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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

جنيب  الرئيس  فاز 
االستشارات  يف  ميقاتي، 
على  جرت  اليت  امللزمة 
األول  أمس  يوم  امتداد 
بتكليف  بعبدا،  قصر  يف 
تشكيل احلكومة الرابعة يف 
حياته السياسية، واألخرية 
يف والية رئيس اجلمهورية 

ميشال عون.
األصوات  عدد  أن  إالاّ 
حصل  الذي  املنخفض 
صوتًا،   54 وهو  عليه، 
نه  متكاّ صعوبة  إىل  ر  ُيؤشاّ
تنال  حكومة  تشكيل  من 
النواب،  جملس  ثقة 
دة دستوريًا باألكثرية  امُلداّ
املطلقة، أي 65 نائبًا، عدا 
موافقة  إىل  احتياجه  عن 
شريكه  اجلمهورية،  رئيس 
مرسوم  على  التوقيع  يف 
تشكيل احلكومة، علمًا بأن 

سُتنقل  امُلنتظرة  احلكومة 
رئيس  صالحيات  إليها 
وقوع  حال  اجلمهورية، يف 
الفراغ يف قصر بعبدا، بعد 
نتيجة  أشهر،  أربعة  حواىل 
عن  السياسية  القوى  عجز 

انتخاب بديٍل لعون.
من  ن  يتمكاّ مل  حال  ويف 
يف  الفراغ  وحلاّ  التأليف 
القصر اجلمهوري، سيكون 
حبكومة  البلد  إدارة  عليه 
تصريف أعمال، األمر الذي 
ل سابقة يف السياسة  ُيشكاّ

اللبنانية.
ما  صعوبة  وإلدراكه 
ينتظره، دعا ميقاتي مجيع 
عقب  السياسية،  القوى 
بعبدا  قصر  إىل  استدعائه 
احلكومة،  بتشكيل  لتكليفه 
مسؤولية  »حلظة  إىل 
نتعاون  حلظة  تارخيية، 
الستكمال  مجيعًا  فيها 
الفعلي  اإلنقاذ  مسرية 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

ميقاتي بعد تكليفه تشكيل احلكومة: تقدمنا اشواطاً يف ملفي صندوق النقد 
والكهرباء واملطلوب حكومة فاعلة وقد خنتار وزراء من احلكومة احلالية

مداّ  معلنًا  بأقصى سرعة«، 
يده إىل اجلميع »من دون 
وطنية  بإرادة  استثناء، 

طيبة وصادقة«.
على  ميقاتي  وشدد 
خالفاتنا  »نضع  أن  أهمية 

التتمة على الصفحة 21

القاضية عون ادعت ضد سالمة ونوابه األربعة السابقني وبيفاني وطلبت توقيف سالمة
املـصارف لـصندوق الـنقد: أعـطونا كـل مـا يـملك لـبنان وسـنرتك لـشعبه الـتضّخم

 )...( جانبًا  واختالفاتنا 
الوقت  ترف  منلك  نعد  مل 
يف  والغرق  والتأخري 
واملطالب.  الشروط 
أضعنا ما يكفي من الوقت 
فرص  من  الكثري  وخسرنا 
الشقيقة  الدول  من  الدعم 

والصديقة«.
وسبق تصريح ميقاتي من 

لقاء  اجلمهوري،  القصر 
وميقاتي  عون  بني  ثالثي 
النواب  جملس  ورئيس 

نبيه بري.
ويف مقابل األصوات الـ 54 
اليت حصل عليها ميقاتي، 
سالم  نواف  السفري  نال 
25 صوتًا، رئيس احلكومة 
احلريري  سعد  السابق 

الرؤساء الثالثة عون وبري وميقاتي يف قصر بعبدا بعد التكليف

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.

الدكتورة  واحدًا،  صوتًا 
روعة احلالب صوتًا واحدًا، 
عن  نائبًا   46 امتنع  فيما 

سمية. التاّ
ناهلا  اليت  األصوات  وأتت 
»الوفاء  ُكتل:  من  ميقاتي 
»التنمية  للمقاومة«، 
والتحرير«، »نواب األرمن« 
إضافًة  و«املشاريع«، 
»الوطين  تكتلي:  إىل 
»االعتدال  و  املستقل« 
الوطين«، وعدٍد من النواب 

املستقلني.

جهاد  النائب  أعطى  وفيما 
للحريري  صوته  الصمد 
مطر  إيهاب  والنائب 
لسالم  تت  صواّ للحالب، 
كتل: »اللقاء الدميقراطي«، 
و  الكتائب«،  »نواب 
إضافًة  املواجهة«،  »مشال 
التغيرييني«  »النواب  إىل 
سينتيا  النواب  عدا  )ما 
جرادي  وإلياس  زارازير 
مل  الذين  قعقور  وحليمة 

الفروف: األوروبيون حيثون أوكرانيا على 
التفاوض معنا وواشنطن ولندن متنعانها

التتمة على الصفحة 21

أكد وزير اخلارجية الروسي 
أن  الفروف  سريغي 
املعنية  األوروبية  األطراف 
حتث  أوكرانيا  يف  باألزمة 

مع  التفاوض  على  كييف 
الواليات  لكن  روسيا، 
متنعانها  وبريطانيا  املتحدة 

واشنطن تقدم مساعدات عسكرية إضافية 
إىل أوكرانيا بقيمة 450 مليون دوالر

قمة االحتاد األوروبي متنح أوكرانيا 
ومولدوفا صفة مرشح لعضوية االحتاد

التتمة على الصفحة 21

وزراء  رئيس  أعلن 
كزافييه  لوكسمبورغ 
االحتاد  قمة  أن  بيتيل، 
األوروبي وافقت على منح 

وضع  ومولدوفا  أوكرانيا 
املرشح لعضوية الكتلة.

جملس  رئيس  أكد  كما 

التفاصيل على الصفحة 21

بعد الكتلة الصدرية.. »حركة حقوق« 
تتنازل عن مقاعدها يف الربملان العراقي

التفاصيل على الصفحة 21
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لـبنانيات

عرب نائب رئيس جملس النواب 
يف  بو صعب،  الياس  النائب 
عبود  وليد  اإلعالمي  مع  حوار 
عن  لبنان«،  »تلفزيون  عرب 
إىل  التوصل  تفاؤله ب«إمكان 
احلدود  ترسيم  ملف  يف  حل 
»إن  البحرية اجلنوبية«، وقال: 
عاموس  األمريكي  الوسيط 
املرة  هذه  اعرتف  هوكشتاين 
بإجيابية املوقف اللبناني املوحد 
الذي أبلغه إياه الرئيس ميشال 

عون«.
وكشف بو صعب أنه »تبلغ هذا 
األسبوع من السفرية األمريكية 
هوكشتاين  أن  شيا،  دوروثي 
للحكومة  اللبناني  العرض  سلم 
يأتي  أن  وتوقع  اإلسرائيلية«. 
أو  املقبل  األسبوع  »الرد 

األسبوع الذي خيلفه«.
بو  متنى  متصل،  سياق  ويف 
صعب »أن يكون فريق الرئيس 
األمريكي جو بايدن قد أعد له 
امللفات  ضمن  الرتسيم  ملف 
اليت حيملها يف زيارته املرتقبة 
أهم  تتمثل  وان  املنطقة،  إىل 
إجنازاته بإنهاء اخلالف احلدودي 

بني لبنان وإسرائيل«.

على صعيد آخر، توقع بو صعب 
االستشارات  تفضي  »أن 
تكليف  إىل  اليوم  النيابية 
األعمال  رئيس حكومة تصريف 
اعترب  وقد  ميقاتي«،  جنيب 
أن  األخري  مقدور  يف  »أن 
استبعد  وإن  املرحلة،  يدير 
ورقة  أن  ورأى  حكومة،  تأليف 
البيضاء  اللبنانية«  »القوات 
وهي  ميقاتي،  وصول  سهلت 
بشكل  ولكن  له  تسمية  مبثابة 
غري مباشر«، ولفت إىل أنه »لو 
نواف  السابق  للسفري  كانت 
لكان  احلكومية  حظوظه  سالم 
مؤكدة  عرقلة  تكليفه  شكل 

لناحية التأليف«. 
يف  »أننا  صعب  بو  وأوضح 
يكمل  أن  فيها  حنتاج  مرحلة 
مع  بدأه  الذي  العمل  ميقاتي 
واعترب  الدولي،  النقد  صندوق 
أن شبكة عالقاته اخلارجية هي 

عامل مساعد«. 
املركزي  حاكم  قضية  وعن 
رياض سالمة، قال بو صعب:« 
له  بالنسبة  بريء  سالمة  إن 
معتربا  العكس«،  إثبات  حتى 
تنحيته  عدم  »أن  املقابل  يف 

بو صعب: متفائل بالتوصل إىل حل يف ملف الرتسيم والرد اإلسرائيلي وشيك
ماذا يفعل من صنفوا أنفسهم سياديني وتغيرييني 

لتنفيذ وعودهم االنتخابية؟
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مالحقته  ظل  يف  منصبه  عن 
واخلارج  لبنان  يف  قضائيا 
وقال:«إن  طبيعي«،  غري  أمر 
التجاذبات السياسية متنع حتى 
رأس  على  بديل  إجياد  اللحظة 

حاكمية مصرف لبنان«. 
بو صعب  دعا  فقد  نيابيا،  أما 
يف  حصل  مبا  »التمعن  إىل 
معتربا  النيابية«،  االنتخابات 
اجليل  من  كبرية  شرحية  »أن 
جديدة  نظرة  هلا  بات  اجلديد 
جيب أخذها يف االعتبار«. وبني 
والنواب  األحزاب  بعض  أن 
خانة  يف  أنفسهم  »صنفوا 
السياديني والتغيرييني، وبنوا 
هذا  على  االنتخابية  محلتهم 
انتخاب  أن  األساس، وصوروا 
انتخاب  يعين  اآلخر  الفريق 
وكانت  وإيران،  اهلل«  »حزب 
اليوم  يتعايشون  أنهم  النتيجة 
مع أخصامهم ومل يغريوا شيئا، 
متاما كما تعايشوا معهم قبل 4 

سنوات«.
»ماذا يفعل  وسأل بو صعب: 
الوعود  لتنفيذ  اليوم  هؤالء 
الكبرية اليت قطعوها للبنانيني 

عشية االنتخابات«.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خالل الحوار مع االعالمي وليد عبود

املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي القداس اإلهلي من أجل 
السالم يف أوكرانيا يف كنيسة 
البطريركي  الصرح  السيدة يف 
يف بكركي، عاونه فيه املطارنة 
علوان،  حنا  الصياح،  بولس 
وبيرت كرم، أمني سر البطريرك 
مزار  رئيس  ضو،  هادي  األب 
األب  حريصا  لبنان-  سيدة 
حضور سفري  تابت، يف  فادي 
اوستاش  ايغور  أوكرانيا 
وأركان السفارة وعدد من أبناء 
لبنان،  يف  األوكرانية  اجلالية 
سفراء  من  عدد  إىل  إضافة 
الدول العربية واألجنبية ومجعية 
األوكرانية  اللبنانية-  الصداقة 

وحشد من املؤمنني. 
عظة الراعي 

باللغتني  املقدس  اإلجنيل  بعد 
العربية واإلنكليزية، ألقى الراعي 
حتزنون،  »أنتم  بعنوان  عظة  
لكن حزنكم سيتحول إىل فرح« 
»منذ  وقال:   ،)20  :16 يو   (
بداية احلرب على وطنكم النبيل 
أوكرانيا، وحنن نشارك الشعب 
القتل  مأساته:  يف  األوكراني 
وبالتالي،  والتهجري.  والدمار 
ما  ومعكم  والبغض.  احلقد 
من  البداية  منذ  نصلي  زلنا 
أجل إيقاف احلرب نهائيا، وحل 
النزاع باحلوار والتفاوض داخليا 

ودوليا«.  
وسأل: »ماذا تنفع هذه احلرب 
املدمرة للبلدين اجلارين روسيا 
»بكل  وقال:  وأوكرانيا؟«، 
شعب  واضحة:  النتيجة  أسف، 
جيوع ويهجر من وطنه ومنازله 
على  جثثا  ويتناثر  ويقتل 
فهو  األكرب  الرابح  أما  الطرق. 
وصمة  احلرب  السالح.  تاجر 
اليت  البشرية  جبني  على  عار 
تتطور يف اإلكتشافات اجلديدة 

البناءة«. 
ولنا  لكم  عزاء  »ال  أضاف: 
يسوع  الرب  كلمة  سوى  مجيعا 
»أنتم  اليوم:  إجنيل  يف 
سيتحول  حزنكم  لكن  حتزنون، 
إّنه  ) يو 16: 20(.  إىل فرح« 
لوطنكم  اجلديدة  الوالدة  فرح 
ولشعبكم وللمواطن األوكراني، 
ولو كان احلزن واألمل كبريين. 
الكنيسة،  فاملسيح شبه والدة 
سر  من  اجلديدة،  البشرية  رمز 
اليت  احلنطة  حببة  وموته،  آالمه 
وتأتي  ومتوت  األرض  يف  تقع 
 .)24  :12 يو   ( كثرية«  بثمار 
مثن  يكون  أن  ونرجو  نصلي 
فجر  إنبالج  والتهجري  الدماء 
كيف  يعرف  اهلل  وحده  جديد، 

ومتى سيكون«. 
السالم،  يريد  »اهلل  وتابع:   
عطيته  هو  فالسالم  احلرب،  ال 
السميا. اإلنسان الذي خلقه اهلل 
حرا يف  يعيش  أن  يريده  حرا، 
الواقع وبشكل دائم، فال ميكن 
أن يصبح عبدا للحرب وللسالح. 

الراعي ترأس قداسا من أجل السالم يف أوكرانيا:
 نصلي إليقاف احلرب نهائيا وحل النزاع 

باحلوار والتفاوض داخليا ودوليا

نصلي إىل اهلل، إله السالم كي 
احلسنة  اإلرادات  ذوي  يلهم 
إجياد السبل املؤدية إىل السالم. 
كما أعلن الرب يسوع يف عظة 
اجلبل وإجنيل التطويبات: طوبى 
لفاعلي السالم، فإّنهم أبناء اهلل 

يدعون )متى 5: 9(«.   
الذبيحة  هذه  »فلنقدم  وختم: 
احلرب  إنهاء  أجل  من  اإلهلية 
وإحالل  وروسيا،  أوكرانيا  يف 
السالم، وانبثاق فجر جديد يف 

أمتكم يريده اهلل، آمني«. 
أوستاش 

ألقى  القداس،  ختام  يف 
فيها  شكر  كلمة  أوستاش 
هذا  ترؤسه  لـ«الراعي 
حيل  »أن  متمنيا  القداس«، 
أمجع،  العامل  يف  السالم 
وخصوصا يف أوكرانيا«، منوها 
القائمة  املتميزة  »العالقات  بـ 

بني لبنان وأوكرانيا«. 
الراعي  إىل  أوستاش  وقدم 
لوحة  عن  عبارة  تذكارية  هدية 

العذراء مريم. 

البطريرك الراعي خالل الذبيحة االلهية

تشكيل  املكلف  الرئيس  قام 
بعد  ميقاتي،  جنيب  احلكومة 
باجلولة  اليوم،  عصر  تكليفه 
احلكومة  رؤساء  على  التقليدية 
بزيارة  واستهلها  السابقني، 
يف  السنيورة  فؤاد  الرئيس 

دارته. 
السنيورة 

السنيورة:  قال  الزيارة،  بعد 
»أنا سعيد مبجيء دولة الرئيس 
ميقاتي، وأمتنى له كل التوفيق 
اإلنقاذية  املهمة  هذه  يف 
شديدة  املرحلة  هذه   الكربى. 
الصعوبة من دون شك، ولكن 
قادرة  الرئيس  دولة  أكتاف 
على أن تتقدم يف مسار تأليف 

احلكومة«.  
أضاف: »تشكيل احلكومة يشكل 
التحديات  ومن  كبريا،  حتديا 
يف  سنواجهها  اليت  الكربى 
إىل  إضافة  املقبلة،  املرحلة 
املتعلق  الكبري  االستحقاق 
يف  اجلمهورية  رئيس  بانتخاب 

مـيقاتي جـال عـلى رؤسـاء الـحكومة الـسابقني
املوعد الدستوري، هذا الرئيس 
الذي  نريده قويا،  ليس فقط 
اللبنانيني  من  فريق  ضمن 
بكل  اللبنانيني  مجيع  لدى  بل 
طوائفهم وأحزابهم وفرقائهم، 
الدستور  حسب  الرئيس  ألن 
كل  فوق  يكون  أن  جيب 
الدستور  وحيرتم  السلطات 
ملعاجلة  احلكومة  مع  ويتقدم 

املشكالت اليت تواجهنا«. 
وتابع: »ال ميكن حل املشكالت 
اللبنانيني  ثقة  واستعادة 
العودة  دون  من  بغدهم، 
والدستور  الدولة  احرتام  إىل 
والشرعيتني العربية والدولية. 
هذه  ملتزم  الرئيس  دولة 
األمور،  ونأمل أن يكون تأليف 

احلكومة على هذه األسس«. 
سالم 

كما زار ميقاتي الرئيس األسبق 
متام سالم يف دارته.

دولة  زيارة  »إن  وقال سالم: 
لبيته،  زيارة  هي  الرئيس 

ولكن اليوم يف إطار الزيارات 
الربوتوكولية إنها فرصة لنتمنى 
له التوفيق باستمراره يف حتمل 
األعباء والتحديات الكبرية اليت 
برأيي  واليت  البلد،  بها  مير 
االنتخابات  فيها،  أجنز  ما  أبرز 
النيابية وحرص الرئيس ميقاتي 
على القول إن هذه هي مهمتنا 

األساسية«. 
حصل  كم  »تذكرون  أضاف: 
هذه  حصول  بامكان  تشكيك 
االنتخابات. ومع ذلك، باملثابرة 
واالشراف  واجلهد  واملتابعة 
واالحلاح من قبل دولة الرئيس 
وزارة  فيه  مبا  العمل  وفريق 
الداخلية وكل احلكومة، تسهلت 
هذه العملية وكان إجناز أضفى 
جوا من التغيري والتنشيط  إىل 

حياتنا الدميوقراطية«. 
الرئيس  على  »تقع  وتابع: 
ليتابع  كربى  مسؤولية  ميقاتي 
إليها  حيتاج  أخرى  أمور  إجناز 
املالي  التحدي  وأبرزها  البلد، 

عالقة  له  الذي  واالقتصادي 
واستقرار  الناس  بإراحة 

البلد«. 
خطرية  »املرحلة  أن  اعترب  وإذ 
»ال  قال:  ودقيقة«،  وصعبة 
متشائمون  إننا  نقول  أن  نريد 
يلزمه  فالتفاؤل  اهلل،  مسح  ال 
ميقاتي  حول  اجلميع  تكاتف 
الوضع  هذا  املهمة، يف  وهذه 
اهلل  لدولته  نقول  الصعب. 
ويزيدك  معك  ويكون  يوفقك 
لتحمل  وصربا  ومعرفة  دراية 
امانة  بكل  املسؤولية  هذه 

وإخالص«. 
وردا على سؤال عن  انتخابات 
»إن  قال:  اجلمهورية،  رئاسة 
اجلمهورية  رئاسة  انتخابات 
يواجهها  اليت  األمور  أبرز  من 
كبري  مؤشر  وهذا  الوطن، 
بهذا  فالعبث  لبنان،  الستمرار 
االستحقاق ال مسح اهلل من قبل 
أي كان، بهدف إحباطه أو ملنع  
أذى  فيه  افشاله،  أو  حتقيقه 

وضرر على اجلميع، وليس على 
احلكومة وال على جملس النواب، 
أن  نأمل  الوطن.  كل  على  بل 
بأفضل  االستحقاق  هذا  يتم 
الشروط وأن  الظروف وأحسن 
من  جديدة  لبنان فرصة  نعطي 
مداه  يأخذ  كبري  تغيري  خالل 
رئاسة  يف  جمال  أوسع  على 
مستقبل  اجل  من  اجلمهورية 

افضل للبلد«. 
تشتت  عن  سؤال  على  وردا 
الصوت السين يف االستشارات، 
يقال  كثري  كالم  »هناك  قال: 
ودورهم  السّنة  موضوع  حول 
مكون  السنة  إن  ومكانتهم. 
أساسي يف هذا البلد، كما كل 
استحقاق  وبالتالي  املكونات، 
هناك،  من  وموقف  هنا  من 
كانوا  إذا  يقرر  من  هو  ليس 
السّنة  ال.  أم  موجودين  السّنة 
وادائهم  وحجمهم  بتارخيهم 
وال  البلد،  هذا  يف  موجودون 
خياف أحد عليهم إذ يوم يكون 

أو  متعبني  اهلل  ال مسح  السنة 
مستهدفني،  أو  مستضعفني 
مستهدفا.  يكون  فالوطن 
وقياداتهم  موجودون  السنة 
موجودة، وإن شاء اهلل لألفضل 

واألحسن«. 
ميقاتي 

»خالل  ميقاتي:  قال  بدوره، 
هذه الزيارة استمعت إىل دولة 
ونصائحه  سالم  متام  الرئيس 
ورؤيته حول كيفية اخلالص من 
األزمات اليت منر بها، نصائحه 
ونأمل  االعتبار  يف  سنأخذها 
احلكومة  تشكيل  يف  اإلسراع 
سعادة  آراء  استمزاج  بعد 
النيابي  اجمللس  وثقة  النواب، 

اساسية يف هذا امللف«. 
إىل  سؤال،  على  ردا  وأشار، 
سعد  بالرئيس  »اتصل  أنه 
احلريري الذي متنى له التوفيق. 
حسان  بالرئيس  اتصل  كما 
سليم  الرئيس  وبعائلة  دياب 

احلص«.
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أشار رئيس  احلكومة  املكلف 
جنيب ميقاتي  عقب لقائه   
اجلمهورية   ميشال  رئيس 
اىل  بعبدا ،  عون  يف  قصر 
اجلميع  اىل  يدي  »امد  أنه 
وطنية  بنية  استثناء  دون 
على  قادرون  صادقة 
ازماته  من  البلد  انتشال 
خالفاتنا  نضع  ان  واملهم 
ترف  منلك  نعد  ومل  جانبا، 
من  الكثري  وخسرنا  الوقت 
و الوطن   فرص  الدعم ، 
ولن  سواعدنا  اىل  حباجة 

وأنانياتنا  حساباتنا  تنفعنا 
اذا خسرنا الوطن«.

وتابع: »اليوم اكرر القول 
مع  االتفاق  دون  من  انه 
تكون  لن  النقد  صندوق 
نريدها  اليت  االنقاذ  فرص 
مجيع  وادعو  موجودة، 
اىل  السياسية  القوى 
تارخيية  مسؤولية  حلظة 
الستكمال  فيها  نتعاون 
باقصى  االنقاذ  مسرية 
سرعة بالتعاون مع اجمللس 
النيابي الكريم، ومسؤولية 

ميقاتي بعد استالمه التكليف من عون:
أمد يدي للجميع دون استثناء بنية وطنية 
صادقة وقادرون على انتشال البلد من ازماته

ميقاتي يتحدث لالعالم بعد تكليفه
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إذا �حظت 

أمًرا يبدو مريًبا

مجاعية  مسؤولية  اإلنقاذ 
فرد«. مسؤولية  وليست 

للبنانيني:  ميقاتي  وتوجه 
رغم  بكم  كبرية  »ثقيت 
كل ما مر على هذا الوطن 

وبتعاوننا مجيعا نصنع من 
خالص  وال  قوة  الضعف 
لوطننا اال بتكاتفنا لن نرتك 
عمل  امامنا  ينهار،  لبنان 

كثري وال وقت نضيعه«.

مطر،  إيهاب  الّنائب  لفت 
إىل أّن »بعيًدا عن الّشعبوّية 
حباجة  والبلد  واملناكفات، 
حكومة  رئيس  لتكليف 
وألّنين  للدستور،  وفًقا 
حتّول  اّليت  الّصيغ  أرفض 
رئيس احلكومة إىل »باش 

كاتب« غّب الّطلب، وإمياًنا 
ميّن باملرأة ودورها، أبلغت 
ميشال  اجلمهورّية  رئيس 
للّدكتورة  تسمييت  عون 
روعة احلالب، ملا متلكه من 
قدرات وخربات تتناسب مع 

حاجة البلد«.

ب لتشكيل احلكومة  مساّى روعة حالاّ
إيهاب مطر: أرفض الصيغ اليت حتواّل 

رئيس احلكومة إىل »باش كاتب«

رئيس الجمهورية  مستقبال النائب ايهاب مطر

»تكتل  رئيس  حتدث   
النائب   « القوي  لبنان 
انتهاء  بعد  باسيل  جربان 
اللقاء مع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، فقال: 
احلر  الوطين  »التيار  أّن 
تسمية  عدم  خيار  اعتمد 
ألننا  احلكومة،  لرئاسة  أحد 
لرئيس  بالتصويت  نقم  مل 
األعمال  تصريف  حكومة 
جنيب ميقاتي بسبب صعوبة 
الوقت  يف  حكومة  تشكيل 
املرحلة  وصعوبة  احلالي، 
املقبلة، واألمر املستجد هو 
البحرية«،  احلدود  ترسيم 

أن  »مقولة  أن  إىل  مشريا 
مترير الـ4 أشهر ال تصلح، 
خطري  االجتماعي  واالنفجار 
حيمل  أن  ميكنه  ال  والبلد 

مترير مرحلة الـ4 أشهر«.
من  ننتظر  »اننا  أضاف: 
لألجواء  تهيئة  خلق  ميقاتي 
رئاسة  استحقاق  أجل  من 
واملفاوضات  اجلمهورية، 
وجيب  النقد،  صندوق  مع 
التزام  هناك  يكون  أن 
اليومية«،  القضايا  مبعاجلة 
الناس  باع  »من  أن  معتربا 
أوهام التغيري، مل ينجح يف 

ثاني استحقاق«.

باسيل من بعبدا : اعتمدنا خيار 
عدم تسمية أحد لرئاسة احلكومة
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املواجهة  مشال  كتلة  مست 
وقال  سالم،  نواف  السفري 
معوض:«مسينا  ميشال  النائب 
اخليارات  وأمام  سالم.  نواف 
املتاحة ملواجهة املنظومة وأمام 
من  يزيد  آخر  اسم  تسمية 
تشتت املعارضة، اعتربنا اختيار 
ملواجهة  االفضل  اخليار  نواف 

املنظومة«.
أننا لن نستطيع  أضاف: األهم 
معارضة  ظل  يف  نكمل  أن 

مشتتة، فتشتت املعارضة عائق 
أساسي أمام قدرتنا على التغيري 
وسيحولنا من قوة تغيريية إىل 
على  وستبقي  اعرتاضية،  قوة 

لبنان خمطوفا«.
»هناك  قال:  على سؤال  وردا 
املعارضة  مسؤولية مجاعية يف 
االستحقاقات  يف  لالتفاق 
واال  املصريية،  االساسية 
سنتحمل مسؤولية ما حيصل يف 

البلد«.
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معوض باسم مشال املواجهة:
مسينا نواف سالم وندعو املعارضة 

إىل توحيد صفوفها

رئيس الجمهورية مستقبال كتلة شمال املواجهة

ابي  سيمون  النائب  استنكر 
على  االعتداء  حادثة  رميا 
قضاء   - اجملدل  يف  شبان 
يف  احلادثة  واضعا  جبيل، 
»عهدة القوى األمنية لتوقيف 

الفاعلني«. 
هذه  حبل  رميا  ابي  وطالب 
القنوات  وفق  »اخلالفات 

أبي رميا اتصل مبولوي مستنكرا:
 إلبعاد حادثة اجملدل عن 

التجاذبات الطائفية واملناطقية

أي  عن  وإبعادها  القضائية 
صبغة مناطقية او طائفية«.

القضية  تابع  رميا  أبي  وكان 
الداخلية  وزير  مع  اتصال  يف 
بسام املولوي حيث مت التوافق 
وترك  النفوس  »تهدئة  على 
تداعيات ما حدث بيد السلطات 

املعنية«.

 مل تسم كتلة اجلمهورية القوية 
احلكومة،  تأليف  لتكليفه  أحدا 
عدوان  جورج  النائب  وقال 
أحدا  نسم  مل  الكتلة:«  باسم 
خالل  حتاول  كانت  الكتلة  ألن 
الفرتة املاضية أن جتمع القوى 
موضوع  يف  معها  تتالقى  اليت 
موقف  يكون هلا  لكي  السيادة 
يف  ننجح  مل  للتسمية،  موحد 
املوضوع وسنستمر يف احملاولة 
ومن  املواطنون،  يريد  كما 
جنمع  أن  تكتل  كأكرب  واجباتنا 

بني األكثرية اجلديدة«. 
ميقاتي  خنرت  »مل  أضاف: 
مع  يلتقي  ال  برناجمنا  ألن 
برناجمه، وخصوصا يف موضوع 

عدوان باسم كتلة اجلمهورية 
القوية: مل نسم أحدا

اليت  الوطين  الوفاق  حكومات 
جملس  وحتول  احملاسبة  متنع 
يف  مصغر  جملس  إىل  النواب 

احلكومة«.
يتعلق  ما  يف  أما   « وتابع: 
سالم،  نواف  السفري  بتسمية 
مع  التسمية  ترتافق  أن  فيجب 
معرفة الشخص، ومل  يتواصل 
أننا مسيناه يف  العلم  مع  معنا 
يطلعنا  ومل  سابقة،  الفرتة 
هناك  مرة  كل  برناجمه.  على 
مرشح ال يعلن برناجمه للمأل يف 
القضايا السيادية، ويلتزمه لن 
الناس على  اخذنا ثقة  نسميه. 
أساس برنامج ولسنا مستعدين 

للتفريط بها«.

النائب ابي رميا

رئيس الجمهورية مستقبال كتلة الجمهورية القوية

رعد باسم كتلة الوفاء للمقاومة: مسينا 
ميقاتي لتأليف حكومة تواجه االستحقاقات

للمقاومة  »الوفاء  كتلة  مست 
»الرئيس جنيب ميقاتي وحتدث 
بامسها النائب حممد رعد الذي 
ممتنع،  سهل  »موقفنا  قال: 
حكومة  إىل  حباجة  اليوم  لبنان 
تتطلب  األزمات  ويف  فاعلة 
امللصحة الوطنية توفري الفرص 

تواجه  حكومة  تأليف  أجل  من 
وشخصية  االستحقاقات. 
شأنها  من  املكلف  الرئيس 

تعزيز الفرص هلذه الغاية«.
مست  الكتلة  ان  وختم:« 
لتأليف  ميقاتي  جنيب  الرئيس 

احلكومة متمنية له التوفيق«.

الكتائب مسى نواف سالم اجلميل:
على الكتل حتمل مسؤولياتها واختيار 

رئيس حكومة يغري النهج القائم

النيابية،  الكتائب  كتلة  اعلنت 
سامي  النواب  تضم  اليت 
الياس  اجلميل،  نديم  اجلميل، 
انها  الصايغ،  وسليم  حنكش 
سالم  نواف  السفري  مست 

لتأليف احلكومة. 
وقالت يف بيان ،« ان رئيسها 
النائب سامي اجلميل متنى، بعد 
اجلمهورية  رئيس  الكتلة  لقاء 
يف بعبدا يف إطار اإلستشارات 
النيابية امللزمة، أن تتحمل كل 
وختتار  مسؤولياتها،  الكتل 
رئيس حكومة لديه نهج خمتلف 
كل  عن  مستقلة  وشخصية 
اليوم«،  نعيشه  الذي  الواقع 
هذا  مع  »التعاطي  إىل  داعيا 
جدية  بطريقة  االستحقاق 
ال  البلد  الن  حكومة  وتشكيل 

يستطيع االنتظار«.
انه  اجلميل  وتابعت:«واعلن 
االنتخابات  نتائج  من  انطالقا 
واضحون  اللبنانيون  كان  اليت 
النهج  بتغيري  برغبتهم  فيها 
بدورنا  القيام  حاولنا  القائم، 
حكم  لطريقة  معارض  كحزب 
8 سنوات،  من  اكثر  منذ  البلد 
باقرتاح رئيس حكومة لديه نهج 
الخراج   خمتلفة  ورؤية  خمتلف 

لبنان من االزمة اليت هو فيها، 
وهو السفري نواف سالم«.

واضافت:«متنى رئيس الكتائب 
عدم اخلضوع للمنطق الذي يقول 
االستحقاق  قبل  حكومة  ال  ان 
يقبل  وقال:«الكل  الرئاسي، 
بهذا الواقع ويعملون على هذا 
األساس«، داعيا إىل »التعاطي 
مع هذا االستحقاق بطريقة جدية 
الن  سريعا  حكومة  وتشكيل 
البلد ال يستطيع االنتظار لثالثة 
للناس  ميكن  ال  كذلك  أشهر، 
أن تنتظر وال اإلقتصاد والعملة 
 4 الصمود  ميكن  وال  الوطنية، 
الذي  بالشكل  اضافية  اشهر 

حنن فيه«.
اىل  اجلميل  لفت  وختمت:«كما 
بل حنن  تناور،  ال  الكتائب  ان 
وسنبقى  الناس  مع  واضحون 
مبا  وملتزمني  معهم  صادقني 
االنتخابات وخالهلا  قبل  به  نعد 
على كل  نتمنى  لذلك  وبعدها، 
واذا  مسؤوليتها  حتمل  الكتل 
خمتلفا،  نهجا  حقيقة  ارادوا 
باختيار  هنا  من  يبدأ  فاالمر 
رئيس حكومة لديه نهجا خمتلفا 
ويكون شخصية مستقلة عن كل 

الواقع الذي نعيشه اليوم«.

يف  القيادية  اهليئة  أمني  زار 
املستقلني  الناصريني  حركة 
املتقاعد  العميد  املرابطون   -
الدفاع  وزير  محدان،  مصطفى 
يف  سليم  موريس  الوطين 
ومت  االعمال،  تصريف  حكومة 

البحث يف االوضاع العامة.
ويف بيان وزعه مكتب محدان، 
محدان  مصطفى  العميد  »أكد 
من  الوطين  االلتفاف  وجوب 
اللبناني حول  الشعب  قبل كل 
وكافة  العسكرية  املؤسسة 
األجهزة األمنية يف هذه املرحلة 
اخلطرة والدقيقة، على الصعيد 

الداخلي واإلقليمي«.

 ومثن محدان »دور  وزير الدفاع 
وقائد  سليم  موريس  الوطين 
اجليش العماد جوزاف عون، يف 
حرصهما على استمرارية القيام 
اجلسام،  الوطنية  باملسؤوليات 
كل  رغم  اللبناني،  للجيش 
واالقتصادي  السياسي  الواقع 
واالجتماعي املأزوم اليت متر به 

البالد«.
اجليش  »أن  محدان  وشدد 
وضباطه  بقيادته  اللبناني 
قرش  سيبقى  وجنوده، 
يومهم  يف  األبيض  اللبنانيني 
احلامي  وهو  هذا،  االسود 

والضامن لوجودية الوطن«.

مصطفى محدان زار وزير الدفاع:
لاللتفاف حول املؤسسة العسكرية

وزير الدفاع مستقبال مصطفى حمدان

النائب سامي الجميل يسمي نواف سالم باسم حزب الكتائب

إخبار من سالم للنيابة العامة االستئنافية 
جببل لبنان ضد أفران تالعبت بوزن 

ربطة اخلبز ضمن الغبريي
لوزير  االعالمي  املكتب  أفاد 
حكومة  يف  والتجارة  اإلقتصاد 
تصريف االعمال امني  سالم ، يف 
بأنه »بعد ورود كتاب  بيان، 
فيه  تفيد  الغبريي   من  بلدية 
بتالعب من قبل بعض  االفران  
ضمن نطاق البلدية بوزن ربطة  
اجانب  عمال  واستخدام  اخلبز  
قانونية،  عمل  اجازات  دون 
قضائيا،  سالم  الوزير  حتّرك 
فأحال اليوم اىل  النيابة العامة  
لبنان   يف  جبل  االستئنافية 
إخبارا باالفران الواردة امسائهم 

بالكتاب املذكور، طالبا التحرك 
السريع حملاسبتهم حتى يكونوا 
عربة لكل من يتجرأ على خمالفة 
استغالل  او  الوزارة  قرارات 
لقمة عيش املواطن او االخالل 

باالمن الغذائي للبلد.
يف املوازاة، تستمر  مديرية محاية 
املستهلك  عرب مراقبيها يف كل 
األجهزة  مع  بالتعاون  املناطق 
مالحقة  يف  والبلديات،  االمنية 
الشكاوى  وتسطري  املخالفني 
اليت سيتلّمس  اللبنانيون  نتاجها 

هذا األسبوع«.

رئيس الجمهورية مستقبال كتلة الوفاء للمقاومة

 استقبل وزير االعالم يف حكومة تصريف االعمال زياد املكاري 
الوزارة، السفرية االيطالية  قبل ظهر أمس األول يف مكتبه يف 
بني  الثنائية  العالقات  يف  معها  وحبث  بومبارديريي،  نيكوليتا 

البلدين وتفعيل التعاون اإلعالمي.

