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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

اجلمهورية  رئيس  يزال  ال 
لقاءاته  كل  يف  يصر 
التدقيق  على  واجتماعاته 
اجلنائي يف حسابات مصرف 
أموال  مصري  ملمرفة  لبنان 
الدولة واملواطنني املنهوبة 
املمكن  من  يكن  مل  واليت 
دون  اخلارج  اىل  تهريبها 
بأمره«  »احلاكم  موافقة 
من  الفار  سالمة  رياض 
من  واحملمّي  العدالة  وجه 
املافيا السياسية والدينية 
التحقيق  ألن  والقضائية، 
فرط  مبثابة  سيكون  معه 
سلسلة  يف  األوىل  احلبة 
والنقدي  املالي  الفساد 

يف لبنان.
أكد  االطار  هذا  ويف 
خالل  عون،  الرئيس 
استقباله جملس نقابة خرباء 
احملاسبة اجملازين يف لبنان 
يف  اجلنائي  التدقيق  »ان 
ملصرف  املالية  احلسابات 
متأخرا  بدأ  والذي  لبنان، 

منذ  ِأشهر  وبضعة  سنتني 
اختاذ جملس الوزراء القرار 
آذار  شهر  يف  باعتماده 
حتى  يتوقف  لن   ،2020
يصل اىل نتائج عملية مهما 
عراقيل  وجهه  وضعت يف 

وصعوبات«.
أما يف ملف ترسيم احلدود 
فيها  تكمن  اليت  البحرية، 
ثروات غازية ونفطية هائلة 
للبنان، فيبدو ان مسريات 
حزب اهلل قد فعلت فعلها، 
أمينه  تهديد  وكذلك 
نصر  حسن  السيد  العام 
وما  »كاريش  بقوله:  اهلل 
وأن  كاريش«..  بعد  بعد 
العمل  من  يتمكن  لن  أحًدا 
والغاز  النفط  حقول  يف 
البحرية، إذا ُمنع لبنان من 
االستخراج  يف  »حقوقه« 

من مناطق قبالة سواحله.
التحذير  هذا  دفع  وقد 
اىل  بإسرائيل  الواضح 
»العّد للعشرة« قبل حماولة  
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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 عون للمجلس اجلديد لنقابة خرباء احملاسبة:

التدقيق اجلنائي يف مصرف لبنان لن يتوقف وتصميمي 
منذ اللحظة األوىل على تصحيح اخللل املالي يف البالد

نفط  أو  غاز  اي  استخراج 
عليها  املتنازع  احلقول  من 
حذرها  حيث  لبنان،  مع 
التنقيب  شركة  وحذر 
قائال »إذا كان اهلدف منع 
النفط  استخراج  من  لبنان 

البيد هلوكشتاين: أريد اتفاقاً مع لبنان حول احلدود البحرية بأسرع وقت.. والوسيط األمريكي يعود األسبوع املقبل

أحد  يستطيع  فلن  والغاز، 
والنفط  الغاز  يستخرج  أن 
تكن  وأًيا  يبيعه،  أن  وال 

العواقب«.
»معادلة  أجربت  فقد  اذًا، 
الردع« اسرائيل على اعادة 
االقدام  وعدم  حساباتها 

على اي خطوة متهورة قّد 
املنطقة،  يف  حربا  تشعل 
هي بغنى عنها ولذلك طلّب 
االحتالل  حكومة  رئيس 
البيد،  يائري  اإلسرائيلي، 
األمريكي،  املبعوث  من 
أّنه  هوكشتاين،  آموس 

رئيس الجمهورية العماد  عون مستقبال دوكان والسفرية غريو

التتمة على الصفحة 21

بغداد: سنطلب عقد جلسة جمللس األمن 
واستصدار قرار دولي ضد أنقرة

اخلارجية  وزارة  أكدت 
األول  أمس  العراقية، 
اخلميس، أّن بغداد »تتحرك 

لطلب عقد جلسة خاصة يف 
الستصدار  األمن  جملس 

التتمة على الصفحة 21

مزيد من التفاصيل على الصفحة 5

لبنان  مع  اتفاقًا  »يريد 
البحرية،  احلدود  على 
ممكن«..  وقٍت  بأسرع 
املؤكد  من شبه  بات  وقد 
سيعود  هوكشتاين  ان 
نهاية  حبدود  املنطقة  اىل 

األسبوع املقبل.
عون مستقبال املجلس 
الجديد لنقابة خرباء 

املحاسبة
فقد أكد رئيس اجلمهورية 

خالل  عون،  ميشال  العماد 
اجلديد  اجمللس  استقباله 
حزيران   19 يف  املنتخب 
احملاسبة  خرباء  لنقابة 
اجملازين يف لبنان برئاسة 
النقيب عفيف شراره، على 
يف  اجلنائي  التدقيق  »ان 
ملصرف  املالية  احلسابات 
متأخرا  بدأ  والذي  لبنان، 

إيطاليا: بعد استقالة احلكومة.. رئيس 
اجلمهورية يوّقع مرسوم حل الربملان

اإليطالية،  الرئاسة  أعلنت 
اخلميس،  األول  أمس 
اجلمهورية  رئيس  أّن 
الربملان  حّل  مرسوم  وقع 

اإليطالي.

الرئيس  مكتب  وذكرت 
اإليطالي، سريجيو ماتاريال، 
اجلمهورية  »رئيس  أّن 
الربملان  حّل  مرسوم  وّقع 

التتمة على الصفحة 21

الكرملني: بوتني وابن سلمان يبحثان 
الوضع يف سوق النفط العاملية

الروسي،  الرئيس  حبث 
أمس  بوتني،  فالدميري 

وولي  اخلميس،  األول 

التتمة على الصفحة 21

روسيا: استهداف مقر األمن األوكراني 
يف كراماتورسك ومراكز عسكرية عّدة

الدفاع  وزارة  أعلنت 
الطائرات  أّن  الروسية، 
واملدفعية الروسية جنحت، 

خالل الـ 24 ساعة املاضية، 
مراكز قيادة   9 إصابة  يف 

التتمة على الصفحة 21
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لــبنانيات

أشار رئيس التيار املرده  سليمان 
فرجنية  يف تصريح له بعد لقائه 
يف  الراعي  بشارة  البطريرك 
مع  »العالقة  أن  اىل  الدميان، 
دائما  كانت  الراعي  البطريرك 
وأنا  ممتازة،  وستبقى  ممتازة 
مع التحييد والواقعية، واحلقيقة 

شيء والتمنيات شيء آخر«.
ولفت فرجنية اىل أن »احلوار هو 
الذي يؤدي اىل التفاهمات حول 
كل شيء، وموضوع سالح حزب 

فرجنية من الدميان:

هناك طابور خامس يف قضية املطران موسى 
احلاج وموقف املقاومة هو موقف قّوة للبنان

اهلل هو موضوع إقليمي واملزايدات 
توّصل اىل التشّنجات«، مضيفًا 
لبنان  يف  اليوم  »القضاء  أن 
القاضي  أن  واملشكلة  مسّيس 
أصبح خيضع للرتهيب السياسي 

واالعالمي«.
طابور  »هناك  أن  فرجنية  ورأى 
املطران  قضية  يف  خامس 
أن  وأّكد  احلاج«،  موسى 
»موقف املقاومة هو موقف قّوة 

للبنان«.

 2022 تــموز   23 Saturday 23 July 2022الـسبت 

وردًا على سؤال عما إذا كانت 
رئيس  مواصفات  عليه  تنطبق 
الراعي،  قاهلا  اليت  اجلمهورية 
لفت فرجنية، اىل أن »البطريرك 
العكس وأنا منفتح  مل يقل لي 
ومعتدل ورجل حوار ولكن لدي 

موقفي السياسي«.
عالقة  »ال  أنه  فرجنية،  وأضاف 
مباشرة مع رئيس التيار الوطين 
مع  وأنا  باسيل،  جربان  احلر 

تشكيل حكومة بأسرع وقت«.

الراعي مستقبال فرنجية يف الديمان

ا  ردًّ نقوال ،  الّنائب  نبيل  أشار 
من  تعليق  من  ورد  ما  على 
حول  العام ،  مديرية  األمن 
أبرشّية  راعي  احتجاز  قضّية 
املقّدسة  واألراضي  حيفا 
على  البطريركي  الّنائب 
القدس واألراضي الفلسطينّية 
واألردن،  املطران موسى احلاج 
، إىل أّن »كالم مدير عام األمن 
ابراهيم   الّلواء  عباس  العام 
يتحّرك  القضاء  ألّن  مردود، 
بناًء على معلومات من األجهزة 
امللف  يصبح  وعندها  األمنّية، 

بيد القضاء«.
»قّصة  أّن  تصريح،  يف  وأّكد 
ومعروفة  مفربكة  املطران 
املصدر، لتجييش الّشعب مّرة 
اجلمهورّية،  رئيس  على  أخرى 
مع املعرفة املسبقة أّن ال عالقة 
أّن  إىل  الفًتا  بذلك«،  للّرئيس 
إمجااًل  والعرب  »اإلماراتّيني 
يسرحون وميرحون مع  إسرائيل  
وال أحد يوّجه هلم كلمة، بالعكس 
إىل  لبنان  قدومهم  ينتظرون 
أماكنهم  من  وزراء  وُيقال   ،
كرامة  عن  ودافعوا  جتّرأوا  إذا 
بلدهم. بينما إذا مّر مسيحي من 

نقوال: كالم ابراهيم مردود وقصة املطران 
احلاج مفربكة ومعروفة املصدر لتجييش 

الشعب على رئيس اجلمهورية
أمام اليهودي، يصبح خائًنا«.

وشّدد نقوال على »أّننا انتهينا 
واألسطوانة  الشّماعة  هذه  من 
عند  معلوًما  فليكن  املهرتئة. 
قبل  هو  املسيحي  بأّن  اجلميع 
أّي طائفة أخرى، لن خيون بلده 
وطنه.  كرامة  على  وحيرص 
والّشعب  مقفلة  فاإلدارات 
ميوت جوًعا، وإذا حاول أحدهم 
أوالده،  إلعالة  بعمل  يقوم  أن 
املسؤولني  عند  احلماوة  تدّب 
رغم  ملنعه،  األمنّية  القوى  عن 

معرفتهم املسبقة بأّن اإلدارات 
مقفلة«.

مناطق  »هناك  أّن  على  ورّكز 
من لبنان تعّج بأبنية وخمالفات 
باملئات، وال حتّرك هذه القوى 
ساكًنا«، معلًنا أّن »على الّلواء 
جوزات  تأمني  ابراهيم  عباس 
يف  الّراغبني  لّلبنانّيني  سفر 
بسبب  لبنان،  خارج  العمل 
سياسات زعمائه اّليت أفقرته«؛ 
ومتسائال: »صيف وشتاء حتت 

سقف واحد؟!«.

التقدمي  احلزب  رئيس  اعترب 
السابق   النائب  االشرتاكي 
وليد جنبالط  يف تصريح له عرب 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
بانه »اي كانت املالبسات وراء 
احلاج   املطران  موسى  توقيف 
بان  التنبيه  املفيد  من  انه  اال 
املعاجلة اهلادئة افضل من هذا 

الضجيج وان احرتام املؤسسات 
فوق  الصعب  الظرف  هذا  يف 

كل اعتبار.
جنبالط  اكد  اخرى،  ناحية  ومن 
االسرائيلي  االستغالل  »رفضه 
حماولة  يف  الدين  رجال  ملقام 
ملآرب  االموال  تهريب 

سياسية«.

جنبالط: نرفض االستغالل 
االسرائيلي ملقام رجال الدين يف 

حماولة تهريب االموال ملآرب سياسية

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
»التدقيق  ان  عون  ميشال 
املالية  احلسابات  يف  اجلنائي 
ملصرف لبنان والذي بدأ متأخرا 
سنتني وبضعة ِأشهر منذ اختاذ 
باعتماده  القرار  الوزراء  جملس 
يف شهر آذار 2020 لن يتوقف 
عملية  نتائج  اىل  يصل  حتى 
مهما وضعت يف وجهه عراقيل 

وصعوبات«.
خالل  عون،  الرئيس  وأشار 
استقباله، أمس األول اخلميس، 
املنتخب يف 19  اجمللس اجلديد 
احملاسبة  خرباء  لنقابة  حزيران 
برئاسة  لبنان  يف  اجملازين 
إىل  شراره،  عفيف  النقيب 
مهم  احملاسبة  خرباء  »عمل  ان 
كبرية  ومسؤوليتهم  ودقيق 
يف  املالي  االنتظام  حتقيق  يف 
واخلاص«،  العام  القطاعني 
هذا  يف  »األساس  أن  معتربا 
العمل هو الثقة والدقة والصدق 

واألمانة«.
اليت  »العراقيل  ان  واوضح 
وضعت امام عملية اإلصالح اليت 
سعيت اىل حتقيقها منذ ما قبل 
األوىل  الرئاسة  سدة  تسلمي 
املسؤولية  هذه  حتملي  وخالل 
كانت كثرية، ال سيما جلهة كشف 
ارتكبت  اليت  املالية  املخالفات 
وعدم  املاضية  السنني  مر  على 
إقرار موازنة الدولة اال يف العام 
2017، ناهيك عن عدم التدقيق 
للسنوات  احلساب  قطع  يف 

املالية منذ التسعينيات«.
»ان  عون:  الرئيس  وقال 
اللحظة  منذ  واضح  تصميمي 
األوىل على تصحيح اخللل الذي 
اعرتى الواقع املالي يف البالد، 
يف  وضعت  اليت  العقبات  لكن 
سيما  ال  كثرية،  كانت  الطريق 
الفساد  مكامن  كشف  جلهة 
انه  اىل  وأشار  واملرتكبني«، 
سيواصل العمل يف ما تبقى من 
واليته الرئاسية »لتوفري األسس 
املناسبة  واالرضية  الضرورية 
مع  االصالحية  العملية  لتستمر 

رئيس اجلمهورية املقبل«.
 شراره

قدم  شراره  النقيب  وكان 
للرئيس عون يف مستهل اللقاء 
لنقابة  اجلديد  اجمللس  أعضاء 
خرباء احملاسبة اجملازين يف لبنان 
اليت حصلت يف  االنتخابات  بعد 
الفتا  املاضي،  حزيران   19
 2500 »تضم  النقابة  ان  اىل 
بكفاية  يتمتعون  حماسيب  خبري 

الرئيس عون للمجلس اجلديد لنقابة خرباء احملاسبة: 

التدقيق اجلنائي يف مصرف لبنان لن يتوقف وتصميمي 
منذ اللحظة األوىل على تصحيح اخللل املالي يف البالد

للقيام  تؤهلهم  وخربات  عالية 
مبسؤولياتهم يف التدقيق املالي 
املاية  القوانني  مشاريع  واعداد 

واالقتصادية والضريبة«.
من  »لبنان  ان  اىل  وأشار 
احملاسبة،  خرباء  نقابة  خالل 
احتاد  تأسيس  السباق يف  كان 
احملاسبني للدول الناطقة باللغة 
رئاسته  وتوىل  الفرنسية، 
كما  متتاليتني،  دورتني  على 
ساهمت النقابة يف انشاء احتاد 
احملاسبني العرب«. وقال: »ان 
على  قادرون  اللبنانيني  اخلرباء 
املساهمة يف كل اعمال التدقيق 
واملصارف  لبنان  مصرف  يف 
سبب  عن  متسائال  األخرى«، 
املهام  هذه  عن  »استبعادهم 
اخلرباء  استعداد  من  الرغم  على 
اإلنقاذ  عملية  يف  للمشاركة 

والنهوض االقتصادي الراهنة«.
ويف نهاية اللقاء، متنى الرئيس 
للنقابة  اجلديد  للمجلس  عون 
التوفيق يف مهامه، وتسلم من 
النقيب شرارة كتابا أعدته النقابة 
حول إجنازات احملاسبني بعنوان: 
اجملازين  احملاسبة  خرباء  »نقابة 

يف لبنان - مهنة وتاريخ«.
وضم الوفد اخلرباء: نائب النقيب 
السر  امني  زيدان،  بو  مروان 
مجال  اخلزينة  امني  كميد،  بيار 
الرديف  السر  امني  مدهون، 
حممد بليق، امني اخلزينة الرديف 
جيزيل عبدو، إىل املستشارين: 
مزهر،  حممود  نعمة،  الفرد 
غيث،  نبيل  فتوني،  نصراهلل 
نزار  التأدييب  اجمللس  عضو 
للنقابة  العامة  واالمينة  فرحات 

نادين عون.

