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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

مافيا سياسية - قضائية، 
اليها  أضفنا  إذا  نبالغ  وال 
وحتى  مالية  مصرفية، 
بكافة  ممسكة  دينية 
املالية  األوضاع  مفاصل 
واالجتماعية  واالقتصادية 
يعيشها  اليت  املهرتئة 

لبنان وشعبه.
حيمي  السياسي  فالفساد 
الفساد القضائي والفساد 
الفساد  حيمي  القضائي 
السياسي واالثنان حيميان 
واملصريف  املالي  الفساد 
ألن  واالقتصادي،  
منها  منظومة  أي  سقوط 
املنظومتني  سقوط  يعين 

األخريني.
عن  احلديث  يف  فمثال، 
العمل إلقالة رياض سالمة 
لبنان،  من حاكمية مصرف 
احلكومة  رئيس  ينربي 
ميقاتي  جنيب  »النجيب« 
ال  أنه  حبجة  عنه  للدفاع 
أثناء  الضباط  تغيري  ميكن 
احلرب قائال »»خالل احلرب 
ال نغريرّ الضباط، وحنن يف 

وضع صعب وال ميكنين أن 
اطي«! أغريرّ ضبرّ

حبماية  األمر  به  وذهب 
حدرّ  اىل  بأمره«  »احلاكم 
استقالته  بتقديم  التحديد 
متت  حال  يف  احلكومة  من 

إقالة رياض سالمة..
محاية  عن  فظرّ  منوذج  هذا 
السياسي للفساد املصريف 
واالقتصادي..  واملالي 

نكتفي به.
»الدينية«  احلماية  عن  أما 
فليس  املالي  للفساد 
قول  من  ذلك  على  أدلرّ 
املاروني  البطريرك 
حني  أعلن  الذي  الراعي، 
باقالة  املطالبات  اشتدت 
»احلاكم بأمره«، ان سالمة 
آخر  مثال  إنه  أمحر..  خط 
الدينية  احلماية  عباءة  عن 
واملالي  املصريف  للفساد 
أوصل  الذي  واالقتصادي 
البلد اىل االنهيار الكامل.

على  أيضا،  وكمثال، 
السياسي  الديين  الفساد 
»اخلط األمحر« الذي رمسه 

الشيخ  اجلمهورية  مفيت 
أمام  دريان  اللطيف  عبد 
املطالبني باستعادة الـ 11 
مليار دوالر اليت »طارت« 
تولي  خالل  »ُشِفطت«  و 
رئاسة  السنيورة  فؤاد 

يفررّق«  »مل  الذي  احلكومة 
وأموال  اخلاص  ماله  بني 
الدولة ودافعي الضرائب، 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده
All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

Granny 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

»من  القائل  املثل  مطبقا 
العبرّ للجيبة«.

القضائية  احلماية  عن  أما 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

الفروف: ال يوجد رٌد إجيابي على القضية 
الرئيسية بشأن الضمانات األمنية

اخلارجية  وزير  أعلن 
الروسي، سريغي الفروف، 
أنرّ  اخلميس،  األول  أمس 
جتب  مل  املتحدة  الواليات 
مقرتحات  على  ها  ردرّ يف 
عن  األمنية  الضمانات 
حلف  ع  توسرّ عدم  مسألة 

الناتو باجتاه الشرق. 
للصحافيني  وقال الفروف 
إجيابي  رٌد  يوجد  »ال  ه  إنرّ
الرئيسية  القضية  على 
وتتمثل  الوثيقة.  هذه  يف 
يف  الرئيسية  القضية 
بشأن  الواضح  موقفنا 
الناتو  توسيع  جواز  عدم 
باجتاه الشرق ونشر أسلحة 
د  تهدرّ أن  ميكن  هجومية 

األراضي الروسية«.
وأضاف »كما أخربنا زمالؤنا 
الرغم  على  األمريكيون، 
ترك  لون  يفضرّ أنهم  من 
الوثيقة للحوار الدبلوماسي 

االتفاق  مت  فقد  السري، 
حلفاء  مجيع  مع  عليها 
واجلانب  املتحدة  الواليات 

األوكراني«.

أنرّ  الفروف  أكد  كما 
»حتليل الرد األمريكي على 
مقرتحات الضمانات األمنية 

باسيل: نطالب بالكابيتال كونرتول منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ فلنقّره ونقّر معه قانون استعادة األموال احملّولة إىل اخلارج
غادة عون تضرب جمدداً وتسأل حاكم املصرف عن إحتياطي الذهب

عويدات مستمّر يف محاية سالمة: لبنان »يلغي« مشاركته يف اجتماع قضائي دولي
واملالي  املصريف  للفساد 
آالف  فهناك  واالقتصادي 
واالسشهادات..  األمثلة 
وطبعا  أخريها،  ان  غري 
مدعي  قيام  آخرها،  ليس 
واالصح  التمييز،  عام 
الفاسدة،  السياسة  عي  مدرّ
منع  الذي  عويدات  غسان 
من  طنوس  جان  القاضي 

حواىل  منذ  مهمته  إكمال 
مداهمته  خالل  أسبوعني 
املصارف  من  لعدد 
بيانات  على  لالستحصال 
سالمة،  بشقيق  خاصة 
كما  سالمة..  رجا  املدعو 
عمد، يوم االثنني املاضي، 
طنوس  زيارة  الغاء  اىل 

متى نقول لرياض سالمة مع ألف ألف  السالمة ونحيله للمحاكمة؟!

مكتب وزير الطاقة حول الفيديو املتداول لفياض عن السفرية االمريكية: العالقة معها ممتازة والكالم ُأخِرج من سياقه

التتمة على الصفحة 21

أبلغ وزير اخلارجية الصيين 
وانغ إي، نظريه األمريكي 
خالل  بلينكن،  أنتوني 

اتصال هاتفي امس األول 
أخذ  »جيب  إنه  اخلميس، 

اخلارجية الصينية لبلينكن:
ال ميكن ضمان األمن عرب توسيع 

الكتل العسكرية

التتمة على الصفحة 21

إنطلقت جمموعة من السفن 
للقوة  التابعة  القتالية 
اإليراني  للجيش  البحرية 

جنوب  عباس  بندر  من 
الدولية  املياه  إىل  إيران 

إيران: قطع من األسطول البحري 
تنطلق إىل املياه الدولية

التتمة على الصفحة 21

العامة  النيابة  أكدت 
السورية،  العسكرية 
أنرّ  اخلميس،  األول  أمس 

على  األمريكي  »الوجود 
األراضي السورية ليس له 

سورية: الوجود األمريكي يف أراضينا 
ال حيمل سوى مسّمى االحتالل
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العماد  اجلمهورية  رئيس  تابع 
العاصفة  تطور  عون  ميشال 
الثلجية اليت ضربت لبنان خالل 
واالضرار  املاضية  الساعات 
اليت خلفتها يف عدد من املناطق 
اللبنانية، كما تلقى تقارير عن 
عمل األجهزة العسكرية واألمنية 
معاجلة  حول  املختصة  واملدنية 
من  عدد  انقطاع  تداعيات 
ركاب  انقاذ  وال سيما  الطرق، 
واوعز  سياراتهم.  يف  احتجزوا 
اجلهات  اىل  عون  الرئيس 
عدد  بسكان  االهتمام  املعنية 
حاصرتها  اليت  البلدات  من 
امللحة  حاجاتهم  وتأمني  الثلوج 
بعد هدوء العاصفة وفتح الطرق 

الرئيسية املقطوعة.
 بقرادوني

الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
األول  امس  ظهر  قبل  عون، 
يف قصر بعبدا، الوزير السابق 
معه  واجرى  بقرادوني  كريم 
األوضاع  تناولت  افق  جولة 
والتطورات  البالد  يف  العامة 

السياسية األخرية.
 الخازن

سفري  عون  الرئيس  واستقبل 
الرسولي  الكرسي  لدى  لبنان 
السفري فريد اخلازن وعرض معه 
العالقات بني لبنان والفاتيكان 
للزيارة  اجلارية  والتحضريات 
خارجية  وزير  بها  سيقوم  اليت 
بول  املونسنيور  الفاتيكان 
ريتشارد غاالغري األسبوع املقبل 

اىل بريوت.
تكريم زرازير

الرئيس  منح  آخر،  صعيد  على 
فادي  الدكتور  املؤرخ  عون 
زرازير وسام االستحقاق اللبناني 
تقديرا  السعف  ذي  الفضي 
لعطاءاته يف اجملالني التارخيي 
والرتاثي، ال سيما تأريخ لبنان 
اليت  امليداليات  مجع  خالل  من 
صدرت منذ العام 1840 وحتى 
العام 2020 واليت فاق عددها 
يف  وتوثيقها  ميدالية  ال500 
كتاب أصدره اىل جانب توثيقه 

للطوابع الربيدية اللبنانية. 
ونوه الرئيس عون باجلهد الذي 
بذله الدكتور زرازير الذي حافظ 
وابرز  امليداليات  جودة  على 

قيمتها التارخيية والرتاثية.
الرئيس  زرازير  الدكتور  وشكر 
عون على تكرميه مقدرا مواقف 
الرئيس عون يف خمتلف املواقع 
اليت مر بها منذ كان ضابطا يف 
رئيسا  انتخابه  وحتى  اجليش 
بالثقافة  واهتمامه  للجمهورية 
ودعمه  والفنون  والعلم 

لروادها.
توقيع مراسيم

العماد  وكان رئيس اجلمهورية 
املرسوم  وّقع  ميشال عون قد 
كانون   26 تاريخ   8728 الرقم 
بإحالة  القاضي   ،2022 الثاني 
جملس  اىل  قانون  مشروع 
جباية  إجازة  اىل  يرمي  النواب 
السابق  يف  كما  الواردات 
من  اعتبارا  النفقات  وصرف 
اول شباط 2022 ولغاية صدور 
قانون موازنة العام 2022، على 
اساس القاعدة االثنيت عشرية، 
االعتبار  يف  تؤخذ  ان  على 
االعتمادات اليت سيتم اضافتها 

العام  موازنة  من  اسقاطها  او 
2021 لدى اقرارها.

عون  الرئيس  وقع  كذلك   
تاريخ   8729 الرقم  املرسوم 
 2022 الثاني  كانون   26
القاضي بتعديل اجور التدريس 
بالساعة  للتدريس  للمتعاقدين 
التعليم  ومدارس  معاهد  يف 
اعتبارا من بدء  املهين والتقين 
 ،2022-2021 الدراسي  العام 

وذلك على الشكل اآلتي:
1- يف املعاهد الفنية الرمسية، 
غري  )تصنيف  معهدي  تصنيف 

جامعي(: 
لرية،  الف   92 االوىل  الفئة 
لرية،  ألف   77 الثانية  الفئة 

الفئة الثالثة 63 الف لرية.
2- يف املدارس الفنية الرمسية 

)تصنيف مدرسي(: 
لرية،  الف   77 االوىل  الفئة 
لرية،  الف   63 الثانية  الفئة 

الفئة الثالثة 53 الف لرية.
من  اعتبارا  التعديالت  وتطبق   
بدء العام الدراسي 2022-2021 
وذلك ملدة سنة قابلة للتجديد.
ايضا،  عون  الرئيس  ووقع   
تاريخ   8730 الرقم  املرسوم 
 ،2022 الثاني  كانون   26
القاضي بتعديل اجور التدريس 
للمتعاقدين للتدريس بالساعة، 
والثانويات  املدارس  يف 
العام  بدء  من  اعتبارا  الرمسية 
لتصبح   2022-2021 الدراسي 

وفق اآلتي:
والتعليم  الروضة  مرحلة   -
 32 الثالثة:  مبلحقاته  االساسي 
االجازات،  لغري محلة  لرية  الف 
االجازات  حلملة  لرية  الف   40

اجلامعية والتعليمية. 
اجر  بتعديل  املرسوم  وقضى 
ساعة التدريس للمواد االجرائية 
يف خمتلف مراحل التعليم لتصبح 
حلملة  لرية  الف   40 كاآلتي: 
واجلامعية،  التعليمية  االجازات 
االجازات  حلملة  لرية  الف   36
احلضانية  الرتبية  يف  الفنية 

واملعلوماتية.
ساعة  أجر  املرسوم  وعدل 
الثانويات  يف  التدريس 
الف لرية  الرمسية كاآلتي: 60 
للمتعاقدين فئة ثانية، 72 الف 

لرية للمتعاقدين فئة اوىل.
اعتبارا  التعديالت  هذه  وتطبق 
الدراسي 2021- العام  من بدء 
قابلة  سنة  ملدة  وذلك   2022

للتجديد.
عون استقبل فرونتسكا

العماد  اجلمهورية  رئيس  وكان 
ميشال عون قد استقبل املنسقة 
اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
يف  فرونتسكا  يوانا  السفرية 

استقبل املنسقة اخلاصة لالمم املتحدة ورحب باملبادرة الكويتية 
الرئيس عون أوعز اىل اجلهات املختصة االهتمام باحملاصرين بالثلوج 
وعرض مع اخلازن التحضريات لزيارة وزير خارجية الفاتيكان للبنان

ظهر  قبل  هلا  استقباله  خالل 
بعبدا،  قصر  يف  االول  املس 
أي  يدين  لبنان  »ان  وابلغها 
القوات  له  تتعرض  اعتداء 
الدولية العاملة يف اجلنوب وان 
اليت  احلادثة  يف  فتح  حتقيقا 
وقعت يف بلدة راميه احلدودية 
مشددا  املسؤوليات«،  لتحديد 
بني  التنسيق  »أهمية  على 
تفاديا  و«اليونيفيل«  اجليش 

لتكرار مثل هذه احلوادث«.
يف  التداول  مت  اللقاء،  وخالل 
والتطورات  الراهنة  األوضاع 
اكد  حيث  األخرية،  السياسية 
لبنان  »جهوزية  عون  الرئيس 
لرتسيم  التفاوض  ملعاودة 
على  اجلنوبية  البحرية  احلدود 
حنو حيفظ حقوق الدولة اللبنانية 
»ان  اىل  وأشار  وسيادتها«. 
الوزراء  جلسات جملس  معاودة 
يعيد عمل السلطة التنفيذية اىل 
طبيعته وفق الصالحيات احملددة 
إقرار  وان  الدستور،  يف  هلا 
االنتظام  حيقق  سوف  املوازنة 
املالي ويساعد يف املفاوضات 
صندوق  مع  لبنان  بدأها  اليت 
خطة  لدرس  الدولي  النقد 
واملالي  االقتصادي  التعايف 

اليت وضعتها احلكومة«.
وشدد الرئيس عون على »التزام 
يف  النيابية  االنتخابات  اجراء 
أيار املقبل السيما  موعدها يف 
وان التحضريات اللوجستية تتم 
تباعا وكذلك االعتمادات املالية 

املطلوبة«. 
املوفدة  استيضاح  على  وردا 
الدولية، اكد رئيس اجلمهورية 
»ان لبنان أبدى ترحيبه باملبادرة 
الكويتية اهلادفة اىل إعادة الثقة 
بني لبنان والدول العربية عموما 
واخلليجية خصوصا، ال سيما وان 
كانت  الشقيقة  الكويت  دولة 
لبنان وقدمت  جانب  اىل  دائما 
الظروف  خمتلف  يف  الدعم  له 
»ان  اىل  مشريا  بها،  مر  اليت 
معه  سيحملها  اللبنانية  األجوبة 
اىل  واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
الذي  العربي  الوزاري  االجتماع 
نهاية  يف  الكويت  يف  سيعقد 

األسبوع احلالي«.
فرنتسكا  السفرية  وكانت 
الرئيس عون موقف  نقلت اىل 
التطورات  من  املتحدة  األمم 
»ان  اىل  مشرية  لبنان  يف 
يف  يعقد  سوف  االمن  جملس 
حول  جلسة  املقبل،  آذار  شهر 
لبنان يقدم خالهلا األمني العام 
عن  تقريرا  غوتيرييس  أنطونيو 
تطور األوضاع اللبنانية والنقاط 
اإلجيابية اليت سجلت يف اآلونة 

األخرية«.

وزير الخارجية السوري فيصل املقداد مستقبال وفد التيار الوطني الحر
الوطين  »التيار  من  وفد  زار 
رئيس  نائب  برئاسة  احلر« 
الوزير  الوطين  للعمل  التيار 
دمشق،  اخلطيب  طارق  السابق 
بدعوة من االمني العام املساعد 
العربي  البعث  »حزب  لـ 
الذي  هالل  هالل  االشرتاكي« 
التقاه،يف حضور الوزير السابق 
مهدي دخل اهلل يف مبنى احلزب 

يف دمشق.
فقد  للتيار،  بيان  وحبسب 

تطوير  ضرورة  »البحث  تناول 
وشدد  البلدين،  بني  العالقات 
املوقف  وحدة  على  اجملتمعون 
املشرتكة  التحديات  وجه  يف 
اقتصاديا  الشعبني  تهدد  اليت 

وسياسيا«.
وزير  ايضا،  الوفد  والتقى 
فيصل  السورية  اخلارجية 
املقداد، الذي اعرب عن »حمبة 
لشخص  وشعبا  قيادة  سوريا 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 

وفد من الوطين احلر زار دمشق والتقى 
املقداد واالمني العام حلزب البعث

الثابتة  الوطنية  وملواقفه  عون 
التيار  لرئيس  كما  احلق،  على 
مثنيا  باسيل«،  جربان  النائب 
على »ثباته يف املواقف الوطنية 
بالرغم من الضغوط اليت تعرض 
هلا يف الداخل كما من اخلارج«.
ثم لبى الوفد دعوة غداء رمسية 
الوزير  املقداد  على شرفه مع 
القيادة  عضو  السابق  والوزير 
القطرية يف احلزب مهدي دخل 

اهلل.

الرئيس العماد عون مستقبال املنسقة الخاصة لألمم املتحدة فرونتسكا

بالوكالة  االعالم  وزير  أشار 
وزير الرتبية عباس احلليب خالل 
الوزراء  جملس  مقررات  تالوته 
»جرى  انه  اىل  املوازنة،  حول 
نقاش معمق حول وضع االدارة 
العامة وضمان استمرارية العمل 
القطاعات،  فيها كما يف سائر 
شرح  بضرورة  التداول  وجرى 

اهداف املوازنة للمواطنني«.
»تقرر  انه  اىل  احلليب  ولفت 
جلساته  اجمللس  يتسأنف  ان 
عند  )أمس(  اجلمعة  املفتوحة 
املقدم  التقرير  بقراءة  التاسعة 
مشروع  حول  املالية  وزير  من 
النقاش  سيصار  كما  املوازنة، 
املوازنة  اقرار  بغية  باملواد 
واوضح  الغد«.  جلسة  يف 
اليت  اإلعالمية  »الضوضاء  بان 
تهدف  املوازنة  أحاطت مبشروع 
وما  بالدولة،  الثقة  هز  إىل 
تقوم به وهذا ال يهدف إال إىل 
الفئات  بعض  مصاحل  حتقيق 

الضيقة«.
ميكننا  »ال  بأنه  احلليب  واوضح 
اجلمركي  الصرف  سعر  حتديد 
وجيب أن يكون له معيار معني، 
معيارًا  يكون  أن  املمكن  ومن 
»صريفيًا«، وحنن ندرس إمكانية 
القطاع  يف  الرواتب  تصحيح 
اإلمكانيات  ضمن  لكن  العام 

املتاحة يف اخلزينة«.
جلسة  بعد  مشرتك  مؤمتر  ويف 
وليد  الطاقة  لوزيري  احلكومة 
سالم  امني  واالقتصاد  فياض 
حول ملف املازوت، شدد امني 

سالم على ان »أي شخص يريد 
»سيالحق«  املازوت  حيتكر  أن 
اجلبلية،  املناطق  يف  خصوصًا 
حتى لو وصلنا إىل إىل النيابات 
العامة، »ولو بدي انزل شخصيًا 
دق عباب القاضي«. واعترب بان 
»من ال يريد أن يلتزم بتسعرية 
وزارة  حتددها  اليت  املولدات 
ويروح  يسكر  »يتفضل  الطاقة 

يشفلو مصلحة تانية«.

احلليب بعد جلسة احلكومة:

ال ميكننا حتديد سعر الصرف اجلمركي وسيصار 
اىل اقرار املوازنة يف جلسة اجلمعة )أمس(

بدوره، اعترب فياض بان »هناك 
ملوّزعي  بالنسبة  جتاوزات 
يتجاوزون  الذين  املازوت 
احملددة  والرسوم  االجراءات 
بالنسبة لسعر املازوت، وهناك 
سوق سوداء ويتم أخذ عموالت 
تصل اىل 10 أو 15 يف املئة، 
األمر جرمية وجيب مالحقة  وهذا 
األطراف املخّربة وأخذ االجراءات 

حبقها«.

احملامي  السياسي  احمللل  اشار 
تصريح  يف  فاضل  أبو  جوزيف 
التواصل  وسائل  عرب  له 
العمل  »بدأ  انه  اىل  االجتماعي، 
مرجعيات  قبل  من  جدي  بشكل 
وازنة  أحزاب  ورؤساء  سياسية 
النواب  جمللس  التمديد  على 

وغياب  امليثاقية  »عدم  حبجة 
مكون كبري..« بعد إعالن رئيس 
احلريري  سعد  السابق  احلكومة 
وتيار املستقبل عدم املشاركة، 
وكذلك كيفية تأمني ثلثي أعضاء 
اجمللس النيابي للتمديد لرئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون«.

جوزيف أبو فاضل: بدأ العمل بشكل جدي على 
التمديد جمللس النواب والتمديد للرئيس عون

وزيرا الطاقة واالقتصاد: سيتم مالحقة محتكري املازوت خاصة يف املناطق الجبلية
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»التيار  رئيس  لفت 
الوطين احلر« النائب جربان 
»هناك  أن  إىل  باسيل، 
الظروف  من  جمموعة 
أثرت  واخلارجية،  الداخلية 
احلكومة  رئيس  قرار  على 
احلريري،  سعد  السابق 
قيام  منه  مطلوب  وكان 
هذا  ورفضه  اهلية،  حرب 
الطلب أدى اىل اختاذ هذا 
اخلارجي  والطلب  القرار، 
مبا  رأيناه  والداخلي، 
ما  او  الطيونة،  حصل يف 
السعودية  يف  معه  حصل 

والضغوطات اخلارجية«.
لقناة  حديث  يف  وأشار، 
أن  إىل  اليوم«،  »روسيا 
يؤدي  اخلارجي  »الضغط 
إىل انفجار داخلي، ويصبح 
هنا من مع سالح حزب اهلل 
ومن ضد، واحلريري كان 
بني«،  بني  ما  موقف  يف 
معترًبا أن »لبنان قد يزعج 
يهودية  ألنها  اسرائيل 
شيعية  ألنها  وإيران 
سنية،  ألنها  والسعودية 
أن  ميكن  ال  لبنان  لكن 

يكون يف أي حمور«.
وصرح باسيل، أنه »مؤسف 

لبنان ال ميكن أن يكون يف أي حمور..  وبدأنا باحلوار مع حزب اهلل لتحسني اتفاق مار خمايل
 باسيل: نريد أن نصحح عالقاتنا مع اخلليج ولكن ال نريد أن نرتك وراءنا مشكة داخلية

باسيل خالل حديثه لـ »روسيا اليوم«

احلريري  اجبار  يتم  أن 
العمل  من  وينسحب 
يتجه  وهذا  السياسي، 
املتطرف،  من  املزيد  حنو 
وعلينا كلبنانيني، أن نعاجل 
بالتفهم  االحتقان،  هذا 
الكامل،  واالحتضان 
ونرتك الطائفة السنية ان 
ختتار من ميثلها، دون أن 
أن  موضًحا  أحد«،  يدفعها 
املسيحيني  كما  »السنة 
زعامات  لديهم  والشيعة، 
من  وهم  ووطنية  دينية 
يف  ميثلهم  من  يقررون 
كتيار  وحنن  االنتخابات، 
كل  يف  وجود  لنا  وطين 
املناطق، أما هم، فهم من 

يقررون خياراتهم«.
 1992 »يف  أن  وأكد 
قاطعوا  املسيحيني 
يتجاوب  ومل  االنتخابات 
أن  جيب  ال  معهم،  أحد 
يكون هناك مقاطعة، ويف 
حال حصل ذلك، جيب أن 
يكون هناك معاجلة لألمر، 
هناك  يكون  أن  جيب  ال 
تأجيل لالنتخابات«، مؤكًدا 
اصبحت  »االنتخابات  أن 
استحقاق أمامنا، وهي لن 

تقوم بتغيري كبري«.
»على  باسيل  وشدد   
جزءا  تكون  ان  املوازنة 
من خطة التعايف، اليت قد 
حتقق االصالحات املطلوبة. 
واملوازنة احلالية هي رقمية 
احلالي  الوضع  تعكس  ال 
وجملس  احلكومة  وعلى 
ان جيريا تعديالت  النواب 
عليها لتشبه الواقع اكثر«، 
»على  أن  إىل  مشرًيا 
املوازنة ان تعاجل موضوع 
وسعر  املالية  اخلسارة 
حملاسبة  الدوالر،  صرف 
واستغل  هرب  من  كل 
وجعل  االقتصادي  الوضع 
كل اللبنانيني يعانون من 

هذه األزمة«.
وأعلن أن »الورقة الكويتية 
هي مبادرة خليجية حتتوي 
عليها  جيمع  نقاط  على 
نقاط  وهناك  اللبنانيني، 
لتنفيذها،  وقت  تتطلب 
خالف  حمط  نقاط  وهناك 
وجيب  اللبنانيني،  بني 
للبحث  حوار  يقام  ان 
بهذه الورقة، وامتنى على 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
عون، الدعوة حلوار للبحث 

موضًحا  الورقة«،  بهذه 
نصحح  أن  نريد  »أننا 
عالقاتنا مع اخلليج، ولكن 
وراءنا  نرتك  أن  نريد  ال 

مشكة داخلية«.
»من  أن  باسيل،  ورأى 
طرح مسـألة سالح »حزب 
اهلل« يف الورقة الكويتية، 
خطورتها،  متامًا  يعرف 
ضمن  وضعت  لذلك 
موضًحا  زمين«،  جدول 

حتصنت  »املقاومة  أن 
وتتحصن أكثر حني يكون 
كامل،  احتضان  هناك 
اهلل  حزب  أن  نرى  وحني 
ضد  لبنان  عن  يدافع 
إسرائيل واالرهاب ال ميكن 
أن يرفضه أحد، أما حينما 
لبنان،  عن  الدفاع  يتعدى 
ضعف  إىل  يؤدي  فهذا 
ان  ونعتقد  االحتضان، 
يتفهم  أن  حزب اهلل جيب 

ذلك«.
باحلوار  بدأنا  »أننا  وأكد 
لتحسني  اهلل  حزب  مع 
وهذه  خمايل،  مار  اتفاق 
للظروف  ختضع  الوثيقة 
الدولة  وبناء  واالصالحات 
وتفعيله  القضاء  و 
وجملس النواب، باالضافة 
وهذه  االنتخابات،  اىل 
املواضيع هي موضع حبث 
وحنن  احلزب  مع  وحوار 
مبرحلة مراوحة على أمل أن 

تكون نهايته جيدة«.
رئيس  متنى  قد  وكان 
القوي«  لبنان  »تكتل 
باسيل  جربان  النائب 
اليت  الظروف  »زوال 
املت موقف الرئيس سعد 

احلريري«.
عقب  كلمته  يف  وأشار 
التكتل  اجتماع  انتهاء 
الدوري اىل أنهم »معنيون 
بيننا  بالتعاضد  باملواجهة 
حماوالت  كل  كلبنانيني 

الفنت والتطرف«. 
التكتل  موقف  أن«  وأكد 
ثابت بالوقوف مع اي مكون 
يشعر باالستهداف«، قائال 
: »ما مل نقبل به ألنفسنا 

ال نقبل به لغرينا وحنن مع 
هناك  يكون  ان  ضرورة 
متثيل فعلي لبعضنا البعض 

يف اي استحقاق«. 
وتابع : »الورقة الكويتية 
حساسة  عناوين  تتضمن 
بني  عليه  متوافق  بعضها 
اللبنانيني وبعضها خاليف، 
املواضيع  تتضمن  وهي 
اليت دعا رئيس اجلمهورية 
للحوار  عون  ميشال 

حوهلا«. 
رئيس  »ليت   : وأردف 
اجلمهورية يدعو اللبنانيني 
موحد  رد  حول  للحوار 
الورقة  يف  طرح  ما  على 

الكويتية«. 
اإلقتصادي،  الشق  ويف 
مع  »حنن  باسيل:  قال 
توجهات  تعكس  موازنة 
غري  االمر  لكن  انقاذية 
هناك  بالعكس  لكن  ظاهر 
لوزير  الصالحيات  موضوع 
الذمة  وبراءة  املالية 
املرحلة  عن  للمصارف 
جيب  واخلسائر  السابقة 
اصحاب  يتحملها  ان 
السياسات اخلاطئة وليس 

املودعني«.

 2022 الـثاني  كـانـون   29 Saturday 29 January 2022الـسبت 
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لـبنانيات

 2022 الـثاني  كـانـون   29 Saturday 29 January 2022الـسبت 

أكد وزير اإلقتصاد أمني سالم 
يف حديث إىل الصحافيني بعيد 
جلسة جملس الوزراء يف السرايا 
يريد  شخص  أي  أن  احلكومية 
»سيالحق«،  املازوت  حيتكر  أن 

خصوصًا يف املناطق اجلبلية.
املالحقة  أن  على  سالم  وشدد 
مع  بالتعاون  قضائية  ستكون 
لو  حتى  قائاًل:  الداخلية  وزير 
العامة  النيابات  إىل  وصلنا 
دق  شخصيًا  انزل  بدي  »ولو 

عباب القاضي«.
لفت  الكيلواط  تسعرية  وعن 
تتم  التسعرية  أن  إىل  سالم 
دراستها مع وزارة الطاقة بدقة 
هامش  حتفظ  وهي  متناهية، 
املوادات،  ألصحاب  الربح 
املولدات  ألصحاب  متواجهًا 
يلتزم  أن  يريد  ال  من  بالقول: 
بتسعرية املولدات اليت حتددها 
يسكر  »يتفضل  الطاقة  وزارة 

ويروح يشفلو مصلحة تانية«.

»ولو بدي انزل شخصياً دق ع باب القاضي«
 وزير اإلقتصاد ُيصّعد بوجه 

والبلديات أصحاب املولدات وموزعي املازوت الداخلية  وزير  كتب 
القاضي بسام مولوي عرب حسابه 

على تويرت:
فيها  تثبت  جديدة  »عملية   
على  إصرارها  االمنية  االجهزة 
اىل  املخدرات  تهريب  مكافحة 
مكتب  متكن  اذ  لبنان،  خارج 
الشرطة  يف  املخدرات  مكافحة 
شعبة  مع  بالتعاون  القضائية 
اجلمارك  يف  املخدرات  مكافحة 
من  طنا   12 حنو  ضبط  من 
صناديق  يف  مموهة  املخدرات 

)عصري(  الشراب  مسحوق  من 
كمحطة  السودان  اىل  متوجهة 

أوىل«.
متواصلة  »التحقيقات  وأضاف: 
للكشف على كل حمتوى الشحنة 

ومالبسات العملية«.
يف  جهدا  ندخر  »لن  وقال: 
التهريب  عمليات  كل  إحباط 
ومنع األذى والشر عن اشقائنا 

العرب«.
ضبطت  اليت  الشحنة  أن  وعلم 

هي من حشيشة الكيف.

ضبط حنو 12 طنا من »احلشيشة« يف صناديق عصري

املولوي: حمطتها األوىل يف السودان

القوات  حزب  رئيس  إعترب 
اليت  االجراءات  أن  اللبنانية 
لن  األمنية  القوى  بها  تقوم 
حتل املشكلة إن مل تتطرق إىل 

مصدرها.
قال  تويرت  عرب  تغريدة  ويف 
الشرطة  جعجع:«ضبطت 
القضائية وبالتعاون مع اجلمارك 
شحنة خمدرات تزن 13 طنًا يف 
مرفأ بريوت كانت متوجهة اىل 
نيجرييا«، إن هذا اإلجراء مل حيّل 

ولن حيّل املشكلة، لقد كشفت 
وجهة  عن  القضائية  الشرطة 
اىل  تتطرق  مل  لكّنها  الشحنة 

مصدرها.
ترى  يا  هبطت  فهل  وأضاف: 
من  اجلديدة  الكبتاغون  شحنة 
أم  بريوت؟  مرفأ  على  السماء 
أّنها اتت من مكان ما يف لبنان؟ 
هنا بيت القصيد، وإن مل تعاجل 
النقطة،  هذه  اللبنانية  الدولة 

فهي بالتالي ال تعاجل شيئًا.

جعجع: هل هبطت شحنة 
الكبتاغون اجلديدة من السماء؟

األركان  رئيس  أعلن 
كوخايف،  أفيف  اإلسرائيلي 
توغل  عملية  جيشه  تنفيذ  عن 
شهر،  قبل  جماورة  دولة  يف 
التوغل  عملية  أن  موضحًا 
ولن  هنا،  من  بعيدة  »ليست 

اخوض يف التفاصيل«.
شبان  مع  لقائه  وخالل 
إسرائيليني يف الذكرى الـ 25 
ملا يسمى »بكارثة املروحيات«، 
أن  قررنا  »إننا  كوخايف،  أكد 
وأرسلنا  أخالقية،  عملية  هذه 
جنودا لتجاوز احلدود، ونفذوا 
املهمة بشكل ممتاز«. وشدد 
على أن العملية »متت املوافقة 
املستويات،  أعلى  على  عليها 
ومت االستعداد فيها الحتمالية 
على  إسرائيليني  جنود  إصابة 

أيدي مقاتلي العدو«.
كوخايف  يذكر  مل  وقت  ويف 
قناة  ربطت  الدولة،  اسم 
اإلسرائيلية تصرحيات  »كان« 
نقلته  مبا  األركان،  رئيس 
السعودية  »احلدث«  قناة 
عن  األربعاء  سابق  وقت  يف 
مل  إسرائيلي  أمين  مصدر 
خاصة  »وحدات  بأن  تسمه، 
نفذت  اإلسرائيلي  من اجليش 
األراضي  داخل  عمليات  ثالث 

السورية منذ بداية العام«.
للحدث  املصدر  وأوضح 
حينها أن »قوات خاصة تقوم 
األراضي  على  حساسة  مبهام 
أن  إىل  الفتا  السورية«، 
داخل  اإلسرائيلية  »العمليات 

العمق السوري مل تتوقف«.

رئيس األركان اإلسرائيلي: قمنا 
منذ شهر بعملية توغل يف دولة 

جماورة ليست بعيدة من هنا

الجنرال أفيف كوخايف

األمريكية  السفارة  وفد  إختتم 
السياسي  امللحقني  ضم  الذي 
كرياينن  اودريه  والعسكري 
بروغ  ولوغان   Audrey keranen
حافظ،  وفادي   Logan Brog
النائب  بزيارة  العكارية  جولته 
يف  دارته  يف  حبيش  هادي 

العلية- القبيات.
الشؤون  يف  حبث  وكان 
واالمنية  السياسية  واالوضاع 
املتسارعة  والتطورات  العامة 
اليت يشهدها لبنان على الصعد 
بشكل  واحلياتية  املعيشية 
املطروحة،  واملعاجلات  خاص 
لالنتخابات  واالستعدادات 

يف  اجراؤها  املفرتض  النيابية 
ايار املقبل.

واستبقى حبيش الوفد االمريكي 
على  اقامها  غداء  مادبة  اىل 

شرفهم.
السفارة  من  وفد  وكان 
على  جولة  اطار  ويف  االمريكية 
زار  سياسية،  وقيادات  نواب 
عضو كتلة »املستقبل« النيابية 
النائب طارق املرعيب يف دارته 
يف عيون الغزالن - عكار، ومت 
اللبنانية  االوضاع  يف  البحث 
فطور  اللقاء  وختلل  والعكارية 
مكتب  عن  بيان  وفق  صباحي، 

املرعيب.

وفد من السفارة االمريكية جال 
يف عكار وزار املرعيب وحبيش 
وحبث معهما مبلف االنتخابات

الكتائب  حزب  رئيس  أشار 
له  تصريح  يف  اجلمّيل  سامي 
 « أن  اىل  الفتوى،  دار  من 
دريان  عبداللطيف  املفيت  لقاء 
سعيدة  مناسبة  دائمًا  يشكل 
وهو مرجع لبناني يتمتع بضمري 
املسائل  بكل  ويتعاطى  وطين 
االعتدال  من  بكثري  احلساسة 
واالنفتاح«، الفتا اىل »اننا نكن 
احرتامًا كبريًا للدور الذي تلعبه 
التضحيات  الفتوى مع كل  دار 
دفاعًا  شهداء  من  قّدمتها  اليت 
الكيان  بهذا  ومتسكًا  لبنان  عن 
نعتربها  اليت  اللبنانية  واهلوية 

اليوم خبطر«.
وتابع اجلميل : »يهمنا يف هذا 
من  نسمع  ان  الدقيق  الظرف 
نّطلع  وان  نظره  وجهة  املفيت 
بعد  الفتوى  دار  توجهات  على 
السابق  احلكومة  رئيس  خطوة 
سعد احلريري، والكل يعلم انه 
كان هناك اختالف اساسي معه 
والتسويات  السياسي  بالنهج 
اليت حصلت يف الفرتة االخرية 
انها  اعرتف  له  كلمة  آخر  ويف 

كانت خاطئة«.
واعترب انه »رغم كل االختالفات 
مع احلريري يف السنوات االخرية، 
ومنذ التسوية الرئاسية حتديدًا، 
لكن االعتدال الذي جّسده تيار 
الرئيس  ايام  منذ  املستقبل 
اليوم  حتى  احلريري  رفيق 
وال  للبلد،  اساسية  حاجة  هو 
انعكس  االعتدال  هذا  ان  شك 
اللبنانية  اهلوية  بناء  اجيابا على 
واالنتماء واملواطنة«، مؤكدا ان 
كل  اعتمده  الذي  العنف  »نبذ 
واحلريري  املستقبل  تيار  من 
نقطة اساسية بالنسبة لنا وهذه 
االمور االجيابية جيب البناء عليها 
عليها  بالتشديد  واالستمرار 
هو  الفتوى  دار  يف  ووجودنا 

للتأكيد على هذه النقاط«.

