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غاالغر التقى ميقاتي :التغيري آت إىل لبنان وحنن نصلّي لكي يكون خلري هذا الوطن

عون يعطي سالمة مهلة أسبوع للتجاوب مع شركة التدقيق «الفاريس اند
مارسال» قائالً «طفح الكيل من املناورة» و «اللعبة يف مرحلتها األخري»

جملس الوزراء :اقرار املوازنة اخلميس املقبل يف القصر اجلمهوري

مع عودة جملس الوزراء اىل
االنعقاد ،بعد توقف استمر
أشهرا بسبب األزمة اليت
افتعلها الثنائي الشيعي
احتجاجا على توجه القاضي
طارق البيطار يف التحقيق
يف كارثة مرفأ بريوت،
تستعيد احلركة السياسية
يف لبنان بعض حيويتها،
حيث من املؤمل ان يؤدي
ذلك اىل بعض احللحلة
يف تسيري أمور املواطنني
احلياتية واملعيشية واىل
بعض املعاجلة لألزمات
املتعددة واملتشعبة اليت
يعانون منها ويرزحون
حتتها.
يف هذا الوقت ينكب رئيس
اجلمهورية على الضغط يف
اطار تلبية حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة كل
طلبات شركة التدقيق
«الفاريس اند مارسال»
كاشفا عن ان «هذه
اللعبة اصبحت يف مرحلتها

االخرية ،وسيكشف امر كل
مسؤول عن هذه الكارثة
الكبرية».
وبرز تطور خارجي بارز
من أعلى سلطة دينية
يف العامل متثل يف زيارة،
أمني سرالكرسي الرسولي
للعالقات بني الدول يف
املونسنيور
ن
الفاتيكا 
ريتشارد بول غاالغر،
واجتماعه بالرؤساء الثالثة
وبوزير اخلارجية وبالبطريرك
الراعي واملفيت دريان
ومسؤولني آخرين ،حيث
قال ،منبها وحمذرا ،بعد
اجتماعه بالرئيس ميقاتي
أن «التغيري آت اىل لبنان،
ّ
ّ
نصلي لكي يكون
وحنن
خلري هذا الوطن ،وباسم
البابا والكنيسة الكاثوليكية
اجلامعة سنقف دائما اىل
جانب لبنان».

مجلس الوزراء

جملس
رئيس
ترأس
الوزراء جنيب ميقاتي جلسة

باشر اجمللس البحث يف
موضوع استيفاء حقوق
الدولة من االسترياد ،وقد
استمع اىل عرض قدمه
فريقا املالية واجلمارك
اللذان وضعا بتصرف
اجمللس جداول تتصل
بتغيري الرسوم وفقا ملعدل
الصرف ،ودراسة على

أعلن الرئيس األمريكي
جو بايدن ،امس األول
زعيم
مقتل
اخلميس،
أبو
«داعش»
تنظيم
إبراهيم اهلامشي القرشي
يف عملية عسكرية أمريكية
مشالي سوريا.
أن عملية لقوات
وأكد بايدن ّ
خاصة أمريكية ملكافحة
اإلرهاب يف مشال غرب
سوريا استهدفت ،أمس
األول ،زعيم «داعش»،
وأضاف أنه سيتحدث عن
العملية يف تصرحيات
الحقة اليوم.
وقال يف بيان« :بفضل
مهارة وشجاعة قواتنا
املسلحة ،أزحنا عن ساحة
إبراهيم
أبو
املعركة
اهلامشي القرشي ،زعيم
تنظيم داعش وقد عاد
كل األمريكيني من العملية

بسالم».
ٍ
وقت
ويف
بايدن خالل
أن «زعيم
ّ

التتمة على الصفحة 21

البحرين توقع «أول اتفاقية
دفاعية» لدولة خليجية مع إسرائيل
رئيس الحكومة ميقاتي مستقبال املونسنيور غاالغار
جمللس الوزراء ،قبل ظهر
أمس األول يف السرايا
احلكومية ،الستكمال البحث
يف مشروع قانون املوازنة
العامة للعام  ،2022وبعد
اجللسة ،تال وزير الرتبية
والتعليم العالي ووزير
اإلعالم بالوكالة القاضي

بـايدن يعلن مـقتل زعـيم «داعـش» أبو
إبراهيم القرشي خالل عملية مشالي سوريا
الحق ،ذكر
مؤمتر صحفي
داعش كان

أساس أرقام إستريادات
العام  2020عن فرق
احلاصالت اجلمركية يف
حال تغيري سعر الصرف مع
تعديل رسوم النوعية بذات
النسبة .وقد أكد اجمللس
إعفاء كل املستوردات
الغذائية والطبية واألدوية

مسؤو ً
ال عن اهلجمات يف
مشالي العراق ومشالي
سجن
بينهما
سوريا
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احلليب

املقررات

عباس
اآلتية:
«استأنف جملس الوزراء
االجتماعات املفتوحة يف
جلسة صباحية برئاسة

دولة رئيس الوزراء جنيب
مجيع
وحضور
ميقاتي
الوزراء ،كما حضر فريقا
العمل يف وزارة املالية
وادارة اجلمارك.

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

وقعت إسرائيل ،فجر
بتوقيت
اجلمعة
أمس
سيدني ،اتفاقية دفاعية

مع البحرين ،يف أول خطوة
من نوعها مع دولة خليجية
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باريس :دخلنا املرحلة النهائية
من املفاوضات مع إيران

اجملتمع
يرتقب
بينما
الدولي عودة املفاوضني
إىل طاولة املباحثات يف

فيينا بهدف إعادة إحياء
االتفاق النووي مع إيران،

التتمة على الصفحة 21

احلوثي :أوامر أمريكية إسرائيلية
صدرت لإلمارات بالتصعيد يف اليمن

ّ
أكد قائد حركة «أنصار
اهلل» اليمنية ،السيد عبد
امللك احلوثي ،امس األول

أن «األمريكي
اخلميسّ ،
أقنع اإلماراتيني بالعودة

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

Timber Framing
Renovations
Granny flats
Extentions
Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
 Granny Flatsوالسقائف ( )Pergolasوغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم0455 166 777 :
Email: luxcorp@outlook.com.au

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

-

-

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

ممثل بهاء احلريري التقى الراعي:

االنتخابات هي الوسيلة الدميقراطية السليمة
لتحقيق التغيري

عون توافق وميقاتي على جلسة للحكومة اخلميس املقبل
لدرس الصيغة النهائية للموازنة وعرض مع أبو زيد للعالقات
اللبنانية الروسية وحبث مع خوري يف الوضع الصحي

الرئيس عون مستقبال النائب السابق أمل أبو زيد

البطريرك الراعي مستقبال ممثل بهاء الحريري

أكد املمثل السياسي لبهاء
احلريري صايف كالو ،بعد لقائه
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي على اهمية دور الصرح
البطريركي ،الذي اعطي له جمد
لبنان ،يف احلفاظ على االساس
االسالمي-املسيحي
امليثاقي
وعلى صون أمن واستقرار
منو ًها «مبواقف
وازدهار لبنان» ّ
الراعي الداعية اىل احلياد
وتطبيق اتفاق الطائف وحصر
محل السالح بقوى الدولة
وتنفيذ القرارات االممية ،1559
 ،1701 ،1680كما باملبادرة
العربية والدولية اليت محلها
وزير خارجية الكويت ،واليت
تتكامل مع مبادرة االمني
العام لالمم املتحدة أنطونيو

غوترييش ،وكذلك زيارة أمني
سر دولة الفاتيكان للعالقات
مع الدول املطران بول ريتشارد
غاالغري اىل لبنان .فجميع هذه
املبادرات الدولية تهدف اىل
استعادة سيادة لبنان وإنقاذه
إقتصاديًا».
وشدد كالو ،على «ضرورة
إجراء اإلستحقاقات اإلنتخابية
يف مواعيدها ،هذا العام النها
الوسيلة الدميقراطية السليمة
التغيري
لتحقيق
والسلمية
واجراء االصالحات البنيوية على
شتى االصعدة كي يعود لبنان،
الذي حنب ،وطن االشعاع يف
عاملنا العربي».
كما استقبل البطريرك الراعي
وفدًا من أمانة سر اجلبهة

قدم للراعي
السيادية الذي
ّ
ورقة تتضمن سلسلة مقرتحات
مستقاة من عظات ومواقف
احلياد،
وأهمها،
البطريرك
والدفع باجتاه تفعيل دينامية
القرارات الدولية ومنها 1559
و1680و 1701ويف مواجهة هذا
التدهور ،واحلق مبقاومة مشاريع
تذويب اهلوية اللبنانية ،ومنع
متادي األفكار الدينية الراديكالية
على اختالفها واملناقضة للعيش
بسالم ،كما العمل على منع
إستدراج لبنان حنو مزيد من
العزلة وإخراجه من املؤسسات
الدولية الضامنة واجلامعة،
كاألمم املتحدة واجلامعة العربية
لتطبيق منطوق الدستور لناحية
نزع كل السالح امليليشياوي

احلليب :تطبيق سعر صريفة على املعامالت اجلمركية وإعفاء
واردات األغذية واألدوية من أي رسوم جديدة

أكد وزير اإلعالم بالوكالة عباس
احلليب ،عقب انتهاء اجتماع
احلكومة املخصص الستكمال
دراسة مشروع موازنة ،2022
الذي انعقد أمس األول
اخلميس ،أن «االجتماع املقبل
سيكون يف القصر اجلمهوري،
بهدف اقرار املوازنة ،ريثما
جيهز املشروع».
ولفت احلليب إىل انه «تقرر
عقد اجتماع يف وزارة املالية
املوازنة
مساهمات
لتحديد
يف الصناديق ،كما بوشر
بدراسة املادة املتصلة باملنحة
االحجتماعية للعاملني يف القطاع
العام واملتعاقدين ،حيث تقرر
اعطاء العاملني يف القطاع
العام مساهمة اجتماعية حتددت
براتب شهر على اال تقل عن
مليونني وال تزيد عن  6ماليني
للعاملني ،وال تقل عن مليون
لرية للمتقاعدين».
وأوضح أن «وزير االتصاالت
العريضة
اخلطوط
عرض
خلطته ،ولكن مل يقر أي شيء
خبصوصها ،وهذا املوضوع
سيخصص له حملس الوزراء
جلسة خاصة ،يف وقت تدعم
امللف الطيب واالستشفائي يف
القطاع العام وبصورة خاصة
يف قطاع اجليش والقطاع
العسكري».

وأفاد بأن «جملس الوزراء قال
إنه سيطبق سعر صرف منصة
«صريفة» التابعة للبنك املركزي
على املعامالت اجلمركية للواردات

يف ميزانية  ،»2022موضحًا أن
«جملس الوزراء سيعفي واردات
األغذية واألدوية من أي رسوم
جديدة».

حاصباني بعد لقائه البطريرك يونان:

الوطن للجميع وأي ازدهار او استقرار
سينعم به اجلميع
زار نائب رئيس جملس الوزراء
السابق غسان حاصباني ،يف
إطار جولته على املرجعيات
بطريرك السريان
الروحية،
مار
االنطاكي
الكاثوليك
اغناطيوس يوسف الثالث
يونان ،يف مقر البطريركية
يف املتحف ،حيث عرضا
للتطورات اليت مير بها لبنان
وسبل اخلروج منها ،يف حضور
النائب العام ألبرشية بريوت
البطريركية املطران مار متياس
القيم البطريركي
شارل مراد،
ّ
العام وأمني سر البطريركية
املونسنيور حبيب مراد ،أمني
السر املساعد يف البطريركية
األب كريم كلش واملستشار
القانوني للبطريركية احملامي
إيلي شربشي.
وأكد حاصباني بعد اللقاء «ان
البحث تطرق اىل واقع احلضور

املسيحي يف الشرق بعامة
ولبنان خباصة ،وهو حضور
لطاملا كان فاعال يف العلم
واملعرفة واالقتصاد حيث مت
التأكيد على اهمية ان يبقى
فاع ًال يف النسيج اللبناني
بالفعل
تعزيزه
وضرورة
والفكر والعمل».
أضاف« :كما سألنا البطريرك
يونان بركته وصلواته من اجل
ان نوفق يف مساعينا ملا فيه
مصلحة مدينة بريوت وكل
الوطن .وحنن نأمل يف ان
ينجح مسارنا باستعادة الدولة
ممن خيتطفها ويشوه هويتها
وببنائها يف الوقت القريب مع
إعطاء احلقوق لكل أبنائها من
دون تفرقة عددية بينهم».
«الوطن
حاصباني:
وختم
للجميع واي ازدهار او استقرار
سينعم به اجلميع».

تابع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،أمس األول
اخلميس ،مراحل تقدم دراسة
مشروع قانون موازنة ،2022
ال سيما البنود العالقة ،ومنها
سلفة الكهرباء واملساهمة
االجتماعية للموظفني املنصوص
عنها يف املادة  ،135وكذلك
قيمة سعر الصرف وآلية
حتديده والسعر الذي سيعتمد
يف املستوردات.
وشدد الرئيس عون على
«ضرورة مساعدة املوظفني
والقوى العسكرية واألمنية
واالسالك الوظيفية ،بهدف
زيادة إنتاجية موظفي الدولة،
خصوصا يف هذه الظروف
االقتصادية اليت متر بها البالد»،
كما شدد على «ضرورة استثناء
املوارد املستوردة مثل املواد
الغذائية األساسية واألدوية
واملستلزمات الصحية من أي
ضرائب او رسوم إضافة اىل
ضرورة وضع خطة الكهرباء

موضع التنفيذ».
وتوافق الرئيس عون مع
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
على عقد جلسة جمللس الوزراء
يوم اخلميس املقبل يف قصر
بعبدا ،لدرس مسودة املوازنة
بصيغتها النهائية وبت البنود
العالقة ،على ان يقوم فريق
عمل وزارة املالية بوضع
اللمسات األخرية على املشروع
باالستناد اىل مداوالت جلسات
جملس الوزراء اليت عقدت يف
السرايا.

أبو زيد

اىل ذلك ،استقبل الرئيس عون
مستشاره للعالقات اللبنانية -
الروسية النائب السابق أمل
أبو زيد وعرض معه لتطور
العالقات اللبنانية  -الروسية
والزيارة املرتقبة لوزير الطاقة
واملياه وليد فياض اىل موسكو
لدرس سبل تعزيز التعاون بني
البلدين.
وأشار أبو زيد اىل ان الرئيس

عون «تلقى دعوة من الكرملني
ملؤمتر يعقد يف العاصمة
الشهرين
خالل
الروسية
املقبلني حول حوار األديان،
يضم مكونات الشرق األوسط
املسيحية واإلسالمية ،بهدف
تعزيز احلوار يف ما بينها.
كما تناول البحث األوضاع
العامة يف البالد والتطورات
السياسية األخرية».

خوري

ويف قصر بعبدا أيضا،
مستشار رئيس اجلمهورية
النائب
الصحية
للشؤون
السابق الدكتور وليد خوري
الذي اطلع رئيس اجلمهورية
على «الواقع الصحي يف
البالد وتطور انتشار جائحة
كورونا واملتحور منها ،ال
سيما «أوميكرون» واإلجراءات
املتخذة ملعاجلة هذا الوضع».
كما تطرق البحث اىل شؤون
سياسية وصحية واجتماعية
وحاجات منطقة جبيل.

أبو فاعور تقدم بإخبار ضد مستوردي املواد الغذائية واالدوية
واملعدات الطبية للتالعب باالسعار حتقيقا الرباح غري مشروعة

تقدم عضو كتلة «اللقاء
الدميوقراطي» النائب وائل أبو
فاعور واحملامي نشأت احلسنية
بإخبار اىل النائب العام املالي
القاضي علي إبراهيم ضد
الغذائية
املواد
مستوردي
واالدوية واملعدات الطبية الذين
حيتكرون موادهم ويتالعبون
بأسعارها حمققني أرباحا غري
مشروعة.
وجاء يف نص االخبار وموضوعه:
«احتكار ،والتالعب باالسعار،
واالثراء غري املشروع» ،ما يلي:
«أتشرف أن أعرض لرئاستكم
االزمة
بدء
منذ
اآلتي:
االقتصادية  -املالية ،شهدت
البالد تصاعدا خميفا يف أسعار
املواد الغذائية واالستهالكية
واالدوية واملعدات الطبية حتى
يف الوقت الذي كان يتم دعم
هذه املواد وكان عذر هؤالء غري
املربر ،ان ارتفاع االسعار سببه
االرتفاع احلاصل يف سعر الدوالر
جتاه اللرية اللبنانية واالنهيار
احلاد والسريع يف قيمة العملة
الوطنية الشرائية ،رغم ان
حاالت عديدة سجلت السعار
مواد كانت خمزنة وموجودة يف
مستودعات هؤالء التجار قبل
االرتفاع يف سعر الدوالر وقد مت
رفع اسعارها .ويف كل مرة كان

يطرح فيها موضوع الغالء اجلنوني
لالسعار كانت االجوبة من هؤالء
املستوردين والتجار ان االسعار
تتم وفقا لسعر العملة الوطنية
جتاه الدوالر اال انه تبني وبعد
االخنفاض االخري لسعر الدوالر
اذ سجل اخنفاضا يتجاوز العشرة
آالف لرية لبنانية يف سعره ما
زالت االسعار على حاهلا ومل يتم
ختفيضها مبا يعادل االخنفاض
احلاصل يف سعر الدوالر.
مما يثبت ان املسألة ليست
ارتفاعا يف سعر الدوالر بقدر ما
هي استغالل هلذا الوضع احلالي
من االزمة وغياب احملاسبة بهدف
حتقيق ارباح للتجار فاحشة وغري
مشروعة وغري قانونية على حساب
املواطنني وقدرتهم واستغالل
وضعهم واملس يف قوتهم
وحياتهم وكرامتهم وصحتهم،
االمر الذي خيالف أبسط مبادىء
حقوق االنسان يف عيش كريم
بعيدا عن االستغالل .ويف ما
يقوم به هؤالء التجار واحملتكرين
انتهاك للقوانني واالنظمة بهدف
حتقيق ارباح ومكاسب مالية غري
مشروعة.
وبالفعل ،فإن املدير العام لوزارة
االقتصاد أكد بعد جولة تفتيشية
على السوبرماركت واحملالت
ان هناك زيادة يف أسعار

عدد من السلع ،وان السلع
اليت اخنفضت فيها االسعار
مل تكن متوازية مع االخنفاض
احلاصل يف سعر الدوالر ،وأكد
ان البضائع مت تسعريها على
اساس ثالثة وثالثني الف لرية
لبنانية مقابل الدوالر االمريكي،
يف حني ان الدوالر قد اخنفض
مبا يوازي ثالثة عشر الف لرية،
ومل ينعكس هذا االخنفاض على
اسعار السلع كافة االمر الذي
يستلزم تدخال فوريا للقضاء
للجم جشع التجار وانتهاكهم
للقانون دون حسيب او رقيب
فكان هذا االخبار.
لذلك ،نطلب من رئاستكم
اختاذ االجراءات الكفيلة بكشف
هوية هؤالء والتحقيق معهم
وتوقيفهم واحالتهم خمفورين
اىل القضاء ليحاكموا جبرائم
االحتكار واالثراء غري املشروع
وخمالفة االنظمة والقوانني
اليت ترعى محاية املستهلك
من اي استغالل ومصادرة
والزامهم
والبضائع
املواد
بتخفيض االسعار مبا يتوافق مع
القوانني املرعية االجراء وحيفظ
بالتالي كرامة املواطن من اي
استغالل.
وتفضلوا بقبول االحرتام مع مجيع
التحفظات وائل ابو فاعور».
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لـبنانيات

غاالغر التقى ميقاتي :التغيري أعفى املستوردات الغذائية والطبية واألدوية من الرسوم وأرجأ املوافقة على السلفة للكهرباء
آت إىل لبنان وحنن نصلّي لكي احلليب :اجتماع يف وزارة املالية اجلمعة (أمس) لبحث موضوع اإلستشفاء ودعم صناديق التعاضد

يكون خلري هذا الوطن

جملس الوزراء :اقرار املوازنة االسبوع املقبل يف القصر اجلمهوري

ترأس رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي جلسة جمللس
ظهر أمس
الوزراء ،قبل
األول يف السرايا احلكومية،
الستكمال البحث يف مشروع
قانون املوازنة العامة للعام
.2022

املقررات

الرئيس ميقاتي مستقبال املونسنيور غاالغر

ّ
أكد أمني سرالكرسي الرسول 
ي
للعالقات بني الدول يف
الفاتيكان املونسنيور ريتشارد
بول غاالغر« ،أنين أتيت اىل
لبنان برسالة البابا فرنسيس
 ،وهي رسالة أمل بوطن يعين
لنقوي
له الكثري ،وحنن هنا
ّ
اللبنانيني ونقول هلم إننا
معكم ملواجهة التحديات ،وقرار
نهوض لبنان هو قرار لبناني
حبت جيب أن تتضافر اجلهود
بشأنه».
ولفت ،خالل لقائه رئيس
جملس الوزراءجنيب ميقاتي يف
السراي احلكومي أمس األول
أن «التغيري آت
اخلميس ،،إىل ّ
ّ
نصلي لكي
اىل لبنان ،وحنن
يكون خلري هذا الوطن ،وباسم
البابا والكنيسة الكاثوليكية
اجلامعة سنقف دائما اىل جانب
لبنان».
رحب ميقاتي
وخالل االجتماعّ ،
مشريا إىل
بالكاردينال غاالغر،
ً
ّ
«أننا سعداء بلقائكم ثانية بعد
اجتماعنا يف الفاتيكان ،ومجيع
اللبنانيني سعداء بقدومكم يف
هذه املرحلة الصعبة من تاريخ
لبنان ،وكم حنن فخورون باحملبة
ّ
ويعب عنها قداسة
يكنها
اليت
رّ
البابا فرنسيس جتاه مجيع

اللبنانيني ،ومشاركته هلم يف
اآلمهم ومعاناتهم اليت اصبحت
تطال معظم نواحي حياتهم».
ّ
ومثن ميقاتي دعوة الفاتيكان
ألن يبقى لبنان «مشروع سالم
ً
ووطنا للتسامح والتعددية حيث
تلتقي كل الطوائف واالديان»،
آملاً أن «يكون اللبنانيون قد
استمعوا اليكم واستخلصوا
العرب من رسالة قداسة البابا
اليت نقلتموها هلم».
أضاف ّ
أنه «تسنى لي خالل
مقابلتكم قبل شهرين يف
الفاتيكان ،أن اشرح لكم
تفاصيل الورشة االصالحية،
وبرنامج احلكومة اليت ارأسها،
وأننا ماضون ومصممون على
تنفيذ برنامج احلكومة االصالحي
رغم كل العراقيل والصعوبات،
صرحتم
وكلنا مقتنعون ،كما
ّ
باألمس ،بأن اإلصالحات هي
اليت ستساعد لبنان ،اىل
جانب دعم اجملتمع الدولي ،يف
احملافظة على هويته اخلاصة
وإعادة الثقة لدى اللبنانيني
مبستقبل وطنهم» .وشدد على
أن «الزيارة املرتقبة واملوعودة
للبابا اىل لبنان ،هي فرصة
لتجديد األمل والرجاء يف نفوس
اللبنانيني».

اخلارجية الروسية :شعبان نقل لبوغدانوف قراءة
الرئيس احلريري جملريات الوضع يف لبنان
أورد املكتب االعالمي للرئيس
سعد احلريري بيانا صادرا
عن وزارة اخلارجية الروسية
امس األول جاء فيه« :ان
املمثل اخلاص لرئيس روسيا
االحتادية يف الشرق االوسط
وبلدان افريقيا ،نائب وزير
اخلارجة الروسية السيد ميخائيل
بوغدانوف ،استقبل املبعوث
اخلاص لرئيس حكومة لبنان
السابق رئيس «تيار املستقبل»
سعد احلريري جورج شعبان بناء
على طلبه .
يف خالل املباحثات اليت جرت
نقل جورج شعبان قراءة الرئيس
سعد احلريري وتقييمه جملريات
الوضع السياسي واالقتصادي
االجتماعي يف لبنان .ويف ضوء

ذلك جرى تأكيد
التزام رئيس حكومة لبنان
السابق مبواصلة اجلهود يف
سبيل توطيد اواصر عالقات
الصداقة الودية مع روسيا .
من جهته اجلانب الروسي سجل
اهمية دور سعد احلريري يف
سعيه الدؤوب الجياد احللول
الوطنية
اللبنانية
للقضايا
الصعبة وامللحة حاليا ،كما يف
تعميق احلوار السياسي الصادق
بني موسكو وبريوت ،كما جرى
تأكيد ضرورة جتاوز تداعيات
االزمة االقتصادية واالجتماعية
احلادة على قاعدة التوافق فيما
بني القوى السياسية والدينية
الرئيسية حصرا باطار القانون
وبدون التدخل االجنيب».

بعد اجللسة ،تال وزير الرتبية
والتعليم العالي ووزير اإلعالم
بالوكالة القاضي عباس احلليب
املقررات اآلتية:
الوزراء
جملس
«استأنف
االجتماعات املفتوحة يف جلسة
صباحية برئاسة دولة رئيس
الوزراء جنيب ميقاتي وحضور
مجيع الوزراء ،كما حضر فريقا
العمل يف وزارة املالية وادارة
اجلمارك.
باشر اجمللس البحث يف
موضوع استيفاء حقوق الدولة
من االسترياد ،وقد استمع
اىل عرض قدمه فريقا املالية
وضعا
اللذان
واجلمارك
بتصرف اجمللس جداول تتصل
بتغيري الرسوم وفقا ملعدل
الصرف ،ودراسة على أساس
أرقام إستريادات العام 2020
عن فرق احلاصالت اجلمركية
يف حال تغيري سعر الصرف
مع تعديل رسوم النوعية
بذات النسبة .وقد أكد
اجمللس إعفاء كل املستوردات
الغذائية والطبية واألدوية من
أية رسوم وأعباء مهما كان
نوعها ،كما أقر اعتماد سعر
صريفة للدوالر املستوفى على
البضائع املستوردة على أن
تسري هذه األحكام عند إقرار
املوازنة.
بالنسبة للسلفة امللحوظة يف
مشروع املوازنة واملتصلة
بقطاع الكهرباء ملصلحة مؤسسة
كهرباء لبنان ،وبناء على
اقرتاح وزير الطاقة ،تقرر إرجاء
املوافقة على هذه السلفة ملا
بعد إقرار جملس الوزراء خلطة
إصالح القطاع اليت أعدها وزير
الطاقة وسيعرضها على اجمللس
يف جلسة خاصة قريبا.
يف موضوع اإلستشفاء والوضع
الصحي ودعم صناديق التعاضد
وبعض اجلهات الضامنة ،تقرر
عقد اجتماع يف وزارة املالية
غدا يف حضور وزراء الصحة
والداخلية والدفاع ورئيس
اجلامعة اللبنانية يف ما خص
صندوق تعاضد اجلامعة لتحديد
مساهمات املوازنة يف هذه
الصناديق.
ثم بوشر بدراسة املادة 135
املتصلة باملنحة االجتماعية
للعاملني
منحها
املنوي
واملتقاعدين يف القطاع العام

الرئيس ميقاتي مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
وامللحوظة يف مشروع املوازنة،
فتقرر إعطاء العاملني يف
القطاع العام واملتقاعدين
مساهمة اجتماعية حتددت براتب
شهر على اال تقل عن مليوني
لرية لبنانية وال تزيد عن ستة
ماليني للعاملني ،وللمتقاعدين
على اال تقل عن مليون لرية
شهريا.
الوزراء
جملس
وسيعقد
االجتماع املقبل إلقرار املوازنة
يف القصر اجلمهوري األسبوع
املقبل ريثما جيهز املشروع بعد
إدخال التعديالت اليت أقرت
عليه».

اسئلة واجوبة

وسئل الوزير احلليب عن املادة
 135واستفادة العسكريني من
املساعدات نفسها اليت تلحظها
لسائر املوظفني ،فأجاب:
«نعم ،كما سائر موظفي
القطاع العام وبنفس النسبة،
وللمتقاعدين راتب شهر على
اال يقل عن مليون لرية».
وعن اخلطة املوضوعة للكهرباء،
قال« :باألمس حتدثت قليال عن
اإلحاطة اليت قدمتها للجلسة،
وقد رد معالي وزير الطاقة
على أسئلة الصحافيني وأوضح
املعايري اليت إستند اليها
يف خطته واليت ربط جملس
الوزراء إسداء هذه السلفة
ملصلحة كهرباء لبنان على
كل خطوة يف مراحل التنفيذ
إلصالح الكهرباء ،وهذه اخلطة
ستكون موضع حبث يف جلسة
خاصة يعقدها جملس الوزراء
ملناقشتها وإقرارها».
وعن الدوالر اجلمركي وعرض
وزارة املالية للموضوع املتصل
باسترياد بعض السلع ،قال:
«لقد عرضت وزارة املالية
كل التفاصيل ،وتوجه الوزراء
اىل فريق اجلمارك ووزارة
املالية باسئلة حمددة ،وما
يهمنا باخلالصة هو تأمني إعفاء
املواد اإلستهالكية اليت حيتاجها
املواطن بشكل يومي من أي
أعباء ورسوم ،مبا يف ذلك
األدوية واللوازم الطبية وكل
ما له عالقة حبياة املواطن».

غاالغري من دار الفتوى :النقاش مع املفيت دريان إجيابي خصوصا حول حوار األديان بني املسلمني واملسيحيني

اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى وزير
خارجية دولة الفاتيكان املطران
بول ريتشارد غاالغري على

رأس وفد ،يف حضور األمني
العام للجنة الوطنية للحوار
اإلسالمي املسيحي الدكتور
حممد السماك.
وبعد اللقاء قال غاالغري« :بكل

سرور كان لنا الشرف يف إمضاء
بعض الوقت مع مفيت اجلمهورية،
النقاش معه كان إجيابيا خصوصا
حول حوار األديان بني املسلمني
واملسيحيني ،ومت البحث أيضا

يف الوضع يف لبنان ،وأهمية
دور املسلمني واملسيحيني
يف املساهمة يف مستقبل البلد
ودور مساحته يف لبنان واألزمة
احلالية».

سئل :كيف تعطون  90دوالرا
ألساتذة التعليم الرمسي ،وماذا
عن أساتذة القطاع اخلاص؟
أجاب« :للتعليم اخلاص قانون
أقر يف جملس النواب معروف
ب  500مليار لرية ،منها 350
مليار لرية خمصصة للتعليم
اخلاص واليت نتأمل أن تتوفر
له اإلعتمادات لصرفه ،ألن
املؤسسات الرتبوية اخلاصة
يف
واألساتذة
والطالب
القطاع اخلاص يستحقون كل
دعم ومساعدة ألنهم حيملون
مسؤولية  %70من جممل
تالمذة لبنان».
وردا على سؤال عن قطاع
السيارات واملعارض وشركات
ومدى
السيارات
إسترياد
ترابطها بالدوالر اجلمركي،
أجاب« :املعروف أن هناك
اصنافا من السيارات ختضع
لرسوم أقل من فئات أخرى،
وهذا األمر سيؤخذ بعني
اإلعتبار ألنه ال ميكن حتميل
السيارة الصغرية اليت حيتاجها
املواطن اعباء مماثلة للسيارة
الغالية الثمن».
ويف ما يتعلق بقطاع االتصاالت
وعن زيادة قد تصل اىل مخسة
أضعاف ،قال« :باألمس عرض
معالي وزير اإلتصاالت اخلطوط
العريضة خلطته ولكن مل يقر
أي شيء خبصوصها ،وهذا
املوضوع ستخصص له جلسة
خاصة جمللس الوزراء».

وزير الدفاع

ثم قدم وزير الدفاع العميد
موريس سليم توضيحا يتعلق
باملادة  135وما يطال منها
كل األسالك العسكرية ،فقال:
«بعد نقاش مستفيض من كل
اجلوانب ،قرر جملس الوزراء
إعطاء العسكريني يف اخلدمة
الفعلية منحة كل شهر على اال
تقل هذه املساهمة اإلجتماعية
عن مليوني لرية لكل فرد ،أما
بالنسبة اىل املتقاعدين فيتم
إعطاؤهم راتبا أساسيا يف

الشهر على اال يقل عن مليون
لرية كي تكون هناك عدالة يف
كل القطاعات وعلى املستويات
كافة».

وزير الصناعة

كما حتدث وزير الصناعة جورج
بوشكيان ،فقال« :لقد عملنا
على الكثري من املواضيع خالل
األيام العشرة االخرية واطلعنا
على كل األمور بتفاصيلها،
وسيعقد يوم غد إجتماع تنسيقي
بني وزراء املالية والزراعة
املواد
لدراسة
والصناعة
املتعلقة بالدوالر اجلمركي
والضرائب كي ال يكون هناك
أي لغط أو خطأ يف هذا اإلطار
وكي ال متر أي مادة تؤثر على
املواطن».
اضاف« :أود أن أوضح أنه
دعما للصناعة اللبنانية ومحايتها
فكل ما سيتم استرياده من
اخلارج ستزاد عليه الرسوم
اجلمركية ،مع ضوابط كي
تبقى األسعار ضمن األسقف
املعقولة .ومن األمور اإلجيابية،
اعفاءات ترتاوح بني  50اىل
 %75لكل البضائع املصدرة،
كما نعمل على مشروع إعادة
صياغة قانون اإلستثمار مع
«إيدال».

وزير الطاقة

وقال وزير الطاقة وليد فياض:
«منذ أن بدأنا العمل يف قطاع
الكهرباء ،بلورنا خطة بدأت
قصرية األمد ثم استكملت اىل
خطة طويلة األمد وحنن بصدد
وضع اللمسات األخرية عليها،
وقد عرضنا خطوطها العامة
خالل جلسة جملس الوزراء،
وقد القت صدى إجيابيا،
واهلدف من هذه اخلطة هو
النهوض بالقطاع من اجل تأمني
االستدامة البيئية واالقتصادية
واملالية واالجتماعية لقطاع
حيوي بطريقة ختتلف عن العمل
السابق والسياسات اليت كانت
معتمدة من دعم عشوائي
وغريه».

مولوي يعلن :جبهود جبارة متكنت شعبة املعلومات
من حترير الطفل ريان كنعان وإعادته ساملا

غرد وزير الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي عرب حسابه
على» تويرت»:
«جبهود جبارة متكنت شعبة
املعلومات يف املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي من حترير

الطفل ريان كنعان وإعادته
ساملا.
مرة جديدة نهنىء ابطال الشعبة
وقوى االمن الداخلي على املهام
اليت يقومون بها محاية جملتمعم.
بوجودكم حننا بأمان».
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لـبنانيات

بري التقى أمام نقابة الصحافة :لن أقبل الوفاء للمقاومة :وجوب توفر املوازنة على اعتمادات تغطي التقدميات
بتأجيل االنتخابات وما جيمع
السعودية مع االجتماعية واخلدمات العامة وضرورة انسجامها مع مضمون خطة التعايف
ايران اكرب بكثري مما يفرقهما
أطلق رئيس جملس النواب
نبيه بري مجلة من املواقف،
خالل لقائه ،أمس األول ،نقيب
الصحافة عوني الكعكي مع أعضاء
جملس النقابة يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة.
وأكد الرئيس بري أن «الدستور
هو قانون القوانني وهو سيد
ال عبيد له ،ويف الدستور
هناك اربع مواد نصت على ان
الصالحية يف حماكمة الرؤساء
والوزراء والنواب تعود جمللس
النواب ،وهذه احملكمة منجزة
وتضم مثانية من كبار القضاة
وعلى رأسهم رئيس جملس
القضاء االعلى احلالي وسبعة
نواب منتخبني اقسموا اليمني»،
مشريا اىل ان «كل ما طالبنا به
يف ملف إنفجار املرفأ هو تطبيق
الدستور والقانون بدال من
تسيس امللف».
وعن موضوع ترسيم احلدود
البحرية ،كشف الرئيس بري
«أن املوفد االمريكي آموس
هوكشتاين سيكون يف لبنان
خالل اسبوع ومن املفرتض ان
يستأنف التفاوض وان يصار
اىل اإللتزام بإتفاق اإلطار».
وتوجه اىل االعالميني بالقول:
«من خاللكم ،اتوجه اىل فرنسا
وشركة توتال والشركات اليت
رسى عليها اإللتزام بأعمال
احلفر والتنقيب ،بالدعوة اىل ان
تباشر عملها فال ذريعة للتنصل
من ذلك ،خصوصا وان املنطقة
اليت جيب ان يبدأ العمل بها
غري متنازع عليها على الشركات
التحرر من اي ضغوطات متارس
عليها».
وعن االنتخابات النيابية ،قال
الرئيس بري« :لن أقبل بتأجيل
االنتخابات وال لدقيقة واحدة»،
مستغربا «ان يتهم الثنائي
الوطين (حركة امل وحزب اهلل)
بالعمل لتأجيل االنتخابات»،
قائال« :كيف يتهم الثنائي
بالتعطيل او التأجيل وهم
جيزمون انه من الصعب اخرتاق
الثنائي ولو مبقعد واحد؟».
واضاف« :إن االنتخابات مفصل
اساسي وعلى اللبنانيني ان
خيتاروا ،إما ان تكون االنتخابات
معركة الضحايا على الضحايا او
معركة استعادة لبنان ،واستعادة
لبنان تعين استعادة العرب .ان
االنتخابات النيابية جيب ان تكون
فتحا جديدا حنو لبنان جديد».
ودعا بري اىل «توحيد االقتصاد
العربي بني الدول العربية لوقف
لألسواق
االسرائيلي
الغزو
العربية ،ولبنان بإمكانه ان يلعب
هذا الدور».
وجدد التأكيد «ان اسرائيل طاملا
موجودة على شرب من االراضي
اللبنانية وأطماعها موجودة،
فاملقاومة وسالحها سيبقيان
ميثالن حاجة وطنية لكبح مجاح
االطماع الصهيونية ،وسالح
املقاومة هو نتيجة لالحتالل
وليس العكس».
االنتخابات
استحقاق
وعن
الرئاسية ،اكد رئيس جملس
النواب «ان فخامة الرئيس أعلن
اكثر من مرة عن عدم رغبته
البقاء يف القصر اجلمهوري بعد
انتهاء الوالية ليوم واحد».
وعن رؤيته ملواصفات رئيس

اجلمهورية ،قال بري« :أنا مع
الرئيس الذي جيمع اللبنانيني».
ويف موضوع املوازنة ،قال« :ان
ما تقوم به احلكومة هو جيد جدا
جلهة متابعة النقاش يف جلسات
متتالية ،واالمر ليس سهال
لكن من غري اجلائز يف الظروف
الراهنة فرض ضرائب ورسوم
على كل الناس ،على الطبقات
الفقرية واملتوسطة ،علما انه
مل يبق هناك طبقة متوسطة
وال ميكن فرض الضرائب من
دون تقدميات سواء مبشاريع
او غريها .وكما قال االمام علي
عليه السالم «فمن طلب اخلراج
من دون عمارة ادى اىل خراب
البالد».
وبالنسبة اىل طلب سلفة خزينة
ملؤسسة كهرباء لبنان ،قال
الرئيس بري :انها «حزورة» 40
او  50مليار دوالر عجز بسبب
الكهرباء وال كهرباء وال مشاريع
اصالحية .ملاذا عدم املبادرة
وعدم االسراع بالقبول بالعروض
املقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة.
هذا السؤال برسم احلكومة .ملاذا
مل تتشكل اهليئة الناظمة لقطاع
الكهرباء وهذا مطلب ليس
لبنانيا فحسب امنا ايضا مطلب
البنك الدولي».
وجدد الرئيس بري التأكيد ان
«ال كابيتال كونرتول ملصلحة
املصارف ما مل يكن هناك قانون
حيفظ أموال املودعني حتى آخر
قرش ،وال ميكن ان أقبل بتحميل
اي خسائر للمودعني .لبنان
ليس بلدا مفلسا على االطالق،
وهناك اصول ثابتة كما ان هناك
مؤسسات ميكن ان تنجح مثل
امليدل ايست والرجيي».
وكشف الرئيس بري عن «جلسة
عامة جمللس النواب ،قبل نهاية
الشهر احلالي ،إلقرار سلسلة من
القوانني االصالحية ،من بينها
قانون املنافسة الذي احيل اىل
اللجان املشرتكة».
ودعا رئيس اجمللس اىل
الرقابية
اهليئات
«تفعيل
من
واالقتصاص
املختصة
املتالعبني بأسعار السلع واملواد
االستهالكية وصوال اىل حد
اإلقفال بالشمع االمحر ،إذ ال
جيوز إخنفاض سعر صرف الدوالر
مقابل اللرية وتبقى االسعار على
حاهلا بل ترتفع .انه اجلشع
بعينه».
السعودية
االتصاالت
وعن
االيرانية ومآل مفاوضات فيينا،
قال الرئيس« :كلها أمور اجيابية
وتعيد تقويم االمور .إن ما جيمع
اململكة العربية السعودية مع
ايران هو اكرب بكثري مما يفرقهما،
العربي
والتالقي
فالتوافق
االيراني سيكون له انعكاسات
كربى واجيابية على خمتلف
امللفات ،إبتداء من اليمن اىل
سوريا وليس انتهاء بلبنان».
واضاف« :إنين أؤيد كل خطوة
تعيد مل الشمل العربي ،وهذا
الشمل ال ميكن ان يلتئم اال
بعودة سوريا اىل اجلامعة العربية،
بل عودة العرب اىل سوريا.
وحسنا فعل االمني العام جلامعة
الدول العربية امحد ابو الغيط
بالدعوة ملناقشة عودة الشقيقة
سوريا اىل منظومة العمل العربي
املشرتك».