الرئيس عون مستقبال مجلس نقابة خرباء املحاسبة املجازين

لألمن  العامة  أعلنت  املديرية 
العام ، أّن »بعض وسائل اإلعالم 
االجتماعي  التواصل  ومواقع 
تناولت صباح اليوم، ما زعمت 
املدير  أجراه  وحوار  اّتصال  أّنه 
العام لألمن العام الّلواء  عباس 
املاروني  بالبطريرك  ابراهيم  
بطرس  بشارة  الكاردينال  مار 
الراعي ، على إثر ما حصل مع  
املطران موسى احلاج  يف مركز 
احلدودي  عام  الناقورة   أمن 

بتاريخ 2022/7/18«.
»هذا  أّن  بيان،  يف  وأّكدت 
ما  وأّن  حيصل،  مل  االّتصال 
ورد يف الّتسريبات املزعومة هو 
من نسج اخليال، يستبطن نوايا 
على  الّدخول  إىل  تهدف  خبيثة 
بني  القائمة  املمتازة  العالقة 
الصرح البطريركي واملدير العام 
لألمن العام، كما حتاول يائسة 
الّتعاون  دّك إسفني يف عالقة 
بني  القائمة  اليومي  والّتنسيق 
قادة ورؤساء األجهزة العسكرّية 
واألمنّية؛ وهذا أمر يتكّرر دائًما 
عندما حياول صغار الّنفوس أخذ 
األمور يف اجّتاهات من أجل حرف 
قضايا  على  والّتعمية  األنظار 

مطروحة«.
وأشارت املديرّية العاّمة إىل أّن 
املديرية  عناصر  به  قامت  »ما 

يف مركز الناقورة احلدودي مع 
املطران موسى احلاج، هو إجراء 
القضاء  إلشارة  تنفيًذا  قانوني 
اخلاّصة  والّتعليمات  جهة،  من 
األراضي  وإىل  من  بالعبور 
الفلسطينية احملتّلة، اّليت خيضع 
هلا كّل العابرين دون استثناء، 

من جهة ثانية«.
خّص  ما  »يف  أّن  إىل  ولفتت 
الّتحقيق مع املطران احلاج، يهّم 
للمعنّيني  توضح  أن  املديرية 
الّلحظة  منذ  أّنه  العام،  وللّرأي 
إشارة  فيها  تبدأ  اّليت  األوىل 
القضاء املعين بالّتنفيذ، ُيصبح 
مركز  األمن  العدلي يف  احملّقق 
القضائي  العام  بتصّرف املرجع 
فرتة  طيلة  اإلشارة،  صاحب 

التحقيق حّتى إقفال امللف«.
كما شّددت على أّن »ما قيل عن 
سوء معاملة أو ما شابه من قبل 
عناصر األمن العام مع املطران 
يف  وجوده  فرتة  أثناء  احلاج 
صحيح،  غري  كالم  هو  املركز، 
عن  ُنقل  ما  ذلك  على  والّدليل 
ا«، مؤّكدًة  املطران احلاج شخصيًّ
كما  املطران،  مع  »الّتعامل  أّن 
لألصول  وفًقا  يتّم  غريه،  مع 
القانونّية واإلنسانّية،  واملعايري 
الّتحقيق  قواعد  ملدّونة  وفًقا 

والّسلوك العسكري«.

األمن العام نفى حصول اتصال بني ابراهيم والراعي:
 ما قامت به عناصر مركز الناقورة 
مع املطران احلاج هو إجراء قانوني
األمن العام: ما قيل عن سوء معاملة من قبل عناصرنا مع املطران 

الحاج هو كالم غري صحيح والتعامل معه تم وفقا لألصول
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 إستقبل رئيس حكومة تصريف 
أمس  ميقاتي،  جنيب  االعمال 
األول املنسق اخلاص للمساعدات 
الدولية للبنان بيار دوكان، يف 
غريو  آن  فرنسا  سفرية  حضور 
ميقاتي  الرئيس  ومستشاري 
حناس  نقوال  السابق  الوزير 

والسفري بطرس عساكر.
 وزير العدل

اجتماعا  ميقاتي  الرئيس  وعقد 
هنري  القاضي  العدل  وزير  مع 
القضاء  جملس  ورئيس  خوري 
عبود  سهيل  القاضي  األعلى 
واملدعي العام التمييزي القاضي 
اليوم  ظهر  قبل  عويدات  غسان 

يف السرايا احلكومية.
بعد االجتماع، قال الوزير خوري: 
الرئيس  دولة  مع  اجتمعت 
ميقاتي، يف حضور رئيس جملس 
العام  واملدعي  األعلى  القضاء 
التمييزي واستعرضنا التطورات 
اليت حصلت يف هذين اليومني 
امللفات  ببعض  يتعلق  ما  يف 
القضائية الشائكة، وطلب دولة 
وفق  األمور  معاجلة  الرئيس 
كان  وهذا  والقانون،  األصول 

املوضوع األساسي«.
 

من  موقفكم  هو  ما  سئل: 
باألمس  الصادر  البيان  مطالبة 
بإقالة  املارونية  البطريركية  عن 
احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض 

العسكرية؟
على  اطلعت  أجاب:«اكيد، 
البيان وسيكون لي زيارة لغبطة 
بشارة  مار  املاروني  البطريرك 
استجماع  بعد  الراعي  بطرس 
كامل املعطيات أمامي وسأقوم 
بعرضها والوقوف على رأي غبطة 

البطريرك يف هذا اخلصوص«.
 

به  قامت  عما  وردا عل  سؤال 
خالل  من  عون  غادة  القاضية 
والتوجه  لبنان  مصرف  اقتحام 
حاكم  منزل  اىل  مرة  من  اكثر 
مصرف لبنان، وهل من املمكن 
ان يتكرر هذا االمر، أجاب:«هذه 
أمور ال ميكن ان اتوقعها بصراحة. 

ال معطيات لدي«.
 

عون  للقاضية  كان  اذا  وعما 
قال:«  بذلك  بالقيام  صالحية 
اكيد  بريوت،  يف  املداهمة 
ناحية  من  متاح  غري  عمل  انها 
الصالحية للقاضية عون. اما يف 
واخلطوات  به،  القيام  تنوي  ما 

الالحقة هلا فال علم لي بها.
 

معالي  فعله  تنوي  ما   : سئل 
الوزير؟ 

دراسة  موضوع  اجاب:«هذا 
القضائية  املراجع  وبني  بيين 

املعنية«.
 

حبد  طالبوا  نواب  هناك  سئل: 
سلطة احملكمة العسكرية بالنظر 

بأمور العسكريني؟
يطرح  عندما  شيء  اجاب:«كل 
علي هو قابل للنقاش والبحث، 
للنظر مبدى صوابيته وقانونيته 

او عدم صوابيته«.
 سئل: ما هو تصورك للقضاء 

ميقاتي استقبل دوكان ووزير العدل مع عبود وعويدات ووفدا عكاريا راجعه مبآل التحقيق يف انفجار التليل

خوري:استعرضنا ملفات شائكة وسأزور البطريرك 
بعد استجماع كامل املعطيات بشأن املطران احلاج

يف لبنان الذي يتخبط يف الكثري 
من األمور؟

اجاب:« حنن نريد ان تسري األمور 
القضائية بشكل صحيح وسليم 
وان تعود الدورة القضائية اىل 
العمل وفقا لالصول،  وهذا ما 
يتمناه اجلميع مع كل املعوقات 
القضائي  العمل  تعرتض  اليت 
وكلفة  الرواتب  جلهة  حاليا 
القضائي  املركز  من  التنقالت 
جبب  كلها  أمور  هذه   ، واليه 
إلعادة  تامة  بعناية  تؤخذ  ان 
وفق  القضائي  العمل  تسيري 

األصول«.
 

التعيينات  صدور  وعن 
ظل  يف  اآلن  قال:  القضائية، 
حكومة تصريف أعمال  جيب أن 
مسار  او  إطار  اي  ضمن  ننظر 

ميكننا أن نتصرف«.
 

حول  حصل  الذي  اللغط  وعن  
الشهر  يف  القضاة  رواتب 
على  استحوذ  والذي  املاضي 
جدل واسع قال:« من الطبيعي 
إىل  بالنسبة  األجور  تصحح  ان 
بالنسبة  اما  العام.  القطاع  كل 
إىل القضاء فال شك بأنه سلطة 
دستورية نصت عليها املادة ?? 
والوضع  اللبناني،  الدستور  من 
ان  وجيب  كان مميزا  القضائي 
يف  احلال  هو  كما  مميزا  يبقى 
ومنذ  العامل.  يف  البلدان  كل 
وضعا  الدولة  وجدت  انشائها 
رواتب  وكانت  للقضاء  مميزا 
الرواتب  باقي  تتجاوز  القضاة 
يف الدولة، هذا ال يعين انه جيب 
حرمان الباقني من حقوقهم، إمنا 
دعوا القضاء حيصل على حقوقه 
ال أكثر وال أقل.  ومن اعرتضوا 
على ما مت، أوضح هلم بأن هناك 
وادارات  الدولة  يف  مؤسسات 
وطائلة  هائلة  رواتب  تتقاضى 
جدا فلما ال يتحدث عنها االعالم، 
تناول  كلما  املقابل  يف  فيما 
كل  القضائي جند  الوضع  األمر 
يف  أضعه  هذا  احلمالت؟  هذه 

عهدة اجلميع«.
 

سئل: »يف ظل اضراب القطاع 
قضائية  ملفات  هناك  العام، 
تسلك  ال  باملوقوفني  تتعلق 

جمراها القضائي؟
ضمن  يدخل  كله  هذا  اجاب:« 
العام  الوضع  تسوية  إطار 
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القضائي وغريه«.
 صليبا

املدير   ميقاتي  الرئيس  والتقى 
اللواء طوني  الدولة  العام المن 
اهلرمل  بعلبك  فمحافظ  صليبا، 

بشري خضر.
وفد عكاري

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا 
من ممثلي الطوائف  والشخصيات 
يف عكار ضم: املفيت الشيخ زيد 
عكار  مرتوبوليت  زكريا،  بكار 
باسيليوس  االرثوذكس  للروم 
الياس  اخلوراسقف  منصور، 
طرابلس  مطران  ممثال  جرجس 
سويف،األب  يوسف  للموارنة 
مطران  ممثال   بردقان  ميشال 
طرابلس للروم الكاثوليك أدوار 
األوقاف  دائرة  رئيس  ضاهر، 
الشيخ  عكار  يف  االسالمية 
اجمللس  عضو  جديدة،  مالك 
حسن  الشيخ  العلوي  اإلسالمي 
حامد، النقيب السابق للمحامني 
املراد، حمافظ عكار عماد  حممد 
للهيئة  العام  االمني  اللبكي، 
خري،  حممد  اللواء  لالغاثة  العليا 
وخالد  احلولي  فواز  الشيخني 
بلديات  احتاد  رئيس  امساعيل، 
الدريب الغربي كمال كفا، امحد 
ومعني  وهيب  يوسف  اهلضام، 

شريتح.
 املراد

املراد:  أعلن  اللقاء،  اثر 
الرئيس  دولة  بلقاء  »تشرفنا 
مؤلف  الوفد  وهذا  ميقاتي،  
عكار  يف  الطوائف  ممثلي  من 
الشخصيات  بعض  اىل  اضافة 
من أجل املطالبة بتطبيق القانون 
خاصة  التليل  بانفجار  املتعلق 
بوادر  تظهر  مل  اآلن  لغاية  انه 
التحقيق بشكل كامل. مت عرض 
هذا املوضوع على دولته بشكل 
مفصل وكان  متجاوبا اىل أقصى 
حدود السيما انه كان له الدور 
امللف  هذا  إحالة  يف  األساس 
العدلي،  اجمللس  على  أصال 
وأيضا يف إحالة مشروع القانون 

على اجمللس النيابي«.
اضاف: »هناك اجتماعات ستتابع 
يف  املختصني   الوزراء  مع 
وزارات الدفاع واملالية والصحة 
لتطبيق  طرائق  وضع  اجل  من 
أحكام هذا القانون يف ما يتعلق 
بورثة الشهداء واجلرحى وما اىل 

ذلك.
 مولوي

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير 
القاضي  والبلديات  الداخلية 

بسام مولوي.
 املديرون العامون

ورأس اجتماعا للمديرين العامني، 
يف حضور رئيسة جملس اخلدمة 

املدنية نسرين مشموشي.

ميقاتي مستقبال املنسق الخاص دوكان والسفرية غريو

للزميلة  معلومات  أفادت 
»موظفي  بان  »النشرة« 
ومديرية  الصرفيات  مديرية 
املالية   يف  وزارة  اخلزينة 
باالضراب  االستمرار  قرروا 
العمل،  اىل  العودة  وعدم 
وبالتالي ال رواتب للقطاع العام 
هذا  واملتقاعدين  والعسكريني 

الشهر«.
مديرية  موظفو  بان  يذكر 
اخلزينة  ومديرية  الصرفيات 
يف وزارة املالية مسؤولون عن 
عملية صرف الرواتب ومعاشات 
التقاعد واملساعدة االجتماعية.

