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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
العماد  ميشال عون  مستشار 
النمسا كارل نيهامر، خالل 
األول  أمس  له  استقباله 
بعبدا،  قصر  يف  اخلميس 
اىل  يتطلع  لبنان  أن 
تعزيز العالقات مع النمسا 
اجملاالت  يف  وتطويرها 
كافة، ال سيما وانها تقوم 
من  متينة  أسس  على 
الصداقة والتعاون، شاكرا 
يف  النمساوية  املساهمة 
العاملة  الدولية  القوات 
»اليونيفيل«  اجلنوب  يف 
ومنوها   ،2011 العام  منذ 
بني  القائمة  بالعالقة 
النمساويني  العسكريني 

اليت  املنطقة  وأهالي 
ينتشرون فيها. كما شكر 
النمساوي  املستشار  عون 
اليت  املساعدات  على 
للبنان  بالده  تقدمها 
ملواجهة ازمته الراهنة ومن 
إنسانية  مساعدات  بينها 
»كوفيد  ضد  ولقاحات 

.»19
عون  الرئيس  وعرض 
للمستشار نيهامر األوضاع 
الراهنة يف لبنان، ال سيما 
االقتصادية  الظروف 
الصعبة اليت مير بها والوضع 
يف  خصوصا  اجلنوب  يف 
ظل االنتهاكات اإلسرائيلية 
املستمرة للسيادة اللبنانية 
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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

الرئيس  عـون  لدى استقباله مـستشار الـنمسا كـارل نـيهامر:
لبنان متمسك بسيادته الكاملة وحبقوقه يف استثمار 
ثرواته الـطبيعية ومنها اسـتخراج الـنفط والـغاز

واجلو،  والبحر  الرب  يف 
الطريان  ان  اىل  مشريا 
خالل  نفذ  اإلسرائيلي 
الف   22 متتالية  سنة   15
األراضي  فوق  جوية  طلعة 
اللبنانية ما يشكل انتهاكا 
للقرارات الدولية وال سيما 

القرار 1701.
عون  الرئيس  ورحب 
تلعبه  ان  ميكن  دور  باي 
النهوض  اطار  يف  النمسا 
سيما  وال  االقتصادي 
اعمار  إعادة  املساهمة يف 
ان  مؤكدا  بريوت،  مرفأ 
للسالم،  حمب  بلد  لبنان 
الكاملة  بسيادته  ومتمسك 
استثمار  يف  وحبقوقه 

التتمة على الصفحة 21

رئاسة اجلمهورية: عون ليس يف وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة 
يف تأليف احلكومة.. سعادة الشامي: ليبدأ التدقيق اجلنائي من وزارة املال

ومنها  الطبيعية  ثرواته 
والغاز  النفط  استخراج 
االقتصادية  املنطقة  يف 

اخلالصة يف اجلنوب.
ان  عون  الرئيس  واكد 
مكافحة  يف  يتشدد  لبنان 
أحبطت  وقد  املخدرات 
من  عددا  األمنية  القوى 
عمليات التهريب وصادرت 
واعتقلت  املهربة  املواد 
انطالقا  وذلك  املهربني، 
على  لبنان  حرص  من 
املخدرات  آفة  مواجهة 
اضرار  من  ختلفه  وما 
ومحل  اجملتمعات.  يف 
املستشار  عون  الرئيس 
نيهامر حتياته اىل الرئيس 
فان  الكسندر  النمساوي 
ان  سبق  الذي  بلني،  دير 
زار لبنان يف كانون األول 

من العام 2018.
وكان املستشار النمساوي 

اعرب عن سعادته لزيارته 
لبنان على رغم انها زيارة 
القوة  لتفقد  قصرية 
مع  العاملة  النمساوية 
على  مشددا  »اليونيفيل« 
يف  اللبناني  الدور  أهمية 
األوسط  الشرق  منطقة 
أوروبا،  مع  العالقة  ويف 
بالده  قوة  ان  مؤكدا 
مستمرة يف املساهمة يف 
اجلنوب  يف  السالم  حفظ 

وتطبيق القرار 1701.
ان  يف  امله  عن  واعرب 
اللبنانية- العالقات  تشهد 
النمساوية تعزيزا وتطويرا 
اجملاالت  خمتلف  يف 
سوف  بالده  ان  ومؤكدا 
تزيد مساهمتها يف برنامج 
األغذية العاملي مع ازدياد 
العامل  يف  الفقر  نسبة 

الرئيس عون: متمسكون بسيادتنا على ثرواتنا النفطية والغازية

اخلارجية الروسية: حبر البلطيق لن 
يصبح »حبراً داخلياً« حللف »الناتو«

باسم  املتحدثة  أعلنت 
الروسية  اخلارجية  وزارة 
أمس  زاخاروفا،  ماريا 
األول اخلميس، أّن اجلانب 
تشكيل  »بصدد  الروسي 
التوضيحات  حول  موقف 
االحتاد  قّدمها  اليت 
الرتانزيت  بشأن  األوروبي 

إىل كالينينغراد«.

متحدثة  زاخاروفا،  وقالت 
عن التفسريات اليت قدمها 
»يبدو  األوروبي:  االحتاد 
لي أّنهم فهموا أن الوضع 
طريق  إىل  بالفعل  وصل 
للغاية  وخطري  مسدود 

ومتفّجر«.

التتمة على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

البيد: زيارتك للسعودية مهمة إلسرائيل
»إعالن القدس«: بايدن جيدد االلتزام 

مبنع إيران من امتالك سالح نووي
األمريكي  الرئيس  وّقع 
حكومة  ورئيس  بايدن  جو 
يائري  اإلسرائيلية  االحتالل 
البيد اتفاقًا مّسي بـ »إعالن 
األول  أمس  القدس«، 
»أسس  يضع  اخلميس، 
االسرتاتيجية«  الشراكة 
املتحدة  الواليات  بني 
جماالت  يف  و«إسرائيل« 

عدة، أبرزها قضايا التعاون 
األمين والتفّوق العسكري. 
الصادر،  البيان  وحبسب 
القدس«  »إعالن  تضّمن 
املتحدة  الواليات  تعّهد 
إسرائيل  بأمن  »بااللتزام 
تفوقها  على  واحلفاظ 
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بوتني يوقع على قانون بشأن تأمني تنفيذ 
عمليات للقوات املسلحة الروسية يف اخلارج

الروسي  الرئيس  وقع 
أمس  بوتني ،  فالدميري 
بشأن  قانون  على  األول، 
قيام  القوات  تأمني 
الروسية ، وغريها  املسلحة 

من القوات وأجهزة الدولة، 
اإلرهاب  مكافحة  بعمليات 
وعمليات أخرى يف اخلارج.
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رئاسة الجمهورية:
تزيد  وتسريبات  لبيانات  ال  الدستورية  األوصاف  مكتملة  لحكومة  الحاجة  نؤكد   -

األمور تعقيدا
- عون كان ينتظر مقاربة جديدة يف ضوء املالحظات التي كان ابداها على التشكيلة 

املقرتحة
- عون لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام رئيس الحكومة املكلف

بايدن: هدف زيارتي للسعودية 
يتمثل بتعزيز العالقات املشرتكة

األمريكي،  الرئيس  أعلن 
األول  أمس  بايدن،  جو 
من  اهلدف  إن  اخلميس، 
العربية  للمملكة  زيارته 
السعودية يتمثل يف تعزيز 

بني  املشرتكة  العالقات 
البلدين.

زيارته  سبب  أن  وأضاف 

التتمة على الصفحة 21
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رأى نائب رئيس احلكومة سعادة 
الشامي ان »التوقيع على اتفاق 
الدولي  النقد  صندوق  مع 
سيمّكن لبنان من احلصول على 
الدولي  البنك  من  مساعدات 
وحّذر  املاحنة«،  اجلهات  ومن 
سيجدون  »اللبنانيني  ان  من 
إيالمًا  اكثر  وضع  يف  انفسهم 
ما مل يتم التفاعل مع اخلطة وما 
اىل  السياسية  الطبقة  تبادر  مل 
حتقيق االصالحات ووضعها قيد 
التنفيذ«. وشدد على ان »طرح 
والغاز  النفط  عائدات  استخدام 
الفجوة  االزمة وسّد  مع  للتعامل 
ال  احدًا  ألن  ممكن  غري  املالية 
يعرف اذا كان هناك نفط اصاًل 

ومدى حجمه وعائداته«. 
جلسة  خالل  جاء  الشامي  كالم 
نقاش نظمتها »مؤسسة العدالة 
الصراعات«  وحل  االجتماعية 
االمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف 
)LAU( يف حرم بريوت اجلامعي 
بالتعاون مع LIFE وMEI، ادارها 
واملستشار  االقتصادي  اخلبري 
محد  روني  الدولي  البنك  يف 
ومهتمني  ديبلوماسيني  حبضور 
واقتصاديني  اكادمييني 

وناشطني سياسيني.
من  وترحيب  بتقديم  وبدأت 
فادي  الدكتور  املؤسسة  مدير 
نيكوالس نصار الذي شكر رئيس 
معوض  ميشال  الدكتور  اجلامعة 
على رعايته، واصفًا الوضع يف 
لبنان باللحظة املفصلية واالزمة 

املتعددة االبعاد.
ورّكز الشامي يف حواره مع محد 
على اهمية االتفاقية مع صندوق 
النقد الدولي على مستويات عدة 
االصالحات  تنفيذ  عدم  »وان 
وان  اخلسائر  تراكم  اىل  يؤدي 
لتنفيذ  اساسي  عامل  الوقت 
االنهيار  قبل  فاعلة  خطوات 
عن  بإسهاب  وحتدث  الكبري«. 
وصلت  اليت  اخلسائر  مصدر 
امريكي،  دوالر  مليار   72 اىل 
اليوروبوند،  سندات  ومنها 
واالموال  املتعثرة،  القروض 
اليت انفقت لثتبيت سعر صرف 
ما  بلغت  واليت  اللبنانية  اللرية 
دوالر  مليار   30 اىل   25 بني 
»حجم  ان  اىل  واشار  امريكي، 
مع  مقارنة  كبري  اخلسائر  هذه 
الذي  اللبناني  االقتصاد  حجم 
 60 بنسبة  االنكماش  من  يعاني 

يف املئة«.
ورأى ردًا على سؤال عن كيفية 
االمر  »أن  االموال  هذه  اختفاء 
كان متوقعًا وان اللبنانيني كانوا 
على  ليست  االمور  ان  يعرفون 
ما يرام  وحاول البعض االفادة 
وان  ارباحهم،  لزيادة  االمر  من 
املصارف بادرت اىل وضع قيود 
الثورة  لكن  الودائع  على سحب 
كانت الشعرة اليت قصمت ضهر 

البعري«.
وعّمن جيب ان يتحّمل املسؤولية، 
قال ان »املصرف املركزي جيب 
كلفة  حتمل  يف  يشارك  ان 
اخلسائر وهناك 85 مليار دوالر 
لبنان.  مصرف  يف  الودائع  من 
وكذلك احلكومات املتعاقبة اليت 
ويسارًا  ميينًا  االموال  انفقت 
التجارية  املصارف  اىل  اضافة 
معايري  وهذه  املوِدعني،  وليس 

سعادة الشامي: ليبدأ التدقيق 
اجلنائي من وزارة املال

دولية«.
وحتدث الشامي عن خيارات عدة  
ُتبحث للتعويض على املودعني، 
صندوق  مع  »االتفاق  ان  ورأى 
العريضة  اخلطوط  يضع  النقد 
املصريف  القطاع  هيكلة  إلعادة 
الكابيتال  قانون  أن  واستطرد 
آلية  يوضح  النه  مهم  كونرتول 
حصول املوِدعني على امواهلم«.

دور  »اهمية  على  تكرارًا  وشدد 
ديون  سداد  النقد يف  صندوق 
واليت  اللبنانية  بالعملة  الدولة 
مع  مقارنة  املئة  121 يف  بلغت 
الناتج احمللي، وشرح ان »برنامج 
من  عدة  يتضّمن حماور  التعايف 
الكهرباء  وخطة  الفساد  مواجهة 
الرشيدة وتوحيد سعر  واحلوكمة 
الفقر  وحماربة  الدوالر  صرف 
غري  مستويات  اىل  وصل  الذي 
»لبنان  ان  ورأى  مسبوقة«. 
ينهار وهذا ما ادى ويؤدي اىل 
يعي  ان  ومتنى  متالحقة  ازمات 
خطورة  مدى  السياسي  النظام 
االصالحات  وماهية  الوضع 
وسوء  الفساد  ملعاجلة  املطلوبة 

االدارة«.
وحتدث عن مؤشرات اجيابية وحل 
االمور واحدة تلَو االخرى بدءًا من 
السياسي،  والنظام  الطائفية 
»ذلك ان التغيري ال حيدث فجأة 
االعرتاف  ورفض  تدرجيًا«.  بل 
عن  احلالية  احلكومة  مبسؤولية 
ان  اىل  مشريًا  احلالي،  الوضع 
جزءًا  تتحمل  احلالية  »احلكومة 
كلها  وليس  املسؤولية  من 
ألنها اتبعت سياسة مالية خاطئة 
اي  بدون  الضرائب  وزادت 

فاعلية«.
الدولة  اصول  قيمة  ان  وقال: 
دوالر  مليار   20 حواىل  تبلغ 
شكل  يف  اسُتثمرت  واذا 
صحيح فيمكن ان تؤّمن مردودًا 
خبمسة مليارات دوالر على مدى 
السنوات الست املقبلة اليت قد 
ورأى  االزمة«.  استمرار  تشهد 
على  لالبقاء  سبب  من  »ما  ان 
تشّكل  واليت  املصرفية  السرية 
مدخاًل اىل الكثري من االمور على 

مستوى الشفافية«.
اجلنائي،  التدقيق  موضوع  ويف 
اماكن  يف  »التدقيق  اىل  أشار 
اخرى غري املصرف املركزي مثل 
وزارة املال واليت تصدر موازنة 
يوافق عليها الوزير ولذلك جيب 
من  التدقيق  عملية  مباشرة 

املالية )...(«. 
ان  اىل  الشامي  وخلص 
»التوقيع على اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي سيمّكن لبنان من 
من  مساعدات  على  احلصول 
اجلهات  ومن  الدولي  البنك 
املاحنة، وانه مسع ذلك من كل 
الديبلوماسية  البعثات  ممثلي 
الكالم  وكّرر  التقاها«.  اليت 
باالصالحات  القيام  »اهمية  عن 
ألن هذا واجب احلكومة والدولة 
اللبنانية وان االمر ليس امالءات 
وحّذر  النقد«.  صندوق  من 
سيجدون  »اللبنانيني  ان  من 
انفسهم يف وضع اكثر إيالمًا ما 
وما  اخلطة  مع  التفاعل  يتم  مل 
اىل  السياسية  الطبقة  تبادر  مل 
حتقيق االصالحات ووضعها قيد 

التنفيذ«.    

بدعوة من قيادة  منطقة البقاع 
مسألة  ملعاجلة  اهلل  حزب  يف 
وتاثري  الكهربائي  التيار  غياب 
انقطاع التيار على مياه الشفة، 
اخلبز  موضوع  ومتابعة  ومراقبة 

واالفران. 
عقد اجتماع عمل يف مركز قطاع 
نواب  تكتل  رئيس  ضم  بعلبك 
بعلبك حسني احلاج حسن، معاون 
لشؤون  البقاع  منطقة  مسؤول 
املؤسسات الرمسية يف حزب اهلل  
هاني فخر الدين، مسؤول قطاع 
بعلبك يوسف اليحفويف، مسؤول 
مدير  شحادة.  شفيق  النقابات 
املهندس   البقاع  مصلحة كهرباء 
مصلحة  رئيس  سليمان،  عصام 
مؤسسة  يف  والصيانة  التوزيع 
مياه البقاع حممد امساعيل، وعن 
وزارة االقتصاد. املراقبتان رنا 
ومدراء  سليمان  ورهام  أيوب 
يف  واملياه  الكهربا  مؤسسات 

بعلبك يف احملافظة 
اخللل  آلية  وحبت  مناقشة  بعد 
وانعكاس  التيار  يف  توزيع  يف 
مع  الشفة  مياه  على  ذلك 
باعطال حمطات   النهوض  اولوية 
املياه  نتوزيع  الكهرباء وحمطات 
األفران  على  املراقبة  وتكثيف 

وتهريب الطحني.
االزمة  أكد ان عمق  احلاج حسن 
يف مدينة بعلبك حيتاج إىل متابعة 
ومسؤولية  كبرية قائال »سنعمل 
على متابعة موضوع التغذية غري 
الكافية بالتيار املخصصة ملنطقة 
مؤسسة  مدير  مع  اهلرمل  بعلبك 
ألن  حايك،  كمال  لبنان  كهرباء 
غري  للمنطقة  املخصصة  الكمية 
املوضوع  اثرنا  باالمس  كافية، 

مع جلنة األشغال«. 
واكد احلاج حسن ان اللقاء ناقش 

حسني احلاج حسن: للتشدد 
مبوضوع تهريب الطحني واالحتكار

شركة  عن  النامجة  املشاكل 
إصالح  واولوية  وعلمي  خطيب 
خط التوتر العالي واملتوسط يف  
التوتر  عامود  وتركيب  كسارة، 
يف اهلرمل واولوية تامني التيار 

الكهربائي على االبار. 
التوزيع  ضرورة  على  وشدد 
وخارج  داخل  بالتيار  العادل 
للتوتر   تالفيا  املدينة  احياء 
والعمل  املناطق  بني  االجتماعي 
حول  شامل  تقرير  إعداد  على 
اآلبار  واخلزانات والواح الطاقة 

الشمسية  املعطلة. 
عمال  اعادة  بأهمية  ونوه 
التشغيل بعد توقيع العقود  يف 
وعودة  بعلبك  شرقي  حمطات 
أّمن  بعدما  اشغاهلم  اىل  العمال 
خالل  العمال  رواتب  اهلل  حزب 
أجل  من  اعماهلم  توقف  فرتة 

استمرارية املؤسسات. 
أهمية  علي  حسن  احلاج  وشدد 
على  للمياه  العادل  التوزيع 
تنفيذ  واولوية  املناطق  األحياء 

مشاريع جر املياه باجلاذبية.
اما فيما يتعلق بالقمح والطحني 
فهذ امللف ضاغط على اللبنانيني 
حول الكمية والوزن وتاكدنا من 
مشكلة  ال  ان  االقتصاد  مصلحة 
باالوزان وهي اكثر من سليمة، 
النقص  مبوضوع  املشكلة  لكن 
الدولة  وأمن  الطحني،  بكميات 
أوقف بعض املتالعبني باالوزان 
نصابها.  إىل  األمور  وعادت 
وطالب احلاج حسن من االجهزة 
تهريب  مبوضوع  التشدد  األمنية 
الطحني واالحتكار، ومن القضاء 
التشدد باالحكام واملالحقة لردع 
بلقمة  واملتالعبني  احملتكرين 
موضع  سيكون  وهذا  العيش، 

متابعة ومالحقة من اجلميع.
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جي. إس«  »تي.  نفت شركة 
للخدمات  النروجية  األمريكية 
يطالبها  اليت  اجليوفيزيائية 
بريوت  مرفأ  انفجار  ضحايا 
مليار  ربع  قدرها  بتعويضات 
عن  هلا  مسؤولية  أي  دوالر، 
أنها  الشركة  وأعلنت  الكارثة، 
القضائية  بالدعوى  علم  على 
أمام حمكمة يف  املقامة ضدها 
والية تكساس واليت تقدم بها 
لكنها  أمريكيون،  أشخاص   9
قالت إنها مل تتبلغ رمسيا بعد 

بالشكوى.
وجاء يف البيان الذي أصدرته 
كل  صحة  »ننفي  الشركة: 
الدعوى  يف  املدرجة  املزاعم 
هذه  عن  بقوة  الدفاع  ونعتزم 
ومتلك  احملكمة«،  يف  املسألة 
»سبكرتوم  شركة  اجملموعة 
اليت  الزلزالي  للمسح  جيو« 
الزمن  من  عقد  قبل  استأجرت 
سفينة »روسوس« اليت أقلت 
قبل  األمونيوم  نيرتات  شحنة 
إفراغ محولتها يف مرفأ بريوت 
حيث انفجرت يف الرابع من آب 

شركة أمريكية تنفي مسؤوليتها عن انفجار املرفأ:
سـنكون الرابـحني فـي هـذه الـقضية!

.2020
وأعلنت منظمة »احملاسبة اآلن« 
بأنها  نفسها  عن  تعّرف  اليت 
على  تعمل  سويسرية  مؤسسة 
اللبناني  املدني  اجملتمع  دعم 
إفالت  لثقافة  حد  لوضع 
املسؤولني من العقاب، تقديم 
هذا  سابق  وقت  يف  الشكوى 
األسبوع يف تكساس، وحبسب 

املنظمة فإن شركة »سبكرتوم« 
العقود  من  سلسلة  »أبرمت 
مع  املريبة  إمنا  للغاية  املرحبة 
لبنان«لنقل  يف  الطاقة  وزارة 
املسح  يف  تستخدم  معدات 
الزلزالي، ُيعتقد أنها كانت يف 
منت  على  األردن  إىل  طريقها 

السفينة »روسوس«.
جمموعة  أعلنت  بيانها  ويف 

األمريكية  إس«  جي.  »تي. 
حتقيقا  أجرت  أنها  النروجية   -
دخول  ملالبسات  شامال 
بريوت  مرفأ  »روسوس« 
»سبكرتوم«  أن  إىل  خلص 
عن  مسؤولية  أي  تتحمل  ال 
»ثقتها  على  االنفجار، مشددًة 
الراحبة يف هذه  بأنها ستكون 

القضية«.
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الوطين  رئيس  التيار  أشار 
»أننا  اىل  باسيل ،  احلر ،  جربان 
و  معادلة  قانا   وضعنا  حني 
التعليقات  تهاتفت  كاريش  
ميينًا ومشااًل، ومت تفسري تعليق 
معناه  بغري  األمريكي  املوفد 

ألنهم مل يفهموا املعادلة«.
ولفت باسيل، عرب حسابه على 
مواقع التواصل اإلجتماعي، اىل 
أنه »ليس مهمًا فقط أن نرسم  
احلدود ، املهم هو أن نستخرج 
»أننا  موضحًا  والغاز«،  النفط 
احلقوق  وهذه  حقوقنا  نريد 
أكثر  ليست فقط باحلدود، بل 
موارد  من  حتتويه  مبا  ذلك  من 

ورقة املقاومة هي عنصر قوة للبنان
باسيل: »بدكن غتزكن بدنا غازنا«

» الثروة  أن  بداخلها«.ورأى 
هلا  ليس  والغازية  النفطية  
بالبحر،  إذا بقيت مدفونة  قيمة 
وورقة املقاومة هي عنصر قوة 
للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها 
لنرسم احلدود ونستخرج املوارد 
أنه  معتربًا  حقوقنا«،  ّصل  ونحُ
باألمن  واضحة  املعادلة  »مثلما 
تصبح  أن  جيب  الرب،  على 

واضحة بالغاز على البحر«.
وأكد باسيل »بدكن غازكن بدنا 
غازنا،  نريد  نن  إذا  غازنا،، 
القوية  الدولة  تتصرف  هكذا 
الوطنية  الكرامة  نفظ  وهكذا 

وتكون السيادة«.

سوى  العام،  القطاع  يف  العاملني  سائر  عن  القضاة  يتمّيز  ال 
بأنهم ذوو نفوذ أقوى من غريهم داخل بنية السلطة، ما أتاح 
هلم الفوز بامتياز تصحيح أجورهم وفق آلية نقدية تقضي باعتبار 
 5.3 رواتبهم  مضاعفة  أي  لرية،   8000 تعادل  لرية   1500 كل 
األساتذة  لدى  سخط  من  اخلطوة  هذه  أثارته  عما  وعدا  مرات. 
القطاع  موظفي  من  وغريهم  والعسكريني  اإلداريني  واملوظفني 
العام، فإن املشكلة اجلوهرية تكمن يف تعاظم هيمنة السياسة 
النقدية وحصريتها يف إدارة األزمة رغم أن هذه السياسة كانت 

سببًا أساسيًا يف انفجار األزمة
السراي  يف  اجلاري  الشهر  مطلع  يف  قد  عحُ الذي  االجتماع  يف 
احلكومي برئاسة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وحبضور وزيري 
خصص  والذي  بريم،  مصطفى  والعمل  اخلليل،  يوسف  املال 
وعلى  شهر،  نو  منذ  املضرب  العام  القطاع  مطالب  ملناقشة 
رأسها حتويل رواتبهم وفق سعر صرف يبلغ 8000 لرية، تذّرع 
ميقاتي واخلليل بالتضّخم الذي ميكن أن ينتج من تصحيح األجور 
بهذه الطريقة، لرفض االقرتاح. لكن، يف موازاة هذا النقاش 
رئاسة  أروقة  بني  متكّتم جيري  مسار  هناك  كان  العلين،  شبه 
القضائي، وهو يعرب  لبنان، واجلسم  احلكومة، وحاكمية مصرف 
عن رغبة جاحمة يف تصحيح أجور القضاة بأي طريقة متاحة حتى 
لو كان التضّخم أساسها. خلص هذا املسار إىل طريقة سهلة 
وسريعة وجمّربة يف العقود املاضية، قضت باستعمال السياسة 
النقدية يف سبيل حتقيق أهداف مشبوهة، أي أن يطلب حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، من املصارف، حتويل رواتب القضاة 
الذين ترد أمساؤهم يف لوائح مقّدمة من جملس القضاء األعلى، 
إىل الدوالر وفق سعر 1500 لرية، وأن يتم تسديدها على سعر 

صرف التعميم 151، أي بقيمة 8000 لرية لكل دوالر.
بهذه البساطة ومن دون أي اعرتاض حول مسار التضّخم ونتائج 
استسهال طباعة النقود، تقّرر زيادة أجور القضاة. وحتى اآلن، 
مل تتضح الرواية الدقيقة لالتصاالت اليت أفضت إىل منح القضاة 
امتيازًا كهذا، إمنا ترّددت بعض املعطيات عن أن زوجات بعض 
على  األمر  عرضن  وأنهّن  لبنان،  مصرف  يف  يعملون  القضاة 
أعضاء  بني  ما  تواصل  جرى  عندها  فورًا.  وافق  الذي  احلاكم 
جملس القضاء األعلى وبني احلاكم لالتفاق على التفاصيل. قيل 
أيضًا إن النائب العام املالي علي إبراهيم هو من فاتح سالمة 
بهذا األمر، وأنه طلب تفويضًا خطيًا من جملس القضاء األعلى 
إلجناز املهمة إمنا مل حيصل عليه، ما دفعه إىل االتفاق مع عدد 

من القضاة إىل زيارة سالمة واالتفاق معه...
مبعزل عن التفاصيل، فاألمر حصل سواء على يد جملس القضاء 
األعلى، أم على يد النائب العام املالي، أم على يد جمموعة من 
زوجات القضاة العاملني يف مصرف لبنان. حصل األمر من دون 
أي اعرتاض فعلي من اجلسم القضائي على استمالك هذا االمتياز 
رغم إدراك القضاة للمفاعيل اليت ينتجها مفهوم االمتياز. صحيح 
أنه برزت بعض االعرتاضات املتكّتمة، من قضاة متقاعدين، أو 
من قضاة الشرع الذين مل تشملهم االستفادة، أو من قضاة رأوا 
فيها »رشوة« شاملة من مشتبه فيه حمليًا وخارجيًا بتبييض 
على  أحد  جيرؤ  مل  إمنا  العام،  املال  وهدر  واالختالس  األموال 
برؤوسه  أو  بأجهزته  سواء  القضاء،  أن  كما  العلين.  االعرتاض 
الكثرية، مل يرّد على كل ما قيل حول هذه »الرشوة«، بل بدوا 

مجيعًا كأنهم غري مهتمني »ومن بعدهم الطوفان«.
إذًا، املفاعيل التضخمية لتصحيح األجور تصبح بال قيمة إذا قام 
بها احلاكم رياض سالمة عرب آليات غري تقليدية. ال بل تكاد تصبح 
بنتيجتها  بينما  مستقّلة،  سلطة  نفسها  تعترب  لفئة  مكتسبًا  حّقًا 
سيجري حتييد والءها باجلملة. فهذه اآللية تلغي كل ما قيل عن 
اإلصالح، وتقضي على أي فرصة يف احملاسبة إذا كانت متوافرة 
أصاًل داخل بنية السلطة. ال بل تأتي اخلطوة تكريسًا الستعادة 
السياسة النقدية هيمنتها على احلياة العامة وتعظيم هذه اهليمنة 
أكثر مما كانت عليه يف العقود املاضية. ففي السابق كانت آلية 
تصحيح األجور ختتزل صراعًا اجتماعيًا ليس بالضرورة أن ينتهي 
ملصلحة الفئات العاملة، إمنا كان خيضع عملية التصحيح لنقاش 
مالي ونقدي وقانوني وشعيب... إمنا اليوم، ومن دون أي صراع، 
أصبح املسار مرتبطًا مبا يقّرره احلاكم وحده. واحلاكم هو ما ميّثل 
من قوى السلطة وليس شخصه فقط. فهو وحده يقّرر أن يطبع 
األموال، وأن يشرف على توزيعها من دون أي اعتبار ملفاعيلها 

والتشّوهات االقتصادية واالجتماعية اليت ختلقها.
الرتب  سلسلة  إقرار  سنوات  قبل  رفض  سالمة  أن  والالفت 
والرواتب، بسبب ما اعتربه يومها، مفاعيل تضخمّية. وإصراره 
ما  الذين  التافهني  السلطة  أزالم  يف  أثرًا  ترك  الرفض  على 
السلسلة.  بإقرار  واألزمة،  االنهيار  يربطون  اليوم،  لغاية  زالوا 
لكن ها هو سالمة، الذي خلق موجات تضّخم هائلة يف السنوات 
الثالث املاضية من خالل سياسة إطفاء اخلسائر اليت يعتمدها، 
اليوم، جمددًا، إىل خلق موجة تضّخم جديدة غري حمسوبة  يبادر 
النتائج. صحيح ان القرار الراهن خمّصص للقضاة فقط، لكن 
ال شيئ مينع من أن يشمل فئات أخرى مستقباًل. ففي السابق، 
نح القضاء تصحيحًا لألجور، ما فّجر موجة اعرتاضات يف القطاع  محُ
العام مطالبة بتصحيح أجور سائر العاملني فيه. يومها استمّرت 

العام  االمن  عام  مدير  إعترب 
اللواء عباس ابراهيم أنه ال نية 
للمجتمع الدولي العادة النازحني 
وهناك  بالدهم،  اىل  السوريني 
دول كربى تعرقل عودتهم حبجج 

عديدة.
وكشف اللواء ابراهيم من نقابة 
قدم  انه  بطرابلس  احملامني 
تقضي  األممية  للدول  عرضا 
بتأمني عودة آمنة بعدما حصلنا 
السورية  القيادة  ضمانة  على 
ارادة  ال  النه  رفضه  مت  ولكن 
املدى  يف  لعودتهم  دولية 

القريب.
وأضاف اللواء ابراهيم أنرتسيم 
احلدود البحرية واستخراج الغاز 
الوحيد  االمل  هو  حبرنا  من 
إىل  جدا  مرتاح  وانا  للبنانيني 
أن لبنان سينجح يف حل ازمته 

اللواء عباس ابراهيم: ال نية للمجتمع الدولي 
العادة النازحني السوريني اىل بالدهم

البدء  عملية  بعد  االقتصادية 
واليت أراها قريبة جدا.

السوري  والشعب  نن  وتابع: 
كبرية  دولية  مؤامرة  ضحية 
شردت  عظمى  دول  تقودها 

شعبا بكامله.
ويف ملف تشكيل احلكومة قال: 
حتى اآلن انا ال أتدخل، وامتنى 

ان تتشكل قريبًا.
وأشار إىل أن »هناك حماوالت 
العراق  مع  النفط  عقد  لتجديد 
وأعدكم بعدم قطع الكهرباء إىل 

الصفر«.
وأضاف اللواء إبراهيم، أّن أزمة 

اجلوازات هي »أزمة عمر«.
اجلوازات  إعطاء  »برجمنا  وقاًل: 
على  وحصلنا  األهمية،  وفق 
سنة  جهد  بعد  الالزم  اإلعتماد 

وتأخري متعمد«.

عرب  اجلميل ،  النائب  نديم  أشار 
التواصل  مواقع  على  حسابه 
لن منوت  »أننا  اىل  اإلجتماعي، 
جوًعا ولن منوت ضحايا املشروع 
ال إيران ي الذي كّلف وما يزال 
باهًظا  مثًنا  ال لبنان ّيني  يكّلف 
ا من لقمة عيشهم  يدفعونه يوميًّ
وأمنهم ومستقبلهم وأحالمهم«.

اجلميل لنصرهلل : لن منوت ضحايا املشروع اإليراني 
ومقاومتك اهلمجّية باتت عبًئا على الشعب الذي تّدعي محايته

وتوجه اجلميل، اىل األمني العام 
حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
»مقاومتك  أن  بالقول  نصرهلل، 
اهلمجّية باتت عبًئا على الشعب 
وطريق  محايته،  تّدعي  الذي 
بكّف  هي  الوحيدة  اإلنقاذ 
عن  إيران،  حتّركها  اليت  يدك، 

لبنان«.

جنبالط: تصريح نصراهلل وضع حداً المكانية 
التفكري بالوصول إىل تسوية حول اخلط 23

التقدمي  »احلزب  رئيس  اعترب 
السابق   النائب  اإلشرتاكي« 
عرب  تصريح  يف  جنبالط ،  وليد 
أن  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع 
»حزب اهلل«   أمني عام  تصريح 
السيد حسن نصراهلل  وضع حدًا 
إىل  بالوصول  التفكري  المكانية 

تسوية حول اخلط 23.

ورأى أن »لبنان دخل يف  احلرب 
الروسية االوكرانية ، لذا وتفاديا 
للسيد  ميكن  فهل  الندالعها 
هو  ما  لنا  حيدد  أن  نصراهلل 
املسموح وما هو املمنوع، وذلك 
أفضل من أن نضيع الوقت يف 
املصرف  واحتياط  والتخمني 

املركزي يذوب يف كل يوم«.

املفاوضات لسنوات ومل يقّر التصحيح إال مع زيادات ضريبية 
حمّقة  مطالب  يستجّر  فالقرار،  اليوم،  أما  املوازنة.  أدرجت يف 
وسيلة  لكن  شهر،  نو  منذ  العمل  عن  املتوقف  العام  للقطاع 
التعامل مع هذه احلقوق خمتلفة جدًا وغري منظمة وغري مدروسة 
ومعزولة عن أي إجراءات شاملة. وهذه املطالب تأتي أيضًا يف 
من  لبنان  اقتصاد  أزمة غري مسبوقة وتضّخم كبري يضرب  ظل 
الداخل ومن اخلارج أيضًا. حتى أن قوى السلطة حاولت أن ختّفف 
مّسي  ما  عرب  النيابية  االنتخابات  قبل  املطالب  هذه  وطأة  من 
»املساعدة االجتماعية«، إال أن األمر انتهى سريعًا بتآكل هذه 

املساعدة بفعل تسارع التضّخم.
اليت  التضّخم  ملوجات  األساسي  فاملصدر  املشكلة.  تكمن  هنا 
ضربت لبنان يف السنوات الثالث األخرية، يكمن يف آليات إطفاء 
منفردًا  لبنان  مصرف  حاكم  اتبعها  اليت  املالي  القطاع  خسائر 
ميزانيات  املرتاكمة يف  اخلسائر  املركزي. فهذه  مع جملسه  أو 
مصرف لبنان واملصارف، تقدر بأكثر من 70 مليار دوالر، ويتم 
تغطيتها منذ ثالث سنوات عرب ضّخ النقود يف السوق، ما أدى 
إىل ارتفاع جنوني يف سعر صرف الدوالر مقابل اللرية، وبات 
جن اقتصاد  التضّخم يتغّذى على هذا االرتفاع. ويف احملصلة سحُ
لبنان داخل حلقة ال متناهية من ثالثية: التضخم، ضّخ النقود، 

وسعر الصرف.
    دولرة رواتب القضاة تنبئ بأن اآلتي من األزمة أعظم

وهذه  النقدية.  بالسياسات  األزمة  معاجلة  نتيجة  كانت  هذه 
السياسات كانت هي السبب األساسي يف وجود األزمة أصاًل. 
لذا، فإن عودة اهليمنة النقدية بوقاحة وقيامها بغزو األجور، يعيد 
النقاش إىل أصله. ففي السابق كان مصرف لبنان يقرض الدولة 
بداًل من املصارف بفوائد متدنية، ثم يقرتض من املصارف بفوائد 
ميزانيته،  اخلزينة يف  خسائر  كان خيفي  العملية  وبهذه  أعلى. 
ومل يكن ينشر ميزان األرباح واخلسائر كما ينص قانون النقد 
من  اليوم،  وهو  نهائي.  بشكل  اخلسائر  أخفى  ما  والتسليف، 
بعملية  اليت طبقها، يقوم  بالطريقة  القضاة  أجور  خالل تصحيح 
واألجور يف  الرواتب  أعباء تصحيح  تظهر  أن  من  فبداًل  مماثلة. 
اخلزينة العامة يف باب النفقات، ستظهر على شكل خسائر يف 
ميزانية مصرف لبنان، ورمبا تكون خسائر مؤجلة لسنوات مقبلة. 
فالفرق بني 1500 لرية و8000 لرية سيتحّمله مصرف لبنان عرب 
طباعة النقود. ما يعين أنه سيتم حتميل اجملتمع كّله، عرب التضّخم 
الذي يعد أكثر ضريبة سلبية جتاه أي جمتمع، أعباء تصحيح أجور 
فئة واحدة، هي القضاة، ضمن أهداف رمسها شخص واحد هو 
عرض على  رياض سالمة. فمن الالفت أيضًا، أن هذا األمر مل يحُ
اجمللس املركزي ملصرف لبنان، وإن كان اجمللس لن يعرتض 
ألنه مؤلف من ممثلني للطوائف حاضرين بقّوة ملساندة قرارات 
اليت سيتم  بتغطية هذه اخلسائر  احلاكم، لكن اجمللس مل يقم 
حتميلها مليزانية مصرف لبنان بشكل غري قانوني. وهذه واحدة 
من هندسات مشابهة نفذها مصرف لبنان يف العقود املاضية، 

وحققت للمصارف أرباحًا طائلة جرى توزيعها أو رمسلتها.
إىل ذلك، فإن القرار يثري مسألة االرتياب املشروع. ففي ظل 
عدم صدور أي تعميم بهذا اخلصوص، ومن دون أن يتم فتح 
ألزم  الرافضني،  أو  باالستفادة  الراغبني  للقضاة  اخليار  باب 
مصرف لبنان املصارف بتسديد رواتب القضاة بهذه الطريقة، 
وهذا سبب كاف خللق ارتياب مشروع مجاعي بكل دعوى أو إجراء 
أو نقدية. كما أن  قضائي يكون أحد طرفيه أي جهة مصرفية 
هذا اإلجراء ينطوي على تهرب من ضريبة الرواتب، كون املكّلف 
عنه  تصّرح  الذي  الراتب  أساس  على  الضريبة  ويسّدد  يصّرح 

اخلزينة.
قوى  ارتياح  كتري«.  مرتاحني  »الشباب  القول:  ميكن  عمليًا 
السلطة عائد لكونها استعادت قدرتها على جلم اجلماهري، وهو 
ما ظهر بوضوح يف االنتخابات النيابية األخرية. فبفضل مصرف 
لبنان وسلوكه النقدي يف ضّخ النقود وامتصاصها عرب أسعار 
صرف متعّددة وبتعاميم خمتلفة، استطاعت هذه القوى امتصاص 
كل الغضب وفرضت على اجلميع جتّرع اخلسائر ملّرات عّدة مضت، 
وملرات عّدة مقبلة أيضًا. خطوة دولرة رواتب القضاة تنبئ بأن 
اآلتي من األزمة أعظم. احلاكم يقول لنا أنه احكم سيطرته على 

القضاء بعدما اصبح قدرنا!

ريـاض سـالمة: أنـا الـقضاء... والـقدر
محمد وهبة

سالم من مرفأ بريوت: احلرائق ستستمر... 
وإذا تكّررت ستنهار األهراءات

حكومة  يف  االقتصاد  وزير  حذر 
سالم،  أمني  األعمال،  تصريف 
أّن »ما حيصل اليوم يشّكل  من 
خطرًا وجيب الوصول إىل حلول، 
داخل  املواد  هذه  بقيت  وإذا 
احلرائق  وتكّررت  األهراءات 
سيؤّدي ذلك إىل انهيارها بشكل 

تلقائي«.
منذ  املندلع  احلريق  ان  وقال 

حميط  يف  املاضي  الثالثاء 
بريوت  مرفأ  القمح يف  أهراءات 
حبوب  هناك  طاملا  سيستمّر 
وزير  أعلن  ما  حبسب  وختّمر، 
تصريف  حكومة  يف  االقتصاد 
اللبنانيني  أمني سالم،  األعمال، 
يف مؤمتر صحايف عقده بعد جولة 
على  خالهلا  اّطلع  املرفأ  يف  له 

وضع أهراءات القمح.
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االعالمي  املكتب  عن  صدر 
لرئيس حكومة تصريف االعمال 
االتي:  البيان  ميقاتي  جنيب 
التداول  يتم  أيام  عدة  »منذ 
اىل  منسوبة  وتسريبات  بأخبار 
رئاسة اجلمهورية او  اىل بعض 
َمْن يدورون يف فلكها، تتناول 
ومهمة  الرئيس  دولة  شخص 
واستطرادا  احلكومة،  تشكيل 
رئيس  فخامة  بني  العالقة 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 

ودولة الرئيس ميقاتي.
 

توضيحا نورد االتي:
االسبوع   من  الثالثاء  يوم 
مهمته  اطار  ويف  الفائت، 
احلكومة،والتعاون  بتشكيل 
هذا  يف  الرئيس  فخامة  مع 
دولة  مكتب  إتصل  الصدد، 
يف  املراسم  مبدير  الرئيس 
القصر اجلمهوري الدكتور نبيل 
ابالغ  فتم  موعد،  لطلب  شديد 
املتصل باجلواب االتي »سنعود 
االن  بعد قليل«. وحتى  اليكم 
على  بل  أحد،ال  يتصل  مل 
اخبار غري  تسريب  العكس، مت 
بها  يقوم  وساطة  عن  صحيحة 
إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، 
وعن جواب سليب وجهه فخامة 
الرئيس،  دولة  اىل  الرئيس 

وهذا غري صحيح ايضا.
عن  بيان  صدر   وبالتزامن 
نشاط رئيس  اجلمهورية يشري 
مسار  »يتابع  فخامته  ان  اىل 
تشكيل احلكومة«، فيما السؤال 
يتابع؟  كان  من  مع  البديهي 
وامللفت أنه حتى االن مل يصدر 
عن القصر اجلمهوري، احلريص 
على متابعة كل شاردة وواردة، 
اي  يلزم،  حيث  والتصويب 
يضع  رمسي،  بيان  او  توضيح 
االمور يف نصابها، ال بل  على 
العكس، فان ما مت توزيعه على 
مواربة،  اليوم  الصحف  بعض 
باطار  التسريبات  ليؤكد   جاء 

مغّلف باللياقات الواهية.
الرئيس  دولة  يعلن  ولذلك 

االتي:
احلكومية  التشكيلة   ان  اوال: 
الرئيس  لفخامة  قدمها  اليت 
لالستشارات  التالي  اليوم  يف 
خالصة  هي  النيابية 
بنتيجة  لديه  تولّدت  قناعة 
ومواقف  املتوافرة  املعطيات 
والقيادات  والنواب  الكتل 

والشخصيات السياسية .
االطار  هي  التشكيلة  هذه 
فخامته  مع  للبحث  املناسب 
مع  تنسجم  انها  خاصة 
مسؤوليته وطروحاته واالهداف 

الواجب حتقيقها يف هذه املرحلة 
هو  العمل  وهذا  جدا،  الضيقة 
ما يقتضيه الدستور  حيث ان 
يتحمل   من  هو  الوزراء  رئيس 
املسؤولية امام جملس النواب.

يعترب  الرئيس  دولة  إن  ثانيا: 
مير  اليت  الداهمة  التحديات  ان 
بها الوطن ال تسمح باي تأخري 
مساعيه يف  دعم  عن  تلكؤ  او 
بوضع  وال  احلكومة،  تشكيل 
وحجج  والعراقيل  الشروط 
احملاصصة اليت حياول البعض 
محالت  مع  بالتوازي  افتعاهلا 
امنلة  قيد  تغرّي  لن  اعالمية 
الرئيس  دولة  قناعات  يف 

وخياراته.
املتكررة  االساءات  إن  ثالثا: 
طوال االيام املاضية اىل مقام 
رئاسة جملس الوزراء، مبا ميثله 
واىل  الوطين  الصعيد  على 
الرئيس،متثل  دولة  شخص  
التخاطب  مستوى  يف  احنطاطا 
املستوى  على  للجميع  وتسيء 

الوطين.
معنية  اجلمهورية  رئاسة  إن 
اليها  ُينسب  ما  بدحض  أوال 
املقام  مواربة، وهي  او  همسا 
واليت  الدولة،  يف  االرفع 
يشغلها  الذي  الرئيس  يقسم 
حبفظ  ويتعهد  الدستور   على 
الوطنية.  واملسلمات  الثوابت 
كما ان رئاسة اجلمهورية معنية 
بوقف ممارسات وتدخالت بعض 
ميعنون  والذين  بها  احمليطني 

يف االساءة والعرقلة.
دولة  سيواصل  عليه  وبناء 
الرئيس العمل للخروج من منط 
الحقا  وسيبنى  هذا،  التعطيل 

على الشيء مقتضاه.
الرئيس،  دولة  إن  رابعا: 
على  ووطنيا  احلريص شخصيا 
اليت  املرتاكمة  االزمات  معاجلة 
ماض  اللبنانيون،  منها  يعاني 
يف القيام باملهام املطلوبة من 
ضمن  االعمال  تصريف  حكومة 

االصول الدستورية.
وبدل ان يتلهى البعض برسم 
لالستحقاقات  سيناريوهات 
التعاون  اىل  فليبادر  املقبلة 
لتشكيل  املكلف  الرئيس  مع 
التعاون  ثم  ومن   احلكومة، 
رئيس  االصول النتخاب  ضمن 

جديد يف املهلة القانونية. 
مبا سبق  التذكري  يهمنا  ختاما، 
ملا  وجود  ال  ان  من  واعلناه 
اوساط  او  »مصادر  يسمى 
الرئيس ميقاتي«، واي موقف 
عنه  يصدر  ميقاتي  للرئيس 
شخصيا او  عن مكتبه االعالمي 

حصرا، فاقتضى التوضيح«.

