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شركتا اإلتصاالت اخللوية ّ
تدقان ناقوس اخلطر ..اعتصام لنقابات االفران واملخابز احتجاجا على عدم توفري الطحني املدعوم

ديفيد هيل :جيب أن تكون أمريكا واقعية ومعتدلة ومستعدة للتصرف إذا انهار لبنان
صندوق النقد :ملتزمون مبساعدة لبنان على جتاوز األزمة وعلى احلكومة الشروع باإلصالحات
يف انهياره وذلك خدمة
ملخططاتكم ومشاريعكم يف
لبنان واملنطقة وباألخص
ملصلحة ربيبتكم اسرائيل،
اضافة اىل تأمني الغطاء
ومصرفيني
لسياسيني
وماليني فاسدين .وحنن
لسنا هنا يف معرض
االسرتسال يف ما أوصل
لبنان اىل االنهيار ،يف
مؤامرة اشرتكت فيها

ديفيد هيل:
 ماكرون قد يسعى إىل الحوار بني اللبنانيني حول صيغجديدة جريئة للحكم
 الوقت قد حان لتقويم ما إذا كان لبنان يمثل أولويةبالنسبة للمسؤولني األمريكيني
 املشاركة السنية املنخفضة ثبتت ّأن الحريري ال يزال
يقود دائرته االنتخابية
«همروجة»
انتهت
االنتخابات النيابية ،حيث
ميكننا القول انها مل تكن
انتخابات نيابية شعبية
بقدر ما كانت انتخابات
دوالرية مالية ،وذلك
نظرا ملا ختللها من رشاوى
مالية جتاوزت الـ 250
مليون دوالر ،اذ نكفي ان
نقول ان بعض االحزاب
فاقت تكلفة يافطاتهم
واعالناتهم االنتخابية ،يف
الساحات وعلى جوانب
األوتوسرتادات والطرقات
الـ  63مليون دوالر.
وقد محلت هذه االنتخابات
اىل الندوة الربملانية منوذجا

أسوأ بكثري من النموذج
السابق حيث سيأتي يوم،
وليس ببعيد« ،نرتحم»
فيه على اجمللس النيابي
القديم ،نظرا ملا أفرزته
هذه االنتخابات «املالية»
من زركشة نيابية جديدة،
معظمها مرتبط بتنفيذ
على
خارجية،
اجندات
حساب االجندة الوطنية،
بتسديد
ايضا
لزم
وم َ
ُ
فواتري ملن دعموه منذ
 17تشرين عام 20019
الدوالرات
مبليارات
للوقوف يف وجه حزب
اهلل وافشال العهد ،حيث
قال ،يف  25أيلول من

ديفيد هيل «يبشرنا» باالنهيار؟!
عام  2020خالل جلسة
استماع يف جلنة العالقات
اخلارجية جمللس الشيوخ،
«أن الواليات املتحدة
أنفقت  10مليارات دوالر
يف لبنان ،على القوى
األمنية من جهة ،وعلى
منظمات اجملتمع املدني
من جهة أخرى ،خالل
سنوات» .. .اضافة طبعا

اىل مليارات الدوالرات،
واضخها
ضختها
اليت
واجملموعات
املنظمات
الدولية وخاصة الغربية
املعروفة بالـ  NGO'sوما
زالت سواء البقاء النازحني
السوريني يف لبنان او
لدعم مرشحيها الذين
يطلقون على انفسهم اسم
جمتمع بدني  -عفوا جمتمع
مدني.
أما النبأ «الشيطاني» فقد

ورد من الواليات املتحدة
األمريكية ،وعلى لسان
«السيئ الذكر» مساعد
وزير اخلارجية األمريكي
السابق ديفيد هيل الذي
قال «جيب أن تكون أمريكا
واقعية ومعتدلة ومستعدة
للتصرف إذا انهار لبنان»،
وحنن نقول له انه من
الطبيعي أن تتصرفوا
اذا انهار لبنان ،خاصة
وان لكم اليد الطوىل

مافيا سياسية ومصرفية
ومالية ودينية ،اذ يكفي
ّ
نذكر ان رجل دين
ان
كبري وضع خطا أمحر محاية
لفاسد نهب حواىل 11
مليار دوالر من املال العام
واخلزينة ،فقام رجل دين
من طائفة اخرى بوضع
خط امحر محاية «لفلينة
القنينة» رياض سالمة،

التتمة على الصفحة 21

سوريا :مقتل  4جنود أتراك و 8مسلحني
يف عمليات لقوات «حترير عفرين»

حترير
«قوات
أعلنت
الكردية
HRE
عفرين»
ّ
«مقتل  4جنود من اجليش
الرتكي ،و 8من مسلحي
التابع
الوطين
اجليش
لرتكيا».

ّ
وأكدت مصادر التنظيم
الكردي املسلح ،والذي
ّ
يواجه اجليش الرتكي
ّ
ومسلحي اجلماعات املوالية

التتمة على الصفحة 21

أوسنت يلتقي خالد بن سلمان:

ملتزمون بشراكتنا القوية مع السعودية
التفاصيل على الصفحة 21

«الشيوخ األمريكي» يق ّر  40مليار
دوالر مساعدات جديدة ألوكرانيا
Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
All Types Of Sewing & Alterations
MB: 0425 338 497

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

بعد إقراره من جملس
النواب ،جملس الشيوخ
يصوت على مترير مشروع
ّ
ينص على تقديم
قانون،
ّ
صوت أعضاء جملس
40
ّ

أفران ماونت لويس

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

تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة
النسائية والرجـّالية

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

التتمة على الصفحة 21

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

خـربة أكـثر مـن  ٢٥سـنة

صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم ..أسـعار مدروسة.

الشيوخ األمريكي ،أمس
األول اخلميس ،باألغلبية،
ملصلحة مترير مشروع
قانون لتقديم مساعدات

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

الرئيس عون هنأ رئيس االمارات وعرض مع سليم لألوضاع األمنية ومع حجار لنتائج بوحبيب من نيويورك :الدمار الذي
مؤمتر بروكسل والتقى رمحه ويرتأس اجلمعة (أمس) اجللسة االخرية للحكومة تسبب به انفجار املرفأ ح ّد من تدفق
املواد الغذائية ما أدى اىل ارتفاع
اسعارها والصراع يف أوروبا أثر يف لبنان

من املقرر ان يكون رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ،
قد ترأس يف الثانية والنصف
بعد ظهر امس اجلمعة ،اجللسة
األخرية جمللس الوزراء قبل ان
تدخل احلكومة مرحلة تصريف
االعمال مع بداية الوالية اجلديدة
جمللس النواب املنبثقة عن
االنتخابات النيابية اليت متت
يوم االحد املاضي .وسينظر
جملس الوزراء يف جلسته
األخرية يف جدول اعمال من
 132بندا تتناول شؤونا مالية
ووظيفية وتربوية وغريها.

وزير الدفاع الوطني

وكانت للرئيس عون قبل
الظهر سلسلة لقاءات وزارية
واقتصادية وسياسية تناولت
مواضيع خمتلفة.
ويف هذا السياق ،استقبل
رئيس اجلمهورية وزير الدفاع
الوطين موريس سليم واجرى
معه جولة افق تناولت األوضاع
العامة يف البالد واإلجواء
األمنية اليت رافقت االنتخابات
النيابية يوم االحد املاضي يف
ضوء اإلجراءات اليت اختذها
اجليش لتوفري املناخات املالئمة
ملمارسة املواطنني واجبهم
الوطين ،والتدابري اليت اختذت
ملعاجلة بعض احلوادث الفردية
على هامش
اليت سجلت
العملية االنتخابية .كذلك تطرق
البحث اىل أوضاع العسكريني
واإلجراءات الواجب اختاذها
لتمكينهم من مواجهة األوضاع
االقتصادية الصعبة يف البالد
واملواضيع الواردة على جدول
اعمال جملس الوزراء غدا حول
هذه املسألة.

وزير الشؤون االجتماعية

وزاريا أيضا ،استقبل الرئيس
عون وزير الشؤون االجتماعية
هكتور حجار الذي اطلعه على
نتائج املؤمتر الذي عقد يف
بروكسل حول دعم «مستقبل
سوريا واملنطقة» والذي تناول
النازحني
أوضاع
خصوصا
السوريني يف عدد من الدول
اجملاورة لسوريا ومنها لبنان.
واكد الوزير حجار ان «موقف
لبنان كان واضحا خالل املؤمتر
جلهة ضرورة تسهيل عملية
إعادة النازحني السوريني اىل
بالدهم وعدم قدرة لبنان على
حتمل املزيد من التداعيات
السلبية اليت سببها النزوح
السوري على خمتلف القطاعات
يف البالد».
ووضع الوزير حجار الرئيس
عون يف أجواء املداوالت اليت
دارت خالل املؤمتر واللقاءات
اجلانبية اليت عقدها مع عدد من
املشاركني فيه.

رحمه

الرئيس
استقبل
سياسيا،
عون النائب السابق اميل رمحه
وعرض معه آلخر التطورات يف
البالد وملرحلة ما بعد االنتخابات
النيابية.
بعد اللقاء ،أعرب رمحه يف
تصريح عن سعادته «بزيارة
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال عون ،وجرى خالل

اللقاء عرض لالوضاع العامة
يف البالد يف أعقاب االنتخابات
النيابية .ومتنيت على الرئيس
أن يضاعف جهوده يف الفرتة
املتبقية من عهده لوقف النزف
االقتصادي واملالي ،والتصدي
ملعاناة املواطنني يف ظل
االجرام املتمادي حبقهم من
العصابات اليت تتالعب بأسعار
واحملتكرين
اللرية،
صرف
الذين يتذرعون بذلك لرفع
أسعار السلع الغذائية .وقد
وجدت لدى رئيس اجلمهورية
تفهما كبريا لثورة املواطنني
على الوضع القائم ،وحرصا
على معاجلة هذا التدهور
املتسارع يف ظل انعكاسات
التطورات الدولية واالقليمية
على لبنان».
أضاف« :كما هنأت الرئيس
عون على ايفائه بوعده وحرصه
على إجراء االنتخابات النيابية
يف املواعيد املقررة له ،وحنمد
اهلل على ذلك بفضل تدابري

اجليش وسائر القوى االمنية
والقضاة ورؤساء األقالم على
ادائهم املميز وسهرهم على
توفري انتخابات شفافة».
اجمللس
من
رمحه
وأمل
املنتخب أن «يضع االنقسامات
وأن
جانبا،
واالصطفافات
ينصرف فورا إىل إقرار القوانني
امللحة اخلاصة باالصالحات
االقتصادية واملالية ،وتقديم
األولويات اليت ينتظرها الناس
على ما عداها» .كما أمل
يف «تشكيل حكومة جديدة
مقتدرة تستطيع جبه التحديات
وتواكب انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».
وقال« :جيب وقف السجال
القائم حول االحجام النيابية
بني االفرقاء ،والتحالف بني
اللبنانيني إلنقاذ الوطن الذي
يتقدم علينا مجيعا .وليعلم من
له اذنان سامعتان ،أن أحدا ال
يستطيع أن يلغي حضور آالخر
ودوره يف لبنان ،مهما بلغت

قوته وتعاظمت .وقد ملست من
الرئيس عون تفهما ملا طرحت
من افكار وخواطر حول مرحلة
ما بعد االنتخابات النيابية.
وسيكون للرئيس غدا كالم مهم
عن االنتخابات ونتائجها وما
سيليها من استحقاقات ،وذلك
انطالقا من موقعه الدستوري
كرئيس للبالد».

تهنئة رئيس دولة االمارات
العربية املتحدة

اىل ذلك ،ابرق رئيس اجلمهورية
اىل رئيس دولة االمارات العربية
املتحدة الشيخ حممد بن زايد آل
سلطان آل نهيان مهنئا بتسلمه
رئاسة دولة االمارات ،متمنيا له
التوفيق يف مسؤولياته اجلديدة
«ملا فيه خري الشعب االماراتي
الشقيق ورفاهيته وازدهاره».
ونوه الرئيس عون ب»العالقات
األخوية اليت تربط بني لبنان
ودولة االمارات متطلعا اىل
تطورها يف اجملاالت كافة».

ميقاتي التقى وزيري الشؤون واالتصاالت وتسلم من مشموشي تقريرا عن
تصاريح الذمة املالية :ال تزال اإلدارة تزخر بكفاءات قادرة على إعادة الثقة بها

التقى رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي ،أمس األول
اخلميس ،يف السرايا احلكومية،
وزير الشؤون االجتماعية هكتور
حجار الذي قال« :حبثت مع
دولة الرئيس يف املشاريع اليت
قامت بها وزارة الشؤون خالل
األشهر الثمانية املاضية وسلمته
جردة بها .وحبثنا أيضا يف هبة
البنك الدولي اليت تبلغ  4ماليني
دوالر واليت ستخصص لربنامج
«أمان».
كما استقبل وزير االتصاالت
جوني قرم الذي اشار بعد اللقاء
اىل «خطورة الوضع املالي
للقطاع ،وضرورة تعديل تعرفة
االتصاالت لضمان استمرارية
القطاع».
واجتمع ميقاتي مع رئيس نقابة
مستوردي السيارات املستعملة
يف لبنان ايلي قزي على رأس
وفد من النقابة ،ومت خالل
اللقاء البحث يف شؤون القطاع
واملصاعب اليت تواجهه.
وأعلن قزي انه نقل للرئيس
وهواجس
القطاع
مشاكل
النقابة .وقال« :القطاع ال
ميكنه أن يتحمل الغالء احلاصل،
وانه حباجة اىل خطة شاملة
واسرتاتيجية بإمكانها تسيري كل
القطاعات االقتصادية املنتجة».

مشموشي

وتسلم الرئيس ميقاتي ،يف
حضور األمني العام جمللس
الوزراء القاضي حممود مكيه،
من رئيسة جملس اخلدمة املدنية
نسرين مشموشي تقريرا عن
األعمال املنجزة بشأن التصاريح
عن الذمة املالية واملصاحل
موضوع القانون رقم  189تاريخ
 2020/10/16وملخصا عنه.
وقالت مشموشي« :شرحت
للرئيس ميقاتي كيفية تنظيم
وادارة امللف وآليات وضوابط
وأسس التدقيق يف االجراءات

املتعلقة باستالم التصاريح
وايداعها مصرف لبنان وتسليم
االيصاالت اىل اصحاب العالقة
مبا يضمن الشفافية والدقة
وااللتزام باملهل احملددة».

ميقاتي

وقد أثنى رئيس احلكومة على
«العمل املتقن الذي قامت به
رئيسة جملس اخلدمة املدنية
يف ضوء اإلمكانات احملدودة
للمجلس يف ظل الظروف
الراهنة» ،معتربا «أن إجناز هذا
العمل اإلصالحي يأتي ضمن
إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد ويف سبيل
النهوض باالدارة العامة وتعزيز
الشفافية وتفعيل املساءلة».
وقال« :ال تزال اإلدارة اللبنانية
تزخر بكفاءات قادرة على
إعادة الثقة بها وتفعيل أدائها
كي تكون كما نريدها إدارة

حديثة متطورة ،تشكل ركيزة
للحكم الرشيد وأداة فاعلة،
تليب حاجات الدولة واجملتمع.
وقد طلبت من رئيسة اجمللس
االستمرار باستالم التصاريح عن
الذمة املالية واملصاحل موضوع
القانون رقم  ،2020/189تبعا
لعدم وضع النظام الداخلي
للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
املشكلة مبوجب املرسوم رقم
 8742تاريخ  2022/1/28وعدم
تعيني اجلهاز اإلداري املعاون
هلا».
كما أعطى ميقاتي توجيهاته
«بوجوب اختاذ اإلجراءات الرامية
لتمكني اهليئة من مباشرة
عملها».
وأجرى رئيس جملس الوزراء
إتصاال ببطريرك الروم امللكيني
الكاثوليك يوسف العبسي وقدم
له التعازي بوفاة والدته.

احلوت بعد لقائه املفيت دريان :يدنا مفتوحة للمخلصني
والصادقني يف بناء اجملتمع وتأمني حقوق الناس
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،النائب املنتخب عماد
احلوت وعضو اجمللس الشرعي
اإلسالمي األعلى مصطفى خري.

الحوت

بعد اللقاء قال احلوت« :من
الطبيعي أن تكون الزيارة األوىل
بعد انتهاء االنتخابات لصاحب
السماحة مفيت اجلمهورية ودار
الفتوى ملا متثل من مرجعية
وطنية ودينية .وكان ال بد
من أن نستمع إىل توجيهات
صاحب السماحة ،خصوصا أن
املرحلة املقبلة حساسة جدا على
كل املستويات ،على املستوى
االقتصادي الناتج عن الفساد
واهلدر واملستوى السياسي
يف ظل تنازع السيطرة على

قرار الدولة واملستوى األخالقي
والقيمي الذي حنن حريصون
على احملافظة عليهما».
اضاف« :االنتخابات انتهت ويدنا
اليوم مفتوحة لكل املخلصني
والصادقني يف عملية بناء
اجملتمع وتأمني حقوق الناس،
وبالتالي حنن اليوم خرجنا من
املنافسة وذاهبون حنو التعاون
مع كل الصادقني واىل تنفيذ
مشروع خلدمة وطننا وبناء
جمتمعنا».

سفري لبنان يف املغرب

كما التقى مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى سفري لبنان يف املغرب
زياد عطا اهلل ومت التداول يف
األوضاع العامة ،ونقل له حتيات
اجلالية اللبنانية يف املغرب.

ألقى وزير اخلارجية واملغرتبني
عبداهلل بو حبيب خالل االجتماع
الوزاري يف شأن «األمن
الغذائي العاملي» يف االمم
املتحدة يف نيويورك ،امس
األول اخلميس ،كلمة لبنان
ومما جاء فيها:
« ...شكرا ،سيدي الرئيس،
سعادتكم وزير اخلارجية آنتوني
بلنكن ،نلتقي اليوم يف مرحلة
حرجة متر بها اإلنسانية ،حيث
ان ماليني من الناس حول
العامل يكافحون من أجل وضع
الطعام على مائدتهم.
لذلك ،نشكركم لعقد هذا
االجتماع الوزاري املهم حول
األمن الغذائي العاملي  -نداء
من أجل العمل يف التوقيت
املناسب.
غين عن القول سيدي
الرئيس ،الوضع رهيب،
 276مليون انسان يواجهون
انعدام األمن الغذائي احلاد.
 48.9مليون انسان على حافة
اجملاعة.
هذه أرقام خميفة وتزداد
سوءا كل يوم.
أسعار املواد الغذائية ترتفع
معدهلا
حبدة ،ووصلت اىل
ّ
األعلى إطالقا يف آذار .2022
ويتزامن ذلك مع مواجهة العامل
ألزمات متعددة ،من جائحة
كورونا ،اىل التغري املناخي،
والصراعات واحلروب .هذه
العامل
أصابت
التحديات
أساسي،
بشكل
النامي
وفاقمت صعوبات هذا العامل،
خصوصا ان معظم دول العامل
النامي تعاني من املخاطر
العالية او سبق ووقعت يف
مشقة الديون.
عدة من العامل،
يف أجزاء
ّ
انعدام األمن الغذائي أعاد
اىل الوراء سنوات من
التقدم يف حتقيق أهداف
ّ
التطور املستدام ،وفاقمت
وتسببت
احلاجات االنسانية،
ّ
بإضطرابات اجتماعية.
سيدي الرئيس،
لألسف ،بالدي مل تسلم مما
وصفته آنفا .لبنان ،الذي
باألساس يواجه حتديات غري
تضرر بصورة حادة
مسبوقة
ّ
من انعدام األمن الغذائي.
فوفقا لربنامج األغذية العاملي،
ارتفعت أسعار املواد الغذائية
يف لبنان بصورة إمجالية
بنسبة  %1000منذ بدء أزمة
وبلغ
اإلقتصادية،
لبنان
التضخم نسبة  %215يف
شباط .2022
يف خضم هذا الواقع القامت،
فان عواقب الصراع اجلاري
يف اوروبا ،مصحوبة مع دمار
اهراءات القمح األكرب يف
لبنان الناتج عن انفجار مرفأ
أدت
بريوت يف آب ّ ،2020
اىل تفاقم األزمة.
يف الواقع ،فان الدمار الكبري

الذي تسبب به انفجار مرفأ
بريوت حد من تدفق املواد
أدى اىل ارتفاع
الغذائية ما ّ
اسعار هذه املواد لتصبح
بعيدة عن متناول الكثري.
كما وأضاف الصراع يف أوروبا
حتديات جديدة على واقع لبنان
الصعب ،خصوصا ان لبنان
يتصدر الئحة الدول اليت
تعتمد على القمح األوكراني.
فإن حاجة لبنان الشهرية تقدر
بـ 50,000طن من القمح ،كما
ان لبنان يعتمد على الواردات
لتأمني حوالي  %85من حاجاته
الغذائية
اختذت احلكومة اجراءات عملية
لتخفيف وطأة هذه املشكلة:
فنحن نتخذ اخلطوات لتحفيز
زيادة االنتاج احمللي ونعمل
على تأمني اتفاقات مع عدد
من الدول إلسترياد القمح
بأسعار مقبولة.
سيدي الرئيس،
معلوم من اجلميع ان هذه
األزمة العاملية تتطلب حلول
على املستوى العاملي وليس
فقط على املستوى الوطين.
علينا أال ندق ناقوس خطر
انعدام األمن الغذائي فقط،
بل علينا ان نتصرف بسرعة،
وحزم وبصورة مجاعية.
هلذه الغاية ،انضممنا اىل
لألمن
الطريق
«خارطة
الغذائي  -النداء من أجل
العمل» ونشكركم على هذه
املبادرة.
نؤكد جمددا دعمنا مبادرة
األمني العام إلنشاء جمموعة
استجابة دولية لألزمة حول
الغذاء ،الطاقة واملال.
وانطالقا من امياننا بهذه
املبادرة ،سيدي الرئيس،
صاغ لبنان مشروع قرار
حتت عنوان «حالة انعدام
العاملي»
الغذائي
األمن
ليتم تبنيه من قبل اجلمعية
العامة األسبوع املقبل .وأود
ان أشكر الواليات املتحدة
األمريكية ملشاركتها يف
اجملموعة األساسية اىل جانب
 20دولة أخرى .ان نص
القرار حاز حتى تارخيه على
الرعاية املشرتكة ألكثر من
 80دولة من الدول األعضاء،
وهو يتضمن خطوات عملية.
جمددًا ،نغتنم الفرصة لدعوة
ّ
اجلميع لتبين مشروع القرار
بغية اظهار أننا كمجتمع دولي
ّ
متحدون يف مواجهة انعدام
األمن الغذائي وحماربة اجلوع
حول العامل.
سيدي الرئيس ،ان هذه
ُأنشئت
الكرمية
املنظمة
ملواجهة أزمات كاليت منر بها
حاليًا ،حيث جيب أن نعمل
التعددية،
سويًا بروح
مجيعًا
ّ
ّ
والتعاون ،والتضامن ملعاجلة
املهمة اليت يواجهها
التحديات
ّ
عاملنا اليوم.
شكرا سيدي الرئيس».
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الرئيس عون يستقبل رئيس جملس ادارة مصرف االسكان
ويعرض معه خطة املصرف لقروض االسكان والطاقة الشمسية

استقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،بعد ظهر
أمس األول ،رئيس جملس
اإلدارة املدير العام ملصرف
اإلسكان أنطوان حبيب الذي
عرض للرئيس عون خطة مصرف
اإلسكان اليت ستعطى مبوجبها
اسكانية للبنانيني
قروض
باإلضافة اىل قروض للطاقة
الشمسية.
وبعد اللقاء ،قال حبيب بتصريح
«تشرفت
الصحافيني:
اىل
بلقاء فخامة الرئيس ،واطلعناه
على خطة مصرف اإلسكان اليت
مبوجبها ستكون هناك قروض
للشعب اللبناني ابتداء من 20
حزيران ،ومتنينا عليه التدخل
لدى السلطات الكويتية لالفراج
عن قرض الصندوق العربي
للتنمية االقتصادية واالجتماعية
البالغ مخسني مليون دينار
كوييت كي نستطيع تلبية مجيع
طلبات قروض الطاقة الشمسية،
ولشراء مساكن او ترميمها.
والقروض ستعطى لذوي الدخل
احملدود واملتوسط ،وفق ما
ينص عليه نظام املصرف.

فوز النائب املنتخب إيهاب مطر يف االنتخابات النيابية

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال انطوان حبيب

وحنن سنبدأ بذلك ابتداء من 20
حزيران ،علما ان طلبات القروض
ُ
ستقدم بواسطة تطبيق الكرتوني
على اهلواتف احملمولة ،فال يعود
املواطن مضطرا للنزول من قريته
او بلدته لتقديم الطلب .وحنن
بصدد التوقيع ،االسبوع املقبل،
مع وزارة الطاقة ،على بروتوكول
تعاون مشرتك لقروض الطاقة
الشمسية».
وردا على سؤال حول وجود
شروط خاصة للحصول على
القروض ،أجاب« :القروض هي

لشراء املسكن ،حيث ان القرض
هو ب 100مليون لرية على مدى
 30سنة بفائدة  ،% 5على
أساس ان احلد األدنى للدخل
العائلي هو  6ماليني لرية،
واحلد األقصى  20مليون لرية.
ان مصرف السكان هو للمحتاج
وفق ما انشأه القانون الذي
صدر مببادرة من فخامة الرئيس
سركيس ودولة الرئيس احلص،
لذلك فإن كافة توجهاتنا هي
العطاء الفئات غري القادرة على
شراء او ترميم مسكن».

يتقدم رئيس الئحة «التغيري الحقيقي» إياهم أن يكون صوتهم يف الندوة الربملانية.
وقد فازت الئحة «التغيري الحقيقي» بمقعدين
النائب املنتخب
يف الربملان اللبناني.
إيـهاب مـطر
«الهريالد» تتقدم من النائب املنتخب
بخالص الشكر من كل من منحه ثقته وصوّت إيهاب مطر بأحر التهاني وتتمنى له النجاح
له ،سواء يف لبنان أو يف االغرتاب ،معاهدا الدائم.
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بو عاصي :ال ثقة حبزب اهلل وال بدعواته للشراكة ريفي :بدأنا بتغيري الواقع من خالل جريصاتي :تبعثر اجمللس النيابي اجلديد
االنتخابات ونريد حكومة متجانسة له حسناته وسيئاته ونريد حكومة قادرة
على اإلنتاج والقضاء ما زال مكبال

أشار عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي
اىل أن «حزب اهلل يعترب أن
هناك مواجهة بني الدولة
والدويلة ،لكن بالنسبة له
الدويلة هي لبنان والدولة هي
اجلمهورية االسالمية اليت متتد
من ايران وصوال اىل اليمن
اليوم ومرورا بلبنان وهي ال
تعرتف باحلدود» .وقال« :أما
بالنسبة إلينا ،فالبداية والنهاية
هو لبنان وحنن متمسكون به
كدولة ذات سيادة وجزء من
العامل العربي ومنفتحة على
العامل».
وقال بو عاصي يف مقابلة
عرب قناة «احلدث»« :عندما
يكون لدى حزب اهلل فائض
قوة عسكري او حتى سياسي،
يسعى اىل غطاء من مكونات
اخرى خارج بيئته احلاضنة أي
الشيعية -اليت اعترب أنها خمتطفة
من قبل احلزب -كامتالكه غطاء
مسيحيا كبريا يف ظل عهد
الرئيس ميشال عون وسعيه
لغطاء سين ودرزي ،وهنا أقصد
املكونات اجملتمعية ال الدينية.
ال يستطيع حزب اهلل بعدما رأى
نفسه جمردا من الغطاء املسيحي
او السين او الدرزي عقب
االنتخابات النيابية ،أن يسعى
اىل الشراكة .هذا العرض غري
مقبول».
وردا على سؤال ،قال« :الشراكة
اليت يدعو اليها نصراهلل تهدف
اىل تغطية الفشل واالنهيار
اللذين تسبب بهما حزب اهلل
وشريكه الرئيس ميشال عون،
اذ مبمارساتهما أديا اىل عزلة
لبنان واعتمدا سياسة اوصلتنا
االقتصادي
االنهيار
اىل
واالجتماعي الكبريين .ان كان
املقصود بالشراكة الدخول اىل
احلكم بعملية انقاذية شاملة ،فال
ميكن ان يكون شريكا فيها من
تسبب بهذا االنهيار وإال فليحكم
ولرينا قدرته على االنقاذ».
ودعا بو عاصي اىل «وضع
نتائج االنتخابات يف إطار أوسع
من حتليلها مناطقيا ورقميا،
فهي متعلقة بفشل حزب اهلل
بالقدرة على احلكم وفشل
السياسة االيرانية التوسعية يف
املنطقة وردة فعل اجملتمعات
املعنية عليها».
وقال« :لقد استثمرت ايران
خالل السنوات املاضية مليارات
الدوالرات والكثري من اجلهد

والعمل كي يتمكن حزب اهلل من
الدخول اىل النسيج السياسي
يف لبنان ،وما ان حقق ذلك
بدعم من التيار الوطين احلر
وزعيمه الرئيس ميشال عون
حتى اثبت فشله الذريع يف
ادارة شؤون الدولة .توسع
املنظومة االيرانية احلاكمة عرب
الدخول اىل النسيج السياسي
للدول احمليطة من العراق
اىل سوريا ولبنان ،شهد بعد
الدخول اىل هذه االنظمة انتقاال
شبه فوري اىل عصر احنطاط
وهذا ما نشهده يف لبنان .لقد
متكن احلزب من الدخول اىل
السلطة التنفيذية بشكل كبري
بعد وصول عون اىل السلطة
لكن بومضة عهد انهار البلد».
أضاف« :حزب اهلل ال يستطيع
االكتفاء بادعاء املقاومة ضد
اسرائيل والرتويج الديولوجيته
املستوحاة من االخوان املسلمني
كي يتحكم باملواطنني اللبنانيني
ألي طائفة او منطقة انتموا،
وحتديدا املنطقة اجلنوبية اليت
عانت االمرين من االحتالل
االسرائيلي .فاجملتمعات حباجة
اىل رؤية مستقبلية تواكب
االستقرار
حنو
تطلعاتها
واالزدهار ،ال الفقر والعوز
والعزلة دون أفق اليت تسبب
بها حزب اهلل .اخلرق النيابي
الذي حصل يف اجلنوب ورفع
الغطاء عن حزب اهلل يف باقي
املناطق واملكونات هو نتيجة
لذلك ومن املتوقع ان يتمدد
سريعا وحتديدا يف البيئة
احلاضنة للحزب».
وتابع« :انها ببساطة نهاية حزب
اهلل كنموذج حكم قادر على ادارة
الشأن السياسي واالقتصادي
واالجتماعي .ال ثقة حبزب اهلل
وال بدعواته للشراكة .عند كل
حمطة وطنية اساسية يعود
حزب اهلل ألديولوجيته والرتباطه
العضوي باجلمهورية االسالمية
يف ايران وينسى الشراكة،
وبالتالي ال ثقة به وال بأدائه
ووعوده وبإحيائه انه جاهز ملد
اليد لبناء الدولة والوطن بشكل
جدي .أكرب دليل على ذلك،
اصابع االتهام املشارة اليه
بشكل واضح يف ملف انفجار
مرفأ بريوت ومنعه عمل التحقيق
وربطه اياه بالسلم االهلي».
وختم« :ال ميكن بناء دولة دون
سيادة ودون عدالة وضمن
ازدواجية الوالء واملعايري».

إعترب رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،بعد اجتماع
تكتل «اجلمهورية القوية ،ان
«من املفارقات اليت حصلت يف
اإلنتخابات النيابية أن كثرا من
رموز النظام السوري وحزب اهلل
«طاروا» وحزب القومي السوري
وحزب البعث خرجا من اجمللس
النيابي» ،وقال« :كانت النتيجة
املدوية لإلنتخابات خسارة حزب
اهلل والتيار الوطين احلر لألكثرية
النيابية».
وقال« :لدينا  200ألف صوت
تفضيلي ،أما التيار الوطين احلر
فحصل على  130ألف صوت»،

وتابع« :قال االمني العام لـ
«حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل
يف كلمته االربعاء أن ال أكثرية،
بينما احلقيقة أن التكتالت اليت
أنتجتها االنتخابات متفقة أقله
على نقاط أساسية رئيسية هي
السيادة ووجود سالح خارج
اجليش اللبناني باالضافة اىل
مسألة الفساد».
وأعلن ان «مواصفات رئيس
اجمللس النيابي ال تنطبق على
الرئيس نبيه بري».
وقال« :لو كنت مكان جربان
باسيل الخرتت الطابق  17حتت
األرض ألجلس فيه»

أعلن النائب املنتخب اللواء
أشرف ريفي ،يف حديث اىل
«تلفزيون لبنان» مع الزميل
أن «هناك تفكريًا
وليد عبود ّ
يف تأليف جبهة سيادية تضم
 3مكونات أساسية ،السين
عرب مجع البيت الواحد ،القوات
مسيحي،
كمكون
اللبنانية
ّ
واالشرتاكي كمكون درزي»،
موضحا أن «الثوار يف حال
حتالف مع القوات وحزب
الكتائب وكل القوى السيادية
مبنطق وطين».
أن «هناك ضرورة
ولفت إىل ّ
إلقامة مشروع عربي يف وجه
املشروع الفارسي» ،معتربا أن
«الرئيس احلريري أعطي 17
عاما وفشل ،ومن غري املقبول
أن يعطى فرصة أخرى وهو
املسؤول عن التشرذم السين».
أن «السعودية
وشدد على
ّ
ّ
تساعد لبنان سياسيًا واقتصاديًا
لبناء الدولة ،وال ميكن املقارنة
بينها وبني إيران اليت بنت
دولة احلشاشني».
وأكد أن «القوات اللبنانية
حالة منظمة صمدت يف وجه
أن أكرب خطر
حزب اهلل ،و ّ
حاليًا هو هيمنة دويلة حزب
املسؤول عن اغتيال
اهلل
شهداء األرز» ،وإذ شدد على
أن «داعش وحزب اهلل وجهان
لعملة واحدة» ،أكد ريفي أن
«طرابلس مدينة مفتوحة جلميع
اللبنانيني ،ويف الثورة أثبتت
صورتها احلقيقية».
وتوجه إىل النائب فيصل كرامي
قائ ًال« :أنت صديق ومن غري
املقبول أن يكون لديك عالقة
مع حزب اهلل اإلرهابي املتهم
بانفجار التقوى والسالم».
وأعلن ّ
أنه سيكون «والقوات
اللبنانية جبهة واحدة» ،واشار
اىل «اننا بدأنا بتغيري الواقع
من خالل هذه االنتخابات ولن
حيصل الرئيس بري على
النصف ،وسنضع ورقة بيضاء
ولن نعطي شرعية للسلطة اليت
أوصلتنا إىل واقعنا احلالي»،
أن «الرئيس بري مكون
معتربا ّ
لبناني ،وأنا كنت وسيطًا بينه
وبني السعودية ليقول هلا إنه

شيعي عربي ولبناني وليس من
شيعة الفرس».
وذكر أنه «أول وزير يف
اجلمهورية يستقيل من تلقاء
َ
يرض أن يكون
نفسه» ،وأنه مل
«شاهد زور على حزب اهلل».
وعن طرح امسه لرئاسة
احلكومة ،قال« :مل أحتدث
مع أحد ،ومل ُأ ّ
بلغ من أحد،
ومل أطرح املوضوع مع أحد»،
وقال« :يف العراق ،حتى اآلن،
املسار السياسي معرقل ألن
مجاعة إيران إما تتحكم باللعبة
ككل وإما تطالب بوحدة وطنية،
ومن يقبل حبكومة وحدة وطنية
جرمية .نريد حكومة متجانسة
ألن حكومة الوحدة هي حكومة
تفخيخ».
وعلق على عبارة الرئيس
ميشال عون «ما خلونا»« :ماذا
تريد أكثر من رئاسة اجلمهورية؟
تريد أن نضعك إهلًا؟ لو كان
ربنا حيب ميشال عون ملا
أتى به رئيسا للجمهورية .إن
أضعف عهد وأسوأ عهد هو عهد
ميشال عون ،وسيسجل التاريخ
عليه أنه حصل يف عهده انفجار
املرفأ وتوقفت التحقيقات».
ويف هذا اإلطار «اعترب ريفي
أن «االنفجار ّ
نفذته إسرائيل».
ّ
ورأى أن» الفساد بلغ سابقة
يف التاريخ اللبناني يف عهد
الرئيس ميشال عون» ،مشريا
يسجل على أي
إىل أنه «مل
ّ
وزير اختارته القوات اللبنانية
شبهة فساد ،ودائمًا خياراتهم
ال غبار عليها وآداؤهم رائع».
وتابع« :أنا مع تسمية مسري
جعجع لرئاسة اجلمهورية ،ولكن
ان
هل املرحلة تسمح بذلك؟
ّ
الرئيس املقبل قد يكون ملرحلة
انتقالية كقائد اجليش جوزف
عون أو مبواصفاته ،واعترب ّ
أنه
قامة وقوة بذكاء ،وهو خياري
أنا».
وإذا اعترب أن «البيئة احلاضنة
لـحزب اهلل تتفكك ،وقوته وهم
صنعه ضعفنا» ،ختم مؤكدا
أنه «سيقاتل املشروع اإليراني
سياسيًا وعلى طاولة جملس
غطاء رمسيًا
الوزراء ،ولن يعطي
ً
للسالح».

القرم :احلمعة (أمس) الفرصة
جعجع :مواصفات رئيس اجمللس النيابي االخرية أمام جملس الوزراء لوقف
انهيار قطاع االتصاالت
ال تنطبق على الرئيس نبيه بري
أشار وزير االتصاالت جوني
قر
القرم إىل أنه «إذا مل ُي ّ
مرسوم رفع تعرفة االتصاالت ال
حتملوني املسؤولية فاالنتخابات
ّ
انتهت واملوضوع مل يعد حيتمل
التسييس وعدم إقرار التعرفة
سريتد سلبًا بشكل أكرب على
ّ
املواطنني» ،رافعا الصوت
باسم االقتصاد اللبناني فغدًا
(أمس اجلمعة) الفرصة االخرية
أمام جملس الوزراء لوقف انهيار
القطاع ورفع تعرفة القطاع
اخللوي فبال إنرتنت ال مدارس
وال مستشفيات وال اقتصاد
وبال اقتصاد ال يوجد لبنان».
وكشف يف تصريح عن أنه

يتم العمل باقرتاحي
«إذا مل
ّ
فاستقاليت مطروحة على الطاولة
ألن االتصاالت ال بديل هلا ومن
واجيب تطبيق القوانني ومن
امللح أن يستعيد هذا القطاع
ّ
عافيته».
وقال القرم« :أفتخر أنين
استطعت خلق جو تعاون مع
كل مسؤولي القطاع واستطعنا
تركيب طاقة مشسية وحاولنا
ضبط اهلدر وتفاوضنا مع
املوردين لتجزئة الدفعات على
عدة سنوات وسيتم إقرار وقف
خدمة الـ 2Gوبذلك نكون ّ
وفرنا
 42مليون دوالر يف السنوات
املقبلة».

