilding 
our community.

Premier Gladys Berejiklian says the state is in “a race” 
to reach 6 million COVID vaccinations by the end of 
August, so we’re very keen to contribute to this to see 
some easing of restrictions at the end of lockdown 
this month. We are tracking well as a state to hit our 6 
million target. We are now in the 40 per cent range in 

terms of people who have had at least one dose. It’s a 
target my council and community want to keep on track. 
The premier has called it a race and we’re determined 
to sprint.

Having 80% of our community vaccinated is the fastest 
and safest way out of this pandemic. I’m really excited 
about this initiative. Let’s roll up our sleeves and be 
that council from western Sydney who smashed their 
vaccination targets. We’ve created a dedicated page 
on our website about how to book a vaccination, where 
you can get it and when you’re eligible. We’ve also 
answered some FAQs and have recorded vaccination 
messaging in our city’s top languages. Check it out 
here:  
www.cumberland.nsw.gov.au/arms-out-august

Get vaccinated
Let’s get to 80% together.

For more information visit, www.cumberland.nsw.gov.au/arms-out-august
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ترأس رئيس حكومة تصريف 
األعمال الدكتور حسان دياب، 
أمس األول، عن ُبعد، اجتماعا 
يف  للبحث  الطارئ  وزاريا 
خطوة حاكم املصرف املركزي 
الدعم،  رفع  سالمة  رياض 
زينة  الوزراء:  االجتماع  وضم 
راوول  وزني،  غازي  عكر، 
رميون  اهلل،  حب  عماد  نعمة، 
محد  املشرفية،  رمزي  غجر، 
ومليا  مرتضى  عباس  حسن، 
جمللس  العام  األمني  ميني، 
الوزراء القاضي حممود مكّية، 
رئيس  مستشاري  حبضور 
وحسني  طالب  خضر  احلكومة 

قعفراني.
الوزير  صرح  االجتماع  وبعد 
»اجتمعنا  فقال:  اهلل  حب 
الرئيس  دولة  برئاسة  اليوم 
حسان دياب عن بعد وناقشنا 
القرار املفاجئ وغري املسؤول 
الصادر عن اجمللس املركزي 
ملصرف لبنان لرفع الدعم عن 
احملروقات والذي سبق إصدار 
واملرحلة  التمويلية  البطاقة 
لرتشيد  الضرورية  اإلنتقالية 
الدعم، وعليه مّحل اجملتمعون 
حاكم مصرف لبنان واجمللس 
التداعيات  مسؤولية  املركزي 
احملسوبة  وغري  الكارثية 
من  أحادي  بقرار  العواقب 

جانبه«.
وتابع: »إن املصدر األساسي 
هو  الراهنة  األزمات  لكل 
اللرية  صرف  سعر  انهيار 
السياسات  نتيجة  اللبنانية 
املرتاكمة  والنقدية  املالية 
لبنان  واليت يفرتض مبصرف 
محاية  عن  مسؤوال  يكون  أن 
لقانون  وفقا  الوطنية  العملة 
احللول  إن  والتسليف.  النقد 
املوضوعية اليت ميكن هلا أن 
خترج لبنان من أزمته العميقة 
تكمن أوال يف اإلسراع بتشكيل 
التفاوض  تستأنف  حكومة 
الدولي  النقد  صندوق  مع 
التعايف  خطة  قاعدة  على 
احلكومة  هذه  وضعتها  اليت 
مع  يتناسب  مبا  حتديثها  بعد 
على  حصلت  اليت  املتغريات 
كاملة.  سنة  من  أكثر  مدى 
فوافق اجملتمعون على ضرورة 

دياب ترأس اجتماعا حبث يف خطوة سالمة رفع الدعم حب اهلل:
 تأكيد أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء 

برتشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ

دياب مرتئسا االجتماع الوزاري
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اإللتزام باخلطوات التالية:
أهمية  على  التأكيد  أوال: 
وضرورة استمرار الدعم والبدء 
البطاقة  وضع  فور  برتشيده 
التنفيذ  موضع  التمويلية 
وإجراء املقتضى إلجياد السبل 
ملواصلته يف  قانونا  الكفيلة 
حتميل  مع  احلاضرة،  املرحلة 
واألمنية  الرقابية  اجلهات 
املسؤولية إليصال الدعم إىل 
القضاء  يتوىل  وأن  املواطن 

مسؤولية احملاسبة.
بتطبيق  فورا  البدء  ثانيا: 
التمويلية  البطاقة  قانون 
آلية  إقرار  مت  بعدما  وخاصة 
تنفيذه ضمن املهلة القانونية 
الالزمة  الرتتيبات  وإجراء 
بالسرعة  املنصة  إلطالق 

القصوى.
وزير  على  التشديد  ثالثا: 
الطاقة واملياه إجناز اخلطوات 
النفط  اتفاقية  من  املتبقية 
العراقي وذلك مبهلة أقصاها 
اجلاري،  آب  شهر  نهاية 
وضع  تكليفه  وبالتوازي 
شأنها  من  متكاملة  خطة 
حتسني زيادة التغذية بالتيار 
من  أسبوع  مبهلة  الكهربائي 
الطلب  إىل  اضافة  تارخيه، 
تأمني  لبنان  مصرف  من 
إلصالح  الالزمة  األموال 
الضرورية  األعطال  وصيانة 
يف الشبكة ويف معامل إنتاج 
الكهرباء لإلستفادة من النفط 

العراقي.
عدم  على  التأكيد  رابعا: 
حصول أي تعديل يف أسعار 
ووجوب  النفطية  املشتقات 
وزير  ملذكرة  وفقا  توزيعها 

الطاقة واملياه ذات الصلة.
الوزارات  تكليف  خامسا: 
من  تصور  إعداد  املختصة 
شأنه أن ميّيز بني الدعم جلميع 
أنواع احملروقات املختلفة كأن 
يكون مثال هنالك سعر للبنزين 
وآخر  مدعوم  غري  أوكتان   98

للبنزين 95 أوكتان مدعوم.
سادسا: اإلتفاق على اإلسراع 
بتنفيذ مشروعي وزير املالية 
بدل  بزيادة  املتعلق  األول 
مبنح  املتعلق  والثاني  النقل 
املساعدات االجتماعية ملوظفي 

كانت  مهما  العامة  اإلدارة 
وذلك  الوظيفية  تسمياتهم 

قبل نهاية الشهر اجلاري«.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  الراعي، 
يف بكركي، أمس األول احلميس، 
السيد سامر كبارة الذي اعترب ان 
وحنن  مرفوضة  التخوين  »لغة 
ندين ونرفض التخوين واحلمالت 
الغبطة،  على صاحب  ُشّنت  اليت 
تتعّلق  غبطته  مواقف  أن  وخاصة 
بسيادة واستقرار لبنان،« مؤكدا 
»ان مجيع القطاعات تنهار بسبب 
تفاقم املشاكل اإلقتصادية وان 
قادرة  حكومة  بتشكيل  هو  احلل 
وااّل  باالصالحات،  القيام  على 

سنّتجه حنو الفوضى العارمة«.
ثم استقبل بعد الظهر سفري لبنان 

لدى سلطنة عمان ألبري مساحة.

كنعان
لبنان  »تكتل  سر  امني  رأى 
كنعان  ابراهيم  النائب  القوي« 
املاروني  البطريرك  لقائه  بعد 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
»ال  أنه  بكركي،  يف  الراعي 
باالتهامات  دائما  السري  ميكن 

تنال  اليت  واحلمالت  العشوائية 
من املواقع الوطنية الكبرية وعلى 

رأسها بكركي«.
ألخذ  البطريرك  »نزور  وقال: 
األوضاع،  يف  ولنتداول  بركته، 
الظروف  هذه  ظل  يف  خصوصا 
ولكن  بها،  منر  اليت  االستثنائية 
الذي  بعد  خاص  وبشكل  اآلن 
البطريرك  كالم  عقب  حصل 
جئنا  عليه.  شنت  اليت  واحلملة 
عن  صدر  الذي  الكالم  لنؤكد 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
ميشال عون والكالم الذي صدر 
ألقوله  أتيت  والذي  تكتلنا  عن 
لبنان منطق  ان يف  اليوم، وهو 
السيادة ومبدأها هي من نشأتنا 
وكل من لديه رأي آخر جيب أن 
السيادة  سقف  حتت  يستوي 

الوطنية«.
أن  ميكن  »ال  أنه  كنعان  واعترب 
العشوائية  االتهامات  يف  نسري 
مواقع  من  تنال  اليت  واحلمالت 
رأسها  وعلى  كبرية  وطنية 
كالم  مستذكرا  بكركي«، 
بطرس  نصراهلل  مار  البطريرك 

صفري: »بكركي من عركة لعركة 
ال زيتا وال نورا شح، الكل بيحكوا 
بتحكي  بكركي  ووحدها  تركي 

صح«.
الكالم  هذا  »استذكرنا  أضاف: 
الصحيح«  إال  بيصح  »ما  لنقول 
والتزوير جيب  التهشيم  ومحالت 
أن تتوقف ومنطق العمل جيب أن 
معنى  بال  الكالم  ومنطق  يسود 
جيب أن يتوقف حتى أي كالم آخر 

ما عاد ينفع«.
»املطلوب  أن  إىل  أشار  وإذ 
الرئيس  »فخامة  قال:  حكومة«، 
يوما  يعمالن  املكلف  والرئيس 
غبطة  وضعنا  األمر.  هذا  على 
املشاورات  جو  يف  البطريرك 
وبالتالي كل األمل أن يصل هذا 
املسار إىل نتيجة إجيابية لتوقيف 
مع  للكالم  الباب  وفتح  االنهيار 
لنفاوضها  الدولية  املؤسسات 
وليس لنفاوض عنها كما فعلت 

حكومة حسان دياب«.
وشدد كنعان على أنه »جيب أن 
نكون سياديني يف كل امللفات، 
االقتصادي  املالي  امللف  ويف 
واالستنسابية  التنبه،  علينا 
هو  اليوم  حيصل  وما  مرفوضة 
مالية  سياسات  تراكمات  نتيجة 
وحكومات مل يفضحها أحد بقدر ما 
فضحناها يف جلنة املال واملوازنة، 
ومل يظهر أحد احلقائق كما فعلنا 
األمر  العرب  باختاذ  ونطالب  حنن، 

الذي مل حيصل أيضا«.
النقاشات  نتذكر  »كلنا  وتابع: 
اليت جرت والتقارير اليت أعدت عن 
املالية  احلسابات  وعن  التوظيف 
وكل  املالي،  الفساد  كل  وعن 
يف  نائمة  تزال  ال  امللفات  هذه 
أدراج ديوان احملاسبة إىل اليوم 
الدوالرات  مبليارات  تصدر  ومل 
احلسابات املالية اليت عملنا عليها 

طوال عشر سنوات«.
واردف: »لألشخاص الذين غطوا 
من  وأنظمتها  السابقة  املرحلة 
والذين  السورية،  الوصاية  أيام 
هم مسؤولون عن هذه املنظومة، 
دروسا  إلعطائنا  اليوم  خيروجون 
األخالق ودروسا يف من هو  يف 
وتوجه  اجلرمية«،  يف  الشريك 
الشركاء يف  »أنتم  بالقول:  هلم 
سياسية  جرمية  وهذه  اجلرمية 
ميكن  وال  واستنسابية،  ونقدية 
عن  القرار  شخص  يأخذ  أن 
حتمل  اجلميع  على  لكن  اجلميع، 
املسؤولية، وهذا ما دعا إىل إليه 
غبطة البطريرك وهذا ما حنن ندعو 
إليه وكذلك رئيس اجلمهورية«.

ابي رميا
مع  »حبثنا  فقال  رميا  ابي  اما 
غبطته يف األمور الوطنية وضرورة 
تشكيل احلكومة ألننا خنسر الوقت 
وكل احللول الرتقيعية اليت نسمع 
املرض  من  نوع  اال  هي  ما  بها 
حببوب  عالجه  يتم  الذي  اخلطري 
مهدئة. وعدم وجود حكومة تقدم 
خطة وطنية كاملة متكاملة وتطبق 
باملفاوضات  وتقوم  اإلصالحات 
فهذا  الدولي  النقد  صندوق  مع 
اإلنهيار  مبسرية  اإلستمرار  يعين 
حنن  لذلك  مرفوض  امر  وهذا 
نعول على لقاءات فخامة الرئيس 
مع دولة الرئيس ميقاتي بغية ان 
تبصر احلكومة النور بأسرع وقت، 

حتى تنطلق هذه املسرية«.

الراعي عرض االوضاع مع زواره
محالت التهشيم والتزوير لن تنال من بكركي وجيب ان تتوقف 

نطالب بسيادية يف كل امللفات ونرفض االستنسابية يف القرارات املالية

خليل  حسن  علي  النائب  عقد 
قصر  يف  صحافيا،  مؤمترا 
األونيسكو امس االول، استهله 
بالقول: »جبرأة من يريد كشف 
املسؤولية  وحتمل  احلقيقة 
تعنيين  دم  نقطة«  كل  وألن 
اتهام  أمامكم ألجيب على  أقف 

السادة الزمالء.
حنن أمام حدث إستثنائي- غري 
اللبنانيني-  كل  مسبوق-أصاب 

وأوقع شهداء وجرحى ودمار.
تنحين  احلدث  هذا  رهبة  أمام 
وحنن  واهلامات  الرؤوس  كل 
عوائل  أمام  نقف  باحرتام 
يف  حبقهم  وتسليم  الشهداء 

معرفة كل احلقيقة.
وألننا حنرتم الدستور والقانون 
إىل  اليوم  نتوجه  واألصول 
التزامنا  عن  لنعرب  جملسكم 
تفرضه  الذي  باملسار  الكامل 
واليت  املعروضة  القضية 
أدخلنا فيها حتت عنوان القصد 
وال  مركبة  بطريقة  االحتمالي 
القواعد  من  أي  مع  تستقيم 
او  بشكل  وتهدف  القانونية، 
عمن  االنظار  حرف  إىل  بآخر 
ليصيب  متعمدا  اجلرمية  ارتكب 
بهذه  املعنيني  اللبنانيني  كل 
الكارثة على اختالف انتماءاتهم 

ومواقعهم.
احلقيقة  نريد  ألننا  امامكم  حنن 
اليت ال بديل هلا ونريدها كاملة 
حتقيق  ونريد  منقوصة،  ال 
إال  تستقيم  ال  اليت  العدالة 
والقانون  الدستور  احرتام  مع 

واألصول.
ترمى  أال  تستوجب  والعدالة 
يتم  وأن  املسبقة  االحكام 
إختيار أشخاص بعينهم ليكونوا 
حطب نارها باللعب على األوتار 
العاطفية وتسخري هواء اإلعالم 
اتاحة  قبل  للتحريض  والشارع 
الفرصة للدفاع عن النفس أمام 

املرجع القانوني الذي نص عليه 
الدستور.

وثقة  اباء  بكل  امامكم  نقف 
به  قام  وما  بدوره  املؤمن 
مسؤوليتنا،  حدود  مع  منسجما 
بكل  ودفوعنا  دفاعنا  نقدم 
من  نتهرب  لسنا  وحنن  جرأة، 

حتمل أي مسؤولية إن وجدت.
كل  من  أغلى  شهدائنا  دماء 
املناصب واملواقع واحلصانات، 
كل  وأمام  أمامها  ننحين  وحنن 
الذين أصيبوا خبسارة يف هذه 
اجلرمية وحنن منهم، وكما قال 
الرئيس بري أنه ال حصانة ألي 
متورط يف أي موقع وال حصانة 

اال لدماء الشهداء.
وجرحى  شهداء  عوائل  لنا 
دمهم  مسؤولية  ومتضررين، 
يف  أمانة  هي  وخسارتهم 
أعناقنا والتزامنا، ونريد لدفاعنا 
كل  التهام  مدخال  يكون  أن 
يدوسون  الذين  املستغلني 
وأهالي  الناس  كرامات  على 
عن  القضية  بإبعاد  الشهداء 
املسار الذي يوصل إىل احلقيقة 
بشكل  املسؤوليات  وحتديد 
العقوبات  دقيق وكامل وإنزال 
كانت  مهما  املتورطني  بكل 
حصانة  أي  دون  مسؤولياتهم 

أو محاية.
اىل  للوصول  دفاعنا  نريد 
الكيدية  تسقطها  اليت  احلقيقة 
واالستنسابية وتسليط االضواء 

باجتاهات غري صحيحة.
احلقيقة ال حيميها مدٍع بالوكالة 
عن أهالي الشهداء وهو مستفيد 
من وكاالت الشركات وشركات 

التأمني وغريها.
تتأمن  ال  اليت  احلقيقة  نريد 
االتهامات  رمي  يف  بالشعبوية 
الدستور  التزام  يريد  من  على 
يسخر  من  مقابل  والقانون 
االنتخابية  لغاياته  االعالم 

والتعبوية.
والقانون  الدستور  نريد  حنن 
الذين وحدهما يضمنان احلقوق 
جتاوز  يريدون  واآلخرين 
يف  نصل  لكي  االصول  هذه 
احلق  تغييب  اىل  القرار  حلظة 

والعدالة.
حنن نريد اعطاء االذن واملالحقة 
وال نرفض اي اجراء ينسجم مع 

القانون.
ليس صحيحا كما حياول البعض 
حبصانة  نتمسك  اننا  تصوير 
كان  اذا  جرم  اي  من  لالختباء 

واقعا.
 - قلنا  االول  اليوم  منذ 
النظر  بغض  للمثول  مستعدين 

عن احلصانة.
إن القضية ليست حصانة نائب 
بل مسار قانوني ألزمه الدستور 
ونصوصه يف حماكمته للرؤساء 
أمام  هنا  لسنا  وحنن  والوزراء 
يف  لوزير  بل  لنائب،  تهمة 
ما  وفق  بواجباته  قيامه  معرض 
فادي  العدلي  احملقق  اورده 
صوان يف رسالته اىل اجمللس 
امللف  احالة  طالبا  النيابي 
حملاكمة  األعلى  اجمللس  اىل 
عليه  وردت  والوزراء.  الرؤساء 
بالقبول  اجمللس  مكتب  هيئة 
فاذا  للمباشرة  الوثائق  طالبة 
ثالثة  وخيتار  االمر  يتجاهل  به 
وزراء ورئيس حكومة من بني 4 
وزيرا يف  و12  حكومات  رؤساء 

كتابه االول.
فاالتهام يعود حصرا إىل اجمللس 
حصرا  تعود  واحملاكمة  النيابي 
حملاكمة  األعلى  اجمللس  إىل 
باملادة  عمال  والوزراء  الرؤساء 
التهمة  وهذه  الدستور،  من   71
اجمللس  صالحية  من  تكون 
األعلى حصرا دون أي مرجع آخر

الوزراء  جملس  رئيس  »حياكم 
والوزير أمام اجمللس األعلى«

خليل: دماء شهدائنا أغلى من كل املناصب واملواقع واحلصانات 
والقضية ليست حصانة نائب بل مسار قانوني ألزمه الدستور
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لـبنانيات

لـ  العام  األمني  نائب  ألقى 
»حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
من  الثالثة  الليلة  يف  كلمة 
منطقة  يف   1443 احلرام  حمرم 
االوزاعي، قال فيها: »األسبوع 
على  إسرائيل  اعتدت  املاضي 
الطريان  عرب  جوية  بغارة  لبنان 
احلربي، وهذا االعتداء هو  خرق 
للقواعد املعتمدة وجيب أن يتم 
الرد عليه ليعرف اإلسرائيلي أن 
وأن  ليست سائبة  لبنان  ارض 
 اعتداءاته ال ميكن أن متر، فكانت 
النتيجة هذا املوقف العظيم يف 
»حزب  ثبته  الذي  الردع  تعزيز 
اهلل« يف معادلة الصواريخ على 
غارة  مقابل  يف  مفتوحة  ارض 
الطريان اإلسرائيلي على أرض 

مفتوحة«.
»حزب  رد  »أظهر  وأضاف: 
التفافا  إسرائيل  على  اهلل« 
مجاهرييا واسعا، وتأييدا حزبيا 
الطوائف من  خالل  ومن خمتلف 
من  رأيناها  اليت  التصرحيات 
بعض  واعرتض  وهناك،  هنا 
املقاومني  طريق  املتوترين 
شويا،  يف  بلدة  عودتهم  أثناء 
هو  االعرتاض  هذا  ولكن 
باحلقيقة وصمة عار على هؤالء 
باملوقف  ايدوهم  الذين  وعلى 
 السياسي، وألن هذا االعرتاض 
وكان  الفتنة،  إثارة  يستهدف 
االعرتاض آللية عائدة من عملية 
وليس يف  قلب العملية، فصرب 
األخوة بطريقة تصرفهم حتى ال 
من  ولكن  الفتنة،  إىل  ينجروا 
الذي  هو  املوقف  هذا  افتعل 
وماذا  عار،  بوصمة  أصيب 
حتليالت  مسعنا  النتيجة؟  كانت 
من مسؤولني إسرائيليني كبار 
يعتربون ان  ما حصل يف شويا 
هو دليل وجود شرخ كبري بني 
اللبناني  والشعب  املقاومة 
هؤالء  طبعا  املختلفة.  بفئاته 

رأوا احلادثة اليت فشلت، وأيضا 
يريدون لفت اإلسرائيليني إىل 
للخسارة  تعويضا  احلادثة  هذه 
برد  بها  منيوا  اليت  الكبرية 

املقاومة وتعطيل اهدافه«. 
وسأل: »أمل ير هؤالء االحتفال 
يف  اهلل«  »حزب  أقامه  اليت 
للمجاهدين  تكرميا  اخليام  بلدة 
وحضرت  بالعملية  قاموا  الذين 
من  أساسية  فعاليات  االحتفال 
رئيس  فيها  مبا  شويا  بلدة 
شخصيات  وحضرت  البلدية، 
علمائية شيعية وسنية ودرزية 

ومسيحية؟
وسائل  يف  برز  هذا  وكل 
فعاليات  وحضرت  اإلعالم، 
واالحزاب  القوى  خمتلف  من 
اجملاهدين  لتهنئ  والطوائف 
جترون  ال  ملاذا  عملهم،  على 
حدث  احلدثني؟  بني  مقارنة 

االعتداء
يف شويا عدد من الشبان قاموا 
بعمل فتنوي فشل، يف املقابل 
تهنئة حضرت فيها كل األطياف 
مل  إذا  املقاومة،  أيدت  اليت 
تنجح الفتنة، مل حيصلوا على ما 

يردون«.
حنن  واضحا،  فليكن  وختم: 
ركن  اىل  نستند  اهلل  كحزب 

متني بعد اهلل اننا اصحاب حق
ونعمل  بلدنا  عن  الدفاع  يف 
بتكامل يف اطار ثالثي: الشرف 
اجليش  والكرامة،  واملقاومة 
والشعب واملقاومة، ومن كان 
هذه هو موقعه فهو رابح دائما، 
من  شهادة  اىل  حنتاج  وال 
اسرائيل لتعلم اننا رحبنا او ال. 
عليهم،  تدل  املقاومني  اعمال 
هذا  عن  الناس  وانطباعات 
الذي  الردع  هذا  ومن  الصمود 
اسس ملزيد من محاية لبنان يف 
مواجهة اسرائيل هو الذي يبقى 

وخيلد«. 

قاسم: رد حزب اهلل على اسرائيل ثبت معادلة تعزيز الردع 
واعرتاض طريق املقاومني وصمة عار هدفه اثارة الفتنة
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اجلمهورية  مفيت  إستقبل   
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
مؤسسات  من  وفدا  دريان 
وصندوق  واألزهر  الفتوى  دار 
األوقاف  ودائرة  الزكاة 
اإلسالمية واحملاكم الشرعية يف 
وعائلة  فيها  والعاملني  البقاع 
آل امليس وأنسبائهم، مقدمني 
والتقدير  واالمتنان  »الشكر  له 
والعرفان ولكل من قدم التعازي 
اجلياشة  واملواساة  الصادقة 
بوفاة الراحل الكبري مساحة مفيت 
الشيخ  العالمة  والبقاع  زحلة 

خليل امليس«.
وشكر الوفد »رئيس اجلمهورية 
رئيس  عون،  ميشال  العماد 
اجلمهورية السابق أمني اجلميل، 
رئيس جملس النواب نبيه بري، 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
املكلف  الرئيس  دياب،  حسان 
سعد  والرؤساء  ميقاتي،  جنيب 
احلريري وفؤاد السنيورة ومتام 
سالم، أصحاب السماحة والغبطة 
الشرعيني  والقضاة  والنيافة 
الفضيلة،  وأصحاب  واملدنيني 
أصحاب  إىل  موصول  والشكر 
والسيادة  والسعادة  املعالي 
والعسكرية  األمنية  والقيادات 

واملؤسسات  اهليئات  ومجيع 
واجلامعات واألحزاب واجلمعيات 
والفاعليات  والشخصيات 
واألهلية  واملدنية  الرمسية 
الوطن  داخل  من  وممثليهم 

وخارجه«.
عما  التعبري  »يعجز  وقال: 
احلسن  الثناء  من  تستحقونه 
التعزية  يف  اجلزيل  والشكر 
واملشاركة واملواساة لنا، سواء 
وبصدق  والتكريم  باحلضور 
االتصال  وسائل  عرب  املشاعر 
أن  اهلل  سائلني  والتواصل، 
يشكر سعيكم وجيزيكم عنا خري 
الصادقة  دعواتكم  يف  اجلزاء 
وشعوركم  اجلميل  واسرتحامكم 
وسريته  ذكراه  لطيب  النبيل 
العطرة، مع دعائنا لروح مساحته 
وفسيح  والرضوان  باملغفرة 
ولوطننا  ولكم  ولنا  اجلنان، 
والسلوان  والصرب  العافية  متام 

وحسن اخلتام«.
بقاعصفرين

وفدا  دريان  املفيت  واستقبل 
برئاسة  بقاعصفرين  منطقة  من 
رئيس البلدية احملامي بالل زود 
العامة  األوضاع  معه يف  وحبث 

وشؤون إسالمية.

دريان استقبل وفدا من مؤسسات دار الفتوى بقاعا 
وعائلة امليس شاكرا مواساتهم باملفيت الراحل

»التقدمي  احلزب  رئيس  عقد 
مؤمترا  جنبالط  وليد  االشرتاكي« 
يف  كليمنصو،  يف  صحافيا، 
حضور رئيس اللقاء الدميوقراطي 
مستشار  جنبالط،  تيمور  النائب 
حرب  حسام  جنبالط  النائب 
»التقدمي«  االعالم يف  ومفوض 
خالله  استعرض  حديفه،  صاحل 
خالل  جرت  اليت  األحداث  بعض 
عليها  معلقا  املاضي،  األسبوع 
التقليدي  التعليق  إطار  »خارج 
عرب  يفي  ال  الذي  الصغري 

تويرت«.
قال  شويا،  حادثة  موضوع  عن 
حيصر  أن  »أمتنى  جنبالط: 
شويا  منطقة  يف  املوضوع 
العربية  املناضلة  وحاصبيا 
يف  نقع  أن  نريد  وال  املقاومة، 
أن  نريد  وال  املزايدات  خضم 
يزايد علينا أحد، حنن نعاجل أمورنا 
بأنفسنا، وشكرا لكل الذين تربعوا 
بالدعم النظري. ال نريد أي دعم 
شكرا  نظري،  غري  وال  نظريا  ال 
ملوقف  التبجيل  هذا  على  هلم 
نستغين  لكن  والدروز،  شويا 
املوضوع  ونعاجل  األمر  هذا  عن 
الداخل، يف شويا واحمليط،  يف 
االعتبار  بعني  آخذين  هدوء  بكل 
من  الصواريخ  اطالق  قضية  أن 
الوقت  ويف  حمبذة،  غري  القرى 
نفسه االتهامات بالعمالة أو غري 
العمالة أيضا غري حمبذة، فلنعاجل 

املوضوع مع اجليش«.
حادثة  حصلت  »ملاذا  اضاف: 
التوقيت،  أدري.  لست  شويا، 
أي  أملك  وال  أدري  لست 
الطرق  قطع  أن  أؤكد  معطيات. 
يف أي مكان هو خطأ اسرتاتيجي، 
وهذا أمر قديم جديد وشددنا عليه 
منذ انطلقت ما يسمى »الثورة« 
العام  فالطريق  عليه.  نزال  وال 
تتم حمليا  ومعاجلة شويا  للجميع 

وانتهى املوضوع«.
األسبوع  أننا وصلنا  »مبا  وتابع: 
مرفأ  تفجري  سنوية  اىل  املاضي 
من  بأنين  فقط  أذكر  بريوت، 
أول  كنت  سنة  منذ  املنرب  هذا 
وطالبت  املرفأ،  انفجار  دان  من 
وباستقالة  دولية  حتقيق  بلجنة 
بعض  من  واجلواب  احلكومة. 
الذين حضروا ما يسمى بتظاهرة 
الذين نشطوا  املرفأ ومن بعض 
إنكار  كان  املوضوع  هذا  يف 
موقف احلزب التقدمي االشرتاكي 
واللقاء الدميقراطي. اجلواب كان 
بعض  من  املقاالت  بعض  يف 
متوا؟«.  ما  »ليش  الصحف 
ووصل احلقد عند تلك اجملموعات 
اىل أن متنوا لنا املوت، »ما متنا 
حتريف  ولكن  بأعجوبة«  وجنونا 
مطلق وتشويه للصورة وحصل ما 
حصل يف االحتفال، ولكن هذا لن 
مينعنا من أن نستمر يف املوقف 
املبدئي الذي مل ولن ننسق فيه 
جهة  أي  أو  نيابية  كتلة  أي  مع 
وهذا  ضمرينا  فهذا  سياسية، 
موقفنا املبدئي كلقاء دميقراطي 

وكحزب تقدمي اشرتاكي«.
جنبالط:  قال  خلدة،  حادثة  وعن 
اىل  أتوا  الذين  بعض  يف  »مل 
عشائر  عن  ممثلني  من  منزلي 
يف  تلكأ،  او  تأخر  أو  خلدة، 
قررت  لذلك  املطلوبني،  تسليم 
وأترك  املوضوع  من  أنسحب  أن 
وللجيش  للتحقيق  املوضوع 

ننسق  كنا  األمنية.  والسلطات 
امحد  مع  املستقبل  وتيار  حنن 
بعض  هناك  ولكن  احلريري، 
تناسبهم  ال  انه  يبدو  الناس 
التحقيقات ومل يفوا بالوعد. وال 
بد من تسليم املطلوبني ومن ثم 
الحقا نرى من هو املسؤول عما 
العدالة  ولتأخذ  خلدة،  يف  جرى 
جمراها. حدث خلل لذلك ال أريد 
أن أحتمل مسؤولية، ويف الوقت 

احلاضر خرجنا من املوضوع«.
جنبالط:  قال  آخر،  صعيد  على 
»منذ عام تأتي اىل لبنان، حبجة 
االنفجار  وغري  املرفأ  انفجار 
واالنهيار االقتصادي، مساعدات 
ورمبا  عينية  املاليني  مبئات 
مادية. بعد االنفجار عندما توىل 
اجليش اللبناني توزيع بعض من 
هذه املساعدات وخصوصا ذات 
املستشفيات  اىل  الطيب  الطابع 
أتانا حصة، ومنذ ذلك احلني وحنن 
تذهب  أين  نعرف  ال  اجلبل  يف 
املساعدات. وسأحدد أكثر، أين 
املساعدات من الشرحية الدرزية؟ 
اللحظة ال نرى شيئا،  حتى هذه 
وامتنى لو أتت الئحة أو كان لنا 
الئحة كلبنانيني بهذه املساعدات، 
بـ«اجملتمع  يسمى  عما  ناهيك 
تبتلع  اليت   NGO'Sوالـ املدني« 
الدوالرات  من  املاليني  عشرات 
بإسم الـNGO'S واجملتمع املدني 
وتذهب، ولكن أسجل نقطة أننا 
مل نر بعض املساعدات إال عندما 
قام اجليش بتوزيعها يف البداية 

ثم اختفت«.
هي  »أين  جنبالط:  وسأل 
املساعدات اليت وعد بها اجليش، 
فال بد من مساعدة املؤسسة األم 
وهي  واالستقرار  األمن  يف 

اجليش مع القوى األمنية«.
جنبالط  شدد  أخرى،  جهة  من 
البطاقة  موضوع  »أهمية  على 
التموينية اليت كلما استعجلوا يف 
إصدارها كلما خفت األعباء على 
املواطن، وذلك بعد إعادة النظر 
كانت  اليت  احملتاجة  بالعائالت 
اىل  تصل  وقد  ألفا   20 حبدود 
نصف مليون، وال مشكلة فاملال 
موجود لدى البنك الدولي وعلينا 
ان نصدر هذه البطاقة التمويلية 
بإشراف البنك الدولي للتعويض 
الثغرات  ولسد  املواطن  على 
ان  اىل  واالقتصادية  املعيشية 
هي  واحلكومة  احلكومة،  تشكل 
عملية  يف  للدخول  األوحد  احلل 

إيقاف االنهيار«.
ويف موضوع تأليف احلكومة، قال 
الرئيس  كلفت  »لقد  جنبالط: 
الوزارة  باختيار  ميقاتي  جنيب 
املناسبة للشرحية اليت منثل وما 
متثيال  هناك  بأن  قال  احد  من 
ميقاتي  الرئيس  أبدا،  حزبيا، 
الرئيس  مع  بالتعاون  يقرر 

ميشال عون«.
أسئلة

وردا على سؤال عن رفع الدعم 
جنبالط:  أجاب  احملروقات،  عن 
الدعم،  رفع  من  مهرب  »ال 
املازوت  من  األكرب  القسم  ألن 
والبنزين يسرق اىل سوريا، جيب 
موازاة السعر لدينا بسوريا ومن 
البطاقة  على  االعتماد  جيب  ثم 
على  جانبها  واىل  التمويلية 
الدول اليت تقوم مبساعدة لبنان 
مئيت  أو  مئة  وتعطنا  فلتتفضل 

باص للنقل العام. هذا املشروع 
به  تقدم  قد  كان  الذي  القديم 
عندما  العريضي  غازي  الوزير 

كان وزيرا لألشغال«.
»البطاقة  أن  جنبالط  وأوضح 
الفرد  دخل  من  تزيد  التمويلية 
تتشكل  عندما  ثم  ومن  اللبناني 
وتقوم  االنهيار  توقف  احلكومة 
البنك  مع  جدية  مبفاوضات 
الدولي وصندوق النقد الدولي، 
حول  قوانني  سلسلة  توضع  ثم 
يتم  عندما  التصاعدية  الضريبة 
االجتماعية  الفروقات  تعديل 
نادى  من  اول  وحنن  والطبقية، 
كحزب  التصاعدية  بالضريبة 

اشرتاكي«.
وأضاف »ال بد من وقف احتكار 
للمحروقات،  النفطي  الكارتيل 
االحتياط  من  قرش  يبقى  ولن 
بالدعم،  استمرينا  اذا  االلزامي 

وهنا الكارثة«.
التهريب،  مسؤولية  يتحمل  عمن 
حدودنا  بلد  يف  »حنن  قال: 
مفتوحة، واجليش والقوى االمنية 
ال يستطيعون ضبطها. جيب تغيري 
نعاقب يف  السياسة وحنن  هذه 
البطاقة  فلنجرب  املوضوع.  هذا 
التصاعدية  والضريبة  التموينية 

والنقل العام«.
حادثة  عن  سؤال  على  وردا 
ال  »حنن  جنبالط:  قال  شويا، 

جنبالط: ال مفر من رفع الدعم مع تطبيق البطاقة التمويلية وحادث 
شويا يعاجل داخليا وأخرج من قضية خلدة وليس لدي طلبات حكومية

نريد إطالق الصواريخ من القرى 
يف  دروس  أخذ  أيضا  نريد  وال 
منطقة مقاومة عربية يف العرقوب 
وحاصبيا. ملاذا حصل التوقيت؟ 
ال أعلم ولكن نعاجل املوضوع يف 
يف  وكوطنيني  كدروز  الداخل 
من  مزايدات  نريد  وال  حاصبيا، 
هنا أو هناك لإلشادة بنا، فهذا 

شأن داخلي«.
وعن حادثة خلدة، قال: »زارني 
عشائر  كل  أو  بعض  ميثل  وفد 
خلدة، يف حضور تيمور، واتفقنا 
صلح  من  بد  ال  أنه  آنذاك 
عشائري، لكن الصلح العشائري 
املطلوبني.  تسليم  بعد  يكون 
ثم  املطلوبني  بتسليم  وعدوا 
فلماذا  منهم.  البعض  يلتزم  مل 
القوى  ولتقم  مسؤولية  أحتمل 
إيقاف  مبهمة  والعدلية  االمنية 
»حاولنا  مضيفا:  املطلوبني«، 
وطالبنا  خلدة  يف  عام  منذ 
مل  الذي  األمر  شبلي،  بتسليم 
من  الفعل  ردة  فحدثت  حيصل 
خالل الثأر، ولو مت تسليم شبلي 
حادث  اىل  وصلنا  ملا  عام  منذ 

خلدة«.
قال:  احلكومي،  امللف  وحول 
»عرفت ان االجواء كانت مقبولة 
يف آخر اجتماع وال مهرب للرئيس 
عون والعهد اال باحلكومة«، مؤكدا 

ان »ليس لدي أي طلبات«.

للنائب  االعالمي  املكتب  اعلن   
ان  بيان،  يف  املشنوق،  نهاد 
تفجري  قضة  العدلي يف  احملقق 
طارق  القاضي  بريوت  مرفأ 
إىل  االستماع  »رفض  البيطار 
الذي  املشنوق،  النائب  إفادة 
اليوم  صباح  مكتبه  إىل  توجه 
من  خروجه  بعد  االول(  )امس 
جملس النواب، حيث قصد مكتبه 
قصر  من  الرابعة  الطبقة  يف 
العدل، يرافقه حماميه نعوم فرح، 
موجود.  غري  البيطار  أن  وتبني 
بالبيطار،  أمين  مسؤول  فاتصل 
ليبلغه حبضور املشنوق، فأجابه: 

»أنا لست مداوما اليوم«.
زار  »املشنوق  ان  اىل  ولفت 
التمييزي  العام  املدعي  بعدها 
القاضي غسان عويدات، لتثبيت 

حضوره.
أمانة  أرقام  على  حصوله  وبعد 
وطلب  اتصل  البيطار،  سر 
أمام  بإفادته  اإلدالء  رمسيا 
يقررها  اليت  »بالصفة  القاضي 
 10 بعد  اجلواب  فجاء  البيطار«. 
جمددا  البيطار  برفض  دقائق 
بعدما  املشنوق.  إىل  االستماع 
مرارا  حاول  قد  املشنوق  كان 
البيطار  وكان  بإفادته  اإلدالء 

رفض مرارا«.
وكان املشنوق حتدث من جملس 
نصاب  »تطيري  معتربا  النواب، 
»ليس  النواب  جملس  جلسة 
إلغاء  هو  بل  للنصاب،  فقدانا 
مسارا  هناك  ألن  للدستور، 
دستوريا، والنواب منتخبون على 
والذين  الدستور.  هذا  أساس 
إلغاءه  به وحياولون  ال يعرتفون 
شرعيتهم،  فقدوا  قد  يكونون 
احلصانة  رفع  عن  النظر  بصرف 

أو عدم رفعها«.
قاطعوا  الذين  النواب  إن  وقال 
يتوجهوا  أن  إمكانهم  يف  »كان 
النواب ويطلبوا رفع  إىل جملس 

على  القضية  واحالة  احلصانة 
هذا  كان  إذا  العدلي  احملقق 
رأيهم. أما املقاطعة فهذا يعين 
جملس  وليس  الدستور  مقاطعة 
النواب، ألن شرعية النواب تأتي 
قانون  ومن  اجمللس  هذا  من 
هذا  أساس  على  جرى  انتخابات 
القانون  من  وليس  الدستور، 

فقط«.
وأضاف: »أحرتم أهالي الضحايا 
معهم  أشعر  الناس  كل  ومثل 
هذه  لكن  مثلي.  زمالئي  وكل 
الشعبوية ال توصل إىل احلقيقة 
طريق  إىل  بل  العدالة،  إىل  وال 
مسدود وإىل انقسام يف البلد، 
كل  بني  احلدة  من  مزيد  وإىل 

األطراف السياسيني«.
»طلبت  مبوقفه  املشنوق  وذكر 
مستعد  إنين  وقلت  مرارا 
العدلي،  احملقق  أمام  للمثول 
إىل  تعود  احلصانة  مسألة  لكن 
أو  يرفعها  الذي  النواب  جملس 
ليس  هذا  وبالتالي  يرفعها،  ال 
برئيس  سأتصل  واآلن  خياري. 
وأطلب  العدلي  احملقق  قلم 
موعدا منه للمثول أمامه واإلدالء 

بإفادتي«.
قد  »البيطار  بأن  ايضا  وذكر 
إلي،  االستماع  يف  حقي  حرمين 
من بني كل الذين ادعى عليهم، 
اإلدالء  على  وأحل  سأصر  لكن 
بإفادتي، وإذا مسح لي فسأفعل 
إلي  االستماع  رفض  وإذا  ذلك 
وإذا كان  العام.  الرأي  فسأبلغ 
سأعلن،  فأنا  يدينين  لدي  ما 
هو،  فليعلن  يربئين  كان  وإذا 
الشعبوية  على  اإلصرار  لكن 
وخلع الدستور من مكانه ومسألة 
يرفض  الذي  العدلي  احملقق 
منا،  أيا  يستقبل  أن  اآلن  حتى 
فهذا ال يوصل إىل احلقيقة وال 
إىل العدالة وال إىل التماسك يف 

البلد«. 