تبقى من  »ما  أن  اجلميل  ورأى 
البلد،  يف  اول  صف  قيادات 
امليليشياوية  اخللفيات  لالسف 
وطريقة  ادائهم  يف  تطغى 
السياسية  احلياة  ممارستهم 
خمالفة  اىل  العنف  ممارسة  من 
والتعاطي  والقوانني  الدستور 
والفقر  الناس  حياة  مع  خبفة 

والقهر«.
وشدد على أن »بعض القيادات 
للمساومة  دائم  استعداد  على 
وسيادته  البلد  حساب  على 
البلد  قرار  وتسليم  واستقالله 
اىل امليليشيا اليت اصبحت امرا 
على  ُيفرض  واكثر  اكثر  واقعا 
اىل  مشريا  اللبنانيني«،  مجيع 
ومن  جدًا  حساس  »الوضع  أن 
كي  الفتوى  دار  زيارة  واجبنا 
وحمليب  عمومًا  للبنانيني  نقول 
احلريري خصوصًا الذين اصيبوا 
بدرجة من االحباط والتساؤالت، 
ان يف هذا البلد اإلحباط ممنوع 
نبين  وان  اواًل  لبنان  وقضيتنا 
حنّرر  ان  املقبلة،  لالجيال  البلد 
دميقراطيته  ونستعيد  قراره 
تكمل  ان  جيب  املعركة  وهذه 

رغم كل الظروف«.
احد  الي  ميكن  :«ال  واضاف 
شارع  اي  على  الوصاية  ادعاء 
فكل مواطن حّر يف قراره، وكل 
طموحات  لديه  لبناني  مواطن 
وكل  جديد،  لبنان  ببناء  وامال 
شخص سيعرب عن رأيه حبرية«.

»املبادرة  أن  اجلميل  ورأى 
قبل  من  اطلقت  اليت  العربية 
اساسية  الكويت  خارجية  وزير 
تعاطي  ونستغرب  واجيابية 
هذه  مع  اللبنانية خبفة  احلكومة 
حتى  مهلة  لديها  اليت  املبادرة 
29 كانون الثاني اي يومني ومل 
تطرح بعد يف جملس الوزراء وال 
تعاطي  كيفية  عن  احلديث  مت 

الدولة مع هذه املبادرة«.

اجلميل من دار الفتوى:
ال ميكن الي احد ادعاء 

الوصاية على اي شارع

املفتي دريان مستقبال النائب الجميل

صورة للوفد مع املفتي دريان

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
لوزير االشغال العامة والنقل 

البيان التالي: 
االشغال  وزارة  »تهيب 
باملواطنني  والنقل   العامة 
واملقيمني الكرام عدم التنقل 
يف  إال  اجلبلية  املناطق  بني 
 ، القصوى  الضرورة  حاالت 
وذلك حرصا على عدم عرقلة 
اليت  الطرق  فتح  آليات  عمل 

كي  متواصل  بشكل  تعمل 
ال  وكي   ، مفتوحة  تبقى  
تتشكل عليها طبقات جليدية 
 ، الليل  أثناء  جدا  مسيكة 
كافة  بالبلديات  تهيب  وكما 
فرقها يف  عمل  تتكامل  أن  
نطاق صالحياتها مع عمل فرق 
على  حرصا  وذلك   ، الوزارة 
حني  وإىل   ، اجلميع  سالمة 

انتهاء تلك العاصفة«.

وزارة االشغال تطلب من املواطنني 
عدم التنقل بني املناطق اجلبلية إال 

يف حاالت الضرورة القصوى 
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لـبنانيات

نقوال  السابق  الوزير  علق 
التويين على أن  »الغرب يقول 
على لسان  ناطقه يف العواصم 
من  لبنان  يف  وايضا  الغربية 
غالبية  أن  الكثر،  أتباعه  خالل 
اللبناني  الشعب  من  ساحقة 
خمطوفة  اللبنانية  والدولة 
اهلل«  »حزب  سياسات  يد  على 
واملعسكر  اإلقليمي  وحليفه 

الشرقي خلفه«. 
أمس  له  تصريح  يف  وقال 
األول: »لو سلمنا جدال ان كالم 
الغرب وحلفائه عن خطف اإلرادة 
الساحقة اللبنانية صحيح، نسأل 
تضربون  ملاذا  اليوم:  الغرب 
اكثرية  على  اخلانق  احلصار 
وما  تدعمكم؟  اليت  اللبنانيني 
اجلماعي  القصاص  فائدة  هي 
مناصريكم  به  تضربون  الذي 
بالذات وهم معارضون ورهائن 

أبرياء؟
على  املطروح  الثاني  السؤال 
كنتم  هل  هو:  وأتباعه،  الغرب 
على علم مبا جيري يف لبنان منذ 
وسرقات  فضائح  من  سنوات 
وسطو على املال العام واخلاص 

بالتحاويل اليت وردت بالعمالت 
الغربية اىل البنوك الغربية؟ هل 
بإمكانكم انكار ذلك، بعدما صرح 
متحدث من البنك الدولي ان ما 
جيري يف لبنان من صنيع النخبة 
املسيطرة على زمام احلكم؟ هل 
هذه املنظومة اللبنانية واإلنهيار 

احلاصل براء منكم؟ 
تودون  هل  االخري:  والسؤال 
بسالح  اللبناني  اجليش  تسليح 
من  ارضه  عن  الدفاع  ميكنه 
اليومي  االسرائيلي  العدوان 
عن  ناهيك  والبحري  اجلوي 
تاريخ إسرائيل العدواني احلافل 
واالحتالل  والتعديات  باجلرائم 
اللبنانية،  لالراضي  اليوم  حتى 
لكي نقول حلزب اهلل أنه مل يعد 
فاجليش  للتسلح  حاجة  هنالك 
قادر على ردع العدوان وحترير 
األرض حيث ان الضمانة الغربية 
وصلت بالدفاع عن لبنان سالحا 

وديبلوماسية«. 
اسئلة  »ثالث  التويين:  وختم 
بديهية ننتظر اجلواب عليها من 
مصاحل  على  »العطوف«  الغرب 

اللبنانيني ولبنان«. 

التويين: تناقضات ومتاهات 
لعقاب غربي مجاعي على 

لبنان واللبنانني

 2022 الـثاني  كـانـون   29 Saturday 29 January 2022الـسبت 

اخلارجية  الشؤون  جلنة  عقدت 
واملغرتبني لقاء برئاسة النائب 
ياسني جابر مع املمثلة اخلاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة يف 
أمس  فرونتسكا،  يوانا  لبنان 
اجمللس  يف  اخلميس،  األول 
أغوب  النواب:  حبضور  النيابي 
عزالدين،  عناية  بقرادونيان، 
عازار،  ابراهيم  عسريان،  علي 
موسى،  ميشال  احلجار،  حممد 
سامي فتفت، علي بزي وعدنان 

طرابلسي.
 

جابر
بعد اللقاء قال جابر:التقت جلنة 
واملغرتبني  اخلارجية  الشوؤن 
لألمم  العام  األمني  ممثلة 
املتحدة السيدة يوانا فرونتسكا 
األمم  دور  استعراض  مت  وقد 
أن  خاصة  لبنان  يف  املتحدة 
قوات  موضوع  تنسق  سعادتها 
لبنان  جنوب  يف  السالم  حفظ 
التقارير  وتقدم  »اليونيفيل« 

الدورية«.
اكدنا  البداية  »يف  اضاف: 
دور  احرتام  اللجنة  يف  طبعا 
هلذا  وتقديرنا  »اليونيفيل« 
بعض  هناك  كان  واذا  الدور 
حتدث  اليت  الفردية  االحداث 
قال  وكما  اساسي،  بشكل 
فخامة رئيس اجلمهورية، ال تعرب 
الرمسي.  لبنان  موقف  عن  ابدا 
ولبنان طبعا هناك 16 سنة من 
مل  ولبنان  اجلنوب  يف  األمن 
يكن ابدا دولة معتدية ويتمسك 
االمم  قرارات  كل  بتطبيق 
ان  يرغب يف  ولبنان  املتحدة، 
يتم االنسحاب من كل األراضي 
اسرائيل  حتتلها  زالت  ما  اليت 
احلصول  يف  ايضا  ويرغب 
موضوع  يف  حقوقه  كل  على 
احلدود البحرية، وهو يقدر دور 
»اليونيفيل« ويتمسك به وطبعا 
ممثلة  اىل  الرسالة  هذه  محلنا 

سعادة األمني العام«.
وتابع: »كما استعرضنا موضوع 
النزوح السوري وموضوع األمن 
املواضيع  وكل  األجتماعي 
هذة  يف  اللبنانيني  تهم  اليت 
ان  ومتنينا  الصعبة،  الظروف 
تستطيع االمم املتحدة من خالل 
الوكاالت املختلفة املوجودة يف 
االمكان  قدر  تساعد  ان  لبنان 
الشعب اللبناني يف هذا الظرف 
الصعب الذي مير به، خاصة ان 
هناك  بأن  شعورا  اليوم  هناك 
بعض التقصري يف دعم اجملتمع 
اللبناني الذي يستقبل هذا الكم 
والنازحني  الالجئني  من  اهلائل 
اللبنانيني  من  كثري  ويشعر 
ينالون  النازحني  بعض  ان 
اللبنانيني  من  أفضل  معاملة 
هلذا  املضيفون  هم  الذين 
تقوم  ان  فاملطلوب  النزوح. 
األمم املتحدة بتنسيق االمر مع 
الدول  كل  ومع  الوكاالت  كل 
الداعمة هلذا النزوح بأن يعطى 
ذات  ايضا  اللبناني  الشعب 
الدعم او أكثر ألنه يتحمل عبئا 

كبريا بسبب هذا النزوح«.
اجمللس  أن  »اكدنا  وختم: 
مبوضوع  جدا  معين  النيابي 
البلد  حيتاجه  الذي  األصالح 
اليوم وقد اجنز اجمللس النيابي 
هو  كما  التشريعات  من  الكثري 
معلوم واليوم مطلوب ان تقوم 
بالبدء  خاصة  احلالية  احلكومة 
أرحب  وأنا  التشريعات،  بهذه 
ميقاتي  الرئيس  دولة  باعالن 
على أنه سيخصص حلسة خاصة 
من أجل حبث مواضيع املراسيم 
التطبيقية اليت حتتاجها القوانني 
وطبعا  تنفذ.  ومل  اليت صدرت 
اي اصالح اقتصادي حباجة اىل 
من  موجودة  وهي  تشريعات 
اصالح قطاع الكهرباء اىل غريه 
التطبيق  واملهم  القطاعات  من 

والتنفيذ«.

جلنة الشؤون اخلارجية التقت فرونتسكا
جابر: اكدنا احرتام دور اليونيفيل 

واالحداث الفردية ال تعرب عن 
موقف لبنان الرمسي

والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
جهوزية  مولوي  بسام  القاضي 
لالنتخابات  الداخلية  وزارة 
وقيامها  املقبلة  النيابية 
املستمرة  واملتابعة  بالتحضري 
لتأمني األمور اللوجستية، وقال: 
لضبط  العمل  »يواصل  انه 
شبكات  ومالحقة  املخدرات 
نتابع  »حنن  مؤكدا  تهريبها«، 

ونكافح هذه االفة وسننجح«.
بعد  جاء  مولوي  الوزير  كالم 
ظهر  بعد  بعبدا  قصر  زيارته 
استقبله  حيث  األول،  أمس 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون واطلع منه على عمل وزارة 
تهريب  مكافحة  جلهة  الداخلية 
واالستعدادات  املخدرات 
املقبلة،  النيابية  لالنتخابات 
املواطنني  مساعدة  عن  فضال 
يف  الثلوج  حاصرتهم  الذين 

الساعات األخرية. 
وبعد اللقاء، صرح الوزير مولوي 

للصحافيني فقال:
رئيس  بزيارة  اليوم  »تشرفت 
وذلك  كالعادة  اجلمهورية 
املستجدات  آخر  على  الطالعه 
األسبوع  خالل  يف  حصلت  اليت 
يتعلق  ما  واهمها  اجلاري،  
بثالثة مواضيع: املوضوع األول 
ومنذ  املستمر،  بالعمل  ويتعلق 
توليت مهامي احلكومية، لضبط 
شبكات  ومالحقة  املخدرات 
لقد  التهريب.  ومنع  تهريبها 
بدأت العمل بهذا املوضوع منذ 
وزارة  يف  املسؤولية  توليت 
واطلعت  ومستمرفيه،  الداخلية 
الرئيس عون على اخر عمليتني 
لقد  وضبطهما.  كشفهما  مت 
حيث  اليوم  عملية  اخر  كانت 
االجهزة  من  متكنا، وجبهد كبري 
األمنية، من ضبط عملية تهريب 
قبل  بريوت  مرفأ  يف  خمدرات 
خروج  منع  واستطعنا  امتامها، 
هذه االفة وهذا االذى من لبنان 
هذا  يف  وأؤكد  اخلارج.  اىل 
السياق متابعتنا واستمرارنا يف 
الضرورية  واملهمة  احلملة  هذه 

النابعة من حرصنا وامياننا«.
الثاني  املوضوع  أضاف:«اما 

لالنتخابات  التحضري  فهو 
جاهزون  دائما  فنحن  النيابية. 
هلذه  بالتحضري  ونقوم 
األمور  كل  ومتابعة  االنتخابات 
اعداد  من  بدءا  اللوجستية  
اللوائح اىل غريها من املواضيع 
واملوضوع  يوميا،  نتابعها  اليت 
يف  به  قمنا  مبا  يتعلق  الثالث 
املواطنني  الليل ملساعدة  خالل 
الذين احتجزوا يف سياراتهم يف 
الذين  املناطق اجلبلية، وأولئك 
منازهلم.  يف  الثلوج  حاصرتهم 
باألمس  الثلوج  حاصرت  لقد 
يف  السيارات  من  كبريا  عددا 
عملنا  وقد  اجلبلية  املناطق 
والدفاع  االمنية  األجهزة  مع 
ركابها  انقاذ  على  املدني 
حيتاجون  ما  وتأمني  واغاثتهم  
السياق  هذا  يف  واطلب  اليه. 
التنبه يف األيام  من املواطنني 
الطرق  سلوك  لصعوبة  املقبلة 
اجلبلية، وحنن عممنا بدورنا على 
مجيع احملافظني والقوى األمنية 

ضرورة مساعدتهم«.
تأجيل  عن  حيكى  عما  سئل 
الرئيس  تعليق  بعد  االنتخابات 
السياسي،  العمل  احلريري 
التحدث  اردنا  فأجاب:«اليوم 
عن املواضيع اليت تناولناها مع 
املواضيع  اما  الرئيس،  فخامة 
ان  عنها  فنتحدث  السياسية 

شاء اهلل يف وقت آخر«.
سئل عما تطرحه عمليات تهريب 
مواد مدعومة من  املخدرات يف 
عملية  فأجاب:«ان  اشكاليتني، 
كانت  املدعومة  املواد  تهريب 
قبل  نطلب،  وكنا  حتصل، 
من  احلكومية،  مهامنا  تولينا 
هناك  متابعتها.  األمنية  القوى 
املوضوع،  هذا  اكثر يف  وقاحة 
التجار  استفادة  عن  ففضال 
الدعم،  من  املواطنني  من  بدال 
عرب  أخرى  مرة  يستفيدون  هم 
مواد  يف  املخدرات  تهريب 
تعب  من  امثانها  اخذت  مدعومة 
اللبناني.  الشعب  ولرية  وعرق 
هذا هو طمع التجار واجملرمني. 
االفة  هذه  ونكافح  نتابع  حنن 

وسننجح.

مولوي بعد لقائه الرئيس عون: جاهزون ونتابع 
التحضري لالنتخابات النيابية وسنواصل العمل 

لضبط املخدرات ومالحقة شبكات التهريب

 استقبل رئيس احلزب السوري 
بنات  ربيع  االجتماعي  القومي 
رئيس »حركة الشعب« النائب 
يرافقه  واكيم  جناح  السابق 
نائب  مجال واكيم، يف حضور 
الدين  زين  ربيع  الرئيس 
السياسي  املكتب  ورئيس 
اإلذاعة  وعميدي  خنيصر  جنيب 
وفراس  قنيزح  متوز  واإلعالم 

الشويف.
وناقش اجملتمعون وفق بيان، 

بني  الثنائية  العالقة  شؤون 
وأكد  الشعب.  وحركة  احلزب 
ورد  ما  »خطورة  وواكيم  بنات 
الكويتية  املبادرة  ورقة  يف 
األحادي  الدولي  القرار  لناحية 
ومسألة   1559 رقم  اجلانب 
سالح املقاومة«. كذلك ناقش 
اجلانبان »تكاتف القوى الوطنية 
الطائفية  االنقسامات  ملواجهة 
واالنهيار االقتصادي وحماوالت 

اإلخضاع اخلارجي والداخلي«.

القومي وحركة الشعب اكدا »خطورة »الورقة الكويتية: 

لتكاتف القوى الوطنية يف مواجهة 
االنقسامات واالنهيار االقتصادي

التحضريية  اللجنة  منسق  اعترب 
املقاوم«  العربي  »التيار  يف 
السالم احلراش يف  الشيخ عبد 
التيار  وفد  »زيارة  أن  بيان، 
احلر اىل دمشق ولقائه  الوطين 
يف  خطوة  فيها  املسؤولني 
الدفء  لعودة  الصحيح  االجتاه 
إىل العالقات األخوية بني لبنان 

وسوريا«.
أن  آخرين  »أفرقاء  على  ومتنى 
إذ  العوني،  التيار  حذو  حيذوا 
أكدت سوريا أنها تفتح ذراعيها 
اللبنانيني«،  ألشقائها  دائما 

»املقاربات  أن  إىل  مشريا 
ستنصف  القضية  هلذه  اهلادئة 
إىل  قدمت  اليت  دائما  سوريا 
مل  ما  ومقاومته  وجيشه  بنان 

يقدمه بلد آخر له«.
وأكد موقفه الدائم »أن سوريا 
لديها  ليست  شقيقة،  دولة 
مع  عالقاتها  يف  حصرية  وكالة 
البعض  يف لبنان من دون اآلخر 
فلديها  بامسها  أحد  ينطق  وال 
سفارة يف لبنان متثلها يف كل 
املواقف، ومن يقرتب من دمشق 

خطوة تقرتب منه خطوات«.

احلراش: زيارة وفد الوطين احلر اىل 
دمشق خطوة يف االجتاه الصحيح

الرئيس عون مستقبال الوزير مولوي

تعيني  مت  بأنه  بيان،  احلريري يف  لبهاء  اإلعالمي  املكتب  اعلن 
السيد صايف كالو ممثاًل سياسيًا لبهاء احلريري يف لبنان.

سجل تقرير وزارة الصحة العامة ارتفاعا قياسيا يف إصابات كورونا صايف كالو ممثالً سياسياً لبهاء احلريري يف لبنان
إذ بلغت، أمس األول اخلميس، احلاالت اإلجيابية 9199، ما رفع 
العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 891982 ، كما مت تسجيل 16 

حالة وفاة.

كورونيات

عامل  وجبل  صور  مفيت  دعا 
حسن  الشيخ  العالمة  القاضي 
قيادات  استقباله  خالل  عبداهلل 
االفتاء  دار  يف  واهلية  روحية 
الكتل  صور،  يف  اجلعفري 
السياسية اللبنانية اىل »االجتماع 
حتت سقف هذا الوطن ومعاجلة 
واحلياتية  املعيشية  الشؤون 
للناس، وان ال تكون التقدميات 
الطراف  ضغط  اداة  االجتماعية 
على غريهم وان ال تكون ايضا 

رافعة انتخابية الحد«.
البلد  هذا  »سقف  ان  وراى 
الوطنية  بالوحدة  اال  حيمى  ال 
الذي  السقف  هذا  والتوافق، 
املناخ  بظل  االنهيار  بات حبكم 
وافتقاد  احلالي  السياسي 
حول  للحوار  املالئمة  االجواء 
توقف  اليت  اخلالفية  النقاط 
حال التداعي السياسي واالمين 

واالقتصادي«.

البطاقة  »اين  وسأل: 
التعقيد  هذا  وملاذا  التمويلية؟ 
؟«.وقال:«  القرارها  االداري 
الشعب  من  باملئة  تسعني  ان 
اللبناني بات حتت عنوان احملتاج 
واملعوز وان عمليات البحث عن 
الفقراء يف لبنان ال حيتاج اىل 
عملية  تتطلبه  الذي  كبري  جهد 
البطاقة  منصة  على  التسجيل 
بطاقة  انها  اظن  وال  التمويلية 
انتخابية لكي خنضعها للحصص 
املذهبية والطائفية الن الفقراء 
ومن  دين  من  هم  واحملتاجني 

طائفة لبنان«.
على  عبداهلل  العالمة  وشدد 
التقدميات  إخضاع  »عدم 
الطائفية  للحصص  االجتماعية 
او السياسية الن الربد القارس 
يهدد العديد من العائالت اليت 
مادة  شراء  تستطيع  تعد  مل 

املازوت التدفئة«.

املفيت عبداهلل: اولوية العمل الوطين 
معاجلة شؤون الناس املعيشية

يف  مولوي،  بسام  القاضي  والبلديات  الداخلية  وزير  استقبل   
مكتبه، مساء أمس األول، رئيس بعثة اهلالل األمحر القطري يف 
يف  البحث  ومت  وفد.  رأس  على  السوسي  حممد  الدكتور  لبنان 

شؤون صحية وإنسانية يف لبنان.

وزير الداخلية عرض مع رئيس بعثة 
اهلالل األمحر القطري شؤونا صحية
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مـقاالت وتـحقيقات

األهلية احلرب  لرفضي  أنهوني  معتزاًل:  احلريري   

فؤاد خمزومي وبهاء احلريري. املهم يف اجلواب 
الذي أفضى به احلريري اىل حمدثيه، انه لن 
يستجيب هذا الطلب »مهما كلفين«. استطرد 
نزاع  اجتاه  لبنان يف  »دفع  املقصود هو  ان 
سينيّ ـ شيعي، وأنا لن أكون أداة هلذه اخلطة 
ايًا تكن تداعياتها«. َباَن املقصود يف ما ُدعي 
اليه، مجع كل اعداء حزب اهلل يف تكتل واحد 
على  االنتخابات،  بعد  ملا  التالية  املرحلة  يف 
ية جديدة قادرة على  طريق نشوء مرجعية سنيّ

املواجهة والوصول اىل الصدام.
5 ـ قال ان الرسالة اليت تبلغها أخريًا فهمها 
نادر  عميت  ابن  تبلغها   2017 »عام  متأخرًا: 
أنا تأخرت يف  ففهمها وارتضى بها وابتعد. 

فهمها«.
باالعتزال، مبا  العائلة كلها مشمولة  ـ ألن   6
مثة  كان  احلريري،  بهية  النائبة  ة  العميّ فيها 
يف  السنيورة  فؤاد  الرئيس  برتشح  اقرتاح 
بريوت. ُعرض االقرتاح على احلريري، وطلب 
دام  ما   - السنيورة  على  يعرتض  ال  ان  منه 
رئيسًا  وال  نائبًا  يعد  ومل  العائلة  من  ليس 
للتيار وال لكتلته النيابية - فال يقول تاليًا انه 
ال ميثله، او ال ميثله تياره وخطه السياسي. مل 

تنجح احملاولة بعد يف اقناعه بهذا املخرج.

    هل يرتشح السنيورة كي ال يرتك الساحة السنّية 
لـ«شّذاذ اآلفاق«

على  يوافق  السنيورة  ان  قيل  ما  حبسب 
الرتشح اذا »طنيّش« احلريري عنه. يف املوازاة 
يتقليّب  السنيورة  فإن   - الرواة  ذمة  على   -
على مجر، غاضبًا من حماولة تسييب الساحة 
ية وإفقاد الطائفة، يف بريوت واملناطق،  السنيّ
عنه  ينقل  ما  املكرَّسة.  السياسية  مرجعيتها 
ية لـ«شذاذ  قوله انه يرفض ترك الساحة السنيّ
اآلفاق«، يف اشارة اىل كل مناوئي احلريرية 
مدافعًا  وتياره،  املعتزل  ورئيسها  السياسية 
عن ضرورة االبقاء على االعتدال الذي متثله.

ما بعد الصدمة اليت أحدثها اعتزال احلريري، 
ايار   15 يف  املقررة  النيابية  االنتخابات  ان 
ظل  يف  للتعطيل،  عرضة  اكثر  اآلن  أضحت 
ومنعها  متثياًل  األكثر  ية  السنيّ املرجعية  غياب 
من االخنراط فيها. سبب اضايف ومثني رمبا 
للتفكري اكثر من ذي قبل بتأجيلها على االقل، 
مرتبطة  حملية  تسويات  ظهور  بعد  ما  اىل 
بأخرى اقليمية تعيد احلريري وتياره اىل قلب 
هم ان املقاعد  املعادلة السياسية. ال احد يتويّ
ية اليت سيخليها احلريري وتياره ستبقى  السنيّ
شاغرة، بسبب احجامه عن الرتشح. قباًل، يف 
املقاعد  ملء  َسُهل   ،1992 انتخابات  سابقة 
ون بصلة  املسيحية مبرشحني مسيحيني، ال ميتيّ
اىل األحزاب األكثر متثياًل سياسيًا، بل كانوا 
نقيضها. مع ذلك مل ُيطعن يف شرعية الربملان 
املنتخب. ما حدث قباًل يصلح تكرار جتربته من 
دون احلريري، ما مل تطرأ صدمة اخرى قاتلة 

لالنتخابات هذه املرة.

نقوال ناصيف

احلياة  املألوف يف 
السياسية اللبنانية 
عن  ابًا  الوراثة 
احلياة  على  جد. 
او  بالوفاة  او 
االخري.  الرمق  بعد 
اال  االعتزال  قليل 
من  امُلرتوين  لدى 
السلطة واملتقدمني 
او  السن  يف 
املكسورين عميقًا. 
املألوف  غري  أما 
ر  املبكيّ فاالعتزال 
ذروة  يف  امللزم 
الزعامة واملرجعية.

االسباب  تكن  ايًا 
اىل   - احلقيقية 
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يف كل الضغوط التي قال همسًا انه تعرّض اليها لم يسمِّ الجهة املقصودة )مروان 
بوحيدر(

بيانه  يف  املاضي  األثنني  أوردها  اليت  تلك 
املقتضب - فما مل يقله الرئيس سعد احلريري 
او قاله همسًا، يف اليومني املنصرمني قبل 
مؤمتره الصحايف، هو املهم يف ما أقدم عليه. 
املشهودة  االخرية  العبارة  استعار  انه  مع 
آخر  مغادرًا  احلريري  رفيق  الراحل  للرئيس 
بيد   ،2004 االول  تشرين   20 يف  حكوماته، 
على  منكسرًا  وقتذذاك  يكن  مل  االب  ان 
صورة ابنه وارثه اآلن. أوحى االب انه اقوى، 
وتصريّف يف االيام التالية يف مواجهة الرئيس 
باالنتقام  د  وهديّ كذلك،  انه  على  حلود  اميل 
يف االنتخابات النيابية التالية. وألنه بالغ يف 
دة حينذاك، اغتيل الخراجه من  اظهاره قوة مهدِّ

املعادلة السياسية.
البارحة كان احلريري االبن مكسورًا كما يف يوم 
تشييع والده. ما قاله انه هو الذي ُيرج نفسه 
رة - بالكاد 16  من احلياة السياسية غري املعمِّ
عامًا - فيما انكساره كان األصدق فيه، املعربَّ 
. ُأخِرج الرجل بهزمه  عنه أكثر منه ما قاله وأدليّ
ق عمله السياسي، من غري  متامًا. قال انه يعليّ
ان يقول انه ينهيه. هو يف الواقع غري متأكد 

من ان االمر سيطول به او يقصر.
الرئيس  به  أسريّ  ما  يف  الفعلي  اهلمس  أما 
املعتزل اىل بعض َمن التقاهم اخريًا، فيكمن 
فيه جوهر ما فعل. مل ُيصِغ اىل كل املناشدات 
بعدم اخالء مكانه، وأجاب بأنه مقتنع كليًا مبا 
»طلبوا مين«، من  قال  عنه.  يعود  ولن  ر  قريّ
الغالب  ويف   - حملية  جهة  ي  يسميّ أن  غري 
ليست كذلك - او اقليمية وراء قرار اخراجه 
من احلياة السياسية هو وعائلته وحزبه تيار 
طة الداللة اىل مغزى  املستقبل. االشارة املبسيّ
إعطاب االفرقاء الثالثة هؤالء، الرجل والعائلة 
والتيار، ان املطلوب - والواقع املفروض - 
إسدال ستار اخري على أدوارهم يف املعادلة 
كأن  منها.  نهائيًا  إخراجهم  بل  الوطنية، 
العائلة والتيار يدفعان مثن أخطاء الرجل، او 

انه قادهما معه اىل هذه اخلامتة.
بعض ما كان أسرَّ به عشية مؤمتره الصحايف، 
الغداة  يف  عنه  وأفصح  لقاء،  من  أكثر  يف 

بعناوين غامضة:
غه بالقضاء  1 - »أنهوني«. مثة قرار قاطع تبليّ
 2017 عام  بدأ  السياسي،  دوره  على  نهائيًا 

عندما احتجز يف الرياض ومل يتوقف.
2 - البيت جيب ان يقفل نهائيًا، وال يتعاطى 

السياسة بعد اآلن.
ح لالنتخابات ألي يف العائلة ويف  3 - ال ترشيّ
اما  او دعم ملتبس.  ى  التيار، حتت اي مسميّ
االقربني  »ينصح«  ان  عاتقه  على  فأخذ  هو 
ل مسؤولية ان  أن ال يرتشحوا، وال يريد حتميّ

يفعلوا.
االعتزال  على  منه  الطلب  يقتصر  مل   -  4
للوائح  تياره اىل االقرتاع  فحسب، بل دعوة 
اليت يتقدم بها رئيس حزب القوات اللبنانية 
مسري جعجع واللواء أشرف ريفي ونائب بريوت 

احلكاية«! خلصت  »مبلى  املستقبل:  تيار  »ينتحر«  احلريري   

وإصدار موقف مواكب لقرار احلريري.

ميسم رزق

دار الزمن دورته على سعد احلريري. يف بالد 
ثوها،  ويوريّ الزعامة  يرثوا  أن  زعماؤها  اعتاد 
يومًا  يشهدوا  بأن  لون  يتخييّ كانوا  من  قليلون 
ي زعيم عن زعامته. جاءت الضربة القاضية  ختليّ
اليت  الزعامة  عباءة  أبيه«.  »بيت  من  للحريري 
 ،2005 شباط  يف  عليه،  السعودية  خلعتها 
شباط  ة  عشييّ عنه  نفسها  السعودية  نزعتها 
2022. »نهاية احلكاية« كتبها حممد بن سلمان 
لكي »تليق« مبن خاض نصف مواجهة، وامتنع 
عن خوض نصفها اآلخر، بعدما ملس رمبا بأنها 
قد تودي بالبلد. لذا، أراد ولي العهد »نهاية« 
وراثة  إىل  للطاحمني  ر  ُمبكيِّ تأديب  مبثابة  تكون 
احلريرية السياسية، بأن هذا »مصري« كل من 

يعتقد أنه يستطيع أن ميارس نصف والء.
العمل  »تعليق«  أو  »االعتزال«،  خطاب  يف 
السياسي، أمس قال احلريري إن مشروع والده 
»ُيتصر بفكرتني: أواًل، منع احلرب األهلية يف 
جنحت  للبنانيني.  أفضل  حياة  وثانيًا،  لبنان، 
الكايف يف  النجاح  لي  يكتب  ومل  األوىل،  يف 
الثانية«، الفتًا إىل أن »منع احلرب األهلية فرض 
علييّ تسويات، من احتواء تداعيات 7 أيار، إىل 
انتخاب  إىل  زيارة دمشق،  إىل  الدوحة،  اتفاق 
وغريها.  االنتخابات  قانون  إىل  عون،  ميشال 
وهذه التسويات أتت على حسابي، وكانت سبب 
صداقاتي  وبعض  الشخصية  لثروتي  خسارتي 
الوطنية وبعض  اخلارجية والكثري من حتالفاتي 
بوضوح.  قاله  ما  هذا  اإلخوة«.  وحتى  الرفاق 
لكن ما قاله، مواربًة، إن التسويات هذه هي ما 
العمر« وحقده، وإنه  جريّت عليه غضب »طويل 
خرب يف السنوات الـ 17 املاضية أن لبنان هو 
بلد التسويات، ال املواجهات اخلرقاء اليت يريدها 
اليمن. واألهم،  األمري كتلك اليت يوضها يف 
به،  وأوحى  بوضوح،  احلريري  يقله  مل  ما  يف 
أنه غري نادم على عدم االنصياع التام للرغبات 

اخلرقاء حملمد بن سلمان.
تيار  رئيس  قطَع  املقتضبة،  كلمته  يف 
عدم  قراره  حيال  باليقني  الشك  »املستقبل« 
املقبلة،  النيابية  االنتخابات  يف  املشاركة 
االنسحاب من كل احلياة  وزاد على ذلك قرار 
تياره  على  الرمحة  رصاصة  مطلقًا  السياسية، 
عندما أعلن »من باب حتمل املسؤولية، وألنين 
مقتنع بأن ال جمال ألي فرصة إجيابية للبنان يف 
ظل النفوذ اإليراني والتخبيّط الدولي واالنقسام 
الوطين واستعار الطائفية واهرتاء الدولة، دعوة 
عائليت يف تيار املستقبل الختاذ اخلطوة نفسها، 
وعدم الرتشح لالنتخابات النيابية، وعدم التقدم 
باسم  أو  املستقبل  تيار  من  ترشيحات  بأي 

التيار«.
دخل  الذي  احلريري  رمى  الوسط«،  »بيت  يف 
باحِلمل كله.  الصحايف متثاقاًل وجمهدًا،  مؤمتره 
أمس، بدا أشبه ما يكون بذلك الشاب املنكسر 
الذي أطليّ يف قصر قريطم قبل 17 عامًا. تال 
تشبهان  زائغتني  بعينني  »استسالمه«  بيان 
عينيه قبل مخس سنوات، يوم كان يتلو بيان 
»استقالته« من الرياض، حتت ضغط خاطفيه... 
ثم بكى وحده على املنرب. مل ُيشاركه أحد البكاء. 
ه  فاملتعاطفون قالئل، والالهثون إىل ملء كرسييّ

كثر!
آخر »يوم عمل سياسي« للحريري، قبل إلقائه 
بيانه، كان »اليت«. ألِغيت مواعيد كانت مقررة 
لكوادر ومسؤولني يف تيار »املستقبل«. اللقاء 
األمريكية يف بريوت  السفرية  الوحيد كان مع 
دوروثي شيا اليت نقلت أوساط »بيت الوسط« 
أنها خرجت مستاءة، وأنها كغريها من السفراء 

مل تستِسغ هذا االنسحاب.
لكن  مألوفة،  وال  عادية  تُكن  مل  الرجل  خطوة 
يًا كما يف مناسبات  وقعها الشعيب مل يكن مدويّ
أخرى أقل وطأة، إذ اقتصر على حتركات حمدودة 
تيار  نفوذ  مناطق  من  عدد  يف  طرقات  وقطع 
اجتماعات  أن  »األخبار«  علمت  فيما  املستقبل، 
هذا  ملناقشة  وأحزاب  تيارات  عقدتها  عاجلة 
التطور وتداعياته يف ظل غياب البديل، ما مينح 
الساحة  اىل  للعودة  خصبة  بيئة  »املتطرفني« 
شخصيات  وتواصلت  حرير«!  من  طبق  »على 
بارزة مع دار الفتوى ملناقشة عقد اجتماع موسع 
برعاية مفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 

نعم، قريّر سعد الدين احلريري وعلى اجلميع أن 
يصدق.

العقلية  قواه  »كامل  بـ  وهو  الرجل،  ر  قريّ
املشاركة  عن  العزوف  والنفسية«،  واجلسدية 
يف  بدورها،  رة،  املقريّ النيابية  االنتخابات  يف 
أو  سبقه  عما  ومبعزل  القرار،  املقبل.  أيار 
احتضار  مظاهر  من  مظهرًا  ل  يشكيّ سيلحقه، 
والنهائي  احلتمي  املوت  أما  الطويل.  احلريرية 
فمؤجل حتى إشعار ال إشارات حامسة عليه بعد. 
فاحلريرية السياسية اليت قضى صاحبها ويتهيأ 
من  أقوى  املعلن  ي«  لـ«التنحيّ الشرعي  وريثها 
ذلك  دون  أن  األرجح  بل  بسهولة،  ُتطوى  أن 
املزيد من األهوال االجتماعية واالقتصادية اليت 
مقدماتها  وطأة  حتت  اليوم،  اللبنانيون،  يرزح 
السياسية  العضوية  فسمومها  فحسب.  األوىل 
أساسات  ضربت  واالجتماعية...  واالقتصادية 
الكيان اهلش ونالت من جذوره املصطنعة أصاًل. 
فضاًل عن أن رجاالتها األقوياء، وهم الئحة طويلة 
واأللعبان  نبيه  »الشاطر«  يتقدمها  متعاضدة 
ممن  وغريهم  مسري...  الطليق  والقاتل  وليد 
يستولي على الناس ومعهم »الدولة«، ما زالوا 
احلريري،  األصل  على  التنويع  فصول  يتابعون 
»اللبنانيني«  حاضر  ه  شويّ لصوصي  أصل  وهو 
لني  وسرق مستقبلهم. ودليل ذلك إصرار املشغيّ
على  احملليني  وتوابعهم  واإلقليميني  الدوليني 
محاية املدعو رياض توفيق سالمة وصحبه، وما 
تعنيه هذه احلماية من استمرار احلرب السافرة 
على »اجملتمع« اللبناني وعموم أفرادها. فما ُيعد 
للبلد وما جيري تنفيذه من خطط مالية وسياسات 
اقتصادية ُأسندت إىل شخص حيمل اسم حممد 
جنيب عزمي ميقاتي، املعروف بنجيب ميقاتي، 
احلريرية كنهج وقوة حضورها  ثبات  على  تؤكد 
هذا  »طموحات«  أن  خصوصًا  كسياسات. 
النوعية والكمية على األصل  الشخص لإلضافة 
واضحة وضوح االنقالبات »السياسية« والفرص 
منعطفات  عند  »اغتنمها«  اليت  »االقتصادية« 

التحويّالت السياسية اليت أصابت اإلقليم.
ى، هي  فاحلريرية وقبل أن تكون امسًا أو مسميّ
دتها الوعود والسياسات  يف حقيقتها - اليت أكيّ
اليت رافقت والدتها وترافق، اليوم، احتضارها 
- عبارة عن مظلة نهب ورحم لصوصية  املديد 
ره وأنبت الفاسدين ومحاهم.  رعى الفساد وطويّ
املناصب  يف  حضورهم  استمرار  يف  وهؤالء 
وسيطرتهم على املواقع يربهنون على متانة هذا 
أو  األب  للحريري  العابر  تأثريه  وعمق  احلضور 

االبن.
املوضوع،  جوهر  وهنا  اليوم،  احلريري  وضعية 
تشبه إىل حد بعيد وضعيته أثناء اعتقال حممد بن 
سلمان له: فاقد اإلرادة، ضعيف التأثري، عديم 
الفعل. والكلمة املوعودة اليت وصلته قبل أيام 
إعادة  بعدما اشُتغل عليها حذفًا وإضافة وحتى 
عاصمة،  من  أكثر  ويف  املريّات  عشرات  كتابة 
عن  رة  حمويّ نسخة  تكون  تكاد  بتالوتها،  ف  وُكليّ
بيان االستقالة التلفزيوني الذي سبق لنب سلمان 
ه من السعودية. فالواقع أن الرجل،  أن أمر ببثيّ
املعتقل  أسري  يزال  ال  يشاع،  ما  كل  وخبالف 
السعودي، ومل يغادره البتة. أما وقائع مسرحية 
إطالقه اليت توالها إميانويل ماكرون وآخرون فال 
بة ُأريد منها التخفيف  تعدو أن تكون مشاهد مركيّ

من وطأة جالفة املسمى بابن سلمان ال أكثر.
بقي أن نسأل عن مصري مطرب احلريرية الذي 
أطرب جيوبه وجيوب أوالده وأحفاده بـ«لعيونك« 
و«وحياتك بتمون« و«الشغل ماشي«، وعن مدى 
جاهزيته أو استعداداته للقفزة املقبلة. صحيح 
متريّس يف  الذي  املطرب  هذا  على  خوف  ال  أن 
القفزة  وجهة  عن  هو  السؤال  أن  إال  القفز، 
للرشاقة  وأرباحها، واخلشية من فقدانه  املقبلة 
لته الحرتاف القفز، وعن احتماالت  نفسها اليت أهيّ
له  اليت كانت  األخالقية  بالليونة  استمرار متتعه 

ي. أيام الشباب املوليّ

حيّرره! من  احلريري  لسعد  ليس 
نجيب نصر اهلل



Page 7صفحة 7     
مــقاالت وتـحقيقات

الدولي  البنك  اختاره  الذي  العنوان  هو  الكبري«  »اإلنكار 
مرتني  تصدر  اليت  لبنان  يف  االقتصادي  املرصد  لنشرة 
االقتصادي  اخلبري  يعّده  الذي  املرصد  توصيف  سنويًا. 
انهيار وفشل  الوارد عن  وسام احلركة، يفّسر االستنتاج 
سنتني،  مدى  فعلى  للبنان.  السياسي  االقتصاد  منوذج 
واخلاص،  العام  القطاعني  يف  احلاكمة،  النخب  واصلت 
وخلقت  »زوميب«،  إىل  االقتصاد  وحّولت  اخلسائر،  إنكار 
إىل  املاهرة  العمالة  ودفعت  ضرورية  غري  اجتماعية  آالمًا 

اهلجرة اليت تشّكل خسارة دائمة للمجتمع واالقتصاد.