اجلمهورية،
لفت مستشار رئيس
ّ
السابق سليم جريصاتي،
الوزير ّ
لية أجريناها
إىل ّ
أن «بقراءة ّ
أو ّ
الساحة
على
للمستجدات
ّ
ّ
ّ
أساسا
املتمثلة
السياسية،
ً
ّ
ّ
باالنتخابات النيابية ،توقفنا
إن تبعثر
عدة ّنقاط.
عند
ّ
ّ
ّ
النيابي اجلديد وعدم
اجمللس
ّ
ّ
أي
توفر أي
تركز أكثري بيد ّ
سي
فريق سياسي ،أو بيد ما مُ ّ
ماض ال نرغب باستعادته
يف
ٍ
ّ
سيئاته
بـ 8و 14آذار ،له
وحسناته».
وأوضح جريصاتي ،يف حديث
أن «من
للزميلة «النشرة»ّ ،
سيئات هذا ّ
التبعثر هو تبعثر
ّ
ّ
ّ
ألن التشريع
التشريع،
قدرة
ّ
حباجة إىل عمل جلان ،سواء
متخصصة أو
كانت جلان
ّ
عامة،
مشرتكة ،وعمل هيئة
ّ
ّ
الضروري أن تكون هناك
ومن
ّ
وحدة نظر إىل التشريع ،ال
ّ
سيما ّ
يتطلبه أي
التشريع الذي
ّ
إصالح ،مبعنى حماكاة متطلبات
صندوق النقد الدولي واجلهات
املاحنة .أي ُيفرتض أن يكون
هناك تشريع إصالحي».
أن «اجمللس
وأشار جريصاتي إىل ّ
صالحية الرقابة على
النيابي لديه
ّ
أعمال احلكومة ،واملهم أال يكون
مبعثرا مبوضوع املساءلة ،أي أن
يكون هناك فريق يعترب نفسه
تغيرييا أكثر من غريه ،فيقوم
ً
باملساءلة السياسية ومساءلة
املسؤولني بطريقة خاطئة»،
أن «من حسنات ّ
التبعثر،
مفسًرا ّ
ّ
ّ
أنه أفضل بكثري من االصطفاف
ّ
احلاد وخيففه .هذا االصطفاف
ّ
ألنه
احلاد حيجب تفاديه،
األول
اهلم
يف نهاية املطاف
ّ
ّ
للرئاسة هو االستقرار العام ،ال
أن مثة «بيضة
سيما أنه ال يبدو ّ
قبان» وازنة على األقل ،لدى
«احلزب التقدمي االشرتاكي» أو
التغيرييني».
ً
ّ
أن
«أننا قرأنا
وذكر
أيضا ّ
هذا االستحقاق االنتخابي قد
مر بسالم ،بالرغم من املآخذ
ّ
ّ
ّ
واملوثقة عن
واحملقة
الكثرية
املال السياسي أو االنتخابي
الكثيف ،الذي مت لفت النظر
تقريري هيئة اإلشراف
إليه يف
َ
على االنتخابات وبعثة االحتاد
األوروبي ملراقبة االنتخابات»،
أن ّ
احمللية
الرمسية
«التقارير
مبي ًنا ّ
ّ
ّ
ّ
اجلمعيات
واألجنبية وتقارير
ّ
ّ
ستتوسع مبفهوم املال
املعنية
ّ
ّ
متهيدا للطعون لدى
االنتخابي،
ً
اجمللس الدستوري .وهناك
ً
أيضا خمالفات أخرى موثقة ميكن
ّ
اإلشارة إليها يف التقارير ،اليت
نعول عليها كثريا».
ّ
ّ
أساسيا
هما
أن «لدينا
وأكد ّ
ًّ
ًّ
اهلم املعيشي ،وال ميكن أن
هو
ّ

نستكني قبل إجياد حلول له.
ّ
نتكلم هنا عن القمح ،املياه،
الدواء ،االستشفاء واخلدمات
ّ
األساسية ّ
ّ
كل
يتطلبها
اليت
ّ
مواطن ،كاهلرباء وغريها»،
ّ
ّ
أن
مركًزا على
«أنين أفهم ّ
اهلم املعيشي قد يسمو على
ّ
ّ
وبالتالي جيب
هم آخر،
أي
ّ
ّ
أن تكون هناك قدرة للترّ كيز
األساسية ّ
اليت
على القوانني
ّ
حنتاجها ،باإلضافة إىل حكومة
قادرة على اإلصالح».
ّ
ومتنى جريصاتي أن «تكون
احلكومة املقبلة قادرة ،وأن نبعد
مادية الكاملة ،مبا
الر ّ
عنها صفة ّ
ُيسمى «التكنوقراط» ،الذين
أثبتوا يف ممارساتهم ّ
أنهم
ً
وارتباطا باألفرقاء
حتيًزا
أكثر
ّ
الدخول
نريد
السياسيني.
إىل حكومة قادرة ترتجم نتائج
االنتخابات ،وقادرة على اإلنتاج
يف هذه ّ
الظروف .حنن حباجة إىل
قرارات إصالحية .كما أن فريق
العمل جيب أن يكون متمكنا،
ألننا نفاوض صندوق النقد».
أن
من جهة ثانية،
ّ
شدد على ّ
«القضاء ال يزال مكبال وجيب
حتريره ،ال سيما يف قضايا
حساسة كانفجار مرفأ بريوت،
الذي هو كارثة سواء بالنسبة
للضحايا أو للموقوفنيّ ،
الذين
ميكن أن يكون قد حلق ظلم
ببعضهم .جيب اإلفراج عن
القضاءّ ،
الذي هو أسري ال
سياسة ،كي يقوم بعمله»،
ّ
أن «قانون استقاللية
مؤك ًدا ّ
القضاء جيب أن يرى النور».
ّ
ّ
أفكر بانفجار
«أنين
ولفت إىل
املرفأ الذي آمل بريوت ولبنان،
ومبلف حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .هنا ً
أيضا القضاء مكّبل،
أن القضاء األجنيب انتقل
المسيا ّ
ّ
االدعاء إىل مرحلة
من مرحلة
ّ
ّ
االتهام ،فيما حنن ال زلنا نبحث
لالدعاء».
عن أسباب ّ
إىل ذلك ،أوضح ّ
أنه «خالل ما
ّ
تبقى من والية رئيس اجلمهورية،
وحرصا على االستقرار العام،
ً
الرئيس ّ
إنه ترك خارطة
قال ّ
طريق ،وهو يعين بها خارطة
معربا عن
طريق اإلصالح»،
ً
ّ
التغيرييون
أمله أن «يبقى
تغيرييني .التغيري جيب أن
حيصل ،وهو إصالح بنية نظامنا
السياسي ،الذي ّ
يولد أزمات وال
جيد هلا حلوال .لست أدري إذا
ثم «دوحة  »2أو «سان كلو
ّ
 ،»2وهذا ما ال ّ
أمتناه».
ّ
أن «األمل على رئاسة
وركز على ّ
جملس ومكتب جملس نواب
ّ
بالتشريع
يستطيع أن ميسك
ّ
وجدية ،فسمة اجمللس
بدقة
ّ
ّ
اجلدية،
السابق هو اخلفة وعدم
ّ
ّ
ثم حكومة فاعلة».
ومن ّ

اللواء ابراهيم استقبل السفرية
االمريكية وحبثا يف التطورات الداخلية
استقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم يف مكتبه
صباح امس األول اخلميس ،سفرية الواليات املتحدة األمريكية يف
لبنان دوروثي شيا ،وقد مت البحث يف آخر التطورات على الساحة
الداخلية.

صفحة 5

Saturday 21 May 2022

الـسبت  21أيــّار 2022

Page 5

لــبنانيات

عكاظ :عصابة اخلمسة حول احلريري «نادر احلريري
واملشنوق وهاني محود والسبع وغطاس خوري» أثرت
سلبياً على مسريته
«عكاظ»
صحيفة
أشارت
السعودية ،اىل ان «نتائج
االنتخابات النيابية اللبنانية
األخرية أسفرت عن خالصات
عدة ،أوهلا :صواب رأي رئيس
احلكومة السابق فؤاد السنيورة،
بأن املقاطعة خيار ضد مصلحة
لبنان .وثانيها :أن وجود رئيس
تيار املستقبل سعد احلريري
كان ضمانة ألغلبية الثالثي
اإليراني «حزب اهلل ،حركة أمل،
الرئيس ميشال عون» .ثالثها:
أن تيار املستقبل الذي أسسه
رئيس احلكومة الراحل رفيق
احلريري ،ضيع رصيده العربي
واخلليجي والسين ،ومل يلتزم
باملقاطعة املزعومة ،بل صوت
للتيار العوني يف عكار وحللفاء
إيران يف صيدا وطرابلس،
وهذا يدفع إىل إعادة قراءة
جتربة سعد احلريري السياسة
اللبنانية من زاوية أخرى.
واعترب بان «هناك تارخيني
مهمني يف مسرية سعد احلريري
السياسية ،إذ أصبح احلريري
بعدهما ليس كما كان قبلهما؛
التاريخ األول هو  10تشرين
االول  2012حينما قام حزب اهلل
باغتيال اللواء وسام احلسن،
والتاريخ الثاني هو  27كانون
االول  ،2013يوم قام حزب اهلل
باغتيال الوزير حممد شطح .حيث
كان الشهيدان يقومان بأدوار
فعالة ورئيسة حول احلريري يف
لبنان ،إذ كان الوزير شطح عق ًال
سياسيًا متميزًا لتيار املستقبل،
كما كان وسام احلسن عق ًال
أمنيًا مذه ًال وحمركًا شعبيًا ذكيًا،
لقد عرف حزب اهلل جيدًا من
يغتال ،وبعد هذين االغتيالني
دخل احلريري يف مرحلة ختبط مل
خيرج منها إىل تارخيه».
وذكرت بانه لضبط املصطلحات،
نعرف التخبط بالتالي :اختاذ
القرار الصائب يف الوقت
اخلطأ أو اختاذ القرار اخلاطئ
يف كل وقت .وبعد استشهاد
احلسن وشطح ،سيطرت مخس
شخصيات من دائرة احلريري
الضيقة عليه وعلى قراراته،
تلك الشخصيات أثرت سلبيًا
على مسرية احلريري إىل
تارخيه:
الشخصية األوىل :مدير مكتب
سعد احلريري وابن عمته نادر
احلريري ،واألثر السليب لنادر
احلريري يتلخص يف التالي:
لقد حول «نادر» تيار املستقبل
من تيار «قضية» إىل تيار
«بزنس» ،ومعروف أنه يف فرتة
الحقة أصبح مقربًا ومفض ًال من
رئيس اجلمهورية ميشال عون
وصهره جربان باسيل ،وهذا أمر
له داللته .خرج نادر احلريري من
الدائرة الضيقة عام  ،2018لكن
أثره السليب ما زال قائمًا ،ومن
ذلك التفاوض السيئ مع عون
وصهره حول التسوية الرئاسية،
وإشاعة ثقافة تعطيل مستحقات
العاملني يف مؤسسات تيار
املستقبل اإلعالمية والسياسية

بذريعة أن هذه املستحقات
دفعها من مسؤولية دول
اخلليج ،الطريف أنه بعد 2018
حاول نادر احلريري إرسال
الرسائل إىل السعودية عرب
شخصيات لبنانية موثوقة من
اململكة ومقربة منها كي تعمده
سياسيًا يف لبنان على حساب
ابن خاله.
الشخصية الثانية هي الوزير 
نهاد املشنوق :وهو من
أذكى السياسيني السنة يف
لبنان وأوسعهم ثقافة وحيلة،
لكن مشكلته الوحيدة أنه أراد
رئاسة احلكومة ولو على حساب
«السنة» وعلى حساب احلريري
حني كان على ميينه .خرج
املشنوق من دائرة احلريري
الضيقة عام  ،2018ألنه مل
جيدد له كوزير للداخلية.
الشخصية الثالثة هي املستشار
اإلعالمي هاني محود :وأثره
السليب تلخص يف عزل سعد
احلريري عن الشارع باستثناء
أوقات االنتخابات.
الشخصية الرابعة :الوزير باسم
السبع ،وميتاز السبع بثقافة
سياسية هائلة ،وجتربة عريضة
يف العمل الشعيب حبكم عمله
النقابي وخلفيته القومية ،وميكن
اختصار أثره السليب يف إسداء
نصائح سلبية تؤثر يف عالقات
احلريري بدول اخلليج.
الشخصية اخلامسة هي الوزير
غطاس خوري :هو طبيب
لبناني ،كان مرشح رفيق
احلريرى لرئاسة اجلمهورية بعد
اميل حلود ،لعب دورًا رئيسًا
يف توتري عالقة احلريري حبلفائه
املسيحيني بالدرجة األوىل،
وحلفائه العرب بالدرجة الثانية،
وهو على غرار السبع ،ال شك
يف إخالصه الشخصي لبيت
احلريري .ويسري معه يف هذا
السياق رئيس حترير املستقبل
ويب جورج بكاسيين.
والحظت الصحيفة السعودية
بأنه يف الفرتة اليت متكن فيها
هؤالء اخلمسة من قرار احلريري
أصيب بإشكاالت عدة :اوهلا
اتساع اهلوة بني سعد وصقور
تيار املستقبل ،وعلى رأسهم
فؤاد السنيورة ،والوزير أمحد
السابق
والنائب
فتفت،
مصطفى علوش ،والوزير معني
املرعيب واملفكر د.رضوان
السيد .كما أن عالقة احلريري
حبلفائه السابقني واحلاليني
يف الداخل اللبناني مل تعرف
االستقرار :رئيس القوات مسري
جعجع ،النائب سامي اجلميل،
رئيس احلزب التقدمي وليد
جنبالط .فكيف ميكن مزاولة
السياسة مع عالقة غري مستقرة
ال مع حلفاء الداخل وال حلفاء
اخلارج؟
وذكرت بانه يبدو أن عصابة
اخلمسة هي صاحبة نظرية ربط
النزاع مع إيران وتوتري العالقات
مع اخلليج ،وبناء عليه تصبح
عالقة تيار املستقبل حبلفاء

إيران وسوريا األسد هادئة أو
تعاونية مقابل عالقات تصادمية
حبلفاء اململكة يف لبنان .كما
دخل تيار املستقبل يف دائرة
الفساد ألول مرة منذ تأسيسه،
حتى أن سعد احلريري نفسه
صرح يف استقبال مجاهريي بعد
استقالته من رئاسة احلكومة آخر
مرة« :اكلوا معي واستفادوا
مين وسرقوني ويف النهاية
زايدوا علي» ،كان يقصد
بالتحديد شخصني من دائرته
الضيقة.
ولفتت «عكاظ» اىل ان «حتميل
السعودية مسؤولية كل أزمة
أو نكسة تصيب احلريري يف
لبنان إما ليحافظ هؤالء اخلمسة
على مواقعهم وإما لتحويل
غضب السنة من احلريري إىل
السعودية ،ومن أمثلة ذلك:
اعترب الوزير نهاد املشنوق يف
حزيران  2016أن خسارة تيار
املستقبل لالنتخابات البلدية يف
طرابلس سببها إجبار السعودية
للحريري -كما زعم -على زيارة
دمشق واملبيت يف قصر قاتل
والده يف كانون االول ،2009
مع العلم أن انتخابات طرابلس
البلدية حصلت يف  ،2016ومع
أن تيار املستقبل يف ذلك العام
ربح االنتخابات البلدية يف أغلب
لبنان».
الحقًا اعرتف موقع نهاد
املشنوق «أساس» ،بأن امللك
عبداهلل أبلغ احلريري بأن رئيس
احلكومة املنتخب بعد انتخابات
 ،2009سيزور دمشق ال حمالة
حبكم التوجه الدولي الذي
يقوده باراك أوباما ونيكوال
العاهل
ونصح
ساركوزي،
السعودي الراحل احلريري بأن
ال يتوىل رئاسة احلكومة لكن
احلريري أصر .نشرت املقالة
يف موقع أساس حتت عنوان
«السلطة أو احملكمة» بتاريخ 14
شباط  2020بقلم خالد البواب.
ولفتت اىل ان «احلريري أعلن
عزوفه عن خوض االنتخابات

اللبنانية يف كانون الثاني
 2022واعتزاله العمل السياسي
التقليدي ،وهو قرار من حق
احلريري اختاذه ،لكن من الواضح
أن مكنته اإلعالمية والسياسية
صرحية
توجيهات
تلقت
باستخدام القرار ضد السعودية
ودول اخلليج ،وهذه التوجيهات
ال ميكن تفسريها ّ
إال بأمرين؛ إن
ً
مصدرها سعد احلريري شخصيا،
أو أن شخصيات مقربة منه
أصدرتها ومل يردعها احلريري،
ونتيجة األمرين واحدة ،فض ًال
عن قيام هذه املكنة بتشويه
مسعة كل شخصية حمرتمة
ترشحت لالنتخابات أمام حزب
اهلل وحلفائه بذريعة أن سقوط
الشخصيات املعادية للمجموعات
االيرانية يف االنتخابات ستفرض
على دول اخلليج التعامل مع
احلريري ثانية».
اضافت الصحيفة السعودية
اإلعالمية
املكنة
«تعاملت
والسياسية لتيار املستقبل
مع االنتخابات النيابية اللبنانية
وفق املعادلة التالية :إن خسارة
خصوم حزب اهلل لالنتخابات هي
خسارة للسعودية ،بينما الصحيح
أنها خسارة للبنان واللبنانيني
عموما وأهل السنة خصوصًا،
وهذا ما أثار غضب مفيت السنة
واجلمهورية اللبنانية الدكتور
عبداللطيف دريان ،الذي أطلق
أكثر من تصريح حذر فيه السنة
من مغبة مقاطعة االنتخابات
وتسليم البلد إليران وحزب
اهلل ،لكن احلسابات الزرقاء
هامجت املفيت واململكة بشكل
مباشر وغري مباشر».
وتابعت قائلة «هل تكره
احلريري؟
سعد
السعودية
ال،
هو
القطعي
اجلواب
وتفاصيل العالقة وقصتها
ستكون يف مقالة مقبلة.
هل تريد اململكة إنهاء اإلرث
السياسي لرفيق احلريري؟
اجلواب القطعي واحلتمي هو ال
وألف ال».

«الوفاء للمقاومة» :للتوجه اهلادىء
واملوضوعي الدائم لتطوير القانون
واألداء االنتخابي

دعت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر أول جلسة تعقدها
بعد اإلعالن الرمسي عن نتائج
«كل
النيابية،
االنتخابات
واجلهات
والتيارات
القوى
السياسية املتنافسة إىل وقف
السجاالت االنتخابية والتوجه
فورا حنو مباشرة االهتمام
بالوضع
للنهوض
العملي
البائس للمواطنني وبالوضع
املرتدي للدولة وملؤسساتها
اليت هشمتها األزمة االقتصادية
لغايات ومآرب سياسية أرادت
أن تستهدف اخليارات الوطنية
للبنانيني ومل تتورع عن التالعب
بسعر العملة الوطنية وبالغذاء
والدواء وكلفة العيش وشل
اإلدارة من أجل الضغط لتبديل
تلك اخليارات أو التخلي عنها،
وتسويق خيارات انهزامية مموهة
تتناقض مع املصاحل الوطنية
للبنان واللبنانيني عموما».
وجرى التداول بـ «فصول
وحمطات العملية االنتخابية،
ومت التوقف عند اإلجيابيات
والسلبيات اليت ختللتها ،فأكدت
الكتلة ضرورة التوجه اهلادىء
لتطوير
الدائم
واملوضوعي
القانون واألداء االنتخابي من
أجل أن يتحقق التعبري الواقعي
عن إرادة املواطنني مع ما
يتطلبه ذلك من جهد تشريعي
ولوجسيت وإداري وإعالمي».
وأعربت الكتلة عن «ارتياحها
واعتزازها بالثقة الغالية اليت
منحها شعبنا الويف ألعضائها
النواب الذين أعيد انتخابهم
هلذه الدورة وللفائزين اجلدد
الذين انضموا إىل الكتلة من
أجل املشاركة يف مهامها
وفعالياتها» ،متوجهة بـ»أمسى
آيات الشكر ألهلنا الشرفاء
والغيارى ،ولعوائل الشهداء
واألسرى احملررين واجلرحى،
اليت
الصادقة
ولألصوات
وحللفائنا
ملرشحينا
منحوها
يف كل املناطق اللبنانية
والدوائر االنتخابية ،سواء يف
العاصمة بريوت أو يف بعبدا
واجلبل واجلنوب أو يف البقاع
والشمال».

وأشارت الكتلة اىل أنها «باتت
يف الدورة النيابية للعام ،2022
تضم مخسة عشر نائبا ،بينهم
أربعة نواب جدد هم:
 رائد برو عن املقعد الشيعييف جبيل كسروان  /اجلبل.
 رامي أبو محدان عن املقعدالشيعي يف زحلة  /البقاع
األوسط.
 ملحم احلجريي عن املقعدالسين يف بعلبك اهلرمل  /البقاع
الشمالي.
 ينال الصلح عن املقعد السينأيضا يف بعلبك اهلرمل  /البقاع
الشمالي.
إضافة إىل اإلخوة النواب اجملدد
هلم:
عن اجلنوب:
 حممد رعد  /النبطية ،عليفياض  /مرجعيون وحاصبيا،
حسن فضل اهلل  /بنت جبيل،
حسن عز الدين  /صور ،حسني
جشي  /صور،
وعن العاصمة واجلبل:
 أمني شري  /بريوت ،عليعمار  /بعبدا.
وعن بعلبك  -اهلرمل  /البقاع:
 حسني احلاج حسن ،إبراهيماملوسوي ،إيهاب محادة ،علي
املقداد».
وإذ هنأت الكتلة «كل الزمالء
النواب الذين حازوا ثقة الناس
لتمثيلهم يف اجمللس النيابي»،
أعلنت «مد يدها للتعاون اإلجيابي
ضمن إطار رؤية وقواعد مشرتكة
حتقق مصاحل عليا للبالد عرب دفع
بعض املخاطر أو حتقيق عدد من
املكتسبات».
وجددت التزامها «العمل من
أجل مصلحة لبنان السيد احلر
املقاوم ومن أجل صون كرامة
اللبنانيني وإعادة بناء دولتهم
اليت حترتمهم وتقوم بواجباتها
إزاءهم على صعيد توفري األمن
والغذاء والصحة والتعليم والعمل
والتنمية» ،متعهدة بأن «تلتزم
سياسة حزب اهلل وتوجيهات
مساحة األمني العام السيد
حسن نصر اهلل يف كل مواقفها
وأدائها ،واهلل هو املوفق إنه
نعم املوىل ونعم الوكيل».

باألمساء -اخلزانة األمريكية تفرض عقوبات تشمل أفراداً وكيانات متول حزب اهلل
اخلزانة
وزارة
أصدرت
األمريكية اليوم اخلميس
عقوبات جديدة متعلقة حبزب
اهلل ،واستهدفت العقوبات
رجل األعمال اللبناني أمحد
جالل رضا عبداهلل الوسيط
املالي للحزب ،وفق ما نقلت
«العربية» عن موقع اخلزانة.
وأضافت الوزارة أن عبداهلل
ومخسة من املتصلني به و8
من شركاته يف لبنان والعراق
مشلتهم العقوبات بإدراجهم
يف قائمة مكتب الرقابة على
األصول األجنبية التابع هلا.
وذكرت الوزارة يف بيان على
موقعها الرمسي ،أن «مكتب
مراقبة األصول األجنبية التابع
لوزارة اخلزانة األمريكية أدرج

اليوم أمحد جالل رضا عبد اهلل،
رجل األعمال اللبناني وامليسر
املالي حلزب اهلل ،باإلضافة
إىل مخسة من شركائه ومثاني
شركات له يف لبنان والعراق
على قائمة العقوبات».
ولفتت إىل أنه «يسلط هذا
اإلجراء الضوء على طريقة
عمل حزب اهلل املتمثلة
يف استخدام غطاء األعمال
التجارية اليت تبدو مشروعة
لتوليد اإليرادات وزيادة
االستثمارات التجارية عرب
القطاعات،
من
العديد
لتمويل حزب اهلل و»أنشطته
سرا».
اإلرهابية» ً
وذكرت أن «أمحد عبد اهلل هو
مسؤول يف حزب اهلل وعضو

نشط يف الشبكة املالية
العاملية حلزب اهلل الذي دعم
حزب اهلل على مدى عقود،
وقام بأنشطة جتارية واسعة
النطاق يف خمتلف البلدان،
حيث يتم حتويل األرباح إىل
حزب اهلل .وهو ينسق األنشطة
التجارية وامليزانيات مع كبار
امليسرين املاليني حلزب اهلل

مثل حممد قصري وحممد قاسم
البزال ،باإلضافة إىل مشاركة
حممد قصري وحممد قاسم
البزال ،ساعد مسؤولو احلرس
الثوري اإلسالمي يف تسهيل
التحويالت املالية ألعمال أمحد
عبد اهلل ،واليت يوجد العديد
منها يف العراق ويفيد حزب
اهلل».

وكيل شركة مكتف أبلغت أمن الدولة بقرار عويدات ويفرتض
أن تفك األختام عن الشركة صباح اجلمعة (أمس)
كشف الوكيل القانوني لشركة مكتف للصريفة احملامي مارك
حبقة ،يف اتصال مع الزميلة «النشرة» ،أنه أبلغ أمن الدولة
رمسيا بقرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ،والذي
يقضي بفك أختام الشمع األمحر عن شركة مكتف ،ويفرتض أن
تنفذ أمن الدولة القرار وتفك األختام صباح اجلمعة (أمس)».
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مـقاالت وتـحقيقات

مت ّدد «الناتو» إىل إسكندنافيا يدفع احلرب إىل حافة النووي
توسيع ساحات االشتباك ال يعين
بالضرورة جناح املراهنة عليها ،بقدر ما
هو حماولة لصرف األنظار عن الساحة
األوكرانية.
جوهر األزمة األوكرانية هو صراع
جيو  -سياسي بني روسيا ،من جهة،
والواليات املتحدة وحلفائها الغربيني،
من الناحية األخرى ،قد ينزلق إىل
مواجهة أوسع تطال الكون بأكمله.
من الثوابت األمريكية ،يف هذا
السياق ،جلوء دوائر صنع القرار إىل
توسيع ساحات الصراع من أجل ختفيف
الضغط الروسي عن أوكرانيا ،بدءًا
بالرتحيب بانضمام «دولتني حمايدتني
سابقا» ،فنلندا والسويد ،إىل مظلة
حلف «الناتو» ،األمر الذي ُيدخل عنصر
حتد جديدًا لروسيا واضطرارها إىل
ٍّ
نشر قواتها لتغطية مساحة إضافية
من احلدود املشرتكة مع فنلندا ،بطول
 1.300كلم.
أيضًا ،نشطت االسرتاتيجية األمريكية
يف مياه احمليط اهلادئ لتطويق كل
من روسيا والصني ،األوىل عرب جتديد
صراعات تارخيية إقليمية مع اليابان،
والثانية عرب حشد دول جنوبي شرقي
آسيا ،جمموعة «آسيان» ،ودفعها إىل
االنضمام إىل التوجهات األمريكية إىل
حماصرة الصني وقطع الطريق عليها
لضم جزيرة تايوان ،وتزويد األخرية
بأسلحة أشد فتكًا من قدرتها على
استيعابه.
الدولتني
انضمام
أن
بيد
اإلسكندنافيتني ،السويد وفنلندا ،إىل
معوقات ،على
«الناتو» ،تعرتضه مجلة
ّ
الرغم من الضخ اإلعالمي املكثف بشأن
حتمية موافقة كل أعضاء دول احللف
املقدم ،أبرزها سريان
على الطلب
َّ
مفعول معاهدة ثنائية بعدم االعتداء
بني روسيا وفنلندا ،عقب احلرب
العاملية الثانية يف عام  1947يف
باريس ،تضمن وضعًا حياديًا لفنلندا
يف الصراعات الدولية ،مدتها «أبدية»
 ،perpetuityكما جاء يف النص األصلي
للمعاهدة.
ُيشار إىل أن الصراع الروسي مع فنلندا
له جذور تارخيية متتد منذ القرن الثاني
عشر ،والحقًا انضمت فنلندا إىل أملانيا
النازية خالل احلرب العاملية الثانية
وفتحت أراضيها ومياهها جلحافل الغزو
يف اجتاه أراضي االحتاد السوفياتي،
صر املسافة اليت
حبيث جرى استغالل ِق َ
تفصل مدينة ستالينغراد ،أي سان
بطرسربغ 400 ،كلم ،عن الشواطئ
الفنلندية.
أدى حصار ستالينغراد الشهري إىل
هالك ما ال يقل عن مليوني إنسان،
ً
نتيجة
بعد استشراء األوبئة واجملاعة،
للعدوان النازي القادم من األراضي
الفنلدية والبولنديةُ .
وأبرمت معاهدة
احلياد املذكورة بني موسكو وهلسنكي
نتيجة هزمية النازية ،ودخول القوات
السوفياتية عرين هتلر يف برلني.
ّ
يشكل طلب فنلندا عضوية حلف
«الناتو» انتهاكًا صارخًا لنصوص
املعاهدة السارية ،حبسب القانون
والعالقات الدولية ،نظرًا إىل عدم
إقدام أحد طرفيها على نقضها أو إنهاء
العمل بها رمسيًا.
ما جرى ،باختصار شديد ،هو موافقة
فنلندا على االنضمام إىل االحتاد
األوروبي ،وليس «الناتو» يف عام
 ،1995وحافظت على وضعها احليادي
الدولي منذئذ ،كما نصت املعاهدة إىل
«األبد».
أنصار معسكر احلرب يف الواليات
املتحدة يشريون إىل مسألة «إجرائية»
الطابع لتربير متدد «الناتو» عرب بوابة
فنلندا ،مفادها أن املعاهدة ُأبرمت مع

مـنذر سـليمان

االحتاد السوفياتي ،الذي مل يعد له
وجود ،ولذا تسقط املعاهدة .حسم
تلك القضية اإلجرائية ،استنادًا إىل
ضوابط العالقات الدولية ،هي برسم
جملس األمن الدولي حصرًا .كما أن
فنلندا جددت توقيعها على معاهدة
احلياد مع االحتاد السوفياتي تباعًا
لغاية  ،1983ومع االحتاد الروسي يف
وتعهدت مبوجبها الدولتان
عام ،1992
ّ
«تسوية النزاعات فيما بينهما بالوسائل
السلمية» ،تأكيدًا لسياسة عدم االحنياز
العسكري منذ ذلك الوقت.
االنضمام إىل حلف «الناتو» يعين،
ببساطة ،إعالن فنلندا حربًا على
روسيا ،والذي استدعى إطالق روسيا
رسائل سياسية قاسية ،مفادها أنها
ُ
«ستضطر إىل اختاذ خطوات انتقامية
عسكرية – تقنية ومناذج أخرى،
وتوسيع األطلسي ال جيعل قارتنا أكثر
استقرارًا وأمنًا».
يضم حلف الناتو  30دولة ،وجيب
أن حيظى أي قرار فيه باإلمجاع .من
الناحيتني الشكلية واإلجرائية ،هناك
عدد من االعضاء لديهم حتفظات بشأن
توسيع احللف ،وخصوصًا بعد جتربة
أوكرانيا اليت أنهكت االقتصادات
الغربية .سنعرض أبرزها للداللة على
العقبات املرئية:
تركيا :ال تزال حية يف الذاكرة الرتكية
معارضة كل من فنلندا والسويد
َ
عضوية تركيا يف االحتاد األوروبي،
يفسر جوهر تصريح منسوب إىل
وهو ما
ّ
الرئيس الرتكي ،رجب طيب إردوغان،
يف الـ 13من أيار/مايو احلالي ،ومفاده
أن بالده قد تستخدم حق النقض،
كعضو يف حلف الناتو ،ضد مساعي
قبول البلدين ،كونهما بالذات «يدعمان
حزب العمال الكردستاني».
يف أحدث التطورات ،أوضحت تركيا
قدمت طلبًا رمسيًا إىل كل من
أنها ّ
السويد وفنلندا ،يقضي بتسليم
أنقرة عناصر مقيمة بالبلدين على
خلفية عالقات تقيمها حبزب العمال
الكردستاني ،ومت رفض الطلب الذي
يطالب بتسليم  12عنصرًا يف فنلندا
و 21عنصرًا يف السويد (وكالة األنباء
الرتكية ،الـ 16من أيار/مايو .)2022
املرجح إقدام الدولتني ،فنلندا
من
ّ
والسويد ،على تشديد القيود السابقة
على املهاجرين إىل أراضيهما ،نتيجة
اعتبارات داخلية ،أهمها مواجهة
ارتفاع موجة العنف واجلرمية ،ومن أجل
التساوق مع توجه االحتاد األوروبي إىل
وقف سيل اهلجرة ،األمر الذي سيخدم
احملصلة النهائية ،نظرًا إىل
تركيا يف
ّ
وجود أعداد كبرية من الكرد يف الدول
اإلسكندنافية.
اجملر :شهدت رئاسة فنلندا لالحتاد
األوروبي ،يف شهر متوز/يوليو ،2019
شن موجة من التوترات اإلقليمية ضد
اجملر ،األمر الذي استدعى هجومًا مضادًا
تناولته بعض الصحف األوروبية،
بعنوان« :فنلندا ،العدو اجلديد للمجر».
رئيس الوزراء املنتخب للمرة الرابعة،
يكن ودًا لرئاسة
فيكتور أوربان ،ال
ّ
ويعد أن هدف
االحتاد االوروبي،
ّ
تدخله يف الشؤون الداخلية لبالده هو
«تقليص سيادة دول االحتاد» .واتهمه
جمددًا ،يف احتفاالت أداء القسم ،يف
الـ 16من أيار/مايو اجلاري ،بـ»سوء
استخدام سلطته بصورة يومية ،وأنه
يريد أن يفرض علينا أجندته اليت
نرفضها» .وال تزال اجملر على موقفها
الرافض عضوية فنلندا.
أملانيا وفرنسا :تسعى الدولتان
للوصول إىل تسوية مع روسيا ،وال
ترغبان يف التصعيد معها ،كما ُيفهم
من تصرحيات سابقة للرئيس الفرنسي

مانويل ماكرون ،مفادها أن «انضمام
أوكرانيا إىل الناتو قد يستغرق 10
أعوام» ،وهو ما يؤشر على استبعاد
جناح انضمام فنلندا والسويد.
تقدم من اعرتاضات حمتملة،
يف ضوء ما َّ
استغل وزير اخلارجية األمريكي ،أنتوني
وزراء خارجية حلف الناتو
لقاءه
بلينكن،
َ
َ
يف برلني ،يف الـ 15من أيار/مايو
اجلاري ،لإلعراب عن ثقته مبحاولة
االنضمام قائال« :ستدعم الواليات
ّ
كل من السويد
بقوة طلب
املتحدة
ّ
ّ
ترشحهما
وفنلندا االنضمام يف حال
رمسيًا لعضوية احللف ،وأثق بشدة
بالتوصل إىل إمجاع على ذلك».
يعول كثريًا على
املوقف األمريكي ال
ّ
«رفض» تركيا عضوية الدولتني،
فنلندا والسويد ،كونه يأخذ يف
احلسبان التوازنات اجليو  -سياسية يف
متدد حلف الناتو
اإلقليم ،وخصوصًا أن ّ
من شأنه «إضعاف روسيا» ،اخلصم
وسيعزز موقف تركيا
التقليدي لرتكيا،
ّ
داخل حلف الناتو ،بعد سلسلة توترات
مع أعضائه منذ تولي الرئيس إردوغان
مهماته الرمسيةُ .يضاف إىل ذلك موقف
ّ
املؤيد ألوكرانيا ،وتزويدها
تركيا
ّ
بطائرات «درون» تركية الصنع خالل
توسع
األزمة الراهنة .أيضًا ،سيفرض
ّ
رقعة الناتو على روسيا َن ْشَر قوات
يف جبهة جديدة بعيدًا عن حدودها مع
تركيا ،ورمبا تقليص وجودها العسكري
يف سوريا ،حبسب القراءة األمريكية.
السؤال احملوري هو :هل هناك م ّربر
لبسط الناتو مظلة محايته على كل من
فنلندا والسويد ،اللتني تعايشتا مع
«الوضع احليادي الراهن» منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية؟ بعض عناوين
طيات
اإلجابة املوضوعية جنده بني
ّ
مراكز األحباث األمريكية ،على الرغم
تعد احملاولة
من قلة عددها ،واليت
ّ
مبنزلة «دق إسفني يف نعش استقاللية
أوروبا» ،وتبعيتها التامة لواشنطن يف
صراعاتها الكونية ،وهي اليت تنظر
بازدراء إىل دول االحتاد األوروبي ،كما
فعلت نائبة وزير اخلارجية األمريكية
للشؤون السياسية ،فيكتوريا نوالند،
فليذهب االحتاد األوروبي
عرب قوهلا:
ْ
إىل اجلحيم.
السؤال اآلخر هو :ماذا ستقدم الدولتان
من إضافات نوعية إىل حلف «الناتو»؟
اإلجابة ،حبسب هؤالء ،هي «ال شيء،
وعضوية الناتو ليست ضرورية حلفظ
أمنهما» .كما أن فنلندا بالذات
ّ
املفضلة كوسيط
ستضحي مبنزلتها
بني روسيا والدول الغربيةُ ،
وتنعش
عقلية احلرب الباردة.
ّ
سيحل بتلك
يف املدى املنظور ،ماذا
ّ
تسلم
الدول وترتيباتها املستعجلة عند
مهمات والية رئاسية
دونالد ترامب
ّ
ّ
مرشح آخر غريه ،ذي
ثانية ،أو أي
مواصفات موازية؟ بل ،هل سيعزز
الرئيس املقبل أوهام الناتو بأن
«روسيا أضحت دبًا من ورق» ،وجيب
املضي يف الصراع معها إىل النهاية؟
أي استعادة املعادلة الصفرية لدى
مراكز القوى التقليدية األمريكية.
جمددًا ،ال يعين توسيع ساحات االشتباك
بالضرورة جناح املراهنة عليها ،بقدر ما
هو حماولة لصرف األنظار عن تطورات
الساحة الرئيسة ،أال وهي أوكرانيا،
يئن من
اليت بات املواطن الغربي
ّ
وطأتها االقتصادية ،بصورة مباشر.
هذا ال يعين ّ
ختلي واشنطن عن توتري
اجلغرافيا احمليطة بروسيا ،يف أي
وقت قريب ،بقدر ما يؤدي ذلك اجلهد
واالشتباك إىل تسوية تلك املسائل
على طاولة املفاوضات ،مهما طال أمد
انعقادها ،كما هي نهاية كل الصراعات
الدولية.

