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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

رئيس  يصر  فيما 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
على مواصلة العمل يف ما 
الرئاسية  تبقى من واليته 
الفساد  »مكافحة  على 
والسهر على اجناز التحقيق 
احلسابات  يف  اجلنائي 
لبنان  ملصرف  املالية 
واملؤسسات  واالدارات 
لتحديد  االخرى،  الرمسية 
اليت  احلقيقية  االسباب 

االوضاع  تردي  اىل  ادت 
يف  واالقتصادية  املالية 
خالل  أعلن  كما  البالد«، 
بعبدا  قصر  يف  استقباله 
لالمم  العام  االمني  وكيلة 
املتحدة واملديرة املساعدة 
املتحدة  االمم  لربنامج 
اوشا   »UNDP« االمنائي 
علينا  يطل  موناري،  راو 
»يبشرنا«  لـ  هيل  ديفيد 
الشلل  من  مزيدا  بأن 

سيضرب لبنان »وقد ميتّد 
واحلكومة  طويلة  لسنني 
ستواجه صعوبة يف تنفيذ 

مهامها«.
مل  اننا  احلقيقة،  يف 
»البوم«  بتصريح  نتفاجأ 
يطل  الذي  األمريكي 
وأخرى،  فرتة  بني  علينا، 
لـ »ينعق باملقلوب« مطلقا 
تهديدات  بل  ال  حتذيرات، 
علنية ضد لبنان، كل ذلك 

اجلمهورية  رئيس  ألن 
العماد  »اجلبل«  فخامة 
يرضخ  مل  عون  ميشال 
االدارة  وأوامر  لتعليمات 
األمريكية القاضية بتوطني 
الفلسطينيني  الالجئني 
على  السوريني  والنازحني 
جزء  عن  والتنازل  أرضه 
كبري من حدوده يف املياه 
األقليمية حيث توجد ثروة 
ان  مبئات،  وغازية  نفطية 
مليارات  بآالف  نقل،  مل 
شأنها  من  الدوالرات، 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

عون: ال تراجع عن مكافحة الفساد والتحقيق اجلنائي مهما اشتدت الضغوط املعروفة املصدر
هيل: احتمالية استمرار الشلل يف لبنان كبرية وقد متتّد لسنني طويلة واحلكومة ستواجه صعوبة يف تنفيذ مهامها

على  للوقوف  لبنان  اعادة 
اضافة  جديد،  من  رجليه 
اىل متسكه بسالح املقاومة 
محاية  على  وحده  القادر 
هذه الثروة، من خالل قوة 
حتسب  اليت  لديه  الردع 
حساب،  ألف  اسرائيل  هلا 
الردع  انه دون قوة  حيث 
اسرائيل  لوضعت  هذه 
من  كبري  قسم  على  يدها 
يكن  مل  ان  الثروة،  هذه 

على كاملها.
القاء  بعد  انه  يذكر  وكلنا 
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Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
 All Types Of Sewing & Alterations

MB: 0425 338 497

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

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

 خـربة أكـثر مـن 25 سـنة
تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة 

النسائية والرجـّالية
صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم.. أسـعار مدروسة.

جملس االمن يطلب تشكيل حكومة جديدة: للتوصل التفاق مع »الصندوق«..القاضية عون: أنا ال أخاف ومستمرة مبلف رياض سالمة

لبنان  كلمة  عون  الرئيس 
وأعلن  املتحدة  األمم  يف 
من  لبنان  موقف  فيها 
الالجئني  توطني  عدم 
والنازحني  الفلسطينيني 
التنازل  وعدم  السوريني 
عن الثروة النفطية والغازية 
وبأن  االقليمية  مياهه  يف 
ضروري  اهلل  حزب  سالح 
فإنه  الثروة،  هذه  حلماية 
قبل عودته اىل بريوت، أي 

ساعة،   48 من  اقل  خالل 
واجملرم  الفاسد  تالعب 
املدعوم  بأمره«  »احلاكم 
سالمة  رياض  أمريكيا 
من  فرفعه  الدوالر  بسعر 
1500 اىل أكثر من 3000 

آالف لرية لبنان.. 
وبعد بدء ما يسمى حبراك 
الثوار،  عفوا  »الثريان«، 
املخطط له أمريكيا وغربيا 

الفروف يكشف عن أماكن وجود خمتربات 
بيولوجية أمريكية يف ماريوبل
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اخلارجية  وزير  كشف 
الروسية، سريغي الفروف، 
إّن الواليات املتحدة »قامت 
بيولوجية  خمتربات  بإنشاء 
العامل«،  حول  عسكرية 
من  قسم  بواسطة  وذلك 

األمريكية  الدفاع  وزارة 
»البنتاغون«.

وأّكد الفروف أن البنتاغون 
شبكة  تطوير   « يولي 
البيولوجية  املختربات 

هيل: النواب الشيعة املؤيدون لحزب اهلل يشّكلون عامالاً 
أساسيـًا يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة وقوّة الحزب 

ليست محصورة يف لبنان
- ال يحقّ لنا تسمية وزراء الحكومة اللبنانيـّة لكن ندعو 
لتشكيلها سريعا لتقوم باإلصالحات فورا وجّل ما نريده 

هو حكومة نستطيع التعاون معها
وحّل  اللرية  سعر  وتثبيت  املالي  للقطاع  الثقة  إعادة   -
صندوق  من  بدعٍم  للتحقيق  قابل  املاليـّة  الدولة  شؤون 
النقد وغريه وهذا سيتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات 

صعبة
إذ طرحت  النقد  لبنان وصندوق  بني  بالتعاون  معجب   -
تشريعا  يتطلب  بعضها  جيدة  إصالحات  الطاولة  على 

واآلخر تحركا للحكومة
الفصائل الفلسطينية: مسرية األعالم 
اإلرهابية برميل بارود سيفّجر املنطقة

التتمة على الصفحة 21

املقاومة  فصائل  حّذرت 
أمس  الفلسطينية، 
االحتالل  اخلميس،  األول 

»ارتكاب  من  اإلسرائيلي 
أي محاقة بالسماح باقتحام 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال اوشا راو موناري والوفد املرافق

»الناتو«: لن نعترب روسيا شريكاً 
اسرتاتيجياً.. والصني ال تشاركنا قيمنا
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حللف  العام  األمني  كشف 
»الناتو«، ينس ستولتنربغ، 
»الناتو«  اسرتاتيجية  أّن 

سيناقشها  اليت  اجلديدة، 
يف  مدريد  قمة  يف  احللف 
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حكومة  يف  اإلعالم  وزير  أعلن 
تصريف األعمال زياد املكاري، 
يف حوار مع اإلعالمي وليد عبود 
تأييده  لبنان،  تلفزيون  عرب 
»املردة«  تيار  رئيس  وصول 
إىل  فرجنية  سليمان  النائب 
رئاسة اجلمهورية، وقال: »إنه 
يتفوق على سواه من املرشحني 
احملتملني للرئاسة بقدرته على 
الرئيس  أن  أعترب  وأنا  احلوار، 
الرئيس  من  أهم  احملاور 
القوي«، مشريا إىل »أن سالم 
بانفتاحهم على  املسيحيني هو 

اآلخرين وليس بتقوقعهم«.
فرجنية  »إن  املكاري:  وقال 
نار،  كرة  الرئاسة  بأن  يدرك 
تلقفها  على  قدرته  ولوال 
أعلن  ملا  معها،  والتعامل 

ترشحه«.
وردا على سؤال، قال: »ما من 

ماروني ال حيلم بالرئاسة«.
وأشار املكاري اىل »ان »تيار 
وليس  بانتكاسة  مين  املردة« 
»قوى  أن  ورأى  صفعة«، 
املعرتك  دخلت  اليت  التغيري 
السياسي حديثا أكلت من صحن 
»8 و14 آذار«، وهذا طبيعي«، 
التجييش  »عاملي  اىل  مشريا 
ودفع  اهلل«  »حزب  سالح  ضد 
القوى  »أن  معتربا  املال«، 
املناوئة جيشت كثريا وأنفقت 
الكثري من املال، األمر الذي أثر 
على نتيجة االنتخابات«. وقال: 
يوظف  اهلل«  »حزب  كان  »لو 
يدعي  كما  الداخل  يف  سالحه 
الفريق املناوىء الختلفت نتيجة 

االنتخابات النيابية«.
وعن استحقاقي رئاسة اجمللس 
النيابي واحلكومة، وجه املكاري 
الذين  اجلدد  للنواب  »نصيحة 
األوىل  للمرة  الربملان  يدخلون 
وإىل القوى املسماة »14 آذار«، 
انتخاب  عملية  تعطيل  بعدم 
النيابي«،  اجمللس  رئيس 
وقال: »ان التعطيل يف رئاسة 
اجمللس سينسحب إىل رئاسيت 
أمر  احلكومة واجلمهورية، وهذا 

مضر بالبلد«.
»مع  »املردة«  تيار  ان  وأعلن 
نبيه  الرئيس  انتخاب  إعادة 
وقال  جديدة«.  لوالية  بري 
ردا على سؤال : »ان القانون 
يسمح  مل  احلالي  االنتخابي 
من  شيعي  مرشح  أي  بنجاح 
جيب  وبالتالي  الثنائي،  خارج 

التسليم بالنتائج«. 
بري  الرئيس  كان  اذا  وعما 
قال  الوقت،  على  يراهن 

املكاري: »ما بينخاف عليه ورح 
يالقي حلول«.  

متنى  احلكومة،  رئاسة  وعن 
لرئاسة  ميقاتي  جنيب  »اختيار 
احلكومة العتيدة«، وقال: »إن 
املرحلة  بإدارته  جنح  ميقاتي 
تتشكل  أن  وآمل  الفائتة، 
احلكومة بسرعة، ألن استمرارية 
املؤسسات هي السبيل الوحيد 

للحفاظ على البلد«.
حتميل  املكاري  الوزير  ورفض 
عهد الرئيس ميشال عون وزر 
كل ما آلت إليه البالد«، مشريا 
اللبناني  النظام  »خلل يف  اىل 
به،  النظر  إعادة  يستوجب 
أو  الطائف  تعديل  لناحية  إما 
كامل«،  بشكل  تطبيقه  لناحية 
وقال: »اننا ذاهبون إىل مؤمتر 

تأسيسي يف كل األحوال«.
قال  خمايل،  مار  تفاهم  وعن 
لبنانيا  اتفاقا  »كان  املكاري: 
حبتا«، معتربا ان »التيار الوطين 
لعبة  يف  بعدها  »اخنرط  احلر« 
احملاصصة بغرض تأمني حضور 
مسيحي وازن يف الدولة، دون 
أن يعفي النائب جربان باسيل 
من مسؤولية فرط عقد حتالفات 
»القوات  مع  وتفاهماته  العهد 
و«املستقبل«  اللبنانية« 

و»االشرتاكي«.
الوزير  ثانية، رفض   من جهة 
املكاري استخدام عبارة الجئني 
الالجىء  »إن  وقال:  سوريني، 
بالده  سفارة  إىل  يتوجه  ال 
إلمتام معامالته، وال يزور بالده 
لرؤية عائلته«، حممال قوى »14 
آذار« مسؤولية إدخال النازحني 
معتربا  لبنان«،  إىل  السوريني 
»ان موقفها بإدخاهلم إىل لبنان 
مل يكن إنسانيا بل كان موقفا 
السوري  الرئيس  سياسيا ضد 

بشار االسد«.  
النزوح  كلفة  إىل  واشار 
اجملتمع  توجه  منتقدا  السوري، 
لبنان،  يف  لدجمهم  الدولي 
وقال: »إن الدول الغربية تبعد 

اخلطر عنها وتلقيه علينا«.
وعن امكان اتهامه بالعنصرية، 

قال: »أنا عنصري لبناني«.
الوزير  قال  سؤال  على  وردا 
للحكومة  ميكن  »ال  املكاري: 
اللبنانية أال تتواصل مع الرئيس 
السوري وأن تطالبه يف املقابل 

بعودة النازحني.
صفة  حيبذ  ال  انه  وأعلن 
آذار«،   14« لقوى  »سيادية« 
مكانها  غري  »يف  أنها  معتربا 

الصحيح«.

املكاري أيد وصول سليمان فرجنية اىل الرئاسة وبري 
لوالية جديدة وميقاتي للحكومة

أنصح بعدم تعطيل استحقاق رئاسة اجمللس النيابي 
ألنه ينسحب على رئاسيت احلكومة واجلمهورية

عقد املدير العام هليئة »اوجريو« 
جملسي  ورئيسا  كريدية  عماد 
سامل  اخلليوي  شركيت  ادارتي 
ناصيف  وجاد  »تاتش«  عيتاني 
برعاية  صحافيا  مؤمترا  »ألفا«، 
وزير االتصاالت املهندس جوني 
القرم، شرحوا خالله آلية حتديث 

أسعار االتصاالت واالنرتنت.
القرم 

املؤمتر  االتصاالت  وزير  افتتح 
»تغيري  أن  فيها  أكد  بكلمة 
الفتا  منه«،  بد  ال  أمر  التعرفة 
اىل أن »االجراءات اليت اختذت 
وعدم  القطاع  محاية  هدفها 

انهياره«.
عيتاني 

بدوره، قال رئيس جملس إدارة 
املالية  األزمة  »إن  »تاتش«: 
استحكمت  اليت  واالقتصادية 
سعر  فرق  خصوصا  بالبلد، 
أجربت  الطاقة،  وتكلفة  الصرف 
ووزارة  وتاتش  ألفا  شركيت 
قرار  اختاذ  على  االتصاالت 
ضمن  االتصاالت  تعرفة  تغيري 
مستوى مقبول للمواطن اللبناني 
التوقف  من  القطاع  إنقاذ  بغية 
بقي  وأنه  سيما  ال  العمل،  عن 
من ضمن القطاعات القليلة اليت 
على  رسومها  تستويف  تزال  ال 
 1500 الرمسي  الصرف  سعر 
لرية، فيما تسدد الشركتان كل 
بالدوالر  للموردين  متوجباتهما 

الفريش«.
وتطرق إىل مقرتح تعديل تعرفة 
أنه  اخللوية، موضحا  االتصاالت 
»باحتساب التعرفة وفق القسمة 
متوسط  سريتفع  ثالثة،  على 
اإليرادات لكل مشرتك من 1.20 
دوالر أمريكي فريش حاليا الذي 
يكبد خسائر مالية كبرية وأضرارا 
بشبكيت االتصاالت، إىل حوالي 
سيظل  أنه  علما  دوالر،   6.3
اإلقليمي.  املتوسط  من  أدنى 
ختفيض  مت  ذلك،  موازاة  يف 
)النفقات  اإلنفاق  إمجالي 
من  والتشغيلية(  الرأمسالية 
العام  يف  دوالر  مليون   530
دوالر،  مليون   254 إىل   2018
الكبرية  الزيادة  من  الرغم  على 
ارتفعت  اليت  الطاقة  كلفة  يف 
راهنا   %50 عن  يزيد  ما  إىل 
النفقات  مقابل حوالي 9% من 
 .2018 العام  يف  التشغيلية 
وهي ستنخفض إىل 25% عند 
مجيع  وحتويل  التعرفة  تعديل 
النفقات التشغيلية على الدوالر 

الفرش«. 
»تاتش«  مبادرات  عن  وحتدث 
التكلفة  لتوفري  و«ألفا« 
وحصر  اجملاالت  خمتلف  يف 
»إلغاء  وأبرزها:  النفقات، 
خفض  التسويق،  نفقات 
ذات  اخلدمات  مزودي  حصص 
القيمة املضافة، ختفيض عقود 
وإلغاء بعضها،  املتاجر  إجيارات 
التكنولوجيا  عقود  يف  وتوفري 

وتكنولوجيا املعلومات«.
أسعار  احتساب  آلية  وعن 
اخللوية،  والبيانات  االتصاالت 
»القاعدة  أن  عيتاني  أوضح 
على  ارتكز  سعر  ألي  العامة 
بثالثة  السابق  السعر  تقسيم 
حبسب  املبلغ  احتساب  ثم  من 
السعر اليومي لصريفة، وتنطبق 
هذه اآللية على اخلطوط الثابتة 

أصبح  حيث  سلفا،  واملدفوعة 
للخطوط  التخابر  دقيقة  سعر 
أمريكي  دوالر   0.04 الثابتة 
مقابل 0.11 دوالر حاليا وسعر 
الشهري اخنفض من  االشرتاك 
15 دوالرا إىل 5 دوالرات، أما 
املدفوعة  اخلطوط  ختابر  دقيقة 
 0.25 من  فاخنفضت  سلفا 

دوالرا إىل 0.08 دوالر«. 
اجلديد  »العرض  عن  وكشف 
بالتوازي  طرحه  سيتم  الذي 
مع تعديل األسعار، وهو يتمثل 
برصيد  التعبئة  إعادة  ببطاقة 
تعطي  اليت  دوالرات   4.5
صاحبها إما 56 دقيقة ختابر أو 
و12  الداتا  من  ميغابايت   500
دقيقة ختابر، وهي صاحلة لـ 35 
يوما. أما يف ما يتعلق بالرصيد 
فسيقسم  للمشرتك،  احلالي 
اليومي،  صريفة  سعر  حبسب 
 100 بقيمة  رصيد  يتحول  حيث 
دوالر   6.25 إىل  مثال  دوالر 
يف حال قسم بـ 24000 لرية، 
تعطي صاحبها 78 دقيقة ختابر 
أو 500 ميغابايت من الداتا و34 

دقيقة ختابر«.
ناصيف 

من جهته، أوضح رئيس جملس 
أن  العام  مديرها  »ألفا«  إدارة 
حتديث  مشروع  يف  »املقاربة 
تأمني  اىل  هدفت  التعرفة 
األخذ  مع  القطاع  استمرارية 
احلالة  مراعاة  ضرورة  باإلعتبار 
للمواطنني،  العامة  اإلقتصادية 
فاهلدف مل يكن يوما رفع السعر 
بل تأمني اإلستمرارية«، مؤكدا 
حريصة  كانت  ألفا  »إدارة  أن 
كل احلرص على هذا املبدأ وهو 
املبادرات  من  بكثري  متثل  ما 
اليت أطلقتها الشركة وساهمت 
واحلفاظ  املصاريف  خفض  يف 
اخلدمة  وتأمني  الشبكة  على 
كما  لبنان،  كل  يف  واإلنرتنت 
على  الشبكة  اعتماد  وبزيادة 
الطاقة الشمسية لتخفيض كلفة 

الطاقة«.
وشدد على أنه »رغم كل هذه 
اختاذ  من  بد  ال  كان  اجلهود، 
التعرفة  بتعديل  الصعب  القرار 
املبادرات  هذه  وأن  خاصة 
يف  وحدها  تكفي  تعد  مل 
األزمة  ظل  يف  اخلدمة  تأمني 
سعر  وارتفاع  اإلقتصادية 

الصرف املستمر«.
اخلطوط  »تعرفة  أن  اىل  وأشار 
وفق  تعديال  ستشهد  الثابتة 
القاعدة املتبعة الحتساب الكلفة 
أن  موضحا  للخدمات«،  اجلديدة 
سيصبح  الثابت  اخلط  »سعر 
دوالرا   50( دوالرا   16.67
كلفة  ستعدل  فيما  سابقا(. 

كريدية ورئيسا جملس ادارتي اخلليوي شرحوا آلية حتديث أسعار االتصاالت واالنرتنت

 القرم: تغيري التعرفة ال بد منه واهلدف محاية القطاع

اخلط  يف  الشهري  اإلشرتاك 
دوالرات  بـ5  لتصبح  الثابت 
كلفة  أما  سابقا(.  دوالر   15(
بـ  لتصبح  فستعدل  الدقيقة، 
دوالرا   0.11( دوالرا    0.04
كلفة  تصبح  فيما  سابقا( 
بـ0.02   SMS القصرية  الرسالة 
والـ سابقا(     0.05( دوالرا 

Call Services بـ1.67 دوالرا )5 
دوالرات سابقا(«.

ولفت اىل أنه »بالنسبة للخطوط 
سعر  يعدل  الدفع،  املسبقة 
دوالرات   7 بـ  ليصبح  اخلط 
وكمثال،  سابقا(.  دوالرات   3(
يصبح سعر البطاقة املباعة حاليا 
بـ 22.73 دوالر )أو 34 ألفا على 
 7.58 الرمسي(،  الصرف  سعر 
 182 يعادل  ما  وهو  دوالرا. 
الكلفة  احتساب  عند  لرية  ألف 
على صريفة )حاليا(. وان مدة 
الشهر،  أي  البطاقة،  صالحية 
تبقى على حاهلا دون تعديل«.

بطاقات  »أسعار  إىل  وتطرق 
التعرفة  تطبيق  عند  اإلنرتنت 
اجلديدة يف األول من متوز على 
كالتالي:  لتصبح  صريفة  سعر 
 500MBالـ لباقة  دوالرات   3.5
)10 دوالرات سابقا(، 13 دوالرا 
دوالرا   39(  20GBالـ لباقة 
لباقة  دوالرا  و19.50  سابقا(، 
سابقا(.  دوالرا   59(  40GBالـ
ويطبق املبدأ نفسه يف احتساب 
ثالثة  على  القسمة  أي  الكلفة، 
من ثم احتساب السعر النهائي 
على  صريفة،  حبسب  للخدمة 
املتاحة  اإلنرتنت  باقات  باقي 

للمشرتكني«.

كريدية 
أما املدير العام هليئة »اوجريو« 
تكفي  ال  »الزيادة  أن  فأكد 
لتغطي الكلفة التشغيلية الوجريو 
نظرا لتدهور سعر الصرف وعدم 
سعر  وارتفاع  الطاقة  توفر 
»هذه  ان  اىل  املازوت«، الفتا 
القدرة  باالعتبار  اخذت  الزيادة 
وحاجاته  للمواطن  الشرائية 
الشركات  االنرتنت يف  خلدمات 

واملنازل«. 
»معدل  أن  اىل  وأشار 
هي  حصلت  اليت  االرتفاعات 
ضعفان ونصف، مع زيادة حزم 
الفتا  للمشرتك«،  االستخدام 
أضيفت  اوجريو  »يف  ان  اىل 
خدمات وباقات جديدة للشركات 

الصغرية واملتوسطة«.
باتت  االسعار  أرقام  أن  وأعلن 
وفق اجلداول املرفقة يف أعلى 

اخلرب.

الوزير القرم 

أصحاب  نقابة  عن  صدر   
حمطات احملروقات يف لبنان، 
على  فيه:«عطفا  جاء  بيان، 
يف  حصلت  اليت  التطورات 
االونة االخرية بعد ارتفاع سعر 
جنوني  بشكل  الدوالر  صرف 
واليت أدت اىل إقفال العديد 
يف  وتقليص  احملطات  من 
دوام العمل، لذا يهمنا كنقابة 
توضيح األسباب لكي ال حيملنا 
املواطن كالعادة ذنبا ليس لنا 

به حوال وال قوة.
فبعد إرتفاع سعر صرف الدوالر 
بهذا الشكل اجلنوني أصبح من 
الضروري إصدار جدول تركيب 
حند  لكي  يومي  بشكل  اسعار 
من حجم خسائرنا، ولالسف ان 
بشكل  يصدر  ال  اجلدول  هذا 
منتظم، وإن صدر فهو يصدر 
يف وقت متأخر جدا، مما يسبب 
لنا خسائر كبرية مل تعد حتتمل 
هذا  عن  املباشر  واملسؤول 

الوضع هو مديرية النفط..
هناك  ان  اجلميع  الحظ  وكما 
يف  البنزين  مادة  يف  نقصا 
احملطات وليس يف الشركات 
املستوردة للنفط، وهنا يهمنا 
ايضا توضيح ان هذا النقص 
ناتج عن عدم تسليم الشركات 
مادة  للنفط  املستوردة 
الن  طبيعي،  بشكل  البنزين 
مصرف لبنان مل يعد يفتح هلا 

اعتمادات كافية وبالتالي فان 
تكون  البنزين  تسليم  عملية 
مع  بتناسب  مبا  جدا  قليلة 
واملسؤول  املفتوح،  االعتماد 
هو  الشح  هذا  يف  املباشر 

مصرف لبنان.
كنقابة  حنن  نناشد  لذا، 
احملروقات  حمطات  واصحاب 
فخامة رئيس اجلمهورية ودولة 
ودولة  النواب  جملس  رئيس 
رئيس جملس الوزراء ومعالي 
وزير الطاقة، وضع حل جذري 
نعد  مل  الننا  الوضع  هلذا 
اخلسائر  هذه  حتمل  نستطيع 
الفادحة، فنحن قطاع قد افلس 
واستنفذت كل طاقاته بسبب 
هذه االزمة وبسبب  القرارت 
غري املنصفة يف حقنا. فنحن 
ومن شهور كثرية مل نتوصل 
اىل حل جذري، ال مع مديرية 
الوزير  معالي  مع  وال  النفط 
،خبصوص  لبنان  مصرف  وال 
ما نعانيه ونتكبده من خسائر 
هذا عدا عن املالمة اليت تلقى 
اليت  واملشاكل  عاتقنا  على 
كل  يف  حمطاتنا  يف  حتصل 

أزمة حاصلة.
بيانا  البيان،  هذا  يعترب  لذا 
حتذيريا لكل املعنيني واجلهات 
املختصة لكي ال نضطر اسفني 
على  احملطات  مجيع  القفال 

االراضي اللبنانية كافة«.

بيان حتذيري من نقابة أصحاب حمطات احملروقات اىل املعنيني:

سنضطر آسفني لالقفال لعدم قدرتنا على 
حتمل اخلسارة ويف غياب احلل اجلذري
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يـتقدم رئيس الئحة »االنقاذ«
النائب املنتخب اللـواء أشـرف ريـفي

وعضوا الالئحة الياس فؤاد اخلوري  ومجيل عبود عبود بالشكر 
اجلزيل من كل مـَن منحوهم ثقتهم واعدين إياهم ان يكونوا صوتهم 

وخري ممثلني هلم يف اجمللس النيابي.

الـنائب املـنتخب اللـواء أشـرف ريـفي يـشكر

يتقدم الدكتور جـمال ريـفي بأحر التهاني من شقيقه النائب املنتخب اللواء أشرف ريفي  
بفوزه يف االنتخابات النيابية، طالبا من اهلل أن يسّدد خطاه يف العمل ملصلحة أبناء 

طرابلس خاصة والشعب اللبناني عامة.. ألـف مـربوك

يتقدم رئيس حترير الـهريالد الزميل أنـطونيوس بو رزق وأسـرة اجلريدة بالتهنئة القلبية من 
النائب املنتخب اللواء أشرف ريفي بفوزه يف االنتخابات النيابية سائلني اهلل أن يأخذ بيده ويوفقه 

يف العمل خلدمة من وضعوا ثقتهم به خاصة والشعب اللبناني عامة..  ألـف مـربوك
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اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى العالمة 
الشيخ علي اخلطيب ظهر أمس 
األول يف مقر اجمللس املنسقة 
بلبنان  املتحدة  لألمم  اخلاصة 
يوانا فرونتسكا ومت البحث يف 
تطور االوضاع العامة يف لبنان 
االنتخابات  استحقاق  إجناز  بعد 

النيابية.
االمم  اخلطيب  الشيخ  وشكر 
املتحدة وقوفها اىل جانب لبنان 
فرونتسكا  املنسقة  وجهود 
إلجراء  املساعدة  تقديم  يف 
أن  متمنيا  النيابية،  اإلنتخابات 
حجم  من  املتحدة  االمم  تزيد 
وخاصة  لبنان  اىل  مساعدتها 

يف اجملال الصحي والغذائي.
اللبنانيني  »أن  اخلطيب  وشدد 
ضد  وحنن  بالتوافق  حمكومون 
عزل أي فريق سياسي، ونأمل 
أن يتم انتخاب رئيس اجمللس 
النيابي وفق امليثاقية، فينتخب 
الرئيس  دولة  النواب  السادة 
حكمة  من  يتمتع  ملا  بري  نبيه 
االطراف  كل  مجع  على  وقدرة 
وطنية  فهو ضمانة  السياسية، 

والتوازن  املؤسسات  حلفظ 
السياسي«.

اخلطرية  االوضاع  »ان  وأكد 
يف لبنان حتتاج اىل عمل وجهد 
السياسيني  من  استثنائي 
حكومة  تشكيل  يف  لالسراع 
القرارات  تتخذ  وطين  انقاذ 
االقتصادي  االنهيار  تلجم  اليت 
وحتل  الوطين  النقد  وحتفظ 
االزمات املعيشية واالقتصادية 

املتفاقمة«. 
قائد  اخلطيب  الشيخ  واستقبل 
القوة الدولية العاملة يف لبنان 
زيارة  الزارو يف  أرولدو  اللواء 
البحث  خالهلا  يف  مت  تعارفية، 
يف  العامة  االوضاع  تطور  يف 

لبنان واملنطقة.
الزارو  باللواء  اخلطيب  ورحب 
له  متمنيا  اجمللس،  مقر  يف 
مهامه  يف  والنجاح  التوفيق 
اجلديدة، مشددا على »ضرورة 
اليونيفيل  التعاون بني  تكثيف 
مواجهة  يف  اللبناني  واجليش 
االنتهاكات االسرائيلية املتكررة 
اللبنانية ومنع حصول  للسيادة 
اي اشكال مع املواطنني الذين 

اخلطيب استقبل فرونتسكا والزارو والرابطة اللبنانية للروم االرثوذكس:

 اللبنانيون حمكومون بالتوافق ونأمل انتخاب 
رئيس اجمللس النيابي وفق امليثاقية
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واملودة  االحرتام  كل  يكنون 
لليونيفيل.

رئيس  اخلطيب   واستقبل 
للروم  اللبنانية  الرابطة 
االرثوذكس الدكتور صالح أسد 
رستم مع وفد ضم: فواز حناس 
واحملامي رشدي معلوف، الذي 
الرابطة  نشاطات  على  اطلعه 
وأهدافها، وقدم له  نسخة من 
كتاب« أسد رستم مؤسس علم 
العربي«.  العامل  يف  التاريخ 
خالهلا  يف  مت  مناسبة  وكانت 
التباحث يف القضايا والشؤون 

الوطنية.
بالوفد  اخلطيب  الشيخ  ورحب 
يف مقر اجمللس »احلريص على 
املكونات  خمتلف  مع  التعاون 
املطالبة  والسياسية،  الروحية 
خدمة  بينها  ما  يف  بالتعاون 
وخاصة  وشعبه  لبنان  ملصاحل 

يف هذه الظروف الصعبة«.
ومن زوار اخلطيب: رئيس جلنة 
املهندس  الرباجنة  برج  أوقاف 
حممد حرب مع وفد، اطلعه على 
ومشاريعها  اللجنة  نشاطات 

املستقبلية.

الشيخ الخطيب مستقبال فرونتسكا

أحيت حركة »أمل« وأهالي بلدة 
الراحلة  اسبوع  ذكرى  معركة، 
حتدث  طراد،  رومية  زينب 
خالله عضو هيئة الرئاسة حلركة 
»أمل« خليل محدان، واشار اىل 
ان »هذه املناسبة تتصادف مع 
عيد التحرير، وهذا عنوان كبري 
لبلدة معركة اليت يليق بها ان 
الفتا  املناسبة«،  بهذه  حتتفل 
كان  الفقيدة  »بيت  ان  اىل 
حيث  الشرفاء  للمقاومني  مالذ 
كان يرتدد الشهيد حممد سعد 
من  وغريهم  جرادي  وخليل 

الشهداء«.
من  هو  التحرير  وقال:«عيد 
فيه  نتذكر  لبنان،  اعياد  اهم 
املعتقلني  واجلرحى  الشهداء 
ليذكر  املقاومني،  واهلنا 
اول ارض حتررت  انها  التاريخ 
من العدو الصهيوني من دون 
فإن  ولذلك  ذل،  اتفاقيات 
للمقاومة  الناجحة  التجربة  هذه 
موضع  هي  والشعب  وللجيش 

اخذ  الذي  البعض  لدى  تقدير 
العرب، فهي ايضا شكلت عنصر 
الذين  املنهزمني  عند  قلق 
العدو  بتفوق  هزميتهم  يربرون 

الصهيوني«.
املؤامرات  فإن  وتابع:«لذلك 
شكل  على  حصارا  علينا  حتاك 
جتربة  السقاط  ناعمة،  حرب 
لبنان  ودور  الناجحة  املقاومة 
احلضاري  املخترب  يشكل  الذي 
هنا  ومن  املشرتك،  للعيش 
املقاومة  على  التصويب  يأتي 
املأجورين،  بعض  قبل  من 
العبث  البعض  ومن هنا حياول 
عن  خبروجهم  األهلي  بالسلم 

قواعد السلم االهلي«.
واعلن ان »االبواق اليت حتاول 
نبيه  الرئيس  االخ  من  النيل 
االهداف  واضحة  باتت  بري، 
اجمللس  عمل  شل  اىل  الرامية 
اىل  وصوال  جهة،  من  النيابي 
وما  الدولة.  مؤسسات  بقية 
الشروط التعجيزية اليت يضعها 

بالسيادة،  املتشدقون  البعض 
اال حماولة الغراق لبنان بالفوضى 
االقتصادي  الرتاجع  ظل  يف 
املرعبة  والقفزات  واخلدماتي 

لسعر صرف الدوالر«.
معنيون  فاننا  وختم:«لذلك 
والعبور  احلوار  ضرورة  بتأكيد 
الدستورية  االستحقاقات  بكل 
اىل شاطىء االمان، من انتخاب 
الطالق  النواب  جمللس  رئيس 
استكمال  يف  اجمللس  هذا  يد 
املؤسسات،  بقية  استنهاض 
الرئيس بري  ان  واجلميع يعلم 
حوار حتت  وداعية  وطنية  قامة 
واىل  املشرتك،  العيش  سقف 
املراهنني على اسقاط املقاومة 
احملاوالت  كل  فإن  وسالحها 
بالفشل،  باءت  هلم  السابقة 
باجليش  التمسك  اخليار  ويبقى 
وخبيار  واملقاومة  والشعب 
الصدر  موسى  السيد  االمام 
الوطنية   الوحدة  تعزيز  بضرورة 

والعيش املشرتك«.

محدان : لضرورة احلوار والعبور باالستحقاقات 
الدستورية اىل شاطىء االمان

ل مصرف  العام  املدير  زار 
اإلسكان ،  أنطوان حبيب ، سفري  
القناعي ،  العال  الكويت   عبد 
يف  بريوت ،  الّسفارة  مقّر  يف 
العاّمة  لألوضاع  عرض  وجرى 
املصرف  وبرنامج  البالد  يف 
املقبلة،  الّثالث  للّسنوات 
موضوع  على  البحث  ترّكز  كما 
الصندوق  من  م  املقدَّ القرض 
االقتصادية  للتنمية  العربي 
صادق  اّلذي  واالجتماعية، 
عليه كّل من جملس النواب يف  
لبنان  وجملس إدارة الّصندوق 

العربي.

حبيب  متّنى  اللقاء،  وخالل 
القريب  يف  القرض  »تنفيذ 
مصرف  يتمّكن  كي  العاجل، 
ذوي  مساعدة  من  اإلسكان 
الّدخل احملدود واملتوّسط، عرب 
تأمني قروض الّسكن والرّتميم 
و الطاقة الشمسية ، ملا تشّكله 
تلك القروض من بارقة أمل يف 
ميّر  اّليت  الّصعبة  الّظروف  ظّل 
لبنان والّلبنانّيون، فتكون  بها 
العائالت  قلب  تثلج  كهدّية 
فرج  فجوة  وخترق  الّلبنانّية، 
االقتصادّية  األزمة  جدار  يف 

واالجتماعّية اخلانقة«.

حبيب التقى القناعي ومتنى تنفيذ القرض املقدم من 
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية بالقريب العاجل

»اجلمهورية  تكتل  عضو  اعترب 
حواط  زياد  النائب  القوية« 
برنامج  ضمن  معه  لقاء  خالل 
اكرب  املعركة  ان  »احلدث« 
امنا  اقتصادية  معركة  من 
لبنان  لعودة  معركة  هي 
وما  الدولية  الشرعية  اىل 
لبنان  خاطف  حزب  بيقدر 

وحيدد  البلد  اسرتاتيجية  يقرر 
الصديق والعدو.

عدد  اخنفاض  أن  واضاف 
الناخبني عند الطائفة الشيعية 
خمطوفة  والدولة  الفت  شيء 
وحنن ما قدرنا حنط مندوبني 
بالبلدات الشيعية اليت حتولت 

اىل ثكنات حزبية مسلحة.

زياد حواط: »الثنائي« أوصل لبنان اىل اهلالك.. ونريد 
حكومة أكثرية تعيد لبنان اىل الشرعية الدولية

تستمر زيارة املدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم اىل 
الواليات املتحدة، يف زيارة هي 
األوىل له منذ تولي الرئيس جو 

بايدن منصبه.
السياسي  الشأن  يغب  ومل 
االقتصادي  والواقع  اللبناني 
نقاشات  عن  األمين  والوضع 
املسؤولني  كبار  مع  ابراهيم 
األمريكيني، فقد أكد يف حديث 
عن  بعيد  لبنان  أّن  لـ«احلدث« 
به،  احمليطة  األمنية  الرتددات 
بصدد  لبنان  أّن  عن  كاشًفا 
الرّد اخلّطّي على طرح الواليات 
ترسيم  خّص  مبا  املتحدة 

احلدود.
عمليات  أّن  ابراهيم  وأضاف 
لبنان  شهدها  اليت  التهريب 
سابًقا خّفت بشكل واضح ورغم 

األوضاع  ترّدي  من  التخّوف 
إىل  ليس  ولكن  االقتصادية 
حدود الشغب، التعويل احلالي 
املطلوبة  االصالحات  على  هو 
للحصول  النقد  صندوق  من 

على املساعدات الدولية.
مع  نقاشاته  عناوين  وأبرز 
األمريكيني  املسؤولني 
ضرورة  على  االتفاق  هي 
الرهائن  بقضية  تقّدم  احداث 
وإيران  سوريا  يف  االمريكيني 
البالغ عددهم 6، 2 بسوريا و4 
أوسنت  مقّدمتهم  يف  بإيران، 
تايس، الصحايف يف واشنطن 
بوست، احملتَجز يف دمشق منذ 

العام 2012.
منظمة  تايس  والدة  والتقى 
الرهائن  لتحرير  مكرسة 

األمريكيني.