االقتصاد السياسي للبنان يتفّكك. هذه أبرز خالصة وردت 
يف نشرة املرصد االقتصادي الصادرة عن البنك الدولي 
بعنوان »اإلنكار الكبري«. هو إنكار كبري ألن األزمة استمّرت 
بعد سنتني من انفجارها وفق تقدير أن االنهيار حصل يف 
تشرين األول 2019. خالل فرتة السنتني استمّر االحندار. 
النقدية  إيقافه. بل كانت االضطرابات  مل يعمل أحد على 
واملالية ختلق ظروفًا إضافية لألزمة من خالل ثالثة عوامل 
والتضّخم.  األموال،  خلق  اللرية،  سعر  تدهور  أساسية: 
دينامية العوامل الثالثة أصبحت مركز األزمة يتمحور حوهلا 
استشراف املستقبل. فعمليات حتويل الودائع إىل لرية وخلق 
األموال النقدية وضّخها يف السوق، ستكون هلا تداعيات 
تضّخمية. لذا، يشري البنك الدولي إىل أنه »يف عام 2021 
عانت اللرية اللبنانية من تدهور بنسبة 210% مقابل سعر 
الدوالر النقدي يف السوق، علمًا بأن نسبة التدهور كانت 

تبلغ 250% يف 2020«، وأن التضّخم »ازداد سوءًا«.

يقّدم  مل  األزمة؟  قعر  إىل  ووصلنا  األمر  قضي  هل  إذًا، 
البنك الدولي إجابة مباشرة على سؤال من هذا النوع، لكنه 
خلص  املستقبلية،  وتوقعاته  األزمة  ملخاطر  تقييمًا  أجرى 

فيها إىل »تفّكك االقتصاد السياسي للبنان«.

باألرقام

33.1 مليار دوالر
هي اخلسارة يف الناتج احمللي اإلمجالي خالل ثالث سنوات. 
ففي عام 2018 كان الناتج االقتصادي للبنان يبلغ 54.9 
البنك الدولي إىل  مليار دوالر ثم اخنفض وفق تقديرات 

21.8 مليار دوالر يف 2021

%183
هي نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي يف نهاية 

2021 مقارنة مع 154.9% عام 2018

39.6 مليار دوالر
حتّملها  وقد  لبنان  يف  العام  الدين  انكماش  قيمة  هي 
اجملتمع واالقتصاد على شكل تضّخم يف األسعار وانهيار 
يف القدرة الشرائية وفقر وهجرة. وحبسب البنك الدولي 
كان دين لبنان بلغ 88.9 مليار دوالر يف 2018، واخنفض 

إىل 39.9 مليار دوالر يف 2021

وفق تقديراته، فإن إفالسًا بهذا املستوى قّوض االقتصاد 
السياسي ملا بعد احلرب األهلية. هذا النموذج كان قائمًا 
على »تدفق الودائع لتمويل القّلة احلاكمة يف القطاع اخلاص 
والعام واليت كانت تسيطر على اإلدارة العامة«. ورغم أن 
النموذج حصل على فرص عديدة لإلنقاذ من اجملتمع الدولي 
مقابل وعود باإلصالح، من باريس 3 إىل سيدر وسواهما، 
تشرين  يف  مفاجئ  توقف  شكل  على  جاءت  نهايته  فإن 
الوقت  »يف  أنه  إىل  الدولي  البنك  ويشري   .2019 األول 
الذي حتّملت فيه الطبقتان الفقرية والوسطى وزر انهيار 
هذا النموذج الذي مل يكن يومًا يف خدمتهما، فقد متّكنت 
النخب السياسية واالجتماعية )الطبقة الثرّية( من اهلروب 
من انعكاسات االنهيار عرب االستقالة أو اهلجرة، علمًا بأن 

هذه الطبقة األخرية كانت أكرب املستفيدين منه«.
املشكلة ال تقف عند هذا احلّد، بل إن التمادي يف إنكار 
كما  الكبري،  اإلنكار  هذا  ذاته.  أزمة حبّد  هو  األزمة  وجود 
يصفه البنك الدولي، يتعلق مبواقع القرار. فهو يشري إىل 
أن »القوى الفاعلة يف القطاع العام، ويف بعض القطاعات 
جيعل  ما  باخلسائر،  لالعرتاف  ممانعتها  تواصل  اخلاصة، 
االقتصاد يف حالة زوميب وخيلق أضرارًا اجتماعية كان ميكن 
مل  املالية  األزمة  على  عامني  مرور  بعد  وحتى  تفاديها. 

الكبري اإلنكار  لبنان:  عن  الدولي  البنك   
مـحمد وهبة

تصوير هيثم املوسوي
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حيّدد لبنان مسارًا اقتصاديًا للتعايف. يف النتيجة، ما زالت 
العمالة املاهرة تسعى لفرص أفضل يف اخلارج، ما يشّكل 

خسارة اجتماعية واقتصادية«.
إذًا، اخلسائر ال تتعلق فقط مبا حصل يف القطاع املالي الذي 
تتداخل فيه احلكومة مبصرف لبنان باملصارف باملودعني، 
إمنا هناك خسائر اجملتمع اليت يزداد حجمها يوميًا من دون 
املسؤولني يف  أن  الدولي  البنك  يقله  مل  ما  مكابح.  أي 
ميكن  عاديًا  حدثًا  بوصفها  األزمة  مع  يتعاملون  احلكومة 
عالجه بالوصفات العادية إلعادة إحياء النموذج على حساب 
اجملتمع، لكنهم يف سياق قيامهم بذلك، يفّككون النظام 
البنك  يسّميه  ما  باعتبارهم  أنفسهم  على  احلفاظ  بكامله. 
لتفّكك منوذج  »خنبًا حاكمة« هو املصدر األساس  الدولي 
االقتصاد السياسي الذي عرفه لبنان بعد احلرب األهلية. 
أو  مال  وزير  أو  حكومة  برئيس  تتعلق  ال  هنا  واملسألة 
ما  اليت  التقليدية  السياسية  الزعامة  مبواقع  بل  سواهما، 
سبيل  رياض سالمة يف  لبنان  مصرف  حاكم  حتمي  زالت 

قيامه بتفكيك النظام خلدمة بقائها.

ومنذ تقريره األخري بعنوان »لبنان يغرق«، فإن تقديرات 
البنك الدولي ما زالت على حاهلا وتفيد بأن مصرف لبنان 
هو صانع السياسات الوحيد يف لبنان حاليًا، وأن سياساته 
لذا،  لبنان.  يشهدها  اليت  النتائج  كل  يف  األساس  هي 
يقّدر البنك الدولي أن »يبقى االضطراب املالي والنقدي 
قائمًا«، فالعوامل الثالثة اليت تقود السوق، أي سعر صرف 
األسعار،  وتضّخم  النقدية،  الكتلة  الدوالر،  مقابل  اللرية 
تتحّرك وفق سياسات مصرف لبنان املركزي«، وال سيما 
تسييل  يتم  مبوجبه  الذي  النقدية  بالكتلة  املتعلق  العامل 

العجز املالي وحتويل الودائع إىل اللرية.
ويشري التقرير إىل أن حتويل الودائع إىل لرية بدأ بتعاميم 
يسحبوا  أن  بالدوالر  للمودعني  اليت مسحت  لبنان  مصرف 
أمواهلم على أسعار صرف أعلى من السعر الرمسي، وأقل 

من سعر السوق املوازية.

    رفع سعر الصرف وفق التعميم 151 إىل 8000 لرية يعني 
»هريكات« بنسبة %68

كانت البداية مع التعميم 151 الذي أتاح سحب كل دوالر 
دوالر   5000 يبلغ  سحب  سقف  ضمن  لرية   3900 بقيمة 
على   ،%84 بنسبة  هريكات  يعين  األمر  »هذا  شهريًا. 
 25000 يبلغ  السوق  الدوالر يف  أن سعر صرف  افرتاض 
لرية« وفق البنك الدولي. لكن »املركزي« مل يكتف بهذا 
يف  وأصدر  اجلانب  هذا  يف  عملياته  وّسع  بل  التعميم، 
أتاح سحب 800 دوالر  الذي  التعميم 158  حزيران 2021 
اآلخر  ونصفها  نقدي،  دوالر  شكل  على  نصفها  شهريًا، 
يعين  »ما  للدوالر،  لرية   12000 على سعر صرف  باللرية 

هريكات بنسبة 26%. ورغم أن التعميم 158 كان مبثابة 
فرصة أفضل من التعميم 151، على الورق، إال أنه أثار قلق 
املودعني بسبب عدم الوضوح والشفافية، فضاًل عن عدم 
الثقة بقدرة القطاع املصريف على االستمرار يف تطبيقه«.

    عام 2021 انخفضت قيمة اللرية مقابل الدوالر بنسبة %210 
بعدما فقدت 250% يف 2020

آلية تطبيق التعميم 158 مل تكن متطابقة بني مجيع املصارف 
ما زاد من أزمة الثقة يف القطاع املصريف. لكن خلق ظروف 
اإلنكار استمّر، إذ إنه »يف 9 كانون األّول 2021، أصدر 
مصرف لبنان تعدياًل على التعميم 151، يقضي برفع سعر 
سقف  خفض  مع  الدوالر  مقابل  لرية   8000 إىل  الصرف 
السحب إىل 3000 دوالر شهريًا، ما يعين haircut بنسبة 
من  للسحب  الشهري  السقف  رفع  التعديل  هذا   .»%68
19.5 مليون لرية، إىل 24 مليون لرية ما أّدى إىل زيادة 

إضافية يف توّسع الكتلة النقدية باللرية بنسبة %23.
وبعد ارتفاع كبري يف سعر الدوالر يف السوق، أصدر مصرف 
للمصارف  الدوالرات  ببيع  القاضي   161 التعميم  لبنان 
لتعطيها للمودعني بداًل من سحوباتهم باللرية على أساس 
سعر صرف منّصة Sayrafa، وكان اهلدف من هذا التعميم 
سحب سيولة اللرية املوجودة يف السوق وجلم االرتفاع يف 

سعر الصرف.

يف النتيجة، بسبب كل هذه العوامل، اخنفضت قيمة اللرية 
مقابل الدوالر بنسبة 210% يف عام 2021، بعدما فقدت 

250% من قيمتها يف 2020.

رؤية البنك الدولي للتعايف
يرى البنك الدولي أن لبنان حيتاج، بشكل عاجل، إىل اعتماد 
أجل  من  وعادلة  وشاملة،  موثوقة،  إصالحّية  خّطة  وتنفيذ 
واالقتصادّية،  االجتماعّية  للشبكة  الكامل  االنهيار  تفادي 
ووضع حّد فوري خلسارة رأس املال البشري الذي يسري 
يف اجتاه ال رجعة فيه. وجيب أن تعتمد هذه االسرتاتيجّية 

على:
- إطار سياسة نقدّية جديد ُيعيد الثقة واالستقرار إىل سعر 

الصرف.
- برنامج إعادة هيكلة للدين من شأنه أّن حيّقق احلّيز املالي 
على املدى القصري واستدامة الدين على املدى املتوسط.

- إعادة هيكلة شاملة للقطاع املالي من أجل استعادة مالءة 
القطاع املصريف.

- تصحيح مالي منصف وتدرجيي يهدف إىل إعادة الثقة يف 
السياسة املالية.

- إصالحات معّززة للنمو.
- تعزيز احلماية االجتماعّية.
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يعد شراء منزل خاص حلما لدى 
الثقافة  من  وجزءا  الكثريين 
االسرتالية النها توفر العديد من 
واالقتصادية  االجتماعية  املزايا 
مطلبا  اصبح  ولكنه  ألصحابها، 
لفئات  بالنسبة  املنال  صعب 
ارقام  عدة يف اجملتمع. وتشري 
 2016 يف  السكاني  االحصاء 
مالكي  نسبة  يف  اخنفاض  اىل 
نسبة  اىل  اسرتاليا  يف  املنازل 
65 باملائة وهو اقل من النسبة 
املسجلة عام 2011  اليت كانت 
ما  بانتظار  زلنا  وما  باملائة   67
الذي  االخري  االحصاء  سيكشفه 
مت اجرائه العام املاضي والذي 
سيظهر تأثري كورونا على قدرة 
منزهلم  شراء  على  االسرتاليني 

اخلاص.
اليت  العوامل  اهم  هي  فما 
يف  العقارات  اسعار  على  تؤثر 
اسرتاليا ؟ يقول الوكيل واخلبري 
ضيف  عربيد  تشاد  العقاري 
العقارات« ان  بودكاست »عامل 

أهم هذه العوامل هي:
ثقة املستهلك

املستهلك،  ثقة  ارتفعت  كلما 
كلما خلق هذا طلبا حيفز السوق 
والعكس  االسعار.  ويرفع 

صحيح.
الوضع الوبائي واعداد االصابات 

بكورونا
كان لكوفيد 19 تاثري كبري على 
سياسات  ولكن  القطاع  هذا 
الوباء  الحتواء  وبراجمها  احلكومة 
لدى  الثقة  تعزز  ان  شأنها  من 
على  وتشجعهم  املواطنني 

االستثمار يف املستقبل
حتسن الوضع االقتصادي

تشري االرقام احلكومية اىل حتسن 
اسرتاليا  يف  االقتصاد  الوضع 
الذي  التعايف  مؤشرات  وظهور 
ان  الفدرالية  احلكومة  تتوقع 

يستمر يف االعوام املقبل.
حتسن سوق العمل

شهد العام 2020 خسارة العديد 
جائحة  بسبب  وظائفهم  من 
ارتفاع  يف  تسبب  مما  كورونا 
اىل  لتنخفض   7.4 اىل  البطالة 
اداء مميز  وهذا   .2022 4.6 يف 
اشاروا  الذين  املراقبني  حبسب 
القطاعات  بعض  معاناة  اىل 
االيدي  على  العثور  يف  حاليا 
العاملة املناسة مما دفع احلكومة 
الدوليني  للطلبة  السماح  اىل 
 20 من  بدل  ساعة  بالعمل ل40 

باالسبوع
سعر الفائدة

هو  فائدة  اسرتاليا سعر  تشهد 
مما  عقود  منذ  اخنفاضا  االكثر 
االقرتاضية  القدرة  من  سيزيد 

للمواطنني
انتعاش قطاع االنشاءات

شهد هذا القطاع صعوبات عدة 
نقص  يف  متثل  كورونا  بسبب 
وصول  وتعطل  العاملة  االيدي 

املواد املستوردة من اخلارج
رسوم  خصم  تعرض  أسرتاليا 
الطالب  إلغراء  التأشرية 
إىل  القدوم  على  واملصطافني 
يف  النقص  ملواجهة  البالد 

العمالة
الزيادة السكانية

ازدياد عدد السكان يساهم يف 
العقارات، ولكن  انتعاش سوق 
يف  استقرارا  شهدت  اسرتاليا 
جائحة  بداية  منذ  السكان  عدد 

كورونا.
يقدمها  اليت  الذهبية  والنصيحة 
عربيد  تشاد  العقاري  اخلبري 
هذا  منزل  شراء  يف  للراغبني 
العام بأن »يشرتوا العقار الذي 
واال  املالي«  وضعهم  يناسب 
يضعوا على انفسهم محال ماديا 

ال يستطعيون حتمله
العقاري  اخلبري  اىل  استمعوا 
من  االسبوع  هذا  حلقة  ضيف 
بودكاست »عامل العقارات« يف 

الرابط الصوتي أعاله

تعرفوا على أهم سبعة عوامل ستؤثر على 
قدرتك على شراء منزل يف 2022
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موقع  مؤسس  حصل 
ويكيليكس، جوليان أسانج ، 
على حق مطالبة احملكمة العليا 
يف اململكة املتحدة بالنظر يف 
قضيته ضد تسليمه للواليات 

املتحدة األمريكية.
ح للصحفي األسرتالي  فقد سمُ
اإلثنني  يوم  أسانج  جوليان 
قرار  باستئناف  املاضي، 
تسليمه قضائيا إىل الواليات 

املتحدة.
حماكمة  واشنطن  وتريد 
االسرتالي البالغ من العمر 50 
عاما فيما يتعلق بنشر ما عرف 
ويكيليكس  بوثائق  وقتها 
واليت تضمنت 500  ألف وثيقة 
باحلرب  تتعلق  عسكرية سرية 

يف العراق وأفغانستان.
ألغت احملكمة العليا يف لندن 
األول  كانون  ديسمرب/  يف 
أدنى  حمكمة  أصدرته  حكمًا 
الواليات  إىل  إرساله  بعدم 
أنه  أساس  على  املتحدة 
سيكون عرضة خلطر االنتحار.

يف  أسانج  حمامو  طعن  ثم 
القرار ، حبجة أن أعلى حمكمة 
أن حتكم يف  البالد جيب  يف 
األهمية  ذات  القانون  »نقاط 

واملصلحة العامة للجمهور«.
الوزراء  رئيس  نائب  وكان 
لعدم  دعا  قد  جويس  برنابي 
تسليم جوليان أسانج للواليات 
املتحدة وقال »ال أحرتمه لكنه 

يستحق العدالة«
وقال القضاة إنهم  مل مينحوا 
االستئناف  يف  احلق  أسانج 
مبوجب  العليا  احملكمة  أمام 

هذا احلكم.
متابعة  احلق يف  ألسانج  لكن 
ذات  القانون  قضايا  حكم 
أعلى  يف  العامة  املصلحة 
حمكمة قضائية، واليت ميكنها 
أن تقرر ما إذا كانت ستنظر 

يف القضية أم ال.
وكتبت ستيال موريس خطيبته 
تويرت  على  طفليه  ووالدة 
الفوز  من  متكن  قد  »جوليان 

بالدعوى«.
وتابعت موريس موضحة »األمر 
العليا  للمحكمة  اآلن  مرتوك 
ستستمع  كانت  إذا  ما  لتقرر 

إىل استئناف جوليان«.
من  كبرية  حشود  وجتمعت 
أسانج  قضية  مع  املتعاطفني 
أمام حماكم العدل امللكية يف 

وسط لندن ورحبت بالقرار.
البالغة من  بارنيت  قالت سو 
نوتنغهام  من  عاما   61 العمر 
إحدى  وهي  إجنلرتا  بوسط 
بارتياح  »أشعر  املتظاهرين: 
كانت  وقد  هذا   ، كبري« 
كتب  الفتة  حتمل  بارنيت 
سنوات،   10 »يكفي  عليها: 

حرروا أسانج اآلن«.
مجيعا  »كنا  قائلة  وأضافت 

خنشى األسوأ«.
يرفض  الربيطاني  القضاء 
الواليات  إىل  أسانج  تسليم 

املتحدة
يف  أسانج  حمامو  طعن 
املتحدة  الواليات  تأكيدات 
يف  عزلة  يف  تجز  حيمُ لن  بأنه 
سجن فدرالي مشدد احلراسة، 

وسيتلقى الرعاية املناسبة.
بأن  أنصاره  جادل  ولطاملا 
والعقلية  اجلسدية  صحته 
سجن  يف  باحتجازه  تأثرت 
شديد احلراسة يف جنوب شرق 

لندن خالل الفرتة املاضية.
وراء  أسانج  ظل  وقد  هذا 
القضبان حيث أن هناك خطرا 
اهلروب،  مبحاولة  قيامه  من 
سابًقا  الكفالة  ختطى  أن  بعد 
مزاعم  بسبب   2012 عام  يف 
باالعتداء اجلنسي على امرأتني 

يف السويد.
أسانح  ان  ايضا  بالذكر  جدير 
من  سنوات  سبع  أمضى 
سفارة  يف  اجلربية  االقامة 

اإلكوادور بلندن.

أسانج يتمكن من الفوز حبق 
الدعوى الستئناف قضية تسليمه 

للواليات املتحدة األمريكية

مسرية دعم ألسانج الربدويل  هدى  حصلت 
الفلسطينية  األسرتالية 
اجلنسية  على  عائلتها  مع 
عن  وتعرب  مؤخرًا  األسرتالية 
من  سنوات  بعد مخس  فرحتها 
اهلجرة واالستقرار يف أسرتاليا 
باحلصول  الرحلة  هذه  لتتوج 

على اجلنسية األسرتالية.
فرصة  أسرتاليا  يوم  ويعترب 
جلميع األسرتاليني لاللتقاء كأمة 
حيث جيتمع  االحرتام.  يسودها 
اجلميع وحيتفلون بإجنازات األمة 

الواحدة.
فيما يستذكر كثري من األشخاص 
يف مثل هذا اليوم حصوهلم على 
اجلنسية األسرتالية رسًيا حيث 

تعهدوا فيه بالوالء ألسرتاليا.
ويوًما بعد يوم، ينضم مواطنون 
اجلنسية  على  للحصول  جدد 
االحتفال  يف  األسرتالية 
تتعمق  حيث  أسرتاليا،  بيوم 
بقيم  واندماجهم  مشاركتهم 
جمتمعنا  توحد  اليت  اسرتاليا 

متعدد الثقافات.
الربدويل  هدى  وقالت 
اليت  الفلسطينية  األسرتالية 
على  عائلتها  مع  حصلت 
مؤخرًا:«  األسرتالية  اجلنسية 
الغامر  بالفرح  تشعر  إنها 
اهلجرة  من  سنوات  مخس  بعد 
واالستقرار يف أسرتاليا لتتوج 
على  باحلصول  الرحلة  هذه 

اجلنسية األسرتالية«.
يوم  احتفاالت  من  وكجزء 
دعوة  العام متت  هذا  أسرتاليا 
إىل  شخص   16000 من  أكثر 
سريتقون  حيث  املواطنة  حفل 
ليصبحوا  لم  السمُ درجات  آخر 

مواطنني أسرتاليني.
املواطنة  حفل  نقل  مت  وقد 
رئيس  سيحضره  الذي 
ضمن  العام  واحلاكم  الوزراء 
اسرتاليا  بيوم  البالد  احتفاالت 
حفل  يف  كانربا  العاصمة  يف 
العلم  ورفع  الوطنية  املواطنة 
 26 يوم  التلفزة  شاشات  عرب 
كانون الثاني من الساعة 9:00 

صباًحا.
أيًضا وقت  هو  أسرتاليا  ويوم 
األسرتالي  بالشعب  لالحتفال 
لألسرتاليني  التقدير  وتقديم 
بذلوا  الذين  االستثنائيني 
ملساعدة  جهودهم  أقصى 
اآلخرين، مبا يف ذلك احلاصلني 

على جائزة أسرتالي العام.
وحيظى يوم املواطنة بهالة من 
املختلطة  واألحاسيس  الفرح 
حصلوا  ممكن  كثريين  لدى 

عليها.
اليوم فرصة جلميع  وميثل هذا 
للتفكري يف معنى  األسرتاليني 
األسرتالية  اجلنسية  وأهمية 

واملسؤوليات واالمتيازات اليت 
لدينا كمواطنني.

وهذا اليوم واالحتفال باحلصول 
فرصة  هو  املواطنة  على 
لتأكيد  األسرتاليني  جلميع 
يوحد  وما  الدميوقراطية  القيم 

األسرتاليني.
أكثر  من  واحدة  هي  أسرتاليا 
الدول تنوًعا ثقافًيا يف العامل. 
استقبلت   1949 عام  فمنذ 
مواطن  ماليني  من مخسة  أكثر 

جديد.
الربملانية  الدميقراطية  وعرب 
قبل  من  القوانني  حتديد  يتم 
قبل  من  املنتخبة  الربملانات 
هلا  القوانني  وهذه  الشعب، 
األولوية وتتجاوز أي »قوانني« 
غري  أخرى  علمانية  أو  دينية 
متسقة مع تكافؤ الفرص جلميع 
عن  النظر  بغض  األشخاص، 
اجلنسي  توجههم  أو  جنسهم 
أو سنهم أو عرقهم أو أصلهم 
القومي أو العرقي » مع حتقيق 
يشمل  مبا  للجميع  اإلنصاف« 
جمتمع  يف  املتبادل  االحرتام 

متعدد الثقافات.
أنها  الربدويل:«  هدى  وتؤكد 
هنا  االنتخابي  حقها  ستمارس 
اإلجراءات  وفق  أسرتاليا  يف 
األمر من  املتبعة مبا ميثله هذا 
الثقايف  التنوع  أن  كما  أهمية 
يزيده  األسرتالي  اجملتمع  يف 

ثراء وقوة«.
وحول امتحان اجلنسية قالت:« 
وأوضحت«   « صعبًا  يكن  مل 
يف  للمنخرط  سهلة  األسئلة 
مؤكدة  األسرتالي«،  اجملتمع 
اخلمس  النقاط  »أهمية  على 
األسرتالية  القيم  تتناول  اليت 

يف االمتحان«
 إحصائيات للحاصلني على 

الجنسية األسرتالية
يف 2020-2021 أصبح ما جمموعه 
مواطنني  شخًصا   140748
من  أكثر  ميثلون  أسرتاليني، 

200 جنسية خمتلفة.
وجاءت اهلند يف املرتبة األوىل 
اجلنسية  على  احلاصلني  بعدد 
تليها اململكة املتحدة ثم الفلبني 
نحوا  يف عدد األشخاص الذين ممُ
حسب  األسرتالية،  اجلنسية 
يلي  وفيما  املالية  السنة 
ترتيب 10 دول للحاصلني على 
اجلنسية يف الفرتة من )1 يوليو 

2020 إىل 30 يونيو 2021(
اململكة  تليها   24205 اهلند 

املتحدة 17,36 8 الفلبني 8,788
 5643 نيوزيلندا   7383 الصني 

باكستان 5615 فيتنام 4942
العراق   3854 أفريقيا  جنوب 
أخرى   3674 أفغانستان   3808

.55468

أكثر من 140 ألف شخص حصلوا على 
اجلنسية األسرتالية والعرب يف ذيل القائمة

جملس الوزراء يناقش برنامج تطعيم 
االطفال يف املدارس االبتدائية

الوطين  الوزراء  جملس  اجتمع 
ملناقشة  االول  امس  أخرى  مرة 
أوميكرون  املتحور  مواجهة  سبل 
برنامج  طرح  إىل  باالضافة 
الدراسة  بسن  لالطفال  التطعيم 

االبتدائية.
أسرتاليا  فيما سجلت  ذلك  يأتي 
مرتبطة  وفاة  حالة   87 االربعاء 
بكوفيد 19 من بينها 35 وفاة يف 

والية فيكتوريا لوحدها.
الواليات  قادة  وناقش 
مع  االسرتالية  واملقاطعات 
رئيس الوزراء سكوت موريسون 
تطعيم  برنامج  االجتماع  يف 
االبتدائية  املدارس  يف  االطفال 
العائالت واملعلمون  فيما تستعد 
االسبوع  املدرسة  إىل  للعودة 

املقبل.
احلكومية،  االحصاءات  وحبسب 
االطفال  من   33% من  أكثر  فأن 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 و11 
على  واحدة  جرعة  تلقوا  قد  سنة 

االقل من لقاح كوفيد 19.
كما ناقش جملس الوزراء الوطين 
قدرة النظام الصحي يف مواجهة 
والتقدم  اإلصابات،  ارتفاع 

االشخاص  تطعيم  يف  احملرز 
الثالثة  املعززة  باجلرعة  املؤهلني 
باالضافة إىل اضطرابات سلسلة 
النامجة  والسلع  املواد  توريد 
وعزل  بكوفيد  االصابات  عن 

املخالطني.
بالتجزئة  البيع  متاجر  وتطالب 
العزل  قواعد  بتخفيف  احلكومة 
بسبب  للمخالطني  الصحي 
االيدي  يف  احلاد«  »النقص 

العاملة.
دعت  متصل،  سياق  يف 
املعارضة الفيدرالية احلكومة إىل 
الكشف عن بيانات التطعيم ضد 
COVID-19  لألطفال الصغار من 
السكان األصليني، حيث ما زالت 

معدالت التطعيم متدنية بينهم.
وقالت املتحدثة باسم حزب العمال 
لشؤون السكان األصليني، ليندا 
بتوضيحات  تطالب  إنها  بريني، 
اجلرعات  اخذ  معدالت  بشأن 
 12 دون  هم  ملن  للقاح  األوىل 
اجلرع  ملعدالت  ومبلخص  عاًما 
يستأنف  عندما  للبالغني  املعززة 
يف  جلساته  الفيدرالي  الربملان 

شباط املقبل.

إرتفاع صاروخي ألسعار املنازل
الشقة  متوسط   سعر  ارتفع 
املائة  يف   6.8 مبعدل  السكنية 
يف  دوالًرا   609.642 إىل  فقط 

السنة املاضية
ان  العقار  سوق  خرباء  ويتوقع 
السكنية  الشقق  شعبية  تزداد 
سيجرب  حيث   ، اسرتاليا  يف 
املنازل  أسعار  يف  االرتفاع 
املاضي  العام  من  واملستمر 
عن  البحث  على  املشرتين 
معقولة  بأسعار  عقارية  بدائل 
على  االقبال  من  سيزيد  مما 
الشقق  يف  واالستثمار  الشراء 

السكانية.
وقال رئيس األحباث واالقتصاد 
العقاري   Domain موقع  يف 

حلم  تغري  »لقد  باول  نيكوال 
تلك  عن  متاًما  األول  املنزل 
تبلغ  اليت  الواسعة  االرض 
تضم  اليت  فدان  ربع  مساحتها 
اصبح  فقد   ، املنفصل  املنزل 
ال ميكن حتقيقه بسبب األسعار 

الباهظة«.
يف  السوق  ارقام  الخر  ووفقا 
االشهر االخرية، ارتفع متوسط   
سعر املنزل يف اسرتاليا بنسبة 
 994.579 إىل  املائة  يف   21.9
سبتمرب  حتى  العام  يف  دوالًرا 
ارتفع   ، املقابل  يف   .2021
السكنية  الشقة  متوسط   سعر 
إىل  فقط  املائة  يف   6.8 اىل 

609.642 دوالًرا لنفس الفرتة.



Page 9صفحة 9     
مـقاالت وتـحقيقات

يحيي دبوق

 إسرائيل: االنتخابات اللبنانية لن تضعف حزب اهلل
التقدير  أبيب،  تل  يف  القومي،  األم��ن  أحب��اث  معهد  أص��در 
االسرتاتيجي السنوي بعنوان »التقدير االسرتاتيجي إلسرائيل 
توصيفات  التقدير  عرض  كالعادة،  احلسم«.  زمن   :2022
وحمّددات ومكامن التحديات األمنية اليت تواجه الدولة العربية 
للعام اجلاري، والفرص واحملّفزات اليت تتوافق مع املصاحل 
اإلسرائيلية، مع حماولة لتحديد اخليارات املتاحة لدى تل أبيب 
ملواجهة التهديدات أو لتعزيز الفرص. علمًا أن النتائج اليت 
خُلص إليها التقدير السنوي هي خالصة تفكري واستشراف حلول 
وخيارات أعّدها كّتاب املركز وخنبته ل�«مساعدة صناع القرار 

)يف تل أبيب( على التعامل مع التحديات ومواجهتها«.
األمنية يف  البحثية  أهم اإلص��دارات  التقدير واحدًا من  ويعّد 
العدو، وهو يعرب عن رؤى وتطلعات باحثني من ذوي  كيان 
اخلربة الطويلة يف جمال األمن والسياسة اخلارجية واالقتصاد 
طاولة  على  قريب  وق��ت  حتى  كانوا  ممن  االجتماع،  وعلم 
يرد  ما  يعّد  ذل��ك،  وعلى  أبيب.  تل  يف  وال��ق��رار  التخطيط 
يف التقدير من توصيفات، مبجمل بنوده، رؤية حبثية لواقع 
حال إسرائيل يف ما يتعلق باملخاطر والفرص على أكثر من 
مستوى واجتاه، وهي الرؤية اليت تقرب إىل حد بعيد من رؤية 
طاولة القرار اإلسرائيلي الرمسي نفسه. علمًا أن سيناريوهات 
املواجهة وفقًا لرأي النخبة، كما يرد يف التقدير، قريبة جدًا من 
تقديرات سائدة لدى مستويات القرار، سواء كانت يف مرحلة 

البلورة، أو تلك املتصلة بالتنفيذ الفعلي.
تضمن التقدير عرضًا للتحديات والتهديدات األمنية من إيران 
إىل العراق وسوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة، كما 
من اليمن وامتداداته التهديدية األخرية، وصواًل إىل العالقات 
الدولية للدولة العربية يف ظل متغريات مل يعد باإلمكان حصرها. 
مصدرها  داخلية  وتهديدات  لتحديات  توصيفًا  تضّمن  كما 
»اجملتمع اإلسرائيلي« نفسه وفقًا للتشرذم الذي يعاني منه 
على أكثر من صعيد واجتاه بني »قبيلة وأخرى«، كما يرد يف 

األدبيات اإلسرائيلية، مع استشراف خيارات حل.
والالفت يف التقدير هو حال الاليقني إزاء التهديدات ومكامنها، 
من دون إمكان االقتصار على سيناريوهات حمددة تتعلق بكل 
واحد من التهديدات املشّخصة. وإذا كان التهديد اإليراني، 
النووي وغري النووي، يف مرحلة ما بعد االتفاق اجلديد الذي 
باتت التقديرات جتمع على أنه وشيك جدًا، يأتي يف املرتبة 
األوىل، إال أن التهديد األكثر إحلاحًا وقربًا من تل أبيب، يرتكز 
مغاير،  إضافة إىل تهديدات مبستوى  اهلل،  مواجهة حزب  يف 
يف دائرة التهديد الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
السورية  الساحة  عن  ناهيك   ،1948 عام  أراضي  وكذلك يف 

اليت باتت أكثر اتصااًل مبجمل التهديدات على اختالفها.

»الساحة الشمالية«
أفرد التقدير فصاًل كاماًل للساحة اللبنانية، وحتديدًا حلزب اهلل 
وقدراته املتنامية، حتت عنوان »الساحة الشمالية«، مع ربطه 
بالساحة السورية. تنامي قدرات احلزب إىل احلد الذي يدفع 
إىل  نفسه  الوقت  ويدفعها يف  أكثر،  مواجهته  إىل  إسرائيل 
فرملة هذه االندفاعة، مفارقة تصّعب على صانع القرار يف تل 

أبيب إجياد خيارات ناجعة ملواجهة هذا النوع من التهديدات.
وورد يف التقدير: »واصل لبنان عام 2021 انهياره الداخلي 
بشكل سريع، وهو انهيار يتعلق باملؤسسة االقتصادية املالية 
حتديدًا، وكذلك البنية التحتية للدولة. وحيتفظ حزب اهلل مبوقع 
مركز ومؤثر يف لبنان، بل يطلق البعض على حكومته احلالية 
اليت تشكلت يف أيلول املاضي حكومة حزب اهلل. الواضح أن 
تزايد  وكذلك  الدولية،  الساحة  اهلل يف  حزب  على  الضغوط 
االنتقادات املوجهة له يف لبنان، تؤثر سلبًا يف نشاطه يف 
مواجهة إسرائيل، علمًا أن كل ذلك يأتي يف موازاة تكثيف 
جهوده مبساعدة إيران لالستمرار يف مشروع دقة الصواريخ، 
معادلة  على  احلفاظ  وكذلك  جوي،  دفاع  بأنظمة  التزود  مع 

الردع مقابل اجليش اإلسرائيلي.
من ناحية إسرائيل، الواقع يف لبنان يثري معضالت وأسئلة:

هل جيب، وكيف ميكن، املساهمة يف حتسني أوضاع السكان 
يف لبنان من دون أن يؤدي ذلك إىل تعزيز حزب اهلل؟ كيف 
ميكن منع سيطرة حزب اهلل وإيران بشكل كامل على لبنان؟ 
تغرّي  أن  إسرائيل  على  جيب  هل  العسكري،  الصعيد  وعلى 
طريقة مواجهتها حلزب اهلل، وهل يتطلب التحدي اللبناني منها 

أن تهاجم حزب اهلل وحتديدًا مشروع دقة الصواريخ؟«.