قّرر  حال  يف  بأّنه  العلم  مع 
يف  الصرفّيات  دائرة  موظفو 

وزارة املال العودة للعمل مؤقًتا 
من أجل تنظيم جداول الرواتب، 
فإّن هذه الرواتب ستتأخّر حتًما 
العمل فيها حيتاج إىل 15  ألّن 

يوًما.
بانه  سببه  االساسي  واالحتجاج 
حاليا املوظف الذي يبلغ راتبه 2 
اجتماعية  يأخذ مساعدة  مليون، 
ويف  املليون،  ونصف  مليون 
اللجنة  قبل  من  املقدم  الطرح 
ياخذ  ان  املختصة  الوزارة 
ما يعين  اضافيا،  راتبا  املوظف 
مليون  من  املساعدة  ارتفاع 
ونصف اىل 2 مليون، ما يعين 
عمليا ان املساعدة تقدر بقيمة 

500 الف لرية.

موظفو مديرية الصرفيات ومديرية 
اخلزينة قرروا عدم العودة للعمل وبالتالي 

ال رواتب للقطاع العام هذا الشهر

العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
على  إصراره  عون،  ميشال 
اإلصالحية  املسرية  »مواصلة 
االنطالق  اجل  من  الضرورية 
واالقتصادي  املالي  بالتعايف 
»ان  اىل  متطلعا  لبنان«،  يف 
اجلديد  النيابي  اجمللس  يعمد 
اإلصالحية  املشاريع  إقرار  اىل 
الالزمة ومن بينها: موازنة العام 
السرية  قانون  تعديل   ،2022
»الكابيتال  وقانون  املصرفية 
مشاريع  من  وغريها  كونرتول« 
لدراستها  اليه  احملالة  القوانني 

التزاما بتحقيق هذه الغاية«.
على  عون  الرئيس  وشدد 
مع  التفاوض  »استكمال 
ألنه  الدولي  النقد  صندوق 
املدخل األساسي لبداية التعايف 
باالقتصاد  الثقة  واستعادة 
فرنسا  على  متمنيا  اللبناني«، 
»ان تعمل على حض املسؤولني 
اإلسراع يف  على  الصندوق  يف 
لبنان  مع  الالزم  االتفاق  إبرام 
األولية«،  اإلصالحات  اجراء  بعد 
الفرنسي  للرئيس  شاكرا 
اميانويل ماكرون »عنايته الدائمة 
جسامة  من  الرغم  على  بلبنان، 
عاتقه  على  امللقاة  املسؤوليات 
بعد إعادة انتخابه، واليت ترمجت 
أخريا من خالل الدعم الفرنسي - 
من  اللبناني  للشعب  السعودي 
االمناء  برامج  من  سلسلة  خالل 
إضافة  اإلنسانية،  واملشاريع 
للبنان  هبة  فرنسا  تقديم  اىل 
للركاب  حافلة   50 عن  كناية 

لتشجيع النقل املشرتك«.
كالم  الرئيس عون جاء يف خالل 
استقباله، قبل ظهر أمس األول، 
يف قصر بعبدا، السفري املكلف 
بتنسيق املساعدات الدولية يف 
حضور  يف  دوكان،  بيار  لبنان 
السيد  أن غريو،  سفرية فرنسا 
والسيدة    François de Ricolfis

.Emeraude Roederer
عون جبهود  الرئيس  أشاد  وإذ 
فرنسا ومساهمتها يف املساعدة 
على إعادة توطيد العالقات بني 
عن  اعرب  اخلليج،  ودول  لبنان 
قريبا  تتشكل  »ان  يف  امله 
على  بواجباتها  تقوم  حكومة 
جلهة  سيما  ال  وجه،  اكمل 
املطلوبة  اإلصالحات  مواصلة 
توحيد  على  العمل  وأهمها: 
عملية  متابعة  الصرف،  سعر 
انطلقت  اليت  اجلنائي  التدقيق 
تقاسم  املركزي،  املصرف  من 
والعمل  عادلة  بصورة  اخلسائر 
الغذائي،  االمن  تأمني  على 

النهوض  خطة  وضع  جانب  اىل 
التنفيذ  موضع  الكهرباء  بقطاع 
وإعادة النظر بالتعرف، ال سيما 
امليسورة  اجلهات  اىل  بالنسبة 
األعباء  إضافة  خالل  من  وليس 
الفقرية«، مشريا  الطبقات  على 
اىل ان »كل ذلك من شأنه ان 
على  ز  وحيفِّ بلبنان  الثقة  يعيد 

استعادة االمل مبستقبله«.
دوكان

اىل  نقل  دوكان  السفري  وكان 
الرئيس عون يف بداية االجتماع، 
حتيات الرئيس الفرنسي وتأكيده 
الفرنسي  االهتمام  »استمرار 
املساعدة  يف  ورغبته  بلبنان 
اليت مير  االزمة  على خروجه من 
املستويات«،  خمتلف  على  بها 
توقيع  »أهمية  على  مشددا 
صندوق  مع  النهائي  االتفاق 
النقد الدولي، قبل انتهاء والية 
ان  اىل  الفتا  عون«،  الرئيس 
إقرار  اىل  حيتاج  اإلجناز  »ذلك 
جملس النواب لقوانني إصالحية 
موازنة  قانون  مشروع  ابرزها: 
السرية  قانون  تعديل   ،2022
»الكابيتال  وقانون  املصرفية 
نصوصها  املوجودة  كونرتول« 
يف جملس النوابـ، واالسراع يف 
اجناز مشروع قانون اعادة هيكلة 

املصارف«.
وشكر دوكان رئيس اجلمهورية 
اإلصالحية  للعملية  »دعمه  على 
الدولي  النقد  ولربنامج صندوق 
يف شقه اإلصالحي«، داعيا اىل 
»النظر اىل هذا الربنامج كأساس 
وحتفيز  بلبنان  الثقة  العادة 
ألن  حجمه،  وتوسيع  االقتصاد 
املؤسسات  ثقة  يعيد  ذلك 

الدولية باالقتصاد اللبناني«.
واكد دوكان ان فرنسا »ستعمل 
املاحنة  الدول  تشجيع  على 
للمساهمة  الدولية  واملؤسسات 
يف دعم لبنان من أجل حتسني 
البنى التحتية، ما يزيد من فرص 
العمل وحيد من تنامي اهلجرة«، 
للمستقبل  »التطلع  اىل  داعيا 
معربا  االقتصاد«،  لتحفيز  بثقة 
الرئيس  اعلنه  »ملا  تقديره  عن 
عون بأنه يدعم العمل اإلصالحي 
نتائج  اىل  الوصول  ويريد 

إجيابية«.
وشارك يف االجتماع عن اجلانب 
سليم  السابق  الوزير  اللبناني: 
جريصاتي، املدير العام لرئاسة 
أنطوان  الدكتور  اجلمهورية 
رفيق  واملستشارون:  شقري، 
واسامة  قرداحي  وشربل  حداد 

خشاب.

الرئيس عون مستقبال  دوكان: مصرون على 
اإلصالح لالنطالق بالتعايف ونتمنى على 
فرنسا حض مسؤولي صندوق النقد على 

إبرام االتفاق الالزم بعد اإلصالحات األولية

الرئيس عون مستقبال دوكان بحضور السفرية غريو



Page 4صفحة 4     
لــبنانيات

واملوازنة يف  املال  جلنة  درست 
أمس   ، عقدتها  اليت  اجللسة 
ابراهيم  النائب  برئاسة  األول، 
يف  املال  وزير  وحضور  كنعان 
يوسف  االعمال  تصريف  حكومة 
التقين  التعاون  اتفاقية  خليل 
وحكومة  اللبنانية  اجلمهورية  بني 
النمو  وتشجيع  واقرتها  اليابان 
بني  واالجتماعي  االقتصادي 

البلدين.
الدولي  التعاون  وكالة  وتقوم   
االتفاقية  مبوجب  اليابانية 
التقين  التعاون  اشكال  بتنفيذ 
احلكومة  مع  الثنائي  والتنموي 
يفتح  ما  ومؤسساتها  اللبنانية 
واعفاءات  المتيازات  اجملال 
البلدين  بني  متبادلة  وحصانات 
االستثمارية  العالقات  يعزز  ما 

واالقتصادية بني البلدين.
القانون  املال  جلنة  اقرت  كذلك 
غري  لالماكن  باالجيارات  املتعلق 
السكنية والذي درس يف االدارة 
والعدل يف وقت سابق، وعّلقت 
جلنة املال عددا من املواد املتعلقة 
والنسب  الضريبية  باالعفاءات 
التشريعية  اجللسة  يف  لبتها 
القانونية  الهمية  نظرا  املقبلة، 
على  واملستأجر  للمالك  بالنسبة 

حد سواء، علما ان القانون يتعلق 
بتعزيز املنافسة ورفع الظلم عن 

االطراف املعنيني.
وكان كنعان تسلم خالل اجللسة 
اليت  الدراسة  املال  وزير  من 
املوازنة  اعادة تقييم  تهدف اىل 
بسعر  تتعلق  موحدة  معايري  وفق 
الصرف، واليت كانت جلنة املال 
املاضي  نيسان  منذ  طلبتها  قد 

من وزارة املال.
وستقوم جلنة املال مبناقشة هذه 
جلسات  إستئناف  بعد  الدراسة 
موازنة  مشروع  واقرار  مناقشة 
العام 2022 بعد اجللسة التشريعية 

املقررة االسبوع املقبل.
حبضور  انعقدت  اجللسة  وكانت 
فؤاد  الصمد،  جهاد  النواب: 
ميشال  ضو،  مارك  خمزومي، 
ياسني  ايوب،  غادة  معوض، 
ياسني، ميشال دويهي، فراس 
غازي  قعقور،  حليمة  محدان، 
بالل  منيمنة،  ابراهيم  زعيرت، 
ايهاب  السعد،  راجي  اهلل،  عبد 
عدنان  طالوزيان،  جان  مطر، 

طرابلسي.
املالية  عام  مدير  حضر  كما 
بالوكالة جورج معراوي، والسفري 

غدي خوري عن وزارة اخلارجية.

كنعان تسلم ايضاحات وزارة املال عن 
سعر الصرف وجلنة املال اقرت قانون 

اجيارات االماكن غري السكنية واتفاقية 
تعزيز العالقات االستثمارية مع اليابان

 2022 تــموز   23 Saturday 23 July 2022الـسبت 

كنعان مرتئسا جلسة لجنة املال والوازنة
املشرتكة  النيابية  اللجان  عقدت 
االول  أمس  ظهر  قبل  جلسة 
النيابي،  اجمللس  يف  اخلميس، 
بوصعب  الياس  النائب  برئاسة 
امني  االقتصاد  وزراء  وحضور 
ناصرياسني،  ،والبيئة  سالم 
والطاقة وليد فياض يف حكومة 
من  وعدد كبري  االعمال  تصريف 
بعد  بوصعب  وقال  النواب.. 
اعمال  جدول  على  اجللسة:«كان 
اقرارها  ومت  بنود  ثالثة  اجللسة 
مجيعا وسرتفع اىل اهليئة العامة 

للمجلس النيابي.
القانون  مشروع  هو  االول  البند 
على  املوافقة  طلب  اىل  الرامي 
لبنان  اتتفاقية قرض بني  ابرام 
للفركوفونية   الدولية  واملنظمة 
للمنظمة  ممثلية  انشاء  بشان 
واالمتيازات  بريوت  ومقرها 
ولو  بها  تتمتع  اليت  واحلصانات 
ان  املمكن  من  هذا  اقررنا  ما 
بلد  اىل  لبنان  من  املقر  ينتقل 

اخر .
البند الثاني هو مشروع القانون 
تفاهم  مذكرة  ابرام  اىل  الرامي 
مكافحة  جمال  يف  التعاون  حول 
حرائق الغابات بني لبنان وقربص 
وهذا اليلغي العمل اليت يقوم به 
الداخلية  ووزارة  املدني  الدفاع 
احلرائق  مبوضوع  املعنيني  وكل 
مع  التعاون  طريقة  يشرع  امنا 

قربص بهذا اجملال .
البند الثالث هو مشروع القانون 
على  املوافقة  طلب  اىل  الرامي 
اجلمهورية  بني  اتفاقية  الغاء 
الفرنسية  والوكالة  اللبنانية 
متويل  يف  للمساهمة  للتنمية 
يف  اخلاص  القطاع  استثمارات 
 ، املتجددة  الطاقة  توفري  جمال 
وجرى نقاس حول كيفية االلغاء،  
الفرتة  خالل  نستطع  مل  والنه 
لكي  لبنان  يستفيد  ان  احملددة 

تبني  للمواطنني،  قروضا  تعطي 
ان اجلهة املاحنة مل تعد توفر هذه 
االموال فطلبت احلكومة الغاء هذه 
االتفاقية ونتمنى من اي حكومة 
مقبلة اعادة توفري  قرض جديد، 
اذ اننا بامس احلاجة اىل الطاقة 

املتجددة.
وعن ترسيم احلدود البحرية قال 
بوصعب: »يف ما يتعلق برتسيم 
قانون  هناك  البحرية  احلدود 
الذي  النيابي  صدر عن اجمللس 
حيصل  ان  احلدود  حتديد  طلب 
مبرسوم يصدر من جملس الوزراء 
جمتمعا  وموضوع ترسيم احلدود 
البحرية اصبح يف مرحلة متقدمة 
انتهينا   القول  استطيع  وال 
اصبحنا يف مرحلة متقدمة ،وخالل 
الثالثة  االسابيع  او  االسبوع 
املقبلة يكون هناك شيء اوضح 
او ذاهبون باجتاه حلحلة ، او فعال 
نكون نضيع وقتنا والحل باملدى 

القريب«.
مبوضوع  يتعلق  ما  :«يف  اضاف 
الوساطة  البحري،  الرتسيم 
بها  يقوم  كان  اليت  االمريكية 
هوكستني  االمريكي  الوسيط 
اجيابية  نتائج  اىل  تؤدي  كانت 
يف  قرب  كثري  هناك  .صار 
وجهات النظر بني ما كنا نطالب 
،وهناك  جاءنا  الذي  والرد  به 
نقاش،   اىل  حتتاج  اخرى  امور 
القوي  بالواقع  وبرايي ان لبنان 
وليس الضعيف، وهذا ما جيعلين 
الوصول  نستطيع  ان  متفائال 
وال  بتحفظ  ولكن  ما  نتيجة  اىل 
نستطيع القول صار هناك شيء 
نهائيا  يصبح  ان  قبل  نهائي 
تكمن  الشياطني  دائما  ،النه 
علينا  هنا  ،من  التفاصيل   يف 
ان ننتظر االسابيع املقبلة ، يف 
احلدود  ترسيم  موضوع  خص  ما 

البحرية  وماذا سيحصل به«.

