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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

اللبنانية  الساحة  شهدت 
الفتة   سياسية  حركة 
رئيس  باستقبال  متثلت 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
العام  االمني  نائبة  عون 
لالمم املتحدة السيدة امينة 
حممد قبل ظهر أمس األول 
وتطرق  بعبدا  قصر  يف 
البحث معها اىل حاجة لبنان 
ملساعدة دولية تساهم يف 
التخفيف من االعباء املالية 
الكبرية اليت يتكبدها نتيجة 
السوريني  النازحني  رعاية 
االصعدة،  خمتلف  على 
مطالبته  دعم  مع  بالتوازن 
النازحني اىل  بعودة هؤالء 
استقباله  وكذلك  بالدهم، 
للقوات  اجلديد  القائد 
الدولية العاملة يف اجلنوب 
» اليونيفيل « اجلنرال ارولدو 
الزارو.. كما من املقرر ان 
الرؤساء  اجتمع  قد  يكون 

أمس  وميقاتي  وبري  عون 
اجلمعة يف بعبدا للبحث يف 
ورقة  على  اللبناني  الرد 
آموس  االمريكي  الوسيط 
هوكشتاين لرتسيم احلدود 

البحرية

السياسية  التطورات  هذه 
قضائية  تطورات  واكبتها 
باخلري«  و«تبّشر  واعدة 
سالمة  رجا  بتوقيف  متثلت 
شقيق حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة بتهمة االثراء 

وتبييض  املشروع  غري 
كما  ذلك،  وغري  أموال 
مصرف  حاكم  استدعت 
لبنان للتحقيق معه يف هذا 
)بعد  االثنني  يوم  امللف 
قد  حيضر  مل  فاذا  غد(  
يكون االدعاء واردًا جّدًا.. 
املالي  »احلاكم«  ان  غري 
من  بغطاء  حيظى  زال  ما 
»احلاكم« السياسي الذي 
التحقيق  يرفض  زال  ما 
اخلوف  حبجة  سالمة  مع 
االقتصادي  الوضع  على 
اخلارجية  الثقة  وزعزعة 
جمرد  يرفض  كما  بلبنان 
بذريعة  بديل  عن  البحث 
انه »ال يغري ضباطه وقت 

املعركة«.
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

التتمة على الصفحة 21

أعلن املتحدث باسم وزارة 
إيغور  الروسية  الدفاع 
اليوم  يف  كوناشينكوف 
يف  الروسية  للعملية   22

األول  امس  اوكرانيا، 
اجليش  أن  اخلميس، 
ما  بتدمري  قام  الروسي 
دبابة   1400 من  يقرب 

خارطة العملية الروسية يف يومها 
الـ22.. وموسكو حتصي خسائر كييف

طائرة  و177  ومدرعة، 
طائرة  و182  مسرية 
للقوات  تابعة  ومروحية 

التتمة على الصفحة 21

اإليراني  النفط  وزير  أّكد 
األول  أمس  أوجي،  جواد 
بالده  استعداد  اخلميس، 
الروسي  االحتاد  »لدعم 
وتطوير التعاون معه بكثافة 

أكثر يف ظل العقوبات«. 
خالل  أوجي  وشدد 
رئيس  بنائب  اجتماعه 
وزير  الروسي  الوزراء 
نوفاك  ألكسندر  الطاقة 
أن  على  موسكو،  يف 
من  قريبة  كانت  »روسيا 
حتت  وقعت  عندما  إيران 
وأضاف:  العقوبات«. 
»لذلك نعترب اليوم أنه من 
واجبنا أن نكون قريبني من 
الظروف  هذه  يف  روسيا 
املساعدة  وتقديم  الصعبة 

هلا«.
قالت  السياق،  ويف 
احلكومة الروسية يف بيان، 
الوزراء  رئيس  نائب  إّن 
نوفاك  ألكسندر  الروسي 
ووزير النفط اإليراني جواد 
أوجي ناقشا آفاق التعاون 

املنتجني  البلدين  بني 
للنفط يف السوق العاملية، 
املشرتكة  واملشاريع 
األراضي  على  احملتملة 

اإليرانية.
»مت تأكيد  أّنه  ولفتت إىل 
لدى  املتبادلة  التتمة على الصفحة 21الرغبة 

وزير النفط اإليراني من روسيا: طهران 
مستعدة لدعم موسكو يف ظل العقوبات

نادي قضاة لبنان: على من يعترب نفسه متضررا من أي قرار قضائي سلوك طرق الطعن

الرئيس عون: عدم التجاوب مع مطلب لبنان بعودة النازحني يثري الشكوك باستخدام ملفهم ألهداف سياسية
ميقاتي يطلب من األمم املتحدة دعم لبنان ملواجهة التحديات املتعددة الناجتة من وجود النازحني السوريني 

القاضية عون: توقيف رجا بتهمة »اإلثراء غري املشروع«.. وعن احلاكم: » إذا ما إجا منشوف شو منعمل«

رئيس الجمهورية العماد عون مستقبال نائبة االمني العام لالمم املتحدة السيدة امينة محمد

رئيس الجمهورية
اجلمهورية  رئيس  ابلغ   
نائبة  عون  ميشال  العماد 
االمني العام لالمم املتحدة 
خالل  حممد  امينة  السيدة 
ظهر  قبل  هلا  استقباله 
أمس األول يف قصر بعبدا، 
عانى  الذي  »لبنان  أن 
نزوح  تداعيات  من  كثريا 
السوريني اىل اراضيه منذ 
اىل  حباجة   ،2011 العام 

مساعدة دولية تساهم يف 
التخفيف من االعباء املالية 
الكبرية اليت يتكبدها نتيجة 
السوريني  النازحني  رعاية 
االصعدة،  خمتلف  على 
مطالبته  دعم  مع  بالتوازن 
النازحني  هؤالء  بعودة 
بعد  بالدهم، خصوصا  اىل 
غالبية  يف  القتال  توقف 
منذ  السورية  االراضي 
فرتة بعيدة«، مشددا على 

اجملتمع  جتاوب  »عدم  ان 
لبنان،  مطلب  مع  الدولي 
باستخدام  الشكوك  يثري 
ألهداف  النازحني  ملف 
خالل  السيما  سياسية، 
السياسي  احلل  البحث يف 

للوضع يف سوريا«.
اجلمهورية  رئيس  ولفت 
ان  اىل  حممد،  السيدة 

التتمة على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

االرتقاء  يف  الطرفني 
مستوى  إىل  بالعالقات 

جديد«.
رئيس  نائب  وأوضح 
ألكسندر  الروسي  الوزراء 
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبال الوزير وليد فياض
الوزراء  جملس  رئيس  إجتمع 
الطاقة  وزير  مع  ميقاتي  جنيب 
وليد فياض قبل ظهر،  واملياه 
يف  اخلميس،  األول  أمس 

السراي احلكومي.
الطاقة  بعد اإلجتماع أشار وزير 
أنه تابع مع رئيس  يف تصريح 
الوزراء  جملس  قرار  احلكومة 
الوطنية  اخلطة  باقرار  باألمس 
بقطاع  املستدام  للنهوض 
وملف  لبنان،  يف  الكهرباء 
ومتطلباته  الغاز  استجرار 
املتعلقة  للقضايا  والتحضري 
البنود  اىل  اضافة  بالتعرفة، 
الطويلة األمد يف اخلطة املتعلقة 
هو  ما  وفق  اجلديدة  باحملطات 

ملحوظ يف املخطط التوجيهي.
يف  أيضا  حتدثنا  وأضاف: 
حتتاجه  الذي  املالي  الدعم 
لصيانة  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
الستجرار  وتأهيلها  احملطات 
الغاز واالفادة ايضا من الفيول 
العراقي. وهذا الدعم املالي هو 
الكهرباء  خطة  من  يتجزأ  ال  جزء 

اليت متت املوافقة عليها.
وإجتمع رئيس جملس الوزراء مع 
الفاو  اإلقليمي ملنظمة  الرئيس 
ومسؤول  الواعر،  احلكيم  عبد 
جان  للمنظمة  اإلقليمي  الربنامج 
املنظمة  وممثل  فوريس،  مارك 
ومت  كاريم.  اتيان  لبنان  يف 
خالل االجتماع البحث يف موضوع 
اجلديدة  واخلطة  الغذائي  األمن 
 ، لبنان  ملساعدة  املنظمة  لدى 
الفاو  برامج  عرض  اىل  اضافة 
والتنمية  املبتكرة  للزراعة 

الريفية.
الوزراء  وإستقبل رئيس جملس 
رئيس »جمموعة طالل أبو غزالة 
الذي  غزالة  أبو  طالل  الدولية« 
أن  سعيد  انا  اللقاء:  إثر  أعلن 
يف  احلبيب  لبنان  يف  اكون 
جنيب  الرئيس  لدولة  زيارة 

عن  مبعرفته  أعتز  الذي  ميقاتي 
وحرصه  قدراته  واعرف  كثب، 
حتمست  ولذلك  اإلجناز،  على 
من  عدد  على  للتوقيع  أتي  أن 
طلب  اليت  اجلاهزة   االتفاقات 
دولته ان ننفذها فورا، وسنكون 
عند حسن ظنه. واؤكد هذا هو 
من منطلق شعوري بفضل لبنان 
علي الذي استضافين منذ كنت 
فيه  ووجدت  اجلنوب  يف  طفال 
الضيافة.  وحسن  واحملبة  اخلري 
جناح  بأي  للبنان  مدين   انا 
ألرد  هنا  بأني  وأشعر  حققته، 

فضل هذا البلد الكريم علي.
اليت  املشاريع  ان  أضاف: 
التعليم  جمال  يف  هي  ذكرتها 
وبناء القدرات وتطوير االنسان، 
وسنقوم بربامج جاهزة وموضوعة 
ومتفق عليها حملو األمية الرقمية، 
اللغة  فلغة البشرية املقبلة هي 
الرقمية، وقد اجنزنا يف مؤسسة 
برنامج   العاملية  غزالة  ابو  طالل 
اونالين  للتعليم التقان إستعمال 
اإلنرتنت والكمبيوتر، وهو واحد 
دولة  اقرها  اليت  املشاريع  من 
على  ايضا  وتوافقنا   ، الرئيس 
فالعامل  الرقمي  التحول  موضوع 
وال  الرقمية  الثورة  يف  دخل 
شامل  برنامج  وضع  من  لنا  بد 
وجهنا  الرقمي،وقد  للتحول 
اليت  للقطاعات  الرئيس  دولة 
ناجحا  منوذجا  لتكون  بها  سنبدأ 

ان شاء اهلل.
وختم: »كان لقاؤنا غنيا باملعرفة 
وبالعلم وباالرادة على التنفبذ، 
وما نتكلم عنه أهميته انه يأتي 
الصعبة  الظروف  هذه  ظل  يف 
إنسانا  خلقنا  فاذا  لبنان،   يف 
رقميا، نستطيع ان ننتصر على 
كل املشاكل املوجودة يف هذا 
البلد، ولذلك حنن نعترب انفسنا 
لبنان  تصرف  يف  وجنودا  خدما 

احلبيب.

وزير الطاقة بعد اجتماٍع مع ميقاتي: 
الدعم املالي لـ«كهرباء لبنان« جزء ال 

يتجزأ من خطة الكهرباء

استقبل، أمس األول اخلميس، 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
عبداهلل بو حبيب سفري اإلحتاد 
األوروبي رالف طراف مع وفد  
دول جمموعة السبع ضم سفراء 
دول املانيا  أندرياس كيندل،   
وكندا  كوالرد  آيان  بريطانيا 
رئيس  ،و  شاستناي  شانتال 
اإلقليمية  االقتصادية  اخلدمة 
يف السفارة الفرنسية فرنسوا 
دي  وروبرتا   ، ريكولفي  دو 
االيطالية  السفارة  عن  ليتشي 

بوحبيب التقى طراف ووفد دول جمموعة السبع لبحث 
تداعيات االزمة االوكرانية الروسية على لبنان

الوزير بو حبيب مستقبال الوفد

التعاون  وفد  رئيس  ونائبة 
يف االحتاد األوروبي يف لبنان 

السيدة أليشيا سكوارسيال 
االزمة  تداعيات  البحث  وتناول 
االوكرانية الروسية على لبنان 
يف  العمل  سري  على  وكذلك 

املنظمات الدولية.
حبيب  بو  الوزير  التقى  كما 
القائد اجلديد  للقوات الدولية 
لبنان  جنوب  يف  العاملة 
أرولدو  اجلنرال  )اليونيفيل( 

الزارو يف زيارة تعارف.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
الداخلية  وزير  التينة  عني  يف 
والبلديات القاضي بسام مولوي 
حيث جرى عرض لألوضاع العامة 
االنتخابات  إلجراء  والتحضريات 
النيابية إضافة لألوضاع األمنية.

بعد  مولوي  الوزير  وقال 
دوله  بلقاء  »تشرفت  اللقاء:« 
ووضعته  النواب  جملس  رئيس 
كافة  والتحضريات  األجواء  يف 
الداخلية  وزارة  بها  تقوم  اليت 
وكل  اإلنتخابية  للعملية  بالنسبة 
التفاصيل اليت نتابعها يوما بيوم 
اىل  اإلدارية  التحضريات  من 
إستكمال الرتشيحات وصوال اىل 
بها  نقوم  اليت  الالحقة  املراحل 
واجلهد الذي نبذله مع احملافظني 
التفاصيل  وسائر  والقائمقامني 

لتأمني  املختصني  سائر  ومع 
التيار الكهربائي الدائم يف يوم 

اإلنتخابات«. 
أضاف : »تكلمت مع دولته يف 
كل االمور، خباصة على الصعيد 
األمين. طبعا دولة الرئيس زودنا 
على  مصرون  حنن  القيم.  برأيه 
على  مصرون  اإلنتخابات،  إجراء 
قد  اليت  كافة،  العقبات  تذليل 
نطلب  حنن  اإلنتخابات.  تعرتض 
يثقوا  أن  اللبنانيني  مجيع  من 
بنا. حنن جاهزون لالنتخابات حق 
اللبنانيني علينا إجراء اإلنتخابات 

وحنن سوف جنريها«. 
العالمة الخطيب 

بري  الرئيس  استقبل  كما 
االسالمي  اجمللس  رئيس  نائب 
الشيخ  العالمة  االعلى  الشيعي 

علي اخلطيب.

بري عرض مع مولوي التحضريات لالنتخابات 

النيابية واستقبل العالمة اخلطيب

مولوي: جاهزون الجراء االنتخابات 
ونعمل لتذليل العقبات

صدر عن رئيس حزب »القوات 
البيان  جعجع،  مسري  اللبنانية« 

اآلتي:
نصراهلل  حسن  السيد  »قال 
يف حديث مع كوادر حزب اهلل 
يف  »معركتنا  ان  ايام  قبل 
املقبلة هي  النيابية  االنتخابات 

معركة إجناح حلفائنا«.
أن يعرتف السيد حسن نصراهلل 
معركته  بان  النهار  وضح  يف 
املقبلة  النيابية  االنتخابات  يف 
حلفائه  إجناح  معركة  هي 
»التيار  حتديدا  بهم  ويقصد 
أمر جيب ان  الوطين احلر« هلو 
يستوقف كل مواطن لبناني، إذ 
ان ال أحد يعطي أحدا شيئا جمانا 
خيوض  وعندما  السياسة،  يف 
االنتخابية  املعركة  »حزب اهلل« 
فهذا  احلر«،  الوطين  لـ«التيار 
يعطينا فكرة واضحة عن املدى 
الذي ذهب إليه »التيار الوطين 
اهلل«  »حزب  خدمة  يف  احلر« 

ومشروعه.
بكل  القول،  نستطيع  ولذلك   
موضوعية ان اي لبناني ينتخب 
»التيار الوطين احلر« يعين انه 
عمليا ينتخب »حزب اهلل«، وقد 
حاول »التيار الوطين احلر« يف 
ببعض  القيام  األخرية  اآلونة 
من  اإلحياء  حماوال  »احلركات« 
خالهلا بانه غري متفق مع »حزب 

وهذا  شيء،  كل  على  اهلل« 
مع  متفق  غري  فهو  صحيح، 
يتعلق  ما  »حزب اهلل« يف كل 
بالتحاصص داخل الدولة، وهو 
اللبناني،  املواطن  يهم  ال  أمر 
كل  على  واحلزب  متفق  ولكنه 
الدولة  قيام  دون  حيول  ما 
وعودة  املؤسسات  وانتظام 
تقويض  من  بدءا  االستقرار، 
دون  واحلؤول  لبنان  سيادة 
اجليش  بيد  السالح  حصرية 
بقطع  مرورا  وحده،  اللبناني 
القرار  حصرية  على  الطريق 
للدولة  واألمين  العسكري 
اخلارجية  السياسة  وحصرية 
للدولة، وصوال إىل منع تطبيق 
احلدود  وتسييب  القوانني 
اللبنانية وتعريض لبنان بشكل 
حتت  جسيمة  ملخاطر  مستمر 
وبالتالي كل  املقاومة،  مسمى 
االسرتاتيجية  العناوين  هذه 
أعمى  بتسليم  حتظى  وغريها 
وكلي من »التيار الوطين احلر« 

بسياسة »حزب اهلل«.
الوقت  هذا  ويف  هذا،  أقول   
بالذات، كي يكون كل مواطن 
لبناني على بينة واضحة وجلية 
فريق  كل  مواقف  حقيقة  من 
هذا  حياول  عما  النظر  بغض 
عن  تسويقه  ذاك  او  الفريق 

أهدافه ومراميه«.

جعجع تعليقا على كالم نصر اهلل عن »إجناح حلفائه«:

 أي لبناني ينتخب »التيار الوطين 
احلر« يعين انتخاب »حزب اهلل«

الرئيس بري مستقبال الوزير  مولوي

شيخ العقل: على أهل احلكم استعادة 
العالقات الرائدة مع دول اخلليج

 أكد شيخ العقل لطائفة املوحدين 
سامي  الدكتور  الشيخ  الدروز 
ابي املنى أن »لبنان مل ينسلخ 
العربي  للعامل  انتمائه  عن  يوما 
الداعم  احلاضن  يشكل  الذي 
واالساس، ال سيما دول اخلليج 
اليت وقفت يف أصعب الظروف 
واللبنانيني  لبنان  جانب  إىل 
للسلم  األول  الراعي  وكانت 
واالعمار  واالمناء  واالستقرار 
العربية  اململكة  طليعتها  ويف 
التاريخ  هو  هذا  السعودية. 
وهذا هو احلاضر وهذا ما جيب 

ان يكون عليه املستقبل«. 
خالل  العقل  شيخ  وتناول 
دار  زوار يف  مع بعض  لقاءاته 
زيارة  اليوم،  - بريوت  الطائفة 

فرنسا  اىل  رفيع  سعودي  وفد 
لبنان  موضوع  يف  والبحث 
»املسؤولية  قائال:  ومساعدته، 
تقتضي أن يبادر أهل احلكم يف 
لبنان إىل وضع مهمة استعادة 
اخلليج  دول  مع  العالقات  هذه 
بصيغتها الرائدة نصب أعينهم، 
إذ إن لبنان اليوم بأمس احلاجة 
الظروف  ظل  يف  ذلك  إىل 
اقتصاديا  بها  مير  اليت  القاهرة 

وماليا واجتماعيا«.
أضاف: »كما نتطلع إىل االشقاء 
يواصلوا  لكي  اخلليج  دول  يف 
املؤثرة  التارخيية  مساعيهم 
بهدف  واخلارج  الداخل  مع 
مساعدة لبنان الستعادة تعافيه 

ونهضته«.

وزير الصحة يطمئن من مصر: جهود 
متقدمة لتأمني أدوية السرطان للبنان

عقد وزير الصحة العامة فراس 
األبيض، أمس األول اخلميس، 
وزير  مع  ثنائية  حمادثات 
بأعمال  والقائم  العالي  التعليم 
الدكتور  وزير الصحة يف مصر 
خالد عبد الغفار يف مبنى وزارة 
حضور  يف  املصرية،  الصحة 
اهليئة  إدارة  جملس  رئيس 
العامة للرعاية الصحية الدكتور 

أمحد السبكي. 
التعاون  »سبل  البحث  وتناول 
البلدين مبا يصب  الصحي بني 
يف  الدواء  أزمة  من  احلد  يف 
لبنان، خصوصا أن مصر تشهد 
بأسعار  متقدمة  دوائية  صناعة 
تنافسية«. كما حبث اجلانبان يف 
»حتديث وتطوير النظم الصحية 
جتربة  من  اإلستفادة  وكيفية 
مالية  أزمة  واجهت  اليت  مصر 

حادة قبل بضع سنوات«. 
»إلتزام  املصري  الوزير  وأكد 
الدعم  كل  تقديم  بالده 
املطلوب للبنان سواء من خالل 
من  أم  املباشرة  املساعدات 
خالل تسهيل التواصل مع دول 
النظام  لدعم  وصديقة  شقيقة 
يف  لبنان  ومساعدة  الصحي 

أزمته«. 
وقدم عبد الغفار للوزير األبيض 
درعا تقديرية من وزارة الصحة 
مصر  مجهورية  يف  والسكان 

العربية. 
األبيض  الوزير  شكر  وقد 
اإلهتمام  هذا  املصري  لنظريه 
استمرار  يف  انعكس  »الذي 
من  املصرية  املساعدات  جسر 
دون توقف منذ انفجار املرفأ«، 
املساعدات  »شحنة  أن  مؤكدا 
شباط  يف  لبنان  تلقاها  اليت 
بني  من  األكرب  كانت  املاضي 
»إن  وقال:  اإلغاثة«.  شحنات 
للبنان  يعطي  التضامن  هذا 
ختطي  سيستطيع  بأنه  الثقة 

حمنته الصعبة«. 
األبيض  الوزير  التقى  كذلك 
املدير  املصرية،  العاصمة  يف 
الصحة  ملنظمة  اإلقليمي 

العاملية الدكتور أمحد املنظري، 
يف حضور مديرة مكتب املنظمة 
إميان  الدكتورة  بريوت  يف 
يف  البحث  وتركز  الشنقيطي. 
شكل خاص على موضوع املخترب 
املركزي يف لبنان بعدما مضى 
العمل فيه  مخسة  توقف  على 
عشر عاما، باإلضافة إىل متابعة 
النظام  وتقوية  الدواء  أزمة 
خدمات  دعم  خالل  من  الصحي 

الرعاية الصحية األولية. 
ضرورة  على«  التشديد  ومت 
يف  األساسية  اللقاحات  توفري 
ظل تراجع نسبة التلقيح بها إىل 
درجات متدنية ما يشكل خطرا 
ليس على لبنان فقط بل على 

اإلقليم أيضا«.
إىل  األبيض  الوزير  ولفت   
»ضرورة اإلستفادة من دروس 
القدرات  تعزيز  لناحية  اجلائحة 
يف إدارة األزمات الصحية حيث 
مت التوافق على مشروع مشرتك 
العاملية  الصحة  منظمة  مع 
الصحي  النظام  جهوزية  لرفع 
مستوى  وحتسني  لبنان  يف 
الصحية  لألزمات  اإلستجابة 

الطارئة«.
العامة  الصحة  وزير  وأوضح 
أن »اجلهود اليت يتم بذهلا مع 
منظمة الصحة العاملية ومنظمات 
أخرى باتت متقدمة يف ما يتعلق 
عدد  وتأمني  املركزي  باملخترب 
بالتعاون  السرطان  أدوية  من 
العاملية،  الصحة  منظمة  مع 
مل  اليت  األدوية  سيما  وال 
السوق  يف  حاليا  موجودة  تعد 

اللبناني«.
»تأكيد  لـ  إرتياحه  وأبدى    
الدكتور املنظري إلتزام منظمة 
الصحة العاملية دعم لبنان يف 
وإبقائه  الدولية  احملافل  كل 

على جدول األولويات«. 
وكان الوزير األبيض قد توجه 
إىل القاهرة للمشاركة يف مؤمتر 
احتاد املستشفيات العربية يف 
دورته  يف  املصرية  العاصمة 

الثالثة والعشرين. 
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الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 واالنتهاكات 
اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية تهدد االستقرار يف اجلنوب

اجلمهورية  رئيس  أكد 
خالل  عون   العماد  ميشال 
ظهر  قبل  له،  استقباله 
يف  اخلميس،  األول  أمس 
اجلديد  القائد  بعبدا  قصر 
العاملة  الدولية  للقوات 
» اليونيفيل  اجلنوب  يف 
الزارو  ارولدو  اجلنرال   »
 Major General Aroldo
املرافق،  والوفد   Lazaro
استمرار  أهمية  على 
بني  والتعاون  التنسيق 
والقوات  اللبناني  اجليش 
الدولية العاملة يف اجلنوب 
للمحافظة  »اليونيفيل« 
واالستقرار  اهلدوء  على 
له  متمنيا  املنطقة،  يف 
النجاح والتوفيق يف مهامه 

اجلديدة.
 وشدد الرئيس عون على 
قرار  تطبيق  لبنان  التزام 
جملس االمن الدولي الرقم  
1701 ، الفتا اىل ان استمرار 
اإلسرائيلية  االنتهاكات 
يهدد  اللبنانية  للسيادة 
تعيشه  الذي  االستقرار 

منطقة اجلنوب.
شكر  الزارو  اجلنرال  وكان 
مستهل  يف  عون  الرئيس 
اللقاء، على استقباله للمرة 
األوىل كقائد جديد للقوات 
يف  خدم  بعدما  الدولية 
صفوفها ثالث مرات، الفتا 
اىل ان لبنان وشعبه حيتالن 
قلبه.  يف  خاصة  مكانة 
واعرب عن التزامه مواصلة 
بني  التعاون  وتعزيز 
والسلطات  »اليونيفيل« 
انه  مؤكدا  اللبنانية 
الشراكة  لتوطيد  سيسعى 
القوات  مع  االسرتاتيجية 
»اليت  اللبنانية  املسلحة 
األساسي  شريكنا  تشكل 
مشددا  مهامنا«،  أداء  يف 
»اليونيفيل«  التزام  على 
العمل على تأمني االستقرار 
لبنان  يف  السالم  وتعزيز 

واملنطقة.
بني  »من  انه  اىل  واشار 
قنوات  توطيد  اولوياتي 
مع  والتنسيق  االرتباط 
األطراف املعنية واستكمال 
ترسيم اخلط األزرق وتعزيز 
الثالثية  االلية  استعمال 
استئناف  ذلك  يف  مبا 
بشأن  اخلاصة  احملادثات 
حلول  وإجياد  اخلط  هذا 
على  عليها  لالموراملتنازع 
طوله«، معتربا ان من شأن 
التوتر  من  التقليل  ذلك 
الثقة وتأمني مساحة  وبناء 

من التفاوض للتوصل اىل 
وقف للنار ولسالم دائم بني 
إسرائيل ولبنان. وإذ لفت 
اىل املشاورات اليت جيريها 
للبحث  اليوم  االمن  جملس 
تطبيق  حول  التقرير  يف 
اىل  إضافة   1701 القرار 
املعتادة  التحديثات  تقديم 
منطقة  يف  الوضع  حول 
»اليونيفيل«،  عمليات 
امتنانه  عن  اعرب  فانه 
اجلمهورية  رئيس  ملوقف 
واملندد  لليونيفيل  الداعم 

باالعتداءات عليها.
مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
متمنيا  الزارو  باجلنرال 
يف  والتوفيق  النجاح  له 
واكد  اجلديدة.  مهامه 
اليت  االحداث  معاجلة  ان 
األحيان  بعض  يف  حتصل 
وقوات  املواطنني  بني 
بشكل  تتم  »اليونيفيل« 
سريع واصفا هذه االحداث 
بالبسيطة والعرضية. وشدد 
على أهمية استمرار التعاون 
اجليش  بني  والتنسيق 
و«اليونيفيل«  اللبناني 
اهلدوء  على  للمحافظة 

واالستقرار يف اجلنوب.
القصر،  مغادرته  ولدى 
يف  الزارو  اجلنرال  دّون 
الكلمة  الشرف  سجل 
كبري  لشرف  »انه  االتية: 
األوىل  بزيارتي  أقوم  ان 
لرئيس اجلمهورية ويسرني 
السلطات  اشكر  ان 
اللبنانية ورئيس اجلمهورية 
دعم  عن  الدائم  العرابهما 
سيما  وال  »اليونيفيل« 
متمنيا  األخرية،  الفرتة  يف 
العالقات  وتعزيز  استمرار 
مهامي  تولًي  فرتة  خالل 

على رأسها«.
قصر  شهد  ذلك،  اىل 
أمس  ظهر  قبل  بعبدا، 
لقاءات  سلسلة  االول، 
سياسية  مواضيع  تناولت 

وامنائية.
استقبل  االطار،  هذا  ويف 
عكار  نائب  عون  الرئيس 
وعرض  حسني  مصطفى 
السياسية  األوضاع  معه 
وموضوع  البالد  يف 
وردود  النيابية  االنتخابات 
هذا  حيال  الشعبية  الفعل 
تطرق  كما  االستحقاق. 
منطقة  حاجات  اىل  البحث 

عكار االمنائية.
كان  االنتخابي  وامللف 
بني  حبث  موضع  أيضا 
الرئيس عون ورئيس حزب 

الوزير  العربي«  »التوحيد 
يف  وهاب  وئام  السابق 
السياسية  املواقف  ضوء 
املعلنة والتحضريات اجلارية 
بعد اقفال باب الرتشيحات. 
كذلك تناول البحث حاجات 
من  وعددا  الشوف  منطقة 
املواضيع احلياتية املتصلة 
خمتلف  يف  الناس  حباجات 

اجملاالت.
نائبة  بعبدا،  قصر  ويف 
رئيس جملس الوزراء وزيرة 
سابقا  واخلارجية  الدفاع 
حيث  عكر  زينة  السيدة 
التطورات  البحث  تناول 
واالستحقاق  السياسية 
اىل  إضافة  االنتخابي 

رئيس الجمهورية مستقبال القائد الجديد للقوات الدولية العاملة يف الجنوبمواضيع أخرى.

 عقد يف وزارة البيئة، أمس األول اخلميس، اجتماع بني 
وزير البيئة ناصر ياسني ووفد البنك الدولي ، يف حضور 
املتحدة  األمم  وبرنامج  واألعمار  اإلمناء  ممثل عن جملس 
العملية لرتميم معامل فرز  اإلمنائي للبحث يف اخلطوات 
النفايات والتسبيخ يف بريوت وبرج محود تنفيذا لالتفاق 
الذي مت مع املديرة االقليمية الدارة التنمية املستدامة 
الدولي  البنك  يف  افريقيا  ومشال  االوسط  الشرق  يف 
أيات سليمان بعد اجلولة اليت قامت بها مع وزير البيئة 
على معامل فرز ومعاجلة وتسبيخ النفايات يف الكرنتينا 

يف 25 شباط الفائت.

اجتماع مع البنك الدولي لبحث اخلطوات 
العملية لرتميم معامل فرز النفايات
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يف  املودعني،  رابطة  أعلنت 
جوقة  عودتنا  »مثلما  انه  بيان، 
ملنظومة  اإلعالمي  التضليل 
»فرنسبنك«   عمد  املصارف، 
تشويه  إىل  املاضي(  )األربعاء 
وغري  املهم  القضائي  احلدث 
املسبوق الذي شهده اللبنانيون 
احلجز  بإلقاء  واملتمثل  بأعينهم 
املصرف  خزينة  على  التنفيذي 
وأمالكه  وأسهمه  الرئيسية 
العلين  املزاد  لبيعها يف  متهيدا 
دائرة  القاضية يف  لقرار  سندا 
التنفيذ يف بريوت ماريانا عناني 
املطالب  املودعني  أحد  لصاحل 

بوديعته«.
املصرف  »تهافت  اضاف: 
التحذير  على  الرأي«  و«أصحاب 
على  اإلجراء  هذا  تداعيات  من 
هذه   - املودعني  بقية  مصاحل 
»فرنسبنك«  اليت يضر  املصاحل 
جتاه  بالتزاماته  وينكث  بها 
أصحابها منذ أكثر من عامني - 
زاعمني تارة أن هذا احلجز يطال 
واخلاص،  العام  القطاع  رواتب 
بقية  بودائع  ميس  أنه  وطورا 
املزاعم  هذه  وكل  املودعني. 
هي يف احلقيقة كاذبة ثم كاذبة 

ثم كاذبة«.
يعلم،  ال  »وملن  البيان:  وتابع 
فإن قرار القاضية ماريانا عناني 
ال  »اليت  باخلزائن  احلجز  حصر 
تتضمن أموال مودعني أو أموال 
صرف« اي امالك وأسهم البنك، 
كما هو ثابت يف حمضر التنفيذ 
املرفقة صورته بالبيان احلاضر. 
أكثر من ذلك، حني تلقت مأمورة 
التنفيذ اليت كانت تقوم بتنفيذ 
احلجز إشارة من القاضية عناني 
مل  خزائن  أي  عن  األختام  برفع 
فيها  مبا  احلجز،  قرار  يشملها 
 ،)ATM( اآللية  الصرافات 
منعها  املصرف  ممثلو  حاول 
أن  األختام قبل  رفع  بالقوة عن 
ميتثلوا لقرار القضاء بعدما دونت 
مأمورة التنفيذ عرقلتهم ملهمتها 
التنفيذ،  حمضر  يف  القضائية 
التضليلية  املاكينة  واستخدمت 
للمصرف فيديو يصور عملية رفع 
األختام عن اخلزائن غري املشمولة 

بقرار احلجز لنشر إشاعات كاذبة 
مفادها أن املودع املعين باحلجز 
»بالكامل«، وهذا  تسلم وديعته 
أودع  أيضا كذب، ألن املصرف 
وديعة  بقيمة  شيكا  أشهر  قبل 
طالب احلجز لدى دائرة التنفيذ، 
رفضت  عناني  القاضية  أن  غري 
إيقاف احلجز لعدم اعتبارها الشيك 
قرار  وأبرم  حمقة.  إيفاء  وسيلة 
التمييز  حمكمة  لدى  هذا  عناني 
قبل أسابيع قليلة فلم يعد قابال 
مواصلة  إىل  أدى  مبا  للطعن، 
إجراءات التنفيذ كما شهدنا أمس 

)األربعاء املاضي(«.
إدارة  »ان  اىل  البيان  واشار 
مبواجهة  تتشبث  »فرنسبنك« 
القضاء بالتضليل والتحقري بدال 
وتسليم  للقانون  رضوخها  من 
ألصحابها،  والودائع  احلقوق 
من  عامني  من  أكثر  بعد  وذلك 
للمودعني.  املمنهج  اإلذالل 
وتفوقت إدارة »فرنسبنك« على 
)األربعاء املاضي(  نفسها أمس 
بلغته  الذي  األخالقي  باالحندار 
حني توعدت باالمتناع عن صرف 
الفئة  أي  العام،  القطاع  رواتب 
اليوم،  لبنان  يف  فقرا  األكثر 
القضاء،  عدالة  من  انتقاما 
وتالعبا بعقول الناس واملودعني 
ال  منهم  العديد  زال  ما  الذين 
يثق بإمكان حتصيل وديعته عرب 
يصدق  وال  اللبناني،  القضاء 
بالقانون وحده، على  أنه قادر، 

جمابهة بطش مصرفه«.
»رابطة  يهم  البيان:  وختم 
املودعني« أن تشجع كل أصحاب 
مصرف  لدى  احملجوزة  الودائع 
يف  االشرتاك  على  »فرنسبنك« 
احلجز التنفيذي امللقى على هذا 
املصرف حتصيال لودائعهم لديه 
من دون تأخري، وتؤكد جهوزيتها 
يطلبه.  ملن  دعم  كل  لتقديم 
املودعون،  أيها  األمر  حسم  لقد 
لكم ودائعكم  ترد  لن  املصارف 
لكم  خيار  فال  الودية،  بالطرق 
سوى التوجه إىل القضاء واحلجز 
متعن  اليت  املصارف  أمالك  على 
منذ  وسرقتكم  إذاللكم  يف 

عامني«.

رابطة املودعني: مزاعم فرنسبنك 
كاذبة وال خيار سوى التوجه إىل القضاء 
واحلجز على أمالك املصارف لرد الودائع

والتجارة  االقتصاد  وزير  أكد 
أمني سالم ، خالل مؤمتر صحفي 
اخلميس،،  األول  أمس  عقده 
من أمام  قصر العدل  يف  جديدة 
موضوع  فيه  تناول  املنت ، 
املولدات الكهربائية وخمالفاتها 
واإلجراءات اليت اختذتها الوزارة 
»أننا  اصحابها،  بعض  حبق 
موضوع  عن  أشهر،  منذ  حتدثنا 
اليت  اآللية  وشرحنا  املولدات، 
سنعتمدها، لكن لالسف مل نصل 
إىل التجاوب الذي انتظرناه، من 

قبل  أصحاب املولدات «.
أمام  اقف  »أنين  إىل  ولفت 
النّفذ  اجلديدة،  عدل  قصر 
باإلشراف  للمواطنني،  وعدي 
القضاء،  أمام  اإلجراءات  على 
للمواطنني حقوقهم، منذ  وألرد 
فرتة اعتقد البعض، أن الوزارة 
انشغلنا  ألننا  مهتمة،  تعد  مل 
بالسوبرماركات واملواد الغذائية 
واسعارها، لكن هذا غري صحيح، 
الوزارة،  إىل  تصل  االمور  فكل 
بواجباتها،  تقوم  العمل  وفرق 
موضوع  يف  اليوم  وسنثبت 

املولدات أن الدولة قادرة«.
قلنا  »أننا  إىل  سالم،  وأشار 
أن  وبالقانون،  نستطيع 
احلدود،  أقصى  إىل  نذهب 
يرتجم  سوف  اليوم  حصل  وما 
كافة،  اللبنانية  األراضي  على 
انتشار  املسموح  غري  من  النه 
موضوع  يف  والفحش،  العهر 
املولدات، لقد قلنا أن املشوار 
طويل وقد حصل لقاء مع  وزارة 
عل  معها  وتفاهمت  الطاقة ، 
الصيانة،  عادلة تشمل  تسعرية 
أصحاب  مع  ذهبت  االمور  لكن 
املولدات، إىل ما هو أبعد، فكان 

ال بد من إجراءات«.
لدينا  العدلية  يف  »أننا  وأعلن 
بإسم  صدرت  قرارات،  ستة 
وسأذكرها  اللبناني  الشعب 
استبدال  مت  وقد  باألمساء، 
احلبس فيها بالغرامات، اما يف 
حال تكرارها فيصبح احلبس أمًرا 

واقًعا«.
وكشف أّن »القرار االول، بإسم 
آر  السخن،  غسان  حبيب  اميل 
جي أي، ايليا داغر )واحلكم مكرر 

مرتني(، يوسف كريوز، وبولس 
جرجس معوض، وقد حكم على 
لرية،  مليون  بثالثني  منهم  كل 
بغرامة،  احلبس  استبدال  بعد 
ونفذت،  صدرت  احملاضر  هذه 
من  وستتابع  بها،  قرار  واختذ 
قبل القاضي املختص واجلهات 

األمنية املعنية«.
اريد  »ما  أّن  سالم،  وذكر 
إقفال  نريد  ال  اننا  توضيحه، 
الكهرباء عن  القطاع وقطع  هذا 
الناس، حنن نتابع املوضوع منذ 
فرتة أمام القضاء املختص، مع 
املواطنني  إيذاء  عدم  مراعاة 
بقطع  يوم  كل  املهددين 
بذلك  معرفتنا  ورغم  الكابالت، 
موجودة  زالت  ما  الرمحة  فإن 
اختذناها،  اليت  القرارات  يف 
البلديات  مع  سنتعاون  لكننا 
االمر  اقتضى  ما  اذا  للمصادرة 

الن االمور مل تعد تطاق«.
أن  املخالفات،  بشأن  وأكد، 
»أهمها كان عدم تركيب عدادات 
الطاقة،  وزارة  والتزام تسعرية 
وبعض  املسبق  الدفع  وكذلك 
أن  أقول  وهنا  االخرى،  البدع 
للتعاون  مساحة  أعطت  الوزارة 
فإن  اذا مل حيصل جتاوب  لكن 
خصوًصا،  تتهاون  لن  الوزارة 
وأن هناك استبداًدا باملواطنني 

وحتديًدا باملرضى«.
أنه  اعترب  البلديات،  قدرة  وعن 
يف  نقًصا  هناك  أن  »صحيح 
لكن  االقتصاد،  وزارة  عديد 
مع  تقف  أن  البلديات  على 
هناك  القانون،  مبوجب  الوزارة 
تتحمل  أن  عليها  بلدية   1055
القانون،  وتطبق  مسؤولياتها 
جلهة  خصوًصا  ختالفه  أن  ال 
العدادات  وتركيب  التسعرية 
ونفضحهم  واال سوف حناسبهم 
»املشوار  أن  خامًتا  باالمساء«، 
احرتام  اجلميع  وعلى  طويل 
األزمة  هذه  يف  القوانني، 
الصعبة، وليكن ما حصل اليوم 
عربة للجميع، خصوصا وأن هناك 
أصحاب  لبعض  كبرية  ملفات 
املولدات، وسيكون لنا إجراءات 
أكرب من ثالثني مليون لرية ألننا 

سنبقى مع املواطن«.