املشنوق قصد مكتب احملقق العدلي وزار عويدات: البيطار 
رفض جمددا االستماع إلي ويكفي تطييف قضية املرفأ
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لـبنانيات

هنأت كتلة »الوفاء للمقاومة«، 
يف بيان، بعد اجتماعها الدوري 
امس  ظهر  بعد  عقدته  الذي 
حريك،  حارة  يف  مبقرها  االول 
رعد  حممد  النائب  برئاسة 
ومشاركة أعضائها، »اللبنانيني 
حلول  مع  كافة  واملسلمني 
مشرية  اجلديد«،  اهلجري  العام 
اجلليلة  املناسبة  »هذه  أن  إىل 
أول  تشكل  مرحلة  إىل  ترمز 
وفق  العامل  يف  سياسي  كيان 
قّدم  الذي  اإلسالمي  النموذج 
من  مميزا  منطا  البشرّية  إىل 
ومن  واإلدارة  السلطة  بنيان 
العالقة التفاعلية بني املسؤول 
قيم  إىل  تستند  واليت  والرعية 
إضافة  والنزاهة،  والعدل  احلق 
واجملتمعية  الذاتية  الرقابة  إىل 
عن  والنهي  باملعروف  واألمر 
الفساد  لتسلط  منعا  املنكر، 

ودرءا للطغيان«.
وقالت: »مع إطاللة شهر حمرم 
النفوس  يف  تستنفر  احلرام، 
جمددا مشاعر احلزن جتاه الرزية 
اإلسالم  أصابت  اليت  الكربى 
واملسلمني على أيدي االنقالبيني 
حرمة  استباحوا  الذين  الطغاة 
كربالء  يف  وقتلوا  اهلل  رسول 
وصفوة  احلسني  اإلمام  حفيده 
أهل بيته وصحبه ألنهم رفضوا 
بشرعية  واإلقرار  هلم  اإلذعان 
للدين  وبتحريفهم  انقالبهم 
شهادتهم  فصارت  وأحكامه، 
على  مدوية  ثورة  عاشوراء  يوم 
مدى األجيال، ترتدد شعاراتها: 
»هيهات منا الذّلة« »ومثلي ال 
يبايع مثله« »وإني ال أرى املوت 
إال سعادًة واحلياة مع الظاملني 

إال برمًا«.
الراهن،  واقعنا  »يف  أضافت: 
واللبنانيون  لبنان  يتعرض 
هلجمة استبدادية معادية متتطي 
من  نتجت  جاحمة  أزمة  صهوة 
البالد  حكمت  سياسات  سوء 
وتفشى،  تغلغل  فساد  ومن 
وإهماِل  متادى،  ظلم  ومن 
وارتهاٍن  استشرى،  واجباٍت 
استحكم بالقرار الوطين، وغفلٍة 
عما خيطط له العدو ويدبره من 
استدراٍج  أو   ٍ سيادة  انتهاك 
مبا  أسوًة  معه  عالقاٍت  لتطبيِع 

َجَنتُه أنظمٌة يف املنطقة«.
ّأن  خافيا  »ليس  وتابعت: 
العدوانية  اهلجمة  هذه  هدف 
اللبناني  الشعب  حماصرة  هو 
لديه  الصمود  إرادة  وإضعاف 
املقاومة  قوى  عزل  وحماولة 
يف  التأثري  عن  وإقصائها 
واالقتصادي  السياسي  الشأن 
الوقت  يف  للبالد،  والدفاعي 
املقاومة  هذه  تزداد  الذي 
واصرارا  وحضورا  فاعلية 
الردع  معادالت  تثبيت  على 
وخمطاطاته  الصهيوني  للعدو 
التوسعية. وهنا، ال يسع الكتلة 
إال أن تتوجه بالكثري من االعتزاز 
األبطال  للمقاومني  والتنويه 
اجلهادي  بواجبهم  قاموا  الذين 
يف األسبوع املاضي لتثبيت ما 
انتصارات  من  املقاومة  أجنزته 
فيه  شك  ال  ومما  ومعادالت. 
أن الطاحمني لتحقيق هذا اهلدف 
كل  استخدام  عن  يتورعوا  لن 
احملرمات وتوظيف كل اإلمكانات 
والعالقات مبا يف ذلك التضليل 
التضييق  وفرض  الفنت  وإثارة 
وتنميق  والعقوبات  االقتصادي 
اجملموعات  ودعم  الشعارات 
بأنها  بوضوح  تعرف  باتت  اليت 

جمموعات السفارات«.
أنها  إىل  الكتلة  وأشارت 

االحتماالت«،  خمتلف  »ناقشت 
معلنة أنها »تتمسك باالقرتاحات 
إىل  بها  تقّدمت  أن  سبق  اليت 
أحدها  ويتضمن  النواب  جملس 
للمادتني  دستوريا  تعديال 
مبحاكمة  املتعلقتني  و71   70
كما  والوزراء.  الوزراء  رئيس 
يتضمن اآلخر تعديال لصالحيات 
اجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء 
والوزراء، فيما يقرتح الثالث رفع 
احلصانات بشكٍل كامل«، داعية 
مالقاتها  إىل  النواب  »الزمالء 
إلقرارها  االقرتاحات  هذه  عند 
رفضوها يف  قد  كانوا  أن  بعد 
العام  من  نيسان   22 جلسة 
إىل  احلاجة  بذريعة  املاضي، 
قبل  القضاء  استقاللية  حتقيق 
إعطائه صالحية حماكمة الرؤساء 

والوزراء«.
ولفتت إىل أنها »إىل حني إقرار 
النص  تلتزم  االقرتاحات،  تلك 
يوجب حماكمة  الذي  الدستوري 
اجمللس  أمام  والوزراء  الرؤساء 
الصالحية  صاحب  األعلى 
أوال  األمر،  هذا  الدستورية يف 
نافذا  يبقى  الذي  النص  ألنه 
إىل حني تعديله وفق األصول. 
به  املعمول  بالعرف  وثانيا عمال 
وبتوجهات القضاء العدلي نفسه 
الذي كان يرفض مرارا االدعاء 
على الوزراء وحماسبتهم بذريعة 
حماكمتهم  ألن  صالحيته  عدم 
اجمللس  اختصاص  من  هي 

األعلى حسب ما كان يقال«.
ورأت أن »اإلجراء الذي اعتمده 
حاكم مصرف لبنان مؤخرا جلهة 
وقف الدعم لفاتورة احملروقات، 
خارج  ألنه  مرفوض  إجراء  هو 
سياق أي خطة انقاذية وخمالف 
احلكومة  قررتها  اليت  للسياسة 
حني  النواب  جملس  وأقرها 
التمويلية  البطاقة  على  صادق 
الفقرية،  العوائل  تدعم  اليت 
ودعا إىل تنفيذها قبل أي إجراء 
آخر يتصل برفع أو ختفيف الدعم 
عن أي مادة من املواد احليوية 

للمواطنني«.
ودانت »كل إجراء نقدي أو مالي 
الضغط  يفاقم  اقتصادي  أو 
وال  اللبنانيني  على  املعيشي 
مستوى  االعتبار  يف  يأخذ 
ال  عن  الناجم  الشعيب  االحتقان 
الناس  جتاه  املسؤولني  مباالة 
املشبوه  وتقصريهم  جهة،  من 
مشاكلهم  معاجلة  جتاه  واملريب 
عيشهم  لقمة  سارقي  ومالحقة 

من جهة أخرى«.
إيالء  »وجوب  الكتلة  ورأت 
تشغيل وتزويد معامل الكهرباء 
باحملروقات والتخفيف من غلواء 
للمولدات  املازوت  إىل  احلاجة 

الوفاء للمقاومة: إجراء حاكم مصرف لبنان 
جلهة وقف الدعم لفاتورة احملروقات مرفوض

سرعًة  يتطلب  ملحا  حيويا  أمرا 
يف تنفيذ االتفاق مع اجلمهورية 
العراقية ومباشرة خيارات عملية 

أخرى إلجناز هذا األمر«.
مجيع  »مناشدتها  وجددت 
املعنيني اللبنانيني إيالء تشكيل 
املوصوفة،  األولوية  احلكومة 
التدهور  وقف  أجل  من  وذلك 
احليوية  املواد  أوضاع  يف 
املختلفة  واملرافق  والقطاعات 
املازوت  من  بدءا  البالد،  يف 
باإلنرتنت،  مرورا  والبنزين، 
واخلبز  األدوية  إىل  وصوال 
وحليب األطفال، وجتنبا لألسوأ 
الذي ينتظر املواطنني إن على 
واالقتصادي  املعيشي  الصعيد 
االستقرار  صعيد  على  أو 
يتهدده  بات  الذي  االجتماعي 
ضبط  عن  والعجز  العوز  تفاقم 
التجاوزات  ومنع  املخالفات 

املتمادية«.
وحكومة  وزراء   « ودعت  كما 
واألجهزة  األعمال  تصريف 
تفعيل  إىل  املختصة  الرقابية 
لكل  ومالحقاتهم  جهودهم 
ومتابعة  العام،  بالنظام  إخالٍل 
النامجة  الناس  ومعاجلة مشاكل 
لغياب  البعض  استغالل  عن 
الدولة وحماولته اإلثراء السريع 
واحلرام على حساب وجع الناس 
جلشعه  إرضاًء  أحواهلم  وضيق 
عنده  االستئثار  لنزوة  وإشباعا 
اآلخرين  حقوق  حساب  على 

ومصاحلهم«.
األجهزة  »غياب  أن  واعتربت 
دورها،  تعطيل  أو  الرقابية 
متادي  يف  شك  بال  يسهم 
الفرص،  ومنتهزي  اللصوص 
ويشجع على ارتكاب املخالفات 
ما  وهذا  احلدود،  وجتاوز 
قضية  يف  املواطنون  شهده 
املازوت، كما يف قضية الدواء 

واالستشفاء«.
»السلوك  أن  إىل  وأشارت 
أظهرته  الذي  الكريه  العدواني 
حادثتا خلدة وشويا، رغم اختالف 
وجوب  إىل  يدعونا  ظروفهما، 
واملنزلقات  األفخاخ  من  احلذر 
اليت تعمل القوى املعادية على 
فيها  للوقوع  البعض  استدراج 

أو االستثمار على تداعياتها«.
خطاب  عن  الكف  »إن  وختمت: 
وحماذرة  والكراهية،  احلقد 
الوطنية،  بالثوابت  املساس 
العيش  حفظ  جلهة  خصوصا 
الواحد ووجوب مقاومة االحتالل 
شأنهما  من  الصهيوني، 
إىل  االحتكام  مع  يسهما  أن 
وأطرها  الدولة  مؤسسات 
القانونّية، يف قطع الطريق أمام 

الفنت بأشكاهلا املختلفة«. 
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مع  موسع  بلدي  اجتماع  عقد   
يف  والبلديات  الداخلية  وزير 
حممد  االعمال  تصريف  حكومة 
حركة«  قيادة  مقر  يف  فهمي، 
أمل« املركزي يف اجلناح، بدعوة 
البلدية  الشؤون  مكتب  من 
حركة  يف  املركزي  واإلختيارية 
»حزب  يف  البلدي  والعمل  أمل 

اهلل« .
مكتب  مسؤول  اللقاء  حضر 
حركة  يف  املركزي  البلديات 
وأعضاء  طليس  بسام  »أمل« 
هيئة املكتب واالقاليم، مسؤول 
حزب  يف  البلدي  العمل  ملف 
هيئة  وأعضاء  بشري  حممد  اهلل 
رؤساء  اىل  اضافة  املكتب، 
يف  كربى  وبلديات  احتادات 
بريوت والضاحية اجلنوبية واجلبل 
واجلنوب والبقاع والشمال وجبل 

لبنان وعكار.
فهمي

االجتماع،  عن  بيان صادر  ويف 
اكد الوزير فهمي »ان للبلديات 
هذه  وال سيما يف  مهما،  دورا 
املرحلة«، وقال: »لوال البلديات 
لكان الوضع أسوأ بكثري«، مشريا 
اىل »تواجد البلديات اىل جانب 
االهل يف أحلك الظروف«، كاشفا 
البلديات  من  جمموعة  »ان  عن 
صغرية  بلديات  دعمت  الكربى 
والدين  املنطقة  اختالف  رغم 
اليت تنتمي اليها تلك البلديات، 
والتضامن  الوحدة  جيسد  ما 
اليت يتغنى بها لبنان«، مشددا 
أساس  »البلديات  ان  على 
على  وشدد  اجملتمعات«.  بناء 
من  تبقى  ما  محاية  »ضرورة 
والسيما  الدولة  مؤسسات 
ان  اىل  مشريا  البلديات«، 
تعاني،  الدولة  »مؤسسات 
سوءا  وسيزيد  سيء  والوضع 
احلكومة،  تشكل  مل  حال  يف 
تشكيل  هو  احلل  مفتاح  الن 

احلكومة«.
انه  اىل  الداخلية  وزير  واشار 
وزير  مع  مستمر  تواصل  »على 
حقوق  إعطاء  اجل  من  املال 
املالية«،  البلديات  ومستحقات 
مؤكدا »التواصل مع اجلميع من 

اجل ختفيف معاناة البلديات«.
وضعه  »لبنان  وقال: 
صعب،  واملالي  االقتصادي 
مصيبة،  النقدي  ووضعه 
ووضعه االمين اجملتمعي يتفاقم 
ولكن الوضع االمين الكالسيكي 
احلدود  على  االمن  مفهوم  من 
او  وتوابعها  داعش  شبكات  او 
كله  االسرائيلي  العدو  حتركات 
حتت املراقبة واملتابعة والوضع 

مطمئن امنيا«.

طليس
»بإسم  من جهته، رحب طليس 
وبإسم  »أمل«  حركة  قيادة 
الرئيس نبيه بري بالوزير فهمي، 
يف بيته الثاني مقر قيادة حركة 
الصدر  االمام  بيت  يف  »أمل« 
راعي  بري،  الرئيس  وبيت 
بعد  سيما  وال  لبنان  يف  احلوار 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  زلزال 
وعدوان   2005 احلريري  رفيق 

متوز 2006«.
العام  باملؤمتر  طليس  وذكر 
الذي  االول  الوطين  البلدي 
املركزي  البلديات  مكتب  نظمه 
يف حركة »أمل« يف االونيسكو 
بري  نبيه  الرئيس  برعاية 
وحضوره، والذي خرج بتوصيات 
مشاريع  اىل  حول  بعضها  عدة 
االخر  وبعضها  وأقرت،  قوانني 
اىل  مشريا  املتابعة«،  طور  يف 
تدرس  مشرتكة  جلنة  هناك  ان 
البلديات  قانون  على  تعديالت 

الذي اصبح حباجة للتعديل.
واعترب ان »هذه الطاولة اجلامعة 
املاسية  للحالة  فعلي  منوذج 
اجلنوب  اىل  بريوت  من  للبنان 
والبقاع  الشمال  اىل  اجلبل  اىل 
لبنان«،  مناطق  كل  اىل  وعكار 
الطاولة  هذه  تنتقل  »ان  آمال 
املسؤولني،  بعض  اىل  اجلامعة 
االحتادات  رؤساء  كما  للتصرف 
والبلديات واجللوس على طاولة 
الناس  هموم  ملعاجلة  واحدة 

ومشاكلها«.
واكد طليس امام الوزير فهمي 
»ان الوضع صعب جدا«، وقال: 
»يف السابق واجهنا االعتداءات 
واحلروب ولكننا مل منر بالظروف 
الوضع  االن.  فيها  حنن  اليت 
ومساعدة،  اهتمام  اىل  حباجة 
وكما يعلم اجلميع، فان البلديات 
حكومات مصغرة وهلا صالحيات 

واسعة«.
الدولة  »على  طليس:  وختم 
تنجز  ان  واحلكومة بشكل خاص 
للبلديات  العائدة  االموال  ملف 

لكي تكمل مشوارها الكبري«.
بشري

بدوره، اكد بشري »ان االحتادات 
الدولة  مكان  تقوم  والبلديات 
ومؤسساتها«،  وزاراتها  بكل 
التأكيد واملطالبة  »نعيد  وقال: 
مبساعدة وزير الداخلية من منطلق 
االب الوصي واملعين بالبلديات 
او  ما  ماليا  دعما  يقدم  ان  يف 
للبلديات  ما  مبساعدة  املطالبة 
يف  تستمر  لكي  واالحتادات 
فهمي  الوزير  مطالبا  دورها«، 
»بزيادة عائدات صندوق البلدي 
البلديات  تستمر  لكي  املستقل 

فهمي يف لقاء بلدي موسع يف مقر حركة أمل: 
الوضع سيئ ومفتاح احلل تشكيل حكومة

يف عملها«.
بعد ذلك فتح النقاش بني رؤساء 
االحتادات والبلديات الكربى مع 
احلضور  فطالب  فهمي،  الوزير 
بعض  مبعاجلة  الداخلية  وزير 
دفاتر  فقدان  ومنها:  االمور 
سراي  استالم  القيد،  اخراجات 
ميس اجلبل الذي اجنز من قبل 
الشرطة  تثبيت  اجلنوب،  جملس 
البلدية  الرسوم  املالك،  يف 
من  احلسم  وعدم  قيمتها  ورفع 
عائدات البلديات من قبل وزارة 
املال، اعطاء تراخيص البناء من 
قبل البلديات بصورة استثنائية 

وحمددة التوقيت.
البلديات  رؤساء  طالب  كما 
مسألة  مبعاجلة  فهمي  الوزير 
املسح العقاري وأعمال التحديد 
جديدة  مراكز  وانشاء  والتحرير 
يف  سيما  وال  املدني،  للدفاع 
اهلرمل  ومنها  النائية  املناطق 
من  النفايات  موضوع  وعكار، 
وصيانة  ترميم  والفرز،  اجلمع 
بعض االبنية املبنية على االمالك 

العامة وغريها من االمور.
الوزير  ان  اىل  البيان،  واشار 
استماعه  »وبعد  فهمي 
عديد  ان  أوضح  للمشاركني، 
لبنان  يف  الداخلي  االمن  قوى 
التطويع  عدم  بسبب  تراجع  اىل 
اليوم،  وحتى   2014 العام  من 
تثبيت  امكانية  عدم  مؤكدا 
تطبيق  بسبب  الشرطة  عناصر 
قانون منع التوظيف، ويف ملف 
االنتخابات البلدية واالختيارية«.

االقرتاح  »ان  فهمي  واكد 
االنتخابات  مع  بإجرائها  كان 
تقين  اجلواب  ولكن  النيابية، 
والتوجه  اجرائها  بإستحالة  كان 
اىل تأجيلها ملدة اشهر السباب 
تقنية«. كما اكد فهمي »تأمني 
لطباعة  لرية  مليون   200 مبلغ 
دفاتر اخراجات القيد لدى مطبعة 
اجليش اللبناني. ويف ملف اعطاء 
تراخيص البناء جزم فهمي بعدم 
االمر نهائيا،  موافقته على هذا 
للمساعدة  استعداده  وجدد 
بالبلديات  يعنى  ملف  اي  يف 
مع  والتنسيق  صالحياته  ضمن 
تعديل  لتسهيل  االطراف  مجيع 
تعنى  اليت  القوانني  اقرار  او 
وأعلن  واالحتادات.  بالبلديات 
ان مكتبه مفتوح للجميع، داعيا 
لزيارة  واحلضور  وبشري  طليس 
للتنسيق  وقت  اي  يف  مكتبه 

واملتابعة.
ويف اخلتام شكر طليس وبشري 
الوزير فهمي على هذه املشاركة 
وعقد  التواصل  تأكيد  وجرى  

لقاءات اخرى ملتابعة امللفات.

صدر عن أمانة اإلعالم يف حزب 
التوحيد العربي، البيان التالي:

حزب  يف  اإلعالم  أمانة  »حذرت 
التوحيد العربي، يف بيان هلا من 
تداعيات قرار املصرف املركزي 
احملروقات يف  عن  الدعم  برفع 
ظل اإلنهيار الكامل الذي تعيشه 
البالد وانعدام األحوال املعيشية 

عند املواطنني.
ولفتت اىل انه بدل القرار اجلائر 
حبق  لبنان  مصرف  عن  الصادر 
اللبنانيني،  من  األعظم  السواد 
ننتظر قرارا مدروسا يعتمد  كنا 
الدعم،  لرتشيد  واضحة  سياسة 
اليت  التمويلية  البطاقة  وإقرار 

التوحيد العربي: قرار رفع الدعم إجرامي 
وحنذر من تيار شعيب سيجرف اجلميع

املباشر  الدعم  يف  تساهم 
اإلحتكار  من  بدال  للناس، 
يقوم  اليت  والسرقات  احلاصل 

بها التجار.
واألحزاب  القوى  كل  ودعت 
للتحرك  املدنية  واجلمعيات 
برفع  اإلجرامي  القرار  ملواجهة 
األمنية  القوى  وطالبت  الدعم، 
مبساعدة الناس وعدم مواجهتها، 
داعية رئيس اجلمهورية ميشال 
جنيب  املكلف  والرئيس  عون 
مفتوحة  اجتماعات  لعقد  ميقاتي 
فالتيار  وإال  حكومة  لتشكيل 
سيجرف  الغاضب  الشعيب 

اجلميع«.
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مــقاالت وتـحقيقات

قاعدة  على  العام  القطاع  ملوظفي  األجور  تصحيح  تغييب  وسط 
وأخرى  فينة  بني  تطل  دائم«،  إيراد  دون  من  دائمة  نفقة  »ال 
مبادرات حتت عنوان »مساعدة اجتماعية« ال تسمن وال تغين. آخر 
االقرتاحات مشروع مرسوم أرسله، االربعاء املاضي، وزير املال 
يف حكومة تصريف األعمال غازي وزنة إىل رئاسة جملس الوزراء 
بقيمة 600  خزينة  استثنائية إلعطاء سلفة  موافقة  على  للحصول 
مليار لرية تساوي أساس راتب شهري واحد، وتدفع على دفعتني 
متساويتني وتسدد من اعتمادات وزارة املال لعام 2022، ملوظفي 
والقضاة  واألمنية  العسكرية  واألجهزة  العامة  اإلدارات  وأجراء 
والقطاع التعليمي بكل فئاته: األساسي والثانوي واملهين، إضافة 

إىل املتقاعدين ومن يستفيدون من معاش تقاعدي.
ويف التفاصيل اليت يرويها النقابي املوظف يف وزارة املال وليد 
زمالئه  من  وعددًا  أنه  اجلديدة«  »املساعدة  ظروف  عن  الشعار 
الناشطني يف الوزارة اقرتحوا تصورًا إلعطاء مجيع موظفي القطاع 
العام مبلغًا مقطوعًا، على غرار املساعدة اليت حصل عليها موظفو 
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، يراوح بني 8 و10 ماليني 
لرية، استنادًا إىل اإليراد املؤقت الذي جتمع نتيجة ضخ األموال 
يف اخلزينة العامة بعد هجمة املواطنني اللبنانيني على التسجيالت 
العقارية من جهة، وبيع اللوحات املميزة للسيارات من جهة ثانية، 

على أن تقدر الكلفة اإلمجالية للمساعدة بنحو 1600 مليار لرية.
املقطوع  املبلغ  استبدال  جلهة  التصور  عّدل  الوزير  فريق  أن  إال 
بذوي  ظلمًا  ُيلحق  »ما  الشهري،  الراتب  أساس  توازي  مبساعدة 
الرواتب املتدنية، فهناك موظف يف القطاع العام يتقاضى مليون 
لرية وآخر يقبض 10 ماليني، واألول على األرجح قد يكون مستحقًا 
إىل  ستقسم  املساعدة  فإن  كذلك  الثاني.  من  أكثر  للمساعدة 
دفعتني متساويتني من دون أن يعرف متى تقبض الدفعة الثانية، 
إذ ليس بالضرورة أن تستحق يف الشهر الذي يلي الشهر الذي 
تدفع فيه الدفعة األوىل بعد صدور املرسوم«. علمًا أن املرسوم 
استثنائي ما يعين أنه حيتاج إىل توقيع كل من رئيسي اجلمهورية 

واحلكومة ووزير املال.
    استبدل فريق الوزير اقرتاح املبلغ املقطوع بمساعدة توازي أساس 

الراتب
على  املوظفني  سخرية  من  االقرتاح  يسلم  مل  األحوال،  كل  يف 
مواقع التواصل والذين وضعوه يف خانة »الفقاعات االنتخابية«، 
إذ إنه ليس سوى »رشوة«، حبسب القيادي يف التيار النقابي 
املستقل جورج سعادة. »فالدفعتان معًا ال تكفيان املوظف أكثر 
بالدوالر حليتان  من 15 يومًا فقط، يف وقت يدفع هذا املوظف 
املستشفيات واحملروقات وأصحاب املصاحل احلرة مثل السنكري 
والكهرجبي وغريهما«. وسأل: »كيف للموظف أن يستمر يف ظل 
تعديل التعرفة يف كل القطاعات باستثناء راتبه؟«، مشددًا على 
احلالي  املؤشر  وفق  تقدم  معيشة  غالء  سلفة  عن  بديل  »ال  أن 
للتضخم«، مذكرًا مببلغ الـ 200 ألف لرية اليت أعطيت للموظفني 
بـ  عرفت  واليت  السنيورة  فؤاد  للحكومة  السابق  الرئيس  أيام 
»سندويش فالفل«، يف حني أنه يف العام 1987 عندما اخنفض 
سعر صرف اللرية مقابل الدوالر انتزعت احلركة النقابية تصحيح 
والثانية  السنة  بداية  األوىل يف  العام نفسه مرتني:  األجور يف 
يف شهر متوز. ورأى سعادة أن مثل هذه املساعدة حتمي أحزاب 
من  الروابط  قواعد  غضب  تنفيس  بهدف  النقابات  يف  السلطة 

أساتذة وموظفني.
التعليمية  والروابط  النقابات  تصدر  مل  املاضي،  االربعاء  ويوم 
أي موقف يف انتظار جالء الصورة ومعرفة ما إذا كان املشروع 
حقيقيًا أم ال، كما قالت رئيسة رابطة موظفي اإلدارة العامة نوال 
نصر. وبدا يف املقابل أن قواعد األساتذة مل تعد تثق بأن هذه 
األدوات النقابية متثل مصاحلها. مع ذلك، صدرت مواقف منفردة 
لبعض أعضاء الروابط، منها ما قاله عضو رابطة أساتذة التعليم 
بـ«املكرمة،  املساعدة  إذ وصف  إبراهيم،  فؤاد  الرمسي  الثانوي 
لتصحيح  كمدخل  معيشة  غالء  لسلفة  سريع  إقرار  املرجتى  فيما 

الرواتب«، رافضًا الصيغة واآللية املطروحة.
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»رشوة« املالية: راتب ملوظفي 
القطاع العام على دفعتني

فاتن الحاج

إختَذ ملف تفجري املرفأ منحى خطريًا، بعَد أن تقّرر متييعه يف زواريب 
طائفية. اجللسة النيابية املقّرر عقدها اليوم لتوجيه االتهام إىل 
الوزراء الذين طالب احملقق العدلي برفع احلصانة النيابية عنهم 
مهددة بالتطيري يف سياق املزايدات السياسية اليت حتكم امللف.

ُيقتاد ملف تفجري مرفأ بريوت - عن قصد - إىل ما هو أكثر من 
اليت  اللبنانية  فالقوات  املتورطني.  ومنع حماسبة  للحقيقة  متييع 
اعتادت االستثمار بالدم منذ 2005، تقوم باألمر نفسه لتسمني 
صورتها »امُلعارضة« للمنظومة وحمو آثار ماضيها يف السلطة، أما 
التيار الوطين احلّر، فقد وجَد خمرَج طوارئ إىل منطقة آمنة من تهم 
التسرّت على املتهمني أو الشراكة يف اجلرمية. وتقاطَع الطرفان عند 
نقطة اعتبار امللف برناجمًا انتخابيًا دمسًا ُيفتتح به املوسم باكرًا، 
فحشراه يف زاوية طائفية امُلراد منها تسجيل النقاط يف الشارع 
املسيحي. وليَس احلزب االشرتاكي أقل استغالاًل لقضية عوائل 
الشهداء، وهو الذي رِكب املوجة خوفًا من »املشانق« الشعبية. 
بينما وقَف الرئيس سعد احلريري »إجر بالبور وإجر بالفالحة«، فال 
استطاع توظيف التفجري يف تصفية احلسابات السياسية )وهو ِمن 
املشتبه بتورطهم باإلهمال(، وال الثبات على موقف يف ما يتعلق 

برفع احلصانات.
خالصة  له  املاضي،  االربعاء  جلسة  يف  حصَل  تطّور  من  أكثر 
ورئيس  باسيل  جربان  النائب  جر  يف  جعجع  مسري  جنح  واحدة: 
احلزب االشرتاكي وليد جنبالط إىل اللحاق به، لكنه جنح أكثر يف 
تكريس نفسه بصورة »املتزّعم« هلذه القضية وكأنه أحد أولياء 
الدم. فبعَد دعوة رئيس جملس النواب نبيه بري إىل عقد جلسة 
للتصويت على عريضة »طلب اتهام وإذن باملالحقة أمام اجمللس 
األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء، استنادًا إىل القانون 13 الصادر 
»اجلمهورية  لتكّتل  اجتماع  بعد  صباحًا  جعجع  خرَج   ،»1990 عام 
القوية« معلنًا مقاطعة اجللسة، ودعا »كل النواب األحرار يف مجيع 
الكتل وأينما كانوا إىل مقاطعة اجللسة، باعتبار أنه إذا ما ُعقدت 
فستكون بالفعل عارًا على جبني جملس النواب إىل أبد اآلبدين«. 
ثم زاَيد عليه سريعًا باسيل الذي غّرد بأن »جلسة جملس النواب 
غري شرعية ألنه مل يتم التقّيد باآللية القانونية املنصوص عنها 
يف املادة 93 من النظام الداخلي جمللس النواب واملادتني 20 
و22 من قانون أصول احملاكمات أمام اجمللس األعلى، ما ينزع عن 
اجللسة قانونيتها وجيعل مجيع إجراءاتها غري قانونية«، بعَد بيان 
احلزب  بهما  والتحق  املقاطعة،  فيه  أعلن  القوي«  »لبنان  لتكتل 
االشرتاكي يف ما بعد، إضافة إىل عدد من النواب بينهم شامل 
روكز وفؤاد خمزومي وجان طالوزيان. بينما ُعِلم بأن احلريري أبلَغ 
بري عرب الوزير علي حسن خليل بأنه تراجع عن موقفه الرافض 

للعريضة، وأن كتلته ستحضر اجللسة وستصّوت معها.
عشية اجللسة، اشتّدت البيانات اإلعالمية املتبادلة، بشكل عكَس 
عمق االنقسام السياسي حول آلية احملاكمة. مل حيتِمل بّري حماوالت 
وبعدم  الشرعية  بغري  يتذّرع  »ملن  بالقول  فرّد  اجللسة  »تطيري« 
ما  أسألكم  امليادين،  هذه  مهارة يف  من  ما هم  وهم  القانونية 
قيمة نصوص الدستور؟ ما قيمة القانون رقم 90/13؟ وماذا كنتم 
تفعلون عندما انتخبتم، إضافة إىل 8 قضاة برئاسة رئيس جملس 
اجمللس.  هذا  يف  أصيلني  أعضاء  نواب  سبعة  األعلى،  القضاء 
إذا  إال  والوزراء،  الرؤساء  األعلى حملاكمة  قيام اجمللس  بالتالي 
كنتم على استعداد إللغاء هذه املواد طاملا لستم حباجة هلا كما 

تفعلون. وأنتم ال تدرون ماذا تفعلون«.
  رفض املجلس األعلى للدفاع إعطاء اإلذن بمالحقة صليبا املحسوب على 

رئيس الجمهورية
ومل تِقف األمور عند هذا احلد. فما أن أصدَر »لبنان القوي« بيانًا 
مربرًا فيه املقاطعة بأن »الدعوة مل حترتم املادة 93 من النظام 
الداخلي جمللس النواب اليت تنص على أن تقّدم اهليئة املشرتكة 
تقريرها خالل 15 يومًا، وال املادتني 20 و22 من قانون أصول 
احملاكمات أمام اجمللس األعلى بأن يبلغ رئيس اجمللس نسخة من 
جواب الشخص أو األشخاص املطلوب اتهامهم إىل مجيع النواب، 
وذلك خالل عشرة أيام على األقل قبل موعد اجللسة املخصصة 
للنظر يف االتهام«، حتى استنفرت كتلة »التحرير والتنمية« اليت 
اعتربت يف بيان أن »من أصدر بيان تكتل )لبنان القوي( قد تعّمد 
عدم احرتام عقول نوابه الذين يعرفون متامًا أن مضمون ما صدر ال 

ينطبق على الواقع بشيء ال يف الشكل وال يف املضمون«.
اتصاالت  سبقتها  اجللسة  انعقاد  تقّدمت  اليت  التطورات  هذه 
سياسية بني الكتل النيابية، وكاَن هناك حرص على االستفسار 
العريضة أو ضدها، لكن  عن موقف كل كتلة من التصويت مع 
ثم  العريضة،  مع  والتصويت  باحلضور  تعّهد  بعضها  أن  الغريب 
تراجع عن ذِلك مثل كتلة »الطاشناق«. وبعَد أن كاَن النقاش حول 
إمكانية تأمني أكثرية الثلثني )أي 86 نائبًا( لتأليف جلنة حتقيق 
برملانية، صاَر السؤال عن إمكانية عقد اجللسة اليوم واليت يظهر 

أن من الصعب تأمني النصاب هلا، أي 59 نائبًا.
ويف حال انعقدت اجللسة أم ال، فإن ما حصل يسمح باستنتاج 

اآلتي:
أكثر ما يضّر  البعض يف تطييف ملف تفجري املرفأ وهو  - جنح 

عوائل الشهداء وقضيتهم.
- مقاطعة اجللسة خلَق مناخًا متأزمًا بني القوى السياسية، وحتديدًا 

 »جلسة العريضة« النيابية: قوى السلطة تتبادل الطعنات
ميسم رزق

بني احللفاء. فقد فاجأ موقف جنبالط عني التينة اليت تعترب أنه كاَن 
مصادر  قالت  بينما  العريضة،  والتصويت ضد  احلضور  باإلمكان 
نيابية أن »موقف جنبالط هو ضد اجمللس وأنه ال مُيكن أن يكون 

جمّرد عناد«.
- التخّبط يف مسألة تأمني النصاب أظهر بأن اجمللس ليَس ممسكًا 
بزمام امللف وأن االنقسام السياسي أكرب من قدرته على مترير ما 

يريد ولو حتى كاَن دستوريًا.
مصادر نيابية يف التيار الوطين احلّر أكدت بأن موقف الكتلة هدفه 
عدم طمس احلقيقة، فيما وصَف بعض النواب من كتل أخرى البيان 
الذي خرج عن التيار بأنه »كاذب«، وخباصة أن »نوابًا من التيار 
اعرتفوا خالل التواصل معهم بأن نسخ أجوبة األشخاص املطلوب 
اتهامهم وصلت إليهم قبَل عشرة أيام«، متسائلة: »ملاذا رفضوا 
اقرتاح احلريري برفع احلصانات عن اجلميع ما داموا يريدون ذِلك؟ 

هذا دليل إضايف على تآمرهم يف هذا امللف«. أما احلريري فقد 
أعلن مساء االربعاء املاضي يف بيان أن »أي إجراء آخر يستثين 
نائبًا دون وزير، من  أو  آخر، أو قاضيًا دون مدير  رئيسًا دون 
اخلضوع للتحقيق الكامل لدى احملقق العدلي، يهّدد بتحقيق النتيجة 
أساسية  جوانب  على  التسرّت  أو  احلقيقة  عن  والتعمية  املعاكسة 
منه«. وتابع »أضع الكتل النيابية املتلّكئة أمام مسؤولياتها: إما 
أن يعلق تطبيق مواد من القوانني والدستور على اجلميع يف هذه 
القضية اليت ال حتتمل أّي تذاٍك أو تالعب أو تطييف، أو أن يطبق 

القانون والدستور كاماًل حبذافريه على اجلميع«.
للدفاع،  األعلى  للمجلس  اجتماعات  عدة  بعَد  احلريري  بيان  وأتى 
ناقش يف إحداها طلب احمُلقق العدلي طارق البيطار منح اإلذن 
مبالحقة اللواء طوني صليبا، وقرر »رّد الطلب مستندًا إىل القوانني 
اليت ترعى عمل جهاز أمن الدولة والسلطات املمنوحة له«. ومن 
رئيس  على  سياسيًا  احملسوبني  من  هو  صليبا  أن  املعروف 

اجلمهورية العماد ميشال عون والوزير باسيل.

هذه املرة، احلديث عن مسؤولية رياض سالمة وحده ال ُتقنع أحدًا. 
َقْدَره  نعرف  ومزّور.  لالقتصاد  ومدّمر  وجاسوس  سارق  نعرفه: 
وصفاته. لكنه ليس قَدرًا، وال هو أقوى من النظام. هو »الرئيس 
التنفيذي« لعملية توزيع الثروة، وضمان سرقتها من جيوب عموم 
أصحاب  حسابات  يف  لكنزها  الفقراء،  أطفال  فم  ومن  الناس، 
أقوى من  برعاية أمريكية وغربية وخليجية. لكنه ليس  الثروات، 
النظام. هو أحد األكثر قوة يف النظام. لكنه ليس صاحب قوة ال 
ُتقَهر، والتخلص منه ليس أمرًا مستحياًل. اجتماع اجمللس األعلى 
ومنّقحة«  مزيدة  »نسخة  هو  العكس،  يثبت  وحتى  أمس،  للدفاع 
عن االجتماع الرئاسي الذي ُعِقد يف بعبدا يوم 12 حزيران 2020 
)الذي خرج بعده رئيس جملس النواب، نبيه بري، ليبّشر بأن سعر 
الدوالر سيرتاجع إىل ما دون الـ4 آالف لرية(. فذلك االجتماع شّكل 
املظّلة اليت عملت حتتها جلنة إبراهيم كنعان - ياسني جابر - نقوال 
املالي  لإلنقاذ  دياب  حسان  الرئيس  حكومة  خطة  لتدمري  حناس 
)املفارقة أن دياب نفسه شارك يف االجتماع حينذاك(. وجلسة 
سالمة  رياض  استغلها  اليت  املظلة  هي  أمس  للدفاع«  »األعلى 
الختاذ قرار وقف دعم احملروقات. قرار يرقى إىل مستوى اجلرمية 
الكاملة األوصاف حبق سكان لبنان. وعلى اجمللس األعلى للدفاع، 
وحتديدًا رئيسه، أي رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، التربؤ 
من هذه اجلرمية، فعاًل ال قواًل. فبخالف ذلك، كل الساكتني عن 

اجلرمية شركاء فيها.
النائب جربان باسيل عّلق على قرار سالمة، عرب »تويرت«، بالقول: 
»مّلا اقرتبت البطاقة التمويلية من اإلجناز، واحلكومة من التشكيل، 
قّرر احلاكم أن يفّجر البلد بغطاء مّمن ال يريدون احلكومة! سالمة هو 
حاكم املركزي وليس حاكم البلد لكي يقّرر وحيدًا رفع الدعم فجأة! 
إّنها  املؤامرة.  تنفيذ  أن مينعوا  والشعب  واحلكومة  الرئيس  على 
جرمية موصوفة وجيب إيقاف مرتكبيها«. أكثر من أي وقت مضى، 
بل  تكتل،  ورئيس  نائبًا  ليس بصفته  على احملك،  باسيل  كالم 
ألنه رئيس حزب العهد. وما يسري على باسيل يسري أيضًا على 
إما أن تعلن رئاسة اجلمهورية  سواه. واليوم هو يوم االمتحان: 
موقفًا واضحًا، وتبدأ مشاورات مع القوى السياسية وجتمع اجمللس 
على  سالمة  إجبار  إىل  تؤدي  فورية  تدابري  الختاذ  للدفاع  األعلى 
لتنفيذ  الغطاء  احلاكم  منحت  حقًا  أنها  وإما  قراره،  عن  الرتاجع 

اجلرمية.
ال ميكن قراءة ما جرى سوى بأن احلاكم نّفذ ما يريده وشركاؤه، 
لكي  الناس  مصاحل  عن  تدافع  أن  السياسية  القوى  على  وأن 
يصّدقوها... وإال فهي شريكة يف اجلرمية. جرمية قتل بالد تهتز 
ورعاته  رياض سالمة  يوجهها هلا  منذ سنتني على وقع ضربات 
ودول  دين  ورجال  ومصرفيني  سياسيني  من  وشركاه  وُحاته 
عظمى )على رأسها الواليات املتحدة األمريكية(... من دون أن 
عموم  حبق  جرائمه  ذروة  إىل  وصل  أمس،  ويوم  أحد.  يواجَهه 

السكان، وحتديدًا األكثر ضعفًا وفقرًا. 
جرى  ما  مع  يتعامل  أن  سياسي  فريق  ألي  املسموح  غري  ومن 
»الناس  بأن  والقائلة  نفسه،  سالمة  أرساها  اليت  القاعدة  على 
بيتعّودوا... بكرا بيتعّودوا«. من ُيرد غسل يديه من دم الفقراء، 

فعليه أن يدافع عنهم.
وحماكمته،  وسجنه  برياض سالمة،  اإلطاحة  عنهم  الدفاع  وأول   
ملالحقة  للدفاع  األعلى  اجمللس  مجع  املطلوب  ممكن.  أمر  وهذا 
العام  النائب  إىل  واإليعاز  حيتكرونه،  ما  ومصادرة  احملتكرين 
التمييزي بتعيني حارس قضائي على مصرف لبنان واالدعاء على 
سالمة بكل اجلرائم اليت ارتكبها، وبدء تنفيذ خطة جدية للخروج 
من األزمة. هي مسؤولية السلطة جمتمعة. على اجلميع أن ُيثبتوا 
براءتهم من اجلرمية. هذه املرة، ال أحد »بريء حتى تثبت إدانته«. 
اجلميع مدانون. ومن ُيرد الرباءة فعليه بذل الكثري من اجلهد للفوز 

بها.