اللجان النيابية املشرتكة اقرت 3 مشاريع 
قوانني..بوصعب: موضوع ترسيم احلدود 

البحرية يف مرحلة متقدمة

جعجع  سرتيدا  النائبة  اّكدت   
حيفا  أبرشية  راعي  »توقيف  أن 
والنائب  املقدسة،  واألراضي 
القدس  على  البطريركي 
واألراضي الفلسطينية واململكة 
موسى  املطران  اهلامشية  
العبارات  بأشد  مستنكر  احلاج 
قاطعًا«،  رفضًا  ومرفوض 
معتربًة أنه »ليس فقط تعٍد على 
وإمنا  املطران  سيادة  شخص 
على الكنيسة املارونّية ودورها 
يف لبنان والشرق كما على مقام 
بكركي الوطين الذي مل يتعّرض 
إلعتداء مماثل يف أحلك الظروف 
البالد  على  السوداء  واألزمنة 
السلطنة  حكم  خالل  كان  إن 
السوري  اإلحتالل  أو  العثمانّية 

للبنان«. 
»ما  أن  اىل  بيان  يف  وأشارت 
أبدًا«،  لبنان  يشبه  ال  حصل 
غبطة  يد  على  »أشد  وقالت: 
مار  الكاردينال  البطريرك  أبينا 
والسادة  الراعي  بطرس  بشارة 
الذي  البيان  يف  املطارنة 
جملس  اجتماع  عقب  أصدروه 
املطارنة اإلستثنائي يف الدميان، 
خصوصًا لناحية أن ما حصل يأتي 
عن سابق تصور وتصميم، ويف 

ولغايات كيدية  توقيت مشبوه، 
جانبهم يف  إىل  وأقف  معروفة، 
املسرحية  هذه  وقف  مطالبتهم 
السياسية،  القضائية  األمنية 
اليت  املساعدات  كل  وإعادة 
وإغالق  املطران،  إىل  احتجزت 

هذه القضية فورًا«.
مع  تضامنها  على  كما شددت  
لناحية  املطارنة  جملس  موقف 
اليت  األوىل  املرة  »ليست  أنها 
احلكومة  مفوض  فيها  يقرتف 
لدى احملكمة العسكرية القاضي 
فادي عقيقي أعمااًل خارج األعراف 
واملألوف«، وقالت: »نكّرر اليوم 
مع جملس املطارنة مطالبة رئيس 
واملدعي  األعلى  القضاء  جملس 
القاضي  إحالة  التمييزي  العام 
عقيقي على التفتيش القضائي 

وتنحيته«. 
»حلظة  جعجع:  النائبة  وختمت 
مساعي للنبأ مل أستطع سوى أن 
أستذكر العبارة اليت جاءت على 
البطريرك  الرمحات  مثّلث  لسان 
الراحل مار نصراهلل بطرس صفري 
»بئس هذا الزمن الرديء«، فقد 
أصبحنا يف مكان يتجرأ فيه بعض 
الصغار املأجورين على التطاول 

على من أعطي جمد لبنان«.

»احلركة  حزب  رئيس  استنكر 
اللبنانية« نبيل مشنتف يف بيان، 
»توقيف النائب البطريركي العام 
على األراضي املقدسة وفلسطني 
احلاج  موسى  املطران  واألردن 
الناقورة من قبل األمن  عند معرب 
العام اللبناني وهو عائد اىل لبنان 
مدة  الشخصية  اغراضه  وتفتيش 
للتحقيق  استدعاءه  ثم  ساعة   12
العسكرية«، وقال:«  يف احملكمة 
عدم  جدا جلهة  مستنكر  عمل  هذا 
خصوصا  احلاج،  املطران  احرتام 
حصانة  وله  بطريركي  نائب  انه 
دينية ومل يرتكب اي عمل خمالف 
انساني  بعمل  يقوم  بل  للقانون، 
املالية  املساعدات  وجيلب  وطين 

والطبية اىل اللبنانيني«. 
اضاف:«انه عمل إجرامي حقري مل 
حيصل على ايام الوصاية السورية 
اهليمنة  او  الفرنسي  االنتداب  او 
باشا  مجال  يتجرأ  ومل  العثمانية، 
العاملية  احلرب  اثناء  السفاح 
البطركية  على  التطاول  األولي 

املارونية«.
 وطالب » كبار املسؤولني وخباصة 
رئيس اجلمهورية واحلكومة وقائد 
اجليش اجراء حتقيق دقيق عن هذا 
العمل املشني وحماكمة املسؤولني 
عنه ومعاقبتهم، كي تعود األمور 
اىل طبيعتها واحرتام اكرب مرجعية 
على  حافظت  الشرق  يف  دينية 

استقالل لبنان«.

بو صعب مرتئسا الجلسة

سرتيدا جعجع: توقيف املطران احلاج تعد 
على الكنيسة املارونية ودورها يف لبنان

مشنتف استنكر توقيف املطران احلاج : الجراء 
حتقيق ومعاقبة املسؤولني عن هذا العمل املشني

لدى   احلكومة  مفوض  أوضح 
باإلنابة  العسكرية   احملكمة 
للزميلة  عقيقي   القاضي  فادي 
ليس  بأّنه  البريوتية  »النهار« 
عن  إعالميًا  ورد  مبا  علم  على 
احلاج   املطران  موسى  دعوته 
يف  اليوم  أقواله  إىل  لالستماع 
واشرتاط  العسكرية،  احملكمة 
حجزه  جرى  ما  تسليمه  املطران 

يف الناقورة يف املقّر األمين.
أّن  عقيقي  القاضي  واعترب 
ينقلها،  كان  اليت  األموال 
واليت بلغت حنو 460 ألف دوالر 
إمّنا  الكنيسة  ملك  ليست  هي 
يف  مقيمني  عمالء  من  مصدرها 
لصاحل  غالبيتهم  يعمل  إسرائيل 
العدو يف األراضي احملتلة وهي 
ختضع لألحكام القانونية اللبنانية 
املتعّلقة بكّل ما يدخل لبنان من 
األراضي احملتلة وتطبق على كّل 

قادم منها.
صحيح  »غري  عقيقي:  وأضاف 
احلاج  املطران  توقيف  جرى  أّنه 
آللية  خضع  إمّنا  الناقورة  يف 
هذا  على  املعتمدة  التفتيش 
مبن  العابرين  بكّل  أسوة  املعرب 

فيهم ضباط األمم املتحدة«.
وأّكد القاضي احرتامه للكنيسة، 
ولكن  الكنيسة،  »أحرتم  قائاًل: 
هناك قانون هو قانون مقاطعة 
بصفيت  واجيب  ومن  إسرائيل 
بذلك  ونفى  أطّبقه«.  أن  قاٍض 

زيارة  طلبه  عن  تداوله  جرى  ما 
البطريرك مار بشارة الراعي.

على  مطلعة  مصادر  وأفادت 
التحقيق أّن ما جرى حجزه عبارة 
األمتعة  من  كبرية  كمّية  عن 
املنشأ،  اإلسرائلية  واألدوية 
القانون  يف  احملظور  األمر 
املبلغ  إىل  إضافة  اللبناني، 
املالي املوزع يف كيَسني كبرَيين 
ويف مظاريف، أّما استغراق بقاء 
الناقورة  مقّر  احلاج يف  املطران 
فهو ما استلزمه تنظيم حمضر مبا 

أحضره معه.
وأوضحت أّنه عند حصول اإلجراء 
تكون  أن  جيب  أمور  بضبط 
حبضور صاحب العالقة إلحصائها 
الوقت  يستلزم  ما  وتوثيقها 
حضور  يف  احملضر  هذا  إلجناز 

الشخص املعين.
جرى  ما  أّن  املصادر  وذكرت 
من  كيَسني  على  يشتمل  حجزه 
املظاريف اليت توّزع فيها املبلغ 
املرسل من لبنانّيني مقيمني يف 
إسرائيل إىل ذويهم، إضافة إىل 
على  احتوت  األكياس  من  عدد 
أمتعة وأدوية مأكوالت من صنع 

إسرائيل.
أّن مثة مذكرة خدمة  ويشار إىل 
مركز  يف  العمل  مبوجبها  ينظم 
اآللّية  على  وتنّص  الناقورة، 
إىل  بالنسبة  مبوجبه  املّتبعة 

العابرين.

عقيقي: األموال اليت كان ينقلها املطران احلاج هي 
ا مصدرها عمالء مقيمني يف  ليست ملك الكنيسة إنمّ

إسرائيل يعمل غالبيتهم لصاحل العدو

عقدت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
اجتماعها  املسلمني«  العلماء 
األوضاع  وتدارست  األسبوعي، 
واملنطقة.  لبنان  يف  السياسية 
انه  اىل  لفت  بيان  عنها  وصدر 
األيام  هذه  مثل  يف  علينا  »متر 
من  عرسال  جرود  حترير  ذكرى 
التكفريية،  اإلرهابية  اجلماعات 
هذه املناسبة اليت تأكد معها مرة 
من  لبنان  حيمي  الذي  أن  أخرى 
وعزته  وحدته  ويصون  العدوان 
املاسية  الثالثية  هو  واستقالله 
واملقاومة«  والشعب  »اجليش 
لبنان  السابق  يف  حررت  اليت 
ومحته  الصهيوني  االحتالل  من 
نعيش  الذي  متوز  عدوان  من 
اليت  وهي  أجوائه،  األيام  هذه 
تردع اليوم العدو الصهيوني من 
الطبيعية  ثرواتنا  على  االعتداء 
يف نفطنا وغازنا إذ لوال املقاومة 
لكان العدو اليوم يستخرج الغاز 
كاريش  حقل  من  ال  والنفط 
فحسب بل حتى من حقل قانا«.

أضاف البيان: »ان عودة االهتمام 
إىل موضوع ترسيم احلدود البحرية 
مع فلسطني احملتلة يفرض على 
إىل  تستند  أن  اللبنانية  احلكومة 
فرضته  الذي  الرعب  توازن 
املقاومة وتقوم بتعديل املرسوم 
رقم )6433( وإحالته إىل اجمللس 
النيابي ليصار إىل إقراره وإعالم 
الرد  ألن  بذلك  املتحدة  األمم 
الصهيوني على االقرتاح السابق 
سلبيا،  جاء  اللبنانية  للحكومة 
وهذا ما يفرض خطوة كان جيب 
تفت  ومل  األساس  يف  اختاذها 
الفرصة اليوم وميكن العودة إىل 

العمل بها«. 
الصعبة  األوضاع  »إن   : وتابع 
على  يفرض  البلد  بها  مير  اليت 
املسؤولني تسهيل عملية تأليف 
تكون  أن  جيب  اليت  احلكومة 
تستطيع  وطنية  وحدة  حكومة 
مواكبة التطورات اهلامة اليت مير 
بها الوطن والتخفيف من الواقع 
االقتصادي الصعب الذي مير به 

البلد«.
ودعا »التجمع«، احلكومة اللبنانية 
بالكامل  »دورها  ملمارسة 
تصريف  يف  بواجباتها  والقيام 
األعمال والذي يقع يف أولوياتها 
احلدود  ترسيم  ملف  متابعة 
واختاذ اإلجراءات الالزمة ملواكبة 
بتعديل  تبدأ  واليت  التطورات 
املرسوم رقم )6433( واالستناد 
إىل تهديد املقاومة للبدء بعملية 

التنقيب مقدمة لالستخراج«. 
تقديره  »مع  »التجمع«  وأعلن 
للمواقع الدينية أن هذه املواقع 
لو  فيما  يتقلدها  من  حتمي  ال 
ارتكب جرما يتعلق بأمن الوطن، 
وال جيوز مطلقا أن يكون اللباس 
املرتكب  سببا يف محاية  الديين 
ما  وإذا  انتمى،  طائفة  أي  إىل 
احلاج  موسى  املطران  أن  صح 
عمالء  من  أموااًل  ينقل  كان 
الصهاينة إىل أشخاص قد يكونوا 
فيجب  العدو  لصاحل  يعملون 
لو  فيما  وحماكمته  معه  التحقيق 
األموال  هذه  طبيعة  يعرف  كان 
املرسلة  ومالحقة  ينقلها  اليت 
إليهم ملعرفة طبيعة أعماهلم وما 
العدو  لصاحل  يعملون  كانوا  إذا 

الصهيوني«.  

جتمع العلماء املسليمن :األوضاع الصعبة يف 
البلد تفرض على املسؤولني تسهيل عملية 

تأليف احلكومة
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لــبنانيات

خيوض حزب اهلل، يف مواجهة إسرائيل 
والواليات املتحدة، معركة انتزاع احلق 
اللبناني يف نفطه وغازه يف وجه شهية 
الثروة  على  لالستيالء  الواسعة  العدو 
رفع  معركة  مع  بالتوازي  الغازية، 
الفيتو األمريكي الذي حيول دون عمل 
شركات التنقيب عن النفط والغاز يف 

املياه االقتصادية اللبنانية.
والتنقيب،  الرتسيم  االجتاهني،  يف 
باملنع  »املنع  معادلة  اهلل  حزب  أعلن 
تكن  أيًا  باالستخراج«،  واالستخراج 
إىل  وصواًل  والتداعيات،  النتائج 
بل  العسكرية،  واملواجهة  التصعيد 
وإىل احلرب الشاملة نفسها، مؤكدًا أن 
التصعيد  كما  واحلل  التهدئة  قراَري، 
اإلسرائيلي،  امللعب  باتا يف  واحلرب، 
إسرائيل  إلرادة  وفقًا  يتحددان  وهما 
أمام  كثرية  خيارات  ال  إذ  نفسها. 