سالم أمام قصر العدل: ستة قرارات 
صدرت بتغريم أصحاب موّلدات واحلبس 

سيكون أمًرا واقًعا حال تكرار املخالفات

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشاره  ما  الكاردينال 
الراعي يف الصرح البطريركي يف 
اخلميس،  األول  أمس  بكركي، 
وزير االعالم زياد املكاري الذي 
جمددا  »أعود  اللقاء:  بعد  قال 
لكن  البطريركي،  الصرح  إىل 
لكي  لإلعالم،  وزيرا  بصفيت 
أطلب من صاحب الغبطة بركته، 
الوزارة،  أوضاع  على  وأطلعه 
والتحديات الكبرية اليت تواجهها 

وتواجه العاملني فيها«. 
أضاف: »لقد حتدثت مع البطريرك 
السياسي  السياق  عن  بإسهاب 
العام الذي مير فيه البلد، وعن 
أكون  أن  يف  ورغبيت  نييت 
صوت الناس يف هذه احلكومة. 
ال خيفى على أحد أن أمام هذه 
احلكومة ملفات وحتديات كثرية، 
أساسي  استحقاق  أمامها  لكن 
االنتخابات  وهو  أال  ومفصلي 
نتمسك  اليت  املقبلة  النيابية 
متاحة  فرصة  فهي  بإجرائها، 
يرونه  لينتخبوا من  الناس  أمام 
األزمة  من  للخروج  األفضل 

ومتتني مسرية التعايف«.
الرتكيز  كان  هنا،  »من  وتابع: 
على مسؤولية االعالم يف إيصال 
صوت الناس وهمومهم املعيشية 
كما  وصحة...(،  تعليم،  )من 
اإلعالمية  املساحة  ترسيخ  يف 
الربامج،  يناقش  الذي  للخطاب 
املتاحة  اخليارات  الناخب  فيعي 
االصطفاف  من  بعيدا  له 
الضيق.  واملناطقي  الطائفي 
احلمالت  متر  أال  أمتنى  وعليه، 
األحزاب  بعض  لدى  االنتخابية 

من باب فتح املاضي البغيض، 
وخصوصا أن هذا الصرح شهد 
مصاحلة تارخيية يف العام 2018 
احلرب  مصاحلات  آخر  نعتربها 
إىل  فالعودة  وخامتتها.  األهلية 
للجراح  فتحا  ليس  املاضي 
فقط، وتنصال من شرف ومروءة 
من  هروب  هو  إمنا  املصاحلة، 
املسؤولية أمام املواطن اللبناني 
من خالل مقاربات تثري العواطف 
املاضي  إىل  فالعودة  والغرائز. 
عن  وتلهينا  احلاضر  تنسينا 
واملعيشية  االقتصادية  األزمة 
اجملتمع  يعيشها  اليت  اخلانقة 
اللبناني واليت هجرت من هجرت 
كثرا  وغربت  الوطن،  خارج  إىل 
ممن بقوا يف هذا الوطن. نأمل 
على  احلفاظ  مهمة  تبقى  أن 
بني  املشرتك  القاسم  لبنان، 

القوى السياسية كافة«.
وسائل  دور  إىل  وبالنسبة 
النيابية  االنتخابات  يف  االعالم 
املكاري  الوزير  دعا  املقبلة، 
مع  بإجيابية  »التعاطي  إىل 
والتنافس  االنتخابي،  امللف 
النفوس  وتهدئة  بدميوقراطية 
من دون إثارة الغرائز والنعرات، 
لكي متر املرحلة بسالم وأمان«.

خشيته  عن  سؤال  على  وردا 
أو  االنتخابات  إجراء  عدم  من 
إىل  يؤدي  قد  حدث  أي  من 
تأجيلها، قال:«حنن حنضر إلجراء 
االنتخابات النيابية يف موعدها، 
إذا  أما  املبدأ،  يف  قائمة  إنها 
مسح  ال  أمين  حدث  أي  حصل 
التكهن يف هذا  اهلل، فال ميكن 

املوضوع منذ اآلن«.

وزير االعالم من بكركي: مسؤولية 
االعالم إيصال صوت الناس وترسيخ 
املساحة اإلعالمية للربامج االنتخابية

البطريرك الراعي مستقبال وزير االعالم الجديد

صدر عن »تيار املستقبل« البيان اآلتي:« تقدمت الدكتورة ربى 
داالتي والعميد حممود اجلمل باستقالتهما من »تيار املستقبل«، 
وقد تقرر اعتبارها نافذة، متمنني هلما التوفيق، ومؤكدين ضرورة 
أن يلتزما عدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحني 

لالنتخابات النيابية«.

املستقبل: استقالة مرشحي االنتخابات 
داالتي واجلمل من التيار

الوزير سالم يصرح من أمام قصر العدل

التقين  الوفد  رئيس  أشار 
حول  املفاوض  العسكري 
العميد  البحرية اجلنوبية  احلدود 
الركن بسام ياسني  يف تصريح 
التواصل  وسائل  عرب  له 
»بالتزامن  انه  اىل  االجتماعي، 
األمريكي  املوفد  تقديم  مع 
اخلاص برتسيم احلدود البحرية  
إسرائيل  مع  اجلنوبية  اللبنانية 
لعرضه  هوكشتاين  آموس 
والذي  املتعرج  باخلط  املتمثل 
عن  االنظار  ابعاد  اىل  يهدف 
اللبنانيني  وإهلاء  كاريش  حقل 
اخلط  هذا  حول  النقاش  يف 
الذي يقع داخل املياه اللبنانية 
الـ 860 كلم مربع،  يف منطقة 
بتاريخ  احلقل  هذا  اىل  وصلت 
احلفر  سفينة   11/٣/2022
تعمل  واليت   »Stena IceMAX«
لصاحل شركة »هاليربتون« اليت 

 STenA« العميد ياسني: هل سيسمح السرائيل بالتنقيب يف جوارنا بعد وصول سفينة احلفر
IceMAX« وحنن نتلهى بكيفة انتقاء الكلمات لرفض عرض هوكشتاين؟

انرجني  شركة  معها  تعاقدت 
اليونانية«.

السفينة  هذه  ان  اىل  ولفت 
ستبدأ حبفر أول بئر من أصل ٣ 
اىل 5 آبار مت االتفاق عليها بني 
الشركتني لتطوير حقل كاريش 
من اجلهة الشمالية والستكمال 
عمليات االستكشاف عن النفط 
احلدودية  املنطقة  يف  والغاز 

الواعدة باملوارد البرتولية«.
لبنان  ان  اىل  االشارة  جتدر 
رسالة  مبوجب  أعلن  الرمسي 
املتحدة  االمم  اىل  بها  بعث 
على  بناء   28/1/2022 بتاريخ 
اللبنانية  احلكومة  من  توجيهات 
ال  انه  فيها  اكد  تنص،  كما 
ميكن االدعاء بأن هناك منطقة 
خالصة  اقتصادية  اسرائيلية 
مثبتة، بعكس ما إدعى اجلانب 
يسمى  ما  بشأن  االسرائيلي 

»حقل كاريش«. وبالتالي تؤكد 
احلقل  هذا  بأن  الرسالة  هذه 
متنازع عليه كما ورد أيضا يف 
ارسلت  مشابهة  سابقة  رسالة 
من قبل لبنان اىل االمم املتحدة 
بتاريخ 18/٩/2021 تتعلق بهذا 

الشأن.
»هل  ياسني  العميد  وتساءل 

مرور  احلدث  هذا  مير  أن  ميكن 
موقف  يتحدى  والذي  الكرام 
سيسمح  وهل  الرمسي؟  لبنان 
للعدو بالتنقيب يف جوارنا وحنن 
الكلمات  انتقاء  بكيفة  نتلهى 
لرفض عرض هوكشتاين الذي 
يذكر  مل  إن  يؤخر  أو  يقدم  ال 

العودة اىل اخلط 2٩؟«.
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العالمة السيد عاي فضل اهلل

كرمت ثانوية الرمحة يف كفرجوز 
سن  بلغن  اللواتي  زهراتها 
وارتدين  الشرعي    التكليف 
»مجعية  رئيس  برعاية  احلجاب، 
املربات اخلريية« العالمة السيد 
قاعة  يف  اهلل     فضل  علي 
يف  الثانوية،  يف  االحتفاالت 
»كتلة  رئيس  ممثل  حضور 
حممد  النائب  للمقاومة«  الوفاء 
قانصو،  علي  مكتبه  مدير  رعد 
هاشم  سوالف  الثانوية  مديرة 
العزي  حسني  العام  والناظر 
الرضا  االمام  مربة  ومديرة 
رابعة الفقيه، مسؤول العالقات 
اجلمعية  يف  والتكفل  العامة 
الشيخ علي غندور ورئيس جلنة 
املهندس  الثانوية  يف  االهل 
بلديات  رؤساء  رمال،  ناجي 
وأهالي  وفاعليات  وخماتري 

الطالب املكرمني.
بداية، النشيد الوطين وفقرات 
ثم  املكرمات،  للفتيات  فنية 
عرب  اهلل  لفضل  كلمة  كانت 
»بلقاء  سعادته  عن  خالهلا  يف 
الفتيات  من  الكوكبة  هذه 
احلجاب  ارتداء  قررن  اللواتي 
»بداية  أنه  معتربا  قناعة«،  عن 
املسؤولية  حتمل  حنو  طريقهن 
بأنهن  ثقة  على  وحنن  واألمانة 
وجدارة  ثقة  بكل  سيحملنها 

ووعي وإرادة وعزمية«.
الكبري  »دورهم  لألهل  وشكر 
أوالدهم  تربية  يف  وجهدهم 
مؤمنا  رساليا  جيال  ليكونوا 
وعنصرا فاعال يف اجملتمع، من 
خالل تشجيعهم على السري على 
مشيدا  واهلداية«،  احلق  طريق 
تلعبه  الذي  الكبري  »الدور  بـ 
ثانوية الرمحة يف هذا اجملال من 
خالل ترسيخ املفاهيم اإلسالمية 
االنفتاح  لغة  وتعزيز  والوطنية 

واحلوار لديهن«.
وأكد أن »هذه الصورة اجلميلة 
هلذه الكوكبة من الفتيات وهن 
قناعة  بكل  احلجاب  يلبسن 
تدحض  ان  استطاعت  وافتخار 
كل املزاعم اليت حياول االخرين 
الصاقها باحلجاب باعتباره يقيد 
حرية املرأة وخيرجها من دائرة 
الفعالية والفرح وغري ذلك من 
االقاويل واالشاعات اليت توجه 
هلذه الفريضة وتستهدف النيل 
منها مشريا إىل ان فتياتنا أثبنت 
ان احلجاب هو تعبري عن التزام 
روحي  وفرح  أخالقي  رسالي 
راسخة  قناعات  على  وقائم 
عنها  وينزع  إنسانيتها  تؤكد 

علي فضل اهلل: حنتاج إىل برامج 
إصالحية ال شعارات شعبوية

واالستغالل  االغالل  قيود  كل 
واجلهل والتخلف واألنانية«.

إىل  نقدم  اليوم  »حنن  وقال: 
كل  حيملن  فتيات  جمتمعنا 
يف  الثبات  وهذا  احليوية  هذه 
منوذجية  رسالة  يقدمن  ان 
بأخالقهن وإميانهن وإنسانيتهن 
اجملتمع  هلذا  خريا  يكن  وان 
ويقدمن  به.  النهوض  والتزام 
الوطن  هذا  ليكون  التضحيات 
يباع  ال  ومستقال  وعزيزا  حرا 
صدى  وال  االخرين  أسواق  يف 

ملشاريعهم«.
وشدد على »ضرورة تعزيز دور 
املرأة يف اجملتمع ومحايتها بكل 
الوسائل والقوانني والتشريعات 
على  يقوم  وطن  يبنى  ال  النه 
النساء وحرمانهن من  اضطهاد 

حقوقهن اإلنسانية«.
وتابع: »من املؤمل أنه بدال من 
السياسي  االستنفار  يتم  أن 
األزمة  ملعاجلة  والرمسي 
املعيشية الصعبة اليت يعيشها 
يف  اجلميع  يستغرق  الوطن 
لتشغيلها  االنتخابات  ماكينات 
ولكن  نطاق،  أوسع  على 
حتى  الالهبة  الشحن  بأساليب 
داحس  حرب  أمام  اآلن  بتنا 

وغرباء طائفية وسياسية«.
للقوى  نريد  »إننا  وختم: 
السياسية واملكونات االنتخابية 
أن تتقي اهلل يف خطابها الذي 
موليا  متوازنا،  يكون  أن  نأمل 
األولوية  املعيشي  الشأن 
برامج  على  ومبنيا  املطلوبة 
على  ترتكز  جدية  إصالحية 
وأرقام  وواقعية  علمية  أسس 
جمرد  تبقى  أن  ال  حقيقية 
اعتدنا  كما  شعبوية،  شعارات 
ما  سرعان  السابق  يف  عليه 
النواب  جلوس  بعد  تتساقط 

على  كراسيهم«.
اهلل  فضل  وزع  اخلتام  ويف 
على  اهلدايا  والفقيه  وهاشم 

الفتيات احملجبات واملكرمات.

واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
كنعان لدرس موازنات وزارات 
االقتصاد واالتصاالت واألشغال 
وزراء  حضور  يف  واقرارها، 
املالية يوسف خليل، االقتصاد 
جوني  االتصاالت  سالم،  امني 
علي  العامة  واالشغال  القرم 
محيه، والنواب آالن عون، فريد 
نقوال  ديب،  حكمت  البستاني، 
حناس، سيزار ابي خليل، حسني 
احلاج حسن، جهاد الصمد، حممد 
حسن  عبداهلل،  بالل  احلجار، 
امني  زعيرت،  غازي  اهلل،  فضل 
شري، قاسم هاشم، هادي ابو 
حممد  اسحق،  جوزيف  احلسن، 
حسني  جابر،  ياسني  خواجه، 
وطارق  فياض  علي  جشي، 
العامني  املديرين  املرعيب، 
جورج  بالوكالة  املالية  لوزرات 
باسل  االتصاالت  معراوي، 
ابو  حممد  واالقتصاد  االيوبي 
حيدر، املديرين العامني للحبوب 
جريس  السكري  والشمندر 
يوسف،  حممد  للربيد  برباري، 
الوجريو عماد كريديه، لالنشاء 
والتجهيز يف وزارة االتصاالت 
ناجي اندراوس، مديرة املوازنة 
ابي  كارول  املالية  وزارة  يف 
هيئة  التدقيق يف  مدير  خليل، 
املدير  رمالوي،  امحد  اوجريو 
بيار  اوجريو  هيئة  يف  املالي 
الشؤون  دائرة  رئيسة  خوري، 
االقتصاد  وزارة  يف  املالية 
اهليئة  ورئيس  عون  نادين 
املنظمة لالتصاالت امني خميرب.

كنعان
بعد اجللسة اعلن النائب ابراهيم 
كنعان ان »اللجنة انهت مناقشة 
االقتصاد  وزارات  موازنات 
واألشغال،  واالتصاالت 
واحالت  توصيات  واصدرت 
الثغرات باالعتمادات اىل جلسة 

ختامية األسبوع املقبل«. 
واعطى كنعان مثال عن مديرية 
ان  اىل  فلفت  اجلوي،  النقل 
»هناك امور عدة تتعلق بصيانة 
تكون  ان  جيب  وغريها  املطار 
بتأمني  ملزمون  وحنن  ملحوظة، 
موضوع  كذلك  ايراداتها، 
موضوع  هو  الذي  االتصاالت 
اسرتاتيجي واساسي وكلنا نعلم 

ما معنى صفر اتصاالت«. 
املواضيع  »هذه  ان  واعترب 
اىل  احيلت  اخرى  ومواضيع 
ستكون  اليت  اخلتامية  اجللسة 
الصحة  بني  جلجة  درب 
وبني  العسكر  وتغذية  والدفاع 
والنقل  واالشغال  االتصاالت 
ميكن  »ال  انه  واكد  وغريها«، 
حتمل  شكلية  موازنة  اعداد 
للناس  ونقول  بنيويا  مشكلة 
كانت  فاذا  موازنة،  اقرينا  اننا 
منصة  على  قائمة  الوردات 
صريفة لن يكون هناك واردات 
النه كما ارى لن يتخذ اجمللس 

النيابي هذا القرار«.
 واشار اىل ان »اللجنة اصدرت 
املالية  وزارة  تطالب  توصية 
شركة  حماسبة  يف  بالتدقيق 
عملية  ارساء  منذ  بوست  ليبان 

كنعان: جلنة املال أنهت مناقشة موازنة 3 
وزارات والثغرات باالعتمادات اىل اجللسة 

اخلتامية وأوصت بالتدقيق يف »ليبان بوست« 
وتطبيق أحكام قانون محاية االستهالك

حتى   1998 العام  يف  التلزيم 
ومطابقة   ،2021 العام  نهاية 
احملولة  العائدات  مع  ارقامها 

اىل الدولة«.
ولفت اىل ان »اللجنة اصدرت 
بتطبيق  تطالب  ثانية  توصية 
االستهالك  محاية  قانون  أحكام 
وخصوصا تلك املتعلقة مبراقبة 
عناصر  قبل  من  احكامه  تطبيق 
ووزارات  العدلية  الضابطة 
والصحة  والسياحة  الزراعة 

والداخلية وادارة اجلمارك«.
وذكر كنعان ان »تفعيل تطبيق 
قرار جملس الوزراء 2011 رقم 
الكرام،  مرور  علينا  مير  لن   2
على  انعكاسات  لديه  وسيكون 
واملوازنات  االعتمادات  اقرار 
)القرار  بالزيادات  واملطالبة 
القاضي بتكليف وزارات الطاقة 
والتجارة  واالقتصاد  واملياه 
الختاذ  والبلديات  والداخلية 
الالزمة  واالجراءات  التدابري 
املولدات  تعريفات  لضبط 
الكهربائية، وعلى وزارة الطاقة 
السعر  تلحظ  تسعريها  اصدار 
املازوت  لتسليم  الرمسي 
واملستشفيات  املنازل  اىل 

واملؤسسات(«.
وشدد على ان »هناك مؤسسات 
ال تقوم بعملها وهناك اجراءات 
اجمللس  وعلى  تتخذ  ان  جيب 
استثنائي  بدور  القيام  النيابي 
هذه املرة«، وقال: »كنا حناول 
يف السنني السابقة ولالسف مل 

ينفذ احد ما طالبنا به«.
»بعد  انه  كنعان  واعلن   
جلسات  انعقاد  على  اسبوع 
اجناز  من  ننتهي  سوف  اللجنة 
واالدارات  الوزارات  موازنات 
املالية  ابرزها  واملؤسسات، 
االسبوع  والداخلية  والطاقة 
املقبل، وذلك من خالل دراسة 
ورقابة  بنود  واحالة  معمقة 
وسنباشر  وتعليقها  مشددة 
االربعاء  يوم  القانون  مبواد 

املقبل«.
التنفيذية  ودعا كنعان السلطة 
وضع  ومالمسة  »التواضع  اىل 
الناس بسبب سياساتها املالية 
وتتقبل  واملصرفية  والنقدية 
االنتقاد واحملاسبة، اما السلطة 
احملاسبة  وديوان  القضائية 
قرارات  عن  فليفرج  بالتحديد 
املالي  لبنان  مبصري  تتعلق 
احلسابات  ولينجز  واالقتصادي 

املالية«.
ديوان  »رئيس  ان  اىل  ولفت 
من  عددا  ارسل  قد  احملاسبة 
االمر  لكن  املطلوبة  التقارير 
ايضا  فهناك  كافيا،  ليس 
العشوائي  التوظيف  مسائل 

واملالية العامة«.
وختم مؤكدا على ديوان احملاسبة 
القضائية كي  »اصدار قراراته 
ملرة  موازنة  اقرار  نستطيع 
ودستورية  قانونية  واحدة 
طريق  عن  وذلك  وشرعية، 
اقرار حسابات مالية مدققة من 
ديوان احملاسبة وليس بواسطة 
او حماصصة  او تسوية  صفقة 

»من حتت الطاولة«.

عقد، أمس األول، جملس األمن 
مشاورات مغلقة بشأن تقرير 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
أنطونيو غوترييش حول تنفيذ 
القرار 1701 )2006( والوضع 
اجمللس  واستمع  لبنان.  يف 
إىل إجياز من كل من املنسقة 
يف  املتحدة  لألمم  اخلاصة 
لبنان السيدة يوانا فرونتسكا 
ووكيل األمني العام لعمليات 
حفظ السالم السيد جان بيار 

الكروا.
اخلاصة،  املنسقة  ورحبت   
حبسب بيان ملكتبها االعالمي، 
القوي  االمن  جملس  بـ«دعم 
واملستمر للبنان وهو يصارع 
مسار  حنو  ويتجه  األزمة 
ضرورة  وحول  اإلصالحات، 
بني  االستقرار  على  احلفاظ 

لبنان وإسرائيل«.
أن  اىل  البيان  ولفت 
إحاطة  »قدمت  فرونتسكا 
اجلارية  االستعدادات  عن 
يف  النيابية  لالنتخابات 
إجراؤها يف 15  لبنان املقرر 
احلاجة إىل  أيار، مؤكدة على 
املوثوقية والقدرة على التنبؤ، 
ال سيما يف ما يتعلق بوضع 
اللمسات األخرية على ميزانية 
االنتخابات واإلطار التشريعي 
على  اإلشراف  هيئة  وفعالية 
إن  وقالت:  االنتخابات. 
حيتاجون  اللبنانيني  الناخبني 
والقدرة  اليقني  ويستحقون 
أصواتهم«،  إمساع  على 
تشارك  أن  باألخص  آملة   
النساء بفاعلية يف االنتخابات 

كناخبات ومرشحات«. 
»أشارت  أنها  البيان  وذكر 
التدهور  استمرار  إىل  بقلق، 

فرونتسكا أطلعت جملس األمن على 
تطبيق القرار 1701: للتقيد الكامل 
جبميع أحكامه واهلدوء النسيب هش

واالقتصادي  االجتماعي 
اللبناني  الشعب  ومعاناة 
وتآكل القطاع العام، وأكدت 
لتنفيذ  امللحة  الضرورة  على 
وشددت  ملموسة.  إصالحات 
رؤية  وجود  أهمية  على 
عادلة  ومالية  اقتصادية 
وإدارة  مصداقية،  وذات 
وإصالحات  سليمة،  مالية 
الكهرباء،  لقطاع  ملموسة 
النقد  صندوق  مع  واتفاقية 
قضائية  وسلطة  الدولي، 
احلوكمة  عن  فضال  مستقلة، 
ملكافحة  وتدابري  الرشيدة 

الفساد«.
أن  اىل  البيان  وأشار 
فرونتسكا »حثت على التقيد 
األمن  جملس  بقرار  الكامل 
أحكامه،  مجيع  يف   1701
اهلدوء  هشاشة  على  مؤكدة 
النسيب بني لبنان وإسرائيل. 
يف  األعضاء  الدول  وشجعت 
اجمللس، على مواصلة تقديم 
دعمها للجيش اللبناني ولكافة 
مؤسسات أمن الدولة، مشرية 
على وجه اخلصوص، إىل تأثري 
األزمة وإىل الدور الذي تلعبه 
توفري  يف  املؤسسات  هذه 
األمن واالستقرار خالل الفرتة 

االنتخابية املقبلة«.
املنسقة  أن  اىل  ولفت 
دعوات  »كررت  اخلاصة 
حتقيق  إلجراء  املتحدة  األمم 
يف  وشفاف  وشامل  حمايد 
انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 
احلقيقة  إىل  للوصول   2020
للضحايا.  العدالة  ولتحقيق 
األمم  أن  التأكيد  وأعادت 
املتحدة تقف إىل جانب لبنان 

وشعبه«.

يف  والباحث  األكادميي  أشار 
أنطوان  العامة  السياسيات 
بداية  منذ  انه  اىل  حداد: 
االقتصادي  واإلنهيار  األزمة 
مل يتم العمل على خطة واضحة 
ان  وجّدية لإلصالح، الفتًا اىل 
كانت  لبنان  مصرف  موجودات 
تبلغ 31 مليار دوالر اما اليوم 

فُيقال انها أصبحت 11 مليار.
ولفت حداد اىل ان دعم البنزين 

أنطوان حداد: موجودات مصرف لبنان 
كانت تبلغ يف بداية األزمة 31 مليار 

دوالر اما اليوم فُيقال انها 11 مليار
وسعر  مفتوحة  حدود  جو  يف 
سوريا  يف  البنزين  صفيحة 
»يلي هي أفـقر من لبنان بعشر 
سعر  من  بكثري  أغلى  مرات« 

صفيحة البنزين يف لبنان 
ـــة  األزمــ  ظل  يف  وأضاف: 
يقولون  الروسية-األوكرانية 
انهم يعملون على األمن الغذائي 
.. انا أمتنى ذلك ولكن »خلينا 

نشوف التطبيق« 

بريوت،  يف  اخلميس  االول  امس  فجر  إنفجارين،  دوي  مسع 
ليتبني فيما بعد أن جمهولني أقدما على إلقاء قنبلتني يدويتني 
يف منطقة عني الرمانة، مما تسبب بأضرار يف احملالت التجارية 

والسيارات املركونة يف احمللة.
وحضرت القوى األمنية وعملت على ضرب طوق أمين يف املكان 

وبوشرت التحقيقات.

إلقاء قنبلتني يدويتني يف عني 
الرمانة.. واألضرار مادية

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني 
الدكتور عبد اهلل بو حبيب سفري 
طراف  رالف  األوروبي  االحتاد 
السبع،  جمموعة  دول  وفد  مع 
أندرياس  أملانيا  سفراء:  ضم 
آيان كوالرد  بريطانيا  كيندل،  
وكندا شانتال شاستناي، رئيس 
اخلدمة االقتصادية اإلقليمية يف 
دو  فرنسوا  الفرنسية  السفارة 
ليتشي  دي  روبرتا  ريكولفي، 
ونائبة  االيطالية،  السفارة  عن 
رئيس وفد التعاون يف االحتاد 

بو حبيب عرض مع طراف ووفد دول 
جمموعة السبع تداعيات األزمة 
األوكرانية - الروسية على لبنان

أليشيا  لبنان  يف  األوروبي 
سكوارسيال.

 وتناول البحث تداعيات األزمة 
األوكرانية - الروسية على لبنان 
وعلى سري العمل يف املنظمات 

الدولية.
الزارو

اجلديد   القائد  بو حبيب  والتقى 
يف  العاملة  الدولية  للقوات 
»اليونيفيل«   - اجلنوب 
اجلنرال أرولدو الزارو يف زيارة 

تعارف.
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مـقاالت وتـحقيقات

عون  ميشال  الرئيس  يبدو 
مطمئنًا إىل أن معركة التدقيق 
خواتيمها.  بلغت  اجلنائي 
فت مساعيهم، فإن  ومهما تكثَّ
املسارات القضائية يف الداخل 
أو اخلارج ميكن أن تتأخر قلياًل، 

لكْن يستحيل أن تتوقف. 
من عام إىل آخر، يراكم الرئيس 
اللبناني ميشال عون اخلسائر: 
من  ضابط  أو  موظف  ينزعج 
عدم ترقيته، أو رئيس بلدية 
مدير  أو  استقباله،  عدم  من 
يف  فوزه  عدم  من  حمطة 
عدم  من  طامح  أو  مناقصة، 
ترشيحه، أو مستشار من عدم 
اجلمركية.  تهريباته  تغطية 
الذين  وجيتمع  آخرون،  وحيرد 
شّبوا وشابوا على كره ميشال 
أنهم  كذبًا  االدعاء  بعد  عون، 
لكنه  عليه،  يراهنون  كانوا 
»يدحشون  و  آماهلم،  ب  خيَّ
أنفسهم« ضمن هذه اخلسائر. 
صغرية،  متفرقة  خسائر 

بالـجملة ويـربـح  باملـفرق  يربـحون  وخـصومه:  عـون 
غسان سعود

 2022 آذار   19 Saturday 19 March 2022الـسبت 

بالنسبة اىل الرئيس عون لم تكن معركة تحرير الحسابات املالية أقل شأنا من معركة تحرير القرار السياسي

بعدم ختييب الشعب اللبناني آماله يف أي استحقاق سابق من 
جهة ثانية. »دائمًا، كان هناك إعالم وأكاذيب ومال. هذا كله 
ليس جبديد. اجلديد أننا أكثر حضورًا وتنظيمًا واستعدادًا وقدرة 

على املواجهة«. 
وهو، إذ حيجز اجلزء األكرب من يومياته اليوم للقاء املناصرين 
على  أيضًا  فإنه حيرص  معنوياتهم،  وشحن  اإلعالن  عن  بعيدًا 
يدخلون  الذين  احلزبيني  غري  األساسيني  املرشحني  استقبال 
املكتب، مرتددين وقلقني من قانون االنتخاب ونظامه اجملحف 
حبقهم، وخيرجون من عنده فخورين وواثقني وحامسني ترشيحهم 

يف لوائح التيار الوطين احلر.
خياره  ربح، يف  إنه  قوله  عون  ميشال  الرئيس  ينقل ضيوف 
السياسي، حربني ضروسني: احلرب على »إسرائيل«، خاضها 
على  واحلرب  عون.  ميشال  السياسة  يف  ورحبها  اهلل،  حزب 
التكفري، خاضها حزب اهلل، ورحبها يف السياسة ميشال عون. 
ُيسَأل عما سبق، فيكتفي بابتسامة هادئة، مؤكدًا صوابية ذلك 
اخليار. لكْن، هل ينسق اليوم مع األمني العام حلزب اهلل، السيد 
حسن نصر اهلل؟ جييب: ال نتكلم، أحدنا مع اآلخر، لكن يفهم 

أحدنا على اآلخر »ع الطاير«. 
الوقت،  مداه مع  سيأخذ   – جمتمعني ال زعيمني   – تفاهم  هذا 

خالفًا ملا يعتقد كثريون. 
التفاهم، بالنسبة إىل اجلنرال، يف بداياته، ال نهاياته. 

السياسة، بالنسبة إىل الرئيس، ليست مقدمات نشرات األخبار 
واألحداث اليومية »اليت ميكن أاّل نتفق يف أي منها مع حزب 
اهلل«، وإمنا »السياسة هي اخليارات السياسية االسرتاتيجية«. 
ويف هذه، يبدو العماد عون فخورًا جدًا بأن خياراته املستَمدة 
من جتارب شعبه الكثرية، ومن اخلالصات والِعرب، كانت مجيعها 
»إسرائيل«  حرَبي  يف  اخلارج  خصوم  ُيهَزم  »مل  جدًا:  مصيبة 
والتكفري، وإمنا خصوم الداخل واخلارج. كان هلم خياراتهم ولنا 
خياراتنا، وقد ُهزمت خياراتهم. سيكون هلذا تداعياته. املسألة 

مسألة وقت فقط«. 
ربط  يف  وُيسرف  باحلديث،  عون  ميشال  يستمتع  وهنا، 
الغرب غصبًا  عودة  يتحدث عن  واخلارج.  والداخل  اجملتمعات، 
عنه إىل االتفاق مع إيران؛ عن خذالن الواليات املتحدة حللفائها 

حني »جيّد اجلّد«؛ عن عودة جامعة الدول العربية إىل سوريا.
ضيَفه  عون  ميشال  سُيذِهل  اقتصاديًا،  احلديث  يكون  حني 
إىل  احلديث  ينتقل  وحني  واملتابعة.  والدقة  األرقام  حبضور 
االنتخابات، سيستعيد اجلنرال جنراليته، حمّواًل مكتبه إىل غرفة 

عمليات يثق بأنه لن خيرج منها إاّل منتصرًا. 
أّما حني حتضر اخليارات االسرتاتيجية، فذلك موضوع آخر، ميّثل 
بالنسبة إىل الرئيس عون االستثمار األهم يف مسريته. وهي 
خياراته، وتثبت التطورات الدولية يوميًا أنها كانت صائبة مئة 

يف املئة، مهما شّكك املستعجلون.
املالي  املسار  ليس  عون،  ميشال  حضرة  يف  األهّم،  لكن   
القدرة  تلك  وإمنا  االسرتاتيجية،  اخليارات  وال  االنتخابات  وال 
املذهلة على جتاوز املسافات وبناء أرضية مشرتكة مع ضيفه. 
كان يفعل ذلك يف الرابية حني يستقبل القادمني من القرى 
من  أشخاص  مع  متفرقة  حوادث  بسرعة  فيستذكر  البعيدة، 
قراهم، حاضرين وغائبني، وما زال يفعل األمر نفسه، لُيشعر 

ديناصورات،  الثعابني  متخّيلني  واإلعالم،  الناس  بها  يتسلى 
اآلالت  بطاريات  ويستهلكون  فيلًة،  والفئرات  منورًا،  والقطَط 
احلاسبة يف احتساب جممل اخلسارة، مفرتضني أن مراكمة هذه 
جدران  ببناء  هلم  تسمح  اآلخر،  البعض  فوق  بعضها  اخلسائر، 

لعزل الرئيس خلفها.
أّما الطرف اآلخر، املعيّن بهذا كله، فينشغل عن هذا الصخب 
ْق،  »َدقِّ إليه.  بالنسبة  كثريًا  أهم  هو  مبا  املعلوك«  »املتكرر 
ْدهم أنفسهم يكررون خربياتهم عين نفسها منذ عام 1988«.  جَتِ
يضحك  مسعه،  إىل  كله  هذا  من  شيء  تناهى  ما  إذا  وهو، 
مكتبه  على  األوراق  بني  يبحث  ثم  بنفسه،  ثقته  فائض  من 
عّما سجله من مالحظات مالية، مكماًل احلديث اجلدّي، كأنه غري 
معيّن أبدًا بكل ما من شأنه شغله عن املعركة األساسية، وهي 
لبنان،  التدقيق اجلنائي يف حسابات مصرف  اليوم معركتان: 

واالنتخابات النيابية.
املالية  للكشوفات  حترير  مبعركة  أشبه  التدقيق  معركة  كانت 
ف أشكااًل كثرية من املتاريس،  ن رياض سالمة خلَّ أة. حتصُّ املخبَّ
اًل جيشًا هائاًل من املنتفعني  املالية والسياسية والدينية، مموِّ
يف  الفضيحة:  من  اواًل  أنفسهم  على  خيشون  والذين  منه، 
موازاة السياسيني واهلدر العام والقطاع املصريف، هناك، يف 
القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والرياضية والتعليمية 
واالستشفائية والثقافية، قائمة كبرية من املنتفعني، وكذلك 
يف اإلعالم طبعًا، والتعهدات واملقاوالت واملؤسسات الدينية، 
يف أجنحتها الكثرية. استنفروا مجيعهم للتصويب على العهد، 
الذين اصطفوا إىل جانب  التقليديني،  جنبًا إىل جنب خصومه 
والقوات  والشيوعي  وأمل  االشرتاكي  البعض، وهم:  بعضهم 
والكتائب واملردة والبيوتات السياسية املسيحية، اليت أنهى 
ميشال عون عقودًا طويلة من َمسرياتها النيابية، و »املستقبل« 
واإلدارة  السفارات  ومجاعات  »املستقبل«،  على  واملزايدون 
إعالمهم  كل  عرب  ومجيعّهن،  مجيعهم  اخلاص؛  والقطاع  العامة 
أمرًا  تكن  مل  لذلك،  رياض سالمة.  جنب  إىل  جنبًا  ونفوذهم، 
التوقف عند ملهاة من  أو حتى  الرد  الوقت يف  واردًا إضاعُة 

هنا، وأخرى من هناك. 
إىل  اليوم  مطمئنًا  عون  ميشال  الرئيس  يبدو  النتيجة،  ويف 
فت  تكثَّ ومهما  خواتيمها.  بلغت  اجلنائي  التدقيق  معركة  أن 
مساعيهم، فإن املسارات القضائية يف الداخل أو اخلارج ميكن 

أن تتأخر قلياًل، لكْن يستحيل أن تتوقف. 
احلسابات  حترير  معركة  تكن  مل  عون،  الرئيس  إىل  بالنسبة 
املالية أقل شأنًا من معركة حترير القرار السياسي. يف االثنتني 
تضامن املتضررون وانتشرت اإلشاعات، وتأخر بعض املواطنني 

أو شّكك البعض اآلخر، بينما آمن آخرون وضّحوا وناضلوا. 
حبيث  املقبلة،  النيابية  االنتخابات  فهي  الثانية  املعركة  أّما 
الرأي على طاولة الرئاسة األوىل، يقرأها  ترتاكم استطالعات 
بدقة، وهو الذي أثبت، يف ثالثة استحقاقات انتخابية، أن أحدًا 
ال جياريه يف قراءة األرقام وإدارتها، من عام 2005 حني كانوا 
إن  يقولون  التيار(  نتائج  اليوم يف  املشّككون  أنفسهم  )هم 
حجم عون أربعة نواب يف أعظم تقدير، وإذ به يفوز خبمسة عشر 
نائبًا، يف ظل اطمئنان ُمقنع إىل النتائج، ينطلق من تقاطعات 
االستطالعات، مبعزل عمن يقف خلفها من جهة، وثقته اهلائلة 

على وقع األخبار املسّربة عن توجه املصارف إىل التصعيد ونّيتها 
غادة  القاضية  العامة  املدعية  املفتوح ملواجهة  اإلقفال  إعالن 
إدارة املصارف،  بعد قراراتها مبنع سفر رؤساء جمالس  عون 
العقارات  على  تصرف  منع  إشارة  بوضع  قرارًا  عون  أصدرت 
التجارية  الشركات  مجيع  يف  واحلصص  واألسهم  والسيارات 
العائدة ملصارف بنك بريوت وبنك عودة وبنك لبنان واملهجر 
العقارات  البحر املتوسط وبنك سوسيتيه جنرال، وعلى  وبنك 
التجارية  الشركات  كل  يف  واحلصص  واألسهم  والسيارات 
بعدما  إدارات هذه املصارف  لرؤساء وأعضاء جمالس  العائدة 
قررت األسبوع املاضي منعهم من السفر. القرار جاء على خلفية 
شكوى قدمتها جمموعة »الشعب يريد إصالح النظام« وآخرون 
يف  والتواطؤ  واالحتيال  األمانة  إساءة  جبرائم  املصارف  ضد 
اإلثراء غري املشروع وتبييض  والتدخل يف  العام  املال  تبديد 
األموال. وكشف أحد الوكالء يف ملف االدعاء لـلزميلة »األخبار« 
الشّماس  لينا  احملاسبة  السابقة خلرباء  النقيبة  عّينت  عون  أّن 
اليت  القروض  خلفية  على  مصرفًا   14 ميزانيات  يف  للتدقيق 
 17 بعد  املركزي  املصرف  من  املصارف  هذه  عليها  حصلت 
تشرين 2019. وُيرتقب أن ُتصدر عون قرارها يف هذا امللف 

فور انتهاء الشماس من إعداد تقريرها.
مجعية  سارعت  فقد  مصريف.  تهويل  إىل  أدت  عون  قرارات 
املصارف للتضامن مع املصارف احملجوز على أمالكها، معتربة 
اليت  القضائية  التدابري  عرب  السلطة  حّد  »تتجاوز  القاضية  أّن 
تفتقر للسند القانوني«. ونّبهت إىل أّن هذه القرارات تزيد من 
زعزعة النظام املصريف وتؤدي إىل خطوات سلبية من املصارف 
واالقتصاد  واملودعني  املصارف  على  سينعكس  ما  املراسلة 

الوطين.
اجلهة املدعية دانت بيان اجلمعية اليت »جتاهلت أفعال املصارف 
املودعني  أموال  سرقة  من  بدءًا  النظام  زعزعت  اليت  اجلرمية 

وإساءة األمانة بها واختالس املال العام«.
»االتهامات«  لـ  توضيحًا  أصدرت  واملهجر  لبنان  بنك  إدارة 
أّن القرض الذي منحه  اليت تساق ضد املصرف، مشرية إىل 
مصرف لبنان بالدوالر لبنك لبنان واملهجر يف بداية األزمة »جاء 
بأغلبيته الساحقة نتيجة احلواالت الداخلية اليت قام بها العمالء، 
واليت كانت تهدف مبعظمها إىل شراء أصول عقارية أو تسديد 

تسهيالت مصرفية«.
»القرض مل يكن نتيجة لتحويالت خارجية«.  أن  البيان   وأكد 
وأشار إىل أّن لدى املصرف ودائع يف مصرف لبنان بالدوالر 
األمريكي »تعادل أضعاف قيمة القرض«، وإىل إن »التحويالت 
إىل اخلارج اليت مسح بها مصرف لبنان منذ بداية األزمة حتى 
تاريخ 9/3/2020 )تاريخ إعالن احلكومة التوقف عن دفع الدين 
اخلارجي( كانت حمدودة جدًا وتستند إىل معايري وضعها مصرف 
لبنان بناء على حجم ودائع كل مصرف وقيمة الفوائد على هذه 
الودائع، وكانت تهدف حصرًا ألغراض إنسانية ملحة )دراسة، 

طبابة يف اخلارج(«. 
نتيجة  عليها  حصل  اليت  اإليرادات  »كل  أن  املصرف  وأّكد 
اهلندسات املالية اليت قام بها مصرف لبنان استعملت خصيصًا 
لزيادة األموال اخلاصة باللرية اللبنانية ومل توزع قطعيًا بشكل 
بإجيابية  »شارك  بأنه  املصرف  وختم  للمساهمني«.  أرباح 
عون  غادة  القاضية  أجرته  الذي  التحقيق  عالية يف  وشفافية 
مع إدارته يف األسبوع املنصرم. وقد أثنت القاضية عون على 
ما قدمه البنك من توضيحات وإثباتات مقنعة يف ما يتعلق بكل 

األمور اليت مت التحقيق بها«.

الزائر بأن عالقته الشخصية به ما بعدها عالقة.
ميشال عون ميكن أن خيسر »باملفّرق« هنا وهناك. ميكن أن 
الكثري. ميكن أن تصدق َمن مل يكونوا يومًا  »باملفّرق«  خيسر 
معه أنهم كانوا فعاًل معه وخسرهم، لكنه سرعان ما يعود ويربح 
األكيد  للربح  طريقه  وخريطة  وأكثر.  خسره  ما  كل  »باجلملة« 
اجلانبية  الصغرية  باملعارك  التلهي  عدم  واضحة:  »باجلملة« 
ملصلحة  معها،  وتفاعله  فيها  العام  رأي  كان  أّيًا  اإلهلائية، 
واالنتخابات  اجلنائي  التدقيق  اليوم  وهي  األساسية،  املعركة 
النيابية وترسيم احلدود من أجل املباشرة يف استخراج النفط، 
لتأمني بديل مالي عن التسول. وهو ال يسند ظهره إىل تلفزيون 
أو منصة أو مزاجية سفري أو أمري، أو إدارة ميكن أن تدير ظهرها 
له وتصعد يف الطوافة وترتكه يف املطار، وإمنا يبين بيته فوق 

صخرة َصلبة، امسها اخليارات االسرتاتيجية الصائبة.