مكتب ميقاتي: بدل ان يتلهى البعض برسم 
سيناريوهات لالستحقاقات املقبلة فليبادر اىل 
التعاون مع الرئيس املكلف لتشكيل احلكومة
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االعالمي  املكتب  عن  صدر 
لرئيس حكومة تصريف االعمال 
االتي:  البيان  ميقاتي  جنيب 
التداول  يتم  أيام  عدة  »منذ 
اىل  منسوبة  وتسريبات  بأخبار 
رئاسة اجلمهورية او  اىل بعض 
َمْن يدورون يف فلكها، تتناول 
ومهمة  الرئيس  دولة  شخص 
واستطرادا  احلكومة،  تشكيل 
رئيس  فخامة  بني  العالقة 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 

ودولة الرئيس ميقاتي.
 

توضيحا نورد االتي:
االسبوع   من  الثالثاء  يوم 
مهمته  اطار  ويف  الفائت، 
احلكومة،والتعاون  بتشكيل 
هذا  يف  الرئيس  فخامة  مع 
دولة  مكتب  إتصل  الصدد، 
يف  املراسم  مبدير  الرئيس 
القصر اجلمهوري الدكتور نبيل 
ابالغ  فتم  موعد،  لطلب  شديد 
باجلواب االتي«سنعود  املتصل 
االن  بعد قليل«. وحتى  اليكم 
على  بل  أحد،ال  يتصل  مل 
اخبار غري  تسريب  العكس، مت 
بها  يقوم  وساطة  عن  صحيحة 
إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، 
وعن جواب سليب وجهه فخامة 
الرئيس،  دولة  اىل  الرئيس 

وهذا غري صحيح ايضا.
عن  بيان  صدر   وبالتزامن 
نشاط رئيس  اجلمهورية يشري 
مسار  »يتابع  فخامته  ان  اىل 
تشكيل احلكومة«، فيما السؤال 
يتابع؟  كان  من  مع  البديهي 
وامللفت أنه حتى االن مل يصدر 
عن القصر اجلمهوري، احلريص 
على متابعة كل شاردة وواردة، 

والتصويب حي السياسية .
االطار  هي  التشكيلة  هذه 
فخامته  مع  للبحث  املناسب 
مع  تنسجم  انها  خاصة 
مسؤوليته وطروحاته واالهداف 
الواجب حتقيقها يف هذه املرحلة 
هو  العمل  وهذا  جدا،  الضيقة 
ما يقتضيه الدستور  حيث ان 
يتحمل   من  هو  الوزراء  رئيس 
املسؤولية امام جملس النواب.

يعترب  الرئيس  دولة  إن  ثانيا: 
مير  اليت  الداهمة  التحديات  ان 
بها الوطن ال تسمح باي تأخري 
مساعيه يف  دعم  عن  تلكؤ  او 
بوضع  وال  احلكومة،  تشكيل 
وحجج  والعراقيل  الشروط 
احملاصصة اليت حياول البعض 
محالت  مع  بالتوازي  افتعاهلا 
امنلة  قيد  تغرّي  لن  اعالمية 
الرئيس  دولة  قناعات  يف 

وخياراته.

املتكررة  االساءات  إن  ثالثا: 
طوال االيام املاضية اىل مقام 
رئاسة جملس الوزراء، مبا ميثله 
واىل  الوطين  الصعيد  على 
الرئيس،متثل  دولة  شخص  
التخاطب  مستوى  يف  احنطاطا 
املستوى  على  للجميع  وتسيء 

الوطين.
معنية  اجلمهورية  رئاسة  إن 
اليها  ُينسب  ما  بدحض  أوال 
املقام  مواربة، وهي  او  همسا 
واليت  الدولة،  يف  االرفع 
يشغلها  الذي  الرئيس  يقسم 
حبفظ  ويتعهد  الدستور   على 
الوطنية.  واملسلمات  الثوابت 
كما ان رئاسة اجلمهورية معنية 
بوقف ممارسات وتدخالت بعض 
ميعنون  والذين  بها  احمليطني 

يف االساءة والعرقلة.
دولة  سيواصل  عليه  وبناء 
الرئيس العمل للخروج من منط 
الحقا  وسيبنى  هذا،  التعطيل 

على الشيء مقتضاه.
الرئيس،  دولة  إن  رابعا: 
على  ووطنيا  احلريص شخصيا 
اليت  املرتاكمة  االزمات  معاجلة 
ماض  اللبنانيون،  منها  يعاني 
يف القيام باملهام املطلوبة من 
ضمن  االعمال  تصريف  حكومة 

االصول الدستورية.
وبدل ان يتلهى البعض برسم 
لالستحقاقات  سيناريوهات 
التعاون  اىل  فليبادر  املقبلة 
لتشكيل  املكلف  الرئيس  مع 
التعاون  ثم  ومن   احلكومة، 
رئيس  االصول النتخاب  ضمن 

جديد يف املهلة القانونية. 
مبا سبق  التذكري  يهمنا  ختاما، 
ملا  وجود  ال  ان  من  واعلناه 
اوساط  او  »مصادر  يسمى 
الرئيس ميقاتي«، واي موقف 
عنه  يصدر  ميقاتي  للرئيس 
شخصيا او  عن مكتبه االعالمي 

حصرا، فاقتضى التوضيح«.

مكتب ميقاتي: بدل ان يتلهى البعض برسم 
سيناريوهات لالستحقاقات املقبلة فليبادر اىل 
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الوكالة  مندوبة«  افادت   
قاضي  ان  لالعالم«  الوطنية 
يف  باإلنابة  األول  التحقيق 
اصدر  أبو مسرا  شربل  بريوت 
القتل  جرمية  يف  الظين  قراره 
وقعت  اليت  اجلماعي  العمدي 
بلدة  يف  املاضي  آذار  يف 

طلب اإلعدام لقاتَلي بامسة عباس وبناتها يف 
بلدة أنصار اجلنوبية

وذهب  اجلنوبية،  أنصار 
وبناتها  عباس  بامسة  ضحيتها 
الثالث رميا وتاال ومنال، على 
 ( فياض  حسني  املتهَمني  يد 
لبناني( وشريكه حسن الغناش 
) سوري(، وذلك سندًا للمادة 
العقوبات،  قانون  من   549

اإلعدام يف  إنزال عقوبة  طالبًا 
حق اجلانَيني.

األول  التحقيق  قاضي  وكان 
قد  بري  حممد  النبطية  يف 
ختم ملف التحقيق األولي قبل 
أبو مسرا  القاضي  على  إحالته 

يف بريوت لدواٍع أمنية.

استعادة  مبادرة  صاحب  أشار 
حرفوش ،  املنهوبة  عمر  األموال 
يف تصريح عرب مواقع التواصل 
اإلجتماعي، إىل أن »لبنان اصبح 
مبعادلة  واالغنى  االهم  احللقة 
اطالق  أّن  معتربًا  دولية«، 
الدولية  الفعل  وردة  املسريات 
حقول  وغنى  اهمية  على  دليل 
لبنان البحرية اليت ميكن ان تكون 
اوروبيًا ملشكلة كبرية يف  احلل 

الشتاء املقبل.
ورأى حرفوش أن »لبنان اثبت انه 
ال ميكن اجباره على أي اتفاقية 
ضد مصلحته العليا الجل مصاحل 
عقوبات  جتنب  مثل  شخصية 
عقوبات  رفع  او  افراد  على 
على آخرين، كما أن كل الوعود 
اليت أعطيت للغرب باسم لبنان 
تعد  مل  اللبنانيني  حساب  وعلى 
»اما  أنه  إىل  مشريًا  موجودة«، 
ان تتنازل إسرائيل عن مطالبها 

الغري حمقة او ال إتفاق«.
وأوضح أنه بالنسبة للغرب يوجد 
لبنان  اتفاقية  إما  فقط:  حالن 
الغازية او الغاء عقوبات الطاقة 
الغاء كل  يعين  ما  روسيا،  ضد 
واالعرتاف  تدرجييًا  العقوبات 
الروسي  الرئيس  مبطالب 
اجليوسياسية  بوتني  فالدميري 

وهذا ما ال تريده الناتو«.

ان  يعين  هذا  »كل  أن  واعترب 
من  يستفيد  ان  جيب  لبنان 
يتنازل  وال  اليوم  القوي  موقفه 
مياهه النهم  من  ميليرت  اي  عن 
سوف يقبلون بكل شروطه جبميع 
األحوال«، وسأل: »اين لبنان من 
كل هذا؟ على خيته بنزهة حبرية 
بني جزر اليونان وقريبًا ايطاليا 
بعد ان انتهت عملية السطو على 
كرسي السلطة التنفيذية وايقاف 
بوصول  التغيري  ديناميكية 
وصول وجوه جدد من التغريني، 
فرنسا  خمابرات  جهاز  ملصلحة 
على  االستيالء  اىل  تطمح  اليت 

عمر حرفوش: لبنان اصبح احللقة 
االهم واالغنى مبعادلة دولية

توتال  شركة  عرب  البحرية  ثروته 
دراستها  بنتائج  أوهمت  اليت 
للرتكيز  الغاز  ميلك  ال  البحر  ان 
اما  كاريش  اتفاقية  على  فقط 
الباقي فيكون بعد انتهاء الوالية 

الرئاسية احلالية«.
ُيقال  ما  »كل  أن  إىل  ولفت 
اليوم عن مرشحي الرئاسة ال ميت 
للحقيقة بصلة، النه اذا مت ) او 
ال ( اتفاق كاريش، يأتي رئيس 
مناسب لفرتة السالم او احلرب 
مع إسرائيل«، قائاًل: »احلرب ان 
مت جتاهل لبنان باالتفاقية او بدء 
من  ملتوية  بطريقة  الغاز  شفط 
االتفاق  مت  ان  السالم  جانبهم، 

النه يعين االعرتاف والتطبيع«.
لو  فعلت  كنت  »ماذا  وأضاف: 
التنفيذية؟  باملسؤولية  كنت 
يف  يوجد  انه  للغرب  اقول 
عليه،  سيطرة  ال  فريق  لبنان 
والنفط  الغاز  شراء  اردمت  ان 
اللبناني، فعليكم ان تعطو لبنان 
االمارات  واطرح  حقوقه  كّل 
العربية املتحدة كوسيط خلربتهم 
اسرائيل  مع  لعالقتهم  بالطاقة، 
لثقيت  واحد،  آن  لبنان يف  ومع 
واللبنانيني،  للبنان  مبحبتهم 
للحزب  اترك  ال  لكي  وأخريًا 
لبنان ورمبا  السيطرة على  جمااًل 
وبني  بينهم  جديدة  حمبة  عالقة 
املصلحة  على  مرتكزة  اخلليج 

املشرتكة«.
آخر  جنب  من  »احرج  وتابع: 
اسرائيل النها حليفة اسرتاتيجية 
للخليج اليوم. يعين ان االمارات 
على  والنفط  الغاز  تستخرج 
لكل  وتضمن  اجلنوبية  احلدود 
وعندما  بعدها،  حصته.  فريق 
تبدأ االموال بالدخول اىل اخلزينة 
نعلن  حمنته،  من  لبنان  وخيرج 
الغاز  الستخراج  دولية  مناقصة 
مع  املياه  باقي  من  والنفط 
الثروة  احرتام  على  االصرار 
االفضل  ويربح  والبيئة.  البحرية 

ملصلحة لبنان واللبنانيني«.

بعد توقيف 15 شخصاً من أصحاب مولدات كهربائية.. صيدا 
تغرق بالعتمة واحتجاجات تعّم املدينة!

نفذ موطنون يف ساحة النجمة 
وسط مدينة صيدا، فجر أمس 
بتوقيت سيدني، اعتصاما  بعد 
على  املولدات  أصحاب  إقدام 
صيدا  مدينة  وإغراق  إطفائها 
وعدم  بالعتمة  وضواحيها 
التزامهم بالتسعرية الرمسية.

القضاء  املعتصمون  وطالب 
اللبناني والفعاليات الصيدواية 

بالضغط على أصحاب املولدات 
وااللتزام  تشغيلها  إلعادة 

بالتسعرية الرمسية.
وكان النائب العام االستئنايف 
رهيف  القاضي  اجلنوب  يف 
رمضان قد أعطى إشارة بتوقيف 
املولدات يف  أصحاب  من   15
تعهد  توقيع  لرفضهم  صيدا، 
الرمسية  بالتسعرية  باإللتزام 

خمفر  اىل  استدعائهم  بعد 
املدينة، بناء على إخبار قضائي 
النائب  مقدم ضدهم من قبل 

اسامة سعد.
نظموا  احملتجون  نفذ  وقد   
مسرية إىل خمفر املدينة حيث 
املوقوفني، فيما نقل بعضهم 
صيدا  خمفر  من  خمفورين 

القدمية إىل خمافر أخرى.
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األربعاء  يوم  كلمته  يف 
العام  األمني  ذّكر  املاضي، 
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب 
إجنازات  مجلة  »ِمن  بأنَّ  اهلل 
متوز  حرب  يف  املقاومة 
األمريكي  املشروع  إسقاط 
الذي  اجلديد  األوسط  للشرق 
كانت تعمل له إدارة الرئيس 
األمريكي السابق جورج بوش 
للسيطرة على املنطقة بالقوات 

العسكرية املباشرة«.
أوهام  بناء  عدم  إىل  ودعا   
الرئيس  زيارة  على  وآمال 
احلالية  بايدن  جو  األمريكي 
اليوم  »أمريكا  ألن  للمنطقة، 
و2006،   2003 أمريكا  غري 
والرئيس األمريكي العجوز هو 
بدأت  اليت  أمريكا  عن  صورة 
أو  الشيخوخة  مرحلة  تدخل 

دخلتها بالفعل«. 
هدفني  للزيارة  أن  وأكد 
أساسيني: إقناع دول اخلليج 
من  املزيد  وتصدير  بإنتاج 
جّرت  بعدما  والغاز،  النفط 
روسيا  تقاتل  اليت  أمريكا 
كل  معها  باألوكرانيني 
بدأت  اليت  األوروبية  الدول 
املستوى  على  بشدة  تعاني 
بأمن  وااللتزام  االقتصادي، 
على  والرتكيز  إسرائيل 

التطبيع«.
العاملية  احلاجة  من  انطالقًا 
اهلل  نصر  شّدد  للطاقة، 
الذهبية  »الفرصة  أن  على 
هذه  على  للحصول  للبنان 
هي  والغازية  النفطية  الثروة 
وإذا  الشهرين،  هذين  يف 
الزمنية  املدة  هذه  انقضت 
ومل حيصل لبنان على حقوقه 
فسيكون املوضوع صعبًا جدًا، 
حقوقنا  لتحصيل  ذهبنا  وإذا 
والغاز  النفط  استخراج  بعد 
الكلفة  فستكون  كاريش  من 

أكرب«. 
اللبنانيني  املسؤولني  ودعا 
اىل أن »ال تسمحوا لألمريكي 
الوقت.  ويقّطع  خيدعكم  بأن 
أيلول  نثبت حقنا قبل  إذا مل 
صعبة  املهمة  فستكون 
أن  على  مشددًا  ومكلفة«، 
القوة  نقطة  هي  »املقاومة 
اليت  واحلقيقية  الوحيدة 

ميتلكها املفاوض اللبناني«.
ومن دون أن يسّمي، عّلق على 
من اعتربوا أن إطالق املسريات 
مؤكدًا  االتفاق،  خارج  كان 
»أننا مل نتفق مع أحد ومل نقل 
ألحد إننا لن نقدم على خطوة 
وننتظر املفاوضات. حنن خلف 
الدولة يف الرتسيم، لكننا لن 
نقف مكتويف األيدي ومل ولن 
نلتزم مع أحد، ومن حقنا اختاذ 
واحلجم  الوقت  يف  خطوة  أي 
العدو  على  للضغط  املناسب 

ملصلحة لبنان«.
الوسيط  أّن  على  وشّدد   
ترسيم  ملف  يف  األمريكي 
هوكشتني  عاموس  احلدود 
»ليس وسيطًا بل يضغط على 
اإلسرائيلي«،  ملصلحة  لبنان 
الذي  األمر  أن  إىل  الفتًا 
آخر  لبنان  إىل  باجمليء  ألَزمه 

االستخراج مقابل االستخراج... 
وقادرون على ما بعد بعد »كاريش«

أمريكا  »حاجة  أواًل  هو،  مرة 
أوروبا،  ألجل  والغاز  للنفط 
املقاومة.  تهديد  والثاني 
ولوال املقاومة ولوال أنه يعلم 
وصواريخ  مسرّيات  لديها  أن 
من  ولديها  وقدرات  دقيقة 
الشجاعة واجلرأة على أن تهدد 

وتقدم وتفعل، ملا جاء«. 
»املسرّيات  أن  وأوَضح 
األمريكي  اجلواب  بعد  جاءت 
وتقطيع  باخلداع  الواضح 
الطرابيش«،  وتركيب  الوقت 
وقد »أردنا مسرّيات تستطلع 
ألننا  اإلسرائيلي  ويسقطها 
املهندسون  يعرف  أن  أردنا 
واملوظفون أنهم يتحركون يف 
هناك  وأن  آمنة،  غري  منطقة 
إىل  مشريًا  جديًا«،  تهديدًا 
تاريخ  األوىل يف  »املرة  أنها 
ثالث  باجتاهه  ُتطَلق  الكيان 
هدف  ضد  آن  يف  مسرّيات 
على  قادرون  وحنن  واحد، 
املسرّيات  من  الكثري  إرسال 
يف آن واحد وبأحجام خمتلفة، 
مسّلحة«.  وغري  مسّلحة 
وأضاف إن »لدى األمريكيني 
لبنان بعض املستشارين  يف 
هلم  يقولون  الذين  األغبياء 
اىل  يذهب  لن  اهلل  حزب  إن 
لكن  الوضع،  بسبب  احلرب 
أننا  أكدت  املسرّيات  رسالة 
جدّيون وال نقوم حبرب نفسية 
وما  خطواتنا،  يف  ونتدّرج 
عليه  سنقدم  املوقف  يتطّلبه 
وهذه  تردد،  أي  دون  من 
جيدًا«،  العدو  فهمها  رسالة 
أن  يعرف  أن  العدو  »على  و 
ومتعددة  متنوعة  قدراتنا 
وهي  والرب،  والبحر  اجلو  يف 
خيارات مفتوحة وموجودة على 
الطاولة، واللعب بالوقت غري 
القضية  مفيد. وكل ما خيدم 
عليه،  اإلقدام  على  قادرون 
وسنقدم عليه باحلجم والوقت 

والشكل املناسب«.

هذه طريق اإلنقاذ الوحيدة.. وصلنا 
إىل نهاية الخط وال ننتظر إجماعًا

موضوع  اهلل  نصر  وربط 
الرتسيم باستخراج الغاز قائاًل 
فقط  ليست  »املسألة  إن 
البحرية،  باحلدود  باالعرتاف 
بل باإلذن للشركات بالقدوم 
والغاز.  النفط  واستخراج 
املسألتان حباجة اىل حل. فال 
يكفي أن يقولوا هذه حدودكم 
الشركات  على  وممنوع 
اإلجناز  يكون  وإال  االستخراج 

ورقيًا«. 
نصر  فال  والصديق  وللعدو 
حربًا  منارس  ال  »حنن  اهلل 
وهذه  جدّيون  حنن  نفسية. 
للبنان  الوحيدة  اإلنقاذ  طريق 
الدولة  وكيان  والوطن 
حنن  باالنهيار.  املهددة 
إنقاذية،  عملية  عن  نتحدث 
حنن  ما  على  بقينا  إذا  ألننا 
ما  إىل  ذاهب  فلبنان  عليه 
هناك  احلرب.  من  أسوأ  هو 
أن  الشعب  هلذا  يريد  من 
بعضنا  نقتل  وأن  جوعًا  ميوت 
وحمطات  األفران  أبواب  على 

أن  اخليار  وإذا كان  البنزين، 
ال ُيساَعد لبنان وُيدفع باجتاه 
اجلوع، فاحلرب أشرف بكثري«. 
وأضاف »لقد وصلنا إىل نهاية 
اخلط، وحنن ال ننتظر إمجاعًا. 
إننا  تقول  التجربة   1982 منذ 
لو انتظرنا إمجاعًا وطنيًا لكان 
لبنان اىل اليوم حتت االحتالل 
ننتظر إمجاعًا  اإلسرائيلي، لن 

ولن نتخلى عن الدولة«.
 وختَم »حنن ال خنتصر املسألة 
حبقَلْي كاريش وقانا، املسألة 
إذا  بكثري.  وأبعد  أكرب  لدينا 
اخلواتيم  اىل  األمور  وصلت 
السلبية فلن نقف عنَد كاريش، 
وإذا كاَن اهلدف منع لبنان من 
فلن  والغاز،  النفط  استخراج 
يستطيع أحد أن يستخرج غازًا 
ونفطًا وال أن يبيع غازًا ونفطًا 
وصلنا  العواقب.  تكن  مهما 

اىل آخر اخلط«.

تعتيم وإرباك يف إسرائيل
اهلل  العام حلزب  األمني  كلمة 
يوم  اهلل،  نصر  حسن  السيد 
األربعاء املاضي، واليت يتوقع 
جدًا  واسعًا  حيزًا  حتتل  أن 
والقرار  التقدير  طاولة  على 
حتى  بقيت  أبيب،  تل  يف 
األربعاء  ليل  متقدمة  ساعات 
لقرارات  خاضعة  املاضي 
كما  اليت،  العسكرية  الرقابة 
يبدو، فّضلت اقتصار مقاربة 
على  العربية  اإلعالم  وسائل 
أي  دون  من  اخلربية  التغطية 
تكتف  ومل  تذكر.  تعليقات 
بامتناع  الرمسية  إسرائيل 
عن  واألمنيني  السياسيني 
مشلت  بل  وحسب،  التعليق 
املراسلني  الرقابية  اإلجراءات 
واملعلقني، يف إجراء تعتيمي 
اىل  ويشري  نظريه،  قّل 
الكلمة  إن  إذ  اإلرباك،  حجم 
مضمونها  يف  مفاجئة  جاءت 
ترد  مل  لتهديدات  ومباشرتها 
على  سابقًا  الوضوح  بهذا 
كما  نفسه،  اهلل  نصر  لسان 
بني  التموضعات  تقلب  أنها 
يتلّقى  أن  بدل  إذ  اجلانبني، 
تهديدات  واللبنانيون  لبنان 
هي  كما  باحلرب،  إسرائيل 
هذه  إسرائيل  تلّقت  العادة، 
بشكل  بها  التهديدات  املرة 
سابقة  وهي  مباشر،  شبه 
سيتوقف عندها طوياًل صاحب 
بعدما  أبيب،  تل  يف  القرار 
لديه  سابقة  تقديرات  بّددت 
األمور  أن  بنتيجتها  توّهم 
التصعيد  حد  اىل  تصل  لن 
العسكري الفعلي يف املواجهة 

البحرية مع حزب اهلل.
فإن  احلال،  تكن  مهما 
متنع  ال  الرقابية  اإلجراءات 
وصول الرسالة، احلربية هذه 
املستويني  آذان  اىل  املرة، 
تل  يف  واألمين  السياسي 
إلفهامهم  إذ خصصت  أبيب، 
اهلل  حزب  موقف  جدية 
بعيدًا  الذهاب  على  وتصميمه 
وهذه  لبنان،  حقوق  لتحصيل 
العواقب  كانت  مهما  املرة، 

واألمثان.

فتح ألبواب وإقفال ألخرى، بل أكثر من ذلك: هو 
إعالن عن مرحلة جديدة من الصراع.

العام حلزب  األمني  أعلنه  هذه خالصة بسيطة ملا 
اهلل السيد حسن نصر اهلل، األربعاء املاضي، يف 
شأن ملف النفط والغاز والصراع مع العدو. وقد 
يكون ضروريًا فهم خلفية كالم نصر اهلل وأبعاده 
التفاوض  مبسار  يّتصل  موضعي  إطار  يف  ليس 
التقين اجلاري بني لبنان والعدو بوساطة أمريكية، 
الطاقة يف  بأمن  يتصل  ومبا  ذلك،  من  بأبعد  بل 
اىل  مستندة  واقعية،  قراءة  ويف  ككل.  املنطقة 

معطيات ومؤشرات، ميكن قول اآلتي:

املصريي  الطابع  اهلل  نصر  السيد  حّدد  أواًل، 
هناك  بأن  الوضوح  شديد  كالمًا  وقال  للمعركة، 
من يريد للبنان أن ميوت جوعًا واقتتااًل على لقمة 
العيش، وأن املقاومة مستعدة ملواجهة ذلك مبا هو 
أقسى وأشّد، ومبا ينعكس تبعات مشابهة على كل 
األطراف، سواء العدو اإلسرائيلي نفسه أو الدول 

املستفيدة من برنامج الطاقة يف البحر املتوسط.

أنها تواجه  ثانيًا، عندما تعلن جهة مثل حزب اهلل 
مسألة مصريية، وعندما يكون الشرح على لسان 
املقاومة  التزامات  شخصية كالسيد نصر اهلل عن 
جتاه شعبها وليس جتاه قوى سياسية، فإن األمر 
يكون مرتبطًا خبيارات اسرتاتيجية تعين، ببساطة، 
أن املقاومة باتت يف حالة جهوزية عمالنية خلوض 
بعمليات موضعية من  القيام  حرب واسعة وليس 

أجل ضمان حقوق لبنان نظريًا وعمليًا.

مسح  اىل  العلنية  اهلل  نصر  السيد  إشارة  ثالثًا، 
وقوله  احملتلة،  فلسطني  سواحل  مقابل  األهداف 
صراحة إن املقاومة مستعدة لـ »ما بعد كاريش«، 
يعين أن املقاومة وضعت كل وحداتها املعنية يف 
حال جهوزية واستعداد خلوض معركة واسعة. ومن 
البديهي أن أي مواجهة بني املقاومة والعدو قبالة 
إسقاط  ببساطة،  تعين،  وفلسطني  لبنان  سواحل 
استخراج  ومشاريع  التنقيب  أعمال  كل  عن  األمن 
الطاقة يف كل شرق املتوسط، وأن منطقة البحر 
ذاتها ستتحول  املتوسط كلها وليس منطقة حبّد 
إىل مسرح للعمليات. مبعنى أوضح: تقول املقاومة 
إن املعركة ال تقف عند حدود معّينة، بل ميكن أن 
إذا تطّلب  اآلخرون  يقّدره  أبعد مما  اىل  تتجاوزها 

األمر.

رابعًا، كان األمني العام حلزب اهلل شديد الوضوح 
بأن عملية املسرّيات ما هي إال رسالة صغرية، ومن 
الالحقة يف  اخلطوات  »انتظار«  عليه  يصدق«  »ال 
حال استمرار تعّنت العدو، ومن خلفه األمريكيون، 
وعندها سيكتشف اجلميع، يف لبنان واملنطقة، أن 
منطق التدرج يف الردود سيصل اىل حدود ال يبدو 

أن كثريين يدركون أبعادها.

خامسًا، قد يكون من املفيد لفت انتباه املعنيني 
اىل أن للمقاومة أدبّياتها اليت تشري اىل ما تفكر 
فيه. وتكفي، هنا، اإلشارة اىل مطلع اخلطاب الذي 
استشهد فيه السيد نصر اهلل باآلية القرآنية »ُأِذَن 
َ َعَلى َنْصِرِهْم  ُهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اهللَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَّ ِللَّ
اىل  إشارة ورسالة واضحة  َلَقِدير...«، ويف هذا 
أن املقاومة تتصّرف بأنه ُأذن هلا القتال من أجل 
يفهم  ال  ملن  يعين،  وهذا  شعبها.  حقوق  ضمان 
نفسها يف  وضعت  املقاومة  أن  اهلل،  حزب  عقل 
مرحلة املواجهة اليت تقفل كل طرق املناورات، أو 
ما يسمى خبيار »الالعودة« ما مل يبادر »عاقل« ما 

يف هذا الكون بالتدخل سريعًا.

األولية  النتائج  اهلل  نصر  السيد  ثّبت  سادسًا، 
لعملية املسرّيات بتحديد إطار التفاوض، لكنه كان 
أكثر حّدة يف قوله إن األمر ال يتعلق بنقاش حول 
األمر  وربط  باحلقوق،  بل  خالفه،  أو  حبرية  حدود 
حباجة لبنان إىل هذه الثروات ملواجهة األزمة. ويف 
هذا السياق، مل يكن سهاًل عليه اإلشارة املباشرة 
جوعًا  املوت  بني  لبنان  ختيري  حياول  من  أن  اىل 
هو  احلرب  خيار  أن  يعرف  أن  عليه  احلرب،  وبني 
مناورًا  السيد  يكن  ومل  جدوى.  واألكثر  األسهل 

نصر اهلل يعلن احلرب على جتويع لبنان:
حقوق لبنان مقابل كل الطاقة يف املتوسط

عندما حتدث عن واقع األزمة احلالية يف لبنان، بل 
رمبا كان شديد الوضوح بأن املرحلة جتاوزت تهديد 
التهديد،  هذا  تنفيذ  مرحلة  اىل  باجلوع  اللبنانيني 
وبالتالي جتد املقاومة نفسها يف موقع الرّد على 

هذا النوع من احلروب.
وضعت املقاومة نفسها يف مرحلة املواجهة التي تقفل 

كل طرق املناورات ما لم يبادر »عاقل« ما يف هذا 
الكون بالتدخل سريعًا

عمليًا، أعلن السيد نصر اهلل عن مستوى جديد من 
املواجهة ليس مع العدو اإلسرائيلي فقط، بل مع 
تبيانه  جانب  وإىل  لكنه،  العامل.  يف  حلفائه  كل 
الشاملة، فتح  للمواجهة  باالستعداد  حقائق تتصل 
الباب أمام أي »عاقل« يف العامل الستنقاذ الوضع 
والضغط على إسرائيل من أجل إجناز عملية اإلقرار 
تقدير،  أبعد  أسابيع على  لبنان خالل ستة  حبقوق 
للتدخل  للطاقة  احملتاج  العامل  أمام  الباب  وفتح 
حصول  لتسهيل  واإلسرائيليني  األمريكيني  مع 
لثرواته  املباشر  االستخراج  يف  حقه  على  لبنان 
الداخلي.  اإلنقاذ  عملية  وإطالق  والغازية  النفطية 
ويف الوقت نفسه، عمد اىل إقفال باب املناورات 
األمريكية واإلسرائيلية اخلاصة باملفاوضات اجلارية 
اآلن. وكان شديد الوضوح، مع اللبنانيني وغريهم، 
بأن املقاومة قررت اخلروج مسبقًا من لعبة تضييع 

الوقت.
ومبعزل عن أي تعليقات ميكن أن تصدر من جهات 
سياسية لبنانية، من الدولة أو خارجها، على تهديد 
كل  يف  العمل  من  العدو  مبنع  اهلل  نصر  السيد 
الساحل الفلسطيين وليس يف حقل كاريش فقط، 
فإن الرد األبرز سيكون مصدره يف العلن والسّر 
إلزاميًا  بندًا  أن  واضحًا  بات  وقد  العدو.  عند  هو 
األمريكي  الرئيس  زيارة  أعمال  ُفرض على جدول 
جو بايدن لكيان االحتالل واملنطقة، وهو بند ينّص 
لبنان قوة قادرة على حرق املراكب  على أن يف 
كلها ومنع أي حركة يف كل البحر املتوسط، ورمبا 
يف ما هو أبعد إن لزم األمر، ما ُيلزم العدو ومعه 
يف  السري  إما  واضحة:  فعل  بردة  األمريكيون 
خطوات عمالنية تقود اىل التزام بكامل حقوق لبنان 
النظرية والعملية، أو وضع املنطقة أمام استحقاق 

مواجهة ال أحد يعرف اىل أين ستنتهي.
أن  له  سبق  الذي  اهلل،  نصر  السيد  أن  يبقى 
ختّلى عن اسرتاتيجية اإلقناع خبيار املقاومة جلميع 
اللبنانيني والعرب، عاد وأكد أن املقاومة تتصرف 
وفق مصلحة لبنان وشعبه الذي متّثل غالبية فيه، 
أو ذاك ممن ال  الفريق  خاطر هذا  عند  ولن تقف 
ولو  والغربيني،  األمريكيني  يسرتضون  يزالون 
من  جديدة  مرحلة  دخلت  اليت  البالد  حساب  على 
االنهيار الذي يقود اىل ما هو »أسوأ من احلرب« 

مع العدو.

ابراهيم األمني
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مـقاالت وتـحقيقات

تقّدم اتفاقية 17 أيار دلياًل إضافيًا 
على كون اخلط 23 ليس أكثر من 
بدعة، تضرب حقوق لبنان ومصاحله 
وسيادته على مائه وموارده. وفيما 
ال تزال الدولة اللبنانية تتبنى هذا 
والوسيط  العدو  يتجاهل  اخلط، 
األمريكي التنازل الرمسي اللبناني، 
مّسريات  جتاهل  يستطع  مل  لكّنه 

املقاومة.
الوطنية  باإلهانة  الشعور  من  حال 
واملهتّمني  اخلرباء  غالبية  تنتاب 
احلدود  ترسيم  مبلّف  اللبنانيني 
فلسطني  مع  الوهمّية  البحرية 
احملتلة. وحدها مسرّيات املقاومة، 
األسبوع املاضي، أعادت إىل هؤالء 
شيئًا من حس الكرامة املمسوس، 
جّراء التعامل الرمسي مع القضّية، 
خّط  أو   ،23 اخلط  لبنان  واعتماد 

»األمر الواقع«.
هناك تسليم، لدى عدد من اخلرباء، 
زخيا  سعد  السابق  السفري  بينهم 
مراد  أنطون  املتقاعد  والعميد 
اجملذوب  طارق  السابق  والوزير 
وغريهم، بأن ال حجج تقنّية وعلمّية 
ميكن أن تدفع السلطة الرمسية، إىل 

التخّلي عن اخلط 23، بنسختيه.

10 أسباب لدحض الـ 23
الدولة  تتبّنى  أن  املعقول  من  هل 
خّطًا مت تفصيله على مقياس بلوكات 
فلسطني احملتلة كما رمستها »نوبل 
آذار   1 عنها يف  وأعلنت  إينرجي« 
2009، من دون أخذ احلّق اللبناني 
بعد   23 اخلط  ليظهر  االعتبار،  يف 
 ،2009 نيسان   29 يف  شهرين، 
وتتبناه الدولة؟ »معقول« وعادي.

هناك أكثر من عشرة أسباب، علمّية 
ووطنية، تدحض اخلّط 23، يتغاضى 
هنا  اللبنانيون.  املسؤولون  عنها 

بعضها:
ال ينطلق اخلّط 23 من نقطة رأس 
الناقورة احملددة يف اتفاقية احلدود 
بني لبنان وفلسطني يف 1923. بل 
انطلق من النقطة رقم 18 يف البحر، 
ترسيم  قواعد  أبسط  بذلك  خمالفًا 
احلدود البحرية اليت توجب انطالقه 
عندها  تنتهي  اليت  النقطة  من 
احلدود الربية. والنقطة 18، تظهر 
على اخلريطة البحرية اليت مت إيداعها 
لدى األمم املتحدة على أنها واقعة 
على الرّب شرق رأس الناقورة. بينما 
هي تقع حقيقة، ووفقًا إلحداثياتها 
اجلغرافية املرفقة باملرسوم 6433، 
على بعد حوالي 28 كلم يف البحر. 
اخلريطة  على  تظهر  وباملناسبة، 
بدل   »Israel« كلمة  اللبنانية 
ذاته  حبّد  وهذا  احملتلة،  فلسطني 
والقوانني  لألنظمة  صرحية  خمالفة 

اللبنانية.
وفيما يعطي اخلط أثرًا كاماًل للنتوء 
وكأنها  »تيخيلت«  يف  الصخري 
إحداثيات  تقع  ال  فعلّية،  جزيرة 
نقاط اخلط 23، على املسافة ذاتها 
من أقرب النقاط على خط األساس 
الدول  أساس  وخط  اللبناني، 
اجملاورة )مت ذكره يف حمضر اللجنة 
قرار  مبوجب  املشكلة  املشرتكة 

جملس الوزراء رقم 2008/107(.
كما أن إحداثيات النقطتني 24 و25 
قد  و23   1 النقطة  بني  الواقعتني 
النقطة  أخذت  حيث  تبديلهما،  مت 
24 إحداثيات النقطة 25، والعكس 

23 اخلط  من  بأكثر  أيار«   17« إسرائيلي يف  اعرتاف   
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صحيح! واألغرب، هو أن تتناقض 
جلنة  بني   23 اخلط  ترسيم  طريقة 

2009 وجلنة 2012!
مبدأ   23 اخلّط  فُيسقط  غربًا،  أما 
بني  املسافة  قياس  اإلنصاف يف 
والقربصي،  اللبناني  الساحلني، 
باجتاه  أطول  مسافة  قربص  معطيًا 
اليت  املنهجية  متجاهاًل  لبنان، 
املياه  يف  حدودًا  للجزيرة  تعطي 
اليت  تلك  من  أقل  االقتصادية، 

يأخذها الساحل املتصل.

»17 أيار« أكثر إنصافًا!
كل هذا قد ال يفيد، ألن »الكنيسة 
هو  والتجاهل  تشفي«  ال  القريبة 
السياسة املتّبعة يف التفاوض غري 
املباشر مع العدّو ومع األمريكيني.

يعقوب  الوزير  اكتشفه  ما  لكّن 
الّصراف حول البدعة املسماة اخلّط 
23، قد يكون أكثر تأثريًا من كل 
إذ  والتقنّية.  العلمية  املعلومات 
اكتشف اعرتافًا على لسان العدّو، 
اللبنانية متتد  البحرية  بأن املساحة 

جنوب اخلط 23 بأشواط.
»السالم«  اتفاقية  أوردت  فقد 
املزعوم املوّقعة بني الدولة اللبنانية 
يف   ،1983 أيار   17 يف  والعدّو 
الفقرة »2 - ز« من امللحق األّول، 
ما حرفيته: »أن املنطقة املمتدة من 
»33 درجة و15 دقيقة مشااًل، و35 
إىل  شرقًا«،  دقيقة  و12.6  درجة 
مشااًل،  دقائق  و05.5  درجة   33«
شرقًا«  دقائق   06.1 درجة  و35 
وإىل »23 درجة و15 دقيقة مشااًل 
و35 درجة و08.2 دقائق شرقًا«، 
دقائق  و05.5  درجة   33« وإىل 
دقيقة  و01.4  درجة  و35  مشااًل 
يف  حمظورة  منطقة  هي  شرقًا«، 
الوقت احلاضر أمام املالحة البحرية، 

حيتفظ بها لبنان«.

رَوَّجَ هوكشتني لرتك مسألة التنقيب 
واإلنتاج برمـّتها للعدو اإلسرائيلي

وإذا ما مّت إسقاط إحداثيات متوازي 
االتفاقية  إليه يف  املشار  األضالع 
احلالية  اخلريطة  على  املشؤومة، 
 23 اخلّط  بإحداثيات  ومقارنتها 
والثانية  األوىل  بنسختيه،  احلالية، 
احملّدثة الحتواء املكمن احملتمل للغاز 
املسمى »حقل قانا«، فإن احلدود 
تتجاوز  األضالع  ملتوازي  اجلنوبية 
واسعة.  حبرية  مبساحة   23 اخلط 
»اعرتف«  أن  للعدّو  سبق  فكيف 
البقعة،  هذه  على  لبنان  بسيادة 
مشال  حتى  بقضم  اليوم  ويطالب 
اخلط  إىل  رمّبا  وصواًل   ،23 اخلط 
للدولة  ميكن  وكيف  القديم.  واحد 
النوع،  هذا  من  وثيقة  متلك  أن 
باعرتاف العدّو، وال تستخدمها يف 
معركة حتصيل مساحة أوسع وحصة 

أكرب من الغاز يف البحر؟
يف اإلصرار على اخلّط 23، تتعّمد 
السلطة السياسية والرمسية إهانة 
الشعور الوطين للبنانيني، وحتقيق 
هلم،  أخرى  مادية  ـ  نفسية  هزمية 
يف إطار مساعيها للبحث عن أدوار 
املنظومة  ضمن  مثن،  بأي  متجّددة 
اجلديدة  االقتصادية  ـ  السياسية 

املزعومة يف املنطقة.

القبول بالفتات
أّما النظرية التطبيقية، فهي القبول 

فراس الشويف
بداًل  العظام«  »مّص  أو  بالفتات، 
من التحّرق جوعًا، أثناء التفّرج على 
الوليمة، من بعيد. هذا، عمليًا، ما 
عرضه املوفد األمريكي الصهيوني 
َج  َروَّ همسًا،  هوكشتني.  عاموس 
التنقيب  مسألة  لرتك  هوكشتني 
واإلنتاج برّمتها للعدو اإلسرائيلي، 
واكتفاء لبنان بتلّقي العوائد املالية 
وإمدادات الغاز إلنتاج الكهرباء يف 
حني  وعلنًا،  الزهراني!  أو  صور 
أخريًا  الوقحة  مقابلته  يف  حتّدث 
احملتّل،  بلغة  »احلّرة«  قناة  على 
عن أن »أصلب امللفات )الرتسيم( 
اليت ميكن للبنان أن يعّدها )ليس 
األمنت قانونيًا أو تعطي لبنان حّقه 
يف ثروته، إمنا( تلك اليت ميكن أن 
تنجح«، ساخرًا من »ضعف« لبنان 
وامتالكه ال شيء، مقّلاًل من أهمية 
وأملهم  القومية  اللبنانيني  حقوق 
من  للنهوض  النفط  استخراج  يف 
والسياسية  االقتصادية  األزمة 

واالجتماعية.

 يـُسقط الخّط 23 مبدأ اإلنصاف يف 
قياس املسافة بني الساحلني اللبناني 

والقربصي
يف  السابق  اجلندي  ُيالم  ال 
التطبيع  ومنّظر  االحتالل،  جيش 
تنفيذ  حماولته  على  االقتصادي، 
مهّمته أو عنجهيته. فقد وّفر النظام 
اللبناني، بأركانه، منذ عام 2007، 
واسعة  الستباحة  املناسب  املناخ 
بعد  والكرامة،  واملوارد  للسيادة 
أن افتتح الرئيس فؤاد السنيورة 

موسم التنازالت.
هذا األسبوع، ال مواعيد هلوكشتني 
تلميح  حتى  وال  بريوت.  يف 
»إجيابي« واحد من طرفه، ال قبل 
الذي  بعدها. وهو  املسرّيات، وال 
كان من املفرتض أن يأتي جبواٍب 
خطّي من العدّو على مقرتح الدولة 
اللبنانية باعتماد اخلط اهلجني »23 
برايم«. ذهب هوكشتني وسيأتي 
مع الرئيس جو بايدن إىل املنطقة، 
تدّفق  ضمان  ملّفاته  ُيضّمن  الذي 
واستكمال  كاريش،  من  الغاز 
هذه  دميوقراطيًا  البقرة«،  »حلب 
األوروبي، من  اخلريف  املّرة، قبل 
دون أي اهتمام ملصاحل لبنان، وال 

للخط 23 نفسه.
هوكشتني  يطرحها  اليت  التسوية 
واخلط 23 )إن قبل به العدّو(، ال 
تقّدم حالً »مفيدًا« للبنان، بل حتّول 
كل لبناني إىل شاهد زوٍر على سرقة 
أن  بعد  موارده وموارد فلسطني، 
انُتزعت من الدولة اللبنانية، وعن 
السياسية،  املناورة  أدوات  عمد، 
باتت  حتى  اخليارات  وضاقت 

تالمس حاجة اجلميع إىل احلرب.
على  مضى،  وقٍت  أّي  من  أكثر 
بني  خيتاروا،  أن  اللبنانيني 
لن  باتفاقيات  اآلتية  األوهام 
تنّفذ،  لن  عقدت  وإذا  تعقد، 
وبني االلتفاف حول خيار املقاومة 
املسلحة وسيلًة الستعادة احلقوق. 
أما احلرب، والدماء اليت ستسيل، 
تنازل  من  كّل  مسؤولية  فهي 
القّوة  أوراق  لبنان  وأفقد  وهادن 
كل  ثم  والقانونية،  الديبلوماسية 
من انتقد املسرّيات، بدل أن يقف 
عّلهم حيفظون  خلفها،  املهزومون 

شيئًا من ماء وجوههم.