احلزب، وال إمكان للرتاجع عن مطلبه.
التوجه  اهلل  حزب  قّرر  للجدية،  إظهارًا 
إىل تنفيذ وعيده تدرجيًا، مع علمه أن 
باستحقاق  ومرتبطًا  داهمًا  بات  الوقت 
»كاريش«،  حقل  من  الغاز  استخراج 
والتدّرج  العدو.  لدى  معلن  هو  كما 
ثم  املوقف  عرب  جاء  اجلدية  تظهري  يف 
املعلنة،  العملية  فالرسائل  التحذير 

وغري املعلن منها أيضًا.
تتحرك  إسرائيل  كانت  املقابل،  يف 
أسرية  هي  مغلوطة  لتقديرات  وفقًا 
بطاولة  يفرتض  كان  تفكري  مناذج 
التقدير والتخطيط يف تل أبيب اإلقالع 
طبيعية  كنتيجة  بعيد  زمن  منذ  عنها 
احلزب.  مواجهة  يف  الطويل  لصراعها 
فحتى األمس القريب، كانت إسرائيل 
يف  قدمًا  السري  إمكان  على  تراهن 
أن  دون  من  خطني  على  خمططاتها 
تلقى رّدًا جادًا من حزب اهلل: قضم احلّد 
البحري برضوخ لبنان أو بفرض اإلرادة 
االستفادة  من  لبنان  ومنع  ميدانيًا، 
على  األمريكي  الفيتو  عرب  ثرواته  من 

شركات التنقيب.
كما  اإلسرائيلية،  االسرتاتيجية  كانت 
بأن  حبذر،  وإن  تأمل،  األمريكية، 
اهلل  حزب  بيئة  وحتديدًا  اللبنانيني، 
املباشرة، ستنقلب على خيار املقاومة، 
وقدرتها  وموقفها  مكانتها  يضعف  ما 
على التحرك ملواجهة إسرائيل. مل يكن 
اهلل  حزب  »إنهاء«  على  يراهن  العدو 
يف  التقدير  عليه  كان  كما  واملقاومة 
أمريكا، لكنهما اشرتكا يف حّد أدنى من 
التقديرات: حزب اهلل سيكون ضعيفًا، 
قدراته  استخدام  عليه  وسيصعب 
ردًا،  أو  ابتداء  إسرائيل،  ملواجهة 

ومنعها من سلب لبنان حقه البحري.
أيضًا  ورمبا  القريب،  األمس  حتى 
كان  املسرّيات،  عملية  بعد  ما  إىل 
من  أبيب  تل  يف  القرار  طاولة  على 
ارتداعه  نتيجة  احلزب،  أن  على  راهن 
و«انضغاطه« شعبيًا، لن يتحرك فعليًا 
دون  ومن  الذات،  إثبات  دائرة  خارج 
اإلضرار الفعلي بإسرائيل. ولكن، بعد 
السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  خطاب 
يكون  بأن  ُيفرتض  اهلل،  نصر  حسن 
فإننا،  وإال  تقديراته.  عّدل  قد  العدو 
أعلن  الذي  وللموقف  للمعادلة  وفقًا 
مواجهة  عشية  اهلل،  نصر  لسان  على 
من  ميداني،  تصعيد  إىل  تفضي  قد 
مواجهة  إىل  تؤدي  أن  استبعاد  دون 

عسكرية.
التطورات  مع  اإلسرائيلي  التعاطي 
التقديرات  هذه  أن  إىل  يشري  األخرية 
مع  خمتلفًا  التعامل  وأصبح  تراجعت 
إسرائيل  باتت  اهلل.  حزب  تهديدات 
أسهلها  يكون  قد  استحقاقات،  أمام 
الرتاجع  إليها،  بالنسبة  سلبية  وأقلها 
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إىل  لبنان،  يريد  كما  البحري  احلد  يف 
اخلط 23 أو ما وراءه أيضًا. ومن هذه 

االستحقاقات:
ُوضعت  اليت  اخلطوط  عن  الرتاجع   -
ثرواته،  من  أمكن  ما  لبنان  لسلب 
اخلط  بات  أن  بعد   23 باخلط  والقبول 
طاولة  على  من  لبنانيًا  مستبعدًا   29
التفاوض غري املباشر. يف هذا املطلب، 
وقياسًا إىل ما سيكون عليه الوضع إذ 
ستفّضل  اهلل،  حزب  طلبات  ُتلبَّ  مل 
أكرب  لسلبيات  درءًا  التنازل  إسرائيل 

وأوسع وأكثر أضرارًا مبا ال يقاس.
على  األمريكي  الفيتو  عن  الرتاجع   -
اللبناني.  البحر  يف  التنقيب  شركات 
اسرتاتيجية  عن  الرتاجع  عمليًا،  أي، 
الواليات املتحدة اليت تهدف إىل خنق 
اهلل  حلزب  املباشرة  والبيئة  اللبنانيني 
املقاومة.  على  االنقالب  إىل  لدفعهم 
رهان  حمل  كانت  اسرتاتيجية  وهي 
أمريكي رئيسي يف الفرتة املاضية مع 

آمال مرتفعة بإخضاع حزب اهلل.
يف الواقع، كانت إسرائيل مرّحبة بهذه 
االسرتاتيجية، لكنها كانت حذرة منها، 
ورأت أن االستفادة منها حمدودة وال 
تكفي بذاتها وأنها مّحالة نتائج متناقضة: 
القليل من الضغط االقتصادي لن يؤثر 
يف حزب اهلل، والكثري منه من شأنه أن 
يدفعه إىل فعل مل يكن ليقوم به، وأن 
لبنان وبيئة حزب  الزائد على  الضغط 
اهلل املباشرة قد يطلق العنان لرد فعل 
قاس من حزب اهلل نفسه. ويف هذه 
النقطة حتديدًا، ميكن إلسرائيل املناورة 
وصلت  اليت  الضغوط  ختفيف  وطلب 
الضغط  بأصحاب  مضرًا  بات  حّد  إىل 
أكثر من إضراره مبن هم حتته. وكلمة 
نصراهلل األخرية مصداق نظري وعملي 

على هذه النتيجة.
أن  هو  إسرائيل  يواجه  ما  أصعب   -
ترتاجع، وأن يكون هذا الرتاجع نتيجة 
اهلل  حزب  تهديد  ووحيد:  واحد  لعامل 
النقطة  هذه  العسكرية.  باخليارات 
القرار  على  يثقل  ما  هي  حتديدًا 
اإلسرائيلي، وإىل جانبه األمريكي. فال 
هما قادران على منع تفعيل تهديد حزب 
اهلل باستهداف حقول الغاز اإلسرائيلية 
حيث النتائج ستكون أكثر من كارثية، 
لبنان  الذي سيدفعه  الثمن  مهما كان 
املضاعفة  الكارثة  فيما  املقابل،  يف 
هي اخلضوع إلمالءات حزب اهلل بوصفه 
مقاومة مسلحة ضد إسرائيل، استطاع 
انتزاع حق لبناني من شأنه إنقاذ لبنان 
عرب  وحتديدًا  االقتصادية،  أزمته  من 

السالح.
إذا كانت طاولة التقدير يف تل أبيب 
سوية، فهذه هي املقدمات اليت ستملي 
عليها القرار الذي سيكون، من ناحية 
منطقية، واحدًا من اثنني: الرتاجع بال 

تصعيد أو تراجع مع تصعيد.
بدء  منذ  اإلسرائيلية  املقاربة  ختّبطت 
وما  واملسرّيات  اهلل  حزب  تهديدات 
على  املعضلة  أن  حني  يف  بينهما. 
اإلشكالية  األسئلة  أهم  أن  إال  حاهلا. 
كان وال يزال، وحتى موعد االستحقاق 
الفعلي الذي جيب أن ال يكون بعيدًا: 
كيف نرتاجع من دون أن تبدو إسرائيل 
وكأنها تراجعت نتيجة ضغط حزب اهلل 

وتهديده عسكريًا؟
من هنا، ميكن تفسري كثري من املواقف 
مقاربة  بها  اتسمت  اليت  اإلسرائيلية 

العدو يف األسابيع األخرية:
وهو  التهديدات.  أمام  الصمت   -
صمت غري معتاد وغري مفهوم قياسًا 
قامت  اليت  إسرائيل  بـ«جينات« 
واستمرت على التهديد وقمع اآلخرين 
ما  لتحصيل  للقوة  مفرط  واستخدام 

يف  عون  غادة  القاضية  تيأس  مل 
لبنان  مصرف  حاكم  ملالحقة  سعيها 
رياض سالمة حتى وصل بها األمر إىل 
إال  عنه.  حبثًا  املركزي  املصرف  دهم 
أّن تواطؤ األجهزة األمنية حُييل إصرار 
جبل  يف  االستئنايف  العام  النائب 
لبنان على توقيف سالمة إىل مسرحية 
املطلوب  وكأن  معها  يبدو  هزلية، 
»طافر« يف  بل  عامة،  ليس شخصية 
بال  سلة«،  »أبو  كاملطلوب  اجلرود 
وتعجز  عمل،  عنوان  أو  سكن  عنوان 
القوى األمنية عن حتديد مكانه لدهمه 

أو جرف »مضافته«!
املليارات  باختالس  املتهمني  أبرز 
اللبنانيني  أموال  إلهدار  والتواطؤ 
اإلقامة  مكان  معروف  وإفقارهم 
والعمل، لكن كل األجهزة األمنية من 
دون استثناء، قوى األمن واستخبارات 
اجليش وحتى أمن الدولة، تتخاذل يف 
اليت  الغيابية  التوقيف  مذكرة  تنفيذ 
أصدرها القضاء يف حقه وال حُيّرك أحد 
األجهزة  تتذرع  لتنفيذها.  منها ساكنًا 
الدولة،  أمن  جهاز  حتديدًا  األمنية، 
برئاسة  ممثلة  السياسية  السلطة  بأّن 
االتصاالت  »داتا«  عنه  متنع  احلكومة 
ما  املركزي  املصرف  حباكم  اخلاصة 
الذي  األمر  مكانه،  حتديد  دون  حيول 
متقّطعة  دهم  بعمليات  عنه  ُيستعاض 
ومباغتة إىل منازله أو مكان عمله يف 
حقٍّ  كالم  لكنه  املركزي.  املصرف 
يصّح  قد  ذلك  لكون  باطل  به  يراد 
صورته  يعرف  ال  مغمور  مطلوب  على 
أحد، أما يف ما يتعلق حباكم املصرف 
املركزي املعروف العنوان، فذلك يعين 
شيئًا واحدًا: أّن القيمني على جهاز أمن 
الدولة الذي تتكل عليه القاضية عون 
وغريه من األجهزة ُينّفذون عراضات، 
جيرؤ  أن  دون  ومن  نتيجة،  دون  من 
أحد على خمالفة رئيس احلكومة جنيب 

تدعي فيه حقًا هلا.
ومنها  التهديدات،  مقابل  يف   -
ومقدراتها  إسرائيل  استهداف 
تفضيل  على  التأكيد  االسرتاتيجية، 
الديبلوماسية واحللول التسووية، وهي 

مالحظة ينبغي الوقوف عندها طوياًل.
- اإلعراب عن األسى واحلزن و«انفطار 
القلب« على اللبنانيني الذين يعانون 
من أزمة اقتصادية حاّدة. وهو ما صدر، 
ألسنة  على  دفعات،  وعلى  باجلملة 
مسؤولني إسرائيليني. واحلديث كذلك 
عن أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن 
جزء من حقوقها وثروتها على أن »حيّل 
األمريكيني  مطالبة  مع  لبنان،  عنها« 
بفرض عقوبات على االقتصاد اللبناني 
بالتنازالت  اللبنانيون  يرض  مل  ما 

اإلسرائيلية.

  أصعب ما يواجه إسرائيل هو أن ترتاجع 
تحت إمالءات حزب اهلل بوصفه مقاومة 

مسلحة تنتزع حقًا لبنانيًا عرب السالح
أخريًا، بعد أن قرب االستحقاق، كان 
على إسرائيل تقديم رّدها واقرتاحاتها 
ما  وحدها،  اليت،  التهديدات  بعد 
»التنازل«.  إىل  اإلسرائيلي  يدفع 
من  كل  عن  صدرت  اليت  املواقف 
رئيس حكومة العدو يائري البيد ووزير 
زيارتهما  أثناء  غانتس،  بين  أمنه 
رئيس  غياب  يف  الشمالية،  للمنطقة 
األركان الذي حيل ضيفًا على املغرب 
غري  إشارات  تضّمنت  »الشقيق«، 
مباشرة إىل كل ما ورد أعاله، إضافة 
إىل نربة تهديدية مل خترج هذه املرة 
من عقاهلا. وكان الفتًا فيها أنهما مل 
بتهديدات  اهلل  حزب  تهديدات  يواجها 
كما  واللبنانيني  احلزب  إىل  متناسبة 
حتذير  إىل  عمدا  بل  العادة،  جرت 
به  إن تسبب  التصعيد  من  اللبنانيني 
حزب اهلل، وهو ما ينضوي يف سياق 
تأليب الداخل على احلزب. كما شددا 
السلمية  واحللول  التسوية  إرادة  على 
أن  وعلى  عسكري،  تصعيد  دون  من 
ومتنع  أمنها  على  ستحافظ  إسرائيل 
من  أرادا،  وهما  مبقدراتها.  اإلضرار 
احلدود،  على  املباشر  وجودهما  خالل 
الضغوط،  أمام  الصمود  إرادة  إظهار 
وإن  األمر،  لزم  إن  املواجهة  وإرادة 
كانت هذه رسالة موجهة أيضًا للداخل 

كما إىل الطرف اآلخر يف لبنان.
البيد  تصرحيات  مضمون  خلفية  وعلى 
وغري  أوجه  مّحالة  وهي  وغانتس، 
ملزمة هلما يف أي اجتاه قد تدفع إليه 
مشروعًا:  السؤال  يصبح  التطورات، 
اقرتاح  مبعنى  اإلسرائيلي،  الرد  هل 
احلل البحري، سيصل قريبًا إىل لبنان؟ 
من  جزءًا  يليب  ما  الرد  هذا  وهل يف 

املطالب اللبنانية ويهمل أخرى؟
يعين  فهذا  كذلك،  األمر  كان  إن 
ملا  كاملة  تلبية  دون  من  مراوحة 
فقط،  تأجيل  وهو  لبنان.  به  يطالب 
من دون إلغاء لالستحقاق. إال أن هذا 
ما يتوقع من إسرائيل اليت ستستخدم 
كل ما لديها من خيارات، ومن بينها 
جّر »العامل« ليفرض هلا حاًل مع لبنان، 
مبا ال تستطيع هي فرضه، كما يفهم 
من كالم البيد أمس، بأنه ميكن حلقل 
أزمة  حل  يف  يساهم  أن  »كاريش« 
تدخل  أن  علمًا  العامل.  يف  الطاقة 
اآلخرين لفرض أو إجياد حل هو فرصة 
للبنان وليس تهديدًا له، ويشري إىل 
إسرائيل.  أمام  اخليارات  حمدودية 
املطلب  يغرّي  لن  وغريه،  اخليار  هذا 
سيكون يف  الذي  العدو  من  اللبناني 
نهاية املطاف أمام واحد من خيارين: 
احلل مع تصعيد، أو احلل بال تصعيد. 

