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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

رغم انهماك الساحة اللبنانية 
لالنتخابات  »التحشيد«  بـ 
كل  واستخدام  النيابية 
من  لديه  ما  كل  طرف 
»أسلحة« - ولو كانت غري 
لناحية  قانونية  أو  شرعية 
مثال،  االنتخابي،  االنفاق 
الذي يتجاوز بكثري السقف 
على  طفا    - به  املسموح 
متثل  الفت  تطور  السطح 
الذي  سالمة  رجا  ملف  يف 
بدأ اخلناق يشتد حول عنقه 
بقوة مقدمة لاللتفاف حول 
عنق »احلاكم بأمره« الفاسد 
األكرب رياض سالمة، ويف 
حضور   لفت  االطار  هذا 
الفرنسية  التحقيق  قاضية 
ّقق  أود بوريسي ـــ اليت تحُ
يف ملف األخوين سالمة ـــ 
إىل بريوت، واجتماعها مع 

عويدات وقضاة آخرين.
سياسيا  األبرز  احلدث  أما 
رئيس  باعطاء  فتمثل 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
لوزير  توجيهاته  عون 
عبد  واملغرتبني  اخلارجية 

اهلل بو حبيب حول »املوقف 
»دعم  مؤمتر  يف  اللبناني 
الذي  واملنطقة«  سوريا 
يف  بروكسل  يف  سيعقد 
التاسع والعاشر من الشهر 
يعد  مل  لبنان  بأن  اجلاري 
النزوح  تمل  باستطاعته 
اراضيه،  على  السوري 
يساعدوا  ان  يريد  ال  وهو 
ان  او  فيه،  النازحني 
يساعدوه هو، فنحن نهتم 
النازحون  عاد  اذا  بانفسنا 

السوريون اىل بالدهم«.
التحقيقات مع »سالمة«

فقد سّلم »مصرف لبنان«، 
معلومات  األول،  أمس 
شقيق  ختّص  حسابات 
يف  سالمة،  رجا  حاكمه، 
إىل  عّدة  لبنانية  مصارف 
التمييزي،  العام  املدعي 
بالتزامن  عويدات،  غسان 
مع وصول قاضية التحقيق 
بوريسي  أود  الفرنسية 
ملف  يف  ّقق  تحُ اليت  ـــ 
إىل  ـــ  سالمة  األخوين 
مع  واجتماعها  بريوت، 

عويدات وقضاة آخرين.
قضائيان،  مصدران  وقال 
لوكالة »رويرتز«، إن هيئة 
التابعة  اخلاصة  التحقيق 
سّلمت  لبنان«  لـ«مصرف 
اليوم معلومات عن حسابات 
ختّص  مصارف  تسعة  من 

رجا سالمة إىل عويدات.
قد  العامة  النيابة  وكانت 
مصارف  مخسة  من  طلبت 

اللبناني،  )االعتماد  لبنانية 
مصر  عوده،  سرادار، 
املتوسط(  والبحر  ولبنان 
بكشوفات  تزويدها 
تفصيلية حول حسابات رجا 
للتحقيق يف قضية  سالمة 
اإلثراء غري املشروع املشتبه 
إاّل  بها.  احلاكم  توّرط  يف 
امتنعت  املصارف  أن هذه 
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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

 إنذار قضائي أوروبي للـمصارف: سـلّموا حسابات »سـالمة«.. أو نداهمكم! ومـصارف ترضخ..
قاضية التحقيق الفرنسية يف ملف »األخوين سـالمة«  يف بـريوت وجتتمع مع عـويدات وقضاة آخرين

»األخوان سالمة« الحبلة بدأت تضيق  على خناقهما
الكشوفات  تسليم  عن 
متذّرعة بالسرية املصرفية، 
على  تسري  ال  أنها  رغم 
جرائم  يف  التحقيقات 

اإلثراء غري املشروع.
يف  عويدات  رضَخ  وقد 
وقت سابق لضغط رئيس 
ميقاتي،  جنيب  احلكومة 
وأمَر احملامي العام املالي، 

التتمة على الصفحة 21

Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
 All Types Of Sewing & Alterations

MB: 0425 338 497

Address:129 Canterbury Road Canterbury 
Call  HUSS on:  0425 338 497

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

 خـربة أكـثر مـن 25 سـنة
تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة 

النسائية والرجـّالية
صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم.. أسـعار مدروسة.

دعوة من 
مفوضية 

إسرتاليا لحزب 
الوطنيني 
األحرار 

للتصويت 
للسياديني.

موريسون يعرب عن قلقه من »الرتتيبات 
السرية« بني جزر سليمان والصني

التفاصيل على الصفحة 21

عون يوّجه الوفد  اللبناني اىل مؤمتر بروكسل: مل يعد باستطاعة لبنان حتمـّل النزوح السوري على أراضيه

عملية بطولية قرب تل أبيب ومقتل 
ثالثة مستوطنني واصابة آخرين

التفاصيل على الصفحة 21

طنوس،  جان  القاضي 
املصارف  مداهمة  بوقف 
تسليم  رفضت  اليت 

املعلومات املطلوبة.
رجا  وشقيقه  وسالمة 
وفريقه  عائلته  من  وأفراد 

لبنان  يف  فيهم  مشتبه 
ودول أوروبية يف اختالس 
قّدر  أموال عامة وغسلها، تحُ
حبوالي 330 مليون دوالر. 
االتاد  دول  عمدت  وقد 

بيان الكرملني ينفي اعتذار 
بوتني إىل بينيت

التفاصيل على الصفحة 21
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واملغرتبني  اخلارجية  وزير  اكد 
»املوقف  ان  حبيب  بو  اهلل  عبد 
اللبناني يف مؤمتر »دعم سوريا 
يف  سيعقد  الذي  واملنطقة« 
والعاشر  التاسع  يف  بروكسل 
من الشهر اجلاري، سيكون بناء 
اجلمهورية  رئيس  لتوجيهات 
العماد ميشال عون، بان لبنان 
مل يعد باستطاعته حتمل النزوح 
وهو  اراضيه،  على  السوري 
النازحني  يساعدوا  ان  يريد  ال 
فيه، او ان يساعدوه هو، فنحن 
نهتم بانفسنا اذا عاد النازحون 

السوريون اىل بالدهم«.
 وشدد على »اننا سنطبق قرار 
يف  اختذ  الذي  الوزراء  جملس 
حكومة الرئيس حسان دياب يف 
هذا السياق، ونريد ان نتعاون 
مع األمم املتحدة اال انه جيب ان 
نأخذ يف االعتبار مصلحتنا ال ان 
فنحن  مصلحتنا  علينا  هم  ميلوا 

نعرفها«.
بعد  جاء  حبيب  بو  الوزير  كالم 
ترؤس رئيس اجلمهورية اجتماعا 
اخلميس  األول  أمس  ظهر  قبل 
حضور  يف  بعبدا،  قصر  يف 
وزير الشؤون االجتماعية هكتور 
احلكومة  رئاسة  وممثلي  احلجار 
وزياد  عساكر  بطرس  السفري 
سليم  السابق  الوزير  ميقاتي، 
جريصاتي، املدير العام لرئاسة 
اجلمهورية الدكتور أنطوان شقري 
طربيه  رميون  واملستشارين 

واسامة خشاب.
يف  للبحث  االجتماع  وخصص 
سيبلغ  الذي  اللبناني  املوقف 
الذي  بروكسل«  »مؤمتر  خالل 
عن  ممثلني  مبشاركة  يعقد 
دولية  ومنظمات  حكومات 
اجملتمع  ومنظمات  وإقليمية 

املدني.
بو حبيب

بو  الوزير  ادىل  اللقاء،  بعد 
للصحافيني،  بتصريح  حبيب 
رئيس  مع  »تداولنا  فقال: 
اجلمهورية يف مشاركة لبنان يف 
الذي  السادس  بروكسل  مؤمتر 
يعقد االثنني والثالثاء املقبلني 
ملساعدة النازحني السورين يف 
حبيث  واألردن،  وتركيا  لبنان 
ستكون االجتماعات نهار االثنني 
وسيشارك  ندوات  شكل  يف 
فيها وزير الشؤون االجتماعية، 
االجتماع  فسيعقد  الثالثاء  اما 
العام وسأكون حاضرا فيه. ويف 
األوروبي  االحتاد  يدعو  العادة، 
واألمم املتحدة اىل هذا املؤمتر، 
اال انه بسبب اختالف الفريقني 
العرتاض االحتاد األوروبي على 
دعوة روسيا، فإن األمم املتحدة 

رفضت املشاركة فيه«.
فخامة  وضعنا  »لقد  أضاف: 
بالنسبة  بتوجيهاته  الرئيس 
للموقف اللبناني فيه، واملتمثل 
باستطاعته  يعد  مل  لبنان  بان 
على  السوري  النزوح  حتمل 
هائل  وجود  فهناك  اراضيه، 
مقدراتنا  يفوق  لنازحني 
او  عليه  احملافظة  واستطاعتنا 
ال  ولبنان  النازحني.  مساعدة 
النازحني  يساعدوا  ان  يريد 
فيه او ان يساعدوه هو، فنحن 

نهتم بانفسنا اذا عاد النازحون 
السوريون اىل بالدهم. واعتقد 
الذين  السوريني  معظم  ان 
ويعودون  سوريا  اىل  يذهبون 
صعبة،  عمالت  معهم  يأخذون 
هي  هناك  اللبنانية  اللرية  الن 
يعملون  هؤالء  صعبة،  عملة 
ويتنقلون بني البلدين وال جيب 
سنطبق  وحنن  هنا.  يكونوا  ان 
اختذ  الذي  الوزراء  قرار جملس 
يف حكومة الرئيس حسان دياب 
من  نطبقه  السياق،  هذا  يف 
دون التعاون مع األمم املتحدة؟ 
بالطبع ال، فنحن نريد ان نتعاون 
جيب  انه  اال  املتحدة  األمم  مع 
مصلحتنا  االعتبار  يف  نأخذ  ان 
مصلحتنا  علينا  هم  ميلوا  ان  ال 
اىل  وصلنا  لقد  نعرفها.  فنحن 
مرحلة مل نعد نريد ان ميلي احد 
علينا أي شيء. هذا هو املوقف 

اللبناني يف بروكسل«.
وسئل: هل هناك من تفاهم مع 
احلكومة السورية، خصوصا وان 
اجملتمع الدولي مل يكن متعاونا 
هذا  يف  السابق  يف  لبنان  مع 

االطار؟
مع  تفاهم  من  »ليس  أجاب: 
واجباتهم  من  لكن  السوريني، 
وهناك   بلدهم،  من  أناس  اخذ 
الذين  السوريني  من  الكثري 
ويأخذون  سوريا  اىل  يذهبون 
سوريا  يف  الن  األموال  معهم 
الدوالر  استعمال  ميكن  ال 
جيب  بل  اللبنانية  اللرية  او 
من  الكبري  والقسم  صرفها، 
من  يذهب  الصعبة  العملة 
قانوني  هذا  هناك.  اىل  لبنان 
شرعي.  غري  انه  نقول  وال 
الدولي،  اجملتمع  ان  نعلم 
الدولي  اجملتمع  هو  ومن 
أوروبا  بل  افريقيا  ليس  هو 
ان  نعلم  املتحدة،  والواليات 
يهاجر  ان  يريدون  ال  هؤالء 
وحنن  بلدانهم.  اىل  الالجئون 
مل نعد قادرين على منعهم من 
لدينا  ليس  البحر،  يف  اهلجرة 
حصل  فماذا  االمكانية،  هذه 
باستطاعتنا  ليس  أسبوع؟  منذ 
النوع  هذا  من  مسؤولية  حتمل 
سيساعدوننا  هل  أخرى.  مرة 
الناس؟  على  التعويض  يف 
الدولي  اجملتمع  من  طلبنا  لقد 
األسبوع املاضي اعطاءنا آليات 
البحر  يف  النزول  باستطاعتها 

وحتى  مرت،  اربعمئة  عمق  اىل 
اجلواب.  يردنا  مل  الساعة 
يهتم  الدولي  اجملتمع  فهل 
ملصلحة لبنان؟ كال، ان مصلحة 
وليس  اللبنانيني  تهم  لبنان 
يهتم  الذي  الدولي  اجملتمع 
ملصلحته وكذلك االمر بالنسبة 
يهتمون  الذين  لالوروبيني 
من  اهم  باعتبارها  ملصلحتهم 

مصلحة لبنان«.
فعل  ردة  تتوقعون  هل  سئل: 
وثانيا  الدولي،  اجملتمع  من  ما 
بإعادة  تركيا  مببادرة  رأيكم  ما 
بالدهم  اىل  سوري  مليون  حنو 
حيذو  ان  لبنان  يستطيع  واال 

حذو تركيا؟
ان  ميكن  ال  لبنان  »ان  اجاب: 
يفعل ما تفعله تركيا، ال سيما 
وان األخرية حتتل أراض سورية 
ان  عليها.  منازل  بناء  بإمكانها 
لبنان ال يستطيع ان يقوم بذلك. 
سوريا ال تقبل، كما ان لبنان ال 
حيتل أراض سورية، وليس لديه 
هذا النوع من العالقات العدائية 

اىل حد ما مع سوريا«.
 سفري لبنان يف االمارات

سفري  عون  الرئيس  واستقبل 
االمارات  دولة  لدى  لبنان 
دندن  فؤاد  املتحدة  العربية 
التحضريات  على  اطلعه  الذي 
اللبنانية  السفارة  أجرتها  اليت 
الجراء  االمارات  دولة  يف 
االحد  يوم  النيابية  االنتخابات 
ال  ودبي،  ظيب  أبو  يف  املقبل 
هي  االمارات  دولة  وان  سيما 
الدولة العربية اليت سجل فيها 
اكرب عدد من الناخبني قارب الـ 

25 الف ناخب.
كما اطلع السفري دندن الرئيس 
عون على أوضاع اجلالية اللبنانية 
يف االمارات إضافة اىل مواضيع 
أخرى تتناول العالقات اللبنانية 
لرئيس  وعرض  اإلماراتية.   -
اليت  االتصاالت  اجلمهورية 
ريشار  الدكتور  اطالق  رافقت 
خراط بعد توقيفه يف االمارات.

ونوه رئيس اجلمهورية باجلهود 
اليت بذهلا السفري دندن ومتابعته 
قضية الدكتور خراط منذ توقيفه 

وحتى اطالق سراحه.
خراط

واستقبل الرئيس عون الدكتور 
ريشار خراط مع وفد من العائلة 
الذي شكره على االهتمام الذي 

تلقى برقيات التهنئة بالفطر واطلع من دندن على التحضريات لالنتخابات يف االمارات 
عون ترأس اجتماعا تنسيقيا حول املوقف اللبناني اىل 

مؤمتر بروكسل حول »دعم سورية واملنطقة«

رئيس  الجمهورية العماد ميشال عون
يف  اجلمهورية  رئيس  ابداه 
معاجلة مسألة توقيفه يف دولة 
االمارات العربية املتحدة يف 30 
اذار املاضي واجلهود اليت بذهلا 
لتأمني االفراج عنه وعودته اىل 

لبنان يف 29 نيسان املاضي.
تهنئة بالفطر

على صعيد آخر، تلقى الرئيس 
عون املزيد من برقيات التهنئة 
بعيد الفطر السعيد من عدد من 
قادة الدول، وقد جاء يف برقية 
اجمليد  عبد  اجلزائري  نظريه 
مبناسبة  لي  »يطيب  تبون: 
ان  املبارك  الفطر  عيد  حلول 
أتوجه اليكم باسم اجلزائر شعبا 
نفسي،  عن  واصالة  وحكومة 
االماني  واصدق  التهاني  باحر 
ان  تعاىل  اهلل  سائال  األخوية، 
الصحة  مبوفور  عليكم  يعيده 
والعافية وعلى شعبكم الشقيق 
مبزيد من التقدم والرخاء وعلى 
باخلري  واإلسالمية  العربية  امتنا 

العميم واالمن واالستقرار.
القدير  العلي  الدعو  وانين 
صيام  ومنكم  منا  يتقبل  ان 
املبارك،  رمضان  شهر  وقيام 
العربية  امتنا  مشل  يوحد  وان 
قلوبنا  وحد  ان  بعد  واإلسالمية 
الكريم.  وبرسوله  به  باالميان 
الجدد  الساحنة  هذه  اغتنم  كما 
األخوية  عالقاتنا  على  حرصنا 
لتعزيزها  الدائم  واستعدادنا 
الشقيقني.  لشعبينا  خدمة 
وتفضلوا فخامة الرئيس، واخي 
عبارات  خالص  بقبول  العزيز 

التقدير واالحرتام«.
 امري الكويت

كما جاء يف برقية امري الكويت 
الصباح:  اجلابر  األمحد  نواف 
عن  لكم  اعرب  ان  لي  »يطيب 
خالص التهاني واطيب االمنيات 
السعيد،  الفطر  عيد  مبناسبة 
يعيده  ان  تعاىل  املوىل  سائال 
على االمتني العربية واالسالمية 
باخلري واليمن والربكات، وحيقق 
وشعبها  اللبنانية  للجمهورية 
التقدم  من  املزيد  الشقيق 
يديم  وان  والنماء،  والتطور 
الصحة  موفور  فخامتكم  على 

والعافية«.
الرئيس  مهنئا  ابرق  كذلك 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
مشعل  الكوييت  العهد  وولي 

األمحد اجلابر الصباح.

 إستقبل رئيس جملس الوزراء 
جنيب ميقاتي املنسقة اخلاصة 
جوانا  لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
فرونتسكا ظهر أمس االول يف 

السرايا احلكومية. 
فرونتسكا:  قالت  اللقاء   بعد 
»كان اللقاء مع دولة الرئيس 
كل  فيه  تناولنا  جدا،  مثمرا 
املواضيع  والتطورات اإلجيابية 
يف لبنان، وركزنا على موضوع 
غدا  ستحصل  اليت  االنتخابات 
خارج لبنان وبعد أسبوع  داخل 
لبنان، ويبدو أن كل اإلجراءات 
االدارية  الناحية  من  اختذت 

واألمنية، وهذا امر مهم«. 
استوضحت  لقد  أضافت:« 
اخلطوات  عن  الرئيس  دولة 
نتوقع  أن  ميكن  وما  احلكومة 
بعدها،  وحتى  االنتخابات  قبل 
وملست جدية واهتماما من قبل 

دولته ملتابعة كل األمور«.

الوزير نصار
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس 
اللجنة الوطنية العليا  لإلعداد 
لزيارة البابا فرنسيس للبنان، 
وزير السياحة وليد نصار الذي 
اطلعه على التحضريات القائمة  
املقررة  للبنان  البابا  لزيارة 
املقبل،  حزيران  و13   12 يف 
وعلى املسودة األولية لربنامج 

الزيارة.
وقال الوزير نصار بعد اللقاء: 
»إننا يف صدد عقد اجتماعات 
البطاركة  جملس  مع  حتضريية 
قبل   ، الكاثوليك  واالساقفة 
اللجان  تشكيل  عن  االعالن 
 ، للزيارة  والفرعية  الرئيسية 
واالنتقال اىل بدء التحضريات 
يف  لفاعلياتها،  العمالنية 
مع  النهائي  التوافق  انتظار 
برنامج  على  الرسولي  الكرسي 

الزيارة«.

ميقاتي حبث يف موضوع االنتخابات مع 
فرونتسكا واطلع من نصار على التحضريات 

القائمة لزيارة البابا

الوزراء  جملس  رئيس  تفقد  
العمليات  غرفة  ميقاتي  جنيب 
ومراقبة  بادارة  اخلاصة 
اخلارج  يف  النيابية  االنتخابات 
اخلارجية  وزارة  انشاتها  اليت 

واملغرتبني.  
إنها  الزيارة:  خالل  يف  وقال 
يف  ومهمة  تارخيية  حلظة 
اليت هي جسر  اخلارجية  وزارة 
املقيم  لبنان  يربط  احلقيقي 
بلبنان املنتشر،وهذا العمل هو 
األواصر  لشد  اضافية  خطوة 
يف  واللبنانيني  لبنان  بني 
 220 ان  نرى  عندما  اخلارج. 
تسجلوا  مغرتب  لبناني  الف 
االنتخاب  للمشاركة يف  فقط  
املغرتبني  عدد  يبلغ  فيما   ،
كانت  لو  نتمنى  املاليني،كنا 
ويف  بكثري،  اكرب  املشاركة 
املسجلني  ادعو  املناسبة  هذه 
واالقدام  التقاعس  عدم  اىل 
اليصال  بكثافة  االقرتاع  على 

صوتهم واحداث التغيري. 
املغرتبني  »إنتخابات  وقال 
لبنان  ان  اضايف  دليل 
املنتشر ال ينسى لبنان ويريد 
هذا  عن  يعربرّ  ان  وجيب  لبنان 
خالل  من  بوطنه  االهتمام  
صندوقة االقرتاع.اشكر اجلامعة 
الثقافية يف العامل على دعمها 
الجناز ما حتقق،وهو اجناز كبري 
ومهم، كما اشكر معالي وزير 
اخلارجية على اصراره ومتابعته 
اليوم، على  للوصول اىل هذا 
الذي  الكبري   التشكيك  رغم 
مسعناه حبصول االنتخابات . ما 
حيصل اليوم هو املدماك االول 
يف االنتخابات النيابية ، وباذن 
بنزاهة  االنتخابات  ستتم  اهلل 
احد  يرتشح  ومل   ، وشفافية 
اضايف  كتأكيد  لالنتخابات  منا 
على احلياد .  ندعو اجلميع اىل 
االقبال على االقرتاع بكل نزاهة 

وحرية ضمري«.

ميقاتي من اخلارجية: إنتخابات املغرتبني 
دليل اضايف ان لبنان املنتشر ال ينسى لبنان

الرئيس  ميقاتي مستقبال فرونتيسكا

نبيه  النواب  رئيس جملس  أكد 
من  وفدا  استقباله  خالل  بري 
عشرية الكريدين العربية املقيمة 
الزهراني والوزاني  يف منطقيت 
احملمد  الشيخ مصطفى  برئاسة 
أدهم  قاعة  يف  املصطفى  عمر 
املصيلح،  يف  دارته  يف  خنجر 
»أن حب الوطن من اإلميان، وأن 
مثريي الفنت يف أي ظرف كان 
إنتخابي أو غري إنتخابي بني أبناء 

الوطن الواحد وبني أبناء الدين 
إنتمائهم  يف  مشبوهون  الواحد 

الوطين وحتى الديين«.
وموقظيها  الفتنة  »إن  وقال: 
رساالت  كل  يف  ملعونون 
يف  الفتنة،  أي  وهي،  السماء 
مصلحة  إال  ختدم  ال  نتائجها 
وستبقى  كانت  اليت  إسرائيل 
والعرب  للبنان  العدو  هي 

مبسلميهم ومسيحييهم«.

بري أمام وفد من عشرية الكريدين العربية:
 مثريو الفنت مشبوهون يف إنتمائهم الوطين وحتى 
الديين وموقظوها ملعونون يف كل رساالت السماء
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aec.gov.au صوتك س�ساعد على رسم مستقبل أستراليا. تمّرن على التصويت �� الموقع

 االنتخابات الفدرالية، 
الس�ت 21 أيار/مايو 2022
من المهم أن تفهم كيفية التصويت �شكل صحيح.

�� يوم االنتخابات عليك ملء ورقَتي اقتراع:

واحدة خضراء لمجلس النواب  •

واحدة بيضاء كبيرة لمجلس الشيوخ.  •

 �� ورقة االقتراع الخضراء ستصّوت لممثٍل لمنطقتك المحلية أو 
دائرتك االنتخابية �� مجلس النّواب.

 و�� ورقة االقتراع البيضاء ستصّوت لممثلي واليتك أو مقاطعتك 
�� مجلس الشيوخ.

 ال تهتم إن أخطأت. 
ما عليك إالّ أن تطلب ورقة اقتراع أخرى والبدء من جديد.

 ورقة االقتراع الخضراء –
اكتب رقماً �� كّل مربع حسب �سلسل اختيارك

Remember... number every box to make your vote count

Number the boxes from 1 to 8 in 
the order of your choice
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State – Election of 6 Senators
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نموذج لورقة االقتراع

إّما 
صّوت فوق الخط

اكتب أرقاماً �� 6 مربّعات على 
األقل لألحزاب أو التجّمعات، 

حسب �سلسل اختيارك. 

أو 
صّوت تحت الخط

اكتب أرقاماً �� 12 مربّعاً على 
األقل لمرّشحين أفراد، حسب 

�سلسل اختيارك.

aec.gov.au 1300 720 132لمعرفة المزيد  

صّرح به مفّوض االنتخابات، 10 مورت ستريت، كنبرا
�uthorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra

هل تعرف كيف تجعل صوتك 
من ضمن األصوات المحسوبة؟
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اجلمهورية  مفيت  استقبل   
دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
يف دار الفتوى، وزير الداخلية 
والبلديات القاضي بسام مولوي 
الذي قال بعد اللقاء: »من هذه 
هذه  يف  تشرفنا  الكرمية  الدار 
أول  من  نكون  أن  الصبيحة 
املهنئني لسماحة املفيت باألعياد 
دائمًا  أننا  له  ولنؤكد  املباركة، 
خلدمة  البلد  هذا  يف  موجودون 
اللبنانيني،  مجيع  وخدمة  أهلنا، 
وأكدنا له الذي ما أؤكده دائًما، 
القوى  كل  مع  اهتمامي  وهو 
األمنية بالوضع األميّن، وسالمة 
مجيع املواطنني، وجهوزية وزارة 
الداخلية إلجناز العملية االنتخابية 
أي  وبدون  بنجاح  اهلل  بإذن 

عوائق«.
هنا،  من  »وأنا  اضاف: 
احلكومة  بأنَّ  اللبنانيني  أذكر 
بإجراء  الوزاري  بيانها  التزمت 
الداخلية  ووزارة  االنتخابات، 
نصل  كي  يلزم  ما  بكل  قامت 
فيه  نستطيع  الذي  اليوم  إىل 
أن جنري  االنتخابات، فغدًا فجر 
االنتخاب  عملية  فيه  تبدأ  جديد 
فارق  بسبب  وهذا  اخلارج  يف 
العملية  وتستمر  التوقيت، 
لتنتهي فجر االثنني، فاللبنانيون 
باالنتخابات،  طالبوا  الذين  هم 
وهم الذين نزلوا إىل الساحات 
للمطالبة  وامليادين  والشوارع 
باالنتخابات، هذه فرصتهم حتى 
فرصتهم  هذه  رأيهم،  يقولوا 
غدهم  وبناء  وطنهم  لبناء 
ومستقبلهم. حنن يف كل خطوة 
يقوم  خطوة  وبكل  بها،  نقوم 
بها اللبنانيون، تكون لتأسيس 
الغد  أن يكون  نريد  الغد. حنن 
وفق ما يتمناه اللبنانيون، لذلك 
إىل  يبادروا  أن  عليهم  جيب 
بأصواتهم يف صناديق  اإلدالء 
االقرتاع. ونأمل دائًما أن يكون 
احلكومة  أفضل.   لبنان  غد 
شخصيا  وأنا  بيانها،  ملتزمة 
خدمة  جيب  مبا  أقوم  كذلك، 
وكل  للبنانيني،  وخدمة  ألهلي 

عام وأنتم خبري«.
من  كبرية  شرحية  هناك  سئل: 
اللبنانيني ال تريد املشاركة يف 
تقول  ماذا  النيابية،  االنتخابات 

هلم ؟
أجاب: »يف القانون والدستور، 
املشاركة  عدم  أو  املشاركة 
اللبناني  فباستطاعة  حرية،  هي 
أراد  إذا  خيتار  أن  الناخب  أو 
يرد  مل  إذا  أو  املشاركة، 
قال  وكما  أنا  إمنا  املشاركة، 

عيد  خطبة  يف  املفيت  مساحة 
نقول  حنن  املبارك،  الفطر 
تغريوا،  أن  تريدون  للبنانيني: 
هذه فرصتكم لتغريوا. تريدون 
فرصتكم  هذه  أحسن،  لبنان 
يعطي  ومن  ميثلكم  من  لرتوا 
للذي  واحلسنة  اجليدة  الصورة 
إذا  ما  أعلم  ال  ألنين  تتمنونه، 
الغاية  إىل  يؤدي  االمتناع  كان 
مواطنون  مجيعنا  املرجوة. 
ومن  الوطن،  هذا  يف  وشركاء 
بأصواتنا  ندلي  أن  واجبنا 
العملية  هذه  بدورنا يف  ونقوم 

االنتخابية«.
عن  »التخلف  ان  مولوي  وأكد   
وال  أحًدا  يفيد  ال  االنتخابات 
يفيد البلد، هذا حق للمواطنني، 
احلكومة أرادت، ووزارة الداخلية 
ُحسن  لتأمني  جاهدة  عملت 
االنتخاب ملواطنيها، فيجب على 
املواطنني أن ميارسوا هذا احلق. 
خيارهم،  هذا  إنَّ  فأقول،  أعود 
إمنا بكل العلم والدراسات جيب 
بصوته  يدلي  أن  املواطن  على 

يف االنتخابات«.
وزارة  أنَّ  تعترب  هل  سئل: 
بامتحان  اليوم  متر  الداخلية 
صعب إلجراء االنتخابات النيابية 
يف هذه الظروف الصعبة اليت مير 
بها البلد على الصعيد املعيشي 

واالقتصادي والسياسي؟
أجاب: »وزارة الداخلية عملت كل 
االنتخابات  تكون  حتى  واجباتها 
أنا كلَّ  مثالية وممتازة، وقد هيَّ
التحضريات اللوجستية، واألمنية 
من خالل اجتماعات أمنية متتالية، 
وكان آخرها اجتماع جملس األمن 
ا املنح  نَّ الداخلي املركزي. وقد أمَّ
املشاركة يف  العسكرية  للقوى 
االنتخابات، ألنه مثلما قلت: عند 

بدِء التحضري لالنتخابات مل ولن 
أدع أحًدا ُيظلم معي، إن بالنسبة 
إىل املوظفني واألساتذة الذين 
أو  باالنتخابات،  سيشاركون 
تعويضاتهم  وانَّ  القضاة، 
أنا  والئقة،  كافية  ستكون 
مبا  سأيف  وأنا  بذلك،  وعدت 
وعدت به. بإذن اهلل االنتخابات 
ستمر بنجاح، حنن مصرون على 
سبب  يوجد  وال  الشيء،  هذا 
حنن  بنجاح،  االنتخابات  متر  أال 

متنبهون لكل التفاصيل«.
إىل  اللبنانيني  »أدعو  وتابع: 
االطمئنان بأنَّ االنتخابات ستمر 
بنجاح، وأدعوهم إىل أن ميارسوا 
أننا  وليعلموا  وحقهم،  دورهم 
عليهم  وبالتالي  بواجباتنا،  قمنا 
أن يعملوا حبقوقهم اليت لطاملا 
طالبوا بها، ويف الوقت بنفسه 
أقول هلم: إننا يف وزارة الداخلية 
بل  به،  قمنا  ما  إىل  نركن  لن 
حتى  ومتيقظني  حذرين  سنبقى 
أيار   15 االستحقاق  يوم  مير 
بنجاح  النتائج  صدور  ولغاية 
املواطنون  ويكون  اهلل،  بإذن 

مرتاحني«.

الحجار
واستقبل مفيت اجلمهورية وزير 
الدكتور  االجتماعية  الشؤون 
بعد  قال  الذي  احلجار  هكتور 
اللقاء: قدمنا لسماحته التهاني 
خالل  وتداولنا  الفطر،  بعيد 
االجتماعية  باألوضاع  اللقاء 
الصعبة اليت يعيشها اللبنانيون، 
تقدمها  اليت  الربامج  وماهية 
االجتماعية  الشؤون  وزارة 
وما  وفعاليتها،  تأثريها  ومدى 
لدعم  االجتماعية  رؤيتنا  هي 
شبابنا وأهلنا وجمتمعنا، وخاصة 

الشرائح الفقرية«.

دريان التقى وزيري الداخلية والشؤون االجتماعية

مولوي: اطمئن اللبنانيني أنَّ االنتخابات ستمر بنجاح

الرئيس عون مستقبال الوزير الحجار

املفتي دريان مستقبال الوزير مولوي

بعد  الوزراء،  جملس  إنعقد 
السرايا  يف  األول  أمس  ظهر 
االعالم  وزير  واذاع  احلكومية، 
زياد املكاري يف نهاية اجللسة 
اآلتية:«عقد  الرمسية  املقررات 
جملس الوزراء جلسة عادية يف 
رئيس  برئاسة   الكبري  السراي 
ميقاتي  جنيب  الوزراء  جملس 

وحضور الوزراء .
يف مستهل اجللسة حتدث دولة 
للعمل  ارتياحه  فأبدى  الرئيس 
تسود  اليت  ولألجواء  احلكومي 
وقال:  الوزراء،  جلسات جملس 
إن التعاون القائم داخل جملس 
الوزراء وبني الوزراء مهم جدا ، 
ألننا يف كل يوم  نواجه حتديا 
سبق  الذي  اليوم  من  اصعب 
على الصعد كافة، ولكننا نعمل 
الجناز  واحدة  كعائلة  قوة  بكل 
ننجح  العمل املطلوب منا، ولن 
اال اذا كنا كذلك. وعلى الرغم 
الذي  السلبية  حنو  امليل  من 
البعض،  مقاربة  يف  نالحظه 
أن   احلكومة  هذه  قدر  فإن 
وتعمل  املاضي  تبعات  تتحمل 
امللفات  لتنفيذ  ونشاط  جبد 

األساسية املطلوبة.
االجناز  الرئيس:  دولة  أضاف 
األهم الذي حنن يف صدده هو 
اخلارج  يف  النيابية  االنتخابات 
واليوم  غدا،  ستجري  اليت 
افتتحنا غرفة العمليات يف وزارة 
اخلارجية، وهناك 590 قلما يف 
مباشرة،  متابعتهم  تتم  اخلارج 
وان شاء اهلل تكون االمور على 
ما يرام. إنين انوه باجلهد الكبري 
الذي بذله معالي وزير الداخلية 
الالزمة  الرتتيبات  كل  الجناز 
يف  النيابية  االنتخابات  الجراء 
املطلوبة  وبالشروط  موعدها 
لتأمني حرية االقرتاع وسالمته. 
موضوع  يف  دولته:  وقال 
لنكن  الدولي،  النقد  صندوق 
أمام  نكن  مل  حنن  واضحني. 
صندوق  خيار  وفضلنا  خيارين 
هذا  سوى  امامنا  ليس  النقد. 
األول  اليوم  ومنذ  اخليار، 
أن  الدولي  اجملتمع  من  مسعت 
الدولي  النقد  صندوق  توقيع 
سيفتح الباب امام حصول لبنان 
يقدمه  عما  اضافية  منحة  على 
التوقيت  كان  رمبا  الصندوق. 
املواضيع  مناقشة  يف  خاطئا 
النواب،  جملس  يف  األساسية 
ألن اكثرية النواب تريد ممارسة 
ومن  مواقفها،  يف  الشعبوية 

كيفية  الشعبوية  هذه  جتليات 
مقاربة مشروع قانون »الكابيتال 
يف  وضع  الذي  كونرتول« 
الودائع  حلماية  األساس 
واملودعني، وكان هذا املشروع 
لو  للحكومة.  النواب  من  مطلبا 
األموال  غدا  سندفع  إننا  قلنا 
كانت  فحتما  املودعني  جلميع 
هذه االموال ستحول اىل اخلارج 
األدنى  احلد  هناك  يكن  مل  اذا 
من القيود  لفرتة زمنية حمددة 
الواقع  حلماية  التحويالت  على 
أمامنا  ليس  والنقدي.  املالي 
سوى هذا اخليار، وكل من لديه 
بعرضه  فليتفضل  أفضل  خيارا 

وطرحه للنقاش. 
واضاف دولته: يف جتربة اليونان 
خالل فرتة األزمة اليت مرت بها 
واحلكومة  النواب  جملس  إجتمع 
بشكل مكثف  لفرتة عشرة ايام 
واجنزوا كل القوانني املطلوبة ، 
وها هي اليونان اليوم  تستعيد 
كل  تقريبا  وسددت   ، عافيتها 
يف  النقد  صندوق  مستحقات 
احملدد.  الوقت  من  أقل  فرتة 
أحد مسؤولي  ويف خالل لقائي 
النقد قال لي، اجنزوا  صندوق 
اخلطوات املطلوبة وستبدأ عجلة 
احلل بالدوران سريعا . لقد قمنا 
مشروع  وأرسلنا  منا  باملطلوب 
كونرتول«اىل  »الكابيتال 
التعديل  يف  احلق  وله  اجمللس 
واالضافة والنقاش معنا يف كل 
اخلطوات ، لكن املهم ان خنرج 

بقانون جيد، يفي بالغرض. 
سيعرض  الكهرباء  موضوع  يف 
ما  الطاقة  وزير  معالي  علينا 
االستشاري  مع  اليه  توصل 
الفرنسي خبصوص دفرت الشروط  
املطلوب لدعوة الشركات االربع 
الطالق  مناقصة  لتأمني 2000 
ميغاوات، ما سيؤدي اىل كهرباء 

مستدامة . 
مسألة  الثقة   : دولته  وختم 
فرتة  يف  شهدنا  وقد  اساسية 
يف  استثنائية  حركة  االعياد  
للفنادق،  املطار واشغاال كبريا 
املطلوب  ان  على  يدل  مما 
فقط بعث الثقة وستبدأ احلركة 

بالدوران من تلقاء نفسها. 
الوزراء  جملس  انتقل  ذلك  بعد 
واقر  االعمال  اىل درس جدول 

معظم بنوده ومن أهمها:
تسديد  الصحة  وزارة  طلب   -
مليون   35 مبلغ  لبنان  مصرف 
دوالر لزوم شراء ادوية االمراض 
املستعصية واملزمنة واالمراض 
طبية  ومستلزمات  السرطانية 
لصناعة  اولية  ومواد  وحليب 

الدواء.
شحادة  منري  العميد  تعيني   -
ضابطا منسقا للحكومة اللبنانية 
لدى قوات االمم املتحدة املؤقتة 

يف لبنان.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -

حفظ الطاقة.
االستكشاف  مدتي  متديد   -
 9 و   4 الرقعتني  يف  االوىل 
تقوم  ان  على  سنوات  ثالث 
التدابري  باختاذ  الطاقة  وزارة 
جدية  اثبات  شأنها  من  اليت 
وضرورة  االستكشاف  عملية 
بهذه  القيام  الشركات  الزام 

العملية ضمن املهلة كلما امكن 
ذلك«.

اسئلة واجوبة 
الوزير  قال  سؤال  على  وردا 
املكاري: »لقد مت تأجيل البحث 

مبوضوع الطاقة الشمسية«. 
»مل  قال:  الكهرباء  ملف  وعن 
وزير  ولكن  به،  البت  يتم 
الطاقة يفاوض مؤسسة كهرباء 
بدراسة  القيام  أجل  من  فرنسا 
الستدراج العروض يف ما خيص 

خطة الكهرباء«. 
سئل هل هذه آخر جلسة جمللس 

الوزراء؟ 
جلستان  »هناك  أجاب: 
ستعقدان يف 12 و19 من شهر 

ايار احلالي«.
عن  احلديث  مت  اذا  وعما 
التنقيب النفطي من قبل العدو 
يطرح  »مل  أجاب:  االسرائيلي، 

املوضوع«.
ال 35 مليون دوالر  وعن مبلغ 
وما  لالدوية،  سيخصص  الذي 
اذا كان سيؤمن من حقوق لبنان 
اجاب:  اخلاص،  السحب  يف 

»نعم«.
اختاذ  بشأن   على سؤال  وردا 
يف  األقساط   تكون  بأن  قرار 
بالعملة  واملدارس  اجلامعات 
اللبنانية، أجاب: »هذا املوضوع 
ألنه  بعد،  به  السري  يتم  مل 
املعاهد  سيتسبب مبشكالت مع 
ال  إذ  واجلامعات،  واملدارس 
سيكون  مبا  نتكهن  ان  ميكننا 

عليه سعر صرف الدوالر«.
وعن ملف تلفزيون لبنان قال: 
»لقد حولنا هذا امللف اىل األمانة 
وقد  الوزراء،  جمللس  العامة 
املالية  وزير  مع  األمر  عرضت 
ووعد بانهائه هذا األسبوع، وإن 
شاء اهلل ستتم إحالته على جلسة 

جملس الوزراء املقبلة«.
وعن أمن االنتخابات قال: »إن 
لكل  مرتاح  جد  الداخلية  وزير 
حاصلة  واالنتخابات  اإلجراءات، 

مئة يف املئة«.
املخصصة  املساعدات  وعن 
العام،  القطاع  يف  للعاملني 
قبل  دفعها  تقرر  لقد  قال:« 

االنتخابات«.
حكومة  اىل  احلكومة  حتول  وعن 
انتخابات، قال: »سنعمل بشكل 
تنتهي  ال  أمور  هناك  عادي، 
خطة  ومنها  اسبوعني،  خالل 
التعايف وغريها، ولكن احلكومة 

مستمرة يف عملها«.
مع  اجلمركي  التعاون  وعن 
مت  »لقد  قال:  السعودية، 

اقراره«.
 وزير الداخلية

والبلديات  الداخلية  وزير  وقال 
بعد  مولوي  بسام  القاضي 
املتابعة،  اطار  »يف  اجللسة: 
وعناصر  ضباط  وعدنا  وكما 
الداخلي  االمن  قوى  ومتقاعدي 
جملس  وافق  شؤونهم،  مبتابعة 
وزارة  لطلب  بناء  الوزراء، 
الداخلية واملديرية العامة لقوى 
االمن الداخلي على نقل اعتماد 
من احتياط املوازنة، على القاعدة 
مليار  ،عشرين  عشرية  االثنيت 
الستشفاء  شهريا  لبنانية  لرية 

قوى االمن الداخلي«.