وتهّدد  القضاء  على  تهّول  املصارف 
ممتلكاتها حجز  بعد  باإلقفال 

رضوان مرتضى
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 جّدد التحالف مع حزب اهلل... وأمل ظرفياً:

باسيل يطلق معركة »استعادة الشرعية«
رىل إبراهيم

واحلرب  واخلليجي  الغربي  واحلصار  األمريكية  العقوبات  رغم 
باسيل  جربان  التيار  رئيس  رفع  إلسقاطه،  الداخلية  السياسية 
شعار »رح نبقى عون« يف وجه كل خصومه، وأعلن ترسيخ حتالفه 
عام 2006. وفيما  منذ  اخليار  مؤكدًا صوابّية هذا  اهلل،  مع حزب 
املاضي شبه  األسبوع  خالل  أمل  حركة  مع  التحالف  حظوظ  كانت 
معدومة، برز خرق عرب عنه باسيل ضمنيًا، سيضع التيار واحلركة 
على الئحة واحدة يف عدة دوائر وال سيما بعبدا والبقاع الشمالي. 
فهدف رئيس التيار األول واألخري هو إثبات قوته وشرعيته جمددًا. 
اخلطوة األوىل كانت باإلعالن عن 19 مرشحًا حزبيًا على الدوائر الـ 

15، واخلطوة التالية ستكون بنسج حتالفات لتعزيز هذا الربح.
19 مرشحًا حزبيًا سيخوض بهم التيار الوطين احلر معركة وجوده 
وتثبيت شرعيته، بعد 3 سنوات على حرب سياسية وإعالمية مرّكزة 
ضده. أمس، استفاض رئيس التيار جربان باسيل، يف كلمته يف 
»مشروع إسقاط  للتيار، يف احلديث عن  السابع  السنوي  املؤمتر 
اىل  وصواًل  والتحالفات،  املتاحة  األدوات  بكل  والتيار«  جربان 
استجرار »حتالف دولي ضدنا«. وأكد أن التيار »رح يبقى هون«، 
ومتطّلبات هذا البقاء تكمن يف تأمني حلفاء وحتالفات لفّك احلصار 
ونيل عدد أكرب من املقاعد. لذلك أعاد باسيل جتديد عقد التفاهم 
مع حزب اهلل مبا يزيل الغشاوة من أمام جزء من اجلمهور العوني 
املشكك خبيار التحالف مع احلزب مقارنًة مبردوده، وذهب أبعد اىل 
تأكيد حرصه على هذا التفاهم وصوابّيته منذ عقده عام 2006. 
باالسرتاتيجية  وصفها  اليت  السياسية  باسيل  خيارات  أن  ورغم 
إذا بقي  الرئاسية  االنتخابات  انعكاسات سلبية على  سيكون هلا 
املشهد الدولي على ما هو عليه، إال أن جتديد التفاهم مع حزب 
اهلل شيء، واإلعالن عن حتالف سياسي مع حركة أمل ولو من دون 
أن يسّميها أمر آخر بالنسبة إىل اجلمهور العوني. عري أن رئيس 
التيار املصمم على اخلروج قويًا من االنتخابات، أوضح للعونيني 
أن هذا التحالف يدوم ليوم االنتخابات »وبعدها كل واحد مّنا بريوح 
بيقعد بكتلته أو حبزبه أو بتياره وبيعمل حتالفاته السياسية«، وأن 
عملية  بالربامج. هي  ليست شراكة  االنتخابية  باللوائح  »الشراكة 
دمج أصوات« ضرورية ألن »التحالفات تؤّمن حواصل، وكل حزب 
وناسنا  نوابهم.  جييبوا  عم  ناسهم  نوابه...  ينتخب  بالتفضيلي 
بالتحالفات  والعونيني  التيار  سيعرّي  ملن  أما  نوابنا«.  جييبوا  عم 
االنتخابية، فدعا باسيل قاعدته إىل سؤال هؤالء عن حتالفاتهم مع 

امليليشيوي والبيك والشيخ وأبناء الثورة امللونة.
إعالن باسيل عن حتالفه مع حزب اهلل وحركة أمل يعود اىل تقّدم 
كبري يف املفاوضات االنتخابية بني األطراف الثالثة يف تشكيل 
لوائح مشرتكة. فحتى منتصف األسبوع املاضي، كان التيار جازمًا 
خبوضه االنتخابات من دون التحالف مع أمل. وعلمت »األخبار« أن 
ما كان حمسومًا تبّدل يف اليومني األخريين، وجرى التوافق على 
واحلزب  أمل  وحركة  اهلل  وحزب  التيار  بني  واحدة  الئحة  تشكيل 
الدميوقراطي يف دائرة بعبدا متامًا كما كانت احلال يف انتخابات 
2018. وقد أعلن التيار أمس عن مرشحه احلزبي يف هذه الدائرة 
اثنني  مرشحني  مع  يتحالف  أن  املرجح  ومن  عون،  آالن  النائب 
رحال  أبو  وفادي  احلدت  بلدة  من  األمسر  شادي  هما  مستقلني 
من بلدة الشياح، متقّصدًا اختيار مرشحيه من نفس بلدَتي نائبيه 
)الشياح(.  غاريوس  وناجي  )احلدت(  ديب  حكمت  السابقني 
)حزب  عمار  علي  النائب  واملستقلني،  عون  جانب  اىل  وسيكون 
اهلل( والنائب فادي عالمة )حركة أمل( ومرشح يسّميه أرسالن عن 

املقعد الدرزي.
التحالف سيتكرر يف دائرة بريوت الثانية، حيث يعيد التيار ترشيح 
الثنائي،  الئحة  على  اإلجنيلي  املقعد  على  طرابلسي  إدغار  نائبه 
ويف بعلبك ــــ اهلرمل حيث خيوض التيار معركة للمرة األوىل على 
أن  القومي. غري  احلزب  الذي كان من حصة  الكاثوليكي  املقعد 
اسم املرشح العوني مل يعلن حتى الساعة يف انتظار حسم التحالف 

بشكل نهائي.
املشكلة األبرز تكمن يف دائرة البقاع الغربي ــــ راشيا، وخصوصًا 
بعد اخلالف العوني مع املرشح على الئحته إيلي الفرزلي الذي خرج 
ليجلس عن ميني رئيس جملس النواب نبيه بري. ومثة مفاوضات 
جارية للبحث يف اخليارات األفضل إلجناح مرشح التيار عن املقعد 
الالئحة اىل حني  املاروني شربل مارون. كذلك مل حتسم أمساء 
اجنالء إمكانية الشراكة مع حركة أمل. وفيما كان التيار يؤكد أن 
ال حتالف مع احلزب واحلركة يف دائرة صيدا ــــ جزين، يعيد اليوم 
زيد  أبو  أمل  من  ترشيح كل  باسيل  إعالن  رغم  مراجعة حساباته 
املقعد  عن  خوري  وسليم  املارونيني  املقعدين  عن  أسود  وزياد 
أحد  أمل يعين سحب  حركة  مع  أي حتالف  بأن  علمًا  الكاثوليكي، 
املرشحني املارونيني مقابل انضمام مرشح احلركة إبراهيم عازار 
اىل الالئحة، وأنه جرى احلديث عن اشرتاط بري إبعاد أسود عن 
أن  ميكن  اليت  الدوائر  هي  هذه  التحالف.  حصل  ما  إذا  الالئحة 
تشهد حتالفات بني باسيل وحركة أمل بشكل غري مباشر، بينما 
يبقى حتالفه مع حزب اهلل ثابتًا يف دائرة زحلة، حيث له مرشح عن 
املقعد املاروني هو سليم عون. ومن املفرتض أن تكون الالئحة 

الزحلية نتاجًا مشرتكًا ما بني التيار وحزب اهلل وحزب الطاشناق 
وعائلة فتوش.

يف دائرة الشوف ــــ عاليه، ال تغيري يف مرشحي التيار الذي أعاد 
تبين كل من غسان عطا اهلل وفريد البستاني، ويسعى اىل تأمني 
مرشح ثالث من بلدة الدامور مقابل ترشيح سيزار أبي خليل على 
املقعد املاروني يف عاليه. الئحة التيار يف هذه الدائرة ستكون 
بالتحالف مع النائب طالل ارسالن. وجترى حماولة إلرساء أرضية 
املشكلة  وهاب.  وئام  العربي  التوحيد  حزب  رئيس  مع  مشرتكة 
األساسية هنا أن لوهاب مرشحًا هو ناجي البستاني، والتمسك به 
يعين إبعاد نائب التيار. لذلك عقدة البستانيني ما زالت من دون 
حل. أما يف عاليه، فاملرجح حتى الساعة أن يتبنى التيار ترشيح 
ابن رئيس بلدية حبمدون طارق خري اهلل عن املقعد األرثوذكسي 
من شبه  بات  األوىل،  بريوت  دائرة  خليل. ويف  أبي  جانب  اىل 
احلر  الوطين  التيار  مع  االنتخابات  الطاشناق  حزب  خوض  املرجح 
ميشال  السابق  الوزير  إعالن  أبرزها  معطيات،  عدة  من  انطالقًا 
فرعون عزوفه عن الرتشح؛ ما يعين تبدد آمال الطاشناق بتشكيل 
الئحة مستقلني مع فرعون كان جيري العمل عليها، وعودته اىل 
حتالفاته السابقة. يف هذه الدائرة، مرشح حزبي واحد للتيار عن 
املقعد الكاثوليكي هو نقوال صحناوي، ويتحالف مع مرشح مستقل 
إيلي  اللبنانية  القوات  ومؤسسي  قدامى  هيئة  رئيس  نائب  هو 
أسود عن املقعد املاروني، والطبيب يف مستشفى الروم جورج 
جيفيليكيان. ويف املنت الشمالي، ثالثة مرشحني حزبيني، النائب 
إبراهيم كنعان )املقعد املاروني(، النائب إلياس بوصعب )املقعد 
الكاثوليكي(. احللف  إدي معلوف )املقعد  النائب  األرثوذكسي(، 
حسمه  وسيتم  ضبابيًا،  يزال  ال  الدائرة  هذه  يف  الطاشناق  مع 
األسبوع اجلاري. كما أن املفاوضات مع احلزب القومي مل حتسم 
بعد وما يعنيه ذلك من حتالف مع مرشح احلزب أنطوان خليل عن 
املقعد املاروني. ويف حال انسداد األفق، يف جعبة التيار خيارات 
كالتحالف مع سركيس سركيس أو نصري حلود، فيما يبحث من 
أبو  وليد  االقتصادي  كاخلبري  شعبيًا  موثوق  وجه  عن  أخرى  جهة 

سليمان.
 أي تحالف مع حركة أمل يف صيدا - جزين يعني سحب أحد املرشحني 

املارونيني
الصورة يف كسروان ــــ جبيل أقّل وضوحًا من باقي الدوائر، لكن 
الثابت هو احللف مع حزب اهلل خالفًا للدورة املاضية، ما سيخلق 
فرجنية  سليمان  التيار  رئيس  عنها  عرب  املردة  تيار  مع  مشكلة 
خالل مقابلته التلفزيونية األخرية لناحية التخلي عن املرشح فريد 
أحد  احلزبية عن  التيار  الالئحة املفرتضة ستضم مرشحة  اخلازن. 
السابقة ندى بستاني فيما مل  الوزيرة  املارونية اخلمسة  املقاعد 
حتسم األمساء األخرى بعد. ويرشح التيار النائب سيمون ابي رميا 
يف جبيل مع ترجيح التحالف مع الطبيب وليد اخلوري جمددًا، اىل 
جانب مرشح حزب اهلل رائد برو. من دائرة جبل لبنان األوىل اىل 
دائرة الشمال الثالثة )البرتون ــــ الكورة ــــ زغرتا ــــ بشري(. يف 
البرتون، يرتشح رئيس التيار، على أن ينضم اىل الالئحة مدير 
مستشفى تنورين احلكومي الدكتور وليد حرب. ويف الكورة، ينضم 
القومي  العوني جورج عطا اهلل، مرشح احلزب  اىل جانب املرشح 
وليد العازار، إضافة اىل أحد املستقّلني الذي مل يعلن عنه بعد. 
ويف زغرتا، مل يعلن أيضًا عن املرشَحني االثنني اللذين سيرتبعان 
على الالئحة اىل جانب املرشح العوني بيار رفول واملفرتض أن 
يكون أحدهما من املدينة وآخر من قرى القضاء. يف حني أن التيار 
يف صدد حسم حتالفه مع املرشح وليم طوق يف بشري. أما يف 
ــــ الضنية، فسيكون مثة مرشح للتيار  ــــ املنية  دائرة طرابلس 
سيعلن عنه ما إن تتضح التحالفات. يف حني أن الئحة عكار باتت 
شبه حمسومة، وسيتمثل بها كل من جيمي جبور )ماروني( وأسعد 
عن  عبود  احلر، وشكيب  الوطين  التيار  عن  )أرثوذكسي(  درغام 
)سين(  حييى  حممد  السابق  النائب  اىل  إضافة  القومي،  احلزب 
بانتظار حسم هوية املرشح العلوي واملرشحني السنيني اآلخرين.

إلتأمت يف بعبدا، يوم االثنني املاضي، جلسة ثانية لـ«اللجنة 
املصّغرة« للبحث يف االقرتاح اخلطي الذي قّدمه »الوسيط« 
األمريكي يف ملف ترسيم احلدود البحرية مع فلسطني احملتلة، 
البحري  اخلط  على  تعديالت  ويتضّمن  هوكشتني،  عاموس 
الفاصل مبا يعطي لبنان أقل من الـ 860 كيلومرتًا مربعًا اليت 
يتضّمنها اخلط 23. ويف معلومات الزميلة »األخبار« أن أجواء 
اللجنة اليت شارك رئيس اجلمهورية ميشال عون يف جانب 
من اجتماعها ال توحي »حتى اآلن« بأن لبنان يف صدد السري 

بأي خيار، وأنها تدرس »كل االحتماالت«. 
أن  »األخبار«  للـزميلة  لالجتماعات  مواكب  مصدر  وأوضح 
اللجنة »حبثت يف مساوئ العرض األمريكي«، وأن رئيس 
مصلحة  ومدير  شباط  وسام  البرتول  قطاع  إدارة  هيئة 
قّدما  توّليا  غيث  عفيف  املقدم  اجليش  يف  اهليدروغرافيا 
»شروحات تضمنت وجهة نظر تقنية« من االقرتاح، وحّذرا 
من املخاطر املرتّتبة عن القبول بـ«طرح هوكشتني«، وهما 

تطّرقا إىل نقطتني:
- األوىل أن اخلط الذي يقرتحه الوسيط األمريكي مرسوم 
رأس  من  االنطالق  بقاعدة  يأخذ  ال  إذ  تقنية.  غري  بطريقة 
الناقورة، ويرتكز على خط متعّرج غري صاحل لالستخدام وغري 

معتمد سابقًا، ما يفقده قوته القانونية.
- الثانية ضرورة رفض التنازل عن البلوك الرقم 8 الذي 
يسعى اإلسرائيلي إىل احلصول عليه لعلمه مبا حيتويه من 
»تؤسس  الشروحات  هذه  فإن  املصادر،  وحبسب  ثروات. 
لدى  خشية  مثة  أن  إىل  مشرية  االقرتاح«،  سقوط  لبداية 
اجلانب اللبناني من أن اعتماد اقرتاح هوكشتني الذي يتنافى 
واملعايري اللبنانية )كامل اخلط 23( والدولية، قد يتحّول إىل 
سابقة تبين عليها الدول اجملاورة يف أي عملية ترسيم الحقة 

مع لبنان للمطالبة بـ«وحدة املعايري«.
 لذلك، فإن التوّقع على نطاق واسع هو أن الصيغة بشكلها 
احلالي »ما رح مترق«. ويف معلومات الزميلة  »األخبار« أن 
»التأجيل ملزيد من الدرس« هو اخليار املطروح حاليًا، »وال 
إىل  أشارت  االجتماع  مصادر  أن  ولو  بعد«،  نهائيًا  شيء 
»مالمح جواب« جيب أن يتبلور قريبًا بناًء على »إمجاع وطين 
ومن ضمن مسار التفاوض الذي يفرتض أن ُيستأنف بطريقة 
غري مباشرة الحقًا«. فيما تذهب أوساط متابعة للملف إىل 
إشغال  أمريكية يف  ــــ  إسرائيلية  »مصلحة  بوجود  االعتقاد 
اجلانب اللبناني يف درس اقرتاحات«، فيما جيري العمل يف 

»حقل كاريش« وفقًا ملا هو ُمطط له.
احنناءات  مع  لكن   ،23 اخلط  لبنان  منح  االقرتاح  ويتضمن 
وتعّرجات جتعل حقل قانا حُمررًا من أي استحواذ إسرائيلي، 
يف مقاِبل ختّلي لبنان عن اجلزء الواقع إىل الغرب من احلقل، 
إذ ينحرف اخلط نزواًل بشكل متدرج حتى يبلغ »خط هوف«، 
وما دون اخلط املذكور حني يبلغ خط نهايته، وبذلك يكون 
لبنان قد نال ما دون مساحة الـ 860 كيلومرتًا مربعًا اليت 
يتضّمنها اخلط 23. ويؤكد متخصصون أن التعّرج الذي يقرتحه 
مناطقنا  عمق  إىل  يدخل  أن  لإلسرائيلي  »يتيح  هوكشتني 
اإلسرائيلي،   72 »البلوك  فموقع  احلقول«.  يف  ليشاركنا 

اقرتاح هوكشتني:
لبنان يرفض أم يتحّفظ؟

عبد اهلل قمح

القبول بالطرح 
يؤسـّس لسابقة 

تسمح لدول أخرى 
باملطالبة باعتماده يف 

أيّ ترسيم الحق

يتيح لالحتالل يف حال دخوله 
ميّد  أن  االستكشاف،  بغرض 
اجملاور،  قانا  حقل  إىل  يده 
أسوأ  لعقدة  يؤّسس  وهذا 
وليست  الغجر  معضلة  من 
أقل تعقيدًا من قضية مزارع 

شبعا«.  
»األخبار«،  معلومات  وحبسب 

 ،23 اخلط  عن  يرتاجع  لن  لبنان  أن  هو  العام  االجتاه  فإن 
االقرتاح  لكون  املطلق  »الرفض  هي  املطروحة  واخليارات 
اللبنانية«،  التنازالت  مع  متوازن  وغري  لبنان،  »جمحفًا حبق 

وبني »التحفظ وطلب تعديل االقرتاح أو توضيحه«.
كل ذلك، ال يزيل »النقزة« من تصرحيات بعض املسؤولني. 
فرئيس اجلمهورية ميشال عون رمى األمر على جملس الوزراء، 
فيما تؤكد مصادر احلكومة أنها ستدرس أّي اقرتاح يأتيها عرب 
التسلسل متى راعى الشروط اللبنانية، وحتيله إىل جملس 
النواب للدرس، يف وقٍت يتفّرغ فيه اجمللس احلالي إلعادة 

إنتاج نفسه، وال وقت لديه لدرس أّي ملفات.
»ورطة هوكشتني« املتمّثلة باالقرتاح، جيدها البعض فرصة 
امللف،  وحول  من  نفسها  إلنقاذ  السياسية  القوى  لبعض 
وذلك عرب رفض االقرتاح أو طلب إيضاحه، وتوظيف ذلك 

يف صناديق االقرتاع.
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لألشخاص  مهمة  أخبار  هناك 
الذين يتطلعون إىل شراء عقارات 
ويلز، حيث وعد  نيو ساوث  يف 
مشكلة  بإصالح  كبري  وزير 

»مأساوية«.
نيو  التخطيط يف  وزير  أقر  فقد 
روبرتس  أنطوني  ويلز  ساوث 
بأن املناطق اإلقليمية تعاني من 
نقص »دراماتيكي« يف املساكن 
وتعهد بتوفري املزيد من املساكن 

بوترية سريعة.
لتقديرات  روبرتس  الوزير  وقال 
اخلاص  السوق  أن  امليزانية 
وأن  املشكلة  حل  يف  »فشل« 
سوف  والبيئة  التخطيط  وزارة 
اإلسكان  برامج  على  »تركز« 

للمناطق احلرجية.
»ان هناك  روبرتس عن  وكشف 
نقصا يف املساكن، بصراحة تامة، 
يف نيو ساوث ويلز اإلقليمية«، 
مثري.. هناك  ألمر  »إنه   مضيفا 

فشل يف السوق«.
روبرتس  السيد  وكشف 
مستقلة  مراجعة  سيطلق  أنه 
املناطق  السكنية يف  للتطويرات 

املعرضة للفيضانات.
لكن اإلعالن كان هزياًل من حيث 
املعارضة  نواب  ورد  التفاصيل 

بوابل من األسئلة.
روبرتس  السيد  يستطع  ومل 
لقيادة  تعيينه  سيتم  من  حتديد 
إذا  وما  ستبدأ،  ومتى  املراجعة، 
جلسات  هناك  ستكون  كانت 
ستبدو  كيف  أو  عامة،  استماع 

االختصاصات.
وزعم الوزير أن أي تكهنات حول 
ستخاطر  املراجعة  عمل  كيفية 

بتسييس القضية.
مراجعة  إىل  حيتاج  »هذا  قال: 
عليها  ختيم  ال  مستقلة، 

السياسة«.
وكشف عن ان سكرتري التخطيط 
سيكون  كاسل،  ميك  والبيئة، 
اليت  املراجعة،  بدء  عن  مسؤواًل 
روبرتس  للسيد  وفًقا  ستنظر 
األدوات  وبرامج  »سياسات  يف 
ذات الصلة املطبقة على التنمية 
يف املواقع املعرضة للفيضانات 
عرب نيو ساوث ويلز ، فضاًل عن 

التطورات احلالية«.
روبرتس  السيد  أن  حني  ويف 
احلاضرين  التخطيط  ومسؤولي 
مما  الكثري  شرح  من  يتمكنوا  مل 
فقد  املراجعة،  عليه  سترتتب 
لن  اليت  اجملاالت  بعض  حددوا 

أخبار كبرية ملشرتي املنازل يف نيو ساوث ويلز:
وزيـر التخـطيط يـعد باتـخاذ إجـراءات

وزير التخطيط أنتوني روبرتس يقول إن املسؤولني سوف »يركزون« على تقديم اإلسكان يف املناطق. 
NCA NewsWire / Gaye Gerard :الصورة

متسها.
وقال مسؤولون إن املراجعة لن 
تبحث يف التطويرات يف املناطق 

املعرضة حلرائق الغابات.
كما أنها لن تنظر يف ما إذا كان 
ينبغي استخدام اإلعفاء من رسوم 
على  الناس  لتشجيع  الدمغة 
املعرضة  السهول  عن  االبتعاد 

للفيضانات.
مل  أنه  اللجنة  روبرتس  وأخرب 
اقرتاح  بشأن  استشارته  تتم 
رسوم  من  إعفاء  لتقديم  حكومي 
الدمغة لضحايا الفيضانات الذين 
يتطلعون إىل اخلروج من املناطق 

اخلطرة يف مدن مثل ليزمور.
هذا  مبثل  علم  إنه  الوزير  وقال 
صحفي  تقرير  بقراءة  االقرتاح 
األسبوع،  من  سابق  وقت  يف 
واضاف يقول »سيكون ذلك من 

اختصاص وزير اخلزانة«.
مراًرا  روبرتس  السيد  وقال 
يف  كانت  احلكومة  أن  وتكراًرا 
للفيضانات  استجابة«  »مرحلة 
جيب  التعايف  تفاصيل  وأن 
كلل  بال  نعمل  حنن  تنتظر..  أن 
لتقديم مساكن مؤقتة وإقامة ملن 

هم يف أمس احلاجة إليها«. 
وتابع يقول انه »نظًرا ألن عملية 
فمن  جارية،  تزال  ال  التنظيف 
السابق  من  يكون  أن  احملتمل 
املشكالت  مدى  حتديد  ألوانه 
والبيئة  التخطيط  وزارة  ولكن 
بالبلديات  اتصال  على  كانت 
املشورة  لتقديم  املتضررة 

واملساعدة.«
العمالية  النائبة  أشارت  بدورها 
حبثية  أرقام  إىل  جاكسون  روز 
قالت إن منطقة األنهار الشمالية 
يف نيو ساوث ويلز، اليت دمرتها 
الفيضانات، كانت يف حاجة ماسة 
إىل املزيد من املساكن حتى قبل 
أن جترب العواصف الكثريين على 

ترك منازهلم.
معدل  هناك  كان  إنه  وقالت 
شغور بنسبة 0.6 يف املائة فقط 
يف املنطقة وأن هناك حاجة إىل 
حوالي 2300 منزل جديد حتى لو 

مل حتدث الفيضانات.
»ما  روبرتس:  السيد  وأجاب 
ميكنين قوله هو أننا سنقدم قريبًا 

إسرتاتيجية إسكان إقليمية«.
وقال روبرتس إن احلكومة بدأت 
مقرتحات  رفض  يف  بالفعل 
التخطيط يف وادي هاوكيسبريي 
والذي   ، نيبيان  يف سيدني   -
السهول  أكثر  »أحد  بأنه  وصفه 
خطورة يف  للفيضانات  املعرضة 

البالد«.
ألف   134 حوالي  »هناك  وقال 
يف  ويعملون  يعيشون  شخص 
السهول الفيضية وبالطبع، بلغت 
عن  )النامجة  اإلمجالية  األضرار 
الفيضانات( يف املاضي مليارات 

الدوالرات«.
املتحدث  سكالي  بول  وانتقد 
يف  النقص  العمال  حزب  باسم 
التفاصيل بشأن مراجعة السهول 
ستضيف  أنها  مدعيا  الفيضية، 
لضحايا  اليقني  عدم  من  مزيدا 

الفيضانات.
»يف  بيان:  يف  سكالي  وقال 
اآلالف  فيه  حياول  الذي  الوقت 
جتميع  الفيضانات  ضحايا  من 
حياتهم بعد الدمار الذي تعرضوا 
مراجعة  احلكومة  أجرت  للتو،  له 
مًعا على أمل أن ينظر إليها على 

أنها تقوم بشيء ما«.
وقال: »الشيء الوحيد الذي نراه 
مستعدة  غري  حكومة  هو  اليوم 
الطبيعية  الكارثة  هذه  ملواجهة 
وتساعد يف توفري بعض الطمأنينة 
األشخاص  من  اآلالف  لعشرات 
الذين يريدون إعادة بناء حياتهم 

يف أسرع وقت ممكن«. 

أحد املنازل الذي هدمته الفيضانات يف ليزمور

حول  مفاجئ  ادعاء  بث  مت 
معاملة حزب العمال للنساء من 
رفيعة  احلكومة  يف  وزيرة  قبل 
املستوى يف أعقاب وفاة أحدى 

عضوات جملس الشيوخ.
املستوى  رفيعة  وزيرة  وقالت 
يف احلكومة إن املزاعم عن قيام 
الشيوخ  جملس  يف  عضوات 
»بتخويف«  العمال  حزب  من 
كيمربلي  الراحلة  السناتورة 
احلزب  أن  على  دليل  كيتشنغ 

»ال يدعم النساء«.
السناتورة  توفيت  قد  وكانت 
غري  بشكل  كيتشنغ  كيمربلي 
بنوبة  املاضي  األسبوع  متوقع 

قلبية عن عمر يناهز 52 عاًما.
تساؤالت  وفاتها  أثارت  وقد 
والتنّمر  والنبذ  اإلجهاد  حول 
األشهر  يف  واجهتها  رمبا  اليت 
القليلة املاضية على يد زميالت 

هلا يف حزب العمال.
وقد مت بث مزاعم هذا األسبوع 
كانت  كيتشنغ  السناتورة  بأن 
العدائي  السلوك  تتلقى 
وعلى  احلزب،  من  واإلذالل 
جملس  عضوات  من  األخص 
وونغ وكريستينا  بيين  الشيوخ 

كينيلي وكاتي غاالغر.
ووصفت صحيفة »األسرتاليان« 
سلوك عضوات جملس الشيوخ 
اخلبيثة  »الفتاة  سلوك  بأنه 

واللئيمة«.
أنطوني  املعارضة  زعيم  لكن   
ألبانيزي نفى هذه املزاعم يوم 
األربعاء املاضي ووصفها بأنها 

غري حمرتمة بشكل غري عادي.
حزب  دعوات  من  الرغم  وعلى 
العمال وحتى نائب رئيس حزب 
االحرار لعدم تسييس القضية، 
الداخلية  حققت وزيرة الشؤون 
كارين أندروز قفزة يوم اخلميس 

)أمس األول(.
نيوز:  سكاي  لشبكة  وقالت 
»حيب حزب العمال تصوير نفسه 
على أنه احلزب الذي ميثل املرأة 
ان  تقول  واضافت  ويدعمها«، 
هي  العمال  حزب  مع  »جتربيت 

أبعد ما يكون عن احلقيقة«.
ما  أن  »أعتقد  قائلة  وتابعت 
نشهده اآلن هو يف احلقيقة ما 
يدور حوله حزب العمال وخاصة 
حزب اخلضر.. إنهم ال يدافعون 
يدعمون  ال  إنهم  النساء..  عن 
النساء، وهم حباجة إىل ذلك«.

داتن  بيرت  الدفاع  وزير  وردد 
إن  قائاًل  زميلته،  تصرحيات 
للسيناتور  مدين  العمال  حزب 
األقل  على  بالتحقيق  كيتشنغ 

يف هذه املزاعم.
»بصرف  داتن:  السيد  وقال 
النظر عن السياسة، هناك مزاعم 
خطرية مت طرحها هنا.. واحرتاًما 
جيب  وعائلتها،  لكيمربلي 
صحيح  بشكل  معهم  التحقيق 

وفهمهم بشكل صحيح«.
يقول  داتن  السيد  واستطرد 
روايات  من  الواضح  »من 
العمال أنفسهم، لقد حتدثوا عن 
اليت عوملت  والطريقة  السلوك 
فرتة  مدى  على  كيمربلي  بها 

طويلة من الزمن.«
وقد ُسئلت املتحدثة باسم حزب 
تانيا  النساء،  باسم  العمال 
املزاعم  هذه  عن  بليبريسك، 

كارين أندروز  تتهم حزب العمال بأن لديه مشكلة 
مع النساء يف أعقاب وفاة كيمربلي كيتشنغ

يف وقت سابق من صباح امس 
االجنرار  رفضت  لكنها  األول، 
على  يتعني  كان  إذا  ما  اىل 

احلزب االعتذار.
إنها  بليبريسك  السيدة  وقالت 
مل تر »أي شيء على اإلطالق« 
السناتورة  أن  إىل  يشري 
للتنمر  تعرضت  قد  كيتشنغ 
بأنه  حيصل  ما  وصفت  لكنها 

»هجمات سياسية«.
لشبكة  بليربسك  وصرحت 
لن  فقط  »أنا  نيوز  سكاي 
أدخل يف هذا.. مل جتِر جنازتها 
من  أنه  أعتقد  ال  اآلن..  حتى 
املناسب حتويل هذا إىل قضية 

سياسية«.
فقدنا  »لقد  قائلة  واضافت 
نريد  جًدا.  صغرية  زميلة 
ودعم  عائلتها  رغبات  احرتام 
طريقة  بأي  وأصدقائها  زوجها 

ممكنة«.
حزب  زعيم  نائب  قال  بدوره، 
إن  مارليز   ريتشارد  العمال 
احلزب عمل »جبد للغاية« للتأكد 
مناسبة  إجراءات  وجود  من 

للتعامل مع مزاعم البلطجة.
لراديو  مارليز  السيد  وصرح 
أي  هناك  كانت  »إذا   :ABC
حول  شخص  أي  لدى  خماوف 
فهناك  املضايقة،  أو  التنمر 
متابعة  خالهلا  من  ميكن  طريقة 

هذه املظامل«.
التأكد من حتديث  وقال »نريد 
حتى  باستمرار  العملية  هذه 
حًقا..  ممارسة  أفضل  تكون 
سنواصل  جمال  أنه  ونشعر 
أي  على  فيه، كما جيب  العمل 

منظمة ذات ثقافة جيدة.«
ماكوين،  تينا  قالت  ذلك،  اىل 
االحرار   حزب  رئيس  نائبة  
على  تعرفت  اليت  الفيدرالي، 
خالل  كيتشنغ  السناتورة 

ظهورهما املشرتك املنتظم على 
املزاعم  إن  نيوز،  سكاي  قناة 
الشيوخ  جملس  أعضاء  ضد 
كانت  وكينيلي  وغاالغر  وونغ 

صحيحة من وجهة نظرها.
»بيين   2GB لـراديو  وصرحت 
وجه  على  وكينيلي  وونغ 
اخلصوص كانتا حقريتني جتاهها 
متاًما. علًنا ويف السر، مت نبذها 
داخل غرفة احلزب وكان قاسًيا 
وضعوها  الذي  املوقف  للغاية 

فيه«.
ان  عن  ماكوين  وكشفت 
هو  الوحيد  )كيتشنغ(  »خطأها 
أنها كانت امرأة ذات مبدأ ... 
كما  املصطلح  استخدمت  لقد 
تكن  مل  أنها  شعروا  لقد  هو. 
صادقة  أو  لقضيتهم  خملصة 
كانت  لكنها  العمال،  حزب  مع 

كذلك«.
وقالت إن أعضاء جملس الشيوخ 
لديهم  كانت  الذين  األحراريني 
السناتورة  من  بالقرب  مكاتب 
كيتشنغ سيكونون قادرين على 

دعم االدعاءات.
وأضافت السيدة ماكوين تقول 
عن  اإلبالغ  ألبانيزي  وصف  أن 
االدعاءات ضد عضوات جملس 
»غري  بأنه  الثالث  الشيوخ 
احرتام  عدم  أكثر  كان  حمرتم« 

للسيناتور كيتشنغ.
وقالت: »ليس هناك من سبيل 
إىل أن يقف املنافقون وحيزنون 
جنازتها  )يف  رائع  إنسان  على 
يعطوها  مل  حيث  االثنني(  يوم 
أي احرتام أو دعم عندما كانت 

على قيد احلياة«.
سياسًيا  شيًئا  ليس  »هذا 
ميكنين  ال   ... لي  بالنسبة 
اهلراء  إىل  واالستماع  اجللوس 
القادم من أولئك الذين تسببوا 

هلا يف الكثري من األمل.« 

عضوات مجلس الشيوخ املتهمات بالتنمـّر بيني وونغ وكريستينا كينيلي 
وكاتي غاالغر

السيناتورة الراحلة كيمربلي كيتشنغ
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االنتخابية  ماكرون محلته  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  إطالق  عشية 
مبلفات  اهتمامًا  الفرنسية  االستخبارات  أجهزة  تبدي  الرئاسية، 
من  حلقة يف سلسلة  وهي  الـ«إسالموفوبية«.  تساعده يف محلته 
سياق  يف  اعتمادها  الفرنسي  الرئيس  ينوي  واخلطوات  املواقف 
سعيه لسحب كتلة من مؤيدي اليمني إىل جانبه، بعدما ضمن أكرب 
كتلة من الوسط وبقايا اليسار الذي يفّضل ماكرون على اآلخرين.

الفرنسية ملف  السياق، يف جعبة االستخبارات اخلارجية  ويف هذا 
»مثري ومفيد إعالميًا«، ميكن تسويقه يف إطار تلميع صورة ماكرون 
»الذي يتحدى الصعاب« من أجل مصلحة بالده، وهو يتعلق مبخطط 
أعّده تنظيم »داعش« الغتيال الرئيس الفرنسي خالل زيارته الثانية 
إىل بريوت يف أيلول 2020، عقب تفجري املرفأ. »األخبار« اّطلعت 
الكورانية  بلدة كفتون  املتعلقة جبرمية  التحقيقات  من  أوراق  على 
)آب 2020(، بقيت بعيدة من امللف القضائي الرمسي، وتتضّمن 
معلومات تشري إىل أن جمموعات من تنظيم »داعش« كانت ختطط 
الغتيال ماكرون وشخصيات لبنانية أخرى، من بينها الرئيس سعد 

احلريري ورئيس التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل.
على  اصطلح  ملا  الرئيس«  بـ«املخطط  حييط  الغموض  بقي  وقد 
اليت  »الداعشية«  اخلاليا  أكرب  إحدى  كفتون«،  »خلية  بـ  تسميته 
ُفّككت يف لبنان، بعد حنو عام على صدور القرار الظين يف القضية، 
والذي طلب اإلعدام لـ7 أشخاص من أفراد جمموعة تضم 18 شخصًا، 
هم جزء من خلية أوسع وأكثر خطورة تتألف من 40 لبنانيًا غالبيتهم 

تعرفوا إىل بعضهم بعضًا خالل فرتة احتجازهم يف سجن رومية.
ما يدفع إىل معاودة فتح القضية ظهور شبهات حول إخفاء أو اختفاء 
بعض املعطيات احلساسة يف مسودات التحقيقات املبدئية، امُلهملة 
من جانب القضاء. وهي معطيات تتعلق بالتحقيقات الفعلية اليت 
سبقت وتلت قتل أفراد خلية كبرية من اإلرهابيني خالل عملية أمنية 
مشرتكة بني اجليش وقوى األمن الداخلي، خصوصًا جلهة املعطيات 
عاد  ما  وهو  اجملموعة.  هذه  خّلفته  ما  فحص  نتيجة  توافرت  اليت 
وظهر من متابعة بقية اخلاليا اليت تنتمي إىل »داعش«، واليت أريد 
هلا إعادة تنظيم صفوفها، إما من خالل تدريبها يف مناطق خارج 
البادية السورية ومنطقة  لبنان كالشمال الغربي السوري ومناطق 
صالح الدين يف العراق. علمًا أن التعاون األمين بني لبنان والعراق 
ملواجهة هذه اجملموعات ال يزال قائمًا، لكنه خيضع حلسابات تتعلق 
بالبعد االحرتايف غري الواضح لدى األجهزة األمنية العراقية املوجلة 
باملهمة، وخصوصًا جهاز االستخبارات العامة، والذي تبني أنه ليس 
على »جاهزية معلوماتية وتنفيذية كافية لتوجيه ضربات استباقية«، 
فّضلت  العراقية  احلكومة  أن  لـ«األخبار«  أّكد  معين  مصدر  حبسب 
اللجوء إىل العالج االستئصالي من خالل عمليات قصف جوي ملناطق 
أّدت غارة جوية  وجود هذه اجملموعات، كما حصل قبل مدة حني 
إىل قتل عدد من أفراد التنظيم بينهم عناصر توجهوا من لبنان إىل 
العراق عن طريق سوريا وتركيا، ومل ُيعثر على بقايا جثثهم، فيما 
ال يزال يف السجون العراقية عدد من اللبنانيني بينهم شخص أدين 

وحكم عليه باإلعدام.
»خلية كفتون«: مخطط الغتيال ماكرون والحريري

ليل 21 آب 2020، أقدم مسلحون يستقّلون سيارة نوع »هوندا«، 
بريص  عمر  واللبنانيان  خلف  ويوسف  احلجار  السوريان حممد  هم: 
وأمحد الشامي، على إطالق النار على ثالثة من عناصر شرطة بلدية 
وفادي  فارس  عالء  الشهداء:  هم  الكورة(،  )قضاء  كفتون  بلدة 
ألفراد  ُمريب  بنشاط  اشتبهوا  الذين  سركيس،  وجورج  سركيس 
اجملموعة املسلحة، بعد مراقبة حتركاتهم منذ دخوهلم البلدة من جهة 

بلدة كفرحاتا.
القرار الظيّن يف القضية ينقسم إىل شقني: األول أصدرته قاضية 
التحقيق األول يف الشمال مسرندا نّصار )11 آذار 2021( وارتبَط 
حصرًا بقضية »جرمية كفتون« كون ال صالحية لنّصار للبت بتفاصيل 
إضافية ختضع لسلطة احملكمة العسكرية وصالحيتها، وتوّلت إصدار 
الشق الثاني قاضية التحقيق يف احملكمة العسكرية جناة أبو شقرا 
أيلول 2021( ومشل اجلزء األمين املتصل ببقية أفراد الشبكة   2(

ومهامهم.
الداخلي  األمن  قوى  يف  املعلومات  فرع  أجراها  اليت  التحقيقات 
اليت استخدمت  السيارة  أن  بّينت  ومديرية املخابرات يف اجليش، 
»تشّعب  وقاد  التالوي.  حممد  خالد  إىل  تعود  اجلرمية  تنفيذ  يف 
التحليل األمين« إىل التوصل إىل حتديد هوية أحد أعضاء اجملموعة 
املنفذة أمحد الشامي )بنّي التحقيق الحقًا أنه املسؤول عن اجلرمية( 
أن  بدا  األمنية،  املعلومات  مقاطعة  ومع  السبحة.  كّرت  ثم  ومن 
هؤالء مجيعًا »أمراء« خلاليا بايعت أمري تنظيم »داعش« أبو إبراهيم 
على  مقتله  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  )أعلن  الُقرشي  اهلامشي 
أيدي القوات األمريكية يف 3 شباط املاضي(. ومت التأكد من ذلك 
إلكرتونية صادرتها  أجهزة  عليها يف  ُعثر  فيديو  مقاطع  خالل  من 
األجهزة األمنية من أعضاء اخللية. وبعد استئناف عمليات الرصد، 
اللبنانية إىل استنتاج مفاده أن اجملموعة  توّصلت اجلهات األمنية 
اليت نفذت جرمية كفتون هي جزء من جمموعة أكرب تضم 18 شخصًا 
من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، وأنها فرع من خلية أوسع 
تضم بني صفوفها 40 لبنانيًا ختضع إلشراف مباشر من القرشي يف 

إدلب، وتتوّزع على ثالث خاليا إرهابية:
ــــ األوىل بايعت السوري حممد احلّجار »أمريًا« وتضم 13 شخصًا.
ــــ الثانية بايعت خالد التالوي »أمريًا« هلا وتتألف من 14 شخصًا.

- الثالثة تتألف من 3 عناصر، أحدهم أمريها اللبناني أمحد الشامي 
املتوّرط األساسي يف جرمية كفتون حبسب التحقيقات.