إىل  »احلركة«  تعود  أن  بانتظار 
عودة  مع  احلكومة،  تأليف  مشاورات 
ميقاتي   املكّلف  جنيب  احلكومة  رئيس 
يف  املبارك،  األضحى  عيد  إجازة  من 
امللف،  يشهده  الذي  »اجلمود«  ضوء 
مل  اليت  األوىل  املسوّدة  تقدميه  منذ 
تلَق »مباركة« رئيس اجلمهورية  ميشال 
القليلة  األيام  حراك  من  بدا  عون ، 
املاضية أّن »بازار الرئاسة« قد افُتِتح 

رمسًيا، ولو »قبل األوان«.
أّن  كثريون  يرى  السياق،  هذا  يف 
االهتمام انتقل يف عطلة عيد األضحى 
الرئاسي، يف  من امللف احلكومي إىل 
إجناز  إمكانية  حول  التكّهنات  بدء  ظّل 
يف  الرئاسية   االنتخابات  استحقاق 
يعمد  بأن  توقعات  وسط  موعدها، 
إىل  بري   النواب  نبيه  جملس  رئيس 
الدعوة جللسة خمّصصة النتخاب رئيس 
املقبل،  أيلول  مطلع  للجمهورية  جديد 

رغم »الشكوك« احملدقة بها.
السياسية  الصالونات  بدأت  وبالفعل، 
تضّج باألمساء »احملتملة« اليت يتوقع أن 
تنافس على رئاسة اجلمهورية، وبعضها 
املاضي،  االستحقاق  منذ  ل«  »مرحَّ
كرئيس تيار »املردة«  سليمان فرجنية 
، فيما بعضها اآلخر هبط بـ »امِلظّلة«، 
ال  السياسية  األوساط  بعض  أّن  علًما 
األمساء  بعض  رمي  يكون  أن  تستبعد 
ًدا« بغية »حرقها«،  بالتحديد جاء »متعمَّ

على جري العادة.
جيزم  يكاد  من  مّثة  وذاك،  هذا  وبني 
أّن فرجنية سيكون »املرشح األساسّي« 
هذا  يف  آذار  من  الثامن  لقوى 
الذي  » حزب اهلل «  االستحقاق، بقيادة 
الوطين  »التيار  رئيس  أبلغ  إّنه  ُيقال 
باسيل   السابق  جربان  الوزير  احلر« 
سلًفا مبوقفه هذا، ما يطرح تساؤالت 
أن  ميكن  األخري  كان  إذا  عّما  باجلملة 
يسري بـ »تسوية« من هذا النوع، بعد 

سنوات طويلة من »اخلصومة«.
»حزب اهلل« حسم  إّن  العارفون  يقول 
أمر دعمه لرتشيح فرجنية يف االنتخابات 
تهّب  مل  حال  يف  املقبلة،  الرئاسية 
االستحقاق،  على  التوافقية«  »الرياح 
اليت  »املواصفات«  مثاًل  أوحت  كما 
املاروني  بشارة  البطريرك  حّددها 
الراعي  للرئيس العتيد يف عظة األحد، 
»متجّرد  مرشح  عن  للبحث  دعا  حني 
واحملاور  االصطفافات  فوق  يكون 
أسباب  لعّدة  وذلك  واألحزاب«، 
»القوية«  بالعالقة  ترتبط  واعتبارات 
يف  حتى  تهتّز  مل  اليت  »البيك«،  مع 

استحقاق 2016.
بصمته  متمّسك  »احلزب«  أّن  ومع 
وسبق  الرئاسي،  امللف  يف  املطلق 
يكون  أن  مناسبات  عّدة  يف  نفى  أن 
قد »قطع أّي وعد« ألّي مرشح يف »8 
آذار« أو خارجها بدعمه يف االستحقاق 
أّن  املرتقب، يعتقد كثريون  الرئاسي 
دعمه لفرجنية مبثابة »حتصيل حاصل«، 
فرص  األخري  لدى  توافرت  ما  إذا 
»جدية« للفوز، وهو يضع ذلك يف خانة 
»التعويض« للرجل عّما أحاط بانتخابات 
2016 من التباس، بعدما وصفه األمني 
العام للحزب السيد حسن نصر اهلل  بـ 

»إحدى عينيه«.
اهلل«  »حزب  دعم  أّن  هؤالء  ويرى 
باسيل  حساب  على  ليس  لفرجنية 
بـ  املقّربني  بعض  وإن وصفه  الذي، 
يدرك  للرئاسة«،  الطبيعي  »املرشح 
بالتحديد  الدورة  هذه  يف  فرصه  أّن 
يستطيع  ال  قد  وهو  معدومة«،  »شبه 
أن حيصد صوًتا واحًدا خارج إطار كتلته 
أّن  حني  يف  اهلل«،  »حزب  و  النيابية 
وال  »أوفر«،  تكون  قد  فرجنية  فرص 
سيما أّنه كان من األمساء اليت طرحتها 
عن  فضاًل  سنوات،  سّت  قبل  بكركي 

كونه »منفتًحا« على مجيع األطراف يف 
الداخل واخلارج.

ُيطَرح  فرجنية  اسم  كان  إذا  لكن، 
»أساسًيا«  مرشًحا  بوصفه  اليوم، 
تكون  مواجهة أمساء قد  للرئاسة، يف 
بأغلبها من الشخصيات »الوسطية«، أو 
الذي يطرح  السؤال  »الرمادية«، فإّن 
نفسه وسط ذلك، يتمحور حول مقاربة 
هلذا  حتديًدا  احلر«  الوطين  »التيار 
الرتشيح، فهل ميكن للوزير باسيل أن 
فوق سنوات  بذلك  قافًزا  مثاًل،  يتبّناه 
وما  العالقة،  طبعت  اليت  »القطيعة« 
وهل  متبادلة؟  اتهامات  من  ختّللها 
املؤاتية  »املوضوعية«  الظروف  تتوفر 

ملثل هذا الدعم؟
أّن  العارفون،  يقول  ما  وفق  األكيد، 
استحقاق  يف  لفرجنية  باسيل  دعم 
وارًدا«،  »احتمااًل  اليوم  بات  الرئاسة 
ولو أّن أسهمه ال تزال »غري مرتفعة« 
وفق بعض التقديرات، بعدما كان قبل 
أشهر قليلة من »سابع املستحيالت«، 
بأمّت معنى الكلمة، وذلك بفعل التحّسن 
الكبري الذي شهدته العالقات، منذ ما 
يوَصف بـ »املصاحلة« اليت رعاها السيد 
اإلفطار  مائدة  على  اهلل  نصر  حسن 
الشهري الذي مجعهما برعايته يف حارة 

حريك يف شهر رمضان املاضي.
سلسلة  إىل  العارفون  ويشري 
تلت  العالقات  حتّسن  حول  مؤّشرات 
»احلروب  غابت  حيث  اإلفطار،  ذلك 
وتوّقف  االجتاهني،  يف  الكالمية« 
الفريق  هذا  قيادّيي  بني  »الرتاشق« 
مبا  »احلمالت«  اسُتبِدلت  بل  وذاك، 
الذي كاد  »االحرتام املتبادل«،  يشبه 
باحلّد  أو  »التحالف«  ملستوى  يرقى 
مثاًل  ُرِصد  الذي  »التنسيق«،  األدنى 
يف أوىل جلسات الربملان، حني صّوت 
تيار »املردة« لصاحل الياس بو صعب 

مثاًل نائًبا لرئيس جملس النواب.
مجع  الذي  »الالفت«  اللقاء  ولعّل 
جربان  السابق  الوزير  أيام  قبل 
اخلازن،  هيكل  فريد  والنائب  باسيل 
املستقبل«،  الوطين  »التكتل  عضو 
»توطيد  صعيد  على  معربًا  بدوره  بدا 
أّن  خصوًصا  اجلانبني،  بني  اجلسور« 
يف  اللقاء  وضعت  التسريبات  بعض 
قد  للقاء  متهيًدا  النبض«  »جّس  خانة 
لتنسيق  وفرجنية،  باسيل  بني  جيمع 
املواقف من االستحقاق الرئاسي، ولو 
أّن »الضبابية« ال تزال حتيط بتوقيته 
وشكله، ومدى نضوج الظروف املالئمة 

له.
يف مطلق األحوال، يقول العارفون إّن 
كّل ما سبق ال يعين أّن باسيل سيتبّنى 
ألّن  وذلك  للرئاسة،  فرجنية  ترشيح 
وهي  بعد،  تّتضح  مل  املعركة  ظروف 
تبقى مرتوكة لربع الساعة األخري، وال 
بأّي  يستطيع أن يتكّهن أحد من اآلن 
»تسوية« ميكن أن تركب، وثانًيا ألّن 
هذا  مثل  أّن  يدرك  والداني  القاصي 
»مثًنا  وأّن  »جمانًيا«،  يكون  لن  الدعم 
ما« سيطلبه باسيل مقابل السري خبيار 
»تفاهم  إىل  أقرب  يكون  قد  فرجنية، 

معراب«، ولكن باالجتاه املضاد.
ألوانه  املبكر  من  إّنه  البعض  يقول 
االستحقاق  من  املواقف  حسم 
الرئاسي، بل إّن املرشح الذي يوَصف 
نفسه  جيد  قد  بـ«األساسي«،  اليوم 
تغرّيت  ما  إذا  اهلامش«،  »على  غًدا 
أّن  علًما  والدولية،  اإلقليمية  الظروف 
حافلة  تكون  قد  املقبلة  القليلة  األيام 
أّن  إال  الصعيد،  هذا  على  باملفاجآت 
املكشوف«  على  »اللعب  أن  األكيد 
قد بدأت، وسيكون على كّل فريق أن 
بانتظار  الطاولة،  »أوراقه« على  يضع 

أن تدّق ساعة »احلقيقة«!.

يتبّنى  هل  الفتة..  ولقاءات  نشطة  حركة 
للرئاسة؟ فرجنية  ترشيح  باسيل 

»الـنشرة«
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شّكل ِخطاب 9 حزيران 2022، 20:35، ُمنعطفًا 
البحرّية  احلدود  ترسيم  ملّف  يف  جوهرّيًا 
استثنائّيًا  وراِفدًا  العدّو،  كيان  مع  اجلنوبّية 
للبنان يف مسعاه لتحصيل حقوقه يف ثرواته، 
يف  ضروريٍّ  َكَسَنٍد  احلّق  إىل  القّوة  وأضاف 
سبيل تعظيم املصلحة الوطنّية. أعقب اخلطاب 
العربّية  املياه  إىل  اإلنتاج  سفينة  وصوَل 
احملتّلة يف 5 حزيران للشروع يف اإلنتاج من 
أحدَث  اإلنتاج  سفينة  وصول  كريش.  حقل 
الرئيسني  اجتماع  تال  رمسّيًا  لبنانيًا  موقفًا 
ميشال عون وجنيب ميقاتي، أّكد على متّسك 
لبنان حبقوقه وثرواته البحرّية واعتبار أّن أّي 
أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج يقوم 
عليها  املتنازع  املناطق  يف  العدّو  كيان  بها 
السلم  يهّدد  عدوانّيًا  وعماًل  استفزازًا  تشّكل 
واألمن الدولّيني. موقف الرئيسني تِبعه كتاب 
العاّمة  األشغال  لوزراء  الوزراء  رئاسة جملس 
بتاريخ  واخلارجّية واملغرتبني  والدفاع  والنقل 
حقل  مواربة،  بال  مّسى،   2022 حزيران   11

كريش باحلقل املتنازع عليه.

سفينة  بوصول  »املتفاجئ«  الرمسي  لبنان 
اإلنتاج هرع إىل الطلب من الوسيط األمريكي 
النزيه للقدوم إىل بريوت الستئناف وساطته 
أّكده  موّحدًا  شفهّيًا  لبنانّيًا  َعْرضًا  وسّلمه 
آموس  بهم  اجتمع  الذين  الُكُثر  املسؤولون 
هوكشتني  غادر  حدة.  على  كّل  هوكشتاين 
العدّو  ُبعد، مسؤولي  إىل بالده والتقى، عن 

إلطالعهم على العرض اللبناني.

ُبَعيد زيارة هوكشتني لبريوت، واليت اخُتِتمت 
»مطلٌب  إذًا  تسّرب   ،2022 حزيران   15 يف 
بالـ 23+، والذي ُيعطي  ُعِرف  ُموّحٌد«  لبنانيٌّ 
البائد  اخلّط  مشال  املساحة  كامل  لبنان 
املشكوك املنشأ 23 باإلضافة إىل »َجيٍب ما« 
من  أسبوعني  بعد  احمُلتمل.  قانا  حقل  حول 
مغادرة هوكشتني، زارت السفرية األمريكية 
الرئيس عون ومسؤولني آخرين إلطالعهم على 
نتائج اّتصاالت هوكشتني مع العدّو خبصوص 

العرض اللبناني.
احَلَدث املفصلّي اآلخر شّكلته ُمسرّيات السبت 
2 مّتوز 2022 الثالث. رسالة القّوة تلك كانت 
اللبناني  للموقف  له  سابق  ال  دفعًا  لتشّكل 
ُيسّيُلها صالبًة يف  ووِكبت مبوقٍف رمسيٍّ  لو 
كالعادة  الوقت،  َيُطل  مل  اللبناني.  املوقف 
العملّية  لتلك  اإلدانة  حّتى صدرت  ولألسف، 
 9 حتذير  بني  ميقاتي-بوحبيب.  اجتماع  عقب 
حزيران ورسالة 3 مّتوز، من جهة، وحتضريات 
العدّو لبدء اإلنتاج من حقل كريش، من جهة 
اليوم  هوكشتني  زيارة  مع  وتزامنًا  أخرى، 
كياَن العدّو من ضمن الوفد املرافق للرئيس 
أّيامًا حامسًة  الرتسيم  ملّف  يعيش  األمريكي، 

حياول هذا املقال ِقراءة حماذيرها ومآالتها.

قـراءة يف مجريات املفاوضات
بعد رّد العدّو الشفهي الذي نقلته السفرية 
الصحف  تسريبات  على  وبناًء  األمريكّية، 
وتصرحيات املسؤولني، تبّدد الطرح اللبناني 
23+. ميكن أن نقرأ جمريات املفاوضات على 

ما يلي:
لبنان طلب اخلّط 23+ ويبدو أّن التنازل عن 
فكان  أّيام  سوى  يستغرق  مل  املطلب  هذا 
تصريح الوزير عبداهلل بوحبيب يف 3 مّتوز حيث 
مبساحة  العدّو  مطلب  تلبية  إمكانّية  إىل  مّلح 
تكون  أن  على  احمُلتمل  قانا  حقل  مقابل  ما 
الوزير  كلم2.   860 للبنان  النهائية  املساحة 
ما«  بـ«تنازالت  القبول  مببدأ  صّرح  بوحبيب 
مشال اخلط البائد املشكوك املنشأ 23 مقابل 
احلصول على حقل قانا احمُلتمل كاماًل. املطلب 
مسلسل  يف  بوحبيب  عنه  عّب  الذي  اللبناني 

جـديد؟ إطـار«  »اتـفاق  نـحو  الـرتسيم   
قاسم غريب

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 

املساحة  تكون  أن  إذًا  »اشرتط«  التنازالت 
النهائية 860 كلم2. وهو مطلب على األرجح 
لن يدوم وسنرسو بالنتيجة على ما هو أقّل من 
ذلك. النتيجة بالتالي ستكون، حبسب مسار 

األمور، ويف أحسن األحوال، خّطًا متعّرجًا.
الـ  بطرحه  الرمسي  لبنان  بتخّلي  رّحب  العدّو 
باملقابل  اللبناني 29 وَرَفض  اخلّط  23+ عن 
احمُلتمل.  قانا  حقل  بكامل  اللبناني  املْطلب 
انتقل التفاوض إذًا إىل املنطقة بني اخلّطني 
الالشرعيني 1 و23 مع »جيب ما« حول حقل 
قانا احمُلتمل. جتدر اإلشارة إىل أّنه، وحبسب 
اّتفاقّية األمم املّتحدة لقانون البحار، املفاوضات 
احلقيقّية كانت جيب أن تدور بني خّط هوف 
واخلّط اللبناني 29 اّللذين يتبعان قاعدة خّط 
الوسط. فخّط هوف يعطي كامل تأثري لصخرة 
ختليت، واخلّط اللبناني 29 ال يعطي أّي تأثري 
لتلك الصخرة ملا لتلك الصخرة من تأثري غري 
متناسب يتعارض مع »مبدأ اإلنصاف«. احلّل 
النهائي واالّتفاق كانا ليعطيان أرجحّية كبرية 
للبنان من الناحية القانونية وخباّصة بعد قرار 
حمكمة العدل الدولّية السنة املاضية يف النزاع 
البحري بني كينيا والصومال حيُث أهمل احلكم 
ُجُزٍر أكَب بكثري من ختليت وعلى نفس  تأثري 

الُبعد من الشاطئ كُبعد ختليت.

»اّتفاق  أو  مبدئّيًا  اّتفاقًا  بالتالي  أستبعد  وال 
أيلول  حلول  قبل  أي  وقريبًا،  جديدًا  إطار« 
من  اإلنتاج  لبدء  امُلرَتَقب  املوِعد  املقبل، 
جديدة  جولة  أساسه  على  تبدأ  كريش،  حقل 
الناقورة.  يف  املباشرة  غري  املفاوضات  من 
اّتفاق اإلطار اجلديد هذا يقوم على: حقل قانا 
 ،8 الرقم  البلوك  من  وقسم  للبنان  احمُلتمل 
باملقابل، لكيان العدّو. جولة املفاوضات غري 
املباشرة املقرتحة ستشمل أمرين إذًا: حتديد 
سيعطيها  اليت  واملساحة  احمُلتمل  قانا  حقل 
بعض  التالي   .8 البلوك  من  للعدّو  لبنان 
النتائج واحملاذير )ِعلمًا أّن اخلّط اللبناني 29، 
وهو األمنت قانونيًا بني كّل اخلطوط، يكون 
قد ُدِفن إىل األبد ومعه أّي مطلب لبناني بأّي 
حّق مشال هذا اخلّط؛ نكون بالتالي قد ضّيعنا 
غنّية  كبرية  مساحات  على  احلصول  فرصة 

بالثروات جنوب اخلّط 23(.
السؤال الكبري: من سيحّدد امتداد حقل قانا 
جلنة  أم  العدّو؟  أم  لبنان؟  هو  هل  احمُلتمل؟ 
تقنّية مشرتكة؟ أم سيؤول ذلك التحديد إىل 
الذي  التقين  األساس  هو  ما  ثالٍث؟  طرٍف 
سُيحّدد على أساسه حقل قانا احمُلتمل؟ ومتى 
سُيحّدد حقل قانا احمُلتمل؟ التحّدي يعود إىل 
امتداد احلقل إىل حني  إمكانّية حتديد  انعدام 
احلفر والتقييم. هل سُيرتك هامش ما إىل حني 
احلفر لتحديد امتداد احلقل؟ هل سيكون هناك 
اّتفاق مبدئي على امتداد احلقل احمُلتمل ِبناًء 
على الدراسات املوجودة حالّيًا مع التأكيد بأّن 
كّل ما ُيثبته التنقيب والتقييم يف املستقبل 

بأّنه جزء من حقل قانا يعود للبنان؟

هل سيأخذ لبنان يف احلسبان املكامن احمُلتملة 
الذي  امِلبَضع  مترير  عند   8 الرقم  البلوك  يف 
سيشطر البلوك إىل قسمني واحد للبنان واآلخر 
للعدّو؟ ما هو دور هيئة إدارة قطاع البرتول 
يف  احمُلتملة  املكامن  َأْخذ  املضمار؟  هذا  يف 
البلوك الرقم 8 يف احلسبان سيؤدي إىل خّط 

»بتعّرجاٍت كثرية«. 

فأّي خّط مستقيم يف البلوك الرقم 8 سيرُتك، 
طريقة  مكاِمن مشرتكة ستكون  األرجح،  على 
الناقورة  مفاوضات  من  جزءًا  استثمارها 
أّنه مهما فعلنا  اإلشارة إىل  املفرتضة. جتدر 
وأّيًا يكن اخلّط النهائي، سنقع يومًا ما على 
على  العدّو،  بيننا وبني كيان  مكمٍن مشرتٍك 

لبنان أن يكون جاهزًا ملقاربة هذا امُلعطى.

»اّتفاق اإلطار« اجلديد سرُييح العدّو يف حقل 
ملفاوضات  البداية  صافرة  وسيكون  كريش 
نعرف  وال  تبدأ  كيف  نعرف  قد  معّقدة  تقنّية 
كيف تنتهي. ويف هذا املضمار، املفاوضات 
أساسها  على  سُتبّت  واليت  املعّقدة  التقنّية 
تكون  أن  ُيشى  الشائكة  التقنّية  املسائل 
»مبذاق تطبيعي«. هكذا مفاوضات ستتطّلب، 
خالل  املطّبات  حتاشي  لبنان  قّرر  حال  يف 
تقنّية  نقاشات  واإلنتاج،  والتطوير  التنقيب 
طويلة قد تبدأ غري مباشرة وتتحّول إىل مباشرة 

حني حيمى وطيس النقاش واجللسات.

السماح للبنان بالتنقيب كشرط لبناني
توازي  على  األخرية  الفرتة  الرتكيز يف  جرى 
أهّمية السماح للبنان ببدء التنقيب مع أهمّية 
الرتسيم. التالي حُماولة لفهم مفاعيل امَلطلب 
اللبناني املتعّلق باخلطوات العمالنية يف جمال 
السماح للشركات العاملية باملباشرة بالتنقيب 

يف املياه اللبنانية. ماذا يعين هذا امَلْطلب؟

امتناع  مقولة  ِمرارًا  هوكشتني  كّرر  للتذكري، 
املياه  يف  التنقيب  عن  العاملّية  الشركات 
من  خالية  مؤاتية«  »بيئة  بغياب  اللبنانية 
التنقيب  بدء  عملّيًا  ربط  هوكشتني  املخاطر. 
مع  اجلنوبّية  احلدود  مسألة  ببّت  مياهنا  يف 
اّتفاق، ال تنقيب. وللتذكري  العدّو. ال  كيان 
أيضًا بأّن املناكفات السياسّية وسوء اإلدارة 
هما سبب أساسي يف تأخري البدء بالتنقيب. 
الرتاخيص  دورة  استكمال  للبنان  ُقّيض  فلو 
األوىل سنة 2013 لكّنا اآلن، على األغلب، يف 

وضع خمتلف متامًا.

و   4 البلوكان  ِقْسمان:  اللبنانية  البلوكات 
»توتال-إيين- للكونسورتيوم  امُللّزمان   9
وباقي   ،2018 الثاني  كانون  منذ  نوفاتيك« 
دورة  ضمن  املعروضة  الثمانية  البلوكات 
إىل  حديثًا  ُمّددت  اليت  الثانية  الرتاخيص 
املنطقة  يتضّمن  ال  هذا  اجلارية.  السنة  آخر 
املنشأ  املشكوك  البائد  اخلط  بني  »اليتيمة« 

23 واخلط اللبناني 29.

يد«  »إطالق   :9 و   4 البلوكني  خّص  ما  يف 
اّتفاقية ترسيم قد يدفعها إىل  »توتال« عب 
بداية العمل على حفر بئر التنقيب األول يف 
البلوك الرقم 9 وجيدر بهذه البئر أن تكون يف 
حقل قانا احمُلتمل. هذا يعين، عمليًا، أّن احلفر 
على   )2023( القادمة  السنة  خالل  قد حيدث 
أقرب تقدير. كّل هذا ومل نأخذ يف احلسبان 
»نوفاتيك«  شركة  على  املفروضة  العقوبات 
الروسّية بسبب األزمة األوكرانية وتأثري تلك 

العقوبات على استمرارّية الكونسورتيوم.

الرتاخيص  دورة  بلوكات  خبصوص  أّما 
غداة  االهتمام  ستستقطب  فهذه  الثانية، 
توقيع اّتفاقية ترسيم مع العدّو ِتْبعًا لألهمية 
الثروات  الفلكّية.  وأسعاره  للغاز  املتزايدة 
عامل  وغياب  اللبنانية  البلوكات  احمُلتملة يف 
العدّو  مع  االّتفاق  توقيع  بسبب  املخاطرة 
األزمة  بسبب  للغاز  املسبوقة  غري  واألسعار 
األوكرانية اليت ستطول آثارها، كّلها أسباب 
بداية  أّن  على  الشركات.  باستقطاب  كفيلة 
التنقيب ستستغرق وقتًا حتى لو وّقع لبنان 
اتفاقية ترسيم مع العدّو وحتى لو تقّدمت ِعّدة 
شركات بعروض )بضوٍء أخضر وحّتى تشجيٍع 
بني  الثانية.  الرتاخيص  دورة  يف  أمريكي( 
دراسة العروض واختيار الشركات وقيام تلك 
الالزمة،  والتحضريات  بالدراسات  الشركات 
لن يبدأ احلفر يف هذه البلوكات قبل سنتني 

إىل ثالث.

هوكشتني من يُحدّد إطار املفاوضات
احلقيقي  اإلطار  أّن  هوكشتني  زيارة  أثبتت 
يف  هوكشتني  آموس  يرمُسه  للمفاوضات 
اإلطالالت  غرُيه.  ال  هو،  اإلعالمّية.  إطالالته 
اإلعالمّية اليت ال تهدف إىل تعِرية املمسكني 
احُلمر  اخلطوط  رسم  إىل  بل  فحسب،  بامللّف 
اليت لن ُيسَمح للبنان ختّطيها. ففي إطاللته 
 2021 األّول  تشرين  يف  األوىل  اإلعالمّية 
أّي  دومنا  معادالت  ثالث  هوكشتني  كّرس 
اعرتاض رمسي لبناني على تصرحياته: انسوا 
حقل كريش، فهو أصبح وراءكم، انسوا حكم 
حمكمة العدل الدولّية يف نزاع كينيا-الصومال، 
فحالتهم ال تشبه حالتكم )رغم التطابق الكبري 
بني احلالتني( وانسوا التنقيب يف مياهكم ما 
مل ُترمّسوا، بشروط العدّو. فالشركات األجنبّية 

تبحث عن االستقرار وهو غري موجود عندكم.

    جولة املفاوضات غري املباشرة املقرتحة ستشمل 
أمرين إذًا: تحديد حقل قانا امُلحتمل واملساحة التي 

سيعطيها لبنان للعدوّ من البلوك 8
خالل   ،2022 الثانية يف شباط  إطاللته   ويف 
زيارته الثانية لبريوت من ضمن إطار وساطته 
هي  مّرتني؛  هوكشتني  كّررها  األخرية، 
 1 الرقم  العدّو  خّط  خّطني:  بني  مفاوضات 
واخلّط البائد املشكوك املنشأ 23. كل كالم 

آخر ال مكان له على طاولة املفاوضات.
زيارته  يف  الثالثة  اإلعالمّية  إطاللته  ويف 
الذي  الضعيف  املآلن:  بالفم  قاهلا  األخرية، 
ال ميِلك اخليارات ويرضى بالُفتات الذي ُيلقى 
اآلن.  عنده  الذي  الالشيء  اآلخر  خياره  له. 
املفاوضات.  عامل  يف  شيئًا  يعين  ال  فاحلّق 
دعوا الشعارات والكالم الكبري عن قانا مقابل 

كريش، فهذا كالٌم أكب منكم.

خالصة
أمام  الباب  العدّو سيفتح  مع  امُلزمع  االّتفاق 
مفاوضات عسرية يف الناقورة لتحديد جوانبه 
لنجاح  أّي ضمانة  هناك  ليس  بينما  التقنّية. 
حبّد  اجلديد  اإلطار  اّتفاق  املفاوضات،  تلك 
كريش  حقل  يف  العدّو  يد  سُيسّرح  ذاته 
اجلديد. هذا  املنطقة جنوب اخلط  ويف كامل 
بطبيعته مصلحة للعدّو أكثر بكثري منه للبنان 
كريش  من  اإلنتاج  بتسريع  للعدّو  يسمح  إذ 
هذه  يف  التنقيب  وتسريع  حماذير  أّي  دون 
التحتّية  البنى  ميلك  فالعدّو  الغنّية.  املنطقة 
وسيعمل  والتصدير  باإلنتاج  له  تسمح  اليت 
على تعزيزهما مستغالً حاجة أوروبا إىل الغاز 
يف السنوات القادمة. فطاقة سفينة اإلنتاج، 
مثاًل، هي أكب بكثري مّما سيبدأ حقل كريش 
كريش  مشال  استيعاب  وتستطيع  إنتاجه 

واحلقل اجلديد امُلكتشف، أوملبس.

لبنان يكون قد خِسر، عب االتفاق قيد الطبخ، 
عب  سنحت  اليت  الفرصة  َرْجعة،  غري  وإىل 
اخلّط اللبناني 29. فنحن نعيش يف بلد ُيتِقن 
الوطنّية.  باملصلحة  والتفريط  اخلطايا  فّن 
على  للضغط  األنسب  هي  اآلن  الفرصة 
العدّو والوسيط من أجل شروط أفضل بكثري 
للبنان. ليس بسبب ورقة القّوة الثمينة اليت 
بسبب  أيضًا  وإمّنا  فحسب،  امُلقاومة  تؤّمنها 
من  ممكنة  كمّيات  أكب  بيع  إىل  العدّو  حاجة 
سيشّكله  وما  ألوروبا  وقت  أقرب  يف  الغاز 
ذلك من قيمٍة اقتصادّيٍة سببها أسعار الغاز 
كرافٍد  للعدّو  اسرتاتيجّي  ومتوضع  اخليالّية 
لذلك  املتعّطشة  األوروبّية  لألسواق  للغاز 

لسنواٍت كثريٍة قاِدمة.

* باحث وأستاذ يف الجامعة األمريكيـّة يف بريوت



Page 8صفحة 8    
اسـرتاليات

يقدم السنرتلنك املعروف حاليًا بـ 
Services Australia دعمًا ملقدمي 
الرعاية من غري الوالدين والذين 
يقومون حبضانة األطفال بصورة 
السنرتلنك  يوفر  لذا  مستمرة. 
استشاريون متخصصون ملساعدة 
وتوجيههم يف  األشخاص  هؤالء 

الطريق الصحيح.
 24 عربي   SBS أجرته  حديث  يف 
مع السيدة رابية شحروق موظفة 
سنرتلنك  يف  املالية  املعلومات 
السنرتلنك  أن  أوضحت  فقد 
واخلدمات  املساعدة  يقدم 
ملقدمي الرعاية من غري الوالدين 
الرعاية  ملقدمي  مستشارين  عرب 
ومقدمي  واألقارب  األجداد  من 
يقومون  الذين  البديلة  الرعاية 

حبضانة دائمة لألطفال.
أن  بداية  رابية  السيدة  أكدت 
جمانية  االستشارية  اخلدمة  هذه 
رعاية  مقدم  ألي  ومتوافرة 
كاألجداد الذين يرعون أحفادهم 
كانت  سواء  دائمة  بصورة 
رمسية  غري  أو  رمسية  حضانة 
الكلي  الغياب  ظل  يف  وذلك 
غري  األهل  يكون  كأن  لألهل، 

مؤهلني للرعاية أو أنهم متوفون 
تشمل  كما  موجودين،  غري  أو 
األقارب ومقدمي الرعاية البديلة 
وكذلك أي شخص يقوم برعاية 

األطفال.
هؤالء  أن  رابية  السيدة  قالت 
مبساعدة  يقومون  املستشارين 
مقدمي الرعاية هؤالء منذ اللحظة 
الطفل  فيها  يدخل  اليت  األوىل 
هلم  فريتبون  رعايتهم،  يف 
املواعيد مع موظفني متخصصني، 
ويقومون بإحالتهم إىل املنظمات 
كما  اجملتمعية.  واخلدمات 
على  احلصول  يف  يساعدونهم 
الدفعات واخلدمات من امليديكري 

والسنرتلنك.
ما أنواع الدفعات اليت ميكن أن 
مل  إذا  األشخاص  عليها  حيصل 

يكونوا والدي الطفل؟
هذا  أن  رابية  السيدة  أوضحت 
إذ  ظروفهم  على  يعتمد  األمر 
من  املقدمة  الدفعات  كل  أن 
الدخل  الختبار  ختضع  سنرتلنك 
عام  بشكل  ولكن  واملمتلكات، 
نفس  على  احلصول  ميكنهم 
ميكن  اليت  واخلدمات  الدفعات 

حيق لألجداد ما حيق لآلباء: تعرفوا على املستحقات 
اليت يقدمها سنرتلنك ملقدمي الرعاية من غري الوالدين

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 

مثل  عليها  احلصول  للوالدين 
ودفعات  العائلة  ضريبة  إعانة 

رعاية الطفل.
املستشارون  يقوم  كما 
الدفعة  حتديد  يف  مبساعدتهم 
الصحيحة هلم والتقدم للحصول 
إىل  إضافة  الدفعة،  هذه  على 
املساعدة على إضافة الطفل إىل 

بطاقة امليديكري اخلاصة بهم.

وأضافت السيدة رابية أنه حتى 
لو مل يكن مقدم الرعاية حيصل 
على أي دفعات من سنرتلنك فهو 
مؤهل للحصول على هذه اخلدمة 

لتوجيهه يف املسار الصحيح.
هؤالء  مع  التواصل  ميكن  كيف 

االستشاريني والتحدث إليهم؟
األمر  أن  رابية  السيدة  قالت 
يف غاية السهولة، حيث يتواجد 
هؤالء املستشارون يف كل والية 
هو  فعله  عليم  ما  كل  وإقليم. 
االتصال على الرقم 1800245965 
معاودة  وسيتم  رسالة  وترك 
االتصال بهم، وإذا كانوا حباجة 
إىل مرتجم ميكنهم ذكر هذا األمر 

للموظف لرتتيب مرتجم بلغتهم.

حاليًا  املعروف  السنرتلنك  يدفع 
عام  كل   Services Australia بـ 
 Family Tax إعانة ضريبة العائلة
 B و   A جبزءيها   )Benfit )FTB
 CCS)) الطفل  رعاية  ودفعات 
للعائالت   Child Care Subsidy
الدخل  تقدير  على  بناًء  املؤهلة 
نهاية  وبعد  األسر.  تقدمه  الذي 
 Services السنة املالية، تستخدم
Australia الدخل الفعلي للعائالت 
املبلغ  دفع  مت  أنه  من  للتحقق 
يسمى  ما  وهذا  هلم  الصحيح 

Balancing أي التوازن.
لقد بدأ إجراء هذا التوازن للسنة 
خيص  فيما   2022-2021 املالية 
 )FTB) دفعة إعانة ضريبة العائلة
بالنسبة  أما   ،2022 متوز   4 منذ 
 )CCS) الطفل  رعاية  لدفات 
فتبدأ عملية التوازن اخلاصة بها 

يف منتصف آب 2022.
ما الذي جيب على العائالت فعله 

إلجراء التوازن لدفعاتهم؟
 24 عربي   SBS اجرته  حديث  يف 
مع السيدة رابية شحروق موطفة 
املالية يف سنرتلنك،  املعلومات 
العائالت  معظم  أن  قالت  فقد 
لدى  دخلها  تأكيد  إىل  حتتاج 
السنرتلنك حتى يتمكن من موازنة 
دفوعاتها. وهناك طريقتان ميكن 
كان  (إذا  وشريكه  للشخص 
مرتبطًا( من خالهلما تأكيد الدخل 
من  السنرتلنك  يتمكن  أن  قبل 

موازنة دفوعاتهم.
اإلقرار  بتقديم  يقوم  ان  إما 
الضريبة  مكتب  لدى  الضرييب 
األسرتالي ATO وبالتالي حيصل 
سنرتلنك على هذه املعلومات من 

املكتب الضرييب.
الفيضانات  من  اإلغاثة  دفعات 
كيفية  على  تعّرف  اليوم:  تبدأ 

املطالبة بدفعتك
يف  الثانية  الطريقة  وتتمثل 
كان  ما  إذا  السنرتلنك  إخبار 
حيتاجون  ال  والشريك  الشخص 
الضرييب،  اإلقرار  تقديم  إىل 
األمر الذي ميكنهم القيام به من 
خالل حسابهم اإللكرتوني أو عرب 

التطبيق اخلاص بالسنرتلنك.
وجتدر اإلشارة أنه حتى لو أخربت 
مكتب الضرائب األسرتالي بأنك 
اإلقرار  بتقديم  مطالبُا  لست 
الضرييب، فال يزال يتعني عليك 
قبل  األمر  بهذا  السنرتلنك  إخبار 
دفعات  موازنة  من  يتمكن  أن 
اخلاصة   )CCS) الطفل  رعاية 

بك.
انفصال  حال  يف  حيصل  ماذا 

الشريكني خالل السنة املالية؟
إذا  أنه  رابية  السيدة  أوضحت 
الشريكني  بني  انفصال  حصل 
دخل  فإن  املالية،  السنة  خالل 
على  سيؤثر  السابق  الشريك 
 )FTB) العائلة  ضريبة  إعانة 
 )CCS) األطفال  رعاية  ودفعات 
كان  اليت  الفرتة  خالل  فقط 

خالهلا الشخصني مرتبطني.
إعانة  على  حتصل  كنت  فإذا 
موازنة  فسيتم  العائلة،  ضريبة 
بتأكيد  قيامك  بعد  دفعاتك 
يقدم  مل  إذا  حال  ويف  دخلك. 
شريكك السابق اإلقرار الضرييب، 
فسستم موازنة دفعاتك بناًء على 

تقدير الدخال لذي قدمه سابقًا.
أما إذا كنت حتصل على دفعات 
ميكن  فال   ،)CCS) الطفل  رعاية 
موازنة دفعاتك حتى يقدم شريكك 

السابق اإلقرار الضرييب.
عملية  إلنهاء  األمر  يستغرق  كم 
التوازن واحلصول على النتيجة؟

يوجد  ال  رابية  السيدة  فسرت 
إطار زمين لتحديد هذا األمر، إذ 
شخص.  كل  ظروف  على  يعتمد 
بأسرع  املوظفون  يعمل  ولكن 
حتى  الدفعات  ملوازنة  ميكن  ما 
احلصول  من  العائالت  تتمكن 

على النتائج بسرعة.
العائالت  رابية  السيدة  وشجعت 
هذه  تقدم  مسار  تتبع  على 
حسابهم  خالل  من  العملية 
 Express Plus اإللكرتوني وتطبيق
Centrelink  على اهلواتف احملمولة 
بداًل من االتصال أو زيارة مكاتب 
السنرتلنك. وميكنهم أيضًا معرفة 
إذا ما كانوا مؤهلني ألي دفعات 

إضافية.
تغيريات على الضريبة ومدفوعات 
سنرتلنك ورعاية األطفال مع بداية 
العام املالي اجلديد: »القانون ال 

حيمي املغفلني«
ما هي النتائج اليت ميكن احلصول 

عليها بعد إنهاء التوازن؟
موازنة  عملية  من  االنتهاء  بعد 
السنرتلنك  سريسل  الدفعات، 
أن  ميكن  اليت  بالنتيجة  رسالة 
أمور،  ثالثة  من  واحدة  تكون 
دفعة  على  الشخص  حصول  إما 
إضافية واحدة ألن دخله الفعلي 
كان أقل من تقدير الدخل الذي 
قدمه، أو أنه حصل على دفعات 
تقدير  ألن  هلا  مؤهل  غري  زائدة 
الدخل الذي قدمه أقل من دخله 
عليه  سيتوجب  وبالتالي  الفعلي 
لسنرتلنك  املبالغ  هذه  إعادة 
قدمه  الذي  الدخل  تقدير  أن  أو 
وبالتالي  الفعلي  لدخله  مطابق 
أنك  يعين  مما  تغيري،  حيصل  ال 
حصلت على املبلغ املناسب خالل 

السنة املالية.
ما الذي جيب فعله عند احلصول 

على دفعات زائدة؟
رسالة  ستتلقى  احلالة  هذه  يف 
باألمر  إلخبارك  السنرتلك  من 
الذي  الوقت  على  وإطالعك 
املبلغ  هذا  خالله  تدفع  أن  جيب 
بالتقسيط،  لدفعه  الرتتيب  أو 
 28 بعد  عادة  حيصا  الذي  األمر 

من إرسال الرسالة لك.
نظر  إعادة  طلب  ميكنك  كما 
توافق  ال  كنت  إذا  القرار  بهذا 
اإللكرتوني  املوقع  ويوفر  عليه. 
 servicesaustralia.gov.au/debts
املزيد من املعلومات حول كيفية 

إعادة الدفع.
موقع  زيارة  للعائالت  ميكن  كما 
serv icesaus t ra l ia. gov. au/

على  سيعرفكم  الذي   balancing
إلجراء  اتباعها  الواجب  اخلطوات 
موازنة دفعاتكم حبسب ظروفكم 
من  الكثري  تتوافر  كما  اخلاصة. 
العربية  باللغة  املرتمجة  الصادر 

على املوقع.

بعد نهاية السنة املالية: كيف تصرحون عن دخلكم 
لسنرتلنك لتفادي تراكم الديون عليكم؟

كشف رئيس الوزراء الفيدرالي 
الشركات  أن  ألبانيزي  أنطوني 
ستكون  املياه  غمرتها  اليت 
مدفوعات  على  للحصول  مؤهلة 

تصل إىل 50 ألف دوالر.
دعم  بتقديم  التعهد  مت  فقد   
 172 من  بأكثر  إضايف  طارئ 
للمواطنني  دوالر  مليون 
والشركات  والبلديات 
من  املتضررين  واملزارعني 
يف  األخرية  الفيضانات  كارثة 

نيو ساوث ويلز.
إن  ألبانيزي  السيد  وقال 
تكاليف  سيتقاسم  الكومنولث 
وسلسلة  التنظيف  جهود 
حكومة  مع  اجلديدة  املنح  من 

الوالية.
وأعلن رئيس الوزراء هذا جبانب 
ويلز  ساوث  نيو  والية  رئيس 
سيدني  يف  بريوتيت  دومينيك 

يوم الثالثاء املاضي.
احلكومة  إن  ألبانيزي  وقال 
الفاتورة  ستتقاسم  الفيدرالية 
من  الوالية  حكومة  مع   50-50
والتعايف  التنظيف  جهود  أجل 
الفوري اليت من املقرر أن تكلف 

ما يقدر بنحو 80 مليون دوالر.
سيغطي الكومنولث أيًضا نصف 
املنتجني  تعايف  منح  برنامج 
يقدم  الذي  األساسيني، 
إىل  تصل  فردية  مدفوعات 
إمجالية  بتكلفة  دوالر   75000

تقديرية تبلغ 55 مليون دوالر.
نفسه  الشيء  وسيفعل 
واملنظمات  الصغرية  للشركات 
غري الرحبية، مع منح تعاٍف تصل 
إىل 50000 دوالر بتكلفة إمجالية 

تقديرية تبلغ 27 مليون دوالر.
عن  ألبانيزي  السيد  أعلن  كما 
منحة تعاٍف قدرها مليون دوالر 
لكل بلدية يف 37 منطقة حكومية 
تضررها  تعلن  (بلدية(  حملية 
تلبية  يف  للمساعدة  بالكوارث 
السرعة  وجع  على  احتياجاتها 

مثل اإلصالحات العاجلة.
»هذا  ألبانيزي:  السيد  وقال 
حتى  للغاية  ضروري  الدعم 
ما  جتاوز  من  املواطنون  يتمكن 

كان وقًتا صعًبا للغاية«.
واضاف »حنن نعلم أن العديد من 
هذه اجملتمعات قد تضررت من 
ثالثة فيضانات بعد أن تعرضت 
لتأثري  نفسها  اجملتمعات  تلك 
..20/2019 يف  الغابات  حرائق 
هذه  إىل  يذهب  قليب  لذلك 

اجملتمعات.«
ومت إعالن مثاني مناطق حكومية 
مناطق  أخرى  (بلديات(  حملية 
املاضي،  الثالثاء  يوم  كوارث 
وبذلك يصل العدد اإلمجالي إىل 
الفيضانات  37. وميكن لضحايا 
التقدم  املناطق  هذه  يف 
مساعدات  منح  على  للحصول 

مالية طارئة.
حوالي  إن  ألبانيزي  وقال 
من  تضرروا  شخص   621700
قد  الشديدة  الفيضانات  هذه 
تلقوا أكثر من 514 مليون دوالر 
من مدفوعات اإلغاثة الطارئة من 
للمساعدة  احلكومة  برنامج  خالل 

يف حاالت الكوارث.
وأضاف يقول إنه سيتم التدقيق 
يف مدفوعات الكوارث، لكن هذا 
سيحدث يف وقت الحق ملنع أي 
تأخري يف املساعدة املالية اليت 

تشتد احلاجة إليها.

بدوره قال بريوتيت إنه كان من 
الناس  احملتم أن يسجل بعض 
املدفوعات  احتيالية  بطريقة 
احلكومية، واليت قال عنها إنها 
االشخاص  حمذرا  »خمزية«، 
احملتالني قائال »إذا فعلتم ذلك 

فسوف نقبض عليكم«.
الوالية  منظور  من  ولكن 
اآلن  املهم  من  والكومنولث، 
بأسرع  املساعدة  تلك  نقدم  أن 
ما ميكن ألولئك الذين حيتاجون 

إليها.
وتابع رئيس الوالية يقول »وكما 
قال رئيس الوزراء، سيتم إجراء 
بعد هذه  تدقيق كبرية  عمليات 

الفرتة.«
بني  بالتعاون  الزعيمان  وأشاد 
كارثة  حكومتهما خالل  مستويي 
اليت  األخرية  القاسية  الطقس 
هذا  ويلز  ساوث  نيو  ضربت 

العام.
وقال بريوتيت: »حنن نعلم أنه 
كان وقًتا عصيًبا للغاية.. أعتقد 
مجيع  تعمل  أن  هو  األهم  أن 
الثالثة  احلكومية  املستويات 

فرد  كل  حصول  لضمان  مًعا 
الوقت  هذا  خالل  مساعدة  على 

الصعب«.
نيو  يف  اخلزانة  وزير  وأشار 
إىل  كني  مات  ويلز  ساوث 
مالي  دعم  تقديم  إمكانية 
الكثري  إن هناك  قائاًل  إضايف، 
يتعني  اليت  التعايف  أعمال  من 

القيام بها.
بداية  يف  »حنن  يقول:  وتابع 
حكومتا  وستقوم  االنتعاش 
بتقديم  والكومنولث  الوالية 
الالزمة  املالية  االلتزامات 
اجملتمعات  هذه  وقوف  إلعادة 
وقت  أسرع  يف  أقدامها  على 

ممكن«.
بتفاني  كني  السيد  وأشاد 
خدمات  يف  العاملني  ومرونة 
والسكان  واملتطوعني  الطوارئ 
جمتمعاتهم  محاية  يف  احملليني 
اجلوية  الظواهر  هذه  ظل  يف 

الشديدة.
أقل  »إن عملهم مل يكن  وقال 
من اشتثنائي.. أريد أن أشكرهم 

على جهودهم الرائعة«.