املكاري بعد جملس الوزراء: وزارة الصحة طلبت من املركزي 
تسديد مثن استرياد أدوية ب 35 مليون دوالر

مولوي: املوافقة على 20 مليار لرية شهريا الستشفاء قوى األمن

العلماء املسلمني«،  »جتمع  رأى 
»بعد  قادم  لبنان  ان  بيان  يف 
على  النيابي  االستحقاق  إجناز 
القوانني  مشاريع  من  سلسلة 
اليت جيب أن تقر ملصلحة لبنان 
قبيل  من  اللبناني  والشعب 
وقانون  كونرتول  الكابيتال 
وإقرار  اللبنانيني  ودائع  حيمي 
النقد  صندوق  مع  االتفاق 
وخطة  البحرية  احلدود  وإقرار 
التعايف االقتصادي«، الفتا اىل 
»ان كل هذه املشاريع وغريها 
النائب ملما بها  جيب أن يكون 
ويعرف ما هو منها يف مصلحة 

ألجل  هو  وما  اللبناني  الشعب 
أعداء  وخاصة  اآلخرين  مصاحل 

لبنان«. 
ودعا »التجمع« »احلكومة اللبنانية 
من  املتبقية  الفرتة  مواكبة  اىل 
واليتها باحلرص على عدم تضييع 
الصعود  وجلم  املودعني  حقوق 
غري املربر للدوالر األمريكي إزاء 
اللبنانية وتوفري مقومات  اللرية 
الصمود للشعب اللبناني لتجاوز 
املرحلة املصريية والصعبة اليت 

مير بها الوطن«.  
انه  اىل  »التجمع«  وأشار 
العدو  حياول  اليوم  هذا  »يف 

جتمع العلماء املسلمني : لعدم تضييع حقوق املودعني
املسجد  استباحة  الصهيوني 
يواجهه  رمسي  بقرار  األقصى 
داخل  املرابطون  الفلسطينيون 
العارية  باألجساد  املسجد 
جنود  من  للتنكيل  ويتعرضون 
صمت  وسط  الصهيوني  العدو 
عربي مريب«، مستنكرا  »قرار 
حكومة العدو الصهيوني السماح 
املسجد  باستباحة  للمستوطنني 
طقوسهم«،  إلقامة  األقصى 
لألبطال  ب«التحية  متوجها 
ويدعو  املسجد  يف  املرابطني 
بكل  لدعمهم  اإلسالمي  العامل 

وسائل الدعم«.
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الوزراء  جملس  رئيس  أمل 
االول  اللقاء  ميقاتي، يف  جنيب 
دعت  الذي  العامني  للمديرين 
اليه وزيرة التنمية اإلدارية جنال 
السرايا  يف  عساكر،  رياشي 
التقرير  على  لالطالع  احلكومية، 
االسرتاتيجية  لتنفيذ  االول 
»ان  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
إرادة  النيابية  اإلنتخابات  ترتجم 
كلمة  سيقولون  الذين  الناس 

الفصل يف صناديق اإلقرتاع«.
إجراء  بدء  »عشية  وقال: 
من  بدء  ال  النيابية  االنتخابات 
ببعض  اللبنانيني  مصارحة 
بعملنا  املرتبطة  املسائل 
احلكومي. حاولنا معاجلة القضايا 
األول  اليوم  منذ  واجهتنا  اليت 
أضرار  وبأقل  واقعية  بكل 
ممكنة. جنحنا يف مكان ما بقدر ما 
واملعطيات،  الظروف  به  مسحت 
العصي  وضعت  حيث  ننجح  ومل 
راهنا  احلكومة.  دواليب  يف 
النيابية  اإلنتخابات  حصول  على 
رغم  الدستورية  مواعيدها  يف 
حبصوهلا،  املشككني  تشكيك 
على أمل ان ترتجم إرادة الناس 
الفصل  كلمة  سيقولون  الذين 

يف صناديق اإلقرتاع«.
أضاف: »يف 16 أيار يوم جديد 
ملرحلة نأمل أن حتمل اخلري للبنان 
واللبنانيني وأن ترى اخلطط اليت 
وضعتها حكومتنا النور. لي ملء 
ستحمل  اآلتية  األيام  بأن  الثقة 
وضعنا  حنن  خري.  بشائر  معها 
الصحيحة.  السكة  على  القطار 
يبقى  أن يقود هذا القطار إىل 
حمطات آمنة، وأن نكون مستعدين 
وجاهزين عندما حيني أوان احللول 

اإلقليمية املنتظرة«.
اجلميع  من  »املطلوب  وتابع: 
بعد أن نطوي صفحة اإلنتخابات 
الوقوع  لتجنب  العمل  النيابية 
على  القاتل  الفراغ  مطبات  يف 
مستوى السلطة التنفيذية، اليت 
مسؤولية  عاتقها  على  ستلقى 
من  لبنان  إنهاض  مبسرية  البدء 

كبوته«.
رئيس  نائب  اللقاء:  يف  شارك 
الوزراء الدكتور سعاده الشامي، 
وزير االقتصاد أمني سالم، وزير 
حمافظ  نصار،  وليد  السياحة  
بعلبك اهلرمل بشري خضر، رئيس 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة 
واعضاء  كرم  كلود  القاضي 
اخلدمة  جملس  رئيسة  اهليئة، 
مشموشي،  نسرين  املدنية 
املركزي  التفتيش  رئيس 
اهليئة  رئيسة  عطية،  جورج 
ريتا  القاضي  للتأديب  العليا 
للهيئة  العام  االمني  غنطوس، 
خري،  حممد  اللواء  لالغاثة  العليا 
اللواء  الدولة  المن  العام  املدير 
طوني صليبا، ممثل املدير العام 
قوى األمن الداخلي العقيد سليم 
عبدو، املدير العام للدفاع املدني 
املديرة  خطار،  رميون  العميد 
مارال  املركزي  لالحصاء  العامة 
توتاليان، املدير العام للربيد يف 
يوسف،  حممد  االتصاالت  وزارة 
بريج  البيئة  لوزارة  العام  املدير 

لوزارة  العام  املدير  هتجيان، 
الزراعة لويس حلود، املدير العام 
جدعون،  داني  الصناعة  لوزارة 
املهجرين  لوزارة  العام  املدير 
امحد حممود، املدير العام لوزارة 
القاضي حممد  املصري،  العدل 
العامة  للمديرية  العام  املدير 
مازن  بالتكليف  العالي  للتعليم 
لوزارة  العام  املدير  اخلطيب، 
املدير  ذبيان،  امني  السياحة 
رميون  باالنابة  للجمارك  العام 
للحبوب  العام  ،املدير  خوري 
وزارة  يف  السكري  والشمندر 
االقتصاد جرجس برباري، املدير 
بالتكليف  الصحة  لوزارة  العام 
العام  املدير  سنان،  فادي 
وزارة  يف  والصيانة  لالستثمار 
االتصاالت باسل األيوبي، املدير 
العام لوزارة االقتصاد حممد ابو 
حيدر، املدير العام لوزارة املالية 
املدير  معراوي،  جورج  بالوكالة 
بالتكليف  املدني  للطريان  العام 
العام  املدير  احلسن،  فادي 
حسان  الدكتور  اإلعالم  لوزارة 
لالنشاء  العام  املدير  فلحة، 
االتصاالت  وزارة  يف  والتجهيز 
العامة  املديرة  اندراوس،  ناجي 
زيد،   أبو  غلوريا  للتعاونيات  
للجمارك  األعلى  اجمللس  رئيس 
االمني  الطفيلي،  اسعد  العميد 
القاضي  الوزراء  جمللس  العام 

حممود مكية.
 

ميقاتي
عناوين  عرض  مت  ان  وبعد 
وحمتويات التقرير، قال الرئيس 
اللقاء:  مناسبة  عن  ميقاتي 
عموما،  البالد  اليه  وصلت  »ما 
هو  خصوصًا،  العامة  واإلدارة 
السياسات  من  عقود  نتيجة 
اليت، لألسف، مل تضع بناء دولة 
رأس  على  واملؤسسات  القانون 
سلم اولوياتها، ما جعل مقدرات 
والفساد،  للهدر  عرضة  بالدنا 
وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل 
تراجع  اىل  وأدى  والتداخل، 
أمام  العامة  املصلحة  اعتبارات 
والفئوية،  الفردية  املصاحل 
العميقة  األزمة  لبنان يف  وَأدخل 
اليت نعاني منها اليوم. لكن كل 
ما سبق، مل ولن حيبط من عزمكم 
وعزمنا على حتمل مسؤولية إدارة 
تاريخ  من  الصعبة  املرحلة  هذه 
عرب  االجناز ممكنا  ويبقى  البالد. 
تضافر اجلهود والعمل الدؤوب، 
الوطنية  اهليئة  تشكيل  وما 
ارحب  اليت  الفساد  ملكافحة 
هذا  يف  واعضائها  برئيسها 
على  دليل  املهم سوى  االجتماع 
وقعنا  ان  بعد  التقدم،  امكانية 
إطار  اتفاق  قليلة  ايام  قبل  
التعاون مع منظمة األمم املتحدة 
لدعم التنمية املستدامة، واقرينا 
الدولة  تاريخ  يف  مرة  وألول 
وطنية  اسرتاتيجية  اللبنانية 

شاملة للتحول الرقمي«.
مما  اجناز  كل  »ان  اضاف: 
فخورون  وحنن  جدا،  مهم  سبق 
وتبذل،  بذلت  اليت  باجلهود  جدا 
غري  أنها  ايضا  نعرف  لكننا 

كافية، ونعرف جيدا أننا مطالبون 
عليه.  نصر  ما  وهذا  باملزيد، 
فباالضافة اىل عملنا يف احلكومة 
اليومية  املشكالت  معاجلة  على 
اليت تواجه املواطن، نعمل ايضا، 
وبشكل متواز، على إرساء أسس 
اإلصالح احلقيقي والشامل، وعلى 
على  العمل  اإلصالح  هذا  رأس 
تعزيز احلوكمة الشفافة والنزيهة 
العام،  واملال  العامة  لإلدارة 

ومكافحة الفساد البنيوي«. 
وتابع: »لقاؤنا اليوم هو جزء من 
مسار طويل، بدأناه عام 2011، 
النتائج  حيقق  حتى  وسنتابعه 
املرجوة منه، كي يستعيد لبنان 
من  ويتعافى  الريادي  دوره 
املدراء  دور  يربز  وهنا  أزمته. 
تنفيذ  متابعة  يف  العامني، 
الوطنية  االسرتاتيجية  وتطبيق 
إداراتهم  يف  الفساد  ملكافحة 
فاالسرتاتيجية  ومؤسساتهم. 
لالستئناس  عامال  نصا  ليست 
طريق  خارطة  هي  بل  فقط،  به 
عملية يتوجب علينا تطبيقها، ما 
رأس  من  حثيثة  مواكبة  يتطلب 
وزارة،  كل  يف  االداري  اهلرم 
على  التوعية  أجل  من  وذلك 
مببادئها  وااللتزام  مضامينها 
وتنفيذ  كما  مندرجاتها،  وتنفيذ 
كل متطلبات القوانني االصالحية 
اىل  اضافة  الواقع،  ارض  على 
وقطاع  وزارة  كل  داخل  العمل 
عام على حتديد ومعاجلة الثغرات 
اإلدارية واملالية اليت من شأنها 
للفساد  خصبة  ارضا  ختلق  أن 
وسوء استخدام السلطة للمصلحة 

الشخصية«.

رياشي
يف  رياشي  الوزيرة  وحتدثت 
»اجتماعنا  فقالت:  اللقاء،  بداية 
رئيس  دولة  برعاية  اليوم، 
من  األول  هو  الوزراء،  جملس 
نوعه، فهو من ناحية أوىل جيمع 
برئيس  الرقابية  األجهزة  رؤساء 
ملكافحة  الوطنية  اهليئة  واعضاء 
العامني  املدراء  ومجيع  الفساد، 
العامة،  واإلدارات  الوزارات  يف 
ثانية يطرح موضوعا  ناحية  ومن 
أعتربه، وكلي ثقة انكم تعتربونه 
كذلك ايضا، أولوية وطنية بكل 

يف لقاء عن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
مـيقاتي: نأمـل ان تـرتجم االنـتخابات إرادة الـناس
الوزيرة رياشي: االسرتاجتية خارطة طريق وطنية وعمالنية بني عامي 2025-2020

الرئيس ميقاتي يلقي كلمته
ما للكلمة من معنى، وهو مكافحة 
ضرب  الذي  البنيوي  الفساد 

ويضرب اسس هيكل الدولة.
أعرض  بأن  »سأكتفي  أضافت: 
النقاش تصورنا يف وزارة  على 
االدارية  التنمية  لشؤون  الدولة 
داخل  من  الفساد  ملكافحة 
بصفيت  وذلك  العامة،  االدارات 
الوزارية   اللجنة  رئيس  نائبة 
املكلفة  الفنية  اللجنة  ورئيسة 
الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
ملكافحة الفساد، واليت يصادف 
بعد أيام قليلة )12 أيار( ذكرى 
يف  إقرارها  على  سنتني  مرور 
الوزراء، بعد ان اطلقتها  جملس 
حكومة الرئيس ميقاتي يف العام 
اليت  االسرتاتيجية،  هذه   .2011
املدني  اجملتمع  دعم  على  حتوز 
اللبناني اضافة اىل دعم اجملتمع 
طريق  خارطة  هي  الدولي، 
يف  االهمية  بالغة  إصالحية 
لبنان، وتطبيقها  مسرية نهوض 
االلزامية  االوىل  اخلطوة  يشكل 

يف مسرية النهوض«.
االسرتاتيجية  »ان  وأعلنت 
تشكل  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
وعمالنية  وطنية  طريق  خارطة 
مفصلة للفرتة املمتدة بني عامي 
2020-2025، وهي االسرتاتيجية 
عن  تعرب  اليت  نوعها  من  األوىل 
مسبوقة  غري  سياسية  إرادة 
حلماية  ملحة  جمتمعية  ورغبة 
واستقراره  وأمنه  لبنان  اقتصاد 
وتشكل  الفساد  خطر  من 
اجلهود  كافة  لدعم  عملية  أداة 
املبذولة يف هذا اجملال، إضافة 
التزامات  مع  تتواءم  أنها  إىل 
تنفيذ  إطار  يف  الدولية  لبنان 
ملكافحة  املتحدة  األمم  »اتفاقية 
اإلصالحية،  واخلطط  الفساد« 
االمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة 
الدولي  املواطن واجملتمع  ودعم 

بلبنان«. 
السياسية  االرادة  »ان  وقالت: 
اجتثاث  على  والعازمة  احلازمة 
االسرتاتيجية  وتطبيق  الفساد 
منه  والوقاية  ملكافحته  الوطنية 
اصحاب  لدى  وبقوة  موجودة 
وبالتالي،  الكربى.  املسؤولية 
ومنذ  وتعمل  احلكومة  تسعى 
تنفيذ  ضمان  على  تشكيلها 

القوانني االصالحية كافة، واليت 
تشكل دعائم اسرتاتيجية مكافحة 
تطبيقها  يؤدي  والذي  الفساد، 
اىل سد الثغرة بني ارادة وقف 
والعمل  منه،  والوقاية  الفساد 
امليداني لذلك. ومن هذا املنطلق، 
أتى تعيني اهليئة الوطنية ملكافحة 
اوىل  تطبيقية  كخطوة  الفساد 
االلف  طريق  على  لإلسرتاتيجية 
ميل. من هذا املنطلق أيضا تتابع 
الفساد  ملكافحة  الوزارية  اللجنة 
واللجنة الفنية املعاونة هلا عملية 
الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
نص  ملواءمة  الفساد،  ملكافحة 
اإلسرتاتيجية مع متطلبات احلياة 
العملية، تأكيدا للتنفيذ السلس 

لكل مندرجاتها«. 
اضافت: »ان هذه االسرتاتيجية 
وانا  للجميع،  ومتاحة  واضحة 
على  مجيعا  إطالعكم  من  متأكدة 
مندرجاتها، لكن تطبيق وتنسيق 
خطواتها التنفيذية حيتاج تضافرا 
دؤوبا  وعمال  اجلميع،  جلهود 
االرادة  اصحاب  مجيع  قبل  من 
واملصلحة والقدرة على املبادرة، 
للمساهمة واملشاركة الفاعلة يف 
وتأمني  التغيري،  سفينة  قيادة 
بر  اىل  العامة  االدارة  وصول 

االمان الذي نبتغيه مجيعا«.
العامني  املديرين  اىل  وتوجهت 
الدور  يأتي  »هنا  بالقول: 
الريادي الذي ميكن، ال بل جيب 
ان تقوموا به، تأمينا حلسن تنفيذ 
العمل  االسرتاتيجية وحسن سري 
اليت  االدارات  يف  املؤسساتي 
الذي  للقسم  وتطبيقا  ترأسون 
والوطن.  اهلل  امام  أقسمتموه 
املدراء  السادة  ايها  الفساد 
ال  ومكافحته  نظر،  وجهة  ليس 
ميكن ان تكون وجهة نظر أيضا، 
عرضة  تكون  ان  ميكن  ال  كما 
الفساد  السياسي.  للتوظيف 
لبنان  أصاب  بنيوي  خلل  هو 
موارده  يف  أصابه  عمقه،  يف 
أصابه  وأبنائه،  بناته  حياة  ويف 
يف دوره اإلقليمي، وأصابه يف 
اليوم،  فحالنا  الداخلية،  مناعته 
مسبباتها، هي يف  تعددت  وإن 
لتفشي  حتمية  نتيجة  أساسها، 

الفساد وانتشاره.
جهودكم  ان  »لذلك،  وتابعت: 

تلكؤ  أي  حتتمل  ال  ملكافحته 
بالدنا  فمستقبل  وتباطؤ، 
مدى  على  يتوقف  وأوالدنا 
التزامكم والتزمنا مجيعا بالتعالي 
واملصاحل  اخلاصة  املصاحل  عن 
الفئوية من أجل حتقيق املصلحة 
من  بالوقاية  املتمثلة  العامة 
املوقع  ان  ومكافحته.  الفساد 
عامني  كمدراء  لكم  الوظيفي 
بعد  االداري  اهلرم  رأس  على 
اعمار  معدل  ان  )علما  الوزراء، 
حوالي  يكون  ما  عادة  احلكومات 
اقل  وزارتنا  والنصف،  السنة 
بينما  الوزير  يتغري  حيث  بكثري، 
استدامة  العامون  املدراء  يؤمن 
والربامج،  باملشاريع  العمل 
وحيفظون الذاكرة املؤسساتية(، 
الفعال  االخنراط  عليكم  حيتم 
البعد  ذات  املشاريع  مجيع  يف 
العامة  باالدارة  املتعلقة  الوطين 
رواد  وجود  لضمان  وذلك 
للتغيري، وملأسسة كل املشاريع 
املتعلقة  خباصة  االصالحية، 
منها مبكافحة الفساد.  فاملدراء 
متلقية  جهة  ليسوا  العامون 
هم  بل  الفساد،  مكافحة  لربامج 
جهة اساسية وحمركة يف صياغة 
االسرتاتيجية الوطنية، وهم اليوم 

ركن اساسي يف تنفيذها«.
التغيري  قيادة  »ان  واكدت 
ومكافحة  شفافة  ادارة  باجتاه 
من  اساسية  مهمة  هي  للفساد 
وذلك  عامني،  كمدراء  مهامكم 
التوجيهي  القيادي  للدور  نظرا 
مسؤولية  فإن  وبالتالي  لكم، 
توعية املوظفني على االبتعاد عن 
املوضوع  هذا  ومراقبة  الفساد، 
واالجراءات  اخلطوات  واختاذ 
على  وللحرص  ملنعه  املناسبة 
احملاسبة عليه اذا وقع تقع عليكم 
بشكل اساسي، االمر الذي حيتم 
ان يتمكن كل مدير عام من كل 
وهذا  الفساد،  مكافحة  تقنيات 
خصوصا  اليوم،  اجتماعنا  سبب 
االسرتاتيجية  خمرجات  وان 
متعددة  وظائف  وحتدث  أحدثت 
يف االدارة العامة مثل »موظفي 
املعلومات« وغريهم ويقع تعزيز 
املوظفني  هؤالء  ودور  متوضع 
ضمن زمالئهم االخرين على عاتق 

املدير العام«.
االدارة  جنود  »أنتم  وختمت: 
وانتم  املعلومون،  اجملهولون 
نظام الدعم االساسي هلا وقلبها 
االدارة  جلسم  فكيف  النابض. 
العامة ان يتعافى دون دم جديد 
باقي  فيحيا  القلب،  هذا  يضخه 
مكافحة  يف  ويساهم  االعضاء 
اآلفات اليت تنهش هذا اجلسد، 
كل  فردي  جبهد  معا،  فلنعمل 
وتشاركي  ادارته،  يف  منكم 
يف  الفاعلة  املشاركة  خالل  من 
اليوم،  كاجتماعنا  اجتماعات 
مكافحة  اسرتاتيجية  لتطبيق 
ترونه  ما  كل  ولتنفيذ  الفساد، 
ونراه مناسبا، الستنهاض ادارتنا 
وللوصول  كبوتها،  من  العامة 
بلبنان اىل الدولة احلديثة العادلة 
هلا  ونعمل  وحنلم  حتلمون  اليت 

مجيعا«.
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التأجيل  حظوظ  أنَّ  يبدو  االنتخابات،  على  ونيف  أسبوع  قبل 
ال  حاصلة  االنتخابات  كأن  يتصرف  اجلميع  وبات  تراجعت، 

حمالة.
سرى العديد من التكهنات بأنَّ هناك أطرافًا خارجية وداخلية 
عدم  من  تأكدها  بسبب  النيابية،  االنتخابات  لتأجيل  تسعى 
القدرة على إحداث تغيري فعلي يف نتائج االنتخابات النيابية، 

وعدم القدرة على قلب موازين القوى ملصلحتها.
هلذا  بالسعي  االتهامات  السياسية  األطراف  تبادلت  وقد 
الفوضى  أنَّ  الصحافية  التقارير  من  العديد  وذكر  التأجيل، 
اهلل  حزب  رّد  وقد  الغرض.  هلذا  مطلوبًا  أمرًا  باتت  األمنية 
-املتهم من قبل قوى 14 آذار والسفارات الغربية بأنه يسعى 
ويف  حتصل،  أن  »جيب  االنتخابات  بأن  االنتخابات-  لتأجيل 
موعدها«، وأن التأجيل )املرغوب أمريكيًا حبسب رأيه( ال ميكن 

أن مير. 
اليوم، وقبل أقل من أسبوعني على االنتخابات، يبدو أنَّ حظوظ 
التأجيل تراجعت، وبات اجلميع يتصرف كأن االنتخابات حاصلة 
ال حمالة، وأنَّ التأجيل ليس خيارًا مطروحًا على الطاولة. ويف 
خضّم هذه احلماوة االنتخابية، تسيطر على املشهد االنتخابي 

الظواهر السياسية التالية: 

1-  تشّظي تيار املستقبل
احلريري  سعد  ورئيسه  املستقبل  تيار  قرار  من  الّرغم  على 
مقاطعة االنتخابات ترشيحًا واقرتاعًا، فإنَّ العديد من قيادات 
املستقبل متّردت على قرار قيادتها، وأعلنت ترشحها، وشّكلت 
لوائح خاصة بها، وقام السنيورة بتشكيل لوائح )بالتحالف مع 
القوات اللبنانية( ودعمها يف مجيع املناطق اليت ضمت كتاًل 

سّنية وازنة.
بناًء عليه، يبدو أنَّ تصويت الناخبني السّنة سيتوزع بني لوائح 
شخصيات تيار املستقبل السابقة، كمصطفى علوش وسواه، 
ولوائح القيادات السنّية ضمن 8 آذار، ولوائح اجملتمع املدني، 
هذه  أن  يعين  ما  السنيورة...  من  املدعومة  القوات  ولوائح 
االنتخابات )بغض النظر عن األرقام واألحجام( ستفرز تعددية 
يف مراكز القرار داخل الطائفة السنية، وأن زمن هيمنة قوى 
سياسية معينة على الغالبية العظمى من مقاعد الطائفة السنية 

واحتكار قرارها السياسي وّل.

2-   تضخيم حجم القوات اللبنانية
ال شّك يف أنَّ القوات اللبنانّية تتمّتع بفائض مالي وإعالمي 
كبري جدًا، يسمح هلا بهامش إعالني ضخم حول قوتها واتساع 
حجم  تضخيم  محلة  بدأت  وقد  الوطن.  مساحة  على  نفوذها 
القوات  قبل  من   2018 العام  انتخابات  بعد  ما  منذ  القوات 
آذار، حني   8 وقوى  إعالميي  بعض  مع  باالشرتاك  أنفسهم، 
القوات وحلفائها على 16 مقعدًا هو فوز  اعتربوا أنَّ حصول 
ساحق هلا، فيما يعد حصول التيار الوطين احلر وحلفائه على 

29 مقعدًا خسارة مدوية.
للقوات  مضّخمة  اإلعالمي صورة  املشهد  على  تطغى  اليوم، 
وحجمها، علمًا أن التدقيق يف حتالفات القوات اللبنانية يشري 
)االشرتاكي  السياسية  القوى  من  معها  حتالفوا  َمن  أن  إل 
العربية  اململكة  رغبة  على  بناًء  بذلك  قاموا  والسنيورة( 
التحالف  هذا  من  االشرتاكي  ل  تنصَّ حني  يف  السعودية، 
حيث استطاع، ورفضت قيادات املستقبل التحالف معها يف 

املناطق، على الرغم من كل الضغوط. 
املؤكد أن الفائض الكبري يف القوة املالية والدعم السياسي 
اخلليجي يسمح للقوات بهامش جيد يف االنتخابات، علمًا أنَّ 
القوات تعرضت لعّدة نكسات انتخابية، منها انسحاب املرشحني 
الشيعة من الئحة بعلبك اهلرمل، وعدم قبول الئحة االشرتاكي 
راشيا،   - الغربي  البقاع  دائرة  القوات يف  القرعاوي ضّم   –
وانسحاب القوات ترشيحًا واقرتاعًا من دوائر اجلنوب الثانية 
والثالثة، ودعوتها الناس ملقاطعة يف تلك الدوائر، يف الوقت 
الذي تقول أوساط اجملتمع املدني إن دعوة القوات للمقاطعة 

ستكون ضدها، وليست ضد الثنائي الشيعي.
3-  انعدام فرص »التغيري املدني« 

»قيادات مدنية تغيريية«  أنَّ ما قيل عن  االنتخابات  أظهرت 
دولة  لبناء  وتؤسس  لبنان،  يف  السياسة  مسار  يف  ستغرّي 
مدنية قوية وعادلة حتفظ حقوق مواطنيها، ما هي إال شعارات 

»ثورية« إعالمية سرعان ما انكشفت على حقيقتها.
»قوى  ُيسمى  ما  أّن  لالنتخابات  التحضري  فرتة  أظهرت  لقد 
الثورة« مل تستطع أن تتفاهم مع بعضها البعض على تشكيل 
لوائح موحدة، بسبب تباين الرؤى السياسية اجلذري بينها من 
جهة، وطمعها باملقاعد النيابية من جهة أخرى، واخرتاقها من 

قبل األحزاب السياسية من جهة ثالثة.
إنَّ اقتتال مرشحي اجملتمع املدني يف معارك طاحنة بني بعضهم 

لبنان على أبواب االنتخابات: ظواهر وأوهام سياسّية

أعراض  من  تعاني  كنت  إذا 
كانت  لو  حتى   ،COVID-19
خفيفة، جيب أن ختضع للفحص 
ميكن  ممكن.  وقت  أقرب  يف 
أن تساعدك معرفة ما إذا كنت 
مصابًا بـ COVID-19 يف جتنب 
أصدقائك  إل  الفريوس  نشر 

وعائلتك وجمتمعك.

ميكنك استخدام الفحص السريع 
إذا كنت مصابًا ب  ما  ملعرفة 
استخدام  ميكن   .COVID-19
الفحص بسرعة وبشكل خاص 

يف منزلك.

السريع  الفحص  شراء  ميكنك 
مبا  األماكن  من  العديد  يف 
وحمالت  الصيدليات  ذلك  يف 

السوبر ماركت.

السريعة  الفحوص  تتوفر 
إذا  الصيدليات  من  اجملانية 
بطاقات  إحدى  لديك  كان 

التخفيض التالية:
Pensioner Concession بطاقة

 Commonwealth Senior بطاقة
Health Care

Health Care بطاقة
 Low Income Health بطاقة 

Care، أو
بطاقات دائرة شؤون احملاربني 
القدماء الذهبية أو البيضاء أو 

الربتقالية.

إحدى  ألي شخص حيمل  ميكن 

بطاقات التخفيض هذه احلصول 
فحوص   10 إل  يصل  ما  على 
الصيدليات  من  سريعة جمانية 
أشهر،   3 مدار  على  املشاركة 
سريعة  فحوص   5 أقصى  حبد 

جمانية شهريًا.

جمموعة  على  العثور  ميكن 
حول  املرتمجة  املعلومات  من 
موقع  على  السريعة  الفحوص 
مبا  االلكرتوني،  الصحة  وزارة 

يف ذلك:

أين جتد الفحوص السريعة
كيفية استخدامها

كيف تقرأ النتائج، وماذا تفعل 
إذا كانت نتيجة الفحص إجيابية 

على الفحص السريع.

املوارد  متوفرة مبا يصل إل 
بلغة  مكتوبة  وهي  لغة.   63
سهلة الفهم وتتضمن صورًا. 

عائلتك  مع  مشاركتها  ميكنك 
وجمتمعك.

الفحوص  عن  املزيد  ملعرفة 
مصابًا  كنت  إذا  أو  السريعة، 
بالقلق  وتشعر   COVID-19 بـ 
خبط  اتصل  أعراضك،  بشأن 
 the National Coronavirus
 ،1800  020  080 على   Hotline
واضغط 8 إذا كنت حباجة إل 
زيارة  أيضًا  ميكنك  مرتجم. 

www.health.gov.au

COVID- معلومات حول فحوص
19 السريعة

وزارة الصحة التابعة للحكومة األسرتالية

املطامع  وانكشاف  السياسية،  القوى  وبني  وبينهم  البعض 
القدرة  جيعل  منهم،  للبعض  واخلارجي  السياسي  واالرتهان 
السياسية«  القوى  ضد  الشعيب  احلنق  يف  »االستثمار  على 
للحصول على مقاعد نيابية ولتحقيق خروقات انتخابية صعبًا 

جدًا.

واحلزب  احلر  الوطين  للتيار  )مفرتض(  شعيب  تراجع   -4
االشرتاكي 

 17 منذ  األجنيب،  وحتى  والعربي،  اللبناني  اإلعالم  انفكَّ  ما 
التيار  »خسارة  ملقولة  يسّوق   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين 
سحبت  الثورة  قوى  وأن  مناطقه،  يف  شعبيته  احلر  الوطين 
البساط من التيار، وأنه مل يعد يتمتع بالشعبية يف املناطق 
املسيحية«. ومؤخرًا، وبالتزامن مع التحضري لالنتخابات، أوردت 
بعض التقارير الصحافية أن احلزب االشرتاكي خسر أيضًا جزءًا 

من قواعده ملصلحة الثورة.
واقعيًا، ال ميكن قياس صحة هذه األخبار ودقتها يف نتائج 
هذه االنتخابات، فالتحالفات وشخصيات املرشحني/ات واملال 
االنتخابي يؤدي كله دورًا كبريًا يف حجم األصوات اليت حتصل 

عليها اللوائح واملرشحون أنفسهم. 
لكن ميكن أن نشري ال أن أيًا من احلزبني مل يشهدا انشقاقات 
ما شهده  إنَّ  بل  األول/أكتوبر 2019،  بعد 17 تشرين  مهمة 
التيار الوطين احلر من انفكاك بعض الشخصيات السياسية من 
التحالف معه وانسحابهم من التكتل ال يعكس بالضرورة قواعده 
الشخصيات  تلك  مصاحل  يعكس  بل  األقضية،  يف  الشعبية 

بشكل أساسي، وارتهان بعضها لرغبة السفارات األجنبية.
أن  املؤّكد  من  االنتخابات،  هذه  أمر  كان  مهما  النتيجة،  يف 
انتخابية،  البعض كوعود  اليت يطلقها  الشامل  التغيري  وعود 
وموازين  السياسية  الواقعية  مذبح  على  ستتبّدد  ما  سرعان 
القوى اللبنانية، وسيعود اللبنانيون إل التسويات، كما يف 

كلِّ تارخيهم، على قاعدة »ال غالب وال مغلوب«.

ليلى نقوال

االربعاء  اخلروب،  إقليم  يف  املستقبل  تيار  مفاتيح  تبلغ 
املاضي، بأن قيادة التيار »قّررت مقاطعة االنتخابات يف 
دائرة الشوف - عاليه«، يف خطوة ُقرئت على أنها قرار من 
بيت الوسط بـ«معاقبة« املختارة اليت خذلت الرئيس سعد 

احلريري بعد قراره مبقاطعة االنتخابات النيابية.
مستقبل على موقفه، سيخسر احلزب التقدمي االشرتاكي 
رافعة انتخابية استفاد منها منذ إدخاله احلريرية إل متثيل 
إقليم اخلروب النيابي على لوائحه عام 2000. التحدي السين 
الدين  وسعد  محادة  مروان  املرشحني  يهدد  لن  للمختارة 
اخلطيب فقط، بل أيضًا نائب التقدمي بالل عبداهلل. وعليه، 
ترجح مصادر اشرتاكية بأن »مينح الصوت التفضيلي لكل 
وعلى  الشوف.  صعيد  على  كأولوية  ومحادة  عبداهلل  من 

اخلطيب أن يتدبر أمره«.
املقاطعة املستقبلية املتوقعة تعزز املخاطر احملدقة بالئحة 
وهاب.  وئام  مع  »الوجودية«  معركتهم  يف  اجلنبالطيني 
وعليه، تعمل املختارة على أكثر من صعيد لتقليل اخلسائر 
ويف  دربها.  من  أصواتًا  تأخذ  قد  اليت  العقبات  وتذليل 
هذا السياق، جنحت ضغوطها يف دفع املرشح عن املقعد 
الدرزي على الئحة »سيادة وطن« يف عاليه عطا اهلل وهيب 

»لعدم قدرته على متويل محلته االنتخابية« كما برر.
الالئحة  على  آخرين  مرشحني  لدفع  املساعي  وتستمر   
لالنسحاب من بينهم املرشح عن املقعد املاروني يف عاليه 
التفرغ  أجل  نبيل يزبك، من  اجلبل  لقاء سيدة  العضو يف 

للمعركة األصعب مع وهاب.
 إذ تستشعر املختارة بأن الالئحة اليت تضم املرشح عن 
اجلماعة اإلسالمية عمار الشمعة قد تأخذ أصواتًا من درب 
عبداهلل ومحادة بسبب ثقل اجلماعة الذي يقدر حجم ناخبيها 
يف إقليم اخلروب حبوالي ستة آالف صوت. علمًا أن الشمعة 
من بلدة برجا هو جنل أحد رموز اجلماعة يف اإلقليم الشيخ 

إبراهيم الشمعة.
كثرية  »إغراءات«  قدمت  املختارة  أن  إل  مصادر  ولفتت 
املال  دفع  إل  وصلت  االنتخابات  من  لالنسحاب  للجمعة 
اجلماعة  لكن  الحقة.  وبلدية  سياسية  مبكاسب  ووعود 
»حسمت موقفها باالستمرار حتى لو مل تصل إل احلاصل، 
إذ تطمح إل اخلروج من املعركة بإظهار حجمها بعد انكفاء 

املستقبل«.
 وإل ثقل اجلماعة، ترتكز »سيادة وطن« على قوة ناخبة 
من حوالي ثالثة آالف صوت البنة اجلية املرشحة عن املقعد 
املاروني دعد القزي املدعومة من مغرتبني موارنة، واليت 
افتتحت مراكز خدماتية عدة يف اإلقليم، آخرها مستوصف 
يف عني األسد جبوار برجا. كما تضم الالئحة املرشح عن 
ابن كرتمايا  الثاني يف اإلقليم مأمون ملك  املقعد السين 

الذي يؤكد امتالكه حلوالي ألف صوت.
أال  ُيتوقع  الذي  احلاصل  وطن«  »سيادة  نالت  ما  وإذا   
»صنعت يف  الئحة  أول  ألف صوت، ستكون   12 يتخطى 
اإلقليم«. إذ جرت العادة يف انتخابات ما قبل احلرب، بأن 
تصنع لوائح اإلقليم يف دارة كمال جنبالط املختارة أو يف 
دارة كميل مشعون يف دير القمر. وبعد انتخابات 1992، 

احتكرت املختارة تركيب اللوائح.