وزير اإلعالم عرض والسفرية 
اإليطالية تفعيل التعاون
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حكومة  يف  االعالم  وزير  اكد 
املكاري  زياد  االعمال  تصريف 
انه »ملتزم، من خالل العمل يف 
الوزارة، اظهار الصورة االجيابية 
املشاكل  كل  رغم  للبنان 

والظروف اليت نعيشها«.
يرافقه  املكاري  الوزير  زار 
مصباح  الزميل  مستشاره 
االول،  امس  ظهر  العلي، 
الصحافة  حمرري  نقابة  دار 
لتهنئة  احلازمية،  يف  اللبنانية 
الزميل  النقابة  صندوق  أمني 
عضًوا  بانتخابه  يوسف  علي 
لإلحتاد  التنفيذي  اجمللس  يف 
،وكذلك  للصحافيني  الدولي 
التنفيذي  باجمللس  لفوزه 
وكان  آسيا،  صحافيي  الحتاد 
جوزف  النقيب  استقباله  يف 
جملس  وأعضاء  القصيفي 

النقابة. 
 القصيفي

كلمة  القصيفي  النقيب  وألقى 
قال  املكاري  بالوزير  ترحيب 
نقابة  يف  بكم  »نرحب  فيها: 
حمرري الصحافة اللبنانية. هذه 
العام  النقابة اليت تأسست يف 
 ، احلرية  لواء  فحملت   ،  1942
احد  ومنهم  الشهداء،  وقدمت 
نقبائها املغفور له نسيب املتين، 
الربرة.  ابنائها  من  وكوكبة 
عريقة هلا حضورها  نقابة  وهي 
هي  فالنقابة  والعربي.  الدولي 
العام  االحتاد  مؤسسي  من 
ونقيبها  العرب،  للصحفيني 
الراحل املرحوم ملحم كرم كان 
نائبا لرئيس االحتاد سحابة أربعة 
عقود ونيف من الزمن، كما كان 
فاللجنة  احلريات،  للجنة  رئيسا 
املهنية فيه. ويف مطلع الشهر 
صندوق  امني  انتخب  احلالي 
يوسف  علي  االستاذ  النقابة 
التنفيذي  اجمللس  لعضوية 
للصحافيني  الدولي  لالحتاد 
يف مؤمتره العام الذي عقد يف 
سلطنة عمان، كما انتخب عضوا 
لالحتاد  التنفيذي  اجمللس  يف 
آالسيوي املستحدث. وإن نتائج 
األهمية،  بالغة  االستحقاق  هذا 
يف  لبنان  حضور  تؤكد  ألنها 
على  الدولي  النقابي  املشهد 
هذه  يف  االعالمي  املستوى 
اليت  والقاسية  الصعبة  األحوال 
دامغة  شهادة  وهي  بها.  مير 
على أن لبنان يبقى ماثال بإرادة 
وطن  بدميومته  املؤمنني  ابنائه 

رسالة«.
الزميل  انتخاب  »ان  اضاف: 
علي يوسف يأتي تتوجيا لنضاله 
وخلربته  الطويل،  النقابي 
الواسعة يف هذا اجملال، والثقة 
بني  بها  يتمتع  اليت  الكبرية 
للبنان  زمالئه. وهو مدعاة فخر 
وصحافييه واعالمييه. كما كان 
لبنان كذلك حاضرا يف اجلامعة 
الدولية للصحافة، وكان عضوا 
يف املنظمة الدولية للصحافيني 
العمل يف  عن  تتوقف  أن  قبل 
وهي  الثالثة،  األلفية  مطلع 
املنظمات  واغنى  أكرب  كانت 
االعالمية يف العامل وقد اسسها 
يف االربعينيات التشيكي جريي 
احلالي  النقيب  وتوىل  كوبكا. 
عن  التنفيذي  جملسها  عضوية 
الدول العربية بانتخابه يف هذا 
 1991 هراري  مبؤمتر  املنصب 

حتى العام 1995«.

وتابع: »هموم الصحافة واالعالم 
اكثر من أن حتصى ، وبّتم على 
مند  وحنن  معظمها.  من  بينة 
من  واخلروج  حللها  التعاون  يد 
الفتكم  ان  اريد  دوامتها.لكن 
إىل واقع معاناتنا مع املصارف 
اللبنانية اليت تتعامل مع نقابات 
نقابتنا  ومنها  احلرة،  املهن 
املتعمد،  اخلنق  يقارب  بتشدد 
مبا حيرمنا من مبالغ حنتاج إليها 
الزمالء  ودعم  العمل،  الستمرار 
املعيشية  األحوال  هذه  يف 

اخلانقة .
يف  املسؤولني  فإن  ولألسف، 
أجل  من  يفعلوا شيئا  لبنان مل 
يؤمن  مبا  املوضوع  هذا  بت 
نقابات  إىل  املنتسبني  مصلحة 
املهن احلرة ، وهم مئات األلوف 
يشكلون  الذين  النخب  من 
عصب اجملتمع اللبناني . وهذا 
أن يتوقف قبل  ظلم كبري جيب 
الكفر  حدود  األمور  تالمس  أن 

بكل شيء«. 
واردف: »نعول عليكم يا معالي 
عاليا  الصوت  لرتفعوا  الوزير، 
جتاه هذا الواقع املأساوي الذي 
يهدد بسقوط الوطن نهائيا بني 
فال  الشاملة.  الفوضى  براثن 
جيوز أن تكون سلطة املصارف 
أعلى من سلطة الدولة وافعل.

واني باملناسبة ادعو الصحافيني 
على  اإلضاءة  إىل  واالعالميني 
هذه املأساة انتصارا النفسهم، 
ومواطنيهم،  وعائالتهم، 
املطروح  التحدي  انه  ولبنانهم. 
أمامهم وعليهم، فليقدموا دون 

خوف، أو تردد.
اليوم  متّر  الورقية  الصحافة 
عقد  اىل  وادعو  صعب  بظرف 
للتداول  متخصصة  ندوات 
بكيفية دعمها انطالًقا من جتارب 
حصلت يف أكثر من دولة أجنبية 
منها  االستفادة  وعلى  وعربية 

بالتعاون مع وزارة اإلعالم«.
زيارتكم،  »نشكر  وختم: 
علي  للزميل  احلارة  والتهاني 
قريبة  جناحات  واىل  يوسف. 
عربيا  وطنيا،  النقابة  حتققها 

ودوليا«.
 املكاري

ورد الوزير املكاري بكلمة قال 
استقبالكم  لكم  »اشكر  فيها: 
الصرح  هلذا  بزيارتي  واتشرف 
من  انا   . الوطين  النقابي 
كثب  وعن  زمن  منذ  املتابعني 
بت  واليوم  اللبنانية،  للصحافة 
لقد  املهنة.  هذه  صلب  يف 
تسلمت وزارة اإلعالم يف ظرف 
صعب، وااليام اآلتية قد تكون 
مرت  الوزارة  هذه  اصعب. 
بظروف صعبة، خصوصا بعد 17 
تشرين االول 2019 وما استجد 
من تطورات. ومنذ تعييين وزيرا 
حاولت قدر استطاعيت دعم هذا 
محاية  مبدأ  من  منطلًقا  القطاع 
حرية الصحافة يف لبنان، واليت 
وطننا،  لدينا يف  ما  أغلى  هي 
اليت  األساس  الرسالة  وهي 

نلتزمها«. 
باحلرية  أعنيه  »ما  اضاف: 
املسؤولة  احلرية  هو  الصحافية 
من  الواقع  عن  تتحدث  اليت 
لبنان  يف  تالعب.  اي  دون 
ولكن  املشاكل،  من  الكثري 
علينا أن نكون إجيابيني ونضيء 
على االمور البناءة من دون أن 

يف  الكبري  اجلرح  عن  نتغاضى 
املأسوي،  البلد  وضع  خّص  ما 
الذي  بالفساد  يتصل  ما  وكل 
آمل ان نتابع تقارير يومية عنه 
من خالل الصحافة اإلستقصائية 
لكي يعرف الناس ما حيصل يف 

هذا البلد«.
 ثم تناول ملف النزوح السوري 
كبرية  مشكلة  »بات  انه  معتربا 
الوضعني  تأزم  إىل  تضاف  لنا 

السياسي واملالي«.
الوزارة  »عملنا يف  وحتدث عن 
لبنان  تلفزيون  وقضية 
والوكالة  اللبنانية  واالذاعة 
والصعوبات  لالعالم  الوطنية 
الرغم  وعلى  تواجهها،  اليت 
إظهار  ملتزم  أنا  كل شيء  من 
الصورة اإلجيابية عن لبنان من 
اإلعالم  وزارة  يف  عملي  خالل 
التابعة  املؤسسات  خالل  ومن 
مع  لقاءاتي  يف  هلا،وكذلك 
السفراء والدبلوماسيني وممثلي 
والعربية.  الدولية  اهليئات 
بناء  استطاعيت  بقدر  أحاول 
عالقات اجيابية من أجل الوطن 
ويستمر  يبقى  أن  نريده  الذي 

وطن اإلشعاع واإلزدهار«. 
االستاذ  اىل  »بالتهنئة  وتوجه 
مهامه  على  يوسف  علي 
اجلديدة، وحنن نفتخر به ونتمنى 
ان تكون لنا جناحات اخرى يف 
مبا  كثرًيا  سررنا  كذلك  لبنان، 
حققته فرقة مياس اليت أعطت 

فرًحا للبنانيني«.
أنوه  أن  لي  بّد  »ال  وختم: 
بالصحافة اللبنانية الورقية اليت 
تستمر بالصدور وجبهود القيمني 
عليها املستمرين على الرغم من 
كل التحديات والصعوبات اليت 
أزمة  أن  العلم  مع   ، تواجهها 
أزمة  هي  الورقية  الصحافة 
لكم  شكري  تكرر  ومع  عاملية. 
أقول قدرنا أن نكون مًعا وأن 
نتعاون يف سبيل خري الصحافة 
ودميومتها على أمل أن نتخطى 
والصعبة.  السيئة  املرحلة  هذه 
نلتقي قريًبا ملناقشة  أن  وآمل 
قانون اإلعالم الذي خيدم مهنة 

الصحافة«.
 علي يوسف

التنفيذي  وألقى عضو اجمللس 
لإلحتاد الدولي للصحافيني علي 
الوزير  فيها  كلمة شكر  يوسف 
القصيفي  والنقيب  املكاري 
على تهنئتهما له وعرض شرًحا 
ومهامه  اإلحتاد  عن  مفصال 
وقال:  اليه،  املنتسبني  وعدد 

كل  يضم  الدولي  »اإلحتاد 
العامل  يف  الصحافية  النقابات 
من  القليل  العدد  باستثناء 
يضّم  فإنه  عملًيا  النقابات. 
صحايف،  ألف   650 حوالي 
والرتشح اىل اإلحتاد يتم بشكل 
فردي وليس على اساس دول 
وال على اساس نقابات. وحنن 
هذا  يف  نعمل  حمررين  كنقابة 
اإلحتاد منذ زمن. واليوم تأّسس 
احتاد اسيا للصحافة الذي يضم 
اسيا  منطقة  يف  النقابات  كل 
وقد انتخبت مبجلسه التنفيذي. 
جًدا  متقدًما  موقًعا  أخذنا  عملًيا 
ولكن  الدولي.  املستوى  على 
على  يتحقق  هذا  األسف،  مع 
التكريم  الفردي.  الصعيد 
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هو  أكثر  يهمنا  الذي  احلقيقي 
الذي  لبنان  يف  اإلعالم  تكريم 
وكبار  المعني  بصحافيني  ُعرف 
املستويني  على  املفكرين 
العربي والدولي، ولكننا نعاني 
يف  اإلعالم  بنية  مشكلة  من 
املؤسسات  صعيد  على  لبنان 
اإلعالمية  والرؤية  التشريع  أو 
اللبنانية.  للدولة  الرمسية 
من  يعاني  اللبناني  اإلعالم 
الرؤية  أساسية:  مشاكل  ثالث 
و تكوين املؤسسات والقانون. 
رؤية  هناك  ليس  األسف  ومع 
لبنان.  يف  حقيقية  إعالمية 
بعد  ذهبت  مؤسسات  لدينا 
كل  يف  كما  اإلتصاالت  ثورة 
حّد  اىل  الفوضى  إىل  العامل، 

ما وقانون املطبوعات يف لبنان 
وهو صدر يف مخسينيات القرن 
املاضي، وحنن اليوم يف عصر 
الكارتيالت املالية يف الصحافة 
الذي  الرقمي  اإلعالم  ظل  ويف 
مؤسسات  لنشوء  اجملال  فتح 
خمتلفة، وهناك صراع بني حرية 
حرية  اإلعالم.  وحرية  التعبري 
ولكن  فردية  حرية  هي  التعبري 
يصناعة  تتعلق  اإلعالم  حرية 
الرأي العام وهذه الصناعة هي 
فقط.  رأي  وليست  مسؤولية 
لألسف هكذا مواضيع مل ُتبحث 
يف لبنان وهناك اجتاه يف العامل 
إلعادة اإلعتبار لإلعالم العمومي 
الذي هو إعالم الدولة شرط اال 
الرمسية،  للسلطة  تابًعا  يكون 
اإلهتمام  اهتمامه  يكون  بل 

بالشأن العام للمواطنني«. 
بدأ  منوذج  »وهذا  وختم: 
الدول،  بعض  يف  تطبيقه 
نقاش  إىل  حيتاج  هذا  وطبًعا 
هي  اإلعالم  ووزارة  فعلي، 
املوقع األساس ملناقشة هكذا 
مواضيع وطروحات. أمامنا مهمة 
هذه  يف  خصوًصا  جًدا  كبرية 
الظروف الصعبة اليت نعيشها، 
لبنان يعاني من مشاكل متنوعة 
الشرذمة  من  حاالت  وهناك 
والتفتت والتعصب والكراهية. 
هذا املوضوع حباجة اىل معاجلة 
وهو ال ُيعاجل بالقمع بل بالفكر، 
خالل  من  تتم  بالفكر  واملعاجلة 
تنمية  ال  اإلعالم.  وسائل 
وسائل  دون  من  إصالح  وال 

اإلعالم«. 

هاغوب  النائب  أعلن 
نواب  كتلة  باسم  بقرادونيان، 
االستشارات  بعد  األرمن، 
قصر  يف  امللزمة  النيابية 
املآخذ  بعض  »رغم  أنه  بعبدا، 

احلكومة  أداء  على  واملالحظات 
املنافسة  وبغياب  احلالّية، 
املتكافئة بني املرّشحني لتوّلي 
إدراكنا  ومع  احلكومة،  رئاسة 
للواقع األليم وضرورة اإلفساح 

هاغوب بقرادونيان: كتلة نواب األرمن مست ميقاتي 
لتشكيل احلكومة بسرعة قياسية

النائب ميشال  بيان تاله  والتحرير« يف  التنمية  »كتلة  مست 
الرئيس  عون،  ميشال  الرئيس  مع  اللقاء  انتهاء  بعد  موسى 

جنيب ميقاتي.

كتلة التنمية والتحرير مست ميقاتي

مفيت جبيل غسان اللقيس تابع حادثة العاقورة وتلقى 
اتصاالت أكدت حماسبة املرتكبني : احلق بالطرق القانونية

اتصل مفيت بالد جبيل للطائفة 
اللقيس  غسان  الشيخ  السنية 
االنسان  حقوق  جلنة  برئيس 
أثنى  موسى،  ميشال  النائب 
فيه على »البيان الذي أصدره 
حادثة  مستنكرا  موسى  النائب 
يف  العمال  لبعض  التعرض 
مؤكدا  العاقورة«،  جرود 
االجهزة  مع  التنسيق  »استمرار 
احلق  ألخذ  والقضائية  املعنية 

بالطريقة القانونية«.
املفيت  بني  اتصال  حصل  كما 
اجلمهورية  ومفيت  اللقيس 
الشيخ عبد اللطيف دريان الذي 
أبدى اهتماما ب«ضرورة معاجلة 
على  القبض  والقاء  املوضوع 
حسب  وحماكمتهم  الفاعلني 

االصول القانونية«.
بوزير  اللقيس  املفيت  واتصل 
بسام  والبلديات  الداخلية 

اهتماما يف  أبدى  الذي  مولوي 
معاجلة ذيول احلادثة.

اتصاال  اللقيس  املفيت  وتلقى 
من املفيت الشيخ عباس زغيب 

مستنكرا »احلادثة« ومؤكدا
مع  يتنافى  العمل  هذا  »ان 
واالنسانية  واألخالق  الدين 
وخمالف لكل القوانني الوضعية  
مشددا  السماوية«،  والشرائع 

على حماسبة الفاعلني«.

ألمل ولو صغري، قّررنا تسمية 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة 
الوقوع  دون  قياسّية،  بسرعة 

يف مطّبات الّتشكيل«.

اميل  السابق  النائب  أعلن   
»اتصل  أنه  بيان،  يف  رمحة 
جوزاف  العماد  اجليش  بقائد 

موضوع  معه  وعرض  عون، 
على  املتكررة  االعتداءات 
املارونية،  الوطنية  املدرسة 

حصل  ما  وآخرها  بعلبك  يف 
ونوافذ  البواب  تكسري  من 

فيها«.
من  »علم  أنه  رمحة  وأوضح 
قائد اجليش بأنه اعطى اوامره 
الفورية واحلامسة رمحة: قائد 
للقبض  أوامره  أعطى  اجليش 
املدرسة  على  املعتدين  على 

الوطنية املارونية ببعلبك

رمحة: قائد اجليش أعطى أوامره للقبض على املعتدين على املدرسة الوطنية املارونية ببعلبك
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مـقاالت وتـحقيقات

بكّف  بريوت،  االستئناف يف  قرار حمكمة  على  مّرت  أشهر  سبعة 
البيطار  القاضي طارق  املرفأ  انفجار  ملف  العدلي يف  يد احملقق 
عن التحقيق. القضية ُمعّلقة، لكنها حتّولت إىل »فرس رهان« يف 
صراعات أهل السلطة. فيما القضاء الذي طالب بالتحرر من سطوة 
»املنظومة«، جلأ إىل »حصانة« القناصل والسفراء، والنتيجة حرف 
التحقيق عن جمراه الستخدامه يف الصراع السياسي - القضائي، 
ما أدى إىل وقف كامل لكل الدعاوى القضائية امُلرتبطة بالتحقيق، 
ال  واحدة:  واحلصيلة  فيها،  البّت   - استحالة  شبه  بل   - ر  وتعذُّ
األكثر  لكن  تعويضات.  ال  حُماكمات.  ال  اليوم.  حتى  ظنيًا  قرار 
خطورة يبقى ملف املوقوفني على »ذّمة التحقيق« الذين حتولوا إىل 
رهائن حُمتجزين يدفعون مثنًا مزدوجًا لتعطيل التحقيق واستنسابية 

القضاة.
جيمع املتابعون للملف مالحظات ووقائع قاَدت إىل كل »التخبيص« 

السياسي والقضائي يف امللف:
أواًل، جرى استخدام كل وسائل الضغط الداخلية واخلارجية، إعالميًا 
أّي  عالية جعلت من  تعبئة  إطار  وسياسيًا وقضائيًا وشعبيًا، يف 

اعرتاض على امللف مبثابة جرم أخالقي.
ثانيًا، تبنّي أن أهل املنظومة احلاكمة ال ُيانعون استحضار املخزون 
السياسي، ببعده الطائفي، من أجل الدفاع عن مواقعهم. ومتاهى 
يف  أمعنوا  بل  امللف  بتسييس  يكتفوا  فلم  القضاء،  أهل  معهم 
تطييفه، إىل درجة حتويل انفجار مرفأ بريوت إىل »قضية مسيحية« 
جرى استثمارها يف االنتخابات النيابية، وال تزال قابلة لالستثمار 

يف استحقاقات أخرى مهما كّلف األمر من خسائر ارتدادية.
استثنائي.  دولي  بدعم  بالقضية،  املعنيون  القضاة  حظَي  ثالثًا، 

فرمسوا ألنفسهم خطًا أمحر مسَح هلم بارتكاب جتاوزات.
القضاء  جملس  ورئيس  البيطار  القاضي  من  كّل  حتّول  رابعًا، 
األعلى سهيل عبود إىل إهلني ينع املّس بهما. األول اعترب نفسه 
»رسواًل ُملصًا« )هكذا قال صراحة أمام أهالي الضحايا وأهالي 
املوقوفني(. والثاني عمل على تقسيم العدلية طائفيًا، حتى خالل 
إرسال الدعاوى اليت ُرفعت ضد احملقق العدلي، حيث كاَن ُيوِدعها 
غالبًا لدى قضاة من طائفة معينة، ومجيعهم امتنعوا، حتت الضغط 
الشعيب والدولي، من البّت يف أي دعوى ختّص البيطار. الكالم 
كالم القضاة يف »العدلية« نفسها، اليت زادت يف عهد عّبود فوق 

تسييسها تطييفًا.
خامسًا، مل يتواَن البيطار، الطفل املدّلل لـ«العدالة الدولية« عن 
التعامل باستنسابية يف التوقيفات واالّدعاءات، ليَس على مستوى 
املسؤولني السياسيني، بل حتى اإلداريني واألمنيني. ومل يتأخر، 
كما سلفه القاضي فادي صوان، عن مراعاة اخلصوصية الطائفية 
يف التوقيفات على قاعدة 6 و6 مكّرر، وإطالق سبيل عدد منهم 
بطلب من مرجعيات سياسية وروحية، علمًا أن امُلفرج عنهم هم، 
زال  أكرب من بعض من  يتحملون مسؤولية  املواقع،  ترتيب  وفَق 
حُمتجزًا. فضاًل عن استبعاد املراجع األمنية والعسكرية عن التحقيق 

مع أن األجهزة هي األكثر سلطة داخل املرفأ.
هذه املالحظات جزء من مشهد عام حاصر قضية حبجم انفجار مرفأ 
بريوت، لكنها مدخل ضروري لسؤال ُملّح يتعّلق مبصري املوقوفني 
الذين تقّدم بعضهم بدعاوى أمام حمكمة التمييز يطلبون فيها رّد 
احملقق العدلي وتعيني بديل عنه، لتعّذر استكمال التحقيق. وسبب 
التعذر وجود دعاوى ماصمة وارتياب لدى اهليئة العامة حملكمة 
التمييز، ال تستطيع البت فيها بسبب عدم توافر النصاب. فقرار 
تعيني رؤساء أصيلني حملاكم التمييز )القضاة: ناجي عيد، ماجد 
مزحيم، سانيا نصر، أين عويدات، حبيب رزق اهلل ومنيف بركات( 
الصادر عن جملس القضاء األعلى منذ شباط املاضي والذي وّقعه 
وزير العدل هنري خوري، ال يزال وزير املالية يوسف خليل يتنع 
التعيينات احلالي  »مرسوم  إن  إذ  »امليثاقية«  عن توقيعه بسبب 
للهيئة العامة أخّل بهذا التوازن« وفَق ما يّدعي املعرتضون عليه.

البّت يف  استحالة  يعين  ما  للتوقيع،  قابل  املرسوم غري  أن  ومبا 
مصري احملقق العدلي، وبالتالي إطالة بقاء املوقوفني يف السجن، 
ال بّد من السؤال عن مرج قانوني آخر. ويف هذا اإلطار، يقول وزير 
العدل إن احلّل الوحيد هو »البّت يف الطلبات املقّدمة أمام حماكم 
التمييز لنقل الدعوى من البيطار ليَس اعرتاضًا عليه، وإمنا لتعّذر 
الطلبات  وهذه  املتبادل«،  العناد  بسبب  معه  التحقيق  استكمال 
اليت أرسلها عبود إىل غرف يرتأسها كل من القاضينينْ مجال خوري 
اإلجراءات والتبليغات« كما  »تأخذ وقتها بسبب  وسهيل احلركة، 
كن؟ قانونًا، نّص قانون أصول  يقول خوري. لكن هل هذا األمر ُمِ

»املركزي«: ــ  املصارف 

»رهائن«  املرفأ  انفجار  ملف  موقوفو 
والسلطة والبيطار  عبود 

املادة  يف  املدنية  احملاكمات 
طلب  أّدى  »إذا  أنه  على   129
املتعّددة  الرد  طلبات  أو  الرّد 
احملكمة  هيئة  تأليف  تعّذر  إىل 
الدعوى«،  نقل  أحكام  ُطبقت 
كذلك يف املادة 340 من قانون 
أصول احملاكمات اجلزائية اليت 
تقول بأن »تتوىّل إحدى الغرف 
التمييز  حمكمة  لدى  اجلزائية 
نقل  طلب  يف  الفصل  مهمة 
قضائي  مرجع  من  الدعوى 
مرجع  يد  رفع  تقّرر  آخر.  إىل 
احلكم  أو  التحقيق  يف  قضائي 
مرجع  إىل  وحتيلها  الدعوى  عن 
ملتابعة  نفسها  الدرجة  من  آخر 
تشكيل  لتعّذر  إما  فيها  النظر 
املرجع املختّص أصاًل أو لوقف 
أو  احملاكمة  أو  التحقيق  سري 
العامة  السالمة  على  للمحافظة 

وسري العدالة«.

حظيَ القضاة املعنيون بالقضية 
بدعم دولي استثنائي سمحَ لهم 

بارتكاب تجاوزات
ما  يف  العدل  فائدة  »ما  لكن 
نأَمن  مل  ِإذا  القانون،  ُيسمى 
امليل الشخصي عند من ُيسمى 
القاضي«؟ وهنا الطاّمة الكربى. 
القضاة  يف  هي  فاملشكلة 
الذين جِيب أن يبّتوا يف طلبات 
القاضي  يد  من  الدعوى  نقل 
التجارب  أثَبتت  حيث  البيطار، 
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»لن يفهمها قضاة أصبحوا يتمتعون حبوافز داخلية وخارجية بسبب 
هذه القضية وال سياسيون جتّددت حصانتهم وما عاد امللف مصدر 

قلق هلم« كما يقول األهالي.
كرهائن  هؤالء حمتجزين  على  اإلبقاء  جائزًا  يُعد  مل  األحوال،  بكل 
للصراع بني السلطة والقضاء، والكل متوّرط اليوم يف بقائهم يف 
السجون ومسؤول عّما ُيكن أن حيصل ألّي منهم. فالعدل البطيء 

أيضًا ظلم والعدالة املتأخرة ليست بعدالة.
التوقيفات واإلخالءات

بدأت توقيفات امُلشتبه فيهم واملّدعى عليهم بني آب 2020 وأيلول 
العدلي  احملقق  أصدر  منهم   17 شخصًا.   27 بلغت  وقد   ،2021
متعّهد  وهم:  توقيفهم،  مذكرات  صّوان  فادي  القاضي  السابق 
ورائد  رجب  وأمحد  شبلي  سليم  فيها  واملوظفني  التلحيم  ورشة 
املهندس  بريوت  مرفأ  يف  العمليات  مدير  األمحد،  وخضر  األمحد 
سامر رعد، املدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، املدير احلالي 
بدري ضاهر، املدير العام ملرفأ بريوت حسن قريطم، رئيس دائرة 
املانيفست نعمة الربكس، رئيس مصلحة املرفأ واملدير اإلقليمي 
فيه باإلنابة حنا فارس، رئيس مصلحة البضائع يف إدارة العمليات 
املهندس مصطفى فرشوخ، رئيس املشاريع ميشال حنول، رئيس 
مصلحة األمن والسالمة بالتكليف زياد العوف، املدير العام لوزارة 
النقل عبد احلفيظ القيسي، رئيس امليناء يف املرفأ حممد املوىل، 
العميد يف مابرات اجليش أنطوان سلوم. وقد ُأطلق سراح البعض 
ومت توقيف آخرين، وبقي منهم حتى اليوم 19 موقوفًا. أما البيطار، 
فقد أوقف شخصني، هما عضو اجمللس األعلى للجمارك ومدير إقليم 
بريوت السابق يف اجلمارك هاني احلاج شحادة، ومدير العمليات 
موقوفني،   7 سبيل  أخلى  ثم  حسني.  سامي  املرفأ  يف  السابق 
هم: الكاتب لدى دائرة املانيفست واملسؤول عن اجلردة مايل 
املر، السائق جوني جرجس، الرقيب أول يف اجلمارك خالد اخلطيب 
أمن  الرائد يف جهاز  الياس شاهني،  اجلمارك  أول يف  والرقيب 
كما  فواز،  العام شربل  األمن  والرائد يف  النداف  جوزيف  الدولة 
أخلى سبيل كل من املهندسة املشرفة على أعمال الصيانة نايلة 
احلاج والرائد يف األمن العام داود فياض وأمني مستودع العنرب 

الرقم 14 يف املرفأ وجدي قرقفي.

ميسم رزق

السابقة أنهم »يتهّيبون« املوقف وال يتجّرأون على املّس باحملقق 
العام هما من يتحّكمان بعمل  اإلعالم والرأي  باَت  العدلي، بعدما 
القضاء. وامُلعضلة الُكربى، أنه حتى لو وافَق أحد القضاة على نقل 
بديل حيتاج  اسم  طرح  العدل  وزير  على  يتعنّي  فحينها  الدعوى، 
إىل موافقة جملس القضاء األعلى، وهنا نكون عدنا إىل مرّبع رأس 
»املتاعب«، أي القاضي سهيل عّبود، الذي كاَن رأس حربة الدفاع 
عن البيطار مغطيًا كّل جتاوزاته، وهو من فرض حالة من الرتهيب 
على القضاة حتى ال يتجّرأ أحد منهم على أخذ قرار »إدانة« حبق 
العدلي، وال يسَمح باختاذ أي قرار يف جملس القضاء ال  احملقق 
ُيرضيه. فهل سيوافق عّبود على نقل الدعوى إىل حمّقق جديد أم 
سُيصّر على »جتميد« امللف، فيبقى املوقوفون يف سجنهم إىل أن 

يقضي اهلل أمرًا كاَن مفعواًل؟
اليت  السياسية  القوى  وكل  البيطار  كما  عّبود  يعرتف  باملناسبة، 
فعاًل  كاَن  فإذا  أبنائهم.  »مبظلومية«  املوقوفني  بأهالي  اجتمعت 
هؤالء مظلومني وموقوفني اعتباطيًا فلماذا ال ُيلى سبيلهم؟ وإذا 
كانوا ُمذنبني فلهم احلق أقّله يف احملاكمة، خاصة أنهم أمضوا ما 
اليت قد  العقوبة  أكثر من  اآلن، وقد تكون  العامني حتى  يقارب 

تنزل يف بعضهم يف حال ثبتت إدانته.
حاالت انهيار وأوضاع نفسية وصحية سيئة

يتوّزع املوقوفون يف ملف انفجار مرفأ بريوت على مراكز توقيف 
عدة يف بريوت وخارجها. ومع أن بعضهم حظَي بتوصية سياسية 
غرف حتت  آخرون حمتجزين يف  بقي  »مؤّهلة«،  مراكز  إىل  وُنقل 
األرض ويف ظروف قاسية، لكن يف احلالتني، هم ليسوا بكامل 
حريتهم. وقد أنعكَس ذلك سلبًا على وضعهم الصحي والنفسي، 
وُنِقل عدد منهم أكثر من مرة إىل املستشفيات، فضاًل عن تأثري 
إن  إذ  ومعنويًا،  ماديًا  وأوالدهم  عائالتهم  وضع  على  توقيفهم 
عددًا منهم هم املعيلون الوحيدون لعائالتهم. ال يطالب املوقوفون 
أو  القضاء  باَتت يف حوزة  اليت  الوقائع  بأكثر من احملاكمة وفَق 
إخالء السبيل، إذ ال ُيكن أن يستمر االحتجاز االعتباطي ظلمًا بهذا 
الذين  السياسيني  وعود  بنَي  الذين ضاعوا  األهالي  أما  الشكل. 
»طالبوا باالنتظار إىل ما بعد االنتخابات«، أو اعتذروا ألن »ما طالع 
بإيدهم شي«، فال يتوقفون عن احلديث عن معاناتهم اليومية اليت 
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رئيس  لتسمية  امللزمة  النيابية  االستشارات  اخلميس  رى  تجُ
مكلف تأليف آخر حكومات العهد. تأّخر موعدها شهرًا ويومني 
مذ اضحت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي يف حكم املستقيلة. 
اللحظة  إال أن تأجيلها يف  الكتل على املرشح،  انقسام  رغم 

األخرية غري وارد يف حسبان رئيس اجلمهورية.
هذه املرة االستشارات النيابية امللزمة غامضة. إىل اآلن على 
األقل. تشكو من عدم االتفاق املسبق على الرئيس املكلف، 
أن  مع  متنافسني.  مرشحني  إىل  افتقارها  شكوى  من  أكثر 
رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي ال يزال صاحب 
الفرصة الفضلى، إال أن الوصول إىل موعد اخلميس مشوب 
على ذكر مرشحني حمتملني،  يؤتى  آخر  بعد  يومًا  بالشكوك. 
دومنا أن يصري إىل تبين أحدهم كما لو أن املتوّخى حمرقة أمساء 
ملمارسة ضغوط على ميقاتي، ومحله على تقديم تنازالت يف 
التأليف املفرتض. يتصّرف األفرقاء مجيعًا كأن املعركة األم 

هي على الرئيس املكلف، ال على احلكومة اليت سيؤلفها.
موعد  حتديده  تأخر  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  يعزو 
ر اتفاق  االستشارات النيابية امللزمة إىل صواب حدسه: »تأخُّ
القلق حيال ما ميكن  الرئيس املكلف يبعث على  الكتل على 
أن ينبثق من االستشارات امللزمة. تعّمدت تأخري املوعد ريثما 
تنضج فكرة التوافق على رئيس مكلف، ألن املعضلة هي يف 
اخلطوة التالية: تأليف احلكومة ال تسمية الرئيس املكلف. مل 
ملزمة  مهلة دستورية  ال  أن  مع  قليلة،  أسابيع  التأخري  يتعدَّ 
لرئيس اجلمهورية لتوجيه الدعوة إليها. كنت يف انتظار بلورة 
خيارات الكتل النيابية القدمية واجلديدة. بعض النيات تكّشف 
مكلف  رئيس  تسمية  أن  لو  كما  تتصّرف  كتل  راحت  عندما 
البالد مبفردها من  ستحملها إىل تسّلم السلطة كلها، وحكم 
خالله. انتظرت بعض الوقت إىل أن طلعت أصوات قالت إن 
ال  ألنه  امللزمة  االستشارات  موعد  حتديد  يتأخر يف  الرئيس 
يريد حكومة جديدة. اآلن، مثة دعوة بعد يومني. فليتفضلوا 

ويذهبوا إليها«.
عن  يتحدثون  والكل  معلن،  مرشح  لديه  أحد  »ال  يضيف: 
مواصفات وشروط يطلبونها من الرئيس املكلف غري املوجود 
يقول  أن  دومنا  يوميًا  تظهر  أمساء  أمامنا  املقابل  يف  بعد. 
أصحابها هل هم فعاًل مرشحون لرئاسة احلكومة؟ وهل يريدون 
التكليف؟ هكذا، ندور من حول أمساء ال من حول اسم. للبعض 
املتداول ِسرَي حمرتمة ومقّدرة وقد نكون يف حاجة إليها. حنن 
ال  اليت  املقبلة  األشهر  يرافق  حكومة  رئيس  إىل  حاجة  يف 
تقتصر على انتخابات رئاسة اجلمهورية، وليست احلكومة معنية 
بإجرائها بل جملس النواب صاحب اختصاص انتخاب الرئيس. 
نريد رئيسًا للحكومة ميتلك تربة واحرتافًا يف معاجلة املشكلة 

االقتصادية واملالية اليت نتخّبط فيها«.