جمموع املنح لألشخاص والبلديات واملصاحل واملزارعني تصل اىل 172 مليون دوالر

حكومتا الكومنولث ونيو ساوث ويلز تقدمان 
للمصاحل املتضررة من الفيضانات يف نيو 
ساوث ويلز مبالغ تصل اىل 50 ألف دوالر

رئيس الوزراء الفيدرالي أنطوني أليانيزي

رئيس والية نيو ساوث ويلز دومينيك بريوتيت

وزير الخزانة يف نيو ساوث ويلز  مات كني
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العام للمناقصات جان  صدر بيان عن املدير 
إىل  تهدف  ضغوطات  من  فيه  حيّذر  العلية 
والتحّكم  العام  الشراء  قانون  تطبيق  تعطيل 
يف مسار الصفقات العمومية لفرض عارضني 
العلية  يقصده  ما  آخرين.  واستبعاد  حمددين 
بريوت  مطار  يف  احلّرة  السوق  مزايدة  هو 
قرار  صدر  بعدما  قريبًا  تنطلق  اليت  الدولي 
حديث جمللس شورى الدولة يبدو أقرب ليكون 
غّب الطلب ألنه يأتي بعد انتهاء فرتة التلزيم 
لينقض قرارًا سابقًا رفض الطعن املقّدم من 
عدم  بسبب  املشاركة  من  استبعدت  شركة 

نقص يف أوراقها
أمام  بإخباٍر  خوري  هنري  العدل  وزير  تقّدم 
النيابة العامة التمييزية، يّتهم فيه املدير العام 
إلدارة املناقصات يف التفتيش املركزي جان 
العلية على خلفية قرار صادر عن جملس شورى 
الدولة يف 26 أيار 2022 ويقضي بإبطال نتائج 
مزايدة تلزيم السوق احلّرة يف عام 2017 واليت 
بنتيجتها فازت شركة ميلكها حممد زيدان بقيمة 
جملس  أن  الالفت  دوالر.  مليون   100 تفوق 
الشورى نفسه، كان قد رفض الطعن املقدم 
من الشركة املنافسة اليت مت إقصاؤها بسبب 
التقديم  أوراق  يف  والنقص  أهليتها  عدم 
وأبرزها شهادة اإليزو املطلوبة. يومها حاولت 
إيزو خمصصة لشركة  تقديم شهادة  الشركة 
لديها  أنها  باعتبار  الكويت،  يف  مطار  تدير 
شراكة معها، لكن جملس الشورى رفض هذا 
الطعن باالستناد إىل مواد دفرت الشروط اليت 
ال تسمح باعتماد شهادة إيزو لشركة ستقدمها 

لشركة أخرى يف مناقصة أخرى.
لكن الالفت أن هذه القضية ظهرت جمددًا، وأن 
وزير العدل حياول التعامل معها، دونًا عن كل 
ما حيصل يف البلد من موبقات، باعتبارها دعوى 
وزير  طبعًا  العلّية.  جان  وتقاعس ضّد  فساد 
العدل مل ينّصب نفسه يومًا، من أجل العدالة 
يف آالف الدعاوى اجملّمدة ّضد املصارف، إمنا 

يتدّخل علنًا من أجل مناقصة ما.
ديوان احملاسبة قد  أن  يتبنّي  الوقائع،  ففي 
وافق على مشروع تلزيم مزايدة السوق احلرة 
الديوان  اعترب  بل  ال  عليها،  االعرتاضات  رغم 
أن قرار الرتّيث يف اختاذ القرار حلني انتهاء 
اإلجراءات القضائية )املعين بها جملس شورى 
الدولة( »واقعًا يف غري موقعه القانوني«، ألن 
الديوان هو حمكمة إدارية تتوىل القضاء املالي 
عرب أساليب رقابية عدة... وبتوقيع القاضي 
شكري صادر، أصدر جملس شورى الدولة قرارًا 
خيلص إىل اآلتي: »إن قرار جلنة املناقصات 
ال  املستدعية،  عرض  برفض  منه  املشكو 
هلا  اليت ختضع  باملنافسة  إخالل  على  ينطوي 
»طلب  أن  إىل  مشريًا  العمومية«،  الصفقات 
املستدعية يكون بالتالي مستوجبًا الرّد«. هذا 
ما أصدره صادر يف 23 أيار 2017. لكن بعد 
بضعة أشهر، وحتديدًا يف 13 متوز 2017، قّرر 
القاضي ألربت سرحان أن يعترب العقد مربمًا مع 
العارض الذي رسى عليه االلتزام ووافق عليه 

ديوان احملاسبة.
لكن أتت املفاجأة يف 26 أيار 2022، أي بعد 
القاضي  بتوقيع  قرارًا  ليصدر  سنوات  مخس 
وبسحر  سبق.  ما  كل  ينقض  بيضون،  طالل 
ساحر، انصّب الغضب كّله على املدير العام 
إلدارة املناقصات جان العلية. مل يتبلغ بالقرار 
فالشركة  بـ«التقاعس«!  اتهم  إمنا  األخري، 
غروب«  فري  ديوتي  »وورلد  أي  الطاعنة، 
سكتت ألكثر من سنة، ثم قّدمت طعنًا جديدًا 
ومل   ،2018 عام  يف  الشورى  جملس  أمام 
تعرف نتيجته إال عندما نشر أحد املستشارين 
أوراق من نص  املقّربني من جريصاتي ثالثة 

احلّرة: السوق  مزايدة   
عارضني  لفرض  ضغوط 

آخرين واستبعاد 
نـدى أيـوب

بعد حنو  اإلعالم  وسائل  عرب  »الشورى«  قرار 
أسبوعني من إعالن إدارة املناقصات - يف 12 
أيار - إجراء مزايدة جديدة للسوق احلرة لصاحل 
وزارة األشغال بسعر افتتاح يبلغ 8 مليارات 
الشركة  سارعت  يومها  لرية.  مليون  و500 
العقيقي،  شاكر  طانيوس  وميّثلها  املعرتضة 
إىل الطلب من وزير األشغال علي محية إلغاء 
شرط حيازة العارضني لشهادة الـ)izo(، وهو 
ما يتطلب تعدياًل لدفرت الشروط يرفضه محية 
بشكل قاطع. كما طالب خبفض رقم األعمال 

من 60 مليون دوالر إىل 7 ماليني دوالر.
شركة  أي  سابقًا،  الفائزة  الشركة  وكانت 
رفعت  زيدان  حممد  من  اململوكة  )فينيسيا( 
بدل االستثمار من 15 مليون دوالر إىل أكثر 
أثار  أمر  وهو  سنويًا.  دوالر  مليون   100 من 
العارضني، وأبرزهم شركة  الكثري من  غضب 
استبعدت  اليت  غروب«  فري  ديوتي  »وورلد 
بسبب النقص يف أوراقها وال سيما شهادة 
لشركة  عائدة  أبرزت شهادة  إذ  »إيزو«،  الـ 
تلك  يف  فإنه  مطلعة،  مصادر  حبسب  أخرى. 
الفرتة، تلقى العلية اتصااًل من أحد السياسيني 
من  عاملية  شركة  أخرج  ألنه  عليه  للضغط 
املزايدة، وتزامن ذلك مع إصدار وزير العدل 
شركة  حبق  تعقبات  جريصاتي  سليم  آنذاك 
يف  العامة  النيابة  يف  وحفظها  زيدان  حممد 
حماولة ملنعها من دخول املناقصة. وكان األمر 
نفسه حمور الطلب من السياسي العلية، إىل 
أن األخري أجاب بعدم إمكانية منع أي شركة من 
دخول املناقصة طاملا أنها استوفت الشروط.
تأتي  خوري  خطوة  أن  أيضًا  الريبة  يثري  وما 
يوم  احلرة  للسوق  جديدة  مزايدة  إجراء  قبل 
اخلميس املقبل، وقبل أسابيع من حتّول جان 
كما  العام  الشراء  هيئة  رئيس  إىل  العلية 
ينص قانون الشراء العام الذي يبدأ تنفيذه 
يف 29 احلالي. العّلية يرى أن حتريك امللف 
يكون  قد  بالتقاعس  إدارته  واتهام  اليوم 
الشراء  هليئة  كرئيس  به  الثقة  عدم  لـ«بث 
العام، يف ظل حكومة تصريف أعمال ال ميكنها 
بدء  موعد  على  االلتفاف  وتاليًا  بديل  تعيني 
من  حيد  الذي  العام«،  الشراء  قانون  تنفيذ 
العام،  القطاع  عمليات الشراء بالرتاضي يف 
والذي بقي سنوات ثالث يف جملس النواب 
سياسية  جهات  معارضة  وسط  إقراره  قبل 
اجمللس  أمام  يومها  تنجح  مل  طعن  وحماولة 

الدستوري.

 وزير العدل يتدخل علنًا يف املزايدة لكنه يغض النظر 
عن آالف الدعاوى ضدّ املصارف

وكان العلية قد وّجه كتابًا إىل هيئة القضايا 
متّثل  اليت  اجلهة  باعتبارها  العدل  وزارة  يف 
بشأن  احملاكمة  إعادة  طالبًا  الدولة،  حقوق 
قرار »الشورى« األخري، القاضي بإبطال عقد 
احملاكمة  إعادة  عدم  أن  من  منبهًا  املزايدة 
سريتب أعباء مالية على الدولة من قبل شركة 
بفوزها   2017 هلا يف  حكم  اليت  زيدان  حممد 
بني  الفرق  استيفاء  تطلب  وقد  باملزايدة، 
املبلغ الذي كان ُيدفع قبل مزايدة 2017 )15 
مليون دوالر( واملبلغ الذي دفعته على مدى 
من  كما  دوالر(.  مليون   100( سنوات  مخس 
العلية للشركة اليت استبعدت  املمكن حبسب 
»من دون وجه حق« حبسب جملس الشورى أن 
تطالب بتعويض عن ربح على مدى 5 سنوات، 
ما يرتب 500 مليون دوالر باحلد األدنى على 
القضايا  هيئة  تتحرك  مل  حال  ويف  الدولة. 
خالل شهرين يعترب قرار جملس الشورى مربمًا، 
»إما  دوالر  مليار  نصف  دفع  لزامًا  ويصبح 

نتيجة جهل وإما مسايرة ألحد ما«.

لـ  مالزمًا  الفشل  يبدو 
جبهة  على  »إسرائيل« 
البحر، فمن جوالت اهلزائم 
املصرية  البحرية  أمام 
إليها  »انظروا  حلظة  إىل 
متوز/ حرب  يف  حترتق« 

يوليو، وصواًل إىل مسرّيات 
»كاريش«، ال تبدو البحرية 
على  قادرة  اإلسرائيلية 
دول  مع  حبرية  منافسة 

أخرى يف املنطقة.
دائرة  اتساع  خيفى  ال 
على  االحتالل  مصاحل 
العقدين  يف  البحر  جبهة 
عام  ففي  األخريين، 
2013م عندما بدأت عمليات 
متار،  حقل  من  االستخراج 
تنظر  »إسرائيل«  كانت 

لالحتالل  التارخيية  اهلزمية 
البحرية اجلبهة  على 

مـحمد فـرج

ال  »كاريش«،  مسرّيات  إىل  وصواًل  يوليو، 
املدمرات  تنقصها  اليت  اإلسرائيلية  البحرية  تبدو 
حبرية  منافسة  على  قادرة  الطائرات،  وحامالت 
مع دول أخرى يف املنطقة، سواء كانت اإليرانية 
مواجهة  على  قادرة  الرتكية، وال  أو  املصرية  أو 
حتديات املسرّيات، وال قادرة على محاية مساحة 
أكرب  هو  مبا  البحر  يف  املمتدة  احليوية  مصاحلها 

بكثري من إمكانياتها البحرية. 
يضاف إىل كل ذلك، ما يعّده صامويل هيلفونت 
يف دراسته الصادرة عن كلية احلرب البحرية يف 
أو  الثقافة،  إنه  قاتاًل؛  املتحدة، عنصرًا  الواليات 
بالرب  املرتبطة  اليهودية«  »الشخصية  مّساه  ما 

والعاجزة عن االلتحام بالبحر. 
يقول الباحث إن سياسات »إسرائيل« يف التحول 
إىل البحر »Turn to sea«، تصطدم بعائق ثقايف، 
هنا  ويقصد  »اهلوية«،  عن  البحر  بغياب  مرتبط 
هوية املستوطنني، أو ما يسميه يف مقالته »هوية 

اليهودي اجلديد«.
يرى الكاتب أن احلركة الصهيونية برتكيزها الكبري 
كّرست  إمنا  امليعاد«،  »أرض  األرض  فكرة  على 
شخصية يهودية برّية، ال ميّثل البحر بالنسبة إليها 
أكثر من عائق يف طريق الوصول إىل الرّب. وانطالقًا 
من ذلك، جيد أن العامل الثقايف أو »مهمة دمج 
البحر يف اهلوية« يشكل عائقًا كبريًا أمام طموحات 

»إسرائيل« البحرية.
ال تعتمد القوة البحرية فقط على السفن واملوانئ، 
البحر،  إىل  السكان  تدفع  هوية  إىل  حتتاج  وإمنا 
هواة  ومهندسني وصيادين  فيه حبارين  يعملون 
من  »إسرائيل«  تنتجه  مل  ما  وهذا  وحمرتفني، 

جمموعات املستوطنني. 
يف غرب الكوكب، يف جمتمع استيطاني آخر، كان 
أيقونة  عن  يبحث  1905م  عام  روزفلت  ثيودور 
سالح  يف  للخدمة  األمريكيني  بها  يغري  حبرية 
البحرية، فنبش رفات جون بول جونز من باريس، 
الواليات  يف  البحرية  األكادميية  يف  به  واحتفل 
نفوس  يف  البطولة  رغبة  إثارة  يف  أماًل  املتحدة 

اآلخرين، وبالتالي االنضمام إىل الكلية. 
جون بول جونز امللقب بـ«أب البحرية األمريكية« 
هو اسكتلندي األصل، وخدم يف حبرية اإلمرباطورية 
عن  االحتالل  يبدو حبث  حياته.  آخر  الروسية يف 
مسرية مشابهة مهمة أكثر صعوبة بكثري مما جرى 
يف منوذج اجملتمع االستيطاني األوسع »الواليات 

املتحدة«. 
كان بن غوريون يقول )لن تعيش »إسرائيل« من 
للعيش  مضطرة  أنها  يعرف  وكان  البحر(،  دون 
الواسع لدجمها يف املنطقة.  كجزيرة مع الرفض 
98% من تبادهلا التجاري مير عرب البحر، ألن الرب 
كان مغلقًا متامًا، وعلى الرغم من كل ذلك، مل تولد 
إىل يومنا هذا »الشخصية اليهودية« البحرية، ال 

لشيء إال ألنه يلفظ العابرين..
إىل  مييل  أنه  يبدو  فرضية،  الكاتب  يناقش 
صحتها، وهي أن »إسرائيل« ال ميكن هلا أن تكون 

قوة حبرية وازنة يومًا ما.

إىل نفسها ك »اقتصاد طاقة« ناشئ، يطمح إىل 
للقطاع، من مصر  التقليدية  االقتصادات  مزامحة 
العتداء  سابقة  ويف  عامليًا.  روسيا  إىل  إقليميًا 
»إسرائيل« على حقل »كاريش«، اعتدت على حقل 
ليفياثان، الذي دار جدل حول ملكيته أيضًا، إذ 

إنه يقع يف املنطقة االقتصادية اخلاصة مبصر.
بعد سنوات، حاول االحتالل اهليمنة على غاز شرق 
املتوسط، تارًة من خالل نسج التحالفات مع قربص 
واليونان ضد تركيا، وتارًة أخرى بتلطيف األجواء 

رابح«.  مع تركيا؛ حبثًا عن صيغة »رابح – 
البحر بالنسبة إىل االحتالل أكثر من ساحة استثمار 
ومن  أخرى،  كربى  ملشروعات  حاضنة  إنه  جديد، 
سريبط  الذي   Blue cable system مشروع  ذلك 
فلسطني احملتلة بإيطاليا واليونان وفرنسا بكابل 
إنرتنت تشرف عليه شركة غوغل، سيتم إجنازه يف 
 Euro-Asia عام 2024م. ومن جهة أخرى، مشروع
طاقة  توليد  على  سيعمل  الذي   ،Interconnector
كهربائية بديلة لالحتالل، أيضًا استنادًا إىل خطوط 

حتت البحر مع اليونان وقربص.
البحر،  يف  اإلسرائيلية  األطماع  خريطة  تتسع 
التارخيي  أساسها  كان  متواضعة،  حبرية  بقدرات 
غطرسة االحتالل بتبين فرضية أن احلروب مع دول 
املنطقة لن تكون إال جوية خاطفة، لذلك ال داعي 

إىل سالح حبرية متطور.
وقد سّبب التمسك املغرور بهذه الفرضية هزائم 
إغراق سفينة  لالحتالل، ومن ذلك  متتالية  حبرية 
أشهر،  خبمسة  حزيران/يونيو  حرب  بعد  »إيالت« 
ما أعاد جزءًا من الروح املعنوية الالزمة الستكمال 
املواجهة، وكذلك عملية الضفادع البشرية املصرية 
اليت أطاحت سفينة حربية وسفينة للقوات اخلاصة 
اإلسرائيلية، وكذلك رصيف ميناء »إيالت« )وهي 
السينمائي  الفيلم  يف  متثيلها  مت  اليت  العملية 

املصري املعروف »الطريق إىل إيالت«(. 
الدراسات  من  عدد  ادعاء  من  الرغم  على 
ابتكرها  قوارب  عن  اإلسرائيلية  االسرتاتيجية 
االحتالل خالل حرب أكتوبر، كانت هزمية االحتالل 
يف تلك احلرب على جبهة البحر عميقة، فالبحرية 
املصرية أطبقت طوقًا حمكم اإلغالق على املمرات 
البحرية اليت قد متر منها سفن البرتول، واعرتضت 
ومعادية،  حمايدة  سفينة   200 املصرية  البحرية 
تستجب،  مل  اليت  اإلسرائيلية  النفط  وناقلة 

أغرقتها البحرية املصرية يف اللحظة نفسها. 
البحرية  سالح  بها  مّر  اليت  اهلزائم  سلسلة  بعد 
باستخدام  األوىل  خطواته  بدأ  )الذي  لالحتالل 
حاول  الربيطانية(،  البحرية  القوارب  خملفات 
من  عدد  تهريب  عرب  التطوير  خطوات  يسرع  أن 
القوارب البحرية األملانية )SAAR3( من الشواطئ 
عام  شريبورغ  مبشروع  عرف  فيما  الفرنسية، 
سفن  لشراء  2015م  عام  إىل  وصواًل  1969م، 

.)SAAR6( حربية أملانية أيضًا وهي
جبهة  على  »إسرائيل«  لـ  مالزمًا  الفشل  يبدو 
البحر، فمن جوالت اهلزائم أمام البحرية املصرية 
متوز/ حرب  إليها حترتق« يف  »انظروا  إىل حلظة 
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العام للمناقصات جان  صدر بيان عن املدير 
إىل  تهدف  ضغوطات  من  فيه  حيّذر  العلية 
والتحّكم  العام  الشراء  قانون  تطبيق  تعطيل 
يف مسار الصفقات العمومية لفرض عارضني 
العلية  يقصده  ما  آخرين.  واستبعاد  حمددين 
بريوت  مطار  يف  احلّرة  السوق  مزايدة  هو 
قرار  صدر  بعدما  قريبًا  تنطلق  اليت  الدولي 
حديث جمللس شورى الدولة يبدو أقرب ليكون 
غّب الطلب ألنه يأتي بعد انتهاء فرتة التلزيم 
لينقض قرارًا سابقًا رفض الطعن املقّدم من 
عدم  بسبب  املشاركة  من  استبعدت  شركة 

نقص يف أوراقها
أمام  بإخباٍر  خوري  هنري  العدل  وزير  تقّدم 
النيابة العامة التمييزية، يّتهم فيه املدير العام 
إلدارة املناقصات يف التفتيش املركزي جان 
العلية على خلفية قرار صادر عن جملس شورى 
الدولة يف 26 أيار 2022 ويقضي بإبطال نتائج 
مزايدة تلزيم السوق احلّرة يف عام 2017 واليت 
بنتيجتها فازت شركة ميلكها حممد زيدان بقيمة 
جملس  أن  الالفت  دوالر.  مليون   100 تفوق 
الشورى نفسه، كان قد رفض الطعن املقدم 
من الشركة املنافسة اليت مت إقصاؤها بسبب 
التقديم  أوراق  يف  والنقص  أهليتها  عدم 
وأبرزها شهادة اإليزو املطلوبة. يومها حاولت 
إيزو خمصصة لشركة  تقديم شهادة  الشركة 
لديها  أنها  باعتبار  الكويت،  يف  مطار  تدير 
شراكة معها، لكن جملس الشورى رفض هذا 
الطعن باالستناد إىل مواد دفرت الشروط اليت 
ال تسمح باعتماد شهادة إيزو لشركة ستقدمها 

لشركة أخرى يف مناقصة أخرى.
لكن الالفت أن هذه القضية ظهرت جمددًا، وأن 
وزير العدل حياول التعامل معها، دونًا عن كل 
ما حيصل يف البلد من موبقات، باعتبارها دعوى 
وزير  طبعًا  العلّية.  جان  وتقاعس ضّد  فساد 
العدل مل ينّصب نفسه يومًا، من أجل العدالة 
يف آالف الدعاوى اجملّمدة ّضد املصارف، إمنا 

يتدّخل علنًا من أجل مناقصة ما.
ديوان احملاسبة قد  أن  يتبنّي  الوقائع،  ففي 
وافق على مشروع تلزيم مزايدة السوق احلرة 
الديوان  اعترب  بل  ال  عليها،  االعرتاضات  رغم 
أن قرار الرتّيث يف اختاذ القرار حلني انتهاء 
اإلجراءات القضائية )املعين بها جملس شورى 
الدولة( »واقعًا يف غري موقعه القانوني«، ألن 
الديوان هو حمكمة إدارية تتوىل القضاء املالي 
عرب أساليب رقابية عدة... وبتوقيع القاضي 
شكري صادر، أصدر جملس شورى الدولة قرارًا 
خيلص إىل اآلتي: »إن قرار جلنة املناقصات 
ال  املستدعية،  عرض  برفض  منه  املشكو 
هلا  اليت ختضع  باملنافسة  إخالل  على  ينطوي 
»طلب  أن  إىل  مشريًا  العمومية«،  الصفقات 
املستدعية يكون بالتالي مستوجبًا الرّد«. هذا 
ما أصدره صادر يف 23 أيار 2017. لكن بعد 
بضعة أشهر، وحتديدًا يف 13 متوز 2017، قّرر 
القاضي ألربت سرحان أن يعترب العقد مربمًا مع 
العارض الذي رسى عليه االلتزام ووافق عليه 

ديوان احملاسبة.
لكن أتت املفاجأة يف 26 أيار 2022، أي بعد 
القاضي  بتوقيع  قرارًا  ليصدر  سنوات  مخس 
وبسحر  سبق.  ما  كل  ينقض  بيضون،  طالل 
ساحر، انصّب الغضب كّله على املدير العام 
إلدارة املناقصات جان العلية. مل يتبلغ بالقرار 
فالشركة  بـ«التقاعس«!  اتهم  إمنا  األخري، 
غروب«  فري  ديوتي  »وورلد  أي  الطاعنة، 
سكتت ألكثر من سنة، ثم قّدمت طعنًا جديدًا 
ومل   ،2018 عام  يف  الشورى  جملس  أمام 
تعرف نتيجته إال عندما نشر أحد املستشارين 
أوراق من نص  املقّربني من جريصاتي ثالثة 

احلّرة: السوق  مزايدة   
عارضني  لفرض  ضغوط 

آخرين واستبعاد 
نـدى أيـوب

بعد حنو  اإلعالم  وسائل  عرب  »الشورى«  قرار 
أسبوعني من إعالن إدارة املناقصات - يف 12 
أيار - إجراء مزايدة جديدة للسوق احلرة لصاحل 
وزارة األشغال بسعر افتتاح يبلغ 8 مليارات 
الشركة  سارعت  يومها  لرية.  مليون  و500 
العقيقي،  شاكر  طانيوس  وميّثلها  املعرتضة 
إىل الطلب من وزير األشغال علي محية إلغاء 
شرط حيازة العارضني لشهادة الـ)izo(، وهو 
ما يتطلب تعدياًل لدفرت الشروط يرفضه محية 
بشكل قاطع. كما طالب خبفض رقم األعمال 

من 60 مليون دوالر إىل 7 ماليني دوالر.
شركة  أي  سابقًا،  الفائزة  الشركة  وكانت 
رفعت  زيدان  حممد  من  اململوكة  )فينيسيا( 
بدل االستثمار من 15 مليون دوالر إىل أكثر 
أثار  أمر  وهو  سنويًا.  دوالر  مليون   100 من 
العارضني، وأبرزهم شركة  الكثري من  غضب 
استبعدت  اليت  غروب«  فري  ديوتي  »وورلد 
بسبب النقص يف أوراقها وال سيما شهادة 
لشركة  عائدة  أبرزت شهادة  إذ  »إيزو«،  الـ 
تلك  يف  فإنه  مطلعة،  مصادر  حبسب  أخرى. 
الفرتة، تلقى العلية اتصااًل من أحد السياسيني 
من  عاملية  شركة  أخرج  ألنه  عليه  للضغط 
املزايدة، وتزامن ذلك مع إصدار وزير العدل 
شركة  حبق  تعقبات  جريصاتي  سليم  آنذاك 
يف  العامة  النيابة  يف  وحفظها  زيدان  حممد 
حماولة ملنعها من دخول املناقصة. وكان األمر 
نفسه حمور الطلب من السياسي العلية، إىل 
أن األخري أجاب بعدم إمكانية منع أي شركة من 
دخول املناقصة طاملا أنها استوفت الشروط.

تأتي  خوري  خطوة  أن  أيضًا  الريبة  يثري  وما 
يوم  احلرة  للسوق  جديدة  مزايدة  إجراء  قبل 
اخلميس املقبل، وقبل أسابيع من حتّول جان 
كما  العام  الشراء  هيئة  رئيس  إىل  العلية 
ينص قانون الشراء العام الذي يبدأ تنفيذه 
يف 29 احلالي. العّلية يرى أن حتريك امللف 
يكون  قد  بالتقاعس  إدارته  واتهام  اليوم 
الشراء  هليئة  كرئيس  به  الثقة  عدم  لـ«بث 
العام، يف ظل حكومة تصريف أعمال ال ميكنها 
بدء  موعد  على  االلتفاف  وتاليًا  بديل  تعيني 
من  حيد  الذي  العام«،  الشراء  قانون  تنفيذ 
العام،  القطاع  عمليات الشراء بالرتاضي يف 
والذي بقي سنوات ثالث يف جملس النواب 
سياسية  جهات  معارضة  وسط  إقراره  قبل 
اجمللس  أمام  يومها  تنجح  مل  طعن  وحماولة 

الدستوري.

 وزير العدل يتدخل علنًا يف املزايدة لكنه يغض النظر 
عن آالف الدعاوى ضدّ املصارف

وكان العلية قد وّجه كتابًا إىل هيئة القضايا 
متّثل  اليت  اجلهة  باعتبارها  العدل  وزارة  يف 
بشأن  احملاكمة  إعادة  طالبًا  الدولة،  حقوق 
قرار »الشورى« األخري، القاضي بإبطال عقد 
احملاكمة  إعادة  عدم  أن  من  منبهًا  املزايدة 
سريتب أعباء مالية على الدولة من قبل شركة 
بفوزها   2017 هلا يف  حكم  اليت  زيدان  حممد 
بني  الفرق  استيفاء  تطلب  وقد  باملزايدة، 
املبلغ الذي كان ُيدفع قبل مزايدة 2017 )15 
مليون دوالر( واملبلغ الذي دفعته على مدى 
من  كما  دوالر(.  مليون   100( سنوات  مخس 
العلية للشركة اليت استبعدت  املمكن حبسب 
»من دون وجه حق« حبسب جملس الشورى أن 
تطالب بتعويض عن ربح على مدى 5 سنوات، 
ما يرتب 500 مليون دوالر باحلد األدنى على 
القضايا  هيئة  تتحرك  مل  حال  ويف  الدولة. 
خالل شهرين يعترب قرار جملس الشورى مربمًا، 
»إما  دوالر  مليار  نصف  دفع  لزامًا  ويصبح 

نتيجة جهل وإما مسايرة ألحد ما«.

الرئيس  تسليم  على  مضيا  أسبوعني  قرابة 
رئيس  إىل  اجلديدة  احلكومة  مسودة  املكلف 
اجلمهورية يف 29 حزيران، دومنا أن يطرأ أي 
تطور جمد. الرئيسان ال يلتقيان، والدائرون 
خالف  يف  حيفران  عنهما،  نيابة  فلكهما،  يف 

غري مكتوم على تعذر تفاهمهما.
بّكر الرئيسان ميشال عون وجنيب ميقاتي يف 
ما يقتضي أن يكون يف منتصف الطريق على 
استعجل  األول.  اليوم  منذ  ال  بينهما،  األقل 
رئيس  فاستعجل  مسودته،  املكلف  الرئيس 
شبه  يف  هما  مذذاك  رفضها.  اجلمهورية 
اآلن  جارية  وتوقعات  تكهنات  ال  قطيعة. 
سوى القول إن ال حكومة جديدة، وال انتخابات 
يف  يرتدد  ما  أدهى  موعدها.  يف  رئاسية 
الدستورية  املهلة  من  االستفادة  هو  السر، 
النتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما بني 31 
آب و31 تشرين األول، من أجل تنظيم خالف 
آخذ يف التزايد والتصاعد، من شّقني يبدوان 
تأليف  حيال  وميقاتي  عون  بني  متالزمني: 
حكومة جديدة حتوطًا من احتمال شغور رئاسة 
وبني  احلالية،  الوالية  انقضاء  بعد  اجلمهورية 
جيبهه  أن  املرشح  اجلديد  والثنائي  ميقاتي 
وهو حزب اهلل والتيار الوطين احلر على مرحلة 
بات حمتومًا  أو  قّيض  إذا  خصوصًا  الشغور، 
األعمال تولي صالحيات  على حكومة تصريف 

رئيس اجلمهورية.
املأزق  شّقا اخلالف هذان يقودان حتميًا إىل 
تداعياته وأخطاره حتت حجة  الذي خُيشى من 
إذا  ماذا  احملظورات«:  تبيح  »الضرورات 
استجد يف اللحظات األخرية َمن يعلو بصوته 
ونربته ويتمسك ببقاء عون يف منصبه إذا تعذر 

انتخاب خلف له يف املهلة الدستورية؟
قال  مناسبة،  من  أكثر  يف  مرة،  من  أكثر 
بعبدا  قصر  سيغادر  إنه  اجلمهورية  رئيس 
لنهاية واليته. إىل وقت  الصفر  الساعة  يف 
قصري مضى، تعامل األفرقاء مجيعًا تقريبًا مع 
أنه قاطع ونهائي وحتمي.  املوقف على  هذا 
ست   49 املادة  حبسب  الدستورية  الوالية 
تزيد  وال  دقيقة  تنقص  ال  كاملة،  سنوات 
رئيس  انتخاب  عدم  من  البديل  أما  دقيقة. 
بأن تفّوض صالحياته  جديد، فهو املادة 62 
الدستور  أن  مع  جمتمعًا.  الوزراء  جملس  إىل 
بأحكامه النافذة يوجد حلواًل للمآزق، وُيفرتض 
أنه ال يتسبب بها، إال أنه يف نهاية املطاف، 
من حيث مل ُيرد أو يراد له، يصنع العقبات 

والسوابق.
يف ظل اتفاق الطائف، ُخرقت املادة 49 ثالث 
مرات يف أقل من ثالثة عقود حيث ُيظن أنها 
متعاقبني  رئيسني  والييت  متديد  خترق:  لن 
ثالث  رئيس  وانتخاب  و2004   1995 عامي 
خالفًا لشروطها عام 2008. يف املرات الثالث 
تلك، أباحت الضرورات احملظورات. لكن على 
عاتق املرجع القادر على الفرض وتعريفه هو 

»املصلحة العليا«.
ليس أدّل على أن البالد مقبلة على مرحلة أكثر 
معطيات  بضعة  من  للمآزق،  وابتكارًا  تعقيدًا 

جاري احلديث عليها يف السر والعلن:
أوهلا، تسّلم حكومة مستقيلة، وإن حتت مسّمى 
حكومة تصريف األعمال إلضفاء القليل القليل 
املتبقي من شرعيتها على أعماهلا، صالحيات 
الرئيس  والية  نهاية  بعد  اجلمهورية  رئيس 
احلالي، ال حيظى سلفًا بقبول عام. ال املادة 
62 تسّلم حكومة مستقيلة املنصب الدستوري 
األعلى يف البالد، وال األفرقاء الواسعو التأثري 
يف صدد املوافقة على توليها حكم البالد - 
حملية  استحقاقات  مرحلة  يف   - جمتمعة  وإن 
الطرف.  وغّض  التساهل  حتتمل  ال  وإقليمية 

نقوال ناصيف

رئاسة؟ وال  حكومة...  ال 
ماذا  رئاسة...  ال  حكومة،  ال 

بعبدا؟ قصر  عن 
منها  جزءًا  أورد  أضف حجة جديدة كان عون 
قبل أشهر، وهي أنه لن يسّلم إىل فراغ. ثم 
أعاد يف ما بعد التأكيد أنه سيغادر الرئاسة 
مغادرته  يربط  أن  دومنا  واليته،  نهاية  بعد 
مبا سيليها. احلجة املكملة لتلك أن الفراغ ال 
م إىل فراغ سبقه. هي أوىل الضرورات  ُيسلَّ

تبيح احملظورات.
رفض  وحده  اجلمهورية  رئيس  ليس  ثانيها، 
اجلديدة.  للحكومة  املكلف  الرئيس  مسودة 
خصوصًا  رفضها،  يف  اهلل  حزب  إليه  انضم 
حلقيبة  سنو  وليد  هو  جديدًا  وزيرًا  تسميته 
شكوك  احلزب  لدى  حوله  من  تدور  الطاقة 
استعداده  عن  الحقًا  ميقاتي  أعرب  وريبة، 
للتخلي عنه. ثم أتى بيان 4 متوز الصادر عن 
رئيس احلكومة ووزير اخلارجية عبداهلل بو حبيب 
ينتقد إطالق حزب اهلل ثالث مسرّيات ويتنصل 
من أي مسؤولية عنها، كي يضاعف احلزب يف 
ظنونه وخماوفه من ميقاتي على أبواب مرحلة 
أنه سيكون على رأسها، يف  جديدة يفرتض 
املهلة الدستورية النتخاب الرئيس اجلديد أو 

بعدها.
الواضح كذلك، يف حسبان اجلميع وخصوصًا 
أحد  الرئيس املكلف هو حاليًا  أن  حزب اهلل، 
أحد  ال  األوحد.  حتمًا  وليس  الالعبني  أقوى 
سواه رئيسًا للحكومة، مستقيلة أو عاملة، وال 
أحد قادرًا على االستغناء عنه. لكن أحدًا غري 
قادر يف املقابل على أن حييله على الصورة 

اليت ال يريدها ميقاتي لنفسه.
  هل يدخل االستحقاقان يف باب »الضرورات تبيح 

املحظورات«؟
املصريية  االستحقاقات  غموض  ثالثها، 
يف  الرتيث  على  اهلل  حزب  حتمل  اإلقليمية 
اللبنانية  املصريية  نظريتها  على  اإلقبال 
أمر  أي  رفض  على  كما  اجلمهورية،  كرئاسة 
واقع ُيفرض عليه يف إدارة السلطة يف لبنان 
أي  على  ينطبق  ما  وهو  الغضون.  هذه  يف 
حكومة جديدة ال تبعث على االطمئنان لديه. 
كان تلقى من الرئيس املكلف بضع إشارات 
سلبية، أدخلته للتو يف صلب مواجهته. مآل 
ذلك أن ال انتقال لصالحيات رئيس اجلمهورية 
إىل حكومة تصريف أعمال عند وقوع الشغور، 
الوزراء  بسحب  اجتماعها  دون  باحلؤول  إما 
والتيار  وحلفائه  الشيعي  للثنائي  املوالني 
يف  اجلمهورية  رئيس  ببقاء  أو  احلر  الوطين 
إضافية  أيضًا ضرورة  ذلك  بعبدا. يف  قصر 

تبيح احملظورات.
منتظرة  غري  خلطوات  مفاجئ  ظهور  رابعها، 
قريبة  صلة  على  ليست  التوقيت،  هذا  يف 
ذات  أنها  إال  باالستحقاقني،  مباشرة  أو 
بينها  من  أخرى.  مفاجئة  داللة متهد خلطوات 
ما يرتدد يف جمالس مغلقة عن جهود يبذهلا 
عقوبات  من  إلخراجه  باسيل  جربان  النائب 
حتتاج  بلورتها  إن  يقال  منظمة »أوفاك«، 
إىل ثالثة أو أربعة أشهر، ما يدعو إىل الرتيث 
يف انتخاب رئيس جديد. املفارقة أن اخلطوة 
ملف  أن  ذكرت  معلومات  مع  تزامنت  هذه، 
»متعهد اجلمهورية« جهاد العرب، املعاقب 
على  يوشك  األمريكية،  املنظمة  لدى  بدوره 
اإلقفال خصوصًا أن االتهامات املساقة إليه 
واملعاقب عليه بسببها مالية مرتبطة بفساد، 
ما حييل التسوية ذات شق مالي. ملف داني 
خوري يراوح مكانه. أما األكثر مدعاة للمفاجأة، 
حسن  علي  النائب  بأن  تفيد  معلومات  فهو 
اخلليل املعاقب هو اآلخر منذ 8 أيلول 2020، 
كّلف مكتب حماماة الدفاع عنه لدى السلطات 
األمريكية مببلغ أولي قيل إنه مليون ونصف 

مليون دوالر.
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مــقاالت وتـحقيقات

املأكول  العصف  معركة 
جيش  كبدت  اليت 
فادحة  خسارة  االحتالل 
الربية  خطته  وكسرت 
أسبوع  بعد  انطلقت  اليت 
من بدء عدوانه العسكري 
تفرض  غزة،  قطاع  على 
تغيريًا يف تفكري القيادة 
العسكرية خبصوص خطط 
الربية،  الذراع  استخدام 
وقدرتها على احلسم يف 

املنطقة.
»العصف  معركة  تكن  مل 
 2014 عام  املأكول« 

 أّثرت معركة »العصف املأكول« يف سالح الرب اإلسرائيلي؟
أيـمن الـرفاتي

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 

والبحر  اجلو  من  النطاق،  واسع  نارًيا  »جهًدا 
والرب؛ ما أحلق أضراًرا كبرية بأنظمة »محاس« 
ومستودعات  التحتية  وبنيتها  وبنشطائها 
يائري غوالن  القيادة«، حبسب  ومقاّر  الذخرية 

نائب رئيس هيئة األركان السابق.
وال تزال معركة 2014 حاضرة يف أذهان قادة 
ومفكري جيش االحتالل، إذ يطرح غوالن ضرورة 
قياس جاهزية اجليش للحرب قبل التفكري يف 
الدخول الربي عرب ثالثة مكّونات، هي: األوىل 
اجلاهزية املهنية - وتستند إىل العقيدة القتالية 
والتدريبات اليت حتاكي الواقع، وميكن مقارنتها 
باستعداد العقل لتحدي احلرب، أّما الثانية فهي 
وهذا يتناول نوعية  جاهزية السالح والوسائل – 
الوسائل ومستوى كفاءتها وأحجامها وعددها، 
اليت جيب أن تكون كافية جلميع أيام القتال، 
واهليكل   – اجلسد  باستعداد  تشبيهها  وميكن 
يف  فتتمّثل  الثالثة  أّما  والعضالت.  العظمي 
الرغبة يف قتال  االستعداد العقلي أو الذهين – 
العدو وقتله، والقدرة على حتّمل أهوال احلرب 
مع إظهار روح قوية واستقرار عقلي نفسي يف 

مواجهة اإلخفاقات.
ويرى غوالن أّن قدرة سالح الرب اإلسرائيلي اليت 
تضررت بعد معركة غزة عام 2014 ميكن إجياد 
حلٍّ هلا من خالل التدريبات املتكررة، وتطوير 
التدريب  يف  واستخدامها  التكتيكية  القدرات 
مبا ينعكس على نفسية اجلنود بقدرتهم على 

حتقيق احلسم يف املعركة.
من ناحية ثانية أظهرت معركة العصف املأكول 
الفلسطيين  املقاتل  لدى  عالية  دافعية 
سلبًا  انعكست  والشجاعة،  التضحية  على 
جعل  ما  للقتال؛  االحتالل  جنود  دافعية  على 
التفكري  تعيد  اإلسرائيلية  العسكرية  املؤسسة 
التكلفة  من  خوفًا  للقطاع  بري  دخول  أي  يف 
يتعلق  فيما  لديها  حساسية  وّلد  ما  العالية؛ 
باستخدام سالح الرب، وقد ظهر هذا األمر جليًا 
يف معركة »سيف القدس« عام 2021، حينما 
كان االستخدام السّيئ لذراع الرب ضمن اخلدعة 
املعدة مسبًقا »خطة برق/ مرتو محاس« واخلشية 
من االشتباك الربي املباشر عامال يف انكشاف 

اخلدعة وعدم ظهور جديتها أمام املقاومة.
االحتالل  جيش   2014 عام  معركة  حّولت  لقد 
من »جيش ال يقهر« إىل جيش ميكن أن يقهر 
على الرغم من حجم القوة اهلائلة اليت ميتلكها، 
وبات اجلنود والقادة العسكريون اإلسرائيليون 
خيشون جمرد طرح فكرة دخول قطاع غزة، ألن 
األمر أشبه بدخول غرفة املوت، إذ إّن القتال 
داخل حدود غزة سيجعل جنود االحتالل وآلياته 
ُده مقاومو غزة الذي يعيشون  مثل البط يتصيَّ

يف كل شارع داخل القطاع.
املقاومة  تأمن  ال  سبق،  مما  الرغم  وعلى 
تعزيز  وتواصل  االحتالل،  غدر  الفلسطينية 
لالحتالل  الرادعة  الدفاعية  خططها  وتطوير 
إىل  تركن  ال  إّنها  إذ  غزة،  قطاع  دخول  عن 
التقديرات اليت تشري إىل عجز جيش االحتالل 
تعزيز  تواصل  بل  بّريًا،  القطاع  دخول  عن 
غزة من  أهالي قطاع  وقدراتها حلماية  قواتها 

غدر االحتالل وعدوانه.

الصراع بني املقاومة  تاريخ  معركة عادية يف 
الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، إذ ال 
متماثلة  املعركة  أنتجتها  اليت  التخوفات  تزال 
العسكري  القرار  وصانعي  املخططني  أمام 
يف كيان االحتالل، وباتت حسابات االشتباك 
أكثر  املقاومة  مع  امليداني  وااللتحام  املباشر 
تعقيدًا مما كانت عليه سابقًا، وهو ما انعكس 
جلّيًا يف معركة »سيف القدس« العام املاضي 
إذ ارتدع جيش االحتالل عن تنفيذ عمليات برية 

يف قطاع غزة.
استطاعت  املأكول«  »العصف  معركة  قبل 
خطة  وتنفيذ  إعداد  الفلسطينية  املقاومة 
غزة،  قطاع  حدود  طول  على  قوية  دفاعية 
مشلت التشكيالت العسكرية والكمائن واخلطط 
املناطق  وخصوصًا  القطاع  حلماية  املتعددة 
تكبيد  يف  اخلطة  هذه  جنحت  وقد  احلدودية، 
فادحة،  خسارة  املعركة  خالل  االحتالل  جيش 
أسبوع  بعد  انطلقت  اليت  الربية  خطته  وكسر 
من بدء عدوانه العسكري على القطاع، ما أّدى 
يف النهاية إىل انكسار دافعية جنود االحتالل 
إىل القتال الربي، بسبب اخلوف من االشتباك 

املباشر مع مقاتلي املقاومة.
نفذتها  اليت  والدفاع  الصد  عمليات  أّدت  لقد 
داخل  الربي  اهلجوم  العدو  خلطة  املقاومة 
يسّمى عسكريًا  فيما  املعركة  خالل  غزة  قطاع 
»اهلجوم اجلبهي« إىل تغيري يف تفكري القيادة 
الذراع  استخدام  خطط  خبصوص  العسكرية 
الربية، وقدرتها على احلسم، وإىل تغيري واقع 
املعركة كما كان يف السابق، وبات االعتماد 
على هذه الذراع بعد العملية مرتبطًا بعدد من 
العوامل االضطرارية يف االستخدام العسكري.

وقد كان هذا التغيري يف التفكري لدى القيادة 
العسكرية اإلسرائيلية نابعًا يف الدرجة األوىل 
الرب  سالح  وقعت يف  اليت  اخلسارة  حجم  من 
بعدما  االحتالل،  العسكرية يف جيش  واأللوية 
حلركة  العسكري  واجلناح  املقاومة  رّكزت 
»محاس« وبتعليمات من القائد العام لكتائب 
القسام »حممد الضيف« على إيقاع أكرب خسارة 
يف  أو  غزة  قطاع  داخل  سواء  اجلنود،  يف 
املنطقة احلدودية، فيما كان عدم قدرة سالح 
الرب اإلسرائيلي على حتقيق املطلوب منه على 
حنو مالئم سببًا آخر محل نتائج عكسية أدخلت 
مرتاكبة  معضلة  يف  االحتالل  جيش  منظومة 
املقاومة  خصصتها  اليت  الكمائن  يف  متّثلت 
ألسر اجلنود، وحتّولت املعضلة من عسكرية إىل 
وبات  اليوم،  حتى  تنتِه  ومل  وسياسية  أمنية 
مطلوبًا دفع مثنها يف صفقة تبادل لإلفراج عن 

اجلنديني هدار غولدن، وشاؤول آرون.
كيان  يف  واألمنيون  العسكريون  اخلرباء  يرى 
هي  غزة  2014 يف  معركة  جتربة  أن  االحتالل 
اجليش  ألّن  الربية؛  القوة  إدارة  يف  األسوأ 
تأخر يف حشد قواته واالستعداد للدخول الربي 
اليت  غزة،  مع   2008 عام  معركة  عكس  على 
ُينظر هلا على أّنها النموذج الصحيح الستخدام 
القوة، سواء يف معركة بادرت إليها القوات أو 
مّتت مهامجتها وأجربت على الرد. ففي املرحلة 
األوىل من معركة 2008 استخدم جيش االحتالل 

اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  يف  اجلنرال 
إيران  ضد  املعركة  أن  يرى  زامري  أيال 
فيها  يتكامل  أن  جيب  املقاومة  وحمور 
البعد  مع  املواجهة،  يف  التكتيكي  البعد 
اإلسرتاتيجي املبين على سياسة النفس 

الطويل واستمرار املواجهات.
تنتظر »إسرائيل« زيارة الرئيس األمريكي 
جو بايدن بفارغ الصرب، فمع أن احلكومة 
اإلسرائيلية تقودها حكومة انتقالية بقيادة 
يائري  مستقبل«  »هناك  حزب  رئيس 
البيد، ال ميكنها أن تأخذ قرارات مصريية 
اإلسرائيلية،  السياسية  األعراف  حبسب 
يف  أهميتها  تكمن  الزيارة  هذه  أن  إال 
»إسرائيل«  يف  العسكري  املستوى  أن 

أيال زامري واخلطوط العامة للمعركة ضد إيران
حـسن الفــي

تاليًا إىل تراجع هذا النفوذ يف املنطقة.
إيران تقوم بني  أن املعركة مع  زامري  طرح 
حمورين، لذلك على احللف الصهيو-أمريكي-
اإلقليمي  اجلهد  مجيع  يركز  أن  تطبيعي، 
الواليات  وعلى  األطراف،  مجيع  بتعاون 
قوتها  إظهار  وحلفائها  األمريكية  املتحدة 
وقدرتها على تصدير رسالة ردع جاّدة جتاه 

إيران.
اقرتح زامري سبعة حماور جيب أن ترتكز إليها 

جهود املعركة اإلقليمية ضد ايران هي:
ونظرية  الشاملة  املعركة  أسلوب  تبين   -
كتحالف  والعمل  واملستمر،  الطويل  الصراع 

ائتاليف ضد ايران.
اإليراني  الثورة  حرس  قوات  مهامجة   -
واألمنية  العسكرية  املستويات  مجيع  على 
الفقري  العمود  ميثل  لكونه  واالقتصادية، 

للمشروع اإليراني يف املنطقة.
- تبين أسلوب العقاب الرادع املباشر واملرن 
دول  جتاه  إيراني  فعل  أي  على  فعل  كرد 

التحالف الصهيو أمريكي تطبيعي.
حمور  مكونات  بني  اإلسرتاتيجية  التفرقة   -
خالل  من  تسد(  شعار)فرق  حتت  املقاومة 
اللعب على بعض التناقض يف مصاحل تلك 

املكونات.
النظام  على  الشامل  الضغط  استخدام   -
تكون  حبيث  إضعافه،  أجل  من  إيران  يف 
تلك الضغوط يف معزل عن أي اتفاق جيرى 
توقيعه خبصوص املشروع النووي اإليراني.