يف  خبريًا  صفوفها  بني  تضم  بأنها  املوسعة«  »الشبكة  ومتتاز 
إمرتها  وتعود  وطبيبًا،  كيمياء  وطالب  اتصاالت  وخبري  املتفجرات 
الوصل  صلة  أنه  التحقيقات  يف  )ورد  احلّجار  حممد  السوري  إىل 
مع اخلارج وقاتل يف سوريا والعراق إىل جانب التنظيم(، وقد مت 
جتهيزها بأحدث األجهزة اإللكرتونية وُنظم االتصاالت، واعتمدت يف 
تكتيك إنشائها وحركتها األسلوب العنقودي، أي عرب تكوين أكثر 
)األمري(.  »حُمّرك«  إال من خالل  بعضًا  ببعضها  ترتبط  خلية ال  من 
القضية  املوقوفني يف  رقعة  واتساع  األمين  النشاط  ازدياد  ومع 
املالحقة  عمليات  جانب  إىل  بها  أدلوا  اليت  اإلفادات  ومقاطعة 
والتحريات واالستقصاءات وحتليل »داتا« االتصاالت، توصل فرع 

املعلومات إىل اآلتي:
أيلول  و28  آب   28( مداهمتها  متت  ومنازل  مواقع  عدة  حتديد  ــــ 
2020( استخدمها أفراد الشبكة كمخازن للسالح واملتفجرات معظمها 
األسلحة  خالد، عثر فيها على كمية من  وادي  ــــ  حنيدر  يف حملة 
احلربية والذخائر وألغام أرضية ومواد تستعمل يف صناعة املتفجرات 

ومدفع هاون عيار 60 ملم مع قذائف عائدة له.
بتأمني  قيامهما  أثناء  عليهما  قبض  ني  إرهابيَّ إفادة  على  بناًء  ــــ 
الدعم اللوجسيت، ُحّدد موقع اختباء اإلرهابيني املتوارين عن األنظار 
ــــ  الفرض  مهجور يف حملة  بناء  الشبكة يف شقة يف  أعضاء  من 
الضاربة  القوة  هامجت  داخلها،  وجودهم  من  التأكد  وبعد  عكار. 
من  استجابة  دون  من  النفس  بتسليم  عدة  إخطارات  بعد  الشقة 
أفراد الشبكة، ما أدى إىل وقوع اشتباك يف 26 أيلول 2020 استمر 
ساعات وأسفر عن تصفية كامل أفراد اجملموعة املوجودين داخل 

الشقة وعددهم 9.
منذ حلظة وقوع اجلرمية وما تبعها، كان واضحًا لدى احملققني أن 
مثة »ُمططًا« ما، وأدى ما ميكن تسميته بـ«حدث أمين غري حمسوب« 
إىل لفت نظر األجهزة األمنية. ويف ضوء ذلك، كان القرار مبالحقة 
أفراد اجملموعة املنفذة وتوقيفهم ملعرفة طبيعة اجملموعة وماهية 

اهلدف احملتمل هلا ونشاطاتها.
نمط جديد

وحبسب التحقيقات، فإن هدف اجملموعة يتجاوز األنشطة اإلرهابية 
»التقليدية«، مبعنى استهداف دور عبادة أو أهداف أمنية أو مدنية. 
»متعدد  مطط  بوجود  لـ«األخبار«  رفيع  أمين  مسؤول  أقّر  وقد 
األضالع كان يف املرحلة األخرية من اإلعداد حتضريًا للتنفيذ«. وقد 
ظهر أن الشبكة متتاز حبرفّية عالية مبا جيعلها خارج املفهوم السائد 

حيال اجملموعات املتشددة الناشطة ملصلحة »داعش« يف لبنان.
القاضية  عن  اجلرمية  على  أشهر   6 بعد  صدر  الذي  الظين  القرار 
مسرندا نصار، بنّي أن املخطط كان عبارة عن إنشاء »إمارة إسالمية« 
يف منطقة الشمال، وقد اعتمدت اجملموعة يف تكتيكها على »بنك 
وخطرية،  كبرية  بـ«أحداث  األمنية  القوى  إشغال  تضّمن  أهداف« 
وعندها تتحرك اخلاليا النائمة لداعش يف الضنية وطرابلس وعكار 
حلم  لتحقيق  متهيدًا  اجلغرافية  البقعة  هذه  على  السيطرة  وحتاول 

إعالن إمارة الشمال«.
وأشار القرار الظين إىل أن اهلدف الفعلي مل يكن كفتون حبد ذاتها 
واليت كانت عبارة عن حمطة، إال أنه مل يبنّي ماهية األهداف »الكبرية 
عن  يفصح  مل  كما  االستهداف!  قائمة  على  املوضوعة  واخلطرية« 
السبب احلقيقي لوجود اجملموعة يف كفتون، رغم أنه فّند اعرتافات 
املوقوفني حول سبب توجه اجملموعة إىل البلدة. فقد نفى أن يكون 
األموال  توافر  على  بناًء  اجملموعة  لتمويل  السرقة  حماولة  اهلدف 
بعشرات آالف الدوالرات حبوزة املوقوفني من مصادر خارجية، كما 
أن املسروقات اليت ضبطت ال يتعّدى مثنها الـ 10 ماليني لرية. كما 
أسقَط القرار فرضية نية سرقة عناصر تستخدم يف تفجري الصخور 
من مقلع قديم يف كفتون الستخدامها يف صناعة عبوات، لكون 
تفيد  مؤشرات  كلها  وهذه  طويلة.  فرتة  منذ  اخلدمة  خارج  املقلع 
بوجود »غرض آخر« من وراء إنشاء اجملموعة، وإال ما سبب مكوث 
جمموعة الـ 4 يف املقلع، رغم علمها سلفًا خبلّوه من أي مواد ميكن 

االستفادة منها؟
وقبل صدور القرار الظين، ذكرت قناة املنار يف أيلول 2020 أن 
مواجهات  إحداث  يتصّمن  كان  كفتون«  لـ«خلية  األهداف«  »بنك 
بني املتظاهرين والقوى األمنية يف منطقة الشمال إلحداث »خّضة 
أمنية«، وأّكد مسؤول أمين لـ«األخبار« يف 22 تشرين األول 2020 
منطقة  شهدته  مّما  أكرب  مشروع  له  التحضري  جيري  كان  »ما  أن 
الشمال عام 2007 وأدى إىل اندالع معركة نهر البارد بني اجليش 
يف  نّصار  إليه  حمّلت  الذي  اخلطر  وهو  اإلسالم«،  فتح  ومجاعة 
القرار الظين )أحداث كبرية وخطرية(. كما حتدث املسؤول األمين 
لـ«األخبار« عن »مطط عسكري كبري لتنظيم داعش ال مطط أمين 
وحسب«. فما هو اهلدف احلقيقي الذي ساهمت جرمية كفتون يف 

اإلجهاز عليه يف مهده؟
أشارت التحقيقات، ومن ثم القرار الظين الصادر عن نّصار، إىل أن 
عددًا من أفراد اجملموعة انتقلوا إىل جرود الضنية يف الرابع من آب 
2020، أي قبل 17 يومًا على اجلرمية، من دون توضيح متى حدث 
ذلك، قبل انفجار املرفأ أو بعده. ويف املعلومات أن نّصار طلبت 
التوّسع يف التحقيقات من قبل احملكمة العسكرية صاحبة الصالحية، 
أن  دون  من  بالذات،  البند  هذا  حول  التحقيق  يف  التفّرع  مبعنى 
يؤخذ باالقرتاح. ويف ما يبدو، فإن قرار االنتقال صدر إىل أفراد 
الشبكة من جهة ما للتواري عن األنظار، ما حييل الظن إىل ترتيبات 
النظرية  التحقيقات هذه  أثبتت  كانت جترى إلمتام »أمر ما«، وقد 
لناحية طلب »األمري« من »اخلاليا« االحتماء يف مكان قريب. خالل 

ماكرون الغتيال  خّطط  »داعش«  الشمال:  خاليا  يف  سرية  حتقيقات  وثائق  نشر 
عبد اهلل قمح - األخبار

بشكل  تنشط  )ورمبا جمموعات(  أخرى  كانت جمموعة  الفرتة،  تلك 
متواٍز يف التحّرك ضمن سيناريو معني ويف مناطق حمددة، ككفتون 
مثاًل، وكان من املهم جدًا أن جيري التدقيق يف األسباب الكامنة 
التحقيقات  تضليل  حاولوا  املوقوفني  بعض  أن  طاملا  ذلك،  خلف 
إخفاء  وأهدافها، وساهموا يف  اليت كانت حتصل  التحركات  حيال 
اهلدف احلقيقي هلم من وراء التخفي خلف »فرضية السرقة لتمويل 
الشبكة« املكتفية ذاتيًا. وقد ظهر هذا التربير للتحركات يف أكثر 
من مكان يف خالصات التحقيق. ويف تقدير مسؤول أمين، ال ميكن 
بأّي حال فصل التحركات بعيد الرابع من آب، تاريخ تلقي الشبكة 
وحيتاج  عليه  ُيعمل  كان  الذي  العام  املسار  عن  بالتواري،  األمر 
إىل »تفّرغ«، وفق أدبيات التنظيمات اجلهادية. ويبدو من سياق 
التحركات امليدانية اليت نفذتها جمموعات، ومنها »خلية كفتون«، 
أن الغاية من ورائها كانت »البحث عن هدف ثانوي«، يفرتض أن 
يأتي كمقدمة لعمل أكرب وأضخم حسبما جاء يف التقديرات األمنية 
اليت وردت بعيد العملية، إلرباك القوى األمنية وتشتيتها عن اهلدف 
املركزي الذي ُيعمل عليه، وهو ما ورد بصيغة ما يف القرار الظين 

للقاضية الذي حتدث عن »أحداث كبرية وخطرية«.
التدقيق يف احملتوى الصادر عن التحقيقات االستنطاقية املبدئية، 
وإذا ما جرى عطفها على معطيات املسؤول األمين الذي تواصلت 
معه »األخبار« واإلعدادات اللوجستية اليت كان ينكّب عليها أعضاء 
الشبكة وما سبق وقيل حيال امللف، توصل إىل استنتاج برتتيبات 
هلا.  التحضري  جيري  كان  نسبيًا  ومعقدة  تقليدية«  »غري  لعملية 
التحضري  فرضية  حُتاكي  جتاهلها  القضاء  تعّمد  اليت  واإلشارات 
كفتون،  جرمية  وقوع  فأثناء  طابع سياسي.  ذات  اغتيال  لعمليات 
صودَف وجود النائب نديم اجلميل يف إحدى البلدات القريبة. فهل 
كان اهلدف اغتياله أو »حماولة استهدافه« لتشتيت أنظار القوى 
اعرتافات  تقاطعت  جهة،  فمن  للتدقيق.  قابلة  فرضية  األمنية؟ 
املوقوفني حول أن أمري الشبكة حممد احلجار كان من بني أهدافه 
رغبات  إىل  يؤشر  ما  فيها،  اغتياالت  لتنفيذ  سوريا  إىل  التسلل 
خالل  من  اّتضَح  ثانية،  ناحية  من  االغتياالت.  مسار  بسلوك  لديه 
حتليل »داتا« املعلومات أنه كان بني أهداف الشبكة تنفيذ عمليات 
تصفية واغتيال لالئحة تضم وجوهًا وقيادات من فريق الثامن من 
آذار. وحبسب معلومات »األخبار«، وضع يف مقدمتها رئيس التّيار 
الوطين احلّر النائب جربان باسيل، وهي فرضية قابلة للحدوث، تبعًا 
لدوافع احلجار العدائية جتاه »النصارى«، إذ إنه، وفقًا للتحقيقات، 

»مل خيف طموحه يف الثأر منهم أو توجيه ضربة هلم«!
اغتيال ماكرون

إليها  التطرق  ومنع  القضاء  أغفلها  اليت  الصدمة  ــــ  اإلشارة  لكن 
ترد يف خالصة التحقيقات اليت ختمتها مديرية املخابرات يف اجليش 
منها،  نسخة  على  »األخبار«  بـ«خلية كفتون«، وحصلت  واملتعلقة 
انتحاري  عمل  بتنفيذ  إياها  اجملموعات  تلّقتها  تعليمات  اىل  تشري 
الثانية  الفرنسي إميانويل ماكرون خالل زيارته  الرئيس  يستهدف 
أن  »األخبار«،  معلومات  ويف   .2020 أيلول  من  األول  للبنان يف 
اإلشارة اليت ميكنها أن تلّخص »كل شيء« وكامل املخطط الذي 
الشبكة  أمري  حاسوب  يف  عليها  عثر  تنفيذه،  تنوي  اخللية  كانت 
حممد احلّجار على شكل رسالة مشفرة بصيغة »اقرتاح هدف« ضمن 

جمموعة من احملادثات مع املشغل يف سوريا.
املعلومات استنتج  أن فرع  باخلالصة،  الواردة  اإلشارة   ويرد يف 
أن تنفيذ مطط االغتيال »احملتمل« ملاكرون سيتم يف أحد األحياء 
مرفأ  أو يف   2020 آب  من  الرابع  انفجار  املتضررة يف  املسيحية 
بريوت. ويف السياق، ميكن اإلشارة إىل أن التسريبات اليت سبقت 
زيارة ماكرون جزمت بفرضية قيامه بزيارة ثانية لألحياء املتضررة 
يف العاصمة )كاجلميزة(. لكن، لسبب ما، ُألغيت الزيارة من دون 

تقديم مربرات.
ويكشف مسؤول أمين رفيع لـ«األخبار« أن املعطيات اليت مت رصدها 
اجملموعة  من  أفراد  بني  جرى  نقاشًا سريعًا  أن  اىل  أشارت  تقنيًا 
ومشّغل خارجي حول احتمال وجود الرئيس سعد احلريري اىل جانب 
اقتل  املشّغل:  من  اجلواب  فكان  جولته،  خالل  الفرنسي  الرئيس 

سعد أيضًا!
ومما يفيد يف غرض البحث، مدى التطابق بني األسلوب احملتمل 
انتحارية بسرتات مفخخة(، وبني اهلجوم  للتنفيذ )عملية انغماسية 
الذي استهدف معسكر عرمان التابع للجيش اللبناني مساء 27 أيلول 
أفراد  أحد  الذي كان  بريص  املطلوب عمر  اإلرهابي  2020 ونفذه 
»جمموعة كفتون« والذي اعتمَد الطابع االنغماسي، إىل جانب األحزمة 
الناسفة املشابهة اليت كان أفراد »خلية عكار« مزّنرين بها عندما 
القوة الضاربة يف فرع املعلومات. فهل كان بريص  اشتبكوا مع 
أحد االنتحاريني احملتملني لغرض اغتيال ماكرون يف بريوت؟ وهل 
لفشل مّطط »اغتيال ماكرون«، بسبب جرمية كفتون، صلة بإنهاء 
اخللية لنفسها عطفًا على الفشل يف تنفيذ املهمة املركزية؟ يعرب 
لـ«األخبار« عن »اعتقاده باحتمال حصول ذلك«،  املسؤول األمين 
أجهزة  عليها،  عثر  اليت  اإللكرتونية  األجهزة  بني  »من  أن  كاشفًا 
السلكية تعمل ما دون ترددات الـ 40 ميغاهريتز اليت تستخدم عادة 
لالتصاالت العسكرية«. فهل كان »التقنّيون« يف الشبكة يتنّصتون 
أو يف وارد التنّصت على املكاملات العسكرية حبثًا عن ثغرات ما 

تفيد مططهم أو الستطالع اإلجراءات األمنية املعتمدة؟
ال شك أنه بعد أعقاب انكشاف أفراد الشبكة على خلفية ما حدث 
عنصر  أفقدهم  ما  واملتابعة  الرصد  حتت  هؤالء  بات  كفتون،  يف 
املفاجأة، ورمبا كانوا قد اختاروا املواجهة سبياًل إلخفاء أي أدلة أو 
معطيات مهمة حول القضية املعمول عليها أو بغرض االقتصاص 
واالنتقام لكشف أمرهم وهو التربير الذي اعتمده بريص يف هجومه 
على ثكنة عرمان، بدليل أن القضاء واألجهزة األمنية مل تتمكن لغاية 
اآلن من تفكيك األهداف الرئيسية لوجود »خلية األربعة« يف كفتون 
تلك الليلة واهلدف املركزي الذي عملت عليه الشبكة طوال أشهر.
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متّكنت  أنها  املاضي،  الثالثاء  روسيا،  أعلنت 
مكتوبة،  أمريكية  ضمانات  على  احلصول  من 
على  عليها  املفروضة  العقوبات  تؤثر  ال  بأن 
خلفية األزمة األوكرانية، على إمكانية تعاونها 
مع إيران يف إطار االتفاق النووي. ضماناٌت، 
منها  ينتفع  أن  يتأّمل  اجلانَبني  كال  كان  وإن 
اقتصاديًا، إاّل أنه مل يّتضح بعد ما إذا كانت 
مفاوضات  عجلة  حتريك  إلعادة  وحدها  كافية 
صيغة  إىل  ل  التوصُّ اجتاه  يف  والدفع  فيينا، 
االتفاق النهائية، يف ظّل احلديث املتكرِّر عن 
»قضايا ما زالت عالقة«، واالتهامات اإليرانية 
لواشنطن بافتعال عقبات غري ذات صلة، من 

شأنها تأخري إحياء الصفقة.
على  غربية  رهانات  فيه  برزت  وقت  ويف   
إمكانية أن تؤدي املطالب الروسية املستجّدة 
إىل شقاق بني موسكو وطهران، جاء لقاء ممّثلي 
الرهانات،  تلك  ليضرب  الثالثاء  العاصمَتني 
تطوير  ُقُدمًا يف  ماضيان  اجلانَبني  أن  وُيظهر 
والتحالف،  الشراكة  مستوى  إىل  عالقاتهما 
التحّوالت  وسط  دالالته  ختفى  ال  مشروع  يف 

املتسارعة على مستوى العامل.
باتت عبارة »حنن أقرب إىل االتفاق، غري أن مّثة 
تكّررها،  عالقة«، الزمة  زالت  ما  قضايا مهّمة 
حمادثات  يف  املشاركة  األطراف  األيام،  هذه 
يبقى  فيما  فيينا،  يف  النووي  االتفاق  إحياء 
ناجزًا  االتفاق  سيصبح  متى  الواضح  غري  من 

للتوقيع عليه.
باتت  مسّودته  أن  من  ُيقال  ما  رغم  وعلى   
ل  جاهزة، غري أن اخلالفات حالت دون التوصُّ
إليه، بعدما توّقفت احملادثات األسبوع املاضي. 
ويف هذا اخلضّم، فإن تصرحیات وزير اخلارجية 
الروسي، سريغي الفروف، يف شأن »احلصول 
على ضمانات نصّية من واشنطن بأن ال تعيق 
الشاملة  العمل  خطة  يف  التعاون  العقوبات 
املشرتكة )االتفاق النووي(«، قد تكون إشارًة 

إىل أن الصفقة باتت وشيكة. 
بربط  روسيا،  اتهمت،  الغربية  القوى  وكانت 
عرب  النووي،  باالتفاق  أوكرانيا  يف  األزمة 
تكفل  ضمانات  على  احلصول  إىل  سعيها 
عدم املساس بالتعامل بينها وبني اجلمهورية 
الغربية  العقوبات  بعد  خصوصًا  اإلسالمية، 
عقبًة  متّثل  قد  واليت  موسكو،  على  األخرية 
على طريق التوّصل إىل صفقة نهائية. وفيما 
أسبوع،  خالل  املطلب  هذا  روسيا  تسحب  مل 
ستبحث الواليات املتحدة عن بدائل، من بينها 
االتفاق املوّقت مع طهران، فيما حتّمل األخرية 

واشنطن مسؤولية اختاذ القرار النهائي.
على هذه اخللفية، توّجه وزير اخلارجية اإليراني، 
حسني أمري عبد اللهيان، الثالثاء املاضي، إىل 
موسكو لعقد لقاء مع نظريه الروسي، سريغي 
صحايف  مؤمتر  خالل  األخري،  وأعلن  الفروف. 
مشرتك مع نظريه اإليراني، أن »روسيا تلّقت 
بأن  املتحدة  الواليات  من  مكتوبة  تأكيدات 
العقوبات لن متنع التعاون مع إيران يف إطار 

االتفاق النووي«. 
وقال إن بالده تدعم اإلسراع يف العودة إىل 
تعيق  ال  روسيا  أن  مؤكدًا  باالتفاق،  االلتزام 
يف  واشنطن  اتهامات  وأن  فيينا،  مفاوضات 
الفروف:  وأضاف  صحيحة.  غري  الشأن  هذا 
»اّتفقُت مع نظريي اإليراني على جتاُوز تأثري 
مشرتكًا  اتفاقًا  وسنوّقع  الغربية،  العقوبات 
دد مبادئ تعاوننا على الساحة الدولية«. من  حیِّ
جانبه، قال الوزير اإليراني: »أجرينا حمادثات 
املتعّلق  املفاوضات  مسار  وحبثنا  بّناءة، 
بالنووي اإليراني، وليست هناك أّي صلة بني 
األحداث يف أوكرانيا وتطوير عالقتنا بروسيا، 
رغم  على  طهران،  تدعم  ستظّل  وموسكو 
التحّفظات األمريكية«. وأضاف: »إذا تراجعت 
شأن  يف  فيها  املبالغ  مطالبها  عن  واشنطن 
بطريقة  فيينا  حمادثات  يف  سنشارك  إيران، 
بّناءة أكثر، والتأخري يف احملادثات خيلق أرضية 

للحفاظ على مصاحلنا«.
ويف تطّور آخر خيّص الربنامج النووي اإليراني، 
تأسيس  املاضي،  الثالثاء  طهران،  أعلنت 
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املنطقي معها، فإنها حتّولت، بناًء على ذلك، 
مركز  أن  عن  فضاًل  والصني،  روسيا  صوب 
النظام الدولي، آخذ يف التحّول من الغرب إىل 
الغربية  السياسات  فإن  وباألحرى،  الشرق، 
دفعت بالدول املستقّلة يف الشرق إىل التحّرك 

يف اجتاه ضرب من االحتاد«.

الحاجة املتبادلة إىل إحياء االتفاق
أما رمحان قهرمانبور، الكاتب واحملّلل السياسي 
به  متّر  الذي  التحّدي  أن  فاعترب  طهران،  يف 
اإلدارتان اإليرانية واألمريكية يتمّثل يف أنهما 
جيب أن تتمّكنا من الدفاع عن االتفاق احملتمل 
أمام املعارضني يف الداخل. وعليه، فإنهما يف 
صدد احلصول على املزيد من التنازالت وإعطاء 

القليل منها. 
»األخبار«،  إىل  حديث  يف  قهرمانبور،  ولفت 
إىل أن »إدارة رئيسي يف إيران، ونظرًا إىل 
األصوليني  عن  الصادرة  االحتجاجات  بعض 
عن  املتسّربة  املوضوعات  على  الراديكاليني 
مسّودة التوافق يف فيينا، معنّية بالتوّصل إىل 
تلّح  السبب،  وهلذا  عنه.  الدفاع  ميكن  اتفاق 
على رفع معظم العقوبات، توازيًا مع احلصول 
على ضمانات من أمريكا ينتفع منها االقتصاد 
اإليراني، ويكفل عدم تكرار جتربة أعوام 2015 
إىل 2018، ألن االفرتاض يف إيران قائم على 
أمريكا  انسحاب  مسار  مطبات  كانت  كّلما  أنه 
االتفاق  ودوام  ثبات  كان  أكثر،  االتفاق  من 
النووي أكرب«. ومن جهة أخرى، رأى قهرمانبور 
أن »إدارة بايدن، ويف الظروف اليت ُتتهم فيها 
األزمة  جتاه  احلزم  بعدم  اجلمهوريني  ِقَبل  من 
املزيد  منح  يؤّدي  أن  من  قلقة  األوكرانية، 
اجلمهوريني  جلوء  إىل  إليران،  التنازالت  من 
الدميوقراطيني يف  لتقويض  أخرى  ذرائع  إىل 

االنتخابات النصفية للكونغرس.
أن  إىل  بايدن يسعى  فإن  ذلك،  على  وبناًء   
تكون التنازالت اليت يعطيها إليران، مقبولة يف 
ل السياسي،  الداخل األمريكي«. وحبسب احمللِّ
فإن أهمية االتفاق النووي، سواء بالنسبة إىل 
إيران أو الواليات املتحدة، قد تراجعت مقارنة 
أفضل  بديل  يوجد  ال  وألنه  لكن   ،2015 بعام 
منه، ونظرًا إىل أجواء عدم الثقة السائدة بني 
عقب  الدولي  املناخ  وتغرّي  وواشنطن  طهران 
احلرب األوكرانية، فإنهما توّصلتا إىل استنتاج 
مؤّداه أنه من غري املمكن، يف الظروف احلالية، 
العمل الشاملة  إجياد صفقة أفضل من »خطة 
ع قهرمانبور أاّل يطول التوّقف  املشرتكة«. وتوقَّ
احلاصل يف احملادثات كثريًا، لكنه مل يستبعد، 
الكامل  الفشل  إمكانية  ذاته،  الوقت  يف 
للمحادثات، وال سيما يف ظّل تزايد التصعيد 

الناجم عن األزمة األوكرانية.

قيادة احلرس الثوري النووي حلماية املنشآت 
عن  الكشف  مع  بالتزامن  البالد،  يف  النووية 
توقيف »شبكة ختريب تابعة إلسرائيل«. وهذه 
املّرة األوىل اليت يتّم فيها التأكيد رمسيًا على 

توّلي احلرس محاية املنشآت النووية.

املصالح املشرتكة إليران وروسيا
شؤون  يف  الباحث  عزيزي،  يوسف  حبسب 
وضع السياسات العامة - احلكومية يف جامعة 
من  روسيا  طلب  فإن  األمريكية،  فريجينياتك 
الواليات املتحدة احلصول على ضمانات للتعامل 
طهران  مصاحل  خانة  يف  يصّب  إيران،  مع 
ومطالبها. وقال الباحث، يف حوار مع الزميلة 
»األخبار«، إن إليران وروسيا مشاريع مشرتكة 
والنووية،  العسكرية  اجملاالت  يف  للتعاون 
الطاقات  جممل  من  اإلفادة  تريد  األوىل  وإن 
االقتصادية ملا بعد إحياء االتفاق النووي. وإن 
الغربية اجلديدة  العقوبات  كان مقّررًا أن متنع 
على روسيا، موسكو من التعاون مع طهران، 
الطرفني،  بالضرر على كال  فإن ذلك سيعود 
على  احلصول  حماولتهما  مفهومة  تصبح  لذا، 

ضمانات.
اللتني  وروسيا  الصني  أن  عزيزي  وأضاف   
تبحثان عن تعاون بعيد األمد مع إيران، وحتى 
اإلطار،  هذا  يف  معها  اتفاقات  وّقعتا  إنهما 
لديهما دوافع قوية لالستثمار فيها بعد إحياء 
االتفاق النووي، وهما قلقتان من العقبات اليت 
وتعقيبًا  الطريق.  هذا  على  واشنطن  تضعها 
ف حمادثات فيينا، قال: »يبدو  على أسباب توقُّ
احلاجة  من  زادت  اليت  األوكرانية  األزمة  أن 
دفعت  النووي،  االتفاق  إحياء  إىل  األمريكية 
إيران إىل أن تطرح مواقفها السابقة بضرورة 
زيادة عدد األشخاص والكيانات اليت جيب أن 
ُترَفع من قائمة العقوبات األمريكية، مبزيد من 

التأكيد«.

 تلّقت روسيا تأكيدات من الواليات املتحدة بأن 
العقوبات لن تمنع تعاونها مع إيران يف إطار االتفاق 

النووي
ورأى الباحث أنه كّلما تباطأت إدارة جو بايدن 
يف العودة إىل »خطة العمل الشاملة املشرتكة«، 
واجهت ظروفًا أصعب يف الداخل وعلى الصعيد 
الدولي، وأنه ليس هناك سيناريو خيدم مصاحل 
التوّصل  من  أفضل  األطراف،  وباقي  أمريكا 
إىل االتفاق. وعن آثار األزمة األوكرانية على 
سياسة  وتعميق  اإليرانية  األمنية  االنطباعات 
التحّول شرقًا، أشار إىل أن »إيران تعترب نفسها 
العبًا مستقاًل يف املنطقة، لكن مبا أن الواليات 
املتحدة وأوروبا قطعتا، خالل السنوات األخرية، 
واالقتصادي  السياسي  التعامل  على  الطريق 

الفروف: سنوّقع اتفاقًا مشرتكًا يحِّدد مبادئ تعاوننا على الساحة الدولية )أ ف ب (

فقط  يرتبط  ال  لبنان  مصارف  إدارات  ختّبط 
هناك  أن  تبنّي  بل  القضائية.  باإلجراءات 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  ميارسها  ضغوطًا 
التخّلي  على  إلجبارها  املصارف  على  سالمة 
الفرتة  ففي  حلسابه.  اخلارجية  سيولتها  عن 
األخرية برزت مشكلة تسديد الرواتب اإلضافية 
اليت أقّرها جملس الوزراء للعاملني يف القطاع 
العام. فهذه السيولة تقدر حاليًا بنحو 4.5 مليار 
دوالر، وتقابلها التزامات بنحو 4.8 مليار دوالر، 
أي أن قيمتها الصافية هي سالبة بقيمة 357 
املصادر  أحد  األموال هي  مليون دوالر. هذه 
املصارف،  لدى  بالدوالر  للسيولة  النادرة 
واستعماهلا جيب أن يكون بعناية كبرية، لكن 
سالمة يفّضل أن يستحوذ على هذه الدوالرات 
ومقايضتها باللرية اليت حیّدد استعماهلا لسداد 
الرواتب. هو يقول إن لدى املصارف سيولة 
نقدية ميكنها أن تبيعها له مقابل اللرية، وإنه 
باللرية  الالزمة  السيولة  لتأمني  على استعداد 

لسداد الرواتب اإلضافية.
هذه اإلشكالية ليست عابرة يف سياق التحّلل 
الذي يعيشه أهّم ركن يف املنظومة، أي القطاع 
املصريف، وعالقته باجلانب السياسي. سالمة 
على  للحفاظ  السلطة  لقوى  اخلدمة  يقّدم هذه 
احلديث  كل  فرغم  له.  توّفرها  اليت  احلماية 
بديل ودفعه إىل  املتزايد عن خروجه وتعيني 
االستقالة أو سواها، فإنه باق يف موقعه ألنه 
ميّثل حاجة لدى قوى السلطة. وهذه السلطة، 
يف  العاملني  »إسكات«  إىل  اليوم،  حتتاج 
أصواتهم.  من  أمكن  مبا  للفوز  العام  القطاع 
رواتبهم  على  مؤقتة  زيادة  منحتهم  لذا، 
وحّددتها بنصف راتب، إمنا سحب هذه املبالغ 
التوطني لدى املصارف، يتطلب  من حسابات 
من مصرف لبنان أن يضّخ كميات إضافية من 
اللرية، بعكس ما يقوم به حاليًا جلهة سحب ما 
تثبيت  على  للحفاظ  باللرية  سيولة  من  أمكنه 
سعر الصرف عند مستوى 20 ألف لرية. هكذا، 
وقع خيار »املركزي« على نقل املعركة لتصبح 
بني املصارف وبني أصحاب احلسابات املوّطنة 
أن  من  بداًل  العام،  القطاع  يف  العاملني  من 
تكون بني هؤالء املوظفني وبني قوى السلطة 
مع سالمة. فإذا مل توافق املصارف على تسديد 
أصحاب  بني  املعركة  ستقع  كاملة،  الرواتب 

احلسابات وبني املصارف.
  يريد سالمة دوالرات املصارف غصبًا عنها بعدما 

كان يغريها بالهندسات املالية
إذا وافقت املصارف اليت ال متلك سيولة  أما 
كافية باللرية، فإنها ستكون جمربة على بيع قسم 
من الدوالرات اليت متلكها ملصرف لبنان مقابل 
احلصول على هذه السيولة. عمليًا، سيستحوذ 
املصارف، غصبًا  دوالرات  على  لبنان  مصرف 
اتبعها  اليت  الطريقة  مغاير عن  عنها، وبشكل 
لسحب  املالية  اهلندسات  أيام  أغراها  عندما 
السيولة اخلارجية إليه. وقد انتبهت املصارف 
من  أول  فأصدرت  مبكرًا،  املعركة  هذه  إىل 
قّرر  بأنه  لبنان  مصرف  فيه  تتهم  بيانًا  أمس 
 ،%100 ال  نقدًا  الرواتب  من   %60 تسديد 
مشرية إىل أن مصرف لبنان ميلك صالحية ضّخ 
السيولة وحده، إال أن رّد مصرف لبنان أتاها 
سريعًا: »نوّد تذكري املصارف أنها تستطيع أن 
أن  على  نقدًا  اللبنانية  اللرية  على  تستحصل 
تقوم ببيع الدوالر األمريكي الورقي على سعر 
»Sayrafa« لدى مصرف لبنان، ولذا باستطاعتها 
تأمني حاجات املودعني لديها باللرية اللبنانية 
من دون التقيد بالكوتا اليت مينحها هلا مصرف 

لبنان«.
ببساطة يطلب سالمة من املصارف أن تشارك 
الرمق  حتى  اخلسائر  توزيع  معركة  يف  معه 
أنها  للمصارف  يضمن  شيء  ال  لكن  األخري. 
بينما  الناجني يف قارب واحد مع سالمة،  من 
السقوط ال يعين بالضرورة سقوط اجلميع معه. 
فهي تدرك أن سالمة حیّبذ مصارف وال يكرتث 
ملصارف أخرى، كما تدرك أن أوضاع املصارف 
ليست متشابهة، وأن معايري إعادة هيكلتها لن 

تكون واحدة للجميع.

سالمة يضغط على البنوك: 
أعطوني السيولة اخلارجية

»األخبار«
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مـقاالت وتـحقيقات

إذا ما صّح ذلك، وهو ما يؤّكده 
أمرًا  يعّد  فإنه  املتابعني،  أغلب 
إنهاء  لبنان  من  يستدعي  خطرًا 
املفاوضات فورًا من دون أدنى 

تردد.
االقتصادية  األزمة  عصف  رغم 
العصف  مآسيها  على  زاد  اليت 
يضرب  الذي  اجلليدي  املناخي 
لبنان، ووسط غبار الرتشيحات 
املرتقبة يف  النيابية  لالنتخابات 
صواعق  فإن  املقبل،  أيار/مايو 
مع  البحرية  احلدود  ترسيم 
الكيان الصهيوني اليت تضمنها 
األمريكي  الوسيط  اقرتاح 
وورطة  هوكشتاين،  عاموس 
لبنان بالرتاجع عن اخلّط 29 إىل 
اخلّط 23، تنتظر من ينزع فتائل 
الساحة  ستشظي  اليت  تفجريها 

مساعدات صندوق النقد للبنان 
مرهونة بالرتسيم البحري

ريما فرح

ُيعاد امللف إىل جملس الوزراء ليقرر 
وأّي إمجاع  باإلمجاع ما جيب تقريره؟ 
يف ظل العجز عن تشكيل جلنة منه، 
وسط ركاكة موقف حكومة ورئيسها، 
على  قرارًا  يأخذا  أن  من  أعجز  هما 

مستوى تأمني رغيف جلائع؟ 
وحده حزب اهلل الذي رفض، وضمنًا 
يف  عنه  ممثل  مشاركة  أمل،  حركة 
اللجنة اليت شكلها رئيس اجلمهورية، 
عّب مبوقف حاسم على لسان رئيس 
رعد،  حممد  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
الذي اعتب أن هوكشتاين يؤدي دور 
»سيبقى  اجلبنة:  قسمة  يف  الثعلب 
أن  إىل  مياهنا  يف  مدفونًا  الغاز 
نستطيع منع اإلسرائيلي من مد يده 

على قطرة ماء من مياهنا«.
لكن هل سيكون مستحياًل فعاًل على 
يف  مياهنا  إىل  يده  مّد  اإلسرائيلي 
كل  بعد  بالذات،  احلالي  التوقيت 
ما يشهده العامل من أزمات متالحقة 
وتداعياتها،  أوكرانيا  حرب  جراء 
مفاوضات  يصيب  الذي  والتعثر 
فيينا، وحادثة أربيل، وحاجة الواليات 
األوروبية،  القارة  ومعها  املتحدة، 
والغاز  للنفط  بدائل  عن  البحث  إىل 
انشغال  سيستغّل  أّنه  أو  الروسي 
حنو  خطاه  لتسريع  العامل  هذا 
استغالل ما ميكن استغالله من حقول 
أتاح  بعدما   ،23 اخلط  جنوب ومشال 
العبث  فرصة  هوكشتاين  اقرتاح  له 
باخلطوط واحلقول والبلوكات بالوقت 
الضائع وبدء االستثمار، إىل أن خيرج 
املنشغل  املارد  لبنان  فانوس  من 
للعبة  الرتسيم  واقعة  بإخضاع  اليوم 

الكسب الشعيب عشية االنتخابات؟
مثة قائل إّن قرار لبنان خيرج بالنهاية 
من جملس النواب، لكن السؤال الذي 
يطرح: بأّي حال وبأية صيغة سيصل 
االقرتاح اىل البملان؟ وما هي املدة 
الفاصلة عن حلظة الوصول إىل جملس 
يلفظ أنفاس واليته احلالية ويستعّد 
تولد  ال  وقد  تولد  قد  جديدة  لوالية 

تبعًا ملصري االنتخابات؟
بني  معّلق  االنتخابات  مصري  إنَّ 
الدولي  اجملتمع  من  دولية  ضغوط 
عاملني  بسبب  تتالشى  بدأت 
أساسيني؛ أوهلما حملي، ومرّده إىل 
ذي يصيب قواه التغيريية  التخّبط الَّ
من جمتمع مدني قدّم له هذا اجملتمع 
الدعم املطلق ورعاه بأشفار العيون، 
ولكنه يراه أمام ناظريه مفلسًا يتخّبط 
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إنتخابات  أّي  أّن اهلدف من  ليس بسّر 
الُوصول  هو  أمجع،  والعامل  يف  لبنان  
تكتفي  حني  ويف  لكن  الُسلطة.  إىل 
وحتى  امُلَرّشحة،  الشخصّيات  بعض 
على  بالعمل  السياسّية،  القوى  بعض 
العام  نّواب  مقاعد هلا يف جملس  حجز 
األخرى،  القوى  بعض  ُتّطط   ،2022
 « وحزب  اهلل «  » حزب  طليعتها  ويف 
»التّيار  وكذلك  اللبنانّية«،  القوات  
أبعد  ما، ملا هو  حّد  إىل  احُلر«  الوطين 
من الفوز مبجموعة من املقاعد النيابّية. 
إستعراض  ميكن  السياق،  هذا  ويف 

امُلالحظات التالّية:
»حزب اهلل« الذي كان سّخر يف اإلنتخابات 
النيابّية املاضية، كل ُقدراته وطاقاته، 
يد  من  النّواب  جملس  إنتقال  لتأمني 
قوى » 14 آذار « السابقة إىل يد حمور 
»امُلمانعة«، وجنح يف ذلك، ُيّضر العّدة 
للحفاظ على هذه األغلبّية يف إنتخابات 
»احلزب«  يطمح  لبّل  امُلقبل.  الربيع 
إلستغالل عزوف »تّيار امُلستقبل« عن 
إلستغالل  اإلنتخابّية،  املعركة  خوض 
هذا الفراغ، على أمل التمّكن من رفع 
التحالف  على  امَلسوبني  النّواب  عدد 
و«التّيار  السابقة  آذار«   8« قوى  بني 
أكثرّية  نائًبا إىل  احُلّر« من 72  الوطين 
امُلمكن  من  سيكون  وعندها  الثلثني، 
للحزب  اإلسرتاتيجّية  األجندة  تنفيذ 
من  والُدستورّية،  القانونّية  بالوسائل 
املنحى  ُقدرة على وقف هذا  أي  دون 
مل  حال  يف  وحتى  ُمعارضته.  على  أو 
يتمّكن »احلزب« والقوى اليت تدور يف 
»الُبتقالي«  التّيار  إىل  إضافة  فلكه، 
النّواب،  مقاعد جملس  ثلثي  حصد  من 
كلمة  تكون  بأن  تقضي  »باء«  فاخلطة 
على  بقّوة  حاضرة  »امُلمانعة«  قوى 
آخر،  مبعنى  الطوائف.  كّل  ُمستوى 
على  »الُثنائي«  سيطرة  إىل  وإضافة 
املقاعد الشيعّية، والتعويل على كّل من 
الوطين« و« املردة « و« القومي  »التّيار 
أخرى  وشخصّيات  وقوى  السوري « 
حلصد أغلبّية املقاعد املسيحّية، خُيّطط 
على  للُحصول  املّرة  هذه  اهلل«  »حزب 
وكذلك  جًدا،  وازنة  سنّية  نيابّية  كتلة 
الُدرزّية  األحادّية  صفحة  طّي  على 
نيابّية  جمموعة  فوز  لصاحل  السابقة، 
درزّية قادرة على الُوقوف من النّد للنّد 
اإلشرتاكي«.  »التقّدمي  احلزب  بوجه 
وبالتالي، يف حال الفوز باخلّطة »ألف« 
اهلل«  »حزب  سيتمّكن  »باء«،  حتى  أو 
لبنان  وضع  اليت  السياسة  تثبيت  من 
فرض  ومن  طويلة،  سنوات  منذ  فيها 
رئاسة  إنتخابات  ُمستوى  على  مشيئته 
اجُلمهورّية امُلقبلة، وتالًيا على ُمستوى 
وكذلك  تشكيلها،  سيتّم  اليت  احُلكومة 
اللبنانّية  الدولة  مفاصل  كامل  على 

وسياساتها الداخلّية واخلارجّية.
اللبنانّية«  »القوات  حزب  إىل  بالنسبة 
فهو بدوره ينطلق من ُخّطة إسرتاتيجّية 
ُمضادة وُمعاكسة متاًما خُلّطة »احلزب«، 
تتكّون من شّقني: األّول يقضي بالفوز 
بأكب عدد مُمكن من املقاعد على ُمستوى 
األخرية  هذه  لُتصبح  »القوات«،  لوائح 
املسيحي،  التمثيل  على صعيد  األوىل 
مع  حتالفوا  وآخرين  حزبّيني  نّواب  بني 
إىل  باإلنضمام  وتعّهدوا  »القوات« 
الثاني  والشق  الفوز.  حال  كتلتها يف 
النيابّية من يد  بإنتزاع األغلبّية  يقضي 
التموضع  خالل  من  امُلمانعة«،  »حمور 
بعد اإلنتخابات إىل جانب ُمتلف القوى 
اهلل«،  »حزب  سياسة  ُتناهض  اليت 
إىل  اخلطة  ُتقسم  أيًضا  هنا  أّنه  علًما 
بالدعم  يقضي  األّول  القسم  ُقسمني: 

»حزب اهلل« و«القّوات«...
ُمواجهة إنتخابّية إسرتاتيجّية حادة!