هذا ما كشفه اللواء ابراهيم من 
الواليات املتحدة بشأن ترسيم احلدود!

وتابع بأن البلد ما بيزبط بوجود 
واكرب  الشرعي  غري  السالح 
سبب لالنهيار االقتصادي هو 
وجود فريق مسلح وعلى حزب 
هو  سالحه  ان  يفهم  ان  اهلل 

سبب اجلوع والفقر.
وعن ارتفاع سعر الدوالر قال 
عندما يتم تشكيل حكومة من 
الثقة  ستعيد  اليت  األكثرية 
الدوالر  سيبدأ  باملؤسسات 

باالخنفاض.
واشار اىل أن موقفنا واضح لن 
ننتخب الرئيس بري وسنصوت 
»بورقة بيضاء« وحنن ضد هذا 
»الثنائي« الذي اوصل لبنان 
الوحدة  وحكومة  اهلالك،  اىل 
ونريد  فشلها  اثبتت  الوطنية 
سالم  ونواف  اكثرية  حكومة 
لرئاسة  املطروحة  االمساء  من 
جملس الوزراء وموقفنا سُيعلن 

يف وقته.
ولفت إىل أنه »شفنا النتيجة« 
خالل ادارة التيار الوطين احلر 
اداروها  اليت  الوزارات  يف 
اللبناني  الشعب  على  وعّطلو 

ان يصبح لديه كهرباء.

علي  السيد  العالمة  استقبل 
الئحة  من  وفدا  اهلل  فضل 
برئاسة  تنتفض«  »النقابة 

األطباء  نقيب  ملركز  املرشح 
يرافقه  اهلرب  جورج  الدكتور 
الريشوني،  سامي  الدكتور 

برناجمه  أجواء  حيث وضعه يف 
تطوير  على  القائم  االنتخابي 
جانب  إىل  والوقوف  النقابة 
الظروف  هذه  ظل  يف  الطبيب 
الصعبة اليت يعاني منها الوطن 
إىل  األطباء  دفعت  واليت 

اهلجرة«.
اهلل  فضل  رحب  جهته  من 
التوفيق  له  متمنيا  بالوفد، 
العمل  »أهمية  مؤكدا  والنجاح، 
على  العمل  وضرورة  النقابي 
تعزيزه وتطويره وإبقائه مستقال 
من خالل العمل على إبعاده عن 
االنقسامات والتجاذبات احلزبية 
هذا  يعيشها  اليت  والسياسية 
الوطن«، مبديا خشيته »من جعل 
النقابات أداة من أدوات اللعبة 
حلبة  إىل  حيوهلا  مبا  السياسية 
القوى والتيارات  مصارعة بني 

ويعطل دورها املنشود«.
الذين  كل  من  »نريد  وختم: 
يرتشحون إىل مواقع املسؤولية 
ملن  التمثيل  أمانة  حيملوا  أن 
وأن  جرأة،  بكل  ينتخبونهم 
الكفاية  ميتلكون  ممن  يكونوا 
يستطيعوا  حتى  والنزاهة 
النقابي  بالعمل  النهوض 

وحماربة الفساد«.

فضل اهلل استقبل وفد النقابة تنتفض:
إلبعاد العمل النقابي والطيب عن التسييس

العالمة فضل اهلل مستقبال وفد النقابة
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لــبنانيات

عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع 
العلماء املسلمني، أمس األول 
األسبوعي  اجتماعها  اخلميس، 
السياسية  األوضاع  ودرست 
يف لبنان واملنطقة، وأصدرت 
جليا  »يظهر  فيه:  قالت  بيانا 
النيابية مل تأِت  أن االنتخابات 
الواليات  متنت  كما  نتيجتها 
ومجاعاتها  األمريكية  املتحدة 
يف لبنان، لذلك ومباشرة بعد 
االنتخابات بدأ التدهور يف سعر 
العملة الوطنية تنفيذا لتهديدات 
من  ختتاروا  أن  إما  أطلقواها: 
اىل  ويسعى  املقاومة  يرفض 
العقوبات  أن  أو  سالحها  نزع 
أجلت  ولذلك  عليكم،  ستزداد 
املصري  الغاز  بنقل  السماح 
األردن  من  الطاقة  واستجرار 
إىل ما بعد االنتخابات، ولذلك 
مع  املفاوضات  تنجز  مل  أيضا 
ولعل  الدولي،  النقد  صندوق 
اجملال  هذا  األكثر صراحة يف 
حزب  رئيس  أعلنه  ما  هو 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 
فسينزل  انتخبتمونا  »إذا  أنه 
النتيجة  وألن  الدوالر«  سعر 
ومصلحة  ملصلحته  تكن  مل 
اخلارجية  التدخالت  جاءت  حلفه 
الوطنية  العملة  بسعر  للعب 
حتى وصلت إىل حد مل تصله 
ملزيد  مرشحة  وهي  قبل،  من 
يبادر  مل  فيما  التدهور،  من 
حول  االجتماع  اىل  املخلصون 
قرارات اقتصادية حتمي الوطن 
الوصول إىل حكومة وحدة  عرب 
اليت  الكتل  تضم مجيع  وطنية 
جنحت يف االنتخابات من دون 
حجمه  حبسب  وكل  استثناء 

التمثيلي«.  
سفري  اعالن  عند  وتوقف 
اململكة العربية السعودية وليد 
الشيخ  للشهيد  »زفه  خباري 
»رموز  سقوط  نبأ  خالد  حسن 
الغدر واخليانة«، ووصف ذلك 
الشأن  يف  سافر  »تدخل  بأنه 
أن  وخصوصا  اللبناني،  العام 
من الذين مل حيالفهم احلظ هم 

رموز وطنية«. 
اخلارجية  وزير  التجمع  وطالب 

واملغرتبني يف حكومة تصريف 
حبيب   بو  عبداهلل  االعمال 

ب«استدعائه«.
»اإلسراع  اىل  النواب  ودعا 
جمللسهم،  رئيس  انتخاب  يف 
لبدء  منطلقا  يكون  والذي 
دعوة  عرب  الدستورية  العملية 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
االستشارات  اىل  عون  ميشال 
لتأليف  مقدمة  امللزمة  النيابية 
ان  اىل  ايضا  ودعا  حكومة، 
وطنية  وحدة  حكومة  »تكون 
فهي الوحيدة القادرة على إخراج 
البلد من أزمته ومأزقه«.     

تصريف  حكومة  ايضا  ودعا 
دورها  »ممارسة  اىل  األعمال 
يف مراقبة  من يتالعب بسعر 
العملة الوطنية واختاذ اإلجراءات 
يف  اللرية  سعر  ثبات  الكفيلة 
جديدة،  حكومة  تأليف  انتظار 
ومراقبة األسعار وتوفري السلع 
ودواء  غذاء  من  الضرورية 
ومالحقة  وحمروقات،  وكهرباء 
اىل  وتقدميهم  احملتكرين 
الذي  جزاءهم  لينالوا  العدالة 

يستحقونه«.  
 واستنكر »زيارة وزير اخلارجية 
الرتكي مولود تشاووش أوغلو 
للكيان الصهيوني واليت تأتي 
يف زمن حرج جدا، وتصب يف 
الصهيوني،  الكيان  مصلحة 
اإلسالمية  ألمتنا  مصلحة  وال 
إخراج  يف  وللفلسطينيني 
الكيان الغاصب من عزلته«. 

»العمليات  ايضا  واستنكر 
بها  تقوم  اليت  اإلرهابية 
بلد  من  أكثر  يف  »داعش« 
إسالمي وخصوصا أفغانستان، 
تفجريات   3 آخرها  كان  واليت 
أدت  شريف  مزار  مدينة  يف 
الستشهاد 9 أشخاص وإصابة 

عدد آخر جبروح«. 
تتم  العمليات  »هذه  أن  وأكد 
املركزية  املخابرات  من  بإيعاز 
معها  والتنسيق  األمريكية 
األفغاني  الشعب  من  انتقاما 
األمريكيني  للجنود  طرده  على 
بسبب  يعيشونه  الذي  والذل 

ذلك«. 

جتمع العلماء دعا اىل انتخاب رئيس للمجلس 
منطلقا لبدء استشارات ملزمة مقدمة لتأليف 

حكومة قادرة على إخراج البلد من أزمته
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دعا رئيس جملس النواب نبيه 
بري إىل جلسة النتخاب رئيس 
املكتب  وهيئة  ونائبه  اجمللس 

من  عشرة  احلادية  الساعة  عند 
من قبل ظهر الثالثاء املقبل يف 

ساحة النجمة.

بري دعا اىل جلسة النتخاب رئيس ونائبه 
وهيئة مكتب اجمللس الثالثاء املقبل

العربية  اململكة  سفري  استقبل 
خباري  عبداهلل  وليد  السعودية 
وفود  الريزه،  يف  دارته  يف 
من  العربية  العشائر  مشايخ 
خمتلف املناطق اللبنانية، ضمت 
وحممد  سليمان  حممد  النائبني 
خلدون  الشيخ  القاضي  حييى، 
عرميط، اللواء املتقاعد سعداهلل 
الضاهر  طالل  الشيخ  احلمد، 
ووالد  غصن  عامر  أبو  والشيخ 
الضحية حسن غصن وعدد من 

املشايخ.

عريمط 
العشائر  »أتت  عرميط:  وقال 
لبنان اىل هذا  العربية من كل 
السفري  ملعالي  لتقول  الصرح 
البخاري إن لبنان كان وسيبقى 
ولن  مستقال،  عربيا  حرا  سيدا 
أو  سياسية  قوى  أي  تستطيع 
عسكرية أن تنزع عن هذا الوطن 
عروبته وسيادته، هذه العشائر 
الوحدة  الثغور ومحاة  هي محاة 
والسيادة  والعروبة  الوطنية 
الطيبة.  العربية  االرض  هلذه 
السفري  معالي  يا  وسنبقى 
العربية  اململكة  ورعاية  بهمة 
لعروبتنا  أوفياء  السعودية، 
للبنان  الوطنية  وللوحدة 
وهلذه  ومسيحيني،  مسلمني 
بدماء  املضمخة  الطيبة  االرض 

الشهداء«.
أضاف: »لذلك نقول إن لبنان 
والقبائل  العشائر  هذه  بهمة 
ستبقى  اليت  االصيلة  العربية 
الوطنية  للوحدة  الواقي  الدرع 
لبنان  ولسيادة  لبنان  يف 
الدولة،  مشروع  على  وللحفاظ 
العربية  العشائر  هذه  وباسم 
اليت يقدر عددها حبوالي نصف 
على  واملنتشرة  نسمة  مليون 
كل االراضي اللبنانية، إننا لن 
اللبنانية  االراضي  على  نرضى 
سالحا اال سالح الدولة اللبنانية 
اال سيادة  نرضى سيادة  ولن 
اللبنانية جبيشها وقوى  الدولة 
نوجه  وسنبقى  الداخلي،  االمن 
العربية  للمملكة  والوالء  التحية 
السعودية املؤمتنة على العروبة 
العروبة،  أرض  وهي  واالسالم 
ولن نسمح ألي قوة يف االرض 
أن تعلمنا االسالم أو العروبة، 
شهادة  نعطي  الذين  فنحن 
االسالم،  وشهادة  العروبة 
فلسطني  سنحرر  الذين  وحنن 
وعندها  النهر  اىل  البحر  من 
بن  عمر  احفاد  فعال  نكون 

اخلطاب«.

هذه  من  حتية  »نوجه  وتابع: 
االرض اليت هي جزء من اململكة 
خادم  اىل  السعودية  العربية 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
فارس  واىل  العزيز،  عبد  بن 
ولي  مسو  واالسالم  العروبة 
سلمان  بن  حممد  االمري  العهد 
ومشوخ  عزة  فيه  نرى  الذي 
وعنفوان العربي الذي يستطيع 
هذا  الكربى  للقوى  يقول  أن 
مصلحة  نريده،  ال  وهذا  نريده 
اململكة تتقدم على كل املصاحل 

االقليمية والدولية«.
خباري  السفري  »نشكر  وختم: 
وكل الوفود اليت حضرت لتقول 
حنن مع اململكة، حنن مع املشروع 
العربي الذي حيافظ على عروبة 
عربي  اخلليج  وسيبقى  املنطقة 
اهلوى واللسان والوجه شاء من 
نعتز  حنن  أبى.  من  وأبى  شاء 
وبوطنيتنا  وبإسالمنا  بعروبتنا 
التالعب  حذار  لالخرين  ونقول 
العربية.  االوطان  مبصري 
ونقول ملن قال بأنه وضع يده 
وصنعاء  وبغداد  بريوت  على 
ابطال  إن  وسنقول  خسئت، 
ولبنان  ودمشق  وبغداد  اليمن 
أن  تريد  اليت  اليد  سيقطعون 
والوطنية  العربية  اهلوية  تغري 
أن  اهلل  أرادها  اليت  االمة  هلذه 
وباململكة  مبكة  مكرمة  تكون 
وقيادتها  السعودية  العربية 

وشعبها«.

الضاهر 
من جهته، أشاد الضاهر باسم 
بـ«تضامن  العربية،  العشائر 
مع  وترابطها  العربية  العشائر 
الظروف«،  كل  يف  بعضها 
رابطة  »تأسيس  بـ  مطالبا 
موثقة ومرخصة رمسيا يف اطار 
تهتم  العربية  للعشائر  قانوني 
على  ومصاحلها  العشائر  بأمور 
بها  وتنهض  املستويات،  كل 
حضورها  تقوية  يف  وخصوصا 
وعربيا،  ووطنيا  سياسيا 
الوزارات  يف  متثيلها  وضرورة 

واجمللس النيابي«.
السفري  حبضور  نوه  كما 
»االنساني  ودوره  السعودي 

والعروبي«. 

كلمات 
أشادت  كلمات  كانت  ثم 
مطالبة  واململكة،  خباري  بدور 
االهتمام  العشائر  أبناء  بـ«إيالء 
الصحية  اخلدمات  صعيد  على 

والرتبوية واالجتماعية«.

خباري استقبل وفود العشائر العربية 

عرميط: لبنان كان وسيبقى سيدا 
حرا عربيا مستقال

السفري بخاري خالل استقباله الوفود 

»حركة  رئيس  استقبل 
ميشال  النائب  االستقالل« 
زغرتا  يف  دارته  يف  معّوض 
لبنان  يف  اإليطالية  السفرية 
يف  بومبارديريي،  نيكوليتا 
عبد  أديب  النائب  حضور 
املسيح، ومت خالل اللقاء عرض 
التطورات السياسية واالجتماعية 
لبنان خباصة  واالقتصادية يف 

بعد االستحقاق النيابي األخري.
ووفق بيان عن مكتب معوض، 
حبث الطرفان يف سبل التعاون 
بني لبنان وايطاليا على مستوى 
نوه  كما  واالمناء،  االصالحات 
الرائد  ايطاليا  ب«دور  معوض 
اسرتجاع  يف  لبنان  مبساعدة 
القرارات  وتطبيق  سيادته 

الدولية«.

معوض استقبل السفرية االيطالية 
وحبثا يف سبل التعاون

 استقبل األمني العام للتنظيم 
الشعيب الناصري النائب أسامة 
صيدا،  يف  مكتبه  يف  سعد، 
املزيد من  الوفود والشخصيات 
يف  والئحته  بنجاحه  املهنئة 
بني  ومن  النيابية.  االنتخابات 
الوفود املهنئة: وفد من »نقابة 
التغيري«  أجل  من  مستقلون 
الالئحة املرشحة النتخابات نقابة 
برنارد  الدكتور  برئاسة  األطباء 
الدكتورة  ومشاركة  جرباقة، 

رانيا  الدكتورة  دقدويف،  غنوة 
باسيل، والدكتور رائف رضا. 

كميل  الدكتور  ايضا  واستقبل 
من  وفد  رأس  على   سرحال 
املتقاعد  العميد  ضم:  جزين 

فضل 
السابق  الرئيس  زين،  اهلل 
زين،  وفيق  الرحيان  لبلدية 

وخمتار الرحيان حسن زين،
وشخصيات  وفود  اىل  اضافة 

أخرى. 

أسامة سعد استقبل املزيد من مهنئني 
بنجاحه والئحته يف االنتخابات

الوفاء  كتلة  رئيس  استقبل   
رعد  حممد  النائب  للمقاومة 
التحالف  قوى  مسؤولي 
يف  لبنان،  يف  الفلسطيين 
شري،  أمني  النواب:  حضور 
املقداد، وفد  علي عمار وعلي 
يف  الفلسطيين  التحالف  قوى 
سر  أمني  من  كال  ضم  لبنان 
التحالف مسؤول اجلبهة الشعبية 
-القيادة العامة أبو كفاح غازي 
الدكتور أمحد عبد اهلادي ممثل 
ممثل  سامر  أبو  محاس،  حركة 
هاني  أبو  اإلسالمي،  اجلهاد 
فتح  حركة  سر  أمني  رميض 
االنتفاضة أبو أمحد سامل احلزب 
الثوري  الفلسطيين  الشيوعي 
حركة  ممثل  اللطيف  عبد  مازن 
الصاعقة , شهدي عطية ممثل 
الشعيب وحضور  النضال  حركة 
معاون  محود  عطااهلل  الشيخ 
الفلسطينية  العالقات  مسؤول 
العام  واملدير  اهلل  حزب  يف 

مكتب الكتلة سليم رشيد. 
آخر  يف  البحث  مت  وقد 
واإلقليمية  احمللية  املستجدات 

واملخيمات .

وأشار بيان اىل »ان الوفد قدم 
التربيكات أوال بفوز كتلة الوفاء 
للمقاومة يف االنتخابات النيابية 
أن يكون مدخال خلروج  متمنني 
لبنان من حمنته مطالبني الكتلة 
كان  كما  صوتها  يبقى  أن 
حلقوق  ومساندا  صادحا  دائما 
لبنان  يف  الفلسطيين  الشعب 
اإلنسانية  منحه حلقوقه  السيما 
بالتوجه  وثانيا  واملدنية، 
لالمني العام ولقيادة حزب اهلل 
ملناسبة عيد املقاومة والتحرير 
لكون هذا االنتصار كان مبثابة 
واملنطقة  للبنان  حقيقي  حتول 
الذي مهد النتصار سيف  وهو 
 ،2021 العام  يف  القدس 
مؤكدين أن االنتصار هو انتصار  

للوطن وحملور املقاومة«.
كتلة  رئيس  اعترب  بدوره، 
الوفاء للمقاومة »أن هذا النصر 
ومقاومتها  لفلسطني  نصر  هو 
احملتل  لدحر  العدة  تعد  اليت 
املقاومة  ان  مؤكدا،  الغاصب 
للشعب  وكتلتها ستبقيا سندا 
أرضه  حترير  حتى  الفلسطيين 

واملقدسات«.

استقبل مع نواب من كتلةالوفاء وفد التحالف الفلسطيين
رعدـ املقاومة وكتلتها ستبقيان سندا للشعب 

الفلسطيين حتى حترير أرضه واملقدسات

سجيع عطية: مت االتفاق يف كتلتنا يف 
عكار على ترشيحي كمرشح حيادي لنيابة 

رئاسة جملس النواب
سجيع  املنتخب  النائب  أعلن 
يف  االتفاق  »مت  أّنه  عطية، 
كتلتنا يف عكار، على ترشيحي 
رئاسة  لنيابة  حيادي  كمرشح 

جملس النواب«.
الـ  لقناة  حديث  يف  ولفت، 
سنتحول  »أننا  إىل   ،»MTV«
مشالي،  نيابي  لقاء  اىل 
عكار،  امناء  كتلة  نواة  يضم 
وتوسعت لتشمل نواب آخرين 

 11 اىل  عددنا  يصل  وقد 
حزب  »ال  أّن  موضًحا  نائبًا«، 
أملك  وال  لدي،  عشرية  وال 
أصواتًا جتيريية إلسقاط هادي 
املتداولة  واملعلومات  حبيش، 
صحيحة،  غري  اخلصوص  بهذا 
واتصلت  تفاهم  سوء  وحصل 
ما  أن  لي  وأوضح  حببيش 
جرى هو بسبب فشل املاكينة 

االنتخابية«.

اجليش اإلسرائيلي: طائرة مسرية لنا 
سقطت منذ أيام داخل األراضي اللبنانية 

وال خشية من تسرب معلومات
اجليش  باسم  املتحدث  كشف 
اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يف 
التواصل  وسائل  على  تصريح 
قبل  »سقطت  بأنه  اإلجتماعي، 
عدة أيام مسرية من نوع »راكب 
حيث  فين  خلل  نتيجة  السماء« 
مت العثور عليه قبل قليل داخل 

توجد  ال  اللبنانية.  األراضي 
للمعلومات.  تسرب  من  خشية 

يتم التحقيق يف احلادث«.
اللبناني   اجليش  عثر  قد  وكان 
طائرة  على  سابق  وقت  يف 
ختوم  عند  إسرائيلية  مسرية 

بلدة رميش اجلنوبية.
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ملصريها! َك  ُتترْ اللبنانية  اجلامعة  وتآمر..  ُيتٍم  بني 
لإلنقاذ«  »مـعًا  حـكومة  تغاضت   
اللبنانية  اجلامعة  إنقاذ  عن  امليقاتية 
من  الرغم  على  ملفاتها،  وإقرار 
اإلضراب الذي اعُتبرِ األطول يف تاريخ 
املتفّرغون  األساتذة  وأعلنه  اجلامعة 
ما  واستمّر  واملدّربون،  واملتعاقدون 
دخلت  الثمانية.  األشهر  من  يقرب 
من  األعمال  تصريف  مرحلة  احلكومة 
أعماهلا  جدول  على  تضع  أن  دون 
اللبنانية  للجامعة  احليوية  امللفات 
املرفوعة من رئاسة اجلامعة )منذ أشهر( 
الوزراء.  جمللس  العامة  األمانة  إىل 
بتقديم  األخرية  جلستها  يف  واكتفت 
املوافقة  خالل  من  لألساتذة  رشوة 
على حتويل املساعدة االجتماعية هلم، 
وتهريب بعض القرارات ضمن منطق 

احملاصصة.
السلطة  جفن  يرّف  مل  إذًا،  هكذا 
تهدد  اليت  املخاطر  أمام  التنفيذية 
يف  جامعي  طالب  ألف   80 مستقبل 
أكب عملية »إهماٍل مستدام« لألجيال 
الضغوط  كل  تفلح  مل  إْذ  القادمة. 
خالل  من  اجلامعة،  أهل  مارسها  اليت 
والتحّركات  االعتصامات  عشرات 
والتقارير اإلعالمية احملّذرة من املخاطر 
احملدقة باجلامعة، كي يبادر املعنيون 
ويقومون ولو خبطوٍة »خجولة« إلنقاذ 
وضمانه  البالد  يف  العالي  التعليم 

ألجيال لبنان اآلتية.
حصل  اليت  بالدعم  الوعود  ُترتَجم  مل 
عليها األساتذة املتفرغون واملتعاقدون 
يف االجتماعات اليت ُعقدت مع رئيس 
احلكومة ووزير الرتبية، وال تلك اليت 
النيابية  الكتل  أطلقها ممثلو ورؤساء 
التمثيلية  اللجنة  التقتهم  الذين 
تنفع،  ومل  املتعاقدين.  لألساتذة 
رئيس  للقاء  احملاوالت  كل  كذلك، 
الوطين  التيار  رئيس  أو  اجلمهورية 

احلر أو الوزير الياس أبو صعب.
يف  احلكومة  أمعنت  ذلك.  من  وأكثر 
إصرارها  خالل  من  اجلامعة،  ضرب 
على عدم زيادة موازنتها، كما فعلت 
اليت  العامة  واإلدارات  الوزارات  مع 
تضاعفت مصاريفها التشغيلية عشرة 
أضعاف، بينما بقيت موازنة اجلامعة كما 
كانت عليه عام 2019، وعلى الرغم من 
تأّكدها )السلطة( وباألرقام من كون 
هذه املوازنة ال تكفي لتشغيل اجلامعة 

حضوريًا سوى لشهرين.
السياسية  القوى  أّن  أيضًا،  واألنكى 
الطوائف  بأحزاب  لة  املمثَّ الرئيسية، 
إلنقاذ  جّديًا  جهدًا  تبذل  مل  جمتمعًة، 
القوى  بعض  دور  فاقتصر  اجلامعة؛ 
لة يف احلكومة على القيام ببعض  املمثَّ
املختلفة  القوى  بعض  مع  االتصاالت 
العمداء،  ملف  يف  احملاصصة  على 
بني  النظر  وجهات  تقريب  حملاولة 
املتحاصصني، من دون أن ُيكتب هلا 
النجاح. أما القوى اليت كانت تارخييًا 
إىل جانب اجلامعة اللبنانية، وشاركت 
بها  )وأعين  أجلها  من  النضال  يف 
القوى اليسارية( فقد غابت كليًا عن 
دور.  أي  هلا  يكن  ومل  التحرك،  هذا 
وال بّد من تسجيل غياٍب مدوٍّ للجامعة 
املرّشحني  برامج مجيع  وقضاياها عن 
)باستثناء  لالنتخابات  »التغيرييني« 
الوظيفي(.  موقعه  حبكم  واحد  مرشح 
وحدهم، حفنة من األساتذة املتعاقدين 
معركة  خاضوا  واملالك،  واملتفرغني 
بـ«اللحم  اللبنانية  اجلامعة  عن  الدفاع 
وعليها  هلا  ما  هلا  جتربة  يف  احلّي«، 

ما عليها.
د من  قد يكون مفهومًا اإلهمال املتعمَّ

لًة باحلكومة  قبل السلطة السياسية ممثَّ
التساؤالت  ولكّن  بها،  ل  يتمثَّ ومن 
أين  هي:  وبشّدة  نفسها  تطرح  اليت 
من قضيٍة حبجم  اللبناني  اجملتمع  هو 
هي  أين  اللبنانية«؟  اجلامعة  »مصري 
املصلحة  صاحبة  االجتماعية  القوى 
أين  ومتطورة؟  للعلم  منتجة  جبامعٍة 
هم طالب اجلامعة اللبنانية من املصري 
الذي يهّدد جامعتهم ويهدد مستقبل 
القادمة  واألجيال  وأوالدهم  أقاربهم 
يف حقهم يف التعليم العالي؟ وكيف 

ر هذا الغياب املدّوي؟ ُيفسَّ
االجتماعية  التحّوالت  تاريخ  قراءة  إن 
بلد  أي  يف  والثقافية  واالقتصادية 
الفاعل  الدور  إىل  وبوضوح،  ُيشري، 
احلرجة  االجتماعية  للكتلة  واملؤثر 
CRITCAL MASS، واليت تتمثل عادًة 
االجتماعيني  الفاعلني  من  مبجموعٍة 
واالقتصاديني  والسياسيني 
والثقافيني من ذوي اخللفيات املختلفة. 
اسرتاتيجّي  على هدٍف  يّتفقون  كّلهم 
واحد يعملون من أجله، وهو أن يكونوا 
»رأس احلربة« يف عملية الصراع ويف 
الكتلة،  هذه  تغيب  وعندما  قيادته. 
مرحلة  وتبدأ  التغيري  عملية  تتعطل 
األزمة  حلقة  يف  والدوران  املراوحة 

املفرغة. 
الكتلة  أّن  إىل  التجارب،  وُتشري هذه 
ليست جمرد حزب أو جمموعة أحزاب، 
بل إنها تتشّكل من القوى االجتماعية 
مضمون  عن  تعّب  اليت  املختلفة 
اجتماعي، وتكون قادرة على ممارسة 
منها  ُيْسَتثنى  وال  االجتماعي.  الفعل 
يقف  من  إاّل  األطراف،  من  طرف  أي 
ضد القضية اليت تناضل هذه الكتلة 
من  أكان  سواء  حتقيقها،  أجل  من 
دينية  قوى  ومن  اليسار،  أو  اليمني 

أو علمانية.
االجتماعية  الكتلة  هلذه  كان  لقد 
يف  أساسي  دور  »احلرجة«  اللبنانية 
إنشاء اجلامعة وتطّورها، حيث شاركت 
سياسية  وجمموعات  وأحزاب  قوى 
ضّمت قوى يسارية وبعض الشخصيات 
اليمينية؛ وحتّلق حوهلا طالب لبنان، مبن 
فيهم طالب اجلامعات اخلاّصة آنذاك، 
والتّفت حوهلا احلركة النقابية، مبختلف 
أن  الكتلة  مشاربها. واستطاعت هذه 
تفرض حالة وطنية حول قضية إنشاء 
القوى  مبقدور  يكن  ومل  اجلامعة، 
تنصاع  أن  إاّل  يومذاك،  السلطوية، 
إلرادتها وُتنشئ اجلامعة اللبنانية يف 
سلسلة  عقب   1951 عام  من  شباط 
سقط  واليت  احلاشدة،  التحركات  من 
كأّول  حنني  اهلل  فرج  الشهيد  فيها 
شهيٍد للحركة الطالبية. استمرت هذه 
الكتلة، اليت شّكل الطالب حجر الزاوية 
فيها، يف حتقيق النجاحات واإلجنازات 
اليت أفضت إىل وجود اجلامعة اللبنانية 

بصورتها املزدهرة.
ما هو واقع الجامعة اآلن؟

منذ  اجلامعة  وضع  يف  التدهور  بدأ 
املاضي،  القرن  تسعينيات  بداية 
وتكّرس مع سيطرة منطق احملاصصة 
والذي   ،1997 لعام   42 املرسوم  عب 
مبوجبه مت االتفاق بني رئيسْي جملس 
النواب والوزراء على أن يكون منصب 
رئيس اجلامعة من حصة األّول، مقابل 
من  جزٍء  من  اجلامعة  جملس  جتريد 
الوزراء.  جمللس  وإعطائها  صالحياته 
وال سّيما يف ما يتعّلق بتفرغ األساتذة 
ومّذاك، سيطر  املالك؛  إىل  ودخوهلم 
منطق احملاصصة بني القوى السلطوية 
الطائفية على كل القرارات. وهكذا، 

عبد اهلل محي الدين

بدأت مسرية تطويع األساتذة للحصول 
السلطوية  األحزاب  رضى  على 
والزعامات الطائفية، ألن الدخول إىل 
»جنة« اجلامعة ال ميكن أن ميّر من دون 

هذا الرضى.

 غيابٌ مدوٍّ للجامعة وقضاياها عن 
برامج جميع املرشّحني »التغيرييـّني« 

لالنتخابات
تعّمقت عملية التطويع عب احملاصصة 
أساس  على  العمداء  تعيني  يف 
واحلزبية.  الطائفية  انتماءاتهم 
واسُتتبع هذا النهج مع مدراء الفروع 
الذين ُطّوبت مواقعهم للقوى نفسها، 
وأصبحت قاعدة املداورة حمصورة يف 
تتم  األحيان  بعض  ويف  بينهم،  ما 

بالتناوب.
ومل يقتصر األمر على املواقع اإلدارية 
التطويع  هذا  ل  اسُتكمرِ بل  فقط، 
اإلمساك  عب  ومؤسساتها،  للجامعة 
خالل  من  املتفّرغني  األساتذة  برابطة 
األساتذة الذين مّت استيعابهم باآلليات 
الطائفية. وساد الُعرف الطائفي بني 
املواقع الثالثة )رئيس، نائب الرئيس 
وأصبح  املندوبني(،  جملس  ورئيس 
معادلٍة  وفق  يتم  منهم  كلٍّ  انتخاب 
طائفية حمسوبة يف كل دورة انتخابية. 
التطويع هذا، من خالل  وطغى مسار 
النقابي  اإلطار  يف  احملاصصة  منطق 
منطق  على حساب  اجلامعة  األّول يف 
الدفاع عنها، وبات »النضال النقابي« 
حمصورًا يف »عنوان« حتسني الوضع 

املادي ألفراد اهليئة التعليمية.
أين هم طالب الجامعة اللبنانية من كّل 

ذلك؟
احلركات  روح  إىل  اجلامعة  تفتقد 
الطالبية ونضاالتها، فالتهميش الذي 
للشباب  وقواها  السلطة  به  قامت 
املشاركة،  عن  وإقصاؤهم  اللبناني، 
الُبعد  ذات  القضايا  يف  إاّل  اللهّم 
احلزبي- الطائفي أو تلك اليت تهّم هذه 
احلركة  شرذمة  إىل  أّديا  قد  القوى، 
النضالية  الروح  قتل  وإىل  الطالبية، 
واجلامعة  عاّمة،  لبنان،  طالب  لدى 
هذه  وتعززت  خاّصة.  اللبنانية، 
تعطيل  عب  اجلامعة،  داخل  املمارسة 
االنتخابات الطالبية مقابل إطالق عملية 
جمالس  ملمثلي  احلزبي«  »التوريث 
بدأت  وعليه  الكليات،  يف  الفروع 
واإلدارة  الطالب  بني  زبائنية  عالقة 

وتلك اجملالس )مثل تزويدهم مبقررات 
احملاضرات واألسئلة اليت طرحت يف 
القيام  جانب  إىل  السابقة،  الدورات 
مل  الذين  للطالب  الدورات  ببعض 

يتمكنوا من حضور احملاضرات(.
والتهميش  اإلقصاء  هذا  ظّل  يف 
للجامعة واجملتمع، أسئلة أخرى تطرح 
تدعو  أن  مستغَربًا  يعود  هل  نفسها: 
واللجنة  املتفرغني  األساتذة  رابطة 
التمثيلية لألساتذة املتعاقدين بالساعة 
إىل اعتصامات ال يشارك فيها سوى 
)تتكّرر  األساتذة  من  عشرات  بضع 
ينكفئ  ملاذا  ذاتها(؟  الوجوه  فيها 
األساتذة عن املشاركة يف التحركات 
وماذا  احملقة؟  مطالبهم  أجل  من 
املتعاقدون  األساتذة  خيرق  أن  يعين 
ويعودون  اإلضراب  واملتفرغون 
بالتوقف  يلتزموا  وأاّل  التعليم،  إىل 
ماذا  الرابطة؟  أعلنته  الذي  القسري 
يعين، أيضًا، أن يغيب طالب اجلامعة 
أجل  من  التحّركات  املشاركة يف  عن 
إجراء  هّمهم  جّل  ويصبح  جامعتهم، 
االمتحان والظفر بالشهادة على قاعدة 
عّما  النظر  بغّض  نفسي«،  ربي  »يا 

سيحّل باجلامعة خالل العام املقبل؟
الذي  احملاصصة،  منطق  فعل  لقد 
الطائفية  السلطوية  القوى  مارسته 
على اجلامعة، فعله يف األساتذة )بكل 
حتى  والطالب،  ومسمياتهم(  فئاتهم 
أّن جزءًا كبريًا من الذين شاركوا يف 
الطائفي  املنطق  حّركهم  التحركات، 
الطائفية.  السلطة  استخدمته  الذي 
مطالبة  خالل  من  ذلك  كان  سواء 
البعض مبراعاة »التوازن الطائفي« يف 
أي نشاط، أو حتى من خالل املطالبة 
مستحق«،  لكل  »بالتفّرغ  العلنية 
قابل  »ملٍف  بني  الضمين  والتمييز 

لإلقرار« و«ملٍف غري قابل لإلقرار«!
خارجها،  يف  أما  اجلامعة،  داخل  هذا 
النقابية  اأُلطر  كل  إخصاء  جرى  فقد 
احملاصصة  مبنطق  عليها  والسيطرة 
الطائفية ذاتها، وال سّيما يف االحتاد 
»بتفريخ«  ُأغرق  الذي  العام  العمالي 
أصبح  حبيث  واالحتادات،  النقابات 
نقاباته  سياسي  تيار  أو  حزب  لكّل 
األمر  واسُتكمل  الطائفية.  واحتاداته 
النقابية«  التنسيق  »بهيئة  باإلمساك 
و«روابط التعليم األساسي واخلاص«، 
اليت  احلرة«،  املهن  »نقابات  ويف 
جُترى االنتخابات فيها بني هذه القوى 

ضمن  وتتخاصم  فتتحالف  الطائفية، 
قاعدة احملاصصة، وليس على أساس 

البامج االجتماعية واملطلبية.
كثرة  ورغم  الواقع،  هذا  ظّل  يف 
التحركات واالعتصامات اليت دعا إليها 
اليت  اإلعالمية  واحلمالت  اجلامعة  أهل 
مصري  تهّدد  اليت  املخاطر  من  حّذرت 
اجلامعة، مل يكن هناك أّي التفاف أو 
مشاركة فاعلة لقوى اجتماعية ونقابية 