اعتربت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
مبقرها يف حارة حريك ،برئاسة
النائب حممد رعد ،أن «لألول
من شهر شباط ،ومنذ العام
 ،1979وقع إحساس بطعم
النصر واعتزاز بالتحرر والفخار،
وتنسم عبق العز والكرامة .إنه
يوم عودة اإلمام اخلميين قدس
سره مظفرا إىل طهران ،إثر
سقوط الشاه ومغادرته البالد
حتت وطأة الغضب الشعيب
العارم ضد ظلمه وجربوته .إنه
اليوم األول من األيام العشرة
اليت بزغ بعدها فجر اإلنتصار
حمققا حلم املستضعفني الذي
جتلى بنجاح ثورتهم اإلسالمية
يف إيران وبدء قيام دولتهم
بالدهم
لشؤون
الناظمة
وشعبها ،وفق دستور أمضاه
مفجر الثورة االمام اخلميين

وصوت له الشعب االيراني
عرب استفتاء تارخيي مشهودا،
واعتمدت يف سياستها نهجا
يرتكز على بناء القوة الدفاعية
حلماية السيادة ،ويتوسل
االكتفاء الذاتي على صعيد
االنتاج الزراعي والصناعي
والتكنولوجي».
ولفتت اىل أنه «من أجل دعم
ومساندة قضايا الشعوب
العادلة التزمت الثورة قضية
فلسطني ودعت اىل نصرة
يف
املستضعفة
الشعوب
العامل ،واكدت حسن اجلوار
وبناء أحسن العالقات مع دول
املنطقة ،ورفضت كل استقواء
بالدول االجنبية حلماية هذه
البلدان».
وقالت« :إننا بهذه املناسبة
حنيي روح اإلمام اخلميين
الراحل قدس سره ،ونرفع

هيومن رايتس ووتش :إهمال جسيم
وانتهاكات لإلجراءات بتحقيقات معيبة يف 4
جرائم قتل يف لبنان ذات حساسية سياسية

ّ
منظمة «هيومن رايتس
شددت
ّ
أن «أوجه
على
»،
ووتش
ّ
املتعددة واإلهمال
القصور
ّ
اجلسيم وانتهاكات اإلجراءات
يف أربعة حتقيقات يف جرائم
سياسية يف
حساسية
ل ذات
قت 
ّ
ّ
لبنان يف العامني املاضيني،
أن ّ
ُت ِ
السخي
التمويل
ظهر كيف ّ
ّ
ّ
والتدريب من املاحنني لقوى
األمن الداخلي والقضاء يف
ؤديا إىل سيادة
لبنان ،مل ُي ِّ
القانون».
ّ
«أنها
وأوضحت يف تقرير،
األولية ّ
راجعت ّ
اليت
التحقيقات
ّ
أجرتها شعبة املعلومات ّ
التابعة
الداخلي ،حتت
لقوى األمن
ّ
إشراف النيابة العامة ،يف أربع
جرائم قتل ُيزعم ارتكابها على
سياسية
يد جمموعات هلا صالت
ّ
أو ذات نفوذ سياسي .مل
أي مشتبه به أو دوافع»،
حُيَّدد ّ
ّ
مرك ً
ّ
«التقاعس
أن
على
زة
ّ
املتكرر يف ّ
اتباع اإلجراءات
ّ
سياسيا
احلساسة
واخليوط
ّ
ًّ
وحتديد املسؤولني عنها ،يثري
املهنية
تساؤالت حول الكفاءة
ّ
واحليادية يف استجابة أجهزة
ّ
إنفاذ القانون يف لبنان ،وهو
يعرض العدالة واملساءلة إىل
ما ّ
اخلطر».
ولفتت باحثة لبنان يف «هيومن
رايتس ووتش» ،آية جمذوب،
أن «جرائم القتل ّ
اليت مل
إىل ّ
ّ
والتحقيقات املعيبة فيها،
تحُ ّل
ُت ّ
ّ
بالضعف اخلطري لسيادة
ذكر
القانون يف لبنان يف مواجهة
ّ
ّ
املسلحة غري
النخب واجلماعات
اخلاضعة للمساءلة .قوى األمن
والقضاءّ ،
اليت حتظى يف أحيان
كثرية بتمويل سخي وتدريب
من الدول املاحنة ،لديها
ّ
للتحقيق يف
التقنية
القدرات
ّ
ّ
لكنها تقاعست
جرائم القتل،
أي مشتبه بهم يف
عن حتديد ّ
احلساسة أو ّ
اتباع
هذه القضايا
ّ
خيوط حتقيق واضحة».

ّ
ّ
«أنها راجعت
املنظمة
وذكرت
القضايا ّ
التالية :لقمان سليم،
ّ
الذي كان ينتقد «حزب اهلل»
لفرتة طويلة ،اغتيل يف 3
ّ
موظف
شباط  ،2021جو جباني،
ّ
هاو
عسكري
ومصور
اتصاالت
ّ
ٍ
اغتيل بالرصاص يف  21كانون
األول  ،2020العقيد منري بو
ّ
رجيلي ،ضابط مجارك متقاعد
ً
ميتا يف منزله يف 2
ُعثر عليه
جراء إصابته
2020
ل
األو
كانون ّ
ّ
حادة يف رأسه؛ وأنطوان
بآلة
ّ
األخالقيات
قسم
رئيس
داغر،
ّ
والرئيس
وإدارة خماطر االحتيال
ّ
السابق لوحدة االمتثال يف «بنك
ّ
بيبلوس»ّ ،
ّ
حتى
الذي ُطعن
املوت يف  4حزيران .2020
وشددت على ّ
السلطات
ّ
أنه «على ّ
ّ
بنانية ضمان أن تكون
الل ّ
حتقيقاتها يف القتل سريعة
وحيادية ،وأن تستويف
وشاملة
ّ
ّ
ّ
باألدلة.
املتعلقة
أعلى املعايري
على النيابة العامة وقوى األمن
الداخلي فتح حتقيقات يف مزاعم
ّ
السلوك واإلهمال اجلسيم
سوء
ّ
ألعضائها يف ّ
التعامل مع هذه
ّ
التحقيقات ،وضمان حماسبة
ّ
ً
أن «على
دة
مؤك
املسؤولني»،
ّ
التحقيق توسيع نطاق
قضاة
ّ
ّ
حتري
لضمان
حقيقات،
الت
هذه
ّ
مجيع اخليوط بشكل نزيه .ينبغي
ً
للسلطات احرتام حقوق
أيضا
ّ
ولية
الد
املعايري
مبوجب
الضحايا
ّ ّ
لحقوق اإلنسان ،وإبالغ أسرهم
بنتائج ّ
التحقيقات اجلارية».
كما أشارت إىل ّ
أنه «على 
ّ
يتبنى على
جملس النواب أن
ً
قانونا يضمن
السرعة
وجه
ّ
استقاللية القضاء مبا يستويف
ّ
ولية .ينبغي وضع
املعايري ّ
الد ّ
السلطة
للسماح ألعضاء
أنظمة
ّ
ّ
ّ
العامة وقوى
يابة
والن
ة
القضائي
ّ
ّ
الداخلي بتقديم شكاوى
األمن ّ
ّ
السياسي يف
التدخل
حول
ّ
ّ
التحقيقات ،ومالحقات العدالة
اجلنائية بشكل آمن».
ّ

لالمام اخلامنئي القائد دام
ظله وللشعب االيراني العزيز
التهاني
أحر
وملسؤوليه،
بهذا اليوم العظيم وهلم منا
مجيعا كل االحرتام واالجالل
والتقدير .ولنا يف السادس
من شباط أيضا وقفة وطنية
تارخيية ،عرب عنها تفاهم مار
خمايل بني حزب اهلل والتيار
الوطين احلر ليشكل رؤية
سيادية مشرتكة ملعاجلة العديد
من املسائل اإلشكالية اليت
كانت على الدوام مثار اختالف
وتباين بني اللبنانيني .وعلى
الرغم من مرور ستة عشر عاما
على هذا التفاهم ،فإنه ال يزال
يشكل حاجة وقاعدة ارتكاز
وطنية للعيش الواحد وللسلم
االهلي وملقاربة املستجدات
السياسية يف البالد ،يؤكد
ذلك اإلجيابيات الكربى اليت
حتققت بفعل هذا التفاهم».
أضافت« :بالعودة بعد ذلك
إىل شؤون بلدنا وهموم
شعبنا ،وإىل امللفات اليت
تفرض الضرورة واملصلحة
الوطنية معاجلتها ،بدءا من
املوزانة العامة وصوال اىل
اإلستحقاق اإلنتخابي النيابي،
احلياتية
باملطالب
مرورا
امللحة وخصوصا تلك اليت
اإلجتماعية
الفئات
ختص
املنهكة ،واليت تتطلب حلوال
فورية وعاجلة كمطلب مالحقة
احملتكرين وخفض األسعار
وتوفري السلع واملواد الغذائية
والطبية ورفع ساعات التغذية
مهزلة
ووقف
بالكهرباء
التالعب بسعر صرف العملة
الوطنية ،فضال عن وجوب
تأمني التقدميات اإلجتماعية
أو البدائل املتاحة راهنا لدعم
واخلاص
العام
القطاعني
والعاملني فيهما ،ريثما ينتظم
الوضع النقدي واإلقتصادي
يف البالد ونسلك طريق
التعايف بعد الرتدي الذي
وصلنا اليه».
وذكر البيان أن «إشارة
كتلة الوفاء للمقاومة اىل
صعوبة موافقتها على مشروع
املوازنة للعام  2022بصيغته
األولية اليت أحيلت اىل جملس
جهود
استنفرت
الوزراء،
واهتمام املعنيني لتدارك االمر
وإدخال تعديالت أو حتسينات
يف الشكل واملضمون ،ال تزال
حباجة اىل املزيد من العناية
وحسن التدبري ،االمر الذي
يدفعنا للتأكيد على وجوب
توفر املوازنة على اعتمادات
تغطي التقدميات االجتماعية
كالبطاقة التمويلية وغريها،
فضال عن توفرها على زيادة
ملحوظة لتغطية اخلدمات العامة
للمواطنني سواء يف جمال
الكهرباء والصحة والنظافة
وغريها ،وعلى ضرورة انسجام
املوازنة مع مضمون خطة
التعايف ،اليت من املفرتض أن
تشكل إطارا ماليا واقتصاديا
مقبوال
واجتماعيا
وإمنائيا
للموازنة املرتقبة».
وأعلنت الكتلة أنها «إذ

تشارك الكتلة وتتابع باهتمام
النقاش اجلاري إلقرار املوازنة
بصيغتها األخرية اليت ستحال
إىل جملس النواب الختاذ
املوقف منها» ،فإنها تؤكد
أنها «ستكون صوت الناس
املتأملني ولن تقبل بفرض
ضرائب جديدة تطال وضعهم
املعيشي ،وهي يف هذا اجملال
تشدد على وجوب رفع الظلم
عن املودعني ومتكينهم من
سحب ودائعهم مبا ال يكلفهم
مثن سياسات يراد منها
ردم اهلوة حلساب من أهمل
واستخف وتصرف دون حساب
بتلك الودائع سواء كان من
قام بذلك الدولة أو املصارف
أو املصرف املركزي».
وشددت على «الوزراء أن
جيتهدوا يف إجياد موارد مالية
ال تثقل املواطن من جهة وال
االقتصاد الوطين العام من جهة
اخرى ،وأن يتجنبوا استسهال
اقرتاح زيادة الرسوم أو
الضرائب على اللبنانيني».
ورأت الكتلة أنه «وسط
اإلستحقاق اإلنتخابي النيابي
الذي دخلت فيه البالد ،تصر
بعض اجلهات على استخدام
خطاب سياسي عالي السقف
والنربة وكأنها تقود انقالبا
لالطاحة بثوابت الوفاق الوطين
اليت ارتكزت إليها تسوية
الطائف وجرى تعديل الدستور
اللبناني على أساسها».
وإذ جددت وأكدت «التزامها
وثيقة الوفاق الوطين دون
أي زيادة او نقصان» ،دعت
«اجلميع اىل مالقاتها عند هذا
اإللتزام» ،منبهة اىل أن «أي
خروج ولو حتايلي على هذه
الوثيقة ينطوي على مجلة خماطر
كربى تهدد بالتأكيد املصاحل
الوطنية للبنان واللبنانيني،
ولن ينفع لتداركها رهان
بعضهم على دعم خارجي له
من هنا او هنالك».
ورحبت الكتلة بـ»كشف فرع
املعلومات لشبكات التجسس
املستحدثة»،
االسرائيلية
متوقفة عند «حجم امتدادات
هذه الشبكات وسبل تسللها
واخرتاقها لنواح خمتلفة يف
اجملتمع اللبناني» .كما توقفت
عند «املناخ السياسي الذي
يسهل للعدو فرص التسلل
والعبث بأمن البالد وتسعري
اإلنقسام الداخلي والتحريض
جمددة
املقاومة»،
ضد
تأكيدها على أن «التماسك
الوطين يعزز املناعة واحلصانة
العدو
استهدافات
بوجه
الصهيوني ،وان القوى العابثة
بهذا التماسك ويف مقدمتها
تلك اليت يستهويها العزف
على حلن التفرقة واالنقسام
والعنصرية والتمييز الفئوي
أو الطائفي وتنظر اىل عقائد
غريها من اللبنانيني على انها
جمرد جتليطة ،هي نفسها
القوى اليت يستفيد العدو
من أدائها ويستثمر فيها
ملصلحة عدوانه على لبنان
واللبنانيني».
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مــقابلة

يف مقابة أجراها مع فخامته الصحايف عـماد مـرمل ونشرتها الزميلة «اجلمهورية»

الرئيس عـون يف أعـنف هـجوم :جـنبالط مـزاجي وجـعجــع مـح ّرض
وسـالمة مـناور ...الـتفاهم مـستمر وال فـراق بيننا وبني الـحزب
ميشال عون يف اجلزء األخري
من واليته وكأنه قرر ان يتحرر
تدرجيًا من «اتيكيت» الرئاسة،
وان يستعيد تباعًا أدبيات الرابية
األقرب اىل طبعه وطبيعته.
يوحي عون أنه استدعى
«اجلنرال» الكامن يف داخله اىل
اخلدمة جمددًا ،لزوم املواجهات
اليت خيوضها على جبهات
عدة واملرشحة اىل مزيد من
التصاعد .وأم املعارك وأبوها
هي اليت اطلق شرارتها ضد
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة يف إشارة اىل ان االشهر
األخرية من عهده لن تكون لـ
«تصريف األعمال» بل حملاولة
إجناز ما فاته خالل مخس سنوات
وأربعة أشهر.
وال يتوقف هجوم عون هنا ،بل
يشمل أيضا خصومه السياسيني
ويف طليعتهم وليد جنبالط
ومسري جعجع ،بعدما اختار ان
يرد بعنف على انتقاداتهما
قال
فماذا
له..
األخرية
رئيس اجلمهورية خالل نقاش
مستفيض معه على امتداد حنو
ساعتني يف قصر بعبدا؟
نستفسر من عون عن حمتوى
الرد اللبناني على الورقة
اخلليجية ،فيؤكد ان لبنان
«تعاطى بإجيابية» معها ،موضحا
«ان هناك بنودًا وافقنا عليها
ً
وهناك بنود أخرى تنطوي
على نقاط دقيقة اقرتحنا ان
تتم مناقشتها مع جلنة خليجية
مشرتكة».
ويشري اىل ان الرد األولي
للوسيط الكوييت على اجلواب
اللبناني كان إجيابيا ومتفهما،
«وحنن ننتظر حاليا رد السعودية
واإلمارات».
وينفي ان يكون قد اقرتح على
أمري الكويت إدارة حوار لبناني
ـ لبناني ،الفتا اىل ان الدقيق
هو أنه متنى عليه يف رسالة
نقلها وزير اخلارجية زيارة لبنان
للرتحيب به ،وبطبيعة احلال ميكن
آنذاك البحث يف كل املواضيع
اليت تهم البلدين ومنها العالقات
مع الدول اخلليجية.

غضب وغليان

ويبدي عون تأثره حيال الوضع
ُ
االجتماعي الصعب الذي آل
اليه كثري من اللبنانيني نتيجة
«اإلفقار املتعمد الذي تعرضوا
له» ،مؤكدا انه يعرف جيدا
معاناة الفقراء يف هذه الظروف
القاسية «وانا الذي خرجت من
بينهم أص ًال وال تصدقوا انين
منقطع عما جيري من حولي
يروج أصحاب محالت
كما
ّ
التشويه» ،مضيفا« :انا منحاز
اىل جانب املواطنني املتعبني
وال أقبل بأن يتم تدفيعهم مثن
ما اقرتفته املصارف وحاكمية
مصرف لبنان .واذا وجدتين
أبتسم قلي ًال يف بعض األوقات
فال خيدعك األمر ،إذ اكون
كالطري الذي يرقص مذبوحا
من األمل .انها ضحكة من فئة
«املبكي املضحك» واليت ختفي

منوذج التعبئة البغيضة وإهانة
معتقدات اآلخر وخصوصيته».
 وهل ختشى من ان تنتزع«القوات» األكثرية املسيحية
من «التيار الوطين احلر» يف
االنتخابات النيابية املقبلة؟
يشري عون اىل «ان هناك محلة
تضليل واسعة حتصل حاليًا،
وستشتد تباعًا للعب على عواطف
الناس وأخذهم اىل خيارات غري
واقعية ،ولكنين على ثقة تامة
يف أن قواعد التيار تعرف
احلقيقة وتعرف كيف ختتار».

خلفها غضبا وغليانا».

تحذير لسالمة

على جبهة املصرف املركزي،
يقول عون ان على حاكمه رياض
يلب كل طلبات
سالمة أن
يّ
شركة التدقيق «الفاريس اند
مارسال» وان أمامه مهلة ال
تتجاوز هذا األسبوع للتجاوب،
الفتا اىل ان كيله طفح من
املماطلة واملناورة منذ أن قرر
جملس الوزراء التعاقد مع شركة
تدقيق يف حسابات مصرف
لبنان يف آذار « ،2020وسالمة
ّ
يتملص بذرائع
منذ ذلك احلني
خمتلفة من طلبات الشركة،
وكنت يف كل مرة أتدخل إلزالة
الذريعة تلو األخرى».
ويضيف« :على اجلميع أن يعرف
ان مهلة السماح انتهت ،وان
الوقت اصبح مثينا جدا بالنسبة
إلي ،ومل يعد يف استطاعيت ان
أصرب وأتساهل إزاء االمعان
يف إضاعته وإهداره عن سابق
تصور وتصميم .انا جاد يف
موقفي اكثر مما يتصور البعض
وأعين ما أقوله ،والبيان الذي
صدر عن رئاسة اجلمهورية قبل
أيام هو إنذار».
وعندما ُيسأل عون عما ميكن
أن يفعله اذا مل يتجاوب سالمة
معه ،جييب« :عندها يكون
يف موضع خمالفة قرار جملس
الوزراء ،وهذا أمر ّ
يرتب تبعات
قانونية وسياسية».
ولكن انت مقيد سياسيا وليست
لديك اكثرية الثلثني يف جملس
الوزراء حتى تدفع حنو إقالة
«احلاكم»؟
يصمت عون لربهة ثم جييب:
«عندما نصل اىل هذا الوضع
فلكل حادث حديث».
ويلفت اىل ان لسالمة مشكالت
قضائية مع سبع دول أوروبية،
نافيًا ان يكون هناك توزيع
ادوار بينه وبني القاضية غادة
عون ،وجازمًا بأنه ال يضغط
عليها وال يتدخل يف ملفاتها او
ملفات قضاة آخرين« ،والدليل
انين عرفت يف هذه اللحظة من
املستشار االعالمي رفيق شالال
انها اصدرت مذكرة إحضار يف
حق رياض سالمة».

لغز الدوالر

ويتوقف عون عند ما يسميه
متسائال:
الدوالر،
«يويو»
«أليس مستغربًا هذا الصعود
واهلبوط السريعني يف سعره؟
وهل ألحد أن يفسر كيف انه
ارتفع ذات يوم أحد اىل حدود
 34ألف لرية ثم وصل يف أحد
آخر اىل حدود الـ 20الفًا؟ ليس
على علمي انه مت يف األسابيع
األخرية تطوير الصناعة والزراعة
وتفعيل السياحة والتجارة وان
العمالت الصعبة تدفقت اىل
لبنان فجأة ،ولذلك ال يوجد
سوى تفسري وحيد هلذا التالعب
بالدوالر وهو ان هناك من
يواصل سرقة الشعب وانا ال
أعلم كيف أن البعض مقتنع بأن
السارق ميكن ان يكون منقذًا».

عون :على سالمة تلبية كل طلبات شركة التدقيق «الفاريس اند مارسال»
يا للوقاحة

ويسحب عون من بني أوراقه
فوق املكتب مشروعًا حول
طريقة توزيع اخلسائرُ ،رفع
اليه من إحد املراجع الرمسية
ليدرسه ويعطي رأيه فيه.
يلوح عون بالصفحة األوىل
ّ
اليت حتوي خانات ملونة توزعت
عليها اجلهات اليت ستتحمل
اخلسائر ،ثم يعلق بلهجة حادة:
«ما هذه الوقاحة ..إنهم يلقون
على املودعني اجلزء األكرب من
االعباء ،فيما من أهدر أموال
يتحمل اجلزء األصغر.
الناس
ّ
كيف سنطلب من الناس القبول
مبزيد من التذويب لودائعهم
وحقوقهم بينما ال يوجد بعد
يف السجن ولو شخص واحد
من اولئك الذين سطوا عليها
وتسببوا يف إفقار أصحابها،
وليكن معلوما انين لن أقبل بأن
يدفع املودعون الثمن األكرب
للحل كما دفعوا الثمن األقسى
لألزمة».

جنبالط يحـيـّــرني

ولكن رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط اتهمك
بأنك انت من أحرقت البلد
وأوصلته اىل االنهيار بسبب
تقر بأن
سياساتك ،فإىل اي حد ّ
عهدك شريك يف تفاقم معاناة
الشعب؟
يرد عون ُمستهجنا« :هل انا
الذي وضعت يدي على املال
العام؟ هل انا الذي كنت شريكا
يف السياسات االقتصادية
املعتمدة
امللتوية
واملالية
من عام  1992وحتى األمس
القريب؟ هل انا من حيمي
مهندس اإلفالس واالنهيار؟
هل انا من تورط يف الفساد
ام انين أحاربه عرب االصرار على
التدقيق اجلنائي؟» .ويتابع:
«أص ًال حتتار مع اي وليد جنبالط
ينبغي أن تتكلم ،وهو الذي
يصح فيه القول :اذا كان
معك انتظره ان يرتكك واذا
كان مع غريك انتظره ان يعود
إليك .األكيد ان املزاجية ال تبين
دولة».

إنجازات جعجع

اما هجوم رئيس حزب القوات
ّ
اللبنانية مسري جعجع املتكرر
على عون ،فريد عليه رئيس
باالسئلة
أيضا
اجلمهورية
آذيت احدًا؟
اآلتية« :هل انا
ُ

هل انا بنيت قصرًا؟ هل انا
احرتفت
غدرت حبليف؟ هل انا
ُ
التحريض؟».
ويضيف« :ليخربنا مسري جعجع
عن «إجنازاته» .فلتكن لديه
جرأة ان جيري جردة حساب
وخيربنا ماذا حقق للبلد وما هي
املشاريع االجيابية اليت نفذها؟
شغله الشاغل التحريض والدعوة
تصور انه كان قد
اىل التنحي.
ّ
التزم مرة بأن مينح الرئيس
سعد احلريري أصوات «القوات
مشاورات
خالل
اللبنانية»
التكليف ،فنام الرجل رئيسا
مكلفا ثم استفاق منسحبا بعدما
َخذله جعجع وتراجع عن تأييده.
هو اآلن يظن انه سيستطيع
وراثة القاعدة السنية ،إمنا ال
اعتقد ان ّ
سنة بريوت سيجارونه
بعد الذي فعله مع زعيمهم ،وال
ّ
سنة طرابلس سيدعمونه بعد
الذي فعله مع زعيمهم أيضًا
قبل عقود» .ويتابع« :اخلصومة
السياسية الشريفة مشروعة،
ولكن ملاذا خطاب الكراهية
والشحن ضد اآلخر؟».

متمسك بـ»التفاهم»

عشية ذكرى توقيعك وثيقة
ّ
التفاهم مع االمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل يف  6شباط ..2006
هل ميكن االستنتاج بأن مفعول
التفاهم انتهى؟
جييب عون جازما« :التفاهم
مستمر وال فراق بيننا وبني
احلزب .نعم ،حيصل احيانا برود
او مجود كما جرى أخريا نتيجة
تباينات يف مقاربة بعض امللفات
الداخلية ،وأحيانًا استغرب بعض
خياراته يف ما يتعلق بقضايا
إصالح الدولة ولكن املطلوب
ان نعاجل االلتباسات ونطور
التفاهم ،ال ان نلغيه .وبالتالي،
فإن األمور ال تصل إىل درجة
ّ
االفرتاق .يكفي هذا التفاهم انه
صمام امان ضد الفتنة الداخلية
ّ
واحلرب األهلية ،وبفضله جتاوزنا
بنجاح اكثر من اختبار صعب،
وجربان باسيل ُوضع على الئحة
العقوبات ألنه رفض طلب
واشنطن ان ينقلب على احلزب،
وهو ارتضى العقوبات األمريكية
على االنزالق اىل مستنقع النزاع
فإن التفاهم ال
االهلي .وعليهّ ،
يزال ضرورة وطنية اال اذا كان
املطلوب ان يكون البديل عنه

مصري االنتخابات

وهل االنتخابات حاصلة ُحكمًا ام
ٍ
حدث يؤجلها ،خصوصا
ختشى من
ان هناك من يتهمكم بالسعي
ألن نتائجها
ضمنًا اىل تطيريها ّ
لن تكون يف مصلحتكم؟
يؤكد عون «ان كل التدابري
اللوجستية والتقنية اليت تتطلبها
االنتخابات صارت جاهزة او
هي قيد اإلمتام ،وبالتالي حنن
نتصرف على اساس ان نكون
مستعدين إلجراء هذا االستحقاق
الدميوقراطي يف موعده ،وانا
كرئيس للجمهورية ال أقاربه
من زاوية حسابات سياسية
ومصلحية بل أتعامل معه كواجب
وطين ودستوري ،اال اذا استجد
سبب قاهر ،داخلي او خارجي،
يفرض التأجيل .وهذا ما ال
امتناه».

االستحقاق الرئاسي

وماذا عن االنتخابات الرئاسية
املقبلة .اىل اي درجة تتخوف
من شغور حمتمل يف املوقع
إذا تعذر التوافق على مرشح
رئاسي؟
يوضح عون ان ما يعنيه بالدرجة
ان واليته تنتهي يف
األوىل هو ّ
 31تشرين األول املقبل «وانا
سأغادر القصر اجلمهوري حتمًا
يف هذا التاريخ ،حتى لو مل يتم
فورا انتخاب الرئيس اجلديد.
املهم ان تكون احلكومة موجودة
لكي متأل الفراغ ،إن وقع ،يف
انتظار االنتخاب .وعندما أغادر
القصر سيكون من حقي طبعًا ان
أطرح مقاربيت للرئيس املطلوب،
اال اذا كان هناك من يريد أن
ينتزع حقوقي السياسية».
وعندما يقال له ان البعض
ان امسي رئيس تيار
يفرتض ّ
«املردة» سليمان فرجنية وقائد
اجليش العماد جوزف عون هما
األوفر حظًا للرئاسةّ ،
يعلق عون
«صحتني على قلنب..
مبتسما:
َ
صدقوني القصة مش
بس
ّ
أكلة» ،وغدًا من سيجلس مكاني
على هذا الكرسي سيكتشف
انين كنت مصيبًا يف رأيي .اال
ان املفارقة هي ان الفراشة
تدرك ان الضوء حيرقها ولكنها
تظل حتوم حوله».

صالبة باسيل

وماذا عن فرص جربان باسيل؟
حتمله باسيل ال
يقول عون« :ما ّ
يتحمله اال أصحاب الشخصيات
الصلبة .اذا «تفركش» أحدهم
على الدرج او وقع خالف بني

شخصنيُ ،تلقى املسؤولية فورًا
على جربان .مل يرتكوا شعارا
مسيئا له على املستويني
الاّ
والسياسي
الشخصي
واستخدموه ضده اال انه بقي
ثابتا على قناعاته ووفيًا هلا،
وهذا هو املهم مبعزل عن املوقع
الذي ميكن أن يشغله».
املفيت واحلريري
وماذا عن تداعيات تعليق
الرئيس سعد احلريري عمله
السياسي والنيابي؟
يشري عون اىل انه يفصل
بني خالفه السياسي املعروف
مع احلريري وبني مقتضيات
التوازن الوطين اليت ّ
حتتم عدم
مكون اساسي.
القبول بانكفاء
ّ
ويضيف« :انطالقًا من هذا املبدأ
زرت مفيت اجلمهورية الشيخ
وشرحت له
عبد اللطيف دريان
ُ
انه وعلى رغم انين كنت على
خالف مع الرئيس سعد احلريري
اال انه من الضروري اآلن ان
نفكر وطنيًا ،وعليكم ان ال
فإن السيبة
ختلوا الساحة ،وإال
ّ
امليثاقية اليت تستند اىل ركائز
ّ
سيختل توازنها».
متوازنة

شبه وحيد

وكيف تفسر انك على خصومة
مع معظم القوى الداخلية حبيث
تبدو يف عزلة سياسية؟
يستعني عون بواقعة كفيلة،
وفق رأيه ،يف شرح االسباب
الكامنة خلف كثرة خصومه،
قائ ًال« :يف آخر إفطار رمضاني
استضفته يف القصر اجلمهوري،
كان املسؤولون الكبار حاضرون
والرؤساء السابقون ورؤساء
والوزراء
والنواب
الطوائف
واالعالميون ،وألقيت يومها
خطابا شددت فيه على انين
سأحارب الفساد والفاسدين،
فعال التصفيق احلار الذي
اهتزت له القاعة ،ولكن ما
ّ
ان طرحت التدقيق اجلنائي
حتى اكتشفت انين شبه وحيد
واختفى املصفقون .وانت عليك
ان تستنتج العربة من هذه
املفارقة».

زيارة سوريا

وما احتمال ان تزور سوريا قبل
نهاية عهدك؟
يوضح عون انه «مستعد لزيارة
سوريا وال مانع أمام حصوهلا اذا
وجدت ان هناك موجبًا هلا».
العالقة مبيقاتي
ويعرب عن ارتياحه اىل سلوك
«ان
احلكومة ،مشددًا على
ّ
وان عالقته
وزراءها أوادم»،
ّ
مع الرئيس جنيب ميقاتي جيدة.
ويؤكد انه ينطلق من الدستور
يف كل قراراته ومواقفه،
«وأنا ال أعتدي على صالحيات
أحد وأريد من اآلخرين ان
حيرتموا الصالحيات اليت أناطها
الدستور برئيس اجلمهورية
وال يعتدوا عليها»( .ثم يأتي
بالدستور ويقرأ املواد اليت
تتعلق بصالحيات الرئيس بعدما
يستبدل ّ
نظارته بأخرى خمصصة
للقراءة)
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مـقاالت وتـحقيقات

لقاء أمين أمريكي ــ ايراني ميهّد الخرتاق:االتفاق النووي خالل أسابيع؟
تقصي معطيات مباشرة حول ما جيري يف فيينا
يصعب على كثريين
ّ
وعواصم أخرى .لكن التفاؤل احلذر الذي عبرّ عنه اجلانب اإليراني قبل
عززه املوقف اإلسرائيلي «الرمسي»
أسابيع ،عكس اخرتاقًا ما .وهو ما ّ
بأن االتفاق إن مت لن يكون أمرًا مفاجئًا ،بل قال إسرائيليون إنه قد
يكون جيدًا التوصل اىل اتفاق يف حال عدم وجود بديل واضح كضربة
إليران تقودها أمريكا.
يتصرف اجلميع على أننا أمام أسابيع حامسة .يف الغرب يتحدثون
عمليًا،
ّ
عن جوالت خاصة الشهر اجلاري ،ويف إيران ال يستبعدون اتفاقًا قبل
عيد النوروز يف آذار املقبل .لكن اجلديد الذي أكدته مصادر وثيقة
أعدته
الصلة بامللف ،يتعلق مبوافقة أمريكية أولية على إطار اتفاق ّ
تبدل واضح يف املوقف
روسيا باالتفاق مع إيران ،وسط إشارات إىل ّ
ليتحول اىل داعم التفاق
األوروبي الذي كان شديد السلبية سابقًا
ّ
أمشل.
ال ميكن اجلزم بنوع احملادثات اليت جرت قبل توقف احملادثات فجأة،
وعودة الوفود اىل بالدها للتشاور قبل حنو أسبوعني .لكن ما حصل
سهلت التوصل اىل تفاهم
هو أن اجتماعات عقدت بصورة غري علنية ّ
يسرع املباحثات بني األطراف املعنية .وعلمت «األخبار» أن اجتماعًا
ّ
مهد لعدد
أمنيًا رفيع املستوى عقد بني اجلانبني األمريكي واإليراني ّ
من اخلطوات .وبينما يتسترّ اجلميع على طبيعة االجتماع ومكانه ،إال
أن املصادر تشري اىل أنه عقد يف أملانيا خالل زيارة سرية لرئيس
املخابرات املركزية األمريكية وليام برينز اىل برلني ،علمًا بأن صحيفة
«وول سرتيت جورنال» نشرت اخلرب ،وقالت إن الزيارة سبقت بأسبوع
زيارة وزير اخلارجية أنتوني بلينكن للمنطقة ،وإنها مرتبطة باحلدث
الروسي ــــ األوكراني فقط.

إطار االتفاق

وفيما ران الصمت على الدوائر املعنية حول نتائج التواصل األمين
األمريكي ــــ اإليراني ،كان الفتًا أن تغيريًا كبريًا ونوعيًا طرأ على
تركيبة الوفد األمريكي إىل مفاوضات فييناُ ،
وأعلن بعد زيارة برينز
عضوين من الوفد هما :نائب املبعوث األمريكي اخلاص بشأن
استقالة
َ
إيران ،ريتشارد نيفيو ،وكبرية املستشارين يف مكتب الرقابة على
التسلح يف اخلارجية األمريكية ،أريان تاباتاباي .وورد أن االستقالتني
مرتبطتان خبالفات داخل الفريق على آلية التعامل مع اجلانب اإليراني،
مع اإلشارة اىل أن االثنني ّ
شكال جبهة مواجهة مع املبعوث األمريكي
اخلاص بإيران روبرت مالي ،والذي يتهمه صقور اإلدارة بأنه يدعم
اتفاقًا ملصلحة طهران .لكن األهم هو أن ما بني احلدثني ،تبينّ أنه طرأ
تطور يف املوقف األمريكي من املفاوضات ،وقالت مصادر من طهران
سهل االتفاق
لـ»األخبار» إن الوفد اإليراني فوجئ بتجاوب أمريكي
ّ
على َ
يعد يف إطار النقاط غري
ثلثي نقاط البحث ،وإن ما بقي عالقًا ّ
القابلة لنسف االتفاق ،وهو ما دفع بالوفد اإليراني اىل العودة سريعًا
للمضي قدمًا يف املباحثات
اىل إيران للتشاور واحلصول على غطاء
ّ
النهائية.
ويف هذا السياق ،تقول مصادر تتابع احملادثات عن كثب إن اجللسات
لطرح إيراني ــــ روسي حول رفع
األخرية بني الوفود شهدت نقاشًا
ٍ
ّ
وتؤكد املصادر أن
العقوبات والعودة اىل بنود االتفاق النووي.
الواليات املتحدة أبدت موافقتها على أغلب بنود اخلطة اإليرانية ــــ
اتفاق جديد بني إيران واجملموعة الدولية
الروسية ،وأن احتمال عقد
ٍ
مرجحًا .وتضيف املصادر إن املباحثات
خالل األسابيع املقبلة أصبح ّ
اليت جرت يف فيينا خالل الثلث األخري من كانون الثاني متحورت حول
وإن الواليات
صممته إيران وروسيا
طرح
ّ
وقدمته للمجموعة الدوليةّ ،
ّ
ٍ
بشكل فاجأ املفاوضني اإليرانيني.
املتحدة وافقت على أغلب بنوده،
ٍ
رفع شبه
التوافق احلالي بني إيران والدول املفاوضة يرتجم اىل
ٍ
كامل للعقوبات األمريكية على بيع النفط اإليراني ،وتلك اليت فرضها
الرئيس السابق دونالد ترامب خالل واليته ،إضافة اىل استعادة
طهران ّ
تفصل املصادر مستوى
اجملمدة حول العامل (مل
لكل أرصدتها
ّ
ّ
العقوبات األخرى اليت وافق األمريكيون على تعليقها) .يف املقابل،
ستوقف إيران ،مبوجب العرض اجلديد ،ختصيب اليورانيوم اىل مستوى
ّ
املخصب اىل درجة  %20يف إيران
يظل اليورانيوم
 20و .%60وفيما
ّ
سيتم شحن اليورانيوم
الذرية،
حتت رقابة الوكالة الدولية للطاقة
ّ
ّ
ّ
يتعلق بآالت
العالي التخصيب بنسبة  %60اىل روسيا .أما يف ما
فينص العرض اإليراني ــــ الروسي على وقف
ختصيب اليورانيوم،
ّ
باملعدات اليت مينعها االتفاق النووي األصلي عام  ،2015ولكن
العمل
ّ
مع بقائها يف التخزين داخل إيران حتت رقابة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
ّ

هواجس وطلبات إيران

من اجلانب اإليراني ،تقول املعلومات إن نائب وزير اخلارجية ،علي
باقر كاني ،عاد اىل طهران لعرض املستجدات ،وللحصول على
تفويض أكثر وضوحًا ليس من الرئيس إبراهيم رئيسي فقط ،بل من
يصر دومًا على اتفاق واضح وبعيد
املرشد السيد علي اخلامنئي الذي
ّ
املدى مع كامل الضمانات اليت تثبت رفع العقوبات ومتنع العودة إليها
استنسابيًا.
بالنظر اىل املوقف األمريكي اجلديد وموافقة القيادة اإليرانية على
ٍ
خريطة الطريق اليت ّ
صيغة جديدة
التوصل إليها ،تزداد حظوظ عقد
مت
ّ
مهم
تنفيذي
دور
فيها
لروسيا
يكون
إيران،
مع
من االتفاق النووي
ّ
ٌ
فيها .يف الوقت نفسه ،تقول املصادر إن هناك احتماالت قائمة
لعرقلة االتفاق ،من بينها املعارضة احملتملة ملستشار األمن القومي
يف البيت األبيض جايك سوليفان و»صقور» اإلدارة األمريكية الذين
يعارضون إبداء الليونة جتاه طهران.
يف موازاة هذا البحث ،قال متابعون إن املشكلة ليست حمصورة يف
خص مرحلة ما بعد االتفاق .إذ
بنود أوراق التفاوض احلالية ،بل يف ما ّ
متحمسة لعودة سريعة اىل اتفاق عام  2015من دون
إن إيران ليست
ّ
احلصول مسبقًا على ضمانات أكيدة حيال األمور اآلتية:
ــــ رفع كل العقوبات األمريكية واألوروبية واألممية اليت اندرجت حتت
خانة مواجهة الربنامج النووي ،مقابل التزام إيران وقف التخصيب ،لكن

ابراهيم األمني

مع ّ
يتم ختزينه يف
حقها يف احلصول على ّ
تعهد يضمن استعادة ما قد ّ
موسكو يف حال تراجع أي طرف غربي عن االتفاق.
ــــ رفع العقوبات اليت حتول دون قيام إيران بتصدير ما تشاء من
نفطها وغازها اىل أي دولة يف العامل ،وحترير كل العمليات املالية
أي عراقيل.
اخلاصة بهذه الصفقات من دون ّ

طهران :نتعاون يف أي مفاوضات بما ال يتجاوز مصالح القوى االقليمية
الحليفة

ــــ حترير قطاع التجارة العاملية إليران مبا يسمح هلا بالتعاون مع أي
شركة يف العامل لتطوير برامج التنمية داخلها على الصعد كافة ،من
البنى التحتية اىل املرافق احليوية اىل الصناعات املدنية على أنواعها.
أي شركة يف العامل باحلصول مسبقًا
أي عائق يلزم ّ
وأن ال يبقى هناك ّ
على إعفاء أمريكي للقيام بعمل جتاري مع إيران.
بأي عمل ضد االتفاق أو
ــــ أن تلتزم أمريكا منع إسرائيل من القيام ّ
ضد إيران ،ألن طهران حامسة بأن أي عمل إسرائيلي إمنا هو عمل
ّ
بأي خطوة
أمريكي يف حقيقة األمر ،وأن ال قدرة إلسرائيل على القيام ّ
من دون غطاء من واشنطن.
ــــ أن تلتزم السلطات األمريكية كافة باالتفاق ،وأن ال يقتصر األمر
على توقيعه بقرار صادر عن البيت األبيض ،ما يعين أن على اإلدارة
أي اتفاق،
األمريكية البحث مع الكونغرس األمريكي يف صيغة تثبت ّ
أي خطوات استنسابية.
ومتنع احلكومة من ّ

أوروبا وقطر

من جهة أخرى ،علمت الزميلة «األخبار» أن اتصاالت جانبية جترى بني

إيران وعدد من العواصم األوروبية املعنية ،لتوسيع نطاق الشراكة
يف مرحلة ما بعد االتفاق .ويبدو أن إيران مسعت كالمًا أوروبيًا واضحًا
للمضي يف اتفاقات طويلة األمد شرط إجناز االتفاق مع
عن استعداد
ّ
األمريكيني أو ًال ،وهو أمر ال ترفضه إيران ،لكنها ترى يف االشرتاط
األوروبي بأن تكون االتفاقات معها الحقة لالتفاق األساسي ،نقطة
ضعف يف املوقف األوروبي.
كذلك ،شدد اجلانب اإليراني أمام اجلهات األوروبية املعنية مبلفات
حساسة يف املنطقة ،على أن كل امللفات املتعلقة مبا جيري يف الشرق
األوسط لن تكون بندًا على أي طاولة مفاوضات ،ال اآلن وال يف أي
مرحلة الحقة .وأن طهران مستعدة للتعاون واملساعدة مبا ال يتجاوز
مصاحل وحسابات القوى اإلقليمية احلليفة هلا من العراق اىل اليمن اىل
سوريا اىل لبنان وفلسطني.
ويبدو أن هذه النقطة مدرجة يف جدول أعمال عواصم عدة ،وسط
سعي خاص من بعض الدول للقيام بدور يتجاوز استضافة االجتماعات
اىل دور الوسيط الفعال ،وهو ما تشري إليه مصادر ّ
مطلعة ،بالقول
إن قطر تعرض بأن تكون وسيطًا لتفاوض مباشر بني أمريكا وإيران
ملعاجلة ملف العالقات الثنائية والقضايا العالقة بني الطرفني .وتستند
الدوحة اىل العالقات االستثنائية اليت تربطها باإلدارة األمريكية من
جهة ،وحمافظتها على عالقات قوية مع إيران طوال الفرتة املاضية.
ويبدو أن القطريني حياولون االستفادة من جتربة الوساطة اليت قاموا
بها بني األمريكيني وحركة طالبان ،وأمثرت اتفاقًا على انسحاب القوات
األمريكية من أفغانستان قبل بضعة أشهر.

تأثري عزوف «املستقبل» على الدوائر االنتخابية :قلق احللفاء وخفض احلاصل؟!
ماهر الخطيب

بعد قرار رئيس احلكومة السابق سعد احلريري ،عزوف تيار «املستقبل»
عن املشاركة يف اإلنتخابات النيابية املقبلة ،بات السؤال األساسي الذي
ُيطرح على الساحة السياسية يتعلق مبن خيلف التيار يف املرحلة املقبلة،
خصوصًا بعد أن بات من احملسوم أن االستحقاق اإلنتخابي قائم يف موعده
املقرر ،أي يف اخلامس عشر من أيار.
يف هذا السياق ،ال ميكن إنكار حالة اإلرباك اليت متر بها خمتلف القوى
السياسية ،سواء كانت من حلفاء أو خصوم «املستقبل» ،نظرًا إىل أن
اجلميع كان يراهن على أن احلريري من املمكن أن يعود عن قراره ،إال
أن تطورات ،ما بعد القرار ،أثبتت أن اجلميع بات يتعامل مع ما حصل
على أساس أنه «صفحة طويت» ،وبالتالي من املفرتض التعاطي مع
االنتخابات من هذا املنطلق.
بناء على ذلك ،يصبح من الضروري التطرق إىل التداعيات املرتتبة عن
الواقع اجلديد ،يف خمتلف الدوائر اليت ميلك فيها «املستقبل» تأثريًا
كبريًا.