 إسرائيل، وحدها، غري قادرة على مواجهة التهديدات من دون مؤازرة 
الجانب األمريكي ومساعدته

والواضح أن إسرائيل، كما يرد يف التقدير، تراهن على األزمة 
اهلل  حزب  على  تضغط  كي  لبنان،  يف  واالقتصادية  املالية 
وبيئته على عتبة االستحقاق االنتخابي، وهو من أهم الرهانات 
لدى إسرائيل والواليات املتحدة، بوصفه خيارًا بدياًل ضد حزب 

اهلل يف ظل تعذر تفعيل اخليارات األخرى يف مواجهته.
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والالفت يف التقدير تشديده على أن إسرائيل، وحدها، غري 
مبؤازرة  إال  التهديدات،  من  النوع  هذا  مواجهة  على  ق��ادرة 
صعوبة  اخللفية  يف  »إذ  األم��ريك��ي،  اجلانب  من  ومساعدة 
التحديات،  جممل  مع  وحدها  التعامل  يف  بنيوية  إسرائيلية 
وهي حتتاج بشكل متزايد لتعميق التنسيق اخلاص مع الواليات 

املتحدة«.
الدقة«،  ب�«مشروع  إسرائيل  تسميه  ما  تهديد  حتديدًا  ويربز 
يرد  كما  متناهية  دقة  ذات  صواريخ  وصناعة  تطوير  وهو 
تغيري  كذلك«،  »وه��ي  شأنها  من  العربية،  التعبريات  يف 
القدرة بني اجلانبني، وتفرض ردعًا أكرب على اجلانب  ميزان 
من  حيد  ما  بينهما،  املتبادل  ال��ردع  ميزان  يف  اإلسرائيلي، 

قدرته على املناورة جتاه الساحة اللبنانية.
يف  مآل«  »تقدير  إىل  للمركز  االسرتاتيجي  التقدير  وخيلص 
الساحة اللبنانية للعام اجلاري، مع توصيات: »سيحافظ حزب 
اهلل على نفوذه املتزايد يف لبنان سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا، رغم الضغط عليه من الداخل واخلارج، مع فرصة 
االنتخابات  بعد  السياسي  النظام  يف  للتغيري  ج��دًا  ضئيلة 
سياسة  عرب  يكون  الرّد   .2022 للعام  هلا  املخطط  الربملانية 
نفسها يف  املستقلة إلسرائيل  اإلجراءات  على  تركز  مكّررة، 
مواجهة حزب اهلل، إضافة إىل التعاون مع احللفاء اإلقليميني، 

واألخذ بالعوامل احمللية اإلجيابية«.
األخطار التي يف داخلنا

التقدير  يشري  اإلسرائيلي«،  »اجملتمع  بوضع  يتعلق  ما  يف 
أن  إىل  القومي  األم��ن  أحب��اث  ملعهد  السنوي  االسرتاتيجي 
»تعاظم االنقسامات والتوترات يف اجملتمع اإلسرائيلي يقّوض 
ويؤدي  ال��دول��ة،  مبناعة  ض��ررًا  ويلحق  االجتماعي  التضامن 
وقد  الدولة.  مؤسسات  ولدى  اجلمهور  لدى  عميق  تآكل  إىل 
أظهرت عملية »حارس األسوار« أن إسرائيل غري جاهزة بكل 
ما يتعلق بالعنف بني اليهود والعرب داخل الدولة. وتكشف 
إىل  اإلسرائيلية،  الشرطة  لدى  ب��ارز  بشكل  الضعف  أيضًا 
يف  معينة  مناطق  يف  الذاتي«  »احلكم  وتكشف  ظهور  جانب 
مجيع أحناء إسرائيل، ما يشكل تهديدًا كبريًا وشاماًل إلمكان 
متابعة ومواجهة حتديات األمن القومي كما هي عليه يف هذه 
املرحلة«. لذلك، »على إسرائيل التعامل بشكل ناجع مع هذا 
لدى  اجلرائم  بارتفاع  يتعلق  ما  وحتديدًا  الداخلية،  التحديات 
اجملتمع العربي داخل الدولة )فلسطينيو 48(، وكذلك العمل 
على فرض النظام واحلكم، إىل جانب ختفيف التوتر والتناحر 
االجتماعي والسياسي، وهي مسائل جيب أن تكون على رأس 

سلم أولويات صناع القرار يف إسرائيل«.

اإلصرار اإليراني يرتقي درجة
األمن  أحب��اث  ملعهد  السنوي  االسرتاتيجي  التقدير  يف  يرد 
)األمر  إلسرائيل  األك��رب  التهديد  »تشكل  إي��ران  أن  القومي 
الذي يتعزز( على خلفية املواجهة مع الصني وتراجع االهتمام 
املعطاة  األولوية  تراجع يف  إىل  يؤدي  ما  األوس��ط،  بالشرق 

للمصاحل اإلسرائيلية بناء على خماوفها من إيران«.
وكذلك  العسكرية،  النووية  بقدراتها  »يتعلق  إيران  وتهديد 
بأتباعها اإلقليميني، إذ تعمل إيران على إنشاء تهديد إقليمي 
حميط بإسرائيل، وحتديدًا ما يتعلق بإنتاج صواريخ دقيقة لدى 
حزب اهلل يف لبنان، وكذلك تزويد مجاعتها يف سوريا بآالف 
أي وقت مضى  أكثر من  اهلجومية، وهي  الطائرات املسرّية 
تهديدًا  ذلك  كل  يشكل  أعدائها.  ملواجهة  وجاهزة  مستعدة 
مدجمًا يصعب على إسرائيل وحدها مواجهته، ما يعين ضرورة 
اتفاق نووي  الواليات املتحدة، سواء مع  التنسيق مع  زيادة 
يف  النووية  املفاوضات  أن  علمًا  اتفاق.  دون  من  أو  جديد 
كل  ورغم  املواجهة.  يف  إسرائيل  اسرتاتيجية  تصّعب  فيينا 
املعارضة  فإن  عدمه،  من  باالتفاق  املرتبطة  السيناريوهات 
املتحدة  الواليات  فحتى  معزولة.  إسرائيل  تبقي  اإلسرائيلية 
تضع أمام إسرائيل صعوبات، إذ إن الشرق األوسط يف العام 
2022 يف أسفل سلم أولوياتها، مع التناحر االجتماعي الداخلي 
االستعداد  وتراجع  الصني،  مع  املستمرة  واملواجهة  لديها، 
إسرائيل  بني  اإلبراهيمية«  »االتفاقيات  لتعميق  األمريكي 

والدول العربية املعتدلة«.
السلطة الفلسطينية تفقد السيطرة

يف ما يتعلق بفلسطني، يلفت التقدير االسرتاتيجي السنوي 
الساحة  كانت  »إذا  أن��ه  إىل  القومي  األم��ن  أحب��اث  ملعهد 
أنها  إال  األخرية،  السنوات  وهامشية يف  ثانوية  الفلسطينية 
األخرية  املواجهة  خالل   .2022 العام  يف  الواجهة  إىل  تعود 
بني إسرائيل وحركة محاس )عملية حارس األسوار(، اكتشفنا 
حجم اإلحباط املتزايد لدى الفئة العمرية الفلسطينية الشابة. 
الوضع األمين   يف الضفة الغربية هش، وقد يشهد تصعيدًا يف 
أي حلظة بسبب الضعف الشديد للسلطة الفلسطينية. ويشكل 
اجلمود يف إجياد حلول للنزاع اإلسرائيلي- الفلسطيين تهديدًا 

هلوية إسرائيل بوصفها دولة يهودية ودميوقراطية«.

احلريري  سعد  حرمان  على  السعودي  »احل��رم«  يقتصر  ال 
مرشح  كل  على  ينسحب  بل  السياسي،  العمل  من  وتياره 

سين ال ينضوي حتت جاحني اململكة وأمريها. 
تنفيذ  يف  صعوبة  احلريري  وجد  اليت  السعودية  املطالب 
ب�  »تركته«، ودائمًا  الطاحمني لتقاسم  بعضها، سُتجرّي إىل 

»رعاية« سعودية.
بات من شبه احملسوم، وحبسب تأكيدات من هم على صلة 
وثيقة بدوائر سعودية، أن الرئيس سعد احلريري لن يعود 
إىل ممارسة العمل السياسي طاملا أن ولي العهد السعودي 
حممد بن سلمان باٍق يف موقعه. هذا اجلواب يسمعه السائلون 
بأن  يأملون  يزالون  ال  ممن  خصوصًا  احلريري،  أح��وال  عن 
يعدل عن قراره »تعليق« العمل السياسي، أو ُيراهنون على 
وساطاٍت ما تنجح يف طّي صفحة »الغضب السلماني« الذي 
فتح عليه أبواب اجلحيم. أكثر من ذلك، يقول هؤالء للتوكيد 
على صعوبة األمر، بأن »احلريري ممنوع عليه حتى التحدث يف 
السياسة حيث هو موجود يف اإلمارات. املطلوب منه التفّرغ 

فقط لعامل املال واألعمال«.
واملأزق اليوم أن الرجل مل ينسحب وحده، بشخصه، بل وبكل 
العزوف عن الرتشح يف االنتخابات  ُيعِلن  ما ميثّله. فهو مل 
أو ميّت  به  يرتِبط  بل فرض على كل من  النيابية فحسب، 
إليه بصلة أن حيذو حذوه. وهو مل يعلن اخلروج من السلطة 
والنظام واملؤسسات واالنتقال إىل ضّفة املعارضة، بل تنّحى 
املشهد  من  السنية  الطائفة  سحب  يريد  كمن  وبدا  متامًا، 
السياسية  األط��راف  غالبية  أن  سيما  ال  برّمته،  السياسي 
ختتزل هذه الطائفة بوجوده، أو على األقل تعتربه املتحدث 

بامسها.
امل��دروس، سيكون فرصة  املنّظم وال  االنسحاب، غري  هذا 
ساحنة لرجال أعمال ومؤسسات وعائالت وطاحمني كثر للحلول 
مكان احلريري وحماولة تقاسم »تركته«. يف اإلقليم وعكار، 
مثاًل، عائالت قادرة على إيصال نواب بأصواتها وبقليل من 
األموال، مستفيدة من قانون االنتخابات الذي يسمح ملرشحني 

بالوصول إىل جملس النواب مبئات األصوات فقط.
 وعليه، فإن طلب احلريري بعدم الرتشح يسري على عمته 
الواليات  إىل  )»الالجئ«  أمحد  وجنلها  احلريري  بهية  النائبة 
كانوا  ممن  منه  مقربني  على  يسري  وقد  حاليًا(،  املتحدة 
خيوضون االنتخابات برافعة احلريرية السياسية وال مقاعد هلم 
من دونها. لكنه لن يسري على مرشحني ينتمون إىل عائالت 
كبرية اعتادت أن تكون هلا »كوتا« داخل األحزاب والتيارات 
بفعل املصلحة املتبادلة، بالتالي فإن خروج احلريري ال يعين 

خروجها.
هذا الواقع تدركه اململكة العربية السعودية اليت قّررت إجراء 
»اختبار« يف الساحة السنية لكل من يريد أن حيجز حّصة يف 
»تركة« احلريري، حتى وإن مل جتمع هؤالء كتلة موّحدة. ويف 
الرياض يف صدد  أن  »األخبار«  الزميلة  اإلطار، علمت  هذا 
تتوىل  ب��ريوت،  يف  سفارتها  يف  فاحصة«،  »جلنة  تشكيل 
استدعاء كل مرّشح سيّن إىل االنتخابات النيابية لسؤاله عن 
خطاب  مع  متناغمًا  خطابه  كاَن  إذا  وعّما  وبرناجمه  مشروعه 
اململكة ويتماهى كليًا مع مشروعها داخل لبنان للحصول على 

الدعم السعودي.
املطلوب من املرشحني السنة التحالف مع جعجع 

وتجيري األصوات له
وحبسب مصادر مّطلعة، فإن الطلبات السعودية من احلريري 
ستجرّيها اللجنة إىل »الالعبني« اجلدد، حتديدًا يف ما يتعلق 
بالتحالف مع حزب »القوات اللبنانية« يف عدد من املناطق، 
وتأليف لوائح مشرتكة معها، وجتيري األصوات هلا. والطلب 
وليد  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس  إىل  وصل  نفسه 
جنبالط ب� »ضرورة التحالف مع مسري جعجع يف االنتخابات«. 

علمًا أن جنبالط مل يبد ممانعة ل�«حتالف انتخابي مرحلي«. 
داخل  هي  اليوم،  املشكلة،  أن  إىل  تلفت  املصادر  أن  إال 
الطائفة السنية اليت ال تستسيغ أن ُيدعم جعجع على حساب 
زعيمها، وأن يأخذ مكان احلريري رغم كل االعرتاضات على 

األخري واملالحظات على أدائه.
 وتشري إىل أن »استياء كبريًا يعّم أبناء الطائفة اليوم، وبدا 
هذا االستياء جليًا يف املوقف من جعجع الذي خاَن زعيمهم 
وغدر به وبهم، ما قد يدفعهم إىل التصويت االنتقامي، أو 
على األقل إىل املقاطعة، ما يؤثر سلبًا على مرشحي القوات 

يف املناطق املختلطة«.

السعودية توّزع »تركة« املستقبل:
 جلنة لـ »فحص« املرشحني 

الّسنة!
ميسم رزق
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مـقاالت وتـحقيقات

 طلعات جوية جنوباً ومتوضع يف »الالذقية« | روسيا يف سوريا: نقطة حتّول
على  يأتي  واليت  سوريا،  يف  األخرية  الروسية  التحركات  تثري 
على  السوري  اجلانب  مع  مشرتكة  جوية  دوريات  تسيري  رأسها 
حدود اجلوالن احملتل وإرسال قوة من الشرطة العسكرية الروسية 
إذا  ما  حول  أبيب  تل  تساؤالت يف  الالذقية،  ميناء  للتمركز يف 
يف  اإلسرائيلي  للتمادي  حّد  بوْضع  قرارًا  اّتذت  موسكو  كانت 
االعتداءات على الساحة السورية. وإذ ال يبدو هذا االحتمال بعيدًا 
بالنظر إىل أن التحركات املذكورة أعقبت رسائل حتذير سورية - 
إيرانية إىل روسيا، من أن االمتناع عن جلم ذلك التمادي سيستتبع 
فعاًل مباشرًا من دمشق وطهران، فهو قد ال يكون معزواًل أيضًا 
من حسابات روسية، مرتبطة من جهة بالتطّلع إىل مساحة نفوذ يف 
ميناء الالذقية، وبالتجاذب مع الواليات املتحدة والغرب على خلفية 

أزمة أوكرانيا، من جهة أخرى
أثار إعالن وزارة الدفاع الروسية، أّول من أمس، تنفيذ طائرات 
حربية سورية وروسية، دورّيات ُمشرتكة على طول حدود اجملال 
التحّرك،  اجلّوي السوري، قَلقًا يف األوساط اإلسرائيلية من هذا 
الذي يشّكل سابقة منذ وصول القوات الروسية إىل سوريا عام 
2015. وأوضحت الوزارة، يف بيان، أن »مسار الدورية املشرتكة 
كان على طول احلدود مع إسرائيل يف هضبة اجلوالن من الشمال 
إىل اجلنوب، وبعد ذلك على طول جزء من احلدود مع األردن، ومن 
الدورية،  هذه  أن  وأكدت  والشمال«.  الفرات  منطقة  إىل  هناك 
بأنها جرت خالل ساعات  األوىل من نوعها واليت تفيد املعطيات 
نهار السبت الفائت، »لن تكون األخرية«، مضيفة أنه »من اآلن 
فصاعدًا، الرحالت املشرتكة ستتحّول إىل منتِظمة«. وحبسب مقال 
كتبه يوسي يهوشع يف »يديعوت أحرونوت« العربية، قبل يومني، 
فقد »تساءل كبار القادة السياسيني واألمنيني، عّما حدث للروس 
الذين قّرروا تغيري سياستهم جتاه إسرائيل«، ِلُيورد عّد احتماالت 
من بينها أن الروس »أرادوا إثبات إمكانية إحباط اهلجمات اجلوية 
أن  »يعتقدون  أنهم  يعين  الذي  األمر  سوريا«،  يف  اإلسرائيلية 

إسرائيل بالغت بشّدة« يف تلك اهلجمات.
استياٌء يف دمشق وموسكو

ال تزال تداعيات الغارَتني اإلسرائيليَتني اللتني استهدفتا الشهر 
الفائت ميناء الالذقية الواقع حتت املظّلة الروسية املباشرة، حاضرة 
غري  متاديًا  مّثلتا  أنهما  اعتبار  على  موسكو،  أو  دمشق  سواًء يف 
مسبوق. لكن االستياء بدا أوضح وأكرب لدى القيادة السورية، وال 
سيما يف ظّل »جتاُهل« اجلانب الروسي لالعتداءات اليت استهدفت 
امليناء  شهر،  من  أقّل  خالل  التوالي  على  مّرَتني  مباشر،  بشكل 
الذي ُيعّد الشريان احليوي الرئيس إلمداد البالد مبختلف البضائع، 
هذا  يقتصر  ومل  اخلارج.  إىل  السورية  البضائع  لتصدير  وكذلك 
االستياء على املستوى السياسي، بل امتّد إىل صّف كبار الضّباط 
يف اجليش السوري، الذين أثاروا املسألة يف أكثر من مناسبة، 
حبسب معلومات »األخبار«. أّما يف موسكو، فلم ميّر احلدث مرور 
الكرام على اإلعالم الروسي املقّرب من احلكومة؛ إذ انشغلت بعض 
الصحف بإخالء مسؤولية القوات الروسية يف سوريا عن التصّدي 
الكرملني  كصحيفة  أخرى،  روسية  صحف  حتّدثت  بينما  للغارات، 
العسكرّيني  للطّيارين  إسرائيل  نصبته  »فّخًا  مّسته  ما  عن   ،»vz«
إطار  أن هذا يندرج يف  ناقلًة عن جنرال طيار روسي  الروس«، 
العدو«.  مظّلة  حتت  اخلاّصة  مهّمتك  فيها  تنّفذ  تكتيكية  »تقنية 
املعَلن  غري  االتفاق  خالفت  إسرائيل  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
السورية،  األجواء  يف  للعمل  التنسيق«  »آلية  حول  روسيا،  مع 
واليت تقتضي إبالغ اجليش اإلسرائيلي ُمسبقًا، الروس، عن نطاق 
الروسية.  بالقوات  اإلضرار  ب  لتجنُّ قصفها،  يريد  اليت  األهداف 
ويف هذا السياق، تفيد معلومات »األخبار« بأن القيادة السورية 
وحلفاءها، وبشكل خاّص إيران، »عربوا عن استيائهم أمام اجلانب 
الروسي من متادي إسرائيل يف هجماتها، كما أحملوا إىل أنهم قد 

يكونون مضّطرين للرّد على هذه اهلجمات، ما مل َيِر جلمها«.
املتمركزة يف  الروسية  القوات  إرسال  ومن هنا، ُيضحي مفهومًا 
قاعدة محيميم القريبة من ميناء الالذقية، قبل أيام قليلة، قّوة من 
شرطتها العسكرية، »لتتمركز بشكل دائم داخل امليناء«، حبسب 
ر حرصت وسائل اإلعالم، الروسية  ما علمت »األخبار«. وهو تطوُّ
قيام  ُتظهر  فيديو  مقاطع  بنشرها  له،  الرتويج  على  والسورية، 
الشرطة العسكرية الروسية بدورية مشرتكة مع الشرطة السورية، 
ني  يف امليناء وداخل ساحة احلاويات، موضع االعتداَءين اإلسرائيليَّ
أيضًا،  نفسه  السياق  الدالالت. ويف  بالغة  رسالة  األخريين، يف 
ميكن فهم البدء بتسيري دوريات جّوية مشرتكة على طول احلدود 
مع اجلوالن احملتّل، فيما ال ميكن إغفال زيارة الرئيس اإليراني، 
إبراهيم رئيسي، ملوسكو قبل أيام، واليت أتت التحّركات الروسية 
إليها  توّصل  تفاهمات  على  يدّلل  قد  ما  مباشرة،  بعدها  األخرية 

اجلانبان.
إىل  روسية  قوات  إيفاد  أن  يعتقد  من  مّثة  أخرى،  جهة  من  لكن 
َجِهدت  اليت  السورية،  الدولة  مصلحة  يف  ليس  الالذقية،  ميناء 
طوال السنوات املاضية يف عدم تسليم امليناء للروس. ويف هذا 
»األخبار«،  إىل  حديث  مواكبة، يف  سورية  مصادر  تشري  اإلطار، 
إىل أن »اجلانب الروسي طلب من الدولة السورية مرارًا وتكرارًا 
لكّن  األمد،  طويلة  استثمار  عقود  عرب  الالذقية،  ميناء  تسليمه 
احلكومة السورية رفضت ذلك يف كّل مرة«. وتضيف املصادر أن 
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حسني األمني

 خماوف من نقل »الدواعش« إىل البادية:
صفقة أمريكية »غامضة« ُتنهي متّرد احلسكة

ال يزال الغموض يلّف »الصفقة« اليت أبرمها »التحالف الدولي« 
إنهاء  إىل  أّدت  واليت  »داعش«،  تنظيم  مع  واشنطن  بقيادة 
وبينما  احلسكة.  مدينة  يف  الصناعة  سجن  حميط  يف  املواجهات 
من  ُأخرجوا  الذين  التنظيم  عناصر  مصري  حول  تساؤالت  ُتطَرح 
الحتوائهم  أحياء  إبقائهم  على  واشنطن  حرصت  بعدما  السجن 
»كنوزًا« معلوماتية »مثينة«، وسط خماوف من نقلهم إىل البادية 
أو قاعدة التنف، ترتسم املزيد من عالمات االستفهام حول كّل ما 
جرى يف األيام املاضية من أحداث، َأظهرت، من ضمن ما َأظهرته، 
هشاشة القّوات اليت بنتها الواليات املتحدة، وسقوطها يف أّول 

اختبار حقيقي
َتشغل األحداث املشتعلة يف »سجن الصناعة« )مدرسة الصناعة 
احلسكة(  يف  غويران  حّي  يف  سجن  إىل  »قسد«  حّولتها  اليت 
وتطّوراتها وسائل اإلعالم العربية والعاملية، وسط خماوف من أن 
تشّكل هذه األحداث أرضية لعودة التنظيم الذي احتفلت واشنطن 
بالقضاء عليه قبل حنو ثالثة أعوام، قبل أن تعود وُتعلن بقاءها 
يف سوريا حملاربته، وما زامن هذا القرار من ازدياد يف نشاط 
اخلاليا التابعة للتنظيم، واليت صّعدت من وترية هجماتها أخريًا. 
ويفتح اهلجوم األحدث الباب أمام سلسلة طويلة من األسئلة اليت 
مل ُيب عليها أحد حتى اآلن، ولعّل أبرزها ذلك املتعّلق باللحظة 
األوىل للعملية مساء يوم اخلميس املاضي، عندما اخرتقت سيارة 
مفّخخة - مل ُيعَلم من أين أتت - طوقًا أمنيًا مشّددًا تفرضه قوات 
»قسد« من جهة، والقوات األمريكية اليت تتمركز يف منطقة »جتّمع 
املؤسسات« على مسافة ال تزيد عن كيلومرت واحد من السجن، 
»الصناعة«،  جدار  انفجرت يف  حيث  متامًا،  هدفها  إىل  ووصلت 
حّراس  من  »قسد«  من  عنصرًا   15 من  أكثر  مقتل  إىل  أّدى  ما 
مصادر  ذكرت  ما  وفق  آخرين،  وإصابة  السجن،  يف  وعاملني 
كردية لـ«األخبار«. وتسّبب االنفجار الشديد، باإلضافة إىل حالة 
األمر  املعتَقل،  يف  والشبابيك  األبواب  مجيع  فتح  يف  اإلرباك، 
الثانية، عرب  التنظيم إىل اخلطوة  انتقال عناصر  الذي ساهم يف 
حماَصرة احلراس والعاملني، والقبض على 28 منهم، وسجنهم يف 
إحدى الغرف، وتصوير مقطع فيديو ُيظهر »األسرى«، وإرساله إىل 
»داعش«، ليقوم بنشره على مجيع منابر  املسؤول اإلعالمي يف 
التنظيم. وعلى إثر هذه التطّورات، سيطر ُمقاتلو »داعش« على 
غرف األسلحة واملعّدات العسكرية، وعلى املطبخ ومستودع املؤن، 
وشّكلوا خطوطًا حمَكمة، يف حني خرج املئات من احملتجزين حبثًا عن 
مكان للهروب، ليتّم القبض عليهم يف وقت الحق، وهم العناصر 
الذين مّت تصويرهم عراة الصدر بعد يوم واحد من الواقعة، لُيَنقلوا 

إىل أحد السجون يف القامشلي.
بني  مشرتك  وتطيط  كبري  تواصل  وجود  اهلجوم،  يف  الالفت 
ُمنّفذيه يف اخلارج، وعناصر »داعش« يف الداخل، وهو ما يكشف 
عن وجود خرق أمين كبري سبق اهلجوم بشهور، وَيطرح تساؤالت 
عن سببه، ومدى ارتباط قياديني يف »قسد« به، سواًء عن طريق 
أخرى  عوامل  أو بسبب  »داعش«،  لعناصر  املباشر  الدعم  تقديم 
يف  التنظيم  عناصر  بني  وصل  حلقة  وتشكيل  بالفساد  تتعّلق 
الداخل واخلارج مقابل مبالغ مالية. والالفت أيضًا أن الرّد األمريكي 
على هذا اخلرق جاء عنيفًا من جهة، وحريصًا من جهة أخرى؛ حيث 
قامت الطائرات احلربية بتدمري املباني احمليطة بالسجن، من دون 
أن يطاول القصف املعتَقل ذاته، وهو ما فّسره مصدر ميداني بأن 
القوات األمريكية تريد املقاتلني أحياء، األمر الذي يعرفه هؤالء 

عالء الحلبي

»دخول القوات الروسية إىل امليناء بعد الغارات اإلسرائيلية، ميكن 
أن يعين حصول الروس على حّصة ما من امليناء، مقابل محايته 
من اهلجمات اإلسرائيلية عرب تواجدهم فيه، وهذا يستدعي االنتباه 
والتفكري يف احتماالت أن تكون القوات الروسية قد تعّمدت غّض 
هذه  إىل  للوصول  امليناء،  على  اإلسرائيلية  اهلجمات  عن  النظر 

النتيجة، وحتقيق أهدافها حتت مظّلة التهديدات اإلسرائيلية«.
ما عالقة أوكرنيا؟

بالعودة إىل ما كتبه يهوشع يف »يديعوت أحرونوت«، فإن احتمااًل 
آخر ـــ أكثر أهّمية برأيه ـــ قد يكون وراء التحّرك الروسي اجلديد، 
وهو »التوّتر بني الواليات املتحدة وروسيا، مع تزايد قلق واشنطن 
بشأن حتّرك عسكري روسي يف املستقبل القريب يف أوكرانيا«، 
حيث »قد يرغب الروس يف إرسال إشارة إىل األمريكيني بشأن 
ساحة أخرى نِشطة يف الشرق األوسط«. ويعترب يهوشع أن »االختبار 
إذا كان األمر جمّرد إشارة يف  اآلن بالنسبة إىل إسرائيل هو ما 
بالفعل  روسيا ستحّد  أن  أم  وأنها ستنتهي،  القوى،  بني  اللعبة 
من نشاط سالح اجلو اإلسرائيلي يف سوريا ضّد اإليرانيني«. كما 

يؤّكد أن »االتصاالت جارية اآلن على املستوى األمين بني ضباط 
اجليش اإلسرائيلي واجليش الروسي لتهدئة النفوس، ومن احمُلتمل 
إسرائيل ذلك، فهي  ُتعلن  لو مل  نهاية احملادثات، حتى  أنه يف 
ستقّلص اهلجمات يف سوريا ريثما ميّر الغضب«. ولإلسرائيليني 
جتارب عّدة مع الروس يف ما خيّص »مرور الغضب«؛ ففي شهر 
الدفاعات اجلوية السورية طائرة نقل  متوز 2019، وعقب إسقاط 
عسكرية روسية فوق طرطوس الساحلية، خالل تصّديها للغارات 
اإلسرائيلية، أعلنت موسكو نّيتها تزويد اجليش السوري مبنظومة 
»إس 300« الروسية املتطّورة. يومها، استوعبت إسرائيل السخط 
من  وخّففت  روسيا،  مع  التنسيق  آلية  تثبيت  وأعادت  الروسي، 
وترية غاراتها لفرتة حمّددة، وابتعدت عن قصف أهداف يف مناطق 
السيطرة الروسية. ويف املقابل، مل يزّود الروس السوريني بأّي 
من منظومات »إس 300«، كما مل يتغرّي شيء على األرض. ومع 
مرور األيام والشهور، مّر الغضب الروسي، وعادت إسرائيل إىل 
العني  حتت  الالذقية،  ميناء  وآخرها  تريدها،  نقطة  أّي  استهداف 

الروسية اليت مل حتّرك ساكنًا.

من  بداًل  فيه،  والتمرتس  السجن  البقاء يف  فّضلوا  ولذا  أيضًا، 
التخطيط للهروب، لتبدأ بعدها مرحلة التفاوض. وُتفّسر املصادر 
هذا احلرص األمريكي بأنه بعد حماصرة آخر معاقل »داعش« يف 
وتسليم  أعوام  ثالثة  حنو  قبل  الزور  دير  ريف  الباغوز يف  قرية 
وتوزيعهم  للمسّلحني  تقسيم  عملية  جرت  أنفسهم،  مسّلحيه 
واملعلومات  التنظيم  يف  يشغلونه  كانوا  الذي  املستوى  حبسب 
اليت ميلكونها، ليتّم االحتفاظ بنحو 5 آالف عنصر بينهم قياديون 
وخرباء يف  مهندسني  إىل  باإلضافة  والثاني  األّول  ني  الصفَّ من 
م  »مدرسة الصناعة«، اليت مّتت االستفادة من بنائها املتني واملدعَّ
بالكتل اخلرسانية وحتويلها إىل سجن. وتضيف املصادر أن القوات 
األمريكية قامت بتسليم »قسد« مهّمة محاية هذا املعتَقل وعمليات 
عليه،  أمريكيون  ضباط  يرتّدد  بينما  داخله،  والتنظيف  اإلطعام 
وُيرون لقاءات مع قياديني داخله، كما َينقلون، من وقت إىل 
آخر، عددًا منهم إىل أماكن أخرى غري معروفة. وُتتابع أن القوات 
األمريكية عمدت إىل تقسيم السجناء إىل جمموعات، وفرضت حالة 
تعتيم إعالمي كامل على هوّياتهم احلقيقية، واملناصب اليت كانوا 
بأّي  منهم  قسم  مع  التواصل  وَمنعت  »داعش«،  يف  يشغلونها 

شكل من األشكال.
وعلى الرغم من استفادة واشنطن الظاهرية من اهلجوم، وتقدميه 
القوات  بقاء  إىل  واحلاجة  التنظيم  قّوة  أنه دليل على مدى  على 
جلهود  كبرية  معنوية  ضربة  احلدث  يشّكل  حملاربته،  األمريكية 
الواليات املتحدة على أصعدة عّدة، جُتّلي الفشل االستخباراتي من 
جهة، وفشل القوات الكردية اليت دّربتها واشنطن وأشرفت على 
تشكيلها، من جهة أخرى، بعدما سقطت يف أّول اختبار حقيقي، 
ويف منطقة جغرافية ضّيقة ال تتجاوز مساحتها الثالثة كيلومرتات 
مرّبعة، فضاًل عن كونها شديدة التحصني، وشهدت طوال الشهور 
خاليا  تفكيك  حبّجة  حميطها،  يف  مكّثفة  أمنية  محالت  املاضية 
»داعش«. ويدور جدل يف الوقت احلالي يف أروقة »قسد« حول 
أسباب هذه األحداث، وما تّللها من سقوط سريع، وسط اّتهامات 
متبادلة بوجود اخرتاق تركي، وتربير بعدم وجود دعم أمريكي كامل 
يساعد على تشكيل القوات الكردية بالشكل املطلوب. من جهتها، 
مّت خالله  بعد،  يكتمل  »التحالف« حتقيقًا سريعًا، مل  بدأت قوات 
ن ظهروا أمام وسائل اإلعالم  فْصل عدد من مقاتلي »قسد« ِمَّ
بشكل »غري الئق«، وذلك بهدف تفيف الضغط اإلعالمي الذي 
زاد تّبُط تصرحيات مسؤولي اإلعالم يف »قسد« من حّدته، بسبب 
إعالنهم املتكّرر السيطرة على السجن، قبل السيطرة عليه بشكل 

فعلي، ما وضع القوات األمريكية يف موقف حمرج.
من  األوىل  الصناعة  سجن  شهدها  اليت  االضطرابات  ُتعترب  وال 
االضطرابات  كانت  فبينما  خمتلفة؛  جاءت  اليوم  أنها  إاّل  نوعها، 
السابقة نامجة عن حماوالت هروب بطرق خمتلفة، بينها حفر أنفاق، 
وأسر  السجن،  داخل  التمرتس  املّرة  هذه  التنظيم  مسّلحو  اختار 
جّيدًا  يعرفون  اليت  واشنطن  مع  والتفاوض  والعاملني،  احلّراس 
أنها حريصة على حياتهم. وعلى ضوء ما آلت إليه األمور اليوم، 
األحداث،  بها  ستنتهي  اليت  الطريقة  حول  عديدة  شكوك  تدور 
وسط خماوف من نقل املسلحني إىل البادية أو إىل قاعدة التنف، 
بأنها  دمشق  تّتهمها  واليت  سوريا،  يف  األمريكية  القواعد  أكرب 
تشّكل حاضنة ملسلحي »داعش«، وقاعدة دعم لوجسيت هلم، لشّن 
هجمات على مواقع اجليش السوري يف مناطق البادية، ارتفعت 

وتريتها بشكل كبري خالل الشهَرين املاضيني.
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مـقاالت وتـحقيقات

يومًا بعد يوم، تتكّشف املزيد من احلقائق حول 
اخلطوات األخ��رة اليت قامت بها اإلم��ارات يف 
رّدًا حبجم  قيادة صنعاء  من  واستدعت  اليمن، 
ضْرب أبو ظيب ودبي. إذ حبسب املعلومات، مل 
يكن هدف امليليشيات املدعومة إماراتيًا، وفق 
ما يتّم تروجيه، االستقرار يف شبوة فقط، وإّنا 
أرادت النفاذ من شبوة إىل جنوب مأرب، بهدف 
فّك احلصار عن مركز احملافظة األخرة. كذلك، 
وحدهم  يقفوا  مل  اإلماراتيني  أن  اليوم  يّتضح 
جنبهم  إىل  جنبًا  اصطّف  بل  املعركة،  هذه  يف 
تزال  ال  إسرائيلية  مشاركة  مع  األمركيون، 
تتأّكد  ومتى  طبيعتها.  تتفّحص  اهلل«  »أنصار 
بالنسبة إىل احلركة نوعّية تلك املشاركة، حتى 
ُتقّرر الرّد املناسب عليها، والذي لن يوّفر الكيان 
أّما  اآلتية من صنعاء.  املعطيات  العربي، وفق 
على أرض امليدان اليمين، فقد استعاد اجليش 
اليمين و«اللجان الشعبية« املبادرة، وغّرا من 
تكتيكاتهما مبا يتوافق مع التحّوالت األخرة اليت 
ُسّجلت على جبهة التحالف السعودي - اإلماراتي، 
كّل  حساباتها  يف  صنعاء  قيادة  وضعت  فيما 
يعود  ال��ذي  األمركي  أن  مدِركًة  االحتماالت، 
استخدام  لن يستنكف عن  املنطقة،  إىل  اليوم 
املفرَتض  النفسي  األثر  فيها  مبا  وسيلة،  أّي 
للمذابح املرتَكبة أخرًا، من أجل إخضاعها ألجندته 
ولن يستطيع  اليت فشل سابقًا يف تسويقها، 

اآلن إنفاذها، ِطْبق تأكيدات »أنصار اهلل«
اآلتي:  الشكل  على  اآلن  اليمن  يف  الصورة 
استنفد العدوان كّل خياراته حني ذهب إىل احلّد 
اليمنيني،  باملدنيني  »التجزير«  وهو  األقصى، 
على  الضربات  وْقف  عن  العجز  عن  تعويضًا 
رآها  اليت  املشاهد  لكّن  واإلمارات.  السعودية 
الرأي العام العاملي لألطفال الشهداء، صارت 
سارعت  اليت  نفسها،  العدوان  ِقوى  على  عبئًا 
ناحية  إىل حماولة تقاذف املسؤولية عنها. من 
أخرى، مصدر »قّوة« اإلمارات، والذي ظهر خالل 
هجوم »ألوية العمالقة« يف شبوة، هو ذاته نقطة 
ضعفها. فاهلجوم، وفق املعلومات، مّت بتغطية 
نارية هائلة من مسّرات إسرائيلية، خاصة أن 
مكشوفة.  املعارك  فيها  جرت  اليت  املناطق 
وتعمل حركة »أنصار اهلل« حاليًا على التأّكد مّما 
إذا كانت طواقم إسرائيلية قامت بتشغيل تلك 
إماراتية  طواقم  أم  مباشرة،  بصورة  املسّرات 
دّربتها إسرائيل. يف احلالة األوىل، ُتبدي احلركة 
بصورة  العربي  الكيان  استهداف  على  عزمًا 
أبيب،  تل  يف  ذعرًا  يثر  الذي  األمر  مباشرة، 
ظيب  أبو  يضرب  َمن  بأن  اإلسرائيليني  ملعرفة 

يستطيع أن يضرب إيالت.
التوّرط  يشّكل  احلالتني،  من  أّي  يف  لكن 
عمليات  يف  وخاصة  احلرب،  يف  اإلسرائيلي 
القيادة والسيطرة مثل االّتصاالت والتشويش 
اليت  نفسها،  اإلمارات  على  خطرًا  وغرهما، 
صار أمنها الذي طاملا تغّنت به، وميّثل ركيزة 
اإلسرائيلية،  املشاريع  ِلعبث  رهينًة  ازدهارها، 
وهو ما كانت أبو ظيب قد سعت للتخفيف منه، 
املوفدين إىل طهران وجهات  إرسال  من خالل 
أخرى َمعنّية، قبل أن حيدث ما حدث يف شبوة، 
جرت  اليت  املديريات  أن  ذريعته  كانت  والذي 
السيطرة عليها من ِقَبل »العمالقة« تتبع جلنوب 
يقول  ما  أساس  على  لشماله،  وليس  اليمن 
على  صنعاء  مع  ضمين  اّتفاق  إنه  اإلماراتيون 
اقرتاب  عدم  مقابل  احلرب،  من  أبو ظيب  خروج 