حول جامعة الوطن.
ر هذا الواقع، أّن اجلامعة اللبنانية  ُيظهرِ
»الُيتم«  تشبه  حالًة  اليوم  تعيش 
عنها،  السلطة  بتخلي  حوهلا،  من 
وانفضاض »القوى االجتماعية«، اليت 
أهلها  وتقاعس  سابقًا،  حوهلا  التّفت 
اللبنانية  اجلامعة  ُترَكت  نصرتها.  عن 
أو  نصري  أي  من  جمّردًة  ملصريها، 
بني  للتناتش  وُعرضًة  عنها،  مدافع 

أهل السلطة.
ليس الُيتم هو التوصيف الوحيد حلال 
اجلامعة؛ بل هناك التآمر، بكّل ما للكلمة 
من  اليوم  اجلامعة  تعاني  معنى!  من 
السلطوية  القوى  لبعض  حقيقي  تآمر 
احلكومة  داخل  موجود  بعضها  عليها، 
القوى  وهذه  خارجها.  اآلخر  وبعضها 
تسعى، كما بات واضحًا، إىل تقسيم 
اجلامعة الوطنية رمسيًا، بعد شرذمتها 
فالدعوات  طائفيًا.  ملّونة  فروٍع  إىل 
إىل  »البعض«  محلها  اليت  الفردية 
إنشاء جامعات مناطقية مستقلة حبجة 
»اإلصالح«، بدأت تتمظهر لدى قوى 
تنفيذ  على  ممنهج،  وبشكٍل  تعمل، 
هذا التقسيم ربطًا بالدعوة إىل تطبيق 
ويف  املوسعة.  اإلدارية  الالمركزية 
هذا اإلطار، يصبح اإلمعان يف إضعاف 
اجلامعة وتسريع انهيارها واالنقضاض 
عليها، يف اللحظة املناسبة، ليس إاّل 
تقسيمها،  إىل  الدعوة  لتبير  مقدمًة 
والنهوض  األزمة  من  إخراجها  حبجة 

بها!!
معلنة  غري  سياسة  أمام  حنن  إذًا، 
ولكّنها واضحة، تهدف إىل عدم القيام 
بأي خطوات تساهم يف إخراج اجلامعة 
تعيشه.  الذي  االنهيار  مسار  من 
لكن، ما هو السبيل ملنع حتقيق هذه 

املخططات؟
اجلامعة اللبنانية يف خطر. لكّن إنقاذها 
متاح. وال ميكن هلذا اإلنقاذ أن يكون، 
اجتماعية  كتلة  التفاف  خالل  من  إاّل 
وتفرض  الوطن،  جامعة  عن  تدافع 
بشراسة  وتواجه  حقوقها،  انتزاع 
ُقدمًا  ميضي  الذي  احملاصصة  نظام 
األساسية  باملفاصل  اإلمساك  يف 

ملؤسسات الدولة.
فّعالة  تكون  أن  الكتلة  هلذه  وميكن 
جدًا، إذا ما تشّكلت من القوى صاحبة 
املصلحة الفعلية بوجود جامعة لبنانية 
موحدة. مثلما تشّكلت، يف اخلمسينيات 
اليت  االجتماعية  الكتلة  والستينيات، 
ناضلت من أجل إنشاء اجلامعة. وضّمت 
أن  وخارجها، ميكن  السلطة  قوى يف 
كل  من  اليوم،  الكتلة،  هذه  تتشكل 
القوى احلّية يف اجملتمع، يف السلطة 
املنطق  عن  ختليها  شرط  وخارجها، 
السلطوي- التحاصصي يف التعامل مع 
قضايا اجلامعة. وال بأس من التذكري، 
العمل  جيب  اليت  القضايا  أوىل  أّن 
 42 رقم  املرسوم  إلغاء  هي  عليها 
لعام 1997 وإعادة الصالحيات جمللس 
املنطق  من  اجلامعة  وإخراج  اجلامعة، 
خطة  ووضع  السلطوي،  التحاصصي 
االنهيار  متنع  كأولوية  للجامعة  إنقاذ 

الرتبوي بعد االنهيار االقتصادي.
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يف توقيت مثري للريبة، ومضمون خمادع، قّدم رئيس احلكومة 
متهمًا  جديدة،  كهرباء  معامل  تلزيم  عن  روايته  ميقاتي  جنيب 
وزير الطاقة وليد فياض بأنه قّدم طلبًا لعرض ملف التلزيم على 
)االتهام  آخرين  بيد  الوزراء، ثم طلب سحبه ألنه دمية  جملس 
صّدقها  رواية  باسيل(.  جربان  التيار  رئيس  إىل  هنا  موّجه 
كثريون، لكنها ليست سوى نتاج صفة يشتهر بها ميقاتي دونًا 
عن سائر السياسيني املخادعني، إذ إن العروض املشار إليها 

ملغومة وتفوح منها روائح فساد سياسي وعموالت.
اطلعت الزميلة »األخبار« على العروض اليت قّدمتها أربع شركات 
إىل وزارة الطاقة. ما قاله رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، بعد 
اجللسة األخرية جمللس الوزراء، بأن هناك أربعة عروض صحيح 
وزير  إىل  املوّجهة  االتهامات  عن  التفاصيل  بقية  لكن  متامًا. 
الطاقة وليد فياض »مغشوشة«؛ فالعرض األول من »إنسالدو« 
الشركة  »اهتمام«  عن  ويعرب  واحدة  ورقة  من  مؤّلف  اإليطالية 
فقط، بال أي تفاصيل أو شراكات أو عمليات. والعرض الثاني 
من »ميتسوبيشي« خيلو من أي إشارة إىل التمويل. والعرض 
الثالث من »جنرال إلكرتيك«، بالشراكة مع شركة عراقية مملوكة 
من أمحد إمساعيل، ليس مطابقًا فنيًا وبكلفة متويل مرتفعة جدًا. 
الرئيس  كون  لالهتمام  إثارة  األكثر  وهو  األخري،  العرض  أما 
ميقاتي رّوج له باهتمام بالغ وتلّقى نسخة منه يف خريف 2021 
قبل إرسال نسخة حمّدثة منها إىل وزارة الطاقة، فأتى من شركة 
أنها ستقّدم عرضًا عرب شركة  األملانية، وتّدعي فيه  »سيمنز« 
صينية امسها »CMEC« بال أي شراكة بينهما، وأن عالقتهما 
»سيمنز«  لدى  زبونًا  ستكون  الصينية  الشركة  بأن  حمصورة 
لشراء احملركات، وأن تركيب امليغاوات الواحد سيكّلف لبنان 

800 ألف دوالر.

اتفاق بالرتاضي
مقّررات جملس  من  بل  بالعروض،  تبدأ  ال  القّصة  الواقع،  يف 
الوزراء الذي أقّر اتفاقًا بالرتاضي ثم تراجع عنه. ففي جلسة 
اجمللس  اختذ   ،26 الرقم  احملضر  وحبسب   ،2022/4/6 بتاريخ 

القرار الرقم 15 من أربعة بنود وحرفّيته اآلتي:
بإجراء  الشروع  واملياه  الطاقة  وزارة  تفويض  على  املوافقة   -
الكهرباء  إنتاج  لوحدات  العامليني  املصّنعني  كبار  مع  مباحثات 
حتالف  عرب  أو  )مبفردها  الشركات  هذه  ورغبة  إمكانية  لدراسة 
يف  معملني  وإنشاء  الالزم  التمويل  بتأمني  القيام  شركات( 
)التصميم   EPC+F+O&M صيغة  وفق  عمار  ودير  الزهراني 
وإنشاء  والصيانة(  التشغيل   + التمويل   + واإلنشاء  والتوريد 

خطوط النقل وحمطات التوزيع الفرعية الالزمة.
- املوافقة على مشروع مذكرة تفاهم واحلصول على التفويض 
الالزم لكي يصار بعد ذلك إىل عرضها على الشركات املهتمة 
بغية  الطرفني،  قبل  من  األصول  وفق  توقيعها  على  والعمل 
االنتقال من بعدها إىل مرحلة مفاوضات تنافسية مباشرة مع هذه 
الشركات عرب تشكيل فريق تفاوضي حمرتف من خرباء يف اجملال 
وباعتماد  واالقتصادي،  واالجتماعي  والبيئي  والقانوني  التقين 
ما  ووفق  والصدقية  الشفافية  درجات  أعلى  تؤمن  عملية  آلية 

يقّرره جملس الوزراء والقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء.
حمليني  و/أو  عامليني  باستشاريني  االستعانة  على  املوافقة   -
واملالي  واالجتماعي  والبيئي  والقانوني  التقين  اجملال  يف 

واالقتصادي وعرض املوضوع على جملس الوزراء.
أمساء  اقرتاح  يف  اإلسراع  واملياه  الطاقة  وزير  إىل  الطلب   -
رئيس وأعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وفقًا للقانون 462 

ليصار إىل تشكيل اهليئة الناظمة.

اعرتاض العلية
العلّية  جان  للمناقصات  العام  املدير  احتجاج  القرار  هذا  أثار 
باعتبار األمر عبارة عن عقد بالرتاضي ليس خمالفًا فحسب لقانون 
احملاسبة العمومية، وإمنا ال ميكن السري به يف ظل ما تزعم الدولة 
اللبنانية القيام به أمام اجملتمع الدولي جلهة شفافية املناقصات 
والتلزميات، وأنه هلذه الغاية أجنز مشروع »الشراء العام« الذي 
شارك يف إعداده البنك الدولي ومؤسسات دولية وحملية أخرى. 
مبعنى آخر، ال ميكن السري مبناقصة بالرتاضي تشوبها الشبهات 
من  ميقاتي  مكتب  إىل  ورد  قد  كان  واحد  عرض  أجل  من 
»سيمنز« وشركة صينية، ووردت نسخة أخرى منه إىل مكتب 
وزير الطاقة أيضًا. هكذا استدعى األمر تعدياًل يف قرار جملس 

ميقاتي خدعة  الكهرباء:  عروض 
عــموالت... رائـحة  مـنه  تـفوح  بالـرتاضي  اتـّفاق  من 

الكهرباء عروض  حول  ميقاتي  خدعة  بالعرقلة:  اّتهام  إىل   
الوزراء. ويف اجللسة اليت 
 ،2022/4/14 يف  عقدت 
الرقم  احملضر  وحبسب 
الرقم  القرار  اختذ   ،27
الرقم  القرار  بتعديل   30
الفقرة  لتصبح   15
اآلتي:  النحو  على  األوىل 
املناقصة  »متهيدًا إلطالق 
على  املوافقة  العمومية، 
الطاقة  وزارة  تفويض 
واملياه بالشروع يف إجراء 
مباحثات مع كبار املصّنعني 
إنتاج  لوحدات  العامليني 
)وباقي  الكهرباء... 
الفقرة من دون تغيري(«. 
كما ألغيت الفقرة الثانية 
القرار  يف  سابقًا  الواردة 
بفقرة  واستبدلت   15
أخرى تنّص على: »تكليف 
وزارة الطاقة واملياه وضع 
دفرت شروط خاص إلطالق 
على  وعرضه  املناقصة 
وفقًا  املناقصات  إدارة 

 »سيمنز« مجرّد 
واجهة لعرض 

صيني من شركة 
»CMEC« بال عقود 

شراكة بينهما

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 

األدنى. تركيب 2000 ميغاوات يعين 200 مليون  باحلّد  دوالر 
الواحدة، حبسب وكالة  دوالر عموالت، إذ إن كلفة امليغاوات 
بأن مصر  علمًا  ألف دوالر،  بنحو 670  تقّدر  األمريكية،  الطاقة 
رّكبت معامل تعمل بواسطة الغاز والبخار بكلفة 500 ألف دوالر 
التعاقد  يريد  لبنان  إذا كان  أنه  الواحد. فضاًل عن  للميغاوات 
أخرى  البحث عن عروض صينية  مع شركات صينية، فبإمكانه 
بكلفة أدنى بكثري ومن دون مواربة وال واجهات وال عموالت. 
اليت سرتّكب يف  املواد  باستثناء احملّركات، كل  أنه  والالفت 

املعمل صينية.

رواية مضادّة
تلقى  الذي  مباشرة  »سيمنز«  عرض  حنو  تقود  ميقاتي  رواية 
نسخة منه يف خريف 2021 وبقي ساكتًا لغاية اجللسة األخرية من 
جملس الوزراء. فهل ميكن التعامل مع هذه العروض جبدّية؟ ما 
هو واضح أنه ال ميكن أن تهتّم أي من الشركات باستثمار ماليني 
الدوالرات يف لبنان من دون أن تكون لديها ضمانات السرتداد 
هذا االستثمار. مبعنى أوضح، االستثمار سيكون بالدوالر، ومبيع 
سعر  وعن  التسعري،  عن  ومبعزل  باللرية.  سيكون  الكيلوات 
الصرف، هل سيكون هناك ما يكفي من الدوالرات الستعادة 
فإن  وبالتالي  املقبلة؟  السنوات  مدى  على  استثمارها  الشركة 
وإىل  مضمونه،  إىل  الطرح،  توقيت  من  العوامل،  هذه  مجيع 
الكثري من  سياقه االقتصادي ليس سوى رواية خمادعة فيها 

اخليال.
هنا ميكن تقديم رواية ثانية تطغى فيها الوقائع على العوامل 
أن  الرواية  هذه  ترّجح  العوامل.  سائر  على  وحتى  السياسية، 
هناك اتفاقًا بني الرئيسني جنيب ميقاتي ونبيه بّري على متهيد 
الطريق للشركات الفرنسية - األوروبية مقابل الدعم الفرنسي 
- األوروبي السياسي هلما يف مواقعهما احلالية. وقد جاء دور 
التعاقد  تأّخر  السبب يف  ليس  بأنه  القول  متأخرًا يف  ميقاتي 
بالرتاضي مع شركة »سيمنز«، بل إن التيار الوطين احلّر هو من 
يعرقله. وعلى املقلب الثاني، تشري املعلومات إىل أن اهتمام 
الزهراني  يف  تغويز  معامل  بإنشاء  الفرنسية  »توتال«  شركة 
دعم  حتوز  وهي  لبنان  يف  للمعنيني  أبلغته  بل  جديدًا،  ليس 
السابقة  املناقصة  أن  والالفت  اجملال.  هذا  بري يف  الرئيس 
للتغويز، واليت فازت بها الشركة القطرية، ألغيت بسبب رسالة 
قطرية تشري إىل أن الظروف تغرّيت وأنها مل تعد مهتمة بهذا 
االستثمار، كما أن شركات أوروبية أخرى أبدت يف رسائل خطية 
أمام  الطريق  فتح  آخر،  استثمار كهذا. مبعنى  رغبتها يف  عدم 
الزهراني و«دخوهلا آمنني«. وهذا يتطّلب توجيه  »توتال« يف 
االتهامات حنو طرف ثالث مل ينجز املناقصة أو اتفاق الرتاضي 

أو أي مما يتلّقى ضغطًا بشأنه.

محمد وهبة

نتائج املباحثات
كانت  الوقت،  هذا  يف 
»كبار  مع  احملادثات 
تبنّي  بدأت.  قد  املصّنعني« 
»انسالدو«  اهتمام  أن 
ترسل  مل  إذ  فاتر،  اإليطالية 
تبدي  واحدة  ورقة  سوى 
من  باملناقصة  اهتمامها  فيها 
أما  أخرى.  تفاصيل  أي  دون 

وحدات  ثالث  بإنشاء  يقضي  تصّورًا  فقّدمت  »ميتسوبيشي« 
و500  الزهراني،  ميغاوات يف  ألف  بقدرة  منها  اثنتان  إنتاج، 
ميغاوات يف دير عمار. املشكلة يف هذا التصّور أنه تقنيًا ليس 
يسبب  ما  مرونتها  وانعدام  الوحدات  حجم  كرب  بسبب  مناسبًا 
إال  أنها وحدات ال تعمل  خماطر تقنية على الشبكة، فضاًل عن 
بواسطة الغاز والديزل، وال تعمل بواسطة الفيول الثقيل. ومل 

يتضمن عرض »ميتسوبيشي« ما يتعلق بالتمويل.
بواسطة  يعمل  أيضًا  الكرتيك« كان  »جنرال  اآلتي من  العرض 
نوعني من الوقود فقط )الغاز والديزل. األخري أعلى كلفة من 
الفيول أويل الثقيل(، لكن مشكلته األساسية تكمن يف كلفة 
التمويل البالغة 16% وتفرض شراء الطاقة الكهربائية املنتجة 
ملّدة عشرين سنة بسعر 4.83 سنتات، وذلك من دون كلفة 

الوقود.
ميقاتي بشكل خاص.  يهّم  الذي  أو  األهم،  العرض  يأتي  هنا 
فهذا العرض تعرتيه مشكلة أساسية، وهي أن »سيمنز« ستكون 
جمّرد واجهة ملتعاقد وحيد هو الشركة الصينية »CMEC« بكلفة 
الواحد، أي بسعر تفوح منه رائحة  ألف دوالر للميغاوات   800
عموالت ألنه يزيد عن األسعار الرائجة عامليًا بأكثر من 100 ألف 

لألصول«. ومل جتَر أّي تعديالت على الفقرة املتعلقة باالستعانة 
باالستشاريني العامليني، أو بتشكيل اهليئة الناظمة.

عمليًا، ما حصل هو أنه جرى حتويل األمر من »اتفاق بالرتاضي« 
إلطالق  متهيدًا  السوق  دراسة  منها  اهلدف  »مباحثات«  إىل 
»املناقصة«. وإطالق هذه األخرية يتطلب التعاقد مع االستشاري 
العاملي إلطالق املناقصة وإعداد دفرت الشروط، وهو ما شرعت 
الوزارة به مع شركة »كهرباء فرنسا«. املفاجأة أتت من الشركة 
الفرنسية اليت طالبت بتسديد فواتري سابقة مستحّقة بقيمة 3.5 
التعاقد اجلديد مسبقًا بقيمة 2.5  ماليني يورو، وتسديد كلفة 
هو  امللف  وهذا  يورو.  ماليني   6 ما جمموعه  أي  يورو،  مليون 
الذي عرضه يف البداية وزير الطاقة على جملس الوزراء ثم طلب 
سحبه بسبب ورود نسخة جديدة من »كهرباء فرنسا« ومواصلة 

املفاوضات بني الطرفني.
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الواقع  للمقعد  الفرز  اقرتاب  مع 
يف غربي سيدني تظهر النتائج أن 
قلياًل  يزيد  ما  على  حصلت  داي 
األصوات  من  املائة  يف   52 عن 
احلزبني  تفضيل  أساس  على 
نيو  حكومة  رئيسة  منافستها  مع 
كريستينا  السابقة  ويلز  ساوث 
كينيلي من حزب العمال األسرتالي 
واليت حصلت على حوالي 48 يف 

املائة من األصوات.
بعض  ستقضي  إنها  داي  قالت 
الوقت مع عائلتها قبل أن تتوىل 

مهامها يف الربملان الفيدرالي
هو  لي  حققته  الذي  اإلجناز  إن 
حقيقة  إىل  بالنظر  رائع  من  أكثر 
إليه  ُينظر  كان  فاولر  مقعد  أن 
سابًقا على أنه »مقعد آمن« حلزب 
العمال ومنذ إنشائه يف عام 1984 
مل يشغلها أي شخص من أي حزب 

آخر.
إىل  وصلت  اليت  داي  قالت 
والدتها  مع  كالجئة  أسرتاليا 
إن  سًنا  األصغر  وشقيقتها 
»حلملة  انتصاًرا  كانت  النتيجة 

القاعدة الشعبية«.

»لن يتم جتاهلنا بعد اليوم«: من هي املستقلة اليت هزمت 
كينيلي وأصبحت أول عضوة برملان فيتنامية األصل؟

مع  كصحفية  عملها  خالل  من 
بليفربول  تعرف  حملية  صحيفة 
   ABC وفريفيلد تشامبيون والحًقا

بفهم  تتمتع  إنها  داي  قالت 
متعمق لناخبيها.

»مهمة شاقة«: هل يعيد رئيس 
الوزراء ألبانيزي ثقة األسرتاليني 

يف النظام السياسي؟
االثنني  يوم  صباح  حديثها  ويف 
مؤيديها  داي  شكرت  املاضي 
مدينة  جملس  عمدة  وخصت 
بالثناء  كاربوني  فرانك  فريفيلد 
»بنسبة  دعمها  إنه  قائلة  اخلاص 

200 يف املائة«.
شيء  كل  وقبل  »أواًل  وقالت: 
تفوق  رائعة  انتخابية  محلة  كانت 
اخليال على مدى األسابيع الستة 

املاضية«.
»سأعمل  قائلة  واوضحت   
وأصواتهم  الناس  يصل  حتى 
واحتياجاتهم إىل احلكومة وال يتم 

جتاهل أحد.«
نكون  »لن  تقول  واضافت 
بعد  الثانية  الدرجة  من  مواطنني 
بفاولر سكان  اآلن حنن فخورون 

فريفيلد.«
بعض  ستقضي  إنها  داي  قالت 
الوقت مع عائلتها قبل أن تتوىل 
الفيدرالي  الربملان  يف  مهامها 
االنتخابية مبا يف  بوعودها  وتفي 
ذلك تأمني التمويل للمستشفيات 

احمللية.

أصبحت املرشحة املستقلة داي 
لي أول عضو فيتنامي املولد يف 

الربملان الفيدرالي

أثناء وجود أنطوني ألبانيزي يف 
شديد  نداًء  نائبه  وجه  اليابان، 
األوىل  اخلطوة  بشأن  اللهجة 
مل  احلكومة.  يف  العمال  حلزب 

تسر األمور على ما يرام.
إشارة  العمال  حزب  أرسل  فقد 
حيث  البشر  مهربي  إىل  حتذير 
أكد أنه متت إعادة سفينة طاليب 
من  سريالنكيا  من  قادمة  جلوء 
احلدود األسرتالية بعد يوم واحد 
أنطوني  حكومة  أداء  من  فقط 
ألبانيزي اليمني الدستورية، مما 

أثار غضب حزب اخلضر.
وُعلم أن حوالي 15 شخًصا كانوا 
أوقفته  الذي  القارب  على منت 
يوم  األسرتالية  احلدود  قوة 
االنتخابات قبالة الساحل الغربي 
كاد  أن  بعد  كريسماس  جلزيرة 

يصل إىل الرب الرئيسي.
الوزراء  رئيس  نائب  أمر  فقد 
السلطات  مارليز  ريتشارد 
»إجراءات  يف  قدًما  باملضي 
وهي   - اللجوء  لطالب  االعادة« 
وزيرة  بدأتها  اليت  اخلطوة 
الشؤون الداخلية السابقة كارين 

أندروز.
كانت قضية األمن القومي إحدى 
القضايا الرئيسية يف االنتخابات، 
إىل  االئتالف  خالهلا  سعى  حيث 
ضعيًفا  يبدو  العمال  حزب  جعل 

بشأن مسألة محاية احلدود. 
السابق  الوزراء  رئيس  أن  حتى 
سكوت موريسون زعم   أن مهربي 
األعمال  لبدء  مستعدون  البشر 
التجارية مرة أخرى يف حالة فوز 

حزب العمال.
مارليز  السيد  قال  ذلك،  ومع 
إعادة  ترتدد يف  مل  احلكومة  إن 
القارب، مضيًفا أنه مت فحص من 
كانوا على متنه ووجدوا أنهم ال 

يستحقون احلماية من أسرتاليا.
لشبكة  مارليز  السيد  وقال   
إىل  أعيدوا  »لقد  نيوز:  سكاي 
بطريقة  ذلك  وحدث  سريالنكا، 
وجيب  للغاية«.  وروتينية  عادية 
يعرفوا  أن  البشر  مهربي  على 
لن  انه  وهو  تام،  بوضوح  ذلك 
ظل  يف  تغيري  أي  هناك  يكون 
حتتفظ  وأسرتاليا  احلكومة،  هذه 

مبوقفها القوي على احلدود«.
على  املهاجرين  نقل  مت  وقد 
إىل  واعادتهم   ABF منت سفينة 
لكن  اجلو،  طريق  عن  سريالنكا 
يعلقوا  احلكوميني مل  املسؤولني 

على تفاصيل العملية.
الذي  اخلضر،  حزب  وقال 

يف  كبرية  سلطة  له  سيكون 
جملس الشيوخ، إن هذه اخلطوة 
»خمزية وغري ضرورية وغري فعالة 
للقانون  وخمالفة  إنسانية  وغري 

الدولي«.
املتحدث  ماكيم  نيك  وصرح 
باسم اهلجرة يف احلزب لصحيفة 
»صوت  ان   The Australian
ويستحقون  للتغيري  األسرتاليون 
خمجل  استمرار  من  بكثري  أفضل 
وخمٍز لسياسة سكوت موريسون 

الوحشية«.
ألبانيزي  قال  االنتخابات،  وخالل 
الذين حياولون  اللجوء  إن طاليب 
بالقوارب  أسرتاليا  إىل  الوصول 
إعادتهم يف ظل حكومته.  سيتم 
كما أكد أنه سيبقي مراكز االحتجاز 

البحرية مفتوحة.
تقارير  ورود  مع  هذا  كل  يأتي 
ألبانيزي  حكومة  قيام  عن 
قارب  وصول  يف  بالتحقيق 
السريالنكي صباح  اللجوء  طاليب 
أرسل  أن  بعد   - االنتخابات  يوم 
األحرار نصوًصا الكرتونية مجاعية 
يف  املوضوع  هذا  حول  للناخبني 

يوم التصويت.
أرسل  املاضي،  السبت  ويوم 
حزب االحرار جمموعة من الرسائل 
الناخبني  إىل  الكرتونية  النصية 
أن سفينة  موريسون  فيها  أعلن 
اعرتاضها  مت  قد  جلوء  طالب 
إىل  طريقها  يف  يبدو  ما  على 

أسرتاليا.
كبار  غضب  اخلطوة  هذه  أثارت 
الذين  العمال،  حزب  أعضاء 
اإلعالن  توقيت  عن  تساءلوا 
النصية  األحرار  حزب  ورسائل 
يف  للناخبني  الفورية  اجلماعية 

املقاعد اهلامشية.
يلي:  ما  على  الرسائل  ونصت 
»اعرتضت قوة احلدود األسرتالية 
حياول  كان  قانوني  غري  قارًبا 
حافظ  أسرتاليا.  إىل  الوصول 
بالتصويت  حدودنا  أمن  على 
https://vote. اليوم.  لليرباليني 

.»liberal.org.au
وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ 
مصادر  من  العديد  أن  هريالد 
أكدت  املستوى  رفيعة  عمالية 
أنه ستكون هناك مراجعة لكيفية 
أسرتاليا  من  القارب  اقرتاب 

وتوقيت الكشف.
حزب  باسم  متحدث  وأكد 
نصية  برسائل  بعث  أنه  األحرار 
أرقام  من  معلوم  غري  عدد  إىل 
يوم  ظهر  بعد  احملمولة  اهلواتف 

حزب »اخلضر« ينتقد ألبانيزي ويصف قراره إعادة قارب اللجوء بالـ »املخزي«
الناس  ينصح  )املاضي(  السبت 
أجل  من  لألحرار  بالتصويت 

»احلفاظ على أمن حدودنا«.
شاشة  لقطات  مشاركة  ومتت 
على  واسع  نطاق  على  للرسائل 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
مقاعد  يف  الناخبون  واستقبلها 
عليها بشدة مبا يف ذلك  متنازع 
غيلمور وكورانغامايت وبينيلونغ.

االنتخابات  مفوضية  قالت 
علم  على  كانت  إنها  األسرتالية 
إرساهلا  مت  قد  النصوص  بأن 
الرسائل  من  األنواع  هذه  لكن 
االنتخابات،  قانون  حيظرها  مل 
السياسية  األحزاب  استثناء  مع 
والربيد  اخلصوصية  قوانني  من 

العشوائي.
من جانبه ، قال املدافع السابق 
فريق  يف  الالجئني  شؤون  عن 
إن   Socceroo Craig Foster
الرسائل كانت »مثرية لالمشئزاز 

متاًما«.
»استخدام  تويرت:  على  وكتب 
املستضعفني  األشخاص 
اخلوف  إلزكاء  واألقليات 
لتحقيق  والشيطنة  واالنقسام 
أعمق  أقدم  سياسية..  مكاسب 
جمتمعنا  مع  وتضامين  اعتذاري 
اجلميل  السريالنكي  األسرتالي 
جيب  الطريقة.  بهذه  الستخدامه 

أن نكون أفضل من هذا«.
إرسال  من  قصري  وقت  قبل 
السيد  استخدم  الرسائل، 
موريسون مؤمتره اإلعالمي األخري 
للحملة لإلعالن عن اعرتاض قارب 
صباح يوم السبت )املاضي( بعد 
أن كان يف طريقه من سريالنكا، 
مدعيا أنه يريد مشاركة املعلومات 
مع األسرتاليني بروح »الشفافية 

الكاملة«.
إليقاف  هنا  كنت  »لقد  وقال: 
ان  ينبغي  ولكن  القارب،  هذا 
الذين  أولئك  لوقف  هناك  أكون 
أن  عليكم  هنا،  من  يأتون  قد 

تصوتوا لالحرار والوطين«.
وأضاف يقول »من أجل الشفافية 
الكاملة، يف وسط محلة انتخابية، 
بذلك  العمال  حزب  إخطار  مت 
سلطات  قبل  من  بيان  وصدر 

محاية احلدود.«
وكان السيد موريسون قد أعلن 
سابًقا أنه لن يكون هناك نقاش 
عام حول »مسائل املياه«، عندما 
كان وزيرًا للهجرة وبدأت أسرتاليا 
يف إعادة سفن طاليب اللجوء يف 

البحر يف تشرين الثاني 2013.

ألبانيزي يوجه حتذيًرا للصني يف اجتماع »كواد«

صرح رئيس الوزراء االسرتالي  
املنتخب حديثا اجلديد انه يتعني  
على الصني رفع عقوباتها على 
كان  إذا  األسرتالية  املنتجات 
حتسني  يف  يرغبان  البلدان 

العالقات.
الصني  ألبانيزي  أنطوني  وحذر 
من أن الطريقة الوحيدة لتحسني 
إزالة  هي  أسرتاليا  مع  عالقتها 

احلظر التجاري.
العالقات  من  سنوات  فبعد 
بني  املتوترة  الدبلوماسية 
وزراء  رئيس  قال  البلدين، 
اسرتاليا لقمة كواد إن حكومته، 
نيابة عن أسرتاليا، ستسعى إىل 
مجيع  مع  جيدة  عالقات  إقامة 
الدول - لكنها لن تكون ناعمة 

مع الصني.
ويف خطابه، حث ألبانيزي بكني 
التجارية  التعريفات  رفع  على 
السلع  على  فرضتها  اليت 
والنبيذ  الشعري  مثل  األسرتالية 

والفحم واملأكوالت البحرية.
طوكيو:  يف  ألبانيزي  وقال 
إقامة  إىل  أسرتاليا  »تسعى 
مجيع  مع  جيدة  عالقات 

البلدان«.
ليست  »لكن  يقول  واستطرد 
تغريت،  اليت  هي  أسرتاليا 
تغريت.  اليت  هي  الصني 
فرضت  اليت  هي  الصني 
عقوبات على أسرتاليا.. ال يوجد 
السبب  ذلك. وهلذا  لفعل  مربر 

جيب إزالتها«.
تأتي تصرحيات السيد ألبانيزي 
حول  للوزراء  كرئيس  األوىل 
تلقى  أنه  أكد  ان  يعد  الصني 
رئيس  من  تهنئة  رسالة 
كه  لي  الصيين  الوزراء  جملس 

تشيانغ.
كواد،  جمموعة  قادة  أعاد  وقد 
األمريكي  الرئيس  بينهم  ومن 
الوزراء  ورئيس  بايدن  جو 
ناريندرا مودي ورئيس  اهلندي 
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
بأمن  التزامهم  على  التأكيد 
اهلندي  احمليطني  منطقة  وسلم 
يوم  اجتماعهم  يف  واهلادئ 

الثالثاء املاضي.
أشار  مشرتك،  بيان  ويف 
إىل  مباشرة  األربعة  القادة 
يف  الصيين  العسكري  التوسع 

اجلنوبي ومطالباتها  الصني  حبر 
بتايوان.

»نعارض  البيان  يف  وجاء   
أو  قسرية  إجراءات  أي  بشدة 
اجلانب  أحادية  أو  استفزازية 
تسعى إىل تغيري الوضع الراهن 
املنطقة،  يف  التوترات  وزيادة 
املتنازع  السمات  عسكرة  مثل 

عليها«.
يف وقت سابق من هذا األسبوع، 
أكد بايدن أن الواليات املتحدة 
عسكرًيا«  »للتدخل  مستعدة 
نفذت  إذا  تايوان  عن  للدفاع 

الصني تهديداتها بالغزو.
يطرأ  مل  إنه  ألبانيزي  وقال 
أسرتاليا  موقف  على  تغيري  أي 
القائل بأنه »ال ينبغي أن يكون 
اجلانب  أحادي  تغيري  هناك 
للوضع الراهن« لكنه لن يفصل 

صراحة مسألة الرد العسكري.
تأتي مطالب ألبانيزي من الصني، 
واجتماع اجملموعة الرباعية ككل، 
فيه  يسافر  الذي  الوقت  يف 
جزر  إىل  الصينيون  املسؤولون 
سليمان لوضع املزيد من اخلطط 

األمنية.