مسرحية القبض على سالمة: 
العرض متواصل

رضوان مرتضى

الذي  ميقاتي 
حامي  دور  يلعب 

احلاكم.
الثالثاء  يوم 
دهمت  املاضي، 
أمن  من  قّوة 
منزل  الدولة 
سالمة يف الرابية 
عنه،  حبثًا  صباحًا 
األخري  أن  إال 
هناك،  يُكن  مل 
إىل  فتوجهت 
لبنان  مصرف 
ويف  املركزي. 
األثناء،  هذه 
ضابط  اتصل 
الدولة  أمن  من 
رجا  بالقاضي 
حاموش طالبًا منه 
مبداهمة  اإلذن 
 ، ف ملصر ا
ب  ستغر فا
الطلب  القاضي 
ال  بأّنه  وأبلغه 
لكون  ذلك  ميكنه 
لبنان  مصرف 
مؤسسات  إحدى 
فأبلغه  الدولة. 
الضابط بأّن هناك 
توقيف  مذكرة 
وبأّن  سالمة  حبق 
من  إشارة  هناك 

إعطاء  حاموش  رفض  عون.  القاضية 
أِذَن  لكنه  املصرف،  بدهم  اإلذن 
برفقة  املصرف  إىل  بالدخول  للضابط 
عسكري واحد للسؤال عن احلاكم. يف 
هذه األثناء، وصلت القاضية غادة عون 
إىل املصرف املركزي لُتعطي إشارتها 
بفتح حمضر حتقيق مع املوظفني. عاود 
الضابط االتصال حباموش الذي حتدثت 
وقع  املصادر،  وحبسب  عون،  إليه 
جدال بني القاضيني. إذ اعترب حاموش 
املنحصرة  صالحيتها  تتجاوز  عون  أن 
مصرف  دهمها  عرب  لبنان  جبل  يف 
خطوتها  يف  عون  رأت  فيما  لبنان، 
اليت  الغيابية  التوقيف  ملذكرة  متابعة 
عن  املتواري  سالمة  حبق  أصدرتها 
األنظار. مل يوافق حاموش على إعطاء 
الضابط  بفتح حتقيق طالبًا من  اإلذن 
عناصره  مع  املغادرة  الدولة  أمن  يف 
أّنها  على  عون  أصرت  فيما  فورًا، 
تنّفذ القانون عرب مالحقة سالمة. ويف 
النهاية، خرجت من مبنى مصرف لبنان 
من دون أن جتد سالمة، وصّرحت بأنه 
»مت إبالغنا بأن حاكم مصرف لبنان غري 
موجود يف مبنى املصرف«. وأضافت: 
»أتتنا إشارة من القاضي رجا حاموش 

إلخالء البنك املركزي«.

لم تعثر القوى األمنية على الحاكم يف 
منزله وال مكان عمله!

القاضية  على  الضغط  يف  وإمعانًا 
أقفل  أنه  املركزي  البنك  أعلن  عون، 
القيام  يريدون  من  بوجه  أبوابه 
مبعامالت، وأعلن املوظفون بدء إضراٍب 
استنكارًا ملا حصل. وقال رئيس نقابة 
عواضة  عباس  لبنان  مصرف  موظفي 
املركزي:  البنك  أمام  من  تصريح  يف 
»كرامة املؤسسة واملوظفني أعلى من 
بطريقة  ُنعامل  أن  ونرفض  كل شيء 

ميليشياوية«، معلنًا اإلضراب.
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موازية،  آليات  وخلق  التمرد، 
اهليمنة  كسر  إىل  سيؤديان 
لتشكيل  الباب  وسيفتحان 

نظام عاملي جديد.
حلزب  العام  األمني  كشف 
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل 
»هناك  أن  األخري  خطابه  يف 
أن  الشعب  هلذا  يريد  من 
ميوت جوعًا، وأن نقتل بعضنا 
وحمطات  األفران  أبواب  على 
اخليار  كان  وإذا  البنزين، 
وُيدفع  لبنان  ُيساَعد  ال  أن 
أشرف  فاحلرب  اجلوع،  باجتاه 

بكثري«.
اهلل  نصر  السيد  وحدد 
لبنان،  يريدها  اليت  األهداف 
أن  األفضل  من  واليت 
وإال  باملفاوضات،  تتحقق 
احلرب  خلوض  مستعد  فلبنان 
عملية  باعتبارها  لتحقيقها، 
األهداف  وهذه  إنقاذية، 
االعرتاف  فقط  »ليست  هي: 

الدولية املعادالت  خط  يدخل  لبنان 

بنغالديش  وهم:   2021 عام  جدد 
املتحدة  العربية  واإلمارات  ومصر 
تنضم  أن  وينتظر  وأوروغواي، 
بعد  إليه  األخرى  الدول  من  العديد 

احلرب األوكرانية.

2- إنشاء بديل لنظام »سويفت«
لعبارة  اختصار  هي  »سويفت«   
العاملية  املالية  االتصاالت  »مجعية 
)SWIFT(، وهي مجعية  البنوك  بني 
تتعلق  خدمات  تقدم  بلجيكا  مقرها 
بتنفيذ املعامالت املالية واملدفوعات 
البنوك، واستطاعت أن تسيطر  بني 
يف  املالية  التحويالت  غالبية  على 
وظيفتها  وتتمثل  العامل.  أحناء  مجيع 
الرئيسية يف أن تكون مبنزلة شبكة 
الرسائل الرئيسية اليت تتم من خالهلا 

املدفوعات الدولية. 
الواليات  أصدرت   ،2001 عام 
املتحدة األمريكية »برنامج تتبع متويل 
اإلرهاب«، ومبوجبه حصل األمريكيون 
كل  بيانات  على  »سويفت«  من 
العامل  عرب  األموال  حتويل  حركات 
والبنوك، وعلى معلومات عن الزبائن 

وأماكن سكنهم وتفاصيل أخرى. 
وكشفت الوثائق اليت سربها إدوارد 
القومي  األمن  وكالة  أن  سنودن 
نطاق  على  تراقب   )NSA( األمريكي 
واسع مجيع املعامالت املصرفية عرب 
»سويفت«، وكذلك معامالت بطاقات 
االئتمان، وأن الوكالة حتتفظ ببيانات 
تستخدمها  اليت   SWIFT شبكة  من 
معلومات  إلرسال  البنوك  آالف 

املعامالت بشكل آمن. 
وتطور األمر، فانتقل األمريكيون من 
جمرد تعّقب حركة أموال »اإلرهاب« 
كأداة  »سويفت«  استخدام  إىل 
األمريكيون  فاستخدمها  للعقوبات، 
إذ  بداية،  إيران  ضد  واألوروبيون 
نظام  من  اإليرانية  البنوك  أخرجوا 

»سويفت«، ثم ضد روسيا.
الحقًا، قامت كل من روسيا والصني 
اخلاصة  الداخلية  آلياتهما  بإنشاء 
احلرب  وبعد  األموال.  بتحويل 
األوكرانية مباشرة، تزايدت احلاجة إىل 
األنظار  وتتجه  اآلليات،  تلك  تفعيل 
إىل اآللية الصينية، وهي أكرب حجمًا 
وانتشارًا من اآللية الروسية، كخيار 
التجارة  تريد  اليت  الدول  تستخدمه 
مع الصني، وتلك اليت تريد االلتفاف 
من  مع كل  والتجارة  العقوبات  على 

ليلى نقوال

العمالت  مستخدمني  وإيران،  روسيا 
احمللية بدياًل من الدوالر األمريكي.

رفض  جديدة:  لبنانية  معادلة   -3
سياسة التجويع

تأثري  حتت  يقع  لبنان  بأن  شّك  ال 
سياسة الضغوط القصوى اليت طبقها 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
وسوريا  ولبنان  إيران  من  كل  على 
وفنزويال، واليت أسهمت يف تعميق 
أزمة لبنان االقتصادية، واليت تتجلى 
اخلارجية  وزير  أعلنه  ما  أهدافها يف 
األمريكي مايك بومبيو« إما أن يواجه 
يواجهوا  أو  اهلل،  حزب  اللبنانيون 

اجلوع واملصاعب االقتصادية«. 
ويعّد منع التنقيب عن الغاز يف املياه 
اللبنانية جزءًا من تلك االسرتاتيجية، 
اللبنانية  إذ كشف رئيس اجلمهورية 
»توتال«  شركة  أن  عون  ميشال 
لوقف  أمريكية  لضغوط  تعرضت 
وعدم   ،4 رقم  البلوك  يف  عملها 

مواصلة االستكشاف.
اإلسرائيلي  الصمت  الفتًا  وكان 
السيد حسن  واألمريكي حول خطاب 
نصر اهلل األخري، الذي هدد فيه بأن 
لبنان مستعد للذهاب إىل احلرب يف 
حال استمرت املماطلة األمريكية يف 
وأهمها  البحرية،  احلدود  ملف  حسم 
األمريكية  الضغوط  استمرت  إذا 
من  ملنعها  العاملية  الشركات  على 
التنقيب واالستكشاف يف البلوكات 
البحرية حتى تلك البعيدة عن احلدود 
اجلنوبية، ما يعين أن الطرفني يدركان 
أن لبنان لن يقبل بأن ميوت جوعًا من 

دون أن حيرك ساكنًا.
العامل  دول  عانت  لقد  النتيجة،  يف 
والعقوبات  القرارات  تأثري  من 
األحادية منها،  األمريكية، حتى تلك 
للحياة  إجياد سبيل  من  بد  ال  وكان 
تؤديها  اليت  اخلنق  سياسة  ظل  يف 
اقتصاديًا  الشعوب  على  العقوبات 
وتطبيقًا  وهكذا،  وحياتيًا.  واجتماعيًا 
للقول القائل »إن أي سلطة ال حتّدها 
ف  تعسَّ التعسف«،  إىل  جتنح  سلطة 
اليت  القوة  أدوات  يف  األمريكيون 
إىل  العامل  حاجة  فكانت  ميلكونها، 
التمرد. ال شك بأن هذا التمرد، وخلق 
يف  سيؤديان  سي  موازية،  آليات 
النتيجة إىل كسر اهليمنة واالحتكار، 
نظام  لتشكيل  الباب  وسيفتحان 

عاملي جديد.
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باحلدود البحرية، بل اإلذن للشركات 
والغاز.  النفط  واستخراج  بالقدوم 
املسألتان حباجة إىل حل. فال يكفي 
وممنوع  حدودكم  هذه  يقولوا  أن 
على الشركات االستخراج وإال يكون 

اإلجناز ورقيًا«.
وهكذا، وخارج إطار اجملال اإلقليمي 
البحت  اللبنانية  واألهداف  احملدود، 
القول  ميكن  القضية،  هذه  يف 
املتسارعة  العاملية  التطورات  إن 
األمريكيون  مارسه  الذي  والتعسف 
على  العقوبات  سيف  استعمال  يف 
سوف  لسياساتهم،  املعارضني 
خيرج هذه اآلليات من يد األمريكيني 
ونذكر  سياسي،  كسالح  لالستخدام 

من ضمن تلك التطورات ما يلي:

دولية  مالية  منظمات  إنشاء   -1
موازية

األمريكية  املتحدة  الواليات  سيطرت 
اليت  الدولية،  املؤسسات  على 
تأسست بعد احلرب العاملية الثانية، 
واليت ُتعرف باسم »مؤسسات بريتون 
وودز«، وهما: »البنك الدولي لإلنشاء 
الذي  الدولي(  )البنك  والتعمري« 
تأسس رمسيًا عام 1944، و«صندوق 

النقد الدولي« عام 1945.
املؤسسات  هذه  حتّولت  ما  وسرعان 
إىل أدوات حتقق من خالهلا الواليات 
عاملية،  سياسية  أهدافًا  املتحدة 
الدول املتعثرة  أهمها: الضغط على 
عرب إمساك ورقة اإلقراض، وتسويق 
املبادئ الرأمسالية ملصلحة الشركات 
عرب  وذلك  الشعوب،  حساب  وعلى 
عن  والتخلي  اخلصخصة  تشجيع 
القطاع العام، والتقدميات االجتماعية 

وسواها...
أن  جيب  الدولية  املؤسسات  وألن 
االقتصاد  يف  التغريات  تعكس 
صوت  زيادة  وبهدف  العاملي، 
االقتصادات الناشئة والبلدان النامية 
»بريكس«  جمموعة  قامت  ومتثيلها، 
لـ«مؤسسات  موازية  آليات  بإنشاء 
السادسة  بريتون وودز« يف قمتها 
الربازيل يف 16-14  اليت عقدت يف 
»بنك  وهما:   ،2014 يوليو   / متوز 
و«ترتيب   )NDB( اجلديد«  التنمية 

.)CRA( »االحتياطي الطارئ
بالتوسع  اجلديد«  »التنمية  بنك  وبدأ 
)موازنته املقرتحة 30 مليار دوالر(، 
أعضاء  أربعة  أول  قبول  فتّم 

تعسف األمريكيون يف ادوات القوة التي يمكونها فكانت حاجة العالم اىل التمرد

النازحني  تصرفات  من  الكيل  طفح 
فقد  النبطية،  منطقة  اىل  السوريني 
حاول أحدهم اغتصاب فتى لبناني يف 
مكان للخردة يف بلدة تول وعندما عال 
صراخه تدخل األهالي احلي وأمسكوا 
األمنّية،  للقوى  وسلموه  بسوري 
اليت يقف  األوىل  املرة  وهي ليست 
للحشمة  مناٍف  فعل  خلف  سوريون 
حماوالت  سجلت  فقد  ولالخالق، 
منطقة  من  أكثر  يف  منهم  سابقة 
االمر  يقتصر  وال  لبنان،  يف  ومكان 
على ذلك بل يقدم البعض منهم على 
سرقة املنازل كما حصل يف النبطية 
ألمن  اإلقليمية  املديرّية  واوقفتهم 
الدولة باشراف القضاء املختص، مل 
تنتِه القّصة هنا وهي تطول بكّميات 
اشرطة  بسحب  تبدأ  اجلرائم  من 
جبيل  بنت  يف  املنازل  ألحد  كهرباء 
إضافة  السوداء،  السوق  وبيعها يف 
سرقة  عمليات  يف  املشاركة  اىل 
منّظمة يف اطار عصابات لتصل اىل 
قتل لبنانيني كما فعل حسن الغناش 
الذي شارك بقتل االم فاطمة عباس 
انصار  جرمية  يف  الثالث  وفتياتها 
املرّوعة، وقتل املواطن علي خرياهلل 
يف  الفروج  لبيع  حمّله  يف  سعيد 
كفررمان حيث اجهز عليه القاتل بـ3 
حبوزته.وقد  مسدس  من  رصاصات 
امتالك  من  يتوّجسون  اللبنانّيون  بدأ 
النازحني للسالح وهو امر خطري جدا، 
فضال عن عدم التوّرع من قتل بعضهم 
البعض كما حصل يف بلدة جنوبية يف 
إقليم التفاح حيث قتل الصهر والد 
التقارير األمنّية  زوجته، فيما سجلت 
كهربائية،  واسالك  سيارات  سرقة 
وبطاريات ناهيك عن سرقات ألمالك 