شـركاء فـي الـجرمية
حسن عليق
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ازداد  كلما  ُيستحضر  ُمّدر  إىل  حتّولت  التمويلية  البطاقة 
الوزارية  اللجنة  يفرتض  املرة،  هذه  الناس.  على  الضغط 
املعنية أجنزت معايري احلصول على البطاقة، على أن يعلنها 
وتقييم  إلكرتونيًا  سيتم  التسجيل  سريعًا.  احلكومة  رئيس 
الطلبات كذلك. لكن اللجنة الوزارية مل حتسم أمورًا جوهرية 
تتعلق بعمل البطاقة. فال حسمت عملة الدفع )دوالر أو لرية(، 
أو  يونيون  ويسرتن  أو  )املصارف  الدفع  آلية  حسمت  وال 
املبلغ  بتخفيض  ترتدد  مل  لكنها  احمللية(،  الدفع  وكاالت 
املستحق لكل فرد، فصار 15 دوالرًا، بداًل من 18 دوالرًا. 
ولكي حتافظ على احلد األقصى املمكن لكل عائلة استحدثت 

11 دوالرًا ملن هم فوق 75 سنة.
البطاقة التمويلية صارت النفس األخري الذي قد يسمح بإبقاء 
نصف األسر اللبنانية على قيد احلياة )حنو 500 ألف أسرة(. 
بعد التضخم املفرط الذي أدى إىل تآكل كل املداخيل، مل 
يعد ُيرجتى من هذه البطاقة أكثر. فقط العيش. لكن حتى 
إىل  فعليًا،  تهدف،  ال  فالبطاقة  املنال.  صعب  يبدو  ذلك 
تعويض ما خسره أو سيخسره الناس من جّراء إلغاء الدعم، 
الوقت،  من  املزيد  وشراء  هلم،  الوهم  بيع  منها  ُيراد  بل 
بانتظار حلول تقع يف خانة اجملهول، أو على األرجح بانتظار 

حتويلها إىل رشوة انتخابية.
واقع.  إىل  تتحول  أن  دون  من  طال،  البطاقة  عن  احلديث 
 ،2020 الثقة يف شباط  دياب  حسان  حكومة  نالت  أن  منذ 
ُيفرتض  اليت  الدعم  بطاقة  مسألة  لبحث  ُتعقد  واالجتماعات 
أن ُتعّوض االرتفاع الكبري )حينها( يف األسعار، وتضبط يف 
الوقت نفسه عملية صرف الدوالرات من مصرف لبنان، علمًا 

أن الدوالر يف ذلك الوقت كان وصل إىل 2300 لرية.

   من يملك حسابًا يفوق 10 آالف دوالر ال يستحق البطاقة
اليوم بعد أكثر من سنة ونصف، صارت احلكومة متلك تصورًا 
أوليًا للمشروع، لكن األوان قد فات، فال الدوالرات بقيت، 
الدعم  رفع  وال  احملتكرين،  مافيات  منها  استفادت  بعدما 
انتظر إقرارها، كما كان يؤكد رئيس احلكومة مرارًا )»ال رفع 
للدعم قبل إقرار البطاقة«(. ما حصل أن الدعم ُرفع وُترك 
الناس فريسة تضّخم غري مسبوق، سيؤدي بهم إىل اجلوع، 
إذا مل ُتقر البطاقة اليوم قبل الغد، من دون أن يعين ذلك 
أن اآلمال بالبطاقة كبرية. هي البحصة اليت ستسند اخلابية 

ال أكثر.
قانون  عليها  نّص  اليت  الوزارية  اللجنة  فإن  املقابل،  يف 
البطاقة، ومهمتها وضع معايري وآلية االستفادة من البطاقة 
واالقتصاد  املالية  وزراء  وعضوية  احلكومة  رئيس  )برئاسة 
والشؤون االجتماعية(، كانت تدور يف حلقة مفرغة. وبعد أن 
اليت قّدمها وزير  الواقعية، ال سيما  كادت االقرتاحات غري 
االقتصاد، تؤدي إىل تطيري االجتماعات، توّلت رئاسة احلكومة 
املهّمة، فقّدمت مسودة شاملة تتعلق بآلية التطبيق )حتديد 

املستفيدين، طريقة تقديم الطلب، طريقة الدفع…(.

بطاقة انتخابية
الثالثاء  اللجنة لعملها  إنهاء  بعد  أنه حتى  املشكلة األساس 
املاضي وموافقتها على املسودة املقرتحة، بعد إجراء تعديالت 
ثالثة  من  ألقل  حتتاج  لن  التنفيذ  آلية  فإن  عليها،  طفيفة 
أن  املتقدم هوية شخصية، وعلى  أن ميلك  أشهر )يفرتض 
وزارة الداخلية أن تنجز اهلويات قبل نهاية العام(، مبا يعين 
الدخول يف العام اجلديد، عام االنتخابات. هل هذه هي اخلطة 
الناس  حقوق  أبسط  يكون  أن  املطلوب  هل  األساس؟  يف 

رشوة انتخابية؟
من يعرف معدن الطبقة السياسية، ُيدرك أن اإلجابة البديهية 
هي نعم. ليس هّم أحد ختفيف وجع الناس وجوعهم. اهلم 
األساس ضمان العودة إىل الربملان، على ظهر هؤالء اجلائعني 

احملرومني من أبسط حقوقهم.
بالنتيجة، فإن البطاقة، اليت صار يوجد آلية لالستفادة منها، 
الذي  القانون،  استثنى  أن  بعد  أسرة،   505000 تستهدف 
املستفيدين  املاضي،  حزيران   30 يف  النواب  جملس  أقره 
من برامج أخرى، أي برنامج دعم األسر األكثر فقرًا وبرنامج 
شبكة األمان االجتماعي، واللذين ُقّدر عدد املستفيدين منهما 
بـ245 ألف أسرة. كذلك، خفض متوسط املبلغ الذي حتصل 
عليه كل أسرة من 136 دوالرًا إىل 96 دوالرًا حبجة توحيد 

قيمة املبالغ املقدمة من متلف الربامج.

   300 مليون دوالر من حقوق السحب الخاصة ستذهب لتمويل البطاقة
بناء  املاضي،  الثالثاء  اللجنة  قررت  نفسها،  احلجة  وبسبب 
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هؤالء »ال يستحقون« الدعم
وإضافة إىل استثناء األسر املستفيدة من برنامج آخر، ُيستثنى 

من احلصول على البطاقة التمويلية:
- كل أسرة مقيمة حاليًا يف لبنان لفرتة تقل عن ستة أشهر 

متواصلة يف العام، باستثناء من هم دون الـ23 عامًا.
- األسرة اليت يفوق دخلها السنوي اإلمجالي مبلغ 10 آالف 
دوالر أو ما يعادهلا حبسب سعر الصرف يف السوق املوازية، 

مهما كان مصدره.
آالف   10 املصرفية  ودائعها  إمجالي  يفوق  اليت  األسرة   -
دوالر حبسب سعر الصرف يف السوق املوازية، أي ما يقارب 
وديعة مصرفية بقيمة 50 ألف دوالر مصريف، أو 200 مليون 

لرية على سعر 20 ألفًا للدوالر.
- األسر اليت تدفع بدل إجيار سنوي يزيد على 3500 دوالر 
نقدًا أو ما يعادله حبسب سعر الصرف يف السوق املوازية.

- األسرة اليت متلك سيارتني أو أكثر، ُسجل أحدها بعد العام 
2018 ويعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده.

- األسرة اليت تستعني خبدمات مدّبرة منزل أو أكثر.

    يمكن الجمع بني الحصول على البطاقة التمويلية وبني االستفادة من 
التعميم 158

إضافة إىل هذه املعايري، طرحت مسألة استثناء من يستفيد 
من التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان )احلق بسحب 
800 دوالر شهريًا(، انطالقًا من أن هذا األمر كان حبث يف 
جملس النواب قبل إقرار القانون. لكن حبسب تلك املداوالت، 
فقد كان واضحًا أن النواب رفضوا اخللط بني األمرين، على 
اعتبار أن من يستفيد من التعميم حيصل على بعض أمواله، 
وال عالقة للبطاقة بذلك. وعليه، وملا كانت اللجنة الوزارية 
قد حددت استثناء املودعني الذين ميلكون ما يزيد على 10 
اعتبار  تقرر  فقد  البطاقة،  من  االستفادة  من  دوالر  آالف 
قيمته  تقّل  والذين ميلكون حسابًا  التعميم  من  املستفيدين 

عن 10 آالف دوالر مستفيدًا من البطاقة.
مل حتسم طريقة الدفع بعد، لكن اتفق على اعتماد واحد من 

ثالثة خيارات هي:
- من خالل املصارف، على أن يتم حتويل مستحقات املستفيدين 

من الربنامج نقدًا وتصرف من خالل أجهزة الصراف اآللي.
- من خالل شبكة حتويل األموال احملليني و«ليبان بوست«.

- من خالل خدمة »ويسرتن يونيون« )يعتمد هذا اخليار على 
اتفاقية مربمة بني ويسرتن يونيون وبرنامج األغذية العاملي، 
وكالؤها  يفرضها  رسوم  عن  الشركة  تنازل  يتطلب  كما 

احملليون قيمتها 2 يف املئة من إمجالي املبلغ احملّول(.
ويف جممل احلاالت، ينص االقرتاح على أن يدفع »املكون 
الغذائي« )25 دوالرًا لكل أسرة( عرب بطاقة إلكرتونية مسبقة 
التجارية  املؤسسات  من  شبكة  عرب  استخدامها  ميكن  الدفع 
املتعاقد معها من قبل برنامج األغذية العاملي وعددها 520 

متجرًا.

إيلي الفرزلي

25 دوالرًا لكل أسرة لشراء املواد الغذائية )هيثم املوسوي(

على اقرتاح وزير الشؤون االجتماعية، ختفيض حصة الفرد 
من 18 دوالرًا إىل 15 دوالرًا، مبا جيعل احلد األدنى للمبلغ 
الذي حتصل عليه أسرة مؤلفة من شخص واحد 40 دوالرًا 
تكميلية  حتويالت  دوالرًا   25 زائد  للفرد  نقدًا  دوالرًا   15(
املعادلة،  هذه  وفق  لكن  الغذائية(.  املواد  لشراء  ختصص 
فإن احلد األقصى لكل أسرة مؤّلفة من 6 أفراد سيكون 115 
دوالرًا، أي مبا يقل بـ11 دوالرًا عن احلد األقصى الذي كان 
مقررًا. ولذلك كان املخرج، بإضافة 11 دوالرًا لألسرة اليت 

تضم فردًا يزيد عمره على 75 عامًا.
بـ556  كلفته  )قدرت  الربنامج  سُيمّول  اللجنة،  قرار  حبسب 
مليون دوالر( من خالل إعادة توجيه حنو 300 مليون دوالر من 
مشروع الطرقات والعمالة املمول من البنك الدولي، إضافة 
السحب  حقوق  من  سُتقتطع  أخرى  دوالر  مليون   300 إىل 
اخلاصة اليت سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي 
)860 مليون دوالر(. اللجوء إىل حقوق السحب اخلاصة أتى 
بعد رفض مصرف لبنان متويل ما تبقى من كلفة البطاقة، 
علمًا أن هذه املسألة سبق أن نوقشت يف جملس النواب. إذ 
طالب حينها النائب حسن فضل اهلل بعدم »مس املبلغ من 
دون قانون ُيقّر يف جملس النواب«، معتربًا أن املال جيب أن 
ُيصرف ضمن خطة تعايف اقتصادي مالي متكاملة. وهو ما 

أيده الرئيس نبيه بري.

منصة »معك«
النقاش األساسي يف اللجنة يتعلق بتحديد املستفيدين. وقد 
تقرر اعتماد منصة »Impact« اليت يديرها التفتيش املركزي 
كمنصة تسجيل للراغبني يف االستفادة من الربنامج، علمًا أن 
هذه املنصة كانت أثارت أسئلة عدة، بعد أن اعتربها األمن 
العام غري آمنة. وفيما سارع رئيس احلكومة إىل تشكيل جلنة 
األجهزة  ممثلي  من  عدد  وعضوية  االتصاالت  وزير  برئاسة 
لناحية  سيما  ال  بعملها،  املتعلقة  الشكوك  لبحث  األمنية 
استضافة خوادمها يف أملانيا، وتشغيلها عرب هبة غري موافق 
عليها قانونًا، انتهى األمر بتوّقف وزير االتصاالت عن دعوة 

اللجنة قبل اختاذ القرار.
بالنتيجة، جتاوزت اللجنة الوزارية هذه اإلشكالية وقررت أن 
يكون التفتيش املركزي ُمشرفًا على إدارة املنصة اخلاصة 
بالربنامج )»معك«(، على أن حتتوي على معايري االستبعاد. 
يعمل  املتقدم  من  اإللكرتوني  التسجيل  استكمال  فبمجرد 
دون  ومن  آلية  بطريقة  املستثنني  استبعاد  على  الربنامج 
أي تدخل بشري )اختبار الثراء بداًل من حتديد الطبقة األكثر 
حاجة(. علمًا أنه يف ضوء النتائج النهائية )عدد وحجم األسر 
واألموال املتاحة( حتدد إلكرتونيًا املبالغ اليت يتعني دفعها 
لألسرة الواحدة. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة مل حتسم 
بعد ما إذا كان املبلغ سيدفع بالدوالر كما سبق أن تقرر أو 
باللرية على سعر السوق، حيث ال يزال مصرف لبنان يصر 

على اخليار الثاني.
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اسـرتاليات

كيف خيتلف لقاح موديرنا عن لقاح فايزر؟
استخدام  على  املوافقة  متت 
هيئة  قبل  من  موديرنا  لقاح 
مع  األسرتالية  الدواء  تنظيم 
على  أسرتاليا  حصول  توقع 
مليون جرعة من اللقاح يف شهر 
ابلول املقبل. فما الذي نعرفه 
عن لقاح موديرنا وكيف خيتلف 

عن لقاح فايزر؟

لقاح فايزر
هو لقاح يستخدم تقنية احلمض 
تقنية  وهي   )mRNA( النووي 
ختزينه  جيب  نسبًيا.  جديدة 
يف درجات حرارة على مستوى 
توزيعه  جيعل  قد  مما  التجمد 
أكثر صعوبة من بعض اللقاحات 

األخرى.
اآلن  فايزر  شركة  وتسعى 
للحصول على إذن إدارة الغذاء 
 )FDA( األمريكية  والدواء 
على  موافقتها  على  للحصول 
جرعة ثالثة أو جرعة معززة من 
إنها  وتقول  األصلي  لقاحها 
السريرية  التجارب  لبدء  ختطط 
هذا الشهر الختبار تأثري اجلرعة 

املعززة ضد متغري دلتا.
باستخدامه ألي شخص  يوصى 
يبلغ من العمر 12 عاًما أو أكرب. 
على  اللقاح  تأثري  دراسة  يتم 
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 

بني -5 11 عاما.

ما هو عدد اجلرعات؟
اثنتان بفاصل 21 يوًما ويكون 
اللقاح فعاال متاًما بعد أسبوعني 

من تلقي اجلرعة الثانية.

ما هي اآلثار اجلانبية الشائعة؟
وإرهاق  قشعريرة وصداع وأمل 
موقع  يف  وتورم  امحرار  و/أو 
بشكل  ختتفي  وكلها  احلقن 
عام يف غضون يوم أو يومني 
من  الكثري  وشرب  الراحة  من 
السوائل واألدوية املسكنة. إذا 
مل تتحسن األعراض يف غضون 
لديك  كانت  إذا  أو  ساعة   72
السعال  مثل  تنفسية  أعراض 
فاتصل  التنفس  ضيق  أو 
نادرة ظهر  بطبيبك. يف حاالت 
أن اللقاح يؤدي إىل احلساسية 
ميكن  فعل  رد  وهو  املفرطة 
عالجه باإلبينفرين  وهو الدواء 
هلذا   ®Epipens املوجود يف حقن
التطعيم  مواقع  تقوم  السبب 
مبراقبة من حيصلون على اللقاح 

ملدة 15 دقيقة.
الغذاء  إدارة  أيضا  وضعت 
ملصًقا  األمريكية  والدواء 
فايزر  لقاح  على  حتذيرًيا 
حمتمل«  »ارتباط  خبصوص 
املبلغ  القلب  التهاب  حباالت 
قد  الشباب.  بعض  لدى  عنها 
حيدث هذا االلتهاب يف عضلة 
اخلارجية  البطانة  أو  القلب 
للقلب ولكنه غري شائع - حيث 
يظهر يف حوالي 12.6 حالة يف 
كل مليون جرعة ثانية. يتحسن 
االلتهاب يف معظم احلاالت من 

تلقاء نفسه دون تدخل طيب.

كيف يعمل اللقاح؟
على عكس اللقاحات اليت تضع 
يف  معطال  أو  ضعيفا  فريوسا 
يعطي  فايزر  لقاح  فإن  اجلسم 
الشفرة  من  صغرية  قطعة 
اجلينية من الفريوس إىل اخلاليا 
ويعطي  اجلسم  يف  املضيفة 

لعمل  تعليمات  اخلاليا  هذه 
الربوتينات  من  نوع  من  نسخ 
)النتوءات اليت تراها خترج من 
الصور(.  يف  كورونا  فريوس 
حتفز هذه الربوتينات االستجابة 
مضادة  أجساًما  وتنتج  املناعية 
تتعرف  ذاكرة  خاليا  وتطور 
إصابة  حالة  يف  وتستجيب 

اجلسم بالفريوس الفعلي.

ما مدى فعالية اللقاح؟
أظهرت الدراسات أن لقاح فايزر 
فعال بنسبة ٪95 كما وجد أنه 
فعال بنسبة ٪100 يف الوقاية 
بالكوفيد  الشديدة  اإلصابة  من 
وفقا للمعايري احملددة من قبل 
األمراض  على  السيطرة  مركز 
املتحدة  الواليات  يف  والوقاية 

.)CDC(

املتحور  من  احلماية  يوفر  هل 
دلتا؟

لقاح  أن  وجد  مايو  شهر  يف 
عن  تزيد  بنسبة  فعال  فايزر 
الشديدة  اإلصابات  ضد   95٪
أو املوت من متغري ألفا ومتغري 
دلتا  مبتغري  يتعلق  فيما  بيتا. 
أظهرت دراستان مت اإلبالغ عنها 
 Public Health England بواسطة
أن التطعيم الكامل بعد جرعتني 
فعال بنسبة ٪88 ضد اإلصابة 
 96٪ و  بأعراض  املصحوبة 
فعال ضد اإلحتياج لعناية طبية 
جدل  هناك  املستشفى.  داخل 
حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  حول 
كل  ولكن  معززة  طلقات  إىل 

هذا ال يزال قيد املراقبة.

لقاح موديرنا
نفس  موديرنا  لقاح  يستخدم 
mRNA مثل لقاح فايزر  تقنية 
يف  مماثلة  عالية  فعالية  وله 
املصحوبة  اإلصابة  من  الوقاية 
ختزينه  أيًضا  جيب  بأعراض. 
يف درجات حرارة على مستوى 

التجمد.
يوصى به لـلذين تبلغ أعمارهم 
أن  حني  يف  أوأكرب.  عاًما   18
اللقاح ليس متاًحا لألطفال بعد 
يوفر  لقاحها  إن  الشركة  تقول 
محاية قوية لألطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 12 عاًما.

ما هو عدد اجلرعات؟
اثنتان بفاصل 28 يوًما ويكون 
من  أسبوعني  بعد  متاًما  فعاال 

اجلرعة الثانية.

ما هي اآلثار اجلانبية الشائعة؟
على غرار فايزر ميكن أن تشمل 
اآلثار اجلانبية قشعريرة وصداع 
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وأمل وإرهاق و/أو امحرار وتورم 
ختتفي  وكلها  احلقن  موقع  يف 
أو  بشكل عام يف غضون يوم 
ظهر  نادرة  حاالت  يف  يومني. 
أن اللقاح يؤدي إىل احلساسية 
ميكن  فعل  رد  وهو  املفرطة 
الدواء  وهو  باإلبينفرين  عالجه 
هلذا   ®Epipens املوجود يف حقن
التطعيم  مواقع  تقوم  السبب 
مبراقبة من حيصلون على اللقاح 

ملدة 15 دقيقة.
الغذاء  إدارة  أيضا  وضعت 
ملصًقا  األمريكية  والدواء 
موديرنا  لقاح  على  حتذيرًيا 
حمتمل«  »ارتباط  خبصوص 
املبلغ  القلب  التهاب  حباالت 
قد  الشباب.  بعض  لدى  عنها 
حيدث هذا االلتهاب يف عضلة 
اخلارجية  البطانة  أو  القلب 
للقلب ولكنه غري شائع - حيث 
يظهر يف حوالي 12.6 حالة يف 
كل مليون جرعة ثانية. يتحسن 
االلتهاب يف معظم احلاالت من 

تلقاء نفسه دون تدخل طيب.

كيف يعمل اللقاح؟
لقاح  فايزرهذا  لقاح  غرار  على 
إىل  تعليمات  يرسل   mRNA
من  نوع  لصنع  اجلسم  خاليا 
بتدريب  ويقوم  الربوتينات 
جهاز املناعة على التعرف عليه. 
سيقوم اجلهاز املناعي بعد ذلك 
املرة  يف  الربوتني  مبهامجة 
مرتبطا  فيها  يرى  اليت  التالية 

بالفريوس احلقيقي.

ما مدى فعالية اللقاح؟
ضد   90٪ من  أكرب  فعالية 
بالكوفيد وأكثر  حاالت اإلصابة 
اإلصابة  حاالت  ضد   95٪ من 

الشديدة.

املتحور  من  احلماية  يوفر  هل   
دلتا؟

لقاح  أن  األحباث  بعض  تشري 
ضد  احلماية  يوفر  قد  موديرنا 
بيتا.  واملتحور  ألفا  املتحور 
أن  موديرنا  صرحت  يونيو  يف 
لقاحها  أن  أظهرت  الدراسات 
و   Beta املتحورات  ضد  فعال 
على   Kappa و   Eta و   Delta
أنه  أظهرت  أنها  من  الرغم 
أضعف مبقدار مرتني تقريًبا ضد 
بالفريوس  مقارنة  دلتا  متحور 
هناك  أن  حني  يف  األصلي. 
األحباث  من  مزيد  إىل  حاجة 
حول فعالية لقاح موديرنا ضد 
املتحور دلتا يعتقد بعض اخلرباء 
لـلقاح  مشابه  بشكل  يعمل  أنه 
فايزر نظًرا ألن كالهما يستخدم 

نفس التقنية.

تعمل  أن  بوسعك  يكن  مل  إذا 
تقييد  أمر  بسبب  وفقدت دخال 
فقد  املدينة،  إغالق  أو  احلركة 
COVID- تستطيع احلصول على
)دفعة   19 Disaster Payment

كارثة كوفيد19-(. 
دفعة  على  حتصل  كنت  إذا 
فقد   ،Centrelink من  مؤهلة 
 200 على  احلصول  تستحق 
دوالر أسبوعًيا بشرط فقدانك 8 
يوم  أو  أكثر،  أو  عمل  ساعات 
عمل كامل بعد 3 أغسطس/آب 

 .2021
على  حتصل  تكن  مل  إذا  أّما 
 ،Centrelink من  مؤهلة  دفعة 
على  احلصول  تستحق  فقد 
أسبوعًيا  750دوالر  أو   450
العمل  ساعات  على  اعتماًدا 
اليت فقدتها. اطلع على املوقع 
servicesaustralia. gov. au/
covid19disasterpayment للتأكد 
من أهليتك وملزيد من املعلومات 

حول املطالبة بالدفعة.  

إذا  أيًضا  آخر  مالي  دعم  يوجد 
COVID- بسبب  متأثًرا  كنت 

.19
على  احلصول  تستطيع  فقد 
 Pandemic Leave Disaster
Payment )دفعة العطلة بسبب 
إذا مل تستطع مزاولة  اجلائحة( 

العمل وإما:
يف  الصحة  مسؤول  أمرك 
الوالية أو اإلقليم باالنعزال أو 
احلجر الصحي ألنك على اتصال 
مرض  من  مؤكدة  حبالة  لصيق 

COVID-19 أو مصاب به، أو
مبرض  مصاب  بشخص  تعتين 

.COVID-19
هناك أيًضا مساعدة مالية طويلة 

األجل لألشخاص املؤهلني. 
املساعدات  أنواع  ملعرفة 
املالية املتاحة لك راجع املوقع 
servicesaustralia. gov. au/
 131 بالرقم  اّتصل  أو   covid19
202 للتحدث معنا بلغتك بشأن 
مدفوعات Centrelink وخدماته.

 COVID-19 DIsAstER
PAymENt )دفعة كارثة كوفيد19-(

بتعداد  السكاني  اإلحصاء  يقوم 
أسرتاليا  يف  ومنزل  شخص  كل 
ليلة اإلحصاء، الثالثاء يف 10 آب/

أغسطس.
يذّكر مكتب اإلحصاءات األسرتالي 
بتوّفر  العربية  اجلالية   )ABs(
مساعدة هلا، مللء استمارة إحصاء 

.2021
هاندرسن،  آندرو  السيد  وقال 
الرمسي  والناطق  التنفيذي  املدير 
السكاني،  اإلحصاء  باسم  الوطين 
إن هنالك دعمًا متوّفرًا للمجتمعات 
ملساعدتها يف  الثقافات  املتعددة 

ملء االستمارة.
يكون  أن  »جيب  أنه  إىل  وأشار 
أحناء  كل  يف  املنازل  سكان 
رسائل   استلموا  قد  أسرتاليا 
ملء  تعليمات حول كيفية  تتضّمن 

طلب  أو  اإلنرتنت،  على  اإلحصاء 
استمارة ورقية«.

استمارة  إرسال  »مت  أنه  وأوضح 
بعض  إىل  ذلك  من  بداًل  ورقية 
إعادته  مثن  مغلف  مع  املنازل، 

مدفوع مسبقًا«.
بأشكال  مرتمجة  معلومات  وتتوّفر 

خمتلفة. يشمل ذلك:
إعالنات بلغات يصل عددها إىل 29 

لغة، وذلك حبسب القناة
بـ  وملصقات  معلومات  نشرات 
املوقع  عرب  متوّفرة  وهي  لغة،   25

www.census.gov.au/language
لشرح  متحركة  رسوم  فيديوهات 
 ABs الرابط  عرب  املتوفر  اإلحصاء 

Channel
اإلنرتنت  على  معلومات  جلسات 

بلغات رئيسية.

توّفر الدعم باللغة العربية مللء استمارة اإلحصاء السكاني
الـ  بسبب  قيود  توجد  ال  وحيث 
COVID-19، يوجد موّظفو االحصاء 
يف مراكز آنية لإلجابة على األسئلة 
وتقديم استمارات ورقية. وينظمون 
املعلومات  لتقديم  جلسات  أيضًا 
مواقع  جتدون  االستمارة.  وملء 
www.census. عرب  اآلنية  املراكز 

.abs.gov.au/find-us
»لقد  آندرسون،  السيد  وقال 
موظف   20  000 من  أكثر  وظفنا 
وهم  البالد،  أحناء  كل  إحصاء يف 
يعملون  اليت  اجملتمعات  يعكسون 

فيها ويتكلمون لغات عدة«.
وإذا كنتم يف منطقة ختضع لإلقفال 
توجد   ،COVID-19 بسبب  العام 
معلومات على اإلنرتنت ملساعدتكم 

يف ملء استمارة إحصائكم.
»نقدم  آندرسون،  السيد  وأضاف 
بعض  يف  اإلنرتنت  على  جلسات 
اللغات من أجل دعم أولئك الذين 
اإلقفال  ظل  يف  حاليًا  يعيشون 
عرب  اجللسات  هذه  تتوّفر  العام.  
الـ  وقناة  السكاني  اإلحصاء  موقع 

ABs على اليوتيوب«.
بلغتكم،  ما  شخص  مع  للتحدث 
الشفهية  الرتمجة  خبدمة  اتصلوا 
 tIs( اجملانية  الوطنية  واخلطية 
 .131450 الرقم  على   )National
توفري   tIs National لـ  ميكن 
اإلحصاء وما  أسئلة  معلومات حول 
لدى  االعتبار  أخذه يف  الذي جيب 

اإلجابة عليها.
رئيسية  مرجعيات  مع   ABs يعمل 
الثقافات  املتعددة  اجملتمعات  من 
التوعية  زيادة  يف  للمساعدة 
قبل  من  املشاركة  وتشجيع 

اجملتمعات.
مدير  عبداهلل،  الربوفسور  واعترب 
مركز الفكر والتعليم اإلسالمي يف 
جامعة جنوب أسرتاليا أنه »من املهم 
اجملتمعات  كل  احتساب  يتم  أن 
الناطقة باللغة العربية، لكي نتمكن 
لدى  أكرب  متثيل  على  احلصول  من 
التخطيط للخدمات وعمليات الدعم 
يف  اجلميع  منها  يستفيد  اليت 
التعليم  ذلك  يف  مبا  جمتمعاتنا، 

والرعاية الصحية والنقل«.

سجلت فيكتوريا 20 
حالة جديدة مكتسبة 
مخس  منها  حملًيا 
مرتبطة  غري  حاالت 
معروف.  بتفشي 
ست  كانت  وقد 
يف  موجودة  حاالت 
فرتة  خالل  اجملتمع 

العدوى.
رئيس  صرح  وقد 
الوالية  حكومة 
أندروز  دانيال 
ملبورن  إغالق  أن 
يوم  حتى  سيمدد 

ويلز يف إغالق ملدة أسبوع واحد 
اعتباًرا من الساعة 1 ظهًرا اليوم 
إجيابيتني  حالتني  تسجيل  بعد 

يف املنطقة.
الصحة  مسؤولي  كبرية  تقول 
من  أنه  الدكتورة كريي شانت 
العناية  يف  شخًصا   62 بني 
غري  شخًصا   57 هناك  املركزة 
حمصنني بينما تلقى مخسة جرعة 

واحدة من اللقاح.
كوينزالند

حاالت  أربع  كوينزالند  سجلت 
مرتبطة  حملًيا  مكتسبة  جديدة 
ختضع  وكانت  معروف  بتفشي 

فرتة  أثناء  الصحي  للحجر 
العدوى.

استمر  الذي  اإلغالق  سينتهي 
و  Cairns يف  أيام  ثالثة  ملدة 

 4 الساعة  اليوم يف   yarrabah
القيود  بعض  تظل  لكن  مساًء 

سارية.
مسؤولي  كبرية  حثت  وقد 
الدكتورة  الوالية  يف  الصحة 
الذين  األطفال  يونج  جانيت 
 15 و   12 بني  أعمارهم  ترتاوح 
عاًما والذين يعانون من ظروف 
التسجيل  على  خطرية  صحية 

للحصول على لقاح.

مستجدات كوفيد 19: متديد إغالق ملبورن ألسبوع آخر

اخلميس 19 آب على األقل.
نيو ساوث ويلز

 344 ويلز  ساوث  نيو  سجلت 
حالة جديدة مكتسبة حملًيا منها 
يف  كانت  األقل  على  حالة   65
اجملتمع خالل فرتة العدوى. كما 
حمصنان  غري  شخصان  تويف 
بسبب  فريوس الكوفيد أحدها 
عمره  من  التسعينات  يف  رجل 
الثالثينات  يف  رجل  واآلخر 
من مشاكل صحية  يعاني  كان 

أخرى.
  Dubbo منطقة  تدخل  وسوف 
احمللية اإلقليمية يف نيو ساوث 
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مـقاالت وتـحقيقات

انفجار مرفأ بريوت، ومل خيرج  عاٌم مر على 
أيُّ مسؤوٍل رمسي أو قضائي أو أمين لُيخرب 
 4 يوم  حصل  بالذي  اللبنانيني  املواطنني 
آب املشؤوم. »سرية التحقيق« هي السالح 
لتربير الصمت، مع أّن املطلوب ليس إفشاء 
اجلانب  شرح  على  املساعدة  بقدر  األسرار 

التقين ملا حصل.
التحقيق  جلنة  تقرير  مضمون  بعد  ُيعرف  مل 
إّنه  األعلى  للدفاع  اليت قال اجمللس األعلى 
سريفع نتيجة عملها إىل جملس الوزراء خالل 
منكوبة  مدينة  بريوت  إعالن  بعد  أيام  مخسة 
بعد انفجار 4 آب 2020. لكن أكثر من 370 
اللبنانيني حبقيقة  أحد  ُيعلم  يومًا مرت، ومل 
الذي نكب عاصمتهم وقتل  التفجري  أسباب 

أهلها.
عدليًا،  حمققًا  صوان  فادي  القاضي  عني 
لكن يده كفت بعد عدة أشهر، وعني مكانه 
الصمت  يلتزم  الذي  بيطار  طارق  القاضي 
أيضًا. كأنه قابض على أهم أسرار الدولة. 
اطالع  بان  اآلخرين،  كما  هو،  يعرف  بينما 
أهالي الضحايا واملتضررين وبقية الناس هو 

واجب يف ُعنق القاضي واملسؤول.
قانونًا،  القاضي  د  ُيقيِّ الذي  القضاء  صمت 
ال  إعالمية،  تسريبات  أمام  اجملال  أفسح 
هذه  لكن  فيها.  يرد  ما  بكل  الوثوق  ميكن 
يف  الناس  يستخدمها  اليت  هي  املعلومات 
أساسها  على  يبنون  بل  للملف،  متابعتهم 
مواقف، وحتصل على خلفيتها أحداث وتتعزز 
يفرتض  الذي  الظلم  ويتوسع  االنقسامات. 

بأنه منعه هو أساس عمل القضاء.
فتنة  إلحداث  بريوت  مرفأ  انفجار  ُيستغلُّ 
عرب توجيه االتهام السياسي إىل حزب اهلل. 
اخلطابات  يف  أدواته  ُتستحضر  اتهام  وهو 
فربكة  ويف  سياسية  لقيادات  الشعبوية 
تكرار  أمام  البالد  ها هي  ُجدد.  زوٍر  شهود 
ملسرحية شهدتها بعد اغتيال رفيق احلريري 
الزور  عام 2005، يوم حج عشرات الشهود 
إىل قريطم قبل أن حيالوا من هناك إىل فرع 
املعلومات يف قوى األمن الداخلي إلخضاعهم 
لفحص الكذب. ال أحد من هؤالء ُيريد احلقيقة 
منها  األكرب  الصورة  ميلك  أن  ُيفرتض  اليت 
احملقق العدلي طارق البيطار، لكنه مل يتكّلم 

بعد.
ُفتحت  األوىل،  السنوية  الذكرى  ويف 
انفجار  يف  دولي  بتحقيٍق  للمطالبة  املنابر 
مفقودة  الثقة  أّن  اعتبار  على  بريوت  مرفأ 
جرمية  التجربة يف  أّن  مع  اللبناني،  بالقضاء 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري مل تكن مشّجعة 
أبدًا. فاحملكمة الدولية اليت استنزفت لبنان 
وأخالقيًا  وماديًا  وإنسانيًا  وأمنيًا  سياسيًا 
خالل 15 سنة، مل تضف جديدًا نوعيًا على ما 
كانت فرق التحقيق يف لبنان قد أجنزته خالل 
أسابيع وشهور قليلة. حتى أّن انفجار تولوز 
الفرنسية الذي تسببت فيه نيرتات األمونيوم 
يف عام 2001، تطّلب التحقيق فيه أكثر من 
عشر سنوات ليتوصل إىل أّنه وقع بالصدفة 
معظم  يستبق  فلماذا  سيجارة.  شعلة  جراء 
األطراف التحقيق وُيسارعون إىل االتهام بداًل 
من إفساح اجملال أمام احملقق العدلي ليعمل 

بهدوء؟
يف انفجار مرفأ بريوت، حقق خرباء فرنسيون 
شهور  خالل  مجعوا  وأمريكيون،  وبريطانيون 
وأمجع  مفّصل.  تقين  تقرير  لتقديم  األدلة 
مسّلمة  على  بسيطة،  اختالفات  مع  هؤالء، 
عبوة  أو  صاروخ  يتسبب  مل  تقول:  واحدة 
ناسفة باالنفجار. مل يكن هناك أي مواد أخرى 
رقم  العنرب  يف  خمّزنة  كانت  اليت  تلك  غري 
كل  ينسف  موثق  علمي  استنتاج  وهذا   .12
ما يشاع ويفربك عن وجود خمزن سالح حلزب 
اهلل يف املرفأ. علمًا أن احلزب مل خيف يومًا 

انفجار املرفأ: التحقيق ُيسقط فرضية االعتداء ويرسم خريطة وصول النيرتات

مـا جـديد تـحقيقات املـرفأ بـعد عـام عـلى االنـفجار؟
أّنه يستقدم سالحه برًا من سوريا ولعّل 
تستهدفه  اليت  اإلسرائيلية  الغارات 
من حني آلخر أفضل شاهد. أضف إىل 
العسكرية  للقوة  مكتب  وجود  ذلك، 
مرفأ  يف  اليونيفيل  وقوات  املشرتكة 
يف  التدقيق  على  يعمل  وهو  بريوت، 
كل شيء، حبيث يصبح من غري املنطقي 
إىل  حمرتف  عسكري  تنظيم  يعمد  أن 
ختزين صوارخيه يف مكان مكشوف أمنيًا 
العام  املدير  أّن  كما  عدة.  أجهزة  أمام 
احملقق  أبلغ  ضاهر،  بدري  للجمارك، 
صّوان  فادي  القاضي  السابق  العدلي 
أن قوة من اليونيفيل أجرت مسحًا أمنيًا 
حتمل  كانت  اليت  روسوس،  لسفينة 
 ،2013 عام  األمونيوم،  نيرتات  شحنة 
وأخضعتها للتفتيش لدى دخوهلا املياه 
اإلقليمية اللبنانية. وهذا ُمدّون يف منت 

إفادة مدير عام اجلمارك املوقوف.
تقاطعت  اليت  األجنبية  التقارير  خُلصت 
مع تقرير األدلة اجلنائية اللبنانية ومكتب 

األمتار، تكون متصلة بآالف الصواعق، على 
أن جيري إعدادها بعد دراسة علمية دقيقة، 
»ضياع«  وعدم  الكمية  كامل  تفجري  لضمان 
جزء منها من دون أن تنفجر. وهلذا السبب، 
جيزم خرباء متفجرات أنه يكاد يكون مستحياًل 
احلريق،  نتيجة  النيرتات  كمية  كامل  انفجار 
مرجحني انفجار جزء منها وتطاير اجلزء اآلخر. 
النيرتات  كمية  بقاء  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
يف املرفأ، من دون مراعاة شروط التخزين، 
ُيفقدها مع مرور الزمن )6 سنوات( جزءًا من 

قدرتها التفجريية.
بأعمال  املتعلق  فهو  الثالث  االحتمال  أما 
كان  وقد  احلّدادون.  بها  قام  اليت  التلحيم 
لالنفجار  إلجراء حماكاة  العدلي جيّهز  احملقق 
كانت  لليت  مشابهة  ظروف  خلق  بإعادة 
قائمة يف العنرب رقم 12 إلجراء عملية تلحيم 
ملعرفة إن كانت ستشتعل النار، ومل ُيعرف 
أّنه كان  ملاذا تأّخر احملقق العدلي فيها مع 
ُيفرتض أن حتصل منذ بداية التحقيق. وقد 
يسخر البعض من صدق هذه الفرضية على 
اعتبار أنها غري ممكنة وُتستخدم للتعمية على 
املسؤولون  يرتك  أن  نكتة  أّن  إال  احلقيقة، 
العامون  واملدراء  واألمنيون  العسكريون 
لسبع سنوات  بريوت  قلب  عبوة ضخمة يف 
من دون أن يتحركوا إلزالتها قد تكون أكثر 
أنها  لوال  أصاًل  للتصديق  قايلة  وغري  خيااًل 

حصلت يف لبنان فعاًل.
أكرب  أحد  يف  التحقيق  بدء  على  مّر  عاٌم 
وهو  العامل.  يف  النووية  غري  االنفجارات 
عاصمته  وَنَكب  لبنان  هّز  الذي  االنفجار 
ودّمر مرفأه. أمل يئن األوان أن ُيفِرج احملقق 
متى  وإىل  النيرتات؟  رواية  عن  العدلي 
ُيفرتض  الذي  الظين  القرار  انتظار  سيطول 
الضحايا  عائالت  كاملة؟  الوقائع  يسرد  أن 
لون على نزاهة  وقسٌم كبري من اللبنانيني ُيعوِّ
تساؤالت  هناك  لكّن  بيطار،  طارق  القاضي 
من  هواجس  وهناك  عنها.  اإلجابة  واجبه 
دها لكونها خلقت لدى قسم من  شأنه أن ُيبدِّ
اللبنانيني شّكًا يف حياديته ودفعت التهامه 
باالستنسابية مع أّن تارخيه ناصع. وهذا ما 

مل يفعله البيطار بعد.
بطيئة  العدالة كسلحفاة  إّن  قانونيون  يقول 
حتمًا  لكنها ستصل  الوصول،  تتأخر يف  قد 
العدالة  أّن  آخرون  يرى  بينما  النهاية،  يف 
املتأخرة عدالة منقوصة لكون تأخرها يتسبب 
قبل  إليه  وُيسيء  املتهم  تشويه مسعة  يف 
ظهور براءته. وعندها، حتى مع براءته سيكون 
حكم الرأي العام وصمة ستالحقه ولن يقتنع 

ُكُثر بالرباءة املتأخرة.
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ذلك  فإّن  الكاملة،  اجلرمية  حلبك  أيضًا  ذلك 
ينتفي مبجّرد قيام الشركة نفسها )سافارو( 
نفسه  املصدر  من  الكمية  أضعاف  بشحن 
موزامبيق.  الوجهة نفسها يف  إىل  )جورجيا( 
صورة  رسم  تسهم يف  قد  معلومات  وهذه 
بانتظار كلمة  تبقى غري كاملة  لكنها  أمشل، 

احملقق العدلي.
لكن احملقق جيب أن يقدم إجابة على السؤال 

األهم: من أشعل الشرارة األوىل؟
التقارير  لكن  أكثر.  واحتماالت  عدة  أجوبة 
التقنية، اللبنانية منها كما األجنبية، حسمت 
بالنفي أن يكون االنفجار نامجًا عن صاروخ أو 

عبوة ناسفة. ما حيصر االحتماالت بثالثة:
بوجود  عِلم  قد  ما  عميل  يكون  أن  األول 
كبري  دمار  ليحصل  النار  وأشعل  النيرتات 
يفوق نتائج حرب إسرائيلية. وهذا االحتمال 

ال يزال قائمًا.
الثاني، أن يكون هناك من كان يسرق من 
أعطى  القضاء  أّن  عرف  وعندما  العنرب،  هذا 
أبوابه، مع ما  اإلشارة بسد فجواته وإصالح 
يلي ذلك من إجراء إحصاء ملوجوداته، األمر 
الذي سيعين افتضاح السرقة وفتح حتقيق، 
قرر أن خُيفي فعلته باستغالل وجود احلدادين 
بأن يشعل النار من دون أن يكون على علم 

حبجم االنفجار الذي سيتسبب به.
اهلل  حزب  يّتهمون  الفرضية  هذه  أصحاب 
سرقة  يف  بالضلوع  السوري  النظام  أو 
اليت  التحقيقات  معظم  أّن  علمًا  النيرتات، 
أجرتها استخبارات اجليش واألمن العام وفرع 
بشأن  القاعدة  من  جهاديني  مع  املعلومات، 
مصادر النيرتات كانت ُتبنّي أنهم يشرتونها 
من سوريا على اعتبار أن هذه املادة متوافرة 
بكميات كبرية وسعرها زهيد لوجود مساحات 
زراعية شاسعة، ثم يعمدون إىل تركيز نسبة 
اآلزوت فيها. وقد تعزز احلديث عن فرضية 
مكتب  تقرير  مضمون  تسريب  بعد  السرقة 
التحقيقات الفيدرالي األمريكي )FBI( الذي 
حتدث عن انفجار 500 طن من النيرتات يف 
أصل  من   ،2020 آب   4 يوم  بريوت  مرفأ 
الباخرة  من  أفِرغت  إنها  قيل  طن   2700
ُكثر  وسارع   .12 رقم  العنرب  يف  روسوس 
إىل تبين حصول سرقة من النيرتات، مع أّن 
التقرير نفسه تضّمن احتمال أن يكون القسم 
الذي مل ينفجر، كان تالفًا أو قد تطاير إىل 
عرض البحر جراء االنفجار من دون أن ينفجر 
املتفجرات،  خرباء  فبحسب  واحدة.  ككتلة 
مادة  أي  من  طن   2700 تفجري  ضمان  فإن 
من  هائلة  شبكة  إقامة  إىل  حيتاج  متفجرة 
آالف  إىل  املتفجرة«، يصل طوهلا  »الفتائل 

رضوان مرتضى

تصوير مروان بو حيدر

املتفجرات إىل أّن احلريق الذي اشتعل تسبب 
يف االنفجار الكبري. وهذا يعين أّن مسؤولية 
املسؤولني،  رقاب  يف  معقود  قيٌد  اإلهمال 
اإلداريني والسياسيني، الذين تعاقبوا على 
إدارة املرفأ منذ عام 2013. ُيضاف إليهم، 
املسؤولون األمنيون يف اجليش الذي حُيّملهم 
قانون األسلحة والذخائر املسؤولية احلصرية 
للتعامل مع النيرتات. فاملسؤولية يف الدرجة 
قيادة  استهتار  إّن  إذ  عسكرية،  األوىل 
وختزينها  النيرتات  بإفراغ  تسبب  اجليش 
اخلاطئ. تأتي بعد اجليش مسؤولية القضاة 
بإفراغ مواد تدخل يف تصنيع  الذين مسحوا 
مع  للتخزين  صاحٍل  غري  عنرٍب  يف  املتفجرات 
قنبلة  البعض  بعضها  مع  أّلفت  أخرى  مواد 
االنفجارات  أكرب  من  بواحد  وتسبب  ضخمة، 

غري النووية يف تاريخ البشرية.