مقاطعة املستقبل تؤرق جنبالط: 
االشرتاكي يفكك لوائح بضغوط 

وإغراءات
آمال خليل

للــبيع
محل Takeaway يف  منطقة سانت ماري
يبيع شاورما دجاج ولحمة، همربغر على 

أنواعها، سندويشات باردة وساخنة، 
دجاج محمـّر، سمك، بطاطا، فالفل، 

قهوة وعصائر.
سعر مغٍر.. إيجار رخيص

يفتح 5 أيام ونصف يف األسبوع
للجادّين االتصال على:

0404 055 293
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بأن  الناخبني  نذّكر 
 21 السبت  يوم 
يوم  هو  أيار/مايو 
والدعم  االنتخابات، 
ملساعدتهم  متاح 
عن  التعبري  على 
مستقبل  يف  رأيهم 

أسرتاليا.
مفّوض  وقال 
توم  االنتخابات 
من  إنه  روجرز 
أن  مبكان  األهمية 
يفهم الناس كيفية 

القانون ثغرات  تعّومه  عائلّي  بزنس  املوت«:  »جتارة   
فتحت كارثة »مركب املوت« الذي غرق قبل أسبوعني 
وضح  يف  حتصل  جتارة  على  األعني  طرابلس  قبالة 
أهمية  يقّل  ال  مواٍز  اقتصاد  ظّلها  يف  نشأ  النهار، 
رحم  من  ُولدت  اليت  األخرى  اهلجينة  االقتصادات  عن 
األزمات. دورة اقتصادية تعتمد على الدوالر »الفريش« 
قضاء  واألخطر  ُجدد،  وأثرياء  خاصة،  حمميات  كمورد، 
اآلفة  هذه  ازدهار  قصد يف  غري  أو  قصد  عن  ُيسهم 

املرحبة وتطّورها
بـ  تسميته  يصطلح  ما  على  عائالت  جمموعة   تستحوذ 
»جتارة املوت« يف الشمال. غالبًا كانت تلك العائالت 
متتهن الصيد، ومع بدء احلرب يف سوريا ونزوح آالف 
استبدل  التهريب،  وازدهار مهنة  لبنان  السوريني إىل 
ُمهّربني  التهريب  جتارة  إىل  وحتّولوا  كارهم  كثريون 
دوريًا  وتتغري  تتبّدل  أسعار  وبورصة  سوقًا  فخلقوا 
عملية،  بكّل  احملدقة  املخاطر  ونسبة  الظروف  باختالف 
سواء كانت أمنية أو مناخية. وحبسب متابعني للملف، 
 800 بني  ما  ُتراوح  البدايات  يف  الرحلة  تكلفة  كانت 
تتطّور  أن  قبل  للشخص،  أمريكي  دوالر   1000 إىل 
خالل األعوام الالحقة وتبلغ بني 1000 إىل 1500 دوالر 
أزمته  لبنان يف  دخول  ومع  و2019.   2018 عامي  بني 
عام  يف  لرُتاوح  صعودًا  األسعار  اجتهت  االقتصادية، 
2022 ما بني 3500 إىل 4000 دوالر أمريكي مهما بلغ 
عمر الراكب. ويتوقع متابعون أن تشهد األسعار مزيدًا 
من االرتفاع، خاصة يف ظّل اتساع رقعة احلمالت األمنية 
اهلجرة  على  الطلب  وزيادة  جهة،  من  املهّربني  على 
الشمال  أبناء  من  سّيما  ثانية،  جهة  من  الشرعية  غري 
ومن السوريني، وهذا يرّتب استغالاًل واضحًا من قبل 
املهّرب، إىل جانب استقطاب هذه املهنة أشخاصًا جددًا 

ما ُيهّدد بتوّسعها.
78  عملية تهريب

منذ عام 2019 ولغاية الشهر الرابع من عام 2022 أحصي 
حصول ما يقارب 78 عملية تهريب غري شرعية ملواطنني 
عرب  فلسطينيني  والجئني  سوريني  ونازحني  لبنانيني 
بأن  أمنية  معلومات  وتفيد  الشمال.  من  انطالقًا  البحر 
الشواطئ  إىل  الوصول  كان  الرحالت  غالبية  هدف 
قبالة  أخريًا  مركُبها  غرق  اليت  الرحلة  القربصية، خبالف 
وتشري  هلا.  وجهة  إيطاليا  اعتمدت  وكانت  طرابلس 
من  أنه  إىل  »األخبار«،  الزميلة  عليها   حصلت  جداول 
بني 78 عملية تهريب، متّكنت القوى العسكرية واألمنية 
من ضبط 60 مركبًا، فيما متّكن ما يقارب الـ17 مركبًا 
من ختطي املياه اإلقليمية، جزء كبري منها أعيد ترحيله 
إىل لبنان. ومن خالل عملية تدقيق بسيطة، يتبنّي أن 
»جتارة املوت« تشهد تطورًا ملحوظًا ومتصاعدًا، إذ شهد 
عام 2021 الذروة مع 37 عملية، من بينها 12 متّكنت من 
جتاوز املياه اإلقليمية. الوترية اليت عاشها عام 2021 
مرّجحة لالرتفاع خالل العام احلالي، حبيث تظهر األرقام 
أنه ولغاية نهاية شهر نيسان اجلاري، بلغ عدد الرحالت 
املضبوطة تسعًا، فيما تشري التوقعات إىل كسر الرقم 
ل، والتقديرات مبعظمها باتت تقرتب من  القياسي املسجَّ
مرحلة الوصول إىل رحلتني أسبوعيًا! لكن ما هي األسباب 

اليت ُتساهم يف تطّور هذه التجارة رغم خماطرها؟
تساهل القضاء

حمّفزًا  األمنية،  وحتى  االقتصادية،  احلالة   تشكل 
للكثريين خلوض هذه املغامرة، غري أن مثة عاماًل مهمًا 
إىل  يدفع  ما  القضاء،  بتساهل  يتصل  ختطيه  ميكن  ال 
زيادة النشاط بدل قمعه. حبسب مصدر قضائي، يفتقد 
لبنان إىل القوانني الرادعة يف جمال »تهريب البشر«، 
من  العديد  مطلب  صلب  يف  املوضوع  هذا  كان  وقد 
جديدة يف  مواّد  إدراج  يتم  كي  احلقوقيني  الناشطني 
»أصول احملاكمات اجلزائية« على الرغم من ذلك، برز 
إىل الواجهة قضاة يتعاطون مع القضايا املماثلة بصفة 
أبرزهم  قاصرين،  اصطحاب  حاالت  يف  خاصة  جرم، 
قاضي التحقيق األول يف الشمال مسرندا نصار، اليت 
وقد  البحر.  عرب  األشخاص  تهريب  قضايا  إليها  حُتال 
استندت نصار يف غالبية مذّكرات التوقيف أو االدعاءات 
اليت أصدرتها حبق املوقوفني، إىل املادة 586 )اإلجتار 
باألشخاص( واليت تصل عقوبتها إىل السجن 15 عامًا. 
ويف هذا السياق، ُتشري معلومات أمنية حصلت عليها 
أن نصار تسّلمت 20 ملف تهريب غري  »األخبار«، إىل 
عدد  2021، جتاوز   -2020 عامي  البحر بني  عرب  شرعي 
املوقوفني يف 19 ملفًا منها ما يقارب الـ50 فردًا وقد 
عقوبات،   586 املادة  إىل  سندًا  مجيعًا  عليهم  اّدعت 
باستثناء ملف واحد يتصل بقضية »عّبارة املوت« اليت 
ضّج بها لبنان عام 2020، إذ طالبت فيها بعقوبة اإلعدام 
ألقَي  الذي  أ.ع. صوفان  بينهم  من  فيها،  للمتوّرطني 
ُيبادر  أن  قبل  متواريًا،  كان  بعدما  أخريًا  القبض  عليه 

القضاء الحقًا إىل إخالء سبيله، شأنه شأن الـ50 موقوفًا 
وشقيقاه  البزرباشي  م.ع.  هؤالء  بني  من  اآلخرين. 
أ.ع. البزرباشي وع.ع. البزرباشي، ج. حبيب وشقيقه 
م.س.حبيب، أ. السبسيب وشقيقه ع. السبسيب، ط. 
باإلضافة  بهلوان،  س.  بينهم  من  وأشقاؤه  بهلوان 
إىل د. إواظة وشقيقيه ع. إواظة وح. إواظة وهي من 
العائالت املشهورة بالتهريب يف طرابلس، ومعهم أ.و. 
املسلماني وآخرون من آل العبداهلل. لكّن االسم الذي 
ُيثري االنتباه، يعود إىل نقيب الصيادين يف مشال لبنان 

م. أنوس.
قادة محاور!

وحبسب معلومات الزميلة »األخبار«، أوقف أنوس عام 
2021 ثم ُأخلَي سبيله يف ملف يعود إىل خالف وقع بينه 
الذي  الدندشي )املسؤول عن شراء املركب  ر.  وبني 
غرق أخريًا قبالة طرابلس( وشقيقه ع. الدندشي على 
أن  املعلومات  ويف  شرعية.  غري  تهريب  عملية  خلفية 
آل الدندشي الذين انضموا إىل »كار التهريب« حديثًا، 
كان أحدهم قائدًا ألحد حماور طرابلس إبان املواجهات 
اليت شهدتها املدينة بني عامي 2011 و2014. وكان 
الشقيقان الدندشي، وفق معلومات الزميلة »األخبار«، 
على  إقامة  بسند  ُتركا  ثم   2021 عام  أواخر  أوقفا  قد 
وعلى  الكبري«  »إسكندر  ُيدعى  بقارب  إحبارهما  خلفية 
متنه حوالي 96 شخصًا غالبيتهم من النساء واألطفال. 
وتشري النشرة األمنية إىل أن املركب مّتت مطاردته من 
ميتثل  أن  دون  من  البحرية  للقوات  تابعة  دورية  قبل 
اإلقليمية، لكنه عاد وأطلق الحقًا  بتجاوز املياه  لينجح 
نداء استغاثة لتتوجه دورية وتعمل على إنقاذ من عليه 
بعدما كاد املركب يغرق. مجيع هؤالء املذكورة أمساؤهم 
األشخاص  لتهريب  أشرار«  »عصابات  يشكلون  أعاله 
لقاء مبالغ مالية بالفريش دوالر، يتم تأمينها من قبل 

املهاجرين من خالل بيع أو رهن ممتلكاتهم.
 ثغرات قانونية

لكن ما هي األسباب اليت تدفع بالقضاء عادًة إىل إصدار 
والتساهل  املتوّرطني  املوقوفني  حبق  سبيل  إخالءات 

معهم بدل إدانتهم؟
 القضية متشّعبة، متتزج بني السياسي والقانوني. فمعظم 
الناشطني يف أعمال التهريب حمسوبون على شخصيات 
سياسية يف طرابلس حتديدًا. يف اإلطار القانوني ويف 
إىل  يفتقد  القاضي  بأن  التربير  يأتي  األحيان  غالبية 
عيب  بسبب  واضحة،  مواّد  إىل  مسنودة  إدانة  عناصر 
عدم  جانب  إىل  تعديالت،  إىل  حتتاج  اليت  املواد  يف 
وجود رغبة لدى القضاة يف معظم األحيان باالجتهاد، 
خاصة أن معظم املوقوفني ينفون عادة تهمة »تهريب 
األشخاص«ويتذّرعون باهلرب ألسباب اقتصادية بدليل 
اصطحابهم قاصرين. واهلرب يف مطلق األحوال قضية 
أنه مُيكن  النظر إىل  القانون مع لفت  ال يعاقب عليها 
هذه  القاصرين.  اصطحاب  حالة  يف  عقوبات  إنزال 
من  واضح  بشكل  استغالهلا  يتم  الصغرية،  اجلزئية 
قبل املهّربني للنفاذ من التوقيف واالدعاء. لكن وبعد 
كارثة »مركب املوت« األخرية، والتأكد من أن غالبية 
العمليات تتم لغاية الربح وتأمني السيولة النقدية مبا 
يتجاوز النفقات املرصودة ألي عملية مماثلة، بات جيب 
على القضاء إعادة النظر يف ملفات التهريب من زوايا 

خمتلفة والتشّدد أكثر.
التحقيقات يف »مركب طرابلس«: االستماع إىل العسكريني

تستأنف التحقيقات اليت تتوالها مديرية املخابرات يف 
حيمل  الذي  املركب  غرق  قضية  يف  اللبناني  اجليش 
العيد.  إجازة  انتهاء  بعد  طرابلس  قبالة  مهاجرين 
وأوضحت مصادر متابعة لـ«األخبار« أنها ستتّم بناء على 
مساَرْين، األول يقوم على استدعاء املدنيني املتهمني 
بشراء املركب واإلعداد للرحلة وعرف منهم الشقيقان 
من  إذ  عسكري،  والثاني  ر.الدندشي،  و  ع.الدندشي 
املرتقب أن يتم استدعاء الضابط املسؤول عن اخلفارة 
على  كانوا  إىل عسكريني  إضافة  املركب  الحقت  اليت 

متنها ومنت الزورق الذي أحبر ملؤازرتها.
أما قبطان املركب، أ.ج )سوري اجلنسية(، الذي كان 
قد استدعي غداة احلادثة فقد مت االستماع إليه قبل أن 

تصدر إشارة برتكه رهن التحقيق.
ولفتت املصادر إىل أن املركب ال يزال حتت املياه، وما 
يعّوق تعوميه وجوده على عمق يبلغ 470 مرتًا تقريبًا ما 
يتطّلب وسائل تقنية غري متوافرة لدى الدولة. وقدرت 
املركب،  يف  عالقني  املفقودون  يكون  أن  املصادر 
أن  »األخبار«  وعلمت  منه.  السفلي  اجلزء  يف  حتديدًا 
تعويم  يف  للمساعدة  استعدادها  أبدت  مدنية  جهات 
قبلها  من  رمسي  طلب  أي  يرد  أن  دون  من  املركب 

بعد.

عبد اهلل قمح

الفيدرالية االنتخابات  هذه  املعدودة  األصوات  من  صوتك  اجعل 

اإلدالء بأصواتهم بطريقة صحيحة.
التصويت يف  أكثر  أو  18 سنة  العمر  من  البالغني  املواطنني  على مجيع  »جيب  وقال: 
االنتخابات الفيدرالية، وإكمال ورقيَت االقرتاع بشكل صحيح هو الطريقة الوحيدة للتأّكد 

من أن يكون صوتك من األصوات املعدودة.
»لدى AEC جمموعة من املعلومات واخلدمات لدعم األشخاص الذين من خلفيات متنوعة 

ثقافًيا ولغوًيا للمشاركة يف العملية االنتخابية.
»تتوفر ترمجات دليلك الرمسي لالنتخابات الفيدرالية لعام 2022 - جنًبا إىل جنب مع نشرة 
معلومات بعنوان كيف جتعل صوتك من ضمن األصوات املعدودة - على اإلنرتنت للتنزيل 

بـ 33 لغة.
»عند زيارة مركز االقرتاع، ستجد دفاتر صغرية متعددة اللغات تشرح كيفية إكمال أوراق 
االقرتاع، وسيكون هناك يف بعض املناطق مسؤولون من AEC يتكلمون لغتني. وسيتم 

تطبيق تدابري أمان من COVID-19 للذين يقومون بالتصويت شخصًيا.
»ال تقلق إذا أخطأت يف ورقة االقرتاع اخلاصة بك. ما عليك إاّل أن تطلب من مسؤول 

االقرتاع أن يعطيك ورقة بديلة وابدأ من جديد.«
إذا مل يتمكن الناخبون من احلضور يف يوم االنتخابات، فقد يكونوا مؤهلني للذهاب إىل 

مركز اقرتاع مبكر أو التقّدم بطلب للتصويت بالربيد يف موقع AEC اإللكرتوني.
الربيد يف  التصويت من خالل  يريدون  الذين  الطلبات حبوزة األشخاص  أن تكون  جيب 
أيار/مايو - لذا جيب أن يتصرفوا بسرعة  موعد أقصاه الساعة 6 من مساء األربعاء 18 
لضمان أن يكون لديهم ما يكفي من الوقت لتلّقي أوراق االقرتاع اخلاصة بهم واستكماهلا 

وإعادتها.
كما شّجع السيد روجرز الناخبني على التوقف والتحّقق من مصدر ما يرونه أو يسمعونه أو 

يقرأونه يف هذه االنتخابات.
وقال: »إننا يف أسرتاليا حمظوظون ألننا نتمتع حبرية التواصل السياسي، مّما يعين أنه 

خالل االنتخابات سرتى معلومات تسعى للتأثري عليك للتصويت ألشخاص معّينني.
»ويف حني أن AEC ليست احلَكم بشأن ’احلقيقة يف الدعاية السياسية‘، فإننا نأخذ نشر 

املعلومات املضّللة واملغلوطة حول نظام االنتخابات على حممل اجلد.
»إننا نعمل جبد لفضح نظريات املؤامرة على وسائل التواصل االجتماعي - بالشراكة مع 
بهدف تصحيح املعلومات غري  منصات الوسائل نفسها - ولدينا ’سجل باملعلومات املضّللة‘ 

الصادقة باإلضافة إىل نشرات معلومات ومقاطع فيديو قصرية مرتمجة يف موقعنا.
»املهم يف األمر هو أن اجلميع يلعبون دوًرا يف احلّد من املعلومات املغلوطة. فيجب على 
الناخبني أن يسألوا أنفسهم دائًما - هل هي من مصدر موثوق؟ متى مت نشرها؟ هل ميكن 
اإلدالء  التساؤل على اختاذ قرار مستنري عند  احتيال؟ سيساعدك هذا  أن تكون عملية 

بصوتك.«
مزيد من املعلومات 

وتتوفر   ،  aec.gov.au/translatedيف اإللكرتوني   AEC موقع  على  مرتمجة  موارد  تتوفر 
خدمات الرتمجة الشفهية عرب اهلاتف بلغتك على الرقم: 132 720 1300.

للمزيد من التفاصيل واالستفسارات اإلعالمية، ُيرجى االتصال بـ:
june@culper.com.au على الرقم 1313 8585 02 أو Cultural Perspectives يف June Long

صّرح بهذا مفّوض االنتخابات، كانبريا.
.Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra
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تعهد رئيس الوزراء خبفض سعر 
املعارضة  تعمل  بينما  األدوية 
حول  ملكية  جلنة  إطالق  على 
برنامج robodebt غري القانوني 

إذا فازت باحلكومة.
الفيدرالي  التحالف  تعهد 
لبعض  األدوية  تكلفة  خبفض 
احلاالت املزمنة كارتفاع ضغط 
الدم والكوليسرتول مببلغ 150 
تزال  ال  فيما  دوالر  مليون 
التكلفة  على  تركز  االنتخابات 

املعيشية 
سكوت  الوزراء  رئيس  وأعلن 
أن  السبت  اليوم  موريسون 
يف  املدرجة  األدوية  سعر 
الصيدالنية  الفوائد  خمطط 
اعتباًرا  ختفيضه  سيتم   )PBS(

من 1 يناير من العام املقبل.
أدوية  وصفة  كل  إن  وقال   
دوالرات  ختفيض10  ستشهد 
من  االستفادة  خمطط  ضمن 
 42.50 من   PBS الدواء  خطة 
دوالًرا إىل 32.50 دوالًرا حيث 
على  املالية  األعباء  ستخفف 
أسرتالي  مليون   19 من  أكثر 

كل عام.
فيما قال فيه زعيم املعارضة 
حكومة  إن  ألبانيزي:«  أنتوني 
جلنة  ستشكل  العمال  حزب 
 robodebt خمطط  حول  ملكية 
غري القانوني، يف اليوم الـ 20 

من احلملة االنتخابية«.
يف  للصحفيني  حديثه  ويف   
قال  السبت،  اليوم  تسمانيا 
أن  يدرك  إنه  موريسون:« 
أمر  املعيشة  التكلفة  ضغط 
يف  جيري  مما  نابع  »حقيقي« 

»مجيع أحناء العامل«.
عدة  أشياء  هناك  وأوضح:«   
عليها  السيطرة  يصعب حتدث 
التحكم يف احلرب  - فال ميكن 
اجلارية يف أوروبا، وال الكوارث 
الطبيعية، وتوقع حدوث جائحة 
أم ال، فهذه األمور يف جمملها 
تؤثر على األسعار اليت يتكبدها 

األسرتاليون يوميًا«.
ميكنا  »ما  موريسون:  وأكمل   
هو  به:  نقوم  ما  وهو  فعله 
شبكة  عرب   ... العون  توفري 
ملساعدة  سخاء  أكثر  أمان 
األشخاص الذين يعاجلون بهذه 
غري  الدفعة  بتقليل  األدوية، 
دوالرات   10 مبقدار  امليسرة 

يف كل وصفة«.
قرار  عن  موريسون  دافع  فما 
يف  اإلجراء  هذا  متويل  عدم 
لعام  الفيدرالية  امليزانية 
»اخلطوة  بـ  إياه  واصفا   2022

التالية«.
»ما فعلناه   وقال موريسون: 
تدابري  اختاذ  هو  امليزانية  يف 
تكاليف  مع  للتعامل  مؤقتة 

املعيشة«.
 » هذه التدابري املؤقتة توفر 
أخرى  إجراءات  إىل  االنتقال 

طويلة األمد.«
 وقال موريسون:« إن التشريع 
ضروري أيًضا لضمان استمرار 

التخفيضات احلالية«.
مهم  تغيري  »هذا  وأضاف:   
بطريقة  وسينفذ  للمستقبل 

منهجية«.
أعلى  إىل  يرتفع  التضخم 
مستوى له منذ 21 عاًما واضًعا 
يف  املعيشة  تكاليف  ارتفاع 

قلب املعركة االنتخابية

الوطين  الرئيس  رحب  وقد 
األسرتالية  الصيادلة  لنقابة 
اإلعالن،  بهذا  تومي  ترينت 
التخفيض  »هذا  إن  وقال 
الذين  األسرتاليني  سيساعد 
املعيشة  تكاليف  من  يعانون 
دون  نفقاتهم  تغطية  على 
ختطي  أو  تأجيل  أو  تأخري 

األدوية املوصوفة هلم«.
األدوية  صرف  إعالن  ويأتي   
التكلفة  ضغوط  تهيمن  فيما 
املعيشة على احلملة االنتخابية، 
أعلى  إىل  التضخم  ارتفاع  مع 
عاًما،   20 يف  له  مستوى 
توقع  الطاقة،  أسعار  وارتفاع 
ارتفاع أسعار الفائدة يف وقت 

مبكر من األسبوع املقبل.
البنك  إدارة  جملس  وجيتمع   
 )RBA( األسرتالي  االحتياطي 
ما  ليقرر  القادم  الثالثاء  يوم 
قدًما  املضي  سيتم  كان  إذا 
يف أول زيادة يف سعر الفائدة 
أعلى  عاًما، مما جيعله   12 منذ 
تارخيًيا  له  مستوى  أدنى  من 

بنسبة 0.1%.
 وآخر مرة ارتفعت فيها أسعار 
احلملة  خالل  كانت  الفائدة 
عندما   2007 عام  االنتخابية 
خسرت حكومة هوارد أمام حزب 

العمال.
جوش  اخلزانة  وزير  وأجرب   
عن  التخلي  على  فرايدنربغ 
التأثري  حماولته  يف  اقرتاحات 
على بنك االحتياطي األسرتالي 
بتأجيل رفع سعر الفائدة خالل 

احلملة االنتخابية.
للصحفيني  فرايدنربغ  وقال 
بنك  »إن  اخلميس:  يوم 
االحتياطي األسرتالي قد صرح 
أن  يريد  أنه  سابق  وقت  يف 
يكون التضخم ضمن نطاق )2 
كبري يف  منو  و   ...   )3% إىل 

األجور قبل البدء«.
معدل  عن  اإلعالن  مت  وبينما   
حيث  األسبوع،  هذا  التضخم 
له  مستوى  أعلى  إىل  وصل 
 ،%  5.1 بنسبة  عقدين  منذ 
ومل يصدر مؤشر أسعار األجور 
اإلحصاءات  مكتب  قبل  من 
األسرتالي حتى 18 مايو - بعد 

ثالثة أيام من االنتخابات.
إذاعة  عرب  سؤال  على  ورًدا   
حث  قد  كان  إذا  عما   ABC
بنك االحتياطي األسرتالي على 
بيانات  إصدار  قبل  االنتظار 
األجور، قال فرايدنبريغ إن هذا 
جملس  قبل  من  مستقل  قرار 

اإلدارة.
أقول  »ال  اجلمعة  يوم  وقال   
من  شكل  بأي  سأستبق  إنين 
إدارة  جملس  قرار  األشكال 

مستقل«.
أن   ... إىل  »أشري  وأضاف:   
التضخم مل يكن ضمن النطاق 
 %  3 إىل   2 البالغ  املستهدف 
بني 2014 و2021. مل يكن ضمن 

هذا النطاق بشكل دائم.
 فنحن نشهد حاليًا ارتفاًعا يف 
التضخم ... لكننا بدأنا بالفعل 
يف رؤية بعض هذه الضغوط 
يف الوقود، على سبيل املثال، 
من  التوقعات  ترتاجع  فيما 
ستنخفض  أنها  اخلزانة  وزارة 

أكثر مبرور الوقت.«
جون  باإلقصاء«:  »شعرنا 
حزب  مرشح  كوكوليس 

 Watson أسرتاليا املتحدة ملقعد
يعد بتمثيل أصوات املهاجرين 

ودعم االقتصاد
العمال،  حزب  زعيم  وقال 
خروجه  بعد  ألبانيزي،  أنتوني 
من عزل كوفيد 19- ملدة أسبوع 
معاجلة  ميكن  إنه  اجلمعة،  يوم 
املشكلة عن طريق رفع األجور، 
األطفال،  رعاية  وختفيض 
وخفض أسعار الطاقة عرب خطة 

طاقة شاملة.
أعلن حزب   يف غضون ذلك، 
حزب  يفضلون  أنهم  اخلضر 
يف  التحالف  على  العمال 

االنتخابات.
جلنة  العمال  حزب  وسيطلق 
 robodebt خمطط  حول  ملكية 
من  ملعرفة  باحلكومة  فاز  إذا 
هذا  تنفيذ  عن  املسؤول 

الربنامج سيء املصداقية.
 حيث مت اعتماد يف هذا املخطط 
)املطابقة(  املراجعة  على 
الضرائب  لبيانات  اآللية 
الديون  و)سينرتلينك(لرفع 
ضد متلقي الرعاية االجتماعية، 
احلكومة  ادعت  أموال  مقابل 
زائدة،  دفعات  أنها  االئتالفية 

وغري قانونية يف عام 2019.
 ومت التوصل إىل تسوية بقيمة 
1.2 مليار دوالر مع املتضررين 
من برنامج robodebt واحلكومة 

الفيدرالية يف عام 2020.
دد   لكن حكومة موريسون مل حتحُ
أبدًا من كان مسؤواًل عن خطة 
الوزراء  وأي  األربع،  السنوات 

كان على علم مبشكالتها.
وزيرًا  موريسون  كان  وقد   
عندما  االجتماعية  للخدمات 
أنكر  لكنه  اخلطة،  وضع  مت 
تلك  عن  الشخصية  املسؤولية 

الكارثة.
 ولطاملا دعا حزب العمال إىل 
ملكية يف قضية  تشكيل جلنة 
وصفها  اليت   ،  Robodebt
ألبانيزي بأنها »مأساة إنسانية 

سببتها هذه احلكومة«.
األدلة وكل  »رغم كل  وقال   
احلكومة  أصرت  االحتجاجات، 
على استخدام اخلوارزميات بداًل 
اسرتداد  ملتابعة  الناس  من 
الديون ضد األسرتاليني الذين 
مل يكن عليهم سداد ديون يف 

كثري من احلاالت.
وقد تسبب يف بؤس ال يوصف. 
العمال هي  حكومة حزب  فقط 

اليت ستكتشف احلقيقة.«
امللكية  اللجنة  تكليف  وسيتم 
بتحديد املسؤول عن املخطط، 
مت  اليت  النصائح  هي  وما 
تنفيذه،  يف  استخدامها 

وعمليات معاجلة الشكاوى.
اليت  التكلفة  نظر يف   كما سيحُ
جراء  الضرائب  دافعو  يتحملها 
اليت  واألضرار   ، الكارثة  هذه 
تسببت بها على املستهدفني.

 ولدى سؤاله عن تعهد حزب 
»متت  موريسون  قال  العمال، 

معاجلة املشكلة«.
عدة  استفسارات  »وظهرت 
وأقيمت  املوضوع  هذا  حول 
فيها  تعاونا  قضائية  قضايا 
بشكل كامل وسددت احلكومة 
ما يقرب من 750 مليون دوالر 
على  تغيريات  إدخال  ومت 
معاجلة  متت  لذلك  املخطط. 

املشكلة«.

االئتالفف الفيدرالي يتعهد خبفض تكاليف األدوية بينما 
حزب العمال يتعهد بالتحقيق خبطة اقتطاعات ) روبوديت(
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يف أول زيادة منذ أكثر من 10 سنوات مررتها اىل العمالء البنوك الـ 4 الكربى

املركزي االسرتالي يرفع السعر الرمسي للفائدة 
مبعدل 0،25 يف املئة اىل 35، 0 يف املئة 

رفع  البنك املركزي األسرتالي 
الفائدة  سعر  رفع   )RBA(
للمرة  للدولة  الرمسي  النقدي 
عاًما،   11 من  أكثر  منذ  األوىل 
من  ثالثة  قامت  األثر   وعلى 
البنوك األربعة الكربى يف البالد 
بالفعل بتمرير رفع املعدل إىل 

العمالء.
املركزي  البنك  رفع  فقد 
األسرتالي سعر الفائدة مبقدار 
25 نقطة مئوية لتصل اىل 0.35 
يف املائة، وهو أول ارتفاع له 

منذ تشرين الثاني 2010.
متوسط   السداد  وسيشهد 
قرضا  عهليه  الذي  للمالك 
عاًما  ألف دوالر و25   500 يبلغ 
يف  زيادة  رهنه  على  متبقية 
 65 حبوالي  السداد  أقساط 
دوالًرا يف الشهر، أما من كان 
فسريتع  دوالر  مليون  قرضه 
دوالرا يف   230 السداد  قسط 

الشهر.
التارخيي،  قراره  اختاذ  وعند   
املركزي  البنك  حاكم  قال 
فيليب  الدكتور  األسرتالي، 
دراية  على  كان  إنه  لوي، 
يلعبه  أن  جيب  الذي  بالدور 
السيطرة  يف  املركزي  البنك 

على التضخم.
وتابع: »رأى جملس )املركزي( 
الوقت  هو  احلالي  الوقت  أن 
بعض  سحب  لبدء  املناسب 
الدعم النقدي االستثنائي الذي 
االقتصاد  ملساعدة  وضعه  مت 

األسرتالي أثناء الوباء«.
االقتصاد  أثبت  »لقد  واضاف 
وانتعش  الصمود  على  قدرته 
وإىل  أكرب  بسرعة  التضخم 
مستوى أعلى مما كان متوقًعا. 
أن منو  أيًضا دليل على  هناك 

األجور آخذ يف االرتفاع«.
هذا،  إىل  »بالنظر  واستطرد 
للغاية  املتدني  واملستوى 
املناسب  من  الفائدة،  ألسعار 
البدء يف عملية تطبيع األوضاع 

النقدية.«

البنوك األربعة الكربى تمرر 
الزيادة اىل الزبائن

بنك  أعلن  األثر،  وعلى 
الثالثاء  ليلة   CBA الكومنولث 
الفائدة  أنه سيمرر رفع أسعار 
إىل عمالئه، مما يزيد من أسعار 
قروض  على  املتغرية  الفائدة 
اإلسكان بنسبة 0.25 يف املائة 
سنوًيا، لتدخل هذه الزيادة حيز 

التنفيذ يف 20 أيار احلالي.
سوليفان،  أنغوس  قال  فقد 
 - للبنك  التنفيذي  املدير 
لألفراد:  املصرفية  اخلدمات 
العمالء  لدعم  مهم  وقت  »هذا 
يشهد  مل  رمبا  البعض  ألن 
منذ  الفائدة  أسعار  يف  زيادة 

أن أخذوا قروضهم«.
ملساعدة  هنا  »حنن  واوضح 
قروض  لديهم  الذين  العمالء 
تغيري  كيفية  يف  ونفكر 
السداد. تشمل بعض اخليارات 
على  عمالئنا  ملساعدة  املتاحة 
إصالح  السداد  عمليات  إدارة 
إنشاء  أو  القروض  تقسيم  أو 

حساب أوفست«. 
أيًضا  سيزيد  إنه   ANZ وقال 

على  املتغرية  الفائدة  أسعار 
قروض املنازل بنسبة 0.25 يف 

املائة ابتداء من 13 أيار.
كارنيغي،  مايلي  وقالت 
يف  التنفيذية  املسؤولة 
للبيع  األسرتالية   ANZ جمموعة 
األشخاص  بعض  إن  بالتجزئة، 
صعبة«  قرارات  »يتخذون 
إذا  بالبنك  االتصال  وعليهم 

احتاجوا إىل الدعم.
وتابعت »عند اختاذ هذا القرار، 
أخذنا يف االعتبار عوامل خمتلفة 
مبا يف ذلك التغيري يف معدل 
النقد الرمسي، إىل جانب التأثري 

على عمالئنا وأداء أعمالنا.
هذا  أن  حني  »ويف  وقالت 
العمالء  على  سيؤثر  التغيري 
عمالء  فإن  خمتلفة،  بطرق 
عام  بشكل  اإلسكان  قروض 
معدالت  إلدارة  جيد  وضع  يف 
االرتفاع مع حوالي 70 يف املائة 
على  املقدمة  احلسابات  من 
ملدة  منهم  وكثري   - السداد 
سجلت  كما  أكثر.  أو  عامني 
والتجارية  املنزلية  الودائع 

مستويات قياسية عالية«.
كما رفع بنك Westpac معدالت 
قروض  على  املتغرية  الفائدة 
اإلسكان بنسبة ٪0.25 للعمالء 

احلاليني واجلدد.
بروين،  دي  كريس  وقال 
للخدمات  التنفيذي  الرئيس 
واألعمال  لألفراد  املصرفية 
قراًرا  اختذنا  »لقد  البنك:  يف 
بزيادة السعر القياسي املتغري 
ودائع  اإلسكان وعمالء  لقرض 
بعد  املختارين  املستهلكني 
زيادة السعر النقدي الرمسي.. 
نعلم أن العديد من عمالئنا كانوا 
مدخراتهم  بناء  على  قادرين 
املئة  يف   70 وأن  الوباء  أثناء 
اإلسكان  قروض  عمالء  من 
يتقدمون يف سداد أقساطهم، 
مما يساعدهم يف وضع أفضل 
لتحمل ارتفاع أسعار الفائدة«.

أيًضا  »نعمل  يقول  واستطرد 
على زيادة أسعار الفائدة على 
شهرة  األكثر  منتجاتنا  بعض 
بعض  سيوفر  مما  للمدخرين، 
معدالت  من  فرتة  بعد  الراحة 

الفائدة املنخفضة القياسية.«
فقد   NAB الناشينال  بنك  أما 
املنزل  فائدة قرض  رفع سعر 
 0.25 بنسبة  القياسي  املتغري 
4.77 يف  إىل  ليصل  املئة  يف 
املائة ورفع معدل فائدة مكافأة 

املدخر بنسبة 0.25 يف املائة.
وقال االقتصادي بول ريان من 
كان  االرتفاع  إن   PropTrack
 RBA قبل  من  قوًيا  تصرحًيا 
بأنه ال يتأثر بالسياسة، مضيفا 
»من خالل هذا التحرك، بداًل من 
البيانات يف  املزيد من  انتظار 
املركزي  البنك  يشري  حزيران، 
من  للحد  سيتدخل  أنه  إىل 
الضغوط التضخمية األقوى من 
املتوقع، على الرغم من احلملة 
االنتخابية الفيدرالية اجلارية«.

يسعى  »بينما  يقول  واضاف 
إىل  األسرتالي  املركزي  البنك 
السياسة،  عن  مستقاًل  البقاء 
يف  الفشل  إىل  نظر  يحُ فقد 
تعديل السياسة على أنه تدخل 

سياسي أكرب.«
وكانت املرة األخرية اليت رفع 
فيها البنك املركزي األسرتالي 
محلة  خالل  الفائدة  أسعار 
انتخابية فيدرالية يف عام 2007، 
املعارضة  زعيم  كان  عندما 
كيفني رود يتنافس مع رئيس 
الوزراء، يف ذلك احلني، جون 
حكومة  خسرت  حيث  هوارد.. 
هوارد  السيد  برئاسة  االئتالف 
بعد  ساحقة  بأغلبية  االنتخابات 

أسبوعني فقط.
سكوت  الوزراء  رئيس  وقال 
موريسون يف مؤمتر صحفي إن 
األسرتاليني كانوا »يستعدون« 
الرتفاع أسعار الفائدة يف نهاية 

املطاف.
فرتة  »طوال  يقول:  وتابع 
يضاعفون  رأيناهم  الوباء، 
على  الوقائية  احتياطياتهم 
لقد  العقارية..  قروضهم 
ميزانياتهم  يقوون  رأيناهم 
كانوا  ملا  استعداًدا  العمومية 
يكون  لن  أنه  دائًما  يعرفون 
منخفضة  ملعدالت  استمراًرا 
املركزي  البنك  من  للغاية 

األسرتالي«.
اعتقد  شيًئا  ليس  »هذا  وقال 
أنه  األسرتاليون بشكل معقول 

سيستمر إىل األبد.«
بول  االقتصادي  اخلبري  وقال 
حدثت  اليت  الزيادة  إن  رايان 
كانت  الثالثاء(  )يوم  اليوم 
بالنسبة  اجلليد  جبل  مبثابة قمة 
للمقرتضني، الذين مت حتذيرهم 
من األخذ يف االعتبار عدًدا من 
هذا  الفائدة  أسعار  زيادات 

العام.
الزيادة  هذه  أن  »رغم  وتابع: 
كانت  الفائدة  معدالت  يف 
إىل  تشري  أنها  إال  صغرية، 
بدء سلسلة من زيادات أسعار 
 .2022 الفائدة قبل نهاية عام 
أسعار  منو  على  ذلك  وسيؤثر 
بشكل  تباطأ  الذي  املساكن، 
تكاليف  الرتفاع  حتسبا  واضح 

االقرتاض«.
النظرة  »إن  قائال  واوضح 
املساكن  ألسعار  املستقبلية 
هي  العام  من  الحق  وقت  يف 
الرهن  معدالت  بني  توازن 
الدخل  ومنو  املرتفعة  العقاري 
البنك  يتطلع  الذي  املرتفع 
رؤيته  إىل  األسرتالي  املركزي 

قبل رفع أسعار الفائدة.«
قالت سارة ميغينسون، كبرية 
حمرري األموال يف Finder، إن 
جيدون  قد  املقرتضني  بعض 
أنفسهم عاجزين عند االضطرار 
يف  الزيادات  مع  التعامل  إىل 

مدفوعاتهم.
تقول:  ميغينسون  وتابعت 
»هذا االرتفاع يف األسعار، إىل 
جانب سوق العقارات الذي بدأ 
بعض  أن  يعين  التهدئة،  يف 
اصرون  حيحُ قد  اجلدد  املشرتين 
اآلن - أو عندما ينتهي سعرهم 

الثابت«.
وقالت »إذا قفز السعر اخلاص 
إىل  ذاهب  أنه  بدا  أو  بكم 
الوقت  يكون  فقد  االرتفاع، 
على  وللعثور  للتسوق  مناسبا 

معدل سعر فائدة أفضل.«
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العربّية والفرصة  التارخيّية  اللحظة 
يف نظرة إىل الوراء قلياًل، سنكتشف أنَّ املسألة 
األوكرانية ال تقل أهمية عن حلظات تارخيية خطرة، 

مثل فتح القسطنطينية واكتشاف أمريكا.
املسرح  يف  يوم  كّل  تقع  واحلوادث  األحداث 
وتغدو  أحداث تصبح مفصلية،  لكْن مثة  الدولي، 
مبنزلة انقالب تارخيي، تظهر بعده قوى، وختتفي 

أخرى.
األوراسي،  للعامل  النهاية  خط  أوكرانيا،  ومن 
حيدث االنقالب الكبري، من نظام روماني - أمريكي 
مزدوج إىل نظام متعدد القطبية متعدد الثقافات 

واللغات.
ويف نظرة إىل الوراء قلياًل، سنكتشف أن املسألة 
األوكرانية ال تقل أهمية عن حلظات تارخيية خطرة، 
يف  أمريكا  واكتشاف  القسطنطينية  فتح  مثل 
واندالع  اخلامس عشر،  القرن  من  الثاني  النصف 
احلرب العاملية األوىل يف الثاني من آب/أغسطس 
من  األول  الثانية يف  العاملية  احلرب  ثم   ،1914

أيلول/سبتمرب 1939.
الثورة  وجيعلون  بعيدًا،  املؤرخني  بعض  ويذهب 
 2001 أيلول/سبتمرب   11 وأحداث   1979 اإليرانية 

   إلهامي املليجي

والبشرية والثقافية واالقتصادية ما يؤهله للقيام بالدور املنوط 
االستعماري،  الغرب  سيرتكه  الذي  الفراغ  مبلء  واملتمثل  به، 

بانسحابه املنتظر من منطقة الشرق األوسط.
رمبا جيدر هنا ذكر أنَّ الوطن العربي ميتلك طاقات وثروات طبيعية 
وبشرية ضخمة ومهمة، سواء من ناحية حجمها أو كمياتها، عالوًة 
على ترابط الدول العربية بوحدة جغرافية متصلة من األراضي، 
الشرق  بني  تتوسط  اسرتاتيجي  مبركز  تتميز  منطقة  يف  تقع 
والغرب، وجيمعها تاريخ مشرتك ولغة واحدة، ما يؤهلها إىل أن 
تصبح قوة اقتصادية وسياسية ميكن أن تؤدي دورًا مهمًا يف 

النظام العاملي اجلديد.
إنَّ العرب يتوزعون على 22 دولة، ترتبط مجيعها بوحدة جغرافية 
متصلة، متتّد من احمليط األطلسي غربًا إىل حبر العرب واخلليج 
كيلومرت  مليون   14 بنحو  تقدر  إمجالية  مبساحة  شرقًا،  العربي 
مربع بنسبة 10.2% من مساحة اليابسة، وتقع يف قلب العامل 
القديم آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما مينحها ميزة اسرتاتيجية دولية 
واملتوسط،  األمحر  البحرين  على  إشرافها  عن  وإقليمية، فضاًل 
ومضيق  املندب،  وباب  طارق،  وجبل  واخلليج،  العرب،  وحبر 
العدد اإلمجالي  الدولية. وُيقّدر  التجارة  هرمز، حيث متر معظم 
بنحو 440 مليون نسمة، مبا يقدر %5.3  للسكان يف املنطقة 
العاملة بنحو 40% من  من سكان العامل، وُيقّدر جمموع القوى 

جمموع السّكان.
وتشّكل احتياطات الدول العربية 65% من االحتياطي العاملي 
العاملي، وتتمتع  اإلنتاج  اخلام، وتنتج حواىل 31% من  للنفط 
املنطقة جغرافيًا مبيزة نسبية، إذ إنها األقرب إىل معظم األسواق 
العاملية يف آسيا وأوروبا، وأيضًا تكاليف إنتاج الربميل ال تزيد 

على 1.50 دوالر، وتكلفة اكتشافه 5 سنتات.
يف  الغاز  احتياطات  من   %35 حبواىل  العربية  الدول  وحتتفظ 
املسوق  الطبيعي  الغاز  إنتاج  من  حصتها  لت  شكَّ وقد  العامل. 
والفحم  الفوسفات  إىل  إضافًة  العاملي،  اإلمجالي  من   %17
احلجري والرصاص والنحاس، ويتجاوز حجم االستثمارات العربية 

1400 مليار دوالر.
املستحقة  مكانتهم  الستعادة  تارخيّية  فرصة  العرب  أمام  إنَّ 
أو  باألمنيات  ى  يتأتَّ لن  وهذا  اجلديد،  العامل  قيادة  قمرة  يف 
مع  بالتعامل  بل  القيادة،  على  املتصارعني  من  منحة  بانتظار 
اللحظة التارخيية اليت مير بها العامل، وبذل أقصى اجلهود املمكنة 
القتناص الفرصة التارخيية لتحقيق أماني الشعوب العربية، بوضع 

العرب يف املكان الالئق بتارخيهم وقدراتهم وإمكاناتهم.
إن الفرصة التارخيية ال تكرر نفسها، وهي سريعة يف حركتها، 
ومتر مرَّ السحاب، ومن ثم تضيع على من مل ميسك بها ويعمل 
العرب  بأنَّ  ينبئنا  والتاريخ  مشاريعه،  لتحقيق  توظيفها  على 
دعموا بريطانيا )العظمى( يف مواجهتها مع رجل أوروبا املريض 
)اإلمرباطورية العثمانية(، مع وعد بالسماح باالعرتاف باستقالل 
العرب، ونكثت بريطانيا بالعهد، بل اتفقت وفرنسا على تقسيم 
بيكو«، وزرعتا   – »سايكس  باتفاقية  العربية فيما عرف  البالد 
حالة  بقاء  العربي، لتضمنا  الوطن  الصهيوني يف قلب  الكيان 
املاضي،  أخطاء  من  العرب  فليستفد  والصراعات.  االنقسام 
التارخيية  اللحظة  تتيحها  اليت  الفرصة  استخدام  وليحسنوا 

الراهنة، حتى ال يدخلوا يف دوامة ندم جديدة.
العرب لديهم جوار إقليمي يرتبط معهم دينيًا وثقافيًا،  ولكنَّ 
كما يرتبط معهم باملوارد الطبيعية، األنهار والبحار، وجيب على 
الدولي  النظام  املهزومني يف  أال تساعد  القوى اجملاورة  هذه 
القديم على جعل العرب حتت وطأة التبعية، بل جيب أن يكون 

التعاون سدًا مانعًا لعودة الغزاة القدامى.