ماذا يتوقع من االستشارات النيابية امللزمة الخميس؟
يقول الرئيس: »ستحصل حتمًا وستخرج بنتيجة، وهو إصدار 
أخشى  النواب.  إرادة  سأحرتم  وأنا  تكليف،  بيان  الرئاسة 
أن  ـ  ما أفضله  ـ وهو  إجيابي  أول  احتمالني.  امام  أن نكون 
يتوافر توافق من حول رئيس مكلف بعدد الئق من األصوات 
املقلب  يف  نكون  أن  يقلقين  احلكومة.  تأليف  على  يساعده 
املعاكس، وهو اخلروج بنتيجة سلبية تؤدي إىل تسمية رئيس 
إما بأصوات هزيلة أو تنقصه امليثاقية أو يفتقر إىل  مكلف 
توافق طائفته عليه. عندئذ تصعب مهمة تأليف احلكومة كون 
تسميته، كرئيس مكلف ضعيف، انبثقت من انقسام نيابي من 
حوله. مسؤولييت بصفيت رئيسًا للجمهورية إجراء االستشارات 
الرئيس  مهمة  تبدأ  الحقًا  التكليف.  وإعالن  امللزمة  النيابية 
املكلف عند الكتل النيابية، كي يتوافق معها على مواصفات 
احلكومة اجلديدة. كلما انقسمت من حوله تضاعفت مشكالته. 
التأليف،  مراحل  يف  املشاركة  يف  األخرى  الفعلية  مهميت 
تأتي الحقًا ألن رئيس اجلمهورية يوقع أخريًا املراسيم. اخلتم 

معه«.
أما كيف يريد احلكومة املقبلة، فاملوقف بعيد من وجهة نظر 
ميقاتي. يؤيد عون »حكومة سياسية للمرحلة املقبلة، خصوصًا 
إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات. مل يعد يف اإلمكان 
القبول بأفرقاء يسّمون وزراء سياسيني، وحنن نسّمي وزراء 
تكنوقراط. إما كلها من تكنوقراط وليس على غرار احلكومة 
قوة  سياسية.  حكومة  أو  مقنعون،  وزرائها  بعض  احلالية 
متوازنة،  سياسية  حكومة  تكون  عندما  توازنها.  يف  احلكومة 

اآلن إىل  سالمة  على  االّدعاء  عدم  أفهم  وال  السياسية  احلكومة  أفّضل   

قـرفان أنـا  ضـعيف..  مـش  أنا  عـون: 
نـقوال ناصـيف

 2022 حــزيران   25 Saturday 25 June 2022الـسبت 

ماذا مينع أن تكون حكومة وحدة وطنية؟«.
ربط  حيال  استفهام  عالمة  من  أكثر  عون  الرئيس  يثري 
شغور  توّقع  واستعجاهلم  التكليف  على  خالفهم  بني  أفرقاء 
يف رئاسة اجلمهورية: »ال أعرف ملاذا يتحدثون عن استمرار 
أكثر من حتدثهم عن حكومة جديدة،  األعمال  حكومة تصريف 
كما لو أنهم يريدون تلك وليس هذه؟ يأتون إلّي ويسألونين 
إلّي قباًل،  أتوا  الوالية؟  انتهاء  انتخابات رئاسية عند  هل مثة 
قبل أشهر من االنتخابات النيابية العامة وثابروا على اجمليء 
هل حتصل؟  يسألون  إلجرائها،  السابق  األخري  األسبوع  حتى 
أؤكد  اآلن  أيار.   15 انتخابات  فحصلت  باإلجياب،  أرد  كنت 
أن االنتخابات الرئاسية ستحصل يف موعدها. لن يكون فراغ 
دستوري. سيكون هناك رئيس خيلفين يف املهلة الدستورية، 
وأقّدر انتخابه ما بني 31 آب و21 تشرين األول، يف اليوم 
العاشر الذي يسبق نهاية والييت. إذا شئَت سيكون رئيس 
ربع الساعة األخري. يقيين مبين على أنين ال أراهن، بل أبين 
أن  ما يقتضي  الذي هو كتابي. ذلك  الدستور  موقفي على 

يفعله جملس النواب أيضًا«.
استحقاقني  ينتصف  استحقاق  عند  اجلمهورية  رئيس  يتوقف 
آخرين: »ما بني تأليف احلكومة وانتخاب الرئيس املقبل، مثة 
رقل الثاني،  استحقاق ال ينتظر أيًا منهما سواء تأخر األول أو عجُ
مع  اآلخرون.  يسرتيح  عندما  يعمل  يبقى  الذي  القضاء  هو 
ذلك، مل أفهم سبب تهّرب القضاء من معركة تقع يف صلب 
مهمته، وهي االدعاء على حاكم مصرف لبنان. ال أجد سببًا بعد 
ِئه يف االدعاء عليه. يف حق رياض سالمة كمٌّ كبري من  لتلكُّ
االتهامات إما باختالس أو جرائم أموال أو تزوير، وهو مالحق 
وبريطانيا  فرنسا  إليها  تنضم  أن  قبل  بداية،  سويسرا  من 
وبلجيكا وأملانيا ولوكسبمورغ. مع ذلك حيمونه. يف موضوع 
كهذا، بصفيت رئيسًا للجمهورية، لست َحَكمًا أو حمايدًا، بل أنا 
فريق أصلي ضد أولئك راعي اجلرمية املرتكبة يف حق الدولة 

اللبنانية واللبنانيني«.
 27 يف  اجلنائي.  التدقيق  إجناز  أبواب  على  »حنن  يضيف: 
حزيران يصل الفريق الرئيسي املكّلف بالتدقيق اجلنائي كي 
على  االّطالع  بدأ  الذي  بريوت  احلالي يف  الفريق  إىل  ينضم 
قبل  اجلنائي  التحقيق  سأختم  وملفاته.  لبنان  مصرف  وثائق 

علن إال من قصر بعبدا«. نهاية والييت، ولن يجُ
يتوّسع يف الشرح: »واجباتي طرح التدقيق اجلنائي واإلصرار 
آذار  الوزراء يف 26  عليه، وعمره حتى اآلن مذ أقره جملس 
2020 ما يوازي سنتني وشهرين و25 يومًا حتى اللحظة. وحده 
التدقيق اجلنائي يكشف املرتكبني الشركاء واملستفيدين. مل 
أقل يومًا بأّن رياض سالمة وحده املسؤول. لديه شركاء. إال 
التدقيق  الدفاع عنهم وإخفاءهم ومحايتهم.  أنه يأخذ بصدره 

اجلنائي يكشف هؤالء أخريًا.

لم أفهم بعد سبب عدم ادّعاء القضاء على رياض سالمة؟ )هيثم املوسوي(

أبو حيدر  زياد  االستئنايف يف بريوت  العام  النائب  مل يكتف 
غسان  القاضي  التمييزي  العام  املدعي  رئيسه  على  بالتمّرد 
عويدات برفضه االدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
جبرم اختالس األموال من مصرف لبنان. ومل يردعه قرار حمكمة 
أكمل  بل  امللف،  عن  التنحي  طلبه  رفضت  اليت  االستئناف 
وخالفًا  اختصاصه،  خارج  من  قرر  ليجُ القانون،  خرقه  القاضي 

لطلب رئيسه، حتديد املرجع الصاحل لالدعاء على سالمة!
يوم الثالثاء، أحال أبو حيدر طلب حتويل االدعاء على سالمة على 
القيام به جلهة  العامة املالية. خبالف ما كان يفرتض  النيابة 
بريوت  األول يف  التحقيق  قاضي  إىل  امللف  وحتويل  االدعاء 
شربل أبو مسرا. وأوحى كأّن هناك نقاشًا قانونيًا بني القضاة 
التسريبات  من  كبري  كّم  مع  ذلك  وترافق  االدعاء.  أصل  يف 
الصادرة عن مقربني منه تقول بأن امللف فارغ. مع اإلشارة اىل 
أن أبو حيدر يعلم أن القاضي عويدات مل حيل امللف أصاًل إىل 
النائب العام املالي علي إبراهيم كي ال يستشعر األخري احلرج 
لكونه عضوًا يف هيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان اليت 
اكم القاضي إبراهيم  عقل أن حيجُ يرأسها سالمة شخصيًا، وال يجُ

رئيسه املباشر!

 قرر أبو حيدر من خارج اختصاصه، وخالفًا لطلب رئيسه، تحديد املرجع 
الصالح لالدّعاء على سالمة

ومل  تونس.  إىل  إبراهيم  علي  القاضي  سافر  الثالثاء،  يوم 
به  يفرتض  حيث  إليه  موجهة  واألنظار صارت  امللف،  يتسّلم 
تصويب مسار امللف جلهة إعادته إىل النيابة العامة االستئنافية 
حتّمل  من  اهلروب  سياسة  حيدر  أبو  واصل  وإذا  بريوت.  يف 
مسؤوليته، فذلك يوجب على القاضي غسان عويدات االّدعاء 

عليه وتكليف قاٍض آخر باالدعاء على سالمة.

مداهمة الرابية
اىل ذلك،  دهمت دورية من أمن الدولة ليل أمس منزل حاكم 
مصرف لبنان  رياض سالمة يف الرابية أثناء بث مقابلة معه على 
القاضية  لبنان  جبل  العامة يف  املدعية  من  بإشارة   ،lbc قناة 

غادة عون تنفيذًا ملذكرة إحضار الصادرة حبقه.
وكان مقررًا أمس أن ميثل سالمة أمام القاضية عون يف ملف 
التالعب يف موازنات مصرف لبنان. إال أنه مل حيضر بعد ختّلفه 
مرتني سابقًا، ما أدى إىل إصدارها مذكرة إحضار، ليتبنّي أن 

املقابلة مع سالمة كانت مسجلة مسبقًا.

 التدقيق الجنائي لن يُعلن إال من قصر بعبدا، والحكومة الجديدة 
أفضلها سياسية

خري مكان له كي يدافع بنفسه عن نفسه هو التدقيق اجلنائي 
ط«. ورَّ ط ومجُ الذي سأختم عهدي به. الرجل متورِّ

عندما يأتي على ذكر الشركاء بال أمسائهم، يوحي الرئيس بأّنه 
يعرفهم واحدًا واحدًا. هنا يستعيد ما حصل يف إفطار أقامه يف 
القصر اجلمهوري يف 14 متوز 2019. يف اإلفطار الرمضاني، 
اجلميع كانوا كما يروي: »رؤساء الطوائف والرؤساء السابقون 
والوزراء والنواب واملوظفون الكبار ورجال االقتصاد واألعمال 
واإلعالم، أصغوا إىل خطابي حمّذرًا من االنهيار. ما قلته هو أن 
مسرية مكافحة الفساد لن تتوقف أيًا اشتدت الضغوط وهي 
حجر الزاوية يف العملية اإلصالحية. ما إن انتهيت حتى صّفقوا 
مجيعًا، مجيعًا بال استثناء. مل يعرتض أحد أو يسّجل مالحظة. 
متفقني  كلنا  دمنا  ما  اخلطاب:  نص  خارج  من  قلت  عندئذ 
أصبحت العملية أكثر سهولة. طبعًا كنت يف واد، وكانوا يف 

واد آخر«.
أما كيف ينظر إىل املتبّقي من واليته، أقل من مخسة أشهر، 
باقتضاب:  يقول  تستهدفه؟  مواجهة حتديات شتى  وهو يف 
»لست ضعيفًا. مل أكن كذلك مرة يف أّي من مراحل حياتي 
لكنين  ضعيفًا،  حتمًا  لست  األخرية  األشهر  يف  ومواقعي. 

قرفان«.

العصيان...  يواصل  حيدر  أبو 
لياًل سالمة  منزل  ومداهمة 

رضوان مرتضى



Page 8صفحة 8    
اسـرتاليات

يف أعقاب قرار االحتاد الدولي 
جنسيا  املتحولني  مبنع  للسباحة 
مبسابقاته  االشرتاك  من 
من  العديد  بدأت  النسائية، 
الرياضية  واهليئات  االحتادات 
مبراجعة سياساتها السابقة حول 

هذا األمر.
فقد أعلن االحتاد األسرتالي لكرة 
الرغيب عن تعديل سياساته مبنع 
من  جنسيا  املتحولني  مشاركة 
املشاركة يف بطوالته النسائية 
يف أعقاب إعالن احتاد السباحة 

قرارا مماثال باألمس.
اإلدارية  اهليئة  واستشهدت 
غري  »باملخاطر  الرغيب  لرابطة 
بالنواحي  املتعلقة  الضرورية 
لقرارها  والسمعة«  القانونية 
جنسًيا  املتحوالت  النساء  مبنع 
األحداث  يف  التنافس  من 
لالحتاد  يتسنى  حتى  الدولية 

دراسة األمر.
من  الالعبات  القرار  سيمنع 
العامل  كأس  يف  املشاركة 
هذا  الرجيب  لدوري  للسيدات 

العام يف إنكلرتا.
للرغيب  الدولية  الرابطة  وقالت 
سياسة  طرح  تريد  إنها   )IRL(
جنسًيا  املتحوالت  النساء  تضم 
العامل،  كأس  من  االنتهاء  بعد 
للرياضيني  يسمح  قد  مما 
املتحولني باللعب يف املباريات 

الدولية.
رئيس  غرانت،  تروي  وقال 
صحايف  بيان  يف  الرابطة 
غري  املخاطر  جتنب  أجل  »من 
واالضرار  والقانونية  الضرورية 
الرغيب  بسمعة مسابقات دوري 
فيها،  يتنافسون  ومن  الدولي 
مطلًبا  هناك  أن  الرابطة  تعتقد 
التشاور  ملواصلة  ومسؤولية 
واستكمال البحث اإلضايف قبل 

االنتهاء من سياستها«.
»تؤكد الرابطة من جديد إميانها 
بأن دوري الرغيب هو لعبة للجميع 
شخص  وكل  شخص  أي  وأن 

ميكنه ممارسة رياضتنا«.
الرابطة  عاتق  على  »تقع 
مسؤولية املوازنة بني حق الفرد 
يف املشاركة - وهو مبدأ طويل 
األمد لدوري الرجيب ويف جوهره 
مقابل   - تأسيسه  يوم  منذ 
للمشاركني  املتصورة  املخاطر 
اآلخرين، وضمان حصول اجلميع 

على جلسة استماع عادلة.«
الدولية  الرابطة  قرار  يأتي 
للرجيب بعد إعالن االحتاد الدولي 
للنساء  ُيسمح  لن  أنه  للسباحة 
املتحوالت جنسيًا باملنافسة يف 
مسابقات النخبة النسائية ما مل 
عناصر  من  عنصر  أي  خيتربوا 

البلوغ الذكري«.
للسباحة  الدولي  االحتاد  اقرتح 
»فئة  إنشاء  أيًضا   )FINA(
منافسة مفتوحة« مع فريق عمل 
هذه  مثل  إنشاء  كيفية  لفحص 
الفئة يف األشهر الستة املقبلة، 
على الرغم من اإلقرار بعدم وجود 
نساء متحوالت جنسًيا يتنافسن 

حالًيا بصورة احرتافية.
مل يتضح بعد كيف ميكن لقرار 
الرابطة أن يؤثر على مسابقتني 
للسيدات  أساسيتني  حمليتني 
يف   NRLW  - مسابقة  يف 
أسرتاليا ودوري RFL للسيدات 

يف إجنلرتا.

بعد السباحة: االحتاد األسرتالي للرجيب مينع 
مشاركة املتحولني جنسيا يف البطوالت النسائية

بيرت  من  كال  أن  بالذكر  جدير 
مفوضو  بريس  وواين  بييت 
جملس  يف  عضوان   )ARL(
الرابطة الدولية للرجيب، وكذلك 
الرئيس التنفيذي لـ RFL رالف 
اإلدارة  جملس  ورئيس  رمير 
كلتا  وتعمل  جونسون،  سيمون 
املنظمتني على تطوير سياسات 
املتحولني جنسيًا اخلاصة بهما.

ستحصل اهليئة اإلدارية الدولية 
الثماني  الدول  على بيانات من 
العامل  كأس  يف  املشاركة 
السياسة  كانت  إذا  عما  لإلبالغ 
ستسمح بإعادة قبول الرياضيني 

املتحولني جنسًيا.
قال غرانت: »ستواصل الرابطة 
جمموعة  تطوير  أجل  من  العمل 
أفضل  على  بناًء  املعايري،  من 
دليل ممكن، والذي يوازن إىل 
حد ما بني حق الفرد يف اللعب 

وسالمة مجيع املشاركني«.
املساواة  جمموعتا  حذرت 
 LGBTIQ األسرتالية  واإلدماج 
 Pride و   + Equality Australia
اإلدارية  اهليئات   in Sport
األسرتالية  الرياضية  للقوانني 
على  ردودها  للمضي حبذر يف 

قرار االحتاد الدولي للسباحة.
مديرة  ستابلز  إميا  وقالت 
جمموعة Pride in Sport يف بيان 
يوم الثالثاء »على مدى سنوات، 
يف  الرياضية  املنظمات  عملت 
مجيع أحناء أسرتاليا جبد لتشمل 
والرجال  املتحوالت  النساء 
الثنائيني،  وغري  املتحولني 
بكرامة  اجلميع  معاملة  ولضمان 
بأمان  واملشاركة  واحرتام 

وعدالة«.
االحتفاء  جيب  اإلدماج  »ثقافة 
احلظر  لكن  ومحايتها،  بها 
االحتاد  فرضه  الذي  الشامل 
الدولي للسباحة )FINA(، يضع 
سابقة ضارة تهدد بالتأثري على 
مجيع  يف  الرياضية  اجملتمعات 

أحناء العامل«.
مع  العمل  مواصلة  إىل  »نتطلع 
اهليئات الرياضية يف أسرتاليا، 
األولوية  إعطاء  على  وحنثها 
عندما  فقط  والتمييز  لإلدماج، 
على  واضح  خطر  هناك  يكون 

السالمة أو اإلنصاف«.
هيئات رياضية أخرى تراجع 

سياساتها
يراجع االحتاد الدولي لكرة القدم 
القوى  ألعاب  ومنظمة   )FIFA(
 )World Athletics( العاملية 
أيًضا سياسات أهلية املتحولني 
االحتاد  قرار  ضوء  يف  جنسًيا 

.)FINA( الدولي للسباحة
رئيس  كو  سيباستيان  وصرح 
العاملي  القوى  ألعاب  احتاد 
ليب بي سي إن جملس املنظمة 
نهاية  يف  لوائحها  سيناقش 

العام.
يتلقى  أنه  إىل  الفيفا  وأشار 
طبيني  خرباء  من  إرشادات 
وخرباء يف  وعلميني  وقانونيني 
وكذلك  اإلنسان  وحقوق  األداء 

من اللجنة األوملبية الدولية.
باسم  الرمسي  املتحدث  قال 
الفيفا  من  ُطلب  »إذا  الفيفا 
قبل  الالعب  أهلية  من  التحقق 
تطبيق اللوائح اجلديدة، فسيتم 
هذا  من  حالة  أي  مع  التعامل 
حالة  كل  أساس  على  القبيل 
على حدة، مع األخذ يف االعتبار 
باحرتام  الواضح  الفيفا  التزام 

حقوق اإلنسان«.
أصدرت اللجنة األوملبية الدولية 
»إطار عمل« بشأن هذه القضية 
وتركت  املاضي،  العام  يف 
للهيئات  األهلية  قرارات 
لكنها  الفردية،  الرياضية 
األدلة  »حتى حتدد  أنه  أضافت 
اعتبار  ينبغي  ال  ذلك،  خالف 
مبيزة  يتمتعون  الرياضيني 
غري  أو  عادلة  غري  تنافسية 
متناسبة بسبب اختالف جنسهم. 
حالة  أو   / و  اجلسدي  واملظهر 

املتحولني جنسيًا«.
يف األسبوع املاضي، شدد االحتاد 
الدولي للدراجات )UCI( قواعده 
بشأن مشاركة املتحولني جنسًيا 
من خالل زيادة الفرتة االنتقالية 
التستوستريون  هرمون  على 
وتقليل  عامني  إىل  املنخفض 
به  املسموح  األقصى  احلد 

ملستوى التستوستريون.
كاثرين  األحرارية  املرشحة 
ديفيز تتلقى 'تهديدات بالقتل' 
حول تعليقاتها على الرياضيني 

املتحولني جنسيا
العاملية  أصبحت اهليئة احلاكمة 
الحتاد الرجيب أول احتاد رياضي 
دولي يقدم مبادئ توجيهية حتظر 
من  جنسًيا  املتحوالت  النساء 
التنافس يف األحداث النسائية 

الدولية يف عام 2020.
العاملية  الرغيب  منظمة  وقالت 
بعد  أنه  قرارها  شرح  بيان  يف 
إىل  خلصت  البحث  من  شهور 
أن »السالمة واإلنصاف ال ميكن 
احلالي  الوقت  يف  ضمانهما 
للنساء املتنافسات ضد النساء 
الرجيب  لعبة  يف  املتحوالت 

االحتكاكية«.
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ساوث  نيو  ميزانية  تسعى 
قبل  األخرية  وهي   ، ويلز 
صناديق  إىل  تذهبالوالية  أن 
االقرتاع يف مارس ، إىل التعلم 
من الدروس اليت جعلت الناخبني 
يطردون احلكومات االئتالفية يف 
املستوى  وعلى  أسرتاليا  جنوب 
تفاؤل  توقع  مع   ، الفيدرالي 
بشأن املستقبل حتى مع تغميق 

الغيوم االقتصادية.
»هناك دائًما غد أفضل إذا اخرتنا 
الوصول إليه« كانت النغمة اليت 
املتفائل  الصندوق  أمني  قدمها 

بشكل مميز ومات كني.
على  الناخبات  انقلبت  أن  بعد 
خصصت   ، موريسون  حكومة 
5.6 مليار دوالر على مدار  كني 
العقد القادم »جلعل نيو ساوث 
ويلز أفضل مكان للنساء للعيش 

والعمل وتربية األسرة«.
العائد االقتصادي املتوقع البالغ 
17.1 مليار دوالر من هذا اإلنفاق 
ما  ولكن  أيًضا،  مفيًدا  سيكون 
إذا كان هذا يرقى إىل »ميزانية 
إصالح ملرة واحدة يف اجليل« ، 
كما قال كني ، فال يزال يتعني 

رؤيته.
أكرب إمياءة يف اجتاه اإلصالح هي 
االعتماد  من  التحول  يف  البدء 
اليت ال تزال  على رسوم الدمغة – 
تساوي 14.6 دوالًرا أمريكًيا إىل 
ميزانية 2022-2023. هذا ال يزال 
ملشرتي  فقط  مفتوًحا   ، مؤقًتا 
يشرتون  الذين  األوائل  املنازل 
دوالر  مليون   1.5 بقيمة  منازل 
قبل أن تأتي احلكومة الفيدرالية 
تغطية  يف  للمساعدة  للحزب 

النقص يف اإليرادات.
سيحدد مسار االقتصاد يف نيو 
إذا  ما  وخارجها  ويلز  ساوث 
تفي  أن  ميكن  امليزانية  كانت 
بوعودها ، مثل التحول من عجز 
 16.6 بنحو  يقدر  قياسي  سنوي 
على  املالية  للسنة  دوالر  مليار 
وشك االنتهاء إىل فائض قدره 
-2024 دوالر حبلول  مليون   601
سيتضاعف   ، اخللفية  يف   .25
مليار   53.5 عند  الدين  صايف 
دوالر يف حزيران )يونيو( 2022 
دوالر  مليار   114.8 إىل  ليصل 
عندما  سنوات  أربع  غضون  يف 
إمجالي  من  عند 14٪  »يستقر« 
إنتاج الدولة »قبل أن يتجه حنو 

االخنفاض«.
التصنيف  وكاالت  ستكون 
الذين  أولئك  بني  من  العاملية 
حيث قامت  يراقبون عن كثب – 
الثالث  الشركات  من  اثنتان 
تصنيف  خبفض  بالفعل  الكربى 
 )AAA( ويلز  نيو ساوث  ديون 
ولكن هناك تنبؤات أخرى جيب   –

االنتباه إليها إىل حد ما.
سيكون النمو االقتصادي يف حد 
ذاته أحدها. إن تسارع النمو يف 
السنة املالية املقبلة إىل توسع 
من  تضاعف   ،  5.5٪ بنسبة 
لتوه  املنتهي  العام  ٪2.75 يف 
اليت جيب  األمور  من  ، سيكون 
مراقبتها. على الرغم من ذلك ، 
بشكل  تتباطأ  النمو  وترية  فإن 
 24-2023 يف   ٪  1.75 إىل  حاد 
، وهذا بالطبع ال يفرتض املزيد 
مفاجآت  أو   Covid متغريات  من 
كبرية أخرى مثل موسم آخر من 
 La Nina الفيضانات املتأثرة بـ

يف العام املقبل.
اجليدة   – وعواقبه  التضخم 
هي  والسيئة بالنسبة للميزانية – 
أيًضا من بني األرقام اليت جيب 
مراقبتها. حتتسب امليزانية فقط 
معدل تضخم أسعار املستهلكني 
على  وليس   – سيدني  يف 
وهذا  مستوى نيو ساوث ويلز – 
يرى تسارًعا من ٪4 يف 2021-
املقبل  العام  إىل ٪5.5 يف   22
يف   3٪ إىل  يرتاجع  أن  قبل 

العامني التاليني.
األجور  منو  فإن   ، ذلك  ومع 
سيتسارع من ٪2.25 إىل 3.5٪ 
يف العام املقبل ، و ٪3.25 يف 
احتمالية  إن  القادمة.  السنوات 
القطاع  حدوث صراع عمالي من 
خالل  من  بالفعل  واضح  العام 
من  األخري  الصناعي  النشاط 
قبل املعلمني واملسعفني وعمال 

السكك احلديدية وغريهم.
إن خطط احلكومة لزيادة اإلنفاق 
على رواتب القطاع العام بنسبة 
مدى  املتوسط   على  يف   2.9٪
وهو   ، القادمة  األربع  السنوات 
التضخم  معدل  من  أقل  معدل 
على األرجح ، ستالحظه النقابات 
املضطربة. وباملثل ، فإن »عائد 
 515 البالغ  املقرتح  الكفاءة« 
مليون دوالر يف 2023-24 ، من 
معدل ٪1 ، سيكون على األرجح 
ليس  ألسباب   ، به  مرحب  غري 
إىل ٪2 يف  أنه سريتفع  أقلها 
 26-2025 يف   3٪ و   25-2024
على  امليزانية  تنص  فصاعًدا. 
أن »املدخرات مستهدفة أن يتم 
غري  أنشطة  خالل  من  تسليمها 
مباشرة ، وإدارة املنح وإدارتها 
املستمر«.  الرقمي  والتحول   ،
على  إنه  للصحفيني  وقال كني 
الرغم من ذلك ، سيتم االحتفاظ 

مبوظفي اخلطوط األمامية.
ويف الوقت نفسه ، فإن ارتفاع 
معدالت التضخم سيكون له فائدة 
يف رفع ضريبة السلع واخلدمات 
اليت تتلقاها نيو ساوث ويلز من 
الكومنولث ، مما يؤدي إىل ضخ 

أكثر من 11 مليار دوالر إضايف 
يف امليزانية على مدى السنوات 
كان  مما  أكثر  القادمة  األربع 
متوقًعا يف وقت سابق. بصرف 
النظر عن زيادة قدرها 4 مليارات 
املعادن  عائدات  من  دوالر 
يف  الفضل  ويرجع   – اإلضافية 
الغزو  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك 
الروسي ألوكرانيا الذي أدى إىل 
مل تقرتب  ارتفاع أسعار الفحم – 

أي زيادة أخرى يف امليزانية.
املثرية  اإلضافات  بعض  هناك 
مثل  امليزانية  على  لالهتمام 
االمتثال  على  اإلنفاق  زيادة 
عائد  أكرب  يوفر  أنه  يبدو  الذي 
على االستثمار. حوالي 60 مليون 
 368 زيادة  إىل  ستؤدي  دوالر 
مليون دوالر يف ضريبة األرض 
دوالر يف صورة  مليون   200 و 
اليت  األموال  إضافية.  دمغة 

تنفق بشكل جيد.
غريًبا  األمر  سيكون   ، وباملثل 
األجانب  السائقني  مطالبة  هو 
نيو  من  رخصة  على  باحلصول 
ثالثة  غضون  يف  ويلز  ساوث 
شأنها  من  خطوة  وهي   ، أشهر 
من  دوالر  مليون   53.5 تعويض 
الغرامات غري املدفوعة حتى اآلن 
العام األول وحده. يتقلص  يف 
هذا العدد إىل أقل من 20 مليون 
دوالر يف العام الثاني مع دخول 

هذه الدروس.
يف غضون ذلك ، تشمل السحب 
رسوم  ثروة  نهاية  املستقبلية 
الضريبة  رفعت  اليت  الطوابع 
نقل  عمليات  من  املأخوذة 
دوالر  مليار   1.2 مبقدار  امللكية 
 22-2021 يف   9.2٪ أو  إضايف 
وحده. سينخفض   هذا املبلغ مع 
احلكومة  لكن  األسعار  اخنفاض 
تتوقع استقرار السوق بعد بضع 

سنوات صعبة.
مل يرد ذكر يف امليزانية ولكن 
من اجلدير باملالحظة أن مشاريع 
السدود الكبرية ، اليت ال حيصل 
أي منها على أي متويل ، بسبب 
حذفها. يف حني أن هناك إشارة 
فإن   ،  Dungowan لسد  عابرة 
من  اجلهود  يضاعف  السد  جدار 
نيو  وسط  يف   Wyangala أجل 
 Warragamba و  ويلز  ساوث 
وكالهما   – سيدني  غرب  إىل 
 – الدوالرات  مبليارات  مشروع 
يف  جديدة  أموال  لديه  »ليس 
يقول  كما   ،  »23-2022 ميزانية 

املوظفون.
افرتاض  على   ، املدخرات  هذه 
هذه  يف  قدًما  املضي  عدم 
بعض  على  ستوفر   ، املشاريع 
يف  عبًئا  املستقبلية  احلكومات 

امليزانية.

موازنة والية نيو ساوث ويلز لعام 2022

رئيس الوالية دومينيك بريوتيت ووزير الخزانة مان كني

رئيس رابطة الرغبي ليغ تروي غرانت
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ال بد من إلقاء الضوء على »بروتوكول باريس« الذي قّنن صالحيات 
السلطة الفلسطينية على البحر واهلواء والرتاب.

يوقعون  األوروبي  واالحتاد  ومصر  الصهيوني  الكيان  كان  بينما 
أوروبا، يف حماولة  إىل  املسروق  الفلسطيين  الغاز  لتصدير  اتفاقًا 
السلطة  ناشدت  العجوز،  القارة  إىل  الروسي  للوقود  بديل  إلجياد 
كما  إليه،  تنتمي  الذي  املتوسط«  شرق  غاز  »منتدى  الفلسطينية 
ناشدت »إسرائيل« أن تسمح هلا باستغالل حقل غاز »مارين« قبالة 

شاطئ غزة. 
حيتوي حقال »مارين 1« و«مارين 2«، على بعد 30 كم من شاطئ غزة، 
1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن استثمارهما معّطل إسرائيليًا 
مبوجب »بروتوكول باريس« لعام 1994؛ املعادل االقتصادي التفاق 

»أوسلو«. 
يتم  ال  الطبيعية  املوارد  عن  التنقيب  أن  على  الربوتوكول  ينّص 
بدون إشراف ممثلني صــهاينة، أي ال يتم من دون موافقة اجلانب 
الرمسي  التطبيع  »حصاد  مادة  اإلشارة يف  جرت  كما  الصهــيوني، 

مصريًا« يف امليادين نت يف 2022/5/24. 
ُيشار إىل أن عقود استثمار حقلي »مارين 1« و«مارين 2« أحاطت بها 
شبهات فساد كبرية، كما تشري تقارير إعالمية يف شبكة اإلنرتنت، 
إمنا يبدو أن قدرة السلطة الفلسطينية على استثمار احلقلني معطلة 

حتى اآلن مع فساد أو من دونه. 
وال بد من التأّكد، يف مجيع األحوال، إذا ما كان الكيان الصهيوني، 
القائم وجوُده على السرقة والسطو املسلح، يضخ الغاز من حقلي 
»مارين«، أسوًة حبقل »كاريش«، وال سيما أن مسافة 30 كيلومرتًا 
أقل مدى من بعض صواريخ  تبقى  اليت تفصلهما عن شاطئ غزة 

املقاومة التجريبية اليت تطلقها دوريًا باجتاه البحر. 
وبعيدًا عن »كاريش« و »مارين«، من البديهي أن كل احلقول اليت 
بد من  إمنا ال  بينهما هي حقوٌل حمتلٌة،  الغاَز  الصهاينُة  يضخ منها 
السلطة  صالحيات  قّنن  الذي  باريس  بروتوكول  على  الضوء  إلقاء 
الفلسطينية على حقلي »مارين«، وعلى البحر واهلواء والرتاب، وقنن 
حتى مياه الشرب اليت ميكن أن يستخرجها الفلسطينيون من أرضهم، 

ناهيك باستخدامها للزراعة والصناعة.
بروتوكول باريس نموذجًا للعالقة االقتصادية مع الكيان الصهيوني

ُفِرض  وغزة  الضفة  مع  احتادًا مجركيًا  الصهيوني  للكيان  أن  ُيذكر 
كأمر واقع منذ احتالهلما عام 1967، وُكّرس »قانونيًا« يف بروتوكول 
عام  الصهيوني  والكيان  الفلسطينية  السلطة  بني  املوقع  باريس 
1995 أيضًا. هذا الربوتوكول وّقع، بصيغته األولية، كجزء من اتفاق 
»غزة - أرحيا« عام 1994، الذي أخرج السلطة الفلسطينية إىل حيز 

الوجود، ومن ثم جرى تعديله وتوقيعه كاتفاق منفصل عام 1995.
عملًة رمسيًة يف  الشيكل  باريس يفرض  بروتوكول  أن  أيضًا  ُيذكر 
مناطق السلطة الفلسطينية، وحيظر عليها إصدار عملتها اخلاصة أو 
سنداتها، كما أنه جيعل السلطات اإلسرائيلية رقيبًة على أي استرياد 
على مجع  ووصيًة  الفلسطينية،  السلطة  مناطق  عرب  جيري  وتصدير 
أي مجارك ورسوم وضرائب على التجارة بني السلطة الفلسطينية 
بعدها كم ستحسم منها، وكم  »إسرائيل«  لتقرر  اخلارجي،  والعامل 
واالقتصادية  السياسية  اعتباراتها  على  بناًء  السلطة،  إىل  ل  ستحوِّ
اخلاصة. على سبيل املثال، حتسم »إسرائيل« من مستحقات السلطة 
الفلسطينية رواتب عائالت األسرى والشهداء. كما يعطي بروتوكول 
والضرائب  والرسوم  اجلمارك  تغيري  صالحية  »إسرائيَل«  باريس 
على التجارة اخلارجية مع السلطة، أو فرض املزيد منها، كما ترى 

مناسبًا!
جعل بروتوكول باريس الضفة الغربية وغزة، إذًا، مستعمرًة اقتصاديًة 
خالصة للكيان الصهيوني، على منط االستعمار األوروبي القديم يف 
احتالل  منذ  الواقع  األمر  وهو  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرن 
الضفة الغربية وغزة عام 1967، إمنا منح الربوتوكول تلك الوضعية 
االستعمارية »صفًة قانونية« باعرتاف سلطٍة فلسطينيٍة. ومن يّطلع 
والعمال  والضرائب  اجلمارك  تشمل  اليت  الربوتوكول،  بنود  على 
خيرج  أن  إال  ميكن  ال  والسياحة،  والزراعة  والصناعة  الفلسطينيني 

مبثل هذا االستنتاج. 
املعّتق، حلقَّ  الكالسيكي  النوع  من  االستعمارية،  الصفة  تلك  ولوال 
التحدث عن »اخرتاق تطبيعي« يف األراضي احملتلة عام 1967 يتجاوز 

يف بنيته وآلياته أي اخرتاق تطبيعي آخر يف الوطن العربي.
يدركون  الفلسطينية«، ومن  »الدولة  أوهام  يتعاطون  الذين ال  أما 
استعمار،  عن  نتحدث  أننا  يعرفون  فهم  حمتلة،  كلها  فلسطني  أن 
أن  يصح  حتى  فلسطني،  دولة  فحسب يف  تطبيعي  اخرتاق  عن  ال 
جهة،  من  االحتالل  مع  االقتصادية  عالقاتها  بني  املقارنات  نعقد 
وعالقاتها مع الدول العربية املطبعة من جهٍة أخرى، وهي العالقات 
اليت شهدت تصاعدًا كبريًا يف األشهر املاضية، كما وثقنا منو تلك 
الفائتة يف  األسابيع  خالل  مقاالت  السرطانية يف سلسلة  الظاهرة 

»امليادين نت«. 
باريس  بروتوكول  أّن  وهي  فقط،  واحدة  ناحية  من  املقارنة  تصّح 
يصلح منوذجًا مدرسيًا، كتجربة خمتربية »إسرائيلية«، لطبيعة العالقات 
االقتصادية اليت قد يفرضها الكيان الصهيوني على حميطه العربي 
هي  التطبيع  نهاية  إنَّ  إذ  متامًا،  عليه  سيطرته  حُيِكم  عندما  املطبع 
يف  إسرائيلي،  استعماري،  مركز  أي  مرتوبول،  لينشأ  اهليمنة، 
حميط »شرق أوسطي«، وليس الضابط الوازع إال ميزان القوى يف 

  إبراهيم علوش
النهاية.