    بعد فشلها يف تخليص شحنتها، شحنت 
»سافارو« كمية من النيرتات من املصدر نفسه إىل 

موزامبيق
تبقى مرحلتان ُيفرتض أن يكون احملقق العدلي 
قد حصل على إجابات بشأنهما. األوىل كيف 
ُأفِرغت  وملاذا  لبنان؟  إىل  النيرتات  وصلت 
لُتخّزن يف املرفأ؟ هل بالصدفة أو كانت هناك 
تة؟ ويف هذا السياق، علمت »األخبار«  نوايا ُمبيَّ
أّن احملقق  التحقيق  على  مّطلعة  من مصادر 
الشأن.  إجابات يف هذا  توّصل إىل  العدلي 
قامت  اليت  »سافارو«  شركة  أن  تبنّي  فقد 
مّرات ختليصها  عدة  حاولت  النيرتات  بشراء 
من احلجز، مع أّن احلجز القضائي كان على 
على  حارسًا قضائيًا  عنّي  والقضاء  السفينة 
النيرتات. وقد كّلفت خمّلصًا وحماميًا ملتابعة 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلخراج النيرتات 
من املرفأ الستكمال طريقها إىل موزامبيق، 
لكنها مل تنجح. عندها عمدت إىل االستحصال 
على تقرير فين عن حال النيرتات، على اعتبار 
مل  إن  املادة،  هذه  بأن  يقولون  اخلرباء  أّن 
منها  قسمًا  فإّن  بشكل صحيح،  تكن خمّزنة 
قد يتعّرض للتلف خالل ستة أشهر. ومن بعد 
يأسها يف حترير النيرتات من مرفأ بريوت، 
كّلفت الشركة أحد الوسطاء بأن يتواصل مع 
الشركة املصّنعة يف جورجيا ليشرتي أكثر من 
عشرة آالف طن أخرى من نيرتات األمونيوم 
ُشِحنت إىل موزامبيق حيث تستخدمها الشركة 
يف أعمال التفجري يف املناجم. وهنا لو كان 
القصد أن تصل النيرتات إىل مرفأ بريوت، 
ملا كانت الشركة كّلفت معقّبًا وحماميًا إلعادة 
ختليصها إلخراجها من احلجز. وقد يقول قائل 
بأن ذلك قد يكون متويهًا. لكن، مع فرض 
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لبنان  السوري  اجليش  غادر  عندما 
عام 2005، مل يتأخر الناس يف إعادة 
متوضعهم بعد 15 سنة من االصطفاف 
القبائل  أن  صحيح  القهري«.  »نصف 
مقاعدها  ترتيب  يف  ماهرة  اللبنانية 
ضمن قاعة النظام نفسه، لكن التبديل 
حصل يف القاعة نفسها، إذ غادرها من 
نّصبتهم سوريا ممثلني عن املسيحيني 
خالل فرتة إدارتها امللف اللبناني بتوافق 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  كامل 
أسابيع  وخالل  وفرنسا.  والسعودية 
ممثلون  نفسها،  القاعة  دخل  قليلة، 
غالبية  تريده  ما  أقرب اىل حقيقة  هم 
مسيحية يف لبنان. لكن الفكرة الثابتة 
يف كل ما جرى، هي أن اجلميع عادوا 
نفسه.  النظام  قاعة  داخل  وانتظموا 
العب  هناك  كان  املرحلة،  هذه  ويف 
أساسي، قامت فكرته وفعاليته على ما 
هو نقيض هلذا النظام، هو حزب اهلل. 
لكن آليات عمله يف الداخل مل جتعله يف 
موقع الساعي اىل تغيري جذري للنظام. 
وكل ما فعله أنه كان مينح نفسه عذر 
الغياب عن القاعة إياها، القتناعه بعدم 
فعاليتها من جهة، ولعدم خشيته من 
الناظر  وجود  بسبب  فيها  املوجودين 
وقد  أما  القاعة.  باب  على  السوري 
تقرر تقاعد الناظر، واإلتيان ببديل منه 
من دون توافق جدي، اضطر حزب اهلل 
اىل احلضور الكثيف داخل القاعة، لكنه 
الناظر  هوية  على  اآلخرين  مع  اختلف 

اجلديد.
عمليًا، حتّقق تبّدل جّدي ال شكلّي يف 
صورة احملتلني ملقاعد النظام. خرجت 
قوى وجهات وشخصيات ودخل بدائل 
على  أيضًا  انعكس  أمر  وهو  منها. 
وكان  اخلارجية.  الباحة  يف  الوجود 
األبرز يف كل ما حصل، هو ما شهده 
التمثيل  ومستوى  نوعية  يف  الناس 
أساسية،  بصورة  املسيحيني  عند 
لكن  املسلمني،  عند  التحّول  وبعض 
متثيلهم.  وليس  خطابهم  ما خص  يف 
ألنه منذ عام 2005 اىل آخر انتخابات، 
طبيعة  يف  جوهري  تبدل  أي  يطرأ  مل 
التمثيل عند الشيعة والسنة والدروز، 
كما عند باقي األقليات. وبعدما استوى 
اجلميع على مقاعدهم احملدثة، أطلقت 
صافرة العمل من جديد. ويف غضون 
أشهر قليلة، قامت حتالفات جديدة بني 
إرباكًا  خلق  ما  القاعة،  يف  احلاضرين 
انتهت  وإشكاالت  لألصوات  وارتفاعًا 
اىل ما صرنا عليه يوم انتخاب العماد 

ميشال عون رئيسًا للجمهورية.
مراجعة  على  العمل  ضروريًا  سيظل 
وفهم حقيقة ما حصل. لكن االنفجارات 
دفعت  لبنان،  يف  لألزمات  املتتالية 
باجلميع اىل جدول أعمال ببنود جديدة. 
خروج  أن  يف  كان  التحول  أن  على 
سوريا من لبنان مل يكن خطوة من طرف 
واحد. مل خترج سوريا مببادرة منها وال 
بعده  له  سياق  ضمن  إمنا  بإرادتها. 
وقوته  عناصره  وله  اللبناني  الداخلي 
بعض  لكن  ودوليًا.  عربيًا  اخلارجية، 
يفرتض  كان  اخلارج،  وغالبية  الداخل 
ناصر  إبعاد  يعين  ال  خروج سوريا  أن 
يعين  بل  النواب،  جملس  عن  قنديل 
اللبنانية.  املعادلة  من  املقاومة  إخراج 
والعرض املستمر من يومها اىل اآلن، 
الداخل،  وبعض  اخلارج  بأن  يقول 
وحضور الطرفني غري عادي داخل قاعة 
النظام، يعرضان تسوية جديدة لتنظيم 
لكن  اللبنانية،  القبائل  بني  العالقة 
بشرط اعتبار حالة املقاومة أمرًا ال عالقة 
له بهذا البلد. وبالتالي، فإن القبائل 
وغريها،  والدرزية  والسنية  املسيحية 
القبيلة  ممثلي  على  تعرض  تزال  ال 

ابراهيم األمني
يشاؤون  من  خيتاروا  أن  الشيعية، 
ليمّثلهم داخل قاعة النظام، إمنا شرط 
إبعاد املقاومة. وطلب اإلبعاد ال يتعلق 
بل  نفسها،  القاعة  اىل  الدخول  بعدم 
أيضًا،  اخلارجية  الباحات  من  طردها 
واعتبارها ملحقًا باجليش السوري كان 
جيب أن ترحل معه... وبعد احملاوالت 
احلثيثة بني عاَمي 2003 و2006 )منذ 
رفيق  اغتيال  بعد  ما  إىل  العراق  غزو 
أن  اللبنانية  القبائل  وجدت  احلريري( 
هذا املطلب يتطّلب عالجًا ليس متوافرًا 
لديها، فأقّرت مبقرتح عربي ــــ أوروبي 
إسرائيل  تتوىّل  بأن  يقول  أمريكي  ــــ 
اآلتية:  القاعدة  وفق  املهمة  تنفيذ 
بقاء  ترفض  اللبنانية  القبائل  غالبية 
املقاومة، مع استعداد لتعديل التمثيل 
دولي  بغطاء  الشيعية،  القبيلة  داخل 
إنقاذي...  طابع  له  عسكري  لعمل 

فكانت حرب عام 2006.
نقاشات  اليوم  اىل  أذكر  أزال  ال 
قلب  يف  يومها  كان  من  مع  جرت 
وهي  آذار،   14 حلركة  املنّظم  العقل 
نقاشات ظلت تقوم على فرضية هؤالء 
سحق  النتائج:  حمسومة  احلرب  بأن 
خمتلف  متثيل  إنتاج  وإعادة  املقاومة، 

للقبيلة الشيعية.
حصل ما حصل، وفرط املشروع. لكن 
خسروا  أنهم  اىل  ينتبهوا  مل  الشبيبة 
ال  إسرائيل  فقط.  اجلولة  ال  احلرب، 
أنفاسها  تزال حتاسب نفسها وحتبس 
والغرب  املغامرة،  هذه  تذّكرت  كلما 
يطلب »إذنًا« لنشر قوات دولية على 
يف  لكن  لبنان.  يف  اجلنوبية  احلدود 
العملية  بأن  يعتقد  يزال  ال  َمن  لبنان 
فشلت نتيجة سوء يف التنظيم ونقص 
واإلسرائيلية.  األمريكية  املثابرة  يف 
متامًا كما هي روايتهم عن سوريا: لقد 
خذل اجملتمع الدولي الشعب السوري. 
وكأّن العامل مل يفعل كل ما يف وسعه 

لقلب املشهد هناك وفشل!
نفسها.  الدورة  أمام  اليوم  حنن  ها 
15 سنة بني عام 1975، تاريخ اندالع 
احلرب األهلية وعام 1990 تاريخ إقرار 
اتفاق الطائف؛ ثم 15 سنة ثانية حتت 
ـــ  ـــ السعوديـ  رمحة التفاهم األمريكيـ 
السوري ــــ األوروبي، انتهت يف عام 
وحرب  احلريري  رفيق  باغتيال   2005
نقف  سنة   15 وبعد  اجملنونة؛  متوز 
انفجار  اليوم، عند تاريخ جديد عنوانه 
4 آب... هي 45 سنة من عمر الصراع 
اللبنانية، لكن مع  اجلديد بني القبائل 
استعداد جلولة جديدة. وهذه املرة، مثة 
من يعود اىل دفاتره القدمية: اتركوني 

عيش حلالي!
آذار،   14 يف  كما  تشرين،   17 يف 
متظهرت شعارات كثرية حلراك شارك 
تغيري  اىل  يسعى  أنه  اعتقد  من  فيه 
النظام  من  التخلص  وإىل  شامل 
لكن  املدنية.  الدولة  وبناء  الطائفي 
17 تشرين انتهى اىل حشد اجلموع يف 
عنابرها القبائلية. تقّرر أن األمر يكون 
على شكل قّداس يقوده شريك فاعل 
املنظومة  وراعي  احلاكمة  للمنظومة 
والتجاري  املصريف  بشّقيها  املالية 
انتصف  بعدما  احلياد،  ثورة  وقائد 
»القوات  لفاشيي  بتمرين  النهار  ذلك 
أعظم.  هو  ملا  استعدادًا  اللبنانية« 
واملشكلة هنا أن ما حصل يف 4 آب مل 
حادثتني  بعيدًا عن  يكن، ولن يكون، 
أكثر خطورة. واحدة قامت بها عصابات 
القتل يف خلدة، وأخرى نّفذتها جمموعة 
جزء  واحلادثتان  شوّيا.  يف  املضّللني 
اللبنانية  القبائل  متارين  من  إضايف 
اليوم  أنه  يعتقدون  ملا  استعدادًا 
الكبري. ولألسف، مل يكن األمر، ال يف 

 قـبائل لـبنان والفاشـّية الـجديدة
خلدة وال يف شوّيا ليكون، لوال اضطرار 
وليد جنبالط اىل إظهار استعداده لدفع 
بعدما  بالدم،  ولو  للسعودية  الفواتري 
عند  مندوبه  فاعور،  أبو  وائل  ُقرِّع 
خالد  السعودية(  االستخبارات  )رئيس 
محيدان، مرارًا وتكرارًا لكون السعودية 
األفعال،  دون  األقوال  من  سئمت 
رفض  مبا  للقيام  هؤالء  تطوع  وبعدما 
سعد احلريري القيام به ضعفًا أو تعقاًل 

أو ألسباب أخرى...
قامتًا  ليس  اليوم،  لبنان  يف  املشهد 
ومن  السوداوية.  شديد  بل  وحسب، 
يعتقد بأن الفيلم اللبناني قابل إلعادة 
هو  سنة   45 قبل  حصل  كما  العرض 
قراءة  جييد  وال  للعقل،  فاقد  شخص 
ما هو ظاهر أمام عينيه. لكن احلقيقة 
األكثر إيالمًا هي أن بني قادة القبائل 
كل  حلرق  مستعد  هو  من  اللبنانية، 
من  اآلخرين  قبل  وناسه  بيته  شيء: 
أجل أن يبقى حيث يعتقد أنها حصته 
يف هذا النظام البائس. ومشكلة هؤالء 
أنهم يغامرون بكل شيء،  ليست يف 
كل  الدامية  الفاشية  إىل  ويشتاقون 
يزال  ال  من  يف  املشكلة  بل  حلظة، 
يف  اللبنانيني  مجع  ميكن  أنه  يفرتض 
طموحاته.  تربير  ألجل  واحدة  »لّفة« 
الكبري  السؤال  سيكون  املرة،  وهذه 
وبارك  شارك  من  كل  اىل  موّجهًا 
معتربًا  تشرين،   17 حراك  وناضل يف 
اىل  طريقه  أنها  حق،  غري  أو  حق  عن 
واحلديثة.  العادلة  املدنية  الدولة 
إحراج  بقصد  كيديًا  ليس  والسؤال 
من ال يقدر على فعل يتجاوز قدرته، 
هذه  يف  العقل  استخدام  بقصد  بل 
الصوت  يرفع  ال  من  بالذات:  اللحظة 
شويا  من  املنتشرين  الفاشيني  بوجه 
اىل خلدة اىل اجلميزة اىل أماكن أخرى 
جيري العمل على إعدادها، هو شريك 
كامل األوصاف يف اجلرمية الكربى اليت 

تنتظر بقايا هذا الكيان!
اعتماد مبدأ 6  أنه ميكن  ليس صحيحًا 
العشوائي  القتل  حاالت  مكرر يف  و6 
األهلية.  احلرب  إنتاج  اىل  والسعي 
كل  بوجه  هو  إحلاحًا،  األكثر  والسؤال 
املنظومة  هذه  خارج  نفسه  يعترب  من 
الفاشية ــــ الطائفية. إنه سؤال موّجه 
يشارك  من  إىل كل  والعنوان  باالسم 
هدفها  إن  دعاتها  يقول  معركة  يف 
الطريق اىل  أن  يرون  لكنهم  التغيري، 
هدفها  أهلية  حبرب  ميّر  التغيري  هذا 

تدمري املقاومة!
إنه سؤال مباشر، اىل علمانّيي ومدنّيي 
النقابية  االستحقاقات  يف  شارك  من 
األخرية، وإىل ناشطي ومناضلي احلزب 
الشيوعي والتنظيم الناصري ومواطنني 
كل  وإىل  دولة،  يف  ومواطنات 
النقابية  واألطر  األكادميية  اجملموعات 
الطائفي بكل  النظام  اخلارجة من قهر 
مآسيه. ومن يعترب نفسه غري معين أو 
غري مسؤول، عليه أن يتذّكر أن هذه 
القبائل أنهت السنوات الـ 15 األوىل 
من احلرب الدموية بتوافق على تقاسم 
القهر  كل  ومارست  الناس،  ثروات 
سنة   15 مدى  على  السرقة  وفنون 
أخرى، ثم عادت لتتقاسم ما بقي من 
الكعكة يف السنوات الـ 15 املاضية... 
وبعد كل ذلك، ها هي تعود اىل اللعبة 
األحب اىل قلبها، وإىل املهنة اليت مل 
حترتف غريها: اىل لعبة القتل اجملنون. 
يتذّكروا،  أن  املتضررين  هؤالء  وعلى 
من دون وجل أو خشية أو خوف، أنهم 
كانوا على الدوام ضحايا هذه اللعبة. 
شركاء  سيجعلهم  اليوم  صمتهم  لكّن 
آخر  اىل  يتحّولوا  أن  قبل  جرمية  يف 

ضحاياها أيضًا!
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ال تزال التشكيلة احلكومية اإليرانية غري 
واضحة، يف ظّل خالفات أفيد عنها بني 
حممد  األّول  ونائبه  رئيسي،  إبراهيم 
بالشؤون  ترتبط  حقائب  حول  خمرب، 
االقتصادية. وفيما من املنتظر أن ترى 
األيام  أو  الساعات  النور خالل  احلكومة 
داخلية  ملّفات  لُتواجه  املقبلة  القليلة 
ظّل  يف  خصوصًا  صعبة،  وخارجية 
العرقلة اليت تشهدها احملادثات النووية 
أن  إيرانيون  مراقبون  يرى  فيينا،  يف 
إىل  يسعون  واألوروبيني  األمريكيني 
على  إلجبارها  طهران،  ضّد  إمجاع  بناء 
تقديم تنازالت، والدخول يف مفاوضات 
ملّفات  بقية  إىل  النووي  امللّف  تتعّدى 

املنطقة
إبراهيم  توّلي  مّر على  أسبوع   | طهران 
ظّل  يف  إيران،  يف  الرئاسة  رئيسي 
من  مبجموعة  البالد  انشغال  استمرار 
التشكيلة  من  بدءًا  املعّقدة،  امللّفات 
غري  بالتفّشي  مرورًا  املرتقبة،  الوزارية 
وصواًل  »كورونا«،  لفريوس  املسبوق 
إىل تفاقم التوّتر اإلقليمي عقب اهلجوم 
إسرائيلية،  سفينة  استهدف  الذي 
وليس انتهاًء باملستقبل الغامض الذي 
االتفاق  إحياء  إعادة  مبحادثات  حييط 
ُيتوّقع  كان  وبينما  فيينا.  يف  النووي 
إىل  وزرائه  أمساء  رئيسي  يقّدم  أن 
بعد  أي  املاضي،  السبت  يوم  الربملان 
الدستورية،  اليمني  أدائه  على  يومني 
األسبوع.  هذا  إىل  خطوته  أرجأ  فقد 
والسبب وراء التأجيل، وفق ما أفادت 
وجود  يتمّثل يف  املعلومات،  بعض  به 
خالفات بني رئيسي ونائبه األّول حممد 
خمرب، الذي ُيعّد الشخصية احملورية يف 
احلقائب  ببعض  ربطًا  وذلك  احلكومة، 
ويف  االقتصادية.  باألمور  ُتعنى  اليت 
احلكومية  التشكيلة  ستحمله  ما  انتظار 
تسّلم  رئيسي  أن  يبقى  أمساء،  من 
اجلمهورية  فيه  متّر  وقت  يف  مهامه 
اإلسالمية بأسوأ الظروف، خصوصًا من 
حيث  »كورونا«،  جائحة  تفّشي  حيث 
وصلت أعداد املصابني يوميًا إىل أكثر 
من 40 ألفًا، فيما ختّطت أعداد الوفيات 
الـ500 شخص، يف أرقام غري مسبوقة 
هذه  وتأتي  الوباء.  تفّشي  بدء  منذ 
التطّورات فيما تسري عملية التلقيح ضّد 
»كورونا« ببطء يف إيران، إىل حّد أّنها 
املصابني  أعداد  خفض  يف  ُتسهم  مل 

إىل اآلن.

ضغوط النتزاع تنازالت
قضية  حَتّولت  َتقّدم،  ما  مع  بالتوازي 
اهلجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية 
يف حبر العرب، نهاية متوز املاضي، إىل 
واحد من التحّديات اليت تواجهها إيران 
يف جمال السياسة اخلارجية، يف مستهّل 
أمريكا  واّتهمت  رئيسي.  إدارة  عمل 
وبريطانيا وإسرائيل واالحتاد األوروبي، 
إيران، بتنفيذ اهلجوم، األمر الذي نفته 
طهران، مؤّكدة أّنه ُملّفٌق ضّدها. وجّدد 
وزير اخلارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، 
أّول من أمس، يف اجتماع جمللس األمن 
احلديث  البحري«،  »األمن  حول  الدولي 
سفينة  مهامجة  يف  إيران  ضلوع  عن 
»مرسر سرتيت«، متوّعدًا بأن »طهران 
هذا  ويف  العقاب«.  من  تفلت  لن 
يف  املراقبني  من  الكثري  يرى  اإلطار، 
إيران أن التوّترات األخرية يف املنطقة، 
مؤّشرًا  ُتعّد  السفن،  مهامجة  فيها  مبا 
إىل الطريق املسدود الذي وصلت إليه 
حمادثات إعادة إحياء االتفاق النووي يف 
فيينا، وتراجع اآلمال بتسوية اخلالفات 
املستقبل  يف  وواشنطن،  طهران  بني 
املنظور. ويقول مصدر دبلوماسي إيراني 
مّطلع، لـ«األخبار«، إن »التقديرات تشري 
إىل أن هدف أمريكا وبريطانيا وأوروبا، 

بعمل  القيام  ليس  احلالية،  الفرتة  يف 
عسكري ضّد إيران، بل متابعة بناء نوع 
من اإلمجاع الدولي ضّدها، إلرغامها على 
تقديم تنازالت يف احملادثات النووية«. 
اجلديد  »التطّور  أن  املصدر  ويضيف 
بايدن  جو   - أمريكا  أن  هو  طرأ  الذي 
كما  إيران،  ملواجهة  أوروبا  مع  احّتدت 
أن احلكومة احلالية يف إسرائيل تسعى 

ملواكبة هذا التحالف«.

أولويات مختلفة
تكثر التكّهنات داخل إيران وخارجها يف 
ملّف  مع  رئيسي  تعاطي  كيفية  شأن 
احملادثات النووية، على اعتبار أن الرجل 
الذي  األصولي«  »التّيار  على  حمسوب 
يعارض أّي تعامل مع الغرب. وعلى رغم 
أنه أعلن، يف كلمة ألقاها يف حفل أداء 
اليمني الدستورية، أنه يرّحب بأّي خّطة 
إيران،  عن  العقوبات  لرفع  دبلوماسية 
إاّل أن ذلك لن يكون كافيًا إلعادة إحياء 
مّثة  أن  إىل  بالنظر  بسرعة،  احملادثات 
ُعَقدًا مهّمة ال تزال تعرتض هذا املسار. 
جوالت  سّت  من  الواردة  األنباء  وتفيد 
األمريكي  الطرف  بأن  املفاوضات،  من 
ال يزال غري جاهز لرفع مجيع العقوبات 
اليت أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس 
دونالد ترامب من االتفاق النووي، بل 
هي بصدد الدْفع - من خالل اإلبقاء على 
جزٍء من العقوبات - حنو احلوار األمشل 
النووي،  االتفاق  نطاق  يتعّدى  الذي 
ليشمل القضايا الصاروخية واإلقليمية، 
يف  اخلوض  رفضها  إيران  تبدي  بينما 

غمار هكذا حوار.
يف هذا الوقت، نقلت وكالة »بلومبريغ« 
عن »مصادر مّطلعة على حمادثات فيينا«، 
قوهلا إن »املسؤولني األمريكيني، وعلى 
خلفية عدم التوّصل إىل اتفاق خالل عّدة 
أشهر من احملادثات يف فيينا، يقومون 
البديلة«.  خياراتهم  بدراسة  اآلن 
وأضافت املصادر أن »واشنطن، وعلى 
السريعة  بالعودة  مطالبتها  من  الرغم 
إىل االتفاق بوصفه مسارًا يفضي إىل 
اتفاق أطول أمدًا وأقوى، إاّل أنها ترغب 
البديلة  اخليارات  وتقييم  دراسة  يف 
األخرى، اليت تشمل اخّتاذ خطوات مؤّقتة 
مقابل  للعقوبات  حمدود  خفض  حنو 
نشاطات  معظم  بوقف  طهران  قيام 
أن  إىل  الوكالة  وأشارت  التخصيب«. 
»إيران متّكنت من إجياد السبل الكفيلة 
مبواجهة العقوبات األمريكية، وهذا األمر 
حيّد من تشّوقها إىل إعادة إحياء االتفاق 
صحيفة  كتبت  جهتها،  من  النووي«. 
تقّرر  »إن  أنه  جورنال«  »وول سرتيت 
لن  ذلك  فإن  اتفاق،  إىل  التوّصل 
فرتات  بعد  بل  السهولة،  بهذه  حيصل 

طويلة من األخذ والرّد«.
اجللّي  من  بات  ذلك،  كّل  ظّل  ويف 
خالل  من  تنوي،  رئيسي  إدارة  أن 
»االقتصاد  جمال  يف  ُخَطٍط  اعتماد 
من  املزيد  من  االستفادة  املقاوم«، 
الوضع  لتحسني  الداخلية  الطاقات 
إحباط  يتّم  لكي  للبالد،  االقتصادي 
إليه  يشري  ما  وفق  العقوبات،  مفعول 
أّن  يبدو  لذا،  احلكومة.  من  املقّربون 
كحّل  النووية  احملادثات  على  التعويل 
جدول  من  ُسِحب  قد  وأولوية،  رئيس 
أعمال احلكومة اإليرانية، وهو ما يشري 
إليه ترتيب مقاعد الضيوف األجانب يف 
الدستورية،  اليمني  رئيسي  أداء  حفل 
حيث تقّدمت مقاعد نائب األمني العام 
حلزب اهلل، الشيخ نعيم قاسم، ورئيس 
»محاس«،  حلركة  السياسي  املكتب 
إمساعيل هنية، واألمني العام لـ«اجلهاد 
مقعد  على  النخالة،  زياد  اإلسالمي«، 
يف  اخلارجية  السياسة  مسؤول  مساعد 

االحتاد األوروبي، إنريكي مورا.

إحياء االتفاق النووي مل َيُعد أولوية: 
واشنطن وطهران حنو خطط بديلة

محمد خواجوئي
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مــقاالت وتـحقيقات

ده األمني العام حلزب اهلل السيد حسن  ينسحب مبدأ التناسبّية الذي حدَّ
نصر اهلل، كعنوان حاكم على ردود املقاومة يف مواجهة أّي اعتداء 
جوي إسرائيلي على لبنان، على العالقة بني »األبعاد االسرتاتيجية 
الصاروخي، حبسب معّلقني  لرد حزب اهلل  اخلطرية على إسرائيل« 
اليت  العلنية  االنتقادات  مستوى  وبني  العدو،  كيان  خمتّصني يف 
فاجليش  االستخباري.  التقدير  وأجهزة  االحتالل  جيش  هلا  تعّرض 
وأجهزته مسؤولة عن »تضليل القيادة السياسية« باستبعادها اىل 
على  والصريح  واجلدي  »التناسيب«  اهلل  حزب  رد  االطمئنان،  حد 
الغارة اليت نّفذها سالح اجلو على منطقة مفتوحة يف جنوب لبنان فجر 
اخلميس املاضي. وكانت تلك األجهزة تبين تقديرها على الظروف 

الداخلية اليت يشهدها لبنان.
الذكرى  مها السيد نصر اهلل، مبناسبة  وأظهرت الشروحات اليت قدَّ
االعتداء  ورسائل  خماطر  حول   ،2006 عام  حرب  النتصار  السنوية 
اإلسرائيلي وخلفيات وأهداف قرار حزب اهلل بالرد وطبيعته وحجمه 
وتوقيته وأسلوبه، حجم الفروق بني عمق الفهم الذي تتمتع به قيادة 
حزب اهلل لواقع كيان العدو، وخلفيات خياراته ورهاناته وتقديراته، 
وبني اخللل الذي تعانيه القيادتان السياسية والعسكرية اإلسرائيلية 
الداخلية  الضغوط  املقاومة يف ذروة  ولبيئة  اهلل  يف فهمها حلزب 

واخلارجية اليت يتعرضون هلا.
أخرى  مرة  دان  سِّ تجُ كونهما  يف  تكمنان  اخللل  هذا  وخطورة  أهمية 
سن كثريًا وصف الوقائع، انطالقًا من حجم  حقيقة أن العدو قد يجُ
املعلومات الكبرية اليت مل يعد هناك مشكلة يف توفريها، يف ضوء 
نه من الوقوع  صِّ تطور وسائل االتصال والتواصل. لكن ذلك ال يجُ
ّذر منه كبار اخلرباء يف عامل االستخبارات إزاء خطورة  يف الفخ الذي يجُ
وضرورة عدم »إسقاط مفاهيمنا على مفاهيم الطرف املقابل«، ألنها 
قد توّرط يف خيارات تستند اىل تقديرات خاطئة ويرتتب عليها نتائج 

مغايرة بالتمام ملا كان يتم السعي إليه.
االسرتاتيجية  الرؤية  كانت  السابقة،  احملطات  من  الكثري  يف  كما 
املقاومة  إجنازات  يف  أيضًا  رئيسيًا  عاماًل  اهلل  حزب  يتبناها  اليت 
وانتصاراتها. وهذه املرة كانت هذه اإلجنازات عاماًل إضافيًا أيضًا 
يف منشأ االنتقادات اليت تعّرضت هلا أجهزة التقدير االستخباري يف 
كيان العدو، وحتديدًا يف ما يتعلق باملفهوم الذي استند إليه قرار 
االعتداء اإلسرائيلي )فجر اخلميس( الذي أسهب مساحة األمني العام 
واقع ومستقبل  على  أبعاده وخماطره  اهلل يف كشف وشرح  حلزب 

الوضع يف لبنان.
من  )اجلمعة  الصاروخي  اهلل  حزب  لرد  والفورية  املباشرة  النتيجة 
االسبوع املاضي(، أنه منع العدو من حتقيق هدفه يف فك القيد الذي 
فرضته املقاومة على خيارات العدو العدوانية إزاء لبنان واملقاومة 
منذ حرب عام 2006. هذا اهلدف كان وال يزال مطلبًا ملّحًا لقيادة 
العدو. لكن، مع ذلك، مل ترؤ طوال السنوات املاضية على املبادرة 
اىل خطوات عملياتية لتحقيقه، رغم كل التطورات اليت شهدها لبنان 
االعتداء احملدود يف شباط 2014، يف منطقة  باستثناء  واملنطقة، 
ملتبسة بني لبنان وسوريا، وأحبطها حزب اهلل يف حينه بالرد يف 
كل  إدراك  اىل  والرتدد  االمتناع  هذا  ويعود  شبعا.  مزارع  منطقة 
املسؤولني والقادة الذين توالوا على مناصبهم يف تل أبيب أن أي 
مغامرة يف هذا االتاه كانت ستؤدي اىل رد مضاّد من قبل حزب 

اهلل قد يتدحرج اىل مواجهة أوسع وأشد خطورة.
تكمن  ال  األخرية،  العدو  بها حماولة  اتسمت  اليت  امليزة  ذلك،  مع 
كونها صرية  أيضًا يف  وإمنا  العملياتية،  املبادرة  أصل  فقط يف 
ومباشرة، وعرب سالح الطريان، ويف عمق اجلنوب اللبناني. واخلطورة 
األشد يف هذه احملاولة تكمن يف كون أحد أبعادها، أيضًا، اختبار 
بالنار ملفاعيل جمموعة من العوامل املؤثرة يف حسابات قيادة حزب 
اللبناني على  الداخل  بدءًا من حماولة اكتشاف تأثري تطورات  اهلل، 
خيارات احلزب وتقديراته يف مواجهة إسرائيل، اىل مفاعيل رسائل 
التهويل اليت تواىل عليها قادة العدو يف كل مناسبة، والكتشاف 
أثر الرفع املتواصل ملستوى جهوزية جيش العدو، طوال السنوات 
املاضية وما إن كانت ستؤدي اىل ردع حزب اهلل أمام خيارين: إما 
التسليم بهذا املستوى اجلديد من االعتداءات أو الذهاب حنو مواجهة 
عسكرية واسعة ال يريدها يف ظل االنهيار املالي واالقتصادي الذي 

يشهده لبنان.

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أصبحت أكثر إدراكًا، ومن موقع التجربة، 
بأن خياراتها يف مواجهة حزب اهلل ولبنان محدودة وضيقة ومكلفة

س العدو  ويف ضوء نتائج هذا االختبار، كان من الطبيعي أن يؤسِّ
لبنان  ليطال  اجلنوب  امليداني يف  املشهد  يتجاوز  عملّياتي  ملساٍر 
بأكمله. ويتسع نطاق تداعياته اىل أكثر من ساحة وعنوان مبا يف ذلك 
الوضع الداخلي يف لبنان. وأي حماولة الحقة الحتواء هذه التداعيات 
واحلد منها ستكون أكثر صعوبة وكلفة، وخاصة أن جناح العدو يف 
خطته، كانت ستؤدي اىل تغذية أوهام املرتبصني باملقاومة، وتبّث 
لبنان يف  معهم  وتورط  توّرطهم  أوهامًا،  ــــ  تقديراٍت  وعيهم  يف 
ما هو أخطر من ذلك بكثري. وال يوجد يف هذا التقدير أي مبالغة، 
أحيانًا  يتمسك  األقل،  على  هؤالء  بعض  أن  عليه  األقوى  واملؤشر 
حبدث أو موقف هنا وهناك، ويبين عليه تقديراته وخياراته، قبل أن 

يكتشف الحقًا أنها كانت مبالغة أو من أنواع التفكري الرغبوي.