اذا كان هذا النظام يتغري فعال، فأين موع العرب فيه؟

األحداث  كانت  ومهما  التارخيية.  املسارات  تغيري  من  جزءًا 
الباردة،  احلرب  يف  السوفياتي  االحتاد  إسقاط  فإنَّ  املؤثرة، 
مباشرة  نتائج  إال  هما  ما  فلسطني،  كيان خمتلق يف  وصناعة 

للحرب العاملية الثانية اليت تتّم تصفيتها اآلن يف أوكرانيا.
على أية حال، فإنين أميل إىل ما صرح به الفروف، وزير خارجية 
روسيا، يف الصني يف نهاية آذار/مارس املاضي، عندما قال 
هذا  الصني.  مع  القطبية  متعدد  نظام  وجود  على  نعمل  إننا 
النظام واقع ال حمالة أو أصبح موجودًا منذ الساعات األوىل من 
العام اجلاري، حني  فجر اخلميس املوافق 24 شباط/فرباير من 
بوتني عن عملية عسكرية يف  الروسي فالدميري  الرئيس  أعلن 
أوكرانيا، وأمر القوات الروسية بشن هجوم بري وجوي واسع 
النطاق. وبذلك، وضع حدًا ملتالزمة الضفدع املغلي الذي حاول 
الغرب أن ميارسها، عرب التوسع التدرجيي لقوات األطلسي يف 

اجملال احليوي لالحتاد الروسي.
بالفعل، فأين موقع  الدولي يتغرّي اآلن  النظام  وإذا كان هذا 
العرب منه؟ وهل سيقعون يف فخ النظام الروماني الغربي مرة 

أخرى، أو سيفهمون مغزى ما بعد املسألة األوكرانية؟
أوكرانيا  العسكرية يف  العملية  أنَّ  عقل  لكلِّ ذي  الواضح  من 
ليست حمض مواجهة بني روسيا وأوكرانيا، ومن ورائها حلف 
األطلسي )الناتو( فحسب، بل هي خطوة مّثلت منعطفًا تارخييًا 
مهمًا، متّثل أول جتلياته يف ختلخل أركان النظام العاملي األحادي 
القطبية الذي أعلن والدته الرئيس األمريكي جورج بوش األب يف 
تسعينيات القرن املنصرم، على أثر تفكك االحتاد السوفياتي.

واهلند  الصني  وهي  »بريكس«،  جمموعة  دول  امتنعت  لقد 
الدول  وهي  وإيران،  باكستان  إىل  إضافة  أفريقيا،  وجنوب 
اليت تشكل يف جمموعها أكثر من ثلث سكان العامل، عن إدانة 
العملية العسكرية، بل قبلت، ضمنيًا، حبق روسيا يف الدفاع عن 
دول  تكتلت  حني  االسرتاتيجية، يف  ومصاحلها  احليوي  جماهلا 
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكي ومن يدورون يف 
فلكها لدعم النظام األوكراني باملال والسالح، فضاًل عن تشغيل 
ماكيناتها اإلعالمية إلدانة روسيا وشيطنتها، بل اختذت خطوات 

غري مسبوقة حلصار روسيا سياسيًا واقتصاديًا وإعالميًا.
حتول  حلظة  أمام  أصبح  العامل  بأنَّ  تنبئ  مؤشرات  تلك  كانت 
تارخيية، وأنَّ نظامًا دوليًا جديدًا يتبلور، وخصوصًا أنَّ القطب 
األوحد، واملتمّثل بالواليات املتحدة األمريكية، مير بأزمة مركبة 
أسهمت يف تراجع نفوذه يف مناطق عدة، بدءًا من العراق، مرورًا 
بأفغانستان وشرق آسيا، وصواًل اىل أمريكا اجلنوبية، ما يعين 
يتحرر  بدأ  العامل  وأن  الغربية،  األمريكية  اهليمنة  نهاية  بداية 

تدرجييًا من املظلة األمريكية اليت أضحت مثقوبة.
لبول  الشاملة«  األمريكية  االسرتاتيجية  »وثيقة  مّثلت  لقد 
وولفوتيز أو »وثيقة البنتاغون« فيما بعد منهاج عمل الواليات 
فقد  العامل،  على  باهليمنة  تفردها  لرتسيخ  األمريكية  املتحدة 
ل  تتحوَّ أن  من  إقليمية  قوة  أي  ملنع  شديدة  ضوابط  تضّمنت 
إىل قوة كربى، حتى على مستوى إقليمها، وطرحت بناء خرائط 

جديدة للشرق األوسط.
ويف سبيلها لذلك، شنت عدة حروب مباشرة أو عرب وكالئها، 
وقد  سوريا.  إىل  ليبيا  ومن  العراق،  إىل  أفغانستان  من  بدءًا 
الفتنة  السياسات، من بث  باهظة جراء تلك  أمثانًا  العرب  دفع 
داخل جمتمعاتنا العربية إىل فقدان عشرات اآلالف من الضحايا 
جراء احلروب اليت أشعلتها الواليات، ما يعين أنَّ العرب من أكرب 
املستفيدين من انتهاء اهليمنة األمريكية أو تقلصها. وقد آن 

األوان للعرب حتى خيرجوا من حتت املظلة األمريكية املثقوبة.
واجلغرافية  التارخيية  املقومات  من  ميلك  العربي  اجملتمع  إنَّ 

الغربية  التسليح  عملية  به  حتظى  الذي  الكبري  الزخم  رغم  على 
أو  سهلة  تكون  لن  أنها  إىل  تشري  املعطيات  أن  إاّل  ألوكرانيا، 
مضمونة النتائج. إذ فضاًل عن أن امليدان األوكراني ال يبدو متوافقًا 
القوات  احتياج  معضلة  َتربز  واملعّدات،  األسلحة  تلك  طبيعة  مع 
التابعة لسلطات كييف، واملعتادة على استخدام السالح السوفيييت 
الصنع، إىل التدريب الالزم للتعامل مع اإلمدادات اجلديدة، وهو ما 

ال َيظهر ممكنًا إجنازه يف فرتة قصرية
مع َتوّجه الواليات املتحدة إىل فتح »حنفية« الدعم العسكري  موسكو | 
ألوكرانيا إىل أبعد مًدى ممكن، مَيثل أمام القيادة الروسية حتّدي 
العمل على إفشال اخلّطة املتمّثلة يف استنزاف قواتها إىل ما ال 
اجلديدة  األسلحة  فاعلية  من  التقليل  ممكنًا  يبدو  ال  وإذ  نهاية. 
املرَسلة إىل كييف، كونها قادرة على تشكيل تهديد حقيقي للقوات 
الروسية خالل مّدة عملها االفرتاضية على طول اجلبهات القتالية، 
التحتية  البنية  استهداف  على  تركيزها  ستتابع  موسكو  أن  َيظهر 
للسكك احلديدية والطرقات السريعة، بهدف إضعاف قدرة الغرب 
على ضّخ السالح واملعّدات بكميات كبرية، وحرمان املتحّكمني بتلك 
املعّدات من القدرة على املناورة وإعادة التموضع وفقًا للمتطّلبات 
امليدانية. ومّما قد يساعد اجلانب الروسي، هنا، حقيقة أن املعّدات 
احلربية األمريكية قد ُأعّدت حلرب خمتلفة؛ فهي ثقيلة جدًا وال ميكن 
للجسور األوكرانية املتضّررة أن تتحّملها، فضاًل عن أن الكثري من 
الربيع وهطول األمطار،  املناطق تتحّول إىل مستنقعات مع حلول 
األمر الذي جيرب القوات األوكرانية على اعتماد خطوط سكك احلديد 
والصاروخية  امليدانية  املدفعية  فيها  مبا  الثقيلة،  املعّدات  لنقل 
البعيدة املدى، يف ما ميّثل نقطة ضعف مركزية تشّكل حتّديًا رئيسًا 

بالنسبة إىل الداعمني الغربيني.
إىل جانب ذلك، َتربز معضلة أخرى متمّثلة يف اعتياد القوات األوكرانية 
على استخدام السالح السوفياتي الصنع، والذي شارف خمزونه لدى 
40 من الدول احلليفة على النفاد. ولذا، قّررت الواليات املتحدة 
البدء بضّخ السالح األمريكي والغربي الصنع لصاحل أوكرانيا. إاّل أن 
خرباء عسكريني يعتقدون أن السالح األمريكي ليس مثاليًا خلوض 
املواجهات الدائرة هناك، ألسباب عديدة، على رأسها أن استخدامه 
حيتاج إىل تدريب الكوادر األوكرانية عليه، وهو ما سيستغرق وقتًا 
طوياًل، رمّبا ميتّد ألشهر، حتى تتمّكن الطواقم األوكرانية من امتالك 
الغربية  املنظومات  لتشغيل  الكافية  واملعلومات  واخلربة  املهارة 
جبدارة. كذلك، حتضر مسألة تأمني صيانة منظومات الدفاع اجلوي 
وتوفري قطع الغيار الدورية هلا، وهو ما َيصعب حتقيقه بانتظام يف 
ظروف املواجهات امليدانية الدائرة حاليًا، فيما يعسر على الواليات 
املتحدة يف زمن قصري إنشاء قاعدة خدمية تقنية لوجستية لصيانة 
املعّدات الغربية وإعادة تأهيلها. ومن هنا، يّتضح أن تفعيل نظام 
»الندليز« )الذي اعُتمد خالل احلرب العاملية الثانية، والقائم على 
إمداد احللفاء بكّل ما حيتاجون إليه، على أن يسّددوا مثنه بعد انتهاء 
احلرب( سيظّل خيارًا أمريكيًا اضطراريًا، ذا مفاعيل تكتيكية قصرية 

املدى )عدم السماح بانهيار القوات األوكرانية(.
وكانت الواليات املتحدة اعتمدت مبدأ تدوير األسلحة السوفياتية 
وبولندا  بلغاريا  )مثل  الشرقية  أوروبا  دول  متلكها  اليت  الصنع 
وتشيكيا وسلوفاكيا ورومانيا وأملانيا( عرب إرساهلا إىل أوكرانيا، 
واستبدال طائرات ودبابات وأسلحة أمريكية بها، وهو ما يقرأ فيه 
مصدر روسي مّطلع وسيلة إلجبار تلك الدول على اقتناء السالح 
»أبرامز«  دبابات  لشراء  الثمن  باهظة  صفقات  وإبرام  األمريكي، 
وطائرات »إف 16«. ويلفت املصدر إىل أن معظم منظومات »إس 
»مل  املثال،  على سبيل  تسّلمتها كييف  اليت  املدى  بعيدة   »300
انهيار  للتحديث منذ  العمل كما جيب، فهي مل ختضع  تتمّكن من 
االحتاد السوفياتي، وهي جيب أن تعمل ضمن شبكة تغطية متكاملة 
مع الرادارات ومنظومات التشويش اإللكرتونية ومنظومات الدفاع 
لُتشّكل  املدى،  والقصرية  املتوّسطة  الصنع  السوفياتية  اجلوي 
شبكة أو مظّلة تغطية جوية متكاملة، لكن أوكرانيا باتت تفتقر إىل 
تلك الرادارات واملنظومات، وتستفيد مّما تؤّمنه هلا جيوش الناتو 
»دمج  أن  إىل  املصدر  يشري  كما  اجملاورة«.  الدول  املرابطة يف 
املنظومات السوفياتية مع منظومات الناتو أمر معّقد، وحيتاج إىل 

تقنيات ووقت ال متلكه كييف حاليًا«.
ميدانيًا، تشهد حدود »مجهورية ترانسنيسرتيا«، امُلعَلنة من جانب 
واحد، مع أوكرانيا، نشاطًا متزايدًا ومناورات بالذخرية احلّية للقوات 
األوكرانية، مل تتطّور إىل اآلن إىل حدود هجوم سيكون مبقدور قوات 
ترانسنيسرتيا احملّلية، مبساعدة احلليف الروسي، صّده، فيما أّي 
حتّرك أوكراني من هذا النوع من شأنه أن يكشف ميسرة التشكيالت 
األوكرانية على حماور غرب نيكواليف، ويعّرضها للخطر أمام ضغط 
اخلطوات  مسار  مراقبة  جَتدر  اإلطار،  هذا  ويف  الروسية.  القوات 
الرومانية واملولدافية، وما إذا كانت ستنحصر يف إطار التدريبات 
ترانسنيسرتيا  دفاعات  الخرتاق  عملية  إىل  ستتطّور  أم  الدورية، 
فتيل  حدوثه،  حال  سيشّكل، يف  ما  عليها، يف  السيطرة  بهدف 
مواجهة مع الروس. ومن هنا، تربز أهمية إسراع األخريين يف حسم 
السيطرة على نيكواليف، والبدء مبعركة أوديسا، وفتح ثغرة لفّك 
مدعوم  مولدايف  روماني  تدّخل  ومنع  ترانسنيسرتيا،  عن  احلصار 

أمريكيًا، من شأنه إدخال دول جديدة على خّط الصراع.

ألوكرانيا: الغربي  »امُلنقذ« 
وردية ليست  التسليح  طريق 

أحمد الحاج علي
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ألغراض  املتعددة  األجنبية  العمالت  تداول 
املضاربة، أي للمراهنة يف سوق القمار الدولية 
بعد  تلك،  ارتفاع هذه واخنفاض  الكربى على 
من  رئيسًا  ملعبًا  بات  بعيد،  أو  قريٍب  حنٍي 

مالعب رأس املال املالي الدولي.
يعين ارتفاع قيمة الدوالر، يف مقابل العمالت 
األخرى، اخنفاض عدد السنتات الالزمة لشراء 
بدأت  وعندما  العمالت.  تلك  واحدة من  وحدة 
يف  أوكرانيا  يف  اخلاصة  الروسية  العملية 
قيمة  كانت  املثال،  سبيل  على   ،2022/2/24
اليورو 1.1 دوالر أمریكي. أّما يف نهاية شهر 
اليورو  قيمة  فبلغت  الفائت،  نيسان/أبريل 
اخنفاض  إىل  عاّم  اجتاٍه  ضمن  دوالر،   1.05
اليورو يف مقابل الدوالر، على الرغم من تأرجح 
السعر، صعودًا وهبوطًا، بني يوٍم وآخر. ُيذَكر 
أن اليورو كان يساوي حنو 1.4 دوالر أمریكي 
فرض  وبدء  القرم،  روسيا  استعادة  عشية 
العقوبات على روسيا، يف آذار/مارس 2014، 

ثم بدأ االنهيار الكبری يف سعر اليورو.
قد تبدو هذه الفوارق بسيطًة بالنسبة إىل من 
يتعاملون مبئات، أو حتى آالف الدوالرات يف 
أن  االعتبار  يف  أخذنا  إذا  أّما  الواحد.  الشهر 
يبلغ  األجنبية  بالعمالت  العاملي  التداول  حجم 
يوميًا،  نكرر،  يوميًا،  دوالر  ترليونات   6.6
تعود  وهي  املوثوقة،  اإلحصاءات  آخر  حبسب 
يف  أخذنا  وإذا  كورونا،  قبل  ما  مرحلة  إىل 
الواحدة  األجنبية  العملة  صفقة  أن  االعتبار 
تراوح عادًة بني 200 و500 مليون دوالر، وأن 
ربح الصفقة الواحدة يعتمد على تدوير مئات 
ماليني الدوالرات من عملة إىل أخرى، بكبسة 
بني  الصرف  أسعار  فوارق  إىل  استنادًا  زر، 
أسواق العملة املتعددة يف املنزلتني اخلامسة 
كبری  عدد  أحيانًا، يف  الصفر  بعد  والسادسة 
من املرات يف السنة الواحدة، فإن مثل هذا 
يصبح  الدوالر  مقابل  يف  لليورو  االخنفاض 
قصة كبریة جدًا، كما تصبح املراهنة بالعقود 
املدى  يف  أكثر  اخنفاضه  على  لليورو  اآلجلة 

املنظور أحد أسباب اخنفاضه فعاًل.

سوق العمالت األجنبية كملعٍب رئيسيّ لرأس املال 
املالي 

يف  اجلملة  صرف  سعر  على  احلصول  كان 
عامًا،  عشرين  منذ  األجنبية،  العمالت  أسواق 
يف  دوالر  مليون  من  أكثر  تبديل  يتطلب 
السوق  يدخل  كان  َمن  أّما  الواحدة،  الصفقة 
ولدًا  يشبه  فكان  دوالر،  مليون  من  بأقل 
صغریًا يلبس بنطااًل قصریًا ويلعب يف الشارع 
بالكرات البلورية الصغریة املسماة »القلول«، 
سعر  على  إال  ال حيصل  لذلك  »البنانری«،  أو 

صرف املفرق.

إنه عصر رأس املال املالي. وتداول العمالت 
أي  املضاربة،  ألغراض  املتعددة  األجنبية 
للمراهنة يف سوق القمار الدولية الكربى على 
قريٍب  حنٍي  بعد  تلك،  واخنفاض  هذه  ارتفاع 
رأس  مالعب  من  رئيسًا  ملعبًا  بات  بعيد،  أو 
كان  املاضي،  ففي  الدولي.  املالي  املال 
تبديل العمالت وسيلًة، ال هدفًا يف حد ذاته، 
أو  االستثمار  أو  التجارة  بغرض  جيري  وكان 
الرأمسالية  بدأت  منذ  أّما  إخل.  السياحة... 
أي  مضاِرب،  مشروع  إىل  فأكثر  أكثر  تتحول 
النقد  من  شكٍل  مبادلة  فإن  وربوي،  مقامر، 
الشكل  باتت  بآخر،  مالّي  أصٍل  أو  بآخر، 
الرئيس، غری املنتج، لنشاطها. وهو ليس غری 
منتٍج فحسب، بل ميكن أيضًا أن يرفع عمالت 
حيطمها،  أو  بأكملها،  وصناعات  واقتصادات 
يف أياٍم أو حلظات، بناًء على ما يستقر عليه 
نرد البورصات املتعددة يف أسواق العمالت، 
للسلع  اآلجل  البيع  بورصات  يف  حتى  أو 
النفط والقمح والنب والكاكاو  الرئيسة، مثل 

والسكر، وغریها كثری. 
فْلنالحْظ هنا أن الناتج احمللي اإلمجالي، لكل 
بلدان العامل جمتمعة، مل يكد يبلغ 95 ترليون 

والعامل حلفائها  حساب  على  املتحدة  الواليات  ينقذ  الدوالر  ارتفاع 
مــقاالت وتـحقيقات

دوالر عام 2021، فما هي احلاجة إىل تداول 
عمالت أجنبية مبقدار 6.6 ترليونات دوالر يف 
اليوم، مبا يعادل أكثر من 2400 ترليون دوالر 
FOREX؛  موقع  حبسب   ،2022 عام  سنويًا 
املوقع الرئيس املتخصص باملتاجرة بالعمالت 

األجنبية.
وهكذا، جند القيم املالية، مثل العمالت األجنبية، 
وقد حتولت جمددًا إىل أصوٍل ذات آليات حركة 
منفصلة عن حركة الواقع االقتصادي، املتمثل 
)ومنها  واخلدمات  بالسلع  الدولية  بالتجارة 
السياحة(، وباالستثمار الدولي. وال غرو، فإن 
الـ6.6  الرتليونات  من  فقط،  دوالر  ترليوني 
اليت جرى تداوهلا يوميًا، حبسب بنك التسويات 
 ،Bank of International Settlements الدولية 
أو  أخرى،  عملة  إىل  عملة  من  فوريًا  ُتصرَّف 
»يدًا بيد«، حبسب تعبری الفقهاء، أي مباشرًة، 
الـ ومنها  بأنواعها،  آجلة  فعقود  الباقي،  أّما 
forwards، بقيمة ترليون دوالر يوميًا، وعقود 
املبادالت بأنواعها swaps، بقيمة 3.3 ترليونات 
دوالر يوميًا، ثم عقود اخليار options، بقيمة 

بضع مئات من مليارات الدوالرات يوميًا. 
كل هذه األخریة، باملناسبة، امسها »مشتقات 
مرتبطة  مشتقة،  مالية  أصول  أي  مالية«، 
من  الفقهاء  من  وهناك  األجنبية.  بالعمالت 
مال مبال  مبادلة  أن  باعتبار  يدينها وحيّرمها، 
آجل ربا، ورمبا يكون يف ذلك بعض الصحة، 
هو  الواقع،  يف  املبادالت،  تلك  جوهر  وإمنا 
املقامرة، ال مباٍل فحسب، بل بشعوب وبلدان 
واقتصادات. ولعل مناهضة مثل هذا الشكل 
من املقامرة بالذات يصبح نقطة لقاء بني من 
وقومية  واشرتاكية  إسالمية  منهجيات  يتبنون 
جبهة  تأسيس  طريق  العربي، يف  الوطن  يف 
عاملية ملناهضة اإلمربيالية، اليت ال ميكن فهم 
املال  رأس  طبيعة  فهم  دون  من  طبيعتها 

املالي الدولي.

خريطة املراكز الرئيسة لتبديل العمالت األجنبية يف 
العالم

املقابل،  يف   ،Statista موقع  إحصاءات  تشری 
وعقودها  األجنبية  العمالت  تداول  أن  إىل 
 8.3 بلغ  بها،  املرتبطة  املالية  واملشتقات 
منشور  تقرير  حبسب  يوميًا،  دوالر  ترليونات 
كما   ،2019 عام  نهاية  عن   ،2022/1/11 يف 
التبادل  تقدير حصة  يقلص  التقرير  ذلك  أن 
األجنبية،  العمالت  من  املباشر،  أو  الفوري، 
إىل 1.1 ترليون دوالر يوميًا فحسب )وليس 
على  اعتمد   Statista تقرير  ولعل  ترليوَنني(. 

املرتبطة  املالية  للمشتقات  أمشل  تعريف 
بالعمالت األجنبية. وهو ما يزيد يف نسبة التبادل 
اآلجل، وبالتالي يزيد يف صدقية استنتاجنا أن 
حركة العمالت األجنبية تزداد انفصااًل عن حركة 
التجارة واالستثمار الدوليني، وتزداد تعظيمًا 
للقيم املالية على حساب القيم احلقيقية اليت 

يفرتض أن تعكسها. 
اخلريطة  هو  هنا  أكرب  بصورة  يهمنا  ما  لكّن 
ذاته   Statista تقرير  يعرضها  اليت  اجلغرافية 
واليت  دوليًا،  األجنبية،  العمالت  تلك  حلركة 
جتعل بريطانيا، ولندن بالذات، عاصمة تبديل 
منازع،  دون  من  العامل  يف  األجنبية  العمالت 
يوميًا  دوالر  ترليونات   3.6 عربها حنو  مير  إذ 
تليها  األجنبية،  العمالت  صفقات  حركة  من 
 1.4 يقارب  مبا  األمریكية،  املتحدة  الواليات 
ترليون دوالر يوميًا، تليها سنغافورة وهونغ 
دوالر  مليار  و630   640 يعادل  مبا  كونغ، 
يوميًا، تليهما اليابان )طوكيو(، ثم سويسرا، 
أما سائر  أملانيا.  ثم  الصني  ثم  باريس،  ثم 
عربها  فيمر  جمتمعة،  األخرى،  العامل  بلدان 

ترليون دوالر يوميًا فحسب.
للحركة  اجلغرافية  املسارات  بشأن  سبق  وما 
ملعرفة  جدًا  مهمٌّ  األجنبية  للعمالت  اليومية 
مراكز الثقل االقتصادي - السياسي يف ذلك 
البعد املهم، وغری الوحيد، من بنية رأس املال 
اهليمنة  جتليات  من  وبالتالي  الدولي،  املالي 
عمالت  تصبح  مَل  يفسر  أنه  كما  اإلمربيالية. 
دويالت صغریة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، 
أو  إاّل حصوٌن  هي  فما  دولية صعبة،  عمالت 
حركة  مسارات  التقاء  عقد  عند  مراكز شيدت 
رأس املال املالي الدولي، ومنه حركة تبديل 
فكون  واآلجلة.  احلالية  األجنبية،  العمالت 
فإن  اإللكرتوني،  الفضاء  يف  جيري  التبادل 
ذلك ال يغری حقيقة وجود من حيركه ويطلقه 
ويلتقطه ويستفيد منه على األرض، يف مواقع 
موقع  ميكن حتديد  كما  متامًا  دة،  جغرافية حمدَّ

حاسوبك أو هاتفك النقال جغرافيًا.
لكْن، على الرغم من أن لندن هي أهم حمطة 
األسواق  يف  الدولية،  العمالت  مرور  حلركة 
احلالية واآلجلة، فإنه ال جيوز أن يرقى الشك 
املالية  املنظومة  على  يسيطر  من  هوية  إىل 
العابرة  األمریكية  البنوك  برمتها:  الدولية 
 ،Euromoney ملوقع  تقرير  ويشری  للحدود. 
أكرب  من   6 أن  إىل   ،2020/6/25 يف  صدر 
العمالت  صفقات  متر  مصرفية  مؤسسات   10
 JP أوهلا  أمریكية،  بنوك  هي  عربها،  األجنبية 
فأهمها  األخرى،  األربعة  البنوك  أما   .Morgan
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املرتبة  يف  يأتي  الذي  السويسري،   UBS
الثانية بني العشرة األوائل، ثم شركة املتاجرة 
ثم  الثالثة،  املرتبة  يف   XTX اإللكرتونية 
الرابعة،  املرتبة  بانك« األملاني يف  »دويتش 
السادسة،  املرتبة  يف  الربيطاني   HSBC ثم 
اخلامسة.  املرتبة  يف  األمریكي   Citi بعد 
وحدهم  األمریكيون  يبقى  امليدان،  هذا  ففي 

املسيطرين. 

الدوالر األمریكي كمخزن عاملي للقيم املالية 
من البديهي أن احلجم املهول لتبادل العمالت 
األجنبية يوميًا، وانتفاخ القيم املالية ملثل ذلك 
ما برحت  التبادل، يف ديناميكيات ومسارات 
املنِتج،  املال  انفصااًل عن حركة رأس  تزداد 
احلقيقي  االقتصاد  ثقل  مراكز  عن  وبالتالي 
دول  رأسها  وعلى  العامل،  يف  الصاعدة 
الربيكس، وأهمها اقتصاديًا الصني بالطبع، ال 
ميكن أخذهما مبعزل عن اجلوانب األخرى حلركة 
رأس املال املالي الدولي، ومنه مثاًل ال حصرًا 
املتاجرة بأذونات اخلزينة والسندات احلكومية 

األمریكية وغری األمریكية.
سبعة ترليونات من الدوالرات تقريبًا هي قيمة 
أذونات اخلزينة والسندات احلكومية اآلمریكية 
تلك  مثل  وشراء  أمریكيني،  غری  ميلكها  اليت 
األدوات املالية ال ميول الدين العام األمریكي 
الواليات  قدرة  يف  بالتالي  ويزيد  فحسب، 
املتحدة على أن تنفق أكثر من إمكاناتها، بل 
يقوي الدوالر األمریكي، مبا أن تلك األذونات 
والسندات تشرتى بالدوالر األمریكي، وبالتالي 
تزيد يف الطلب عليه. فإذا أضفنا إليها أذونات 
خزينة وسندات الدول الغربية، أو اليت تدور 
النسبة  وهي  اليابان،  مثل  الغرب،  فلك  يف 
أوضحنا  )كما  العاملية  الديون  من  الساحقة 
يف مادة »الدين العام األمریكي: عكاٌز مفخٌخ 
يتوكأ عليه االقتصاد العاملي«، يف امليادين 
تلك  عمالت  فإن   ،)2022/4/26 يف  نت، 
الدول تزداد قوًة مبقدار ما ُيقِبل املستثمرون 
املاليون على شراء سنداتها وأذونات خزينتها 

بالني واليورو... إخل. 
يف املقابل، لنالحظ أن الدول النامية، عندما 
تصدر  اخلارجية،  األسواق  االستدانة يف  تريد 
وأحيانًا  بالدوالر،  خزينتها  وأذونات  سنداتها 
باليورو، وكذلك قد تصِدر الدول والشركات 
أخرى  غربية  دول  بعمالت  سندات  الغربية 
أحيانًا تستقطب املستثمرين املاليني من كل 
العاملي  الطلب  يعزز  هذا  وكل  العامل،  أحناء 
الدوالر  رأسها  وعلى  الرئيسة،  العمالت  على 
املركزي  للمصرف  تقرير  ويشری  واليورو. 
األوروبي، صدر يف متوز/يونيو 2021، بعنوان 
 %63 حنو  أن  إىل  لليورو«،  الدولي  »الدور 
مقومة  عامليًا  اخلزينة  وأذونات  السندات  من 
بالدوالر األمریكي، و23% منها باليورو، وإىل 
أن حنو 55% من قروض البنوك بالعمالت غری 
احمللية خارج الواليات املتحدة مقومة بالدوالر، 
بالعمالت غری  البنوك  وحنو 17% من قروض 
احمللية خارج االحتاد األوروبي مقومة باليورو. 
األوروبي  املركزي  املصرف  تقرير  ويشری 
أيضًا إىل أن 44% من القيمة الصافية حلركة 
وأقل  بالدوالر،  يوميًا جتري  األجنبية  العمالت 
باليورو، وأكثر من 8% منها  من 17% منها 
إن  يقول   FOREX )موقع  الياباني  بالني 
جتري  عامليًا  األجنبية  العملة  حركة  من   %88
الشيء  حلساب  أخرى  طريقة  لكنها  بالدوالر، 
منها  إن حنو %33  أيضًا  إنه يقول  إذ  ذاته، 
بالني، وحنو  باليورو، وحنو 17% منها  جيري 
كل  إن  إذ  إخل،  اإلسرتليين...  باجلنيه   %13
عملية تبديل عملة تتضمن طرفني، من - إىل، 
وبالتالي فإن الدوالر ميكن أن يظهر كمنطلق 
أو كهدف، والقيمة ذاتها اليت يتحول الدوالر 
عمالت  على شكل  أيضًا  تظهر  إليها  أو  منها 
َسب  النِّ تلك  فإن  وعليه،  الدوالر.  غری  أخرى 
التسويات  بنك  تقرير  هي من 200% حبسب 
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الدولية(. 
ما سبق مهمٌّ جدًا لفهم بعض مصادر الطلب 
رأسها  الرئيسة، وعلى  العمالت  على  العاملي 
الدوالر األمریكي طبعًا، ثم اليورو )ملزيد بشأن 
هذه النقطة، الرجاء مراجعة »السباق االقتصادي 
اآلمریكي - الصيين ووطأة الدوالر األمریكي«، 
العمالت  وتلك   .)2022/2/28 نت،  امليادين 
مواقعها  تضعضع  من  الرغم  على  الرئيسة، 
الصني  صعود  حبكم  الفائتة،  األعوام  يف 
االقتصاد  ألن  أخرى،  وإقليمية  دولية  وقوى 
احلقيقي يبقى األساس، يف احملصلة، فإنها 
حتى  مهيمنة  وستبقى  دوليًا،  املهيمنة  تبقى 
يعتمد  ال  جديٌد  عاملّي  اقتصادّي  نظاٌم  يتبلور 
على تداول الدوالر واليورو والني وما شابهها 

يف تسيری شؤونه.
 

الدوالر يرتفع على بساط األزمة العاملية
الالفت طبعًا هو أن الدوالر األمریكي مل يرتفع 
 ،%8 مبقدار  ارتفع  بل  فحسب،  اليورو  إزاء 
حبسب تقرير لـ«رويرتز« يف 2022/4/29، يف 
األخرى منذ  الرئيسة  العمالت  مقابل سلة من 
بداية العام اجلاري. لكّن معدل ذلك االرتفاع 
الفائت،  نيسان/أبريل  شهر  خالل  تصاعد 
الكرون  ثم  الياباني،  الني  إزاء  أشده  وبلغ 
النروجيي، ثم الدوالر النيوزيلندي، ثم الدوالر 
األسرتالي، ثم اجلنيه اإلسرتليين، ثم اليورو، 
ثم الفرنك السويسري، ثم الكرونا السويدي، 

ثم الدوالر الكندي.
أّما  يصعد.  الدوالر  أن  يف  إذًا  شّك  من  ما 
األمریكي  الدوالر  إزاء  يهبط  فلم  اليورو، 
فحسب، بل إزاء اجلنيه اإلسرتليين، منذ منتصف 
يعزز  الفائت، وهو هبوط  نيسان/أبريل  شهر 
الفائت،  العام  إزاء اجلنيه خالل  العام  هبوطه 
على الرغم من التذبذب اليومي. ونرى االجتاه 
ذاته يف هبوط اليورو خالل العام الفائت إزاء 
ز،  َتَعزَّ الفرنك السويسري، وهو االجتاه الذي 
بدء  منذ  واهلبوط،  الصعود  من  الرغم  على 
الني  أوكرانيا.  يف  اخلاصة  الروسية  العملية 
الياباني هنا هو االستثناء، إذ إنه يشهد هبوطًا 
أكرب من هبوط اليورو إزاء الدوالر األمریكي. 

لكّن االجتاه العام هلبوط اليورو ينسحب على 
عمالت االقتصادات الصاعدة والنامية عمومًا، 
الصيين  واليوان  الروسي  الروبل  على  ال 
)هبط  الربازيلي  والريال  اهلندية  والروبية 
الربازيلي  الريال  اليورو حنو 20% يف مقابل 
منذ بداية عام 2022( والراند اجلنوب أفريقي 
إزاء  أيضًا  بل  فحسب،  اإلندونيسية  والروبيا 
والتشيلي  والكولوميب  املكسيكي  البيزو 
والفيلبيين وغریها من العمالت. والطريف أن 
اليورو مل يرتفع إاّل إزاء عمالت تسابق اليورو 
الزلوطي  الدوالر، مثل  اهلبوط يف مقابل  يف 
البولندي والفورينت اهلنغاري واللریة الرتكية 

واجلنيه املصري. 
حتى احلرب االقتصادية ضد روسيا، ختوضها 
وهو  حلفائها،  باقتصادات  املتحدة  الواليات 
أمر ُيفرتض بأولئك احللفاء أن يتأملوه جيدًا، 
قوًة،  يزداد  الدوالر  أن  حني  يف  والسيما 
على صعيد عاملي، على الرغم من ضخ النقد 
األمریكي بكميات مهولة، ما عدا، ولننتبه جيدًا، 
يف مقابل الريال الربازيلي والروبل الروسي! 
لقد ارتفع الريال الربازيلي حنو 11%، وارتفع 
الروبل الروسي حنو 4%، منذ بداية عام 2022، 

يف مقابل الدوالر األمریكي... 
رئيسان  منتجان  ألنهما  كليهما  ارتفاع  وجاء 
أي  جهة،  من  العامل،  يف  األساسية  للسلع 
يعتمدان على االقتصاد احلقيقي، وألنهما اتبعا 
الضغوط  الفائدة حملاربة  أسعار  رفع  سياسة 
األساس  على  خوف  دون  من  التضخمية، 

االقتصادي. 
ليس  الربازيلي  االقتصاد  أن  البديهي  من 
حماصرًا كالروسي، ومن هنا جاء أداء مؤشراته 
قوة  تبقى  الربازيل  لكن  الروسي،  من  أعلى 
منظومة  من  مهمًا  ومكونًا  صاعدة  عاملية 
يف  حتسن  هناك  عامة،  وبصورة  الربيكس. 

مقابل الدوالر يف أمریكا الالتينية منذ األزمة 
األوكرانية، والسيما يف كولومبيا اليت تصّدر 
النفط اخلام ومشتقاته والفحم والنب والذهب، 
لكن ذلك جاء على خلفية دورة من االنكماش 

االقتصادي الشديد منذ عام 2014.