يف أهمية تفكيك الضفة الغربية بالحواجز واملستعمرات اقتصاديًا 
واملناصب  والوزارات  والسفارات  والزمري  التطبيل  من  الرغم  على 
فإنَّ  والسجون...  األمنية  واألجهزة  العسكرية  والرتب  الرمسية 
الواقع هو أن دولة فلسطني عبارة عن حكم ذاتي حمدود الصالحيات 
يف املناطق اليت يسمح هلا االحتالل أن توجد فيها. وحيفل الواقع 
باألمثلة، سياسيًا وأمنيًا، على هذه احلقيقة، إمنا ما يعنينا هنا هو البعد 
االقتصادي للعالقة االستعمارية اليت كرسها االحتالل الصهيوني مع 

مناطق السلطة الفلسطينية.
الضفة  كل  تشمل  ال  وهي  الفلسطينية«،  السلطة  »مناطق  نقول 
الغربية باملناسبة، فهناك املنطقة »ج«، اليت تشكل حنو 60% من 
الضفة الغربية، وهي تلك األجزاء من الضفة الغربية اليت تنخفض 

فيها الكثافة السكانية الفلسطينية، وترتكز فيها عملية التهويد.
وقد أعلنت صحيفة »يسرائيل هيوم« األسبوع الفائت، على سبيل 
للمستوطنات يف  تابعة  وطنية«  »حديقة  إلقامة  عن خمطط  املثال، 
الضفة الغربية على مساحة تصل إىل مليون دومن بني القدس والبحر 
امليت، ستشمل نصف املساحة بينهما، وستشكل فاصاًل هائاًل بني 

مشال الضفة الغربية ووسطها. 
تقطيع أوصال الضفة الغربية باحلواجز والطرق االلتفافية واملستعمرات 
و«احملميات الطبيعية« و«املناطق العسكرية«، ذو أهمية اقتصادية 
بالغة، بعيدًا عن البعد التوراتي الذي يسكن املستعمرين املستوطنني 
سوقها  جيعل  أي  اقتصاديًا،  الغربية  الضفة  جيزئ  ه  ألنَّ اليهود، 
يقلل  وبالتالي  منفصلة،  شبه  أسواق  إىل  حيوهلا  بل  حجمًا،  أصغر 
جدوى املشاريع االقتصادية فيها برفعه ما يسمى كلفة املقايضات 
)transactions costs(، وهو ما جيعل املنشآت االقتصادية اجملدية يف 

الضفة الغربية أقل حجمًا وإنتاجيًة.
على سبيل املثال، لو افرتضنا مصنعًا عاديًا صغريًا إلنتاج املعلبات 
أو النسيج، فإنَّ قدرته على بيع منتجاته على أوسع نطاق ممكن بأقّل 
تكلفة شحن ممكنة، وقدرته على استقطاب اليد العاملة املؤهلة على 
أوسع نطاق ممكن، هما ما حتدد مدى رحبه. وإذا اقتصرت مبيعاته 
على مدينة واحدة وجوارها، فإن سوقه تصبح أصغر، وبالتالي قدرته 
على املنافسة تصبح أقل، ولن ندخل هنا يف القيود اليت فرضها 
بروتوكول باريس على مدخالت اإلنتاج. ويف ظّل القيود اإلسرائيلية 
فإنَّ  الفلسطينية،  السلطة  اخلارجية ملناطق  التجارة  على  املفروضة 

األجدى اقتصاديًا أن يصبح التصدير إىل »إسرائيل«.
بالذرائع  اقتصاديًا  الغربية  الضفة  لتفكيك  النهائية  احملّصلة 
الصناعة  وضرب  الصهيونية  للسلع  أوسع  جمال  إتاحة  هي  األمنية 
املنتجات  الفلسطينية ملصلحة  االقتصادية  املنشأة  وتقزيم  احمللية 
أو  للهجرة  الفلسطيين  العامل  دفع  هذا  إىل  ُيضاف  اإلسرائيلية. 
للسعي جاهدًا للعمل يف األرض احملتلة عام 1948 أو يف مستعمرات 

الضفة الغربية. 
العمالة الفلسطينية كاحتياطي لالقتصاد الصهيوني

السالم  لـ«عملية  اخلاص  املتحدة  األمم  منسق  تقرير ملكتب  حبسب 
يف الشرق األوسط«، مت تقدميه إىل اجتماع جلنة االتصال املخصصة 
للماحنني للسلطة الفلسطينية )AHLC( يف بروكسل يف 10 أيار/مايو 
اجلاري، فإن عدد العمال الفلسطينيني الذين عربوا إىل »إسرائيل« 
يف األشهر األخرية من العام اجلاري بلغ 153 ألف عامل، مع املوافقة 
على 20 ألف تصريح لغزة، مت إصدار 12 ألفًا منها حتى تاريخ صدور 

التقرير.
جيري احلديث هنا عن العمالة الرمسية املوثقة، وهناك أيضًا عمالة 
رمسية غري موثقة. ويشري تقرير لصحيفة »تاميز أوف إسرائيل«، يف 
2021/12/10، إىل أنَّ 25 ألف عامل فلسطيين يعملون يف مستعمرات 

الضفة الغربية. 
الصهيوني  للكيان  رخيصة  عمالة  تأمني  عند  األمر  يتوقف  وال 
ومستعمراته يف الضفة باحلد األدنى لألجور أو ما دونه، بل يتعداه 
إىل حتصيل »ضريبة دخل« ورسوم وضمان اجتماعي... من أولئك 
»إسرائيل«  عمولة  حسم  بعد  الفلسطينية،  السلطة  باسم  العمال 
طبعًا، ليجري تسليم الباقي للسلطة حبسب املزاج الصهيوني أمنيًا 

وسياسيًا، بناًء على معادالت غري معلنة للجانب الفلسطيين.
يقّدر تقرير صحيفة »تاميز أوف إسرائيل« ذاته، استنادًا إىل مصادر 
»اجليش« الصهيوني، أن أكثر من نصف مليون فلسطيين، من أصل 
3 ماليني، غادروا الضفة الغربية. وتقدر الصحيفة، بناًء على رأي 
خرباء اقتصاديني إسرائيليني، أن نصف القوة العاملة املتبقية يف 
الضفة الغربية تعتاش من العمل يف األرض احملتلة عام 1948 أو يف 

مستعمرات األرض احملتلة عام 1967.
لدى  العمل  ظاهرة  فإنَّ  بها،  مبالٌغ  النصف  نسبة  أن  افرتضنا  ولو 
االحتالل الصهيوني تظل نسبًة عاليًة من القوة العاملة يف الضفة، 
لو استثنينا األطفال )40%( والشيوخ وربات البيوت، وخصوصًا إذا 
استثنينا العاطلني من العمل الذين تبلغ نسبتهم حنو 18% يف الضفة 

الغربية و44% يف غزة.
احلصول على ترخيص للعمل يف األرض احملتلة عام 1948 قصة حبد 
ذاتها، تضاف إليها عموالت السماسرة والوسطاء واملكاتب... أي 
أن العمل يف الكيان الصهيوني حتول إىل »جائزة« شخصية، وختفيف 
واألرض  الضفة  مستعمرات  يف  الفلسطينية  العمالة  على  القيود 
احملتلة عام 1948 حتول إىل »جائزة« سياسية لشعب حماصر، وهو 

خالصة اقتصادية  كمستعمرة  »السلطة«  مناطق  التطبيع:  من  أبعد 
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أمر خطر ال بد من التوقف عند بعده الرتبوي والنفسي تطبيعيًا، حتت 
وطأة احلرمان من لقمة العيش.

 
الضفة وغزة كسوق كبرية للمنتجات اإلسرائيلية

»دائرة  موقع  يف  اخلارجية  بالتجارة  املتعلق  القسم  إىل  ذهبَت  لو 
اإلحصاءات املركزية« الصهيوني، فإنك لن جتد ذكرًا للضفة الغربية 
وغزة من بني املناطق اليت تصّدر »إسرائيل« إليها أو تستورد منها، 
وهذا غريٌب جدًا، يف الواقع، إذا أخذنا بعني االعتبار أن »إسرائيل« 
وغزة  الغربية  الضفة  إىل  السلع  من  دوالر  مليار   3.5 صّدرت حنو 
عام 2021، وأكثر من مليار دوالر يف األشهر الثالثة األوىل من عام 
التابع  الفلسطيين«  لإلحصاء  املركزي  »اجلهاز  موقع  2022، حبسب 

لدولة فلسطني.
الكيان  يف  املركزية«  اإلحصاءات  »دائرة  موقع  إىل  عدنا  وإذا 
الصهيوني، إىل إحصاءات صادرات »إسرائيل« عام 2021 حتديدًا، 
املتحدة،  الواليات  إىل  دوالر  مليار   16 من  أكثر  بلغت  أنها  سنجد 
وحنو 4.4 مليار دوالر إىل الصني، وحنو 2.8 مليار دوالر إىل اهلند، 
وهذا يعين أن صادرات الكيان الصهيوني إىل الضفة الغربية وغزة، 
بعد  الثالث عامليًا،  البالغة حنو 3.5 مليار دوالر، جاءت يف املركز 
إغفال  فعالَم  اهلند،  وقبل   ،2021 عام  والصني،  املتحدة  الواليات 
الصادرات إىل دولة فلسطني كبنٍد »مستقل«؟ اجلواب عند القارئ 

الكريم.
لكن هذه الـ3.5 مليار دوالر ليست سوى 55% من جمموع واردات 
الضفة وغزة عام 2021. فلننظر إذًا إىل صادراتها. سنجد، بناًء على 
أرقام »اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين« ذاته، أنها بلغت حنو 
1.5 مليار دوالر عام 2021، منها 1.3 مليار دوالر من الصادرات 
اليت ذهبت إىل »إسرائيل«، أي حنو 87% من جمموع صادرات مناطق 
السلطة الفلسطينية. كما بلغت أكثر من 85% من صادرات الضفة 
وغزة يف األشهر الثالثة األوىل من عام 2022، حبسب املصدر ذاته، 
وهذا يعين أن صادرات الضفة وغزة مربجمة اقتصاديًا لتلبية حاجات 

السوق اإلسرائيلية حبكم قانون االستعمار.
منه،  الواردات  زائد  الصهيوني  الكيان  إىل  الصادرات  مجعنا  وإذا 
نتحدث عن  فإننا  باجململ،  معه  اخلارجية  التجارة  كمؤشر على قيمة 
تبادل سلعي مقداره 4.8 مليارات دوالر بني الضفة الغربية وغزة من 
جهة، و«إسرائيل« من جهٍة أخرى، وهذا رقم ال يضارعه يف الوطن 
العربي والعامل اإلسالمي يف عام 2021 إال التبادل التجاري الرتكي 
مع الكيان الصهيوني، البالغ 6.66 مليارات دوالر عام 2021، حبسب 

موقع »دائرة اإلحصاءات املركزية« يف الكيان الصهيوني.
الفرق هنا هو نسبة التبادل التجاري )أي الصادرات زائد الواردات( 
مع الكيان الصهيوني من الناتج احمللي اإلمجالي، أي أهمية مثل ذلك 
الرتكي هو  الكلي، فاالقتصاد  بالنسبة إىل حجم االقتصاد  التبادل 
أدنى  األرقام من دون  تثبت  باملطلق، كما  املنطقة  أكرب مطبع يف 
شك، رغم زيف اخلطاب املنافق، لكّن االقتصاد الرتكي أكرب بعشرات 
األضعاف من اقتصاد الضفة وغزة، البالغ حنو 15 مليار دوالر فحسب 
عام 2021، وهذا يعين أن اقتصاد الضفة الغربية وغزة هو اقتصاد 
الصهيوني؛  االحتالل  مع  مطّبع  حتى  أو  تابع  اقتصاد  ال  مستعمرة، 
اقتصاديون لالستعمار،  التقليدي، يديرها وكالء  باملعنى  مستعمرة 

أي كمربادور، وغري اقتصاديني.
وقد  فحسب.  الضفة  عن  ال  أيضًا،  غزة  عن  باملناسبة،  احلديث، 
احلكومية يف  النشاطات  تنسيق  »وحدة  عن  اقتصادي  تقرير  صدر 
 ،2022 آذار/مارس  شهر  بداية  يف  االحتالل،  إدارة  أي  املناطق«، 
يشري إىل أنَّ صادرات غزة إىل »إسرائيل« ارتفعت يف أول شهرين 
من العام اجلاري مبقدار 142% مقارنة بالعام الفائت. وتتكون هذه 
الصادرات من البطاطا احللوة والبندورة واخليار والباذجنان والفراولة 

واألمساك. 
وللعلم، تدخل كّل يوم عشرات الشاحنات لنقل السلع وحوامل الطاقة 
اإلسرائيلية إىل غزة عرب معرب بيت حانون. لست يف موضع رفع شعار 
»ال للتطبيع مع العدو الصهيوني« يف وجه الغزاويني، ألنهم يعانون 
مرارة احلصار، واالحتالل هو الذي يقطع عنهم منتجاته عندما يريد 
أن جيوعهم، فهم كالسجني يف زنزانة كبرية، وغزة ليست منطقة 
حمررة بعد. وعندما يفتح معرب رفح بشكٍل طبيعي للبشر والبضائع، 
ميكن أن نرفع مثل ذلك الشعار بوضوح، وهي مسؤولية املصريني 
يف إيقاف التطبيع مع العدو الصهيوني، مع اإلصرار على مبدأ »قاطع 

ما استطعت إىل املنتج الصهيوني بدياًل«. 
تعاني السلطة الفلسطينية، من جهتها، أزمة مالية شرسة، وال سيما 
وجودها،  لتقويض  تسعى  اليت  القرن«  »صفقة  ضد  وقفت  منذ 
ملستحقاتها  اإلسرائيلية  والتحويالت  جفت،  الدولية  فاملساعدات 
فـ«املعارضة  االستمرار،  مالية جملرد  »معركة«  وهي ختوض  قّلت، 
السياسية« ليست خيارًا يف ظل االحتالل، وهو الدرس الذي جيب 

أن يفهمه اجلميع.
هذا استعمار بكلِّ ما للكلمة من معنى. وما يقابله هو برنامج التحرير، 
ال برنامج الدويلة املستقلة أو »إصالح السلطة« أو »استمالة الرأي 
العام اإلسرائيلي«... نتحدث عن اجلزائر حتت االحتالل الفرنسي أو 

فيتنام حتت االحتالل األمريكي. 
التجارب كثرية، وكّلها تعّلمنا أن الطريق هو املقاومة والتحرير، ال 
إىل  ما  فصيل  توق  أو  احملتل  مع  العالقة  بتحسني شروط  التلهي 
احللول حمل السلطة أو من سيخلف حممود عباس... هذا ليس رأيًا 
غري  الفلسطيين  الوطين  امليثاق  وامسه  واضح،  فالطريق  شخصيًا، 
املعدل، وامليثاق القومي من قبله، وثيقة اإلمجاع الوطين الوحيدة يف 
التاريخ املعاصر للشعب العربي الفلسطيين. االستعمار، ببساطة، ال 

يعاجله إال مشروع حترير.
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مــقاالت وتـحقيقات

الوالية  يف  بأمره  احلاكم  ماكرون 
احلكم  على  قدرته  يفقد  األوىل 
فرنسا  إخضاع  وعلى  الربملان،  يف 
لسياساته النيوليربالية، لكنَّ يسارًا غري 
صهيوني يبزغ ألول مرة خيوض معركة 
الداخلية  والسياسات  النظام  تغيري 

واخلارجية.
يف  ومفتتة  مشرذَمة  املرتّهلة  فرنسا 
أحزاب يف   8 رئيسة تضم  اجتاهات   4
أحزاب  و4  النسبية  الرئاسية  األغلبية 
حزَبي  عن  فضاًل  اليسار،  احتاد  يف 
التقليدي  واليمني  املتطرف  اليمني 
هذه  من  كّل  وحيظى  )اجلمهوري(. 
السكان،  ربع  حنو  بتأييد  االجتاهات 
يف  املشاركة  عن   %54 يتغّيب  فيما 
االنتخابات، بينهم 3 من كل 4 شباب، 
على  االعرتاض  منها  متعّددة،  ألسباب 

النظام بأزمة  املهّدَدة  وفرنسا  اجلديد  اليسار 
قاسم عز الدين

»اجلبهة اجلمهورية« لقطع  اجلمهورية، وتالشت 
الطريق على اليمني املتطّرف، بل تالشى التعبري 
نفسه من اإلعالم الرمسي »الرصني« الذي أخذ 
يستخدم تعبري »التجّمع القومي« احرتامًا ملشاعر 
اليمني  مع  التعاطف  تربير  جرى  كما  مؤيديه، 

العنصري.
خبالف ذلك، تسابقت لوبان مع أحزاب األغلبية 
الرئاسية واليمني التقليدي على التحريض ضد 
الذي  التخرييب  بالتطرف  التهامه  ميلينشون 
»على  الفرنسي  االقتصاد  تدمري  يستهدف 
طريقة مادورو«، وإضعاف هيبة فرنسا الدولية 
»اليسارية  بتبّنيه  العامل،  الريادي يف  ودورها 
االسالمية« وإنشائه »حتالف البوركيين«، حبسب 
تعبري لوبان، أو ميله إىل »األنظمة االستبدادية« 
وإىل »الشعبوية غري املسؤولة«، حبسب أباطرة 
اإلعالم الذي ساهم فيه بعض »جهابذة« اليسار 
اجلولة األوىل من  األطلسي قبل اضمحالله يف 

االنتخابات الرئاسية.
معركة البدائل لتغيري املنظومة والنظام

على عكس التيار النيوليربالي اجلارف يف أوروبا 
استنادًا  ميلينشون  جيّدف  الدولية،  واملنظومة 
األمريكي يف  التوّحش  لنموذج  بديلة  إىل رؤى 
تسييد مصاحل حفنة من الشركات والبورصات 
والعموالت فوق ركام هائل من اخلراب ومنظومات 

األعمال الفاسدة.
يف هذه الرؤية البديلة، انكّب ميلينشون على 
العمل منذ 2012 لبلورة حلول تفصيلية يف كّل 
اخلربة  مكاتب  استنفار  استدعى  وشأن  قطاع 
والدراسات العاملة يف خدمة األوليغارشية، ومل 
تربهن يف أرقامها سوى ما على تتبناه سياسة 
القشرة  من  الثروات  تراكم  لقلب  ميلينشون 
املنتجني  إىل  االفرتاضي  واالقتصاد  الرّبانية 

الفعليني يف القاع واالقتصاد احلقيقي.
الصاعدة  الفاشية  التيارات  نقيض  وعلى 
ميلينشون،  تعّهد  القاتلة،  العنصرية  واهلويات 
اختاره شافيز يف هيئة مؤلفة من 50  أن  منذ 
مواجهة  اإلنسانية،  عن  للدفاع  عامليًا  مثقفًا 
الرببرية األطلسية والشوفينية الفرنسية من أجل 
سراء  يف  املتكافلة  التضامنية  اإلنسانية  عامل 
رغد العيش، ويف ضّراء الكوارث اليت تسببها 

جرائم الوحوش الكاسرة.
املعارك  على  ميلينشون  طموحات  تتوّقف  ال 
السلطة،  الربملان والصراع على  السياسية يف 
فهو مل يرتّشح إىل االنتخابات من أجل أن يتفّرغ 
ويتوّقع  بعده،  الطريق  واستكمال  احلزب  لبناء 
حتّركات  إىل  املستفحلة  األزمات  تؤدي  أن 
السياسية يف  عمالية وشبابية خلوض معاركها 
مواجهة النظام. وقد اختار عددًا من مرّشحيه من 
اهلجرة  وشباب  الشعبية  الفئات  مناضلي  بني 
العربية يف لوائح النائب البديل يف االنتخابات، 
لتدريبهم على مواجهة أالعيب الطبقة السياسية 

وتعويدهم على قيادة التحركات.
أمثولة  الصهيوني  غري  اجلديد  اليسار  دينامية 
ذي  الَّ اجلنوب  وعامل  العربي  لليسار  تذى  حتحُ
ويف  األمريكية،  الدميقراطية  وصايا  يف  يغرق 
توصيات منوذجها النيوليربالي الذي أفضى إىل 
اخلراب واالنهيار. يف طريق الرتاجع عن مسار 

اهلاوية، أشقى ما فيها هو خطوة البداية.

يف الواقع، لقد كان خطابا استثنائيا بكل ما يف الكلمة من معنى للسيد حسن 
نصر اهلل
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السرتات  انتفاضة  بعد  التمثيلية  الدميقراطية 
الصفر.

يف خضّم االهرتاء السياسي واألزمات االقتصادية 
النيوليربالية،  السياسات  نتيجة  واالجتماعية 
الذي  جوبيتري،  اآلهلة  إله  ماكرون سلطة  يفقد 
ّقب به يف واليته األوىل، ويضطر إىل اإلذعان  لحُ
ملنطق التسويات الصعَبة، بدءًا بتكتالت األغلبية 
الرئاسية النسبية اليت تضع كّل منها عينها على 
مرحلة ما بعد ماكرون، واحتمال انهيار حزبه »إىل 

األمام« يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.
تأليف احلكومة هو أّول امتحان للحكم بعد انتخاب 
رئيس جديد للجمعية الوطنية بداًل من رئيسها 
التشريعّية.  االنتخابات  يف  الراسب  السابق 
بعدم  تتمّثل  كأداء  عقبة  التأليف  هذا  ودوَن 
ينجح  مل  ما  الربملان  ثقة  على  اجلمعية  حصول 
الرئاسية  األغلبية  إىل  نائبًا   45 بضّم  ماكرون 
نائبًا(،   65( اجلمهوريني  كتلة  من  النسبية 
يف  أمر  وهو  املستقل،  واليسار  اخلضر  ومن 
الكتلة  مشاركة  أن  وخصوصًا  الصعوبة،  غاية 
وجودها،  على  تقضي  ماكرون  مع  اجلمهورية 

حبسب رئيسها احلالي.
جتاوز هذا االمتحان املعّقد مبسعى تعويم حكومة 
الثالثة  من  بداًل  جدد  بوزراء  وتطعيمها  بورن 
لتقديم  اجملال  يتيح  االنتخابات،  يف  الراسبني 
اليسار أو اليمني املتطّرف )90 نائبًا( طلب حجب 
الثقة عن احلكومة يف اجلمعية الوطنية والعودة 
على بدء إىل معضلة األغلبية الرئاسية املطلَقة.

هو  فرنسا  املتفّجرة يف  احلكم  أزمة  األهّم يف 
الرئاسي عن االستمرار  التكتل  ما يصيب عجز 
االنتخابية  ماكرون  وعود  وتنفيذ  سياساته  يف 
ضطر إىل نقاشات عاصفة يف كّل  اجلديدة، إذ يحُ
خططه يف  عن  والرتاجع  حدة،  على  وإجراء  بند 
تفتح  ها  أنَّ ريب يف  ال  متعّثرة  تسويات  مقابل 
معركة صراع الربامج املتناقضة اليت تهّرب منها 
والتشريعية،  الرئاسية  احلمالت  خالل  ماكرون 
ولن يبقى أمامه عاجاًل أم آجاًل سوى حّل الربملان 
وإعادة االنتخابات املفتوحة على كّل االحتماالت، 

مبا يف ذلك استقالة الرئيس.
قد تكون فاحتة املعركة السياسية هذا الصيف 
أثناء تقديم مشروع مكافحة غالء املعيشة، يليها 
معركة عجز امليزانية وسن التقاعد... ما يشري 
إىل أنَّ العودة من العطلة الصيفية مرشحة إىل 

أن تكون ساخنة يف الربملان والشارع.
قيَم جمهورية »ديمقراطية« غبّ الطلب

غري  »فرنسا  ضد  املوبوءة  التحريض  حرب 
صعود  عّززت  ميلينشون  بزعامة  اخلاضعة« 
اجلديد  الربملان  واقتحامه  املتطّرف  اليمني 
بقّوة ال مثيل هلا يف أوروبا الغربية، فاألغلبية 
مع  يتقاطعان  التقليدي  واليمني  الرئاسية 
النيوليربالية  السياسات  يف  لوبان  مارين 
العامة، على الرغم من دعوة لوبان الوهمية إىل 
تغليب مصاحل الشركات الكربى الفرنسية على 
الشركات األوروبية واألمريكية، اليت ال تنفصل 
وهما  البعض،  بعضها  عن  املشرتكة  مصاحلها 
يتقاربان إىل حّد بعيد مع لوبان بشأن مكافحة 
القمع  أجهزة  اهلجرة اإلسالمية وتعزيز عنصرية 

والشرطة »حلفظ األمن«. 
قَيم  ادعاءات  تبّخرت  وضحاها،  عشية  وبني 

تأليف الحكومة هو أول امتحان للحكم بعد انتخاب رئيس جديد للجمعية 
الوطنية بدال من رئيسها السابق الراسب يف االمتحانات التشريعية

*إنَّ كتاب »موت الغرب« هو أهم كتاب للكاتب 
األمريكي »باتريك جيه بوكانن«. وهو كتاٌب َجِديٌر 
الِع على حمتواه، أِلهميِتِه البالغة يف  ِبِقَراَءِتِه واالطِّ
بيان خطورة اإلنهيار األخالقي يف الغرب، وأثره 

ر يف املستقبل املنظور.* َدمِّ املحُ
ٌر  َفكِّ ومحُ سياسٌي  َو  َفهحُ الكاتب؛  يعرف  ال  ن  *ومِلَ
وٌف، َعِمَل يف َمنِصِب مستشار ِلثالثِة  أمريكٌي َمعرحُ
صحايٌف  ود،  ِلَعمحُ كاِتب  وهو  أمريكينَي،  رؤساء 
َؤسس  ِف األمريكية، ومحُ ححُ ِمَن الصحُّ َعَدٍد  داِئٌم يف 
ِلثالثٍة ِمْن أشهِر برامج التلفزيون يف أكرب قناتنِي 
أمريكيتنِي ) إن. بي. سي( و)سي. إن. إن(.*

ِب، ِمنها: تحُ َف الَعَديد ِمَن الكحُ *ألَّ
- *يوم احلساب.
- *حالة طارئة.

واب خطيئة. - *عندما يصري الصَّ
ظمى.* - *اخليانة العحُ

*والكتابان املشهوران جًدا:*
*- حمق منذ البداية.*

*- مجهورية ال إمرباطورية.*
الواليات  يف  َمِبيًعا  ِب  تحُ الكحُ أكثر  ِمْن  ما  *وهحُ

املّتحدة.*
* إنَّ الكتاَب الذي حننحُ ِبَصَدِدِه »موت الغرب«، 
َخب  يف العامَل،  ِهٌم، وعلى مجيع النحُّ هو كتاٌب محُ
وِت وانتهاِء  ر مِبَ َبشِّ الع عليه وقراءته، فهو يحُ االطِّ

الغرب.*
أنَّ  إىل  هحُ  َنبِّ يحُ الكتاب،  هذا  يف  َف  َؤلِّ املحُ إنَّ   *
ِق الغرب، هو يف الواِقِع  وححُ يف أحُفحُ املوَت الذي َيلحُ

موتان:*
ِذي  * موٌت أخالقي، بسبب السقوط األخالقي الَّ
واألخالقيِة  َسِرَيِة  واألحُ بويِة  الرتَّ الِقَيِم  لَّ  كحُ أْلَغى 

قليدية.*       التَّ
 *وموٌت دميوغرايف وبيولوجي )النقص السكاني 

باملوت الطبيعي(.*
جالِت  وٍح يف العائلِة ويف السِّ *حيثحُ َيْظَهرحُ ِبوحُضحُ
ِشريحُ إىل اضمحالِل الِقَوى البشرية  احلكوميِة اليت تحُ
ال  ِبشيخوخٍة  منها  ى  َتَبقَّ ما  وإصابة  الغرب،  يف 
املهاجريَن  ِمَن  َمِزيٍد  باستقداِم  إالَّ  ِمنها،  ِشفاَء 
يدحُ  عحُ ٍة، تحُ ضادَّ ان، أو ِبالقياِم ِبَثورٍة َحضاِرَيٍة محُ بَّ الشحُّ
ينية واألخالقية إىل َمكاَنِتها اليت كانت  الِقَيم الدِّ

ِمْن َقْبل.*
مريٌع  ْقِبل،  املحُ املوَت  إنَّ  الكاتب:    *يقولحُ 
ْنِع أْيِدينا وِمْن  هحُ وباٌء ومرٌض ِمْن صحُ وخميٌف، ألنَّ
َعل  ا جَيْ ، ِمَّ ِصناَعِة أفكاِرنا، وليَس ِبَسَبٍب خاِرجيٍّ
ِذي  هذا املوت، أسوأ ِبَكثرٍي ِمَن الوباِء األسوِد الَّ
وبا يف القرن الرابع عشر.* ان أحُورحُ كَّ لث سحُ َقَتَل ثحُ

لحُ  وِّ َ ا حيحُ *إنَّ الوباَء اجلديد، ال َيْقِتلحُ إالَّ الشباَب، ِمَّ
»قارٍة  إىل  خاٍص  ِبَشكٍل  وبا  وأحُورحُ موًما  عحُ الغرَب 

ِللعجاِئز«!!*
عات  َتَوقحُّ أو  ختمينات  د  رَّ َ محُ ليست  ةحُ  *الِقصَّ
وسوف  واِقَعة،  حقيقة  هي  ا  وإمنَّ احتماالت؛  أو 
َتبدأ  عندما  خاصًة  وِحها،  ضحُ وحُ ِة  ِلِشدَّ َك  محُ َتْصدحُ

األرقام ِباحلديث!!*
ل  َعدَّ محُ َهَبَط  فقد  احلديثِة؛  لإلحصاءاِت  ِوْفًقا   *
لِّ  وبة عند املرأة األوروبية إىل ِطْفٍل واِحٍد ِلكحُ صحُ اخلحُ
ِطْفَلنْيِ  ِل  َعدَّ محُ إىل  و  َتْدعحُ احلاجَة  أنَّ  ِعْلًما  امرأٍة؛ 
كان املوجوديَن  اِت السحُّ َكَحٍد أْدَنى، ِلَتعويِض َوِفيَّ
َن احلديِث عن زيادِة َعَدِدِهم. وإذا َبِقَيت  وحُ اآلن، دحُ
ة على ما ِهَي عليه، فإنَّ  وَبة احلاِليَّ صحُ عدالت اخلحُ محُ
نسمة  مليون   728 عددهم  الباِلغ  وبا  أحُورحُ ان  كَّ سحُ
وَن إىل 207  صحُ َسِب إحصاء عام 2000م َسَيَتَقلَّ حِبَ
ِمْن  أَقل  إىل  أي  الَقْرن،  هذا  ِنهايِة  ماليني يف 

لحُث.* الثحُّ
وبا،  وتحُ فيه أحُورحُ ِذي َتحُ قاِبل، يف الوقت الَّ *وباملحُ
اِلت، ِمثل  نتيجة نقص املواليد، َيْشَهدحُ العامَل الثَّ
وخاصة  الالتينية،  أمريكا  ودول  الصني  اهلند، 
َمِثيٌل،  َيْسِبق له  مَلْ  ا،  اِنيًّ كَّ اْنِفجاًرا سحُ املسلمني، 
لَّ عام. ومع حلول عام 2050م،  ِل 80 مليوًنا كحُ َعدَّ مِبحُ
اِني 4 مليارات إضافية،  كَّ وهم السحُّ حُ َمل منحُ ْ غ محُ َسَيْبلحُ
ْصِبح  وتحُ حقيقًة،  الغرب  كابوس  ْصِبح  يحُ وهكذا، 
بعد وقٍت ليس  الِء  ؤحُ هِلَ ْلًكا  محُ لِّ بساطٍة  ِبكحُ وبا  أحُورحُ

ِبالَبعيد!*
يَفًة أكثر،  ِ ْصِبححُ خمحُ َؤِلف:   إنَّ األرقاَم تحُ *يقولحُ املحُ
كاِني  السحُّ ْقص  النَّ َمَرض  ِلَتْشِخيِص  هِلا  َتناوحُ عند 
ِمَن  عاًما   50 بعد  َمم،  واألحُ َول  الدحُّ مستوى  على 

اآلن.*

الغرب« »موت  كتاب 
 82 ِمْن  اِني  كَّ السِّ عداد  التِّ َسَيْهِبطحُ  أملانيا،  *يف 
عدد  ل  َشكِّ وَسيحُ نسمة،  مليون   59 إىل  مليوًنا 
ِث  لحُ وا الـ 65 عاًما أكثر ِمْن ثحُ ن جَتاَوزحُ نَي ِمَّ ِسنِّ املحُ

كان.* السحُّ
اِنها  كَّ سحُ عدد  َتَقلحُّص  هدحُ  َفَسَتشَّ إيطاليا؛  ا  أمَّ  *
ْصِبح نسبة  الباِلغ 57 مليوًنا إىل 41 مليوًنا، وَستحُ

ان.* كَّ عَداِد العام ِللسحُ نَي 40 % ِمَن التَّ ِسنِّ املحُ
ونحُ نسبة اهلبوط %25.* * يف إسبانيا؛ َسَتكحُ

ص ِقواها البشرية، ِمْن  * وَسَتْشَهدحُ روسيا َتناقحُ
147 مليوًنا إىل 114 مليون نسمة.*

ِسرَيِة  مِبَ حاِق  اللِّ كثرًيا يف  اليابان  ف  َتَتَخلَّ وال   *
يف  املواليد  ل  َعدَّ محُ َهَبَط  فقد  اِني؛  كَّ السحُّ املوت 
قاَرنًة ِبعاِم 1950؛ وَيْنَتِظر  اليابان إىل النِّصف، محُ
مليون   127 ِمْن  أعدادهم  تناقص  وَن،  اليابانيحُّ

نسمة إىل 104 ماليني عام 2050م.*
يَفًة؛ َلِكنَّ  ِ ِكَر أعاله، أرقاًما خمحُ ا ذحُ حُ لنا ِمَّ * َيَتَبنيَّ
وِبها  عحُ وبا وشحُ َمم أحُورحُ َفت أحُ : ملاذا َتَوقَّ ريِّ َ ؤال املحُ السحُّ
لحُ ِفكَرة اختفاِئها  عن إجناِب األطفال، وبدأت َتَتَقبَّ

باالة؟* ْثِل هذه الالمحُ عن هذه األرض، مِبِ
ْكِمنحُ يف النتائج  َؤِلف:  إنَّ اجلواَب يحُ ولحُ املحُ * َيقحُ
ِميَتة هِلِذِه الثقافة اجلديدة يف الغرب، واملوت  املحُ
ْتهحُ هذه الثقافة على الغربيني،  ِذي َجرَّ األخالقي الَّ

وِجي.* ولحُ يحُ م البحُ ذي َصَنَع َمْوَتهحُ َو الَّ هحُ
تمِع  ىَل يف اجملحُ وحُ * إنَّ انهياَر الِقيَمة األساسية األحُ
األخالقية  األعراف  واحنسار  ْسَرة(،  األحُ )وِهَي 
ا منيًعا  لحُ َسدًّ َشكِّ ينية اليت كانت ِفيَما َمَضى، تحُ الدِّ
ِة  يف َوْجِه َمْنِع احَلْمل واإلجهاض والِعالقات اجِلْنِسيَّ
َؤسسة الزوجية، إضافًة إىل َتربيِر،  خارج إطار املحُ
بني  ْنَحِرَفِة  املحُ ِة  اذَّ الشَّ الِعالقات  تشجيع  َبل  ال، 
َر ِبَشْكٍل َتْدِرجِييٍّ  لحُّ هذا َدمَّ أبناء اجِلْنس الواِحد، كحُ
أاَل  استمراره،  وأساس  جتمِع  ِللمحُ املركزية  اخَللية 

ْسَرة؛* وِهَي األحُ
نا، أكثر َهْواًل!* َغة األرقام هحُ و لحُ *حيثحُ َتْبدحُ

اإلجهاِض  ِلعملياِت  َنِوي  السَّ الرقم  ارتفَع  *إْذ 
ًيا  يف الواليات املتحدة، ِمْن ِسَتِة آالِف حالٍة َسَنوِّ
أْن  بعد   ،1976 عام  ألف   600 إىل   1966 عام 
ة َحًقا  ربَت عملية َقْتل األِجنَّ َح ِباإلجهاِض، واعتحُ ِ مسحُ
سنوات،  عشر  وبعد  ور!  ستحُ الدحُّ حْيِميِه  ِللمرأِة، 
َوَصَل الرقم إىل مليون ونصف حالة إجهاض يف 

العام الواِحد.*
غ  َتبلحُ َفِهَي  ْرِعينَي،  الشَّ غري  األطفال  ِنسبة  ا  *أمَّ
اليوم 25 يف املائة ِمَن العدِد اإلمجاِليِّ ِلألطفاِل 
يف  أمريكا  أطفال  ث  لحُ ثحُ وَيِعيشحُ  األمريكينَي، 
وهو  األب  وِن  ِبدحُ ا  )إمَّ األَبَوْيِن  أحد  َن  وحُ دحُ مناِزَل 

م(.* وِن األحُ ا ِبدحُ الغاِلب، وإمَّ
ٌر آَخر خطري!* َؤشِّ ناِلَك محُ * وهحُ

راهقنَي  املحُ بني  االنتحار  حاالت  عدد  َبَلَغ  *فقد 
عام  عليه  كانت  ما  أضعاف  ثالثة  األمريكيني 

*.1960
وليَس  ْدِمِننَي  )املحُ خدرات  املحُ ْدِميِن  محُ عدد  ا  أمَّ  *
ماليني  ِة  ِستَّ ِمْن  أكثر  َبَلَغ  فقد  َتعاِطنَي(؛  املحُ

شخٍص يف الواليات املتحدة َوْحَدها!*
ات،  ابَّ والشَّ ان  بَّ الشحُّ أعداد  كثرًيا  َتناَقَص  *وَقْد 

الراغبنَي يف الزواج.*
اجِلنسيِة  َيِة  رِّ ِباحلحُ يْسَمححُ  َتَمٍع  ْ جمِلحُ الطبيعي  *وِمَن 
واملرأة،  الرجل  بني  ساَكَنة  املحُ ِتيح  ويحُ الكاملِة، 
وِنيٍّ يف بيٍت واِحٍد،  َن أيِّ راِبٍط َشْرِعيٍّ أو قانحُ وحُ دحُ
امِل،  ل ِمْن قانوِن األحوال الشخصية الظَّ وَخْوف الَرجحُ
الق،  ذحُ الزوجة ِنصف ثروَتهحُ يف حالِة الطَّ ِحنَي تأخحُ
زواٍج؛  وِن  ِبدحُ ساَكَنِة  ِباملحُ وِل  ِللَقبحُ املرأة  رار  واْضطِّ
ِمَيها،  وحَيْ معها  يِقفحُ  ٍل  َرجحُ إىل  حاَجِتها  ِبَسَبِب 
َكَذا  هِلَ َيِصَل  أْن   ، وِجَيِة  ولحُ يحُ البحُ احلاجِة  عن  ناِهيَك 

ِنهاية!*
ِذوذ اجِلْنِسيِّ وقانون الزواج بني  ا قضية الشحُّ * أمَّ
ث وال َحَرج، حيثحُ َبَلَغت  أبناء اجِلْنس الواِحد؛ َفَحدِّ

اِبق!* َلهحُ يف السَّ يحُّ د خَتَ رَّ َ ِكًنا محُ ْ ن محُ كحُ ا مل يحُ َحدًّ
َتَعْجِرَفِة،  املحُ كلنتون«  »هيالري  كانت  لقد   *
ِشي يف  َتْ األبيض  البيت  يف  ىَل  أحُوحُ سيدة  ل  أوَّ
ينَي( إِلبداِء تعاطفها مع قضيتهم  َرٍة لـ )ِمْثلِّ تظاهحُ

ومطالبهم املشروعة!*
ف إىل القول:  إنَّ هذه هي  َؤلِّ لحُصحُ املحُ * وأخرًيا، خَيْ
 ، وتحُ َتِضرحُ وَتحُ ْنَحٍط وَحضارة حَتْ َتَمٍع محُ ْ إحصاءات محُ
ا؛ َفال  رًّ وَن ححُ َيكحُ أْن  ِكن  ْ ِمْثلحُ هذا، ال ميحُ َبَلًدا  وإنَّ 
ِللَفِضيَلِة  وَد  جحُ وحُ وَن فضيلة، وال  دحُ َيِة  رِّ ِللححُ وَد  جحُ وحُ

ِبِغياِب اإلميان.*
كتاب »موت الغرب
للمؤلف الكاتب األمريكي الشهري باتريك جيه بوكانن
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مــقاالت وتـحقيقات