ناجي س. البستاني

»اإلشرتاكي«،  مثل  لقوى  امُلباشر 
يف  تقف  ُمتعّددة  سنّية  ولشخصّيات 
»امُلمانعة«.  ملور  امُلناهض  امَلقلب 
على  بالتعويل  يقضي  الثاني  والقسم 
ال  وشخصّيات  وقوى  مجاعات  فوز 
النظر  »احلزب« سياسًيا، بغّض  توالي 
مّما  حتى  أو  مناطقّية  أو  حزبّية  أكانت 
ُيعرف بإسم »اجمُلتمع املدني«. فاهلدف 
السماح  عدم  على  ينّص  اإلسرتاتيجي 
باإلمساك  و«احلزب«  »التّيار«  لتحالف 
باألغلبّية النيابّية العددّية، لتكون عندها 
مسائل  ُمقاربة  على  قادرة  »القوات« 
الرئاسّية  اإلنتخابات  مثل  أساسّية، 
امُلقبلة، وتشكيل ُحكومة العهد امُلقبل، 
وحتديد سياسة لبنان اخلارجّية، إنطالًقا 
واألقلّية  ُتقّرر  األغلبّية  ُمعادلة  من 

ُتعارض.
باإلنتقال إىل »التّيار الوطين احُلر« فهو 
خُيّطط بدوره لإلحتفاظ مبوقعه الطليعي 
على الساحة النيابّية املسيحّية، حتى لّو 
تراجعت كتلته عددًيا، ُمقارنة مبا كانت 
إثر إقفال صناديق اإلنتخاب يف  عليه 
»التّيار«  وُيعّول   .2018 العام  دورة 
اهلل«،  »حزب  مع  إنتخابًيا  حتالف  الذي 
على فوز هذا األخري والقوى اليت تدور 
ُقدًما  امُلضّي  من  ليتمّكن  فلكه،  يف 
خالل  يف  إنتهجها  اليت  السياسة  يف 
العهد احلالي، لكن هذه املّرة يف ظّل 
»تّيار  بإبتعاد  يتمّثل  جوهري  إختالف 
الذي  األمر  املشهد،  عن  امُلستقبل« 
يفتح الباب أمام حرّية حركة أكب للتّيار 
سّدة  إىل  الُوصول  من  متّكنه  حال  يف 
رئاسة اجُلمهورّية جُمّدًدا، ويف حال جنح 
األخرى،  احلليفة  والقوى  »احلزب«  مع 
ملور  موال  ُحكومة  رئيس  فرض  يف 

»امُلمانعة«.
اإلسرتاتيجّية  األهداف  هذه  ومبوازاة 
القوى  من  العديد  ُتشارك  الكبى، 
حتت  اإلنتخابات،  يف  والشخصّيات 
عناوين أقل طموًحا، ومنها مثاًل احلزب 
تثبيت  إىل  يسعى  الذي  »اإلشرتاكي« 
السياسّية  املعادلة  ُضمن  وجوده 
»الكتائب«  حزب  مثاًل  أو  الداخلّية، 
الذي يسعى إىل إستعادة أجماد سابقة 
تصويت  وجهة  يف  تغرّي  على  ُمعّواًل 
الكثري من الناخبني. ومن األمثلة أيًضا 
شخصّيات »اجمُلتمع املدني« اليت تطمح 
العام  نّواب  جملس  إىل  الُوصول  إىل 
قادرة  جًدا،  وازنة  نيابّية  بكتلة   2022
تعتبه  ما  مشاريع  بوجه  الوقوف  على 
الشارع  يف  ليس  الُسلطة«  »قوى 
أيًضا.  البملان  قّبة  حتت  بل  فحسب، 
األحزاب  من  العديد  أيًضا  وحُتاول 
املناطقّية،  والشخصّيات  الصغرية، 
إثبات شعبّيتها، ُمستغّلة النقمة العارمة 
للُمواطنني بسبب سوء األحوال املعيشّية 

واحلياتّية، إخل.
يف اخُلالصة، يف حال مل يتّم التهّرب 
يف  النيابّية  اإلنتخابات  تنظيم  من 
موعدها امُلفرتض ُمنتصف أّيار امُلقبل، 
بشكل  أساسّيان  نهجان  سَيتواجه 
فالناس  وَدولي.  إقليمي  وبدعم  حاد، 
سُتصّوت لصاحل قوى من صلب »حمور 
أقّل  على  معها  ُمتحالفة  أو  امُلمانعة« 
تقدير، وإّما لصاحل قوى ُمناهضة هلذا 
املور أو ال تؤّيده وال ُتغّطيه على أقّل 
تقدير، علًما أّن بعض الناخبني يطمحون 
بعض  ُيصّنفون  وهم  ثالث،  خليار 
املوقع  هذا  يف  والشخصّيات  القوى 
كان  إذا  ما  النظر  بغّض  الوسطي، 
أو غرَي صحيح.  التصنيف صحيًحا  هذا 
ويف كّل األحوال، تبقى الكلمة النهائّية 

للناخبني، فلننتظر ونرى...

املفتوحة  وشهواته  انقساماته  يف 
)أين منها شهوات الطبقة السياسية 
»الفاسدة«!(، والعامل اآلخر دولّي، 
اهتمامه  الدولي  اجملتمع  أشاح  إذ 
أزماته  إىل  اللبنانيني  حمليات  عن 
اخلصبة املتوالدة اليت تنجب كل يوٍم 
متفاقمة  احتياجات  ذات  مولودات 

جراء أزمة أوكرانيا.
وإذا وصل االقرتاح على شكل مشروع 
من احلكومة إىل جملس النواب، وما 
هل  وُرفض،  باألكثرية  يَظ  مل 
ومن  للتفاوض؟  جديدًا  بابًا  سنفتح 
الوقت  من  وكم  من؟  سيفاوض 
سيستغرق ذلك؟ إنها لعبة مقامرة ما 

بعدها مقامرة.
وال  باألمس،  ال  خبري.  ليس  لبنان 
املنظور.  املستقبل  يف  وال  اليوم، 
مرتوك  لبنان  يهمس:  البعض 
هوائيات  البعض  وهلذا  ملصريه. 
اليت  كتلك  دقيقة  شارات  تلتقط 
وليد  االشرتاكي  الزعيم  كان 
احلضن  زمن  يف  يلتقطها  جنبالط 
نظرًا  تصيب،  أنها  مبعنى  السوري، 
تلك  قل  أو  املوثوقة  مصادرها  إىل 

املنغمسة يف التخطيط لألحداث.
أيامًا  أن  إىل  اهلوائيات  تلك  تشري 
فالواليات  اللبنانيني،  تنتظر  صعبة 
املتحدة، واستتباعًا اجملتمع األوروبي، 
صندوق  مساعدات  عن  يفرجوا  لن 
لبنان  إخضاع  قبل  الدولي  النقد 
لقبول الرتسيم البحري والسري به كما 
قدمته الواليات املتحدة األمريكية عب 
وساطتها، واملساعدات تلك موصولة 
مالية  إصالحية  خبّطة  ومشروطة 
ببنودها  واضحة  موازنة  عنها  تعّب 
كّل  تلتزم  تعاٍف  وخبّطة  اإلصالحية، 
معايري الشفافية والواقعية العلمية.

ومبا أنَّ موازنة »كيف ما كان« اليت 
أقّرتها احلكومة »تهريبة« ورمتها يف 
رضا  تنل  مل  النواب  جملس  أروقة 
صندوق النقد، ومبا أنَّ اقرتاح الرتسيم 
األمريكي ُقدم ليكون مرفوضًا لبنانيًا 
أو ليكون اقرتاح إذعان، فإنَّ لبنان 
سينتظر طوياًل رمقًا يبلل به عطشه، 
وسينهش الفقر واجلوع شعبه أكثر، 
درجات  أقسى  يعيش  الذي  وهو 
البودة بفعل موجة صقيع هي األشد 
التدفئة  انعدام  منذ 20 عامًا، وسط 
مع االنقطاع املستمر للكهرباء وجنون 
بعد  ثم يدثونك  أسعار املروقات، 

عن انتخابات أو متديد!

من يجرؤ من املسؤولني اللبنانيني الرسميني على القول لألمريكيني: 
اذا كانت وساطتكم على هذا الشكل، فقد قررنا عند هذه املبادرة انهاء املفاوضات؟

السياسية اللبنانية، نظرًا إىل اختالف 
املواقف وغياب اإلمجاع الوطين على 

موقف موّحد منها.
محلته  اّلذي  هوكشتاين  اقرتاح 
خطي  بكتاب  األمريكية  السفرية 
عون  )ميشال  الثالثة  الرؤساء  إىل 
ونبيه بري وجنيب ميقاتي( ظّل طّي 
أحٌد من هؤالء  الكتمان، ومل يصارح 
الشعب مبا تضمنه، وهذا أقل حقوقه 
جيري  مما  بينة  على  يكون  أن  يف 

بشأن مصري ثرواته السيادية. 
ما مت تسريبه ملامًا،  أو  ما رشح  إنَّ 
 23 اخلّط  سينال  لبنان  أن  يكشف 
عند  يتعّرج  ثم  و10،   9 البلوك  يف 
البلوك 8 إىل خط »هوف«، ما يضع 
حقل قانا يف خانة احلقل املشرتك مع 
معظم  األخرية  ويعطي  »إسرائيل«، 
صّح،  ما  إذا  األمر،  هذا   .8 البلوك 
وهو ما باتت تؤكده غالبية املتابعني، 
لبنان  من  يستدعي  خِطرًا  أمرًا  يعّد 
إنهاء املفاوضات فورًا من دون أدنى 

تردد أو حسابات.
ذي سيجرؤ من املسؤولني  لكن من الَّ
لألمريكيني:  القول  على  الرمسيني 
إنَّ وساطتكم مردودة إذا كانت على 
هذه  عند  قررنا  وقد  الشاكلة،  هذه 
هو  هل  املفاوضات؟  إنهاء  املبادرة 
والذي  منفردًا،  اجلمهورية  رئيس 
أعطته املادة 52 من الدستور صالحية 
يف  الدولية؟  باملعاهدات  التفاوض 
بالتخلي  الرئيس  أقنع  األساس، من 
عن اخلط 29 الذي رمسه تقنيو اجليش 
كخط   23 اخلط  واعتماد  اللبناني، 
للتفاوض؟ ثم من أقنع الرئيس قبل 
ذلك باالمتناع عن التوقيع على تعديل 

املرسوم 6433؟ 
عقد  من  اليوم  إىل  لبنان  يتمّكن  مل 
لها رئيس  اجتماع واحد للجنة اليت شكَّ
بلقاءين  األخري  واكتفى  اجلمهورية، 
تقنيني  من  مصّغرة  للجنة  يتيمني 
أساس  أيِّ  على  اآلن  إىل  يعرف  مل 
ما هو  اختريوا، فهل يستطيع حسم 

مقبول ومرفوض يف هذا االقرتاح؟
متّسك  لو  نفسه:  يطرح  سؤال  ومثة 
لبنان باخلّط 29 كأساس للتفاوض، 
هل كان هلوكشتاين أن ينزل باقرتاحه 

إىل ما دون اخلط 23؟
ما بات مطلوبًا اليوم هو التفتيش عن 
انتحاري ُيلقى على أكتافه محل رفض 
املصغرة  اللجنة  األمريكي.  املقرتح 
أكثر عجزًا من القيام بدور كهذا، فهل 
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الـدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2022 آذار   19 Saturday 19 March 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 2022 آذار   19 Saturday 19 March 2022الـسبت 

األمريكيون  املسؤولون  يفاجأ  مل 
اخلارجية  وزير  بوصف  والغربيون 
املؤمتر  يف  يي،  وانغ  الصيين، 
هامش  على  عقده  الذي  الصحايف 
االجتماع السنوي للربملان الصيين، يف 
السابع من هذا الشهر، قوة العالقات 
»راسخة  بأّنها  وروسيا  بالده  بني 
ومتينة كالصخر«. وعلى أغلب الظن، 
فإّن هذا الوصف أتى كردٍّ غري مباشر 
على التحذيرات املبّطنة اليت وجهها له 
هاتفية  مكاملة  يف  األمريكي،  نظريه 
بينهما يف اخلامس منه، عندما أعلمه 
بأّن »العامل يراقب الدول اليت تدافع 
املصري  وتقرير  احلرية  مبادئ  عن 
سوليفان،  جيك  وكان  والسيادة«. 
للرئيس  القومي  األمن  مستشار 
أوضح  أطلق حتذيرات  قد  األمريكي، 
كبري  مع  لقائه  عشية  الصني،  جتاه 
مسؤولي الشؤون اخلارجية يف »احلزب 
الشيوعي الصيين«، يانغ جيه تشي، 
يف روما االثنني املاضي، عندما لّوح 
بـ«عقوبات وخيمة« ستستهدفها، يف 
»التحايل  حال مساعدتها موسكو يف 
ضدها«.  الغربية  العقوبات  على 
التحذيرات  هذه  من  الرغم  على 
املسؤولون  ُيفاجأ  مل  النربة،  العالية 
ألّنهم  الصيين،  باملوقف  الغربيون 
يعرفون أن الصينيني يقرأون! فالبلد 
مركزيًا«،  »تهديدًا  رمسيًا  املصّنف 
عند  الزمان،  من  عقد  حواىل  منذ 
إعالن الرئيس باراك أوباما استدارته 
 ،2012 عام  آسيا، يف  حنو  الشهرية 
اإلدارات  مجيع  حياله  انتهجت  واليت 
عدائية  سياسات  املتعاقبة  األمريكية 
االسرتاتيجية  للطبيعة  مدرك  علنية، 
للمواجهة اليت خيوضها مع واشنطن. 
بالنظريات  املؤمنني  بعض  اعتقد 
العوملة  موجة  بداية  يف  سادت  اليت 
النيوليربالية، أّن ما سينجم عنها من 
تداخٍل يف املصاحل االقتصادية ومن 
بالضرورة  سيعين  »متبادلة«،  تبعية 
القوى  بني  والتنازع  الصراع  نهاية 
باألكادميي  مثاًل  حدا  ما  هذا  الكربى. 
ارتكاب  األمريكي، نوح فلدمان، إىل 
اهلادئة«،  »احلرب  بعنوان  كتاٍب 
مكان  اليت ستحّل يف   ،)Cool War(
الفرنسي،  باملفكر  أو  الباردة،  تلك 
برتران بادي، للجزم بأن حشد روسيا 
لن  أوكرانيا،  حدود  على  لقواتها 
البلد،  هذا  يف  عسكرٌي  تدخٌل  يليه 
بينها  املشرتكة  املصاحل  حلجم  نظرًا 
تقوم  ما  وأّن  الغربية،  الدول  وبني 
ال  استعراضية«  »ديبلوماسية  هو  به 
من  يوم  قبل  الكالم  أكثر. قيل هذا 
أول  أوكرانيا.  يف  الروسي  التدّخل 
استخالصها  ميكن  اليت  االستنتاجات 
الراهنة،  الكربى  الدولية  األزمة  من 
هو أن االعتبارات االسرتاتيجية تطغى 
حسابات  يف  االقتصادية  تلك  على 

الدول املعنية بها.
 ينطبق هذا األمر على مواقف الدول 
الغربية، اليت تسعى إلجياد بدائل عن 
شراكتها امُلزية مع روسيا يف ميدان 
األخرية،  موقف  وعلى  مثاًل،  الطاقة 
العسكرية،  للقوة  اللجوء  قررت  اليت 
على الرغم من التداعيات االقتصادية 
االعتبارات  ستحكم  لذلك.  واملالية 
االسرتاتيجية أيضًا موقف الصني من 
ستؤّثر  اليت  الدولية،  املابهة  هذه 
القوة  إعادة توزيع  مآالتها يف مسار 

على صعيد الكوكب.
هزيمة اسرتاتيجيات االحتواء

بعد حشد القوات الروسية على حدود 
يف  تدّخلها  قبل  ولكن  أوكرانيا، 
الروسي  الرئيسان  أعلن  البلد،  هذا 
يف  األول  مشاركة  خالل  والصيين 
الرابع  يف  بكني،  أوملبياد  افتتاح 
من شباط املاضي، عن »صداقة بال 
بيان  خالل  من  بلديهما،  حدود« بني 
االنتقال  أتى ليفّسر ويسّوغ  مشرتك 
إىل مستوى عاٍل من الشراكة بينهما. 
الغربيني  املعّلقني  من  كبري  عدٌد 
مقتنعون بأن فالدميري بوتني مل يكتِف 
نواياه  على  الصيين  نظريه  بإطالع 
بتأجيل  قام  حتى  بل  أوكرانيا،  جتاه 
بعد  ما  إىل  العسكرية  العملية  موعد 
األوملبياد. جبميع األحوال، فإن املؤكد 
هو أن توقيت هذا البيان - املنعطف، 
بالنسبة للرئيسني مل يكن مصادفة. 
ال ريب يف أن بوتني قد ضمن دعم 
»صديقه« الصيين، قبل الدخول يف 
»الناتو«،  حلف  مع  بالوكالة  حرب 
وأن األخري، عرب املوافقة على إصدار 
مع  األزمة  أوج  يف  البيان  هذا  مثل 
الغربية  االتهامات  وتوالي  أوكرانيا، 
لروسيا بالتحضري لتدّخل عسكري، قد 
قّدم مثل هذا الدعم. من الالفت أن 
الغربية  األيديولوجية  الدعاية  أجهزة 
شرعت تسّوق االتهامات نفسها اليت 
بفردّيته،  واملتعّلقة  لبوتني،  وّجهتها 
عملية  على  املطلقة  وسيطرته 
بأتباع  نفسه  وإحاطة  القرار،  صناعة 
فهذا  جينبينغ.  حيال شي  بأنداد،  ال 
الشؤون  يف  الباحث  بالنشيت،  جود 
الدراسات  »مركز  يف  الصينية 
األمريكي،  والدولية«  االسرتاتيجية 
يعترب يف مقال يف »فورين أفريز«، 
اليت تعكس نقاشات النخبة السياسية 
األمريكية، بعنوان »شي جينبينغ يف 
الزعيم  »قرار  أن  صعب«،  وضع 
الصيين إصدار إعالن عن شراكة بال 
خطيئة  أكرب  هو  موسكو،  مع  حدود 
ارتكبها يف ميدان السياسة اخلارجية، 
 10 قبل  السلطة  إىل  وصوله  منذ 

سنوات«.
 فرضية اعتماد التحالف الغربي 

السرتاتيجية استنزاف ضدّ روسيا 
تتجاهل املخاطر الهائلة املرتتـّبة عليها

يسهب بالنشيت يف تفصيل ما يراه 
كاّفة  على  الصيين  للرئيس  استيالء 
بصناعة  املعنية  واملؤّسسات  املواقع 
سياسات  أن  إىل  ليخلص  القرار، 
هذا البلد باتت خاضعة متامًا لقناعات 
بتآمر  »املهجوس«  رئيسها  ورؤى 
العسكري  االنتشار  عليه.  الغرب 
منذ  جواره،  يف  بدأ  الذي  األمريكي 
األخرية،  اآلونة  يف  وتعاظم  عقدين، 
واألحالف املوجهة ضّده، كـ«أوكوس« 
و«كواد«، ناهيك عن محالت التحريض 
يف  استقراره  زعزعة  ومساعي  عليه 
داخل حدوده، ليست سوى تهوميات 
البارانويا!  يف ذهن زعيٍم يعاني من 
البحري  الصني  جوار  أن  هو  الواقع 
توّتر  بؤر  عّدة  يضم  أصبح  والربي، 
بفعل اسرتاتيجية االحتواء األمريكية، 
مواجهتها  على  اليابان  حتّرض  اليت 
النزعة  وتعّزز  الشرقي،  حبرها  يف 
وتشّجع  تايوان،  يف  االنفصالية 
وإندونيسيا  والفيليبني  فيتنام 
االئتالف  على  وبروناي  وماليزيا 
وتشّد  اجلنوبي،  حبرها  يف  ضّدها 
بالنسبة  مقابلها  يف  اهلند  أزر  من 
من  ليس  معها.  احلدودية  خلالفاتها 
روسيا  مساندة  بأن  القول  املبالغة 

 يف مواجهة حلف »الناتو«...
صداقة »متينة كالصخر« بني بكني وموسكو

أّول  املاضي،  الثالثاء  ل،يوم  ُسجِّ
تواصل رفيع املستوى بني واشنطن 
العسكرية  العملية  بدء  منذ  وموسكو 
الروسية يف أوكرانيا. وأعلن البيت 
القومي  األمن  مستشار  أن  األبيض 
األمريكي جايك سوليفان ، دعا نظريه 
خالل  باتروشيف،  نيقوالي  الروسي 
اتصال هاتفي، إىل »وقف اهلجمات 
جاّدة  كانت  روسيا   إذا  الفور  على 
»عواقب  من  إّياه  حمّذرًا  باحلوار«، 
أو  الكيميائية  لألسلحة  استخدامها 

البيولوجية يف  أوكرانيا«.
الرئيس  توّجه  الوقت،  هذا  يف   
زيلينسكي،  فولودميري  األوكراني، 
يف خطاب إىل الكونغرس األمريكي، 
املسّلحة  القوات  بتزويد  إّياه  مطالبًا 
األوكرانية بطائرات مقاِتلة وصواريخ 
»إس-300«  طراز  من  جّوي  دفاع 
الروسية الصنع، وفْرض ِحَزم عقوبات 
أسبوعية على روسيا، يف حال تعّذر 
الذي  األطلسي«،  »حلف مشال  على 
االنضمام  باستحالة  اعرتف  قد  كان 
إليه، إقامة منطقة حظر طريان فوق 

بالده.
األزمة  يف  كثرية  مفارقات  ل  وتسجَّ
األوكرانية، من بينها مساعي إسرائيل 
وزير  وطلب  حلّلها،  ط  التوسُّ إىل 
كوليبا،  دميرتو  األوكراني  اخلارجية 
عبد  أمري  اإليراني حسني  نظريه  من 
ط طهران لدى موسكو  اللهيان، توسُّ
الوقت،  هذا  ويف  احلرب.  لوقف 
الوساطة  بورصة  يف  م  تقدُّ ل  ُيسجَّ
حساب  على  الرتكية  الدبلوماسية 
الفرنسية  املبادرات  أسهم  تراجع 
واألملانية والغربية عمومًا. وعلى رغم 
الروسية  النظر  وجهيَت  تطابق  عدم 
والرتكية يف شأن احلرب الدائرة، إاّل 
الروسي، سريغي  اخلارجية  وزير  أن 
تكّن  بالده  أن  إىل  أشار  الفروف، 
»اليت  أنقرة  ملوقف  بالغًا  احرتامًا 
مع  موضوعي  بشكل  التعامل  حتاول 
على  األزمة«،  عن  النامجة  األهداف 
حد تعبريه، مثّمنًا ما وصفه بـ »النهج 
وال  لرتكيا،  واملتوازن«  الرباغماتي 
نظرائها  إىل  تنضّم  مل  أنها  سيما 
يف »األطلسي« يف مسألة العقوبات 

الغربية ضّد روسيا. 

وليد شرارة
يف معركتها ضّد اسرتاتيجية االحتواء 
يف  إلفشاهلا  مقّدمة  هو  األمريكية، 

جوار الصني.
بعد أن تسكت املدافع

وعلى  موسكو،  يف  السائد  التقدير 
األغلب أيضًا يف بكني، ملوازين القوى 
هو  والعسكرية،  السياسية  اإلمجالية 
أّنها َترجح لغري صاحل التحالف الغربي. 
ميّد،  زال  وما  مّد،  األخري  أن  صحيح 
مضادة  متطّورة  بأسلحة  األوكرانيني 
والطائرات،  واملروحّيات  للدروع 
ضّد  االعرتاضي  القتال  من  مّكنتهم 
خسائر  وإحلاق  الروسية،  القوات 
األخرية  أن  غري  صفوفها،  يف  جدية 
هي اليت تتقّدم يف امليدان، وتضّيق 
يف  الرئيسة  املدن  على  اخلناق 
القتحامها.  متهيدًا  واجلنوب،  الشرق 
القسم  تدمري  يف  أيضًا  جنحت  هي 
العسكرية  التحتية  البنية  من  األكرب 
األوكرانية، مبا فيها خمتربات األسلحة 
الواليات  أنشأتها  اليت  البيولوجية 
املتحدة، وكذلك املطارات املستخدمة 
إلرسال السالح إليها من قبل القوى 
الغربية. ما هي اخليارات املتاحة أمام 
القوات  دخول  بعد  الغربية،  القوى 
النظام  وانهيار  كييف  إىل  الروسية 
التحالف  اعتماد  فرضية  األوكراني؟ 
طويلة  استنزاف  السرتاتيجية  الغربي 
املخاطر  تتجاهل  روسيا  ضّد  األمد 
اهلائلة املرتّتبة عليها، ومنها احتمال 
صدام مباشر بينها وبني »الناتو«، و 
/ أو قيام األوىل بتأجيج التناقضات 
أوروبا،  قلب  البلقان يف  منطقة  يف 
الواليات  دعم خصوم  إىل  ومبادرتها 
وأمريكا  األوسط  الشرق  املتحدة يف 
وبطبيعة  نوعية.  بأسلحة  الالتينية 
أول  الصني  ستكون  احلال، 
ألّنه  الوضع،  هذا  من  املستفيدين 
سُيضعف قدرة واشنطن على الرتكيز 
على املواجهة معها. أما يف حال انتهت 
احلرب احلالية بانتصار روسي، يرتجم 
أو  موسكو،  لشروط  أوكرانيًا  إذعانًا 
تقسيمًا هلذا البلد، مع استمرار حلالة 
أوروبا،  حدود  على  منخفض  توّتر 
سيضعف  االحتمال  هذا  مثل  فإّن 
ويفسح  الغربي،  املعسكر  وحدة  من 
بالتمايز  املطالبة  لألصوات  جمااًل 
لكيفية  بالنسبة  ليس  واشنطن،  عن 
التعامل مع روسيا فحسب، بل كذلك 
الصني.  حيال  األجنع  السياسة  حول 
أطراف  طالبت  الراهنة،  احلرب  قبل 
الصني  مع  بعالقات  عديدة  أوروبية 
وروسيا، على قاعدة تعظيم املصاحل 
إذا  استعدائهما.  وليس  املشرتكة، 
فشلت الواليات املتحدة يف أوكرانيا، 
بكني  موقع  من  سيعّزز  ذلك  فاّن 
أخرية  نقطة  مقابلها.  يف  وموسكو 
وأشار  أوكرانيا،  احلرب يف  كشفتها 
زكريا،  فريد  األمريكي  املعّلق  إليها 
مؤشرًا  واعتربها  أن«،  أن  »سي  يف 
حامسًا على دخول العامل يف حقبة ما 
رفض  وهي  األمريكية،  اهليمنة  بعد 
زعماء لبلدان تدور يف فلك الواليات 
واإلمارات،  كالسعودية  املتحدة، 
ومتّنع  رئيسها،  مع  هاتفيًا  التحّدث 
والكيان  كاهلند،  هلا،  حليفة  دول 
الصهيوني يف بداية احلرب، عن إدانة 
أوكرانيا. سعي  الروسي يف  التدّخل 
على  أتباع  وجتّرؤ  للتمايز،  احللفاء 
التمّرد، هو من عالمات تراجع السطوة 
والسيطرة، وهو مسار قد يتسارع مع 

احلرب يف أوكرانيا.

تعاطي  على  الفروف  أثنى  كذلك، 
تطبيق  إزاء  مبسؤولية  أنقرة 
باملالحة  اخلاصة  مونرتو«  »اتفاقية 
اخلصوص،  هذا  ويف  املضائق.  عرب 
استضافة  إىل  دعوتها  تركيا  كرَّرت 
جوالت تفاوضية وترتيب لقاء وزيَري 
اخلارجية الروسي واألوكراني جمددًا. 
الرتكي،  اخلارجية  وزير  وأعرب 
مباحثات  خالل  أوغلو،  جاويش  أمحد 
موسكو،  يف  الروسي  نظريه  مع 
الستضافة  بالده  استعداد  عن 
بوتني  فالدميري  الرئيَسني  لقاء 
مل  ما  وهو  زيلينسكي،  وفولودميري 

متانعه موسكو.

عثرت القوات الروسية على مستودع 
أسلحة وذخائر مدفعيّة وصاروخيّة يف 

منطقة خريسون جنوب الدونباس
الدبلوماسية  املساعي  ظّل  ويف 
املتواصلة، تستمّر العملية العسكرية 
الروسية،  القوات  وأعلنت  بزخم؛ 
أسلحة  مستودع  على  العثور  أمس، 
يف  وصاروخية  مدفعّية  وذخائر 
الدونباس،  جنوب  خريسون  منطقة 
قوات  إىل  نقلها  على  العمل  جيري 

دونيتسك الشعبية.
 ويف سياق العمليات األمنية، متّكنت 
القوات اخلاصة الروسية من تصفية 
ني  أوكرانيَّ استخبارات  ضابَطي 
كبرَيين، يف ضواحي العاصمة كييف، 
املطلوبني  قائمة  يتوّسط  أحدهما 
ويدعى  الروسية،  األمنية  لألجهزة 
املناطق  عدد  أما  أمحدوف.  أوليغ 
والقرى السكنية اليت مّتت السيطرة 
 95 بلغ  فقد  دونيتسك،  يف  عليها 

حتى يوم األربعاء املاضي.
 وبات ميكن احلديث عن قرب السيطرة 
على كّل مناطق الدونباس، على حّد 
دونيتسك  مجهورية  رئيس  تعبري 
الذي  بوشيلني،  دنيس  الشعبية، 
يف  التحرير  »عملية  أن  إىل  أشار 
املستقل  يف  ستنتهي  الدونباس 
عملية  سيليه  الذي  األمر  القريب، 
ر قائمة  إعادة اإلعمار«، الفتًا إىل توفُّ
من 20 ألف متطّوع أبدوا استعدادهم 
عمليات  يف  واملشاركة  للقدوم 

»حترير الدونباس«.

صوت الدبلوماسية يعلو:
 أّول تواصل أمريكي - روسي 

رفيع منذ أسابيع
أحمد الحاج علي

يـُسجَّل تقدُّم يف بورصة الوساطة الدبلوماسية الرتكية على حساب تراجع أسهم 
املبادرات الغربية )أ ف ب (
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اجلدار  يف  ثغرة  املاضي،  ألثالثاء  القضاء،  أحدث 
للمودعني  أمٍل  جرعة  وأعطى  للمصارف  احلديدي 
بإمكانّية اسرتداد أمواهلم، ولو بقّوة احلجز االحتياطي 
املزاد  يف  لبيعها  متهيدًا  املصارف  أموال  على 
العلين. مصدر األمل القاضيتان مريانا عناني وروال 
بعدما  السياسية  للسلطة  اللتان مل ختضعا  عبداهلل 
»فرنسبنك«.  حاولت منع تنفيذ احلجز اجلربي على 
القضاء،  على  املصارف  هجوم مجعية  يفّسر  وهذا 
حاول  فيما  قانونية«،  غري  بـ«إجراءات  مسته  وما 
يعد  مل  بأنه  موحيًا  احلقائق  قلب  »فرنسبنك« 
قادرًا على تسديد الرواتب املوّطنة، رغم أن قرار 
من  والتعويضات  الرواتب  هذه  استثنى  القاضية 
احلجز باعتبار أن هدفها اسرتداد أموال املودعني ال 

حجز املزيد منها.
ما إن تلقى مصرف »فرنسبنك«  قرار رئيسة دائرة 
التنفيذ يف بريوت، القاضية مريانا عناني، بإنفاذ 
احلجز التنفيذي على كل أسهمه وعقاراته وموجوداته 
وفروعه وشركاته يف كل لبنان متهيدًا لطرحها يف 
املزاد العلين، حتى سارع إىل إصدار بيان يتجّنب 
الذي يفرض  القاضية  لقرار  إنه خضع  القول  فيه 
احلسابات حتت  أحد  لصاحب  الوديعة  تسديد  عليه 
ال  لكي  العلين  باملزاد  موجوداته  ببيع  التهديد 
مسؤولية  القضاء  حمّماًل  عليه،  الدعاوى  تتهافت 
إغالق فروعه يف وجه موظفي القطاع العام الذين 
لديهم حسابات توطني راتب لديه. لكن، ما تغافل 
يتفاوض  كان  أنه  هو  قصدًا،  املصرف  بيان  عنه 
مع صاحب احلساب لتسديد وديعته نقدًا خوفًا من 
جدية القاضية يف بيع موجوداته، وأن قرار القاضية 

يستثين الرواتب والتعويضات من احلجز.
املودعني،  على  للضغط  مؤاتية  الفرصة  وألّن 
إزاء  »فرنسبنك«  مع  املصارف  مجعية  تضامنت 
التعّسفية  واملمارسات  القانونية  غري  »اإلجراءات 
التشهري  ومحالت  الواقعية  غري  والضغوطات 

ّرض: القضاء حيتجز أموالكم! املصارف تحُ
املستمرة الصادرة عن العديد من اجلهات الرمسية 
وهو  واضحًا،  البيان  هدف  كان  الرمسية«.  وغري 
تلويح  عرب  مباشرة  غري  بطريقة  املودعني  ختويف 
دعوة  على  »عزمها  أعلنت  إذ  باإلقفال،  اجلمعية 
ممكن  وقت  بأسرع  لالنعقاد  العمومية  اجلمعية 
واإلبقاء على اجتماعاتها مفتوحة ملواكبة التطورات، 
مع االحتفاظ حبقها يف اختاذ اإلجراءات اليت تراها 
مناسبة صونًا ملصلحة املواطنني وللمصلحة الوطنية 
العليا«. كّل ذلك أعادته اجلمعية إىل ما قالت إنه 
ولتجنيب  املودعني  حقوق  على  »حرصها  من  نابع 

القطاع املصريف أضرارًا إضافية«.
بعد  جاء  البيان  أن  اجلمعية  يف  أعضاء  أكد  وقد 
من  بني  مشرتك  إجراء  إىل  الوصول  يف  التخّبط 
يقوده  توّجه  وهو  اإلقفال،  بإعالن  التصعيد  يريد 
بضعة مصارف  ومعه  اجلمعية سليم صفري  رئيس 
ذلك  يرفض  من  وبني  »فرنسبنك«،  بينها  من 
اإلجراءات  من  اليوم  حتى  يتضرر  مل  أنه  حبّجة 
موّحد،  قرار  إىل  الوصول  عدم  وبسبب  القانونية. 
اجلميع  كان  وإن  بـ«العزم«،  اجلمعية  احتفظت 
اجتماعًا واحدًا  العمومية لن تعقد  أن اجلمعية  يعلم 
أثار  ما  وهذا  »فرنسبنك«.  مع  حصل  ما  ملناقشة 
إدارة املصرف اليت اعتربت أن عدم دعوة  حفيظة 
اجلمعية العمومية والبيان الذي صدر عن اجلمعية ال 
يرتقيان إىل مستوى ما تعّرضت له. لذا، أصدرت 
اجلمعية بيانًا ثانيًا أفصحت فيه عما تتوق إليه أي 
»الكابيتال كونرتول«، إذ دعت السلطات املعنية، 
مبا فيها السلطة التنفيذية، إىل »اإلسراع يف اختاذ 
كافة القرارات العاجلة الالزمة لوقف هذه املخالفات 
مع  للتعامل  الالزمة  التشريعات  واختاذ  القانونية 
األزمة املالية والنقدية احلالية وعلى رأسها قانون 
إىل  املصارف  اضطرت  وإال  كونرتول،  الكابيتال 
صونًا  مناسبة  تراها  اليت  اإلجراءات  كافة  اختاذ 

ملصلحة املواطنني وللمصلحة الوطنية العليا«.

إرباك اجلمعية إزاء اإلقفال مل ينعكس على هدفها 
الرامي إىل إرهاب املودعني واإلحياء بأن حماوالتهم 
للجوء إىل القضاء ستنقلب عليهم سلبًا. هذا حتديدًا 
املقّدمة  الدعوى  على  ردًا  »فرنسبنك«  به  قام  ما 
منذ شهرين من حتالف »متحدون« و«مجعية صرخة 
املودعني«، بوكالتيهما عن املودَعني املصريني عياد 
إغالق املصرف  إبراهيم وحنان احلاج، بعد  غرباوي 
مببلغ  وإيداع شيك مصريف  تعسفًا  األخرية  حساب 
الوديعة لدى كاتب العدل. وبعد أسابيع من متابعة 
رفضت  عليق  رامي  احملامي  عنهما  الدفاع  وكيل 
عبداهلل  روال  بريوت  املالية يف  املنفردة  القاضية 
به  تقّدم  الذي  االحتياطي  احلجز  تنفيذ  طلب وقف 
املصرف وأعادت امللفني إىل دائرة التنفيذ ملتابعة 

تنفيذ احلجز.
ورغم الضغوطات اليت تعّرضت هلا القاضية عناني 
وسيل االتصاالت من سياسيني وأمنيني ونافذين، 
أصرت على قرارها بإنفاذ احلجز التنفيذي يف حال 
رفض املصرف تسديد كامل مبلغ الوديعة وملحقاته 
فورًا، واليت تبلغ أقل من 100 ألف دوالر، وإعادة 
منت  يف  القاضية  واستندت  املصريف.  احلساب 
وسيلة  ليس  املصريف  »الشيك  أن  إىل  قرارها 
لدى  إيداعه  مبجّرد  املصرف  ذّمة  ُيربئ  وال  لإليفاء 
سند  مبثابة  اعتباره  عدم  وبالتالي  العدل  كاتب 

تنفيذي«.
الثالثاء املاضي، مأموري  أرسلت عناني  وبالفعل، 
واحلمرا  األشرفية  يف  املصرف  فرعي  إىل  تنفيذ 
قاموا جبرد املوجودات، مبا فيها خزائن النقود، على 
أن يستكملوا يف األيام املقبلة جردتهم يف الفروع 
 3 التنفيذ  مأمورو  أعطى  اجلولة  وخالل  اأُلخرى. 
خيارات إىل إدارة املصرف: دفع املبلغ مع ملحقاته 
املوجودات  خبتم  احلجز  تنفيذ  أو  احلال،  يف  نقدًا 
بالشمع األمحر. ويف حال رفض التنفيذ، يتم إخطار 
القوى األمنية بغية تنفيذه بالقوة. حينها، اختارت 

مدير  بدأ  وسريعًا،  املبلغ.  دفع  املصرف  إدارة 
املصرف يف املركز الرئيسي يف احلمرا جبمع املبلغ 
إىل حني دخول أحد املسؤولني يف الدائرة القانونّية 
الذي رفض التنفيذ، وبدأت إدارة املصرف بالضغط 
على مأمورة التنفيذ ف. ع. اليت ارتكبت خطأ بوضع 
 ATMبالـ موصولة  صناديق   5 على  األمحر  الشمع 
وخمّصصة لدفع رواتب املوظفني، علمًا بأن رواتب 
املوظفني وتعويضاتهم غري مشمولة بقرار القاضية. 
الغرفة  إىل  أدراجها  التنفيذ  مأمورة  عادت  وحني 
إلزالة األختام عن هذه الصناديق بأمٍر من القاضية 
منعها  حبذافريه،  قرارها  تنفيذ  على  أصّرت  اليت 
بعض املوظفني يف املصرف من ذلك، وقالوا هلا 
حرفيًا إنهم يريدون اإلبقاء على األختام على هذه 
يتم تصويرها من قبل بعض  أن  الصناديق، قبل 
ختم  القضاء  بأن  لإلحياء  الفيديو  ونشر  املوظفني 
بالشمع  املوظفني  رواتب  على  حتتوي  اليت  اخلزنة 
األمحر. هكذا، عرف املصرف كيف يسّوق هلذا اخلطأ 

لصاحله ويتالعب بأعصاب املودعني.
القضاء  إىل  اللجوء  من  املودعني  ختويف  حماولة 
هناك  أن  احملامني  بني  يرتّدد  إذ  بالفشل،  باءت 
على  االدعاء  يف  الراغبني  املودعني  من  العديد 
قرار  أن  علموا  بعدما  ودائعهم  املصرف السرتداد 
بأن  علمًا  »فرنسبنك«،  ضّد  بنتيجة  أتى  القاضية 
بعض هؤالء حصلوا على شيكات مصرفية كوسيلة 

إيفاء من املصرف.
القرارات القضائية تتواىل

املصارف  تنتظر  اليت  الدعاوى  من  العديد  هناك 
الباب  فتح  عناني  مريانا  القاضية  قرار  أن  باعتبار 
مماثلة  أخرى  قضائية  قرارات  جانب  إىل  أمامهم، 
جرى التعتيم عليها. ففي مطلع 2020 جنحت جمموعة 
»الشعب يريد إصالح النظام« يف االستحصال على 
قرار بإنفاذ احلجز التنفيذي على موجودات مصرف 
»بلوم بنك« ومنع سفر أعضاء جملس إدارته قبل 
وقبل  للمدعي،  الوديعة  برّد  املصرف  يقوم  أن 
االعتماد  بنك  قرار قضائي ضّد  أسبوع قضى  حنو 
اللبناني برّد الوديعة أو بإلقاء احلجز االحتياطي على 
مغلقًا  املصرف  فرع  أبقى  ما  املصرف  موجودات 
ولن  نوعها  من  األوىل  ليست  القضية  ليومني. 

تكون األخرية.