الواليات املتحدة تحّل مشكلتها على حساب حلفائها
سبقت اإلشارة إىل أن السلع الرئيسة يف العامل 
مسّعرة بالدوالر. وبالتالي، فإن ارتفاع قيمته 
ضغوطًا  سيخلق  األخرى  العمالت  مقابل  يف 
اليت  العامل  حول  البلدان  معظم  يف  تضخمية 
ستجد تلك السلع أغلى مثنًا بعمالتها احمللية. 
حتى يف اليابان املعتمدة على التصدير، حيث 
الصادرات  سعر  اخنفاض  يؤدي  أن  ُيفرتض 
من  كبری  قلق  مثة  منه،  عائداتها  زيادة  إىل 
على  والغذاء  الطاقة  حوامل  تكلفة  ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج. واملعضلة أن اليابان واالحتاد 
الفائدة  األوروبي ال يرغبان يف رفع معدالت 
الحتواء غول التضخم النهم خوفًا من خنق فرص 

التعايف االقتصادي بعد أزمة كورونا. 
األمریكية  املتحدة  الواليات  ُتَعد  املقابل،  يف 
اقتصادًا مستوِردًا، ال بل متثل السوق األمریكية 
أكرب سوق للواردات يف العامل، ألن الواليات 
تنتج  مما  أكثر  تستهلك  أن  تستطيع  املتحدة 
بفضل الطلب العاملي على الدوالر األمریكي. 
لذلك، فإن ارتفاع قيمة الدوالر خيفض أسعار 
املتحدة،  الواليات  يف  املستوردة  السلع 
وحيتوي التضخم، أو يقّلله على األقل، مبقدار 
املستوَردة  السلع  على  األمریكيون  يعتمد  ما 

يف استهالكهم.
يف  املنشور  »رويرتز«،  تقرير  يشری 
إىل  استنادًا  أعاله،  واملذكور   ،2022/4/29
خرباء اقتصاديني، إىل أن الدوالر األمریكي، 
على الرغم من صعوده األخری يف مقابل سلة 
من العمالت األجنبية، ال يزال أدنى 2% مما 
كان عليه قبل دخول أزمة كوفيد على اخلط. 
فإذا عاد إىل املستوى الذي كان عليه يف آذار/
فإن  املستوى،  ذلك  أو جتاوز   ،2020 مارس 
الفيدرالي  االحتياطي  اضطرار  يقّلل  قد  ذلك 
إىل رفع معدالت الفائدة لكبح معدل التضخم. 
وهو ما يتيح للواليات املتحدة أن تنعم مبعدالت 
ومبعدالت  االقتصادي،  النمو  ق  ُتَعوِّ ال  فائدة 
منخفضة للتضخم، يف آٍن واحد، بفضل هيمنة 
الدوالر على املنظومة املالية الدولية، ما عدا 
املستقلة؛   )1 االقتصادات:  ذات  الدول  يف 
أن  البديهي  ومن  واحد.  آٍن  املنِتجة، يف   )2
حيز هيمنة الدوالر يتقلص مبقدار ما يتسع حيز 

الدول املنِتجة واملستقلة.
أونصة  سعر  أن  الواقع،  يف  الفتًا،  كان 
دوالرًا   1887 حنو  من  ارتفع  الذي  الذهب 
الروسية يف  العملية  عشية   ،2022/2/24 يف 
أوكرانيا، إىل أكثر من 2052 دوالرًا لألونصة 
االخنفاض  إىل  عاد  فقط،  بأسبوعني  بعدها 
صبيحة 2022/5/2 إىل حنو 1883 دوالرًا، أي 
دخول  قبل  عليه  كان  مما  أقل  مستوى  إىل 

روسيا أوكرانيا.
مالذ  عملة  عامليًا  ُيَعّد  الدوالر  أن  هو  السبب 
آمن، مثل الذهب. فهو والذهب، بهذا املعنى، 
سلعتان بديلتان، إذا استهلكَت مزيدًا من واحدة، 
فإنك تستهلك أقل من األخرى، متامًا كنوعني 
من معجون األسنان أو القهوة والشاي مثاًل. 
وعلى الرغم من آن األزمة ترتع إناء االقتصاد 
العاملي، وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم 
األمریكي، الذي يفرتض، حبسب كل قوانني 
علم املالية الدولية، أن خيفض سعر العملة، 
من  ترليونات   6 من  أكثر  من  الرغم  وعلى 
الفيدرالي  االحتياطي  ضخها  اليت  الدوالرات 
شباط/ بني  األمریكي  االقتصاد  شرايني  يف 
فرباير 2020 وشباط/فرباير 2022، فإن الدوالر 
راح يزداد قوًة، كأنه خيالف قوانني الطبيعة 
فعليًا، ولكن ليس حقًا، إذا أخذنا يف االعتبار 
مفهوم اهليمنة املالية؛ أي مفهوم اإلمربيالية 
اهليمنة  تلك  وزعزعة  زماننا.  يف  يتجلى  كما 
والسيما  ككل،  للبشرية  عامة  مصلحة  باتت 

األمم املضَطهدة بينها، مثل األمة العربية.

الواليات... ينقذ  الدوالر  ارتفاع 

العملية  حسم  انتظار  مع 
العسكرية يف أوكرانيا، القريب 
منه والبعيد، يبدو واضحًا أن 
ارتداداتها ستستمّر، فموسكو 
إمكانياتها  كّل  ستستنفر 
اإلسرائيلي،  اخلبث  ملواجهة 
من  أكثر  به  أدرى  والروس 
اليهود  عاشروا  فقد  غریهم، 

أكثر من ألف عام.
كما كان متوقعًا )مقالي بعنوان 
أوكرانيا..  يف  احلرب  »بعد 
حّكام  من  بوتني  سينتقم  هل 
»إسرائيل«؟ ومتى؟«، بتاريخ 
27 شباط/فرباير(، بدأت احلرب 
»إسرائيل«،  على  الروسية 
وهذه املرة على لسان الوزير 
الفروف، الذي استهدفها يف 

من روسيا إىل »إسرائيل«.
يصدر  أن  بوتني  للرئيس  املعلومات  وتتوقع 
ما  وهو  املواطنة،  ازدواجية  مينع  قانونًا  قريبًا 
يستهدف الروس الذين حيملون يف الوقت نفسه 
جوازات سفر إسرائيلية، ويتنقلون بني روسيا و 

»إسرائيل«، وعددهم يبلغ حواىل مليون.
الروسي  اإلعالم  مراقبة  الكرملني  يهمل  ومل 
الدعاية  بث  من  اليهود  من  فيه  املؤثرين  ملنع 
اليت  املعلومات  »إسرائيل« وأوكرانيا، وسط  لـ 
الروسي شحن املشاعر  القرار  ال تستبعد ملراكز 
الذين لطاملا  اليهود،  القومية لدى الروس ضد 
محلوا ذكريات سيئة يف روسيا القيصرية واالحتاد 
السوفياتي، وبعد سقوطه أيضًا، حتى لو جنحوا 
السياسي  القرار  مراكز  من  عدد  على  بالسيطرة 
واالقتصادي واملالي يف عهد الرئيس يالتسني، 
على  القضاء  يف  حكمه  خالل  مهمًا  دورًا  وأدوا 
إرث السوفيات وتدمری روسيا اقتصاديًا وماليًا، 
وخصوصًا مبشاريع اخلصخصة اليت فتحت أبواب 
ذات  العاملية  للشركات  مصراعيها  على  روسيا 
التصدي  يكون  أن  على  اليهودية،  الرساميل 
اليت  سوريا  يف  لـ«إسرائيل«  األهم  الروسي 
ستشهد توترًا جديًا بني الطرفني، بعد أن حتقق 

موسكو أهدافها يف أوكرانيا.
ويفّسر ذلك استنفار »تل أبيب« كّل إمكانياتها 
رأس  مسقط  أملانيا،  يف  وحتى  واشنطن،  يف 
النازي هتلر، كما يفسر موقف احلكومة األملانية 
برئاسة االشرتاكي الدميقراطي شولتس، واألهم 
وزيرة خارجيته بریبوك، زعيمة حزب اخلضر، اليت 
من املفرتض أن تكون مع السالم، ولكنها تتحدث 
يوميًا عن ضرورة دعم كييف باألسلحة األملانية 
احلمالت  بفضل  ذلك  أنَّ  واضحًا  ويبدو  الثقيلة. 
اليت يتبناها اإلعالم اليهودي القوي يف أملانيا، 
وهو احلال يف عواصم أوروبية أخرى تستفّز »تل 

أبيب« شعوبها ضد روسيا.
كما أنها ستستفّز تركيا ضد روسيا بعد التقارب 
والتحالف مع أنقرة، وهو ما سيتحقق قريبًا بزيارة 
القادم،  الشهر  أبيب«  »تل  إردوغان  الرئيس 
د الفرص  فاجلميع يعرف أن موسكو اليت ستتصيَّ
لالنتقام من »إسرائيل« ال ترتاح يف الوقت نفسه 
بعنوان  )مقالي  أوكرانيا  يف  الرتكي  للموقف 
»إردوغان وبوتني وبينيت.. املضائق مقابل إدلب 
آذار/مارس(،  بتاريخ 7  »إسرائيل«؟،  فماذا عن 
هذا إذا جتاهلنا قرار أنقرة األسبوع املاضي إغالق 
العسكرية  الطائرات  أمام  الرتكي  اجلوي  اجملال 

الروسية يف طريقها إىل سوريا. 
ومع انتظار حسم العملية العسكرية يف أوكرانيا، 
القريب منه والبعيد، يبدو واضحًا أن ارتداداتها 
إمكانياتها  كّل  ستستنفر  فموسكو  ستستمّر، 
به  أدرى  والروس  اإلسرائيلي،  اخلبث  ملواجهة 
من  أكثر  اليهود  عاشروا  فقد  غریهم،  من  أكثر 
ألف عام، وهم اآلن نادمون على قرار التقسيم 
دائمًا  كانت  اليت  إسرائيل«  بـ«دولة  واعرتافهم 
املد  دعموا  ألنهم  للسوفيات،  اللدود  العدو 
اآلن  يدعمون  كما  العربي،  العامل  يف  القومي 
سوريا واملقاومة، ويتضامنون مع إيران، واليهود 

لن يغفروا هلم ذلك!

اليهود عن  الفروف  تصرحيات 
»إسرائيل« ضد  الروسية  احلرب  بدأت  هل 

حسني محلي

الصميم، وبأقوال ال يستطيع أحد احلديث عنها، 
والنازيني  هتلر  عالقة  اليهود، وهي  يعتقد  كما 

باليهود. 
وحنكته  الشخصي  بذكائه  املعروف  الفروف 
ما  قصد  بل  ارجتااًل،  ث  يتحدَّ مل  الدبلوماسية 
زيلينسكي  يهودية  عن  حديثه  خالل  قصده 
وعالقته باجملموعات النازية يف أوكرانيا. وتابع: 
»قد أكون خمطئًا، ولكن أدولف هتلر كان لديه 

أصول يهودية أيضًا«. 
مصادر روسية قالت إنَّ »الفروف يعي جيدًا ما 
التارخيية  »الوثائق  قصده«، يف إشارٍة منه إىل 
يف األرشيف السوفياتي، واليت تقول إنَّ والدة 
هتلر كانت يهودية األصل، وهو حال جدته ماريا 
شيكلجروبار، اليت محلت من يهودي عندما كانت 

تعمل خادمة يف أحد البيوت اليهودية«.
على  وعنيفًا  سريعًا  جاء  اإلسرائيلي  الفعل  رّد 
ذي اعترب أنَّ تصرحيات  لسان الوزير يائری البيد، الَّ
خطأ  ومتثل  تغتفر،  وال  »مشينة  الفروف  الوزير 
الوزراء  رئيس  عنها  قال  فيما  فادحًا«،  تارخييًا 
بينيت إّنها »بغاية اخلطورة«، وهو ما سيعين أن 
»تل أبيب«، بقواها اإلقليمية والدولية، ستعلن 
أعلنت هذه  اليت  »الناعمة« على موسكو،  احلرب 
احلرب سابقًا عرب تصرحياتها األخریة اليت انتقدت 
فيها »سياسات إسرائيل يف اجلوالن واألراضي 

الفلسطينية احملتلة«.
العالقات الروسية-اإلسرائيلية اليت تشهد فتورًا، 
اإلسرائيلي  الدعم  بسبب  جديًا،  توترًا  وأحيانًا 
الذي  اليهودي  زيلينسكي  والرئيس  لكييف 
أّنها سرتقى  بات واضحًا  العامل،  بيهود  استنجد 
إىل مستوى املواجهات الساخنة بني موسكو و«تل 
أبيب«، ومن خالهلا مع منظمات اللوبي اليهودي 
اليهود  غدر  أن  بعد  أمجع،  والعامل  أمریكا  يف 

بالرئيس بوتني. 
إّن الوزير الفروف، ومعه من دون شّك الدبلوماسية 
الروسية ومراكز قواها ذات األصول السوفياتية، 
يعي جيدًا أن حرب روسيا مع أمریكا وحليفاتها 
يف الغرب ستعين يف نهاية املطاف احلرب ضد 
اليهود، ألنهم الطرف األهم يف املواجهات املالية 
احلالية واملستقبلية مع واشنطن والعواصم الغربية 
من جهة، وموسكو، ومعها بكني، من جهة أخرى. 
ويعرف اجلميع، وعلى لسان الرئيس بوتني، »أن 
تسعيان  احللفاء،  من  وبدعم  والصني،  روسيا 
إلقامة نظام عاملي جديد بعيدًا عن هيمنة الدوالر 
األمریكي«، كما يعرف اجلميع أنَّ املتضرر األكرب 
من مشاريع موسكو وبكني االقتصادية واملالية 
وخمططاتهما سيكون اليهود الذين يتحّكمون يف 
والذين  واألوروبية،  األمریكية  املالية  األسواق 

سعوا لذلك يف روسيا أيضًا.
بوتني  الرئيس  مساعي  عن  املعلومات  ث  وتتحدَّ
والقيادات الروسية حملاصرتهم واحلّد من تأثریهم، 
على  املكشوفة  احلرب  طريق  على  أوىل  كخطوة 
متتالية  خطوات  بها  تلحق  أن  على  »إسرائيل«، 
ث  وتتحدَّ بآخر.  آو  بشكل  أبيب«  »تل  ستزعج 
مباشرة  وغری  مباشرة  مالحقات  عن  املعلومات 
لرجال األعمال واألثرياء اليهود الروس املتهمني 
بعمليات غسل األموال وتهريب العمالت الصعبة 
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الـدليل 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 أيــّار   7 Saturday 7 May 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2022 أيــّار   7 Saturday 7 May 2022الـسبت 

األوكرانية؟ باألزمة  أفريقيا  غرب  يف  الروسي  احلضور  سيتأثر  هل 

األسلحة  أصبحت 
حتتّل  الروسية 
داخل  الصدارة 

السوق األفريقية.

األزمة  اندالع  مع 
بني  حاليًا  الدائرة 
املسلحة  القوات 
واجليش  الروسية 
يف  األوكراني 
بدأت  أوكرانيا، 
من  العديد  ُتطرح 
األسئلة حول تأثري 
يف  احلرب  هذه 
الروسي  الدور 
سنوات  منذ  املؤثر 

ل بالنفط واليورانيوم  الطبيعية اهلائلة، اليت تتمثَّ
واألملاس والغاز الطبيعي والنحاس واملنغنيز، 
واليت تعّد موضع أطماع الدول الكربى، كالصني 
إضافًة  وفرنسا،  األمريكية  املتحدة  والواليات 
االمتيازات  بسبب  الصهيوني،  الكيان  إىل 
للّشركات  الدول  تلك  توفرها  اليت  اجلبائية 
جذٍب  نقطة  جيعلها  ما  املستثمرة،  األجنبية 
استثمارّي هلا، وهو ما دفع روسيا إىل حماولة 

إجياد مكان هلا بينهم.
الروسي يف  الوجود  إّن  ذلك،  على  وتأسيسًا 
الرضا  بعني  إليه  ينظر  يكن  مل  أفريقيا  غرب 
إذ  الغربيني،  الساسة  لدن  من  واالرتياح 
الروسي بوصفه  أصبحوا ينظرون إىل احلضور 
ملصاحلهم،  وتهديدًا  هلم  وازعاج  قلق  مصدر 
على اعتبار أنه أصبح يزامحهم هناك، وخصوصًا 
يف  التقليدية  االستعمارية  الدولة  فرنسا، 
خلفّية  حدائق  الدول  تلك  تعترب  اليت  املنطقة، 

هلا ال جيوز ألحد االقرتاب منها. 
ذي رمسه أصحاب القرار  يبدو أنَّ السيناريو الَّ
يف الدول الغربية يتمثل بإنهاك روسيا يف حرب 
احتواؤها  أوكرانيا، حبيث يتم  طويلة األمد مع 
جيوسياسيًا وتفتيتها وإعادتها إىل مربع الصفر، 
كما كانت يف عهد الرئيس يلتسني، ما حيّد من 
تأثريها يف الساحة الدولية، يف سيناريو مشابه 
يعيد إىل األذهان حرب أفغانستان أثناء احلقبة 
السوفياتية. وبالتالي، يسمح للقوى التقليدية 
بالعودة إىل تعزيز نفوذها جمددًا  االستعمارية 

يف هذه املناطق. 
العسكرية  املسارات  إىل  واستنادًا  ذلك،  رغم 
أوكرانيا،  يف  األزمة  تطبع  اليت  والسياسية 
فإنَّ املخطط املرسوم من طرف القوى الغربية 
بدأت إرهاصات فشله الذريع تلوح يف األفق، 
حيققها  اليت  امليدانية  االنتصارات  توالي  مع 
اجليش الروسي على األرض األوكرانية، وعدم 
االقتصادية  بالعقوبات  اآلن  حتى  روسيا  تأثر 
عليها،  الغربية  الدول  فرضتها  اليت  الّشاملة 
اعتقادًا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بزعامة 
منها بأنَّ ذلك سيحّد من تأثريها ونفوذها يف 
بنتائج عكسية  العقوبات  أتت هذه  بل  العامل، 

صّبت يف مصلحة روسيا.
روسيا  تعزيز  هو  ذلك  على  داللًة  واألكثر 
املتوسط،  األبيض  البحر  شرق  يف  حضورها 
البحري  أيام قطعًا من األسطول  بإرساهلا قبل 
املدمرات  من  العديد  مشلت  إليه،  الروسي 
واضحٍة  رسالٍة  يف  والغواصات،  والفرقاطات 
إىل الغرب بأّن روسيا، رغم عمليتها العسكرية 
يف أوكرانيا، ما زالت حاضرة يف كلِّ املناطق، 
ولن يثنيها ذلك عن ممارسة أنشطتها يف أيِّ 

بقعة من العامل. 
إىل  نصل  أعاله،  ُذكر  ما  على  وبناًء  ختامًا، 
استنتاج مفاده أنَّ العملية العسكرية الروسية 
الوجود الروسي يف  يف أوكرانيا لن تؤثر يف 
دول غرب أفريقيا، سواء يف املديني املتوسط 
أو البعيد. ويبدو أنها تسري حنو نصر روسّي، 
األقطاب،  متعدد  جديد  نسق  بظهور  يعّجل  ما 
يف مقابل تقهقر النسق األحادي القطبية الذي 
ساد لسنوات طويلة، وهو ما تتطّلع إليه غالبية 

الشعوب واألنظمة.

  خالد البوهالي

يف منطقة الساحل األفريقي وجنوب الصحراء.
الرئيس  وصول  منذ  ة،  االحتاديَّ روسيا  سعت 
لبلورة  احلكم،  إىل  بوتني  فالدميري  الروسي 
إىل  بقوة  العودة  تروم  جديدة  خارجية  سياسة 
بـ«مبدأ  مُسي  ما  إطار  يف  الدولّية،  الّساحة 
بوتني«، وإجياد موطئ قدم هلا يف العديد من 
املناطق يف العامل، ومنها القارة األفريقية، بعد 
أن كانت السياسة اخلارجية الروسية يف عهد 
الرئيس بوريس يلتسني منكفئة على نفسها، 
روسيا  كانت  اليت  العديدة  األزمات  بسبب 
تعانيها آنذاك، بعد سقوط االحتاد السوفياتي 

السابق.
اليت  الروسية  األفريقية  القّمة  شّكلت  وقد 
فالدميري  الروسي  الرئيس  رئاسة  ُعقدت حتت 
السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  ونظريه  بوتني 
واليت عرفت حضور العشرات من رؤساء الدول 
األفريقية يف مدينة سوتشي يف تشرين األول/

روسيا  بعودة  إيذانًا   ،2019 العام  من  أكتوبر 
حنو القارة األفريقية، من خالل عقد اتفاقيات 
تعاون مشرتك بني روسيا والدول األفريقية يف 
واألمنية  والسياسية  االقتصادية  اجملاالت  كلِّ 
وغريها، ومل تشّكل دول غرب أفريقيا استثناء 

من هذا التعاون.  
بالنصيب  العسكرية  االتفاقيات  حظيت  وقد 
األوفر من هذا التعاون، إذ أبرمت روسيا عددًا 
من  كاًل  اليت مشلت  العسكرية  االتفاقيات  من 
أن  وال سّيما  وبوركينافاسو،  وموريتانيا  مالي 
هذه الدول تعاني معضالت أمنية، وعلى رأسها 
قضية حماربة اإلرهاب، بسبب نشاط اجملموعات 
»فاغنر«  شركة  تعمل  إذ  املسلحة،  اإلرهابية 
مثل  الدول،  بعض  يف  حماربتها  على  األمنية 
مالي، بعد الفشل الذريع الذي ُمنيت به الدول 
اليت  فرنسا،  وخصوصًا  حماربتها،  الغربية يف 
أعلنت انسحابها من مالي يف ظلِّ سخط رمسي 
وشعيب عليها، ما جعل الطريق ممّهدة لروسيا 
»فاغنر«  قوات  أنَّ  وخصوصًا  الفراغ،  مللء 
يف  ورمسي،  شعيب  بتأييد  حتظى  أصبحت 
اإلرهابية  للجماعات  التصدي  على  قدرتها  ظلِّ 

املسلحة.
عالوًة على ذلك، أصبحت األسلحة الروسية حتتّل 
تشري  إذًا،  األفريقية.  السوق  داخل  الصدارة 
ستوكهومل  معهد  عن  الصادرة  املعطيات  آخر 
الدولي ألحباث السالم إىل أنَّ مبيعات األسلحة 
بلغت حنو %37.6،  القارة  إىل دول  الروسية 
إذ حتتّل الرتبة األوىل، تليها الواليات املتحدة 
وفرنسا والصني، فضاًل عن العالقات الوطيدة 
العسكرية  باألنظمة  روسيا  تربط  أصبحت  اّليت 
اليت وصلت إىل احلكم يف تلك الدول، وهذا 
إن دّل على شيء، إمنا يدّل على الدور املهم 

اّلذي بات يؤّديه الروس يف املنطقة.
وإذا عدنا إىل األسباب اليت جعلت حّكام الدول 
األفريقية يوّجهون بوصلتهم حنو روسيا، فإننا 
بالدهم  جتاه  الغربية  السياسات  أبرزها  سنجد 
تشجيع  عرب  الداخلية،  شؤونها  يف  والتدخل 
االنقالبات والثورات وإطاحة زعماء تابعني هلا.

أجندة  من  خيُل  مل  االقتصادي  الشّق  أّن  كما 
يزخر  اليت  الدول  وهذه  روسيا  بني  التعاون 
والثروات  املوارد  من  بالعديد  أرضها  باطن 

يصنعه؟ ومن  الواقع..  يقرأ  من 

كل أدواته االقتصادية والعسكرية واإلعالمية 
بذاتها،  روسيا  إميان  من  لينال  واإلرهابية 
وليثين عزمية املقاتلني الروس ويقنعهم بأن 
االنتصار على الغرب وهم. ولكن أين حنن اآلن 
بعد شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيا؟ وأين هو الغرب بالفعل؟ وأين 

هي روسيا بامليزان الدقيق؟
العملية  بدأت  اليت  هي  روسيا  أن  مع 
جيشها  على  تنفق  اليت  وهي  العسكرية، 
من  مساعدة  دون  من  أوكرانيا  يف  وقواتها 
أحد، فإن التضخم والغالء قد ضرب الواليات 
املتحدة وأوروبا، بينما حتّسن وضع الروبل بعد 
هذه العملية، ومتّتع بثبات قّل نظريه يف وقت 
احلروب. ومع أن الغرب بدأ يعاني من مضاعفة 
مضاعفة  على  انعكست  واليت  الطاقة،  أسعار 
روسيا  األسعار يف  فإن  السلع،  أسعار  مجيع 
مستقرة، ولديها من النفط والغاز ما يكفيها 
أن  وخاصة  مقبلة،  لعقود  للتصدير  ويكفي 
عددًا من الدول يف العامل بدأ بتسديد أسعار 
النفط والغاز بالروبل، وال شك يف أن العدد 
سيزداد، ومع كل زيادة ستزداد ثقة السوق 
العاملية بالروبل، وسيعاني الدوالر من خلخلة 
حقيقية يف موقعه الذي ترّبع عليه لعقود كعملة 
الدول.  بني  للتبادل  وموثوقة  وحيدة  عاملية 
العقوبات اليت فرضها  انعكست  إىل حّد اآلن 
اختذت  بينما  عليه،  وبااًل  روسيا  على  الغرب 
روسيا التدابري واإلجراءات اليت ختلق من األزمة 
فرصة مثينة فعاًل، من خالل إيقاف استرياد ما 
ميكن االستغناء عنه، وتطوير منتجاتها احمللية، 
الذات،  والتخطيط االسرتاتيجي لالعتماد على 

وهنا يكمن اخلالص احلقيقي.
مل  أوكرانيا  يف  العسكرية  العملية  كانت  إذا 
املعادلة  تغيري  عن  سوى  شيء  عن  تتمخض 
هذه  فإن  عرشه،  عن  الدوالر  وإزاحة  املالية 
نتيجة مهمة جدًا ستشّجع دواًل أخرى كثرية يف 
العامل على التبادل بعمالتها احمللية، والتخلص 
مرة وإىل األبد من هيمنة الدوالر وتبعاته اليت 
كّلفت دولنا مثنًا باهظًا على مدى عقود. ومع 
انكسار شوكة الدوالر، ستنكسر أيضًا شوكة 
اهليمنة الغربية على اقتصادات العامل، وستكرب 
كرة الثلج، وستنتقل عدوى اجلرأة والتحّدي إىل 
دول أخرى كثرية، وكل يوم ميّر سوف يصّب 
يف مصلحة من يقرأون الواقع لزيادة إميانهم 
بأنفسهم والتخّلص من وهم قوة الغرب الذي 
ال ُيقهر. وخالل سنوات ليست عديدة، سوف 
احلّيز  يف  نفسه  الغرب  ويرى  العامل،  يتغرّي 
الذي ميثله فقط، من دون القدرة على فرض 

إرادته وهيمنته على شعوب العامل. 
أن  عليه  بأن  اليوم  يعرتف  الغرب  بدأ  لقد 
يكون واقعيًا؛ فها هو بوريس جونسون، أحد 
صقور احلرب يف أوكرانيا، يقول: »علينا أن 
نكون واقعيني، وأن انتصار بوتني يف احلرب 
ميللر  ديفيد  آرون  هو  وها  وارد«.  احتمال 
يقول: »مع أنه قد يعترب »كفرًا« ما سأقوله، 
وأهدافنا قد  احلرب  أوكرانيا يف  أهداف  لكّن 
ستكون  احلرب  هذه  وإن  واحدة،  تكون  ال 
األمد«.  بعيدة  اسرتاتيجية  إىل  طويلة وحتتاج 
ولكن الواضح اليوم أن االستنزاف الذي أراده 
هو  وقع  قد  احلرب  هذه  من  لروسيا  الغرب 
فيه؛ فاالستنزاف اليوم هو للغرب، ومع كل 
من خمططها  جزءًا  روسيا  غروب مشس حتقق 
واسرتاتيجيتها وتغرّي الواقع مبا خيدم أهدافها، 
بينما ينفلت الواقع من أيدي الغرب باجتاهات 
أكانت  يتحكمون فيها، سواء  يرغبونها وال  ال 

اقتصادية أم إعالمية أم مالية أم سياسية.
ما حيتاج إليه اليوم أصحاب القضايا احمُلّقة، 
من عرب وروس وصينيني وكل املستضعفني 
يف األرض، هو كثري من الصرب والثبات وقراءة 
التضليل  عن  بعيدًا  وعزمية،  بإميان  الواقع 
أعداؤنا على مدى  اللذين استخدمهما  والوهم 
من  ولتمكينهم  هلم،  تابعني  إلبقائنا  قرون 
ولنتذكر  مستقبلنا.  ومصادرة  ثرواتنا  نهب 
مجيعًا أن الواقع هو ما نصنعه حنن ال ما يّدعيه 

اآلخرون. 

بثينة شعبان

ما حيتاج إليه اليوم أصحاب القضايا احمُلّقة، 
من عرب وروس وصينيني وكل املستضعفني 
يف األرض، هو كثري من الصرب والثبات وقراءة 
التضليل  عن  بعيدًا  وعزمية،  بإميان  الواقع 
أعداؤنا على مدى  اللذين استخدمهما  والوهم 

قرون إلبقائنا تابعني هلم.
الذي  واخلذالن  بالضعف  الشعور  ظل  يف   
واالستقراءات  التحليالت  معظم  على  يطغى 
أعالم  معلقني  الفلسطينيون  يقف  العربية، 
قوة  أعتى  وجه  يف  صدورهم  على  فلسطني 
احتالل ظاملة، تّتخذ من اإلرهابيني املستوطنني 
والتاريخ،  ظهريًا هلا، لرتهب أصحاب األرض 
على  وتقتلعهم من جذورهم، وحتكم قبضتها 
اختارها  اليت  وأراضيهم  وديارهم  مقدساتهم 
عليه  للمسيح  مهدًا  لتكون  وجل  عّز  اهلل 
ولتكون  واملعراج،  لإلسراء  ومنطلقًا  السالم، 
أرضًا للتعايش واحملبة والسالم. والسؤال هو 
التطبيع،  إىل  والداعون  املطّبعون  يشعر  ماذا 
احملتل،  هذا  وجه  يف  رؤوسهم  واملطأطئون 
وتأثريه  ومحايته  رضاه  نيل  إىل  والطاحمون 
الفّذ، حبسب اّدعائهم، على إصالح عالقاتهم 
معارفه  من  الفتات  ونيل  أخرى  دول  مع 
التقنية؟ ماذا يشعرون وهم يشاهدون النساء 
املرابطات والرجال املرابطني يتحّدون التهديد 
شاخمني  الرأس  مرفوعي  ويقفون  باملوت، 
يسكتون  وال  الئم،  لومة  اهلل  يف  خيشون  ال 
وهم  احلّي،  الرصاص  يهابون  وال  ضيم  عن 
ُيثبتون أنهم جديرون مبا أورثهم اهلل إياه على 
األرض؟ وماذا يشعر املهرولون وهم يتابعون 
أخبار األسرى األبطال املكّبلني باألصفاد، وهم 
ويقاومونه  وإجراءاته  العدو  طعام  يرفضون 
ينفق  بينما  اخلاوية،  وأمعائهم  احلّي  بلحمهم 
املطّبعون مليارات الدوالرات لشراء أسلحة ال 
اإلميان  غياب  يف  جوع،  من  تغين  وال  تسمن 
لصونها  احلّقة  واإلرادة  بالقضية  الصادق 

وانتهاك حرماتها؟؟
أي واقع يتحدث عنه اخلائفون املهزومون وحنن 
نشهد إرادات صلبة تولد من رحم املقاومة كل 
يوم، ونشهد شعبًا ال ينسى وحقوقًا ال متوت 
أن  ظنوا  الذين  هلؤالء  ويثبت  بالتقادم،  أبدًا 
الكبار سيموتون والصغار سينسون أنهم كانوا 
خمطئني متامًا، ومل يتعّرفوا بعد إىل طينة هؤالء 
اليت ُخلقوا منها، كما مل يعرفوا أبدًا ما معنى أن 
يرفض اإلنسان أن يبقى حيًا من دون كرامته 
وكرامة أرضه ومقدساته وإرث أجداده ومستقبل 
أحفاده. هم ال يعرفون معنى التضحية وال قيمة 
دوافع  يعرفوا  أن  ميكن  ال  ولذلك  الشهادة، 
هؤالء القتحام املوت صونًا لكرامتهم. إن منظر 
جنود االحتالل املدّججني بالسالح، ومن ورائهم 
أمام  العنصريني،  الصهاينة  اإلرهابيني  منظر 
أرتال من املصلني ال ميلكون أي سالح سوى 
تعابريهم الصامدة ونظراتهم اليت خترتق قلوب 
أصحاب  حنن  هلم  وتقول  وعقوهلم،  احملتلني 
هذه األرض وأنتم املعتدون والعاقبة للمتقني، 
هذه  سنرث  من  حنن  أننا  حق  اهلل  وعد  وإن 

األرض، إذ حنن األئمة وحنن الوارثون. 
األساس  يف  يعتمدان  وفهمه  الواقع  قراءة 
مدى سربك  وعلى  بقضيتك  إميانك  مدى  على 
كل  لبّثه يف  جاهدين  يعملون  الذي  للتضليل 
أركان حياتك، وتفنيدك هلذا التضليل ووأده 
يف مكانه؛ فاملعركة ليست عسكرية فقط أبدًا، 
بل هي معركة التسلح باإلميان أيضًا، ومعركة 
يزرعونه  الذي  الوهم  ووأد  والصمود  الثبات 
وضعفنا،  قوتهم  عن  حياتنا،  مناحي  كل  يف 
وعن أسباب تفّوقهم وختّلفنا؛ وبذلك يكسبون 
املعركة قبل أن تبدأ، ويبيعون األوهام لصغار 
العقول الذين يعانون أصاًل من مشاعر دونية، 
وأساليب  الغرب  أكاذيب  بكل  وينبهرون 

تضليله املتطورة.
جدًا  متأنية  قراءة  إىل  حباجة  اليوم  حدثان   
لواقعهما: الصمود البطولي للشعب الفلسطيين 
يف  واإلرهاب  االحتالل  أنواع  أبشع  وجه  يف 
القرن احلادي والعشرين، وصمود روسيا يف 
وجه استهداف غربي مل ُيبِق ومل يذر، واستخدام 
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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الدين العام األمريكي: ُعّكاز مفخَّخ يتوكأ عليه االقتصاد العاملي
نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي 
قابلية  على  مهٌم  مؤشٌر  اإلمجالي 
الدول لإلفالس، غري أن األهم هو 

احلجم اإلمجالي للدين العام.

مقدمة ضرورية بشأن الفرق بني 
اإلمربيالية واالستعمار

أوكرانيا  أزمة  إجيابيات  من  لعل 
أنها لفتت النظر إىل دور الدوالر 
الرئيسة  والعمالت  األمريكي، 
امتصاص  يف  املهيمنة،  األخرى 
فائض قيمة عاملي، يتمثل بسلٍع 
مقابل  يف  وأصوٍل  وخدماٍت 
»ورق« Banknote، يشكل الطلب 
العاملي عليه املصدر األهم لقيمته 
فحسب،  »ورٌق«،  السوقية. 
عليه  العاملي  الطلب  سيستمر 
كمنظومة  الغرب،  سيطرة  مبقدار 
على  األمريكية،  اإلدارة  تقودها 
مفاصل االقتصاد العاملي، وعلى 
املؤسسات  لشبكة  التحتية  البنية 
املالية واملصرفية الدولية حتديدًا. 
كما  للغرب،  تتيح  سيطرٌة  وهي 
رأينا، أن ينفي حتى دولًة عظمى، 
مثل روسيا، خارجها، كما أخَرج منها 
وفنزويال  وسوريا  وإيران  العراق 
وأي  قبُل،  من  الشمالية  وكوريا 
دوٍل وشركاٍت ورجال أعماٍل يقرر 

أن ُيرجهم منها من بعُد.
االقتصادية  الغرب  حرب  تتخذ 
بذريعة  روسيا،  على  العاملية 
أوكرانيا، طبيعًة غري عسكرية حتى 
اآلن، على الرغم من دعمه املكثف 
وماليًا  عسكريًا  زيلينسكي  لنظام 
مزيدة  نسخٍة  يف  واستخباريًا، 
ومنقحة عن منوذج حربه على سوريا، 
والسيما يف مرحلتها »القيصرية« 
)اليت ما فتئ لبنان يعاني جبريرتها 
الوعود  من  الرغم  على  أيضًا، 
اخُللبية باستجرار الكهرباء والطاقة 

من مصر واألردن(.  
أعادت الطبيعة غري العسكرية لتلك 
احلرب على روسيا االعتبار جمددًا، 
اليِقظة،  األذهان  من  عدد  يف 
كمنظومة  »اإلمربيالية«،  ملفهوم 
من  تنبثق  دولية  وإفقار  هيمنة 
على  املالي  املال  رأس  هيمنة 
يف  العاملي،  االقتصاد  مفاصل 
متييٍز له عن مفهوم »االستعمار«، 
املباشر  باالحتالل  يرتبط  الذي 
وبشريًا،  عسكريًا  لألرض، 
بدخول  حصريًا  يرتبط  ال  والذي 
اإلمربيالية،  مرحلتها  الرأمسالية 
أو  الرأمسالي  بالنظام  حتى  أو 
فاإلمربيالية  وحده.   بالغرب 
احلرب  أو  االستعمار  متارس  قد 
لكّن  املباشرة، وقد ال متارسهما، 
وإمنا  مييزها،  ما  أهم  ليس  ذلك 
هيمنة  كمنظومة  اجلوهرية  صفتها 
سياسية   - اقتصادية  واستغالل 
أدواتها  تكون  قد  للحدود،  عابرة 

عسكرية أو غري عسكرية.  
وكان من أبرز َمن عربوا عن مثل 
هذا التمييز الضروري بني مفهومي 
»اإلمربيالية« و«االستعمار« الكاتب 
االشرتاكي األمريكي هاري ماغدوف 
كتابه  يف   ،  Harry Magdoff
بال  »إمربيالية   2003 عام  الصادر 
 Imperialism without »مستعمرات
Colonies؛ كتابه األخري قبل وفاته 
»إمربيالية  مّثل    .2006 عام 

إبراهيم علوش

رؤيوية  إضافًة  مستعمرات«  بال 
لتطور  التاريي  االجتاه  التقطت 
اإلمربيالية، وكانت فصوله نشرت 
 Monthly Reviewتباعًا يف جملة الـ
يف الستينيات والسبعينيات، يف 
عز حرب فيتنام، وأعيد نشرها معًا 
ككتاٍب يف عز احلرب على العراق.  
ذلك هو معنى أاّل تزيغ عني املفكر 
فوق زبد احلدث اليومي اجلارف.  

آخر  بكتاب  اشُتهر  ماغدوف  وكان 
له هو »عصر اإلمربيالية« )1969(، 
سويزي  بول  عمر  شريك  وكان 
اإلشارة  سبقت  )الذي   Sweezy
امليادين نت  إليه يف مقاليت يف 
منتجي  كأحد   ،2022/4/12 يف 
ماغدوف  وكتابا  التبعية(.  نظرية 
الوحيدان  هما  هنا  املذكوران 
مع  باالشرتاك  يؤلفهما  مل  اللذان 
 2004 عام  ُتُويفيِّ  الذي  سويزي، 
كان  االقتصاد،  علماء  )لعناية 
سويزي أبدع نظرية »منحنى الطلب 
 Kinked Demand Curve »املنحرف
 ،Oligopoly يف حالة احتكار القلة
اليت أصبحت جزءًا من أجبديات علم 
االقتصاد اجلزئي(. وعلى اهلامش، 
ُيذكر أن ماغدوف حوكم يف الفرتة 
يف   McCarthyism املكارثية 
بتهمة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
قضية  يف  للسوفيات«،  »العمالة 
 Perlo »ما ُعِرَف باسم »جمموعة برلو
Group، لكّن التهمة مل تثبت عليه 
ولعلها كانت  رمسيًا يف احملكمة، 
مفربكة كأداة ضغط. وسهر هاري 
مع  كوبا  يف  ليلة  ذات  ماغدوف 
انتصار  بعد  غيفارا  تشي  أرنستو 
جمددًا  والتقاه  الكوبية،  الثورة 
اجلمعية  يف  غيفارا  شارك  عندما 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك 

عام 1964.

