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احملكمة الدولية أعلنت إصدار مذكرات إعتقال حبق عنيسي ومرعي يف مقتل الرئيس احلريري وسعد طالب الدولة بتوقيفهما

جملس الوزراء وافق على اعتماد البطاقة املمغنطة وامليغاسنرت يف ال  2026وأعاد تعيني صليبا
مديرا عاما المن الدولة وشقري نائبا له وتبلغ من ميقاتي تعيني زياد مكاري وزيرا لالعالم
لبنان وفرنسا يوقعان اتفاقيتني لتطوير النقل العام وإدارة وتشغيل وصيانة حمطة احلاويات يف مرفأ بريوت

القاضية عون تصدر قرارات منع سفر حبق  5من رؤساء جمالس مصارف لبنانية

وافق جملس الوزراء ،يف
جلسته اليت عقدها بعد
ظهر أمس األول اخلميس
(فجر أمس اجلمعة بتوقيت
اسرتاليا) يف قصر بعبدا،
برئاسة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،على
مشروع قانون يرمي اىل
تعديل قانون االنتخابات
يسمح
بشكل
النيابية
باعتماد بطاقة املمغنطة
االقرتاع
مراكز
وآلية
الكربى يف االنتخابات
للعام
املقبلة
النيابية
 .2026كما وافق ايضا
على تعيني العميد حسن
شقري نائبا ملري عام امن
الدولة ،وإعادة تعيني
اللواء أنطوان صليبا مديرا
عاما هلذا اجلهاز بعد قبول
استقالته.
واكد رئيس اجلمهورية
العماد ميشال خالل اجللسة

رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي والوزراء الذين
غاب منهم وزيرا اخلارجية
واملغرتبني ووزير العمل.
وقد أكد فخامة الرئيس
ان االنتخابات النيابية
جيب أن جترى يف موعدها
املقرر بصرف النظر عن
املواقف املتعلقة مبوضوع

خالل توقعيع اتفاقيتني لتطوير النقل العام وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات يف مرفأ بريوت

ان «االنتخابات النيابية
جيب أن جترى يف موعدها
املقرر بصرف النظر عن
املواقف املتعلقة مبوضوع
وليتحمل
«امليغاسنرت»،
مسؤولية
طرف
كل
موقفه» ،وقال «أنا مع

امليغاسنرت ألنه خيفف
األعباء عن املواطنني يف
ظل األوضاع االقتصادية
واملالية الصعبة ،ويرفع من
نسبة مشاركة الناخبني».
من جهته ،ابلغ الرئيس
ميقاتي جملس الوزراء

أمري عبد اللهيان :ال مربّر منطقي ملطالب
واشنطن اجلديدة يف فيينا

أعلنت املتحدثة باسم البيت
األبيض ،جني ساكي:
التوصل
«حنن قريبون من
ّ
إىل اتفاق مع إيران،
ولكن املرحلة األخرية يف
َّ
املفاوضات هي األكثر
ً
صعوبة».
وأعلنت وزارة اخلارجية
أن اتصا ً
ال هاتفيًا
اإليرانية َّ
جرى ،بعد ظهر امس
األول اخلميس ،بني وزير
اخلارجية اإليراني حسني
أمري عبد اللهيان ،ومفوض
يف
اخلارجية
الشؤون
االحتاد األوروبي جوزيب
بوريل ،حبثا خالله يف نتائج
حمادثات فيينا النووية.
ّ
اخلارجية
وزير
وأكد
ّ
اإليراني أنه« ،يف حال
حكمت الواقعية سلوك
مجيع األطراف ،فسنكون
الوصول
من
قريبني
ٍ
وقوي»،
جيد
اتفاق
إىل
ٍ
ٍّ

أن «ال م ّربر منطقيا
وأضاف ّ
لبعض املطالب اجلديدة
لواشنطن ،واليت تتعارض

التوصل
مع موقفها بشأن
ّ
اتفاق».
اىل
ٍ

التتمة على الصفحة 21

االحتاد األوروبي :وصلنا إىل احلد
األقصى من اإلجراءات املالية ضد روسيا

مفوض الشؤون
أعلن
االحتاد
يف
اخلارجية
األوروبي ،جوزيب بوريل،

إن
امس األول اخلميسَّ ،
«االحتاد األوروبي وصل

التتمة على الصفحة 21

أعلن الرئيس الروسي،
أن
بوتني،
فالدميري
الواليات املتحدة حتاول
خداع شعبها ،عرب إلقاء
اللوم على روسيا ،وقال
إن إمداد النفط الروسي
للسوق األمريكية كان

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

خريطة آخر تطورات العملية الروسية..
وموسكو تفنّد املزاعم بشأن مستشفى ماريوبول

تعيني السيد زياد مكاري
وزيرا لالعالم.
وكان سبق اجللسة لقاء
بني رئيسي اجلمهورية
وجملس الوزراء ،مت خالله
حبث املواضيع املدرجة
على جدول االعمال.
تصريح الوزير احلليب
وبعد انتهاء اجللسة ،تال
بالوكالة
االعالم
وزير
عباس احلليب البيان اآلتي:
الوزراء
جملس
«عقد
جلسته االسبوعية برئاسة
رئيس اجلمهورية العماد
وحضور
عون
ميشال

التتمة على الصفحة 21

املتحدث الرمسي باسم
وزارة الدفاع الروسية،
اللواء إيغور كوناشينكوف،
اخلميس،
األول
امس

ٍ
غارة
أن «التقارير حول
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
مزعومة على
روسية
جوية
املستشفى رقم  3يف
استفزاز
ماريوبول ،هي
ٌ

مدبٌر بالكامل من قبل
َّ
نظام كييف للحفاظ على
الضجيج املعادي لروسيا

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بوتني :موسكو تفي بالتزامات الطاقة..
وواشنطن ختدع مواطنيها
ضئي ًال جدًا.
ّ
وأكد بوتني ،يف اجتماع
مع أعضاء احلكومة ،امس
األول اخلميس ،أن «أسعار
الطاقة يف الغرب آخذة يف
االزدياد بسبب سوء تقدير

وليتحمل
«امليغاسنرت»،
كل طرف مسؤولية موقفه.
وأضاف فخامته« :انا مع
اجراء االنتخابات النيابية
خيفف
و»امليغاسنرت»
االعباء عن املواطنني يف
ظل االوضاع االقتصادية
واملالية الصعبة ويرفع من
نسبة مشاركة الناخبني».

ويف مستهل اجللسة ايضا،
ابلغ رئيس جملس الوزراء،
اجمللس ،بتعيني السيد
زياد مكاري وزيرا لالعالم.
ثم باشر اجمللس دراسة
جدول اعماله واختذ بشأنه
القرارات املناسبة ومنها:

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
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لــبنانيات

اخلطيب :العالن حال طوارئ اجتماعية يف
ظل تداعيات احلرب الروسية االوكرانية

عقد اجمللس اإلسالمي الشيعي
األعلى اجتماعا بهيئتيه الشرعية
والتنفيذية برئاسة العالمة الشيخ
علي اخلطيب النائب األول
لرئيس اجمللس ،الذي استهل
اجللسة بتهنئة اللبنانيني عموما
واملسلمني خصوصا حبلول شهر
شعبان املبارك ومولد االئمة،
وال سيما االمام احلسني ،سائال
املوىل عز وجل ،ان «حيمل
شهر رمضان اخلري والربكة لكل
املؤمنني ،وينعم وطننا بالرخاء
واألزدهار ،وقد جتاوزنا االزمات
اليت تعصف بلبنان واملنطفة».
وأكد العالمة اخلطيب «استمرار
مسرية اجمللس على خطى مساحة
االمام املؤسس السيد موسى
الصدر ورؤاه الوطنية واالميانية
واالنسانية ،اليت جتسدت بكل
امانة ومسؤولية يف مسرية
رفيقي درب االمام الصدر
االمام الراحل الشيخ حممد مهدي
مشس الدين واالمام الشيخ عبد
االمري قبالن .وانطالقا من هذه
الرؤى والتطلعات ،فإننا نقارب
التطورات واالحداث يف مواقفنا
وحنرص على االنفتاح واحلوار بني
املكونات الوطنية لتحقيق االصالح
السياسي و العدالة االجتماعية،
ورفع الظلم واحلرمان عن كل
املواطنني ليكون لبنان وطن
العدالة واملساواة لكل بنيه يف
ظل دولة القانون واملؤسسات».
وتطرق اىل «خطورة االوضاع
معاناة
وتفاقم
االقتصادية
املواطنني املعيشية يف ظل
الروسية
احلرب
تداعيات
االوكرانية ،اليت تستدعي اعالن
حالة طوراى اجتماعية ،تتضافر
فيها جهود احلكومة والقوى
السياسية للتخفيف عن كواهل
اللبنانيني الذين باتوا بأغلبيتهم
فقراء يعانون من غالء االسعار
والتضخم واالحتكار بعد أن
انهكتهم السياسات االقتصادية
اخلاطئة
والنقدية
واملالية
والفساد املرتاكم وحجز املصارف
لودائعهم ،فضال عن احلصار
والعقوبات والتدخالت األمريكية
اليت تضر بكل اللبنانيني».
وأكد أن «اجمللس على عهده
يف احتضان القضايا العربية
واالسالمية ،وال سيما نصرة
وهو
الفلسطينية،
القضية
الوطنية
باملعادلة
يتمسك
(اجليش والشعب واملقاومة)
اليت محت لبنان ،وعدم التفريط
حبقوقه يف حترير أرضه وثرواته،
وبنهجه املقاوم للتطبيع مع
الكيان الصهيوني».

البيان الختامي

وبعد أن تداول اجملتمعون يف
تطورات االوضاع يف لبنان
واملنطقة ،صدر البيان اخلتامي
الذي تاله عضو اهليئة التنفيذية
يف اجمللس الدكتور عدنان
منصور ،وجاء فيه:
«أوال  -أمام تفاقم االوضاع
املعيشية واالقتصادية واملالية
ويف ظل التفلت احلاصل يف
زيادة االسعار واخفاء السلع،
وتدهور اخلدمات الصحية وغياب
يتوجه
واحملاسبة،
الرقابة
اجمللس اىل السلطات املعنية
ويف طليعتها احلكومة ،باستنفار
طاقاتها وحتمل مسؤولياتها
الختاذ خطوات انقاذية سريعة

تلجم االحتكار وتكافح الفساد
وتوفر الكهرباء ومقومات العيش
الكريم للمواطنني ،فتنجز البطاقة
التمويلية ،وتزيد من تقدمياتها
ومساعداتها االجتماعية للمرضى
واحملتاجني وتنصف العاملني يف
القطاع العام ،ويؤكد اجمللس على
ضرورة أن تكون املوازنة خالية
من الضرائب والرسوم اليت تطال
الفئات الشعبية الفقرية واحملتاجة
وأن تكون موازنة اصالحية.
ثانيا  -يشدد اجمللس على موقفه
الثابت بإجناز االنتخابات النيابية
يف مواعيدها الدستورية ،ويدعو
اىل املشاركة الكثيفة باالقرتاع من
منطلق الواجب الوطين يف اختيار
ممثلي الشعب اللبناني ملرشحني
يعربون عن تطلعات وخيارات
اللبنانيني ،وحيذر اجمللس من
واستغالل
االنتخابية
الرشى
اوضاع الناس املعيشية وخباصة
استغالل اهلبات اخلارجية ملآرب
انتخابية.
ثالثا -يؤكد اجمللس على احلفاظ
على كامل احلقوق الوطنية الربية
والبحرية من خالل حترير الثروات
النفطية والغازية من القرصنة
حرمان
وعدم
االسرائيلية،
لبنان واألجيال القادمة من هذه
الثروات ،وبشكل ال يؤدي إىل
التطبيع مع كيان العدو.
رابعا :يؤكد اجمللس أن املقاومة
اليت أسسها االمام السيد موسى
الصدر دفاعا عن لبنان وكل
اللبنانيني ،أصبحت اليوم ضمانة
سيادة لبنان
وطنية حلفظ
وثرواته وردع العدوان عنه ،وأن
التحريض عليها خيدم أهداف
العدو االسرائيلي املرتبص شرا
بلبنان ،وكما حقق لبنان مبقاومته
وجيشه وشعبه االنتصارات الكربى
يف مواجهة االرهاب الصهيوني
والتكفريي ،فإنه سينتصر على
احلصار والعقوبات وسيفشل
مكائد اعدائه.
خامسا :يهيب اجمللس بالقضاء
القيام مبسؤولياته بعيدا من
واالستنسابية،
التسييس
خصوصا يف قضية انفجار مرفأ
بريوت ،اليت نطالب بكشف
حقيقتها وحماسبة املتورطني أيا
كانوا ،ويف قضية اجلرمية النكراء
اليت ارتكبتها عصابات مسلحة
ضد احملتجني يف الطيونة وأدت
اىل سقوط شهداء مظلومني
وجرحى أبرياء.
سادسا :يدين اجمللس بشدة
االعتداءت الصهيونية املتكررة
على االراضي السورية واليت تأتي
بالتزامن مع االعتداءات اليت تقوم
بها اجلماعات التكفريية ،ويف
الوقت نفسه يوجه اجمللس حتية
للشعب الفلسطيين على صموده
يف وجه االعتداءات الصهيونية
على مدنه وقراه.
سابعا :يدين اجمللس بشدة
التكفريي
االرهابي
التفجري
ملسجد بيشاور الذي انتهك حرمة
االنسان واملقدسات ،ويعزي
حكومة باكستان وشعبها العزيز
بالشهداء ،ويدعوهم اىل حفظ
وحدتهم الوطنية واالسالمية وعدم
االجنرار وراء الفتنة املذهبية اليت
تسعى اليها العصابات التكفريية
اليت يعتربها اجمللس بؤرة
شيطانية سرطانية ينبغي العمل
على استئصاهلا».

الراعي عرض االوضاع مع بويز واستقبل منتدى
جبيل للحوار ووفدا من لبنانيي اسرتاليا
إستقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،بعد ظهر امس االول
اخلميس ،يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،وفدا من «منتدى
جبيل للحوار» برئاسة العميد
املتقاعد علي ابي ناصيف الذي
عرض وقدم نسخة عن املبادرة
اليت اطلقها املنتدى بعنوان
«تفعيل احلوار حتصينا للعيش
املشرتك انطالقا من مدينة
جبيل وصوال اىل كافة البلدات
والقرى اللبنانية».
والقى ابي ناصيف كلمة باسم
الوفد شكر فيها «البطريرك
الراعي على مواقفه الوطنية»،
معتربا ان «غبطته هو رمز للحوار
يف زمن الالحوار».
وقال« :لطاملا كان هلذا الصرح
الوطين الكبري الفضل يف
تأسيس كيان لبنان ونشأته
ليكون وطنا نهائيا ألبنائه
مجيعا .ومنكم اليوم يا صاحب
الغبطة نستمد الدعم املعنوي
للمبادرة احلوارية اليت اطلقناها
يف نقابة الصحافة .وحنن بدءا
من حجوال اىل جبيل مرورا جببل
لبنان وصوال اىل جبل عامل نؤكد
للجميع ان بكركي هي املرجعية
الوطنية لكل اللبنانيني وليس
لطائفة واحدة .هذا خارج اي
سجال داخلي مهما كان نوعه.
ومن هذا الصرح العريق نعلن
رفضنا ألي تطاول عليه من اية
جهة اتى فلطاملا كان الصرح
البوصلة الوطنية لتحقيق وحدة
لبنان شعبا ومؤسسات».

بويز

ثم التقى الراعي الوزير السابق
فارس بويز الذي اشار اىل
«انعكاسات احلرب الروسية
األوكرانية اليت تطغى على
اهتمام العامل ،ما جيعلنا نتحسب
لعدم اهتمام العامل بالواقع
اللبناني».
ولفت بويز اىل ان «نتائج
هذه احلرب قد تشجع بعض
الفرقاء يف الداخل اللبناني
على اإلستقواء .اليوم ال يوجد
اي افق يشري اىل ان هناك
حلوال اقتصادية او مالية او
اصالحية يف لبنان مبعزل عن
األفق السياسي الذي هو مغلق.
ولكن يبقى لدينا األمل املنبثق
من األعجوبة اليت رمست تاريخ
لبنان العريق وانقذته».

وفد لبناني اسرتالي

بعدها استقبل الراعي وفدا من
«اجمللس األسرتالي اللبناني»،
و «احتاد ابناء الشمال يف
لبنان واسرتاليا» و»األكادميية
الدبلوماسية الدولية» ،وكانت
كلمة للوفد جاء فيها« :باسم
احتاد ابناء الشمال يف لبنان
واسرتاليا نشكر سخاء كرمكم
على هذا اللقاء املبارك ،وقد
جئنا لننقل اليكم حتية وحمبة
وتقدير ابناء الشمال اللبناني
مقيمني ومغرتبني ال سيما يف
اسرتاليا ولنستنري بتوجيهاتكم
احلكيمة ونضع امكانات االحتاد
بتصرفكم من اجل الوقوف اىل
جانب اهلنا يف لبنان .ان احتاد
ابناء الشمال يهدف اىل توثيق

الراعي خالل استقباله منتدى جبيل للحوار

اواصر العالقة بني الوطن االم
واالغرتاب اللبناني يف اسرتاليا
على مجيع الصعد املمكنة علما
ان االحتاد يركز يف املرحلة
احلالية على االعمال االغاثية
ال سيما ما يتعلق منها بتأمني
وحليب
الضرورية
االدوية
االطفال واملواد الغذائية».
اضاف« :ريثما تنتهي هذة االزمة

باذن اهلل وجبهودكم الطيبة
املخلصة سيتم الرتكيز على
املشاريع االمنائية .وانه لشرف
كبري لنا ان نؤكد اننا مع بكركي
وسيدها من أجل محاية لبنان
الرسالة لبنان العيش الواحد
لبنان دولة القانون واملؤسسات
دولة االنتاج والعدالة ،وانكم يا
صاحب الغبطة عدمت بنا اىل

أيام النضال الوطين النقي
اجلامع وان مواقفكم الوطنية
تشكل خريطة طريق واضحة
إلنقاذ لبنان .وهي تلهمنا
وجتدد امياننا كلبنانيني مقيمني
ومغرتبني بوطننا لبنان السيد
احلر املستقل .نكرر شكرنا
وامتناننا لكم عشتم وعاش
لبنان».

سليمان فرجنيه خالل لقاء مع مكتب املهندسني يف املرده:

إدخال حاكم املصرف السجن ال حيل مشكلة املودعني
أكد رئيس «تيار املرده»
سليمان فرجنيه خالل لقاء مع
مكتب املهندسني يف املرده،
يف حضور الوزيرة السابقة
املهندسة مليا ميني ومرشح
«املرده» عن املقعد املاروني
يف البرتون يف الدائرة الثالثة
مشاال املهندس جوزيف جنم ،أنه
«ليس مبتشائم» ،مشريا إىل
«ضرورة الوصول إىل صيغة
تفاهم تسمح باستمرار البلد
والنهوض به».
ولفت إىل أن «قطاع املهندسني
أساسي يف تقديم املشاريع»،
موضحا أن «الدولة ال تزال متلك
 40يف املئة من مساحة لبنان،
ومتلك القوانني والقطاعات
االنتاجية ،وإن دمج األراضي
بوجود القوانني مع القطاعات
االنتاجية اليت تقدر مبئات
مليارات الدوالرات بإمكانه إحداث
فرق وتشجيع من لديهم األموال
يف املصارف على االستثمار»،
وقال« :إلصالح قطاع املصارف
جيب مصارحة الناس والوصول
إىل خطة ال تلغي هذا القطاع وال
تسمح بانهيار البلد».
أضاف« :إن املشروع االقتصادي
الريعي منذ سنة  1992حتى اليوم
مع تراكماته أدى إىل إيصالنا
إىل ما حنن عليه اليوم ،فالبعض
حياول إيهام الناس أن إدخال
حاكم مصرف لبنان السجن حيل
املشكلة ،وهذا غري صحيح ،ألن
إدخاله السجن قد يشفي غليل
هذا البعض ،لكنه ال حيل مشكلة
أموال املودعني .وبالتالي ،جيب
قبل أي شيء التوجه إىل إجياد
حلول حول كيفية اخلروج من
األزمة».
وتابع« :إن عالقتنا جيدة مع
سوريا ومع الرئيس بشار األسد
شخصيا ،وكذلك مع املقاومة،
وخطنا واضح ،وما مييزنا عن

فرنجيه يلقي كلمة يف لقاء مكتب املهندسني يف املردة
غرينا هو قدرتنا على التواصل
والتحاور مع اجلميع ضمن مبادئنا
وثوابتنا وموقفنا السياسي .إننا
منلك رصيدا كبريا يف هذا االطار،
حيث بامكاننا أن نكون نقطة
تواصل وحوار وسعاة خري مع
التمسك خبياراتنا وقناعاتنا».
وأردف« :إن العدو اليوم هو
الفكر الغيب ،والتذاكي عند
بعض املسؤولني ،ال سيما عند
املسؤولني املسيحيني سيؤدي
بنا إىل التهلكة بدل ان نكون
جسر عبور بني كل الطوائف
ونقطة التقاء وانفتاح ضمن
كرامتنا وامياننا وعزتنا».
ولفت إىل أن «الثورات يف العامل
لديها أسباب حقيقية وموضوعية
وجوهرية لتندلع ،ولكن من
يربجمها وحيركها ويستفيد منها
ليس دائما يهدف إىل ما يريده
الشعب ،وأكرب مثال على ذلك ما
حصل يف مصر».
وقال« :يف احلياة السياسية قد
حتصل أخطاء ،ولكن بالنسبة لنا
الناس هدف وليسوا وسيلة.

ولذلك ،ال نتحدث شعبويا وخنتار
الطريق االصعب ألن ما يهمنا هو
سالمة ناسنا وجمتمعنا ومنطقتنا
ولبنان ،وليس املغامرة بناسنا
أو القيام بتسويات على حساب
كراماتهم ،فيما هناك مسؤولون
يعتمدون اخلطاب الشعبوي ،رغم
أنهم يعلمون أن األمور تتجه إىل
املهوار ،فهؤالء جمرمون حبق
شعبهم».
أضاف« :إن مسؤوليتنا تقضي
بالسري بني النقاط للوصول إىل
التسويات املرتقبة بأقل ضرر
ممكن».
وعلى هامش اللقاء ،قال
فرجنيه« :إن مرشحنا يف البرتون
هو املهندس جوزيف جنم ،فهو
ميتلك الكاريزما واالنتماء والقيمة
املضافة ،وهذا ما دفعنا إىل
تسميته».
أضاف« :إني متفائل بأن
املستقبل سيكون جيدا لنا،
لكننا نريده أن يكون أيضا جيدا
للبنان ،ونريد أن يكون االقتصاد
والعدالة والدميوقراطية خبري».

رئيس اجلمهورية وقع مرسوم تعيني زياد
مكاري وزيرا لالعالم

وقع رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس األول
اخلميس ،املرسوم الرقم  8919تاريخ  10آذار  ،2022القاضي
بتعيني السيد زياد مكاري وزيرا لالعالم ،خلفا للوزير جورج
قرداحي الذي كان قدم استقالته يف  3كانون االول .2021
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التقى وزيري العدل والسياحة والبستاني وفرونتسكا

الرئيس عون :ملتزمون القرار  1701واالنتخابات يف موعدها

من املقرر ان يكون قد
ترأس رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،يف
الثالثة والنصف بعد ظهر
امس اجلمعة يف قصر
بعبدا ،جلسة جملس الوزراء
اليت دعا اىل عقدها رئيس
جنيب
الوزراء
جملس
جدول
وعلى
ميقاتي،
اعماهلا  18بندا ،ابرزها
الداخلية
وزارة
عرض
والبلديات للدراسة حول
اعتماد آلية مراكز االقرتاع
الكربى «امليغاسنرت» يف
االنتخابات النيابية للعام
 ،2022إضافة اىل عرض
وزارة العدل لتوصيات
اللجنة الوزارية املشكلة
للنظر يف موضوع مبنى
اهراءات القمح يف مرفأ
بريوت املعرض للسقوط،
فضال عن عرض وزارة
املهجرين موضوع تفعيل
النازحني
عودة
ملف
السوريني اىل ديارهم».
وزير العدل

وكان الرئيس عون استقبل
وزير العدل القاضي هنري
خوري وعرض معه لشؤون
تتعلق بوزارته ،إضافة
اىل املداوالت يف اللجان
الوزارية ،ال سيما منها
اللجنة اليت حبثت يف
«امليغاسنرت».
موضوع
وتطرق البحث أيضا اىل
تواجه
اليت
الصعوبات
عمل احملاكم يف األوضاع
واالقتصادية
املعيشية
الضاغطة.

التزامه «العمل على اجراء
االنتخابات النيابية يف
موعدها يف  15أيار املقبل،
ومتابعة املفاوضات مع
صندوق النقد الدولي
التعايف
خطة
القرار
االقتصادي واملالي».
وأعربت السفرية فرونتسكا
عن ارتياحها للدعم الذي
تلقاه من رئيس اجلمهورية
يف عملها كمنسقة خاصة
لألمم املتحدة يف لبنان.

البستاني

وزير السياحة

واستقبل الرئيس عون وزير
السياحة املهندس وليد
نصار وقنصل لبنان يف
توسكانا (إيطاليا) شربل
شبري وشقيقه بول ،ومت
عرض املشاريع اليت حبثها
الوزير نصار خالل زيارته
فلورنسا،
اىل
األخرية
واللقاءات اليت عقدها مع
االيطاليني
املسؤولني
للبحث يف التعاون السياحي
بني البلدين ،إضافة اىل

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال القنصل شربل شبري

النشاطات اليت يقوم بها
القنصل شبري يف اجملاالت
والسياحية
الثقافية
والروحية ،ورعايته للجالية
اللبنانية يف توسكانا.
وقد نوه الرئيس عون
يبذهلا
اليت
بـ»اجلهود
لتعزيز
شبري
القنصل
التواصل بني لبنان املقيم
ولبنان املنتشر» ،معتربا ان

«مثل هذه اإلجنازات تبقي
العالقة قائمة بني اللبنانيني
يف اخلارج ووطنهم االم».

فرونتسكا

واستقبل الرئيس عون
املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا
فرونتسكا وحبث معها يف
اخلطوط العريضة لالحاطة
اليت تنوي تقدميها اىل

جملس االمن الدولي يف 17
اذار اجلاري حول األوضاع
يف لبنان وما يتعلق بتنفيذ
القرار .1701
عون
الرئيس
وجدد
للسفرية فرونتسكا تأكيد
تنفيذ
لبنان
«التزام
القرار  1701ودعم عمل
«اليونيفيل» بالتنسيق مع
اجليش اللبناني» ،كما اكد

واستقبل الرئيس عون
فريد
الدكتور
النائب
البستاني واجرى معه جولة
افق تركزت حول األوضاع
والتطورات
السياسية
واالستحقاق
األخرية
االنتخابي .وتطرق البحث
احلاجات
اىل
خصوصا
اإلمنائية ملنطقة الشوف،
ال سيما موضوع مستشفى
دير القمر احلكومي الذي
يتابع النائب البستاني
إجنازه،
يف
اإلسراع

خصوصا يف ضوء املنحة
الكويتية البالغة قيمتها
مليوني دوالر أمريكي.
وأشار النائب البستاني
اىل انه خالل االجتماع
«اجرى رئيس اجلمهورية
اتصاال برئيس جملس
االمناء واالعمار املهندس
نبيل اجلسر وطلب منه
اإلسراع يف اجناز االعمال
يف املستشفى الذي يشكل
حاجة ضرورية البناء منطقة
الشوف ومكانا أساسيا
لتحقيق الرعاية الصحية».
وأشار البستاني اىل انه
يواصل العمل على «اجنازه
احليوي
املشروع
هذا
والضروري البناء املنطقة،
على امل تدشينه يف
اسرع وقت ممكن» ،منوها
ب»الرعاية اليت يوليها
الرئيس عون للمشاريع
اإلمنائية على الرغم من
االقتصادية
الظروف
واملالية الصعبة اليت متر
بها البالد».
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تقدم بطلب ترشحه عن املقعد الشيعي يف دائرة بعلبك اهلرمل

عاصم قانصوه :متغريات هائلة يف العامل
علينا مواكبتها والتفاعل مع ما خيدم الوطن

وفد من علماء عكار زار ابراهيم:

رجل الدولة ولواء الوطن

اللواء ابراهيم مستقبال الوفد
الوزير السابق عاصم قانصوه

تقدم رئيس اللجنة املركزية
يف حزب البعث االشرتاكي
يف لبنان الوزير السابق
عاصم قانصوه بطلب ترشحه
عن املقعد الشيعي يف دائرة
بعلبك اهلرمل اىل االنتخابات
النيابية يف  15ايار املقبل.
من جهةأخرى ،علق قانصوه
يف تصريح على التطورات
السياسية واالزمة االقتصادية
تضرب
اليت
االجتماعية
لبنان ،حمذرا «مما حنن فيه
ومقبلون عليه يف املستقبل.
الوضع خطري ويهدد مبا ال
حيمد عقباه.املواطن يئن وال
ميكن االستمرار هكذا .اجلميع
ينتقدون ويهاجون ويذهبون
اىل حد الشتم مبا ال ينفع.
الكالم خواء».
وتوجه قانصوه اىل احلكومة
وقيادات االحزاب« :احذروا.
انتم ال تدرون اىل أين
تقودون البلد .لبنان حباجة
اىل أفعال تنقذه مما هو فيه.

هناك متغريات هائلة حتدث يف
العامل علينا مواكبتها والتفاعل
مع ما خيدم الوطن.
اضاف »:تريدون االصالحات
طبقوا الدستور اوال واول خطوة
يف هذا االجتاه تكون باالقبال
على االنتخابات النيابية»
وتابع :أسوأ ما نسمعه اىل اآلن
تلك التصرحيات املبهمة حول
االنتخابات بني من يريدها او
تأجيلها .وهنا الطامة الكربى،
إن تأجلت ،فهذا يعين التمديد
للوضع كما هو وبالتالي لن
يرتاح لبنان».
وقال قانصوه »:الوضع احلالي
خيدم اعداء لبنان وعندها ال
ينفع الندم اذا وقعت الكارثة
بضياع الثروات الوطنية اليت
خيطط االعداء لسرقتها حتت
وأفكار
مسميات مشاريع
وطروحات ختدم البنك الدولي
وغريه».
وختم قانصوه »:انتبهوا قبل
وقوع الكارثة بضياع لبنان».

شعبة املعلومات أوقت شبكة جتسس
جديدة تعمل لصاحل «املوساد»
أفادت املعلومات بأن «شعبة
ت يف قوى األمن
املعلوما 
الداخلي متكنت من القبض
على شبكة جديدة تتجسس
لصاحل املوساد الاسرائيلي
يف لبنان ،إثر مداهمة منزلني
يف بلدة الغازية وتوقيف ثالثة
متهمني بالتعامل مع اسرائيل
وهم الشقيقان «أ .ش»
و»ح .ش» وزوجة األخري «م.
ق» وهم من بلدة برعشيت
اجلنوبية.
وحبسب الصحيفة «أسفرت
التحقيقات مع هؤالء املوقوفني،
عن كشف املزيد من األمساء،
ما استدعى مداهمة منزلني
آخرين يف بلدتي قانا وبنت
جبيل ،ومتكنت شعبة املعلومات
من توقيف شقيقني آخرين من
بنت جبيل هما «ح .ع» و»ش.
ع».
وكشف الصحيفة أن «املعلومات
األمنية تفيد بأن التحقيقات
مع املوقوفني كشفت أنهم
يزودون املوساد باملعلومات
ويتواصلون معه من خالل
رسائل مشفرة عرب االنرتنت،
وكانوا يتلقون االموال منه عرب

ما يعرف بـ»الربيد امليت»»،
أي أن العميل يتلقى رسالة
عرب االنرتنت تفيد بأن مثة
قطعة أو علبة معينة وضعت
له يف منطقة حتددها الرسالة
بدقة (معظمها يف الرباري) يف
مناطق نائية ،فيتوجه حنوها
وجيد إشارة معينة تدله عليها،
وبعد العثور عليها واحلصول
على ما حتويه من أموال ،أو
أغراض شخصية ،يقوم بإتالف
العلبة أو املظروف فورا»».
وأكدت املعلومات أن «النيابة
العامة العسكرية كلفت شعبة
املعلومات بالتوسع بالتحقيق
مع هؤالء ملعرفة ما إذا كان مثة
أشخاص آخرون متورطون يف
أعمال هذه الشبكة».
ويف وقت سابق ،أشاد
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
بـ «الدور الذي تقوم به قوى
األمن الداخلي ،السيما شعبة
املعلومات يف محاية االستقرار
األمين ومنع أي إخالل باألمن،
من خالل توقيف شبكات
التعامل مع العدو االسرائيلي
ومنع أي خرق أمين على الساحة
اللبنانية».

زار وفد من «علماء عكار»
ضم املستشار يف العالقات
الديبلوماسية الشيخ مؤمن مروان
الرفاعي والسيد منذر الزعيب
يرافقهما رئيس «جمموعة معا
حنو عكار أفضل» السيد وليد
الزعيب ورئيس «رابطة طالب
عكار» السيد عيسى الرفاعي،
املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم».
وأفاد بيان وزعه الوفد ،انه
وضع « اللواء ابراهيم يف
أجواء معاناة منطقة عكار على
الصعد السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية».
وقدم الوفد درعا تكرميية للواء
ابراهيم ،وقالوا« :أن اللواء
ابراهيم ،رجل الدولة األول
ولواء الوطن ورجل اخلري الذي

يزرع احلب واأللفة والوحدة بني
كافة أطياف الشعب اللبناني
مبا حيفظ كرامة وسيادة لبنان
واللبنانيني .وأنه كمعلم يتميز
يف مؤسسته أنه املعلم األبرز
واألجنح مؤسساتيا ومهنيا».
وأشار البيان اىل «ان اللواء
ابراهيم أكد أن العمل دؤوب
ملعاجلة األزمات اليت مير بها
لبنان للخروج من األزمة بأقل
خسائر ممكنة والوقوف مع الناس
وتيسري أمورهم وحاجاتهم .وأن
سيادة وأمن لبنان بعامة وعكار
خاصة فوق كل إعتبار».
وختم البيان باالشارة اىل «ان
اجملتمعني أكدوا أن التصدي
لألزمة حاجة وضرورة وطنية
بإمتياز .وأننا معا حنفظ لبنان
بلدا سيدا حرا عزيزا.

ميقاتي خالل رعايته توقيع اتفاقية
إلدارة حمطة احلاويات يف املرفأ:

ما قمنا به جزء من خطة متكاملة
يضعها محيه

رعى رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي ،بعد ظهر امس
األول ،يف مبنى إدارة مصلحة
واستثمار مرفأ بريوت ،حفل
توقيع اتفاقية إلدارة حمطة
احلاويات يف املرفأ وتشغيلها
وصيانتها.
ووقع االتفاقية رئيس جملس
املدير العام للجنة املوقتة
إلدارة واستثمار مرفأ بريوت
عمر عيتاني وممثل عن شركة
 CMA-CGMجو دقاق ،حبضور
وزير األشغال العامة والنقل
الدكتور علي محيه ،الوزير
الفرنسي املنتدب لدى وزارة
التحول البيئي املكلف بالنقل
جان باتيست دجيباري ،سفرية
فرنسا آن غريو ،واملدير العام
للنقل الربي والبحري الدكتور
أمحد تامر.

ميقاتي

بداية ،حتدث رئيس احلكومة
مرحبا بالوزير الفرنسي ،شاكرا
جبانب
وقوفها
ل»فرنسا
لبنان».
كما حيا «وزير األشغال العامة
والنقل الذي يقوم بعمل دؤوب
يف موضوع املرفأ والنقل
املشرتك» ،وقال« :لقد وقع
اليوم معالي الوزير محية مع

الـسنيورة للـحريري :رغـماً عـن قـرارك!
«أخي سعد ،معك رغمًا عن
قرارك ومعك رغمًا عنهم»،
غرد رئيس احلكومة
هكذا
ّ
السابق فؤاد السنيورة عقب
إعالن الرئيس سعد احلريري،
يف  24كانون الثاني املاضي،
«تعليق» العمل السياسي.
ّ
يتبق منها ،على ما
تغريدة مل
يبدو ،سوى ثالث كلمات...« :
رغمًا عن قرارك»!
من «صنعه» احلريري األب مل
يتأخر كثريًا ،بعد «اعتزال»
احلريري االبن ،يف «تعريض»
أكتافه لقيادة «أهل السنة».
أيام قليلة كانت قد مضت
على إعالن احلريري عندما ظهر
السنيورة ،مبعية رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ومفيت اجلمهورية
عبد اللطيف دريان ،قبل أن
يتجاوز ،يف  22شباط املاضي،
قرار «إبن احلبيب الرفيق»،
السّنة» إىل عدم
بدعوته «أهل
ُّ
مقاطعة االنتخابات النيابية بل
الفعالة
املبادرة إىل املشاركة
ّ
ترشيحًا واقرتاعًا لـ»عدم إخالء
ّ
«النضال
وألن
الساحة»،
ّ
يستمر
أن
جيب
الربملاني
ّ
ّ
ضد االرتهان إليران» .وهو
ّ
مذذاك ،مل يتوقف عن احلراك
السياسي ،يف كل الدوائر اليت
لتيار املستقبل نفوذ فيها،
حمرضًا على الرتشح واالقرتاع،
ّ
ألن «السنة ليسوا بيتًا خيليه
ساكنوه أربع سنوات قبل أن
يعودوا إليه» ،من دون أن
حيسم نيته الرتشح من عدمه.

أوىل رسائل الرئيس «املعتزل»
إىل الرئيس السابق ،بعدم
اليت
احلركة
عن
الرضى
يقودها وحماوالته استقطاب
الكوادر املستقبلية ،كانت
قبول استقالة النائب السابق
مصطفى علوش من منصبه
نائبًا لرئيس التيار ،بعد محلة
مستقبلية واسعة ضده لتنسيقه
مع السنيورة .رغم ذلكُ ،يصر
األخري على استكمال ما بدأه،
ما زاد من غضب احلريري الذي
أشار مقربون منه إىل «إمكان
أن يذهب إىل خيار مطالبة
ّ
السنة مبقاطعة االنتخابات»،
مترد الرئيس السابق
على
للرد
ّ
ّ
وكل من يريد من املستقبليني
اخلروج عن طوعه.

الحريري قد يدعو السنة إىل
املقاطعة ردا على «التمرد»

حبسب مصادر متابعة ،مهمة
السنيورة ال تبدو سهلة .صحيح
أن حتالفه مع رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
بات شبه حمسوم يف بريوت.
لكنه يواجه إخفاقات ،كما يف
«الشمال األوىل» (عكار) اليت
حسمت أمرها أمس بـ»الوفاء»
للحريري ،وكذلك يف «بريوت
الثانية» اليت كان يفاوض
القاضي نواف سالم على
الرتشح فيها ،قبل أن ينفي
األخري أمس ،على حسابه على
«تويرت»« ،إمكانية املساومة
على مبادئي ومواقفي» ،معلنًا
أن «قراري هو عدم الرتشح إىل

االنتخابات النيابية ،ألنين لست
من الساعني إىل كرسي يف
الربملان» ...وهو ما قد يدفع
السنيورة إىل أخذ األمور بيده
وترشيح نفسه يف بريوت.
وفيما تؤكد مصادر أنه «ال
يبدو أن هناك حركة عربية
ّ
أقله
داعمة لتحرك السنيورة،
حتى اللحظة» ،كما ظهر عقب
زيارته لباريس يف اليومني
املاضيني ،واليت التقى خالهلا
مسؤو ً
ال سعوديًا رفيعًا ،كان
الفتًا ما أشار إليه موقع «صوت
بريوت إنرتناشيونال» التابع
لبهاء احلريري أمس ،بأن «مهمة
إعادة ترتيب البيت السنيّ
السيادي الرافض لدور حزب
اهلل وإيران يف لبنان متهيدًا
خلوض االنتخابات النيابية،
واليت يقودها السنيورة قد
أجنزت» .ونقل املوقع عن
مصادر سياسية «أن املسار
الذي سيتم اعتماده لرتمجة
قرار املواجهة ال االنسحاب،
قد مت االتفاق عليه ،على
أن تتوضح األمور أكثر خالل
اليومني املقبلني .وأن العامل
األبرز الذي ساهم حبسم األمور
كان جرعة دعم تلقاها السنيورة
خالل لقاء مجعه مبسؤول
سعودي يف باريس» .وحبسب
املوقع نفسه ،فإن «السنيورة
جهز أوراقه لتقديم ترشحه
ّ
لالنتخابات».