عكار

يّ
السن ،يبدو أن
على الرغم من أنها الدائرة األكرب اليت تتأثر بالصوت
قرار «املستقبل» لن يقود إىل تغيري كبري ،نظرًا إىل أن التحضريات
قائمة لتشكيل الئحة من بعض نواب «املستقبل» احلاليني ،خصوصًا
وليد البعريين وهادي حبيش .لكن األساس يبقى ،حتى اآلن ،استبعاد
خيار حتالفها مع «القوات» ،األمر الذي يفرض على األخري البحث عن حليف
يّ
سن قوي ،قد يكون النائب السابق خالد الضاهر ،إ ّال إذا ّ
مت التوافق على
التحالف مع مرشح ميثل رجل األعمال بهاء احلريري.
فإن تراجع مشاركة مجهور التيار ،قد يقود
بالنسبة إىل القوى األخرىّ ،
إىل خفض احلاصل االنتخابي ،األمر الذي يفتح الباب أمام قوى  8آذار
لتأمني حاصل انتخابي ،بينما «التيار الوطين احلر» يستطيع الرتكيز على
إعادة الفوز مبقعد مسيحي.

طرابلس-املنية-الضنية

يف هذه الدائرة من املتوقع أيضًا أن تعمد شخصيات مقربة من «املستقبل»
إىل تشكيل الئحة تدور يف فلكه ،لكن السؤال األساسي يبقى حول القرار
الذي سيذهب إليه رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي ،الذي قد يعمد
إىل العزوف شخصيًا لكن يدعم الئحة تضم شخصيات مقربة منه.
يف مطلق األحوال ،تراجع حجم مشاركة «املستقبل» قد يقود إىل خفض
احلاصل االنتخابي ،األمر الذي قد يسمح بفوز الشخصيات املقربة من
قوى الثامن من آذار باملزيد من املقاعد ،ال سيما أنها يف الدورة املاضية
كانت قد فازت ،رقميًا ،مبقعد إضايف ،لكن خسرته بعد الطعن الذي
تقدمت به مبقعد النائب دميا مجالي .كما أنه قد يسمح لتحالف الوزير
السابق أشرف ريفي مع «القوات» بالفوز بأحد املقاعد.

البرتون-الكورة-زغرتا-بشري

أي مقعد يّ
سن ،لدى األصوات
على الرغم من أن هذه الدائرة ال
تضم ّ
ّ
السنية القدرة على التأثري يف نتائجها .يف الدورة املاضية ،هذه
األصوات كانت قد ذهبت إىل «التيار الوطين احلر» ،بسبب التفاهم الذي
كان قائمًا مع املستقبل خالل مرحلة التسوية الرئاسية.
أما يف يف الدورة املقبلة ،فمن املرجح أن تذهب إىل الالئحة اليت ّ
متثل
«القوات» أو «التيار
تيار «املردة» ،خصوصًا أن عالقة «املستقبل» مع
ّ
الوطين احلر» ليست باجليدة.

النبطية-مرجعيون-بنت جبيل-حاصبيا

يف الدورة املاضية ،أضعف تبين «املستقبل» املرشح عن املقعد السين
عماد اخلطيب القدرة على تأمني حتالف قوى بني القوى املعارضة لتفاهم
«حزب اهلل» و»حركة أمل» ،لكن مع قرار التيار العزوف ،يف الدورة
املقبلة ،من املمكن احلديث عن امكانية وجود الئحة قوية ،تضم إىل جانب
«احلزب الشيوعي» والشخصيات اليت متثل معارضة مرشح سين قوي.
يف هذا السياق ،من الضروري اإلشارة إىل معطيات أخرى قد تساهم
يف رفع احتمال اخلرق ،أبرزها أن تراجع الصوت السين ،إىل جانب وجود

حالة اعرتاض شيعية ولو ضعيفة ،قد يقود إىل خفض احلاصل االنتخابي.
وهو الورقة اليت مت الرتكيز عليها ،يف الدورة املاضية ،من قبل احلزب
واحلركة ،ملنع أي خرق.

صيدا-جزين

بعيدًا عن قرار «املستقبل» ،هذه الدائرة من أكثر الدوائر اليت تشهد
خلطًا لألوراق ،ال سيما أن التحالفات قد ال تكون مشابهة لتلك اليت كانت
قائمة يف العام  ،2018خصوصًا أن من املستبعد حصول تفاهم بني
النائبني أسامة سعد وابراهيم عازار (املدعوم من حركة أمل).
على الرغم من ذلك ،فإن تداعيات عزوف «املستقبل» تفتح شهية خمتلف
يّ
األول من املفرتض أن يذهب إىل سعد،
القوى على املقعد
السن الثانيّ ،
من دون جتاهل أن العزوف ،بسبب قوة التيار يف صيدا ،سيقود إىل
خفض احلاصل االنتخابي.

الشوف-عاليه والبقاع الغربي

تتشابه األوضاع يف الدائرتني إىل حد بعيد ،بالنسبة إىل تأثري الصوت
السين ،حيث كان حتالف «املستقبل» ،يف الدورة املاضية ،مع كل من
«االشرتاكي» و»القوات».
يف دائرة الشوف-عاليه ،عزوف التيار سيكون له تداعيات على
املقعد السين الثاني ،نظرًا إىل أن األول من املفرتض أن يذهب إىل
«االشرتاكي» ،إال أن السؤال يبقى حول التداعيات اليت من املمكن أن
يرتكها على احلاصل االنتخابي ،وبالتالي فتح إمكانية اخلرق بشكل أكرب،
ال سيما من جانب لوائح اجملتمع املدني.
أما يف دائرة البقاع الغربي وراشيا ،فإن الكثري من األسئلة تطرح حول
امكانية أن ترتشح شخصية مقربة من «املستقبل» ،على الئحة «القوات»
و»االشرتاكي» ،األمر الذي يضمن فوز هذه الالئحة يف املقعد السين
الثاني ،حيث أن األول من املفرتض أن يذهب إىل حزب «االحتاد».

زحلة

من أبرز الدوائر اليت من املفرتض أن تتأثر بقرار «املستقبل» ،ال سيما أن
هذا القرار دفع بالنائب سيزار املعلوف ،الذي كان متحالفًا مع «القوات»،
إىل االعالن عن عزوفه.
يف هذا االطار ،ال تزال هناك إمكانية أن يرتشح عضو كتلة «املستقبل»
النائب عاصم عراجي ،بالرغم من قرار التيار ،خصوصًا أن عراجي يعترب
من حلفاء «املستقبل» ال عضوًا يف التيار .أما العزوف فقد يقود إىل خلط
األوراق بشكل كبري ،بسبب التأثري على احلاصل االنتخابي.
بعلبك اهلرمل
من حيث املبدأ ،حتالف «حزب اهلل» و»حركة أمل» حيسم املعركة على
املقاعد الشيعية ،بينما حزب «القوات اللبنانية» ميلك القدرة على
تأمني فوزه باملقعد املاروني ،وبالتالي املعركة ستكون على املقعدين
السنيني.
حتالف احلركة واحلزب يستطيع تأمني الفوز بأحد املقعدين ،بينما املقعد
السين الثاني ،يف حال مل يتبدل قرار «املستقبل» ،ستطرح حوله الكثري
من عالمات االستفهام ،مع العلم أنه يف الدورة املاضية كان من حصة
التيار الذي حتالف مع «القوات».

بريوت الثانية

من أكثر الدوائر اليت من املفرتض أن تتأثر بقرار «املستقبل» ،ال سيما
أنها متثل الثقل الشعيب له ،حيث من املتوقع أن يذهب التيار إىل دعم
الئحة تضم شخصيات مقربة منه.
باإلضافة إىل تأثري عزوف «املستقبل» على احلاصل االنتخابي ،فإن حتالف
«حزب اهلل» و»حركة أمل» ،كما «مجعية املشاريع اخلريية االسالمية»،
باإلضافة إىل رئيس حزب «احلوار الوطين» النائب فؤاد املخزومي ،أكرب
املستفيدين من الواقع اجلديد .إال أن السؤال يبقى حول دور بهاء
احلريري يف هذه الدائرة ،خصوصًا إذا ما كانت هي الدائرة اليت يرتشح
فيها شخصيًا .من دون جتاهل تأثري ذلك على املقعد الدرزي يف هذه
الدائرة ،حيث ترتفع حظوظ خسارة «االشرتاكي» له.
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مــقاالت وتـحقيقات

احلاكم ميحو خسائره برواتب املوظـفني
مـحمد وهبة

قررت املصارف أن تسحب
ّ
عشية األول من هذا الشهرّ ،
«جوارير» اللرية اللبنانية من آالت سحب األموال (.)ATM
صباح أمس ،فوجئ الزبائن بأنهم غري قادرين على سحب
رواتبهم باللرية ،فيما فرضت املصارف عليهم سحبها بالدوالر
منصة «صريفة» ،بسعر صرف يتجاوز سعر الدوالر يف
على
ّ
احلرة .إذ بلغ معدل سعر «صريفة» ،حبسب بيان
السوق
ّ
مصرف لبنان 21200 ،لرية مقابل الدوالر ،بينما أقفل سعر
احلرة على  19400لرية...
السوق
ّ
هذه واحدة من الروايات اليت جرى تداوهلا أمس لتفسري
شح اللرية اللبنانية يف السوق ،وفيها ،حبسب املعلومات،
ّ
ّ
تفسر
الدقة .إال أنها مل تكن الرواية الوحيدة اليت
الكثري من
ّ
صرافني عن
ما حصل .إذ تشري املعطيات أيضًا إىل امتناع
ّ
بيع اللريات وعرض املزيد من الدوالرات للبيع يف السوق.
والصرافني أن الطرفني اشرتيا هذه
املشرتك بني املصارف
ّ
ّ
التخلي عن
الدوالرات بأسعار مرتفعة وال مصلحة هلما يف
اللريات اليت ميلكونها اآلن طاملا أن سعر الدوالر يف اجتاه
ّ
للتخلص
احنداري ،وبالتالي فهم يعرضون دوالراتهم الغالية
منها اآلن مقابل االحتفاظ باللريات وخزنها الستعماهلا يف
الوقت املناسب عندما ينعكس االجتاه يف السوق.
املصرفيني ،يعين أن مصرف
ما حصل أمس ،حبسب بعض
ّ
لبنان فقد سيطرته على السوق .صحيح أن هناك احتما ً
ال
احلرة
بأن يكون التفاوت بني سعر «صريفة» وسعر السوق
ّ
مصطنعًا ،إال أنه يصعب أن يكون هناك اتفاق بني كل
الالعبني ــــ املضاربني ،مبا فيهم مصرف لبنان ،على هذا
األمر .فالكل يريد أن يلقي اخلسائر على غريه .فهل فقد
مصرف لبنان سيطرته على السوق ،أم أن ما حصل توزيع
أدوار؟
ّ
املطلعون على السوق يعيدون بناء األحداث على النحو اآلتي:
أقر التعميم  ،161ثم عمد اىل تعديله وفتح
مصرف لبنان ّ
عمليات بيع الدوالرات للمصارف على مصراعيها يف الربع
ميدد العمل بهذا
األخري من كانون األول  .2021قبل أن ّ
قرر
التعميم لشهر كانون الثاني  .2022األربعاء املاضيّ ،
اجمللس املركزي ملصرف لبنان متديد العمل بالتعميم لشهر
شباط أيضًا .كل متديد كان يرتك انطباعًا بأن مصرف لبنان
ّ
ّ
وضخ الدوالرات عرب املصارف
تدخله يف السوق
سيواصل
لتحقيق مزيد من خفض سعر الدوالر .كان هناك سباق على
حتديد السعر املستهدف لدى مصرف لبنان .إمنا يف البداية،
كان هناك رهان على أن سعر الدوالر لن ينخفض كثريًا ،بل
سيعاود االرتفاع .غري أن أصحاب هذا الرهان أصيبوا خبيبة
ألنهم مل يأخذوا يف االعتبار أن ّ
خطة سالمة كانت تقضي
خبفض سعر العملة اخلضراء بالتوازي مع انطالقة املفاوضات
مع صندوق النقد الدولي واحلفاظ على مستوى معينّ لتهدئة
نفوس الناخبني .مبعنى آخر ،الرهان فشل ألنه كان قصريًا
جدًا يف املدى الزمين ،وهو ما كّبد أصحابه خسائر .فبعض
املصارف اشرتت دوالرات من مصرف لبنان من دون أن
ّ
املتدني ،ما أبقى لديها
حتتسب جيدًا لضغط السحوبات
ً
رصيدًا بالدوالر اشرتته بسعر مرتفع نسبيا مقارنة مع ما بلغه
سعر «صريفة» ،علمًا بأن املصارف تريد بيعه بسعر حيقق هلا
رحبًا ال خسارة .كما أن بعض الصرافني اشرتوا الدوالرات
من الزبائن بسعر مرتفع نسبيًا.
هكذا باتت لدى الصرافني واملصارف مصلحة مشرتكة يف
االمتناع عن عرض اللرية على الزبائن ،وإجبارهم على سحب
الدوالر على سعر «صريفة» لليوم السابق ،أي بسعر أعلى
احلرة .هكذا أثريت بلبلة واسعة أمس بني
من سعر السوق
ّ
أصحاب حسابات توطني الراتب .فغالبية هؤالء موظفون وأجراء
يف القطاعني العام واخلاص يتقاضون رواتبهم باللرية ،وال
مصلحة هلم بشراء الدوالرات وفق سعر «صريفة» وبيعه يف
ّ
حمققة مسبقًا .يضاف
السوق بسعر أدنى وتسجيل خسائر
ً
ّ
متدنية جدا ،إذ
إىل ذلك ،أن سقوف السحب أص ًال كانت
إن أصحاب حسابات التوطني يواجهون صعوبات يف سحب
اللريات بدفعات مالئمة لتغطية حاجاتهم ،ويف بعض األحيان
اضطر املوظفون إىل مراكمة رواتبهم يف احلسابات أو أجربوا
على بيعها على شكل شيكات أو استعماهلا بواسطة البطاقات
التجار عليهم والذي وصل
رغم احلسم الكبري الذي يفرضه
ّ
إىل .%20
إزاء ذلك ،بدأت تنتشر أنباء عن قرارات اختذتها املصارف
خبفض سقوف السحب باللرية ،وإجبار املوظفني على سحب
أمواهلم بالدوالر على السعر األعلى .وشهدت بعض املناطق
وحتركات تصعيدية يف الشارع ،على أبواب
قطع طرقات
ّ
ّ
حيضر له من
إضراب احتادات النقل ال ّربي .أي أن ما كان
قبل االحتادات ليكون بالكاد «يوم إغالق» ال هدف له سوى
ضيقة ،قد
يتحول إىل «يوم غضب»
ّ
تصفية حسابات سياسية ّ
ضد سالمة واملصارف واحلكومة أيضًا.
موجه ّ
فعلي يف الشارع ّ

وأزمة كهذه إذا اندلعت ،قد تتفاقم سريعًا ألنها مرتبطة
بالعاملني يف القطاع العام من إدارات عامة وعسكريني
وأساتذة وسواهم ...يف مواجهة هذا االحتمال ،أصدر حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة بيانًا بعد ظهر أمس يشري فيه
إىل أنه ميكن للمصارف اليت حتتاج إىل سيولة باللرية اللبنانية
أن حتصل عليها مقابل بيع دوالراتها على سعر «صريفة».
قرر مصرف لبنان أن يشرتي الدوالرات بالسعر األعلى
عمليًاّ ،
ً
يتحمل اخلسائر هو بدال من املصارف.
وأن
ّ
هذه اخلسارة اليت تكّبدها مصرف لبنان تضاف إىل باقي
اخلسائر اليت تكّبدها يف الفرتة املاضية يف سياق عملية
تعقيم السيولة اليت ميارسها منذ نهاية كانون األول .2021
عمليات كهذه ال تنتج سوى خسائر ملصرف لبنان ،وهي
تشبه تلك العمليات اليت كانت يقوم بها مصرف لبنان

لتعقيم السيولة يف  2008و .2009يومها كان التعقيم
يتعلق بالدوالرات اهلاربة من األزمة املالية العاملية حنو لبنان
لالستفادة من فوائد باهظة لدينا .راكمت املصارف كميات
تتحمل كلفتها ،فجذبها مصرف
كبرية من التدفقات اليت مل تعد
ّ
لبنان ماحنًا املصارف أرباحًا فوق األكالف اليت تكّبدتها .وها
هو اليوم ميارس اللعبة نفسها لتعقيم سيولة اللرية اليت
ّ
ضخ مصرف لبنان
خلقها بنفسه .خالل السنتني األخريتني،
حنو  35تريليون لرية وأتاح لسعر الصرف تعددية األسعار
ّ
تضخم األسعار الكبري واملفرط خلفض خسائره
واستعمل
وخسائر املصارف .سيدفع املقيمون يف لبنان مثن تعقيم
هذه األموال غاليًا ،كما دفعوا مثن خلقها غاليًا .فأهداف
ّ
وضخه يف السوق وتعقيمه واحدة،
عمليات إصدار النقد
وهي بيد سالمة وحده.

عندما أطلق مصرف لبنان عملية «تعقيم» السيولة ،بواسطة
التعميم  ،161كانت الغاية واضحة جدًا :امتصاص اللريات من
السوق وجتفيفه لكبح انهيار سعر اللرية وخفض سعر الدوالر.
يرتدد أن السعر املستهدف هو  20ألف لرية ،وهو ينسجم مع
ّ
اعتمد يف مشروع موازنة  2022ويف ّ
السعر الذي ُ
خطة التعايف
سرتد بكامل قيمتها ألصحابها .وهذه
الحتساب الودائع اليت
ّ
ّ
اخلطة انطلقت يف توقيت دقيق ،قبل حنو ثالثة أسابيع من
انطالق املفاوضات مع صندوق النقد الدولي .فتوحيد سعر
الصرف وحتويل سعر «صريفة» إىل السعر املرجعي للدولة
اللبنانية ،سواء يف مشروع املوازنة أو يف ّ
خطة التعايف ،أمر
ّ
اخلطة قابل للتحقيق والتنفيذ.
ضروري لإلحياء بأن ما يرد يف
ّ
فاخلطة اليت تقرتح تذويب حنو  60مليار دوالر من الودائع عرب
حتويلها إىل اللرية بقيمة إمجالية تبلغ  695تريليون لرية ،تعبرّ
عن املسار الذي أطلقه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة منذ
ّ
وضخ السيولة .ثم،
اليوم األول ،والقاضي بتضخيم األسعار
كما نرى اليوم ،تعقيم هذه السيولة مع خفض سعر الدوالر.
هذه ليست معجزة أو سحرًا ،بل سلوك ميارسه احلاكم منذ
يهمه أن ينتج من هذه اللعبة
اليوم األول إلدارة األزمة .وال
ّ
«هريكات» ّ
باحلد األدنى ،وخسارة
مقنع على الودائع يبلغ %70
ّ
على االقتصاد تظهر من خالل انكماش الناتج احمللي اإلمجالي
ّ
وتضخم أصاب املستهلكني بنسبة %700
بنحو  33مليار دوالر،
وتضرر القطاعات
اهلجرة
خسائر
عن
عدا
هذا
حتى نهاية .2021
ّ
وإفالس الضمان وصناديق النقابات املهنية (مهندسون،
تقدم امتيازات استشفائية
أطباء ،أساتذة )...اليت كانت
ّ
يهم سالمة طاملا أنه
وطبابة للمنتسبني إليها .كل ذلك مل يكن
ّ
قادر على التالعب بسعر الصرف ،وتذويب اخلسائر املرتاكمة
يف ميزانيته ،وإظهار قدرته على ذلك لصندوق النقد الدولي
الذي ّ
ّ
ضخ اللريات مقابل تذويب اخلسائر.
حذره سابقًا من

مصرف لبنان وحده ،بل عقم قوى السلطة اليت تواصل اإلنكار
التقدم خطوة واحدة يف االجتاه الصحيح .وهذا ما
ألنها عاجزة عن
ّ
تعكسه بوضوح النقاشات يف جملس الوزراء حيث ُتقرتح زيادة
تعرفة االتصاالت ،وزيادة تعرفة الكهرباء ،وزيادة الرسوم
اجلمركية والدوالر اجلمركي ،وسائر الضرائب ،مقابل «فتات»
سمُ ّ ي «مساعدة اجتماعية» تستعمله السلطة وسيلة لشراء ذمم
تسرب سابقًا مع
الناخبني حتت ضغط التجويع .وهذا الفتات
ّ
«البطاقة التمويلية» وقبلها مع «الدعم» ...ال تهتم السلطة
ّ
وتدني مستوياته وهجرة األطباء واملمرضني
لواقع االستشفاء
ّ
تتحكم
وتتقصد جتاهل احتكارات األدوية اليت
وارتفاع الكلفة.
ّ
مبرضى السرطان ،بينما هي عاجزة عن تقديم بضعة ماليني
من الدوالرات لدعم أملهم باحلياة .ال قوى السلطة وال سالمة
يهتمون بذلك ،بل ينشغلون يف تعقيم املصيبة اليت خلقوها
ّ
على حساب اجملتمع واالقتصاد أيضًا.

فوضى املصرف« :جتميل» الكارثـة على حساب اجملتمع واالقتصاد

يف الواقع ،تشري ّ
خطة التعايف إىل أنه مع سعر صرف  20ألف
لرية للدوالر ،ومع احتفاظ مصرف لبنان برأمسال سليب بقيمة
 25مليار دوالر ،تذوب خسائر مصرف لبنان بالكامل .وهذا
ليس تعقيمًا مليزانيته ،بل عقم يف إدارة السياسة النقدية
واملصرفية العاجزة عن أن ترى أبعد من عمليات التجميل
احملاسبية على حساب اجملتمع واالقتصاد .وهو ليس عقم

سالمة يواصل التم ّر د على القضاء

للمرة الثالثة على التوالي ،امتنع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
عن حضور جلسة استجوابه من قبل النائب العام االستئنايف يف
جبل لبنان القاضية غادة عون الثالثاء املاض ،يف الدعوى املقدمة
بناء عليهّ ،
كلفت
ضده من جمموعة «الشعب يريد إصالح النظام»ً .
عون جهاز أمن الدولة القبض على حاكم مصرف لبنان وجلبه اىل
التحقيق خالل  ٢٤ساعة من موعد اجللسة املقبلة اليت حددتها بتاريخ
 ١٥شباط اجلاري .أما التهم اليت يواجهها سالمة فهي تبييض
األموال واإلثراء غري املشروع وهدر املال العام ملنفعة شخصية
واقرتاف الغش يف املرفق العام ،كما طالبت اجملموعة بالكشف
احتياطي الذهب يف مصرف لبنان.
على
ّ
سبق للقاضية عون أن استدعت سالمة من دون أن حيضر يف ١١
و ١٨كانون الثاني املاضي ،فاختذت قرارًا مبنعه من السفر برًا
وحبرًا وجوًا ،وطلبت الحقًا وضع إشارة منع التصرف على سياراته
عينت خبريًا للتدقيق
وعقاراته وأبلغت الدوائر املعنية بقرارها .كما ّ
يف موازنات مصرف لبنان وأحالت طلب الكشف عن خمزون الذهب
وقيمته اىل رئيسة هيئة القضايا يف وزارة العدل القاضية هيالنة
إسكندر.
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اسـرتاليات

«ختفيضات ضريبية» :أبرز مالمح اخلطة االقتصادية موريسون ي ُـق ّر علنا :احلكومة
ارتكبت أخطاء خالل جائحة كورونا
لالئتالف قبل االنتخابات املقبلة

أقر رئيس الوزراء سكوت
موريسون بأنه استخف بتبعات
متحور  Omicronوقال أنه مل يكن
ينبغي أن يرفع آمال األسرتاليني
خالل الصيف.
ففي أول خطاب رئيسي له
يف العام االنتخابي يف نادي
الصحافة الوطين يف كانربا ،حاول
رئيس الوزراء إعادة التواصل
بالناخبني وشحذ أسلحته للمعركة
االنتخابية أمام زعيم املعارضة
أنتوني ألبانيزي وكان واضحًا
تركيزه على أبرز مالمح األجندة
االقتصادية يف الفرتة املقبلة.

وقال موريسون إنه «يبذل
قصارى جهده للتعامل مع
التحديات واحلفاظ على االجيابية»
واإلميان بقوة ومرونة الشعب
األسرتالي وقبل كل شيء «عدم
أبدا».
االستسالم ً
احمللل االقتصادي عبداهلل عبداهلل
يسرد تاليًا وضمن بودكاست
«مال واقتصاد» أبرز ركائز خطة
التعايف االقتصادي الواردة يف
خطاب موريسون.
«ضرائب منخفضة»
يرى عبداهلل أن أهم دعائم خطة
ائتالف اإلحرار والوطنيني تتمثل

استمرار العمل بالقيود احلالية اخلاصة بـ
 COVID-19للحفاظ على أمان اجملتمع

ستمدد حكومة نيو ساوث ويلز
ّ
العمل بالقيود احلالية ملدة شهر
آخر مع مواصلة الوالية اختاذ
استجابة حمسوبة إلدارة COVID-
 19مع الرتكيز على العودة اآلمنة
إىل املدارس وإعادة بدء العمليات
اجلراحية االختيارية غري العاجلة يف
أقرب وقت ممكن.
سيستمر العمل بالقيود احلالية
من اخلميس  27كانون الثاني/
يناير  2022حتى االثنني 28
شباط/فرباير  ،2022مبا يف ذلك
ما يلي:
 جيب على أماكن الضيافة ،مبافيها احلانات والنوادي واملطاعم
واملقاهي والنوادي الليلية،
أن تتبع قاعدة الشخص الواحد
لكل مرتين مربعني يف األماكن
الداخلية؛
الكمامات مطلوبة يف مجيع
ّ
(باستثناء
الداخلية
األماكن
املساكن) .ويتم تشجيع لبس
الكمامات بشدة يف احلاالت اليت
ّ
ال ميكنك فيها ترك مسافة آمنة
بينك وبني اآلخرين؛
 تسجيل الدخول باستخدام رمز( QRاالستجابة السريعة) إلزامي
يف أماكن معينة ،مبا فيها أماكن
الضيافة وحمالت البيع بالتجزئة؛
ال ُيسمح بالغناء والرقص
يف أماكن الضيافة واملرافق
الليلية
والنوادي
الرتفيهية
ومهرجانات املوسيقى الداخلية
ومرافق االستجمام الرئيسية
حفالت
(باستثناء
الداخلية
الزفاف وفناني األداء واملدربني
والطالب).
وقال رئيس الوالية دومينيك
بروتيه إن العمل بهذه اإلجراءات
سيستمر حلماية اجملتمع ونظامنا
الصحي.
ومما قاله السيد بروتيه« :لقد
ّ
قلنا
دائما إننا سنستجيب ملا
ً
يربز
ونصمم نهجنا على النحو
ّ
املطلوب ،وهذا هو بالضبط ما
نقوم به.
«إننا ننتقل إىل التعايش مع
 COVIDوسنحتاج إىل حتديث
نهجنا باستمرار لضمان احلفاظ
على سالمة الناس ومحاية نظامنا
الصحي.
«ومن األهمية مبكان أن يستمر
الناس يف
التقدم واحلصول على
ّ
جرعاتهم
املعززة للمساعدة يف
ّ
احلفاظ على سالمتهم وسالمة
عائالتهم واجملتمع».
كتدابري إضافية ،يتم تشجيع

الناس على مواصلة العمل من
املنزل ّ
كلما أمكن ذلك وتقليل
االختالط عند األكل والشرب.
وقال وزير الصحة براد هازارد
إن اجلرعات
املعززة متوفرة بكثرة
ّ
يف عيادات التلقيح التابعة لدائرة
الصحة يف نيو ساوث ويلز
وإنه لذلك جيب على املؤهلني
للحصول على اللقاح
املعزز أن
ّ
حيجزوا
موعدا لذلك يف أقرب
ً
وقت ممكن.
ومما قاله السيد هازارد« :املدة
ّ
الزمنية بني جرعة اللقاح الثاني
واجلرعة
املعززة هي اآلن ثالثة
ّ
أشهر فقط ،لذلك ال تضيع الوقت
 فكلما أبكرنامجيعا يف احلصول
ً
على اجلرعة
املعززة اقرتب موعد
ّ
ّ
تغلبنا على موجة  Omicronهذه.
«لقد بذل جمتمع نيو ساوث ويلز
جهدا غري عادي للحصول على أول
ً
مما
جرعتني من لقاح ّ ،COVID
جيعلنا من أكثر السكان
تلقيحا
ً
يف مجيع أحناء العامل .من املهم
ّ
للغاية اآلن دعم هذا اجلهد
بتلقي
جرعتكم
املعززة لزيادة احلماية
ّ
من ساللة  Omicronشديدة
االنتشار».
ميكن لألشخاص الذين يبلغون
عاما أو أكثر ّ
تلقي
من العمر ً 18
جرعتهم
املعززة بعد ثالثة أشهر
ّ
ّ
من
تلقي جرعتهم الثانية من
أي من لقاحات .COVID-19
ميكنك حجز لقاح  COVID-19أو
اللقاح
املعزز عرب املوقع https://
ّ
www.nsw.gov.au/covid-19/
.vaccination/ get- vaccinated
ّ
يتوفر مزيد من املعلومات يف
املوقع .nsw.gov.au
رئيس
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باإلبقاء على الضرائب منخفضة
وتقديم التسهيالت للشركات
لدفعها
واألجنبية
احمللية
لالستثمار.
وأضاف احمللل االقتصادي:
«االستثمار يف تطوير البنية التحتية
واالستثمار يف تطوير املهارات
والقوى العاملة األسرتالية لتلبية
متطلبات االقتصاد املتنامي أيضًا
من دعائم هذه اخلطة».
ولتخفيف األعباء على كاهل
العائالت األسرتالية ،تتجه حكومة
االئتالف إىل البحث عن مصادر
طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة
وعلى حنو يليب حاجة الشركات
األسرتالية ،مع أن يؤخذ بعني
االعتبار هدف تقليل االنبعاثات
الكربونية والوصول إىل صايف
صفر حبلول العام .2050
«اسرتاتيجية التصنيع»
يقول احمللل االقتصادي عبداهلل
عبداهلل ان هذه االسرتاتيجية
مبنية على استثمار أكرب يف

قدرات أسرتاليا البحثية اجلامعية
يف جماالت متعددة وهي املنتجات
الطبية واألغذية واملشروبات
وإعادة التدوير والطاقة النظيفة
ومعاجلة
املوارد
وتكنولوجيا
املعادن املهمة وصناعة الدفاع
والفضاء.
وأضاف قائ ًال« :الربنامج بقيمة
 2.2مليار دوالر ويطلق عليه
اسم برنامج أسرتاليا االقتصادي
املسرع ويهدف لدعم برامج البحث
والتطوير اجلامعي ونقلها اىل
مرحلة منتجات جتارية».
جتدر اإلشارة إىل هذه الربنامج
التنافسي مقسم إىل مراحل مت
تصميمها جلذب املشاريع وفق
مستوى االستعداد التجاري هلا
وسيسمح للمبتكرين األسرتاليني
بالوصول إىل فرص التمويل لكل
مرحلة من مراحل مشروعهم بشرط
أن يتمكنوا من االستمرار يف
إثبات جدوى املشروع وإمكاناته
التجارية.

الفضائح تالحق برجييكليان حتى خارج السلطة:

وصفت موريسون بالشخص «الفظيع»
لكنها ال «تذكر» أنها فعلت!

قالت حاكمة نيو ساوث ويلز
السابقة غالديس برجييكليان
إنها ال تتذكر الرسائل النصية
اليت تنتقد رئيس الوزراء سكوت
موريسون واليت مت سؤاله عنها
خالل كلمة ألقاها يف نادي
الصحافة الوطين.
واجه احملرر السياسي لشبكة
فان
بيرت
Network Ten
أونسيلني رئيس الوزراء يوم
الثالثاء وادعى أنه تلقى نسخة
من الرسائل النصية بني
برجييكليان ووزير أحراري يف
جملس الوزراء مل يذكر امسه.
وزعمت الشبكة أنه يف سلسلة
من الرسائل النصية قامت
برجييكليان باإلشارة إىل رئيس
الوزراء على أنه «شخص مروع
مروع» وأنها «ال تثق به».
ورد موريسون على سؤال حول
الرسائل بقوله إنه ال يعرف ما
الذي يشري إليه الصحفي وال
يتفق مع املشاعر اليت تعرب عنها
تلك الكلمات.
ً
«حسنا ال أعرف إىل من تشريأو
أساس ما وضعته لي .لكن من
الواضح أنين ال أتفق معه».
وأضاف أيضا خماطبا النادي
الصحفي« :ال أعتقد أن هذا هو
سجلي».
من اجلدير بالذكر أن برجييكليان
مل تنكر إرسال الرسائل النصية

لكنها تقول إنها ال تتذكرها.
وقالت يف بيان هلا« :أعرف أنه
كان هناك بعض التعليقات اليوم
ختصين أنا ورئيس الوزراء».
«ال أتذكر مثل تلك الرسائل.
امسحوا لي أن أكرر دعمي القوي
لرئيس الوزراء موريسون وكل ما
يفعله ألمتنا خالل هذه األوقات
الصعبة للغاية .كما أنين أؤمن
بشدة أنه أفضل شخص لقيادة
أمتنا لسنوات قادمة».
وقد أشاد رئيس الوزراء
قبل أشهر فقط ببريجيكليان
باعتبارها مرشحة حمتملة ملقعد
فيدرالي لكنها أعلنت يف النهاية
أنها قررت االنسحاب من احلياة
السياسية.
كما انتقد موريسون حتقيق
اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد
مع حاكمة نيو ساوث ويلز
السابقة والذي كان السبب وراء
استقالتها.
وقال للصحفيني« :الطريقة اليت
عوملت بها جالديس برجييكليان
كانت خمزية».
جاء السؤال لرئيس الوزراء
سكوت موريسون بعد أن ألقى
خطابا
مهما اعرتف فيه بأن
ً
ً
حكومته ارتكبت أخطاء أثناء
الوباء وحث الناخبني على احلفاظ
على ثقتهم يف التحالف لقيادة
البالد.

باإلحباط
موريسون
اعرتف
والغضب الذي يشعر فيه
الناخبون وأقر بأخطاء حصلت
خالل إدارة اجلائحة ،ومنها
«وعود وآمال مل تتحقق ،وعدم
تسليم محلة التلقيح للقيادة
العسكرية منذ البداية ،واالخفاق
بإدارة تفشي الفريوس يف
دور رعاية املسنني.

بعد يوم على نشر نتائج استطالع
للرأي أظهر اخنفاض شعبية
حكومة سكوت موريسون إىل
مستوى هو األدنى منذ سبتمرب
 ،2018ألقى رئيس الوزراء كلمة
أمام نادي الصحافة الوطين
يف كانربا اليوم ،أشاد فيها
بإجنازات احلكومة على الصعيد
صورة
وقدم
االقتصادي،
مشرقة عن املستقبل .لكنه
اعرتف بوقوع أخطاء يف إدارة
اجلائحة.
وأعلن موريسون عما أمساه
«أحجار الزاوية» لتحويل األفكار
االسرتالية العظيمة إىل جناحات
جتارية .وقال إن األسرتاليني
سيتخذون اخليار الذي ينعكس
على حياتهم الشخصية وحياة
أبنائهم ،وميضون قدما غري
آبهني باملناكفات السياسية
يف االنتخابات القادمة.
وأعلن موريسون عن ختصيص
مبلغ  209مليون دوالر لدعم
العاملني يف قطاع رعاية كبار
السن ،و 2مليار دوالر لقطاع
التعليم العالي واجلامعات للقيام
بالبحوث والتطوير واالبتكار.

خطط بديلة خالل األزمات.
لسنا حباجة ألن نقارن وضعنا
أو وضع اقتصاد أسرتاليا
ببلدان أخرى .حنن نعيش أزمة،
واعرتاف رئيس الوزراء باألخطاء
هو هروب إىل األمام».
ويف رد على سؤال حول
ارتفاع كلفة املعيشة وصعوبة
شراء منزل ،قال إن االقتصاد
العاملي يواجه حتديات ومفاجآت
وعدم استقرار ،وقال إن
إدارة التضخم يأتي من إدارة
االقتصاد اجليد ،وأن احلكومة
اثبتت قدرتها على القيام
بذلك.
وجاءت كلمة موريسون بعد يوم
واحد على نشر نتائج استطالع
توقع «هزمية مدوية» لسكوت
موريسون وحزب األحرار يف
االنتخابات الفدرالية املقبلة.
فلقد أظهر االستطالع الذي
أجرته صحيفة ،The Australian
أن املعارضة تتقدم  44-56على
حزب األحرار ،وهو أسوأ أداء
لالئتالف منذ أيلول/سبتمرب
.2018
وألول مرة ،اعترب عدد أكرب
من الناخبني الذين مشلهم
االستطالع أن حزب العمال يف
وضع أفضل لقيادة أسرتاليا
للخروج من اجلائحة ()33%
مقارنة باالئتالف (.)32%
وعندما سئل موريسون ملاذا
سيكون هو الشخص األفضل
لقيادة االئتالف اىل االنتخابات
من
الرغم
على
القادمة
نتائج االستطالع األخري ،قال
موريسون:

واعرتف موريسون باإلحباط
والغضب الذي يشعر فيه
الناخبون وأقر ببعض األخطاء
اليت حصلت خالل إدارة
اجلائحة ،ومنها «وعود وآمال
مل تتحقق ،وعدم تسليم محلة
التلقيح للقيادة العسكرية
منذ البداية ،واالخفاق بإدارة
تفشي الفريوس يف دور رعاية
املسنني» .وقال موريسون إننا
مجيعا آسفون ملا فعلته اجلائحة
بالعامل وبأسرتاليا.

االسرتاليني
أن
«أعرف
سيتخذون القرار الصحيح قبل
االنتخابات ،وسوف يزنون
واملهمة،
امللحة
القضايا
وسوف يسألون من له سجل
قوي يف إدارة االقتصاد،
ومن وقف بوجه القوى اليت
تهدد املنطقة ،وبوجه شركات
التكنولوجيا الكربى».

واحمللل
الكاتب
ويقول
السياسي عباس مراد يف حديث
مع « SBS Arabic24االعرتاف
باخلطأ فضيلة ،لكن يف
السياسة ليس هناك فضائل
باالعرتاف باألخطاء ،وكان جيب
على احلكومة أن يكون لديها

وأضاف« :هناك خياران وأنا
متأكد أن االسرتاليني قادرون
على اختاذ اخليار األنسب هلم
ولن يركزوا على السياسة،
وإمنا على حياتهم الشخصية،
ومن باستطاعته تأمني حياة
أفضل هلم وألطفاهلم».

مدير املدرسة اليت يصف عقدها املثلية ب»اخلطيئة» يقول أنها تتبع «فهما للزواج نابعا من اإلجنيل»

رفض مدير Citipointe Christian
 Collegeالقس بريان موهلريان
مزاعم أن مدرسته متيز ضد
الطالب املثليني واملتحولني من
خالل مطالبة أولياء األمور بتوقيع
عقد التحاق باملدرسة للموافقة
على سلسلة من البيانات حول
اجلنس وامليول اجلنسية.
ينص العقد الذي أعدته املدرسة
الواقعة يف مدينة بريزبان
على أن «املدرسة ستسجل

الطالب فقط على أساس
اجلنس الذي يتوافق مع جنسه
البيولوجي» ويقول إن املثلية
اجلنسية «خطيئة» مثل البهيمية
وسفاح األقارب واالعتداء على
األطفال.
يف مقطع فيديو مدته ست
دقائق أرسل إىل أولياء األمور
هذا األسبوع قال موهلريان إن
املدرسة ال حتكم على الطالب
على أساس حياتهم أو هويتهم

اجلنسية.
قال إنه خالل الفرتة اليت
قضاها يف املدرسة مل يتم طرد
أي طالب أو رفض تسجيلهم
على أساس كونهم مثليني أو
متحولني جنسيا.
قرارا
قال موهلريان« :لن نتخذ
ً
بشأن التحاق الطالب باملدرسة
على هذا األساس ببساطة».
«حنن نؤمن بأن كل فرد خملوق
مجيعا
على صورة اهلل وأننا
ً

متساوون».
يأتي هذا يف الوقت الذي
واجهت فيه املدرسة انتقادات
من خمتلف األطياف السياسية
بسبب عقد االلتحاق باملدرسة
املثري للجدل.
وقالت وزيرة التعليم يف
كوينزالند غريس غريس وهي
أم لطفل غري ثنائي اجلنس إن
إدارتها تلقت شكاوى من أولياء
األمور وطالب املدرسة.