يف ماهية رأس املال املالي ومعضلته 
املعاصرة

احمليطة  األخرية  التطورات  جاءت 
مصداقًا  إذًا،  األوكرانية،  باألزمة 
أصحاب  حنن  ُنِصر،  بقينا  ملا 
تسميته  على  اخلشبية«،  »اللغة 
أهم  أحد  أن  غري  »اإلمربيالية«. 
املالي  املال  رأس  هيمنة  أبعاد 
 International Financial الدولي 
من  حظها  تنل  مل  اليت   ،Capital
األوكرانية،  األزمة  خالل  االهتمام 
تصدرها  اليت  املالية  األوراق  هو 
مثل  األمريكية،  اخلزانة  وزارة 
األمريكية  اخلزانة  أذونات 
الكثرية،  بأنواعها  وسنداتها، 
واليت متّول الدولُة األمريكية، من 
املرتاكم،  السنوي  عجزها  خالهلا، 
وبالتالي، دينها العام، الذي راح 

ينمو منوًا انفجاريًا.   
والسندات  اخلزينة  أذونات  متثل 
عملية، جمرد  ناحية  من  احلكومية، 
جانب  من  لالقرتاض  أدواٍت 
متثل،  لكنها  واحلكومات.  الدول 
من ناحية أخرى، مكونًا رئيسًا من 
إىل  املالي،  املال  رأس  مكونات 
وسنداتها  الشركات  أسهم  جانب 
العقود  مثل  املالية،  واملشتقات 
اآلجلة واملستقبلية، واليت تتداوهلا 
مثاًل،  )الحظ،  العاملية  البورصات 
يف  ُينقل  النفط  برميل  سعر  أن 
مستقبلية  أو  آجلة  لعقود  اإلعالم 

بعد ثالثة أشهر أو ما شابه(.
أنه  ُيفرتض  املالي  املال  رأس 
ميثل حقوَق ملكيٍة فحسب لنوعني 
آخرين من رأس املال: رأس املال 
واملعدات  اآلالت  مثل  املادي، 
واألبنية )زائد املخزون السلعي(، 
اليت ُتستخدم يف العملية اإلنتاجية 
املالي  غري  املال  ورأس  مباشرًة؛ 
غري  أو   ،Non-financial capital
امللكية  حقوق  مثل  امللموس، 
وحقوق  االخرتاع  لرباءات  الفكرية 
الطبع والتأليف واملاركات املسجلة 
وما شابه. وهذا النوع الثاني من 
غري  املال  رأس  أي  املال،  رأس 
املالي، بات أكثر أهمية يف عصر 
اقتصاد املعرفة يف القرن الـ 21 
من رأس املال املادي، ألنه منبع 
العلم  إىل  املستندة  االبتكارات 
والتكنولوجيا والفن، مثل احلاسوب 
أو  وبراجمهما،  احملمول  واهلاتف 
حقوق ملكية فيلم سينمائي ميكن 
ريعًا  يدر  وأن  ر،  يؤجَّ أو  يباع  أن 
آخر  أصل  كأي  متامًا  عرضه،  عند 

ذي قيمة.  
ُيفرتض نظريًا أيضًا أن جمموع قيمة 
أسهم شركة من الشركات يساوي 
الرأمسالية،  الشركة  تلك  قيمة 
أي أن األسهم حصص ملكية هلا 
كقيمة. قيمة رأس املال املالي إذًا 
قانونية، ألنها حتدد حقوق امللكية 
أحيانًا  لذلك، يسمى  الناس.  بني 
وُيفرتض  القانوني.  املال  رأس 
االّدخار،  حسابات  متثل  أن  أيضًا 
رأس  من  آخر  مكونًا  تشكل  اليت 
كامنة  ملكيٍة  حقوَق  املالي،  املال 
واألصول  واخلدمات  السلع  على 

يف االقتصاد.  
إذًا هو أصول  املالي  املال  رأس 
مالية مسجلة باسم شخص أو كيان 

اعتباري ما، عام أو خاص أو غري 
رحبي، وهو حق ملكية حلصة ما يف 
رأس مال مادي أو رأس مال غري 
ما.  فهو  أو خمزون سلعي  مالي 
ال يوجد يف فراغ، بل يستند إىل 
عالقة  بصفته  ما،  مادّي  أساٍس 
وسياق  زماني  سياق  يف  ملكية، 
دين، أي بصفته عالقة  مكاني حمدَّ

اجتماعية يف احملصلة.  
إحدى الطرائق للتمييز بني األصول 
املالية وغريها هي سرعة قابليتها 
للتحويل إىل نقد من دون خسارة 
يف قيمتها االمسية.  لكنها ليست 
رأس ماٍل منِتجًا يف حد ذاتها، وإمنا 
ُيفرتض أن تكون مرآة لرأس املال 
املنتج فحسب، لقيمته االقتصادية، 
ولألشياء ذات القّيمة اليت أنتجها. 
لذلك، ال تكتسب أهمية إنتاجية إاّل 
اليت  املالية  الطاقة  تتحول  عندما 
)مصانع  مادية  طاقة  إىل  متثلها 
إخل(،  حتتية...  بنية  أو  مزارع  أو 
أو إىل طاقة غري مالية )ابتكارات 
عندما  إاّل  أي  فكرية(؛  ومنتوجات 
احلقوقية،  املالية،  صفتها  تفقد 
مادية  منِتجة  طاقة  إىل  لتتحول 

ومعرفية.
الرأمسالي  االقتصاد  معضلة  لكّن 
األصول  أن  هي  اليوم  املعاصر 
عما  أضعافًا  تزيد  باتت  املالية 
االقتصاد  يف  متثله  أن  ُيفرتض 
احلقيقي؛ أي أن حجم رأس املال 
املالي بات يزيد أضعافًا مضاعفة 
املنِتج، يف  املال  رأس  قيمة  عن 
أنه مل يعد جمرد مرآة  شقيه؛ أي 
لالقتصاد، وال جمرد مالك قانوني 
مستقاًل  جمااًل  أصبح  وإمنا  له، 
)املادي  احلقيقي  االقتصاد  عن 
بأضعاف  حجمًا  يفوقه  واملعريف( 

بعيدًا عن أي أساس مادي.

السوق املالية أصبحت عدة أضعافٍ ما 
يُفرتض أن تعكسه من قيم مادية

املالية  األصول  سوق  تنقسم 
قسمني:  إىل   financial market
 ،money market النقدية  السوق 
 .capital market والسوق الرأمسالية
ين  أّما األوىل، فتتعامل بأدوات الدَّ
عن  تقل  واليت  املدى،  القصرية 
اخلزينة.  أذونات  مثل  واحد،  عاٍم 
تداول  فيها  فيجري  الثانية،  أّما 
أسواق  عرب  والسندات  األسهم 
االثنتني  لكّن  وثانوية.   أساسية 
فحسب،  َديٍن  أدوات  ليستا  معًا 
منافذ  إلجياد  أدوات  أيضًا  وإمنا 
املال  رأس  من  كبرية  لفوائض 
تشتغل  ال  استثمارات  يف  املالي 
أو  )املادي  احلقيقي  باالقتصاد 
بل  شيئًا،  تنتج  وال  املعريف(، 
تنمو كفقاعات أو دمامل، وتنفجر، 
وأحيانًا تنمو كسرطانات يف جسد 

االقتصاد احلقيقي، وختنقه.
النشرة  ُتظِهر  املثال،  سبيل  على 
الفيدرالي  لالحتياطي  الرمسية 
األمريكي )معادل البنك املركزي( 
أن جمموع أصول األفراد واملنظمات 
غري احلكومية يف الواليات املتحدة 
من  الرابع  الربع  يف  األمريكية، 
 168,6 قيمتها  بلغت   ،2021 عام 
األصول  تشكل  دوالر،  تريليون 
تريليون   118,2 منها  املالية 
وإذا   .%70 من  أكثر  أي  دوالر، 
يف  اخللف  إىل  أعوام  عشرة  عدنا 
النشرة ذاتها، فسنجد أن األصول 
من   %68 شكلت  وحدها  املالية 
وأنها   ،2011 عام  األصول  جمموع 
 ،2001 عام  منها   %64 شكلت 

الدين العام  الكرب يف العالم هم الدين العام األمريكي الذي يبلغ اكثر من 30 تريليون دوالر الهام 2022

 التتمة على الصفحة 24
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المساعدة في تكلفة

المعيشة 

Authorised by Dr Fiona Martin MP, Federal Member for Reid, 72 Burwood Rd, Burwood NSW 2134

MARTIN
REIDFEDERAL MEMBER FOR

MPFIONA

المعيشة 

عىل مدار األشهر الستة القادمة، سوف تُخَّفض

ضريبة استهالك الوقود إىل النصف، مّما يوّفر
22 سنتاً لليتر الواحد. فالعائلة التي لديها

سّيارتان وتمأل البنزين مرّة في األسبوع قد توّفر

30 دوالراً أسبوعياً.
هناك إعفاء ضريبي آخر لحوالي 82,600 من

.Reid دافعي الضرائب في

هناك 250 دوالراً وهو مبلغ مقطوع لمرة واحدة

كدفعة غالء المعيشة لحوالي 36,600 من

السكان المحليين.

 
اقتصاد قوي. مستقبل أقوى.

املقيم عزيزي 

يخطط  وبينما  بسرعة،  األم  عيد  يقرتب 
خاصة،  احــتــفــاالت  إلقــامــة  منا  الــكــثــرون 
املرأة  عن  القليل  سوى  يعرفون  ال  فإنهم 
بهذا  لالحتفال  الحملة  وراء  كانت  التي 

اليوم.

بدأ عيد األم يف العصر الحديث يف الواليات 
نصبـًا  جارفيس  آنا  أقامت  عندما  املتحدة، 
كنيسة  يف   1907 عام  يف  لوالدتها  تذكاريًا 
غرافتون،  يف  املــيــثــوديــة  ـــدرو  أن ســانــت 
ناشطة  والدتها  كانت  الغربية.  فرجينيا 
الحرب  الجرحى خالل  بالجنود  اعتنت  سالم 
عيد  عمل  نوادي  وأنشأت  األمركية  األهلية 

العامة. الصحة  مسائل  ملعالجة  األم 

يوم  وتخصيص  هــذا،  تكريم  آنــا  أرادت 
 ،1911 عام  بحلول  األمهات.  جميع  لتكريم 
الواليات  جميع  احتفلت  جهودها،  وبسبب 
وطنية. عطلة  باعتباره  األم  بعيد  األمركية 

 84 يناهز  عمر  عن  آنــا  توفيت  لألسف، 
املعارك  مــن  ومفلسة  بمفردها  عــامـــًــا، 
لوقف  خاضتها  التي  املختلفة  القانونية 
للعطلة.  والسياسي  التجاري  االستغالل 
تنجب  ولم  األم،  عيد  من  ربح  أي  تحقق  لم 

Mayoral Message

أطفال. أي 

رائع  وقت  إنه  األم،  عيد  هو  األحــد  هذا 
وباألمومة  بهنّ،  واالحتفال  أمهاتنا  لتكريم 
الوقت  إنه  مجتمعنا.  يف  األمهات  وتأثر 
أمهاتنا  نحب  مدى  أي  إىل  إلظهار  املثالي 
املهمني  أو غرهن من األشخاص  أو جداتنا 

بهنّ. نهتم  مدى  أي  واىل  حياتنا،  يف 

لدي  ألن  للغاية  محظوظ  بأنني  أشعر 
والدتي.  مع  الرائعة  الرابطة  هذه  مثل 
زوجتي،  تكون  أن  والربكة  النعمة  ومن  بل 
أريد  الثالثة.  ألطفالنا  ملهمة  أمـًا  سالي، 
ما  بانكستاون   - كانرتبري  يف  طفل  لكل 
يتضمن  ما  بكل  لنفسي،  بالضبط  أريده 
إيجابية يف  نماذج نسائية  وجود  فوائد  من 

تهم. حيا

تكونوا  أن  على  قــادريــن  غــر  كنتم  إذا 
يزال  ال  أنه  آمل   ، شخصيـًا  أمهاتكم  مع 
وبالنسبة  للتواصل،  لحظة  إيجاد  بإمكانكم 
ستعيش  معنا  يعودوا  لم  الذين  ألولئك 

األبد. إىل  قلوبنا  يف  ذكرياتهنّ 
األمهات! لكل  سعيد  عيد 

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

جولة عربية وأوروبية للدكتور 
عالء العوادي وتكريم يف العراق

الدكتور  االعالمي  قام 
بجولة  العوادي  عالء 
الدول  من  عدد  على 
وتركيا  العراق  شملت 

وايطاليا وفرنسا.
وكان العراق أبرز محطة 
تم  حيث  جولته  يف 
ملتقى  قبل  من  تكريمه 
الثقايف  علوان  رضا 
محاضرة  والقاء  الدولي 
وذلك  باملناسبة 
يف  امللتقى  مقر  يف 
الكراده  منطقه  بغداد 
عالء  االستاذ  برعاية 
الرئيس  علوان  رضا  
والدكتور  التنفيذي 

مهدي الحيدري رئيس امللتقى.
محاضرة  العوادي  الدكتور  القى  ميسان  محافظة  ويف 
بعنوان التسويق االعالمي بحضور عدد من االكاديميني 
املناسبه  بهذه  تكريمه  تم  حيث  واالعالميني  واملثقفني 
مؤسسة  بني  واعالمي  ثقايف  تعاون  مذكرة  توقيع  وتم 
سواقي االعالميه واالذاعة العربية 2000FM يف اسرتاليا 
ونادي املثقفني العرب ومؤسسة العنقاء الذهبية برئاسة 
االديب االستاذ محمد رشيد رئيس ومؤسس مؤسسة 

العنقاء الذهبية ورئيس نادي املثقفني العرب.
وقد نالت املحاضرة صدى واسعا على مستوى املحافظة 

والصحف العراقية واللبنانية.
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 COVID-19 عّزز حمايتك من
���ل إ���ّ�

ا� ا���، ���� رّص�� �� ا������ اال����

�� ا���ا��� �� ��� ا����ء، �� ا���� أن 
���ن دا�ً�� �� أ��ت �� �������� �� 

�COVID-19

��ذا ���� ذ�� �� و������� و������؟ 
��ى دا��ة ا���� إ����ت ال������ �� 

ا����� ا���ّ�زة و���� ا����ء�

���ذا �ُ���� ا�����ت ا���ّ�زة ��  
COVID-19 ����؟

���� ���� ا�����ت ا���ّ�زة �������� 
��� ا������  �� COVID-19� ال ���� 
ا�����ت ا���ّ�زة ��� ز��دة ا������ �� 

اال���اض ا�����ة ����، �� �� ����� 
أ�ً�� ��� ��ا��� ����� أ����� و������ 

.COVID-19 ��

������ ا������ �� COVID-19 ا��� 
������ ا������ اال����� ا��ي ���� 

���� �� ��ور ا����� إالّ أ�� ��� ��ّ�� ��� 
ا����� ا������، ��ن ا���ا��� ��� أ�� 

�� ��������  �� COVID-19 دا�ً�� ���� 
أ���

���� �ـCOVID-19، و أ�� ���� ���  •

���� ���ض ���� �����  أ�� ���� ���  •
COVID-19 ���ر�ً� ��ال����ص ��� 

ا���ّ�����

����� ا����ل ��� أول ���� ��ّ�زة 
�� COVID-19 إذا ��� �� أ���� دورة 

 ��� COVID-19 اال������ �� ���ح ������
3 أ��� ��� اال����

 health.gov.au ث إ�� ����� أو �� ����رة�ّ��
������ ��وط اال����� ������ت ا���ّ�زة�

�� �� ���� ا����ء ا����� 
ـ COVID-19 و�� أ���ج إ����؟ �

��� أن ���� ��� ���� ��ّ�زة أ��ى �� 
COVID-19، و�ُ��ر إ���� أ�ً�� ����� ا����ء، 

إذا ��� �� أ��ت ����� ا���ّ�زة ��� 
4 أ��� و����

���� �� ا���� 65 ��� أو أ���  •

���� �� دار ������ ا������ أو ������   •
���� ذوي اال�

����ً� ���� ا������ ا�����  •

�� ا����ن اال������ أو ���ن ��ر ����   •
��ر�� و���� �� ا���� 50 ��� ��� ��ق�

 ��� COVID-19 إذا ��� �� أ��� �ـ
����� ا���ّ�زة اال�و��، ������ 4 أ��� 

��� اال��� ��� أ�� ���� ا����ء�

�� ���ّ�� ��ّ� اال����ر ��� ا����ل 
������ا (ا����) وا�����  ��� ���ح اال�

ا���ّ�زة �� COVID-19؟

 �� COVID-19 إ���ء �����ت ����
������ا� إالّ أ�� إذا  ��� ا���� �� ���ح اال�
�� ��� ����ً ��� �����ل ��� ����� 

ا���ّ�زة أو ���� ا����ء، ��� ��م ����� 
������ا� ���ح اال�

�� �� ��ع ا����ح ا���ّ�ز ا��ي ��� أن 
أ��ّ��ه؟

 (Pfizer) Comirnaty ا���ا��� ��� ���ح ��ّ�
و���� �� ������ت ا���ّ�زة �����ب ا���� 

�����ن �� ا���� �� ��� 16 و17 ����

إذا ��� ���� �� ا���� 18 ��� وأ���، ���� 
 Spikevax أو Pfizer ت������ ATAGI

(Moderna) ������ت ا���ّ�زة�

 Vaxzevria أ�ً�� ��ّ�� ���ح �����
(AstraZeneca) ����� ��ّ�زة ��� إذا أو�� 

ا����� ا���� ا��ي ������ ��� �����

 ��َ��� ��� (Novavax) Nuvaxovid ح���
���ً�� ����� ��ّ�زة�

أ�� ������ ا����ل ��� ���� ��ّ�زة؟

����� ����ت COVID-19 ا���ّ�زة و����ت 
ا����ء ����ً� �� ��ل ���دات اال����ء 

وا�������ت ا����ر�� وا�����ت ا����� 
ا��� ���ّ�� ��� ����� ا����ن اال������ 

و���دات ا������ ا��������

���� ����، ��ّ�ث إ�� �����، 
 Vaccine Clinic Finder رة���� ��

(أداة ا����ر ��� ���دة �����) �� ا�����  
  covid-vaccine.healthdirect.gov.au
أو australia.gov.au أو ا��� ��� ا���� 

080 020 1800 وا��� ��� 8 إذا ��� 
����� إ�� ����� �����

باألمِس
بينما كنتُ أصّلي

شعرتُ بانخطافٍ
كأني يف يوم التجّلي

رأيت الناسَ
 فقدوا لغَة التواصِل

وانقطعت صـِالتُ الوصِل
الكّل غارق يف اليأِس

هائمٌ على وجههِ بال أمِل
ال أحدَ يعرف أحدًا

كأنهم يف املريخ او زُحـَِل

رؤيـا
رأيتُ ألِسنَة ناٍر 

تحّط على الرؤوِس
وتجعلها يف حال تبلبـُِل

التفتُّ حولي
فلم أرَ ظّلي

وجدتُ بعضي
يبحث عن كّلي

وفيما أنا
بني اليقظة والحلِم

رأيتُ بطنَ األرض يغلي

ويقذف ما فيه من حـِمـَِم
رأيتها تتزلزل.. تتشقـّقُ

وتنفتحُ على جهنـِّم

وفيما أنا أترنـّحُ
بني الرعِب واأللِم

يأكلون  البشر  رأيتُ 
بعضـَهم

كأنهم يعيشون يف نـَهـَِم
ترسُل  بالسماء  واذا 

شهـُبًا
من  أنزلتْ  ما  لتسرتدَّ 

نـِعـَِم
وتسحبَ الشمس

اىل أكوانٍ أخرى

لتغرقَ األرضُ يف العتِم
تهتاجُ..  البحورَ  رأيتُ 

تنتفض..
تجتاح السهوَل

وتزحف اىل القمِم
لتغمرَ اليابسَة بفيض ماٍء

طوِر  اىل  األرض  يعيدُ 
ِل التشكُّ

رأيتُ الوجود…
على شفري العدِم

يف  صوتًا  وسمعتُ 
داخلي..

يقول لي:
آدمُ سيقضي على الجنس 

اآلدمي..

شــعر أنطونيوس بو رزق
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نــجوم

بعد  حامل  إنها  تقول  سبريز  بريتين   
عليها الوصاية  انتهاء  من  قليلة  أشهر 

أعلنت جنمة البوب بريتين سبريز أنها حامل بعد أشهر قليلة من 
الوصاية  يف  لوالدها  احلق  تعطي  كانت  قانونية  ترتيبات  انتهاء 

عليها وحتكم على الكثري من األمور يف حياتها.
وأخربت املطربة 40 مليون متابع هلا على موقع التواصل االجتماعي 
عرب الصور إنستاغرام بأنها سوف تنتظر مولودا من شريكها سام 

أسغاري.
كما كشفت سبريز، 40 سنة ولديها ولدان يف سن املراهقة، عن 

إصابتها باالكتئاب أثناء محلها السابق.
القاضي  املشهورة  املطربة  أخربت  املاضي،  حزيران  يونيو/  ويف 
بأن الوصاية املفروضة عليها متنعها من الزواج أو إزالة وسائل 

منع احلمل.
وقالت بريتين سبريز يف وقت سابق إنها ترغب يف بناء أسرة مع 

أسغاري، 28 سنة، الذي يعمل مدربا شخصيا.
لكن الوصاية القانونية اليت ُفرضت عليها، اليت ُمنحت لوالدها بناء 
على طلبه عقب تعرض جنمة البوب ألزمة صحة عقلية يف 2008، 
كانت من ذلك النوع الذي مينعها من اختاذ القرارات ذات الصلة 

برعايتها الصحية.

العام  أمام احملكمة  القانونية  الوصاية  على  اعرتاضها  إطار  ويف 
املاضي، قالت سبريز إن تلك التدابري القانونية تتضمن التحكم 

يف صحتها اإلجنابية.

ال  لذا  اآلن،  بداخلي  محل(  منع  )وسيلة  »لدي  سبريز  وقالت 
أستطيع أن أمحل. ولن يسمح لي هذا املسمى بالفريق بالذهاب 

إىل الطبيب إلزالته ألنهم ال يريدونين أن أجنب«.
وأضافت: »لذلك أرى أن هذه الوصاية تضرني أكثر من كونها 

تنفعين«.

وتابعت: »أريد أن أتزوج وأن أجنب طفال. وُأخربت أنين اآلن أثناء 
خضوعي هلذه الوصاية، ال أستطيع أن أتزوج وأجنب طفال«.

وقالت سبريز تعليقا على صورة نشرتها على إنستاغرام إنها لن 
»خترج كثريا« لتجنب التعرض للمصورين الصحفيني.

وقالت أيضا إن احلمل هذه املرة قد يكون »صعبا« إذ ُأصيبت يف 
وقت سابق باكتئاب احلمل - وهو مصطلح طيب يعرف بأنه اكتئاب 
يصيب النساء يف أي وقت يف الفرتة ما بني احلمل وحتى بعد 

الوالدة بسنة.
ووصفت هذه احلالة املرضية بأنها »مروعة للغاية«، مؤكدة أنها 
مل تتحدث عنها من قبل ألن »البعض يعترب الشكوى من هذا النوع 

من األمراض أثناء احلمل ينطوي على خطورة كبرية«.
لكن املطربة - اليت رزقت بطفلني من زواجها من املطرب كيفني 
إنها تشعر باالمتنان ألنها ليست مضطرة يف  فيدرالين - قالت 

الوقت احلالي لكتمان هذا األمل.

خطوبتها  خرب  تؤكد  لوبيز  جنيفر   
الثانية للمرة  آفليك  بن  من 

جينيفر  العاملية  النجمة  أعلنت 
املمثل  من  خطوبتها  لوبيز 
بعد  وذلك  أفليك،  بن  الشهري 
18 عاًما على إلغاء الثنائي حفل 

زفافهما.
عرب  متابعيها  لوبيز  وشّوقت 
حسابها على اإلنستغرام، البالغ 
متابع،  مليون   202 عددهم 
بفيديو مع تسمية توضيحية تقول 
»إعالن هام !!!! حتدثت فيه عن 
ولكن  للغاية،  هامة  أنباء  وجود 
املشرتكني  سوى  يعرفها  لن 

مبوقعها اإللكرتوني.
وأشارت إىل املعجبني املنتمني 
»على   .onthejlo.com ملوقعها 
الداخلية  دائرتها  ضمن  أنهم 
األشياء  أكثر  تشارك  حيث 

قالت سبريز أن حملها الحالي من شريكها سام أسغاري

بريتني سبريز

هريد  آمرب  السابقة  وزوجته  ديب  جوني  األمريكي  املمثل  يعود 
إىل احملكمة، يف الواليات املتحدة هذه املرة، لتبادل االتهامات 

بالتشهري.
وُيتوقع أن حيظى هذا النزاع القضائي جبزئه الثاني الذي سُيصور 
وُينقل مباشرة على اهلواء، مبتابعة قوية، خصوصًا بفضل كوكبة 
من الشهود تليق بأفالم هوليوود، وتشمل أمساء شهرية من أمثال 
بيتاني  وبول  فرانكو  جيمس  واملمثلني  ماسك  إيلون  امللياردير 

واملمثلة إلني باركني.
وانطلقت احملاكمة من مقالة نشرتها العام 2018 صحيفة واشنطن 
بوست وصفت فيها آمرب هريد نفسها بأنها »ضحية للعنف األسري« 

والتنمر من اجملتمع إثر خروجها عن الصمت قبل ذلك بعامني.
ومل تذكر املمثلة اسم جوني ديب الذي التقت به عام 2009 على 
 .2015 عام  منه  وتزوجت   »The Run Diary« فيلم  تصوير  موقع 
لكن يف عام 2016، حاولت هريد احلصول على أمر محاية قضائية 
إلبعاده عنها. وقد أسقطت التهم اليت وجهتها ضد ديب يف إطار 

اتفاق الطالق الذي وّقعاه عام 2017.
وبعد نشر هذه املقالة، رفع جنم فيلم »قراصنة الكارييب« الذي 
ينفي أن يكون قد ضرب زوجته يف أي وقت مضى، دعوى تشهري 

ضد أمبري هريد، مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دوالر.
وقال ديب إن املقالة اليت تتهمه ضمنيًا بأنه زوج عنيف، »خاطئة 
بشكل قاطع« وتهدف إىل »القيام بدعاية إجيابية« حول هريد، قبل 

أيام قليلة من إطالق فيلم »أكوامان« الذي كانت من جنومه.
وقامت املمثلة بهجوم مضاد، ورفعت بدورها دعوى تشهري مطالبة 
بتعويض قدره 100 مليون دوالر. وكتبت أن »الشكوى غري اجملدية 
اليت قدمها ديب« ضدها »تطيل أمد اإلساءة واملضايقات« اليت 

فرضها عليها أثناء زواجهما.
صحيفة  ُتطبع  حيث  فريجينيا  والية  يف  دعواه  ديب  جوني  رفع 
لشكاوى  مالءمة  أكثر  القانوني  اإلطار  وحيث  بوست«  »واشنطن 

التشهري منه يف والية كاليفورنيا اليت يقطن فيها املمثالن.
بعد معركة فعلية يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية، 
القانونية  املواجهة  يف  الفصل  املكلفني  احمللفني  اختيار  سيبدأ 
قرب  فريفاكس  حمكمة يف  االثنني يف  السابقني  الزوجني  بني 

واشنطن.
وتأمل القاضية بيين أزكاريت اليت تشرف على هذه احملاكمة غري 
العادية، أن تتمكن من بدء املداوالت يف جوهر القضية منذ اليوم 

الثاني من احملاكمة اليت قد تستمر أسابيع.
ومن املتوقع أن ميثل جوني ديب )58 عامًا( وأمبري هريد )35 عاما( 

شخصيا، فيما سيدلي الشهود بإفاداتهم عرب الفيديو.
وُيتوقع أن تشهد احملاكمة عرض تفاصيل محيمة عدة بينها صور 
وكشوفات حسابات وفحوص طبية ورسائل نصية، ما قد يظهر 

جمددًا أمام املأل جتاوزات يف حياة النجم اهلوليوودي.
عام  لندن  شهدته  الذي  ذلك  كبري  بشكل  السيناريو  هذا  يشبه 
2020. لكن يف ذلك الوقت، رفع جنم هوليوود دعوى قضائية 
ضد الدار الناشرة لصحيفة »ذي صن« بعد مقال قدمته فيه على 

أنه زوج عنيف.
وإلثبات حسن النية، دعت الصحيفة زوجته السابقة لتمثل أمام 
احملكمة. ووّصفت هريد أكثر من عشرة اعتداءات جسدية تقول 
إىل  حتّول  بأنه  املمثل  واصفة  حبقها،  ارتكبها  ديب  إن  املمثلة 

»وحش« بسبب تعاطيه املفرط للمخدرات.
وأقر ديب أمام احملكمة بأنه تناول كميات مفرطة من املخدرات 
على  يومًا  يده  يرفع  مل  بأنه  التأكيد  على  دأب  لكنه  والكحول، 
امرأة، مدعومًا يف هذا الصدد بشهادات مكتوبة من شريكيت حياته 

السابقتني فانيسا بارادي ووينونا رايدر.
الصحيفة،  ملصلحة  حكما  النهاية  يف  الربيطاني  القضاء  وأصدر 

معتربًا أن »الغالبية العظمى من االعتداءات املزعومة مت إثباتها«.
بعد هذه االنتكاسة، اضطر املمثل األمريكي إىل التخلي عن دوره 
يف اجلزء التالي من سلسلة »فانتاستيك بيستس« املقتبسة من 

أعمال مؤلفة »هاري بوتر« جاي كاي رولينغ.
وأكدت آمرب السبت على تويرت أنها لطاملا »احتفظت مبشاعر حب 

جتاه جوني ديب«.
وأضافت »يؤملين كثريًا أن ُأضطر إىل استعادة تفاصيل حياتنا 
السابقة أمام العامل«، مشرية إىل أنها ستبقى بعيدة عن وسائل 

التواصل االجتماعي خالل األسابيع القليلة املقبلة.

النزاع  بالتشهري..جتدد  االتهامات  تبادل 
ديب وجوني  هريد  آمرب  بني  القضائي 

تعبنا  أريح  الدين:املنصات  جنم  سوزان   
واململة!« الطويلة  األعمال  من 

مع  إليالف  حصري  حوار  يف 
جنم  سوزان  السورية  النجمة 
عن  بدايًة  لنا  أفصحت  الدين 
يف  جتسده  الذي  املميز  الدور 
ورق«  من  »بيوت  مسلسل 
تواجهها  اليت  الصراعات  وعن 
باحلديث  وتطرقنا  الشخصية. 
عن توجه األعمال حنو املنصات 
اإللكرتونية فاعتربت سوزان أن 
قائلة:  بكثري  أفضل  األمر  هذا 
»صراحة أريح تعبنا من األعمال 
أننا  مؤكدة  واململة!«  الطويلة 
وعرب  السرعة  عصر  أصبحنا يف 
اىل  العمل  يصل  املنصات 

الناس بشكل أسرع.
عن  وبعيدًا  أخرى  جهٍة  من 
سوزان  نوهت  املسلسالت، 
للسينما  جدًا  عاشقة  أنها 
كثرية  أفالم  يف  تطل  ال  لذلك 
أدوارها  ختتار  أن  حترص  ألنها 
برعب شديد وخوف  السينمائية 
حصريًا  وأفصحت  جدًا،  كبري 
حتضري  بصدد  أنها  إليالف 
مصر،  يف  سينمائيني  فيلمني 
أحدهما مودرن وحديث الساعة، 

والفيلم الثاني كوميدي حبت.
هذا وأشارت سوزان جنم الدين 
العديد  تلعب  أن  تتمنى  أنها 
والسري  التارخيية  األدوار  من 
تقدم  أن  تتمنى  كما  الذاتية، 
جيمع  ومجيل  راقي  إستعراض 

الغناء والرقص والتمثيل،  بني 
ومهمة.  جديدة  فكرته  وتكون 
إضافًة اىل رغبتها بتقديم أدوار 
كوميدية  أخرى  وأدوار  مركبة 

ألنها تعشق الكوميديا.
أنها  فأخربتنا  يومياتها  عن  أما 
حتب القراءة وأنها عمومًا بيتوتية 
ال خترج كثريًا وتستمتع بقضاء 
ومتارس  املنزل،  يف  الوقت 
أحيانًا. إضافًة اىل أن  الرياضة 
إذ  جدًا  أصبحت ضيقة  دائرتها 
جتلس  ال  وباتت  صغرتها  أنها 
مع أي كان اال اذا كانت ترتاح 
له. وأنهينا احلديث عن املوضة 
اليت  املوضة  أنها حتب  فأكدت 
وما  حتبه  ما  وختتار  بها  تليق 
يرحيها ويتناسب مع شخصيتها 

ومزاجها.

الشخصية اخلاصة بها«.
وتظهر لوبيز يف الفيديو وهي تعجب باخلامت وتهمس »بأنه مثالي«. 
حيث يضم اخلامت ماستني أصغر حجًما على كل جانب من املاسة 

اخلضراء الكبرية يف املنتصف.
سبق  اليت  للوبيز.  مغزى  ذو  لكونه  األخضر  اللون  أفليك  وإختار 
ووصفت هذا اللون بأنه »لونها احملظوظ« يف رسالة إخبارية أخرى 

.JLo على نشرتها
على  مشرية   ، معني«  أخضر  فستان  تذكر  ميكنكم  »رمبا  كتبت: 
األرجح إىل فستان فريساتشي الشهري الذي ارتدته يف حفل توزيع 
»لقد  النجومية.  إىل  دفعها  والذي   2000 عام  يف  جرامي  جوائز 
أدركت أن هناك العديد من اللحظات يف حياتي حيث حدثت أشياء 
 ، مصادفة  تكون  قد  األخضر.  اللون  أرتدي  كنت  عندما  مذهلة 
توجد  أنه ال  أدركت   ، أفضل  ألقيت نظرة  ورمبا ال. ولكن عندما 

مصادفة.«
الفنانة الشهرية قد أثارت جداًل منذ أيام عندما ظهرت ترتدي خامًتا 
من األملاس أثناء التسوق رفقة إبنتها، فتكهن البعض بأنه خامت 

خطوبتها لنب أفليك.
وكانت التكهنات بأن الثنائي أعادا إحياء عالقتهما الرومانسية بعد 
أن أنهت هي وأسطورة البيسبول أليكس رودريغيز خطوبتهما يف 

أبريل 2021.
وقالت لوبيز جمللة People عن مل مشلها مع أفليك: »أشعر بأنين 
مجيلة  حب  قصة  »إنها  معه«.  لكوني  وفخورة  وسعيدة  حمظوظة 

وحصلنا على فرصة ثانية.«
وسيكون هذا هو الزواج الرابع للوبيز )52 عاما( والثاني ألفليك 
)49 عاما(..أما أفليك فكان متزوًجا من املمثلة جينيفر غارنر ولديه 

منها فيوليت ، 16 ، سريافينا ، 13 ، وصموئيل ، 10 سنوات.
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إعــالن
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As a community-backed 

Independent, I’m your voice 

for Parramatta in Canberra, 

reflecting our values and 

delivering for the community 

and our nation, not a 

political party machine.
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كــتابات

   خالد الحّلي
الحسنى   البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

االم بتعرف قيمتها 
ملا البيت بيفقدها

حبا متـّال  كل البيت
العيلة قلبا وبهجتها 

يا امي الربيتينا 
عاملبدا من اعلى عيار 

احلى شعار هديتنا 
األميان برب اجلبار 
من قلبك زّودتينا 
حنية متال ما صار 
عا كالمو اّسستينا

 ملا كنا والد صغار 
وهيكي عشنا وربينا 

بعطف االم املا بينهار  
بطلباتك بتنجينا 

مع بركة حبو اجلبار 
وروحك هل عايش فينا 

بقليب وبروحي قنطار
صّلي حتى حيمينا   

من الدهر األصلو غدار 
ومهما عشنا وجنينا 
ومّلينا الذهب قنطار

حبك كنز بيغنينا 
ووجودك نعمة بالدار 

بقوة اهلل وفادينا 
حمروسة داير من دار   

ما بنساكي كل العمر 
رمسك يف قليب تذكار    

بطلب منو يعطيكي 
عمر وصحة وطول سنني 
روحي  وعطفي بهديكي  

واشواقي وحيب وحنني 
ما عاد فينيا نكافيكي 
يا امي يا اغلى جبني 

 بعمري مش رح اوفيكي  
لو عشنا سنني وأيام

بنبقى لفضلك مديونني 

ليٌل بطيُء اخَلَطوات

-1-

منُذ ِانَشَغَل احُلّراْس

خبياَنِة من َحَرسوا،

صاَر نهاُر الّناْس

لياًل

خمتنَق األنفاْس

َفِلَمْن يشكوْن

و احلّراُس خيونوْن

-2-

وهو يوّدُع مشَس نهاري قال الّليْل

سيطوُل الوقُت بساعاتي

األجنُم قالْت ال تذهْب

إّني لوالَك ملا شاهدني

خملوٌق يف هذا الكوكْب

فِامسح لي أن أبقيَك معي تسهْر

ساِمْرني، ُقْل ماشئَت، و ال تتعْب

سيضيُء مسائي قمٌر وّضاْء

قلُت لُه ِاعذرني

فسمائي متأُلها ُسُحٌب سوداْء

وسواقي أرضي ال ُيْسِعُفها ماْء

-3-

ظّل الّليُل يثرثُر

ليٌل ثرثاْر

و أنا تأكلين أحزاني ليَل نهاْر

األم بتعرف قيمتها
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يعتاد 
ضّفة صوتها العصفوُر

فالّرمت نهٌر  
والغناء عبوُر

والّرقص  فوق املاِء 
مهنُة عاشٍق

مثٍل  
بأجنحة  الكالم   

يطرُي 
ما الّسُر 

يف  أنثى  
يسابق صوتها
 برق اجملاز  

كأّنها التفسري
أهو  الّصعوُد 

إىل  حرير عوامٍل
حيتار 

عند ختومها التعبرُي
أم أّن تأويل األنوثة  

غائٌم 
سيفيض 

عن  حبر الّروى 
ويفوُر

أين املفّر 
إىل جواٍب  واضٍح

وأنا  
على طرف  الّسؤال 

أدوُر
أنا مفرٌد  

قاد اخليال عناصري
 لكثري  أنثى  
والّسؤال فقرُي

محمد عامر األحمد  - سورية

ضـّفة صـوتها
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تـتمات

إنذار قضائي أوروبي للمصارف ..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املصرفية  أصوله  على  باحلجز  سالمة  يف  تشتبه  اليت  األوروبي 
والعقارية.

وصول  مع  بالتزامن  سالمة  قضية  املهم يف  التطور  هذا  ويأتي 
ملف  يف  ّقق  تحُ اليت  بوريسي،  أود  الفرنسية  التحقيق  قاضية 

سالمة، إىل بريوت اليوم.
عويدات  مع  اجتمعت  الفرنسية  القاضية  فإن  »رويرتز«،  ووفق 
وقضاة آخرين، بينهم طنوس. وقال شخصان مّطلعان على األمر، 
معلومات  على  احلصول  إىل  جزئيًا  تهدف  زيارتها  إن  للوكالة، 
احلسابات اخلاصة باألخوين سالمة وأشخاص غريهما بالتحقيق قد 

يكونون ضالعني يف األمر.
وكانت »األخبار« قد كشفت أن جهات قضائية أوروبية طلبت من 
مشرتكة«  »مهمة  التعاون يف  لبنان  التمييزية يف  العامة  النيابة 
تسمح ملمثلني عن اجلهات القضائية األوروبية بالقدوم إىل لبنان 
اخلاصة  القضائية  لالستنابة  اللبناني  القضاء  تنفيذ  لـ«متابعة 
اإلجراءات  اختاذ  عويدات  القاضي  من  لب  وطحُ بكشوفات سالمة«. 

املناسبة لضمان تنفيذ املهمة.
النيابة  »األخبار«،  مصادر  وفق  األوروبية،  اجلهات  أبلغت  كما 
اللبناني،  )االعتماد  اخلمسة  املصارف  وعربها  التمييزية،  العامة 
االمتناع  بأن  املتوسط(،  والبحر  ولبنان  مصر  عوده،  سرادار، 
املصارف  تعريض  سيعين  الكشوفات  تسليم  وعدم  التعاون  عن 
لـ«تهمة املشاركة يف عرقلة التحقيقات من جهة والتغطية على جرم 
اختالس مال عام، واملساهمة يف عملية تبييض أموال وإخفاء أدّلة 
ختص التحقيقات«. وأحُرفقت هذه الشروحات بإنذار واضح مفاده 
بـ«االدعاء الصريح« على املصارف  األوروبية ستقوم  أن اجلهات 
اخلمسة، وقد تلجأ إىل »قرارات حجز وجتميد ألصول ختّص املصارف 

واملساهمني واملديرين التنفيذيني فيها«.
تنحية الحاكم »مسألة وقت« و إنذار قضائي أوروبي للمصارف

وذكرت الزميلة أاألخبار« ان هناك خيارين ال ثالث هلما أمام مخسة 
مصارف لبنانية: إما التعاون الكامل مع طلبات النيابة العامة يف 
مصرف  حاكم  شقيق  سالمة  رجا  حسابات  عن  بالكشف  يتعلق  ما 

لبنان... أو االنتحار!
اليت  القضائية  التحقيقات  يف  األمور  إليه  آلت  ما  خالصة  هذه 
جتري يف لبنان وأوروبا حول »شبكة سالمة« املشتبه يف اختالسها 
أموااًل عامة تتجاوز قيمتها األصلية 330 مليون دوالر، ويف قيامها 
بعمليات تبييض هلذه األموال عرب شبكة شركات عقارية يف عدد 

من الدول الغربية.
وحبسب املعلومات، فإن الصورة باتت على الشكل اآلتي:

لبنانية  مصارف  مخسة  من  اللبنانية  العامة  النيابة  طلبت  أواًل، 
)االعتماد اللبناني، سارادار، عودة، مصر ولبنان، والبحر املتوسط( 
تزويدها بكشوفات تفصيلية حول حسابات رجا سالمة للتحقيق يف 
قضية اإلثراء غري املشروع املشتبه يف توّرط حاكم مصرف لبنان 
بها. إال أن هذه املصارف امتنعت عن تسليم الكشوفات متذرعة 
بالسرية املصرفية، فيما سّلم مصرفان على األقل ما لديهما من 
كشوفات إىل هيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان. وبررا ذلك 
ما ينص عليه  بالتحقيق، خبالف  املعنية  املرجعية  اهليئة هي  بأن 
قانون السرية املصرفية. إذ تنص املادة 7 من القانون صراحة 
على أنه »ال ميكن للمصارف أن تتذرع بسر املهنة املنصوص عليه 
يف هذا القانون بشأن الطلبات اليت توجهها السلطات القضائية 
يف دعاوى اإلثراء غري املشروع املقامة مبوجب املرسوم االشرتاعي 

رقم 38 تاريخ 18 شباط 1953 وقانون 14 نيسان سنة 1954«.
الدول  من  عدد  يف  املعنية  القضائية  اجلهات  باشرت  ثانيًا، 
ّكل فريق تقيق من عدد من  األوروبية التحقيق يف هذا امللف. وشحُ
هذه الدول بعدما وردت طلبات معونة قضائية من اجلانب األوروبي 

إىل لبنان تطلب احلصول على كشوفات رجا سالمة.