لينا فخر الدين
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التوقيت املالئم للحركة والفعل  عرب معرفتهم 
والتقدم. فبايدن، املهزوم يف أفغانستان، ال 
حيتمل خسارة أخرى، وهو على أبواب انتخابات 
تكون  قد  جملسيه،  يف  للكونغرس  نصفية 
نتائجها يف غري مصلحته بعد فشله يف إدارة 
َسب  امللف األوكراني الذي شكل هزمية أخرى تحُ
عليه. أّما أوروبا فهي يف »حالة تثاؤب«، بل 
رمبا بدأت تغط يف سبات سيطول. فالدولتان 
األوربيتان األهم )فرنسا وأملانيا(، مشغولتان 
األملاني  واملستشار  أوراقهما،  ترتيب  بإعادة 
يفتقد اخلربة والدراية، ومل ميِض على استالمه 
ستكون  وبالده  قليلة،  أشهر  سوى  منصبه 
احلرب  تلك  تداعيات  من  األكرب  املتضررة 
أّما ماكرون فهو مشغول  على أسعار الطاقة. 
حبملته االنتخابية بعد حنو شهر، ومن احملتمل 
أن يكون للحرب األوكرانية تأثري يف مستقبله 
السياسي. أّما سائر الدول األوروبية فال داعي 
للخوض يف تفاصيلها، فهي يف اجململ فاقدة 

للقدرة على الفعل والتأثري.
وجدت موسكو نفسها مضطرة إىل املواجهة مع 
املعسكر الغربي. ويف املواجهة عادة ما يقوم 
الطرف الضعيف خبطوات يعتقد أنها ضرورية 
حلفظ ماء وجهه، أو للقول إنه ال يزال فاعاًل 
سياسيًا يف املسرح الدولي. أّما الطرف القوي 
ْقِدم على خطوات تؤدي اىل التهديد بإزالة  فيحُ
الطرف اآلخر من الوجود، لو اضطره األمر إىل 
نهج  تنهج  موسكو  جعل  ما  وهو  ذلك،  فعل 
كل  من  الرغم  على  يرتاجع  لن  الذي  القوي، 

االعتبارات واملعطيات.
لقد وقع بايدن يف فخ إغراءات الكّم والكيف، 
فغّره عدد الدول اليت من املمكن أن تكون إىل 
جانبه يف حربه على موسكو، متناسيًا دور الكيف 
عندما  فالروس،  املعركة.  حسم  يف  وأهميته 
وجودهم  تستهدف  قضية  أجل  من  يقاتلون 
وكيانهم وأمنهم القومي، سيكون الكيف لديهم 
أقوى كثريًا من الكّم. فأوكرانيا، بالنسبة إىل 
الروس، قضية وجود، بينما هي ليست سوى 
ورقة بالنسبة إىل الغرب يستخدمونها للضغط 
اقتصادية  حرب  واستنزافها يف  موسكو  على 
يراد هلا أن تكون طويلة من أجل تكرار ما حدث 
واحلكمة  أفغانستان.  يف  السوفياتي  لالتاد 
التارخيية تقول إن الكم عادة ما يغري صاحبه 
احلرب  ستشذ  فهل  كبرية،  خسائر  فيتكبد 

األوكرانية عن تلك القاعدة؟

»قانون الفرصة«.. كيف اغتنم بوتني اللحظة املؤاتية للهجوم؟
شاهر الشاهر

حاول  لطاملا  اليت  التاريخ  دروس  هي  تلك 
األمريكيون تكذيبها، فلكل دولة، مهما عظمت، 

ال بّد من نهاية وأفول.
الفرصة«  »قانون  استثمار  يف  الروس  أبدع 
عرب اختيارهم التوقيت املالئم للحركة والفعل 

والتقدم.
احلرب  جمريات  تطرحها  كثرية  تساؤالت 
األوكرانية بشأن مدى قدرة الرئيس بوتني على 
احلرب،  هلذه  رضية  محُ ونهاية  سريع  حل  إجياد 
بعد أن جنح يف امتالك زمام املبادرة والفعل، 
وتديد حلظة بدء حرب كان يرى أن ال مناص 
من خوضها. فالرتدد والتباطؤ سينقالنها إىل 
الداخل الروسي رمبا، وسيجعالن تكلفتها على 

دة. موسكو مرتفعة بصورة مؤكَّ
للقوة  التصدي  عن  عاجزًا  نفسه  الغرب  وجد 
يف  التدويري  املنطق  إىل  فلجأ  الروسية، 
التفكري وتزوير احلقائق، عرب املبالغة يف إظهار 
تداعيات احلرب على املدنيني، متناسيًا اجلرائم 
يف  واحلجر  والشجر  البشر  حبق  ارتكبها  اليت 
العراق وليبيا وسوريا.. فحروبه »نظيفة«، أّما 
معارك اآلخرين، دفاعًا عن وجودهم وكيانهم، 

فقذرة وتهدد اإلنسانية وجيب أن تتوقف.
احلقيقة املؤملة، اليت تسعى الواليات املتحدة 
األمريكية للهروب منها، هي أن العامل اليوم 
فيها  واخلسائر  مؤملة،  حضارية  دورة  مير يف 
التاريخ، اليت لطاملا  كبرية. تلك هي دروس 
حاول األمريكيون تكذيبها. فلكل دولة، مهما 
عظمت، ال بد من نهاية وأفول، لكن جربوتهم 
أوهمهم بأن هلم القدرة على تدي سنن الكون، 
فأعلنوا أن التاريخ انتهى وتوقف برتبعهم على 
عرش العامل. وألنهم يكرهون التاريخ، بسبب 
السياسية  فلسفتهم  زت  تركَّ إليه،  افتقارهم 
على  عبئًا  باعتباره  التاريخ  نبذ  فكرة  على 
موا أن »أسعد الشعوب  الشعوب والدول، فتوهَّ

هي الشعوب اليت بال تاريخ«. 
وما زاد يف كراهيتهم للتاريخ، قيام الرئيس 
على  ودلياًل  التاريخ، حمفزًا  باستحضار  بوتني 
الدولي،  الدور واملكانة يف املسرح  استعادة 
فتعّرض حلملة هوجاء ألنهم قرأوا ما قاله قراءة 
يعنيه.  فيما  وتعمق  فهم  دون  من  سطحية 
املاضي  يف  حدثت  أحداث  لديهم  فالتاريخ 
الرئيس  تّدث  الذي  التاريخ،  أّما  وانتهت. 
بوتني عنه، فهو ما حدث يف املاضي بالنسبة 
إىل روسيا، والذي كان سببًا يف رسم واقعها 
رؤية  عرب  مستقبلها  يؤسس  والذي  اليوم، 
التاريخ  يقرأ  فمن  املدى.  بعيدة  اسرتاتيجية 
ما  دالالت  يدرك  فلن  فهم،  وعدم  بسطحية 
التاريخ  دروس  املتبّصر يف  أّما  بوتني.  عناه 
وِعربه واملدرك هلا، فلم يكن لديه شك يف أن 

روسيا اليوم تعيد تصحيح التاريخ. 
مع اإلشارة إىل أن اجملتمعات املادية، واليت 
ال قيمة فيها إلنسانية اإلنسان، يصعب عليها 
فهم حقيقة مفادها أن اإلنسان ما هو إاّل كائن 
تارخيي يف النهاية، وأن العامل، بالنسبة إليه، 
والعالقات،  األفكار  من  جمموعة  سوى  ليس 

ورمبا املشاريع. 
متى تـُهزم األمم؟

استطاعت موسكو أن تثبت للعامل أن األمم ال 
هزم إاّل إذا فقدت ثقتها بقدرتها على  ميكن أن تحُ
الفعل، واستكانت ورسخ يف ذهنها استحالة 
تغيري الواقع بسبب قسوة ظروفه وتعقيداته. 
قة.  عندها فقط، تكون اخلسارة كبرية جدًا وحمقَّ
»الشخص  هو  بوتني  الرئيس  كان  هنا،  من 
الذي هز القارب«، بعد دراسة وختطيط وروّية 
اليت  والنتائج  به،  ما سيقوم  لتبعات  وإدراك 
الرغم  اتهامه باملغامرة على  ستنتج منه، فتّم 
من أن املغامرة هي شيء مدروس وحمسوب 
بعناية، لكن احتماالت بروز تغريات مفاجئة قد 
تكون واردة فيها، والقائد هو من يتحمل تلك 

املسؤولية ويكون على قدر التحدي.
لقد أبدع الروس يف استثمار »قانون الفرصة«، 

يف الحديث عن شرعية الحرب على أوكرانيا
يتناول باحثون متعددون احلرب األوكرانية، من 
وجهة نظر القانون الدولي، متناسني أن طبيعة 
الصراع ليست قانونية، فالصراعات القانونية 
فوق  الصراعات  أّما  ووسائلها.  أدواتها  هلا 
القانونية، واليت تستهدف وجود الدولة وأمنها 
امتالك  يف  يكون  هلا  األمثل  فاحلل  القومي، 
القوة والقدرة على استخدامها عند الضرورة. 
ويف  فقط،  قوة صلبة  تكون  قد  هنا  والقوة 

بعض األحيان تكون قوة ناعمة.
أّما الروس، يف احلرب األوكرانية، فأحسنوا   
استخدام القوة الذكية بعناية فائقة، إذ استطاعوا 
واملكاسب  الصلبة  املكاسب  بني  التمييز 
اهلشة، فحققوا املكاسب الصلبة ذات الطابع 
احلرب  جمريات  يف  تؤّثر  واليت  االسرتاتيجي، 
املكاسب  بعض  خلصمهم  وتركوا  وتطوراتها، 
واليت  فقط،  اإلعالمي  التأثري  وذات  اهلشة 
لن تساهم يف تغيري جوهر الصراع وطبيعته. 
وحققوا، على املستوى االسرتاتيجي، مكاسب 
كبرية أبعدت التهديد عن أمنهم القومي، وهو 
ما جيعل كل اخلسائر صغرية إن قورنت مبا مت 

تقيقه.
ومن يتحدث عن شرعية احلرب ومشروعيتها، 
فاَته احلديث عن شرعية العقوبات االقتصادية 
الروس  املواطنني  مع  الالإنساني  والتعامل 
الطلبة  إىل  واإلساءة  اخلارج،  وممتلكاتهم يف 
األفعال  من  ذلك  وسوى  اخلارج،  الروس يف 

اليت ال متّت إىل اإلنسانية بصلة.
ويف اإلشارة اىل العقوبات االقتصادية الغربية 
على موسكو ومدى فعاليتها، ال بّد من اإلشارة 
اىل أن االقتصاد العاملي اليوم أشبه باألواني 
املستطَرقة، فكل تأثري يف اقتصاد دولة، سلبًا 
كان أو إجيابًا، ستنتقل مفاعيله إىل اقتصادات 
الدول األخرى، ال حمالة، ولو كان ذلك بنسب 
متفاوتة، وهو ما أدركته موسكو ووضعته يف 

حساباتها منذ البداية.
ثم، ماذا لو جلأت موسكو إىل األسلوب نفسه، 
وقامت بإجراءات انتقامية، لن يكون قطع شبكة 

اإلنرتنت عن العامل أقساها رمبا؟
بني الطموح واإلمكانات

الربح  حسابات  ويف  الدولية  الصراعات  يف 
واخلسارة، كل العب دولي يكون له وزن معني، 
وهذا الوزن يرتبط بقوته وقدرته على استخدام 
تلك القوة، وبتحالفاته وجناحها. والالعب اجليد 

هو الذي يعرف نقاط قوته ونقاط الضعف لديه 
وتضخم  الذات  لتضليل  خيضع  أن  دون  من 
»األنا« لديه. واحلكمة تقتضي أن يتالءم حجم 
الطموح مع اإلمكانات والقدرات املتاحة للدولة. 
على  القدرة  من  أكرب  الطموح  حجم  كان  فإذا 
تقيقه، فسيكون ذلك مبثابة فشل اسرتاتيجي. 
إظهار  تكون حامسة يف  املقبلة سوف  فاأليام 
مدى قدرة الروس على املوازنة بني قدراتهم 
اللذين  واهلدف  الطموح  وبني  وإمكاناتهم 
السياسي جيب  فالالعب  لتحقيقهما.  يسعيان 
أن مييز بني القضايا ذات الطابع االسرتاتيجي 
يكون  واليت  اإلعالمي،  الطابع  ذات  والقضايا 

اهلدف منها عادة هو التسويق السياسي. 
لقد استطاع الرئيس بوتني توجيه تطمينات إىل 
ني، انطالقًا من مبدأ  الشعب واجليش األوكرانيَّ
إقامة عالقات مع اآلخر من دون إغفال األخطاء 
األخطاء  تلك  لتجاوز  والسعي  بها،  يقوم  اليت 
النقاط  عن  والبحث  تصحيحها،  على  والعمل 
املشرتكة واليت ميكن البناء عليها بني الطرفني. 
لدى  ثغرة  خلق  على  العمل  تقتضي  فاحلكمة 
التيارات  إىل  الوصول  أجل  من  اآلخر  الطرف 

األوكرانية املناهضة للغرب، ودعمها.
من الواضح أن تقيق هدف إطالة أمد احلرب 
املتحدة  الواليات  والذي تسعى  أوكرانيا،  يف 
االقتصادية  القوة  استنزاف  أجل  من  لتحقيقه 
ملوسكو، لن يتحّقق إاّل عرب االعتماد على حركات 
»اإلسالم السياسي«، وهو ما بدأ فعاًل عرب نقل 
هؤالء املرتزقة من ليبيا وسوريا إىل أوكرانيا. 
فاملشّغل واحد، واملمّول سيكون هو ذاته الذي 
مّوهلم يف احلروب السابقة، وأوكرانيا ستكون 
سوقًا جديدة لتجارة السالح وتهريبه. وبالتالي، 
سينتقل اإلرهاب اىل حدود الدول األوروبية، 
وسيكون هناك استنزاف اقتصادي كبري لتلك 
الدول يف سعيها للمحافظة على أمنها الداخلي. 
ورمبا ستجد نفسها مضطرة إىل عقد صفقات 
أن  كما  األمريكي.  السيد  من  السالح  شراء 
دخول املقاتلني األجانب ألوكرانيا رمبا سيسمح 

بدخول »قوات أطلسية متأسلمة«.
املتحدة  الواليات  بني  العالقة  كانت  تارخييًا، 
دعم  عالقة  السياسي«  »اإلسالم  وحركات 
والعلنية  أحيانًا،  السرية  بني  تراوحت   ، وتنبٍّ
أحيان كثرية. ورمبا كانت أقصى درجات  يف 
الدعم حني دعمتهم يف حرب أفغانستان ضد 
السوفيات. وكان »اإلسالم السياسي«، على 
السياسة  مع  وانسجامًا  قربًا  أكثر  الدوام، 
عتقد أنها تشاركه يف العداء  األمريكية، اليت يحُ

للشيوعية »امللحدة«.
على  احلرب  تلك  ارتدادات  عن  احلديث  ويف 
نصيب  يكون  لن  أنه  يبدو  العربية،  املنطقة 
وهذا  السلبيات،  سوى  منها  العربية  الدول 
والغاز،  للنفط  املصّدرة  الدول  حتى  يشمل 
من  الراحبني  أكثر  تكون  أن  فرتض  يحُ واليت 
ما  على  لكنها،  األسعار،  يف  الكبري  االرتفاع 
يبدو، مقتنعة بأن رفع سعر النفط إىل أرقام 
خيالية لن جيعل الغرب يدفع إليها هذا الثمن 
عليه  االستيالء  يف  سيفكر  رمبا  بل  املرتفع، 
بالقوة، ال بالدوالر، كما أنه ال ميكن ملن ال ميلك 

القمح أن يفرح بارتفاع أسعار النفط والغاز.
متيل  وحيث  القبان،  بيضة  الصني  وتبقى 
سرتجح الكفة، وهو ما سيشكل منعطفًا جديدًا 
يف العالقات الدولية. لكن فلسفة القوة لدى 
وتتلّخص  تتغري،  ومل  ثابتة،  زالت  ما  الصني 
يف أن قوة الصني هي ملنع اآلخرين، وليس 
إلجبارهم على فعل ما يريدون. كما أن دول 
العامل تعي متامًا أن من يعيش يف جوار فيل، 

عليه االبتعاد عن استفزازه.
ويف اخلالصة، فإن ال سبيل إىل حل مشاكل 
العامل جمتمعة إال عرب تشكيل نظام أمن مجاعي 
أحُوىل  املتحدة  األمم  إصالح  يكون  حقيقي، 
بعيد  يزال  حلم ال  اخلطوات يف تقيقه، وهو 

املنال حتى اليوم.

استطاعت موسكو ان تثبت للعالم ان األمم ال يمكن ان تـُخزم اال اذا فقدت ثقتها بقدرتها على الفعل
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إعــالن

نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2022 آذار   19 Saturday 19 March 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات
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Book your booster vaccination today. Visit nsw.gov.au or call the   
National Coronavirus Helpline on 1800 020 080 for assistance.  

nsw.gov.au
1800 020 080

COVID-19

16

COVID-19

أّي جنيب ميقاتي نصّدق؟
العامة  القاعدة  بكسر  ميقاتي  احلكومة جنيب  رئيس  يكتف  مل 
طوياًل  رّددها  واليت  السلطات،  بني  الفصل  عن  تتحّدث  اليت 
يف وجه املطالبات بإقالة القاضي طارق البيطار، مقابل عودة 
جملس الوزراء إىل االنعقاد، بل جتاوزها إىل التدّخل علنًا يف 
باملدعي  واالتصال  املصارف،  عن  دفاعًا  القضاء  عمل  سري 
لوقف  تدخله  طالبًا  عويدات،  القاضي غسان  التمييزي،  العام 

»عشوائية« القاضية غادة عون، وهو ما رفضه عويدات.
البيان الذي أذيع بعد انتهاء جلسة جملس الوزراء، اليت عقدت 
يف السرايا احلكومية، األربعاء  املاضي، ورد فيه أن رئيس 
احلكومة أّكد أنه »ال ميكننا كمجلس وزراء جمتمعًا إال أن تكون 
وانفعالية،  عشوائية  من  القضاء  يف  حيصل  عما  إجابة  لدينا 
وخصوصًا أن هناك انطباعًا عامًا بأن بعض ما حيصل يف القضاء 
امللف  يف  حيصل  ما  بصلة.  القضائية  األصول  إىل  ميّت  ال 
املصريف غري سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق املودعني 
وهذا ما نركز عليه يف كل اخلطط اليت جنريها، لكن الطريقة 
احلقوق  ملف  مقاربة  فيها  تتم  اليت  والبوليسية  االستعراضية 
شأنها  ومن  خطرة،  باملصارف  املرتبطة  القضائية  والقضايا 
تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام املصريف، وسيدفع املودعون 
جمددًا الثمن. وأخشى أن تتطّور األمور إىل ما ال حتمد عقباه إذا 
مل يصر إىل تصويب الشطط واخللل احلاصل. وامللف سيكون 
موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع املعاجلات على 

السكة الصحيحة«.
إنعاشًا  يستدعي  املاضي،  األربعاء  جلسة  يف  ميقاتي  كالم 
للذاكرة. إذ مل متض بضعة أشهر على موقف مغاير متامًا متّسك 
فيه بالفصل بني السلطات. ففي بيان صادر عن مكتبه يف 
16 تشرين الثاني 2021، ورد اآلتي: »يتم تداول أخبار مفادها 
مقابل  البيطار  قاعدة  على  السياسية  لألزمة  حللول  التحضري 

القضائية السلطة  عمل  يف  ويتدخل  املودعني  على  للبنوك  ينتصر  ميقاتي 
محمد وهبة

جملس الوزراء. إن رئيس جملس الوزراء ينفي هذه األخبار مجلة 
وتفصياًل، ويؤكد أن خريطة احلل اليت وضعها منذ اليوم األول 
هي األساس، وخالصتها أن ال تدخل سياسيًا، على اإلطالق، 
يف عمل القضاء، وال رابط بني استئناف جلسات جملس الوزراء 
كّرر  وهو  مرفأ بريوت«.  انفجار  القضائي يف  التحقيق  وملف 
األرثوذكس،  للروم  بريوت  مطران  لقائه  بعد  املوقف  هذا 
املرتوبوليت الياس عودة، إذ قال ما حرفيته: »حنن مع بقاء 

امللف يف يده وال نتدخل يف القضاء«.
عمل  يف  التدّخل  محلة  يقود  الذي  ذاك  نصّدق؟  ميقاتي  أّي 
القضاء، أم الذي يرفض »على اإلطالق« التدخل السياسي يف 

عمل القضاء؟
قّصة التدّخل واالمتناع عنه يف حلظات ما، هي قّصة منوذجية 
يف بنية تركيبة املنظومة اللبنانية. الدفاع عن النظام املصريف 
كان اهلّم األول لدى ميقاتي وسائر الطبقة السياسية. وهذا 
ضغط  أو  القضاء  منع  حني  سنتني  من  أكثر  منذ  يتم  األمر 
الودائع  رّد  املصارف  على  تفرض  أحكام  إصدار  ملنع  عليه 
أو  اخلارج  إىل  التحويل  وبطريقة  األصلية،  بعملتها  ألصحابها 
نقدًا. يومها، كان قضاء العجلة يصدر قرارات يكسرها قضاة 
آخرون خاضعون سياسيًا، أو تصدر عن احملاكم العادية قرارات 
ميتنع قضاة التنفيذ عن تنفيذها. تراكمت آالف الدعاوى ضّد 
املصارف، ومل يصدر عن وزارة العدل تقرير بأي سعر صرف 
يعتمد للبّت يف هذه الدعاوى، بينما املصارف تتصّرف كأنها 

معزولة عن كل هذا النقاش.
يف اللقاءات اليت مجعت نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي 
مع املصرفيني، آثر بعضهم الرّد على الشامي بأن املصارف ال 
تعاني من أي مشكلة وأن على مصرف لبنان أن يرّد هلا أمواهلا 
لتدفع للمودعني. لكن الواقع، أن املسؤولية االئتمانية املرتتبة 
على املصارف تفرض عليها أن تتحّمل خماطر توظيف األموال 

برساميلها. املودع ال عالقة قانونية تربطه أبدًا بعملية توظيف 
األموال ونتائجها اليت تقوم بها إدارات املصارف. هذا الواقع 
ال يتجاهله ميقاتي وحده، بل رئيس جملس النواب نبيه بّري 
النقد  الزيارة األخرية اليت قام بها وفد صندوق  أيضًا. ففي 
الدولي برئاسة أرنستو رامرييز ريغو، لربي، أبلغهم األخري بأن 
»ليس لدينا أزمة، بل نعاني من مشكلة سيولة ميكن معاجلتها. 
حاكم مصرف لبنان وعدني برّد الودائع كاملة ألصحابها«. ينقل 
الدولي نفى معرفته  النقد  أن وفد صندوق  بّري  مقّربون من 
بطروحات كهذه، بينما يقول آخرون إن رامرييز عرب عن مفاجأته 
دعكم مما  لكن  السياسية.  الطبقة  تعيشه  الذي  اإلنكار  حبجم 
اختلج يف صدر رامرييز الذي ميّثل اإلمربيالية العاملية، أليس 
مفاجئًا أن يكّرر بّري ما تقوله املصارف؟ أليس مفاجئًا أن تكون 
العبارة منقولة عن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الذي فشل 
يف ترويج خّطته أمام رامرييز نفسه؟ فمن أين ملصرف لبنان 
بّري إىل  األموال حتى يدفعها للمودعني؟ يشري املقّربون من 
أن اخلّطة اليت عرضها سالمة على بري تتضمن تسديد قسم 
بسيط من الودائع، وحتويل الباقي إىل أسهم يف املصارف، 
هذه  اللبنانية.  للحكومة  مشاريع  يف  أسهمًا  املودعني  ومتّلك 
اخلسائر  توزيع  خطة  املذكورة يف  نفسها  الثالث هي  الفئات 

اليت أسقطها رامرييز وفريقه قبل بضعة أسابيع.
يثري هذا األمر سؤااًل أساسيًا: ملاذا يسعى ميقاتي إىل التدخل 
الصريح والعلين بالقضاء، بينما يرفض إقرار الكابيتال كونرتول 
الذي حيمي املصارف من الدعاوى احمللية واخلارجية أيضًا؟ يف 
الواقع، اإلجابة تكمن لدى بّري. ففي لقائه مع وفد الصندوق، 
سئل عن األمر وأجاب بأنه يرفض مترير »الكابيتال كونرتول« 
حتى يؤمن للمودعني بعضًا من أمواهلم. هذه هي عالقة أطراف 
رفض  باملصارف.  املساس  رفض  ببعض؛  بعضها  املنظومة 

الكابيتال كونرتول. رفض إقالة احلاكم.
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عن »دار ريشة« يف القاهرة، صدر »حمّمد عبد 
واألكادميي  للباحث  موسيقية«  سرية  الوهاب- 
للمايسرتو  مقدمة  مع  سّحاب،  فكتور  املعروف 
فصاًل   12 يتضّمن  الذي  الكتاب  سّحاب.  سليم 
ألغنيات  كاماًل  مسردًا  يضم  مالحق،  وثالثة 
املطربني  وألغنيات  األجيال«،  »موسيقار 
ملعزوفاته،  وحتلياًل  هلم،  حّلن  الذين  واملطربات 
إىل جانب جمموعة نادرة من الصور. وقد وضع 
فيه،  نشرها  يتسّن  مل  للكتاب،  مقّدمًة  املؤّلف 

فخّصنا إياها. هنا نّصها:
كانت لي املتعة والشرف بلقاء حمّمد عبد الوهاب 
يوم  ذات   ،)1991 مايو   4  -  1898 مارس   13(
أّيار )مايو( 1967، يف مصيف شتورا  من شهر 
اللبناني. كنت أالقيه كل يوم، منذ طفوليت يف 
يافا، عرب إسطوانات »بيضافون« اليت خّزنت كنزه 
الغنائي واملوسيقي، منذ 1927 حتى سنة 1939، 
شقيَقّي  مع  األربعينّيات،  من  بدءًا  إليها  أستمع 
على  أطفااًل،  نزل  مّلا  وحنن  وسليم،  الياس 
فونوغراف، كان من أوائل ما ظهر يف البيوت يف 

فلسطني من هذه اآللة احلاكية- املغّنية.
وحني زار عبد الوهاب يافا، سنة 1944، وسّجل 
يف استوديوهات إذاعة الشرق األدنى أغنية »إجِر 
يا نيل«، مل يكن يف وعي طفل يف الثانية من 
عمره بعد، أّن عمالقًا موسيقّيًا بهذه القامة، يزور 
عمل  يف  آخرين  موسيقّيني  مع  ويعمل  مدينته، 
من  واحدة  أوتوبيس  حمطة  مسافة  على  جديد، 
تلك  استوديوهات  يف  اجلبلّية،  حي  يف  منزله 

اإلذاعة الربيطانية الناطقة بالعربّية.
لكن األيام اليت ساقتنا إىل موطن والدي، لبنان، 
سنة 1947، كان مقّدرًا لي فيها، أن أرى ذلك 
وأن  وحلمه،  بشحمه  الكبري،  املطرب  املوسيقار 
الياس وأنا، يف مصيف  نتحادث معه، شقيقي 
يبعد عن بيتنا يف بريوت مسافة ساعة بالسيارة، 

على مدى ثالث ساعات كاملة.
كنت آنذاك قد بلغت، ووصلت إىل ذلك اللقاء، 
كل  ختزين  أكملت  وقد  إلّي،  بالنسبة  التارخيي 
والدي  اشرتى  اليت  »بيضافون«،  إسطوانات 
موسى كّل جمموعتها، بعدما أعادت »بيضافون« 
خضراء  إسطوانات  على  طبعها  اخلمسينّيات  يف 
اللون، من ذوات الدورات اخلمس واألربعني يف 
اإلسطوانات  هذه  من  كاًل  نسمع  كنا  الدقيقة. 
حيفظ  مثلما  غيبًا،  حنفظها  حتى  وتكرارًا،  مرارًا 
زمن  يف  شتورا  لقاء  كان  لقد  درسه.  التلميذ 
خمزوني  من  جزءًا  صار  قد  الوهاب  عبد  كان 
املوسيقي والعاطفي والوجداني، من خالل تلك 
كانت  اليت  الوهاب  عبد  وأفالم  اإلسطوانات، 
والدتي ندى حريصة، منذ طفولتنا، أن تصحبنا 
نفائس  من  شيء،  يفوتنا  ال  حتى  حلضورها، 

موسيقار األجيال.
يف   ،1967 )مايو(  أيار  يف  اللقاء،  موعد  لكّن 
فندق »شتورا بارك أوتيل«، يف مصيف شتورا 
جنيب  لبنان  ظريف  ميلكه  كان  الذي  اللبناني، 
حنكش، هذا املوعد الذي صادف تصاعد التوتر، 
)يونيو( 1967، أضفى على  قبيل حرب حزيران 
حديثنا، أخي الياس وأنا، مع حممد عبد الوهاب، 
احلديث يف  وهو  احلسبان،  يكن يف  مل  عنصرًا 
الرئيس  إقفال  بعد  املتوترة،  الدولّية  األوضاع 
مجال عبد الناصر مضائق تريان يف وجه املالحة 
يف  سوريا،  أبيب  تل  تهديد  إثر  اإلسرائيلّية، 

أعقاب أزمة مياه نهر الريموك.
دخلنا الفندق، ووجدنا حممد عبد الوهاب يتناول 
بعض العصري يف الصالون. تصافحنا، وبادر إىل 
اقرتاح السري يف اجلنان احمليطة بالفندق، لنبتعد 
مع  أكثرهم  وما  املتطّفلني،  الفضوليني  عن 
شخص مثله. كان يعرف عن أخي الياس كتاباته 
»احلوادث«،  جملة  يف  املوسيقي،  النقد  يف 
 ،1964 )فرباير(  شباط  ظهرت يف  مقالة  ومنها 
بعد أسبوع من ظهور أغنية »إنت عمري«، انتقَدت 
حلن األغنية، لكن تبعتها بعد أسبوع واحد، مقالة 
ثانية يف اجملّلة، بعنوان: »إني أعتذر«، وشرح 
مّرة  أول  اللحن يف  الياس عدم استيعابه  فيها 
مسع فيها األغنية، لكنه متّعن فيها مرارًا وتكرارًا، 
وانقلب رأيه من االنتقاد إىل احلماسة الشديدة، 
الشرق«،  »كوكب  بني  األول  اللقاء  هلذا 

واملوسيقار الكبري.

كتاب جديد يرصد سريته املوسيقية: حممد عبد الوهاب... هل كان ناصرياً أو وفديّاً؟
بكتاباته  الياس  أخي  يكن  مل 
هذه نكرة يف نظر عبد الوهاب 
أول  يف  فكنت  أنا،  أما  إذن، 
الكتابة  أبدأ  ومل  بلوغي،  سيّن 
العربّية،  املوسيقى  تاريخ  يف 
إال يف أوائل الثمانينّيات، بعد 
دراسيت التاريخ. لكنين ذهبت 
بـ«رفقة«  الوهاب  عبد  للقاء 
أخي، فشاركت يف حديثنا معه 
احلديث  وكان  األدنى.  باحلد 
األوفى مع الياس، الذي كان 
األول، من حنو  لقاؤه هذا هو 
15 لقاًء مع عبد الوهاب، كانت 
موضوع تفصيل كامل يف كتابه: 
»مع حمّمد عبد الوهاب« ) 2014 

ـ دار نلسن ـ بريوت(.
فرض الوضع السياسي نفسه 
معظم  يف  احلديث،  على  إذن 
الوقت. وكان واضحًا من أوله 
إىل آخره، أن عبد الوهاب كان 
معجبًا بالرئيس عبد الناصر، بأنه 
أدار العمل الرمسي املصري بعد 
1954، انطالقًا من موقف وطين 
مصري، فتمّكنت مصر من إجالء 
اجليش الربيطاني بعد 70 سنة 
موضع  وكان  االحتالل.  من 
العربي،  بالزعيم  الثاني  إعجابه 
مسألة  يف  قومي،  منطلق  من 
أنه مل يرتك سوريا وحدها يف 
اإلسرائيلي.  اخلطر  مواجهة 
أذكر  الذي  حديثه،  يف  وكان 
عمومّياته، من دون التفاصيل 

َأْحَلْم ِإالاَّ  َدْك ُعْمِري َما  ْر ِإالاَّ يِف جَمْ »ُعْمِري َما أَفكاَّ
ِبَسْعَدْك«. ويبدو أنه فّضل بكلمة: بسعدك، ذكر 
سعد زغلول، بدل عبارة مجال الثورة. ويف هذا 
أن تكون هذه من  احتمال ذي وزن  إشارة إىل 
الوهاب.  عبد  عند  »الوفدّية«  املشاعر  منطلق 
وكان عبد الوهاب يف عام 1956، قد أصدر أغنية 
امسها:  السباعي،  املنعم  عبد  زجل  من  وطنّية، 

»السعد جالك«، وهي اليت تبدأ بقوله:
ْك  َعُدوِّ وْت  مِيُ ِمَثاِلْك/  ْلِقيْت  َما  ْك  َزيِّ َمْصِر  »َيا 
اِلْك«. ويف ختام األغصان، عبارة يف  ِوْيِعيْش مَجَ
بيت شعر واحد، يقول: »والسعد جاِلك ويعيش 

مجاِلك«.
فهل كان عبد الوهاب، هو الذي أوحى للشاعر 
بهاتني اإلشارتني، وهل هما دليل آخر على ميل 
عبد الوهاب الوفدي، أم أنه كان يرى يف مجال 
الذي  السياسي  للمرياث  استمرارًا  الناصر  عبد 
األغنية،  اسم  من  يبدو  كما  زغلول،  خّلفه سعد 

ومن العبارة يف ختام أغصان األغنية؟
بدت  الذي  الثري  واإلهلام  الكبري  اجلهد  أّن  غري 
فيه أعمال عبد الوهاب يف العهد الناصري )36 
لدّي  رّجحت  عديدة(  تارخيية  حتف  منها  أغنية، 
أنه كان عروبّيًا يف الصميم، وطنيًا صادقًا يف 
مشاعره ووجدانه، أكان وفديًا أم ناصريًا. كان 
مبوسيقار  لقاؤنا  يكون  ألن  خيطط  الياس  أخي 
والغناء،  لقاًء يف املوسيقى  األجيال يف شتورا 
استمرت  حمادثة  من  حمدودًا  جانبًا  احتال  اللذين 
السياسي،  الوضع  واستأثر  ساعات،  ثالث 

باحلّصة الكربى فيها.
على أي حال، برأيي أن حمّمد عبد الوهاب كان 
ال  قد  سياسي؛  موقف  صاحب  جمّرد  من  أكرب 
يكون له أي وزن مباشر يف األحداث من الناحية 
يف  العربّية  لألمة  زعيمًا  كان  أنه  إال  العملية. 
مقاومتها الثقافّية املوسيقّية على امتداد معظم 
كانت  فاألمة  العشرين.  القرن  طوال  العقود 
أحالهما  أمرين  بني  الغرب،  مواجهة  يف  خمرّية 
مّر: إما التمّسك بالرتاث العربي املوسيقي مثلما 
هو وعدم املّس بأي من عناصره، وبذلك خنسر 
احلرب مع العامل املتجّدد والفكر الثقايف املتطّور 
ومنكث يف املاضي مهزومني، أو أن نعتنق مبدأ 
إحالل  مبسار  السري  يف  مدى  آخر  إىل  الذهاب 
العامل  اكتسحت  اليت  الغربية  الثقافية  الغزوة 
بتجديدها وتطويرها العلمي والثقايف والعسكري 
شخصّيتنا  فنخسر  ثقافتنا،  حمل  والسياسي، 

ونصبح توابع بني األمم القوّية.
امُلثلى،  الثالثة  الصيغة  صاغ  الوهاب  عبد 
وعناصرها  العربّية  موسيقاه  بشخصّية  فتمّسك 
وإيقاعها،  العربّية  الكلمة  جتويد  من  األساسّية، 
وإلباسها املقامات واإليقاعات العربّية األصيلة، 
ويف الوقت نفسه انتقى من العناصر املوسيقّية 
والغناء  املوسيقى  شخصّية  ميّس  ال  ما  الغربّية 
العربّي يف أسسهما املتينة، فكان موقفه موقف 
جّراء صيغته  إلغاء. وكان من  إغناء ال  استعارة 
الذهبّية املتوازنة هذه أنه مأل )مع زمالئه الكبار 
اآلخرين( أمساع األمة العربّية، وأفئدتها ووجدانها 
أدى  متطّور  عربيٍّ  بنتاٍج  املوسيقّية،  وثقافتها 

مهمتني تارخييتني ُكربَيني:
- تطوير املوسيقى العربّية وإغناؤها، يف صيغته 
امليادين  توازنها  مثل  إىل  تفتقر  اليت  املتوازنة 
العربية األخرى، من علوم ولغة وهندسة وفلسفة 

واقتصاد وسياسة ونظم عسكرّية، وما إليها.
احلّيز  مبلء  العربّية،  األمساع  غزو  موجة  صّد   -
الثقايف مبا ملك قلوب الناس على امتداد املدى 
ال  ثقافية  مقاومة  زعيم  فكان  الواسع،  العربي 

مثيل هلا يف تارخينا احلديث.
لقد حظي أخي الياس، وأخي الثاني، املايسرتو 
عبد  حممد  مع  عديدة  بلقاءاٍت  سّحاب،  سليم 
نفسي  أرضيت  لكنين  مبثلها،  أحَظ  مل  الوهاب، 
من  الوهاب،  عبد  مع  أخرى  بلقاءاٍت  ووجداني 
خالل إسطواناته وأفالمه، وما كنا نتابعه بشغف 
العربّية، وأرجو أن تكون احلصيلة  يف اإلذاعات 
اليت حّصلتها دمسة، يف هذا الكتاب، عن أحّب 
العرب، يف عصر موسيقي  موسيقّي إىل قلوب 
العربّية  أجيالنا  مبثله  حتظى  أن  نرجو  ذهيب، 

القادمة.
* أكادميي ومؤرخ لبناني

الدقيقة، أّن هذا اإلعجاب بالزعيم العربي، كان 
سببه نزعة قومّية عربّية عند عبد الوهاب، كانت 
قد بدت واضحة يف سلوكه املوسيقي والغنائي، 

منذ ثورة 1952.
أغنياته  على  بدت  األوىل،  الثورة  سنوات  يف 
)باملعايري  املتوّسط  املستوى  مسة  الوطنّية 
قبل  حّلنه  الذي  احلرّية«،  »نشيد  إال  الوهابّية(، 
العدوان  بعد   ،1956 سنة  يف  لكن  الثورة. 
والفرنسّية  الربيطانّية  القوات  وجالء  الثالثي، 
من  جديدًا  منطًا  الوهاب  عبد  بدأ  واإلسرائيلّية، 
الوطنّية،  القومّية  األناشيد  يف  اجلماعي  الغناء 
عيد  ف  معاي  تغين  ملصر  »قولوا  بأنشودة: 
وحمّمد  شادية،  غنائها:  وشاركه يف  حتريرها«، 
عبد املطلب، وفايدة كامل، وعبد الغين السّيد. 
لكن املوقف القومي برز على اخلصوص، عند عبد 
الوهاب يف سنوات الوحدة مع سوريا، وال سّيما 
عربية«،  »أغنية  الوحدة:  عن  اخلالدة  أغنيته  يف 

سنة 1958.
الوطين يف  املوقف  املوقفان،  هذان  كان  إذن 
من  بدا  الذي  القومي  واملوقف  اجلالء،  معركة 
هما  السياسي،  الناصر  عبد  الرئيس  سلوك 
اللذان استحّقا حمّبة عبد الوهاب ومحاسته لقائد 

ثورة اجلمهورّية املصرّية.
كذلك، أبدى عبد الوهاب إعجابه الشديد بالرباعة 
خصوصًا  ناصر،  يبديها  كان  اليت  السياسية 
الغربّية  الكتلتني  بني  التوازن  من  إفادته  يف 
 .)1990-1949( الباردة  احلرب  يف  والشرقّية، 
من   1955 سنة  بشرائه  السالح،  احتكار  فكسر 
إىل  املبادرين  كبار  من  وكان  الشرقّية،  الكتلة 
يوغوسالفّية  مع  االحنياز،  عدم  كتلة  تكوين 
على  نهرو،  وهند  سوكارنو  وإندونيسّية  تيتو 
اخلصوص. ومل تكن مبادرته إىل إغالق مضائق 
البحر األمحر يف وجه املالحة اإلسرائيلّية أقل وزنًا 
األحداث  أّن  ولو  بناصر؛  الوّهابي  اإلعجاب  يف 
اليت تلت ذلك يف النكسة مل تأِت كما اشتهى 
واشتهينا بالطبع. غري أنه سارع بعد 5 يونيو وما 
جرى فيها، إىل صديَقيه األخوين رحباني، ليؤّلف 
مع منصور، ويلّحن ويغيّن: »طول ما أملي معاي 

وبإيدّي سالح«.
هل كان عبد الوهاب »ناصريًا« كما يقولون. هذا 
ما كان ميكن أن يبدو لي يف لقاء شتورا. غري أن 
ماضي عبد الوهاب مييط اللثام عن ميٍل آخر، كان 

فكتور سحاب

واضحًا لديه، وهو عالقاته الوثيقة مع زعماء حزب 
الوفد املصري الوطين، الذي أّسسه سعد زغلول، 
النّحاس  األربعينّيات مصطفى  يقوده يف  وكان 
كانت  عبيد.  مكرم  البارزين  أقطابه  ومن  باشا، 
عالقة عبد الوهاب بهما عالقة شبه يومّية بعبيد، 
وعالقة تشاور وتبادل آراء بالنحاس باشا. ففي 
أغنية واحدة، هي »اجلندول« )1939( تروي لنا 
سرية املوسيقار العربي، أن قصيدة علي حممود 
الوهاب،  عبد  يَدي  بني  بالصدفة  وقعت  طه، 
يف صحيفة كان يقرؤها يف مكتب مكرم عبيد، 
آخر.  بأمر  منشغاًل  املصري  السياسي  كان  حني 
وتروي لنا سرية عبد الوهاب أيضًا أن مصطفى 
األول  مساعه  عند  له،  امتعاضه  أبدى  النّحاس 
كأنه  فيها  بدا  الوّهاب  عبد  ألن  »اجلندول«،  لـ 
يتكّلم، وال يغين. لكن النّحاس عاد عن رأيه يف 
ما بعد، وأبدى لعبد الوهاب إعجابه الشديد بها، 
متامًا مثلما حدث مع أخي الياس و«إنت عمري«، 
وكما كان حيدث مع كثري من املستمعني، حني 
يسمعون حلنًا جديدًا لعبد الوهاب للمرة األوىل، 
على  مدمنًا  كان  اليت  التجديد  عناصر  بسبب 

ابتكارها يف كل أغنية له.
بدا  كما  ناصريًا،  الوّهاب  عبد  كان  هل  املهم: 
لنا يف لقاء شتورا، أم وفديًا، كما كان ماضي 
سريته يروي؟ أم هل كان األمرين معًا: وفدّيًا 

قبل 1956، ثم ناصريًا بعدها؟
لقد أبدى عبد الوهاب يف لقاء شتورا، مياًل واضحًا 
للرئيس املصري، لكن بعض التدقيق التارخيي 
والعملّية،  الدراسّية  امتهنُته، يف سريتي  الذي 
بّيَنت لي أن املوسيقار العربي األكرب، أبدى ذات 
عن  اللثام  مييط  قد  أمرًا   ،1959 عام  من  يوم 

جواب جزئي لسؤالنا يف شأن ميله الوطين.
أنشودته  الوهاب  عبد  حّلن  العام،  ذلك  يف 
اجلماعية الرائعة: »الوطن األكرب«، اليت غّنى فيها 
عبد احلليم حافظ وصباح وفايدة كامل وشادية 
ووردة وجناة. وصدر تسجيالن لألنشودة، واحد 
آخر  وتسجيل  املذكورة،  اجملموعة  تغّنيه  رمسي 
وفيه  املنفرد.  العود  على  الوهاب  عبد  بصوت 

تبديل يف الشعر:
ففي البيت الثاني من الغصن األول، يغين عبد 
َما  َبْعِد  الُكربَى  ِبالَوْحَدة  َناِديْت  ي  »َياللِّ احلليم: 
ْوَرة«. أما عبد الوهاب، فغّنى يف  اِل الثاَّ ُشْفِت مَجَ
البيت بشعر خمتلف يقول:  تسجيله اخلاص هذا 
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The first 68 extra homes for 
women who have escaped 
abusive relationships are be-
ing delivered by the NSW Gov-
ernment, as part of a landmark 
$484.3 million investment to 
support women and children 
fleeing domestic violence.
Local State Member for East 
Hills Wendy Lindsay MP said a 
key component of the govern-
ment’s record package was 
boosting the number of com-
munity housing residences 
available to women and chil-
dren impacted by domestic 
violence.
“Many domestic violence vic-

tim-survivors find themselves 
displaced and in need of a new 
home. These additional dwell-
ings in Sydney, the Illawarra 
and the regions will give more 
victim-survivors a safe haven 
to begin their new chapter,” 
Mrs Lindsay said.
Minister for Women’s Safety 
and the Prevention of Domes-
tic and Sexual Violence Natalie 
Ward said it was vital victim-
survivors have access to safe, 
affordable housing as quickly 
as possible to help them get 
back on their feet after their 
traumatic experiences.
“We’re starting to see the im-

portant outcomes from our 
record commitment through 
the delivery of these addition-
al homes, giving women and 
children who have suffered 
domestic violence a place to 
recover and thrive,” Mrs Ward 
said.
Minister for Families and Com-
munities Natasha Maclaren-
Jones said the projects are 
being delivered under the 
Community Housing Innova-
tion Fund (CHIF), a partnership 
with the community housing 
sector to provide more social 
and affordable housing.
“We have committed to invest 

HOMES FOR VICTIM-SURVIVORS TO RECOVER AND THRIVE

Wendy Lindsay MP with Minister Ward Minister Maclaren-Jones Homes DV Announcement Wendy Lindsay MP with Minister Ward Minister Maclaren-Jones Group Photo DV Announcement

$52.5 million to provide 200 
homes for victim-survivors 
and we are already delivering 
the first dwellings,” Mrs Ma-
claren-Jones said.
This initial $19.1 million CHIF 
investment includes:
-    21 apartments in Guildford 
in collaboration with Evolve 
Housing, with properties ac-
quired in December 2021;
-   8 apartments in Canterbury, 
purchased in partnership 
with Metro Community Hous-
ing and available to domestic 
violence survivors from April 
2022;
-   16 apartments to be pur-

chased in the Campsie area in 
partnership with the Women’s 
Housing Company and avail-
able for use by September 
2022;
-    4 townhouses in Wagga 
Wagga being developed in 
partnership with Wagga Wag-
ga Aboriginal Land Council 
and specifically for Aborigi-
nal victim-survivors, due for 
completion in the first half of 
2023;
-   4 apartments in Goulburn 
being delivered in collabora-
tion with Anglicare NSW South 
NSW West and ACT and due 
for completion in the second 

half of next year; and
-   15 apartments to be deliv-
ered in Unanderra late next 
year in partnership with Wol-
longong Emergency Housing 
Inc.
Women who need a new home 
because of domestic violence 
are added to the NSW Housing 
Register. Community housing 
organisations then use the 
Register to offer long-term 
housing to domestic violence 
victims when a suitable prop-
erty becomes available.

MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

Initiative by Silver Partner Bronze Partner

PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920

1920-2020

CELEBRATING ONE HUNDRED YEARS SERVING THE COMMUNITY

CANTERBURY - BANKSTOWN

ليالي رمضان يف الكمبا
2 نيسان - 1 أيار

من الغسق حتى وقت متأخر
أقصدوا الكمبا  واختربوا الثقافة 

وتذوقوا األطعمة األصيلة!
يفتح ليليًا من االثنني إىل الخميس..
 يمكنكم ان تستقلـّوا وسائل النقل 

العام  وتخطي صفوف االنتظار.

اكتشف املزيد على

cb.city/RamadanNights
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كتــابات

التحدي الكبري بينك وبني األنسان الذي لديه روح التسلط 
والكربياء والتأله واملظاهر الساقطة .

ما نراه يف هذا اجملتمع املريض الذي نعيش فيه،  هو 
فهل  اآلخر،  لإلنسان  واالحتكار   والتسلط  الكربياء  روح 
تريد ان يأمرك احد او يذّلك احد متسلط عليك مهما كان 

مركزه ومهنته وجنسيته؟
اإلنسان  مع  مقارنة  اي  توجد  ال  انه  جدًا  املعلوم  من   
الذي يعّظم  نفسه ويرفع نفسه عن األخرين، مع العلم 
كل  بان  وتعرتف  تؤمن  الذي  املؤمن  اإلنسان  أنت  إنك 
شيء حتت السماء باطل األباطيل رأس احلكمة خمافة اهلل، 
يعّلمنا الكتاب املقدس الذين يف املسيح خليقة جديدة، 
يعلو ويتسلط  او  منهم  أعظم  يكون  ان  احد يستطيع  ال 
عليهم، ألن الرب قال لنا احلق أقول لكم ال يتحكم بكم 
على  سلطان  اي  عليكم  يكون  وال  أحد  يذّلكم  وال  أحد 
يف  واملدّمر  والذليل  البغيض  الكربياء  أهل  من  األرض 
النهاية لصاحبه، ال تدُع أحدا سيدي سيدي بل سّيد الكل 
أعطى هلم  الذين يف املسيح  السماء، الن  هو واحد يف 
سلطانًا ان يكونوا أبناء اهلل األبرار واالحرار فوق كل رئاسة 
وسالطني، وأعطاهم سلطانًا ان يكونوا اعلى من امللوك 
والرؤساء واالنبياء ، متحدين باهلل وصفاته وجربوته يف 
صفات  مجيع  آخذين  واحملبة،   واخلالص  والرب  القداسة 
اهلل اي كيانه األزلي وطبيعته اإلهلية، وكما قال لنا أنا 

الشجرة وأنتم األغصان.
 هذا هو اإلحتاد املبارك بني اإلنسان املؤمن يف املسيح 
الثابت  إميانه  حسب  على  اجملانية  اهلًل  عّطية  ينال  كي 
بواسطة جتسد السيد الرب يسوع املسيح وصفاته اإلهلية 
املباركة، ولكي يتحرر من عبودية اإلنسان اخلاطئ الشرير 
واهدافه املؤملة واملؤله نفسه شاخمًا على األخرين، من أجل 
إرضاء شهواته وأفكاره وتسّلطه على أبناء اهلل املؤمنني 
للكلمة  ما  الشيء جيب ان خنتربه بكل  األبرار، لكن هذا 

من معنى.
 فهل حنن خمدوعون من بعض البشر ؟ 

هل نسلك الطريق اليت أوصانا بها الرب يسوع املسيح 
الذي قال عنها أنا هو الطريق واحلق واحلياة؟ 

وهل نهمل ونتجاهل كالمه وتعاليمه يف اإلجنيل املقدس 
ونعتنق تعليمًا آخر؟ 

الرب وحده الذي أوصانا وقال لنا فتشوا الكتب وباألخص 
الكتاب املقدس لكي تعرفوا احلق الذي حيرركم من عبودية 
اهلل  ألن  والشرير،  واملتكرب  واحلسود  املادي  العامل  هذا 
اهلل  أبناء  أصبحتم  الذين  املؤمنني  األخوة  أنتم  اختاركم 
وعائلته املقدسة وجسده املبارك ، فيجب علينا ان ننفذ 
من  احد  مع  نريًا  حتت  تكونوا  ال  لنا  قاهلا  اليت  الوصية 
عليكم  يفرضون  والذين  البشر  على  املتسلطني  الناس 
حباجة  لستم  الذين  أنتم  يستغلوكم  لكي  وتعاليم  أمورا 

اليها.
وكما قال لنا ايضًا ، ال أحَد يستطيع ان يأمر عليكم وال 
يعلو عليكم غري اهلل واملسيح، خالدين ومنّزهني عن كل 
العيوب واخلطايا مقيمني ومتحدين معه يف جوهر قداسته 
الدهور   واألبدي اىل دهر  السماوي  داره  أحياء يف  ابناًء 
وباقي األزمنة اآلتية له كل اجملد والتسبيح ربنا وخمّلصنا 

يسوع املسيح آمني.

التحدي الكبري بينك وبني االنسان 
الذي لديه روح التسلط والكربياء

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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الدكتورة خولة الزبيدي 

ســدرة الغامـض 

بعد أن المس جذورك الّضاربة
يف خمّيلته

مل يّفكر يف املنعطفات
اليت حتدد طريقه حنو الالنهاية 

كان منشغاًل يف  نبيذ جلّي 
ارجتله يف أول لقاء

وكان عليه أال يكون بدائيًا
يف معراجه

فهو يعرف تربتك الشاسعة
اليت امتّصت الكثري من

مبتوري الّرؤية
وأخرجتهم طحالب على 

سفح الّرغبة 
األرض مدى ضئيل أمام

ملكوت شاعر 
أحّب الّصعود إىل اخلرافة

فقذف خمّيلته الصطياد اهلواء
فانشطر إىل بدايات شائكة 
عند كّل منعطف بداية وقرب

واسرتاحة لكأس بيضاء 
ويف املنهى العبثّي 

امرأة النهائية  متعددة الّشرفات 
حيث اهلاوية يف شرفة غامضة 

شرفة تقف على ضلع واحد..

محمد عامر األحمد

صحوُت على اصابعي

حتوُك يف اهلواء

كلمات حبروفها ترتاقُص

تكتُب روايًة وال كل الروايات

إما أن اكتَب عن غلطٍة

من زمٍن االقحوان

وإما عن زخاِت مطٍر

يف زمن جيُف فيه الوجدان

َذُبلَّ الورُق واختفى كان يا ما كان

فإما ان أنُبشَّ يف جبهِة خمي

َس الذكريات أُلناغي َتكدُّ

نفضت رأسي وكاد يغمى

على كل االوهام

لكنه انتفض وتراقصت

كل االحاديث تبتسم

ملوسم الذكريات

يف كِل االزماِن يزدهُر اخلوُف

وتنتكُس التعويذات والصلوات

لقد َزُهَق اهلواُء

من جنوِن األنسان

فهذا طويل وتلك تعاني

من اخلذالن

وهم تاهوا يف كوكِب

الفشل واهلذيان

خويف عليَك أُيها االنسان

 الصـحوة
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الرئيس عون: عدم التجاوب...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

انسانية،  فقط  وليس  تنموية  مساعدات  اىل  ايضا  حباجة  »لبنان 
خصوصا يف جمال اطالق ورشة اعادة البناء«، مشريا اىل أن »حتقيق 
اهداف التنمية املستدامة تتطلب اوال االستثمار يف البشر وخصوصا 
اللبنانيني  معاناة  »عدم جتاهل حجم  اىل  داعيا  والشباب«،  النساء 
نتيجة االزمات اليت تراكمت، واتت التطورات االخرية خالل السنوات 

املاضية لتزيدها تفاقما«.
لالمم  العام  االمني  اىل  حتياته  حممد  السيدة  عون  الرئيس  ومحل 
املتحدة انطونيو غوترييش شاكرا اهتمامه الدائم بلبنان الذي زاره 
يف 19 كانون االول املاضي وعاين عن كثب الواقع الذي مير فيه.

وكانت السيدة حممد اعربت يف بداية اللقاء عن سعادتها لوجودها 
يف لبنان، ونقلت اىل الرئيس عون »حتيات االمني العام غوترييش، 
عن  اعربت  كما  كافة«.  اجملاالت  لبنان يف  دعم  مواصلة  وتأكيده 
»تقدير اجملتمع الدولي واالمم املتحدة للرعاية اليت يلقاها النازحون 
السوريون يف لبنان والدعم االممي للحكومة اللبنانية يف املفاوضات 
اليت جتريها مع صندوق النقد الدولي وللتحضريات اجلارية لالنتخابات 

النيابية يف 15 ايار املقبل«.
يف  املتحدة  لالمم  املقيمة  املنسقة  حضرته  الذي  اللقاء  وخالل 
لبنان السيدة جناة رشدي والوفد املرافق لنائبة االمني العام، مت 
التطرق اىل »االحداث الدولية، ال سيما احلرب بني روسيا واوكرانيا 

وانعكاساتها على االستقرار يف دول العامل«.
عون يستقبل الجنرال الزارو

اىل ذلك، أكد رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون  خالل استقباله 
اجلديد  القائد  بعبدا  اخلميس، يف قصر  األول  أمس  له، قبل ظهر 
ارولدو  اجلنرال  » اليونيفيل «  اجلنوب  يف  العاملة  الدولية  للقوات 
الزارو Major General Aroldo Lazaro والوفد املرافق، على أهمية 
الدولية  والقوات  اللبناني  اجليش  والتعاون بني  التنسيق  استمرار 
العاملة يف اجلنوب »اليونيفيل« للمحافظة على اهلدوء واالستقرار 

يف املنطقة، متمنيا له النجاح والتوفيق يف مهامه اجلديدة.
االمن  لبنان تطبيق قرار جملس  التزام  الرئيس عون على   وشدد 
الدولي الرقم  1701 ، الفتا اىل ان استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 

للسيادة اللبنانية يهدد االستقرار الذي تعيشه منطقة اجلنوب.
على  اللقاء،  عون يف مستهل  الرئيس  الزارو شكر  اجلنرال  وكان 
استقباله للمرة األوىل كقائد جديد للقوات الدولية بعدما خدم يف 
مكانة  حيتالن  وشعبه  لبنان  ان  اىل  الفتا  مرات،  ثالث  صفوفها 
التعاون  وتعزيز  مواصلة  التزامه  عن  واعرب  قلبه.  يف  خاصة 
لتوطيد  انه سيسعى  مؤكدا  اللبنانية  والسلطات  »اليونيفيل«  بني 
تشكل  »اليت  اللبنانية  املسلحة  القوات  مع  االسرتاتيجية  الشراكة 
شريكنا األساسي يف أداء مهامنا«، مشددا على التزام »اليونيفيل« 

العمل على تأمني االستقرار وتعزيز السالم يف لبنان واملنطقة.
ورد الرئيس عون مرحبا باجلنرال الزارو متمنيا له النجاح والتوفيق 
يف مهامه اجلديدة. واكد ان معاجلة االحداث اليت حتصل يف بعض 
األحيان بني املواطنني وقوات »اليونيفيل« تتم بشكل سريع واصفا 
هذه االحداث بالبسيطة والعرضية. وشدد على أهمية استمرار التعاون 
والتنسيق بني اجليش اللبناني و«اليونيفيل« للمحافظة على اهلدوء 

واالستقرار يف اجلنوب. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 3(
القاضية عون  توقف رجا سالمة  

لبنان  جبل  اإلستئنافية يف  العامة  النائبة  أكدت  آخر،  على صعيد 
القاضية غادة عون أن توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سالمة 

جاء بتهمة »اإلثراء غري املشروع«. 
وأوضحت عون أن احلاكم استخدم اسم أخيه وشركاٍت وهمية كان 
قد أنشأها رجا بإمسه لتسجيل عقارات يف فرنسًا، قاربت قيمتها 

الـ«12 مليون دوالر«.
غاده  القاضية  لبنان  جبل  االستئنافية يف  العامة  النائبة  بأن  افيد 
عون اصدرت قرارًا بوضع اشارة منع تصرف على عقارات وسيارات 

واسهم وحصص بنك »االعتماد«.
رئيس  حبق  سفر  منع  قرار  تصدر  عون  غاده  القاضية  واصدرت 
وضع  وقررت  خليفة،  طارق  املصريف  االعتماد   ادارة  بنك  جملس 
يف  وحصصه  واسهمه  وسياراته  عقاراته  على  تصرف  منع  اشارة 

الشركات التجارية.
سبق  عون:  قالت  سالمة  رياض  استدعاء  عن  سؤال  على  وردًا 
واستدعيناه »وشفتو شو صار«، سنعاود استدعاءه، وإذا مل حيضر 

»منشوف شو منعمل، بركي إجا هاملرة«.
بعد  أنه  سالمة  رجا  مع  التحقيقات  من  مسربة  تفاصيل  وكشفت 
التحقيق معه تبني ارتكابه جرم االثراء غري املشروع وتبييض االموال 
من خالل متلك عقارات كواجهة يستعمل فيها امسًا مستعارًا لشراء 
عقارات، وبعدها يتنازل عنها لصاحل شركة فرنسية أخرى ميلكها على 

األرجح رياض سالمة، من خالل رابط عائلي غري مباشر.
عنه  تتنازل  ثم  عقارًا  لرجا سالمة  zele تشرتي  كانت شركة  فمثال 
لطرف ثان وهذا الطرف يعود ويتنازل عنه لشركة بيتا اليت ميلك 
حاكم مصرف لبنان حصصًا فيها، وهذا األمر موثق مبستندات حبوزة 
القاضية غادة عون، كما تقول املصادر، اليت تضيف مشّددة أن 
شركة  لصاحل  العقارات  يشرتي  بأنه  معه  بالتحقيق  اعرتف  سالمة 

بيتا.
سالمة  اعرتافات  على  بناء  أنه  اىل  القضائية  املصادر  وتشري 
واملستندات اليت حبوزة القاضية عون، أوقفت األخرية رجا سالمة 
اخلميس )امس االول( بعد التحقيق معه على أن حيال امللف أمام 

قاضي التحقيق نقوال منصور.
جلسة  االثنني  حّددت  عون  القاضية  أن  اىل  املصادر  وتلفت  هذا 

لبنان يف هذا امللف فاذا مل حيضر قد  للتحقيق مع حاكم مصرف 
يكون االدعاء واردًا جّدًا.

املصارف لسيت من مأمن من التحقيق
املصارف وجمالس إداراتها ليست على أمّت ما يرام. بعد اإلجراءات 
»بنك  أمالك  حبجز  »فرنسبنك«،  حبق  عون  القاضية  اختذت  اليت 
االعتماد«، واستلحقته بقرار حجز أمالك رئيس جملس إدارته طارق 

خليفة ومنعه من السفر.
إجراءات عون منفصلة متامًا عن تلك اخلاصة بـ »فرنسبك«، إذ ترتبط 
الشعب يريد  القانونية يف جمموعة  »الدائرة  بالشكوى املقدمة من 
إصالح النظام« ضد املصارف جبرائم اإلثراء غري املشروع وتبييض 
إىل  املالية  والتحويالت  املودعني  أموال  وحجز  وتهريبها  األموال 
اخلارج. ويف سياق منفصل، استجوبت أيضًا القاضية عون شقيق 
حاكم مصرف لبنان، رجا سالمة، يف إخبار مقّدم ضده، منفصل أيضًا 
عن الشكوى ضد »االعتماد«. وعّلقت مصادر قضائية مشريًة إىل 
أّن »القاضية عون مستمّرة يف حتقيقاتها واستجواباتها يف خمتلف 

امللفات والشكاوى واإلخبارات اليت ُقّدمت أمامها«.
ويف ما خيص بنك االعتماد، لفتت املصادر إىل أّن القرار الصادر  
املصرف  إدارة  جملس  رئيس  امتناع  بعد  »جاء  عون  القاضية  عن 
عن املثول أمامها«. وجاء القرار مبنع املصرف من التصّرف بأمالكه 
وعقاراته وأمواله املنقولة وغري املنقولة، »وكذلك منع السّيد خليفة 
العقارات  عدد  فاق  وقد  أيضًا،  بأمالكه  التصّرف  ومن  السفر  من 
املشرتكة بني البنك ورئيس جملس إدارته 220 عقارًا«. وبناًء عليه، 
تواصلت القاضية عون مع املديرية العامة للشؤون العقارية لتنفيذ 

املقتضى واحلجز على هذه العقارات.
وكانت النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضية غادة عون، 
قد أمرت بوضع إشارة باحلجز ومنع التصرف على العقارات والسيارات 
واملركبات واألسهم واحلصص يف مجيع الشركات التجارية، العائدة 
لـ 5 مصارف هي بنك بريوت، وبنك عودة، وبنك لبنان واملهجر، 

وبنك البحر املتوسط، ومصرف سوسيتيه جنرال.
والسيارات  العقارات  على  إشارات  عون  القاضية  وضعت  كما 
واملركبات واألسهم واحلصص يف مجيع الشركات التجارية العائدة 
لرؤساء جمالس وأعضاء جمالس إدارات هذه املصارف، وذلك بناء 
على الشكوى املقدمة من الدائرة القانونية جملموعة »الشعب يريد 
اصالح النظام« وآخرين ضد املصارف جبرائم »اإلثراء غري املشروع 
وتبييض األموال«. وغريها من اجلرائم، وكلفت اإلدارات املختصة 

بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.
أيام على قرار اختذته  بعد ثالثة  يأتي  القاضية عون اجلديد،  قرار 
منعت مبوجبه رؤساء جمالس إدارة ومديري املصارف املذكورة من 

مغادرة األراضي اللبنانية، وكلفت جهاز األمن العام تنفيذه فورا.

»الشعب يريد إصالح النظام«
ولفت حمامو جمموعة الشعب يريد إصالح النظام اىل أن توقيف رجا 
حاكم  استدعاء  وسيتم  العدل  قصر  يف  استجوابه  أثناء  مت  سالمة 

مصرف لبنان رياض سالمة.
مبوجبها  أوقف  واليت  سالمة  رجا  حبق  املقدمة  الدعوى  وأضافوا: 

استندت إىل حتقيق صحايف أجرته وكالة »رويرتز«.
بدوره علق احملامي  وديع عقل  على خرب توقيف املدعية العامة يف 
حاكم  مصرف  شقيق  سالمة ،  عون   رجا  القاضية  غادة  لبنان  جبل 
لبنان   رياض سالمة ، معتربًا أن »االجراء الذي قامت به القاضية عون 
استثنائي، ويندرج يف اطار السياق القضائي الذي كانت باشرت به 
مع فتح ملف التحويالت إىل اخلارج بعد احتجاجات 17 تشرين األول 
مرتبط مبوضوع  رجا سالمة  »ملف  أن  إىل  العام 2019«، الفتًا  من 
رياض سالمة يف مصرف  أسسها  اليت   Forry associate ltd شركة 

لبنان«.
الذي  االدعاء  إىل  باإلضافة  مالحق،  سالمة  »رجا  أن  عقل  وأوضح 
أن  إىل  مشريًا  السويسري«،  القضاء  من  عون،  القاضية  اختذته 
رياض  مع شقيقه  تتّم  أن  املفرتض  من  اضافية  »هناك حتقيقات 
سالمة يف موضوع اختالس وتبييض أموال«، معتربًا أن »هذه بداية 
قضائية ملا ميكن أن ميثل كرة الثلج، اليت ستدحرج معها رؤوس 

عديدة حكمت لبنان ماليا منذ الطائف«.

نادي قضاة لبنان
اىل ذلك، اصدر نادي قضاة لبنان بيانا توضيحيا جاء فيه :«ان مل 

تستح فإفعل ما شئت. 
  وهذا متاما ما قرر أحد املصارف صنعه اليوم، فبدل أن يسارع 
إىل إيفاء وديعة أحد املواطنني، إختذ من القرار الصادر عن رئيسة 
على  احلجز  بإلقاء  عناني  مريانا  القاضية  التنفيذ يف بريوت  دائرة 
أمواله مطية للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريني وسائر 
املواطنني وإقفال أبوابه يف وجههم إمعانا منه يف هضم حقوقهم.

وعليه، يهم نادي قضاة لبنان أن يوضح اآلتي: 
فرنسبنك  مصرف  موجودات  على  التنفيذي  احلجز  قرار  ان  اوال:« 
يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية املماثلة عند ختلف أحد 
املصارف عن إيفاء ودائع املودعني لديه، وهو اإلجراء الذي تلجأ اليه 

املصارف حتديدا عند ختلف مدينيها عن سداد القروض والديون«.
ثانيا:« إن مصرف فرنسبنك قد تبلغ اإلنذار التنفيذي وفقا لألصول 

وظل متمنعا عن التنفيذ الطوعي«.
ثالثا:« ان املصرف إستخدم وسيلة الطعن املتاحة له قبل صدور 
اجلاري يف  التنفيذ  بوقف  يقضي  قرار  بأي  يظفر  ومل  احلجز  قرار 
حقه، إذ صدر قرار برد طلب وقف التنفيذ عن احملكمة الناظرة يف 

األساس«. 
رابعا :«إن القرار مل يقض بإقفال أي فرع، كما يتم إشاعته لتضليل 
التنفيذية  إجراءاته  العام، إمنا احلجز على موجودات، تناولت  الرأي 

تلبية خدمات  التوقف عن  الذي ال يربر مطلقا  األمر  إثنني،  فرعني 
العمالء يف فروعه كافة على األراضي اللبنانية، وال حتى يف الفرعني 

املعنيني.« 
ختم البيان: »إن دولة القانون تفرض على من يعترب نفسه متضررا 
الطعن املتاحة له قانونا، ال  من أي قرار قضائي أن يسلك طرق 
أن يتلطى خلف حجج واهية إختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته، أو 
يستنجد بأهل السلطة إلطالق مواقف خمالفة للدستور وهي إن دلت 

على شيء فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما«.
ميقاتي

الدولي  األمن  جلسة جملس  على  ساعة   48 وقبل  ثانية،  جهة  من 
املخصصة للبنان، إلتقى رئيس احلكومة جنيب ميقاتي نائبة االمني 
لألمم  املقيمة  املنسقة  أمينة حممد يف حضور  املتحدة  لألمم  العام 
املتحدة يف لبنان ومنسقة الشؤون االنسانية جناة رشدي، ووكيل 
االقتصادية  للجنة  التنفيذية  واالمينة  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« روال دشيت.
وعلم انه وبعدما عرضت صباح لالستعدادات اجلارية للجلسة والنظرة 
اىل ما مت تنفيذه من القرار 1701 وعمل قوات حفظ السالم الدولية 
يف اجلنوب )اليونيفيل( وما هو مطلوب من لبنان يف ظل إمكاناته 
املتوافرة، متّنت ان تنقل اىل االمني العام املوقف اللبناني املوحد 

بأمانة.
فرد ميقاتي متمنيًا على االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييس 
دعم لبنان يف ملف األمن الغذائي وفق خمطط األمم املتحدة ملواجهة 
دول  وخصوصا  كافة،  الدول  على  أوكرانيا  يف  احلرب  تداعيات 
املنطقة مبا فيها لبنان. كذلك طلب دعم لبنان ملواجهة التحديات 
املتعددة الناجتة من وجود النازحني السوريني ومساعدته يف جهوده 
بعدما  العامة  األموال  واسرتجاع  الفساد  مكافحة  بربنامج  يتعلق  مبا 

وّقع هذا الربنامج.

خارطة العملية الروسية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األوكرانية منذ بدء العملية العسكرية اخلاصة.
وقال كوناشينكوف إن القوات اجلوية ووسائل الدفاع اجلوي قامت 
من  واحدة  ومروحية  »مي-24«،  طراز  من  واحدة  مروحية  بإسقاط 
طراز »مي-8«، و12 طائرة مسرية، و3 مسريات من طراز »بريقدار 

تي بي-2«.
بينها  من  أوكرانيًا،  هدفًا   29 تدمرت  اجلوية  القوات  أن  وأضاف 
قيادة  نقطة  بينها  من  قيادة،  نقاط  و3  واحدة  صواريخ  رامجة 
ميدانية متحركة، و6 مستودعات ذخرية و14 مكانًا لتكديس املعدات 

العسكرية.
العملية  بدء  منذ  تدمريه  مت  ما  إمجالي  أن  إىل  كوناشينكوف  أشار 
 1393 مسرية،  طائرة   177 ومروحية،  طائرة   182« بلغ  العسكرية 
وهاون،  ميدان  مدفعية   523 رامجة صواريخ،   134 ومدرعة،  دبابة 

و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة«.
ولفت املتحدث باسم وزارة الدفاع إىل أنه خالل الـ24 ساعة املاضية، 
ضربت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات بدون 
طيار 46 منشأة عسكرية يف أوكرانيا، من بينها 11 نظامًا صاروخيًا 
مضادًا للطائرات، مبا يف ذلك منظومة »إس-300«، وقاذفة صواريخ 
متعددة اإلطالق وثالثة مراكز قيادة، وحمطة حرب إلكرتونية واحدة، 

وسبعة مستودعات ذخرية و 18 منطقة تركيز للمعدات العسكرية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية امس األول اخلميس، مقطع فيديو 
يوضح تفاصيل عملية قصف دقيق من قبل اجليش الروسي لبطارية 
مدفع تابعة للجيش األوكراني، مؤكدًة أن املدفع الذي مت تدمريه من 
طراز »هاوتزر 152« األمريكي الذي مت تسليمه للجيش األوكراني.

وزير النفط االيراني...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

نوفاك أنه »من املهم بالنسبة إىل اجلانب الروسي أن تكون طهران 
مستعدة لتطوير التعاون مع موسكو، على الرغم من القيود املفروضة 

على روسيا من قبل الغرب اجلماعي«.
وأشار نوفاك يف السياق إىل »الدور املهم جملمع الوقود والطاقة 
بني  التجارية  العالقات  يف  املركزية  األماكن  أحد  حيتل  الذي 

البلدين«.
وحبسب نائب رئيس الوزراء الروسي، فإّن »تنفيذ املشاريع املشرتكة 
املخطط هلا يف قطاع الوقود والطاقة سيخلق أساسًا ملزيد من تطوير 

الصناعات ذات الصلة وجماالت لعمل البلدين املشرتك«.
 وتابع: »يؤّدي التعاون يف األشكال املتعددة األطراف، يف إطار 
اتفاقية أوبك+، ومنتدى الدول املصدرة للغاز، مساهمة كبرية يف 

ذلك«،
وإذ أشار نوفاك إىل أّن »الوضع اجليوسياسي املتوتر احلالي سيكون 
له عواقبه«، فإنه أّكد أن »روسيا ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية 

جتاه شركائها، وستظل إمدادات الطاقة من روسيا مستقرة«.
سابق،  وقٍت  الفروف، يف  الروسي سريغي  اخلارجية  وزير  وأعلن 
أّن بالده ستوّقع »وثيقة هامة« مع إيران، من دون ذكر تفاصيل 
عنها، وذلك خالل لقائه بنظريه اإليراني، حسني أمري عبد اللهيان 

يف موسكو. 
بدورهـ، قال أمري عبد اللهيان إّن »تطوير العالقات مع روسيا هام 
إليران، بالرغم مما حيدث يف العامل«، مشريًا إىل أّن »العالقات بني 
طهران وموسكو قوية أكثر من أي وقٍت مضى«. وكان أكد أمري عبد 
اللهيان أّن التعاون اإليراني مع أي دولة مبا يف ذلك روسيا »جيب 

أال يتأثر بالعقوبات«.
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Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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نــجوم
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فولودميري  األوكراني  الرئيس  تلقى  عندما 
بداية  يف  البالد  ملغادرة  عرضًا  زيلينسكا 
الغزو الروسي، كان رده صرحيًا: »أنا حباجة 

إىل ذخرية، وليس توصيلة«.
قرر الرئيس البقاء يف البالد، لكنه ال ميكث 
أولينا  زوجته  أيضًا  معه  ظلت  بل  مبفرده، 
وابنهما  عامًا   17 العمر  من  البالغة  وابنتهما 

البالغ من العمر تسع سنوات.
عندما قال الرئيس إن عائلته أصبحت اهلدف 
السيدة  إىل  االنتباه  حتول  لروسيا،  التالي 
األوىل، اليت ال يزال مكان إقامتها يف غاية 

السرية ألسباب أمنية.

من هي أولينا زيلينسكا؟
صفحاتها  ملجئها،  من  أولينا  استخدمت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشخصية 
لتسليط الضوء على معاناة األوكرانيني وإلقاء 

الضوء على وضع البالد املتغري بسرعة.
إنستغرام،  موقع  على  صفحتها  يف  وكتبت 
حيث يتابعها أكثر من مليوني شخص، »مات 
وقد  أوكرانيا،  يف  طفاًل   38 عن  يقل  ال  ما 
بسبب  اللحظة  هذه  يف  الرقم  هذا  يرتفع 

قصف مدننا املساملة«.
»حنن حباجة إىل ممرات يف أكثر املدن سخونة 
يف أوكرانيا اآلن! مئات األطفال ميوتون هناك 
يف األقبية دون طعام ورعاية طبية«، كتبت 

ذلك مرددة مناشدات مماثلة من زوجها.
نشأت أولينا البالغة من العمر اآلن 44 عامًا، 

زيلينسكا؟ أولينا  هي  من  وأوكرانيا:  روسيا   

شاركت يف تأسيسها.
يف عام 2019، أصبح فولودميري زيلينسكي رئيسًا بشكل غري 

متوقع، مما جعلها حمط أنظار اجلمهور.

تستخدم أولينا زيلينسكا صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي لتسليط الضوء على ما يجري يف أوكرانيا

التقى الزوجان ببعضهما البعض أيام الدراسة يف الجامعة.

أولينا زيلينسكا

درست أولينا زيلينسكا الهندسة املعمارية والقانون يف جامعة كريفي 
ريه الوطنية

بصفتها السيدة األوىل، التقت بأفراد األسرة املالكة، فضاًل عن قادة العالم والقائمني على حمالت الدفاع عن حقوق املرأة

خلف  البقاء  أفضل  »إنين  الوقت:  ذلك  »فوغ« يف  وقالت جمللة 
الكواليس، زوجي دائمًا يف املقدمة، لكنين أشعر براحة أكرب يف 

الظل. أنا لست من عشاق احلفالت وال أحب إطالق النكات«.

دورها كسيدة أوىل

بزعماء  التقت  البالد  يف  األوىل  السيدة  أولينا  أصبحت  أن  منذ 
حيث  املرأة،  حقوق  أجل  من  شرسة  مناضلة  وهي  العامل  وملوك 

ساهمت يف إصالح نظام التغذية يف املدارس.
لطاملا كانت داعية لالحتفاء بالثقافة األوكرانية من خالل عملها على 

نشر اللغة األوكرانية يف مجيع أحناء العامل.
وبعد أن بلدها يف حالة حرب مع روسيا، استخدمت صفحاتها على 

وسائل التواصل االجتماعي ملخاطبة وسائل اإلعالم العاملية.
يف رسالة مفتوحة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة )8 مارس( ، أدانت 
اجلهود  من  الرغم  على  األوكرانيني«  للمدنيني  اجلماعي  »القتل 

الروسية لتصوير احلرب على أنها »عملية خاصة«.
أطفال  ثالثة  أمساء  وذكرت  األطفال،  من  الضحايا  على  وركزت 

قتلوا يف القصف.
يلتقيان  كامربيدج  دوقة  وكاثرين،  كامربيدج  دوق  وليام،  األمري 
بالرئيس األوكراني فولودميري زيلينسكي وزوجته أولينا يف قصر 

باكنغهام يف 7 أكتوبر 2020 يف لندن ، إجنلرتا
وبصفتها السيدة األوىل، التقت بأفراد األسرة املالكة، فضاًل عن 

قادة العامل والقائمني على محالت الدفاع عن حقوق املرأة
حدودها  عن  ستدافع  لكنها  السالم  تريد  أوكرانيا  إن  وقالت 

وهويتها.
مع بداية الغزو دأبت أولينا بدأت على نشر رسائل دعم لألوكرانيني 

على مواقع التواصل االجتماعي.
املرأة  تلعبها  اليت  املختلفة  باألدوار  إعجابها  عن  أعربت  وقد 
األوكرانية يف اجملهود احلربي، من املنتشرات على خط املواجهة، 

إىل املقيمات يف املالجئ ويلدن األطفال أو يعتنني بهم.
وكتبت: »قلت ذات مرة أن عدد النساء يف أوكرانيا يفوق عدد 
الرجال مبليونني من ناحية اإلحصائيات، لكن بات لذلك مدلول جديد 

متامًا، ألن مقاومتنا احلالية باتت ذات وجه أنثوي خاص«.
مع عدم وجود أي بوادر على انتهاء احلرب، من املرجح أن تستمر 
أولينا يف خماطبة قادة العامل، حيث دعت يف منشور حديث هلا على 
مواقع التواصل االجتماعي الغرب إىل تقديم املساعدة ألوكرانيا، 
مناشدة دول الناتو بقوهلا: »أغلقوا السماء فوق أوكرانيا! أنقذوا 

أطفالنا، ألن ذلك سينقذ أطفالكم أيضًا غدًا«.

يف مدينة كريفي ريه يف وسط أوكرانيا، حيث 
نشأ زوجها أيضًا.

جامعة  والقانون يف  املعمارية  اهلندسة  درست 
كريفي ريه الوطنية، لكنها غريت مسارها الحقًا 
الذي  لتصبح كاتبة سيناريو إىل جانب زوجها، 

كان ممثاًل كوميديًا وطالب قانون أيضًا.

لقاؤها بزيلينسكي

يعرف الزوجان بعضهما البعض منذ أيام الدراسة 
يف اجلامعة.

لثماني  تواعدا  أن  بعد   2003 عام  يف  تزوجا 
سنوات، وبعد عام من زواجهما، ُرزقا بابنتهما، 

تبع ذلك ابنهما يف عام 2013.
ساهمت  كوميدية  ألعمال  سيناريو  كاتبة  عملت 

يف شهرة زوجها.
الروسي، قسمت وقتها بني دورها كسيدة أوىل  الغزو  قبل 
إنتاج  ، وهي شركة   »95  Kvartal  « استوديو  ووظيفتها يف 
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

البالغني  من   4822 حواىل  مشلت  دراسة  على  اعتمدت  النتائج 
الصينيني يتجاوز عمرهم 55 عامًا، حيث وجد الباحثون أن تناول 
حنو 10 غرامات من املكسرات يوميًا مرتبط بتحسني وظيفة اخلاليا 

العصبية.

كشفت دراسة حديثة أن تناول املكسرات والسيما الفول السوداني 
يساعد يف احلفاظ على صحة الدماغ لفرتة أطول، وأضافت الدراسة 
الصادرة عن جامعة »جنوب أسرتاليا« أن تناول املكسرات ميكن أن 
حيافظ على الصحة العقلية يف سن الشيخوخة، وفق ما ذكره موقع 

»فوكس« األملاني.

البالغني  من   4822 حواىل  مشلت  دراسة  على  النتائج  واعتمدت 
الصينيني يتجاوز عمرهم 55 عامًا، حيث وجد الباحثون أن تناول 
حنو 10 غرامات من املكسرات يوميًا مرتبط بتحسني وظيفة اخلاليا 

العصبية.

من  األوىل  أنها  الدراسة  على  املشرف  لي  مينغ  الدكتور  وقال 
نوعها اليت جتد صلة بني اإلدراك واستهالك املكسرات لدى كبار 

السن.

ملعقتني  )أو  غرامات   10 من  أكثر  تناول  خالل  »من  وأضاف 
صغريتني( من املكسرات يوميًا ميكن لكبار السن حتسني وظائفهم 
باملقارنة من األشخاص الذين ال  اإلدراكية بنسبة تصل إىل 60 % 

يتناولون املكسرات«.

الفول السوداني
يف  املشاركني  بيانات  فحص  عند  أنه  إىل  الدراسة  وأشارت 
الدراسة، تبني أن %17  منهم تناولوا املكسرات بانتظام، إال أن 

أغلب هذه املكسرات كان هو الفول السوداني.

إجيابي واضح على  تأثري  السوداني  للفول  أن  الدراسة  وأضافت 
الدماغ وميكن أن يقلل من التدهور املعريف.

أن  »من املعروف  الدكتور مينغ لي  الدراسة  وقال املشرف على 
املكسرات غنية بالدهون الصحية والربوتينات واأللياف«، مضيفا: 
الصحة  وحتسن  الكوليسرتول  ختفض  عذائية  خصائص  »وهلا 

اإلدراكية«.

فوائد مّجة للمكسرات
ويف نفس السياق، كانت عدة دراسات سابقة قد توصلت إىل 
الفوائد:  هذه  أبرز  بني  ومن  املكسرات.  تناول  عند  مجة  فوائد 
الربوستات، سرطان  القلبية، سرطان  السكتة  من خماطر  الوقاية 
املعدة، تقليل نسبة الكولسرتول يف الدم، زيادة مقاومة اجلسم 
األملاني  املوقع  نشره  ما  وفق  املختلفة،  واألمراض  لاللتهابات 

»تسينرتوم دير غيزوندهايت«.

أطعمة للحفاظ على الصحة العقلية
املعريف  التدهور  العقلية واحلماية من  الصحة  احلفاظ على  وميكن 
العلمية  اجمللة  وتشري  املتنوعة.  األطعمة  من  جمموعة  تناول  عرب 
املتخصصة »أمريكان أكادميي أوف نريولوجي« أن تناول األطعمة 
الغنية بالفالفونيد حتافظ على الصحة العقلية. وأبرز األطعمة الغنية 
بالفالفونيد هي بعض الفواكه واخلضر على غرار الفلفل، الربتقال، 

أكِثروا من »املكسرات«... مفيدة للدماغ
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أعلنت الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري 
يف معهد علم األوبئة واألحياء الدقيقة مبوسكو، أن حالة املرضى 

تؤكد على أن »أوميكرون« يسبب أعراضا جلدية خمتلفة.