االقرتاع املسيحي خارج الثنائي:

عودة املستقيلني واجملتمع املدني
هــيام القصـيفي

تنصب األنظار،
من الطبيعي أن
ّ
حلظة صدور النتائج االنتخابية ،على
مشهدية التيار الوطين والقوات
اللبنانية ،فيما التصويت املسيحي
ّ
أعطى ملن هم خارجهما
كفة
مرجحة>
ّ
سيبقى االقرتاع املسيحي يف
انتخابات عام  2022لبعض الوقت
حتت اجملهر ،بعيدًا عن مهرجانات
النصر واالحتفاالت بعدد املقاعد
اليت فاز بها كل فريقّ .
مثة خالصات،
سياسية واجتماعية وطائفية ،أثبتتها
األرقام النهائية اليت نتجت من هذه
الدورة ،حتتاج إىل مزيد من
التبصر
ّ
حول أسبابها وخلفياتها وما ترتكه
من تداعيات.
صوت املسيحيون هذه املرة
ّ
تصويتًا يرتاوح بني التصويت
املفيد والعقابي.
عب املسيحيون عن «غضبهم»
فقد رّ
من التيار الوطين احلر الذي ميكنه
مجة لنتائجه من
إعطاء تفسريات ّ
أجل إقناع مجهوره .لكنه يعرف
متامًا ،كما يعرف حلفاؤه األقربون،
أن مثة متغريات واقعية جرى التعبري
عنها يف صندوق االقرتاع حبسب
عدد األصوات ،وليس فقط وفق
النتائج اليت انتهت حبسب القانون
وعملياته احلسابية .ال يعين ذلك
أن التيار فقد شرعيته لدى مؤيديه
من املسيحيني ممن ال يزالون
يدينون له بالوالء .لكن حقيقة
التصويت يف مكان آخر ،وال تتعلق
حبجم الكتلة النيابية .عام ،2005
اعرتف البطريرك املاروني مار نصر
اهلل بطرس صفري بزعامة العماد
ميشال عون بعدما فاز األخري يف
كسروان وحقق «تسونامي» ،كما
وصفه النائب وليد جنبالط آنذاك.
ويف عام  ،2009قال رئيس التيار
الوطين احلر جربان باسيل قبل جولة
للعماد عون يف اجلنوب إن التيار
يريد اسرتداد جزين ،ما أثار عاصفة
غضب لدى الرئيس نبيه بري .ويف
كل األعوام اليت تلت عودة عون
من باريس ،بقيت بعبدا بالنسبة
إليه معق ًال عونيًا حتى يف االنتخابات
البلدية .مفارقة الدوائر الثالث أنها،
بغض النظر عن أي تربيرّ ،
ّ
دلت على
أن تصويتًا مسيحيًا سحب من التيار
ثالث قواعد أساسية ،وسيكون هلذا
األمر تأثرياته يف السنوات املقبلة.
ّ
يف املقابل ،فإن
متكن القوات
اللبنانية من حتقيق تقدم الفت نابع
من أنها حازت جزءًا من أصوات
الغضب املسيحي على التيار.
التصويت للقوات كان نتيجة
أمرين :تصويت ملتزم ومفيد من
جهة ،وتصويت عقابي للتيار من
جهة أخرى .من أراد االقرتاع ضد
التيار يف دوائر ال يوجد فيها
ممثلون فاعلون للمجتمع املدني
صوتوا للقوات ،ما أضاف اىل
ّ
رصيدها احلزبي امللتزم واملناصر،
ورفع عدد أصوات ناخبيها ،كما يف
الشمال الثالثة مث ًال .بهذه الطريقة
ّ
متكن حزب القوات من دخول جزين
وحتقيق نصر فيها ،وساهم يف
إعادة حزب الوطنيني األحرار اىل
بعبدا  -وهذا ليس سه ًال  -بانتخاب
ألد
كميل دوري مشعون ،جنل أحد ّ

خصوم عون يف دائرة كان لألحرار
ثقل تارخيي فيها .أما قضية بشري
فمختلفة .وقد تعاملت القوات معها
على أنها خسارة حزبية مباشرة.
لكن القوات واخلرباء االنتخابيني
يعرفون متامًا أن تركيبة القانون
(وحساباته املنطقية العلمية) الذي
كانت القوات تدافع عنه ،ال بد أن
يوصل اىل هذه النتيجة ،واحتمال
عدم حصوهلا كان سيكون مفاجئًا.
يف املشهدية العامة ،ظهر أن
املسيحيني
صوتوا حزبيًا وعادوا
ّ
اىل ثنائية القوات والتيار .لكن
النظرة
املفصلة تعاكس ذلك،
ّ
ولو أن احلزبني حصدا كمية كبرية
من األصوات.
صوت املسيحيون
ّ
وأعادوا انتخاب النواب املستقيلني
من اجمللس النيابي إثر انفجار
الرابع من آب .وهذا ليس أمرًا
عابرًا ،وال سيما أن اثنني منهم هما
النائبان ميشال معوض ونعمة افرام
(والنائب ميشال ضاهر من خارج
املستقيلني) يف خصومة مع التيار
وفازوا من دون التحالف معه.
املسيحيون لم يعطوا أصواتهم
التفضيلية فقط للمسيحيني املرشحني يف
لوائح املجتمع املدني
املستقيلني،
انتخاب
وجتديد
وإعادتهم بقوة اىل اجمللس النيابي،
يكسر يف جزء منه املشهدية احلزبية
الثنائية ،وال سيما أن املستقيلني
عادوا ومعهم زمالء جدد اىل
اجمللس .ومن شأن ذلك أن يضع
جددوا
هؤالء يف مرتبة خمتلفة كونهم ّ
مبستويات
التمثيلية
شرعيتهم
عالية ،وسيجعلهم من اآلن وصاعدا
يف موقع أقوى يف مفاوضاتهم
السياسية نيابيًا وحكوميًا ورئاسيًا.
وللمجتمع املدني حصته من أصوات
املسيحيني.
النظرة األوىل أوحت بأن التصويت
للمجتمع املدني هو لالئحة فحسب،
وأن املسيحيني مل يعطوا أصواتهم
لشخصيات «مسيحية» يف اللوائح
إال لكونها ضمن الالئحة.
لكن قراءة هادئة للوائح وأصوات
املرشحني يف الشمال والشوف
وبريوت ،تدل على أن املسيحيني
اقرتعوا لوجوه جديدة وأعطوا
لشخصيات
املرتفعة
أصواتهم
مشهود هلا .فأن حتصل النائبة
جناة عون على  9932صوتًا ،فهذا
يعطي حملة واضحة عن تثبيت فكرة
املتفلتني من تأثريات العائليات
واألحزاب ودورهم يف ما آل
إليه التصويت ،علمًا بأن النتائج
التفصيلية تعطي إشارات حتتاج اىل
وقت لدراستها عن أن املسيحيني
مل يعطوا أصواتهم التفضيلية فقط
للمسيحيني املرشحني يف لوائح
اجملتمع املدني.
أهمية ما حصل يف االقرتاع
املسيحي أنه أعاد التوازن على
مستويات عدة ،وأدخل دماء جديدة
اىل الساحة املسيحية من مستقلني
وخارجني عن اإلطار احلزبي،
لكن
ّ
حتدي هؤالء يف كيفية وضع إطار
ّ
حقيقي ألدائهم السياسي بعيدًا عن
السياسة الضيقة حتى ال
يتحول
ّ
وجودهم إىل ربح بال طائل.
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مـقاالت وتـحقيقات

لعبة االبتزاز متواصلة بني املستوردين واملصارف و«املركزي»:

توفري البنزين والقمح مقابل ض ّخ الدوالرات
قصة البنزين أيضًا .فالبنزين متوافر يف
قصة القمح ،هي ّ
كما ّ
خمازن الشركات ،كما هو القمح متوافر يف خمازن املطاحن،
لكن مستوردي السلعتني ميتنعون عن توزيعهما يف السوق
كلما ظهر تقصري يف التمويل بالدوالرات من مصرف لبنان .من
السهل عليهم إرساء معادلة :خطف املستهلك مقابل الدوالرات.
اعتادوا القيام بذلك وسط فوضى الدعم واالنهيار املتواصل.
كل فرتة تعود عالمات األزمة إىل الظهور .فبعد وقت مستقطع
يف فرتة االنتخابات ،استعاد األطراف املعنيون بعمليات استرياد
ّ
املفضلة :الدوالرات مقابل
القمح والبنزين ،وبتمويلها ،لعبتهم
عرض السلع يف السوق .بالنسبة للمستهلك ،هما سلعتان
أساسيتان وأسعارهما مدعومة .الدعم ،يتم عرب ثالثة مصادر
أساسية :الدوالرات من مصرف لبنان بواسطة
منصة صريفة،
ّ
الدوالرات من احلكومة اليت تسحب من حقوق السحب اخلاصة
( ،)SDRأو الدوالرات اليت يقرتضها لبنان من اخلارج مثل
قرض البنك الدولي املخصص لألمن الغذائي .واألسعار
ميول مصرف لبنان الدوالرات
مدعومة على الشكل اآلتيّ :
للبنزين بنسبة  %85من الكميات عرب
منصة صريفة ،بينما
ّ
التجار الـ %15الباقية من السوق بالسعر
يؤمن
احلر .وتؤمن
ّ
ّ
احلكومة الدوالرات السترياد القمح من حقوق السحب اخلاصة
ومن القروض بينما يدفع املستوردون السعر باللرية على سعر
صرف يبلغ  1517لرية .بذلك ،يبقى قسم من أسعار السلع
قابل للتذبذب تزامنًا مع تقلبات سعر الدوالر يف السوق
احلرة:
ّ
الـ %15من سعر البنزين ،إضافة إىل مواد أولية تستخدم يف
صناعة اخلبز مثل اخلمرية والنايلون والسكر واملازوت لتشغيل
الفرن.
إذًا ،ما أهداف كل طرف؟ مصرف لبنان لديه هدف واضح:
الوصول إىل نهاية للدعم ،أي نهاية لتمويل استرياد السلع
يؤمنها هو .هو يريد أن يكون تأمني الدوالرات على
بدوالرات ّ
السوق
من
واملستوردين
التجار
عاتق
احلرة ،وأن يتم حتريره
ّ
ّ
ّ
من هذا العبء .وما تدل عليه جتربة مصرف لبنان السابقة مع
يوجه طلبًا مباشرًا لرفع الدعم ،بل يقوم بذلك
الدعم ،أنه ال
ّ
ّ
من خالل التقنني التدرجيي يف
ضخ التمويل ،ورفع األسعار
باللرية اللبنانية ،أي من خالل انقطاع يف السلع وفرض ضريبة
عليها .هذا ما فعله مع املازوت بشكل كامل ،إال أنه أبقى
الدعم اجلزئي على البنزين والدواء واخلبز وبعض اخلدمات مثل
اإلنرتنت وسواها .وعلى مدى أشهر من تقنني السلع ورفع
يرددون مقولة :توافر
أسعارها ،ابتلع الناس الطعم ،وصاروا ّ
السلعة أوىل من دعمها .وهكذا حصل ،إال أن اهلدف اليوم هو
التحرير الكامل للسلع املدعومة جزئيًا مثل البنزين والقمح ،أو
على األقل رفع عبء الدعم عن مصرف لبنان.
فالبنزين
لكن لكل سلعة خصوصية خمتلفة عن األخرى.
تسعره
ّ
وزارة الطاقة يف إطار معادلة تتضمن إصدار تسعرية استثنائية
ّ
حبسب
التقلبات والتذبذبات يف سعر الدوالر أو يف األسعار
العاملية للسلعة .أما بالنسبة للقمح فإن الدعم هو الفرق بني
سعر الـ 1507.5لريات الذي يدفعه أصحاب املطاحن وبني
متول هذه الفروقات يف السعر
السعر الفعلي للدوالر ،والدولة ّ
عرب حقوق السحب اخلاصة اليت بدت تظهر كأنها مال سائب.
يف إطار هذه األهداف ،ما حصل هو أنه يتم إظهار صعوبة
احللول ألزمة تقنني البنزين .عضو نقابة أصحاب حمطات
احملروقات جورج الرباكس يؤكد أنه «ال أزمة حمروقات يف
لبنان ،والبنزين متوافر يف مستودعات الشركات ويف بواخر
ّ
راسية يف البحر .لكن املوضوع
متعلق ببعض التأخري يف إجناز
معامالت صرف الدوالر للشركات املستوردة من قبل املصارف
وفقًا ملنصة صريفة وجيب أن حيل املوضوع سريعًا» .وأصل
املشكلة حبسب رئيس جتميع الشركات املستوردة للنفط
مارون مشاس يكمن يف أن «املصارف ال حتول كامل املبلغ
الذي نسلمها إياه من اللرية
اللبنانية إىل الدوالر األمريكي،
ّ
بالتالي هنالك تراكمات يومية باللرية اللبنانية .كافة الشركات
املستوردة للنفط ال حتتاج إىل أكثر من  10ماليني دوالر
يوميًا ،لكن املصارف ال تسلمنا أكثر من  %20إىل  %30من
هذا املبلغ ،بالتالي ّ
تقلص قدرتنا على
التحمل وتغطية الفرق
ّ
من جيبتنا» .لكن ليس النقص هو املشكلة الوحيدة ،فعندما
تتوافر الدوالرات ،ال تنفذ املصارف العمليات بالسرعة الالزمة
«هذه مشكلة تفاقمت بسبب إضراب املصارف ليومني أواخر
شهر آذار ،ثم اإلقفال الذي رافق العطل يف عيد الفصح وعيد
الفطر .ما راكم بشكل كبري من اللريات اليت حبوزتنا» .ويف هذا
اإلطار يتحصن مشاس بكتاب أرسله إىل رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي يف  12أيار املنصرم يعرض فيه املعوقات اليت
تواجهها الشركات املستوردة للنفط ،طالبًا منه التدخل لدى
حاكم مصرف لبنان «للتأكد والتنسيق مع املصارف لاللتزام
بإعطاء أولوية منصة صريفة لشركات النفط» على ما ورد يف
الكتاب.
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إزاء هذا الوضع ،يصبح سلوك املعنيني حمكومًا باستخدام الشارع
ضد اآلخرين .عندها تصبح األولوية لتقاذف املسؤوليات ال
ّ
ملعاجلة املشكلة .طبعًا ضمن اهلدف نفسه ،أي حنو رفع الدعم.
الشماس
فوفقًا لكتاب
املوجه لرئيس احلكومة ،فإن «املصارف
ّ
ّ
يؤمن املبالغ املطلوبة بالدوالر
تقول بأن مصرف لبنان مل
ّ
األمريكي .أما وزير الطاقة فيقول بأن مصرف لبنان أبلغه بأنه
يؤمن املبالغ املطلوبة من الدوالر األمريكي للمصارف»ّ .
يتهم
يسلمون الدوالرات أو ً
ّ
الشماس املصارف« :ال نعرف ملن
ال.
ّ
ولذلك طلبنا أن يتدخل مصرف لبنان للمراقبة يف كيفية توزيع
الدوالرات .فاألولوية جييب أن تكون للبنزين ،كونه سلعة
تتحكم الدولة بسعرها عرب جدول األسعار».
ومبا أن سعر الدوالر ارتفع ،فإن نسبة الـ %15من دوالرات
التجار من السوق
الكلفة اليت يؤمنها
احلرة ،أصبحت أكرب عند
ّ
ّ
التسعري باللرية .لذا ،فإن الضغط الذي ميارسه التجار ،أو
يتقاذفه مع مصرف لبنان ،ال ينحصر بالتمويل ،بل يشمل
وزارة الطاقة أيضًا اليت تصدر جدول تركيب األسعار.
فالشركات تتوقع أن يصدر وزير الطاقة جدو ً
ال جديدًا لألسعار
يغطي ارتفاع سعر الدوالر يف ما يتعلق بنسبة الـ.%15
القصة أيضًا
وبالنسبة للقمح،
متكررة .خمزون متوافر لدى
ّ
ّ
عدد من املطاحن ،بينما هناك عدد آخر ليس لديه خمزون ألن
التجار .بالتالي
التمويل ال يكفي لتمويل مثن كل الشحنات لكل
ّ
ّ
يتطلب األمر قرارًا من جملس الوزراء من أجل متويل الشحنات
وتغطيتها من حقوق السحب اخلاصة.

محاولة يائسة لإلمساك بالدوالر

قرر أمس ،اجمللس
يف حماولة يائسة لإلمساك بسعر الدوالرّ ،
املركزي ملصرف لبنان ،متديد مفاعيل التعميم  161لغاية نهاية
شهر متوز  2022على أن يبقى حجم العمليات مفتوحًا بال سقف
حمدد .لكن السوق مل تتعامل مع هذه احملاولة باعتبارها أمرًا
ّ
وجديًا ،إذ إن املصارف والصرافني مل حيصلوا على
واقعًا
ّ
«كوتا» الدوالرات اليت كان يفرتض أن حيصلوا عليها أمس
من مصرف لبنان ،ما أبقى سعر
الدوالر ضمن حدود الـ 30ألف
لرية .وحبسب مصادر مطلعة،
ملدة شهرين
فإن فكرة التمديد ّ
هدفها تهدئة الطلب السوقي
على الدوالر يف إطار حماولة
إقناع املضاربني بأن مصرف

مصرف لبنان يسعى
إىل رفع الدعم كلياً من
خالل التقنني التدريجي
يف ضخّ التمويل ورفع
األسعار باللرية

ّ
لبنان ما زال ميسك بالسوق وقادر على
التحكم بالسعر ،إال أن
قرر مصرف لبنان معاودة
هذه احملاولة لن تنجح إال يف حال ّ
ّ
ضخ الدوالرات للمصارف عرب صريفة على نطاق واسع ،وهو
ّ
أمر يفرتض أن حيسم اليوم جلهة
ضخ كل الكمية املطلوبة
يف السوق أو تقنينها على أيام أو حتى اإلحجام عن تسديدها
باملطلق.
وحبسب اخلبري االقتصادي حممود جباعي ،فإن متديد التعميم
جمرد كالم» إذ إن «الفكرة ليست يف
املدة الزمنية ،وإمنا
ّ
«هو ّ
بآلية التنفيذ .فمنذ شهرين ّ
ّ
قلص مصرف لبنان كمية
ضخ
مدد العمل بالتعميم من
الدوالرات يف السوق ،بالتالي فإذا ّ
ّ
دون
ضخ الدوالرات ،لن يكون بإمكانه السيطرة على الدوالر.
هكذا هرول الناس لشراء الدوالر وهو ما ساهم بارتفاعه حتى
اجتاز عتبة  31ألف لرية وسيؤدي إىل مزيد من التضخم».

دولة ّ
لكل مواطن

يعبرّ رئيس مجعية محاية املستهلك زهري برو عن وجهة نظر
قامتة للقادم من األيام فـ»الدولة مل تعد موجودة ،االنهيار
ّ
االقتصادي يستكمل جمراه».
كل مواطن مقتدر بات يقيم
دولته اخلاصة ،فيؤمن الكهرباء بشكل ذاتي واملياه بشكل
ذاتي وحتى أمنه بشكل ذاتي...أما من مل ميلك الوسيلة لذلك
فسيعود إىل العصر احلجري ،يف حني ينحصر
هم الدولة
ّ
اليوم «يف دفع بدل نقل للموظف الذي ال يذهب إىل عمله.
فلنسأل ،من أصل  370ألف موظف كم عدد الذين يداومون
يف وظائفهم؟».
ال
يعول برو على نتائج االنتخابات «اليت مل حتاسب الطبقة
ّ
جددت هلا» ،أما بعض التغيري الذي حدث فال
السياسية بل ّ
يغيرّ من الواقع بل باتت «احلال اليوم أقرب إىل الفوضى
وعدم االستقرار» .مشريًا إىل أن اخلطابات االنتخابية «انشغلت
بالعناوين الكربى فيما مل يطرح أحد برناجمًا ّ
حلل القضايا اليت
متس أمن الناس وحياتهم وعلى رأسها اسرتجاع أموال املودعني
ّ
وطرد حاكم مصرف لبنان وطرح سياسات بديلة للسياسات
القائمة كدعم القطاعات املنتجة بد ً
ال من دعم التجار».

«األخبار»

ترشيحات رئاسة احلكومة تسابق استحقاق رئاسة اجمللس:

نوّاف سالم جمدداً؟ لبنان بني
فرصة للتهدئة أو التصعيد
ميسم رزق

تظهر املداوالت األولية ،اليت جترى ببطء على هامش نتائج
االنتخابات ،أن لبنان أمام أيام حامسة :إما أن يدخل يف مواجهة
سياسية واسعة تؤدي اىل تعطيل عمل املؤسسات ،مبا فيها اجمللس
النيابي قبل بدء عمله ،أو تفتح الباب أمام تسوية ستكون حكمًا
خمتلفة عما كان سائدًا ،ربطًا بالواصلني اجلدد اىل اجمللس النيابي.
فيما ُينسب إىل شخصيات جيري تقدميها باسم «قوى التغيري» أن
ّ
تتطلب حسم املوقف من
مساعيها لتشكيل جبهة سياسية واسعة
عناوين كثرية ،أهمها من ستنتخب لرئاسة اجمللس النيابي ،ومدى
االستعداد للمشاركة يف حكومة وحدة وطنية موسعة.
يف غضون ذلك ،برزت مالمح ملواقف األطراف اإلقليمية والدولية
املعنية بالوضع يف لبنان .يف السعودية ،مث ًال ،يسود مناخ بأن
حلفاء الرياض «حققوا إجنازًا ُيبنى عليه» .ترمجة ذلك أن الفريق
مستعد ملقايضة التصويت أو تسهيل إعادة
القريب من السعودية
ّ
انتخاب نبيه بري رئيسًا للمجلس النيابي ،يف مقابل تسهيل فريق
حزب اهلل وحلفائه ترشيح رئيس للحكومة ميثل حلفاء الرياض ،مبا
يعيد إىل هذا الفريق التوازن قبل معركة رئاسة اجلمهورية .ويبدو
أوليًا على إعادة
مما نقل عن الرياض أن هناك فيتو سعوديًا ّ
ّ
تسمية جنيب ميقاتي رئيسًا حلكومة انتقالية تستمر حتى االنتخابات
الرئاسية ،مع تسجيل حركة سياسية غربية يف الساعات املاضية
أعادت طروحات قدمية إىل التداول ،من بينها تسمية نواف سالم
لرئاسة احلكومة ،علمًا بأن ترشيح األخري ُطرح منذ استقالة الرئيس
سعد احلريري بعد  ١٧تشرين.
ويبدو أن القوى الغربية ،وحتديدًا الواليات املتحدة اليت ترى أن
االنتخابات أوصلت إىل الربملان جمموعة من النواب «التغيرييني»
و»املستقلني» املعروفني بوالئهم لواشنطن ،عادت إىل طرح اسم
تسميه للمنصب تتألف
سالم باعتبار أن هناك إمكانية لتأمني غالبية
ّ
من القوات اللبنانية وحلفائها ومن عدد من النواب اجلدد ،إضافة
َ
رفض قبل االنتخابات
إىل قوى سياسية تقليدية .وكان سالم قد
كل حماوالت الرئيس فؤاد السنيورة إلقناعه بالرتشح لالنتخابات
ّ
وعلل رفضه هذا بأنه «ال ُيريد أن
يف دائرة «بريوت الثانية»،
حيرق نفسه يف هذا االستحقاق ،ما دام امسه يف بورصة املرشحني
لرئاسة احلكومة».
ووفق مصادر ّ
مطلعة ،فإن طرح سالم إشارة إىل «استمرار املشروع
الذي يريد دفع البالد إىل املواجهة» .إذ إن سالم ليس شخصية
تسووية ،و»من يشجع على هذا الطرح مل يقرأ جيدًا نتائج االنتخابات
يف األرقام ويف السياسة» ،مشرية إىل أن اسم الرئيس ميقاتي
سيبقى مطروحًا حمليًا ،ومن قبل الفرنسيني أيضًا.
هذه األجواء تشري إىل آفاق مغلقة يف املرحلة املقبلة وإىل خشية
من عدم إمكان تشكيل احلكومة اليت ستكون حلبة الصراع األساسية،
وخصوصًا أنها تأتي قبيل أشهر من االنتخابات الرئاسية ،وأنها من
يفرتض أن ميسك مبقاليد األمور يف حال الفراغ الرئاسي املرجح يف
ظل عدم نضوج التسويات اإلقليمية.
يف غضون ذلك ،بدأت املداوالت يف الصالونات السياسية حول
انتخابات رئاسة اجمللس اجلديد والرتشيحات ملناصب رئيسية،
من بينها نائب الرئيس وأعضاء مكتب اجمللس ،فيما ُفتحت لعبة
املقايضة ،وخصوصًا أن خصوم حزب اهلل يريدون إحراجه بعدم
التصويت للرئيس بري ،اعتقادًا منهم بأن احلزب غري قادر على
ضمان وصول رئيس للمجلس من حلفائه ،وأن األمر حيتاج اىل
تربيد الرؤوس احلامية ،بعدما أظهرت االتصاالت األولية وجود حتالف
ويضم
متنوع يبدأ حبزب اهلل وينتهي باحلزب التقدمي االشرتاكي،
ّ
عددًا غري قليل من الكتل الصغرية أو املستقلني ممن ميكنهم توفري
غالبية بسيطة إلعادة انتخاب بري يف حال قرر حزب القوات اللبنانية
وبعض اجملموعات املعارضة من الواصلني اجلدد املقاطعة .وأن
بني املقربني من بري من يطرح جديًا ترشيح النائب املنتخب ملحم
خلف نائبًا لرئيس اجمللس ،مع حماولة إطالق حفلة مقايضات على
إدارة اللجان النيابية الرئيسية.
وبعد املؤمتر الصحايف اهلادئ لرئيس تيار املردة سليمان فرجنية،
والتصرحيات الواقعية لكثري من حلفاء املقاومة ،ودعوة الرئيس
بري اىل وقف التصعيد ،فتح األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصر اهلل ،األربعاء املاضي ،الباب أمام التسويات الكربى ،مشريًا
اىل أنه «ال يوجد فريق سياسي اليوم يستطيع االدعاء بأن األغلبية
النيابية معه ،ما يعين أن الكل مسؤول وال جيوز ألحد التخلي عن
املسؤولية».
وشدد على أن «األزمات ال تعاجل إال بالشراكة والتعاون مبعزل
ّ
عن اخلصومات ...فلنذهب اىل نقاط االتفاق والتعاون وتهدئة
السجاالت السياسية» ،مشريًا إىل أن «هناك أناسًا ال مصلحة هلم
يف تهدئة البلد ،وهم يقبضون أموا ً
ال على االستفزازات» .ودعا
إىل قراءة نتائج االنتخابات جيدًا وعدم «املغالطة يف اخللط بني
احلجم الشعيب وعدد النواب» .نصر اهلل ،الذي حتدث بهدوء ،أكد
مبا ال يدع جما ً
ال للشك أن فريقه ليس مستعدًا لتنازالت يف القضايا
الرئيسية ،وكرر أن كتلة احلزب النيابية ستنطلق بأداء خمتلف
لتحقيق ما وعدت الناخبني به.
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اسـرتاليات

موريسون يعلن عن خطة لتمكني األسرتاليني من شراء
منزل وألبانيزي يؤكد على تطوير قطاع الصناعة
أعلن رئيس الوزراء املنتهية
واليته سكوت موريسون عن
سياسة إسكان موسعة ملساعدة
األشخاص الذين تزيد أعمارهم
عاما على زيادة ادخارهم
عن ً 55
التقاعدي ،فيما أكد زعيم حزب
العمال أنطوني ألبانيزي على
التزام املعارضة مبليار دوالر
للصناعة التحويلية املتقدمة يف
أسرتاليا.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن إطالق
محلته الرمسية يف بريزبن حيث
يوجد أنطوني ألبانيزي ً
أيضا يف
املدينة خياطب مؤيديه.
رمسيا
ويطلق حزب األحرار
ً
محلته االنتخابية الفيدرالية،
واعدا بسياسة إسكان موسعة
ً
ملساعدة األسرتاليني األكرب ً
سنا
يف تعزيز ادخارهم التقاعدي.
ومع أقل من أسبوع على يوم
االقرتاع (الذي جيري اليوم
السبت) ألقى رئيس الوزراء
سكوت موريسون كلمة أمام
مناصريه يف بريزبن يوم األحد
املاضي ،مستخدما كل الوسائل
املتاحة لشغل املقاعد اهلامشية
الرئيسية.
كما حتدث زعيم حزب العمال
أنطوني ألبانيزي إىل أنصاره
يف بريزبن ،حيث اعلن عن
التزام املعارضة مبليار دوالر
للصناعة التحويلية املتقدمة يف
أسرتاليا.
ويهدف صندوق حزب العمال
إىل بناء القاعدة الصناعية
للبالد وخلق فرص جديدة يف
الصناعات التحويلية الرئيسية
مثل النقل والدفاع وجتهيز
األغذية والعلوم الطبية ومصادر
الطاقة املتجددة.
اإلسكان
سياسة
ومبوجب
املوسعة لالئتالف احلاكم،
سيتمكن ما يصل إىل 1.3
مليون متقاعد من احلصول
على حوافز للمساعدة يف دفع
قروض املصارف ،يف خطة
ملساعدة املزيد من العائالت
يف احلصول على منزل.
سيتمكن األسرتاليون الذين
عاما اآلن
تزيد أعمارهم عن ً 55
من تقليص حجم ممتلكاتهم
واستثمار ما يصل إىل 300000
دوالر لكل شخص يف صندوق
التقاعد اخلاص بهم خارج
احلدود القصوى للمساهمة
احلالية من عائدات البيع.
أقل من أسبوع واحد يفصل
األسرتاليون عن التوجه إىل
صناديق االقرتاع ،وأعلن زعيم
املعارضة عن متويل بقيمة 750
مليون دوالر من شأنه توفري
رعاية وإمكانية وصول أفضل
للمرضى.
سيوفر صندوق تعزيز الرعاية
سنويا
الطبية  250مليون دوالر
ً
اعتبارا
على مدار ثالث سنوات
ً
من  ،24/2023وسيسعى إىل
توفري املزيد من القدرة على
حتمل التكاليف للمرضى وتوفري
إدارة أفضل للحاالت املعقدة
واملزمنة.
ً
أيضا
وسيضع حزب العمال
برنامج ميديكري حتت رئاسة
وزير الصحة وتشكيل جلنة
من كبار مسؤولي الصحة يف

ألبانيزي حياول جتنب الصحافة ويرى أن حدود
أسرتاليا ال تزال «مغلقة»

موريسون يتهم زعيم حزب العمال بـ
«اهلروب» من التدقيق حبجم تكلفة سياساته

اجلمعية

موريسون

الطبية

البالد مثل
األسرتالية.
ً
أيضا إنفاق برنامج منح
وسيتم
بقيمة  220مليون دوالر على
عيادات املمارس العام احمللية
لرتقية األنظمة وشراء املعدات
واملوظفني ذوي املهارات ،
مع منح قدرها  25000دوالر أو
 50000دوالر متاحة للممارسات،
اعتمادا على حجمها.
ً
وقال ألبانيزي إن األموال
ستجعل من السهل على الناس
رؤية طبيب عام.
وأضاف أن «الطبيب العام GP
هو حجر األساس يف النظام
الصحي األسرتالي».
«األسرتاليون يثقون بأطباءهم
العامني .إنها عالقة حيوية
لضمان حصول مجيع األسرتاليني
على الرعاية الصحية اجليدة
اليت يستحقونها».
ووفقا ألحدث استطلالع للرأي
مت نشره بالتزامن مع إطالق
محلة رئيس الوزراء سكوت
موريسون محلته االنتخابية يوم
األحد ،فإن حزب العمال يف
وضع قوي للفوز يف انتخابات
 21آيار اجلاري (اليوم).
وحصل حزب العمال على
 54%مقابل  46على أساس
قاعدة التفضيل بني احلزبني
الرئيسيني يف البالد.
أما السيد مورسون فقد أعلن
عن برنامج لتوسيع األنشطة
الرياضية لطلبة املدارس.
برنامج
توسيع
وسيشهد
املدارس الرياضية ما يصل
إىل  700000طالب إضايف

ميارسون الرياضة يف املدرسة
 ،مع إنفاق أكثر من  20مليون
دوالر على املبادرة.
سيتم توسيع الربنامج  ،املتاح
حاليا لطالب الصفني السابع
ً
والثامن  ،إىل الصفني التاسع
والعاشر.
ً
أيضا بتقديم
ستتعهد احلكومة
 79.6مليون دوالر لتمديد
الربنامج إىل املدارس ملدة
عامني آخرين حتى نهاية عام
.2024
وقال رئيس الوزراء إن
الربنامج سيسمح ملزيد من
الطالب بالوصول إىل املنظمات
الرياضية الوطنية مثل Netball
 Australiaو  AFLو Cricket
.Australia
وقال إن «إشراك املزيد من
الشباب يف الرياضة يساعد
على إبقاء أطفالنا نشيطني
 ،ويبين الثقة ويوفر طريقة
للعائالت للتواصل مرة أخرى
مع األندية الرياضية اجملتمعية
بينما نتعافى من الوباء».
فرصا واتصاالت
«كما أنه خيلق
ً
لدعم هؤالء الطالب الذين
يرغبون يف جعل أحالمهم
واقعة
حقيقة
الرياضية
ويتطلعون إىل أن يصبحوا سام
كري أو إليز بريي أو النس
فرانكلني التاليني».
كما سيتم إنفاق  4.8مليون
دوالر إضافية لدعم شراء
نوادي ركوب األمواج مثل
أجهزة تنظيم ضربات القلب
ومعدات
اإلنقاذ
ولوحات
السالمة األخرى.

تراجع أنطوني ألبانيزي عن
قرار انتخابي مثري للجدل بعد
أن أثارت هذه اخلطوة غضًبا
من قبل جمموعته الصحافية
املرافقة لتنقالته.
واتهم سكوت موريسون أنطوني
ألبانيزي بـ «اهلروب» بعد أن
تراجع زعيم حزب العمال عن
قراره باالنفصال عن جمموعته
الصحفية املتنقلة.
ً
وشهد ألبانيزي
شيئا من
التمرد ،صباح أمس األول
اخلميس ،عندما علم الصحفيون
أن خطة احلملة كانت إرساهلم
إىل العاصمة لتغطية اإلفراج
عن تكاليف انتخابات حزب
العمال  -واالحتفاظ بهم هناك
لبقية اليوم.
يف غضون ذلك ،كان السيد
ألبانيزي يقوم حبملته االنتخابية
يف كوينزالند ،دون تدقيق من
وسائل اإلعالم ،وعلى األثر
اعاد زعيم حزب العمال النظر
يف القرار بعد شكاوى عديدة
من جمموعة الصحافة.
ويف حديثه ،يف مؤمتر صحفي
امس األول اخلميس ،أشاد
السيد موريسون بوسائل
اإلعالم لـ «الضغط» على
السيد ألبانيزي ،متهمًا إياه
مبحاولة جتنب التدقيق.
وقال موريسون« :لقد رأينا
حزب العمال يهرب والسيد
ألبانيزي يهرب من التدقيق
عندما يتعلق األمر حبجم تكلفة
سياساته».
واضاف يقول «لقد تأخرنا
كثريا يف احلملة اآلن ،وحتى
ً
اليوم (امس األول) أراد
الركض إىل الطرف اآلخر من
البالد،
بعيدا عن فريق الصحافة
ً
اخلاص بتنقالته حتى ال يضطر
إىل مواجهة األسئلة».
وتابع يقول «اآلن يسعدني
أن وسائل اإلعالم متكنت
من الضغط عليه مرة أخرى
ملواجهة هذا التدقيق اليوم

(امس االول)».
سئل زعيم حزب العمال عن
ُ
حماولته جتنب الصحافة خالل
املؤمتر الصحفي يوم اخلميس
(امس األول) ،حيث سأله أحد
املراسلني عما إذا كانت خطته
األولية برتك الفريق الصحفي
وراءه هي «إبعاد نفسك عن
سياساتك اخلاصة» ،فأجاب
زعيم ألبانيزي «سأفتقدك
كثريًا عندما تنتهي هذه
احلملة .يسعدني أن تأتي معي
أينما تريد».
وقال السيد ألبانيزي «مت
تقديم العرض إذا كنت تريد
الذهاب إىل التكاليف ألن
الناس شعروا أنك تريد الذهاب
إىل إعالن التكاليف .إذا كنت
تريد الذهاب إىل املكان الذي
نتجه إليه يف بريزبن ورأيتين
ّ
أسلم طريقة التصويت مع
رئيس كوينزالند ومرشحينا،
ً
أيضا».
فال بأس بذلك
ثم قام السيد ألبانيزي بإدراج
مجيع املقابالت الفردية اليت
أجراها مع مؤسسات إعالمية
خمتلفة طوال احلملة ،قائ ًال إنه
كان «مسؤو ً
ال بالكامل».

ألبانيزي :حدود اسرتاليا ما زالت
مغلقة

ويبدو أن أنطوني ألبانيزي
يعتقد أن حدود أسرتاليا ال
تزال مغلقة ،وذلك يف مقابلة
مع  ABCصباح أمس األول
اخلميس ..حيث قال «حدودنا
مغلقة يا ليزا .حدودنا مغلقة.
الناس يفعلون ذلك بقسوة».
واضاف يقول «هذا له تأثري
على أرقام التوظيف ،وحنن
نعلم أن هذا هو احلال .لكننا
ً
نعلم
أيضا أن الناس يقومون
بذلك بصعوبة ً
حقا».
واستطرد يقول «نريد اقتصادًا
يعمل لصاحل الناس ،ال الناس
يعملون من أجل االقتصاد.
هلذا السبب سنخفف الضغط
عن تكلفة املعيشة من خالل

تقديم رعاية أطفال أرخص
وأسعار كهرباء أرخص».
ويف الواقع ،مت فتح حدود
األمة منذ شهر شباط ،حيث
ال توجد قيود إال إذا مل يتم
تلقيك اللقاح.
وأوضح ألبانيزي يف وقت الحق
يف مؤمتر صحفي أنه قصد
القول إن احلدود «مغلقة».
للمواطنني
اآلن
ميكن
األسرتاليني غري امللقحني
واملقيمني الدائمني مغادرة
أسرتاليا دون استثناء سفر
فردي .ولكن رمبا ال يزال
يتم سؤالك عن حالة التطعيم
اخلاصة بك .أنت مطالب
بإظهار دليل على حالة
التطعيم اخلاصة بك إذا طلب
مزود
منك مسؤول أسرتالي أو ِّ
النقل اخلاص بك.
توصي احلكومة األسرتالية
يغادرون
الذين
الركاب
أسرتاليا بالتطعيم الكامل
ضد  COVID-19والسفر مع
إثبات حالة التطعيم .إذا مل
يتم تلقيحك ،فال ُينصح بشدة
بالسفر الدولي بسبب املخاطر
الصحية.
مل يضيع سكوت موريسون
أي وقت يف القفز على
زلة خصمه ،حيث قال خالل
مؤمتره الصحفي «اليوم (أمس
األول) ،يف موضوع منفصل
متاما ،ال يعرف (ألبانيزي) حتى
ً
ما إذا كانت احلدود مفتوحة
أم مغلقة .هذا الرجل ال يعرف
ما إذا كان
قادما أم ذاهًبا..
ً
أعين إذا كنت ال تعرف حتى
ما إذا كانت حدودك مفتوحة
أم ال ،فأنت ال تعرف ما هي
البطالة ،وال تعرف ما هو
أبدا
معدل السيولة ،ومل تقم ً
بوضع موازنة ،ومن ستثق
به يف إدارة الشؤون املالية
أسرتاليا؟ وهو لن يفهم حتى
ما هي التكاليف اخلاصة به
لسياساته».

شرطة نيو ساوث تنفذ محلة دهم واسعة لعصابات اجلرمية املنظمة مع صالحيات للتفتيش بدون أوامر قضائية
ألقت شرطة نيو ساوث ويلز
القبض على عضو رفيع املستوى
كومانشريوس
عصابة
يف
للدراجات النارية وستة آخرين،
يف عملية تستهدف اجلرمية
املنظمة ،بعد سلسلة حوادث
إطالق نار مرتبطة حبرب
العصابات يف سيدني.
مت منح شرطة نيو ساوث ويلز
سلطات جديدة لتفتيش مرتكيب
جرائم املخدرات املدانني دون
أوامر قضائية ضمن محلة
تستهدف القضاء على احلروب
الدامية بني العصابات اإلجرامية
املتنافسة.
مت رفض اإلفراج عن املتهم
بكفالة وستتم حماكمته بعدة
تهم تتعلق بتوريد املخدرات

عائدات

من

واحلصول على
أنشطة إجرامية
وقالت الشرطة إن بليك
جينيسون هو مسؤول فرع
لعصابة
اجلنوبي
الساحل
الدراجات النارية.
ومت رفض اإلفراج عنه بكفالة
لدى مثوله أمام حمكمة نورا
احمللية أمس الثالثاء حيث
حُياكم بعدة تهم تتعلق بتوريد
املخدرات واحلصول على عائدات
مرتبطة بأنشطة إجرامية ،فضال
عن املشاركة يف مجاعة إجرامية
وإدارتها.
كما ألقت الشرطة القبض
على مخسة رجال وامرأة صباح
الثالثاء ،وضبطت  2كيلوغرام
من عقار إم دي إم إيه،

مداهمات لشرطة نيو ساوث ويلز تستهدف املتورطني يف جرائم القتل االخرية والجريمة املنظمة يف سيدني

وكيلوغرام

من

الكوكايني،

وبندقية ومسدس من طراز

غلوك.
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مـقاالت وتـحقيقات

التطبيع الرمسي فلسطينياً وأردنياً :قراءة يف مقدمات االتفاقات «اإلبراهيمية»
إبراهيم علوش

التطبيع ال ينجح إن مل تضمن «إسرائيل» قطع شرايني احلياة
املطبعة ،إن هي قررت تغيري رأيها.
عن الدول
ِّ
يتيح مرور عقود على توقيع املعاهدات واالتفاقات مع العدو
الصهيوني سج ًال زمنيًا طوي ًال نسبيًا لتقييم أثرها ومسارها
وصريورتها ،بدءًا من اتفاقات كامب ديفيد اليت ُو ِّقعت عام
 ،1978ومعاهدة السالم املصرية  -اإلسرائيلية اليت ُو ِّقعت
عام  ،1979ودخلت حيز التنفيذ عام  ،1980حتى معاهدة
وادي عربة ،أو معاهدة السالم األردنية  -اإلسرائيلية ،اليت
ُو ِّقعت عام  ،1994واليت سبقها «إعالن واشنطن» بثالثة أشهر
بالضبط ،والذي نص على إنهاء حالة العداء والبدء مبفاوضات
لتوقيع معاهدة بني األردن والكيان الصهيوني.
سبقت معاهدة وادي عربة عام  1994اتفاقية أوسلو اليت
بناء عليها قانونيًا «السلطة
ُوقعت عام  ،1993وتأسست
ً
الفلسطينية» عام  .1994وتبعت اتفاق أوسلو اتفاقات
متعددة ،مثل اتفاق أوسلو ( 2 -يسمى أيضًا اتفاق طابا)
ّ
عام  ،1995والذي قسم الضفة الغربية إىل املناطق «أ» ،و
«ب» ،و «ج».
وكان اتفاق أوسلو  2 -جاء تتوجيًا التفاق «غزة  -أرحيا» عام
 ،1994الذي قضى بانسحاب «إسرائيلي» جزئي من أرحيا
وغزة لتأسيس السلطة الفلسطينية ،وما يسمى برتوكول
باريس عام  1994أيضًا ،والذي «نظم» عالقة السلطة
الفلسطينية اقتصاديًا بالكيان الصهيوني ،وكالهما (اتفاق
غزة  -أرحيا ،وبرتوكول باريس) أصبح جزءًا من اتفاق أوسع،
هو أوسلو .2 -
ثم جاء اتفاق اخلليل عام  1997الذي أعطى االحتالل الصهيوني
 %20من مدينة اخلليل  .H2ثم جاء اتفاق «واي ريفر»
عام  1998الذي كرس مؤسسة التنسيق األمين رمسيًا مع
«إسرائيل» والواليات الواليات املتحدة األمريكية ،كما كرس
دور «السلطة الفلسطينية» يف حماربة «اإلرهاب» ضد العدو
الصهيوني .ثم جاء «اتفاق واي ريفر الثاني» عام ، 1999
والذي فسر بعض نقاط اتفاق «واي ريفر» األول ،ويسمى
أيضًا اتفاق شرم الشيخ ،وكان االتفاق األول مع نتنياهو
والثاني مع إيهود باراك ،وبعده جاء اتفاق تنظيم املعابر
(معابر السلطة الفلسطينية) عام .2005
ُيضاف إىل تلك احلزمة من االتفاقات املتناسلة البيانات
املشرتكة (كما يف أنابوليس عام  ،)2007وسلسلة اللقاءات
التفاوضية مثل كامب ديفيد عام  ،2000و»خريطة السالم»
عام  ،2002و 36جلسة تفاوضية بني حممود عباس وإيهود
أوملرت بني عامي  2007و ،2009واملفاوضات املباشرة عام
 2010حتت وعد من إدارة أوباما بإجياد «دويلة فلسطينية»
خالل عام واحد ،ثم حمادثات تسييب ليفين وصائب عريقات
يف الفرتة  ...2014-2013إخل.
وال يشمل ما سبق عشرات املبادرات املوازية لـ»السالم» ،مثل
اتفاقية جنيف غري الرمسية بني ياسر عبد ربه ويوسي بيلني
عام  2003لتأسيس «سالم دائم» ،وخطة احلاخام بنيامني
إيلون للسالم ،واليت جرى طرحها وتروجيها بني عامي 2002
و ،2008واليت تقوم على جتنيس الفلسطينيني يف الضفة
الغربية باجلنسية األردنية ،والسماح هلم بالبقاء ضيوفًا يف
الضفة الغربية بعد ضمها إىل «إسرائيل» ،وخطة «إسرائيل
ابتداء ،وتبناها
الثنائية القومية» اليت طرحها إدوارد سعيد
ً
وروجها بقوة ...إخل.
عزمي بشارة
ّ
مهم ألن كثرة العناوين واملبادرات واجللسات
كل ما سبق
ّ
التفاوضية وامتدادها عرب عقود ،هو أمر مثري لالهتمام مبقدار
ما هو مثري للملل ،ألنه يقول كثريًا عن انعدام جدوى تلك
االتفاقات واملفاوضات ،والسيما يف ضوء ما متخضت عنه
ٍ
وتغول ملشروع التهويد
تزايد لالستيطان
على األرض من
ٍ
ٍ
ٍ
متصاعد يف املشهد السياسي اإلسرائيلي وضاللة
وتطرف
احلاملني بـ»حل سياسي للصراع».
معاهدة كامب ديفيد :اخلطيئة األصلية يف السياسة العربية
مهم جدًا،
كذلك ،فإن تسلسل االتفاقات واملعاهدات زمنيًا
ّ
ألنه يدخلنا يف األبعاد اإلقليمية للتطبيع مع العدو الصهيوني.
فمعاهدة السالم املصرية  -اإلسرائيلية عام  1979أخرجت
مصر من حلبة الصراع العربي  -الصهيوني ،والسيما أن املادة
السادسة من تلك املعاهدة تنص حرفيًا على أن األحكام
الواردة فيها ُت َع ّد ملزمة ونافذة يف حال تعارضها مع أي
التزامات أخرى (مثل معاهدة الدفاع العربي املشرتك لعام
 1950مث ًال؟!) ،وهو ما ساهم يف حتجيم دور مصر اإلقليمي
فعليًا باعتبارها الشقيق العربي الكبري ،وأكرب الدول العربية
احمليطة بفلسطني ،وهو ما يعين موضوعيًا فتح الباب للتمدد
اإلسرائيلي إقليميًا ،وكان من عواقب ذلك غزو لبنان واحتالله
عام .1982
بعد معاهدة السالم مع مصر وقرار اجلامعة العربية مقاطعتها
ونقل مقر اجلامعة العربية من مصر إىل تونس ،راح النظام
الرمسي العربي يدخل أكثر فأكثر يف صريورة اختالل التوازن

والتفسخ والصراعات الداخلية ،وكان
ذلك كله نتيجة طبيعية لتحييد مصر
سياسيًا من جانب العدو الصهيوني،
وتوهمها أنها ميكن أن تقتنص السالم
واالزدهار يف مصر مبفردها إذا نأت
بنفسها عما جيري يف حميطها.
العربة هنا أن تقسيم الوطن العربي
ٍ
ٍ
طرية متنابذة
وسياسات ُق
دول
إىل
ٍ
ليس تارخيًا قدميًا أو مشكلة عقائدية
يتداوهلا القوميون العرب فحسب،
ٍ
دالالت
بل حتمل جتزئة الوطن العربي
ً
ً
ً
ً
وراهنة.
عميقة
سياسية
جغرافية -
وبالتالي ،فإن إزالة عمود مركزي،
مثل مصر ،من معادلة الصراع ،كان
يفرتض بها أن تؤدي إىل انهيار
األقطار األخرى كأحجار الدومينو،
لوال املقاومة والرفض يف الشارعني
العربي والفلسطيين من جهة ،وحالة
الصمود والتصدي اليت نشأت على
الصعيد الرمسي العربي يف مواجهة
مشروع كامب ديفيد من جهة أخرى.
ٍ
عقود من التجربة ،أن
وثبت ،بعد
هذا ليس خطابًا دمياغوجيًا أو «لغة
خشبية» ،كما يهذر البعض ،بل إنه
يشكل قيمة جغرافية  -سياسية تسلسل االتفاقات واملعاهدات زمنيا مهم جدا ألنه يدخلنا يف األبعاد االقليمية للتطبيع مع العدو الصهيوني
ملموسة كحائط صد أعاق االجنراف واالنهيار يف الوضع
العربي على مدى عقود ،وإن كان العدو انتقل سياسيًا إىل
حالة اهلجوم.
بعد التجربة املصرية يف السالم مع العدو الصهيوني ،برزت
عقدة «السالم الشامل» يف مقابل «السالم املنفرد» ،واليت
أعاقت املشروع األمريكي لإلسراع قدمًا يف فرض مسلسل
املعاهدات والتطبيع على الصعيد الرمسي العربي ،على
الرغم من سعي احملور اخلليجي لفرض مبادرة األمري فهد
يف القمة العربية يف فاس يف تشرين الثاني/نوفمرب ،1981
واليت رفضتها سوريا آنذاك وأفشلتها (عن وجه حق ،وإدراك
ٍ
وإحلاق له
جتريف للوضع العربي
تامني ملا تعنيه من
ٍ
ووعي ّ
بصريورة كامب ديفيد من خالل االعرتاف الرمسي العربي
مجاعيًا حبق الكيان الصهيوني يف الوجود ،على أساس مبدئي
على األقل).
بعد العدوان الصهيوني على لبنان عام  1982وعقابيله،
انعقدت قمة عربية استثنائية يف فاس جمددًا يف أيلول/
سبتمرب ُ ،1982أقرت فيها مبادرة األمري فهد رمسيًا ،واليت
أصبحت تعرف بعدها مبقررات قمة فاس  ،1982وهي تعادل،
بالنسبة إىل اجلامعة العربية ،برنامج «النقاط العشر» بالنسبة
إىل منظمة التحرير الفلسطينية ،كما سيأتي.