- توسيع إسرتاتيجية )املعركة بني احلربني( 
إسقاط  خالل  من  اإلقليمي،  النطاق  إىل 
التجربة اإلسرائيلية على مجيع بلدان اإلقليم 
من أجل إضعاف قوة إيران من دون الوصول 

إىل مستوى احلرب املفتوحة.
- شن حرب أيديولوجية ثقافية يف املنطقة، 
حيث يكون جزء مركزي يف املعركة اإلقليمية 
الطوائف،  احتالل قلوب  إيران هو على  ضد 
الطائفة  وخصوصًا  والسكان،  والقبائل، 

الشيعية.
اجملتمع  اهتمام  تركيز  أن  من  زامري  حذر 
الدولي على املشروع النووي اإليراني يضر 
باجلهود احلثيثة للمعركة اإلقليمية ضد إيران 
وقوتها العسكرية التقليدية، فرأى أن النظام 
الدول  مع  املفاوضات  يستخدم  اإليراني 
األمريكية  املتحدة  الواليات  فيها  مبا  الكربى 
كفخ حلرف انتباه اجملتمع الدولي عن طموحاته 
إىل السيطرة وبسط النفوذ على اإلقليم، ومع 
أن زامري مل يعرتض على مبدأ توقيع اتفاقة 
أنه وضع ضوابط عدة  إال  إيران،  نووية مع 
ألي اتفاق نووي مع إيران من قبل الواليات 

املتحدة األمريكية أهمها اثنان:
األول: أال مينح االتفاق إيران حرية املناورة 
يف  املتمّثل  العسكري  نفوذها  توسيع  يف 

حمور املقاومة يف املنطقة.
واآلخر، على أي اتفاق أال حيرم »إسرائيل« 
املستوى  على  إيران  ضد  العمل  حرية 
خطرًا  تراه  ما  كل  يف  والنووي،  العسكري 
اغتيال،  عمليات  من  القومي،  أمنها  على 

وختريب، وسايرب، وغريها من األساليب.

يعدها مصريية يف إعادة ترتيب العالقة بني 
الدولة املوقتة »إسرائيل« والواليات املتحدة 
ودول  و«إسرائيل«  جهة،  من  األمريكية 
التطبيع العربي وأمريكا من جهة أخرى، كل 
إسرتاتيجية مشرتكة  ذلك يف سبيل صياغة 
شاملة يف مواجهة تهديدات إيران سواء على 
على مستوى  أو  النووي،  مستوى مشروعها 
العسكرية املتمثلة يف حمور املقاومة  قوتها 
العسكرية  قدراته  وزيادة  املنطقة  يف 

التقليدية املهددة لدولة االحتالل.
واشنطن  معهد  نشر  السياق  هذا  ويف   
نشره  وأعاد  حبثًا،  األدنى  الشرق  لسياسة 
مركز السياسات واإلسرتاتيجية »هرتسيليا« 
اإلسرائيلي، بعنوان: »املعركة اإلقليمية ضد 
وال  األوسط«،  الشرق  على  للسيطرة  إيران 
البحث  مركزي  حجم  البحث يف  أهمية  تكمن 
وتأثريهما يف صناعة قرارات األمن القومي 
لكال البلدين وحسب، بل يكفي أن نعلم أن 
يف  اجلنرال  زامري«  »أيال  هو  البحث  كاتب 
جيش االحتالل اإلسرائيلي، وأحد املرشحني 
اإلسرائيلي  اجليش  أركان  لرئاسة  الثالثة 
جملس  لرئيس  العسكري  والسكرتري  حاليًا، 
ونعتقد  نتنياهو،  بنيامني  األسبق  الوزراء 
تاليًا أن هذا البحث عبارة عن خريطة طريق 
بايدن  النقاش بني  مستقبلية سيدور حوهلا 
يف  التطبيع  دول  وسائر  و«إسرائيل« 
يف  اجلديد  الصهيو-عربي  الناتو  حلف  إطار 

املنطقة.
يف  زامري  أيال  أجراه  الذي  البحث  يهدف 
األدنى،  الشرق  لدراسات  واشنطن  معهد 
للمعركة  شاملة  قتالية  عقيدة  صياغة  إىل 
اليت ستشرتك  واملستمرة  والفاعلة  النشطة 
فيها »إسرائيل« والواليات املتحدة األمريكية 
ودول التطبيع العربي، يف مواجهة اجلمهورية 
يف  املقاومة  وحمور  إيران،  يف  اإلسالمية 
املنطقة، حيث رأى زامري أن املعركة مع إيران 
ليست معركة »إسرائيل« وحدها، ولكن هي 
معركة كل دول املنطقة اليت تشعر بالتهديد 
من النفوذ اإليراني، وبالنتيجة جيب أن تكون 
املعركة ضد إيران معركة كل اإلقليم، تتبين 
طريقة  تغيري  بامكانها  جديدة  إسرتاتيجية 
عمل  وطرق  مباديء  وتبين  احلالية،  التفكري 
قتالية  عقيدة  تطوير  إىل  تؤدي  خمتلفة، 

إقليمية ضد إيران.
أن  رأى  زامري  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال   
إيران وحمور املقاومة جيب أن  املعركة ضد 
يتكامل فيها البعد التكتيكي يف املواجهة من 
خالل فعل مرن وسريع ومبادر، وقدرة على 
اإلسرتاتيجي  البعد  مع  اهلجمات،  امتصاص 
املبين على سياسة النفس الطويل واستمرار 

املواجهة الدائم مع إيران وحمور املقاومة.
اإليراني  الثورة  حرس  قوات  زامري  وضع 
أن  فرأى  اإلقليمية،  للمعركة  مركزيًا  هدفًا 
القوة املركزية اليت جيب الرتكيز عليها يف 
املعركة املستمرة والطويلة ضد إيران، هي 
قوات حرس الثورة اإليراني، اليت تعد الثقل 
يف  اإليراني  النفوذ  توسع  يف  األساسي 
يؤدي  احلرس  هذا  قوة  وتقليص  املنطقة، 
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 

من  اإلسرائيلي  الكيان  إلنقاذ  اجلميع  يسعى 
نهايته احلتمية، أي الزوال، وهو ما يتخوَّف منه 
حكام »تل أبيب« بعد االنتكاسات السياسية 
واالجتماعية والثقافية واألخالقية يف »اجملتمع« 

اإلسرائيلي املنقسم على حاله.
وحقوق  والدميقراطية  »احلرية  شعارات  حتت 
اإلنسان«، تبّنت واشنطن وحلفاؤها الغربيون 
»الربيع  يسمى  ما  اإلقليميون  وعمالؤها 
وغري  مباشرة  أضرارًا  أحلق  الذي  العربي«، 
مباشرة جبميع دول املنطقة، بدرجات متفاوتة، 
املستفيد  هو  اإلسرائيلي  الكيان  ليكون 

الوحيد.
وحتى لو تركنا جانبًا سخافة وسفسطة الشعارات 
اليت رفعتها الدول اإلمربيالية واالستعمارية، 
سخافة،  األكثر  أن  نتذكر  أن  من  لنا  بد  فال 
بل وقاحة، يف املوضوع، أن الدول اإلقليمية 
للمشروع  خدمة  لديها  ما  كل  استنفرت  اليت 
ليس  الصهيوني  االستعماري  اإلمربيالي 
وحقوق  والدميقراطية  باحلرية  عالقة  أي  هلا 
وفسادًا،  استبدادًا  األكثر  إنها  بل  اإلنسان، 
ليس يف املنطقة فحسب، بل رمبا يف العامل 

أمجع أيضًا. 
والدولية،  اإلقليمية  احلسابات  اختالف  ومع 
الربيع الدموي دول املنطقة ما ال يقل  كّلف 
عن تريليون دوالر من اخلسائر املباشرة وغري 
املباشرة، وخصوصًا يف العراق وسوريا واليمن 
وتونس  والسودان  ومصر  ولبنان  وليبيا 
خّصص  اليت  اخلليج،  دول  وحتى  واجلزائر، 

حكامها ثرواتهم خدمة ملشروع الدمار. 
وحتى إذا جتاهلنا اخلسائر البشرية يف دول 
احلقيقي  العدد  أحد  يعرف  ال  إذ  »الربيع«، 
واألرامل  واجلرحى  واملعوقني  للقتلى 
واليتامى، فال بد من التذكري مباليني الناس 
الذين اضطروا إىل اهلجرة من أوطانهم، وهو 
املذكورة  باجملتمعات  بالغة  أضرارًا  أحلق  ما 
أعماهلا  ورجال  شبابها  خرية  خسرت  اليت 

وأدمغتها املنتجة. 
أما تدني مستوى التعليم وارتفاع نسبة األمية 
بشكل خطر وانتشار اجلهل املدقع بكل أشكاله، 
فهو األخطر بالنسبة إىل مستقبل دول املنطقة 
املشاكل  من  الكثري  ستواجه  اليت  وشعوبها 
االجتماعية والنفسية مع انتشار ظاهرة التدين، 
بعيدًا عن املعاني احلقيقية لإلسالم، وهو ما 
استغلته اجملموعات املسلحة، مثل »داعش« 
و«النصرة« وأمثاهلما، واليت رفعت شعارات 
اإلمربيالي  املشروع  خالهلا  من  خدمت  دينية 
االستعماري الصهيوني، وهو ما شهدناه يف 
سوريا والعراق وليبيا ومصر وتونس ولبنان 

ودول أخرى بدرجات متفاوتة. 
لقد كانت كل هذه السلبيات كافية بالنسبة 
لتحقيق  وحليفاتها  اإلمربيالية  الدول  إىل 
أهدافها الكربى يف سنوات »الربيع العربي«، 

وميكن تلخيصها كما يلي: 
السياسية واالقتصادية  البنى  1- تدمري كل 
لدول  واألخالقية  والثقافية  واالجتماعية 

املنطقة وشعوبها واستعداء بعضها بعضًا.
2- بعد هذا التدمري، العمل على خلق قناعات 
جديدة وفرضها على اإلنسان العربي ليستسلم 
لألمر الواقع، ويؤمن بأن ال أمل بعد اآلن يف 
من  العربية  وأمته  وطنه  ومستقبل  مستقبله 
هو  الوحيد  همه  ليكون  اخلليج،  إىل  احمليط 

مصاحله الفردية الضيقة فقط.
ته  3- فقدان األمل باملستقبل، وهو ما استغلَّ
العميلة،  األنظمة  ومعها  املذكورة،  الدول 
األهم،  السبب  »بأن  العربي  املواطن  إلقناع 
هو  املنطقة  أزمات  يف  الوحيد،  يكن  مل  إن 
إسرائيل،  مع  واخلالف  الفلسطينية  القضية 
وأن املصاحلة معها هي احلل الوحيد ملعاجلة 

هذه األزمات«. 
4- جاء تطبيع األنظمة العربية، ومعها تركيا، 
النفسية  احلرب  هلذه  كنتاج  »إسرائيل«  مع 
»بأن  املنطقة  إقناع شعوب  إىل  تهدف  اليت 
وأن  الطبيعي،  نسيجها  من  جزء  إسرائيل 
عليا  قيم  ذات  إنسانية  حالة  معها  التعايش 

تتضمن الدميقراطية والتنمية والتقدم«. 
واستنفرت أنظمة التطبيع العربية واإلسالمية 
واإلعالمية  واملالية  السياسية  إمكانياتها  كّل 
أدمغة  يف  والتأثري  األفكار  هذه  لتسويق 

كانت  أيًا  واملسلمني،  العرب  املواطنني 
أوطانهم. 

5- تكتسب كل هذه الفعاليات أهمية إضافية 
بسبب توقيتها الزمين الذي صادف تطورات 
الواقع اإلسرائيلي الذي يواجه أخطر حتدياته 
على  الصهيوني  الكيان  قيام  منذ  التارخيية 

أرض فلسطني. 
الكيان  إلنقاذ  اجلميع  يسعى  آخر،  مبعنى 
الزوال،  أي  احلتمية،  نهايته  من  اإلسرائيلي 
بعد  أبيب«  »تل  حكام  منه  يتخوَّف  ما  وهو 
السياسية واالجتماعية والثقافية  االنتكاسات 
املنقسم  اإلسرائيلي  اجملتمع  يف  واألخالقية 
احتمال ملعاجلة هذا  أي  على حاله، من دون 

االنقسام والتفسخ الطبيعي جدًا.
يف  الصهيوني  املشروع  جناح  كان  ومهما 
خلق »جمتمع يهودي متجانس«، يعرف اجلميع 
علم  قواعد  أبسط  مع  يتناقض  ذلك  أنَّ 
االجتماع والنفس، ما دام ما ُيسمى »الشعب 
اليهودي« ليس إال خليطًا غري متجانس يضّم 
أناسًا ال جتمعهم إال رابطة واحدة، هي الدين، 

ومبعايري صهيونية متناقضة.
هؤالء  حيالف  لن  احلظ  أن  اجلميع  ويعرف 
للنظرية  »السامية  األهداف  حتقيق  يف 
اعرتاف  هو  واحد،  بشرط  إال  الصهيونية« 
النظرية  بهذه  واالسالمية  العربية  األنظمة 
اليت ولدت يف الغرب املسيحي، رغم صلب 
الغرب  جتاهل  فكما  املسيح،  للسيد  اليهود 
املسيحي مبضمونه اإلمربيالي االستعماري هذه 
احلقيقة، يراد اآلن من أنظمة التواطؤ العربية 
واإلسالمية أن تتجاهل كل ما جاء يف القرآن 
الكريم واألحاديث النبوية الشريفة عن اليهود 
التاريخ  مراحل  مجيع  عرب  األسود  وتارخيهم 

اإلسالمي. 
باختصار، إنَّ تآمر األنظمة العربية واإلسالمية 
وتواطؤها وعمالتها، وهي حالة جينية بالنسبة 
الكيان  تساعد  أن  هلا  يراد  معظمها،  إىل 
الصهيوني على إطالة عمره ومنعه من الزوال 
خالل  من  حتى  وتارخييًا،  جغرافيًا  احلتمي 

السفسطات الدينية. 
من املستحيالت املئة، بل األلف، أن يستمر 
يف  اخلبيث  كالورم  الغريب  الكيان  هذا 
كّل  استهلك  لو  حتى  العربية،  املنطقة  جسد 
منشطات العامل، ومن املستحيل أن حيكم 8 
ماليني يهودي 400 مليون عربي، مهما تواطأ 
حكامهم، كما من املستحيل أن ينسى العرب، 
ويستسلموا  دينهم،  املسلمون،  ومعهم 
والعناوين،  التسميات  كانت  أيًا  لليهود، 
احلضارات،  حتالف  أو  األديان  حوار  سواء 

وأخريًا االتفاقيات اإلبراهيمية. 
ومن املستحيالت األلف أن يتقبل املاليني من 
الشرفاء من أبناء األمتني العربية واإلسالمية 
احتضان أي يهودي يغتصب أرض فلسطني 
كل  الفلسطينيني  ويقتل  ولبنان،  وسوريا 
وممتلكاتهم،  أراضيهم  على  ويستولي  يوم، 
وليس  هلم  منحها  اهلل  »أن  يعتقد  وهو 

لآلخرين«.
بـ«الربيع  يسمى  ما  فشل  ذلك  كل  يفسر 
واملؤامرات،  احلروب  كّل  وقبله  العربي«، 
يف فرض األيديولوجيا الصهيونية على دول 
من  العديد  خيانة  رغم  وشعوبها،  املنطقة 
وانتصارات  صمود  أيضًا  ويفسر  أنظمتها، 
العربية  واملقاومة  الفلسطيين  الشعب 
الكيان  ضد  ليس  أشكاهلا،  بكل  واإلسالمية 
أيضًا،  عمالئه  ضد  بل  فحسب،  الصهيوني 
الذين جن جنونهم ألنهم فشلوا، فتمادوا يف 
اخليانة، وهذا هو سلوكهم منذ زمن طويل، 
ألنهم السبب يف قيام »إسرائيل«، ومن قبلها 

سايكس بيكو ووعد بلفور والنكبة وغريها. 
التارخيية  احلقائق  على  دائمًا  الرهان  ويبقى 
اليت ال ميكنها أن تتحّدث عن انتصار الظامل 
وهزمية املظلوم إىل األبد، فذلك يتناقض مع 
الكثري من املعطيات العملية والعلمية، وأهمها 
احلقيقي  الرعب  مصدر  اهلل  حزب  أن  حقيقة 
واخلونة.  املتآمرين  وكل  الصهيوني  للكيان 
واملتآمرين  اخلونة  هؤالء  أنَّ  اجلميع  ويعرف 
مهمتهم الوحيدة خدمة هذا الكيان ومنعه من 
وال  أيضًا،  بزواله  سيزولون  ألنهم  الزوال، 

مفر من ذلك.    

سباق تطبيع.. من سينقذ »إسرائيل« من الزوال؟
حسني محلي

سوريا مقبلة على مرحلة جديدة من التهديدات األمنية بعد 
تفعيل االضطرابات يف اجلنوب السوري.

بعد بضعة أيام، سيحط الرئيس األمريكي جو بايدن للمرة 
الدولي،  الصراع  بؤر  ُأس  األوىل يف فلسطني احملتلة، 

اليت حتمل الرمزية األعلى ملسارات التحول الدولي. 
ومن بعدها، سيزور السعودية، ليلتقي ملكها غري املعلن 
حممد بن سلمان، ويعلن من هناك والدة حتالف إقليمي 
جديد حييط بطبيعة احلال بسوريا من أخطر جهاتها، فما 
على  خطره  مدى  وما  اجلديد؟  التحالف  هذا  جناح  فرص 

سوريا؟
إنها ليست املرة األوىل اليت تتعرض فيها سوريا ملخاطر 
اجلوار اإلقليمي، ففضاًل عن وضعيتها اجلغرافية والتارخيية 
عرب  اإلمرباطوريات  لصراع  منها ممرًا وساحة  جعلت  اليت 
التاريخ، اختربت ذلك 3 مرات يف العصر احلديث، كانت 
مع  والثانية  املاضي،  القرن  منتصف مخسينيات  األوىل 
مع  والثالثة  أيضًا،  املاضي  القرن  سبعينيات  نهايات 
منتصف شهر آذار/مارس عام 2011، وما زالت مستمرة 
الرئيس  جميء  مع  التجديد،  طور  يف  وهي  اآلن،  حتى 

األمريكي.
يف  الدموي  للصراع  احمللية  املظاهر  من  الرغم  وعلى 
والدولي  اإلقليمي  البعد  فإن  والثالثة،  الثانية  املرتني 
كان وما زال أكثر وضوحًا، وخصوصًا يف املرحلة احلالية 

واملستمرة. 
من هنا، تأتي أهمية التحرك األمريكي اجلديد يف تغيري 
واضح لالسرتاتيجية األمريكية اليت سعت من قبل للتخفف 
والتفرغ  األوسط،  الشرق  تسميه  ما  من محل صراعات 
أكثر ملواجهة الصني وروسيا، لكنها اكتشفت بعد إجبار 
روسيا على خوض احلرب معها بالوكالة يف أوكرانيا أن 
ارتدادات هذه احلرب عليها وعلى حلفائها الغربيني كانت 

أكثر بكثري عليها مقارنة بروسيا.
الدول  عت قائمة  أنها اكتشفت أن هذه احلرب وسَّ كما 
إمالءاتها،  ورفض  سياساتها  على  باالعرتاض  اجملاهرة 
ووصل األمر إىل حد ظهور استقطاب واضح تقوده القوى 
وإيران،  واهلند  وروسيا  الصني  الناهضة،  اآلسيوية 
االحتاد  لدول  القاهر  األمريكي  االستقطاب  مواجهة  يف 
األوروبي، ومن بعده كّل من تركيا و«إسرائيل« ومصر 
واألردن والسعودية واإلمارات واألردن والبحرين بشكل 

أساسي.
تعتمد االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة على إعادة االهتمام 
مبنطقة غرب آسيا ومشال أفريقيا، لإلغالق على الصني 
بعد  جديد  من  إيران  وحصار  األوىل،  بالدرجة  وروسيا 
الفشل يف احتوائها، وهي اليت تعترب احملور اجليوسياسي 
األخطر واألهم بني شرق آسيا من احمليط اهلادئ وغربها 
القارة  وشبه  أوراسيا  ومنطقة  املتوسط،  شرق  حتى 
اهلندية، وال ميكن حتقيق ذلك إال يف املنطقة األضعف، 
وهي سوريا، وفق التصور األمريكي، وهي املنطقة اليت 
توجد فيها جيوش القوى الدولية واإلقليمية، واليت تعد 
قابلة للصدام فيما بينها، ولكن األفضل أن يتم الصدام 
باستخدام قوى عربية يف مواجهة ذات طابع قومي ومذهيب 

مع كل من روسيا وإيران.
هذا التوجه االسرتاتيجي اجلديد ال ميكن أن ينجح يف ظل 
وخصوصًا  أمريكا،  فلك  تدور يف  اليت  الدول  صراعات 
بعدما أظهرت ذلك باملعارك اليت مل تتوقف بني اجملموعات 

السورية واألجنبية املسلحة، وفقًا للدول الداعمة هلا.
هذا األمر مل يتوقف على الساحة السورية فقط، بل ظهر 
واضحًا يف الصراع السعودي اإلماراتي يف اليمن أيضًا، 
الداخلية  الظروف  استغالل  إال  واشنطن  من  كان  فما 
احلد  إىل  ودفعها  الدول،  هلذه  والدولية  واإلقليمية 

األقصى من التعاون يف مقابل مكافآت لكل دولة.
كان األمر حيتاج إىل تهدئة اجلموح الرتكي ودفع الرئيس 
الرتكي إىل حسم خياراته يف لعبة التوازن بني موسكو 
وواشنطن، فكان مكسبه عدم املمانعة عن اجتياح بقية 
السياسية  التجربة  على  والقضاء  السوري،  الشمال 
والعسكرية الكردية يف سوريا، إضافة إىل رفع الغطاء 
العهد  ولي  كسب  فيما  تركيا،  كرد  عن  جزئيًا  الغربي 
باعتباره  األمريكي  االعرتاف  سلمان  بن  حممد  السعودي 
قتل  جبرمية  اتهامه  َطي  مع  اململكة،  األقوى يف  الرجل 

مجال خاشقجي.
على  واشنطن  وافقت  اجلديد،  الدور  على  وكداللة 
استبدال التجربة الكردية يف مشال شرق سوريا بتجربة 
النفوذ  مظلة  حتت  العربية  العشائر  فيها  جتتمع  عربية 
السعودي، واستبقت واشنطن اجتماع جدة، عرب البدء ببناء 
قاعدة عسكرية بريطانية مع ضباط سعوديني يف منطقة 
الشدادي يف احلسكة، لتقود قوات عسكرية عربية بديلة 

من القوات الكردية يف الرقة واحلسكة ودير الزور.
إّن مصر اليت تعمل على استعادة دورها اإلقليمي تدفعها 
ضائقتها االقتصادية امُلهددة هلا ملزمة إىل االصطفاف 

مع هذا احللف اجلديد يف مقابل املساعدات املالية، إلبعاد 
شبح االنهيار االقتصادي وتأمني الغذاء، كذلك األردن، 
وال  نفسها،  االقتصادية  األزمة  تهديدات  يعيش  الذي 

ميكنه االستمرار باحلياة من دون املساعدات اخلليجية.
هذه  من  األكرب  الرابح  ستكون  »إسرائيل«  إن  بالطبع، 
العودة األمريكية، فقد استبعدت الدور اإلقليمي الرتكي 
هلا  عداوته  عن  الرتكي  الرئيس  عودة  بعد  امُلهدد 
واستجداء املصاحلة معها، كما أن عالقاتها الوطيدة مع 
»الدين  عنوان  والبحرين حتت  املتحدة  العربية  اإلمارات 
اإلبراهيمي« أتاحت هلا الوصول األمين إىل تطويق إيران 
أمنيًا يف اخلليج، ووضع شبكات الدفاع اجلوي اإلسرائيلي 
يف هذه الدول بعنوان اإلدارة األمريكية، واألهم من كل 
مدمرة ضعيفة غري  على سوريا كدولة  احلفاظ  ذلك هو 

قابلة للتعايف.
هذا ما تسعى إليه االسرتاتيجية األمريكية، وهي متتلك 
الكثري من أوراق القوة اليت تتيح هلا فاعلية عالية املستوى 
لتحقيق أهدافها، الستمرار الواليات املتحدة قطبًا مهيمنًا 
وحيدًا يف العامل، ولكنها يف واقع احلال ليست الدولة 
الوحيدة اليت متتلك خطة عمل يف هذه املنطقة اخلطرة يف 
العامل، وليست الدولة الوحيدة اليت متتلك أوراق القوة، 
فوضعها االقتصادي يف أصعب حاالته منذ فرتة الكساد 

الكبري عام 1929.
كما أن قابلية تفجر بركان وسط أمريكا وغربها واردة، 
اجلارف  بتأييدها  نفسها  عن  عربت  اليت  الظاهرة  وهي 
إىل  إضافة  ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي  للرئيس 
وضع حلفائها يف االحتاد األوروبي، الذين يدفعون مثن 
العقوبات اليت فرضوها على روسيا، فإذا بها ترتد عليهم 

أكثر مما حدث يف روسيا. 
الستنزاف  أوكرانيا  يف  احلرب  على  رهانها  إن  كذلك، 
سري  أن  الواضح  ومن  اآلن.  حتى  فشله  أثبت  روسيا 
يتيح  ما  أوكرانيا،  كبرية يف  هزمية  إىل  يقود  املعارك 
به  معرتفًا  عامليًا  دورًا  هلا،  املباشر  اخلصم  لروسيا، 

سينعكس على مستقبل سوريا.
األمر ال يتوقف هنا، فإيران أثبتت أيضًا قدرتها حتى اآلن 
على إجهاد األمريكيني يف أكثر من موقع، وخصوصًا 
العراق ولبنان وسوريا وفلسطني واليمن، وحتولت إىل 
رقم صعب يف املعادلة اإلقليمية والدولية، رغم تأثري 

العقوبات االقتصادية الشديدة يف الداخل اإليراني.
اهتمامًا  أكثر  أوكرانيا  يف  احلرب  بعد  أصبحت  وقد 
بعودتها إىل سوق الطاقة الذي أرهق الغرب والعامل، 
مستوى  إىل  وصلت  اليت  النووية  قدراتها  عن  عدا 
القدرة على إنتاج القنبلة النووية بعد اكتمال دورتها.

الدوليني  االستقطابني  بني  امُلقاِرنة  التجربة  ويف 
متتلك  الصاعدة  الكتلة  دول  أن  سنجد  واإلقليميني، 
أعلى مستويات التنسيق فيما بينها، وختوض معاركها 
السياسية والعسكرية واالقتصادية بتوافق كبري حتى 
معاركها  الغربي  االستقطاب  فيما ختوض دول  اآلن، 
املتنوعة على قاعدة الاليقني بالنتائج، ما يدفعها إىل 

التعبري عن اختالف مصاحلها بشكل واضح.
ينطبق األمر على دول التحالف اإلقليمي امُلزمع اإلعالن 
املزمنة  واملصاحل  األدوار  تناقضات  فهوامش  عنه، 
فيما بينها، ستمنعها من السري لتحقيق االسرتاتيجية 
باستعادة  الاليقني  إىل  إضافة  اجلديدة،  األمريكية 
الواليات املتحدة مكانتها األوىل، واملرتافق مع اخلوف 
اليت  الدول  كل  أموال  على  استيالئها  بعد  منها، 

أسقطتها أو مانعتها يف سياساتها.
من  جديدة  مرحلة  على  مقبلة  سوريا  إن  النتيجة،  يف 
التهديدات األمنية، بعد تفعيل االضطرابات األمنية يف 
اجلنوب السوري، وحتريك تنظيم »داعش« يف البادية 
السورية، إضافة إىل تهديد تركيا باجتياح ما تبقى من 

الشمال السوري.
أدنى  بافتقاد  داخلي صعب،  وضع  مع  ذلك  يرتافق 
مقومات احلياة، وانقسام اجملتمع السوري بني طبقة 
ثرية جديدة وغالبية اجتماعية تفوق 90% من السوريني 
حتت خط الفقر، منهم أكثر من60 % مهددون بأمنهم 

الغذائي الذي افتقدوه.
تستطيع سوريا أن تتجاوز التهديدات القادمة إذا ما 
االقتصادية  الداخل  مسارات  بتغيري  البدء  استطاعت 
التحوالت  فرص  تلّقف  تستطيع  كي  واالجتماعية، 
سياسيًا  اختارت  أنها  وخصوصًا  املقبلة،  الدولية 
تراكم  اليت  الناهضة  اآلسيوية  الدول  مع  االصطفاف 
إجنازاتها، وُتصرف سياسيًا بكسب املزيد من احللفاء 
تستطيع  بذلك  وهي  وتونس،  اجلزائر  مثل  العرب، 
من  ميتًا  سيولد  الذي  اجلديد  احللف  تهديدات  جتاوز 

الناحية الفعلية.    
إن اآلراء املذكورة يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة 

عن رأي امليادين وإمنا تعرب عن رأي صاحبها حصرًا

سورية وخماطر الناتو اإلقليمي اجلديد
أحـمد الدرزي
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مع اقرتاب االستحقاق الرئاسي، تظهر القوى املسيحية كأنها آخر 
من يعرف ما الذي جيري حقيقة وكيف ميكن الدفع يف اجتاه إجراء 
االنتخابات من دون تأخري. يغيب دورها، فيما حيضر ملف رئاسة 

اجلمهورية على الطاولة اإلقليمية
ويصل  املنطقة  اىل  أمس،  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  وصل 
املقبل،  األسبوع  إيران  اىل  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس 
أعمال  جدوَلي  على  املدرجة  املواضيع  من  واحد  اللبناني  وامللف 
جديد  رئيس  انتخاب  ويأخذ  الروسية.  والزيارة  األمريكية  اجلولة 
مرحلة حساسة،  متقابلني يف  مداه يف صراع حمورين  للجمهورية 
ما يثري شكوكًا حول املنحى الذي تطرحه احتماالت التصادم بني 
فيه  يشتّد  وقت  ويف  العمق.  يف  خمتلفني  رئاسيني  مشروعني 
الكباش اإلقليمي والدولي، ويقرتب عهد الرئيس ميشال عون من 
نهايته، ويستمر االنهيار الداخلي يف تسارع، يغيب الدور املسيحي 

عن استحقاق املوقع املسيحي األول.
ندر أن كان التعامل مع االستحقاق هّشًا لدى القوى املسيحية اىل 
احلد الذي يبدو عليه اليوم، كما ندر أن سّلم اجلميع جداًل بأن مآل 
الصراع احلالي قد ينحصر باسم أو امسني، فال تطرح أمساء بديلة 
من تلك املتداولة. وقبل ثالثة أشهر ونصف شهر من موعد خروج 
رئيس اجلمهورية من قصر بعبدا، ال تزال القوى املسيحية غائبة 

عن املشهد الرئاسي.
ومفارقات االستحقاق عند املسيحيني واملوارنة كثرية يف مرحلة 
التحديات اإلقليمية واملساومات والرتتيبات اليت ال يبدو أن هلم 
حضورًا فاعاًل فيها. يشري أحد السياسيني املخضرمني إىل أنه لطاملا 
كان للقيادات اإلسالمية دور مهم يف اختيار رئيس اجلمهورية قبل 
احلرب وبعدها، وتعزز هذا األمر مع الوجود السوري. لكن الدور 
املسيحي كان دائمًا أساسيًا، ومل حيدث أن كان مغّيبًا اىل احلد 
الذي صارت فيه القيادات املارونية تتعامل مع االستحقاق كأنه 
أي ضغط  متارس  فال  السياسية،  الدورة  مسار  عادية يف  حمطة 

سياسي أو شعيب للدفع يف اجتاهه.
وحتى مع انتخاب عون، تبلور احلراك السياسي أواًل مع لقاء األقطاب 
البطريركية املارونية، واخلروج الحقًا خبالصة معادلة  املوارنة يف 
»الرئيس القوي«، ورغم الدور األساسي حلزب اهلل، جاءت تغطية 
سقط  ما  منها  تفاهمات،  ومبجموعة  معراب  بتفاهم  عون  انتخاب 
املقابل،  قائمة. يف  تزال  ال  عداوات  إىل  ما حتّول  ومنها  واندثر 
تقول  وظّلت  انتخابه  ضد  وقفت  اعرتاضية  مسيحية  حركة  قامت 

كلمتها رفضًا له طوال ست سنوات.
لكن استحقاق عام 2022 ُيظهر املسيحيني كأنهم استسلموا كليًا 
أحد  وال  اهلل  حزب  اختيار  من  سيكون  املقبل  الرئيس  أن  لفكرة 
دولي  مبتغرّي  واثقني  غري  باتوا  احلزب  معارضي  إن  حتى  سواه، 
أو إقليمي يساهم يف فرض معادلة رئيس معارض للحزب مقابل 
رئيس موال له. ورغم أن اجلو اإلقليمي والدولي املتحرك يطرح 
ملف لبنان على الطاولة، مع احتمال غري مستبعد بأن جيري تقديم 
ال  السابقة،  لالستحقاقات  أنه خالفًا  إال  معارض،  رئاسي  مشروع 
مع  رئاسي  مشروع  أي  وترمجة  تظهري  املسيحية يف  للقوى  دور 
أو  السعودية  مع  وال  باريس  أو  واشنطن  مع  ال  الفاعلة،  الدول 

مصر.
قد يكون االنطباع األكثر تداواًل هو حجم حضور معارضي حزب اهلل 
يف األوساط اخلارجية والدبلوماسية يف لبنان بشكل خاص. لكن 
الواقع ال يعّب متامًا عن احلقيقة. فالتواصل املسيحي السياسي مع 
اخلارج شبه مقطوع، وعالقات شخصيات مع دوائر خارجية ال تعين 
أن احلضور املسيحي فاعل اىل درجة فرض مشروع ما. حتى إن 
الرئيس  »بروفيل«  على  التشديد  الصوت يف  ترفع  اليت  بكركي 
اجلديد وضرورة إجراء االنتخاب، ال تزال تتعاطى معه حمليًا، وال 
يقف الفاتيكان أو فرنسا اىل جانبها بقوة كانت معهودة يف ملف 

رئاسة اجلمهورية وحرص بكركي عليها.
منذ سنوات،  اخلارجي  احنسر حضورها  اليت  السياسية  القوى  أما 
فتحصد اليوم نتائج غيابها الفعلي عن الساحة اإلقليمية والدولية، 
فيما يطرح اختيار رئيس مسيحي على طاوالت الرتتيبات اإلقليمية، 
فال تتمكن من تأدية دور فاعل. واملشكلة أن أي ترتيب خارجي يف 
أي اجتاه أتى، سواء جلهة التسوية أو تصادم مشروعني رئاسيني، 
سيكون من الصعب التعامل معه على مستوى جدي واخنراط اجلميع 
يف  مبا  املاضية،  االستحقاقات  يف  احلال  عليه  كانت  كما  فيه، 
تام  توافق  على  ليسوا  اهلل  حزب  فمعارضو  الدوحة.  تسوية  ذلك 
حيال رؤيتهم الستحقاق الرئاسة، وال هم يتمتعون مبستوى احلضور 
الذي جعل منهم سابقًا عنصرًا مؤثرًا يف  اخلارجي واحمللي نفسه 
مواجهة أي مشروع ال ينسجم مع خطابهم السياسي. ومؤيدو حزب 
اهلل من املسيحيني ليسوا أفضل حااًل، ألنهم باتوا يف ظل ضبابية 
املوقف اإلقليمي من الرئاسة وحجم الضغوط عليهم، يضعون يف 
مقّدم اهتمامهم النفاد باالستحقاق بأكب قدر من املكاسب، سواء 
وصلوا اىل قصر بعبدا أو مل يصلوا. لكن القاسم املشرتك بينهم 
كلمة  ينتظرون  بدورهم  ألنهم  مغّيب  االستحقاق  يف  دورهم  أن 
فرض  أجل  من  السياسي  احلرد  زمن  وىّل  وقد  الرئاسية،  السر 
واقع رئاسي. وجتربة انتخاب عون لن تتكرر، كما لن تتكرر جتربة 
املردة  تيار  ورئيس  احلريري  سعد  الرئيس  بني  باريس  تفاهم 
كانت  مهما  مهدها،  اهلل يف  حزب  دفنها  واليت  فرجنية،  سليمان 

هوية داعميها.

صراع على املوقع املسيحي يف غياب املسيحيني

لبنان  بني  سوري  نازٍح  ألف  اخلمسمئة  حواىل  يتنّقل  سنوّيًا 
وميكثون  طبيعي  بشكٍل  سوريا  إىل  يدخلون  هؤالء  وسوريا. 
فيها أليام أحيانًا من دون التعرُّض ألي مضايقات على املعابر 
يف الوقت الذي يكتسبون فيه صفة »نازحني« ويستفيدون 
الالجئني. لكن يف ظل  املقّدمة من مفوضية  من املساعدات 
املسّجلني  بداتا  املفوضية  قبل  من  العام  األمن  تزويد  عدم 
لديها يعجز األخري عن ضبط حركة الدخول واخلروج عند املعابر 

بالكامل.
يف  الدين  شرف  عصام  املهّجرين  وزير  أّكدها  الواقعة  هذه 
املذّكرة اليت سّلمها إىل ممثل املفوضّية يف لبنان أياكي ايتو. 
يف أحد البنود شّدد وزير املهّجرين على ضرورة مراقبة حركة 
ورود  بعد  العام  األمن  من  مبساعدة  الّنازحني  وإياب  ذهاب 
معلومات من إحدى املرجعّيات اليت ُتعنى حبقوق اإلنسان عن 
مساعدات  على  وحيصلون  املفوضّية  لدى  مسَجلني  أشخاٍص 
شهرّية، يأتون إىل لبنان فقط لقبض املستحّقات ثم يعودون 

يف اليوم التالي إىل سوريا.
إن دّل هذا األمر على شيء فهو على أّن يف سوريا مناطق آمنة 
ميكن ملواطنيها العودة إليها والعيش يف قراهم اليت يزورونها 
بشكٍل دائٍم وميضون فرتة األعياد فيها. مع العلم أن لبنان قد 
تسّلم من الدولة السورية مذّكرات خطّية تؤكد إصداَر مراسيم 
عفو وإخالَء سبيل 28864 موقوفًا من حمكمة قضايا اإلرهاب 
فقط، أما املواطنون الذين أجروا تسويات فقد استفادوا من 
عدٍد من امليزات. فقد ألغيت البالغات واإلجراءات األمنية اليت 
كانت صادرة حبّقهم من قبيل التوقيف أو التكليف باملراجعة 
املتخّلفني  أيضًا  منحت  السورية  السلطات  املغادرة.  منع  أو 
عن اخلدمتني اإللزامية واالحتياطية مهلة ستة أشهر لتسوية 
تسوية  مهّمة  خمتّصة  جلان  توّلت  كما  التجنيدّية  أوضاعهم 
وفقًا  األمنية  واألجهزة  والشرطة  اجليش  من  الفاّرين  أوضاع 
لألنظمة الّنافذة ومسحت امليزات للذين أجروا التسوية األمنية 
إىل  خطيٍّ  بطلٍب  تقّدمهم  بعد  الوظيفي  عمِلهم  إىل  بالعودة 
الوزارة اليت يتبعون هلا. أما بالنسبة للمفصولني من نقابات 
تقديم  بإمكانهم  بات  فقد  واملهندسني  والصيادلة  األطباء 
طلب العودة إىل النقابة وممارسة اختصاصاتهم. هذا وتقرتح 
جلان التسوية األمنية إلغاء إشارات احلجز االحتياطي على أموال 
وأمالك املواطنني الذين مّتت تسوية أوضاِعهم، وبعد دراستها 
والتأكد من عدم توّرطهم يف جرائم القتل واإلرهاب يتمُّ رفع 

احلجز عنهم.
لكنَّ  تبدو ساقطة  األمان يف سوريا  ذريعة عدم  فإّن  وعليه 
ويسعى  خطواته  كلَّ  يدرس  للعودة  خّطة  يعّد  الذي  لبنان 
لتعداد السورّيني املوجودين على أراضيه من خالل إحصاء من 
دخلوا بصورٍة غري شرعّية إىل لبنان والوالدات غري املسّجلة 
والتدقيق يف األشخاص الذين فقدوا أوراَقهم الثبوتية ويف 
أعداد الفاّرين من اخلدمة العسكرية واملدانني جبرائم أو جَنح 
أو خمالفات. إاّل أّن هذه العملّية حتتاج إىل جهٍد كبري وتعاوٍن 
يتمُّ  إعداد دراسة مفّصلة  بهدِف  الالجئني  من قبل مفوضّية 
عودتهم  وتنظيم  فئات  إىل  النازحني  تقسيم  أساِسها  على 
تدرجيّيًا وحتديد الالجئني السياسيني من بينهم بهدف نقِلهم 
إىل دولة ثالثة ألن لبنان مل يُعد حيتمل أن ميارَس أيُّ شخٍص 

نشاطًا سياسّيًا على أراضيه.
إذًا الدولة اللبنانية ال تعتزُم إعادَة السورّيني بصورٍة عشوائيٍة 
على  حرِصها  مبوازاة  وأمِنِهم  كرامِتهم  على  حترُص  إنها  بل 
اجملتمع اللبناني الذي مل يُعد حيتمُل هذا العبء وكلفَته على 
اخلزينة العامة. فصحيٌح أن النزوح ليس السبب الوحيد لألزمة 
االقتصادية وصحيٌح أن الفساد ينُخر كلَّ مفاصل الدولة، لكّن 
التحتية  البنى  األزمة يف ظّل تهالك  أحد مسّببات  النزوح هو 
من  كبرية  أعداٍد  واستفادة  االقتصادي  واإلنهيار  اللبنانية 
تهريب  أو عب  االستهالك  عَب  إن  الّدعم  أموال  الّنازحني من 
واجب  فمن  وبالتالي  سوريا.  يف  وبيعها  املدعومة  املواد 
اجملتمع الدولي أيضًا احلرَص على كرامة اللبنانيني الذين مل 
يبخلوا يومًا يف استضافة السورّيني عندما كانت احلرُب قائمة 

يف بالدهم.

األرقام واملعطيات.. نزوٌح غّب الّطَلب
الرا الهاشم

العام  املدعي  حضرت  الفائت،  حزيران  من  الثامن  يف 
اإلستئنايف يف جبل لبنان القاضية غادة عون اجللسة األوىل 
هلا أمام القاضي مجال احلجار مقّرر هيئة التفتيش القضائي، 
أمام  سعد  بركان  القاضي  اهليئة  رئيس  أحاهلا  بعدما  وذلك 

التفتيش.
يومها مل تدم اجللسة ألكثر من ربع ساعة فقط، إذ أّن القاضية 
قالت  عينه  الوقت  لكنها يف  حمام،  لتوكيل  إستمهلت  عون 
اىل  إسُتدعيت  األسف ألنين  آسفة كل  »أنا  احلجار،  للقاضي 
القضاة  إغتيال  ذكرى  يف  القضائي  التفتيش  أمام  جلسة 
من  نوعان  »هناك  وأضافت  احملكمة«  قوس  على  األربعة 
األربعة  القضاة  معنوي،  وإغتيال  جسدي  إغتيال  اإلغتياالت، 
إسُتشهدوا بإغتيال جسدي، وأنا يتّم إغتيالي معنويًا بتشويه 

مسعيت وبإحاليت اىل اجمللس التأدييب مبلف فارغ«.
نعم امللف فارغ وما أّكد فراغه أكثر فأكثر هو ما حصل يف 
جلسة السادس من متوز اجلاري واليت عقدها القاضي احلّجار 

يوم األربعاء أاملاضي.
ففي اجللسة املذكورة حضرت القاضية عون ومعها وكيلتها 
الثانية  اجللسة  أّن  ختّيلوا  فهد.  باسكال  احملامية  القانونية 
القاضية  إلستجواب  ختّصص  أن  املفرتض  من  كانت  واليت 
املذكورة بكل امللفات اليت إستند اليها القاضي بركان سعد 
كي حييلها اىل هيئة التفتيش القضائي، مل تدم ألكثر من 

عشر دقائق فقط!.
كان من املفرتض أن تسأل القاضية عون عن ثالث نقاط:

النقطة األوىل تتعلق بتصرحياتها اليت إعتبها القاضي سعد 
خرقًا ملوجب التحفظ لدى القضاة، علمًا أن هذا املوجب هو 
عرف غري ُمقونن وال تنص عليه األنظمة القضائّية، وحيتاج اىل 
حتديد مضمونه كي ال يتناقض مع حق التعبري، وعلمًا أيضًا 
يدلون  الذين  القضاة  الوحيدة بني  القاضية عون ليست  أن 
بآرائهم، ومنذ مدة أطّل أحد القضاة حبلقة تلفزيونّية ودافع 
عنه نادي قضاة لبنان بعدما تعّرض هلجمة من بعض اجلسم 

القضائي على خلفّية إطاللته وذلك حفاظًا على حرية التعبري.
الرّد  دعاوى  تبّلغ  بعدم  إّتهامها  من  تنطلق  الثانية  النقطة 
حبّقها، علمًا ان عون سبق أن تبّلغت وبأكثر من ملف دعاوى 
الرد ولكن بعد تبليغ املدعني ومن أبرز هذه امللفات دعوى 
بها  إجراءاتها  كل  أوقفت  اليت  الصحناوي  أنطون  املصريف 

مبجرد تبلغها إياها.
أما النقطة الثالثة فمرتبطة بأقاويل عن ممارستها ضغوط على 
أحد القضاة يف حمكمة اإلستئناف يف جبل لبنان، واليت من 
املفرتض أن تنظر بدعوى رّد مقامة ضد القاضية عون، وهنا 
تفيد املعلومات بأّن كل ما قالته للقاضي املذكور هو تذكري 
بنص قانوني يف فرنسا مينع رّد النيابة العامة مؤّكدة له أّن 

هذا النص كّرسه أيضًا اإلجتهاد يف لبنان.
أكثرّية هذه النقاط مل حتضر خالل جلسة اإلستماع اىل القاضية 
عون أمام القاضي مجال احلجار. ختيلوا أّنه مل يسأهلا عن موجب 
ضرورة  على  مشّددة  املوضوع  أثارت  اّليت  هي  بل  التحّفظ 

حتديده قبل إتهامها خبرقه.
دعاوى  تبلغها  عدم  هي  عنها  ُسئلت  اليت  الوحيدة  النقطة 
رّدها، فشرحت أّنها ال تتبلغ كنيابة عامة عادًة إال بعد تبليغ 
عية وقد سبق هلا أن تبّلغت أكثر من دعوى وحبسب  اجلهة امُلدَّ

األصول.
إذا  عون  القاضية  سأل  احلجار  القاضي  أن  تفيد  املعلومات 
كانت تريد أن تؤّكد إفادتها اليت أعطتها هليئة التفتيش منذ 

سنة ونصف، فكان جوابها »بالتأكيد أتبناها«.
كل ما حصل يف اجللستني األوىل والثانية، إن دّل على شيء 
إّنا يدل على فراغ ملّف القاضية عون من أّي خمالفة، وهذا 
ما قد يدفع بالقاضي احلجار اىل حفظ امللّف، علمًا أن تطورًا 
بارزًا طرأ على امللف، أال وهو بلوغ القاضي سعد الذي أحال 

القاضية عون على التفتيش سن التقاعد منذ أيام قليلة.