وقالت إن العقد «غري مقبولة»
وحثت املدرسة على سحبه يف
أسرع وقت ممكن.
وقالت للصحفيني يف مؤمتر
صحفي يوم الثالثاء «ليست
هناك حاجة لوضع هذا الضغط
اإلضايف على الطالب بسبب
ميوهلم اجلنسية أو هويتهم
اجلنسية».
طالب سابق يف مدرسة مسيحية
يف كوينزالند يقول إن األ
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مـقاالت وتـحقيقات

بني موسكو وكييف ..خطوط ساخنة ترسم حرباً باردة جديدة
محمد منصور

حتاول الواليات املتحدة األمريكية أن تكون منضبطة يف ردود
فعلها ،كي ال تستفز موسكو على حنو قد يدفعها إىل تصعيد
األمور أكثر يف هذه املرحلة.
تتصاعد ،بصورة مستمرة ،حدة التوتر بني موسكو من جهة،
وكييف ومن خلفها حلف الناتو من جهة أخرى ،على خلفية احلشود
ّ
تدفقت خالل األسابيع األخرية على
العسكرية املستمرة ،واليت
نطاق احلدود بني روسيا وأوكرانيا .هذا التوتر ،وان كان ظاهريًا
بدأ يف التصاعد اواخر العام املاضيّ ،
إال أن واقع احلال يشري
إىل أن التعزيزات العسكرية الروسية ،يف اجتاه احلدود اجلنوبية
ّ
تتوقف عمليًا منذ آذار/مارس املاضي.
والشرقية ألوكرانيا ،مل
الفارق بني املواقف األوروبية واألمريكية حيال هذه احلشود
حينها ،وبني مواقفها اآلن ،يكمن يف أن هذه املواقف كانت
نيات
العام املاضي أكثر حذرًا ،وخلت من أي حديث واضح عن ّ
روسية يف التوغل يف أوكرانيا .لكن اآلن ،باتت الواليات املتحدة
األمريكية ّ
حتذر ،بصورة متواصلة ،من رغبة روسية يف اجتياح
شرقي أوكرانيا.
احمل��اوالت الدبلوماسية احلثيثة ،اليت ّ
متت خالل األيام القليلة
املاضية ،من أجل تهدئة حدة التوتر بني اجلانبنيّ ،
متت يف ظل
أجواء ال ّ
تبشر بإمكان حتقيق اخرتاق نوعي يف هذا الصدد ،لكنها
أظهرت بصورة واضحة أن األزمة احلالية يف العالقة بني موسكو
وكييف ،باتت هلا امتدادات تشمل العالقة بني روسيا والواليات
املتحدة األمريكية وحلف الناتو ،وتتعلق بتحسس موسكو خطورة
التمدد الغربي يف شرقي أوروبا.
جهود دبلوماسية غري جُمدية
هذا األم��ر ظهر بصورة واضحة خالل اللقاءات اليت ّ
متت بني
دبلوماسيني أمريكيني وروس يف جنيف ،ثم يف االجتماع الذي
ضم ممثلي حلف الناتو وروسيا يف بروكسل ،وتاله اجتماع منظمة
ّ
األمن والتعاون يف أوروبا ،والذي انعقد يف الثالث عشر من
الشهر اجلاري يف فيينا .فموسكو دخلت هذه املباحثات وهي
تؤكد أنها لن تقبل َّ
أقل من حتقيق الضمانات األمنية اليت طلبتها
أواخر العام املاضي من حلف الناتو ،حبيث ربط مفاوضوها بني
احلد
موافقتهم على احلوار مع واشنطن بشأن قضايا أخرى ،مثل
ّ
من التسلح ،وبني احلصول على هذه الضمانات.
عدم التوسع
احللف
تعهد
البند األساسي يف هذه الضمانات كان ّ
َ
يف شرقي أوروب��ا ،ورفض انضمام دول االحت��اد السوفياتي
السابق إىل احللف ،وخصوصًا أوكرانيا ،وسحب احللف قواته من
دول أوروبا الشرقية ودول البلطيقُ .تضاف إىل ذلك عدة بنود
أخرى متبادلة ،تبدو مرتبطة أكثر باجلانب االسرتاتيجي من العالقة
تعهد كل من موسكو وواشنطن
بني شرقي أوروبا
وغربيها ،منها ُّ
ّ
َ
إزالة البنية التحتية لنشر األسلحة النووية خارج أراضيهما ،وعدم
تتم فيها حماكاة استخدام أسلحة نووية،
عسكرية
مناورات
إجراء
ّ
عدم نشر صواريخ يف مناطق تسمح
والتزام روسيا وحلف الناتو
َ
التحرش
فادي
لكل طرف بإصابة أراضي اآلخر ،والتزام احللف َت
َ
ّ
بالوحدات العسكرية الروسية يف البحر األسود وحبر البلطيق،
وإنشاء جملس مشرتك بني احللف وروسيا ،من أجل البحث يف
ّ
وحلها.
املعضالت الطارئة ذات االهتمام املشرتك،
الردود األمريكية على الضمانات اليت طلبتها موسكو مت تقدميها
فع ًال منذ أيام ،ويبدو أنها مل تحَُ ِز الرضا الروسي ،وخصوصًا أن
الواليات املتحدة وحلف الناتو أعلنا سابقًا متسكهما برفض تقديم
قدما ،يف الوقت نفسه،
أي ضمانات أمنية إىل موسكو ،لكنهما َّ
ّ
ما ميكن أن نعتربه «تناز ً
ال» ،حني عرضت الواليات املتحدة بدء
مباحثات مع روسيا بشأن املعاهدات املتعلقة بنشر الصواريخ
االسرتاتيجية ،والقيود املفروضة على تطوير الصواريخ املتوسطة
املدى ونشرها يف أوروبا ،األمر الذي قد يؤدي إىل إحياء جزئي
ملعاهدة األسلحة النووية املتوسطة امل��دى ،وال�تي انسحبت
واشنطن منها عام .2019
السبب الرئيسي يف موقف واشنطن وحلف الناتو هذا ،يعود
إىل رغبتهما يف عدم منح موسكو القدرة على التحكم يف قرار
انضمام دول أوروب��ا الشرقية إىل حلف الناتو ،وخصوصًا أن
موسكو قامت بالضغط ،بصورة ناجحة ،على دول ،مثل جورجيا
وأوكرانيا ،من أجل منعها من االنضمام إىل احللف عام ،2008
أدى إىل توسيع نطاق الطموح الروسي ،ليشمل كل دول
وهو ما ّ
حلف وارسو السابق.
ما بني حشود العام املاضي وحشود العام الجاري
بالعودة إىل اجلانب العسكري يف هذا التصعيد ،ميكن قراءة
فوارق مهمة بني احلشد العسكري الروسي أوائل العام املاضي،
ادع��ت موسكو أن هذه
واحلشد احلالي .ففي العام املاضيَّ ،
احلشود هي جزء من برنامج امل��ن��اورات السنوية اليت جُتريها
وحدات املنطقة العسكرية اجلنوبية وأسطوال البحر األسود وحبر
البلطيق ،لكن َّ
اتضح ،بعد ذل��ك ،أن عدة وح��دات مت نقلها -
وتشمل صواريخ تكتيكية ودبابات وطائرات مقاتلة ّ -
ظلت يف
أماكن متركزها األخرية ومل َت ُعد إىل قواعدها األصلية .والفارق
األساسي بني احلشود احلالية واحلشود السابقة ،يكمن يف أن
احلشود اجلاري نقلها حاليًا تتضمن وحدات ذاتية احلركة للدفاع
اجلوي ،وهو ما كان ينقص احلشود اليت كانت تتنقل عند التخوم

الشرقية واجلنوبية ألوكرانيا.
س��ي��ك��ون م��ن املنطقي أيضًا
أن نقارن بني تعداد احلشود
الروسية احلالية عند التخوم
األوك��ران��ي��ة ،وت��ع��داد احلشود
ال��ت�ي مت ال���دف���ع ب��ه��ا العام
املاضي ،وهي مقارنة ُتظهر،
ب��ص��ورة واض��ح��ة ،أن األعداد
اليت تستهدف موسكو حشدها
يف كل نقاط احلشد هي فعليًا
أكرب كثريًا من العدد الذي مت
حشده العام املاضي ،وبلغ بني
 80و 120أل��ف ج��ن��دي ،حبيث
تشري التقديرات الغربية إىل أن
موسكو تستهدف ،حبلول نهاية
الشهر اجلاري ،حشد مئة كتيبة
كاملة التجهيز يف املناطق
الشمالية والشرقية واجلنوبية
واجلنوبية الغربية ألوكرانيا،
بإمجالي يرتاوح بني  170و200
أل��ف ج��ن��دي .وت��ش�ير األرق���ام
املتوافرة حاليًا إىل أن اجليش
ال���روس���ي ح��ش��د ف��ع��ل��ي�ًا عشر
جمموعات قتالية كاملة التسليح
يف املناطق الشمالية والشرقية

يمكن اعتبار األيام املقبلة بمثابة اختبار حقيقي ملدى قدرة كل طرف على فرض رؤيته االسرتاتيجية ميدانيا يف
وقت تبدو حظوظ روسيا يف هذا الصدد أكرب

واجلنوبية واجلنوبية الغربية ألوكرانيا.
َّ
املتَبع ،من جانب
على مستوى تكتيكات التحرك ،يبدو من النمط
الوحدات العسكرية الروسية اجلاري نقلها ،أنها ّ
تتبع أسلوبًا جيعل
من الصعب حتديد حجم التشكيالت اليت يتم حشدها وعديدها
وعتادها بصورة دقيقة .وهو أسلوب يضع الطرف اآلخر حتت
ضغط مستمر نتيجة علنية هذه احلشود.
الحظ أيضًا ،منذ آذار/مارس املاضي ،أن أي انسحاب ألي وحدة
ُي َ
يتم باألفراد فقط
أوكرانيا،
مع
احلدود
قرب
مواقعها
من
قتالية
ّ
من دون املعدات ،اليت يتم تركها يف أماكنها بصورة واضحة
وظاهرة لعمليات االستطالع اجلوي املعادية .وهذه النقطة بالذات
ميكن مالحظتها من خالل التسجيالت الكثرية للوحدات العسكرية
الروسية ،واليت يتم نقلها عرب السكك احلديدية ،حبيث يبدو
أن عمليات احلشد السابقة أعطت اجليش الروسي القدرة على
وتتبعها ،حبيث
رصد وسائط نقل املعلومات عن حتركات قواته
ّ
يستخدم هذه الوسائط يف نقل الرسائل اإلعالمية اليت يريدها
يفسر ظهور بعض املنظومات النوعية
إىل الطرف األخر ،وهذا ربمّ ا
ّ
والقدمية ضمن املعدات اليت يتم نقلها.
ُيضاف إىل ما سبق ،أن الوحدات الروسية ،يف أثناء حتشيدها
احلالي ،تستخدم مسارات التجميع ونقاطه نفسها ،واليت كانت
َّ
متَبعة العام املاضي ،حبيث مت نقل الوحدات التابعة للمنطقة
اجلنوبية واملنطقة الغربية ومنطقة موسكو حنو مواقعها قرب
احلدود األوكرانية ،انطالقًا من نقاط حشد أساسية ،وهي مدن
«فولغوغراد» و»فورونيج» و»يلينا» و»بريانسك» و»بوغونوفو»،
حبيث مت توزيع القوات انطالقًا من هذه النقاط يف عدة اجتاهات،
تشرتك مجيعها يف أنها حتيط باألراضي األوكرانية.
ففي اجت��اه الشمال الشرقي ،مت ال��دف��ع بالقوات إىل مدن
«ب��ي��ل��وغ��راد» و»الغ����وف» و»كليموفو» ،وتبعد األخ�ي�رة عن
أما يف اجتاه شرقي احلدود
احلدود مسافة  18كيلومرتًا فقطّ .
األوكرانية ،فيتم الدفع بالقوات يف اجتاه مدينيت «روستوف»
و»تاجنوروج» ،ومنها حبرًا حنو التخوم الشرقية ملدينة «ماريوبل»
أما جنوبًا ،فتم الدفع بالقوات يف
اليت تسيطر عليها أوكرانياّ .
اجتاه مدينيت «ستافروبول» و»كراسوندار» ،ثم عرب اجلسر العابر
ملضيق كريتش يف اجتاه شبه جزيرة القرم .وجدير بالذكر أن
حشودًا إضافية مت الدفع بها يف اجتاه املناطق القريبة من املثلث
احل��دودي بني أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء ،وخصوصًا
مدينة «كلينتسي» .وهنا جيب اإلشارة إىل الوجود العسكري
ال��روس��ي يف مجهورية «ترانسنيسرتيا» االنفصالية شرقي
مولودفيا ،وحتديدًا متركز ثالث جمموعات للعمليات اخلاصة يف
وي َع ّد هذا االجتاه هو احملور اهلجومي الروسي
مدينة «ترياسبول»ُ .
الوحيد احملتمل يف اجلهة الغربية ألوكرانيا.
روسيا البيضاء واتجاه هجومي جديد محتمل ضد أوكرانيا
من النقاط األساسية ،واليت ميكن اعتبارها اختالفًا جوهريًا بني
ُ
دخول
احلشد الروسي احلالي وحشود آذار/م���ارس املاضي،
أراضي روسيا البيضاء ،كمحور جديد للهجوم الروسي احملتمل
على أوكرانيا ،حبيث بدأت موسكو ،منذ اوائل الشهر اجلاري،
َ
نقل وحدات جوية وبرية تابعة للمنطقة الشرقية العسكرية ،حنو
أراضي روسيا البيضاء ،حبجة إجراء تدريبات عسكرية مشرتكة مع
جيش روسيا البيضاء ،الشهر املقبل ،يف نطاق القسم الغربي

من البالد.
هذا التطور جعل الشكوك الغربية يف احتمال حتول عمليات احلشد
الروسية إىل هجوم واسع النطاق على أوكرانيا تتزايد ،وخصوصًا
بعد وص��ول سربني م��ن مقاتالت «س��وخ��وي »35-وقاذفات
«سوخوي »35-إىل روسيا البيضاء ،وظهور عدة مستجدات مقلقة
لكييف فيما يتعلق باحلشد الروسي يف روسيا البيضاء.
املالحظة األوىل يف هذا الصدد كانت انتشار الوحدات الروسية
اليت وصلت إىل روسيا البيضاء ،يف مقاطعات أخ��رى خبالف
املقاطعات الثماني ،واليت من املقرر أن حتتضن مناورات الشهر
املقبل ،حبيث اقرتبت هذه الوحدات حثيثًا من خط احلدود بني
أوكرانيا وروسيا البيضاء ،ووصلت إىل بلدة «يالسيك» ،اليت
تبعد  18كيلومرتًا فقط عن احلدود.
املالحظة الثانية تتعلق بأعداد القوات اليت مت نقلها إىل روسيا
حتدثت نقابة السكك احلديدية يف البالد عن أن
البيضاء ،فلقد ّ
إمجالي ع��دد القطارات ال�تي ستنقل معدات اجليش الروسي
وأف��راده املشاركني يف امل��ن��اورات املرتقبة ،يصل إىل 200
يتزود كل منها مبتوسط عدد عربات ومقطورات ،يبلغ
قطار،
ّ
 57عربة لكل قطار ،وهو ما يعين عمليًا أن الكتائب الروسية،
اليت مت نقلها ،ترتاوح بني مئة ومئة وأربعني كتيبة .وهذا عدد
كبري من الوحدات العسكرية ،وخصوصًا لو وضعنا يف االعتبار
أنه مت استخدام  46قطارًا فقط يف نقل الوحدات الروسية ،خالل
املناورات املشرتكة بني روسيا وروسيا البيضاء عام .2017
املالحظة الثالثة تتعلق بعامل مهم كان ينقص احلشد الروسي
السابق يف آذار/مارس املاضي ،أال وهو منظومات الدفاع اجلوي
الذاتية احلركة ،حبيث نقل اجليش الروسي إىل روسيا البيضاء،
وأيضًا إىل نطاق احلدود مع أوكرانيا ،عشرات وسائط الدفاع
املتعددة ،وعلى رأسها بطاريتان من منظومة الدفاع اجلوي
اجلوي
ِّ
البعيدة املدى« ،أس ،»400-ومت نقلها إىل روسيا البيضاء ،إىل
جانب منظومات اخرى ،بينها منظومة «ب��وك-أم »2و»بانتسري»
و»أوس��ا» ،مع مالحظة مفادها أن اجليش الروسي دفع أيضًا
مبنظومة ُت َع ّد األفضل واألحدث ضمن املنظومات املتوسطة املدى،
وهي منظومة «بوك-أم.»3
منظومات احلرب اإللكرتونية كانت حاضرة بصورة واضحة يف
املعدات اليت يتم نقلها إىل احلدود األوكرانية ،وأيضًا إىل روسيا
البيضاء ،بينها منظومة « »2-Borisoglebskومنظومة «كراسوخا»
اليت متت جتربتها يف سوريا .الالفت هنا أن املناورات الروسية
األخ�يرة ،يف نطاق املنطقة العسكرية الغربية ،قامت بتنفيذ
تدريبات خمصصة للتعامل مع الطائرات القتالية من دون طيار،
من نوع «ب�يرق��دار» ،عن طريق التشويش على مستشعراتها
الكهروبصرية بواسطة منظومة احلرب اإللكرتونية،»Palantin« ،
ِ
لنقاط القوة اليت متتلكها
وهو ما يشي بوضوح بوعي موسكو
كييف حاليًا ،وخصوصًا أن اجليش األوكراني استخدم قتاليًا
هذا النوع من الطائرات للمرة األوىل يف تشرين األول/أكتوبر
املاضي ،يف قصف بطارية مدفعية ميدان تابعة لـ»االنفصاليني»
يف منطقة دونباس ،شرقي البالد.
التحرك الروسي يف روسيا البيضاء جعل السيناريو األقرب إىل
التحقق ميدانيًا ،يف حالة بدء اهلجوم الروسي على أوكرانيا ،هو
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مـقاالت وتـحقيقات

بني موسكو وكييف
تتمة املنشور على الصفحة 9
السيناريو الذي ستشمل التحركات الروسية فيه
كل األراضي الواقعة شرقي نهر «دنيرب» ،مبا
يف ذلك املناطق الشرقية واجلنوبية الشرقية
والشمالية الشرقية ألوكرانيا ،والعاصمة كييف،
وذلك عرب حتركات متزامنة من احملور الشمالي،
س��واء من خالل ممر «تشرينوبل» ،ال��ذي ُي َع ّد
األقصر للوصول إىل العاصمة من الشمال ،أو
من خالل ممرات أخرى مماثلة ،يتزامن التحرك
فيها مع اجتياح للمقاطعات الشرقية ،إىل جانب
حت��رك م��زدوج من شبه جزيرة ال��ق��رم ،بهدف
خلق اتصال جغرايف مبنطقة دونباس ،وتأمني
منطقة سد «خ�يرس��ون» ،ال��ذي يهدد املصدر
األساسي ملياه الشرب اخلاصة بشبه اجلزيرة.
وهذا السيناريو قد حيدث أيضًا ،لكن من دون
التوجه إىل العاصمة .جدير بالذكر ،أن كييف
قامت ،منذ حنو شهرين ،بنشر حنو  7500فرد
إضايف يف نطاق احلدود مع روسيا البيضاء ،مبا
يف ذلك منطقة تشرينوبل.

الخيارات األمريكية واألطلسية حيال حشود موسكو

يف ظل التعزيزات الروسية املتالحقة ،جيد
الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،نفسه مضطرًا
إىل إبداء ردود فعل ميدانية ،من أجل طمأنة
احلليف األوكراني من جهة ،وبهدف عدم إرسال
رسائل مغلوطة إىل موسكو ،من جهة أخرى،
مفادها أن الغرب سيقف موقف املتفرج كما
ح��دث عندما «مت ضم شبه جزيرة القرم إىل
موسكو» .املعضلة يف هذا الصدد تكمن يف
أن الواليات املتحدة األمريكية حتاول أن تكون
منضبطة يف ردود فعلها ،كي ال تستفز موسكو
على حنو قد يدفعها إىل تصعيد األمور أكثر يف
هذه املرحلة.
األداة األساسية ،اليت متتلكها الواليات املتحدة
للرد على أي حت��رك روس��ي ،هي العقوبات،
فلقد ّ
حذر بايدن القيادة الروسية أواخر العام
املاضي ،من أن الكتلة الغربية ستقوم بفرض
مشددة على موسكو ،يف حال
عقوبات اقتصادية
َّ
تطورت األوضاع امليدانية يف شرقي أوكرانيا.
وحينها ،قال بايدن إن هذه العقوبات ستكون
أي عقوبات سابقة مت فرضها على
أكرب وأشد من ّ
موسكو ،وميكن أن تشمل عزل روسيا عن نظام
املدفوعات البنكية الدولي ،وتقييد صادرات
الغاز والنفط الروسية ،ومنع موسكو من استالم
البضائع اليت حتتوي على إلكرتونيات أمريكية
بداخلها .العقوبات األوروبية املتاحة تدور أيضًا
يف فلك العقوبات االقتصادية ،س��واء اليت
تستهدف األف��راد ،أو اليت تستهدف البنوك
والشركات الروسية.
لكن هذه العقوبات  -إىل جانب أنها لن تكون رد
ّ
فعل مكافئًا على التحركات العسكرية الروسية يف
حالة حدوثها  -تنطوي على خسائر أوروبية ،منها
ما يتعلق حبقيقة أن أوروبا تعتمد على موسكو
لتأمني حنو  41يف املئة من الغاز الطبيعي ،وهو
ّ
يوفر ملوسكو وسيلة ضغط فعالة جيب أن
ما
يضعها األوروبيون يف احلسبان قبل إقدامهم
أي خطوة تصعيدية ،لو وضعنا يف االعتبار
على ّ
وجود مشاريع اقتصادية عمالقة على احملك،
مثل خط غاز «السيل الشمالي  ،»2املمتد من
روسيا إىل أملانياُ .يضاف إىل ذلك تهديدات
موسكو املتكررة بنشر صواريخ اسرتاتيجية عند
تعرضت لعقوبات جديدة.
التخوم األوروبية ،إذا ّ
وهذا ُيضاف إىل خطوات تصعيدية روسية جارية
حاليًا ،منها تعزيز الدفاعات الروسية يف القطب
الشمالي ،وعمليات التطوير املتسارعة للصواريخ
الباليستية واجلوالة األسرع من الصوت.
على املستوى العسكري ،تبدو االستعدادات
األمريكية واألوروبية منحصرة ،بصورة أساسية،
يف دع��م اجليش األوك��ران��ي ،ويف البحث يف
إمكان نشر وحدات تابعة حللف الناتو يف عدة
مناطق يف شرقي أوروبا.
يبحث بايدن يف إمكان توسيع الدور الغربي يف
أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية ،كورقة أساسية
للمناورة ضد روسيا يف هذا املضمار .تفعيل
هذه الورقة يضمن عدة خيارات ،بينها إرسال
ما يرتاوح بني  1000و 5000جندي أمريكي إىل
بد من مالحظة مفادها
أوروبا الشرقية .وهنا ،ال ّ
أن واشنطن ال ترغب يف نشر هؤالء يف أوكرانيا

نفسها ،وهو ما تفهمه موسكو جيدًا .وجاهة هذا
املقرتح تكمن يف أن نشر ه��ؤالء اجلنود ،يف
دول مثل إستونيا والتفيا وليتوانيا ،سيرُ سل
تتضمن إم��ك��ان توسيع
رس��ائ��ل إىل موسكو
ّ
اخنراط حلف الناتو يف هذه الدول ،وهو ما ميثل
هاجسًا اسرتاتيجيًا بالنسبة إىل صانع القرار
يف الكرملني .وجدير بالذكر أن��ه ينتشر يف
اوكرانيا حاليًا  150مستشارًا عسكريًا أمريكيًا،
ويف بولندا حنو  4000جندي أمريكي و1000
جندي من حلف الناتو ،إىل جانب  4000جندي
من احللف ينتشرون يف مناطق متفرقة يف دول
حبر البلطيق.
اخلطوة األمريكية امليدانية األساسية ،واليت
مت اختاذها دعمًا ألوكرانيا حتى اآلن ،تتلخص
يف إق���رار م��س��اع��دات عسكرية عاجلة بقيمة
 200مليون دوالر .وب��دأت واشنطن إرسال
وتضمنت
هذه املساعدات فع ًال إىل أوكرانيا،
ّ
صواريخ «جافلني» املضادة للدبابات ،وذخائر
أخرى .كما منحت واشنطن اإلذن لبعض الدول
احلليفة ،كي تزود أوكرانيا مبساعدات عسكرية
طارئة ،حبيث ستقوم إستونيا بتزويد أوكرانيا
مبزيد من صواريخ «جافلني» ،يف حني تقوم
كل من ليتوانيا والتفيا بتزويدها بصواريخ
«ستينغر» املضادة للطائرات .ودخلت بريطانيا
أيضًا ضمن قائمة الدول اليت ستزود أوكرانيا
بصواريخ مضادة للدبابات ،بواقع  2000صاروخ
سويدي الصنع ،من نوع «.»NLAW
بطبيعة احلال ،ال توازي هذه القدرات واجلهود
احلشد العسكري الروسي اجل��اري منذ أشهر
طويلة حول أوكرانيا ،وهذا ميكن تفسريه ،مبا
سبق ذك��ره ،بشأن الرغبة يف ع��دم استفزاز
روسياُ .يضاف إىل ذلك وجود بعض األصوات
األوروبية ،اليت ّ
حتذر من مغبة استفزاز موسكو،
وعلى رأسها أملانيا ،اليت كان لكل من وزيرة
دفاعها وقائد حبريتها تصرحيات الفتة تتحدث
عن عدم وجود فائدة ُت َ
ذكر من تسليم منظومات
قتالية إىل أوكرانيا يف هذه املرحلة ،ناهيك
مكونات
برفض برلني توريد أي أسلحة حتمل
ّ
أملانية الصنع إىل أوكرانيا.
على املستوى امليداني ،أمرت قيادة البحرية
األمريكية حاملة الطائرات «يو أس أس هاري
تتكون من
ترومان» وجمموعتها القتالية ،اليت
ّ
مدمرات صاروخية ،بالتمركز يف
فرقاطة وأربع
ّ
الوقت احلالي يف البحر املتوسط .ستشارك
ه��ذه احلاملة يف التدريب البحري« ،نبتون
ّ
سينفذه حلف الناتو ،حتى
س�تراي��ك» ،ال��ذي
الرابع من الشهر املقبل ،بالتزامن مع تدريب
مماثل ستجريه وحدات حبرية تابعة ألسطولي حبر
الشمال وحبر البلطيق الروسيني ،ستجري يف
حبر البلطيق.
خالصة القول مفادها أن ظالل حرب أوسيتيا
اجلنوبية وأخبازيا بني موسكو وتبليسي باتت
َت ُ��ل��وح يف األف���ق ،وخصوصًا أن ه��ذه احلرب
اندلعت خ�لال األل��ع��اب األوملبية املقامة يف
الصني ،ولعلها مصادفة ذات مغزى أن يكون
تاريخ الـ 20من شباط/فرباير املقبل ،هو موعد
حفل ختام أوملبياد بكني الشتوية ،وهو اليوم
نفسه املقرر فيه انتهاء املناورات العسكرية
املشرتكة بني روسيا البيضاء وروسيا.
وبالتالي ،ميكن اعتبار األيام املقبلة مبثابة اختبار
حقيقي ملدى قدرة كل طرف على فرض رؤيته
االسرتاتيجية ميدانيًا ،يف وق��ت تبدو حظوظ
روسيا يف هذا الصدد أكرب ،بالنظر إىل جناحها
السابق يف شبه جزيرة القرم ،والذي قد يتكرر
إذا ظلت الواليات املتحدة وحلف الناتو ينظران
َ
النظرة نفسها اليت َن َظراها إىل االحتاد
إىل موسكو
السوفياتي خالل غ��زوه أفغانستان .فحينها،
كان لصواريخ «ستينغر» دور حاسم يف هزمية
السوفيات ،يف حني يبدو اجليش الروسي اليوم
مستفيدًا ،بصورة واسعة ،من جتربته امليدانية
تضمنت التعامل مع تشكيلة
يف سوريا ،واليت
َّ
من الصواريخ املضادة للدبابات والطائرات.
األكيد أنه على الرغم من وجود احتماالت قوية
بشأن بدء تصعيد عسكري يف اوكرانيا ،فإن
التجارب السابقة أشارت إىل أن موسكو باتت
ً
ّ
وسيلة لدفع
تتخذ من «امل��ن��اورة بالقوات»
الطرف األخر إىل التفاوض .وهو تكتيك أفلح،
يف نيسان/أبريل املاضي ،يف إجبار الرئيس
األمريكي على فتح باب احلوار مع موسكو بشأن
امللف األوكراني.

مس باملصارف
رشوة للموظفني وال ّ
محمد وهبة

بدل أن تقتطع من خدمة الدين لزيادة الرواتب
واألجور ،آثرت السلطة أن إعطاء موظفي القطاع
حددت بـ %75من قيمة
العام رشوة انتخابيةّ ،
ّ
تقل عن مليوني لرية ،وال تزيد
رواتبهم على أال
على أربعة ماليني ،ويف املقابل ،أدرجت يف
املوازنة مبلغ  7667مليار لرية خلدمة الدين العام،
ستصب مباشرة يف
أي بزيادة نسبتها ،%145
ّ
جيوب املصارف ومصرف لبنان باعتبارهما الدائن
األكرب للدولة اليت تواصل خدمة ديونها بالعملة
احمللية رغم أنها ختلفت عن سداد الديون بالعملة
األجنبية!
خيصص يف مشروع موازنة  2022سوى مبلغ
مل
ّ
مسي «املساعدة االجتماعية»
ملا
لرية
مليار
1748
ّ
اليت يفرتض أن حيصل عليها موظفو القطاع
العام .هذه املساعدة حمسوبة على أساس شهر
تعد تصحيحًا
ملدة سنة ،إال أنها ال ّ
واحد إضايف ّ
لألجور وال سلفة على غالء املعيشة ،كما أنه ال
انعكاس هلا على تعويضات نهاية اخلدمة وال على
ّ
األدق أنها «رشوة»
الراتب التقاعدي .الوصف
ستمارسها قوى السلطة على أبواب االنتخابات.
ّ
احلق
وكسائر الرشى ،فهي تأتي لتضرب مفهوم
ّ
تضخم يف األسعار بلغ %700
بتصحيح األجر بعد
منذ  2019وحتى نهاية  .2021أي أنه كان يفرتض
أن حيصل موظفو القطاع العام على زيادة توازي
 7أضعاف رواتبهم ،لكن ما ستقدمه هلم قوى
ّ
مؤقت .وبد ً
ّ
ال
أقل من راتب إضايف
السلطة هو
حصة املصارف من
الوزراء
جملس
يناقش
من أن
ّ
خدمة الدين العام امللحوظة يف املوازنة بقيمة
تقدر بنحو  4500مليار لرية ،يغرق يف نقاش
ّ
االلتفاف على حقوق املوظفني.
يف جلسة جملس الوزراء الثالثاء املاضي ،وبعد
توصل اجمللس
امتد على أكثر من جلسة،
نقاش
ّ
ّ
إىل صيغة إلقرار بند «املساعدة االجتماعية»
تنص على إعطاء موظفي
ستقر .وهي
ُيعتقد أنها
ّ
ّ
القطاع العام أينما عملوا يف هذا القطاع ،سواء يف
البلديات أو اإلدارات العامة أو األسالك العسكرية
أو الضمان االجتماعي أو اجلامعة اللبنانية وسواها،
حددت بـ %75من قيمة رواتبهم
مساعدة شهرية ّ
ّ
تقل عن مليوني لرية ،وال تزيد على
على أال
أربعة ماليني لرية .وبناء على اعرتاض وزير
العمل مصطفى بريم ،جرت زيادة نسبة املساعدة
للمتقاعدين من  %50إىل  %75من أصل الراتب
التقاعدي.
ما مل ُيناقش فعليًا ،هو زيادة غالء معيشة ملوظفي
القطاع العام .فاإلقرار حبقوقهم هو األمر الوحيد
ّ
تستخف به السلطة .بل هي ترى أنها قادرة
الذي
على جتاوز هؤالء املوظفني نظرًا الرتهان نقاباتهم
العمالية (هيئة التنسيق النقابية وروابط األساتذة
فض ًال عن االحتاد العمالي العام وسائر النقابات)
املرة اإلسكات
وقدرتها على إسكاتهم .هذه
ّ
سيكون عرب هذه «الرشوة» .فهذه املساعدة هي
عبارة عن راتب شهري ،وحتديد قيمتها مبين على
قيمة الراتب ،لكنها ال تدخل يف صلب األجر وال
تنعكس على قيمة التعويض التقاعدي وال على
الراتب التقاعدي ،بل يصبح تكرارها رهنًا بإرادة
قوى السلطة .وألنها تأتي على أبواب االنتخابات
النيابية ،فهي هلذا السبب «رشوة» .أي أن قوى
السلطة ختيرّ موظفي القطاع العام بني اجلوع وبني
االرتهان هلا .وهو سلوك اعتادت القيام به على
مدى العقود السابقة.
وحبسب مصادر وزارية ،فإن الصيغة اليت
متقدمة
قدمها وزير الطاقة وليد فياض ،كانت
ّ
ّ
أكثر من غريها جلهة منح املوظفني زيادة تصل
إىل أربعة أضعاف رواتبهم احلالية ،لكن غالبية
قوى السلطة رفضتها متذرعة بالكلفة املالية.
ّ
التفلت من جتزئة األجر بني أصل
والصيغة حتاول
الراتب واملساعدة وبدل النقل وسواها ،وتنظر
سيمنح ملوظفي القطاع
إىل جمموع الدخل الذي
ُ
العام .لذلك ،اقرتح فياض أن تكون الزيادة على
الرواتب  4أضعاف قيمتها احلالية انطالقًا من
حساب يتعلق بارتفاع سعر صرف الدوالر بنحو 13
مرة (على أساس  20000لرية) واخنفاض إنتاجية
ّ
العمل أربع مرات ،بالتالي تصبح الزيادة العادلة
لألجور  4مرات .لكن اقرتاحه اصطدم بالكلفة
املالية اليت تفوق الكلفة املرتقبة يف املوازنة
ملوظفي اإلدارة العامة البالغ عددهم حنو  34ألفًا

تصوير داالتي ونهرا

بنحو  600مليار لرية .عندها ُأعيد احتساب الزيادة
باعتبار أن هناك بد ً
ال للنقل يوازي  1.2مليون
لرية شهريًا ،فاقرتح فياض أن مينح املوظفون
إضافة إىل بدل النقل ما جمموعه ثالثة أضعاف ما
كانوا يتقاضونه.
ورغم أن حساب فياض ال يتعلق بإدراج الزيادة
ضمن التعويضات والراتب التقاعدي باعتبارها
زيادة نهائية على األجر ،إال أنها كانت مبنية
على حساب ما يف مقابل استسهال تضمني
راتب شهري إضايف يف املوازنة .قوى السلطة
قررت أن
مل توافق على مقرتح فياض ،بل ّ
تناقش انطالقًا من العمليات احملاسبية اليت يقوم
بها وزير املال وسعيه خللق توازن رقمي بني
النفقات واإليرادات من دون املساس ببنود
أخرى .فعلى سبيل املثال ،أدرج يف املوازنة مبلغ
 7667مليار لرية خلدمة الدين العام مقارنة مع
 3131مليار لرية يف موازنة  ،2021أي بزيادة
نسبتها  %145وقيمتها  4536مليار لرية .وهذه
ستصب مباشرة يف جيوب املصارف
الزيادة
ّ
ومصرف لبنان باعتبارهما الدائن األكرب للدولة.
لكن السؤال هنا هو :ملاذا تواصل الدولة خدمة
ديونها بالعملة احمللية رغم أنها ختلفت عن سداد
الديون بالعملة األجنبية؟ مثة من يشري إىل أن
ّ
تتخلف عن سداد الديون بعملتها ألنها
الدول ال
صحة هذا األمر
قادرة على طباعتها .ومبعزل عن
ّ
ودقته ،فإن ما جيب أن ُيسأل عنه جملس الوزراء
هو :ملاذا مل ختفض الدولة الفوائد على ديونها
بعد رغم أن مصرف لبنان خفض بنية الفوائد على
الودائع وعلى القروض؟ ملاذا استثنيت سندات
اخلزينة وشهادات اإليداع من خفض الفوائد؟

كان باإلمكان توفري مبلغ كبري من خدمة الدين
وتخصيصه لزيادة الرواتب واألجور

يف الواقع ،كان باإلمكان توفري مبلغ كبري
من خدمة الدين وختصيصه يف املقابل لزيادة
الرواتب واألجور بطريقة نظامية بعيدًا من سوق
مزايدات قوى السلطة .لكن األمر ال يتطلب سوى
خفض الفائدة .فاملعدل املثقل للفائدة على
سندات اخلزينة يبلغ  %7.28على حمفظة تبلغ
قيمتها  91626مليار لرية .حيمل مصرف لبنان من
هذه احملفظة حنو  57092مليار لرية ،بينما حتمل
املصارف الباقي .لكن ما تدفعه الدولة ال ينحصر
بذلك ،بل هناك قسم يدفعه مصرف لبنان عن
شهادات اإليداع والودائع لديه باللرية اللبنانية
واليت تصل قيمتها إىل  22ألف مليار لرية ،إمنا
بفائدة مثقلة تبلغ  .%8.81حبساب ضمن هامش
خطأ مقبول ،يتبينّ أن اخلزينة تدفع حنو 4200
مليار لرية ملصرف لبنان ،وتدفع للمصارف حنو
 2500مليار لرية .ومصرف لبنان يدفع حنو 2000
مليار لرية للمصارف .باختصار ،املصارف حتصل
من هذه الفوائد على  4500مليار لرية رغم أنها
مفلسة وال تدفع ما يتوجب عليها للمودعني.
قرر حاكم مصرف لبنان
يف السنتني املاضيتنيّ ،
رياض سالمة ،مبوافقة قوى السلطة وإشرافها،
ّ
تضخم
أن يطلق مسارًا لتذويب اخلسائر عرب
األسعار حمم ًال اجملتمع كلفة تضخم بلغت .%700
اهلدف من هذا األمر هو إخراج املصارف من أزمة
اإلفالس اليت تضربها .لكنه مل يكن وحده ،متامًا
كما حيصل اليوم يف جملس الوزراء حيث النقاش
ال يتعلق بالفوائد اليت تدفعها اخلزينة للمصارف،
بل مبنح موظفي القطاع العام «مساعدة» هي
جار إلخراج
أقرب إىل «رشوة» ،فيما العمل
ٍ
املصارف من أزمة اإلفالس.
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مـقاالت وتـحقيقات

املفيت :السنّة ليسوا رزقاً سائباً ألحد | تسجيل جلعجع مبتهجاً خبروج احلريري:

سينسونه بعد أيام وسآتي بكل مجاعته!
نقوال ناصيف
يّ
السن حتت صدمة اعتزال الرئيس سعد احلريري.
ال يزال الشارع
مبقدار تعاطفه معه ،هو غاضب منه إذ جعل من نفسه ضحية،
ُ
وأ ِ
عد َم سياسيًا وهو واقف على قدميه.
مذ أعلن الرئيس سعد احلريري اعتزال العمل السياسي ،هو
وعائلته وتيار املستقبل ،يف  24كانون الثاني ،يسود الغموض
ّ
السنية يف دحض ما شاع
يف شارع طائفته .مل تتأخر املراجع
للتو ،من أن خطوة احلريري دعوة اىل مقاطعة الطائفة ،وليس
تقدم
حزبه فحسب ،انتخابات أيار املقبل .أول املسارعني اىل
ّ
املواجهة مفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس
احلكومة جنيب ميقاتي .يف ما قاله ميقاتي ،وأثنى عليه دريان،
أمام املسجد العمري يف  28كانون الثاني ،تأكيد إضايف،
ثان لدى استقبال املفيت
قبل أن ُيلحق به يف الغداة تأكيد
ٍ
رئيس اجلمهورية ميشال عون يف دار الفتوى ،للمرة األوىل
يف واليته.
مر الرؤساء املتعاقبني زيارة
على
ل
سج
ي
مل
الطائف،
منذ اتفاق
ُ ّ
ّ
أي منهم للدار ،يف استعادة لتقليد شاع مع الرئيس فؤاد
شهاب ،وسار عليه من بعده الرئيس شارل حلو يف الستينيات،
بأن يزورا دار الفتوى يف عيد الفطر ،كل سنة ،ملعايدة املفيت.
بوصول الرئيس رفيق احلريري اىل رئاسة احلكومة ،حجبت
حد االلغاء ــــ املرجعية التقليدية لدار
السرايا اىل حد بعيد ــــ ّ
سجلت عام  2006سابقة غري مألوفة ،يوم
الفتوى .ما لبثت أن ُ
ّ
املصلني داخل السرايا
أم املفيت السابق حممد رشيد قباني
ّ
بذرائع شتى.
مذ قرر احلريري االبن إقفال البيت السياسي لعائلته ،انتقلت
ّ
السنية للفور اىل دار الفتوى .ما قاله دريان على
املرجعية
مسمع ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة بعد صالة اجلمعة ،أرسل
إشارة صرحية اىل أن صاحب الدار أراد استعادة املرجعية ما
إن أوحى اعتزال احلريري بأن الطائفة باتت بال قائد أو زعيم.
السنة رزق سائب ّ
ّ
يعلم
ظن أحد أن
قال دريان بامتعاض« :إذا ّ
الناس احلرام ،فهو خمطئ أيًا يكن .لن نسمح ألحد بالتعامل مع
ّ
السنة على أنهم رزق سائب ،ولسنا رزقًا سائبًا».
ّ
دلت العبارة املكثفة ،لكن املقتضبة ،على َمن تتوجه إليهم
بعدما «فاعوا» ما إن جهر احلريري باعتزاله وترك البالد:
أوهلم بهاء احلريري الذي قفز كي يرث شقيقه ويوحي مبقدرته
على قيادة احلريرية السياسية ومشروع األب يف إحدى أصعب
املوجهة
حلظات ضعف شقيقه األصغر وإنهاك قدره .أما ثاني
ّ
إليهم األصابع ،فهو رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع
الذي بات يواجه يومًا بعد آخر تصعيدًا ّ
سنيًا متشددًا منبثقًا من
شارع احلريري االبن ضده ،ال خيفي الكراهية ومشاعر البغض
والرغبة يف االنتقام.
غضب املفيت يضاهيه غضب الرئيس السابق للحكومة يف ما
ُأحيط علمًا به ،يف الساعات الالحقة العتزاله .من طريق جهاز
أمين لدولة عربية كربى تسعى اىل االضطالع بدور دائم حيال
ّ
ّ
مسربًا وردت
تسلم احلريري شريطًا صوتيًا
السنة اللبنانيني،
ّ
فيه حمادثة جلعجع مع جمموعة حزبية لديه ،يناقشها يف خروج
احلريري من املعادلة السياسية ،ويستخدم ألفاظًا اكثر ما تعبرّ
عن ارتياحه للتخلص منه .يضيف جعجع يف شريط التسجيل:
«حنن نعرف كيف سنأتي جبماعته إلينا ،ولدينا وسائلنا».
وأضاف« :أعدكم بأنين سآتي بكل واحد من مجاعته إىل
عندي ...سينسونه بعد أيام».
املفارقة أن احلريري البكر وجعجع يلتقيان على حماولة خطف
اللحظة السياسية ،فإذا هما يقعان يف اخلطأ اجلسيم .كانا َ
بطلي
أول خطأ جسيم رافق  4تشرين الثاني  ،2017عندما احتجز
الرئيس السابق للحكومة يف الرياض .األول قفز كي خيلفه يف
زعامة البيت والتيار فرفضته العائلة ،والثاني شجع للفور على
قبول استقالة احلكومة اليت أدىل بها احلريري من هناك .كالهما
أظهرا يومذاك اهتمامًا بالتخلص منه .أما ثاني خطإهما اجلسيم
املتعمد ،كي يرثا
فهو قفزهما معًا أخريًا ،مصادفة أو بالتزامن
ّ
تركته السياسية.
ليس الدور اجلديد للمفيت سوى استعادة لدور مماثل اضطلع
به البطريرك الراحل مار نصر اهلل بطرس صفري حيال االنتخابات
ّ
حلض صفري املسيحيني
النيابية ،لكن يف وجهة معاكسة .خالفًا
على مقاطعة استحقاق  ،1992يف ظل اهليمنة السورية ،يدعو
دريان طائفته اىل اإلقبال عليها .ال يواجه كالبطريرك الراحل
عدوًا خارجيًا على حنو ما كانت سوريا ،بيد أن أصعب ما جيبهه
املفيت احلؤول دون تفتيت الطائفة من داخلها ما إن فقدت
مرجعيتها السياسية باعتزال احلريري.
ما حيوط باملوقف الذي جيتمع عليه املفيت ورئيس احلكومة،
ّ
تسيب الرزق ،هو اآلتي:
يتنكبان الدور الذي مينع
وكالهما
ّ
 1ــــ رغم اإلضاءة اإلعالمية والدعائية الفضفاضة على ظهور بهاء
يود أن يوحي،
يف املعادلة السياسية اجلديدة ،على األقل كما ّ
ّ
السنية املعنية تنفي
إال أن املعطيات املتوافرة لدى املرجعيات

تصوير هيثم املوسوي
اعتبارين
أي دعم سعودي له أو خليجي حتى .ينطلق الرجل من
ّ
َ
َ
قليلي االهمية ،من دون أن ّ
حيتما بالضرورة وصوله اىل
ليسا
كل ما يروم الوصول إليه :ثروته والتناقضات الناشبة داخل
العائلة .ليس اجلميع فيها جارى سعد يف قراره ،لكنهم أذعنوا
العمة بهية احلريري .بذلك حياول بهاء ملء الفراغ
له بدءًا من
ّ
برمتها ــــ وليس احلريرية السياسية
الذي افرتض أن الطائفة ّ
وال تيار املستقبل فقط ــــ غرقت فيه.
 2ــــ ليس معروفًا لبهاء مصاحل يف السعودية على غرار ما
كان ألخيه ،أو عالقات سياسية وطيدة ،أو على صلة بأجهزة
استخباراتها .ليس معروفًا عن اململكة إعجابها بشخصيته غري
املؤهلة للزعامة وعصبيته وانفعاله ،فلم خترته يف  25نيسان
فسر
 2005كي خيلف والده الراحل ،بل شقيقه األصغر .بذلك ُي َّ
بتحرك بهاء ،أنه يرحيه ظهور ما مل
املوقف السعودي غري املعين
ّ
يسع سعد أن يفعله ،وهو إعالن املواجهة مع حزب اهلل .مغزى
هذا املوقف أن الدور الذي يضطلع به بهاء يساعد على التخلص
من سعد ،بل يسعه أن يكون حجرًا إضافيًا يف الزاوية .أما ما
يتجاوز ذلك ،فليس مدرجًا يف حسبان اململكة :أن يكون بدي ًال
منه ،أو خليفة له .أضف أن أحدًا ليس جاهزًا اآلن على األقل
كي يكون البديل احملتمل.