املدخل الفلسطيني لتعميم مشروع كامب ديفيد عربياً

كانت العقدة املركزية يف اإلصرار على «السالم املنفرد» هي
القضية الفلسطينية واملسؤولية العربية إزاءها ،مع أن القصة
ليست قصة مسؤولية إزاء القضية الفلسطينية ،مبقدار ما
هي قصة مسؤولية إزاء الذات يف مواجهة خطر املشروع
الصهيوني على املنطقة برمتها .ولنا عودة إىل تلك النقطة،
ّ
املتمثلة باملوقف
لكن كان ال بد من «فرط» العقدة املركزية،
الرمسي الفلسطيين؛ أي موقف منظمة التحرير الفلسطينية،
من أجل تعميم مشروع كامب ديفيد على كل األقطار العربية،
وصو ً
ال إىل االتفاقيات املسماة «إبراهيمية».
كان يوجد داخل منظمة التحرير الفلسطينية ،منذ بداية
ّ
الكتاب واملعاصرين لتلك املرحلة يقول
السبعينيات (وبعض
تيار يرى ضرورة التفاهم مع
الستينيات)
إنه ُوجد منذ نهاية
ٌ
«إسرائيل» واإلدارة األمريكية لتأسيس «دولة فلسطينية»
وفق حدود عام  .1967أبرز رموز ذلك التيار ،يف ذلك
ومن حوله يف قيادة املنظمة
الوقت ،كان ياسر عرفات َ
واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني.
جاء االنقالب الرمسي يف موقف منظمة التحرير الفلسطينية يف
اجمللس الوطين الفلسطيين يف القاهرة عام  ،1974والذي أقر
ما يسمى «برنامج النقاط العشر» ،والذي ّ
مثل نقطة التحول
اجلوهرية يف برنامج التحرير إىل برنامج تأسيس «سلطة وطنية
فلسطينية على أي جزء يتم حتريره من فلسطني» .ومنذ ذلك
الوقت ،بدأ االجنراف الرمسي الفلسطيين يف اجتاه تأسيس
الدويلة مع التخلي بالتدريج عن الشروط والضوابط اليت
ُوضعت هلا ،فاملهم هو تثبيت «املبدأ» ،وبعد ذلك تتم زحزحة
الشروط والضوابط باللتدريج بفعل عوامل النحت والتعرية
السياسيني ،وكانت تلك هي الرحلة التسووية اليت قادت
َّ
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إىل أوسلو وما تالها.

جرت املصادقة فورًا على هذا التوجه التسووي يف مقررات
القمة العربية املنعقدة يف الرباط عام « :1974إن قادة
الدول العربية يؤكدون حق الشعب الفسطيين يف إقامة سلطة
وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،بصفتها
املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين ،على كل أرض
يتم حتريرها» ،والعربة تكمن يف مترير خطاب «سلطة وطنية
فلسطينية على كل أرض.»...
يصوت إلاّ ثالثة أعضاء يف اجمللس الوطين
للتاريخ ،مل
ّ
الفلسطيين عام  1974ضد برنامج النقاط العشر ،أحدهم
ناجي علوش (أبو إبراهيم) ،والثاني حممد داوود عودة (أبو
عده متشددًا أكثر من
داوود) ،والثالث سعيد محامي (الذي ّ
اللزوم ألنه ربطه آنذاك بشروط صعبة!).
شكلت مفاوضات جنيف بعد حرب أكتوبر عام  ،1973واعتقاد
قيادة منظمة التحرير أنها «على وشك» أن تتمخض عن
َ
خلفية
«دويلة فلسطينية» مبوافقة أمريكية  -إسرائيلية،
االجنراف الرمسي الفلسطيين حنو َو ْهم املشروع التسووي.
لكن صريورة مشروع كامب ديفيد هي الصلح املنفرد،
ّ
وبالتالي نشأت مشكلة «الصلح املنفرد» يف مقابل «السالم
الشامل» ،فكان ال بد من تذليل تلك العقبة عرب إقامة صلح
منفرد مع منظمة التحرير ذاتها من أجل نزع الذريعة من أيدي
رافضي «الصلح املنفرد».
كان ذلك يتطلب «إعادة تأهيل» منظمة التحرير الفلسطينية
ذاتها على حنو يتوافق مع متطلبات الطرف األمريكي -
الصهيوني .وأدت حرب لبنان عام  ،1982فيما أدت إليه،
إىل إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان .ويف األعوام
اليت تلت ،أشرفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على
ورشة كربى إلعادة صياغة العقل السياسي الفلسطيين يف
اجتاه قبول دولة ضمن حدود عام  ،1967وصو ً
ال إىل «إعالن
استقالل» وهمي يف اجمللس الوطين الفلسطيين يف اجلزائر
عام  ،1988مت االحتفاء به كثريًا ،كان من صاغه الشاعر
حممود درويش ،ووافقت عليه كل التنظيمات املنضوية يف
منظمة التحرير وقتها.
جاء الوصول إىل اتفاقية أوسلو بعدها عام  1993حتصي ًال
حاص ًال لرتاكمات النهج التسووي ،ألن البحث عن دويلة وعن
«السالم» و»االزدهار» بالتفاهم مع «إسرائيل» واإلدارة
األمريكية ،بعيدًا عن «الشعارات الفارغة» ،وعن العرب
«الذين ختلوا عنا» ،كما شاع يف اخلطاب السياسي الفلسطيين
آنذاك ،هو املعنى احلقيقي لشعار «يا وحدنا» الذي رفعه ياسر
عرفات ،كما أنه ال يزال املآل احلقيقي لكل من يرفع شعار
«يا وحدنا» يف أي ُقطر عربي :التفاهم مع «إسرائيل»..
فاحلس ُ
القطري ليس مشروعًا نهضويًا للقطر ،بل هو مشروع
تسييد الكيان الصهيوني على املنطقة ،وبالتالي تدمري القطر
ذاته وتفكيكه.
لكن تيار البحث عن «الذات ُ
القطرية» يف احلالة الفلسطينية
ّ
بالذات ،وحتقيقها يف «دويلة» ،بعد التخلي عن مشروع
التحرير ،بالتفاهم مع الطرف األمريكي -الصهيوني ،هو
مكسب كبري ملشروع كامب ديفيد (الصلح املنفرد) ،ألنه
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الشيخ متيم يف طهران ..قطر كما هي!
حسني محلي
بعد أيام من زيارة الرئيس السوري
بشار األسد ،جاء الشيخ متيم إىل
ليثبت للعامل «أن قطر
طهران ُ
سوقه اإلعالم
كما هي» .وهو ما ّ
القطري ،واإلسالميون املوالون
لتميم وحليفه الرئيس إردوغان،
على الرغم من ختلي األخري عنهم
مجيعًا يف مقابل «غرامه اجلديد»
مع هرتسوغ وحممد بن زايد وحممد
بن سلمان ،وقريبًا مع السيسي.
وبغياب اهتمام اإلعالم السعودي
أيضًا
واملصري
واإلماراتي
بالزيارة ،أبرز اإلعالم القطري
والذباب اإللكرتوني لإلسالمويني
من أتباع الدوحة ،اجلملة التالية
من حديث الشيخ متيم يف املؤمتر الصحايف
مع الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي ،وقال
فيها «إن دولة قطر تؤمن باحرتام سيادة
ّ
التدخل يف شؤونها الداخلية،
الدول وعدم
واحرتام ُحسن اجلوار وحل اخلالفات والنزاعات
عن طريق احلوار .وإن التزام هذه املبادئ هو
مفتاح احلل جلميع اخلالفات واألزمات املوجودة
يف املنطقة».
أتباع الدوحة َع ّدوا هذه الكالم «انتقادًا علنيًا
من الشيخ متيم لإليرانيني يف عقر دارهم،
ّ
يتدخلون يف سوريا واليمن والعراق
ألنهم
ولبنان ،واملنطقة العربية بصورة عامة».
وعدها البعض رسالة من الشيخ متيم إىل احلليف
ّ
االسرتاتيجي بايدن ،يف حماولة منه إلثبات
مزيد من الوالء له ،مقارنة بـ»احملمدين» ،ابن
زايد وابن سلمان ،مع اقرتاب موعد الزيارة
اليت سيقوم بها للمنطقة يف إطار الرتتيبات
األمريكية اجلديدة لضمان مزيد من التطبيع مع
الكيان الصهيوني ،واستسالم األنظمة العربية
واإلقليمية له.
ويفسر ذلك تهرب األنظمة اخلليجية من
ّ
مهامجة «تل أبيب» واختاذ موقف عملي ضدها
بعد اغتيال جيش االحتالل اإلسرائيلي للزميلة
شريين أبو عاقلة .وهو ما لفت االنتباه
إليه آية اهلل السيد علي خامنئي ،عندما
قال ،خالل استقباله متيم« ،إن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية تتوقع من العامل العربي
أن يدخل ،على حنو صريح وعلين ،يف ميدان
العمل السياسي ضد هذه اجلرائم ،مبا فيها
أحداث منطقة الشيخ جراح ،حبيث إن دعم
بعض الدول العربية للشعب الفلسطيين،
يرتق حتى إىل
فيما خيص تلك األحداث ،مل
ِ
مواقف بعض الدول األوروبية ،فهي مل ّ
تتخذ
أي موقف عملي».
كالم السيد خامنئي هذا ،يبدو واضحًا أنه مل
حيرك عواطف الشيخ متيم ومشاعره ،حتى
ولن ّ
لو كانت الزميلة شريين مراسلة «اجلزيرة»
منذ  25عامًا ،وهو ما مل يغيرّ سياسات اإلعالم
القطري ،الذي خدم ،بصورة ذكية جدًا،
املشروع اإلمربيالي الصهيوني ،كما خيدمه اآلن
يف أوكرانيا ،عرب متجيد «انتصارات النازيني»،
من خالل أخباره وبراجمه ،وكل ذلك بالتنسيق
والتعاون مع واشنطن وحلفائها يف أوروبا.
ّ
يتذكر الشيخ متيم أنه هو ،ومن
ومن دون أن
قبله والده الشيخ محد ،كانا من محاة أمثال
هؤالء النازيني ،بصبغة إسالمية ،حبيث فعلوا
مجيعًا فعلتهم يف سوريا والعراق ،فجاءوا
بعشرات اآلالف من «النازيني املتأسلمني»
من مجيع أحناء العامل ،وأدخلوهم سوريا،
باعرتاف رئيس وزرائه السابق الشيخ محد بن
جاسم.
ّ
يتذكر أتباع الشيخ متيم ،الذين باركوه
كما مل
ّ
ألنه «هاجم إيران يف عقر دارها» ،أن قطر
هي اليت تآمرت على سوريا ،وهي اليت
ّ
تدخلت يف سوريا والعراق ،وهي اليت انتهكت
سيادة هذين البلدين ،وهي اليت دعمت
أعداء هذين البلدين ،وهي ما زالت كذلك،
بالتنسيق مع الرئيس إردوغان ،حليف الشيخ
متيم االسرتاتيجي .وهذا أيضًا باعرتاف محد

الشيخ تميم يف طهران
أيد
بن جاسم .ومن دون أن ننسى أن متيم ّ
العدوان اخلليجي على اليمن يف آذار/مارس
 ،2015لكنه تراجع عن هذا التأييد الحقًا يف
إطار تقاسم األدوار داخل السيناريو األمريكي
ـ الصهيوني ،الذي مجع الشيخ متيم وحممد بن
سلمان وطحنون بن زايد ،يف البحر االمحر ،يف
الـ 17أيلول/سبتمرب  .2021وبعد أن ّ
حقق هذا
السيناريو عددًا من أهدافه ،ليس فقط عرب
تدمري سوريا والعراق واليمن وليبيا ،وإحلاق
مزيد من األضرار بلبنان ومصر وتونس ،وضع
املنطقة حتت الوصاية اإلسرائيلية ،بصورة
مباشرة أو غري مباشر ،بعد استسالم األنظمة
العربية والرئيس إردوغان لـ»تل أبيب».
تهرب أنقرة من استهداف
يفسر ذلك
ّ
ّ
«إسرائيل» واتهامها جبرمية قتل الزميلة
ورجحت على ذلك التصعيد ضد
شريين،
ّ
الرئيس األسد خالل احلديث عن الالجئني
السوريني ،ليقول إردوغان وقادة حزبه
ّ
تسلم السوريني إىل نظام
«إن تركيا لن
قاتل ودموي» ،يف إشارة منه إىل استمرار
السياسات الرتكية  -القطرية ضد سوريا،
واملنطقة بصورة عامة.
والتقطت «تل أبيب» هذه اإلشارة بسرعة،
ردًا على التحالف
فصعدت عملياتها ضد سوريا ّ
ّ
السوري  -اإليراني اجلديد ،وكاستفزاز آخر
ّ
لالطالع على إمكانات ردها على
ضد روسيا
التكتيكات اإلسرائيلية اجلديدة ضد سوريا
مباشرة .وهو ما صادف اهلجوم اإلرهابي ضد
اجلنود السوريني غربي حلب ،وهي املنطقة
اليت مل تشهد أي عمل إرهابي من هذا النوع
منذ أكثر من عامني .وصادف كل ذلك لقاء
حممد بن زايد ومايكل كوريال ،قائد القيادة
املركزية األمريكية ،ويعرف اجلميع أنها ُتدير
كل علمياتها العسكرية يف املنطقة من قاعدتي
العديد والسيلية يف قطر.
وعودة إىل الفقرة الثانية من هجوم الشيخ
متيم على إيران «يف عقر دارها» ،حبيث «أكد
ضرورة ّ
حل اخلالفات والنزاعات يف املنطقة
عن طريق احلوار» ،فاجلميع يعرف أن متيم
وحليفه الرئيس إردوغان هما ضد أي نوع من
أنواع احلوار الصادق واملباشر مع دمشق من
ّ
يتطلب يف
أجل إنهاء األزمة السورية ،وهو ما
حد نهائي للتدخل الرتكي
الدرجة األوىل
وضع ّ
َ
يف سوريا ،يف كل أشكاله ،وهو ما حيظى
بدعم من الشيخ متيم ،سياسيًا وماليًا .ويعرف
اجلميع أنه يعرقل عودة سوريا إىل مقعدها يف
اجلامعة العربية ،وذلك بالتنسيق مع واشنطن
والعواصم الغربية ،ومع «تل أبيب» أيضًا.
نياته
وما على الشيخ متيم إلاّ أن ُي ْثبت ّ
الصادقة فيما يتعلق بأقواله يف طهران ،وهو
ّ
يتطلب منه موقفًا واحدًا فقط ،أال وهو
ما
السوريني بسبب
االعتذار إىل الشعب والدولة
َّ
ما ارتكبه هو ،ومن قبله والده ،حبقها ،ليس
فقط بعد عام  ،2011بل أيضًا قبل ذلك ،عندما
نياته خلف عالقاته الودية بدمشق اعتبارًا
أخفى ّ
من عام  ،2003وبصورة خاصة بعد االنفتاح
الرتكي على سوريا بعد استالم حزب العدالة
والتنمية السلطة يف تركيا ،وليس هناك أي
ّ
النيات!
مؤشر على أي تغيري يف هذه
ّ

شريين أبو عاقلة ...احلقيقة ال متوت ولكنّها حتماً ستنتصر
حسن اليف

ما يلي ُي ِّ
ؤصل جلوهر العالقة العدائية بني
«إسرائيل» وبني اإلعالم الوطين واإلنساني.
لدى «إسرائيل» مشكلة جوهرية مع احلقيقة منذ
نشأة احلركة الصهيونية؛ فروايتها التارخيية،
املؤسسة ،واختالقها السياسي،
وأفكارها
ّ
وشرعيتها الدينية واألخالقيةُ ،بنيت على األسطورة
مزيف .لذلك،
وذاكرة تارخيية مفربكة وحق إهلي ّ
من الطبيعي جدًا أن تناصب «إسرائيل» العداء
مؤسسة أو حتى أفراد يسعون إىل
أي جهة أو
ّ
ّ
املؤسسة
تقديم احلقيقة وتفنيد الروايات
ّ
للفكرة الصهيونية ،لكون احلقيقة بالنسبة إىل
«إسرائيل» خطرًا وجوديًا على كينونتها كمشروع
استعماري إحاللي استيطاني يف املنطقة العربية
واإلسالمية.
ما سبق ُي ِّ
ؤصل جلوهر العالقة العدائية بني
«إسرائيل» وبني الصحافة واإلعالم الوطين
واإلنساني ،الباحث عن احلقيقة اليت مثلتها
خري متثيل الصحافية الشهيدة شريين أبو
عاقلة .فـ»إسرائيل» الباحثة عن صناعة الكذب
والتضليل اإلعالمي ،وتزييف الواقع ،وإعادة
صياغة األحداث مبؤثرات وأساليب ختدم مصاحلها
وأجنداتها ككيان استيطاني عنصري ،من أجل
كي الوعي اجلماعي
الوصول إىل حالة عامة من ّ
داخليًا وخارجيًا ،بالتأكيد ستتعامل مع شريين أبو
عاقلة الصحافية الساعية دومًا إىل تقديم خطاب
احلقيقة ،على أنها تهديد أمين وعسكري وفكري
على دولة االحتالل جيب اغتياله ،خلدمة املصلحة
العليا اإلسرائيلية ودوام بقاء خطابها املزيف من
ّ
منغصات تفضح بشاعة الوجه احلقيقي
أي
دون ّ
لالحتالل اإلسرائيلي.
كشفت عملية اغتيال الصحافية أبو عاقلة ،وما
تالها من اعتداء غري إنساني من قبل الشرطة
اإلسرائيلية على جنازتها ،وإسقاط نعشها،
مشيعيها ،أمام مرأى العامل أمجع
ومهامجة
ّ
ومسمعه ،مرورًا حبفنة من الروايات اإلسرائيلية
املرتبكة حول تفاصيل عملية االغتيال ،أن هناك
جمموعة من املسائل ترتكز عليها «إسرائيل»
يف حماوالتها الدائمة إلسكات صوت احلقيقة
الفلسطيين ،أهمها:
أو ً
ال ،شرعنة اجلرمية اإلسرائيلية مهما كانت
بشاعتها
اعتادت «إسرائيل» (دولة اليهود) أن تلعب
دور الضحية على مدار التاريخ ،من خالل تقديم
رواية لألحداث مبتورة ،من دون مراعاة للسياقات
الزمنية لتطور احلدث نفسه .مبعنى توضيحي ،أن
رد
بداية السردية اإلسرائيلية ألي حدث تبدأ من ّ
الفعل الفلسطيين جتاه «إسرائيل» ،من دون
ِ
املنشئ للحدث
ذكر لطبيعة الفعل اإلسرائيلي
نفسه ،والذي أتى الفعل الفلسطيين يف سياق
رد الفعل عليه ،فبالتالي تتكرس فكرة القفز
ّ
رد
عن اجلرمية الصهيونية من خالل الرتكيز على ّ
فعل الفلسطيين جتاه تلك اجلرائم ،وبذلك يتحول
صراخ الضحية املغتصبة إىل جرمية ،ألنه يزعج
االحتالل الغاصب ،املستمر يف ممارسة وحشيته
على شعب ُ
اقتلع من أرضه منذ  74عامًا.
وبناء على املنطق اإلسرائيلي املريض بالفوقية
ً
العنصرية ،فإن املسؤول عن مقتل شريين أبو
عاقلة ،هو إما الفدائيون الفلسطينيون الذين
دافعوا عن خميمهم من بطش االحتالل ،وإما
شريين أبو عاقلة نفسها اليت كانت متارس
عملها الصحايف يف جنني يف سبيل نقل صوت
احلقيقة إىل العامل ،ما يؤدي إىل عرقلة ّ
متتع جنود
اجليش اإلسرائيلي بساديتهم النازية ،الذين
صرح بذلك عضو الكنيست
من الطبيعي ،كما
ّ
اإلسرائيلي «إيتمار بن غفري» ،أن يطلقوا النار
بغزارة ،حتى ولو ُو ِجد بعض الصحافيني يف
املكان .ويف كل األحوال ،العقلية الصهيونية
حتمل جنود االحتالل اإلسرائيلي املسؤولية
لن
ّ
عن اغتيال شريين ،حتى وإن اعرتف اجلنود
اإلسرائيليون بإطالق النار ،فستعتربها الرواية
اإلسرائيلية جمرد خلل عملياتي فين من قبل
اجلنود بسبب وجود املقاومة الفلسطينية ،األمر
ّ
يذكرنا باملقولة الشهرية لرئيسة الوزراء
الذي
اإلسرائيلية السابقة ،غولدا مائري ،حني قالت:
«لن أسامح الفلسطينيني؛ ألنهم جيربون جنودنا
على قتلهم».

ثانيًا ،إدراك «إسرائيل» ألهمية دوراإلعالم يف
الصراع
خوف «إسرائيل» الدائم من احلقيقة دفعها إىل
االهتمام بالساحة اإلعالمية ،كمجال أمين وعسكري،
فنجد أن احلركة الصهيونية منذ البدايات اهتمت
بالسيطرة والتأثري على وسائل اإلعالم العاملية
واإلقليمية من أجل خلق تيار داعم هلا ،وجتميل
صورتها الوحشية ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه
مع بدايات تشكيل جهاز االستخبارات التابع
للدائرة السياسية للوكالة اليهودية سعى األخري
إىل التأثري على مواقف الصحافة العربية أثناء
الثورة الفلسطينية الكربى بني  ،1939-1936من
خالل تسليط الضوء على املقاالت الصهيونية
املدسوسة ،واألخبار اليت زرعتها الوكالة
اليهودية ،يف الصحف العربية ،حيث أثبتت
دراسة للدكتور حممود حمارب أنه خالل العامني
األخريين من هذه الثورة ،زرع جهاز االستخبارات
التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية ما ال
يقل عن  280مقا ً
ال مدسوسًا يف الصحف اللبنانية
والسورية ،وبطرق ختفي اسم كاتبها احلقيقي.
مبعنى آخر ،إن اسرتاتيجية التضليل اإلعالمية
اهلادفة إىل إسكات صوت احلقيقة من خالل
تشغيل آلة التضليل اإلعالمي ليست جديدة على
«إسرائيل».
يف ظل تطور الوسائل اإلعالمية وسهولة انتشارها،
ومع دخول اإلعالم مرحلة البث املباشر لألحداث
فور حدوثها ،جلأت «إسرائيل» إىل اسرتاتيجية
اإلرهاب جتاه الصحافيني واإلعالميني ملنع
تدفق احلقيقة الفلسطينية إىل العامل .ويف هذا
االجتاه ،ما فتئت «إسرائيل» ّ
تنفذ سياسة تعتمد
على العنف لدفع الصحافيني إىل منع استمرار
التغطية اإلعالمية املواكبة للمجازر االسرائيلية،
لذلك ليس من املستغرب على «إسرائيل» أن
تقتل ما حنو  46صحافيًا منذ عام  ،2000وتعتدي
على أكثر من  144صحافيًا ،فلسطينيًا وأجنبيًا،
خالل تغطيتهم األحداث يف فلسطني احملتلة
خالل السنوات األربع األخرية ،حبسب تقرير
َّ
ملنظمة «مراسلون بال حدود» ،فض ًال عن قصف
مقار املؤسسات اإلعالمية احمللية والدولية ،كما
ّ
حدث العام املاضي عند قصف برج اجلالء الذي
يوجد فيه مقر وكالة األنباء األمريكية «أسوشييتد
برس» ومكتب اجلزيرة يف غزة.
إن تنامي دور مواقع التواصل االجتماعي وحتوهلا
إىل منصات دولية من السهل عليها إيصال صوت
أديا إىل زيادة
احلقيقة الفلسطينية لكل العاملّ ،
االهتمام األمين اإلسرائيلي للسيطرة اإلعالمية على
تلك املواقع ،وخاصة مع ازدياد وزن الدبلوماسية
ّ
صناع القرار
الشعبية ودورها الضاغط على
وصياغة املزاج الشعيب جتاه جممل القضايا ،مبا
فيها املوقف من االحتالل اإلسرائيلي ،األمر الذي
تتلمس «إسرائيل» خطورته على صورتها
باتت
ّ
وشعبيتها ومصداقية روايتها الدعائية وخاصة
يف اجملتمع الغربي ،وبالتالي شرعت «إسرائيل»
يف التواصل مع شركات مواقع التواصل
االجتماعي من أجل دعم احملتوى اإلسرائيلي
وروايته املزيفة من جهة وحماربة احملتوى
الفلسطيين الذي باتت تتعامل معه بروتوكوالت
تلك الشركات حتت ضغط اللوبي الصهيوني على
وحيرض على الدعوة
أنه خمالف ملعايري اجملتمع،
ّ
إىل الكراهية والعنصرية والعنف ،فتتحول كتابة
كلمة «مقاومة فلسطينية» مث ًال أو كلمة «شهيد»
إىل سبب لتقييد أي حساب فلسطيين على الكثري
احملصلة
من مواقع التواصل االجتماعي ،ويف
ّ
تغيب احملتويات اليت تعكس حقيقة األحداث
يف األراضي الفلسطينية عن مواقع التواصل
االجتماع ،ويبقى احملتوى اإلسرائيلي بروايته
املتصدر لتلك املواقع.
املفربكة
ّ
استشهاد شريين أبو عاقلة يؤكد أن احلقيقة ال
متوت ولكنها حتمًا ستنتصر ،األمر الذي يفرض
على الكل الفلسطيين وعلى أحرار العامل أمجع،
خوض معركة احلقيقة ونشر الرواية الفلسطينية
ودحض األكاذيب اإلسرائيلية ،من أجل كشف
عورة االحتالل ،وعنصرية املؤسسات واجلهات
الدولية الداعمة له ،واألهم شرعنة نضاالت
الشعب الفلسطيين بوسائله كافة ،يف معركته
املستمرة مع االحتالل اإلسرائيلي.
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مــقاالت وتـحقيقات

بني أولويات بروكسل وهموم دمشق :األزمة االقتصادية يف البالد على حاهلا
زيــاد غــصن
رمبا تكون املساعدات اإلغاثية واحدة من امللفات
القليلة جدًا اليت يلتقي فيها الغرب بشكل غري مباشر
ِّ
لكل طرف
مع احلكومة السورية ،رغم وجود مالحظات
على طريقة استثمارها وإيصاهلا وتوزيعها.
فيما كانت مدينة بروكسل على مقربة ساعات من
افتتاح مؤمترها السادس ،والذي حيمل عنوان «دعم
مستقبل سوريا واملنطقة» ،وبتغييب معتاد ملمثلي
احلكومة السورية ،كانت طهران تؤكد للرئيس بشار
األسد ،يف زيارته الرمسية هلا ،رغبتها يف تطوير
العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين.
قد يكون تزامن احلدثني جمرد مصادفة سياسية
فرضتها ظروف معينة ،لكن البعد االقتصادي لكل
منهما يعزز فرضية استمرار البون الشاسع الذي ال
يزال يفصل بني أولويات اجلانبني يف مقاربة مسألة
دعم إجراءات التعايف االقتصادي يف البالد ،ومساعدة
السوريني على جتاوز الظروف احلالية ،وهو ما يعين
أن املرحلة القادمة لن تشهد حتوالت نوعية يف هذا
امللف ،سواء حافظت املساعدات اإلغاثية الدولية على حجمها
رغم الواقع اجلديد الذي فرضته األزمة األوكرانية ،أو جنحت
احلكومة السورية يف معاجلة مؤقتة لبعض األزمات املتفاقمة،
كأزميت الطاقة وارتفاع معدل التضخم.
بيئة أزمات مركبة
ّ
ركز عليهما مؤمتر بروكسل بنسخته
أولويتان رئيسيتان
السادسة .األولوية األوىل تتعلق بتقديم الدعم اإلغاثي
للسوريني احملتاجني يف الداخل واخلارج ،وحتديدًا يف املخيمات
املقامة يف بعض دول املنطقة.
التقديرات األممية هنا تتحدث عن حاجة أكثر من  13مليون
شخص إىل املساعدة والدعم ،بزيادة قدرها  1.2مليون شخص
عن العام  .2021أما األولوية األخرى ،فتتمثل بسعي املؤمتر إىل
«خلق منصة تفاعلية مع اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية
يف سوريا» ودعم املشروعات التنموية الصغرية واملتوسطة.
وحترص رئاسة املؤمتر والدول املشاركة فيه على التأكيد دومًا
أن ذلك ليس له أي صلة بعملية إعادة اإلعمار ،وأنه جيب
أن يتم مبعزل عن أي تنسيق أو تواصل مباشر مع احلكومة
السورية.
هذا األمر يبدو مناقضًا للمنطق وجملريات األوضاع االقتصادية
يف البالد ،إذ ال ميكن ملثل هذه املبادرات التنموية أن جتد
طريقها إىل التنفيذ والنجاح يف وقت تعاني البالد من أزمات
متفاقمة كأزمة الطاقة ،وتراجع االستهالك ،وارتفاع معدل
التضخم ،ونقص املستلزمات األساسية لإلنتاج ،وارتفاع
التكاليف ،وغري ذلك ،وهي يف النهاية أزمات مل ِ
تأت الدول
الغربية على ذكرها أو طرح سبل معاجلتها والتخفيف من
تأثرياتها يف حياة السوريني ،تاركة املهمة يف ذلك ،كما
يبدو ،على عاتق مؤسسات احلكومة السورية ومشروعاتها
وبراجمها ،واليت لن يكون باستطاعتها جماراة كل تلك األزمات
ومعاجلتها ،يف ظل عزلة سياسية واقتصادية خارجية من ناحية،
وخملفات عقد ونيف من حرب كانت ،بوصف خمتصر ،حقبة
كارثية على املؤشرات التنموية يف البالد من ناحية ثانية،
وتعثر احلل السياسي لألزمة من ناحية ثالثة.
أن األولويات االقتصادية للحكومة
ويف داللة واضحة على َّ
السورية هي يف مكان آخر ،إذ تعيش البالد حاليًا على وقع
ٍ
تعاف اقتصادي ،ولو كان
أزمات حتول دون حدوث أي
حمدودًا ،كانت دمشق وطهران توقعان ،وقبل يوم واحد
من بدء اجتماعات وحوارات مؤمتر بروكسل ،على اتفاق مَتنح
َ
الدولة السورية خطًا ائتمانيًا جديدًا ،هدفه
مبوجبه طهران
ً
تلبية احتياجات البالد من املشتقات النفطية ،وتاليا املساهمة
يف معاجلة جوانب األزمة اخلانقة اليت تعيشها البالد منذ حنو
شهرين ،واليت أدت إىل حدوث تأثريات سلبية كبرية يف
نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية ،إذ ارتفعت تكاليف
اإلنتاج واالسترياد بشكل واضح ،وهو ما انعكس على أسعار
السلع والبضائع يف األسواق احمللية ،اليت شهدت يف األشهر
األخرية ارتفاعات متتالية مل تتوقف.
َّ
ولعل هذه إحدى التساؤالت املشروعة يف دمشق ،فكيف
للمجتمع الدولي أن يدعم مشروعات تنموية يقوم بها اجملتمع
احمللي أو املدني هنا وهناك ،والبيئة ،اليت يفرتض أن
تؤسس فيها هذه املشروعات وتعمل وتنتج ،تعاني مشاكل
جوهرية ،كانت سببًا يف هجرة رؤوس أموال كثرية ،ويف توقف
مشروعات ومنشآت صناعية كربى ،وجعلت معظم السوريني
حتت خط الفقر ،إال إذا كان اهلدف الغربي يقوم حاليًا على
جمرد تقديم إسهامات حمدودة وضمن نطاق ضيق جغرافيًا
ومتويليًا ،فض ًال عن أن تلك اجلهود تبقى مؤقتة ،وال تستند
إىل رؤية مستقبلية ،فهي ليست منبثقة من اسرتاتيجية تنموية
وطنية تتعامل مع األزمة السورية بشموليتها ،وال تتكامل
مع اخلطط واملشروعات احلكومية اليت تلقى دعمًا يف بعض
اجلوانب من املنظمات األممية.

ولذلك ،كل املشروعات املراد متويلها غربيًا ودعم اجملتمع املدني
يف سوريا من خالهلا ،ستكون يف النهاية كاجلزر املعزولة اليت
تواجه خطر الغرق بفعل األزمات االقتصادية املتالحقة ،وذلك حتى
يف املناطق اخلارجة عن سيطرة احلكومة السورية ،إذ إن طبيعة
القوى املسيطرة ال تعطي ذلك اهلامش الذي يتيح للمجتمع املدني
أو األهلي أن يتحرك تنمويًا ،وال تؤمن حتى بدور ذلك اجملتمع.
هذا األمر ال حيتاج إىل إثبات كثري مع وجود منظمة جهادية متطرفة
كجبهة «النصرة» ،أو ميليشيا مسلحة ذات أهداف انفصالية،
مثل «قوات سوريا الدميقراطية» املعروفة بـ»قسد» ،إال إذا كان
لألمر أهداف سياسية ،كاستمرار الضغط على احلكومة السورية
للحصول على تنازالت سياسية أو العمل على ترسيخ واقع
انفصالي حتت يافطة دعم اإلدارة الالمركزية يف البالد ،متامًا كما
هو حال كردستان العراق.
املساعدات اإلغاثية
رمبا تكون املساعدات اإلغاثية واحدة من امللفات القليلة جدًا
اليت يلتقي فيها الغرب بشكل غري مباشر مع احلكومة السورية،
ِّ
لكل طرف على طريقة استثمارها وإيصاهلا
رغم وجود مالحظات
وتوزيعها.
ورغم أن جزءًا من املبالغ اليت تعهدت الدول املشاركة يف
مؤمتر بروكسل بتقدميها سيذهب إىل دول اجلوار لدعم احتياجات
السوريني املقيمني يف خميمات اللجوء املوجودة على أراضي
فإن املساعدات اإلغاثية املخصصة للداخل السوري
تلك الدولَّ ،
ستعزز حالة اخلالف السوري الغربي حول فهم ّ
كل طرف ورؤيته
ألولويات الوضع الراهن ،وذلك بالنظر إىل املشاكل التالية:
 تعهد الواليات املتحدة األمريكية بتقديم أكثر من  800مليونأن اجلزء األكرب من تلك املساعدات سوف
دوالر ،يعين بوضوح َّ
يذهب إىل دعم مناطق سيطرة ما يسمى باإلدارة الذاتية الكردية
ّ
لتتمكن من استمرار فرض
أو األصح دعم مؤسسات تلك اإلدارة
سيطرتها على املنطقة .وتاليًا ،إن فرص معاجلة مسألة املنطقة
الشرقية يف إطار احلوار السوري املباشر ،ستبقى مؤجلة ،وهو ما
تعتربه دمشق دعمًا غربيًا لدميومة أزمتها ومشاكلها االقتصادية.
 آلية دخول املساعدات إىل املناطق اخلارجة عن سيطرة احلكومةيف مشال البالد وشرقها ،واليت ينظمها حاليًا قرار أممي ُمدد
سابقًا بتوافق روسي أمريكي .وال يتوقع أن يكون متديده جمددًا
يف األسابيع القليلة القادمة يسريًا يف ضوء املوقف الغربي
من األزمة األوكرانية ،واستبعاد روسيا من املشاركة يف مؤمتر
بروكسل.
وإذا ما فشلت موسكو وواشنطن يف التوافق على صيغة جديدة،
فإن هناك خيارين :إما توقف املساعدات والدعم اإلغاثي الدولي
َّ
لتلك املناطق لفرتة ما ،وإما جتاهل الغرب للقانون الدولي والعمل
بشكل غري مشروع يف هذا امللف ،األمر الذي من شأنه أن يقود
إىل حدوث تصعيد جديد يف الساحة السورية.
 حمافظة الدعم اإلغاثي للمناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومةعلى جماالته املعتادة من دون أن يتعداه إىل مستوى جديد من
املشروعات ،ومبا يعزز من فرص التنمية احمللية ،إذ إن خالف
األولويات بني اجلانبني يدفع حنو احملافظة على احلد األدنى من
التوافق على أشكال الدعم اإلغاثي ،واليت تقتصر على اإلعانات
الدورية للنازحني واملتضررين ،وتنفيذ بعض املشروعات املتعلقة
خبدمات املياه والتعليم والصحة.
يف ضوء ما خلص إليه مؤمتر بروكسل ،وما محلته كلمات الوفود
املشاركة من عودة غربية للتشدد حيال مستقبل العالقة السياسية
واالقتصادية مع دمشق ،ال يبدو أنه سيكون هناك أفق لتعاون
غربي مباشر أو غري مباشر مع احلكومة السورية يف ملف التعايف
املبكر ،ولو باحلد األدنى ،وهو ملف كان قد ُطرح قبل األزمة
األوكرانية على لسان أكثر من مسؤول غربي ،وقيل إنه قد
يكون جزءًا من اسرتاتيجية «خطوة خبطوة» اليت كان قد اعتمدها
املبعوث األممي إىل سوريا يف حماولته إلحداث اخرتاق ما يف ملف
التوصل إىل حل لألزمة السورية.