بالقبول  إقناع الصدر  بينما كانت اجلهود واملساعي منصّبة على 
راحت  اآلن  الشيعي، فإنها  البيت  التفاهم مع شركائه يف  مببدأ 
تنصّب على كيفية إبقائه يف دائرة احلراك للحؤول دون الذهاب 

إىل اخليارات السلبية اخلطرية.    
إذا كانت األزمة السياسية يف العراق ظلت طيلة 8 شهور حمشورة 
يف عنق الزجاجة، يف ظل تباين املواقف والتوجهات بني الفرقاء، 
بالتيار  املتمثلني  الشيعي،  للمكّون  الرئيسيني  الطرفني  السيما 
الصدري،  التيار  زعيم  إعالن  فإن  التنسيقي،  واإلطار  الصدري 
السيد مقتدى الصدر، انسحابه من العملية السياسية، خلط األوراق 
وأربك املشهد العام إىل حد كبري، وفتح الباب واسعًا للمزيد من 

االحتماالت والقراءات والفرضيات السيئة واملتشائمة.
انسحب الصدر بعد أن وجد نفسه عاجزًا عن تطبيق رؤيته بتشكيل 
عن  بعيدًا  والسنة،  الكرد  من  شركائه  مع  وطنية  أغلبية  حكومة 
قوى اإلطار التنسيقي، ورافضًا بشكل قاطع التوافق والتفاهم مع 
األخرية. وال شك أن انسحابه يعين الشيء الكثري، ارتباطًا بالثقل 
السياسي والشعيب الذي ميتلكه الصدر وتياره، فضاًل عن وجوده 
يف خمتلف مفاصل الدولة ومؤسساتها، ومبا ميّكنه من توجيه األمور 
كيفما يريد، سواء كان مشاركًا يف احلكومة وحاضرًا يف الربملان 

أو العكس.
وبينما كانت اجلهود واملساعي منصّبة على إقناع الصدر بالقبول 
راحت  اآلن  الشيعي، فإنها  البيت  التفاهم مع شركائه يف  مببدأ 
تنصّب وترتكزعلى كيفية إبقائه يف دائرة احلراك والدور اإلجيابي 
لرسم معامل املرحلة املقبلة وصياغة مالحمها، للحؤول دون الذهاب 

إىل اخليارات السلبية اخلطرية.
ويف ما يتعلق خبطوة الصدر أو قراره، هناك مجلة حقائق ال ميكن 
أجل  من  فوقها،  القفز  أو  عنها  التغاضي  األحوال  من  حال  بأي 
اإلحاطة بأبعاد املشهد وتفاصيله، وتداعياته وتفاعالته ومساراته 

القادمة.   
يف  الصدرية  الكتلة  أعضاء  تقديم  احلقائق،  تلك  أبرز  بني  من 
جملس النواب العراقي، البالغ عددهم 73 نائبًا استقاالتهم على 
مهمًا  حتّواًل  يعّد  الصدر،  مقتدى  السيد  التيار  زعيم  توجيه  ضوء 
العراقية طيلة  القائم يف الساحة  يف مسارات احلراك السياسي 
الشهور الـ 8 املنصرمة، اليت أعقبت االنتخابات الربملانية املبكرة 
يف 10 تشرين األول /أكتوبر املاضي. هذا التحّول املهم يرتبط 
يف جانب منه بالثقل العددي األكرب الذي ميثله التيار الصدري يف 
جملس النواب، مقارنة بالكتل والكيانات األخرى، ويف جانب آخر 
منه - وكما أشرنا آنفا- يرتبط بالثقل السياسي واجلماهريي للتيار 

وزعيمه يف جممل العملية السياسية.
وعلى ضوء ذلك االنسحاب، تربز حقيقة تبدل خارطة الربملان وتغري 
حجوم بعض الكتل، وحتديدًا الشيعية منها، ما يعين انبثاق حتالفات 
الكتلة  لبلورة  الطريق  ميهد  أن  شأنه  من  جديدة،  واصطفافات 
الوزراء،  رئيس  عاتقها تسمية  على  يقع  واليت  األكرب،  الربملانية 
واضح  السياسي.  االنسداد  حالة  وإنهاء  اجلمود  كسر  وبالتالي 
جدًا أن زمام املبادرة بات اآلن بيد قوى اإلطار التنسيقي، من 
دون أن يعين ذلك ذهابها منفردة لصياغة معامل املشهد القادم، 
مسدود،  طريق  إىل  تصل  فسوف  ذلك،  أرادت  لو  حتى  ألنها 
وتعيد إنتاج األزمة وتدويرها، بداًل من حلها وحلحلتها. وال شك 
أن التواصل وتوسيع دائرة احلوار إىل أقصى قدر ممكن مع التيار 
الصدري- حتى بعد انسحابه- ومع املستقلني، ميكن أن يساهما 
االتفاق  البيت الشيعي، من خالل  األمور داخل  يف تسريع حسم 
على رئاسة الوزراء، لالنتقال إىل املساحات والفضاءات الوطنية 

األوسع واألمشل.     
وخالل األيام القليلة املاضية، انطلقت إشارات إجيابية من بعض 
قيادات اإلطار التنسيقي جتاه التيار الصدري حتديدًا، والشركاء 

اآلخرين على وجه العموم.
ففي تغريدة له، قال رئيس الوزراء األسبق وزعيم اتئالف دولة 
القانون نوري املالكي، »إن عالقتنا مع القوى واألحزاب والتيارات 
كبري  هدف  هلا  الصدري،  التيار  اإلخوة يف  فيهم  اإلسالمية مبن 
وتتعلق مبسؤولية خطرية، تفرض علينا دائمًا احلرص عليها والبحث 
عن نقاط االلتقاء والتعاون والتكامل وهي كثرية، وليس التقاطع 

والتنافر أو اخلصومة واإلقصاء.«.
يف الوقت نفسه، أكد رئيس حتالف الفتح، هادي العامري، يف 
كلمة له، »أقف وقفة إجالل وإكبار ملواقف مساحة السيد مقتدى 
الصدر من أجل الشعب، ومن أجل عبور هذه املرحلة«، و«أن الذي 
والقيادات  املرجعية  لوجود  الشيعي متوهم  االقتتال  يراهن على 

السياسية الواعية«. 
ومبعنى مقارب، حتدث رئيس تيار احلكمة السيد عمار احلكيم، حينما 
الصدرية  الكتلة  يف  اإلخوة  »النسحاب  الشديد  أسفه  عن  أعرب 
العراق  بناء  يف  أساسيون  شركاء  فهم  االستقاالت،  وتقدميهم 
اجلديد، وهم ركيزة أساسية يف العملية السياسية، وال ميكن ألحد 
الرؤى واملشارب  العراقي وكثرة  التنوع  أحد حبكم  فراغ  أن ميأل 
»األمور ذاهبة إىل خري، ولن متضي ألي  أن  السياسية«، مؤكدًا 

االنـسحاب الـصدري ومـتاهات األزمـة الـعراقية
 عـادل الـجبوري
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ِصدام حبكمة اجلميع وحصافة كل املكّونات العراقية«.
يف السياق نفسه، حتدث رئيس هيئة احلشد الشعيب، فاحل الفياض 
وساسة آخرون يف اإلطار التنسيقي، فضاًل عن صدور توجيهات 
مشددة من قيادات اإلطار لوسائل اإلعالم التابعة أو القريبة من 
املؤزم  والتحريضي  االنفعالي  اخلطاب  جتنب  بضرورة  مكّوناته 
والسلبية،  املتشائمة  التحليالت  وراء  باالنسياق  ناهيك  لألمور، 
والتطمني  هلا،  والرتويج  التهدئة  مواقف  لتبين  اجلاد  والسعي 

والتقريب بني الشركاء.
ورغم أن زعيم التيار الصدري، أعاد التشديد على موقفه الثابت 
الكتلة  أعضاء  لقائه  خالل  السياسية،  العملية  من  باالنسحاب 
الصدرية املستقيلني من الربملان يف مكتبه اخلاص، يف حي احلنانة 
مبحافظة النجف األشرف، مضيفًا إليه التعهد بعدم املشاركة يف 
أي انتخابات برملانية مبكرة يشارك فيها الفاسدون، رغم  ذلك، 
بدا هادئًا ومتوازنًا إىل حد كبري،  الشأن  فإن جممل خطابه بهذا 
وبعيدًا عن االنفعال والتصعيد والتحريض، وهو ما يتقاطع متامًا 
حتريك  إىل  سيلجأ  )الصدر(  أنه   إىل  تذهب  اليت  القراءات  مع 
الشارع مستفيدًا من ثقله الشعيب، والوالء الكبري والطاعة املطلقة 

له من قبل اجلمهور الصدري.  
بقاء التيار الصدري، بقياداته وقواعده قريبًا أو جزءًا من مشهد 
األحداث وصناعة القرارات واخلطوات االسرتاتيجية، من شأنه أن 
الطريق على أسوأ اخليارات واالحتماالت، اليت رمبا تسعى  يقطع 
بعض األطراف الداخلية واخلارجية إليصال العراق إليها، خصوصًا 
ضمن دائرة املكّون الشيعي، فضاًل عن ذلك، فإن وجود املرجعية 
الدينية وإمكانية تدخلها عند النقاط احلرجة واملنعطفات اخلطرية، 
قوى  بني  الصدام  خماطر  الشيعية  السياسية  الزعامات  وإدراك 
دون  حتول  أخرى  أساسية  عوامل  ميثل  وتبعاته،  األكرب  املكّون 

الصدام، وتساعد يف إنهاء االنسداد.   
بيد أن قرار االنسحاب الصدري، مل ولن تقتصر آثاره وانعكاساته 
على املكّون الشيعي األكرب فقط، بل ستمتد إىل املكّونني السين 
والكردي، إذ إن التحّول اآلخر املهم جراء ذلك القرار هو اختالل 
موقعية وحمورية التحالف الثالثي )إنقاذ وطن( الذي كان مؤلفًا 
من التيار الصدري )73 نائبًا(، وحتالف السيادة بشّقيه احللبوسي 
الدميقراطي  واحلزب  مقعدًا(،   60( حواىل  من  املكّون  واخلنجر 

الكردستاني احلائز على )31 مقعدًا(.
إىل  بقوة  يسعيان  والسين  الكردي  الطرفان  كان  حني  ففي 
تأمني أغلبية الثلثني لتمرير مرشحهما الكردي لرئاسة اجلمهورية، 
احلسابات  بكل  وإذا  الوزراء،  لرئاسة  الصدر  مرشح  تسمية  ثم 
الصدر  السيد  وإعالن  التيار،  بانسحاب  ختتلط  واألوراق  ختتل 

اختاذ  وهلم  منه،  حّل  يف  وطن«  »إنقاذ  حتالف  يف  حلفاءه  بأن 
األكرب سيكون يف  االرتباك  ولعّل  قرارات.  مناسبًا من  يرونه  ما 
دائرة »احلزب الدميقراطي الكردستاني«، الذي كان يأمل من خالل 
التحالف الثالثي وما ميكن أن يضّمه من املستقلني، مترير مرشحه 
لرئاسة اجلمهورية، وزير الداخلية احلالي يف احلكومة احمللية إلقليم 
كردستان ريرب أمحد البارزاني، وبانسحاب الصدريني، رمبا تكون 
قبضة  من  اجلمهورية  رئاسة  على  االستحواذ  »الدميقراطي«  آمال 
غرميه »االحتاد الوطين الكردستاني« قد تبددت بصورة كاملة أو 
شبه كاملة، السيما يف ظل حتالف األخري منذ وقت مبكر واصطفافه 

مع »اإلطار التنسيقي«، حتى بات جزءًا رئيسيًا فيه.
ورمبا ال تكون وطأة االنسحاب الصدري على املكّون السين، متمثاًل 
بتحالف السيادة املتشكل من حتالف رئيس الربملان حممد احللبوسي 
مع غرميه السابق مخيس اخلنجر، بالقدر نفسه على املكّون الكردي، 
وباخلصوص »احلزب الدميقراطي الكردستاني«، ألن األول يرى أن 
حصته يف أي تشكيلة حكومية قادمة ستكون مضمونة، فضاًل عن 
أنه حصل منذ البداية على رئاسة الربملان، علمًا بأن هذا املوقع 
إذا أعيد ترتيب األوراق من  يبدو مهددًا وعرضة لرياح التغيري، 
جديد، السيما مع اتساع نطاق الضغوطات السياسية والعشائرية 
من داخل فضاء املكّون السين ضد احللبوسي، والدعوات املتواصلة 
إىل وضع حد الستئثاره ونزعاته الديكتاتورية اإلقصائية باالستفادة 

من نفوذه الرمسي. 
وبتعبري أكثر وضوحًا، فإن التحالف الثالثي، الذي مل يعد ثالثيًا 
حّله  إما  مّر،  أحالهما  خيارين  أمام  الصدر، سيكون  انسحاب  بعد 
وطّي صفحته، وإما القبول باألمر الواقع وتقديم التنازالت وخفض 
أو  نفسه  املكّون  من  لشركائه  واملطالب، سواء  الشروط  سقف 
للقوى األخرى صاحبة النفوذ والتأثري األكرب يف الساحة الوطنية.

وتؤكد بعض األوساط املطلعة، أن ردود الفعل الكردية والسنية 
املعلنة، وحتديدًا من »احلزب الدميقراطي الكردستاني« و«حتالف 
ما  حقيقة  تعكس  ال  الصدري،  االنسحاب  قرار  حيال  السيادة«، 
يقال يف الكواليس، ما يعكس مدى االستياء والقلق واالضطراب 
واحلرية يف كيفية إعادة ترتيب األوراق واحلسابات، مبا يقلل إىل 

أقصى قدر ممكن من اخلسائر واالستحقاقات.   
 ويف نهاية املطاف، يف حال قررت خمتلف القوى احملافظة على 
التفاهم  إال  عليها  فما  وحضورها،  مكاسبها  من  املعقول  القدر 
ثم  أواًل،  اخلاصة  املكّوناتية  وفضاءاتها  مساحاتها  يف  والتوافق 
على صعيد املساحات والفضاءات الوطنية. وهذا هو خيار »اإلطار 
التنسيقي« منذ البداية، كبديل وخمرج مناسب للتخلص من خيار 

االنسداد واالنغالق واملراوحة يف املكان نفسه.  
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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
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مـقاالت وتـحقيقات

عباس الجمري
الغربييني  احملللني  محاسة  تقتصر  ال 
هذا  على  الزيارة  عن  الكتابة  يف 
اليت  املآالت  يغوص يف  بل  اجلانب، 
كصفقة  أجلها،  من  بايدن  سيذهب 
العرش،  مقابل  النفط  تصدير  زيادة 
مشتقات  أسعار  ارتفعت  وقت  يف 
على  الغرب  عقوبات  بسبب  الطاقة 

روسيا.
لقيت الزيارة املرتقبة للرئيس األمريكي 
الرياض الشهر املقبل  جو بايدن إىل 
والتحليالت،  التعليقات  من  الكثري 
لكونها ستكسر التزامًا عّمده الرئيس 
إبان  الدميقراطية  بشرف  األمريكي 
محلته االنتخابية، يتمّثل بتظهري قضية 
مقتل مجال خاشقجي ومعاقبة من يقف 

وراء اجلرمية.
وال تقتصر محاسة احملللني الغربييني 
هذا  على  الزيارة  عن  الكتابة  يف 
اليت  املآالت  يغوص يف  بل  اجلانب، 
كصفقة  أجلها،  من  بايدن  سيذهب 
زيادة تصدير النفط مقابل العرش، يف 
وقت ارتفعت أسعار مشتقات الطاقة 
روسيا،  على  الغرب  عقوبات  بسبب 
وهذا ما يذّكرنا بأيام نيكسون مطلع 
السبعينيات، حينما بعث وزير خارجيته 
فيصل  للملك  كيسنجر  هنري  آنذاك 
بالدوالر  النفط  بيع  صفقة  ليعقد 
توفره  الذي  األمين  االلتزام  مقابل 
العربية  للمملكة  املتحدة  الواليات 
أعلن  الذي  للدوالر  السعودية، محاية 
غطاء  عن  انفكاكه  وقتها  نيكسون 
يف  عاملية  صدمة  وسبَّب  الذهب، 

األسواق آنذاك.
وهناك جانب ثالث ال يقل أهمية عن 
إعادة تأهيل ولي العهد حممد بن سلمان 
دبلوماسيًا، وال يقّل أهمية أيضًا عن 
صفقة زيادة إنتاج النفط، هو تكوين 
بقيادة  واسرتاتيجي  علين  أمين  حلف 
السعودية  فيه  تدخل  »إسرائيل«، 
كشريك رئيسي وفاعل ومهم ملواجهة 
اإليراني  اخلطر  واشنطن  تعتربه  ما 

املتصاعد يف املنطقة.
ومتهيدًا هلذا احللف، كان لقاء النقب 
وصفقات  تعاون  من  حواه  ما  بكّل 
بينها  عربية،  ودول  »إسرائيل«  بني 
اللتان  الدولتان  واإلمارات،  البحرين 
قبلتا تنصيب دفاعات جوية إسرائيلية 
ألّي  مبكر  كإنذار  أراضيهما،  يف 
الكيان  باجتاه  حمتملة  إيرانية  ضربات 
الصهيوني يف أي حرب مفرتضة بني 

اجلانبني.
تركيب السردية: عملية معّقدة

بايدن  أنَّ  يعتقدون  احملللني  بعض 
لتداخل  أواًل  مهمته،  يف  سيفشل 
اخلليج  دول  بني  الطاقة  مصاحل 
حل  من  متّكنه  لعدم  وثانيًا  وروسيا، 
أزمة التضخم بشكل جذري، ولو أتى 
بالنفط السعودي، وهو -أي التضخم- 
سيد  شعبية  يف  أثر  الذي  العامل 
البيت األبيض بشكل ملموس، حبسب 

االستطالعات.
لكنين أعتقد أن مهمته صعبة ألسباب 
يتعلق  لسبب  يفشل  وقد  أخرى. 
تركيب سردية جديدة  إعادة  بصعوبة 
وهذا  بالسعودية،  أمريكا  لعالقة 
سيحاول  عدة،  جوانب  له  التعقيد 
الرئيس العجوز مجعها وإعادة تركيبها 
وإنتاج صورتها الكلية بنسق مقبول، 
وهنا يكمن التعقيد. ولتوضيح ذلك، 
لنفصل يف أجزاء السردية اليت ُيراد 

تركيبها من جديد:
1-  حياول بايدن نقل السعودية من 
العلين  التطبيع  إىل  السري  التطبيع 

واالخنراط يف عمل أمين كبري.
على  األمريكي  الرئيس  سيمشي   -2
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حافة التناقض، فشعبيته 
نزاعني؛ بني تضخم  بني 
حملي يهدد تفاقمه السلم 
حله،  وينبغي  األهلي 
السعودي،  بالنفط  ولو 
مجهوره  واستهجان 
خاشقجي.  قاتل  مصاحلة 
التناقض  من  النوع  هذا 
بالسياسة  معاجلته  ينبغي 
واإلعالم واالقتصاد معًا، 
وبشكل متسق ومتناسب، 
جهود  بذل  يتطلب  وهذا 

والفت،  متصاعد  املضمار  هذا  يف 
لكن ذلك ال يكفي قطعًا يف السجاالت 
يشهدها  اليت  الساحات  املتعددة 
واحملور  املقاومة  حمور  بني  الصراع 
لدى  اإلعالمية  القوة  مثاًل،  األمريكي. 
بإمكانات  ما قورنت  إذا  األخري كبرية 
لفقر يف  ال  اإلعالمية،  املقاومة  قوى 
اإلعالم،  غذاء  لشّح يف  إمنا  الكوادر، 

وهو املال الوفري.
كذلك، إن طهران وحزب اهلل وباقي 
قوى املقاومة تنسج مقاومة اقتصادية 
للعداء  للتصدي  فاعلة  وسياسية 
واشنطن  تشنه  الذي  الدبلوماسي 
نقاط  وجود  فمع  ضدهم،  وحلفاؤها 
األمريكي  احملور  يف  واضحة  ضعف 
يف منطقة الشرق األوسط، إّن جتاهل 
يف  الواقعية  من  ليس  قوته  أسباب 

شيء.
وقد أشار الراحل أنيس النقاش غري 
مرة إىل احلاجة امللحة حملور املقاومة إىل 
الفاعلية السياسية اليت تكّمل اجلانب 
العسكري، فتكون طاولة املفاوضات 
يف أي حوار مع أي طرف من احملور 
العسكرية  بالذراع  مسندة  األمريكي 
من  يعتربان  اللذين  األمين  واحلذق 
قوى  بها  تتمتع  اليت  القوية  األوراق 

املقاومة يف مضامري الدبلوماسية.
العسكر  إىل  الدبلوماسية  وكما حتتاج 
إىل  حيتاجان  األخريين  فإنَّ  واألمن، 
أيضًا،  واملرونة  السياسية  الرباعة 
إيران  توطيده  إىل  تسعى  ما  وهذا 
كدولة معرتف بها يف األمم املتحدة، 
وقد برعت فيه، لكن ال يتمّكن حلفاء 
السياسية  الرباعة  توطيد  من  طهران 
بشكل مواِز للقوة العسكرية واألمنية، 
حتت  واقعة  وأحزاب  تكتالت  ألنها 
أكثر  بل  وحماصرة،  العقوبات  طائلة 
خالل  ومن  األمريكي،  إن  ذلك،  من 
املدني  اجملتمع  مبؤسسات  يعرف  ما 
واألحزاب احمللية يف البلدان العربية، 
صنع عقبات يف وجه هذه القوى للحد 
فشل  ورغم  اخلارجي.  تأثريها  من 
NGOs احلالي يف احلصول على نتائج 
وازنة يف هذا املسعى، فإنَّ تأثري تلك 
القوى احمللية يف قوى املقاومة مزعج 

ومؤثر بنسب تتفاوت حبسب البلد.
زيارة  فإن  ذلك،  كّل  من  انطالقًا 
بايدن للمنطقة، وللسعودية خصوصًا، 
حتمل يف طياتها هذا النوع من تدشني 
لالستعداد  حيتاج  الذي  الصراع، 
جانب  إىل  نفسه،  بالنسق  والتصدي 
العسكري  والتصدي  االستعداد 

واألمين.
وأخريًا، أعتقد أنَّ جو بايدن، سواء جنح 
فإنَّ  ينجح،  أو مل  القادم  يف مسعاه 
املؤكد أنَّ هذا املسعى سيزيد تلغيم 
حدة  وسيزيد  املنطقة،  يف  األجواء 
العالقات  لتشبيك  استكمااًل  الصراع، 
اليت نسجهما كيان االحتالل مع بلدان 
الصهاينة  لتشبيك  وتتميمًا  مطبعة، 
الكيان  أعداء  مع  املواجهة  ساحات 

املؤقت.

من فريق إدارته بشكل مضاعف، وهو 
بالتأكيد، وأحد أوجه  عمل ليس هينًا 
هذا النوع من التوفيق بني األمرين، أنه 
أطلق رمسيًا قبل الزيارة على الشارع 
الذي تقع فيه السفارة السعودية يف 
واشنطن شارع مجال خاشقجي، إال أن 
األمر حيتاج إىل مداورة ومعاجلة أعمق 
إجراًء  يعترب  الذي قد  اإلجراء  من هذا 

شكليًا.
3- زيارته للسعودية ينبغي أن تنجح 
حاسم  لقرار  األوىل  اللبنة  وضع  يف 
أمن  ألن  النووي،  االتفاق  بشأن 
الغربيون،  يفهمه  كما  »إسرائيل«، 
امتالك  عدم  ضمان  على  متوقف 
طهران سالح الردع النووي، وهذا لن 
يتأتى -حبسب خالصات مركز واشنطن 
لدراسات الشرق األوسط- إال باالتفاق 
النووي، أو يف املقابل تشكيل سياج 
أمين وازن حول إيران مينع من وقوع 

الكارثة.
بايدن  أمام  سيكون  احلالتني،  ويف 
والسعودي  اإلسرائيلي  إقناع  مهمة 
الصدد،  هذا  يف  واشنطن  خبيار 
واقعي  حل  أي  األخرية  افتقاد  مع 
للجمهورية  الصاروخية  القوة  بشأن 
الصاروخية  القوة  هذه  اإلسالمية. 
الرادع  هي  املقاومة  قوى  مبعية 
احلقيقي واملباشر للكيان، وهي األداة 
تقع  قد  شاملة  حرب  أّي  املدمرة يف 
املؤقت.  والكيان  املقاومة  بني حمور 
األمريكي  املفاوض  يتشدد  لذلك، 
التفاهم  اجلديد  االتفاق  تضمني  على 

على القوة الصاروخية لدى إيران.
»تركيب  صعوبات  ضمن  من   -4
خطاب  وإنتاج  اجلديدة  السردية« 
املطبعة  الدول  على  أنَّ  يوائمها، 
عمومًا، والسعودية خصوصًا، أن تزيد 
جرعة تسويق »إسرائيل« لدى اجلمهور 
خطر  تضخيم  يتطلَّب  وهذا  العربي، 
يعكر  قد  األمر  هذا  اإليراني.  البعبع 
طهران  بني  املستمرة  احملادثات 
ترنو إىل  بغداد، واليت  والرياض يف 
وجتسري  البلدين  بني  اجلو  تصفية 
التفاهم، عرب حل أكرب قدر من املشاكل 
العالقة، وهذا قد يثقل املهمة أكثر، 
أكثر  متناقضة  زواريب  يف  ويدخلها 

ضيقًا.
املهمة  حجم  أنَّ  يؤّكد  وما      -5
ضخمة هو تصريح منسق جملس األمن 
يف  االسرتاتيجية  لالتصاالت  القومي 
البيت األبيض جون كريي، الذي أكد 
 16 اخلميس  يوم  صحايف  مؤمتر  يف 
حزيران/يونيو أنَّ البنود اليت سيحملها 
اخلليج  لقادة  األمريكي  الرئيس 
وأن  والعراق كبرية ومهمة،  واألردن 
بايدن سيقابل ولي العهد السعودي، 
من  وأن  أيضًا،  للدفاع  وزيرًا  لكونه 
املتعلقة  تلك  هي  األجندة  نقاط  أهم 

بأمن املنطقة.
محور املقاومة وسالح الدبلوماسية

نفسه  أعد  املقاومة  حمور  أنَّ  صحيح 
وتطوره  جيد،  بشكل  وأمنيًا  عسكريًا 

وإنها غري واضحة. 
االقتصاد  قدرة  تقييم  يف  اخلطأ   -2

الروسي:
الغرب  يف  املسؤولون  حتّدث  لطاملا 
ضعيف  الروسي  االقتصاد  أن  عن 
أو  إيطاليا،  اقتصاد  وأنه حبجم  جدًا، 
أقل من حجم اقتصاد إسبانيا. انطالقًا 
أن  الغربيون  َعّد  التقييم،  هذا  من 
الروس  العقوبات ستؤدي إىل جتويع 
وتركيعهم بسرعة، وهو ما مل حيدث.

املعروف،  الفرنسي  االقتصادي  يعّد 
جاك سابري، أن أحد األسباب الرئيسة 
أسعار  هو  الغربي  التقدير  لسوء 
مقابلة  يف  سابري  يقول  الصرف. 
الناتج  إمجالي  قارنت  »إذا  حديثة: 
حتويله  طريق  عن  لروسيا  احمللي 
األمريكي،  الدوالر  إىل  الروبل  من 
فستحصل بالفعل على اقتصاد حبجم 
االقتصاد اإلسباني. لكن هذه املقارنة 
ال معنى هلا من دون احتساب معادلة 
اإلنتاج  متّثل  اليت  الشرائية،  القوة 
ومستويات املعيشة... وهكذا، عندما 
تقيس الناتج احمللي اإلمجالي لروسيا، 
الشرائية،  القوة  معادلة  على  بناًء 
الروسي  االقتصاد  يصبح  حينها 
 4.4 )حنو  األملاني  االقتصاد  حبجم 
مقابل  يف  لروسيا  دوالر  تريليونات 

4.6 تريليونات دوالر ألملانيا(.
كان  الغربي  اخلطأ  أن  سابري  ويعّد 
يف الرتكيز على حجم قطاع اخلدمات، 
بالقطاع  مقارنة  فيه،  مبالغ  حنو  على 
الصناعي والسلع، مثل النفط والغاز 
الزراعية.  واملنتوجات  والنحاس 
للخدمات  النسبية  األهمية  قّللنا  فإذا 
فسيصبح  العاملي،  االقتصاد  يف 
من  كثريًا  أكرب  الروسي  االقتصاد 
األرجح  على  وميّثل  أملانيا،  اقتصاد 

5% أو 6% من االقتصاد العاملي«.
ما  »متّثل  روسيا  أن  سابري  ويقّدر 
التدفقات  من   »%15 إىل  يصل 
مصّدر  أكرب  فهي  العاملية،  التجارية 
تسيطر  كما  عامليًا.  والقمح  للنفط 
الصادرات  من   %19.5 حنو  على 
واحلديد   ،)%20.4( النيكل  العاملية: 
والبالتني   ،)%18.8( النهائي  نصف 
اجملّمدة  واألمساك   ،)%16.6(

.»)%11.2(
يف النتيجة، كان واضحًا أن االقتصاد 
حتديدًا،  الغربي  واالقتصاد  العاملي، 
االقتصاد  من   – أكثر  لرمبا   – تأّثر 
بسبب  العقوبات،  نتيجة  الروسي 
ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، 
األمر الذي اضطر البنوك املركزية إىل 
زيادة أسعار الفائدة، وهو أمر سيؤدي 
إىل الركود االقتصادي وتباطؤ النمو.

جونسون  مّساه  مما  انطالقًا  وهكذا، 
»التعب من أوكرانيا«، قد يكون من 
األفضل لألوروبيني أن تنتهي احلرب 
األوكرانية خالل الصيف، وقبل حلول 
فصل الشتاء، مع ما يرتتب على ذلك 
من زيادة يف استهالك الطاقة. لذا، 
مطلوب من األوكرانيني أن يتحّضروا 
إعطائهم  مع  املفاوضات،  لبدء 
القوى  موازين  تغيري  حملاولة  مهلة 

امليدانية. 
الروس  املقابل، سيستغل  لكن، يف 
أن  وسيعتربون  أيضًا،  املهلة  هذه 
عليهم أن ميتلكوا مزيدًا من أوراق القوة 
قبل اجللوس إىل طاولة املفاوضات، 
وسيعمدون، خالل هذه املهلة، للحسم 
األوكرانية.  اجلغرافيا  من  مزيد  وضّم 
األشد  الصيف  سيكون  وبالتالي، 
ضراوة عسكريًا، وسيكون العامل أمام 
موعد  حلول  قبل  التصعيد،  من  مزيد 

بدء املفاوضات.

هناك عدة مؤشرات سابقة بدأت تشري 
إىل أّن الغرب استنفد اخليارات املتاحة 
أمامه إلخضاع روسيا واستنزافها يف 

احلرب األوكرانية.
ذكرت صحيفة »دي فيلت« األملانية 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أن 
أوالف  األملاني  واملستشار  ماكرون، 
اإليطالي  الوزراء  ورئيس  شولتز، 
الرئيس  من  طلبوا  دراجي،  ماريو 
املغلقة«،  األبواب  »خلف  زيلينسكي، 
فالدميري  مع  املفاوضات  استئناف 
الضرر  أن  الصحيفة  وكتبت  بوتني. 
بلدانهم  تعانيه  الذي  االقتصادي، 
بسبب العقوبات اليت سببتها احلرب، 
تعويضه،  الصعب  ومن  أكرب  أصبح 
إذ »تباطأ النمو االقتصادي على حنو 
مستوى  إىل  التضخم  ووصل  حاد، 

قياسي«.
 وعلى الرغم من النفي األوكراني، فإن 
األوكرانيني،  املسؤولني  تصرحيات 
أوكرانيا  »شركاء  إن  قالت  اليت 
األجانب مهتمون فقط بامتالك أوكرانيا 
فائدة«،  األكثر  التفاوضي  املوقَف 
املفاوضات  ستعاود  »أوكرانيا  وإن 
آب/أغسطس«،  شهر  نهاية  حبلول 
بدأ  الغربي  املوقف  أن  إىل  تشري 
األوروبي،  العرض  وأن  يتبّدل، 
الئحة  يف  أوكرانيا  وضع  بشأن 
ما  األوروبي،  االحتاد  إىل  االنضمام 
هو إاّل جائزة ترضية للقبول بالتنازالت 
إعطاء كييف مهلة  وإنهاء احلرب، مع 
عرب  التفاوضي،  موقفها  لتحسني 
ما  وهو  العسكرية،  املكاسب  بعض 
جيب  إنه  القول  إىل  جونسون  دفع 
العامل  حمّذرًا  أوكرانيا،  دعم  استمرار 

من »التعب من أوكرانيا«.
سابقة  مؤشرات  عدة  أن  يف  شّك  ال 
كانت بدأت تشري إىل أن الغرب استنفد 
اخليارات املتاحة أمامه إلخضاع روسيا 
األوكرانية،  احلرب  يف  واستنزافها 
وإذالهلا  عسكريًا،  روسيا  هزمية  وأن 
الغرب، ال يبدو  وجتويعها، كما توّعد 
أنها خياٌر متاٌح. ومن تلك املؤشرات 

ما يلي:
1- التيّقن من عدم القدرة على هزمية 

الروس عسكريًا:
الرئيس  مّحل  سابق،  وقت  يف   
األمريكي، جو بايدن، نظريه األوكراني 
مسؤولية  زيلينسكي،  فولودميري 
أوكرانيا،  يف  األوضاع  إليه  آلت  ما 
معتربًا أن زيلينسكي »مل ُيِرْد مساع« 
التحرك  قبل  األمريكية  التحذيرات 
األمريكيني  وأن  الروسي،  العسكري 
أن  ُمفادها  »معلومات،  ميلكون  كانوا 
عبور  أجل  بوتني كان يف طريقه من 
احلدود. مل يكن هناك شّك )يف هذا 
األمر(، وزيلينسكي مل يرغب يف مساع 
الرّد األوكراني سريعًا،  ذلك«. وأتى 
عرب أحد مساعدي زيلينسكي، الذي عّد 

أن هذا االتهام »سخيف«.
تتصاعد  االتهامات  بدأت  عمليًا، 
أجل  من  أوكرانيا،  حلفاء  جانب  من 
حتميل زيلينسكي والقوات األوكرانية 
فلقد  العسكري.  الفشل  مسؤوليَة 
أكدت أفريل هينز، مديرة االستخبارات 
األمريكية، خالل اإلدالء بشهادتها يف 
الشيوخ،  جملس  يف  استماع  جلسة 
لدى  أن  املنصرم،  أيار/مايو  يف 
األمريكيني »نظرة واضحة )إىل األمور 
العسكرية( لدى اجلانب الروسي أكثر 
األوكراني«،  اجلانب  لدى  لدينا  مما 
نقاًل  تاميز«،  »نيويورك  ذكرت  كما 
قالوا  البنتاغون،  يف  مسؤولني  عن 
معرفتهم  عدم  من  مستاؤون  إنهم 
األوكرانية،  العسكرية  االسرتاتيجيَة 

أوكرانيا: تعب الغرب ومل ختضع روسيا
 ليلى نقوال
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إعــالن

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

 2022 حــزيران   25 Saturday 25 June 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

التصعيدي  اإلسرائيلي  لسلوك 
يف خمتلف اجلبهات يعود إىل عدة 
الداخلية  التحديات  منها  عوامل 
االنقسام  حدة  وتزايد  للعدو، 
قادته  يدفع  ما  جمتمعه  داخل 
إىل اهلروب إىل األمام، من أجل 

العمل على توحيد جبهته.
مستوى  اجلبهات  خمتلف  تشهد 
والعدوان  التصعيد  من  أعلى 
ني، بأشكال متعددة.  اإلسرائيليَّ
اإلدارة  رغبة  من  الرغم  وعلى 
مستوى  خفض  يف  األمريكية 
عمومًا،  املنطقة  يف  التصعيد 
وجه  على  املقبلة  الفرتة  ويف 
الرئيس  زيارة  بسبب  التحديد، 
ملنطقة  بايدن  جو  األمريكي 

تصعيد حتت السيطرة.. إالم تسعى »إسرائيل«؟
 وسام أبو شمالة

وترية االعتداءات االسرائيلية تتصاعد كمـّا ونوعا

 2022 حــزيران   25 Saturday 25 June 2022الـسبت 

لبنان الذي حيدث اآلن.