»فرسان« كواد االربعة بايدن وموريسون ومودي وكيشيدا

لي  الصيين  الوزراء  رئيس  هنأ 
ألبانيزي  أنتوني  تشيانغ  كه 
وأشاد  االنتخابات،  يف  بفوزه 
اليت  الصحيحة«  »اخليارات  بـ 
اختذها حزب العمال جتاه الصني 

تارخيًيا.
وأضاف السياسي القوي - وهو 
بعد  صيين  مسؤول  أكرب  ثاني 
أن   - بينغ  جني  شي  الرئيس 
بكني مستعدة للعمل مع حكومة 

حزب العمال اجلديدة.
وقال السيد لي إنه من مصلحة 
لديهما  تكون  أن  البلدين 

»عالقات سليمة ومستقرة«.
»اختذ  العمال  حزب  إن  واضاف 
 1972 عام  يف  الصحيح«  اخليار 
تايبيه  مع  العالقات  بقطع 
الصني  جبمهورية  لالعرتاف 

الشعبية.
السبعينات،  »يف  وتابع: 

مارلز »عالقاتنا مع بيكني ستظل صعبة«
رئيس الوزراء الصيين يهنئ ألبانيزي بفوزه يف االنتخابات

العمال  حزب  حكومة  اختذت 
 ... الصحيح  اخليار  األسرتالي 
يف  تارخيية  مساهمة  وقدمت 
الصني  بني  العالقات  تنمية 

وأسرتاليا«.
ويف وقت سابق، قال املتحدث 
الصينية  اخلارجية  وزارة  باسم 
الصني  إن  بني  وين  وانغ 
حكومة  مع  »للعمل  مستعدة 
اجلديدة  األسرتالية  العمال 
ومواجهة  املاضي،  ملراجعة 
االحرتام  ودعم  املستقبل، 
املتبادلة  واملنفعة  املتبادل 

والنتائج املرحبة للجانبني«.
أن  على  عالمة  أول  هي  هذه 
على  منفتحة  الصينية  احلكومة 
العمل مع السيد ألبانيزي منذ أن 
مجدت  سكوت موريسون وكبار 
البلدين  بني  العالقات  وزرائه، 
تلقي مكاملات هاتفية  ورفضت 

منذ أوائل عام 2020.
رئيس  نائب  قال  ذلك،  ومع 
مارليس،  ريتشارد  الوزراء، 
»عالقتنا  إن  اإلعالم  لوسائل 
مع الصني ستظل عالقة صعبة 

بالنسبة لنا«.
 واضاف يقول »من وجهة نظر 
أسرتالية، حنن نفهم مدى تعقيد 
أكرب شريك جتاري  إنه  العالقة. 
إىل  تسعى  الصني  لكن  لنا. 
بطرق  حوهلا  من  العامل  تشكيل 
مل نشهدها من قبل. يف أماكن 

مثل حبر الصني اجلنوبي.
املنافسة  يف  »ولكن  وقال 
يف  املتزايدة  االسرتاتيجية 
اهلادئ،  احمليط  يف  منطقتنا، 
وقعوا  اليت  االتفاقية  وشهدنا 
عليها مع جزر سليمان. أعتقد أن 
أمامنا  الطريق  سيجعل  هذا  كل 

صعًبا للغاية«.
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لـبنان فـي  والـتغيرييني  الـتغيري  عـن 

النتائج  إحدى  التغيري هي  إىل  الطموح  ظاهرة 
يف  النيابية  االنتخابات  أفرزتها  اليت  البارزة 
دعاة  معظم  أفق  أن  على  تدّل  لكنها  لبنان، 
حتت  هو  »املستقلني«  و  املرتبطني  التغيري 

الوصفة األمريكية »لالنتقال الدميقراطي«.
أغلب  أن  االنتخابية  احلمالت  يف  الالفت 
»اجملتمع املدني« وفورة 17  املرشحني باسم 
استعراض  يف  أسهب  األول/أكتوبر،  تشرين 
كفاءته ومواهبه الشخصية أمام الناخبني كأنه 

أمام جلنة فاحصة لتعيني وظائف الشركة. 
ال غرابة يف ذلك، فاالنتخابات النيابية يف لبنان 
وجاهة ومناصب ونفوذ ومال وأعمال، ومل يرَق 
إىل مسامع دعاة »الدولة املدنية« أن عمودها 
عن  احلكومي  العام  الشأن  فصل  هو  الفقري 
العمل اخلاص، وفصل رجال الدولة عن رجال 
لفساد  مفصلي  سبب  وهو  واألعمال،  املال 

الطبقة السياسية وانهيار الدولة.
اإلعالم  قرَبة  يف  التغيري«  »جنوم  مبوازاة 
)مارك  األتباع  لتسويق  واخلليجي  السعودي 
ضو...(، وإضافة إىل األمساء البارزة يف سوق 
يعقوبيان...(،  )بوال  احلكومية  غري  املنظمات 
الشخصَنة  الطيبة  النيات  أصحاب  يتجاوز  مل 
املنفوخة يف فورة 17 تشرين، ومل يتخطَّ أيٌّ 
منهم الوصَفة األمريكية »للتغيري الدميقراطي« 
اليت  الضّيقة  السطحية  املقوالت  معظم  يف 
ختّيلوها »برامج سياسية« للحكم )شربل حناس 

وجاد غصن...(.
حرب من أجل مزرعة منزوعة السالح

وشخصَنة  وطائفية  وإعالمية  اجتماعية  ظواهر 
نرجسية... تطفو على ثقافة النَخب السياسية 
املعركة  لكن  السلطة،  كعكة  إىل  اجلاحمة 
جملس  انتخاب  على  طغت  اليت  السياسية 
النواب متحورت حول احلرب لنزع سالح املقاومة 

أو الدفاع عن السالح للردع.
 2005 العام  بدأه يف  العمودي  االنقسام  هذا 
 - السعودية   - السورية  الوصاية  أقطاب 
)جاك  املستفيدة  الطوائف  وزعماء  الفرنسية 
شرياك، وامللك السعودي، وعبد احلليم خدام، 
واحلريري،  كنعان،  غازي  العسكري  واحلاكم 
اليت  املشرتَكة  الوصاية  وهي  وجنبالط...(، 
دستور  يف  املافيوية  احملاصصة  رّسخت 
الطائف 1998، وأرست مأَسسة انهيار الدولة 
والنهب والفساد يف سياسة الديون واهلندسة 
املالية وإحكام التبعية للسياسات االقتصادية 

النيوليربالية.
مل يشرتك حزب اهلل يف طبخة الوصاية املوبوءة 
اليت شرعنت االنهيار والنهب والفساد، فقد 
من  لبنان  وحترير  البطولية  للمقاومة  تفّرغ 
االحتالل اإلسرائيلي الذي أرغمته هذه املقاومة 
لكن هدفها   ،2000 العام  االنسحاب يف  على 
سالح  ونزع  املقاومة  إلغاء  كان  حلظتها  منذ 

الدفاع الوطين والردع.
هو السياق نفسه الذي أفضى إىل القضاء على 
معظم حركات التحرر ومقاومات عامل اجلنوب بغري 
االقتصادية  فالتبعية  مباشرة،  مسّلحة  مواجهة 
االستثمار  ورساميل  الديون  سياسات  يف 
على  تقوم  نهب  اسرتاتيجية  هي  الريعي... 
الفساد واإلفساد وتأجيج االنقسامات العصبية 

العمودية واهرتاء الدولة واجملتمع.
ومل تستطع معظم حركات التحّرر حل املعضلة 
االسرتاتيجية  سيطرة  ظل  يف  الكأداء، 
األمريكية ومنوذجها النيوليربالي على »اجملتمع 
الدولي« ومؤسساته، ويف ظل سيطرة الثقافة 
االقتصادية والسياسية األمريكية على العامل، 
للتبعية،  الرافضة  واحلركات  الدول  تزال  وال 
تقاوم  ونيكاراغوا...  وفنزويال  وكوبا  كإيران 
بشق األنفاس، حفاظًا على منارة هدى يف عامل 

الوحوش الضارية لتدمري البشرية.
أن يبدأ صاحب املرتَبة األوىل  ليس مستغربًا 
بقيادة سياسات النهب والفساد فؤاد السنيورة 
املقاومة،  سالح  إزالة  إىل  الدعوة   2005 منذ 

قاسم عز الدين
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رياح التغيري الساخنة التي هبت يف االنتخابات مشبعة بالغبار وبرمال الصحراء

فاملزرعة املافوية العفَنة اليت كّرستها حكومات 
ينقصها  يزال  ال  الطويل،  احلكم  يف  تّياره 
ذات  مستقّلة  »دولة  لتتوجيها  السالح  نزع 
الدولية«  »الشرعية  سيادة« تسري على هدى 
)قرار 1559( »لنبذ العنف« وحتقيق االستقرار 
واالزدهار الذي حققه بنفسه لعصابات اإلجرام 

والطبقة السياسية.
يف  البارع  »املثقف«  السنيورة  أن  واألدهى 
يسرتشد  السعودية   - األمريكية  املدرسة 
مباكس فيرب عن »احتكار الدولة للسالح«، كما 
التويين مبعاهدة  كان يسرتشد املرحوم جربان 
األمرباطورية  أنقاض  على   1648( وستفاليا 
قرار  الدولة  »الحتكار  املقّدسة(  الرومانية 
احلرب والسلم«، فيؤّوالن على هواهما مفاهيم 
ويتغاضيان  تارخيها،  بداية  يف  الدولة  إنشاء 
عن تاريخ سالح مزرعتهما القريب خالل عشرات 
للبنان، ومل حيّرر  الغزو واالحتالل اإلسرائيلي 

األرض ويردع العدوان سوى سالح املقاومة.
التغيري قدَر ال خيار

اخلراب املتفّجر الذي شّيدته سياسات التبعية 
األساس  احلافز  هو  الطائف  منذ  والتحّلل 
الذي  واالقتصادي  السياسي  التغيري  لطموح 
يقّض مضاجع اللبنانيني؛ ضحايا نظام التبعية 

وعصابات املافيا اإلجرامية.
من  وطين  ملشروع  رؤية  حبث  عن  العزوف 
االهرتاء  استفحال  ووقف  التبعية  تفكيك  أجل 
إطالق  يف  ساهم  البناء،  إعادة  عرب  واالنهيار 
والسعودية  األمريكية  للسفارات  العنان 
لتسرح  الدولية«،  »املؤسسات  و  والفرنسية 
ومترح وحدها يف مناخ شعيب عام يتطّلع إىل 

تغيري اخلراب.
رياح التغيري الساخنة اليت هّبت يف االنتخابات 
ليست  لكنها  الصحراء،  ورمال  بالغبار  مشبَعة 
كيميائية  حبَقن  مسموم  فمنها  سامة،  كّلها 
بثقافة  متأثر  ومنها  وسعودية،  أمريكية 
املنظومة  طربوش  تغيري  تتوّهم  طاغية  دولية 
السياسية يف اجمللس النيابي واحلكومة تغيريًا 
التبعية  أحضان  يف  واالنهيار  النهب  لنظام 
منيمنة،  إبراهيم  غصن،  جاد  حّناس،  )شربل 

أسامة سعد...(.
هذه الرياح ليست األخطر على املقاومة ومصري 
لبنان املهّدد باجلوع والفوضى األمنية، بل لعّل 
فيها بعض الظواهر الطبيعية الصحية )إلياس 
إبراهيم منيمنة، حليمة القعقور، غادة  جرادة، 
عون... والعديد من غري الفائزين( يف العديد 
من امللفات اإلصالحية الضرورية لوقف اخلراب 
إذا أبصر مشروع إعادة البناء النور على درب 

اجللجلة.
لعل هذا األمر هو سبب إحباط ديفيد شينكر 
وسبب  واشنطن«،  »مؤسسة  برنامج  يف 
وبلسون«،  »موقع  يف  هيل  ديفيد  امتعاض 
 ، تؤدِّ مل  والسياسية  االقتصادية  احلرب  ألن 
يف  التغيريين  كل  حشد  إىل  يشتهيان،  كما 
أولوية مواجهة سالح املقاومة وحتميل حزب اهلل 
مسؤولية االنهيار وفساد نظام التبعية والطبقة 

السياسية.
اخلراب  من  واملزيد  باالنفجار  التهديد 
التبعية  نظام  أركان  قرون  يذر  واالنهيار... 
)الكتائب،  السالح  املنزوعة  الدولة  ومزرعة 
واحدًا  صفًا  »املعارضة«...(  و  جعجع،  حزب 
يف جبهة الدكاكني العربية اليت حّقق كل منها 
والقهر  باالضطهاد  شعبه  قهر  على  سيادته 
واإلذالل، وحّقق كل منها استقالله يف حرية 
سوق  يف  والعباد  البالد  وتطويب  النهب 

العبودية األمريكية.
أمام هذا التهديد الداهم، عربت بيئة املقاومة 
يف االنتخابات عن محاية السالح، لكنها عربت 
استفحال  لوقف  التغيري  طموح  عن  أيضًا 
مثة  االنتخابية،  الدوائر  كل  ففي  اخلراب؛ 
أوراق ملغاة نتيجة كتابة تعليقات على أمساء 
بعض املرشحني الفاسدين. وقد بلغ عدد هذه 

األوراق يف دائرة اجلنوب الثانية 6 آالف اقرتاع 
املطالبة  عن  تعبريًا  الشيعية،  القرى  يف  الٍغ 
بتغيري وطين ال يكون ضد حزب اهلل، وال يكون 

من دون حزب اهلل.
النيابي  اجمللس  أن  إىل  تشري  الدالئل  أغلب 
أتباع  وأن  احلادة،  بتناقضاته  مشلول  اجلديد 
الوصاية األمريكية - السعودية خيوضون حرب 
»السيادة واالستقالل« من أجل مزرعة التبعية 
املنزوعة السالح. ويف هذا السبيل، تستكمل 
والتفتيت  اجلوع  حروب  والسعودية  واشنطن 
واالنقسامات  االنهيار  وتأجيج  واالحنالل 

العصبية، ورمبا االنفجارات األمنية.
يف مثل هذه الظروف والوقائع، يكون املخرج 

األكثر أمانًا ثورة لتغيري النظام وإعادة تأسيس 
الدولة والنظام، لكن الثورة يف الظروف اليت 
وصل إليها لبنان هي أقرب الطرق إىل احلرب 

األهلية املستدامة.
يبقى أن لبنان هو بلد املعجزات املوصوفة اليت 
أّدت به إىل الغرق، ورمبا تنتشله معجزة فأل 
يكون  أن  على  لالتفاق  الثورة،  بدل  بالفورة 
وجملسًا  تأسيسيًا  جملسًا  املنتَخب  اجمللس 
لتجّنب  درءًا  احملتمل  الفراغ  مللء  تنفيذيًا 
اهلاوية، بيد أن التعويل على اجملهول ال يوقف 
تغرّي األحوال، فهي تتغرّي بهدوء كل يوم جديد 
يدعوها  من  تنتظر  وال  العاصفة،  تهب  حتى 

للتغيري.

عامل  هناك  النيابية ،  إنتهاء  اإلنتخابات  منذ 
اإلصرار  هو  األفرقاء،  خمتلف  بني  جامع 
الشعبوية،  واخلطابات  الوهمية  املعارك  على 
أنه  إثبات  فالبعض ال يزال يبحث عن كيفية 
ذلك  بأن  متيقنًا  كان  ولو  حتى  »املنتصر«، 
يرمي على عاتقه مسؤولية كبرية يف بلد منهار 
على كافة املستويات، بينما البعض اآلخر ُيصر 
على رفع الشعارات »اإلستعراضية«، اليت ال 
احلياة  عجلة  إعادة حتريك  إىل  تقود  أن  ميكن 

السياسية.
بعد ساعات قليلة على إغالق صناديق اإلقرتاع، 
اليت  املقاعد  عدد  ترتقب  القوى  مجيع  كانت 
ستفوز بها، يف حني كان املواطنون يرتقبون 
سعر صرف الدوالر يف السوق السوداء اّلذي 
التداعيات  إىل  نظرًا  حمّلًقا،  الفرحة  من  طار 
اليت يرتكها على كافة املستويات املعيشية، 
ال سيما أن هذا السعر ال يزال هو الوحيد الذي 

يسجل املزيد من األرقام صعودًا.
من حيث املبدأ، من املفرتض أن يكون  لبنان، 
من  واسعة  جمموعة  أمام  املقبلة،  األيام  يف 
يكون  قد  أبرزها  الدستورية،  االستحقاقات 
النيابي  اجلديد ونائبه  إنتخاب رئيس  اجمللس 
املكلف  احلكومة  رئيس  تسمية  إىل  باإلضافة 
تؤكد  ما  حبسب  الواضح،  لكن  وتشكيلها، 
»النشرة«،  للـزميلة  مطلعة  سياسية  مصادر 
أنه لن يكون من السهل الوصول إىل قواسم 
ليس  حني  يف  الكتل،  خمتلف  بني  مشرتكة 
هو  ما  جتاوز  على  قادرة  أكثرية  من  هناك 

منتظر بشكل سلس.
اجمللس  تركيبة  املصادر،  هذه  إىل  بالنسبة 
احلالي تفرض على اجلميع التواضع، يف حال 
كان هناك رغبة بالوصول إىل حلول منطقية، 
لكن يف الوقت الراهن ليس هناك ما يوحي 
بتقديم  األفرقاء  من  أّي  عند  رغبة  بوجود 
الوحدة  حبكومة  يتمسك  فالبعض  تنازالت، 
الوطنية يف مقابل فريق آخر يريد الذهاب إىل 
حكومة أكثرّية وبينهما ثالث يريد اإلستمرار يف 
صيغة التكنوقراط، بينما يف املقابل الصراع 

يقّل  ال  ونائبه  اجمللس  رئيس  منصيب  على 
إىل  الذهاب  يرّجح  بات  الذي  األمر  خطورة، 
شلل على مستوى كافة  املؤسسات الدستورية 

، أو التنفيذية منها على األقل.
أنه  املؤكد  من  الواقع  هذا  اإلطار،  هذا  يف 
سيقود إىل فوضى عامة وشاملة، اإلقتصادية 
واالجتماعية والسياسية ورمبا األمنية يف مرحلة 
إىل  اجلميع  يدفع  أن  الذي جيب  األمر  الحقة، 

السؤال عن املخارج املمكنة.
نيابية متابعة، قد يكون  بالنسبة إىل مصادر 
القوى  غالبية  أن  إىل  يعود  القائم  التصعيد 
مل خترج بعد من مرحلة احلمالت اإلنتخابّية، إال 
أنها تلفت إىل أن اإلستمرار يف ذلك ال ميكن 
أن يستمر طوياًل، نظرًا إىل التداعيات اخلطرية 
االنهيارات  من  مزيد  اىل  البالد  جتّر  قد  اليت 
املتوالية، وبالتالي املطلوب البحث عن حلول 
حملي،  إنتاجها  مصدر  يكون  أن  الصعب  من 
حيث درجت العادة أن يكون لبنان يف سّكة 

إنتظار تلك اليت تأتي من اخلارج.
الساعة  حتى  املصادر،  هذه  نظر  وجهة  من 
املمكن  من  ما  دور  على  إال  الرهان  ميكن  ال 
أن تقوم به باريس على هذا الصعيد، لكنها 
تلفت إىل أن الظروف اإلقليمية والدولية قد 
ال تكون مساعدة، ال سيما أن الواقع اللبناني، 
تعقيدًا  أكثر  بات  احلالية،  التوازنات  ظل  يف 
هناك  ليس  املقابل  يف  بينما  املاضي،  من 
الفرنسي إلجناز  أمام اجلانب  من وقت طويل 

املهمة الصعبة.
أن  إىل  نفسها  املصادر  تشري  احملّصلة،  يف 
السيناريو  عن  يتحدث  من  لبنان  يف  هناك 
مستوى  على  املتبادل  التعطيل  أي  العراقي، 
إىل  تلفت  لكّنها  الدستورّية،  املؤسسات 
وقت  مرور  عدم  رغم  يكون،  قد  املخرج  أّن 
طويل على اإلنتهاء من اإلستحقاق اإلنتخابي، 
أّي  اإلسرائيلي،  السيناريو  إىل  الذهاب  عرب 
انتقل  ما  إذا  خصوصًا  املبكرة،  اإلنتخابات 
إىل  الدستورية  املؤسسات  من  التعطيل 

الشارع.

أمام  الباب  يفتح  الشلل   :2022 برملان 
اإلسرائيلي؟! السيناريو 
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مــقاالت وتـحقيقات

%15 إىل   »TVA«الـ زيادة  الفقراء:  ظهر  على  »النهوض«  خّطة   

اليت  املالي«،  القطاع  »نهوض  خطة  تضّمنت 
نقاش،  بال  الوزراء  جملس  احلكومة يف  هّربتها 
 )TVA( زيادة 40% على ضريبة القيمة املضافة
من 11% إىل 15%. هذه الزيادة ستزيد األعباء 
أصابتهم  الذين  املستهلكني  على  الضريبية 
القّوة  واخنفاض  التضّخم  من  هائلة  ضريبة 
أو   3 بني  املعيشة  »كلفة  يرفع  ما  الشرائية، 
4 أضعاف« وفق الباحث االجتماعي أديب نعمة. 
العبء، سيتصّدر  أنه يف مقابل هذا  واملصيبة 
التقّشف واجهة العمل احلكومي لتزداد حّدة الفقر 

وعمقه يف خمتلف أبعاده.
منذ عقود، مل ختتلف احلكومات املتعاقبة بعضها 
عن بعض. العقل نفسه يدفع حنو زيادة األعباء 
الضريبية بهدف واحد هو زيادة إيرادات اخلزينة. 
فرصة  األزمة  متّثل  أن  يفرتض  كان  أنه  ورغم 
لإلصالح الضرييب، إال أن حكومة الرئيس جنيب 
على  الدولي  النقد  مع صندوق  اتفقت  ميقاتي 
زيادة  رأسها  وعلى  الضريبية،  األعباء  زيادة 
ضريبة القيمة املضافة من 11% إىل 15%، أي 
زيادة األعباء على املستهلكني من دون أّي اعتبار 
السنتني  اليت وقعت عليهم يف  اهلائلة  لألعباء 
ونصف السنة املاضية. ففي هذه الفرتة، سّجل 
وهذه   ،%825 نسبته  ما  األسعار  يف  التضّخم 
ضريبة هائلة وحدها. لذا، فإّن حتميل املستهلك 
أيضًا من  العامة  اإليرادات  االنهيار يف  فاتورة 
 %15 إىل  املضافة  القيمة  ضريبة  زيادة  خالل 
فهذه  الفقر.  من  ملزيد  وصفة  سوى  ليس 
الضريبة ستصبح مضاعفة مرات عّدة إذا اقرتنت 

بزيادة يف الدوالر اجلمركي.
ورد يف خطة نهوض القطاع املالي اليت أعّدتها 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي وأقّرتها يف اجللسة 
تصريف  حكومة  إىل  تتحّول  أن  قبل  األخرية، 
أعمال، أنه سيتم »توسيع القاعدة الضريبية«. 
مل حتّدد هذه اخلّطة ما املقصود بهذا التوسيع، 
بالسياسات  النظر  إعادة  يشمل  كان  إذا  وما 
االقتصادية  السياسات  مع  انسجامًا  الضريبية 
بل  »النهوض«،  فرتة  يف  تطبيقها  املنوي 
درجت  الذي  نفسه  بالشكل  الزيادة  أدرجت 
عليه احلكومات السابقة. ففي موازاة استحداث 
من  معّينة  أنواع  استرياد  على  جديدة  ضرائب 
املمتلكات  أشكال  خمتلف  وعلى  السّيارات، 
والسّكرية،  الكحولية  املشروبات  وعلى  املبنّية، 
 »TVA« املضافة  القيمة  على  الضريبة  ستزاد 
من 11% إىل 15% بشكل تدرجيي خالل عامني، 
أي زيادة بنسبة 40%. لكن املدير العام السابق 
أمني صاحل، يشري  املالية  وزارة  للمحاسبة يف 
إىل أن »احلسبة أكرب من ذلك بكثري«، إذ إنه قبل 
القيمة املضافة، هناك ضريبة  احتساب ضريبة 
النظر بسعر صرف  »إعادة  أخرى ستزاد وهي: 
الدوالر اجلمركي. التوقعات تدور حول احتسابه 
زيادة  ما يؤدي إىل  وفق سعر منصة صريفة، 
املستوردة  السلع  على  اجلمركية  الرسوم  يف 
بنحو 15 ضعفًا«. وفوق هذه الزيادة »ستضاف 
أكالف النقل والتأمني والتفريغ والعموالت، قبل 
احتساب ضريبة القيمة املضافة«. مبعنى أوضح، 
إن مفاعيل ضريبة القيمة املضافة ستكون هائلة 
بعد كل هذه الزيادات، وستزداد وطأتها على 

املستهلك بشكل هائل.
املشكلة أن النقاش بشأن مفاعيل ضريبة القيمة 
مستجّدًا،  ليس  األدنى  الطبقات  على  املضافة 
فاجلميع يعلم أن هذه الضريبة ستؤدي إىل زيادة 
حماسيب  بعقل  تأتي  وأنها  الفقر،  معدالت  يف 
فقط يستهدف زيادة إيرادات اخلزينة من دون 
أّي إصالح ضرييب ألنه يعتمد على ضريبة غري 
مباشرة على السلع واخلدمات. ويف العادة، تلجأ 
أنها  لسببني:  الضريبة  هذه  إىل  السلطة  قوى 
ضريبة تتمّتع بسهولة ومرونة يف اجلباية، وهي 
غزيرة اإليرادات أيضًا إذ مّثلت 27% من جممل 
إيرادات اخلزينة بني كانون الثاني 2021 وأيلول 

من السنة نفسها )أحدث األرقام املتوافرة(.
إصالحًا  باعتبارها  الزيادة  هذه  ُأدخلت  وقد 
ضريبيًا، علمًا بأنها إجراء تعّسفي »ال حيقق اهلدف 
االقتصادي  االنكماش  حاالت  ففي  املتوخى. 
واالنهيار، ال جمال أبدًا لزيادة الضريبة، عدا عن 
كون دور الدولة الدفع وليس الشفط من جيوب 
تدفعهم  هي  معيشتهم.  املتدهورة  املواطنني 
جهاٍز  غياب  وسط  الضرييب  التهّرب  إىل  حكمًا 

ندى أيوب

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 

النتيجة،  ففي  املتهربني.  لكشف  متخّصص 
سيزيد احلسم الضرييب واالنكماش االقتصادي 
املؤّسسات  بعض  وتضطر  الضرييب  والتهّرب 

إىل إقفال أبوابها«.
وال تقتصر املشكلة حول زيادة التهّرب الضرييب 
املسألة  فأصل  احملاسبية،  األهداف  حتقيق  بال 
جرأة  لديها  ليس  احلاكمة  القوى  بكون  يتعلق 
على اإلصالح من أساسه، وهذا ما يدفعها إىل 
اهلروب حنو إجراءات من هذا النوع. فمن دون أن 
يكون هناك إصالح يتعلق ببنية النظام الضرييب 
وشكل الضرائب ونوعها، واهلدف االقتصادي - 
اإلجراء  أن يكون هذا  االجتماعي منها، ال ميكن 

مدرجًا على النقاش أصاًل.
توزيع  اخلّطة سوى  هذه  تقّدم  مل  املقابل،  يف 
غري عادل للخسائر وغري هادف أيضًا. فاملشروع 
زبائين  مشروع  هو  املقرتح،  الوحيد  االجتماعي 
»شبكات  يسمى  ما  على  يقوم  تفاصيله  بكل 
األكثر  األسر  و«برامج  االجتماعي«،  األمان 
مستشار  يراه  كما  املشروع،  وهذا  فقرًا«. 
الفقر  ومكافحة  االجتماعية  والسياسات  التنمية 
»يطال  ألنه  وجزئي«  »معزول  هو  نعمة  أديب 
ففي  الزبائنية«.  وحتكمه  جدًا  ضيقة  فئات 
مقابل التعويض الزبائين احملكوم بنظرة متخّلفة 
للسياسات الضريبية، فإن »زيادة ضريبة القيمة 
املضافة إىل 15% سرتفع كلفة املعيشة مباشرة 
بني 3 و4 أضعاف«. ويشري إىل أن »صندوق 
الضرائب  يدعم  عالته،  على  الدولي،  النقد 
التصاعدية والتضامنية االستثنائية للتخفيف من 
وطأة األزمة. وهذا ما رآه بعض كبار املصرفّيني 
طروحات شيوعية«. لذا، يعتقد أن املقرتح بهذه 
ومستدامة«  مجاعية  إفقار  »عملية  هو  الزيادة 
ترتافق مع التدهور العام يف اخلدمات كالطبابة 
»الفقراء  تصيب  فهي  تبعاتها  أما  والتعليم. 
والطبقات الوسطى والعليا أيضًا. لكن املتضّرر 
الفقري سيزيد فقرًا، وبالكاد سيكون قادرًا على 
اعتماده  ارتفاع نسبة  مع  الغذائية  حاجاته  تلبية 
على مساعدات األقارب أو الدولة أو املنظمات 
»مل ختتلف  نعمة،  وفق  هؤالء،  احلكومية«.  غري 
نوعية حياتهم إمنا زادت أوضاعهم صعوبة، أما 
الساحقة  غالبيتها  يف  فهي  الوسطى  الطبقات 
حياتها.  منط  تغرّي  عن  فضاًل  تدهورًا،  شهدت 
لذا، فإن الفئات الوسطى الدنيا ستصبح فقرية 
ستزداد  الوسطى  الوسطى  والفئات  حكمًا، 

أوضاعها سوءًا«.
بعد  ما  فرتة  يف  لبنان  يدخل  النتيجة،  يف 
على  خطورة  أشد  منعطفًا  النيابية  االنتخابات 
نعمة  يصفه  واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد 
خطة  إقرار  مع  أكثر  سيتعّمق  بـ«الكارثي«، 
لذا حيّذر نعمة من تعاطي  النهوض وضرائبها. 
اللبنانيني مع نتائج االنتخابات باعتبارها مؤقتة. 
ففي ظل السياسات القائمة إن »اهلرم االجتماعي 
قادمة  عامًا   30 مدى  على  سيكون  لبنان  يف 
وغالبية ساحقة  ثرية،  قليلة  قّلة  بوجود  حمكومًا 
فقرية، مع حتمية صعوبة إعادة تشكيٍل للطبقة 

الوسطى كما عهدناها قبل سنوات«.
نظام ضريبي تصاعدي يصيب الثروة

اليت  االقتصادية  األدوات  إحدى  هي  الضرائب 
اجملتمع  التفاوت يف  لتصويب  استعماهلا  ميكن 
وإلعادة ضّخ األموال حيث النقص. الدولة جتمع 
الضرائب، لكنها تنفق يف املقابل، وبالتالي فهي 
عمليًا تقتطع مّمن حيققون أرباحًا أكرب أو لديهم 
ولوج أكرب على األرباح بسبب ضعف السياسات 
الضريبية، من أجل إنفاق األموال ضمن سياسة 
التنمية الشاملة. ردم هّوة الالمساواة يف الدخل 
والثروة ممكن من خالل سياسات ضريبية. لكن 
عندما يرتكز النظام على الضرائب غري املباشرة 
اليت تطال الفقراء أواًل، تسقط عنه صفة العدالة 
ومتوسطي  )فقراء  اجملتمع  من  األموال  فتّتجه 
حال( إىل القّلة اليت ترتّكز بيدها الثروة. وهذا 
هو  فما  املالي.  النهوض  خطة  تكّرسه  ما  متامًا 
املطلوب اليوم يف ظل أكرب انهيار مالي ونقدي؟ 
جييب أديب نعمة: »ال ميكن إاّل أن يكون هناك 
الدخل  على  وتصاعدية  الثروة،  على  ضريبة 
والضرائب على العقارات والتحسني العقاري«. 
على  العالية  »الضرائب  صاحل:  أمني  ويضيف 
املرياث، وأخرى استثنائية كاقتطاع نسبة معّينة 

من األموال وإلغاء حنو 40 ضريبة...«.

على  اقرتعوا  من  مثل 
ُوجد يف  املسيح،  ثياب 
االنتخابي  االستحقاق 
سالح  على  اقرتع  من 
يبادل  ومل  املقاومة، 

الدم بالوفاء.
اخلامس  من  شهر  قبل 
والعشرين من شهر أيار/

2000؛  العام  من  مايو 
والتحرير،  النصر  يوم 
مجع لقاء ليلي يف عني 
الرئاسي  املقر  التينة، 
النواب  جملس  لرئيس 
الرئيس  اللبناني، 
عام  وأمني  بري  نبيه 
حسن  السيد  اهلل  حزب 
ومعاونيهما  اهلل  نصر 
للتباحث  السياسيني، 
انسحاب  بعد  ما  يف 

ريـما فـرح

من  القريب  عرام«  »جبل  موقع  يسمى  مما 
املتزامحني  الطرفني  اشتباك  ووسط  صوفر، 
القوات  مسؤولي  ألحد  يقول  عليه،  لالستيالء 
بعضكم  تفنوا  أن  اآلن  »تستطيعون  اللبنانية: 

بعضًا، لكن دعونا نبتعد قلياًل«. 
يفِن  ومل  اجلنوب،  عن  اإلسرائيليون  ابتعد 
وزرعت  أبنائه،  كلَّ  املقاومة  محت  أحدًا.  أحٌد 
مسيحيني  نفوسهم،  يف  وكرستها  الطمأنينة 
ودروزًا قبل الشيعة. بعد التحرير، صار الكل 
ابنًا هلا، وصارت األم احلاضنة هلم. إنها أوىل 
اهلزائم اليت ُمنيت بها »إسرائيل« على امتداد 
التاريخ، ويف كلِّ جبهات دول الطوق احمليطة 
خالل  من  متعددة  هزائم  سبقتها  وإن  بها... 
ضد  تنفذها  املقاومة  كانت  اليت  العمليات 

أهداف االحتالل.
متوز  النتصار   2000 العام  حترير  يؤّسس  مل 
2006 فحسب، أو للطمأنينة اليت ينعم بها أبناء 
اجلنوب الذين ينصرفون بشكل عادي الستغالل 
ال  الذي  »اجليش  بقوة  مستهزئني  موامسهم، 
أبواب  عند  حتطمت  اليت  و«أسطورته«  يقهر« 
وادي  يف  وغرقت  جبيل  وبنت  الشعب  عيتا 
ردع  ملعادلة  أيضًا  أسس  بل  فحسب،  احلجري 
وثرواته،  لبنان  مقدرات  كل  محاية  فرضت 
غالبية  من  باملقاومة  ثقة  زرع  أنه  واألهم 
من  كبرية  شرحية  مقدمهم  ويف  اللبنانيني، 
تفاهمات،  إىل  الثقة  هذه  وأدت  املسيحيني، 
شباط/  6 خمايل  مار  تفاهم  أبرزها  كان  وإن 

فرباير 2006 بني حزب اهلل والتيار الوطين احلر، 
السابقة  واملتينة  الصلبة  العالقة  استمرار  مع 
هلذا التفاهم بني املقاومة وتيار املردة وسواه 
إىل  واملستمرة  املسيحية  املكونات  بعض  من 
اآلن، ما يدل على أهمية حدثي التحرير وحرب 

متوز.
حدود  ختطت  باملسيحيني  املقاومة  عالقة  إن 
لبنان، ومن شواهد ذلك محاية بلدتي صيدنايا 
ومعلوال من اإلرهابيني التكفرييني يف سوريا، 
السيد  لغة  اليوم  إىل  حتفظان  اللتان  وهما 
املسيح، حيث سقط للمقاومة شهداء دفاعًا عن 

املقدسات. 
وأبعد من لبنان وسوريا، فإنَّ الفاتيكان، حيث 
عاصمة الكثلكة يف العامل، يدعو باستمرار إىل 
فتح حوار مع حزب اهلل، يف داللة على سقوط 
إلباسها  الغربي  العامل  حياول  اليت  التهم  كل 
العامل  هذا  دعوات  وسط  املقاوم،  للحزب 

ملعاقبته وحصاره ونزع سالحه.
أمام كّل ما متّثله املقاومة من قيم جتسدت يف 
أكثر من واقعة، وأوهلا محاية لبنان واملساهمة 
يف حفظ سلمه األهلي، جند موجة هجوم شرسة 
خالل  عليها  التحريض  جتلَّت يف  عليها،  ُتشن 
االستحقاق االنتخابي األخري الختيار أعضاء جدد 

للربملان اللبناني. 
النفوس  ضعيفي  من  االنتخابات  هذه  جرفت 
من  بثالثني  الطامعني  جرفت  كما  جرفت،  ما 
فضة... ومثل من اقرتعوا على ثياب املسيح، 
أفل من اقرتع على  الذي  ُوجد يف االستحقاق 

سالح املقاومة، ومل يبادل الدم بالوفاء.

قوات االحتالل اإلسرائيلي اليت كان عاجزة عن 
الناس  حفظ  وحتديدًا  املقاومة،  حتمل ضربات 
وبلداتها،  احلدودي  الشريط  منطقة  قرى  يف 
كي ال تتكرر جتارب انسحاب قوات العدو من 
جبل لبنان وإقليم اخلروب وشرق صيدا وساحل 

جزين.
يتحدث املعاون السياسي للرئيس بري، النائب 
علي حسن خليل، يف كتابه »صفحات جمهولة 
من حرب متوز« عن ذاك احلدث، فيقول: »بدأ 
اللقاء بتقييم اللقاء السابق واألحداث اليت جرت 
اقرتاب  إىل  احلديث  انتقل  ثم  اللقاءين،  بني 
حلظة انسحاب اجليش اإلسرائيلي من األراضي 

اجلنوبية احملتلة وانتصار خيار املقاومة«. 
بري  الرئيس  حتدث  الواثق،  »بلهجة  ويتابع: 
قائاًل إن حتليله، وكذلك بعض املعطيات، تؤكد 
أن إسرائيل مل تعد حتتمل خسائرها يف اجلنوب، 
وأن خروجها سيكون قبل نهاية شهر أيار، وبدا 
حامسًا ومقتنعًا، وقد وافقه التوقع السيد حسن 
نصر اهلل مؤكدًا تلك املعطيات. وقال نصر اهلل 
إن إسرائيل ستخرج حتمًا، ولكن علينا أن نقّدر 
أن يطول الوقت قلياًل، غري أنَّ الرئيس بري رأى 
أنَّ إسرائيل لن تهتم برتتيبات العمالء، مشددًا 
نهاية  قبل  واجلهوزية  االستعداد  ضرورة  على 
محاية  وجوب  على  الرتكيز  وكان  أيار...  شهر 
التحرير  بعد  املسيحيني،  وخصوصًا  املدنيني، 
حرص  إىل  نظرًا  النقاش،  من  حيزًا  أخذ  الذى 
الرجلني على أال يتعرض أي من هؤالء املواطنني 

وغريهم ألذى«.
التوقيت  يف  »إسرائيل«  خرجت  وبالفعل، 
املتوقع، ومل حيصل ما كانت ترتقبه، على غرار 
ما حصل إثر انسحابها من جبل لبنان واملناطق 
األخرى اليت تلته. لقد حررت املقاومة اجلنوب، 
ومل يرشق أي من سكان الشريط ممن تعاملوا 
مع االحتالل حبكم األمر الواقع طوعيًا أو مرغمني، 
بوردة، بل على العكس، القى اجلنوبيون رجال 
املقاومة بالزغاريد ونثر األرز، ومل تسقط نقطة 
العمالء،  أما  اخلطأ.  طريق  عن  ولو  واحدة،  دم 
فقد هربوا ذليلي النفس مطأطئي الرؤوس إىل 
الداخل الفلسطيين احملتل بعد ساعات من اإلذالل 
عند بوابة فاطمة؛ املعرب الذي شيده االحتالل بني 

لبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة.
مل يكن لـ »إسرائيل« ما أرادت، وكما خططت، 
يف كل منطقة وزاوية خرجت منها. لقد أرادت 
للمسلمني أن يقتلوا املسيحيني، ويتم تهجري 
من تبقى منهم إىل خارج املنطقة، أو أن يتقاتل 
اجلنوب  حسابات  لكن  رمبا،  والدروز  الشيعة 
اآلخرين،  حسابات  عن  اختلفت  اجلنوب  وأبناء 

وأسقطوا مشروع »إسرائيل«.
بدء  مع  ووقائعه  اجلبل  حرب  حكايات  ُتروى 
االنسحاب اإلسرائيلي منه ليل السبت 3 أيلول/
سبتمرب 1982 على لسان من عايشها: بدأ اجلنود 
حبمدون  يف  مواقعهم  بإخالء  اإلسرائيليون 
القوات  احمليطة.  املناطق  وباقي  وصوفر 
سباق  يف  االشرتاكيون  واملقاتلون  اللبنانية 
اليت  املواقع  لتسّلم  والنار  بالقذائف  حمموم 
سُتخلى. أحد الضباط اإلسرائيليني املنسحبني 

أسـّس التحرير ملعادلة ردع فرضت حماية كل مقدرات لبنان وثرواته

املقاومة ثياب  على  واالقرتاع  التحرير  نصر 
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الفتوى  لدار  البيارتة   
ملك! كش  والسنيورة:  والسعودية 

نزلت نتائج دائرة بريوت الثانية كالصاعقة على 
كل املعنيني بها. مل يقاطع البيارتة، لكنهم مل 
ينساقوا ألهواء السفارة السعودّية ودار الفتوى 
واحتاد مجعيات العائالت البريوتّية، ومن خلفهم 
الرئيس فؤاد السنيورة. يف املقابل، زاد حزب 
اهلل كتلته الناخبة وأضاف إليها »بلوكًا« سنيًا 
يتغرّي  السين  املزاج  آالف صوت.  الـ5  يتعدى 

كما ما بدا واضحًا يف صناديق االقرتاع.
أّم املفاجآت األحد  الثانية  كانت دائرة بريوت 
املاضي. مع حنو 155 ألف مقرتع )مقارنة بنحو 
مل  بريوت  أن  بدا   ،)2018 عام  يف  ألفًا   148
احلريري،  الرئيس سعد  يأمل  تقاطع كما كان 
الرياض  اشتهت  كما  تصّوت  مل  أيضًا  لكنها 

ودار الفتوى وفؤاد السنيورة.
أّكدت  الدائرة  يف  خمتلفة  انتخابية  ماكينات 
االنتخابات  تعري  تكن  مل  بريوتية  عائالت  أن 
للمرة  االستحقاق  اهتمامًا شاركت يف  النيابية 
الرئيس  خاض  عندما   ،2000 عام  منذ  األوىل 
رفيق احلريري معركة تثبيت وجوده السياسي 
النتيجة  يف وجه خصومه. يف احملّصلة، كانت 
صاعقة لكّل من يعتقدون أنهم حيفظون بريوت 

عن ظهر قلب.
العادة، التصويت السين )أكثر من 110   يف 
والناخب  تقليديًا وحمافظًا،  ناخب( يكون  آالف 
يغريه  ال  زعامة«  »ناخب  إىل  أقرب  السين 
مثاًل،  املاضية،  االنتخابات  يف  كثريًا.  التغيري 
مل تنل لوائح املعارضة أكثر من 7 آالف و500 

صوت.
بفعل  أساسًا،  أتى،  السين  املزاج  يف  التغرّي 
محاسة من هم دون األربعني عامًا الذين كانت 
إىل  إضافة  االقرتاع،  صناديق  الغلبة يف  هلم 
املغرتبني الذين صّوت حنو 65% منهم لـ »قوى 

التغيري«.
دار  بل  وحده،  احلريري  بريوت  تفاجئ  مل 
يومني  قبل  اجلمعة،  يوم  خطُب  أيضًا.  الفتوى 
بعض  لعُب  فعلها.  تفعل  مل  االستحقاق،  من 
اخلطباء على وتر الزواج املدني مل حيل دون أن 
تصّب أعلى نسبة أصوات تفضيلية يف لوائح 
من  )أكثر  منيمنة  إبراهيم  ملصلحة  »التغيري« 
الذي كان له النصيب األكرب  13 ألف صوت( 
من محالت رجال الدين... وصواًل إىل التكفري 

والرّدة.
على  أيضًا  وطأة  أقل  الصدمة  وقع  يكن  مل 
الرياض. صحيح أن بريوت مل تقاطع االقرتاع، 
وهو ما أراده السعوديون، لكّن »بريوت تواجه« 
ماكينة  إىل  السعودية  السفارة  حتّولت  اليت 
انتخابية هلا واجهت نهاية مؤملة. خاضت الالئحة، 
ومن وراءها فؤاد السنيورة، معركة أحرق فيها 
وليد  فأعطى  احلريري،  مراكبه مع سعد  األخري 
جنبالط مقعدًا، وفشل يف إيصال مرشح سين 
واحد إىل الربملان، وحتى يف حتقيق رقم فاقع. 
أمام  القاضية،  »الضربة  بـ  قباني  خالد  سقط 
للسنيورة:  العاصمة  وقالت  الصادق،  وضاح 

»»كش ملك«.
 مل يتمكن الرجل من مّل أهالي بريوت والوصول 
إىل رقم يليق برئيس حكومة كان طوال 17 عامًا 
رأس حربة ضد حزب اهلل وحلفائه، واملرشحون 
إسالمي،  )جو  املشارب  كّل  من  مّجعهم  الذين 
جو مقّرب من احلريري...( مل يتمّكنوا من مجع 
أكثر من 18 ألف صوت، ال أكثر وال أقل. أما 
احتاد مجعيات العائالت البريوتية الذي رفع لواء 
السنيورة وخاض حربه فُمين بهزمية وخرج من 
املعركة هزياًل جدًا مع هزال األصوات اليت ناهلا 
مرشحا االحتاد على الالئحة ماجد دمشقية وبشري 
اجتماعيًا،  النشيط  احملامي  دمشقية،  عيتاني. 
وعيتاني  صوت.  األلف  عتبة  إىل  يصل  مل 
الذي أعلن آل عيتاني دعمه قبل أيام من يوم 
إذ  العائلة،  االنتخاب مل يكن مرشح إمجاع يف 
نال 1692 صوتًا فيما نال مرشح »بريوت بدها 
قلب« )املدعومة من فؤاد خمزومي( عبد اللطيف 

لينا فخر الدين
عيتاني 1532 صوتًا.