التوتر السياسي يشت ّد حتت عنوان معركة حصاد االنتخابات:

أسئلة جدية حول يَ
رئاست اجمللس واحلكومة
ال يزال التوتر يسود اخلطاب
السياسي لدى الفائزين واخلاسرين.
وال يرجح أن تتوقف املبارزات بني
كل األطراف يف األيام الفاصلة عن
انعقاد أول جلسة للمجلس النيابي
اجلديد ،الذي سيشهد انتخابات
رئاسة اجمللس وفق تصور غري
حمسوم بدقة ،على عكس ما
كانت عليه األمور يف كل الدورات
السابقة منذ عام  .1992ال يعين
ذلك أن الرئيس نبيه بري لن
يكون املرشح لرئاسة اجمللس ،لكن
مؤشرات مواقف النواب املنتخبني
ال تشري اىل غالبية مرحية ،كما جرت
عليه العادة ،ما يفتح الباب باكرًا
أمام النقاش حول طبيعة اجلبهات
السياسية اليت ستقوم يف مرحلة ما
بعد يوم االقرتاع.
مسيحيًا ،يتوقع اشتداد احلملة بني
الطرفني الرئيسيني :التيار الوطين
احلر ،الذي سيربز قدرته على جتاوز
القطوع واحملافظة على وزن كبري
ونوعي داخل اجمللس ،مع تراجع
أكيد يف عدد األصوات املسيحية
اليت حصل عليها ،والقوات
اللبنانية اليت لن تكون قادرة على
تقريش تقدمها يف عدد األصوات
اىل أغلبية نيابية ّ
متكنها من فرض
شروطها .وعليه ،فإن كل ما ميكن
أن نشهده من جتاذبات سيكون
سقفه سعي القوات اىل انتزاع
إقرار األطراف األخرى يف البلد،
وال سيما اإلسالمية منها ،بالتعامل
معها كقوة موازية للتيار الوطين
سيشتد ربطًا
احلر ،وهو نقاش
ّ
باالستحقاقات املقبلة ،من انتخابات
رئيس اجمللس اىل انتخاب نائب
رئيس اجمللس (األرثوذكسي)
اىل ترشيح رئيس للحكومة ثم
تشكيلها .لكن كل اجلدال احلقيقي
بني الفريقني املسيحيني سيرتكز
ضمنًا على االستحقاق األهم
املتعلق باالنتخابات الرئاسية يف
اخلريف املقبل.
الوجه اآلخر للمعركة املسيحية
 املسيحية يتعلق بكتلة النوابالذين ال ينتمون مباشرة اىل كتلتيَ
القوات والتيار .إذ ال تظهر حتى
ّ
تشكل جبهة
اآلن مؤشرات على
جتمع كل هؤالء يف إطار سياسي
واحد كقوة ثالثة .وتشري معطيات
أولية اىل أن القوى املسيحية
األخرى ستجد نفسها موزعة بني
كتل نيابية عدة ستتعامل مع
االستحقاقات بالقطعة ،وخصوصًا
أن بني هؤالء مرشحني لرئاسة
اجلمهورية أيضًا.
على املقلب اآلخر ،ال يبدو أن
حزب اهلل يواجه مشكلة يف ترتيب
الوضعية اخلاصة بالفريق النيابي
الذي ّ
ميثله بالتحالف مع الرئيس
نبيه بري .احلزب يدعم بقاء بري
يف رئاسة اجمللس ،كما هو يدعم
تشكيل حكومة وفاق وطين سياسية
قادرة على حتمل املسؤولية
السياسية واالقتصادية .لكنه
سيجد نفسه مضطرًا ،مرة أخرى،
إىل مواجهة موجة جديدة من
احلملة على املقاومة وعلى موقعه
جره اىل معارك
السياسي ،بهدف ّ
خمتلفة وابتزازه يف ملفات ليس
أقلها خطورة ملفات االنتخابات
الرئاسية وترسيم احلدود واالتفاق
مع صندوق النقد الدولي .وتظهر
املؤشرات أن احلزب لن يكون عائقًا
أمام حماولة جديدة من الرئيس

بري لتنظيم اخلالف مع كتلة النائب
ممن
السابق وليد جنبالط وآخرين ّ
ّ
السنية يف أكثر من
فازوا باملقاعد
ّ
يتطلب تسويات
دائرة ،وهو مشروع
كبرية لتحقيق توافق على عناوين
االستحقاقات ،من رئاسة اجمللس
اىل رئاسة احلكومة قبل الوصول اىل
رئاسة اجلمهورية.
درزيًا ،جنح جنبالط يف «حرب
اإللغاء» اليت شنها ضد كل خصومه
حول شعار التصدي
التقليديني ،بعدما ّ
حملاولة إلغاء املختارة اىل حرب إلغاء
لكل املرشحني واملرجعيات املنافسة
له ،من آل أرسالن وآل الداود،
وصو ً
ال اىل القيادات اجلديدة كالوزير
السابق وئام وهاب وحلفاء املقاومة
من القوميني .ورغم أنه غري قادر
ادعاء السيطرة على الفائزين من
على ّ
املعارضني الشباب ،إال أنه ال خيشى
التحدي
على زعامته منهم ،وسيكون
ّ
أمام جنله تيمور كبريًا يف ظل طبيعة
الكتلة النيابية اليت بقيت اىل جانبه.
واهلم األساس جلنبالط ليس االحتفاظ
ّ
بعدد مقاعده ،بل احملافظة على حق
الفيتو الذي ّ
ميثله يف نادي الطوائف
خيص الدروز يف
العام يف كل ما
ّ
الدولة مؤسساتها.
على أن النقاش سيعود جمددًا اىل
ّ
السنية اليت باتت اليوم
الساحة
بال مرجعية واحدة أو واضحة ،وأن
من بقوا خارج اجمللس النيابي ،من
الرئيس سعد احلريري اىل الرئيس
جنيب ميقاتي وغريهما ،مستمرون يف
ادعاء امتالك متثيل سياسي حقيقي.
إذ إن نسب االقرتاع اليت شهدتها
الدوائر السنية يف كل لبنان أشارت
اىل تأثريات واضحة لعزوف احلريري
ونادي رؤساء احلكومات .كما أن
ّ
السنة ليسوا
الفائزين من املرشحني
يف وضع ّ
ميكنهم اآلن من االنضواء
يف جبهة موحدة ،وخصوصًا أن
بينهم عددًا غري قليل ال يطرح نفسه
ّ
السنة ،ما جيعل احلديث
كجبهة متثل
عن مرجعية ّ
سنية أمرًا صعبًا للغاية،
ما يبقي الباب مفتوحًا أمام تأثريات
أكرب لألطراف اخلارجية وال سيما
السعودية.
ويف الصف اجلديد من املقاعد النيابية،
سيكون اللبنانيون أمام أسابيع طويلة
لتبيان حقيقة املشهد لدى نسبة ال
ّ
تقل عن عشرة باملئة من النواب اجلدد
الذين وصلوا باسم التغيري أو النقمة
على القوى التقليدية أو مواجهة
املنظومة احلاكمة .إذ إن هؤالء ليسوا
من طينة واحدة ،وتظهر مؤشرات
أولية أنهم ليسوا متفقني حتى على
موقف موحد من مسائل رئيسية،
من سالح املقاومة ،اىل االتفاق مع
صندوق النقد الدولي ،اىل كيفية
التعامل مع تشكيل أول حكومة ،وإن
كان اجلامع بينهم حتى اآلن هو قول
يصوتوا للتجديد
غالبيتهم إنهم لن
ّ
لربي يف رئاسة اجمللس النيابي .وقد
يكون من الظلم أن نتوقع باكرًا صيغة
واضحة الصطفاف هؤالء ،وسنحتاج
إىل وقت لتبينّ قدرتهم ،أو مرجعيتهم
من خارجهم ،على مجعهم ضمن إطار
موحد.
يف غضون ذلك ،تنتظر لبنان قرارات
اجللسة األخرية للحكومة اليت يأمل
كثريون أن ال تستخدم لتهريب
مراسيم وقرارات تؤثر على الوضع
العام يف البالد ،يف ظل توقع مزيد من
املشاكل االقتصادية واالجتماعية.
«األخبار»
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الـدليل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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لــبنانيات

مشاريع لالنتخابات اللبنانية

نزع قناع اإلصالح واستهداف شرعية املقاومة
وسام إسماعيل
يف الوقت الذي حرص حزب اهلل
وحلفاؤه على الرتكيز على املواضيع
احلياتية واالقتصادية يف احلمالت
االنتخابية،
أصر الطرف اآلخر على
َّ
حتويل املعركة إىل استفتاء على
السالح.
تكمن أهمية االنتخابات النيابية احلالية
يف توقيتها ،إذ إنها حتصل يف ظل
أزمة اقتصادية ومالية حادة
يتعرض
ّ
هلا الشعب اللبناني ،مع اإلشارة إىل
غياب أي أفق حلل واقعي يتخطى
حدود الربوباغندا اإلعالمية اليت
يواظب عليها جزء كبري من األطياف
السياسية اللبنانية.
ويف غياب االستقرار املعيشي
واالجتماعي ،ميكن القول إن الفرصة
كانت ساحنة لتكريس مشروع
تغيريي ينسف أطر النظام الطائفي
الذي استقر على ركيزتني؛ أوهلما
حماصصة ال تراعي أسس الدولة
احلديثة اليت ُي ّ
نظر هلا علم االجتماع
السياسي ،حتت عنوان دولة القانون
واملؤسسات ،وثانيهما دميقراطية
توافقية تشكل أداة لعرقلة أي
إصالح ،حتت حجة خصوصيات
الطوائف.
استبشر بعض اللبنانيني خريًا
حبراك  17تشرين األول الشهري،
إذ اعتربوا أنه سيهدم أسس الدولة
الفاشلة ،عرب تقدير يفرتض حتمية
الطوائف،
خصوصيات
رفضه
وتركيزه على إصالح مفاصل الدولة
اللبنانية وتركيبة النظام فيها ،غري
أن مزاج أكثر اجملموعات املنتشرة
على األرض سرعان ما تغري ،إذ
جنحت بعض األحزاب السياسية،
إضافة إىل جمموعات اجملتمع املدني
واجلمعيات غري احلكومية ،اجملهولة
سبل متويلها ،يف ربط مشروع بعض
ما يسمى بالثوار بأجندات سياسية
تعرب عن االنقسام السياسي الذي
فرض نفسه على الساحة السياسية
اللبنانية منذ العام .2005
وبد ً
ال من أن يكون اجلهد «الثوري»
موجهًا حنو تكريس أسس لبناء دولة
حديثة والدفع باجتاه حماربة الفساد
عرب مشروع إصالحي عصري حيقق ما
يرجوه املواطن واجملتمع من دولته،
حتول خطابهم اليومي وتطبيقاته على
األرض ،عرب إغالق الطرقات العامة
والتجمعات الشعبية احملدودة العدد
يف أكثرها ،إىل أداة ملهامجة خط
سياسي لبناني شكل طرفًا نقيضًا
ملا يسمى ثورة األرز ومشروعها
املتجلي بنزع سالح املقاومة ،وحتميله
مسؤولية ما آلت إليه األوضاع يف
السنوات الثالث األخرية من انهيار
اقتصادي ومالي خطر.
ويف خالل أكثر من سنتني ،مت
التخطيط ،عرب جهات داخلية وخارجية،
لتطبيق خطة تربط أجندات هذه
اجملموعات اليت من املفرتض أنها
تطالب باإلصالح وبناء دولة حديثة
باخلط السياسي للقوى املعروفة
بقوى  14آذار أو ثورة األرز.
وبناء عليه ،إذا كان املسار السياسي
ً
الذي شهده لبنان يفرتض وجود
اجتاه سياسي إصالحي يناهض
قوى  8و 14آذار ،فإن واقع اخلارطة

االنتخابية بينّ نوعًا من التماهي بني
أكثر قوى احلراك وبعض أطياف ما
يسمى بثورة األرز ،إذ أمكن ملسه
يف العديد من الدوائر االنتخابية.
أما على مستوى التنظيم والتوجيه،
فقد ظهر واضحًا اهتمام اجلمعيات
غري احلكومية مبسار احلراك ،وعملهم
على ضمان عالقة عضوية مع جزء
كبري منهم ،عرب متويل نشاطهم
ً
وتأمني متطلباتهم،
إضافة إىل
تنظيم إطالالتهم اإلعالمية ،حبيث
ظهر جليًا انقسام احلراك إىل
جمموعات ،يتميز بعضها عن البعض
اآلخر باإلمكانيات والقدرات اليت
أدت فيما بعد دورًا فاع ًال عند انطالق
السباق االنتخابي .ويف هذا اإلطار،
عملت أكثر جمموعات احلراك ،بتوجيه
من هذه اجلمعيات ،على تعميم فكرة
تقبل األغلبية الساحقة من اللبنانيني
سلوكهم وتوصيفاتهم وأجنداتهم.
وبالعودة إىل أجندات جمموعات
احلراك املنسقة عرب اجلمعيات غري
احلكومية ،يفرتض اإلشارة إىل
تأثري الدول واجلهات املمولة هلذه
اجلمعيات ،حتى نتمكن من استيعاب
مسارها على املسرح السياسي
اللبناني ،فالواضح أن الواليات
املتحدة األمريكية تؤدي دورًا
ِ
أساسيًا يف هذا اجملال ،إذ مل
خيف
وزير اخلارجية السابق مايك بومبيو،
ً
إضافة إىل ديفيد هيل وديفيد
شينكر وجفري فلتمان ،متويل
اإلدارة األمريكية هلذه املنظمات.
أما السفرية األمريكية احلالية
دوروثي شيا ،فتفاخرها الدائم
ومشروع
«»USAID
بإجنازات
« »BALADI CAPاملعين بتمويل
أكثر من  50منظمة من اجملتمع
املدني ،إضافة إىل عالقاتها العميقة
مع حزب القوات اللبنانية ،يظهر
أسس مشروعها السياسي.
لقد كان الفتًا عرب أكثر من سنتني
أن سقف اخلطاب
من عمر احلراكّ ،
السياسي الداعي إىل حماربة الفساد
وإسقاط ما اعتربوه سلطة فاسدة،
مل يكن متناسبًا يف حدته مع األزمة
االقتصادية واملعيشية اليت تفتك
بلبنان.
وعلى الرغم من عدم جتاوب الدولة
العميقة بأطرافها املالية والطائفية
مع مطالبه ،مل يشهد الشارع اللبناني
تصعيدًا يوازي تفاقم األزمة ،إذ بدأ
يظهر حتول ما ميكن اعتباره حراكًا
شعبيًا إىل نوع من حراك الصالونات
املعنية ببعض العناوين اليت متثل
صلب أجندة ما ُيسمى بثورة األرز.
برامج
مرتكزات
تفصيل
يف
املرشحني «الثوار» ،املرتبطني
باجلمعيات غري احلكومية ،لالنتخابات
النيابية ،والذين يشكل أبناء النواب
السابقني واحلاليني جزءًا كبريًا منهم،
نلمس إهما ً
ال للشؤون املعيشية
والسيادية ،إذ تغيب أي خطة
إصالحية أو مالية أو حتى دستورية
عن خطاباتهم ،وميتنعون عن التعليق
على االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة
يف الرب والبحر واجلو ،بل يسعون
إىل تظهريها كرد فعل طبيعي على
وجود سالح املقاومة ،املوصوف

لديهم بغري الشرعي ،يف حني نشهد
تكرارًا خلطابات طغت على الساحة
اإلعالمية يف اجلوالت السابقة منذ
العام .2005
إن مصطلحات التحرر من االحتالل
َّ
اإليراني ،وسلطة السالح غري
الشرعي ،وحترير البلد من سطوة
ً
حزب اهلل ،تشكل
جمتمعة صلب
مواقف هؤالء .وإذا أضفنا إىل ذلك
احلركة النشطة للسفراء ،وخصوصًا
السفري السعودي الذي حرص على
تزكية اللوائح املناهضة للمقاومة،
وإلغاء مفاعيل دعوة رئيس احلكومة
السابق سعد احلريري إىل املقاطعة،
ً
إضافة إىل حماوالته احلثيثة لتحويل
العملية االنتخابية إىل نوع من التعبري
عن رفض مشروع املقاومة ،ميكن
بسهولة إثبات اهلوية احلقيقية هلذا
اخليار وارتباطاته اخلارجية.
وإذا كان هذا التحليل قد استهدف
«ثوار» اجلمعيات غري احلكومية
للمقاومة
املناوئة
واألحزاب
ومشروعها،
فإن جزءًا منه ميكن
ّ
حتييده عن هذا التصنيف ،إذ إنه
حافظ على الثوابت الوطنية والسيادة
واملقاومة ،غري أن متسك هؤالء بهذه
الثوابت ساهم يف إقصائهم،
وحرم
ّ
عليهم التمتع باإلمكانيات الالحمدودة
لتلك اجلمعيات ،بل كانوا يف كثري
من األحيان متهمني بالتواطؤ مع
الطرف اآلخر.
لقد ساهمت األزمة االقتصادية
واملالية يف إفقار الشعب اللبناني،
وتدمري السبل واإلمكانيات اليت
تضمن له حياة كرمية .وإذا كان من
املفرتض أن يكون هلذه االنتخابات
عنوان ،فسيكون اإلصالح والنهوض
مناسبًا.
ويف الوقت الذي حرص حزب اهلل
وحلفاؤه على الرتكيز على املواضيع
احلياتية واالقتصادية ،انطالقًا من
الكابيتال كونرتول والتحقيق اجلنائي،
وصو ً
ال إىل التنقيب عن النفط بقوة
الردعية،
وإمكاناتها
املقاومة
أصر
َّ
الطرف اآلخر على حتويل املعركة إىل
استفتاء على السالح ،مبا قد يؤدي
يف حال جناحه باألكثرية النيابية
إىل سحب الشرعية عن املقاومة أو
حتى تدويل القضية ،كما حصل يوم
اغتيال الشهيد رفيق احلريري.
يف اخلتام ،مل ينتبه «ثوار» اجلمعيات
غري احلكومية إىل احلساسية والريبة
ٍ
اليت حتيط بأي مشروع
معاد للمقاومة
يف بيئتها ،إذ ميكن بسهولة أن حيث
الكتلة املرتددة على التصويت
للوائح املقاومة ،حتى ال جتد نفسها
يف  16أيار/مايو مساهمة يف مشروع
ال يناسب توجهاتها العقائدية.
وبعيدًا من توازن القوى الذي
ستكرسه االنتخابات النيابية ،ميكن
إن املعركة االنتخابية لثوار
القول َّ
اجلمعيات غري احلكومية أهملت
واملالي،
السياسي
اإلصالح
وجعلت شرعية سالح املقاومة
همها األساسي ،مبا يؤكد جوهرهم
ّ
كأداة يستخدمها الداخل واخلارج يف
مشروعه املناهض للمقاومة ،حبيث
ميكن املساومة عليهم إذا اقتضت
احلاجة.

التيار يتق ّد م مسيحياً وضربة جلعجع يف بش ّر ي (هي خسارة
تساوي  18نائباً وأكثر)..وإحباط لدى «سنّة السفارة»
رىل ابراهيم

 24ساعة كانت كافية لقلب صورة
النتائج اليت ُأريد خلصوم حزب اهلل
والتيار الوطين احلر تعميمها مساء
األحد (املاضي) .وإذا كان حزب اهلل
قد أمسك بقوة (مع حليفه الرئيس نبيه
بري) بكامل الكتلة النيابية الشيعية
على مساحة كل لبنان ،فإن ما برز
من تطورات يف الوسط املسيحي
انتهى اىل غياب لصورة االنتصار اليت
أشاعتها القوات اللبنانية مساء األحد،
وأظهرت النتائج الرمسية وغري الرمسية
أن التيار الوطين احلر حصل على كتلة
تتفوق على كتلة القوات.
نيابية
ّ
عمليًا ،النتائج الرمسية اليت أعلنها
وزير الداخلية بسام املولوي حتى
منتصف الليلة املاضية قدمت األرقام
النهائية يف  12دائرة ،وبقيت النتائج
الرمسية مقتصرة على دوائر طرابلس –
املنية – الضنية ،عكار وبريوت الثانية،
حيث يفرتض التدقيق يف االنعكاسات
احلقيقية لعزوف مجهور الرئيس سعد
احلريري يف هذه الدوائر ذات الغالبية
السنية.
لكن عدم اإلعالن الرمسي مل يسقط
النتائج شبه الرمسية اليت مجعتها
املاكينات االنتخابية املركزية يف هذه
الدوائر .وميكن ببساطة من إعادة مجع
ّ
التيقن من أن
«عديد» الكتل النيابية
النتائج ثبتت االنقسام السياسي حبدة
أكرب ،رغم أن التحالف الذي يقوده
حزب اهلل يظهر أكثر متاسكًا مبجموع
ّ
يقل بقليل عن نصف املقاعد ،مقابل 4
جتمعات حزبية وشخصية وفردية ّ
مثلت
بقية املقاعد ،ما جيعل اجمللس النيابي
عرضة الختبار التحالفات الضيقة أو
الواسعة حبسب العناوين والقضايا.
ختص القوى الرئيسية
مثة عناوين كثرية
ّ
اليت خاضت االنتخابات .لكن املشهد
اإلعالمي خبلفيته السياسية ركز على
أمرين ،يتعلق األول بنتائج التصويت
يف الشارع املسيحي وطبيعة التصويت
ّ
السنة يف غالبية دوائر لبنان.
عند
وميكن يف هذا السياق إيراد اآلتي:

التيار والقوات

منذ مساء األحد حتى غروب يوم االحد،
كان الوقت ثقي ًال على مجهور التيار
الوطين احلر وقيادييه .فرغم فوز جربان
باسيل مبقعده يف البرتون ،وإعالنه
انتصاره على كل القوى السياسية
واملاكينات املالية اليت جتمهرت
إلسقاطه ،كانت النتائج املعلنة تشري
اىل خسارة التيار أمام القوات.
مساء (االحد).
غري أن املشهد انقلب
ً
تتدرج منذ أن تبينّ فوز
وبدأت الصورة
ّ
التيار بأربعة مقاعد يف عكار ،تاله إعالن
فوز النائب جورج عطا اهلل يف الكورة،
ثم خسارة القوات ملقعد األقليات يف
بريوت األوىل .تزامن ذلك مع مقارعة
املرشح جاد غصن للقوات على املقعد
املتين وأخبار عن خسارة جورج عدوان
يف الشوف ملصلحة غادة عيد.
بشري ّ
مثل
مقعدي
خسارة القوات أحد
َ
ّ
ضربة كبرية وغري مسبوقة
على الورقة والقلم ،كان ميكن للعونيني
تعداد  19نائبًا يضاف إليهم  3نواب
حلفاء من حزب الطاشناق لتصبح الكتلة
 22نائبًا.
بينما كانت القوات ترتاجع من  23نائبًا
اىل  18نائبًا ،يضاف إليهم النائب
راجي السعد كحليف بعد إعالن النائب
كميل مشعون عدم نيته االنضمام اىل
كتلة القوات ،لتصبح النتيجة  22للتيار
و 19للقوات .سريعًا ،بات ميكن احلديث
تبدل الصورة متامًا بني اجلمهورين؛
عن ّ
بدا القواتيون أكثر قلقًا ،والعونيون

أكثر ارتياحًا وال سيما مع «خرق» جورج
عطا اهلل يف الكورة.
ّ
تلقتها
غري أن الضربة األكرب اليت
القوات أتت بعد صدور نتيجة دائرة
الشمال الثالثة بشكل رمسي ،وإعالن
سقوط املرشح القواتي جوزيف إسحق
مقابل فوز املرشح ويليام طوق يف
العرين القواتي يف بشري .وهي
خسارة تساوي  18نائبًا وأكثر.
هذا اخلرب أثار موجة تعليقات ومنشورات
غالبيتها تعود للتيار
تعد وال حتصى،
ال ّ
ّ
الوطين احلر .فالنائبة سرتيدا جعجع
سبق هلا قبيل اليوم االنتخابي أن
ّ
«خليه
توجهت اىل باسيل بالقول:
ّ
يوقف عإجريه بالبرتون بـ  15أيار»،
ورد عليها باسيل بتغريدة قال فيها
ّ
إنه «بالبرتون وكل لبنان أقف على
رجلي ورأسي مرفوع ويدي غري ملطخة
ّ
بالدماء واملال :عرفت إنو إنتو عم
بتهزوا وصرتوا ببشري عفرد إجر».
ّ
هكذا ،اشتعلت جمددًا بني القوات
والتيار ،وبات ميكن احلديث عن استعادة
ّ
سينظم
العونيني ألنفاسهم .ال بل
التيار الوطين احلر «مهرجان االنتصار»
لإلعالن عن فوزه السبت املقبل.
الكم من
فبالنسبة إليه« ،اخلروج بهذا
ّ
النواب بعد كل احلرب اليت ّ
شنت عليه،
اخلارجية والداخلية وبكل الوسائل
املتاحة من سفراء خليج وضغوط على
املرشحني ومال وبروباغندا ووسائل
يعد
ممولة،
إعالم وإعالميني وبرامج
ّ
ّ
انتصارًا ساحقًا أقوى وأمنت من كل
االنتصارات املاضية».

«سنـّة السفارة»

قراءة سريعة لنتائج التصويت السنيّ
يف لبنان تظهر تراجعًا كبريًا ال ّ
يقل عن
 15باملئة من التصويت .وإذا كانت
املقاطعة ظاهرة بوضوح يف دوائر عكار
وطرابلس وصيدا والبقاع والشوف،
فإنها بدت قليلة يف بريوت.
ّ
السنية
لكن الثابت أن قدرة اجملموعات
من خارج القوى التقليدية جنحت يف
حتقيق تقدم كبري ،بينما سجل الفريق
املتمرد على قرار احلريري والذي
وجتمع
قاده الرئيس فؤاد السنيورة
ّ
عند السفارة السعودية ،تراجعًا كبريًا
وخسارات يف أكثر من دائرة.
لكن األكيد أن القوات وحلفاءها كانوا
أكثر املستفيدين من املقاطعة احلريرية
وهو ما ظهر يف صيدا وجزين ودوائر
الشمال .بينما جنحت الشخصيات
البعيدة عن آل احلريري يف حتصيل
مقاعد كثرية يف بريوت والشمال
والبقاع.
ّ
«سنة السفارة» اجلدد،
يشار اىل أن
جتندوا يف ماكينة ضخمة قادها شخصيًا
السفري السعودي يف بريوت وليد
البخاري ،مع مبالغ كبرية من األموال
يومي السبت واألحد.
ظهرت بقوة َ
ومع ذلك ،فإن مقاطعة احلريري جنحت
يف تقليص نسب االقرتاع يف غالبية
الدوائر ذات احلضور السين الكبري.
سجل
أعلى تراجع يف نسبة املقرتعني ُ
يف دائرة الشمال الثانية (طرابلس
– املنية – عكار) وبلغ  22يف املئة،
رغم أن التوقعات كانت تتحدث عن
َ
زيادة يف هذه النسبة بالرهان على
حجم االستياء يف املدينة .وتأتي دائرة
البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)
يف الدرجة الثانية بنسبة  21يف املئة،
فدائرة اجلنوب األوىل بنسبة  10يف
املئة ،ثم البقاع األوىل (زحلة)  13يف
املئة ،وأخريًا البقاع الثالثة (بعلبك -
اهلرمل) بنسبة  11يف املئة .كما سجلت
عكار تراجعًا نسبته  6يف املئة.
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تتـمات
تتمة املنشور على الصفحة 9
جيرح صدقية من رفضوه باسم «السالم العادل
والشامل» .وما دام أصحاب القضية الرمسيني
ساروا يف ركبه ،فإنه ال تبقى لغريهم ذريعة،
باستثناء موقف أصحاب العالقة وأولياء الدم:
الشعب العربي ،من مسألة التطبيع .وال تزال
هذه هي أهم جبهة يف مقاومة التطبيع اليوم.

صريورة التطبيع على الصعيد الرسمي األردني

بعد توقيع اتفاقية أوسلو ،بات استكمال كسر
حلقة دول الطوق مرهونًا مبوقف سوريا ولبنان،
ألن العالقات التطبيعية بني النظام األردني
والعدو الصهيوني أقدم من أوسلو ،بل أقدم
من كامب ديفيد ومن أي مفاوضات بعد حرب
أكتوبر  .1973وحبسب مقالة يف صحيفة
«واشنطن بوست» األمريكية للصحافيني
اإلسرائيليني ،يوسي ميلمان ودان رفيف،
يف الـ 27من أيلول /سبتمرب  ،1987فإن
امللك حسني بن طالل أرسل رسالة عام 1963
إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك ،ليفي
أشكول ،فأرسل أشكول مدير مكتبه اخلاص من
أجل لقاء امللك يف لندن يف منزل طبيب امللك
حسني الشخصي ،اليهودي إميانويل هربرت،
يف شهر أيلول/سبتمرب .1963
يف عام  2014نشر الكاتب اإلسرائيلي يوسي
ميلمان بعض املعلومات ،وردت يف صحيفة
«معاريف» اإلسرائيلية ،تتعلق بعالقة امللك
حسني التارخيية بالساسة اإلسرائيليني
وجهاز املوساد .وورد ضمن املعلومات أن
«إسرائيل» أنقذت حياة امللك حسني عدة
مرات ،إحداها – يقول ميلمان إنه كان شاهدًا
عليها  -كانت بداية «ملواجهة سوريا حني
استجابت «إسرائيل» ملساعدته برتكيز قوات
من اجليش ّ
مكنته من مهامجة سوريا اليت كانت
تنوي مساعدة الفلسطينيني يف أيلول /سبتمرب
.»1970
وحتدث الكاتب عن «مئيت ساعة من املكاملات أو
احملادثات للملك مع الزعماء اإلسرائيليني ،وأن
أحبوا لقاء امللك ،وهو ما مت يف
رؤساء املوساد ّ
مقر املوساد يف إسرائيل ،ويف قصر امللك يف
عمان ،ويف القارب امللكي يف ميناء العقبة،
ّ
ويف منازل خاصة يف لندن وباريس».
وحبسب الكاتب ،فإن «اللقاء األول مت عام
 1963بني امللك حسني ويعقوب هرتسوغ،
الذي كان آنذاك نائب مدير مكتب رئيس
احلكومة ،يف منزل طبيب يف لندن ،بهدف
تنسيق املواقف وفحص إمكان وجود تعاون
سري».
ويف هذا اللقاء  -يزعم الكاتب « -جدد امللك
حسني ،بتأخري  16عامًا ،العالقة اليت كانت
بني جده امللك عبد اهلل األول بالصهيونية،
حبيث أقام عبد اهلل األول هذه العالقات يف
الثالثينيات من القرن العشرين».
وليس األمر يف حاجة إىل كثري من التمحيص،
إذ إن قصة العالقات القدمية بني العدو
الصهيوني وامللك حسني وردت بالتفصيل
يف كتاب «أسد األردن :حياة امللك حسني
يف احلرب والسالم» ،باإلنكليزية ،للكاتب
اإلسرائيلي آيف شاليم عام  .2009واسم
الكتاب باإلنكليزية هو Lion of Jordan: The
.Life of King Hussein in War and Peace
باختصار ،ال حتتاج قصة الوصول إىل معاهدة
وادي عربة إىل حتليل سياسي أو تارخيي
مفصل ،مثل احلالتني املصرية والفلسطينية،
ّ
مر ٌّ
انقالب ما ،من
كل منها يف نقطة
ٍ
اللتني ّ
الناصرية إىل الساداتية يف حالة مصر ،ومن
ثقب إبرة «برنامج النقاط العشر» يف احلالة
إخراج السر إىل
الفلسطينية ،وإمنا هي حالة
ِ
العلن بعد أن أتاحت اتفاقية أوسلو ذاتها
ذلك ،وكان األمر «مطبوخًا» أص ًال على الصعيد
الرمسي األردني.
ِ
العرْبة هي أن اتفاقية أوسلو ذاتها أتاحت
الصلح املنفرد للنظام األردني ،بكسرها حمظور
«السالم الشامل» الرمسي العربي ،على حنو
جيعل التطبيع «اإلبراهيمي» اليوم حتصي ًال
حاص ًال ،لوال أن معاهدات دول الطوق مل تكتمل
بتوقيع مثيالتها من جانب سوريا ولبنان .وكان
ُيفرتض ،على ما يبدو ،أن تكتمل يف دول
الطوق أو ً
ال ،وهذا أحد أهم أسباب احلرب
املستمرة على سوريا ،وعلى املقاومة يف

لبنان ،وتورط الطرف األمريكي  -الصهيوني
املباشر فيها.

التطبيع يمأسس إللحاق األردن بالفضاء الصهيوني

لكن فيما يتعلق بعواقب وادي عربة ،ال
مبقدماتها الواضحة ،جيب أن نذكر أنها كرست
قانونيًا صيغتني أساسيتني للعالقة األردنية -
اإلسرائيلية:
 أو ًال :السعي لتحقيق تكامل إقليمي ،تبلور
يف مخس عشرة مادة من أصل ثالثني تتألف
منها املعاهدة ،غطت كل أوجه احلياة بني
الطرفني ،مدنيًا واقتصاديًا.
 ثانيًا :السعي لتحقيق تنسيق رفيع املستوى،أمنيًا وسياسيًا ،أصبح األردن الرمسي عربه
ملزمًا بالتعاون ضد أي شكل من أشكال العداء
لـ «إسرائيل» ،حتى لو كان ذلك على مستوى
التحريض اللفظي فحسب ،كما جاء مث ًال يف
املادة احلادية عشرة من تلك املعاهدة.
ونضيف أن املادتني اخلامسة والعشرين
والسادسة والعشرين ،من معاهدة وادي عربة،
نصتا على أنها تسمو على كل ما عداها متامًا كما
ّ
يف معاهدة السالم املصرية  -اإلسرائيلية.
غري أن ذلك كله مل ُي ِ
عف النظام األردني من
دفع مثن كبري ،بعد أن بات من الواضح أن
مشروع ضم الضفة الغربية ،يف ظل «صفقة
القرن» ،يعين تصدير «املشكلة الفلسطينية»
سياسيًا إىل األردن ،وحلها على حساب
ُ
القطرية .وبذلك ،فإن االتفاقيات
ذاته
«اإلبراهيمية» ،كابنة شرعية لالتفاقيات ما قبل
«اإلبراهيمية» ،انقلبت على أمها ،وهذا طبيعي،
ألن التفاهم مع العدو الصهيوني يعين تفاقم
الصراعات العربية الداخلية .لقد دخلت السلطة
يف فلسطني واألردن يف ترتيبات مع العدو
تؤدي إىل جتاوزهما ،ولوال أن البالد تدفع مثن
التطبيع ،لقلنا :على نفسها جنت براقش!
اختذ التطبيع يف األردن ،حبكم كونه دولة
ٍ
حدود مع العدو
طرفية ،وامتالكه أطول
الصهيوني ،وثقل التأثري الغربي فيه ،وفقدان
نظامه تراثًا استقالليًا وطنيًا (يف مقابل تراث
ً
صيغة أكثر
وطين استقاللي عريق لشعبه)،
طغيانًا مما اختذه يف مصر كدولة مركزية،
تفصلها صحراء سيناء عن «دولة» العدو،
ومتلك إرثًا ناصريًا ،ومتلك قبله إرث دولة
مركزية عريقة ،على الرغم من استخزاء األنظمة
اليت حكمت مصر بعد مجال عبد الناصر للطرف
األمريكي  -الصهيوني.
كثري
يف
بالقوة
األردن
ُفِرض التطبيع يف
ٍ
من احلاالت ،كما ُق ِمعت االحتجاجات ضده يف
كثري من احلاالت األخرى ،مثل اعتصام «جك»
ٍ
السلمي ضد السفارة الصهيونية يف عمان،
وهو أطول اعتصام يف تاريخ األردن ،واستمر
أسبوعيًا منذ نهاية أيار/مايو  2010حتى بداية
عام  ،2016ومت سحقه بالقوة يف النهاية.
وتكريسًا لفكرة التكامل اإلقليمي ،جرى يف
عز احلرب على سوريا حتويل مرفأ حيفا إىل
بوابة تصدير واسترياد ،عرب األردن ،إىل
الدول العربية .وكتبت صحيفة «جريوزاليم
بوست» ،يف تقرير هلا يف الـ 21من شباط/
فرباير  ،2016حتت عنوان «ارتفاع ضخم يف
املنتوجات األوروبية املارة عرب إسرائيل
إىل الدول العربية» ،أن املنتوجات الرتكية
عبارات
والبلغارية بصورة خاصة تأتي على منت ّ
حتمل شاحنات أو يف حاويات إىل ميناء حيفا،
وإما عرب
إما إىل األردن،
ّ
ليتم شحنها برًا ّ
األردن إىل العراق والدول اخلليجية ،وأن عدد
الشاحنات اليت نقلت منتوجات تركية وبلغارية
عرب الكيان بلغ حنو  13ألفًا يف عام  ،2015دفع
ٌّ
كل منها رسومًا إل العدو الصهيوني عند دخوله
فلسطني العربية احملتلة وخروجه منها ،وأن
عدد تلك الشاحنات ارتفع مبقدار  %25عن عام
 ،2014إذ بلغت آنذاك  10.300شاحنة .وهو ما
يشكل ،يف رأينا املكتوب واملنشور ،أهم عائق
يف فتح احلدود الربية على مصاريعها مع سوريا
من جانب قوى الشد العكسي املستفيدة من
مرفأ حيفا ،يف األردن وخارجه.
ويف شهر تشرين أول/أكتوبر  ،2016أعلن
الكيان الصهيوني تدشني خط سكة حديد
بيسان  -حيفا بتكلفة مليار دوالر ،الذي كان
بقرن
جزءًا من سكة حديد احلجاز قبل ذلك
ٍ
ونيف .وقال بوعز تسفرير ،املدير العام
لشركة قطارات «إسرائيل» ،مبناسبة التدشني

وقتها« ،إن خط قطار حيفا  -بيسان سوف
يربط ميناء حيفا جبسر (الشيخ حسني) ،الواقع
يف منطقة األغوار الشمالية ،ثم سوف يواصل
مسريه إىل األردن ،حيث مدينة إربد وصو ً
ال
عمان .وهو سيكون أيضًا قطارًا
إىل العاصمة َّ
لشحن البضائع ،وسوف خيدم سكان منطقة
ويعزز حركة التجارة مليناء حيفا،
وادي األردن،
ّ
كما سيتم تعزيز عمل خط القطار اجلديد خالل
األعوام املقبلة».
قبل التطبيع «اإلبراهيمي» املعلن بأعوام،
يف  2017/2/3حتديدًا ،نشرت وسائل اإلعالم
تصرحيات لوزير املواصالت الصهيوني،
يسرائيل كاتس ،آنذاك ،يقول فيها إنه يدفع
يف اجتاه تعزيز تبادل املعلومات بني الكيان
الصهيوني والدول اخلليجية ،بسبب ما لذلك من
الربي املزمع
تأثري إجيابي «يف خطة التواصل
ّ
إنشاؤها من إسرائيل مع دول اخلليج» .كما
أشار إىل ّ
أنه ،بصفته أيضًا وزيرًا للمواصالت،
يعمل على الدفع ُق ُدمًا يف هذا االجتاه ،وهناك
اإلسرائيلية
«موافقة من رئيس احلكومة
ّ
بنيامني نتنياهو ،على توسعة خط القطار بني
العربية
إسرائيل واألردن ،ليصل إىل اململكة
ّ
أن «األردن سيكون حلقة
السعودية»ُ ،معتربًا ّ
ّ
الوصل بني إسرائيل ودول اخلليج يف قضية
احلديدية اليت تربط بينهما».
السكك
ّ
وكان رشح ،يف صيف عام  ،2015أن «اإلدارة
املدنية» للضفة الغربية ،والتابعة للجيش
ملد
قررت املصادقة على خمطط ّ
الصهيونيّ ،
شبكة سكك حديدية يف مجيع أحناء الضفة
الغربية ،وأن املخطط يشمل  473كيلومرتًا
من السكك احلديدية ،و 30حمطة قطار يف 11
خط سكة حديدية« ،يتجاهل احلدود السياسية
القائمة» ،حبيث سرتبط السكك احلديدية بني
املدن الفلسطينية ،كما سرتبط هذه املدن
باملدن يف «إسرائيل» ،وباألردن و»سوريا
أيضًا»« ،وستخدم مجيع سكان املنطقة».
وبسبب الطبيعة اجلبلية للضفة ،فإن املخطط
يشمل عشرات اجلسور واألنفاق ،حبسب مواقع
متعددة عرب اإلنرتنت.
ليس األردن والسلطة الفلسطينية ،إذًا،

ّ
متثالن موطئ قدم
إلاّ منطقتني طرفيتني
للوصول إىل العراق وسوريا والدول اخلليجية.
وبالتالي ،فإن مشروع «الكونفدرالية الثالثية»
(بني األردن والدويلة الفلسطينية والكيان
الصهيوني) ،والذي يربز بني الفينة واألخرى،
ليس إلاّ صيغة سياسية لتسهيل التغلغل
الصهيوني يف املشرق العربي.
أسست معاهدة وادي عربة قاعدة لربط البنية
التحتية يف األردن بالكيان الصهيوني من
خالل عدد من املشاريع ،مثل اتفاقية الغاز
مع العدو الصهيوني بقيمة  10مليارات دوالر
ملدة  15عامًا لتوليد الكهرباء عام  ،2016واليت
أصدرت احملكمة الدستورية قرارًا يف أيار/مايو
 2020أنها ال ميكن أن ُتلغى على الرغم من
االحتجاجات ،وال حاجة إىل عرضها على جملس
النواب ...ومن تلك االتفاقيات أيضًا مشروع
قناة البحرين (امليت  -األمحر) لتحلية املياه
وإنقاذ البحر امليت ،بسبب سرقة «إسرائيل»
مياه نهر األردن ،والذي مل يتم إعالن صيغة
نهائية له بعد ..وهناك أيضًا املناطق الصناعية
املؤهلة )Qualified Industrial Zones (QIZ’s
واليت يتم مبوجبها التصدير إىل الواليات املتحدة
منذ التسعينيات من دون مجرك ما دام يوجد فيها
ُمدخل «إسرائيلي» ،وأغلبية الشركات والعمالة
فيها غري أردنية أص ًال ..ناهيك بتقارير كثرية
عن تطوير وادي األردن ومشاريع مناطق حرة
وصناعية ثالثية مع السلطة الفلسطينية.
التطبيع ال ينجح إن مل تضمن «إسرائيل»
روافع ّ
متكنها من قطع الكهرباء واملاء واحلياة
املطبعة إن هي قررت
الدول
عن
االقتصادية
ّ
تغيري رأيها .فال أمان للكيان الصهيوني مع
رأي شعيب عربي ميكن أن ميارس ضغوطًا تدفع
يف اجتاه وقف التطبيع .لذلك ،فإن النموذج
األردني إلنتاج الكهرباء بغاز فلسطيين مسروق
إما أن يقبل
يضع كل مواطن أمام خيار صعبّ :
وإما أن يقبل
التكامل اإلقليمي مع «إسرائيل»ّ ،
العيش بال كهرباء وماء واقتصاد ...إخل .ثم
يقال له :إن شئت ألاّ
تطب ْع!
تطبع ،فال
ِّ
ّ
وستكون لنا عودة إىل البعد االقتصادي
للتطبيع ،يف مقاالت مقبلة ،إن شاء اهلل.

اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗُﺤﺪث
ً
ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴ ًﺮا

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ  ،COVIDﻓﺈن اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺼﻐﻴﺮة  -ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وإﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﻮﻋﻜًﺎ – ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳ ُﺘﺤﺪث ً
ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴ ًﺮا ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ COVID
ﻣﻌً ﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ
ٍ
ّ
ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة nsw.gov.au
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مـقاالت وتـحقيقات

احلريري عاقب املتمردين وجمموعات تشرين متثلت واالنقسام املسيحي يشتد:

فـشل معـركة إسـقاط الـحزب وجــربان

من يرد أن يكون منصفًا يف قراءة نتائج االنتخابات،
عليه أن يقرأ النتائج كما انتهت إليها آخر عمليات
الفرز ،كما عليه أيضًا أن يقرأ الربامج واألهداف
اليت وضعتها كل القوى اليت اخنرطت يف منافسة
حادة استخدمت فيها كل األسلحة غري املشروعة.
ّ
منذ  ،2018انطلقت أوسع محلة يف لبنان واملنطقة
والعامل ضد التحالف الذي أوصل الرئيس ميشال
عون اىل القصر اجلمهوري .مل يكن اإلقليم والعامل
حمتاجًا اىل املواربة ليقول إن هدفه هو رأس حزب
اهلل أو ً
ّ
يتطلب
ال ،وإن الوصول اىل رأس احلزب
عمليات متنوعة ،أبرزها ضرب حليفه األبرز أي
التيار الوطين احلر ورئيسه جربان باسيل.
ال ميكن جتاهل كل اإلدارات السيئة للفريق احلليف
أي توزيع
حلزب اهلل على صعيد السلطة .ولكن ّ
عادل للمسؤوليات عن االنهيار املستمر ،ال ميكن
أن يعفي كل خصوم احلزب والتيار ،من القوى
احمللية اىل اإلقليمية اىل الدولية ،عن الدور
املركزي يف هذا االنهيار .وهذا حييل اىل السؤال:
حتمله مسؤولية
كيف ميكن أن تهزم خصمًا ،وأن ّ
كل املشاكل اليت يواجهها لبنان؟
اليوم ،كما يف األمس ،كان واضحًا أن القيادة
ّ
توفر
األمريكية  -السعودية هلذه املعركة مل
وسيلة إال استخدمتها يف هذه احلرب .من العزل
السياسي ،اىل احلصار االقتصادي والعقوبات،
اىل احلمالت السياسية الداخلية ،اىل برنامج عمل
مكثف جنح بقوة يف استقطاب قوى ومجاعات
وأفراد ومؤسسات إعالمية وخنب وجعلهم
ينخرطون يف املعركة ضد احلزب والتيار ،حبجة أن
هذا التحالف هو الذي مينع قيامة لبنان .وعندما
اندلعت انتفاضة  17تشرين األول عام ،2019
سارع هذا الفريق ،بقواه احمللية األصلية (كل
قوى  14آذار) اىل القوى اإلقليمية والدولية ،اىل
التجمع الشعيب الذي أنتجته منظمات العمل غري
احلكومية ،لينخرط يف حتالف غري متماسك ،بل غري
موحد تنظيميًا وال حتى شعاراتيًا ،لكنه حتالف وقف
ّ
حتركه حتى السابعة من
عند سطر واحد ظل عنوان ّ
مساء األحد يف  15أيار وهو :جيب إسقاط حزب
اهلل والتيار الوطين احلر ،ونزع الشرعية األخالقية
والشعبية عن كل فرد أو جمموعة أو حزب يتعامل
معهما.
على هذه القاعدة ،جرى إطالق العملية االنتخابية
من قبل خصوم احلزب والتيار .ومنذ أقل من
عامني ،مل تتوقف املاكينة األمريكية – السعودية –
واملستجدين
اإلماراتية ،بالتعاون مع قوى  14آذار
ّ
من قوى  17تشرين ،لصياغة حتالف سياسي واسع
بهدف تأمني تعاون وثيق ّ
ميكن الفريق نفسه من
إطاحة أو سحق احلزب والتيار .بل إن هذا الفريق
مهد بنجاح لعمله ،من خالل االنتخابات القطاعية
ّ
ّ
ممثليه يتقدمون الصفوف،
والنقابية اليت جعلت
لكن مثة خل ًال جوهريًا ّ
ظل يرافق هذه الورشة حتى
ّ
وصلنا اىل يوم األحد املاضي.
خالل كل الفرتة املاضية ،مل يكن بإمكان
هذا الفريق إقناع اللبنانيني عمومًا بأن عنوان
املعركة حقيقي .كانت الضربة األوىل يف كون
احتجت على السلطة
اجملموعات الشبابية اليت
ّ
مل تقبل التعاون الكامل مع الفريق اللبناني
ّ
ومتثل األمر يف
احلليف ألمريكا والسعودية.
انقسام حال دون تركيب حتالف شامل يف لبنان
ٍ
كله .وجاءت الضربة الثانية يف كون االنهيار
االقتصادي واملالي الذي كان الغربيون يأملون
أنه سيصيب حصرًا ،أو بصورة مكثفة ،أنصار
حزب اهلل والتيار ،نال من كل اللبنانيني ،وبدا
أن احلزب والتيار أكثر قدرة من اآلخرين على
تنظيم أكرب عملية «دعم اجتماعي» ّ
مكنتهما من
مواجهة ضغط االزمة االقتصادية واالجتماعية.
اضطروا للمرة األوىل
وعلى كشف اآلخرين الذين
ّ
ميدوا أيديهم
أن
اىل
السياسي
يف تاريخ عملهم
ّ
اىل جيوبهم املليئة باملال املسروق من الناس
هنا ،أو املأخوذ من اخلارج لضرب املقاومة ،ومع
ذلك ،فإن النتيجة اليت رصدها الناس بعد عامني
ونصف عام من األزمة ،مل تكن يف مصلحة الفريق
املعادي للحزب والتيار.

على الصعيد القطاعي واملناطقي ،كانت الضربة
األكرب يف االنهيار الذي أصاب القاعدة الشعبية
ّ
السنة بوصفهم القوة الصاعدة منذ عام
عند
 .2005وجاء خروج الرئيس سعد احلريري يف
اللحظات األخرية كإشارة على فشل اخلطة اليت
قامت على فكرة استبدال احلريري ،وهو أمر كان
له األثر الكبري على الصعيد العام ،ألنه أفقد
الطرف املهاجم شرعية إسالمية عامة .حتى الذين
متردوا على احلريري مل يقدروا على صياغة شعار
ّ
أو برنامج قادر على االستقطاب الفعلي يف
مواجهة احلزب والتيار .وبدا واضحا ان احلريري
عاقب بالدرجة االوىل الذين متردوا على قراره
بالعزوف يف غالبية املناطق .ولو ان الذين برزوا
يف عكار حتديدا ميلكون حيثيات مستقلة نسبيا
عن احلريري وقاعدته.
وإىل جانب الضمور الذي أصاب الكتلة النافذة
للدروز بقيادة وليد جنبالط ،وتراجع التأثري
الفعلي للكتلة اليت كانت تسيطر على اإلدارات
املالية واالقتصادية يف البالد ،وعدم جناح خطة
حتويل اجليش والقوى األمنية اىل بديل يقود
انقالبًا يف البالد ،فإن الضربة األكرب كانت يف
أن الشارع املسيحي انقسم بطريقة أظهرت أن
ّ
شنت على التيار الوطين احلر
كل احلرب اليت
ورئيسه ،مل تنجح يف لفظه ،وكل اخلسائر اليت
تتحول اىل عنصر قوة عند خصومه مبا
أصابته مل
ّ
يهدد موقعه التمثيلي كقوة مركزية وأساسية عند
املسيحيني.
على أن املشهد ما كان ليكتمل لوال اهلزمية الكربى
للمشروع السعودي – األمريكي يف خلق واقع
سياسي خمتلف عند الشيعة .كان يكفي مراقبة
املزاج العام عند الشيعة خالل األشهر القليلة
املاضية ملعرفة أن ّ
كل االحتجاج الكامن أو الظاهر
على إدارة حركة أمل خالل ثالثة عقود ،أو حتميل
حزب اهلل مسؤولية الصمت عن الفساد يف الدولة
وبني حلفائه ،فإن الصورة العامة كانت شديدة
الوضوح يف أن املقاومة هي العنوان الرئيسي
احلد ،شهدت الساحة الشيعية
للمعركة .وعند هذا
ّ
التفافًا غري مسبوق حول املقاومة لدرجة أن
قائدها السيد حسن نصر اهلل مل حيتج اىل جهد
كبري يف تعبئة اجلمهور اللصيق فقط ،بل يف
احملتجني على التحالفات ،اىل
املرتددين أو
دفع
ّ
ّ
التصويت بقوة ملصلحة لوائح املقاومة وحلفائها
يف كل الدوائر.
يقر اللبنانيون ،بواقعية شديدة،
عمليًا ،جيب أن ّ
بأن املعركة اليت انطلقت بقوة قبل أربع
سنوات ،وتعاظمت بشدة استثنائية خالل العامني
املاضيني ،فشلت يف حتقيق معظم أهدافها:
أو ً
كسر القاعدة الشعبية اخلاصة باملقاومة
ال :مل ُت َ
عند الشيعة أو غريهم.
احلر ،واخلسارة
كسر التيار الوطين
ثانيًا :مل ُي َ
ّ

اليت اصابته يف النتائج اليت برزت حتى ساعات
الفجر ،ال تعين حتويله اىل قوة هامشية كما يرغب
خصومه .وهو ال يزال ميثل قوة مسيحية مركزية
يف سياق إعادة إنتاج سلطة شراكة واسعة.
يعدل
أما
النمو الذي حققته القوات اللبنانية فلن ّ
ّ
يف صورة املوقف لناحية أن االنقسام السياسي
عند املسيحيني سيشتد اكثر .وهو امر سيرتجم
على اكثر من صعيد ،خصوصا حيال طريقة
تصرف القوات مع االستحقاقات املقبلة حكوميا
ورئاسيا.
على ان النتيجة االبرز حلدث االمس ،متثلت يف
بروز حالة من الشرذمة السياسية يف الشارع
املسيحي بصورة تعيد اىل الذاكرة صورة الوضع
الذي كان قائما نهاية مثانينات القرن املاضي.
وهو انقسام يتزامن مع مشكلة كبرية يف موقف
الكنيسة من جهة ،ويف ظل غياب التفاهم على
اليات الدارة احلوار حول موقع املسيحيني يف
صيغة احلكم املقبلة ،من طريقة العمل يف
اجمللس النيابي اىل تشكيل احلكومة وصوال اىل
االنتخابات الرئاسية يف اخلريف املقبل.
التحدي األكرب يف
ثالثًا :واجه وليد جنبالط
ّ
تارخيه السياسي احلديث .فهو مل يفشل فقط
يف تركيب الئحة حتقق تغيريًا يالمس احتجاجات
ّ
شنها ضد
قواعده احلزبية ،بل إن التعبئة اليت
حزب اهلل وسالح املقاومة مل جتعل األصوات
جدية
االعرتاضية تذهب ملرشحيه،
وسجلت نسب ّ
ّ
من األصوات ملصلحة مرشحني هم يرفعون شعار
اخلصومة مع كل القوى السياسية ،لكن حصادهم
األساسي نال من قاعدة جنبالط قبل غريه.
رابعًا :كانت املعركة األكرب يف الوسط السنيّ  .وجاء
قرار إعدام سعد احلريري لعدم جناحه يف حتقيق
أهداف املعركة األمريكية – السعودية ،لينعكس
غضبًا ّ
متثل يف تراجع واضح يف التصويت .وكل
تراجع يف نسب أو عدد األصوات إمنا اقتصر حيث
يوجد ناخب سين .هذا ما برز يف صيدا وبريوت
والعرقوب واإلقليم والبقاع وطرابلس والبقاع
وعكار .والتدقيق التفصيلي الذي سيكون يف
متناول الناس ،خالل األيام القليلة ،سيكشف أن
احلريري كان مبقدوره ّ
جدية
ترؤس كتلة نيابية ّ
لو خاص املعركة من دون الضغوط األمريكية
لكن الالفت الذي جيب أن يأخذه
 السعودية.ّ
اجلميع يف احلسبان ،أن كتلة ال بأس بها من
األصوات ذهبت اىل املرشحني الذين خياصمون
تر ْقه
حزب اهلل حكمًا ،ولكنهم من الفريق الذي مل ُ
آلية العمل من قبل فريق احلريري طوال العقود
الثالثة املاضية.
خامسًا :بدت القوى العلمانية الكبرية يف حالة
ضعف ووهن خبالف ما كانت عليه يف انتخابات
سابقة .فهي مل تقدر على فرض حتالفات واضحة
خالل تشكيل اللوائح .وما حصل مرشحوها

من أصوات (وفق آخر النتائج) تدل على أنها
مصابة بإنهاك كبري ،وبات عليها إعادة النظر
يف كل ما تقوم به وكل ما تفكر به وكل ما
تعتمده من آليات ،وخصوصًا أن التيار املدني
وتقدمته
أو العلماني الذي برز بعد  17تشرين،
ّ
«حركة مواطنون ومواطنات يف دولة»ّ ،
دل على
إمكانية خلق واقع جديد يف األوساط العلمانية،
وإن كانت جتربة احلركة حتتاج اىل مراجعة دقيقة
من احلركة نفسها حلسم الكثري من القضايا اليت
إما تفسح يف اجملال أمامها حلجز مقعد سياسي
حقيقي أو الذوبان يف لعبة االستعراض باسم
املعارضة العامة.
سادسًا :مرة جديدة ،يقول لنا اللبنانيون إن دور
العائالت التارخيية يف حياتنا السياسية ال ميكن
جتاوزه أو كسره بسهولة .لقد أظهرت النتائج
حتدر منها نواب على مدى
األولية أن العائالت اليت ّ
تعرف
كانت
سواء
بقوة،
عقود ،ال تزال حاضرة
ّ
عن نفسها باسم أحزاب أو قوى أو حتى مجعيات
امتد على كامل لبنان ،من
أو أفراد .وهو انتشار
ّ
عكار وطرابلس واملنية وبشري والبرتون اىل جبيل
وكسروان واملنت والشوف وعاليه ،مرورًا بصيدا
وجزين وبعض مناطق البقاع وبريوت .وهذا النوع
من التمثيل ،سواء حقق فوزًا كام ًال أو فوزًا ناقصًا
أو حتى خسارة ،إمنا جرى بطريقة تعكس قدرة
هذا النوع من العمل السياسي على االستمرار
يف ّ
ظل هذا النظام االنتخابي القائم على منطق
الزبائنية اليت ال ختجل من استخدام كل العناوين
الطائفية أو املناطقية أو اإلقطاعية أو املذهبية
من أجل الوصول اىل حتقيق أهدافها.
ستضطر قوى اإلقليم
سابعًا :من اليوم وصاعدًا،
ّ
التصرف وفق نتائج االنتخابات اليت
والعامل اىل
ّ
ستظهر على صورتها النهائية خالل ساعات
قليلة .وكل مشروع للحوار أو للضغط على
لبنان ،ال ميكن تربيره بفكرة الشرعية املغتصبة،
حتى ولو استمر  -وهم سيفعلون  -باحلديث عن
الرتهيب الذي مورس بسبب سالح املقاومة.
لكن الفكرة اليت سيكتشفها اللبنانيون سريعًا
أن الدول املعادية للمقاومة ،من السعودية
واإلمارات وأمريكا وفرنسا وأملانيا وغريها،
إمنا بدأت ،قبل أسابيع طويلة ،البحث يف سبل
التوصل اىل صيغة حلل سياسي مينع السقوط
الكامل للبالد .وسيكتشف اللبنانيون سريعًا
أن البحث يف طريقة تشكيل احلكومة اجلديدة،
ووضع برنامج عملها والتحضريات لالنتخابات
الرئاسية يف اخلريف ،ستكون حمكومة بالنتائج
احلقيقة لالنتخابات .وهي النتائج اليت تقول لنا
أمرًا واحدًا :مرة جديدة ،سقط املشروع اخلارجي
لضرب املقاومة يف لبنان.

لم تـُكسـَر القاعدة الشعبية للمقاومة عند الشيعة أو
غريهم والخسارة التي أصابت التيار ال تحوّله قوة
هامشية

لكن كل ذلك ال يعين البقاء يف الدائرة نفسها
ّ
ويف امللعب نفسه أو العمل باألدوات واألفكار
والربامج نفسها ،وحتى األشخاص .وسيكون حزب
اهلل أو ً
ال ،والتيار الوطين احلر ثانيًا ،وكل الفريق
ّ
تتطلب مراجعة
حتديات كبرية،
أمام
هلما
احلليف
ّ
ومكاشفة بعيدًا عن ضغط االنتخابات .والنظرة اىل
أي حل وطين لألزمة اللبنانية يقتضي أو ً
ال وقبل
ّ
كل شيء ،اإلقرار باألخطاء اليت ارتكبت حتى خالل
مواجهة أكرب حرب ّ
شنت على املقاومة والتيار من
قبل قوى إقليمية ودولية وأدوات حملية قذرة.
وإذا كان اخلارج املعادي يريد احملافظة على
حتد
التوازنات الطائفية كقاعدة للحكم ،فإن أول ٍّ
مطروح أمام ثنائي حزب اهلل  -التيار الوطين هو
اخلروج بربنامج ،جيعل من تفاهم مار خمايل أساسًا
لتفاهم يتجاوز احلسابات التقليدية ،ويأخذ يف
ّ
تتطلب
احلسبان أن املواجهة يف املرحلة املقبلة
البحث عن شركاء وحلفاء جدد ،من دون املرور
ّ
التخلي عن حتالفات موجودة...
حكمًا مبعمودية
لكن ما كان صاحلًا قبل  15أيار مل يعد صاحلا
بعد هذا التاريخ.

األخبار
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اعــالنات

VOTE

FIONA MARTIN
LIBERAL FOR REID

(Small green ballot paper)

You must number every box.

Electoral Division of Reid

Step 1.

Start here
and number
every box.

5

SITOU, S

4

KHALILI-NAGHADEH, S

7

WALTERS, E

3

BAINI, N

2

CAMERON, A

1

MARTIN, Fiona

8

DAOUD, J

6

JAGO, C

LIBERAL

Step 2.

Senate Voting
(Large white ballot paper)

G

Place a number
in box
G and then number the
boxes as indicated below.
K

A

1

B

C

LIBERAL & NATIONALS
PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

D

N
E

F

5
AUSTRALIAN
PARTY NAME
DEMOCRATS

T

4

G

H

2

SENIORS UNITED
NAME
PARTY OFPARTY
AUSTRALIA

PARTY NAME

LIBERAL
PARTY NAME
DEMOCRATS

W

U
I

AUSTRALIAN
PARTY NAME
VALUES PARTY

No need to number the boxes below the thick black line.
PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

K

L

M

PARTY NAME

P

PARTY NAME

P

3

6
PARTY NAME

J

PARTY NAME

UNITED AUSTRALIA
PARTY NAME
PARTY

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

STRONG ECONOMY. STRONGER FUTURE.

Authorised by C. Stone, Liberal Party, Level 2, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000.

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

)OVENS( ) لألفران الكهربائيةACCESSORIESِ( تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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شــعر

ّ
ُ
الوقت
ة
حاف
على
جلست
ِ
شــعر أنطونيوس بو رزق

جلستُ على حا ّفةِ
الوقتِ
أنتظر موعدا
حسبتـُه لن يأتي
أنتظرُ حبـّا
خلتُهُ مستحيال
فانكسر املستحيل
وجئتِ
لست أدري
هل األقدار شاءت
أم أنت شئتِ

قبل ان أراكِ
كم مرّة
حلميَ زرتِ
كم مرّة
افرتشتُ جسدكِ
وجسدي ّ
تدثرتِ
كم مرّة
طوقتني ذراعاكِ
وعلى صدري نمتِ
كم مرة
انتشيتُ برضابكِ
ولهاثي تنفستِ
كم مرة

عرفتـُكِ

تمنـّيتُ
ان يتعثر النهار يف الطريق
وا ّ
ال يخدش الفجر
وجه الليل تمنيّتِ
اليوم
تجسد حلمي واقعا
صرنا معا
دخلتِ حياتي
أنرتِ ظلمتي
رب
صار كوني أك َ
صار عمري أخضر
صرتُ أنتِ..

إعالني
مقال
ّ

ﻟﻘﺎﺣﺎت  COVID-19ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﻐﺎر
سيحصل االطفال البالغون من العمر بين
 5سنوات و 11سنة على جرعة أصغر من
اللقاح مقارنةً باالشخاص البالغين  12سنة أو
أكثر .إذا بلغ الطفل  12سنة من العمر بين
المقررتين له ،يمكن إعطاؤه جرعة
الجرعتين ّ
أكبر في التطعيم الثاني.

دائما
من المهم أن تتلقّى أنت وأفراد عائلتك ً
المقررة .للمساعدة في
لقاحات ّ COVID-19
االجابة على أسئلتك عن لقاحات COVID-19

لالطفال الذين تتراوح أعمارهم من  5سنوات إلى
قدمت دائرة الصحة المعلومات أدناه.
 17سنةّ ،

أهمية تطعيم 
االطفال البالغين من
العمر بين  5سنوات و 17سنة ضد

يساعد تلقّي جرعتين من لقاح COVID-19
على توفير أفضل حماية ضد المرض الخطير
الناجم عن الفيروس.

COVID-19

هناك العديد من الفوائد لتطعيم طفلك
ضد  COVID-19والتي يدعمها خبراء الصحة
في أستراليا:

• يساعد اللقاح في منع إصابة االطفال
بـ  :COVID-19على الرغم من أن أعراض
 COVID-19عند االطفال عاد ًة ما تكون
أخف منها عند البالغين ،إال ّ أن بعض
ّ
االطفال الذين يُصابون بالفيروس يمكن
أن يصبحوا مرضى للغاية ويحتاج االمر
إلى إدخالهم المستشفى.
الحد من انتشار
• يساعد اللقاح في ّ
المحتمل أن ينقل
 :COVID-19من
µ
االطفال الفيروس إلى االخرين مثل
احتمال انتقاله من البالغين ،بما في ذلك
إلى أفراد العائلة االكبر س ًنا الذين هم
لالصابة بالمرض الشديد.
أكثر عرضة 

•

يمكن أن يساعد تطعيم طفلك ضد
 COVIDفي تقليل االنقطاعات في
الحد من
أنشطة حياتك اليومية :سيساعد ّ
انتشار  COVID-19االطفال على مواصلة
تعليمهم وأنشطتهم االجتماعية بدون
مما يؤثر بشكل كبير على رفاههم.
انقطاعّ ،

تبدأ الحماية القصوى من  COVID-19بعد
حوالي أسبوعين إلى  3أسابيع من الجرعة الثانية.
يُنصح االطفال الذين يعانون من نقص
المناعة الشديد بتلقّي جرعة أولية ثالثة بعد
شهرين من الجرعة الثانية.

هل يحتاج 
اللقاحات والجرعات المعتمدة 
االطفال إلى جرعة مع ّززة؟
لالطفال
بمرور الوقتّ ،
تقل الحماية التي توفرها
من سن  5سنوات إلى  17سنة
لقد اعتمدت إدارة السلع العالجية )(TGA
مؤق ًتا لقاح  3¿]HUلالطفال البالغين  5سنوات
من العمر أو أكبر ولقاح  0RGHUQDلالطفال
البالغين  6سنوات أو أكبر .وفي الحالتين،
يحتاج االمر إلى جرعتين.

اللقاحات .يُنصح االشخاص البالغون من
العمر أكثر من  16سنة بتلقّي جرعة مع ّززة
للقاح  COVID-19بعد  3أشهر من إكمال
دورة التطعيم االولية .ستعطي الجرعة
المع ّززة للقاح  COVID-19االشخاص
البالغين من العمر  16سنة وأكثر حماية من
الفيروس الطول فترة ممكنة.

كنرىا.
رصحت به الحكومة االسرىالية ،
ّ

ال يُنصح االطفال البالغون من العمر  15سنة
معززة في هذا الوقت.
أو أقل بتلقّي جرعة ّ



ماذا لو أصيب االطفال بـ COVID-19

بعد التطعيم؟

فعال بنسبة  100في المائة،
ال يوجد لقاح ّ
لذلك من المحتمل أن يمرض طفلك من
 COVID-19حتى لو تم تطعيمه .إال ّ أن
االد ّلة تشير إلى أن االشخاص الذين تم
لالصابة بمرض خطير
تطعيمهم أقل عرضة 
من  COVID-19أو لضرورة إدخالهم إلى
المستشفى.
لحجز موعد ،تحدث إلى طبيبك،
 ،australia.gov.auأو اتصل على الرقم
 1800 020 080واختر  8للحصول على
خدمات الترجمة الشفهية المجانية.
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نــجوم

بريتين سبريز وسام أصغري
حيددان موعد زفافهما

تستعد املغنية األمريكية بريتين سبريز للزواج من حبيبها سام
أصغري حيث مت حتديد موعد الزفاف.
عاما  ،قد متنى يوم األحد عيد أم سعيد لكن
وكان أصغري ً 28 ،
ما كشف عنه املمثل ومدرب اللياقة البدنية بعد ذلك جعل اجلميع
يتحدث.
«كما مت تعيني اليوم املهم!» كتب عن موعد الزفاف الذي يلوح
ً
مضيفا« :لكن لن يعرف أحد حتى اليوم التالي».
يف األفق ،
وكانت سبريز قد شاركت متابعيها على وسائل التواصل االجتماعي
صورة لقطتها األليفة  ،وعلقت عليها« :أقدم لكم قطيت ويندي.
ونعم  ،هذا هو احلجاب لفستان زفايف !!!»
وكانت جنمة البوب قد أعلنت خطوبتها على املمثل سام أصغري
بعد أيام فقط من فوزها يف جلسة استماع للمحكمة خبصوص
قضية رفع الوصاية عنها يف سبتمرب  ، 2021واصفة إياه بأنه
«متأخر» على إنستغرام يف ذلك الوقت.
التقى االثنان يف عام  2016يف موقع تصوير الفيديو املوسيقي
« »Slumber Partyونشأت عالقة بينهما.
يف تشرين الثاني  ، 2021كشفت عن خططتها للزواج بإعالنها
أن املصممة الشهرية دوناتيال فريساتشي قد اختريت لتصميم
فستان زفافها.
ويف نيسان املاضي  ،هنأ كيفن فيدرالين زوجته السابقة على
محلها من أصغري.
قال مراك فينسنت كابالن حمامي فيدرالين ،يف ذلك الوقت« :إنه
يتمنى هلا كل التوفيق من أجل محل سعيد وصحي».
معا :شون ،
يذكر أن الراقص السابق  ، 44 ،وسبريز هلما ولدين ً
عاما .تزوج الزوجان للفرتة من .2007-2004
 ، 16وجايدن ً 15 ،
يف حزيران  ، 2021ذكرت سبريز أنه خالل فرتة وصاية والدها
عليها  ،كانت ترغب باحلمل ولكنها كانت تضع لولبًا ،ومل يسمح
هلا املشرفون عليها «بالذهاب إىل الطبيب إلخراجه».

تستعد إلحياء حفل يف جدة

اليسا تطلق النار لتفريغ الطاقة السلبية

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عرب حسابها على تويرت صورة هلا اثناء
تدربها على اطالق النار يف احد االندية املتخصصة بالرماية.
وعلقت املغنية اللبنانية على الفيديو قائلة« :حان الوقت لتفريغ كل
الطاقة السلبية والبدء من جديد».
من ناحية أخرى ،تستعد اليسا إلحياء حفل يوم األربعاء املقبل املوافق
 18مايو يف مدينة جدة باململكة العربية برفقة الفنان وائل كفوري،
من تنظيم شركة بنش مارك وهيئة الرتفيه ضمن سلسلة حفالت
موسم جدة «أيامنا احللوة» اليت بدأت يف عيد الفطر وتستمر حتى
بداية الشهر املقبل .يذكر أن تذاكر احلفل نفذت بعد ساعة من طرحها
للبيع.

ناشدت الرئيس املصري انصافها

تعرتف يف مذكراتها

يامسني نيار تتعرض
سلمى بلري :إغتصاب متكرر
لالحتيال واملتهم أمحد عز وإدمان للكحول يف سن السابعة

تعرضت الفنانة السويسرية من أصول جزائرية يامسني نيار لعملية
نصب واحتيال قبل فرتة وجيزة من قبل شخص ادعى أنه رجل
االعمال املصري أمحد عز ،ورمبا يكون ينتحل شخصيته وهو أبرز
العاملني يف جمال احلديد داخل مصر اىل جانب شخص اخر مصري
اجلنسية يدعى سيد مخيس.
وتبني ان نيار قد جلأت اىل القضاء السويسري ملقاضاة عز ومخيس
بعد النصب عليها وهناك وثائق و شهود ورسائل على اهلاتف
احملمول تؤكد هذا االمر.
عملية النصب كانت من خالل طلب هاتفني حممولني من طراز حديث
و حاسوب الكرتوني متطور من نيار حلساب عز او من ينتحل شخصيته
وبالفعل مت ارسال طرد مع موظف من العاملني ضمن فريق عمل
يامسني اىل مصر و تسليمه اىل اجلهة املعنية اليت وعدت بتسديد
مثن اهلاتف واحلاسوب عرب حتويل مصريف و قدره  11الف يورو .
اال ان وعد تسديد مثن احلاسوب و اهلاتفني احملمولني مل يتم و هناك
حمادثات ورسائل توثق كيف ان نيار الحقت وعود الطرفني اليت تبني
انها غري صحيحة و قد مت تهديدها من قبلهما ،لذا جلأت اىل القضاء
يف سويسرا متهيدًا الصدار مذكرة انرتبول دولية حبق من احتال
عليها و رفع دعوى اخرى يف مصر ملالحقتهما ،و قد ناشدت رئيس
مجهورية مصر العربية الذي وصفته برجل احلق ان ينصفها و اكدت
ثقتها بالقضاء السويسري و املصري.

بعد حلظات من وفاتها منتحرة برصاصة

أشلي جود تكشف عن «احلزن
والصدمة» عندما اكتشفت جثة والدتها
تشارك املمثلة األمريكية «آشلي جود» تفاصيل جديدة حول وفاة
والدتها نعومي جود املفجعة ،وذلك خالل مقابلة مع مقدمة الربامج
الشهرية ديان سوير ،مت بثها اليوم اخلميس  12مايو ضمن برنامج
«.»Good Morning America
حيث كشفت املمثلة أنها كانت يف منزل والدتها وزوجها الري
سرتيكالند يف تينيسي يف  30أبريل عندما توفيت نعومي منتحرة.
«قالت لي أمي ،هل ستبقني معي؟» «وقلت  ،بالطبع سأفعل».
وأثناء وجودها يف املنزل ،ذهبت أشلي لتفتح الباب لصديق جاء
للزيارة .وبعد عودتها إىل الداخل صعدت إىل الطابق العلوي لتخرب
والدتها أن هناك من جاء لزيارتها لتكتشف اجلثة .تقول« :الزلت
أعاني من احلزن والصدمة بسبب هذا املوقف».
وتطرقت املمثلة الشهرية ً
أيضا اىل سبب وفاة والدتها أثناء مقابلتها،
مفصحة إنها قررت التحدث عن ذلك قبل أن تصبح املعلومات املتعلقة
بوفاة نعومي «علنية» دون سيطرة األسرة.
سالحا
وقالت أشلي« :لقد استخدمت السالح  ،والدتي استخدمت
ً
ناريا لتنهي حياتها»« .هذا هو جزء من املعلومات اليت نشعر بعدم
ً
االرتياح للكشف عنها ،لكن نفهم أننا إذا مل نقل ذلك شخص آخر
سيفعل».
وكانت آشلي وشقيقتها وينونا جود قد أعلنتا عن وفاة والدتهما يف
 30أبريلُ .
وكتبت الرسالة اليت ُنشرت على حساب آشلي على تويرت:
«لقد مررنا اليوم مبأساة .فقدنا أمنا اجلميلة بسبب مرض عقلي».
«لقد حطمنا األمر .حنن نتعامل مع حزن عميق ونعلم أنه كما أحببناها
 ،أحبها الناس .حنن منر بأزمة غري مسبوقة».
بعد يوم واحد  ،يف  1مايو  ،مت ضم وينونا ونعومي اىل قاعة مشاهري
موسيقى الريف .خالل حفل أقيم يف ناشفيل ،ساعدت أشلي  -اليت
حضرت جنًبا إىل جنب مع وينونا  -يف تكريم والدتها الراحلة بالقاء
خطاب مؤثر.
كثريا  ،وقدرت حبكم هلا وأنا
قالت آشلي للجمهور «والدتي أحبتكم
ً
آسفة ألنها مل تستطع الصمود حتى اليوم»« .تقديركم واحرتامكم
هلا تغلغل يف قلبها ً
حقا  ،وكان حبكم هلا هو الذي جعلها تستمر يف
السنوات القليلة املاضية».