األخبار اللبنانية

وزير النقل الفرنسي اتفاق
هبة هي عبارة عن أول قافلة
من  50باصا كتقدمة للنقل
املشرتك ،وستكون هناك أيضا
خطة متكاملة ،فما قمنا به اليوم
هو جزء من خطة متكاملة يضعها
وزير األشغال العامة والنقل».
أضاف« :حنن اليوم يف مرفأ
بريوت لتوقيع عقد إدارة مبنى
املستوعبات وتشغيله وصيانته،
وحنن مسرورون جدا للتوقيع مع
شركة هي من الشركات األوىل
يف العامل يف هذا املضمار».
وشكر ل»الشركة السابقة
ما قامت به يف أوقات كانت
صعبة جدا على املرفأ ولبنان،
وهي كانت دائما حاضرة
للمساعدة» ،مشددا على «أن
العمل مستمر» ،وقال« :علينا
أن نبقى مستمرين .كما إن
معالي الوزير الدكتور محية أثار
مع معالي وزير النقل الفرنسي
اليوم موضوع مطار بريوت
الدولي وإعادته اىل مستوى
املطارات الدولية ،ألنه أصيب
خالل الفرتة املاضية بأمور عدة
جعلت مستواه ليس كما نتمنى،
لناحية املبنى واملنشآت العادية.
أما لناحية سالمة الطريان فال
يزال لبنان حمافظا ،بإذن اهلل،
على سالمة الطريان».
وجدد ترحيبه ب»وزير النقل
الفرنسي» ،معربا عن «سعادته
حبضوره ورعايته هذا االتفاق،
الذي هو بداية إعادة إنطالق
مرفأ بريوت بإذن اهلل».

دجيباري

وأكد دجيباري أن «اهلدف من
زيارته هو تأكيد دعم فرنسا
للبنان سابقا ومستقبال يف
قطاعات عدة كاملرافئ والنقل
واملطار» ،مشددا على أن
«تفعيل التعاون بني البلدين
سيزداد».
ونوه بـ «املباحثات اليت أجرها مع
الوزير محيه يف فرنسا» ،واصفا
إياها ب»اجلدية واملمتازة»،
ومشيدا ب»املباحثات اليت
جرت اليوم يف السرايا الكبرية،
حبضور الرئيس ميقاتي».

حميه

وكان محيه عرب عن «تقديره
وشكره للجهود اليت بذلت يف
سبيل حتقيق هذه االتفاقية»،
مشريا إىل أن «هذه اخلطوة هي
حلقة يف مسار إصالحي نقوم
به يف كل املرافق ،وخصوصا
يف مرفأ بريوت ،وإن قطار
تفعيل عمل املرفأ يعرب اليوم
حمطة احلاويات ،وهو لن يتوقف
عندها ،إمنا سيتابع حنو البدء
بإعادة إعمار املرفأ من خالل
إجناز خطوتي :اإلطار القانوني
اجلديد للمرافئ اللبنانية كافة،
ملرفأ
التوجيهي
واملخطط
بريوت».
وشدد على أن «عملييت التفعيل
وإعادة اإلعمار ستكونان دائما
لصاحل اللبنانيني مجيعا».
وكان محية ودجيباري قاما جبولة
تفقدية يف حمطة احلاويات يف
املرفأ.
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لــبنانيات

رمحه :التحالف بني التيار والثنائي
الشيعي مطلوب والتعاون السياسي مع اي
جهة او طائفة هو حتالف وطين

النائب السابق اميل رحمة
رأى النائب السابق اميل رمحه أن
«التحالف بني التيار الوطين احلر
والثنائي الشيعي يف اإلنتخابات
النيابية املقبلة ممكن ،ال بل
مطلوب لتأخذ االنتخابات بعدها
الوطين ،بعيدا من التخندق
الطائفي واملذهيب ،واملتاريس
السياسية املتقابلة».
وقال»:إنين ،بعيدا من أي
مصلحة شخصية ،انطالقا من
ثوابيت وإقتناعا مبا أرى فيه
مصلحة التيار الوطين احلر،
أصارح التيار قيادة ومجهورا
بأنه ال حيق هلم التفريط باملقاعد
النيابية العائدة للمسيحيني
يف املناطق اليت ميثل فيها
املسلمون األكثرية الناخبة .يف
كل الدوائر وبالتحديد الدوائر
اليت حيظى فيها الثنائي
الشيعي بأكثرية األصوات».
واعترب رمحه أن «إعادة إنتاج
حال حتالفية بني هذه األطراف،
على الرغم من وجود تباينات
لبنانية
ضرورة
وخالفات،
تساعد على االستقرار العام.
وتنزع عن الصراعات السياسية
الطابع التصادمي .ففي نهاية
املطاف ال بد من أن يلتقي

اللبنانيون عند نقاط جامعة أو
على األقل مشرتكة .وأن يقر
السياسيون مبسؤوليتهم جتاه
ما يعصف بالبالد من حتديات
ومشكالت».
«ليس صحيحا أن
وختم:
املسيحيني وحتديدا حمازبي
التيار الوطين احلر هم ضد
الشيعة او السنة أو الدروز أو
العلويني ،وإن التحالفات ليست
على أساس طائفي بل سياسي
حبت .من هنا حيق ألي مسيحي
أن يتعاون ويتحالف مع أي
كان إنطالقا من هذه القاعدة،
وعليه أن املتطرفني يف الوسط
املسيحي الذين باتوا بيدقا على
رقعة شطرنج املصاحل الدولية
واإلقليمية ،ال حيق هلم إعطاء
شهادة باللبنانية واملسيحية
ألحد ،ألنهم هم األحوج ملثل
هذه الشهادة ،وإن من ال
يشاركهم قناعاتهم ،ال ميكن
نزع صفة اللبنانية واملسيحية
عنه ،وبالتالي فإن التحالف
السياسي مع مكونات سياسية
لبنانية من أي جهة وإىل أي
طائفة ،هو حتالف وطين بكامل
مواصفاته».

«ائتالف قوى الثورة يف عكار»:

ليرتجم الشعب بؤسه أصواتا
مدوية يف صناديق االقرتاع
ناقش مرشحو «ائتالف قوى
مشاريع
والتغيري»
الثورة
ألفكارهم
ترشحهم ،وعرضوا
و خرباتهم ومهاراتهم أمام جلنة
املفاضلة الشفهية ،املؤلفة من
القاضي نبيل صاري  ،الكاتب
حنا صاحل  ،واحملامي شوقي
داغر  ،وذلك يف مكتب اإلئتالف
يف مدينة حلبا.
ولفت بيان صادر عن االئتالف
أن «هذه املرحلة سيتبعها إجراء
إحصاء يشمل املرشحني كافة ،مبا
يضمن حسن اختيار املرشح بناء
على معايري سبق لالئتالف ان
وضعها ووافق عليها املرشحون،
واليت من بينها احليثية الشعبية،
مبا يتالءم ومتطلبات املعركة
االنتخابية».
وأشار إىل أن «ائتالف قوى
الثورة والتغيري كان السباق
على مستوى لبنان باتباع هذه

املنهجية يف عملية املفاضلة
بني املرشحني للندوة الربملانية،
بناء على معايري الكفاءة واحليثية
التمثيلية للمرشح  ،مبا يضمن
دعم ترشيح االكثر حظوظا
بالوصول للندوة الربملانية،
وبعيدا من الطريقة التقليدية يف
تركيب اللوائح املعلبة اليت تنتهي
بإيصال اشخاص أثبتت التجارب
أنهم غري كفؤ للنهوض بعكار
وحبل مشاكلها وهمومها».
وختم البيان»:حيرص االئتالف
على تقديم األفضل للشعب
العكاري الذي سيكون احلكم
والفيصل يف عملية إيصال
ممثليه للندوة الربملانية ،آملني
ان يرتجم هذا الشعب حرمانه
وبؤسه وسوء احواله ،أصواتا
مدوية يف صناديق االقرتاع،
علنا بذلك نصل اىل بر التغيري
واإلمناء عرب املؤسسات».

يف افتتاح فعاليات الشهر الفرنكوفوني

املرتضى:تفعيل املكتبة الوطنية
فعل اميان بالثقافة ولبنان عائد
اىل تألقه ثقافيا وحضاريا

الوزير املرتضى خالل االفتتاح
افتتح وزير الثقافة القاضي
حممد وسام املرتضى أوىل
فعاليات الشهر الفرنكوفوني
يف املكتبة الوطنية -الصنائع،
حيث مت توقيع كتب باللغة
الفرنسية ملؤلفني لبنانيني
هم :آية حطيط ،كلوديا
شحادة ،ادي شويري ،اميلي
مشاس فيعاني ،سنا ريشا
شقري ،صويف نيكواليدس
سلوم ويورغو انطون.
بالنشيد
االحتفال
استهل
الوطين من قبل احلاضرين،
ثم جال الوزير املرتضى بني
احلضور مستمعا منهم على
اجواء التحضريات اليت مهدت
القامة هذه الفعالية الثقافية،
وأعربوا عن شكرهم الستعادة
املكتبة الوطنية روحها الثقافية
جمددا.

ويف هذا االطار اعترب الوزير
املرتضى أن «تفعيل املكتبة
الوطنية هو فعل اميان بالثقافة
وفعل صمود ،وان لبنان
عائد ال ريب اىل تألقه ثقافيا
وحضاريا».
يذكر ان وزارة الثقافة نظمت
اجلمعية
مبشاركة
االحتفال
اللغة
الساتذة
اللبنانية
الفرنسية ( )ALEFوالرابطة
الوطنية الساتذة اللغة الفرنسية
يف لبنان ( )ANEFLوعدد من
الكتاب الفرنكوفون.
مع االشارة اىل ان  30طالبا
و طالبة شاركوا يف كتاب
حتت عنوان «،»FLORILEGE
ووقعوه للحاضرين.
كما قدم الوزير املرتضى هدايا
رمزية لكل املشاركني وهي
عبارة عن كتب قيمة.

هاشم :القضايا املعيشية أولويات
تستحق جلسات مفتوحة للحكومة

اعترب عضو «كتلة التنمية
الدكتور
النائب
والتحرير»
قاسم هاشم ،يف تصريح،
«ان االولوية ،يف جلسة
احلكومة اليوم اليت ستبحث يف
جدول أعمال حمدد ،هي مقاربة
القضايا املعيشية واحلياتية مع
ارتفاع الدوالر واحتكار املواد
االساسية وغالء االسعار والواقع
الصحي يف املستشفيات وعدم
قدرة املرضى على حتمل

الفروقات».
وقال« :هذه االولويات اليت
تستحق جلسات مفتوحة الختاذ
القرارات الطارئة النقاذ ما
ميكن انقاذه ومعاجلة االزمات
املستجدة ،فال جيوز االنتظار
لتأتي احللول اخلارجية .فلتكن
الرؤية الوطنية أساسا للخطوات
االنقاذية ويف أسرع وقت ،فقد
وصلت امور الناس اىل حدود
اليأس من الواقع املرير».

مروان سالم ترشح لالنتخابات عن املقعد
السين يف بريوت 2وتلقى اتصاال من نواف سالم
أعلن احملامي مروان سالم
يف بيان ،ترشحه لالنتخابات
النيابية عن املقعد السين يف
دائرة بريوت الثانية.
وأشار اىل أنه تلقى اتصاال
هاتفيا من القاضي نواف سالم
مت فيه عرض التطورات الداخلية
وحيثيات بيانه الذي أوضح فيه
عدم نيته الرتشح لإلنتخابات
النيابية« ،وأكد القاضي سالم
استمراره بالعمل من موقعه
لبناء لبنان الغد متمنيا لي كل
الدعم والتوفيق يف خوضي
اإلستحقاق اإلنتخابي».
أضاف « :اثنيت بدوري على

مواقفه الوطنية التغيريية اليت
تستنهض كل الغيارى على
البلد وأهله».
اشارة اىل ان احملامي سالم
تقدم بطلب ترشحه رمسيا اىل
وزارة الداخلية حيث قال« :إن
العاصمة بريوت العريقة بناسها
واهلها ،ال ميكن على اإلطالق
أن يتغري نسيجها السياسي
واالجتماعي ،وهي مدينة وطنية
عربية ضحت بالكثري من أجل
عروبتها وستبقى ،وسنعمل
جاهدين مع مجيع املخلصني
يف هذا البلد على وحدة الكلمة
والقرار فيها».

نقوال تويين :أوروبا ضحية
سقوط الكبار

رأى الوزير السابق نقوال
تويين يف بيان ،أن «العامل
اليوم يدفع مثن سقوط االحتاد
السوفياتي والتصرف االمحق
الغربي
االمريكي
املتعالي
بإرث السوفيات ،بعدما فقدت
السيطرة االمريكية على جحافل
التكفرييني واملرتزقة اليت
تعبت على تدريبهم وتزويدهم
االسلحة واالموال والتقنيات
لدحر السوفيات يف افغانستان.
وبعد سقوط السوفيات وانشاء
الوحدة بني املانيا الشرقية
واملانيا الغربية بعد ختلي
السوفيات عن املانيا الشرقية
هاجم الرئيس بوش العراق
لطرد العراقيني من الكويت
وبعد سنوات هاجم بوش االبن
العراق وافغانستان بعد سلسلة
من املربرات الكاذبة اجتاح
العراق وكبد اجليش العراقى
وشعب العراق اكثر من 200
ألف شهيد وحل اجليش
العراقي وبدد كنوز العراق
املالية والثقافية واحلضارية
حتت مسمى احالل الدميقراطية
مكان ديكتاتورية صدام».
وقال« :أما يف أفغانستان،
ففهمكم كفاية ،االنسحاب
املخذي األمريكي من هذا البلد
خري تعبري عن فشل السياسات
التوسعية األمريكية يف القرن
الواحد والعشرين .وتابعت
امرييكا جتاهال لكل القوى
العاملية واهمها اوروبا وروسيا
وعملت على فك العالقة وقطع
التواصل بني اوروبا وروسيا،
فاجتاحت يوغوسالفيا وقسمتها
اتنيات واديان واملهم انه
مت تفكيك العالقات الروسية
التارخيية
اليوغوسالفية
وتقسمت اىل دويالت مرجعها
الغرب والناتو،
ثم توجهت امريكا شرقا اىل
دول البلطيق وادخلتهم يف
حتت أجنحتها الدافئة وجاء
دور اوكرانيا يف تنصيب حكم
بعد انقالب صوري متعاطف
مع الغرب ومستعد الي طلب
غربي لتنغيص مزاج القيادة
الروسية».
أضاف« :جاء اهلجوم الروسي
يف يوم وساعة وال كل االيام.
يقول عنه هيغل ساعة وصف
نابليون فاتح مدينة هايدلبريغ:
(رايت عقل العامل قادم اىل
املدينة على حصانه االبيض)
أراد القول إنه رأى حلظة
االنشطار والتغيري التارخيي،
فنحن نعيش أيام االنشطار.
والعقوبات الغربية اليت تنهال
على موسكو هي فعليا يف
املطاف االخري عقوبات على
الغرب وليس على موسكو ،ما

علينا اال مراقبة االرتفاع املفاجئ
والكبري السعار الوقود والقمح
والغاز والفالذ واملواد األولية،
واكتشف الغرب ان اكرب
مصدر هلا هو االحتاد الروسي
الذي بدوره ال يستورد اال
بعض الكماليات من الغرب.
العقوبات كلها ستصب على
الغرب املتعايف للتو من حمنة
الكورونا وضعف العناية الطبية
واالجتماعية ورخاوة االسعافات
والطبابة والتمريض ومعاناة
من مآس اجتماعية سببها الفقر
واحلرمان وعدم املساواة».
وتابع« :اعتقد الغرب أنه سوف
حيلق بعدما اسقط السوفياتي
بينما مل يدر انه سوف يسقط
مع انتفاء نقيضه بدفع حمركات
جدلية التغيري التارخيي….
العقوبات ستصب كلها على
رأس شعوب الغرب املتعايف
للتو ،فطارت أسعار الوقود
والغاز والقمح والفوالذ ومجيع
املواد االولية واكتشف الغرب
ان اكرب مصدر هلا هو االحتاد
الروسي الذي بدوره ال يستورد
اال بعض الكماليات من الغرب
بامكانه االستغناء عنها بكل
سهولة».
ورأى أن «الغرب دخل زمن ما
قبل احلرب الرمادي واجليش
الروسي يتابع توغله يف
اوكرانيا ومل يتجرأ الغرب
بالنزول اىل ساحة املبارزة
ليقني منه ان التغيري سوف
حيصل واذا تدنت قيمة الروبل
فهذا صحيح ولكن ماذا حصل
بالعمالت الغربية امام اسعار
املواد االولية فهل حسب
الغرب ما هو مقدار تدني القوة
الشرائية لعمالته املظفرة،
ال احد يريد البحث يف هذا
املوضوع».
وختم« :يف ساعة التغيري العنيف
على الغرب ان يهادن ويعرتف
بضعفه وفشله يف قيادة العامل
منذ سقوط السوفيات لتجتمع
الدول جمددا يف فيينا لكتابة
ميثاق جديد حيفظ التوازنات
واملعادالت اجلديدة قبل فوات
االوان على اجلميع .ال ميكن
فهم ما جيري يف اوكرانيا من
مآسي هذا االندفاع احلربي بني
البلدين الشقيقني اال بالتنقيب
عن اسبابها يف جدلية االحداث
التارخيية السابقة اليت ادت
هلذا االنفعال البشري املسلح
،بالطبع نشتهي ونتأمل ان
يتوقف فورا سفك الدماء بني
االخوة االوكرانيني والروس
وتوقف املعارك فورا وحلول
الدبلوماسية واملواثيق حقنا
شعب اوكرانيا
لدماء ابناء
واالنسانية مجعاء».

مرشحة «التقدمي» يف طرابلس زارت درباس

زارت مرشحة احلزب التقدمي اإلشرتاكي لالنتخابات النيابية يف
طرابلس عفراء عيد الوزير السابق رشيد درباس ،وعرضت معه
األوضاع على الساحة الطرابلسية عامة والسنية خاصة يف ضوء
التحضري للعملية االنتخابية.
وأكد درباس «أن املشاركة يف االنتخابات هي فرض وطين»،
متمنيا
وشدد على «أهمية مشاركة املرأة يف العمل السياسي»،
ً
لعيد التوفيق والنجاح يف مهامها.
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لــبنانيات

تقرير ديوان احملاسبة حول فحوص الـ  :pcrهدر أموال عمومية وته ّر ب من الرقابة
هل كانت وزارة الصحة العامة  -واألطراف املعنية  -على علم
باملخالفات املرتكبة يف إبرامها ملذكرات التفاهم اخلاصة بإجراء
فحوص الـ PCRللقادمني إىل لبنان؟ قد تكون اإلجابة األقرب
إىل هذا السؤال هو ما خرج به ديوان احملاسبة يف تقريره اخلاص
الذي حصلت عليه «األخبار» حول التحقيق يف مصري أموال فحوص
الـ PCRللقادمني ،والذي أظهر أن الوزارة واألطراف الالحقة يف
مذكرات التفاهم األربعة اليت أبرمتها ضالعة  -عن قصد أو غري
قصد  -يف مجلة خمالفات ليس أقلها خمالفة النصوص القانونية
والتهرب من الرقابة والتسبب يف تفويت أموال طائلة على
خزينة الدولة.
منذ اللحظة األوىل لـ»وصول» فريوس «كورونا» إىل لبنان،
باشرت وزارة الصحة العامة إجراء فحوصات الـ pcrللقادمني عرب
مطار بريوت الدولي وعلى املعابر احلدودية .يومذاكُ ،أوكلت
إىل الوزارة مهمة إجراء الفحوص يف املختربات املتعاقدة معها،
وال سيما خمترب مستشفى رفيق احلريري اجلامعي .إال أنه مع
مرور أشهر قليلة ،ومع تفشي الفريوس ،باتت هذه املختربات
«الصحة» على إبرام
عاجزة عن اللحاق بانتشار الفريوس ،فعملت
ّ
مذكرات تفاهم مع أطراف أخرى للقيام بهذه املهمةُ ،
وأبرمت
أوىل تلك املذكرات منتصف آب من العام .2020
عام ونصف عام بعد آب ،أبرمت خالهلا وزارة الصحة أربع مذكرات
تفاهم ،كانت اجلامعة اللبنانية طرفًا أساسيًا فيها سندًا للمادة
 14من قانون املوازنة العامة الذي جييز لألخرية «عقد اتفاقيات
مع جهات من احلق العام أو اخلاص لتقديم خدمات لقاء بدالت
أتعاب ( ،»)....فيما دخل طرفان آخران ،هما املديرية العامة
«عمال» (مجعية غري حكومية يفرتض أنها
للطريان املدني ومجعية
ّ
وتدرج العمل يف املذكرات
ال تبغي الربح) يف مذكرتني منها.
ّ
حتى ...طلب وزير األشغال العامة والنقل علي محية ،بقرار
خطي ،من وزارة الصحة وقف العمل مبذكرة التفاهم (آخر مذكرة
مربمة) اخلاصة بإجراء الفحوصات للوافدين عرب املطار منتصف
شباط املاضي .وكان سبق هذا الطلب  -الرمسي  -نقاش داخل
اللجنة الوزارية املكلفة متابعة إجراءات مكافحة فريوس كورونا،
واليت عقدت يف اخلامس من كانون الثاني املاضي حبضور
املعنيني بامللف من رئيس احلكومة إىل وزراء الصحة والرتبية
والتعليم والداخلية واألشغال العام والنقل والعمل والسياحة
ورئاسة اجلامعة اللبنانية واألمانة العامة جمللس الوزراء .وطرح
محية خالل اللقاء سؤا ً
ال جوهريًا حول مدى قانونية فرض بدل
مادي من دون إسناده بقانون يصدر عن السلطة التشريعية،
الرد كان حينها بأن هذه املبالغ املستوفاة هي «رسوم
إال أن
ّ
خدمات وال حتتاج إىل قانون».
س ّجلت عالمات استفهام كثرية وتساؤالت حول تلك
مع ذلكُ ،
املذكرات ،من حيث استفادة بعض األطراف من األموال اليت
كانت تستوفى من القادمني إىل لبنان وبالدوالر األمريكي،
واليت أدت يف نهاية املطاف إىل ضياع احلقوق ،وكانت أبرز
جتلياتها استيالء شركات الطريان اخلاصة اليت أوكلت إليها مهام
استيفاء أموال فحوص الـ pcrعلى األموال العمومية ،ومن ثم
«احتجاز» شركة خاصة ،وهي شركة أموال ،جزءًا آخر من األموال
العمومية مقدرة بـحواىل  18مليار لرية و 4ماليني ونصف مليون
دوالر ،ألنها ال تعرف إىل أي حساب سرتسل إليه تلك األموال
اليت ال تزال يف حوزتها .وقد وصلت القضية إىل القضاء،
مع التحقيق الذي قام به املدعي العام لدى ديوان احملاسبة،
القاضي فوزي مخيس.
إىل جانب تلك القضية اليت خرجت إىل العلن ،كان ديوان
احملاسبة يقوم بـ»مهمة» أخرى يف إطار استكمال التحقيق حول
مصري أموال فحوص الـ pcrاجملراة يف مطار بريوت الدولي وعلى
املعابر احلدودية ،واليت تأتي إثر كتاب لوزير املالية يوسف
اخلليل «الذي يودع الديوان مبوجبه اإلعالم عن خمالفة مالية
من اجلامعة اللبنانية وذلك إلجراء الرقابة القضائية بشأنها».
ويف هذا السياق ،حصلت «األخبار» على «التقرير اخلاص» الذي
ّ
يفند «مكامن
أعده قضاة الغرفة الرابعة يف الديوان والذي
ّ
اخللل يف االتفاقات املربمة ويف التطبيق العملي هلا» .وهي
أربع مذكرات:
ـ مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة العامة واجلامعة اللبنانية
ـ مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة العامة واجلامعة اللبنانية
واملديرية العامة للطريان املدني.
ـ مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة العامة ومجعية «عمال».
ـ مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة العامة واجلامعة اللبنانية
«عمال».
واملديرية العامة للطريان املدني ومجعية
ّ
ليست األموال الضائعة هنا على الدولة اللبنانية هي فقط ما
يظهره التقرير ،وإمنا يبدأ من األصل :من اخللل الذي أوصل
إىل تلك النتيجة اليت طارت بسببها املليارات .وهو إذ يعترب
أن معرفة مصري األموال املستوفاة ضرورة ملحة ،إال أنه يرسم
منوذجًا مصغرًا عما حدث وحيدث يف إدارة وتنظيم املشاريع يف
الدولة.
ملحًا ،وعلى أهميته ،إال أن ما
وبغض النظر عما يراه الديوان ّ
يثري التساؤل هنا هو السكوت املريب الذي استمر عامًا ونصف

راجانا حميـّة

عام سواء من ديوان
احملاسبة أو من املعنيني
باملشروع بشكل مباشر،
خصوصًا أن املخالفات
اليت رصدها التقرير ال
ّ
تقل خطورة عن ذهاب
األموال العمومية يف
وهي
الريح.
مهب
خمالفات تتمحور حول
وجود شبهات سواء
يف ما يتعلق بقانونية
بني
تفاهمات
عقد
ّ
ختطى بعضها
أطراف
املعطاة
الصالحيات
له ،ويف عدم مراعاة
وزارة الصحة لألصول
املنصوص عليها يف
قانون احملاسبة العمومية
جلهة االتفاق مع مجعيات
خاصة بالرتاضي لتقديم
خدمات ومنع املنافسة
أمام جهات أخرى ميكن االتفاق مع جمعية «عمّال» لم يراع جانب االختصاص وأوكل للجمعية تقديم خدمات ال تتطابق مع ما تقوم به (أرشيف ـ
أن تقدم اخلدمة نفسها
مروان طحطح)
ويف تفويت أموال على خزينة الدولة ،والتهرب من الرقابة الذي
تفرضه النصوص القانونية ويف خمالفة أبسط قواعد إدارة املال
العام ،حيث ال جيوز أن تتنازل الدولة إىل مجعية خاصة عن حقها
يف إدارة األموال العمومية والتقرير بشأنها والتصرف بها أو أن
تتشارك معها هذه احلقوق ،وغريها من املخالفات.

وزارة الصحة لم تراع قانون املحاسبة العمومية لجهة االتفاق مع جمعيات
خاصة بالرتاضي والتنازل عن حقها يف إدارة األموال العمومية

أما ملاذا هذا املسار الطويل من السكوت؟ السؤال مشروع هنا،
خصوصًا أن مبالغ مالية كبرية تضيع اليوم من دون أن يعرتف
أحد بذلك .مبالغ كان يفرتض أن تودع يف حسابات يف مصرف
لبنان قبل أن تذهب إىل اجلهات املستحقة ،أو أنها أودعت ،فيما
مل يصدر أي تعليق عن مصرف لبنان الذي حيمل جزءًا أساسيًا من
تلك املسؤولية اليت تتوزع على أطراف أخرى كانت شاهدة  -عن
قصد أو غري قصد  -على مراكمة شركات طريان ومجعيات خاصة
أرباحًا من األموال العمومية.
ويف ما يلي مالحظات ديوان احملاسبة على املذكرات األربع
اليت عقدتها وزارة الصحة مع اجلامعة اللبنانية واملديرية العامة
للطريان املدني ومجعية «عمال».

* مذكرة التفاهم األوىل

بني وزارة الصحة العامة واجلامعة اللبنانية املربمة بتاريخ  11آب
من العام .2020
قضت هذه املذكرة بأن تتوىل اجلامعة اللبنانية إجراء فحوص الـ
 pcrللكشف عن املصابني بوباء كورونا لكافة القادمني إىل لبنان
من معربي املصنع وجديدة يابوس وبقية املعابر الربية (.)....
وقد حددت مبوجبها التسعرية بـ 50دوالرًا لألجانب و 100ألف
لرية لبنانية للبنانيني و 150ألفًا للقادمني العرب.
ويف هذا السياق ،يشري ديوان احملاسبة إىل أن هذه املذكرة
كانت دونها ثغرات عدة يذكر منها:
 الكلفة غري املربرة للفحوص املنجزة ،معتربًا أن وزارة الصحةوضعت هذه التسعرية من دون معايري واضحة تربر استيفاءها
بشكل عادل من املواطنني ،حيث ظهر بشكل جلي عدم التناسب
بني الرسم املفروض وكلفة اخلدمة املقدمة .ووفقًا للمبادئ
املالية العامة ،اعترب الديوان أنه عندما تتجاوز السلطة التنفيذية
يف حتديد مثن اخلدمة سعر الكلفة حبيث حتصل الدولة على ربح
باهظ تكون بذلك قد فرضت ضريبة مسترتة .وهذا املوضوع هو
طبعًا من اختصاص اجمللس النيابي .أي أن الطرفني هنا خالفا
القانون ،لناحية أن الضريبة حتتاج لقانون يصدر عن السلطة
التشريعية.
 املخالفة ملبدأ توحيد التسعرية خصوصًا أن اخلدمة املقدمةكانت واحدة للجميع.
احملصلة
 خمالفة مبدأ الشمول حبيث تعذر إدخال اإليراداتّ
ضمن موازنة اجلامعة خالل العام املاضي بسبب تأخر صدور هذه
املوازنة حتى شهر أيلول من العام املاضي مما حال دون عقد
نفقاتها وإخضاعها للرقابة وفقًا لألصول.
 عدم حتويل املبالغ املستوفاة بالدوالر إىل حساب اجلامعةاللبنانية لدى مصرف لبنان وفقًا لألصول ،حبيث أفاد مدير
القطع لدى املصرف أنه مل يدخل إىل احلساب أي أموال بالدوالر
النقدي.

* املذكرة الثانية

موقعة بني وزارة الصحة واجلامعة اللبنانية واملديرية العامة
للطريان املدني إلجراء الفحوص للقادمني إىل لبنان عرب مطار

رفيق احلريري الدولي يف  20تشرين األول من العام .2020
حبسب املذكرة ،كلف خمترب علم األحياء يف كلية العلوم يف
اجلامعة اللبنانية إجراء فحوص الـ pcrللقادمني عرب مطار رفيق
احلريري الدولي ،وخصوصًا القادمني من البلدان احملددة
بتعاميم دورية صادرة عن وزارة الصحة واملديرية العامة
للطريان املدني .وحبسب العقد أيضًا ،تعمد اجلامعة اللبنانية
إىل تقديم كشوفات تفصيلية بأمساء الرحالت وأعداد املسافرين
العينات إىل وزارة الصحة ومديرية الطريان
الذين أخذت منهم
ّ
املدني كل  15يومًا ،لتصديقها وحتويلها إىل شركات الطريان
وفق النموذج املعتمد ،على أن تقوم املديرية بإلزام شركات
اخلدمات األرضية بتحويل مبلغ  50دوالرًا أو ما يعادهلا باللرية
(تعدل دوريًا وفق تسعرية وزارة الصحة)
حبسب سعر املنصة
ّ
عن كل مسافر قادم من البلدان احملددة ( )...ويكون التحويل
بنسبة  90يف املئة حلساب اجلامعة اللبنانية و 10يف املئة من
كلفة الفحوصات لتغطية املصاريف اللوجستية إلدارة العملية
على املطار .وقد ألزمت املذكرة أيضًا مديرية الطريان املدني
بتحويل املبالغ املستحقة للجامعة بالدوالر األمريكي على أرقام
حسابات خاصة باجلامعة لدى مصرف لبنان.
يذكر أنه خالل تلك الفرتة مل يكن مثة اتفاق مباشر بني اجلامعة
والوزارة من جهة والشركات املشغلة أو شركات الطريان من
جهة أخرى وإمنا كانت مديرية الطريان املدني تتوىل مهمة تنظيم
العالقة بني الشركات والوزارة واجلامعة.
ومل متر بنود تلك املذكرة مرور الكرام ،إذ شابها الكثري من
التجاوزات ،واليت يذكر منها تقرير الديوان:
 التجاوز احلاصل لصالحيات وزير األشغال العامة والنقل يفجمال توقيع العقود واالتفاقيات ،إذ مت توقيع مذكرة من قبل
ّ
املدير العام للطريان املدني بد ً
يشكل
ال من وزير األشغال مما
خمالفة للنصوص واألنظمة اإلدارية كون املديرية العامة للطريان
املدني هي من املديريات التابعة للوزارة وهي بالتالي ال متلك
حق التعاقد بالنيابة عنها من دون وجود تفويض خطي وصريح،
وذلك يف ظل النصوص الدستورية والقانونية ال سيما املادة 66
من الدستور ،اليت تنص على أن «يتوىل الوزراء إدارة مصاحل
الدولة ويناط بهم تطبيق األنظمة والقوانني كل مبا يتعلق باألمور
العائدة إىل إدارته ومبا خصه».
 خمالفة املادة  56من قانون احملاسبة العمومية جلهة عقدالنفقة ،إذ نصت هذه املادة على أن «يعقد الوزير النفقة ما
مل ينص القانون على خالف ذلك» .وإذ أشار هذا القانون إىل
مراجع أخرى تتمتع بصالحية عقد النفقة يف الوزارة إضافة إىل
الوزير ،إال أنه حصر ذلك وفقًا لسقوف مالية حمددة لكل نوع
من أنواع التعاقد .وقد جتاوزت هنا التكاليف العائدة ملوضوع
إجراء الفحوصات كافة السقوف املالية ،حبيث تنحصر الصالحية
لتوقيع العقود بالوزير نفسه.
 خمالفة أحكام املادتني  61و 66من قانون احملاسبة العمومية،حبيث تنص األوىل على أن كل معاملة تؤول إىل عقد نفقة جيب
أن تقرتن قبل توقيعها بتأشري مراقب عقد النفقات ،فيما تنص
املادة  66أنه «إذا كانت املعاملة ختضع لرقابة ديوان احملاسبة
املسبقة أرسلها املراقب إليه قبل التأشري مقرونة مبطالعته».
وهو ما مل حيدث يف هذه املذكرة اليت مل ختضع ألي رقابة
بالرغم من أنها تتضمن عقدًا لنفقة وتلزميًا إليراد وإمكانية إجراء
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مصاحلات الحقة نتيجة اخلالفات اليت حصلت.
 خمالفة مبدأ الشمول والشيوع ،إذ مت حتديداحلساب الذي جيب أن حتول إليه املبالغ ضمن
االتفاقية حبساب كورونا وهذا األمر خمالف
للقانون ،إذ جيب حتويل كافة املبالغ إىل حساب
اخلزينة املفتوح للدولة لدى مصرف لبنان من
دون ختصيصها للكورونا أو غريها.
 فرض رسم عائد للدولة بالدوالر األمريكيوليس بالعملة الوطنية.
 عدم وجود سند قانوني للتعاقد رضائيًا معشركات الطريان والشركات األرضية وعدم
حتديد عمولة هذه الشركات وكيفية استيفائها
لبدالت أتعابها وكيفية مراقبة حجم املبالغ اليت
أضيفت إىل تذاكر السفر لغرض استيفاء مثن
الـ.pcr

توقيع مذكرات من قبل املدير العام للطريان املدني
بد ً
ال من وزير األشغال يش ّكل مخالفة للنصوص
واألنظمة اإلدارية

 عدم تنظيم عقود مع شركات الطريانوالشركات األرضية ،وقد اقتصر األمر على
توجيه املديرية تعاميم إىل هذه الشركات تطلب
منها استيفاء مثن الفحص ضمن بطاقات السفر.
علمًا أن إدخال شركات الطريان يف موضوع
القطاع الصحي أمر مستغرب إذ خيرج عن نطاق
صالحيتها وال يوجد أي سند قانوني جييز إدخال
الرسم ضمن تذكرة السفر.
 تنازل اجلامعة اللبنانية ووزارة الصحة عنالقسم األكرب من اإليرادات اليت تعترب أموا ً
ال
عمومية يقتضي احملافظة عليها وحسن إدارتها
ومنع أي هدر هلا .ويظهر ذلك من خالل قبول
حصول حتويالت بالدوالر األمريكي مبوجب
شيكات ،مع العلم أن املبالغ اليت مت استيفاؤها
بالدوالر الفريش من املسافرين ضمن بطاقة
السفر ،وأن قبول استالمها مبوجب شيكات أفقد
الدولة ثلثي قيمتها تقريبًا ،حبيث ّ
أثرت هذه
الشركات على حساب الدولة وحساب األشخاص
الذين دفعوا مبالغ طائلة مل حتول وفق قيمتها
احلقيقية إىل اخلزينة وإمنا بقيت أرباحًا هلا وذلك
خالفًا ملا نصت عليه مذكرة التفاهم اليت حددت
طريقتني لالستيفاء بالدوالر واللبناني.
 خمالفة التعاميم الصادرة عن املدير العامبالتكليف ،فادي احلسن ،ملضمون مذكرة
التفاهم ولألحكام واألصول املالية حيث أوجبت
هذه التعاميم على الشركات األرضية العاملة يف
املطار حتويل املبالغ إىل املختربات بينما يفرتض
أن حتول حصة وزارة الصحة العامة إىل حساب
اخلزينة يف مصرف لبنان.

* املذكرة الثالثة

Saturday 12 March 2022

بني وزارة الصحة العامة ومجعية «عمال» يف 18
كانون الثاني اجلاري.
حبسب املذكرة ،كلفت وزارة الصحة العامة
مجعية «عمال» قراءة وتأكيد البيانات اليت مألها
الوافدون عرب املنصة اإللكرتونية التابعة للوزارة
وإصدار ورقة الصقة على أنبوب زجاجي تتضمن
املعلومات اخلاصة بالوافد الرقم التسلسلي
اخلاص به ( )....ويقوم فريق اجلمعية باستقبال
الوافد وأخذ العينة ومن ثم إرساهلا إىل خمتربات
اجلامعة اللبنانية كي تقوم األخرية بإصدار
النتيجة.
وتشري املذكرة إىل أن اجلمعية ال تبغي الربح،
ولذلك ستقوم بتحويل الرصيد املتبقي بعد
حسم التكاليف املالية ملشروع إدارة الـpcr
إىل حساب مصريف خاص تابع حلسابها يف
بنك «بيمو» .وختصص املبالغ املتوفرة لتمويل
املشاريع املرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشرتك
بني وزارة الصحة واجلمعية .ويتبع هذا االتفاق
تعيني مكتب للتدقيق هو «مكتب صيداني»
للقيام بعملية التدقيق املالي لفواتري املشروع
وإصدار تقارير فصلية.
ويف التعليقات واملخالفات اليت يوردها
الديوان:
 عدم مراعاة وزارة الصحة لألصول املنصوصعليها يف قانون احملاسبة العمومية جلهة االتفاق
«عمال» بالرتاضي لتقديم خدمات ومنع
مع مجعية
ّ
املنافسة أمام جهات أخرى ميكن أن تقدم اخلدمة
نفسها .كما عدم مراعاتها جانب االختصاص،
إذ أوكلت للجمعية تقديم خدمات تتعلق باجلانب
الطيب وهي تتطلب معارف وخربات خاصة
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مـقاالت وتـحقيقات
ومتخصصة ال تتطابق من قريب أو بعيد مع
ما سبق جلمعية «عمال» أن قدمته للوزارة من
خدمات ،وال سيما إدارة اخلط الساخن.
 إن ختصيص املبالغ املتوفرة يف احلساباألساسي للجمعية لدى بنك «بيمو» لتمويل
املشاريع املرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشرتك
بينها وبني الوزارة يشكل خمالفة صارخة ملبدأ
الشيوع أو ً
ال ،وتاليًا خمالفة ألبسط قواعد إدارة
املال العام حيث ال جيوز أن تتنازل الدولة
إىل مجعية خاصة عن حقها يف إدارة األموال
العمومية والتقرير بشأنها والتصرف بها أو أن
تتشارك معها هذه احلقوق.
 عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع «مكتبصيداني» للتدقيق بالرتاضي وعدم وجود أي
عقد ينظم العالقة بينه وبني الوزارة أو اجلهات
األخرى املتعاقدة وحيدد أقله موجباته وحقوقه
وأتعابه...