غادة عون يف جلستها الثانية أمام 
التفتيش القضائي... عشر دقاق فقط!

مارون ناصيف

هيام القصيفي
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احلديث عن وساطة إيرانية بني دمشق وأنقرة 
االصطدام  حالة  رغم  ومتوّقع،  طبيعّي  أمٌر  هو 

الواقعة على األرض السورية.
بعد تصعيد إعالمّي تركّي حاّد، متحَور حول عملية 
عسكرية »ضرورّية وحتمية« يف الشمال والشرق 
صدرت  متالحقة  تصرحيات  ختّلله  السوريني، 
السياسية  القيادات  مستويات  خمتلف  عن 
والدبلوماسية والعسكرية الرتكية، دخلت أنقرة 
يف صمت مطبق حول هذا املوضوع ملدة تتجاوز 
أسبوعني، استغّلهما الرئيس الرتكي رجب طيب 
إردوغان يف افتتاح »البازار« مع واشنطن، إذ 
عملية  انطالق  رفضها  أعلنت  األخرية  كانت 
الشمال  منطقة  يف  شاملة  تركية  عسكرية 
مبصاحلها  تتعّلق  خماوف  من  انطالقًا  السوري، 

ومصاحل حلفائها احمللّيني والدولّيني.
لكّن إردوغان، الذي يربع جّيدًا يف إدارة عمليات 
االبتزاز بكل أنواعها ومستوياتها، وضع مسألة 
موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إىل 
الطاولة  على  »الناتو«  األطلسي  مشال  حلف 
أمام األمريكيني، مدركًا حاجة إدارة الرئيس جو 
بايدن لكّل جهد دولّي ممكن حملاصرة روسيا يف 
املنطقة والعامل، ليتمّكن يف النهاية من انتزاع 
موافقة أمريكية على عملية عسكرية حمدودة يف 
العربي  اجليش  انتشار  لنقاط  املتامخة  املناطق 
فيها  تنشط  اليت  املناطق  يف  أي  السورّي، 
القوات اجلوّية الروسية، بهدف إشغال موسكو 
ساحات  من  مهّمة  ساحة  يف  عليها  والتضييق 
العسكرّي  الضغط  وزيادة  معها،  املواجهة 
السوري  والرئيس  دمشق  على  واالقتصادّي 
بشار األسد من جهة أخرى، ليعود إردوغان يف 
بداية متوز/يوليو اجلاري إىل احلديث عن حتمية 
القومي  لألمن  وضرورتها  العملية  هذه  حصول 
الرتكّي، معتربًا أنها ستجري يف الوقت املناسب، 
من دون حتديد موعد معني، وهو تصريح ُيعترب 
حبّد ذاته إيذانًا بفتح »السوق« اإلردوغانّي أمام 
مستوى جديد من االبتزاز واملقايضات املغّلفة 

بالتهديدات اجلّدية.
اإليراني  اخلارجية  وزير  كان  الوقت،  هذا  يف 
بها  قام  زيارة  ُينهي  اللهيان  عبد  أمري  حسني 
وزير  خالهلا  التقى  أّيامًا،  واستمّرت  أنقرة  إىل 
ختمها  أوغلو،  جاويش  مولود  الرتكي  اخلارجية 
بتصريٍح أّمن فرصة عظيمة لإلعالم الذي ميتهن 
اللعب يف مساحات االلتباس واالصطياد باملاء 
العكر، إذ حتّدث عبد اللهيان عن »تفّهم بالده 
هواجس أنقرة األمنية يف سوريا«، وهو احلديث 
على  إيرانية  موافقة  بأّنه  البعض  فّسره  الذي 

العملية العسكرية الرتكية املفرتضة.
لكن عبد اللهيان عاد وأوضح موقف طهران من 
هذا املوضوع، من خالل تصرحيات أطلقها قبل 
قدومه إىل دمشق يف الثاني من هذا الشهر، 
عسكرّي  إجراء  »أّي  طهران  رفض  عن  وحتدث 
تركي يف الشمال السورّي، ألّنه يزعزع استقرار 
جولته  أهداف  أهم  ذلك  بعد  وأعلن  املنطقة«، 
من  جزءًا  إّن  وقال  اجلارتني،  العاصمتني  بني 
السالم  إحالل  إىل  »يهدف  دمشق  إىل  زيارته 

واألمن يف املنطقة بني سوريا وتركيا«.
وزير  أطلقه  الذي  التصريح  هذا  أتى  وقد 
مّتجهًا  طهران  مغادرته  قبل  اإليراني  اخلارجية 
وساطة  وجود  عن  رمسّي  كإعالن  دمشق  إىل 
دمشق  بني  النظر  وجهات  لتقريب  إيرانية 
من  أبعد  هو  ما  إىل  للوصول  متهيدًا  وأنقرة، 
ذلك يف العالقات بني البلدين، وذلك بعد أكثر 
من 11 عامًا من حالة العداء املستحكم بينهما، 
يف  الرتكية  األطماع  وضوح  بعد  وخصوصًا 
مشروع  أنقرة يف  واخنراط  السورية،  األراضي 
أراضي  احتالهلا  ثم  وتفتيتها،  سوريا  تدمري 
وفصائل  جمموعات  ورعايتها  ودعمها  سورّية، 
مسّلحة إرهابية ُتقاتل اجليش العربي السورّي، 

وتسعى إىل إسقاط الدولة يف سوريا.
دمشق  بني  إيرانية  وساطة  عن  احلديث  إّن 
حالة  رغم  ومتوّقع،  طبيعّي  أمٌر  هو  وأنقرة 
االصطدام الواقعة على األرض السورية، واليت 
بلغت حّد االشتباك العسكرّي املباشر يف بعض 
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يف  »سراقب«  معركة  يف  وخصوصًا  احلاالت، 
 ،2020 شباط/فرباير  شهر  يف  اإلدليب  الريف 
حيث وقعت مواجهة ضارية بني اجليش العربي 
السوري واملقاومني يف حزب اهلل وقوات رديفة 
واجليش  جهة،  من  اإليرانيون  احللفاء  دّربها 
أنقرة  ترعاها  اليت  املسلحة  والفصائل  الرتكي 
من جهة أخرى، انتهت باتفاق هدنة بعد اجتماع 

عاجل يف أستانة. 
فإّن عالقات طهران  كّله،  الرغم من هذا  على 
ومهّمة  اسرتاتيجية  عالقات  هي  أنقرة  مع 
للطرفني، وبالتالي ال مصلحة إيرانية أو تركية 
بالعالقة  االحندار  أو  التصعيد  أو  االشتباك  يف 
الثنائية، األمر الذي عرب عنه عبد اللهيان حني 
وتركيا(  )سوريا  البلدين  مصلحة  عن  حتدث 
فيه  ملا  بينهما،  واالستقرار  األمن  إرساء  يف 
طهران  وأّن  املنطقة،  ومصلحة  معًا  مصلحتهما 
تسعى جبدية إىل تقريب وجهات النظر ومعرفة 
إىل  الوصول  على  والعمل  البلدين،  هواجس 
حالة من االطمئنان األمين بينهما، واالنطالق حنو 
املشاكل وتفعيل  لتسوية  ثنائية  لقاءات  إجراء 

العالقات. 
وهذه ليست املرة األوىل اليت تبذل فيها طهران 
اجلديد هنا هو  لكّن  الصعيد،  جهودًا على هذا 
اإلعالن اإليراني هلذه الوساطة على املأل، وبهذا 
الوضوح، فيما جرت كل احملاوالت السابقة يف 

الكواليس وبعيدًا عن اإلعالم واإلعالن.
أيضًا  اخنرطت  موسكو  أّن  هنا،  بذكره  واجلدير 
الثالث  السنوات  مدى  على  مماثلة  مساٍع  يف 
تلك  أمثرت  املاضية على وجه اخلصوص. وقد 
لقاءات  حصول  والروسية  اإليرانية  اجلهود 
أمنية سورية - تركّية غري مرة، لكّن املستوى 
نظرًا  الصعيد،  هذا  على  مقفاًل  بقي  السياسي 
وفريقه،  بإردوغان  السورية  الثقة  انعدام  إىل 
من  دمشق  تلّقته  الذي  الغدر  مبستوى  قياسًا 
صديقها السابق الذي حتّول إىل عدّو من دون 
رؤية  إىل  نظرًا  كذلك  موجبات،  أو  مقّدمات 
إمكانية استغالل  القائمة على  الرتكي  الرئيس 
الظروف السياسية والعسكرية للمضّي قدمًا يف 
سوريا  حساب  على  ومشاريعه  أطماعه  حتقيق 

ودول املنطقة العربية.
املساعي  أّن  استنتاج  إىل  يقودنا  كّله  هذا 
اإليرانية جتري بالتنسيق مع موسكو، يف حماولة 
إيرانية - روسّية ملواجهة حالة احلشد السياسّي 
يف  واشنطن  عليها  تعمل  اليت  والعسكرّي 
املنطقة هذه الفرتة، إذ عادت األخرية بقوة إىل 
حالة  بعد  األوسط،  الشرق  منطقة  النشاط يف 
عام  من  أكثر  استمرت  واالرتباك  االنكفاء  من 

ونصف العام.
وميكن القول هنا إّن سعي طهران وموسكو إىل 
إحداث تسوية مع أنقرة حتفظ هلا أمنها القومي 
مشالي  يف  الكردّي  بالنشاط  يتعّلق  ما  يف 
اخلطر  على  الطريق  وتقطع  وشرقها،  سوريا 
الرتكي احملدق بوحدة سوريا، هو بدوره شكل 
من أشكال احلشد الروسّي - اإليرانّي السوري 
ومشاريعها  واشنطن  ملواجهة  املقاومة(  )حمور 
الرتكي  العامل  وإزاحة  املنطقة،  املستجدة يف 
يف املواجهة املرتقبة بني احملورين، وهذا يفّسر  
اإليرانية،  باملساعي  األخري  السورّي  الرتحيب 
الذي صدر عن دمشق أثناء زيارة وزير اخلارجية 
حني  اللهيان  عبد  عنه  عرب  والذي  اإليرانّي، 
على  وتركّيًا«  سورّيًا  »انفتاحًا  ملس  أّنه  أعلن 
بالوسائل  البلدين  بني  الشائكة  القضايا  حّل 

السياسّية.
-كحال  طهران  فإّن  الصورة،  تكتمل  ولكي 
هذا  على  نشاطها  مروحة  وّسعت  موسكو- 
»قسد«  قيادات  مع  بلقاءات  وبدأت  الصعيد، 
اخلّطة  السورّي، تصّب يف مصلحة  الشرق  يف 
التسوية  إىل  للوصول  الروسية  اإليرانية 
املنشودة مع تركيا، إذ تعرض طهران وموسكو 
السورّي  الشمال  يف  مواقعها  »قسد«  تسليم 
الطريق  لقطع  السورّي،  العربّي  اجليش  لقوات 
على أّي عملية عسكرية تركية، لكّن »قسد« تصّر 
املواقع  على رفض تسليم بعض  اللحظة  حتى 

الوساطة اإليرانّية بني دمشق وأنقرة: بني الواقع الّصعب واآلفاق املمكنة
 جو غانم

يف اآلونة األخرية يف املناطق املقابلة ملنطقيت 
كّله  وهذا  االسرتاتيجّيتني،  رفعت  وتّل  منبج 
ُيصّعب أّي تسوية ممكنة بني دمشق وأنقرة يف 

املدى املنظور على األقّل.

تريد واشنطن لعملية عسكرّية تركية حمدودة أْن 
حتدث، على أْن تبقى يف نطاق الريف احلليّب، 
حيث السوريون والروس واإليرانيون، وال بأس 
الكرد يف سبيل حماصرة  ببعض  التضحية  من 

الروس وإشغاهلم على وجه اخلصوص. 
وهنا حتديدًا تكمن املساحة اليت ميكن لطهران 
العمل عليها مع دمشق وأنقرة لقطع  وموسكو 
تلك  لكّن  األمريكّي،  املشروع  على  الطريق 
املساحة حتتاج إىل الثقة بإردوغان أّواًل، وهو ما 
ال ميكن التعويل عليه، إاّل إذا وجد األخري مصلحة 
من  التخّلص  له  تضمن  مقايضٍة  يف  له  كربى 
الكرد يف هذه املنطقة، إىل جانب التخّلص من 
أعداد من الالجئني، مع بقاء الوضع يف إدلب 

وريفها على ما هو عليه اآلن حتى إشعار آخر.
إيرانية  بلقاءات  واملعلومات  املعطيات  تفيد 
القليلة  واألسابيع  األيام  سُتجرى يف  تركية   -
 - إيرانية  لقاءات  حصول  وباحتمال  القادمة، 
تركية - روسّية على أعلى مستوى يف الفرتة 

القريبة.
اإليرانية،  »فرهيختكان«  صحيفة  حتّدثت  وقد 
األحد املاضي، عن قرب استضافة طهران قّمة 
إبراهيم  اإليراني  الرئيس  جتمع  ثالثية  رئاسية 
رئيسي بالرئيسني الرتكّي رجب طيب إردوغان 
والروسّي فالدميري بوتني، وأّن القضية السورية 
الرئيسّي، لكّن ما جيب  القّمة  ستكون موضوع 
عدم إغفاله على هذا الصعيد أّن هذه املساعي 
كّل  اشتعال  لتاليف  أخرية  فرصة  تكون  قد 
الساحات يف االشتباك الكبري الذي يستعد له 
املنطقة،  يف  قريبًا  حصوله  واملتوّقع  اجلميع، 
أو على األقّل إجياد صيغة مناسبة لربط النزاع 
وحلفاءها  دمشق  وأّن  حني،  إىل  األتراك  مع 
احلشود  حيث  االحتماالت،  لكّل  مستعّدون 
امتداد  على  واحلليفة  السورية  العسكرية 
على  والشرق، وخصوصًا  الشمال  اجلبهات يف 

جبهة الريفني احلليّب واإلدليّب. 
القوات  من  ألفًا   50 أّن  هنا  ُنذّكر  أْن  وينبغي 
السورّي،  العربّي  للجيش  الرديفة  العسكرية 
واليت جرى تسليحها وتدريبها إيرانّيًا، احتشدت 
أسبوعني  من  أكثر  قبل  القتال  وضعية  يف 
للقوات  املقابلة  احللبية  اجلبهة  على  اآلن  من 
اجلبهة  أّن  أي  املوالية هلا،  الرتكية والفصائل 
األيام  يف  طهران  افتتحتها  اليت  الدبلوماسية 
األخرية، واليت يقودها حسني أمري عبد اللهيان، 
جّدًا،  حاّر  خلّط  متامًا  املوازي  البارد  اخلّط  هي 
فقط،  احلرب  فّن  يتقنون  جنراالت  به  ميسك 

ويستعّدون هلا كأّنها ستحدث غدًا.

تعرض  فيما  خصوصًا،  حلب  ريف  يف  املهمة 
إدخال قوات سورية إىل مناطق االشتباك، على 
لتلك  واإلدارية  العسكرية  السيطرة  تبقى  أن 
البلدات يف يد الكرد، وهو أمٌر ترفضه دمشق 

بشكل تام، كما ترفضه طهران وموسكو.
الوصول  هدف  على  اإليرانية  املساعي  تقوم 
إىل إعادة العمل بـ »اتفاق أضنة« املوّقع بني 
الدولتني السورية والرتكية، والذي يضمن فيه 
اجلانبان منع أّي اعتداء على طريف احلدود، األمر 
الذي يعين إبعاد الفصائل الكردية عن احلدود 
العربي  اجليش  وسيطرة  الرتكية،   - السورية 

السورّي بشكل كامل على خط احلدود.
تفعيل  إعادة  بالضرورة،  ذلك  قبل  يعين  كما 
اجلارين،  البلدين  بني  البييّن  السياسّي  العمل 
وهو  السياسية،  العالقات  إعادة  إىل  وصواًل 
أمر بعيد املنال حالّيًا، إذ حتول دونه معوقات 
إردوغان  تواجه  اليت  املشاكل  أهمها  كثرية، 
يف الداخل، واليت تتعّلق حبّل مشكلة الالجئني 
السوريني الذين تغّص بهم البالد، والذين يرى 
الرئيس الرتكّي أّن عمليته العسكرّية املنشودة 
تلك قد تؤّمن له اخلالص من هذه املشكلة اليت 
حتّولت إىل ورقة يف يد املعارضة الرتكية على 
أبواب االنتخابات الرئاسية، فهو يعتقد بإمكان 
إحداثها  املزمع  اآلمنة«  »املنطقة  إىل  إعادتهم 
على الشريط احلدودي، وتوطينهم يف املناطق 
من  أكثر  ليضرب  الكرد،  عليها  يسيطر  اليت 

عصفوٍر حبجٍر واحد.
بنشاٍط  العائدة  واشنطن  إّن  أخرى،  جهة  من 
قرار  على  تسيطر  واليت  املنطقة،  إىل  جديد 
»قسد« بشكل كامل، لن تسمح للكرد باملضّي 
مّرة يف  غري  هذا  اتضح  وقد  اخلطة.  هذه  يف 
اآلونة األخرية، من خالل نكث قيادات »قسد« 
للجيش  املواقع  بعض  بتسليم  بتعّهداتهم 

السورّي، بضغط أمريكّي. 
أضف إىل ذلك أّن أّي تسوية سورّية - تركية 
أْن جتد حالً  إيرانية روسّية، جيب  برعاية  جتري 
لعشرات اآلالف من املقاتلني املصّنفني إرهابّيًا 
واملوجودين  وطهران،  وموسكو  دمشق  لدى 
مع  املباشرة،  الرتكّية  الرعاية  حتت  إدلب  يف 
وأقواها،  الفصائل  تلك  أكرب  أّن  هنا  التأكيد 
النصرة(  )جبهة  الشام«  حترير  »هيئة  وهي 
بعالقة  اجلوالني، حتظى  أبو حمّمد  يقودها  اليت 
ممتازة مع األمريكيني، إذ تسّوق هلا واشنطن، 
السورية  »املعارضة  أنها  على  تركّي،  بسعي 

املعتدلة«.
من  األرض،  على  عسكرّيًا  تقويتها  جيري  كما 
خالهلا دفعها تركّيًا وأمريكّيًا للقضاء على مجيع 
الفصائل واجملموعات اليت ال تثق بها واشنطن، 
ودعمها يف احتالل املواقع اليت تسيطر عليها 
الريف احلليب، ووضعها يف  تلك الفصائل يف 
مواجهة اجليش السوري وحلفائه، وهو ما حدث 
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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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 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 Super Jus Box of 24 for $3,99سمنة 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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 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 د. انطوان حبشي ئباممثال بالن
 ويـدعـ

 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 
 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

 ٢٠٢٢/  ٨/  ٢٦في  الجمعةوذلـك مساء 
 مسـاء" علـى العنـوان التـالـي: ٧٫٣٠السـاعـة 

The Grand Vaudeville 
178 Eldridge Road, Condell Park 

 

  ٢٠٢٢/  ٨/  ١٨ اخر مهلة لحجز البطاقات
 115 511 0404 االتصـال علـى لـالستعـالم

 
Due to the ongoing economic crisis in Lebanon, proceeds from this night 

will go to support urgent medical, food and disaster relief. 

حبضور مفيت اسرتاليا السابق اهلالل  واالشوح وطراد
الدكتور علي سارفراز يومل على شرف الوزير 

السابق فيليب رادوك

أقام الدكتور علي سارفراز حفل غداء على 
شرف معالي الوزير السابق رئيس حزب 
األحرار األسرتالي السيد فيليب رادوك، 
الشيخ  السابق  اسرتاليا  مفتي  بحضور 
يف  الناشط  والعضو  الهاللي  الدين  تاج 
فؤاد  السيد  االسرتالي  األحرار  حزب 
االتحاد  يف  التنفيذي  واملدير  األشوح 

)أفيك(  االسالمية  للمجالس  االسرتالي 
السيد قيصر طراد وبعض الحضور.

وكان اللقاء تشاوريا يف األمور العامة ما 
الهاللي  الدين  تاج  الشيخ  سماحة  بني 

والوزير فيليب رادوك مع الحضور.
وقد شكر الجميع الدكتور علي سارفراز 

على هذه البادرة الرائعة.

االحتاد اللبناني االوسرتالي لكرة القدم اطلق 
بطولة الفا الثامنة للجاليات االثنية  

أطلق االحتاد اللبناني االوسرتالي لكرة 
الثامنة  االثنية  اجلاليات  بطولة  القدم 
بسبب  سنوات  ثالث  توقفت  والتى 

جائحة كورونا.
وقد نظم االحتاد برئاسة السيد رميي 
وهيب حفل سحب القرعة يف جممع نادي 
الرياضي يف منطقة بانكستاون   RSL
حبضور رمسي متثل بنواب الوالية مارك 
باتيتنغ وليندا فولتز وويندي ليندسي 

ورئيس بلدية بانكستاون كارل عصفور والعضو 
االسرتالي  االحتاد  وممثل  حريقه  راشيل  البلدي 
لكرة القدم ستيف اوكونر وممثلي وسائل االعالم 
العربية واالسرتالية ورؤساء اجلمعيات والروابط 

واملنتخبات املشاركة .
االعالمية  ميديا  آرب  اوز  مؤسسة  احلفل  رعى 
آرن  االعالمية  وقدمته  سيدني،  صوت  واذاعة 

مولن.
يشارك يف البطولة اثين عشر منتخبا وزعت على 
وثاني كل جمموعة  اول  ويتأهل  ثالث جمموعات 
مباشرة وافضل منتخبني يف املركز الثالث للدور 

الثاني .

يقود منتخب لبنان الكابنت شادي كرنيب .
تعترب بطولة Alfa Cup اهم حدث رياضي ينظمة  
ابناء اجلالية  االحتاد الذي يعمل جاهدا على مجع 
لبنان يف هذه  نادي ميثل  وافضل املواهب يف 

البطولة .
وجاءت القرعة على الشكل التالي.

اجملموعة االوىل: اليابان اوسرتاليا قربص وقطر
الصني  كونغ  هونغ  لبنان   : الثانية  اجملموعة 

ومصر
اجملموعة الثالثة : مقدونيا اهلند نيبال ايران

تنطلق البطولة يف السادس عشر من شهر تشرين 
االول يف مدينة سيدني.
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تتمة العدد السابق

األجانب الرسامني  ولوحات  القبطية  املصادر  يف  مصر  يف  املسيح  املقدسة:  العائلة  رحلة   
   - بي. بي. سي.

القديم  للفن  رومانيا  إيميليا  بلدية  مجموعة  ضمن  العودة  لرحلة  لوحة 
وقد  األقدام  إىل  يسري  طفال  املسيح  يظهر  وهنا  إيطاليا،  يف  والحديث 

أضاف الفنان للمشهد القديسة كاترين والقديس فرنسيس األسيزي

انتهى

هذا املكان دير العذراء مريم فوق أول مذبح حجري يف املسيحية 
العائلة  أقامت  القبطية،  للمصادر  ووفقا  احملرق«،  »دير  ويسمى 

املقدسة هناك ما يزيد على ستة أشهر.
اختلف املؤرخون يف حتديد املدة اليت قضتها العائلة املقدسة يف 
ثالث  على  تزيد  مبدة  القبطي حيددها  التقليد  أن  بيد  بدقة،  مصر 
سنوات، ويقول جرجس داود جرجس، يف دراسته »أضواء جديدة 
على رحلة العائلة املقدسة«، املنشورة ضمن ملف خاص عن هروب 
العائلة املقدسة إىل أرض مصر ضمن أسبوع القبطيات التاسع عام 
 412-385( اإلسكندية  بطريرك  الـ 23  ثاؤفيلس،  البابا  إن   ،1999
وحتى  حلم  بيت  من  اخلروج  منذ  »الرحلة  أن  ميمره  يقرر يف  م(، 
العودة إىل الناصرة هي ثالث سنوات وستة أشهر، األمر الذي يتفق 
مع تقدير بقاء العائلة املقدسة يف مصر مبدة تناهز العامني، وقد 

انصرف الباقي يف رحليت اجمليء والعودة«.
تارخيية حديثة لربدية عن طفولة املسيح يف مصر  أن دراسة  بيد 
حددت الفرتة بـ 3 سنوات و 11 شهرا، وهي بردية مكتوبة باللغة 
القبطية الصعيدية )اللهجة الفيومية(، يعود زمن كتابتها إىل القرن 
الرابع امليالدي، ُعثر عليها يف الفيوم، وحمفوظة يف أملانيا، ترمجت 
نصها إىل اللغة القبطية )اللهجة البحريية( تاسوني أجنيل باسيلي، 
»حتقيق  بعنوان  خاصة  دراسة  يف  للنص  عربية  ترمجة  ونُشرت 
الرب يسوع يف مصر مع  الفرتة اليت قضاها  الربدية اليت حسمت 
دراسات أخرى«، من إعداد األنباء دميرتيوس، أسقف ملوي وأنصا 

واألمشونني.
أبو يوسف، يف  الباحث حنا جاب اهلل  الربدية رجح  وبناء على هذه 
دراسته املوجزة »املسيح يف مصر )قراءات يف عيد دخول املسيح 
أرض مصر(« أن يكون عمر املسيح خالل الرحلة كاآلتي: »كان عند 
دخوله مصر ووصوله إىل املطرية سنة و8 شهور و7 أيام حيث ولد 
 5 خروجه من مصر  له اجملد وقت  عمره  ... فيكون  بيت حلم  يف 

سنوات و7 شهور و7 أيام«.
وعن رحلة عودة ومغادرة العائلة املقدسة أرض مصر تقول »دائرة 
إن  مصر«،  إىل  »اهلروب  مادة  يف  اإلجنليزية،  القبطية«  املعارف 
العائلة رمبا سلكت يف طريق العودة، على أرجح التقديرات، »نفس 
تلقى  أن  بعد  مصر«،  إىل  اجمليء  رحلة  يف  سلكته  الذي  املسار 
القديس يوسف أمرا إهليا سجله إجنيل القديس متى نصه: »فلما 
مات هريودس، إذا مالك الرب قد ظهر يف حلم ليوسف يف مصر، 
قائال قم وخذ الصيب وأمه واذهب إىل أرض إسرائيل، ألنه قد مات 

الذين كانوا يطلبون نفس الصيب« )مت 2 : 20-19(.
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  أن  بيد 
املرقسية السابق، يرى يف مقاله »رحلة العائلة املقدسة يف مصر«، 
املنشور يف كتاب جملة معهد الدراسات القبطية، اجمللد السابع عام 
أماكن  على  املرور  إىل  العودة  داع يف  هناك  يكن  مل  أنه   ،2008

استدعتها أمور أخرى يف اجمليء.
ويفسر قائال: »فمثال مرت الرحلة على )مناطق( بابليون ومسطرد 
وبلبيس ومل تكن حمتاجة أن تدخل يف الدلتا إىل مسنود، أو تتجه 
غربا إىل سخا، أو تنزل جنوبا إىل وادي النطرون. وإمنا من املمكن 
أن تتجه من بلبيس مباشرة إىل الفرما والعريش. كان الطريق يف 

العودة آمنا بعد موت هريودس«.

مصادر قبطية لرحلة العائلة املقدسة
تلك  وأبرز  أقدمها  للرحلة  عديدة  قبطية  مصادر  املؤرخون  يرصد 
إىل  القبطية  اللغة  من  وُترجم  ثاؤفيلس،  البابا  ميمر  هو  املصادر 
العربية، كما ُترجم إىل السريانية واحلبشية، وهو يف األصل موعظة 

عن كنيسة العائلة املقدسة يف جبل قسقام.
وثاني أبرز تلك املصادر ما كتبه األنبا زخارياس، أسقف مدينة سخا، 
نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، إذ كتب ميمره عن العائلة 
املقدسة يف مصر باللغة القبطية، وُفقد األصل القبطي وظلت الرتمجة 
العربية اليت ينقل منها الباحثون، وله نسخة منشورة يف القاهرة عام 
1902، ضمن كتاب يضم العظات أو امليامر املرميية، املعروف باسم 

»الآللئ السنية يف امليامر والعجائب املرميية«.

رحلة العائلة املقدسة
دراسته  يف  الفرنسيسكاني،  غامبريارديين  غربائيل  األب  ويقول 
»إكرام املصريني للعذراء مريم من القرن السابع إىل القرن العاشر 
للميالد«، إن السياق الذي تتبعه األنبا زخارياس ال خيتلف كثريا عن 
نظريه لدى األنبا ثاؤفيلس اإلسكندري حول رؤياه عن جلوء العائلة 

املقدسة إىل مصر.
ويضيف: »االختالف الواضح بني العظتني هو ما يلي: يف حني أن 
األنبا ثاؤفيلس يذكر خمتلف املناطق املصرية اليت حلت فيها العائلة 
املقدسة بلمحة عابرة ثم يتوقف طويال عند جبل قسقام، آخر مقاصد 
موجزة جلبل قسقام  زخارياس خيصص حملة  األنبا  أن  الرحلة، جند 
حدثت  اليت  والعجائب  األخرى  املناطق  تفاصيل  ذكر  ويتوسع يف 

يف كل منها«.
ثالث املصادر هو ما يعرف مبيمر األنبا قرياقوس، أسقف البهنسا، 
الذي عاش على األرجح يف القرن الثامن امليالدي، وتشري الدراسات 
العذراء وابنها املسيح  أنه كتب ميمر عن حلول السيدة مريم  إىل 
جببل القوصية، املعروف حاليا بالدير احملرق، وميمر آخر عن جميء 
العائلة املقدسة إىل مصر وإقامتها يف منطقة شرقي البهنسا )هي 

اليوم دير اجلرنوس يف مغاغا مبحافظة املنيا(.
كما ترصد الدراسات التارخيية القبطية مصادر أخرى الحقة حتدثت 
عن رحلة العائلة املقدسة يف مصر، من بينها ما كتبه موهوب بن 
»سري  أحد كتبة ومكملي كتاب  السكندري، وهو  منصور بن مفرج 

البيعة املقدسة«، الذي يعرف باسم »تاريخ البطاركة«، وذكر يف 
خامتة سرية البابا كريلس الثاني الـ 67 )1078-1092( قائمة بآثار 

العائلة املقدسة اليت زارها يف أيامه.
واملصدر الثاني ألبو املكارم سعد اهلل بن جرجس بن مسعود، وهو 
مؤرخ عاش يف النصف الثاني من القرن 12، حبسب دائرة املعارف 
القبطية، وله كتاب مهم عن »الكنائس واألديرة«، تكلم فيه عن 

رحلة العائلة املقدسة يف مصر.

رحلة العائلة املقدسة يف لوحات الغرب
يرصد املّطلع على تاريخ احلركات الفنية وموضوعاتها يف اجملتمعات 
املسيحية الكالسيكية، فروقا واضحة بني املنهج الذي اتبعه رسامو 
الغرب مقارنة بنظرائهم يف الشرق، وحتديدا يف األعمال التصويرية 
اليت استمد الفنانون موضوعاتها من حياة املسيح وقصص الكتاب 

املقدس عموما.
ركز املنهج الغربي على خماطبة العقل بوصفه يرصد الواقع احمليط 
به ويسعى حملاكاته ونقله من خالل تصوير نص أو منقول شعيب، 
لذا برز ميل الكنيسة الغربية إىل تصوير مشاهد حقيقية، منصوص 
عليها يف الغالب، ُذكرت عن حياة املسيح أو القديسني، حتمل ظالال 
من مالمح بيئتها الغربية اخلاصة، اليت ال تعرب بالضرورة عن الُبعد 

الشرقي ملوقع األحداث ومالمح صّناع أحداثها.
وعلى النقيض كانت الكنيسة الشرقية أميل إىل إضفاء طابع الرمزية 
للحدث، تصنع من تفاصيله لوحة حتمل الكثري من املعاني الروحية، 
اليت تتعدى حدود املشهد حمل التناول الفين لتوجيه رسالة إميانية، 
لذا تفاوتت رؤية املنهجني يف أن الشرق تعامل مع فن التصوير 
فن  مع  تعامل  الغرب  بينما  بصريا،  »الوجدان«  منطلق خماطبة  من 

التصوير كمصدر تعليم من منطلق خماطبة »العقل« بصريا.
وإن كان يصعب من الناحية العملية حصر مجيع األعمال الفنية اليت 
إيفلني  أن  إال  املقدسة يف مصر،  العائلة  رحلة  استلهمت موضوع 
جورج أندراوس، ترصد يف دراستها »تصاوير رحلة العائلة املقدسة 
األبوكريفية«  بالنصوص  وتأثريها  والشرقية  الغربية  الفنون  يف 
فروقا فنية داخل نطاق زمين يستعرض مناذج من )القرن العاشر 
حتى القرن الثامن عشر( مع دراسة بعض املالمح املشرتكة وتأثري 

التقاليد والكتابات على رسم لوحات الرحلة.
وتقول إيفلني إنه بالنسبة لوضع العذراء والطفل يسوع »فقد اختذ 
عدة أوضاع من بينها جلوسها ميني السيد املسيح ... وذلك يف 
جمموعة كبادوكية كنموذج غربي ويف الفن احلبشي والقبطي كنماذج 
شرقية. أما بالنسبة لعكس هذا الوضع فقد وجد يف بعض النماذج 
وأيضا يف  عشر،  السابع  القرن  احلديث يف  الفن  كمناظر  الغربية 

بعض النماذج الشرقية كما يف أرمينيا«.
وتضيف: »كذلك اخُتذ وضع آخر وهو محل الطفل يسوع داخل رداء 
السيدة العذراء ... كما ُوجد يف بعض النماذج القليلة منظر لسري 
السيدة العذراء على أقدامها، إما أنها حتمل السيد املسيح الطفل 
كما يف مناظر الفن احلديث يف القرن السابع عشر يف أرمينيا، أو 

أن السيد املسيح يسري جبانبها كما يف الفن احلبشي«.
وعن وضع القديس يوسف النجار، تقول إيفلني: »يظهر يف النماذج 
ما يظهر يف  الشرقية فغالبا  النماذج  أما يف  املؤخرة،  الغربية يف 
املقدمة، مع ظهور وضع جديد وغريب وهو محله للسيد املسيح على 
منكبيه بصورة نعتادها يف األحياء الشعبية أو الريف املصري، كما 

يف منوذج بالرمو ومنوذح املتحف القبطي«.
بقصص  مقارنة  الدائم  وذكراها  الرحلة  لقصة  معرفتنا  حقيقة  إن 
الكتاب املقدس األخرى، رمبا يرجع إىل حد ما إىل أن القصة أهلمت 
للنظر،  ملفت  بتأمل  مصر«  إىل  »اهلروب  قصة  استوعبوا  فنانني 
استخدموا فيها مجيع األساليب الفنية املتاحة لديهم لتسجيلها على 

جداريات أو لوحات فنية عديدة على مر العصور.
»اهلروب  الفرنسية لوسيت فالنسي، يف دراستها  وتؤكد املؤرخة 
إىل مصر: حكايات من الشرق والغرب« أن هذه اللوحات »أصبحت 
ليست لتقوية الذاكرة فحسب، بل صارت باألحرى أيقونات، تلخص 
لنا تتابع األحداث، تبدأ بتهديد هريودس و)مذحبة األطفال األبرياء( 
أو برؤيا يوسف )نادرا ما ُصّور هذا املوضوع(، وتنتهي برؤيا يوسف 

الثانية والعودة«.
وتضيف فالنسي: »الصورة اليت متثل العائلة املقدسة، واملكونة من 
احلمار وعلى ظهره العذراء، أو العذراء والطفل )يسوع( معا، تروي 
لنا القصة كلها. إن هذه الشخصيات وأدوارها يف القصة تشكل 

الرمز بالنسبة لرتاث بأكمله«.

الواقع والخيال يف تصوير الرحلة
جرت العادة يف العصور الوسطى على رسم صور يف كتب الشعائر 
اعتمد على  بأسلوب  الكتابية،  النصوص  الدينية جنبا إىل جنب مع 
املطروح،  النص  جزء  ترادف  برسوم  وتصويره  حرفيا  املعنى  نقل 
إنها الطريقة اليت أطلق عليها فرانسيس ييتس يف دراسته »فن 
»دار  مصطلح  أراس،  دانيل  الفرنسية  إىل  وترمجها  الذاكرة«، 

الذاكرة«.
فيها  يكون  اليت  الثقافات  يف  الذاكرة  عمل  فإن  لييتس  ووفقا 
املخطوط نادرا أو ال وجود له، هو يف حد ذاته، ميثل ُبعدا أخالقيا 
ودينيا ... لذا جرت العادة يف القرون الوسطى على ربط الفكر 
بالصورة، فكان من الضروري وضع بنية حتوي عدة أجزاء، يشغل كل 

جزء منها صورة، البد أن تكون مماثلة للفكرة أو احلجة املطروحة.
تنوعت األعمال الفنية لرحلة العائلة املقدسة يف مصر، منها ما ُنقش 
على تيجان أعمدة، بطريقة تدفع املشاهد إىل الدوران حوهلا وكأنه 
يقلب ببصره صفحات كتاب، ومنها ما ُرسم يف لوحات باستخدام 
قطع الفسيفساء أو رسوم جدارية مائية حتكي وقائع الرحلة، اليت 

تدفع الرسامني إىل جتسيدها مبغزاها الالهوتي والرتبوي والفين.
عن  عبارة  األحوال  »يف مجيع  الرحلة  موضوع  إن  فالنسي،  وتقول 
مشي وحركة، وتنقالت على طريق ... إن القراءة األمينة املطابقة 
ترحل  املقدسة  العائلة  تصوير  إىل  البداية  يف  أدت  متى،  إلجنيل 
إجنيل  للعذراء. وكما خلص  احلمار مطية  إدخال  األقدام، قبل  على 
متى حمنة اهلروب يف رحلة ذهاب ورحلة إياب أمالهما املالك على 
القديس يوسف، جند أن فن اإليقونوغرافية يف القرون الوسطى قد 

التزم بهذه اخلطة«.
مبا  عمله  على  فنية  رمبا إلضفاء بصمة  العنان خلياله  الفنان  أطلق 
يف  وقديسني  شخصيات  أضاف  وأحيانا  القصة،  تفاصيل  خيدم 
عصور الحقة أشركهم يف حركة املشهد دون اإلخالل مبضمون القصة 

الكتابية واهلدف منها.
ُتعرف  فرتة  خالل  األيقونات  حتطيم  قضية  مواجهة  يف  ذلك  وبرز 
باسم »اإلصالح الربوتستنيت« يف القرن السادس عشر، إذ دافعت 
عامل  وبرر  واحرتامها،  الصور  مشروعية  عن  الكاثوليكية  الكنيسة 
الالهوت األب يوان موالنوس )1585-1533( ، على سبيل املثال، 
وجود احلمار يف رسوم لوحات رحلة العائلة املقدسة يف مصر، وذلك 
يف رسالة بعنوان »الصور املقدسة« جاء يف نصها، نقال عن دراسة 

فالنسي:
»استطاع الفنان اعتبارا من تكهنات حمتملة، تعويض ما مل يذكره 
الكاتب اإلجنيلي لتمثيل اهلروب إىل مصر بالصورة. إذ من احملتمل 
من  الطفل يسوع  اليت حتمل  البنية  العذراء ضعيفة  عدم متكن  هو 
مواصلة الرحلة الطويلة سريا على األقدام. لذا عمد الرسامون إىل 
منحها مطية يستخدمها الفقراء، دابة ال تقفز وال تعدو، وعادة ال 

تتعب نفسها أو من حتمله«.
وتقول إيفلني يف هذا الصدد: »اسُتخدم احلمار يف بعض النماذج، 
واحلصان وأنواع من البغال يف بعضها اآلخر، ورمبا أن استخدام هذه 
الدواب يف تصاوير الرحلة فيه نوع من الرمز، حيث أن احلمار مثال 
اسُتخدم بكثرة كدابة يف قصة حياة السيد املسيح مثل ميالده، كما 

ذكرت الكتابات األبوكريفية أو يف دخوله إىل أورشليم«.
وتضيف: »أما احلصان فقد كان العظماء والقادة هم أكثر الناس 
استخداما له، لذا فقد صور الفنان هذا النوع من الدواب ليعرب عن 
عظمة وبهاء اجلالس فوق الدابة )العذراء واملسيح الطفل( ... ألن 
خال  إذا  وذلك  الكبرية  املسافة  هذه  مثل  ال حيتمل  كاحلمار  حيوان 

املوضوع من الرمزية«.
وعن رحلة العودة من مصر إىل الناصرة، تقول فالنسي: »يبدو أن 
موضوع العودة من مصر قد حظي بقدر أكرب من التكرار واالنتشار يف 
الغرب، إذ يظهر احلدث على اللوحات اجلدارية ويف معظم األحيان يف 
زخارف املخطوطات. وحتتذي رسوماتها بالعديد من النماذج، إذ نرى 
يف إحداها يوسف واقفا حيمل الطفل يسوع، بينما يف رحالة الذهاب 

إىل مصر كنا نرى العذراء يف هذا الوضع«.
وتضيف فالنسي :«يف هذا النموذج تتجه اجملموعة حنو صرح يرمز 
يسوع  حياة  يف  جديدة  مرحلة  الصورة  وتربز  الناصرة،  مدينة  إىل 
الطفل، إذ مل يعد الطفل حديث الوالدة، املهدد باملوت، واحملتمي 
يف حضن أمه، بل هو يف مرحلة عمرية خمتلفة، صار صبيا جيثم على 
كتفي يوسف، أو ميشي خبطوات ثابتة، كما يظهر مثال آخر للعذراء 

مريم آخذة بيد الطفل«.
العائلة املقدسة يف مصر، طوال قرون عديدة، مصدر  ظلت رحلة 
إهلام للرسامني وموضوعا مفضال للتصوير الفين مبختلف أنواعه، بل 
أصبحت نقطة تالقي بني الشرق والغرب، انطلق منها الفنان وسجل 
يف  جهدا  يدخر  مل  كما  فنية،  بطريقة  الروحية  املعاني  من  الكثري 
تطويع موضوعها ورموزها لتصبح مرآة تعكس بيئته وعصره بطريقة 
دينية، تكشف يف ذات الوقت عن حبث اإلنسان دوما عما هو مرئي 

وحمسوس يف استيعاب النصوص وأسرارها املقدسة.
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بريوت: ُتعلن أكادميية غونكور يف تشرين 
أمساء  بريوت  من  املقبل  األول/أكتوبر 
املتأهلني األربعة إىل املرحلة النهائية من 
املرموقة  األدبية  باجلائزة  للفوز  السباق 
أدبي  مهرجان  افتتاح  يف  السنة،  هذه 
الكتاب  معرض  من  بدياًل  يشّكل  دولي 
يف  مسؤول  قال  ما  على  الفرنكوفوني، 

السفارة الفرنسية لوكالة فرانس برس.
بالكتاب والنقاش  وقال امللحق املختص 
الفكري يف السفارة ماتيو دييز إن احلدث 
الذي ينظمه املركز الثقايف الفرنسي يف 
لبنان من 25 إىل 30 تشرين األول/أكتوبر 
بريوت«،  كتب  »مهرجان  عنوان  حيمل 
كاتبًا  مخسون  فيه  للمشاركة  وحيضر 
مواقع  يف  لقاءات  يعقدون  فرنكوفونيًا 

متفرقة من العاصمة اللبنانية.

املعرض الفرنكفوني
العقود  طوال  بريوت  يف  العادة  درجت 
الثالثة األخرية على إقامة معرض للكتاب 
يف  أساسية  حمطة  أصبح  الفرنكوفوني 
الدورة  لكّن  اللبناني،  الثقايف  املشهد 
اخلامسة والعشرين اليت نظمت عام 2018 
كانت األخرية، إذ ألغي املعرض عام 2019 
بسبب التظاهرات االحتجاجية اليت شهدتها 
األول/أكتوبر،  تشرين  من  اعتبارًا  بريوت 
ثم حالت جائحة كوفيد-19 دون انعقاده، 

وبعدها انفجار مرفأ بريوت.

والحظ دييز الذي تسّلم مهامه يف أيلول/
كان  اليت  »الصيغة  أن   2021 سبتمرب 
صاحلة  تعد  مل  سابقًا  بها  يقام  املعرض 
اليوم يف لبنان. فاملعرض كان قائمًا على 
يف  تعد  مل  اليت  املستوردة  الكتب  بيع 
متناول معظم اللبنانيني«، بفعل الضائقة 

االقتصادية واملعيشية.