املواطنني ال سيما يف اجلرمق.
مّما  ختّوها  املصادر  تبدي  ويف حني 
بني  املتزايد  العنف  وتصاعد  حيصل 
اللبنانيني  ضد  النازحني  جمتمعات 
امُلضيفني هلم، رأت أّن ما من سبب 
يدعو اىل بقاء هؤالء ليس يف اجلنوب 
اللبنانية،  اجلمهورّية  يف  إمنا  فقط 
من  أصبحوا  غالبّيتهم  أّن  سّيما  ال 
اّليت  املّتحدة  األمم  بهّمة  امليسورين 
مجعيات  عرب  باملال  عليهم  تغدق 
الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضّية 
يف األمم املتحدة ناهيك عن االهتمام 
بطبابتهم وتعليمهم على نفقتها، فيما 
يأخذون من درب اللبناني عمله دون 
بأي  النائمة  العمل  وزارة  تقوم  أن 
املصادر  وأشارت  العادتهم،  جمهود 
لتأمني  املواطنون  يتخّبط  فيما  أنه 
أن  نرى  املدعوم  الطحني  من  اخلبز 
الغريب يستفيد من هذا الدعم بشكل 
كبري جدا، فضال عن االنتهاكات اّليت 
تقوم بها مجعّيات االمم املّتحدة بعدم 
أبسط  لتأمني  الدولة  ملوارد  دعمها 
األمور للبناني كشعب ُمضيف أنهكته 
احلرب املشتعلة يف سوريا منذ قرابة 

العقد من الزمن.
يف هذا السياق كشف احد الصيارفة 
يف النبطية واّلذي متّنى عدم الكشف 
ان بعض السوريني يصرفون لكّميات 
يعمد  فيما  حبوزتهم،  الدوالرات  من 
للتخّلص  الذهب  لشراء  منهم  العديد 

من عبء املال الوفري لديهم.
ملوضوع  متابعة  مصادر  وأشارت 
يف  ا  أمنيًّ مراقبون  أّنهم  النازحني 
عملياتهم  لكثرة  نظرا  الرصد  اطار 
والشعبه  امُلضيف  للبلد  املسيئة 
يتوّجس  وبات  استضافهم،  الذي 

بالدهم  اىل  بعودتهم  ويطالب  منهم 
االيواء،  مراكز  يف  هناك  واإلقامة 
والعينية  املاّدية  املساعدات  وتسلم 
لبنان  يف  يتلقونها  اليت  والغذاّئية 
ان  سوريا،مشرية  يف  لُتصبح 
ال  وصالفة  وقاحة  وبكل  املفوضية 

تقبل بعودتهم اىل بالدهم.
وتابعت املصادر ان املوقف اللبناني 
واضح ال سّيما وان لبنان ناقوس اخلطر 
من تداعيات النزوح، وهو يرفض دمج 
النازحني يف اجملتمع اللبناني، وهو ما 
ابلغه بصراحة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون ملمثلة األمني العام لألمم 
اىل  رشدي،اضافة  جناة  املتحدة 
جنيب  املكّلف  احلكومة  رئيس  موقف 
سنعيدهم  »اننا  قال  الذي  ميقاتي 
املهجرين  وزير  ومواقف  بالقانون« 
عباس  واللواء  الدين،  شرف  عصام 
ان  أّكد  الذي  طرابلس،  إبراهيم يف 
رغم  عودتهم  ترفض  الغربية  الدول 
كل التطمينات اليت قدمناها هلم حول 
اعادتهم بشكل كريم وطوعي وامن، 
لكن املفوضية ترفض كل ذلك، وهي 
أبلغت لبنان بطريقة املواربة انها لن 
تشارك يف اللجنة الثالثّية اليت يسعى 
لبنان لتشكيلها مع احلكومة السورية 
لتنفيذ بنود العودة أي 15 الف نازح 
شهريا، مشرية ان هناك ممّرات غري 
الذين  السوريون  يقصدها  شرعّية 
عادوا اىل سوريا مبواكبة االمن العام 
لبنان  اىل  ويعودون  سابقا  اللبناني 
لتسّلم املساعدات املاّدية واحلصص 
اللبناني  السوق  وبيعها يف  الغذائّية 

وشراء الدوالر والذهب بثمنها.
الغذاء  برنامج  ان  املصادر  وقالت 
العاملي اعاد »بطاقة االغذية« للنازحني 
يف اجلنوب اللبناني بعد قطعها عنهم 
تقليص  يسمى  ما  بسبب  سنة  مّدة 
اجلمعيات  من  املقّدمة  املساعدات 
العاملة حتت اشراف املفوضّية العليا 
لشؤون الالجئني نظرا ملا امساه حينها 
الشّح يف التمويل من الدول املاحنة، 
قبل  من  ومستغرب  غريب  امر  وهو 
»والنعمة  يعودون  فكيف  اللبنانيني 
تصلهم اىل عقر دارهم«،ثم ان اعادة 
النازح  يريح  االغذية  ببطاقة  العمل 
ويعطيه الفرصة مرة اخرى للبقاء يف 
اليها  نزحوا  اللبنانّية،اليت  اجلمهورّية 
ولن يفكروا بالعودة اىل بالدهم اليت 
االمنية  واالوضاع  االمور  استقرت 
الطوعية  »العودة  شعار  حتت  فيها 

واالمنة«.
و15  يعودون  كيف  املصادر  وقالت 
واملساعدات  باملؤن  متّوهلم  مجعّية 

واملال.
أبو حممد احملبوب وهو سوري  وقال 
و5  زوجتني  لديه  ان  النبطية  يف 
األغذية  برنامج  من  ويتقاضى  أوالد 
العاملي األموال ومساعدة غذائية من 
»شيلد« وقرطاسّية وتسجيل الوالده 
أرسلت  مدة  منذ  وانه  املدارس،  يف 
املفوضية خرباء منها للتأكد من عملية 
الفساد اليت يقودها سوريون نافذون 
يقبضون منها على حساب النازح وهو 

امر أصاب املفوضية بالقلق.
أحوال  ان  عدنان  الصرييف  ويلفت 
النازحني افضل منا كلبنانيني، يأتون 
دوالراتهم،وال  لصرف  يوميا  الي 
للكهرباء  رسوما  كاللبناني  يدفعون 
اليت  االحياء  يف  للنظافة  او  واملاء 

يعيشون فيها.

واغتصاب: وسرقة  قتل  جرائم  يرتكبون  جنوبا  نازحون 

واال... اعادتهم  جيب  طفح  الكيل   

»النشرة«
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جلسة  يف  املصارف  سرّية  قانون  تعديل  مّر 
املاضي  االثنني  النيابية  واملوازنة  املال  جلنة 
بسالسة تامة، فجرى تثبيت منح القضاء وهيئة 
صالحيات  الضريبية  واإلدارة  الفساد  مكافحة 
لرفع السرية املصرفية عن املتوّرطني بقضايا 
فساد من دون الرجوع إىل مصرف لبنان. لوبي 
مصرف لبنان - مجعية املصارف وقف وحيدًا يف 
رفض إقرار القانون مبفعول رجعي من دون أي 
دعم من نواب اللجنة، لذا شّكل إقرار التعديالت 
ارتكبت  الذي  االمتياز  تفكيك  حنو  مهمًا  تقدمًا 
 66 منذ  واالختالسات  املالية  املوبقات  بامسه 

عامًا اىل اليوم.
أقّرت جلنة املال واملوازنة يف جلستها االثنني 
املاضي، مشروع تعديل قانون سرية املصارف 
ومنها  األساسية،  املواد  على  نيابي  بتوافق 
املادة السابعة اليت تسحب الصالحيات احلصرية 
اخلاصة  التحقيق  هليئة  ممنوحة  كانت  اليت 
منح  مقابل  يف  املصرفية،  السرية  رفع  بشأن 
واإلدارة  املختّص،  للقضاء  مماثلة  صالحيات 
الضريبة، واهليئة الوطنية ملكافحة الفساد من 
دون احلاجة إىل موافقة هذه اهليئة اليت يرأسها 
ما  أما يف  سالمة.  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
السرية  رفع  الرجعي يف  املفعول  تطبيق  خّص 
عن املتورطني بقضايا فساد أو جرائم مالية أو 
اقرتاحني:  اللجنة  درست  فقد  ضرييب،  تهرب 
إىل  ويرمي  املصارف  مجعية  من  مقّدم  األول 
من  القانون  وسريان  رجعي  مفعول  أي  إلغاء 
نقابة  من  مقّدم  فهو  الثاني،  أما  نشره.  يوم 
احملامني يف بريوت لتطبيق املفعول الرجعي مع 
وضع ضوابط حتّدد اجلهة املخّولة استخدامه منعًا 
لالستنسابية واالبتزاز. لكن االقرتاحني مل ميّرا، 
إذ توافق معظم النواب على إبقاء الصيغة األصلية 
الواردة يف مشروع احلكومة، أي من دون ذكر 
للمفعول الرجعي ليبقى مرتبطًا مبوضوع الفساد 
املثال  فعلى سبيل  الزمن.  مرور  ألحكام  وفقًا 
الضرييب،  بالتهّرب  يتعلق  التحقيق  كان  إذا 
رجعيًا  مفعواًل  الضريبية  اإلجراءات  قانون  حيّدد 
يرتاوح ما بني 4 و7 سنوات، علمًا بأن مفاعيل 
مرور الزمن يف قانون التجارة تبلغ 10 سنوات. 
القانون  مفاعيل  يطبق  أن  املختّص  وللقاضي 

املرتبط بكل حالة على حدة.
صراعًا  يعكس  اجللسة  يف  دار  الذي  النقاش 
باللوبي  ممثلة  العميقة  الدولة  بني  واضحًا 
املصريف الراغب يف احلفاظ على امتيازاته رغم 
وقع  على  لإلصالح  حماوالت  وبني  االنهيار، 
شروط صندوق النقد الدولي. فمداخالت ممثلي 
مبقدار  تفصيل حمّدد  أي  تعارض  املصارف مل 
أنه يضرب  معارضتها للتعديل من أصله حبّجة 
قانون  وينسف  باملصارف  للثقة  أساس  آخر 
مل  املقابل،  يف  إمنا  حاليًا.  املوجود  الضرائب 
عالنية  املصارف  مساندة  على  نائب  أي  جيرؤ 
قانون  تعديل  أن  كما حصل سابقًا، وال سيما 
سرية املصارف مطلب دولي يصّر عليه صندوق 
النقد، علمًا بأن بعض النواب كانت هلم آراء غري 
القواتي  فالنائب  للتعديالت.  بالكامل  مساندة 
القضاء  منح  من  قلقه  أبدى  عقيص،  جورج 
»املسّيس«،  احلالي  بوضعه  واسعة  صالحيات 
هذا  »إقرار  معوض  ميشال  النائب  متنى  فيما 
القانون وغريه من ضمن خطة التعايف املالي«، 
اليت قد ال تبصر النور أبدًا. والنقاشات اجلانبية 
أفضت  احملامني،  نقابة  من  سيما  وال  معهما، 
جهته،  من  أمس.  يعرتضا  فلم  طمأنتهما  إىل 
أسقط نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي حّجة 
املصارف بإشارته إىل أن التعويل على اجتذاب 
الدولة  يف  االستثمار  لتعزيز  األموال  رؤوس 
أثبت أنه مسألة غري جمدية، والدليل ما وصلنا 
إليه اليوم. ولفت إىل ضرورة إرساء نظام جديد 

قوامه اإلصالح.
من ناحية أخرى، ختّلل اجللسة اليت عقدت على مدى 
4 ساعات، نقاش حول املادة الثامنة املتعلقة 
بالغرامات والعقوبات على خمالفي قانون سرية 
حيّدد  احلكومة  مشروع  كان  فبعدما  املصارف. 
فقط غرامات مالية )ما بني 50 مليون لرية إىل 

 رىل إبراهيم

500 مليون لرية( على املخالفني من دون عقوبة 
تعديالت  واملوازنة  املال  جلنة  أدخلت  السجن، 
سنة،  إىل  أشهر   3 من  املخالفني  سجن  تتيح 
مليون   300 بني  ما  لترتاوح  الغرامات  ورفعت 
لرية و500 مليون لرية. لكن حتى هذه العقوبات 
املعّدلة، اعتربها احملامي كريم ضاهر غري رادعة 
قعقور  حليمة  والنائبة  تكليفه  فجرى  باملطلق، 
اليوم إىل رئيس  ليقدماه  اقرتاح جديد  بإعداد 

اللجنة إبراهيم كنعان.
إنه  »األخبار«،  لـلزميلة  ضاهر  احملامي  ويقول 
يفشي  الذي  عقوبة  بني  التفريق  على  يعمل 
باملعلومات وبني الذي خيفيها أو يكتمها. عقوبة 
القانون  يف  كانت  كما  ستبقى  يفشي  الذي 
عقوبة  أما  وسنة،  أشهر   3 بني  ما  أي  القديم 
الكامت للمعلومات فستعترب مبثابة متدّخل ومسّهل 
سُتفرض  وبالتالي  األموال،  تبييض  لعمليات 
عليه العقوبة اجلزائية عينها املوجودة بالقانون 
يضاف  سنوات سجن.   7 إىل  تصل  واليت   44
أي  املعنوي  الشخص  حماسبة  إمكانية  إليها 
املصرف ومالحقته وفقًا لقانون النقد والتسليف 
بعقوبة قد تصل إىل شطب املصرف يف حال 
ثبات تورطه وعدم تعاونه. ويضيف ضاهر إنه 
وقعقور سيضيفان يف املالحظات اليت ترد يف 
نهاية القانون، فقرة ترّجح أحكام هذا القانون 
القانون 2008/32  القوانني وخباصة  على بقية 
الذي حصر صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية 
عن احلسابات املصرفية بهيئة التحقيق اخلاصة؛ 

مع املطالبة بإلغاء هذه املادة نهائيًا.