»أنصار اهلل« من اجلنوب.
ميدانيًا  اإلماراتية،  التحّركات  مسار  لكّن   
وسياسيًا، ُيظهر أن اهلدف اإلماراتي هو مأرب 
وليس أّي شيء آخر؛ فاملقاتلون املوالون ألبو 
ظيب، والذين انسحبوا من احلديدة قبل أسابيع، 
على  أّما  شبوة.  يف  قاتلوا  َمن  أنفسهم  هم 
املستوى السياسي، فإن عمليات التقارب اليت 
خاصة  ومشلت  أشهر،  قبل  ظيب  أبو  أطلقتها 
هلذه  التمهيد  أهدافها  ضمن  من  كان  تركيا، 

املعركة بالذات.
طريق  إىل  وصلت  السعودية  أن  واضحًا  كان 
عن  مبفردها  عاجزة  وباتت  اليمن،  مسدود يف 
إحداث أّي فرق. ولذلك، قام حتالف عاملي مواٍز، 
ني، ومبشاركة  بقراٍر وقيادٍة )من اخلْلف( أمركيَّ
إسرائيلية نشطة، على أن تكون اإلمارات رأس 

األهداف قائمة  إىل  »إسرائيل«  تضّم  اهلل  أنصار 
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وعلى  هنا،  ومن  خلفها.  واململكة  فيه،  احلربة 
واشنطن  سارعت  أخرًا،  املرتَكبة  اجملازر  رغم 
أبو  ومحاية  العدوان  خلدمة  العامل  جتنيد  إىل 
الدولة  بنية  يف  كبر  وْهن  دليل  وهذا  ظيب، 
متالحقة  ضربات  حتتمل  ال  قد  اليت  اإلماراتية، 
من جانب »أنصار اهلل«، خصوصًا أن الرّد اليمين 
بقصف أبو ظيب ودبي، كان أكرب مما ُأعلن عنه 
ومسّرات،  باليستية  صواريخ  ومشل  سابقًا 
وفق اعرتاف املستشار الرئاسي اإلماراتي، أنور 
بأنها  تشعر  اليت  اإلمارات،  حاولت  قرقاش. 
توّرطت يف ما ال ِقَبل هلا به، التعويض من خالل 
اإلعالن عن وْقف هجوم »العمالقة« يف شبوة، 
إاّل أن حركة »أنصار اهلل« كانت قد استوعبت 
أجرت  كما  الدفاعية،  مواقعها  وثّبتت  اهلجوم، 
تقييمًا ملا حصل وغّرت بعض التكتيكات حتى 
ال يتكّرر، على أن تعود قريبًا إىل اهلجوم، مع 
مأرب،  مدينة  حنو  الطريق  إكمال  على  تصميم 

مهما كّلف األمر.
أما يف ما يّتصل بنْقل احلرب إىل داخل اإلمارات، 
فإن الضربة التالية هي مسألة وقت فقط؛ ذلك 
أن ال شيء ميكن أن حيمي هذه الدولة من هكذا 
ضربات ُتعترب مسألة يسرة بالنسبة إىل »أنصار 
اهلل«؛ فال »دواء« هلذا األمر ال عند أبو ظيب، وال 
لدى واشنطن اليت حتتار يف كيفية مواجهته يف 
العراق، وال حبوزة تل أبيب، علمًا أن الطائرات 
امُلسّرة تأتي من فوق البحر، وال ميكن التقاطها 
ينتشر  اليت  اإلماراتية  أهدافها  تبلغ  أن  قبل 
األكثر حيوية منها، مثل »برج خليفة«، بالقرب 
اإلمارات،  الشواطئ، وهذا ما يرعب حّكام  من 
كما أرعب من َقْبلهم حكام السعودية، على رغم 
اململكة  يف  واالعرتاض  االلتقاط  إمكانية  أن 
عن  البعيدة  املناطق  يف  وخاصة  بكثر،  أكرب 
مسّرات،  حرب  احلرب صارت  إذًا،  الشواطئ. 
بقدرة  إاّل  وواشنطن  أبيب  تل  تتفّوق  ال  حيث 
زّجها  أي  الصواريخ،  إطالق  على  طائراتهما 
يف املعارك كما حصل يف شبوة، بينما تتوّفر 
والقادرة  باملتفجرات  لة  احملمَّ املسّرات  تقنية 
ومن  للجميع.  طويلة،  مسافات  الطران  على 
اإلمارات، حيث سيكون  على  اخلطر  يأتي  هنا، 
جّدًا،  باهظًا  إلسرائيل  الدولة  أمن  تسليم  مثن 
فيما األخرة تسعى لإلمساك بأمن دول اخلليج 
شريك  أو  كبديل  اإلماراتية،  البّوابة  من  كاّفة 
زعزعة  إىل  سيؤدي  ذلك  أن  مع  لألمركي، 
االستهداف  بفْعل  ليس  الدول،  تلك  استقرار 
اخلارجي هلا فقط، بل أيضًا من خالل استفزاز 
شعوبها اليت ال ميكن سلخها عن حميطها بقرارات 
فوقية. وعلى رغم ما َتقّدم، ُيتوّقع أن تتكّثف 
صفقات السالح بني عواصم خليجية وتل أبيب، 

خاّصة يف جمال االعرتاض.
جَنت على نفسها اإلمارات، اليت مل تكن »أنصار 
إىل  إعادتها  وارد  يف  األساس،  يف  اهلل«، 
كثرة،  ألسباب  منها،  خرجت  بعدما  املعركة 
بينها ما هو قَبلي يتعّلق بنسيج اليمن الداخلي، 
سياسي  هو  ما  وبينها  مأرب،  يف  وخصوصًا 
الرياض. وعلى  بتحييد حلفاء  وعسكري يّتصل 
رغم االستنفار األمركي لدعم العدوان، والذي 
عمل عليه السفر اإلماراتي يف واشنطن، يوسف 
العتيبة، يف البيت األبيض والكونغرس، وأسفر 
لويد  األمركي،  الدفاع  وزير  أجراه  اّتصال  عن 
زايد،  بن  حممد  ظيب،  أبو  عهد  بولّي  أوسنت، 
أن  ذلك  مقّيدة؛  تظّل  األمركية  احلركة  أن  إاّل 
التصعيد يتعارض متامًا مع ما أعلنته إدارة جو 
بايدن من رغبتها يف وقف احلرب، وإنهاء دعم 
»التحالف« باألسلحة اهلجومية، خاصة بعدما ثبت 
أن سالح حركة »أنصار اهلل« ُيصنع يف غالبّيته 
حمليًا )يؤكد تقرير سّري جمللس األمن الدولي، 
تاميز«  أجنلس  »لوس  صحيفة  عليه  اّطلعت 
صوارخيها  معظم  َتصنع  احلركة  أن  األمركية، 
حتصل  أخرى  ومكّونات  حملية  مواد  باستخدام 
عليها من اخلارج، عرب شبكة معّقدة من الوسطاء 
أن  كما  وآسيا(،  األوسط  والشرق  أوروبا  يف 
هو  الوحيد  احلّل  فإن  وبالتالي  ذاتي،  قرارها 
الذي  التفاوض  وليس  للعدوان،  نهاية  وضع 
ميزج بني الساحات. وعليه، ستحتاج واشنطن، 
التفاوض مع  إىل  اهلدف،  أجل حتقيق هذا  من 

اليمنيني وليس مع أّي أحد آخر.

حسني إبراهيم

من  صنعاء،  قوات  جنحت 
االحتواء  سياسة  خالل 
واستعادت  اعتمدتها  اليت 
املبادرة،  بواسطتها 
اهلجمات  مجيع  صّد  يف 
امليليشيات  شّنتها  اليت 
للتحالف  املوالية 
السعودي - اإلماراتي على 
حمافظة  يف  عني  مديرية 
حريب  ومديرية  شبوة، 
واليت  مأرب،  حمافظة  يف 
تتكّبد  األخرة  تزال  ال 
بشرية  خسائر  بسببها 
بآخر  أفاد  يوميًا،  كبرة 
باسم  املتحّدث  معطياتها 
و«اللجان  اليمين  اجليش 

مستمرة.. اإلماراتية  املغامرة   
مأرب إىل  ممّر  ال  ألبوظيب:  صنعاء 

من  يستطيعان  حيث  فيها  القتال  و«اللجان« 
خالهلا االنتقال إىل تكتيكات احلرب غر النظامية، 
أي حرب العصابات واستنزاف اخلصم، باستخدام 
الِقوى«، والذي يعين نْشر  »االقتصاد يف  مبدأ 
م  جمموعات صغرة يف األماكن املشرفة على تقدُّ
خطوط  عن  االبتعاد  نفسه  الوقت  ويف  العدو، 
اإلمداد االعتيادية )الطرقات( اليت تكون معرَّضة 
لالستهداف من اجلّو، واالستعاضة عنها بالطرق 

اجلبلية الضيقة.

    ثمـّة معلومات تفيد بأن ليندركينغ سيحاول تثمري 
املجازر التي ارتكبها »التحالف« سياسيًا

وحاول  شبوة،  يف  حدث  ما  كّل  بالنتيجة، 
عد  الصُّ على  استثماره  يزال  وال  »التحالف« 
كافة، عبارة عن سقوط مركَزي مديرييَت عسيالن 
وبيحان، واللتني ال تزال بعض مناطقهما اجلبلية 
مركز  شأن  شأنها  اهلل«،  »أنصار  سيطرة  حتت 
حريب  مديرية  مع  يشّكل  والذي  عني،  مديرية 
يتّم  و«اللجان«،  للجيش  مستحكمًا  دفاعيًا  خّطًا 
ما  ويف  »العمالقة«.  مبيليشيات  منه  التنكيل 
يّتصل بهذه األخرة حتديدًا، َتسخر مصادر قريبة 
من اجليش و«اللجان« من اهلالة اليت حُتاط بها، 
وحماوالت صْبغها ب�«البطولة والشجاعة والكفاءة 
العسكرية«، جازمة أن تلك األلوية إّنا َتقّدمت يف 
مناطق مفتوحة وخالية من قوات صنعاء، يف حني 
أثبتت التجربة أن ليس مبقدورها دخول منطقة ما 
إاّل بعد التمهيد بالنار، وهو ما تدّل عليه جتربتا 
الساحل الغربي وصحراء شبوة. أّما عند االلتحام 
بني  جغرافيًا  تكافؤًا  تتيح  مناطق  يف  املباشر 
أو  املعركة  من  تفّر  »العمالقة«  فإن  الطرفني، 
يتوّقف هجومها، األمر الذي حدث الشهر املاضي 

عند أّول التضاريس غرب حمافظة تعز.
على املستوى السياسي، يزور املبعوث األمركي 
إىل اليمن، تيم ليندركينغ، هذه األيام، منطقة 
اخلليج، بادئًا بالسعودية. وفيما يبدو أن عودته 
اسَتهدفت  اليت  اليمن«  »إعصار  بعملية  مرتبطة 
األسبوع  اإلماراتيَتني  ودبي  ظيب  أبو  مدينيَت 
جديدة  مقرتحات  حيمل  أنه  َيظهر  فال  املاضي، 
بأن  تفيد  معلومات  مّثة  بل  السياسي،  للحّل 
الظروف  من  االستفادة  سيحاول  ليندركينغ 
والتدمر  القتل  عمليات  سيما  وال  املستجّدة، 
مثل  أخرى  ومدنًا  صنعاء  العاصمة  طاولت  اليت 
صعدة واحلديدة، لفْرض األجندة األمركية اليت 
مهّمته  حال فشل  أّما يف  املاضي.  ُرفضت يف 
هذه، فسُتعاود اإلدارة األمركية وْضع »أنصار 
اهلل« على »الئحة اإلرهاب«، وفق ترجيح بعض 
املصادر. من جهة صنعاء، فإن شيئًا مل يتغّر 
يف مواقفها، اليت تفيد املعلومات بأنها ستزداد 
أكده  ما  وهذا  الكلفة،  كانت  مهما  بها  متّسكًا 
رئيس وفدها التفاوضي، حممد عبد السالم، يف 
على  شّدد  حيث  ليندركينغ،  زيارة  على  تعليقه 
أن »حّل قضية اليمن يكون مبا نؤكد عليه دائمًا 
احلصار،  ورفع  العدوان  وقف  أواًل  وهو  وأبدًا، 
وأّي موقف ال َيرى سوى رّدة الفعل، ويتعامى 
عن جرائم املعتدي وحصاره اجلائر، فهو يساند 

اجلالد ويوّسع من دائرة النار«.

لقمان عبد اهلل

تؤكد مصادر عسكرية يف صنعاء أن الطريان الحربي اإلماراتي ال يزال يعمل ليَل 
نهارَ يف املنطقة )أ ف ب (

بإعالنه صّد حماوالت  السبت،  مساء  الشعبية«، 
م جديدة يف جبهة عني، وإيقاع 120 إصابة  تقدُّ
وجريح.  قتيل  بني  ما  املهامِجني  صفوف  يف 
وعلى خالف ما مّت نقله عن مسؤولني إماراتيني 
من أن اهلدف من اهلجمات األخرة كان حمصورًا 
يف استعادة املديريات الثالث يف شبوة )بيحان 
وعسيالن وعني(، فقد كشف تطّور األحداث أن 
الغاية احلقيقية إّنا كانت فْتح رأس جسر باجتاه 
حريب كمرحلة أوىل، لقْطع خطوط إمداد اجليش 
أّما  البيضاء.  حمافظة  من  مأرب  إىل  و«اللجان« 
اجلنوبية  اجلبهة  إىل  فالوصول  الثانية،  املرحلة 

ملأرب، وفّك احلصار عن املدينة.
على  صنعاء،  يف  عسكرية  مصادر  تؤكد  وفيما 
احلربي  الطران  أن  القتال،  جببهات  صلة 
تزال  ال  املسّرة،  الطائرات  وكذلك  اإلماراتي، 
تعمل ليَل نهاَر يف املنطقة، موضحًة أن قيادة 
من  تتأّلف  إّنا  شبوة  جبهة  تدير  اليت  العمليات 
يتوّلون  أمركيني  وآخرين  إماراتيني،  ضّباط 
اإلشراف والتنسيق، يبدو أن اجليش و«اللجان« 
استطاعا، يف األيام املاضية، استخدام تكتيكات 
تتالءم مع تضاريس املنطقة، والتكّيف مع نوعية 
السالح املستخَدم بوجههما، وال سيما املستحَدث 
منه، األمر الذي مّكنهما من أن يكونا يف وضعّية 
إن  للمبادرة  وأيضًا  للدفاع،  تؤّهلهما  ُمرحية، 
أراداها. أّما قيادة »التحالف«، وبعد فشل خّطتها 
القاضية بوْصل شبوة مبأرب، فقد بدأت بالبحث 
عن بدائل عسكرية، هدفها تشتيت قوات صنعاء 

للتخفيف عن جبهة مأرب.
هكذا، مل ُتعّمر طوياًل فرحة »التحالف« ب�«النصر« 
املضّخم الذي صنعته املاكينة اإلعالمية التابعة له، 
باّدعاء إسقاط حمافظة شبوة كاملة يف األسابيع 
املاضية، والذي احتاجت إليه جعبته اخلاوية من 
أّي منجز ميداني منذ سنوات. ولعّله من املفيد 
التذكر، هنا، بأن شبوة تتكّون من 17 مديرية 
مربعًا،  كيلومرتًا   47,584 تبلغ  على مساحة  متتّد 
حتت  األوقات  من  وقت  أّي  يف  تكن  مل  وهي 
سيطرة »أنصار اهلل«، باستثناء ثالث مديريات هي 
بيحان وعسيالن وعني، دخلها اجليش و«اللجان« 
نزواًل  األول،  لسبَبني:  املاضي  العام  منتصف 
عند رغبة بعض القبائل؛ والثاني، توسعًة لدائرة 
األمان حول جبهة مأرب، خصوصًا أن أحد ُطرق 
إمداد قوات صنعاء من حمافظة البيضاء ميّر يف 
مديرية حريب اجملاورة ملديرية عني. ويف اهلجوم 
مت ميليشيات »العمالقة« السلفية،  األخر، تقدَّ
اليت اسُتقدمت إىل شبوة من الساحل الغربي، إىل 
الثالث من مناطق مبعظمها صحراوية  املديريات 
مشل  متكامل،  جّوي  غطاء  حتت  )مكشوفة(، 
طائرات »إف 16« و »إف 15« اإلماراتية، فضاًل 
عن عدد كبر من الطائرات املسّرة، من خمتلف 
األنواع، وبعضها مزّود بصواريخ حرارية ملالحقة 
اآلليات واألفراد، يف ما بدا أنه تطبيق لسياسة 
املفتوحة  املناطق  وألن  احملروقة«.  »األرض 
تعطي ميزة تفضيلية ل�«التحالف« بسبب تفّوقه 
يف  التموضع  إىل  صنعاء  قوات  عمدت  اجلّوي، 
باب واجلبال واألودية(،  التضاريس الصعبة )التِّ
واليت تسلب سالح اجلّو أفضلّيته، واعتاد اجليش 
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الـدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

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

 2022 الـثاني  كـانـون   29 Saturday 29 January 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

عقد  إيران يف  رغبة  عن  رئيسي،  وأعرب  بالتارخيية،  ُوِصفت 
اتفاق شراكة اسرتاتيجية مع روسيا ملدة عشرين عامًا.

ليس جديدًا، أو مفاجئًا، أن تعبرّ جهات إسرائيلية متعددة عن 
قلق »إسرائيل« من التقارب حتى التحالف بني إيران والصني 
َل مؤخرًا باملناورات البحرية، وشاركت فيها  وروسيا، والذي متثَّ
ُيقلق  املثلث  هذا  املذكورة.  الثالثة  لألطراف  البحرية  القوات 
ُيقلق  ني، فكيف ال  العامليَّ أمريكا، يف كل جبوتها وسطوتها 

»إسرائيل«؟! 
تكمن يف  األوىل  مزدوجة.  خاصية  فله  اإلسرائيلي  القلق  أما 
ه  جوهر اخلطاب األيديولوجي اإلسرائيلي الرمسي الدائم، املوجَّ
»إسرائيل«  معًا.  اخلارجي  العامل  وإىل  الصهيوني  الداخل  إىل 
دة، ويعين أنها يف حالة  قلقة، يعين »إسرائيل« خائفة ومهدَّ
»الدفاع عن النفس«، وال بدرّ من أن تتكتل القوى السياسية 
العدو  مواجهة  يف  اختالفاتها،  من  الرغم  على  واالجتماعية، 
تدافع  أن  إلسرائيل  »حيق  بل  فحسب،  هذا  ليس  اخلارجي. 
بأي عمل مهما كان  تقوم  أن  أيضًا، و«حيق هلا  عن نفسها« 
شكله ومضمونه، جتسسًا، إرهابًا، اغتياالٍت، حتالفًا مع عصابات 
ا اخلاصية الثانية،  دولية... إخل«، و«فرفور ذنبه مغفور«!!! أمرّ

فسنتحدث عنها الحقًا يف هذا املقال.
ة  اتفاقيرّ على  التوقيع  من  يومني  بعد  أي   ،2021/3/29 يف 
الشراكة االسرتاتيجية بني الصني وإيران، وقبل أربعة أشهر 
من االنسحاب األمريكي من أفغانستان، أصدر معهد أحباث األمن 
القومي يف »تل أبيب« تقريرًا خاصًا، بقلم أساف أوريون، حتت 
عنوان »العالقات الصينية اإليرانية، شراكة اسرتاتيجية حمدودة 

الضمان، وتوصيات إلسرائيل«.
يقول الكاتب: »إن االتفاق يتضمن قيام إيران بتزويد الصني 
ويف  دوالر.  مليار   400 بقيمة  عامًا،   25 مدَة  والغار  بالنفط 
املقابل، تقوم الصني باستثمارات يف البنى التحتية اإليرانية، 
واالستخبارات  التكنولوجيا  جماالت  يف  تعاون  إىل  باإلضافة 
األمن  على  حمتملة  كبرية  أخطار  إىل  يشري  وهذا  والعسكر، 
اإلسرائيلي«، كما يقول الكاتب، والسيما أن »إسرائيل« منحت 
الصني ترخيصًا الستخدام ميناء حيفا مدَة عشرة أعوام ابتداًء 
من األول من أيلول/سبتمب 2020، باإلضافة إىل قيام شركات 
من  »إسرائيل«،  يف  التحتية  البنية  يف  أخرى  بأعمال  صينية 
الكبى  املدن  يف  وغريها،  العامة  للمواصالت  وأنفاق  جسور 
وفيما بينها. وهذا، كما نذكر، أزعج إدارة ترامب اليت طلبت 
من »إسرائيل« أن حتدرّ النشاط االقتصادي الصيين فيها، لكن 

»إسرائيل« رفضت ذلك.
االدعاء اإلسرائيلي بشأن القلق ينبع من أن الشركات الصينية 
وقد  إيران،  يف  تعمل  قد  أو  عملت،  »إسرائيل«  العاملة يف 
ل التعاون االستخباريرّ بني الصني وإيران وسيلة لتسريب  يشكرّ
هذه  اإلسرائيلية.  التحتية  البنية  عن  إيران  إىل  معلومات 
العالقات تتطلب، وفق الكاتب، حسابًا جمددًا للمخاطر وتعزيزًا 
للتعاون بني »إسرائيل« ودول اخلليج، واألهم تعزيز التعاون 

االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة.
ينبع القلق اإلسرائيلي، كما يقول الكاتب، من »التعاون بني 
إيران والصني، اقتصاديًا وتكنولوجيًا«، األمر الذي يتيح إليران 
إجياد البديل يف ظل العقوبات االقتصادية األمريكية، كما ينبع 
الذي  األمر  الدبلوماسي،  أي  الدولي،  السياسي  التعاون  من 
يساعد إيران على اخلروج من عزلتها اليت تريدها هلا أمريكا، 
النووي  التسلح  يعارض  الصيين  املوقف  أن  تأكيد مفاده  مع 
اإليراني، كما هو املوقف الروسي. ويضيف أوريون أن »القلق 
األكب ينبع من تطور العالقات العسكرية يف احلروب البحرية، 
األمر  للسفن،  املضادة  الصواريخ  تطوير  بشأن  وخصوصًا 
الذي يهدد القوات البحرية اإلسرائيلية يف البحرين املتوسط 
واألمحر، كما يهدد سفن دول اخلليج واألسطول األمريكي يف 

املنطقة«.
من هنا، كما يستنتج الباحث، تأتي ضرورة التنسيق والتعزيز 
ومع  املتحدة  الواليات  مع  االسرتاتيجية  اإلسرائيلية  للعالقات 
دول اخلليج التابعة هلا. ويهدف هذا االستنتاج إىل خلق حالة من 
اخلطر املشرتك على »إسرائيل« وأمريكا ودول اخلليج العربية، 
وهذا يتطلرّب من الواليات املتحدة أن ترعى تعاونًا إسرائيليًا 
خليجيًا عربيًا ملواجهة »اخلطر املشرتك«. هذا التفصيل »للقلق« 
ح  اإلسرائيلي، مع التأكيد أن الصني وروسيا تعارضان أيرّ تسلرّ
ليس  احلقيقي  اإلسرائيلي  القلق  أن  يعنيان  إيراني،  نووي 
من املشروع النووي العسكري اإليراني املزعوم، ألن الصني 

ملاذا تقلق »إسرائيل« من تطور العالقات 
اإليرانية ـ الصينية - الروسية؟

أليف صباغ

عالقاتهما  يف  وروسيا، 
االسرتاتيجية بإيران، إمنا 
تسلحها  عدم  تضمنان 
إيران  وألن  نوويًا، 
لسان  على  نفسها، 
ال  إنها  تقول  رئيسها، 
تريد تطوير برنامج نووي 

عسكري.
القلق اآلخر لـ«إسرائيل«، 
التقرير،  يف  جاء  كما 
ينبع من مثلث العالقات 
الصينية  اإلسرائيلية 
تريد  أمريكا  األمريكية. 
أن تفرض على حلفائها 
خفض  وشركائها 
إىل  بالصني  العالقات 
من  كجزء  األدنى،  احلد 
االقتصادي  الصراع 
والواليات  الصني  بني 
ليس  لكن،  املتحدة. 
»إسرائيل«  مصلحة  من 
ذلك، كما أنه ليس من 
ترفض  أن  مصلحتها 
الكبى  حليفتها  مطالب 
أمريكا، فتأتي العالقات 
اإليرانية  الصينية 
لتشكل  االسرتاتيجية 

اإلرهاب إىل دوهلا.
العاملي،  الصيين  إيران وسوريا إىل املشروع  انضمت  مؤخرًا، 
»احلزام والطريق«، وهو طريق احلرير اجلديد الذي يربط الصني 
بأوروبا، وميررّ أحد فروعه يف إيران وسوريا. وخيدم مصاحل مجيع 
ا العالقات الروسية السورية فهي تارخيية  الدول املشاركة. أمرّ
وواضحة، وبلغت يف األعوام األخرية مستوًى مل تبلغه يف أي 

فرتة سابقة.
اإليراني،  الرئيس  قام  السطور،  كتابة هذه  من  يومني،  قبل 
رافقه  بالتارخيية،  ُوِصفت  ملوسكو،  بزيارة  رئيسي،  إبراهيم 
اإليرانيون.  والنفط  واخلارجية  واملالية  االقتصاد  وزراء  فيها 
وأعرب رئيسي، يف كلمته امام جملس الدوما، عن امتناع ايران 
عن إنتاج السالح النووي، بسبب تعاُرض ذلك مع دستور البالد. 
كما عبرّ عن رغبة إيران يف عقد اتفاق شراكة اسرتاتيجية مع 
روسيا ملدة عشرين عامًا، يف املقابل، أعربت القيادة الروسية 
عن رغبتها يف تعزيز العالقات بإيران يف مجيع اجملاالت. والحظ 
اجتاه  يف  الروسي  السياسي  املستوى  يف  حتوالت  املراقبون 
توطيد العالقة بالشرق على حساب العالقة بالغرب، األمر الذي 

ر بتطور كبري يف العالقات بني البلدين، وبالصني أيضًا. يبشرّ
حبرية  عسكرية  مناورات  مباَشرًة  أعقبتها  اليت  الزيارة،  هذه 
شاركت فيها القوات اإليرانية والروسية والصينية، تؤكد أن 
ز مصاحله االقتصادية  حلفًا دوليًا يضم هذه الدول الثالث، يعزرّ
مواجهة  يف  فعليًا  َل  َتَشكَّ املشرتكة،  واألمنية  والسياسية 
الغطرسة األمريكية، وأصبح جاهزًا لفرض األمن والسالم على 
ر بتطورات اقتصادية  املستويني اإلقليمي والدولي، وهو يبشرّ
وعلمية داخل كل دولة من الدول الثالث، ومن يشاركها يف 

ذلك.
حمور  ومقابله  يتقدم،  حمورًا  هناك  أن  أيضًا،  واضحًا،  بات 
يرتاجع، ليس على املستوى اإلقليمي فحسب، بل على املستوى 
ت »إسرائيل«، من جديد، عن  الدولي أيضًا. وردًا على ذلك، عبرّ
عت مع أملانيا  »قلقها« من هذه التطورات. ويف اليوم ذاته، وقرّ
صفقة لشراء غواصات نووية جديدة، باإلضافة إىل الصفقات 
بينيت،  نفتالي  االحتالل،  حكومة  رئيس  اجتمع  كما  السابقة. 
يف اليوم ذاته، بوزير األمن، بيين غانتس، ورئيس األركان، 
أفيف كوخايف، فيما ُيسمى »القرية األمنية« يف »تل أبيب«، 
ليخرج اإلعالم بتصريح وحيد لرئيس احلكومة، قال فيه للقيادة 
العسكرية: »إن املهمة األساس للجيش هي توجيه ضربة كبرية 

إىل النظام اإليراني وحلفائه يف املنطقة«. فهل جيرؤ؟
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القاعدة املشرتكة للتعاون بني »إسرائيل« وأمريكا.
بناًء عليه، يقول الكاتب إنه ال بدرّ من تعزيز التعاون الواسع 
مع الواليات املتحدة ملصلحة الطرفني. وهنا، ال بد من مالحظة 
»تل  القومي« يف  األمن  أحباث  »معهد  الباحث يف  يقرتحه  ما 
روسيا  إىل  بالطلب  املتحدة  الواليات  تقوم  أن  وهو  أبيب«، 
والصني، حُبكم عالقاتهما القوية بإيران، بتفعيل الضغوط على 
إيران من أجل تليني موقفها يف املفاوضات النووية ملصلحة 
املطالب اإلسرائيلية. إذًا، ما يقرتحه الكاتب هو تسخري املصاحل 
الدولية األمريكية والروسية والصينية خلدمة املصاحل اإلقليمية 
الصينية  االقتصادية  العالقات  يتناول  وحني  اإلسرائيلية!! 
بدول اخلليج العربية، يرى الكاتب، مرة أخرى، ضرورة تسخري 
العالقات اخلليجية العربية بالصني من أجل الضغط على إيران، 

ملصلحة »األمن القومي اإلسرائيلي«!!
حاولت »إسرائيل«، بواسطة حرب السفن يف حبر العرب، خالل 
العامني املاضَيني، أن ختلق حالة من التوتر بني الصني وإيران، 
أنها  إالرّ  الصينية،  التجارة  على خطوط  األمن  يزعزع  ذلك  ألن 
الثالث املاضية،  فشلت يف ذلك، بل نشهد، خالل السنوات 
مناورات حبرية بني الصني وإيران وروسيا يف احمليط اهلندي، 

وهو ما يزيد يف القلق اإلسرائيلي.

يف املقابل، ماذا حدث؟
يف نهاية أيلول/سبتمب 2021، أقررّت منظمة شانغهاي انضمام 

إيران عضوًا كاماًل فيها. 
يف الشهر ذاته، بناًء على التوصية اإلسرائيلية، طلبت أمريكا 
ل  إىل الصني ختفيض استريادها من النفط اإليراني حتى يشكرّ
نووية جمددًا.  مفاوضات  للدخول يف  إيران  على  ذلك ضغطًا 

ورفضت الصني طلب أمريكا.
موقع  اعرتف   ،2021 األول/أكتوبر  تشرين  من  الـ27  ويف 
»إسرائيل ديفنس« بأن »الصني هي نقطة ضعف املوساد«، 
باإلضافة إىل أن الـ CIA فشل أيضًا، يف األعوام األخرية، يف 
الصني، على الرغم من اإلصالحات الداخلية اليت أجراها من أجل 

تركيز اجلهود على الصني.
إىل ذلك، الحظ املتابعون للشأن األفغاني، باعرتاف الواليات 
املتحدة، أن أحالم أمريكا من نتائج االنسحاب، بسيطرة »طالبان« 
لـ«داعش«  جديد  ع  جممرّ إىل  أفغانستان  وحتول  احُلكم،  على 
رت، ألن اجلهود املشرتكة إليران وروسيا والصني  وأخواته، تبخرّ
أفشلت املخطط األمريكي يف جعل أفغانستان مصدرًا لتصدير 

حاولت اسرائيل بواسطة حرب السفن يف بحر العرب ان تخلق حالة من التوتر بني ايران والصني
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مل تعد األسباب اليت دعت الرئيس سعد احلريري إىل االنكفاء 
وحدها املؤّثرة. فغياب املكّون السياسي يطرح تساؤالت حول 
النيابية والرئاسية  الطائف واالستحقاقات  تأثرياته يف نظام 

املقبلة.
يتخّطى إعالن الرئيس سعد احلريري قرار االنسحاب من احلياة 
الصعيد  على  حساسة  مرحلة  ففي  اآلنية.  اللحظة  السياسية 
اللبناني العام، لن يكون قرار على هذا املستوى أمرًا ميكن 
جديدة  ملرحلة  يؤسس  إنه  بل  ال  بسهولة،  تأثرياته  ختّطي 

استنادًا اىل اعتبارات وحتّديات مستقبلية.
الطائف، قبل أن  باتفاق  الرئيس رفيق احلريري  ارتبط اسم 
يصبح رئيسًا للحكومة، وشريكًا يف النظام الذي أرساه دستور 
اجلمهورية الثانية. وبغّض النظر عن سوء تطبيق الطائف يف 
السنية  الطائفة  التسعينيات، كانت  كل مندرجاته يف مرحلة 
ركيزة أساسية يف هذا االتفاق، وقد ضاعف وجود احلريري من 
تأثرياته وحضوره يف احلياة السياسية لسنوات طويلة يف ظل 
هذا االتفاق. ومهما قيل عن اجتاهات سياسية متنوعة، فإن 
مواالة اجلزء األكرب من السّنة للحريري، للرئيس الراحل وجنله 
وللعائلة، ال لبس فيه. اليوم خيرج سعد احلريري، ولن يكون 
الذي  الطائف  نظام  من  السّنة  معه  خيرج  بل  وحيدًا،  خروجه 
خيسر، مبوقف رئيس تيار املستقبل، أحد األركان األساسيني 
هلذا النظام الذي يعاني ضغوطًا كثرية. فأحد الذين أصابهم 
كالم احلريري هو نظام الطائف الذي يتلّقى أساسًا، منذ مدة 
طويلة، سهامًا كثرية من قوى سياسية تصّوب عليه، فيما كانت 
القوى السّنية تتشّدد يف التمسك به. واخلروج السياسي ألحد 
أركان الطائف يظهر حجم الضغوط اليت سيتعّرض هلا النظام 

من اآلن وصاعدًا.
فقرار احلريري سيفتح الباب أمام اجتهادات ليس من السهل 
التعامل معها، كونها حتصل للمرة األوىل هلذه الطائفة اليت 

الـطائف نـظام  إصـابة   : الـسنيّ االنـكفاء   
كانت شريكة أساسية يف النظام، وال سيما أن ارتداداته لن 
االعتبار ثالثة  ُأخذت يف  إذا  تتوقف، ال بل ستتزايد تدرجيًا، 
مستويات مهمة لقرار احلريري. مع ضرورة التوقف بداية عند 
العمل السياسي، وهل هو  سؤالني: من يفّسر معنى تعليق 
جمرد موقف عاطفي يتعلق بغياب احلريري عن املشهد السياسي 
فحسب، أم قرار فعلي بكامل مضامينه، وهل له مفعول آني أم 
أنه مرتبط باالنتخابات وما بعدها فحسب. أي أن قرار االنسحاب 
من احلياة السياسية، حبسب أي قراءة سياسية، يفرتض أن 
يبدأ فورًا بتعليق العمل يف اجمللس النيابي احلالي أو أي نوع 
من أنواع االنكفاء، بدل أن يكون مرتوكًا ملا بعد 15 أيار، ما 
يفسح اجملال ملزيد من األحداث والتوترات السياسية واألخذ 
والرّد، ألن أي تعليق آني للعمل السياسي بكل وجوهه، يفقد 

احلالة  هذه  جتاه  وقيادته  املستقبل  نواب  سيتصّرف  وكيف 
املتوقعة؟

أما يف حال اإلبقاء على موعد االنتخابات، فإن انسحاب القوى 
السّنية بعدما تعّرض العصب السين يف الطائف هلزة قوية، 
السّنة  سيكون  األوىل  فللمرة  مستويات:  ثالثة  على  سريتّد 
غائبني عن اجمللس النيابي، مبا ميّثلون سياسيًا، وليس جملرد 
سياسية  اجتاهات  من  احلاليني  حمل  سّنية  شخصيات  حلول 
النواب  حمل  حّلت  اليت  بالشخصيات  يذّكر  وهذا  أخرى. 
املسيحيني يف انتخابات املقاطعة عام 1992. ثانيًا، يف حال 
استمرار املسار السياسي احلالي على هذا النحو، فإن الطرف 
االنتخابات.  بعد  حكومة  أول  عن  كذلك  غائبًا  السيّن سيكون 
احلكومة اليت ترأسها شخصية سنية، ستكون حكومة تتشكل 
بغياب القوى السّنية. وهي هنا لن تشبه احلكومة اليت شّكلها 
الرئيس جنيب ميقاتي بعد استقالة حكومة احلريري عام 2011، 

الختالف الظروف احمللية واإلقليمية.
واملستوى الثالث رئاسة اجلمهورية. فرغم االعتياد املزمن أن 
رئيس اجلمهورية يأتي وفق تسويات سياسية حملية وإقليمية 
الرئاسة  طبخة  يف  تشارك  احمللية  القوى  أن  إال  ودولية، 
النيابة واحلكومة،  الغياب السيّن، بعد  ولو فولكلوريًا. ولكن 
سيكون  وهنا  املقبل.  الرئيس  انتخابات  يف  مؤّثرًا  سيكون 
أكرب التحديات اليت يواجهها هذا االستحقاق، بعد سنوات من 
عّما  عدا  الرئاسة،  انتخابات  يف  بقّوة  السّنية  املعادلة  تأثري 
محلته التسوية الرئاسية من اتفاق ثالثي سيّن ــــ مسيحي ــــ 
ترتسم  السيناريوات  بدأت  اآلن  منذ  أنه  شيعي. وهذا يعين 
اجلمهورية  رئيس  ومن سيخلف  األوىل،  الرئاسة  حول مصري 
انعكاس االنكفاء  وهوّيته السياسية. هذا كله يف حال بقاء 
يف حالته السلمية ومل يتطّور الوضع اللبناني عمومًا اىل حاالت 

جديدة من الفوضى اليت لن تسمح بإمرار أّي استحقاق.

هيام القصيفي
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ميثاقيتها،  النيابية  اجللسات 
فعل  ردة  سيالقي  ما  وهذا 
قبل  بري  نبيه  الرئيس  لدى 
تصور  ميكن  فهل  اهلل.  حزب 
كامل  حبضور  نيابية  جلسة 
ملناقشة  املستقبل  لنواب 

االنتخابية  العملية  يقاطعون  هم  فيما  مثاًل،  االنتخاب  قانون 
سياسيًا  انسحابًا  يتحول  أن  ميكن  هل  واستطرادًا،  برمتها؟ 
التخّلي  احلالي، مبا يعين  الوزراء  شاماًل، مبا يف ذلك جملس 
عن املشاركة السياسية يف املوافقة أو االعرتاض، كمرجعيات 

سّنية، على تعيينات وقرارات سياسية؟
كيف  االنتخابات،  حصول  عدم  حال  يف  الثاني:  والسؤال 
ستكون صورة اجمللس النيابي احلالي، وماذا سيكون مصريه 
بني من سيطالب بالتمديد له أو بني الفراغ الذي قد يصيبه، 
يف حال انتهاء واليته، من دون اتفاق بني القوى السياسية، 

 يف حال عدم حصول 
االنتخابات كيف 
سيتصرّف نواب 
املستقبل وقيادته؟
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اإلعالم اإلسرائيلي أكد زيارة اسحاق هرتسوغ إىل تركيا وقال 
صل به مرتني قبل اآلن،  إن األخري، الذي سبق إلردوغان أن اتَّ

تلّقى دعوة رمسية من أنقرة وسيلّبيها قريبًا.