- اجلبهة الفلسطينية:
حدثني  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  شهدت 
األول  املاضية.   48 الـ  الساعات  خالل  بارزين 
العدو  جليش  تابعة  خاصة،  قوات  قيام  هو 
منطقة  يف  شهداء،  ثالثة  باغتيال  اإلسرائيلي، 
العدو  طائرات  قصف  والثاني  احملتلة.  جنني 
أهدافًا للمقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة، بعد 
على  السيطرة  من  الفلسطينية  املقاومة  متّكن 
أغراض  ُيستخَدم يف  إسرائيلي،  عسكري  منطاد 
التجسس، وحيتوي على كامريات وأجهزة مراقبة 
وتصوير متطورة، ورمبا خيزَّن يف داخله معلومات 
اجتاه  يف  فلسطيين  صاروخ  ُأطلق  كما  مهمة، 

مدينة عسقالن احملتلة.
الرئيسة،  اجلبهات  السابقة يف  املعطيات  تشري 
والعدوان  التصعيد  مستوى  رفع  العدو  أن  إىل 
اإلسرائيلي  السلوك  ويرجع  األخري.  الشهر  خالل 
العوامل  إىل  اجلبهات،  خمتلف  يف  التصعيدي، 

التالية:
حكومة  لرئيس  واحلزبية  الشخصية  الدوافع   -
باتت حكومته على  الذي  بينيت،  نفتالي  العدو، 
يف  خيسره،  ما  لديه  يوجد  وال  السقوط،  َشفا 
األمر  شعبيته،  وتراجع  حزبه  حظوظ  تهاوي  ظل 
الذي يدفعه إىل اختاذ خطوات تسرتضي قاعدته 
يف  مقاعده  غلة  يف  وتزيد  املتطرفة،  اليمينية 

االنتخابات املقبلة.
نفسها  لتقديم  احلالية  العدو  حكومة  -  مساعي 
قدمت  أنها  على  اإلسرائيلّيني  املستوطنني  إىل 
السابقة،  نتنياهو  بنيامني  مغايرًا حلكومة  منوذجًا 
وأنها أكثر قوة وميينية، وخصوصًا يف القضايا 

األمنية.
- الدوافع الشخصية لرئيس أركان العدو، أفيف 
االنتهاء، يف  من  واليته  تقرتب  الذي  كوخايف، 
عسكرية  إجنازات  حتقيق  يف  الذريع  فشله  ظل 
يف  االحتالل  جيش  مكانة  وتراجع  وعملياتية، 

عهده، وسعيه لتأمني مستقبل سياسي له.
بصورة  تراجع  الذي  الردع  من  جزء  استعادة   -

ملحوظة يف العام األخري.
النووي  امللف  يف  املفاوضات  ر  تعثُّ استغالل   -
حمور  دعم  يف  إيران  جهود  وإحباط  اإليراني، 

املقاومة يف املنطقة.
التحالف بني مكونات حمور  العمل على زعزعة   -

املقاومة، من خالل زيادة التكلفة والثمن.
- التحديات الداخلية للعدو، وتزايد حدة االستقطاب 
واالنقسام داخل جمتمعه، تدفع قادته إىل اهلروب 
اجلبهة  توحيد  على  العمل  أجل  من  األمام،  إىل 

دات اخلارجية. الداخلية للعدو، ملواجهة املهدِّ
التصعيد  مستويات  ارتفاع  أن  من  الرغم  على 
ني يف املنطقة ما زال حتت  والعدوان اإلسرائيليَّ
السيطرة، ومل يصل إىل احلد الذي ُيشعل مواجهة 
واجلرائم  االعتداءات  وترية  ارتفاع  فإن  شاملة، 
املنضبط،  غري  بينيت  وسلوك  الصهيونية، 
الذي  األمر  ُمغايرة،  فعل  ردود  إىل  سيؤديان 
ما  وهو  والتصعيد،  املواجهة  ُفَرص  يف  سيزيد 
من  مزيدًا  املقاومة  حمور  مكونات  على  يفرض 
التنسيق والتعاون، يف كل املستويات، وحتديدًا 

عسكريًا واستخباريًا.

متوز/  شهر  منتصف  يف  األوسط«،  »الشرق 
يوليو املقبل، فإّن وترية االعتداءات اإلسرائيلية 
ازدادت، كّمًا ونوعًا، األمر الذي يستدعي تفسري 
الفرتة  يف  اجلبهات  جتاه  العدو  سياسة  سلوك 

األخرية.
اجلبهات  خمتلف  يف  اإلسرائيلي  السلوك  يدّل 
يتضح يف  كما  العدوان،  وترية  زيادة يف  على 

املعطيات التالية:

- اجلبهة اإليرانية:
شهدت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران عدة عمليات 
اإلسرائيلي  املوساد  جهاز  أن  ُيعتقد  وحوادث، 
قبل  أبرزها،  منها،  عددًا  نّفذ  أو  خلفها،  يقف 
صياد  حسن  اغتيل  حبيث  أسابيع،  ثالثة  حنو 
اإليراني،  الثوري  احلرس  يف  العقيد  خدايي، 
أمام منزله يف طهران. وأشارت مصادر إعالمية 
الواليات املتحدة  أبلغت إىل  »إسرائيل«  إىل أن 
مسؤوليَتها عن عملية االغتيال. وخالل األسبوعني 
انفجار  منها  حوادث،  عدة  وقعت  األخريين، 
اإليرانية،  الدفاع  لوزارة  تابعة  أحباث  وحدة  يف 
أدى إىل مصرع مهندس إيراني وإصابة آخرين. 
وُأصيب العشرات يف انفجار مصنع للكيميائيات 
جنوبي طهران، حبسب إعالن التلفزيون اإليراني. 
انتظاري  أيوب  اإليرانيان  العاملان  ُتُويفِّ  كما 
م غامضني. وكامران آقا مالئي، يف حادَثي تسمُّ

يف  بينيت،  نفتالي  العدو،  حكومة  رئيس  أشار 
تصرحيات إعالمية، إىل أن سياسة حكومته شهدت 
حتّواًل اسرتاتيجيًا جتاه إيران، قائاًل: »حنن نتحرك 
الرأس وليس فقط األذرع، كما كنا نفعل  ضد 

يف األعوام املاضية«.

- اجلبهة السورية:
 ُيَعّد قيام طائرات العدو اإلسرائيلي بقصف مطار 
املستمرة  االعتداءات  الدولي، تطورًا يف  دمشق 
عت  وادَّ نوعه.  من  األول  وهو  سوريا،  على 
مصادر العدو أن املطار اسُتخدم يف نقل أسلحة 
ومعدات عسكرية إيرانية إىل سوريا، بينما أشارت 
مصادر أخرى للعدو إىل أن قصف املطار يهدف 
السوري  الرئيس  إىل  تهديد  رسالة  إرسال  إىل 
بشار األسد، حتّذره من استمرار حتالفه مع إيران. 
وأكدت املصادر نفسها أن العدو سريفع درجة 

عدوانه على سوريا يف املرحلة املقبلة.

- اجلبهة اللبنانية: 
 أعلن العدو اإلسرائيلي عزمه التنقيب عن الغاز 
وعّدت  املتوسط،  البحر  يف  كاريش  حقل  يف 
حكومة العدو أن منصة كاريش هي أحد األصول 

االسرتاتيجية لـ »دولة إسرائيل«.
وكان العدو أرسل سفينة يونانية الستخراج الغاز 
 80 ُبعد حنو  على  »كاريش«،  إىل حقل  وختزينه 
الفلسطينية احملتلة،  حيفا  مدينة  غربي  كيلومرتًا 
األمني  اهلل،  نصر  السيد حسن  دفع  الذي  األمر 
تهديدات  إطالق  إىل  اللبناني،  اهلل  حلزب  العام 
تقف  لن  »املقاومة«  أن  مؤكدًا  للعدو،  صارمة 
اإلسرائيلية  اإلجراءات  وأن كل  اليدين،  مكتوفة 
لن تستطيع محاية املنصة العائمة الستخراج النفط 
اليونانية،  الشركة  أن  معتربًا  كاريش،  حقل  من 
على  االعتداء  يف  شريكة  السفينة،  متتلك  اليت 

بني  املعركة  اسرتاتيجية  تنتهج  »إسرائيل« 
 ،2006 متوز/يوليو  حرب  انتهاء  منذ  احلربني 
عن  الشاملة  احلرب  خطر  إبعاد  إىل  تهدف  اليت 
على  قدرته  »جيشها«  فقد  اليت  »إسرائيل« 

حسمها بالسرعة املطلوبة واألمثان املقبولة.
األمريكي  الرئيس  زيارة  »إسرائيل«  تستقبل 
جو بايدن للمنطقة يف 13-16 متوز/يوليو، وهي 
أول زيارة له كرئيس للشرق األوسط، بتكثيف 
عملياتها العسكرية واألمنية على اجلبهات كافة، 
قصفها  خالل  من  السورية  اجلبهة  على  السيما 
الغاشم ملطار دمشق الدولي، والذي يعترب إعالن 
وترية  تسارع  إىل  باإلضافة  سوريا،  على  حرب 
عمليات االغتياالت لشخصيات وقيادات إيرانية 
»إسرائيل«  تديرها  اليت  الظالل  حرب  إطار  يف 
ضد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، ومشروعها 
من  بات  إذ  واحد،  آن  يف  والعسكري  النووي 
الواضح أن »إسرائيل« تشعر بفائض من القوة، 
األمر الذي يدفعها جتاه تغيري معادالت االشتباك 
على اجلبهات كافة، من خالل خلق أمر واقع جديد 
أكثر خدمة لألمن القومي اإلسرائيلي، األمر الذي 
احلبال  تشد  »إسرائيل«  ملاذا  التساؤل:  يثري 
على كل اجلبهات يف هذا التوقيت؟ وما العوامل 
تلك  مآالت  هي  وما  ذلك؟  على  تساعدها  اليت 

السياسة اإلسرائيلية؟
 لإلجابة عن تلك األسئلة، جيب أن ندرك أواًل، 
بني  املعركة  اسرتاتيجية  تنتهج  »إسرائيل«  أن 
2006م،  متوز/يوليو  حرب  انتهاء  منذ  احلربني 
عن  الشاملة  احلرب  خطر  إبعاد  إىل  تهدف  اليت 
على  قدرته  »جيشها«  فقد  اليت  »إسرائيل« 
حسمها بالسرعة املطلوبة واألمثان املقبولة، هذا 
قواعد  إنشاء  تريد  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من 
ولكنها  إسرائيليًا،  مقبولة  أعدائها  مع  اشتباك 
الوقت  »إسرائيل«  متنح  البعيد  املدى  على 
»جيشها« على حسم  الكايف الستعادة جهوزية 
خصومها  متنح  ال  ذاته،  الوقت  ويف  احلرب، 
قواعد اشتباك مرحية ملراكمة قوتهم، استعدادًا 

للحرب املقبلة.
تكمن ميزة اسرتاتيجية املعركة بني احلربني يف 
أنها اسرتاتيجية مرنة غري ثابتة، ميكن تطويرها، 
االشتباك  قواعد  دفع  على  قادرة  أنها  كما 
املتبادلة ملصلحة »إسرائيل« يف حال وجود أي 
اإلجابة  ترتبط  لذلك،  إسرائيليًا.  ساحنة  فرصة 
عن التساؤالت السابقة بفهم الفرص اليت تعتقد 
»إسرائيل« بأّنها متاحة هلا من أجل شّد احلبال 

على كل اجلبهات، ولعّل أهم  تلك الفرص:
أواًل، التغريات يف سوق الطاقة الدولية يف إثر 
األزمة الروسية األوكرانية، واليت ولدت فرصة 
إسرائيلية، يف ظل أزمة الطاقة والغاز يف أوروبا 
سوق  على  -األوروبية  األمريكية  العقوبات  بعد 
الطاقة الروسي، األمر الذي أعاد ارتباط الواليات 
مبوارد  األوروبيني  وحلفائها  األمريكية  املتحدة 
الطاقة يف الشرق األوسط، ما يشري إليه زيادة 
مشاريع نقل الطاقة، واستخراج الغاز ونقله عرب 
الذي  األمر  أوروبا،  إىل  ومنه  املتوسط   البحر 
إىل  املتحدة  والواليات  أوروبا  من  كاًل  سيدفع 
إعادة تركيزها على منطقة الشرق األوسط جمددًا 
عنها  تتنازل  كادت  أن  بعد  قوة  أكثر  بطريقة 
للروس، وخاصة يف شرق البحر املتوسط، وهذا 
مكسب اسرتاتيجي بالنسبة إىل اإلسرائيلي، من 

خالل اجتاهني:
مشاريع  بكل  نفسها  »إسرائيل«  ربط  األول، 
األوسط،  الشرق  يف  واستخراجها  الطاقة  نقل 
لدى  وظيفية  كدولة  »إسرائيل«  متوضع  يعيد 
إىل  باإلضافة  املنطقة،  يف  الدولية  اإلمربيالية 
اخلليجية  وخاصة  العربية  الدول  جيعل  ذلك  أن 
هلا مصلحة يف الدفاع عن »إسرائيل«، ضد أي 
هجمات فدائية كونها ستعطل عليهم نقل طاقتهم 
إىل أوروبا، وبذلك تصبح قضية حلف الدفاعات 
اجلوية الشرق أوسطي، مصلحة خليجية كما هو 
االلتزام  من  يعزز  واألهم  إسرائيلية،  مصلحة 
القومي  األمن  محاية  يف  واألوروبي  األمريكي 
اإلسرائيلي، األمر الذي شابه كثري من الشوائب 

ملاذا تندفع »إسرائيل« إىل التصعيد 
على خمتلف اجلبهات؟

حـسن الفـي

املصادفة  ليس من  لذلك،  األخرية.  اآلونة  يف 
أن يصرح الرئيس بايدن أن رحلته إىل الشرق 
األوسط ترتبط »بتعزيز التزام الواليات املتحدة 
عن  حديثه  وعند  وازدهارها«،  إسرائيل  بأمن 
حضوره اجتماع قمة جملس التعاون لدول اخلليج 
املزمع عقده يف مدينة جدة، حبضور كل من مصر 
واألردن والعراق، أشار أن اللقاء »يرتبط بأمنهم 

القومي وبأمن اإلسرائيليني«.
عرض  مبا  بايدن  الرئيس  تصرحيات  ربطنا  إذا 
احلزبني،  قبل  من  تشريع  من  الكونغرس  يف 
يف  مشرتكة  دفاع  منظومة  إقامة   موضوع  يف 
الشرق األوسط للتصدي هلجمات جوية وهلجمات 
كاًل  ستضم   واليت  إيران،  جانب  من  صواريخ 
السعودية،  »إسرائيل«،  املتحدة،  الواليات  من 
اإلمارات والبحرين، إىل جانب دول مل توقع على 
اتفاقات »ابراهام« كقطر والعراق، ندرك مقدار 
تغيري  حماولة  على  بقدرتها  اإلسرائيلية  الثقة 

قواعد االشتباك على اجلبهات كافة.
من  الكم  بهذا  »إسرائيل«  ارتباط  الثاني، 
اإلقليمي،  الطابع  ذات  االقتصادية  املشاريع 
وخاصة مشاريع استخراج الطاقة ونقلها، يعزز 
إىل  وحتّوهلا  »ابراهام«،  اتفاقات  توطيد  من 
جديدة  دول  بإدخال  ناهيك  عسكرية،  أحالف 
غري  بطرق  ولو  حتى  االتفاقات  هذه  خط  على 
مباشرة يف بداية األمر، أضف إىل ذلك، تشجيع 
على  جترؤ  مل  قضايا  حسم  على  »إسرائيل« 
من  الغاز  استخراج  أهمها  السابق،  يف  حسمها 
عليها مع  املتنازع  املنطقة  »كاريش« يف  حقل 
لبنان، ناهيك حبجم العوائد املالية اليت ستضخ 

يف االقتصاد اإلسرائيلي.
اليت  اإلسرائيلية  االستخبارية  التقديرات  ثانيًا، 
تعتقد بأن »إسرائيل« جنحت يف اختالق إشكاليات 
مهمة يف اجلبهة الداخلية احمليطة باملقاومة على 
بالعراق،  مرورًا  لبنان،  من  بدءًا  اجلبهات،  كل 
قناعة  ولد  الذي  األمر  غزة،  انتهاء يف  وليس 
استخبارية إسرائيلية، بأن شد احلبل يف أي جبهة 
من جبهات املقاومة لن يؤدي إىل حرب مفتوحة، 
كما حدث يف مسرية األعالم الصهيونية يف مدينة 
القدس يف 29 أيار/مايو املاضي، وبالتالي ميكن 
لـ«إسرائيل« تغيري قواعد االشتباك. ومن جهة 
أخرى، أن »إسرائيل« مل تعد وحدها يف املعركة 
اجلدد يف  بل هي تستفيد من خدمات حلفائها 
احمليطة  البيئة  تعقيدات  زيادة   يف  املنطقة 

باملقاومة يف كل اجلبهات.
ثالثًا، فشل املفاوضات اإليرانية األمريكية يف 
التوقيع على اتفاق نووي جديد، خاصة مع عدم 
مع  للتعامل  حمددة  أمريكية  اسرتاتيجية  وجود 
أمام  فرصة  فتح  ما  االتفاق،  فشل  بعد  إيران 
هلذه  عامة  خطوط  وضع  حتاول  أن  »إسرائيل« 
خالل  من  األمريكية،  املستقبلية  االسرتاتيجية 
ما أطلق عليه اسم »اخلطة ب«، واليت تتضمن 
العميق  والتدخل  واملكثفة  املتواصلة  األنشطة 
من أجل املساس بقدرات إيران وحمور املقاومة 
اختالفها، وحتييد  املقذوفات على  إطالق   على 
جوانب أخرى من عمليات حمور املقاومة اهلادفة 
وحلفاء  اإلسرائيلي  القومي  األمن  تقويض  إىل 
»إسرائيل«  قدرة  املنطقة، مستغلة  الكيان يف 
على لعب دور مركزي يف ترتيب أوضاع حلفاء 
أمريكا يف املنطقة خاصة مع السعودية احلليف 
األكثر إشكالية للواليات املتحدة األمريكية، األمر 
الذي حيول دون وجود معارضة قوية من إدارة 
جو بايدن للتصرفات اإلسرائيلية، ناهيك بدعم 
لـ  الصلب  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  وزارة 
من  جزء  أنها  على  إليها  تنظر  اليت  »إسرائيل« 
اجليش  يف  الوسطى  للمنطقة  القومي  األمن 

األمريكي.
األساسية  الضعف  نقطة  احملصلة،  يف  لكن، 
اإلسرائيلية،  احلربني  بني  املعركة  السرتاتيجية 
أمت  يف  تكون  أن  »إسرائيل«  على  جيب  أنه 
املفتوحة،  احلرب  جتاه  األمور  لتدحرج  اجلهوزية 
وجبهتها  »إسرائيل«  بأن  نعتقد  الذي  األمر 

الداخلية مل تصال إليه بعد.
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إعــالنات

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

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

 2022 حــزيران   25 Saturday 25 June 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

ليس مفاجئًا أن تعيد قوى السلطة إطالق معركة توزيع اخلسائر 
مبعزل عن كل ما ورد من نقاشات حول املسؤوليات، وحول 
مفهوم تراتبية التوزيع واألولويات اليت فرضها صندوق النقد 
هيكلة  وإعادة  اخلسائر  لتوزيع  اللبنانية  اخلطة  على  الدولي 
القطاع املصريف. فقد بات هلذه القوى شرعية متثيلية ميكن 
النفوذ  وتعبئة  الصفوف  رّص  خالل  من  الداخل  ترمجتها يف 
تظهريها  وميكن  أخرى،  حساب  على  فئات  مصاحل  خدمة  يف 
جتاه اخلارج أيضًا. وهذا بالفعل، ما بدأ حيصل بعد االنتخابات 
أحجام  حول  اليوم  يدور  النقاش  أن  فرغم  مباشرة.  النيابية 
أطرافها،  بني  التحالفات  وطبيعة  السلطة،  يف  طرف  كل 
ذاكرة  ومن  ذاكرتها،  من  ألغت  مبجملها  القوى  هذه  أن  إال 
اللبنانيني أيضًا، كل ما حصل منذ 17 تشرين األول 2019، 
وصار النقاش يتمحور حول التعويض على الكبار من أصحاب 
الودائع من خالل التفريط بأمالك الدولة. هذه هي املهّمة اليت 
يتوىل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة القيام بها نيابة عن 
قوى السلطة وبغطاء منها، إذ سيقوم بصياغة قانون إعادة 
هيكلة القطاع املصريف الذي سيتضمن كيفية التعويض على 
هؤالء، حبّجة أن خّطة التعايف اليت أعّدها نائب رئيس احلكومة 
سعادة الشامي ضمنت الودائع اليت تقّل عن 100 ألف دوالر 

بكلفة 34 مليار دوالر.
»النخب  بعض  ألصوات  خضعت  السلطة  قوى  أن  صحيح 
لكن  الدولي،  النقد  لصندوق  باخلضوع  املطالبني  املالية« 
ذلك حصل يف فرتة التحضري لالنتخابات. وقوى السلطة مل 
حلماية  ضرورة  احلالية،  بصيغته  االتفاق،  هذا  ترى يف  تعد 
وجودها واستمراريتها، بل تعتقد أنه ميكن حتسني شروطها 
بعدما استعادت نفوذها يف الداخل واخلارج. وهو ما مّكنها من 
تشكيل اللجان النيابية بالطريقة السابقة. وهو ما جعلها تقدر 
على منع أي قاض من االدعاء على حاكم مصرف لبنان املشتبه 

 2022 حــزيران   25 Saturday 25 June 2022الـسبت 

SAVINGS FINDER

تمنحك حكومة نیو ساوث ویلز المزید 
من الطرق للتوفیر بما في ذلك:

 • Dine & Discover  قسائم
NSW بقیمة 150 دوالر 

قسائم Stay NSW بقیمة 50 • 
دوالر

خصم في فاتورة الغاز یصل إلى • 
110 دوالر

والمزید

service.nsw.gov.au
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فيه بتبييض األموال واختالس األموال يف اخلارج.
ويف سياق استعادة السيطرة، قّررت السلطة أن تكّلف رياض 
سالمة، املسؤول األول واملباشر عن كل ما حصل وحيصل يف 
القطاع املالي يف لبنان، بصياغة قانون إعادة هيكلة القطاع 
حبجمه  القطاع  ترتيب  ويعيد  اخلسائر،  يوّزع  الذي  املصريف 

ورساميله وملكيته ووظيفته. 
بهذه اخللفية، كان سالمة حامسًا يف مقابلته األخرية حني قال 
إنه جيب إبقاء السرية املصرفية. فبهذا املعنى، إن التعديالت 
القانون ستكون شكلية  النقد على هذا  اليت طلبها صندوق 
على  أجراها  اليت  لتلك  مماثلة  تعديالت  وهي  جمدية.  وغري 
صعيد توحيد سعر الصرف. فقد بات بإمكانه القول إن لديه 
منّصة توّحد سعر الصرف، إمنا التوحيد النهائي يتطّلب احتساب 
السعر، أي مضاعفة الضرائب  الضرائب والرسوم وفق هذا 
على املكّلفني. بالنسبة إليه، إن باقي أسعار الصرف املوجودة 
هي من مسات االقتصاد احلّر. ورغم هذا االدعاء، إال أنه يف 
ظل االقتصاد احلّر، حيّدد مصرف لبنان أسعار الفائدة وميّدد 
املرتفعة  الفوائد  من  جمانية  مليارات  املصارف  مينح  تعميمًا 

املمّولة من ميزانيته.
ما أراد سالمة قوله أخريًا، ميكن صياغته على النحو اآلتي: أنا 
أقّرر من يربح ومن خيسر يف هذا اجملتمع. لطاملا كانت هذه 
وظيفيت يف العقود املاضيةـ وسأبقى أمارسها يف خدمة طبقة 
الـ 1% األكثر ثراًء ونفوذًا، وهذه الشرحية توّفر لي احلماية 

والغطاء!
بهذا املعنى، فإن اخلاسرين من التضّخم هم غالبية اجملتمع، 
وهم أيضًا الذين خسروا مدخراتهم ومداخيلهم وما لديهم من 
أصول ميكن تسييلها يف سبيل البقاء، أما األقلية فهي اليت 
سرتبح، وتشّكل حنو 5000 مودع موّزعني بني قوى سياسية 
أساسية، وأصحاب رساميل، وبعض األزالم إضافة اىل بعض 

املغرتبني أيضًا. وهذه األقلية قالت كلمتها يف الرسالة اليت 
أصحاب  مجعية  عن  نيابة  عبادي،  كارلوس  املستشار  أعّدها 
املصارف، مطالبًا بتذويب اخلسائر عرب استخدام كل األصول 
وحقوق،  واحتكارات  وامتيازات  وأراٍض  أمالك  من  العامة 
اجلميع على جتّرع  إجبار  أيضًا، ومن خالل  الذهب  وباستعمال 
مفاعيل التضّخم. وحّجته يف ذلك: الدولة هي املسؤولة، وهي 
احلّجة نفسها اليت يستعملها احلاكم لتربير تبديد كل الدوالرات 
اليت استعملها إلطفاء غضب الشارع ولتحفيز قوى السلطة يف 

النهوض واستعادة نفوذها جمددًا.

التمديد لتعاميم تمنح املصارف مليارات مجانية عرب الفوائد املرتفعة املموّلة 
من ميزانية مصرف لبنان

لوال سالمة، مل تكن قوى السلطة قادرة على امتصاص صدمة 
أبواب  على  التظاهرات  استيعاب  الفضل يف  له  االنتفاضة. 
اخلسائر يف  إنكار  قاد محلة  وهو  واملصارف.  لبنان  مصرف 
القطاع املالي، مانعًا توزيعها بغري املسار الذي رمسه لسعر 
الصرف وتضّخم األسعار. استعمل يف سبيل هذا اهلدف حنو 
أويل  الفيول  شراء  متويل  عن  امتنع  لكنه  دوالر،  مليار   21
إقراض  حبّجة  الكهرباء،  إنتاج  لزوم  لبنان  كهرباء  ملؤسسة 
من  أكثر  مدى  على  مّوهلا  اليت  نفسها  الدولة  وهي  الدولة. 
25 سنة بطريقة احتيالية؛ ومل يكتف بذلك، إذ عندما انهارت 
يف  أموال  من  لديه  ما  سالمة  استعمل  النموذج،  هذا  بنية 
الدوالرات مباشرة حنو  الدعم االستنسابي الذي قاد  سياسة 
جيوب حفنة من التّجار، ونّظم اهلريكات على الودائع الصغرية 
بتعاميم سار اجلميع عليها بال اعرتاض )151، و158 وغريهما(، 
ثم أصدر تعاميم ال تطّبق عن رمسلة املصارف وتعزيز سيولتها 

اخلارجية.
 ومن خالل التعميم 161 والبيانات امللحقة به، فتح طاقة أمل 
لكل شخص بالعمل »مضارجبي« والرتبح السهل من عمليات 
الربا النقدية اليت ميّوهلا من االحتياطات. بذلك، أجرب اجملتمع 
القضم  بواسطة  الدعم  رفع  عرب  مضاعفة  اخلسائر  جتّرع  على 
اليوم:  انتهى مبهمة أساسية يتوالها  واالحتيال... كل ذلك 

تعويض كبار املودعني.

احلاكم يعود قوياً: توزيع اخلسائر ملصلحة األغنياء
محمد وهبة
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ثــقافة

الكتابة معنى  يف  دورا:  مارغريت   
بديع، حتّدد  يف نص 
الفرنسية  الكاتبة 
مارغريت  الكبرية 
الكتابة.  معنى  دورا 
وهي ترى أن الكتابة 
ُمرتبطة بالوحدة. لذلك 
غالبا ما يكون الكّتاب 
بأنفسهم  ُمتوحدين 
يف  كانوا  سواء 
املدن الكبرية، أم يف 
أم  الصغرية،  القرى 
»وحدة  األرياف:  يف 
من  وحدة  الكتابة 
الكتابة  تكون  دونها 
هو  أو  عقيم،  فعل 
يتفّتُت ُمْفَتَقرا للنجاعة 
باحثا  صاحبه  لينتهي 

حنن كتبناه، وأن حنبس أنفسنا داخله. وميكن أن 
نقول أن األمر يتعلق هنا جبانب يكاد يكون دينّيا، 
إاّل أننا ال نشعر به فورا على هذا النحو. وميكننا 
أن نفكر فيه يف ما بعد )مثلما أفعل أنا اآلن ( 
بسبب شيء ما قد يكون متعلقا باحلياة مثال، أو 
حبل حلياة الكتاب نفسه، وبصرخات صّماء مرعبة 

جلميع شعوب األرض«.
والكاتب بالنسبة ملارغريت دورا »مثري للفضول«. 
وهو تناقض وال معنى إذ أن الكتابة تعين الصمت. 

وتعين أن نصرخ من دون صوت.
البعض  على  تعيبه  ما  أن  دورا  مارغريت  وتقول 
»انعدام  هو  يديها  بني  تقع  اليت  الكتب  من 
أصحابها  نرى  أن  بإمكاننا  لذلك  فيها«.  احلرية 
يلجؤون  فهؤالء  الكتابة.  يف  طريقتهم  خالل  من 
إىل التصنع، والتكلف، وتقنني ما يكتبون بقواعد 
ُمتجنبني  ُمكّررة، ومعهودة،  مضبوطة، وبأساليب 
املغامرة، واخلروج عن السائد واملألوف. ومعنى 
لعبة  احلقيقة  يف  يلعبون  الكتاب  هؤالء  أن  هذا 
الرقيب جتاه أنفسهم، وجتاه كل كلمة، وكل فقرة 
يكتبونها. أما كتاب مارغريت دورا املفضلني فهم 
الفرنسية،  الثورة  رموز  أحد  سان- جيست، وهو 
وستاندال، واملؤرخ الشهري ميشليه الذي تعشقه 
»حد الدموع«. كما تعشق أيضا »العهد القديم«.

الكتاب  بعض  قائلة:«  دورا  مارغريت  وتكتب 
أنا  وما  الكتابة.  من  خيافون  وخيافون.  يرتعبون 
أعتربه إجيابيا بالنسبة لي هو أنين مل أخشى أبدا 
هذا اخلوف. وقد كتبت كتبا غامضة لكنها قرئت. 
منذ  أفعله  مل  وهو  مؤخرا،  قرأته  كتاب  وهناك 
»حياة  عنوانه:  رائعا.  وجدته  وقد  سنة.  ثالثني 
الكتاب  هادئة«. وقد نسيت كل شيء يف هذا 
باستثناء اجلملة األخرية:« ال أحد رأى الرجل وهو 
يغرق سواي«. وقد كتبت هذا الكتاب دفعة واحدة 
ويف  قتل.  جلرمية  السواد  وشديد  عادي  مبنطق 
الكتاب  من  أبعد  نذهب  أن  ميكننا  الكتاب،  هذا 
ندري  ال  وحنن  أيضا.  اجلرمية  من  وأبعد  نفسه، 

أين نذهب«.
ومعناها،  الكتابة  عن  نصها  مارغريت  وختتم 
يف  حنمله  الذي  اجملهول  أنه  قائلة:«  وخفاياها 
بلغناه  حنن  ما  هذا  نكتب،  أن  أنفسنا:  داخل 
ووصلنا إليه. هو هذا أو ال شيء. وليس بسيطا 
أن  بإمكاننا  لكن  أقوله.  أن  أحاول  كنت  أنا  ما 
البلدان  النظر عن  بقطع  الكتابة  رفقاء يف  نكون 
اليت ننتمي إليها. هناك جنون الكتابة، وهو يف 
للكتابة لكن ليس بسبب  ذاته جنون عاصف  حد 
الكتابة هي  بالعكس.  بل  اجلنون.  ذلك حنن يف 
اجملهول. وقبل أن نكتب، حنن ال نعلم شيئا عن 
وصفاء  وضوح  بكل  هذا  وكل  نكتبه.  سوف  ما 
وجسدنا.  ورأسنا،  ماهيتنا،  جمهول  إنه  ذهيّن. 
والكتابة ليست تفكريا، إنها نوع من امَلَلَكة اليت 
موازية  شخصّيته،  جانب  إىل  االنسان  يكتسبها 
مرئّيا،  ال  ويتقدم  يظهر  لشخص  ملكة  لنفسها، 
وله فكر، وغضب، وأحيانا، بإرادته هو يف خطر 
إىل درجة أنه بسبب ذلك يفقُد حياته. ولو حنن 
عرفنا ما سوف نكتب، قبل أن نفعل ذلك، فإننا 
لن نكتب أبدا. وسيكون ذلك غري ذي جدوى.)..( 
الكتابة تأتي مثل الريح...إنها العراء، وهي احلرب، 

وهي املكتوب«... 
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  حسونة املصباحي

الكتابة  وفعل  الكتابة.  ملواصلة  ما  موضوع  عن 
نفسه«.  الكاتب  به  يعرتف  فال  َنَسَغه  هنا  يفقد 
وتواصل مارغريت دورا كالمها قائلة:«ال بد من 
انفصال دائم عن اآلخرين احمليطني مبن يكتب. 
للجسد  الواقعية  الوحدة  وهذه  الوحدة)...(  إنها 

تصبح وحدة املكتوب اليت ال ميكن اغتصابها«.
والكتابة بالنسبة ملارغريت دورا هي الفعل الوحيد 
الذي َيهُب حياتها معنى حقيقيا. لذلك مل تنقطع 
عن الكتابة أبدا يف أّي مكان حتّل به، سواء يف 
باريس، أم نيويورك، أم يف تروفيل حيث اشرتت 
فيها  اليت  حديقة...والغرفة  به  حتيط  قدميا  بيتا 
تكتب ليس فيها فراش... وهي شبيهة بنافذة، 
بها طاولة، وكرسي، وقلم حبرب أسود. تلك هي 
عنها  تتخلى  ال  عادات  عندها...  الكتابة  عادات 
أبدا أينما ذهبت، وأينما أقامت... وهي حتب أن 
أن  وأمامها كأس ويسكي. وهي ال حتب  تكتب 
تقرأ لعشاقها الكثريين ما تكتبه. وعن بيتها يف 
مع  الوحدة.  مكان  هو  هذا  تكتب:«بييت  تروفيل 
ذلك هو ينفتح على الشارع، وعلى ساحة، وعلى 
وعندما  القرية.  مدرسة  وعلى  قديم،،  مستنقع 
يتجّمُد املستنقع، يأتي أطفال للتزحلق، ومينعوني 
من العمل. أراقبهم. وكل األمهات الالتي كان هلن 
أطفال يراقنب هؤالء األطفال اجملانني، الرافضني 
للطاعة، مثل كل األطفال. لكن يا له من خوف، 

ودائما يكون األمر أسوا. ويا له من حب«.
وتضيف مارغريت دورا قائلة:« حنن ال نعثر على 
الوحدة، بل حنن نبتكرها، ونصنعها. الوحدة تصنع 
نفسها بنفسها ألنين قررت أن أكون هنا، وأنه 
يتوّجُب علّي أن أكون وحيدة، وأني سوف أكون 
وحيدة لكي أؤلف كتبا. هذا ما حدث. وكنت وحيدة 
يف هذا البيت. حبسُت نفسي-وكنت أيضا خائفة. 
ثم أحببت أن أكون حمبوسة بإرادتي. كتيب خترج 
من هذا البيت. وأيضا من هذا الضوء الذي يأتي 
من احلديقة، ومن الضوء املنعكس على املستنقع. 
وكان ال بد أن متر عشرين سنوة لكي أكتب هذا 

الكالم«.
وترى مارغريت دورا أن الوحدة تعين أيضا »املوت 
شيء،  كل  وقبل  أيضا،  تعين  كما  والكتب«. 
الذي يساعدها على  الويسكي  الكحول، خصوصا 
النوم حني ينتابها السهاد واألرق املفزع. وهي 
حترص على إنهاء كل كتاب تشرع يف تأليفه. وال 
ميكن أن مينعها من ذلك ال تقلبات الطقس، وال 
أي شيء آخر من األحداث الكبرية أو الصغرية اليت 
تطرأ سواء على حياتها، أم على العامل ألن الكتابة 
»تنقذها«. وعندما تنقطع عن الكتابة، جتد نفسها 
أمام فراغ هائل. لذلك فإن الكتابة كامنة يف كل 
ركن من بيتها الفسيح. هي يف غرفة النوم، ويف 
قاعة اجللوس، ويف املطبخ، ويف املكتبة...ووحدة 
الكتابة جتعلها شبيهة بكائن متوحش«. وتضيف 
مصحوبة  تكون  الوحدة  قائلة:«  دورا  مارغريت 
دائما وأبدا باجلنون. وأنا أعلم ذلك. وحنن ال نرى 
لن  أنها  وأعتقد  بها فقط.  أحيانا نشعر  الوحدة. 
تكون خمتلفة عن صورتها احلقيقية. حني نستخرج 
كل شيء من داخلنا، فإننا جند أنفسنا حتما يف 
حالة من الوحدة اليت ال ميكننا أن نتقامسها مع أّي 
شيء.  أّي  نتقاسم  أن  باستطاعتنا  وليس  أحد. 
الذي  الكتاب  بأنفسنا  ُمتوحدين  نقرأ  أن  وعلينا 

املؤلفة الفرنسية مارغريت دورا

شرارة وضاح  اللبناني  لألكادميي  األوىل  الرواية 
الريف  مغامرات  جتاذب  اليوم«:  »أمس 

جنوبّي صيّب  وجدان  يف  واملدينة 

الطبقة كأدوار  الطبقة منها  أبيض، تعلو  دانتيل 
وعالية،  ضّيقة  طبقة  مجيًعا  وتتّوجها  الشرفات، 
الصدر والكتفني  الوجه والعنق، إىل  وعلى دائر 
الرقيقتني، مخار من شبك دقيق حيجب قسمات 
العروس الفتّية. فال أرى، ختميًنا، إاّل طيف هذا 
صفحته،  على  والظّل  الضوء  وتعاقب  الوجه، 

واختالط سكوته بهمهمته«.
وّضاح شرارة كاتب وعامل اجتماع لبناني ومرتجم، 
كتابًا   15 له  وصدر  والفرنسية،  بالعربية  كتب 
تاريخ  فيها  تناول  والسياسة  االجتماع  علم  يف 
يف  االجتماعية  التحوالت  و  اللبنانية،  اجلماعات 
بريوت وطرابلس، إىل جانب مسائل أخرى كثرية. 

»أمس اليوم« هي روايته األوىل.