ِبط خيارات العدّو: االنهيار اللبناني استدرج العدوان  رّد حزب اهلل يحُ
عـلي حــيدر

ليس بعيدًا عن هذا السياق، حققت املقاومة أيضًا إجنازًا يف معركة 
الوعي يتصل بفلسفة وجودها ودورها، ويف تأكيد حاجة لبنان اىل 
استمرار تعاظم قدراتها يف مواجهة تعاظم قدرات العدو وجهوزيته 
املتواصلة لشن االعتداءات. فقد أسقطت املقاومة برّدها املدوي يف 
أبعاده ورسائله، الرهان على حماولة اإلياء بأنها مل تعد قادرة على 
االستمرار يف الدفاع عن لبنان ومحايته. ولو امتنعت املقاومة عن 
الرد اجلدي والفعال، كان سيتم توظيف ذلك يف احلرب اليت تشنها 
بيئتها،  وعي  على  للمقاومة  املعادية  واخلارجية  الداخلية  األجهزة 
وحماولة نشر مفاهيم من قبيل أن املقاومة أصبحت أكثر كلفة ومن 
دون جدوى. لكن النتيجة اليت تبلورت بعد رد حزب اهلل، أكدت مرة 
أخرى حاجة لبنان اىل املقاومة اليت توفر له األمن يف مواجهة التهديد 

اإلسرائيلي.
السيناريوات،  كل  يف  املقاومة،  أن  اىل  اإلشارة  تدر  ذلك،  مع 
النوع  ما حّققته وستحققه، ستبقى تتعرض هلذا  ويف مواجهة كل 
من احلروب اليت حتاول توهني اإلجنازات اليت حتققها، والتشكيك 
خبلفياتها وخياراتها. والالفت أن بعض خرباء العدو، أكثر موضوعية 
من بعض الداخل. تّلى ذلك يف مقاربة الباحث يف مركز هرتسيليا 
املتعدد اجملاالت، ويف منتدى الفكر اإلقليمي، أوري غولربغ، الذي 
حزب  »ماهية  بعنوان  أحرونوت«،  »يديعوت  موقع  مقالة يف  كتب 
اللبنانية  تناول فيها هويته  باحلسبان«  نأخذها  أن  اليت نسينا  اهلل 
اليت متلي عليه مواقفه وخياراته، يف سياق الرد على القراءات اليت 

حاولت الربط بني قراره بالرد وبني التطورات اإلقليمية.
يف مقابل كّل ما تقدم، كان رّد حزب اهلل صريًا ومباشرًا، وبشكل 
غري مسبوق منذ 15 عامًا. لكن خصوصية البعد االسرتاتيجي هلذا الرد 
ال تكمن فقط يف كونه مقابل اعتداء إسرائيلي سابق، بل يف رسائله 
املستقبلية، اليت أوضحها األمني العام حلزب اهلل عندما تعهد بشكل 
صريح وواضح بالرد التناسيب واملناسب، على أي اعتداء جوي يف 
أي بقعة من لبنان. ويف هذه النقطة بالذات، تكمن خطورة وأهمية 
تبديد رد حزب اهلل للتقديرات والرهانات اليت ثبت أنها حمفورة يف 
وعي القيادتني السياسية والعسكرية يف تل أبيب، جلهة أن تسارع 
االنهيار الداخلي يف لبنان يشكل قيدًا على حزب اهلل يف الرد على 
أمام  مستباحًا  تعله  لبنان  جديدة يف  ملعادلة  تأسيس  حماولة  أي 

االعتداءات اإلسرائيلية.
ال يقتصر الربط بني الوضع الداخلي اللبناني وجرأة العدو على خياره 
العدواني، على تقدير ظروف االعتداء وسياقاته وطبيعته وتوقيته 
وأسلوبه... بل هو أيضًا مما كشفه العديد من التقارير اإلسرائيلية، 
حيث أظهرت بالدقة حجم اهلّوة اليت تفصلها عن فهم واقع حزب اهلل، 
وخاصة بعدما كشفت صحيفة »معاريف«، وغريها من وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية، عن أن »ردَّ حزب اهلل فاجأ األجهزة األمنية كثريًا«، يف 
اىل مستوى  ترقى  كانت  احلزب  رد  استبعاد  درجة  أن  اىل  إشارة 
الطمأنينة، انطالقًا من املعلومات املتوفرة لديهم عن جمريات الوضع 
الداخلي يف لبنان. ونتيجة خطورة هذا اخللل وما قد يرتتب عليه يف 
»فحص معّمق لطريقة حتليل  الصحيفة اىل  أيضًا، دعت  املستقبل 
املعلومات االستخبارية، وفحص إن كانت هناك غطرسة مفرطة يف 
تقدير أن حزب اهلل لن يرّد«. هذا مع اإلشارة اىل أن املفاجأة مل 
تقتصر على أصل قرار الرد، وإمنا مشل أيضًا حجمه، وينسحب أيضًا 
بيان رمسي وتصويره ونشره يف  عنه يف  اإلعالن  بالضرورة على 

وسائل اإلعالم.
تؤشر هذه اجلولة، وما ختّللها من تقديرات خاطئة استند إليها العدو، 
اىل حقيقة تنطوي على خماطر كبرية جدًا على الواقع اللبناني. وهي 
أن احلملة السياسية واإلعالمية الداخلية يف لبنان، والضغوط اليت 
يشهدها على املستويات االقتصادية واملالية، شكلت عامل استدراج 
للعدو للتورط يف خيارات عدوانية. وإن كان رد حزب اهلل السريع 
العام،  أمينه  أطلقها  اليت  واملواقف  بالرسائل  واملقرون  والصريح 
أوقف يف هذه املرحلة هذا التدحرج الذي كان سيورط لبنان وكيان 

العدو يف مواجهة عسكرية واسعة.
مع ذلك، وبالرغم من اكتشاف رئيس وزراء العدو نفتالي بينت، 
يف  مبالغتهم  واالستخباري،  السياسي  التقدير  أجهزة  من  وغريه 
ما  وتناوهلا يف  عاد  أنه  إال  الداخلي،  الوضع  مفاعيل  على  الرهان 
يشبه التحية والثناء على األصوات اليت تهاجم حزب اهلل يف الداخل 
اللبناني. إذ اعترب خالل جلسة احلكومة اإلسرائيلية، أمس، أن »هناك 
صحوة مهمة جدًا يف اجلانب اللبناني، يعرب عنها الكثري من املواطنني 
ضد حزب اهلل والتدخل اإليراني يف البالد«. وتناغم بينت مع بعض 
األصوات اللبنانية، بقوله إنه »يف ظل األزمة االقتصادية والسياسية 
اللبناني  الشعب  لتوريط  إيران وحزب اهلل  تتجه  لبنان،  احلادة يف 
باجلبهة مع إسرائيل«، متجاهاًل حقيقة أن عملية املقاومة أتت ردًا 

على اعتداء جوي يف عمق اجلنوب اللبناني.
من جهة أخرى، تدر اإلشارة اىل أن بينت فشل يف ما كان يراهن 
عليه بأن يثبت أهلّيته لقيادة إسرائيل يف مواجهة محالت التشكيك 
كان  إذ  نتنياهو.  بنيامني  غرميه  قبل سلفه/  من  هلا  يتعرض  اليت 
يأمل بأن ينجح يف خيار عدواني مل جيرؤ نتنياهو على اإلقدام عليه، 
ه اإلقداَم عليها. مع ذلك، فقد ثبت  والتأسيس ملعادلة تَهّيب سلفجُ
الذي كان يوّجه االنتقادات لسلفه  الوزراء اجلديد، بينت،  لرئيس 
عندما يصبح يف  أنه  ولبنان،  اهلل  حزب  مواجهة  إزاء سياساته يف 
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عندما  يراها  كان  عما  خمتلف  بشكل  األشياء  سريى  القرار  موقع 
كان يف موقع املعارضة ويف موقع املزايد على سياسات نتنياهو 

وقراراته.
يف كل األحوال، املؤكد أن هذه اجلولة ستخضع للكثري من البحث 
أجل  من  العدو،  كيان  يف  والقرار  التقدير  جهات  لدى  والدراسة 
اليت  املفاهيم  يف  الكامن  اخللل  إصالح  وحماولة  العرب  استخالص 
ن الذي أصبح  ينظرون من خالهلا اىل املقاومة ولبنان. والقْدر املتيقَّ
واضحًا لدى قيادة العدو، أن من اخلطأ الرهان على تطورات الوضع 
الداخلي يف لبنان لشن املزيد من االعتداءات على املقاومة وعلى 
لبنان من دون أن يتلّقوا ردودًا تناسبية. وأن احلكومة اإلسرائيلية 
اجلديدة أصبحت أكثر إدراكًا، ومن موقع التجربة، بأن خياراتها يف 

مواجهة حزب اهلل ولبنان حمدودة وضيقة ومكلفة.

كومة  ستوى تشكيل حجُ بغّض النظر عن أسباب إستمرار التعّثر على مجُ
كّلف  املجُ كومة  احلجُ رئيس  أّن فشل  من  تزايد  مجُ وجد ختّوف  يجُ جديدة، 
الفريق  رضي  تجُ كومّية  حجُ صيغة  إىل  التوّصل  يف  ميقاتي  جنيب 
اإلعتذار  إىل  يدفعه  قد  قبلة،  املجُ القليلة  األسابيع  يف  الرئاسي، 
هذا صحيح،  فهل  سلبّية.  إتاهات  األمور يف  وعندها ستتسارع 
يف  وما هي التوّقعات بالنسبة إىل مرحلة ما بعد إعتذار ميقاتي – 

صوهلا؟! حال حجُ
حّل  كّلف يف  املجُ كومة  احلجُ رئيس  أّن فشل  تعترب  ّللني  احملجُ من  قّلة 
شّكل نهاية العامل،  كومة العالقة منذ أشهر طويلة، لن يجُ عضلة احلجُ مجُ
شاورات نيابّية جديدة لتكليف شخصّية سّنية أخرى،  حيث ستجري مجُ
من  واسعة  أغلبّية  لكن  ّدًدا!  جمجُ التأليف  شاورات  مجُ بعدها  لتنطلق 
شارك هذه األقلّية تفاؤهلا، وتعترب أّن من شأن الفشل  ّللني ال تجُ احملجُ
ربى، وقد يفتح الباب واسًعا  هذه املّرة أن يتسّبب بأزمات داخلّية كجُ
صول الكثري من األمور اليت مل تكن يف احلسبان، أبرزها على  أمام حجُ

سبيل املثال ال احلصر:
قدان العملة الوطنّية  أّواًل: إرتفاع كبري لقيمة سعر صرف الدوالر، وفجُ
املزيد من قيمتها، وبالتالي تفّلت األسعار كلًيا من أّي ضوابط، 
ما يعين إشتداد األزمة احلياتّية واملعيشّية بشكل قد ال يعود من 
مود شرائح واسعة من الشعب اللبناني ألّي فرتة  مكن معه صجُ املجُ
إضافّية. وهذا األمر قد يقود إىل فوضى إجتماعّية خطرية، ورمبا 

إىل شغب يف الشوارع.
ارسة عدد كبري من الشخصّيات السنّية السياسّية والدينّية  ثانًيا: ممجُ
كومة،  هّمة تشكيل احلجُ محالت واسعة ملنع تكليف أّي شخصّية سنّية،مبجُ
القصر  يف  جديدة  إستشارات  أّي  قاطعة  مجُ على  احلّث  عرب  وذلك 
الطائفّية واملذهبّية،  اللعب على ورقة امليثاقّية  مهوري، وعرب  اجلجُ
وكذلك عرب الضغط سياسًيا وإعالمًيا وحتى شعبًيا على أّي شخصّية 

فّكر بتوّلي هذه املهّمة. ّنية قد تجُ سجُ
ثالًثا: حتّول الصراع السياسي الداخلي احلالي، والذي له إمتدادات 
إقليمّية بطبيعة احلال، إىل صراع طائفي وإىل إنقسام خطري، مع 
ستورّية لكّل من  اولة أكثر من جهة اللعب بورقة الصالحّيات الدجُ حمجُ
صواًل إىل اللعب بورقة  كّلف، وجُ كومة املجُ رئيس اجلمهورّية ورئيس احلجُ

لطة. السيّن على السجُ فوذ املسيحي –  صراع النجُ
كومّية  احلجُ لألزمة  حّل  إجياد  بضرورة  تعّددة  مجُ أصوات  خروج  رابًعا: 
الثغرات  طالبة بسّد  امَلوروث، واملجُ الفاشل  النظام  عرب حبث واقع 
طالبة  واملجُ هل،  املجُ شكلة  مجُ عاجلة  ومبجُ الطائف«،  »إتفاق  الواردة يف 
مبؤمتر  طالبة  املجُ حنو  األمور  تتجه  وقد  إخل.  الصالحّيات،  بتوضيح 

حواري، ورمّبا حّتى مبؤمتر تأسيسي...
طالبة من قبل بعض القوى السياسّية بضرورة  خامًسا: إشتداد املجُ
إجرائها يف  على  والعمل  النيابّية،  لإلنتخابات  سريع  موعد  حتديد 
لطتني  السجُ إنتاج  إلعادة  تاح  مجُ وحيد  كمخرج  كنة،  ممجُ فرصة  أقرب 

لول األخرى. التشريعّية والتنفيذّية، يف ظّل إنسداد أفق احلجُ
لطة  سادًسا: إزدياد الضغط اخلارجي على شخصّيات عّدة يف السجُ
قوبات على شخصّيات  وخارجها، من خالل رفع لوائح جديدة من العجُ
والتلويح  والقوى،  األحزاب  من  واسعة  مروحة  إىل  تنتمي  لبنانّية 
األمور  حسم  يتم  مل  ما  َموعودة،  مالّية  ساعدات  مجُ تسديد  بعدم 

كومًيا. حجُ
سابًعا: دفع التعّثر يف إجياد إمجاع حول تسوية بديلة للتعّثر القائم 
كم طويلة األمد. ورمّبا  كومة، بلبنان إىل أزمة حجُ على خّط تشكيل احلجُ
قبل،  املجُ العام  ربيع  النيابّية يف  اإلنتخابات  من  كّل  صبح مصري  يجُ
هّدًدا جدًيا بالتأجيل، إىل حني  والرئاسّية يف خريف العام عينه، مجُ

نّية النظام ككّل! عقد املؤمتر التأسيسي، وإعادة هيكلة بجُ
الصة، صحيح أّن اللبنانّيني إعتادوا العيش يف قلب األزمات،  يف اخلجُ
تلف،  واإلنتقال من أزمة حادة إىل أخرى، لكن هذه املّرة الوضع خمجُ
درة للكثريين على  ألّن األزمة اليت يعيشونها حالًيا خانقة جًدا، وال قجُ
حتّمل أّي أزمة إضافّية مهما كانت صغرية أو حَمدودة، فكيف احلال 

إذا كانت أزمة نظام!

هذا ما سيحدث يف حال إعتذر ميقاتي
ناجي س. البستاني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري
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مــقاالت وتـحقيقات

من دون العودة إىل تاريخ لبنان القديم واحلديث، 
وخصوصًا بعد أحداث ما بعد االستقالل، يكفي 
احلرب  من  اعتبارًا  البلد  هذا  عاشه  مبا  التذكري 
وملاذا  بدأت  كيف  اجلميع  يعرف  اليت  األهلية 
أطماع  أيضًا  اجلميع  ويعرف  انتهت،  وكيف 
العربية«،  الدولة  »قيام  قبل  حتى  الصهاينة، 
ما يفّسر كّل  أرضًا وحبرًا ومياهًا، وهو  بلبنان 
التدخالت اإلسرائيلية الالحقة بأشكاهلا املختلفة، 
كما يفّسر تآمر األنظمة العربية والدولية املتحالفة 
مع »تل أبيب« ضد هذا البلد الذي كان، وما 
زال، حمط أنظار اجلميع، بسبب مقاومته االحتالل 
الداخلية والعربية  وبسبب اخليانة بكّل أشكاهلا 

واإلقليمية!
يريد اجلميع أن ينتقموا من هذا البلد وشعبه، ألنه 
واملتآمرين  والعمالء  لألعداء  االستسالم  رفض 
ذين مل يستطيعوا حتقيق أهدافهم، ليس يف  الَّ
احلرب األهلية فحسب، بل خالل الغزو واالحتالل 
متوز   حرب  يف  ثم  أيضًا،  للجنوب  اإلسرائيلي 
فيه،  مبن  لبنان  تدمري  على  فاّتفقوا   ،2006
انتقامًا لصمود املقاومة، كما أقسموا على تدمري 
سوريا ألنها وقفت إىل جانب املقاومة ولبنان.

لبنان  يعيشها  اليت  األحداث  كّل  سّر  هو  هذا 
جملس  قرار  من  اعتبارًا  ولنقل  وسابقًا،  اآلن 
األمن الدولي رقم 1559 بتاريخ 2 أيلول 2004، 
إذ أكد ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان وحلِّ 
امليليشيات اللبنانية، اليت كانوا يقصدون بها 
»حزب اهلل«، ونزع سالحها، وبالتالي انسحاب 
القوات السورية، وهو ما وافق عليه الرئيس 
بشار األسد يف نيسان 2005 بعد املؤامرة الكربى، 
أال وهي اغتيال رفيق احلريري، وما تالها من 
مؤامرة أكرب، وهي احلملة اليت استهدفت سوريا 
سياسيًا وإعالميًا، من دون أن يتذكر أحد أن 
كل الرؤساء األمريكيني الذين التقوا الرئيس 
عليه  يشرتطون  وكانوا  األسد  حافظ  الراحل 
التخلي عن دعم املقاومة والقضية الفلسطينية 
مقابل إعطائه كل ما يشاء عربيًا ودوليًا، وهو 

ما رفضته دمشق دائمًا.
وجاءت حرب متوز لتؤّكد من جديد عزم األعداء 
وإصرارهم على االنتقام من لبنان وسوريا، إذ 
أن  احلرب  هذه  خالل  من  أبيب«  »تل  أرادت 
تنتقم هلزميتها وانسحابها من اجلنوب اللبناني، 
وقبل ذلك لضحايا التفجريات اليت استهدفت 
يف تشرين الثاني 1982 مقر قيادة »اجليش« 
»الشاباك«  ومقر  صور،  يف  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلي قرب املدينة، واليت أدت إىل مقتل 

131 إسرائيليًا. 
واشنطن  اهتمام  أيضًا  ذلك  كل  ويفسر 
لبنان احلالية«،  »أزمة  وباريس معًا مبا يسمى 
من  املباشرة،  وغري  املباشرة  التدخالت  وعرب 
خالل حلفائهما يف الداخل أو يف املنطقة، إذ 
مل تنسيا معًا ضحايا اهلجمات اليت تعرَّضت هلا 
يف  بريوت  يف  والفرنسية  األمريكية  الثكنات 
إىل  وأدت   ،1983 األول/أكتوبر  تشرين   23
من  و58  األمريكيني  العساكر  من   241 مقتل 

الفرنسيني. 
البعض يف هذه  احلاالت، قد يرى  ويف مجيع 
الذكريات أحداثًا طوى التاريخ صفحاته عليها، 
ولكن التاريخ علمنا أيضًا أن الدول اإلمربيالية 
ال تنسى كّل من انتصر عليها وأهانها بشكل 
من األشكال، كما ال تنسى كل من خدمها ما 
اختلفت  مهما  اخلدمة،  هذه  يف  مستمرًا  دام 
أشكال اخلدمة املباشرة وغري املباشرة، كما هو 
فئاته  بكل  وقد صمد شعبه  لبنان.  احلال يف 
أمام أعتى أنواع التآمر واخليانة داخليًا وإقليميًا 
ودوليًا، وأثبت أنه صاحب املعجزات يف الصرب 

واالنتصار. 
تآمر  سيستمر  متى  إىل  السؤال:  ويبقى 
املتآمرين اللبنانيني ضد شعبهم، وهم يعرفون 
أن أسيادهم ال يكّنون إال مشاعر احلقد والعداء 
ترفض  اليت  املنطقة  شعوب  وكل  للبنان 
ولبنان  أثبتوه يف سوريا  ما  وهو  االستسالم، 

واليمن والعراق ودول أخرى يف املنطقة؟
ليس للجميع إال هدف واحد، هو التخلص من 
سالح املقاومة وغطائها السياسي »حزب اهلل«؛ 
لـ«إسرائيل«،  الوحيد  احلقيقي  الذعر  مصدر 

أزمة لبنان.. من هم أعداء الوطن والّشعب؟
حسني محلي

يف  دائمًا  ترى  وهي  قياداتها،  وباعرتاف 
األنظمة العربية واإلقليمية مالذها الوحيد، ألنها 
للتآمر  دائمًا  وستساعدها  وتساعدها  ساعدتها 

على دول املنطقة وشعوبها برمتها.
ويفّسر ذلك كّل التطورات األخرية اليت يعيشها 
لبنان بكّل فئات شعبه، الذي يريد له املتآمرون 
أن يكون ضحية خياناتهم، بعد أن أثبتوا مجيعًا 
انتماءاتهم  كانت  أيًا  أحدًا،  يرمحوا  لن  أّنهم 
الدينية والطائفية والقومية. وإال، ملاذا ال يريد 
أن  للبنان  والشعب  الوطن  أعداء  من  البعض 
يستورد املازوت والبنزين من إيران اليت أعلنت 
استعدادها لتقديم هذه املساعدة من دون أي 
مع  االتفاق  التأخري يف  ثم ملاذا هذا  شروط؟ 

العراق يف هذا اجملال؟
اخلليج  أنظمة  تفكر  ال  ملاذا  األهم:  والسؤال 
اللبناني  الشعب  احتياجات  تغطية  املتآمرة يف 
ولو  النفطية،  املشتقات  هذه  من  »الشقيق« 
التعاون  يف  تفكر  أن  من  بداًل  واحدة،  ملرة 
احتياجاتها  معظم  تغطي  اليت  »إسرائيل«  مع 
وكردستان  أذربيجان  من  املشتقات  هذه  من 
من  ثم  ومن  الرتكية؟  املوانئ  وعرب  العراق، 
يؤّخر التحقيق يف حادث انفجار املرفأ، وبالتالي 
قصص الفساد اخلطرية اليت طالت معظم رجال 
املواطن  يعرفهم  الذين  والسياسة،  املال 
َ ال تفكر  اللبناني باألمساء واأللقاب؟ وملاذا؟ وملمِ
تركيا بدورها يف تسخري بواخرها ذات املولدات 
لتغطية  فساد  بقضايا  املتورطة  الكهربائية 
احتياجات لبنان من الكهرباء جمانًا، وهي اليت 
يف  املسّلحة  الفصائل  احتياجات  مجيع  تغطي 

سوريا وليبيا؟
كما أّنها تقوم مبا تقوم به يف هذين البلدين، بعد 
أن أقامت قواعد عسكرية يف العراق والصومال، 
وهي تتدخل يف كل بلد عربي بشكل أو بآخر، 
العربي«.  بـ«الربيع  يسمى  ما  بعد  وخصوصًا 
وكان هذا الربيع كافيًا لوضع تركيا يف خندق 
العداء لسوريا ومن معها، إذ دخلت أنقرة بعد 
ذلك التاريخ يف حوارات وحتالفات سريعة مع كل 
األطراف اللبنانيني )زارت أنقرة أكثر من مرة( 
الرغم  على  وسوريا،  »حزب اهلل«  لـ  املعادين 
من زيارة رئيس الوزراء إردوغان الشهرية إىل 
بريوت يف 24 تشرين الثاني 2010، إذ أعلن 
آنذاك »استعداد بالده لالنضمام إىل املساعي 
السورية السعودية من أجل إنهاء اخلالف حول 

احملكمة الدولية«.
إسرائيل  على  انتصر  لبنان  »إنَّ  قال  وقد 
العام 2006،  يف احلرب اليت شّنتها عليه يف 
من  قادمة«،  حرب  أي  يف  عليها  وسينتصر 
دون أن ينسى آنذاك زيارة بلدة الكواشرة يف 
مدرسة  ويدّشن  ارتوازية،  آبارًا  ليفتتح  عكار، 
يقطنها  اليت  البلدة  هذه  يف  تركيا  أنشأتها 
مواطنون من أصول تركمانية، ويتكلمون اللغة 
»قومية«،  هتافات  أطلقوا  والذين  الرتكية، 
»أهاًل  بالرتكية:  عليها  كتبوا  الفتات  ورفعوا 
بأحفاد السلطان عبد احلميد«، الذي أصبح امسًا 
لفصيل تركماني مسّلح يقاتل اآلن يف سوريا، 
بلبنان  الرتكي  االهتمام  بداية  كان  ما  وهو 
الدور  ملوازنة  أنقرة  من  حماولة  يف  داخليًا، 
اإليراني/ السوري الذي حتول بعد ما يسمى بـ 
»الربيع العربي« إىل مصدر قلق جدي بالنسبة 
إىل تركيا وأنظمة اخلليج ومن معها يف املنطقة 
وخارجها، فكان لبنان منذ هذا »الربيع« هدفًا 
أطرافها  بكل  والعلنية  اخلفية  املؤامرات  لكل 
مئات  مبقتل  تبالمِ  مل  اليت  واخلارجية  الداخلية 
اآلالف من أبناء العراق وسوريا واليمن، واليت 

شرَّدت املاليني منهم.
ها ال تبالي مبا يعانيه الشعب اللبناني،  كما أنَّ
ولن تفعل، ألنها السبب يف هذه املعاناة بكل 
عندما  جدًا  سهلة  معاجلتها  وستكون  أشكاهلا، 
أغلى  وهو  للجميع،  لبنان  أّن  املتواطئون  يرى 
دائمًا  كان  كما  دوالراتهم،  حفنة  من  بكثري 
لبنان  عاشوا يف  الذين  الكنعانيني،  زمن  منذ 
من  جدًا  طويل  زمن  قبل  وفلسطني  وسوريا 
اليهود ودويالتهم، كما كانوا فيها قبل قرون 
عديدة من اكتشاف كولومبوس ألمريكا وخرائط 

»سايكس بيكو«!
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مصرف لبنان رفع الدعم بشكل غري معلن. وزارة 
الطاقة تؤكد ذلك وكذلك منشآت النفط والشركات 
املستوردة. حتى تقطري فتح االعتمادات ليس سوى 
املشكلة  الدعم.  عصر  نهاية  على  إضايف  تأكيد 
البديل، إن وجد، غري جاهز. لكن ذلك ليس  أن 
الذي يتذّرع بشّح  أولويات املصرف املركزي  من 
الدوالرات، ورفض املّس بأموال املودعني لينفذ 
متوفرة  ستكون  الكهرباء  ال  بالنتيجة،  إجراءاته. 
وال احملروقات، إال لألغنياء. وهذا هو املغزى من 
يعتادوا  أن  الناس  على  لبنان.  مصرف  إجراءات 
على شراء كل حاجاتهم على سعر السوق. مبا يعين 
أن اإلجراءات اليت كان ُيشى أن ُينّفذها صندوق 
االجتماعية  تداعياتها  تكون  وأن  الدولي،  النقد 
قاسية، صارت كلها أمرًا واقعًا. وحدها املصارف 

ال تزال مستثناة من دفع نصيبها من اخلسائر
هذا  االعتمادات.  فتح  عن  لبنان  مصرف  توّقف 
خرب يتناقله أكثر من عامل يف القطاع. يف وزارة 
الطاقة ال ُتقال العبارة كما هي. ُيفّضل املعنيون 
»تقريبًا«  أنه  إىل  متحّفظني، فيشريون  يبقوا  أن 
الدعم. اخلرب يقع كالصاعقة حتى على من  أوقف 
يبلغ  كما مل  يعلن شيئًا.  املصرف مل  يتوقعونه. 
حاكم  يسأل  عندما  يكتفي  جديد.  قرار  بأي  أحد 
مصرف لبنان أو نوابه باإلشارة إىل أنه مل يعد ميلك 
الدوالرات القابلة لالستعمال. كيف يصرف ذلك؟ 
بالتقنني الشديد لفتح االعتمادات، حتضريًا ملرحلة 
التوقف الكامل. جتربة املستوردين أنه عندما يضيق 
اخلناق كثريًا، يعود املصرف إىل فتح االعتمادات، 
ولكن وفق السياسة نفسها: بالقّطارة. كل ذلك 
مهلة  انتهاء  قبل  وحتى  قريبًا،  الدعم  لرفع  ميّهد 
الثالثة أشهر، اليت أشار إليها القرار االستثنائي 
الذي صدر عن رئيَسي اجلمهورية واحلكومة وفيه 
تقرر، بالتنسيق مع مصرف لبنان، االستدانة منه 
استرياد  لتغطية  لرية،   3900 سعر  على  بالدوالر 
احملروقات، لفرتة ثالثة أشهر، ينبغي أن تنتهي 
يف نهاية أيلول. مصادر معنية تقول إن املصرف 
عندما وافق على ذلك، ربط موافقته بوجود األموال 
عندما  هو  لذلك،  الدعم.  لرفع  احلكومة  وبتحضري 
يتشدد يف فتح االعتمادات، فهو يعلن أنه مل يعد 

ميلك الدوالرات، بغض النظر عن مهلة القرار.
األزمة نفسها حتّل على كهرباء لبنان أيضًا. فتح 
 Grade A فيول  لشحنيَت  اعتمادين  آخر  املصرف 
أي  الوزارة  تطلب  مل  بعدها  أويل«.  و«ديزل 
سلفة  نفاد  بعد  األموال،  متلك  ال  ألنها  شحنة، 
بقيمة  لبنان  كهرباء  عليها  حصلت  اليت  اخلزينة 
200 مليون دوالر. وحبسب املعلومات، فإن وزارة 
من  انطالقًا  جديدة،  سلفة  أي  تطلب  مل  الطاقة 
الوزارة  على  ُشّنت  اليت  احلملة  بعد  أنه  إدراكها، 
بعد طلب السلفة األوىل، فإنه ال جدوى من طلب 
سلفة جديدة، ستشكل بالنسبة إىل البعض فرصة 

لتصفية احلسابات السياسية.
قانون  اقرتاح  نيابية  كتلة  أي  تقدم  أن  يبقى   
بإعطاء السلفة، وهو ما مل حيصل بعد، رمبا بانتظار 
اشتداد اخلناق أكثر. النواب الذين اّدعوا البطولة 
محاية  حبجة  السلفة،  قيمة  زيادة  رفضوا  عندما 
أموال املودعني، هم أنفسهم، الذين يرون يوميًا 
أن  دون  من  العتمة،  على  يعيشون  »ناخبيهم« 
يبالوا، فيما أموال املودعني قد تبخرت منذ زمن.

النائب جربان باسيل،  أكد  ما  املشكلة هنا، على 
بل  نفسها،  بالوزارة  أو  لبنان  بكهرباء  تتعلق  ال 
مبصرف لبنان، الذي يتحكم مبصري الناس ومبصري 
كل القطاعات. ولذلك، سبق ملؤسسة كهرباء لبنان 
أن أعلنت أنها مستعّدة لرفع اإلنتاج فورًا إىل حنو 
ألفي ميغاواط، إذا تأّمنت االعتمادات الالزمة لشراء 
لكن  للمعامل.  املطلوبة  الصيانات  وإجراء  الفيول 
يف ظل األذن الطرشاء اليت يديرها مصرف لبنان 
لكل الطلبات، فإن زيادة اإلنتاج صارت حلمًا بعيد 
لكنه  الدوالرات،  أنه ال ميلك  دائمًا  املنال. حجته 
مع ذلك مل يرتدد يومًا يف هدر األموال على دعم 
يدرك أنه ذهب جليوب احملتكرين والتجار، الذين 
اغتنى منهم كثر. حنو سبعة مليارات دوالر يعرف 

املصرف أن أغلبها مل يذهب إىل مستحقيها.
اجلية  معمَلي  إطفاء  ميانع  ال  املقابل،  يف  لكنه   
 5 إىل  احلاجة  بسبب  املثال،  سبيل  على  والزوق 
الغيار  وقطع  الزيوت  لتأمني  فقط  دوالر  ماليني 
دير  معمَلي  أن  أيضًا  تؤكد  »الطاقة«  الضرورية. 
بغض  اإلطفاء،  قبل  يتأخرا  لن  والزهراني  عمار 

مل  طويلة  أشهر  فمنذ  الفيول.  وجود  عن  النظر 
جتَر هلما أي صيانة، وهما »صارا ينازعان«، يؤكد 
عاملون يف شركة »برايم ساوث«. ويشري هؤالء 
زمن  منذ  ُيطفآ  أن  ميكن  كان  املعملني  أن  إىل 
نقص  لكن  القصوى،  بطاقتهما  يعمالن  أنهما  لو 
إنتاج  وحدات  تشغيل  إىل  واالضطرار  الفيول 
وإطفاء أخرى، أدى إىل إطالة عمر املولدات وتأخري 
احلاجة إىل الصيانة. وكل ذلك يرتافق مع كارثة 
نهاية أيلول املتمثلة بانتهاء عقد البواخر الرتكية، 
حيث يتوقع أن ال تبقيا بعد هذا التاريخ، علمًا بأن 
املصرف  فيه  يعلن  بيان  ُيغرّيه  ال  التناقض  هذا 
الدوالرات. فلو كان اهلدف هو  كم استهلك من 
فعاًل ضبط إنفاق الدوالرات، لكان سالمة استمع 
إىل نصائح ُكثر أكدوا مرارًا أن كل ساعة تغذية 
تؤدي  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  قبل  من  بالكهرباء 
إىل توفري 32 يف املئة من سعر املازوت املطلوب 
املستوردة  الشركات  ممثل  يؤكد  للمولدات. 
جورج فياض أن احلاجة إىل املازوت ارتفعت من 
حاليًا،  طن  ألف   400 إىل  شهريًا  طن  ألف   200
إذا  وعما  لبنان.  لكهرباء  القاسي  التقنني  بسبب 
اعتمادات،  يزال يفتح هلم  لبنان ال  كان مصرف 
أكد أن طلبات االسترياد اجلديدة مل حتصل على 
واحدة حصلت  باخرة  فيما  بعد،  املسبقة  املوافقة 
من  ألف طن   20( تفريغها  وينتظر  املوافقة  على 

البنزين و10 آالف طن من املازوت(.
حاليًا، مل يعد مثة فارق بني دعم املازوت ودعم 
الفيول. الشح طاول كل شيء. والكارثة تطاول 
كل القطاعات. قطاع املوّلدات اخلاصة يسري خلف 
فقد  أيضًا.  االنهيار  حنو  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
وىل زمن تعويض كهرباء الدولة بكهرباء املولد. 
إطفاء  ظاهرة  تفاقم  من  وبالرغم  األساس،  يف 
الكثري من املولدات وتوقف أصحابها عن العمل، 
لألثرياء، ألن  بينها سيكون خمصصًا  من سيبقى 
املتوسط  الدخل  أصحاب  قدرة  ستتخطى  الكلفة 
برأسها  تطل  بدأت  أخرى  مشكلة  احتماهلا.  على 
العاملية  الشركات  املتفاقمة.  األزمة  بوابة  من 
احملدودة  واملشاركة  لبنان  مع  التعامل  تتجنب 
ومن  ذلك.  تثبت  الفيول  استرياد  مناقصات  يف 
يوافق على البيع للشركات اللبنانية، صار يفرض 
»برمييوم« أعلى من السوق، بنحو عشرة دوالرات 

للطن )من 18 دوالرًا إىل حنو 28 دوالرًا(.
عمليًا مل يعد يف الساحة سوى الفيول العراقي، 
الذي تشري الوزارة إىل أن إجراءات االستفادة منه 
تأخذ وقتًا نظرًا إىل ضرورات متعلقة بالعقد اجلديد 
الذي يفرتض اعتماده الستبدال الفيول. لكن ما 
كان مرجتى من االتفاقية مع العراق، مل يتناسب 

مع الواقع.
العراقي  الفيول  يؤمن  أن  التوقعات  أقصى   
شبه  وهي  اليوم،  املتاحة  اإلنتاجية  القدرات 
صار  فقد  احملروقات،  صعيد  على  أما  معدومة. 
مشهد الطوابري عاديًا يف بريوت وجبل لبنان، فيما 
باقي املناطق تعتاد على مشهد احملطات املقفلة، 
مقابل البيع بالسوق السوداء. لكن حتى ما حيكى 
عن حتضري وزارة الطاقة ملنصة خمصصة لتسجيل 
مازوت،  أو  بنزين  قسائم  على  للحصول  الناس 
إىل  وتشري  الوزارة.  يف  مسؤولة  مصادر  تنفيه 
أن هكذا قسائم حباجة إىل تعاون وزارات املالية 
والطاقة واالقتصاد والشؤون االجتماعية، إضافة 
لـ«الطاقة«  ال ميكن  وبالتالي  لبنان،  إىل مصرف 
مبفردها تقديم هكذا مشروع، وإن تؤيده بشدة، 
الدعم،  رفع  التوجه حنو  كان  إذا  أنه  من  انطالقًا 
احلد  تعويض  تأمني  بدون  الناس  ترك  فال ميكن 

األدنى.
اللجنة  تعقدها  اليت  االجتماعات  إىل  يقود  ذلك 
التمويلية،  البطاقة  مسألة  حبث  املكلفة  الوزارية 
واليت يفرتض أن تنجز مهمتها قبل يوم اخلميس 
يف  القانون  نشر  من  أسبوعني  مهلة  )أعطيت 
اجلريدة الرمسية(. وبالرغم من االتفاق مبدئيًا على 
سلسلة معايري للمستفيدين من البطاقة، لكن إذا 
قبل  جاهزة  البطاقة  هذه  تكون  أن  يفرتض  كان 
لبنان  مصرف  إجراءات  فرضت  فقد  الدعم،  رفع 
نتائج معكوسة. أي أن الدعم بات حبكم املرفوع، 
ثالثة  حنو  إىل  حتتاج  اليت  البطاقة  إطالق  قبل 
أشهر. وما على الناس إال أن يتحّملوا فصاًل جديدًا 
لبنان  مصرف  برفض  أصاًل  املرتبطة  املعاناة  من 

واملصارف حتّمل نصيبها من اخلسائر.