اعرتف الرئيس الرتكي إردوغان، الثالثاء املاضي، بتواصله 
مع رئيس االحتالل اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ، متوقعًا له أن 

يزور تركيا قريبًا.

اإلعالم »اإلسرائيلي« أكد هذه املعلومة، وقال إن هرتسوغ، 
تلّقى  اآلن،  قبل  مرتني  به  صل  اتَّ أن  إلردوغان  سبق  الذي 

دعوة رمسية من إردوغان وسيلّبيها قريبًا.

رئيس  إىل  هاتفيًا  أيضًا  أن حتدث  له  الذي سبق  إردوغان، 
وزراء االحتالل نفتالي بينيت، أشار إىل استمرار االتصاالت 
به، يف الوقت الذي حتدثت املعلومات عن حديث مطّول بني 
وزير اخلارجية مولود جاويش أوغلو ونظريه اإلسرائيلي البيد 
)اخلميس( من أجل التحضري لزيارة هرتسوغ لرتكيا قريبًا جدًا، 
على أن يرّد إردوغان على هذه الزيارة فورًا )مقالي يف الـ27 
من كانون األول/ديسمرب، بعنوان: إردوغان 2022.. البقاء يف 

سوريا وليبيا واملصاحلة مع »إسرائيل«(. 

وقبل أن نفّسر هذا التطور املفاجئ يف املوقف الرتكي جتاه 
»العدو اللدود إسرائيل«، ال بد من العودة قلياًل إىل صفحات 
التاريخ، بعد قيام الكيان العربي الصهيوني يف أرض فلسطني 

العربية املسلمة.

تركيا هي الدولة اإلسالمية األوىل اليت اعرتفت بهذا الكيان، 
يف آذار/مارس 1949، بعد عشرة أشهر من »قيامه«.

وتركيا هي الدولة اإلسالمية األوىل اليت زارها بن غوريون يف 
آب/أغسطس 1958، أي بعد ثورة 14 متوز/يوليو يف العراق، 
وقيام اجلمهورية العربية املتحدة بني مصر وسوريا، والتقى 

رئيَس وزرائها عدنان مندريس سرًا.

وتركيا هي الدولة اإلسالمية، اليت مسحت لواشنطن باستخدام 
العدوان  خالل  ثم   ،1958 عام  واألردن  لبنان  ضد  قواعدها 

الثالثي على مصر عام 1956.

وتركيا هي الدولة اإلسالمية األوىل اليت وّقعت عام 1996، 
يف عهد حكومة اإلسالمي أربكان، اتفاقيًة للتعاون العسكري 
مع »إسرائيل«، قامت مبوجبها »تل أبيب« بتحديث الطائرات 

والدبابات الرتكية. 

الوحيدة، اليت مسحت لطائرات  الدولة اإلسالمية  وتركيا هي 
االحتالل اإلسرائيلي بالتحليق يف أجوائها عندما قصفت موقعًا 
يف  السورية،  الزور  دير  مدينة  قرب  نووية  حمطة  إنه  قيل 

أيلول/سبتمرب 2007.

حصل  اليت  والوحيدة،  األوىل  اإلسالمية  الدولة  هي  وتركيا 
رئيس وزرائها )إردوغان( على أومسة »الشجاعة السياسية« 

من منظمات اللوبي اليهودي يف عامي 2004 و2005.

وتركيا هي الدولة اإلسالمية األوىل، اليت زار رئيس وزرائها 
شارون،  على  ضيفًا  ليحّل  احملتلة،  القدس  )إردوغان( 
األبدية  العاصمة  يف  بك  وسهاًل  »أهاًل  قائاًل  به  ب  رحَّ الذي 

إلسرائيل«.

رئيس  حتّدث  اليت  األوىل،  اإلسالمية  الدولة  هي  وتركيا 
االحتالل اإلسرائيلي )برييز( يف برملانها يف تشرين الثاني/

نوفمرب 2007.

عالقاتها  ر  تتضرَّ مل  اليت  اإلسالمية،  الدولة  هي  وتركيا 
على  أبدًا،  بـ«إسرائيل«  والسياحية  والتجارية  االقتصادية 

الرغم من امَلّد واجَلْزر يف العالقات السياسية بها. 

أيار/مايو  يف  مسحت  اليت  اإلسالمية،  الدولة  هي  وتركيا 

إردوغان وهرتسوغ..
الـعالقة بـ »إسـرائيل« غـرام قـاتل!

حسني محلي

أوكرانيا،  رئيس  زيلينسكي  واليهودي  اإلسالمية،  أذربيجان 
أحد  إىل  قريبًا  ال حتتاج  قد  »إسرائيل«،  وبني  بينها  توّسطا 
للوساطة  مساعيها  ذلك  ويفّسر  أبيب«.  بـ«تل  عالقاتها  يف 
)إردوغان سيزور  بوتني  والرئيس  زيلينسكي  اليهودي  بني 
عالقاته  على  أيضًا  هو  الذي حيرص  قريبًا(،  وكييف  موسكو 
بـ«إسرائيل«. ومن دون أن يتذّكر أحد، ويف املقدمة الروس، 
أن إردوغان رفض »ضم شبه جزيرة القرم لروسيا«، وأعلن 
دعمه األقلية الرتكية املسلمة يف القرم، وأّيد انضمام أوكرانيا 
ة لكييف على  إىل احللف األطلسي بعد أن باع طائراته املسريَّ

الرغم من استنكار موسكو ذلك.

يف الوقت، الذي مل وال تهمل أنقرة عالقاتها باحلليفة التقليدية 
واشنطن، اليت يسعى إردوغان لكسب وّد اللوبيات اليهودية 
فيها بعد أن التقى عددًا من احلاخامات اليهود يف إسطنبول 
بقيادات  وطيدة  عالقات  وتربطه  املاضي،  العام  نهاية  يف 

اللوبيات املذكورة.

واشنطن  عالقات  على  خيّيم  الذي  اهلدوء  ذلك  كل  يفّسر 
بأنقرة، بعد أن أغلق الطرفان ملف صواريخ »أس-400« ودخال 
مل  بينما  »أف-35«،  طائرات  موضوع  بشأن  جديد  حوار  يف 
تعد أنقرة تهاجم واشنطن بسبب دعمها امليليشيات الكردية 
على مشروع  اعرتاضها  واشنطن  أعلنت  كما  الفرات.  شرقّي 
نقل الغاز »اإلسرائيلي« والقربصي بواسطة أنابيب متتّد من 
جنوبّي قربص إىل جزيرة كريت، ومنها إىل اليونان، ثم إيطاليا 
على  »إسرائيل«  شّك،  دون  من  ذلك،  وسيشّجع  فأوروبا. 
احلديث بشأن هذا املوضوع مع تركيا اليت تسعى التفاق معنّي 
حل  أجل  من  األوروبي  االحتاد  عواصم  وبعض  واشنطن  مع 
القضية القربصية بعد التوقيع على اتفاقية ترسيم احلدود مع 
»إسرائيل« كتلك اليت وقعت عليها مع حكومة الوفاق الليبية 

يف تشرين الثاني/نوفمرب 2019.

وسيدعم ذلك، من دون شّك، اسرتاتيجيات »إسرائيل«، اليت 
ترى يف قربص بوابتها الوحيدة للنجاة من أّي اجتياح عربي/

إسالمي لفلسطني، ولو بعد مئات السنني.

سليمان  السلطان  بعهد  بدءًا  اليهود،  اهتمام  ذلك  ويفّسر 
فدفعهم  باجلزيرة،  املتعددة،  التاريخ  مراحل  وعرب  القانوني، 
ذلك، خالل السنوات األخرية، إىل إقامة حتالفات مع القبارصة 
اليونانيني وأثينا، من دون إهمال مشاريعهم املهمة يف الشطر 
الشمالي الرتكي، على الرغم من »عالقات تل أبيب السيئة« 

بأنقرة، كما كان يقال!

باالنضمام  لـ«إسرائيل«   2010
والتعاون  التنمية  منظمة  إىل 
االقتصادي )OECD( ألنها مل 
تستخدم حق الفيتو ضد ذلك، 
احلق يف  كما مل تستخدم هذا 
انضمام  ضد   2016 أيار/مايو 
»إسرائيل« إىل احللف األطلسي 

كمراقب.

اإلسالمية،  الدولة  هي  وتركيا 
الدعاوى  كل  أسقطت  اليت 
الرتكية  احملاكم  يف  املقامة 
والدولية ضد »إسرائيل«، اليت 
قتلت 10 من األتراك يف أيار/

على  كانوا  عندما   ،2010 مايو 
اإلنسانية  اإلغاثة  سفينة  منت 
»مرمرة«، فترّبعت »تل أبيب« 
لذويهم بعشرين مليون دوالر.

اإلسالمية،  الدولة  هي  وتركيا 
األساس  الدور  أّدت  اليت 
بإغالق  مشعل  خالد  إقناع  يف 
ماتها يف  مكاتب »محاس« وخميَّ
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سوريا، أو إجباره على ذلك، فخرج منها ليتآمر على دمشق، 
عرب شعارات دينية طائفية مل ختدم سوى »إسرائيل«. وهو ما 
فعلته كل الفصائل اليت قاتلت الدولة السورية، وما زالت، 
وهي اليت بايعت الرئيس إردوغان زعيمًا إسالميًا يتغّنى بأجماد 

اخلالفة والسلطنة العثمانيتني.

وتركيا، باسم اإلسالم واملسلمني، هي الدولة اإلسالمية، اليت 
وأهمها  مناسبة،  من  أكثر  يف  دتها  وتوعَّ »إسرائيل«  هّددت 
إعالن ترامب القدس احملتلة عاصمة ليهود العامل، حبيث دعا 
الزعماء  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  رئيس  بصفته  إردوغان، 
املسلمني إىل قمتني عاجلتني مل حيضرهما إاّل عدد قليل من 
أمريكا  ضد  وحامسة  عملية  قرارات  بأّي  خترجا  ومل  الزعماء، 
إردوغان حليفًا اسرتاتيجيًا لرتامب على  و«إسرائيل«، وبقي 

الرغم من معاملته السيئة له شخصيًا.

إردوغان  زعيمها  هّدد  اليت  اإلسالمية،  الدولة  هي  وتركيا 
د، يف أكثر من مناسبة، »إسرائيل« وزعماءها، كما هي  وتوعَّ
احلال مع برييز يف دافوس أو نتنياهو، لكن من دون أن يتخذ 
أي موقف عملي ضدهم يف أي موضوع، فلسطيين أو تركي 

أو إسالمي.

دت وتوّعدت  وتركيا هي الدولة اإلسالمية غري العربية اليت هدَّ
ر يف  اإلمارات وكلَّ من طًبع مع »إسرائيل«، إاّل أنها مل تتأخَّ
التطبيع والتعاون والتحالف مع هذه »الدولة« العربية بعد أن 
اتصل إردوغان برئيسها ليقول له »إن التنسيق والتعاون مع 
إسرائيل ضروريان ومهّمان من أجل أمن املنطقة واستقرارها«، 
ومن دون أن يكون واضحًا ضد من سيكون التنسيق والتعاون 

هذان، والحقًا التحالف! 

وتركيا هي الدولة اإلسالمية، اليت مل تكتِف بذلك، فنسيت، 
بل تناست كل ما قالته بشأن دول التطبيع، فاستعجلت يف 
املصاحلة مع اإلمارات والبحرين واملغرب والسودان، وقريبًا 

مع السعودية.

وتركيا هي الدولة اإلسالمية غري العربية، اليت ستكون الدولة 
هرتسوغ،  اإلسرائيلي  االحتالل  رئيس  اليت سيزورها  األوىل 
هاتني  على  إردوغان  لريد  بينيت،  الوزراء  رئيس  وبعده 
االتفاق  مصري  وأهمها  املنطقة،  تطورات  حبسب  الزيارتني، 

النووي اإليراني. 

رئيس  علييف  إهلام  إن  قيل  اليت  تركيا،  اإلسالمية  والدولة 

االعالم االسرائيلي يؤكد ان هرتسوغ تلقى دعوة مت اردوغان وسيلبيها قريبا
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إعــالن
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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قاَلت
ه توّقفي عن حبِّ

هَو ال ُيدرك اإلحساس
بال قلب

إرحلي قبل املوت

ُقلت
إسعاُده ُيثري عشقي

ُيدغدغ غروري وإعصاري
ِبِه أنا طفلة وأنثى

تفاصيُله ميداٌن صامت
وأنا فرٌس أسافُر فيه بال َكلل

كنوٌز دفينة أسُرقها إىل فؤادي
ُتنعُش ُتزلزل الوريد

حلظاتي موسيقى عسلّية َهوجاء

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

ُتغّرد  مقلتيه  أتلّصُص  وأنا 
َترقص مجوحًا

ه كثريًا وأعمق أذوُب يف حبِّ
أغرُق وال أمتّنى جندة

قاَلت
كيَف يا حّواء

أال تبالني دلَع عطاِئه
أن تكوني امللكة

ُقلت
ُأصميت يا ُسوم الغرية

مِلٌك هنيئًا لِك َتبغنَي تكتفني
أّما أنا

يف فلِكه يف ُدنياه

 .. عارية   .. أجبديِته  حروُف 
فريدة

وال أنذر أكثر  !!
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ثـقافة

 انطلقت السبت  يف 15 اجلاري يف فرنسا وعدد من الدول 
املئوية  الذكرى  مناسبة  يف  وأنشطة  احتفاالت  جمموعة 
الرابعة لوالدة موليري، أشهر الكّتاب املسرحيني يف فرنسا 

وأكثرهم شعبية.
شهادة  حتمله  الذي  يناير   15 تاريخ  السبت  ويصادف 
العائدة  بوكالن(  باتيست  جان  )املولود  موليري  معمودية 
إىل سنة 1622، ولذلك ُيعتقد أنه وِلد قبل يوم أو اثنني.

فرنسا،  إىل  بالنسبة  ملوليري  الكبرية  الرمزية  إىل  ونظرًا 
منذ سنوات لضم جثمانه  أوسرت  فرانسيس  املمثل  يعمل 

إىل البانتيون، »مقربة العظماء« الفرنسية.
ميزت  اليت  األماكن  أهم  يف  خصوصًا  االحتفاالت  وتقام 
مسرية موليري كقائد فرقة مسرحية وكاتب مسرحي، ويقام 
أبرزها يف »داره« ، أي مقر فرقة الـ »كوميدي فرانسيز« 
الفرنسية يف باريس اليت تأسست بعد سبع سنوات على 

وفاته وشكلت استمرارًا لفرقته.
فرانسيز« سوى مسرحيات  ال«كوميدي  فرقة  تقّدم  ولن 

ملوليري حتى يوليو.
بإعجاب  حيظى  من  أكثر  إحدى   ، بالن  دومينيك  وقالت 
فرانس  لوكالة  حديث  ، يف  الفرقة  ممثلي  بني  اجلمهور 

برس »لدي مع موليري عالقة رفقة«.

بالقرب  الواقع  الـ«كوميدي فرانسيز«  وأضافت أن مبنى 
من قصر »باليه رويال« ومتحف اللوفر، موجود يف قلب 
»نشأ ومات فيها، وبالتالي هو موجود يف  اليت  املنطقة 

كل مكان يف اهلواء«.
أما املمثل دوني بوداليديس فقال إن »موليري ينام يف 
الكتب إىل أن نؤدي مسرحياته، وعندها حيصل شيء حيوي 

جدًا«.
ويف فرساي ، حيث كان موليري حيظى حبماية امللك لويس 
سيعاد  أعماله،  أبرز  من  بعضًا  ابتكر  وأمامه  عشر  الرابع 

عرض بعضها يف صيغتها األصلية.

ويف املدينة اليت تنظم »شهر موليري« كل صيف، سيقام 
وُينَظم  مايو  فيالن يف  كزافيه  الفنان  تصميم  من  متثال 

اعتبارًا من السبت معرض عن الكاتب.
ويف برنامج االحتفال تدشني متثال آخر السبت ملوليري يف 
بيزيناس )جنوب شرق فرنسا(، حيث أقام مرات عدة يف 

بداية حياته املهنية.
)وسط  مولني  املسرحية يف  لألزياء  الوطين  املركز  ويف 
فرنسا( ، يقام يف نهاية مايو معرض »موليري يف األزياء« 
يستمر حتى بداية نوفمرب. ومن املقرر إقامة معارض أخرى 
يف سبتمرب يف الـ«كوميدي فرانسيز« ودار أوبرا باريس 

)»موليري يف املوسيقى«(.
إحداها  أخرى،  ودول  فرنسا  يف  عنه  مؤمترات  وتنظم 
ييل  جامعة  وأخرى يف  باريس،  السوربون يف  جامعة  يف 
تورينو  مدينيت  يف  أخرى  ندوات  إىل  إضافة  األمريكية، 
للذكرى  املخصص  للموقع  وفقًا  اإليطاليتني،  وفلورنسا 

.org.moliere2022
وتقام أنشطة متفرقة وعروض ملسرحيات موليري يف بلجيكا 

وسويسرا وحتى يف مدينة كانساس سييت األمريكية.
أما يف ما يتعلق باملنشور، فصدر اجلمعة »أطلس موليري« 
الذي يضم 150 خريطة وإنفوغرافيك عن حياة موليري وعمله 

وزمنه.
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شعبية وأكثرهم  فيها  املسرحيني  الكتّاب  أشهر 

حتتفي  أخرى  ودول  فرنسا 
موليري لوالدة  الرابعة  باملئوية 

ال يزال اسم موليري يقرتن منذ حنو 400 سنة بالـ »كوميدي 
تسمية  أن  درجة  إىل  مبثابة شفيعها،  بات  حتى  فرانسيز« 
ألقدم  الشهري  الباريسي  املبنى  على  ُتطلق  موليري«  »دار 
الشاعر  أن  ولو  العامل،  ناشطة يف  تزال  ال  مسرحية  فرقة 

والكاتب املسرحي الفرنسي مل يطأه يومًا.
داخل هذا الصرح املرموق، مثة قطعة أثاث حتظى بالتبجيل 
خزانة  داخل  معروضة  بذراعني  خشبية  كرسي  يف  تتمثل 
بوكالن  باتيست  جان  نازَع  املقعد  هذا  فعلى  زجاجية... 
)وهو اسم موليري األصلي( خالل عرض ملسرحيته الشهرية 

»املريض الوهمي«، قبل أن ُيسلم الروح الحقًا يف منزله.
وتشرح أمينة احملفوظات يف الـ »كوميدي فرانسيز« أغات 
ساجنوان لوكالة فرانس برس أن هذه الكرسي »هي نوعًا ما 

الشيء الوحيد الذي بقي« للمؤسسة من مسرحه.
وتضيف أن للمقعد الذي بقي املمثلون يستخدمونه حتى عام 
1879 »حضورًا قويًا إىل حّد أنه يكاد يوحي أن موليري ال يزال 

جالسًا فيه«.
وتتوزع يف كل أرجاء املبنى متاثيل نصفية للكاتب املسرحي، 
بالتوفيق  تأتيهم  أن  أماًل يف  ملسها  على  املمثلون  حيرص 
غرار  أو ألعضاء من فرقته على  له  الطالع، وصور  وُحسن 
أبرزها  من  عدة  شخصيات  جّسدت  اليت  بوفال  مدموازيل 

زربينيت يف مسرحية »مقالب سكابان«.
سبع  بعد  أي   ،1680 عام  فرانسيز«  »كوميدي  الـ  ُولدت 
سنوات من وفاة الكاتب املسرحي، عندما قرر امللك لويس 

الرابع عشر الذي كان يوفر احلماية له، دمج فرقته بأخرى.
تستقر  أن  قبل  مسرحية  أربع صاالت  بني  الفرقة  وتنقلت 
عروضها اعتبارًا من عام 1799 يف قاعة ريشيليو بالقرب من 
قصر »باليه رويال«، أي على مقربة من املنزل الذي تويف 

فيه موليري.
وورد ذكر وفاة موليري يف أهّم وثيقة متلكها الـ«كوميدي 
فرانسيز« ُتعرف بـ«سجّل الغرانج«، وهو جمموعة دفاتر حتمل 
اسم مساعد موليري الغرانج )صاحب دور دوم جوان(، وفيها 

كان يوّثق أنشطة فرقة الكاتب.
وبقطع  السجّل  بهذا  )ومتحفها(  مكتبتها  الدار يف  وحتتفظ 

تذكارية أخرى، بينها قّبعة وساعة ُحفر عليها اسم موليري.
أرشيف  أن  إىل  ساجنوان  أغات  احملفوظات  أمينة  وتشري 
تقّدم  أن  دون  من  متّر  مل  سنة  »أي  أن  يبنّي  املؤسسة 

الـ«كوميدي فرانسيز« عروضًا إلحدى مسرحيات موليري«.
وتنتهج الـ«كوميدي فرانسيز« مبدأ مقدسًا أرساه »شفيعها«، 
مما  خمتلفًا،  عرضًا  ليلة  كل  تقّدم  حبيث  التناوب،  وهو 
على  املساء،  إىل  الصباح  من  العمل  فرق  نشاط  يستلزم 

اختالف االختصاصات، بطريقة املداورة.
»املسرح  أنها  روف  إريك  املمثل  العام  مديرها  ويؤكد 
األول يف فرنسا«، يف ما عدا دور األوبرا، »من حيث حجم 
»400 موظف يف 70 اختصاصًا مهنيًا،  إذ تضم  النشاط«، 

و60 ممثاًل«.
سارسيل  يف  والبناؤون  الديكور  اختصاصيو  يعمل  وفيما 
بضواحي باريسي، يتخذ مصممو األزياء واملنّجدون والعاملون 
يف جمال اإلضاءة والصوت وخمتلف اجلوانب الفنية وسواهم 
ريشليو.  قاعة  يضم  الذي  الطبقات  املتعدد  املبنى  يف 
ويشغل قسم األزياء وحدة أجزاء عدة من املقّر، ويضم حنو 

50 ألف قطعة.
وتقول مديرة خدمات املالبس سيلفي لومبار »نصنع ما بني 

50 و70 زيًا لكل عمل مسرحي«.
وُيربز كبري مصممي األزياء ليونيل إرمويه اجلانب »النفسي« 
ألوىل عمليات قياس املالبس، إذ ُيري بعض املمثلني خالهلا 
باحلركات  مرفقة  أي  ممسرحة،  بطريقة  نصوصهم  تسميع 

املالئمة.
يعود الفضل يف استمرارية دار الـ«كوميدي فرانسيز« هذا 
أبرز  املمثلني هم  إن  إذ  العمل،  الطويل إىل طريقة  الزمن 

صانعي القرار.
ويشرح روف الذي يشغل منصبه منذ عام 2014 أن »الفرقة 

أشبه بتعاونية ذاتية اإلدارة، ومل يتغري ذلك منذ موليري«.
مسؤولو  يوظفهم  الفرقة،  إىل  جدد  ممثلون  ينضم  عندما 

اإلدارة بصيغة موقتة، ملدة سنة قابلة للتجديد.
ثم ميكن أن ختتارهم جلنة مكونة من سبعة ممثلني لتثبيتهم 
بصفة أعضاء دائمني. وهلذه اللجنة أيضًا القرار يف ما يتعلق 

بزيادات الرواتب.
بالن  دومينيك  الكبرية  املمثلة  أصبحت   ،2021 يناير  ويف 

العضو الدائم الرقم 538 منذ رفقاء موليري اأُلَول.
ومثة مقولة داخلية مفادها أن »املسؤول يوظف، واملمثلون 

فرانسيز«... الـ«كوميدي  يف   
قرون أربعة  منذ  زاوية  كل  يف  حي  موليري 

االستغناء  يقرر  من  أيضًا  هم  األعضاء  أن  إذ  يصرفون«، 
عن بعض املمثلني، ما يتسبب أحيانًا يف إثارة اعرتاضات 

ومشاكل.
ويالحظ إريك روف أن »مثة من يرى يف ذلك عنفًا، يف حني 
أنه محاية«، مشريًا إىل أن املسرية الفنية ملمثلني كثر طويلة 

جدًا يف فرنسا.
أنه سيدافع دائمًا  إقراره بأن هذا األمر مؤمل، يؤكد  ورغم 
عن هذا املبدأ »ألن طول عمر هذه الدار يعود إىل ذلك، وإال 

لكانت توقفت عام 1700«.

املعروف بشخصياته  أليكوس فاسيانوس  اليوناني  الرسام  تويف 
األحد عن 86 عاما  املستوحاة من األساطري والفلكلور يف بالده، 

على ما أفادت ابنته وكالة فرانس برس.
بقي  الذي  فاسيانوس  أليكوس  أن  فاسيانو  فيكتوريا  وأوضحت 
باباغو  يف  منزله  يف  املاضية  األشهر  مدى  على  الفراش  طريح 

بضاحية أثينا، تويف »أثناء نومه« بعد صراع طويل مع املرض.
وتوزعت حياة الرسام املتعدد املواهب بني اليونان وفرنسا، حيث 
اجلميلة جبانب  للفنون  الوطنية  الكلية  احلجرية يف  الطباعة  درس 
أمساء كبرية يف األدب والرسم، من أمثال لويس أراغون ورينيه 
ماتيس وبابلو بيكاسو الذي كان معجبا به كثريا، حتى أن البعض 

كان يلقبه بـ«بيكاسو اليوناني«.
وعلقت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني على نبأ الوفاة قائلة 
واألشكال  لوحاته  متأل  اليت  واأللوان  فاسيانوس  أعمال  »كل  إن 
املتعددة األبعاد اليت تهيمن على رمساته، تعبق برائحة اليونان«، 
رمسوا  الذين  املعاصرين  )الفنانني(  أبرز  »من  بأنه  إياه  واصفة 

احلضارة اهليلينية«.
 25 يف  والثمانني  السادس  عامه  فاسيانوس  أليكوس  بلغ  وقد 
إثر   2019 ذلك يف  قبل  الرسم  عن  توقف  لكنه  الفائت،  أكتوبر 
يف  لقاء  خالل  عائلته  أفادت  ما  على  انتكاسي،  مبرض  إصابته 

اخلريف الفائت.
وكانت ابنته اليت ترتأس مجعية »فاسيانوس إستيتس«،وزوجته 
ماريزا فاسيانو أعلنتا لوكالة فرانس برس عن افتتاح متحف حيمل 
امسه يف خريف 2022 داخل مبنى قديم يف وسط أثينا أعاد تصميمه 

بالكامل مع صديقه املهندس املعماري كريياكوس كروكوس.
ووجه رئيس الوزراء اليوناني كريياكوس ميتسوتاكيس حتية مساء 
بني  دائما  »توازنا  يظهر  كان  الذي  والشاعر  الرسام  إىل  األحد 

الواقعية والتجريد«.
إىل  الفتا  مثينا«،  إرثا  لنا  »ترك  فاسيانوس  أليكوس  إن  وقال 
أن الفنان املتعدد املواهب دعا أخريا إىل مواجهة اجلائحة احلالية 
بروح من »التضامن واحملبة والرتبية«، ألن »أكثرية أعماله تكّرم 

اإلنسان«.
وُيعرف فاسيانوس الذي درس بداية يف الكلية الوطنية للفنون 
اجلميلة يف أثينا قبل انتقاله إىل باريس، بلوحاته وأعماله بأسلوب 
الطباعة احلجرية )ليثوغرافيا( املعروضة يف العامل أمجع، حيث ميكن 
رؤية الدّراج الذي كان يصادفه الفنان حني كان طفال لدى التوجه 
إىل الشاطئ، والشعر الذي يطرّيه الريح حبسب التوصيف الوارد 
يف قراءاته من األساطري اإلغريقية، وأمساك جزيرته املفضلة كيا، 
الدائرية كما يف ملحمة األوديسة، والطيور اليت تبسط  واألمواج 

جناحيها... كل هذا وأكثر استحال مبثابة عالمة خاصة بأعماله.
ورغم تشبيه أعماله بأسلوب ماتيس او بيكاسو، نفى فاسيانوس 
باستمرار أن يكون قد استلهم أعماله من فنان أكثر من آخر، وكان 

يفضل القول إنه يستوحي من »77« ملهما، وفق زوجته.
ظالل  دون  من  يرسم  ضغوط،  ألي  الرافض  فاسيانوس  وكان 
أو رسوم متهيدية، شخصياته املستقاة من امليثولوجيا اإلغريقية 

والفن البيزنطي أو الفطري.
ميونيخ  إىل  باريس  من  املعمورة،  أرجاء  فاسيانوس  أعمال  جابت 
مرورا بساو باولو. وميكن رؤيتها خصوصا يف متحف الفن املعاصر 
يف باريس ومؤسسة ماخت يف جنوب فرنسا ومكتبة البيناكوتيك 

يف أثينا.
وقد كّرمته فرنسا، وطنه الثاني، برتبة ضابط يف جوقة الشرف 
ووسام الفنون واآلداب الفرنسي، وتسلم هذا التكريم يف أثينا 

سنة 2020.
غري أن »االنتماء لليونان كان دائما مصدر إهلام له، من امليثولوجيا 

إىل اليونان املعاصرة«، على تعبري زوجته.
وقالت الزوجة »لطاملا كان يعتقد أن الفنان يب أن يبدع باالستناد 
إىل ما يعرفه«. وهو كان يقول إن »ما أعرفه هي اليونان بزرقة 
مسائها، لذا كنت أرسم باألزرق. كنت أعرف اجلزر اليونانية والبحر 

واملوج«.

الرسام  اليوناني«  »بيكاسو  وفاة 
عاما  86 عن  فاسيانوس  أليكوس 
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

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



Page 20صفحة 20     

كـتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى - نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا سمر محفوض  - سورية

حـني تـمضي
حني متضي

أدخر مشعة يف الطريق اليك
لفضة  اقرتحت  قد  وكنَت 

املاء، 
انسياب اجملرى

وفلسفة مجال خريف 
يسبح حبمده املطر

ويلملم شيخوخة احلكمة
وانت متضي

من  حصتك  حتمل  اهلل  اىل 
الصرب 

وتبغك املستحب
لتشكل بياناتك

على شجر الضوء 
هناك

الشعر حمموما 
هنا..

كما قصيدة تنضج باالبعد 
من اجلنون 

احملتمل
وانت

توقد الدوي يف رابعة 
النقصان اللذيذ

وانا 
 يف انهماك عميق

 امسد امساءك بالغفران
واعيش موتي الثر. 

جايي من بعد حرب الطويلة   
إحكي عن حرب صارت دخيلة   

القتل واخلوف ضهر الشعب حرَدب   
أحلى ناس وأسامي أصيلي  

وإذا صوتي متل عصفور غّرد 
بصلى للرب ما بغرّي متيلي 

وإذا صّليت للشعب املشرد 
أعمل خري تا رّيح ضمريي  

تا شعب يعيش ما بعمرو مترد   
ما  الزم حنرمو العيشة اجلميلي
ونسأل خاطرو من حرب سبب

القهر والفقر وجروح الغزيري 
ما يف خملص تا احلرب جّنب   

الفشل والذل وأمراضو اخلطريي   
وما حدا بيبقى قاعد مسرسب 

وينسى جروح ويالتو العسريي 
وكل ضعيف ما عاد يتعّذب

وينسى الظلم وأوجاعو الكبريي 
أبقى جبانبو ساند وَمسَند

وقدم الو فرشة وحصريي 
واذا إبليس بيوت الناس جّرب

شو ذنب الناس ومجوع الغفريي
اخليانة بقوهلا يف شعر صّوب

املّلوا جيابهم كانت حقريي
مني السبب تا الوطن خّرب 

وصاروا شعوبنا يف كل ديري 
وصار الزعيم عا احلفة حمرَدب 
سنني العمر معدودة وقصريي
ربنا  االشرار عن األبرار عّرب 

وعا أسم الرب باني مصريي   
ربنا بعض أسامي الناس شّطب  

إلنو نفوسهم كانت ذليلي 
شو نفع املال تا الشعب سّرب 

من أرضنا اجلنة اجلميلي 
وإذا الشعر كان بينظمو مرّتب   

أحكي احلقيقة ما طّول السريي
البنك كل فلوس الناس ضبضب   

حتى ما بقي باليد حيلي 
وإذا أحرتق بيت جارك ورّمد  

أنتبه عا بيتك ميكن يصري متلو 
ال بيت وال فلوس وال مخريي   

يقول الكتاب لنا مساء جديدة وأرض جديدة ، 
وبتعاليمه  بالرب  آمن  إنسان  لكل  اهلل  أعده  ما  هذا 
وعمله الفدائي ليفدي البشرية بأسرها، ليعطيه أرضًا 
جديدة ويرفعه اىل السماء اجلديدة اىل رحابه له كل 

الشكر واحلمد. 

من الصعب جدًا  أن حنيا ونعيش كما جيب عل هذه 
األرض، يف ظل هذه الظروف املعقدة واملخيفة من 
عّدة عوامل وأخطار تهدد كيان األرض والبشر والشجر 

واحلياة فيها ..
والثروة  البيئة  على  تؤثر  األنهر  يف  جديدة  أمراض 

احليوانية.. 
بكترييا جديدة تتلف املزروعات واألشجار..  

تغريات خميفة يف الفصول األربعة.. 
أمراض وأوبئة جديدة يف بعض البلدان ال يوجد هلا 

دواء..
تلوث البحور الذي يؤثر على احلياة ككل..
أمراض جتتاح املزروعات من قلة األمطار..

وجود أكرب فجوات يف األوزون الغاز الذي يعكس أشعة 
الشمس والذي حيمي األرض من زيادة احلرارة والبحر 
والطوفانات  األمطار  غزارة  ومن  السريع  التبخر  من 
وحيفظ املزروعات من اليباس وخيفف حرارة الشمس 

.U.V,R َاي األشعة البنفسجية ويعكس
من  مضى  وقت  اي  من  أكثر  مهددة  األرض  علميًا 
ومن  اخلارجي،  الفضاء  من  النجوم  وانزالق  الزالزل 
الغازات  من  عديدة  أنواع  ومن  احلراري  االحتباس 
احملروقات  عن  الناجتة  السّامة  الكماوية  واملواد 
وهناك  وغريها..  والطريان  والسيارات  واملصانع  
أخبار موثقة تقول عن إرتفاع حرارة األرض والزيادة 
يف ذوبان الثلوج يف احمليط املتجمد الشمالي، هذا 
تأكل  اليت  البحور  مياه  زيادة  احملدق يف  اخلطر  هو 
يف  مناخية  وتغريات  زمنية،   مدة  كل  اليابسة  من 
كل أحناء العامل، مما يؤثر على املزروعات واملواشي 
احلرارة يف بعض  وتّدني  والعواصف،  األمطار  وقلة 
األماكن االستوائية وارتفاع احلرارة يف بعض األماكن 
التغريات املناخية تؤثر على حياة  الباردة، كل هذه 
ختلق  ان  املمكن  ومن  املخلوقات،  وباقي  االنسان 
جماعات وحرمانا وقلة أعمال يف بعض البلدان اليت 

تتأثر من هذه الكوارث الطبيعية. 
إن مجيع هذه الضربات تنعكس عل كل خملوق على 
حاضرين  نكون  بأن  علينا  جيب  لذا  األرض،  هذه 
اي شيء  يعلم  أحد  ، ألنه ال  الساعة  تأتي  ان  قبل 
عن نهاية العامل ويف تلك الساعة وذلك اليوم، اال 
السماوات.. صّلوا لكي ال تقعوا يف  الذي يف  أبي 
هذه التجارب الشريرة، ألن الرب مل حيدد لنا اليوم 
هناك  عالمات الن  أعطانا  ولكنه  واألوقات  والساعة 
تكون عالمات قبل نهاية هذا العامل، وهذه هى احدى 
العالمات على ما أعتقد، ابتدأت يف أوائل قرن التاسع 

عشر َاي احلرب العاملية األوىل. 
وكما نرى ان هذه احلروب مل تتوقف يف أكثر دول 
العامل منذ ذلك الوقت اىل يومنا هذا، ومن املؤكد 
الكربى تهدد  الدول  أظلم وأكثرية  البادي  أن يكون 
من األفق حبرب جديدة َاي حرب عاملية ثالثة طاحنة مل 

نشهد هلا مثيال من قبل.
أن خيّلصنا  من هذه  املّخلص  الرب  إننا نطلب من 
اىل  ويرفعنا  اجاًل،  ام  عاجاًل  ستزول  اليت  األرض 
َاي  لنا  قال  ألنه  اجلديدة،  واألرض  اجلديدة  السماء 
حنن املؤمنني ها انا ذاهب اىل السماء ألعد لكم مكانًا 
بعضكم   عّزوا  ايضًا،  أنتم  تكونون  انا  أكون  واينما 
بعضًا بهذا الكالم، وامسحوا لي أن أردد هذا القول 
هو  هذا  افرحوا كل حني،  ثم  بالرب  أفرحوا  الرائع. 
الذي  يثّمن   ال  الذي  واجملد  العظيم  والرجاء  الفرح 
جعلنا له إبناء أحباء وأحياء معه يف جمده السماوي له 
كل احلمد والشكر ربنا   وخملصنا يسوع املسيح لعظمة 
وعده الطاهر وحمبته الصادقة لنا ولكل إنسان يؤمن 

به املخّلص الوحيد احلي واحمليي اىل األبد آمني.

 األرض مهددة بالزوال.. وحده 
اإلميان باملخّلص خيّلصنا
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جايي من بعد حرب الطويلة
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الفروف: ال يوجد ردّ ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

سيستغرق بعض الوقت، دعونا ال نتسّرع يف أّي استنتاجات«.
بدوره، قال الكرملني، ردًا على رّد واشنطن: »ال ميكن القول إّنه 

مّت أخذ خماوفنا حول النقاط الرئيسية يف االعتبار«.
من جهته، أعلن املتحدث الرمسي باسم الرئاسة الروسية، دميرتي 
بيسكوف، أّنه »ال توجد أسباب كثرية للتفاؤل بشأن الرد األمريكي 

على املقرتحات الروسية بشأن الضمانات األمنية«.
ووصف بيسكوف تلميحات اجلانب األمريكي بشأن احتمال مغادرة 

السفري الروسي بأنها »تهديٌد خطري«.
بدوره أعلن رئيس جملس األمن الروسي دميرتي مدفيديف، أمس 
األول اخلميس، أّن رفض الواليات املتحدة تقديم الضمانات األمنية 
لروسيا سيعّقد الوضع بشكل كبري، مشريًا إىل أّن خطط روسيا يف 

حال حدوث ذلك ال ُيكشف عنها.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية أّن »موسكو تلّقت ردًا من الواليات 
األمنية«،  الضمانات  بشأن  مقرتحاتها  على  الناتو  وحلف  املتحدة 
جون  روسيا  لدى  األمريكي  والسفري  الناتو  قّدم  أن  بعد  وذلك 
اخلارجية  وزير  لنائب  األمنية  املقرتحات  على  خطيًا  ردًا  سوليفان 

ألكسندر ف. جروشكو. 