مسؤولية  أساسًا  يتحّمل  من  هو  السنيورة 
عدم  جانب  إىل  الالئحة.  أصاب  الذي  االنهيار 
تقّبل البيارتة له، مل يهّز »كيسه« رغم تلقيه 
دعمًا خليجيًا، وجهر بدعمه الثنني من املرشحني 
على  كان  فيما  التنري،  ولينا  قباني  خالد  هما 
بقية أعضاء الالئحة »تسليك« أمورهم بأنفسهم. 
يف وقت كانت الفوضى تسيطر على املاكينة 
اليت مل يعمل مسؤولوها على االستحصال على 
تصاريح للمندوبني. دمشقية، مثاًل، كان له 10 
مندوبني فقط يفرتض أن »يوّزعهم« على أكثر 
من 500 مركز اقرتاع! كّل ذلك قبل أن »تفرط« 
املاكينة فجر يوم األحد. أتى املرشحون صباحًا 
الذين  املندوبني  أن  ليجدوا  املاكينة  مقر  إىل 
تلّقوا مستحقاتهم املالية أتوا قبل اخلامسة فجرًا 
و«قّشوا« كل ما كان على الطاوالت من أجهزة 
وقرطاسية و«باور بنكس«... وحّتى »جاكيت« 

أحد املرشحني!
الئحة  مرشحي  على  تسيطر  املؤامرة  نظرية 
تشري  املصري  زينة  املرشحة  السنيورة. 
عملّيات  حصول  تؤكد  وأدلة«  »وقائع  إىل 
حصلت  اليت  األرقام  قلب  إىل  أّدت  تزوير 
اجمللس  أمام  للطعن  وتتحّضر  وقباني،  عليها 
الالئحة  على  املرشحني  وبعض  الدستوري، 
اجلميع،  واجهت  تواجه«  »بريوت  أن  يؤكدون 
استشرس  الذي  املستقبل  تيار  مقدمهم  ويف 
للتنمية  يف حماربتها عرب رئيس مجعية بريوت 
مفاتيح  على  »أدلة«  ويقدمون  هامشية،  أمحد 
لالئحة  احلشد  على  عملت  مستقبلية  انتخابية 
األخري  يكن  إذ مل  بريوت«،  »هيدي  بدر  نبيل 
ليحصل على 5600 صوت لوال »أبة باط« من 
احلريري نفسه إلسقاط السنيورة. كما ارتفاع 
اإلسالمية  اجلماعة  التفضيلية ملرشح  األصوات 
عماد احلوت من أقل من 4 آالف عام 2018 إىل 
له  جرّي  املستقبل  أن  »يعين  آالف   7 من  أكثر 

بلوكًا ال بأس به«.
الثنائي لم يخسر

آالف   5 اللوائح.  بني  السين  الصوت  تشّتت 
صّوتوا   )2018 عام  يف   2500 )مقابل  سين 
ملرشح حزب اهلل أمني شري رغم احلمالت اليت 
على  حافظ  وحده،  الذي،  احلزب  ضد  خيضت 
كتلته الصلبة، ورفع عدد األصوات التفضيلّية 
إىل   2018 عام  يف  ألفًا   23 حنو  من  ملرشحه 
أكثر من 26 ألفًا، فيما تراجعت أصوات نائب 
حركة أمل حمّمد خواجة من حنو 8 آالف إىل حنو 

6 آالف.
نة على الالئحة، من جهتهم،  حلفاء احلزب السُّ
غري راضني عن النتيجة، إذ مل ُيريرَّ إليهم صوت 
اليت حصل عليها  األرقام  واحد كما يظهر من 
صوتًا(   370 تتعدى  )ال  نيان  السُّ املرشحان 
ومرشح احلزب السوري القومي االجتماعي رمزي 
معلوف الذي نال 745 صوتًا هو البلوك الفعلي 

الذي ميلكه احلزب يف بريوت الثانية.
وكما حزب اهلل، كذلك مجعية املشاريع اخلريّية 
مرشحاها  حصل  إذ  شعبيتها،  ترتاجع  مل  اليت 
على أكثر من ألف صوت إضايف عّما حصل عليه 

عدنان طرابلسي عام 2018.
بفؤاد  اخلسائر  أفدح  حلقت  املقابل،  يف 
أنفقا  اللذان  الرجالن  احلريري.  خمزومي وبهاء 
الدوالرات خرجا »من املولد بال محص«.  آالف 
فيما  واحد،  حاصٍل  من  أكثر  ينل  مل  خمزومي 
حماوالته الخرتاق الشارع الشيعي مل تعد عليه 
 250 حنو  إىل  إضافة  صوت،   500 من  بأكثر 
صوتًا للمرشحني الشيعّيني على الئحته اللذين 
حصال على 458 صوتًا. فيما ذهب حنو 1800 
صوت شيعي لـ »قوى التغيري«. أما جنل رفيق 
فلم  شقيقه،  ووراثة  لوراثته  الطامح  احلريري 
 2387 من  أكثر  بريوت«  »لتبقى  الئحته  تنل 
صوتًا، ومل تزد حصيلة معظم املرشحني الذين 

يدعمهم على أكثر من 300 صوت!

»اللبنانية«  كليّات  مندوبي  انتفاضة   
استقيلوا! »الرابطة«:  على 

لرابطة  التنفيذية  اهليئة  من  الثقة  سحب 
األساتذة املتفّرغني يف اجلامعة اللبنانية، ونزع 
النظام  يف  متاحني  غري  أمران  عنها،  الشرعية 
الداخلي للرابطة. »تغيري« الرابطة حيصل بطريق 
واحد: استقالة النصف زائدًا واحدًا من أعضاء 
اهليئة التنفيذية وتعطيل جلساتها. يف ما عدا 
دورًا  يعطي  هنا  نص  من  هناك  ليس  ذلك، 
من  أكثر  ليس  اجمللس  املندوبني.  جمللس 
سلطة  يكون  أن  يفرتض  فيما  للصرخة،  ناقل 
تشريعية. ليس مذكورًا ما إذا كان املندوبون 
يستطيعون تعليق العضوية أو االستقالة، وأي 
حركة يف هذا االجتاه ال تتجاوز تسجيل املوقف. 
رهان األساتذة اليوم هو على املشاركة الكثيفة 
عقده،  املنتظر  املندوبني،  جملس  اجتماع  يف 
التنفيذية  اهليئة  على  للضغط  املقبل،  السبت 
سّيما  وال  فورًا،  استقالتها  بتقديم  ومطالبتها 
بعدما اعرتفت، على لسان رئيسها عامر حلواني، 
وبالتالي  اجلامعة،  وضع  باإلخفاق يف حتصني 
اخلطوة الثانية يب أن تكون التنّحي والسعي 
إىل إعادة إنتاج هيئة جديدة تستطيع أن حتّقق 
بعض املكاسب خالل الفرتة املتبقية من واليتها 
اليت تنتهي، يف آخر كانون األول املقبل. وكان 
حتميل  خبيار  التداول  عن  األخري  حلواني  كالم 
»الفريش دوالر«،  بـ  األعباء  الطالب جزءًا من 
من أجل تأمني استمرارية اجلامعة، قد أثار نقمة 
الطالب على أساتذتهم، علمًا بأّن الطرح يدور 
يف الكواليس منذ فرتة، ومثة من يضغط على 

رئاسة اجلامعة للسري فيه.
انتفاضة على الرابطة

بعد تعليق الرابطة لقرار »التوقف القسري« عن 
بدأ  اجلاري،  أيار   13 يف  اجلامعة  يف  التعليم 
عدد من املندوبني بتقديم استقاالتهم، احتجاجًا 
على آليات العمل يف اهليئة التنفيذية وفشلها 
السلطة  لدى  »احملتجزة«  املطالب  انتزاع  يف 
السياسية وهي: تعزيز موازنة اجلامعة، تعيني 
العمداء وتشكيل جملس اجلامعة، التفرغ، املالك 
حركة  اخلطوة  هذه  سبقت  وكانت  واملدربني. 
»متّرد« مماثلة يف متوز 2021 حني عّلق 34 من 
أصل 159 مندوبًا نشاطهم يف جملس املندوبني 
واستقالت أستاذتان من عضوية اهليئة التنفيذية 
للرابطة، اعرتاضًا على الـ«ميوعة« يف التعامل 
مع حقوق األساتذة اليت مل جتر متابعتها جبدية 

فاتن الحاج

ومتفّرغني ويف املالك. ليس من مهمة اهليئة 
لألزمة  احللول  جترتح  أن  قال،  كما  النقابية، 
تارة عرب املطالبة بزيادة رسوم تسجيل الطالب 
وطورًا عرب توسل املساعدات من اجلهات املاحنة 

والبنك الدولي.
األستاذ يف كلية التكنولوجيا، شادي خوندي، 
جلب  الرابطة  رئيس  »كالم  أن  إىل  أشار 
االنتقادات الالذعة واإلهانات للجامعة، وضعنا 
علينا  فانهالت  أمام طالبنا  الشبهة  موضع  يف 
هذا  مثل  ألن  مشبوه  التوقيت  فيما  الشتائم، 
الطرح ليس جديدًا وورد منذ أشهر يف جلسة 
هذا  طرح  من  الغاية  فما  املندوبني،  جمللس 
األداة  رئيس  قّرر  وملاذا  اليوم؟  املوضوع 
النقابية أن ينشر يف وسائل اإلعالم أن بعض 
الطالب  يدفع  أن  اقرتحوا  اجلامعة  أساتذة 
الفريش دوالر؟ وهل يدخل ذلك ضمن مفهوم 

العمل النقابي؟«.
استقاالت املندوبني

مندوب كلية العلوم ـ الفرع األول، عالء غيث 
يشعر مبزيج من الغضب واليأس على ما آلت 
إليه األوضاع يف اجلامعة. »األمور مسكرة وما 
بقا يف شي نعملو«، هكذا عّلل استقالته من 
املوقف لن  بأن  املندوبني، رغم يقينه  جملس 
هيكلية  على مستوى  عملية  نتيجة  إىل  يفضي 
الذي وصلنا  الوضع   « أّن  إىل  الرابطة، الفتًا 
التنفيذية،  اهليئة  مسؤوليته  تتحّمل  ال  إليه 
فهناك أكثر من 70 مندوبًا مل يشاركوا يف أيٍّ 
وتعرضنا  انتخابهم،  منذ  اجمللس  جلسات  من 
إىل طعنات من األساتذة أنفسهم الذين خرقوا 
الثقة  لعدم  أو  بالرابطة  نكاية  إما  اإلضراب 
بها أو التذّرع باحلرص على الطالب، أو ألنهم 
خضعوا إىل ضغوط من إدارة اجلامعة والعمداء 
مل  التنفيذية  اهليئة  أن  وأوضح  واملديرين«. 
أعلنت تعليق  تعد إىل جملس املندوبني عندما 
التوقف القسري، علمًا بأن اجمللس هو من رفع 
هذه التوصية. وكشف أّن األحزاب اليت حتّمست 
للتوقف القسري تراجعت عنه، بعدما تيّقنت أّن 
امللف  كان  أنه  باعتبار  ميّر،  لن  العمداء  ملف 
قرار  أن  ورأى  إليها.  بالنسبة  للتحرك  األبرز 
بل  التنفيذية،  اهليئة  يد  يف  ليس  االستقالة 
لدى املكاتب الرتبوية اليت فرضتها، يف حني 
قياسها، ومل  على  مفّصل  الداخلي  النظام  أّن 
السابقة  الفرتة  طيلة  املندوبني  جملس  يعمل 

على إجراء أي تعديل لزيادة صالحياته.
ملندوبة كلية اإلعالم ـ الفرع الثاني، وفاء أبو 
مل  الذي  اإلضراب  حيال  خمتلف  رأي  شقرا، 
تعد تراه وسيلة ناجعة لنيل املطالب، وأعلنت 
صراحة بأنها يف حّل منه وأنها خرقت التوقف 
القسري »كي ال تكون شاهد زور على الرابطة 
بشكل  اجلامعة  لتدمري  السلطة  أداة  متثل  اليت 
إن  وقالت  متثلها«.  وال  وشيطاني  ممنهج 
واملصداقية  للشرعية  فاقدة  مرتّهلة  »الرابطة 
األساتذة،  من  املئة  يف   80 بثقة  حتظى  وال 
مثل  من  بديلة  خيارات  عن  البحث  واملطلوب 
مثل هذا  بأن  احلذر  مع  بديلة،  رابطة  تأسيس 

االقرتاح ليس قانونيًا«.
رئيس جملس املندوبني، أنطوان شربل، قال إّن 
اجلامعة تعيش يتمًا وقهرًا، وجملس املندوبني 
قام بكّل ما ميكن أن يقوم به يف ظّل الظروف 
الذي  امليداني  التحرك  واكب  إذ  االستثنائية، 
دعت إليه اهليئة التنفيذية، واّطلع على مضمون 
لقاءات اهليئة واتصاالتها مع احلكومة واللجان 
النيابية. وأّكد شربل أّن جملس املندوبني عمل، 
اهليئة  انتخاب  وبعد  احلالية  واليته  بداية  منذ 
التنفيذية، كخلية حنل، فعقد يف العام املاضي 
استثنائية  جلسات  وثالث  عاديتني  جلستني 
جلسة  يف  والتأم  اجلامعة،  رئيس  مع  ولقاء 
جلسة  عقد  صدد  وهو يف  العام،  هذا  عادية 
ثانية خالل هذا الشهر لتقييم الوضع النقابي 

وإصدار التوصيات املناسبة يف هذا الشأن.

متدحرجة  وخبطة 
وتصعيدية.

انتفاضة  هي 
األداء  سوء  على 
للرابطة  املرتاكم 
اإلهمال  وسط 
املتعّمد لكل مطالب 
وحقوقها  اجلامعة 
السلطة  من 
كما  السياسية، 

اآلداب  كلية  مندوب  »األخبار«  لـلزميلة  قال 
صاحل،  كامل  صيدا،  يف  اخلامس  الفرع  ـ 
التوقف  يف  صمدت  »كليتنا  أن  إىل  مشريًا 
بقرار  التزامًا  األخري،  األسبوع  حتى  القسري 
اإلضراب النابع من اجلمعيات العمومية وجملس 
آخر  خسارة  عدم  على  واإلصرار  املندوبني، 
إىل  مضطرون  لكننا  اجلامعة،  إلنقاذ  ورقة 
العودة اليوم بعدما رفع الغطاء النقابي عنا«. 
إال أّن مندوبي الكلية رفضوا ما جاء يف بيان 
عن  ينّم  وكالم  خطرية  »مؤشرات  من  التعليق 
ختّبط يف أساسيات العمل النقابي ال سّيما جلهة 
التناقض بني الكالم عن اإلهمال املتعّمد وبني 
مصري  ورهن  التعليم،  استئناف  إىل  العودة 
اخلارجية«.  للمساعدات  واستمراريتها  اجلامعة 
املكاتب  من  املفروضة  اهليئة  أن  رأى  صاحل 
على  وسلطتها  هيبتها  فقدت  احلزبية  الرتبوية 
متعاقدين  من  التعليمي  الكادر  مكّونات  كّل 

لم يشارك أكثر 
من 70 مندوبًا 

يف أيّ من 
جلسات مجلس 
املندوبني منذ 

انتخابهم
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 
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يحفظ مجتمع املناضلني حول العالم للمقاومة اللبنانية ميزة لم تسجل لدى غريها من املقاومات

نور الـدين إسـكندر
حتولت املقاومة اللبنانية إىل عامل القوة األبرز لدى لبنان، وإىل 
قوة ردع أساسية، وتنامت لتشّكل التهديد األكرب الذي ختشاه 

»إسرائيل«.
مع حلول اخلامس والعشرين من أيار/مايو من هذا العام، يكمل 
لبنان 22 عامًا من سنوات حترير أراضيه من االحتالل اإلسرائيلي 
)باستثناء مزارع شبعا وتالل كفرشوبا(. 22 عامًا تلت 22 عامًا 
أخرى هي سنوات االحتالل الذي اجتاح لبنان يف العام 1978، 
واستمر إىل العام 2000، رافضًا تنفيذ قرار جملس األمن رقم 

425 الذي صدر عقب اجتياح 1978.
هذه التواريخ قد تبدو جافًة وخرساء، لكن اللبنانيني حيفظونها 
عن ظهر قلب. يسجلونها يف وجدانهم، ويستعيدون تفاصيلها 
وأحداث املراحل املختلفة اليت أخذتهم من تاريٍخ إىل آخر. بني 
هذه التواريخ املتباعدة، جرت قصص استثنائية من كتاب لبنان 
االستثنائي برتكيبته واجتماعه وسياسته، بل مبعانيه كوطن قيل 
فيه إنه ميثل رسالًة للعامل أكثر مما ميثل وحدًة سياسيًة تتشابه 

مع غريها من الدول.
مكرهني،  تارًة  العامل،  إىل  اللبنانيني  محلت  وتغريبات  عذاباٌت 
وتارًة أخرى متوثبني حنو صنع احلياة يف أصقاع األرض، وهي 
مهنٌة اعتنقوها منذ زمن طويل، حتى مترسوا يف أدائها وعيشها. 
وعلى سرية التمّرس يف صنع احلياة، فإن االحتالل اإلسرائيلي 
عانى يف لبنان األمرين من براعة اللبنانيني يف هذه الصنعة اليت 

محلت هلم اجملد الذي مت تأريخ بعضه يف 25 أيار/مايو 2000.
صناعة خيار املقاومة 

اللبنانية ميزًة مل  للمقاومة  العامل  حيفظ جمتمع املناضلني حول 
ُولدت قبل نشوء  أنها  املقاومات، وهي  عند غريها من  ُتسّجل 
االحتالل نفسه، فاملقاومة اللبنانية تأسست على مراحل خمتلفة 
يف سياق نسٍق متصاعٍد على مستوى الفاعلية والتنظيم والقدرة 
عربية  تشكيالت  ضمن  بدايًة  فامتزجت  والدفاع،  الضرب  على 
العربية،  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  مواجهة  وفلسطينية يف 
يف  شريكًا  فكانت  الفلسطينية،  املقاومة  شرايني  يف  ومشت 
العام  يف  القاهرة  اتفاق  منذ  والدماء  واألفكار  بالعديد  رفدها 
وطنية  مقاومة  كأفواج  شخصيتها  لتشّكل  حتولت  ثم   ،1969
لبنانية منذ أوائل السبعينات من القرن املاضي، األمر الذي مل 
يكن جمرد إعالن نيات ملقاتلة »إسرائيل«، فتحول إىل مواجهة 
عسكرية بطولية حملاوالت »إسرائيل« الدخول إىل تالل شلعبون 

والطيبة ورب ثالثني يف العام 1977. 
املنتمية  اللبنانية  الوطنية  القوى  كانت  نفسه،  املسار  ويف 
وفصائل  االجتماعيني  القوميني  والسوريني  اليسار  أحزاب  إىل 
املقاومة ذات التوجهات القومية العربية واإلسالمية تنتظم ضمن 
اجتاح  الذي  االحتالل  مع  وتشتبك  مقاومة،  عسكرية  تشكيالت 

لبنان يف العام 1978.
ودخوله  لبنان  على  هستريية  حربًا  وشّنه  االحتالل  توسع  ومع 
بريوت يف العام 1982، شهدت املقاومة حتوالٍت دراماتيكية يف 
تشكيالتها وقدراتها وطبيعة عملها، أدت إىل انطالق مرحلة جديدة 
من العمل املقاوم، فتأسست يف إثر ذلك املقاومة اإلسالمية. 

لقد تصاعد نسق العمل املقاوم بعد العام 1982 بصورٍة متسارعة 
العدو  على  املقاومة  سجلتها  اليت  الكربى  لالنتصارات  أسست 
اإلسرائيلي، بدءًا من حترير بريوت، ومرورًا بتحرير اجلبل وصيدا، 
وصواًل إىل ما عرف بالشريط احلدودي الذي استمر حتى العام 
2000؛ التاريخ الذي حتول معه لبنان إىل مساحة انتصار مستمرة 
حتى اليوم يف وجه »إسرائيل« واجلبهة املرعبة جلنود االحتالل 

وقادته.
إسقاط  فرض  من  املختلفة  بتشكيالتها  املقاومة  متكنت  لقد 
»اتفاق السالم« بني لبنان و«إسرائيل«، والذي فرضه االحتالل 
احلياة  اجتياح 1982، وشكلت هذه احملطة حتواًل هائاًل يف  بعد 
رغبات  وفق  ستسري  أنها  لوهلٍة  بدت  اليت  اللبنانية  السياسية 
االحتالل، لتحول لبنان إىل دولة تطبيٍع ال مكان فيها خلياٍر وطيٍن 

سيادي. 
احلياة  إىل  الوطنية  القوى  ودخول  االتفاقية،  سقوط  ومع 
السياسية، وتصاعد وترية العمليات العسكرية ضد االحتالل يف 
اجلنوب، بدأت مالمح االنتصارات الكربى ترتسم يف طالع الوطن 
الصغري الذي مل يكن حيتوي قدراٍت معتربة عند حساب موازين 

القوى مقارنًة بقوة االحتالل وحلفائه يف ذلك الوقت.
وبالرجوع إىل ذلك املناخ الثوري الزاخر بالعطاء، تستعاد صور 
املقاومني األوائل الذين كثفوا عملياتهم االستشهادية الرائدة 
يف حفر الشروخ األوىل يف صورة »اجليش« اإلسرائيلي وأسطورة 

مناعته من التقهقر واهلزمية.
شّكلت الثمانينات زمخًا ثوريًا متفجرًا زعزع بسرعٍة قدرات االحتالل 
التحرير  الفاصلة عن  القول إن السنوات  على الصمود. وميكن 
يف العام 2000 كانت مبعظمها سنوات مكابرٍة إسرائيلية مسُتها 
كانت  اليت  احلقيقة  تصديق  ورفض  اإلنكار  من  حالٌة  األساس 
تلو  وراء شهيد، وعمليًة  يوم، وشهيدًا  بعد  يومًا  تؤكد نفسها 

عمليٍة.
بعد  سنًة  التسعينات  وتوالي  الثمانينات  نهاية  مع  العامل  صار 

ضمانة مستقبل لبنان اليت أسقطت العصر اإلسرائيلي
يف  حيدث  ما  حجم  إىل  يتنبه  أخرى 
جنوب لبنان. كانت رايات املقاومة 
ُتزرع فوق مواقع االحتالل بوتريٍة شبه 
صوتية  مؤثرات  وقع  على  يومية، 
ثلل  وقذائف  رصاص  قوامها  حية 
القرى،  املسلوبي  املدن،  حفاة  من 
الذين صنعوا من إميانهم وقود قطار 

التحرير.
العمليات يف املواقع  كانت مشاهد 
اإلسرائيلية  األرتال  واستهداف 
اللبنانية  املناطق  أعراسًا يف  حتدث 
احملررة. ومع توالي األعراس، كان 
انبالج  بقرب  يشعرون  اللبنانيون 
الفجر يف أية حلظة. وحده االحتالل 
وكان  اإلنكار،  على  مصرًا  كان 
من  هستريية  موجات  ينتج  إصراره 
عدوان  فشّن  املتقطعة،  احلروب 
ومعهما  وقبلهما   ،1996 ثم   ،1993
وبعدهما هجماٍت يائسة، يف حماولة 
كانت  الذي  التاريخ  مسار  لتعطيل 

معامله تتضح مع مرور الوقت.
فرضت املقاومة نفسها بعد عدوان 
بها  معرتف  مقاومة  كقوة  نيسان 
نشاطها  وترية  من  وزادت  دوليًا، 
االنسحاب  االحتالل  على  لتفرض 
يتمّكن  مل   .2000 أيار/مايو  يف 
الكربى.  هزميته  ابتالع  من  االحتالل 

أسبابه إىل قدرة الردع اليت وفرتها املقاومة له.
حربٌ أخرى هجينة

على الرغم من هدوء اجلبهة اجلنوبية، مل تتوقف »إسرائيل« عن 
حماوالتها لضرب لبنان ومقاومته، فبصماتها يف تفجري الساحة 
السورية وأعماهلا احلربية يف الداخل السوري، ودعمها جمموعاٍت 
متطرفة خالل األزمة السورية، هدفت بصورٍة أساسية إىل ضرب 
املقاومة  وإخراج سوريا من حمور  لبنان من جهة،  املقاومة يف 
عرب دعم اجملموعات اإلرهابية يف حماولة إسقاط النظام من جهٍة 

ثانية.
إىل  األمريكي،  باملوقف  مدعومًا  اإلسرائيلي،  اهلدف  حتّول  لقد 
حماولة كسر العقدة األساس يف خط املقاومة املمتد من طهران 
إىل فلسطني، والذي تشكل سوريا نقطة وصل ال غنى عنها فيه. 
تدّخلت املقاومة يف سوريا هذه املرة، ومتكنت بعد سنوات من 
القتال الشرس من القضاء على مشروع كسر سوريا وإخراجها من 

حمور املقاومة واالنقضاض على املقاومة يف لبنان وفلسطني.
وعلى الرغم من التضحيات الكبرية اليت بذلتها يف هذه املعركة، 
فقد كان وقع االنتصار فيها يغري تصنيفها عند القوى الدولية 
إقليمية ال ميكن  قوة  إىل  األثر  مقاومة حملية حمدودة  قوة  من 
إغفال تأثرياتها عند إمتام احلسابات الكربى يف املنطقة برمتها.

قوة  وتراكم  الردع،  على  »إسرائيل«  قدرة  تراجع  مع  واليوم، 
حلصارها،  حثيثة  حماوالت  األخرية  تواجه  املقابل،  املقاومة يف 
ولكن بأساليب جديدة هذه املرة. إنها حرب جديدة هجينة جتمع 
بني االستهداف األمين واحلصار االقتصادي والعقوبات املالية 
والتصنيف يف لوائح اإلرهاب وحماوالت العزل السياسي والوصم 
االجتماعي داخل بيئة املقاومة وجمتمعها، إذ تشكل االستحقاقات 
السياسية اللبنانية حمطات معلنة لدى اإلدارة األمريكية وحلفائها 
لضرب املقاومة وعزهلا عن اجملتمع اللبناني واالستفراد مبكوناتها 
الواحد تلو اآلخر، متهيدًا إلظهار مقاتليها كمجموعاٍت خارجة عن 
القانون، تقف على طرف نقيض مع الدولة ومؤسساتها وإرادة 
حكومتها، األمر الذي ال ختفيه تصرحيات املسؤولني األمريكيني 
األهداف  حول  شينكر  وديفيد  هيل  ديفيد  تصرحيان  )آخرها 
األمريكية من االنتخابات اللبنانية األخرية ومدى القدرة على حصار 
منتصرًة  املقاومة  خترح  ذلك،  من  الرغم  على  لكن  املقاومة(، 
حممية مبجموع أصوات أغلبية الشعب اللبناني، األمر الذي يعّمق 

معضلة أعدائها، ويزيد عجزهم عن مواجهتها. 
لقد حتولت املقاومة اللبنانية إىل عامل القوة األبرز لدى لبنان، 
وإىل قوة الردع األساس له، وتنامت لتكون التهديد األكرب الذي 
خيشاه العدو اإلسرائيلي، ليس على فرصه يف كسب احلروب، 

كما كان يف السابق، بل على وجود كيانه.
وال شك يف أن آالف الشهداء، وميكن القول عشرات اآلالف منهم، 
عند اسرتجاع العقود املاضية من عمل املقاومة يف لبنان مبختلف 
الذين  وهم  املنتصر،  لبنان  بدمائهم صورة  تلويناتها، صنعوا 
حيمون اليوم مستقبله وثرواته، بعد أن كانت السياسة اللبنانية 
ترسم على وقع هدير دبابات شارون يف شوارع بريوت. لقد 
أسقطت املقاومة العصر اإلسرائيلي، وفتحت عصر االنتصارات، 

وهي اليوم متّثل ضمانة مستقبل لبنان الزاهر.

املغالطات  تصنيع  على  قدرته  من  أكرب  اهلزمية  حجم  كان  لقد 
وترويج الربوباغندا احلربية اليت لطاملا برع يف تسويقها وكسب 

معاركها.
وقدرتها  هيبتها  الستعادة  بسرعة  تتحضر  »إسرائيل«  بدأت 
منطقة  شهدتها  كربى  بتغريات  مستعينًة  أعدائها،  إخضاع  على 
الشرق األوسط، مع إطالق الواليات املتحدة حربها العاملية على 
»اإلرهاب«، واختيار العراق نقطة ارتكاز هلا يف املنطقة حملاصرة 

سوريا وإيران وحركات املقاومة يف فلسطني واملنطقة.
حاولت »إسرائيل« استغالل الوجود األمريكي يف املنطقة، فمّدت 
لبنان،  لتغتال قيادات من املقاومة يف قلب  أخطبوطها األمين 
وتوالت االغتياالت لينفجر لبنان مع اغتيال رئيس وزرائه األسبق 
تقاطعات  على  الواقعة  البارزة  الشخصية  وهو  احلريري،  رفيق 
إقليميٍة ودوليٍة حساسة، والذي كانت تربطه باملقاومة عالقات 
خالل  تبلور  أبرز حمطاتها  مناسبة،  من  أكثر  عنها يف  عرب  جيدة 
الدبلوماسي  املوقف  قاد  عندما   ،1996 نيسان/أبريل  عدوان 
اعرتاف  إىل  امليدان  املقاومة يف  تضحيات  ترمجة  إىل  اللبناني 

عاملي بها كقوة مقاومة مشروعة الحتالل غري مشروع.
حاولت »إسرائيل« تفجري عالقات املقاومة مع بقية اللبنانيني، 
فسارعت بعد سنة ونصف السنة من اغتيال احلريري إىل شّن 
حرب شعواء على لبنان، أعلنت خالهلا أهدافها بالقضاء على حزب 
اهلل، وتدمري سالح املقاومة، وإيصال قواتها إىل نهر الليطاني 
يف عمق اجلنوب اللبناني، لتفرض منطقًة أمنيًة تعيد من خالهلا 

الزمن إىل ما قبل العام 2000.
لكنَّ املفاجآت كانت قد بدأت للتو. لقد كان التحول كبريًا جدًا 
إىل درجة أنَّ مفاعليه مل تنتِه حتى اليوم، إذ توّلد مسار جديد بعد 
انتصار املقاومة يف تلك احلرب، ومنعها العدو من حتقيق أهدافه 
والتهديد  ومستوطناته  مدنه  عمق  ضرب  من  ومتكنها  املعلنة، 
بتوسيع رقعة وقوة ضرباتها، األمر الذي أدت حسابات احتماالته 
اإلسرائيلي،  والكيان  لبنان  إىل والدة معادلة ردع جديدة بني 
قوامها من اجلانب اللبناني قدرة املقاومة على الرد يف أية نقطة 
داخل فلسطني احملتلة على أي عمٍل عدائي ميكن أن يقوم به 

»جيش« العدو أو طائراته أو أجهزته األمنية.
 2006 متوز  النتصار  املباشرة  وغري  املباشرة  النتائج  أدت  لقد 
إىل صمود حالة األمن يف جنوب لبنان ألطول فرتة متواصلة منذ 
تأسيس الكيان اإلسرائيلي يف العام 1948، فاحلدود اللبنانية 
التاريخ حدودًا متوترة، إذ تدفقت  الفلسطينية كانت منذ ذلك 
إليها أفواج الالجئني الفلسطينيني الذين الحقهم االحتالل بعد أن 
سرق بيوتهم وأراضيهم، وهم بدورهم أسسوا لعملهم املقاوم 
انطالقًا من أماكن جلوئهم يف دول اجلوار، ومنها لبنان، الذي 
أصبح بفعل اتفاقية القاهرة يف العام 1969 مساحة عمل مقاوم 
ملنظمة التحرير الفلسطيين، ثم توالت اعتداءات »إسرائيل« على 

اجلنوب اللبناني، لتتبع ذلك باحتالٍل ألكثر من عقدين. 
وبناء عليه، إّن السنوات الـ16 اليت مرت منذ انتصار متوز 2006 
هي السلسلة األطول من هدوء األمن يف جنوب لبنان، واملرة 
ن فيها لبنان من محاية أراضيه من االعتداءات  األوىل اليت يتمكَّ
أول  يعود يف  دون شٍك  من  واألمر  تامة،  بصورٍة  اإلسرائيلية 
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P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

UAE Embassy Visit
AFIC visits the UAE Embassy in
Canberra to pay condolences to his
Excellency the Ambassador on the
sad passing of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan

Right to left:
Mr Matar Al Mansoori (First Secretary UAE Embassy) 

Hajj Mohammad Berjaoui (AFIC Executive) 
Br Ahmad Shahrouk (Alfaysal Colleges)

Hajj Abraham Zoabi (Gen Mgr, Voice of Islam Radio)
The Most Eminent Sheikh Abdul Quddoos 

Al Azhari (National Grand Mufti of Australia)
Sheikh Shafiq Abdullah Khan (General Manager
Alfaysal colleges and president of the Australian

Islamic Cultural Centre) 

His Excellency Mr Abdulla Al Subousi
(Ambassador of the UAE to Australia)

Dr Rateb Jneid (AFIC President)
 Mr Fouad Ashwah (Liberal Party of NSW)

 Br Hafez Alameddine (President of the Lebanese
Muslims Association (LMA)) 

Br  Ahmad Berjaoui (executive LMA)
 

Friday, 20 May
2022

Australian Federation of
Islamic Councils

زيارة الدكتور راتب جنيد، رئيس اإلتحاد االسترالي
للمجالس اإلسالمية، مع الوفد اإلسالمي لتقدمة التعازي

لسعادة سفير اإلمارات العربية المتحدة السيد عبد هللا

السبوسي بمناسبة وفاة رئيس دولة اإلمارات الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان



Page 15صفحة 15     
مـقاالت وتـحقيقات

ما بعد االنتخابات النيابية اللبنانية.. 
كأن شيئاً مل يكن

بعد انتهاء االنتخابات الربملانية يف لبنان، هل ستشهد 
سيبقى  أم  اللبناني،  للنظام  إصالحًا  املقبلة  الفرتة 

املشهد كما هو؟

عاديًا،  األخرية  النيابية  لالنتخابات  التحضري  يكن  مل 
إذ  اللبنانية،  السياسية  األطراف  بني  املواجهة  لناحية 
المست اخلطابات االنتخابية حدودًا أمكن معها احلديث 
عن انقسام عمودي يقضي على أي أمل بتغيري الصورة 
كما  متوقعًا،  كان  وإذا  لبنان.  يف  للمستقبل  القامتة 
خطابات  نشهد  أن   ،2011 أو   2005 انتخابات  يف 
تستهدف سالح املقاومة وشرعية وجودها، إذ كان بند 
االسرتاتيجية الدفاعية وتسليم السالح للدولة اللبنانية، 
النظام  بإصالح  املتعلقة  البنود  من  الئحة  ُيدرج ضمن 
هناك،  حزب  أو  هنا  طائفة  موقع  أو حتسني  اللبناني 
فإن املعركة االنتخابية احلالية قد شهدت تركيزًا على 
رؤية  مع  متوافق  واضح  منطق  ضمن  السالح  شرعية 
من  لبنان  حترير  تفرتض  وإسرائيلية  وعربية  أمريكية 
املنطقي  وإذا كان من غري  سطوة سالح غري شرعي. 
االدعاء أن االنتخابات السابقة كانت حتصل وفق منطق 
صراع لبناني داخلي، فإن املعركة احلالية قد شهدت 
عن  كتعبري  فيها  اخلارجي  التدخل  ملنسوب  تضخيمًا 
النتائج  يربط بني هذه  منظور  نتائجها، وفق  مصريية 

وعملية إعادة ترسيم موازين القوى يف اإلقليم.