الرياض ليست معجبة ببهاء غري املؤهل للزعامة وهي يف صدد صرف
النظر عن الزعامة الواحدة يف الطائفة

ّ
املطلع أن ما تفكر فيه الرياض ــــ وهي مرجعية
يردد البعض
ّ
ً
ً
ّ
لسنة لبنان مهما
تارخيية أساسية دينيا وسياسيا ال غنى عنها
ّ
تقلبت األحوال ــــ حاليًا هو صرف النظر عن الزعامة الواحدة يف
الطائفة اليت أحدثها ــــ إن مل يكن فرضها ــــ احلريري األب
منذ عام  .1992من اآلن فصاعدًا ،يقتضي أن يستعيد زعماء
ّ
السنية حضورهم وحيثياتهم الشعبية ،وإعادة االعتبار
املدن
ّ
السنة البريوتيون
إليهم بعد حجبه عنهم ثالثة عقود :الزعماء
والطرابلسيون والصيداويون .لكن أيضًا ملا ُعرف يف عقود
األربعينيات واخلمسينيات والستينيات عن الزعماء احملليني
لعكار والبقاع الغربي.
ال عودة اىل ما كان عليه سعد وارثًا لوالده على إثر اغتياله ،وال
اىل ما فرضه الرئيس الراحل من قبل.
 3ــــ ما يعين املرجعيتني الدينية والسياسية احلاليتني يف
الطائفة ،دريان وميقاتي ،عدم السماح بوضع اليد على مقاعد
الطائفة يف جملس النواب .ال تزال ماثلة جتربة انتخابات .1992
بق مقاطعة األحزاب املسيحية الرئيسية حينذاك مقاعد
مل ُت ِ
ّ
الطائفة شاغرة ،بل حل يف معظمها رجال سوريا وحلفاؤها.
حتدث عنه املفيت يقضي بعدم االستيالء
الرزق غري السائب الذي ّ
على مقاعدها .هو احملظور األساسي املتفاهم عليه بأن ال حيدث
حتمله ،كأن يضع حزب اهلل
أي خرق خطري يصعب استيعابه أو ّ
ّ
السنية اليت حازوها
وقوى  8آذار يدهم على أكثر من احلصة
يف انتخابات  ،2018وكانت عشرة نواب .قبل احلريري عزف
عن الرتشح الرئيس متام سالم ،وبات يف حكم احملسوم عدم
ترشح السنيورة ،بينما مل يفصح رئيس احلكومة بعد عن ترشحه
أو اللحاق بشركائه يف نادي الرؤساء السابقني للحكومة .ما
ليس حمظورًا هو ّ
توقع موجة مرشحني ّ
سنة يتهافتون على خوض
االنتخابات.

هل ُتفوَّض الكويت إدارة الوساطات حول لبنان وفيه؟
ابراهيم األمني

تهتم الكويت ،تارخييًا ،بامللف اللبناني .بإمكان شخصيات لبنانية
ّ
سياسية واقتصادية وثقافية وإعالمية ودينية أن تروي الكثري عن
العالقات الوطيدة اليت مجعت اإلمارة اخلليجية األكثر انفتاحًا (مل تعد
كذلك اآلن) بلبنان .وحكايات اللبنانيني منذ أوائل مخسينيات القرن
املاضي كثرية عن الكويت ،كما هي حكايات الكويتيني عن لبنان،
من رجال العائلة احلاكمة اىل قياداتها على اختالفهم ،اىل املواطنني
الذين ّ
ظلوا على الدوام من أكرب فئة من املالكني واملستثمرين العرب
يف أسواق املال واألعمال.
يف فرتة ما بعد احلرب األهلية ،كان للكويت دور يف التواصل.
مل يقتصر األمر على اجلهات اللبنانية فقط ،بل مشل قيادة منظمة
التحرير الفلسطينية ،واألحزاب اليسارية اليت كان لديها حلفاء يف
الكويت نفسها .ولطاملا ّ
متثلت صحافة الكويت بالصحافة اللبنانية،
وعمل صحافيون لبنانيون يف معظم املؤسسات اإلعالمية الكويتية.
وكان للبنان دور كبري يف اجملال الثقايف هناك أيضًا.
يف السنوات األخرية من مثانينيات القرن املاضي ،كان للكويت،
بشخص أمريها الراحل صباح األمحد الذي ربطته وفريقه املساعد (مبن
فيهم األمري احلالي نواف األمحد الذي شغل منصب وزير اخلارجية)
عالقات مع كل القوى والقيادات اللبنانية ،من بينهم الرئيس ميشال
عون الذي كان الطرف األبرز يف املعادلة اليت مل تصل اىل نتيجة
قبل التأسيس ملؤمتر الطائف الذي أنهى احلرب يف لبنان .وحفظ
اللبنانيون للكويت مجيلها ليس على هذا الصعيد فحسب ،بل على
صعيد املساعدات الكبرية اليت ُقدمت يف جمال اإلعمار وإزالة آثار
احلروب اإلسرائيلية .ومل تكن مصادفة أن يبادر صاحب الصدقية
األكرب يف تاريخ لبنان ،الرئيس سليم احلص ،ليكون أول مسؤول
عربي يعلن إدانته غزو العراق للكويت ،كما وقف لبنان بقياداته
وأحزابه وإعالمه اىل جانب الكويت يف حمنتها تلك .وهو أمر ظل حمفورًا
ّ
ومتثل ذلك يف املوقف السياسي لرجال
يف ذاكرة الكويتيني أيضًا.
احلكم يف الكويت من مسائل إشكالية يف لبنان ،مثل موضوع املقاومة
منددة
ضد االحتالل اإلسرائيلي ،فبقيت الكويت تشهد أصواتًا عالية ّ
باالحتالل والعدوان اإلسرائيليني وداعمة للمقاومة.
اليوم ،مل تعد الكويت كما كانت .ال يعين هذا أنها صارت معادية
للبنان .لكن دورها ّ
التغول السعودي الذي ضرب كل
تقلص يف ظل
ّ
هوامش دول اخلليج العربية ،مبا يف ذلك سلطنة عمان ،وحاصر النفوذ
اإلضايف الذي انتزعته قطر لنفسها .ويف أيامنا هذه ،نشهد انسحاقًا
خليجيًا كام ًال أمام آل سعود ،حتى صار على من يريد من هذه الدول
أن يبادر اىل خطوة ما أن ينسق مسبقًا مع حكام الرياض ،وألاّ يقوم
بأي خطوة تزعجهم .ووصلت الضغوط على الكويت بشكل خاص ،إىل
حد مطالبتها خبطوات عمالنية ضد خصوم السعودية يف لبنان كما يف
ّ
بلدان أخرى .وهو ما دفع ّ
حكام الكويت اىل خطوات يعرف اجلميع أنها
ليست نابعة من قرارهم الذاتي أو أنهم راضون عنها متامًا ،كالسماح
خبروج أموال كثرية من الكويت لدعم اجملموعات التكفريية يف سوريا
حبجة الدعم اإلنساني ،أو القيام حبملة إعالمية وقضائية ضد لبنانيني
وكويتيني حبجة دعم حزب اهلل يف لبنان.
أخريًا ،بدا للجميع أن هناك مشكلة جدية مع لبنان ،وأن معظم
العواصم العربية والدولية مل تعد متثل وسيطًا يقبل به كل اللبنانيني.
السعودية ،كما اإلمارات والبحرين وقطر ،صارت أطرافًا ولو أن بينها
تنازعًا ،كما هي حال سوريا ومصر ومؤسسة اجلامعة العربية ،فض ًال عن
الغربيني من أوروبا وأمريكا وصو ًال اىل الشرق .لكن السعودية ،على
وجه التحديد ،تعي أنه ال ميكنها إقفال األبواب مجيعًا .وهي ،خبالف كل
التبجح الصادر عن مسؤولني فيها أو عن مرتزقتها يف لبنان ،حتتاج
ّ
الغربيون الذين ال يرغبون يف ختفيف
اىل من يقوم خبطوة ما .حتى
ّ
الضغط عن لبنان ،يدركون أن احلماقات السعودية قد تؤدي اىل
التدمري ال اىل حتقيق التوازن املطلوب من هذه الدول مع الفريق الذي
يقوده حزب اهلل .وعليه ،ال جيد اجلميع اآلن سوى الكويت واجلزائر
كوسيطني حمتملني ،سواء يف ما خص معاجلة األزمة مع لبنان أو حتى
مع سوريا .ولذلك كان من الطبيعي للجانب الكوييت أن يستجيب
لطلبات سعودية معلنة وغري معلنة ،مع تشجيع من الغرب للقيام مبا
حيد من التدهور احلاصل على أكثر من صعيد.
ميكن أن ّ
يف اجلانب اللبناني ،ال ميكن اليوم احلديث عن مشكلة قائمة بني
يتعرض حلملة
الكويت وأي فريق يف بريوت .وحتى حزب اهلل الذي
ّ
ميز الكويت عن بقية دول
زائفة يعرف حقيقة األمر ،وهو لطاملا ّ
اجلزيرة العربية .كما هي حال بقية القوى اللبنانية .وبالتالي ،ال يبدو
أن بني اللبنانيني من ميانع أن تقوم الكويت بدور حموري يف معاجلة
جوانب كثرية من األزمة ،سواء ما يتعلق منها باألزمة املفتعلة من
قبل اجلانب السعودي واليت تؤثر على عالقات لبنان بعدد غري قليل
من الدول العربية (دول جملس التعاون ،إضافة اىل املغرب واألردن
تؤدي الكويت دورًا توفيقيًا بني القوى اللبنانية
ومصر) ،أو حتى أن ّ
نفسها ،واليت جتد نفسها مجيعًا اليوم من دون مرجعية خارجية مقبولة
احلاد الداخلي الذي
باحلد األدنى إلدارة حوار مفقود ،يف ظل االنقسام
ّ
ّ
يعطل حتى مبادرات رئيس اجلمهورية لتنظيم حوار وطين حول املسائل
اخلالفية.
وسط هذه املناخاتّ ،
كلفت السعودية ،بالتشاور مع دول جملس
التعاون ،دولة الكويت القيام مببادرة خاصة جتاه لبنان .لكن املشكلة
تتضمن مطالب غري واقعية يف معظمها ،بل هي
يف أن «املبادرة»
ّ
ّ
متثل جوهر البنود اخلالفية بني اللبنانيني أنفسهم ،وبني لبنان ودول
وضم لبنان اىل
عربية وغربية تريد تصفية املقاومة ونزع سالحها،
ّ
ألي طرف يف
اجلبهة اليت تقودها السعودية .وهي مطالب ال ميكن ّ
ادعاء أنها ّ
متثل إمجاعًا ،إضافة اىل أن تنفيذها ال حيتاج اىل
لبنان ّ
حروب أهلية بل اىل حرب إقليمية ،ورمبا كونية ،ضد لبنان ،وليس
حمسومًا أن تصل اىل نتيجة غري دمار البلد.

صفحة 12

Saturday 5 February 2022

الـسبت  5شــباط 2022

Page 12

الـدلـيل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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الفيحاء جمدداً حتت الرصد األمين
مل تنته طرابلس بعد من إحصاء
ُ
«فقد
عدد من أبنائها الذين
أثرهم» أخريًا ،حتى عاجلها خرب
مقتل ثالثة منهم مع «داعش»
يف العراق .دماء «من قضى ومن
ينتظر» ،وضعت الفيحاء جمددًا
حتت الرصد األمين.
السبت املاضي ،علمت عائالت
مشالية مبقتل ستة من أبنائها
يف صفوف تنظيم «داعش»
يف العراق .والستة هم :حممود
السيد (القبة) ،عمر وبكر وأنس
سيف (بلدة وادي النحلة قرب
البداوي) ،عمر ويوسف شخيدم
(برج العرب ويقيمان يف وادي
ّ
النحلة وتربطهما قرابة مع عائلة

رىل أسمر  -محمد ملص

سيف) ،خرب مقتل الستة وصل إىل عائالتهم عرب تسجيل صوتي
ّ
«يزف إليهم بشرى استشهاد أبنائهم» الذين ُفقد أثرهم منذ
أسابيع من ضمن عشرات الشبان من طرابلس وجوارها ،تواروا
وترددت معلومات بأنهم التحقوا
عن األنظار يف الفرتة نفسها،
ّ
بالتنظيم اإلرهابي يف سوريا والعراق.
يف ساحة العلم يف وادي النحلة ،عند مدخل طرابلس الشمالي،
كانت عائلتا عمر حممد سيف وبكر مهدي سيف ،االحد املاضي،
عممته
تتقبالن «التهاني بالشهيدين» ،حبسب النعي الذي ّ
ّ
العشرية .بعض األقارب وأهل املنطقة اعتربوهما ورفاقهما
«جماهدين قتلوا يف سبيل اإلسالم» ،ومنهم من اعتربهم
«مظلومني خسروا شبابهم سواء آمنوا بعقيدتهم أم ُغرر بهم».
علمًا أن بكر ( 22سنة) أمضى سبع سنوات يف رومية بتهمة
سجن عمر
اإلرهاب وخرج من السجن منذ سبعة أشهر ،فيما ُ
( 21سنة) مخس سنوات بتهمة اإلرهاب وخرج من السجن منذ
ثالث سنوات ،وكالهما شاركا يف أحداث طرابلس واملعارك
ضد اجليش.
روايات األهالي عن طبائع الشباب ال ختتلف .يؤكد أحدهم
لـ»األخبار» أن عمر وأنس سيف دون الـ 22من العمر« ،ومل
نالحظ عليهم يف اآلونة األخرية أي عالمات تشدد» ،عكس بكر
سيف الذي كان سجينًا يف رومية وبعد إطالق سراحه التحق
فورًا بتنظيم «داعش» يف العراق.
أبو فادي ،خال بكر ،لفت إىل أن العائلة أبلغت القوى األمنية
فور اختفاء الشبان الثالثة ،وأن عمر «اتصل بوالدته ليطمئنها
بأنه خبري من دون أن حيدد مكان وجوده» .وحبسب اخلال،
«سلمت العائلة الرقم إىل القوى األمنية اليت دققت به وتبني
أن مصدره العراق .وبعد أسبوع اتصل بكر بوالدته من العراق
أيضًا ،قبل أن يقطع االتصال» .ومل يتمكن أهل الضحايا
سهل هلم املغادرة من
من حتديد كيفية خروج أوالدهم ومن
ّ
لبنان وصو ً
ال إىل العراق« .املسؤولية تقع على من ورط
هؤالء الشبان وغرر بهم واألمر حيتاج إىل توعية شاملة تقوم
بها املراجع الدينية ،وعلى الدولة تأمني فرص عمل هلؤالء
الشبان».

معظم «املهاجرين» من العاطلني من العمل وقد سافروا مقابل وعود
برواتب تصل إىل  2000دوالر شهرياً

الشيخ حممد إبراهيم رأى أن «هناك ما يثري الريبة .فمن يشاهد
القصف الذي حصل يفرتض أنه مل يبق أي أثر للجثث ،فكيف
استطاعت السلطات العراقية إعالن هويتهم وجنسيتهم؟ كما
التسجيل الصوتي لنعي الشباب بصوت امرأة وليس من عادة
تنظيم الدولة أن يرتك أمر النعي المرأة» .وأعرب إبراهيم عن
اخلشية من «سعي البعض إىل توتري الساحة الشمالية من
بوابة العراق .وعلى السلطات العراقية إذا كانت جادة أن
تعمل على تسليم الضحايا إىل السلطات اللبنانية .وخنشى أن
يكون الشبان قتلوا إعدامًا يف السجون العراقية» .وأوضح أن
عدد الذين غادروا إىل العراق بلغ  37شخصًا ،واألجهزة األمنية
تعرفهم جيدًا ألن حبقهم وثائق اتصال وبعضهم مطلوب بتهم
اإلرهاب وبأحداث التبانة وجبل حمسن ومعظمهم حتت سن
العشرين.
وتبني أن معظم «املهاجرين» من العاطلني من العمل وقد
سافروا مقابل وعود برواتب تصل إىل  2000دوالر شهريًا.
لكن قسمًا غري قليل منهم التحق بالتنظيم عن سابق إصرار،
كبكر سيف الذي اختفى منذ قرابة الشهرين ،وقد قال أحد
أقربائه «لـ»األخبار» إنه «رمبا هو من سهل لعدد من الشبان
أن التواصل
االلتحاق به يف العراق» .وأشارت املصادر إىل ّ
الشبان يتم عرب اإلنرتنت أو عرب خاليا نائمة ،تعمل على
مع
ّ
إقناعهم بالذهاب إىل العراق بعد إغرائهم باملال ،إضافة إىل
أن بعضهم ّ
حبقه مذكرات توقيف من قبل األجهزة األمنية.
ّ

التهريب عرب احلدود الشمالية:

 5آالف دوالر «على الراس»!
نجلة حمود

وعلمت الزميلة «األخبار» أن األجهزة األمنية باتت على دراية
بشبكات تهريب تعمل على خط العراق ،وتتوىل تأمني الطريق
مقابل مبالغ مالية كبري تراوح بني مخسة آالف دوالر وعشرة
آالف عن كل شخص ،وذلك عرب معابر غري شرعية على احلدود
موزعة بني ّ
عكار واهلرمل.
اللبنانية إىل سورياّ ،
ّ
األول من نوعه .ففي نهاية
الشبان
مقتل هؤالء
الستة ليس ّ
ّ
الكيال وزكريا العدل
كانون األول املاضي أفيد عن مقتل أمحد
ّ
يف العراق ،ما دفع املصادر األمنية إىل «توقع ارتفاع عدد
األيام املقبلة».
القتلى يف ّ
أن «املعلومات املتوافرة
وكشفت مصادر أمنية لـ»األخبار» ّ
لدينا تفيد عن مغادرة عشرات الشبان إىل العراق للقتال
والبداوي
يتوزعون على مناطق التبانة وقلب مدينة طرابلس
ّ
ّ
ّ
ّ
وعكار ،وأعمار أغلبهم ترتاوح بني  17و25
والضنية
واملنية
سنة ،وقد اتصلوا بأهاليهم بعد خروجهم من لبنان ووصوهلم
إىل العراق».

«داعش» يعيد بناء هيكليته؟
رضوان مرتضى
مير وقت طويل بني اكتشاف األجهزة األمنية أمر مغادرة
مل ّ
عشرات الشبان يف مشال لبنان لاللتحاق بتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق وبني إعالن مقتل عدة شبان لبنانيني يف
ٍ
العظيم
قصف بغارة جوية نفذها سالح اجلو العراقي يف منطقة ُ
مبحافظة دياىل .وقد كشفت مديرية االستخبارات العسكرية يف
أن مقاتالت  F16عراقية ّ
نفذت اهلجوم يف حاوي
اجليش العراقي ّ
العظيم على جمموعة مقاتلني من داعش ما أسفر عن سقوط
تسعة قتلى .وأعلنت مديرية االستخبارات على موقعها أن بني
هجوم
القتلى ستة لبنانيني ،كاشفة أن اهلجوم أتى ردًا على
ٍ
ّ
للجيش العراقي يف احملافظة
شنه مسلحو التنظيم على مقٍر
ِ
األسبوع املاضي وأسفر عن مقتل ضابط برتبة مالزم وعشرة
جنود عراقيني .كذلك تداولت مواقع عراقية خربًا عن مقتل ثالثة
لبنانيني آخرين يف عملية عسكرية يف منطقة احلسينيات يف
وعِر َ
ف من بني القتلى اللبنانيني بكر
وادي حوران قبل مدةُ .
مهدي سيف وأنس أمحد سيف وعمر حممد سيف ويوسف أمحد
شخيدم وشقيقه عمر شخيدم .كذلك جرى تداول اسم قتيل
سادس يدعى يوسف السيد ُيعتقد أنه من بني القتلى الذين
سقطوا خالل اهلجوم.

توقيف مهرّب سوري ساعد عشرين شاباً على االلتحاق بـ»داعش»

احلادثة أعادت إىل األذهان الظاهرة اليت تشهدها عدة
قرى مشالية حيث رصدت استخبارات اجليش وفرع
املعلومات مغادرة حنو  65شابًا األراضي اللبنانية لاللتحاق
بصفوف التنظيم ،علمًا أن وزير الداخلية ّ
أكد قبل أيام
مغادرة  37شابًا من طرابلس إىل سوريا والعراق لاللتحاق
وأن عشرة منهم غادروا بطريقة شرعية.
بـ»داعش»،
ّ
مهرب
أن فرع املعلومات متكن من توقيف
وعلمت «األخبار» ّ
ّ
سوري اجلنسية ساهم يف نقل عشرين شابًا على األقل عرب
أن تقديرات األجهزة
األراضي السورية لاللتحاق بالتنظيم .ورغم ّ
األمنية تشري إىل أن عددًا من امللتحقني بالتنظيم دوافعهم
أن مصادر أمنية مواكبة للملف تشري
مالية ملساعدة ذويهم ،إال ّ
أن «صحوة اجلهاديني» اليوم مرتبطة مبا يرون أنها «بشائر
إىل ّ
أن
إلعادة بناء هيكلية التنظيم من جديد» .وترى املصادر ّ
أحداث سجن احلسكة األخرية تؤكد «اسرتاتيجية متكني التنظيم»
اليت تبدأ بـ»هدم األسوار» لتهريب سجناء قادة ،كما سبق أن
حصل يف أبو غريب والتاجي يف العراق.

شبان من منطقة الشمال (طرابلس والضنية)
أعاد مقتل ّ
يف صفوف تنظيم «داعش» يف العراق ،يوم السبت
املاضي ،فتح ملف احلدود الشمالية وعمليات التهريب
النشطة على مقليب احلدود ،خصوصًا يف منطقة وادي
ّ
تنفس فاعليات عكار الصعداء بعد التأكد
خالد .ورغم
ُ
من عدم وجود أحد من أبناء احملافظة بني من أعلنت
أمساؤهم ،إال أنهم يدركون أن التهريب مل يعد يأخذ
صفة «غض النظر» وتسهيل أمور القاطنني يف
املناطق املتداخلة الذين يعربون احلدود يوميًا بهدف
العمل أو الدراسة.
ّ
ّ
متنفسًا حلياة أبناء الوادي
شكل التهريب
منذ عقود،
الذين مل تعرتف بهم الدولة اللبنانية كمواطنني حتى
عام  ،1994عندما منحت اجلنسية لبعضهم من حاملي
وثائق «قيد الدرس» وبقي بعضهم اآلخر «مكتومي
القيد» حتى اليوم .مئات احملال التجارية افتتحها
أهالي الوادي على امتداد الطريق يف البقيعة يف تلك
«املرحلة الذهبية» قبل اندالع األحداث السورية .لكن
تبدل اليوم« ،احلدود مغلقة بشكل تام أمام
الواقع
ّ
اآلليات والسيارات.
حركة التبادل التجاري ونقل البضائع معدومة ،أما
حركة نقل األشخاص وتسلل املسلحني فمتاحة على
طول الشريط احلدودي املمتد على مسافة  25كلم»،
حبسب أحد خماتري وادي خالد.
ويلفت إىل أنه «كل مرت يوجد معرب ،بالتالي يستحيل
ضبط احلدود» ،مشريًا إىل «حركة دخول وخروج ملئات
السوريني املسجلني لدى األمم املتحدة كنازحني.
يعربون احلدود للحصول على بطاقات املساعدات
املالية والغذائية وتثبيت بصمة العني ومن ثم يعودون
إىل سوريا حيث يقيمون»!
وتشري فاعليات املنطقة إىل «عمليات إطالق نار تسمع
لي ًال يف املنطقة املتامخة للحدود وجملرى النهر الكبري،
ونشطت أخريًا عمليات خطف املهربني ملن يدخلون
بشكل غري نظامي مقابل طلب فدية من عائالتهم
إلطالق سراحهم ،كما توقف القوى األمنية يوميًا
عشرات األشخاص (غالبيتهم من السوريني الذين ال
ميلكون أوراقًا ثبوتية) عند حاجز شدرا».

يسلك املهربون طريق وادي خالد  -حمص  -تدمر ـ دير
الزور ومنها إىل البادية العراقية

إعالن مقتل عدد من الشبان اللبنانيني يف العراق
السبت املاضي ،سلط الضوء جمددًا على استخدام
تلك املعابر لتهريب مقاتلني من الشمال إىل الداخل
السوري ومن ثم إىل العراق ،بعد معلومات حتدثت منذ
أشهر عن عودة تنظيم «داعش» إىل جتنيد شبان من
أبناء الشمال مقابل رواتب شهرية تصل إىل 2000
دوالر ،وتسهيل مرورهم عرب احلدود الشمالية مع
سوريا.
وتفيد املعلومات بأن املهربني يتقاضون ما يصل إىل
مخسة آالف دوالر على الشخص مقابل تأمني عبوره يف
ً
وصوال إىل العراق ،حيث يتم تسليمه ملقاتلني
سوريا
يف «داعش» ،مؤكدة أن «كل حمطة يف الرحلة هلا
متخصصون يسهلون عبور الشبان».
وحبسب املصادر نفسها« ،يسلك املهربون طريق
وادي خالد  -محص  -تدمر (حيث ميكثون لبعض
الوقت يف مناطق خارج سيطرة اجليش السوري) ـ
دير الزور ،ومنها يلتحقون بالبادية العراقية ،مقابل
 100ألف لرية سورية يتقاضاها املهربون من اجلانب
السوري».
وتؤكد املصادر أن «املهربني على احلدود الشمالية
يتعاملون مع املوضوع من باب التجارة والبيزنس،
وما يعنيهم هو احلصول على املال من دون أن
يلتفتوا للشق األمين ،وال يسألون عن هوية الشبان
أو وجهتهم ،وال يواجهون متاعب مع احلواجز األمنية
يف الشمال لكون الشبان الذين يعمدون إىل تهريبهم
حيملون أوراقًا ثبوتية ،وكونهم لبنانيني حيق هلم عبور
حاجز شدرا من دون أي مساءلة».
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هارتسوغ يف اإلمارات ..ملاذا ال نرى الواقع كما هو؟
أليف صباغ
سبقت هذه الزيارة ،اليت ّ
مت اإلعداد هلا منذ
فرتة طويلة سلسلة من األحداث واخلطوات.
هي ليست دعوة إىل القبول بالواقع ،لكن
تغيريه يتطلب أو ً
ال أن نراه كما هو ،وإن مل
نستطع تغيريه ،فال بد أن خنتار نهجًا أو طريقًا
آخر للخروج من البيئة امللوثة أو ً
ال!
وصل الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ،
اليوم األحد ،مع زوجته ،إىل اإلمارات العربية
املتحدة ،يف زيارة تستمر يومني ،بدعوة من ولي
العهد اإلماراتي ،وصفها اإلعالم اإلسرائيلي
بـ»التارخيية» ،باعتبارها أول زيارة لرئيس
إسرائيلي إىل اإلمارات .يلتقي خالهلا هرتسوغ
مع ولي العهد اإلماراتي ،األمري حممد بن زايد،
الذي وصفه اإلعالم اإلسرائيلي بالـ»شليط»
ّ
عب هذا
بالعربية ،وتعين احلاكم
املتسلط .وإن رّ
ّ
يكنه
يعب عن االحتقار الذي
عن شيء ،فإمنا رّ
اإلسرائيليون الصهاينة لـ»صديقهم» اجلديد.
كما يلتقي الضيف رئيس احلكومة اإلماراتي
ووزير اخلارجية ،وجيري معهما مباحثات بهدف
«تعزيز التقارب بني الشعبني» .وبالرغم من
أن رئيس «الدولة» ال ميتلك أي صالحيات
إلجراء مباحثات سياسية ،لكن يبدو أن
املستوطنني هنا وهناك حيتاج بعضهم إىل
التعلم من جتارب بعض كيف يتم اختالق
الشعوب.
سبقت هذه الزيارة ،اليت ّ
مت اإلعداد هلا
واإلعالن عنها منذ فرتة طويلة ،سلسلة من
األحداث واخلطوات املرتبط بعضها ببعض؛
منها تواصل رئيس احلكومة اإلسرائيلي
نفتالي بينيت مع ابن زايد ،يف أعقاب
الرد اليمين األول على العدوان اإلماراتي
السعودي يف اليمن ،وأبدى بينيت استعداد
حكومته لتقديم كل املساعدات «للتحقيق»
كيف استطاعت اليمن اخرتاق الدفاعات اجلوية
ملد
اإلماراتية ،كما أبدى استعداد «إسرائيل» ّ
اإلمارات بكل املنظومات التكنولوجية ملواجهة
املسيرّ ات اليمينة املقبلة ضد املنشآت احليوية
اإلماراتية.
تقدمها «إسرائيل»
هذا االستعداد ليس حسنة ّ
إىل اإلمارات ،وال هو عربون صداقة أو وفاء
بعهد ،بل يعين «التحقيق» اخرتاقًا يف شرايني
النظام األمين اإلماراتي وعظامه ،والذي
يتبعه ،بالتأكيد ،تزويد اإلمارات مبنظومات
دفاعية باهظة الثمن ،وتدخ ًال يف اهليكلية
األمنية وتدريبات أمنية ،وترفيع عناصر
وإقالة عناصر آخرين ،وهذا كله ال ينتهي إال
باهليمنة اإلسرائيلية الكاملة على اجلهاز األمين
اإلماراتي.
إذا تذكرنا أن َمن أنشأ البنية التحتية لإلنرتنت
ومنظومة السايرب يف اإلمارات ،يف العام
 ،2012هو شركات إسرائيلية ،وأن اإلمارات
تقوم بتدريبات ومناورات عسكرية جوية مع
سالح اجلو اإلسرائيلي ،برعاية أمريكية ضمن
القيادة املركزية للجيش األمريكي واجليوش
التابعة له يف الشرق األوسط ،فال جند غرابة
يف ما ذكرناه آنفًا.
سبق ذلك أيضًا إعالن السفري األمريكي
يف «إسرائيل» توم نيديس ،يوم اجلمعة
املنصرم ،إقامة «جمموعة عمل» تضم سفراء
أمريكا والبحرين واملغرب واإلمارات مع ممثلني
لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،لتعميق اتفاقيات
التطبيع وتوسيعها.
يف نهاية األسبوع املنصرم أيضًا أعلنت مملكة
البحرين اتفاقها مع «إسرائيل» على أن تقوم
األخرية بتدريب أجهزة األمن البحرينية وإعادة
تنظيمها وهيكلتها مبا يتناسب وتعزيز التعاون
األمين بني البحرين و»إسرائيل» ،إضافة إىل
تعاون إسرائيلي حبريين يف وضع منهاج
التعليم يف البحرين!! فهل يوجد اخرتاق أمين
أكثر من هذا؟
إذن ،كيف تستطيع األجهزة األمنية للدول
املطبعة ،التعاون ،بعد اليوم ،مع
العربية ،غري
ّ
وتزودها
تدربها «إسرائيل»
ّ
األجهزة األمنية اليت ّ
التجسس؟ وهل
باألجهزة ،مبا يف ذلك أجهزة
ّ
يستطيع وزراء الداخلية العرب بعد اليوم أن
جيتمعوا ،لتبادل املعلومات واخلربة والتنسيق،
يف ما بينهم من دون احلضور اإلسرائيلي؟
اجلواب ال بالتأكيد.
ليس هذا وحسب ،بل ميكن مالحظة السلوك
العدواني املغربي ،مؤخرًا ،ضد املدنيني من
أبناء الصحراء الغربية؛ فالطائرات املسيرّ ة
تقصف عائلة كانت ترتاح من رحلة طويلة
حبجة أنها موجودة بالقرب من «اجلدار األمين»

بني املغرب وقوات البوليساريو .أما طائرات
ِ
فتغري على مواقع
«سكاي هوك» و»اف »16
خمتلفة يف الصحراء الغربية حبجة مالحقة قوات
البوليساريو.
كل هذا حيدث بالتنسيق مع «إسرائيل»،
وضمن االتفاقيات اليت ّ
وقعتها املغرب مع
احلكومة اإلسرائيلية ،واعرتاف الواليات
املتحدة بسيادة املغرب على الصحراء الغربية.
ترامب اعرتف وبايدن استمر يف ذلك.
أما يف أفريقيا ،فـ»إسرائيل» تتقدم خبطوات
تقدم
وتدعي أنها
سياسية غري عادية،
ّ
ّ
«املساعدات» لـ  46دولة أفريقية ،وهي
تنتظر أن مينحها املؤمتر األفريقي الـ 35صفة
مراقب يف االحتاد األفريقي مبوافقة مصر،
ورمبا برعايتها ،بالرغم من رفض اجلزائر
وجنوب أفريقيا هلذا املقرتح ،وبالرغم من أن
«إسرائيل» ليست دولة أفريقية.
لكل هذا ،أمل حين الوقت إلنشاء حمور
اقتصادي مشرتك بني دول حمور املقاومة،
املؤسسات العلمية ،للنهوض
وتعاون بني
ّ
تتحدى اهليمنة االستعمارية؟
باجملتمعات اليت
ّ
وإنشاء مؤسسات أمنية وسياسية لدول حمور
املقاومة بعيدًا عن حمور التطبيع والتعاون
األمين مع «إسرائيل»؟
لت َ
أمل حين الوقت ُ
دفن مؤسسة «جامعة
النعاج» ،ألنها فشلت ،منذ تأسيسها لغاية
اليوم ،يف مجع كلمة العرب إال على التدمري
واخلراب وتنفيذ سياسات االستعمار؟
وهل جيوز ،بعد اليوم ،أن يبقى ملك املغرب
رئيسًا للجنة القدس يف هذه اجلامعة؟ أمل حين
الوقت جلمع كلمة الشعوب العربية اليت تطمح
إىل التحرر من أنظمتها العميلة والنهوض بها
حنو مستقبل أفضل؟
جراء االخرتاقات
ال تقتصر األخطار األمنية من ّ
اإلسرائيلية العلنية ألنظمة اخلليج على األنظمة
نفسها وعلى شعوبها ،بل علينا أن نتذكر
وجود ماليني العرب واإليرانيني العاملني
يف هذه الدول وهلم فيها مصاحل اقتصادية
كبرية ،إضافة إىل وجود شركات دولية كبرية
تعمل يف اإلمارات بصفتها مركزًا اقتصاديًا،
إقليميا ودوليًا ،وقد أصبح لإلمارات نفوذ
كبري يف عدد من خطوط التجارة الدولية ،وال
سيما البحرية منها.
كيف حتقق «إسرائيل» هذا النفوذ األمين وما
هي أهدافه؟
ال شك يف أن سطوة أمريكا على أتباعها،
تصب يف مصلحة
من احلكام العرب وغريهم،
ّ
«إسرائيل» ،حيث يعترب كثريون من احلكام
مير عرب
يف آسيا وأفريقيا أن رضى أمريكا
ّ
تل أبيب ،وإذا ما تابعنا هذا ،جند أن أمريكا
و»إسرائيل» متفقتان على هذا املسار ،حتى
إن بعض السفراء وموظفي وزارة اخلارجية
يوجهون هؤالء احلكام
األمريكية واملستشارين ّ
إىل هذا املسار ،وكأن «إسرائيل» هي الوكيل
احلصري ألمريكا ،بقصد خلق حالة من التطبيع
مع «إسرائيل».
أما العوامل األخرى فتكمن يف حاجة هؤالء
التجسس ضد شعوبهم،
احلكام إىل أجهزة
ّ
وحاجتهم إىل تدريب وحدات خاصة حلماية
أنظمتهم القمعية والفاسدة ،كما حيتاجون
يروج
إىل أسلحة ومنظومات عسكرية أو مدنية ّ
هلا جتار السالح اإلسرائيليون املنتشرون
جتار أو مدربني
يف العامل الثالث على شكل ّ
عسكريني أو مستشارين أمنيني ...وأشكال
ّ
املعلق العسكري واألمين
أخرى .وآخر ما كتبه
يف صحيفة هآرتس ،يوسي ملمان ،حتت عنوان
التجسس
«السعودية تقايض (إسرائيل)،
ّ
مقابل التطبيع» ،يقول« :إن (إسرائيل)
التجسسية من أجل دفع
تستخدم قدراتها
ّ
عالقاتها اخلارجية ،وهذا ما حصل يف ما يتعلق
باتفاقيات أبراهام».
ُت َ
عترب «إسرائيل» ،مبوجب اعرتافات إسرائيلية،
من أعلى املستويات ،أنها مصدر أساس
ّ
املنظمة إىل دول العامل،
لتصدير اجلرمية
وكانت أجهزة التفتيش اإلماراتية ،قبل
أسبوعني ،قد اعتقلت «مواطنًا إسرائيليًا»
كان حيتفظ بنصف طن من الكوكايني يف
غرفته بالفندق ،وينوي تهريبه إىل دولة أخرى
أو توزيعه داخل اإلمارات.
كما تعترب «إسرائيل» ،بالرغم من صغر حجمها،
التجسسية،
صدرًا كبريًا للسالح واألجهزة
ُم ّ
ّ
واخلدمات األمنية املتعددة إىل العامل ،وخاصة
إىل األنظمة القمعية والفاسدة منها ،مثل

أذربيجان وفيتنام وميامنار ورواندا (يف ظل
املذابح اليت حصلت هناك) وجنوب السودان،
إضافة إىل دول كثرية ال ُيكشف عنها.
ويف السنوات اخلمس األخرية ،ارتفع حجم
ليبلغ حجم
تصدير السالح بنسبة %50
املداخيل اإلسرائيلية من تصدير األسلحة يف
العام األخري  10.3مليارات دوالر ،وهذا يعين
ارتفاعًا مستمرًا مقارنة بالسنوات السابقة.
ويعمل لرتويج هذا األسلحة ،وفقًا للمعلومات
اإلسرائيلية املنشورة ،أكثر من  5000تاجر
ومدرب أمين ،أو شركات محاية أمنية
سالح
ّ
إسرائيلية تعمل يف اخلارج.
يف تقريرها السنوي ،عام  ،2006أعلنت منظمة
«آمنسيت» أن «جتار السالح اإلسرائيليني
يشعلون احلروب يف أحناء العامل الثالث».
ويف عام  2015قالت الصحفية اإلسرائيلية،
مصور على موقع
«إفرات خلطر» ،يف تقرير
ّ
 ،N12إن «جتار السالح اإلسرائيليني يشعلون
احلروب يف أفريقيا» .ومل يتغري شيء من هذا
لغاية اليوم.
إضافة إىل ذلك ،ويف تقرير خاص لـ»منظمة
ائتالف نساء من أجل السالم» ،اإلسرائيلية،
لعام  2019يقول« :إن (إسرائيل) تبيع السالح
جمربة ميدانيًا ،إذ يتم تطوير األسلحة
على أنها ّ
وجتربتها على الفلسطينيني يف املناطق
احملتلة ،وتصوير ذلك ،بهدف تسويقها .ويف
املصدرة للسالح بأفالم
حني تستعني الدول
ّ
حماكاة (( simulationلرتويج أسلحتها ،يستعني
التجار اإلسرائيليون مبقاطع أفالم حقيقية من
امليدان الفلسطيين ،حيث يتم جتريب األسلحة
احلديثة» .املنظمة قالت يوم ،2021/7/22
إنها «صناعة هلا دولة» .وكل عمل عسكري
بالطائرات املسيرّ ة ّ
ميثل مادة لتسويقها إىل
ّ
املصنعني لألسلحة يف
العامل .ويعرتف كبار
«إسرائيل» ،بتصرحياتهم يف الفيلم الوثائقي
«همعبداه» أي املخترب ،أن «املناطق احملتلة
أصبحت خمتربًا لتجربة األسلحة اإلسرائيلية
وتسويقها».
يف أيامنا ،يبدو أن امليدان الفلسطيين مل يعد
كافيًا لتجربة األسلحة اإلسرائيلية ،واملنظومات
«الدفاعية» للطائرات املسيرّ ة والصواريخ
الباليستية ،لذلك حتتاج «إسرائيل» إىل
امليدان اخلليجي لتجريب ذلك ،وعليه فهي
«تقلق» من أي مصاحلة أو تفاهمات لوقف
احلرب العبثية ضد اليمن ،وهي «تقلق» من
وتفجر الصراع
أي لقاء عربي خليجي مع إيران،
ّ
من جديد يف الصحراء الغربية لتعزيز عالقاتها
تعزز نفوذها يف
مع املغرب ،ومن خالله
ّ
أفريقيا .يف الوقت ذاته ،تتوغل «إسرائيل»
املؤسسات األمنية والسياسية يف البحرين
يف
ّ
واإلمارات واملغرب والسودان ،ويف السعودية
وغريها من األنظمة التابعة ألمريكا يف الغرف
املغلقة ،لتحكم سيطرتها وهيمنتها على خريات
هذه الشعوب ،وبرعاية وسطوة أمريكيتني
كاملتني.
يف مقابلته األخرية والشاملة مع الصحافة
ّ
يلخص
اإلسرائيلية ،يوم اجلمعة املنصرم،
نفتالي بينيت ،رئيس احلكومة الصهيونية،
هذه السياسة اليت تجُ مع عليها كل احلكومات
اإلسرائيلية ،بقوله« :حنن نبذل كل جهد لنكون
ُذخرًا للعامل ،خنلق حالة من ارتباط اآلخرين بنا،
ونستخدم القوة أكثر من أي طرف آخر يف
حميطنا من خالل تشكيل حتالفات وعالقات
إقليمية».
هذا هو الواقع ،وعلينا أن نراه كما هو ،إنها
ليست دعوة إىل االستسالم له ،بل هي دعوة
إىل رؤية املشهد كما هو .العامل من حولنا
يتغيرّ  ،ويشهد اصطفافات إقليمية ودولية
تقدم حمور
جديدة ،وحنن نشهد،
ونقيم عاليًاّ ،
ّ
املقاومة وصموده األسطوري يف وجه التحديات
الكربى ،لكن يف املقابل ،هناك تقدم ملحوظ
أيضًا ،مبضمون آخر ،حملور الشر الذي ترعاه
أمريكا يف منطقتنا ،وال جيوز إنكاره.
مل يعد مقبو ً
ال ،وال مفيدًا ،احلفاظ على األطر
واملؤسسات «العربية اجلامعة» السابقة .لقد
حد كبري وتنخرها فريوسات كورونا
تلوثت إىل ّ
ّ
حتى العظم ،حتى أصبحت ّ
متثل خطرًا على
سكانها .لذلك ،مل يعد الصمود وحده كافيًا
لنهوض حمور املقاومة ،إن مل ترافقه خطة عمل
بديلة ،وإنشاء مؤسسات بديلة ،اقتصادية
ّ
وتنفذ خطة العمل
وسياسية وأمنية ،تقود

اللعبة األمريكية الكربى..الغاز القطري أم قطر؟
قتيبة الصالح

تبدو الواليات املتحدة يف إطار
تصميم لعبة اسرتاتيجية كربى،
ّ
متثل قطر احلجر األساس
فيها.
عقب حمادثات خاضها وزير
اخلارجية األمريكي أنتوني
بلينكن مع نظريه القطري،
مت اإلعالن عن زيارة سيقوم
بها أمري قطر ،متيم بن محد آل
ثاني ،لواشنطن نهاية الشهر
احلالي ،واليت ستتمحور ،وفقًا
للسكرترية الصحافية للبيت
األبيض ،حول «ضمان استقرار
إمدادات الطاقة العاملية».
سياق القمة األمريكية القطرية
يأتي يف إطار اجلهود اليت
تبذهلا واشنطن من أجل
تأمني مصادر بديلة عن الغاز
الروسي ألوروبا .ويف الصورة
األكرب ،تأتي هذه اجلهود من
أجل طمأنة بعض دول االحتاد
األوروبي إىل أن واشنطن
أي نقص
مستعدة لتعويض ّ
حمتمل يف إمدادات الغاز
َ
خالل وقت قياسي ،بهدف
حشد الدعم األوروبي من أجل
ممارسة أقصى عقوبات ممكنة
على موسكو.
ُّ
توقف إمدادات الغاز الروسي
سيعين صدمة اقتصادية عنيفة
يف أوروبا ،بالتوازي مع ارتفاع
جنوني يف أسعار الغاز .لكن
َك َّم التحريض الذي متارسه
واشنطن ضد موسكو ،يشي
بأنها ال تتصرف كمن يتخوف
من ُّ
توقف إمدادات الغاز .على
العكس ،تبدو الواليات املتحدة
كمن يريد افتعال األزمة
ووقف الصادرات الروسية
إىل سوقها الرئيسية ،وال
من
يتحسب لدرئها .ويف هذا
َّ
ّ
اإلطار،
ترتكز اجلهود األمريكية
يف  3اجتاهات رئيسة:
 تأمني مصادر بديلة عن الغازالروسي .ويتعلق ذلك ،بصورة
أساسية ،بقطر والنرويج،
باإلضافة إىل مصادر أخرى مل
تفصح عنها اإلدارة األمريكية.
وبذلك،
تعول واشنطن يف
ّ
مرحلة الحقة على إقناع أوروبا
بالتخلي نهائيًا عن الغاز
الروسي.
التحسب للصدمة االقتصادية
ُّ
العنيفة ،عرب ضمان احلصول
على الغاز البديل ،بأسعار
َّ
خمفضة جدًا .وهذا بالفعل جزء
من احملادثات اليت ختوضها
الواليات املتحدة حاليًا مع
مصدري الغاز الطبيعي.
ِّ
 ألن أغلبية الغاز الطبيعيحول العامل مرتبطة بعقود
طويلة األجل ،تعمل واشنطن
يف مسار
مواز مع مستوردي
ٍ
الغاز حول العامل من أجل
التخلي عن بعض العقود،
بهدف حتويل هذه الكمية إىل
أوروبا ،بصورة حصرية.
ضمن هذا السياق ،يبدو
الرتكيز األمريكي على قطر
الفتًا للنظر.