اخلارجية الصينية لبلينكن ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املخاوف الروسية املشروعة يف جمال األمن على حممل اجلد«.
ونقل موقع اخلارجية عن وانغ إي قوله، خالل احملادثة اهلاتفية مع 
بلينكن: »اليوم، يف القرن احلادي والعشرين، على مجيع األطراف 
متوازنة  آلية  وإنشاء  الباردة،  احلرب  عقلية  عن  متامًا  يتخّلوا  أن 

وفعالة ومستدامة لألمن األوروبي عن طريق التفاوض«.
وأضاف أنه »جيب أخذ املخاوف الروسية املشروعة يف جمال األمن 
على حممل اجلد، والعمل على تبديدها«، معتربًا أنه »ال ميكن ضمان 

األمن اإلقليمي عرب تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية«.
أن  بلينكن،  أنتوني  األمريكي،  اخلارجية  وزير  اّدعى  جهته،  من 
عدوانًا روسيًا على أوكرانيا يهّدد األمن واالقتصاد العاملي، كما 

قال الناطق باسم وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس.
وكانت بكني قد نفت مزاعم نشرتها وسائل إعالمية أمريكية عن 
طلب الرئيس الصيين من نظريه الروسي جتّنب مهامجة أوكرانيا، 

خالل األلعاب األوملبية، ووصفتها باملستفّزة.
صحيفة  حتدثت  الروسية،  الصينية  العالقات  توتري  حماولة  وعن 
»غلوبال تاميز« الصينية قبل أيام عن أن الغرب »بنّياته السّيئة 
مواقف  أن  معتربة  وموسكو«،  بكني  بني  اخلالفات  إثارة  حياول 
الواليات املتحدة بشأن األزمة الروسية األوكرانية خمتلفة متامًا عن 

مواقف االحتاد األوروبي.
ووفقًا للصحيفة، فإن حمللني قالوا إن »املعلومات املضللة حول 
األزمة األوكرانية اليت جيري تداوهلا على نطاق واسع بني بعض 
وسائل اإلعالم الغربية، مبا يف ذلك »بلومربغ«، ميكن أن تؤثر يف 
الثقة املتبادلة بني الصني وروسيا، وهذا يعكس النّيات السّيئة 

للقوات الغربية اليت حتاول إثارة اخلالفات بني بكني وموسكو«.

إيران: قطع االسطول البحري ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

االستطالع  بهدف  وذلك  اخلميس،  األول  امس  صباح  احلّرة، 
والتدريب. 

اإليراني،  للجيش  العام  للقائد  التنسيقية  الشؤون  وكان مساعد 
األدمريال حبيب اهلل سياري، وقائد القوة البحرية للجيش األدمريال 
شهران إيراني، على رأس املوّدعني للمجموعة البحرية اليت تضم 
املدمرة  جانب  إىل  اللوجستيتني  عباس  وبندر  تنب  فرقاطيت 

»دنا«.
اجلنوبية،  املنطقة  اإليرانية يف  للبحرية  املتقدم  املقر  قائد  وقال 
إّن علم إيران سريفرف على هذا األسطول يف البحار واحمليطات 

الدولية حاماًل صوت املستضعفني يف العامل.
اجليش  لقيادة  التنسيقي  واملساعد  األركان  رئيس  قال  بدوره، 
اإليراني، األدمريال حبيب اهلل سياري، إّن »البحر هو مصدُر الثروة 
الثروات  بهذه  للتمتع  بالقوة  التحلي  من  بّد  وال  املصاحل  ومركز 

وحتقيق هذه املصاحل«.
وأضاف سياري أّن »الثروات البحرية اليت ميكن تسخريها للمصاحل 
إىل  إضافًة  للبشر،  اهلل  وهبها  اليت  الغذاء  مصادر  هي  الوطنية 
ميكن  اليت  والرياح  األمواج  فيها  مبا  املتجّددة،  الطاقة  مصادر 

استخدامها لتوليد الطاقة«.
هما  البحرية  والدبلوماسية  البحرية  »التجارة  أّن  إىل  أشار  كما 

املوضوعان اآلخران اللذان ينضويان حتت الفتة منافع البحر«.
البحري هو امتالك قّوة حبرية  أّن »من متطلبات االقتدار  وأوضح 
واحمليطات  البحار  يف  وجودنا  إثبات  خالهلا  من  نستطيع  متفّوقة 
لتحقيق األمن وتأمني مصاحل الشعب والبالد«، مضيفًا أن »مشاركة 
حبريتنا إىل جانب روسيا والصني يف مهمات حبرية تعين أن قواتنا 

البحرية حيسب هلا حساب«.
وأسهمت سفن البحرية اإليرانية حتى اآلن يف محاية أكثر من 5 
آالف سفينة جتارية وناقلة نفط، وبذلك استطاعت تأمني اخلطوط 

االقتصادية للبالد، حبسب سياري.

سورية: الوجود األمريكي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مسّمى سوى االحتالل«. 
وذكر ممثل النيابة العامة العسكرية يف بيان أّن »الوجود العسكري 
األمريكي على األراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسّوغ من 
مسّوغات استعمال القوة اليت أقّرها ميثاق األمم املتحدة«، معتربًا 
أّن »الوجود العسكري األمريكي ال حيمل بنظر القانون الدولي سوى 
مسّمى واحد هو مسّمى »االحتالل« الذي مل يكن جيب أن حيصل من 
دولة عظمى يفرتض أنها من الدول اليت ترعى احرتام مبادئ هذا 

امليثاق«.
ولفت بيان النيابة العامة إىل أّن »االحتالل األمريكي قّدم الرعاية 
للمخطط االنفصالي منذ احتالله ألجزاء من األراضي السورية حتت 
ميليشيا  دعم  عرب  الشرعي  غري  الدولي  التحالف  يسّمى  ما  غطاء 
أّن  إىل  مشريًا  والسالح«،  بالعتاد  وتزويدها  به  املرتبطة  »قسد« 
»واشنطن مّكنت تلك امليليشيات من إنشاء كيانات سياسية كبديل 

ملؤسسات الدولة السورية صاحبة الشرعية«.

غادة عون تضرب جمددا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

لباريس للمشاركة يف اجتماع قضائي حيضره قضاة من دول ُرفعت 
فيها دعاوى حبق سالمة، بهدف تبادل املعلومات والبيانات.

أما عن الفساد االعالمي فحّدث وال حرج اذ اننا نراه ونسمعه كل 
واملأجورة  العميلة  التلفزة  شاشات  على  الفاسد  االعالم  يف  يوم 
للفاسدين  »السوداء«  السمعة والوجوه  »تبييض«  اليت تعمل على 
سياسيا وقضائيا وماليا واقتصاديا ودينيا، وال جمال لذكر أمثلة 
يف هذا اجملال نظرا اىل انها ال تعّد وال حتصى..  وكلنا يعلم ما 
لالعالم من دور يف بناء أو خراب أي بلد.. أليس االعالم هو السلطة 
الرابعة بل الصانع لكافة اشكال السلطات من تشريعية وتنفيذية 

وقضائية واكثر، والعامل على ترشيد أو تضليل الرأي العام.
وما ذكرناه هنا ليس سوى غيض من فيض عن الفساد السياسي 

والقضائي واملالي واملصريف والديين واالعالمي.

عويدات مستمرّ يف حماية رياض سالمة: لبنان »يلغي« مشاركته يف 
اجتماع قضائي دولي

 كتبت الزميلة رىل إبراهيم يف الزميلة األخبار 
ملف التحقيقات يف التهم املوجهة إىل حاكم مصرف لبنان رياض 
عويدات  غسان  التمييزي  العام  النائب  منع  فبعد  يتفاعل.  سالمة 
القاضي جان طنوس من إكمال مهمته منذ أسبوعني خالل مداهمته 
لعدد من املصارف لالستحصال على بيانات خاصة بشقيق سالمة، 
رجا؛ ألغى عويدات زيارة طنوس لباريس االثنني املاضي للمشاركة 
يف اجتماع قضائي حيضره قضاة من دول ُرفعت فيها دعاوى حبق 
إقفال  املطلوب  وكأن  والبيانات.  املعلومات  تبادل  بهدف  سالمة، 
الرئيس  وضعه  الذي  العنوان  حتت  مالحقته  ووقف  سالمة  ملف 

ميقاتي »عدم تغيري الضباط يف احلرب«
كل اإلشارات تؤكد، مبا ال لبس فيه، أن »الدولة العميقة« لن تسمح 
بأي تقدم يف ملف التحقيق مع رياض سالمة وشقيقه رجا ومساعدته 
ماريان احلويك، كما يف ملف التدقيق اجلنائي يف حسابات مصرف 
لبنان. فكلما جترأ قاض على املضي يف التحقيقات ُيعاقب أو ُيزاح. 
العام يف جبل لبنان القاضية غادة عون  البداية كانت مع املدعي 
وانتهت مع احملامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس.

قبل أسبوعني، ولدى دخول القاضي طنوس مبؤازرة من جهاز أمن 
الدولة إىل بعض املصارف للحصول فورًا على كل البيانات اخلاصة 
حبسابات رجا سالمة، يف إطار تنفيذ أمر قضائي الستكمال حتقيقات 
مفتوحة يف هذا الشأن، طلب النائب العام التمييزي غسان عويدات 
من طنوس االنسحاب وتأجيل مهمته. يومها خضع عويدات لضغوط 
سياسية من الرئيسني جنيب ميقاتي ونبيه بري، وتلقى اتصااًل من 
ميقاتي يهّدد فيه باالستقالة يف حال إكمال طنوس مهمته )راجع 

الزميلة »األخبار« األربعاء 12 كانون الثاني 2022(.
مل  واملالية  احلزبية  اجلهات  وبعض  ميقاتي  ألوامر  عويدات  خضوع 
إىل  عويدات مبنع سفر طنوس  قرار  اجلديد متثل يف  هنا.  يتوقف 
باريس االثنني املاضي للمشاركة يف اجتماع قضائي حضره قضاة 
من دول تالحق سالمة يف قضايا فساد واختالس أموال، من بينها 
فرنسا. وكان من املفرتض أن خيصص االجتماع لتبادل املعلومات 
حول ملف سالمة وشقيقه ومساعدته وآخر املعطيات اليت وصل إليها 

كل قاض يف بلده، واستكمال التنسيق على صعيد الدول.
طنوس امُلكّلف التحقيق بهذا امللف يف لبنان مل حيضر. والسبب أن 
عويدات راسل السلطات الفرنسية، السبت املاضي، طالبًا إضافة 
حاموش  رجا  القاضي  بريوت  يف  االستئنايف  العام  احملامي  اسم 
جاء يف  كونه  الطلب  فرنسا  رفضت  باريس.  إىل  طنوس  لريافق 
اللحظات األخرية فيما سبق لعويدات أن أكّد حضور طنوس املعين 

بهذا امللف مطلع الشهر اجلاري.
تصعيدية،  بلهجة  رّد  الذي  عويدات  استياء  أثار  الفرنسي  املوقف 
فألغى مشاركة طنوس، مشريًا إىل عدم قبوله بأن حُتّدد له أي جهة 
عمله، وبأنه األدرى مبصلحة لبنان، وأن من صالحياته فقط حتديد 

الفريق الذي سيحضر من دون تدخل أي طرف آخر.
قرار عويدات إدراج اسم حاموش يف اللحظات األخرية أثار استغرابًا، 

خصوصًا أن ال عالقة لألخري مبلف سالمة. 
أركان  بني  بتوافق  تتواىل  القضائية  الضربات  أن  متابعون  ويرى 
احلكم يف لبنان واإلدارة األمريكية على محاية سالمة. إذ إن لبنان 
اللقاء  وكان  معه،  األوروبي  القضاء  تعاون  بطء  من  يشكو  كان 

الدول  إليها  اليت توصلت  املعلومات  فرصة لالستحصال على كل 
املعنية والتعويض عن إحباط مساعي طنوس بضغط من الرئيسني 
نبيه بري وجنيب ميقاتي واستجابة عويدات املباشرة هلما، وبضغوط 
بدفن  يبدو، فإن هناك قرارًا  ما  بها املصارف. وعلى  قوية تقوم 
أنه سبق للقصر  املقربة منه، علمًا  والدائرة  ما يتعلق بسالمة  كل 
على  فرنسيًا  إصرارًا  تبلغت  أن  الديبلوماسية  والقنوات  اجلمهوري 
متابعة مسار التحقيقات حتى النهاية، حتى يف حال حصول تضارب 
الفرنسي  الرئيس  من  املقرب  ميقاتي  يريده  ما  مع  املصاحل  يف 

إميانويل ماكرون.

غادة عون تضرب مجددًا وتسأل حاكم املصرف عن إحتياطي الذهب
كتب الزميل مارون ناصيف الزميلة النشرة

قد تكون الدعوى اليت قدمتها جمموعة »الشعب يريد إصالح النظام« 
اإلستئنافية  العامة  النيابة  اىل  خليل،  حسن  اإلقتصادي  واخلبري 
يف جبل لبنان وجبرائم أبرزها تبييض وتبديد مال عام على منافع 
شخصية وإثراء غري مشروع وإقرتاف الغش يف املرفق العام، من 
أصعب الدعاوى على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، الذي أصبح 

مالحقًا يف لبنان بأكثر من ملف وبالتوازي يف سبع دول أجنبية.
ففي الدعوى املذكورة، أصدرت القاضية عون قرارًا مبنع سفر سالمة، 
ومن ثم إختذت قرارين آخرين مبنع التصرف بعدد من عقاراته يف 
برمانا وقرنة شهوان وبأربعة سيارات ميلكها حاكم البنك املركزي. 
يف الدعوى ذاتها عّينت مدعي عام جبل لبنان خبريًا للتدقيق مبوازنات 
املصرف املركزي بعدما حصلت على تقارير مالية من داخل مصرف 
لبنان تثبت أن املوازنات اليت كان ينشرها احلاكم على موقع املصرف 
غري دقيقة وفيها تغطية واضحة وفاضحة للخسائر. أما جديد هذه 
بناء على طلب  القاضية عون  الذي إختذته  بالقرار  الدعوى فيتمثل 
املصرف  لدى  الذهب  خمزون  على  الكشف  طالبًة  املدعية،  اجلهة 
املركزي وبيان كّميته ووزنه ونوعيته للتأكد من عدم التالعب به، 
ومعرفة مكان وجوده، وكامل قيوده ومستنداته ملعرفة ما إذا كان 

مثقاًل بأعباء قانونية كالرهن والتأمني.
عون  القاضية  أحالت  فقد  للملف،  متابعة  قانونية  مصادر  وحبسب 
القاضية  العدل  وزارة  يف  القضايا  هيئة  رئيسة  اىل  هذا  قرارها 
هيالنة إسكندر، اليت تبلغت القرار ظهر الثلثاء، واعدة اجلهة املدعية 
اليت زارها منها احملاميان بيار اجلميل وهيثم عزو، بإختاذ االجراءات 

القانونية الالزمة لتحقيق طلبها.
جمموعة  حتركت  النشرة،  عليها  حصلت  اليت  املعلومات  حبسب 
»الشعب يريد إسقاط النظام« يف إجتاه الكشف عن إحتياطي الذهب 
مستندة اىل معلومات ومعطيات وتقارير تفيد بأن تصرحيات سالمة 
عن إحتياطي الذهب غري دقيقة وغري واضحة، ومن تصريح أدىل به 
خالل جلسة للجان النيابية املشرتكة منذ عامني النائب الثاني السابق 
حلاكم مصرف لبنان سليم شاهني، ُمقّرًا فيه بأن احلاكم مل جير جردة 

ملوجودات مصرف لبنان من الذهب منذ سنوات خالفًا لألصول.
محايًة للحق العام، الذي ميّثل املال العام، أحد أهم مقوماته األساسية، 
ومكانتها  للدولة  املالي  القومي  باألمن  تتعلق  الذهب  وألن قضية 
املالية، لذلك جلأت »جمموعة الشعب يريد إصالح النظام« اىل النيابة 
العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان طالبة الكشف على خمزون الدولة 
اللبنانية من الذهب، وكي ال نصل اىل يوم يكتشف فيه اللبنانيون 
تشبه  الذهب  إحتياطي  حيال  لبنان  مصرف  حاكم  تطمينات  بأن 

تطميناته املتكررة خالل السنوات املاضية حول اللرية اللبنانية«.
نعم هي دعوى مدعمة باملستندات واملعلومات والتقارير، وبإعرتافات 
مدراء كبار يف وزارة املال ومصرف لبنان، لذلك تتخذ القاضية عون 
فيها سلسلة من القرارات اإلستثنائية حبق رياض سالمة. قرارات 
بدأت بقرار منع السفر، ويبدو أنها لن تنتهي بقرار املساءلة حول 

خمزون الذهب.
املكتب االعالمي لوزير الطاقة

انه  اىل  فياض  وليد  واملياه  الطاقة  لوزير  االعالمي  املكتب  أشار 
جمتزءًا  قصريًا  مقطعًا  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  »يتناقلون 
اتفاقييت  توقيع  بدء  قبل  السوري  نظريه  يكلم  وهو  الطاقة  لوزير 
تزويد لبنان بالكهرباء من األردن وعبور الطاقة من االردن عرب سوريا 
اىل لبنان،والذي مت تسجيله قبل بداية التوقيع ، وكان يتحدث اىل 
قصد  غري  عن  أو  قصد  عن  فهمه  أسيء  ما  وهذا  السوري  نظريه 
وكيف أنه صديقًا للسفرية األمريكية وقد هّنأته على التوقيع برسالة 
نصية عرب اهلاتف وعالقته اجلّيدة بها ، وأّن التوقيع إذا حصل اآلن 

حيتاج اىل التمويل واملوافقة األمريكية وإال سنبكي«.
وتابع : »هذا ما قصده يف هذا الكالم الذي ُأخِرج من سياقه وهو 
كالم جمتزأ ونشر الفيديو يف هذا الشكل اجملتزأ هدفه اإلساءة للوزير 
ولعالقته بالسفرية االمريكية اليت حيرص على بقائها ممتازة، وكنا 
نتمّنى على بعض اإلعالم املخرِّب التعامل مع هذا احلدث اإلستثنائي 
مبسؤولية أكرب وبتعاٍط جّدي بعيدًا عن املناكفات السياسية اليت تضر 

بلبنان ومبصلحته.
ونشر مكتب فياض فيديو لتصريح للوزير بعد التوقيع امس، وقد 
أدىل به يف العديد من الوسائل االعالمية ويقول فيه الكالم ذاته عن 
عالقته اجليدة بالسفرية األمريكية وهذا هو الكالم نفسه الذي كان 

يقوله للوزير السوري يف الفيديو املتناقل .

باسيل باسيل: فلنقرّ الكابيتال كونرتول
عرب  باسيل  جربان  النائب  احلر  الوطين  التيار  رئيس  غّرد  ذلك  اىل 
»تويرت«: »نطالب بال capital control منذ 1٧ تشرين 201٩ ومل جند 
من يقف معنا... ملن استفاق اليوم، وهو استفاد من غيابه وحّول 
امواله للخارج، نقول له: هيا لنقّره آالن، ونقّر معه قانون أستعادة 
األموال احملّولة إىل اخلارج، خاصًة اّنها تعيد معظم أموال ٩5٪ من 

املودعني«
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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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ســيارات

 أعلنت EV Lab، املنصة األوىل من نوعها لبيع املركبات الكهربائية 
أوتوموبيلي،  رمياك  مع  شراكته  عن  التجارية،  العالمات  متعددة 
تعرض  واليت  الكهربائية،  السيارات  لتصنيع  الكرواتية  الشركة 
أحدث ابتكاراتها سيارة نيفريا يف جناح كرواتيا ضمن إكسبو 2020 

دبي.
وتوفر نيفريا أداًء استثنائيًا، حيث تتمتع بنظام دفع رباعي يعمل 
على تزويد كل عجلة بالطاقة بشكل منفصل، مما ُينتج قوة إمجالية 
تبلغ 1,914 حصان، مما يضمن تسارعًا من الصفر إىل سرعة 60 
ميل/ ساعة خالل 1.85 ثانية. وحققت رمياك نيفريا الرقم القياسي 
العاملي ألفضل تسارع بني السيارات امُلعدة لإلنتاج التجاري، حيث 

قطعت مسافة ربع امليل خالل 8.582 ثانية فقط.
وتأتي نيفريا نتاج مفهوم السيارات الكهربائية رمياك سي 2، اليت 
مت اإلعالن عنها ألول مرة يف عام 2018. ويعكس اسم السيارة 
تصميمها  يتم  حيث  الكرواتي،  الرتاث  التصميمية  وخصائصها 
يف  العاملي  رمياك  مقر  داخل  واختبارها  وتصنيعها  وهندستها 
وقدرتها  وقوتها  بسرعتها  الكرواتية  السيارة  وتشتهر  كرواتيا. 
الكبرية، كما ميكنها التحّول خالل جزء من الثانية من سيارة سياحية 
عادية إىل قوة هائلة، مبا ينسجم مع اسم نيفريا الذي ُيطلق على 

العواصف املتوسطية العاتية. 

 EV Lab رمياك تتعاون مع
إلطالق أفضل السيارات تسارعاً يف 
العامل ألول مرة يف الشرق األوسط
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مبقعد  مصممة  جديدة  اختبارية  »أريا«  سيارة  عن  نيسان  كشفت 
واحد يف إطار مشروع يهدف اىل استكشاف وتطوير وعرض كيفية 
كليًا  الكهربائية  أريا  نيسان  يف  احلركة  نقل  جمموعة  استخدام 

املصممة خصيصًا مبقعد واحد.
ألفونسو   Nissan Futures فعالية  يف  االختبارية  السيارة  وقدم 
ألبايزا، نائب الرئيس األول للتصميم العاملي يف نيسان، وخوان 
مانويل هويوس، مدير عام العالمة التجارية واملشاركة يف قسم 

التسويق العاملي يف نيسان.
وتتضح املالمح التصميمية املستوحاة من نيسان »أريا« الرياضية 
متعددة االستخدامات الكهربائية كليًا يف سيارة »أريا« االختبارية 
األمامي   V motion شبك  املقدمة  يف  ويربز  املقعد.  أحادية 
الكهربائي املضيء، وهو عنصر شائع يف سيارات نيسان احلالية. 
واستوحي تصميم اجلزء اجلانيب من أسطح أريا االنسيابية والفعالة 
واسُتخدمت فيه ألياف الكربون استخدامًا مكثفًا. وتعكس نيسان 
»أريا« االختبارية أحادية املقعد شكاًل بالغ االنسيابية كما هي حال 

»أريا« الرياضية.
العاملية   abb FIa Formula E بطولة  نيسان يف  وأّدت مشاركة 
دورًا رئيسيًا يف صياغة شكل نيسان أريا االختبارية أحادية املقعد. 
الكهربائية  للسيارات  العاملية  البطولة  هذه  يف  نيسان  وتشارك 
كليًا لتنقل متعة السيارات الكهربائية اخلالية من االنبعاثات إىل 
اجلمهور العاملي، ولتكون يف طليعة األحباث املتعلقة بهذا النوع 

من السيارات وتصميمها.

نيسان تكشف عن سيارة أريا 
اختبارية عالية األداء مصّممة 

مبقعد واحد

سّجلت سيارة نيسان باثفايندر 2022 اجلديدة كليًا أول ظهور هلا 
يف منطقة الشرق األوسط حيث قامت الشركة بعرض املركبة خالل 

حفل ضخم يف إكسبو 2020 دبي.

ويعكس اجليل اخلامس من سيارة باثفايندر مالمح القوة واملتانة 
ُيدد  جريء  بتصميم  معّززة  السابقة،  الطرازات  بها  متّيزت  اليت 

مفاهيم الراحة، واالتصال املتطور واألداء املعّزز.

وتعيد مزايا التصميم اخلارجي اجلريء والقوي يف باثفايندر اجلديدة 
كليًا إحياء تراث سيارة 1987 األصلية، مبا يعكس متانتها وقدراتها 
الالفتة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليًا من 9 سرعات يوفر 
تسارعًا قويًا واستجابة سلسة فورية. كما تتميز املقصورة الداخلية 
بتحديثات مبتكرة على أنظمة املعلومات والرتفيه واالتصال اجلديدة، 
القيادة  مثل نظام ProPILOT ملساعدة السائق يف الرتكيز على 

وتعزيز االنتباه لتوفري جتربة قيادة أكثر انسيابية وثقة.

نيسان تكشف عن باثفايندر 2022 اجلديدة كلياً يف الشرق األوسط

 أعلنت شركة »EV giant« اململوكة إليلون ماسك عن طرح سيارة 
Cyberquad املخصصة لألطفال يوم اخلميس املاضي.

موقع  خالل  من  اآلن  للطلب  بالبطارية  تعمل  اليت   aTV تتوفر 
التجارية، وإذا كنت حمظوًظا فقد تصل  بالعالمة  اإلنرتنت اخلاص 

يف الوقت املناسب لعيد امليالد.

للكبار  مطابقة  كهربائية  سيارة  من  مصغر  إصدار  السيارة  هذه 
ميكنها ختزين سيارة   2019 عام  التجارية يف  العالمة  عنها  أعلنت 

الصغار يف صندوقها.

مع  متاًما  يتماشى  الزوايا  حاد  بتصميم   mini-Cyberquad تتميز 
تصميم بيك أب الشركة القادم. حيث تتميز بإطار فوالذي كامل، 
حيتوي على تعليق قابل للتعديل، وفرامل قرصية خلفية، ومقعد 

.LED مريح ومصابيح

عن   Tesla تكشف  مل  أيون.  ليثيوم  بطارية   Cyberquad تشغل 
املوجودة  العبوات  من  بكثري  أصغر  أنها  احملتمل  ومن   - حجمها 
يف سياراتها- لكنها ادعت أنها ستكون جيدة ملسافة 15 مياًل من 
الرقم قد خيتلف بناًء على عوامل  الرغم من أن هذا  املدى، على 

اخرى مثل وزن الراكب والتضاريس.
أما بالنسبة للسرعة، تقول Tesla إن aTV ميكن أن تسافر 5 ميل 
يف الساعة عند اإلعداد 1 و 10 ميل يف الساعة على اإلعداد 2. 
وميكن أن تكون السرعة حمدودة بـ 5 أميال يف الساعة إذا كنت 

قلًقا بشأن طفلك الصغري.

تكلفتها 1900 دوالر
تيسال تكشف عن 

 CybErquaD
aTV: لألطفال فقط!

 أعادت جمموعة السيارات الكالسيكية اليت عرضتها هيئة الشارقة 
لالستثمار والتطوير )شروق(، ضمن مشاركتها يف »مهرجان فعاليات 
الشارقة«، اجلمهور إىل مخسينيات وستينيات القرن املاضي، حيث 
استضافت معرضًا للسيارات الكالسيكية، فاحتًة اجملال أمام الزوار 
اللتقاط صور لسيارات نادرة، منها ما مت صناعتها يف الواليات 
املتحدة األمريكية منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي، وأخرى 
صنعت يف بريطانيا يف العامل 1961، باإلضافة إىل سيارات معدلة 

لتناسب الطرق الوعرة واملمرات اجلبلية.

 »سيارات كالسيكية« تعود جبمهور 
»مهرجان فعاليات الشارقة« إىل 

مخسينات القرن املاضي
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

ا تكفي أحيانا الوجبات الرئيسية املتعادة لدى كثريين، فيشعورن 
باجلوع، وهو ما من شأنه يدفعهم حنو تناول طعام ال يكون دائما 

صحيا، األمر الذي يوقعهم يف مشاكل الوزن الزائد والسمنة.

ويقول موقع »news18« اإلخباري إن الوجبات اخلفيفة متتاز بأهمية 
كبرية، خاصة للذين ميارسون التمارين الرياضية.

وال توفر الوجبات اخلفيفة »السناكس« الطاقة جلسمنا وتعزيزها 
فحسب، بل متنحنا مغذيات صحية تقلل من تلف العضالت ورفع 

مستوى األداء.

وفيما يلي أبرز أصناف هذه الوجبات اخلفيفة والصحية:

املوز: من أكثر الوجبات اخلفيفة شهرة واستهالكا، ونظرا الحتوائه 
على كميات كبرية من الكربوهيدرات والطاقة والبوتاسيوم، فهو 

مينع تقلص العضالت.

الشوفان: حيافظ على مستويات الطاقة، نتيجة لإلفراز املستمرة 
للكربوهيدرات يف اجلسم، وميكن تناول الشوفان مع املاء أو حتى 
مع احلليب، وميكن إضافة ملعقة من مسحوق الربوتني واملكسرات 

والزبيب.

بالعناصر  مليئة  الفاكهة  من  املصنوعة  العصائر  إن  مسوثي: 
الغذائية، ويفضل اختيار الزبادي اليوناني معها ألنه غين بالربوتني 

والقليل من الكربوهيدرات، وميكن إعداد السموثي بسهولة.
احللوة على كربوهيدرات معقدة،  البطاطا  احللوة: حتتوي  البطاطا 
خفيفة  وجبة  نفسها  وأثبتت  أطول،  لفرتة  تستمر  الطاقة  يؤمن 

ومثالية قبل الشروع يف التمارين.
زبدة الفول السوداني:  متنحك هذه الزبدة الدهون والربوتينات 
الصحية، وميكن تناوهلا بطرق عديدة مثل وضعها يف سندويش 
من  دقيقة   30 قبل  استهالكها  ويفضل  العصائر،  مع  مزجها  أو 

التمارين.
عصري الشمندر: حيتوي على نرتات طبيعية توسع األوعية الدموية، 
مما يؤدي إىل إمداد عضالتنا باألكسجني واملواد الغذائية بشكل 

أفضل.
مسحوق الربوتني: أصبح وجبة خفيفة صحية ميكن االعتماد عليه، 

كما أن مكمالت الربوتني غنية بالفيتامينات واملعادن.

واللوز  اجلوز  يضم  الذي  املكسرات  خليط  إن  املكسرات:  خليط 
مفيدة،  وبروتينات  دهون  على  حيتوي  وغريها  اجملفف  والتوت 

فضال عن كمية وافرة من املعادن والفيتامينات.
البيض املسلوق:  يعترب مغذيا بشكل ال يصدق، إذ حيتوي على 

جمموعة كبرية من الفيتامينات والربوتينات.

ألواح الربوتني: تذكر أن ألواح الربوتني اليت حتب أكلها هي منتج 
أردت  إن  بيتك،  األلواح يف  هذه  تعد  أن  يفضل  لذلك  مصّنع، 
اجملففة يف صنعها،  والفواكه  احلبوب  استخدام  وميكن  تناوهلا، 

وتكمن أهميتها يف زيادة قدرة اإلنسان على التحمل.

10 وجبات خفيفة تسد 
جوعك.. ال توقعك يف 

احملظور

إن تشخيص اإلصابة مبرض السرطان أمر خميف، لكن ال تقلق 
كثريا، فالناس يعيشون أطول من أي وقت مضى، حتى بعد 

تشخيص اإلصابة بالسرطان.

السرطان  مجعية  حبسب  معاصرا،  مرضا  ليس  والسرطان 
عرب  السواء  على  واحليوانات  البشر  أصاب  فقد  األمريكية، 

التاريخ.

تساعد يف كشف  وأدوات  اختبارات  مثة  اإلصابة،  ولتفادي 
مهمة  أعراض   5 يلي  وفيما  اخلبيث،  املرض  بهذا  اإلصابة 
موقع  حبسب  جتاهلها  ينبغي  وال  اإلنسان  جسم  يف  تظهر 

»timesnownews«، وهي على النحو التالي:

بني  شائع  أمرا  الوزن  فقدان  إن  املربر:  غري  الوزن  فقدان 
على  مرئية  إشارة  أول  يكون  ورمبا  بالسرطان،  املصابني 
اإلصابة باملرض، فنحو 40 باملئة من األشخاص الذين جرى 
قال  املتحدة،  الواليات  يف  بالسرطان  باإلصابة  تشخيصهم 

إنهم تعرضوا لفقدان وزن غري منطقي.

التعب الشديد: إن التعب الذي يسببه السرطان ال يشبه ذلك 
إنه تعب شديد ال  الذي تشعر به بعد يوم عمل طويل، بل 
يتحسن مع الراحة، ويعترب عالمة مبكرة على املرض اخلبيث، 

ومما يدل على ذلك الصعوبة يف االستيقاظ بالصباح.

أو  الربد  نزالت  أعراض  من  احلمى  تكون  أن  ميكن  احلمى: 
مع  الوضع خمتلف  نفسها.  تلقاء  من  تزول  لكن  اإلنفلونزا، 
السرطان، حيث تتكرر احلمى بدون سبب واضح وخاصة يف 

الليل.

األمل: تتسبب بعض أورام الدماغ بصداع مستمر أليام، وال 
ختفف من حدته العالجات اليت يصفها األطباء، وميكن األمل عالمة 
على اإلصابة بالسرطان، لذلك فاستشارة الطبيب ضرورة يف 

حالة مل تكن تعرف أسباب اإلصابة بهذا السرطان.

اجلسم،  األعضاء يف  أكرب  هو  اجللد  إن  اجللد:  التغريات يف 
وميكن أن يكون نافذة على صحتنا بصورة عامة، ومن املفضل 
أن ينظر الطبيب إىل أي عالمات غري طبيعية على اجللد مثل 
قد  األصابع  أطراف  أو  العينني  اصفرار  أن  كما  النتوءات، 

يشري إىل وجود سرطان حمتمل.

كشف الطبيب واالختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، 
عن املنتجات املميتة للرجال، وذلك يف حال تناوهلا بشكل 

مستمر وبكميات كبرية.

إن   »1 روسيا  »قناة  على  مقابلة  خالل  مياسنيكوف  وقال 
تأثري  لديه  يكون  قد  األلبان  ملنتجات  املفرط  »االستهالك 
العديد من  الرجال«، مشريا إىل أن هناك  سليب على صحة 
اإلصابة  خماطر  عن  تتحدث  اليت  العلمية  واألحباث  التقارير 

بسرطان الربوستاتا بسبب اللنب.

وأوضح الطبيب، قائال: »اليوم مل يدحض أحد هذه احلجج، 
مما يعطي الرجال سبًبا ليكونوا أكثر حذًرا وال يستهلكون أكثر 

من 300 مل من مشروبات األلبان يومًيا«.

وتابع الطبيب قائال: »زيادة كمية الكالسيوم اليت تدخل اجلسم 
مع احلليب ومنتجات األلبان تؤدي إىل اخنفاض فيتامني د«، 
مضيفا أن اخنفاض مستويات »فيتامني د« حيدث من أجل 
الوقت نفسه  لكنه يف   ، الدم  جتنب حدوث فرط كالسيوم 

ميكن أن يؤدي إىل تطور سرطان الربوستات.

خبري طيب يكشف عن 
منتجات مميتة للرجال
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إشارات تنذر بإصابتك بالسرطان 
ال تتجاهلها

تعترب عادة شرب كوب من املاء يف الصباح على معدة فارغة 
من  الكثري  بها  يقوم  اليت  الشائعة  الصحية  العادات  من 

األشخاص.
وأيدت خبرية التغذية واجلهاز اهلضمي، الروسية نوريا ديانوفا 
يف مقابلة مع »سبوتنيك«، على ضرورة ممارسة هذه العادة 

الصباحية ملا هلا من فوائد صحية، لكن بشرط واحد.
هو  فارغة  معدة  على  الصباح  يف  املاء  من  »كوب  قائلة: 
عادة مفيدة حقا، حيث يستيقظ اجلسم. لتبدأ مجيع العمليات، 
ولتحسن  احملدد،  الوقت  يف  واضح  بشكل  املعدة  ولتعمل 

احلالة النفسية، باإلضافة لتحفيز حركية األمعاء«.
إىل أن األخصائية حددت شرطا لشرب املاء، على أن يكون 

بدرجة حرارة معينة.
حرارة  بدرجة  املاء  حرارة  تكون  أن  »جيب  قائلة:  وأضافت 
من  يعاني  الشخص  كان  إذا  خاصة  باردا،  وليس  الغرفة، 
اإلمساك، وهو مايعاني منه حوالي ٪80 من سكان املدن. 
وإذا كانت هناك آالم يف البطن، فيجب أن يكون املاء أكثر 

دفئا«. 
وعصري  الليمون  عصري  إضافة  مع  املاء  »شرب  وتابعت: 
احلمضيات على معدة فارغة سيكون له تأثري مفيد إذا مل تكن 
هناك مشاكل يف املعدة. ويف حالة وجود أمراض يف اجلهاز 

اهلضمي، فإن ذلك سيؤدي إىل تفاقم الوضع الصحي«.