إيلي الفرزلي

مصرف لبنان يتوّقف عن فتح االعتمادات: نهاية دعم احملروقات!
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مــقاالت وتـحقيقات

استطاع حزب اهلل تثبيت املعادالت 
وقواعد االشتباك اليت حتكم اجلبهة 
اإلسرائيلي.  العدو  إزاء  اجلنوبية 
تقديرات  خطأ  من  احلزب  استفاد 
غارتها  قبل  قّدرت،  اليت  إسرائيل 
على »عمق اجلنوب« فجر اخلميس ) 
متغّيات  أّن  املاضي(  االسبوع  من 
االقتصادية  اللبنانية،  الساحة 
واملعيشية، باتت تسمح هلا بتجاوز 
تلك القواعد واملعادالت. يف الوقت 
نفسه، مسح اخلطأ للمقاومة بأن تثّبت 
توضيح  اىل  حيتاج  كان  ما  أيضًا، 
عملي ضمن املعادالت نفسها، ومل 

يكن اآلن موضع اختبار ميداني.
إال أن أهم نتائج املواجهة األخية، 
األسئلة  عن  اإلجابة  يف  تكمن 
اهلل  حزب  يرّد  مل  لو  ماذا  اآلتية: 
العدو  حاول  اليت  املعادلة  ليسقط 
اللبنانية؟  الساحة  على  يفرضها  أن 
سيبلغه  كان  الذي  املدى  هو  وما 
لو  املقبل،  اإلسرائيلي  االعتداء 
يرّد؟  ومل  االنكفاء  اهلل  حزب  قرر 
الذي  الوضع  هو  ما  النتيجة،  ويف 
كان سيرتتب على كل ذلك، باجتاه 
هي  وما  نفسه؟  اللبناني  الداخل 
سيف  إسرائيل  تسّلط  أن  تداعيات 
اللبنانية،  الساحة  على  اعتداءاتها 
على  الضغط  يف  متساوقة  لتكون 
والتضامن«  بـ«التكافل  اللبنانيني، 

مع ضغوط األزمة االقتصادية؟
اإلسرائيلي  اخلطأ  مبنى  ارتكز 
تأثي  ملستوى  مغلوط  فهم  على 
قرارات  على  لبنان  يف  املتغيات 
حزب اهلل. وهو ما حّفز إسرائيل على 
الصواريخ  على  ردها  يف  التمادي 
األخية اليت سقطت مشال فلسطني 
تستخدم  بأن  هلا  مسح  ما  احملتلة، 
سالح اجلو لقصف أراض لبنانية يف 
أاّل  على  احلرص  مع  وإن  املقابل، 

تكون مأهولة.
الفعل  بعد  ما  أسئلة  كانت  وإذا 
ما  وهو  أهمها،  أن  إال  كثية، 
القرار  طاولة  على  حاضرًا  سيكون 
مبا كشفه  يتعلق  ما  اجلانبني،  لدى 
إسرائيلي  من متوضع  اهلل  حزب  رّد 
غي متوّثب للذهاب بعيدًا والتسبب 
القريب  األمس  حتى  كانت  مبواجهة 
جدًا موضع تهديد ووعيد َوَردا على 

لسان املسؤولني اإلسرائيليني.
حيث  من  يتكامل  ال  هنا  والكشف 
املعادالت  تثبيت  إعادة  مع  أهميته 
وقواعد االشتباك نفسها، اليت حتكم 
يف  واعتداءاتها  إسرائيل  أفعال 

لبنان.
الذي  نفسه  اخلطأ  إسرائيل  كررت 
يف  املاضي  أيار  يف  فيه  وقعت 
أن  قدرت  إذ  الفلسطينية،  الساحة 
الفصائل املقاومة يف قطاع غزة لن 
تتدخل حلماية حقوق املقدسيني مهما 
اإلسرائيلي  االعتداء  مستوى  كان 
على هذه احلقوق، وهو اخلطأ الذي 
دفعت بنتيجته أمثانًا اسرتاتيجية يف 
أكثر من مستوى واجتاه، يف عملية 
مع  انتهت  اليت  القدس«،  »سيف 

سّلة كبية من اخلسائر للعدو.
يف  عيوب  نتيجة  األخطاء  هذه  هل 
والتقدير  التحليل  مناذج  مبنى 
مؤسسة  لدى  االستخباراتي 
أنه  أم  اإلسرائيلية؟  االستخبارات 
عرب  التقديرات  على  القائمني  خطأ 

 رّد حزب اهلل يكشف »سوء 
تقدير« العدّو: إسرائيل تنكفئ

يحيى دبوق
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املالية  األوضاع  إنعكست 
اخلارجية  وزارة  على  واالقتصادية 
الذي  الفتيل  لُتشّكل  واملغرتبني، 
أشهر،  منذ  خامدة  نارًا  أشعل 
اخلارجية  وزراء  تقاعس  وأساسها 
التشكيالت  إمتام  عن  املتعاقبني 
وقناصل  سفراء  الدبلوماسية. 
الظلم وعدم  ودبلوماسيون يشكون 
املساواة بينهم وبني زمالء هلم يف 
اخلارج. وجدوا خالصهم يف االستيداع 
من الوظيفة أو الوضع املؤقت خارج 
اخلدمة. فأصدرت الوزيرة زينة عكر 
مذكرة »حُتّذرهم« فيها من أّن ذلك 

يؤّثر على تعييناتهم يف املستقبل
واملغرتبني،  اخلارجية  وزيرة  وّقعت 
بالتكليف، زينة عكر، مذّكرة إدارية 
الدبلوماسي  السلك  موظفي  إىل 
»بعدما  فيها:  ورد  آب   3 بتاريخ 
بعض  من  املقّدمة  الطلبات  تعّددت 
الدبلوماسيني للوضع باالستيداع أو 
الوضع املؤقت خارج املالك أو طلب 
االنتباه  نوّجه  راتب،  دون  إجازة 
على  الوضع  هذا  يؤّثر  قد  أّنه  إىل 
مشول املعنيني به يف أي مناقالت 
ُترب  املستقبل«.  يف  اخلارج  إىل 
التشكيالت  أّن  الدبلوماسيني  عكر 
املستقبلية إىل البعثات يف اخلارج، 
يف  املذكورة  احلاالت  تشمل  لن 
تقّدم  بعدما  صدرت  اليت  املذكرة، 
اإلدارة  من  دبلوماسيني  مخسة 
املركزية يف بيوت بطلبات للتوّقف 
عن عملهم، وإمكانية أن يرتفع العدد 
يف األسابيع املقبلة، وقد حمّلت إليه 
عرب  واستبقته  مذكرتها  يف  عكر 
تعّددت  »بعدما  عبارة  استخدامها 
السلك  يواجهه  ما  الطلبات«. 
فـ«َمن  حقيقي،  تهديد  الدبلوماسي 
وتوّقف  استيداع  بطلبات  تقّدم 
أصحاب  من  هم  اخلدمة  عن  مؤقت 
يف  مسؤولون  يقول  الكفاءات«، 
الوزارة. حيصل ذلك يف وقت أصاًل 
ُيعاني من الرتّهل على  السلك فيه 
املستويات كافة، وحيتاج إىل نفضة 
السياسي  واملوقف  اخلطاب  يف 
وحتديث  عنه،  التعبي  وكيفية 
الدبلوماسيني  وتدريب  اإلدارة، 

جلعلهم أكثر فعالية.
حاالت اخلروج من »اخلارجية« تشبه 
ما جيري يف مؤسسات عامة أخرى، 
العسكرية  األسالك  يف  كان  إن 
الدولة.  إدارات  يف  أو  واألمنية 
أّن  يعتربون  الدبلوماسيني  لكّن 
اإلدارات  بقية  عن  يتمايز  وضعهم 
حواىل  ومنذ  أواًل،  أسباب.  لثالثة 
سنتني، حّولتهم السلطة السياسية 
باملعنى  إداريني«  »موظفني  إىل 
»وظيفتنا  أّن  حني  يف  التقليدي، 
مبهمة  وُنكّلف  حبت،  إدارية  ليست 
التقّدم  سياسية«.  دبلوماسية/ 
اخلدمة  بامتحان  والفوز  السلك  إىل 
حّق  على  حصولنا  »يعين  املدنية 
التدّرج والتعيني يف اخلارج والتنّقل 
الدبلوماسية«.  املراكز  خمتلف  بني 
الدبلوماسيني  كّل  أنهى  ثانيًا، 
السنتني  مّدة  املركزية  اإلدارة  يف 
مقابل  فيها،  خلدمتهم  القانونية 
سنوات(   10( سفراء  مهلة  انقضاء 
اخلارج  يف  سنوات(   7( وقناصل 
ليتم  ضرورية،  عودتهم  وباتت 
والية  منذ  زمالئهم.  مع  التبديل 
مل  حّتى،  ناصيف  السابق  الوزير 
امللّف،  هلذا  أولوية  الوزراء  يول 
للدولة  املالية  بالظروف  ُمتذرعني 

 »ميين خالف« بني عكر ودبلوماسيني: التشكيالت أواًل
ليا القزي

النموذج  على  الوقائع  إسقاط  سوء 
تكون  أن  أسئلة جيب  االستخباري؟ 
إنها  إذ  أبيب،  تل  يف  حاضرة 
مبستوى  تهديدًا  متثل  بالنتيجة 
ميكن  نفسها  إلسرائيل  اسرتاتيجي 
أن يتسبب هلا خبسائر يتعّذر اإلحاطة 

مبستوياتها وحدودها.
بالطبع، رغم اخلطأ التقديري، حرصت 
إسرائيل على أن ال »حتّطم األواني«، 
درجة  ترتقي  بأن  لنفسها  فسمحت 
سالح  استخدام  عرب  امليدان،  يف 
)فجر  لبنانية  مناطق  لقصف  اجلو 
استخدامها  عن  انكفأت  اخلميس(، 
يف املاضي. وهي خطوة إن جنحت 
ومل تتلّق ردًا عليها، فستكون معربًا 
للرتقي درجات الحقة، حتى وإن مل 
لدى  اعتباراتها  يكن ذلك يف سّلم 
اتاذها قرار التوسع نسبيًا يف الرد 
على الصواريخ الثالثة، يف األسبوع 

املاضي.
يف النتيجة، ثّبت حزب اهلل املعادلة 
هلا  موضحًا  إسرائيل،  وجه  يف 
حمّدداتها ومؤكدًا عليها. فيما تلّقت 
إسرائيل خسارة ال تلو من تداعيات 
سلبية على مستويات اسرتاتيجية مبا 
واهلجومي  الدفاعي  مبوقفها  يتعلق 
يف مواجهة الساحة اللبنانية، رغم أن 
نتائج ما حصل ال تقتصر بالضرورة 
اىل  أيضًا  تنسحب  بل  لبنان،  على 

اإلقليم وساحات املواجهة فيه.
من  اخلميس  يوم  إسرائيل،  وكانت 
على  بنت  قد  املاضي،  االسبوع 
ال  ما  اللبنانية  لألراضي  ضربتها 
من  كثي  مع  عليه،  البناء  يصعب 
االستعراض والعالقات العامة. فيما 
مع صمت  لترتاجع،  املقارية  عادت 
بعدما  دالالت،  من  خيلو  ال  الفت 

تلّقت الرد من حزب اهلل.
لسان  على  أبيب  تل  أكدت  فبعدما 
»ضربات  أن  )»معاريف«(  معّلقيها 
جنوب  يف  أهداف  ضد  اجلو  سالح 
لبنان هي حتّول يف سياسة احلكومة 
نفتالي  رئيسها  موقف  خلفية  على 
بينيت، الذي يدفع باجتاه نهج أكثر 
عدوانية ضد إيران ووكالئها«، ورد 
مغاير  كالم  أنفسهم  املعّلقني  عن 
»معاريف«(  )أيضًا  الرد  أعقاب  يف 
»تطرح األحداث األخية على احلدود 
الشمالية معضالت كبية إلسرائيل: 
من جهة، ال يريد اجليش اإلسرائيلي 
إىل  االجنرار  السياسية  والقيادة 
أن  نريد  ال  لكن  اللبناني،  املرجل 
تصبح اجلبهة الشمالية خطًا لإلرهاب 

وعدم االستقرار األمين«.
حتقق  أن  إلسرائيل  ميكن  كيف 
النتيجة بني احلّدين؟ بدت املهمة غي 
سهلة لدى تل أبيب يف أعقاب رد 
حزب اهلل. فقرارها كان يتحّرك بني 
حّدين، كما ورد يف اإلعالم العربي: 
يف  خسائر  اىل  يؤدي  ال  رّدًا  تريد 
يتسبب  ال  كي  اللبناني،  اجلانب 
نفسه  الوقت  ويف  الرد؛  على  بردٍّ 
أن ال يؤدي الرد أيضًا، اىل تصعيد 

يفضي بدوره اىل مواجهة.
وسحبت  االنكفاء،  إسرائيل  اختارت 
قواعد  كسر  إمكان  على  رهاناتها 
الساحة  مواجهة  يف  االشتباك 
اللبنانية، لتنشغل أمس ويف اآلتي 
واستبيان  حتليل  يف  األيام،  من 

فشلها االستخباري وتوقعاتها.

أصيل.  وزراء  جملس  وجود  وعدم 
مل تشّذ عكر عن هذا السياق، فقد 
مَسع الدبلوماسيون منها صراحًة عدم 
إمكانية إمتام التشكيالت يف الوضع 
الراهن، سياسيًا وماليًا، طالبًة منهم 
االنتظار لتبيان ما إذا كانت سُتشّكل 
حكومة جديدة أو تستمر حالة تصريف 
األعمال، للبناء على الشيء مقتضاه. 
الثالث،  السبب  إىل  ذلك  يقود 
رواتب  أفقد  الذي  املالي  االنهيار 
الدبلوماسيني )العاملني يف اإلدارة 
املركزية يف بيوت( قيمتها وعدم 
تصحيح أجورهم. صحيٌح أّنهم بذلك 
ال خيتلفون عن باقي موظفي القطاع 
العام، ولكن مقارنًة مع زمالئهم يف 
اخلارج وامللحقني الدبلوماسيني يف 
الالمساواة إن كان  البعثات، تظهر 
)املناقالت(  املمنوحة  الفرص  يف 
الدبلوماسي  راتب  يعد  مل  واألجر. 
)أثناء عمله يف اإلدارة يف بيوت( 
دوالر   100 من  أكثر  ُيساوي 
دوالر  آالف   10 مقابل  أميكي، 
االقتصاديني،  للملحقني  شهريًا 
كأعلى  شهريًا  دوالر  ألف  و33 
السفي  يتقاضاه  دبلوماسي  راتب 
احلّل  برلني.  يف  أديب  مصطفى 
الرواتب،  لتدني  عكر  ابتكرته  الذي 
كان إرسال كتاب إىل البعثات يف 
كل  »ترّبع«  على  »حتّثهم«  اخلارج 
سفي بـ 200 دوالر وكل دبلوماسي 
بـ 100 دوالر ملساعدة املوظفني يف 
عديدة:  االقرتاح  ثغرات  اإلدارة. 
أين سُتحفظ األموال؟ وفق أي آلية 
من  املوظفني؟  على  املبالغ  سُتوّزع 
هبة،  هي  هل  استدامتها؟  يضمن 
من  موافقة  إىل  حتتاج  وبالتالي 
التأكد  كيف سيتم  الوزراء؟  جملس 
من عدم تعامل العاملني يف اإلدارة 
ال  الذين  الدبلوماسيني  مع  بكيدية 

ُيشاركون يف الترّبع؟
يف هذا اجلّو »احملنوق«، أتت مذّكرة 
قابلوها  كثر  دبلوماسيون  عكر. 
بسلبية، ُمعتربين أنها »تهديد« هلم، 
النظام  مع  تتوافق  ال  أّنها  وخاصًة 
الداخلي لوزارة اخلارجية واملغرتبني. 
فاملادة 50، املتعلقة بشروط الوضع 
خارج املالك، تشرح أّنه »جيوز وضع 
ألجل  املالك  خارج  مؤقتًا  املوظف 
أو  العامة  اإلدارات  بإحدى  إحلاقه 
أو  البلديات  أو  العامة  املؤسسات 
شركات االقتصاد املختلط اللبنانية 
الدول«.  أو  الدولية  املؤسسات  أو 
هذا املوظف ينقطع عن تلّقي راتبه، 
التدرج يف  »حيتفظ حبقه يف  لكّنه 
مالكه وحبقه يف التقاعد أو تعويض 
على  أيضًا  ينطبق  ما  الصرف«، 
أما  راتب.  دون  من  اإلجازة  حاالت 
املادة 52، فُتحّدد بأّن املوظف الذي 
عنه  »ينقطع  االستيداع  يف  يوضع 
راتبه ويفقد حّقه يف التدّرج وحساب 
يقضيها  اليت  املدة  طيلة  التقاعد 
ال  احلالتني،  يف  املالك«.  خارج 
الدبلوماسي  خسارة  النّص  يذكر 
يوجد  ال  »ألّنه  املناقالت،  يف  حّقه 
درجات  احتساب  عدم  بني  تعارض 
يف  التعيينات  وبني  الراتب  على 
سابقة  حاالت  يف  حصل  اخلارج. 
دبلوماسيني  اإلدارة  استثنت  أن 
تأديبية«،  ألسباب  املناقالت  من 
بأّنه  يشرح دبلوماسيون. ويسألون 
حّتى لو كانت املذكرة دقيقة، »أال 
كّل  من  القانون  تطبيق  ُيفرتض 
الدبلوماسيني  حّق  وحُيفظ  النواحي 

بالتشكيالت؟«
أّن  عكر  مصادر  تؤّكد  جهتها،  من 
تصّب  »بل  تهديدًا  ليست  املذكرة 
يف مصلحة الدبلوماسيني لتذكيهم 
بأّن  هؤالء  ُأبلغ  وقد  بالقانون«. 
املقبلة  املرحلة  يف  الوزارة  سياسة 
أي  إقفال  دون  من  »تقشفية  هي 
كيفية  عن  تبحث  فالوزيرة  بعثة، 
يف  اخلارجية،  التكاليف  تفيض 
سُتكّبدنا  التشكيالت  أّن  وقٍت 
مصاريف إضافية«. وقد راسلت عكر 
الدبلوماسيني يف اخلارج تطلب منهم 
معلومات حول مساحة البعثات وعدد 
ميزانية  لوضع  حتضيًا  املوظفني، 
لبنان  مصرف  بأّن  علمًا  تقشفية، 
األموال  إرسال  يف  يتأخر  يزال  ال 
والتكاليف الالزمة للبعثات، ما يؤّثر 
على عملهم، من دون أن تظهر خطة 
طوارئ لدى الوزارة لكيفية مواجهة 
توّقف »املركزي« نهائيًا عن إرسال 
الدبلوماسيون  حُياجج  الدوالرات. 
بأّن التشكيالت ال تُكّبد اإلدارة أي 
سيلتحق  »من  إضافية،  مصاريف 
بسفارة يف اخلارج، سيتسّلم موقع 
زميل سيعود إىل اإلدارة املركزية. 
وليس ذنبنا حصول ترقيات عشوائية 
سابقًا وتنظيم دورات دبلوماسية مبا 

يفوق قدرة الدولة على التحّمل«.
بني  اخلامدة  النار  أشعلت  املذكرة 
عكر وقسم من الدبلوماسيني الذين 
بأّن  تؤكد  »معطيات  عن  يتحّدثون 
مبوقف  مهامها  تسّلمت  الوزيرة 
ال  بأّننا  السلك،  جتاه  ُمسبق  سليب 
نعمل واإلدارة غي فّعالة، وهي اليت 
ذلك  برز  االنتظام«.  إليها  سُتعيد 
عرب »حصرها التواقيع اإلدارية بها، 
بعدما كانت موّزعة بني األمني العام 
واملديرين، وعدم التنسيق مع مجيع 
مديري الوحدات، وطلب االجتماع مع 
والفرنسية  األميكية  السفيتني 
اإلدارة  من  أحد  حضور  دون  من 
تطلب  أخرى  واجتماعات  املركزية، 
من الدبلوماسيني احملليني االنسحاب 
من االجتماع«. إال أّن مصادر الوزيرة 
تنفي ما ُيشاع، ُمعتربًة إياه صادرًا 
الوزارة  داخل  واحدة  جهة  عن 
ُمتضّررة من »اإلجراءات التصحيحية« 
قرارات  تنفيذ  ومنها  اّتذتها،  اليت 
املتضررة  اجلهة  ُتنّفذها  »مل  ُمعلقة 
سابقًا ملوقفها الشخصي من بعض 
تسي  كانت  فهكذا  الدبلوماسيني، 

األمور داخل الوزارة«.
»فاملديرون  عام،  بشكل  أما   
ُمرتاحون للعمل مع عكر، والتنسيق 
إليهم  ُيضاف  يومي.  مجيعًا  معهم 
الذين  اخلارج  يف  البعثات  رؤساء 
التواصل معهم بعدما مل يكن  ُفّعل 
أحٌد يرّد عليهم، وراسلناهم بأّن كّل 
وُتدرس  سُتبحث  العالقة  معامالتهم 
قريبًا«.  عليها  اجلواب  ويصلهم 
مع  املنفردة  االجتماعات  عن  ماذا 
السفراء الغربيني؟ »مل حيصل ذلك 
إال مرة واحدة بناًء على طلب السفي 
الضيف«، تقول مصادر عكر، رافضًة 

حتديد هوية السفي. 
االجتماع  للوزير  حيّق  »أال  وُتعّقب: 
يعقد  ألّنه  كال،  السفراء؟«.  مع 
الرمسية  بصفته  معهم  اجتماعات 
وينقل موقف الدولة وينبغي تدوين 
بأّنه  عكر  مصادر  ترّد  احملاضر. 
هي  دّونت  االجتماع،  ذلك  »خالل 
املعنيني  إىل  وحّولتها  املالحظات 

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء نفتح 7 ايام 
يف االسبوع
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إعــالنات

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

 Dr name ,Bogna
 Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر 
عمليات جراحة العيون

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

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 Bur-
wood Eye Specialists, but I 
am also a consultant at Bank-
stown Hospital where I super-
vise trainee eye doctors.

الخدمات  من  شاملة  مجموعة  نقدم 
وجراحة  الساد  جراحة  ذلك:  يف  بما 
الليزر  وإجراء  الجفن  وجراحة  الشبكية 

للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي.

لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ 25 
العيون ملدة 20  ، وأجري جراحة  عامـًا 
عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة 15 عامـًا. 
 Burwood يف  رئيسي  بشكل  أعمل 
 ، Burwood Eye Specialists يف 
أيضـًا مستشارة يف مستشفى  لكنني 
Bankstown حيث أشرف على أطباء 

العيون املتدربني.

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل 
سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات 
االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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On Tuesday, 10 August 2021 in a meet-
ing with fellow Liberal Party State Gov-
ernment Members, Tanya Davies MP, 
Melanie Gibbons MP and I, fought very 
hard for the tradespeople, workers and 
business owners who earn a living in the 
construction industry across the eight 
impacted Local Government Area’s in 
Sydney.

The NSW Government announced a diffi-
cult decision on Saturday, 7 August 2021 
about how to get the construction sector 
back to work in the current COVID-19 
outbreak, which was formulated in con-
junction with Industry representatives. 
In my view, it is important to get people 
back to work.

I have been fully vaccinated and mem-
bers of my family have been vaccinated. 
I am for vaccinations, but also for an 
even playing field. Construction work-
ers across the eight impacted LGA’s 
should have the same rules applied to 
them as the rest of the construction sec-
tor across NSW. This will not only be fair 
from a health point of view but from an 
economic one. An unvaccinated worker 
from North Sydney or Cronulla should 
not be able to attend a construction site, 
the same as an unvaccinated worker 
from East Hills. The rules need to be con-
sistent and fair across the board.

WENDY LINDSAY MP CALLS FOR A FAIR GO FOR 
LOCAL CONSTRUCTION WORKERS

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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Wendy Lindsay MP

 So I say to the construction indus-
try workers across the eight impacted 
LGA’s, talk to your GP, go and get vacci-
nated and get back to what you’re good 
at - building stuff.

Saturday’s announcement needs a re-
think with rapid antigen testing added 
into the mix and ensuring that it treats all 
construction workers the same, regard-
less of where they come from.

I will always fight for the people of East 
Hills.

Jennifer Mehanna
Ph: (02) 9772 2774    

تكابرَ تـَمنـّعَ مـُتناسـِيًا
حوّاء ال ترحـَم وَِإْن ناسـِكًا

شدَّت خـِمارَها دَلعًا
حتـّى أشَقت تمرّدَه عسَاًل 

مـَُلوّح األشواِق هامَ لـِغـَمزَةِ أردافـِها
احرتاقًا تراقصَ على نغمةِ َقدِّها

 
سقَط سيُفه ندَمَ السـّكارى
وراية عشقـِها هدايًة ارتَدى 

نـَصٍر  وابتسامُة  غرورَها  هدَلت 
تـَباهـَت

يومَ  كالّطفلةِ  َغرّبَ سالمـُه وهيَ  أملًا 
العيدِ نامـَت ..

.....
حملتُ إليكَ كفنَ اغتيالي 

ة  مـِرآ
ة ئـر ثـا

عّلك تـُرديني رصاصـَك وتجعلني امرأة
خائبة مـُرّ األسى أسقيتـَني

كَ 
ِ
نريان ألوان  عشقتُ  ما  ليتني 

والبسمة

رئتاكَ صخريـّتان بال معانٍ
وأنا بال إنعاٍش حروفٌ متقطعة أتهاوى

 
غربة عشقـِكَ مماتٌ لقلبي 

أوراقًا مبعثرة أرحُل عنكَ وانتهى
وانتهى حتـى .. رمي السالم..

مرياي امللحم - لبنان
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إعــالنات

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

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

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

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة

 2021 آب   14 Saturday 14 August 2021الـسبت 

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مــشاهـري

بيعت قطعة من كعكة زفاف األمري تشارلز 
مقابل   1981 عام  سبنسر  ديانا  والليدي 
مزاد  يف  دوالر  آالف  ثالثة  من  أكثر 
على  جديدة  مؤشر  األربعاء، يف  بربيطانيا 
االهتمام املستمر باألمرية الراحلة بعد أكثر 

من عقدين على وفاتها.
هذه القطعة البالغ وزنها حواىل 800 غرام 
من قالب احللوى املصنوع قبل أربعة عقود 
من املرصبان املغلف بكرمية بيضاء كثيفة 
وعليه الشعار امللكي الربيطاني، بيعت يف 
مقابل 1850 جنيها اسرتلينيا )2220 جنيها 
الرسوم  احتساب  مع  دوالرا   3075 أي 

والتكاليف(.

 بيع قطعة من كعكة زفاف تشارلز وديانا 
بأكثر من ثالثة آالف دوالر

 2021 آب   14 Saturday 14 August 2021الـسبت 

رسالة  البارزات  النساء  من  عدد  وّقع 
حقيقية  إجراءات  باختاذ  تطالب  مفتوحة 
حبق  ترتكب  اليت  لإلساءات  للتصدي 
التواصل  وسائل  منصات  عرب  النساء 

االجتماعي.
هذه  على  املوقّعات  بني  من  وكان 
األسرتالية  الوزراء  رئيسة  الرسالة 
التنس  والعبة  جيالرد،  جوليا  السابقة، 
كينغ،  جني  بيلي  السابقة،  األمريكية 
واملمثلتان الربيطانيتان، ثانديوي نيوتن 
وإميا واتسون، ونشرت على منصة )جيل 

املساواة( التابعة لألمم املتحدة.
وقالت جيالرد ليب بي سي: »عندما كنت 
رئيسة وزراء أسرتاليا، مثلي مثل نساء 
كنت  العام،  اجملال  يف  يعملن  أخريات 

التحرش: نساء بارزات يطالنب بالعمل على 
وضع حد لإلساءات عرب السوشال ميديا

من  أتت  القطعة  إن  املزاد  على  القائمون  وقال 
يف  للموظفني  ُقدمت  الطبقات  متعددة  كعكة 
يف  تعمل  مسيث  كانت  حيث  هاوس،  كالرنس 

املطبخ.
كعكة  إىل  باإلضافة  إنه  إىل  املنظمون  ولفت 
خالل  أخرى  كعكة   22 ُوزعت  الرئيسية،  الزفاف 

هذه املناسبة امللكية.
األربعاء  وتضمنت اجملموعة اليت بيعت يف املزاد 
قطعا خمتلفة مرتبطة بالزفاف امللكي بينها الربنامج 
على  اجللوس  وبرنامج  الطعام  وقائمة  االحتفالي 

الطاولة من قصر باكنغهام.
وديانا  تشارلز  زفاف  كعكة  من  قطع  تزال  وال 
ُتعرض للبيع بانتظام وال يزال االهتمام قويا رغم 

طالقهما عام 1996.
صندوق  يف  الزفاف  كعكة  من  قطعة  وبيعت 
الواليات  مقابل 2240 دوالرا يف  تذكاري أصلي 
دار  حبسب  األول/ديسمرب،  كانون  يف  املتحدة 

»جوليانز« للمزادات.
االهتمام  على  مثال  أحدث  األربعاء  مزاد  ويشكل 
املستمر باألمرية ديانا اليت توفيت عن 36 عاما يف 

حادث سيارة يف باريس عام 1997.
أمريكا  يف  متحف  اشرتى  حزيران/يونيو،  يف 
إسكورت«  »فورد  نوع  من  قدمية  سيارة  اجلنوبية 
أهداها تشارلز لديانا ملناسبة اخلطوبة، يف مقابل 

أكثر من 50 ألف جنيه اسرتليين.
وعام 2019، ُعرض ثوب أزرق خمملي ارتدته ديانا 
عندما رقصت مع جون ترافولتا يف البيت األبيض 
عام 1985، للبيع بسعر يرتاوح بني 250 ألف جنيه 

اسرتليين و350 ألفا.

والنساء خمتلطات األعراق يتعرضن ألسوأ أشكال 
اإلساءة عرب اإلنرتنت.

وقالت أزمينا دروديا، كبرية مديري السياسات 
 World Wide( فاونديشن  ويب  وايد  ورد  يف 
ندرك  أن  فعال  املهم  Web Foundation(: »من 
أن اإلساءة واملضايقات اليت تتعرض هلا النساء 
على  منتشرة  االجتماعي  التواصل  منصات  على 
نطاق واسع، وأنها واحدة من أكرب العوائق أمام 

املساواة اجلندرية«.
بي  ليب  غيبوال،  أرزو  األذرّية،  الصحفية  وقالت 
هلا  تعرضت  اليت  املستمرة  املضايقات  إن  سي 

عرب اإلنرتنت جعلتها ترغب يف ترك مهنتها.
منصات  كانت  إذا  عما  تساءلت  أنها  وأضافت 
اإللكرتوني  التتبع  مع  »ستتعامل  التكنولوجيا 

والتحرش بشكل جدّي«.
من  يطلب  خيار  على  توك  تيك  حيتوي  وبالفعل 
قبل  كلماتهم  تأثري  يف  النظر  إعادة  األشخاص 
نشر تعليق قد حيتوي على كلمات غري مناسبة أو 
غريها من الكلمات، كذلك لدى تويرت ميزات للحد 

من املنشورات اليت تصل إىل املشرتكني.
تقول فيجايا جايد، رئيسة قسم الشؤون القانونية 
تويرت:  يف  والسالمة  والثقة  العامة  والسياسة 
»رغم أننا خطينا خطوات واسعة مؤخرا يف جمال 
سالمتهم  بإدارة  للتحكم  أكرب  قدرة  الناس  منح 
على اإلنرتنت، إال أننا نعلم أنه ال يزال هناك كثري 
من العمل الذي يتعني القيام به. حنن ملتزمون 
مبعاجلة هذه املشكلة والعمل مع شركائنا يف هذه 
أكثر  إنرتنت  لبناء  املدني  اجملتمع  ومع  الصناعة 

أمانا«.
إطالق  عن  أيضا  فيسبوك  أعلن  األربعاء،  ويوم 
)مركز أمان املرأة( لرتكيز موارده احلالية للتعامل 
مع اإلساءات عرب اإلنرتنت، وعن جملس استشاري 
عاملي خمصص لسالمة املرأة والذي يقولون إنه 
سيقوم بعمليات مراقبة وسيقدم توصيات تتعلق 

بالسالمة.
هذه االلتزامات هي جزء من سلسلة من اإلعالنات 
لألمم  التابع  املساواة  جيل  منتدى  عن  الصادرة 

املتحدة يف باريس.
إنها  وتقول مؤسسة ورد وايد ويب فاونديشن 
ستتتبع شركات التكنولوجيا لرتاقب مدى التزامها 
وستقدم  نفسها،  على  قطعتها  اليت  بالعهود 

تقريرا سنويا عن التقدم الذي ستحققه.

االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  بانتظام  أتلقى 
رسائل قبيحة فيها متييز من ناحية اجلندر، مبا يف 

ذلك تداول رسوم كرتون إباحية«.
وحمبطة،  »غاضبة  جعلها  األمر  أن  وأضافت 
من  النوع  هذا  مثل  تواجه  تزال  ال  املرأة  ألن 

اإلساءة«.
وّجهت الرسالة إىل الرؤساء التنفيذيني يف كل 
من فيسبوك وغوغل وتيك توك وتويرت، وطلبت 
منهم »إعطاء األولوية بشكل عاجل لضمان سالمة 

النساء على هذه املنصات«.
وسائل  منصات  رؤساء  قال  ذلك،  على  وردا 
بتحسني  سيلتزمون  إنهم  االجتماعي  التواصل 
للمستخدم  وإتاحة  اإلساءات،  عن  اإلبالغ  أنظمة 
تصفية ما ميكن أن يراه واألشخاص الذين ميكن 

له التفاعل معهم عرب اإلنرتنت.
ورغم ذلك، عرب نشطاء عن خماوفهم من أن هذه 

االلتزامات مل تعد كافية.
املشاركة  املؤسسة  ميكو،  دي  لوسينا  تقول 
تتصدى  اليت   ،)ShePersisted Global( ملنصة 
النساء:  تستهدف  اليت  اإلنرتنت  عرب  للهجمات 
»توّفر مثل هذه التصرحيات فرصة جيدة للدعاية 
تصرحيات  ليست  لكنها  هذه،  التقنية  لشركات 

حقيقية«.
أو  احملتوى  على  اإلشراف  يعرضون  ال  »إنهم 
السلوك  ستكافئ  اليت  اخلوارزميات  تفضيالت 
على  العبء  نلقي  نزال  ال  اآلن،  فحتى  السيئ. 

النساء«.
وجاء يف الرسالة: »اإلنرتنت هو مبثابة املركز يف 
القرن احلادي والعشرين. إنه املكان الذي تدور 
وُتباع  اجملتمعات،  عربه  وُتبنى  النقاشات،  فيه 
بسبب  لكن  السمعة.  خالله  من  وُتبنى  املنتجات 
الساحات  هذه  فإن  اإلنرتنت  عرب  اإلساءة  حجم 
جدا  كبري  لعدد  بالنسبة  آمنة  ليست  الرقمية 
للتقدم يف جمال  تهديدا  النساء. ويعد هذا  من 

املساواة اجلندرية«.
عام  أجريت  دراسة  إىل  أيضا  الرسالة  وأشارت 
أجرتها وحدة  امرأة  أكثر من 4000  2020 مشلت 
تابعة لإليكونومست، واليت وجدت أن 38 باملئة 
من النساء، من 51 دولة، تعرضن لتجربة مباشرة 

من التخويف عرب اإلنرتنت.
وتؤكد الدراسة أيضا أن الفئات املهمشة والنساء 
السود واآلسيويات والنساء يف أمريكا الالتينية 

الصحفية االذرية

أضعاف  بثالثة  أكثر  هو  للقطعة  النهائي  والسعر 
من السعر احملدد يف بداية املزاد وراوح بني 300 

و500 جنيه إسرتليين.
املتخصص  ألبوري  كريس  املزاد  مفوض  وقال 
وينرت  »دومينيك  دار  يف  امللكية  التذكارات  يف 
غرب  للحدث يف سرينسيسرت  املنظمة  أوكشنرز« 
يريدون  الذين  األشخاص  بعدد  »ُذهلنا  إنكلرتا 
من  والفريدة  الكبرية  القطعة  هذه  على  املزايدة 

نوعها من الكعكة امللكية«.
»تلقينا  اإللكرتوني  بالربيد  رسالة  يف  وأضاف 
يف  معظمهم  مزايدين،  من  كثرية  استفسارات 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة ودول عدة يف 

الشرق األوسط«.
وأشار ألبوري إىل أن الفائز باملزاد هو هاوي اجلمع 

جريي اليتون املتحدر من ليدز يف مشال إنكلرتا.
اليت  مويرا مسيث  إىل  األصل  الكعكة يف  ٌقدمت 
كانت تعمل مع والدة امللكة إليزابيث الثانية يف 

مقر إقامتها يف كالرنس هاوس بوسط لندن.
وبعد وفاة مسيث، باعت عائلتها هذه الكعكة من 
خالل دار املزادات عينها عام 2008 مقابل 1000 
جنيه إسرتليين هلاو مجع خاص عاد وحقق مكسبا 

ماليا من خالل بيعها األربعاء.
وقال القائمون على املزاد إن قطعة احللوى »تبدو 
أنها يف احلالة اجليدة نفسها متاما كما كانت عند 

بيعها يف األصل، لكننا ننصح بعدم تناوهلا«.
وقد بقيت الكعكة كما احتفظت بها مسيث، ملفوفة 
يف غالف بالستيكي داخل علبة ُكتب عليها »يرجى 
التعامل معها بعناية«، ومؤرخة يف 29 متوز/يوليو 

1981، يوم الزفاف.

لوحات بريشة ديفيد بووي )بعنوان »ديد هيدز« 
أو »دي هيدز«(، متثل الفنان نفسه أو أقاربه«. 
وأشار إىل أنها حتمل توقيع بووي وتارخيًا هو سنة 

1997 على جانبها اخللفي.
ونادرًا ما تطرح لوحات ديفيد بووي يف مزادات، 
وهي املرة األوىل ُيعرض أحد أعماله للبيع باملزاد 

العلين يف كندا، وفقًا لكاولي.
السرطان  الذي تويف مبرض  الروك  وترك مغين 
كبريًا يف  أثرًا   2016 يناير   10 عامًا يف   69 عن 
والفن،  واألزياء  والسينما  املوسيقى  جماالت 
وبيعت خالل مسريته الفنية حنو 140 مليون نسخة 

من ألبوماته.

املغين  رمسها  لوحة  بيعت   
واشرتاها  بووي  ديفيد  الربيطاني 
خريي  متجر  من  فرد  قبل سنوات 
خبمسة دوالرات كندية، يف مقابل 
كندي  دوالر  آالف   108 من  أكثر 
)88 ألف دوالر أمريكي( خالل مزاد 
الدار  أعلنت  ما  على  إلكرتوني، 

الكندية املنظمة للمزاد اجلمعة.
وكان التقدير األولي لثمن اللوحة 
ألف  و12  آالف  تسعة  بني  يراوح 
 9800 إىل   7300( كندي  دوالر 
دوالر أمريكي(، وقد تنافس عليها 
12 ُمزايدًا وفق روب كاولي رئيس 
دار »كاولي أبوت« للمزادات يف 

88 ألف دوالر سعر لوحة بريشة ديفيد 
بووي اشرتاها صاحبها خبمسة دوالرات

تورنتو.
ويبلغ قياس اللوحة 20*25 سنتيمرتًا ومتّثل وجهًا 
جانبيًا. وهي بيعت للمرة األوىل يف العام 2001 
على موقع إلكرتوني خمصص للمغين الربيطاني، 
»دي  عنوان  حتمل  اليت  باللوحة  األمر  وانتهى 
هيد اكس إل يف 1« مبتجر خريي يف أونتاريو، 
حيث اشرتاها جمهول مببلغ مخسة دوالرات كندية 
)4,10 دوالرات أمريكية(. وتواصل هذا الشاري 

الحقًا مع دار »كاولي أبوت« للمزادات.
وأوضح رئيس الدار روب كاولي يف وقت سابق 
بني  ُرمست  »اللوحة  أن  برس  فرانس  لوكالة 
سلسلة  من  واحدة  وهي  و1997   1995 العامني 
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا محمد عامر األحمد  - سورية

لكحِل الليل فتنته على رمِش األنوثِة
قبل هذا القلب 

للقراءات  أقرَب  األزلّي  األسوُد  كان 
الّرديئِة 

ال صدى 
غبش  يف  التأويل  نوافَذ  علّي  ميلى 

البياِض 
وال

هباب لفكرٍة .. 
ماقبل هذا القلب  
كاَن مؤنُث األشياء 

يعرج يف الوصول إىل مفاز الضوِء..
 كان الّشعر مسفوحًا إىل  العتبات ،

ممدودا على اإلفالِس،
تنمو فوقه 

شرفات من ورثوا 
أصابع حرب من رحلوا..
إىل أن جئت من حرٍب 

بسر الليل
  متتلئني باملوتى،

 وقمصان املدى السوداء 
تلبس وجهك املزروع يف حلمي ،
إىل أن جئت من خيبات من نصبوا

خيام عزائهم يف الروِح 
واغتسلوا

مُبّر القهوة السوداء
حتزمهْم صالة اخلوف  للمجهوِل 

واملشبوه من غدهْم،
إىل أن جئِت من ليل البالد هوًى 

وكنِت حبيييت السوداء، 
كحَل الّروح .. 
كحل الشعر..

 كحل مدائين الثكلى..
فكان القلب..
سبحان ال....