* املذكرة الرابعة

بني وزارة الصحة واجلامعة اللبنانية ومجعية
«عمال» واملديرية العامة للطريان املدني يف
 3شباط املاضي.
حددت هذه املذكرة املهمات املتعلقة باألطراف
األربعة ،لقاء بدالت خفضتها الوزارة من 50
دوالرًا إىل  30دوالرًا توزعت بني  15دوالرًا
أمريكيًا للجامعة اللبنانية و 5دوالرات لوزارة
الصحة العامة و 7دوالرات ونصف جلمعية
«عمال» لتغطية املصاريف اللوجستية إلدارة
ّ
العملية ودوالرين ونصف دوالر للمديرية
العامة للطريان املدني للمساهمة يف ضمان
استمرارية تشغيل املطار .كما كانت مثة شركة
أخرى ،هي شركة «أريبا» ،تولت حتصيل
الرسوم اليت كان يدفعها املسافر ( 30دوالرًا)
عرب املنصة اإللكرتونية اليت استحدثتها وزارة
الصحة بواسطة البطاقة املصرفية .وتقوم هذه
الشركة بتحويل األموال اليت جتمعها إىل حساب
«عمال» يف مصرف «بيمو» ،واليت تقوم
مجعية
ّ
بدورها بتحويل األموال إىل حسابات اإلدارة
املفتوحة هلذه الغاية.
يف هذه املذكرة ،عمدت الوزارة إىل إشراك
مجعيات خاصة يف جباية أموال عمومية ،إضافة
إىل إمعانها يف ارتكاب األخطاء واملخالفات
السابقة عينها ،إن كان لناحية:
 ّختطي الصالحيات وحلول املدير العام للطريان
املدني بد ً
ال من وزير األشغال يف إطار العقد،
مما يشكل خمالفة للنصوص القانونية واإلدارية
كما ذكر سابقًا.
 عدم إخضاعها للرقابة اإلدارية املسبقة لديواناحملاسبة ،كما التهرب من رقابة وزارة املالية
من خالل مراقب عقد النفقات.
 عدم تنظيم عقود مع خمتلف الشركات اليتطلب إليها استيفاء الرسم لصاحل اإلدارة أو
اليت تقوم بالتدقيق.
 عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع مجعية«عمال» وعدم توفر االختصاص واخلربات
الكافية لدى هذه اجلمعية.
 خمالفة مبدأ الشمول والشيوع ال سيما بالنسبةللمديرية العام للطريان املدني اليت طلبت
حتويل النسبة (بالدوالر) اليت تعود هلا إىل
حساب يف اخلارج بالدوالر الفريش لدى منظمة
 ICAOوالنسبة (باللبناني) إىل حساب باللرية
سيتم استحداثه لدى مصرف لبنان هلذه الغاية
وليس إىل احلساب  36كما تقتضي األصول.
مست نصوصًا
بسبب تلك املخالفات اليت
ّ
قانونية ،دعا ديوان احملاسبة إىل وقف العمل
جبميع مذكرات التفاهم اليت وقعت من كافة
األطراف املعنية نظرًا للمخالفات العديدة اليت
شابتها والعمل على استحداث آلية قابلة
للتطبيق يف حال بقي هناك حاجة لالستمرار
يف إجراء فحوص الـ ،PCRكما إحاطة جملس
النواب علمًا باملخالفات املرتكبة يف حال ثبوتها
من قبل وزيري الصحة ووزيري األشغال العامة
والنقل وإصدار القرارات القضائية املؤقتة
حبق رئيسي اجلامعة السابق واحلالي ومدير عام
الطريان املدني بالتكليف.
أما الشق اآلخر من الدعوة فهو العمل على
استعادة األموال اليت استوفتها شركات
الطريان والعمل على حتويل األموال املوجودة
لدى شركة «أريبا» ومجعية «عمال» إىل حساب
اخلزينة يف مصرف لبنان وحساب اجلامعة
اللبنانية لدى املصرف.

ك ّل األسعار سرتتفع ..لبنان يتلقّى ضربات الداخل واخلارج
محمد وهبة

ّ
ّ
ومفكك يف الداخل ،ومكشوف على
متحلل
لبنان
اخلارج .عندما يكون الوضع على هذا النحو ،فإن
اهلزات اخلارجية لألسعار وصعوبة استرياد السلع
ّ
األساسية كاملشتقات النفطية والقمح واملواد األولية
ّ
وتغذي
احمللية،
وسواها ،تنعكس مباشرة على األكالف
ّ
انعدام الثقة مبصرف لبنان وبقدرته على إدارة األزمة.
هكذا ازدادت أسعار املشتقات النفطية وسائر السلع
ّ
اهلش
األساسية ،وعاد سعر الصرف عن استقراره
خالل األشهر الثالثة األخرية.
ّ
أقل من ثالثة أسابيع ،قفزت أسعار البنزين
خالل
واملازوت بنسبة هائلة .سعر طن املازوت وصل إىل
 1400دوالر (تذبذب السعر أمس بني  1300دوالر
و 1700دوالر) مقارنة مع  756دوالرًا يف األسبوع
األخري من شباط ،أي ما نسبته  .%85وبلغ سعر
طن البنزين  1200دوالر مقارنة مع  870دوالرًا يف
األسبوع األخري من شباط بزيادة نسبتها  .%64حتى
يوم أمس ،مل تكن هذه القفزات اهلائلة قد انعكست
بشكل كامل يف أسعار املبيع يف السوق احمللية ،إال
بنسبة زيادة بلغت  %30للمازوت و %19للبنزين.
لكن مع التعديالت اليت أجريت على آلية احتساب سعر
املشتقات يف جدول تركيب األسعار الذي تصدره
وزارة الطاقة ،سيصبح انعكاس األسعار شبه فوري
وضمن مدى زمين أقصاه مخسة أيام وأدناه يوم
واحد .هذا يعين أنه خالل بضعة أيام ،ستصبح األسعار
احمللية شبه موازية لألسعار العاملية وستعكس كل
تطوراتها أيضًا.
ّ
باختصار ،إذا توقفت أسعار البنزين واملازوت عن
وجتمدت عند املستوى الذي بلغته أمس،
االرتفاع
ّ
أي  1400دوالر لطن املازوت و 1200دوالر لطن
ّ
يتخطى 26
البنزين ،فإن سعر صفيحة املازوت قد
ّ
يتخطى  23دوالرًا.
دوالرًا ،وسعر صفيحة البنزين قد
أما احتساب سعر الصفيحة باللرية ،فيحتاج إىل تنبؤ
بسعر الصرف الوسطي بني سعر «صريفة» وسعر
احلرة بعد بضعة أيام ،وال سيما
الدوالر يف السوق
ّ
احلرة عاد إىل االرتفاع
السوق
يف
أن سعر الدوالر
ّ
اعتبارًا من أول من أمس .لكن ،عمومًا ،سيكون سعر
يَ
صفيحت املازوت والبنزين أعلى من  500ألف لرية
سجلت األسعار العاملية ارتفاعات
وإذا
منهما،
لكل
ّ
إضافية ،فإن انعكاسات ذلك ستظهر سريعًا يف
احمللية أيضًا.
األسعار
ّ
حتى اآلن ،مل ُتظهر حكومة الرئيس جنيب ميقاتي
أي قلق جتاه هذه التطورات وتداعياتها االقتصادية
ّ
فاملؤسسات املنتجة ستعاني من ارتفاع
واجملتمعية.
ّ
يف أكالف اإلنتاج مصدره خارجي يتعلق بارتفاع أسعار
املواد األولية واملشتقات النفطية ،فض ًال عن مصدر
حملي يتعلق بارتفاع سعر صرف الدوالر .والالفت
ّ
متحركني يف
تتغذى على عاملني
أن األسعار احمللية
ّ
اجتاه واحد يف الوقت نفسه .فكلما ارتفعت األسعار
العاملية ،زادت احلاجة إىل الدوالرات يف الداخل
وارتفع سعرها مقابل اللرية .مبعنى آخر ،مع ارتفاع
األسعار العاملية ،تزداد كمية الدوالرات الالزمة
السترياد كمية املازوت أو البنزين نفسها اليت كان
يستوردها لبنان لتلبية احلاجات االستهالكية احمللية.
التطورات سينعكس تآك ًال أكثر يف
وجمموع هذه
ّ
مداخيل األفراد ،سواء جلهة كلفة احلصول على السلع
املستوردة أو املنتجة حمليًا ،فض ًال عن كلفة االنتقال
وسواها.
لكن هل كان ارتفاع األسعار العاملية للمشتقات
النفطية العامل الوحيد يف ارتفاع سعر صرف الدوالر
احلرة اعتبارًا من ظهر أول من أمس؟
يف السوق
ّ
األكيد أنه كانت هناك جمموعة عوامل من بينها ارتفاع
أسعار املشتقات .لكن األزمة اليت نتجت من العمليات
ورد فعل الواليات املتحدة
الروسية يف أوكرانيا
ّ
وأوروبا بفرض عقوبات اقتصادية ،والفصل شبه
التام بني اقتصادات الشرق والغرب ،مل تشعل فقط
أسعار النفط ومشتقاته ،بل خلقت موجة من الطلب
العاملي على السلع األساسية واملعادن واملواد
األولية .فكما حيصل يف كل األزمات الكربىّ ،
تركز
الدول واملؤسسات واألفراد على هاجس احلصول
على السلع األساسية واملواد األولية وختزينها
لتغطية الطلب املستقبلي وسط توقعات بارتفاع
األسعار ...ومبا أن لبنان يستهلك أكثر من  %80من
حاجاته الغذائية وكل حاجاته من املشتقات النفطية
واملواد األولية ،فإن الطلب على هذه السلع يزداد
ّ
متأثرًا بارتفاع األسعار
بنوعيه االستهالكي والتخزيين
َ
العاملية ،ما يزيد حاجة لبنان إىل الدوالرات لتمويل
كل هذا االسترياد.

إذًا ،من أين تأتي الدوالرات لتمويل االسترياد؟
هي تأتي من مصرف لبنان بشكل أساسي .فهو
املسؤول عن إدارة الكتل النقدية وتدفقاتها
من لبنان وإليه .وهو مسؤول أيضًا عن تأمني
الدوالرات الالزمة للدولة وللسوق .لكن مصرف
لبنان عاجز منذ فرتة عن تأدية هذه الوظيفة اليت
تهدف إىل احلفاظ على سالمة النقد اللبناني كما
ينص قانون النقد والتسليف .فهو مل حيافظ على
سالمة النقد ،ومل تعد لديه القدرة على إدارة
التدفقات عرب القطاع املصريف ،بل باتت قدرته
حمصورة باالستيالء على الدوالرات اليت تتلقاها
مؤسسات التحويل مثل  OMTو BOBوسواهما،
ّ
ّ
ضخها يف السوق بواسطة أدوات مثل
ثم إعادة
منصة «صريفة» والتعميم  .161ومن خالل هذه
ّ
األدوات ،استعاد مصرف لبنان بعضًا من قدرته
ّ
التدخل يف سوق القطع بائعًا وشاريًا للدوالر
على
واللرية اللبنانية واستعملها بهدف حتقيق استقرار
ّ
ّ
هش ألنه
هش يف سعر الصرف .وهو استقرار

غري قابل لالستدامة على املدى الطويل .فمصرف
لبنان ال ميلك الكثري من الدوالرات يف احتياطاته
بالعمالت األجنبية اليت بلغت  12.2مليار دوالر،
ّ
يرتدد بأن قيمتها 4
متأخرة
وعليه التزامات
ّ
مليارات دوالر ،بينما هو يستعمل كل التدفقات
منصة «صريفة» اليت تعجز
لتغطية الطلب على
ّ
عن تلبية كل السوق.
إمنا مبعزل عن مدى هشاشة هذا االستقرار ،وعن
املقدرة بنحو  15مليون دوالر يوميًا ،ما
كلفته
ّ
الذي حصل ودفع سعر الدوالر إىل االرتفاع حنو
 24ألف لرية بعد ثبات نسيب ّ
هش ألكثر من ثالثة
أشهر؟
تشري املعلومات املتداولة بني الصرافني
واملصرفيني إىل جهتني أساسيتني أسهمتا يف
زيادة الطلب على الدوالر؛
ّ
ضخ السيولة بالدوالر
ــــ مصرف لبنان أوقف
النقدي للمصارف طوال أمس .وهدفه أن يرفع
احلرة إلغراء الناس
سعر الدوالر يف السوق
ّ
بتصريف دوالراتهم املخزنة يف املنازل مقابل
سيمتص
سعر أعلى من سعر «صريفة» .الحقًا
ّ
ّ
ضخها عرب
هذه الدوالرات من الصرافني إلعادة
املصارف .بهذه الطريقة يكون مصرف لبنان قد
ّ
ضخها يف السوق ،ثم
استقطب الدوالرات إلعادة
امتص مقابلها لريات ،لكنه سيكون قد أسهم
ّ
يف رفع سعر الدوالر بهدف السيطرة عليه جمددًا
وخفضه إىل املستوى الذي يراه مناسبًا له ،أي
 20500لرية وسطيًا.
ً
ً
حتسبًا
الدوالر
على
ا
إضافي
ا
طلب
سجلوا
التجار
ــــ
ّ
ّ
ّ
ّ
ضخ السيولة بالدوالر
لتوقف مصرف لبنان عن
يف السوق .فهم ال يثقون بأنه سيواصل تطبيق
ميدده شهريًا ،ما
التعميم  ،161وال سيما أنه ّ
يعين أنه يعتزم وقف العمل به يف أي حلظة.
وانعدام الثقة بني مصرف لبنان والسوق سبب
احلرة بد ً
ٍ
ال من
التجار إىل السوق
كاف ليلجأ
ّ
ّ
«صريفة» لتلبية طلباتهم املتزايدة للدوالر.
فإىل جانب حاجتهم اليومية االعتيادية ،طرأت
حاجات ضرورية لالسترياد السريع للسلع اليت بات
يصعب شراؤها من السوق الدولية ،فض ًال عن
ارتفاع األسعار العاملية مبا يتطلبه ذلك من زيادة
كمية الدوالرات السترياد الكمية السابقة .مثة
من يقول إن سعر «صريفة» أرخص من سعر
احلرة ،وبالتالي ملاذا يلجأ املستوردون
السوق
ّ
احلرة بد ً
ال من «صريفة»؟ اإلجابة
السوق
إىل
ّ
واضحة ،فاألمر متعلق بالتوقعات .فكما يتوقع
مصرف لبنان أن يزداد الطلب على الدوالر ،فإن
التجار مشابه لعقله ،إمنا يتسابقون على من
عقل
ّ
التجار
أخرى،
بعبارة
حلسابه.
األفضلية
ميسك
ّ
يتوقعون أيضًا ارتفاع الطلب على الدوالر وارتفاع
سعر الصرف بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على
ّ
ّ
اهلش،
التدخلي لتحقيق االستقرار
زيادة ثقله
ويعلمون أنه حبلول وصول الشحنات إىل لبنان
لبيع السلع املستوردة ،ستكون األسعار ،مبا فيها
ّ
يغطي الفرق احلالي
سعر الدوالر ،قد ارتفعت مبا
احلرة.
السوق
وسعر
بني سعر «صريفة»
ّ
ّ
يتلقى الضربات من الداخل واخلارج.
عمليًا ،لبنان
األسعار بدأت باالرتفاع وستشهد املزيد من
االرتفاع يف األيام املقبلة ،علمًا بأن نسبة االرتفاع
بتطورات اخلارج ّ
املتصلة باحلرب
ووتريته مرتبطتان
ّ
االقتصادية بني روسيا وأوروبا وأمريكا.
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اسـرتاليات

سكوت موريسون يعلن عن مزيد من الدعم خالل زيارة ملناطق نيو ساوث ويلز املتضررة من الفيضانات
توجه رئيس الوزراء سكوت
موريسون إىل املناطق املنكوبة
بالفيضانات يف مشال نيو ساوث
ويلز بعد إنهاء أسبوع من العزلة
بعد إصابته بـكوفيد .19
وقد استقل السيد موريسون
طائرة صباح األربعاء إىل Lismore
حيث قتل أربعة أشخاص ونزح
املئات ودمرت آالف املنازل
والشركات.
كان رئيس الوزراء يعقد اجتماعات
متجددة للجنة مراجعة نفقات
احلكومة الفيدرالية أثناء الطوارئ
يف والية نيو ساوث ويلز وجنوب
شرق كوينزالند للنظر يف كيفية
دعم املناطق املتضررة إىل
جانب حكوميت نيو ساوث ويلز

وكوينزالند.
من املتوقع أن يعلن موريسون
عن مزيد من الدعم للمساعدة
يف إعادة بناء اجملتمعات املنكوبة
والشركات احمللية مع الرتكيز على
مشاريع إعادة اإلعمار طويلة األجل
ً
وفقا لصحيفة .The Australian
وكتب موريسون على تويرت:
«كارثة الفيضانات اليت اجتاحت
جنوب شرق كوينزالند ونيو
ساوث ويلز مدمرة للغاية».
«يف حني أن عمليات التنظيف
والتعايف جارية بشكل جيد
بالنسبة للبعض فإن العديد من
املناطق ال سيما حول Lismore
ال تزال معزولة  ...ويتم نقل
اإلمدادات احليوية إليها».

ولقد مت نشر أكثر من  2000فرد
من قوات الدفاع األسرتالية يف
مجيع أحناء املناطق املتضررة من
الفيضانات منذ األسبوع املاضي
للمساعدة يف عمليات اإلنقاذ
وعمليات التنظيف اليت تلت
ذلك.
وقال موريسون إن هذا العدد
سريتفع إىل « 5000خالل األيام
القليلة املقبلة».
ولكن سكان  Lismoreغري راضون
عن تعامل احلكومة مع األزمة والذي
ً
بطيئا للغاية.
يرون أنه كان
يقول السكان إنهم يف ذروة
األزمة كان العديد منهم خيرجون
إىل مياه الفيضانات يف قواربهم
إلنقاذ اجلريان.

كيف تطالبون مبدفوعات التعايف من
الكوارث إذا كنتم متضررين من الفيضانات

People watch on as debris carried by floodwater in the swollen Hawkesbury river in Sydney.
هناك عدد من خيارات الدعم
املالي املتاحة ألولئك املتضررين
بشكل مباشر من الفيضانات
األخرية يف كوينزالند ونيو
ساوث ويلز .فيما يلي كيفية
تقديم طلب احلصول مدفوعات
التعايف من الكوارث.
يتم دفع مبلغ بقيمة  1,000دوالر
للبالغني (ميكن لألزواج املطالبة
مببلغ  1,000دوالر) و 400دوالر
لألطفال املعالني املؤهلني من
خالل خدمة .myGov
التعايف
مدفوعات
تهدف
من الكوارث لتزويد األفراد
واألسر املتضررة مباشرة من
الكوارث بأموال فورية لدفع
تكاليف األساسيات مثل الطعام
واملالبس وترتيبات اإلقامة
قصرية األجل.
يف إطار جهود التنظيف املكثفة
يف أعقاب الفيضانات املدمرة
اجتاحت
اليت
والعواصف
كوينزالند ونيو ساوث ويلز،
قد يستغرق األمر شهورًا وحتى
سنوات قبل أن يتعافى السكان
متامًا ويعيدوا بناء أو استبدال
منازهلم ومصاحلهم التجارية.
لتكون مؤه ًال للحصول على
مدفوعات التعايف من الكوارث،
جيب أن تكون قد تعرضت
إلصابة خطرية جراء الفيضانات؛
وأن تكون أحد أفراد األسرة
املباشرين لشخص مات أو ُفقد
بسبب الفيضانات؛ و/أو تعرض

منزلك ألضرار جسيمة.
للتأهل للمدفوعات النامجة عن
أضرار كبرية ،جيب مراعاة ما
يلي بالنسبة للمنازل:
• أن يكون قد مت تدمريها أو جيب
هدمها
• مت التصريح بأنها غري سليمة من
الناحية اهليكلية
• تعرضت ألضرار جسيمة يف
الداخل
• تعرضت مساحاتها الداخلية
للعوامل اجلوية
• إذا دخلت مياه الصرف الصحي
إىل الداخل و/أو
• كانت حتتوي على موجودات
رئيسية تالفة.
أمام املواطنني مهلة تنتهي يف
 28آذار/أغسطس  2022لتقديم
املطالبات إذا كانوا من سكان
كوينزالند أو  1أيلول/سبتمرب
إذا كانوا من املقيمني يف نيو
ساوث ويلز.
وجيب أن يكون املطالبون
املؤهلون من سكان واحدة من
 17منطقة حكومية حملية ()LGAs
تعترب متأثرة بالفيضانات يف
كوينزالند أو  17منطقة متأثرة
يف نيو ساوث ويلز.
كما ينبغي أن تكون مقيمًا
أسرتاليًا أو حامل تأشرية
مؤهل.
ميكنك احلصول على الدفعات
باتباع اخلطوات التالية:

 .1قم بتسجيل الدخول إىل
 myGovواخرت  Centrelinkيف
اخلاصة
املرتبطة
اخلدمات
بك .ستحتاج للتأكد من ربط
 Centrelinkحبساب myGov
اخلاص بك باستخدام الرقم
املرجعي ( )CRNأما إذا مل
يكن لديك رقم  ،CRNفيمكنك
إثبات هويتك من خالل تقديم
املستندات الرمسية.
 .2اخرت «Make a Claim or View
.»Claim Status
 .3انتقل إىل «Help in an
«Get
واخرت
»Emergency
.»Started
 .4اخرت «Apply for Disaster
.»Recovery Payment
 .5اخرت «.»Begin
 .6أجب عن أسئلة األهلية
واملطالبة ،وتأكد من أن لديك
صور و/أو مستندات و/أو مواد
أخرى ميكنك إرفاقها كدليل
على تعرضك ألضرار جراء
الفيضانات.
 .7اضغط على « »Submitلتقديم
مطالبتك.
 .8ميكنك الضغط على زر «Make
»a Claim or View Claim Status
من صفحة  Centrelinkعلى موقع
 myGovملعرفة مدى التقدم
فيما يتعلق بدفعتك خالل األيام
واألسابيع القادمة.
ملزيد من املعلومات ،قم بزيارة
موقع .Services Australia

عناصر من قوات الدفاع تساعد االهالي املنكوبني

أسرتاليا أبرز مورد حمتمل للهيدروجني

ما هي البدائل اآلمنة عن الغاز الروسي ألوروبا؟

إيقاف مشروع «نورد سرتيم  »2على خلفية أزمة أوكرانيا.
مع حديث أوروبا عن بدائل
للغاز الروسي كالفحم والطاقة
النووية ،صدرت حتذيرات من
خطورتهما على البيئة واملناخ،
وسط توقعات خلرباء بأن تلجأ
دول أوروبية لبديل آخر أكثر
أمنا وأقل تكلفة.
ووفق تقرير لصحيفة «ال
تريبني» الفرنسية فإن الفحم
وبناء حمطات الطاقة النووية
بدائل ستؤثر سلبا على املناخ،
وتعمق أزمة االحتباس احلراري.
ّ
البديل األول للعمليات اجلراحية
والتخلص من الضعف واملشاكل
الزوجية
وتستورد أوروبا  40يف املئة
من النفط والغاز من روسيا،
وعلى رأس املستوردين أملانيا
اليت أعلنت إلغاء خط أنابيب
الغاز «نورد سرتيم ،»2وهو
قرار قد يؤثر على املدى البعيد
يف البيئة األوروبية ،حسب
حيث
الفرنسية،
الصحيفة
كانت أملانيا ختطط لالستغناء
عن حمطات نووية ليحل مكانها
الغاز.
ومؤخرا ،قال نائب املستشار
األملاني وزير االقتصاد روبرت
هابيك ،يف تصرحيات بثها
التلفزيون األملاني ،إن املخاوف
أدت إىل
من انعدام أمن الطاقة ّ
أن جهات أجنبية ومعنيني باألمر
حمليا بدأوا يعيدون النظر يف
عملية التخلص التدرجيي من
مفاعالت الطاقة النووية.

وأوضح تقرير موقع «يورونيوز»
أنه إذا قطع االحتاد األوروبي
عالقاته مع روسيا ومت وقف
استرياد الغاز فإن عددا من
احلكومات األوروبية قد تضطر
إىل إعادة تنشيط حمطات الفحم
اليت توقفت عن العمل.
ويعد الفحم احلجري أسوأ وقود
أحفوري ،فهو مسؤول عن أكثر
من  0.3درجات مئوية من زيادة
 1درجة مئوية يف متوسط
درجات احلرارة العاملية ،وهو ما
جيعله أكرب مصدر منفرد الرتفاع
درجة احلرارة العاملية.
ويف عام  ،2021ارتفع توليد
الطاقة النووية بنسبة  6يف
املئة مقارنة بعام  ،2020وكان
هذا املصدر أكرب مساهم يف
توليد الكهرباء يف أوروبا منذ
 ،2014علما أن بعض حمطات
هذه الطاقة وصلت لنهاية
دورة حياتها ،ومن املكلف
إعادة بنائها حيث يبلغ عمرها
التشغيلي  40سنة فقط.
ويضع ارتفاع أسعار النفط على
وقع احلرب الدائرة يف أوكرانيا،
لنحو  118دوالرا للربميل ألول مرة
منذ سنة  ،2014وصعود أسعار
الغاز الطبيعي ،األوروبيني أمام
مجلة من التحديات واخليارات
اليت بني أيديهم ملصادر بديلة
للطاقة.
وحبسب احمللل السياسي،
مايكل شوركني ،فإن أوروبا
متتلك أطنانا من الفحم رمبا تلجأ

إليها كحل على املدى القصري،
نظرا للتأثريات السلبية على
البيئة.
وأضاف شوركني يف حديث
ملوقع «سكاي نيوز عربية»:
«أعتقد أنه ليس لديهم خيار
سوى اللجوء إىل الطاقة النووية،
كما أنه سيكون هذا وقتا مناسبا
ُ
صدري الغاز الطبيعي املسال
مل ّ
يف الواليات املتحدة».
أما عضو احلزب االشرتاكي
األملاني حسني خضر ،فيقول:
«أوروبا وعلى رأسها أملانيا
ستلجأ إىل بدائل أخرى ،أبرزها
الطاقة املتجددة ،بدال من الفحم
وحمطات الطاقة النووية».
وأشار خضر يف حديث ملوقع
«سكاي نيوز عربية» إىل أن
ستنوع مصادر الغاز،
«أملانيا
ّ
وتنشئ حمطات تسييل ،وتتوجه
للطاقة املتجددة .تهدف أملانيا
بالوصول إىل احلياد املناخي يف
عام .»2045
كذلك تسعى أملانيا إىل تسريع
مشاريع الطاقة الشمسية مع
تركيزها على مشاريع طاقة
الرياح الربية والبحرية.
ومن احملتمل أيضا حبسب خضر
أن «تلعب واردات الوقود
املعتمد على اهليدروجني النظيف
دورا كبريا ،وتعد أسرتاليا أبرز
للهيدروجني،
حمتمل
مورد
ولديها ميزة تنافسية يف
السباق لتزويد أوروبا به عرب
ميناء روتردام».
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مـقاالت وتـحقيقات

املسارات احملتملة لتفادي حرب مباشرة بني روسيا والناتو
منذر سليمان جعفر الجعفر
انضمام أوكرانيا إىل «الناتو» كان دومًا «خطًا أمحر» بالنسبة إىل
وأيدها يف ذلك أبرز خرباء االسرتاتيجية األمريكية يف
روسيا،
ّ
الشؤون الروسية جورج كينان وهنري كيسنجر.
الدفع باجتاه التوتر والتلويح باخليار العسكري هو السمة األبرز إلدارة
األزمات بالنسبة إىل الواليات املتحدة ،واملسألة األوكرانية ليست
استثناء لعقيدة متجذرة يف «تفوق أمريكا على العامل» ،بصرف
النظر عن احلقائق التارخيية والوقائع اجليوسياسية اليت تتحكم يف
موحدة» ،وباتت تنهشها أطماع الغرب
خيارات أوكرانيا «اليت كانت ّ
ومنصة
الستغالل موقعها كخاصرة رخوة لتقويض روسيا الصاعدة،
ّ
انطالق أيضًا يف الصراع األمريكي األوسع ضد الصني.
اإلجابة على كيفية نظر النخب السياسية والفكرية ،وحتى العسكرية
األمريكية ،إىل تبلور الصراع األمريكي  -الروسي وأوكرانيا يف
حموره ليست باألمر العسري .وميكن االستدالل على شبه إمجاع بني
تلك املراكز املؤثرة يف صنع القرار السياسي ،واليت تنسب نقطة
البداية فيها إىل عهد الرئيس كلينتون ،وبعده صعود الرئيس
ّ
وتبنيه سياسة إذكاء العداء لروسيا ،ثم سعيه
جورج بوش االبن،
الستمالة رئيس الوزراء األوكراني آنذاك ،فيكتور يانكوفيتش،
بضم أوكرانيا إىل االحتاد األوروبي ،فرفض األخري« ،وجرت إطاحة
ّ
يانكوفيتش يف تظاهرات طالبت بعزله بعد تعليق حكومته توقيع
الشراكة مع االحتاد األوروبي».
سياسة العداء األمريكي لروسيا صعدت منذئذ إىل مرحلة حصارها
اليت نشهدها حاليًا ،واليت بنى عليها الرئيس األسبق جورج بوش
االبن يف قمة حللف «الناتو» يف العام  ،2008بإدراج انضمام
جورجيا وأوكرانيا إىل احللف ،واندالع أزمة روسية مع جورجيا يف
العام نفسه ،وأخرى مع أوكرانيا يف العام .2014
انضمام أوكرانيا إىل «الناتو» كان دومًا «خطًا أمحر» بالنسبة
وأيدها يف ذلك أبرز خرباء االسرتاتيجية األمريكية
إىل روسيا،
ّ
يف الشؤون الروسية جورج كينان وهنري كيسنجر .األخري قاهلا
بصريح العبارة« :أوكرانيا كانت جزءًا من روسيا منذ عقود .ال جيب
على أوكرانيا االنضمام إىل حلف الناتو ،بل عليها انتهاج مسار
(حيادي) قريب من النموذج الفنلندي» (مقال لكيسنجر بعنوان
«كيف ستنتهي أزمة أوكرانيا» ،صحيفة «واشنطن بوست»6 ،
آذار/مارس .)2014
منذ ّ
تفكك االحتاد السوفياتي ومسألة التعامل مع روسيا؛ مهامجتها
ملونة» ونشر الفوضى ،كانت
أو احتوائها أو إضعافها عرب «ثورات ّ
أبرز عالمات احملاور داخل مراكز القوى األمريكية ،وامتدادًا إىل
حلفائها األوروبيني ،على قاعدة «العداء اهلستريي» أو «روسي
تتضمن وثيقة سياسية قدمتها إدارة الرئيس األسبق
فوبيا»،
ّ
تعهدت
رونالد ريغان لنظريه السوفياتي ميخائيل غورباشوف،
ّ
فيها بعدم توسع حلف الناتو شرقًا مقابل موافقة األخري على إعادة
توحيد أملانيا ،بتاريخ  6آذار/مارس ( 1991صحيفة «دير شبيغل»
األملانية 27 ،شباط/فرباير .)2022
استقطب اجلدل وتبادل اآلراء بشأن روسيا بعضًا من أهم خرباء
السياسة واالسرتاتيجية ،من بينهم الدبلوماسي األسبق جورج
كينان ،صاحب نظرية «االحتواء» الشهرية بني القوتني العظميني
إبان احلرب الباردة .ويف خلفية النقاش «االسرتاتيجي» آنذاك
مسألتا «متدد الناتو شرقًا واحتواء الصني» أو مواجهتها.
كينان ،السياسي املخضرم ،حافظ على ّ
اتزان نظريته الشهرية،
«سيؤسس حلرب
توسع رقعة الناتو شرقًا
احتواء روسيا ،معتربًا
ّ
ّ
ً
باردة جديدة» ،واستطرد متهكما على ّ
صناع القرار يف واشنطن بأن
متسرع من جملس شيوخ ال
«توسيع (الناتو) ناجم أص ًال عن قرار
ّ
يفقه شيئًا يف السياسة اخلارجية» (مقابلة نشرتها دورية «فورين
أفريز» 2 ،أيار/مايو .)1998
النخب السياسية والفكرية األمريكية ،رغم تواضع أعدادها ونفوذها،
تشاطرت يف رؤيتها «الواقعية» للقضايا العاملية من خماطر متدد
حلف «الناتو» شرقًا وما سيسفر عنه من مواجهات حتمية ،وضمت
بعضًا من أهم املسؤولني األمريكيني واألساتذة اجلامعيني ،منهم
أستاذ العلوم السياسية املرموق جون مريشامير ،ووزيرا الدفاع
السابقان ويليام بريي وروبرت غيتس ،وأستاذ االقتصاد يف جامعة
كولومبيا جيفري ساكس ،والسفري األمريكي األسبق لدى موسكو
جاك ماتلوك ،والقائمة تطول.
الالفت يف تلك اجملموعة من اآلراء تصريح مدير وكالة االستخبارات
املركزية بيل برينز يف العام  ،2008من موقعه كسفري لبالده
ّ
يشكل ضوءًا
يف موسكو ،قائ ًال« :دخول أوكرانيا إىل حلف الناتو
شديد اإلشعاع بني اخلطوط احلمر بالنسبة إىل روسيا ،وحتديًا مباشراً
للمصاحل الروسية».
توجه حلف «الناتو» وقطبه احملوري الواليات
راهنًا ،وبعد اتضاح
ّ
املتحدة إىل تسعري األزمة األوكرانية واستغالل تصعيدها الستعادة
منطق االستقطاب واحلرب «الباردة» ،وإحيائه معادلة الردع النووي،
وإعالء قرار «جملس شيوخ ال يفقه يف السياسة اخلارجية» ،تبدو
مهد هلا أحد أبرز
مرّ ،
البشرية مجعاء أمام جمموعة خيارات أحالها ّ
أقطاب املواجهة العسكرية مع روسيا واحمللل االسرتاتيجي ،جورج
فريدمان ،جازمًا أن روسيا ،مع «انهيار االحتاد السوفياتي ،فقدت

سيطرتها على املناطق احلدودية الغربية اليت ّ
شكلت القاعدة الصلبة
ّ
ألمنها ملئات السنني .بيالروسيا وأوكرانيا تشكالن قلب املخاوف
الروسية» .
سري العمليات العسكرية ،من وجهة النظر األمريكية ،كان ينبغي
أن يقود إىل اندالع «حرب شوارع» مع القوات الروسية .وهلذا
سرعت واشنطن تسليم أوكرانيا أسلحة «خفيفة» تصلح
السببّ ،
الرد املقابل باعتماده سياسة القضم
أن
ّ
حلرب العصابات ،بيد ّ
أجل الفرحة األمريكية
التدرجيي مع إطباق حصاره على املدن الكربى ّ
والغربية اليت ال تزال اخليار األول يف األجندة العامة.
لكن بدأنا نلمس تبلور بعض األصوات العقالنية اليت تطالب اإلدارة
والتوصل إىل حل
ودوائر صنع القرار بالتضحية باستقالل أوكرانيا
ّ
يواكب الطلب الروسي حبيادية أوكرانيا ،أحدثها نشرته شبكة «أم
أس أن بي سي» األمريكية للتلفزة ،حمذرة من استمرار «رفض
الواليات املتحدة إعادة النظر بضم أوكرانيا إىل حلف (الناتو) ،كما
إن ذلك (التوجه) كان غلطة
ّ
هدد بوتني بشن حرب .اخلرباء يقولون َّ
كربى».
وأوضحت أن ما كانت ترمي إليه واشنطن من فرض أسلوبها
أن «الواليات
بـ»ردع دبلوماسي» على الرئيس الروسي يشري إىل َّ
املتحدة استنفدت ترسانتها الدبلوماسية ،ومل يعد بوسعها منع
اندالع احلرب» (مقال يف موقع الشبكة 4 ،آذار/مارس .)2022
جتدد نداءات إعادة االعتبار إىل منطق أقطاب
وتنبغي اإلشارة إىل ّ
متدد رقعة
السياسة املشار إليهم أعاله ،يف التحذير من انعكاسات ّ
لتضم أوكرانيا ،األمر الذي مل يكن متوقعًا ،وبهذه
حلف الناتو
ّ
السرعة ،بعد حنو أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية .إذًا،
حنن أمام لوحة بدأت تضغط على دوائر صنع القرار جبرأة ومنطق
ّ
للتخلي عن «خطأ» سياسة متدد احللف اليت تهدد العامل بنكبة
حقيقية ،حبسب تعبري شبكة التلفزة األمريكية.
إن «أزمة أوكرانيا» ،مبعزل عن
وبناء عليه ،باستطاعتنا القول َّ
التصعيد العسكري األمريكي والغربي ،بدأ ُينظر إليها من زاوية
الروسية :تسليم النخب األمريكية بتقسيم أوكرانيا،
توازي املطالب
ّ
شرقها حتت النفوذ الروسي ،وغربها حليف ألمريكا ،واتباع سياسة
احلياد.
أما املطلب الروسي األوسع ،إخراج منظومات األسلحة والصواريخ
النووية من أوروبا ،فلم يدخل دائرة اجلدل العلين ،بل جاء تلميحًا
بأن القضايا الكربى ستكون مادة للقاء قمة مفرتض بني الرئيسني
َّ
األمريكي والروسي ،حبسب السياسيني والنخب األمريكية.
جرى تداول عدد من السيناريوهات احملتملة يف أوساط النخب
السياسية والفكرية ملا قد يؤدي إليه الصراع الراهن باالستناد إىل
تدفق السالح الغربي إىل بعض مناطق أوكرانيا ،أبرزها التقسيم
الواقعي ملنطقتني متضادتني يف التوجه واالنتماء بفعل حتقيق
روسيا «بعض» مطالبها ،ومصري العاصمة كييف يقرره سري
العمليات الراهن ،إذ تأمل واشنطن جناح خيارها يف إدامة العمليات
متتد ملدة
وجر روسيا إىل خوض حرب عصابات قد
العسكرية،
ّ
ّ
طويلة ،بعد إعالن حكومة منفى إذا جنا زيلينسكي وانسحب إىل
دولة جماورة يتوقع أن تكون بولندا.
وقد حيصل نوع من الرتاجع من قبل واشنطن ،حتت ضغط اإلجنازات
امليدانية الروسية ،إىل طرح صيغة مؤداها التوصل إىل توقيع
«اتفاقية سالم» بني موسكو وكييف ،حبضور مكثف لواشنطن،
وما يعنيه ضمنًا تسليم األخرية بضم مجهورييت إقليم دونباس إىل
وتعهد كييف بعدم االنضمام إىل حلف «الناتو».
روسيا،
ّ
وليس مستبعدًا التسليم مبطلب روسيا بعدم تسليح أوكرانيا بأسلحة
ومعدات ثقيلة ومنظومات صواريخ مضادة ،رغم أن فرض وقف
إطالق النار يف املرحلة احلالية ليس يف مصلحة القوتني العظميني،
لدواع إنسانية.
لكن ذلك ال مينع التوصل إىل ترتيبات مؤقتة
ٍ
تروجه واشنطن ،فيتمحور حول حدوث
أما اجلانب الرغبوي الذي ّ
انقالب يف موسكو يطيح الرئيس بوتني حتت غطاء تنامي التظاهرات
والتودد إىل بعض أفراد القطاعات
الروسية املناوئة للحرب،
ّ
العسكرية ،وخصوصًا من قبل اجملندين إلزاميًا ،بتعطيل معداتها
العسكرية.
لكن حقائق الواقع الصارخة تدحض التمنيات وأحالم اليقظة عند
تعد لعملياتها العسكرية منذ
األخذ بعني االعتبار أن موسكو كانت ّ
زمن ،وطّبقت عددًا من اإلجراءات والرتتيبات يف وحداتها العسكرية
وأسلحتها لتناسب املهام املطلوبة ،وتصاعد شعبية الرئيس الروسي
داخل األراضي الروسية ،وكذلك يف مجهورييت إقليم دونباس.
يف الوقائع الصلبة أيضًا ،نشهد تداول «خمارج» متعددة لألزمة من
قبل جمموعة اخلرباء والسياسيني والدبلوماسيني السابقني ،أنصار
أن حلف الناتو «ليس من مصلحته
الواقعية السياسية ،مؤكدين ّ
خوض حرب مع روسيا بسبب منطقة دونباس األوكرانية ،وسيدفع
وتغزهلا
تهور الواليات املتحدة
األوكرانيون مثنًا باهظًا لسياسة
ّ
ّ
بأوكرانيا كعضو مستقبلي يف الناتو ،من دون أي نية حقيقية
لاللتزام بالدفاع عنها».
عززت تلك النداءات الواقعية يومية «فورين بوليسي» ،املقربة
ّ
من البيت األبيض ،يف تقرير قبل بضعة أيام ،باجلزم قائلة« :ال

أحد ،ال جو بايدن أو فالدميري بوتني ،يبدي قدرًا من معرفة آفاق
نهاية» األزمة الراهنة املستمرة يف التصاعد واالستقطاب ،األمر
الذي يفتح كوة جديدة يف باب «التفاوض» والبدء ببلورة تفاهمات
بني واشنطن وموسكو.
من املفيد استعادة حتذير النخب الفكرية األمريكية بشكل خاص
بشأن أوكرانيا ،منذ بدء «غزل البيت األبيض» مع أوكرانيا بعد
امللونة يف العام  ،2014أبرزهم االسرتاتيجي واألستاذ
جناح ثورتها
ّ
اجلامعي جون مريشامير يف ندوة يف العام  ،2015قائ ًال« :الغرب
يقود أوكرانيا إىل مسار اللهو واللعب ،وإىل اهلالك ،والنتيجة
يشجع تلك
هي تدمري أوكرانيا .إن ما نفعله اآلن ،يف احلقيقة،
ّ
النتيجة».

املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء:

سرقات وصفقات والتفتيش يف غيبوبة
فاتن الحاج

ّ
يتعرض هلا املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء،
منظمة»
«سرقة
ّ
تبدأ بـ»اختفاء» حمتويات وال تنتهي بورشة ترميم مدخل املبنى
عز التقشف املالي .وكل ذلك ،بعيدًا عن
يف الدكوانة ،يف ّ
أعني التفتيش املركزي وديوان احملاسبة.
سرقت من داخل املركز
وحبسب معلومات الزميلة «األخبار»ُ ،
 20بطارية تستخدم لتشريج الـ  ،UPSو 12كومبيوترًا حممو ً
ال،
ومساحيق تنظيف ،إضافة إىل ألواح أملنيوم من مبنى املعهد
املهين التابع للمديرية العامة للتعليم املهين والتقين ،اجملاور
ملبنى املركز الرتبوي.
وفيما أبلغت مديرية التعليم املهين القوى األمنية بالـ
«مفقودات» ،جتري «ضبضبة» ما حيصل يف املركز حبجة جتنب
البلبلة .إذ مل جير حتى اآلن استجواب رمسي ّ
موثق داخل املركز،
ومل تبلغ اجلهات الرمسية بالسرقات املتكررة .وطرحت عالمات
استفهام حول كيفية حدوث عمليات السرقة من صاالت جمهزة
بالكامريات ،وما إذا كان اللصوص ميلكون نسخًا من املفاتيح
وقادرين على تعطيل الكامريات.
وفيما ّ
أكدت مصادر املفتشية العامة الرتبوية أن امللف من
صالحيات التفتيش املالي ،رفض املفتش العام املالي ،وائل
خداج ،اإلدالء بأي تصريح من دون إذن رئيس هيئة التفتيش
املركزي القاضي جورج عطية .واألخري ،بدوره ،مل جيب على
رسائل نصية من «األخبار» بشأن ما إذا كان التفتيش قد طلب
فتح حتقيق .فهل تتكرر «الطمطمة» نفسها اليت حدثت عندما
حيرك التفتيش املركزي ساكنًا بشأن معامالت مالية ُو ّقعت
مل ّ
يف املركز الرتبوي حتت جنح ليل اجلمعة يف  8شباط ( 2019يف
والية الرئيسة السابقة ندى عوجيان) ،بصورة خمالفة للقوانني،
وهي معامالت ،كما جاء يف تقرير املفتشية العامة الرتبوية
ّ
«حمضرة مسبقًا يف قسم احملاسبة مبواضيع مالية خمتلفة مع
وضع إشارة عليها بوجوب توقيعها بتواريخ سابقة»؟

عمليـّة تجميل ملبنى املركز املستأجر بكلفة  60ألف دوالر

وإىل جانب السرقات ،تشري مصادر يف املركز إىل حال من
التسيب يف تسيري شؤون املركز .ومنها ،مث ًال ،أنه يف زمن
التقشف املالي ويف ظل عدم إقرار موازنة املركز لعام 2021
بعد ،ويف وقت مل حيصل فيه املوظفون على حقوقهم املادية
وال سيما فروقات سلسلة الرتب والرواتب ،جتري عملية تأهيل
وجتميل ملدخل املبنى املستأجر (جلي األرض ،جدران رخام،
تغيري األسقف ،األبواب ،اخل) بكلفة تصل إىل  60ألف دوالر.
وتشري تسريبات إىل أن ملتزم الورشة هو سائق رئيس املركز،
وقد حصل على التلزيم باسم شخص ثان .وحبسب معلومات
متداولة أيضًا ،فقد بيع «فان» تابع للمركز الرتبوي (ممتلكات
عامة) يف املزاد العلين من دون موافقة وزير الوصاية ،وقد
رست املزايدة على شقيق السائق نفسه ،مع وجود شبهات
حول شفافية املزايدة والعروض املقدمة.
كما تتحدث املصادر عن موظفني يف املركز قدموا إجازات من
دون راتب وسافروا منذ أشهر وال يزالون يتقاضون رواتبهم
حبجة أنهم يقدمون خدمات للمركز عن بعد!
ومن املخالفات أيضًا إبرام عقود عشوائية بالرتاضي مع
أقارب موظفني برواتب مرتفعة حبسب اختصاصهم ومؤهالتهم
ودوامهم مقارنة مع املتعاقدين اآلخرين ،واستعمال سيارات
ّ
تسلم وتسليم
املركز خارج الدوام الرمسي ،وصرف شهر
لبعض املوظفني ،رغم أن قانون املوازنة العامة مينع ذلك،
وصرف بدالت نقل مرتفعة وغري مربرة قبل أزمة البنزين لبعض
«احملظيني» ،وتسجيل ساعات إضافية يف الفرتة اليت صدر
فيها قرار بعدم إعطاء ساعات إضافية.
يذكر أن الزميلة «األخبار» حاولت التواصل مع رئيس املركز
جورج نهرا من دون أن توفق يف احلصول على جواب.
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مـقاالت وتـحقيقات

إردوغان وبوتني وبينيت ..املضائق مقابل إدلب فماذا عن «إسرائيل»؟
حسني محلي
يعرف إردوغان أنه املتضرر األكرب من هذه
األحداث ،مهما كانت نتيجة احلرب ،ما دامت
خياراته قد باتت حمدودة.
يف الوقت الذي كان فيه نفتالي بينيت يبحث
يف الكرملني مع الرئيس الروسي فالدميري
بوتني تطورات األزمة األوكرانية ومستقبل
العالقات اإلسرائيلية -الروسية( ،راجع مقال:
«بعد احلرب يف أوكرانيا ..هل سينتقم بوتني
من حكام «إسرائيل» ومتى؟» بتاريخ الـ  27من
شباط /فرباير) ،قال املتحدث باسم الرئاسة
«عب خالل
الرتكية إبراهيم كالني إن زيلينسكي رّ
اتصاله مع إردوغان عن استعداده لالجتماع مع
بوتني يف اسطنبول أو أنقرة ،وإن إردوغان
نقل هذه الرغبة إىل الرئيس بوتني فورًا».
اتصل بينيت بعد عودته إىل تل أبيب بكل من
ماكرون وشولز وبايدن إثر زيارته موسكو ،ثم
عاد واتصل ببوتني .التحرك اإلسرائيلي الذي
جاء بعد االنزعاج الروسي من موقف تل أبيب،
وجهه زيلينسكي باللغة العربية
والنداء الذي ّ
إىل يهود العامل ،مستنجدًا بهم ،رافقه حترك
تركي مماثل يهدف إىل إقناع موسكو حبيادية
أنقرة يف األزمة األوكرانية (راجع مقال:
«بوتني يف دونباس ..هل اقرتب احلسم يف
إدلب وشرق الفرات» بتاريخ الـ  24من شباط/
فرباير) .فقد أكد إبراهيم كالني «أن تركيا
ال تنوي فرض أي عقوبات على روسيا ،ألنها
ال تريد أن تكون طرفًا يف النزاع ،ما دامت
تتمتع بعالقات جيدة ،سواء مع روسيا أم مع
أوكرانيا ،وهي من الدول القليلة اليت تستطيع
احلديث مع طريف النزاع».
كالم إبراهيم كالني هذا صادف اخلرب الذي
نشرته وسائل اإلعالم الروسية ،نق ًال عن مصدر
عسكري روسي ،جاء فيه «أن عناصر من
جهاز األمن األوكراني مع ضباط االستخبارات
الوطنية الرتكية قد زاروا مشالي سوريا حيث
يسيطر اجليش الرتكي ،والتقوا بقادة عدد
من الفصائل املوالية لرتكيا ،كفرقة السلطان
مراد ولواء املعتصم ،لبحث إمكانية جتنيد
مسلحي هذه الفصائل يف صفوف القوات
األوكرانية».
واكتسب اخلرب هذا أهمية إضافية بعد أخبار
مماثلة حتدثت عن «قيام الواليات املتحدة
بتدريب مقاتلني سابقني من عناصر داعش
يف قاعدة التنف اخلاضعة لسيطرة األمريكيني
يف سوريا ،متهيدًا الستخدامهم يف أنشطة
التخريب واإلرهاب يف أوكرانيا ،حيث سيتم
نقلهم على األرجح عرب أراضي بولندا» .كما
حتدثت املعلومات عن «احتماالت نقل املرتزقة
ّ
ليتسللوا
األجانب من إدلب أيضًا إىل بولندا،
عرب حدودها إىل أوكرانيا ،للقيام بأعمال إرهابية
ضد القوات الروسية».
مساعي الرئيس إردوغان للوساطة بني موسكو
وكييف ،وهو ما كرره خالل اتصاله اهلاتفي
مع الرئيس بوتني (االحد) ،مل متنع يف الوقت
املسيات،
نفسه صهره وصاحب مصنع
رّ
سلجوق بريقدار ،من «استنكاره العنيف لالحتالل
معبًا
الروسي للقرم ،موطن أشقائه األتراك،
رّ
عن تأييده ألوكرانيا يف حربها ضد روسيا».
وجاء استنكار بريقدار هذا بعد املعلومات اليت
حتدثت عن جناح القوات الروسية يف إسقاط
املسية اليت باعها
عدد كبري من الطائرات
رّ
بريقدار ألوكرانيا العام املاضي ،وستستمر
أنقرة يف بيعها ،وفق تصرحيات نائب وزير
اخلارجية الرتكي ياووز سليم كريان.
تناقضات املوقف الرتكي هذه تأتي من دون
خييم على سبب
شك مع استمرار الغموض الذي ّ
جتاهل الدول الغربية ،ويف مقدمتها احلليف
التقليدي أمريكا ،للرئيس إردوغان الذي مل
يتصل به حتى اآلن أحد من زعماء هذه الدول،
واكتفى الرئيس بايدن بإرسال مساعدة وزير
اخلارجية شريمان اليت قالت يف أنقرة« :لقد
آن األوان لرتكيا لكي تتخلى عن صواريخ أس-
 400الروسية».
ووضع اإلهمال الغربي هذا أنقرة يف وضع

حرج ،مع تناقض
مصاحلها ،أو ً
ال بني
الطرفني املتحاربني
روسيا وأوكرانيا،
العدوين
وثانيًا بني
ّ
التقليديني روسيا
وأمريكا وحليفاتها.
ذلك
ويفسر
ّ
عدم التزام أنقرة
بالعقوبات األمريكية
ضد
واألوروبية
مع
روسيا،
مساعيها
استمرار
بني
للوساطة
موسكو وكييف ،يف
حماولة من إردوغان
لفرض نفسه على
ّ
مستغ ًال
اآلخرين،

وضع االهمال الغربي أنقرة يف وضع حرج ،مع تناقض مصالحها ،اوال بني الطرفني
املتحاربني روسيا وأولرانيا وثانيا مع العدوين التقليديني روسيا وأمريكا وحليفاتها

لذلك عالقاته الشخصية ومصاحله املتشابكة
مع بوتني وزيلينسكي .فإردوغان يعرف،
ومهما كانت نتيجة احلرب ،أنه املتضرر األكرب
من هذه األحداث ،ما دامت خياراته قد باتت
حمدودة ،بسبب املوقف الروسي الذي يبدو أنه
لن يرتاجع إىل أن تتم تصفية كل احلسابات
الروسية يف أوكرانيا ،وهو ما سينعكس سلبًا
على جممل حسابات الرئيس إردوغان ،ليس
فقط على العالقة مع موسكو وكييف ،بل على
جممل سياساته اإلقليمية والدولية ،ما دامت
موسكو طرفًا فيها ،ويف مقدمة ذلك سوريا،
وإدلب بالذات.
ودفع مثل هذه الوضع الصعب الرئيس
إردوغان إىل التفكري أكثر من مرة قبل اختاذ أي
قرار لصاحل األطراف املتحاربني يف أوكرانيا،
حتولوا إىل طرف مباشر أو غري
وأؤلئك الذين ّ
مباشر يف هذه احلرب ،من خالل إرسال األسلحة
إىل أوكرانيا أو الوقوف إىل جانبها يف العقوبات
اليت فرضتها على روسيا وبشكل جنوني .فوجد
إردوغان نفسه مضطرًا إىل عدم املشاركة يف
العقوبات األمريكية واألوروبية على روسيا
املتضرر األكرب منها) ،كما أنه
(ستكون تركيا
ّ
مل يغلق جماله اجلوي أمام الطريان الروسي،
كما فعلت باقي الدول اجملاورة لروسيا من
الغرب ،وهو ما دفع واشنطن إىل إرسال حاملة
الطائرات النووية USS Harry S. Truman
ترافقها املدمرة  USS San Jacintoومخس سفن
حربية أخرى إىل مشال حبر إجية ،مقابل مضيق
الدردنيل ،ملواجهة التطورات احملتملة يف
األزمة مع روسيا ،والتصدي للسفن والطائرات
الروسية يف املنطقة يف حال انفجر الوضع
العسكري بالكامل.
ومع استنكار أنقرة ،على لسان إردوغان
ووزرائه ،للعمليات العسكرية الروسية،
ضم
ورفضه هلذه العمليات كما رفض سابقًا
ّ
شبه جزيرة القرم إىل روسيا يف نيسان/
أبريل  ،2014جاء القرار الرتكي لاللتزام
ليخيب آمال
ببنود اتفاقية مونرتو لعام 1936
ّ
الدول الغربية وأوكرانيا الدولة املطلة على
البحر األسود .فالبنود الثالثة ()21-20-19
من االتفاقية املذكورة تسمح للسفن احلربية
التابعة للدول غري املشاطئة للبحر األسود
باملرور من مضيقي الدردنيل والبوسفور،
بشرط إشعار تركيا باملرور قبل  15يومًا،
والبقاء يف البحر األسود ملدة ال تتجاوز 21
يومًا ،وذلك يف أوقات السلم ،وعلى أن ال
يتجاوز إمجالي محولة السفن العسكرية اليت
ستمر عرب املضائق الرتكية  30ألف طن ويف
حاالت استثنائية  45ألف طن ،وهو ما يعين أن
حامالت الطائرات ،وبسبب وزنها ،ال يسمح هلا
باملرور يف املضائق ،وهو حال الغواصات اليت
تستطيع دخول املضائق إذا قامت إحدى الدول
املشاطئة بشرائها من دولة أخرى .وأما يف
حال نشوب احلرب ،فتعرتف االتفاقية ألنقرة
حبقها يف إغالق املضائق متامًا ،وهو ما أعلنه

وزير اخلارجية جاويش أوغلو ،يف اليوم التالي
«إن بالده ستمنع السفن احلربية
للحرب ،إذ قال َّ
للدول املشاطئة وغري املشاطئة للبحر األسود
من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل» .وقد
اعترب البعض االستثناء َّ
الذي أعلنه الوزير
جاويش أوغلو مبثابة احنياز إىل روسيا ،إذ قال
إن «املعاهدة ال متنع عبور السفن احلربية العائدة
َّ
إىل قواعدها يف البحر األسود» ،ما يعين مساح
أنقرة للسفن التابعة لألسطول احلربي الروسي
واملوجودة يف طرطوس السورية بالعودة إىل
قواعدها يف البحر األسود.
هذا االستثناء دفع البعض إىل احلديث عن
مساومة حساسة بني الرئيسني إردوغان
حتدثا للمرة الثانية خالل
وبوتني ،اللذين
ّ
أسبوع ،يف حماولة من أنقرة إلقناع موسكو
بضرورة وقف العمليات العسكرية يف
أوكرانيا ،يف الوقت الذي يعرف اجلميع أن ما
يهم إردوغان أيضًا هو مستقبل حساباته يف
سوريا ،مع استمرار التحالف االسرتاتيجي بني
موسكو ودمشق.
دفع مثل هذا احلساب بعض األوساط السياسية
إىل احلديث عن مساعي إردوغان لالتفاق مع
بوتني حول تفاصيل املرحلة القادمة يف سوريا
مع استمرار األزمة األوكرانية أو بعدها .يهدف
هذا االتفاق إىل إقناع الرئيس بوتني باالستمرار
بأي
يف موقفه احلالي يف سوريا ،وعدم القيام ِّ
عمل عسكري يف إدلب أو أماكن وجود اجليش
الرتكي عمومًا ،وهو ما قد يقرره بوتني يف
ضوء تطورات املوقف الرتكي يف أوكرانيا.
ويريد إردوغان حلواره اإلجيابي مع بوتني
أن يضمن له التوازن بني احلضور الرتكي –
اإليراني  -األمريكي شرق الفرات أو غربه،
إىل أن يتضح مصري االتفاق النووي اإليراني
بانعكاساته احملتملة على احلوار اإليراني –
السعودي ،ما سيؤثر يف املعادالت اإلقليمية،
سواء سلبًا أو اجيابًا.
ويفسر ذلك حديث ولي العهد السعودي حممد
بن سلمان عن عالقة بالده بـ»إسرائيل»،
إذ قال« :إننا ال ننظر إىل إسرائيل كعدو،
بل ننظر إليها كحليف حمتمل يف العديد من
املصاحل اليت ميكن أن نسعى لتحقيقها معًا»،
وكأن آل سعود ليسوا حلفاء للصهاينة حتى
َّ
قبل قيام كيانهم املصطنع يف فلسطني.
يف النهاية ،يبقى الرهان على نتائج مباحثات
الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ يف أنقرة
( 10-9آذار/مارس) ،واليت ال شك يف أنها
ستتناول الوضع يف سوريا بشقيه الروسي
واإليراني (حزب اهلل بالضرورة) ،مع حماوالت
أنقرة الستغالل هذه النتائج اإلجيابية لتحقيق
املزيد من التوازن يف عالقاتها اإلقليمية،
وبشكل خاص مواجهة التطورات احملتملة يف
امللف السوري روسيًا وأمريكيًا وإسرائيليًا،
وأخريًا عربيًا ،مع استمرار تآمر أنظمة اخلليج
على سوريا ولبنان والعراق ،وعرب هذه الدول
على إيران.

أخطاء اإلنتفاضة القاتلة بدأت يف العام
 2019والثمن تدفعه يف اإلنتخابات النيابية
ماهر الخطيب

من حيث املبدأ ،ال ميكن أن تنجح أي حركة إعرتاضية
فيما لو مل تنتج مشروعًا سياسيًا واضحًا ،األمر
الذي ميكن تطبيقه حرفيًا على اجملموعات اليت ولدت
مع إنتفاضة  17تشرين األول من العام  .2019مع
العلم أن هذه اجملموعات كان من املمكن ،لو بدأت
التحضريات العملية منذ ذلك الوقت ،أن تكون هي
الرقم األصعب يف اإلنتخابات النيابية املقررة يف
 15أيار املقبل.
منذ ذلك الوقت ،كانت املشكلة األساس هي غياب
ّ
فضلت تلك اجملموعات
املشروع الواضح ،حيث
اإلستمرار يف سياسة عدم الذهاب إىل هذا اخليار،
الذي كان من املفرتض أن يقود إىل القيادة
املوحدة ،خوفًا من اخلالفات اليت من املمكن أن
تقودها إىل اإلنقسام ،بسبب اإلختالف يف توجهاتها
خصوصًا على مستوى امللفات الوطنية الكربى ،مع
العلم أن هذا األمر كان ميكن معاجلته عرب الرتكيز
على العناوين اإلقتصادية واإلجتماعية ،على األقل
يف البداية ،األمر يعزل تلك اليت كانت تريد أخذ
األمور إىل مكان آخر.
يف تلك املرحلة ،قاد إىل هذا الغموض أو اإلنقسام
إىل خسارة تلك اجملموعات ورقة القوة ،اليت فيما
لو أرادت ،لكانت هي من يطرح أمساء رؤساء
احلكومات ،ال عن طريق الفرض بل عن طريق تقديم
جمموعة من األمساء أو فرض الفيتوات على أخرى.
أدت من ناحية أخرى ،إىل دخول
ولكن األخطاء ّ
العديد من القوى السياسية واجملموعات الدخيلة،
لتصبح هي املقرر اليوم على مستوى الرتشيحات
وتشكيل اللوائح.
األولية اليت تقدمها مصادر متابعة
هذه هي اخلالصة
ّ
هلذا امللف منذ اليوم األول عرب «النشرة» ،حيث
تلهت بالتفاصيل
تشري إىل أن معظم اجملموعات ّ
بدل الرتكيز على اجلوهر ،خصوصًا أن بعضها ذهب
إىل طروحات غري واقعية هو نفسه يدرك صعوبة
حتقيقها ،األمر الذي أوصل األمور إىل احلالة اليت
هي عليه اليوم ،حيث االحتمال أن يكون هناك أكثر
عدة دوائر
تدعي متثيل اإلنتفاضة يف ّ
من الئحة ّ
ّ
قوة فوزها.
إنتخابية ،األمر الذي
سيخفف من ّ
يف املقابل ،ترى هذه املصادر أن القوى التقليدية
هي املستفيد األول من هذا الواقع ،ال سيما أن
معظمها إستعاد قوته إلعادة تكريس شرعيته يف
صناديق اإلقرتاع ،يف حني أن أفضل التوقعات ال
تدعي متثيل اإلنتفاضة القدرة
تعطي القوى اليت ّ
نيابية وازنة أو ّ
مؤثرة ،األمر ّ
الذي
على تشكيل كتلة
ّ
تشجع
سيكون له تداعيات كبرية ،تبدأ من عدم
ّ
ألي منها ،وال تنتهي عند
الناخبني على التصويت ّ
حالة اليأس اليت ستكون سببًا إضافيًا.
من وجهة نظر املصادر نفسها ،يف معظم الدوائر
اليت ستلعب قوى اإلنتفاضة دورًا فيها ،يبدو أنها
لن تكون قادرة على ذلك ،بينما يف دوائر أخرى
املرجح أن تستفيد قوى سياسية هي يف األصل
من
ّ
موجودة منذ ما قبل العام  ،2019وبالتالي هي
إنتخابية يستفيد منها اآلخرون،
حتولت إىل بلوكات
ّ
بينما تعجز هي عن إيصال مرشحني جدد من خارج
املشهد التقليدي.
يف الوقت الراهن ،تلفت مصادر أخرى ،عرب
«النشرة» ،إىل أن أقصى ما ميكن أن تنافس
موحدة بني تغيريية
عليه هذه القوى ،يف حال كانت ّ
ومعارضة ،هو حاصل واحد يف مجيع الدوائر
اإلنتخابية ،باستثناء دائرة بريوت األوىلاليت
ّ
تستطيع فيها املنافسة على حاصلني ،وبالتالي لن
يكون هلا كتلة كبرية ،مع العلم أن هذا األمر يف
دوائر عديدة سيكون من مصلحة قوى وشخصيات
كانت قد فازت يف اإلستحقاق املاضي ،أو كانت
قريبة جدًا من الوصول إىل احلاصل.
بالنسبة إىل هذه املصادر ،اإلستحقاق املقبل كان
ميثل فرصة ذهبية هلذه القوى ،نظرًا إىل األوضاع
اإلقتصادية واإلجتماعية والنقمة لدى القسم األكرب
من اللبنانيني ،لكنها تعرب عن أسفها لعدم
جدي ،األمر الذي
اإلستفادة من هذا الواقع بشكل ّ
التقليدية إلعادة إنتاج
يفتح الباب أمام القوى
ّ
نفسها ،سواء كان ذلك أمام اجملتمع احمللي أو
الدولي.
احملصلة ،ترى املصادر نفسها أن التعبري
يف
ّ
األفضل عن حالة عدم خوف القوى التقليدية ،من
تأثري القوى اجلديدة يف املعركة املنتظرة ،يكمن
يف الرتشيحات اليت ذهبت إليها ،حبسب ما هو
معلن حتى اآلن ،خصوصًا أن معظمها مل يتكّبد عناء
البحث عن ّ
مرشحني جدد ،بالرغم من أنه يدرك جيدًا
حجمة النقمة الشعبية عليهم.
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مـقاالت وتـحقيقات

شركات الطريان تتم ّرد على القضاء:

جتار حيتكرون احلبوب استباقاً لقرار تركي بوقف تصديرها:

لـن نـدفع أمـوال الـ  pcrسعر السكر يزداد  %5عاملياً ...و %50حملياً
راجانا حمية

التمرد على قرار
قررت شركات الطريان
ّ
املدعي العام لديوان احملاسبة ،القاضي
فوزي مخيس ،بإلزامها دفع ما يف ذمتها
للجامعة اللبنانية ووزارة الصحة بدل
إجراء فحوص الـ  pcrبالدوالر الفريش.
بعد ثالثة أسابيع من صدور القرار،
ردت الشركات برفض تعميم املديرية
ّ
برد
العامة الذي صدر إصر قرار مخيسّ ،
«األمانات» إىل أصحابها
ثالثة أسابيع تلت صدور قرار املدعي
العام لدى ديوان احملاسبة ،القاضي
فوزي مخيس (الرقم  )2الذي ألزم مبوجبه
املديرية العامة للطريان املدني التعميم
على شركات الطريان حتويل املبالغ
املقبوضة بالدوالر األمريكي الفريش،
بدل إجراء فحوص الـ  ،pcrحلساب وزارة
الصحة واجلامعة اللبنانية.
ظن
كان منتظرًا من الشركات ــــ أو هكذا ّ
املعنيون ــــ أن تبادر إىل إعادة ما هو
«أمانة» إىل أصحابها ( 50مليون دوالر
ّ
املوقعة
على أساس مذكرة التفاهم األوىل
بني املديرية العامة للطريان املدني
واجلامعة اللبنانية ووزارة الصحة اليت
فرضت استيفاء  50دوالرًا عن كل راكب
إلجراء فحص الـ  ،)pcrإال أنها التزمت
الصمت واستغرقت يف إعداد املطالعات
للرد على تعميم مديرية الطريان املدني،
ّ
ومن خلفه قرار القاضي مخيس.
بعد ثالثة أسابيع من الصمت ،كان أول
الغيث مع خروج أوىل املطالعات عن
«إمرباطورية» طريان الشرق األوسط
وجمموعة اخلطوط اجلوية القطرية...
وخالصتها« :مش دافعني».
ردت بأنها غري معنية
شركات الطريان ّ
بالتعميم ،وتاليًا بالقرار الصادر عن
مخيس ،وترفض تسديد أي مبلغ بالدوالر
األمريكي للجامعة والوزارة ،معتربة أنها
الذمة من أي مبلغ استوفته من أي
«بريئة
ّ
راكب لغرض إجراء فحص الـ !»PCR
ثالثون صفحة ّ
اطلعت عليها «األخبار»،
استعرضت فيها «ميدل إيست» األسباب
ّ
بفض
«املوجبة» اليت تدفعها إىل املطالبة
سرية اخلمسني دوالرًا وكأنها مل تكن.
يف مقدم املربرات ،عادت الشركة إىل
مذكرة التفاهم اليت «مل تفرض دفع
ّ
و»تذكرت»
املبلغ بالدوالر الفريش»،
الشركة اليت تتقاضى مثن تذاكرها
بالدوالر الفريش أن سعر الصرف
«الرمسي» ال يزال  1507لريات .ومبا أنها
حولت املبالغ يف وقتها ،فإنها يف ّ
حل
من أمرها .وللتأكيد على «مظلوميتها»
من تعاطي الدولة معها ،لفتت الشركة
إىل أنها «تقدم منذ عدة أشهر وال تزال
مساعدات مالية كبرية من أمواهلا اخلاصة
لتشغيل املطار .ويف املقابل ،تراكم بذمة
الدولة نتيجة تعاقد جملس اإلمناء واإلعمار
مع شركة الشرق األوسط خلدمة املطارات
مبالغ باهظة تناهز املئة مليون دوالر
( )...وال يتأخر اجمللس فقط بالتسديد،
وإمنا يسددها باللرية اللبنانية على سعر
الصرف الرمسي» .كما رأت مطالعة
الشركة أن أموال الـ  pcrليست حقًا
للجامعة والوزارة ،بل «ضريبة غري مباشرة
فرضتها اتفاقية ّ
موقعة من فرقاء تنعدم
لديهم كل صالحية لفرض هذه الضريبة
( )....حيث إن إقرار مثل هذه الضريبة
وختصيصها حمصور باجمللس النيابي
وبناء
وخيرج كليًا عن اختصاص اإلدارة»،
ً
ّ
املذكرة «سندًا باط ًال،
تعد هذه
عليه،
ّ
وبالتالي التعميم» .واستطرادًا ،ال جيوز
«إصدار تعميم أو قرار إداري مبفعول
رجعي».
هكذا ،ارتأت شركة الطريان الوطنية أن
«تنصب» على اجلامعة الوطنية وعلى
الوزارة ،مطالبة بالرجوع عن التعميم

ووقف تنفيذه.
وعلى الدرب نفسه ،سارت جمموعة اخلطوط
اجلوية القطرية اليت رأت أن التعميم ومن
خلفه القرار «جمحف حبق شركات الطريان
الرد» ،مشرية إىل أن «هذا
ومستوجب
ّ
املبلغ فرض على شركات الطريان ومل
يؤخذ برأيها إن كانت توافق أو ال على
استيفائه ومل تكن طرفًا يف مذكرة
التفاهم كما أنه ليس قانونيًا ،إذ صدر
مبوجب تعميم عن املديرية العامة وليس
مبوجب قانون أو مرسوم».
«القطرية» حاولت أن تكون «ملكية» أكثر
من «الوطنية» ،فغاصت يف التفاصيل
لناحية اعتبار أن التعميم األول املتعلق
باستيفاء قيمة اخلمسني دوالرًا من
الركاب «طلب تسديد القيمة إما بالدوالر
األمريكي من دون حتديد فريش أو
بالعملة الوطنية ،أي اللرية اللبنانية على
أساس سعر الصرف الرمسي الذي ما زال
حتى تارخيه  1507لريات ،أي ما يعادل
 75375لرية».
وقد عززت رأيها بالقانون اللبناني الذي
ينص على أن إيفاء املبالغ جيب أن
«ال
ّ
يكون فريش ،فهو ال يتضمن أي متييز بني
فريش وغري فريش ،ولذلك فإن الفرض
على الشركات التسديد بعملة الفريش
خمالفة واضحة للقانون اللبناني»! كما
أنها مل تتبلغ من املديرية العامة للطريان
أو أي شركة «وجوب الدفع بالدوالر،
فشركات اخلدمات األرضية تابعت ومن
دون أي اعرتاض قبض املبالغ وفق
اآللية املتبعة باألساس ،أي بتحويل
مصريف إىل احلساب املبلغ من شركات
الطريان».
بغض النظر عن املطالعتني ،إال أن ما
فات الشركتني أن املبالغ اليت تطالب
اجلامعة اللبنانية بتسديدها بالدوالر
األمريكي ،تعود للفرتة اليت بدأت فيها
شركات الطريان باستيفاء بدل فحص
الـ  pcrوتذكرة السفر بالدوالر األمريكي
حصرًا .ومبا أن هذا البدل «تستوفيه
رده إىل
الشركات كأمانة وجب عليها ّ
اجلامعة اللبنانية بالعملة اليت دفعها
املسافر» ،على ما يقول رئيس اجلامعة
اللبنانية بسام بدران ،الفتًا إىل أن هذه
«ليست ضريبة ،إمنا هي بدل لقاء عمل
ّ
حيق هلا
قامت به اجلامعة اللبنانية اليت
حبسب قانون املوازنة أن تقوم بأعمال
ملصلحة الغري كما إجراء املناقصات».
لذلك ،اجلامعة «متمسكة حبقها يف
اخلمسني مليون دوالر» ،وما عدا ذلك،
حصلته الشركات
«إثراء غري مشروع
ّ
حمم ًال املسؤولية
على حساب اجلامعة»،
ّ
للشركات وللمديرية العامة اليت تشرتك
هي األخرى يف نسف حق اجلامعة...
بالتغاضي.
منسق اللجنة القانونية يف املرصد
الشعيب ،احملامي جاد طعمة ،لفت إىل
أن «شركات الطريان عندما كانت تغتين
على حساب اجلامعة اللبنانية تناست املبدأ
بأن هذا املبلغ ال رسم وال ضريبة ،وإمنا
هو بدل خدمة تؤديها اجلامعة وفرضتها
وزارة الصحة اليت متلك احلق بذلك».
بالنسبة إىل طعمة« ،هذا األمر حمسوم،
والتذرع بأنهم ليسوا طرفًا يف العقد
ّ
ّ
املوقع ليس له معنى ،إذ إن هذه
الشركات ليس هلا اخلرية بأمرها ،وإمنا
ملزمة بتطبيق تعليمات املديرية العامة
للطريان املدني» .أما بالنسبة إىل عملة
الدفع ،فيعود طعمة إىل املادتني الرابعة
تنصان على
والسابعة من العقد اللتني
ّ
كيفية استيفاء املديرية املبالغ من
الشركات وطريقة حتويلها ،مؤكدًا أنه
يتوجب على الشركات «دفعها
كان
ّ
بالدوالر األمريكي حصرًا».

ندى أيوب

ُترخي احلرب الروسية  -األوكرانية
بث ِ
ِ
قلها على اللبنانيني .فتداعياتها
تهدد أمنهم
والتجارية
االقتصادية
ّ
الغذائي ،ال سيما أن لبنان يستورد
غالبية سلعه الغذائية .ومبا أن معظم
وارداته من القمح والزيت مصدرها
فاملشكلة
وروسيا،
أوكرانيا
األساسية يف هاتني السلعتني
باتت أمرًا واقعًا ،إن جلهة املخزون
سجلت ارتفاعًا.
أو األسعار اليت
ّ
يليهما السكر مع توقف اجلزائر
عن تصديره .أما بالنسبة للحبوب،
فالنقص قد يطاوهلا حبسب تطورات
املصدرة،
احلرب وإجراءات الدول
ّ
إمنا ال أزمة حالية فيها .اختالل
التوازن العاملي واستعار األسواق
يفرضان على لبنان التعامل مع
واقع استثنائي تزيد من صعوبته
األزمة املالية واملعيشية الرازح
حتت وطأتها .التفكري مبصادر
بديلة السترياد السلع الغذائية بدأ،
و»دالل» مصرف لبنان يف تأمني
األموال الالزمة لالسترياد مل يعد
مسموحًا حبسب املعنيني ،ملا قد
لسلع تتسابق
يسببه من خسارة
ٍ
ّ
الدول على شرائها.
هلع
بالتزامن ،تشهد السوق حالة
ٍ
أكرب مما يفرضه الواقع ّ
أقله حاليًا،
ترتافق مع ترويج الرتفاع أسعار
بعض السلع كالسكر ()%50
أضعاف االرتفاع العاملي الذي بلغ
 %5.5حبسب مؤشر «ناسداك»،
ّ
مستغلي
فض ًال عن عودة نشاط
األزمات واحتكارهم للزيت والسكر
والطحني.
يستورد لبنان سنويًا حنو  100ألف
طن من الزيوت %50 ،منها من
أوكرانيا ،و %30من روسيا و%15
من تركيا ،و %5من مصر .نتيجة
توقف التصدير يف كل من روسيا
وأوكرانيا ،وخوفًا من انقطاع املادة،
شهدت احملال التجارية يف اليومني
املاضيني تهافتًا لشراء الزيت
بـ»كميات غري منطقية رغم ارتفاع
أسعاره» حبسب نقيب أصحاب
السوبرماركت نبيل فهد ،الذي ّ
أكد
ّ
يسلمون
«املوردين ولغاية اآلن
أن
ّ
البضائع كما جيب ،والزيوت متوافرة
يف املتاجر» ،رافضًا احلديث عن
موجة احتكار .علمًا بأن املدير
العام لوزارة االقتصاد حممد بو
حيدر أكد لـ»األخبار» أن «الوزارة
ضبطت حاالت احتكار للزيت والسكر
والطحني ،يف بعض املتاجر .وهي
املستوردة
الشركات
سرتاقب
واملوزعني ونقاط البيع ،للتأكد من
ّ
ّ
يقنن تسليم الكميات
املورد ال
أن
ّ
املطلوبة للمتاجر وبأن األخرية تعرض
ّ
وستسطر الوزارة حماضر
البضائع،
ٍ
ضبط حبق احملتكرين».
من جهته ،يشري رئيس نقابة
مستوردي املواد الغذائية هاني
حبصلي إىل أن مصر وتركيا تستوردان
الزيت اخلام من أوكرانيا وروسيا،
بالتالي ال ميكن االعتماد عليهما
كمصادر بديلة .أزمة زيوت تنتظرنا
مع توقف انقطاع سالسل اإلمداد
من روسيا وأوكرانيا ،وارتباطها
مبجريات األحداث وتطورها ،و»إىل
حني التأقلم وإجياد بدائل عاملية
ستشهد السوق اللبنانية نقصًا يف
املادة وليس انقطاعًا» .ويف غياب
ّ
العرض العاملي للزيوت ،وتهافت

الدول على شراء املواد
ضمانًا ألمنها الغذائي ،يرى
حبصلي أن «ال خيارات إال
املورد
القبول مبا يعرضه
ّ
اخلارجي من أي بلد ،ومن
لديه املال حيصل على
الغذاء».
التقنني يف بيع السلع
وعلى رأسها الزيت ،إجراء
بدأ طرحه تفاديًا للضغط
على السوق ،وإفساحًا يف
اجملال أمام املستوردين
إلجياد مصادرهم ،واليت قد
تكون من حيث املسافة أبعد
من أوكرانيا وروسيا ،ككندا
مث ًال .لكن الذهاب إىل هذا
اخليار سيرتافق مع زيادة
كبرية يف األسعار ،نظرًا

لكلفة الشحن األعلى ،خباصة أن
ٍ
زيادات
أسعار النفط عامليًا تسجل
غري مسبوقة.
ورغم أن أوكرانيا ليست من
املصدرين للسكر إال أن هذه املادة،
املهدد
انضمت إىل الئحة املواد
ّ
ّ
فقدانها من السوق احمللية مع إعالن
اجلزائر وقف تصدير املادة حفاظًا
املورد األول
على خمزونها .وهي
ّ
للبنان حبجم استرياد يبلغ سنويًا 60
ألف طن .فور اإلعالن ،بدأ احلديث
بني املستوردين والتجار يف لبنان
عن ارتفاع األسعار عامليًا حبدود
 ،%50إال أن التدقيق يف األسعار
أن الزيادة العاملية بلغت
يبينّ
 %5.5فقط.

تصوير هيثم املوسوي
بعض التجار حيتكرون احلبوب
ويستبقون أزمة قد تقع يف حال
أوقفت تركيا على سبيل املثال
تصديرها .إذ إن لبنان يعتمد عليها
لتأمني الربغل وليس على أوكرانيا.
خطوة قد تتخذها تركيا حبسب ما
تفرضه تطورات الصراع الروسي -
األوكراني .لكن األكيد لغاية اآلن،
حبسب حبصلي وفهد ،أن السوق ال
تعاني من أزمة حبوب.
غياب خطط الدولة اجلدية واستغالل
جتار األزمات كاملعتاد حلاجة الناس
واهللع غري املفيد ،عوامل ثالثة تنذر
بأن مشاهد الطوابري واالحتكار والذل
ستزداد يف القادم من األيام.