مل ختجل املمثلة سلمى بلري من مشاركة تفاصيل صراعاتها
الشخصية ،وحتدثت ً
علنا عن معركتها مع مرض التصلب املتعدد
منذ أن مت تشخيصها يف عام  ،2018لكنها كشفت عن جتارب جديدة
وصادمة من ماضيها يف مذكراتها اجلديدة «.»Mean Baby
يف الكتاب ،الذي ُنشرت مقتطفات منه يف جملة  Peopleيوم
األربعاء ،تشرح بلري كيف بدأت الشرب يف سن السابعة« :يف
املرة األوىل اليت شربت فيها ،كان ذلك مبثابة الوحي» .وتكمل:
«لطاملا أحببت عيد الفصح .عندما كنت آخذ رشفات صغرية من
( Manischewitzنبيذ الفاكهة)  ،كنت أشعر بضوء غامر مير من
خاللي ،ميألني بالدفء .لكن يف العام الذي كنت فيه يف السابعة
من عمري ،مل يكن أحد يهتم مبستوى استهالكي  ..شربت تلك
الليلة .مثلت للغاية .يف النهاية ،وضعوني مع أخيت كاتي يف
سريرها .يف الصباح  ،مل أتذكر كيف وصلت إىل هناك».
كتبت بلري -اليت أقلعت عن شرب الكحول منذ عام  - 2016عن
سنواتها األوىل ،قائلة أنها يف كثري من األحيان مل تكن يف حالة
سكر ولكنها بد ً
ال من ذلك كانت تأخذ رشفات سريعة كلما خيم
عليها القلق.
«مل يكن للكحول تأثري علي .أصبحت مدمنة خبرية ،بارعة يف إخفاء
سري « ،تكتب.
لكنها شربت أكثر يف سن املراهقة والعشرينيات من عمرها
وبعد يوم من اإلفراط يف الشرب يف رحلة عطلة الربيع اجلامعية،
تعرضت لالغتصاب من قبل شخص واحد على األقل إن مل يكن
شخصان.
ال أعرف ما إذا كان كالهما قد اغتصبين .أحدهم فعل ذلك
بالتأكيد» .وتكمل« :مل أحرك ساكنة ،وانتظرت حتى ينتهي األمر.
أمتنى أن أقول إن ما حدث لي يف تلك الليلة كان حالة شاذة،
لكنها مل تكن كذلك .لقد مت اغتصابي عدة مرات ألنين كنت يف
حالة سكر لدرجة أنه ال ميكنين أن أقول عبارة «أرجوك .توقف».
وتكمل« :الفرق أن تلك املرة كانت عنيفة».
وتستذكر« :خرجت من كل حدث صامتة يتملكين الشعور
بالعار»..
وأوضحت بلري أنها حتدثت عن عمليات االغتصاب املتعددة
مع معاجلها النفسي فقط ،ولكن الكتابة عنها  ،كما تعتقد ،
ستساعدها على الشفاء من تلك الصدمة.
تقول« :الكتابة اليت منعتين من املوت يف حياتي»« .كان إحساسي
حموريا
بالصدمة أكرب مما كنت أعرف .مل أدرك أن االعتداء كان
ً
جدا يف حياتي .كان لدي الكثري من اخلجل واللوم .أنا ممتنة ألنين
ً
شعرت باألمان الكايف لوضع ما حصل معي على الورق .وبعد ذلك
ميكنين العمل مع املعاجل ومع كتابات أخرى  ،والتخفيف ً
حقا من
عبء العار عن نفسي».
ً
أيضا كيفية تعرضها لالعتداء اجلنسي
تروي املمثلة األمريكية
عندما كانت مراهقة من قبل أحد عمداء مدرسة كرانربوك الداخلية
اليت التحقت بها يف بلومفيلد هيلز بوالية ميشيغان.
كتبت بلري  ،اليت كانت تنظر إليه على أنه معلم وصديق موثوق به
« ،اعتقدت أنه أعظم رجل قابلته يف حياتي .وسيم .طويل .سخي
جدا .أنا متأكدة من أنه ميكنك أن ترى إىل أين يذهب كل هذا.
لكن يف ذلك الوقت  ،مل أكن أتوقع ذلك .أنا أثق يف السلطة.
كنت جمرد مراهقة «.
قبل يوم من العطلة الشتوية بالسنة األوىل  ،ذهبت إىل مكتبه
لتوديعه  ،وجتاوز اخلط« :عانقته مودعة .لكن العناق طال وبقي
ساكنًا وصامتًا» .ثم «ذهبت يده إىل اجلزء الصغري من ظهري ،
متتبعا املساحة املوجودة فوق عظم الذنب .كانت شفتيه على
ً
فمي .وفكرت يف سري «أنت بالغ وأنا أحبك .من فضلك ال تضع
ً
ً
بسيطا .مل يغتصبين.
شيئا
يدك داخل سروالي .لكنه فعل .كان
مل يهددني .لكنه كسرني .مل حيدث شيء مرة أخرى  ،لكنين مل
أبدا باألمان بعدها».
أشعر ً
وتقول بلري إنها تأمل يف أن يساعد كتابها اآلخرين .قالت للناس
«إنه كثري»« .كتبت الكتاب البين  ...وللناس الذين حياولون
العثور على أعمق حفرة للزحف إليها حتى مير األمل».
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كــتابات

كثافة

األصدقاء
الليل خري
ْ
والكأس منفى ال يعيدك إنمّ ا
ينسيك عجزك عندما
ْ
ُ
القصيدة
ختتل يف دمك
فإذا بذلت مفاتن الكلمات يف
ْ
كهول
صبح
ٍ
ارتفع
فارجع إىل مرياث عتمتك
ْ
فوق الّزجاجة ..
َ
رأسك
حنو
وانفرد ..
ْ
الد ْ
خول ..
دمعًا ألسباب ّ
السراب
ما زال يف يدك
ْ
الغياب
فلتمض مرفوع
ِ
ْ
محمد عامر األحمد  -سورية

نصيحة يا لبناني
نصيحة يا لبناني
ال تنتخب عا العمياني
ّ
وتضل تقول
ال تندم
صرنا حبالة تعباني
هجرنا لبنان من زمان
خراب وفوضى وغربية
وثورات وعامل غضبان
وبعض الناس اهلمجية
تا صار الوطن غلبان
ما عاد عنا حرية
حننا يف وطن عدمان
ما عاد عنا حنية
تا حتى نبقى أخوان
ّ
وعنا ذات اهلوية
وصانا الرمحان
هيكي
ّ
بوطن عطانا هدية
ال ّ
ميسو الشيطان
ختلوا ّ
ب أفكارو احلربية
كرتوا باجلو الغربان
وعا األرض اللبنانية
تا حنارب حنمي األوطان
صاروا العامل حزبية
يا رب منطلب منشان
نصون األرض وحنمي العرض
ونعيش العمر سوية
ال تبيعوا أسامي باملال
ومتشوا مع السفاحني
إنتو للوطن رمسال
انتخبوا عامل حمرتمني
وتا تبقوا عامل أبطال
أبقوا عاملبدا والدين
ال تنباعوا بكثر املال
هيدي أعمال شياطني
باعوا لبنان من زمان
وثرواتو الطبيعية
ومرتزقة من كل مكان
سرقوا بالدي الغالية
نأمن إنسان
ما عاد ّ
بدولة فيها حرامية
ما عاد يف عنا أمان
طبخة صارت منهية
عنا ّ
من ّ
فلوا من زمان
عا بلدان احلرية
يا رب تعني اخلالن
يبقوا بهمة قوية
كل واحد عايش فزعان
من أوضاع جنونية
والغين صفى طفران
من قوانني املهرية
كل نايب منهم غلطان
حبقوق اللبنانية
يا رب تعني االنسان
من األمراض املخفية
ان شفت مريض وتعبان
وعندو أوجاع شوية
بيربم سوريا ولبنان
مش معقول يداوي الداء
بأرض بالدي املهجورة
ال دولة وال طبابة
وال دوا بفرمشية

لبنان  ..واحلكم االستعماري
واالقطاعي والقمعي والطائفي

لبنان

على

احلكم

االستعماري

واإلقطاعي

والقمعي

هل تأسس
والطائفي؟
يف هذه املقالة املتواضعة من قلم وأمل مغرتب لبناني حيب لبنان من
ّ
الصميم ،دعونا نعاجل
ونوضح الوضع الراهن للرأي العام يف لبنان وملاذا
كل هذا التصعيد والتعقيد الدائم يف وطن ينزف الدم من جروحه امللتهبة
منذ عقود ..فاين أصبح الدواء الشايف هلذا الداء املتفشي يف عقول
البشر ،او ان ال أحد يهتم بأحد من رأس اهلرم إىل أسفله يستطيع اي
وي َ
تنازع عليه منذ زمن طويل ،وما يزال ينزلق
يشفي جروح وطن ينازع ُ
الوضع اىل أسوأ األحوال ويرتاجع بشكل غريب وجنوني وخميف من مجيع
اجلوانب احلاكمة ان كانوا من اخلارج او من الداخل اللبناني لعدة أسباب
سياسية وحزبية ودينية.
فما هى الفائدة لكل مواطن شريف يعيش يف وطن ال سقف فيه وال
ّ
مشرعة ونوافذ
اساس ثابتا ،أبوابه
خملعة ال مستقبل فيه ال حياة وال
ّ
حقوق ألي مواطن ،ألن السياسات العرجاء والنظريات احلمقاء والقوانني
الصماء املمتلئة عقمًا ومسوما ال ترحم خملوقا ،ألنها انفضحت وانكشفت
ّ
أمام الرأي العام ليعلم كل مواطن من هم أعداء االمة والوطن .هذه هى
املعضلة األساسية واملستعصية يف واقعنا األليم ،ألن ال أحد يلتزم يف
زمام األمور ويعاجلها على عاتقه كما جيب ،وخيطط مشروعًا
إمنائيا واخالقيا
ً
وعمرانيًا
واقتصاديا ..والشيء املؤثر واملؤسف هو انه منذ أكثر من قرن
ً
مضى ال نرى يف األفق أي بشرى سارة تعطينا بصيص أمل او بوادر خري
ترضي اهلل واإلنسان ّ
تطمئن عن قريب او عن بعيد بزوال احلواجز الشائكة
وسالح املوت السافل اجلبار ومصاحلة وطنية ختدم البشر واحلجر والوطن
واألنسان واإلنسانية ،وايضًا ال نرى أي أحد يعمل بأخالقه وإميان وضمري
بأي شكل من األشكال خلدمة الوطن واملواطن ..ألن املصاحل اخلاصة
والعمالة املغلفة واألنانية القاتلة والوالء اىل أولياء األمور اجلبارة يف
اخلارج جعلت من الوطن جحيما ليس له مثيل وحياة أكثر ذهولاً من املوت،
وهجرت أكثرية املواطنني وجعلت من الوطن جيفة ممزقة إىل أشالء
وقتلت
ّ
وفريسة تتناتشها الطيور اجلارحة وأنياب األسود املفرتسة يف غابة وعرة
وشريعة غاب قاسية القوي فيها يفرتس ويلتهم املسكني والضعيف..
فلماذ نتغنى بالوطن والوطنية وأكثر الناس هلم اوطانهم وانتماؤهم
واهواؤهم وميوهلم اليت هى للخارج واخلارجة عن املألوف حملاربة الوطن
الواحد .واملؤسف جدًا هو أننا أصبحنا نعلم أن الوطن أصبح أوطانا حتكمه
جحافل الشر واوباش ومرتزقة وعصابات ال ترحم وقبائل وعشائر برابرة
حتت تسميات وشعارات مهزلة وخمجلة للغاية ال مربر هلا ماضيًا وحاضرًا
على اإلطالق ،فأين وكيف وما هو مصري وطن ميوت وشعب ينازع مثل
األمساك اليت تقذفها األمواج إىل الشواطئ لتموت على الرمال احلارة من
دون مياه البحر اليت هى مصدر احلياة هلا..
هذا هو احلال املزري الذي يعيشه املواطن الذي ال يعرف ما هو مصريه
بني الساعة والثانية وبني اليوم واآلخر . .تتالعب فيه الرياح واألمواج من
مجيع اجلهات ،ليصبح كل واحد ينتظر املوت املفاجئ واملصري املؤسف.
والوطن الذي حتت لعنة التاريخ  ،نتيجة عنجهية البعض من ّ
حكامه األشرار
واملرضى ونظامه العقيم وحقدهم السائد اجلزار يف مجيع إرجاء الوطن،
الذي يقال عنه الوطن الراحل اهلل يرمحو ألنه مات الوطن واقفلت مجيع
الطرقات أمامه وامام شعبه وما بقى عندهم أال طريق واحدة طريق املقابر
اليت تنتظر الناس الذين ميوتون لكي يرتاحوا من العذاب والذل واجلوع
ّ
واحلاجة والفقر واألحكام العرفية ،والذين
فضلوا طريق املوت اليت
هى أفضل هلم بكثري من طريق اجلروح امللتهبة والقهر والذل والعذاب
واألوجاع والصراخ والبكاء والعويل والبؤس الشديد.
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تـتمات

ديفيد هيل :جيب أن ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الذي كان عليه اال يسمح بتهريب مليارات الدوالرات اىل اخلارج،
حيث ينص القانون على اخراج مبلغ حمدد كل دفعة ال تتجاوز الـ
 10آالف دوالر.
فكما كانت هناك زمن احلرب معادلة اقليمية هي معادلة (س x
س) نسبة اىل سورية والسعودية ،صار لدينا االن معادلة (س x
س) ثانية ولكنها داخلية تتمثل بالسنيورة وسالمة ..مع االشارة
اىل ان معظم السياسيني واملصرفيني واملاليني وبعض النافذين
العسكريني والقضائيني ،ينضوون ضمن هذه املعادلة.
اذن ،هذه اخلطوط احلمر ،اليت وضعها رجال دين حلماية فاسدين
من طوائفهم - ،ومحاية أنفسهم يف الوقت نفسه  -أوصلت لبنان
اىل اخلط األمحر.
وسط خرب «البوم» هذا املسمى ديفيد هيل( ،وللمصادفة فان
تفسري اسم عائلته بالعربية جهنم مع اختالف بسيط يف اللفظ)،
برز ضوء خافت يف النفق اللبناني متثل يف تصريح املتحدث باسم
صندوق النقد الذي قال فيه «اننا ملتزمون مبساعدة لبنان على
جتاوز األزمة وعلى احلكومة الشروع باإلصالحات» ..لنتفاءل ..ولكن
ما هو الثمن؟!

هيل

ل يف مقال
أشار مساعد وزير اخلارجية األمريكي السابق ديفيد هي 
هلل وحلفائه
ن وعن حضور حزب ا 
حول نتائج االنتخابات يف لبنا 
وتقسيم املقاعد النيابية يف موقع «ويلسون سينرت» ،اىل انه «كان
هناك الكثري من التفكري الرغبوي قبل االنتخابات النيابية اللبنانية
يوم األحد  15أيار ،كان الكثريون يأملون يف أن يستغل املستقلون
يأس اللبنانيني وغضبهم جتاه النخب اليت دفعت بلدهم حنو اهلاوية
بأن النتائج
االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية .وسرت تكهنات ّ
ستوجه ضربة حلزب اهلل وحلفائه املسيحيني .الواقع الذي ظهر يوم
األحد هو أنه يف حني عانى حلفاء حزب اهلل املسيحيون من انتكاسات
أن املمارسات الدميقراطية والبنية السياسية الطائفية يف لبنان
إال ّ
متيالن إىل إحداث حالة من الشلل.
أن تقليص حضور حزب اهلل الربملاني
ولفت اىل ان «أحد األوهام هو ّ
وحتالفاته يقلل من قوته .يف الواقع ،إن نفوذ حزب اهلل يف االنتخابات
والربملان هو جمرد نتيجة ثانوية مفيدة هليكل سلطته املوازية خارج
الدولة القائمة على األسلحة واملقاتلني واخلدمات واألموال غري
املشروعة .متنح االنتصارات االنتخابية حزب اهلل الشرعية والوصول
من الداخل إىل سياسة التأثري وعرقلة املعارضة وتوجيه موارد
الدولة إىل ناخبيه الشيعة .لكن قوة اجلماعة تكمن يف «ميليشيا»
تقف يف مواجهة سياسيني عزل أدركوا اخلطر املميت يف مواجهتها.
حتت عنوان «مقاومة» احتالل إسرائيلي انتهى قبل أكثر من عشرين
عامًا أفلت حزب اهلل وحده من بني امليليشيات اللبنانية من بند نزع
السالح يف االتفاق الذي نص على إنهاء احلرب األهلية.
أن االنتخابات اللبنانية ميكن أن تنتج
ولفت هيل اىل «هم آخر هو ّ
ذلك النوع من احلكومة الناشطة الالزمة الستعادة الثقة يف الشؤون
املالية للبالد واحلكم .قبل  80عامًا ،قبل زعماء الطوائف الدينية
الرئيسية ( مسيحيون ومسلمون ودروز) بدولة بشرط أن تكون
ضعيفة جدًا إذ ال ميكن لطائفة واحدة أن تستخدم األدوات الرمسية
للتغلب على الطوائف األخرى .تطورت هذه احلالة مبرور الوقت إىل
أكثر من جمرد آلة رعاية وتغاضى كثري من اللبنانيني عن الفساد
أن الغنائم توزعت بشكل متناسب بني الطوائف».
املتصاعد طاملا ّ
أن املستقلني ميكنهم
واوضح بان «االعتقاد اخلاطئ الثالث هو ّ
التقدم يف مثل هذا النظام املغلق .جُترى االنتخابات النيابية
اللبنانية يف دوائر متعددة املقاعد ،مع تقسيم املقاعد وفق صيغة
دميوغرافية مت التوصل إليها يف عام  ،1989واليت مل تعد تعكس
الواقع .ميكن للمواطنني التصويت ملرشح واحد يف منطقتهم مبا يف
ذلك املقاعد املخصصة للطوائف األخرى  .يشكل القادة يف كل
منطقة قوائم باملرشحني ويشجعون أتباعهم على املصادقة على
األمر برمته .يف معظم الدوائر يكون التنافس احلقيقي هو احلصول
على القائمة السائدة اليت يقودها اجملتمع املهيمن والقائد .نتائج
االقرتاع النهائية غالبًا ما تكون مفروغًا منها .وثبتت املشاركة
أن احلريري ال يزال
السنية املنخفضة الناجتة عن انسحاب احلريري ّ
يقود دائرته االنتخابية.
واعترب هيل بان املكاسب اليت حققتها املعارضة املسيحية املناهضة
حلزب اهلل يوم األحد مثرية لإلعجاب ولكنها مل تكن كافية هلا لتوجيه
املشهد السياسي .بشكل ملحوظ ،استحوذت كتلة حزب اهلل  -أمل
على مجيع املقاعد الشيعية البالغ عددها  ،27مم أعطى هذا الفصيل
تأثريًا حامسًا يف اخليارات السياسية املقبلة .بعد إعادة انتخابنبيه
ي رئيسًا للربملان اللبناني ،تتمثل اخلطوة التالية بتشكيل حكومة
بر 
ميكن أن تفوز بثقة الربملان .رئيس الوزراء جنيب ميقاتي سينتقل
إىل منصب رئيس حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل احلكومة
اجلديدة .وقد تكون املناورة أكثر صعوبة وأطول من املعتاد يف
مثل هذا الربملان املنقسم بشكل وثيق.
واشار هيل اىل ان املعارضة املسيحية القوية قد تطالب باستبعاد
حزب اهلل من احلكومة كشرط ملشاركتها فيها أو التصويت على
الثقة .ومع ذلك ،ختضع احلكومة إىل صيغة تقاسم السلطة الطائفية
مثل الربملان إذ خصص للشيعة  ٪25-20من الوزارات اعتمادًا على
فإن الشيعة الذين
العدد اإلمجالي .وبالنظر إىل سيطرة حزب اهللّ ،
يرغبون يف املوت هم وحدهم الذين سيميلون إىل االنضمام إىل
جملس الوزراء من دون موافقته .ميكن حلزب اهلل وحلفائه مقاطعة
التصويت على الثقة ألي حكومة يعتربونها غري ممثلة مما يشل

العملية برمتها.
ولفت اىل ان االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف موعد أقصاه
 31تشرين أول  2022ستؤدي إىل مزيد من التوتر .ينتخب الربملان
الرئيس املاروني بأغلبية ثلثي األصوات ،وتؤدي املناسبة عادة إىل
أزمة طويلة األمد .مت متديد فرتات بعض الرؤساء يف ظل شرعية
مشكوك فيها .من املرجح أن يهيئ الرئيس احلالي ميشال عون
وريثه السياسي وصهره جربان باسيل خلالفته .من غري الواضح
كيف ميكن لباسيل تأمني الدعم الربملاني املطلوب.
وراى بان هذه املشكلة ترتك لعون ثالثة خيارات :أن يسعى إىل
متديد فرتة الوالية لنفسه ،األمر الذي يتطلب تصويت الثلثني غري
احملتمل يف الربملان ،والذي قد ال يتحقق قبل املوعد النهائي .أو
دعم خيار حل وسط ،وهو ما رفضه يف السابق ،أو ترك املنصب
شاغرًا يف  31تشرين األول  -مما يرتك لبنان بال رئيس مجهورية
وبال رئيس وزراء وبال حكومة .ولفت اىل ان أولئك الذين يعتمدون
على اإلصالحات املطلوبة الستعادة الثقة وإطالق العنان لدعم احلياة
املالية وإنهاء السقوط االقتصادي احلر للبالد ،قد يضطرون إىل
االنتظار قبل كسر هذا املأزق .والوقت ينفد أمام لبنان.
واوضح بانه يف حلظات اخلالف الداخلي احلاد يتطلع العديد من
اللبنانيني إىل اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية للتدخل .ومع ذلك،
فإن الالعبني األجانب على األرجح إما راضون عن الشلل اللبناني
أو غري راغبني يف تسويات ،أو يواجهون مشكلة يف ربط النقاط
بني الديناميات اللبنانية ومشاكل الشرق األوسط األوسع .الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون قد يسعى إىل احلوار بني اللبنانيني حول
صيغ جديدة جريئة للحكم .لكن مثل هذا النهج يهدد بفتح صندوق
باندورا للتوتر والصراع الطائفي جاهز لالستغالل من قبل حزب
اهلل.
وبالنسبة للمسؤولني األمريكيني ،اعترب هيل بانه الوقت قد حان
لتقويم ما إذا كان لبنان ميثل أولوية ،وفهم سبب منو حزب اهلل من
«كيان إرهابي» صغري وخطري إىل وحشية كما هو عليه اليوم ،على
الرغم من أربعني عامًا من املعارضة األمريكية .ولفت اىل ان نهج
أمريكا املتذبذب جتاه لبنان  -فرتات طويلة من اإلهمال تبعها نشاط
بأن معاقبة
يف األزمات  -ليس مثاليًا كما هو حال احلكاية اخليالية ّ
حلفاء حزب اهلل من غري الشيعة سوف تقوض أساسيات قوته اليت
تقع خارج التحالف السياسي وهيكل الدولة.
واعترب بانه جيب أن تكون أمريكا واقعية ومعتدلة ومستعدة للتصرف
إذا انهار لبنان .ولفت اىل إن السياسة األمريكية احلالية املتمثلة
ببناء اجليش والقوى األمنية كقوى استقرار واحلب الشديد جلعل
اإلعانات املالية مشروطة باإلصالح هو أفضل ما ميكن أن تقوم به
واشنطن يف ظل الظروف الراهنة.

صندوق النقد

أن
أشار املتحدث باسم صندوق النقد الدولي جريي رايس ،إىل ّ
«االنكماش االقتصادي الدراماتيكي ،والزيادة الكبرية يف معدالت
الفقر والبطالة واهلجرة ،وهذه املشقة اليت يعاني منها الشعب
اللبناني هي نتيجة تراكمات سنوات عديدة من السياسات االقتصادية
غري املستدامة».
أن «الربنامج
وأوضح ،على هامش مؤمتر صحايف له ،أمس األولّ ،
املمول من قبل صندوق النقد الدولي ،سيخضع إلجراءات التزمت
ّ
ً
مسبقا بتنفيذها ،وبعد ذلك سيجتمع اجمللس
السلطات اللبنانية
التنفيذي ملناقشة ودراسة الربنامج».
وشدد رايس ،على «ضرورة اعتماد سياسات وإصالحات حامسة»،
مشريًا إىل «التزام الصندوق مبساعدة لبنان وشعبه على جتاوز هذه
األزمة» ،كما شدد على «أهمية دور شركاء لبنان الدوليني املاليني
يف دعم جهود السلطة وضمان متويل الربنامج وحتقيق أهدافه».
وعن احلكومة اللبنانية اجلديدةّ ،
أكد ّ
انه «من املهم أن تعمل احلكومة
على تأمني دعم سياسي واسع النطاق ،للشروع باإلصالحات
الشاملة الالزمة ،الستعادة استقرار االقتصاد الكلي ،واستدامته
ومالءة القطاع املالي املالية بهدف حتقيق منو أكثر مشو ً
ال على املدى
املتوسط».
شركتا اإلتصاالت اخللوية تعلنان عن «املدخل الوحيد» لتأمني
استمرارية اخلدمة

شركتا االتصاالت تحذران

اعلنت شركتا «ألفا» و «تاتش» يف بيان ،ان «مسؤوليتنا الوطنية
كشركتني قيمتني على قطاع اخلليوي ،الركن االساس يف اإلقتصاد
الوطين ،تقتضي مصارحة اللبنانيني بواقع احلال.إن التباطؤ يف
تنفيذ اإلصالحات البنيوية املطلوبة بإحلاح ،يف طليعتها إعادة النظر
باألسعار مبا يتالءم مع املستجدات ،يزيد يف استنزاف قطاع اخلليوي،
تكنولوجيا وماديا وبشريا ،ويعرضه اىل حتلل تدرجيي.
فالشركتان تعيشان خماضا صعبا للحفاظ على استقرار اخلدمة .هما
اختذتا كل إجراء ممكن للحد من املصاريف ،مع ذلك ،ال تزال تعانيان
نتيجة اهلوة املالية الكبرية بني املداخيل واملصاريف ،مما يضطرهما
يف أحيان كثرية اىل التأخر يف اإليفاء باملتوجبات .وهذه املتوجبات
تبدأ وال تنهي حبقوق املوظفني واملصاريف التشغيلية ومستحقات
املوردين وغريها الكثري».

اعتصام لنقابات االفران واملخابز

نفذ احتاد نقابات االفران واملخابز يف لبنان برئاسة علي ابراهيم
اعتصاما ،ظهر أمس األول اخلميس ،امام وزارة االقتصاد والتجارة،
يف حضور رئيس االحتاد العمالي العام الدكتور بشارة االمسر
ورئيسي نقابات االفران رياض السيد وانطوان سيف وحشد من
اصحاب االفران واملخابز من خمتلف املناطق اللبنانية ،وذلك احتجاجا
على عدم توفر الطحني املدعوم والعادة النظر بتعرفة الرغيف يف
ظل كلفة انتاجه.
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والتقى ابراهيم وزير االقتصاد والتجارة أمني سالم وعرض معه
للواقع الذي مير به القطاع ،وخصوصا توقف عدد كبري من االفران
عن انتاج اخلبز بسبب نفاد الطحني لديهم .وأكد الوزير سالم انه
سيطرح االمر يف جلسة جملس الوزراء يوم غد اجلمعة الختاذ القرار
املناسب.

سورية :مقتل  4جنود ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
لرتكيا يف عفرين وحميطها يف الشمال السوري« ،إصابة  10جنود
أتراك و 5مسلحني ،خالل سلسلة عمليات عسكرية مت تنفيذها بني
الـ 12والـ 17من أيار اجلاري ،يف منطقيت الباب ومارع وناحية شرا
وقرية تل مضيق».
وختضع املناطق ،اليت جتري فيها العمليات العسكرية الرتكية،
ّ
مسلحي «درع الفرات» و»غصن الزيتون» املوالني لرتكيا
لسيطرة
يف ريف حلب الشمالي .ونشرت حسابات لناشطني كرد يف مدينة
وزعته قوات
عفرين مقطع فيديو ُيظهر استهداف اجلنود األتراكّ ،
حترير عفرين.
ّ
ّ
تصنف نفسها
املسلحة ،اليت
وتشهد املنطقة نزاعات داخل اجلماعات
على ّ
أنها «معارضة» للحكومة السورية ،إذ أصيب  3جنود أتراك
جراء قصف مدفعي وقصف صاروخي من مسلحي قوات سوريا
ّ
الدميقراطية («قسد») ،يف الـ 4من أيار اجلاري ،للقاعدة الرتكية
املوجودة جنوب مدينة أعزاز ،واخلاضعة لسيطرة مسلحي درع الفرات
يف ريف حلب الشمالي.
كما ُقتل  3مسلحني من «قسد»ُ ،
وأصيب  5آخرون خالل اشتباكات
مع مسلحي «غصن الزيتون» يف جبهة كفر خاشر يف ريف حلب
الشمالي.

«الشيوخ األمريكي» يقر ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
عسكرية  -أمنية واقتصادية إىل أوكرانيا ،قيمتها  40مليار دوالر،
بعد أن مت متريره ،يف وقت سابق من هذا الشهر ،يف جملس
النواب.
وكان جملس النواب األمريكي ،يف الـ 11من أيار ،أقر مساعدة
ضخمة ألوكرانيا بقيمة  40مليار دوالر ،بأغلبية  368صوتًا يف مقابل
أن األموال
 ،57يف خطوة تأتي بعد حتذير الرئيس جو بايدن من ّ
املخصصة ملساعدة كييف على التصدي للعملية العسكرية الروسية
ّ
ستنضب يف غضون أيام.
وينص مشروع القانون على ختصيص  20مليار دوالر لوزارة الدفاع
ّ
األمريكية من أجل إنفاقها على مساعدات أمنية ألوكرانيا ،تشمل
ٍ
مساعدات
تقديم معدات عسكرية ،كما خيصص حنو  9مليارات دوالر
ً
ً
ٍ
إنسانية،
مساعدات
اقتصادية ،ومينح أكثر من  4مليارات دوالر
و 4مليارات دوالر أخرى كتمويل عسكري أجنيب عرب وزارة اخلارجية
األمريكية.
ومن املقرر إرسال مشروع القانون إىل الرئيس األمريكي ،جو بايدن،
يف البيت األبيض ،من أجل التصديق عليه وإنفاذه
وعقب التصويت ،قال بايدن ،يف بيان« :اليوم ،أعلن حزمة جديدة
من املساعدات ألوكرانيا ،ستشمل قطع مدفعية ومنظومات رادار
ومعدات أخرى ...هذه األسلحة واملعدات ستذهب مباشرة إىل
اخلطوط األمامية للحرية يف أوكرانيا».
أن توريد األسلحة
وكانت وزارة الدفاع األمريكية ،أعلنت منذ أيامّ ،
األمريكية إىل أوكرانيا سيتوقف ،إن مل يصادق جملس الشيوخ على
حزمة مساعدات جديدة لكييف.
«إن مل حنصل
وقال املتحدث باسم «البنتاغون» ،جون كريبي ،إنه ْ
نقدم أي
على الصالحيات املعينة قريبًا ،فقد تكون هناك فرتة لن ّ
أن «اإلدارة األمريكية تريد تفادي مثل
شيء خالهلا» ،الفتًا إىل ّ
هذا السيناريو»

أوسنت يلتقي خالد ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
عرب وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت أمس األول اخلميس عن
سعادته بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي األمري خالد بن سلمان،
وأكد التزام الواليات املتحدة بشراكتها القوية مع اململكة.
وقال أوسنت عرب حسابه على تويرت« :أشارك السعودية خماوفها
بشأن أنشطة إيران املزعزعة لالستقرار يف املنطقة».
ورحب وزير الدفاع األمريكي جبهود السعودية البناءة يف دفع اهلدنة
اليمنية احلالية ،مؤكدا ضرورة متديد اهلدنة.
ويف وقت سابق من يوم أمس األول ،أعلن األمري خالد بن سلمان أنه
التقى بوزير الدفاع األمريكي ،واستعرض معه الشراكة السعودية-
األمريكية ،وأوجه التعاون االسرتاتيجي يف اجملاالت الدفاعية
والعسكرية القائمة واملستقبلية بني البلدين ،وذلك بتوجيهات من
ولي العهد األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع
للسياسات كولن كال ،ضمن اجتماع جلنة التخطيط االسرتاتيجي
املشرتك بني وزارتي الدفاع.
وقال األمري خالد بن سلمان« :حبثنا األحداث واملتغريات املتسارعة
وعددا من امللفات املتعلقة بدعم أمن واستقرار
إقليميا ودوليا،
ً
املنطقة والعامل ،والدفاع عن مصاحلنا املشرتكة».

صفحة 22

Saturday 21 May 2022

الـسبت  21أيــّار 2022

الناشط

Page 22

مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

صفحة 23

Saturday 21 May 2022

الـسبت  21أيــّار 2022

Page 23

مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

سيارة « »Urbansphereمن أودي:

رحلة فضائية يف قلب املدينة الضخمة

كشفت أودي النقاب عن خططها الكبرية لسيارة
« »urbansphereالتجريبية ،واليت بدأت تصميمها
باملقصورة وصو ً
ال إىل التصميم اخلارجي .طور
املصممون واملهندسون يف البداية سيارة
 urbansphereالستخدامها يف املدن الصينية ذات
الكثافة املرورية العالية ،مع أن الفكرة نفسها
مناسبة ألي مدينة كبرية أخرى يف العامل .ورغم أن
هذه املناطق احلضرية تعاني من نقص يف املساحة
الشخصية للفرد ،فإن السيارة التجريبية توفر
مقصورة هي األكرب بني سيارات أودي حتى اآلن،
وجتمع بني الرحابة والتقنيات املتطورة واخلدمات
الرقمية اليت تقدم جتربة استثنائية جديدة متامًا.
وقال ماركوس دومسان ،رئيس جملس إدارة أودي
إيه جي واملسؤول عن السوق الصينية« :تعاونت
أستوديوهات التصميم يف بكني وإنغولشتات معًا
من أجل تطوير سيارة  urbansphereالتجريبية لتلبية
متطلبات عمالئنا يف الصني .وللمرة األوىلّ ،
متكن
العمالء املستقبليني يف الصني من املشاركة يف
عملية تطوير السيارة وتقديم رغباتهم ووجهات
نظرهم ضمن عملية ُتعرف باسم «التصميم
املشرتك».
وانعكست هذه العملية اجلريئة على تصميم
املقصورة الرائعة لسيارة  urbansphereالتجريبية
بشكل خاص .وتوفر املقصورة مساحة رحبة
واسعة للراحة واالسرتخاء أو العمل خالل الوقت
الذي يقضيه الراكب أثناء التنقل .وجتمع مقصورة
سيارة  urbansphereبني أعلى مستويات الرفاهية
واخلصوصية التامة والتجهيزات فائقة التقنية،
حتى أثناء ساعات الذروة اليومية .وتعمل تقنية
القيادة اآللية على حتويل املقصورة ،اليت تتميز
بغياب عجلة القيادة والدواسات والشاشات ،إىل
مساحة تفاعلية متنقلة متصلة بنظام رقمي أكرب.

االنتقال إىل املستقبل على متن الدرجة األوىل

صممت أودي سيارات  skysphereو grandsphere
و  urbansphereللتعبري عن رؤيتها ملستقبل التنقل
الفاخر ،والبتكار جتربة تتجاوز بكثري جمرد قضاء
الوقت يف السيارة لالنتقال من مكان إىل آخر،
ورمبا توفري جتربة تتجاوز جتربة القيادة حبد ذاتها.
ُعرضت سيارة  skysphereالتجريبية للمرة األوىل
يف أغسطس  ،2021وهي سيارة ذاتية القيادة
ميكن أن تتحول إىل سيارة رياضية يقودها السائق
بنفسه بفضل قاعدة العجالت اليت يتم التحكم
بطوهلا.

وبعد أسابيع قليلة فقط ،كشفت أودي النقاب
عن السيارة الثانية من جمموعة  ،Sphereوهي
سيارة  grandsphereالتجريبية ،يف معرض IAA
 2021للسيارات .وتؤكد سيارة الصالون الكبرية
ذات األربعة مقاعد على ريادة أودي يف إرساء
معايري الفخامة املتطورة يف املستقبل .وتتشارك
السيارتان التجريبيتان مع سيارة  urbansphereيف
تقنية القيادة الذاتية من املستوى الرابع .وتتعاون
أودي مع مركز  CARIADألحباث الربجميات التابع
جملموعة فولكس واجن من أجل طرح تلك التقنية
يف النصف الثاني من هذا ِ
العقد.

شحن سريع ومسافة أطول

متثل تقنية الشحن بقوة  800فولت القلب النابض
ملنظومة القيادة .وتضمن هذه التقنية إمكانية
شحن البطارية مبا يصل إىل  270كيلووات يف
وقت قصري جدًا يف حمطات الشحن السريع ،مما
يقلل من أوقات الشحن لتقرتب من الوقت الذي
تستغرقه السيارة اجملهزة مبحرك تقليدي للتزود
بالوقود .فيمكن للسيارة قطع مسافة تزيد عن
 300كيلومرت ( 186مي ًال) بعد شحن بطاريتها ملدة
عشر دقائق فقط .كما ميكن شحن البطارية اليت
تبلغ سعتها  120كيلووات ساعي من  5إىل 80
باملائة يف غضون مدة تقل عن  25دقيقة ،مما
يعين إمكانية قطع مسافة تزيد عن  750كيلومرتًا
( 466مي ًال) قبل احلاجة إلعادة الشحن وفقًا الختبار
السيارات اخلفيفة املوحد عامليًا ( ،)WLTPكما
ميكن جتنب التوقفات غري املخطط هلا للشحن حتى
عند استخدام السيارة يف الرحالت القصرية األكثر
استهالكًا للطاقة على طرق املدينة.

منظومة الحركة

ميكن للمحركني الكهربائيني يف سيارة urbansphere
التجريبية توليد قوة تبلغ  295كيلووات مع عزم
دوران  690نيوتن مرت ،وهي قوة كبرية ال يتم
استخدامها غالبًا بشكل كامل عند القيادة يف
األماكن املزدمحة داخل املدن .ومع ذلك ،مل
َّ
تتخل سيارة  urbansphereعن نظام  quattroللدفع
ً
الرباعي الذي يعترب أساسيا يف سيارات أودي
فائقة األداء.
وكجزء من رؤية أودي للتقدم وخطط التنقل يف
املستقبل ،كما أن سيارة  urbansphereتعترب من
هذه السيارات النموذجية اجلديدة ،يتم عرضها
حاليا يف متحف املستقبل يف رمضان من ضمن
ً
الشراكة اجلديدة بينه وبني أودي.

بورشه  911سبورت كالسيك اجلديدة :عودة إىل املستقبل

تعترب  911سبورت كالسيك اجلديدة السيارة
الثانية من بني أربع سيارات تقدمها بورشه
ضمن إسرتاتيجية «هرييتيدج ديزاين» هلواة مجع
السيارات الكالسيكية .وسيطرح قسم بورشه
للتصنيع حسب الطلب »Exclusive Manufaktur
 »1,250سيارة من هذه النسخة احملدودة
واليت تعيد تقديم تصاميم الستينيات وأوائل
السبعينيات .وعلى غرار الطراز السابق911 ،
سبورت كالسيك املستوحى من تصميم سيارة
 997والذي ُطرح يف العام  ،2009تستلهم هذه
السيارة تصميمها من سيارة  911األصلية (-1964
 )1973وسيارة  911كاريرا  RS 2,7اليت ُطرحت يف
العام .1972
وقال ألكسندر فابيج ،نائب رئيس قسم
التخصيص واإلصدارات الكالسيكية« :طرازات
برنامج «هرييتيدج ديزاين» هي من أكثر
السيارات اليت تعتمد يف تصميمها على الشغف
يف اسرتاتيجية اإلنتاج اليت تعتمدها بورشه».
وأضاف« :يشهد هذا املشروع الفريد تعاون قسم
«ستايل بورشه» مع قسم بورشه للتصنيع حسب
الطلب من أجل إعادة تقديم طرازات سيارة 911
الرائدة اليت ُطرحت خالل الفرتة من اخلمسينيات
وحتى الثمانينيات مع تطوير التجهيزات والتصاميم
اليت كانت سائدة يف هذه الفرتة».
وتعتزم بورشه إطالق أربع نسخ حمدودة من هذه
السيارات على مدى فرتة زمنية ممتدة .وقد
أطلقت بالفعل أول هذه النسخ يف العام ،2020
وهي سيارة  911تارغا  4Sهرييتيدج ديزاين،
واليت تتميز بتصميم مستوحى من اخلمسينيات
والستينيات.
ويطرح قسم بورشه ديزاين أيضًا ساعة فائقة
اجلودة تتوفر حصريًا للعمالء الذين يشرتون هذه
النسخة اجلديدة املخصصة هلواة مجع السيارات.
وتتضمن الساعة العديد من مزايا تصميم سيارة
 911سبورت كالسيك اجلديدة .كما ستتوفر
جتهيزات خمتارة من مقصورة سيارة  911سبورت
كالسيك اجلديدة ملعظم طرازات  911احلالية
ضمن جمموعة التجهيزات «هرييتيدج ديزاين
كالسيك».

إعادة تقديم التصاميم التاريخية

يربز التصميم األنيق املميز لسيارة  911سبورت
كالسيك اجلديدة بفضل اهليكل العريض
املخصص لطرازات  911توربو واجلناح اخللفي
الثابت بتصميم «ذيل البطة» املأخوذ من سيارة
 911كاريرا  RS 2,7األسطورية وتصميم double-
 bubbleاملميز للسقف.
وعلى غرار سيارة  911سبورت كالسيك املستوحاة

من سيارة  997واليت ُطرحت يف العام ،2009
استلهم املصممون اللون احلصري هلذه النسخة
احملدودة اجلديدة من اللون الرمادي فاشون
الذي كان مييز سيارة بورشه  .356وقال مايكل
ماور ،نائب رئيس قسم «بورشه ستايل»:
«تعترب  911سبورت كالسيك اجلديدة أول
سيارة ُتطرح باللون الرمادي سبورت ميتاليك».
وأضاف« :اللون الرمادي له رونقه اخلاص،
ودائمًا ما يعزز اإلطاللة األنيقة للسيارة» .كما
تتوفر العديد من األلوان األخرى لسيارة 911
سبورت كالسيك اجلديدة ،تتضمن اللون األسود
سوليد والرمادي أغيت ميتاليك واألزرق جنتيان
ميتاليك ،إضافة إىل األلوان املخصصة عرب برنامج
 .Paint to Sampleويربز الطابع الرياضي للسيارة
بفضل اخلطوط املزدوجة املرسومة على غطاء
احملرك والسقف واجلناح اخللفي باللون الرمادي
سبورتس الفاتح.
تتميز املقصورة بتصميم بابيتا الرائد على فرش
األبواب واألجزاء الوسطى يف املقاعد ،بينما يضفي
التباين بني الفرش املصنوع من اجللد باللونني
األسود والكونياك الكالسيكي ولون اهليكل
اخلارجي املزيد من األناقة على املقصورة.

سيارة  911األقوى حتى اآلن مع  550حصان مرتي
وناقل الحركة اليدوي

تجُ هز السيارة اجلديدة مبنظومة حركة فريدة تتكون
من احملرك سداسي األسطوانات املتقابلة أفقيًا
سعة  3,7لرت ،مع التوربو املزدوج ،والذي ينقل
قوته اليت تبلغ  405كيلووات ( 550حصان مرتي)
إىل الطريق عرب العجالت اخللفية .وتأتي سيارة
 911سبورت كالسيك اجلديدة جمهزة بناقل حركة
يدوي بسبع سرعات ،مما جيعلها أقوى سيارة 911
بناقل حركة يدوي يف الوقت احلالي.
يتضمن ناقل احلركة وظيفة  auto-blipاليت تعمل
على تعويض الفارق يف سرعة احملرك عند نقل
السرعة من خالل زيادة عدد دورات احملرك عند
التبديل إىل السرعة األقل .ومت تصميم نظام
العادم الرياضي القياسي خصيصًا هلذا الطراز
من أجل توفري جتربة صوتية ممتعة.
ويعتمد نظام التعليق يف تصميمه على نظام
التعليق اخلاص بسيارتي  911توربو و ،GTS 911
ويفي مبتطلبات األداء الفائق بفضل نظام بورشه
للتحكم بالتعليق النشط ،الذي يأتي كتجهيز
أساسي ،حيث يستجيب ماص الصدمات للتغريات
الديناميكية بسرعة كبرية .وتجُ هز السيارة بنظام
بورشه للتحكم بالتعليق النشط كتجهيز أساسي
مع نظام التعليق الرياضي ،والذي يتميز خبفض
ارتفاع السيارة مبقدار  10مم.
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صــحة وغــذاء

تعرف على نظام غذائي يساهم يف ضبط ضغط الدم
إذا كنت تستكشف أنظمة غذائية خمتلفة مؤخرا ،فرمبا تكون قد
عثرت على نظام  DASHالغذائي ووجدت نفسك فضوليا ملعرفة
ما يتضمنه.
مت تقديم نظام  DASHالغذائي ألول مرة يف عام  ،1997وهو عبارة
عن «األساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم» ،ويعرف بأنه
ضغط الدم االنقباضي الذي يزيد عن  130ملم زئبق أو ضغط الدم
االنبساطي الذي يزيد عن  80ملم زئبق ،وفقا ملركز السيطرة على
األمراض.
ويتسبب ترك ارتفاع ضغط الدم دون عالج ،يف تلف جمموعة من
األعضاء يف مجيع أحناء اجلسم وقد يؤدي إىل نوبة قلبية أو سكتة
دماغية.
ويوفر نظام  DASHالغذائي حبسب اخلرباء طريقة رائعة قائمة على
التغذية للمساعدة يف تقليل ارتفاع ضغط الدم دون احلاجة إىل
إجراء أي تغيريات جذرية على الطعام الذي تتناوله ،وذلك بالرتكيز
على تقليل كمية الصوديوم املستهلكة من خالل تشجيع الناس
على تناول األطعمة الكاملة.
ما هو نظام  DASHالغذائي؟
يركز نظام  DASHالغذائي على تقليل استهالك اللحوم احلمراء
واألطعمة املصنعة بشكل كبري واليت حتتوي على نسبة عالية من امللح
والسكر ،وزيادة كمية البوتاسيوم واملغنيسيوم والكالسيوم.
ويلعب البوتاسيوم واملغنيسيوم والكالسيوم دروا مهما يف تنظيم
ضغط الدم ،بسبب دروها يف اسرتخاء وانقباض األوعية الدموية.
إضافة إىل ذلك ،فإن البوتاسيوم له تأثري تطهري على الصوديوم
يف اجلسم ،ووفقا جلمعية القلب األمريكية كلما زادت كمية
البوتاسيوم اليت تتناوهلا ،زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول.
وجدت مراجعة يف جملة الكلية األمريكية ألمراض القلب أن خفض
الصوديوم قد يكون مفيدا ألولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط
الدم قبل واملرحلة األوىل من ارتفاع ضغط الدم ،وأشارت الدراسة
إىل أنه ميكن استخدام نظام  DASHالغذائي كطريقة تدخل للمساعدة
يف خفض ضغط الدم املرتفع واملساعدة يف منع املصابني بارتفاع
ضغط الدم من اإلصابة حباالت صحية ثانوية.
ماذا تأكل يف محية DASH؟
تشرح أخصائية التغذية ومعاجل الطعام ومستشارة التغذية املسجلة
لورا كالرك ،اخلصائص الرئيسية لنظام  DASHالغذائي .وتقول:
«إنه نظام غذائي غين بالفواكه واخلضروات واحلبوب الكاملة
واألمساك والدواجن والفول والبقول واملكسرات والبذور ومنتجات
األلبان قليلة الدسم».
وتضيف كالرك« :الرتكيز يف نظام  DASHالغذائي على تقليل
اللحوم واألطعمة املصنعة اليت حتتوي على نسبة عالية من امللح
والسكر ،واجلمع بني تقليل امللح مع تناول املزيد من األطعمة اليت
تساعد على خفض ضغط الدم ومحاية الشرايني ،وال توجد أشياء
مطلقة يف هذا النظام الغذائي ،يتعلق األمر بتحقيق توازن أفضل
جتاه األطعمة اليت ثبت أنها تساعد وتقليل تناول امللح إىل أقل
من  6جرام يوميا».
وحبسب كالرك يساعد زيادة تناول الفواكه واخلضروات واحلبوب
الكاملة ،كما يوصي نظام  DASHالغذائي ،على زيادة تناول
األلياف الغذائية ،مما مينح بدوره إحساسا باالمتالء والشبع عند
تناول الطعام .إذ غالبا ما يتسبب اجلوع وقلة الرضا يف اإلقالع عن

اتباع نظام غذائي ،لذلك من املهم املساعدة يف احلفاظ على اجلوع
منخفضا وزيادة احلافز.
يشري حتقيق جملة التغذية يف دور األلياف يف إنقاص الوزن إىل
أن اتباع نظام غذائي غين باأللياف ميكن أن يساعد املصابني
بالسمنة على االلتزام بنظام غذائي مقيد السعرات احلرارية ،نظرا
ألن السمنة غالبا ما تكون حالة موجودة جنبا إىل جنب مع ارتفاع
ضغط الدم ،فإن تقليل الوزن الكلي ميكن أن يكون مفيدا يف
املساعدة يف عالج أعراض كليهما ،وتقليل الضغط على نظام
القلب واألوعية الدموية.
الفوائد احملتملة لنظام  DASHالغذائي
وفقا ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( ،)CDCفإن
حوالي  1من كل  4بالغني ( )24٪يعانون من ارتفاع ضغط الدم

خيضعون للسيطرة ،وهو رقم خميف جدا بالنظر إىل عدد األشخاص
املصابني به يف الواليات املتحدة ،وقد تساعد التغيريات الغذائية،
مثل اتباع نظام  DASHالغذائي يف إبقاء احلالة حتت السيطرة.
توضح كالرك أن نظام  DASHالغذائي له عدد من التطبيقات،
على الرغم من أنه بدأ كنظام غذائي ملساعدة املصابني بارتفاع
ضغط الدم ،ومت تصميمه يف األصل خلفض ضغط الدم ،وله
أيضا فوائد أخرى لصحة القلب واألوعية الدموية وقد ثبت أنه
يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحيسن
صحة القلب واألوعية الدموية بشكل عام نظرا لكونه ً
غين بالعناصر
الغذائية الواقية للقلب مثل األلياف والكالسيوم والبوتاسيوم و
املغنيسيوم .تقول كالرك« :إنها طريقة صحية لتناول الطعام
مناسبة جلميع أفراد األسرة».