حبيبيت الّسوداء

والواليات  والغرب  األقصى  الشرق  بني  املوازين   تتغري  هل 
املتحدة  واوروبا واسرتاليا وكندا؟

من احملتمل ان نرى يف السنني القادمة األولني آخرين واآلخرين 
اآلسيوية  الدول  ان  نراه  الذي  املهم  الشيء  وايضًا  أولني.. 
قد سبقت العامل الغربي بكثري من حيث اليد العاملة والتطور 
السريع والتطوير للعديد من السلع املهمة داخليًا وعامليًا، ألنه 
ال يوجد أي جمال للمنافسة عند مجيع الدول األوروبية والدول 
فقدت  اليت  االمريكية  املتحدة  والواليات  الغرب  املتطورة يف 
وخسرت العديد من األسواق لتسويق سالحها وسيارتها وبوارجها 
وطائراتها والعديد من األدوات االكرتونية والكمبيوتر والتلفون 
اخلليوي والعديد من السلع والبضائع املتفوقة واألدوية بسبب 
اصطدامها بأسواق آسيوية كبرية جدًا ومنافسة هلا بشكل غريب 
وبأسعار يف غاية التدني من الصعب ان تقهر بشكل أو بآخر، 
باإلضافة اىل عدم تصدير اي شيء من الدول الغربية واروربا 
اىل الصني واهلند واليابان،  ما عدا املواد اخلام  وبعض السلع 
التعادل التجاري بواسطة ميزان  النادرة.. ألن أهم شيء هو 
االسترياد والتصدير بني مجيع الدول بالتساوي أو زيادة قيمة  
الضرائب اىل أعلى مستوى من أجل تعديل األسعار بني اإلنتاج 
الداخلي لكل دولة وبني إسترياد البضاعة املتدنية األسعار من 

الدول اخلارجية االخرى.
التجاري ولتأمني  التبادل  لتعديل ميزان  الوحيد  هذا هو احلل 
واحملافظة على اليد العاملة وعجلة احلياة داخل كل دولة من 
دول العامل دون استثناء.. ألنه ال جيوز ألي دولة ان تستغل 
الدول االخرى عن طريق امليزان التجاري والقرصنة الظاملة  عند 
بعض الدول اليت ال تعرتف وال تطّبق نطام حقوق اإلنسان ولو 
حبدوده الدنيا.. جيب على مجيع دول العامل ان تأخذ إجراءات 
سريعة بهذا اخلصوص ووضع خطة مهمة للحفاظ على كل وظيفة 
وكل أنسان أينما كان يف دول العامل.. وتفيد اليد العاملة يف 

كل بقعة من بقاع األرض.
 هذا هو الضمان الوحيد جلميع الناس يف العامل لكي ال نرى يف 
أكرب وأكثر دول العامل أناسا يفقدون وخيسرون أشغاهلم لكي 
احلياة  من  مستوى  أدنى  يعيشون يف  وفقراء  بؤساء  يصبحوا 
بها  مّير  اليت  الباردة  احلرب  هذه  إن  بكثري..  الفقر  خط  حتت 
العامل اليوم هي نتيجة تدهور االقتصاد يف بعض دول العامل 
العمالقة اليت من املمكن ان ندفع مثنها من جيوبنا او من أرواحنا 
واشغالنا.. نريد ان يعي العامل أمجع ما الذي جيري من تدهور 
اقتصادي سبق لي أن كتبت عنه وعن تشنجه وكلفته يف عدة 
مقاالت سابقة وكيف نعاجله، بأهون وأسرع وسيلة ممكنة، لكي 
من  وغريهم  الثالث  العامل  أموال  من  باهظة  كلفته  تكون  ال 
الدول الكربى.. وكما  قالوا: من حفر حفرة ألخيه وقع فيها.. 
أو السحر ينقلب على الساحر. واليوم اخلطر األكرب على اجلنس 
البشري هي احلرب اجلرثومية بواسطة صواريخ عابرة القارات 
حتمل العديد من اجلراثيم القاتلة واملواد الكيماوية والغاز السام 

ألنها فتاكة أكثر من أي أسلحة سابقة عرب التاريخ.
األسلحة  من  اخلطري  املستوى  هذا  إىل  نصل  ان  نأسف  إننا   
املتطورة اليت  تهدد وجود اإلنسان ومجيع باقي املخلوقات يف 

البحر والرب على هذه االرض. 
ويا لألسف، انه حتى اآلن ال نعرف املخرج وما هو البديل لكي 
ال ينقرض اإلنسان او يتشوه ويعاني كل أيام حياته من األوجاع  

واألمراض اجلرثومية.
فأين هو الدواء هلذا الداء املستفحل الذي قد جيتاح العامل أمجع 
واجلنس البشري ككل ومجيع اخلضار واملزروعات واملخلوقات 

على الكورة األرضية.. انها الطامة الكربى

جائين ساعي الربيد صباحًا مبتسمًا
وناولين مظروفًابالواٍن غريبه

مشمتها وقلبتها
شعرت انين كالطفلِة

ال اعرف ان اقفز من الفرحة
ولن اعرف ان اتكلَم مع النرجِس والقداح

او ُأَقِبَل ساعي الربيد
توقفُت حلظة

القبلُة حتى لو كانت بريئة حرام
افرتشُت االرَض حتى أختلص من قلقي

وهمسُت لنفسي إنها رسالة&
تشبُه رسائَل احملبني

اعرف خطُه ..... واتنفُس حركاَت يدِه
تارضت العيننِي مرتفيت

فجادلُت العينني اعرُف خطه
مشمُت الرسالِة بعنًف

انها معطرة بنوٍع من عطر اجلنوِن
فتحتها وانا مفرتشًة االرض

مل استطْع ملَس حروفُه األجبدية
اخذتين فيها رعشة

بألواٍن جهنمية
بزخرفاِت بثينَة واالخيلية

نظرت بعمًق يف غالِف الظرِف
العزز شجاعيت من اول الدرِب

وكاَد ُيغمى على تصوري
من األحرِف اليت حتتضُن بعضها

لتقوَل لي يف أوِل السطِر
دعيين اِحُبَك يا كل العمِر

اريد ان احتضنِك لدقيقتني
واهمُس يف اذنِك كلمتني

حينها ألقي سالحي ..... قلمي
وفمي ودموعي والقبلتني

ولكي القبول سيدتي
او الرفض يف احلالتني

كم تصورُت وانا فاقُد احلركِة بني يديك
انا لقبول شربِك القهوة معي مبهور& 

فركضُت اليِك
اريُد ان أحاورك لساعتني

اريد أْن ُأقِنُعِك بأنين احبِك سيدتي
وأعشُق عطرِك

افرتشُت االرض غري مصدقٍة
لقد أهملتين سيدي منُذ
ال اعرف كم من السنني

فلن اعاتبَك هنا
النين لست فقط احبك االن

بل ملا فاَت من السنني
نسيُت خارطَة عمري وصباي

وجنماُت مساء مدينيت
ونقشُت امسَك على ذراعي

كي ال أنسى كل احلنني
انا اِحُبَك قبل والدة التوقيت

أحببتَك كلَّ صباحاِت النهار
ولن يرعبين سجان وال مسسار

لقد قررتُ  ان اِحُبَك قبل ان يؤرخوا
تاريخ ميالدي

منذ مئات السنني
احببتَك ولن انتظر خفقات كاذبات خترج

من دفاتٍر حمرتقٍة ُتباُع على ارصفة اجلنون
لي احلُق يف اختيارك

فلن انتظَر منَك رسالٍة ملونٍة
وال اعتذار منمٍق بكل احلروف األجبدية

سأشرُب فنجاَن القهوِة معك
وسأناقشك ما تبقى من الوقت

كلَّ احلِب معَك
وساخرج مْن كلِّ اوهامي واحالمي البائسة

معَك
لكنين سابقى احبَك لوحدي

وليسْت معَك

هل تتغري املوازين بني الشرق  الرسالة امللونة
األقصى والواليات املتحدة والغرب
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تـتمات

رئيس اجلمهورية عرض...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على  كامل  بتصّور  عون  الرئيس  اىل  العودة  قبل  املفرتضني، 
االرجح. كما اكدت أّن جّو اللقاء كان إجيابّيًا وحصل تقّدٌم فعلي حيث 
اقرتب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع احلقائب ودخال يف مرحلة 
اخلدماتية  الوزارات  على  التفاهم  استكمال  ومت  األمساء.  إسقاط 
واألساسية اليت أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء 

التوزيع احلالي.
كانا  جنبالط  وليد  السابق  والنائب  بري  نبيه  الرئيس  ان  وتردد 
متجاوبني على صعيد توزيع احلقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من 

حصة رئيس اجلمهورية.
يسري  احلكومي  الوضع  أن  احلكومة  لتأليف  مواكبة  مصادر  وقالت 
بشكل جيد  والحظت وجود  تقدم سريع يف األمور اليت كانت حتتاج 
إىل متابعة وهناك الكثري من النقاط اليت متت معاجلتها يف حني ان 
هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا األسبوع  مع العلم انه مت 
تذليل العقبات على أن  تصبح الصورة كاملة األسبوع املقبل وفهم 

أن الرئيس املكلف سيستكمل سلسلة اتصاالت. 
وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه  مت  التفاهم على غالبية توزيع 
الوزارات األساسية واخلدماتية وبالتالي هي  شبه مكتملة،  وقد 
يتم الدخول  يف  األمساء، مكررة القول أن  االتفاق مت  على إبقاء 
القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك 
تعاونا يبديه رئيس جملس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبالط. 
وعلم أن اتفاقا مت على املسودة اليت عرضت يف لقاء عون وميقاتي 
أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون االجتماعية ال تزال موضع 

نقاش.
اجواء  إشاعة  التوالي  على  الثاني  لليوم  بعبدا  مصادر  وتابعت 
إجيابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي خبصوص تشكيل  
احلقائب  توزيع  ترك  من  عليه  التفاهم  ما مت  تكرار،  مع  احلكومة، 
الوزارية السيادية على حاهلا، ما يعين حل اشكالية حقيبيت، العدل 
من  كل  امسي  طرح  عن  معلومات،  ترددت  حني  ويف  والداخلية. 
اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص  ليتوىل أحدهما وزارة 
الداخلية، بالتشكيلة املرتقبة، باعتبارها مقبولني من كل االطراف، 
نفت مصادر متابعة ان يكون قد مت اختيار امساء الوزراء نهائيا بعد، 

وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول جممل التشكيلة الوزارية.
وتطرقت املصادر إىل مشكلة االسم املطروح لوزارة املال وحتفظ 
رئيس اجلمهورية عليه، فأشارت إىل ان هناك اكثر من إقرتاح جيري 
التداول فيه، ولكن مل يتم التوافق على اسم معني بانتظار التشاور 
مع الرئيس بري. وعن سبب تأجيل جلسة املشاورات اىل االسبوع 
املقبل  يف الوقت الذي تشهد األوضاع توترات ملحوظة، تستدعي 
باملعاجلات  فورا  للمباشرة  اجلديدة،  احلكومة  تشكيل  خطى  تسريع 
املطلوبة لتخفيف الضغوطات املعيشية واالجتماعية عن املواطنني، 
التشكيل، يتطلب مزيدا  اشارت املصادر اىل ان استكمال عملية 
من املشاورات واالتصاالت مع خمتلف االطراف لتقليص التباينات 
املتبقية، يف حني ان الرتيث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم 
ردود الفعل  الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي ال يؤثر هذا 

القرار سلبا على تشكيلة احلكومة وانطالقتها ويكبل حركتها.
تأليف  عملية  سريعا يف  تقدما  هناك  أن  مطلعة  مصادر  وكشفت 
على  التفاهم  استكمال  »مت  أنه  إىل  الفتة  مريح«،  واجلو  احلكومة 
الوزارات اخلدماتية واالساسية اليت اصبحت شبه مكاملة والسيادية 
الدخول يف  »يتم  أن  آملة  القديم على قدمه«،  ببقاء  متفق عليها 
بري  النواب  جملس  »رئيس  مضيقة:  املقبل«،  االسبوع  االمساء 

ورئيس احلزب االشرتاكي وليد جنبالط كانا متعاونني«.
وأكدت أن » موضوع حقيبة العدل حسمت جلهة أن تبقى من حصة 

الرئيس ميشال عون«.

عون وسالمة
ويف االجتماع الذي تلى محلة باسيل، والذي عقد يف بعبدا برئاسة 
الرئيس عون عند الثانية عشرة والنصف وحضره وزير املالية ووزير 
الوزير  عون  ومستشار  مصرف سالمة  واحلاكم  غجر  رميون  الطاقة 
االسبق سليم جريصاتي، جرى حبث يف قرار احلاكم رفع الدعم عن 

احملروقات.
اجتماعية  تداعيات  له  القرار  »هذا  ان  على  عون  الرئيس  واكد 
املعيشية  الصعد كافة، ال سيما  تنعكس على  واقتصادية خطرية 
منها وحاجات املواطنني اليومية، وقال؛ ان اجمللس األعلى للدفاع 
مل يتخذ امس االول، أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصال 

خارج اختصاصه.
وبعد املداوالت اليت ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه 
وكذلك  البطاقة،  هذه  بإصدار  الدعم  رفع  تربط  اليت  املوجبة 
باملوافقات االستثنائية عن جملس الوزراء اليت اجازت ملصرف لبنان 
احملروقات  لشراء  اعتمادات  لفتح  االلزامي  االحتياطي  استعمال 
ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 لرية للدوالر الواحد، بدال 
من 1500 لرية، طالب الرئيس عون سالمة بـالتقيد بهذه النصوص 
يف أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة اإلجرائية اليت ناط بها 

الدستور وضع السياسة العامة للدولة يف مجيع اجملاالت.
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر »ضبط الكميات 
أسعارها  التالعب يف  لعدم  املخزنة  وتلك  احملروقات  من  املوزعة 

واحتكارها«.
أي  وإن  لديه  أموال  ال  ان  وأّكد  عون،  ألوامر  ينصاع سالمة  ومل 
رئيس  لكن  لتحريره  قانونا  يتطلب  اإللزامي  لالحتباطي  استخدام 
اجلمهورية طلب منه العودة إىل السلطة اإلجرائية.  وقال سالمة أن 
٨30 مليون دوالر صرف يف شهر واحد على دعم احملروقات وهذا 

أنه  املبلغ يصرف يف عام كامل ما يدل على وجود ختزين وفهم 
قبيل إجياد خمرج تشريعي سيعمل على ختفيضات الصرف على ان 

وزير الطاقة واملياه يرتيث يف حتديد التسعرية.  
وقالت مصادر مراقبة ان لبنان يعوم على حبر مازوت وبنزين.

تجمع العلماء: لتقديم سالمة للمحاكمة
اىل ذلك لفت »جتمع العلماء املسلمني« يف بيان، بعد اجتماع هيئته 
االدارية، اىل أنه »كل اللبنانيني يتساءلون اليوم، من هو احلاكم 
الفعلي للبنان؟ هل هي حكومته ومؤسساته الدستورية أم أنه رياض 
سالمة الذي يتحكم بكل مفاصل الدولة وخيرب ما بقي من هيكلها 
ويساهم بتنفيذ القرار اجلائر للواليات املتحدة األمريكية يف حصار 

الشعب اللبناني عقابا له على موقفه الداعم للمقاومة؟«.
لبنان  مصرف  حاكم  باألمس  اختذه  الذي  »القرار  ان  اىل  واشار 
جرمية  هو  شيء،  كل  عن  الدعم  برفع  اقتصاده  على  واملتسلط 
حبق الوطن واملواطنني، ويعارض القرار الصادر عن جملس النواب 
خبصوص البطاقة التمويلية، وهذا القرار يأتي يف مرحلة تظهر فيها 
تباشري لتأليف احلكومة مع اإلجيابيات اليت يعلنها الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي، ليفاقم من األزمة ويعطل التأليف تنفيذا ألجندات 

خارجية«.
ورأى أن »الواقع املرير والصعب الذي يعيشه لبنان واللبنانيون 
والذي وصل إىل حد مل يعد معه املواطن قادرا على تأمني حتى 
لقمة عيشه، وبات الراتب الذي يتقاضاه ال يكفي لألمور األساسية 
الكهرباء وإجيار املنزل وخالفه، فال يعود معه ما يكفي وجبة  من 
يوم واحد، يفرض على املسؤولني التحلي باحلكمة وجتاوز اخلالفات 
الوحيد  املدخل  باعتبارها  احلكومة  تشكيل  يف  واإلسراع  اجلزئية 

للخروج من األزمة، أو على األقل للتخفيف من تداعياتها«.
وطالب التجمع رئيس حكومة تصرف األعمال الدكتور حسان دياب 
ب«الدعوة اىل عقد جملس الوزراء واختاذ قرارات حامسة، تقضي 
أوال بوضع حاكم مصرف لبنان يف اإلقامة اجلربية وكف صالحياته 
أنهك فيها االقتصاد  اليت  وتقدميه اىل احملاكمة عن كل مسريته 
بالقيام  األول  نائبه  وتكليف  إليه  ما وصل  إىل  وأوصله  اللبناني 

مبهامه«.
ودعا اىل »تأكيد استمرار الدعم على املواد الضرورية كافة، من 
إنهاء الوكاالت احلصرية،  نفط وغاز ودواء وطحني، والعمل على 
على  احملافظة  مع  أخرى  مصادر  من  للدواء  االسترياد  باب  وفتح 
اجلودة«، سائال عن »مصري النفط الذي قرره العراق لصاحل لبنان 
وما هو الداعي للتأخري؟«، مطالبا ب«جتاوز اإلجراءات الروتينية ألن 

البلد بأزمة حتتاج لالسراع يف إجناز املوضوع«.
وأعترب أن »تأجيل جلسة جملس النواب خبصوص رفع احلصانات عن 
املتهمني يف حادثة املرفأ بسبب فقدان النصاب، هو مهزلة جيب 
أن تتوقف، ألن ذلك يعين اهلروب من احملاسبة. فال جمال للمحاكمة 
أمام جملس النواب وهيئة حماكمة الرؤساء والوزراء وال أمام احملقق 
العدلي ليضيع حق اللبنانيني يف معرفة ما حدث وأهالي الشهداء 

واجلرحى بالوصول إىل حقوقهم ونيل املسؤول عقابه املستحق«.
واستنكر التجمع »األحكام القاسية والظاملة حبق معتقلني فلسطينيني 
املعنية  الدولية  اهليئات  مطالبا  السعودية«،  العربية  اململكة  يف 
أوضاعهم وإطالق سراحهم  متابعة  اإلنسان ب«العمل على  حبقوق 

سريعا«.
البيد: لست موافقا...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
حمسن  املغربي  اخلارجية  وزير  نائب  فيه  شارك  رمسيٍّ  احتفاٍل 
جزولي. كما التقى البيد وزيَر اخلارجية املغربي ناصر بوريطة، حيث 
هًة من رئيس االحتالل اإلسرائيلي يتسحاق هرتزوغ  سّلمه رسالًة موجَّ

إىل امللك املغربي حممد السادس.
جهة،  من  املتحدة  والواليات  الغرب  بني  التباعد  يكّرس  ومما 
و«إسرائيل« من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعالٍم إسرائيلية باألمس 
آي  »السي  رئيس  مع  التحدث  أرادوا  إسرائيليني  »مسؤولني  أّن 
أيه«، عن إيران خالل زيارته، لكّنه حتدث كثريًا عن الفلسطينيني 
عن  التخلي  عدم  وعن  الفلسطينية،  السلطة  لتعزيز  طرائَق  وعن 

حماولة االتفاق مع إيران أيضًا«. 
وقال اإلعالم اإلسرائيلي إّن اإلسرائيليني فهموا من رئيس »السي 
آي أيه«، بشأن املوضوع اإليراني، أّن »الواليات املتحدة مل تتخلَّ 
عن حماولة الوصول إىل اتفاق«، وأّن »ال نية لديها للرد عسكريًا 

على اهلجمات اإليرانية على السفن«.

واشنطن تدرس نقل...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املستقبل بشأن عملية االنتقال من السفارة إىل املطار«.
ه  توجُّ تأكيده«  البنتاغون  الشبكة عن مسؤول عسكري يف  ونقلت 
حنو  3000 عسكري إىل أفغانستان لتوفري احلماية النسحاب الرعايا 

األمريكيني والدبلوماسيني من السفارة األمريكية يف كابول«. 
وأعلن البنتاغون أّن »اجليش األمريكي سينقل األفراد من السفارة 
أّن واشنطن ستنقل  األمريكية إىل مطار كابول جوًا«، مشريًا إىل 
أيضًا ألف فرد إىل قطر »لإلسراع يف النظر يف طلبات تأشريات 

اهلجرة لألفغان«. 
كابول  مطار  يف  نشرها  سيتم  اّليت  القوات  أّن  البنتاغون  وأّكد 
على  هجمات  تشن  »لن  السفارة،  موظفي  إجالء  على  للمساعدة 

طالبان«.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كريبي، إّن »ال خطط وال 
نقاش بشأن استخدام مطار حامد كرزاي الدولي قاعدًة لشن غارات 

جوية يف أفغانستان وحوهلا«.
يف السياق ذاته، قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية، نيد 

برايس، إّن »ما نقوم به ليس ختليًا عن أفغانستان، وليس إخالًء، 
وليس انسحابًا كاماًل، واآلثار املرتتبة على هذا القرار ال جيب أن 

تكون كبرية«. 
األفراد  »حلماية  هي  اإلضافية  القوات  أّن  إىل  برايس  وأشار 
األمريكيني، وليس إرسال مزيد من القوات للبقاء هناك«، مؤّكدًا 
السلطة  على  تستولي  حكومة  أي  أّن  على  دولي  إمجاع  »برز  أّنه 
القوة لن يتم االعرتاف بها، ولن تتمتع  أفغانستان من خالل  يف 

بالشرعية«. 
وشّدد برايس على أّن واشنطن »تتجه حنو وجود دبلوماسي حمدود 

يف أفغانستان بالنظر إىل الوضع األمين«.
بالدبلوماسية  طريقة ممكنة  بأّي  قدمًا  املضي  »سنواصل  وأضاف 
إلجياد حل عادل هلذا الصراع، ورسالتنا إىل الشعب األفغاني هي 

رسالة شراكة دائمة«. 
وتابع »لقد كنا واضحني للغاية يف القول إّنه إذا تراجعت طالبان 
عن التزامها مبوجب اتفاق السالم، فسنرد بصورة ال لبس فيها«. 
الرئيس  إدارة  خماوف  على  واضحًا  مؤّشرًا  اخلطوة  هذه  وتعترب 
وإخفاق  أفغانستان،  يف  األمين  الوضع  جتاه  بايدن  جو  األمريكي 

احلكومة األفغانية يف محاية مدن رئيسية. 
االتحاد األوروبي يحّذر طالبان

اخلميس،  االول  امس  »طالبان«،  حركة  األوروبي  االحّتاد  وحّذر 
السلطة من خالل  استولت على  إذا  أّنها ستواجه عزلة دولية  من 

العنف.
وقال منسق السياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل، 
يف بيان، إّنه »إذا مت االستيالء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس 
إمارة إسالمية، فإن طالبان ستواجه عدم االعرتاف والعزلة ونقص 
الدعم الدولي، واحتمال استمرار النزاع، وعدم االستقرار الذي طال 

أمده يف البالد«.
بريطانيا سرتسل مئات العسكريني

الربيطاني بن واالس، امس  الدفاع  بالتزامن مع ذلك، ذكر وزير 
االول اخلميس، أّن »بالده سرتسل مئات العسكريني إىل أفغانستان 
ملساعدة الرعايا الربيطانيني واملرتمجني احملليني على مغادرة البالد 
يف ظل تدهور الوضع األمين«، كما ستنقل السفارة الربيطانية يف 
األساسي  الطاقم  عرب  تعمل  وستظل  أمنًا،  أكثر  موقع  إىل  كابول 

فقط.
وقال واالس يف بيان إّنه فّوَض »بشأن نشر عسكريني إضافيني 
املواطنني  ومساعدة  كابول،  يف  الدبلوماسي  الوجود  لدعم 
املوظفني  نقل  الدعم يف  وتقديم  البالد  مغادرة  على  الربيطانيني 

األفغان السابقني، الذين خاطروا حبياتهم باخلدمة إىل جانبنا«.
رة، وكان من املهم يف ظل الوضع  وأضاف »أنها عملية طويلة مقرَّ
تلك  إىل  باالنتقال  قرار  اختاذ  أفغانستان  األرض يف  على  احلالي 

املرحلة«.
وقت  مواطنيها، يف  طالبت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أّن  ُيذَكر 
وذلك  فورًا،  أفغانستان  اخلميس، مبغادرة  االول  امس  من  سابق 
عن طريق إشعار نشرته السفارة األمريكية يف كابول عرب موقعها 

اإللكرتوني، طالبت فيه رعاياها مبغادرة البالد. 
خيارات  باستخدام  املغادرة  لرعاياها  ميكن  أّنه  السفارة  وأضافت 
الرحالت اجلوية املتاحة، وذلك وسط زحف حركة »طالبان« املتسارع 

يف أحناء البالد.
بدورها، أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية، أمس األربعاء، أّنها تعمل 
من أجل التوصل إىل إمجاع دولي بشأن احلاجة إىل »اتفاق سالم« 

مع أفغانستان .
إن  برايس،  نيد  األمريكية،  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
يف  املوّقعة،  الدوحة  التفاقية  والروح«  النص  تنتهك  »طالبان 
بشأن  و«طالبان«،  املتحدة  الواليات  بني   ،2020 شباط/فرباير 

انسحاب مجيع القوات األمريكية من أطول حرب هلا.
من جهته، أعلن مسؤول دفاعي أمريكي أّن »مقاتلي حركة طالبان 
قد يعزلون العاصمة األفغانية كابول عن سائر أحناء البالد خالل 30 
يومًا، ورمبا يسيطرون عليها يف غضون 90 يومًا«، وذلك استنادًا 

إىل تقييم للمخابرات، حبسب ما نقلت وكالة »رويرتز«.

قيس بن سعيد: هناك...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املرافق العامة تعمل »رغم اخلطر الذي صار واقعا يف كل مكان«.
وأضاف أن »من أراد أن يشوه احلقائق فالتاريخ كفيل بفضحه«.

الغابات  إحراق  يريد  »البعض  إن  أيضا  التونسي  الرئيس  وقال 
ستتصدى  قواتنا  لكن  بالشعب  التنكيل  يف  ويرغبون  واحلقول 

هلم«.
أكد قيس سعيد، األربعاء، أنه ليس من دعاة »االنقالبات«، ولكنه 

يدعو إىل تطبيق القانون على اجلميع على قدم املساواة.
وذكر سعيد يف تصرحيات نشرتها الرئاسة التونسية أن »دواليب 
الدولة« تسري بصورة طبيعية حتى لو كانت تونس تعيش ظروفا 

استثنائية.
الغنوشي،  راشد  التونسية،  النهضة  حركة  زعيم  تراجع  جهته  من 
للرئيس  احلركة  معلنًا دعم  الرئيس قيس سعيد،  من  موقفه  عن 

التونسي.
وقال يف تصرحيات إعالمية األربعاء »سندعم الرئيس قيس سعيد 
ونعمل على إجناحه مبا يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات، من 

أجل احلفاظ على استقرار البالد واستمرار الدميقراطية«.
كما أضاف »ننتظر خارطة الطريق للرئيس وال حل إال حبوار حتت 
إشرافه«، وذلك يف حتّول مثري ملوقف الغنوشي، الذي كان من أبرز 

املعارضني هلذه القرارات.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــنوعـات

أكد خرباء يف الطب واألسرة والسلوك، بأن ظاهرة »املخدر الرقمي« 
العنكبوتية،  الشبكة  عرب  واملراهقون  األطفال  هلا  يتعرض  اليت 
ومنصات السوشيال ميديا املختلفة، عرب ملفات صوتية وموسيقية 
احلواس،  على  ويسيطر  الدماغ،  على  يؤثر  خطري  مبحتوى  ملغمة 
عليها  يرتتب  مما  الذهن  وتشويش  الرتكيز  اختالل  إىل  ويؤدي 
حميطه  مع  تعامله  مستوى  على  بظالهلا  تلقي  اجتماعية  مشكالت 
اضطرابات  عن  فضاًل  الدراسي،  التحصيل  يف  وقصوره  األسري 

جسمانية تؤثر على صحته العصبية وسالمته النفسية.
»املخدر  أن  »العربية.نت«  للزميلة  إفاداتهم  يف  اخلرباء  ولفت 
األسرة  األوىل  بالدرجة  مسؤوليتها  تتحمل  خطرية  آفة  الرقمي« 
ومن بعدها املدرسة، وينبغي على اجلهات املعنية واإلعالم التوعية 

خبطرها وتأثريها كفخ جديد لإلدمان من بوابة احملتوى الرقمي.
تخدير العقل باملوجات

وحبسب املعلومات املتوافرة، فإن »املخدرات الرقمية« عبارة عن 
نفس  العصبية  اخلاليا  على  تؤثر  بطبقات خمتلفة  متناغمة  موجات 
بأنها  البعض  ويصفها  فكتًا  أشد  بل  املعروفة  املخدرات  تأثري 
موسيقى تشبه »حبوب اهللوسة«، خمدرة للعقل، يتم مساعها عرب 
معينة يف  ترددات  فتبث  األذنني،  من  بكل  اسرتيو«   « مساعات 
األذن اليمنى مثاًل وترددات أقل إىل األذن اليسرى، وتكون قوة 
الصوت أقل من 1000 إىل 1500 هريتز كي تسمع منها الدقات، 
أما اجلانب املخدر من هذه النغمات فيكون عرب تزويد طريف السماعة 
بدرجتني خمتلفتني من الرتددات الصوتية، ويكون الفارق ضئياًل 

يقدر من30 هريتز.
مؤشر اإلدمان على »يوتيوب«

فيديوهات »موسيقى اهللوسة« حتظى على »يويتوب« مبشاهدات 
بعنوان  آخر  ألف مشاهدة، ومقطع  عالية، فهذا مقطع حيقق 145 
خمدرات رقمية عالية اجلودة بـ80 ألف مشاهدة مع تعليقات ملدمنني 

من جنسيات عربية.
أرقام خميفة حتمل مؤشر على أن اجنراف الشباب واملراهقني هلذا 
األفراد  سلوك  على  نفسيًا  يؤثر  الذي  الرائج  املوسيقي  الصنف 

وصحة اجملتمعات.
نرصد منها مثال من قال: »حسيت راسي وصدري بينفجر«، فيما 
األغنية..  على  منت  األغنية..  هلذه  »استمعت  بالقول:  آخر  علق 
وشاهدت حلم وكأنين كلمت اجلن«، وثالث يقول: »محاسية كثري 
»ضيفوني  بالقول:  هلا  يّروج  ورابع  اخلامس«  البعد  إىل  أدخلتين 

على انستغرام ورح تشوفو خمدرات على أصوهلا«!
برمجة سلوك الطفل

عرب هذا التحقيق االستقصائي، تفتح »العربية.نت« ملف موسيقى 
مع  واحللول،  األضرار  وتناقش  الرقمية«  »املخدرات  أو  اهللوسة 

خرباء وخمتصني.
قدوري  فرات  مركز  ومدير  موسيقى،  أستاذ  قدوري،  فرات 
للموسيقى بإمارة الشارقة باإلمارات، يؤكد أن الرتبية املوسيقية 
مرحلة  منذ  الطفل  وجدان  وحتصني  تأسيس  يف  مؤثر  دور  هلا 
موسيقية  بآلة  الطفل  إحاطة  خالل  من  البيت  من  وتبدأ  النشء، 
معينة وتغذية وعيه مبقطوعات موسيقية ملهمة قادرة على صياغة 
ذائقته، فضاَل عن كونها تساهم يف ترقيه سلوكه وتهذيب مزاجه 
عليها يف  يتكىء  وجدانية  ذاتية وجتارب  النفسي ومتنحه قدرات 

مجيع مراحله العمرية.
الذي  الرقمي  املوسيقي  احملتوى  خطورة  أن  إىل  قدوري  ولفت 
يتم برجمته للتأثري على ذهنية الطفل واحنراف سلوكه، وقال بأن 
منذ  طفلهم  تنشئة  بهم  يفرتض  حيث  اآلباء  يتحملها  املسؤولية 
هدوئه  على  حتافظ  اليت  اإلجيابية  املوسيقى  على  األول،  الصف 

وذوقه واستقراره املزاجي والذهين وحتى العاطفي.
لوثة وحاجز صدّ

ال  فهو  موسيقيًا،  مظلوم  العربي  الطفل  أن  إىل  قدوري  وأشار 
حيصل على أدنى حقوقه السمعية منذ صغره، على عكس الطفل 
يف أوروبا الذي يلقى رعاية خاصة تلتزم أسرته كجزء من الثقافة 
بيتهوفن  مثل  الكالسيكية  املوسيقى  يسمع  جعله  يف  اجملتمعية 
ومونامور وغريها منذ نعومة أظافره، ويبتعدون بالطبع عن تعريضه 
لسماع املوسيقى الصاخبة، ثم يتلقى يف املدرسة دروس تذوق 

املوسيقى.
للمخدرات  التعرض  من  أطفاهلم  حبماية  اآلباء  قدوري  وينصح 
الرقمية، خاصة عند اكتشافهم شغف زائد لديهم جتاه املوسيقى 
الصاخبة، هلذا جيب توجيه هوايتهم حنو تعلم املوسيقى عرب املعاهد 
أو آراء آالالت هلم لتفريغ طاقاتهم عليها، معتربًا بأن ذلك يساهم 
يف بناء حاجز صد ضد أي لوثة موسيقية جتنبههم من التعرض إىل 
نوع من  إىل  تؤدي  قد  لوثات مسعية  أو  الرقمية  املخدرات  أنواع 

اإلدمان اإللكرتوني.
قوة خفية

ومن وجهة نظر الطب النفسي والسلوكي، قال د. علي احلرجان، 
اكتشافها  ميكن  اإللكرتوني  اإلدمان  أعراض  أن  نفسي،  طبيب 
أجهزة  املراهق  أو  الطفل  تصفح  خالل  من  األبناء  لدى  بسهولة 
لوقت  األذن  مساعات  وضع  ومالحظة  وقضاء  واآليباد  املوبايل 
طويل وظهور انفعاالت غريبة على مالحمه، وإذا افتقده السماعة أو 
اجلهاز تظهر لديه عالمات توتر وقلق وعصبية، وهناك عالمات أخرى 
حيث يربز قصور واضح يف دراسته ونشاطاته الرياضية وعالقاته 
األسرية مع أهله، ويكون دائم االنزواء يف غرفته، ويسهر كثريًا، 
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عدة اكتشافات يف جمال أثر املوسيقى على الدماغ، موضحة أن 
باحلركة  عالقة  هلا  اليت  املخيخ  منطقة  تنشط  السريعة  املوسيقى 

والتوازن احلركي، وتؤثر على معدل ضربات القلب.
وأضافت: »مت تصميم موسيقى تؤثر على تغيري أمناط موجات الدماغ 
حيث أن للدماغ طاقة كهربائية تعمل على تغيري حالة التيقظ عند 
الفرد بنفس الطريقة اليت تعمل بها املخدرات اليت يتناوهلا الفرد، 
والغريب يف األمر أن علماء املسلمني منذ القدم اكتشفوا عالقة 
السلوك باملوسيقى فكان األذان لكل صالة بلحن خيتلف عن الثاني 

يف جمال التوقيت سواء الصبح أو الظهر أو العصر وهكذّا«.
تصرفات حركية ال إرادية

ولفتت أن الشخص إذا تعرض هلذه النوع من املخدرات املوسيقية 
قد يأخذ منحى االنعزال، وقد تتسبب يف قيامه حبركات ال إرادية 
متكررة، ففي هذه احلالة جيب أن يكون الفرد واعيًا لألثر اإلجيابي 
عندما  لألطفال  األهل  يتيقظ  أن  جيب  كما  للموسيقى  والسليب 

يفرطون يف احلماس وينغمسون يف جتربة كل جديد.
وأشارت د. مجيلة، أن األثر اإلجيابي للموسيقى بشكل مثل موسيقى 
»موزارت« واليت حتفز وحتسن التفكري املكاني للطالب، وحتفيزهم 
تساعد  املوسيقى  أن  علميًا  ثبت  أنه  كما  والتعلم،  الرتكيز  على 
اخليالي  التفكري  وحتفز  الدماغ،  موجات  وتنشط  االسرتخاء،  على 
واملهارات احلركية، وأيضًا مت استخدامها يف جمال الربجمة اللغوية 

العصبية لنقل املعلومات من مستوى الوعي إىل الالوعي.
ضوابط ومواقع محظورة

وزارت »العربية.نت« مقاهي انرتنت عشوائية، يقبل عليها األطفال 
واملراهقني من أجل متضية أوقاتًا للتسلية يكون األهل يف الغالب 
على علم بذلك، من دون أن يدركوا بأن تلك املقاهي ميكن أن 
ورمبا  الـ«يوتيوب«،  ملفات  أو  األلعاب  عرب  الطفل  إليها  يتسرب 
مدير  الدين،  حكيم  لكن حممد  الرقمية«،  »املخدرات  فخ  يقع يف 
مقهى انرتنت باإلمارات، أعرب عن استغرابه ملا يسمى بـ«املخدر 

الرقمي«، حيث مل يواجه هذا النوع من امللفات.
وأشار أن هناك رقابة مباشرة من قبل إدارة املقاهي حيث ختضع 
الشرتاطات وضوابط من البلدية على سلوكيات األطفال، كما أن 
بعض املواقع املشبوهة حمظورة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت، 
ونفى حكيم الدين أن يكون هناك أطفااًل يسمعون ملفات خمدرة 
كل  فإنه  متامًا  العكس  على  غريبة  سلوكيات  لديهم  ظهرت  أو 
األلعاب  مع  اعتيادية  أوقاتًا  يقضون  يقصدونه  الذين  املراهقني 

املتعارف عليها.
سماعات أذن وحركات غريبة

ويف احملل ذاته، قال عماد القيسي، أردني، 15عامًا، بأنه مل يسمع 
من قبل عن »املخدر الرقمي«، لكنه أكد وجود أشخاص مييلون إىل 
وضع مساعات كبرية يف آذانهم ألوقات طويلة، ويرقصون على 
إيقاعها حبركات غريبة، معتربًا بأن تلك األغنيات األجنبية الصاخبة 
بريتين  مثل  معروفني  عامليني  ملوسيقيني  السريع  اإليقاع  ذات 
لوبيز  وجنيفر  غاغا  والليدي  ديون  وسيلني  وسيا  وريانا  سبريز 
وغريهن، ولفت أن مساعة املوبايل ممنوعة يف منزله، وال يصحب 
اهلاتف إىل املدرسة، ولديه وقت حمدد للتصفح على اإلنرتنت خالل 
يومه، مشريًا إىل أن أبويه حيرصان على توعيته مبخاطر االنرتنت 
واملواقع والربامج حتى صارت لديه دراية وحذر شديدين خاصة من 

مواقع »السوشيال ميديا«.
ووفق تعبري مع إبراهيم سعد السيد، مصري، فإنه مسع عن »املخدر 
الرقمي« وضرره وتأثريه، لكنه حيرص على محاية أطفاله ليس من 
هذا النوع من املخدرات، بل أنه يعترب كل مواقع االنرتنت اليت خترج 
من نطاق رقابة األهل متثل خمدرات ومؤثرات، وقد تؤثر يف سلوك 
الطفل أو تهدد صحته ونفسيته، بالتالي فإنه نظم عملية إدارة 
احملتوى الذي يسمح هلم بالتعرض له سواء من خالل جهاز التلفاز 
واختيار وحظر القنوات اليت تتضمن حمتوى خادش أو سليب، ومرورًا 
باهلاتف الذي حيمله أبنائه حيث خيضع للتفتيش واملراقبة حتى أن 
لديه برامج تعقب مواقع مربوط إىل موبايالتهم، ويعرف أي األماكن 
يتواجدون فيها ليضمن حتركاتهم، ويتابع تصرفاتهم ويشدد يف 

زيارتهم ملدترسهم لتقييم سلوكهم الدراسي.
ليس  فذلك  إدمان  فخ  أي  يف  الطفل  وقوع  أن  السيد  وأضاف 
ذنب الطفل أو املراهق بل إن املسؤولية كاملة تقع على عاتق رب 

األسرة بسبب إغفاله وإهماله بالقيام بدوره الرتبوي.

وال يفارقه اجلهاز ويتصفحه باستمرار من وقت آلخر، مشريًا إىل أن 
النصح واإلرشاد ال يؤدي إىل نتيحة معهم، وذلك لوقوعهم يف فخ 

قوة خفية تسيطر على سلوكهم وتعمق لديهم هذا اإلدمان.
وفيات ومخاطر عصبية

من  عديدة  حاالت  عيادته  يف  استقبل  أنه  إىل  احلرجان  ولفت 
»املخدرات  أن  معتربا  األخرية،  السنوات  يف  السيما  املراهقني 
ألن  ذلك  العربي،  الوطن  كبرية يف  مشكلة  متثل  باتت  الرقمية« 
الوقت يف منازهلم، حيث ال توجد لديهم  الشباب يقضون معظم 
عناصر تسلية أو نشاطات اجتماعية أو رياضية، هلذا يقعون ضحايا 

هذا النوع من املوسيقى اخلطرية، حيث تكون مبثابة متنفس هلم.
ونفى احلرجان أن يكون املخدر الرقمي، يسبب حاالت وفاة، من 
دون أن يشكك بالطبع يف خطورتها النفسية والعصبية والسلوكية 
على املدمن، ملا يرتتب عنها من تغذية العنف يف وجدانه من خالل 
أن  إىل  منوها  القاسية يف احملتوى،  والكلمات  الصاخب  الصوت 
بعض األلعاب اإللكرتونية سببت حاالت وفيات نتيجة ما تبثه من 

يأس وإحباط وفشل وكآبة تتسرب إىل نفسية املراهق.
سلوكيات عدوانية

على  كبرية  خطورة  له  الرقمي  املخدر  أن  على  احلرجان  وشدد 
اإلرهاق،  ودائم  انطواء  حالة  يف  املدمن  جيعل  حيث  األعصاب، 
وتسيطر عليه عصبية مفرطة، وأحيانا تظهر لديه سلوكيات عدوانية، 
ويكون مشوش الرتكيز والتفكري غري متجاوب مع اآلخرين وخجول 

من الناس ويشكو من اإلمساك ويعاني من اضطراب الشهية.
وأشار احلرجان إىل أن اإلدمان هو تعّود تدرجيي إىل أن ينغمس 
الشخص مع هذه األصوات ويعيش فيها حالة من التفاعل واالنسجام 
الزائد،  والنشاط  واالنفعال  واهلوس  والفرح  النشوة  حنو  تدفعه 
حيث ينفصل ذهنيًا وجسديًا عن الواقع، ويرتبط بهذه األجواء سواء 
بسماع املؤثر أو بدون مساعه، حيث يظل ذهنه ملتصقًا باألثر الذي 

ترتكه تلك األحلان السلبية واالنفعاالت املشوشة.
مهدئ نفسي لالكتئاب

واعترب احلرجان أن إدمان هذا اجلو املوسيقي يؤدي إىل إفرازات 
اىل  وتؤدي  الدائم،  التهيج  وتسبب  الدماغ  على  تؤثر  كيميائية 

اضطراب اهلرمونات اجلسدية وتؤثر على سرعة دقات القلب.
ومفيد  راق  شيء  فهي  احلرجان،  حبسب  اجليدة،  املوسيقى  أما 
لإلنسان وميكن أن تكون مهدىء وعالج نفسي لإلكتئاب، خاصة 
إذا كانت ضمن ضوابط ووقت حمدد وزمن خاص وريتم طبيعي، 
أو  إفراط  كما أن هلا أيضًا فوائد جسدية ونفسية مّجة من دون 

استخدام خاطىء.
مراقبة املؤثرات العقلية

سرحان،  هاشم  د.  فقال  والقانونية،  األكادميية  الناحية  من  أما 
العميد التنفيذي للربامج العسكرية واألمنية يف كلية دبي للطالب، 
اهليئات  من  معتمد  طيب  تعريف  هلا  عامة  بصفة  املخدرات  فإن 
من  معتمدًا  قانونيًا  تعريفًا  هلا  أن  كما  بالصحة،  املعنية  الدولية 

املنظمات الدولية املسؤولة عن مراقبة املؤثرات العقلية.
وكذلك اإلدمان واالعتماد البدني والنفسي هلا تعاريف طبية وهلا 
أعراض انسحابية تظهر على الشخص املدمن يف حالة التوقف عن 
تناوهلا. وهناك أيضًا أعراض تظهر على املدمن خالل تأثري املادة 

املخدرة على اجلهاز العصبى املركزي.
وأوضح د. هاشم إىل أننا ال نستطيع أن جنزم بأن هناك ظاهرة 
إدمان على املخدرات الرقمية ألن ذلك ميكن إثباته فقط عن طريق 

األحباث والدراسات العلمية الرصينة.
وأضاف: ال أعتقد بأن هناك دراسات علمية تؤكد وجود الظاهرة 
وحجمها والفئات العمرية املتأثرة بهذه الظاهرة، ومن ناحية أخرى، 
فإن هناك تهويل وتضخيم لتأثري ما يسمى بـ«املخدرات الرقمية« 
وهذا التهويل ليس له أساس طيب أو علمي بأنه يسبب الوفاة أو 

اجلنون أو أن له أعراضًا انسحابية.
األثر اإليجابي والسلبي للموسيقى

خاجني، مستشار  األسرية، د.مجيلة سليمان  االختصاصية  وقالت 
دراسات وحبوث، أن خاصية املخدرات الرقمية تعتمد على نظريات 
علمية وأحباث، وقد أثبتت أثر املوسيقى على فعالية عمل الدماغ، 
أثر  اكتشفت  اليت  احلديثة  األحباث  مئات  توجد  الشأن  هذا  ويف 
اهليمنة  جمال  يف  منطلق حتصصي  ومن  الدماغ،  على  املوسيقى 
هناك  وجد  وقد  التفكري،  وأمناط  االستيعابية  واألمناط  الدماغية 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

ثبت أن عنصرا بسيطا للوجبات اخلفيفة له فوائد صحية رائعة 
مبا يف ذلك تقليل خماطر اإلصابة بالسرطان والنوبات القلبية، 

وخفض الكوليسرتول واملساعدة على إنقاص الوزن.
ويعتمد عيش حياة طويلة وصحية إىل حد كبري على قدرتك 
أهم  ومن  العمر.  تقصر  اليت  املزمنة  املضاعفات  جتنب  على 
اإلجراءات االستباقية اليت ميكنك اختاذها، هي احلفاظ على وزن 
صحي، ألن السمنة ميكن أن تؤدي إىل حاالت تهدد احلياة مثل 
الغذائي الصحي أيضا  النظام  التاجية. ويقلل  القلب  أمراض 

من مقدار اإلجهاد التأكسدي وااللتهابات يف اجلسم. 
فإن  هارفارد،  جامعة  يف  طويلتني  دراستني  لنتائج  ووفقا 
احلصول على جرعة يومية من املكسرات ميكن أن يساعد يف 

إطالة عمر الشخص.
أستاذ  هو،  فرانك  الدكتور  للدراسة  املشارك  املعد  وقال 
التغذية وعلم األوبئة يف كلية هارفارد للصحة العامة: »وجدنا 
يعيشون  يوم  كل  املكسرات  يتناولون  الذين  األشخاص  أن 
يأكلوا  مل  الذين  األشخاص  من  صحة  وأكثر  أطول  حياة 

املكسرات«.
 New England Journal ُنشر يف جملة  الذي   - التقرير  وأظهر 
of Medicine - أن الذين يتناولون املكسرات يوميا كانوا أقل 
عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض اجلهاز 

التنفسي.
وبشكل عام، كان األشخاص الذين يتناولون املكسرات يوميا 
أقل عرضة بنسبة %20 للوفاة خالل فرتة الدراسة، من أولئك 

الذين جتنبوا املكسرات.
املكسرات  تركيبة  أن  إىل  أيضا  هارفارد  جامعة  باحثو  وأشار 
واملواد  واملعادن  والفيتامينات  الصحية  والدهون  األلياف   -
الكيميائية النباتية - قد توفر خصائص »واقية للقلب ومضادة 

للسرطان ومضادة لاللتهابات ومضادة لألكسدة«.
ما  واأللياف،  بالربوتني  غنية  »املكسرات  الدكتور هو:  وقال 
يؤخر االمتصاص ويقلل اجلوع«، مضيفا أن املكسرات حتتوي 

يف الغالب على دهون صحية غري مشبعة.