مهرجان أدبي
واضاف »ارتأينا تاليًا التحّول إىل صيغة 
يشارك  أدبي«،  مهرجان  وتنظيم  خمتلفة 
عدة،  دول  من  بالفرنسية  مؤلفون  فيه 
من  موقعًا   30 حنو  يف  لقاءات  يعقدون 

ستعَلن خالله أمساء املتأهلني جلائزة غونكور

بريوت: مهرجان أدبي خيلف 
معرض الكتاب الفرنكوفوني

املدينة.
وشرح أن املهرجان يشمل أنشطة »متعددة 
االختصاص«، إذ يقوم على لقاءات مبتكرة 
مع مؤلفات ومؤلفني« من جنسيات عدة، 
هذه  من  أن  إىل  وأشار  لبنانيون.  بينهم 
األنشطة »قراءات عامة على خشبة املسرح 
للكّتاب  مداخالت  أو  مقاٍه  لقاءات يف  أو 

يف متاحف أو يف حفالت موسيقية«.
مكّيفة  »صيغة  بأنه  املهرجان  ووصف 
مشريًا  لبنان«،  يف  الوضع  مع  لتتناسب 
متاحًا  سيكون  األنشطة  حضور  أن  إىل 
جمانًا. وقال إن »شراء الكتب ليس شرطًا 
بيع  »سيكون  وأضاف  املؤلفني«.  للقاء 
الكتاب موجودًا ملن ميلك اإلمكانات، لكّن 
األساس هو مقابلة املؤلفني يف كل أحناء 

املدينة«.

يارد
اللبنانية  والشاعرة  الكاتبة  وقالت 
بني  ستكون  اليت  يارد  هيام  بالفرنسية 
هؤالء إن الصيغة اجلديدة »وسيلة مالئمة 
لدعم الثقافة ... واحلفاظ عليها« يف ظل 
إقامة  أن  واعتربت  الراهن.  »التدهور« 

املهرجان »تعطي أماًل«.
تعد  مل  اليوم  »الكتب  أن  الحظت  وإذ 
اسعارها  بسبب  اللبنانيني  متناول  يف 
املرتفعة« يف ظل انهيار العملة الوطنية، 
اليت  الشفوية«  »الطريقة  أن  اعتربت 
األدب  إبقاء  »تتيح  املهرجان  يعتمدها 

نابضًا«.
أعضاء  املناسبة  يف  بريوت  إىل  وحيضر 
من  يعلنون  الذين  غونكور  أكادميية 
األول/ اللبنانية يف 25 تشرين  العاصمة 
أكتوبر أمساء الكّتاب األربعة املتأهلني إىل 

املرحلة النهائية للجائزة.
أعضاء  من  »عددًا  بأن  دييز  ذّكر  وإذ 
معرض  يف  شاركوا  أن  سبق  األكادميية 
شدد  السابقة«،  السنوات  خالل  الكتاب 
على أنهم »قبلوا هذه الدعوة دعمًا للمشهد 
اللبناني وهلذه الصيغة الطموحة«  األدبي 
كعاصمة  مكانتها  لبريوت  »تعيد  اليت 

للكتاب يف املنطقة«.

الكاتب السنغالي الشاب محمد مبوغار سار يفوز بجائزة األدب الفرنسي األوىل عام 2021

والتوزيع  للنشر  كلمات  منشورات  عن 
صدرت الطبعة الثانية من ) منذ أول تفاحة 
وكانت  خضر،  حممد  والشاعر  للكاتب   )

الطبعة األوىل قد صدرت عام 2013.
تضمنت هذه الطبعة نصًا جديداً  مل يكن 
جمموعة  تضمنت  السابقة..  الطبعة  يف 
النصوص،  من  عدًدا  تفاحة«  أول  »منذ 
الذاكرة  تقصي  إىل  فيها  الشاعر  يذهب 
والتجريب والدخول يف فضاءات متعددة، 
فهو تارة ينشد للحرية قصيدة الفراشة، 
صورة  يف  والذكريات  احلنني  مع  وتارة 
الناس  من  بكامرياه  يقرتب  العائلة 
ويلتقط صوًرا عديدة ألحزانهم ومصائرهم 

وأسئلتهم.

منها  أقسام،  عدة  على  اجملموعة  تشتمل 
»السابق«، وهي جمموعة نصوص متناثرة، 
نصوص  جمموعة  وهي  للكسر«،  و«قابل 
قصرية. يقول يف أحد نصوصه: »وقال 
من  أصلها  يف  احلرية  جاءت  إمنا  الراوي 
احلجر النائم يف أعماق األودية، حتى إذا 
أخذت  األغصان،  وتكسرت  السيل  انهمر 
الريح بيديه ليصبح على تل صغري، ألول 
عظمة  يف  يفكر  واحلجر  يومها  من  مرة 

اهلواء«.

ويف نص آخر يتداعى يف الغوص يف نقد 
السائد بلغة ال ختلو من حدة أحيانا: »يا 
من تنتظرون مواعيد من اآلف األعوام على 
من  حياتهم  جفت  من  يا  التاريخ،  مقاعد 
الطالع، يا من أصبحتم قطيًعا من  قراءة 
العدم يف قبضة هذا السواد، التفتوا ولو 

لربهة إىل احلياة«.

من  عددا  اخللفي  الغالف  يف  ونقرأ 
نصوص  عن  سابقًا  كتبت  اليت  املقوالت 
هذه اجملموعة، يقول الكاتب عمرو العامري 
:يف منذ أول تفاحة قصائد بسيطة نكاد 
ما  لكننا  كتابتها  نستطيع  كلنا  أننا  نظن 
السهل  هي  تكون  حتى  منها  نقرتب  إن 
العصي. حممد يف شعره هنا ويف دواوينه 
السابقة مهموم باإلنسان واإلنسان فقط.. 
اإلنسان البسيط الذي تكاد تسلبه احلياة 
جنود  وحياول  آدميته..  حتى  شيء  كل 

الظالم استالب الباقي من احلياة..

يقول الناقد سعيد بو كرامي :يكتب حممد 

»منذ أول تفاحة« حملمد 
خضر يف طبعة جديدة

» شعرا عن  تفاحة  أول  منذ   « خضر يف 
حياة منفلتة من بني فروج الزمن وجاحمة 
املؤجلة. قصيدة حممد  من قيود األسئلة 
النثر  قصيدة  مضمار  عن  تنزاح  ال  خضر 
واحلواس  النخاع  حتى  الذات  تسرب  اليت 
ألقها  يف  تتجلى  ثم  االحرتاق،  حتى 
عن  قصيدة  الوجودي  وقلقها  اإلبداعي 

فراشة أو تفاحة.

وتكتب الدكتورة مستورة العرابي : »ها 
قد كربت اجلراح« إنها العبارة االستعارية 
اليت ختم بها ديوانه كصوت بالغي داللي، 
يف  واجلراح،  التفاحة  بني  املتلقي  يأسر 
البحث  مشاهدها  يتخلل  قصة  شكل 
النسيان  وتراكم  الوجود  عن  املضين 
والغياب: فأين حنن بين البشر من الوجود 

ومن احلرية منذ أول تفاحة؟!!

من  غالفه  على  فنية  بلوحة  الكتاب  جاء 
داخليه  ورسومات  نفسه،  للشاعر  لوحات 

من الفنانة عبري الشهري
وبإشراف الشاعر عالء الفرجيي

أن حممد خضر قد أصدر عددًا من  يذكر 
الكتاب واجملموعات الشعرية منها :مؤقتا 

حتت غيمة و
صندوق أقل من الضياع واملشي بنصف 

سعادة
ومتاما كما كنت أظن والسماء ليست يف 

كل مكان
ومنذ أول تفاحة - دار أثر عام 2014 طبعة 

أوىل
ينتبه  ولئال   ) مقاالت   ( بيانات  وحتديث 
وعودة  قصائده  من  - خمتارات  النسيان 

رأسي إىل مكانه الطبيعي وحتميض
من  وخمتارات  طويل  طابور  يف  وفراغ 
قصيدة النثر السعودية دار ميالد ) حتت 

الطبع (
 Absolument  « ديوان  له  صدر  كما 
دار  للفرنسية  مرتجم   comme je croyais

Librairie bookelis 
Houda gander ترمجة

وعمل مشرتك مع الفنانة مريم بو مخسني 
عام   ) شيء  كل  نظرية   ( عنوان  حتت 

Art Book-2017

كلمات مفتاحية :#كتاب #منذ_أول_تفاحة

غالف الطبعة الثانية من »منذ أول تفاحة« ملحمد خضر
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شــعر

ما بعتب عا اللبناني  

بقلم  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

ما بعتب عا اللبناني  
من األوضاع التعباني

سرقة ونهب وقّلة شغل 
وجيبة نظيفة وطفراني 

عم بينادوا ليل نهار
عا أحوالك يا بالدي  
صار البلد عم ينهار

وصلوا عا كعب الوادي
شفنا هالشعب اجلّبار 

ما عاد عندو ارادي
شبعوا حروب احرتقوا بنار 

من مرتزقة وأعادي 
حرقونا بنار األسعار

الصوت بعّلي وبنادي 
 السرتة منك يا ربي 
حترس أهلي وأحبابي

كيف العامل بدها تعيش 
عا بيدر ما يف غّلة 

ما عرفنا شو عنا صار 
ومني اللي حط العّلة

دفعوا العامل للمهوار  
وحالة صارت منشّله 
ما بينفع باليد الكار 
وما بتنفع اال الفَلة  
أرض بالدي يا للعار

مّلة بتحارب مّلة 
تا وقعوا بفقر وشّحار 
ونص العامل منذلة  

خسروا األرض وخسروا الدار 
باعوا ربعا لألغراب 
وتالت رباعا حمتّلة

يا اهلل حن علينا
ما عاد فينا نسَتنا 

انت إهلي وحيب 

 أبواٌب وارتياب
من أّي األبواِب سأدخُل

إّني ُمرتاْب
الباِب  خلَف  صُل  َيْ مما 

األولِّ
أو باقي األبواْب

فأنا يف الفجِر مررُت
ورأيُت

أفواَج نساٍء تبكي
خرجْت ترتاكُض من أولِّ 

باْب
ومن الباِب الثاني كانت 

خترُج
أفواُج ذئاْب

كّل األبواِب قد انفتحْت
ثّم ِانغلقْت

أفواٌج  منها  خرجْت 
غاضبٌة

وثعالُب تضحُك
ْم ورجاٌل ال لوَن هَلَ

ْم ال صوَت هَلَ
أّي  هذا؟  عذاٍب  أّي 

عذاْب؟
أيَن سنمضي؟

قلُت هلا
َصَمَتْت

ظّلْت صامتًة .. وَبَكْت

خالد الحّلي

ليس شعرا
فقط .. 

عندما يرتدي الضبع قلبه 
أتقيأ شهوتي لألسود ..

.........
هناك ..

يف مناخه اللحمي الرخيص ..
أعاد النظر يف رائحته ..

وظن أنه غزال 
محام  أمام   مسنا  الضبع  كان 

الضوء..

.....
مشى ..

إىل حيث وقف ..
كان القفص نفاية فوضى 
وكان الضبع نفاية كيمياء 

............

على املنرب ..
فتح الضبع مصارفه 

فطارت عصافري الشعر 
........

من يكنس الرائحة ؟
قال ميت قطف حديثا 

من قرب يف زاوية الشهوة .. 
لن ينفع فم لبين 

النتصاب حلمة متفسخة ..

........
أخريا ..

ينتظر الضبع الصالة 
على جثته 

يف حانة الرخويات.. 
محمد عامر األحمد   - سورية

ليس شعرًا

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 
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تـتمات

»إعالن القدس«: بايدن ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

السماح  »بعدم  املتحدة  الواليات  تعّهدت  كما  النوعي«،  العسكري 
إليران مطلقًا بامتالك سالح نووي، وأنها مستعدة الستخدام مجيع 

عناصر قوتها لضمان ذلك«.
ضروري  إسرائيل  »أمن  أّن  اإلعالن  يف  املتحدة  الواليات  وتعترب 
ملصاحلها وركيزة لالستقرار اإلقليمي«، وأنها »ملتزمة بلعب دور 
نشط لبناء هيكل إقليمي قوّي لتعميق عالقات إسرائيل وشركائها 

اإلقليميني«، حبسب نص اإلعالن.
الدولتني  حلّل  »دعمها  املتحدة  الواليات  تأكيد  اإلعالن  وتضّمن 
وأصحاب  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  مع  للعمل  واستعدادها 
»العمل  إىل  باإلضافة  اهلدف«،  هذا  لتحقيق  اإلقليميني  املصلحة 
املشرتك ملالحقة ناشطي حركات املقاطعة ضّد إسرائيل يف دول 

العامل«.
وقال بايدن يف املؤمتر الصحايف املشرتك مع البيد، عقب التوقيع 
على اإلعالن إّن »الواليات املتحدة ستحرص على أن تكون إسرائيل 

قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها«.
األمريكية  املساعدة  عام  سيكون   2022 »عام  بايدن:  وأضاف 

إلسرائيل واألعلى من أي وقت من األوقات«.
وشدد بايدن على أّن »الدبلوماسية هي الطريق األفضل ملنع إيران 
من امتالك السالح النووي«، مضيفًا: »حبثنا بشأن أن ال يكون لدى 

إيران أبدًا سالح نووي«.
وأجاب ردًا على سؤال صحايف: »حّددنا إليران ما حنن مستعدون 
للقبول به من أجل العودة لالتفاق النووي، وحنن ننتظر جوابهم، ال 

نعرف متى هذا حيصل، لكن لن ننتظر إىل األبد«.
وعن زيارته إىل السعودية، قال: »السبب الرئيس هو تعزيز املصاحل 
األمريكية«، وختم بايدن بالتأكيد على أّن »الضمانة الوحيدة ألمن 

الشعب اليهودي هو حّل الدولتني«، على حّد تعبريه.
من جهته، قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية يائري البيد: »تعلمنا من 
القوة«،  استخدام  جيب  أحيانًا  أنه  وأوكرانيا  روسيا  بني  املواجهة 
زاعمًا أّن »اإليرانيني يريدون تدمري الدولة الوحيدة املوجودة لليهود 

يف العامل، ولن نسمح بذلك«.
»زيارتك للسعودية مهمة إلسرائيل  بايدن قائاًل:  وتوّجه البيد إىل 
وألمن كل املنطقة، وحنن نرسل معك لكّل شعوب املنطقة رسالة 

سالم، ونثين على كّل دولة مهتمة بالتطبيع«. 
ما  إّن  سابق  وقت  قال يف  بايدن  إدارة  كبري يف  مسؤول  وكان 
يسمى »إعالن القدس«، »سيوسع العالقة األمنية طويلة األمد بني 

الواليات املتحدة وإسرائيل«، واصفًا اإلعالن بالـ«مهم للغاية«.
ووصل بايدن إىل األراضي احملتلة يوم األربعاء من السبوع احلالي، 
يف أول رحلة له إىل الشرق األوسط منذ توليه منصبه يف أوائل 

عام 2021.
يف  الفلسطينية  بالقيادة  بايدن  التقى  قد  يكون  أن  املقرر  ومن 
الضفة الغربية احملتلة يوم اجلمعة )أمس(، ليغادر بعدها األراضي 

احملتلة صوب السعودية.

اخلارجية الروسية: حبر ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأشارت إىل أن اجلانب الروسي بدأ بدراسة هذه الوثيقة، قائلة: 
»حنن ال نقرأ، حنن نصيغ موقف وزارة اخلارجية«.

الروسية تصريح  اخلارجية  وزارة  باسم  الرمسية  املتحدثة  ووصفت 
القسري  بلينكني، حول االعتقال  أنطوني  وزير اخلارجية األمريكي، 

املزعوم لـ1.6 مليون مواطن أوكراني يف روسيا، بأّنه »كاذب«.
على  معلقة  تلفزيوني  حديث  يف  الروسية،  الدبلوماسية  وأضافت 
تصريح بلينكن: »هذه كذبة واضحة«، مشريًة إىل أّنه »من املستحيل 

ختّيل كيفية منح جواز السفر بالقوة«.
وكان بلينكن قد قال يف تغريدة يف تويرت: »جيب على روسيا أن 
اليت  أوكرانيا،  يف  املنهجية  »الفلرتة«  عمليات  الفور  على  توقف 
مليون   1.6 قرابة  ديارهم،  من  قسرًا  رحلت  أو  احتجزت  أو  أخفت 

أوكراني بريء، من بينهم 260 ألف طفل«.
وأعلنت زاخاروفا، أمس األول اخلميس، أّن الواليات املتحدة »تقّدم 
معلومات استخباراتية ألوكرانيا لقصف دونباس باستخدام رامجات 

هيمارس«.
وأوضحت زاخاروفا: »استخدمت التشكيالت املسلحة ألوكرانيا على 
نطاق واسع قاذفات الصواريخ املتعددة »هيمارس«، اليت وردت 
اجلانب  من  مباشرة  مبساعدة  ذلك  وفعلت  املتحدة،  الواليات  من 

األمريكي«.
االستخباراتية  املعلومات  يوفر  مل  األمريكي  »اجلانب  وأضافت: 
الضرورية فحسب، بل قام أيضًا بإعارة مدربني سرًا ساعدوا ممثلي 

نظام كييف يف العمل على االستهداف بشكل صحيح«.
وعلقت زاخاروفا على تصريح الرئيس البولندي، أندريه دودا، حول 
حتويل حبر البلطيق إىل ما يسمى بـ »البحر الداخلي« للناتو، قائلًة: 

»فليحلموا.. إّن األحالم ال تضّر«.
»كما  الصدد:  بهذا  ردًا على سؤال  للصحافيني،  زاخاروفا  وقالت 

قالت الكالسيكيات، األحالم ال تضّر«.
وأوضحت أّن »حبر البلطيق حماط ليس فقط بأراضي الدول األعضاء 
يف الناتو، ولكن أيضًا من قبل روسيا، وحبسب التعريف، ال ميكن 

اعتباره« داخليا« للحلف.
وأّكدت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية أّن »انضمام فنلندا والسويد 
إىل حلف مشال األطلسي، ال يؤثر على هذه احلقيقة بأّي شكل من 

األشكال، بغض النظر عن مدى رغبة بولندا أو أي أحد آخر.

بوتني يوقع على قانون ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ومينح القانون، الذي نشر رمسيا، احلكومة الروسية احلق يف اختاذ 
قرار بشأن تطبيق تدابري خاصة يف اجملال االقتصادي، كما يسمح 
الطوارئ  ووزارة  الدفاع  وزارة  الدولة،  ملؤسسات  أيضا  القانون 
واحلرس الوطين واهليئة الفدرالية للحراسة وجهاز األمن الفدرالي، 

بزيادة أو خفض حجم السلع واخلدمات مبوجب العقود املربمة.
على  الوزراء  اخلاصة جمللس  اإلجراءات  تنص  ذلك،  إىل  باإلضافة 
»إلغاء حجز األصول املادية الحتياطي الدولة، وإعادة تشغيل طاقات 

ومرافق التعبئة بشكل مؤقت«.
عن  النظر  بصرف  اعتباري،  ال حيق ألي شخص  القانون،  ومبوجب 
شكله التنظيمي والقانوني وشكل ملكيته، يف حال تطبيق التدابري 
اخلاصة، رفض إبرام االتفاقات أو العقود احلكومية »لتوريد السلع 
وأداء العمل وتقديم اخلدمات من أجل ضمان قيام القوات املسلحة 
واهليئات،  العسكرية  والتشكيالت  القوات  من  وغريها  الروسية 

بعمليات مكافحة اإلرهاب وعمليات أخرى خارج حدود روسيا«.

الرئيس عون لدى استقباله ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

غري  اهلجرة  اىل  الكثريين  يدفع  ما  الغذاء  اىل  الناس  وحاجة 
الشرعية.

وهنأ املستشار نيهامر الرئيس عون على اجناز االنتخابات النيابية 
يف شهر أيار املاضي متمنيا ان تتشكل قريبا حكومة جديدة ملواجهة 
األوضاع القائمة يف لبنان، معربا عن استعداد بالده للمساهمة يف 
إعادة اعمار مرفأ بريوت بعد التفجري االثم الذي وقع يف 4 آب2020. 
واستوضح املستشار النمساوي رئيس اجلمهورية موقف لبنان يف 
بني  والوضع  ودوليا  وإقليميا  داخليا  املطروحة  القضايا  من  عدد 

روسيا وأوكرانيا.
اىل ذلك، استقبل الرئيس عون املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة يف 
السياسية  الشؤون  رئيسة  ترافقها  رونيسكا  يوانا  السفرية  لبنان 
السيدة ساسكيا رامينغ واملساعد اخلاص السيد ميكاييل سيغان، 
امام  الذي سيعرض  التقرير  التداول يف مضمون  اللقاء  ومت خالل 
الدورية ملسار  اإلحاطة  اطار  جملس االمن يف 21 متوز اجلاري يف 
 .2006 العام  يف  االمن  جملس  عن  الصادر   1701 القرار  تطبيق 
كما تطرق البحث اىل عمل القوات الدولية يف اجلنوب واخلروقات 
اإلسرائيلية املستمرة للسيادة اللبنانية، واىل التعاون القائم بني 
الدولة اللبنانية واملنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة يف خمتلف 
اجملاالت. كذلك مت التداول يف األوضاع السياسية الراهنة ومسار 
تشكيل احلكومة وما آلت اليه املفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
واخلطوات اإلصالحية املطلوبة العادة النهوض بالوضع االقتصادي 

الراهن.
لبنان  يف  بلجيكا  سفري  عون  الرئيس  استقبل  أيضا،  ديبلوماسيا 
مهامه  انتهاء  ملناسبة  وداعية  زيارة  يف  كورومان  هوبري  السفري 
الديبلوماسية يف لبنان. وتقديرا لعطاءاته يف تعزيز العالقات بني 
لبنان وبلجيكا، منحه رئيس اجلمهورية وسام األرز الوطين من رتبة 
ضابط اكرب متمنيا له التوفيق يف مسؤولياته الديبلوماسية اجلديدة. 
وشكر السفري كورومان الرئيس عون على مبادرته مؤكدا انه سيظل 

يعمل من اجل لبنان وتطوير العالقات بينه وبني بلجيكا.
رئاسة الجمهورية

اىل ذلك، أفاد مكتب االعالم يف  رئاسة اجلمهورية ، يف بيان، بأن 
وسائل االعالم تناولت، خالل االيام املاضية، مواقف وآراء متعددة 
رئيس  اىل  بعضها  نسب  اجلديدة،  احلكومة  تأليف  موضوع  حول 
احلكومة  رئيس  اىل  االخر  وبعضها  عون   العماد  ميشال  اجلمهورية 
املكلف  جنيب ميقاتي ، واىل سياسيني واعالميني وغريهم، واملؤسف 
ان بعض ما نشر من مواقف جتاوز األصول، واحيانا اللياقة وقواعد 

التخاطب«.
وأكد أن » الدستور  حدد صراحة االلية الواجب اعتمادها يف تشكيل 
احلكومات وال سيما يف الفقرة اخلامسة من املادة 53، اليت تنص 
على ان رئيس اجلمهورية »يصدر باالتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم 
اقالتهم«،  او  الوزراء  استقالة  قبول  ومراسيم  احلكومة  تشكيل 
وبالتالي فان رئيس اجلمهورية ليس يف وارد التخلي عن شراكته 
ال  انه  يعين  الذي  االمر  احلكومة،  تأليف  يف  الكاملة  الدستورية 
يكفي ان يقدم رئيس احلكومة املكلف تشكيلة حكومية هي خالصة 
اقتناع تولد لديه نتيجة املعطيات املتوافرة ومواقف الكتل والنواب 
والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس اجلمهورية رأيه 
ومالحظاته، فهو مسؤول جتاه قسمه الدستوري وامام الشعب، كما 
ان رئيس جملس الوزراء مسؤول امام جملس النواب، وليس يف 
الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه املسؤولية الي سبب كان 

متاما كما ليس يف حسابه قبول سياسة الفرض«.
أما بالنسبة اىل املوعد الذي طلبه رئيس احلكومة املكلف لزيارة قصر 
بعبدا، لفت إىل أن »احلقيقة ان رئيس اجلمهورية مل يقفل يوما باب 
القصر امام احد فكيف امام رئيس احلكومة املكلف، وحقيقة االمر 
ان الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة منه يف ضوء املالحظات اليت 
املهام  هلا، يف ضوء  املقرتحة حتصينا  التشكيلة  على  ابداها  كان 
املنتظرة من احلكومة العتيدة يف ظل التحديات واألوضاع احلساسة 
واخلطرية على اكثر من صعيد اليت تعصف بالبالد والعباد واليت ال 
حتتمل تأبيد التصريف والرهانات اخلاطئة. هذا وقد اتصل رئيس 
احلكومة املكلف بالرئيس عون قبل سفره وافاده بانه سيأتي لزيارته 

فور العودة«.
وأوضح أن »من املؤسف اإلحياء يف بعض ما يكتب ويقال وكأن 
رئاسة اجلمهورية تسيء اىل مقام رئاسة جملس الوزراء، ذلك ان 
هذا االمر مل يرد يوما يف مواقف رئيس اجلمهورية، ال يف القول وال 
يف املمارسة، وبالتالي فان االستناد اىل »حميطني« و »هامسني« 
و »معرقلني« و »مسيئني« ال يأتلف مع الواقع الن ما يريد الرئيس 
عون إعالنه، امنا يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر 

عنه مباشرة او عرب مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية«.
االوصاف  مكتملة  حكومة  اىل  هي  اليوم  املاسة  »احلاجة  وأكد 
الدستورية وقادرة على اختاذ القرارات التنفيذية وليس اىل بيانات 
من هنا وتسريبات من هناك تزيد األمور تعقيدا«، أماًل »ان تضع 
هذه اإليضاحات حدا الي نقاش ال سيما وان تشكيل احلكومة مكانه 

معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغري ذلك ال يستقيم«.
مكتب ميقاتي يردّ

بدوره، أعلن املكتب االعالمي لرئيس حكومة تصريف األعمال جنيب 
ميقاتي، يف بيان تعقيبا على البيان الذي أصدره مكتب االعالم يف 
رئاسة اجلمهورية أن »ميقاتي يثّمن ما ورد يف الفقرة الثالثة من 
البيان الرئاسي جلهة التنّصل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس 
اجلمهورية من اساءات ، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن 
تأكيد رئيس اجلمهورية احلرص على عدم االساءة اىل مقام رئاسة 

جملس الوزراء«.
اجلمهورية  رئيس  حق  موضوع  »يف  انه  اىل  ميقاتي  مكتب  واشار 
الدستوري فان رئيس احلكومة املكلف أعلن انه قدم تشكيلة حكومية 
اجلمهورية،  رئيس  مع  فيها  النقاش  وبدا  اتصاالته  تشكل خالصة 
انه يريد أن حيجب عن رئيس  وبالتالي فان ميقاتي مل يقل يوما 

اجلمهورية احلق يف ابداء رأيه ومالحظاته. فاقتضى التوضيح«.
الشامي

على صعيد آخر، رأى نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي، خالل 
جلسة نقاش نظمتها »مؤسسة العدالة االجتماعية وحل الصراعات« 
يف اجلامعة اللبنانية االمريكية، ان »التوقيع على اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي سيمّكن لبنان من احلصول على مساعدات من البنك 
»اللبنانيني سيجدون  ان  املاحنة«، وحّذر من  الدولي ومن اجلهات 
وما  اخلطة  مع  التفاعل  يتم  مل  ما  إيالمًا  اكثر  وضع  يف  انفسهم 
قيد  ووضعها  االصالحات  حتقيق  اىل  السياسية  الطبقة  تبادر  مل 
والغاز  النفط  عائدات  استخدام  »طرح  ان  على  وشدد  التنفيذ«. 
للتعامل مع االزمة وسّد الفجوة املالية غري ممكن ألن احدًا ال يعرف 

اذا كان هناك نفط اصاًل ومدى حجمه وعائداته«.
ورّكز الشامي يف حواره مع محد على اهمية االتفاقية مع صندوق 
النقد الدولي على مستويات عدة »وان عدم تنفيذ االصالحات يؤدي 
اىل تراكم اخلسائر وان الوقت عامل اساسي لتنفيذ خطوات فاعلة 
اليت  اخلسائر  مصدر  عن  بإسهاب  وحتدث  الكبري«.  االنهيار  قبل 
اليوروبوند،  سندات  ومنها  امريكي،  دوالر  مليار   72 اىل  وصلت 
القروض املتعثرة، واالموال اليت انفقت لثتبيت سعر صرف اللرية 
اللبنانية واليت بلغت ما بني 25 اىل 30 مليار دوالر امريكي، واشار 
اىل ان »حجم هذه اخلسائر كبري مقارنة مع حجم االقتصاد اللبناني 

الذي يعاني من االنكماش بنسبة 60 يف املئة«.
وعّمن جيب ان يتحّمل املسؤولية، قال ان »املصرف املركزي جيب 
من  دوالر  مليار   85 وهناك  اخلسائر  كلفة  حتمل  يف  يشارك  ان 
الودائع يف مصرف لبنان. وكذلك احلكومات املتعاقبة اليت انفقت 
االموال ميينًا ويسارًا اضافة اىل املصارف التجارية وليس املوِدعني، 

وهذه معايري دولية«.
وشدد تكرارًا على »اهمية دور صندوق النقد يف سداد ديون الدولة 
بالعملة اللبنانية واليت بلغت 121 يف املئة مقارنة مع الناتج احمللي، 
وشرح ان »برنامج التعايف يتضّمن حماور عدة من مواجهة الفساد 
وخطة الكهرباء واحلوكمة الرشيدة وتوحيد سعر صرف الدوالر وحماربة 
»لبنان  ان  الذي وصل اىل مستويات غري مسبوقة«. ورأى  الفقر 
ينهار وهذا ما ادى ويؤدي اىل ازمات متالحقة ومتنى ان يعي النظام 
السياسي مدى خطورة الوضع وماهية االصالحات املطلوبة ملعاجلة 

الفساد وسوء االدارة«.
ويف موضوع التدقيق اجلنائي، أشار اىل »التدقيق يف اماكن اخرى 
غري املصرف املركزي مثل وزارة املال واليت تصدر موازنة يوافق 
عليها الوزير ولذلك جيب مباشرة عملية التدقيق من املالية )...(«.

)مزيد من التفاصيل على الصفحة 2(.

بايدن: هدف زيارتي للسعودية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل اململكة أكرب من جمرد مراعاة املصاحل األمريكية، مشريًا إىل أن 
الزيارة فرصة لتصحيح األخطاء السابقة باالنسحاب من املنطقة.

جاء ذلك خالل مؤمتر صحايف مجعه برئيس حكومة تصريف األعمال 
اإلسرائيلية يائري البيد، ضمن زيارته لتل أبيب.

زيارة  اىل  وصل  قد  األمريكي  الرئيس  يكون  أن  املقرر  ومن 
للمملكة العربية السعودية اجلمعة )أمس(، والتقى امللك سلمان بن 
العالقات  العهد األمري حممد بن سلمان، لنقاش  عبدالعزيز، وولي 

السعودية األمريكية.
كما من املقرر ن يكون قد شارك بايدن يف قمة خليجية، حبضور 

زعماء مصر واألردن والعراق.
بامتالك  إليران  تسمح  لن  »واشنطن  أن  األمريكي  الرئيس  وأكد 

سالح نووي«.
»على  إنه  بايدن  قال  البيد،  مع  املشرتك  الصحايف  املؤمتر  وخالل 

إيران قبول االتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة«.
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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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نــجوم
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لقاء  يف  النور  عبد  سريين  اللبنانية  الفنانة  تصريح  يزال  ال   
لربنامج »ET بالعربي حول دور »سحر« يف مسلسل »للموت« حمور 
أخذ ورد بينها وبني املنتج مجال سنان .خصوصا بعد ان قالت 
إن هذه الشخصية كانت هلا باألساس، ومت استبعادها عن العمل 

لتتفاجأ بتأدية املمثلة اللبنانية ماغي بو غصن هلذا الدور.
ولفتت سريين إىل أنها مغيبة من قبل املنتجني قائلة: »أصبح 
فنانة مفضلة  لديه  منتج  املنتجني وكل  من  أكرب  املمثلني  عدد 
قام بتبنيها ويدعمها من األساس وخصوصًا يف ظل قلة األعمال 
الرمضانية والرتكيز على املنصات.. وبالنهاية ليس هناك حق 
أو مسؤولية ال عليهم وال علّي وإمنا اجلو العام هو من يفرض 

احلالة«.
وكشفت سريين أن شخصية »سحر« يف مسلسل »للموت« كانت 
الشخصية حيث  على  »سحر«  أطلقت تسمية  من  وأنها هي  هلا 
»العمل مت عرضه  »ملى« وقالت سريين:  الشخصية  اسم  كان 
علّي من قبل املنتج زياد شويري وكذلك على عدد من املمثالت 
قبلي وعندما علمت أن زياد لديه بعض املشاكل املادية قمت 
بعرض العمل على املنتج مجال سنان وبالنهاية ذهبت اخليارات 

ملمثالت أخريات«.
وكانت ماغي بو غصن قد قالت يف مقابلة سابقة أن مسلسل 
»للموت« عندما مت عرضه على شركة زوجها املنتج مجال سنان 

وصل هلا ولدانييال رمحة وليس ألحد آخر.
وردت سريين على هذا الكالم: »ما قلته هو احلقيقة أنا قمت 
بعرض العمل على املنتج مجال سنان حبضور فيليب أمسر وجويل 
بيطار وكاتبة العمل ندين جابر تعرف هذا الكالم وكان متفقًا أن 
والذي  »للموت«  نقدم مسلسل  بعده  ومن  لرمضان  عماًل  نقدم 
كان امسه »اجلوزاء« ملا بعد رمضان أنا ودانييال. ولكن مت تقدميه 

يف شهر رمضان من بطولة ماغي بو غصن ودانييال رمحة«.
وختمت سريين: »الدنيا قسمة ونصيب ولو كانت رزقيت لكنت 
أخدتها.. بالنهاية العمل ليس لي وأخذته ماغي وجنحت فيه ورمبا 

هي كانت حباجته أكثر مين وألف مربوك«.

الغاء متابعة
بعد هذه التصرحيات قامت ماغي بو غصن بإلغاء متابعة سريين 
حول  األخرية  تصريح  بعد  وذلك  »انستغرام«،  على  النور  عبد 
شخصية »سحر« يف »للموت«. لرتد األخرى بإلغاء متابعتها كذلك 

وليتجدد اخلالف بينهما بعد صلح مل يدم كثريًا.
واملخرج  الكاتبة  وحتديدًا  العمل  صناع  من  احد  ال  ان  الغريب 
صدق على كالمها، وال نعلم هل النها مل تقل احلقيقة ام الن 
مع  املقبلة  ومشاريعهم  مبصاحلهم  سيضر  كالمها  على  التاكيد 
شركة االنتاج اليت اصدرت بيانًا كذبت فيه سريين واشتهدت 

فيه بهما يف املقابل.

ايغل فيلمز ترد
تصريح سريين استدعى رًدا من شركة »ايغيل فيلمز« املنتجة 
 Eagle Films للعمل، اذ اصدرت بيانا قالت فيه: »يهّم شركة
واملنتج مجال سنان، وبعد اعتداءات متكررة عمرها سنوات من 
االفرتاءات وحماوالت تضليل الرأي العام بقصص من وحي خيال 
يف  تداوله  يتم  ما  آخرها  املفرتين،  بعض  قبل  من  أصحابها، 
األيام األخرية من سيناريوهات حول كواليس مسلسل )للموت(، 
يهم الشركة كما يهم املخرج فيليب أمسر، والكاتبة ندين جابر 
وفريق عمل مسلسل )للموت( أن ينفوا كل ما قيل مؤخرًا، وأن 
بغرض  بثها  اليت مت  والروايات  االدعاءات  بأّن  جازمني  يؤكدوا 
وفيها  دقيقة  ليست  الساحق،  املسلسل  جناح  من  االستفادة 

حتوير للحقائق«.
وتابع البيان: »يؤكد اجلميع على أّن مسلسل )للموت( الذي عرض 
على مومسني يف رمضان ٢٠٢١ ورمضان ٢٠٢٢، وال يزال بكل 
فخر وامتنان حديث الناس، أحضرته الكاتبة نادين جابر وعرضته 
على املنتج مجال سنان قبل سنوات، بدون حاجة لوسيط أو طرف 
ثالث، واتفقا معًا برفقة املخرج فيليب أمسر على تنفيذه، بعد 
وأمساء شخصياته،  حكايته  مضمون  التعديالت يف  بعض  إجراء 

بإشراف فريق Eagle Films املعين فقط«.
ولفت البيان اىل انه »كان من املنوّي يف بادء األمر أن ُينتج 
املسلسل خارج رمضان، لكن تقرر بعد ذلك أن يكون )للموت( 
العمل  فانطلق  الرمضانية،  املنافسة  الرابح يف  الشركة  حصان 
على تنفيذ املشروع وبعد مشاورات بني املنتج واملخرج والكاتبة، 
أسندت البطولة النسائية لكل من النجمتني ماغي بو غصن ودانييال 
رمحة ومت االتفاق معهما، وانطلقت عجلة العمل بشكل طبيعّي. 
وكل ما يقال عدا ذلك هو حمض افرتاء، وعليه تكون التصرحيات 
العام،  للرأي  املقابالت وطرحها  املعلومات يف  وطريقة صياغة 
مضيفا:  مهيّن«،  وغري  شفاف  غري  كالم  وهو  التضليل،  هدفه 
»وتؤكد شركة Eagle Films اليت تعاملت وتتعامل مع أهم جنوم 
النجوم  بكل  العالقات  أفضل  تربطها  واليت  العربي،  الوطن 
والقيمني على السوق الدرامي والسينمائي، بأنها ستبقى تتبع 

بسبب تصرحياتها عن مسلسل للموت

مجال سنان يكذب سريين عبدالنور ببيان رمسي

اهللع  نوبات  مع  جتربتها  عن  ملعجبيها  لوبيز  جنيفر  كشفت 
عمرها  من  العشرينات  أواخر  يف  هلا  تعرضت  اليت  الشديدة 
اجلسدي«  بالشلل  »شعورها  وتذكرت  اإلرهاق،  سببها  واليت 
أثناءها ودعت إىل أهمية النوم يف إعرتافات تضمنتها رسالتها 
موقعها  للمشرتكني يف  تصل  واليت   »On the JLo« اإلخبارية 

اإللكرتوني.

حيث كتبت قائلة: »كان هناك وقت يف حياتي كنت أنام فيه 
من 3 إىل 5 ساعات يف الليلة. حيث كان علي التواجد يف موقع 
التصوير طوال اليوم ويف االستوديو طوال الليل وأقوم بأداء 
نهاية  عطالت  الفيديو يف  مقاطع  وتصوير  السريعة  املهمات 
األسبوع. كنت يف أواخر العشرينات من عمري وظننت أنين ال 

أقهر«.

وإستذكرت: »كنت جالًسة يف مقطورة، أفكر يف كل األعمال 
عدم  جانب  إىل  سيتبعها،  الذي  والضغط  إجنازها  علي  اليت 
حصولي على كفاييت من النوم ليكون ذهين صافيًا وجسدي 

مرتاحًا«.

أحتاج  فيما  التفكري  إىل  متاًما  الطبيعي  الشعور  من  »انتقلت 
إىل القيام به يف ذلك اليوم وفجأة شعرت وكأنين ال أستطيع 

التحرك ... لقد جتمدت متاًما.«

ومل   ، اجلسدي  بالشلل  أشعر  نفسي  وجدت  »لقد  وتضيف: 
أستطع الرؤية بوضوح ، ثم بدأت األعراض اجلسدية ختيفين، 
وتفاقم اخلوف دون أن أستطيع السيطرة عليه. اآلن أعلم أنها 
لكنين يف  اإلرهاق،  بسبب  حدثت  كالسيكية  ذعر  نوبة  كانت 

ذلك الوقت مل أكن قد مسعت بهذا املصطلح مطلًقا«.

أوضحت لوبيز للمشرتكني يف الرسائل اإلخبارية أنها شككت 
إىل  أنها حباجة  الطبيب  هلا  أوضح  حتى  العقلية  يف سالمتها 
إلقاء نظرة فاحصة على أسلوب حياتها. أخذت املغنية واملمثلة 
معجبيها داخل التجربة املخيفة اليت أدت بها إىل تغيري الطريقة 

اليت تنظر بها إىل صحتها.

وروت لوبيز: »جاء حارس األمن اخلاص بي يف موقع التصوير 
فيه،  وصلت  الذي  الوقت  وحبلول  الطبيب.  إىل  واصطحبين 
كان بإمكاني التحدث مرة أخرى على األقل وكنت خائفة للغاية 

لدرجة أنين اعتقدت أنين أفقد عقلي«. 

»سألت الطبيب إذا كنت أصاب باجلنون. فقال: ال، أنت لست 
جمنونة أنت حباجة إىل النوم ... احصلي على 7 إىل 9 ساعات 
من  وتأكدي   ، الكافيني  تشربي  وال   ، ليلة  كل  النوم  من 

ممارسة الرياضة إذا كنت ستقومني بهذا العمل الشاق«.

أوضحت لوبيز أنها »أهملت صحتها متامًا« ألنها أعطت األولوية 
للعمل خالل فرتة من حياتها أدت اىل النجاح الذي تتمتع به 
 « On the 6« اليوم ، حيث أجنزت يف ذلك الوقت ألبومها األول
ومهنة سينمائية ناشئة تضمنت فيلمها »سيلينا« الذي ترشحت 

عنه جلائزة الغولدن غلوب، باإلضافة إىل زواجها األول.

وأضافت: »أدركت مدى خطورة العواقب املرتتبة على جتاهل 
بدأت  وهنا   - جيدة  بصحة  ليكونوا  وعقلي  جسدي  حيتاجه  ما 

رحليت إىل العافية«.

كنت أصاب بالشلل..
جنيفر لوبيز خترج عن صمتها 

بشأن نوبات اهللع
نفس النهج وستعمل 
احرتامًا  مبهنية عالية 

ألصول املهنة«.
وختم البيان بالقول: 
»أخريًا، اعتدنا أن ال 
اإلساءة  على  نرّد 
نرّد  لكننا  والكذب، 
ألول  املرة  هذه 
احرتامًا  مرة،  وآخر 
العام،  للرأي 
االفرتاءات..  بوجه 
قتضى  ا و

سريين عبد النورالتوضيح«.

جنيفر لوبيز

عربت املمثلة اللبنانية 
جنيم  نسيب  نادين 
عن سعادتها بتعاملها 
املمثل  مع  جمددًا 
يف  خولي  قصي 
الرمضاني  املوسم 

املقبل.
عرب  نادين  وغردت 
على  اخلاص  حسابها 
تويرت قائلة: »سعيدة 
مع  مبشاركيت  جدًا 
قصي صديقي واخي 
بفتخر  يلي  وزميلي 
رح  انه  وبعرف  فيه 

نادين نسيب جنيم وقصي خولي 
معاً من جديد يف رمضان املقبل

نادين نسيب نجيم وقصي الخولي

التقت إيالف املمثل واملخرج جوزيف ساسني يف بلدته عربين فبدأنا 
احلوار معه من حبه الكبري هلذه البلدة اليت جتعله يتنفس ويكون على 
طبيعته. ثم حتدث عن رحلة تأسيسه مع أبناء عمه لعرق بيت عربين 

الذي تشتهر فيه املنطقة.
كما حتدث عن دوره يف مسلسل »البحث عن براندو الشرق« الذي 
جورج  كتابة  من  وهو  الصباح  مع شركة  مؤخرًا  تصويره  من  إنتهى 
خباز وإخراج أمني درة، فنوه اىل أن القصة مميزة وقد فرح كثرًيا 
والوطن  لبنان  من جنوم  كبري  عدد  جانب  اىل  العمل  مبشاركته يف 
العربي وهم حوالي ٢٦٠ شخصية. كما أثنى أيضًا على اخللطةاملميزة 
وضخامة اإلنتاج يف مسلسل »رقصة مطر« الذي عرض مؤخرًا على 

منصة شاهد، وجسد فيه دور موسيقي.
هذا وأفصح ساسني أنه يلفته كل ممثل يفكر بذكاء املشاهد وال 
أي  أن جيسد  ويستطيع  نفسه  يلغي  وكل ممثل  إستغبائه،  حياول 
شخصية وميتزج بها ليؤثر يف املشاهد. وتطرقنا باحلديث مطواًل عن 

الثنائيات يف عامل التمثيل وتكرار األمساء نفسها.
»شاهد«  على  قريًبا  سيعرض  الذي  »من…إىل«  مسلسل  عن  أما 
والذي يشارك فيه اىل جانب النجم قصي خولي وفالريي أبو شقرا، 
وعدد كبري من املمثلني، فأعلن أنه سيطل فيه بدور خمتلق وجديد 
السينمائية  أعماله  عن  حتدثنا  احلوار  نهاية  ويف  أخرس!  دور  وهو 

اجلديدة وإطاللته يف جزء ثاني من مسلسل مميز.

 جوزيف ساسني: »يلفتين كل ممثل يفكر 
بذكاء املشاهد وال حياول إستغباءه!«

يكون مسلسل بروح جديدة وثنائية مميزة على الرغم انه مش جديدة 
بس رح تكون غريبة ومتجددة بفكرتها وبتوّجع للعضم. ان شاء اهلل 
متل كل  حلو  بشي  نفاجئكم  حتى  جهدنا  نعمل كل  ورح  بالتوفيق. 