العناية باألسنان تقلل من احتمالية دخول مرضى السكري أو
مرض الشريان التاجي إىل املستشفى
يعرف األطباء وأطباء األسنان أن صحة الفم عنصر حاسم يف الصحة
العامة ،ولكن هناك العديد من األشياء اجملهولة فيما يتعلق بآثار
العناية املنتظمة باألسنان وصحة الفم واألسنان واللثة.
نشرت دراسة جديدة بقيادة  Mayo Clinicيف جمموعة التعليم
املستمر يف طب األسنان ،وفحص الباحثون العالقة بني رعاية
األسنان الوقائية ،أي الفحوصات املنتظمة والتنظيف وعالج اللثة
غري اجلراحي وتكاليف رعاية مرضى السكري أو الشريان التاجي.
يقول الباحث يف اخلدمات الصحية يف  ،Mayo Clinicوالباحث
الرئيسي يف الدراسة الدكتور بيجان بورا «ارتبطت رعاية األسنان
ً
ارتباطا وثيقا بتوفري كبري للمرضى الذين يعانون من أي
الوقائية
من احلالتني ،وحتى أكرب بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كال
احلالتني» .وأضاف بورا« :قمنا بقياس هذا على أنه مدفوعات
إمجالية من خطة الرعاية الصحية ،واليت تضمنت رعاية األسنان
الوقائية املتكاملة».
ويقول الدكتور بوراه« :من املثري لالهتمام ،أن أكرب توفري يف
التكلفة جاء من اخنفاض استخدام خدمات املرضى الداخليني،
لذا يف األساس ،ارتبط الفم األكثر صحة مع دخول أقل إىل
املستشفى ،وهذا يوفر املال ،ولكن األهم من ذلك أن املرضى
يظلون بصحة أفضل».
فحص الدكتور بورا وفريقه سجالت  11734مريضا بالغا مسجلني
يف خطة صحية جتارية يف أركنساس واليت وفرت تغطية متكاملة
للرعاية الوقائية لألسنان ،ومت تسجيل مرضى الدراسة بشكل مستمر
يف اخلطة الصحية ملدة عام واحد على األقل خالل السنوات 2014
إىل  ،2018وكانوا يعانون من مرض السكري أو مرض الشريان
التاجي أو كليهما.
وركز الباحثون على جمموعات املرضى مع أربع ومخس سنوات
من التسجيل املستمر ،وقارنوا تكاليف الرعاية الصحية ألولئك
الذين قاموا بزيارة وقائية واحدة على األقل كل عام من التسجيل

باملرضى الذين مل يستخدموا رعاية األسنان ،ومت حساب التكاليف
من خالل جمموع املطالبات املتعلقة برعاية املرضى الداخليني
واخلارجيني واألدوية املوصوفة.
وكان متوسطالتوفري السنوي يف التكلفة للمرضى الذين يتلقون
رعاية أسنان سنوية على األقل مقارنة مبن مل يتلقوا أي رعاية كما
يلي:
يتضمن املنشور تفاصيل تكاليف العيادات اخلارجية واألدوية
واملرضى الداخليني ،وهو يتضمن بيانات من جمموعات االلتحاق
املستمرة من سنة إىل ثالث سنوات  ،باإلضافة إىل حتليل التكلفة
للمرضى ذوي االستخدام املتغري ملكون رعاية األسنان  ،مع حضور
سنة واحدة على األقل وفقدان سنة واحدة أثناء التحاقهم ،ويلخص
املؤلفون بعض األحباث ذات الصلة اليت أجريت يف السنوات
األخرية ،واليت تتوسع فيها هذه الدراسة.
يقول بورا« :تظهر بياناتنا أن األشخاص املصابني بداء السكري أو
مرض الشريان التاجي قد قللوا من نفقات الرعاية الصحية ،مبا يف
ذلك احتمالية أقل لدخول املستشفى ،عند تلقيهم رعاية األسنان
الوقائية بشكل منتظم ،ومع ذلك ،ليس من الصعب استنتاج أن
املمارسات اجليدة لصحة الفم ستكون مفيدة لألشخاص الذين
يعانون من حاالت مزمنة أخرى».

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

Sutherland
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More interest rates rises to come, RBA signals

Scott Morrison insists
Coalition’s Super Home
Buyer Scheme is ‘wellcalibrated’; Anthony Albanese wants deeper ties
with South-East Asia
The Reserve Bank has signalled to home buyers and
voters there will be more
interest rate rises to follow
its pre-election increase in
May.
Minutes of the bank’s
board meeting, at which
it lifted the cash rate for
the first time in 12 years
to 0.35 per cent, show the
RBA considered a larger
increase of 0.4 percentage
points.
The RBA cut the official
cash rate to a record low of
0.1 per cent in November
2020 due to the impact of
the COVID-19 recession.
Since then, unemployment has fallen to a near
50-year low but inflation
- at 5.1 per cent - is now
running at its highest level
since the introduction of
the GST.
Inflation pressures are
expected to climb with
the RBA forecasting it to
reach 6 per cent before
the end of the year.
The minutes show the
bank believes while inflation is being pushed up by
international factors such
as the war in Ukraine,
there was plenty of domestic demand that was
driving up prices.
“While the significant
rise in inflation had been
largely the result of global
factors, which were likely
to have a more temporary
effect on inflation, the flow
of information on inflation
and wages over the preceding month had been
consistent with more persistent inflationary pressures arising from limited spare capacity in the
domestic economy,” the
minutes showed.
“Members observed that
it would be more difficult
to return inflation to the
target if the inflation psychology in Australia were

to shift in an enduring
way.”
The bank as late as November last year had been
signalling it could hold interest rates at 0.1 per cent
until 2024. Much hinged
on whether wages growth,
and inflation, would pick
up.
The minutes show RBA
board members believed
it was now “clear” wages
growth was accelerating
as well as inflation pressure. This would require
further rate rises.
“They also agreed that
further increases in interest rates would likely be
required to ensure that inflation in Australia returns
to the target over time,”
the minutes showed.
“In making its decisions,
the board agreed that it
will continue to be guided
by the evidence on both
inflation and the labour
market, while noting that
significant uncertainties
remain.”
A 0.15 percentage point
rate rise was considered but rejected on the
grounds it would not lift
interest rates enough to
have a major impact on
the economy. A 0.4 percentage point increase
was considered given
there were “upside risks
to inflation and the current
very low level of interest
rates”.
But the bank went with a
quarter percentage point
lift, noting this would signal to Australians that the
bank was “now returning
to normal operating procedures after the extraordinary period of the pandemic”.
Given that the Board
meets monthly, it would
have the opportunity to
review the setting of interest rates again within a
relatively short period of
time, based on additional
information.
The Reserve Bank has signalled to home buyers and
voters there will be more

interest rate rises to follow
its pre-election increase in
May.
Minutes of the bank’s
board meeting, at which
it lifted the cash rate for
the first time in 12 years
to 0.35 per cent, show the
RBA considered a larger
increase of 0.4 percentage
points.
The RBA cut the official
cash rate to a record low of
0.1 per cent in November
2020 due to the impact of
the COVID-19 recession.
Since then, unemployment has fallen to a near
50-year low but inflation
- at 5.1 per cent - is now

running at its highest level
since the introduction of
the GST.
Inflation pressures are
expected to climb with
the RBA forecasting it to
reach 6 per cent before
the end of the year.
The minutes show the
bank believes while inflation is being pushed up by
international factors such
as the war in Ukraine,
there was plenty of domestic demand that was
driving up prices.
“While the significant
rise in inflation had been
largely the result of global
factors, which were likely

to have a more temporary
effect on inflation, the flow
of information on inflation
and wages over the preceding month had been
consistent with more persistent inflationary pressures arising from limited spare capacity in the
domestic economy,” the
minutes showed.
“Members observed that
it would be more difficult
to return inflation to the
target if the inflation psychology in Australia were
to shift in an enduring
way.”
The bank as late as November last year had been

By Anthony Albanese

and boosting economic
productivity, allowing employers to maintain profits while also giving their
employees pay rises.
We will end the climate
wars and seize the great
job creation opportunities
that will come with greater
use of renewable energy.

Labor plans are sensible to advance the national
interest.
and affordable.

signalling it could hold interest rates at 0.1 per cent
until 2024. Much hinged
on whether wages growth,
and inflation, would pick
up.
The minutes show RBA
board members believed
it was now “clear” wages
growth was accelerating
as well as inflation pressure. This would require
further rate rises.
“They also agreed that
further increases in interest rates would likely be
required to ensure that inflation in Australia returns
to the target over time,”
the minutes showed.

LABOR OFFERS A FOR A BETTER
FUTURE OF ALL AUSTRALIANS

When the cost of the necessities of life, like food
and clothing, grows faster
than pay packets of Australians, there is something wrong with our nation.
Australians work hard.
We look after each other,
a feature of our national
character that has come
to the fore during the
Covid pandemic.
On Saturday, Australians
will have a chance to vote
for something better.

Renewable energy is
not only clean; it is also
cheap. Using cheaper energy, Australia can be a
nation that makes things
again. We can revitalise
Australian manufacturing, creating thousands
of new jobs across the
nation and giving birth
to new export industries
that will make Australia a
renewable energy superpower.

They choice is between
a tired Coalition Government that is out of puff
and out of ideas, or a Labor Government with a
clear plan for a better fu- Labor’s Powering the
Nation Plan, fully modture for our nation.
elled by RepuTex and enLabor’s plan is about a dorsed by the Business
stronger economy, more Council of Australia, the
jobs, greater security of National Farmers Federawork and higher wages tion and a Range of other
so Australian families can business and industry
organisations, will cut
get ahead.
household power bills by
We’ll tackle Mr Morri- $295 a year by 2025 and
son’s the cost-of-living create 605,000 new jobs,
crisis by cutting child- five out of six will be in recare and electricity costs gional Australia.

We aren’t proposing a
revolution. But we are
proposing renewal using
the power of government
to make our great nation
even better.
Across health, education,
training and the full range
of government activities,
Labor’s plan is aimed at
improving life of Australians and making it easier
for families to get ahead.

Australians have been
magnificent during the
Covid pandemic. We have
endured hardship and adversity together, looking
after each other and caring for our community.
As we move away from
the pandemic, we have a
fantastic opportunity to
build back stronger and
to create a better future
for ourselves and future
generations.

Our approach is simple:
No-one held back and no- Labor stands ready to
lead that journey.
one left behind.
The choice on Saturday is
After a decade of needless simple.
division under the Coalition, Australians have A Labor Government I
conflict fatigue. They are lead will always seek to
tired of politicians who unite, not divide.
don’t step up to their responsibilities and pick ar- It’s a choice between
guments rather than seek progress and inertia; beoutcomes.
tween ambition and timidity.
We’ll work with other levels of government, busi- It’s a choice between more
ness, unions and other of the same or a better fuinterest groups to explore ture for all Australians.
on areas of shared interest like economic growth Anthony Albanese is the
and job creation, creating Leader of the Australian
a partnership in progress Labor Party
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Scott Morrison’s super for house plan will drive up prices, Minister concedes
Allowing Aussies to use
their super for their first
home is a key part of Scott
Morrison’s campaign, but
a key minister has made a
glaring concession.
Superannuation Minister
Jane Hume has conceded
that Prime Minister’s super for houses plan could
drive up prices in the
short-term.
Senator Hume admitted
it could push up prices
during an interview with
ABC’s Radio National, but
argued in the long-term
the benefits of home ownership outweighed the
risk.
“We expect that a lot of
people will bring their decisions forward,’’ she said
on Monday morning.
“So I would imagine in the
short term, you might see
a bump in house prices
but that doesn’t play out
the long term benefits of
more home ownership.”
However, speaking on
ABC AM, the Prime Minister said he did not accept
that the policy would drive
up prices, and suggested
the other policies to encourage empty nesters to
downsize would mitigate
the risks.
Speaking later in the
morning, the Prime Minister said he “simply just
doesn’t agree with the assertion this would have a
negative impact”, as an
earlier-announced policy
encouraging baby boomers to downsize early
would help with supply
issues.
“You have to look at the
balance of policies that
this is addressing. It deals
with supply and it deals
with demand,” he said.
“And these same criticisms have been levelled
at every single housing
policy I have been bringing forward. And on every occasion they have
proved to be wrong on
those criticisms.”
Labor’s housing spokesman Jason Clare told the
Today Show the policy

Superannuation Minister Jane Hume has conceded Scott Morrison’s plan to allow first homebuyers to use
their superannuation for a house will drive prices up. Picture: Jason Edwards

would simply push prices
up.
“You nailed it in that introduction. It just pushes
prices up. This is like
throwing kerosene on a
bonfire,’’ he said.
“In Sydney where we are
talking today from, where
I am here, the expectation
is that it would increase
the cost of a home here in
Sydney by $134,000.
“This is the last desperate
act of a dying government.
If they really thought this
was a good idea, do you
think they would plant it
six days before an election. They have been in office for almost a decade.”
Property Council CEO
Ken Morrison told Sky
News on Monday he did
not fear price increases
from either party’s first
homebuyer offerings but said a lack of supply, which neither party
has put enough focus on,
would have an impact.
“The government’s own
official forecast shows
housing supply is set
to drop by a third just
as population growth is
about to renormalise and
take off again,” he said.
“That is where we don’t
want to be as a country,
where we’ve got falling
supply and rising demand. That’s a bad place
for housing affordability.”
A who’s who of Scott Morrison’s frontbench including Defence Minister Peter
Dutton and former prime

minister John Howard
have previously criticised
a plan to raid super for
houses as “a bad idea”.
The Prime Minister has
announced he would allow first homebuyers to
withdraw up to $50,000
from their super funds to
go towards buying a property, declaring it as “your
money”, during the Liberal Party’s official election campaign launch on
Sunday.
But just last year former
prime minister Malcolm
Turnbull described it as
“the craziest idea I’ve
heard”.
The idea was also previously attacked by Mr Dutton, in April 2017, as a
bad idea.
“I think [Malcolm Turnbull] got it right. He’s referred back to his previous words on this, saying
it’s not good policy and I
agree with him,’’ Mr Dutton said at the time.
“I think the prime minister
has made the right call …
There are other ways that
you can provide help, but
you don’t want to fuel
prices. You don’t want to
create a situation that’s
worse than what we’ve
got at the moment.”
At the time, housing minister Michael Sukkar was
pushing the idea in the
expenditure review committee of the cabinet.
But social services Minister Anne Ruston said it
could turbocharge prices.

“We need to be careful that you don’t pour a
bucket of kerosene on a
fire,’’ she said.
It was also dismissed by
former Liberal frontbencher Christopher Pyne at the
time.
“Superannuation has a
particular role. It is a retirement income. Our superannuation system is
the envy of the world,’’ he
said.
“And those people who
seek to fiddle with it are
putting that risk. And,
there is no evidence to
suggest that if superannuation was able to be used
for housing that would
somehow bring house
prices down. There’s evidence on the other side
of the ledger, which suggests that all would happen in fact was that house
prices would continue
to go up, and the person
selling the house would
simply take that person’s
super and increase house
prices.”
Even former treasurer Peter Costello, now Chairman of Nine Entertainment and publisher of the
Sydney Morning Herald,
was critical of the idea in
2015.
“Well, look, this idea has
been around for a long
time … every generation
thinks it invented the
wheel,’’ he said.
“But I think they will come
to the same conclusion
as we did – that if you

wanted to top up people’s
retirement, if you wanted
to save the government
money … then you probably won’t allow people to
draw down on it for housing.”
Last year former PM John
Howard declared: “Super
is for retirement.”
In 2014, former finance
minister Mathias Cormann
dismissed the idea and always opposed it.
“Now for those who are
concerned about housing affordability, pump-

ing more money into the
housing market by letting people access their
superannuation savings
more freely will not bring
down the cost of housing; if anything, it would
probably lead to further
increases in the cost of
housing,’’ he said.
Last-ditch election policy
Scott Morrison announced
on Sunday he will allow
first homebuyers to unlock their super to buy a
house in a last-ditch effort
to win the election.

Anthony Albanese has
faced a tough grilling
from reporters about one
issue so close to the election.
Anthony Albanese has
been grilled about Labor’s
costings and whether the
deficit will be higher under Labor.
Speaking at a press
conference in Western
Australia on Monday, Mr
Albanese insisted that a
Labor government would
be fiscally responsible.
He was first asked: “Will
you say clearly today that
the deficit will be higher
under Labor?”
“What we have prioritised
is investments that will
boost productivity,” he
answered.
Mr Albanese said Labor’s
investments in childcare
would boost workforce
participation and its investments in renewable
energy would create new
jobs, leading to more tax
revenue.
He was then asked about
Labor’s costings.
“Mr Albanese, you’ve
been saying all election
that you’ll be a safe pair
of hands for the economy,
that Labor will be fiscally
responsible … There’s now
less than a week until the
election. When will Labor
outline its costings?”
“One of the things that
we have done this entire election campaign is
with each policy, we an-

nounce what the costings
are,” he said, referring to
Labor’s calculations on
what things would cost.
“The idea that we don’t
have costings out there
is, quite frankly, absurd.”
Labor is expected to release the formal costings
from the Parliamentary
Budget Office later in the
week.
The opposition leader
was then asked about
whether Labor’s investments to boost productivity would lead to higher
deficits over the next four
years.
“Those investments will
lead to higher productivity,” Mr Albanese began.
But he was pushed to answer the question.
“The question is higher
deficits over the forward
estimates,” the journalist
cut in.
“If you want an answer,
you’ve got to stop talking. That’s the deal,” Mr
Albanese shot back.
“Everything we are investing in, everything we
are investing in is about
boosting productivity,”
he continued.
“And in terms of the fiscal
position, the other thing
that I have said repeatedly, but I’ll repeat it again
– we will have Treasury
and finance go through
an audit line by line to
get rid of the waste and
the rorts that this government have had.”

Anthony Albanese grilled about
Labor’s costings
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Election 2022: Polling shows shock results for five crucial seats

Gilmore Liberal candidate Andrew Constance (left) at a pre-poll centre in Nowra. Picture: Dylan Arvela

Labor’s Susan Templeman looks set to retain her seat of Macquarie
in the Blue Mountainsa/Hawkesbury region near Sydney. Picture: Tim
Hunter

A new poll of five crucial
marginal seats has predicted some unexpected
results ahead of Saturday’s election.
A shock new poll has predicted that popular NSW
Liberal Andrew Constance’s switch to federal politics is set to end in
tears, with Labor to retain
the seat of Gilmore.
According to the uComm
poll, Mr Constance, who
quit the NSW parliament
last year, is languishing
on a primary vote of just
34.1 per cent in his bid
for the federal seat south
of Sydney. On a two-party preferred basis he is
behind 43:57 to Labor’s
Fiona Phillips.
The major poll looked
at five crucial marginal
seats impacted by fires
and flood, with some surprising results. And while
voters in those areas indicated that they would be
swayed by those candidates with strong climate
policies, it wasn’t all bad
news for the Coalition.
The results did suggest

Prime Minister Scott Morrison’s hopes of repeating his 2019 strategy of
taking some unexpected
seats from Labor could
be paying dividends.
For example, Labor’s
Kristy McBain is in trouble in the seat of EdenMonaro in the south of
NSW, with the pollsters
predicting that Dr Jerry
Nockles could pick up
the seat from Labor.
The uComm poll suggests
it’s neck and neck in the
seat though, with sitting
member Ms McBain behind 49:51 on a two party
preferred basis.
She’s on a primary vote
of 39 per cent – more
than her challenger Dr
Nockles – but he’s being
assisted by preference
flows from One Nation
and Clive Palmer’s UAP.
In the northern NSW seat
of Page, where Labor
candidate Patrick Deegan
is hopeful of picking up
the seat from Nationals
MP Kevin Hogan, it’s also
neck and neck with the
sitting MP ahead 51:49.

But in the Queensland
seat of Ryan, in Greater
Brisbane, the ALP is expected to romp it home
with a two party preferred
result of 55:45.
Despite the fact Labor’s
Peter Cossar is on a primary vote of just 27 per
cent, he is poised to win
the seat, according to the
poll, with a whopping 22
per cent vote expected
for the Greens.
The Liberals are on a primary vote of 35 per cent.
If the poll is accurate,
that’s a huge turnaround
since the last election
when the two party preferred result was 54:42
in the Liberals’ favour.
In the seat of Macquarie,
west of Sydney, Labor’s
Susan Templeman is also
expected to prevail and is
ahead 56:44.
Labor strategists thought
the predictions of the primary vote in Gilmore and
Ryan seemed over-egged
in the uComms poll but
did not dispute they expected to win the seats.
They also said the prediction in Eden-Monaro
underestimated support
for Ms McBain.
Poll finds voters want
strong climate policies
The new polling in the
five crucial marginal
seats was conducted by
uComm and commissioned by GetUp, finding that voters in the
electorates of Macquarie, Gilmore, Eden-Monaro, Ryan and Page were

more likely to vote for
candidates with strong
climate policies because
of the recent floods and
fires.
A majority of voters – 55
per cent – agreed with
the statement: “The recent floods and fires
have made me more likely to vote for a party or
candidates with stronger
climate policies.”
The question drew support form 55 per cent
of voters in Macquarie,
Page and Eden-Monaro,
and 58 per cent of voters in Gilmore which was
hardest hit by the bushfires.
GetUp’s Kathryn McCallum said voters in all five
seats – including undecided voters – were less
likely to vote for Liberal
and National candidates
due to the Morrison Government’s response to
the recent flooding and
the 2019-20 bushfires.
“The polling is clear: Voters in communities hit by
climate disasters have
given the Morrison Government a failing grade.
They want climate leadership,’’ she said.
“From Cobargo to Lismore, the Morrison Government has abandoned
the communities on the
front lines of the climate
crisis. When bushfires
raged, the Prime Minister
said he didn’t hold a hose.
When floods hit Queensland and northern NSW,
he refused to meet with
locals. Now he’s paying
the price.
“These are some of the
most marginal seats in
the country. Every single
vote is going to count towards the final result. This
polling tells us that the
Morrison Government’s
failure to adequately support disaster-hit communities – and take serious
action on climate change
– is hurting their re-election chances in the seats
they most need to form
government.”

Scott Morrison, Josh Frydenberg
won’t reveal super scheme modelling

Scott Morrison and Josh
Frydenberg have repeatedly dodged questions
about how much their super home buying scheme
will impact the housing
market.
On Sunday, the Prime
Minister revealed the
centrepiece of the Coalition’s plan to get more
Australians into their first
homes, by allowing first
home buyers the chance
to dip into 40 per cent,
or up to $50,000 of their
superannuation on the
proviso they put it back,
alongside capital gains.
But on Monday, Superannuation Minister Jane
Hume revealed the coalition expected it would
lead to a rise in housing
prices.
Both the Prime Minister
and the Treasurer were
asked multiple times during morning media and
their respective press
conferences on Tuesday
to reveal the modelling,
but on each occasion
dodged the question.
At his press conference,
Mr Morrison was asked
why his coalition wouldn’t
release modelling on the
market impact of the super policy.
response, all he said was
that Mr Frydenberg had
“addressed the... issue”.
“I’ll refer to his comments,” Mr Morrison said.
Earlier, Mr Frydenberg
was asked three times
by Today show host Karl
Stefanovic whether the
Coalition had done the
modelling.
Each time, he failed to answer.
“We understand the impact it‘s going to have on
the housing market, and
when it comes to prices
it will be immaterial or
marginal,” Mr Frydenberg
said after the second time
Stefanovic asked about
modelling.
“It‘s (going to get) 100,00
buyers into the housing
market and … we’re saying
you can access $50,000,”

he said after the third time
Stefanovic asked.
“That means if every single person accesses it,
that‘s $5bn a year. Now
every year there is $700b
of transactions in the residential housing market.
“So Karl you do the math
– $5bn versus $700bn.”
Stefanovic laughed and
told Mr Frydenberg it was
his job to do the maths.
RN Breakfast host Patricia Karvelas asked similar
questions of Mr Frydenberg, asking him to categorically rule out a rise
in property prices.
In response, Mr Frydenberg said “hand on heart
we don’t expect this to
have a material impact on
house prices”.
“As Jane (Hume) rightly
said yesterday, the long
term benefits of this policy is what we need to be
focused on,” he said.
Mr Morrison also called
out the Labor Party’s opposition to the scheme,
lashing them as being
“out of touch with ordinary Australians”.
Earlier, Labor frontbencher Penny Wong had called
the scheme a “gamble”.
Mr Morrison questioned
how “the most important
investment you make in
your entire life” could be
a gamble.
“If Labor thinks that’s a
gamble, then they have
lost touch completely
with the aspirations and
goals of Australian families, who … their first objective is to ensure that
they can own a home,” Mr
Morrison said.
“The advantage of this
policy is it not only helps
Australians get into their
own homes, but it also
preserves their retirement
savings for the policy.
“And that’s a big difference with this policy.
There’s been plenty of
policies which have just
said you take your super
out and you never put
it back. That’s not what
we’re saying.”
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AUSTRALIAN MARONITE COMMUNITY الـتجمع املـاروني األسرتالي
NETWORK INC.
- LEBANESE ELECTIONS IN SYDNEY A
SHEMOZZLE...
- AS IT WAS IN EUROPE, THE AMERICAS,
AFRICA AND THE EMIRATES, IT WAS ALSO
IN AUSTRALIA ...WITH
20602 REGISTERED TO
VOTE...YET SO MANY
DENIED THE RIGHT TO
VOTE DESPITE RECEIVING CONFIRMATIONS..
- IF YOU CAN>T READ
ARABIC, YOU ARE LEFT
ALONE IN THE DARK....
WITH NO HELP
From the outset, and as
clearly stipulated in our
constitution, we wish to
state that the «Australian Maronite Community Network (AMCN)
is apolitical and a nonpolitical independent
Community Organisation which represents
lay members of the
Maronite Community
in Australia and forms
a part of the World Maronite Movement».
Whilst many voices
emanating from Lebanon and echoed by
many Lebanese scattered across the planet,
claiming that «the goal
is to impede people and
dispel the free, sovereign voice that seeks to
effect a positive change
in Lebanon «, we read,
at the same time in Australia via the «National
Media Agency», some
government representatives explaining that
“The Ministry of the
Interior and Municipalities, which oversees the
election process and organisation, decided this
year to distribute the
electors to polling stations according to the
postal code of their area
of residence in Australia to facilitate the matter for them»...
As an independent com-

munity organisation,
and as either witnessed
by us or conveyed to us
by the many that we represent, we wish to make
the following important
non-exhaustive observations for the attention
and consideration of
the relevant authorities
both in Lebanon and
abroad:
Many couples, husbands and wives, living
in the same dwelling
and in the same postcode or Zip code were
separated and required
to vote in different polling booths quite distant from their area of
residence...including
the frail elderly and the
sick who were forced
to be driven unnecessary long distances and
walk another long distance from the car park
to the polling booth....
more importantly without any guidance or
support from the Lebanese representatives in
Australia who failed to
provide adequate and
suitable facilities for
the disabled and the
handicapped,
which
constitutes an obvious
discouragement to our
vulnerable and elderly...?!!
Some families, who live
almost one hundred
metres from a polling station in their zip
code, were compelled
to travel and vote in a
zip code area approximately twenty kilometres away...?!!
Despite the relatively
short queues at certain
polling booths, it took
hours to process a few
voters, let alone a few
delegates jumping the
queues with their accompanying drivers,
forcing the diplomatic
representative at this
particular voting centre
to intervene and rep-

rimand the person re- Most voters, born in
sponsible for that elec- Australia, could not
toral booth...
read Arabic and hence
they needed assistance
How logical is it that in reading the voting in«ikhraaj ayd  »اخراج قيدstructions and in readis valid to register as a ing the name of their
voter but not for voting preferred candidate..
on Election Day? And They are used in Auswhy do Lebanese must tralia to access samples
pay $15 (only in cash) in of ballot papers prior to
order to renew a pass- polling day..However
port valid for one day? when they requested
Although some people assistance from their
did not register to vote, families, their request
they received a call was declined by the
(from a certain political polling booth attendant
party) a few days prior to who attempted to leave
elections day directing his desk and approach
them to attend and vote that particular female
on Sunday?!!!!Others, voter in the private votdespite registering and ing cubicle to show
receiving an email con- her how to vote but he
firmation, turned up was intercepted by the
to vote on Sunday but voter>s family pointing
were not able to cast out the secrecy of the
their vote because their ballot....
name was not on the Etc etc....
electoral roll? We note If you prevent me from
that many of the insula- voting and choosing,
tors in the polling sta- you are surrendering
tions were exposed and the last stronghold of
therefore did not guar- love and hope in my
antee the secrecy of the heart towards my counballot and enabled the try. You are preventing
delegates or the polling me from expressing an
bodies to see the choic- opinion in choosing
es of the voters.
that, I believe, repre-

sents my broken ambitions on the doorstep
of those who wreaked
havoc in my country.
You are even preventing
me from participating in
charting a path that I see
fit for my dismantled future and the future of
my children who pierce
me with confident looks
that I will rise to the responsibility and at least
give my opinion to slash
a chasm in the wall of
possible salvation! And
when the competent official tells me that I am
out of the «contest» and
I have no luck this time,
and that I have to try
again after four years, it
is not surprising to see
our beloved country
disintegrating before
our eyes and reaching
the current state of affairs...

COPIES TO:
Foreign affairs Ministry- LEBANON
Ministry of the interior
and
MunicipalitiesLEBANON
Maronite PatriarchyLEBANON
Maronite League-LEBANON
Lebanese EmbassyAUSTRALIA
Consulate-General of
Lebanon-SYDNEY
NNA(Sayed Mikhael)AUSTRALIA
Middle east herald
(Tony Bourizk)-AUSTRALIA

Nevertheless, despite
many anomalies, we
are grateful that we are
now able to exercise
our right to vote, following a long struggle aspiring to achieve such
an important milestone,
and we take pleasure in

Email correspondence:
Chair: Fahd Gittany gittany007@hotmail.com
OR
Email correspondence:
Secretary-General:
Raymond Abi-Arraj rayarraj@optusnet.com.
au

welcoming the recent
announcement re: the
ability to vote electronically in future Lebanese
elections...
AUSTRALIAN
MARONITE COMMUNITY
NETWORK (AMCN)

Hatem Electrical Contracting

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
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Election 2022 live: New poll branded ‘contradictory’ just days before election
A new poll showing promising results for Scott Morrison has been slammed
as “garbled” and “contradictory” in a blow for the
PM just days out from the
election.
The survey conducted by
Resolve Strategic for The
Sydney Morning Herald
and The Age, found the
primary vote for Labor
has dropped from 34 to
31 per cent in the past
two weeks, while support
for the Coalition rose from
33 to 34 per cent.
However, it showed Labor is still ahead in the
two-party preferred result,
leading 52 to 48 per cent,
though that is a tightening
on the 54 to 46 per cent
outcome during the previous survey.
Speaking to Sunrise on
Wednesday
morning,
News Corp columnist Joe
Hildebrand questioned the
poll’s accuracy, claiming
there were a number of
“red flags” in the figures.
“I don’t know what these
numbers are telling us but
it’s not where the electorate is at. I have never seen
such a weird, garbled and
contradictory set of numbers in my entire life,” he
told host Natalie Barr.
“It’s showing Queensland
has a Greens vote of 17
per cent. This is a party
that got 10 per cent at the
last election and we are
expected to believe it’s
shot up by 50 per cent
across the board to 14
or 15 per cent generally,
and 17 per cent in Queensland. And that Labor has
a primary vote of 28 per
cent in NSW when private
polling shows it could win
Bennelong by 55 to 45
per cent, again the Prime
Minister’s old seat.
“Labor has a chance to
win North Sydney for the
first time in history and
yet this poll is telling us
that it doesn’t even have
a primary vote of 30 per

cent in NSW. This is the
strangest thing I’ve ever
seen.”
Hildebrand questioned
the methodology of this
new poll, pointing out it
was vastly different to
other polls conducted in
previous weeks.
“It’s a weird set of numbers. I just texted a Labor
strategist to say does this
correlates with their numbers and they just said it’s
garbage,” he said.
Barr then pointed out that
it is possible the other
polls could be wrong,
highlighting the fact that
the majority of the polls
at the previous election
believed Bill Shorten was
a shoe-in.
Hildebrand conceded that
polls have been wrong in
the past, but questioned
how a person could look
at these numbers and not
have “a bunch of red flags
go off”, claiming many of
the figures were contradictory to each other.
“Polls do tend to tighten
the closer you get to polling day, but this hasn’t
just tightened a bit, this
is like a whole bunch of
numbers that have shot
through that are completely different to what
they were and are going
in different directions,” he
said.
During
Wednesday’s
press conference, Mr Morrison was asked whether
he would rule out quitting
politics if he is not reelected as Prime Minister.
In a classic response,
the Prime Minister sidestepped the question, giving a very short answer
before quickly moving on.
“I am focused on one
thing, and that is the return of the Coalition government,” he said.
“I have served and I have
been so grateful to the
people of my own community, Jenny and I are
so grateful for people in

my own community and I
am standing for election
in Cork once again and I
look forward to their support.”
ABC’s Leigh Sales also
pushed the PM on this
topic during his interview with 7.30 earlier this
week.
“Looking ahead to Sunday, if the Coalition has
lost, can we take it as a
given you‘ll be standing
down as leader?” Sales
probed.
Mr Morrison, who has
prided himself in the past
for thinking to the future,
said he wasn’t speculating on the ramifications of
a loss in the election.
“I‘m not contemplating
that on being a scenario,”
he said, as Sales pressed
the issue of a hung parliament.
“Would you be prepared
to stand aside to give a
new leader a fresh slate
and chance to negotiate
with those people to keep
the Coalition in government?” she asked.
“No, I‘m not speculating
on these scenarios, Leigh.
Because my scenario, the
scenario that my team
is working for, is not to
have a weakened parliament,” the Prime Minister
responded.
“To not to have a government that has to negotiate
for its existence every day.
If I had to do that, Leigh,
over the last three years,
Australia would not be in a
stronger position than we
are today. We would be in
a weaker position. People
would be worse off. I want
to avoid that.”
Albo reveals where he will
live if he wins election
Anthony Albanese has declared Labor is “competitive” and he can win the
election, revealing if he is
elected Prime Minister he
plans to leave Marrickville
to live at the Lodge or Kirribilli House with his dog

Toto.
And he’s foreshadowed a
major shake-up of public
service departments if he
wins – that could trigger a
cabinet reshuffle.
ScoMo finally gets some
good news
After weeks of polls
swinging in Labor’s favour, fresh surveying has
found the gap between
Anthony Albanese and
Scott Morrison has begun

to dwindle.
The gap between the Liberal and Labor parties has
dramatically narrowed
just days before Australians head to the polls on
May 21.
A survey conducted by
Resolve Strategic for The
Sydney Morning Herald
and The Age, found the
primary vote for Labor
has dropped from 34 to
31 per cent in the past

two weeks, while support
for the Coalition has risen
from 33 to 34 per cent.
Labor is still ahead in the
two-party preferred result,
leading 52 to 48 per cent,
though that is a tightening
on the 54 to 46 per cent
outcome during the previous survey.
The poll was conducted
from Thursday to Tuesday, surveying 2049 voters.

Anthony Albanese has
backflipped on a controversial election decision
after the move sparked
outrage from his travelling press pack.
Scott Morrison has accused Anthony Albanese
of “running away” after
the Labor Leader backflipped on a decision to
separate from his travelling press pack.
Mr Albanese experienced
something of a mutiny this
morning when reporters
learned the campaign’s
plan was to send them to
the capital to cover the
release of Labor’s election costings – and keep
them there for the rest of
the day.
Meanwhile Mr Albanese
would be campaigning in
Queensland, without media scrutiny. The Labor
Leader reversed the decision following numerous
complaints from the press
pack.
Speaking at a press conference on Thursday, Mr
Morrison praised the media for “pressuring” Mr
Albanese, accusing him of
trying to avoid scrutiny.
“We’ve seen Labor running away and Mr Albanese running away from
scrutiny when it comes to
just how much his policies
cost,” Mr Morrison said.

“We’re so late in the campaign now, and even today he wanted to run to
the other end of the country, away from his own
travelling media pack so
he wouldn’t have to face
questions.
“Now I’m pleased the media were able to pressure
him back into facing that
scrutiny today. “
Mr Albanese was asked
about the backflip during
a press conference in the
Sydney electorate Bennelong.
The Labor Leader was
asked about the backflip
during Thursday’s press
conference, with one reporter asking whether his
initial plan to leave the
press pack behind was
“distancing yourself from
your own policies”.
“I would miss you dearly
and I’ll miss you dearly
when this campaign is
over. I’m happy for you to
come with me wherever
you want,” Mr Albanese
said.
“The offer was made if you
want to go to the costings
because people felt like
you would want to go to
the costings announcement. If you want to go
to where we’re headed in
Brisbane and see me hand
out how-to-votes with the
Queensland Premier and

our candidates, that’s fine
too, absolutely fine.”
Mr Albanese then listed
all the one-on-one interviews he had conducted
with different media organisations throughout
the campaign, saying he
has been “completely accountable”.
Anthony Albanese appeared to think Australia’s
borders were still closed
in an interview with the
ABC on Thursday morning.
“Our borders are closed,
Lisa. Our borders are
closed. People are doing
it tough,” he said.
“That’s having an impact
on employment figures,
we know that that’s the
case. But we know as well
that people are really doing it tough.
“We want an economy
that works for people, not
people working for the
economy. That’s why we’ll
take the pressure off the
cost of living by offering
cheaper child care, cheaper electricity prices.”
The nation’s borders have
in fact been open since
February. There are only
restrictions if you’re not
vaccinated.
Mr Albanese later clarified
in a press conference that
he meant to say the borders “were closed”.

Anthony Albanese big backflip
after press pack ‘mutiny’
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