ملاذا قطر؟

ُتنتج الدوحة الغاز الطبيعي
حاليًا يف كامل طاقتها.
وخالل العام املاضي ،بلغ
اإلنتاج القطري  143مليار مرت
مكعب ،األمر الذي يعين أن
توجيه كامل اإلنتاج القطري
إىل أوروبا لن يكفي من
أجل تعويض إمدادات الغاز
الروسي.

يف املوازاة ،يرتبط إنتاج
الغاز القطري بعقود طويلة
األجل ،وغري قابلة للكسر ،مع
عدد من األسواق اآلسيوية.
وبالتالي ،فإن حتويل اإلنتاج،
على حنو حصري ،إىل أوروبا،
يعين بالضرورة حرمان سائر
املستوردين من حصصهم.
تبعًا هلذه املعطيات ،تبدو
الواليات املتحدة يف إطار
تصميم لعبة اسرتاتيجية كربى،
ّ
متثل قطر احلجر األساس فيها.
فإذا وافقت الدوحة على الطرح
األمريكي ،ضغطًا أو إقناعًا،
فهذا يعين توجيه ضربة قاسية
إىل االقتصاد الروسي ،عرب
حرمانه من دعامته األساسية،
مع اإلشارة هنا إىل أن تصدير
الغاز الروسي إىل أوروبا
يتم
ّ
عرب األنابيب ،أي أنه غري قابل
إلعادة التوجيه إىل أسواق
أخرى.
ّ
من جانب آخر،
حتتل قطر املرتبة
الثانية يف جدول
مصدري
ّ
الغاز الطبيعي إىل الصني.
ويف حال موافقة الدوحة على
كسر العقود املرتبطة بها،
وتزويد أوروبا بصورة حصرية
بالغاز ،فسيعاني االقتصاد
الصيين نقصًا حادًا وغري قابل
للتعويض ،يف املدى القصري.
وفق هذا املنطق ،يبدو
النقاش األمريكي القطري
َ
احلالي متجاوزًا
فكرة االقتصاد
إىل السياسة ،ويصبح الغاز
القطري تفصي ًال يف إطار
االسرتاتيجية األمريكية.
أما
ّ
ً
املطلوب
حقيقة من قطر ،فهو
حيوهلا إىل سالح
موقف سياسي ّ
اقتصادي يف مواجهة كل من
الصني وروسيا .ويف املقابل،
يدور احلديث عن حتول الدوحة
إىل وكيل حصري للسياسة
األمريكية يف املنطقة.
الصورة األكرب
َّ
مؤخرًا عددًا
ختترب واشنطن
من االسرتاتيجيات؛ تلك اليت
تدمج بني السياسة واألمن
واالقتصاد .ال تنكر هذه
االسرتاتيجيات مناخات تراجع
اهليمنة األمريكية عامليًا ،لكنها
تعول على حاجة بعض احللفاء
ّ
إىل احلضور األمريكي.
ّ
سيمثل املوقف القطري املرتقب
ً
اختبارا للقدرة األمريكية على
الصمود يف الصراع على تشكيل
النظام العاملي اجلديد ،وسابقة
تقيس عليها الواليات املتحدة
بشأن التعامل مع دول أخرى،
إذ تأمل واشنطن يف أن يساهم
ّ
جناحها يف
التحكم يف لعبة
الطاقة يف إعادة توزيع األدوار
ً
يف املسرح الدولي،
معولة على
كونها الطرف الوحيد الذي لن
يتأثر بنقص إمدادات الغاز ،
بسبب اكتفائها الذاتي.
يف نهاية املطاف ،ليس هناك
َب ْعُد ما يضمن جناح االسرتاتيجية
األمريكية ،وخصوصًا إذا أخذنا
يف احلسبان قرار أوروبا
القاضي بالتحول إىل مصادر
الطاقة
املتجددة ،وهو ما
ِّ
يعين بالنسبة إىل منتجي
الغاز الطبيعي ،ومنهم قطر،
أن
السري يف اخلطة األمريكية
َّ
يعين خسارة األسواق اآلسيوية
الواعدة ،وقبل كل شيء
السوق الصينية ،يف مقابل
سوق أوروبية غري مستدامة.
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مـقاالت وتـحقيقات

مراهنات واشنطن لتوريط روسيا يف أوكرانيا :سيناريوهات عسكرية
منذر سليمان
العامل املفاجئ لقيادة حلف «الناتو» جاء من أملانيا اليت
امتنعت عن تزويد أوكرانيا باألسلحة.
«غزو أوكرانيا» ،افرتاضيًا ،أصبح وشيكًا يف السرديات
األمريكية ،الرمسية واإلعالمية ،بل ذهبت إىل حتديد الزمن،
شهر شباط/فرباير املقبل ،وذلك لسببني :األول افتتاح
األلعاب األوملبية الشتوية يف الصني ،ما بني  4و 20شباط/
فرباير ،حبضور الرئيس الروسي فالدميري بوتني (مع مالحظة
عدم توجيه بكني دعوة حضور إىل الرئيس األمريكي)؛ واآلخر،
تتجمد فيها مستنقعات
انتظار ظروف طوبوغرافية مؤاتية
ّ
بريبيت ،وهي مساحة كبرية من األراضي تغطي أجزاء من
لتسهل حركة
بيالروسيا (روسيا البيضاء) ومشال أوكرانيا،
ّ
املركبات واملعدات الثقيلة والقوات املدرعة.
وأجرى الرئيس جو بايدن مكاملة هاتفية مع نظريه األوكراني
فولودميري زيلينسكي ،يف الـ  27من كانون الثاني/يناير
ّ
حمذرًا من وجود «إمكانية واضحة» لغزو روسيا
احلالي،
ألوكرانيا يف شباط (احلالي) ،حبسب بيان البيت األبيض.
ويف اليوم التالي للمحادثة ،جرت تظاهرة معادية للحرب بني
اجلارتني أمام مبنى الربملان األوكراني ،الرادا ،يف العاصمة
كييف.
كما أكدت نائبة وزير اخلارجية األمريكي ويندي شريمان
توقعات الطاقم السياسي األمريكي بأن مؤشرات «الغزو»
احملتمل ألوكرانيا «يف وقت ما ،رمبا اآلن أو حبلول منتصف
شهر شباط/فرباير املقبل» (مقابلة أجرتها عن ُبعد مع «منتدى
اسرتاتيجية يالطا األوروبية» ،الـ  26من كانون الثاني/يناير
.)2022
بيد أن املفاجأة الكربى كانت يف تصريح منسوب إىل الرئيس
األوكراني نفسه ،معربًا عن عدم توافقه مع تقييم/حتذير
الرئيس األمريكي ،نافيًا حتمية نشوب حرب مع روسيا،
ومطمئنًا مواطنيه بسعيه إىل تفادي وقوع حرب بكل السبل
املتاحة ،األمر الذي دفع بعض النخب االسرتاتيجية األمريكية
إىل االعتقاد بأن أيامه معدودة ،وعليه دفع مثن معارضة تباين
موقفه مع واشنطن يف أدق الظروف السياسية.
وسبق ليومية «فورين بوليسي» أن نقلت انتقاد مدير األمن
الوطين وجملس الدفاع األوكراني ،أوليكسي دانيلوف ،الدول
الغربية للرتويج للحرب ،وأن ما يرتدد عن غزو روسي
«رعب» داخل األوساط الغربية ،كما أن
وشيك ال يعبرّ إال عن ُ
ّ
توجه روسيا إىل املفاوضات،
«املؤشرات الراهنة تدل على
ّ
ال إىل الغزو» (موقع «فورين بوليسي» ،الـ  24من كانون
الثاني/يناير .)2022
اخلالف األمريكي -األوكراني بشأن حتمية ما ُيسمى الغزو
ّ
صناع القرار
منحى تصاعديًا من قبل
الروسي ،بدأ يأخذ
ً
السياسي يف واشنطن وامتداداته .وأوضحت يومية «نيويورك
توبخ أمريكا»،
تاميز» املسألة حتت عنوان مثري« :أوكرانيا
ّ
حادًا يف وجهات النظر برز على السطح،
مشرية إىل أن «تباينًا ّ
واألجواء كانت تغلي ببطء منذ بضعة أسابيع» ،على خلفية آلية
نيات روسيا.
تقييم ّ
وفاقم املسألة بني الطرفني إصدار واشنطن تعميمًا بلغة
التحذير لرعاياها مبغادرة أوكرانيا ،ما قطع شك كييف باليقني
بأن واشنطن تدفع بها دفعًا إىل االشتباك مع موسكو( .صحيفة
«نيويورك تاميز» ،الـ  29من كانون الثاني/يناير .)2022
أما معسكر احلرب ،األقوى تأثريًا ونفوذًا يف القرار السياسي
األمريكي ،فله اليد الطوىل يف دق طبول احلرب ،وخصوصًا
أنها (قد) جتري بعيدًا عن األراضي األمريكية ،وبعدم مشاركة
قوات أمريكية كبرية.
املتخصص يف الشؤون
حدد موقع «ناشيونال انرتست»،
فقد ّ
ّ
العسكرية واالسرتاتيجية األمريكية أبرز االحتماالت يف خمطط
«شن روسيا هجومًا إلكرتونيًا هائ ًال
احلرب املفرتضة وفحواها
ّ
على أوكرانيا ،ثم تقطع مصادر الطاقة عنها ،وتقضي على
وتدمر أي خمابئ أسلحة
قواتها اجلوية والبحرية الضئيلة،
ّ
رئيسية وإمداداتها من طائرات الدرونز» .وأضاف أن روسيا
ستحتاج إىل  200ألف جندي كحد أدنى لتنفيذ الغزو (مقال
بعنوان «كيف يتعينّ على بايدن االستجابة لغزو روسي
ألوكرانيا» ،موقع «ناشيونال إنرتست» ،الـ  25من كانون
الثاني/يناير .)2022
أما اخليارات املتاحة أمام الرئيس جو بايدن ،بعد سلسلة
معمقة مع كبار اخلرباء العسكريني واالسرتاتيجيني
نقاشات
ّ
واألمنيني ،فهي «ال تتضمن نشر قوات أمريكية إضافية يف
أوكرانيا» ،وتقتصر على حنو  8،500جندي للتموضع يف دول
أوروبا الشرقية ،يف بولندا أو ليتوانيا «إن استدعت احلاجة
ذلك» .أوساط مسؤولة يف البنتاغون أضافت أن تلك القوات
ُ
ستستخدم يف «إجالء عشرات اآلالف من األمريكيني املقيمني
يف أوكرانيا» (صحيفة «نيويورك تاميز» ،الـ  23من كانون
الثاني/يناير 2022؛ وصحيفة «وول سرتيت جورنال» ،الـ 24
من كانون الثاني/يناير  ،2022على التوالي).

يثري معسكر احلرب األمريكي
مسألة العودة إىل تفعيل
«مبدأ مونرو» ،يف عام
 ،1823الذي اعترب القارة
برمتها
األمريكية اجلنوبية
ّ
لواشنطن
خلفية
حديقة
أي من القوى
«يمُ نع» على ّ
األخرى منافستها فيها أو
عليها .وجاء يف رسالة
الرئيس مونرو للكونغرس
آنذاك قوله« :جيب علينا
اعتبار أي حماولة للتمدد
(األوروبي) يف أي مكان
من نصف الكرة األرضية
(الغربي) خطرًا على ِ
س ِ
لمنا
ِ
وأمننا» .وأضاف موضحًا
أن البيت األبيض يعترب
أي «عدوان ضد دولة يف
أمريكا الالتينية عدوانًا على
الواليات املتحدة نفسها».
املؤرخون
ويضيف
ّ
األمريكيون أن «مبدأ مونرو»
األصلي شهد عدة تعديالت
وإضافات تناسب تطورات

الخالف األمريكي األوكراني بشأن زعم واشنطن عن حتمية غزو روسيا ألوكرانيا بدأ يأخذ منحى تصاعديا

العصر احلديث ومتطلبات اهليمنة األمريكية ،منذ بداية القرن
العشرين ،ترمي مبجملها إىل «تعزيز املبادئ بالقوة القاهرة،
لكنها كانت حتت سقف النص األصلي ،وتعاجل مستقبل
االسرتاتيجية األمريكية على حدة يف حال انتهاك روسيا أو
تعديهما على الشطر الغربي من الكرة األرضية»
الصني أو
ّ
سيحيي الغزو الروسي مبدأ مونرو؟»،
(مقال بعنوان «هل
ُ
«ناشيونال انرتست» ،الـ  28من كانون الثاني/يناير .)2022
ّ
تعثر املفاوضات الثنائية بني واشنطن
املناسبة كانت
وموسكو لطلب األخرية سحب قوات حلف الناتو من الفضاء
احليوي لروسيا ،أتبعتها بتصريح لنائب وزير اخلارجية ،سريغي
مهددًا بنشر روسيا صواريخ متطورة وقوات عسكرية
ريابكوف،
ّ
يف كل من كوبا وفنزويال ونيكاراغوا ،ما أعاد إىل األذهان
«أزمة الصواريخ الكوبية» ،1962 ،واليت أسفرت عن تنازل
متزامن للطرفني ،األمريكي والسوفياتي ،وامتناعهما عن نشر
صواريخ اسرتاتيجية كل منهما بالقرب من حدود اآلخر ،أطلق
عليها االسرتاتيجيون األمريكيون مصطلح «منوذج كنيدي –
خروتشوف يف إدارة العالقات بني قوتني عظميني متساويتني»
(جيمس هوملز ،رئيس كلية االسرتاتيجية البحرية يف جامعة
احلرب البحرية ،الـ  28من كانون الثاني/يناير .)2022
ّ
يشك أحد يف أفضلية روسيا
البعد العسكري الصرف ،ال
يف ُ
على أوكرانيا ،تسليحًا وعديدًا .لكن القوات األوكرانية،
مبساعدة غربية ،استطاعت حتديث ما لديها من قطع عسكرية
متآكلة ،منذ اشتباكات عام  ،2014مع القوات املدعومة من
روسيا يف شرقي البالد .كما حصلت أوكرانيا على بعض
العتاد الغربي املتطور يف اآلونة األخرية ،خصوصًا يف السالح
وقاذفات الصواريخ ضد املدرعات ،إضافة إىل مرابطة عدد
من القوات اخلاصة «األمريكية والربيطانية» على أراضيها،
وحنو  150عسكريًا من فصيلة احلرس الوطين «اللواء  53مشاة
قتالي» األمريكي.
جدير بالذكر أن القسم األكرب من القوات العسكرية األوكرانية
يرابط يف اجلزء الشرقي من البالد ،يف إقليم دونباس.
أما القوات الروسية فقد متوضعت داخل أراضيها بالقرب
من حدودها املشرتكة ،وكذلك يف أراضي روسيا البيضاء
اجملاورة ،ما ّ
ميثل عامل ضغط إضافيًا على الطرف املقابل،
ملوحة بإمكان فتح جبهة واسعة أخرى ،فض ًال عن
حلف الناتوّ ،
أسطول القوات البحرية الروسية املتطور يف مياه البحر األسود،
والذي يستطيع فرض حصار حبري ،من ناحية املبدأ.
ّ
يتوقع بعض العسكريني األمريكيني قيام قوات حلف الناتو
وأوكرانيا معًا باحتالل إحدى القنوات املائية يف شبه جزيرة
القرم ،حلرمان القوات الروسية من التزود بها واضطرارها
إىل سحب مياه الشرب من مناطق بعيدة .يقابل تلك اخلطوة
بري يربط القرم
رد
ّ
روسي مباشر بالسيطرة على جسر ّ
ّ
باملناطق اليت تسيطر عليها القوات املناوئة لكييف ،يف إقليم
دونيتسك ،والتموضع هناك ،ما سيؤدي إىل تفسخ البالد
بالنظر إىل تطلعات مواطنيها يف غاليتسيا غربي أوكرانيا إىل
لدواع تارخيية ،حيث ّ
مت اقتطاعها من األخرية
التعلق ببولندا
ٍ
إبان االحتالل النازي.
العامل املفاجئ لقيادة حلف الناتو جاء من أملانيا اليت امتنعت
عن تزويد أوكرانيا بأسلحة ،مباشرة أو عرب دول البلطيق،

وأرسلت وزيرة خارجيتها ،آنالينا بريبوك ،زعيمة حزب اخلضر
األملاني ،إىل موسكو للقاء نظريها الروسي سريغي الفروف،
ّ
مؤكدة «أهمية العالقات» بني بلديهما ،وأن حكومتها اجلديدة
ومستقرة مع روسيا»
متينة
عالقات
إرساء
عن
«تبحث
برلني
يف
ّ
(الـ 18من كانون الثاني/يناير .)2022
وعرجت بريبوك على أوكرانيا للقاء نظريها وزير اخلارجية
ّ
دمييرتو كوليبا ،قبل لقائها يف موسكو .وقالت يف مؤمتر
جاد مع روسيا ،ألن
صحايف مشرتك« :حنن مستعدون حلوار ّ
الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لنزع فتيل هذه األزمة اخلطرية
للغاية».
يف خلفية القرار األملاني ،استثمارات برلني العالية يف خط
السيل الشمالي ،2-لنقل الغاز الروسي مباشرة إىل األراضي
األملانية ،والذي تعارضه واشنطن بشدة .وما زالت ترسل
تهديداتها مبنع تشغيل اخلط «يف حال أقدمت روسيا على
غزو أوكرانيا» ،والذي تعتربه برلني ّ
مشاعة واشنطن لدميومة
هيمنتها على قرار استرياد الطاقة مبعزل عن توجهات الواليات
املتحدة.
أمام االصطفافات اجلديدة يف القارة األوروبية ،وخصوصًا
النشاط الدبلوماسي الذي تبذله أملانيا يف موازاة فرنسا،
لنزع فتيل االشتباك وختفيف حدة التصعيد ،يالحظ جلوء
واشنطن إىل استعادة «اخليار الدبلوماسي» مع روسيا ،يف
خطابها السياسي ،على الرغم من استمرار تدفق شحناتها من
األسلحة واملعدات واألموال إىل أوكرانيا .هذا إضافة إىل
ثبات بريطانيا على توريد أسلحة ومعدات متطورة مباشرة إىل
أوكرانيا ،برضى أمريكي.
يف نهاية املطاف ،فإن قرار احلرب من عدمه تفرضه موازين
القوى لدى الطرفني ،ومدى استعداد مجيع أعضاء حلف الناتو
لتحمل تبعات قرار قد جيلب وبا ً
ال عليها وتدمريًا
حتديدًا
ّ
متمسكة بـ»احلل
القتصاداتها .بل هل ستبقى واشنطن
ّ
الدبلوماسي» أم ستعيد إحياء «مبدأ مونرو» بصيغته اجلديدة؟
عدد من دول أمريكا الالتينية انشق عن «مبدأ مونرو» واهليمنة
ّ
وتؤكد
األمريكية على ثروات هذه الدول ،الطبيعية والبشرية.
ّ
كل من كوبا وفنزويال ونيكاراغوا وبوليفيا سيادتها الكاملة
على أراضيها وحرية خياراتها السياسية ،تلبية ملصاحل شعوبها
ورفاهيتها .وليس من املستبعد استجابة روسيا لطلب بعض
تلك الدول مساعدتها عسكريًا لتعزيز قدراتها الدفاعية أمام
حماوالت واشنطن املستدامة إلحداث انقالبات تؤدي إىل
مقدرات البالد.
سيطرة حلفائها على
ّ
يرجح ح ًال ينطوي
اخلبري االسرتاتيجي األمريكي ،جيمس هوملزّ ،
تعهد موسكو بعدم الوجود العسكري يف حوض البحر
على
ّ
تصرفها حبرية يف دول أوروبا
واشنطن
قبول
مقابل
الكارييب،
ّ
الشرقية سابقًا.
بيد أن مسار الوصول إىل صيغة مماثلة أو قريبة من
ذلك يستدعي تعدي ًال أساسيًا يف سياسة الواليات املتحدة
واسرتاتيجيتها ،لقبول الطرف اآلخر على قدر من املساواة،
واليت نادى بها املرشح الرئاسي األسبق عن احلزب اجلمهوري،
باتريك بيوكانني ،مناشدًا البيت األبيض والكونغرس معًا
متدد
«إبداء احرتام خماوف» الرئيس الروسي،
والتعهد بعدم ّ
ّ
حلف الناتو شرقًا ،بل طالب ّ
حبله نظرًا إىل املتغريات الدولية،
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Pandemic Leave Disaster Payment

دفعة إجازة كارثة اجلائحة
Pandemic
Leave
Disaster
 Paymentعبارة عن مبلغ يدفع
مرة واحدة ملساعدتك يف حال مل
تستطع العمل وكسب الرزق لكونك
أنت أو شخص تعتين به مضطرا
اً
حمجورا بسبب
معزول أو
للبقاء
ً
اإلصابة بفريوس )coronavirus
.)COVID-19
اً
معزول أو حمجورا
جيب أن تكون
عليك ألحد األسباب التالية:
.COVID-19
مبرض
مصاب
لفرتات العزل اليت بدأت قبل
 10يناير /كانون ثان  2022أخربك
موظف صحة مباشرة أنك مصاب
مبرض .COVID-19
أخربك أحد موظفي الصحة أنك
كنت على اتصال وثيق مع شخص
مصاب مبرض COVID-19
أخربك أحد موظفي الصحة أن
طفال تعتين به (يبلغ من العمر
 16عاما أو أقل) كان على اتصال
وثيق مع شخص مصاب مبرض
COVID-19
تعتين بشخص مصاب مبرض
.COVID-19
تعتين بشخص لديه إعاقة أو
حالة مرضية خطرية مضطرا إىل
صحيا ألنه كان
االنعزال أو احلجر
ً
على اتصال وثيق مع شخص
مصاب مبرض .COVID-19
جيب أن تعيش مع الشخص
املصاب باإلعاقة أو احلالة

اخلطرية

يف

نفس

املرضية
املنزل.
جيب أن تكون استخدمت كافة
يف
املناسبة
استحقاقاتك
اإلجازات مبا فيها اإلجازة املرضية
بسبب اجلائحة واإلجازة الشخصية
أو إجازة لرعاية شخص أخر.
ال ميكنك املطالبة باملبلغ إذا كنت
حتصل على:
ABSTUDY Living Allowance
(عالوة إعانة دراسية لسكان
اخلاصة
األصليني
أسرتاليا
باملعيشة)،
( Paid Parental Leaveإجازة
اآلباء واألمهات مدفوعة األجر)،
( Dad and Partner Payدفعة األب
وشريك احلياة)،
( JobKeeper Paymentمدفوعات
)JobKeeper
COVID-19 Disaster Payment
(دفعة كارثة )COVID-19
أو أي دفعات دعم الدخل
غريها.
ملزيد من التفاصيل راجع املوقع
servicesaustralia. gov. au/
incomesupportpayments
بالنسبة لفرتات االنعزال اليت تبدأ
من  18يناير /كانون ثان ،2022
جيب أن تستويف كال الشرطني
التاليني لتكون مؤهلاً :
خسرت ما ال يقل عن  8ساعات
عمل أو يوم عمل كامل

ال تتعدى السيولة اليت معك مبلغ
 $10,000يف أول يوم للفرتة اليت
تطالب باملدفوعات عنها.
السيولة هي أي أموال متاحة لك
نقدا أو كمدخرات ،أو
بسهولة إما ً
كأصول ميكنك حتويلها بسهولة
إىل نقد .مثال أموال اقرتضتها
من أشخاص آخرين.
يعتمد املبلغ الذي ستحصل عليه
على فرتة االعتزال أو احلجر
الصحي اليت تطالب بها وكمية
ساعات العمل اليت خسرتها.
ملزيد من التفاصيل  ،اطلع على
املوقعservicesaustralia.gov.au/
pandemicleavedisasterpayment
بالنسبة لفرتات االنعزال اليت
تبدأ من  18يناير /كانون ثان
 ،2022ميكنك املطالبة باملبلغ
باستخدام Centrelink online
( accountحسابك لدى سنرتلينك
على اإلنرتنت) عرب  .myGovجيب
أن تقدم مطالبتك خالل ٍ 14
يوما
من بدء فرتة االعتزال أو تقديم
العناية.
إذا احتجت للمساعدة يف تقديم
املطالبة ،ميكنك االتصال بنا على
الرقم  180 22 66أخربنا إذا كنت
حباجة إىل مرتجم فوري وسوف
واحدا جمانا.
ندبر لك
ً
للمزيد من املعلومات اطلع على
املوقع servicesaustralia.gov.au/
pandemicleavedisasterpayment

Mayoral Message
جميع أنحاء مجتمعنا يف عام  .2021يساعد
عزيزي املقيم
الجريان الجريان والشركات واملنظمات
تـُشرفني إع��ادة انتخابي رئيسا لبلدية تساعد بعضها البعض ،ويتعاون سكاننا
هذه املدينة العظيمة  ...أشكركم على معـًا مع تدفق أكثر سخاء للمساعدات
الثقة التي وضعتموها بي وعلى دعمكم والتربعات واملساهمات وإظهار اللطف
ا ملستمر .
والرحمة.
يف ال��واق��ع ،نحن يف أوق��ات ممتعة ،وأنا
متحمس ملواصلة البناء على العمل الرائع واألهم من ذلك ،أود غرس الشعور بالفخر
الذي حققته بلديتنا منذ الدمج  -لتحقيق يف جميع أن��ح��اء املجتمع بأكمله يف عام
رؤيتها يف أن تصبح مدينة أفضل وأكثر  .2022أريد أن يحب الناس العيش هنا
يف كانرتبري  -بانكستاون .لكنني شعرت
ذكا ًء .
بخيبة أمل لرؤية الكثري من القمامة ملقاة يف
ال شك يف أننا على أعتاب تغيري كبري حدائقنا ومالعبنا الرياضية عقب مناسبات
يف مدينتنا .يتم بناء جامعة جديدة ،ومن عدة يف عيدي امليالد ورأس السنة الجديدة.
املحتمل مستشفى جديد و  TAFEووصول من فضلكم ،إذا رأيتم شخصـًا يقوم بإلقاء
املرتو ويتم التخطيط الستثمارات ضخمة القمامة ،قوموا باإلبالغ عن ذلك عن طريق
يف مراكز ضواحينا الرئيسية.
االتصال بالبلدية على  9000 9707أو
زيارة .cb.city/reportit
كونوا مطمئنـًني ،سأستمر يف بذل كل ما
بوسعي لدعمكم مرة أخرى ولن أتراجع إنني أتطلع إىل الفرص التي تنتظرنا يف
عندما يتعلق األمر بالدفاع عن مجتمعنا عام  2022وبدعم والتزام فريق البلدية
الجديد املخصص لدينا ،أنا على ثقة أننا
وهذه املدينة.
سننجح يف اجتياز التغيريات والتحديات.
مع بداية العام الجديد ،نميل إىل التفكري األفضل ال بدّ آتٍ!
Yours sincerely
يف العام املاضي والتطلع إىل املستقبل
Clr Khal Asfour
وتحقيق أهدافنا .نحن نفكر يف النوايا
MAYOR
الحسنة الهائلة التي تم العثور عليها يف
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250 new citizens are welcomed in Cumberland on Australia Day

Cumberland City Council welcomed 250 new
residents as Australian
citizens at a special Australia Day Citizenship
Ceremony at the Eric
Tweedale Stadium on
Australia Day, as part of
Australia Day celebrations.

cil since the formation of
Cumberland Council in
2016.

backgrounds and cultures. We are united in a
single vision - for Cumberland to be a place
where everyone is welcome; where anyone
can belong; and where
everyone is encouraged
to succeed”.

DOCSOS0057_LWC_CALD_ARABIC_HP

While hosting the ceremony, Mayor Lisa Lake
described Cumberland
as a wonderful and diverse area, in a great “More than 16,000 people from over 150 nacountry.
tions have been invited
to
become citizens, at
This year marked the “As a community, we
110th citizenship cer- live together as people one of more than 400
emony hosted by Coun- from many different ceremonies being held

across the country on Ambassador Susie Ma- Lake.
Australia Day.”
roney.
Winners of the Citizen
“Today we welcome 250 “Australia Day Ambas- of the Year and ComCumberland residents sadors such as Ms Mo- munity Pride Awards
from 35 different coun- roney dedicate their time were also announced
tries, who have chosen and energy to inspire at the ceremony, followed by an Australia
Cumberland to be their and motivate others.”
Day community event
new home, and you are
“As
former
Premier
Bob
later
in the evening at
all very welcome”, said
Carr once said ‘Susie the Holroyd Gardens
Mayor Lisa Lake
Maroney is a shining where residents came
Mayor Lake also paid example of the rewards together to enjoy live
tribute to former Aus- of motivation and hard performances, great
tralian marathon swim- work’, I cannot agree food and a fireworks
mer and Australia Day more”, said Mayor Lisa display.
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تــرفيه

ساتني إيف سان لوران تنضم إىل
اجملموعات الدائمة لستة متاحف باريسية

ديزني :ميين ماوس تستبدل
فستانها األمحر ببدلة زرقاء

تنضم فساتني من تصميم إيف سان لوران السبت إىل
اجملموعات الدائمة لستة متاحف باريسية بينها اللوفر
وأورسيه ومركز بومبيدو ،يف احتفالية غري مسبوقة بالذكرى
السنوية الستني الفتتاح الدار العريقة ،تضيء على اإلبداع
الفين للمصمم الكبري.
ّ
يقام االفتتاح الرمسي يف الوقت نفسه باملتاحف
الستة يف
 29يناير ،وهو التاريخ الذي قدم فيه سان لوران عندما كان
يف سن الـ 26أول عرض أزياء له يف العام .1962
وستقام املعارض أيضا يف متحفي الفن احلديث وبيكاسو،
وكذلك يف متحف إيف سان لوران ،حتى  15مايو.
ودخلت يف العام  1983تصاميم سان لوران إىل متحف
مرتوبوليتان يف نيويورك ،ما جعله أول مصمم أزياء ُتعرض
فساتينه يف متحف للفنون اجلميلة خالل حياته.

تـُظهر هذه الصورة أحد إبداعات املصمم الفرنسي الراحل إيف سان
لوران املعروض يف متحف اللوفر كجزء من معارض

ُ
وخصص يف باريس معرض استعادي كبري ألعماله يف متحف
«بوتي باليه» عام .2010
ويعترب ماديسون كوكس رئيس مؤسسة بريجيه إيف  -سان
أن يف العام « 2022من اململ البحث عن مساحة
لوران ّ
فارغة ،والقيام مبشهدية معينة وعرض املالبس فيها»،
مضيفًا «كان من املهم دجمها يف اجملموعات الدائمة».
وبينما ُيشار إىل املسار يف مركز بومبيدو عرب ورقة مطبوعة،
ميكن أن تصبح الزيارة مبثابة حبث عن الكنز ،مع البحث مثال
عن تصميمات إليف سان لوران ُوضعت بشكل غري بارز
وسط أعمال أخرى تتكامل معها بصورة الفتة ،من بينها
فستان موندريان الشهري.
وتلفت ماري ساريه من قسم اجملموعات املعاصرة يف مركز
بومبيدو إىل «وجود تفاعالت تقصد سان لوران إظهارها،
لكن أيضا مثة مقاربات بصرية مسحنا ألنفسنا باعتمادها»،
مثل وضع فستان برتقالي عليه نقشات دائرية يف وسط
لوحات لسونيا ديلوناي.
أن اعتماد هذه الطريقة يف عرض الفساتني
وتعترب ساريه ّ
حني
يف
املتحف،
إىل
أخرى
سيجذب مجاهري
أن الباريسيني
ّ
الذين يأتون خصوصا لروية املعارض املؤقتة سيعيدون
اكتشاف اجملموعة الدائمة.

حصلت شخصية الفأرة املحبوبة على تغيري يف املظهر من توقيع املصممة
الربيطانية ستيال مكارتني
حصلت أشهر فأرة يف العامل على تغيري كبري يف مظهرها .إذ
ستغري ميين ماوس مالبسها قريبا إىل بدلة زرقاء أنيقة ذات
ّ
املنقط مع االحتفاظ
بنطال ،مستبدلة فستانها التقليدي األمحر
بعقدة رأسها الشهرية.
وصمم مظهر ميين اجلديد مصممة األزياء ستيال مكارتين لالحتفال
مبناسبة مرور 30عاما على إنشاء منتجع ديزني الند يف باريس.
وعلى الرغم من أن التغيري هو جمرد تغيري مؤقت ،إال أنه قوبل
بردود فعل متباينة على اإلنرتنت من عشاق ديزني.
وسرتتدي ميين بدلة «توكسيدو» رمسية زرقاء يف منتجع ديزني
الرتفيهي يف باريس اعتبارا من مارس/آذار  ،2022حيث سرتتديها
يف الوقت اليت حيتفل خالله بشهر تاريخ املرأة.

فستان من طراز موندريان يف مركز بومبيدو  -ستيفان دي ساكوتني-
وكالة فرانس برس
عدل التصاميم على أجسام عارضات آزياء
ونصف الشهرُ ،ت ّ
«وهذا األمر مل يعد حيصل يف أيامنا هذه» ،وفق أوريلي.
أن كل تصميم كان ُينجز على عارضة أزياء
وتوضح املديرة ّ
ً
مفاتنها واضحة،
معتربة أن عارضات األزياء يف وقتنا احلالي
ّ
ّ
يتمتعن بقوام يناسب التصاميم كلها
ال
وخيوهلن العمل
ّ
لصاحل أكرب عدد ممكن من دور األزياء.

الروسي بتصاميم آماتو العاملية

ويرغب كوكس يف أن ُتظهر هذه املعارض «مصدر األفكار»
لإلبداعات اخلالدة املذهلة حبداثتها.

وقالت مكارتين« :هذه اللمسة اجلديدة على نقاط البولكا (احلمراء)
املميزة اخلاصة بها ،جتعل ميين ماوس رمزا للتقدم جليل جديد».
وعملت استوديوهات والت ديزني يف السنوات األخرية لتعزيز التنوع
على الشاشة وإنتاج أفالم يف مواقع جديدة واختيار الشخصيات
من جمموعة واسعة من اخللفيات االجتماعية والعرقية.
ويف نسختها املقبلة من شخصية سنو وايت ،اختارت ديزني
املمثلة الالتينية راشيل زيغلر لدور البطولة يف الفيلم.
لكن ردود الفعل عرب اإلنرتنت على تغيري مالبس ميين ماوس
كانت متباينة.
إذ بينما رحب البعض بإعادة تصميم شخصية الفأرة الشهرية،
شعر آخرون باحلزن على تغيري اللون الكالسيكي الذي كانت
اشتهرت به وهو لون الياقوت األمحر كما حزنوا لتغيري فستانها
الشهري.
ومن جهتها ،انتقدت املعلقة األمريكية احملافظة ،كانديس أوينز،
التغيري واعتربته حماولة جلعل مظهر ميين ماوس «أكثر ذكورية»،
متهمة أولئك الذين يقفون وراء ذلك يف مقابلة مع قناة فوكس
نيوز ،مبحاولة «تدمري أنسجة جمتمعنا».

ُ
وستعرض يف إحدى قاعات متحف أورسيه الفساتني اليت
صممت للبارونة بييت فون روتشيلد وجلاين بريكن ملناسبة
ُ
حفلة بروست الراقصة.
ومن ناحية أخرى ،تعذر عرض فستان «خييل لناظره أنه خارج
«ألن الضوء القوي يف القاعة ال
من لوحة» ملانيه ومونيه
ّ
يتناسب مع القماش الرقيق».

ويف وقت الحق من الربنامج ،قارنت املضيفة مازحة اختيار مالبس
ميين ماوس اجلديدة مع ولع وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة
هيالري كلينتون بالبدالت ذات البنطال.

وبينما تستقبل متاحف الفنون اجلميلة الفساتني ،اختار متحف
املوضة عرض رسومات تصاميم إيف سان لوران اليت حتمل
قيمة خاصة بذاتها.

وأضافت« :سوف نتحقق من مكتبها (هيالري كلينتون) ونرى ما
إذا كانت توافق على التغيريات يف باريس أم ال».

إن
وتقول مديرة متحف إيف سان لوران أوريلي سامويل ّ
من خالل  350رمسًا إعداديًا اختارها املصمم لعرض أزيائه
األخري عام  2002يف مركز بومبيدو «يصبح لدينا عرب نظرة
واحدة رؤية تركيبية لعمل» املصمم الذي كان «رسامًا غري
عادي».
وعند املوافقة على التصاميم ،كانت ُت ّ
نفذ من خالل قماش
قطين قبل صنعها بالنسيج املختار .ويف بعض األحيان
مل تكن النتائج النهائية كما ُي ّ
توقع ،عندها «كان ُيسحب
الفستان من اجملموعة ومن العرض» ،وفق ما تشري سامويل
أن إيف سان لوران كان فنانًا.
اليت تعترب ّ
وأثناء حتضري فساتني اجملموعة اليت كانت تستمر شهرًا

شاركت الفنانة «الروسي» بعرض خاص لألزياء للمصمم
الفليبيين العاملي فورن وان آماتو أقيم يف دبي ،إرتدت فيه
أمجل ما صممه من املالبس املميزة خبطوطه للموضة ،وذلك
ضمن أسبوع املوضة العاملية الذي يقام يف مدينة دبي على
هامش «إكسبو .»2020
واملعروف أن آماتو صمم لفنانات وجنمات عامليات مثل
بيونسي ،وجنيفري لوبيز ،وأليسيا ،والليدي غاغا…
وعن هذا تقول الروسي ،أنا حمظوظة بأن أقف أمام معجيب
هذا الفنان الكبري وأعرض بعضًا من أمجل تصاميمه،
وسأعتربه وجه التفاؤل على مسريتي اليت بدأتها من الغرب،
واليوم جئت أكملها يف دبي للوصول اىل اجلمهور العربي،
الذي بدأت أشعر مبحبته وذوقه باستقبال أعمالي ،وسأغتنم
الفرصة ألشكر الصحافة العربية وبرامج التلفزيون املختلفة
اليت تتابعين مبحبة وتشجيع.