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 

استطاعت قوى 14 آذار وبعض املستقلني والتغيرييني أن يزرعوا 
يف وعي جزء من اللبنانيني أفكارًا تتعلق بربط بناء الدولة وحماربة 
الفساد بضرورة إسقاط حزب اهلل وحلفائه، عرب مقاربة تربط تراكمات 
املقاومة  بسالح  عقود،  ثالثة  من  أكثر  طغت  وحماصصة  فساد 
أي  السياسية  أجندتهم  عن  غاب  حني  يف  السياسي  ومشروعها 
مشروع لبناء دولة حديثة عرب إلغاء الطائفية السياسية وتبين قانون 

انتخاب عصري، أو ضرورة تفعيل القضاء وحماسبة الفاسدين.

من ناحية أخرى، مل ينجح بعض التغيرييني وأكثر املستقلني يف 
تبين خطاب سياسي متحرر من معجم مصطلحات األطراف السياسية 
النظام  كرسها  اليت  احملرمات  من  التحرر  وفشلوا يف  التقليدية، 
الطائفة  حقوق  على  فاحملافظة  الطائف.  اتفاق  بعد  السياسي 
املهمة  املواضيع  يف  التقليدي  السياسي  باالصطفاف  وااللتزام 
واألساسية شكل عالمة فارقة هلؤالء. وباستثناء عدد حمدود منهم 
ميكن القول إن صفة التغيرييني أو املستقلني اليت يعتمدونها يف 
التعريف عن كيانهم ال تتعدى أطر اإلحياء بوجود خيار ثالث مستقل 
من حيث الشكل، من دون أي قدرة على تأكيد وجودهم كمشروع 
حقيقي ميكن من خالله التحرر من قيود النظام القائم حنو بناء دولة 

حديثة.
وعليه، فإذا كان من املمكن القول إن خارطة التوازنات السياسية 
حتت قبة الربملان اجلديد قد تغريت وأضحت أكثر تنوعًا، إذ جتعل 
التفاعالت السياسية الضرورية النتخاب رئيس جملس النواب أو 
ال خترج  اخلالصة  هذه  فإن  تعقيدًا،  أكثر  للحكومة  رئيس  تسمية 
كانقالب جذري  عمليًا  ُترتجم  لن  اليت  الشكلية  املالحظة  إطار  عن 
السياسية  فاألطراف  اللبناني.  السياسي  النظام  مرتكزات  على 
التقليدية مل جتد يف وصول التغيرييني إىل الربملان خطرًا يهدد 
وجودها، وإمنا دعتهم إىل تشكيل كتلة ميكن من خالهلا املشاركة 

يف السلطة. 
الدستورية  االستحقاقات  مقاربة  طريقة  ختتلف  لن  يظهر،  فمما 
كاختيار رئيس اجلمهورية املقبل أو تسمية رئيس حكومة ما بعد 
االعتبار  بعني  تأخذ  مل  املعتمدة  التقليدية  فاآلليات  االنتخابات. 
سائدًا يف  كان  ما  عن  آلية خمتلفة  تبين  ُيلزم  تغيري  أي  حصول 
السابق، إذ أعلن رئيس اجلمهورية فتح بازار التداوالت على تسمية 
اسم  على  االتفاق  تلزم  اليت  املفضلة  آليته  عرب  احلكومة  رئيس 
بدأ يرشح عن  ما  أن  املرشح قبل اخلوض يف االستشارات. كما 
تغيري يف  يوحي حبصول  ال  للجمهورية  رئيس  عن  البحث  كيفية 
اآللية امُلعتمدة الختياره، إذ ما زالت التوازنات الدولية تتقاطع مع 
التوازنات الداخلية يف عملية اختياره من دون الرجوع إىل التوازنات 

بني الكتل الربملانية.
وعليه، ميكن القول إن العناوين اليت طغت على الساحتني السياسية 
لدى  أوحت  واليت  اللبنانية،  الربملانية  االنتخابات  قبل  والشعبية 
طرف معني بتغيري جذري أقرب إىل الثورة على املفاهيم السائدة 
واحلاكمة للعملية السياسية يف لبنان، لن جتد يف املرحلة املقبلة 
أي قدرة على أن ُترتجم عمليًا داخل بنية النظام السياسي اللبناني. 
ولذلك، يظهر الواقع احلالي انعدام أثر االنتخابات النيابية مبا ميكن 

وصفه بـ »كأن شيئًا مل يكن«.

وسام إسماعيل

وألن املرحلة احلالية قد شهدت عددًا من التأثريات اجلوهرية يف 
ميزان القوى اللبنانية، انطالقًا من احلراك الشعيب يف 17 تشرين، 
اللبناني،  اجملتمع  كاهل  أثقل  الذي  االقتصادي  باالنهيار  مرورًا 
وصواًل إىل اعتكاف أقوى زعيم سين، رئيس احلكومة السابق سعد 
احلريري عن خوض االنتخابات النيابية، باإلضافة إىل بروز مشروع 
خارجي واضح املعامل بإدارة مباشرة من السفرية األمريكية دوروثي 
شيا والسفري السعودي وليد البخاري، أخذت التجاذبات االنتخابية 
قبل 15 أيار/مايو منحنى عنفيًا على املستوى اللفظي على األقل، 
مبا أوحى مبصريية نتائج االنتخابات، ودورها املفصلي يف حتديد 

هوية لبنان.
 وإذا كانت السياسة اللبنانية معتادة على التدخالت اخلارجية يف 
التجاذب  مرحلة  يف  املفارقة  فإن  الكيان،  نشأة  منذ  تفاصيلها 
االعتماد  وعدم  املباشرة،  اخلارجية  اإلدارة  عرب  برزت  االنتخابي 
على األطراف السياسية احمللية أو احلرص على البقاء يف الظل. 
فتحركات السفرية األمريكية شيا، وإصرار السفري السعودي وليد 
البخاري، فور عودته من اململكة بعد ما ُعرف باألزمة اخلليجية مع 
لبنان، على الوجود امليداني يف الدوائر اليت تشكل ساحة ملواجهة 
لوائح املقاومة، أوحت بعدم القدرة على حتمل أخطاء قد تقع بها 
األطراف الداخلية احلليفة يف عملية مواجهة حمور املقاومة. يف هذا 
اإلطار، بدا واضحًا أن القوى املعروفة بقوى 14 آذار، باإلضافة إىل 
بعض املستقلني وبعض مرشحي اجلمعيات غري احلكومية املعروفني 
انتظموا يف تشكيل معقد يشرف على تفاصيل  بالتغيرييني، قد 

حتركاته وتصرحياته مركز عمليات ذو أهداف حمددة.
على هذه األسس، مت خوض االنتخابات النيابية وفق منطق يوحي 
أو على األقل حتجيم حلفاء املقاومة، إذ متت  بتغيري وجه لبنان، 
االستعانة بكل الوسائل املمكنة، الشرعية وغري الشرعية، من أجل 
حتقيق أكثرية ميكن من خالهلا إعالن رفض لبنان ملشروع املقاومة 
أفضت  االقرتاع  صناديق  أفرزتها  اليت  النتائج  أن  إال  وسالحها. 
بكل  الوطين  الثنائي  فاز  إذ  التوجهات،  تلك  يوافق  مل  ما  إىل 
مقاعد الطائفة الشيعية بنسبة أصوات عالية، واستطاع حلفاؤهم 
أن حيصدوا عددًا من املقاعد اليت تضمن بقاء خيار توجهاتهم يف 

مقدمة املشهد السياسي اللبناني.
وإذا كانت موازين القوى يف الربملان اجلديد تؤكد عدم حصول أي 
طرف على األكثرية الصرحية، فإن وصول جمموعة من املستقلني 
والتغيرييني الذين وصل عددهم إىل 32 نائبًا إىل قبة الربملان، 
أوحت حبصول انقالب على التوازن السياسي الذي حكم لبنان منذ 
أو  املستقلني  عددًا من هؤالء  أن  تغاضينا عن  وإذا  عام 1992. 
التغيرييني قد انبثق من صلب األطراف التقليدية، فقد مت التسويق 
إلظهارهم على أنهم كتلة تشكل داللة على انقالب اللبنانيني على 
للقوى  السياسي  املشروع  منطق  فوفق  املقاومة.  اخليارات  تلك 
املناهضة للمقاومة، مت تفسري كل تغيري أفرزته االنتخابات النيابية 
يف إطار الرفض الشعيب للسالح من دون إيالء أي أهمية حلقيقة 
أن القرار بالتصويت لغري االجتاهات التقليدية أو الورقة البيضاء 
ميكن تفسريه كرد فعل قوامه حماولة تغيري سلطة تتحمل مسؤولية 
سياسات أدت إىل أزمات معيشية صعبة، وال تعربرّ بالضرورة عن 

رأي سياسي مرتبط باملقاومة وسالحها.

على اعتبار أن البلدين يتأثران تلقائيًا مبا جيري فيهما، ال بد 
للحدث  واقعية،  حبدود  اهتمامها،  من  حيزًا  دمشق  تولي  وأن 

اللبناني.
وتفاصيله،  االنتخاب  بقانون  مرتبط  لبناني  بعضها  بأدوات 
ومعظمها سوري مرتبط بتصور دمشق للعالقات مع بريوت، تقرأ 

سوريا نتائج االنتخابات الربملانية اللبنانية.
وعلى اعتبار أن البلدين يتأثران تلقائيًا مبا جيري فيهما، ال بد 
للحدث  واقعية،  حبدود  اهتمامها،  من  حيزًا  دمشق  تولي  وأن 
اللبناني الذي »شهد حتوالت ملحوظة لكن غري جذرية وال تستدعي 

القلق«، وفق ما يؤكد مصدر سوري رفيع للميادين.
وفق قانون االنتخابات اللبناني، تثبت األرقام أن حلفاء سوريا، 
عنصر  هو  شعبية.  أكثرية  حصدوا  اهلل،  حزب  طليعتهم  ويف 
يطمئن دمشق إىل ثبات احلالة الشعبية الداعمة للعالقات اللبنانية 

السورية، بعيدا عن عناصر التشويش الغربية. 
املصدر  ينطلق  أساسه  على  الذي  األبرز  املعيار  حيضر  وهنا، 
اللبناني قائاًل: »ما يضر سوريا هو  الرفيع يف قراءته للحدث 
أن يتغري لبنان الرمسي والشعيب على حنو واسع ووازن ضدها، 
احلالة  كما  مهمة  االنتخابات  ليست  وبالتالي  مل حيصل،  وهذا 

الشعبية األوسع«.
مل حتضر سوريا بكثافة يف احلمالت االنتخابية اللبنانية هذا العام، 
ف ذكرها مع خسارة شخصيات  خالفًا النتخابات سابقة. وقد تكثرّ
مصنفة حليفة هلا منذ عقود، عرب الرتكيز اإلعالمي على التسويق 
هذا  الرفيع  املصدر  يعري  ال  سوريا«.  حلفاء  »خسارة  لفكرة 
ة شديدة، ويوضح للميادين أن »املوقف السوري  املعطى أهميرّ
ون من ثالثة عناصر: موقفهم  من هذه الشخصيات وحيثيتها يتكرّ
وحضورهم  لبنان،  الرمسي يف  موقعهم  عن  مبعزل  سوريا  من 
الشعيب مبعزل عن تفاصيل يفرضها قانون االنتخابات، واألهم، 
تؤثر يف  مل  االنتخابية  خسارتهم  فإن  وعليه،  مواقفه.  دميومة 

موقف سوريا جتاههم«.
م  وتقدرّ وانتخابيًا،  شعبيًا  اهلل«  »حزب  حصاد  بني  وبالقياس 
الرفيع  املصدر  يبدي  وانتخابيًا،  شعبيًا  اللبنانية«  »القوات 

للميادين اطمئنانه بناء على خالصاٍت صلبة أبرزها:
العريضة  الشعبية  قاعدته  على  اهلل  حزب  موقع  ثبات   -

واملتزايدة.
- ثبات موازين القوى على األرض، إذ أن حتديدها يف لبنان 
ليس مقتصرًا فقط على نتائج االنتخابات، ويف احلالتني يبدو 

موقع حليف سوريا متينًا جدًا.
أما عن القوات اللبنانية، فوفق تقديرات املصدر السوري الرفيع 
ز  عزرّ الذي  االنتخابي  م  التقدرّ يف  دورها  عديدة  عوامل  تلعب 

حضورها اللبناني، ومن هذه العوامل:
ن من تأمني موارد حشد بيئة  - تدخل خارجي واضح يف لبنان متكرّ
شعبية داعمة للقوات اللبنانية، على أن هذه الفئة الرمادية من 
الناخبني دائمة التأرجح يف هواها السياسي، إذ تكون لسنوات 

ل موقفها تبعا ألسباب معينة. هنا ثم تبدرّ
- األموال الطائلة اليت دفعها حزب القوات اللبنانية، وهي ليست 
من خزائنه بطبيعة احلال، فعلت فعلها يف الصراع االنتخابي يف 

بلد غارق بأزماته االقتصادية العميقة.
- حصول خصوم القوات وال سيما التيار الوطين احلر على كتلة 
نيابية وازنة، تأكيد على أن املزاج املسيحي يف لبنان مل ينقلب 
ضد سوريا باملعنى االسرتاتيجي للكلمة، وهو ما ميكن أن خيفف 
منسوب القلق الذي قد يبدو مطلوبًا فيما لو استأثرت القوات 

اللبنانية بالتمثيل النيابي املسيحي، وهذا ما مل حيصل.
األخرية،  السنوات  كان يف  أفضل مما  شيئًا  دمشق  تنتظر  ال 
د منوذج العالقات اللبنانية  ها أيضًا ال تتوقع األسوأ. فما حيدرّ ولكنرّ
توازنات  تارخييًا،  هي،  بل  االنتخابات،  نتائج  ليس  السورية 
إقليمية ترخي بظالهلا الثقيلة على الداخل املشهد اللبناني. ومن 
يف  االستعجال  عدم  إىل  الرفيع  السوري  املصدر  يدعو  هنا، 
حراك  لوائح جمموعات  عدد من مرشحي  تقييم دالالت وصول 
بانتظار  األمر،  تقييم  املبكر  من   « تشرين:  من  عشر  السابع 
سوريا  تهم  جوهرية  قضايا  من  النواب  هؤالء  مواقف  توضيح 
الشخصيات  بعض  »إسرائيل«.   لـ  والعداء  املقاومة  وهي 
ما  أيضًا، وهناك قسم  اآلخر  الوطين معروف وبعضها  موقفها 

زال موقفه غري واضح«، وفق قوله.
ب دمشق مسار املشهد السياسي اللبناني. يرحيها  بهدوء ترتقرّ
ث حزب اهلل بعد االنتخابات، وال يقلقها اخلطاب التصعيدي  تريرّ
للقوات اللبنانية. وإذا كان من تسويٍة إقليمية تضبط املشهد 
اللبناني داخليًا وإقليميًا، فإن دمشق تدرك أن ذلك لن يكون 

على حسابها لسببني:
ينشط،  بدأ  الذي  العربية  السورية  العالقات  مسار  األول،    -
والسورية اإليرانية الثابت، مبا يعنيه هذان املساران من حضور 

يف أي تسوية مقبلة لبنانيًا.
- الثاني، القوة الشعبية وامليدانية حللفاء دمشق يف لبنان، وهي 
قوة كفيلة مبنع أي مشروع لبناني ضد سوريا، على افرتاض أن 

شيئًا يف لبنان سيتغري بسبب االنتخابات سلبًا أو إجيابًا.

سوريا ونتائج االنتخابات اللبنانية.. 
بريوت ليست خاصرة رخوة

ديمة ناصيف
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إيفات يوسف فياض البطي يف ذمـّة اهلل
توفيت يف لبنان املرحومة 

ايفات يوسف فياض
زوجة هنري شحاده البطي.

مساء  نفسها  لراحة  الصالة  وستقام 
 -٣٠-٥ بتاريخ  غد(  )بعد  االثنني 
شربل  مار  كنيسة  يف   ٢٠٢٢
 6 الـ  السادسة  الساعة  بانشبول    -

مساًء.
الداعون:

شحاده  هنري  زوجها  لبنان:  يف 
األمن  قوى  يف  متقاعد  )مؤهل  البطي 

الداخلي(
ابنها: شحاده هنري البطي وعقيلته.

زوجة  البطي  هنري  غرايس  ابنتاها: 
الوطن  وعائلتها يف  يوسف حمشاوي 

وباميال هنري البطي.
والدتها: جميلة سليم البطي.

شقيقاها: ليشع يوسف فياض وعائلته 
وأنطونيوس  واملهجر،  الوطن  يف 

يوسف فياض وعائلته.
شقيقتها: أمال يوسف فياض.

يف اسرتاليا: أسالفها كلوفيس وكميل ونورما ومارك البطي وعيالهم واالقارب.
وعموم عائالت فياض والبطي وطنوس وحمشاوي وموسى ونهرا وعموم اهالي 

بقرقاشا يف الوطن واملهجر.
لنفسه الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. 

الدعوة عامة

إبراهيم نعيم نصـّور يف ذمـّة اهلل
تويف يف لبنان املرحوم 

ابراهيم نعيم نصـّور
من رشعني - قضاء زغرتا

يوم  نفسه  لراحة  الصالة  وستقام 
  - نقوال  مار  كنيسة  يف  األحد   غد 
بانشبول الساعة الـ ٣ بعد الظهر.

الداعون:
يف لبنان: 

أرملته سعاد وابنه يوسف وعائلته 
وبناته جمانا ورشيدة وهويدا وفوز 

وعائالتهن.
شقيقه فايز وعائلته وشقيقته فوز 

وعائلتها.
يف اسرتاليا:

وموريس  سمري  شقيقاه: 
وعائلتاهما.

شقيقته رشيدة مقبل وعائلتها.
أوالد عمـّه: ميشال ورشيد وعبداهلل وابراهيم وميالد وبدوي وعائالتهم.

ابنة عمـّه أولغا الكوزي وعائلتها.
وعموم أهالي رشعني وحقل العزيمة يف الوطن واملهجر.

لنفسه الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.
 الدعوة عامة

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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



Page 17صفحة 17     
مــناسـبة

حفل كوكتيل للقوات اللبنانية -  سيدني  للماكينة االنتخابية حتت عنوان ما فينا اال ما نشكركن
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اقام مركز سيدني - اسرتاليا 
حفل  اللبنانية  القوات  يف 
االنتخابية  للماكينة  كوكتيل 
ما  اال  فينا  »ما  عنوان  حتت 

نشكركن«.
استهل الكوكتيل بكلمة منسق 

اسرتاليا طوني عبيد:
والسادة  السيدات  حضرات 
شربل  األب  قدس  الكرام، 
عبود رئيس دير مار شربل، 
الراهبات  واألخوات  أآلباء 
الكتل  يف  شركاؤنا  األجالء، 
التقدمي  احلزب  النيابية، 

مجال  الدكتور  األحرار،  وحزب  اإلشرتاكي 
النوادي  اجلمعيات،  املؤسسات،  ريفي، 
أهلنا  احملرتمني،  واإلعالميني  األعمال  ورجال 
رفاقي رفيقاتي، نشكركم من  يف أسرتاليا، 

أعماق القلب على حضوركم معنا اليوم. 
مع  منرددها  عبارة  الصحيح  إال  بيصح  ما 
»صوتكن  توجيهاته،  كانت  وداميا  احلكيم، 

بيخلصكن«.
لبنان  خالص  بداية  كانت  أصواتكم  واليوم 

واول مدماك بإعادة بناء الدولة.
ولكل  االنتخابية  للماكينة  بالشكر  وتوجه 
يف  املراكز  كل  واعضاء  وعمدة  مسؤولي 
اسرتاليا وكل بلدان االنتشار الذين بتنظيمهم 
اللبنانية  القوات  حلزب  مميزة  صورة  اعطوا 

وللبنان.
كما شكر الذين برهنوا عن اميانهم بقوة التغيري 

وقد ترمجت بصناديق االقرتاع.
ومن  االسرتالية  احلكومة  من  بالشكر  وتقدم 

مجيع املراكز اليت استضافت اقالم االقرتاع.
واضاف صوتكم غري االكثرية حتى يعود لبنان 
الستعادة  ستعمل  اليت  االكثرية  للبنانيني، 

اموالكم املسروقة والسرتجاع واصالح املشاريع 
كالكهرباء واملستشفيات والصيدليات.

حالة  يف  نبقى  ان  وعلينا  حلضوركم  شكرا 
استنفار كما يطلب لبنان.

تالها كلمة رئيس مركز سيدني شربل فخري 
جهاد  اسرتاليا  االنتخابات يف  القاها مسؤول 

داغر:
اهلل معكن يا شباب ويا صبايا

ما  القضية  ومعكن  أبناء قضية  انكن  جد  عن 
بتموت.

بكل مناسبة بتثبتو للكل انكن حاضرين، بكل 
الظروف حاضرين ومتل ما كنتو تهجموا عاملوت 

بعدكن أبناء التعب والتضحية والعطاء.
منشان هيك انتو امسكن قوات.. قوات ع قد 

الدني ووسع املعمور. 
وشركة  وشكر،  وفا  لقاء  هو  اليوم  لقاءنا 
فيه  ما  انو  فيه  شي  وأحلى  وفرح،  انتصار 
رمسيات، هو لقاء طبيعي، مع رفاق ورفيقات 

وأصدقاء حمبني.
مع إنو ال شكر على واجب جتاه قضية ووطن، 
تعبكن  دون  من  انو  االعرتاف  ضروري  بس 

األرض  وتعب رفاق كتار متلكن بكل أصقاع 
ما كان حتقق اللي حتقق ولو كان خطوة أوىل 

مبسرية اسرتداد الدولة.
اللي صار هو مصدر فرح كبري ألنو اول مرة 
منحس إنو هاجملتمع يللي عم نضحي بسبيلو 

بينصفنا شوي ولو أقل من ما منستاهل.
الرفاق والرفيقات  امسحولي احكي شوية عن 
يللي شفناهن بيوم االنتخابات معبيني الدني 
وجاهزين ومستعدين لكل مساعدة تلزم وألي 

مواطن توجه ملراكز االقرتاع.
كبري، مجعة  فرح  كان يف  هاملعاناة  حد  بس 
كان  سوا  الشغل  فرح،  مليانة  كان  الشباب 
السريع  التدهور  بوقف  واألمل  فرح،  مليان 
بوطننا ومعاناة أهلنا، كان مصدر نشاط وقوة 

إرادة. 
بوقت من األوقات فّكِرت الدولة العلية إنو اذا 
حطت العراقيل قدامنا رح نعجز، بس ما بتعرف 
بامكانيات  متامًا،  العسكر  أيام  مثل  مني  حننا 

قليلة وإميان كبري انعمل املعجزات.
فخورة  القوات  بالقوات،  فخورين  إنتو  ما  قد 

فيكن وأكرت.
عشتم عاشت القوات اللبنانية 

ليحيا لبنان
وكانت اطاللة للدكتور مسري جعجع عرب االنرتنت 
حيث رحب باجلميع وشكر مجيع القيمني منوها 
يبقى  ان  امل  على  بالنتائج  ومرحبا  باجلهود 
بالتغيري  للقيام  جبهوزية  اللبنانيني  محيع 

املنشود الستعادة لبنان.
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نــجوم

طفاًل  ريهانا  النجمة  وضعت   
الراب  مغين  من  هلا  األول  هو 
إيساب روكي، على ما افاد عدد 
األمريكية  اإلعالم  وسائل  من 
محل  بعد  اخلميس،  املتخصصة 
نسفت خالله املغنية قواعد املوضة 

اخلاصة مبالبس النساء احلوامل.
إىل  زي«  إم  »تي  موقع  وأشار 
أن مغنية »دياموندز« و »أمربيال« 
املوضة  عامل  أيضًا  اقتحمت  اليت 
بنجاح، وضعت طفلها يف 13 مايو 

يف لوس أجنليس.
واعاد كل من ريهانا وايساب نشر 
والدة  يعلن  ملقال  جممع  فيديو 
طفلهما مع صور لريهانا من فرتة 
مقابالت قدمية  احلمل ومقاطع من 
باإلجناب  رغبتها  عن  فيها  تتحدث 
صحة  على  مباشر  غري  كتاكيد 

اخلرب.
أخرى مبا  ومل تتوافر أي تفاصيل 

يشمل خصوصا اسم الطفل.
عامًا   34 البالغة  النجمة  وتغّيبت 
»ميت غاال 2022« اليت  عن حفلة 
أقامها متحف مرتوبوليتان للفنون 
وهو  مايو،   2 يف  نيويورك  يف 
املوضة  مشاهري  حيرص  حدث 
على  عمومًا  األدائية  والفنون 

املشاركة فيه.
والدة  »بيبول«  جملة  وأكدت 
من  مقرب  عن مصدر  نقاًل  الطفل 
الزوجني. وأوضح هذا املصدر أن 
الوالدين يف املنزل مع طفلهما و 
»إنهما  وأضاف  خبري«.  »ريهانا 
متحمسان جدًا ألن يكونا والَدين«.
عن  سنوات  منذ  ريهانا  وتتكتم 
الذي  التالي  ألبومها  إصدار  موعد 
سيكون األول هلا منذ عام 2016.

سنوات  بعد   2021 عام  وتأكدت 
مغين  بني  العالقة  الشائعات  من 
الراب والنجمة ريهانا اليت أصبحت 
شهرتها  من  وافادت  مليارديرة 
جمال  يف  جتارية  عالمات  إلطالق 
الداخلية  واملالبس  املوضة 

ومستحضرات التجميل.
أنهما  الفائت  أعلنا يف يناير  وقد 

املوضة قواعد  فيه  ت  غيرّ محل  بعد  األول  طفلها  وضعت  ريهانا   
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توّسلت أمبري هريد االثنني إىل زوجها السابق جوني 
»التعذيب«  مستنكرًة  حباهلا«،  »يرتكها  بأن  ديب 
ذكريات  اسرتجاع  إىل  اضطرارها  جراء  تعيشه  الذي 
يف  ضدها،  مبمارستها  املمثل  تّتهم  الذي  العنف 
شهادة ألقتها أثناء جلسة حملكمة أمريكية تنظر يف 

دعوى تشهري رفعها ديب ضد طليقته.
وقالت املمثلة البالغة 36 عامًا أمام حمكمة فريفاكس 
واشنطن  األمريكية  العاصمة  قرب  فريجينيا  يف 
»علّي أن أعيش جمددًا كل يوم، مرارًا وتكرارًا، أكثر 

املسائل محيمية وإحراجًا وإذالاًل اليت عشتها«.
وأضافت »ما حيصل ميثل تعذيبًا، وينطوي على أمل 

نفسي كبري«.
وقالت أمام القضاة »أرغب يف أن أمضي قدمًا، لكن 
إعادة اختبار كّل ما حدث مينعين من ذلك«، ثم نظرت 

إىل ديب وقالت له »اتركين حبالي«.
ويطالب جنم سلسلة »ذي بايرتس أوف ذي كاريبيني« 
الذي يتجّنب قدر املستطاع النظر إىل أمبري هريد منذ 
أن بدأت احملاكمة، طليقته بتعويض قدره 50 مليون 
وحياته  مسعته  أفسدت  بأنها  إياها  متهمًا  دوالر، 
عام  األول/ديسمرب  كانون  يف  قالت  بعدما  املهنية 
2018 يف مقالة نشرتها صحيفة »واشنطن بوست« 
إّنها كانت ضحية للعنف األسري عام 2016، من دون 

أن تذكر امسه.
وعمدت هريد بدورها إىل رفع دعوى مضادة مطالبة 

بتعويض قدره 100 مليون دوالر.
ينهار«،  »كان  زواجهما  أّن  دامعًة  هريد  وأّكدت 
وكنت  تركه،  علّي  ينبغي  أّنه  أعلم  »كنت  مضيفًة 

أعرف أنين لن أجنو يف حال مل أقم بهذه اخلطوة«.

ديب  جوني  إىل  تتوسل  هيد  أمبي 
حبالي« »اتركين  احملكمة:  أمام 

ينتظران طفاًل من خالل صور لريهانا حتت الثلج يف 
سرتة  مرتدية  فيها  بدت  النيويوركي،  هارمل  حي 
طويلة وردية فّكت أزرار أسفلها كاشفة بطنها الذي 

تدّلت عليها قالدة طويلة من اجملوهرات.
وتسابق املصّورون مّذاك على التقاط صور لريهانا 
بأزياء  علنًا  بظهورها  املوضة  أوساط  خّضت  اليت 
مستخدمة  النمو،  يف  اآلخذ  بطنها  ُتظهر  خفيفة 
اجملوهرات ومحاالت الصدر املزينة بالرتتر والتنانري 

القصرية.
وكتبت جملة »فوغ« أن ريهانا اليت تصدرت غالف 
عددها يف مايو »غريت شيئًا عميقًا يف املوضة من 
خالل إعادتها صوغ قواعد مالبس األمومة مبفردها«.

استطعنا  نكون  أن  »أمتنى  للمجلة  الفنانة  وقالت 
إعادة حتديد ما يعترب »الئقًا« للحوامل«.

الوقت  يف  مذهلة  أشياء  يفعل  »جسمي  وأضافت 
الراهن، ولن أخجل من ذلك«.

وليست ريهانا أوىل النجمات األمريكيات الشهريات 
اللواتي ُيربزن بطونهن خالل احلمل، إذ سبقتها دميي 
عام  »فانييت فري« يف  اليت ظهرت على غالف  مور 
ذلك  يف  كبرية  مفاجأة  شّكلت  صورة  يف   1991

الوقت.
وتلت ذلك صور رائعة خالل احلمل لكل من بريتين 
وليامس.  وسريينا  كروفورد  وسيندي  سبريز 
من  بتوأم  حامل  أنها  بيونسيه  النجمة  أعلنت  كذلك 
مليء  إنستغرام  على  جدًا  مدروس  منشور  خالل 
باملراجع الفنية مثل لوحة »والدة فينوس« للرسام 

بوتيتشيلي.
لكن ظهور ريهانا مبالبس موحية كان مدروسًا أقل، 

وأكثر تواترًأ بكثري.
»عندما  فرباير  يف   »29 »ريفاينري  ملوقع  وقالت 
حتمل النساء، مييل اجملتمع إىل جعل األمر يبدو وكأن 

املرأة ختتبئ وختفي جانبها املثري«.
أنا  »لذلك   )...( اهلراء  بهذا  أؤمن  »ال  وأضافت 
أجرب أمورًا مل أكن رمبا ألجترأ على جتربتها قبل أن 

أمحل«.

أصبح  الذي  الشيء  هذا  كان  الوحش  »إّن  وتابعت 
عاديًا ال استثنائيًا. أصبح العنف أمرًا عاديًا«، مشريًة 
إىل زوجها السابق الذي تقول إّنه كان يضربها خالل 

نوبات غضب تنتابه حتت تأثري الكحول واملخدرات.
وعرض حمامو هريد صورًا تظهر كدمات على اجلانب 

األمين من وجهها.
أّن  احملاكمة  من  األوىل  األربعة  األسابيع  وأظهرت 
عالقة ديب وهريد كانت »مسمومة«، إذ أشارا إىل 
تفاصيل حياتهما الزوجية اليت بدأت يف شباط/فرباير 
2015 بعد عالقة انطلقت عام 2011. وُأعلن طالقهما 

يف أوائل سنة 2017.
مصحوبة  كانت  ما  غالبًا  اليت  شجاراتهما  وبلغت 
إقامتها يف أسرتاليا  مبمارسات عنفية ذروتها خالل 
يف آذار/مارس 2015، إذ ادعت هريد أّنها تعرضت 

حينها للضرب واالعتداء اجلنسي من زوجها.
بعد  فرتة  نهاية  يف  احلضورية  املقاضاة  وانطلقت 
يف  ديب،  حمامية  فاسكيز،  لكامّي  مبرافعة  الظهر 

أجواء سادها التوتر.
أنها مل تترّبع إطالقًا ألي مجعية  أمبري هريد  وأكدت 
خريية مببلغ الـ7 مليون دوالر الذي تلقته جراء تسوية 

طالق عقدتها مع ديب.
وقالت »مل أمتكن من دفع التزاماتي ألّنين استخدمت 

األموال يف دعوى رفعها ديب ضدي«.
ولفتت فاسكيز إىل أّن هريد تلّقت كامل املبلغ قبل 
فرتة طويلة من دعوى التشهري اليت رفعها ديب عام 

.2019
إدالئه  خالل  اعرتف  عامًا   58 البالغ  املمثل  وكان 
بشهادته يف نهاية نيسان/أبريل، بأنه كان يتناول 
كميات مفرطة من املخدرات والكحول، نافيًا أن يكون 
تعّرض لزوجته السابقة بالضرب فيما أصّر أّنها هي 

اليت كانت تضربه.
تفاوت بالقوة

وأشارت هريد االثنني إىل التفاوت يف القوة بينها 
وقالت  تضربه.  كانت  بأّنها  معرتفًة  ديب،  وبني 
»أحتّدث عن الفرق بني اللكمة وحقيقة أّن كان علّي 

ضربه ألدافع عن نفسي«.
غري  املشاهري  من  اثنني  بني  الدعوى  هذه  وُتعترب 
عادية، إذ يتابعها اإلعالم وتبثها قنوات تلفزيونية، 

فيما يتجّمع حمبو املمثلني أمام حمكمة فريفاكس.
وقالت نانسي مويري اليت قدمت من والية بنسلفانيا 
إّن  اجللسة  حلضور  احملكمة  أمام  ليلتها  وأمضت 

احملاكمة مبثابة »مسلسل تلفزيوني طويل«.
وتعترب أليثيا غناناكان، وهي طالبة من فريجينيا، أّن 

»النجمني عانيا« يف »هذه القصة احلزينة جدًا«.
وتنعكس معركة الثنائي السابق يف مواقع التواصل 
االجتماعي حيث ينتشر عدد من الوسوم املعارضة أو 

املؤيدة لكال املمثلني.
 27 حتى  املرافعة  جلسات  تستمر  أن  املتوّقع  ومن 
هيئة  على  بعدها  التفاصيل  ُتعرض  ثم  أيار/مايو، 

حملفني مؤلفة من سبعة قضاة.
الواليات  يف  السابقة  زوجته  ديب  جوني  ويقاضي 
املتحدة بعد عامني من خسارته دعوى تشهري رفعها 

ضدها يف لندن.
وكان املمثل رفع كذلك دعوى قضائية ضد صحيفة 
»زوج  بأّنه  وصفته  بعدما  الربيطانية  صن«  »ذي 

عنيف«.