ثالثًا، بادر القاضي جان طنوس الذي يتوىل التحقيق يف امللف 
على  بالقوة  للحصول  عدلية  برفقة ضابطة  املصارف  مداهمة  إىل 
لكن  طوعًا،  تسليمها  عن  املصارف  متّنعت  بعدما  الكشوفات 
رئيسه القاضي غسان عويدات منعه من إكمال مهمته وطلب منه 
للجانب  القضائية  املعونة  تقديم  دون  حال  مبا  املداهمة،  وقف 

األوروبي.
رابعًا، درست اجلهات األوروبية امللف من جوانب عدة، وأرسلت 
إىل النيابة العامة التمييزية يف لبنان سلسلة من طلبات املعونة 
اجلهات  حصول  لعدم  تربيرًا  أخريًا  طلبت  كما  اجلديدة،  القضائية 
القضائية اللبنانية على كشوفات رجا سالمة اليت سيكون هلا دور 
أساس يف حسم تهمة االختالس، بالتالي دخول اإلجراءات القضائية 
يف أوروبا مرحلة جديدة تتجاوز قرارات احلجز على ممتلكات وأموال 

تعود إىل أفراد من »شبكة سالمة«.
خامسًا، بعد أسابيع على جتميد امللف، حصل تطور بارز متثل يف 
طلب اجلهات القضائية األوروبية من النيابة العامة التمييزية يف 
اجلهات  عن  ملمثلني  تسمح  مشرتكة«  »مهمة  يف  التعاون  لبنان 
القضاء  تنفيذ  لـ«متابعة  لبنان  إىل  بالقدوم  األوروبية  القضائية 
لب من  اللبناني لالستنابة القضائية اخلاصة بكشوفات سالمة«. وطحُ

القاضي عويدات اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان تنفيذ املهمة.
مذكرة إنذار

بناء على ما تقدم، وّقع النائب العام التمييزي مذكرات مت إرساهلا 

خالل الساعات الـ 36 املاضية إىل جمالس إدارة املصارف اخلمسة، 
تشرح فيها الطلب اجلديد، وتشدد على أن املصارف ملزمة تسليم 
التحقيق  بهيئة  املرور  دون  من  العامة،  النيابة  إىل  الكشوفات 
وأشارت  بالتحقيقات.  املعين  هو  اللبناني  القضاء  وأن  اخلاصة، 
املذكرة بوضوح إىل أنه يف حال االمتناع عن تسليم هذه الكشوفات 
سريعًا، سيكون هناك »إجراء عمالني تنفيذي« للحصول على هذه 

املعطيات.
بقيام  سيكون  العمالني«  »اإلجراء  أن  معنية  مصادر  وأوضحت 
وفد قضائي لبناني مبداهمة املصارف اخلمسة، يف حضور ممثلني 
عاملية،  إعالم  وسائل  ومبشاركة  األوروبية  القضائية  اجلهات  عن 
بصورة  ستتم  الدهم  عملية  وأن  لبنانية،  عدلية  ضابطة  وبرفقة 
علنية، وستتحمل املصارف اخلمسة مسؤولية كل النتائج املرتتبة 

على هذه اخلطوة.
وحبسب املصادر، فإن األمر لن يقف عند هذا احلّد. إذ إن اجلهات 
األوروبية أبلغت النيابة العامة التمييزية، وعربها املصارف اخلمسة، 
بأن االمتناع عن التعاون وعدم تسليم الكشوفات سيعين تعريض 
املصارف لـ«تهمة املشاركة يف عرقلة التحقيقات من جهة والتغطية 
على جرم اختالس مال عام، واملساهمة يف عملية تبييض أموال 
بإنذار  الشروحات  هذه  وأحُرفقت  التحقيقات«.  أدلة ختص  وإخفاء 
الصريح«  بـ«االدعاء  ستقوم  األوروبية  اجلهات  أن  مفاده  واضح 
على املصارف اخلمسة، وقد تلجأ إىل »قرارات حجز وجتميد ألصول 

ختص املصارف وختص املساهمني واملدراء التنفيذيني فيها«.
ذعر وإرباك وخالفات

يف املقابل، مل تكن املصارف بعيدة من هذه األجواء. فقد سبق 
أن تلقى عدد من كبار املسؤولني فيها »نصائح« باملبادرة إىل 
التعاون وعدم الركون إىل »لعبة الضمانات« اليت قدمتها مرجعيات 
سياسية ورمسية يف لبنان. وأّكد مصدر واسع االطالع لـ«األخبار« 
أن بعض املصارف تبّلغت من جهات بارزة، صراحة، بأن التحقيقات 
يف أوروبا لن تتوقف، وأن التدخالت يف لبنان لن تؤثر يف سريها. 
على  احلجز  بينها  أخريًا،  إجراءات ضد سالمة  حزمة  إقرار  أن  كما 
موجودات تعود إليه يف عدد من الدول األوروبية، دفع املصارف 
بها  القيام  املمكن  اخلطوات  عن  إفرادية  صورة  يف  البحث  إىل 

لتدارك األسوأ.
 مذكرة من عويدات للمصارف تلوّح بـ »إجراء عمالني« يف حال االمتناع 

عن تسليم كشوفات رجا سالمة سريعًا
وحبسب مصدر على صلة باجلهات األوروبية املتابعة للتحقيقات، 
فقد تلّقت املصارف رسائل القاضي عويدات بكثري من اإلرباك، 
وساد الذعر أوساط إداراتها اليت باشرت البحث مع حمامني وجهات 
واضحًا  كالمًا  ومسعت  الطلبات،  مع  التعامل  كيفية  يف  قانونية 
بأن األمر مل يعد يتعلق بالقضاء اللبناني، وأن املصارف »تتحمل 
مسؤولية احتقار القضاء اللبناني وعدم التعاون معه، ما فتح الباب 
أمام دخول القضاء األوروبي إىل مكاتبها، بالتالي ستكون مسؤولة 

عن نتائج أي خطوة سلبية تصيبها«.
وشّدد املصدر على أن أمام املصارف اللبنانية »فرصة استثنائية« 
التعاون  إىل  املبادرة  عرب  الشبهة«،  »دائرة  من  نفسها  إلخراج 
يلزمها  العام  القانون  أن  املطلوبة، خصوصًا  املستندات  وتسليم 
بذلك، وأن حمامني من أصحاب االختصاص قّدموا إليها توصيات 

بعدم التذرع بالسر املصريف.
الخناق يضيق على سالمة

وبلجيكا  وفرنسا  أملانيا  إىل  بريطانيا ستنضم  أن  علم  ذلك،  إىل 
وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين يف إصدار قرارات حجز على عقارات 
متلكها شركات بّينت التحقيقات أنها تعود إىل أفراد من »شبكة 
فيها،  االقتصادي  احلق  صاحب  عمليًا  هو  احلاكم  وأن  سالمة«، 
إضافة إىل جتميد كل عائد استثماري هلذه العقارات يف حال كانت 
مستثمرة من قبل أطراف جتاريني آخرين، واحلجز على أي موجودات 
نقدية تعود إىل أحد أفراد »الشبكة« يف حال توافرها يف مصارف 

هذه الدول.
النيابة  وحبسب املصادر، فإن إجراءات احلجز يف أوروبا ومذكرة 
القائم حول مصري  البحث  العامة إىل املصارف اخلمسة عّجلتا يف 
حاكم مصرف لبنان. وأّكد مرجع رمسي كبري أن تنحي سالمة، أو 
تنحيته، عن منصبه ليس سوى مسألة وقت، وأن البحث يف خالفته 
بات حمصورًا يف أربعة أمساء، يبدو أن اثنني منهم اعتذرا بصورة 

رمسية عن عدم قبوهلما املنصب.
ويف هذا السياق، جيري الرتكيز على أمرين:

قبل  من  توقيفه  بعدم  ضمانة  سالمة  إعطاء  يف  البحث  األول، 
السلطات القضائية اللبنانية إىل حني صدور القرارات الظنية أو 

احملاكمة.
الثاني، أن يكون املرشح خلالفته من أصحاب االختصاص يف الشق 
األعمال  من  نوع  أي  عاماًل يف  يكون  وأال  واالقتصادي  القانوني 

املصرفية.
الرئيس عون

على صعيد آخر، أكد وزير اخلارجية واملغرتبني عبد اهلل بو حبيب ان 
»املوقف اللبناني يف مؤمتر »دعم سوريا واملنطقة« الذي سيعقد 
يف بروكسل يف التاسع والعاشر من الشهر اجلاري، سيكون بناء 
لتوجيهات رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، بان لبنان مل يعد 
ان  يريد  اراضيه، وهو ال  السوري على  النزوح  باستطاعته تمل 
يساعدوا النازحني فيه، او ان يساعدوه هو، فنحن نهتم بانفسنا 

اذا عاد النازحون السوريون اىل بالدهم«.
 وشدد على »اننا سنطبق قرار جملس الوزراء الذي اختذ يف حكومة 
الرئيس حسان دياب يف هذا السياق، ونريد ان نتعاون مع األمم 
املتحدة اال انه جيب ان نأخذ يف االعتبار مصلحتنا ال ان ميلوا هم 

علينا مصلحتنا فنحن نعرفها«.
اجتماعا  اجلمهورية  رئيس  ترؤس  بعد  جاء  حبيب  بو  الوزير  كالم 
وزير  بعبدا، يف حضور  اخلميس يف قصر  األول  أمس  ظهر  قبل 
الشؤون االجتماعية هكتور احلجار وممثلي رئاسة احلكومة السفري 
جريصاتي،  سليم  السابق  الوزير  ميقاتي،  وزياد  عساكر  بطرس 
املدير العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان شقري واملستشارين 

رميون طربيه واسامة خشاب.
خالل  سيبلغ  الذي  اللبناني  املوقف  للبحث يف  االجتماع  وخصص 
حكومات  عن  ممثلني  مبشاركة  يعقد  الذي  بروكسل«  »مؤمتر 
من  )مزيد  املدني.  اجملتمع  ومنظمات  وإقليمية  دولية  ومنظمات 

التفاصيل على الصفحة 2(

موريسون يعرب عن قلقه ..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أكد رئيس الوزراء سكوت موريسون أّن اسرتاليا »ال تزال قلقة 
بشأن الرتتيبات السرية بني جزر سليمان والصني«، بعد عقدها 

اتفاقًا أمنيًا مع بكني مؤخرًا.
وقال موريسون للصحافيني إّن »على بالده التحلي باهلدوء واالعتدال 
لدى التعامل مع هذه القضايا«، مؤكدًا أّن حكومته »تتعامل على 

قدم املساواة مع عائلتها يف دول احمليط اهلادئ«.
ويف وقت سابق، قال رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري 
أمام الربملان: »ال داعي للقلق« بشأن االتفاقية األمنية املوقعة مع 
الصني، معربًا عن أسفه »الستمرار انعدام الثقة من قبل الدول 

األخرى«. 
تعترب  دول  من  عسكري«  تدخل  »خطر  عن  سوغافاري  وتدث 
مصاحلها يف جزر سليمان يف خطر، من دون أن يسمي أسرتاليا، 
فيما نفى أن تكون االتفاقية تضمنت بناء قاعدة عسكرية صينية 

على أراضي بالده.
وقال رئيس الوزراء: »بعبارة أخرى، حنن مهددون بالغزو، وهذا أمر 
خطري«، وأضاف: »نعامل مثل أطفال يف دار حضانة يتجولون ويف 
أيديهم مسدسات من طراز كولتس 45، وبالتالي جيب مراقبتهم. 

لذا، نشعر باإلهانة«. 
قوات  ألن  مّت  بكني  مع  االتفاقية  توقيع  أّن  سوغافاري  وأوضح 
حفظ السالم اليت أرسلتها أسرتاليا ودول أخرى يف احمليط اهلادئ 
أثبتت خالل أعمال الشغب يف األرخبيل، يف تشرين الثاني 2021، 
أّنها غري قادرة على محاية السفارة الصينية واجلالية الصينية يف 

جزر سليمان.

عملية بطولية قرب ..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على بعد أيام من ذكرى النكبة، لقي ثالثة مستوطنني على األقل 
مصرعهم وأصيب آخرون جبروح خطرة جدًا إثر عملية الطعن اليت 

نفذها الشاب يف منطقة »إلعاد«، املالصقة لتل أبيب.
واستنفرت  املكان،  من  باالنسحاب  الفلسطيين  الشاب  جنح  فقد 
عملية  وأجرت  حواجز  وأقامت  االحتالل  قوات  من  كبرية  قوات 
حبث مكثفة عن املهاجم مبشاركة الطائرات املروحية، وسط حالة 
من  اإلسرائيلية  العاد  بلدية  طلبت  فيما  العارمة،  الفوضى  من 

املستوطنني البقاء يف البيوت.
اهلجوم،  إسرائيلية صورا ملوقع  إعالم  بثت وسائل  السياق  ويف 
وقالت ما تسمى جنمة داود احلمراء، وهي منظمة اإلسعاف الطيب يف 

الكيان إن حصيلة العملية ثالثة قتلى وثالثة جرحى على األقل. 
اما صحيفة يديعوت أحرنوت العربية فقالت إّن شخصا قام بهجوم 
اجليش  إذاعة  قالت  بدورها  بالفأس،  وهجوم  نار  إطالق  تضمن 
اإلسرائيلي إنه جتري مطاردة مشتبه به ويبدو أنه استخدم فأسا 

يف هجومه.

بيان الكرملني ينفي ..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

االحتالل  وزراء  رئاسة  أوردته  ما  فيه  نفى  بيانًا  الكرملني  أصدر 
عرب  بوتني،  فالدميري  الروسي،  الرئيس  اعتذار  بشأن  اإلسرائيلي 
اخلارجية  وزير  تصرحيات  عن  بينيت،  نفتالي  مع  هاتفية  مكاملة 
وتناول  اليهودية.  هتلر  أصول  بشأن  الفروف  سريغي  الروسي 
 – تتضمن  مل  واليت  الطرفني،  بني  املكاملة  تفاصيل  الكرملني 

أي اعتذار عن تصرحيات الفروف. حبسب بيان الكرملني – 
وقال املتحدث الرئاسي الروسي، دميرتي بيسكوف، أمس األول 
قائدي  الذي جرى بني  »احلديث  إّن  ذلك،  على  تعليقًا  اخلميس، 

البلدين كان متامًا كما ورد يف بيان الكرملني«. 
سابق  وقت  يف  إسرائيلية،  وسائل  نقلت  أن  بعد  ذلك  يأتي 
اليوم، عن رئاسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي، أّن رئيس احلكومة 
نفتالي بينيت »قبل« اعتذار الرئيس الروسي فالدميري بوتني، عن 

التصرحيات بشأن جذور هتلر اليهودية.
وكان بوتني أجرى مكاملة هاتفية، مبناسبة ما يسمى »يوم االستقالل 
الـ74 إلسرائيل«، ببينيت، تناولت مستجدات الوضع يف أوكرانيا، 
وأكد فيها الطرفان أّن »العالقات بني روسيا وإسرائيل ستستمر 

يف التطور«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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تتـمات
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وأنها شكلت 61% من جمموع األصول عام 
1991؛ أي أن األصول املالية مثلت نسبة 
األعوام  خالل  األصول  إمجالي  من  متزايدة 
األصول  أن  يعين  وهذا  الفائتة.  الثالثني 
املالية كانت تنمو يف معدل أسرع من منو 
األصول عمومًا، اليت منت باّطراد خالل تلك 
 28 من  أكثر  األصول  كان جمموع  العقود. 
من  الرابع  الربع  بقليل يف  دوالر  تريليون 
عام  تريليونًا  عام 1991، وأصبحت 168.6 
2021، أي أنها منت مبقدار مخسة أضعاف. 
أّما األصول املالية فكانت 17.75 تريليون 
تريليونًا   118.2 لتصبح   ،1991 عام  دوالر 
يف نهاية عام 2021؛ أي أنها منت أكثر من 

مخسة أضعاف، أو حنو 570% تقريبًا.
مقارنة  املالية  األصول  منو  ظاهرة  لنأخذ 
مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجالي األمريكي 
كانت   ،1991 عام  يف  ذاتها:  الفرتة  يف 
قيمة الناتج احمللي اإلمجالي األمريكي 6.15 
أصبحت   ،2021 عام  ويف  دوالر،  تريليون 
قيمته حوالي 23 تريليون دوالر. هذا يعين 
اجلارية،  باألسعار  األمريكي،  االقتصاد  أن 
أما  الفرتة،  هذه  خالل   %274 مبقدار  منا 
األصول املالية لألمريكيني، فقد منت خالل 
الفرتة ذاتها مبقدار 570%. ولو استخدمنا 
باألسعار  اإلمجالي  احمللي  الناتج  منو  معدل 
كسنة   2012 عام  أخذنا  )إذا  احلقيقية 
أساس( بني عامي 1991 و2021، سنجد أنه 
كان 9.35 تريليون دوالر عام 1991، وأنه 
أصبح 19.43 تريليون دوالر عام 2021؛ أي 
أن معدل منوه احلقيقي بلغ حنو 108% فقط 
خالل هذه الفرتة، على حنو يعزز استنتاجًا 
مفاده أن قيم األصول املالية )رأس املال 
وغري  عقالني  غري  حنو  على  منت  املالي( 
متالئم مع معدل منو اإلنتاج أو رأس املال 

ككل.
األفراد  أصول  إمجالي  إن  قائٍل  ُرّب 
عن  يعّب  ال  قد  احلكومية  غري  واملنظمات 
بدرجة  االقتصاد  يف  األصول  منو  ظاهرة 
كافية. لنأخذ األمر من زاوية ثالثة إذًا، من 
زاوية أصول أكب 500 شركة جيري تداول 
 :S&P500 أسهمها يف البورصات األمريكية
أن كل ما متلكه  تشري تقارير متعددة إىل 
وفوقها  مادية،  أصول  من  الشركات  تلك 
حمفظتها  يف  الشركات  تلك  متلكه  ما  كل 
اّدخار...  وحسابات  وسندات  أسهم  من 
يف  جمموعها،  يف  تفّسر،  تعد  مل  إخل، 
املتوسط  يف   %10 من  أكثر   ،2020 عام 
أي  الشركات؛  لتلك  الرأمسالية  القيمة  من 
من جمموع قيمة أسهمها! بينما كانت تلك 
األصول تفسر 16% من القيمة الرأمسالية 
منها  و%20   ،2015 عام  الشركات  ألكب 
عام 2005، و32% منها عام 1995، و%68 
1975؛  عام  منها  و%83   ،1985 عام  منها 
إىل  املالي  املال  نقطة حتول رأس  أن  أي 
الشكل الرئيس، الطاغي، للقيمة الرأمسالية 
للشركات، حدثت بني عامي 1985 و1995. 
فكيف يفسر اقتصاديو الغرب تلك الظاهرة؟ 
إنهم يقولون إنها تعود إىل رأس املال غري 
املالي، مثل براءات االخرتاع وحقوق امللكية 
الفكرية عمومًا، و«عبقرية اإلدارة« يف تلك 
والزبائن؛  باملوردين  وعالقاتها  الشركات 

أي »مسعتها التجارية«... إخل.     
حسنًا! لنفرتض أن االبتكار وحقوق امللكية 
)بنسبة  الطاغي  العنصر  باتت  الفكرية 
للشركات  الرأمسالية  القيمة  يف   )%90
أو   ،   Apple مثل  البجمة،  على  املعتمدة 
االبتكار  وأن   ،NIVIDIA أو   ،Microsoft
وحقوق امللكية الفكرية مهمة بدرجة ما يف 
أو يف شركة  أمازون،  مثل  شركة تسويق 
متلك  اليت  »ألفابت«  أو  »تيسال«،  مثل 
غوغل وغريه، أو »ميتا« اليت متلك فيسبوك 
بأن  االقتناع  جدًا  الصعب  وغريه، فإن من 
 %90 متثل  املعرفية  واملنتوجات  االبتكار 

 Berkshire Hathaway من قيمة شركة مثل 
شركة(   500 أكب  قائمة  يف  شركة  )ثامن 
تبيع تأمني سيارات وبوظة وغيارات داخلية 
وخدمات نقل ومايونيز... إخل، أو شركة مثل 
United Health تبيع تأمينًا صحيًا وما شابه، 
 JPMorgan أو شركات مالية ومصرفية مثل
 Bank of أو MasterCard أو Visa أو Chase
إكسون  مثل  نفطية  أو شركات   ،America
 Costco أو شركة ،Chevron وشيفرون Exxon
لتجارة التجزئة )تبيع حلم عجل وحلم دجاج(، 
الـ25(،  املرتبة  )يف  كوكاكوال  شركة  أو 
أو عدد من شركات األدوية، مثل شركات 
اليت  و«فايزر«،  جونسون«  أند  »جونسون 
اإلبداع  دور  ينتهي  أين  الواضح  من  ليس 
واالبتكار يف عملياتها اإلنتاجية، وأين تبدأ 
قوتها االحتكارية يف تسعري أدويتها.دورة 

نقد - نقد اقتصادية جديدة: نقد – 
إن الشرخ الكبري بني قيم األصول املالية 
األصول  املتنامية هندسيًا من جهة، وقيم 
املادية واملعرفية املتنامية حسابيًا من جهٍة 
من  األوىل  الثانية ملصاحل  وإخضاع  أخرى، 
دون منازع، ما عدا يف الدول اليت حافظت 
رأس  هيمنة  عن  استقالهلا  من  قدر  على 
املال املالي الدولي، بات ميثل َمْعَلمًا رئيسًا 
زماننا، وسبقت  العاملي يف  االقتصاد  يف 
اإلشارة يف موضٍع آخر إىل أن الصراع بني 
هو  احلقيقي  واالقتصاد  املالي  االقتصاد 
أحد معامل صراع الغرب مع روسيا والصني 
والدول املستقلة )انظر: »وجه آخر للصراع 
العاملي: حديٌد عتيٌق لكوٍن جديد«، امليادين 

نت، 2022/4/5(.
وإذا كان التحول إىل اإلنتاج السلعي، كما 
ل  متثَّ الـ19،  القرن  يف  ماركس  عنه  عّب 
أي  نقد«؛   - –سلعة  »نقد  دورة  بإحالل 
بهدف  مادّي  شيٍء  إنتاج  ُيستثمر يف  مال 
نقد  إدرار ربح نقدي، حمل دورة »سلعة – 
وسيط  جمرد  النقد  كان  حبيث  -سلعة«، 
ذاته،  يف  هدفًا  ال  اإلنتاجية،  العملية  يف 
فإن رأس املال املالي املعاصر خلق دورة 
احلقيقي،  االقتصاد  عن  منفصلة  جديدة 
نقد - نقد«، جيري فيها  هي دورة »نقد – 
مبادلة أصول مالية متعددة، ويعاد تدويرها 
أسهم،  أجنبية،  )عمالت  آخر  إىل  من شكٍل 
فيما  إخل(،  مالية...  مشتقات  سندات، 
 investment االستثمارية«  »احملفظة  يسمى 
حلزوني  مسار  مالكيها، يف  بني   portfolio
من  بالون،  يف  النفخ  يشبه  مبا  متصاعد، 
دون إنتاج شيء ملموس أو مفيد اجتماعيًا، 
لكن مع خلق املزيد واملزيد من القيم املالية 
املنتفخة، اليت متثل، من جهة، أكَب ملعٍب 
استثمارٍي للمضاربني واملرابني يف اقتصاد 
أكَب  أخرى،  جهٍة  من  متثل،  واليت  مأزوم، 
خمزٍن لفائض القيمة االجتماعي على نطاق 
دولي، بات يف اآلن عينه مطروحًا يف كل 
يف  كبى  معوملة  قمار  طاولة  على  حلظة 
البورصات. فإذا انفجرت الفقاعة السعرية 
جديدة  أزمة  نشأت  »استثماريًا«،  املفتعلة 
على غرار أزمة الرهون العقارية عام 2008-

املضاربة  »روليت«  عجلة  وذهبت   ،2009
بكثرٍي أو قليٍل من تلك الفوائض كما تشاء، 
آخذًة يف طريقها االقتصاد احلقيقي. وذلك 
ارتضاها  اليت  الكبى  القمار  لعبة  مثن  هو 
»حرية  باسم  لنفسه  املالي  املال  رأس 

السوق«.
تصبح ديون احلكومات، والسيما يف الدول 
الرأمسالية األكثر تقدمًا، هي األكب عامليًا. 
وال غرو، فإن تلك الديون، املتمثلة بأذونات 
منتظمًا  عائدًا  تدر  حكومية  وسندات  خزينة 
دافعو  دوريًا  وميوله  احلكومات  تضمنه 
املبيعات  ضريبة  من  العاديون  الضرائب 
وما شابه، أصبحت جزءًا رئيسًا من األصول 
من  مبرارة  تتذّمر  اجتماعية  لشرحية  املالية 
التدخل احلكومي يف االقتصاد، وال يرف هلا 
جفٌن من تذوق الفوائد واألرباح الرأمسالية 

احلكومية  والسندات  اخلزينة  أذونات  من 
املتزايدة اليت تقتنيها.

عودة إىل ديون الحكومة األمريكية
فلننظْر إىل إحصاءات صندوق النقد الدولي 
تقرير يف  وردت  كما  الصعيد،  هذا  على 

تشرين  يف   ،  World Economic Outlook
األول/ أكتوبر 2021، واليت ُتظهر أن الدين 
العام يف الدول األكثر تقدمًا بلغ مستويات 
سبيل  على  باإلفالس.  تهددها  خطرية 
املثال، بلغت نسبة الدين العام إىل الناتج 
ذلك  حبسب  اليابان،  يف  اإلمجالي  احمللي 
التقرير، أعلى مستوى يف العامل، وهو حنو 
257%؛ أي أن الدين العام للدولة اليابانية 
يفوق الناتج احمللي اإلمجالي الياباني بأكثر 
يف  النسبة  ضعف.  ونصف  ضعفني  من 
اليونان حنو  إيطاليا هي حنو 155%، ويف 
207%. والنسبة يف كندا هي 110%، ويف 
حنو  فرنسا  ويف   ،%113 من  أكثر  بلجيكا 
116%، ويف إسبانيا أكثر من 120%، ويف 
البتغال حنو 131%، ويف الواليات املتحدة 
بريطانيا  ويف   ،%133 من  أكثر  األمريكية 
ويف   ،%72 حنو  أملانيا  ويف   ،%109 حنو 

أسرتاليا %62.
غري  الدول  من  جمموعًة  أن  البديهي  من 
ذاته  اجلدول  يف  نفسها  ستجد  املتقدمة 
دينها  نسبة  فيها  ترتفع  اليت  الفئة  ضمن 
وهي  اإلمجالي،  احمللي  ناجتها  إىل  العام 
الدولي خطرية  النقد  يعدها صندوق  نسبة 
على  زادت  إذا  القومي  االقتصاد  على 
77% عمومًا.  فهناك دوٌل، مثل السودان، 
الناتج  إىل  العام  الدين  نسبة  فيها  تقارب 
احمللي اإلمجالي نسبة 210%، باإلضافة إىل 
أريرتيا  مثل  الصغرية،  الدول  من  جمموعة 
وسورينام والرأس األخضر وباربادوس... 
إخل، اليت يرتفع فيها مستوى الدين العام 

إىل الناتج احمللي اإلمجالي.
لكن، ال جمال للمقارنة هنا. فشّتاَن ما بني 
االقرتاض على فقر، واالقرتاض على َبَطر. 
والقرض  الداخلي  القرض  بني  ما  وشّتاَن 
حملية  بعملة  االقرتاض  وبني  اخلارجي، 
بني  ما  وشّتاَن  خارجية.  بعملة  واالقرتاض 
من يتوسل القروض من مؤسسات دولية، 
على  املاليون  املستثمرون  يتهافت  ومن 
شراء أذونات خزينته وسنداته. وشّتاَن، يف 
نسبة  جيعل  قرض صغري  بني  ما  النهاية، 
اإلمجالي  احمللي  الناتج  إىل  العام  الدين 
تبدو كبرية بالنظر إىل ِصَغر الناتج احمللي 
اإلمجالي لدولة فقرية، وبني قرض عمالق 
احمللي  الناتج  ِكَب  إىل  بالنظر  يبدو صغريًا 
مثاًل،  فسنغافورة،  غنية.  لدولة  اإلمجالي 
احمللي  ناجتها  إىل  العام  دينها  نسبة  تبلغ 
الدخل  ومتوسط   ،%138 حنو  اإلمجالي 
ألف  الفردي فيها عام 2021 أكثر من 62 
دوالر، بينما تشاد تبلغ نسبة دينها العام 
إىل ناجتها احمللي اإلمجالي 44%، ومتوسط 
الدخل الفردي فيها حنو 620 دوالرًا للفرد 
وأوراقه  العام،  الدين  أن  أي  السنة!  يف 

املالية، هي لعبة األغنياء أساسًا.
والصاعدة،  النامية  بالدول  يتعلق  وفيما 
دين،  أّي  مثل  عام،  دين  بني  ما  شّتاَن 
ف يف مشاريع استثمارية منِتجة، وبني  يوظَّ
ف يف إنفاٍق جاٍر. ويالَحظ هنا  دين عام يوظَّ
أن الدين العام، بالنسبة إىل الناتج احمللي 
اهلند  من  اإلمجالي، هو حنو 91% يف كلٍّ 
والبازيل، وأنه حنوالي 69% يف الصني، 
من  أقل  وأنه  أفريقيا،  جنوب  يف  وكذلك 
18% يف روسيا، وأنه حنو 34% يف إيران، 
وأنه  والعقوبات،  احلصار  من  الرغم  على 
االقتصاد  ذات  إندونيسيا  يف   %41 حنو 
اجلنوبية  كوريا  يف  ويبلغ  الصاعد،  القوي 

حنو %51.   
نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي 
مؤشٌر مهّم على قابلية الدول لإلفالس، غري 

العام،  أن األهم هو احلجم اإلمجالي للدين 
وهو ما يقّدم مادة زمخة للمتاجرة باألوراق 
املالية يف البورصات. والدين العام األكب 
األمريكي،  العام  الدين  هو  العامل  يف 
دوالر  تريليون   30 من  أكثر  يبلغ  والذي 
عام 2022، منه حنو 7 تريليونات يف أيدي 
وكاالت حكومية أخرى، مثل البنك املركزي، 
والباقي، الذي يزيد على 23 تريليون، ثلثه 
اإلدارات  أن  أي  أمريكيني؛  غري  أيدي  يف 
األمريكية املتعاقبة أنفقت حنو 7 تريليونات 
دوالر على براجمها من أموال غري أمريكية. 
أدوات  قائمة  إىل  هذه  تضيفوا  أن  وميكن 
اليت  العاملي،  القيمة  فائض  امتصاص 
تزيد، يف اآلن عينه، يف قوة الدوالر، ألن 
األذونات والسندات احلكومية األمريكية تباع 

بالدوالر طبعًا.  
يبلغ  الذي  الياباني  العام  الدين  هناك  ثم 
حنو 12.2 تريليون دوالر، ثم الدين العام 
البيطاني الذي يبلغ 3.4 تريليونات دوالر، 
 3.3 البالغ  الفرنسي  العام  الدين  ثم 
 3 البالغ  اإليطالي  ثم  دوالر،  تريليونات 
تريليونات دوالر، ثم الدين العام األملاني 
البالغ 2.8 تريليون دوالر، ثم الدين العام 
ثم  دوالر،  تريليون   2.7 البالغ  الصيين 
دوالر،  تريليون   1.67 البالغ  السنغافوري 
دوالر،  تريليون   1.5 البالغ  اإلسباني  ثم 
تريليون دوالر، ثم  البالغ 1.3  الكندي  ثم 
اهلندي البالغ 615 مليار دوالر، ثم البازيلي 
واهلولندي الذي يبلغ 555 مليار دوالر، لكلٍّ 
من البلدين، ثم الروسي البالغ 300 مليار 
ملوقع  تقرير  يشري  اإلمجال،  ويف  دوالر. 
اجلاري،  نيسان/أبريل  من  الـ6  CNBC يف 
إىل أن الدين العام العاملي سوف يصل إىل 

71 تريليون دوالر يف عام 2022.
هذه الرتيليونات الـ71 معظمها غربي بالطبع، 
أو لدوٍل تدور يف فلك الغرب، مثل اليابان، 
استثمارية  حمافظ  يف  ماليٌة  أصوٌل  وهي 
إخل.  مركزية...  وبنوك  استثمار  لصناديق 
الذي  النقد  بطباعة  جزئيًا  متول  أنها  كما 
به،  اخلزينة  وسندات  أذونات  شراء  جيري 
يصعب  تضخميًا  أثرًا  حُيدث  الذي  األمر 
وهو  الفائدة،  سعر  رفع  دون  من  ضبطه 
ما خينق االقتصاد احلقيقي. ومن البديهي 
إنفاٍق  شكل  على  ذهبت  الديون  تلك  أن 
جاٍر عب األعوام، األمر الذي ساهم يف نفخ 
من  حصتها  ومعها  الغربية،  االقتصادات 
االقتصاد العاملي، فوق حدها الطبيعي )أي 

فوق مستواها التوازني الطويل املدى(. 
كما ساهمت الديون العامة يف حتقيق أرباح 
مهولة للشركات الكبى املتعاقدة مع الدولة، 
على الرغم من كل تذمرها النيوليبالي من 
فامليزانية  االقتصاد.  احلكومي يف  التدخل 
العسكرية األمريكية، عام 2021 مثاًل، بلغت 
 714 وبلغت  دوالر،  مليار   753 من  أكثر 
أكثر  منها  ذهب   ،2020 عام  دوالر  مليار 
من 58 مليارًا إىل شركة »لوكهيد مارتن«، 
وحنو 37 مليار دوالر إىل شركة »رايثون«، 
»بوينغ«،  شركة  إىل  دوالر  مليار  و32 
»جنرال  شركة  إىل  دوالر  مليار   26 وحنو 
دوالر  مليار   20 من  وأكثر  داينامكس«، 
إىل شركة »نورثروب غرومان«... إخل، من 
وغري  األمريكيني  الضرائب  دافعي  أموال 
األمريكيني، على األقل خلدمة الدين العام.

احلقيقي  االقتصاد  َقَدما  تعد  مل  باختصار، 
تزداد  مالية  فّقاعة  محل  على  قادرتني 
يتطلب  الضاغط  الظرف  هذا  ومثل  حجمًا. 
يضع  أن  الدولي  املالي  املال  رأس  من 
سوف  ومنافذ  وأسواق  موارد  على  يده 
أزمته،  حل  يف  عليها  االستحواذ  يساهم 
فهي ليست منافسًا له فحسب، بل طريق 
عظم  كسر  معركة  فإنها  لذلك،  خالصه. 
للبعض،  الساذج  الطموح  من  كثريًا  أكب 
يف روسيا والصني وغريهما، إىل االندماج 
يف االقتصاد العاملي »على قدم املساواة 
مع الغرب«. وال نزال، لألسف، نفتقد رؤيًة 
أكثر  رؤية  إىل  يستندان  ني  عامليَّ وبرناجمًا 
إىل  أي  زماننا؛  يف  الصراع  لطبيعة  عمقًا 

برنامج حقيقي ملناهضة اإلمبيالية.
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الدين العام األمريكي: ُعّكاز مفخَّخ يتوكأ...
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يقرب  ما  فهناك  أحيانا،  القلق  أو  بالتوتر  تشعر  كنت  إذا 
من %7.6 من سكان العامل يعانون من مشاعر التوتر والقلق 
مليونا من   40 حوالي  منهم  اليومية،  حياتهم  والعصبية خالل 

البالغني يف الواليات املتحدة وحدها.

والتوتر  والقلق  اإلجهاد  بني  املباشر  االرتباط  وبسبب 
واالكتئاب  السمنة  مثل  املدى  الطويلة  الصحية  واملشكالت 
وأمراض القلب والسكري وحتى الوفاة املبكرة، والسيما أن 
اإلجهاد والتوتر قد يدفع الناس الختاذ خيارات غذائية سيئة، 
من ضمنها الوجبات السريعة، مما قد يؤدي إىل تفاقم القلق 
وإحلاق املزيد من الضرر بالصحة؛ تزداد حاجتنا ملعرفة األطعمة 
اليت قد تساعد يف تقليل األعراض وتعزيز الشعور باهلدوء، 
بعد أن أكدت مراجعة كربى ُنشرت عام 2019 أن »اتباع نظام 

غذائي صحي، قد يقلل من األعراض املرتبطة بالقلق«.
-احلليب الدافئ: هو املشروب األفضل حملاربة اإلجهاد والتهيئة 
للنوم، بفضل حمتواه من األمحاض األمينية اليت ميكن أن تساعد 
يف احلصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، باإلضافة 
إىل املعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، واملغنيسيوم املهم 
حملاربة القلق، كما أنه مصدر جيد لفيتامني »دي« )D(، حيث 
تشري أحباث ُنشرت عام 2021 إىل أن فيتامني »دي« قد يفيد 
يف تعزيز احلالة املزاجية وحتسني النوم. وتضيف كريستني 
كريكباتريك، اختصاصية التغذية املعتمدة، أن »فيتامني دي 

ميكن أن يساعد يف ختفيف أعراض االكتئاب«.

فإذا  امليالتونني،  على  احلامض  الكرز  -الكرز: حيتوي عصري 
الدافئ،  احلليب  تفضل  وال  النوم،  يف  صعوبة  تواجه  كنت 
فإن عصري الكرز سيساعدك على اهلدوء والنوم. حيث ُتظهر 
من مستويات  يزيد  احلامض  الكرز  تناول عصري  أن  األحباث 

امليالتونني ويساعد على حتسني نوعية النوم ومدته.
-السلق: السلق أو السلق السويسري )Swiss Chard( هو نوع 
من األوراق اخلضراء الداكنة الغنية بنسب عالية من األلياف، 
اليومية  الكمية  من   44% وبنسبة   ،)C( »سي«  وفيتامني 
املوصى بها من فيتامني »إيه« )A(، و3 أضعاف املوصى به 
من فيتامني »كيه« )K(، باإلضافة إىل احلديد والبوتاسيوم، 
كما أنه رائع لزيادة مستويات الطاقة، وخفض ضغط الدم، 

وضبط السكر يف الدم أيضا.

األعصاب وخفض  تهدئة  على  باملساعدة  السلق  كما يشتهر 
مستويات القلق والتوتر، الحتوائه على الكثري من املغنيسيوم، 
لكن جيب على من يتناولون أدوية ُمسّيلة للدم، توخي احلذر من 

فيتامني »كيه« الزائد يف السلق، لفاعليته يف ختثر الدم.
-الشاي األخضر: هو املشروب الذي يساعد يف تهدئتك عندما 
تشعر بالقلق أو التوتر، فرغم احتوائه على 28 مليغرام كافيني 
لكل 8 أونصات )225 غراما(، تقول املؤلفة واختصاصية التغذية 
كارمان ماير إنه »ال داعي للقلق بشأن الكافيني املوجود فيه، 

ألنه حيتوي على املنثول الطبيعي الباسط للعضالت«.