وهي  اليوم،  أمس  رواية  حديًثا  صدرت 
الرواية األوىل للكاتب والباحث واملرتجم 
ما جيعلها  وهذا  شرارة،  وّضاح  اللبناني 
متابعي  لكثري من  بالنسبة  منتظرة  رواية 
الكاتب الذين عرفوه باحثًا أكادمييًا مرموقًا 

ومعلقًا على السياسة واجملتمع.
تدور أحداث الرواية يف اجلنوب اللبناني، 
وهي مكتوبة ببالغة معروفة عن الكاتب، 
تتحدث   . املهتمني  للقّراء  ومتوجهة 
من  فتبدأ  الراوي،  طفولة  عن  الرواية 
للعيش  وانتقاله  والديه،  انفصال  مرحلة 
مع أمه إىل قرية والده البعيدة يف جنوب 

لبنان.
خالل  الراوي  معاناة  الرواية  تسرد  وإذ 
الطبقة  حياة  من  االنتقالية  املرحلة 

وضـّاح شرارة

الكاتب والباحث واملرتجم اللبناني وضـّاح شرارة

احملافظ،  الريفي  النمط  إىل  املدينية،  الوسطى 
سيما  وال  الطفولية،  مغامراته  أيضًا  تعرض 
العائلة،  بنات  ومع  املدرسة  يف  منها،  اجلنسية 
إن كان ذلك يف القرية، أو حتى بعد االنتقال إىل 

املدينة مع الوالد.
مقتطًفا  للرواية  اخللفّي  الغالف  نبذة  يف  وجاء 
ويف  وخّدها  ورمشها  حاجبها  يف  »سرى  منها: 
رسم شفتيها املتالمستني من غري إطباق، انفراج 
سرور قد يتحّول إذا شاءت وحني تواتي احلال، 
ومثل  ل.  املؤجَّ اللعب  بداية  هو  أو  ومرًحا،  لعًبا 
مها، نظرُت أمامي وأضفُت إىل نظري املستقيم 
ا أْحَول مثل نظرها. وحني حملتها بطرف  نظًرا جانبيًّ
وطبقات  عروس  إكليل  رأسها  على  رأيت  عيين 

بييب  التشكيلية  الفنانة  عادت 
من  التشكيلية  الساحة  اىل  احلرز 
)آن  معرض  يف  املشاركة  خالل 

االوان( بغالريي احالم بالرياض.
الكبار  الفنانني  مبشاركة  وذلك 
طالب  آل  ومهدية  احلجي  منري 
وحممد جمرشي، علمًا أن املعرض 
يتم بتنسيق الفنانة دانة الراشد.

املعرض  لزوار  »احلرز«  وكشفت 
القادم  الشخصي  معرضها  أن 
وان  »الرمان«،  بعنوان  سيكون 
مشاركتها يف هذا املعرض بأربع 
اعالن  مبثابة  تأتي  فقط  لوحات 
صريح ملا هو قادم يف معرضها 

اخلاص.
وتعرب لوحات »احلرز« عن موروث 
ملوسم  مصاحب  مجيل  عاطفي 
خيتص  الذي  باالحساء  الرمان 
الذين  الكوت«  حي  »اهالي  به 
ومثارها  الشجرة  بهذه  يتفاءلون 
جتلب  اليت  اجلنة  مثرة  باعتبارها 
من  النحس  وتطرد  والربكة  اخلري 

املنزل.
وهذه االعتبارات هي اليت دفعت 
»احلوي«  يف  لزراعتها  املزارعني 

»الرمان« بعنوان  امُلقِبل  اخلاص  معرضها  عن  ُمعلِنة 
»الرياض« يف  مجيل  عاطفي  موروٍث  عن  ُتعّب  »احلرز«  لوحات 

عندما تسمح مساحة املنزل بذلك. كما انها كانت 
تعد من اهلدايا الثمينه جدًا.

وعربت الفنانة عن هذا املوروث اجلميل يف لوحاتها 
بألواٍن توحي بالبهجة و السعادة والفرح والربكة 

واهلدوء.
لوحات  بفكرة  اعجابهم  أبدوا  املعرض،  زوار 
وشرح  اللوحات  مع  وتفاعلوا  اجلديدة،  »احلرز« 
العاطفي  واملوروث  املعتقد  هلذا  الوايف  الفنانة 

اجلميل املتعلق بـ«الرمان«.
انها ال ختشى  »احلرز«  أكدت  على سؤال،  وردًا 
إعالنها عنها،  بعد  »الرمان«  سرقة فكرة معرض 
النها تثق جدا بأخالقية ومهنية زمالئها وزميالتها 
اهليئة  قوانني  يعرفون  الذين  الفن  جمال  يف 
امحل  أنا  وقالت:  الفكرية.  للملكية  السعودية 
كل احلب والتقدير لكل من ينتسب هلذا اجملال، 

وواثقة متاما من احرتامهم وتقديرهم لي. 
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إعــالن

نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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كــتابات

احلياة واخلطيئة.. هل من 
شركة بينهما

هل يوجد اي شركة بني احلياة واخلطيئة؟ او هل احلياة تدعم 
اخلطيئة املعادية هلل؟              

وهل حنن البشر منتلك احلياة ام ال ؟وهل مجيع املخلوقات ليس 
هلا احلياة املقدسة اليت هى ملك اهلل االزلي؟ 

فاننا  القدس،  الروح  شريكة  هى  اليت  باحلياة  امتألنا  أننا  لو 
ان  يقدر  أحد  ال  األرض،  وجه  على  املخلوقات  أقوى  سنصبح 
يهزمنا او يقتلنا ال موت وأمراض وحروب وال عوامل طبيعية 

وفريوسات قاتلة ومستعصية.  
 ما هو السبب الذي ال يعطي اإلنسان احلياة الكاملة يف هذا 
البشري  الكيان  لكي يظهر يف  بروح ضعيف  بل حييا  العامل، 

وليس له اي حياة لكي يبقى إىل األزل  على هذه األرض؟ 
املؤسف جدا ان اإلنسان املخلوق ليس له اي ضمانة ان تكون 
والفرح  النفسية  السعادة  على  كي حيصل  مقدسة  حياة  فيه 
املطلوب اخلالي من األمراض واألوجاع والفريوسات املتعددة،  
اليت تطيح به عاجال ام اجاًل، النه ليس لديه اي سلطان او قوة 
ان يتخّلص منها بسبب العصيان، ويف الوقت نفسه ليس له 
حياة داخل جسده اي جسد اخلطيئة، الن اخلطيئة فصلتنا عن 
احلياة اليت هي كيان ازلي وجسد مقدس وعظمة جوهر خالق 
على  املرتبع  باحلق  الديان  احلاكم  القدوس  اهلل  الوحيد  الكون 

عرشه السماوي. 
والشيء املهم جدًا الذي تكلموا عنه منذ عدة حقبات ماضية هو 
املوت، وان املوت ينتصر على كل خملوق وكل شيء منفصل 
عن اهلل وعرشه بسبب اخلطيئة، النه ضعيف ومريض جدًا وليس 
له اي مكان او مقاومة امام قوة احلياة، النه اخر عدو يبطل 
هو املوت، لكن ال يوجد للموت اي مقارنة بينه وبني احلياة، 
اليت ال تنفصل عن اهلل النها كيانه وملكه وجربوته، حتمل مجيع 
صفات اهلل القدوس، ال شيء يستطيع ان ينتصر على احلياة 
ألنها قوة اهلل وال مثيل هلا وال يوجد اي منازع هلا يف السماء 
وعلى األرض، الن احلياة جوهره الكامل وكيانه الروحي احلي، 
الذي وحده القدوس يف ثالوثه ومنزه عن مجيع العيوب، ال احد 
اجلبارة  خاصته  ألنها  اليها  ان يصل  يستطيع  احد  وال  ميلكها 
وال احد يقدر ان حيصل عليها  اال بعد املوت بواسطة اإلميان 
احد يف  او  او شيء  به، وال قوة  وعدنا  الذي  االهلي  والوعد 
السماء وعلى األرض يستطيع ان يفصلنا عن اهلل، الن احلياة 
قوة هائلة أقوى من جحافل الكون ومجيع االشرار مالئكة أبليس 
عدو اهلل، ألن احلياة نور ال ينطفئ وجوهر غين ال يزول وليس 
هلا منافس، الن يف مضمونها صفات عديدة ال حتصى وجمد 
يدّل  عن عظمة اهلل اخلالق القدوس ووجوده األبدي وفرح ليس 
له مثيل، وال شيء يف السماء وعلى األرض مشابه هلا على 
اإلطالق، هذا هو  فشل اإلنسان األول منذ البدء، الذي وقع 
فيه لعدم الطاعة اخذًا العصيان الذي أوقعنا  يف شبكة اخلطيئة 

واحضان  إبليس الشرير.
 حنن نستطيع ان نعود ونؤمن بالذي وعدنا باحلياة لكي ننتقل 
معه يف  ونتحد  ونقوم  األرض  هذه  على  واخلطيئة  املوت  من 
شكل جديد يف جسد جديد يف حّلة جديدة البسني بهاء نوره 
املمجد ممتلئني  من لدنه انارة احلياة األزلية،  وفيما بعد ال احد 
يستطيع ان جيّربنا  او يفصلنا عن غنى جمده وحمبته والوحدة 
معه كي حنيا  يف قلب اهلل القدوس اي جوهر ومصدر احلياة 
أبدية فوق كل  األساسية اليت ال تفنى وال تضمحل، بل انها 
رئاسة وسالطني، منتصرة على اعداء اهلل جنود أبليس وسلطان 

املوت واهلاوية وأبواب اجلحيم آمني. 

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

جاءني ساعي الربيد صباحًا مبتسمًا
وناولين مظروفًا بألواٍن غريبة

مشمتها وقلبتها
شعرت انين كالطفلِة

ال اعرف ان اقفز من الفرحة
ولن اعرف ان اتكلَم مع النرجِس والقداح

او اقبل ساعي الربيد
توقفُت حلظة القبلُة حتى لو كانت بريئة حرام

افرتشت االرض حتى أختلص من قلقي
وهمست لنفسي انها رسالة

تشبه رسائل احملبني
اعرف خطه ..... واتنفُس حركات يده

مغمضُة العينني اعرُف خطه
مشمُت الرسالِة بعنًف

انها معطرة بنوٍع من عطر اجلنوِن
فتحتها وانا مفرتشًة االرض

مل استطع ترتيب للحروف األجبدية
اخذتين فيها رعشة

بألواٍن جهنمية
بزخرفاِت ليلى االخيلية

نظرت بعمًق ألعزز شجاعيت
من اول الدرِب

كي ال يغمى على تصوري
من األحرف اليت حتتضن بعضها

لتقول لي يف اول السطِر
دعيين اِحُبَك يا كل العمِر

اريد ان احتضنِك لدقيقتني
واهمُس يف اذنِك كلمتني

حينها ألقي سالحي ..... قلمي
وفمي ودموعي والقبلتني

فإما القبول سيدتي
او الرفض يف احلالتني

كم تصورُت وانا فاقد احلركِة بني يديك
مبهور انا لقبول شربِك القهوة معي

ركضُت اليِك
اريد ان أحاورِك لساعتني

اريُد أن اقنعِك بأنين احبِك سيدتي
واعشق عطرِك

افرتشُت االرض غري مصدقٍة
لقد أهملتين سيدي

ال اعرف كم من السنني
فلن اعاتبَك هنا

النين لست فقط احبك االن
بل ملا فات من السنني

نسيت خارطة عمري وصباي
وجنمات مساء مدينيت

ونقشُت امسَك على ذراعي
كي ال أنسى كل احلنني

انا اِحُبَك قبل والدة التوقيت
أحببتك كل صباحات النهار

ولن يرعبين سجاٌن وال مسسار
لقد قررتُ  ان اِحُبَك قبل ان يؤرخ

تاريخ ميالدي منذ مئات السنني
احببتَك ولن انتظَر خفقاٍت كاذباٍت خترج

من دفاتٍر حمرتقٍة
ُتباُع على ارصفِة اجلنون

لي احلُق يف اختيارك
فلن انتظَر منك رسالة ملونة

وال اعتذار منمق بكل احلروف األجبدية
سأشرب فنجان القهوِة معك

وسأناقشك مبا تبقى من الوقت
كل احلب معك

وسأخرج من كل اوهامي واحالمي البائسة
معك

لكنين سابقى احبك لوحدي
وليست معك..

 الـرسالة املـلونة

 2022 حــزيران   25 Saturday 25 June 2022الـسبت 

الدكتوره خوله الزبيدي
محمد عامر األحمد  - 
سورية

طريقتها يف احلرير 

وهذي 

طريقتها يف احلريْر

تشّمر عن صوتها 

ثّم تأتي

على عطر ليمونٍة

تستبيحك 

من خلقك األوليِّ

وتأخذ أنفاسك املتعباِت

إىل غايٍة يف األنوثْة

تسّمعك الّنهاونّد

وتبقي عليك ينابيعها البكَر

تّفاحًة يف الغديْر

وهذي 

طريقتها يف الّنسيْم

حتّط عليك على بعد أسطورٍة

يف اخلياْل

وتنفخ فيك الّطريق إىل اخلبِز 

تأتيك .. تؤتيك ..الفرَق

يف عامل الّشعر

بني الّسديم .. وبني

السؤاْل ..
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تـتمات

ميقاتي بعد تكليفه ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أّما من امتنعوا عن الّتسمية، فهم تكتال »لبنان القوي« و«اجلمهورية 
القوية«، إضافًة إىل عدٍد من املستقلني.

وفيما بدأ ميقاتي، فجر أمس بتوقيت سيدني، جولته الربوتوكولية 
فؤاد  الرئيسني  مشلت  واليت  السابقني،  احلكومة  رؤساء  على 
السنيورة ومتام سالم، ُينتظر أن حيّدد رئيس جملس النواب موعد 

االستشارات النيابية غري امللزمة للتأليف، يف جملس النواب.
وكانت مصادر بارزة قد كشفت عن »وجود اتفاق مبدئي غري علين 

بني القوى السياسية املعنية على إجراء تعديل وزاري«.

ميقاتي
رأى الرئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي، »انين نلت االكثرية 
النيابية املطلوبة واالهم ان تكون احلكومة ميثاقية والثقة شاملة من 
اجلميع، وسأتقدم بتشكيلة حكومية قريبا جدا اىل رئيس اجلمهورية 
الذي يلي االستشارات يف  ميشال عون، رمبا يف مطلع االسبوع 

اجمللس النيابي«.
واكد يف حديث تلفزيوني، »اننا تقدمنا اشواطا يف ملفي صندوق 
النقد والكهرباء واملطلوب حكومة فاعلة، وليس هناك شيء امسه 
حكومة  هي  احلكومة  هذه  وان  خاصة  الدستور  وزاري يف  تعديل 
تصريف اعمال«، الفتًا إىل »انين كنت مرتاحا ألداء احلكومة احلالية 
لكن ال امسي االمر تعديال وزاريا، بل تشكيلة جديدة قد خنتار منها 

وزراء من احلكومة احلالية«.
ومتنى ميقاتي، تشكيل »حكومة ثم انتخاب رئيس مجهورية، وأن 
»الرئيس عون هو  أن  تأخذ كل املؤسسات دورها«، مشريًا إىل 
رئيس البالد واحرتامه، يبدأ مين انا ولو كنت اريد »الكباش« مع 

الرئيس عون لكنت فعلت االمر يف احلكومة احلالية«.
وذكر، عن اشاعة طلب النائب جربان باسيل، اخلارجية والطاقة، 
أنه »مل حيصل حديث او لقاء حول هذه املواضيع«، وحول موقف 
أن  إىل  اشار  جنبالط،  وليد  االشرتاكي  التقدمي  حزب  رئيس 
تأليف  استطيع  فال  االشرتاكيني  مع  التعاون  تقتضي  »امليثاقية 

حكومة بال الدروز«.

بو صعب
اىل ذلك، عرب نائب رئيس جملس النواب النائب الياس بو صعب، 
يف حوار مع اإلعالمي وليد عبود عرب »تلفزيون لبنان«، عن تفاؤله 
ب«إمكان التوصل إىل حل يف ملف ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية«، 
وقال: »إن الوسيط األمريكي عاموس هوكشتاين اعرتف هذه املرة 
الرئيس ميشال  إياه  أبلغه  الذي  املوحد  اللبناني  بإجيابية املوقف 

عون«.
األمريكية  السفرية  األسبوع من  »تبلغ هذا  أنه  بو صعب  وكشف 
للحكومة  اللبناني  العرض  سلم  هوكشتاين  أن  شيا،  دوروثي 
األسبوع  أو  املقبل  األسبوع  »الرد  يأتي  أن  وتوقع  اإلسرائيلية«. 

الذي خيلفه«.
الرئيس  فريق  يكون  »أن  صعب  بو  متنى  متصل،  سياق  ويف 
األمريكي جو بايدن قد أعد له ملف الرتسيم ضمن امللفات اليت 
حيملها يف زيارته املرتقبة إىل املنطقة، وان تتمثل أهم إجنازاته 
بإنهاء اخلالف احلدودي بني لبنان وإسرائيل«. )مزيد من التفاصيل 

على الصفحة 2(

القاضية عون 
لبنان  جبل  االستئنايف يف  العام  النائب  إدعت  آخر،  على صعيد 
لبنان رياض سالمة وضد  القاضية غادة عون ضد حاكم مصرف 
نوابه االربعة السابقني ومدير عام وزارة املالية السابق االن بيفاني 
باجلرائم  املراقبة  وموظفي  لبنان،  مصرف  موظفي  من  اخر  وعدد 

املسندة اليهم.
واحالت امللف اىل قاضي التحقيق االول يف جبل لبنان مبوجب ورقة 
طلب، طالبة توقيف رياض سالمة والظن بهم وإحالتهم اىل حمكمة 
جنايات جبل لبنان، مع االبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرف 

الصادرين حبق رياض سالمة.

املصارف
يف 21 حزيران أرسل مستشار مجعية املصارف، كارلوس عبادي، 
الذي ال خيفي إعجابه بالصهاينة وبكل ما يرّددونه على »تويرت«، 
كتابًا إىل مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي يف لبنان، أرنستو 
رامرييز ريغو، يطلب منه اعتماد خّطة املصارف القائمة على فكرة 
واحدة ميكن اختصارها باآلتي: أعطونا كل شيء وخذوا التضّخم. 
فاجلمعية تريد االستيالء على أصول الدولة بكاملها من مؤسسات 
وشركات وأراٍض وامتيازات واحتكارات وسواها، واستعمال الذهب 
والتضّخم يف سبيل تذويب اخلسائر. عمليًا، يريدون أن حيصدوا 
كل شيء بثمن خبس مقابل تعميم اخلسائر وتعميقها. لكن أصحاب 
املصارف يقفون يف ظل عبادي وعباراته الساذجة عن االقتصاد 

والقانون والدستور.
كتاب عبادي إىل رامرييز ريغو، يتضمن جمموعة مالحظات، من بينها 
النهوض للقطاع املالي اليت على أساسها  ما يشري إىل أن خّطة 
جرى التوصل إىل اتفاق على مستوى املوظفني بني صندوق النقد 
اقتصادية.  رؤية  إىل  تستند  ال  اللبنانية،  احلكومة  وبني  الدولي 
وهو كالم صحيح، لكن سذاجته، أنه ببضعة أسطر حيّدد وجهة عن 

بلد الرتفيه واالقتصاد الرقمي ذي التنافسية الدولية والقطاعات 
املنتجة يف الزراعة والصناعة. وحياجج عبادي بأن طريقة احلكومة 
حماسبية،  طريقة  هي  اخلسائر  ملعاجلة  الدولي  النقد  وصندوق 
مشريًا إىل أن هذه الطريقة ستؤدي إىل أضرار واسعة النطاق يف 
اجلامعات واملستشفيات واملصانع واملهنيني والضمان االجتماعي 
والرعاية االجتماعية، وكل أولئك الذين يعّدون من أكرب املودعني 

ما سينعكس على اإلنتاج وتوّزع الثروة والنمو.
ما ال يذكره عبادي، هو الدور املركزي الذي لعبته املصارف يف 
تكبيد هذه القطاعات كل هذه اخلسائر. فهذه اخلسائر حصلت يوم 
بفعل  وليس  الدفع،  عن  املصارف  وتوقف  الصرف  سعر  انهيار 
اخلّطة، سواء كانت اخلّطة جيدة أم عاطلة. فلو كانت هناك مسؤولية 
ما يف هذه الدولة ألجربت املصارف على محاية هذه األموال اليت 
ختّص »املدخرات االجتماعية« على حّد تعبري الوزير السابق شربل 

حناس.
ويعتقد عبادي أنه يتم التعامل مع القطاع املالي باعتباره مفلسًا 
وقيد التصفية، إال أن ذلك ال يشمل كل احللقة املالية، أي من 
تعارض  املصارف  أن  إىل  وأشار  احلكومة.  ديون  مشول  دون 
مع  االتفاق  يف  املضمنة  للمعايري  اهلجينة  االنتهازية  »الرتكيبة 
»االستيالء  إىل  املصارف  تهدف  ال  إذ  الدولي«،  النقد  صندوق 
 113 للمادة  خمالفة  االتفاق  أن  عن  فضاًل  الدولة«،  أصول  على 
من قانون النقد والتسليف، واملادة 307 من قانون التجارة اليت 
تتيح للمصارف احلصول على ودائعها من مصرف لبنان، فضاًل عن 
خمالفة املادة 15 من الدستور اللبناني اليت تنّص على أن »امللكية 
حتت محاية القانون وال ميكن نزعها إال ألغراض املصلحة العامة يف 

احلاالت اليت ينص عليها القانون وفقط بعد تعويض عادل«.
يف املقابل يطلب عبادي، أن يتم التعامل مع اخلسائر من خالل 
»شركة لبنان لالستثمار« اليت ستتملك أصول الدولة »املستغلة 
وغري املستغلة، مبا يف ذلك األراضي واملباني والرتاخيص وحقوق 
هذه  من   %100 وسيظل  رهن...  أو  بيع  دون  من  االستخدام 
األسهم ملكًا للحكومة، وسيتم نقل 100% من أسهمها التفضيلية 

إىل مصرف لبنان. 
ويطالب أيضًا، باستخدام الذهب »لتقليل فجوة العمالت األجنبية 
يف مصرف لبنان«، وإعادة حتويل الودائع اليت حّولت من لرية إىل 
دوالر يف فرتة ما بعد تشرين األول 2019 »ما يعفي مصرف لبنان 
من 10 إىل 15 مليار دوالر«، وحتويل 30 مليار دوالر من التزامات 
مصرف لبنان، إىل اللرية بسعر صرف السوق لفرتة متتّد على 10 

سنوات.
باختصار، تقول املصارف أعطوني كل شيء من ماضيكم وحاضركم 

ومستقبلكم، وخذوا التضخم بكل ما فيه من فقر وتسّول.

الفروف: األوروبيون حيثون ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

من ذلك.
الوطنية  والتلفزيون  اإلذاعة  هليئة  حديث  يف  الفروف،  وقال 
البيالروسية، إنه »عندما يتنازلون ويتقدمون إلينا باقرتاح الستئناف 
العملية الدبلوماسية، وهو ما أعتقد أن األوروبيني حيثون أوكرانيا 
عليه وإن كانت الواليات املتحدة وبريطانيا ال يسمحون به، فحينئذ 

سنبدأ التفاوض انطالقًا من الوضع على األرض«.
وأوضح أن »هناك مناطق حمررة ال يريد معظم سكانها جمرد التفكري 

يف العودة إىل سيطرة السلطات النازية اجلديدة«.
ويف وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملني، دميرتي بيسكوف، 
إّنه ال يستبعد استئناف املفاوضات بني روسيا وأوكرانيا، الفتًا 
إىل أّنه »مل يتحقق أي تقّدم يف هذا املسار بعد«. وسبق ذلك أن 
أّكد املفاوض الروسي فالدميري ميدينسكي، أّن »روسيا مستعّدة 
»كييف  أّن  إىل  الفتًا  أوكرانيا«،  مع  السالم  حمادثات  الستئناف 

وراء تعليقها«.
قمتهم،  خالل  اخلميس  اليوم  »بريكس«  دول  قادة  ودعم  هذا 

املفاوضات بني كييف وموسكو.
العام  األمني  تصرفات  أن  من  الفروف  حذر  متصل،  سياق  ويف 
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش حيال أزمة تصدير احلبوب الروسية 
مشكالت  حل  على  إصراره  بسبب  األزمة،  أمد  تطيل  واألوكرانية 

تصدير احلبوب األوكرانية أواًل.
احلبوب  بشأن  أواًل  االتفاق  يريد  »غوترييش  إن  الفروف،  وقال 
األوكرانية ثم الروسية. ال أحد يتعجل عندما يتعلق األمر بنا. هذا 

الوضع خيلق مشكالت للكثري من الدول النامية«.
احلبوب  أزمة  أمد  يطيل  املتحدة  لألمم  العام  »األمني  وأضاف: 
بتصرفاته، وجيعل إرسال احلبوب إىل الدول اليت حتتاج إليها يف 

حكم املستحيل. هذا مؤسف«.
احلبوب  تصدير  حل مشكالت  غوترييش حياول  أن  الفروف  وتابع 
األوكرانية من املوانئ دون االلتفات إىل املمرات األمنية اليت تعلن 

عنها روسيا يوميًا.

قمة االحتاد األوروبي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أوروبا شارل ميشال موافقة رؤساء دول وحكومات االحتاد األوروبي 
مرشحة   - دولة  مكانة  ومولدوفا  أوكرانيا  منح  اليوم،  قمة  خالل 

لالنضمام إىل الكتلة.
وقال ميشال، يف تغريدة على حسابه الرمسي على »تويرت«، أمس 

األول اخلميس إن »اجمللس األوروبي قرر للتو املوافقة على وضع 
بـ  األمر  واصفًا  ومولدوفا«،  ألوكرانيا  األوروبي  االحتاد  مرشح 

»حلظة تارخيية«.
ويف وقت سابق من يوم أمس األول، صوت الربملان األوروبي، 
باألغلبية ملصلحة قرار يدعو إىل منح أوكرانيا ومولدوفا صفة دول 

مرشحة لالنضمام إىل االحتاد األوروبي »بأسرع وقت ممكن«.
لصاحل  صّوت  فقد  األوروبي،  الربملان  عن  صادر  بيان  وحبسب 
نائبًا فقط  القرار، و14  نائبًا، مقابل 45 صوتوا ضد  القرار 529 

امتنعوا عن التصويت.
مبنح  التوصية  املاضي،  األسبوع  األوروبية  املفوضية  وقررت 
أوكرانيا وضع دولة مرشح لعضوية االحتاد األوروبي، وفقًا لشروط 

معينة، منها تنفيذ العديد من اإلصالحات املهمة يف البالد.
وأعربت رئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين، عن 
املنظور  أجل  من  للموت  »مستعدون  األوكرانيني  أن  يف  ثقتها 
األوروبي«، ومتنت أن »يعيشوا معنا احللم األوروبي«. ويف فرنسا 
طويلة  تفاوض  لعملية  بداية  سيكون  املرشح  وضع  أن  أوضحوا 

بشروط معينة.
يذكر أّن الرئيس األوكراني فولودميري زيلينسكي قدم طلب أوكرانيا 

رمسيًا لالنضمام إىل االحتاد األوروبي، يف 9 أيار املاضي.

واشنطن تقدم مساعدات ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلن جملس األمن القومي األمريكي، أمس األول اخلميس، حزمة 
مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دوالر ألوكرانيا تشمل 

نظام صاروخي وقوارب دورية عسكرية.
وقال املنّسق اإلعالمي للبيت األبيض األمريكي، جون كريبي: »مع 
هذه املساعدات اجلديدة سرتتفع إمجالي قيمة املساعدة العسكرية 
اليت قّدمتها واشنطن إىل كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية 

إىل حنو 6.1 مليارات دوالر«.
وأضاف كريبي »ستزّود املساعدة اجلديد كييف بقاذفات صواريخ 

متطورة«.
اليوم،  األمريكية، يف وقٍت سابق  إن إن«  »سي  وأفادت شبكة 
بايدن تعتزم اإلعالن، عن حزمة  الرئيس األمريكي جو  إدارة  بأّن 

مساعدات عسكرية إضافية ألوكرانيا بقيمة 500 مليون دوالر.
أوكرانيا  لدعم  مرسومًا  املاضي،  أيار  يف  وّقع،  بايدن  وكان 
ص للجيش  مبساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دوالر، نصفها خمصَّ
األوكراني، وذلك بعد إقراره من جانب جملس النواب األمريكي، 

وتصويت أعضاء جملس الشيوخ ملصلحة متريره.
كما أعلن بايدن، سابقًا، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية 
و1000  »هيمارس«،  صواريخ  منظومة  تتضمن  أوكرانيا،  إىل 
صاروخ جافلني، و4 مروحيات، من طراز »مي-17«، و4 مركبات 
تكتيكية، ورادارين للمراقبة اجلوية، و15 ألف قذيفة مدفعية، من 

عيار 155 ملم«.
أّن  سابق،  وقٍت  يف  ديفيس،  دانيال  األمريكي  الباحث  وأكد 
ألوكرانيا  واشنطن  تقدمها  اليت  واملالية  العسكرية  املساعدات 

ستؤدي إىل كارثة على االقتصاد األمريكي.

بعد الكتلة الصدرية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عن  التنازل  اخلميس،  األول  أمس  النيابية،  حقوق  حركة  قررت 
استحقاقاتها االنتخابية يف جملس النواب العراقي احلالي.

وقال رئيس حركة حقوق، حسني مؤنس، إّن »العملية السياسية 
مّرت بأزمة معّقدة ناجتة عن التباين يف توجهات األطراف الفاعلة 

يف إدارة الدولة«.
جديدة  حكومة  بتشكيل  اإلسراع  ضرورة  »نؤكد  مؤنس:  وأضاف 

قوية قادرة على إدارة الدولة يف هذه املرحلة«.
وأّكد أّن احلركة »اختذت قرارًا باالنسحاب من جملس النواب وعدم 
إشغال مقاعد املستقيلني ألنها لن نكون بدياًل عن األخوة يف الكتلة 

الصدرية«.
جلسته  اخلميس،  األول  أمس  العراقي،  النواب  جملس  ورفع 
الداخلي  النظام  تعديالت  على  التصويت  إكمال  بعد  االستثنائية، 

للمجلس، وتأدية اليمني الدستورية للنواب اجلدد.
وأدى النواب البدالء من ممثلي كتلة زعيم التيار الصدري، مقتدى 
نواب كتلته  الصدر من  أن طلب  بعد  الدستورية  اليمني  الصدر، 

ترك مقاعدهم وسط خالف طويل األمد على تشكيل احلكومة.
وأعلنت كتائب حزب اهلل العراقية أنها مل تغفل يومًا عن مراقبة 
األداء السياسّي يف البالد، حمذرًة من مساس الفاسدين بسيادة 

البالد وإضرارهم مبصاحل الناس.
الربملانية  كتلته  عدم جناح  الصدر  أعلن  املاضي،  أيار    15 ويف 
»مقاعد  إىل  إىل حتّوهلا  وطنية، مشريًا  أغلبية  حكومة  تشكيل  يف 
لتشكيل  األخرى  الربملانية  الكتل  أمام  اجملال  وإفساح  املعارضة 

حكومة«.
ويف الـ31 من آذار، أعلن الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات 
انتخاب رئيس اجلمهورية ومن تشكيل احلكومة، وإفساح اجملال أمام 

اإلطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية يف هذا الشأن.
انتخاب  نتيجة اخلالفات على  انسداد سياسي  العراق من  وُيعاني 

رئيس اجلمهورية وتشكيل احلكومة.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــشاهري

مونرو  مارلني  فستان  ميلك  خاص  متحف  نفى 
الشهري الذي ارتدته عندما غّنت »هابي بريثداي 
مسرت بريزيدنت« للرئيس األمريكي الراحل جون 
ف. كينيدي سنة 1962، اخلميس أن يكون تعّرض 
الفستان، وفق ما زعم عدد من معجيب املمثلة، 
ألي ضرر بعدما ارتدته جنمة تلفزيون الواقع كيم 

كارداشيان خالل حفلة »ميت غاال 2022«.
»كيم  إّن  بيان  يف  »ريبليز«  متحف  وقال 
جراء  الذعة  النتقادات  تعرضت  كارداشيان 
يف  لكن  بريثداي«،  »هابي  فستان  ارتدائها 
األشكال  من  شكل  بأي  تلحق  مل  هي  الواقع 
اليت  القصرية  املدة  خالل  بالفستان  أضررًا 
نظمها  اليت  غاال«  »ميت  ارتدته فيها يف حفلة 

متحف مرتوبوليتان يف نيويورك.

مبارلني  بشدة  املعجبني  من  مجع  هاوي  وكان 
مونرو انتقد األربعاء املتحف لسماحه لكارداشيان 
 »2022 غاال  »ميت  حفلة  خالل  الفستان  بارتداء 
»غري قابل للتصليح«  املرموقة ما تسبب بتلف 

فيه، على ما قال.
من  اتهاماته  إثبات  إىل  فورتنر  سكوت  وسعى 
خالل نشر صور للفستان ذي اللون البيج الالمع 

املزين بآالف قطع الكريستال.

فستان  الصور  من  األوىل  اجملموعة  وُتظهر 
غاال«،  »ميت  قبل  كان  كما  الشهري  مارلني 
حبسب فورتنر، يف حني أن اجملموعة الثانية من 
الصور التقطها األحد صديق لفورتنر يف واجهة 

 اجلهة املالكة تؤكد: كيم كارداشيان مل تلحق 
أي ضرر بفستان مارلني مونرو
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متحف »ريبليز« اخلاص يف هوليوود، بعد شهر 
من ظهور كارداشيان به.

وبدا من مقارنة الصور أن متزقات صغرية يف 
قماش الفستان ظهرت من جهة الظهر، يف حني 
ُفقد من اجلهة إياها عدد من حّبات الكريستال أو 

بدت غري ثابتة.
وأثارت اللقطات واألضرار الالحقة وفق فورتنر 
بالفستان الذي اشرتاه متحف »ريبليز« باملزاد 
يف مقابل 4,8 ماليني دوالر، انتقادات واسعة 
األيام  خالل  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 

األخرية.
إىل  يعود  تقريرًا  بيانه  يف  »ريبليز«  واسرتجع 
الفستان  وضع  عن  ويتحدث   2017 عام  أوائل 
على أنه متضرر أصاًل. وكتب املتحف أّن »قسمًا 
ليس  األمر  تلفًا.  ُيظهر  الفستان  قماش  من 
إىل  مشريًا  القماش«،  رقة  إىل  نظرًا  مستغربًا 

»طّيات يف خلفية الفستان قرب الكالليب«.
وقالت نائبة مدير املتحف أماندا جوينر اليت كانت 
حاضرة خالل حفلة »ميت غاال« يف البيان »إّن 
الفستان بقي كما هو من أسفل الدرج يف »ميت 
غاال« حيث استعرضت كيم الفستان وصواًل إىل 

أعاله حيث أعادت تسليمه«.
غذائية  محية  اتبعت  اليت  كارداشيان  وكانت 
التارخيي،  الفستان  ارتداء  من  لتتمكن  قاسية 
خلعته مباشرًة بعد مرورها على السجادة احلمراء 

لتشارك يف احلفلة بفستان آخر.
ومل تنشر كارداشيان أي تعليق علنًا للرد على 

اجلدل احلاصل يف شأن فستان مونرو.

تويف جان-لوي ترينتينيان، أحد أشهر املمثلني 
الفرنسيني والذي شارك يف أكثر من 100 فيلم، 

عن عمر يناهز 91 عاما.

أمحر  ألوان:  ثالثة  فيلم  يف  ترينتينيان  وظهر 
وزيد وامللتزم واحلب، الذي فاز جبائزة األوسكار 

والسعفة الذهبية.

واكتسب النجم تعاطفا مجاهرييا كبريا يف فرنسا 
عام 2003 بعد أن تعرضت ابنته ماري للضرب 

حتى املوت من صديقها جنم موسيقى الروك.

وقالت زوجته لوكالة فرانس برس إنه تويف يف 
ساعة مبكرة من صباح اجلمعة يف منطقة غارد 

اجلنوبية، »حماطا بأحبائه«.

األول  ديسمرب/كانون   11 يف  ترينتينيان  وولد 
1930 ونشأ خالل حمنة احلرب العاملية الثانية ومت 
إرساله كمجّند شاب إىل اجلزائر، اليت أصبحت 

بعد ذلك مستعمرة فرنسية.

وتفسر السنوات الصعبة هذه من حياة ترينتينيان 
جناحه يف األدوار الصعبة يف حياته املهنية اليت 
امتدت ألكثر من ستة عقود، مبا يف ذلك أدوار 

اخلارجني عن القانون واجملرمني.

وكان أول ظهور رئيسي له على الشاشة أمام 
تربطه  كانت  إنه  قيل  اليت  باردو،  برجييت 

فاز جبائزة األوسكار والسعفة الذهبية

جان-لوي ترينتينيان: وفاة أيقونة الشاشة 
الفرنسية عن 91 عامًا

ترينتينيان يف مهرجان كان السينمائي عام 2019

أثناء  عنها  احلديث  شاع  قصرية،  عالقة  بها 
تصويرهما فيلم »وخلق اهلل امرأة« الرومانسي 

يف عام 1956.

واشُتهر ترينتينيان بشكل عام بتجنبه األضواء. 
وكان أخرب صحيفة »نيس-ماتان« الفرنسية يف 
تكن  »مل  الشهرة  بأن  األخرية  مقابالته  إحدى 

تهمه«.

ومع ذلك، كان قادرا على إظهار شغفه بسباق 
السيارات، ال سيما يف ظهوره كسائق يف فيلم 

»رجل وامرأة« عام 1966.
جان-لوي ترينتينيان

اليت  ترينتينيان،  ابنة  ماري،  وفاة  وشكلت 
وإدانة   2003 عام  يف  ممثلة،  أيضا  كانت 
صديقها املوسيقي برتران كانتا بقتلها صدمة 
يف فرنسا. ونشرت صور ترينتينان وهو يبكي 

حبرقة يف جنازتها.

وكان ترينتينيان فقد قبل عقود من الزمان إبنة 
أخرى هي بولني عندما كانت طفلة.