خبري تغذية حيدد شرطا 
لشرب املاء صباحا على 

معدة فارغة
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NEWS

Leaked WhatsApp mes-
sages have put more heat 
on Scott Morrison amid 
his denials the govern-
ment is responsible for 
RAT shortages.
When Prime Minister 
Scott Morrison raged at 
rapid antigen test suppli-
ers to “tell the truth” and 
stop claiming the govern-
ment was stealing their 
stock on Friday, at least 
one furious retailer rea-
lised vital evidence that 
could explode those de-
nials was on his mobile 
phone.
Leaked WhatsApp cor-
respondence between 
the retailer and a major 
importer of rapid antigen 
tests in Australia reveals 
one importer confessed 
in early January that he 
was “sorry” but capacity 
was now being redirected 
to the government.
It did not say the Morrison 
government was com-
mandeering or demand-
ing to be given the rapid 
antigen tests at Sydney 
Airport, but it did suggest 
the sudden influx of gov-
ernment tenders for mil-
lions of dollars in tests in 
January for aged care pro-
viders and other depart-
ments had a huge impact 
downstream for retailers 
buying smaller amounts 
to sell to the public.
The importer warned the 
retailer the stock might 
not arrive until February, 
and that the company‘s 
“capacity” was now be-
ing taken up by the gov-
ernment.
Left in the lurch were 
thousands of families and 
small businesses that had 
paid for their rapid antigen 
test orders from those re-
tailers. Those orders have 
now failed to arrive.
At least one importer is of-
fering retailers full refunds 
as it prepares to service 
massive government or-
ders.
But that’s cold comfort 
for the retailers who are 
dealing with angry cus-
tomers ringing every day, 

demanding to know where 
their RATs are.
The retailers had already 
sold the RATs on the ex-
pectation that hundreds 
of thousands of tests they 
ordered would arrive.
And that same week the 
RATs went missing in ac-
tion, the Morrison govern-
ment negotiated new ten-
ders for millions of rapid 
antigen tests, including 
one contract for a stun-
ning $26 million.
But when the retailers 
went public telling cus-
tomers what they were 
told – that their tests were 
going to the government – 
the Prime Minister and the 
Health Minister threatened 
the companies with huge 
penalties.
“I want to stress that 
these are false claims,” 
the Prime Minister said on 
Friday.
“And I want to read to you 
a statement from the De-
partment of Health: ‘The 
Commonwealth Govern-
ment, through the Depart-
ment of Health, is report-
ing false claims about the 
requisition of rapid anti-
gen tests to the ACCC.
“These claims are categor-
ically untrue. Supplies of 
rapid antigen testing kits 
are not being redirected to 
the Commonwealth, and 
at no time has the Depart-
ment sought to place itself 
ahead of other commercial 
and retail entities.’
“So if you’re being told by 
a supplier that you can’t 
get those rapid antigen 
tests because the Com-

Leaked WhatsApp messages put heat on Scott Morrison amid rapid antigen test shortage

monwealth government 
has redirected, it’s not 
true. Get them to tell you 
the truth. Thank you.”
The leaked WhatsApp 
messages provided to 
news.com.au suggest the 
truth is more complex.
They also support smaller 
retailers’ claims that or-
ders were redirected or 
delayed to satisfy govern-
ment demand – claims the 
Prime Minister has called 
“false” and threatened 
to refer to the consumer 
watchdog.
News.com.au has sighted 
the WhatsApp message 
between a supplier and 
a retailer where the com-
pany apologises and says 
“sorry” but new orders 
are now being swallowed 
up by the government.
In other words, the huge 
sudden rush of orders for 
rapid antigen tests from 
the Morrison government 
in January distorted the 
market and made it more 
difficult for retailers to ob-
tain the hard-to-find tests 
for families.
The messages also cor-
roborate the story of an-
other Queensland retailer 
who insists he was told a 
similar story.
Titled “Order Taken from 
Sydney Airport”, the email 
was sent from a Brisbane 
based supplier to another 
Queensland supplier that 
had been contracted by 
Queensland Rail to se-
cure 20,000 tests.
In the email, the supplier 
states: “Unfortunately, 
I am the bearer of bad 
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news. The order you had 
with us for 20,000 saliva 
based rapid antigen tests 
kits was at Sydney Air-
port as I advised you late 
last week.”
The email claims the im-
porter of the tests had 
decided to not honour the 
agreement and sell them 
all to “the government” 
instead.
“Unfortunately, the spon-
sor of the product has de-
cided (even though they 
were fully paid for) they 
will now only be dealing 
with the Federal govern-
ment and these tests are 
no longer available.”
Treasurer Josh Fryden-
berg says every country is 
facing supply chain “pres-
sures” when it comes to 
rapid antigen tests.…
Census International’s 
Marcus Bolton, who wrote 
that email, said he stood 
by the claims which were 
“word for word” what he 
had been told by a Sydney 
supplier he had bought 
the RATs from.
“They were taken. How 
you brush it up doesn’t 
really matter,’’ Mr Bolton 
told news.com.au.
“It wasn’t necessarily the 
government that took it, it 
was more that the spon-
sor (the importer) may 
have said, ‘We are just 
going to deal with the 
government.’
“What are you going to 
do? You are not going to 
get the stock. All is fair in 
love and war. They may 
have paid more. I don’t 
know. It’s just insane try-

ing to get stock.”
Queensland Transport 
Minister Mark Bailey dou-
bled down on the claims 
on Friday night insisting 
that the “truth will be ex-
posed” in coming days 
and it doesn’t bode well 
for the Morrison govern-
ment.
“I’m confident the truth 
will be exposed in coming 
days, and we will finally 
find out where the miss-
ing RAT kits have gone, 
because they certainly 
aren’t in the hands of Aus-
tralian doctors, chemists, 
essential workers or ev-
eryday Australians whose 
tests were cancelled.
“To cover up the latest 
RAT botch up, failed fed-
eral Health Minister Greg 
Hunt has tried to tarnish 
the reputation of suppli-
ers, who have been es-
tablished for decades, 
by calling them ‘online 
scammers’ to shift blame 
away from the Morrison 
government.
“Instead of blame shifting 
on to long standing sup-
pliers suggesting some 
internet scam, the Mor-
rison government should 
come clean with their ac-
tions, apologise for their 
latest Covid botch-up and 
fix the national mess they 
have created.”
One of the companies 
that secured a huge gov-
ernment order, Motion 
One, has been one of the 
loudest defenders of the 
government, issuing pub-
lic denials that tests were 
ever seized.
Motion One, trading as 
Create Urgency, was es-
tablished only last year 
but is now servicing 
huge government orders. 
It backs up government 
claims that the tests were 
never recalled and pro-
vided to the government.
CEO Austyn Campbell, 
an entrepreneur who was 
previously involved in 
spearheading a push by 
US company Bala to im-
port pastel-shaded ankle 
and arm weights in Aus-

tralia, is now running mil-
lions of dollars in saliva 
tests into the country.
“Motion One Pty Ltd (Mo-
tion One), the exclusive 
distributor of the Orawell 
COVID-19 Ag Rapid Sali-
va Test Device (Product), 
has not been advised, nor 
has it stated at any time, 
that any Government de-
partment is requisition-
ing, or has an intent to 
requisition, the Product, 
nor is it aware of any req-
uisitioning actually taking 
place,‘’ it said in a state-
ment.
“We discovered through 
third parties that a com-
pany unknown to Motion 
One, a customer of one of 
our distributors, had noti-
fied its own customer base 
that the product we sup-
ply had been ‘recalled’ on 
the basis of government 
requisition. We contacted 
this customer as soon as 
the discovery was made 
and demanded that they 
issue an immediate re-
traction since there was 
no justification for a claim 
that there had been any 
‘recall’.
But with millions of dollars 
in orders paid for rapid an-
tigen tests that have dis-
appeared or mysteriously 
failed to arrive at Sydney 
airport, threats of ACCC 
investigations and an-
gry customers baying for 
blood, retailers are fright-
ened. So frightened that 
the retailer who discov-
ered the WhatsApp cor-
respondence with a major 
supplier doesn’t want his 
company named.
A fortnight on, the anx-
ious retailer who paid mil-
lions of dollars for rapid 
tests that have failed to 
arrive is still waiting. So 
are his customers.
Some retailers who are 
desperately trying to con-
tact a supplier say they 
discovered he was hard 
to catch on the phone 
because the instant RAT 
millionaire was sailing on 
a yacht in the Whitsun-
days.

Prime Minister Scott Morrison Picture: NCA NewsWire Gary Ramage
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Parents in NSW and 
Victoria have hit out at 
return to school plans, 
with some saying testing 
kids each week could be 
“traumatic”.
Plans to get students 
back in the classroom 
have been met with some 
concern after it was re-
vealed children will be 
take rapid antigen tests 
twice a week and close 
contacts will not need to 
isolate.
NSW and Victoria will 
roll out a plan that sees 
students given tests to 
take at home. If a student 
tests positive, their fam-
ily must alert the school 
and the respective gov-
ernment’s health depart-
ments before isolating.
But there is some con-
cern about using RATs 
on a cohort that is less 
vulnerable to the effects 
of the Omicron variant of 
Covid-19.
Melbourne-based geri-
atrician and internal 
medicine physician Dr 
Kate Gregorevic wrote 
on Twitter: “I am so glad 
Victorian and NSW kids 
are returning to school. 
I do worry that the twice 
weekly use of RATs will 
divert these from popu-
lations at higher risk 
of severe disease who 
need early treatment, 
and I also hope that this 
doesn’t further transfer 
adult anxiety onto chil-
dren.”
NSW Education Minister 
Sarah Mitchell was also 
peppered with questions 
about whether parents 
will stockpile the tests 
and refuse to give them 
to their kids. She defend-
ed the “honour system” 
in an interview with ABC 
Radio on Monday morn-
ing.
“Yeah, it is [an hon-
our system],” she said. 
“We’re relying on fami-
lies to use these tests, 
and I think they will.
“I think parents will wel-
come having that extra 

tool you can use to keep 
kids safe.
“I’m really confident par-
ents will use them in the 
way they’re intended.”
The Education Minister 
echoed comments from 
Premier Dominic Per-
rottet who said there will 
be “bumps” along the 
way.
“I’m confident with the 
planning and the work 
we’ve done,” Ms Mitchell 
said.
“There will be some 
bumps. We’ll have stu-
dents who will be out. It 
won’t be a normal year. 
The alternative is we 
keep schools closed and 
nobody wants that.”
It comes after many NSW 
parents revealed they 
were unhappy at the new 
back to school measures 
that will see up to six mil-
lion tests sent to 3000 
public, Catholic and 
independent schools 
across NSW ahead of 
the start of term.
Once the tests are de-
livered to schools by 
Wednesday, parents will 
be able to arrange a time 
to pick up the kits once 
they are contacted by 
school staff.
While some parents were 
concerned about how 
the new measures will 
be implemented, others 
voiced fears about the 

NSW, Victoria returning to school: Big problem 
with testing students
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testing process being 
overwhelming for young 
children, particularly 
those with sensory dis-
orders and disabilities.
Concerned mother Ni-
cole said on the NSW 
Health Facebook page: 
“There is no way I am 
routinely testing my 
kids. Are you trying to 
traumatise them? This 
will cause mental health 
issues.”
Another mum also on 
the social media web-
site agreed, saying: “It’s 
traumatic for my autis-
tic kids every time. No 
preparations for kids 
with disability. It’s outra-
geous.”
Others were concerned 
about how the Govern-
ment will enforce the 
rules, with one parent 
questioning: “How can 
you prove the kids do the 
test? I am seeing people 
say they aren’t testing 
their kids.
“How will we know if they 
did the test on themself 
and not their kids?”
The NSW Premier said 
he highly recommended 
students in Year 3 and 
above wear masks and 
said visits would be lim-
ited to schools to ensure 
the Covid-safe plans 
could be undertaken.
“We are incredibly con-
fident that while there 

will be disruption, as we 
move through this period 
of time and as we know 
through this wave of the 
latest outbreak of Covid, 
there will be challenges 
that come our way,” Mr 
Perrottet said.
“We need to make sure 
that we have kids back 
in the classroom in a 
safe way, and I think the 
work that has occurred 
right here in our state 
with the Department of 
Education, it has been a 
significant effort.”
Mr Perrottet said he un-
derstood some parents 
may be “anxious” but 
said kids “do better” in 
the classroom.
Some children have al-
ready missed a quarter 
of their schooling, he 
said.
“It is what is best for 
mental health and social 
outcomes,” Mr Perrottet 
said.
Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant said while 
she supported face-to-
face learning, there was 
expected to be some in-
fections in schools.
“We are calling upon all 
parents to ensure that 
any children with symp-
toms are not sent to 
school,” Dr Chant said.
“We are likely to see 
some transmission in 
schools, but the strate-
gies that have been put 
in place by Education, in 
conjunction with Health, 
are strong.”
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce told Sun-
rise on Monday that he 
fully supports the plans 
to return children to the 
classroom, saying the 
pandemic is not going 
anywhere.
“This is part ... of what we 
do now that we’re out of 
the cave, we make sure 
that we reduce the risks 
of getting sick,” he said.
 “I think that is an impor-
tant step. People have 
got to learn how to live 
with Covid-19.”

NSW Premier Dominic Perrottet has announced his back to school plan 
for 2022. Picture: NCA NewsWire/Jeremy Piper

Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce has been 
forced to apologise live 
on air after saying peo-
ple “aren’t dying” from 
Covid-19, despite record 
breaking death statis-
tics. 
For much of the pandem-
ic, Australia has been 
the envy of the rest of 
the world for how it kept 
Covid-19 at bay and fa-
talities low. 
But, while NSW and Vic-
toria are likely over the 
peak of their Omicron 
wave, both the United 
States and Europe have 
issued a stark warning 
to residents urging them 
not to travel to Australia. 
When asked whether 
Australia could still say 
it was the “envy of the 
world” when by the Euro-
pean Council and the US 
Centre for Disease Con-
trol have both labelled 
the country as “danger 
zones”, Mr Joyce said 
Australia could still take 
pride in the way it had 
handled the pandemic. 
“People aren’t dying,” Mr 
Joyce told RN Breakfast. 
He was immediately 
picked up on the point 
by host Patricia Karvelas 
who said “people are dy-
ing. People are dying ev-
ery day”. 
Mr Joyce immediately 
sought to cover his tracks 
and apologised. 
“Sorry, sorry sorry. Yes, 
you are correct, I shouldn’t 
have said that,” he said. 
“But the number in which 
– the fatality rate is very 
low. 
“Obviously that is a tragic 
thing for anybody … (to 
die) for any reason – for 
catching the flu. But the 
fatality rate of Omicron is 
remarkably low and Aus-
tralia has done a remark-
able job.”
Since January 1, 891 
people have died with 
Covid-19. 
Mr Joyce said for “most 
people” who were diag-
nosed with Covid-19 and 
double-vaccinated, they 

would get a “mild illness” 
like he had.
“For me, it was a couple 
days of something pretty 
mild. And I was pretty 
lucky. (I know) it’s not for 
everyone,” he said. 
Opposition leader Antho-
ny Albanese said people 
were in fact dying “in re-
cord numbers”. 
Mr Joyce also came un-
der fire for his comments 
about rapid antigen tests, 
suggesting Australians 
were hoarding the kits 
– prolonging the short-
age as the concession 
scheme begins. 
From Monday, 6.6 million 
Australians with a con-
cession card are eligible 
for free rapid antigen 
tests from their chemist. 
These are capped at ten 
tests over three months, 
with a maximum of five in 
a month. 
But, pharmacies are 
pleading with people to be 
patient with not enough 
testing kits available for 
circulation.
Mr Joyce said part of the 
problem was people buy-
ing more tests than they 
needed. 
“People have been buy-
ing not what they require, 
but more than they need,” 
he told RN. 
“We have 16 million tests 
turning up by the end of 
the months … We have 70 
million on order. 
“It is not as if the tests 
aren’t there. The problems 
that Australia is experi-
encing is being experi-
enced around the world.”
Mr Albanese clapped back 
during his own interview, 
saying it was “extraor-
dinary” for Mr Joyce to 
blame Australians for the 
unavailability of the tests. 
“We all knew that once we 
opened up the increased 
number of infections, 
elimination tests would be 
an important part of the 
response to keep people 
safe, and the government 
simply didn’t do anything 
about it,” Mr Albanese 
said. 

Barnaby Joyce forced to apologise after 
saying people ‘aren’t dying’ from Covid-19
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West Australian Premier 
Mark McGowan has been 
ordered to leave the state 
next month to appear in 
a Sydney court where bil-
lionaire Clive Palmer is su-
ing him for defamation.
Mr Palmer argues com-
ments made by Mr McGow-
an in 2020, which included 
calling him an “enemy” of 
the state, damaged his 
reputation.
Mr McGowan has counter-
claimed that Mr Palmer, in 
fact, defamed him by say-
ing he had lied and had 
“abused” the parliamen-
tary system.
The defamation trial was 
set to start in Sydney on 
Monday but was today 
pushed back to start in 
the middle of next month, 
with a ruling made for Mr 
McGowan to appear in 
court in person.
Mr McGowan had asked 
the Federal Court to allow 
him to give evidence via 
video link because hav-
ing to quarantine for two 
weeks would prevent him 
from attending parliament.
The Premier said in an af-
fidavit that if his evidence 
was to conclude by the 
end of February 4, he 
would have to be in quar-
antine for the two weeks 
to February 19 upon his 
return to WA.
“It is not possible to par-
ticipate virtually or re-
motely in the Legislative 
Assembly of the Parlia-
ment of Western Austra-
lia,” he said.
WA currently has a hard 
border, with quarantine 
conditions imposed on 
travellers from every oth-
er state and territory. The 
planned reopening of the 
border on February 5 has 
been pushed back indefi-

nitely.
Mr Gowan said he would 
be asked questions about 
the cancellation of the 
opening date during the 
first week of parliamentary 
sittings.
“I wish to be in parliament 
to answer those questions 
and consider that it is in 
the public interest that this 
occur,” he said in the affi-
davit.
“The announcement on 20 
January 2022 was a sig-
nificant one and I consider 
that the people of Western 
Australia would expect me 
to be in parliament to an-
swer questions in relation 
to it.”
Mr McGowan also said that 
under standing orders, he 
was required to make a 
statement to the assem-
bly on the first sitting day, 
outlining the legislative 
and policy priorities of the 
year.
With the trial now resched-
uled, Mr Palmer’s evidence 
would be first heard on 
February 14.
Justice Michael Lee has 
ordered Mr McGowan at-
tend the court, but will not 
be expected to do so until 
Saturday, February 26.
WA Attorney-General 
John Quigley will also be 
required to attend to give 
evidence.
In his own affidavit to the 
court, Mr Quigley listed 
a number of meetings he 
was scheduled to attend 
after February 5, in addi-
tion to having to be in the 
legislative assembly.
He said he would be ex-
pected to personally attend 
Security and Emergency 
Committee of Cabinet and 
State Disaster Council 
meetings which could be 
called at short notice.
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Mark McGowan ordered to 
leave WA to attend Clive Palm-
er defamation trial in person

An Australian warship 
on its way to Tonga to 
deliver aid has been hit 
by a major outbreak of 
Covid-19.
Australia’s largest war-
ship has been hit with a 
major outbreak of Covid-
19, just days before it 
was due to arrive in Ton-
ga on an aid mission. 
HMAS Adelaide was ex-
pected to arrive in Tonga 
on Wednesday to deliver 
much needed emergen-
cy aid and resources to 
the South Pacific nation 
following a devastating 
volcanic eruption and 
tsunami. 
However, the ship’s 
arrival has now been 
delayed after 23 staff 
aboard HMAS Adelaide 
tested positive to Covid-
19. 
Speaking with Sky News, 
Defence Minister Peter 
Dutton said officials are 
working with the Tongan 
government to chart a 
path forward. 
“They need the aid des-
perately but they don’t 
want the Covid risk,” the 
minister said.
“It may mean (HMAS Ad-
elaide) is able to dock 
and we provide that sup-
port and then move on 
from there,” he said.
“It may mean that they 
stand off and wait a 
number of days but we 
don’t have personnel on 
the ground, it’s a matter 
of dropping the aid and 
providing that support.
“We will work through 
all of that as quickly as 

we can.”
There are more than 600 
crew on-board the war-
ship. 
In a statement, a De-
fence spokesperson 
said those who tested 
positive were either as-
ymptomatic or display-
ing mild symptoms. 
“The positive Covid cas-
es, and close contacts, 
are being isolated and 
managed in accordance 
with Covid-safe proto-
cols,” they said. 
“HMAS Adelaide has 
excellent medical facili-
ties on board, including 
Covid testing capabili-
ties and a 40-bed hos-
pital with operating the-
atres and a critical care 
ward.
“Personnel are asymp-
tomatic or displaying 
mild symptoms – a ben-
efit of all crew being 
fully vaccinated against 
Covid-19.”
Mr Dutton confirmed aid 
has already been deliv-
ered to Tonga via C-17 
planes. 
“We are not going to put 
the Tongan population 
at risk,” he said.
Tonga, which has not re-
corded a case of Covid-
19 since October, has 
requested a contactless 
delivery of aid. 
The ship is the second 
aid delivery to the nation 
that has been plagued 
by Covid infection. 
Last Friday, Tonga 
turned back an aid flight 
from Australia due to a 
positive case on board.

HMAS Adelaide now has 23 cases of Covid-19 aboard. Picture: John 
Gass

HMAS Adelaide hit by 
Covid-19 outbreak on 
its way to Tonga

NSW has recorded its one 
millionth Covid-19 infec-
tion on Wednesday, after 
21,030 new cases were 
reported along with 29 
deaths.
At least 1,015,495 coro-
navirus cases have been 
identified in NSW since 
the pandemic began, with 
the overwhelming majori-
ty recorded in the past two 
months after restrictions 
were eased and Omicron 
spread.
The state has reported 
more infections than any 
other Australian jurisdic-
tion, followed by Victoria 
with 776,320 cases and 
Queensland with 344,844 
cases.
The total case numbers 
for Victoria and Queen-
sland will change later on 
Wednesday when health 
authorities in those states 
release the latest data.
New infections rose 
slightly again in NSW on 
Wednesday compared 
with the day before, when 
18,512 cases were report-
ed.
Out of the 2794 people in 
hospital on Wednesday, 
175 were in intensive care. 
By comparison, 2943 peo-
ple were in hospital and 
183 in ICU the day before.
NSW Premier Dominic 
Perrottet on Tuesday an-
nounced an extension 
of the existing pandemic 
rules – such as indoor 
mask mandates and ca-
pacity limits at pubs – for 
another month. 
He said the decision was 
made out of caution as the 
state’s third vaccine dose 

numbers slowly increase. 
“We want to maintain that 
cautious approach as we 
continue to get our boost-
er program moving,” he 
said.
“So the restrictions that 
we put in place last year 
we will be rolling over for 
another month.”
The rules include capacity 
limits of one person per 
two square metres indoors 
at hospitality venues, 
and mandatory masks at 
all indoor spaces except 
homes. 
They also include com-
pulsory QR check-ins at 
certain venues, and a ban 
on singing and dancing at 
most public events.
Former federal Health De-
partment secretary Jane 
Halton, who chairs the Co-
alition for Epidemic Pre-
paredness, said the exten-
sion was “absolutely the 
right thing to do”.
“A little bit of care and cau-
tion for that month, I think 
is going to make an enor-
mous difference,” she told 
Today on Wednesday.
“(It will) keep the pressure 
off hospitals and mean 
that everyone can go 
about their business.”
Tuesday marked the two-
year anniversary of the 
virus’ arrival on Australian 
shores, when a man who 
had flown into Melbourne 
from China tested positive 
on January 25, 2020.
Hours after Australia’s 
initial case was recorded, 
three more Chinese trav-
ellers were confirmed to 
have tested positive in 
NSW.

NSW Premier Dominic Perrottet and Health Minister Brad Hazzard have 
extended Covid restrictions. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper

NSW recorded its one millionth 
Covid case on Wednesday

In a counterclaim, Mark McGowan argues Clive Palmer defamed him.
(AAP: Richard Wainwright / Jono Searle)
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كتب غسان نخول
كان أمريًا يف مملكة أهله. هكذا كانت والدته وداد 
مايكل  األمري  اليوم،  مايكل.  الوحيد،  ابنها  تنادي 

كاهن يف مملكة ملك امللوك، يسوع املسيح.
ونيوزيلندا  أسرتاليا  أبرشية  أساقفة  رئيس 
أنطوان-شربل طربيه،  املطران  املارونية،  وأوقيانيا 
اليد،  مايكل بو ضاهر كاهنًا بوضع  الشماس  سام 
يف قداس احتفالي رئـِسـَه يف كنيسة سيدة لبنان 

يف ملبورن، يعاونه لفيف من الكهنة.
البعد امللوكي يف سيامة الكاهن مايكل كان حاضرًا 
أمري  أن  إىل  لفت  الذي  طربيه  املطران  عظة  يف 
ليكون  الرب يسوع  لبى دعوة  والديه وداد وجاك، 
إىل  الناس  دعوة  فهي  مهمته  أما  مملكته.  أمريًا يف 

التوبة واإليمان بالحياة األبدية.
يعكس  أن  ضرورة  على  طربيه  املطران  وشدّد 
الكاهن يف حياته الفضائل التي عاشها املسيح على 
األرض، لكي يستطيع أن يخّلص النفوس، ألن »كل 
نفس ثمينة للغاية عند اهلل، وكل كاهن هو تذكري 
بأن الرب أنشأ الكهنوت لخالص النفوس«. وأضاف 
أجل  من  للموت  يكون مستعدًا  أن  الكاهن  على  أن 
يكون  وأن  اليومية،  حياته  من  عمل  كل  يف  رعيته، 
حاضرًا حيث تدعو الحاجة، من دون أن يأبه لراحته 
الشخصية، بحيث يعمل على تفّقد املرضى، وإطعام 
باألسرار،  واالحتفال  الحزانى،  وتعزية  الجائعني، 
من العماد إىل اإلفخارستيا واالعرتاف، وإرشاد من 

يميّز دعوة الرب يف حياته.
الحفل كان تاريخيًا، فالسيامة الكهنوتية هي األوىل 
من نوعها يف كنيسة سيدة لبنان يف ملبورن. وقد 
عند  متوقفًا  امليزة،  هذه  إىل  طربيه  املطران  أشار 
معانيها، وناسبًا إياها إىل إرادة الرب، ألنه هو من 
يسوع  بقول  مذّكرًا  العكس،  وليس  كهنته،  يختار 
اخرتتكم  أنا  بل  أنتم،  اخرتتموني  »ما  لتالميذه، 
وأقمتكم لتذهبوا وتثمروا ويدوم ثمركم، فيعطيكم 

اآلب كل ما تطلبونه باسمي« )يو 16:15(.
مايكل  الكاهن  استوحى  بالذات  اآلية  هذه  ومن 

أجراس ملبورن تصدح يف عرس سيامة الشماس مايكل بو ضاهر كاهنًا
املطران طربيه: الكاهن ممثل املسيح وِنَعُم السماء تهبط 

على يديه والرب هو من خيتار وليس العكس

شعاره الكهنوتي، »لست أنت من اختارني، بل أنا 
من اختارك«. عن هذه امليزة يف الدعوة يقول الكاهن 
مايكل، »عندما سمعت هذه الكلمات، مد الرب يده 

وملس قلبي، تاركًا فيه عالمة ال تـُمحى«.
يحمل الكاهن الشاب مايكل بو ضاهر إجازة جامعية 
المعًا،  محاميًا  يصبح  أن  حلمه  كان  الحقوق.  يف 
قوس  من  وبداًل  حياته.  مجرى  غيـّرت  الدعوة  لكن 
املحكمة، التحق باإلكلريكية يف العام 2015 وحصل 

على إجازة يف الالهوت.
املطران طربيه تساءل كيف يمكن فهم أن الرب هو 
أن مستقباًل  رغم  العكس،  وليس  مايكل  اختار  من 
معرتك  خاض  لو  انتظاره  يف  كان  باهرًا  مهنيًا 
مفاتيح  أحد  أن  إىل  املطران طربيه  ولفت  املحاماة. 
املثابرة يف الدعوة هو الطاعة، مشددًا على أن هذه 
اإلنسان  أن يصغي  بل  العبودية  تعني  ال  الفضيلة 
أإىل  نصغي؟  ماذا  »إىل  وتساءل،  له.  يقال  ما  إىل 
صوت العالم؟ إم إىل رجال ونساء يدعوننا لنعيش 
حياة سهلة؟ أم إىل اإلعالنات؟ أم إىل دعوة الراعي 
له  نقول  هل  صوته،  نسمع  وعندما  لنا؟  الصالح 
يف  ننسى  ثم  أقدامنا،  نجر  أننا  أم  ثابتة،  »نعم« 

النهاية أننا سمعنا صوته؟«
مايكل  يـُعترب   ،1990 العام  مواليد  من  بصفته 
»نينتاندو«،  الـ  اإللكرتوني، جيل  الشباب  من جيل 
لم  لكنه  وسواها.  بوكس«  »أكس  »بالستايشن«، 
كان  ففيما  الجيل.  هذا  إىل  باالنتماء  يومًا  يشعر 
أصحابه يتبارزون يف ألعاب عرب اإلنرتنت مثل »كول 
أوف ديوتي«، »هايلو«، »فورتنايت« وسواها، كان 
مايكل منشغاًل يف طفولته وصباه بإقامة قداس يف 
املنزل ومناولة أمه وأبيه وشقيقته إيفلني التي تكربه 

سنًا. أما اليوم فقد صار قداسه حقيقة إلهية.
ويتذكر الخوري مايكل تلك املرحلة ويقول، »كانت 
عندما سمعتُ  الحياة  إىل  عادت  مبكرة  بذرة  تلك 
صوت الرب يدعوني مباشرة ألكون كاهنًا قبل عشر 
سنوات«. دعوة املسيح له كان لخوض »مغامرة« مع 
الرب، كما يصفها الخوري مايكل، مضيفًا أن كل ما 

وأن  للدعوة،  »نعم«  يقول  أن  هو  الرب  منه  طلبه 
يسّلم ذاته كليًا له.

عالم  يف  الكاهن  رسالة  مايكل  »أبونا«  ويلخـّص 
نور  يحمل  أن  الكاهن  من  املطلوب  إن  قائاًل  اليوم، 
أن  على  مشددًا  معًا،  والعالم  الكنيسة  يف  الرجاء 
أن  وقت مضى،  أي  من  أكثر  اليوم،  مدعو  »الكاهن 

يكون خادمًا لهذا الرجاء«.
ولعّل الرجاء هو حقًا ما تحتاجه البشرية والكنيسة 
اليوم. فالسيامة الجديدة تأتي وسط تحديات كبرية 
وقد  تداعيات جائحة كورونا.  العالم جراء  يواجهها 
زادت هذه التداعيات من تحديات الكنيسة بشكل 
عام، والكنيسة املارونية يف أسرتاليا بشكل خاص، 
بعدما أعلن قداسة البابا فرنسيس يف آذار املاضي 
أوقيانيا  قارة  ليغطي  الجغرايف  نطاقها  توسيع 
بأكملها، فيما العالم يشهد إقفااًل تلو اآلخر بسبب 
الجائحة. وقد باتت األبرشية تضم، إىل أسرتاليا، 
األخرى  والجزر  الدول  وعشرات  نيوزيلندا  من  كاًل 
مثل بابوا نيو غيني، فيدجي، جزر سليمان، فانواتو، 

باالو،  املارشال،  جزر  تونغا،  كرييباتي،  ساموا، 
وبولينيزيا.  ماكرونيزيا،  مالينزيا،  نورو،  توفالو، 
مليون   40 من  أكثر  والجزر  البلدان  هذه  ويقطن 

نسمة، أي ما يقارب عشرة أضعاف سكان لبنان.
من  طويلة  فرتات  األخريان  العامان  شهد  وفيما 
الحاجة ستعود  فإن  الجائحة،  بسبب  العام  اإلقفال 
قريبًا إىل مزيد من العمال على األرض يف كرم الرب، 
الكاهن  الجائحة، ما يجعل من سيامة  تنتهي  أن  ما 
املارونية  الكنيسة  مايكل خطوة يف مكانها. وتزخر 

يف أسرتاليا حاليًا بدعوات كهنوتية واعدة.
التحديات  لهذه  طربيه  املطران  احتاط  أن  وسبق 
ناحيتني  على  تركيزه  مجددًا  الكنيسة،  مسرية  يف 
ألسقفيته،  الثانية  السباعية  خطته  من  أساسيتني 
املارونية.  والرسالة  الكهنوتية  الدعوات  وهما 
مسرية  يف  أساسي  ركن  الدعوات  إليه،  فبالنسبة 
الكنيسة الخالصية، ألن الكاهن جسر بني اإلنسان 
األرض،  على  أزلية  عـَمٌ 

ِ
ن تهبط  خالله  »من  واهلل، 

فهو يمثل املسيح عندما يقف على املذبح«.
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Months after her appear-
ance at a corruption hear-
ing former NSW premier 
Gladys Berejiklian has 
made a brief return to po-
litical life.
Former NSW premier Glad-
ys Berejiklian has thrown 
her support behind her 
would-be successor, mak-
ing a surprise appearance 
in a promotional video 
ahead of the Willoughby 
by-election. 
Ms Berejiklian stepped 
down from politics last 
year after she was inves-
tigated by the Indepen-
dent Commission Against 
Corruption for allegations 
of breaching public trust 
and encouraging corrupt 
behaviour by her former 
lover, Daryl Maguire. 
Following her resignation, 
she was touted as a po-
tential federal candidate, 
but she quickly ruled that 
out, saying she was look-
ing forward to a career in 
the private sector and a 
“much less public life”. 
Now, having served as the 
member for Willoughby 
from 2003 to 2021, Ms Be-
rejiklian has appeared in a 
promotional video for Tim 
James who won preselec-
tion earlier this month.
The Liberal Party is hope-
ful Mr James will be able 
to maintain the seat for the 
party at the February 12 
by-election.
Ms Berejiklian said if Mr 
James won, he would do a 
“great job” in representing 
the entire community. 
“It’s been an amazing ex-
perience representing the 

Gladys Berejiklian throws support be-
hind would-be Willoughby successor

electorate of Willoughby 
for nearly 19 years,” she 
said. 
“I love this community, 
and know that Tim James, 
the new Liberal candidate 
for the seat of Willoughby 
loves it just as much and 
will do a great job in repre-
senting all of us in moving 
forward together.”
Mr James, who hails from 
the right faction as op-
posed to Ms Berejiklian’s 
left, told News Corp last 
week that he had “big 

shoes to fill”. 
“Gladys was an outstand-
ing local member and in a 
lot of ways my focus is to 
continue her great work by 
protecting and enhancing 
the many things that make 
Willoughby such a great 
place,” Mr James said. 
“I’m aware I have big shoes 
to fill.”
Willoughby is one of four 
electorates that will head 
to the polls on February 12 
for a by-election ahead of 
next year’s state election. 
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Victoria has recorded 
13,507 cases with 35 
new deaths overnight as 
the state prepares for stu-
dents to return to school.
Victoria has reported 
13,507 new Covid infec-
tions overnight and 35 
people have died with the 
virus, which is up on the 
29 deaths recorded on 
Tuesday.
The health department 
confirmed half of the pos-
itive results were from 
rapid antigen testing and 
the other half from PCRs.
The new figures come 
after it was revealed Vic-
torian schools may be 
forced to stagger drop-off 
and pick-up times and set 
up several exits around 
school sites, in a major 
overhaul that would limit 
the spread of Covid.
The state government 
has recommended 
schools consider new 
steps to stop parents and 
students from crowding 
around drop-off and pick-
up areas, ahead of Term 1 
next week. 
Victorian health Minister 
Martin Foley on Tuesday 
said there would be a rise 
in cases once school re-
turned, despite cases be-
ing on a downward trend 
in recent days.
“Once school goes back 
we expect to see an up-
tick in cases,” he said.
“We just want to make 
sure the community is 
aware and prepared and 
more importantly, as we 

Victoria records 13,507 Covid cas-
es and 35 deaths and Queensland 
13,551 new cases, nine deaths

come to deal with how we 
coexist with Covid, that 
we all understand the 
different options, should 
Covid come our way.”

Queensland records 
13,
Queensland has reported 
another nine coronavi-
rus deaths as Brisbane 
braces for the peak of the 
Omicron wave to hit in 
the coming days. 
There have now been 138 
virus fatalities in the Sun-
shine state – a figure that 
stood at seven deaths 
three weeks ago – with 
Wednesday’s victims all 
aged older than 50, none 
of whom had been boost-
ed. 
Premier Annastacia 
Palaszczuk reported 
13,551 new cases in her 
morning update from 
Townsville – up from 
9,546 cases on Tuesday.
The number of Covid pa-
tients in public Queen-
sland hospitals has 
dropped from 928 to 889 
with 47 of those people 
in intensive care, down 
slightly from 51.
Chief health officer Dr 
John Gerrard said this 
drop was because of the 
covid wave passing its 
peak on the Gold Coast. 
“Most of that drop was 
seen in the Gold Coast, as 
the Premier is mentioned 
as exactly as expected,” 
he said. 
“And we expect that drop 
just to continue.”

However, Queenslanders 
have been warned the 
peak of the Omicron wave 
is on the doorstep of the 
state’s biggest metro 
area. 
“We expect the peak in 
other regions of Queen-
sland most notably in the 
rest of Southeast Queen-
sland, to be sometime in 
the next seven days we 
expect that the numbers 
to peak in metropolitan 
Brisbane, probably Sun-
shine Coast, west to-
wards Ipswich,” he said. 
Ms Palaszczuk on Tues-
day said she wanted to 
wait until Education Min-
ister Grace Grace had 
recovered from Covid 
before she releases the 
back-to-school plan. Pic-
ture: Evan Morgan
Meanwhile, the Premier 
has also copped flak 
for delaying the govern-
ment’s back-to-school 
plan until the education 
minister has recovered 
from Covid. 
Ms Palaszczuk on Tues-
day said she wanted to 
wait until her colleague 
Grace Grace had recov-
ered before she releas-
es the plan, which will 
provide more details on 
mask wearing, isolation, 
and rapid antigen testing 
in schools. 
“I think people can un-
derstand that I’d like the 
Education Minister to be 
here for that announce-
ment,” Ms Palaszczuk 
told media. 

Ms Palaszczuk on Tuesday said she wanted to wait until Education Minister Grace Grace had recovered from 
Covid before she releases the back-to-school plan. Picture: Evan Morgan

Former Premier Gladys Berejiklian has endorsed Tim James. Picture: Supplied

Another 29 people have 
died with Covid in NSW in 
the latest reporting period, 
but the amount of cases 
decreased compared with 
the day before.
NSW has recorded 29 
new deaths associated 
with Covid-19 and 2722 
people are in hospital 
with the disease. 
Out of the people in hos-
pital, 181 are treated in 
intensive care units. 
There were 17,316 new 
cases of the disease 
in the 24 hours to 8pm 
Wednesday, a slight de-
crease compared with the 
day before. 
Victoria has notched up 
another 13,755 Covid in-
fections and 15 deaths as 
the number of hospitali-
sations remained stable.
There are now 1057 in-
fected people in Victorian 
hospitals, with 117 in in-
tensive care and 40 on 
ventilators.
South Australia has 
notched up a record num-

ber of deaths and 2401 
new cases of Covid-19, 
but the premier has in-
dicated it is not all bad 
news.
Thirteen people infected 
with Covid-19 have died 
in South Australia — the 
highest number since the 
start of the pandemic.
While seven of those 
deaths came in the past 
24 hours, the other six 
happened previously.
Premier Steven Marshall 
said authorities had un-
dertaken a “full reconcili-
ation” in aged care, which 
had resulted in the high 
number.
Tasmania has recorded 
726 new COVID-19 infec-
tions, with the number of 
active cases across the 
state continuing to fall.
There are 24 people with 
COVID-19 in hospital, 
with 12 of those being 
treated specifically for the 
virus - a slight increase 
from Wednesday’s figure 
of 11.

NSW records 17,316 cases Vic-
toria 13755, SA 2401, Tas 726
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