أصبح ولع هيالري كلينتون بالبدالت الرمسية معيار ثقايف يف
الواليات املتحدة
وأشار بعض املعجبني على اإلنرتنت إىل أن هذه ليست املرة
األوىل اليت ترتدي فيها ميين ماوس بنطاال .ففي عام ،2019
ظهرت الشخصية الكرتونية ألول مرة على أنها «كابنت ميين»
(البحارة ميين) ،على منت ديزني كروز الين وشوهدت وهي
ترتدي البنطال األبيض اخلاص بالبحارين.
ومت تقديم شخصية ميين ماوس للمرة األوىل ،لقراء الكتب
املصورة منذ ما يقرب من  100عام ،باعتبارها حبيبة شخصية
والت ديزني الشهرية األخرى ميكي ماوس ،وهو فأر ذكر.
ويف عام  ،1942مت الكشف عن أن اسم ميين الكامل هو
مينريفا.
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إعــالن

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا
نفتح  7ايام
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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

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

مــشوارنا

ْ
بالبال
الساكن معي
مشوارنا
ْ
فيه معدودي
وحدو الثواني ْ
جببال ْ
ْ
خلف ْ
انيت وانا
جبال
الكون ممدودي
عامْد عني
ْ
َ
اجلو ْ
ال
منشي بروابي حلمنا َّ
ْ
أيام ...مفقودي
نركض ورا ْ
ْ
شالل
براسها
منشي َل قمة ْ
عرسان مصمودي
الشجر
َحْولو
ْ
ْ
ْ
نسمع
املوال
ترندح
طيور
ْ
ْ
متر تغريدي
وبكل نسمه ْ
ْ
ْ
بصدرك لوعة
وامسع
السنسال
ْ
لبا الصدر تنهيدي
تطلق رَ
ْ
ْ
عرزال
ونعمل دوالي شوقنا
وتغفي ب فيي احللم عزنودي
بكروم فيها ْح ْ
وأسرح أنا
جال
ْ
قات بارودي
ونبضي صدى طْل ْ
خيال فوق ْ
أسَر ْح بدنيا ْ
خيال
ْ
خبصالت شعرك كيف مفرودي
ْ
وملا مْحَ ْ
الصلصال
ل ْت من غرية
ْ
البنطال موجودي
غربا على
متسح البنطال
شت ايديي
ْبْل ْ
ْ
بَل ْمسي بريئة وغ ْري مقصودي..
ابراهيم هاشم  -سورية

األرض مهددة بالزوال ..وحده
اإلميان باملخلّص خيلّصنا
الرجاء العظيم بالذي وعدنا يف
الكتاب املقدس لنا مساء جديدة
وأرض جديدة وحياة جديدة..
هذا ما أعده اهلل لكل إنسان آمن
بالرب وبتعاليمه وعمله الفدائي
ليفدي البشرية بأسرها ،ليعطينا
أرضًا جديدة وحياة جديدة ،لكي
يرفعنا اىل السماء اجلديدة اىل
له كل الشكر
رحابه العظيم
واحلمد.
رغم مجيع هذه الظروف احلرجة
واملخيفة واألخطار احملدقة البعض
منها من صنع اإلنسان ،ومن
الصعب جدًا ان حنيا ونعيش كما
جيب على هذه األر  ،يف ظل هذه
عدة
الظروف املخيفة واملعقدة من ّ
جوانب وعوامل وأخطار تهدد كيان
البشر واحلجر ووجود األرض وكل
ما عليها من تعدد املخلوقات.
ويف القريب العاجل سوف نرى
أمراضا جديدة ومسوما يف األنهر
والبحور من كثرة التجارب للقنابل
النووية احلديثة واهليدروجينية
يف قاع احمليطات اليت تغري نظام
الطبيعة واملناخ واملؤثرة على
الفلق اي على الطبقة العازلة
بني الشمس واألرض وعلى حياة
اإلنسان والبيئة والثروة الطبيعية
واحليوانية،
تتلف
جديدة
بكترييا
ظهور
املزروعات واألشجار بشكل غري
طبيعي وغري مألوف،
تغريات خميفة يف األربعة فصول
ستخلق أمراضا وأوبئة جديدة
مل نسمع عنها سابقًا يف بعض
البلدان وال يوجد هلا دواء،
التلوث اهلوائي واملناخي اخلارج
عن السيطرة الشاملة والذي يؤثر
على احلياة ككل،
أمراض جتتاح املزروعات من
اجلفاف وعدم توازن الطبيعة
واألمطار يف الفصل
املعني
ّ
واملناسب هلا،
وجود أكرب فجوات يف غاز األوزون
الغاز الذي يعكس أشعة الشمس
اخلطرية والذي حيمي األرض من
زيادة احلرارة والبحر من التبخر
السريع ومن ذوبان الثلوج
وغزارة األمطار والطوفانات يف
أربعة فصول السنة  ،وحيفظ
املزروعات من اليباس وخيفف
حرارة الشمس من خطر األشعة
البنفسجية ويعكس،U.V,R
علميًا األرض مهددة على مجيع
األصعدة أكثر من اي وقت مضى
من الزالزل والرباكني احملرقة
وانزالق النجوم من الفضاء
اخلارجي حاملة معها غبارا وأجسام
غربية مضرة جلميع املخلوقات،
ومن االحتباس احلراري اخلطري
جدًا ومن أنواع عديدة من الغازات
واملواد الكيماوية السّامة الناجتة

عن احملروقات ،والنفايات وأسلحة
احلروب واملصانع ،والسيارات،
والطريان ،وهناك أخبار موثقة
تتحدث عن ان إرتفاع حرارة
األرض والزيادة يف ذوبان الثلوج
يف احمليط املتجمد الشمالي
يشكالن خطرا حمدقا يهدد الوجود
والكيان بارتفاع مياه البحور اليت
تأكل من اليابسة كل مدة زمنية،
وتغريات مناخية يف كل أحناء
العامل ،مما يؤثر على املزروعات
واملواشي وعدم توازن الفصول
لكي تعطي األمطار العادية يف
الوقت املناسب،
وتدني احلرارة
ّ
يف بعض األماكن االستوائية
وارتفاع احلرارة يف بعض األماكن
الباردة.
كل هذه التغريات املناخية تؤثر على
حياة اإلنسان وباقي املخلوقات
بشكل غري مسبوق ،ومن املمكن
ان يزول العديد من اجلزر الصغرية
من الوجود ،ألن مجيع هذه األمور
من احملتمل جدأ ان ختلق فريوسات
وأمراضا جديدة سريعة االنتشار
من كثرة السموم يف اهلواء وزيادة
مادة ثاني اوكسيد الكربون اليت
ّ
تشكل أكرب خطر على حياة اإلنسان
املخلوقات،
وباقي
واملواشي
ويف الوقت نفسه ستخلق جماعات
يف عدة دول وحرمان وقلة األعمال
لعدم وجود زراعة كافية ومنتجة
يف بعض البلدان اليت تتأثر من
هذه الكوارث الطبيعية اخلطرية،
الن مجيع هذه الضربات سوف
تنعكس على طبيعة الكرة األرضية
اخلضراء.
فمن هذا املنطلق املشؤوم
والعالمات املخيفة جيب علينا ان
ّ
نتسلح باإلميان وان نكون حاضرين
وجاهزين من قبل ان تأتي الساعة
األخرية ،ألنه ال أحد يعلم أي شيء
عن املأساة الكبرية لنهاية هذا
العامل ،ويف اي وقت سيكون

ذلك اليوم وتلك الساعة القاضية
على اجلميع ،اال أبي الذي يف
ّ
السماوات..
صلوا لكي ال تقعوا
يف هذه التجارب الشريرة ،ألن
الرب مل حيدد لنا األزمنة واليوم
والساعة واألوقات ،ولكنه أعطانا
عالمات ألن هناك ستكون عالمات
يف السماء وعلى األرض قبل
نهاية هذا العامل ،وهذه هى إحدى
العالمات اخلطرية على ما أعتقد،
اليت ابتدأت يف أوائل القرن
التاسع عشر َاي احلرب العاملية
األوىل.
وكما نرى فان هذه احلروب مل
تتوقف يف أكثر دول العامل منذ
ذلك احلني اىل يومنا هذا ،ومن
املؤكد ان يكون البادئ أظلم
وأكثرية الدول الكربى تهدد
من األفق حبرب جرثومية باردة
شديدة وطويلة األمد أي حرب
عاملية ثالثة طاحنة مل ُيشهد هلا
مثيل من قبل.
ّ
إننا نطلب من الرب
املخلص أن
ّ
خيلصنا من هذه األرض الغدارة،
اليت ستزول عاج ًال ام اج ًال ،ويرفعنا
اىل السماء اجلديدة واألرض
اجلديدة ،ألنه قال لنا أي حنن
املؤمنني ها انا ذاهب اىل السماء
ألعد لكم مكانًا واينما أكون انا
عزوا بعضكم
تكونون أنتم ايضًاّ ،
بعضًا بهذا الكالم..
وامسحوا لي أن أردد هذا القول
الرائع أفرحوا بالرب ثم افرحوا كل
حني ،هذا هو الفرح والرجاء العظيم
واجملد اإلهلي الذي ال ّ
يثمن ،الذي
جعلنا له إبناء أحباء وأحياء ،والذي
أماتنا معه وأقامنا معه جالسني عن
ميينه يف غنى جمده السماوي ..له
كل احلمد والشكر ربنا وخملصنا
يسوع املسيح من أجل عظمة وعده
الطاهر وحمبته الصادقة لنا ولكل
ّ
إنسان يؤمن به
املخلص الوحيد
واالله احلي واحمليي اىل األبد
األبدين آمني.
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الـسبت  5شــباط 2022

تـتمات

باريس :دخلنا املرحلة النهائية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية أن الدول املعنية دخلت املرحلة
النهائية من التفاوض.
وأضافت أن هناك قرارات سياسية أصبحت ضرورية ،لذلك عاد
املفاوضون إىل عواصمهم إلجراء مشاورات عاجلة.
من جهته ،أعلن املتحدث الرمسي األوروبي ،بيرت ستانو ،أمس
األول أيضا ،أن مفاوضات امللف النووي ستستأنف يف العاصمة
النمساوية هذا األسبوع ،دون أن حيدد يوما بعينه.

البحرين ّ
توقع أول ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
منذ إقامة العالقات الدبلوماسية مع املنامة وأبوظيب قبل أكثر من
عام.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيين غانتس خالل أول زيارة له
إىل البحرين ،إن مذكرة التفاهم اليت تشمل التعاون يف جماالت
االستخبارات وشراء املعدات والتدريب ،ترتقي بعالقة البلدين إىل
«آفاق جديدة» ،وتابع يف بيان «بعد عام واحد فقط من توقيع
اتفاقات (التطبيع) ،توصلنا إىل اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم يف
أمن البلدين واستقرار املنطقة».
ويف وقت سابق ،كان وزير الدفاع قد دعا إىل تعميق التعاون
االقليمي بني إسرائيل وحلفائها ملواجهة «التهديدات البحرية
واجلوية» ،وذلك خالل زيارة ملقر االسطول اخلامس األمريكي يف
البحرين قبالة إيران.
أول وزير دفاع إسرائيلي يزور البحرين ،جولة
وأجرى غانتس ،وهو ّ
املدمرة األمريكية «يو أس أس كول» اليت من املقرر
على منت
ّ
أن تتجه إىل أبوظيب ملساعدة الدولة اخلليجية يف التصدي هلجمات
احلوثيني ،حيث يقع مقر االسطول األمريكي قبالة مياه اخلليج على
بعد بضع مئات الكيلومرتات من إيران ،وعند منطقة حبرية تعربها
احململة بالنفط ،وقد شهدت يف السنوات
يوميا مئات الناقالت
ّ
األخرية هجمات ضد سفن ُ
اتهمت طهران بالوقوف خلفها.

بايدن يعلن مقتل ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

لعناصر داعش».
وقال بايدن إنه «فيما كانت قواتنا تقرتب من اإلرهابي فجر نفسه
بقنبلة أدت لقتل عدد من أفراد أسرته» .ونقلت «رويرتز» عن
إن «زعيم داعش فجر قنبلة
مسؤول كبري يف إدارة بايدن قوله ّ
قتلته مع أفراد من أسرته عند بدء العملية».
أن «العملية خري شاهد على قدرة القوات املسلحة
وأشار بايدن إىل ّ
األمريكية على محاية املدنيني األمريكيني» ،معتربًا أن «القضاء
على الزعيم اإلرهابي الكبري رسالة لكل اإلرهابيني يف العامل».
«بناء على أوامري قامت القوات
ولفت الرئيس األمريكي إىل أنه
ً
ً
أن «أمريكا
ا
زاعم
داعش»،
زعيم
املسلحة األمريكية بالتخلص من
ّ
اختذت مجيع االحتياطات املمكنة لتقليل الضحايا املدنيني ألدنى
أن «رويرتز» حتدثت عن «مقتل  13على األقل بينهم
حد» .ويذكر ّ
 6أطفال» خالل اإلنزال األمريكي.
وتابع بايدن« :الواليات املتحدة ستواصل العمل مع الشركاء
والتحالف ملواصلة الضغط على داعش» .هذا وذكرت مصادر
أن جهاز املخابرات العراقي شارك يف عملية اهلجوم على
امليادين ّ
زعيم «داعش».
أن بايدن
وقد ذكر مسؤولون كبار يف اإلدارة األمريكية ،أيضًاّ ،
«اطلع على عملية سوريا قبل شهر وأعطى الضوء األخضر صباح
أن «زعيم داعش فجر قنبلة أودت حبياته
الثالثاء» ،مشريين إىل ّ
وحياة عدد من املدنيني منهم أفراد أسرته (زوجته وأطفاله)».
أن «القوات األمريكية جنحت يف نقل
وأضاف هؤالء املسؤولون ّ
املدنيني من الطابق األول قبل أن يفجر زعيم داعش القنبلة».
إن «طائرة هليكوبرت أمريكية تعرضت
وقال املسؤولون األمريكيون ّ
لعطل ميكانيكي خالل املهمة يف سوريا ودمرت على األرض».
يف غضون ذلك ،قال املتحدث باسم «البنتاغون» ،جون كريبي،
إنه «متكننا من حتديد جثة القريشي يف موقع العملية باالعتماد على
بصمته وحتليل احلمض النووي الحقًا».
أن  3أشخاص غري القريشي ُقتلوا يف موقع
وأشار كريبي إىل ّ
ّ
«مت قتل كبري معاونيه يف العملية
العملية حتى اآلن ،مبينا أنه
ويعتقد أنه نائبه».
بأن «مقتل مدنيني كان سببه قرار القريشي تفجري نفسه
وأفاد ّ
مثمنًا من دور قوات سوريا الدميقراطية
معاونيه»،
مقاومة
وكذلك
ّ
ّ
«شكلت قوات سوريا عام ًال مساعدًا يف متكيننا من
«قسد» ،قائ ًال:
القيام بتلك العملية».
أن «القريشي كان مسؤو ً
ال عن العمليات اليومية
وشدد على ّ
للتنظيم وكانت لديه معرفة مبا جرى يف سجن احلسكة» ،على حد
قوله.
وبينّ كريبي أنه «عرضنا على القريشي مغادرة مكانه حيًا قبل
االشتباك معه ولذا استغرقت العملية وقتًا طوي ًال نسبيًا» ،مؤكدًا
أنه «مل جيِر اعتقال أي شخص خالل العملية».
وكانت أفادت معلومات ،نق ًال عن مصادر حملية ،بتنفيذ  4طائرات
مروحية تابعة للتحالف الدولي ،عملية إنزال قرب بلدة أطمة مشالي
إدلب ،انتهت بسقوط ضحايا مدنيني بينهم نساء وأطفال.

أن عددًا من جنود النخبة
كما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية ّ
يف اجليش األمريكي أصيبوا خالل اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم
اإلنزال اجلوي.

احلوثي :أوامر أمريكية ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل التصعيد يف اليمن» ،الفتًا إىل أنهم «سيكونون اخلاسرين».
إن «شعبنا هو منتصر بكل معنى الكلمة
وقال احلوثي يف كلمة له ّ
أن « أوامر أمريكية بريطانية إسرائيلية
إىل
بسبب تضحياته» ،مشريًا
ّ
صدرت لإلمارات بالتصعيد يف اليمن».
وأضاف« :لن نعرف اهلزمية ما دام شعبنا ثابتًا على موقفه والنصر
أن «اإلمارات أداة رئيسية بيد
سيكون حليفه» ،مشددًا على ّ
األمريكيني وقد فشلت وتضررت من عدوانها».
أن «من وقف إىل جانب أمريكا وبريطانيا وإسرائيل
وتابع احلوثي ّ
بالبغي والعدوان فعاقبته هي اخلسران» ،موضحًا ّ
أنه «مهما كان
حجم العدوان واحلصار فشعبنا سينتصر بثباته وإميانه وعدم
خوفه».
ورأى قائد «أنصار اهلل» أنه «رغم احلمالت التصعيدية للعدوان
وحشد كل الطاقات واحلصار فقد فشلت سابقًا وستفشل» ،مؤكدًا
ٍ
جبهة ما ال يعين أبدًا اهلزمية بل حنن أكثر جدية
أن «الرتاجع يف
ّ
وتصميمًا على التصدي والصرب والنصر».

عون يعطي سالمة ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها ،كما أقر اعتماد سعر صريفة
للدوالر املستوفى على البضائع املستوردة على أن تسري هذه
األحكام عند إقرار املوازنة.
بالنسبة للسلفة امللحوظة يف مشروع املوازنة واملتصلة بقطاع
الكهرباء ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ،وبناء على اقرتاح وزير
الطاقة ،تقرر إرجاء املوافقة على هذه السلفة ملا بعد إقرار جملس
الوزراء خلطة إصالح القطاع اليت أعدها وزير الطاقة وسيعرضها
على اجمللس يف جلسة خاصة قريبا.
يف موضوع اإلستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد
وبعض اجلهات الضامنة ،تقرر عقد اجتماع يف وزارة املالية غدا يف
حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس اجلامعة اللبنانية يف
ما خص صندوق تعاضد اجلامعة لتحديد مساهمات املوازنة يف هذه
الصناديق.
ثم بوشر بدراسة املادة  135املتصلة باملنحة االجتماعية املنوي
منحها للعاملني واملتقاعدين يف القطاع العام وامللحوظة يف مشروع
املوازنة ،فتقرر إعطاء العاملني يف القطاع العام واملتقاعدين مساهمة
اجتماعية حتددت براتب شهر على اال تقل عن مليوني لرية لبنانية
وال تزيد عن ستة ماليني للعاملني ،وللمتقاعدين على اال تقل عن
مليون لرية شهريا.
وسيعقد جملس الوزراء االجتماع املقبل إلقرار املوازنة يف القصر
اجلمهوري يوم اخلميس املقبل ريثما جيهز املشروع بعد إدخال
التعديالت اليت أقرت عليه»( .التفاصيل على الصفحة )3

غاالغر

اىل ذلكّ ،
أكد أمني سر الكرسي الرسولي للعالقات بني الدول يف
ن املونسنيور ريتشارد بول غاالغر« ،أنين أتيت اىل لبنان
الفاتيكا 
برسالةالبابا فرنسيس ،وهي رسالة أمل بوطن يعين له الكثري ،وحنن
لنقوي اللبنانيني ونقول هلم إننا معكم ملواجهة التحديات ،وقرار
هنا
ّ
نهوض لبنان هو قرار لبناني حبت جيب أن تتضافر اجلهود بشأنه».
ولفت ،خالل لقائه رئيس جملس الوزراءجنيب ميقاتي يفالسراي
أن «التغيري آت اىل لبنان،
احلكومي أمس األول اخلميس ،،إىل ّ
ّ
نصلي لكي يكون خلري هذا الوطن ،وباسم البابا والكنيسة
وحنن
الكاثوليكية اجلامعة سنقف دائما اىل جانب لبنان».
مشريا إىل ّ
«أننا
رحب ميقاتي بالكاردينال غاالغر،
وخالل االجتماعّ ،
ً
سعداء بلقائكم ثانية بعد اجتماعنا يف الفاتيكان ،ومجيع اللبنانيني
سعداء بقدومكم يف هذه املرحلة الصعبة من تاريخ لبنان ،وكم حنن
فخورون باحملبة اليت ّ
يكنها ويعبرّ عنها قداسة البابا فرنسيس جتاه
مجيع اللبنانيني ،ومشاركته هلم يف اآلمهم ومعاناتهم اليت اصبحت
تطال معظم نواحي حياتهم»( .التفاصيل على الصفحة .)3

الرئيس عون

ويف إطار سعي رئيس اجلمهورية الدؤوب حملاسبة املسؤولني
الذين نهبوا مال الدولة والشعب واملودعني وحماكمة من أوصلوا
البلد اىل هذا املستوى من االنهيار املالي واالقتصادي واملعيشي
استدعى الرئيس عون ،يف مقابلة أجراها معه الزميل عماد مرمل
ونشرتها يوم األربعاء الزميلة اجلمهورية« ،اجلنرال» الكامن يف
داخله اىل اخلدمة جمددًا ،لزوم املواجهات اليت خيوضها على جبهات
عدة واملرشحة اىل مزيد من التصاعد .وأم املعارك وأبوها هي اليت
اطلق شرارتها ضد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف إشارة اىل
ان االشهر األخرية من عهده لن تكون لـ «تصريف األعمال» بل
حملاولة إجناز ما فاته خالل مخس سنوات وأربعة أشهر.
وال يتوقف هجوم عون هنا ،بل يشمل أيضا خصومه السياسيني
ويف طليعتهم وليد جنبالط ومسري جعجع ،بعدما اختار ان يرد بعنف
على انتقاداتهما األخرية له..
ويف ما يلي بعض ما جاء يف املقابلة مع فخامته اليت استمرت حنو
ساعتني يف قصر بعبدا.
نستفسر من عون عن حمتوى الرد اللبناني على الورقة اخلليجية،
«ان هناك بنودًا
فيؤكد ان لبنان «تعاطى بإجيابية» معها ،موضحا ً
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وافقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقرتحنا
ان تتم مناقشتها مع جلنة خليجية مشرتكة».
ويشري اىل ان الرد األولي للوسيط الكوييت على اجلواب اللبناني كان
إجيابيا ومتفهما« ،وحنن ننتظر حاليا رد السعودية واإلمارات».
وينفي ان يكون قد اقرتح على أمري الكويت إدارة حوار لبناني ـ
لبناني ،الفتا اىل ان الدقيق هو أنه متنى عليه يف رسالة نقلها
وزير اخلارجية زيارة لبنان للرتحيب به ،وبطبيعة احلال ميكن آنذاك
البحث يف كل املواضيع اليت تهم البلدين ومنها العالقات مع
الدول اخلليجية.
ويبدي عون تأثره حيال الوضع االجتماعي الصعب الذي آل اليه
ُ
كثري من اللبنانيني نتيجة «اإلفقار املتعمد الذي تعرضوا له»،
مؤكدا انه يعرف جيدا معاناة الفقراء يف هذه الظروف القاسية
«وانا الذي خرجت من بينهم أص ًال وال تصدقوا انين منقطع عما
يروج أصحاب محالت التشويه» ،مضيفا« :انا
جيري من حولي كما ّ
منحاز اىل جانب املواطنني املتعبني وال أقبل بأن يتم تدفيعهم مثن
ما اقرتفته املصارف وحاكمية مصرف لبنان .واذا وجدتين أبتسم
قلي ًال يف بعض األوقات فال خيدعك األمر ،إذ اكون كالطري الذي
يرقص مذبوحا من األمل .انها ضحكة من فئة «املبكي املضحك»
واليت ختفي خلفها غضبا وغليانا».
على جبهة املصرف املركزي ،يقول عون ان على حاكمه رياض
سالمة أن يلبيّ كل طلبات شركة التدقيق «الفاريس اند مارسال»
وان أمامه مهلة ال تتجاوز هذا األسبوع للتجاوب ،الفتا اىل ان كيله
طفح من املماطلة واملناورة منذ أن قرر جملس الوزراء التعاقد مع
شركة تدقيق يف حسابات مصرف لبنان يف آذار « ،2020وسالمة
ّ
يتملص بذرائع خمتلفة من طلبات الشركة ،وكنت
منذ ذلك احلني
يف كل مرة أتدخل إلزالة الذريعة تلو األخرى».
ويضيف« :على اجلميع أن يعرف ان مهلة السماح انتهت ،وان
الوقت اصبح مثينا جدا بالنسبة إلي ،ومل يعد يف استطاعيت ان
أصرب وأتساهل إزاء االمعان يف إضاعته وإهداره عن سابق تصور
وتصميم .انا جاد يف موقفي اكثر مما يتصور البعض وأعين ما
أقوله ،والبيان الذي صدر عن رئاسة اجلمهورية قبل أيام هو
إنذار».
وعندما ُيسأل عون عما ميكن أن يفعله اذا مل يتجاوب سالمة معه،
جييب« :عندها يكون يف موضع خمالفة قرار جملس الوزراء ،وهذا
أمر ّ
يرتب تبعات قانونية وسياسية».
ويلفت اىل ان لسالمة مشكالت قضائية مع سبع دول أوروبية،
نافيًا ان يكون هناك توزيع ادوار بينه وبني القاضية غادة عون،
وجازمًا بأنه ال يضغط عليها وال يتدخل يف ملفاتها او ملفات
قضاة آخرين« ،والدليل انين عرفت يف هذه اللحظة من املستشار
االعالمي رفيق شالال انها اصدرت مذكرة إحضار يف حق رياض
سالمة».
ويتوقف عون عند ما يسميه «يويو» الدوالر ،متسائال« :أليس
مستغربًا هذا الصعود واهلبوط السريعني يف سعره؟ وهل ألحد
أن يفسر كيف انه ارتفع ذات يوم أحد اىل حدود  34ألف لرية ثم
وصل يف أحد آخر اىل حدود الـ 20الفًا؟ ليس على علمي انه مت يف
األسابيع األخرية تطوير الصناعة والزراعة وتفعيل السياحة والتجارة
وان العمالت الصعبة تدفقت اىل لبنان فجأة ،ولذلك ال يوجد سوى
تفسري وحيد هلذا التالعب بالدوالر وهو ان هناك من يواصل سرقة
الشعب وانا ال أعلم كيف أن البعض مقتنع بأن السارق ميكن ان
يكون منقذًا».
ً
ويسحب عون من بني أوراقه فوق املكتب مشروعا حول طريقة
توزيع اخلسائرُ ،رفع اليه من إحد املراجع الرمسية ليدرسه ويعطي
يلوح عون بالصفحة األوىل اليت حتوي خانات ملونة
رأيه فيهّ .
توزعت عليها اجلهات اليت ستتحمل اخلسائر ،ثم يعلق بلهجة حادة:
«ما هذه الوقاحة ..إنهم يلقون على املودعني اجلزء األكرب من
يتحمل اجلزء األصغر .كيف
االعباء ،فيما من أهدر أموال الناس
ّ
سنطلب من الناس القبول مبزيد من التذويب لودائعهم وحقوقهم
بينما ال يوجد بعد يف السجن ولو شخص واحد من اولئك الذين
سطوا عليها وتسببوا يف إفقار أصحابها ،وليكن معلوما انين لن
أقبل بأن يدفع املودعون الثمن األكرب للحل كما دفعوا الثمن
األقسى لألزمة»( .التفاصيل على الصفحة )5

عون :اللعبة يف مرحلتها األخرية

وكان رئيس اجلمهورية قد أكد ،خالل استقباله يف حبر االسبوع يف
قصر بعبدا وفدا من مكتب جملس الكتاب العدل يف لبنان املنتخب
حديثا ومن اللجنة االدارية لصندوق التعاضد والتقاعد برئاسة
رئيس مكتب اجمللس ناجي اخلازن ،ان «ما حيصل اليوم يف
املوضوع املالي يهدف اىل حتميل املودعني اعباء اخطاء اآلخرين».
وقال الرئيس عون« :عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء
املعلومات املطلوبة إلمتام التحقيق اجلنائي ،نتعرض للهجوم من
جهات معروفة ال تريد للتحقيق ان يصل اىل نتائج واضحة وحتميل
املسؤولية ملن اوصل الوضع املالي واملصريف اىل الواقع املؤمل
الذي يعيش فيه املواطنون ،واملعاناة اليومية من عدم الوصول
اىل حقوقهم ولقمة عيشهم» ،وأكد ان «هذه اللعبة اصبحت يف
مرحلتها االخرية ،وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة
الكبرية».
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله يف قصر بعبدا وفدا من
مكتب جملس الكتاب العدل يف لبنان املنتخب حديثا ومن اللجنة
االدارية لصندوق التعاضد والتقاعد برئاسة رئيس مكتب اجمللس
ناجي اخلازن ،الذي ألقى يف مستهل اللقاء كلمة ،ابرز فيها «اهمية
عمل الكتاب العدل يف لبنان ،إضافة اىل شؤون املهنة ،ال سيما
بعد اجناز ثالث انتخابات جمللس كتاب العدل».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

علماء يكشفون ..كيف احتفظت جتمد قطيع من احلمري بسبب تلفازك الذكي يتجسس عليك..
مومياء «السيدة الغامضة»
الربد وحتوله إىل «متاثيل» .امحي نفسك بهذه اخلطوات!
جبنينها ألكثر من  20قرنا؟

صورة للمومياء الحامل
كشف الفحص الدقيق باستخدام التصوير املقطعي أن املرأة كانت
بني سن الـ 20والـ 30سنة عندما توفيت وكانت يف األسبوع 26
إىل  30من احلمل.
يدرس فريق من العلماء بـ»جامعة وارسو» يف بولندا أول مومياء
حامل معروفة يف العامل ،واليت مت الكشف عنها يف أبريل ،2021
واليت متكن القدماء املصريون من حتنيطها مع إبقاء اجلنني احملفوظ
بداخلها من أكثر من ألفي عام.
وهناك العديد من األسئلة حول تلك املرأة ..من هي؟ وكيف ماتت
منذ ما يزيد قليال عن  2000عام؟
تلك األسئلة متثل لغزًا حمريًا للعلماء ،ولذا ُعرفت باسم «السيدة
الغامضة» ،وقبل أن حيلل «مشروع مومياء وارسو» الرفات ،مل
يسبق ألحد أن رأى جنينا يف جثة حمنطة من قبل ،وفقًا ملوقع
«ساينس ألريت»  Science Alertالعلمي.
كما كشف الفحص الدقيق باستخدام التصوير املقطعي أن املرأة
كانت بني سن الـ 20والـ 30سنة عندما توفيت وكانت يف األسبوع
 26إىل  30من احلمل .واستطاع العلماء إلقاء نظرة متفحصة على
اجلنني ملعرفة كيف جنا حتى عصرنا احلالي.
ووفقًا للدراسة اجلديدة اليت أجراها فريق مشروع مومياء وارسو،
فإن حفظ املومياء مت عن طريق حتميض جسد املرأة أثناء حتللها.
وأشار الفريق إىل أنه مت «ختليل» اجلثة يف بيئة محضية يف عملية
مشابهة لكيفية احلفاظ على األجسام القدمية يف املستنقعات.
الصودا الطبيعية
وقالت عاملة اآلثار واملديرة املشاركة ملشروع مومياء وارسو،
مارزينا أواريك زيلكي« :أثناء عملية التحنيط ،مت تغطية املتوفاة
بالصودا الطبيعية ،اليت كانت تهدف إىل جتفيف اجلسم ،ومع ذلك،
بقي اجلنني يف الرحم وبدأ يتخلل يف البيئة احلمضية».
وتابع فويتشن إيسمون ،وهو ضمن العلماء املشاركني مبشروع
مومياء وارسو ،والذي قاد الدراسة« :بقي اجلنني يف الرحم ومل
ميسه أحد وبدأ يتخلل ،وإنها ليست املقارنة األكثر مجالية ،ولكنها
تنقل الفكرة».
وأوضح إيسمون وأواريك-زيلكي أن درجة محوضة الدم يف اجلثث
تنخفض ،مبا يف ذلك حمتوى الرحم ،وذلك بشكل ملحوظ ،وتصبح
أكثر محضية ،وتزداد تركيزات األمونيا ومحض الفورميك مبرور
الوقت .ووضع اجلسم وتعبئته بالنطرون حيد بشكل كبري من
وصول اهلواء واألكسجني للجثة .والنتيجة النهائية هي رحم حمكم
اإلغالق حيتوي على اجلنني ،على حد وصفهم.
بيئة محضية للتحنيط
وتابع العلماء أن األمر ال خيتلف عن عملية التحنيط الطبيعية اليت
حتدث يف مستنقعات اخلث ،حيث تقوم البيئة شديدة احلموضة
«بتخليل» األنسجة الرخوة ،ولكنها تزيل املعادن من العظام.
وأضافوا أنه ميكن مقارنة عملية نزع املعادن يف العظام يف بيئة
محضية بتجربة البيضة .ختيل وضع بيضة يف إناء مليء حبمض.
تذوب قشرة البيض ،وال يتبقى سوى اجلزء الداخلي من البيضة
(الزالل والصفار) واملعادن من قشر البيض املذاب يف احلمض.
ويعود سبب اختالف جسد السيدة الغامضة وجسد اجلنني هو أنهما
حتنطا بشكل خمتلف .حيث وقع حتنيط السيدة باستخدام النطرون،
وهو مزيج من ملح طبيعي استخدمه املصريون القدماء لتجفيف
اجلثث وتطهريها .كما أن اجلنني يف رمحها حمكم اإلغالق حمنط يف
البيئة احلمضية الناجتة عن التفاعل الكيميائي الذي حدث.
وقد يساعد هذا االكتشاف علماء اآلثار يف الكشف عن سبب ترك
اجلنني سليمًا عندما متت إزالة األعضاء الداخلية األخرى لـ»السيدة
الغامضة» من أجل عملية التحنيط.
وأشارت العاملة أواريك-زيلكي إىل أنه رمبا كان لألمر عالقة
باملعتقدات والبعث يف احلياة اآلخرة لدى القدماء املصريني.
وال يزال من الصعب استخالص أي استنتاجات ألننا ال نعرف ما إذا
كانت هذه هي املومياء احلامل الوحيدة .ويف الوقت احلالي ،هي
بالتأكيد املومياء املصرية احلامل الوحيدة املعروفة.

تداول رواد وسائل التواصل االجتماعي بشكل واسع مشاهد قيل
إنها صورت يف إحدى مناطق تركيا ،حيث جتمد قطيع صغري من
احلمري وعدد من احليوانات بسبب الربد الشديد.
وأشارت التعليقات والتغريدات املنشورة بوسائل التواصل
االجتماعي ويف بعض وسائل اإلعالم ،إىل أن احلمري قد جتمدت
بسبب اخنفاض درجات احلرارة ملستويات غري مسبوقة يف حمافظة
«فان» الرتكية ،وتساقط الثلوج الكثيفة يف املنطقة.
وبعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع على وسائل
التواصل االجتماعي ،أصدر احلساب اخلاص مبؤسسة محاية
احليوانات وإنقاذها يف تركيا ( )Angels Farm Sanctuaryبيانا أكد
فيه« :نقل احلمري املسكينة إىل بر األمان يف الوقت احلالي ،بفضل
وسائل التواصل االجتماعي» اليت نشرت اخلرب وساهمت باملساعدة،
حيث مت إنقاذ احلمري ومل متت وتتجمد.
وتظهر بعض احليوانات يف الطقس البارج جدا على أنها متجمدة
وتتحول إىل ما يشبه «التماثيل» بسبب توقفها بشكل كامل
عن احلركة يف حماولة أخرية ملنع فقدان الطاقة ،باإلضافة إىل أن
الربد الشديد قد يسبب النوم يف بعض احلاالت ،األمر الذي قد
خيدع البعض ويظن بأن احليوانات ميته ،لكن هذا ال مينع أن الكثري
منها ميوت متجمدا بعد فوات األوان.
ووصلت درجات احلرارة يف حمافظ فان إىل حوالي  30درجة حتت
الصفر ،األمر الذي أثر على احلركة وعلى احلياة بشكل عام ،حيث
أغلقت الثلوج حوالي  1118قرية بسبب انقطاع الطرقات ،ومت
تعليق وإلغاء العديد من الرحالت اجلوية.

“مدعي النبوة” اللبناني كان يعمل

طباالً..

سلوكك واهتماماتك وغريها من املعلومات مل تعد سرية بعد اآلن،
فكلها ُترصد من قبل تلفازك الذكي الذي يتجسس عليك بهدف
توجيه اإلعالنات املناسبة لك.
فنظرًا ألن مجيع أجهزة التلفزيون أصبحت ذكية ومتصلة باإلنرتنت
عرب جهاز التوجيه اخلاص بك ،فإنها تكتسب القدرة على مشاهدتك
أيضًا ،وفق تقرير لصحيفة «غارديان» الربيطانية.
ومبجرد تشغيلها ،تقوم أجهزة التلفاز الذكية من  LGو Samsung
و  Sonyوغريها من العالمات التجارية املعروفة ،جبمع البيانات من
التلفزيون نفسه ،وكذلك من نظام التشغيل والتطبيقات.
كذلك ،هناك األجهزة اليت توصلها جبهاز التلفزيون ،مثل
جهاز  Chromecastمن  Googleو  Apple TVو  Fire Stickمن
.Amazon
فلم يعد التلفزيون جمرد جهاز لعرض احملتوى لك فقد أصبح مرآة
ذات اجتاهني ،فيسمح مبراقبتك أيضًا من خالل شبكة من املعلنني
ووسطاء البيانات ،كما كشفت روينا فيلدنج ،مديرة استشارات
محاية البيانات يف .Miss IG Geek
ماذا يفعل تلفزيونك بالبيانات؟
وتعتمد البيانات اليت جيمعها التلفزيون الذكي اخلاص بك على
الشركة املصنعة والعالمة التجارية واإلصدار.
فمن الناحية النظرية ،معظم أجهزة التلفزيون الذكية قادرة على
مجع بيانات استخدام الصوت والفيديو والتلفزيون ،كما يقول
توبي لويس ،الرئيس العاملي لتحليل التهديدات يف شركة
 Darktraceلألمن السيرباني.
وأوضح أن ما يتم فعله بالبيانات معقد وشديد الغموض ،مشريًا
إىل أن معظم العالمات التجارية تدعي استخدامها من أجل حتسني
جودة احملتوى ،الفتًا إىل أنه من الشائع بيع هذا النوع من البيانات
إىل أطراف ثالثة أو شركات إعالن أو خدمات بث.
إىل ذلك ،أضاف أنه بعد بيعها تصبح تلك البيانات خارج سيطرة
الشركة املصنعة ،وغالبًا ما تكون تلك البيانات املرسلة غامضة
وغري معروف ماهيتها ،إذ يعتمد ذلك على الشروط واألحكام
وإعدادات اخلصوصية ،وقد يكون من الصعب جدًا تغيري اإلعدادات
االفرتاضية مبجرد موافقتك عليها.

كشف رواد مواقع التواصل االجتماعي أن «مدعي النبوة» اللبناني
نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم «احلكيم نشأت
منذر» ،كان يعمل طباال يف أحد الكازينوهات يف لبنان.
وتداول النشطاء صورة قدمية لـ»احلكيم نشأت» واليت ظهر خالهلا
ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة «الطبلة» بني يديه.
وبرز عبد النور بني نشطاء مواقع التواصل االجتماعي ،بعد تقدميه
من قبل عاملة الفلك كارمن مشاس بفيديو على صفحتها مبوقع
«فيسبوك» الذي قالت فيه «هنيئا للبنان بوجود احلكيم على
أرضه أجل هنيئا لنا حنن بوجود مرسل من السماء ملساعدة البشر
واألرض انطالقا من أرض لبنان احلبيب».
وواجه «مدعي النبوة» منعطفا حامسا يف «بداية دعوته» حني
أعلن« :ممنوع دخول املصريني إىل اجملموعة» (اليت أسسها عرب
«فيسبوك» لنشر الدعوة).
نشأت اللي مدعي انه نيب طلع مصري كان شغال طبال وطلع
من كفر الشيخ ومقيم بلبنان من فرتة أنا قولت برضو االشتغاالت
دي متخرجش غري من عندنا .

كيف حتمي نفسك؟
ستجمع أجهزة التلفزيون الذكية البيانات طاملا أنها متصلة
باإلنرتنت ،وال ميكنك منع حدوث ذلك متامًا ،ففي كثري من احلاالت
ليس من مصلحتك القيام بذلك ألنه سيؤثر على جتربة املشاهدة،
خصوصًا أن كل التطبيقات تعتمد على اإلنرتنت مثل نيتفلكس.
مع ذلك ،هناك بعض اإلجراءات األساسية اليت ميكنك اختاذها
حلماية نفسك من التجسس على التلفاز الذكي.
وعلى سبيل املثال ،قم بإيقاف تشغيل  ACRيف اإلعدادات ،وتعطيل
التخصيص ( ،)personalizationوإلغاء االشرتاك يف مجيع ميزات
اإلعالن ،وقم بتغطية أو تعطيل الكامريات وامليكروفونات.
ومن املهم كذلك ،التأكد من محاية جهاز التوجيه اخلاص بك
( )Routerعن طريق تغيري كلمة املرور وإعداد شبكة ضيف
.Guest
كما ،ميكنك حتسني األمان عن طريق إلغاء االشرتاك يف تتبع
«الويب» ( )web trackingعندما يتم تقدميه ،وحتديث الربامج مبجرد
توفرها (.)software updates
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كيف تتحكم بضغط الدم يف  3دقائق؟
ارتفاع ضغط الدم هو السبب وراء العديد من النوبات القلبية
واضطرابات ضربات القلب ،ويتم التعامل معه من قبل اآلالف من
الناس يف مجيع أحناء العامل.
ميكن أن تستغرق األدوية اليت نستهلكها بعض الوقت حتى تعمل،
وبالتالي فهي ليست احلل األفضل لشخص حيتاج إىل مساعدة
فورية ،حبسب .onlymyhealth
ما هو ارتفاع ضغط الدم؟
يقول الدكتور سوميت نيغام ،الطبيب العام يف مستشفى صحارى
يف لكناو باهلند إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة تدفع الدم يف
الشرايني بقوة دفع عالية ما يؤدي إىل حدوث بعض املشاكل مثل
أمراض القلب ،فكلما زاد الدم الذي يضخه قلبك يف الشرايني،
كلما ضاق الشريان ،لذلك فإن ارتفاع ضغط الدم هو أحد األسباب
الرئيسية للنوبات القلبية املفاجئة ومشاكل القلب.
أفضل حل هو ممارسة الرياضة ،قد يبدو هذا غري طبيعي ولكنه
صحيح .هناك مترين ميكن أن يقلل أعراض ارتفاع ضغط الدم يف
أقل من  3دقائق.
كيف ينزل ضغط الدم يف  3دقائق؟
تستغرق األدوية دقائق كثرية لتساعدك فعليا ويكون هلا تأثري
على جسمك ويف الوقت نفسه ميكن أن يساعدك مترين واحد يف
 3دقائق على خفض ضغط الدم املرتفع ومن ثم تاليف املشكالت
اليت قد حتدث نتيجة ذلك.
مترين قابض اليد متساوي القياس هو احلل الذي يوصى به أيضا
العديد من األطباء وقد ثبتت فعاليته وفقا لدراسات خمتلفة ،ويتم
باستخدام جهاز رياضي صغري لتقوية القبضة (.)Grippers
تساعد تقنية قابض اليد هذه على خفض ضغط الدم يف غضون
دقائق قليلة ألنها تؤثر على ضغط الدم االنقباضي.
ميكن أيضا استخدام التمرين كإجراء يومي للحفاظ على ضغط الدم
حتت السيطرة ولكن لذلك جيب عليك استشارة طبيبك كإجراء
وقائي.
كيفية استخدام قابض اليد متساوي القياس للتحكم يف ضغط
الدم؟
الشيء األساسي الذي جيب فعله هو الضغط على القابض وحتريره
على فرتات منتظمة.
هذه هي الطريقة اليت جيب أن تستخدمها :ضع إبهامك على جانب
واحد من القابض واألصابع األخرى على اجلانب اآلخر ،ثم أمسك
بالقابض حبيث يلمس راحة يدك ،واضغط على القابض بإبهامك
وأصابعك الثالثة األوىل بشكل تدرجيي وال تتعجل يف حتريره،
افعل هذا باستمرار ملدة دقيقة تقريبا ثم اسرتح قليال وعاود
الكرة.
إذا مت القيام بهذا التمرين بانتظام ،ميكن أن يؤدي إىل خفض
ضغط الدم يف غضون  3-2دقائق فقط من  8إىل  10مم زئبق.
ميكنك أيضا القيام بهذا التمرين باستخدام الكرة اللينة أيضا
والضغط عليها بنفس الطريقة.
نصائح وقائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
 .1إجراء فحوصات طبية منتظمة
من الضروري االستمرار يف إجراء الفحوصات الطبية مرة كل بضعة
أشهر .هذا ينطبق على أولئك الذين ال يعانون من أي مشكلة
صحية كبرية أو مشاكل متعلقة بالقلب.
جيب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض
القلب إجراء فحص طيب على األقل مرة واحدة يف الشهر .جيب أن

يكون لديهم أيضا جهاز ضغط الدم وأداة قياس السكر يف الدم
للقياس اليومي املنتظم.
 .2التقليل من تناول امللح
ميكن أن يكون الصوديوم بكميات أكرب من الالزم ضارا جدا ملرضى
القلب أو األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف ضغط الدم.
 .3حافظ على نشاطك وقم ببعض األعمال البدنية
ميكن أن يقلل االستمرار يف ممارسة أنشطتك البدنية من خماطر
اإلصابة مبشاكل ضغط الدم وميكن أن يساعدك يف تنظيم ضغط
الدم ،حاول أن تشارك يف بعض األنشطة الرياضية أو التمارين
ملدة  30دقيقة بانتظام.
 .4جتنب األطعمة املصنعة أو الزيتية
ميكن أن تزيد األطعمة الدهنية من تراكم الدهون يف األوعية
الدموية وميكن أن تزيد من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم .كما
أن التدخني وتناول املشروبات الكحولية يزيدان من ضغط الدم
ويؤديان إىل نوبات قلبية مفاجئة .لذلك جيب جتنب تناول أي من
هذه املواد الغذائية ،وخاصة لألشخاص الذين يعانون من أي حالة
تتعلق بالقلب.