كما أشار الباحثون يف مقال ُنشر عام 2019، إىل أنه يقلل من 
هرمون اإلجهاد »الكورتيزول«، حيث تكمن قدرته على التهدئة 
يف احتوائه على محض »إل- ثيانني« األميين الذي يرفع إنتاج 
السريوتونني والدوبامني، مبا هلما من تأثريات مهدئة ومضادة 
للقلق والتوتر واإلجهاد، باإلضافة إىل دور مكوناته من املواد 

الكيميائية النباتية يف إبقائك مبزاج أفضل.
أكثر  وجيعلك  االسرتخاء  على  يساعد  فهو  املوتزاريال:  -جنب 
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10 أطعمة على مائدتك ُتبقيك هادئا وحتسن مزاجك

حُيّسن  أنه  ُيعتقد  الذي  بـ«الربوبيوتيك«  لغناه  نظرا  هدوءا، 
»الرتبتوفان«  من محض  جيدة  كمية  على  والحتوائه  املزاج، 
الربوتني  يف  املوجودة  الكمية  ضعف  من  يقرب  )ما  األميين 
اخلالي من الدهون( الذي يساعد اجلسم على إنتاج هرمونات 

تبعث على االسرتخاء، مثل السريوتونني وامليالتونني.
-األرز البين: ويعّد صحيا أكثر من األرز األبيض، لغناه باأللياف 
والربوتني،  والكالسيوم  واحلديد  والسيلينيوم  واملغنيسيوم 
من  تناوهلا  يعزز  اليت  املعقدة  الكربوهيدرات  من  وباعتباره 
واستقرار  االسرتخاء،  على  امُلساعد  السريوتونني  إنتاج 
القلق،  وتقليل مستويات  االكتئاب  املزاجية، وختفيف  احلالة 

.)Healthline( »حبسب«هيلث الين
واألنشوجة  والرجنة  السلمون  وتشمل  الدهنية:  -األمساك 
مبحتواها  تتميز  اليت  واحملار،  والتونة  واملاكريل  والسردين 
الغين بأمحاض أوميغا 3 الدهنية امُلعززة إلنتاج السريوتونني 
والدوبامني، املسؤولني عن ختفيف هرمونات التوتر، وتوفري 

.)TheList( »الشعور بالسعادة، وفقا ملوقع »ذا ليست

الربتقال  -مثل  احلمضيات  مثار  أهمية  تربز  -احلمضيات: 
والليمون والغريب فروت- باعتبارها وجبة خفيفة مهدئة حتد 
 )B( من األعراض املرتبطة بالقلق والتوتر، ، لغناها بفيتامني
املقاوم لإلجهاد، ولكونها طريقة رائعة للحصول على فيتامني 
»سي« )C( الذي أظهرت الدراسات أنه يقلل من مستويات 

التوتر.
-الشوكوالتة الداكنة: فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن 
»40 غراما ساعدت يف تقليل التوتر امللحوظ لدى املشاركني«. 
ويف عام 2019 وجد الباحثون ، أن »الذين تناولوا الشوكوالتة 
الداكنة، كانت لديهم أعراض اكتئاب أقل«، وأوضحت طبيبة 
الشوكوالتة  »استهالك  أن  رهناما  نانسي  الباطنية  األمراض 
باعتدال،  تناوهلا  بشرط  باهلدوء«،  الشعور  يعزز  قد  الداكنة 

»ألنها غنية بالسعرات احلرارية«.

الرتبتوفان  من  عالية  نسبة  على  الشوكوالتة  حتتوي  أيضا، 
السريوتونني،  مثل  عصبية  ناقالت  إىل  اجلسم  حيوله  الذي 
لتعزيز املزاج. وللحصول على أقصى استفادة من الشوكوالتة 

الداكنة، جيب أن حتتوي على 70-%85 من الكاكاو.

على  اللوز  يساعد  للربوتني،  قوي  مصدر  أنه  خبالف  اللوز: 
»خاصة  القلق  وعالج  الدم،  السكر وضغط  تنظيم مستويات 

عندما تكون متوترا متاما«، الحتوائه على الزنك.

ميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم إىل زيادة 
خطر اإلصابة حباالت طبية خطرية، مبا يف ذلك أمراض القلب 

والسكتة الدماغية.
وقالت مونيكا واسرمان، املديرة الطبية يف Olio Lusso: »ال 
أو LDL« الضار.  توجد أعراض حمددة الرتفاع الكوليسرتول 
لكنها  مساعه،  يف  ترغب  مل  ما  بالضبط  هو  هذا  أن  أعلم 
هي  مستوياتك  ملعرفة  موثوقية  األكثر  والطريقة  احلقيقة«. 

إجراء فحص دم.
وعلى الرغم من ذلك، شاركت واسرمان أن أظافرك هي املكان 
الوحيد الذي ميكن أن تظهر فيه عالمات املستويات املرتفعة.

الدم يسبب  الكوليسرتول يف  »ارتفاع مستويات  وأوضحت: 
الكوليسرتول  يرتسب  الشيء؛  هو  هنا  الشرايني.  انسداد 
اإلضايف يف الشرايني مكونا طبقة البالك. وهذه اللوحية هي 
اليت جتعل الشرايني تضيق، مع وجود رواسب كبرية تسدها 
متاما. والشرايني الضيقة أو املسدودة حتد من تدفق الدم إىل 

أجزاء خمتلفة من اجلسم، مبا يف ذلك أظافرك«.
ارتفاع  إىل  اإلشارة  من  الرغم  »على  واسرمان:  وأضافت 
الكوليسرتول على أنه حالة صامتة، فإن اخلطوط الداكنة حتت 

أظافرك هي إحدى الطرق الرائعة الكتشافها«.
ويشار إىل هذه العالمة أحيانا أيضا بالنزيف املنشق. ويصفه 
Medline Plus بأنه خطوط رفيعة من األمحر إىل البين احملمر 
حتت أظافرك. ويأتي امسها من مظهرها الذي يشبه الشظية 

حتت ظفرك.
ارتفاع نسبة  العالمة قد تشري إىل  أن هذه  الرغم من  وعلى 
الكوليسرتول يف الدم، إال أن أفضل طريقة ملعرفة مستوياتك 

تظل إجراء فحص الدم.

كيفية خفض نسبة الكوليسرتول املرتفع
من تغيريات منط احلياة إىل األدوية، هناك الكثري الذي ميكنك 

القيام به إلعادة مستوياتك إىل املنطقة اآلمنة.
وعندما يتعلق األمر بنظامك الغذائي، فإن الشيء الرئيسي هو 
أن  بالدهون املشبعة. وميكن  املليئة  الدهنية  األطعمة  تقليل 
تساعد أنواع معينة من األلياف يف تقليل كمية املادة الدهنية 

أيضا.
وميكن أيضا أن تساعد التغيريات األخرى يف منط احلياة، مبا 

يف ذلك اإلقالع عن التدخني وتقليل تناول الكحول.
ومع ذلك، قد يضطر بعض األشخاص إىل تناول دواء يسمى 

الستاتني للحفاظ على مستوياتهم حتت السيطرة.

لون أظافرك قد يكشف ارتفاع 
نسبة الكوليسرتول لديك!
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Both sides of politics 
have been accused of ig-
noring a massive issue 
during the election, with 
one expert warning Aus-
tralia faces an “extraordi-
nary” crisis.
Prime Minister Scott Mor-
rison is running out of 
time to secure another 
election miracle. Accord-
ing to the latest Newspoll, 
Labor maintains its two-
party preferred lead over 
the Coalition of 53-47. 
Housing affordability has 
emerged as a key theme 
this week, with Opposition 
Leader Anthony Albanese 
announcing a policy for 
the government to take 
an equity stake of up to 
40 per cent in a property 
to make it easier to buy a 
home.
All eyes are now on the 
Reserve Bank, which is 
widely expected to raise 
the official cash rate at its 
meeting on Tuesday.
Health expert slams both 
parties for ignoring Covid
A public health expert 
has slammed both sides 
of politics for ignoring the 
issue of Covid during the 
election campaign.
Professor Terry Slevin 
from the Public Health 
Association of Australia 
told 3AW neither party 
was talking about how 
they would cope with the 
virus going forward or 
how they would plan for 
future pandemics.
“All the experts are say-
ing this will be far from the 
last pandemic we have to 
deal with – it’s a question 
of when, not if,” he told 
host Neil Mitchell.
“The discussion about 
putting sensible plan-
ning in place to deal with 
finishing this one and 
dealing with future public 
health crises just hasn’t 
happened.”
Prof Slevin said Australia 
was fifth in the world for 
new Covid cases in the 
past 28 days, which “in 
the context of our popu-
lation of 25 million” was 
“pretty extraordinary”.

“The fire is still raging and 
we’re not even thinking 
about it,” he said. “The 
harsh reality is we have to 
talk about it because it’s 
still around and there’s 
more to come.”
‘Absolute disgrace’: Chi-
na activist slams NSW 
Police
Political activist and 
Queensland Senate hope-
ful Drew Pavlou has ac-
cused NSW Police of 
“doing the work of the 
Chinese government”.
Mr Pavlou was caught up 
in a nasty scuffle in Syd-
ney’s Eastwood on the 
weekend after he held a 
sign saying “F**k Xi Jin-
ping”, sparking a furious 
reaction from people he 
labelled “Chinese ultra-
nationalists”.
The 20-year-old told 2GB 
this morning he was ex-
pecting to be charged by 
police, despite being the 
victim of “assault”.
Speaking to news.com.
au on the sidelines of 
the Labour Day March in 
Brisbane, Mr Pavlou said 
it was “an absolute dis-
grace”.
“It’s an absolute disgrace 
that we’re not allowed to 
criticize Xi Jinping in our 
own country,” he said.
“I mean, how can the 
NSW Police Force try and 
charge me when I was the 
one who was attacked. 
Inciting my own attack? 
I mean, it’s ridiculous. 
They’re doing the work of 
the Chinese government 
for them.”
Will Labor’s housing poli-

Election 2022: Expert accuses both sides of ignoring Covid

cy drive up prices?
Anthony Albanese has not 
been able to guarantee 
that Labor’s housing af-
fordability policy will not 
drive up property prices.
Labor’s scheme an-
nounced on Sunday 
would see the govern-
ment take an equity stake 
of up to 40 per cent in 
some 10,000 homes for 
low-income Australians.
“What work has the Labor 
Party done to ascertain 
whether or not your hous-
ing affordability initiative 
will drive up housing pric-
es? And can you give a 
guarantee standing here 
today that it will not?” the 
Labor leader was asked 
at a press conference in 
Queensland.
“Our housing policy is 
good policy,” Mr Alba-
nese said.
“How do we know that? 
Because we know that it 
works. In Western Aus-
tralia they’ve had a simi-
lar plan now for 30 years. 
What it’s done is enabled 
people to get into hous-
ing who wouldn’t other-
wise get there and it’s 
also produced a return to 
the government.
“It is a very, very positive 
plan which is why it’s been 
welcomed by the Housing 
Industry Association, by 
the Master Builders As-
sociation, and it’s why as 
well I note that in the past 
Scott Morrison has been 
positive about it.”
Jason Clare quizzed about 
‘sex symbol’ status
Labor frontbencher Ja-

son Clare has responded 
to suggestions he has be-
come a sex symbol during 
his time on the campaign 
trail.
Mr Clare, 50, who holds 
Paul Keating’s old Sydney 
seat of Blaxland, stepped 
into the spotlight last 
week as Anthony Alba-
nese’s understudy when 
the Labor leader was iso-
lating with Covid-19.
The NSW MP drew praise 
for his assured and easy-
going nature in front of 
the media and his confi-
dent delivery of Labor’s 
election messaging.
Mr Albanese even admit-
ted his charismatic right-
hand man “is certainly 
better looking than I am”, 
as he laughed off sugges-
tions Mr Clare should re-
place him as leader. 
After being referred to 
last week as “Captain 
Handsome”, Mr Clare was 
asked on Monday if his 
wife Louise realised “how 
lucky she is being mar-
ried to a sex symbol”.
“She’s watching now, so 
I don’t really know how to 
answer this question,” Mr 
Clare told Today.
“Other than to say I think 
Karl [Stefanovic] asked 
me this question a long 
time ago. And the answer 
then is the answer now. 
She thinks that Stephen 
Smith, the former Foreign 
Affairs Minister, is a lot 
sexier than me.”
‘Nasty dig’: Frydenberg 
challenger hits out
Josh Frydenberg’s chal-
lenger has accused him of 
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“personal attacks” on her 
family, after the Treasur-
er claimed the Kooyong 
candidate’s mother-in-law 
told him she was voting 
for him.
Independent candidate Dr 
Monique Ryan, who going 
up against Mr Frydenberg 
in the seat of Kooyong, 
told ABC News Breakfast 
on Monday the Treasurer 
should not bring “fam-
ily members into political 
discourse”.
She said Mr Frydenberg 
had now twice told the 
story “which he obvious-
ly finds amusing” to his 
fans at Liberal campaign 
events – once during a 
‘politics at the pub’ event 
last week and again at a 
campaign rally on Sun-
day.
“The other day Amy and 
I were walking down to 
Porgie & Mr Jones and a 
very nice lady in her 70s 
came up to me and said, 
‘Josh, I’m voting for you.’ 
I said, ‘That’s very nice of 
you.’ And she goes, ‘I’m 
Monique Ryan’s mother-
in-law,’” the Treasurer 
told the laughing crowd.
“I said, ‘Why are you vot-
ing for me?’ She said, 
‘Because you know what 
you’re doing and you’re a 
nice person.’ I said thank 
you very much.”
Dr Ryan said her mother-
in-law did have a conver-
sation with Mr Frydenberg 
and told him she was in-
tending to vote for him, 
but “she believes that she 
was misquoted in some 
of that conversation”.

“My issue is … I don’t see 
why the Treasurer feels 
it’s appropriate to bring 
other family members 
into political discourse,” 
she told the ABC.
“My mother-in-law is not 
a part of this campaign. 
She is not someone who 
should be made fun of 
at Liberal Party events, 
which Mr Frydenberg 
has done twice in the last 
week. 
“Where does this end? 
At the start of this cam-
paign, I signed a code of 
conduct where I pledged 
not to make personal at-
tacks on Mr Frydenberg 
and not to approach or 
attack his family in any 
way. 
“I’d like to know where 
he draws the line. I don’t 
want him coming after my 
parents and I don’t want 
him coming after my chil-
dren. I’d like to talk about 
the things that matter to 
the people of Kooyong, 
not to have sly, nasty 
digs at each other’s fam-
ily members.”
ScoMo shakes hands with 
Rudd at Eid event
Prime Minister Scott 
Morrison has come face 
to face with former PM 
Kevin Rudd in a western 
Sydney park this morn-
ing while appearing at a 
celebration with the local 
Islamic community. 
The pair shook hands at 
the early morning prayer 
service that was attended 
by hundreds for Eid Al-
Fitr, the celebration mark-
ing the end of Ramadan.

ScoMo shakes hands with Rudd at Eid event Picture: Dan Peled/NCA NewsWire
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High-profile media person-
ality Erin Molan has joined 
Scott Morrison on the elec-
tion trail as he campaigns 
on one key issue.
Media personality and troll-
ing victim Erin Molan has 
joined Scott Morrison as 
he unveiled a new online 
safety policy targeting tech 
giants.
The Prime Minister on Sun-
day campaigned in the La-
bor-held seat of Parramatta 
in Sydney’s west.
If the Coalition wins the 
May 21 federal election, the 
technology industry will 
have 12 months to ensure 
smartphones and tablets 
have strong parental con-
trols.
Mr Morrison also promised 
a $23m package to raise 
awareness of the eSafety 
Commissioner’s support 
across every school in 
Australia, provide training 
programs for teachers, and 
create new and improved 
online safety resources for 
schools.
About $10m was pledged 
to streamline victim sup-
port services, along with 
a renewed commitment to 

pass anti-trolling laws that 
ensure social media com-
panies are considered pub-
lishers.
The legislation sparked 
condemnation from legal 
experts who warned social 
media users would have 
fewer weapons against de-
famatory online attacks.
Molan spoke out about 
her experience with online 
trolls, just days after a 27-
year-old man pleaded guilty 
to bombarding her through 
social media between 2016 
and last year.
“A couple of days ago a 
guy pled guilty if in court to 
five years of incredibly vile 
vulgar harassment, abuse, 
intimidation of myself that 
involved my little girl as 
well,” the former NRL pre-
senter told reporters.
“For anyone who thinks the 
online space is this imagi-
nary world that can’t hurt 
you, they are completely 
wrong.
 “This doesn’t just happen 
to people with a public pro-
file either. This can happen 
to everyday Australians.”
Labor has also criticised 
the government’s anti-troll-

ing bill over fears it could 
exacerbate online trolling.
The TV presenter and col-
umnist is a supporter of the 
proposed laws and the ulti-
matum to technology com-
panies about online safety.
“You need to force them to 
care and that’s what these 
laws do,” Molan said.
“They force them through 
financial elements, and 
through punishing them. 
That’s what we need to do. 
It’s the only way to talk to 
them.”
Molan’s father is Liberal 
senator Jim Molan, who is 
contesting the next elec-
tion.
She rose to fame through 
her work on the NRL 
Footy Show and as a 
sports presenter on Nine 
News Sydney.
In a statement ahead of 
the announcement, Mr 
Morrison said a Coalition 
government would stand 
up to big tech and social 
media giants.
“Our kids should be able 
to learn, be entertained, 
or connect with their 
friends and family with-
out facing abuse, hu-
miliation or online preda-
tors,” the Prime Minister 
said.
“The online world can-
not be a cowards’ cavern 
where the rules of the 
real world do not exist.
“Big tech and social me-
dia giants must be held 
to account. Our plan will 
force them to do more – 
they cannot create it, and 
wash their hands of all 
consequences of it.”
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Prime Minister Scott Morrison appears along-
side Erin Molan to push anti-trolling message

OK, let’s go back to Scott 
Morrison’s chat with Ben 
Fordham earlier, then we’ll 
do his interview with ABC 
radio. Plenty to transcribe 
on Thursday morning, 
friends.
Fordham didn’t just get 
to the bottom of Mr Mor-
rison’s injured thumb. He 
also gave him a bit of a 
grilling on the disincen-
tives preventing pension-
ers who want to work more 
from doing so.
“One of the issues fac-
ing businesses is worker 
shortages. And this issue 
has been forced onto the 
backburner, or maybe the 
too hard basket, but it’s 
around pensioners who 
want to be able to work,” 
the 2GB host said.
“Because at the moment, 
they have got these bar-
riers in place to earning 
more money, they want 
to work, but they are pun-
ished by the taxman for 
doing so. And you’ve said, 
‘Look, we don’t want to 
force people to work af-
ter they’ve worked their 
whole lives.’ My listen-
ers are saying to me, ‘We 
want the choice. We want 
the Prime Minister to fol-
low his own motto, if you 
have a go, get a go.’”
“Well that’s why we intro-
duced the Pension Work 
Bonus. And that is $300 
extra a fortnight you can 
earn, on top of the $180 a 
fortnight, which is the free 
income area for getting 
access to the pension. 
That means you can earn 
$12,800 a year, and you 
can also do it in a flexible 
way,” said Mr Morrison.
“There are people who 
want to work a lot more 
than that,” Fordham told 
him. He read out the words 
of two listeners to illus-
trate his point.
“Barbara says: ‘I’m in my 
eighties. I worked until I 
was 75, slowly switching 
to part-time. Tell those 
stupid, stupid politicians 
to make it flexible and to 
give pensioners a choice.’ 
Christine says: ‘I’m on 
the pension. I’m a nurse. 

I work six hours a week. 
I’d love to triple this. I’m 
71, I’m fit and I’m free to 
work many more hours.’ 
So they are saying to you, 
‘PM, give us more oppor-
tunity.’”
“Ben that’s why we intro-
duced the Pension Work 
Bonus,” Mr Morrison re-
peated, before outlining 
some of the government’s 
other policies directed at 
pensioners.
“Just to confirm, the stan-
dard rule for the pension, 
where you lose 50 cents 
over each dollar above 
the threshold – there are 
no plans to change that?” 
Fordham eventually inter-

jected.
“No, well Ben, we’re look-
ing at all those things all 
the time. But what I’m say-
ing is, the Pension Work 
Bonus that we’ve put 
in actually hasn’t had a 
very big take-up. So when 
we’ve actually extended 
the opportunities with 
those additional abilities 
to work more hours, we 
haven’t seen a big take-up 
on that,” the Prime Minis-
ter explained.
In other words, Mr Morri-
son argued there’s already 
an incentive for pension-
ers to work more, but i
t hasn’t drawn much inter-
est.

‘Stupid politicians’: PM con-
fronted with listeners’ words

Erin Molan joined Prime Minister Scott Morrison on the election trail in Sydney. Picture: Jason Edwards

Molan says she received vile abuse online over a number of 
years. Picture: Jason Edwards

If you have COVID-19 
symptoms, even if mild, 
you should get tested as 
soon as possible. Know-
ing whether you have 
COVID-19 can help you 
avoid spreading the vi-
rus to your friends, family 
and your community.
You can use a rapid anti-
gen test to find out if you 
have COVID-19. The test 
can be used quickly and 
privately in your home.
You can buy rapid anti-
gen tests in a range of 
places including pharma-
cies and supermarkets.
Free rapid antigen tests 
are available from phar-
macies if you have one of 
these concession cards:
Pensioner Concession 
card
Commonwealth Senior 
Health Care card
Health Care card
Low Income Health Care 
card, or
Department of Veterans’ 
Affairs Gold, White or Or-
ange cards.
Everyone with one of 
these concession cards 
can get up to 10 free rapid 
antigen tests from partici-
pating pharmacies over 3 

months, with a maximum 
of 5 free rapid antigen 
tests per month.
A range of translated in-
formation about rapid an-
tigen tests can be found 
on the Department of 
Health website, includ-
ing:
where to find rapid anti-
gen tests
how to use them
how to read the results, 
and
what to do if you test 
positive on a rapid anti-
gen test.
The resources are avail-
able in up to 63 lan-
guages. They are written 
in easy to understand 
language and include im-
ages. 
You can share them with 
your family and commu-
nity.
To find out more about 
rapid antigen tests, or 
if you have COVID-19 
and are worried about 
your symptoms, call the 
National Coronavirus 
Hotline on 1800 020 080, 
and press 8 if you need 
an interpreter. You can 
also visit www.health.
gov.au

Information about COVID-
19 rapid antigen tests
Australian Government Department 

of Health
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Albanese clashes with reporter

Anthony Albanese held, 
on Tuesday, a press con-
ference in someone’s 
backyard in Gosford, and I 
think it’s fair to say it was 
testier than usual.
Most of the rowdiness 
came as journalists 
pressed Mr Albanese and 
his housing spokesman, 
Jason Clare, on Labor’s 
new homebuyer scheme, 
which would involve the 
government taking up to 
a 40 per cent stake in new 
homes – the idea being to 
help people into the prop-
erty market.
“(Scott Morrison) says 
that your equity sharing 
scheme will operate in 
a way that if the princi-
pal owner passes on and 
hands it down to their chil-
dren, they will need to sell 
the house, and that makes 
it an effective death tax,” a 
reporter said.
“He’s getting desperate, 
isn’t he? That’s what it 
shows. This is a Prime 
Minister who is getting re-
ally, really desperate and 
the comments are getting 
more and more extreme,” 
Mr Albanese said.
He proceeded to reel off 
some past quotes from 
Mr Morrison in which he 
expressed support for the 
idea of shared equity.
“When we see a good 
idea and it comes from 
someone else, we say it’s 
a good idea. This guy, ev-
erything is an opportunity 
to play politics. He doesn’t 
have legislation, he has 
wedge-islation. They don’t 
think about the national in-
terest. They think how can 
we wedge Labor on this is-
sue?” he said.

 2022 أيــّار   7 Saturday 7 May 2022الـسبت 

Wedge-islation. Dear me. 
We have about three weeks 
of this left, you know.
“I reckon, in the cabinet 
room, there’s sour cream 
and sweet chilli sauce, 
there’s so many wedges 
there,” Mr Clare added.
“I think Australians have 
had a gutful of all (Morri-
son’s) lying,” he said.
We got the first hint of dis-
pleasure with the press 
pack at this point, as Mr 
Albanese decided to go to 
a reporter who had “been 
polite”.
“I said I will reward politi-
ness,” he reasoned.
A subsequent question 
brought up Mr Albanese’s 
personal property portfo-
lio.
“Given Labor’s focus on af-
fordable housing, wouldn’t 
a fair way of dealing with it 
be for people like you, Mr 
Albanese, who own three 
or four properties, to sell 
two, to create a bigger pool 
of housing which would 
lower prices?” a reporter 
asked.
There was an amusing little 
sequence of events as the 
question was being asked. 
At the mention of afford-
able housing, Mr Albanese 
started to recede from 
view, giving the floor to Mr 
Clare. When his own name 
was invoked, he returned 
to the middle of the shot. 
Then, as it finished, he 
ceded to Mr Clare again.
Mr Clare said the issue 
was “structural” and “not 
about one individual”. As 
he embarked on a mono-
logue, reporters tried to 
interject.
“Hang on a second. With 
all due respect, let me 

answer the question,” Mr 
Clare shot back at them.
“You didn’t answer the 
question,” said the report-
er.
“I think I did at the start,” 
said Mr Clare.
The reporter said her ques-
tion was “about supply” 
and “directed at the Oppo-
sition Leader directly”.
“The boss will comment 
after me,” he responded. 
Forty seconds later, the in-
terjections began again.
“Hang on, hang on. Hang 
on a second. The sentence 
isn’t finished. If we win this 
election …” said Mr Clare 
(I’ve omitted the subse-
quent stump speech, we 
don’t have all day here).
At last Mr Albanese re-
turned to the microphone, 
to another eruption of 
noise.
“One question at a time. If 
you stop, then there’ll be a 
chance to have an answer. 
That’s the way it works. 
You get a question, then 
you get an answer, in an 
orderly way,” he said.
“The question was, 
wouldn’t it be a fair way of 
dealing with it if-” the orig-
inal reporter began before 
he cut her off.
“I heard the question. 
You yelled it a number of 
times,” he told her.
“Yes, I have a home I live 
in, in Sydney, and one in 
Canberra, and I have an 
investment property. This 
policy is not about any in-
dividual. What it’s about is 
actually a part of our entire 
program, in terms of as-
sisting housing policy in 
this country.
“It’s a comprehensive plan 
that we have.”

David Koch has been 
forced to abandon Sun-
rise hosting duties due to 
a health issue.
The breakfast show star 
was on screen for the first 
25 minutes of the program 
on Tuesday but vanished 
after an ad break.
His sudden departure was 
announced by Natalie 
Barr who told viewers her 
co-anchor was suffering 
with a bout of laryngitis.
“You may notice some-
thing slightly different,” 
she said to the camera. 
“Kochie came in [and] 
he bravely fought on for 

about 25 minutes. He had 
laryngitis yesterday and 
apparently he’s still got it. 
He couldn’t really speak.”
The popular host had been 
sporting a croaky voice 
earlier in the morning. 
Kochie was quickly re-
placed by sports present-
er Mark Beretta on the 
newsdesk while he recov-
ered off screen.
The early finish comes 
just days after the Sunrise 
hosts went toe to toe with 
Labour leader Anthony 
Albanese over which tele-
vised debates he will take 
part in.

David Koch leaves Sunrise 
broadcast early due to laryngitis

There’s more substantive 
stuff to cover from the 
Prime Minister’s appear-
ance on 2GB but before we 
do that, Anthony Albanese 
has just endured a bit of a 
roasting, on Thursday from 
Today host Allison Lang-
don.
The pair got into an ex-
tended back-and-forth over 
Mr Albanese’s habit of de-
ferring to his shadow min-
isters during press confer-
ences. Langdon implied it 
showed the Labor leader 
wasn’t across the issues 
himself.
“I’ve noticed on several oc-
casions you hand over eco-
nomic questions to some-
one else,” she told him.
“That’s not right, Ally. I’m 
here, Ally. No one to hand 
over to,” Mr Albanese said.
“One of the great differ-
ences between myself and 
Scott Morrison is that I’ve 
got a great team, and I’m 
the captain. Scott Morri-
son’s got no one behind 
him. Scott Morrison’s got 
internal chaos and division 
in the Liberal Party.”
“Just this week, right, on 
Monday, you deflected a 
question about interest 
rates to Jim Chalmers and a 
question on wages to Tony 
Burke,” said Langdon.
(Side note: my rough 
transcript referred to the 
shadow treasurer as Gym 
Chalmers, which I found 
unreasonably funny.)
“Then on Tuesday it was a 
question about housing to 
Jason Clare. My question 
is, why don’t you know the 
answers?” she finished.
“I do, Ally. Jason Clare’s 
the (shadow) housing min-
ister. This is one of the 
most bizarre things I’ve 
ever seen,” Mr Albanese 
protested.
“I’ve answered questions 
each and every day, in-
cluding since I came out 
of Covid only last Friday, 
I have been up and about. 
Today I have another press 
conference. I’ll give you 
the big tip: Chris Bowen is 
going to be there. If there 
are any questions that he 
wants to answer and add 
detail on climate and en-
ergy, for which he is the 
shadow minister, then he 
may well have something 

to say.”
“The thing is, you say you 
have the answers, but 
I think people sitting at 
home go, ‘I’m not sure you 
do,’” said Langdom.
“No they don’t Ally,” he 
shot back.
“You don’t see Scott Mor-
rison handing over to any-
one during this campaign,” 
she told him.
“You do continually, ex-
cept Scott Morrison can’t 
appear with Josh Fryden-
berg because Josh Fryden-
berg doesn’t want to be 
in the same frame as him, 
because the voters of 
Kooyong regard Scott Mor-
rison as toxic,” said the La-
bor leader.
“Scott Morrison not only 
can’t appear with his edu-
cation minister, he can’t 
even say who it is. He says 
that Alan Tudge is still the 
education minister, but he 
stepped aside. The truth 
is that he’s in witness pro-
tection, as are so many of 
these government minis-
ters. This is a rabble, it’s a 
mess, Ally.”
Incidentally, as a rough 
observation, I’d say there 
is a genuine difference in 
how each leader utilises 
his frontbenchers during 
press conferences.
Scott Morrison typically 
answers a question him-
self and then defers to the 
minister to make additional 
comments. Mr Albanese 
also does that, but will 
sometimes stand aside and 

let his shadow minister ad-
dress the question first.
Whether you want to draw 
any meaning from that is 
up to you.
“The question is, though, 
you want to be the next 
prime minister. You want to 
run the country. Shouldn’t 
you be across your briefs?” 
Langdon pressed.
“I am Ally. I am. Stop read-
ing from the Liberal Par-
ty notes that they send 
through to people all the 
time, Ally. This is just an 
absurdity,” said Mr Alba-
nese.
“I think your problem is, af-
ter the stumble in week one 
when you didn’t know the 
cash rate or unemployment 
rate, any time you do defer, 
it suggests you don’t (know 
the answer),” she said.
“No Ally. That’s nonsense. 
Your viewers are smarter 
than that and your viewers 
know that I lead a team. I 
am the captain. I’m proud 
of my team. None of mine 
are in witness protection,” 
he said.
“The Prime Minister can’t 
even say who the educa-
tion minister is. You won’t 
see him anywhere near a 
school, anywhere near a 
TAFE, anywhere near a uni-
versity.”
Spicy stuff. Langdon’s 
co-host, Karl Stefanovic, 
loved it.
“Boy oh boy. Magnificent. 
Good viewing! It was like 
UFC,” he remarked after 
the interview had ended.

No, that’s nonsense,: Albanese clashes with Langdon
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Hatem Electrical Contracting
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نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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A surprised Opposition 
leader Anthony Albanese 
has been forced to defend 
himself after a grilling by 
two teen journalists.
Opposition leader Anthony 
Albanese has been forced 
to defend himself after a 
grilling by two teenage jour-
nalists.
Mr Albanese appeared in a 
new video posted Tuesday 
night alongside Leonardo 
Puglisi, who founded 6 
News when he was in pri-
mary school, and political 
reporter Roman Mackinnon.
The pair received headlines 
after a fiery interview with 
Prime Minister Scott Mor-
rison about his “lies and 
falsehoods” last month.
In their latest interview, 
Labor leader Mr Albanese 
defended walking out of a 
press conference after eight 
minutes despite previously 
claiming he is “not Scott 
Morrison”, didn’t “run away 
from press conferences” 
and that every journalist 
would have an opportunity 
to ask a question.
The press conference, on 
April 13, was originally 
scheduled for 15 minutes 
after Mr Albanese delivered 
a speech at the Australian 
Nursing and Midwifery Fed-
eration in Melbourne.
Instead, it ended early with 
Mr Albanese walking off.
A journalist could be heard 
saying, “you said you’d take 
all questions”.
“Mr Albanese, why aren’t 
you taking all the questions 
like you’ve agreed to?” he 
was asked.
During his interview with 
6 News, when asked if he 
had” broken his promise”, 
Mr Albanese responded 
somewhat surprised: “Not 
at all.” 

 “I never said I’d answer 
every question forever,” Mr 
Albanese joked.
Mr Albanese said that day 
in question he had done a 
“major speech” and wasn’t 
scheduled to hold a press 
conference, but did any 
way.
“That day I’d done a ma-
jor speech and indeed we 
weren’t scheduled to hold 
a press conference. I held a 
press conference after the 
major speech, often when 
you give a big speech that’s 
what you want to get the 
run. 
“We had an important 
speech at the Nurses Fed-
eration in Melbourne and I 
was the first leader of any 
political party to address 
a Nurses Federation after I 
became Labor leader.
“It was an opportunity for 
us to talk about our plan 
for aged care, our plan to 
strengthen Medicare and 
that was what the emphasis 
was on

“I have held a press con-
ference every day of the 
campaign except for when I 
went down with Covid, and 
that’s something the Prime 
Minister hasn’t done.”
Mr Albanese filmed the in-
terview during day three of 
his Covid-19 isolation, and 
said it had been “a bit diffi-
cult, but I’ve got it so much 
better than others I know 
who have had really severe 
symptoms”.
“I’m going OK so far but it’s 
not a pleasant experience, 
I’ve got to say that. It’s cer-
tainly not one I was antici-
pating having in the middle 
of an election campaign but 
we live in interest times in 
2022.” 
In a piece for Crikey, Pug-
lisi said the interview was 
“polite, respectful and in-
depth”.
“We asked the tough ques-
tions and pushed for an-
swers, but also let Albanese 
respond without cutting him 
off.

Anthony Albanese ‘grilled’ by teen journalists

Political reporter Roman Mackinnon asks Mr Albanese if he has already 
“broken his promise”.

Leonardo Puglisi with the Opposition leader.

The Reserve Bank of Aus-
tralia (RBA) has increased 
the nation>s official cash 
rate for the first time in 
more than 11 years, and 
three of the nation’s big 
four banks have already 
passed the rate rise onto 
customers.
Today the RBA increased 
the cash rate by 25 basis 
points from 0.10 per cent 
to 0.35 per cent, marking 
the first rate rise since No-
vember 2010.
The average owner-occu-
pier with a $500,000 debt 
and 25 years remaining 
on their mortgage will see 
repayments rise by around 
$65 a month.
In making his historic de-
cision, RBA Governor Dr 
Philip Lowe said he was 
aware of the central bank>s 
role to play in controlling 
inflation.
«The Board judged that 
now was the right time to 
begin withdrawing some 
of the extraordinary mon-
etary support that was put 
in place to help the Austra-
lian economy during the 
pandemic,» Mr Lowe said.
«The economy has proven 
to be resilient and inflation 
has picked up more quick-
ly, and to a higher level, 
than was expected. There 
is also evidence that wag-
es growth is picking up.
«Given this, and the very 
low level of interest rates, 
it is appropriate to start 
the process of normalising 
monetary conditions.»

All four of Australia’s ma-
jor banks have passed 
on the rate increase.
Commonwealth Bank Aus-
tralia announced on Tues-
day night it would be pass-
ing the rate rise onto its 
customers, increasing its 
home loan variable inter-
est rates by 0.25 per cent 
per annum.
That change will come into 
effect on May 20.
«This is an important time 
to support customers as 
some may not have expe-
rienced an interest rate in-
crease since they took out 
their loans,» CBA group 
executive, retail banking 

Angus Sullivan said.
«We are here to help cus-
tomers who have loans 
and are considering how 
repayments might change. 
Some options available to 
help our customers man-
age repayments include 
fixing or splitting loans 
or setting up an offset ac-
count.»
ANZ said it will also in-
crease variable interest 
home loan rates 0.25 per 
cent from May 13.
ANZ Group Executive Aus-
tralia Retail Maile Carnegie 
said some people «are 
doign it tough» and they 
should contact the bank if 
they need support.
«In making this decision 
we considered various fac-
tors including the change 
in the official cash rate, 
along with the impact on 
our customers and our 
business performance.
«While this change will im-
pact customers in differ-
ent ways, home loan cus-
tomers are generally well 
placed to manage rising 
rates with around 70 per 
cent of accounts ahead 
on repayments – many of 
them by two years or more. 
Household and business 
deposits are also at record 
highs.»
Westpac has also in-
creased its home loan vari-
able interest rates by 0.25 
per cent for new and exist-
ing customers.
«We have made the deci-
sion to increase our stan-
dard variable rate for home 
loan and selected con-
sumer deposit customers 
following increase to the 
official cash rate,» Chris de 
Bruin, Westpac>s Chief Ex-
ecutive of Consumer and 
Business Banking, said.
«We know many of our 
customers were able to 
build up their savings dur-
ing the pandemic and 70 
per cent of home loan cus-
tomers are ahead on their 
repayments, helping put 
them in a better position to 
withstand an interest rate 
rise.
«We are also increasing in-
terest rates on some of our 
most popular products for 

savers, which will provide 
some relief following a pe-
riod of record-low interest 
rates.»
NAB increased, on Tues-
day, the standard variable 
home loan by 0.25 per cent 
to 4.77 per cent and the re-
ward saver bonus interest 
rate is increased by 0.25 
per cent.
Experts explain decision
Economist Paul Ryan from 
PropTrack said that rise 
was a strong statement by 
the RBA that it is not influ-
enced by politics.
«By moving today, rather 
than waiting for further 
data in June, the RBA is 
signalling that it will inter-
vene to curb stronger than 
expected inflationary pres-
sures, despite the ongoing 
federal election campaign,» 
Mr Ryan said.
«While the RBA seeks to 
remain independent from 
politics, failing to adjust 
policy may have been 
viewed as a greater politi-
cal intervention.»
The last time the RBA in-
creased interest rates dur-
ing a federal election cam-
paign was in 2007, when 
Opposition leader Kevin 
Rudd was contesting in-
cumbent Prime Minister 
John Howard.
Mr Howard’s Coalition gov-
ernment lost the election 
by a landslide just over 
two weeks later.
In a press conference 
Prime Minister Scott Mor-
rison said Australians had 
been «preparing» for even-
tual rate rises.
«Throughout the course 
of the pandemic, we have 
seen them double their 
buffers on their mortgag-
es,» Mr Morrison said.
«We have seen them 
strengthen their own bal-
ance sheets in preparation 
for what they always knew 
would not be the continu-
ation of extraordinarily low 
rates from the RBA.
«That’s not something that 
Australians reasonably 
thought would go on for-
ever.»
Mr Ryan said today’s (on 
Tuesday) hike was the tip 
of the iceberg for borrow-

Big banks react after RBA increases interest rates for the first time in more than 11 years
ers, who are being warned 
to factor in a number of 
rate rises this year.
«While this increase in 
rates was small, it signals 
the start of a series of in-
terest rate rises before 
the end of 2022. This will 
weigh on housing price 
growth, which has clearly 
slowed in anticipation of 
these higher borrowing 
costs,» he said.

«The outlook for housing 
prices later in the year is 
one of a balance between 
higher mortgage rates and 
the higher income growth 
the RBA is looking to see 
before raising rates.»
Sarah Megginson, senior 
editor of money at Finder, 
said some borrowers may 
find themselves caught 
short when having to deal 
with increases on their re-

payments.
«This rate rise, along with 
a property market that is 
beginning to cool, means 
some recent buyers may be 
caught out now – or when 
their fixed rate ends,» Ms 
Megginson said.
«If your rate has jumped or 
looks like it is going to, it 
might be time to go home 
loan shopping and find a 
better interest rate.»



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري

Hume Highway, Yagoona, NSW  2199, Ph: 8102 5252 416  فرع ثاني:   ,Waterloo Rd, Greenacre, NSW  2190 151   فـرع أول:  

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 
الـ 10 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أخضر  1 كلغ عدد 2 بـ 99. 9 $طحينة 900 غ  عدد 2بـ 99 . $21 نيسكافيه               8 علب بـ 99. 4 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $ الصندوق  24 تنكة بـ 99. 9 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

(2 in 1)

صندوق تـمر 5 كلغ بـ 99. 29 $

50 % OFF 
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