وبعد مسرية مهنية امتدت ألكثر من ستة عقود 
ترينتينيان  ظهر  اإلخراج،  يف  جهودا  وتضمنت 
للمرة  بالسرطان،  إصابته  بعد  منهك  جبسد 
عام  يف  السينمائي  كان  مهرجان  يف  األخرية 

.2019

 بعد أن كانت انطالقتها الفنية من لبنان بأغنية 
»كان يا ما كان«، اليت صّورتها يف لبنان حيث 
ختّطى الفيديو ال 64 مليون مشاهدة حتى اآلن 

على يوتيوب.
وبعد أن أطلقت أغنيتها »مشتاق« باللهجة اللبنانية 
التجربة  روان  تعيد  املبارك،  رمضان  شهر  يف 
الناجحة هذه املّرة أيضًا من لبنان، وتطلق »وحدة 

الذي  كليب  الفيديو  طريقة  على  استثنائية« 
القدمية  طرابلس  شوارع  ويف  شّكا  يف  صورته 
ريشا  اللبناني  املخرج  مع  الثانية  للمّرة  بتعاون 

سركيس خالل يومني مستمّرين من التصوير.
»وحدة استثنائية« هي من كلمات فادي أسعد، 
صباغ،  عمر  وتوزيع  حمفوظ  مصطفى  أحلان 

DJ Peter وميكس لـ

روان بن حسني »وحدة إستثنائية« يف لبنان
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صــحة وغــذاء
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 * 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

توصلت دراسة إىل أن النساء احلوامل اللواتي يتناولن املسكنات أكثر 
عرضة لإلصابة مبضاعفات الوالدة املبكرة واإلمالص.

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

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

احلمل.

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

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 جرعات 

عالية من األسربين واألدوية املضادة لاللتهابات مثل اإليبوبروفني.

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

من 151،141 حالة محل بني عامي 1985 و2015.

الباراسيتامول  تناولن  لنساء  الطبية  املالحظات  الفريق  ودرس 
واألسربين واأليبوبروفني والديكلوفيناك والنابروكسني.

آمنا لالستخدام طوال  الباراسيتامول حاليا  الدراسات، يعترب  وحبسب 
فرتة احلمل، لكن ال ينصح باستخدام جرعة عالية من األسربين لتسكني 
اآلالم حيث ميكن أن تؤثر على الدورة الدموية للطفل، خاصة بعد 30 

أسبوعا.

وال ينصح األمهات احلوامل بتناول ومضادات االلتهاب غري الستريوئيدية 
بسبب تأثريها على الدورة الدموية والكلى لدى األطفال.

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

طبية أثناء احلمل.

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

وكانت األمهات الالتي تناولن مسكنا واحدا على األقل من املسكنات 
اخنفاض  خطر  ذلك  ومشل  مبضاعفات،  لإلصابة  عرضة  أكثر  اخلمسة 

معدل املواليد لدى أطفاهلم بنسبة 28%.

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

دراسة حتذر من استهالك النساء احلوامل ملسكنات اآلمل
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باألطفال  األذى  إحلاق  األدوية يف  تسبب  سبب  الباحثون  حيدد  ومل 
يف  اآللية  عن  الكشف  ضرورة  إىل  مشريين  بعد،  يولدوا  مل  الذين 

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

املضادة«.
وأضافت: »يف ضوء نتائج الدراسة، فإن سهولة الوصول إىل مسكنات 
املعلومات  توافر  إىل  باإلضافة  طبية،  وصفة  تتطلب  ال  اليت  األمل 
اخلاطئة وكذلك املعلومات الصحيحة عرب اإلنرتنت تثري خماوف تتعلق 

بالسالمة«.

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

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

موثوقية ملعرفة مستوياتك هي إجراء فحص دم.
وعلى الرغم من ذلك، شاركت واسرمان أن أظافرك هي املكان الوحيد 

الذي ميكن أن تظهر فيه عالمات املستويات املرتفعة.
وأوضحت: »ارتفاع مستويات الكوليسرتول يف الدم يسبب انسداد 
يف  اإلضايف  الكوليسرتول  يرتسب  الشيء؛  هو  هنا  الشرايني. 
الشرايني مكونا طبقة البالك. وهذه اللوحية هي اليت جتعل الشرايني 
تضيق، مع وجود رواسب كبرية تسدها متاما. والشرايني الضيقة أو 
أجزاء خمتلفة من اجلسم، مبا يف  الدم إىل  املسدودة حتد من تدفق 

ذلك أظافرك«.

وأضافت واسرمان: »على الرغم من اإلشارة إىل ارتفاع الكوليسرتول 
إحدى  أظافرك هي  الداكنة حتت  أنه حالة صامتة، فإن اخلطوط  على 

الطرق الرائعة الكتشافها«.

 Medline ويشار إىل هذه العالمة أحيانا أيضا بالنزيف املنشق. ويصفه
Plus بأنه خطوط رفيعة من األمحر إىل البين احملمر حتت أظافرك. ويأتي 

امسها من مظهرها الذي يشبه الشظية حتت ظفرك.

وعلى الرغم من أن هذه العالمة قد تشري إىل ارتفاع نسبة الكوليسرتول 
إجراء فحص  أن أفضل طريقة ملعرفة مستوياتك تظل  إال  الدم،  يف 

الدم.

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

به إلعادة مستوياتك إىل املنطقة اآلمنة.
وعندما يتعلق األمر بنظامك الغذائي، فإن الشيء الرئيسي هو تقليل 
أنواع  تساعد  أن  وميكن  املشبعة.  بالدهون  املليئة  الدهنية  األطعمة 

معينة من األلياف يف تقليل كمية املادة الدهنية أيضا.

وميكن أيضا أن تساعد التغيريات األخرى يف منط احلياة، مبا يف ذلك 
اإلقالع عن التدخني وتقليل تناول الكحول.

ومع ذلك، قد يضطر بعض األشخاص إىل تناول دواء يسمى الستاتني 
للحفاظ على مستوياتهم حتت السيطرة.

لون أظافرك قد يكشف ارتفاع 
نسبة الكوليسرتول لديك!

أشار حبث جديد ُنشر يف جملة Journal of Sleep Research، إىل أن شد 
العضالت ميكن أن يكون مفتاحا لقيلولة جيدة، من خالل املساعدة على 

االنغماس يف نوم أعمق.  
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين شدوا عن قصد ثم قاموا بإرخاء 
عميق  نوم  على  حصلوا  االستلقاء،  قبل  الكبرية  العضلية  جمموعاتهم 
بأولئك  مقارنًة  غفوتهم  نوم حمّسن يف  ومنط  املائة  125 يف  بنسبة 

الذين استمعوا بدال من ذلك إىل املوسيقى اهلادئة.
يف  برينستون  وجامعة  وإيرفني  كاليفورنيا  جامعة  من  فريق  وقام 
الواليات املتحدة، بدراسة 50 شخصا أثناء استلقائهم يف قيلولة يف 
الواحدة بعد الظهر، وتبع النصف تسجيال مدته عشر دقائق السرتخاء 
العضالت التدرجيي )PMR(، أما النصف اآلخر فاستمع إىل موسيقى 

موتسارت ملدة عشر دقائق.
ووجد الباحثون أن اجملموعتني أظهرتا أمناطا خمتلفة إليقاع الدماغ أثناء 
النوم، وقالت املؤلفة الرئيسية الدكتورة كاثرين سيمون: »وجدنا أن 
أولئك الذين شاركوا يف PMR قبل النوم أظهروا نشاطا أكرب إليقاع 
الدماغ أثناء النوم يف اجلانب األمين من البداية، وهو ما نتوقع رؤيته 

يف األفراد األكثر راحة.« 
وكيال  الدماغ  موجات  تكون  أن  »ميكن  سيمون:  الدكتورة  وأوضحت 
النوم التصاحلي الذي حيتاجه عقلك، لذا يف جوهرها، دعمت  ملقدار 
PMR قبل القيلولة بعض االحتياجات التصاحلية اليت يعتين بها النوم 

عادًة«.
وأضافت سيمون :« قد يوفر PMR فوائد استعادة ما قبل النوم اليت 
حتدث عادة أثناء النوم ورمبا تسمح للنوم برتكيز دعمه على وظائف 
أخرى مثل تكوين الذاكرة أو الصحة العاطفية، وهو شيء ميكن للناس 

جتربته بسهولة يف املنزل قبل غفوتهم«.
العديد  قالت:«هناك  إذ  الطريق  هذه  اتباع  آلية  سيمون  وشرحت 
للمرء مشاهدة مقاطع  ، وميكن  اإلنرتنت  النصوص اجملانية على  من 
الفيديو أو االستماع إىل النسخ الصوتية، هذا سريشدك عرب خطوات 
شد عضالت معينة يف جسمك، أي القيام بقبضات اليد والضغط عليها 

بإحكام ملدة 10 ثوان ثم إرخائها«.

شد العضالت قبل النوم مفتاح 
لالنغماس يف نوم عميق

حني نتناول الفواكه، غالبا ما يكون ذلك بهدف إرضاء رغبة شديدة 
مرتبطة باجلوع أو البحث عن وجبة خفيفة سريعة وصحية.

وقال موقع »إيت ذيس« إن التفاح والربتقال واملوز والفراولة هي 
أكثر الفواكه شهرة، مربزا أن هناك بعض الفواكه اليت حتافظ على 

صحة العظام وتبقي اإلنسان قويا رغم تقدمه يف السن.
بعد سن  للنساء  مفيدا  يكون  قد  بانتظام  الربقوق  »تناول  وأضاف: 

اليأس«.
ووفقا لدراسة جديدة، أجرتها جامعة والية بنسلفانيا األمريكية، فإن 

فاكهة الربقوق حتافظ على صحة العظام بشكل ملحوظ.
ووجد البحث أن تناول ما بني 6 و12 حبة برقوق يوميا »قد يقلل من 
العوامل املسببة لاللتهابات، اليت قد تساهم يف هشاشة العظام لدى 

النساء بعد انقطاع الطمث«.
املعادن  مثل  الغذائية  الفوائد  من  العديد  »له  الربقوق  أن  وأوضح 

وفيتامني K واملركبات الفينولية واأللياف الغذائية«.
من جهة أخرى، ذكر الباحثون أن »الفواكه واخلضروات الغنية باملركبات 
والكاروتينات،  والفالفونويد  الفينول  محض  مثل  بيولوجيا  النشطة 
ميكن أن تساعد يف احلماية من هشاشة العظام. وحيتوي اخلوخ على 
وجه اخلصوص على مادة البوليفينول، اليت تقلل االلتهاب واإلجهاد 

التأكسدي«.

تعرف على أفضل فاكهة للحفاظ 
على صحة العظام
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Despite being at the helm 
of Australia’s energy 
market for a decade, the 
former government says 
the current crisis is not 
entirely their fault.
The former government 
minister responsible for 
energy and industry has 
stopped short of taking 
responsibility for the en-
ergy crisis threatening 
eastern Australia. 
Opposition treasury 
spokesman Angus Taylor 
and Opposition Leader 
Peter Dutton have spent 
Sunday morning shirk-
ing responsibility for the 
energy crisis, despite fin-
gers being pointed from 
the Labor government. 
The east coast has 
dodged blackouts this 
weekend after a week 
in which the energy in-
dustry reached a tipping 
point, prompting the 
regulator to make the 
unprecedented decision 
to temporarily scrap the 
market to keep power in 
the system. 

The crisis is the culmina-
tion of a global gas short-
age, high coal prices and 
ageing coal-fired power 
stations, as well as a 
slow transition to renew-
able energy. 
Energy generators went 
on to be accused of 
“gaming the system”. 
The Albanese govern-
ment has spent much 
of the week pointing the 
finger at the former Mor-
rison government, while 
NSW Premier Dominic 
Perrottet made the claim 
earlier in the week that 
an “ideological war” had 
prevented private sector 
investment in clean en-
ergy that could have pre-
vented the current crisis. 
Mr Dutton said there was 
“fault all round”, and has 
attempted to frame the 
problem as one belong-
ing to the new Labor gov-
ernment. 
“There is fault all around 
here … Over a long period 
of time, people have been 
taking different positions, 

including state govern-
ments,” Mr Dutton told 
ABC. 
As the former energy min-
ister, Mr Taylor would not 
be drawn on accepting re-
sponsibility for the crisis, 
saying there were situa-
tions beyond the former 
government’s control. 
“There is no doubt there 
has been upward pres-
sure on energy prices 
around the world, there’s 
no question about that 
– and that’s a big chal-
lenge,” Mr Taylor told Sky 
News on Sunday.
“The point I’m making is 
that there’s sensible ac-
tions that can be taken 
to alleviate those pres-
sures. 
Host Andrew Clennell in-
terrupted, asking defini-
tively: “Wait, do you take 
any responsibility?”
“We had managed this in 
the lead-up to the election 
successfully,” Mr Taylor 
responded. 
“We had managed it suc-
cessfully, we showed how 

Angus Taylor, Peter Dutton shirks responsibility 
on energy crisis despite decade of government
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Angus Taylor and Peter Dutton have denied accusations by the Labor government the current energy crisis was 
the coalition’s fault. Picture: Jason Edwards

Prime Minister Anthony 
Albanese has revealed 
his major items and plans 
ahead of parliament’s 
first sitting.
Ambitious climate tar-
gets, a federal jobs and 
skills agency and more 
than a week of paid do-
mestic and family vio-
lence leave are the major 
items on Anthony Alba-
nese’s agenda as the first 
sitting week of parliament 
looms.
Speaking with The Sun 
Herald, the newly-minted 
Prime Minister revealed 
the big-ticket items his 
government would focus 
on nearly than a month 
after being elected.
Legislation for a federal 
anti-corruption body – 
one of the hot topics that 
dominated the election 
cycle – could be intro-
duced later this year, Mr 
Albanese said.
“It will be after the budget: 
it takes time to get those 
things right, it’s a com-
plex piece of legislation 
and we want to consult 
properly,” Mr Albanese 
told The Sun Herald.
On Thursday, Mr Alba-
nese and Climate Change 
Minister Chris Bowen 
conveyed the country’s 
new Nationally Deter-
mined Contribution (NDC) 
to the United Nations 
Framework Convention 
on Climate Change.
The agreement forma-
lises the Federal Govern-
ment’s pledge to reduce 
emissions by 43 per cent 
below 2005 levels by 
2030.

Mr Albanese said this 
would put Australia on 
track to achieve net zero 
emissions by 2030.
Prime Minister Anthony 
Albanese has committed 
to Australia’s climate tar-
gets in an economic fo-
rum hosted online on…
“The new target reflects 
my government’s resolve 
to urgently step up the 
pace of action, and work 
alongside global partners 
and particularly with our 
Pacific family, to tackle 
the climate crisis and 
keep 1.5 degrees within 
reach,” he said in a dual 
press release.
Mr Albanese also re-
vealed ten days’ worth of 
paid domestic and family 
violence leave would be 
considered, along with 
bringing forward legisla-
tion to create Jobs and 
Skills Australia.
The program will act as 
a national partnership 
to drive vocational edu-
cation and training and 
“strengthen workforce 
planning” by working 
with employers, unions 
and the training and edu-
cation sector.
In November, Mr Alba-
nese said it would be 
modelled on Infrastruc-
ture Australia.
“This evidence-based 
approach will transform 
training so it can better 
respond to future de-
mand and prevent emerg-
ing industries from being 
held back by skills short-
ages,” he said.
The new parliament will 
first sit on July 26.

Prime Minister Anthony Alba-
nese outlines major plans ahead 
of first parliamentary sitting

Strong climate targets and setting up his flagship jobs and skills agency 
are some of the major items on Prime Minister Anthony Albanese’s agenda 
ahead of parliament sitting in July. Picture: NCA NewsWire / Dan Peled

you do that when you fo-
cus on supply and don’t 
demonise traditional 
sources of fuel … and we 
delivered the outcomes.”
Mr Taylor said he would 
have ensured there was 
more supply in the mar-
ket, but stopped short of 
calling out the Labor gov-
ernment for backing in the 
Australian Energy Market 
Operator for “crushing 
the market”. 
“If you focus on reliable 
supply, you don’t get 
yourself in this position,” 
Mr Taylor said. 
Workplace Relations Min-
ister Tony Burke said Mr 
Taylor had given an “ex-
traordinary interview”. 
“There was no responsi-
bility taken for anything,” 
Mr Burke told Sky News. 
“And the big thing on 
how do they get supply 
going? His example was 
Kurri Kurri, which they 
announced, but hasn’t 
been built. 
“There is no sense of 
ownership (from the for-
mer government) of what 
we have in the energy 
market right now. 
“Turning around 10 years 
of neglect takes time. 
There’s work involved 
with being able to do 
that. 
“If Mr Taylor has plans to 
treat the Australian econ-
omy (as Shadow Trea-
surer) with the way he 
treated the national ener-
gy market, they’re not go-
ing to come up with very 
many good ideas.”
Mr Dutton said the Labor 
government would only 
make the crisis worse. 
“We were agnostic in 
terms of the technology 
or energy source … this is 
the point,” he said. 
“Labor would have turned 
off coal years ago. (En-
ergy Minister) Chris Bow-
en’s argument still is this 
very day to exclude coal 
and gas. 
“I think (Mr Bowen) is a 
bunny in the headlights.”

Australia’s east coast dodged blackouts this weekend after generators were forced to direct supply into the grid. 
Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper
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Huge myth about interest rise debunked as 
housing affordability to worsen, says report

As interest rates began to 
rise this year, many Aus-
tralians were worried about 
how they would be impact-
ed by the move designed to 
take the sting out of rising 
inflation.
Australians with large home 
loans were among those 
most concerned, but there 
were also key demograph-
ics who were considered to 
be winners in the new nor-
mal of rising rates.
Pensioners with large 
amounts of savings were 
one, but it was a battered 
generation of younger Aus-
tralians looking to get a foot 
in the housing market that 
were seeing the RBA’s de-
cision in the most positive 
light.
They had been left by the 
wayside as property prices 
continued to surge to as-
tronomical levels – slipping 
further and further out of 
reach as time went on.
The RBA’s rate rises of-
fered a glimmer of hope that 
house prices would comes 
down; and we are already 
starting to see property 
prices dip. 
Property prices nationally 
fell by 0.1 per cent in May, 
the first monthly drop since 
September 2020. Now ex-
perts are warning they 
could fall by a whopping 20 
per cent across Australia in 
the next 18 months.
In a bombshell report, ana-
lysts at Moody’s Investors 
Service said that even if 
house prices tumbled by 
more than 20 per cent it 
would not solve the coun-
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try’s housing affordability 
crisis.
In fact, they say it would 
make it even worse as high-
er interest rates will make 
it harder for new buyers to 
meet mortgage repayments, 
even on much cheaper 
homes.
They said that in January, 
the average Aussie house-
hold with two incomes 
needed 25.7 per cent of 
their monthly income to 
meet the repayments on a 
new mortgage loan. In May, 
that had risen to 26.8 per 
cent, and they expect it to 
keep rising.
If we’re talking about the 
two major cities, Sydney 
and Melbourne, that figure 
becomes even more con-
cerning. Average Sydney 
households needed 37 
per cent of their income to 
make their loan repayments. 
In Melbourne they needed 
29.8 per cent, according to 
the research.
According to Moody’s ana-
lysts, affordability will con-
tinue to decline despite fall-
ing property prices because 

increasing interest rates 
will drive up mortgage re-
payments.
“We expect housing prices 
to decline over the rest of 
this year and into 2023 as 
rising interest rates weigh 
on property market senti-
ment,” they said.
“Based on our assessment 
of different housing price 
and interest rate scenarios, 
we expect that prices will 
not decline to the extent 
that housing affordabil-
ity improves while interest 
rates are rising this year.”
Moody’s modelling shows 
if the RBA raises the cash 
rate to 2.85 per cent and 
property prices decline by 
around 10 per cent, hous-
ing affordability will con-
tinue to worsen.
“If the RBA raises the cash 
rate to 2.85 per cent this 
year, our modelling shows 
housing affordability will 
continue to worsen unless 
housing prices decline by 
around 22 per cent, a mate-
rially bigger decline than we 
currently expect by the end 
of this year,” Moody’s said.

Property prices across Australia are starting to drop. Picture: Brendon 
Thorne/Getty Image

Philip Lowe, Governor of the Reserve Bank of Australia, is giving a speech today. Picture: Lisa Maree Williams/Getty 
Images

It’s been along time com-
ing, and something many 
Aussies will be pleased to 
hear with Qantas making a 
big change to some of its 
flights starting from today.
It’s something many Auss-
ies will be pleased to hear – 
while others may be slightly 
nervous about the new 
change. 
As of today, Qantas will lift 
in-flight mask requirements 
for outbound international 
routes where masks are not 
required by the government 
of the destination.
This means you can now 
ditch your mask if you’re on 
a non-stop flight from NSW, 
Queensland and Western 
Australia to the US, UK and 
Europe (Rome).
It comes after Qantas an-
nounced last week it would 
soon update its on-board 
mask policy for internation-
al flights to align with the 
rules at the destination.
“Given the different rules in 
different jurisdictions over-
seas as well as for domestic 
flights in
Australia and now at air-
ports, we appreciate some 
of our customers may find 
mask requirements confus-
ing, particularly when they 
have connecting flights, 
and we’re doing our best to 
help them prepare for their 
flights as well as continu-
ing to talk to governments 

about the need for more 
consistent rules,” a Qantas 
statement read. 
On his show this morning, 
2GB host Ben Fordham re-
vealed the big mask change 
after having received an in-
ternal memo.
“If you were listening to 
this program on Friday, you 
would know this already 
but now I can confirm as of 
right now … you do not have 
to wear a mask on the plane 
if you are flying Qantas,” he 
said.
“The change to in-flight 
mask requirements on 
some international flights 
is an important step in our 
transition to living with 
Covid, and we welcome this 
change,” the memo read.
It continued that scrapping 
masks on some flights “is 
the appropriate next step, 

with global studies showing 
the risk of transmission in-
side the cabin is very low”.
A spokesman for Qantas 
and Jetstar previously told 
The Australian this is due to 
the air being refreshed ev-
ery few minutes, in addition 
to forward-facing seats and 
HEPA filters which capture 
99 per cent of airborne par-
ticles.
Passengers, including staff 
and cabin crew who still 
wish to wear masks, can, 
with the item available in 
lounges at boarding gates, 
on-board and in cabin crew 
rooms.
However Fordham pointed 
out a “crazy” rule which 
Qantas allegedly want 
changed.
“If you are flying into Aus-
tralia you do have to wear 
a mask. So Americans and 
Brits flying into Australia 
have to mask up. Aussies 
flying to London, LA, or Ha-
waii do not have to mask 
up,” he said.
“So they want those rules 
relaxed.”
Meanwhile, the requirement 
for masks to be worn on-
board its Australian domes-
tic flights and inbound in-
ternational flights remains 
unchanged for now.
“This includes any airport 
employees who are servic-
ing or boarding aircraft at 
the gate,” the memo read.

Qantas makes huge change to mask 
rule on some flights

The rule change means you no longer have to wear a mask if you’re on a direct flight from NSW, Queensland and WA 
to the US, UK and Europe (Rome). Picture: David Swift/NCA NewsWire
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form the state into a 
“renewable energy su-
perpower” to “hand the 
planet to our children 
in a better state than we 
found it”.
The commitment to re-
newable energy includ-
ed a newly announced 
$218.9m plan to create 
a fleet of zero-emissions 
buses over seven years.
The installation of roof-
top solar and energy-
efficient appliances will 
save households $600 a 
year on power bills, the 
government predicts.
The Energy Bill Busting 
initiative will cost the 
state $128m and cut the 
costs of gas and elec-
tricity for eligible house-
holds.
“This is about future 
proofing our state and 
driving down bills,” he 
said.
“We may be a sunburnt 
country, but we are also 
sun blessed.”
Mr Kean noted the gov-
ernment was on track 
to meet the goal of zero 
emissions by 2050.
REGIONAL RESIDENTS
The NSW government 
expects the nearly $2bn 
investment in renewable 
energy infrastructure will 
make regional NSW into 
an internationally rec-
ognised powerhouse of 
clean energy.
Mr Kean spruiked the 
2022-23 budget as a 
road map “that leaves no 
one behind”, including 

residents in regional ar-
eas who felt isolated dur-
ing the pandemic.
The budget commits to 
investing $1.6bn in re-
gional and rural NSW on 
top of an eye-watering 
$3.5bn investment in di-
saster relief for flood af-
fected communities.
The vast majority of that 
regional investment – 
$1.3bn – will be injected 
into the Regional Growth 
Fund, which has already 
delivered more than 2700 
projects across the state.
More than $835m will go 
towards developing a 
regional rail fleet to con-
nect the state.
“Your opportunities in 
life should not depend on 
where you live,” the NSW 
Treasurer said.
The flagging critical min-
erals industry will be 
also be rejuvenated by a 
$130m expansion pack-
age to help create future 
employment.
Most importantly, re-
gional healthcare will 
get a much-needed help-
ing hand in the form of 
$2.4bn. After the ravages 
of the pandemic, the NSW 
government has recog-
nised the need for equi-
table and quality health-
care in regional areas.
The budget has also 
committed to spending 
$328m to boost the hous-
ing availability for crucial 
workers like healthcare 
employees and police so 
communities.

NSW budget: Women and families given....
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A judge presiding over 
the case of a man charged 
with sexually assaulting 
Brittany Higgins has ex-
pressed alarm at the Lo-
gies broadcast.
A decision whether to de-
lay the trial of the man ac-
cused of raping Brittany 
Higgins will be handed 
down on Tuesday after-
noon, after the court heard 
defence counsel concerns 
a speech at the Logies had 
“obliterated” the line be-
tween allegation and guilt. 
Bruce Lehrmann has 
pleaded not guilty to sexu-
ally assaulting Ms Higgins 
inside Parliament House 
in 2019.
He is due to stand trial in 
the ACT Supreme Court 
on Monday, June 27.
But lawyers representing 
Mr Lehrmann this morn-
ing launched another stay 
application.
If successful, it would de-
lay the trial. 
“Your honour, this speech 
did not need to be made,” 
defence barrister Steve 
Whybrow said.
During a hearing on Tues-
day morning, ACT Chief 
Justice Lucy McCallum 
said she had made a mis-
take in not prohibiting 
publication around the 
case. 
She slammed the media 
for its reporting of Ms 
Wilkinson’s speech and 
warned the distinction be-
tween allegation and guilt 
had been “obliterated”. 
“I trusted the press … 

you were right and I was 
wrong,” she told the 
court. 
According to the defence 
counsel, the concern is 
Ms Wilkinson’s speech - 
so close to the trial - could 
impact on the jury.
The court also heard Ms 
Wilkinson would be a wit-
ness at the trial. 
ACT Director of Pub-
lic Prosecutions Shane 
Drumgold said her speech 
was a “regurgitation of 
emotion” and was not a 
significant departure from 
her previous comments. 
“Mighten good journalism 
include being mindful of 
the impact of your report-
ing on criminal proceed-
ings, and remembering to 
insert the magic word al-
leged,” Justice McCallum 
responded. 
Mr Drumgold argued the 
trial did not need to be de-
layed as the jury could be 
directed to put her com-
ments, and the media sur-
rounding it, out of their 
mind. 
Justice McCallum will 
hand down her ruling later 
on Tuesday. 

Judge in Brittany Higgins rape case 
says she was wrong to trust media

A judge in the case involving Britta-
ny Higgins has hit out at the media.

ROAD USERS
After months of agonis-
ing over rising road tolls 
and increasing petrol 
prices, drivers in NSW 
will be relieved to know 
the government will lend 
a helping hand.
The NSW government 
will provide toll relief to 
the tune of $520m for 
those feeling the pinch. 
Mr Kean estimates the 
investment will save driv-
ers up to $750 a year.
Mr Kean said the govern-
ment was committed to 
“transforming the state 
through roads and rail”, 
with upgrades to the 
Western Harbour Tunnel, 
extension of the M6, up-
grades to the Great West-
ern Highway, and a Metro 
network for Sydney.
The transformation of 
regional roads and trans-
port has been allocated a 
$10.6bn pot for upgrades 
and works.
Committee for Sydney 
deputy chief executive 
Ehssan Veiszadeh wel-
comed the infrastructure 
spending but said there 
was more to be done.
“The truth is, this budget 
is a big reminder of the 
economic headwinds our 
state faces,” he said.
“It certainly includes 
more money for the 
state’s overall infrastruc-
ture program, but much 
of that appears to be 
making up for Covid-19 
delays and cost blow-
outs.”

Christie and Luke Serhan are two first-home buyers who would benefit from the tax reform. Picture: Steve 
Pohlner

FIRST NATIONS
First Nations residents in 
NSW have been recog-
nised in the budget with 
a $716m investment into 
housing, education, and 
community services.
Two-hundred new homes 
will be built for First Na-
tions people and 260 
homes will be upgraded 
in a push to improve 
housing, land rights and 
community infrastruc-
ture priced at more than 
$317m.
Nearly $100m will be 
spent on building nine 
new Aboriginal Family 
and Child Centres and 
expand existing centres. 
The NSW government 
has also committed to 
the creation of a $9.9m 
Family and Child Advo-
cacy Support program.
First Nations languages 
and cultures have se-
cured a boost of more 
than $91m, which will 
also be aimed at survi-
vors of the Stolen Gener-
ation and repatriating the 
remains of First Nations 
people.
THE BOTTOM LINE
All of these initiatives will 
cost NSW taxpayers a 
record-breaking $182bn, 
the highest state budget 
cost in NSW history.
Of that, NSW shadow 
treasurer Daniel Mookhey 
said $42bn was new 
spending announced by 
the NSW Treasurer on 
Tuesday.
The NSW government 
has revised the state’s 
deficit to almost triple the 
mid-year expectation at 
$11.3bn for 2022-23.
The estimated deficit is 
an improvement on the 
2021-22 budget deficit 
of $16.6m as the state be-
gins to recover from the 
pandemic and the natural 
disasters.
Mr Kean said the state’s 
strong recovery was par-
tially due to the money 
reaped from exporting 
the state’s coal.
“Coal is returning record 

revenue for NSW at the 
moment,” he said.
The budget projects the 
NSW government will 
return to surplus in just 
two years for the 2024-
25 budget. The following 
year, Mr Kean said the 
Treasury estimated the 
surplus would be in ex-
cess of $1.4bn.
Despite the record bil-
lions of dollars in spend-
ing, Mr Kean denied 
the budget was a “cash 

splash” to win votes.
“We will be the envy of 
the country because of 
the policies we’ve out-
lined in this budget,” he 
said.
In response to the 2022-
23 budget announce-
ment, NSW Opposition 
Leader Chris Minns criti-
cised the government for 
“spraying money in ev-
ery direction at a rate of 
knots months before the 
general election”.
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The NSW government will 
cut hundreds of dollars 
from household bills and 
road tolls. Find out what 
you can save.
Loaded: 0% C u r r e n t 
Time 0:04
NSW Treasurer Matt 
Kean’s first budget un-
veiled massive spending 
on areas emphasised in 
the federal election like 
women, healthcare and 
the rising cost of living.
The pre-election budget 
was full of sweeteners for 
all NSW residents, includ-
ing a $150 back-to-school 
voucher for all children 
and massive cuts to road 
tolls and household en-
ergy bills.
Billions of dollars will 
be spent on supporting 
families and those wor-
ried about the increasing 
cost of living and infla-
tion pressures, which 
the Treasurer blamed on 
the “lingering effects of 
Covid” and the interna-
tional supply chain.
“This is a reform budget. 
It’s helping people with 
the challenges they face 
today,” Mr Kean said.
WOMEN
One of the biggest bene-
factors of the NSW 2022-
23 budget is the state’s 
women.
Following on from a 
strong voter swing to-
wards accountability and 
equality in the federal 
election, the NSW govern-
ment announced it would 
spend $16.5bn over the 
next decade to make “to 
make NSW the best place 

for women to work, live 
and raise a family”.
In this budget, women 
will reap the benefits of a 
$4.9 billion investment in 
increasing opportunities 
and putting an end to ha-
rassment. 
By encouraging women 
to re-enter the workforce, 
Mr Kean forecast the state 
economy would grow 8 
per cent by 2060.
“The women of NSW are 
some of the most highly 
educated anywhere in 
the world, yet the work-
force participation rate of 
women is 9 per cent lower 
than the participation rate 
of men,” he said.
Up to 95,000 women are 
expected to enter the 
workforce as a result 
of the reforms, mainly 
in childcare, which will 
increase household in-
comes by $4400 a year.
Mr Kean noted too many 
families couldn’t access 
childcare, so women are 
left earning 30 cents of 
every dollar they make 
due to the loss of family 
tax benefits and costs of 
childcare, which leads to 
a lower participation in 
the workforce.
“There are a number of 
structural and cultural 
barriers that are still in the 
way of women looking to 
progress in our society. 
We’re looking to remove 
those barriers,” he said.
The government has also 
committed to protecting 
women by providing $100 
million over four years to 
help domestic and fam-

ily violence survivors and 
put an end to harassment 
of women at work and on 
the streets.
Australia’s National Re-
search Organisation for 
Women’s Safety has wel-
comed the financial sup-
port of safety measures 
for women.
Chief executive Padma 
Raman said the not-for-
profit commended the 
government for commit-
ting to ending violence 
against women and fund-
ing case management for 
survivors of domestic and 
family abuse.
“We know that in Austra-
lia, women with experi-
ences of complex trauma 
typically have multiple 
needs,” she said.
“Expanding referral path-
ways will support women 
to navigate multiple ser-
vices and agencies in 
order to have their needs 
met.”
FAMILIES AND CHIL-
DREN
The NSW government has 
committed billions of dol-
lars to families after a year 
of disruption and discord.
Notably, families have 
been promised a whop-
ping $7.2bn to support 
their budgets.
All primary and second-
ary-aged schoolchildren 
in NSW will be eligible 
for a $150 back-to-school 
voucher in 2023 to assist 
with the cost of school 
supplies.
The government an-
nounced it would spend 
$3.8bn to support educa-
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tion for young children as 
a “once-in-a-generation 
investment” in the future.
After research revealed 
one-third of NSW children 
were living in childcare 
deserts where they were 
unable to access child-
care, the state govern-
ment announced it would 
invest $1.4bn to make 
preschool affordable for 
NSW families.
In an exciting move for 
current and future par-
ents, $5.8bn has been 
committed over 10 years 
to introduce a universal 
pre-kindergarten initiative 
for all children.
Parents of preschool chil-
dren will be eligible for 
fee relief of up to $2000 
a year, while students 
at community and mo-
bile preschools will be 
able to claim double that 
amount.
The government will also 
spend more than $281m 
over four years to attract 
childhood educators to 
the profession to ensure 
the scheme is viable.
Millions of schoolchildren 
will benefit from a $1.6bn 
decision to build and 
upgrade public schools 
around the state.
“Our children are our fu-
ture and a great educa-
tion can set them up for 
life,” Mr Kean said.
HOMEOWNERS
NSW residents hoping to 
buy a house will benefit 
from being able to choose 
between paying annual 
stamp duty or a property 
tax.

That choice will cost NSW 
taxpayers $729m over the 
next four years but allow 
homeowners to get a foot-
hold in the increasingly 
inflated housing market.
Mr Kean estimated poten-
tial homeowners would 
pay $1200 instead of the 
current average stamp 
duty of $30,000.
The government also an-
nounced $2.8bn would be 
spent to expand access to 
affordable housing across 
the state, including in re-
gional communities.
For single, vulnerable or 
elderly people, $780m will 
be committed over two 
years to a shared equity 
scheme to assist in pur-
chasing a home.
“We’re making it as easy 
as possible for people to 
enter the housing mar-
ket,” he said.
“Owning your own home 
is owning a stake in this 
nation.”
HEALTHCARE
One of the biggest bene-
factors of the NSW bud-
get is healthcare, with an 
eye-watering $33bn total 
investment pledge from 
the state government.
A $4.5bn investment into 
the health workforce over 
four years is expected to 
attract an 10,000 addi-
tional staff to bolster the 
system and ease pressure 
on staff and overloaded 
hospitals.
Nearly half of that mul-
tibillion-dollar push will 
go to improving regional 
healthcare facilities.
The NSW government an-

nounced it would spend a 
record $2.9bn on mental 
health services and sup-
port, including a $130m 
Covid-19 mental health 
recovery package.
Healthcare staff and other 
public sector workers are 
set to benefit from a 3 per 
cent wage increase over 
the next two years that the 
NSW Treasurer labelled 
“one of the most gener-
ous public sector pay in-
creases in the country”.
Frontline health workers 
will also receive a one-
off $3000 payment in ac-
knowledgment of their 
tireless efforts during 
the pandemic. Mr Kean 
strongly denied there 
would be any cuts to 
frontline services.
The government will also 
put $1bn into science and 
technology to encourage 
innovation in laboratories 
and testing rooms.
Mr Kean noted the state 
experienced the power of 
medical science during 
the pandemic and said 
NSW could play a part in 
future scientific develop-
ments. He said $1 spent 
in research and devel-
opment yielded $3.50 in 
economic benefits for the 
state.
POWER BILLS
Mr Kean assured NSW 
residents that invest-
ments into renewable 
energy would avoid a re-
currence of last week’s 
energy crisis.
He said the record $1.9bn 
investment would trans-

NSW Premier Dominic Perrottet plays with his daughter Harriet. Preschool children will benefit from budget 
announcements. Picture: NCA NewsWire / Nikki Short Billions of dollars are being spent on new promises. Picture NCA Newswire/ Gaye Gerard.
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري
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نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 9 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أسود )1،2( كلغ عدد 2 بـ 99. 19 $ربّ البندورة )1 كلغ( عدد2بـ 99 . $4 كيس الرز 5  كيلو بـ 99. 13 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

3 Bags for  $ 4,99 - or 1 Box of 12 
Bags for $ 16,99 or 2 Boxes for $ 29,99

معجون الفلفل العلبة )1،2 كلغ( 
عدد )2( بـ 99. 9 $

عرض خاص
حسم %50

عرض خاص: حسم %50
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