صحة القلب
بنوبة  اإلصابة  املعرضني خلطر  األشخاص  أن  األحباث  وجدت 
قلبية ميكن أن يقللوا من خماطرهم عن طريق اتباع نظام غذائي 

صحي يشمل املكسرات.
وتشري األحباث إىل أن تناول املكسرات قد: خيفض مستويات 
»الضار«(  أو   LDL( الكثافة  منخفض  الدهين  الربوتني 
يف  رئيسيا  دورا  تلعب  واليت  الثالثية،  الدهون  ومستويات 
تراكم الرتسبات اليت تسمى اللوحيات يف الشرايني. وكذلك 
حتسني صحة بطانة الشرايني، واخنفاض مستويات االلتهاب 
املرتبطة بأمراض القلب، وتقليل خماطر اإلصابة جبلطات الدم 

اليت ميكن أن تؤدي إىل النوبة القلبية والوفاة.

ونتيجة لذلك، ميكن للمكسرات حتسني صحة قلبك وتقليل خطر 
الوفاة مبكرا بسبب أمراض القلب وغريها من األسباب.

تقليل خماطر اإلصابة بالسرطان
فوائد  ُحللت  للصحة،  الوطنية  املكتبة  نشرت يف  دراسة  يف 

املكسرات للوقاية من السرطان بشكل أكرب.
مهم  مصدر  املكسرات  أن  الدراسات  »أظهرت  وأوضحت: 
املشبعة  غري  األحادية  الدهنية  واألمحاض  النباتي  للربوتني 
وفيتامني E ومحض الفوليك واألسرتوجني النباتي واأللياف. 

وجبة خفيفة بسيطة حتد من خطر اإلصابة بالسرطان والنوبات القلبية!
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واإلجهاد  االلتهاب  أن  إىل  املستجدة  البيانات  وأشارت 
أن  املمكن  ومن  السرطان.  تطور  يف  دور  هلما  التأكسدي 

تعترب األلياف من أهم مكونات النظام الغذائي الصحي. وعلى 
الرغم من أن بعضها ينتمي إىل الكربوهيدرات، إال أنه جيب 
على  للحافظ  اليوم  مدار  على  للوجبات  منها  الكثري  إضافة 

صحة اجلهاز اهلضمي. 
التخلص من اإلمساك  بينها  األلياف متعددة، ومن  وفوائد 
غري  األمعاء  وحركة  املعدة  واضطراب  اهلضم  وعسر 

املنتظمة.
تزداد  عندما   ،Only My Health موقع  نشره  ما  حبسب 
التهابات املعدة بسبب البكترييا املوجودة يف بعض األطعمة، 
فإن تناول نظام غذائي غين باأللياف ميكن أن حيمي املعدة 

وحيافظ على صحة اجلهاز اهلضمي.

املوز
عند احلديث عن األطعمة اجليدة للهضم، فإن أول ما يطرأ 
على األذهان هو املوز، الذي يوصف بأنه حل سحري ملشاكل 
من  عالية  كمية  من  عليه  ما حيتوي  بسبب  اهلضمي  اجلهاز 

األلياف. كما حيتوي املوز على احلديد والبوتاسيوم.
 

الذرة
أنها مشبعة  إىل  باإلضافة  باأللياف  غنية  بأنها  الذرة  تتميز 
على الرغم من أنها منخفضة السعرات احلرارية. يسهم تناول 
وحتسني  املعدة  مشاكل  وختفيف  الوزن  فقدان  يف  الذرة 

البصر.
 

العدس
ال  الذي  ولكن  للربوتني  مهم  مصدر  بأنه  العدس  يشتهر 

يعرفه الكثريون هو أن العدس غين أيضًا باأللياف.
 إن الشعور بالشبع لفرتة أطول بعد تناول أي وجبة تشتمل 
مكوناتها على العدس يرجع إىل احملتوى العالي من األلياف 
اجلسم  ويبقي  تدرجييًا  الطاقة  يطلق  والذي  العدس،  يف 

نشيطًا.

تساهم اخلصائص املضادة لألكسدة واملضادة لاللتهابات يف 
املكسرات ومكوناتها يف النشاط املضاد للسرطان، فضال عن 

إضفاء تأثري واق للقلب«.

تقليل خماطر السمنة
والربوتينات  الصحية  للدهون  ممتازا  مصدرا  املكسرات  تعد 

واأللياف والفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة.
مرتبط  اجلوز  استهالك  ارتفاع  أن  الوبائية  البيانات  وتظهر 
باخنفاض معدل اإلصابة بالسمنة. كما أن املكسرات قادرة على 
قمع اجلوع عن طريق امتصاص الرطوبة يف اجلهاز اهلضمي، ما 

جيعل الشخص يشعر بالشبع.
الباحثني أن ذلك يرجع إىل تأثري املكسرات  ويفرتض بعض 
على اهلرمونات اليت تؤثر على اجلوع، وبالتالي تعزيز الشعور 

باالمتالء.

لتعزيز صحة اجلهاز اهلضمي..
 إلـيك هـذه األطـعمة الـغنية باأللـياف

 الشوفان
إن الشوفان لذيذ الطعم وميكن حتضريه بعدة طرق.

وميد اجلسم بالعديد من الفوائد الصحية عالوة على أنه غين 
باأللياف مما يساعد على حتسني أداء اجلهاز اهلضمي وحتقيق 

شعور بالشبع لفرتات ممتدة.
 

الكمثرى والتفاح
الغذائية على  باأللياف  الغنية  الكمثرى والتفاح  حتافظ مثار 
صحة األمعاء. إن تناول التفاح أو الكمثرى يوميًا جيعل حركة 
األمعاء سلسة وخالية من األمل. وميكن تناول مثرة الفاكهة 

كاملة أو يتم تقطيعها ضمن مكونات طبق السالطة.
 

بذور الكتان
الكتان  بذور  وخاصة  خمتلطة  بذور  بتناول  اخلرباء  يوصي 
الصحة  تفيد  اليت  والربوتينات  باأللياف  غنية  ألنها  يوميًا، 
بطرق متعددة. إذا كان الشخص يعاني من اإلمساك بشكل 
متكرر فإن تناول بذور الكتان يوميًا سيوفر الراحة عن طريق 
تنظيم حركات األمعاء. ميكن أيضًا إضافة بذور الكتان إىل 

السالطة أو الزبادي أو العصائر.
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NEWS

The NSW city of Tamworth 
has been plunged into a 
week-long lockdown, with 
a top tourist town also on 
high alert.
An infected woman from 
the Newcastle area is be-
lieved to have broken that 
region’s lockdown to en-
ter Tamworth on August 
5. 
She is believed to have at-
tended a string of venues 
in Tamworth, including a 
cafe, pub and restaurant.
As a result, the region-
al city will now enter a 
week-long lockdown at 
5pm this afternoon as the 
Delta variant spreads to 
regional NSW.
The Byron Bay area is 
also on high alert after 
a man in his 50s tested 
positive.
NSW CHO Dr Kerry Chant 
said he travelled to Byron 
from Sydney in late July.
It comes as NSW recorded 
283 new cases and one 
death on Sunday night.

Rule breaker sends city 
into lockdown
An infected woman from 
the Newcastle area is be-
lieved to have broken that 
region’s lockdown to en-
ter Tamworth on August 
5.
She is believed to have at-
tended a string of venues 
in Tamworth, including a 
cafe, pub and restaurant.
As a result, the region-
al city will now enter a 
week-long lockdown at 
5pm this afternoon as the 
Delta variant spreads to 
regional NSW.
The Byron Bay area is 
also on high alert after 
a man in his 50s tested 
positive.
NSW CHO Dr Kerry Chant 
said he travelled to Byron 
from Sydney in late July. 

Gladys facing ‘revolt’
The Premier has been 
questioned over whether 
she was facing an inter-
nal “revolt” after Liberal 
backbencher Tanya Da-
vies attacked a plan to 
make vaccinations man-
datory for some work-
ers in Sydney’s hotspot 

zones.
A clearly agitated Ms Be-
rejiklian said the govern-
ment respected people’s 
views but that the com-
munity needed to think of 
the “greater good”. 

New details on Tam-
worth scare
The person who travelled 
from Newcastle to Tam-
worth did not know they 
were infectious at the 
time.
That’s according to NSW 
CHO Dr Kerry Chant, who 
also added the Covid-
positive man who trav-
elled from Sydney to the 
Byron Bay area was now 
in hospital battling the ill-
ness.
She said investigations 
were underway regard-
ing the circumstances of 
those critical breaches. 

67 patients now in ICU
NSW Health has con-
firmed there have been 
5452 locally acquired 
cases reported since June 
16, when the first case in 
this recent outbreak was 
reported. 

There are currently 349 
Covid-19 cases admit-
ted to hospital, with 67 
people in intensive care, 
29 of whom require ven-
tilation.
However, Dr Chant said 
there were no known cas-
es of a fully vaccinated 
person ending up in ICU 
with Covid. 

NSW has reached the 
major milestone of 10 
million tests, with a re-
cord 133,840 COVID-19 
tests reported to 8pm last 
night, compared with the 
previous day’s total of 
95,480. 
Area that has experts 
worried
As the Covid outbreak 
spreads across the state, 
authorities have revealed 
which area was of most 
concern.
According to Dr Kerry 
Chant, the Canterbury-
Bankstown area, which is 
among Sydney’s hotspot 

Tamworth enters lockdown as infections spread (8 - 8 - 2021)
LGAs, was causing the 
most worry.

64 infectious in com-
munity
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has confirmed 
that of today’s 283 cases, 
at least 64 were infectious 
in the community.
She said the isolation sta-
tus of 71 remain under in-
vestigation. 

NSW death toll rises
A woman in her 90s has 
become the latest victim 
of NSW’s Covid outbreak.
The unvaccinated woman 
was in palliative care at 
the time of her death. 
It birngs the death toll 
linked to the current out-
break to 29.

NSW records 283 new 
cases
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has revealed 283 
new cases were recorded 
overnight.
It comes after 262 new in-
fections were announced 
on Sunday.

Qld Premier hints at 
NSW crackdown
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Unoccupied construction 
sites across Greater Syd-
ney, including the Central 
Coast, Blue Mountains, 
Wollongong and Shellhar-
bour, will operate at 50 
per cent capacity from this 
Wednesday with enhanced 
COVID safe measures 
helping to sustain indus-
try, boost the economy and 
keep workers safe.
Deputy Premier and Min-
ister for Regional NSW, 
Industry and Trade John 
Barilaro said next week 
unoccupied construction 
sites will resume work with 
new worksite capacity lim-
its and introduce minimum 
vaccination requirements 
for workers from the eight 
affected local government 
areas (LGAs) including 
Blacktown, Campbelltown, 
Canterbury-Bankstown, 
Cumberland, Fairfield, 
Georges River, Liverpool 
and Parramatta.
“We want workers back on 
the tools, but we need to 
continue to keep this virus 
at bay, and so by opening 
unoccupied worksites at 
50 per cent capacity and 
vaccinating workers from 
within those affected LGAs, 
we can achieve both,” Mr 
Barilaro said.
“Construction workers 
from the affected LGAs 
will be added to the list of 
authorised workers allow-
ing them to work on unoc-
cupied construction sites 
in Greater Sydney if they 
meet the vaccination con-
ditions.”
Construction workers from 
affected LGAs must pro-
vide evidence that they 
have received:
-    two doses of a COVID-
19 vaccine, or
-   one dose of a COVID-
19 vaccine at least three 
weeks before attending 
work, or
-    one dose of a COVID-
19 vaccine and, if less than 
three weeks since that vac-
cine was administered, a 
negative COVID-19 test 
in the previous 72 hours. 
NSW is currently trialling 
rapid antigen testing and 
when approved by NSW 

Health, that form of testing 
may be used as an alterna-
tive to a negative PCR test.
NSW Treasurer Dominic 
Perrottet said construction 
was critical to the state’s 
economy and employed 
hundreds of thousands of 
workers.
“Construction has helped 
maintain our strong econo-
my throughout the COVID-
19 outbreak, but many of 
our projects and workers 
are located within the eight 
affected local government 
areas,” Mr Perrottet said.
“For the industry to remain 
viable, we need to restart 
those projects and get con-
struction workers where 
they are most needed. But 
we also need to minimise 
the risk of COVID-19 trans-
mission to keep our com-
munities safe, and these 
measures will help us 
achieve that balance.”
Minister for Jobs, Invest-
ment, Tourism and West-
ern Sydney Stuart Ayres 
said construction workers 
would be prioritised for 
vaccination at a dedicated 
clinic to be hosted at Syd-
ney Olympic Park on Sun-
day 15 August.
“We hope to vaccinate 
about 8000 workers at 
Sydney Olympic Park on 
Sunday 15 August, with 
vaccines also available at 
some GPs and pharma-
cies,” Mr Ayres said.
“We are also working with 
industry to facilitate rapid 
antigen testing trials on a 
number of public and pri-
vate sector construction 
sites and that will soon 
provide added COVID-19 
surveillance capability 
when approved by NSW 
Health for wider use.”
These changes will take 
effect at the beginning of 
Wednesday 11 August. In 
the meantime, construc-
tion workers in the affected 
LGAs are urged to get their 
vaccination shot if they 
have not already done so.
Exemptions will be in place 
for individuals with medi-
cal or other conditions that 
make vaccination unsuit-
able.

CONSTRUCTION WORKERS 
ENCOURAGED TO GET VACCI-
NATED TO RETURN TO WORK

Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
hinted at a tighter crack-
down as NSW’s Covid cri-
sis escalates.
“The further north the vi-
rus travels is alarming for 
us. So we’ll be watching 
that incredibly carefully,” 
she said during today’s 
press conference.
“So we already have those 
border patrols in place at 
present. 
“But if we have to go 
harder, we will.
“Well, we can go harder 
by, you know, we’ll have 
to be stopping everyone, 
OK? “

Four new cases in Qld
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
announced four new 
community cases were 
recorded in the state 
overnight. 
The cases were located 
in the state’s south-east, 
were all linked and all 
cases were in quarantine 
during their infectious pe-
riod.
The announcement 
comes as Cairns enters a 
three-day lockdown. 

The Victorian Premier has 
announced a huge easing 
of lockdown restrictions. 
Here’s what it all means. 
The Victorian Premier has 
just announced a huge 
easing of lockdown re-
strictions – saying region-
al Victoria will come out 
of lockdown at 11.59pm 
tonight.  The restrictions 
will return to what they 
were last Thursday.
The five reasons to leave 
home will be removed 
and there will be no limit 
on the distance regional 
Victorians can travel from 
home.
It also means schools 
and hospitality venues al-
lowed to open on Tuesday. 
However, private gather-
ings are still banned and 
residents are being told 
to work from home when 
they can.

The state recorded 11 new 
cases today and authori-
ties are looking at a gross 
new way the Delta strain 
could be spreading, as the 
state’s cases grow.
There are fears the highly-
transmissible strain could 
be spreading in public toi-
lets.
Chief health officer Brett 
Sutton on Sunday warned 
that settings like walk-
ways or toilets are becom-
ing a “concern”.
“We don’t have absolutely 
clear linkages to a posi-
tive case necessarily, but 
we know that this overall 
setting is a concern,” Prof 
Sutton said.
Toilets at places like 
shopping centres are of 
particular concern – espe-
cially as a busy centre is 
among Melbourne’s latest 
exposure sites.

Victoria announces eleven 
new Covid cases
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Australia’s medical reg-
ulator has granted pro-
visional approval for a 
new Covid-19 vaccine 
and it could ultimately 
be approved as an op-
tion for babies as young 
as six months.
The Moderna jab is 
another MRNA vac-
cine that comes in two 
doses. It can be admin-
istered 28 days apart 
which is substantially 
faster than the 12-week 
wait between the first 
and second dose of the 
AstraZeneca vaccine.
The green light for the 
Moderna jab means that 
Australia now has three 
vaccines in the Covid-
19 arsenal that already 
includes AstraZeneca 
and Pfizer.
Prime Minister Scott 
Morrison said Australia 
was expecting an esti-
mated 10 million Mod-
erna doses by the end 
of the year with the first 
jabs expected to be of-
fered in late September.
“Today, we have been 
given the green light to 
take another important 
step forward to imple-
ment our national plan 
on the path forward 
out of Covid-19. The 
Therapeutic Goods Ad-
ministration has given 
provisional approval 
for the use of Moderna 
for Australians aged 18 
and over,” Mr Morrison 
said.
“This means we have 
an additional 25 million 
doses of Moderna to 
add to the 125 million 
Pfizer doses and 53 mil-
lion AstraZeneca doses 
we‘ve already started 
rolling out.
“We have more doctors. 
We have more nurses. 
We have more phar-
macists. We have more 
jabs in arms and now 10 
million Moderna to add 
this year, with more than 
1.3 million vaccine dos-
es delivered in just one 

week, that is almost the 
population of the City of 
Adelaide.”
And while there’s no 
approval yet for clinical 
trials on children aged 
under 12, the manufac-
turers of the Moderna 
vaccine have flagged it 
could be an option for 
younger Australians.
Before medical regula-
tors provide that plan 
with the green light, 
more clinical trials will 
be needed to check for 
side effects.
The Therapeutic Goods 
Administration con-
firmed on Monday that it 
has granted provisional 
approval to Moderna 
Australia for its Covid-
19 vaccine also known 
as Spikevax.
“The Moderna Covid-
19 vaccine has shown 
strong efficacy in pre-
venting symptomatic 
Covid-19 and severe 
Covid-19 in clinical tri-
als,” the TGA said in a 
statement.
“The vaccine has also 
received regulatory ap-
proval or emergency 
authorisation in several 
countries and is being 
widely used in the Unit-
ed Kingdom, Canada, 
the European Union, the 
United States, Switzer-
land and Singapore.
“Data to support the use 
of Moderna’s Covid-19 
vaccine in adolescents 
aged 12 to 17 years are 
currently under evalu-

ation and no specific 
concerns have been 
identified to date. The 
TGA’s decision on use 
in this age group will be 
announced separately.”
The only vaccine that 
has currently been ap-
proved for teenagers in 
Australia is the Pfizer 
vaccine. Like the Mod-
erna jab it is an MRNA 
vaccine.
But despite growing calls 
from employers over the 
need to make the rules 
on which workers must 
be vaccinated clearer, 
the Prime Minister said 
he wasn’t planning to 
mandate vaccines.
This was an issue that 
would be left to employ-
ers and state public 
health orders.
“The vaccination ser-
vice is free and it is not 
mandatory,” Mr Morri-
son said.
“That’s an important 
principle. We are not 
going to seek to im-
pose a mandatory vac-
cination program by the 
government by stealth. 
That’s not what we are 
going to do. It is a non-
mandatory program.
“Equally, business 
owners have property 
rights in terms of who 
they can allow to come 
in and out of their prem-
ises. Those property 
rights, those authorities 
that they have for their 
employees already ex-
ist.”

Moderna Covid-19 vaccine ap-
proved for use in Australia

Moderna wants to give its vaccine to babies. Picture: Joseph Prezi-
oso/AFPSource:AFP
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Just a couple of days 
before Melbourne is sup-
posed to exit lockdown, 
Victoria has recorded a 
spike in new cases.
There were 20 new local-
ly-acquired cases picked 
up in the state on Mon-
day.
Victoria Health says the 
cases are all linked, how-
ever only five have been 
in quarantine throughout 
their infectious period.
That is a big blow to 
hopes that Melbourne’s 
lockdown would end on 
Thursday.
The premier said Monday 
Melburnians will have 
to achieve consecutive 
days with all new coro-
navirus cases in isolation 
for their entire infectious 

period before lockdown 
is lifted. By that metric, 
the lockdown is almost 
certainly going to be ex-
tended.
Although some Victorians 
will be disheartened by a 
rise in locally-acquired 
cases , there is a positive 
to take from the figures.
Only five of the 20 new 
cases was isolating 
throughout their infec-
tious period, but the 
proportion of those fully 
quarantined is growing. 
Yesterday there were 11 
new cases, but only one 
was isolating.
That means the percent-
age of those isolating has 
increased to 25 per cent 
today, up from only nine 
per cent on Monday.

Melbourne’s lockdown exit 
hopes shot down as cases rise 
(Monday 9th August)

Queensland has recorded 
three new locally acquired 
cases of Covid-19, with all 
linked to the current school 
cluster in the state’s south-
east and detected while in 
home quarantine.
Chief health officer Jean-
nette Young said the new 
infections reveal minimal 

exposure of spread in the 
community but warned late 
detection of the cases was 
a concern and provided an 
“ongoing risk”.
A Brisbane Grammar 
School student and an 
Ironside State School stu-
dent tested positive on day 
eight and seven of their 

home isolation period re-
spectively despite both 
initially returning negative 
results.
“I know how tough this 
must be for all of those 
people in home quarantine 
but it is really important 
that they maintain (isola-
tion) for the full 14 days 
since they have been last 
exposed to an infectious 
person,” Dr Young said.
 “It is critical (because) as 
people develop infections 
who are in those house-
holds, 14 days of quaran-
tine unfortunately starts 
all over again.”
The third infection was a 
household contact to a 
known Brisbane Grammar 
School case.
Brisbane’s Delta cluster 
appears under control 
and Cairns remains under 
stay-at-home orders but 
NSW’s devastating out-
break edged closer to the 
border after Byron Bay 
was plunged into lock-
down.
On Monday, Premier An-
nastacia Palaszczuk 
warned she would can-
cel all access across the 
NSW-Queensland border 
if the outbreak threatened 
her state.

Queensland records three new lo-
cal Covid-19 cases

A Sydney man who po-
lice say sent Byron Bay 
and surrounding areas 
into lockdown is set to 
be charged for breaching 
public health orders.
Zoran Radovanovic, 52, 
who is currently in Lis-
more Base Hospital, will 
be served with a court 
attendance notice on 
Wednesday after a police 
investigation.
In a statement NSW Po-
lice said it would be al-
leged in court the Rose 
Bay man travelled with-
out a reasonable excuse 
and in contravention of 

the public health orders.
Mr Radovanovic will have 
strict bail conditions im-
posed on him and will 
front Lismore Local Court 
on September 13.
Inquiries into the incident 
are ongoing.
Mr Radovanovic tested 
positive to Covid-19 af-
ter arriving in the holiday 
destination.
The man’s alleged trip 
sparked lockdowns in By-
ron Shire, Richmond Val-
ley, Lismore and Ballina 
Shire local government 
areas, which will remain 
in place until at least Au-

Sydney man to be charged after 
sparking Byron Bay lockdown

gust 17.
His two children, who 
travelled with him to the 
north coast, have also 
tested positive to the cor-
onavirus.
NSW Police assistant 
commissioner Peter McK-
enna has appealed for all 
members of the commu-
nity to abide by the pub-
lic health orders “regard-
less of where you come 
from”.
“It’s the only way we’re 
going to stop this virus 
spreading in regional 
NSW, and keep our com-
munities safe,” he said.
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NSW has recorded its 
worst day yet in the cur-
rent crisis, with 356 new 
Covid cases and three 
deaths as the outbreak 
spreads. 
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has confirmed 
we’ve reached a bleak 
new milestone as cases 
spread throughout the 
state. 
A staggering 356 cases 
were recorded today, 
smashing Saturday’s 
previous record of 319 
cases.
Tragically, the death toll 
has also risen by three, to 
32, and there are signifi-
cant concerns after it was 
revealed around one third 
of today’s cases were in 
the community while in-
fectious. 

NSW records 356 new 
cases
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has confirmed 
356 new Covid cases 
were recorded on Monday 
night.
It marks the worst day 
yet, beating the previous-
ly high of 319 new cases 
on Saturday.
On Monday, 283 new in-
fections were confirmed, 
and one new death, bring-
ing the death toll linked to 
the latest outbreak to 29.

Cops nab Covid rule 
breakers
Deputy police commis-
sioner Gary Worboys said 
more than 1000 compli-
ance checks in Sydney’s 
south-west LGA areas of 
concern have been car-
ried out in the last 24 
hours.
On Monday, authorities 
found two people who 
weren’t inside a home 
they were supposed to be 
isolating in.
More than 400 vehicles 
were stopped by police 
and 17 infringement no-
tices were issued, with 
seven vehicles turned 
around.

“It is a challenging time 
for the community and 
police but NSW Police 
won’t back down in their 
endeavour to ensure peo-
ple comply with the pub-
lic health orders across 
the state,” he said.

Gladys’ depressing 
lockdown clue
One word uttered by Glad-
ys Berejiklian on Tuesday 
hints at the Greater Syd-
ney lockdown blowing 
out well beyond the Au-
gust 28 deadline.
Urging people to come 
forward and get vaccinat-
ed, Ms Berejiklian said it 
was the only way to “get 
back to work and back to 
normal life”.
“It is (key) to what we can 
do potentially in Septem-
ber and October,” she 
said. 
“I look forward to seeing 
those vaccination rates 
continue to go up. 
“I assume by today we 
are at 4.5 million and we 
would like to see us get 
to 5 million by the end of 
next week.”
Her mention of “October” 
doesn’t seem like good 
news for those still cling-
ing to hopes of freedom 
by the end of the month. 

Liverpool Hospital cri-
sis deepens
NSW CHO Dr Kerry Chant 
has revealed the Liver-
pool Hospital cluster has 
worsened, with seven 
staff members, a student 
nurse and 29 patients 

now affected.
There have been six 
deaths linked to this out-
break.
“NSW Health and the staff 
at Liverpool Hospital ex-
tend their sincere sympa-
thies to their families and 
friends of these patients,” 
Dr Chant said.
“The death of any pa-
tient is felt deeply by the 
healthcare professionals 
who care for them and a 
situation like this is tragic 
for everyone. 
“The exposures occurred 
on a geriatric and neurol-
ogy ward and these pa-
tients were receiving the 
best possible care but 
sadly many are older and 
have health conditions 
which leave them very 
vulnerable to the harm-
ful effects of Covid. Staff 
at Liverpool Hospital are 
providing care and sup-
port for these patients 
in extremely difficult cir-
cumstances. The hospital 
is one of the busiest in 
the state.”

Good news for regional 
NSW
While the news is pretty 
grim today, there has 
been some positive up-
dates for regional NSW.
There are no additional 
cases in Armidale, Tam-
worth or the Hunter.
There is potentially one 
new case on the North 
Coast. 

Biggest area of concern 
revealed

NSW reaches grim new milestone with 356 
new cases, three deaths
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Ms Berejiklian confirmed 
the Canterbury-Bank-
stown area remains the 
area of biggest concern.
She said cases were “in-
creasing” in that area, 
although there had been 
“stabilisation and sub-
stantial decline” in areas 
like Fairfield.

Fourth death returned 
traveller
The Premier revealed a 
fourth death had been re-
corded in NSW.
However, this case was a 
returned traveller aged in 
his 80s.
He was taken straight 
from quarantine to hos-
pital and was not linked 
to the current Delta out-
break.

One third infectious in 
community
Of Monday’s record high 
of 356 cases of communi-
ty transmission in NSW, a 
staggering one-third were 
infectious in the commu-
nity.
That was confirmed by 
the Premier this morn-
ing, sending shockwaves 
through locked-down 
NSW. 

Death toll rises to 32
Ms Berejiklian confirmed 
three new deaths over-
night, bringing the death 
toll to 32.
One was a man in his 80s, 
one a woman in her 80s 
and one a man in his 70s.
All three were unvaccinat-
ed and died in hospital. 

Rumours of ‘worst day 
yet’ to come
NSW is bracing for an-
other nightmare day of 
soaring case numbers.
According to 9’s Chris 
O’Keefe, who has been 
spot on so far with his 
case number predictions, 
we’re in for the “worst day 
yet” of the pandemic.
We’ll know more at 11am 
when Premier Gladys Be-
rejiklian steps up.

NSW Premier Gladys Berejiklian has confirmed we’ve reached a bleak 
new milestone

Panic has ensued in 
Canberra as the ACT is 
plunged into its first lock-
down in a year and MPs 
scramble to evacuate.
ACT Chief Minister An-
drew Barr has urged Can-
berrans who have any 
COVID-19 symptoms to 
get tested. The…
Panic buying has broken 
out in Canberra after a 
snap seven-day lockdown 
was announced with 
scenes of maskless shop-
pers sparking anger.

The nation’s capital will 
mandate masks from 5pm 
tonight indoors and out-
doors with retail closed 
but supermarkets remain-
ing open for essentials.
While many locals imme-
diately masked up vol-
untarily, footage quickly 
emerged online of mask-
less shoppers cramming 
into a local supermarket.
An even greater concern 
is that the supermarket in 
question is in Gunghalin, 
the same suburb where 
the infectious man lived 
with his partner, who is 
now in quarantine.
The man visited a large 
number of sites while in-
fected including bars in 
the city and locations in 
Braddon, Manuka, Mitch-
ell, Cook, Kingston and 
Woden.
That’s sparked concerns 
that politicians and po-
litical staffers who have 
flown to Canberra for par-
liamentary sittings could 
be caught up in the expo-
sure sites.
The Morrison government 
is now scrambling to or-
ganise flights to evacuate 
MPs from Canberra.
Journalist Tegan George 
posted the Gunghalin 
supermarket footage on 
Twitter just hours after 
the ACT announced the 
lockdown.
The footage sparked con-
cern from Melburnians 
and Sydneysiders who are 
currently in lockdown and 
required to wear masks.

“Totally bizarre seeing so 
many people not wearing 
masks,” Twitter user Ali 
Parker said.
The Party Games newslet-
ter Get your political brief-
ing from news.com.au’s 
political editor Samantha 
Maiden.
“You are having a lock-
down and congregating in 
a supermarket. Giving me 
the creeps watching this 
footage as a Melburnian.”
Earlier the ACT chief 
health officer confirmed 
there were already reports 
of panic buying at super-
markets across the na-
tion’s capital.
“This will be the first time 
that the ACT has entered 
a lockdown of this nature 
since the early days of 
the pandemic,” ACT Chief 
Minister Andrew Barr 
said.
“We have said throughout 
the outbreak in Greater 
Sydney that we would act 
quickly and decisively.

“We have seen that a 
short and immediate lock-
down limits the potential 
spread of the virus, and is 
the best path to avoiding 
longer and more damag-
ing lockdowns.”
ACT schools will close 
from Friday as teachers 
prepare to return to online 
learning.
Masks will be mandated 
indoors and outdoors for 
anyone aged over 12.
Exercise for one hour 
a day will be permitted. 
Family groups will be 
permitted to exercise to-
gether but visits to other 
households is banned.
It’s the first time Canberra 
has reported a Covid-19 
case in the region for a 
year.
The region locked down 
last year for five weeks 
but has remained Covid 
free ever since despite 
outbreaks intestate.
Canberrans who have lost 
work will be eligible for di-
saster payments of up to 
$750 a week.

MPs scramble to flee ACT 
before lockdown
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NSW has reported 344 
new local coronavirus 
cases on Wednesday, 
as Premier Gladys Be-
rejiklian says the surge 
in case numbers is “ex-
pected to continue”.
“Positively, we are start-
ing to see a declining 
number of cases in the 
Fairfield local govern-
ment area and also Can-
terbury-Bankstown local 
government area – while 
the number of cases, es-
pecially in Canterbury-
Bankstown, are still 
high, we are starting to 
see a decline,” the Pre-
mier said.
There were two deaths 
overnight: a man in his 
30s from northern Syd-
ney died in Northern 
Beaches Hospital and a 
man in his 90s from Syd-
ney’s south-west died at 
Concord Hospital. The 
Premier said the man in 
his 30s had other health 
conditions.
Ms Berejiklian said 
the state “came out in 
force” for testing dur-
ing the reporting period, 
with 119,000 swabs 
processed. There were 
356 new local cases re-
ported on Tuesday.
Ms Berejiklian said the 
city of Dubbo, in the 
state’s central west, will 
enter a lockdown at 1pm 
on Wednesday after two 
cases were recorded.
“Our health experts told 
some days ago that 
there was a sewage de-
tection in Dubbo, but we 
did not have cases,” she 
noted.
After 14 new cases 
were recorded in the 
Hunter region today, the 
Premier said the area 
“doesn’t look like it will 
come out of lockdown 
later this week”.
Local health authori-
ties uncovered positive 
cases who said they had 
attended a beach gath-
ering had also visited 

a number of nightclubs 
last month, which has 
significantly expanded 
their contact tracing 
search.
The Premier said there 
were “positive signs” 
that Armidale, Tamworth 
and the Northern Rivers 
region may all exit lock-
down after their week, 
given no new cases had 
been identified.
In Sydney, the Premier 
said there were increas-
ing numbers of cases in 
local government areas 
close to areas which 
have been flagged as of 
concern, including the 
Bayside, Burwood and 
Inner West councils.
“They aren’t at high lev-
els yet, but we do not 
want them to get high-
er,” she said.
“Please note, if you live 
in those suburbs around 
the Bayside, Burwood 
and Inner West councils: 
be on extra alert. Come 
forward for testing. We 
don’t want to include you 
in at those local govern-
ments of concern, but 
we may have to if case 
numbers don’t at least 
stabilise.”
Sixty-two cases in NSW 
ICUs, 57 not vaccinated
NSW Chief Health Offi-
cer Kerry Chant says of 
the 62 people in NSW’s 
intensive care units, 57 
are not vaccinated.

Five of the patients 
have received one dose 
of vaccine. Twenty-nine 
of the ICU patients re-
quire ventilation.
“You can see that the 
vaccine works; we 
haven’t got anybody in 
ICU that has received 
the two doses of the vac-
cine,” Dr Chant said.
Dr Chant said the cases 
in ICU included three 
people in their 20s, 
seven in their 30s, six 
in their 40s, 14 in their 
50s, 13 in the 60s, 16 
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in their 70s and three in 
their 80s.
There are currently 374 
COVID-19 cases admit-
ted to hospital in NSW.
Police investigating 
man’s Byron Bay jour-
ney
NSW Deputy Police 
Commissioner Gary 
Worboys says the police 
investigation into a man 
who travelled from Syd-
ney to Byron last month 
before testing positive 
this week is ongoing.
Under Greater Sydney’s 
restrictions, people are 
allowed to travel to re-
gional areas to inspect 
or sell property.
Mr Worboys said con-
firming the man was 
looking at real estate 
was “one of the avenues 
of inquiry”.
“There’s a whole range 
of things that police 
can investigate to see 
whether that journey 
was bona fide in terms 
of its reasonableness,” 
he said, noting this 
would include the time 
it had taken the man to 
inspect properties in the 
area and the number of 
appointments made.

Melbourne lockdown 
extended
Greater Melbourne’s 
lockdown and stage four 
restrictions will remain 
in place for at least an-
other seven days, Victo-
rian Premier Daniel An-
drews said.
Mr Andrews also said 
the restrictions currently 
in place will not change.
Of the 20 new locally ac-
quired cases authorities 
reported on Wednesday, 
15 have been linked to 
current outbreaks and 
five are still under inves-
tigation.
Queensland recorded 
four new local cases on 
Wednesday, all linked to 
the Indooroopilly clus-
ter.

NSW records 344 new local COVID-
19 cases, two further deaths as 
Dubbo enters lockdown

NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has provided 
more details on how the 
state will exit lockdown 
as it continues to strug-
gle with rising Covid-19 
cases. 
Coronavirus cases have 
been steadily increasing 
in Greater Sydney despite 
the city being in lockdown 
for almost seven weeks, 
with a record high of 356 
cases on Tuesday.
Despite the rising cases, 
Ms Berejiklian is giving 
residents hope for some 
easing of restrictions in 
September and October, 
with more freedoms once 
the state gets 70 per cent 
of its population fully 
vaccinated, which it’s on 
track to do by the end of 
October.
Ms Berejiklian has pre-
viously said some eas-
ing may be possible in 
September if the state 
achieves a target of six 
million vaccine doses.
On Wednesday, she made 
clearer that these “ad-
ditional freedoms” were 
still being considered and 
would likely be targeted 
at communities with high 
vaccination rates and low 
numbers of covid cases.
“I think it’s important to 
say to people, that if we 
have high rates of vac-
cination there is every 
chance you might be able 
to do something more 
than what you can today,” 
Ms Berejiklian said.
“Does it mean we will 
live like we did before the 
outbreak? No, but what it 
does mean is that people 
will be able to do more 
than what they can to-
day.”
Earlier this week, Ms Be-
rejiklian floated the idea 
that vaccinated hair-
dressers may be allowed 
to open again. Workers in 
hotels or gyms could also 
be in line to return.
It follows the return of 
construction workers at 
unoccupied worksites, 
with those in eight local 
government areas of con-
cern also required to be 
vaccinated.
Construction workers 
will also be prioritised at 
a vaccination drive to be 
held at Sydney Olympic 

Park this Sunday aimed at 
providing the jab to 8000 
workers.
An end to lockdown 
would not come until the 
state has vaccinated 70 
per cent of people over 
the age of 16 with two 
doses, which is the point 
where Ms Berejiklian said 
“we start living life like we 
used to before the out-
break”.
NSW appears to be on 
track to reach the 70 per 
cent target by November 
2, according to covidlive.
com.au.
It is expected to hit 80 
per cent by November 19, 
based on the current rate 
of vaccinations.
Ms Berejiklian said that 
once 80 per cent had been 
vaccinated, the state will 
no longer focus on the 
number of cases.
“We focus on the num-
ber of hospitalisations 
because when you have 
such high rates of vac-
cination, people cannot 
only live more freely but 
we can focus on keeping 
people out of hospital as 
opposed to counting the 
cases.”
The figures are based on 
modelling by the Doherty 
Institute that suggested 
releasing restrictions be-
fore 70 per cent were vac-
cinated would see cases 
increase. The figures also 
form part of the Morrison 
government’s plan to 
open up Australia to the 
rest of the world.
NSW plan will benefit af-
fluent areas first
Ms Berejiklian’s plans to 
relax rules in areas with 
low cases and high vac-
cination rates will likely 
benefit Sydney’s most af-
fluent suburbs first.
According to the latest 
federal government fig-
ures, the Sydney area 
with the highest propor-
tion of its population vac-
cinated is North Sydney 
and Hornbsy, where al-
most 52 per cent of peo-
ple have had one dose, 
and almost 27 per cent 
have had two doses.
This area includes some 
of the wealthiest suburbs 
in the city including North 
Sydney and Mosman. 
These suburbs have also 

not recorded any covid 
cases in the past fort-
night.
This compares to the in-
ner south west and the 
south west areas of Syd-
ney, which have the low-
est levels of vaccination 
of 33.5 per cent and 33.10 
per cent.
These are the areas also 
worst hit by the current 
outbreak and include the 
Canterbury-Bankstown 
area, which has recorded 
more than 880 cases in 
the past two weeks.
Criticism over plans for 
early easing 
University of NSW Profes-
sor Mary-Louise McLaws, 
who is an adviser to the 
World Health Organisa-
tion, has previously said 
the state’s plans to open 
ease restrictions once 
50 per cent of adults had 
been vaccinated was 
“unethical” and it could 
also create conditions 
for a “super mutant” to 
emerge.
“By my calculations, it’s 
not high enough to pre-
vent transmissions – you 
will see continuous trans-
mission around Austra-
lia,” she said.
Prof McLaws said Aus-
tralia’s population would 
be particularly vulnerable 
to a Covid-19 mutation 
because so many people 
were unvaccinated or 
partly vaccinated.
“If we don’t get this under 
control, we might make 
this a super mutant.”
Prof McLaws doesn’t think 
any restrictions should 
be lifted unless everyone 
has had a chance to get 
two doses of the vaccine.
“Those who haven’t been 
vaccinated will have to be 
lockdown, otherwise you 
will have a death every 
second day,” she said.
While the elderly and 
frontline workers have 
largely received the jab, 
this would leave 12-39 
year olds at risk of acquir-
ing covid.
“I find that cavalier and 
inequitable,” she said.
“You cannot start open-
ing up when young peo-
ple haven’t had the ability 
to vaccinate.
“It’s just ageist against 
the young.”

Sydney’s lockdown exit strategy revealed
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي
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