حكومة الـ»كوما» :جلنة «األزمة» ال تنعقد!
ميسم رزق

أتت احلرب الروسية ــــ األوكرانية
وسط أكثر األزمات خطورة يف لبنان.
فاالقتصاد دخل مسار االنهيار قبل أكثر
يتحمل تبعات
من سنتني ،وعليه أن
ّ
ما حيصل اليوم يف أوروبا الشرقية.
متشعبة وهلا أكثر من باب،
املشكلة هنا
ّ
وال تتعلق بتأمني مصادر االسترياد
أو سالسل التوريد أو التمويل ،بل
جبميعها .فإجياد سالسل إمداد جديدة
بات صعبًا جدًا مع ارتفاع
للقمح والطاقة َ
الطلب العاملي الذي انعكس ارتفاعًا يف
األسعار جتاوز  100دوالر للطن الواحد.
لكن املشكلة أبعد من ذلك .فحتى لو
ّ
متكن لبنان من تأمني التمويل بالدوالر
للحصول على الكميات الالزمة ،بات
شراء القمح من روسيا أو أوكرانيا
ّ
متعذرًا ،فيما االسترياد من أمريكا
عدة لوصول
أسابيع
يتطلب
كندا
أو
ّ
الكميات ،أي بعد نفاد املخزون املتوافر
حاليًا.
ولبنان ،شأنه شأن كل الدول العربية،
على أبواب شهر رمضان الذي يشهد
ارتفاع الطلب على اخلبز واللحوم واخلضر
والفواكه والبطاطا والدجاج وسواها من
املنتجات اليت يزداد الطلب عليها يف
هذا الشهر واليت ارتفعت أسعارها
ألسباب خمتلفة ،من بينها ارتفاع الطلب
العاملي أو بسبب ارتفاع كلفة الشحن
من الربازيل واألرجنتني للحوم مث ًال ،أو
بسبب ارتفاع كلفة األعالف للدجاج…
كل ذلك يأتي يف ظل وضع كارثي أص ًال
ّ
املشتقات النفطية
يف لبنان .فأسعار
من بنزين ومازوت سترتجم زيادة يف
أكالف اإلنتاج والنقل ،وبالتالي ارتفاعًا

يف أسعار املنتجات.
إزاء هذا الواقع ،مل يتبينّ بعد كيف
ستتعامل احلكومة اللبنانية مع هذه
األزمة ،وال األدوات اليت ستعتمدها يف
مواجهة تداعيات احلرب .ففيما بدأت
غالبية البلدان بوضع اخلطط وتنفيذ
عدد من اإلجراءات منذ انفجار امليدان
قررت احلكومة
الروسي ــــ األوروبيّ ،
بعد حنو عشرة أيام تأليف جلنة للبحث
يف اإلجراءات اليت يمُ كن اختاذها .لكن
سلوك احلكومة ال يشي بأنها تتعامل مع
وجدي .فاجتماع اللجنة الذي
أمر طارئ
ّ
كان مقررًا أن ينعقد أمس للمرة األوىل،
َ
تأجل بسبب انشغال وزير الصناعة
ّ
بأعمال أخرى كاستضافة وزير الصناعة
العراقي ،فيما تأخر وزير الثقافة يف
ّ
املكلفة حبث
اجتماع اللجنة الوزارية
اعتماد «امليغاسنرت» يف االنتخابات
النيابية ،على أن تعود اللجنة وجتتمع
اليوم ويشارك فيها وزراء الصناعة
والثقافة والزراعة والدفاع واالقتصاد.
ويف هذا اإلطار ،علمت الزميلة «األخبار»
أن أعضاء اللجنة الوزارية بدأوا منذ يوم
االثنني املاضي مناقشة بعض األفكار
يف ما بينهم ملعاجلة األزمة و»البحث
عن ّ
َ
وفق ما يقول وزراء
حل متكامل»،
مشاركون يف اللجنة .لكن العناوين
املقرتحة جلدول أعمال اللجنة ال تزال
عامة لغاية اآلن ،ومن أبرزها منع تصدير
بعض السلع احلياتية من أعالف وزيت
وحبوب ،والبحث عن أسواق بديلة من
الدول اليت تعاني من مشاكل وأزمات،
والضغط على مصرف لبنان لفتح
اعتمادات جديدة من أجل االسترياد.
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نظرية اللعبة يف أوكرانيا :سيناريو لتسوية األزمة
اللعبة األوكرانية احلالية ّ
متثل منوذجًا عن ألعاب متباينة ،تعاونية
كل من احلالتني حتقيق حل سياسي قابل
وتنافسية ،وميكن يف ٍّ
للحياة.
حتولت أحداث األزمة األوكرانية إىل مساحة لـ «لعبة كربى» جديدة
يف العالقات الدولية ،حبيث يشارك فيها كل العب سعيًا لتحقيق
مصاحله اخلاصة.
إنها إحدى حلظات التاريخ اليت يقف فيها العامل على رؤوس
أصابعه مصعوقًا من هول االحتماالت املاثلة أمامه .قوات الردع
النووي لدولة كربى تتأهب بعد إجرائها مناورات على أسلحة تطال
مكان يف األرض .من اجلانب اآلخر ،حتتشد قوى الغرب مجيعها،
أي
ٍ
ً
منسقة
هسترييا
يشبه
فيما
،
ا
أيض
النووية
الدول
رأسها
وعلى
ّ
شاملة األبعاد ضد روسيا ،حضرت فيها هواجس املاضي ورائحة
ومحى اهلويات واملصائر املتصارعة ،فوق الرقعة نفسها
احلربني
ّ
اليت شهدت أقسى مشاهد القسوة البشرية.
وبني هذا وذاك ،تشتعل األزمة األوكرانية ،بكل ما ختتزنه من
وتصوراتهم ،بشأن
صراعات الدول وتطلعاتها ،وطموحات القادة
ّ
ما كان وما ميكن أن يكون ،وما جيوز التضحية به يف سبيل
دور تارخيي هلم ،وتنمية مصاحلهم األخرى مع الدول صاحبة
عيش
ٍ
املشاريع الكربى ،على حساب استقرار البشر.
حتولت أحداث األزمة األوكرانية إىل مساحة لـ»لعبة كربى» جديدة
يف العالقات الدولية ،حبيث يشارك فيها كل العب سعيًا لتحقيق
مصاحله اخلاصة ،ويتخذ قراراته بشأنها وفق تقدير ملواقف الالعبني
ٍ
جهة ثانية.
اآلخرين من جهة ،وللفرص واملخاطر اخلاصة به من

املشهد امليداني

يف امليدان ،أطلقت روسيا عمليتها العسكرية اخلاصة يف أوكرانيا،
بناء على تقدير اسرتاتيجي ،يرى يف أداء القيادة احلالية يف كييف
ً
ويف املشروع اليميين القائم فيها خطرًا داهمًا يهدد أمن البالد.
لقد أضحت كييف ،يف منظور الكرملني ،مساحة حتضري حلرب ال
مفر منها على روسيا .وقوام هذا املنطق يتأسس على معطيات
كثرية ،منها تنمية جمال التسلح والعسكرة يف أوكرانيا ،وصو ً
ال إىل
ٍ
أسلحة نووية ،باإلضافة إىل التجهيز
احلديث عن نية كييف امتالك
التقين والعسكري للدول األطلسية عند حدود روسيا الغربية.
يقدر الكرملني أن ِ
صدام روسيا مع هذه
من جممل هذه املعطياتّ ،
ّ
ٍ
تنقض
وقت فقط قبل أن
قائم ال حمال ،وأنها مسألة
القوات أمر
ٌ
انقالب
الواليات املتحدة على الداخل الروسي عرب «الناتو» ،أو عرب
ٍ
شبيه بانقالب عام  2014يف أوكرانيا ،ذلك بأن وجود احللف يف
أوكرانيا ال يعين تطويق روسيا ،بقدر ما يعين الدخول لقلب قلبها،
األمر الذي ُيطلق ديناميات تغيريية غربية داخل اجملتمع الروسي.
إما أن نفكك
باختصار ،فإن بوتني يرى املسألة على النحو التاليّ :
وإما أن نواجه خطر تفكك روسيا
املشروع األطلسي يف أوكرانياّ ،
نفسها.
يعد الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،أنه
ووفق هذه القاعدة،
ّ
«ال ميكن لروسيا أن تشعر باألمان والتطور والبقاء مع وجود تهديد
مستمر ينبع من أراضي أوكرانيا احلديثة» .لقد بنى بوتني إعالنه
العملية العسكرية يف أوكرانيا على هذا التقدير االسرتاتيجي
األمين ،وعلى املادة الـ 51من اجلزء الـ 7من ميثاق األمم املتحدة،
باإلضافة إىل معاهدات الصداقة واملساعدة املتبادلة واملوقعة مع
مجهورييت دوينتسك ولوغانسك بعد االعرتاف بهما.
ً
مدركة للشرك املنصوب يف
ويف الوقت نفسه ،فإن موسكو تبدو
أوكرانيا .هو يف األساس ليس فخًا خفيًا ،فكل اإلعالم العاملي
يتحدث عن مستنقع أوكراني ينتظر اجليش الروسي .لكن موسكو
أطلقت عمليتها حتت عنوان عدم التحول إىل قوة احتالل ،ميكن
فيما لو حدث وثبتت مواقع يف األراضي األوكرانية أن تنقلب
بصورة ّ
ٍ
مطردة مع زيادتها ،األمر
جهودها وتزيد أكالف تلك اجلهود
الذي ُينتج استنزافًا يوميًا يف املستويات العسكرية واالقتصادية
والسياسية .وهذا ما خربه االحتاد السوفياتي قب ًال يف أفغانستان.
وبد ً
شامل
اجتياح
ال من ذلك ،فإن القوات الروسية استعاضت عن
ٍ
ٍ
عالي التكلفةَ ،
هالل حول النصف الشرقي من اخلريطة
بنظم
ٍ
األوكرانية ،تكون مجهوريتا دوينتسك ولوغانسك الشعبيتان
عمقه ،بينما متتد أطرافه من ساحل أوديسا يف اجلنوب ،حتى
خاركيف وكييف وزيتومري يف الشمال .وقيمة هذا اهلالل تكمن يف
احتوائه املدن الرئيسة يف أوكرانيا ،وخصوصًا أوديسا وخريسون
وماريوبول يف اجلنوب ،واملدينتني الكربيني كييف وخاركيف يف
ّ
املركز املدن الباقية ،وأهمها لفيف يف
الشمال ،مع مشول القصف
أقصى الغرب.
ويف حني سيطرت القوات الروسية وحلفاؤها على مناطق شديدة
األهمية يف الرب األوكراني ،وحاصرت كييف وخاركيف ،فإن املعطى
امليداني األكثر إحلاحًا ،بالنسبة إىل الروس ،كان تسريع السيطرة
ٍ
صورة جتعل أوكرانيا
على سواحل البحرين األسود وآزوف ،يف
ّ
ً
املسطحات املائية اليت تتفاعل من خالهلا
دولة حبيسة منقطعة عن
ً
داللة يف ذلك ،سيكون اختالف القيمة
مع العامل .لكن األكثر
اجليوسياسية ألوكرانيا احلبيسة ،واليت قد ختلص األحداث احلالية

محمد سيف الدي

ّ
تشكلها ،فيما لو
إىل
توقفت العملية عند حدود
ما قبل إسقاط كييف.
ورمبا تكون هذه النقطة
حتديدًا هي اليت ُرمست
على أساسها خطة العملية
اخلاصة على شكل اهلالل.
وبها ،حتققت منذ اللحظة
األوىل نتائج اسرتاتيجية
بالغة األهمية بالنسبة إىل
بوتني .لقد متت السيطرة
ٍ
بصورة
على حبر آزوف
تامة ،ليتحول إىل حبرية
على
خالصة،
روسية
الرغم من بقاء القوات
األوكرانية منتشرة يف مدن
ساحلية تطل عليه ،لكنها
حماص ٌ
رة من البحر والرب عرب
َ
األسطول الروسي ومقاتلي
اجلمهوريتني .ويف البحر
األسود ،فإن السيطرة
الروسية على شواطئه
يف
حتولت،
الشمالية
الساعات األوىل للعملية،
إىل سيطرة متينة ،مع
حماصرة أسطول البحر

ينقسم الصراع القائم يف أوكرانيا اىل مستويات تتدرج من الشأن الداخلي أوال لتصل اىل بعدها الدولي

َ
سواحل أوديسا .إنها وضعية مالئمة لفرض
األسود الروسية
خالصات احلروب على طاولة املفاوضات.

مستويات الصراع :البُعد الداخلي

تتدرج من الشأن
ينقسم الصراع القائم يف أوكرانيا إىل مستويات
ّ
الداخلي األوكراني أو ً
ال ،لتصل إىل ُبعدها الدولي ،إىل التأثري
البعد الداخلي،
يف
الدولي.
النظام
وطبيعة
يف العالقات الدولية
ُ
يدور الصراع اآلن حول خيارات نظام احلكم يف أوكرانيا .وعلى
عكس ما تشري إليه أغلبية التحليالت ملطالب الرئيس الروسي
منصبًة على تغيري السلوك
من كييف ،فإن إرادة الكرملني تبدو
ّ
وانتزاع الضمانات األمنية االسرتاتيجية ،أكثر من اهتمامها بأشخاص
احلكم يف العاصمة األوكرانية .يريد الروس تغيري قيمة أوكرانيا
اجليوسياسية يف الفضاء احليوي الغربي لروسيا .كيف يتم ذلك؟
ٍ
ضمانات أمنية
ثالثة عناوين :توقيع كييف على معاهدة تتضمن
عدم االنضمام إىل أحالف معادية لروسيا ،وحتديد
تتعهد فيها
ّ
َ
ّ
ّ
التسلح النووي وأنواع حمددة أخرى
تسلح ألوكرانيا مينع فيه
سقف
ّ
التسلح االسرتاتيجي الثقيل ،وتراجع أوكراني عن سياسات
من
وحماصرة األوكرانيني – الروس ،الذين عانوا طوال
التصنيف
َ
األعوام الثمانية املاضية من نهج النخبة احلاكمة يف كييف.

مستوى الدولتني

أما املستوى اآلخر لألزمة ،فهو احلرب بني دولتني جارتني ،هما
ّ
ٍ
لوجود أنثروبولوجي واحد ،وتاريخ واحد،
يف الواقع امتداد تارخيي
حضاريًا ولغويًا وثقافيًا ،بوحدتني سياسيتني مستقلتني ،حبيث
يعود الفضل يف هذه االستقاللية ألوكرانيا عن روسيا إىل لينني،
واليت وصف بوتني ،يف خطاب إعالن االعرتاف باجلمهوريتني،
أوكرانيا بأنها «مجهورية فالدميري إيليتش لينني» .ببساطة،
أوكرانيا هبة لينني ،أو على األقل هذا ما يراه سيد موسكو اآلن،
بل هو ما يتصرف على أساسه.
وعلى هذا املستوى أيضًاّ ،
متثل أوكرانيا روسيا الغربية ،ووجه
روسيا العاملية على «قلب العامل» ،املنطقة املمتدة يف أوروبا
الشرقية ،واليت وضعها االسرتاتيجي الربيطاني هالفورد جون
ماكيندر يف نظريته اجليوبوليتيكية يف مطلع القرن العشرين
على أنها مركز الثقل االسرتاتيجي ،الذي يتيح ملن يسيطر عليه
السيطرة على النظام العاملي.
من الناحية الروسية ،فإن النخبة احلاكمة يف أوكرانيا وصلت إىل
السلطة عن طريق انقالب مدعوم أمريكيًا ،وهي منذ عام 2014
ٍ
ٍ
وممارسات وحشية حبق
اضطهاد
قامت بارتكاب جمازر ومحالت
األوكرانيني -الروس ،وأقفلت وسائل إعالمهم ،واضطهدت
نوابهم ،ومنعتهم من تعليم أبنائهم اللغة الروسية ،وخيرّ تهم بني
جوازي السفر األوكراني والروسي ،وطاردت الناشطني منهم،
وصو ً
سياق تطهريي هلم من
ال إىل حتول هذه املمارسات إىل
ٍ
املؤسسات الرمسية .ووفق الرؤية الروسية ،فإن نهجًا قياديًا،
ّ
سلم السلطة ومفاصل
ينتمي إىل اليمني القومي يف أوكرانيا،
احلكم إىل األمريكيني ،حبيث يشرف هؤالء على عملية تطهري

الروس من أوكرانيا ،وحتويلها إىل قاعدة للحرب األمريكية املقبلة
على روسيا ،حتت علم «الناتو».
أما من الناحية األوكرانية ،وحتديدًا فريق الرئيس فولودميري
ّ
ً
حماولة روسية ملنع دولة مستقلة
زيلينسكي ،فإن العملية متثل
تتلحص يف االنضمام إىل
من اختاذ خياراتها السيادية ،واليت
ّ
االحتاد األوروبي ،وحلف مشال األطلسي ،واالندماج يف املؤسسات
األوروبية والغربية األخرى ،على جري عادة دول االحتاد السوفياتي
السابق ،اليت هضمها الغرب خالل العقود الثالثة املاضية .وينظر
األمريكيون واألوروبيون إىل العملية العسكرية الروسية على أنها
تندرج ضمن سياسة «ماسكريوفسكا» ،ميارس من خالهلا بوتني
ٍ
دولة حليفة للغرب.
عملية متويه سياسي من أجل االنقضاض على
بد من أن يشمل
ال
الصراع
لكن تقديرًا حمايدًا ملوقف الدولتني يف
ّ
ّ
ً
جمموعة من املعطيات .فمن ناحيةُ ،ت َع ّد العملية الروسية ،للوهلة
ً
ضربة استباقية شبيهة بالنسق األمريكي للحروب
األوىل فقط،
االستباقية اليت لطاملا اعرتضت عليها الدول اليت تعرضت للغزو،
ٌ
النيات واملعلومات االستخبارية،
على أساس أنها
حماكمة على أساس ّ
واليت وصلت ،يف احلالة العراقية ،إىل فضيحة كولن باول وتوني
تأسس عليها احتالل العراق وتدمريه .لكن ،بعد الوهلة
بلري ،واليت َّ
األوىل ،تأتي ضرورة التمحيص واسرتجاع السياقات واألحداث،
وصو ً
ال إىل جذور احلدث الراهن.
ٍ
ناحية ثانية ،ويف املقلب اآلخر إلدانة احلرب االستباقية،
من
املربر حللف مشال األطلسي
غري
التوسع
من
عقود
ثالثة
تظهر
َّ
حول روسيا ،وصو ً
ال إىل حدودها ،وتغيري العقيدة العسكرية للناتو
لتشمل مهمات جديدة من خارج ميثاقه التأسيسي ،مع عدم حذف
أكثر
استهداف روسيا من العقيدة العسكرية للحلف ،الذي استمر
َ
من ثالثني عامًا بعد انهيار حلف وارسو.

مستوى األمن األوروبي والفضاء األطلسي

تتعزز أهمية هذا السياق من خالل اسرتجاع الوعود األطلسية للروس
ّ
يف بداية التسعينيات من القرن املاضي ،حني انطلقت أوىل دفعات
ضم الدول الشرقية إىل احللف ،وتأكيد قادة الناتو أنه لن يتم
جست روسيا نبض الغرب بشأن إمكان
تطويق روسيا .بعد ذلكّ ،
انضمامها هي نفسها ،ثم شاركت يف برنامج «الشراكة من أجل
السالم» ،ومت جتاهلها بعد ذلك ،من دون أن يتم جتاهل الدول
الشرقية األخرى اليت ُ
ضمت على أربع دفعات.
يقال إنه عندما تتكرر الذاكرة ،فإنها تعبرّ عن قانون .اآلن ،تعيد
األزمة األوكرانية إىل األوروبيني ذاكرة احلرب وصورها ،ورائحة
البارود ،ووجود املهاجرين اهلائمني يف الغابات الباردة ،سعيًا
وراء األمن املفقود .لكن هذه األجواء العائدة ،مل تكن وليدة
حرب
أشرس
العمليات العسكرية وحدها .لقد خيضت منذ أشهر
ٍ
ُ
متعددةُ ،
ٍ
وضربت هلا مواعيد قبل
مرات
احلرب
إعالمية ُأعلنت خالهلا
ّ
ُ
الطلقة األوىل.
ومع مشاركة آلة اإلعالم العاملية الغربية ،ومعها فروعها
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مــقاالت وتـحقيقات

نظرية اللعبة يف أوكرانيا :سيناريو...
وتالمذتها من وسائل اإلعالم اإلقليمية ،يف كل مكان حول
العامل ،كانت «الروسوفوبيا» تنضح من الشاشات واملذاييع ويف
الصحفات .ويف سبيل ذلكُ ،
شَّنت هسترييا من العقوبات الغربية
ليس على موسكو فحسب ،بل على كل ما هو روسي.
ومع اهتزاز االستقرار األوروبي على وقع انفجار أوكرانيا ،وجدت
ٍ
حاجة إىل احلماية مرة جديدة من
دول أوروبا الغربية نفسها يف
ً
ً
جديدة أيضًا ،سوف يكون هلذه احلاجة
ومرة
بالد ما بعد احمليط.
مثن كبري.
ٌ

مستوى النظام الدولي

على الرغم من أن جذور األزمة األوكرانية تقتصر على الفضاء
الروسي املمتد حنو أوروبا ،وتطال يف أقصى مدى مباشر هلا
أمن أوروبا فقط ،فإن الصراع القائم يف األعوام األخرية يربطها
بتفاعالت العامل اجلديد ،والصراع على النفوذ والسيطرة يف النظام
الدولي.
لقد حتولت األزمة األوكرانية سريعًا إىل إحدى األزمات الدولية
األكثر داللة على توازنات القوة يف النظام الدولي ،ذلك بأن
القوى املتصارعة فيها تشمل قوتني ُعظميني على األقل ،مع ترجيح
انضمام قوى أخرى إىل الصراع ،مع امتداده زمنيًا.
إن تفاعالت األزمة تشري إىل مالمح عامل مغاير يتم رمسه من
خالل خرائط اجلغرافيا السياسية اليت ستنتج بعد انقشاع البارود.
والقضية اليوم ،يف هذا السياق ،ال تتحدد فيمن ميتلك احلق يف
قادر على فعل ماذا.
ماذا ،بل فيمن هو
ٌ
تفرعات الصراع على النظام الدولي ،ما يرتبط بالصراع القائم
ومن ُّ
على النظام االقتصادي الدولي ،ومتفرعاته املالية والنقدية .لقد
ُرمي بوتني يف قلب املوقف احلرج عرب تسريع دينامية انضمام
قرر املبادرة يف قلب املوقف،
أوكرانيا إىل «الناتو» ،لكنه هو من َّ
وتوجيه الضربة األوىل.
وتشري تفاعالت األحداثَ ،
وتَر ّوي القوى الكربى األخرى ،كالصني
ٍ
حاسم من املواجهة ،إىل أن
موقف
والقوى الصاعدة ،يف حتديد
ٍ
أحدًا مل يتوقع حسم بوتني قراره بهذه السرعة وهذه الطريقة،
ٍ
ُ
بعقوبات شاملة
استكملت
جنون إعالمية،
األمر الذي استدعى حفلة
ٍ
طالت ،فيما طالته ،احليوانات الروسية املشاركة يف املسابقات
الدولية!
لكن العقوبات على هذا املستوى قد تؤدي إىل عكس النتائج
ومب ميكن
املرادة منها .فما الذي ميكن فرضه بعد استنفادها،
َ
مواجهة خطوات روسية أكثر تصعيدًا فيما لو طالت األزمة؟ وماذا
يعين فقدان القوى الغربية كل وسائلها العقابية على اخلطوات
الروسية التالية؟
يف نهاية األزمةُ ،
ستضاف معطيات جديدة إىل الرتاكمات السابقة
حتدي روسيا
اليت يتشكل من خالهلا
نظام دولي جديد .إن جمرد ّ
ٌ
للعامل الغربي جمتمعًا بهذه الصورة ،وعجزه عن فرض خياراته يف
أوكرانيا ،فيما لو حدث ذلك ،سيكونان حتو ً
ال بارزًا يف تفاعالت
النظام الدولي ،واملمكنات واملستحيالت يف إطاره .وسيكون لذلك
التحول أنصاره ،واملستفيدون منه ،والذين سيستغلون مساحات
املناورة الوليدة جراء األزمة من أجل حتسني شروطهم أمام قوى
النظام القديم ،والذين سيمتلكون مزيدًا من الثقة بالشبك مع
القوى الصاعدة ،والقوى العظمى اجلديدة.

حقائق الجيوبوليتيك يف مواجهة اليوغا السياسية

كشفت األزمة ،فيما كشفته ،جمموعة حقائق فائقة األهمية:
أو ً
ال :عنصرية الدميوقراطيات الغربية .فإىل جانب تعميم العقوبات
على املواطنني الروس ،تبعًا جلنسياتهم فقط ،من دون ارتكابهم،
جاهَر اإلعالم
كأفراد ،أي ذنب ،باستثناء محلهم جنسية بلدهم،
َ
الغربي يف التعبري عن صدمته من إمكان جلوء مواطنني بيض وزرق
العيون و»يشبهوننا».
ثانيًا :شهدت األزمة مفارقات متعددة على مستوى الرؤية
االسرتاتيجية لدى كل من روسيا ،القوى املساندة ألوكرانيا.
فعلى الضفة الروسية ،ارتكزت خطوة بوتني يف أوكرانيا على
حقائق اجليوبوليتيك التقليدية .وقوامها معرفة التاريخ واجلغرافيا
والتصرف على أساسهما ،واختاذ اخلطوات املادية امللموسة من
أجل حتقيق السطوة والسيطرة على رقعة اللعب احلقيقية .وهذا
ما قاد قوات املظليني والنخبة الروسية« ،سبيتسناز» ،والنخبة
الشيشانية بقيادة حسني جميدوف ،إىل املدن األوكرانية ،وحول
الشواطئ وعلى ضفاف نهر الدنيرب ،لتشكيل اهلالل االسرتاتيجي
الذي أصبح واقعًا ،وال ميكن جتاوزه على طاولة املفاوضات.
ثالثًا :فوارق هائلة بني روسيا وجمتمعات أوروبا الغربية لناحية
االستعداد للحرب .فعلى اجلانب الروسي ،بقي اجملتمع حاضرًا
يف بيئة االنتصار يف احلرب الوطنية العظمى ،وساهم حكم بوتني
يف ترسيخ الفخر الوطين بهذا االنتصار ،والتأسيس عليه من أجل
عودة روسيا ً
قوة عظمى عاملية .ويف هذا السياق ،استخدم بوتني
«اإلهانات» و»السخرية» و»التنمر» و»الروسوفوبيا» ،يف سبيل
تعزيز الروح الوطنية لدى شعبه وجنوده ،كما مت ترسيخ ذلك يف
الدنيا حتى التعليم العالي.
النظام التعليمي الروسي ،من املراحل ُّ
واستخدم الرئيس الروسي العبارات املذكورة (إهانة روسيا،

التنمر على سكان القرم)...
السخرية من الروس يف أوكرانيا،
ّ
خالل خطابي االعرتاف باجلمهوريتني ،وإعالن العملية العسكرية يف
أوكرانيا.
رابعًا :أعاد بوتني االعتبار إىل جممع التصنيع العسكري منذ عام
 ،2003وخصص من أجله ميزانيات ضخمة ،حبيث شهد منذ ذلك
تفوق روسي يف جمال الصواريخ
احلني تطورًا واضحًا أدى إىل
ُّ
الباليستية والصواريخ االسرتاتيجية ،ويف مستوى الرتسانة
النووية .وما الصواريخ العابرة للقارات ،والقادرة على محل
الرؤوس النووية وعلى التمويه وإصابة كل نقطة يف الكوكب،
سوى بعض ما متتلكه روسيا اليوم.
راهن بوتني على إنتاج ترسانة صاروخية مرعبة يف تأسيس القوة
العظمى العائدة على قاعدة صلبة ،من خالل متكني البالد من أسلحة
ال ميكن قهرها ،للدفاع عن أمنها القومي من ناحية ،ولالستناد إليها
من أجل منع تهديدها وإرغامها على خيارات سياسية ال تريدها،
ٍ
ناحية ثانية.
من
ومن هذه الصواريخ اهلائلة القدرة التدمريية :توبول أم ،توبول
أم  ،12فويابودا ،روبيج ،يارس ،وسارمات ...وغريها ،فض ًال عن
الفعالية والدقة،
صواريخ متوسطة وقصرية املدى ،لكنها شديدة
ّ
مثل كينجال وإسكندر أم ،وكاليرب...
خامسًا :يف مواجهة هذه الروحية الروسية ،تعيش جمتمعات أوروبا
الغربية حالة الرفاه االجتماعي .وهي ،خالل العقود املاضية ،وقعت
ٍ
بصورة متدرجة .وكما
حتت سطوة اإلدارة االسرتاتيجية األمريكية
يتسلل النعاس إىل احملاربني القدامى َّ
الت ِعِبني من احلروب ،تسللت
خنب األحزاب البيئية وساسة منظمات اجملتمع املدني وشخصيات
اليوغا السياسية إىل قمة احلياة السياسية يف أوروبا الغربية ،بينما
ّ
ّ
وركزت على السياسات
خفضت هذه النخب امليزانيات الدفاعية،
العصرية ،يف مقابل جتاهل حقائق اجليوبوليتيك ،وحقائق نظريات
األمن القومي .وللتدقيق يف األمر ،فإن هذه النخب مل تتجاهل
لزمته للقوة الكربى احلامية للحضارة
أمنها القومي متامًا ،بل إنها ّ
الغربية؛ الواليات املتحدة األمريكية .لكنها ،لإلنصاف ،عادت لتبحث
عن مقدار أكرب من االستقاللية األوروبية يف السنوات األخرية،
والسيما من خالل حزبي ماكرون يف فرنسا ،واحلزب االشرتاكي
يف أملانيا.
كنموذج
وللداللة على ذلك ،ميكن اسرتجاع احلرب على أفغانستان،
ٍ
أوحد عن حرب خيوضها الناتو خالل العقدين األخريين ،حبيث
مت جتميع عديد القوات املشاركة بصعوبة بالغة ،وكانت القوات
الرئيسة أمريكية يف الدرجة األوىل ،ثم بريطانية ،بينما مل تتمكن
دول أطلسية من تأمني أكثر من عشرات األفراد .هذا النموذج
يعزز قول بوتني ،خالل خطاب إعالن العملية اخلاصة يف أوكرانيا،
ّ
إن الناتو «جمرد أداة للواليات املتحدة األمريكية» .إنه صراع بني
املصائر ونظريات األمن القومي املتقابلة ،حبيث قد يؤدي جناح
بوتني يف أوكرانيا إىل حتطيم نظرية االحتواء األمريكية يف شرقي
أوروبا.

مكاسب اسرتاتيجية

يف حسابات الربح واخلسارة ،ميكن القول إن الواليات املتحدة
األمريكية وروسيا حتققان مكاسب من األزمة األوكرانية .وخلفهما
ٍ
واحدة مبقدار ،لتحقيق مكاسب خاصة بها
تسعى دول العامل ،كل
من تفاعالت األزمة احلالية ،بينما تقف كل من أوكرانيا وأوروبا
الغربية يف موقع اخلسارة ،اليت قد تصل ،يف سيناريوات قامتة،
إىل تفكيك الدول واختفائها .واختفاء الدول يف أوروبا ليس حدثًا
غريبًا عن تارخيها.
لقد أحدثت حرب أوكرانيا ردود أفعال ومواقف على مستوى العامل،
تؤد حتى اللحظة إىل تشكيل عاملني كبريين .رمبا ال تزال
لكنها مل ِّ
األزمة يف مقدماتها .ويف حني تبحث كل دولة عن مصاحلها،
ّ
صنفت الراحبني
يف حلظة دقيقة وحرجة ،فإن النتائج املباشرة
واخلاسرين.
ّ
وتتلخص مكاسب الواليات املتحدة فيما يلي:
مع انطالق الطلقة األوىل ،مت تعطيل خط الغاز الروسي «نورد
-1
سرتيم  »2إىل أملانيا ،وهو كان هدفًا رئيسًا هلا يف سياق سعيها
الواضح إلشعال أزمة أوكرانيا يف األشهر القليلة املاضية.
مسار ،تنامى طوال أعوام ،من التعاون األملاني
مت تدمري
-2
ٍ
 الروسي بناه بوتني ومريكل .فـ»نورد سرتيم  »2مل يكن جمردخط طاقة ،بل ميكن وصفه باملسار الذي ُ
شبكت بشأنه مصاحل
اقتصادية وعالقات سياسية كانت تتنامى لتجمع أكرب قوتني يف
أوروبا .فاجتماع أملانيا وروسيا ،يف سياق اسرتاتيجي حتالفي
واحد ،سوف يعين إضعاف اهليمنة األمريكية على أوروبا ،وتالشيها
ٍ
مرحلة الحقة.
يف
 -3استعادت واشنطن وحدة املوقف األطلسي ،ومتانة «الناتو»،
بعد أشهر قليلة من اهتزازه ،بعد إفشاهلا صفقة الغواصات الفرنسية
ألسرتاليا ،وتشكيل حتالف «أوكوس» مع األخرية وبريطانيا .ويف
هذا السياق ،ال ميكن نسيان تصرحيات قادة فرنسا وأملانيا بشأن
«املوت السريري للناتو (ماكرون)» ،وضرورة تشكيل اجليش
األوروبي ،وحتقيق مزيد من االستقالل السياسي ألوروبا.
حققت واشنطن هدفًا آخر ّ
متثل بإحراج روسيا واحلصول على
-4

ٍ
عقوبات قاسية ،تعتقد أنها سوف تؤدي
حجج قوية من أجل فرض
إىل إضعاف موسكو ،وبوتني شخصيًا.
َ
ّ
يتلخص يف التالي:
املنتظرة
أما روسيا ،فإن أبرز مكاسبها
ّ
َ
تعطيل انضمام أوكرانيا إىل حلف مشال األطلسي إىل أ َجل
-1
غري حمدد.
 -2محاية األمن القومي الروسي عند الواجهة الغربية ،ومنع حتول
أوكرانيا إىل قاعدة أطلسية ،مع ما ميكن أن حتويه من وسائل
عسكرية خطرة على األمن الروسي.
 -3توجيه رسالة شديدة القوة إىل القوى األوروبية (شرقي أوروبا
وغربيها) ،مفادها عدم سهولة اإلضرار باملصاحل االسرتاتيجية
الروسية.
تعزيز مكانة روسيا يف سوق الطاقة مع عدم ظهور بدائل
-4
كافية عن الغاز الروسي ،وتوقع ارتفاع أسعاره يف حال طالت
األزمة.
ً
قوة عظمى كاملة املواصفات ،وقادرة على
إثبات موقعها
-5
حتدي إرادة أوركيسرتا عاملية واسعة وإجراءاتها.
رسالة قوية إىل احللفاء واخلصوم ،مفادها أن روسيا تقف
-6
مع حلفائها وتدافع عنهم ،يف مواجهة الواليات املتحدة اليت أصبح
التخلي عن حلفائها ميثل إحدى مسات سياستها.
 -7متتني الوحدة الداخلية ،وتعزيز استقرار نظام احلكم ،وحماكاة
املشاعر الوطنية واإلحساس الروسي بالفخر الوطين.
تعزيز مكانة روسيا يف أوساط القوى الصاعدة كحليف
-8
ميكن االعتماد عليه اسرتاتيجيًا ،وكقوة قادرة على تنفيذ رؤاها،
ورسم اخلطوط احلمر بشأن مصاحلها وموجبات أمنها القومي .إنها
قوة تستحق أن َ
تؤخذ على حممل اجلدية ،ال تؤمن بالنظام العاملي
األحادي ،ومستعدة الختبار انهيار األحادية بالنار .بالنسبة إىل
موسكو ،إنها حلظة ترمجة خطاب بوتني يف مؤمتر ميونيخ لألمن
عام .2007

ك ّفة الخاسرين

جراء
يف مقابل الراحبني ،تبدو أوكرانيا أول اخلاسرين وأبرزهمّ ،
اشتعال احلرب .وبعدها تأتي دول أوروبا الغربية .فبعد الطلقة
األوىل ،وجد زيلينسكي نفسه وحيدًا يف امليدان .لقد اكتشف
الشاب أن الغرب غري مستعد إلرسال اجلنود
الرئيس األوكراني
ّ
إىل أوكرانيا ،وأن الدعم ،لوجستيًا وإعالميًا وسياسيًا ،هو أقصى
ما ميكن تقدميه إليه .وهذا ،على أهميته ،ال ينفع يف حال تسارعت
ّ
ومتكن الروس من إسقاط العاصمة كييف
األحداث امليدانية،
والنظام احلاكم فيها.
يف كييف ،تخُ اض معركة النخبة األوكرانية من أجل الثبات يف
موقعها اعتمادًا على الدعم الغربي ،يف مواجهة رغبة روسية جاحمة
يف حسم األمور ،من دون وجود خيار آخر ملوسكو .فمهما يكن من
أمر يتعلق بالتطورات امليدانية ،ال ميكن لبوتني الرتاجع من دون
تطويع خيارات كييف.
ويف موسكو ،تنظر ماكينة التفكري االسرتاتيجي إىل النخبة
األوكرانية احلاكمة على أنها أداة غربية فقط ،لعبت بكيمياء
التاريخ ،وجتاهلت قوانني اجلغرافيا السياسية ،واختزلت الروابط
العميقة بني الشعبني ،وجتاوزت ذلك إىل إدارة سياسة أمنية
تستهدف وجود روسيا وطموحاتها وفرصها يف العودة كقطب يف
جمربة يف
العالقات الدولية .وإن هذه النخبة
ّ
صدقت وعودًا غربية ّ
ُ
استخدمت الدول
عشرات النماذج منذ احلرب العاملية الثانية ،حبيث
ورأس جسر للمصاحل االسرتاتيجية األمريكية.
درعًا
َ
صّناع القرار يف كييف على قدر املرحلة
ووفق هذه الرؤية ،مل يكن ُ
والتحديات .وشخصية زيلينسكي ومداركه ال تكفي إلدارة لعبة
ٌ
ممثل يؤدي أحد أدواره،
بهذا احلجم .إنه  -بالنسبة إىل موسكو -
كرئيس ألوكرانيا.
أما دول أوروبا الغربية ،فال بد من تفصيل مواقفها من األزمة
ّ
األوكرانية ّ
بدقة .لقد ُوضعت هذه الدول يف موقف دقيق ومساحة
مناورة ضيقة ،حبيث إنها تبدو مفرطة يف االعتماد على األمريكيني،
أمنيًا وعسكريًا ،يف مقابل إفراط معاكس يف االجتاه ،يتلخص يف
اعتمادها على الغاز الروسي .وبني إفراطني ،هلما هذا املستوى من
األهمية ،ال تريد هذه الدول التفريط فيما راكمته من رغبة وطموح
إىل استعادة اخلصوصية األوروبية واستقاللية السياسة اخلارجية،
ُ
ٍ
خلطوات عملية يف هذا االجتاه ،شبكت القوى األوروبية
تراكم
ومن
خالهلا مصاحل كربى مع روسيا والصني ومع القوى الصاعدة.
لذلك ،فإن هول عودة الدخان والبارود إىل أجواء أوروبا مل مينع
هذه الدول من حتييد قطاع الغاز الروسي عن عقوباتها على موسكو.
ٍ
عقوبات متنوعة ،بعضها يثري االستغراب،
لقد ساقت هذه الدول
لكن هذه العقوبات مل ُت ِ
صب الشرايني األكثر أهمية لالقتصاد
الروسي ،األمر الذي ميكن تفسريه على أنه حماولة للمزاوجة بني
ضرورتني:
التعبري عن موقعها ،كدول أعضاء يف «الناتو» ،وإظهار
-1
الوحدة األطلسية يف توجيه رسالة حادة إىل روسيا من أجل إرغامها
على الرتاجع.
ترك الباب مواربًا من أجل استعادة العالقات مبوسكو بعد
-2
حل سياسي لألزمة األوكرانية.
حتقيق ٍّ
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AFIC President Dr Rateb Jneid explains the
Great achievements of AFIC over the past five years

Above: AFIC President Dr Rateb Jneid with: The Most Eminent Sh Abdul Quddoos Al Azhari, National Grand
Mufti of Australia; Sheikh Malek Zeidan, representative of the Grand Mufti of Lebanon in Australia; Sh
Hassan Zeidan (ANSB); Haj Abdullah Chami (president United Arab Moslems Association); Mr Necmi Uzun,
representing Turkish Maarif Wakf; Imam Mohammad Trad, AFIC Da'wa and Iftaa Manager; Br Zeid Al
Basheer, Qatar airlines; Haj Fouad Ashwah, Public Relations, UAMA; Izzat Anmak and guests at the Khaled
Ibn Al Walid Mosque, United Arab Moslems Association

The Most Eminent Sheikh Abdul Quddoos Al
Azhari, National Grand Mufti of Australia thanking
AFIC and outlining the importance of working
together to enhance our service to humanity.

AFIC President Dr Rateb Jneid with: The Most Eminent
Sh Abdul Quddoos Al Azhari, National Grand Mufti of
Australia; Sheikh Malek Zeidan; Sh Hassan Zeidan; Haj
Abdullah Chami; Imam Mohammad Trad; Haj Fouad
Ashwah and Br Keysar Trad at the Khaled Ibn Al Walid
Mosque, United Arab Moslems Association

Br Necmi Uzun explaining the contributions of the
Maarif Wakf in education.

Sheikh Malek Zeidan talking about his
multimillion-dollar mosque and school projects.
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مـقاالت وتـحقيقات

نظرية اللعبة يف أوكرانيا :سيناريو...
تتمة املشور على الصفحتني  12و13

احملصلة ،فإن دول أوروبا الغربية،
لكن يف
ْ
ّ
وحتديدًا أملانيا وفرنسا ،هي القوى األكثر
تضررًا من انفجار األزمة األوكرانية ،ذلك بأن
السياق السابق لألزمة كان يتضمن مصاحل
مفيدة هلا مع الروس من ناحية ،بينما ستشهد
درجة اهليمنة األمريكية على أوروبا الغرببة،
ٍ
ناحية ثانية ،ارتفاعًا نسبيًا.
من
ً
لكن ،يف هذا السياق أيضا ،ال ميكن إغفال
ٍ
مصلحة أملانية جزئية محلتها األيام األوىل من
األزمة واإلجراءات الغربية الشاملة ضد روسيا،
وهي تتمثل بكسر برلني بعض احلواجز التارخيية
ّ
تسلحها ،والسماح هلا بإضافة حنو
ملستوى
 115مليار يورو إىل ميزانيتها الدفاعية ،األمر
الذي يعزز انطالقة أوالف شولتس على رأس
أملانيا ،على الرغم من خسارته فوائد «نورد
سرتيم  ،»2الذي أعلنت الشركة املشغلة له
إفالسها وتسريح  106موظفني كانوا يعملون
َ
فيها.