تويف الفنان املصري مسري صربي عن عمر ناهز 
األشهر  خالل  املرض  مع  صراع  بعد  عاما   85

األخرية.
فرباير/شباط  يف  صحية  ألزمة  صربي  تعرض 
يف  جراحة  إلجراء  املستشفى  ودخل  املاضي، 
باإلذاعة  لعمله  وعاد  صحته  وحتسنت  القلب، 
املصرية قبل أن توافيه املنية صباح اجلمعة من 

االسبوع املاضي.
ولد يف 27 ديسمرب/كانون  الذي  وكان صربي، 
األول 1936 باالسكندرية، أحد أبرز الوجوه الفنية 
والتلفزيونية منذ سبعينيات القرن املاضي، ومن 
أشهر براجمه »هذا املساء« و«النادي الدولي«، 

اللذان كانا يعرضان على التلفزيون املصري.
ومن الربامج التلفزيونية اليت قدمها كذلك »من 

غري كالم«، و »ليلة يف شارع الفن«.
وباإلضافة إىل الربامج التلفزيونية، اشتهر بربناجمه 
اإلذاعي »ما يطلبه املستمعون« الذي كان يذاع 

عرب إذاعة الشرق األوسط.
وشارك صربي فنانني كبارا يف بطولة عدد من 
حافظ  وعبداحلليم  إمام  عادل  أبرزهم  األفالم، 

وسعاد حسين.
وقدم العديد من األعمال السينمائية البارزة مثل 
و«زقاق  والكالب«،  »اللص  و  حب«،  »حكاية 

عاما  85 ناهز  عمر  عن  صربي  مسي  الفنان  وفاة 
املدق«، و«هارب من الزواج«، و«عدو املرأة«، 
و«30 يوم يف السجن«، و«أخطر رجل يف العامل«، 
و«البحث عن فضيحة«، و »حكاييت مع الزمان«، 
و »األخوة األعداء«، و«اجللسة سرية«، و »التوت 

والنبوت«، و »جحيم حتت املاء«.
كما قدم عددا من املسلسالت التلفزيونية أشهرها 

»قضية رأي عام«، و«حضرة املتهم أبي«.
لصبغ  ينظر  ملاذا  عجرم،  نانسي  انتقاد  بعد     

الوجه باألسود على أنه عنصري؟
ونشر صربي مؤخرا كتابا، بعنوان »حكايات العمر 
يف  ومشواره  الفنية  مذكراته  فيه  حيكي  كله«، 

عامل الفن وتقديم الربامج.
الفنية،  اجلوائز  من  كبرية  جمموعة  صربي  حصد 
الدورة  خالل  الفين  مشواره  جممل  عن  وُكّرم 

األخرية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وكان آخر ظهور لصربي على الشاشة عرب مسلسل 
رمضان  موسم  خالل  إمام  عادل  مع  »فالنتينو« 
املاضية  القليلة  األعوام  يف  شارك  كما   .2020
 يف أفالم عدة بينها »2 طلعت حرب« و«ديدو« و 

املشخصاتي اجلزء الثاني«.
وعقب انتشار خرب الوفاة، نعى الكثري من الفنانني 
واإلعالميني املصريني والعرب الفنان الراحل عرب 

صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي.
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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كــتابات

نـصيحة يا لـبناني

محمد عامر األحمد  - سورية

وفعلُت  صبابيت  دهسُت 
نكرا 

أبدد  ماء أوقاتي ألخرى 
لي  ترقب  الليل  فتاة 

حضورًا 
وتتقن حلمها صدرًا وخصرا 

تريق جلني ساقيها مرايا 
تعدد وردها عطرًا فعطرا

وتدخلين إىل طقٍس خضيٍل 
يبلل شهوًة محراء حّرى 

أنا يف طقسها الليلي أبدو 
كلحٍن ضّيع اإليقاع قسرا

ينام الثلج يف جسدي عنيدًا 
حييل حرارة الّشهوات صفرا 
فتاة الليل تسألين حضورًا 
ألنفق عمرَي املأفون عهرا 

تقول أراك يف صمٍت مريٍب
ملاذا ال متّد إلي جسرا ؟؟

وما كانت زليخة يف غواها 
وال كنت الّنيّب عاًل وقدرا
ولكن عاد بي وجٌع قديٌم

الروح   يف  رّسخت  من  إىل 
ذكرى..

دهـسُت صبابيت

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 

نصيحة يا لبناني 
ال تنتخب عا العمياني 
ال تندم وتضّل تقول 

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

وعّنا ذات اهلوية
هيكي وّصانا الرمحان 

بوطن عطانا هدية 
ال ختّلوا ميّسو الشيطان

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 

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

باعوا لبنان من زمان 
وثرواتو الطبيعية 

ومرتزقة من كل مكان
سرقوا بالدي الغالية   

ما عاد نأّمن إنسان
بدولة فيها حرامية

ما عاد يف عنا أمان 
طبخة صارت منهية

من عّنا فّلوا 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

قد كان لك
»وطن«
قد رأيته
قد عرفته

قد عشقته
صار لك بيتا يف منفاه

لكنك الساعة قد انكرته،
فال تقل ما تراه

انظر فقط عميقا يف حمياه
فالذي الساعة تراه
قد شاخ الذل فيه

واعشوشب اهلوان يف ثناياه
فما بالك لآلن

تسامر حلما
منذ مواسم
قد اضعناه

فاغمض عينيك يف جزع
تأمل يف بقاياه

انت تعرف انه ماعاد
ذاك الذي شب فينا طفال

مذ عشقناه
وليس ذاك الذي باالمس

عرفناه
انت تدري

كنت اقرب اليه
منا

ثائرا
تعتصر ااالمواج ثناياه

واحزان الطرق املوحشة
تتآكله

واكفرار مساه
وها قد كفرت به

فهل من شاهد
يتأمل

ما اعرتاه
قد كان حلما

اعلم ان
ألف ألف فداه

وال اظن خملصا
ان من تواله

هو ما متنيت له
مجيل

يف حمياه
فاعذر من جهلك

او جتاهلك
فليس الكل يعرف

مذاك 
ماعنيناه..

مـرثية

سعدي يوسف
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تـتمات

عون: ال تراجع عن ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العملة  بدأت  للخارج،  عميلة  سياسية  مافيا  قبل  من  داخلي  وبتآمر 
اخلضراء مسريتها التصاعدية حتى وصلت، امس األول، اىل عتبة الـ 
35 ألف لرية لرية، كل ذلك لضرب »العهد القوي« وحتميله مسؤولية 
ما حل بالبالد والعباد، متناسني ان من أوصل البلد اىل االفالس هي 
اىل سرقت وتسرق  واجملرمة  العميلة  الفاسدة،  السياسية  املنظومة 
مال البالد والعباد وتهّربه اىل اخلارج منذ من العام 1992، أي منذ 
ما  تةقيع  بعد  اللبنانية،  الساحة  على  وبروزه  احلريري  رفيق  جميء 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات  نزع  الذي  الطائف«  »أتفاق  بـ  يسمى 

واعطاها جمللس الوزراء وخاصة رئيسه.
وهنا نتساءل:

اهلل  حزب  سالح  وشعبه..  لبنان  على  اكرب  خطرا  يشكل  سالح  أي 
اللبناني، الذي رمبا له ارتباطات وتورطات خارجية والذي ساهم، اىل 
جانب اجليش اللبناني، يف محاية لبنان من الغزو »الداعشي« وسقط 
له عشرات الشهداء، أم السالح الفلسطيين الذي كان سببا مهما يف 

اندالع شرارة احلرب على لبنان؟
له  كانت  رمبا  لبنان،  سالح  هو  ايرانيا  املدعوم  اهلل  حزب  فسالح 
تورطات أقليمية، غري ان سالح الفلسطينيني هو سالح ليس لبنانيا 
وال اليد اليت تضغط على الزناد لبنانية.. وكلنا نعرف ان املخيمات 
الفلسطينية، وخاصة خميم عني احللوة يف جنوب لبنان، هي عبارة عن 
ترسانات كبرية حتتوي على خمتلف أنواع االسلحة اخلفيفة والثقيلة، 
أما سالح حزب اهلل، فهو سالح رمبا يأمتر بأوامر خارجية، لكن أقله فان 

اليد اليت تضغط على الزناد هي يد لبنانية.
السالح  بنزع  املطالبة  اهلل  حزب  سالح  بنزع  يطالبون  مبن  فاأَلوىل 
الفلسطيين الذي يهدد لبنان، وخاصة جنوبه، يف اي حلظة.. وكلنا 
ندرك احلالة الصعبة اليت عاشها سكان اجلنوب جراء تفلت هذا السالح 

قبل وجود املقاومة. 
كان ال بد من هذه املقدمة لتذكري قسم كبري من الزعماء اللبنانيني 
والشعب اللبناني بأن هناك سالحا آخر يشكل خطرا على السلم االهلي 
يف لبنان وجيب املطالبة بنزعه أوال، قبل املطالبة بنزع سالح حزب 
اهلل، مع اننا ضد وجود أي سالح على ارض لبنان غري سالح اجليش 

والقوى األمنية اللبنانية.. ولكن هناك أولويات.
عون يستقبل موناري

أمس  ظهر  قبل  عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  استقبل 
املتحدة  لالمم  العام  االمني  وكيلة  بعبدا،  قصر  يف  اخلميس  األول 
اوشا   »UNDP« االمنائي  املتحدة  االمم  لربنامج  املساعدة  واملديرة 
راو موناري Usha Rao-Monari ووفد مرافق، ضم، املديرة االقليمية 
لربنامج االمم املتحدة االمنائي يف الدول العربية الدكتورة خالدة بوزار 
السيدة ميالني  لبنان  للربنامج يف  املقيمة  املمثلة   ،Khalida Bouzar
 Mohammed ومساعدها حممد صاحل Melanie Hauenstein هونستاين
Saleh وعضو املكتب التنفيذي ديريك بيبري Derek Pieper، يف حضور 
الوزير السابق سليم جريصاتي واملستشارين رفيق شالال واسامة خشاب 

ورميون طربيه.
الرئيس عون

يف  العمل  سيواصل  انه  العام  االمني  وكيلة  عون  الرئيس  وابلغ 
على  والسهر  الفساد  »مكافحة  على  الرئاسية  واليته  من  تبقى  ما 
اجناز التحقيق اجلنائي يف احلسابات املالية ملصرف لبنان واالدارات 
واملؤسسات الرمسية االخرى، لتحديد االسباب احلقيقية اليت ادت اىل 

تردي االوضاع املالية واالقتصادية يف البالد«.
واعترب ان »دعم االمم املتحدة يف هذا اجملال وغريه له اثر اجيابي، 
وحتقيق  الشفافية  اعتماد  على  تركز  الدولية  املنظمة  وان  سيما  ال 
االصالحات واحلوكمة وغريها من املسائل االساسية اليت التزم لبنان 
اشتدت  مهمها  االجراءات  هذه  عن  تراجع  »ال  ان  اىل  الفتا  بها«، 

الضغوط املعروفة املصدر«.
ونوه الرئيس عون بـ »الشراكة القائمة بني لبنان واالمم املتحدة«، 
النهوض،  اعادة  على  لبنان  ملساعدة  ب«أالساسية  اياها  واصفا 
واليت  هلا  تعرض  اليت  املسبوقة  غري  االزمات  بعد سلسلة  خصوصا 

كانت هلا انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية«.
جراحه وهو حيتاج اىل دعم  »لبنان يعمل على مللمة  ان  واشار اىل 
اجملتمع الدولي«، الفتا اىل أن »املشاريع اليت ينفذها برنامج االمم 
املتحدة االمنائي تكتسب اهمية كربى على صعيد التنمية املستدامة، 
ال سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي اقرته احلكومة والذي يعترب 

من ابرز املشاريع املتطورة لتحسني وضع االدارة ومكننتها«.
واعرب رئيس اجلمهورية عن امله يف »ان يتمكن جملس النواب اجلديد 
واستكماهلا ملا حيقق مصلحة  بدأت  اليت  االصالح  عملية  مواكبة  من 

لبنان واللبنانيني«. 
راو موناري

مستهل  يف  عون  الرئيس  اىل  نقلت  موناري  راو  السيدة  وكانت 
اللقاء »حتيات االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش والتهنئة 
باجناز االنتخابات النيابية اليت تعطي فرصا اضافية للبنان كي ينعم 

باالستقرار واالصالح«.
وشددت على »اهمية الشراكة القائمة بني االمم املتحدة ولبنان يف 
معظم اجملاالت«، الفتة اىل أن »املنظمة الدولية ستبقى ملتزمة يف 
دعم احلكومة اللبنانية لتحقيق التنمية املستدامة واالصالحات االمنائية 

املطلوبة«.
واشارت اىل ان »املوازنة اليت خصصها برنامج االمم املتحدة االمنائي 
للبنان هلذا العام تبلغ 75 مليون دوالر من اجل تنفيذ برنامج االصالحات 
ومكافحة الفساد ودعم اجملتمعات املضيفة، فضال عن املساعدة يف 

االنتخابات النيابية«.

هيل
اىل ذلك، اشار مساعد  وزير اخلارجية األمريكي  السابق ديفيد هيل، 
فوز  مع  األخرية  يف  االنتخابات   ملحوظة  تطّورات  »شهدنا  أننا  اىل 
املرشحني املستقلني مبقاعد نيابية عّدة وتغرّي األصوات يف اجملتمع 

املسيحي«.
احتمالية  »أّن  اعتقاده  اجلديد،  قناة  على  مقابلة  يف  هيل  وأبدى 
استمرارّية الشلل السياسي يف لبنان كبرية وقد متتّد لسنني طويلة«، 
النواب املستقلني يساوي حنو 13  وأضاف: »عِلمُت أن عدد مقاعد 
كافًيا  عامال  ليس  وحده  هذا  أّن  غري  التطّور  هذا  من  وبالرغم  نائًبا 
على  جناحهم  ويعتمد  بالطبع  مّهم  صوتهم  ويبقى  تغيريات  إلحداث 

قدرتهم يف التحالف وتقديم التسويات«.
ولفت هيل اىل أنه »ال تزال الواليات املتحدة تعترب » حزب اهلل « منّظمة 
إرهابّية هلا هويتها اخلاصة وتقف حتديات كثرية بسبب النهج املّتبع 
إعطاء  حق  عدم  على  الذي حيرص  والدستور  الوطنّية  ال سياسة   يف 

النقض  ألي جانب«.
وأشار اىل أنه »يثري إعجابي التعاون القائم حتى اآلن بني السلطات 
اإلصالحات  من  جمموعة  ُقّدمت  إذ  الدولي   النقد  و صندوق  اللبنانّية 
اجلّيدة على طاولة املفاوضات بعضها يتطلب تشريًعا وبعضها اآلخر 

يتطّلب حتّرًكا من احلكومة«.
من جهة أخرى، اعترب أن »احلكومة ستواجه صعوبة يف تنفيذ مهامها 
الثقة  بإعادة  تبدأ  األوىل  واقًعا عصيًبا، واخلطوة  اليوم  نواجه  وحنن 
إىل  القطاع املالي  وتثبيت سعر اللرية وحّل شؤون الدولة املالّية كل 
هذا قابل للتحقيق بدعٍم من صندوق النقد الدولي ومقرضني آخرين 
وسيتطلب هذا من احلكومة اختاذ قرارات صعبة وتأييد من  الربملان  

وهذا حتدٍّ صعٍب«.
وتابع: » لطاملا كان من الصعب تشكيل حكومة يف لبنان اليت غالًبا 
ما ينتهي بها املطاف حبكومة تصريف أعمال والفجوة الضّيقة اليوم 
بني األكثرّية واألقلّية يف الربملان تطرح حتدٍّ جديد، والتحّديات األخرى 
تشمل تشكيل حكومة متّثل كل أطياف اجملتمع يف لبنان بشكٍل عادٍل 
املعارضني  الفائزين  املسيحيني  بني  املنطقّي  غري  الفجوة  واتساع 

حلزب اهلل«.
عامال  يشّكلون  اهلل  املؤيدين حلزب  الشيعة  »النواب  أن  هيل  ورأى 
الذين  النواب  أساسًيا يصّعب حتّدي تشكيل احلكومة نظًرا إىل عدد 

ميثلون الشيعة«.
ورأى أن »على اجلهات اخلارجّية تشجع تشكيل احلكومة السريع نظًرا 
إىل الوضع املأساوي يف لبنان واألزمة االقتصادّية واإلنسانّية اليت 
يعيشها، وال حيّق لنا بأي شكل من األشكال اختيار أو حتديد أو تسمية 

وزراء احلكومة اللبنانّية«.
واليت  معها  التعاون  نستطيع  حكومة  هو  نريده  ما  »جّل  وأردف: 
ستحرص على تنفيذ اإلصالحات فوًرا وهذا من شأنه فتح األبواب أمام 
كسب الدعم من صندوق النقد الدولي واجملتمع الدولي، ومن املّهم 
لتحسني  الضرورّية  اإلصالحات  تنفيذ  تستطيع  حكومة  تشكيل  اآلن 

الوضع«.
وردا على سؤال، اعترب أن » كّل 6 سنوات يتبنّي وجود أزمة بشأن 
الرئاسة وهذه إحدى احلقائق اهليكلّية حول احلياة يف لبنان واخليارات 
حمدودة حالًيا أمام اللبنانيني ومن الصعب جًدا بالنسبة إليهم اختيار 

املرّشحني«.
وعن اهلدف من العقوبات على حلفاء حزب اهلل، الذين ال ينتمون إىل 
من  بّد  ال  وأيضا  احلزب،  قّوة  من  »للحّد  أجاب:  الشيعّية،  الطائفة 
وجود أسباب أخرى لفرض هذه العقوبات من ناحية تصّرفات بعض 
األفراد كالفساد وما إىل ذلك، وال أعتقد أّن العقوبات فاعلة يف هذه 
احلالة وأعتقد أّن قّوة حزب اهلل ليست حمصورة يف البالد وبعيدة عن 

حلفائه«.
يف سياق آخر، لفت اىل أنه كان »يف مرفأ بريوت بعد بضعة أّيام 
من االنفجار وزرت األحياء اليت تضّررت جّراء االنفجار وكان ذلك باعًثا 
للصدمة واملفاجئ اليوم أّنه بعد كّل هذا الوقت الذي مضى مل جيِر 
أّي حتقيق فاعل أو أّي مساءلة على ما حدث وحّتى أّن أصدقاء البلد 
التساؤل حول عدم بذل جهود حثيثة يف سبيل  ينتابهم  اخلارج  يف 

ذلك«.
القاضية عون

لبنان  جبل  يف  االسئنافية  العامة  النائبة  أكّدت  آخر،  صعيد  على 
أخاف  ال  »أنين  »امليادين«،  لقناة  حديث  يف  عون،  غادة  القاضية 
ومستمرة مبلف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وأخشى أن يكون 

حتويلي إىل هيئة التأديب يهدف إىل سحب امللفات من يدي«.
ويف وقت سابق، أفادت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، 
يف تصريح لقناة الـOTV، بأن »توقيت إحاليت اىل اجمللس التأدييب 
يأتي خوفًا من استمراري مبتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل 
اىل نتيجة مبوضوع حماربة الفساد والربهان أن املدعي العام التمييزي 

يتخّطى كل القوانني وال أحد يطاله«.
وتابعت، حبسب القناة، أنه »مل أبّلغ عن موضوع الشكوى ضدي ومل 
جيِر استدعائي أمام هيئة التفتيش اوال اليت هي من املفرتض بالعادة 
التأدييب وهي مل  إحالته على اجمللس  القاضي قبل  أن تستمع اىل 
تفعل وأرجح أن يكون املوضوع مرتبطًا مبخالفات مزعومة ال أساس هلا 
من الصحة وقد جرى استيضاحي بشأنها«، مشرية إىل أنه »لالسف 
بدال من أن تتكتف كل االجهزة القضائية، يتم حماربة القاضية يف 

هذا امليدان«.
مجلس األمن 

اعالن  يف  عشر  اخلمسة  األمن  جملس  أعضاء  دعا  أخرى،  جهة  من 
تبنوه باإلمجاع إىل اإلسراع يف تشكيل حكومة شاملة جديدة يف لبنان 
بعد االنتخابات التشريعية، وتطبيق إصالحات من بينها إقرار موازنة 
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كما دعا االعضاء إىل تشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع التفاق 
مع صندوق النقد الدولي، حبسب اإلعالن الذي صاغته فرنسا.

املشاركة  لتعزيز  املتوقعة  التدابري  إىل  احلاجة  على  النص  وأكد 
ذلك  مبا يف  للمرأة  وباملساواة  والكبري  الكامل  السياسي  والتمثيل 

يف احلكومة اجلديدة.

الفصائل الفلسطينية: مسرية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أّن  مؤّكدًة  اإلرهابية«،  األعالم  مسرية  تنظيم  عرب  األقصى  املسجد 
املنطقة  وُيشعل  بارود سينفجر  برميل  امُلخطط سيكون مبثابة  »هذا 

بأكملها«. 
اجلبهة  مكتب  ُعقد يف  اجتماٍع   خالل  الفلسطينية  الفصائل  وأّكدت 
تراقب وتتابع  انعقاد دائم  حالة  »يف  أنها  الشعبية يف قطاع غزة، 
عن كثب كل ما يصدر عن العدو اإلسرائيلي من تصرحيات وصور 
سيصاحب  ما  تبعات  االحتالل  حكومة  حمملًة  واالعتداءات«،  لألحداث 

هذه االعتداءات من ردود.
وشددت على »جهوزية كل الساحات وترابطها للرد على العدوان«، 
مشريًة إىل أّن »الشعب الفلسطيين ومقاومته لن يرتاجعوا عّما حققته 

معركة سيف القدس«.
الشعب  داعيًة  العام،  االستنفار  حالة  السياق  الفصائل يف  وأعلنت 
الفلسطيين إىل »االستعداد للدفاع عن األرض واملقدسات، واالشتباك 

املفتوح مع العدو يف نقاط التماس«.
إىل  احملتل  والداخل  والضفة  القدس  يف  الفلسطينيني  دعت  كما 
االحتشاد يف باحات املسجد األقصى واعتبار يوم األحد املوافق 29 

أيار يومًا وطنيًا للدفاع عن األقصى والنفري العام. 
وأضافت الفصائل: »القدس واملقدسات خٌط أمحر، وشعبنا بكل قواه 
ومقاومته لن يقفوا مكتويف األيدي أمام هذا املخطط وسيتصدوا بكل 
األشكال له، وسيستخدموا كل اخليارات بهدف محاية شعبنا وأرضنا 

ومقدساتنا من االعتداءات الصهيونية«. 
الدولية والعربية وعلى رأسهم مصر إىل  كذلك دعت كافة اجلهات 
»التدخل العاجل للجم سلوك االحتالل اإلجرامي«، الفتًة إىل أّن »عواقب 
املخطط الصهيوني القتحام األقصى ستكون وخيمة ولن تظل حمصورة 

يف األراضي الفلسطينية، بل ستشعل املنطقة بأكملها«. 
»محاس«   الفلسطينية  اإلسالمية  املقاومة  حركة  حّذرت  بدورها، 
واملقاومة الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي من أن خياطر حبرب أخرى، 
إذا مسحت بـ »مسرية األعالم« اليت خيطط هلا املستوطنون باملرور يف 

البلدة القدمية يوم األحد املقبل.

»الناتو«: لن نعترب روسيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

حزيران املقبل، »لن تعترب روسيا شريكًا اسرتاتيجيًا«.
اجلديد«  االسرتاتيجي  املفهوم  ينعكس يف  أن  »هذا جيب  أّن  وأكد 
شريك  صفة  حتمل  احلالي،  االسرتاتيجي  املفهوم  يف  »روسيا  ألّن 

اسرتاتيجي«.
ولفت ستولتنربغ إىل أّنه »مل يتّم ذكر الصني يف املفهوم االسرتاتيجي 
احلالي«، وقال: »علينا التكّيف ألن جناح الناتو يعتمد على قدرته على 

التغيري يف عامل متغري«.
وتابع ستولتنربغ: »نرى أّن الصني ال تشاركنا قيمنا. سوف نتعّرف 
وكيف  األساسية،  اإلنسان  حلقوق  انتهاكهم  كيفية  مستجدات  على 
يعاملون األويغور يف الصني.. إنهم ال يؤمنون بفكرة حرية التعبري 

وحرية الكلمة واإلعالم احلّر«، على حد تعبريه.
ومع ذلك، قال ستولتنربغ إّنه »ال يعترب الصني خصمًا«، وختم: »جيب 
أن نواصل العمل مع الصني. التقيت بوزير اخلارجية الصيين. ومن 
املهم معاجلة قضايا مثل احلّد من التسّلح وتغري املناخ والعديد من 
القضايا األخرى. ولكن جيب أن تذكر الصني يف املفهوم االسرتاتيجي 

املقبل«.

الفروف يكشف عن  ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العسكرية اهتمامًا خاصًا لفضاء ما بعد االحتاد السوفياتي، وأوراسيا 
ككل«.

وتابع الفروف: »ألقيت نظرة على البيانات املتاحة حول مكان إنشاء 
هذه املختربات، فهي، أواًل وقبل كل شيء، على طول حميط روسيا 
االحتادية، وأقرب إىل مجهورية الصني الشعبية والتجارب اليت يتم 
إجراؤها يف هذه املختربات، اشتبهنا منذ البداية بأنها مل تكن سلمية 

متامًا وطابعها غري بريء«.
على  حتريرها،  مت  اليت  ماريوبل  يف  العثور  عن  الفروف  كشف  كما 
»املعامل اليت غادرها األمريكيون على عجل، وحاولوا إتالف املستندات 
والعينات، ولكن مل يتمكنوا من تدمريها كلها، والعينات املتوفرة من 
مسببات األمراض احملفوظة هناك، والوثائق املتاحة أظهرت بوضوح 

التوجه العسكري للتجارب اليت أجريت هناك«.
ووفق الفروف: »يتضح أن هناك أكثر من 10 خمتربات من هذا القبيل 
يف  املعامل  هذه  مثل  وجود  سرًا  »ليس  مضيفًا   أوكرانيا«،  يف 
أرمينيا وكازاخستان وبلدان آسيا الوسطى. وحنن مع هذه البلدان، 
على أساس ثنائي، ومن خالل منظمة معاهدة األمن اجلماعي، ندرس 

هذه املشاكل«.
برناجمًا  أن  من  الصينية  تاميز«  »غلوبال  صحيفة  حذرت  بالتزامن، 
احلشرات،  على  جتارب  إجراء  فيه  يتم  سنوات،   6 قبل  بدأ  أمريكيًا 

»حيمل يف طياته خطرًا كبريًا«.

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 



Page 22صفحة 22     
الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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ســيارات

 تزيد Bentley من مستويات تركيزها اجلديد على 
املختلفة  العافية ضمن جمموعة طرازاتها  عنصر 
 Bentayga Extended Wheelbase مع إطالق سيارة
وهي سيارة رياضية  دة –  بقاعدة العجالت املمدَّ
متعّددة االستعماالت )SUV( فاخرة عالية األداء 
بها  تتمّتع  اليت  القّوة  مزايا  على  ترتكز  جديدة 
Bentayga وترتقي بها وتوّسع اجملموعة األحدث 

من املنتجات لتصل إىل مخسة طرازات.
سبل  حتديد  يف   Bentayga جناح  ساهم  ولقد 
الـ سيارات  سوق  يف  حتقيقه  ومتكني  النمو 
SUV الفاخرة. ومنذ الكشف عنها للمّرة األوىل 
مصداقيتها  عن   Bentayga برهنت   ،2015 يف 
عرب ما تتحّلى به من قدرات حقيقية على الدروب 
لألرقام  كاسر  وأداء  هجينة،  وتقنية  الوعرة، 
متمّيزة. وسيكون  القياسية وخيارات ختصيص 
العجالت  طراز Extended Wheelbase ذو قاعدة 
دة مسؤواًل عما يصل إىل ٪45 من كافة  املمدَّ
مبيعات Bentayga عندما يبدأ بيعه يف وقت الحق 

من هذا العام.

Bentayga EWB طرح
 )Bentayga Extended Wheelbase )EWB ترتكز 
الثاني،  على أحدث سيارة Bentayga من اجليل 
ملم،   180 مبقدار  العجالت  قاعدة  متّدد  وهي 
وذلك من 2995 ملم إىل 3175 ملم، مع الوصول 
إىل طول إمجالي يبلغ 5322 ملم. وينحصر الطول 
اإلضايف كّله عند الباب اخللفي، مما ُيوِجد مساحة 
بفخامة استثنائية. ومع مساحة  مقصورة خلفية 
سيارة  أي  مع  باملقاَرنة  األضخم  املقصورة 
العافية،  على  والرتكيز  أخرى،  فاخرة  مناِفسة 
اآللي  العامل لالستشعار  أول نظام يف  وتقديم 
للمناخ ونظام التعديل املتطّور لوضعية اجللوس 
االستثنائية  الرحالت  فإن  اخللفي،  املقعد  يف 

ستكون مضمونة بكل تأكيد.
يتوفر بشكل قياسي يف الطراز اجلديد تصميم 
وضعية اجللوس بنمط 4 + 1 مع وجود مقعدين 
راحة  ملنح  اجلانبية  األطراف  عند  اثنني  خلفيني 
 16 وفق  التعديل  لقابلية  إضافة  استثنائية، 
برامج  والتهوية ومخس  التدفئة  ومزايا  اجتاهًا، 

تدليك فردية، بينما يوجد أيضًا مقعد للمناسبات 
الستيعاب شخص بالغ ثالث بسهولة مطلقة.

 ،Bentley من  اجلديد  الطريان  مقعد  خاّصية  أما 
فهو املقعد األكثر تطّورًا على اإلطالق الذي يتم 
التعديل  مبّيزة  متّتعه  مع  به،  سيارة  أي  جتهيز 
األوىل  هي  خلصائص  إضافة  اجتاهًا،   22 وفق 
من نوعها يف العامل تتمّثل بأول نظام جديد يف 
تعديل  وتقنية  للمناخ  اآللي  لالستشعار  العامل 
الراحة  وضعية  اعتماد  وعند  اجللوس.  وضعية 
)Relax(، ميكن إمالة املقعد حتى 40 درجة، بينما 
آليًا  اجلانيب  األمامي  الراكب  مقعد  حتريك  يتم 
باجللد  أنيق ومكسو  لألرجل  وفتح مسند  لألمام 
من اجلهة اخللفية ملقعد الراكب األمامي اجلانيب. 
فيتحّرك   ،)Business( األعمال  وضعية  يف  أما 
القصوى جلعل  املستقيمة  الوضعية  إىل  املقعد 

العمل أثناء التنّقل أكثر راحة.
للمناخ  اآللي  االستشعار  تقنية  تقوم  بدورها، 
والرطوبة  الرّكاب  حرارة  بتحّسس  املقعد  ضمن 
تفعيل  عليها  كان  إن  حتّدد  ثم  السطحية، 
الراكب  إلبقاء  معًا  كالهما  أو  التهوية  احلرارة، 
باحلرارة.  يتعّلق  فيما  املثلى  بالعافية  مستمتعًا 
من ناحية أخرى، يقوم أوتوماتيكيًا نظام تعديل 
وضعية اجللوس بإجراء تعديالت دقيقة لوضعية 
جلوس الراكب ونقاط الضغط، وذلك عرب قياس 
الضغط ضمن جممل سطح املقعد. وميكن للنظام 
اعتماد 177 تعدياًل خمتلفًا يف نقاط الضغط ضمن 
مدى  على  بالكامل  مستقّلة  مناطق ضغط  ست 
فرتة ثالث ساعات ألجل حتسني الراحة وختفيف 

التعب خالل الرحلة.
أكثر  تطريزيًا  تصميمًا   Bentayga EWB تتضّمن 
تطّورًا مت ابتكاره باعتماد احِلَرفية الرقمية. وميكن 
من  متماثل  بشكل  تتمّدد  وهي  املاسات  رؤية 
وعلى  املقاعد  مساند  األكتاف يف  ألواح  وسط 

طول الباب، مما يعكس متّدد السيارة نفسها.
املاسية  باإلنارة  املتمّثلة  اجلديدة  املّيزة  أما 
يشّع  )حيث   Bentley Diamond Illumination
كسوة  يف  الدقيقة  التخاريم  من  معها  الضوء 
من  بها  التحّكم  وميكن  امللمس،  ناعمة  األبواب 
التقنية  تالقي  كيفية  عن  فتعرب  العميل(،  ِقَبل 

 »BEntlEy« تقّدم »BEntayga« بقاعدة العجالت املمدَّدة
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تصميم  البتداع  املعاصرة  احِلَرفية  مع  املتطّورة 
 24 توافر  ومع  الفخمة.  املواد  يف  رائع  حديث 
مليار خيار خمتلف من خيارات اجلمع للتجهيزات 
 Bentayga Extended مقصورة  فإن  وحدها، 
دة قادرة على  Wheelbase بقاعدة العجالت املمدَّ

توفري أكثر Bentayga مبزايا شخصية خاّصة.

تغيريية  تفاصيل  بأربعة  اجلديد  الطراز  ويتمّيز 
خارجية: املظهر اجلانيب األطول، الشبك األمامي 
إنش   22 حجم  مصقولة  جديدة  عجالت  اجلديد، 
بعشرة أذرع، وفتحة سقف أعيد تعديل موضعها، 
بينما حتافظ كّلها بدّقة على اللمسات اجلمالية اليت 

.Bentayga حّققت النجاح يف اجليل الثاني من
ختصيص  ميكن   ،Bentley لدى  األوىل  وللمّرة 
السيارة عرب احلصول على أبواب تغلق كهربائيًا. 
الواجهة  على  مفتاحان  يوجد  اإلطار،  ضمن هذا 
د، وذلك يف  املمدَّ الوسطي  للكونسول  اخللفية 
موضع مريح حبيث ميكن الوصول إليهما من ِقَبل 

الرّكاب اخللفيني.
جبميع  اإللكرتوني  التوجيه  مّيزة  شأن  ومن 
 Flying العجالت، اليت مت طرحها للمّرة األوىل يف
يف  نقص  أي  وجود  عدم  تضمن  أن   ،Spur
القدرات الديناميكية بالرغم من قاعدة العجالت 
األطول. ويف الواقع، تبلغ دائرة االلتفاق 7٪ 
أقل عما هي عليه يف Bentayga القياسية، وذلك 

عند 11.8 مرتًا فقط.

وتتوفر قياسيًا يف الطراز اجلديد مّيزة الركوب 
نظام   -  Bentley Dynamic Ride الديناميكي 
فولت   48 بطاقة  االنقالب  مبنع  الفّعال  التحّكم 
كمّيزة   Bentayga عرب  أساسًا  طرحه  جرى  الذي 

أوىل من نوعها يف العامل - وهي توفر التوازن 
الركوب  راحة  مستويات  أقصى  بني  املثالي 

والسيطرة والتحّكم باهليكل.
العجالت  بقاعدة   Bentayga EWB تزويد  يتم 
 V8 املشهود بفعاليته نوع Bentley دة مبحّرك املمدَّ
سعة 4.0 ليرت من وقود البنزين والذي يضم 32 
صّمامًا وشاحنًا توربينيًا مزدوجًا توأمي اللفائق، 
وهو جيمع بني الطاقة اهلائلة واالقتصاد املبهر 
باستهالك الوقود. ويقرتن هذا احملّرك مع علبة 
ويوفر  سرعات.  مثان  من  أوتوماتيكية  تروس 
حمّرك V8 أداًء مماثاًل لسيارة فائقة، وهو يوّلد 
 568 مقداره  وعزمًا   )PS  550( حصانًا   542 قّوة 
رطل-قدم )770 نيوتن-مرت(، مما يتيح الوصول 
إىل سرعة قصوى تبلغ 180 مياًل بالساعة )290 
60 ميل/س يف  0 إىل  كلم/س( والتسارع من 
غضون 4.5 ثواني )0 إىل 100 كلم/س خالل 4.6 

ثواني(.
زتان من اخلصائص لطراز  سوف تتوفر باقتان معزَّ
Bentayga Extended Wheelbase بقاعدة العجالت 
 azure باقة  تقّدم  حيث  إطالقه،  عند  دة  املمدَّ
تصميمًا أنيقًا ال يتأّثر مبرور الزمن مع خصائص 
والعافية  الراحة  على  وتركيز  فريدة  حصرية 
دون  السلسة  القيادة  إتاحة  ظل  يف  القصوى 
 First( أي جمهود. أما مواصفات النسخة األوىل
Edition( فرتتقي باملركبة أكثر عرب تقديم مّيزة 
 ،Bentley Diamond Illumination اإلنارة املاسية
ونظام  اخلشبية،  القشرة  يف  معدنية  وزخارف 
 naim for Bentley Premium الراقي  الصوت 
لتعزيز  وذلك  ترحيبية،   lED ومصابيح   audio
حصريًا  طرازًا  بكونها  اجلديدة  السيارة  مكانة 

ومتمّيزًا جدًا.
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

رغم فوائدها.. حتذير للرجال من اإلفراط يف 
شرب القهوة

يف دراسة علمية حديثة، اكتشف العلماء مؤخرا كيف يؤثر عنصر 
غذائي واحد على صحة اإلنسان، حيث أظهرت أن استهالك القهوة 
أكثر من  الرجال  الكوليسرتول لدى  أكرب على مستويات  تأثري  له 

النساء.
وذكرت الدراسة، اليت نشرت يف جملة »أوبن هارت«، أن القهوة 
ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على مستويات الكوليسرتول، خاصة 

إذا كان الشارب رجال.
ويعد احلفاظ على مستويات صحية من الكوليسرتول عمال موازنا، 
من  واحد  نوع  من  عالية  إىل مستويات  اإلنسان حيتاج  ألن جسم 
 )HDL( الكوليسرتول ومستويات منخفضة من النوع اآلخر، وهما
عوامل  أحد  الكوليسرتول  مستويات  ارتفاع  يعد  حيث   ،)LDL(و

اخلطر الرئيسية ألمراض القلب.
وأوضحت أن تناول 3 إىل 5 أكواب من القهوة يوميا ارتبط بارتفاع 
وفقا  بالنساء،  مقارنة  الرجال  لدى  الكلي  الكوليسرتول  مستوى 

لصحيفة »ديلي إكسربيس« الربيطانية.
وكتب باحثون من الدراسة اليت أجرتها جامعة القطب الشمالي يف 
النرويج: »القهوة هي املنشط املركزي األكثر استهالكا يف مجيع 
أحناء العامل. ونظرا الرتفاع استهالك القهوة، ميكن أن يكون حتى 

للتأثريات الصحية الصغرية عواقب صحية كبرية«.
يذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن فنجانني أو 3 أكواب فقط من 
الدموية  واألوعية  للقلب  متعددة  فوائد  إىل  تؤدي  يوميا  القهوة 
الصحية  الفوائد  أسباب  أحد  يعود  حيث  للمستهلك،  والعصبية 

للقهوة إىل املركبات املوجودة بشكل طبيعي داخلها.