وتشري اخلبرية يف حديث لصحيفة »إزفيستيا«، إىل أن األعراض 
اجللدية تالحظ عند 5 باملئة من املصابني مبتحور »أوميكرون«، 
وتظهر على شكل طفح جلدي على اليدبن احيانا وال يكون واضحا 

وأحيانا ينتشر يف مجيع أحناء اجلسم.

شدة  زيادة  إىل  يشري  الطفح  انتشار  مساحة  »زيادة  وتقول، 
املرض. وخيتفي الطفح مع األعراض األخرى بعد الدورة األوىل 
األساسية للعالج. ولكن من املهم التأكيد على أن الطفح عند 
مرتبط  عادة  يكون  املستجد  التاجي  الفريوس  بعدوى  اإلصابة 
بنشاط الفريوس وليس بردود الفعل التحسسية، ويف معظم 
احلاالت ال يعترب سببا لتغري األدوية املستخدمة يف العالج، بل هو 

مؤشر لفعالية هذه األدوية«.

وجفافها  الشفاه  التهاب  مثل  أخرى  أعراض  هناك  وتضيف، 
عندما  عامة  األعراض تظهر كقاعدة  وتشققها وتقشرها. وهذه 
عند  »كوفيد19-«  أعراض  وتطور  مناسب  غري  العالج  يكون 
األطفال مع ارتفاع درجة حرارتهم يرافقه التقيؤ واإلسهال. وهذا 

يتطلب عالجا فعاال.

بـ  ما يسمى  انتشر  »أوميكرون«  انتشار متحور  ووفقا هلا، مع 
»أصابع كوفيد« اليت هي على شكل امحرار وتورم وظهور بثور 

على أصابع اليدين والقدمني.

كشف أكثر العالمات اجللدية 
انتشارا عند اإلصابة مبتحور 

»أوميكرون«

الفرولة والتوت.

الشهرية  هارفارد  جبامعة  األوبئة  علم  أستاذ  ويليت  والرت  وقال 
»لدى مركبات الفالفونيد القدرة على منع مهارات التفكري لديك من 
التدهور مع تقدمك يف العمر«، حسب ما نشره املوقع املتخصص 

يف الشؤون الصحية »ميديكل نيوز توداي«.

جتعلنا احلكمة التقليدية نعتقد أن الرحلة إىل حياة طويلة وصحية تبدأ 
بـ 10000 خطوة كل يوم... وبالنسبة ألولئك الذين يعيشون منط حياة 
أكثر استقرارا، فهو هدف ميكن أن يتطلب بعض اجلهد للحفاظ عليه. 

وعرفنا أيضا لبعض الوقت أنه خطأ بالتأكيد.
ومن خالل حتليل البيانات اخلاصة بعشرات اآلالف من األشخاص عرب 
عت بني 15 دراسة موجودة، توصل فريق من  ّ أربع قارات واليت مجمُ
الباحثني اآلن إىل رقم أكثر راحة: رمبا يكون الرقم األمثل أقرب إىل 

6000 خطوة يف اليوم، اعتمادا على عمرك.
 :Amherst وتقول أماندا بالوش، عاملة األوبئة جبامعة ماساتشوستس
»لذلك، ما رأيناه كان هذا االخنفاض التدرجيي يف املخاطر مع زيادة 

اخلطوات، إىل أن تتوقف«.
طويلة،  ملسافات  للمشي  لدينا  األعضاء  وظائف  علم  التطور  وشحذ 
البندوالت  مثل  وإيابا  ذهابا  نتحرك  بينما  بسهولة  احلرارة  وإخراج 

املقلوبة عرب املناظر الطبيعية حبثا عن الطعام واملاء.
وهذا يعين أن عمليات األيض لدينا، ولياقة القلب واألوعية الدموية، 
والتأثري على عظامنا وعضالتنا، وحتى صحتنا العقلية كلها مضبوطة 
التنزه يف جدولنا  نوع من  أي  الضغط على  إن  نزهة جيدة.  لتقدير 
املزدحم سيخدمنا جيدا من خالل مساعدتنا على عيش حياة أطول وأكثر 
صحة وسعادة. وقول هذا أسهل من فعله ألولئك الذين يعانون من 
الذين يفتقرون إىل احلافز، وهلذا السبب  أو  الوقت  ضغوط بسبب 
تتبع عدد  على  أجهزة صغرية تساعدنا  التكنولوجيا  ابتكرت شركات 

اخلطوات اليت نتخذها كل يوم.
 Yamasa Clock and Instrument ومنذ نصف قرن مضى، سعت شركة
أوملبياد طوكيو عام  اليابان لالستفادة من الضجة اليت خلفتها  يف 
 -  »Manpo-kei« 1964 من خالل إنتاج عداد خطى أطلقوا عليه اسم

وهي كلمة ترتجم إىل 10000 خطوة.
لكن احلصول على هذا الرقم بشكل صحيح ميكن أن حيدث فرقا بني 
تشجيع اجلميع على ممارسة التمارين الرياضية الكافية وإبعاد الناس 

عن احملاولة متاما.
ويف العام املاضي، نشرت بالوش وفريقها حبثا يستند إىل جمموعة 
أحناء  يعيشون يف مجيع  العمر  منتصف  فرد يف   2000 من  أكثر  من 
7000 خطوة يف  ما ال يقل عن  اختاذ  أن  املتحدة. ووجدوا  الواليات 

اليوم يقلل من فرص الوفاة املبكرة بنسبة 50 إىل 70%.
وتؤدي هذه الكلمات »على األقل« إىل القيام ببعض املهام الصعبة. 
ومع بقاء األسئلة حول ما إذا كان املزيد أفضل، وما إذا كان الضغط 
على كل هذه اخلطوات بوترية أسرع مفيدا بأي شكل من األشكال، 

وسع فريق البحث شبكتهم لتشمل األحباث املنشورة مسبقا.
من   47471 صحة  حول  مجعت  معلومات  تلوي  حتليل  أحدث  وتضمن 
البالغني من آسيا وأسرتاليا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ووجدوا أن 
%25 من البالغني الذين خطوا خطوات أكثر كل يوم لديهم فرصة أقل 
%25 من عدد  أدنى  بأولئك يف  %53 للوفاة، مقارنة  40 إىل  بنسبة 

اخلطوات.
وبالنسبة للبالغني الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكرب، فإن هذا اخلطر 
املنخفض يصل إىل حوالي 6000 إىل 8000 خطوة يف اليوم. وقد يكون 

للمضي قدما فوائد أخرى، لكن تقليل فرصة الوفاة ليس أحدها.
ووجدت الدراسة أن األشخاص األصغر سنا ميكنهم املشي أكثر قليال، 
لكن مل يكن هناك دليل على أنهم سيعيشون بالضرورة أطول باملشي 

أكثر من 8000 إىل 10000 خطوة يف اليوم.
وتقول بالوش: »اخلالصة الرئيسية هي أن هناك الكثري من األدلة 
اليت تشري إىل أن التحرك أكثر من ذلك بقليل مفيد، خاصة ألولئك 

الذين يقومون بنشاط ضئيل للغاية«.
وميكن أن يكون نصف ساعة من النشاط املكثف كل يوم مبثابة دفعة 
إلقاء بعض  أن يساعد  الذين جيلسون كثريا. وميكن  كبرية ألولئك 
تدريبات القوة يف سن الشيخوخة على بقاء أدمغتنا قوية واحلفاظ على 

صحة قلوبنا وعظامنا

العلماء حيددون العدد األمثل 
للخطوات اليومية لطول العمر!
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Treasurer Josh Fryden-
berg has warned Austra-
lians to brace for higher 
interest rates but vowed 
the government “will not 
be increasing taxes in 
this budget”. budget josh-
frydenberg 2022budget 
auspol
As his fourth federal bud-
get nears, a cautious Josh 
Frydenberg has warned 
interest rate rises are like-
ly this year but claims the 
Coalition is best placed to 
cope with this and other 
cost-of-living pressures.
Treasurer Josh Fryden-
berg has warned Austra-
lians to brace for higher 
interest rates, while claim-
ing the Coalition govern-
ment is best placed to 
help people cope with the 
rising cost of petrol, food 
and mortgages.
With the federal budget 
due to be handed down 
in just over two weeks, Mr 
Frydenberg promised “we 
will not be increasing tax-
es in this budget” and that 
the government would 
rely on economic growth 
to bring down Australia’s 
booming budget deficit 
over time.
Treasurer Josh Fryden-
berg is due to hand down 
his fourth federal budget in 
two weeks’ time.Credit:In 
an exclusive interview with 
The Sunday AgeandThe 
Sun-Herald, the Treasurer 
put Australians on notice 
that “the market has been 
pricing in – it’s a statement 
of fact – higher interest 
rates in due course”. head-
topics.com
A rise mid-election cam-
paign, as occurred in 
2007, is considered un-
likely, with June more like-
ly the earliest rates could 
move.For the second time 
in four years, the Liberals 
and Nationals are hoping 
Mr Frydenberg can deliv-
er a budget that will help 
the Coalition claim victory 
when it is trailing Labor in 
the polls just months out 
from a May election.
If anything, the challenge 

for Mr Frydenberg – who 
appeared alongside Lib-
eral Party luminaries John 
Howard, Peter Costello 
and Malcolm Turnbull dur-
ing the week, and who has 
made no secret of his am-
bition to lead the party one 
day – is harder in 2022.Af-
ter more than two years of 
the COVID-19 pandemic, 
with a war in Ukraine and 
historic floods pushing 
up petrol prices and food 
prices; a rise in interest 
rates on the cards; wages 
struggling to keep pace 
with inflation; and debt 
and the deficit continuing 
to rise, it is a make-or-
break budget for the Trea-
surer.
Reserve Bank governor 
Philip Lowe pushed back 
last week against expec-
tations of anear-term in-
terest-rate rise, saying the 
bank was focused on driv-
ing down unemployment.
Mr Frydenberg confirmed 
the budget was likely to 
upgrade forecasts to re-
flect the economy was “on 
track to an unemployment 
[rate] with a three in front” 
of it.
But with financial markets 
in Australia pricing in a 
full percentage point in-
crease in interest rates by 
year’s end, and another 1 
percentage point in 2023, 
Mr Frydenberg conceded 
the cost of a mortgage 
was likely to rise – even 
as wage growth remained 
relatively flat. However, he 
moved to reassure fami-
lies. headtopics.com
I don’t run a commentary 
on it other than to say in-
terest rates are at historic 
lows. And that has seen a 
household with an aver-
age $500,000 mortgage 
$600 a month better off,” 
he said.
“But the market is pricing 
in at some point higher 
interest rates. What I can 
say is because of our 
strong economic manage-
ment, we take responsible 
decisions which provide 
better outcomes than you 

Higher interest rates ‘priced in’ by the market: Trea-
surer’s warning to mortgage holders

would see under the Labor 
Party.”He said he was con-
fident Australians enter-
ing the mortgage market 
would cope with rises be-
cause of changes forcing 
lenders to assess home 
owners’ ability to repay a 
mortgage at a higher rate, 
creating an “extra layer of 
stability in the system”.
For an average new mort-
gage of $830,000 in NSW 
on an existing home, a 
rise from 2.4 per cent 
to 3.4 per cent would 
mean repayments rise 
from $3692 per month to 
$4121. A rise to 4.4 per 
would mean monthly re-
payments would hit $4576 
per month.For an average 
new mortgage of $650,000 
in Victoria on an existing 
home, a rise from 2.4 per 
cent to 3.4 per cent would 
mean a monthly payment 
rise from $2,893 per month 
to $3,229. A rise to 4.4 per 
would mean monthly re-
payments would hit $3,586 
per month.
Mr Frydenberg signalled 
the government’s timidity 
on big-bang tax reform if 
the Coalition is re-elected, 
declaring “we’ve got no 
plans to change the GST”.
He also pledged “further 
investments, even on the 
top of the ones that have 
been made over the past 
week” in the Defence bud-
get, which has already 
had $10 billion promised 
for an east coast nuclear 
submarine base and $38 
billion to increase troop 
numbers. headtopics.com
There will also be a wom-
en’s economic statement; 
more money for women’s 
health, safety and eco-
nomic security beyond 
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the $189 million already 
announced; more funding 
for skills and the manufac-
turing sector; and a “big 
focus on the regions as 
a generator of economic 
growth”.
When pressed on how the 
government would tackle 
the rising cost of living – 
a problem that has been 
kicked into overdrive by 
surging oil prices because 
of the war in Ukraine and 
by the floods in Austra-
lia, which are expected to 
drive up food prices – he 
pointed to a range of mea-
sures already put in place 
but would not reveal what 
new measures the budget 
would contain.
“We are seeing significant-
ly higher commodity pric-
es that will flow through to 
inflation here at home and 
also detract from global 
growth. We are address-
ing cost-of-living pres-
sures in a number of ways. 
Investments in our energy 
sector have seen electric-
ity prices come down by 
8 per cent in the last two 
years. They doubled under 
Labor,” he said.
“We put nearly $2 billion 
of additional support into 
childcare in this year’s 
[2021-22] budget and [we 
are] spending more than 
$10 billion a year, which 
is significantly reducing 
the cost for families.“And 
we’ve been rolling out tax 
cuts, which have helped 
boost household dispos-
able income through the 
pandemic. And the LMI-
TO [the low and middle-
income tax offset] that I 
announced in last year’s 
budget is accessed by 
people at the end of this 
financial year.”
When the Coalition came 
to office in September 
2013, net debt was $174.6 
billion and by October 
2018, it had risen to $354 
billion. Mr Frydenberg 
would not say if the offset, 
which delivers up to $1080 
a year to 10 million Aus-
tralians on an income of 

less than $126,900, would 
be retained in the March 
29 economic statement.
There is a view from the 
Coalition back bench that 
to remove the measure in 
this budget would carry 
big political risks – and 
that it should be retained 
for one more year at least.
However, Mr Frydenberg 
said: “LMITO was never in-
tended to be a permanent 
feature of the tax system,” 
implying its future was not 
settled in the expenditure 
review committee of cabi-
net and it could be axed.
As petrol prices have 
passed $2 a litre on the 
east coast of Australia in 
recent weeks and head 
towards $2.50 a litre, the 
government has faced 
calls to temporarily pause 
petrol excise, which is 
currently 44.2¢ a litre and 
is expected to pass 45¢ in 
a matter of months.
The Howard government 
stopped the indexation 
of the federal fuel tax 20 
years ago and it was not 
until 2014, under the Ab-
bott government, that it 
restarted.Mr Frydenberg 
said he would not play the 
“rule-in, rule-out” game 
on whether a pause might 
be reintroduced, but other 
frontbenchers such as En-
ergy Minister Angus Tay-
lor have said there are “no 
plans” to do so.
The Treasurer rejected 
suggestions the Coalition 
had given up on signifi-
cant economic reform or 
on tackling the rising tide 
of debt.When the Coalition 
came to office in Septem-
ber 2013, net debt was 
$174.6 billion and by Oc-
tober 2018, it had risen to 
$354 billion.
December’s mid-year bud-
get update forecast net 
debt to reach $673.4 bil-
lion and $914.8 billion by 
2024-25, as the impact of 
COVID-19 hit the Austra-
lian economy and Trea-
sury turned on the taps 
to support growth. Annual 
deficits are forecast over 

the next decade.
Asked to reconcile how the 
Abbott government had 
come to power promising 
to reduce debt and defi-
cit, when they had instead 
ballooned, Mr Frydenberg 
said “even after the terrible 
bushfires and the ongoing 
drought, we balanced the 
budget for the first time in 
11 years and then COVID 
hit and the economy went 
into hibernation.
“We put aside any ideolog-
ical constraints and took 
the necessary decisions 
that needed to be made 
and the facts are now our 
friend. We have outper-
formed all major advanced 
economies.”LoadingThe 
key to reducing debt, the 
Treasurer said, was to 
expand the overall econ-
omy.
“If you look at the final 
budget outcome for 2021, 
it was an $80 billion im-
provement on what I had 
announced initially in the 
budget of October 2020. 
The reason being, we saw 
more people in work so 
therefore less people on 
welfare, more people were 
paying tax and less welfare 
payments being made.
“By growing the economy 
we will see our budget po-
sition improve and that’s 
been the experience to 
date.”He rejected sugges-
tions the Coalition had 
given up on major eco-
nomic reforms and point-
ed to “significant structur-
al reforms” implemented 
by the government.
Those included abolishing 
one tax bracket and mov-
ing 95 per cent of taxpay-
ers to a maximum rate of 
no more than 30¢ in the 
dollar, reforms to drive 
down electricity prices, 
changes around the in-
solvency laws, changes 
to the foreign investment 
framework and superan-
nuation transparency and 
forcing Google and Fa-
cebook to pay traditional 
media businesses for gen-
erating content.

Treasurer Josh Frydenberg
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Prime Minister Scott Mor-
rison has acknowledged 
flood victims are frustrat-
ed but insists his govern-
ment moved as quickly as 
it could to help communi-
ties as the deadly waters 
rose.
Prime Minister Scott Mor-
rison insists his govern-
ment moved as quickly 
as it could to help flood-
ravaged communities in 
Northern NSW and South-
ern Queensland and says 
any suggestion otherwise 
is a Labor attack point. 
Mr Morrison has been sav-
aged this week for an ap-
parent lack of foresight 
around natural disaster 
planning and tardiness in 
responding to the cata-
strophic flooding that left 
residents in towns such as 
Lismore and Mullumbimby 
fighting on their own for 
days. 
Some people in Northern 
NSW had to wait on their 
roofs for days before being 
rescued from rising waters 
– or rely on neighbours and 
other community members 
for help – while essential 
supplies have been scarce 

as the gargantuan scale of 
the clean-up comes into 
focus. 
But on Sunday the Prime 
Minister said it was merely 
a “Labor narrative” that 
he had been slow to re-
spond to natural disasters 
– including the 2019 bush-
fires – and insisted the 
federal government swung 
into action as quickly as 
it could during the recent 
floods. 
He said the Australian 
Defence Force and other 
agencies swung into ac-
tion to assist the immedi-
ate and “essential” com-
munity response. 
“I understand the frustra-
tion because in a disaster 
like I have seen up in Lis-
more, no response is ever 
going to be able to meet 
the overwhelming need,” 
Mr Morrison told Nine’s 
Chris Uhlmann. 
“We need the commu-
nity response. That is the 
first response because 
the community is always 
going to be the first ones 
there. 
“To deploy nationally po-
sitioned forces around 

‘We weren’t slow’: Prime Minister Scott Morrison says 
Federal Government moved as quickly as it could to 
help flood-ravaged communities
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With a federal election ex-
pected to be called within 
weeks, another three years 
under Scott Morrison is 
looking less certain.
For the first time since the 
beginning of the Covid-19 
pandemic, Anthony Alba-
nese is on equal footing 
to become Australia’s next 
Prime Minister. 
According to the latest 
Newspoll, the Opposition 
Leader is now tied with 
Scott Morrison for pre-
ferred Prime Minister, with 
both now sitting on 42 
points. 
It’s the first time since Feb-
ruary 2020 that Mr Mor-
rison hasn’t led his oppo-
nent. 
The latest poll was con-
ducted over weeks plagued 
by Russia’s war on Ukraine 
and the NSW and Queen-
sland floods, which Mr 
Morrison has faced criti-
cism for. 
The federal election is due 
to be called soon after the 
budget is handed down at 
the end of March, and as 
of Monday Labor has a six-
point lead over the Coali-
tion. 
On a primary vote, Labor 
continues to lead the Coali-
tion 41-35, while on a two-
party preferred, Labor has 
maintained its 55 per cent 
lead over the Coalition’s 
45.
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce said there 
was no doubt it was going 
to be a “tough election”. 
“These are precarious 
times, there is no doubt 
about it. We have to be-
come as strong as possible 
as quickly as possible,” Mr 
Joyce told Channel 7 on 

Monday. 
“The Australian people 
have to make a choice of 
who is ore likely to make 
a nation as strong as pos-
sible as quickly as pos-
sible, but whatever choice 
the voters make is the right 
one. 
“That’s the great joy of liv-
ing in a democracy.”
Retiring Labor MP Joel 
Fitzgibbon said the polls 
were “encouraging”. 
“The Labor Party have been 
consistent (in the polls) for 
many months,” he said. 
“A 10 point lead in two par-
ty preferred basis, but we 
all know from the last elec-
tion that you can’t rely on 
the polls and we don’t take 
anything for granted. 
“There certainly won’t be 
any complacency on our 
side of the political fence.”
There has been movement 
in voting intention for the 
minor parties, with the 
Greens falling back a point 
to eight per cent, while One 
Nation remains on three 
per cent. 
Other parties, including In-
dependents, have risen to 
10 points. 
Mr Morrison’s approval rat-
ing has dropped two points 
to 41 per cent, while his 
disapproval rating con-
tinues at 55 per cent with 
a cumulative net score of 
negative 14.
Mr Albanese’s satisfaction 
rating remains at 44 per 
cent, while disapproval fell 
one point to 42 per cent, 
resulting in a net positive 
score of plus two. 
The Newspoll notes that 
almost one in seven vot-
ers are yet to make up their 
minds about Mr Albanese. 

Anthony Albanese level with 
Scott Morrison for first time 
since before Covid-19

Anthony Albanese is now on equal footing with Mr Morrison as pre-
ferred Prime Minister. Picture NCA Newswire / Gaye Gerard

the country, and mobilise 
them with the country, 
and mobilise them with 
the equipment and the 
heavy equipment and the 
supplying and the provi-
sioning, that … You can’t 
just turn that off and on.
“You are never going to 
have an ADF base sitting 
around the corner in ev-
ery single town.”
Mr Morrison also ac-
knowledged the challeng-
es of a rapidly changing 
climate but instead of fo-
cusing on emissions re-
ductions called for more 
dams and better man-
agement of fuel loads in 
forests. 
“Dealing with climate 
change isn’t just about 
getting emissions down, 
it’s about resilience and 
adaptation,” he said. 
“You want to deal with 
resilience on bushfires 
you have to do fuel load 
management. 
“You want to deal with 
floods, you have to build 
dams.”
Mr Morrison’s Sunday 
appearance on the Today 
show follows a clash this 
week with Queensland 
Labor Premier Annas-
tacia Palaszczuk, who 
lashed the PM for dally-
ing on declaring a nation-
al disaster for the state’s 
devastated south-east. 
Mr Morrison recom-
mended the declaration 
for NSW and Queensland 
on Wednesday but Ms 
Palaszczuk rejected the 

move, arguing it was 
needed “probably a 
week” earlier.
“We’ve actually gone 
past that. The floodwa-
ters have gone down, 
they’ve subsided, and 
… those (state) disaster 
declarations will be lifted 
on Sunday,” she said.
Mr Morrison said Ms 
Palaszczuk had “every 
opportunity” to call for 
an emergency declara-
tion and additional sup-
port a week ago but she 
had chosen not to do 
that.
When asked on Sunday 
if a familiar pattern was 
emerging in regards his 
response to a crisis – in-
cluding inaction and then 
blame shifting – Mr Mor-
rison shrugged off the 
criticism as Labor line.
“That is often the same 
chorus (from those who) 
that didn’t like how the 
last election went,” he 
said of the suggestion. 
“But what I do accept is 
that in every single one 
of these cases you learn 
many things. 
“Now, was Australia 
quick to move on Job-
Keeper? Was Australia 
the first to move on bor-
ders when it came to the 
pandemic in particular 
on China? We were criti-
cised and told we were 
being racist. 
“Was Australia slow to 
move in calling at the ori-
gins of the virus? No. 
“Was Australia quick to 
move when it came to 
realigning our defence 
positioning and our 
force structure and the 
alliances and partner-
ships we have with other 
countries, particularly 
the United States and the 
United Kingdom?
“This web of protection 
we have built over the 
last 2.5 years to wait ba-
sically the Western world 
up to the challenges we 
face – no, I don’t think we 
have.”

The Streets of Woodburn that was hit hard when the Richmond River 
flooded the town. Picture: Jonathan Ng

Prime Minister Scott Morrison and his wife Jenny visiting the flood affected NSW town of Windsor. Pics 
shows the PM meeting frontline emergency responders at Windsor Police Station. Chief Inspector Karen 
Clogher leads the briefing to the PM.
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There is big news for peo-
ple looking to buy prop-
erty in NSW, with a senior 
minister promising to fix a 
“dramatic” problem.
The NSW Planning Minis-
ter has admitted regional 
areas suffer from a “dra-
matic” housing shortage 
and vowed to deliver more 
dwellings at a rapid pace. 
Anthony Roberts told 
budget estimates on Fri-
day the private market 
had “failed” to solved the 
problem and that the De-
partment of Planning and 
Environment would be 
“pivoting” to housing pro-
grams for the bush.
“There is a shortage of 
housing, quite frankly, in 
regional NSW, all hous-
ing,” Mr Roberts said.
“It‘s dramatic. There is a 
market failure.”
Mr Roberts also revealed 
he would launch an inde-
pendent review into hous-
ing developments in areas 
prone to flooding. 
But the announcement 
was scant on details and 
opposition MPs respond-
ed with a barrage of ques-
tions.
Mr Roberts could not say 
who would be appointed 
to lead the review, when it 
would start, if there would 
be public hearings, or 
what the terms of refer-
ence would look like.
The Minister claimed any 
speculation of how the 
review would work would 
risk politicising the issue.
“This needs to be an in-
dependent review, not 
clouded by politics,” he 

said. 
Planning and environment 
secretary Mick Cassel will 
be responsible for launch-
ing the review, which ac-
cording to Mr Roberts will 
look into “the relevant 
instruments policies and 
programs applying to de-
velopment in flood prone 
locations across NSW, as 
well as existing develop-
ments.”
While Mr Roberts and the 
planning officials present 
could not explain much of 
what the review would en-
tail, they did specify a few 
areas it won’t touch. 
The review will not look 
into development in bush-
fire-prone areas, officials 
said.
It also will not look into 
whether waiving stamp 
duty should be used to 
encourage people to move 
away from flood plains. 
Mr Roberts told the com-
mittee he hadn’t been 
consulted on a govern-
ment proposal to offer 
stamp duty relief for flood 
victims looking to move 
out of risky areas of cities 
like Lismore.
The Minister said he only 
learned of such a propos-
al by reading a newspaper 
report earlier in the week.
“That would be a mat-
ter for the Treasurer,” he 
said. 
Mr Roberts said repeat-
edly the government was 
in a “response phase” of 
the floods and that details 
on recovery would have 
to wait.
“We are working tirelessly 

to offer temporary hous-
ing and accommodation 
for those who need it the 
most,” the Minister said.
“As the cleanup is still 
underway, it’s probably 
too early to determine the 
extent of the issues but 
the Department of Plan-
ning and Environment 
has been in touch with 
affected councils to offer 
advice and assistance.”
Labor MP Rose Jackson 
pointed to research fig-
ures she said showed 
the NSW Northern Riv-
ers area, which has been 
devastated by floods, was 
in a dire need of more 
housing even before the 
storms forced many from 
their homes. 
She said there was a va-
cancy rate of only 0.6 per 
cent in the area and that 
about 2300 new homes 
would have been needed 
even if the floods hadn’t 
happened. 
“What I can say is we will 
shortly be delivering a re-
gional housing strategy,” 
Mr Roberts responded.
Mr Roberts said the gov-
ernment had already be-
gun rejecting planning 
proposals in Sydney‘s 
Hawkesbury-Nepean val-
ley, which he described 
as “one of the most haz-
ardous floodplains in the 
country”. 
“There‘s about 134,000 
people that live and work 
on the floodplain and of 
course, total (flood) dam-
ages in the past have 
come into the billions of 
dollars,” he said.

Planning Minister Anthony Roberts said officials would be ‘pivoting’ towards delivering housing in the regions. Picture: 
NCA NewsWire / Gaye Gerard

Big news for homebuyers in NSW: 
Planning minister promises actionGlobal oil prices have begun 

to ease after skyrocketing in 
the wake of Russia’s inva-
sion of Ukraine – but Auss-
ies shouldn’t get too com-
fortable just yet.
The price of benchmark 
brent crude continued to fall 
overnight, dropping back be-
low $US100 ($A140) per bar-
rel amid hopes of increased 
supplies from the Middle 
East and fresh coronavirus 
lockdowns in China raising 
expectations of reduced de-
mand.
Brent crude leapt as high as 
$US139 ($A193) last week 
after Western countries 
banned Russian oil exports, 
stoking fears of a global 
supply squeeze – with some 
analysts predicting it could 
touch $US200 ($A278) per 
barrel.
Australian motorists are now 
paying well over $2 a litre at 
the pump, and experts had 
warned it could reach $2.50 
if the situation continued to 
escalate.
But the oil price has fallen 
sharply since last week, 
dropping about 20 per cent 
from its high.
Reports on Tuesday that an 
Iran nuclear deal is back on 
the cards, as well as indica-
tions that OPEC countries 
including the United Arab 
Emirates and Saudi Arabia 
may boost oil production, 
have eased fears of a supply 
shock.
“OPEC pointed out in its 
monthly report that there is 
no shortage in the oil mar-
ket,” ANZ said in a note on 
Wednesday. 
“It did warn though that the 
Ukraine conflict threatens to 
intensify the surge in global 
inflation, hurting oil demand 
and investment.”
The plunge was further driv-
en by China placing nearly 
30 million people under 
Covid-19 lockdown, reflect-
ing worries about the pros-
pects for the world’s second 
largest economy and a major 
energy consumer.
“We have good news and we 
have bad news,” Briefing.
com analyst Patrick O’Hare 
told AFP. “The good news 
is that oil prices are down 
sharply … The bad news is 
that the big drop in oil prices 
is due to growth concerns 
which, by extension, doesn’t 
bode well for earnings 

growth prospects.”
Rystad Energy analyst Lou-
ise Dickson said severe Chi-
nese restrictions could put 
500,000 barrels a day of oil 
at risk. 
“China oil demand risk is 
real,” Ms Dickson told AFP, 
adding that a strengthen-
ing US dollar also pressures 
crude prices since oil is trad-
ed in dollars.
She cautioned that the drop 
in oil prices may be “short 
lived” given the tight state 
of global crude inventories 
and ongoing uncertainty sur-
rounding Russian crude.
Other experts have similarly 
cautioned that it’s too early 
breathe a sigh of relief, with 
the tumultuous geopolitical 
environment likely to con-
tinue to drive wild swings in 
the market.
“I wouldn’t rule out $US200 a 
barrel just yet,” Bjørnar Ton-
haugen, head of oil markets 
at Rystad Energy, told CNN. 
“It’s too soon. This is the 
quiet before the storm.”
Rebecca Babin, senior en-
ergy trader at CIBC Private 
Wealth Management, told 
Bloomberg, “This is a mar-
ket that is trading on two 
strong emotions – hope and 
fear. Neither of those things 
are going to change supply-
demand imbalances.”
Mark McKenzie from ACA-
PMA, the peak body repre-
senting Australia’s service 
stations, said it generally 
took around two weeks for 
the oil price to flow through 
to the petrol pump.
“What we’re seeing is a pe-
riod of stability – how long it 
lasts is anyone’s guess,” he 
said.
“But what it suggests is this 
week and next week pet-
rol prices should stay near 
where they are, with likely no 
significant increase.”
Mr McKenzie said the glob-
al oil price was “bouncing 
around like a yoyo”.
“The volatility is at a level 
we’ve not seen in recent 
memory, so drawing conclu-
sions is a little difficult,” he 
said.
“Two weeks ago we saw a 
rise in the average wholesale 
cost of 17 cents per litre be-
tween Monday and Friday, 
last week that was 20 cents 
per litre. That means I’m try-
ing to find $8000 more for 
my tank delivery on Friday 

than on Monday.”
He said the recent fall was 
expected as the “vertical” 
rise in the oil price was “just 
patently unsustainable for 
the global economy” – but 
that it was anyone’s guess 
where things would go next.
“My sense here is we have a 
short reprieve, because we 
had a very sharp increase 
that was basically unsustain-
able,” he said. 
“People are extrapolating 
off a vertical curve, that’s 
nonsense. It’s possible that 
could have kept on going, 
but it’s also equally possible 
it will go down.”
Mr McKenzie said even with 
rising oil prices, motorists 
could still find a good deal by 
shopping around as differ-
ent service station networks 
purchased fuel on different 
contracts.
While some use a smoothed 
average over two or four 
weeks, others buy on a short 
horizon, meaning the price 
tracks the oil price more 
quickly.
“Pretty soon after the oil price 
goes up they go up, when it 
goes down they go down,” 
he said. “That’s a benefit 
for them in a falling market. 
The others are slower to go 
up and come down. Because 
you’ve got those different 
buying styles you’re getting 
variation in price, which for 
consumers means they need 
to be looking around.”
Mr McKenzie said the indus-
try was “ambivalent” about a 
potential cut in the 44.2 cent 
per litre fuel excise by the 
Federal Government.
“It’ll give a sugar hit in terms 
of providing an immediate 
drop, but trying to solve a 
global oil market problem 
by adjusting an in-country 
excise is not really a fix,” he 
said. 
“You’re trying to hold back 
the tide of a global market, a 
tax change will provide only 
short-term relief.”
Mr McKenzie said ultimately 
everything came back to 
OPEC.
“The government needs to 
continue to work with the 
30 economies in the Interna-
tional Energy Agency, using 
strategic reserves to pres-
sure the OPEC countries 
off the bench and get them 
to ramp up production,” he 
said.

When Australian petrol prices could go back to normal
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The NSW Government 
has partnered with NSW 
Service for the Treatment 
and Rehabilitation of Tor-
ture and Trauma Survivors 
(STARTTS) to expand its 
services to support people 
affected by the conflict 
in Ukraine and elsewhere 
overseas.
Minister for Multicultural-
ism Mark Coure said the 
program was expanded on 
28 February 2022.
“This is a critical service 
the NSW Government is 
backing to support our 
Ukrainian community and 
others affected by conflicts 
overseas,” Mr Coure said.
“The stress on our Ukrai-

nian community continues 
each day and this service 
is just another part of us 
ensuring they can get the 
help they need.
“This service is also a 
gateway to other special-
ised and mainstream as-
sistance,” he said.
Mr Coure added the dedi-
cated staff working at 
STARTTS are experienced 
in helping people through 
trauma related to war and 
violence.
Operating from 9am-4-
pm, Monday-Friday, the 
service can be accessed 
by calling 1800 845 198 
within NSW.
For anyone needing men-

NSW GOVERNMENT UPS SUPPORT FOR PEOPLE 
AFFECTED BY CONFLICT IN UKRAINE

Student artists in Years 
7 to 10 were celebrated 
today as winners of the 
inaugural Canal to Creek 
Art Prize, bringing art into 
the state-of-the-art West-
Connex Motorway Control 
Centre at St Peters.
Twelve students and one 
school were awarded priz-
es and toured a permanent 
gallery of their artworks 
at the operations centre 
from which the WestCon-
nex motorway network is 
monitored 24 hours a day, 
seven days a week.
Dr Fiona Martin MP said 
the Prize was another way 
the community was al-
ready benefiting from the 
WestConnex project.
“The Canal to Creek Art 
Prize is an excellent exam-
ple of the broader commit-
ment by Transurban and 
the Australian and New 
South Wales Governments 
to deliver new open space 
as part of the transforma-
tional WestConnex proj-
ect,” Dr Martin said.
“As Australia’s largest 
road infrastructure project, 
WestConnex is delivering 
faster, safer journeys for 
motorists, commuters and 
businesses in my com-
munity of Reid and across 
Sydney, as well as 23km 
of new and improved cy-
cleways and walkways.”
NSW Parliamentary Secre-

tary for Education, Kevin 
Conolly MP, congratulat-
ed the winning students 
whose work stood out 
among the hundreds of 
entries from across the 
state.
“I would like congratulate 
all the winners, from Coffs 
Harbour to Camden, for 
their outstanding efforts, 
as well as the hundreds 
of students who were in-
spired to get creative,” Mr 
Conolly said. 
“For students, teachers 
and parents navigating the 
challenges of remote learn-
ing, the Canal to Creek Art 
Prize provided a practical 
and engaging outlet for 
budding artists to explore 
the themes of ecology, 
community, transforma-
tion, indigenous culture or 
heritage in their own art.”
Transurban’s Head of 
Public Affairs NSW, Alisa 
Hitchcock, said Transur-
ban is committed to en-
gaging and strengthening 
these communities around 
WestConnex.
“In the next decade around 
40 per cent of Sydney will 
live within five kilometres 
of WestConnex, and we are 
ensuring the WestConnex 
Public Art program contin-
ues to benefit the commu-
nity,” Ms Hitchcock said.
“Eighteen public artworks 
between St Peters and 
Beverly Hills have revita-
lised public spaces along 
the WestConnex corridor, 
and a complementary in-
teractive art portal will con-
tinue to engage students 
and teachers across the 
state with creative ideas 
through videos, learning 
resources and virtual art 
gallery.”
The portal, developed in 
partnership with the Visu-
al Arts and Design Educa-
tors Association of NSW, 
aligns directly to the NSW 
curriculum and includes 
worksheets, unit over-
views, suggested in-class 
art making activities and 
all the information schools 
need.
Images of the winning 
artworks are available for 
download here
Media Enquiries: Boris 
Ivanoff | 0417 844 008

WESTCONNEX CANAL TO 
CREEK ART PRIZE WINNERS

A bombshell claim about 
the Labor Party’s treat-
ment of women has been 
aired from a senior gov-
ernment minister in the 
wake of a senator’s death.
A senior government 
minister says allegations 
high-ranking female Labor 
senators “bullied” the late 
senator Kimberley Kitch-
ing are proof the party 
“doesn’t support women”. 
Senator Kitching died un-
expectedly last week of a 
suspected heart attack at 
just 52. 
Her death has raised ques-
tions about stress and os-
tracisation that she may 
have faced in the last few 
months at the hands of 
her Labor colleagues. 
Allegations have aired this 
week that Senator Kitch-
ing was on the receiving 
end of hostile behaviour 
and humiliation from the 
party, most notably from 
senators Penny Wong, 
Kristina Keneally and Katy 
Gallagher. 
The Australian newspa-
per described the conduct 
of the senators as “mean 
girl” behaviour, but Op-
position Leader Anthony 
Albanese rubbished the 
claims on Wednesday, 
labelling them extraordi-
narily disrespectful.
And despite calls from the 
Labor Party and even the 
Liberal Party vice-presi-
dent not to politicise the 
issue, Home Affairs Min-
ister Karen Andrews made 
the leap on Thursday. 
“The Labor Party likes to 
portray itself as the party 
to represent and support 
women,” she told Sky 
News. 

“My experience of the La-
bor Party is that could not 
be further from the truth.  
“And I think what we’re 
seeing being played out 
now is really what the 
Labor Party and particu-
larly the Greens are really 
about. 
“They don’t stand up for 
women. They don’t sup-
port women, and they 
need to.”
Defence Minister Peter 
Dutton echoed his col-
league, saying the Labor 
Party owed it to Senator 
Kitching to at least inves-
tigate the claims. 
“Putting politics aside, 
there are serious allega-
tions here that have been 
made,” Mr Dutton said. 
“Out of respect for Kim-
berley and her family, they 
need to be properly inves-
tigated and properly un-
derstood. 
“It’s obvious from the ac-
counts of Labor people 
themselves, they’ve spo-
ken about the conduct and 
the way in which Kimber-
ley was treated over a long 
period of time.”
Labor’s spokesperson for 
women, Tanya Plibersek, 
had been asked about the 
allegations earlier in the 
morning but refused to be 
drawn on whether the par-
ty should apologise. 
Ms Plibersek said she had 
seen “absolutely nothing” 
to suggest Senator Kitch-
ing had been bullied but 
called out the political at-
tacks. 
“I’m just not going to get 
into this. We haven’t even 
had (her) funeral yet. I 
don’t think it’s appropri-

Karen Andrews says Labor has a problem with 
women in wake of Kimberley Kitching’s death

tal health support, the 
NSW Mental Health Line is 
also available.
This service runs uninter-
rupted – 24 hours a day, 
seven days a week, and 
can be accessed by calling 
1800 011 511.
If English is not your first 
language, you can speak 
to a mental health profes-
sional by first calling the 
telephone Translating and 
Interpreting Service (TIS 
National) on 131 450 and 
ask them to ring the NSW 
Mental Health line on 1800 
011 511.
MEDIA: Scott Hodder | 
Minister Coure | 0455 094 
282

ate to be making this into 
a political issue,” she told 
Sky News.
“We have lost a colleague 
way too young. We want 
to respect the wishes of 
her family and support her 
husband and her friends 
in any way that we can.”
Deputy Labor leader Rich-
ard Marles said the party 
had worked “very hard” 
to make sure there were 
proper processes in place 
to deal with bullying alle-
gations. 
“If there are any concerns 
that anybody has around 
bullying or harassment, 
that there is a way in which 
those grievances can be 
pursued,” Mr Marles told 
ABC Radio. 
“And we want to make 
sure that process is con-
stantly updated so that it 
really is a best practice.
“And we feel that it’s an 
area that we will continue 
to work on, as any organi-
sation with a good culture 
must.”
Federal Liberal vice-presi-
dent Teena McQueen, who 
came to know Senator 
Kitching during their regu-
lar co-appearances on Sky 
News, said the allegations 
against senators Wong, 
Gallagher and Keneally 
were, from her perspec-

tive, true. 
“Penny Wong and Kene-
ally in particular were ab-
solutely vile towards her. 
Publicly, privately, she 
was ostracised within the 
House and it was incredi-
bly cruel what they put her 
through,” she told 2GB. 
“Her only fault is that she 
was a woman of principle … 
She used the term iced out. 
They felt that she wasn’t 
true to their cause or true 
to Labor, but she was.”
She said Liberal senators 
who had had offices near 
Senator Kitching would 
be able to back up the 
claims. 
Ms McQueen added that 
Mr Albanese calling the 
reporting of allegations 
against the three senators 
“disrespectful” was even 
more disrespectful to Sen-
ator Kitching. 
“There is no way that 
hypocrites should stand 
up and mourn a magnifi-
cent human being (at her 
funeral on Monday) when 
they gave her no respect 
or support when she was 
alive,” she said. 
“This is not a political 
thing for me … I cannot 
sit back and listen to the 
bullsh*t coming from those 
who caused her so much 
pain.”

Senators Katy Gallagher, Kristina Keneally and Penny Wong have been 
accused of bullying and humiliating the late Kimberley Kitching. Pic-
ture: AAP Image/Sam Mooy
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