نظرية اللعبة يف أوكرانيا
ان تفاعالت األزمة األوكرانية املتسارعة،
وتعدد الالعبني فيها،
وتشعب تأثرياتها،
ُّ
ُّ
جتعلها أكثر تعقيدًا ،وأكثر ّ
متنعًا على احلل.
لكن ،ميكن ،يف هذا السياق ،االستفادة من
ْ
«نظرية اللعبة» يف العالقات الدولية من أجل
تفسري تلك التفاعالت ،وحماولة تطوير سيناريو
منطقي لنهايتها ،يكون مقبو ً
ال من األطراف
األساسيني والفاعلني يف رسم خواتيمها.
تأسست هذه النظرية من خالل مساهمات
َّ
جمموعة من العلماء يف النصف األول من القرن
العشرين ،لكن مساهمة عامل الرياضيات ،جون
ناش ،كانت مفصلية يف انتقال النظرية إىل
َ
ميداني االقتصاد والعالقات الدولية ،فيما
بعد.
ُ
تتضمن حتلي ًال رياضيًا لتضارب املصاحل
وهي
َّ
«من أجل الوصول إىل أفضل اخليارات املمكنة،
الختاذ قرارات حتصل على النتيجة املرغوبة يف
ظل الظروف املعطاة».
ُ
وطِّبقت سابقًا يف اللعبة الكربى يف أفغانستان،
ويف أزمات أخرى ،وهي تقوم على افرتاض
مفاده أن قرارات كل العب يف األزمة تعتمد
على قرارات الالعبني اآلخرين .وبالتالي ،فإن
هؤالء الالعبني يتبادلون التأثر والتأثري يف
قرارات بعضهم البعض ،يف سبيل حتقيق
وتقسم النظرية القرارات
مصاحلهم اخلاصة.
ّ
إىل نوعني من األلعاب ،هما:
ٍ
طرف
ألعاب تنافسية ،حبيث يسعى كل
-1
ٌ
لتحقيق مصاحله اخلاصة.
ألعاب تعاونية ،حبيث تتشكل فرص
-2
ٌ
وأحالف ّ
حتقق مصاحل مشرتكة.
يف حالة األلعاب التنافسية ،يستخدم الالعب
قدراته اإلدراكية والذهنية يف حتديد القرارات
اليت حتقق مصاحله ،ويف اختيارها .وحيدد
نقطة التوازن ملصاحله ،وهي تسمى «توازن
ناش» ،حبيث يؤدي حتقيق هذه النقطة إىل
ُّ
مقدار مقبول من املصلحة اخلاصة به.
حتقق
ٍ
أما يف حالة األلعاب التعاونية ،فإن الالعبني
ّ
املتعاونني يسعون لتحقيق «قيمة شابلي»
أما القيمة األساس يف
(ّ .)Shapely Value
هذه احلالة فهي حتقيق املوقف العادل بد ً
ال
ذكاء.
من اخليار املصلحي األكثر
ً
أما «قيمة شابلي» ،فهي نقطة املصلحة
العب قدرًا من
املشرتكة اليت تعطي كل
ٍ
املصلحة أكثر مما كان سيحصل عليه لو عمل
ٍ
بصورة مستقلة .وبالتالي ،فإنها النقطة اليت
ّ
متثل احلافز للعب اجلماعي ،حبيث ختفض
أكالف الالعبني وتزيد يف أرباحهم .إنها ليست
ٍ
بصورة
احلالة املثلى ملصلحة مجيع األطراف
متساوية ،لكنها النقطة اليت حتقق املوقف
العادل.
وبتطبيق هذه النظرية على األزمة األوكرانية،
فإن من املمكن أن ترتسم معامل سيناريو
للحل السياسي الذي يوزع األكالف ،ويعطي
األطراف املتصارعة نقاط توازن مقبولة،
استقرار
تساهم يف وقف النار ،وتأسيس
ٍ
مستدام يف املنطقة .إن اللعبة األوكرانية

احلالية ّ
متثل منوذجًا عن ألعاب متباينة ،تعاونية
كل من احلالتني،
وتنافسية .وميكن ،يف
ٍّ
حتقيق حل سياسي قابل للحياة.
يف حالة األلعاب التنافسية ،ووفق «توازن
ناش» ،الذي ّ
ميثل أفضل سيناريو هلا ،تريد
أوكرانيا خروج القوات الروسية من البالد،
وعودة الوضع إىل طبيعته قبل العملية
العسكرية ،وتشديد العقوبات الغربية على
روسيا ،ومتابعة مسار االنضمام إىل االحتاد
األوروبي وحلف مشال األطلسي ،وتطوير
اندماجها يف املنظومة الغربية.
أما روسيا ،فإن نقطة التوازن نفسها بالنسبة
ّ
ّ
تتمثل بتحقيق الضمانات األمنية والشروط
إليها
اليت وضعتها يف بداية العملية العسكرية،
على حنو يشمل منع أوكرانيا من االنضمام
إىل الناتو ،وتثبيت االعرتاف باجلمهوريتني
يف الدونباس ،وإعطاء الروس -األوكرانيني
ً
كافة ،ونزع
حقوقهم السياسية والثقافية
السالح الثقيل من أوكرانيا ،وحتديد مستوى
التسلح املستقبلي هلا ،ومنعها من إنتاج سالح
نووي.
أما الواليات املتحدة األمريكية ،فإن نقطة
ّ
تتحدد يف استكمال
التوازن املثلى بالنسبة إليها
ّ
العقوبات القاسية على روسيا ،وإخراجها من
أوكرانيا ،باإلضافة إىل إبقاء أوكرانيا مرشحًا
عطشًا إىل االنضمام إىل «الناتو» وإىل االحتاد
البت يف عضوية
األوروبي ،مع إطالة مدة
ّ
هذا املرشح ،سعيًا إلبقاء الساحة األوكرانية
ً
مساحة للضغط على روسيا من ناحية ،وانتظام
األوروبيني خلف قيادة أمريكا للمنظومة الغربية
من ناحية ثانية ،تأسيسًا على خوفهم املتنامي
من روسيا ،بفعل األزمة وما رافقها من محالت
إعالمية ودعائية.
وبالنسبة إىل دول أوروبا الغربية ،فإن نقطة
التوازن املنطقية الفضلى ستكون تراجع روسيا
من أوكرانيا ،واستعادة املسار السياسي،
واستكمال البحث يف مسائل عضوية أوكرانيا
يف «الناتو» واالحتاد األوروبي (توجد مواقف
أوروبية معارضة لضم دول جديدة إىل
املنظمتني) ،وبدء خفض العقوبات على روسيا
من أجل استكمال مسار املصاحل املشرتكة
معها ،وخصوصًا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
ّ
يتمثل بانتقال تطبيقات
إن التحدي الكبري
نظرية اللعبة يف األزمة األوكرانية ،من ألعاب
تنافسية إىل ألعاب تعاونية بني الالعبني.
ويف حالة األلعاب التعاونية ،فإن السيناريو
العادل ،والذي ميكن التوافق بشأنه ،بالنظر
إىل االحتماالت القائمة اليوم ،واخليارات اليت
أصبحت أمرًا واقعًا وال ميكن الرتاجع عنه ،على
حنو يشمل «قيمة شابلي» بالنسبة إىل مجيع
ّ
يتلخص يف التوافق على النقاط
الالعبني،
التالية:
صرف النظر عن ضم أوكرانيا إىل
الناتو.
انضمام أوكرانيا
قبول مجيع األطراف
َ
إىل االحتاد األوروبي ،وتسريع مسار طلبها
ً
ٍ
وقت
عادة حيتاج إىل
عضويته ،والذي
طويل.
قبول أوكرانيا يف املنظومة االقتصادية
واحلقوقية الغربية.
سحب القوات الروسية من أوكرانيا،
يف مقابل اعرتافها بوضع خاص جلمهورييت
الدونباس.
 اعرتاف كييف باحلقوق الثقافية والسياسيةاألوكرانيني داخل
للمواطنني الروس -
ّ
أوكرانيا.
ً
كافة على منع أوكرانيا من
 توافق األطرافتطوير أسلحة نووية.
ُّ
تسلح أوكرانيا على حنو
حتديد مستوى
يضمن عدم تشكيلها خطرًا على األمن القومي
الروسي.
استعادة مسار البحث يف مسائل األمن
األوروبي من خالل جملس روسيا  -الناتو.
لضم دول جديدة يف
توسع الناتو
 وقفّ
ُّ
حميط روسيا ،على حنو ُيلغي مفاعيل نظرية
االحتواء األمريكية يف حميط روسيا.

الغرب يضع سقفاً ملساعدة أوكرانيا:

اشتداد الطوق الروسي حول كييف
أحمد الحاج علي

تستمر العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا،
ّ
لليوم الثاني عشر على التوالي ،بعدما ّ
متكنت من
اجلوية األوكرانية أو حتييدها ،يف
تدمري القدرات
ّ
ّ
شلت حركة
سلسلة ضربات كان آخرها واحدة
الطائرات احلربية يف مطار فينيتسيا العسكري،
حبسب وزارة الدفاع الروسية .وبينما أصبحت
العاصمة كييف رهينة طوق يزداد إحكامه بطريقة
مدروسة على ما يبدو ،تسعى القوات الروسية
َ
الشعبيتني
وقوات مجهوريتيَ لوغانسك ودونيتسك
إىل حترير كامل منطقة الدونباس ،أي احملاور
الشرقية للعملية العسكرية ،مبا يسمح يف وقت
الحق قريب بتعزيز حماور اهلجوم غربًا .ويرى
اجلنرال أناتولي خروليف ،قائد «اجليش الروسي
الـ ،»58الذي قاد اجليش الروسي يف حرب جورجيا
 ،2008إن هيئة األركان العامة الروسية لديها خطط
واضحة للعملية العسكرية اخلاصة اليت أطلقتها يف
أوكرانيا ،معتربًا يف مقابلة مع صحيفة «غازيتا.
يتم الكشف
رو» الروسية ،أنه «ألسباب واضحة مل ّ
عن تلك اخلطط ،إذ ملاذا مننح الطرف اآلخر ورقة
مساومة كهذه؟».
وحول تقييمه للمعركة بعد مرور أكثر من أسبوع على
انطالقها ،يؤكد أن العملية «متضي ُقُدمًا حبسب
َّ
املخطط املوضوع هلا» ،مشريًا إىل أن «اجليش
أي قدرة للقوات األوكرانية على
الروسي أفشل ّ
تكبيده خسائر كبرية ،عرب تدمري بنيتها التحتية
العسكرية ،وضرب أنظمة الدفاع اجلوي لديها،
ومواقع الصواريخ واملدفعية ،إضافة إىل تدمري
واملدرعات» .ويلفت إىل أن «االستخبارات
الدبابات
ّ
قدمت ليس
جيد سلفًا ،حيث ّ
الروسية قامت بعمل ّ
فقط إحداثيات األهداف ،ولكن أيضًا معلومات
دقيقة حول ظروف وإمكانيات اجليش األوكراني».
وبشأن تقييمه للتكتيكات العسكرية اليت ّ
يتبعها
اجليش الروسي ،قال خروليف إن األخري «يعتمد
حاليًا مبدأ عزل املدن األوكرانية ،وقطع اإلمداد
مبينًا
بالذخرية
ّ
واملعدات عن اجليش األوكراني»ّ ،
أنه «يف العلوم العسكرية ،هذا اإلجراء هو نوع من
احلصار ،إذ جيبرَ العدو بعد تركه من دون تعزيزات،
على رفع الراية البيضاء».
يف هذا الوقت ،بدأت ،أمس ،حبسب مصادر إدارة
مدينة ماريوبول األوكرانية ،عملية إجالء املدنيني
املمرات اإلنسانية اليت
احملاصرين يف املدينة عرب
َ
ّ
جرى االتفاق عليها قبل يومني .وكانت القوات
الروسية توافقت مع السلطات احمللية للمدينة على
حتديد ثالثة أماكن النطالق احلافالت ووسائل النقل
اخلاصة ،يف حال َتوافرها لدى املواطنني .وسبق
بشن
املتطرفة
ذلك قيام «قوات أزوف» اليمينية
ّ
ّ
هجوم أدى إىل تدمري مبنى سكين قضى يف داخله
ما يزيد على  200شخص ،يصعب حتى الساعة
انتشاهلم من حتت األنقاض .وتقوم هذه القوات اليت
ّ
تتألف من النازيني اجلدد بإطالق النار على الراغبني
ً
يف اخلروج من املدينة ،علما أنه حبسب مصادر
نائبة رئيس الوزراء األوكراني ،إرينا فرييشوك،
يوجد يف ماريوبول ما يزيد على  200ألف مواطن،
ويف مدينة فولنوفاخا  15ألفًا حيتاجون إىل إجالئهم
فورًا .وهي املعلومات نفسها اليت ذكرها رئيس
مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع

الروسية ،العقيد ميخائيل ميزينتسيف.
ّ
متكنت قوات دونيتسك
ويوم السبت الفائت،
الشعبية من إجالء  300مواطن من ماريوبول إىل
نوفوأزوفسك ،يف حني آزرت القوات الروسية يف
عمليات خاصة لفتح ثغر يف بعض أحياء املدينة
لتسهيل خروج املدنيني .وحبسب الناطق باسم
قوات دونيتسك الشعبية ،إدوارد باسورين ،فقد
«رفضت القوات األوكرانية ضمان عدم انتهاك قرار
وقف إطالق النار يف مدينتيَ ماريوبول وفولنوفاخا
لتسهيل إجالء آمن للمدنيني» ،على رغم أن املدينة
حد
على شفري «كارثة إنسانية فظيعة» ،على ّ
تعبري رئيس مجهورية دونيتسك الشعبية ،دينيس
بوشيلني ،بسبب نقص املوارد واملواد األساسية،
وكذلك انقطاع املياه والكهرباء والغاز والدواء.
سياسيًا ،وبينما ُي ّ
توقع استئناف املفاوضات
الروسية  -األوكرانية ،وسط تشكيك روسي يف
ّ
تكثفت االتصاالت ما بني
نوايا سلطات كييف،
املسؤولني الروس ونظرائهم الغربيني ،يف ظلّ
تشديد متزايد من األخريين على عدم الرغبة يف
دخول نزاع عسكري مع موسكو .ويف هذا اإلطار،
أكد رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس جونسون،
أن «هذا ليس نزاعًا مع الناتو ،ولن يصبح كذلك،
أي حليف قوات قتالية إىل أوكرانيا،
مل يرسل ّ
وليس لدينا عداء مع الشعب الروسي ،وال نرغب
يف طعن أمة عظيمة وقوة عاملية» .ودعا جونسون،
ست نقاط ،إىل «االنفتاح
يف مبادرة أعلنها من
ّ
على الديبلوماسية ،ووقف التصعيد ،ومشاركة
سلطة كييف على حنو كامل يف تسوية حمتملة،
ولكن مع تصعيد الضغط االقتصادي على الرئيس
فالدميري بوتني ،والذهاب إىل أبعد من العقوبات
االقتصادية ،عرب طرد ّ
كل بنك روسي من نظام
سويفت ،وإطالق يد السلطات الربيطانية والغربية
لتقشري األموال الروسية القذرة يف لندن» ،على
حد تعبريه.
ّ
ّ
أوهلم الرئيس الفرنسي،
أما
املتصلون ،فكان ّ
ّ
إميانويل ماكرون ،الذي أجرى مباحثات هاتفية مع
امتدت لساعة
نظريه الروسي ،فالدميري بوتني،
ّ
و 45دقيقة ،نصح خالهلا بوتني ،ماكرون ،بأن
جيري مباحثاته مع كييف بشأن التزامها بالقوانني
َ
مطمئنًا إياه إىل أن حمطة
الدولية اإلنسانية،
زابورجييا الكهروذرية حتت محاية القوات الروسية
واحلرس األوكرانيني ،وأن مستويات اإلشعاع فيها
ّ
سواء عن
سيحقق مسعاه
آمنة ،ومؤكدًا له أنه
ً
نيته
طريق احلرب أو املفاوضات ،وأنه مل يكن يف ّ
استهداف احملطات النووية .كذلكّ ،
اتصل الرئيس
الرتكي ،رجب طيب أردوغان ،بنظريه الروسي،
ومسع منه تكرارًا للموقف نفسه من أن روسيا لن
توقف عمليتها إلاّ إذا استجابت أوكرانيا ملطالبها.
ويف هذا اإلطار ،يبدو أن العائق األساسي يف
مسار التفاوض بني الطرفني ،كما وصفه أحد
بقراري
أعضاء الوفد املفاوض ،هو اعرتاف كييف
َ
ضم شبه جزيرة القرم ،ومنح االستقالل
موسكو
ّ
جلمهوريتيَ دونيتسك ولوغانسك ،مع ضمان حرية
القوات الروسية الستكمال العملية العسكرية حتى
اجتثاث النازية اجلديدة ،والقضاء على ما جرى
ّ
ضخه إىل أوكرانيا من سالح.
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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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حرب «بالطول والعرض» :إسرائيل تريد املالذ فقط
وجدت إسرائيل «خالصها» من املعضلة االسرتاتيجية التي شخّصتها منذ بدء األزمة
الروسية  -الغربية يف أوكرانيا ،عرب إلباس نفسها لبوس الوسيط ،وإن كانت تدرك
مسبقاً أن ال جدوى من وساطتها .ذلك أن أسباب هذه الحرب وأهدافها وأدواتها
وربّما أيضاً ما قد تصل إليه إن تجاوزت حدّها من سيناريوات متطرفة ،أعلى
مستوى وأوسع نطاقاً بما ال يقاس ،مقارن ًة بكيان محدود القدرة نسبياً ،ومتواضع
الحضور على املسرح الدولي ،حيث للصغار كإسرائيل حيّز محدود جداً للتأثري .وعلى
رغم أن «الوساطة» صفريّة النتائج ،كما اتّضح منذ انطالقها ،إلاّ أنها ح ّققت الفائدة
املرجوّة إسرائيلياً منها ،عرب إزاحة تل أبيب ،مؤقتاً  -ال نهائياً كما تأمل األخرية  -عن
منصّة االتهام بأنها تقف إىل «الجانب الخطأ من التاريخ» ،إذ كانت إسرائيل مطا َلبة،
قبل «الوساطة» ،باتخاذ موقف يتماشى مع أقرانها وحلفائها بقيادة الواليات املتحدة،
كما كانت االنتقادات تَصدر من هنا وهناك ،وحتى داخل الكيان العربي نفسه ،إزاء
املوقف الذي يكتفي حتى اآلن ببيان إدانة «بال أسنان» ،ال يتساوق أبداً مع املوقف
الغربي .أما يف أعقاب «الوساطة» ،فقد باتت إسرائيل تملك وسيلة قتالية دفاعية
تأمل أن تُسكت من خاللها حلفاءها ،ومطالبتهم لها بموقف واضح يتساوق مع

URGENT KFARSAROUN APPEAL

The time is here for the Kfarsaroun Charity
Association Fundraising Event.
As you are all aware we haven’t been able
to hold our functions for the last two years
due to the pandemic. Having said that, our
work is never done and we would like to
continue to help the people of Kfarsaroun.
This time around our fund raising will be
different. As a charity we have collectively
decided to send much needed supplies, via
shipping container, to Kfarsaroun. These
supplies include (but not limited to) medications, powdered milk, long life foods etc.
We have been in contact with many people
from Kfarsaroun and they are in desperate
need of these items. The situation in Lebanon is extremely difficulty right now and
people don’t have access to the essential
items required day to day.
As President and as committee members
we would like to ask for your kind donations
regarding this cause. Any amount that you
can donate will go along way to assisting
us with this container.
Since the charities incorporation of 1975,
we have never asked for any donations, all
previous monies raised in the history of the
Association have always come from our
annual fundraiser. The charity is committed
to assisting the people of Kfarsaroun and
this container will go a long way in supplying many villagers with the essentials they
need to survive.
The Bank Account Details are as follows:
Arab Bank
BSB 917111
ACCOUNT 700043890
Please also insert name which the donation
is on behalf, as a reference number.
No donation is too big or too small, the
Kfarsaroun Charity Association sincerely
thanks you in advance for your kindness.
If you have any questions relation to this
fundraiser please contact either of the following people.
Elias Nassif
Kfarsaroun Charity President 0425 230
649
Samia Elias 0433 773 779
Secretary
John Ashak 0414 799 049
Treasurer

هويتها وتموضعها الدولي إىل جانب الغرب والواليات املتحدة؛ إذ يستدعي كونك
وسيطاً «بروفايل» معتد ً
ال لناحية اإلدانات والتعليقات واتخاذ املواقف إىل جانب
.هذا الطرف أو ذاك
والظاهر أن اإلدارة األمريكية ،التي كانت حتى األمس مستاءة من دون ضجيج من
املوقف اإلسرائيلي وإن كانت تتفهّم «أسبابه املوجبة» ،تماشت مع «الوساطة»
وروّجت لها لدى الحلفاء ،على اعتبار أن إسرائيل استثناء من القاعدة ،وما يجري
على غريها ال يجري عليها ،خاصة إن كانت مصلحتها تُلزمها بأن ال تُغضب الجانب
الروسي ،ربطاً بقدرته على الحدّ من مناوراتها العسكرية يف اإلقليم ،بما ال يتساوق
مع أمنها ،بل بما يهدّده اسرتاتيجياً .ومن ناحية واشنطن ،فإن «الوساطة» التي
تُخرج تل أبيب من دائرة االتهام ،تكفي كي ترضى عنها وتسوّقها .مع ذلك ،يبدو
هذا املفعول مؤ ّقتاً ،أو أنه يف حدّ أدنى مشبع بالاليقني إزاء ما يمكن أن يكون عليه
الحقاً ،خاصة مع ترجيح تبدّل الظروف تبعاً ملجريات الحرب نفسها ،التي يَظهر
أن الجانب الروسي بدأها كي يُنهيها وفقاً ملا ّ
خطط له .على املقلب الروسي ،يبدو
أن الرئيس فالديمري بوتني ال يمانع أن يستقبل رئيس حكومة دولة هي جزء ال

يتجزّأ من املحور األمريكي ،وإن كان عنوان زيارته هو «الوساطة» ،إذ إنه يدرك ،وكذلك
ضيفه ّ
وكل من «بارك» الزيارة ،أن «الوساطة» لن تجدي نفعاً ،وأن محرّكها األساسي
هو طلب إسرائيل الرضى الروسي ،والذي يدفعها إىل مواصلة املراوغة ،من دون اإلدانة
الفعلية لألفعال الروسية .إلاّ أن هذه اإلدانة ال يُستبعد أن تصبح مطلوبة من تل أبيب
.يف املرحلة املقبلة من املواجهة ،يف حال التصعيد اإلضايف يف وترية الحرب
لكن ما الذي أظهرته «الوساطة» من خارج صندوق األهداف الضيّقة لتل أبيب؟ وفقاً
لإلعالم العربي ،وهو ما تبلور بعد جلسات وتسريبات وأحاديث جانبية مع بينت وأفراد
الوفد املرافق له خالل زيارته األخرية ملوسكو وبرلني (يديعوت أحرونوت) ،فإن بوتني
ظهر أمام بينت ومَن رافقه ،خالفاً ّ
لكل الحرب النفسية التي يقودها اإلعالم الغربي،
هادئاً ومتّزناً وغري غاضب أو مصاب بجنون العظمة ،كما أنه ذو صلة تماماً بالواقع
ويدرك جيداً ما قام به وما يريده ،بل وإنه لن يتنازل عن األهداف املع َلنة للحرب التي
بدأها .ويف ّ
ظل هذا الحزم ،كيف لـ»الوساطة» اإلسرائيلية أن تستمرّ؟ يصحّ السؤال
إن كانت «الوساطة» تهدف إىل إرساء تسويات بني املتحاربني أو تخفيف التصعيد
العسكري أو طلب تقليص املطالب و»النزول عن الشجرة» ،لكن أن تكون مخصّصة
لتخفيف الضغط عن تل أبيب وتمكينها من االستمرار يف عدم إغضاب موسكو ،فلها
أن تستمرّ ،وهو ما يفسّر إعادة إحيائها يومياً عرب مواقف وتصريحات رسمية تريد
.فرضها على الرأي العام الداخلي والخارجي

إذا الحظت
أمرا يبدو مري ًبا
ً
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ّقدم بالغك بدون ا الفصاح عن هويتك في

borderwatch.gov.au
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ســيارات

جريء بتصميمه اخلارجي ومبقصورته الداخلية

اجليل املقبل من فورد إيفرست يوفر جتربة مذهلة لعشاق املغامرات
صمم اجليل املقبل من فورد إيفرست لتشويق
ُ
عشاق املغامرات ووضعت القدرة الفائقة يف
جوهر التصميم .وميتاز الطراز اجلديد من الداخل
مبستويات رائعة من احلرفية ليكون مالذًا هادئًا
ملا يصل إىل سبعة أشخاص ،يف حني جتعل
التقنيات ومزايا السالمة الرائدة يف فئتها كل
رحلة ذات جتربة استثنائية وفريدة.
تقدم فورد ثالث طرازات من اجليل املقبل من
إيفرست ،وهي :الطراز الرياضي ،وتيتانيوم،+
والطراز الرائد اجلديد بالتينيوم.

تصميم خارجي متني ومالذ داخلي هادئ

أتاح املسار األعرض وقاعدة العجالت األطول
يف إيفرست للمصممني توفري تصميم أكثر
تطورًا وقوة .وينعكس األسلوب الفريد
لتصميم فورد العاملي يف املصابيح األمامية
 C-clampوالشبكة العلوية األمامية القوية .كما
تضم الواجهة األمامية أيضًا مزيج من العناصر
األفقية والعمودية اليت تضفي ملسات راقية
إىل التصميم الثابت.
وميتاز الطراز خبط قوي على اجلانبني من األمام
إىل اخللف يف حني يوفر املسار األوسع مظهر
أكثر دراماتيكية للعجالت ،مما يعزز التصميم
القوي واحلديث.
ومت تعزيز الشعور بالرحابة والسعة الكبرية يف
طراز إيفرست من خالل لوحة العدادات ذات
العرض الكامل ولوحة التحكم الوسطى اليت
متتلك جتويفني حلمل األكواب ،باإلضافة إىل
حامالت األكواب «املنبثقة» واملثبتة على
لوحة العدادات لركاب املقاعد األمامية .ومت
جتهيز طرازات الفئة الفاخرة بتقنية الشحن
الالسلكي املتكاملة وناقل احلركة اإللكرتوني
املغطى باجللد وفرامل صف السيارة الكهربائية.
وحسب الطراز ،توفر النماذج اجلديدة املقاعد
املزودة بالتدفئة والتهوية ووظيفة الذاكرة
القابلة للتعديل كهربائيًا بـ 10اجتاهات للسائق
و 8اجتاهات للراكب ،كما تتوفر املقاعد املزودة
بالتدفئة للصف الثاني حسب الطراز.
وأصبح الوصول إىل مقاعد الصف الثالث أسهل
بكثري بفضل مقاعد الصف الثاني اليت تنزلق
ً
إضافة إىل ذلك،
لألمام ملسافة أكرب من قبل.
أصبح لدى مجيع الركاب اآلن أماكن لتخزين
أمتعتهم وشحن أجهزتهم مبنافذ الطاقة يف
الصفوف الثالثة حسب طراز السيارة.
ومنحت فورد األولوية ملرونة املقاعد يف اجليل
طي مقاعد
املقبل من إيفرست ،حيث ميكن
ّ
الصف الثاني بنسبة  60:40والصف الثالث
بنسبة  50:50يف طرازات السبعة مقاعد وذلك
بلمسة زر واحدة يف طرازات الفئة الفاخرة .كما
ّ
مت تصميم مقاعد الصف الثاني والثالث حبيث
ميكن طيها بشكل مسطح للسماح بنقل األمحال
الطويلة بأمان.
وإليقاف تساقط األمتعة من اخللف عند رفع
ّ
حفة
الباب اخللفي ،ابتكر فريق التصميم
صغرية ،يف اجلزء اخللفي من منطقة األمتعة.
كما صمم الفريق أيضًا مساحة ختزين أرضية
تساعد يف تنظيم اجلزء اخللفي من سيارات
إيفرست.

تقنيات تركز على تلبية احتياجات العمالء

ّ
ً
إضافة إىل التصميم الداخلي
ركزت فورد
ً
وراحة ،على دمج أحدث مزايا
األكثر دقة
االتصال والتقنيات املتطورة يف اجليل املقبل
من إيفرست .ويأتي طراز إيفرست حسب
النموذج مزودًا بلوحات عدادات رقمية مقاس
 8أو  12.4بوصة لتحل حمل اجملموعات التناظرية
التقليدية .ويتميز طراز إيفرست اجلديد أيضًا
بشاشات ملس كبرية وعالية الدقة مقاس 10.1
أو  12بوصة.
وز ّود اجليل املقبل من إيفرست بأحدث نظام
ُ
 SYNC® 4Aمن فورد ،والذي يأتي مهيئًا للعمالء
بأنظمة االتصاالت والرتفيه واملعلومات اليت
ً
إضافة إىل ذلك ،يتوفر
يتم تفعيلها صوتيًا.
يف الطراز اجلديد مودم يتيح للعمالء االتصال
بإيفرست عند اتصاهلم بتطبيق.™FordPass

ويعزز  FordPassجتربة املالك من خالل مزايا
التشغيل عن ُبعد والتحقق من حالة السيارة
وتقنية القفل وفتح القفل عن ُبعد عرب هاتفهم
احملمول.
وتتصل الشاشة ذات االجتاه العمودي أيضًا
بكامريا بزاوية  360درجة مع شاشة عرض
منقسمة جتعل ركن السيارة أمرًا بغاية السهولة
يف األماكن احلضرية الضيقة وتساعد السائق
يف التعامل مع التضاريس الصعبة أثناء
املغامرات االستكشافية .إضافة إىل ذلك،
يستطيع العمالء التحكم بنظام إضاءة املنطقة
اخلارجية اجلديد يف إيفرست عرب الشاشة اليت
تعمل باللمس أو تطبيق  ،FordPassمما يعين
أنكم لن تضطروا إىل صف السيارة أو العمل أو
التخييم أو القيام بأي شيء يف الظالم.

سلسلة املحركات الجديدة واملُ ْثبـَتـِة

ملزيد من القوة وعزم الدوران للقطر ومحل
األمحال الثقيلة والقيادة على الطرقات الوعرة،
إختار الفريق حمرك فورد  V6التوربيين سعة
 3.0لرت وتطويره يف طراز إيفرست .ويعترب
هذا احملرك واحد من ثالثة خيارات للمحركات
التوربينية اليت ستكون متوفرة عند اإلطالق
حسب توفره يف كل سوق.
ويف حني أن احملرك التوربيين  V6اجلديد سعة
 3.0لرت يتصدر اجملموعة ،إال أن اجليل املقبل
من إيفرست مينح العمالء خيارات عديدة من
احملركات اليت تناسب أمناط حياتهم ،واليت
تشمل :حمرك التوربو الفردي من فورد وحمرك
ثنائي التوربو  2.0بأربعة أسطوانات وحمرك
البنزين  EcoBoostسعة  2.3لرت .وسيتوفر ناقل
احلركة األوتوماتيكي حسب الطراز بست سرعات
أو  SelectShiftبـ 10سرعات من فورد.
ويوفر حمرك الديزل أحادي التوربو القوة وعزم
الدوران واالقتصاد يف استهالك الوقود ،بينما
يعد حمرك  Bi-Turboطرازًا متطورًا لألداء،
وهو مناسب للعمالء الذين يرغبون باملزيد من
القوة وهم حباجة إىل احلفاظ على االقتصاد يف
استهالك الوقود يف الوقت ذاته.
أما بالنسبة ملن يفضلون البنزين ،يوفر حمرك
إيكو بوست ® EcoBoostرباعي األسطوانات سعة
 2.3لرت عزم دوران كبري يعترب األقصى يف كافة
الفئات .ويدعم حمرك إيكو بوست ®EcoBoost
الذي أثبت كفاءته جمموعة من منتجات فورد
على مستوى العامل وسيكون متوفرًا يف طرازات
إيفرست بأسواق خمتارة اعتبارًا من عام .2023

صـُمم لالنطالق يف املغامرات املشوقة

تساعد زيادة  50مم يف مسار اجليل املقبل من
إيفرست على توفري جتربة قيادة أكثر حتكمًا
على الطريق ،بينما أتاحت تعديالت اإلعدادات
املخففة للفريق إضافة املزيد من املرح والتحكم
يف جتربة ركوب إيفرست سواء على الطرقات
املعبدة.
الوعرة أو
ّ
تعرض شاشة إيفرست املخصصة للطرقات
الوعرة ،حسب توفرها يف كل سوق ،معلومات
السيارة والكامريا األمامية للتضاريس أمامكم
مع توفري إرشادات الرتاكب التنبؤية املصممة
ملساعدة السائق على التغلب على العقبات.
ويستطيع السائق بضغطة زر واحدة عرض
مؤشرات خط القيادة والقفل وزاوية التوجيه
والدليل وزوايا احنراف السيارة واحندارها.
ويتمتع اجليل املقبل من فورد إيفرست بقدرة
اخلوض يف املاء تصل إىل  800مم وقدرة
سحب قصوى للمقطورة تصل إىل  3500كغ
(مع املكابح) ،بينما تسمح املساحة املوجودة
يف حجرة احملرك بتوسيع بطارية ثانية لتشغيل
امللحقات ما بعد البيع.
وتدعم قدرة القطر الرائعة يف إيفرست التقنيات
الذكية اليت تعمل على تسهيل َ
القطر ،حيث مت
ضبط وضع قيادة السحب/القطر املخصص
لتحسني توقيت تغيري الرتوس واحلفاظ على
أفضل توصيل وفرملة لطاقة احملرك عند محل
األمحال الكبرية سواء يف مقطورة أو يف منطقة
ً
إضافة إىل ذلك ،تساعد وحدة التحكم
األمتعة.

املتكاملة يف فرامل
املقطورة الكهربائية
على توفري التحكم
السلس والفعال يف
نظام فرامل املقطورة.
فيديوهات
وتسهم
الكامريا اجلديدة يف
مبساعدة
إيفرست
املالكني على توجيه
سيارة الدفع الرباعي
إىل موضعها لربط
املقطورة ،بينما تساعد
مزايا نظام SYNC
املدمج مثل قائمة
التحقق من وصل
املقطورة وفحص ضوء
املقطورة على تسهيل
ويستطيع
املهمة.
تطبيق
مستخدمو
حيثما
FordPassTM
أمكن اختبار مصابيح
باستخدام
املقطورة
هواتفهم الذكية.
تعد قضبان السقف
اجلديدة واملثبتة أكثر
من جمرد تفصيل
جديد يف التصميم،
فهي مصممة للمغامرات ،وميكن أن يدعم سطح
إيفرست اآلن أمحا ً
ال ثابتة تصل إىل  350كغ
وأمحال ديناميكية تصل إىل  100كغ ،مما يوفر
تنوعًا متزايدًا ّ
ميكنها من محل الدراجات أو الزوارق
أو حجرة األمتعة أو ِ
اخل َيم على السطح .كما يتيح
نظام الرتكيب الشامل للعمالء جتهيز سيارتهم
مبجموعة من امللحقات املفيدة.

تقنيات مساعدة السائق التي تعزز الثقة واإللهام

يأتي طراز إيفرست مزودًا بتقنيات مساعدة
واحملسنة ومزايا السالمة
السائق اجلديدة
ّ
لت ّ
املصممة ُ
خلص السائق من ضغوط القيادة
ولتساعده على احلفاظ على تركيزه.
وتوفر الوسادة اهلوائية اجلانبية اجلديدة يف
اجليل املقبل من إيفرست واملوضوعة بني
السائق والراكب األمامي احلماية اإلضافية يف
حالة حدوث االصطدام اجلانيب .وحسب الطراز
والسوق ،جتعل إضافة الوسادة اهلوائية اجلانبية
والوسائد اهلوائية املزدوجة للركبة عدد الوسائد
اهلوائية يصل إىل تسعة ،مبا فيها الوسائد
اهلوائية اخلاصة بالسائق والراكب األمامي
والوسائد اهلوائية اجلانبية املزدوجة واألكياس
اهلوائية اجلانبية املزدوجة اليت تغطي الصفوف
الثالثة حسب الطراز والسوق.
يستطيع اجليل املقبل من إيفرست مع تقنية
نظام مساعد الركن ،Active Park Assist 2.0
مساعدة السائق على التكيف يف املساحات
الضيقة بأمان وبضغطة زر .ويعتين النظام
بالتوجيه وتغيري السرعات والتسارع والكبح
للتنقل يف أماكن صف السيارات املتوازية أو
العمودية بسهولة تامة .كما أنه سيخرج السيارة
من مكان الصف املواز عندما ُيطلب منه ذلك.
توفر مصابيح  LEDاألمامية املصفوفة يف
اجليل املقبل من إيفرست واملتوفرة يف
طرازات خمتارة حسب السوق ،رؤية أفضل
بفضل جمموعة من املزايا الذكية تضم التسوية
الديناميكية التلقائية واإلضاءة اليت تعتمد
على السرعة واليت ميكنها ضبط شدة الشعاع
أمام السيارة حسب سرعة السيارة .وتوفر
املصابيح األمامية أيضًا إمكانية االحنناء الثابت
والديناميكي باإلضافة إىل اإلضاءة العالية
واخلالية من الوهج ،مما يساعد على توفري
أقصى قدر من الرؤية للسائق دون التأثري
على رؤية السائقني اآلخرين على الطريق.
ويعد نظام التحكم التكيفي يف السرعة من
فورد من اإلضافات اجلديدة يف إيفرست،

وهو متوفر يف ثالثة إصدارات حسب السوق
والطراز.
• يتيح نظام التحكم التكيفي بالسرعة مع ميزة
التوقف واالنطالق للسائقني احلفاظ على السرعة
احملددة مسبقًا ومسافة البعد عن السيارة اليت
أمامهم وحتى إيقاف السيارة متامًا إذا لزم
األمر.
• يستطيع نظام التحكم التكيفي بالسرعة بفضل
خاصية التوقف واالنطالق والعودة إىل املسار
التعرف على عالمات املسار واملساعدة يف احلفاظ
توسط وضعية السيارة يف املسار.
على
ّ
• يضيف نظام التحكم التكيفي الذكي بالسرعة
أيضًا ميزة التعرف على إشارات السرعة وتعديل
سرعة السيارة تلقائيًا إىل حد السرعة احملدد.
تشمل مزايا مساعدة السائق والسالمة اجلديدة
واحملسنة املتوفرة يف اجليل املقبل من إيفرست
ّ
أيضًا ما يلي:
• جديد :نظام احلفاظ على املسار مع ميزة اكتشاف
حواف الطريق ،الذي يساعد على منع إيفرست من
االحنراف عن مسار املركبات على الطرق الريفية.
• جديد :نظام املالحة لتجنب العقبات املصمم
للعمل ضمن سرعات القيادة يف املدينة والطرق
السريعة والذي يستخدم الرادار والكامريا
الكتشاف املركبات البطيئة والثابتة أمامكم ويوفر
دعم التوجيه ليمكن السائقني من املناورة حول
السيارة إذا كان االصطدام وشيكًا.
• جديد :مساعد الفرامل العكسي يساعد السائقني
على العودة إىل أماكن صف السيارة واألماكن
الضيقة األخرى من خالل توفري التحذيرات
املسموعة واملرئية .وميكن أن يكتشف هذا
املساعد أيضًا املركبات العابرة أو راكيب
الدراجات أو املشاة خلف السيارة أيضًا .وميكن
للنظام أيضًا إيقاف إيفرست متامًا إذا مل يتفاعل
السائق يف الوقت املناسب.
• جديد  -نظام معلومات النقطة العمياء مع تغطية
للمقطورة والذي يعمل على مراقبة النقاط العمياء
حول السيارة واملقطورة وينبه السائق ألي خماطر
يتم التعرف عليها .ويدعم النظام املقطورات
اليت يصل عرضها إىل  2.4مرت وطوهلا إىل 10
أمتار
• محُ َّسن – نظام الكبح التلقائي ملنع احلوادث مع
وظيفة التقاطع ،والذي يقوم بتفعيل الفرامل
تلقائيًا لتجنب أو ختفيف آثار احلوادث إذا كان
السائق ينعطف عرب مسار حركة املرور القادمة
ويف حال كشف النظام لتصادم وشيك.
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مــناسـبة

وفد املؤسسة االجتماعية حلوار احلضارات يزور سفارتي العراق ولبنان ويقدم درعي املؤسسة حلطاب ورعد

زار وفد املؤسسة االجتماعية
احلضارات سفارتي
حلوار
العراق ولبنان وقدم درع
املؤسسة لسعادة السفري
العراقي الدكتور باسم حطاب
والسفري اللبناني السيد ميالد
رعد اللذين استقبال الوفد بكل
حفاوة والقيت كلمات وقصيده
شعرية يف السفارتني العراقية
واللبنانيه
وضم الوفد الزائر
ّ
كال من:
سكر
جوزيف
املهندس
رئيس املؤسسة والسيدة
فدوى كبه والعميد املتقاعد
مدير مكتب رئيس اجلمهورية
العماد
االسبق
اللبنانية
ميشيل سليمان السيد وجيه
رافع والسيد ادمون طوق
والسيد طوني جعجع والكاتبة
والشاعر حممد
ريتا قزي
والدكتور يونس
الديراني
احلسيين والسيد رجب ابو
اجملد واحملامي االستاذ شربل
شكر والدكتور عالء العوادي
املسؤول االعالمي للمؤسسة

نادية
والسيده
واالعالمية مجانة..