سنة«.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل اإلجتماعي خربًا مفاده أن نادين 
نسيب جنيم وقصي خولي، يعودان للعمل سويًا جمددًا يف مسلسل 

من املفرتض أن يعرض يف املوسم الرمضاني املقبل.
وحبسب املعلومات، فإن قصة العمل ستكون غريبة ومشوقة والفتة، 
كبرية  مفاجأة  وسيكون  الصّباح ،  إنتاج  شركة  من  سيكون  وأنه 

للجمهور.
محاسهم  مؤكدين  اخلرب،  هذا  مع  كبري  بشكل  املتابعون  وتفاعل 

ورغبتهم يف مشاهدته.
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بكوفيد19- تستهدف  اإلصابة  نتيجة  تفرز  اليت  املضادة  األجسام 
الدموي  احلاجز  منها  يتكون  اليت  اخلاليا  اخلطأ  طريق  عن  أحيانًا 

الدماغي الذي حييط باألوعية الدموية يف الدماغ.
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الرد املناعي على كورونا الذي 
يؤدي إىل تضرر األوعية الدموية الدماغية قد يكون مسؤواًل عن 
عدد  حتليل  إىل  باالستناد  وذلك  األمد«،  طويل  »كوفيد  أعراض 

قليل من احلاالت.
حتليل  »براين«  جملة  نتائجها  نشرت  اليت  الدراسة  هذه  ومشلت 

حاالت تسعة أشخاص توفوا سريعًا بعيد إصابتهم بكوفيد19-.
ومل يرصد فريق الباحثني يف املعاهد األمريكية للصحة »إن. أي. 
اتش« أي آثار للفريوس يف الدماغ، بل وجدوا يف املقابل أجسامًا 
مضادة، تتحمل مسؤولية األضرار الالحقة بأغشية األوعية الدموية 

اليت تتسبب خصوصًا بالتهابات.
وميكن هلذا االكتشاف أن يفّسر بعض اآلثار الطويلة األمد لكورونا، 
والذوق  الشم  حاسيت  وفقدان  املزمن  والتعب  الصداع  بينها 
النوم واإلحساس بالوهن الفكري. كما قد يفتح ذلك  ومشكالت 

آفاقًا لعالجات مستقبلية.
وأوضح املعد الرئيسي للدراسة أفيندرا نات يف بيان أن »املرضى 
املسار  أن  غري  كوفيد19-،  بعد  عصبية  مضاعفات  غالبًا  يطورون 

الفيزيولوجي امَلَرضي غري مفهوم بصورة جيدة«.
وتابع الباحث: »أظهرنا سابقًا األضرار اليت تطال األوعية الدموية 
يف دماغ املرضى خالل عمليات تشريح لكننا مل نكن نفهم السبب 
وراء ذلك«، مضيفًا »أظن أن هذا املقال يقدم لنا عناصر جديدة 

بشأن هذه العملية«.
و73   24 بني  أعمارهم  تراوح  مرضى  تسعة  دماغ  مقارنة  ومتت 
عامًا، بعشرة أشخاص آخرين من جمموعة ضابطة. ورصد الباحثون 

االلتهابات العصبية والرد املناعي.
أفرزت  اليت  املضادة  األجسام  فإن  العلماء،  اكتشفه  ما  وحبسب 
نتيجة اإلصابة بكوفيد19- استهدفت عن طريق اخلطأ اخلاليا اليت 
يتكون منها احلاجز الدموي الدماغي الذي حييط باألوعية الدموية 

يف الدماغ وحياول التصدي للمواد الغريبة.
بروتينات  تسرب  إىل  بدوره  يؤدي  أن  احلاصل  التدهور  وميكن 
التعرض جللطات  خطر  يزيد  ما  الدم،  نزف وجتلطات يف  وحاالت 

دماغية.
اخلاليا  إلصالح  مناعي  رد  إىل  أيضًا  يؤدي  أن  للتسرب  وميكن 
العمل  انتظام  يتعرض  عندها  بالتهاب.  يتسبب  ما  املتضررة، 

احليوي هلذه األجزاء املتضررة يف الدماغ إىل اختالالت.
الرد  يصيب  أن  متامًا  املمكن  »من  نات:  أفيندرا  الباحث  وقال 
يؤدي  ما  األمد،  طويل  بكوفيد  املصابني  املرضى  عينه  املناعي 
انعكاسات  هلا  النتائج  »هذه  أن  وأوضح  دماغية«.  إصابات  إىل 
عالجية شديدة األهمية«. وميكن على سبيل املثال معاجلة املصابني 
بأعراض كوفيد طويل األمد من خالل احلد من إنتاج أجسام مضادة 

مسؤولة عن األضرار الالحقة بالدماغ.

دراسة تكشف سبب األضرار الدماغية 
املصاحبة لإلصابة بكورونا

العديد منا قد جيد صعوبة يف كثري من أحيان الستيعاب معلومة 
جديدة أو تذكرها من دون معرفة األسباب العلمية وراء ذلك.

إيرينا  الدكتورة  النفساني  العصيب  الطب  أخصائية  كشفت  فقد 
خفينغيا، أن هناك عوامل تؤثر يف قدرة اإلنسان على تعلم أشياء 

جديدة.
فيها  مبا  للدماغ  املعرفية  الوظائف  أن  إىل  األخصائية  وأشارت 
الذاكرة واستيعاب املعلومات اجلديدة، ميكن أن تنخفض ألسباب 
نشرت  ما  حسب  وذلك  اإلجهاد،  بسبب  خاصة  وبصورة  عديدة، 

وكالة أنباء »نوفوسيت« الروسية.
كما أضافت أن توقف شخص عن استيعاب معلومات جديدة، قد 
يكون وراء ذلك عدم حاجته هلذه املعلومات حاليا، أو بسبب التعب، 

أو بسبب إجهاد الوظائف املعرفية.
وأضافت أن اإلنسان الذي يقع حتت تأثري اإلجهاد يصعب عليه 
أنه يف حالة اإلجهاد  اليومية املعتادة، الفتًا إىل  بواجباته  القيام 

يصعب الرتكيز على العمل أو التعلم.
انخفاض الرتكيز

أي  ينخفض،  االنتباه  تركيز  »مستوى  إن  قائلة  ذلك  عللت  فيما 
حيتاج للقيام بأي عمل إىل مزيد من اجلهد، ما يؤدي إىل استنفاد 
إىل  النص  قراءة  فيمكنه  الذاكرة،  يف  مشكالت  وظهور  اجلسم 

نهايته دون أن يتذكر ما كان يف بدايته«.
وأكدت األخصائية الروسية أن اخنفاض الوظائف املعرفية بسبب 
اإلجهاد قابل للعالج »فإذا كان الشخص دائما هادئا وحدثت له 
يف الفرتة األخرية أحداث غري سارة أثرت يف نفسيته كثريا، فإن 

هذا ال يعين أن اإلنسان سيبقى دائما كذلك«.
وأضافت »لكن من املهم يف هذه احلالة إدراك أن مجيع الوظائف 
استيعاب  اضطراب  إىل  نشري  فعندما  تتأثر؛  للدماغ  املعرفية 
املعلومات بسبب اإلجهاد، فنحن ال حناول تغيري طرق استيعابها، 

بل بدال من ذلك حنتاج إىل طريقة للتغلب على اإلجهاد«.
يشار إىل أن هناك العديد من األسباب اليت تؤدي لعدم الرتكيز 
والتشتت، ومنها اإلجهاد واجلوع وقلة النوم باإلضافة إىل اإلفراط 

يف تناول األطعمة السكرية أو الدهنية.

هذا سبب صعوبة استيعاب املعلومات 
اجلديدة.. طبيبة تكشف!
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حني تتعرض للدغدغة »الزغزغة« تنطلق منك الضحكات العالية ال 
إراديا، فما السبب العلمي وراء تأثر اإلنسان بهذه احلركة؟

حساسية  لكن  الدقة،  وجه  على  اإلجابة  يعرف  أحد  ال  احلقيقة 
الدغدغة إىل قسمني، أحدهما الدغدغة )gargalesis( وهو النوع الذي 
جيعلك تضحك وترتبك، أما النوع الثاني فهو الغرية أو القشعريرة 
اخلفيفة )knismesis( أي اإلحساس املدغدغ مثل حركة الريشة اليت 
تسري برفق على بشرتك، واملعروفة أيضًا باسم »دغدغة اللمسة 
اخلفيفة«، وفق ما نقلت صحيفة »الشرق األوسط« عن »تريبيون 

ميديا«.
كما أن هناك بعض األفكار حول سبب حدوث نوع الضحك الناتج عن 
الدغدغة، وهي طريقة يتقارب بها البشر تقريبا فعندما تدغدغ األم 

طفلها، يضحك الطفل، وتبتسم األم، ويتشاركان حلظة سعيدة.
باملثل؛ فإن األطفال الذين يستمتعون بدغدغة بعضهم بعضًا قد 

يرتبطون بعد مرورهم بالتجربة.

حتمي املناطق الضعيفة
حساسية الدغدغة حتمي املناطق الضعيفة؛ حيث توجد تلك املناطق 
أعلى البقع احلساسة حول اإلبطني والبطن، وُيعتقد أن رد فعلنا 
بعض  هناك  ذلك،  ومع  وقائي.  فعل  رد  هو  هنا  الدغدغة  على 
أكثر  مناطق  والوجه  اليدين  إن  النظرية، حيث  الثغرات يف هذه 

ضعفًا، لكنها ليست حساسة بشكل خاص.
قد يكون الشعور الناجم عن دغدغة اللمسة اخلفيفة نوعًا آخر من 

ردود الفعل الوقائية؛ ألنه جيعلك ترغب يف فرك املنطقة.
ملاذا ال تستطيع دغدغة نفسك؟

لذلك؛ إذا شعرت بوجود خطر يقرتب منك، فإن الدافع من دغدغة 
اللمسة اخلفيفة هو التخلص منه وبالتالي منعه من التسبب يف 

أي ضرر.
أخرى؛ ال  والسؤال األهم، ملاذا ال تستطيع دغدغة نفسك؟ مرة 
توجد بيانات مقنعة، لكن إحدى األفكار هي أن الدغدغة املرتبطة 
بالضحك تتطلب عدم التنبؤ حبدوثها مسبقًا. وتظهر الدراسات أن 
الناس يضحكون أكثر عندما يكونون معصوبي األعني وال يعرفون 

أين ومتى ستتم دغدغتهم.

السبب عجيب.. ملاذا نضحك حني نتعرض للدغدغة؟

خرب مفاجئ ملن يعانون من التهاب 
مفاصل الركبتني

يف خرب مفاجئ، أظهرت دراسة حديثة أن ُحقنًا شائعة االستخدام 
لعالج مرضى التهاب املفصل التنكسي ليست فعالة بدرجة كبرية 
يف ختفيف األمل، حتى إنها تزيد من خماطر اآلثار اجلانبية الضارة.

وتوصف حقن محض اهليالورونيك للمرضى منذ السبعينيات، لكن 
رغم أحباث سابقة خلصت إىل عدم فعالية العالج، استمر استخدام 

هذه احلقن بصورة متزايدة يف بعض البلدان.

سبب رئيسي
مليون   560 من  أكثر  أن  إىل  معدوها  خلص  اليت  الدراسة  ووفق 
شخص يعانون من هذه احلالة يف مجيع أحناء العامل، يشكل التهاب 

مفاصل الركبة سببًا رئيسيًا لإلعاقة بني كبار السن.
كما يتسبب هذا االلتهاب بتدهور الغضروف يف مفاصل الركبة، ما 

يؤدي إىل أمل وصعوبة باملشي يف كثري من األحيان.
وهي  اهليالورونيك،  حقن محض  اسُتخدمت  لطاملا  أنه  إىل  يشار 

مادة هالمية، على املفصل بهدف تليني احلركة وتقليل األمل.
»أدلة قاطعة قوية«

وحلل معدو الدراسة اليت نشرت نتائجها جملة »بي إم جي« العلمية، 
169 جتربة سابقة قارنت بني أشخاص تلقوا حقن محض اهليالورونيك 

مع آخرين تلقوا حقنًا بعالج وهمي، أو مل خيضعوا ألي عالج.
بعدها حصر الباحثون التحليل بـ24 جتربة كبرية مع عالجات وهمية 
مشلت ما يقرب من 9000 مريض، يف أكرب مراجعة للبيانات املتاحة 

حتى اآلن.
مرتبطة  اللزوجة  »زيادة  أن  على  قوية«  قاطعة  »أدلة  ووجدوا 

بتخفيض غري مرتبط سريريًا يف شدة األمل«، حبسب الدراسة.
»قد تكون أيضًا ضارة«

كذلك أردفوا أن العالج »مرتبط بارتفاع معدل حدوث أحداث ضارة 
خطرية«، الفتني إىل أن هذه احلقن »ليست غري فعالة فحسب مقارنة 

بالعالج الوهمي، لكنها قد تكون أيضًا ضارة بشكل خطري«.
ووفق الدراسة، فإن أكثر من 12 ألف مريض خضعوا لعالج ال طائل 
منه بني عامي 2009 و2021. كما أن استخدام العالج يف الواليات 
املتحدة زاد بشكل كبري من عام 2012 إىل 2018، إذ تلقى واحد من 
كل سبعة مرضى مصابني بهذه احلالة حقنة من محض اهليالورونيك 

الذي شّكل لكثريين العالج األول.
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Anthony Albanese has 
made a major announce-
ment about Aussie jobs 
that will impact both work-
ers and bosses.
Prime Minister Anthony 
Albanese has locked in a 
date for his jobs summit, 
which he hopes will kick-
start wage growth.
The Bob Hawke-style 
summit will bring together 
business, unions and the 
government to discuss 
pay deals and productiv-
ity. 
Mr Albanese first prom-
ised the summit and La-
bor’s commitment to a 
“full employment white 
paper” last year. 
Speaking to reporters in 
Canberra on Monday, Mr 
Albanese said the summit 
would be used to reset re-
lations between employ-
ers and employees. 
“We want, wherever pos-
sible, employers and 
unions to work together. 
They have a common in-
terest and it’s called the 
national interest,” the 
Prime Minister said.
About 100 attendees are 
expected to attend the 
summit at Parliament 
House in the first week of 
September. 
Treasurer Jim Chalm-
ers said the government 

would be“picking the 
brains” of experts on how 
to solve rising inflation 
and job vacancies.
“The government changed 
hands at a time of high 
and rising inflation, fall-
ing real wages, and labour 
shortages, and all of the 
challenges that come with 
that,” Dr Chalmers said.
“We owe it to the Austra-
lian people to try and find 
that common ground so 
that we can solve these 
challenges and reach our 
common objectives to-
gether.”
Treasury will use the sum-
mit to develop a white pa-
per, to be handed back 
within 12 months.
“This is not just the task 
of one or two days in Sep-
tember, this is the task of 
every single day that we 
are in office,” Dr Chalmers 
added, vowing to move 
quickly should common 
ground be reached in 
September.
Business struggled to fill 
half a million jobs in May, 
ABS data revealed earlier 
this month. 
Headline inflation has also 
soared to 5.1 per cent 
in the March quarter – a 
figure the Reserve Bank 
expects will rise to 7 per 
cent by year‘s end.

Anthony Albanese outlines 
bold plan for Australian jobs

The Treasurer said the government would move quickly if common ground was found. Tuesday June 7, 
2022. Picture, John Gass

But wages have not kept 
pace and as such work-
ers have faced a real cut 
in pay.
In June, the Fair Work 
Commission ruled for a 
5.2 per cent rise in the 
minimum wage, while 
award minimum wages 
were lifted by 4.6 per 
cent.
The Prime Minister told 
reporters he was also 
concerned the enterprise 
bargaining system was 
not “working effectively 
as it could”.
“Both employers and 
unions are saying that,” 
he said. 
Mr Albanese added the 
government was looking 
at how to deal with the 
“massive” backlog of tem-
porary migration visas.
But he indicated in the 
long-term he would prefer 
to look at a more perma-
nent solution to fill skill 
shortages.
“One of the things that 
we can consider, that I‘ve 
spoken about, is how is 
that for some particular 
professions, that have 
been short of supply for 
such a long period of 
time, we continue to rely 
on temporary migration 
rather than more perma-
nent forms?”
However, any discussion 
of tax reform would not 
be on the agenda for Sep-
tember. 
“It‘s not a tax summit … 
This is a jobs and skills 
summit which is very 
much focused on the 
need to have secure em-
ployment,” he said.

It comes amid record inflation and unemployment rates.

The NSW government is 
refusing to make public a 
number of documents re-
lating to the method sur-
rounding John Barilaro’s 
appointment to a US com-
merce posting, claiming 
the papers would threaten 
national security and inju-
ry the state’s relationship 
with the Commonwealth.
The former deputy premier 
was awarded a $500,000-
a-year job in New York 
however withdrew final 
week after intense scru-
tiny over his appointment, 
which triggered two sepa-
rate inquiries and a back-
lash from his previous col-
leagues.
One of the parliamentary 
inquiries arrange to exam-
ine the controversial ap-
pointment is on Monday 
anticipated to hear proof 
from Jenny West, the lady 
who was initially provided 
the US commerce job just 
for it to be rescinded and 
given to Barilaro.
While a bunch of docu-
ments relating to the ap-
pointment course of be-
hind the senior commerce 
positions was launched 
final week underneath a 
parliamentary order, the 
government is making an 
attempt to keep others 
non-public, arguing they’d 
prejudice worldwide rela-
tions of Australia.
One of the documents re-
lates to a presentation for 
the premier and cupboard 
about Investment NSW’s 
worldwide technique, to-
gether with evaluation of 
commerce priorities.
Another comprises “confi-
dential briefings” between 
the premier’s division and 
a number of other Com-

monwealth businesses 
relating to national secu-
rity issues, an index of the 
documents printed to the 
NSW Parliament’s web site 
exhibits.
“A claim of public interest 
privilege is made in rela-
tion to part of the docu-
ment on the basis that 
public disclosure of the in-
formation could prejudice 
the national security of 
Australia; and damage re-
lations between the Com-
monwealth and the State 
of New South Wales,” the 
government mentioned in 
its submission.
NSW opposition trea-
sury spokesman Daniel 
Mookhey mentioned it was 
absurd the government 
was making an attempt 
to invoke national secu-
rity dangers to stop docu-
ments from being made 
public.
“Australia’s relationship 
with Britain and America 
has survived crises far 
worse than revelations 
about how Mr Perrottet’s 
government chose its 
trade representatives,” 
Mookhey mentioned.
 “Labor will challenge the 
government’s privilege 
claim. The public should 
have the right to see these 
documents.”
However, a NSW Depart-
ment of Premier and Cabi-
net spokeswoman men-
tioned the privilege declare 
over the documents was 
applicable.
“Part of this document 
summarises, at a high-lev-
el, confidential briefings 
between DPC and several 
Commonwealth agencies 
regarding national security 
matters,” they mentioned, 

including that the knowl-
edge was not redacted for 
NSW MPs.
The spokeswoman men-
tioned all related docu-
ments would even be 
supplied to the separate 
inquiry by Graeme Head, 
which Perrottet ordered fi-
nal month.
The documents made pub-
lic final week revealed a 
second extremely certified 
senior feminine govern-
ment, Kimberley Cole, was 
shortlisted to turn into US 
commerce commissioner 
however finally misplaced 
out to Barilaro.
West’s scheduled look 
earlier than the NSW in-
quiry on Monday comes 
simply over per week after 
the pinnacle of Investment 
NSW revealed she was 
directed to cease the re-
cruitment course of for the 
commerce posting “due to 
a change in government 
policy”.
West initially had a verbal 
supply for the New York-
based function, earlier than 
she was given a “heads 
up” the subsequent month 
that the supply might not 
be safe. The supply was 
formally rescinded on Oc-
tober 1 final 12 months.
West later requested a 
gathering with the secre-
tary of the Department of 
Premier and Cabinet after 
she was informed her job 
supply had been rescind-
ed, expressing severe 
considerations in a report 
numbering some 45 pages 
about how she had been 
handled. Her e mail was 
subsequently referred to 
Investment NSW.
Premier Dominic Perrottet 
has insisted he has had 
nothing to do with the 
appointment course of, 
sustaining it was accom-
plished at arm’s size from 
the government.
He informed parliament in 
June that Barilaro was ap-
pointed as a result of “the 
first recruitment process 
did not identify a suitable 
candidate”.

NSW government cites national secu-
rity to keep Barilaro documents secret

Former NSW deputy premier John Barilaro was appointed to the func-
tion of US commerce commissioner.Credit:Dominic Lorrimer
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Anthony Albanese has 
warned China he won’t be 
taking orders after Beijing 
issued four demands to 
“get the relationship on 
track”.
has warned China he won’t 
be taking orders over Bei-
jing’s four demands to “get 
the relationship on track” 
including not treating it as 
an adversary.
Over the weekend, China’s 
Foreign Minister Wang Yi 
issued Australia’s For-
eign Minister Penny Wong 
with a four-point list of de-
mands to repair the rela-
tionship and
Foreign Minister Wang Yi 
blamed the Morrison gov-
ernment’s “irresponsible” 
words and deeds for the 
difficulties in the relation-
ship.
“The root cause of the diffi-
culties in bilateral relations 
over the past few years 
was the former Australian 
government’s insisting on 
regarding China as a rival 
or even a threat, allowing 
its words and deeds be-
ing irresponsible against 

China,” he said.
“It is hoped that the Aus-
tralian side will seize the 
current opportunity and 
take concrete actions to 
reshape its correct under-
standing of China, reduce 
negative assets and accu-
mulate positive energy for 
the improvement of China-
Australia relations.”
It followed a meeting in 
Bali on Friday between the 
pair that ended a diplomat-
ic freeze that has dragged 
on for three years.”
Speaking in Canberra, 
Prime Minister Anthony 
Albanese said Australia 
will continue to co-operate 
with China where it can 
but won’t shy away from 
standing up for the nation-
al interest.
“Look, Australia doesn’t 
respond to demands. We 
respond to our own na-
tional interest,’’ Mr Alba-
nese said.
“I’ll say this. We will co-op-
erate with China where we 
can. I want to build good 
relations with all countries. 
But we will stand up for 

Australia’s interests when 
we must.”
China’s Foreign Ministry 
also said there were four 
requirements for Australia 
to improve the relation-
ship.
They included the fol-
lowing demands: Aus-
tralia must treat China 
as a “partner rather than 
a rival”, the two coun-
tries must seek “common 
ground while shelving dif-
ference, Australia must 
reject “manipulation by a 
third party”, a clear refer-
ence to the United States 
and finally both countries 
must build “public support 
featuring positiveness and 
pragmatism”.
Chinese media has report-
ed that Foreign Minister 
Penny Wong and her Chi-
nese counterpart agreed 
to remove obstacles to get 
the China-Australia rela-
tionship back on track.
Asked what obstacles the 
Foreign Minister agreed to 
move, Mr Albanese said: 
“I’m not in a position to 
listen to what the Chinese 

media says. I’ll listen to 
what Penny Wong says 
about the meeting.”
“It was a constructive 
meeting. It was just a step 
forward,’’ the Prime Minis-
ter said.
“Australia has not changed 
our position on any issues. 
We’ll continue to be con-
structive.”
“We are engaging in the 
lead-up to the Pacific is-
land forum, and indeed, 
ministers (Penny) Wong 
and (Pat) Conroy are leav-
ing for the Pacific island 
forum today. This is an im-
portant meeting. We know 
that Australia hadn’t, in my 
view – we said it very pub-
licly. It’s obvious that we 
had dropped the ball. 
 “The deal that occurred 
with Solomon Islands rep-
resents Australia not so 
much as having a step up 
in the Pacific, as a stuff-up 
in the Pacific.”
The Morrison govern-
ment’s call for a full inves-
tigation into the origins of 
Covid-19 was one flash-
point in recent years as 
the ban on China’s Huawei 
from participating in Aus-
tralia’s 5G rollout and for-
eign interference laws.
On Sunday, the Coalition’s 
foreign affairs spokes-
man Simon Birmingham 
said China should have 
taken a stronger position 
over Russia’s invasion of 
Ukraine.
”China’s muted response 
to Russia’s invasion of 
Ukraine and war on Ukraine 
has been a shameful thing 
to see,” Senator Birming-
ham told Sky News Aus-
tralia.
”We would wish to see 
China take a stronger re-
sponse in that regard.
”What the world would no 
doubt love to see in rela-
tion to Russia’s invasion 
of Ukraine is for China to 
show leadership. It would 
be an enormous opportu-
nity for China to do so and 
one I’m sure many would 
encourage them to do.”

Anthony Albanese hits back on China’s 
four demands to rebuild relationship

China>s President Xi Jinping. Picture: Selim Chtayti / POOL / AFP

Australian Prime Minister Anthony Albanese. Picture: Lisa Maree Williams/Getty Images

Aussies often get creative 
with their tax returns, but 
some take it to a new ex-
treme with the ludicrous 
expenses they claim.
Australians are always 
looking to save any money 
they can come tax time by 
claiming deductible ex-
penses, but this has led 
to some overzealous tax 
returns. 
Every year stories filter 
through of the bizarre 
things people have tried to 
claim on their tax returns 
and they often beggar be-
lief. 
Chartered Accountants 
Australia and New Zealand 
tax leader Michael Cro-
ker said he has seen and 
heard about some crazy 
stories over the years.
“Our members usually 
think they have seen and 
heard it all before, but ev-
ery now and then a real 
doozy can come up,” Mr 
Croker said.
“Some funny, some cre-
ative, but all non-deduct-
ible.”
Using pet dogs proved to 
be a popular option after 
two people respectively 
claimed their animals as 
a “business mascot” and 
“guard dog”.
“One tax agent had a client 
try to underwrite their pet 
expenses – arguing their 
pet pug was a ‘business 
mascot’ which ‘welcomed 
customers and staff’,” Mr 
Croker said.
“One tax agent reported 
a client trying to pass 
off dog food as ‘security 
costs’ for their business. 
While feeding a guard dog 
may be deductible in some 
cases, your household pet 
doesn’t quite make the 
cut.”
Australians were at least 
diverse in what they tried 
to claim.
“A tax agent caught their 
client trying to pass off 
their child’s piano lessons 
as ‘staff training’ – it’s safe 
to say, this tax agent put a 
swift stop on that,” Mr Cro-
ker said.
“Another tax agent report-
ed a client saying he was 
an ‘entertainment consul-
tant’, trying to claim his 
video games and stream-
ing services. He was actu-
ally a checkout worker at 

a well-known technology 
retailer. 
“And perhaps not as al-
truistic as they thought, 
another person sought to 
claim travel to Cairns as 
a ‘gift or donation’ for tax 
deductible purposes be-
cause they gave a blood 
donation.”
An overly optimistic footy 
fan thought his club mem-
bership was crucial to his 
family’s wellbeing.
“One Western Australian-
based tax agent had a cli-
ent try to claim a Freman-
tle Dockers membership 
for their family. The client 
argued it was for ‘stress 
relief’,” Mr Croker said.
A West Australian couple 
also thought their cosmet-
ic surgery was tax deduct-
ible.
“One of our members also 
shared a story of a couple 
in Western Australia that 
tried to claim the costs of 
his and hers cosmetic sur-
gery,” Mr Coker said.
“You might be the world’s 
most famous Instagram 
model – but cosmetic sur-
gery isn’t an appropriate 
deduction.”
One male “entertainer” at-
tempted the extraordinary 
feat of claiming expenses 
while not declaring his 
cash income. 
“Another tax agent had 
a client who worked as 
a male ‘entertainer’ and 
asked whether he could 
not declare his cash in-
come at the same time as 
claiming expenses for the 
job,” Mr Croker said.
“Safe to say, our tax agent 
politely pointed out that 
this wouldn’t be possible, 
and he needed to report 
his income to the ATO or 
potentially face some hefty 
fines.”
But amid all of these ridic-
ulous examples, Mr Coker 
had a simple message for 
Australians to steer clear 
of any issues with the 
Australian Taxation Office 
(ATO).
“While these are a few hi-
larious examples of people 
getting creative with their 
tax claims, our advice as 
chartered accountants is 
pretty simple: Don’t take 
the mickey or you’ll land 
yourself in hot water with 
the ATO,” he said.

Crazy things Aussies try to claim on tax
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Super-sized interest rate 
rises, huge jumps in the 
price of groceries along-
side company collapses, 
spell bad news for Auss-
ies.
The skyrocketing cost 
of living, rising interest 
rates, a blowout in debt 
and company collapses 
are going to combine to 
have a “catastrophic ef-
fect” with more Aussies 
likely to face losing their 
homes and falling into 
bankruptcy in coming 
months, an expert has 
warned.
Malcolm Howell, partner 
at insolvency specialist 
firm Jirsch Sutherland, 
said there had already 
been a rise in personal 
bankruptcies but pre-
dicted a “significant in-
crease” in the next 18 
months as families come 
under pressure from 
soaring costs.
He said the surging pric-
es for groceries, power, 
gas and petrol as well 
as mortgage repayments 
would all place pressure 

on Australians, particu-
larly those with young 
kids.
“Those little bits of piec-
es all join together to 
create quite a big prob-
lem for many people who 
live day to day, don’t 
have extra cash, have 
a young family and are 
paying school fees and 
trying to make sure the 
kids are looked after and 
maybe the husband or 
wife doesn’t work at the 
time,” he told news.com.
au.
“General day to day 
costs are being driven 
up and people are not 
getting government sub-
sidies that were available 
during the pandemic so 
you are on your own and 
have to try and budget 
and it’s very difficult.
“All those things com-
bined will have a big im-
pact on families or a mum 
and dad who are running 
a business. At the mo-
ment it’s really difficult 
and we getting more 
and more inquiries from 

people that have smaller 
businesses that are find-
ing it difficult to meet the 
terms of their contract as 
can’t they get supply or 
labour.”
It comes as Australia 
recorded 3917 liquida-
tions or administration 
appointments for busi-
nesses across all indus-
tries during the 2021-22 
financial year, which will 
have a flow on effect to 
individuals.
After corporate fail-
ures, there’s generally 
an increase in personal 
insolvencies as many 
business owners are 
personally liable for out-
standing debts, Mr How-
ell explained.
Initially however, there’s 
likely to be an increase in 
small end bankruptcies 
as a result of credit card 
or buy now, pay later 
debt as people struggle 
with cost of living pres-
sures, he said. 
“If we see the increase 
in interest rates go up 
too much further that will 

Warning cost of living and interest rate rises will have ‘catastrophic’ impact

 2022 تــموز   16 Saturday 16 July 2022الـسبت 

put the pinch on a lot of 
families. The youngsters 
have got to have every-
thing now, so they’ve got 
loans all over the joint 
and just buy for now,” he 
said. 
“They don’t think I have 
a $600,000 mortgage so 
do I really need a new TV 
in every room? Those 
buy now, pay later those 
schemes they are fraught 
with risk for just a small 
amount of consumer 
credit.”
But Australians are also 
at risk of losing their 
family home although 
Mr Howell acknowledged 
that “banks are scared 
to pull the trigger” and 
will do everything in their 
power to prevent people 
defaulting.
“We speak to (bank) 
credit managers regular-
ly and those are the ones 
that make the decisions 
on how to extend credit 
and what to do if people 
are going to default and 
they are all telling me at 
the moment the defaults 
are increasing and that’s 
going to have a cata-
strophic effect,” he said.
But other bankrupt-
cies will be brought on 
by company collapses 
where the owner has 
dipped into their own 
savings to prop it up as 
well as making person-
al guarantees over the 
business debts, which 
also means those family 
homes are also at risk, 

Mr Howell said.
He said there are esti-
mates that 24 per cent 
personal insolvencies 
are created as a result of 
failed companies, but he 
thinks the figure is even 
higher.
“If a husband or wife 
runs the business and it 
fails, the family home is 
at risk because it’s been 
viewed as collateral se-
curity against business 
loans,” he said. 
“It all sounds good at the 
time but when it hits the 
fan, it means that prop-
erty is at risk, so in all 
business situations we 
find the structure at the 
outset is critical and get-
ting proper advice from 
the accountant.”
It’s no secret the con-
struction industry is in 
crisis, with scores of big-
name firms collapsing 
in recent months, with 
28 per cent of insolven-
cies in the last financial 
year linked to the sector. 
Mr Howell said personal 
insolvencies could be 
particularly prominent 
in this industry as build-
ers grapple with profits 
being eaten away amid 
fixed price contracts, 
soaring material prices 
and a shortage of labour.
“(Builders) personal as-
sets are at risk. They 
will go bankrupt and 
the trustee will go right 
through their estate 
looking for where the 
money has gone and 

what money they had in-
vested in property and it 
will be (sold) and used to 
pay the debts of the com-
pany because they have 
personal guarantees,” he 
said. 
“There’s also the tax 
debts … so they end up 
with a huge list of credi-
tors in their personal es-
tate. 
“It’s a very unfortunate 
situation as a lot of the-
ses builders take the risk 
doing what they do and 
unfortunately economic 
circumstances is what 
is causing this – it’s not 
your usual greed – which 
is often seen in a usual 
liquidation and bankrupt-
cy scenario.”
Recovery action from 
the Australian Taxation 
Office will also lead to 
claims against directors, 
Mr Howell warned.
“The extent of director’s 
personal guarantees for 
company debts always 
comes as a surprise to 
directors who often have 
no idea what they’ve 
previously signed,” he 
added. 
 “This can be exacerbat-
ed by an over-expecta-
tion about what financed 
assets are worth versus 
the resultant shortfall.”
Mr Howell added that 
Australians shouldn’t 
put their head in the sand 
and instead seek out help 
early to give them more 
options if facing financial 
difficulties.

Personal insolvencies as a result of construction collapses are expected. Picture: iStock

Malcolm Howell, Jirsch Sutherland partner. Picture: Supplied The ATO will begin to ramp up their debt collecting in coming months too, warned Mr Howell. Picture: 
Getty Images
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Australian states are 
“strongly” urging people 
to mask up again, and 
businesses to reconsider 
work from home arrange-
ments as Covid infections 
soar.
Australians have been 
“strongly” urged to start 
wearing masks indoors in 
shops again and Victori-
ans are being urged to re-
consider work from home 
arrangements as virus 
cases surge over winter.
But authorities have 
stopped short of a mask 
mandate that would com-
pel people to wear pro-
tection against Covid-19 
when inside.
“Mask wearing in indoor 
and crowded settings is 
strongly recommended to 
protect yourself and our 
most vulnerable,’’ the new 
Victorian advice states.
“But there will not be any 
changes to current face 
mask requirements with 
these new pandemic or-
ders.”
Victoria’s health minister 
Mary-Anne Thomas re-
vealed she had defied the 
acting chief health offi-
cer’s advice, which was to 

introduce mask mandates 
in schools, childcare and 
some retail shops.
“The Chief Health Officer 
[Ben Cowie] has provided 
his advice and I have ac-
cepted his advice, except 
that I have chosen not 
to extend mandates for 
mask wearing in some of 
the settings that were rec-
ommended to me,” she 
said.
“So the advice from the 
chief health officer was 
to mandate mask-wearing 
in early childhood and 
school settings, and in-
deed in retail and in some 
hospitality settings for 
workers in those areas.
“I made a decision based 
on the advice that I had 
received that further man-
dating masks was not the 
most effective way to get 
the message out about 
the importance of mask-
wearing.
“We need to empower 
Victorians to make their 
own decisions.”
In Victoria, masks are still 
mandated on public trans-
port and Ubers, hospitals 
and aged care facilities.
Hospitalisations are set 

to peak at a rate higher 
than the summer surge of 
cases with Omicron BA. 4 
and BA. 5 subvariants.
The highly infectious new 
variants have already de-
livered a 53 per cent in-
crease in the number of 
Victorians in hospital with 
COVID-19.
Victoria is also request-
ing employers consider 
working from home ar-
rangements that are 
most appropriate for their 
workplace and employ-
ees “based on individual 
requirements”.
“Wearing a mask, getting 
up to date with your vac-
cinations and ensuring 
indoor areas are well ven-
tilated are small but effec-
tive steps Victorians and 
businesses can take to 
manage their own COVID-
19 risk this winter,’’ Ms 
Thomas said.
Federal Health Minis-
ter Mark Butler said he 
couldn’t say how many 
Covid waves there would 
be this year.
“I just want to be honest. I 
don’t think anybody does 
know that,” Mr Butler told 
3AW.
“You can get reinfected 
relatively quickly. Previ-
ously, it was thought if 
you got Covid you were 
bulletproof for 12 weeks. 
That’s now four weeks.”
In NSW, chief health of-
ficer Kerry Chant has 
begged people to start 
wearing masks again 
amid complaints mask 
rules are rarely observed 
on public transport.

“We have to create an en-
abled environment to say 
that actually wearing a 
mask is an okay thing to 
do,” Dr Chant said.
But NSW Health Minister 
Brad Hazzard is also re-
sisting calls to mandate 
masks.
“I would certainly not 
want to be seeing manda-
tory orders again in place 
for a whole range of rea-
sons. I think that if you 
look at the mental health 
issues,’’ he said.
“Go back to the basic 
messages. Wear a mask 
if you can’t socially dis-
tance, definitely wash 
your hands, wash your 
hands as much as you 
possibly can, and stay 
home if you’re sick,” he 
said.
The Perrottet Government 
has issued new advice 
on how soon people re-
cently infected with Covid 
should test again if they 
have symptoms.
The reduced reinfection 
period means people 
recently infected with 
Covid-19 will be required 
to test again after 28 days 
if still experiencing symp-
toms. 
Those who test posi-
tive after 28 days will be 
counted as new cases.
Dr Chant said the new 
advice follows the advice 
from the Australian Health 
Protection Principal Com-
mittee.
 “The Omicron BA. 4 and 
BA. 5 subvariants are cir-
culating widely in NSW. 
They are more able to 
evade immunity gained 
from previous infection 
and vaccination. Reinfec-
tion is more likely and 
possible just weeks af-
ter a prior infection,” she 
said.
“We’re urging people 
who have recently had 
Covid-19, even if they left 
isolation in the past four 
weeks, not to be compla-
cent. If you develop symp-
toms again, make sure to 
test and isolate.”

Victoria calls for masks to be worn in-
side as Covid cases soar again

Health authorities in Victoria and NSW are advising people wear masks in indoor settings again, as Covid cases 
surge across the country. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

As the new subvariants of Omicron circulate, businesses have also 
been asked to consider working from home arrangements for staff. Pic-
ture: NCA NewsWire / David Crosling

Australia has made a big 
promise to its neighbours 
as it enters a new security 
pact aimed at shoring up 
supplies of critical miner-
als.
Resources Minister Made-
leine King is set to make a 
big commitment about the 
materials required for the 
Indo-Pacific’s transition to 
renewable energy.
Ms King will on Wednes-
day night address leaders 
from the critical minerals 
sector at a dinner to wrap 
up the Sydney Energy Fo-
rum.
“I’d like to make this 
pledge; Australia stands 
ready to assist our re-
gion in tackling the sup-
ply chain challenges for 
critical minerals,” she is 
expected to tell industry 
heavyweights. 
She will say Australia has 
“vast reserves” of the 
lithium, cobalt, rare earth 
elements and other critical 
minerals required for the 
production of storage bat-
teries and other renewable 
technologies.
“We also have policy set-
tings that are conducive 
to the clean energy transi-
tion,” she will say.
“(These) will see more of 
our critical minerals not 
only exported, but pro-
cessed in Australia to 
make precursor products 
and, eventually, things like 
batteries and solar pan-
els.”
Prime Minister Anthony 
Albanese has promised 
Australia will be a trusted 
global partner on climate 
change. Picture: Pool / 
Getty Images
Her speech comes as Aus-
tralia enters a pact with 
allied nations to shore up 
critical mineral supplies, 
given China controls vast 
amounts of the materials 
required for renewable en-
ergy technology.
The Minerals Security 
Partnership also includes 
Canada, Finland, France, 
Germany, Japan, the Re-
public of Korea, Sweden, 
the United Kingdom, the 
US and the European Com-
mission.

Ms King joined US Energy 
Secretary Jennifer Gra-
nholm at a roundtable with 
industry representatives at 
the Sydney Energy Forum 
earlier on Wednesday.
Ms Granholm told the 
group: “Our concern is 
that critical minerals could 
be as subject, or vulner-
able, to manipulation as 
we’ve seen in other areas, 
or weaponisation.”
“And we want to – it’s 
healthy and from a nation-
al security perspective for 
both of our nations – to di-
versify our supply chains 
and make sure that these 
minerals are available to 
get to the ultimate goal of 
net-zero,” she said.
Anthony Albanese on 
Tuesday promised to 
strengthen Australia’s co-
operation with Pacific Is-
land and Southeast Asian 
nations in order to help 
achieve a net-zero world.
In his speech to the Syd-
ney Energy Forum, the 
Prime Minister said Aus-
tralia would once again be 
a “trusted global partner” 
on climate action.
Mr Albanese reiterated 
his government’s focus 
on emissions reduction 
as an economic opportu-
nity, saying he wanted to 
collaborate with the wider 
region on the transition 
away from fossil fuels. 
Ms King will echo these 
commitments in her 
speech to the critical min-
erals dinner on Wednes-
day night.
“This is a region where the 
impact of climate change 
is being acutely felt, but 
it’s also a region brimming 
with ambition, and the re-
sources to meet the chal-
lenge,” she will say.
“Australia is a trusted sup-
plier of resources and en-
ergy to Indo-Pacific coun-
tries and we’re working to 
build on that success as 
our critical minerals sec-
tor grows.”
The Sydney Energy Forum 
was co-hosted by the fed-
eral government, the Inter-
national Energy Agency 
and the Business Council 
of Australia. 

Australia’s major promise 
to neighbours
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Anthony Albanese has re-
vealed flooded business-
es will be eligible for pay-
ments of up to $50,000. 
Here’s how it will work.
More than $172m in ad-
ditional emergency sup-
port has been promised 
to people, councils, busi-
nesses and farmers af-
fected by the latest flood-
ing disaster in NSW.
Anthony Albanese said 
the commonwealth would 
share the costs of the 
clean-up efforts and a 
series of new grants with 
the state government.
The Prime Minister made 
the announcement stand-
ing beside NSW Premier 
Dominic Perrottet in Syd-
ney on Tuesday. 
Mr Albanese said the fed-
eral government would 
split the bill 50-50 with 
the state government for 
the immediate clean-up 
and recovery effort, which 
is set to cost an estimated 
$80m.
The commonwealth will 
also cover half of the pri-
mary producer recovery 
grants program, which of-
fers individual payments 
of up to $75,000 at a total 
estimated cost of $55m.
And it will do the same 
for small businesses and 
non-profit organisations, 
with recovery grants of 
up to $50,000 at a total 

estimated cost of $27m.
Mr Albanese also an-
nounced a $1m recovery 
grant for each council in 
the 37 disaster-related de-
clared local government 
areas to assist with their 
immediate needs such as 
urgent repairs.
“This support is abso-
lutely necessary in order 
for people to get through 
what has been an ex-
tremely difficult time,” Mr 
Albanese said.
“We know that many of 
these communities have 
been hit with three flood 
events after those same 
communities were hit by 
the impact of the bush-
fires in 2019/20.
 “So my heart goes out to 
these communities.”
Eight more local govern-
ment areas were declared 
disaster zones on Tues-
day, taking the total to 37. 
Flood victims in these ar-
eas are able to apply for 
emergency financial as-
sistance grants.
Mr Albanese said some 
621,700 people affected 
by these severe floods 
had received more than 
$514m in emergency re-
lief payments through the 
government disaster as-
sistance program.
Mr Albanese said the di-
saster payments would 
be audited, but this would 

occur in retrospect to 
prevent any delays to the 
much-needed financial 
assistance.
Mr Perrottet said it was in-
evitable that some people 
would fraudulently reg-
ister for the government 
payments, which he said 
was “disgraceful”.
“And if you do that, we will 
catch you out,” he said.
“But from a state and 
commonwealth perspec-
tive, it is most important 
right now that we provide 
that assistance as quickly 
as possible to those who 
need it.
“And, as the Prime Min-
ister has said, significant 
audits will be in place fol-
lowing this period.”
The two leaders lauded 
the co-operation between 
their respective levels of 
government during the 
latest extreme weather di-
saster to strike NSW this 
year.
“We know it’s been a very 
difficult time,” Mr Per-
rottet said.
“I think what’s most im-
portant is that you have 
all three levels of govern-
ment working together to 
ensure that we get every 
single person through 
this challenging time.”
NSW Treasurer Matt Kean 
flagged the possibility of 
additional financial sup-
port down the track, say-
ing there was much more 
recovery work to be done.
“We’re at the start of the 
recovery and our two 
governments will make 
the necessary financial 
commitments to get these 
communities back on 
their feet as soon as pos-
sible,” he said.
Mr Kean praised the dedi-
cation and resilience of 
the emergency services 
workers, volunteers and 
locals in protecting their 
communities in these ex-
treme weather events.
“(It) has been nothing 
short of extraordinary. I 
want to thank them for 
their amazing efforts,” he 
said.

Anthony’s Albanese’s flood prom-
ise: How businesses can get $50k

Anthony Albanese has announced a series of new grants for the NSW 
flood recovery. Picture: Pool/Getty Images

Dominic Perrottet and Emergency Services Minister Steph Cooke survey 
flooding by helicopter last Friday. Picture: David Swift/Getty Images

Anthony Albanese has is-
sued a “very confident” 
stance on China’s military 
future amid high-powered 
meetings in the Pacific.
Australian Prime Minis-
ter Anthony Albanese 
is “very confident” that 
China will not be estab-
lishing a military base in 
the Pacific after meeting 
with his Solomon Islands 
counterpart for the first 
time.
Mr Albanese met with Sol-
omon Islands Prime Min-
ister Manasseh Sogavare 
on Wednesday in Fiji’s 
capital Suva.
Both men are there for 
the Pacific Islands Forum 
(PIF) with other political 
leaders from across the 
region and greeted each 
other with open arms 
when they met for the first 
time.
“I need a hug,” Mr Soga-
vare said as the two lead-
ers embraced and then 
laughed.
But the warm exchange 
between the two leaders 
comes after a controver-

sial security deal between 
Solomon Islands and Chi-
na was signed at the end 
of the Morrison govern-
ment’s time in power.
The agreement sparked 
concern among Austra-
lia, New Zealand and US 
officials over fears that it 
could lead to a permanent 
Chinese military presence 
in the Pacific.
But when asked if there 
would be any Chinese 
military bases in Solo-
mon Islands, Mr Albanese 
gave a definitive answer 
in response.
“No, I’m very confident 
that won’t happen,” he 
told the Today show on 
Thursday.
“I had a very construc-
tive meeting with Prime 
Minister Sogavare yester-
day. I sat with him at din-
ner last night. One of the 
things we need to do is 
build personal relations 
between Australia and 
our friends in the Pacific 
to make sure that our in-
terests, but also their in-
terests, are protected.”

Mr Albanese was then 
jokingly asked if he whis-
pered to Mr Sogavare to 
“tear up the security deal 
with China” when they 
embraced.
“No, look, they‘re a sover-
eign nation. We’ve got to 
respect that,” he said in 
response.
But he made it clear that 
a potential military base 
in the Pacific would not 
be in Australia’s best in-
terests. 
“But what we need to do 
as well is make clear what 
Australia’s interests are 
and obviously the inter-
ests of Australia would 
not be served by having 
a military base so close 
to where Australia is and 
so close to where Queen-
sland is as well,” Mr Alba-
nese said.
On Wednesday, Mr Al-
banese reiterated his 
surprise at how the pre-
vious government had 
responded to the agree-
ment between China and 
the Solomon Islands.
“I was quite frankly 
stunned that, in spite of 
the briefings and the fore-
shadowing of events in 
the region, all we saw was 
(junior minister) Zed Se-
selja make a visit far too 
late,” he told reporters in 
Suva.
“We didn’t have that pres-
ence at prime ministerial 
or ministerial level. And I 
think that was an error of 
judgment on Australia’s 
behalf at the time.”
The meeting between the 
two leaders came on the 
same day that US Vice 
President Kamala Harris 
announced that the Biden 
administration would 
triple its spending in the 
Pacific over the next de-
cade.
The $A889m investment 
will include two new em-
bassies in Tonga and Kiri-
bati and crafting an inau-
gural national strategy for 
the region.

Anthony Albanese ‘very confident’ 
there will be no Chinese military 
bases in Solomon Islands

Anthony Albanese and Manasseh Sogavare embrace as they meet for 
the first time. Picture: ABC News

Mr Albanese and Mr Sogavare had a ‘constructive’ meeting. Picture: 
Joe Armao / AFP
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