مادتان غذائيتان متنحان الكبد احلماية
من الفريوسات والسموم

تعد الوجبات الصحية مفتاحا حقيقيا حلياة طويلة وخالية من
األمراض .ومع إضافة عناصر غذائية معينة ،لن تتمتع الوجبة
بنكهة معززة فحسب ،بل ميكنها أيضا تقديم مكاسب صحية
للجسم.
أكد عامل السموم الروسي الربوفيسور ميخائيل كوتوشوف
على ضرورة تناول الثوم والزجنبيل ،ودورهما يف احلفاظ
على صحة الكبد.
يزداد العبء على هذا العضو احليوي مع تناول األطعمة
الدهنية والكحول واألطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية من
السكر .ومع ذلك ،هناك طرق حلماية الكبد.
ونقل موقع « »Letidor.RUعن أحد املتخصصني قوله:
«الرجال الذين يتناولون الثوم أكثر من  7مرات يف األسبوع
 ،تقل خماطر اإلصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة الثلث
تقريًبا».
ً
ميكن أن يكون للزجنبيل أيضا تأثري مفيد .إضافته إىل النظام
الغذائي يساعد يف مكافحة الكوليسرتول «الضار» وااللتهابات
وتثبيت مستويات السكر يف الدم.

«شعور» شائع يزيد من خطر إصابة
الرجال بأمراض القلب القاتلة
حذر الباحثون من أن الرجال يف منتصف العمر ،الذين يعانون
من ضغوط أكرب يتعرضون خلطر متزايد لإلصابة بأمراض القلب
والسكري من النوع الثاني.
ويقول الباحثون إن اإلجهاد لدى الرجال أثناء الطفولة وبداية مرحلة
البلوغ ،هو أكرب مساهم يف خماطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية والسكري من النوع الثاني ،مع التقدم يف السن.
وكشف الباحثون ،يف الدراسة اليت ُنشرت يف جملة Journal of
 ،the American Heart Associationأن األشخاص املعرضني للقلق
والتوتر جيب أن ينتبهوا أكثر لصحة القلب واألوعية الدموية.
ونظرت الدراسة يف بيانات أكثر من ألف رجل يبلغ متوسطأعمارهم
 53عاما ،ومل يكن لديهم أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان
يف ذلك الوقت .وأكمل املشاركون االختبارات النفسية العصابية
على مقياس من  0إىل  ،9وسجلت أداة تقييم القلق عدد املرات
اليت يقلقون فيها بشأن  20عنصرا تعرضوا له خالل حياتهم.
وقالت املؤلفة الرئيسية للدراسة ،لوينا لي ،وهي أخصائية نفسية
إكلينيكية ،إن العصابية هي مسة شخصية تتميز بامليل إىل تفسري
املواقف على أنها مهددة و /أو مرهقة و /أو مدمرة.
وأوضحت« :األفراد الذين يعانون من مستويات عالية من العصابية
معرضون لتجربة املشاعر السلبية ،مثل اخلوف والقلق واحلزن
والغضب ،بشكل أكثر كثافة وتكرارا».
ويشري القلق إىل حماوالتنا حلل املشكالت حول قضية تكون نتيجتها
املستقبلية غري مؤكدة وقد تكون إجيابية أو سلبية.
وأوضحت لي« :ميكن أن يكون القلق قابال للتكيف ،على سبيل
املثال ،عندما يقودنا إىل حلول بناءة .ومع ذلك ،ميكن أن يكون
القلق أيضا غري صحي ،خاصة عندما يصبح غري قابل للسيطرة
ويتعارض مع أدائنا اليومي».
وخضع الرجال لفحوصات جسدية واختبارات دم كل ثالث إىل مخس
سنوات ،كما استخدم فريق البحث بيانات املتابعة حيث وقع قياس
عوامل اخلطر املختلفة.
ومشلت هذه العوامل مستويات ضغط الدم والكوليسرتول ومستويات
السكر يف الدم عند الصيام وعالمات االلتهاب ومستويات السمنة،
واليت تقاس مبؤشر كتلة اجلسم (.)BMI
وقال اخلرباء إنه كلما زاد عدد هذه املشكالت لدى الرجال ،زاد
احتمال إصابتهم باملرض .ووجدوا أنه بالنسبة للرجال الذين ترتاوح
أعمارهم بني  33و 65عاما ،زاد عدد عوامل اخلطر مبقدار واحد كل
عقد ،تليها زيادة أبطأ مبجرد بلوغهم سن  65عاما.
ويف مجيع األعمار ،كان لدى الرجال الذين لديهم مستويات عالية من
العصابية وعدد أكرب من عوامل استقالب القلب عالية اخلطورة.
ووجدوا أيضا أن ارتفاع العصابية كان مرتبطا باحتمال أعلى بنسبة
 13%لوجود ستة أو أكثر من عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب.
وباإلضافة إىل ذلك ،وجدوا أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية
من القلق لديهم احتمالية أعلى بنسبة  10%لإلصابة بستة عوامل أو
أكثر من عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ومع ذلك ،ذكر الباحثون أنه مل يتضح ما إذا كان أي من الرجال
يتلقون العالج من القلق من مشاكل أخرى مماثلة.
وأجريت الدراسة على مدى أربعة عقود وضمت أساسا رجاال من
ذوي البشرة البيضاء ،لذا فمن غري الواضح كيف ميكن تطبيق ذلك
على اجلميع.
وأضافت الدكتورة لي« :سيكون من املهم بالنسبة للدراسات
املستقبلية تقييم ما إذا كانت هذه االرتباطات موجودة بني
النساء ،واألشخاص من جمموعات عرقية وإثنية متنوعة ،ويف
عينات أكثر تنوعا اجتماعيا واقتصاديا ،والنظر يف مدى ارتباط
القلق بتطور خماطر استقالب القلب يف أصغر بكثري من األفراد
يف دراستنا».

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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PM Scott Morrison faces electoral wipe-out with support plunging, according to Newspoll
Scott Morrison is fighting
for his political life – but
a colleague says he’s still
the “best person” for the
job, despite “hard personal attacks”.
Scott Morrison has been
subjected to “personal attacks” but is still the best
man to lead the Liberal
Party to the next election,
according to senior colleagues.
Treasurer Josh Frydenbeg, regarded as the
man most likely to lead
the party when and if the
Prime Minister leaves the
job, has swung to his defence in the wake of the
worst Newspoll since the
2018 leadership change.
“Is Scott Morrison the
best person to lead the
Coalition to the election?’’ ABC host Michael
Rowlands asked.
“Yes, he is. He will be the
first Prime Minister since
John Howard to serve a
full term and to go to an
election,’’ Mr Frydenberg
replied.
In the wake of a week
of controversy over his
frosty meeting with former Australian of the Year
Grace Tame, the Treasurer said the Prime Minister
was still standing.
“And Australians know
that he’s working hard every day to deliver the best
health and economic outcomes. Now, of course,
he’s been subject to
some pretty hard personal attacks and obviously
that’s taken its toll, but I
know he is very resilient,’’
Mr Frydenberg said.
“And I know he’s also
very focused on working
hard for the Australian
people.”
Host Michael Rowland
then responded: “I asked
that question, the Liberal
Party has a pretty brutal
history about dispatching
leaders who aren’t working for them, so his job is

Photos of 2021 Australian of the Year Grace Tame and the Prime Minister went viral last week, with Ms Tame’s
displeasure on clear display. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

safe, is what you’re saying?
“Yes, I am,’’ the Treasurer
replied.
It comes as Newspoll
revealed that Scott Morrison’s government was
fighting for its political
life, with popular support plunging to the lowest levels since the 2018
leadership change.
After a horror summer
marked by rising Omicron cases, hundreds of
deaths and fury over a
shortage of rapid antigen
tests, voters have turned
on the government, with a
sharp drop in support.
In the first Newspoll of
2022, support for the
Prime Minister has been
smashed, with the combined Liberal-Nationals
primary vote falling two
points to 34 per cent.
On a two-party-preferred
basis, Newspoll delivers
Labor a winning margin
of 56-44 – the largest
margin for the opposition
seen since the leadership
change in September
2018.
Labor would wipe out the
Morrison Government’s
majority if those results
are replicated at the election with the potential
loss of up to 25 seats and
a landslide victory.
This is the worst Newspoll
result for the Liberal Party since September 2018

and is worse than previous plunges in support
after revelations of the
Prime Minister’s secret
Hawaii holiday during the
2019 bushfires, Brittany
Higgins allegations in
2021 and anger over the
vaccine rollout.
The Prime Minister is expected to hold an election
in May. While March remains an option, today’s
Newspoll is unlikely to
prompt the PM to go to
the polls anytime soon.
According to Newspoll,
Labor’s primary vote lifted three points to 41 per
cent, its highest result
since 2018.
For the first time, the
Coalition is also behind
Labor on the question of
which party is deemed
better at leading Australia’s recovery out of
Covid-19.
The Greens secured
11 per cent of primary
votes while Pauline Hanson’s One Nation Party
remained largely unchanged on 3 per cent.
Labor leader Anthony Albanese said on Sunday
that small businesses
were suffering from a
“void of national leadership” over Omicron.
“It says it all about the
treasurer and how out of
touch he is, the fact that
he doesn’t seem to understand how tough small

business is doing it at the
moment,” Mr Albanese
said.
“What you’ve had from
this government is a ‘let
it rip’ approach when it
comes to the market delivering and the market
hasn’t delivered.”
His comments followed
complaints by the NSW
Liberal treasurer, Matt
Kean, who said he was
“very disappointed” that
the federal government
had declined to offer
more support for small
business.
“In their absence we’re
having to step up to the
plate and do our bit to
preserve those businesses and help our national
economy,” Kean told the
Nine Network.
Treasurer Josh Frydenberg said the Morrison
Government could still
win the next election despite the Newspoll result.
“In politics, there is only
one poll that counts. And
that is on Election Day,”
he said.
“Many people predicated,
falsely and wrongly, that
the Coalition was going
to lose the last election.
And they were proven to
be wrong.
“Ultimately, the Australian
people will decide, when
the election is called.”
Mr Frydenberg said he
could empathise with

those doing it tough due
to the Covid pandemic,
and that the federal government was working
hard to support them.
“I have been frustrated
by the fact that Omicron
and Covid has gone on
for some time now. And
that’s why we continue
to roll out the economic
support.
“So we understand the
challenges people face
and that’s why we are
working every day.”
Labor leader Anthony Albanese is also closing the
gap on Mr Morrison as
preferred prime minister,
with just two points now
separating them.
Traditionally, an opposi-

tion leader rarely beats
the incumbent Prime
Minister on this question but a changeover is
sometimes seen on the
eve of an election where
the government changes
hands.
The Prime Minister’s net
satisfaction ratings have
fallen 11 points to minus 19, his worst ranking since February 2020
revelations of his secret
Hawaii holiday while the
nation burned.
The Newspoll survey,
commissioned by The
Australian newspaper,
was conducted on January 25-28, with 1526 voters throughout Australia
interviewed online.

Scott Morrison says he
empathises with the travel
sector seeking to reopen
Australia’s international
border, but does not yet
have the advice he needs
to do so.
The Australian Tourism
Export Council said on
Wednesday
maintaining international border
closures “was no longer
a viable or sensible approach” to contain COVID19 and was damaging the
tourism, hospitality and
farming sectors.
The prime minister told
reporters in Sydney an
initial opening up to backpackers and some visa
holders had been successful.
“The key issue that I’ve
tasked our health officials
to advise me on in opening up the border to international arrivals is what
impact that might have on
the hospital system and
the pressures that could
come from additional
people coming into the
country at this time,” Mr

Morrison said.
Mr Morrison said he empathised with industry
leaders such as Qantas
boss Alan Joyce.
“He knows my very strong
commitment to getting to
that point as quickly and
as safely as we possibly
can, so I’m looking forward to making progress
on that issue,” the prime
minister said.
“I’m optimistic about that,
but cautiously optimistic,
as you’d expect me to
be.”
ATEC managing director
Peter Shelley said Australia now had a higher
COVID infection rate than
the UK or US.
“Given every person arriving in Australia has to
be fully vaccinated and
tested, there simply is no
greater health risk which
would result from reopening our international
borders - rather it would
provide a huge relief to
an already burdened and
struggling tourism sector,” Mr Shelley said.

PM ‘optimistic’ about international travel
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Liberal Alan Tudge likely to get portfolio back after ex-lover
Rachelle Miller said she won’t give evidence to inquiry

Liberal frontbencher Alan
Tudge is likely to return to
his portfolio after his exlover decided not to give
evidence to a ministerial
conduct inquiry.
The ex-lover of Liberal
frontbencher Alan Tudge
will not give evidence to a
ministerial conduct inquiry in a move that is likely
to allow the Prime Minister to return the Victorian
MP to his portfolio.
By choosing not to participate in the process on
the grounds the process
is flawed and a “political
fix”, it bolsters the likelihood that there will be no
adverse findings against
Mr Tudge.
Rachelle Miller has repeatedly claimed she was
bullied and mistreated in
Mr Tudge’s office while
he was also conducting
a sexual relationship with
her. Mr Tudge strenuously
denies the claims although
he admits to a consensual
sexual relationship with
his staffer that he “deeply
regrets.”
In a statement to news.
com.au, Ms Miller said
the Morrison Government
had not listened to her
concerns about the terms
of reference or agreed
to provide her with a full
copy of any final report.
As a result of her concerns
regarding the process she
could not participate.
The report, which is being
prepared by respected investigator Vivienne Thom,
is due to be handed to the
Prime Minister and cabinet on January 28.
Since December, her lawyers have complained
about the refusal to examine her claim that Mr
Tudge once kicked her out
of bed when she was naked after sex while in her
employment as his press
secretary on the grounds
it could involve an allegation of physical assault.
Mr Tudge has strongly denied her claims.
“I informed the Govern-

ment that I would not
participate in the inquiry,
as long as the terms of
reference forbade it from
investigating any allegations which might amount
to criminal conduct,’’ Ms
Miller said in a statement
to news.com.au.
Ms Miller has not contacted the police over the
incident.
“I complained about the
terms of reference immediately when they were
made available to me.
“The Government has
not listened to the concerns I expressed and has
refused to negotiate the
terms of reference. The
sanitisation of the inquiry
in this way all but guarantees the Government the
positive view of history
in relation to these events
which suits its agenda, its
view of the world and its
immediate political interests.
Ms Miller also suggested
the government was engaging in a “political fix”
ahead of the election.
“The terms of reference of
Dr Thom’s inquiry into Dyson Heydon involved five
months of negotiation. By
contrast, I was sent the
terms of reference for this
Inquiry two weeks after it
was announced, as a fait
accompli and I was immediately under pressure
to commit to an interview with Dr Thom before
Christmas to allow her
sufficient time to produce
her findings in line with
the Government’s indecent and wholly self-serving deadline. The Heydon
Inquiry took almost a year
to deliver findings.
“The Government’s rush
to judgment and sanitising of the terms of reference smacks of a political fix. What other reason
dictates this Inquiry being
done and dusted in this
way, on these terms, before the start of the parliamentary year?
Ms Miller, who had a

Federal member of parliament Alan Tudge arrives at the 2017 Midwinter Ball in the company of Liberal staffer Rachelle Miller who he was
having an affair with.

sexual relationship with
Mr Tudge in 2017, held a
press conference at Parliament House on December 2 outlining new allegations.
She said while she has
previously described the
relationship as consensual, it was also complex.
“I am fully aware that a
year ago I said my relationship with Minister Alan
Tudge was a consensual
relationship, but it’s more
complicated than that,’’
she said.
“I was so ashamed, so
humiliated, so scared, so
exhausted. I told the small
part of my story I was able
to manage.
“Meanwhile, the PM’s men
were out, briefing against
me to the media. This relationship was defined by
a significant power imbalance.”
During one trip to Kalgoorlie with then Prime
Minister Malcolm Turnbull
to announce the Cashless
Welfare Card trial, Ms Miller said Mr Tudge encouraged her to stay up late
drinking.
She woke up naked in his
hotel room.
“My mobile phone started ringing. I woke up in
the pitch black dark and
reached for my phone,’’
she said.
“It was about 4am and a
morning media producer
was calling about the
front-page story, wanting to line up an interview
with the Minister.
“[The Minister] was fu-

rious, telling me to ‘get
the f*ck out of his bed’. I
quickly told the producer I
would call her back. I then
realised I was completely
naked.
“I fell off the side of the
bed and ended up on the
floor. I searched around
in the dark for my clothes.
He was yelling at me that
‘my phone had woken him
up. He needed to get more
sleep’.”
Mr Tudge has firmly rebutted Ms Miller’s claims,
telling news.com.au: “I
completely and utterly reject Ms Miller’s version of
events.
“Ms Miller and I had a
consensual affair in 2017
as both of us have publicly acknowledged. This
is something I deeply regret.”
Ms Miller also declined to
participate in a previous
investigation by Spark
Helmore on legal advice.
In a statement to news.
com.au on November 9,
2021, a spokesman for Mr
Tudge said there were “no
adverse findings” against
him.
“While respecting the confidentiality of the process,
I can confirm that the independent assessment by
law firm Sparke Helmore
and the Department of Finance was completed in
early June 2021 and there
were no adverse findings
against Mr Tudge,” the
spokesman said.
On December 8, 2020, Ms
Miller’s lawyers wrote to
the Prime Minister’s chief

of staff John Kunkel raising concerns about how
the new Thom inquiry
would be conducted.
The Australian Government Solicitor’s office
later responded outlining
the proposed terms of reference for the investigation.
It revealed the inquiry
would consider the statement made by Ms Miller
on 2 December 2021; any
further evidence obtained
by the inquiry, including
through interviews and
any further documentary
searches; and subject to
necessary approval and
consent being obtained,
the findings of the review
undertaken by the Department of Finance in response to the formal complaint made by Ms Miller
in 2020.
The inquiry might also
look into: the nature and
timing of Mr Tudge’s relationship with Ms Miller;
and any other matter relevant to assessing Mr
Tudge’s conduct in relation to the Standards.
However, it said the inquiry would not investigate
into any conduct which
may amount to a criminal
offence.
“Any such matters should
immediately be referred to
the appropriate authorities, subject to Ms Miller’s
wishes,’’ the correspondence stated.
On December 14, Ms
Miller’s legal team wrote
to the Australian Government solicitor raising
concerns about a number
of aspects of the inquiry
including the fact she may
never get a copy of the report.
“Your letter contends that
our client might not be entitled to a ‘complete copy’
of the report following the
‘independent inquiry’,’’
her lawyer Peter Gordon
wrote.
“We do not consider there
to be any proper basis to
deny our client a complete

copy of the report. Please
advise the basis upon
which you contend that
our client might be denied
a copy, or complete copy,
of the report.”
On December 21, the Australian Government Solicitor responded that while it
would agree to hand over
a copy of the final report
this was subject to any
other participants in the
inquiry claiming privacy.
“The Commonwealth will
provide a complete copy
of the report to Ms Miller,
subject to any claim for
confidentiality, privacy or
privilege that might be asserted by a third party,’’ it
said.
“This is necessary to ensure that Dr Thom has
available to her all relevant
information, as some third
parties may only provide
information on the basis
that it remains confidential.”
On January 18, the Australian Government Solicitor wrote to Ms Miller’s
lawyers noting that Dr
Thom’s “is continuing her
work and our client anticipates receipt of her report
in line with the Terms of
Reference.
“The opportunity for Ms
Miller to engage with Dr
Thom presently remains
open, noting that the timing of the report remains a
matter for Dr Thom. Please
do not hesitate to contact
us if you would like to discuss that opportunity,’’
the letter stated.
Ms Miller’s lawyers advised the government on
January 19 that she would
not participate.
“None of your correspondence cures the fundamental flaws which our
previous correspondence
described as to the terms
of reference for Dr Thom’s
Inquiry. Because of that,
our client has objected to
the Inquiry as presently
configured and will not
participate in the inquiry,’’
he wrote.
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Unions slam Scott Morrison’s announcement of two $400 bonus payments for aged care workers
Scott Morrison’s $800
bonus for some workers has been attacked as
‘cheap and nasty’ with
warnings it will not fix a
major crisis.
Unions have launched a
scathing attack on Scott
Morrison’s pledge to provide $800 in bonus payments to aged care staff.
The Prime Minister’s plan
has been labelled a “denial of reality” with the government urged to “grow
up”.
The $209m announcement will be made in Mr
Morrison’s National Press
Club address on Tuesday
and comes after Opposition Leader Anthony
Albanese committed to
boosting aged care funding at the weekend.
It will involve two payments of $400, to be
paid pro rata on hours
worked.
The first $400 payment
will be made this month,
with the second $400
handout to be given out
by early May to acknowledge the increasing challenges from Covid.
“Of course none of our
health outcomes would
be possible without the
hard work, long hours and
dedicated care offered by
our frontline health and
aged care workforce,” Mr
Morrison is expected to
say in his address.
“That’s why I am announcing today the government is providing a
further $209m to support
the aged care workforce
to continue to care for
older Australians through
the pandemic.”
But Health Services Union
national president Gerard
Hayes said the payment
was a pre-election political strategy.
Mr Hayes said it was not
a sustainable or serious
plan to fix the chronic
underpayment of the nation’s most deserving
workers.
“We have a sustained crisis that has been brewing

for years – yet all we get
is more short term political management, more
kicking the can down the
road, more denial of reality,” Mr Hayes said.
“When will this government grow up?
“Mr Morrison’s latest
ploy is cheap and nasty.
We’re into our third year
of this pandemic, and
an exhausted aged care
workforce is barely holding on.”
United Workers Union
aged care director Carolyn Smith welcomed the
announcement, but called
for the government to go
further.
“The aged care industry
is at an absolute breaking
point, and I am not sure
these bonuses will fix the
systemic issues in the industry,” Ms Smith said.
“Aged care workers are
struggling with low pay,
understaffing and the
poor rollout of Covid-19
response by Scott Morrison. The fact that workers
are still not receiving regular RATs and adequate
PPE is indicative of the
federal government’s failure in this area.
“Although we do welcome
Scott Morrison’s admission that aged care wages
needed to be substantially improved, something
we have been saying for
a long time now.”
This latest bonus will be in
addition to previous ones
announced by the federal government, including three $800 payments
to direct care workers in
residential aged care or
$600 for home care staff,
announced in 2020.
“This is a responsible
commitment that builds
on the $393m provided
over three payments to
234,000 aged care workers earlier in the pandemic,” the Prime Minister
will say.
Mr Morrison’s announcement comes amid a looming case before the Fair
Work Commission to lift

more than 200,000 aged
care workers’ pay by 25
per cent.
Launched by the Health
Services Union, it would
mean a pay rise of at least
$5 an hour if the industrial tribunal decides to vary
the award.
“If the Commonwealth
was serious about dealing with this problem, it
would support the HSU
case for a 25 per cent
wage rise,” Mr Hayes
said.
“Until it does, aged care
workers will vote with
their feet and keep leav-

ing the industry.
“Why would you earn as
little as $21 an hour for
physically and emotionally demanding work when
you can earn more stacking shelves?”
Labor frontbencher Bill
Shorten said it was insulting that aged care workers could “earn more at
Bunnings”.
“I am happy for the Bunnings workers, but we
have to treat the aged
care workers better,” he
told the Nine Network.
“If Mr Morrison was more
fair dinkum, he would turn

up at the Fair Work Commission … and support
increases to the base rate
per hour.
“If we don’t do that we
will see a flight of aged
care workers into hospitality and retail.
“Increase the base rate
and the sugar hits won’t
be necessary.”
Mr Albanese had on Sunday called for the government to support the aged
care pay rise.
“Aged care funding needs
to be increased,” he told
ABC’s Insiders.
“Will you go further?”

host David Speers asked.
“Yes,” Mr Albanese said.
“We still don’t have a
commitment to increase
wages and conditions
so that aged care facilities are able to attract the
staff.
“So I’ll tell you one thing
we would do right now:
there’s a case before the
Fair Work Commission
for an increase in wages
for aged care staff.
“The federal government
should be making a submission to that, to the
commission, supporting
an increase in wages.”

More than 50 retailers
have been ordered to explain alleged price gouging as complaints pile up
about the cost of rapid
antigen tests.
More than 3900 complaints have been filed
to Australia’s consumer
watchdog over rapid antigen test pricing and
selling issues in just a
month.
The Australian Competition and Consumer Commission established an
investigation into RATs in
early January, encouraging Australians who were
concerned about excessive pricing to report their
experiences.
As a result of the complaints filed so far, more
than 50 suppliers of the
tests, including major
retailers and pharmacy
chains, have been asked
by the ACCC to explain
their costs, pricing and
stock availability.
Those suppliers have
been warned that they
must be able to substantiate any claims made
about the reasons for
high prices.
Pharmacies are the most
complained-about sector
– making up a third of all
complaints.
ACCC chair Rod Sims

said the watchdog was
taking the issue seriously
and would not hesitate to
“name and shame” the offenders.
“Businesses now know
we will be in touch very
quickly if they choose to
impose unjustifiably high
mark-ups on rapid antigen
tests or make misleading
statements to consumers,” he said.
“In view of the public interest in this issue, we
will continue to name
business chains whose
stores are reported to
have engaged in this conduct, and (we) are working very closely with our
fellow law enforcement
agencies in this area, particularly in relation to individual stores.”
In addition, the ACCC
has referred some retailers to both the Australian
Federal Police and the
Therapeutic Goods Administration over allegations of “illegal” reselling
of rapid antigen tests, alleged package splitting,
and sales of tests not approved for home use in
Australia.
Mr Sims thanked those
who had filed a report and
urged others who had encountered high prices to
speak up.

“Community concerns
about sales practices for
rapid antigen tests remain very high, for good
reason,” he said.
“We thank the consumers
who have taken the time
to pass on to us crucial
information about what is
happening in this market.
“These reports, and the
public scrutiny, are helping to keep prices at lower
levels than otherwise.”
Mr Sims announced
that the ACCC had also
launched an investigation into whether governments diverted or
“sought priority supply”
of RATs after reports
emerged that some retailers had been pushed
down the list as state
and federal governments
sought to build up their
stockpile of the tests.
Some suppliers made
such claims in emails
and on their websites.
Mr Sims said the federal
government had given
“clear and repeated advice” that it had not commandeered or asked for
priority supply.
“ACCC investigators are
speaking with the suppliers involved and will look
to address any misrepresentations identified,” he
said.

“The ACCC takes this
opportunity to remind
suppliers about the importance of honouring
any contractual arrangements for supply and of
being honest about why
rapid antigen tests may
currently be unavailable.
“Suppliers must be
able to substantiate any
claims they make about
test availability, and we
are asking them to do
so.”
Of the more than 3900
reports filed between December 25 and January
26, almost 95 per cent
were about the price of
the tests.
Analysis suggests many
consumers are still paying between $20-$30
per test, well above the
wholesale prices of
$3.82-$11.42.
“While $20 retail prices
remain lower than the
most extreme reports
received by the ACCC,
there is still an unusually
high mark-up that in our
view is very difficult to
justify,” Mr Sims said.
More than two-thirds of
the consumer reports
were about traders in
NSW, while 10 per cent
of complaints related to
traders in regional and
remote Australia.

Huge number of complaints about RAT price
gouging, pharmacies worst offenders
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Change coming for Victoria’s elective sur- Scott Morrison’s huge call on West
gery ban amid 14,553 new cases (on Wed) Australian border

WA Premier Mark McGowan broke the news last month that his state’s
border would remain shut indefinitely, until he feels the state’s hospital system is well enough equipped.

cessible to disadvantaged
families.
“It’s a fun and enjoyable
experience for kids we
know who find it hard,” he
said.
“We want to make it as exciting as possible.”
The K-pops will at first be
invitation only for children
with potential access issues.
Others served by the program will include children
from out-of-home care,
living with a disability or
in contact with specialist
services.
The State Library of Victoria, Melbourne Museum,
Immigration Museum, Werribee Open Range Zoo and
Sealife Aquarium round
out the locations.

Scott Morrison has made
a huge call about Mark
McGowan’s decision to
keep the West Australian
border sealed shut.
Scott Morrison has sensationally claimed West
Australia Premier Mark
McGowan did the right
thing in delaying the state’s
border reopening.
WA was originally slated to
reopen its border to other
states on February 5, but
last month Mr McGowan
announced that would be
pushed back due to the
Omicron surge in the eastern states.
The delay has been widely
panned.
But on Thursday, Mr Morrison conceded the WA Premier had done right by his
state, saying Omicron was
a “very different virus” and

changed the goalposts.
“The things we were doing before, don’t work the
same way under the Omicron virus,” Mr Morrison
said.
“As a result, you’ve got
to reset, and you’ve got
to rethink the things you
were doing in the eastern
states.
“We’ve had to change
things over the summer,
it’s had significant impacts
but Omicron brought that
about.
“That’s the big lesson
from the eastern states to
the west, when it inevitably moves - as the Premier
has said - into the Omicron stage, that the lessons from the east coast
be applied there and that
when the health system
he believes is ready to go,

Australia’s chief medical
expert has warned that hundreds more aged care residents could die from Covid19 in coming months.
Paul Kelly is pleading with
elderly Australian to get
their booster shots.
Professor Kelly’s comments come as pressure
piled on Health and Aged
Care Minister Greg Hunt.
He has been slammed over
failing to know how many
aged care residents who
died from Covid-19 during
the Omicron wave had received their booster shot.
Pressure is also mounting
on embattled Aged Care
Services Minister Richard
Colbeck.
Senator Colbeck is under
fire for attending the cricket after claiming he was
too busy to front a Covid

inquiry.
It is the latest in a long line
of controversies to hit the
minister.
In a fiery press conference
on Thursday, Opposition
Leader Anthony Albanese
demanded Senator Colbeck’s resignation over failures in aged care throughout the pandemic.
Elsewhere on Thursday
morning, Professor Kelly
and Mr Hunt held a joint
press conference to urge
nursing home residents to
get their third jab.
The pair offered a grim
insight as to what winter
would look like with another
wave of Omicron expected
to coincide with the first flu
season since 2019.
More than 777 aged care
residents have died due to
Covid-19 since July 1 last

year, at least 470 of whom
have died since January 1.
“There will be more deaths,
more elderly people will
die,” Professor Kelly said.
“Despite our best efforts,
despite all the infection
control, there is a risk of
that happening.
“The balance between
deaths and increased aged
care restrictions is difficult,
and these are ethical and
philosophical questions.
They’re hard decisions.
“I do expect deaths in aged
care and elsewhere over the
coming weeks and months
of elderly people over the
age of 70.”
While 99 per cent of aged
care facilities have been
visited and residents offered their booster, less
than two-thirds have taken
up the jab.

Victoria’s hospitals have been under a ‘code brown’ since last month. Picture: NCA NewsWire / Andrew
Henshaw

A letter to doctors has
revealed when Victoria’s
elective surgery ban could
end as the state notched
up 14,553 new coronavirus cases.
Victoria’s elective surgery
ban could be lifted as soon
as next week after a statewide “code brown” was
declared last month.
The potential change was
revealed in a letter to doctors from Ramsay Health
state manager Austin Willis that detailed that services could increase to 50 per
cent of capacity levels.
“We expect to receive formal confirmation of this
change by the end of this
week and will immediately
advise you once this is received so bookings can recommence,” he wrote.
“With surgical restrictions in various forms now
in place for four months
since the start of October,
we understand that this
is a challenging and frustrating time for you and in
particular for our patients
whose much-needed care
continues to be delayed.
“We remain hopeful that
through ongoing advocacy
with our partners, this date
can be brought forward
and a clear road map provided to remove all ongoing restrictions.”
Victoria’s healthcare system has been under a “code
brown” since mid-January,
meaning all category 2 and
3 operations are on hold
at both public and private
hospitals across the state.
The restrictions were put

in place to ease pressure
on the hospital system as
Omicron cases surged before eventually levelling off
late last month.
Victoria recorded 14,553
new cases and 25 Covid
deaths in the past 24
hours.
There are now 768 infected people in Victorian hospitals, with 99 in intensive
care and 31 on ventilators.
Victoria’s
pre-Omicron
peak for Covid hospitalisations was 851 in October
when the state was battling
a surge in Delta infections.
In contrast, there are 2622
people in NSW who are in
hospital with Covid.
More than 93 per cent of
eligible Victorians are fully
vaccinated and the state
has 73,886 active cases.
A total of 35,030 PCR tests
were taken on Wednesday and 17,644 vaccines
were administered at state
hubs.
Melbourne landmarks will
soon become vaccine sites
as part of a bid to get more
children vaccinated as the
school year begins.
Melbourne Zoo, Healesville
Sanctuary, Legoland and
Scienceworks are among
the locations that will be
known as “K-pops”.
Nine locations across the
city have already been
flagged to become a part
of the program, with each
delivering up to 100 doses
to kids every weekend.
Health Minister Martin Foley said the program was
aimed to ensure Covid vaccinations were easily ac-

Professor Paul Kelly warns of more aged care Covid-19 deaths

I’m sure he’ll take the next
step.”
When asked when he
thought was the right time
for WA to rejoin the rest of
the country, Mr Morrison
said he trusted Mr McGowan and his team to make
the right decision.
“We’ve seen in the west
they want (to travel unencumbered for their work or
to see family or holiday),
but they want to do it safely too,” Mr Morrison said.
“That’s the Premier’s call,
and he has to make that
decision based on what he
thinks his health system is
ready to absorb.”
Zeroing in on the health
systems in eastern states,
and the high death rates
being recorded every daily, Mr Morrison was asked
whether the level of death
was “acceptable” to him.
“None of these deaths, at
the end of the day whether
here in Australia or around
the world (are acceptable),”
he said.
“This is the virus doing
this, and it’s happening all
around the world. And Australia has one of the lowest
death rates from Covid
anywhere in the world.
“And yes, every single one
of these deaths is heartbreaking for those families, but equally every life
we have saved is a great
blessing.”
Earlier, chief medical officer Paul Kelly revealed
data showing just 0.1 per
cent of Omicron-positive
cases died from the virus.
Mr Morrison said it was
a sign of how “different”
Omicron was to previous
iterations of the virus.
“It behaves differently. And
that’s why when Western
Australia, and it will get
there at some point, and
(Mr McGowan and I) both
understand that, that looking at how you manage
that when it’s there is very
different to what it was with
Delta,” Mr Morrison said.
“That’s the lesson from the
east coast.”
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Scott Morrison weighs in after bombshell texts
from Gladys Berejiklian are reported

Prime Minister Scott Morrison says he and former NSW premier Gladys Berejiklian had always had a ‘positive’ working relationship. Picture: Mark Metcalfe/Getty Images)

The minister who called
the Prime Minister a ‘complete psycho’ in 2020 still
‘feels the same way’, according to the journalist
who revealed the leak.
A high ranking Liberal
cabinet minister leaked
their own text messages in
which they described the
Prime Minister as a “fraud”
and “psycho”.
Scott Morrison was questioned by Network 10 political editor Peter van Onselen at the National Press
Club about text messages
reportedly between former
NSW premier Gladys Berejiklian and an unnamed
senior federal Liberal minister.
Ms Berejiklian allegedly
described Mr Morrison as
a “horrible, horrible person”, while the minister
was more scathing, calling the Prime Minister a
“fraud” and “complete
psycho”.
Van Onselen told ABC
Melbourne on Wednesday
morning that the unnamed
minister in question had
been the one who sent him
the conversations.
“The minister is the source.
I didn’t get these from a
third party. The minister
sent me the text messages
and I’ve got the screenshots,” van Onselen said.
“I’ve got all the detail that
go beyond just having the
screenshots to make sure
that this minister isn’t
even making it up … but as
a consequence, the deal
done is that I wouldn’t out
the minister.

“A current minister … (that
is) the only thing that I
clarify. I didn’t want people
to think it was a former
minister.”
Van Onselen said he
wanted to rule out a former minister who he is
“well known to be friends
with”, presumably retiring
backbencher and former
attorney-general Christian
Porter.
Van Onselen said the text
messages date back to
the Black Summer bushfires and he “didn’t have
the conversation” with the
unnamed minister as to
why they chose to leak the
messages now.
“There was a frustration
and anger about aspects
of Scott Morrison’s performance and that dates back
to the text messages,” he
said.
“Some of them being right
around the time of the
bushfires, with Gladys
Berejiklian expressing her
frustration with the way
the Prime Minister was
acting.
“This is deep seated,
would be the way to put it …
it goes right back to those
bushfires.
“(But) I spoke to the minister yesterday. It would
be fair to say that they still
feel the same way.”
Earlier, Mr Morrison said
“no one cares” if his feelings were hurt in the wake
of alleged explosive text
messages revealed on
Monday.
Mr Morrison responded to
van Onselen by saying he

didn’t know “who you’re
referring to or the basis of
what you’ve put to me”.
“But I obviously don’t
agree with it, and I don’t
think that is my record,”
he said.
Appearing on morning
television on Tuesday, Mr
Morrison said he and Ms
Berejiklian had “always”
had positive dealings with
each other.
But when asked if it had
hurt, Mr Morrison said it
“doesn’t matter”.
“People say nasty things
about you as prime minister all the time. It goes with
the job, but the job isn’t
about what people say
here and there,” he told
Sunrise on Wednesday.
Network 10 on Monday revealed messages in which
Ms Berejiklian allegedly
accused the Prime Minister of being obsessed
with “petty political point
scoring” during the Black
Summer bushfires.
“Lives are at stake today
and he is just obsessed

with petty political point
scoring,” the message reportedly said.
Ms Berejiklian also reportedly wrote she was “so
disappointed and gutted”
that Mr Morrison was on
holiday in Hawaii as the
deadly disaster unfolded.
In another message, Ms
Berejiklian told the minister that Mr Morrison had
been “actively spreading
lies” about her, to which
the unnamed minister responded “desperate and
jealous”.
Ms Berejiklian released
a statement on Tuesday,
saying she had “no recollection” of the messages.
“Let me reiterate my very
strong support for Prime
Minister Morrison and all
he is doing for our nation
during these very challenging times,” she said.
“I also strongly believe he
is the best person to lead
our nation for years to
come.”
Mr Morrison said he appreciated what Ms Berejiklian
had said.
“I think we’ve worked very
well together as a premier
and a prime minister to do
very great things for NSW
… particularly through the
pandemic,” he said.
“We work very closely, so
I can’t speak to the other
things that are all anonymous, and as Gladys says,
she doesn’t recollect it.
“It’s certainly not a conversation her and I have
ever had.”

Strike Force Iandra raids southwest
Sydney units and seizes $386,000
worth of cocaine and $50,000 cash

Two men have been charged after police seized 1kg of cocaine and
$50,000 cash and equipment consistent with the manufacture of drugs
(pictured). Picture: NSW Police

Police raided multiple
units across Sydney’s
southwest on Tuesday,
finding 1kg of cocaine and
$50,000 in cash as well
as an array of other illicit
drugs.
Two men have been
charged after police
seized 1kg of cocaine and
$50,000 cash in ongoing
investigations into an alleged criminal syndicate
supplying illicit drugs
across Sydney.
Strike Force Iandra was
launched in January 2021
to investigate the activities
of the alleged criminal syndicate involved in the supply of methylamphetamine
(ice) and heroin across
Sydney.
Police executed three
criminal
organisation
search warrants at units
in Canley Heights, Wiley
Park and Condell Park on
Tuesday.
Investigators seized more
than $50,000 cash and
nearly 1kg of cocaine with
an estimated potential
street value of $386,000.
Officers also found cannabis, ice, magic mushrooms
(psilocybin), electronic
items and equipment con-

sistent with the manufacture of drugs.
Two 27-year-old men were
arrested at Canley Heights
and Wiley Park.
The Canley Heights man
was charged with supply
prohibited drug (commercial quantity) and knowingly deal with proceeds
of crime.
He appeared at Fairfield
Local Court on Tuesday
and was formally refused
bail to reappear at the
same court March 29.
The Wiley Park man was
charged with eight offences, including supply
prohibited drug, supply
prohibited drug (indictable
quantity), three counts of
possess prohibited drug,
possess or use a prohibited weapon without permit, and two counts of deal
with property proceeds of
crime.
He was granted strict conditional bail and is due to
appear at Bankstown Local Court on February 24.
Previous investigations
have led police to the arrests of three men, aged
27, 28, 31, who have also
been charged and remain
before the courts.

for some time,” he told
B105.
“It’s quite possible they
could go to that.
“But that really for me
doesn’t matter either way
because we don’t support those mandates and
things like that.”
He added that it was critical for Aussies to receive
their booster shot given
the lessons learnt from
the recent Omicron peak,
but he wasn’t going to tell

people what to do.
“The position is that you
should get your booster
and particularly because
of Omicron. One of the
things we’ve learned over
dealing with Omicron
these last two months (is)
that the booster helps prevent that transmission.
“I don’t think people
should need to be told to
do it. And so many don’t,
they just do it because it’s
in their best interest.”

Scott Morrison says change to definition of fully vaccinated ‘possible’ soon
The Prime Minister has
dropped a big hint about
changing the definition of
who is considered “fully
vaccinated” in Australia.
What it means to be fully
vaccinated is likely to
change within the coming
weeks, with Scott Morrison flagging the change
is “quite possible”.
But the Prime Minister has
insisted whether a change
is made “doesn’t matter”
either way because his

government does not support vaccine mandates.
Speaking on Brisbane radio on Thursday, Mr Morrison was asked about the
potential expansion of the
definition of fully vaccinated from two doses to
three.
“Whether we move to
recognising the vaccination, the three-dose vaccination, that’s been under intense analysis by
the health officials now
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