العوادي

وقد لقي الوفد حفاوة الفتة
من قبل السفارتني.
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كتــابات

مـد وجـزر

ٌ
حروف عشقتها الكلمات
تتجدد
ام
ّ
ّ
أي ٌ
ُ
الظلمة تبكي مطرًا

أسود
ْ
وأنا بني ُ
الظْل ِ
والنور
مة
ْ
أبقى منتظرًا
أترص ْد
ّ
وج ُه ِك،
أن يأتي ْ
مبتهجًا،
تصدقي
الروح البتول
ّ
ّ
مائية ّ

املتألق
بالكشف من خمزونك
ِ

درويشك املفتون يعرج نايه

مسرور
ْ
شهور
أسابيع و
غياب
بعد
ِ
ٍ
ْ
ً
صارت يف ظنيّ
صور
ْ
أزمنة ُ
وع ْ
َف َت َ
عال ْي

يف اللحن حنو غموضك الثر
بنسائم ِع ِ
شق ِك
ِ
النقي
تتجد ْد
ام حياتي
ّ
أي ُ
ّ

ال الشعر قلده الوصول ملنتهى قالوا  ..قالوا

**************
للمطلق
أو أوصلته قصيدة
ِ
ْ
تتغزل!
فتقمصي البحر القريب وهاتفي قالوا :ال
َ
س ُي َ
عقل؟!
سألوا:
كيف َ
شي ِق
لغة الأللئ الحتفال ّ
ْ
يتغز َل إنسان يف ُع ِمِر َك،
ن
أ
ّ
ْ
ٍ
بنظرة
السماء
لتقرري لون
ّ
أو َي ْع ْ
شق
ّ
ٍ
املتدف ِق
ممهورة بشعاعك

ثم ارمسيين نورسًا ألطري يف
ّ

املشرق
تأويلك الرحب الوثري
ِ
فاملاء مينحين الداللة عندما

مشرق
مغرب أو
يرتادني من
ٍ
ِ
ليمدني للورد أكتب ّ
بالندى
ّ

قالوا..

قالوا ..

قلت هلم:
ُ
ْ
زورق
ألنهار حياتي
احلب
إن
ّ
ِ
َّ

ْ
أعمق
و حياتي ِإ ْن أهوى ُتصِب ُح
***
مات عاشقة
َكِل ٌ

بيتا من ّ
الشعر الذي مل يطرق

ِ
ٌ
متعبة جاءتين تبكي
كلمات
ٌ
ويعود بي جزرًا ألرتق خطوة
حترمين من حب
قالت لي :ال
ْ
ْ
ّ
يف
ْ
أحرف
الناي تنفخ لوعيت ومتزقي فأنا أهوى ما تهوى من
ّ
تبتل بالبحر اجللي قصائدي

ويغيب عن لغة الرتابة منطقي

أجنزت ما أجنزت من مخر الرؤى
فوضى لربزخها املؤنث أرتقي
ٍ
ناسك
فلتشهدي سكرًا حلالة
ٍ
بتفو ِق
تصوف
منح امتياز
ّ

مـحمد عـامر األحـمد  -سورية

نس هواها
دعها لي ،وّا َ
و اِتركها لي ،فأنا َأ ْع َش ُقها،
دون سواها
َ
دعها لي،
َ
وَا ْ
أحرف أخرى
حبث عن
ِ
بكالم َك حتلو

أو َتتباهى

خالد الح ّلي

ما هو اهلدف األساسي من احلروب
الصليبية يف الشرق األوسط؟
ما هو اهلدف األساسي
من احلروب الصليبية يف
الشرق األوسط؟
وما هو السبب جمليء
احلمالت الصليبية اىل
األوسط
الشرق
بالد
واألراضي املقدسة ،أوالً
كان األمر من بابا كنيسة
روما لكي يدافعوا عن
الصليب وحيرروا األراضي
املقدسة من االعداء يف
تلك احلقبة من التاريخ
ميالديًا،
١٠٥٠
سنة
كان احلجاج االوربيون
عندما يأتون إىل األراضي
املقدسة جيدون صعوبات
عديدة أمامهم من جهة
القراصنة العرب والبعض
ابتداء من التعدي على
من أهالي املنطقة،
ً
نسائهم وسلب كل شيء لديهم ،وبعض
األحيان يقتلونهم ويأخذون منهم الغنائم
واحلريم واألموال وكل شيء ميتلكونه ،هذا
الشيء املشني والعنف الشديد الذي ليس
له مربر كان حيصل يف طريقهم اىل القدس،
كان اجلميع يتكلمون عنه يف بالد اوروبا ال
حيرك ساكنًا لكي يردع األمر باليت هى
أحد ّ
أحسن ،لكن من بعد معاناة طويلة أستفحلت
األمور اىل االسوأ وساد اخلوف يف املنطقة
واألراضي املقدسة من هيمنة بعض القراصنة
وظلمهم وأنانيتهم القاتلة.
فمن أجل هذه املعضلة املتفاقمة ومجيع األمور
السافلة اليت كانت حتصل باستمرار ،وصلت
مجيع هذه األخبار والشكاوى اليت كانت ال
حتصى وال تعد اىل البابا من قبل أهالي
احلجاج األجانب الذين كانوا ينجون من خمالب
الغزوات وهم يف طريقهم اىل القدس،
لكن البابا مل يستطع ان يردع االمر بطريقة
سياسية سلمية او يفعل اي شيء ممكن
للمساعدة ،ومن بعد فرتة وجيزة من الزمن
ومن بعد العديد من الرسائل واملفاوضات
مع جهات وقبائل عربية من أجل ردع وحتييد
هذه األمور املشينة والسمعة السيئة ،مل
يصلوا اىل حلول ونتيجة ترضي الفريقني،
ّ
خبفي حنني،
لكنهم كانوا دائمًا يعودون
ومل تفلح معهم اي مفاوضات سلمية بشكل
أو بآخر ،من هذا املنطلق والغضب الشديد
ارتأى البابا ان جيمع الشباب واملساجني من
جيهز جيشا كبريا
مجيع الدول االوروبية لكي ّ
وإرساله اىل الشرق األوسط للدفاع عن
الصليب واألراضي املقدسة.
وكان شعار هذا اجليش رسم عالمة الصليب
على صدورهم ..ومن املعروف انه مل تكن
محلة صليبية واحدة بل كانت هناك العديد
من احلمالت الصليبية احلربية حيث كانوا
يأتون على منت البواخر الشراعية ،وعندما
يصلون اىل املنطقة الساحلية كانوا حيرقون
مجيع البواخر لكي ال يعودوا اىل اوروبا هربًا
من احلروب الطاحنة آنذاك.
حكم الصلبيون يف الشرق األوسط مدة ٢٥٠
سنة يف ظلموا خالهلا أهل واصحاب األرض
يف املنطقة ،لكن الشيء املؤسف الذي كان
يقال عنهم أنهم كانوا برابرة وجمرمي حرب
ومساجني ،ألنهم كانوا من أسوأ جيوش
غريبة أتوا اىل الشرق األوسط من حيث كان

ال يوجد يف قلوبهم رمحة وال شفقة على أحد
من الناس ،وكانوا يقتلون الرجال ويأخذون
النساء والبنات واألمالك والغنائم ومل مييزوا
بني شخص وآخر وال بني دين وآخر ،لكن
كان همهم وهدفهم الوحيد القتل والسرقات
واالحتالل ألمالك الغري ،والشغب واخلراب
يف كل مكان كانوا يذهبون اليه ،وايضًا
كان يوجد العديد من الناس من السريان
والكلدان والعربانيني والطوائف املسيحية
الشرقية املتعددة الذين مل ينجوا من شراسة
والتسلط
التخريبية
الصليبيينوأعماهلم
واهليمنة على املسيحيني املقيمني وغريهم
من الناس األصليني اي أهل املنطقة الذين
منهم من حاربوا اىل جانب اجليوش الصليبية
لكي ينجوا من الظلم واملوت املتسلط عليهم
وعلى عياهلم ،واألهم من ذلك عندما حاربوا
الدولة البيزنطية اليت كان هلا الدور االول
يف إنتشار املسيحية يف الشرق والغرب،
وأحرقوا
الن اجليوش الصليبية دخلوا
الصوامع والكنائس واملعابد وقتلوا الكثري
من الكهنة والرهبان واستولوا على العديد
من أمالك للكنيسة البيزنطية ونهبوا الصلبان
وااليقونات الذهبية والرسوم الزيتية.
من هنا احتدم اخلالف بني بيزنطية وروما
وأصبحوا أعداء لبعضهما البعض من أجل
أمور كثرية حصلت يف املاضي ليست امرًا
من بابا روما ،هذه العثرات خلقت البغض
واخلوف أكثر من املاضي واالنشقاق األول
بني القسطنطينية وبني روما ،لكي تصبح
كنيسة املسكونة اجلامعة الرسولية الواحدة
كنسيتني الكنيسة الشرقية والكنيسة
أعداء لبعضهما ..انهزم الصليبيون
الغربية
ً
من أجل اخلالف الدائم الذي كان بينهم على
القيادة ،مما اتاح الفرصة املناسبة للعرب
كي ينتصروا على الصليبيني عندما وقعت
املعركة على جبل ّ
حطني ،اليت انتصر فيها
العرب مبساعدة بعض الطوائف املسيحية
على اعدائهم الصليبيني على ذلك اجلبل
الشهري يف فلسطني الذي أمسه جبل ّ
حطني
الذي القى عليه الرب يسوع أعظم وصية
اي وعظته املهمة والشهرية من ضربك على
فحول له األيسر.
خدك األمين
ّ
ّ
فهل منتثل او ننفذ تعاليم السيد الرب ،او
أننا نعمل بعكس وصاياه وتعليمه اإلهلي
الذي ال يعلو عليه اي قانون او دستور او
تعليم مهما كان مصدره.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  -نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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الـسبت  12آذار 2022

تـتمات

جملس الوزراء وافق...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املوافقة على التوصيات املرفوعة من قبل اللجنة الوزارية
-1
مبوضوع مبنى اهراءات القمح املعرض للسقوط يف مرفأ بريوت،
وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.
املوافقة على مشروع قانون يرمي اىل تعديل قانون
-2
االنتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة املمغنطة وآلية
مراكز االقرتاع الكربى يف االنتخابات النيابية املقبلة للعام .2026
اخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز االقرتاع للبنانيني
-3
يف دولة اوكرانيا.
قبول هبة مالية بقيمة  50مليون يورو تقدمة من املانيا
-4
االحتادية ضمن اطار اتفاق لصاحل برامج تعليمية ومياه وصرف
صحي ومنظمة الصحة العاملية ملواجهة الوباء.
تعيني العميد حسن شقري معاونا ملدير عام جهاز امن
-5
الدولة.
قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا
-6
وأحالته على التقاعد ،وتعيينه مديرا عاما ألمن الدولة.
املوافقة على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير
-7
مواد الغذاء املصنعة يف لبنان إال بناء على إجازة تصدرها الوزارة
املذكورة».

حوار مع الصحافيني

ثم دار بني الوزير احلليب والصحافيني احلوار التالي:
سئل عن التعيينات يف جهاز امن الدولة ،فأجاب انه «مت تعيني
العميد حسن شقري نائبا للمدير العام المن الدولة ،واللواء طوني
صليبا مديرا عاما للجهاز بعد ان قدم استقالته ،واعيد تعيينه
بصفتة املدنية».
سئل :كيف سقط بند امليغاسنرت؟ وملاذا اوصيتم باعتماده عام
2026؟
أجاب« :كان هناك خشية من ان اعتماد «امليغاسنرت» قد يؤخر
اجراء العملية االنتخابية ،وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس
ودولة الرئيس والوزراء باجراء االنتخابات يف موعدها احملدد يف
 15أيار املقبل ،لذلك مت االتفاق على هذه الصيغة».
سئل :يف ما يتعلق ببند النازحني السوريني ،ملاذا انسحب وزير
شؤون املهجرين؟
أجاب« :كان الوزير قد طلب حبث تقرير بند تفعيل عودة النازحني
السوريني خالل هذه اجللسة ،بينما ارتأى اجمللس ارجاء البحث».
سئل :ما سبب النقاش الذي دار بني وزيري شؤون املهجرين
والشؤون االجتماعية؟
أجاب« :مل نسمع أي نقاش دار بينهما».
سئل :ماذا عن ملف التفرغ بالنسبة اىل األساتذة املتعاقدين يف
اجلامعة اللبنانية ؟
أجاب« :هذه امللفات باتت موضع اهتمام وحبث كبريين ،وميكنين
القول انه خالل اليومني املقبلني سننجز هذه امللفات ،وآمل ان
تنجز األسبوع املقبل بعدما تلقينا وعدا من الرؤساء ومن جملس
الوزراء بالنظر يف هذا االمر».
سئل :ما صحة الكالم عن ختفيض غرامات على بعض الشركات؟
أجاب« :طلب معالي وزير املال ارجاء البحث يف هذه البنود كونها
ستكون مدرجة يف املوازنة العامة ،وسيقرر جملس النواب فيها
وليس احلكومة».
سئل :هل اقرت أموال جوازات السفر؟
أجاب« :اقرتها جلنة املال واملوازنة باألمس وستدخل ضمن املوازنة
العامة».

توقيع اتفاقيتني بني لبنان وفرنسا

إستكماال للمباحثات اليت سبق وأجراها وزير األشغال العامة والنقل
علي محية فيي فرنسا ،قدم وزير النقل الفرنسي جان بابتيست
جيباري إىل لبنان لتأكيد دعم بالده املستمر للبنان ،وخصوصا يف
ما يتعلق بقطاع النقل.
وللغاية شهدت السرايا احلكومية توقيع محية ونظريه الفرنسي
اتفاقية تسليم لبنان هبة فرنسية عبارة عن  50باص ،برعاية
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي.
وعقب التوقيع عقد الوزيران اللبناني والفرنسي مؤمترا صحافيا،
أكدا فيه وضع اللبنة األوىل خلطة قطاع النقل العام على كامل
األراضي اللبنانية،
والحقا رعى ميقاتي يف مبنى ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بريوت
حفل توقيع اتفاقية إلدارة وتشغيل وصيانة حمطة احلاويات يف
املرفأ بني جلنة إدارة مصلحة واستثمار املرفأ وشركة فرنسية
ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة حمطة احلاويات مبا خيدم زيادة
االيرادات للدولة اللبنانية ،وذلك ضمن إطار سياسة الوزارة يف
تفعيل املرافق اللبنانية.
وجدد جيباري ان اهلدف من زيارته تأكيد دعم فرنسا للبنان سابقا
ومستقبال يف قطاعات عدة كاملرافئ والنقل واملطار ،مشددا على
ان تفعيل التعاون بني البلدين سيزداد( .مزيد من التفاصيل
على الصفحة )4

املحكمة الدولية الخاصة بلبنان

على صعيد آخر ،فسخت غرفة اإلستئناف يف احملكمة الدولية
اخلاصة يف لبنان ،بقضية التفجري الذي أدى إىل مقتل رئيس
احلكومة السابقرفيق احلريري ،حكم تربئة مرعي وعنيسي ،وأعلنت
أنهما مذنبان على حنو ال يشوبه أي شك معقول يف ما يتعلق بالتهم
املوجهة إليهما.وقد أصدرت مذكرات توقيف حبقهما.
وعلى االثر صدر عن املكتب اإلعالمي للرئيس احلريري البيان

التالي« :جيدد الرئيس سعد رفيق احلريري ثقته التامة والتزامه
الكامل مبا يصدر عن احملكمة اخلاصة بلبنان ،الناظرة يف جرمية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري ورفاقه واجلرائم املتالزمة.
ان قرار غرفة االستئناف بفسخ حكم تربئة املتهمني حسن حبيب
مرعي وحسني حسن عنيسي وادانتهما ،حيتم على الدولة اللبنانية
بكل سلطاته واجهزتها العسكرية واألمنية ،العمل على توقيف
املدانني وتسليمهم للمحكمة اخلاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات
املقررة.
واذ يدعو الرئيس احلريري اىل توقيف املدان يف اجلرمية نفسها
سليم عياش ،حيمل حزب اهلل مسؤولية التغطية على اجلرمية ومحاية
اجملرمني الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية.
ان التاريخ لن يرحم كل مً
التورطني واملخططني الذين نفذوا جرمية
االغتيال  ،وهو سيبقى باملرصاد لكل جهة او قيادة تتخلف عن
تطبيق العدالة واالقتصاص من القتلة اجملرمني».

تيار املستقبل

من جهته ،اشار «تيار املستقبل» يف بيان له «إن قرار غرفة
االستئناف بإدانة مرعي وعنيسي يؤكد اليوم ،وكل يوم ،أن ال
صوت يعلو فوق صوت احلقيقة ،وأن احملكمة اليت تابع اجلميع
مهنيتها وشفافيتها يف قضية اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه،
ماضية يف إمتام عملها ،وفق أعلى املعايري القضائية واجلنائية
الدولية ،لتحقيق العدالة كاملة ،وإدانة كل اجملرمني الذين خططوا
ونفذوا جرمية العصر».

القاضية عون

ويف اطار التحقيقات القضائية يف ملفات الفساد املالي واملصريف
اليت تقوم فيها القاضية ،ذكر تلفزيون «اجلديد» أن النائب العام
ن أصدرت قرارات منع
االستئنايف يف جبل لبنان القاضيةغادة عو 
سفر حبق رؤساء جمالس ادارة مخسة مصارف لبنانية ،وهم سليم
صفري عن بنك بريوت ،مسري حنا عن بنك عوده ،انطوان الصحناوي
عن «سوسيتيه جنرال» ،سعد األزهري عن بلوم بنك وريا احلسن
عن «بنك ميد».

خريطة آخر تطورات...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بني اجلمهور الغربي».
ّ
أن «الطريان الروسي مل يقم يف منطقة ماريوبول
وأكد املتحدث َّ
ٍ
أهداف على األرض» .وأشار
لضرب
مهام على اإلطالق
بأي
ِ
ِّ
َّ
أن «وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس وقف
كوناشينكوف إىل َّ
ٍ
آمن للمدنيني يف مدينة ماريوبول».
إطالق للنار من أجل
إخالء ٍ
ٍ
وأوضح أنه «بعد حتليل التصرحيات اليت أدىل بها ممثلو النظام يف
ٌ
جمال
كييف ،واملواد الفوتوغرافية من املستشفى ،فإنه ال يوجد
َّ
ّ
منظ ٌم
استفزاز
بأن الغارة اجلوية املزعومة اليت وقعت هي
ٌ
للشك َّ
متامًا ،للحفاظ على اإلثارة املعادية لروسيا بني اجلمهور الغربي».
ٍ
وقت
صرح مرارًا يف
أن «اجلانب الروسي
وأضاف كوناشينكوف َّ
ّ
أن املؤسسات الطبية يف ماريوبول ،مبا يف ذلك املستشفى
سابقَّ ،
ٍ
رقم  ،3أوقفت عملها بشكل كامل يف نهاية شباط».
«مت تسريح مجيع املوظفني واملرضى من قبل القومينيَّ ،
وتابع َّ
ومت
حتويل مبنى املستشفى ،بسبب موقعه التكتيكي املناسب بالقرب
معقل لكتيبة آزوف القومية».
من وسط املدينة ،إىل
ٍ
ٍ
وقت
هذا وأعلن وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،يف
حتولت إىل
سابق من اليوم اخلميسَّ ،
أن «دار الوالدة يف ماريوبول ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أي
فرتة
قاعدة للمتطرفني منذ
طويلة» ،مشريًا إىل «عدم وجود ِّ
زمن».
مرضى أو عاملني هناك منذ
ٍ
كما قال املتحدث الرمسي باسم وزارة الدفاع الروسية ،اللواء
إيغور كوناشينكوف ،امس األول أيضًاّ ،
إنه «يف األيام األخرية،
تزايدت وترية اهلجمات اليت يشنها القوميون املتطرفون واملرتزقة
األوكرانيون ،الذين وصلوا إىل أوكرانيا من الواليات املتحدة
وبريطانيا وأوروبا ،على األطباء الروس واملركبات اجملهزة
لإلسعاف».
أن «النازيني يقومون عمدًا بنصب كمائن ملهامجة وسائل
وأردف َّ
النقل الطيب ،اليت حتمل عالمات الصليب األمحر».
يتم إطالقها من
أن «نريان القناصة
وأشار كوناشينكوف إىل َّ
ُّ
ٍ
ٍ
بعيدة على األطباء الذين يقومون بإجالء اجلرحى من اجلنود
مسافات
الروس يف مناطق القتال ،وكذلك على األطباء الذين يقدمون
املساعدة يف املناطق املأهولة بالسكان».
تأكيد لطبيعة نازية نظام كييف ،الذي
فإن «هذا
ووفقًا للمتحدث َّ
ٌ
ً
ٍ
ٍ
صارخ
انتهاك
استثناء ،يف
أي روسي دون
يدعو
عالنية إىل قتل ِّ
ٍ
ٍّ
للقانون اإلنساني الدولي».
ّ
أن «أفضل ما ينتظر املرتزقة األجانب يف
وحذر كوناشينكوف من َّ
مناطق القتال هو حتميلهم املسؤولية اجلنائية».
وأعلن املتحدث الرمسي باسم وزارة الدفاع الروسية ،اللواء إيغور
أن القوات املسلحة الروسية
كوناشينكوف ،امس األول اخلميسَّ ،
قامت بتدمري حواىل  3أالف منشأة من البنية التحتية العسكرية
األوكرانية.
وقال كوناشينكوف ،خالل إحاطة إعالميةّ ،
َّ
«مت تدمري 2998
إنه
ٍ
ٍ
عسكرية ،نتيجة الضربات ضد منشآت البنية التحتية
منشأة
العسكرية يف أوكرانيا».
وأشار إىل أن « 68هدفًا أصابها الطريان العملياتي والتكتيكي
الروسي خالل هذا اليوم ،مبا يف ذلك هدفني من نظام القيادة
والسيطرة التابع للقوات املسلحة األوكرانية ،و  12موقعًا لوجستيًا
و 3أنظمة صواريخ أوسا املضادة للطائرات».
دمرت
وأضاف املتحدث الروسي َّ
بأن «أنظمة الدفاع اجلوي الروسية ّ
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ً
مقاتلة من طراز ميغ ،29-و 3طائرات بدون طيار من طراز بريقدار
تي بي  ،2وصاروخ باليسيت تكتيكي من طراز (توشكا أو) يف
اجلو».
ّ
وأكد كوناشينكوف َّ
أنه «خسائر القوات األوكرانية بلغت منذ بداية
العملية 98 :طائرة  ،و  110طائرات بدون طيار ،و  144صاروخاً
مضادًا للطائرات ،و  88موقعًا للرادار ،و  1007دبابات ومدرعات
ّ
قتالية مصفحة أخرى 109 ،أنظمة إطالق صواريخ متعددة  ،و
 374مدفعية ميدانية وقذائف هاون ،و  793وحدة من املركبات
العسكرية اخلاصة».

أمري عبد اللهيان :ال مربر...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأوضح أمري عبد اللهيان ّ
أنه «ال ميكن لواشنطن أن تنقل إلينا
ً
ً
جديدة َّ
حبجة الضغط على الرأي
يوم عرب األوروبيني،
كل
رسالة
ّ
ٍ
أن «بعض القضايا املتعلقة بأبطالنا الوطنيني
العام»،
ِّ
مشددًا على َّ
ٍ
قابلة للنقاش».
غري
ُ
من جهته ،قال مفوض الشؤون اخلارجية يف االحتاد األوروبي،
ٍ
حاسم»،
منعطف
متر يف
جوزيب بوريلَّ ،
ٍ
إن «حمادثات فيينا النووية ُّ
ٍ
مشريًا إىل َّ
مرونة أكرب ،من الواليات املتحدة وإيران
«أننا حنتاج إىل
ّ
يف تبادل الرسائل ،من أجل التغلب على اإلطار الزمين».
بأن «موضوع الضمانات االقتصادية مهم بالنسبة إىل
وصرح بوريل َّ
ّ
إيران ،وحنن نؤيد حصوهلا على ذلك».

االحتاد األوروبي :وصلنا...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل احلد األقصى لقدراته ،فيما يتعلق باإلجراءات املالية ضد
روسيا».
ٍ
مقابلة مع «فرانس إنفو»َّ ،
أنه «ميكنك دائمًا
وأضاف بوريل ،يف
الذهاب إىل أبعد من ذلك بالطبع ،لكننا وصلنا بالفعل إىل حدود
ما ميكننا القيام به .لقد فعلنا كل ما يف وسعنا».
ال وقبل ِّ
«أننا ،أو ً
ٍ
َّ
ٍ
قيود
نتحدث عن
شيء،
كل
وأوضح بوريل
ّ
ٍ
أدت إىل اخنفاض العملة الروسية بنسبة  ،»%40وتابع:
هائلة ّ
ٌ
ٍ
عقوبات شديدة للغاية ُ
ثقيل على االقتصاد
ستلقي بعبء
«هذه
ٍ
ٌ
الروسي».
وأكد مفوض الشؤون اخلارجية ،خالل اجللسة العامة للربملان
األوروبي ملناقشة الوضع األمين يف أوروبا ،جراء العملية العسكرية
ٍ
عقوبات
ّ
يتبنى فرض
أن «اجمللس األوروبي
الروسية يف أوكرانياَّ ،
ٍ
ٍ
إضافية ضد روسيا رمسيًا ،قبل نهاية جلسة اليوم
اقتصادية
(امس االول)».
ّ
يتم اعتماد هذه احلزمة ،قبل نهاية
وعقب قائ ًال« :آمل أن
َّ
أن
هذه اجللسة اليوم (امس االول)» ،لكنه عاود اإلشارة إىل َّ
تداعيات على أوروبا ،يف
«العقوبات األوروبية ضد روسيا هلا
ٌ
املدى الطويل».

بوتني :موسكو تفي...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

سياسييه للمواقف» ،مؤكدًا أن «روسيا تفي جبميع التزاماتها بشأن
تزويد أوروبا ومناطق أخرى من العامل مبوارد الطاقة».
وأضاف« :ال تتجاوز شحنات النفط الروسي ،على سبيل املثال،
إىل السوق األمريكية .%3 ،هذا حجم ال يكاد ُي َ
ذكر .وأسعاره
(النفط) آخذة يف االرتفاع هناك .ال عالقة لنا به على اإلطالق.
وحتى هنا ،فإن احلظر على استرياد النفط الروسي ال عالقة له
بهذا األمر على اإلطالق .إنهم ببساطة خيتبئون وراء هذه القرارات
من أجل خداع شعبهم من جديد».
وأضاف« :ينطبق الشيء نفسه على ارتفاع أسعار النفط واملنتوجات
البرتولية يف الواليات املتحدة .لقد أعلنوا (املسؤولون األمريكيون)
وقف استرياد النفط الروسي للسوق األمريكية ،واألسعار مرتفعة
هناك ،والتضخم مرتفع على حنو غري مسبوق .ورمبا وصل إىل
ارتفاعات تارخيية».
وأوضح الرئيس الروسي أن «الواليات املتحدة حظرت استرياد
موارد الطاقة الروسية ،وحتاول إلقاء اللوم على موسكو بشأن ارتفاع
األسعار» ،مؤكدًا أن «ال عالقة لروسيا بذلك على اإلطالق».
وأوضح بوتني أن «ارتفاع أسعار املنتوجات البرتولية يف الواليات
املتحدة ال يرتبط بفرض حظر على واردات النفط من روسيا»،
وأضاف« :أنهم (املسؤولني األمريكيني) خيدعون مواطنيهم،
وحياولون حتميلنا مسؤولية نتائج أخطائهم».
وقال« :بالنسبة إىل تلك الدول ،اليت تتخذ خطوات غري ودية جتاه
بلدنا واقتصادنا ،فنحن ندرك جيدًا أنها تدعو مواطنيها إىل شد
أحزمتهم وارتداء مالبس أكثر دفئًا .وبصورة عامة ،فإن العقوبات
اليت يفرضونها علينا هي سبب تدهور وضعهم».
وتابع بوتني إن العقوبات على روسيا قد تؤدي إىل ارتفاع هائل
يف أسعار املواد الغذائية عامليًا.
وبشأن هذه العقوبات ،قال رئيس الوزراء الروسي ،ميخائيل
ميشوستني ،إن احلكومة الروسية «تقرتح إدخال إدارة خارجية يف
الشركات ،يف حال أغلق املالكون األجانب اإلنتاج بصمرة غري
معقولة» ،مشريًا إىل أن «احلكومة تقرتح ،يف هذه احلالة ،إنشاء
ستحدد مصري الشركة يف املستقبل».
إدارة خارجية
ّ
وأشار إىل أن «املهمة الرئيسة يف هذه احلالة ستكون احملافظة
على الوظائف ،يف وقت تعلن أغلبية الشركات تعليقًا موقتًا ،مع
احملافظة على الوظائف واألجور».

صفحة 22

Saturday 12 March 2022

الـسبت  12آذار 2022

الناشط

Page 22

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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فــن

طالق كيم كارداشيان رمسياً مهرجان غالستونبريي يعود مع بول مسلسل «»Neighbours
ماكارتين وكندريك المار
األسرتالي خارج الشاشة بعد
من كانييه ويست
الفشل يف إجياد شريك بث جديد
النسختني
إلغاء
بعد
السابقتني بسبب جائحة
كوفيد ،19-كشف مهرجان
غالستونبريي عن برنامج
النسخة املقبلة من احلدث
املوسيقي اإلنكليزي البارز
الذي يشارك فيه فنانون
معروفون ،أبرزهم بول
ماكارتين وبيلي ايليش
وكندريك المار.
ويقدم عازف غيتار الباس

قاض يف لوس أجنليس األربعاء من االسبوع املاضي جنمة
منح
ٍ
تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الطالق من املغين كانييه ويست
الذي تزوجته عام .2014
ومثلت كارداشيان أمام احملكمة افرتاضيًا عرب االنرتنت ،بينما ّ
مثل
ويست حماميه الذي مل يعرتض على إنهاء الزواج.
وكان ويست الذي غيرّ امسه رمسيًا ليصبح «يي» يعارض قب ًال
هذا االنفصال ،ودعا كارداشيان مرات عدة عرب مواقع التواصل
االجتماعي إىل أن يتصاحلا.
ورفعت كارداشيان العام املاضي دعوى طالق بعدما انتشرت
تتحدث عن صعوبات تواجه الثنائي
عدة يف اإلعالم شائعات
ّ
ألشهر ّ
يف حياتهما الزوجية وعن مشاكل نفسية يعاني منها مغنيّ الراب.
وحضت كارداشيان حمكمة يف لوس أجنليس يف بيان رفعته إليها
األسبوع املاضي على اإلسراع يف إجراءات الطالق ،قائلة «أرغب
ّ
أتطلق» .وأضافت النجمة البالغة  41عامًا «طلبت من
بشدة أن
ّ
كانييه أن يبقي طالقنا خاصًا ّ
لكنه مل يفعل ذلك».
أن إنهاء احملكمة زواجنا من شأنه أن يساعد
وتابع البيان «أعتقد ّ
تقبل انتهاء عالقتنا الزوجية وعلى املضي قدمًا» حتى
كانييه على ّ
نتمكن من «تربية أطفالنا بسالم».
وللثنائي أربعة أطفال هما الفتاتان نورث ( 8سنوات) وشيكاغو (4
سنوات) ،والصبيان ساينت ( 6سنوات) وسامل (سنتني).
وتزوجا يف إيطاليا بعد عامني،
وبدأ النجمان يتواعدان عام 2012
ّ
وأصبحا سريعًا من بني أكثر األزواج شهرة يف العامل.
لكن عالقتهما واجهت مشاكل جراء نوبات غريبة كانت حتدث لـ
ّ
«يي» الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب.
ّ
ّ
تقدم ويست إىل االنتخابات الرئاسية
متوقع،
ترشح غري
ويف
ّ
األمريكية عام  ،2020وحصل يف الواليات اإلثنيت عشرة اليت تأهل
فيها على ستني ألف صوت فقط قبل سحب ترشيحه.
جدًا
وذكر يف محلته االنتخابية عرب مواقع التواصل تفاصيل شخصية ّ
عن عائلته وزواجه ،ما أثار استياء زوجته .وحتدثت كيم كارداشيان
ً
داعية اجلمهور
بشكل علين عن اضطرابات نفسية يعانيها ويست،
إىل «التعاطف» معه.
األول لكانييه ويستّ ،
لكنه الثالث لكيم كارداشيان
هذا الطالق هو ّ
تزوجت من املنتج املوسيقي داميون توماس بني عامي 2000
اليت ّ
و ،2004ومن العب كرة السلة كريس همفريز عام  2011يف زواج
مل يستمر إال  72يومًا فقط.
ُ
اشتهر
وتواعد كارداشيان حاليًا الكوميدي بيت ديفيدسون الذي
مبشاركته يف الربنامج التلفزيوني الساخر «ساترداي نايت اليف».

نانسي عجرم تنتهي من تصوير 3أغنيات
من البومها اجلديد «نانسي »10

إنتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تصوير ثالث أغنيات من
البومها اجلديد والذي حيمل عنوان «نانسي .»10
وزفت املغنية اللبنانية اخلرب ملتابعيها عرب تغريدة على تويرت
صورت يف األيام املاضية ثالثة
قالت فيها باللغة اإلجنليزية أنها
ّ
«كليبات» خاصة بثالث أغنيات من ألبومها اجلديد «.»10 Nancy
واعتذرت عجرم من مجهورها بسبب انشغاهلا عنهم يف األيام
القليلة اليت مضت.

السابق يف فرقة بيتلز األسطورية عرضا على املسرح الرئيسي
للمهرجان يف  25يونيو ،ويليه يف اليوم التالي حفل يشارك فيه
مغين الراب األمريكي يف ختام املهرجان.
وسبق أن اختري بول ماكارتين الذي يكون قد بلغ الثمانني من العمر
يف يوم احلفلة ،ليكون النجم الرئيسي للنسخة اخلمسني للمهرجان
املقررة أساسا عام  ،2020غري أن احلدث الذي يستقطب سنويا
أكثر من مئيت ألف شخص يف جنوب غرب إنكلرتا ألغي بسبب
اجلائحة.
ومن بني األمساء األخرى اليت مت اإلعالن عن مشاركتها يف نسخة
 ،2022املغنية األمريكية الشابة بيلي ايليش وملكة موسيقى
الديسكو ديانا روس وأيضا فرقتا الروك فولز ووولف أليس.
ُ
استنفدت
ويقام املهرجان هذا العام بني  22و 26حزيران يف حفالت
بطاقاتها بالكامل بعد منح أكثريتها إىل حائزي التذاكر يف نسخيت
العامني املاضيني.

نوال الزغيب تطرح أغنية «لسه باجي على بالك»

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغيب أغنية مصورة جديدة بعنوان
«لسه باجي على بالك» باللهجة املصرية وهي من كلمات أمري
طعيمة ،توزيع نور ،وإنتاج اليف ستايلز ستوديوز.
وتصدرت الفنانة اللبنانية الرتند على مواقع التواصل اإلجتماعي
لعدة أيام ،منذ بدء الرتويج ألغنيتها اجلديدة اليت تعود فيها
للتعاون مع امللحن املبدع عمرو مصطفى الذي وقع من قبل العديد
من أغنياتها الضاربة.
يذكر أن نوال كانت قد طرحت مؤخرًا أغنيتني باللهجة اللبنانية «عم
حبكي مع حالي» و «حببو كتري».

أعلن املسلسل التلفزيوني األسرتالي «( »Neighboursجريان) الذي
ساهم يف إطالق مسريات كايلي مينوغ ومارغوت روبي وراسل كرو
املهنيةّ ،
أنه سيتوقف عن إنتاج مواسم له بعد فشله يف إجياد قناة
شريكة لبثه.
وقال املسلسل الشهري يف بيان «يؤسفنا للغاية أن نعلن توقف
إنتاج «نيربز» يف الصيف وذلك بعد  37مومسًا وتسعة آالف
حلقة».
وواجه املسلسل على مدى األشهر املاضية صعوبات يف إجياد
قناة تبثه يف بريطانيا حيث حظي مبتابعة مجاهريية طيلة السنوات
الـ 36الفائتة.
وأعلنت قناة  5 Channelالربيطانية احمللية ّ
أنها لن تعرض املسلسل
بعد يونيو ،ما أجرب املنتجني على وقف التعامل معها.
ونشأ جيل من الربيطانيني وهو يشاهد شخصيات كشارلني روبنسون
ضم على مر
(مينوغ) وسكوت روبنسون ،باإلضافة إىل طاقم عمل
ّ
السنوات غاي بريس وناتالي إمربوغليا وليام هيمسورث.
وحصد املسلسل شعبية واسعة لدرجة حتميله مسؤولية اعتماد
ّ
التكلم على الطريقة األسرتالية.
الربيطانيني أسلوبًا يف
وكتبت صفحة املسلسل عرب تويرت «جلمهورنا الرائع واملخلص،
أن هذا القرار ّ
ميثل خيبة كبرية ،وهو كذلك لنا مجيعًا يف
نعلم ّ
ً
مضيفة «نشكركم لرسائلكم ودعمكم ونعدكم
فريق العمل»،
بنهاية مذهلة للمسلسل».

نسرين طافش راقصة شرقية
يف «جوقة عزيزة»

أصالة نصري تطرح جديدها اخلليجي»جرأة»

طرحت املغنية السورية أصالة نصري أغنيتها اجلديدة «جرأة» من
بن يزيد ،وأحلان وتر ،وتوزيع
بن فيصل ّ
كلمات األمري عبد اهلل ّ
موسيقي هشام السكران.
وكانت الفنانة السورية قد روجت للعمل عرب حسابها على
ّ
ً
قائلة« :هي األغنية
وعلقت على مقطع من األغنية
«اإلنستغرام»
منها .وزنها والتكنيك اللي أنا ّ
عملت لي حالة مو عارفه أطلع ّ
غنيته
ّ
بس ّ
إني ّ
ماهوه  ..حلن
متل
غنيه
وحلن دخلت االستوديو
ّ
ّ
أحتداه ّ
جوا قليب حبيتها وفيها
من
أغنية
فلسفة.
مع
صعب ومليان بساطة
ّ
ّ
تعلقت وبوعدكم رح تعجبكم».