تزداد األورام السرطانية مقاومة للعالجات كلما بقيت لفرتة أطول. 
لسوء احلظ، فإن احلديث عن اكتشاف السرطان مبكرا أسهل من 

فعله ألن األعراض غالبا ما تكون غامضة.
وجيسد التعب الطبيعة غري احملددة ألعراض السرطان.

ويوضح مركز أحباث السرطان يف اململكة املتحدة أن »التعب يعين 
الشعور بالوهن الشديد واإلرهاق ونقص الطاقة. وميكن أن يكون 

أحد أعراض السرطان نفسه أو أحد اآلثار اجلانبية للعالج«.
مثل   – محيدة  ومعظمها  عديدة  أسباب  لإلجهاد  يكون  أن  وميكن 

قضاء ساعات طويلة يف العمل.
إجهادك  أن  على  الواضحة  الدالئل  بعض  هناك  ذلك،  ومع 

سرطاني.
»صعوبة  فإن  املتحدة،  اململكة  يف  السرطان  ألحباث  ووفقا 
االستيقاظ يف الصباح« ميكن أن تشري إىل أنك تعاني من التعب 

املرتبط بالسرطان.
وتشمل العالمات األخرى:

• نقص الطاقة – قد ترغب فقط يف البقاء يف السرير طوال اليوم.
• مشاكل النوم مثل عدم القدرة على النوم أو اضطراب النوم.

• الشعور بالقلق أو احلزن أو االكتئاب.
قد جتد صعوبة يف صعود السالمل أو املشي  أمل يف عضالتك –   •

ملسافات قصرية.
• ضيق التنفس بعد القيام مبهام صغرية، مثل االستحمام أو ترتيب 

سريرك.
• جتد صعوبة يف الرتكيز، حتى جمرد مشاهدة التلفزيون أو التحدث 

إىل صديق جيد.
• صعوبة التفكري بوضوح أو اختاذ القرارات بسهولة.

• فقدان االهتمام بفعل األشياء اليت عادة ما تستمتع بها.
• املشاعر السلبية جتاه نفسك واآلخرين.

األعراض العامة للسرطان
كقاعدة عامة، من املهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة 

أو مقلقة.
يكون  أن  احملتمل  غري  من  أنه  من  الرغم  »على   :NHS وتوضح 
سرطانا، إال أنه من املهم التحدث إىل طبيب عام حتى يتمكن من 

التحقيق. اكتشاف السرطان مبكرا يعين أنه من األسهل عالجه«.
التغيريات  هذه  الحظت  إذا  عام  طبيب  إىل  بالتحدث  وُينصح 

واستمرت ملدة ثالثة أسابيع أو أكثر:
• أمل يف البطن.
• دم يف برازك.

• اإلسهال أو اإلمساك بدون سبب واضح.
• الشعور بعدم إفراغ أمعائك بالكامل بعد الذهاب إىل املرحاض.

• أمل يف معدتك أو الظهر.
• برازك رخو أو شاحب أو يبدو دهنيا.

• االنتفاخ.
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أعراض السرطان: “شعور” 
توصلت دراسة إىل أن النساء احلوامل اللواتي يتناولن املسكنات يظهر أول شيء يف الصباح!

أكثر عرضة لإلصابة مبضاعفات الوالدة املبكرة واإلمالص.
للوالدة  أعلى  معدالت  هناك  أن  أبردين  جامعة  باحثو  ووجد 
املبكرة واإلمالص »مايعرف مبوت اجلنني يف البطن« بني النساء 
اللواتي تناولن مسكنات اآلالم اليت ال تستلزم وصفة طبية مثل 

الباراسيتامول واإليبوبروفني.
وكانت الوالدة املبكرة أكثر احتماال بنسبة %50 تقريبا بني النساء 
الالتي تناولن واحدا من مخسة مسكنات شائعة يف وقت ما خالل 

فرتة احلمل.
وأظهرت الدراسة، اليت مشلت أكثر من 150 ألف حالة محل على 
ما   ،33% بنسبة  أعلى  كان  اإلمالص  خطر  أن  عقود،  ثالثة  مدى 
يصل إىل مثاني من كل 10 أمهات على وشك تناول مسكنات األمل 

لتخفيف أعراض احلمل، مثل احلمى وآالم املفاصل.
تقول هيئة خدمة الصحة الوطنية الربيطانية أن الباراسيتامول هو 
اخليار األول لتسكني اآلالم للنساء احلوامل، لكنها حتذر من تناول 
مثل  لاللتهابات  املضادة  واألدوية  األسربين  من  عالية  جرعات 

اإليبوبروفني.
وجادل باحثو جامعة أبردين بأن النتائج اليت توصلوا إليها تشري 
مت  حيث  »عاجل«،  حتديث  إىل  حتتاج  احلالية  التوجيهات  أن  إىل 

فحص أكثر من 151،141 حالة محل بني عامي 1985 و2015.
الباراسيتامول  تناولن  لنساء  الطبية  املالحظات  الفريق  ودرس 

واألسربين واأليبوبروفني والديكلوفيناك والنابروكسني.
وحبسب الدراسات، يعترب الباراسيتامول حاليا آمنا لالستخدام طوال 
األسربين  من  عالية  جرعة  باستخدام  ينصح  ال  لكن  احلمل،  فرتة 
لتسكني اآلالم حيث ميكن أن تؤثر على الدورة الدموية للطفل، 

خاصة بعد 30 أسبوعا.
غري  االلتهاب  ومضادات  بتناول  احلوامل  األمهات  ينصح  وال 
لدى  والكلى  الدموية  الدورة  على  تأثريها  بسبب  الستريوئيدية 

األطفال.
أظهرت النتائج اليت ُنشرت يف اجمللة العلمية BMJ Open، أن 3 
من كل 10 نساء )%29( تناولن مسكنات اآلالم اليت ال تستلزم 

وصفة طبية أثناء احلمل.
وقال الباحثون إن الرقم كان أعلى مرتني بالنسبة حلاالت احلمل 
»ينمو  االستخدام  أن  إىل  يشري  مما   ،2015 و   2008 عامي  بني 

بسرعة«.
من  األقل  على  واحدا  مسكنا  تناولن  الالتي  األمهات  وكانت 
ذلك  لإلصابة مبضاعفات، ومشل  عرضة  أكثر  اخلمسة  املسكنات 

خطر اخنفاض معدل املواليد لدى أطفاهلم بنسبة 28%.
بالدماغ  املتعلقة  العصيب  األنبوب  بعيوب  اإلصابة  خطر  وكان 
تناولن  الالتي  األمهات  بني   64% بنسبة  أعلى  الفقري  والعمود 
احتمال اإلصابة بعيب سفلي، وهو عيب  زاد  األدوية، يف حني 

خلقي يؤثر على القضيب، بنسبة 27%.

وأظهرت النتائج أن وفيات األطفال حديثي الوالدة، عندما ميوت 
طفل خالل األسابيع األربعة األوىل، جاءت أعلى بنسبة 50%.

وحذر الباحثون من أن تناول الباراسيتامول مع مضادات االلتهاب 
غري الستريوئيدية األخرى كان خليطا خطرا.

ومل حيدد الباحثون سبب تسبب األدوية يف إحلاق األذى باألطفال 
الذين مل يولدوا بعد، مشريين إىل ضرورة الكشف عن اآللية يف 

الدراسات املستقبلية.
إيكاتريين  الدكتورة  الرئيسية   الدراسة  مؤلفة  ةقالت 
الطبية  املشورة  دائما  يطلنب  أن  احلوامل جيب  زفريي:«األمهات 

قبل تناول األدوية املضادة«.
إىل  الوصول  فإن سهولة  الدراسة،  نتائج  »يف ضوء  وأضافت: 
مسكنات األمل اليت ال تتطلب وصفة طبية، باإلضافة إىل توافر 

دراسة حتذر من استهالك النساء احلوامل ملسكنات اآلمل

املعلومات اخلاطئة وكذلك املعلومات الصحيحة عرب اإلنرتنت تثري 
خماوف تتعلق بالسالمة«.
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After an “ugly four years”, 
Scott Morrison’s closest 
confidants have revealed 
the most likely path for-
ward for the ousted prime 
minister.
Scott Morrison will not 
accept a frontbench role 
under Peter Dutton’s 
leadership but isn’t plan-
ning to quit politics any-
time soon.
The former prime minis-
ter’s closest confidantes 
believe that Mr Morrison 
is unlikely to contest the 
next election but is likely 
to remain in parliament 
for at least a year as a 
backbencher.
The alternative would be 
to subject the voters of 
Cook to a by-election just 
weeks after the federal 
election.
And while they don’t ex-
pect he will remain in 
politics in the long term, 
they predict a by-election 
could be just 12 months 
away, with Mr Morrison 
remaining on the back-
bench in the meantime.
Such was the volatility of 
undecideds and the high 
voter support for inde-
pendents, friends say Mr 
Morrison was still hope-
ful the undecideds would 
break his way, allowing 
him to form minority gov-
ernment, right up until 
election night.
Over the weekend, the 
former prime minister 
and his wife Jenny were 
pictured enjoying marga-
ritas and beers at Kirribilli 
House with loyal staff and 
cracking a whip – literally 
– to relax.
Scott Briggs, a personal 
friend and president of Mr 
Morrison’s federal elec-
toral conference in Syd-
ney, said he expected if 
Mr Morrison ultimately 
chooses to leave poli-
tics he will be looking for 
board roles.
“He will let the dust set-
tle. Honestly, I think he 
needs a bit of time. I think 
he’s exhausted. It’s been 
a pretty ugly four years 
for him,’’ Mr Briggs told 

news.com.au.
“I saw him on election 
night. I’ve just spoken to 
him this morning. But for 
Scott, it’s more for him 
now about his colleagues 
than about himself. I 
mean, he’s obviously in-
credibly disappointed and 
he’ll be doing what every 
person in his position will 
do, which is ask ‘what if 
I’d done this differently? 
What if I had done that?’”
Mr Briggs said Mr Mor-
rison expected to stay 
in politics in the short to 
medium term and was 
committed to the voters 
of Cook.
“I think if he left politics, 
he’d be looking at that 
sort of board level role,’’ 
Mr Briggs said.
“He will be looking for 
that sort of contribution 
to make. That is exactly 
what he would seek to do. 
I think he will take the Ju-
lia Gillard approach to life 
after politics rather than 
the Malcolm (Turnbull) or 
the Kevin (Rudd).”
Over the weekend, Mr 
Morrison confirmed he 
would be stepping down 
as prime minister but re-
maining in politics for the 
foreseeable future.
“I as leader take responsi-
bility for the wins and the 
losses, that is the burden 
and that is the responsi-
bility of leadership,” he 
told the Liberal faithful in 
Sydney.
“And as a result I will be 
handing over the lead-
ership at the next party 

room meeting to ensure 
that the party can be 
taken forward under new 
leadership, which is the 
appropriate thing to do.”
Mr Briggs said Mr Mor-
rison’s biggest achieve-
ments were providing 
leadership during the 
pandemic, the AUKUS 
agreement and settling 
the internal wars over cli-
mate change.
“Something he hasn’t got 
credit for … uniting a party 
as broad based as ours 
around net zero emis-
sions at all was an incred-
ible task. I don’t think any 
other leader would have 
got that done,’’ he said.
“Malcolm Turnbull tried 
and it cost him his leader-
ship. You know, you had 
Tony Abbott who didn’t 
even want to attempt to 
do it because he didn’t 
believe in it. And I think 
for the party to get to a 
position where it, I don’t 
want to say neutralised 
the issue because obvi-
ously the teal candidates 
pick that up, but I think 
neutralises against the 
major parties.
“I think that’s an incred-
ible effort. And I think it 
was really important for 
Australia that both major 
parties had a consensus 
position and I think now 
going forward, that issue 
will never be as contest-
ed.”
Mr Morrison also visited 
church on Sunday, be-
coming tearful when he 
spoke of the burden and 

What Scott Morrison will do next after huge election loss

challenges of the job.
“Whether you’re a prime 
minister, a pastor, run-
ning a business, teach-
ing in schools, work-
ing in the police force, it 
doesn’t matter,” he told 
the crowd.
“We’re each called to trust 
and obey. And that’s the 
life of faith He calls us to. 

That’s how we live our 
faith each and every day, 
regardless of what your 
job is, and to express it in 
how you do that.”
He thanked his fellow 
churchgoers for their sup-
port, noting: “You’ve given 
us a great foundation from 
which we could walk what 
has been a very difficult 
walk, I’ve got to tell you, 
over the last four years.”
“I’m very pleased that the 
last thing I say as PM is 
here. So I’m not going to 
rely on my own words,’’ 
Mr Morrison said.
He then quoted a passage 
from Habakkuk 3:17.
“Even if the fig tree does 
not blossom, and there 
is no fruit on the vines, if 
the yield of the olive fails 
and if the fields produce 
no food, even if the flock 
is cut off from the fold and 
there are no cattle in the 

stalls, yet I will triumph in 
the Lord,” he read.
“I will rejoice in the God of 
my salvation.”
In an Instagram post on 
Sunday he said he was 
looking forward to head-
ing home.
“I am now looking forward 
to returning to the Shire, 
my family and continuing 
to serve my local com-
munity. For me life has 
always been about faith, 
family, friends and com-
munity. We are not our 
jobs but who we are as 
unique individuals, (in my 
view), loved by God,’’ he 
wrote.
 “Jenny and I thank Austra-
lia for the honour to have 
served. I thank my family, 
friends and colleagues for 
all their support, especial-
ly my dearest friend Josh 
Frydenberg.
“God Bless.”

Earlier in the day, Mr Morrison had addressed his local church, Horizon, tearing up as he spoke of the loss. 
Picture: YouTube/Horizon Church

A conservative MP has 
been expelled from the 
Liberal party after a series 
of brutal comments.
The expulsion follows a 
motion to oust Mr Finn on 
Tuesday, which was trig-
gered by a series of anti-
abortion comments on so-
cial media.
It marks the end of almost 
four decades as a Liberal 
politician for Mr Finn. 
Party leader Matthew Guy 
said the move was about 
being “a sensible alterna-
tive government”. 
“It is disappointing that 
it has come to this, but I 

expect discipline from all 
members of the parlia-
mentary party and I expect 
people to uphold respect-
ful discourse,” he said. 
Premier Daniel Andrews 
said Mr Finn’s ousting was 
indicative of how “bitterly 
divided” the Victorian Op-
position is.
“It’s entirely a matter for 
them,” he said. 
“I’ll leave them to be bit-
terly divided while we get 
on as a government and 
deliver for the people of 
our great state.” 
Earlier this month, Mr Finn 
told his Facebook follow-

ers he was “praying” for 
abortion to be banned in 
Victoria, including in in-
stances of rape. 
“So excited the US is on 
the verge of a major break-
through to civilisation,” he 
wrote in reference to Roe 
vs Wade potentially being 
overturned.
“Praying it will come here 
too. Killing babies is crimi-
nal.”
He doubled-down on this 
stance on Monday, tell-
ing 3AW that rapists who 
made their victims preg-
nant should be killed be-
fore the woman involved 
is offered an abortion.
“I don’t believe any child 
should be punished for 
the crimes of its parent. If 
you want to kill someone 
in this situation, kill the 
rapist,” he told 3AW.
“I’m hoping that Roe v 
Wade is overturned, which 
is a position I’ve held for-
ever and that killing ba-
bies is criminal. This is 
something I’ve been talk-
ing about for decades.”

Victorian Liberal MP Bernie Finn dumped 
from party after anti-abortion comments

Victorian Liberal MP Bernie Finn
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Nationals leader Barnaby 
Joyce has hit out at crit-
ics who suggest his un-
popularity cost the Liberal 
Party at least 19 seats.
Outgoing deputy prime 
minister Barnaby Joyce 
has hit back at accusa-
tions his unpopularity in 
inner-city seats cost the 
Coalition at least 19 seats 
across the country. 
Mr Joyce, who leads the 
Nationals Party, was ac-
cused by his predeces-
sor Michael McCormack 
of being too unpopular 
for moderate Australians, 
prompting them to turn 
towards so-called “teal” 
independents. 
Once-safe blue-ribbon 
seats like Wentworth, 
Goldstein and MacKellar 
have been lost to indepen-
dents, while outgoing trea-
surer Josh Frydenberg’s 
Melbourne-based seat of 
Kooyong is likely to be 
lost. 
The moderate Liberal 
whitewash prompted Mr 
McCormack to tell the 
Guardian Australia that 
the Nationals leadership 
spill last year had marked 
a turning point against the 
Coalition. 
“The leadership change 
last year shouldn’t have 
happened. Whether that 
influenced the inner-city 
seats, where I was very 
popular, and provided a lot 
of infrastructure as minis-
ter, and spent a lot of time 
in, will be for others to de-
cide,” he told the outlet. 
“There were no cam-

paigns against my name 
and my reputation or any-
thing in inner-city seats. I 
was … welcomed.”
Mr Joyce was on the de-
fensive on Monday morn-
ing, calling the Coalition 
a “business relationship, 
not a marriage” and that 
the party he leads – the 
Nationals – didn’t run in 
inner-city seats. 
In fact, the Nationals par-
ty bucked the trend and 
grew its hold in the Sen-
ate and held onto all its 
lower house seats.
“It’s like blaming (outgo-
ing Wentworth MP) Dave 
Sharma for something 
that’s gone wrong in a 
regional area,” Mr Joyce 
told Channel 7. 
 “The Liberals within their 
party will have an analy-
sis, but in politics at some 
stage people will change 
the curtains, even if they 
work well, and that’s 
what’s happened here.”
Queensland Nationals 
senator Matt Canavan 
said “surrendering” to the 
“radical environmental-
ism” had prompted the 
Coalition to lose. 
“Moderate Coalition or 
moderate Liberal seems to 
me like another word for 
the left,” Senator Canavan 
told the Nine Network. 
“I heard stories on the 
weekend that we couldn’t 
man our booths in many 
marginal seats in Sydney, 
and that is a testament 
to the fact that our core 
supporters were not buy-
ing what we were selling. 

We need to rediscover the 
principles and values and 
give faith to people who 
want to support a small 
Liberal and National Par-
ty.”
On Sunday, outgoing fi-
nance minister Simon 
Birmingham floated the 
idea of a Coalition split 
as he conceded the party 
needed to embrace more 
ambitious climate change 
targets and do more for 
everyday Australians. 
“The Coalition has 
served Australia very well 
through our history, and it 
has served the Liberal and 
National Party very well,” 
Senator Birmingham told 
ABC on Sunday. 
“I would hope that we can 
continue to work together, 
but obviously the National 
Party needs to … look at 
where the Liberal Party 
has felt this pain and re-
flect upon how it is that 
we, together, can manage 
to form a majority gov-
ernment in the future and 
what will be necessary.”
Given outgoing prime 
minister Scott Morrison 
announced he would step 
aside as Liberal leader, 
former defence minister 
Peter Dutton has emerged 
as the front runner. Mr 
Joyce said he would let 
the senior Coalition part-
ner “do their thing”. 
“It’s their business now, 
and it’s their business to 
pick their leader, and it 
won’t be influenced by the 
musings of me,” Mr Joyce 
said.
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Barnaby Joyce says not his fault 
Liberal Party lost 19 seats

The Nationals held on to all their lower house seats and gained ground in the Senate. Picture: Jason Edwards

Fears rising petrol rises could break records

Australians could soon be 
paying over $2 a litre at 
the pump with an indus-
try expert saying petrol 
prices are ‘chaotic’ and 
‘volatile’.
Every Australian could 
soon be paying over $2 a 
litre at the pump as con-
cerns grow that the na-
tion’s rising petrol prices 
could break records. 
The Australian Institute 
of Petroleum revealed the 
average retail price of pet-
rol last week was 199.1 
cents a litre, a massive 
rise of 7.6 per cent from 
the week before. 
In major cities like Sydney 
($2.03), Melbourne ($2.05) 
and Brisbane ($2.06) the 
average petrol price ex-
ceeded $2, while it also 
crossed that barrier on 
average for the whole of 
Victoria, Queensland and 
Northern Territory. 
It comes after the fuel ex-
cise for petrol and diesel 
was halved for six months 
in this year’s federal bud-
get after Russia‘s war in 
Ukraine affected supply. 
This resulted in the aver-

age price of petrol sinking 
as low as $1.60 a litre dur-
ing April.
But now prices are ex-
ceeding the previous 
eye-watering amounts 
reached in March, with 
NRMA spokesperson Pe-
ter Khoury telling Sunrise 
on Tuesday it is impossi-
ble to know what will hap-
pen next.
“What we do know in 
2022 is it is impossible 
to predict what prices are 
going to do. It is the most 
volatile we have ever seen 
them, it is now chaotic,” 
he said.
“There really is no way 
of knowing what is going 
to happen in the next 24 
hours, let alone the next 
week.”
He said a recent oil refin-
ery fire has contributed 
to soaring prices, but is 
hopeful the wholesale 
price will not pass previ-
ous records. 
“We saw them jump $10 
per barrel a couple of days 
ago off the back of a fire 
at an oil refinery in South 
Korea, but those prices 

have now come back a 
bit and we are hoping that 
will be enough to stop re-
cords from being broken,” 
Mr Khoury said.
“Hopefully for now that 
will be enough to keep us 
off those record prices. 
But again, who knows 
what happens.
“The word hope which 
I mentioned there a few 
times is absolutely criti-
cal.”
Mr Khoury’s advice to con-
sumers was to put in the 
effort to find the cheapest 
petrol station near them.
“If you are looking to save, 
research. That is the most 
important thing. When 
you‘re going to fill up, be-
fore you get in, get on the 
apps that have real-time 
data,” he said.
“Those apps or websites 
show the price of every 
service station in real-time 
and when you are living 
in a city where the gap is 
$0.40 between the cheap-
est and most expensive 
you will save way more 
doing that than looking at 
a price.”

All Australians could seen be paying $2 on average at the pump. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

NRMA spokesperson Peter Khoury hopes rising petrol prices will not break previous records. Picture: NCA 
NewsWire / Bianca De Marchi



Page 29صفحة 29     

NEWS

 2022 أيــّار   28 Saturday 28 May 2022الـسبت 

China’s Premier Li Keq-
iang has reached out to 
congratulate Anthony 
Albanese on his election 
victory, and praised the 
“right choices” made by 
the Labor Party towards 
China historically.
The powerful politician — 
who is the second most 
senior Chinese official 
after President Xi Jinping 
— added that Beijing is 
willing to work with the 
new Labor government.
“The Chinese side is 
ready to work with the 
Australian side to review 
the past, look into the fu-
ture and uphold the prin-
ciple of mutual respect 
and mutual benefit, so as 
to promote the sound and 
steady growth of their 
comprehensive strategic 
partnership,” Mr Li said, 
according to state news 
agency Xinhua.
Mr Li said it was in the 
interests of both coun-
tries to have “sound and 
stable relations”.
He said the Labor Party for 
“made the right choice” 
in 1972 by breaking ties 
with Taipei to recognise 
the People’s Republic of 
China.
“In the 1970s, the Aus-
tralian Labor Party gov-
ernment made the right 
choice … making a his-
toric contribution to the 
development of China-
Australia relations,” he 
said.
Earlier, Chinese foreign 
ministry spokesman 
Wang Wenbin said China 
was willing “to work with 
the new Australian Labor 
government to review the 
past, face the future, and 
uphold mutual respect, 
mutual benefit and win-
win results”.
It is the first sign that the 
Chinese government was 
open to working with Mr 
Albanese since it froze 
out Scott Morrison and 
his senior ministers, re-
fusing to take phone calls 
since early 2020.
However, Mr Albanese’s 
deputy Richard Marles 

told media to Tuesday 
morning that “China is 
going to continue to be 
a difficult relationship for 
us”.
 “From an Australian 
point of view, we under-
stand the complexity 
of the relationship. It is 
our largest trading part-
ner,” he told ABC’s News 
Breakfast on Tuesday. 
“But China is seeking to 
shape the world around it 
in ways we have not seen 
before. In places like the 
South China Sea.
“But in increased stra-
tegic competition in our 
region, in the Pacific, and 
we’ve seen the agree-
ment they have signed 
with Solomon Islands. All 
of that I think is going to 
make it a pretty challeng-
ing pathway forward.
“And we are certainly go-
ing to be navigating that 
pathway from the point 
of view of making sure 
Australia’s national inter-
est is absolutely clear. 
We build the strategic 
space to be able to have 
the courage to speak to 
Australia’s national inter-
est when that differs from 
Chinese action.”
This all came as Mr Alba-
nese landed in Japan 9n 
Monday night for a meet-
ing that China is wary of.
The leaders of Japan, 
India, Australia and the 
United States meet in 
Tokyo on Tuesday seek-
ing common ground on 
countering China’s grow-
ing regional economic 
and military clout.
The summit of the so-
called Quad grouping 
takes place with Beijing 

beefing up its military and 
carrying out exercises 
and manoeuvres around 
disputed territory, includ-
ing Taiwan.
On Monday, US President 
Joe Biden warned China 
it was “flirting with dan-
ger” as it steps up mili-
tary activity around the 
self-ruled island, which 
Beijing considers part of 
its territory.
Biden said Washington 
would be ready to inter-
vene militarily to defend 
Taiwan, prompting China 
to warn the United States 
it was “playing with fire” 
and not to underestimate 
the country’s “firm re-
solve, staunch will and 
strong ability”.
Japan too has gradu-
ally upped its rhetoric on 
Beijing’s military moves, 
cautioning China against 
attempts to “unilaterally 
change the status quo by 
force”.
Tokyo is partnering with 
Washington to monitor 
Chinese naval activity, 
and is particularly con-
cerned about movement 
around the disputed ter-
ritory that Japan calls the 
Senkaku islands and Bei-
jing the Diaoyu islands.
Against this backdrop, Ja-
pan’s Prime Minister Fu-
mio Kishida will welcome 
Biden, India’s Prime Min-
ister Narendra Modi and 
Australia’s newly elected 
Mr Albanese.
Among some of the four, 
there are hopes that the 
loose alliance is being 
transformed into a more 
formidable bloc capable 
of presenting a unified 
front to Beijing.

China’s Premier congratulates Anthony Albanese

Chinese Premier Li Keqiang. Picture: AFP

The new PM has told 
China it must remove its 
sanctions on Australian 
products if the two coun-
tries are ever to improve 
relations.
Prime Minister Anthony 
Albanese has warned 
China the only way to im-
prove its relationship with 
Australia is by removing 
trade bans. 
After years of strained 
diplomatic relations be-
tween the two countries, 
the incoming Prime Minis-
ter told the Quad meeting 
his government, on behalf 
of Australia, would seek 
good relations with all 
countries – but would not 
be soft on China. 
In his address, Mr Alba-
nese urged Beijing to lift 
trade tariffs it imposed 
on Australian goods such 
as barley, wine, coal and 
seafood. 
“Australia seeks good re-
lations with all countries,” 
Mr Albanese said in To-
kyo. 

“But it’s not Australia 
that’s changed, China has. 
It is China that has placed 
sanctions on Australia. 
“There is no justification 
for doing that. And that’s 
why they should be re-
moved.”
Mr Albanese’s first com-
ments as Prime Minister 
about China comes as he 
confirmed he had received 
a letter of congratulations 
from Chinese Premier Li 
Keqiang. 
The Quad leaders, which 
include US President Joe 
Biden, Indian Prime Min-
ister Narendra Modi, and 
Japanese Prime Minister 
Fumio Kishida, reaffirmed 
their commitment to a se-
cure and peaceful Indo-
Pacific at the meeting on 
Tuesday. 
In a joint statement, the 
four leaders directly ref-
erenced China’s military 
expansion in the South 
China Sea and its claims 
over Taiwan. 
 “We strongly oppose any 

coercive, provocative, 
or unilateral actions that 
seek to change the status 
quo and increase tensions 
in the area, such as the 
militarisation of disputed 
features,” the statement 
read. 
Earlier this week, Mr Biden 
confirmed the US was pre-
pared to “get involved mil-
itarily” to defend Taiwan if 
China did make good on 
its threats to invade. 
Mr Albanese said there 
was no change in Aus-
tralia’s position that there 
should be “no unilateral 
change to the status quo” 
but would not explicitly 
detail the issue of a mili-
tary response. 
The incoming Prime Min-
ister’s demands of China, 
and the Quad meeting as 
a whole – comes as Chi-
nese officials travel to the 
Solomon Islands to make 
further security plans. 
The security arrangement 
was also a topic of con-
versation at the Quad. 

PM Anthony Albanese issues warn-
ing to China at Quad meeting

Prime Minister Anthony Albanese and Foreign Minister Penny Wong have warned China they will need to scrap their 
‘unjustified’ sanctions if Australia is to have a relationship with them. Picture: Issei Kato – Pool/Getty Images)

Prime Minister Anthony Albanese with US President Joe Biden, Indian Prime Minister Narendra Modi and 
Japanese Prime Minister Kishida Fumio at the Quad Leaders Summit in Tokyo. Picture: SAUL LOEB / AFP)
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While Anthony Albanese 
was in Japan, his deputy 
made a tough call over 
Labor’s first move in gov-
ernment. It hasn’t gone 
down well.
Labor has sent a warn-
ing sign to people smug-
glers as it confirmed a Sri 
Lankan asylum seeker 
vessel was turned back 
from Australia’s border 
just one day after An-
thony Albanese’s gov-
ernment was sworn into 
office – prompting outcry 
from the Greens.
It is understood around 
15 people were on the 
boat that was stopped on 
election day by Australian 
Border Force off the west 
coast of Christmas Island 
after almost making it to 
the mainland.
Acting Prime Minister 
Richard Marles ordered 
authorities to proceed 
with the asylum seeker 
“take-back procedure” 
– a move initiated by for-
mer home affairs Minister 
Karen Andrews.
One of the key issues go-
ing into the election was 
national security and the 
Coalition had sought to 
make Labor appear weak 
on borders. Former Prime 
Minister Scott Morrison 
even claimed people 
smugglers were ready to 
fire up business again in 
the event of a Labor win.
However, Mr Marles said 
the government had not 
hesitated in turning the 
boat back, adding those 
aboard were screened 
and found not to be owed 
protection by Australia. 
 “They have been re-
turned to Sri Lanka, and 
that has happened in a 
very ordinary and rou-
tine way,” Mr Marles told 
Sky News. “And people 
smugglers out there 
should know that very 
clearly; there will be no 
change under this gov-
ernment, and Australia 
retains its strong border 
stance.”

It’s understood the mi-
grants were taken aboard 
an ABF vessel and re-
turned to Sri Lanka by air, 
but government officials 
have not commented on 
the details of the opera-
tion.
The Greens, which will 
hold considerable power 
in the Senate, said the 
move was “unnecessary, 
ineffective, inhumane and 
contrary to international 
law”. 
“Australians voted for 
change and deserve 
so much better than a 
shameful continuation of 
Scott Morrison‘s brutal 
policy,” the party’s immi-
gration spokesman Nick 
McKim told The Austra-
lian.
Throughout the election, 
Mr Albanese said asylum 
seekers attempting to ar-
rive in Australia by boat 
would be turned back un-
der his government. He 
also confirmed he would 
keep offshore detention 
centres open.
This all comes as the Al-
banese government will 
reportedly investigate the 
arrival of the Sri Lankan 
asylum seeker boat on 
the morning of the elec-
tion – after the Liberals 
sent mass texts out to 
voters about it on voting 

day.
On Saturday, the Liberals 
sent a mass of robo-texts 
to voters after seizing on 
Mr Morrison’s announce-
ment that an asylum 
seeker vessel had been 
intercepted apparently en 
route to Australia.
The move outraged se-
nior Labor members, who 
questioned the timing of 
the announcement and 
the Liberal Party’s imme-
diate mass text messag-
es to voters in marginal 
seats.
The message read: 
“BREAKING – Australian 
Border Force has inter-
cepted an illegal boat 
trying to reach Australia. 
Keep our borders secure 
by voting Liberal today. 
https://vote.liberal.org.
au.”
The Sydney Morning Her-
ald reported multiple se-
nior Labor sources con-
firmed there would be a 
review into how the boat 
got so close to Australia 
and the timing of the dis-
closure. 
The texts were sent to 
voters in marginal seats.
A spokesman for the Lib-
eral Party confirmed it 
sent text messages to an 
undisclosed amount of 
mobile phone numbers 
on Saturday afternoon 

Albo under fire days into top job as 
Greens slam ‘shameful’ decision
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advising people to vote 
Liberal to “keep our bor-
ders secure”.
Screenshots of the mes-
sages were shared wide-
ly on social media and 
were received by vot-
ers in tightly contested 
seats including Gilmore, 
Corangamite and Ben-
nelong.
The Australian Electoral 
Commission said it was 
aware the texts had been 
sent out but these types 
of messages were not 
prohibited by the elector-
al act, with political par-
ties exempt from privacy 
and spam laws.
Refugee advocate and 
former Socceroo Craig 
Foster said the messages 
were “absolutely disgust-
ing”.
“The use of vulnerable 
people, minority commu-
nities to stoke fear, divi-
sion, demonisation for 
political gain,” he wrote 
on Twitter.
“My deepest apologies 
and solidarity with our 
beautiful Australian-Sri 
Lankan community for 
being used in this way. 
We must be better than 
this.”
Not long before the mes-
sages were sent, Mr Mor-
rison used his final media 
conference of the cam-
paign to announce a boat 
had been intercepted on 
Saturday morning after 
making its way from Sri 
Lanka.
Mr Morrison claimed he 
wanted to share the infor-
mation with Australians 
in the spirit of “full trans-
parency”.
“I’ve been here to stop 
this boat, but in order for 
me to be there to stop 
those that may come 
from here, you need to 
vote Liberal and Nation-
als,” he said.
“In the interests of full 
transparency, in the mid-
dle of an election cam-
paign, the Labor Party 
was advised of this and 

Acting Prime Minister Richard Marles took the decision to turn 
the boat back.

The frosty relationship 
between Australia and 
France could be thawing 
after Anthony Albanese 
received a phone call from 
the French President.
Newly elected Prime Min-
ister Anthony Albanese 
has had a “very posi-
tive” conversation with 
the French President in 
a sign relations between 
the two countries could 
be thawing. 
The freshly-minted Aus-
tralian leader confirmed 
while speaking on Sky 
News on Thursday 
that Emmanuel Macron 
reached out shortly are 
his election victory.
Though, he said he would 
not be “leaking” the de-
tails of their conversa-
tion. 
It comes after Scott Morri-
son’s office was accused 
of leaking a text exchange 
between the two leaders 
to the media last year af-
ter Mr Macron called the 
former prime minister a 
liar over his cancellation 
of a submarine contract.
Relations have been 
tense between the two 
countries ever since, but 
Mr Albanese indicated he 
is hopeful of a fresh start.
“President Macron and I 
will develop a strong rela-
tionship, I’m confident of 
that,” he said.
Mr Albanese later de-
scribed his conversation 
with the French leader as 
“very positive” while on 
ABC News Breakfast.
“I have had an exchange 

Anthony Albanese’s ‘very pos-
itive’ exchange with French 
President Emmanuel Macron

a statement has been is-
sued by the border pro-
tection authorities.”
Mr Morrison had previ-
ously declared there 
would be no public dis-
cussion of “water mat-
ters”, when he was im-
migration Minister and 
Australia began turning 
back asylum seeker ves-
sels at sea in November 
2013.
On Saturday, Greens 

leader Adam Bandt ques-
tioned the “unbeliev-
able” timing of the day’s 
events.
 “Anyone who remembers 
the Tampa crisis knows 
the Liberals will stoop to 
any depths to win votes,” 
he wrote on Twitter.
“This looks like a cynical 
and disgusting stunt, and 
one final reason people 
should vote Scott Morri-
son out today.”

with the President of 
France and it was a very 
positive exchange, and I 
have been overwhelmed 
by the positive response 
that I have received,” he 
said. 
China’s Premier Li Keq-
iang has also congratu-
lated Mr Albanese on his 
election victory and said 
he hoped there would be 
“sound and stable” rela-
tions between the two 
countries going forward. 
 “I welcome all of the con-
gratulations that I have 
received from around the 
world. We will act diplo-
matically and appropri-
ately in all our dealings 
with other nations,” he 
said.
But Mr Albanese went on 
to say China needed to 
dump the trade tariffs it 
has imposed on Austra-
lian exports.
“I have said that the 
sanctions that have been 
placed on Australian ex-
ports going to China need 
to be withdrawn,” he 
said. 
“There is no justification 
for these sanctions which 
have hurt the Australian 
economy and hurt Aus-
tralian jobs.”
Mr Albanese also said he 
has had conversations 
with British Prime Min-
ister Boris Johnson and 
Italian Prime Minister Ma-
rio Draghi, while he would 
be welcoming his “friend” 
New Zealand Prime Min-
ister Jacinda Ardern to 
Australia “very soon”.
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عدد )2( بـ 99. 9 $
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