تستعد الفنانة السورية نسرين طافش خلوض السباق الرمضاني
املقبل مبسلسل حيمل عنوان «جوقة عزيزة».
وتؤدي املمثلة السورية يف العمل دور راقصة شرقية،
ويشاركها يف بطولته سلوم حداد ،هبة نور ،عدنان أبوالشامات،
أمين رضا ،ووسام حنا .وهو من تأليف خلدون قتالن ،وإخراج
تامر إسحاق.
ولن تكتفي طافش بالتمثيل والرقص وإمنا قامت كذلك بتسجيل
أغاني لرتافق إستعراضات شخصيتها يف العمل ،حيث نشرت
جمموعة صور عرب صفحتها اخلاصة على اإلنستغرام ،معلقة «أثناء
تسجيل أغاني استعراضات شخصية عزيزة ملسلسل جوقة عزيزة
يف أستوديو امللحن املوسيقي إياد رمياوي ..انتظرونا يف شهر
رمضان املبارك».
كما نشرت جمموعة صور من كواليس العمل ،ظهرت فيها ببدلة
رقص باللون األزرق جتمعها بالطفل حممد أسامة صاحب أغنية
«الغزالة رايقة» مشرية إىل أنه سيظر كضيف شرف يف العمل.
وعلقت على الصور قائلة« :سعيدة باستضافة الطفل املوهوب
حممد أسامة ،اللي اشتهر بأداء أغنية الغزالة رايقة ،يف مسلسل
جوقة عزيزة».
وتابعت« :اللي بيؤدي شخصية املطرب محادة ،الذي اشتهر
بأواخر العشرينيات ،ولقب بالطفل املعجزة ،يا ترى شو رح يغين
مللكة املسرح عزيزة خوخة؟».
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صــحة وغــذاء

هذا أفضل مشروب خلفض مستوى
السكر يف الدم

 6طرق يساعد بها عصري الليمون على تعزيز صحتنا

مزيج الربوتني والكربوهيدرات هو السبب الذي جيعل حليب البقر
مشروبًا رائعًا ملساعدة املصابني مبقدمات السكري أو السكري على
التحكم يف نسبة السكر يف الدم
يعترب التحكم يف مستويات السكر يف الدم أمرًا يف غاية األهمية
لدى املصابني بداء السكري ولدى األشخاص الذين مت تشخيص
ّ
متكن هؤالء املرضى من
إصابتهم بـ»مقدمات السكري» .وإذا
التحكم يف نسبة الغلوكوز يف الدم ،فسيقللون من خطر اإلصابة
بأمراض الكلى وأمراض القلب وفقدان البصر ،الذي ميكن أن ينتج
عن اإلصابة مبرض السكري.
وحبسب ما نشره موقع  ،Eat This Not Thatميكن التحكم يف نسبة
السكر يف الدم من خالل عدة أساليب ،كتناول األدوية وممارسة
التمارين البدنية وتناول األطعمة املناسبة.
وال يوجد طعام أو شراب واحد ميكنه خفض نسبة السكر يف الدم
من تلقاء نفسه ،لكن ميكن اتباع املرضى لنظام غذائي يساعد
على إدارة مستويات السكر يف الدم مع جتنبهم بعض األطعمة
واملشروبات اليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
ويف هذا السياق ،قالت الدكتور إميي غودسون ،أخصائية التغذية
ومؤلف كتاب  ،The Sports Nutrition Playbookإن احلليب البقري
يأتي على رأس قائمة املشروبات اليت ميكن أن تساعد على إدارة
مستويات الغلوكوز يف الدم.
وأضافت غودسون« :العديد من الناس يتناولون الكثري من السكر
من خالل الصودا والشاي واملشروبات احملالة بالسكر ومشروبات
القهوة الفاخرة والعصائر اليت يتم شراؤها من املتاجر .هذه
املشروبات ميكن أن تسهم يف ارتفاع نسبة السكر يف الدم».
ً
قائلة« :عندما يتعلق األمر باحلفاظ على استقرار مستويات
وشرحت
السكر يف الدم ،فمن الضروري تناول مشروب حيتوي على مزيج
من الكربوهيدرات والربوتني».
وأضافت« :يساعد الربوتني على إبطاء عملية اهلضم ،لذا فهو
يساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع وباالمتالء لفرتة أطول،
وميكن أن يساعد يف ختفيف ارتفاع نسبة السكر يف الدم».
ومزيج الربوتني والكربوهيدرات هو السبب الذي جيعل حليب البقر
مشروبًا رائعًا ملساعدة املصابني مبقدمات السكري أو السكري على
التحكم يف نسبة السكر يف الدم.
احذر  5أطعمة ترفع مستوى االلتهابات يف اجلسم
وقد توصلت دراسة ُنشرت يف دورية «أحباث ومراجعات استقالب
السكري» ،إىل أن شرب احلليب يساعد يف إدارة نسبة السكر يف
الدم باإلضافة إىل حتسني استجابة األنسولني ،وهو عنصر حاسم
آخر يف إدارة مرض السكري.
ويف هذا السياق قالت غودسون« :مع تناول  12غرامًا من
الكربوهيدرات و 8غرامات من الربوتني عالي اجلودة يف كل كوب
سعة  220غرام من احلليب ،يكمن سد اجلوع وترطيب اجلسم
دون املساهمة يف ارتفاع نسبة السكر يف الدم .ناهيك عن أن
احلليب حيتوي على  13عنصرًا غذائيًا أساسيًا ،من بينها الكالسيوم
والفيتامني  Dوالفيتامني  Bومضاد األكسدة السيلينيوم».

يضيف عصري الليمون نكهة إىل األطعمة واملشروبات ،جنبا إىل
جنب مع كونه ميكن أن يساعد يف حتسني الصحة العامة.
وببساطة ،ميكن عن طريق إضافة عصري الليمون ،أو شرائح
الليمون ،إىل املاء اخلاص بك ،حتسني البشرة ،وتعزيز مستويات
الطاقة وحتى فقدان الوزن بسهولة أكرب.
ويعد الليمون من أكثر أنواع احلمضيات شيوعا ،وعادة ما تستخدم
عصائره يف إعداد الطعام ،مثل أو تتبيالت السلطة وإعداد الكعك
أو يف إعداد اخلبز ،كما أن إضافة عصري الليمون إىل املاء الساخن
أو البارد وشربه على مدار اليوم ،ميكن أن تعزز الصحة العام.
ويف ما يلي مجيع الطرق اليت جتعل عصري الليمون أو إضافة شرحية
من الليمون إىل املاء تفيد صحتك:
 - 1احلفاظ على رطوبتك
ال حيب اجلميع طعم املاء العادي ،ولذلك ،ميكن إضافة شرحية من
الليمون إىل املاء البارد أو الساخن ما سيساعد شرب املزيد من
املاء خالل اليوم ،وهذا أمر ضروري للصحة العامة والرتطيب.
 2الليمون غين بفيتامني Cمثل الفواكه احلمضية األخرى ،حيتوي الليمون على نسبة عالية جدا
من فيتامني .C
ويعد فيتامني  Cأحد مضادات األكسدة القوية اليت ُيعتقد أنها
تعزز جهاز املناعة وحتمي اخلاليا من التلف.
 - 3ميكن أن يساعدك الليمون على إنقاص الوزن
يدعي الكثريون ممن يتبعون نظاما غذائيا لفقدان الوزن أن شرب
املاء بالليمون يساعدهم يف حتقيق أهدافهم يف إنقاص الوزن.
وقيمت الدراسات آثار ماء الليمون على الفئران ،ووجدت أنها
ّ
تقلل من زيادة الوزن ،ولكن هناك حاجة إىل مزيد من البحث على
البشر.
وقد يساعد طعم ماء الليمون يف وقف الرغبة الشديدة يف تناول
الوجبات اخلفيفة غري الصحية ،بينما يساعد البقاء رطبا على إنقاص
ً
خاصة إذا كنت تستعيض عن املشروبات
الوزن بشكل عام،
السكرية مباء الليمون العادي.
 - 4توهج البشرة
ميكن خلصائص الليمون الطبيعية املضادة للبكترييا أن تقشر
اجللد ،وتساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.
كما يساعد فيتامني  Cأيضا يف تعزيز ختليق الكوالجني ،ما يضيف
طبقة أخرى من احلماية للجلد.
وميكن لشرب ماء الليمون أن يقلل من ظهور التجاعيد وحيسن
ظروف البشرة اجلافة.
 - 5يساعد على اهلضم
يعتمد بعض الناس شرب ماء الليمون الدافئ يف الصباح لتحريك
اجلهاز اهلضمي .ومن املعروف أن السوائل الدافئة تعمل على إرخاء
اجلهاز اهلضمي ،وغالبا ما يكون هلا تأثري ملني عند تناوهلا أول
شيء يف الصباح.
وحيتوي اللب على نوع من األلياف اليت تشجع على إنتاج اإلنزميات.
وتساعد هذه اإلنزميات على التخلص من النفايات غري املرغوب
فيها من اجلسم.
كما أن اجلمع بني لب الليمون وقشره ميكن أن يقلل أيضا من خطر

اإلصابة باإلمساك.
 - 6يساعد على منع حصى الكلى
يقال إن شرب حامض السرتيك ،املوجود يف الليمون ،يقلل
احتمالية حصوات الكلى.
وميكن أن يساعد محض السرتيك يف تفتيت احلصوات الصغرية،
يف حني أن شرب كميات أكرب من املاء ميكن أن يساعد اجلسم على
تطهري النظام وطرد احلصى بشكل أسرع.

ما هي فوائد تناول موزة
واحدة يوميا؟
أحد األسباب اليت تشرح أهمية املوز يف النظام الغذائي اليومي
هو أنه حيسن حالة البكترييا املعوية ويعزز اهلضم اجليد .ويتحدث
موقع ميديك فوروم عن فؤائد تناول موزة واحدة كل يوم:
مفيد للهضم :املوز غين بالبكتني ،وهو نوع من األلياف اليت حتفزاألمعاء .كما أنه يوجد املغنيسيوم والبوتاسيوم فيه .غالًبا ما حتدث
مشكالت اجلهاز اهلضمي بسبب نقص العناصر الغذائية .إذا كنت
يوميا ،ميكنك منع هذه املشكلة.
تأكل موزة واحدة
ً
ً
أحيانا باسم
قد يساعد يف ختفيف آالم املعدة :يشار إىل املوز“عالج حرقة املعدة” للتخلص من االنزعاج الناجم عن محض
املعدة الزائد .هذا ليس أقله بسبب حمتوى النشا فيها .يغلف
لب املوز الغشاء املخاطي املعدي املتهيج مثل طبقة واقية ،ويريح
ً
أيضا بشكل إجيابي على التوازن احلمضي
اجلهاز اهلضمي ،ويؤثر
القاعدي.
رفع املزاج :حيتوي املوز على الرتبتوفان ،وهو محض أميينيتحول إىل “هرمون السعادة” السريوتونني .كما أنه يزيد من
ً
أيضا إىل حتسني احلالة
حمتوى الدوبامني يف اجلسم ،مما يؤدي
النفسية.
توفري الطاقة :يف املوز ،يتم دمج الفركتوز مع األلياف القابلةللذوبان ،ونتيجة لذلك ،يكون احلمل اجلاليسيمي على اجلسم معتد ً
ال
للغاية – ترتفع مستويات السكر يف الدم بعد تناول هذه الفاكهة
تدرجييًا وليس بشكل حاد.
محاية من األمراض :البوتاسيوم املوجود يف املوز له تأثري مفيدعلى ضغط الدم ،وحيسن الدورة الدموية .يف املقابل ،وجد باحثون
يف جامعة جيونج سانج الوطنية الكورية اجلنوبية أنه حيتوي مادة
تقلل اإلجهاد التأكسدي ،وبالتالي تقلل خطر اإلصابة بأمراض
التنكس العصيب ،مبا يف ذلك مرض ألزهامير.

* 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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Prime Minister Scott Morrison ‘bans media’ from visit to flood-affected NSW
Scott Morrison was accused of stage-managing
his visit to flood-affected
areas in NSW, but he says
he was just trying to be respectful.
Prime Minister Scott Morrison has defended his
decision to ban television
cameras from his visits to
flood-affected communities
in northern NSW today.
Mr Morrison made several
visits with an official photographer, but media outlets were not invited. His
office said the taxpayerfunded photographer didn’t
take any pictures.
Asked about that decision
during a press conference,
Prime Minister said he
wanted to allow residents
to “speak from the heart”
and not face media intrusion.
“Out of respect for the
privacy of those I came to
speak to,” he said.
“In these disasters, not everybody wants a camera
shoved in their face. I came
down to listen to them
and what they are going
through and understand
what was needed for their
primary produuction business, paint business, all
those householders, what
was needed to make sure
we can get this town back
on its feet, and that is assisting me with other matters.
“The primary purpose is
to make sure I understand
fully what we need to do,
and the alignment of what
our plans are and our announcements are with the
needs here in the community.”
Mr Morrison said he
“wouldn’t cop” criticism
of the Australian Defence
Force as he was asked
whether or not it was the
case that a majority of rescues were by private citizens in tinnies and crowdfunded helicopters.
During the press conference, one journalist shouted that people “couldn’t
get through on 000”.
“Let’s just do this civilly,”
Mr Morrison responded.
Asked about the effect of
climate change, Mr Morrison said it was “an obvi-

ous fact” that “Australia is
getting hard to live in”.
And he offered sympathy
when a reporter brought
up the anger of local residents, who feel the government “abandoned” them.
“Do you understand why
they feel that way?” the reporter asked.
“Yes I do,” he said.
“It is very common, in natural disasters, their frustration and the anger and the
sense of abandonment.
This happens in every national disaster.
“I feel deeply and empathise
absolutely with how people
feel when they find themselves in this situation.
“I absolutely understand
the frustration, I understand the anger, I understand the disappointment,
I understand the sense of
abandonment.”
He conceded there could
“never be enough support”
for people during a natural
disaster.
“No amount of support is
going to measure up to
what people need in a desperate situation like this.
I’m just being honest with
you,” said Mr Morrison.
“Every resource can be applied but I can guarantee
you, whatever is supplied
will still not measure up,
because of the sheer desperation of the situation.
As the press conference
ended, a journalist shouted: “Why didn’t you do
a street walk, Prime Minister?” There was no response.
The farmer the Prime Minister visited during one of
the private visits today was
Paul Weir, a dairy farmer in
Tuncester, NSW.
Mr Weir owns the farm that
was the site of devastating footage of cows floating away in the flood. He
said he was grateful that
Mr Morrison and NSW Premier Dominic Perrottet had
come to his farm to listen
to what had happened.
“I was really grateful. He
was a very empathetic man.
I felt listened to and I was
really thankful that they actually came out and heard
what happened for us.”
But he warned that governments need to do more to

address insurance concerns. Mr Weir said he had
300 cows in his herd and
had buried 60, with more
than 30 still missing.
“Our dairy was decimated
in the water,” he said.
“We had a really good conversation. I was fortunate
enough to have flood insurance, and so it will recoup
a lot of it, but I would be totally silly if I were to rebuild
it and then the next flood
wipes you out, if I can’t get
flood insurance or can’t afford it.
“So I certainly asked them
to take that on board, and
that is something that they
must address with the Insurance Council. We need
certainty.”

Families given $2,000
flood payment

Flood affected families in
eligible areas in northern
NSW will be awarded an
extra $2,000 in flood payments for every adult over
the next month.
The Prime Minister confirmed that more support
was on the way for families, farms and businesses
affected by the catastrophic flooding disaster as he
declared a national emergency.
The additional payments
will also deliver an extra
$800 for each child with
payments.
These payments will be
made from 15 and 22
March in two installments
of $400 a week.
Mr Morrison confirmed that
the National Recovery and
Resilience Agency and
Emergency Management
Australia had assessed the
flood extent area, the proportion of the populations
affected, the latest residential impact assessments
and the proportion of population seeking assistance
for Disaster Recovery Payments to declare the Richmond Valley, Lismore and
Clarence Valley LGAs are
the highest impacted areas
and in need of additional
support.
“The sheer scale and impact to these areas in
northern NSW highlights
the need for extra support
right now,” the Prime Min-

ister said.
“While people in northern
NSW aren’t able to work,
are still clearing out their
homes and businesses,
the extra two lots of $1,000
payments we’re rolling out
to eligible families and individuals will give them some
certainty as they start to rebuild their lives.
The Prime Minister also
confirmed he was formally announcing a national
emergency clearing the
way for more defence force
support and streamlined
red tape.
“I intend to recommend to
the Governor-General to
make a National Emergency
Declaration covering this
severe weather and flooding event across New South
Wales and Queensland to
ensure all our emergency
powers are available and
that we cut through any red
tape we might face in delivering services and support
on the ground,” the Prime
Minister said.
“I have made this decision
today, in consultation with
the Premiers, after further
briefings from government
agencies about the situation in northern NSW and
seeing the catastrophe
firsthand. We introduced

the power to make a National Emergency Declaration after the Black Summer bushfires and it will
ensure our Ministers and
agencies don’t face any
unnecessary bureaucracy
as they roll out what communities need.
“The feedback we’ve had
from communities, state
governments and my own
ministers who have visited
the impacted areas has
helped us identify where
the gaps are right now, and
how we can get support out
the door quickly to where
it’s needed.”
Government bracing for
blowback
In 2020, a furious firefighter refused to shake the
Prime Minister’s hand and
the incident was caught on
camera.
A pregnant woman also refused to shake his hands
saying she would only do
so if he gave “more money” to the rural firefighting
service.
Earlier, Deputy Prime Minister Barnaby Joyce told
Sky News that the government was bracing for blowback when they visit farms
that have spent days without food, power and clean
water.

“People are incredibly
vulnerable and it’s understandable that they want
to express the pain that
they’re going through,” Mr
Joyce said.
“I would be incredibly
surprised if people got a
happy reception because
they’re not happy, they’re
not in a happy place. They
want to be heard and that’s
the main thing you do, you
try your best to listen to
them and say, ‘Okay, how
can we better make the
things you require fit the
things that we’re doing?’
That’s politics and that’s
just being human.”
In 2020, the Prime Minister
visited Cobargo and met
with locals and fire fighters at the town’s emergency centre.
During the meet and greet,
he walked up to a fireman
who was taking a break
and attempted to shake
his hand.
But the man, who is believed to have lost his own
home in the blaze, refused,
simply looking at Mr Morrison’s outstretched hand
and shaking his head.
“I don’t really want to
shake your hand,” he can
be heard saying in a short
clip.

COMMUNITY PROGRAMS RECEIVE $1M TO
DRIVE SOCIAL RECOVERY FROM COVID-19
The NSW Government has
awarded $1 million to 19
community-led programs
restoring social cohesion
in communities impacted
by the pandemic.
The funding was allocated
through the COMPACT
Social Cohesion and Community Resilience Grants
Program, which aims to
strengthen
community
connections and safeguard
social cohesion against
hateful and divisive influences.
Minister for Multiculturalism Mark Coure said this $1
million is a special round of
funding under the proven
COMPACT Program and
brings the Government’s
total investment in COMPACT to $3 million in 202021.

“The pandemic has shown
us that social unity and
connectedness is important for the overall wellbeing of our communities,”
Mr Coure said.
“These are grassroots organisations that play a
fantastic role in fostering
and maintaining that wellbeing.”
Mr Coure said each of these
programs promote positive
change in local communities, such as the PCYC
Better Together project,
which is designed to help
connect Ezidi refugees and
new migrants with broader
communities in regional
NSW.
“Our Government is committed to not just recovering from the pandemic, but
building stronger and even

more resilient communities,” Mr Coure said.
“These programs look at
helping our communities
through a myriad of other
issues, such as empowering new arrivals in NSW to
connect with their broader
community, stamping out
racism, supporting young
people and helping establish future leaders.
“Again, I want to thank our
local groups and organisations for stepping up and
being fantastic advocates
for building and maintaining a healthy and harmonious State,” he said.
Projects funded through
the program were scheduled to commence in February 2022.
MEDIA: Scott Hodder | Minister Coure | 0455 094 282

Page 28

Saturday 12 March 2022

2022  آذار12 الـسبت

28 صفحة

NEWS

SA election 2022: What’s been announced week 3 | Labor’s on-off ramps for
Southern Expressway, Libs extend Skilling South Australia program
The federal and state
Labor oppositions have
joined forces to commit
$120m funding for on and
off ramps on the Southern Expressway, while
the Liberals have pledged
$12m to extend a program that trains people
for work.
Opposition Leader Anthony Albanese visited
Adelaide on Monday to
announce elected federal
and state Labor governments would each contribute $60m to the project.
“Having these on/off
ramps from the expressway will take pressure off
Brighton Road,” he said.
“What that will mean is a
decrease in congestion
... and it also means safer
roads as well.”
His state counterpart, Peter Malinauskas, said the
current federal government was “nowhere near
this project” and it relied
on Labor winning and
both levels in order to
proceed.
“We’re putting our money
on the table,” he said.
“If you vote Labor this
project gets done, if
you vote Liberal then it
doesn’t.”
The Liberals have committed $12m to extending the
Skilling South Australia
program that has already
helped more than 3400
businesses hire their first
apprentice.
Premier Steven Marshall
said the scheme will
continue for another 12
months and help deliver
around 12,000 new apprenticeships and traineeships.
“South Australia’s outstanding results in skills
training during the last
four years has played
a significant role in the
state having the fastestgrowing economy in the
nation,” he said.
“The 53,000 apprenticeship and trainee commencements since we
came to office has turned
around the exodus of
young people from South
Australia to the eastern
seaboard in search of a

job.”
Skills Minister David Pisoni said the program is
helping more people to
build lasting careers.
“The latest national data
shows that between June
2018 to June 2021 the
number of apprentices
and trainees commencing in South Australia
increased to 72 per cent,
more than double the national rate,” he said.
“We’ve unlocked more
opportunities for students
and career seekers to access training and build
skilled careers.”
The funding complements
the $347m budget for
skills training in 2022-23.
Labor leader Peter Malinauskas unveiled his
plan to make housing
more accessible for first
time homeowners in
South Australia, while the
Liberals have announced
a new round of sports
vouchers.
The Opposition will work
with government-backed
lender HomeStart, to develop a low deposit home
loan that will only require
a three per cent deposit if
elected.
“While rising property values have been great news
for homeowners, so many
young South Australians
have seen their dream of
home ownership slipping
away,” Mr Malinauskas
said.
“If more young South
Australians can enter the
property market now, it
sets them up for the future.”
First home buyers will be
eligible for the scheme
if they are a South Australian resident and are
purchasing a newly-constructed home or building
a new home, following
HomeStart lending criteria.
These first home buyers
will also be entitled to the
existing First Home Buyer
grant of up to $15,000.
The policy announced
earlier this morning is
cost-neutral to the state
budget with additional
loans generating additional stamp duty, nearly

all of which is paid out in
additional first homebuyer grants to buyers.
The plan will also provide
additional support for the
local construction industry.
Premier Steven Marshall
has announced he’s reintroducing the sports
vouchers
program,
this time doubling the
amount to $200 if he’s
re-elected.

Around 100,000 vouchers will be claimed by
new clubs and sporting
applications, which will
cost $20 million over two
years.
“Taking $200 off sporting fees per child provides a welcome relief for
households who can put
the cash towards other
cost-of-living pressures
without having to restrict
their child’s lifestyle,” Mr

Marshall said earlier this
morning.
“Combined with our
$100 school fee discount
at public schools, the
average South Australian family is now saving
$300 per child per year.”
Sport Minister Corey
Wingard said the scheme
would create new opportunities for younger generations.
“Playing sport supports

a healthy lifestyle, keeps
our kids active and gets
the whole family involved
in our local communities,” he said.
Last year, 85,000 vouchers worth about $8.5m
were claimed by South
Australian families, with
about 100,000 expected
to be claimed under the
new round.
“We want to see this
grow,” Mr Wingard said.

Pauline Hanson slaps down attack on Queensland seat

Senator Hanson rubbished the idea of the Greens holding the balance
of power. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman

Penny Allman-Payne is the Greens’ lead Queensland Senate candidate.
Picture: Supplied

Pauline Hanson has
slapped down an attempt
to defeat One Nation in
Queensland at the upcoming federal election.
The Greens are hoping
to pick up a second Senate seat in Queensland,
which they describe as a
key battleground state.
Larissa Waters – the
state’s only Greens Senator – says the party needs
a mere 1.5 per cent swing
towards it to achieve this
at the upcoming federal
election.
The left-wing party on
Wednesday unveiled its
three upper candidates
and appeared upbeat
about its prospects of
defeating its political opponents.
“We want to kick out Pauline Hanson and resist billionaires like Clive Palmer
taking over the Senate.
And we’ve got the people
to do it,” Senator Waters
told reporters.
Senator Waters is not up
for re-election this year
as her six-year Senate
term expires in 2025.

hold the balance of power
in the upper house after
the election.
Senator Hanson ridiculed the idea, claiming
she could see the “consummation” between the
Greens and Labor “and
it’s not pretty”.
“The notion of the Greens
holding the balance-ofpower in the federal parliament is a greater threat
to Australia than any concept of global warming,”
she said.
However,
Opposition
Leader Anthony Albanese
and Greens Leader Adam
Bandt – the party’s only
lower house MP – have
both ruled out working
together in the case of
Labor winning minority
government this year.
Senator Hanson’s upper
house colleague, Malcolm
Roberts, is not up for reelection this year and the
duo is hoping to maintain
its power in the Senate.
In the current Parliament,
the coalition holds 36 of
the 76 upper house seats
to Labor’s 26, which

She was joined by the
three Senate candidates
at a media conference on
the Sunshine Coast.
Gladstone public school
teacher and unionist
Penny Allman-Payne will
take the first spot on the
Greens’ Queensland ticket.
She will be followed by
Caloundra veterinarian
and public health advocate Anna Sri and Brisbane social scientist and
environmental activist
Ben Pennings.
The group will face off
against One Nation leader Senator Hanson and
Mr Palmer, the mining
magnate turned Senatehopeful for the United
Australia Party.
Senator Hanson’s rightwing, populist party may
be at risk of losing disaffected, anti-lockdown
voters to the UAP, with
both parties planning to
run candidates in all 151
lower house seats this
year.
Senator Waters said the
Greens were hoping to

leaves the government
dependent on crossbenchers to pass legislation.
The Greens hold nine of
those seats and the rest
are held by minor parties
such as One Nation.
Senator Hanson confirmed her party would
run on a platform of demanding a royal commission into the way Australia handled its Covid-19
response.
“I don’t take my role as a
Queensland Senator for
granted, and my record
for honesty and representing the people of this
state and country speak
for themselves,” she
said.
The Greens have said
their focus in Queensland
would include transitioning from coal and gas to
green economy jobs and
making education and
childcare free and accessible.
The federal election is yet
to be called, but it is expected to be held sometime in May.
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Victorian MP Kaushaliya Vaghela launches new bullying claims again Premier Daniel Andrews and colleagues

Daniel Andrews has been
hit with a barrage of dramatic new bullying allegations by a former MP who
called her negative experience “systemic”.
A rogue Victorian MP has
launched a new barrage
of bullying claims against
Premier Daniel Andrews,
calling his party’s culture
“toxic”.
Kaushaliya Vaghela, who
quit the Labor Party this
week, made the claims
under parliamentary privi-

lege on Wednesday and
detailed how she was subjected to years of bullying
after being elected.
While securing the Western Metropolitan Region
seat in 2018 was the best
moment of her life, this
happiness was shortlived.
Ms Vaghela told parliament the Premier’s tune
towards her changed
when she joined his caucus, which came amid a
barrage of in-party bully-

100km/h of winds expected,”
Mr Elliott said.
“A lot of the system is going to be affected today. My
message to listeners is given
these delays you might get
more productivity working
from home.”

age their behaviour.”
During her speech in
parliament, Ms Vaghela
also levelled allegations
against Minister for Women Gabrielle Williams, who
she said referred to her as
a “rat who can’t be trusted”.
She said Ms Williams sent
her an “angry” text after

Sunrise host David Koch says
Australia wouldn’t stand a
chance if we were going to war
given the “embarrassing” response to the flood disaster.
Peter Dutton is facing mounting criticism over the Defence
Force’s mission in flood-ravaged parts of northern NSW,
but he maintains he is “not
embarrassed”.
The Defence Minister on Tuesday came under fire from
Channel 7’s Sunrise host David Koch, who questioned why
“ordinary Australians” in Lismore were left to crowdfund
for helicopters to drop off
supplies to isolated residents
while thousands of promised
personnel were still not on the
ground.
“God help us if we were going to war, we wouldn’t stand
a chance if it took this long
to get ourselves organised.
What’s going on? Why aren’t
they there quicker,” Koch
asked.
Mr Dutton hit back, saying
that 760 ADF personnel were
already on the ground, with
hundreds more expected to
arrive later on Tuesday and up
to 5000 to be on the ground by
the end of the week.
Koch asked whether Mr Dutton was “embarrassed” that
ordinary Australians had been
forced to plug gaps left by the
lack of personnel in the worst-

hit areas by delivering supplies themselves via private
dinghies and wading through
water to isolated neighbours.
“That’s the Australian spirit.
That’s what you and I would do
for our neighbours, and that’s
what people do in extremes,”
Mr Dutton said.
“I’m not embarrassed at how
the ADF is going. I’m not going
to cop criticism of the ADF.”
A video appearing to show
ADF personnel being filmed
unloading a trailer has also
been widely shared on social
media, leading to criticism by
some who say a photo opportunity was prioritised over
providing assistance.
Mr Dutton said the ADF personnel on the ground had been
“embedded” into the emergency services, SES personnel
and council workers dealing
with the floods.
“It is being well co-ordinated
on the ground and I’m not going to cop criticism of these
guys and girls who do an
amazing job,” Mr Dutton said.
Koch responded by saying he
wasn’t criticising the people on
the ground but was noting that
“there aren’t enough there”.
“Sounds a bit like it,” Mr Dutton interjected before Koch
continued.
“Residents are having to do
so much themselves. They
shouldn’t be putting their own

NSW weather: Prime....

meaning that people that
have been evacuated near
McGraths Hill and Windsor,
who sadly have been evacuated out there for close to a
week, it looks like it’ll be close
to a week before they can go
back,” he said.
“These floods waters go up
very quickly and take so long
to drain out – it’s described as
a bathtub effect.
“We’re going to continue to
see high water levels and it
won’t be until later today that
the Hawkesbury will peak.
It’s already peaked in North
Richmond but it’ll likely peak
around noon today in Windsor.
“We’re looking at rivers that
go up really fast but slowly
creep up and down again.”
Warning of ‘extreme’ public
transport delays
Transport for NSW has again
advised people to avoid the
rail network, after yesterday’s
conditions wrought havoc
on the system with flooding,
landslips and fallen trees on
tracks.
“Severe weather conditions
are currently affecting the network with significant disruptions and larger than normal
service gaps,” the department
said in a statement.
“Please avoid any non-essential travel, and if you have to
travel please plan ahead and
leave plenty of extra travel
time.”
Speaking to 2GB radio on
Wednesday morning, NSW
Transport Minister David Elliott urged all commuters to
“rethink” whether they needed to travel and warned of
“extreme” delays.
“There will be further delays
today. We’ve got forecasts of

Former Labor MP Kaushaliya Vaghela has levelled claims against Daniel
Andrews’ office. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw.

ing.
“When I became a member of his caucus the Premier was a different man
towards me,” she said.
“He was hostile. He treated me as if I was invisible.
He would brush past me
at events and embrace the
bullies and their friends as
if to reward and encour-

Ms Vaghela changed factions, demanding an explanation for the move.
“Little did I know that the
text message was (the)
opening salvo to the worst
period of my life,” she told
the chamber in a 20-minute speech,” she said.
Her previous allegations
included accusing the
Premier and Ms Williams
of a “systemic bullying
campaign … by seeking to
undermine, isolate and exclude”.
Ms Vaghela said a “friend”
of the Premier was among
a group of men who targeted her with a “harassment and intimidation
campaign”.
“At events they would
stand over me and invade my space – pointing
and laughing, mocking
and sneering at me,” Ms

Vaghela said.
“Their campaign extended
to spreading nasty rumours and excluding me
from attending events.
Their strategy was to bully, harass and intimidate
me to such a degree that
I would simply walk away
from politics.”
Ms Vaghela said her complaints of colleagues’
bullying were repeatedly
ignored by the Premier’s
office despite their serious and prolific nature.
“I continued to make complaints because I was
scared, not because I was
crazy or irrational,” she
said.
However,
government
whip Nina Taylor hit back
and said the government categorically denied
Ms Vaghela’s version of
events.

David Koch unloads on Peter Dutton over Defence Force’s Lismore response

lives in danger to do that when do it for them. That’s what we “Community spirit only goes
we have authorities that can expect,” Koch said.
so far.”

KATEB HAZARA ASSOCIATION (KHA) AWARDED GRANT
BY THE MORRISON GOVERNMENT TO SUPPORT WORK
WITH THE AFGHAN-AUSTRALIAN COMMUNITY

The Kateb Hazara Association (KHA) has received
$310,000 as a part of the
Morrison Government’s
Afghan-Australian Community and Settlement
Support (AACASS) grant
program, to enable KHA
to employ Hazara project
officers in their Lidcombe
Centre to provide information, advice and referrals
to new arrivals.
Dr Fiona Martin Member for
Reid emphasised the important role that the Afghan
Australian community and
community-based organisations play in ensuring
our new Afghan-Australian
community members are
given the best possible
foundation to begin their
lives in Australia.
“For the Kateb Hazara Association, this will allow
them to address the specific settlement needs of the
community in and around
Lidcombe, through the
work they will be doing, including running two youth
camps for young people,
information sessions and

activities for both men
and women to assist in the
settlement and integration
process,” said Dr Martin.
Minister for Immigration,
Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs, Alex Hawke, said he
was pleased to announce
the completion of the first
AACASS grant round which
will directly fund organisations undertaking settlement work designed to
support the best possible
outcomes for the AfghanAustralian community.
“The Afghan-Australian
Community and Settlement
Support (AACASS) grant
recognises the unique
settlement needs of those
most recently arrived from
Afghanistan.
“The projects that have received funding in this first
round offer support across
family settlement, women’s
safety, health and wellbeing, sport and recreation,
and community education.
All of which are crucial to
supporting individuals to
settle successfully into life

in Australia”, said Minister
Hawke.
The AACASS grant program is a part of the Morrison Government’s $27.1
million Afghan settlement
support package, to help
recent evacuees from Afghanistan settle successfully into their new lives in
Australia.
The first round of the grant
program saw more than $4
million awarded to community organisations across
the country who are delivering critical settlement
and integration services to
newly arrived Afghan-Australian community members. The second round of
the AACASS program will
open in May 2022.
Further information on
the program, including
the successful recipients
and details on the second
round of funding, is available on the AACASS website: www.aacassgrants.
org.au.

Contact: Boris Ivanoff
0417 844 008
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NSW weather: Prime Minister to declare national
emergency, as 40,000 evacuated in Sydney

Towns on NSW’s Northern Rivers suffered extensive flooding, with residents angry at the governments
handling of the situation. Picture: NCA NewsWire.

Amid ongoing criticism
that the government has
been too slow to act, Scott
Morrison is set to declare
a national emergency
in relation to the NSW
floods.
Prime Minister Scott Morrison will officially declare
a national emergency in
relation to the floods ton
Wednesday during a visit
to Lismore amid ongoing
criticism that the SES has
been too slow to ask for
help from Defence.
The declaration is designed to streamline the
deployment of Australian
Defence Force support
and other resources to
communities battling rising flood waters and the
clean up.
Under the new legislation
which was passed after
the black summer bushfires, the states recommend the declaration of
a national emergency to
the Prime Minister and the
Commonwealth.
But that hasn’t occurred
in this instance. The Prime
Minister has the power to
declare a national emergency without a request
from NSW and that is
what has occurred in this
instance.
The declaration of a national emergency is largely administrative, it allows
the Commonwealth to
move faster on deployments and logistical matters with less red tape.
Underlining that red tape,

the head of ADF Recovery Mission in Lismore,
Brigadier Robert Lording revealed this morning
they were still waiting to
be asked to help people
in Sydney after flooding
overnight.
There are around 250
ADF troops on standby
and ready to help.
“I know it’s been pretty severe. We haven’t received
a direct request from NSW
SES to step those people
out the door yet but they
are ready to go when we
get that call,’’ he told 2GB
radio.
“We’ve had a request to
have them on standby.
They are there ready to go
out the door.
“SES have the lead. They
come to us and ask for an
assistance process and
we ready those troops.”
NSW Premier Dom Perrottet has described the
NSW floods as an “unpredictable freak catastrophe.”
He conceded that the
emergency response to
the NSW floods was not
adequate and will hold an
investigation into what
occurred.
“Had neighbours not got
in boats then I believe the
death toll would have been
much higher,” the Premier
told ABC radio.

opened up near the Southern Highlands village of
Burrawang.
The Hume Police District
shared a video of the large
cavity, which shows the
sinkhole extending underneath one side of the bitumen road to the other. As
it stands, the road on top
of the sinkhole has not
collapsed.
Currently, the Illawarra
Highway between Robertson and Moss Vale has
been closed as a result. Diversions are also in place
for light vehicles, however
heavy vehicles have been
declared unsuitable for
the road.

More than 40,000 ordered to evacuate

More than 40,000 people have been ordered
to evacuate their homes
across NSW and a further
18,000 are on alert as the
state braces for another
day of devastation.
Overnight, land slippages
threatened homes, hundreds of cars became
trapped on flooded roads
and evacuation orders
were issued as floodwaters continued to rise
across Sydney’s northern and western suburbs,
the Hunter Valley and
Kempsey.
Flood levels in parts of the
NSW capital are expected
Massive sinkhole on to reach new highs not
seen since March 1978,
Sydney highway
A massive sinkhole on with more than 65 evacuthe Illawarra Highway has

A photo from social media of what’s believed to be from a landslip at a house in Emu Heights. Picture:
Twitter

ation orders now in place.
Evacuation centres were
established to help those
with nowhere else to go,
including at Mona Vale
and Freshwater Surf Club
on the Northern Beaches,
and Penrith RSL in Sydney’s west.
After intense rainfall led
to flash flooding across
Sydney’s northern beaches yesterday, the Bureau
now warns damaging
winds could lash a 600km
stretch of the NSW coastline.
A severe weather warning
was updated on Wednesday morning, with winds
of up to 90km/hr expected
from the Mid North Coast
down to the South Coast.
Molineux Point recorded
a 111km/hr guest late last
night, while Sydney Airport also saw an intense
94km/hr wind gust at
9.20pm.
“The State Emergency
Service advises that people should move vehicles
under cover or away from
trees, secure or put away
loose items around your
house, yard and balcony
and keep at least eight
metres away from fallen
power lines or objects that
may be energised, such
as fences,” the Bureau
warned in a statement.
SES spokeswoman Andrea Cantle said she
was concerned that the
strong winds that developed overnight could fur-

ther complicate Sydney’s
weather event, with trees
potentially falling due to
overly saturated soil.
Ms Cantle urged the community to be “as careful as
possible”, adding that the
SES are “asking people to
avoid the road”.
“With properties, put
away any loose items,
bring your pets indoors
because it’s going to get
quite windy, the rain may
die down and the wind will
pick up,” she said.
A separate severe weather warning for hazardous surf has been issued
across the Hunter Coast,
Sydney Coast, Illawarra
Coast, Batemans Coast
and Eden Coast.
The “adverse weather
conditions” have again
forced the closure of a
large number of schools
across the NSW.
Further north, the SES
directed residents along
the Hunter River within
Glenridding Dunolly and
Combo to evacuate “high
danger areas”.
The rising Hawkesbury –
predicted to peak at Windsor at noon on Wednesday – also threatened
homes at McGraths Hill
and Mulgrave, with the
SES saying, “once floodwater reaches 13.5 metres at Windsor, the area
will be isolated”.
While reprieve from the
rain is forecast for Thursday, Bureau of Meteorology senior meteorologist

Dean Narramore warned
that more rainfall in already soaked catchments
is likely – and dangerous.
“Even though the sun
does come out, we are
likely to see many of these
rivers continuing to experience major flooding,” Mr
Narramore said.
“And for some, the flood
peak won’t occur until
Wednesday or Thursday.”
The Hawkesbury and Nepean Rivers remain of
most concern, with Mr
Narramore saying both
were in danger of experiencing flooding levels
“equal to or greater than
what we saw in March of
2021”.

Western Sydney residents out of homes for
another week

It’s unlikely that some residents in Sydney’s west
forced to flee their homes
last week will be able to
return for at least another
seven days, the SES has
said.
NSW SES spokesman Phil
Campbell said that water
levels at the Hawkesbury
River had topped last
year’s flood event in many
locations, adding that
flood warnings would remain in place for the likes
of North Richmond and
Windsor for some time.
“In western Sydney we’re
looking at flooding levels higher than last year,
continued on page 29
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العالناتكم االتصال على الرقم:
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مـحالت أبـو سـليم  -يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع السمانة العربية
بزورات مشكـّلة  -قهوة عربية  -ألبان وأجبان  -أدوات منزلية  -مأكوالت جملـّدة  -مرطبات  -حلويات عربية وغريها الكثري

سمنة نباتية  2،3كلغ عدد  2بـ $ 21 .99

طحينة  900غ عدد 2بـ $19 . 99

أناناس أكسرتا (قنينة 1ليرت)
 12قنينة بـ $ 19 .99

زيتون أخضر  1كلغ عدد  2بـ $ 9 .99

نيسكافيه ) 6 (2 in 1علب بـ $ 4 .99

نفتح  7أيام
يف األسبوع
من الـ 6
صباحاً حتى
الـ  10لي ًال
صندوق تـمر  5كلغ بـ $ 29 .99
أسـعار
مـنافسة

فـرع أول:

خـدمة
ممـتازة

حـسومات هائلة
يوميا

مـعاملة
جـيـّدة

151 Waterloo Rd, Greenacre, NSW 2190,

نـظافة
تـامة

مسحوق غسيل  7كلغ بـ $ 13 .99

فول مدمس  5علب بـ $ 4 .99

فرع ثاني416 Hume Highway, Yagoona, NSW 2199, Ph: 8102 5252 :