 األهم من إقرار القانون هو السلطة القضائية أو 
الهيئات التي ستطبقه

املادة  إلغاء  أيضًا،  البارزة  التعديالت  ومن 
واليت  احلكومة  مشروع  يف  جاءت  كما  الثالثة 
حتظر فتح حسابات وودائع مرقمة وتأجري خزائن 
مديري  غري  أصحابها  يعرف  ال  لزبائن  حديدية 
بإخضاع  واستبداهلا  وكالئهم.  أو  املصرف 
ذاتها  لإلجراءات  واخلزائن  والودائع  احلسابات 
ألحكام  أي  العادية  احلسابات  بفتح  املعتمدة 

القانون املقر.
إحالته  يليه  املال،  جلنة  يف  القانون  إقرار 
بصيغته النهائية إىل اهليئة العامة ليكون بندًا 
على جدول أعمال اجللسة العامة املقبلة. رمبا هي 
واحدة من املرات القليلة اليت ميّر فيها قانون 
إصالحي بالسالسة اليت مّر فيها تعديل قانون 
سرية املصارف، بينما سبق لكل قوى السلطة 
أن متّسكت به باعتباره أحد امتيازات لبنان وعاماًل 
رغم  األجانب.  املودعني  اجتذاب  يف  أساسيًا 
ذلك، اخلشية من آليات التطبيق حتوم حوله منذ 
اآلن؛ يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
حسن فضل اهلل: »األهم من إقرار القانون هو 
السلطة القضائية أو اهليئات اليت ستطبقه. هذا 
ال يعين، وفقًا لفضل اهلل، أن ما حصل خطوة 
إجيابية وخرق كبري يف إطار رفع السرية ملكافحة 
الفساد وليشمل كل من استخدموا هذا االمتياز 
لتغطية أعماهلم غري املشروعة. أقّله وجود هذا 
القانون سيشكل رادعًا حبيث مل يعد هناك من 

مكان لالختباء«.
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اخلاصة: التحقيق  هيئة  حصرية  ألغت  املال  جلنة 
املصرفية« »السرية  امتياز  تفكيك  حنو 

)أرشيف ـ مروان طحطح(

النائب  إخبار  أن  يبدو 
أسامة سعد إىل النيابة 
العامة االستئنافية يف 
أصحاب  ضّد  اجلنوب، 
صيدا  يف  املوّلدات 
أتى ُأُكله، بعدما وّقعوا 
أمام  خطي  تعهد  على 
بااللتزام  القضاء 
الصادرة  بالتسعرية 
الطاقة  وزارة  عن 
الشهر  من  اعتبارًا 
اجلاري. خطوة التوقيع 
توقيف  بعد  أتت 
رهيف  العام  املدعي 
رمضان 17 من أصحاب 
األسبوع  املوّلدات 
جلبايتهم  املاضي 
وفق  حزيران  فواتري 
تسعرية خيالية، خمالفة 
الوزارة،  لتسعرية 

مذكرة  حبقه  ستصدر  التوقيع  سريفض  الذي 
.» حبث وحترٍّ

الوزارة  ال خيفي شعورًا بالظلم »كون تسعرية 
الرمسي  فالسعر  واقعية،  وغري  منطقية  غري 
للمازوت غري موجود إال على الورق واالحتساب 
ندفع  جيعلنا  لرية(   25000( سعر صريفة  على 
سعر  على  نشرتي  إننا  إذ  جيوبنا،  من  الفرق 
إىل  ونضطر  لرية(   2٩000( السوداء  السوق 
بالدوالر  حتى  سعره  من  بأغلى  املازوت  شراء 
على  املولدات  أصحاب  اتفق  وقد  الفريش«. 
من  للتخفيف  اليومية  التشغيل  ساعات  خفض 
استهالك املازوت وجتنب األعطال امليكانيكية.

خمسة من أصحاب املوّلدات أعلنوا التوقف عن العمل
أصحاب  من  خلمسة  ممكنًا  يكن  مل  احلل  هذا 
عن  النهائي  بالتوقف  قرارًا  اختذوا  املولدات، 
تزويد املشرتكني بالكهرباء ابتداًء من أول آب 
املقبل بسبب عدم القدرة على االستمرار وفق 
الرمسية، وقد طرح بعضهم مولداته  التسعرية 

للبيع أو اإلجيار أو االستثمار.
يذكر أن املشرتكني يف خدمة املولدات يف صيدا 
يتوزعون على حنو 40 صاحب مولد )200 مولد( 
استقبال  ويرفضون  املدينة،  أحياء  يتقامسون 
أي زبون إذا كان على خالف مع أحدهم بسبب 
تقدم  قد  كان  إذا  أو  التسعرية  على  اعرتاض 
بشكوى ضد أحدهم اىل وزارة االقتصاد، فيما 
زبون  قبول  إىل  املولدات  يعمد بعض أصحاب 
عن صاحب  تصدر  منه  ذمة  براءة  بطلب  جديد 
منهم  بالبعض  األمر  وصل  وقد  األول.  املولد 
يكّلف  املولد  لصاحب  تأليف عصابة محاية  اىل 
مشرتك  أي  بضرب،  وأحيانًا  بتهديد،  أفرادها 
مئة  حنو  هاجم  وأخريًا  الفاتورة.  على  يعرتض 
وحطموا  املولدات  أصحاب  أحد  مكتب  شاب 
املشرتكني،  أحد  مع  خالف  إثر  بعض حمتوياته 
تعّرض خالله صاحب املولد للشتائم واإلهانات 

والضرب العرتاضه على الفاتورة.
ومساء االثنني املاضي، دعت جلنة حّي الست 
والتوجه اىل  للتجمع  األهالي  نفيسة يف صيدا 
املولدات  مالكي  ضد  شكاوى  لتقديم  املخفر 
يف احلي )ج. س.( و)ب. ح.( لعدم التزامهما 
وهما  الطاقة،  وزارة  تسعرية  باعتماد  بالتعهد 
على  االشرتاكات  بتسديد  املواطنني  يطالبان 
بقطع  للكيلوواط، مع تهديدهم  سعر 80 سنتًا 

االشرتاك يف حال عدم تسديد الفواتري.
جتربة التصدي ملافيا املولدات يف صيدا كانت 
املشرتكني يف  من  العديد  قبل  من  ثناء  حمط 
حيث  طرابلس،  سيما  وال  عدة،  لبنانية  مدن 
انتشرت عشرات التغريدات حتسد الصيداويني 
على نائبهم وطالبت نواب طرابلس باالقتداء مبا 

جرى يف صيدا.

املوّلدات:  على  صيدا  »ثورة« 
للـتعميم؟ قـابل  نـموذج 

علي حشيشو

ينتظر األهالي فاتورة تموز ليتأّكدوا من نجاح »الثورة« )علي حشيشو(

وقد  ساعة.  الكيلوواط  عن  دوالر  إىل  وصلت 
واكب التوقيفات حتّرك شعيب يف ساحة النجمة، 
القضاء.  إلجراءات  دعمًا  صيدا  خمفر  وأمام 
وفيما عمد أصحاب املولدات يف حينه إىل إطفاء 
املشتكني  للمواطنني  كعقاب مجاعي  مولداتهم 
رمضان  القاضي  رفض  اخليالية،  الفواتري  من 
لتعود  االبتزازية  اخلطوة  هذه  سعد  والنائب 

املوّلدات إىل الدوران.

انتظار فاتورة تموز
هذه النتيجة أراحت أهالي صيدا، وخصوصًا أنها 
سلكت طريق القضاء. يقول أحد متابعي امللف 
إن املشكلة تكمن يف ذهنية »أصحاب املولدات 
املواطنني  أوضاع  أن  بعد  يهضموا  مل  الذين 
انقلبت رأسًا على عقب، وأن الزمن الذي كانوا 

يرحبون فيه مبعدل 300٪ قد وىل.
فاتورة  تسديد  رفضت  كيف  رابعة،  تروي 
ثالثة  إىل  وصلت  اليت  أمبري،   5 بـ  اشرتاكها 
التيار.  عنها  فُقطع  لرية،  ألف  و400  ماليني 
النائب  مكتب  مع  التواصل  إىل  عندها  عمدت 
سعد، الذي خابر رئيس املخفر، فاتصل بدوره 
التيار  ليعود  باحلبس  وهّدده  املوّلد  بصاحب 
إىل منزل رابعة »لكنين أنتظر فاتورة شهر متوز 

ألحكم على جدية ما حصل«.
وكان مكتب سعد قد تلقى عدة شكاوى مماثلة 
متابعة  مصادر  وتبدي  املخفر،  عرب  وعوجلت 
قّدم  الذي  اإلخبار  إن  إذ  ارتياحها،  للملف 
فواتري  يف  ملحوظًا  خفضًا  حقق  العامة  للنيابة 
املواطنني، وأكد أن العربة يف متابعة القضية 
أن يقدم  التفاف ممكن  أو  ومالحقة أي تالعب 
خالل  من  جديد  من  املولدات  أصحاب  عليه 
خفض ساعات التغذية أو استحداث رسم بدل 
خدمة ما. ولفت املكتب اىل متابعته امللف، عرب 
زيارة قريبة للنائب سعد للمدعي العام للتأكيد 
على االستمرار حبماية مصاحل املشرتكني. كما 
بلدية  الشفافية يف  جلنة  دعوة  نيته  عن  أعلن 
صيدا الستئناف عملها وجعل اجتماعاتها مفتوحة 
لتلقي شكاوى املواطنني وإحالتها اىل القضاء 
التقّدم  على  املواطنني  سعد  وحّث  املختص. 
بالشكاوى لدى املخفر ضد أي صاحب مولد خيّل 
بتعهده، واالمتناع عن دفع أي فاتورة غري مطابقة 
لتسعرية الوزارة ومطالبة أصحاب املولدات بأي 
زيادة متت جبايتها عن شهر حزيران قبل تاريخ 

توقيع التعهدات.

أصحاب املوّلدات: هذا ظلم
يف املقابل، ال يبدو أصحاب املوّلدات راضني 
رمضان  القاضي  إن  أحدهم  يقول  حصل.  عما 
توقيع  على  وأجربهم  املخفر،  عرب  استدعاهم 
بأن  ُأفهمنا  »وقد  السجن،  طائلة  التعهد حتت 
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دعا زعيم املعارضة بيرت داتون 
التحرك  إىل  الفيدرالية  احلكومة 
على  للحصول  أسرع  بشكل 
غواصات نووية كجزء من االتفاق 
)االتفاقية  أكوس  مع  األمين 
أسرتاليا  بني  الثالثية  األمنية 

وأمريكا وبريطانيا(.
الفيدرالي  الدفاع  وزير  ويدرس 
كانت  إذا  ما  مارلز  ريتشارد 
أسرتاليا ستحصل على غواصات 
أمريكية أو بريطانية الصنع خالل 

الربع األول من عام 2023.
العملية  إن  يقول  داتون  لكن 
هذا  وأن  اإلسراع  إىل  حباجة 
صفقة  يف  للغاية  مهم  الوقت 

الغواصات.
»السفن  أن  داتون  وأضاف 
ألن  أهمية  أكثر  أصبحت 
العالقات مع الصني مستمرة يف 

التدهور.
أعلنت  قد  أسرتاليا  وكانت 
تغيري  إجراء  عن  املاضي  العام 
يف  نوعه  من  واألول  االكرب  هو 
واالسرتاتيجية  الدفاعية  قدراتها 
ويهدف جلعل أسطول الغواصات 
يعمل  للبحرية  التابع  القادم 

بالطاقة النووية.
الرئيس  أعلنها  صفقة  ففي 
ورئيس  بايدن  جو  األمريكي 
بوريس  الربيطاني  الوزراء 
جونسون ورئيس الوزراء سكوت 
الواليات  ستقدم  موريسون، 
النووية  التكنولوجيا  املتحدة 
يف  أسرتاليا  ملساعدة  السرية 
اليت  الغواصات  إىل  التحول 

تعمل بالطاقة النووية.
مبادرة  أول  األسطول  سيكون 
لشراكة أمنية ثالثية مت تشكيلها 
 AUKUS أوكس  تسمى  حديًثا 

رئيس  وصفها  شراكة  وهي 
الوزراء السابق سكوت موريسون 

بالشراكة األزلية.
ال  االتفاق  أن  بالذكر  جدير 
النووية،  األسلحة  ليشمل  ميتد 
تشغيل  نظام  فقط  وسيشمل 
دائًما  كان  الذي  الغواصات 
يف  والكهرباء  بالديزل  يعمل 

الغواصات القدمية.
أن  آنذاك  موريسون  وقال 
»أسرتاليا ال تسعى لصنع أسلحة 
نووية  قدرة  إنشاء  أو  نووية 
»سنواصل  وأضاف  مدنية«، 
اخلاصة  التزاماتنا  جبميع  الوفاء 
بعدم انتشار األسلحة النووية«.

أسباب  عن  حديثه  معرض  ويف 
السيد  قال  اخلطوة  هذه 
أكثر  عاملنا  »أصبح  موريسون: 
منطقة  يف  هنا  خاصة  تعقيًدا، 
واهلادئ،  اهلندي  احمليطني 
ستساعد  االتفاقية  أن  مضيًفا 
كل  وأمن  سالمة  ضمان  يف 
احمليط  يف  والشركاء  األطراف 

اهلادئ«.
قادة  قال  مشرتك،  بيان  ويف 
أسرتاليا  إن  الثالث  الدول 
اخلربة  من  أيًضا  ستستفيد 
للحصول  واألمريكية  الربيطانية 
اإللكرتونية  القدرات  على 
واحلوسبة  االصطناعي  والذكاء 

املتقدمة. 
بايدن  األمريكي  الرئيس  وشكر 
»that fellow Down Under« »ذلك 
الزميل يف النصف اجلنوبي« يف 
وقال  موريسون،  إىل  اشارة 
ستضمن  اجلديدة  الشراكة  إن 
بأحدث  الثالث  الدول  تتمتع  أن 
القدرات للدفاع ضد »التهديدات 

املتسارعة التطور«.

داتون يدعو احلكومة إىل األسراع للحصول على غواصات 
نووية كجزء من االتفاق األمين مع أمريكا وبريطانيا
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أعلنت املتحدثة بإسم املعارضة 
سوزان لي انه ال يوجد اي داٍع 
الفيدرالية ورفع  لرتدد احلكومة 
من  وتكرارًا  مرارًا  عاليا  صوتها 
أجل املوافقة على إعادة تقديم 
ألولئك  للمدفوعات  دوالًرا   750
إجازة  على  حيصلوا  مل  الذين 
مرضية لتغطية فرتة العزل اليت 

يفرضها فريوس كورونا.
الفيدرالية  وقد دافعت احلكومة 
عن تأخرها يف إعادة دفع إجازة 
الوباء، بعد أن أصرت يف وقت 
سابق على أنها ال تستطيع إعادة 

التمويل.
جيم  اخلزانة  وزير  ورد  فقد 
تشاملرز إن االنتقادات املوجهة 
املعارضة  باسم  املتحدثة  من 

سوزان لي ال مربر هلا.
سكاي  مع  له  حديِث  يف  وقال 
تشغل  ال  »احلكومة  إن  نيوز 
على  اللوم  إلقاء  بلعبة  نفسها 
بتوفري  مهتمة  ولكنها  اآلخر، 

الرعاية لألسرتاليني«.
وأضاف »هناك رغبة يف اجملتمع 
املشكالت  هذه  حول  لاللتقاء 
وعدم املبالغة يف احلديث عنها 
هذه  أن  وأعتقد   ، باستمرار 
كانت  سواء   - من  التعليقات 
اآلخرين  من  أو  لي  سوزان 
سياق  يف  بصراحة  سخيفة   -
الصحيح  الشيء  لفعل  حماولتنا 

للناس«.
إن  الفيدرالية  احلكومة  قالت 
تكلفة دفع 750 دوالًرا ملواجهة 
بني  تقسيمها  سيتم  كوفيد19- 
احلكومة الفيدرالية )الكومنولث( 

وحكومات الواليات.
حتى  املدفوعات  متديد  سيتم 
رئيس  لكن  سبتمرب،  أيلول   30

مل  ألبانيزي  أنتوني  الوزراء 
متديد  سيتم  كان  إذا  ما  يقل 
ذلك  بعد  أخرى  مرة  املدفوعات 

التاريخ.
يف غضون ذلك ، رحبت جمموعة 
إعادة  بقرار  اجملموعات  من 
ال  الذين  العمال  مدفوعات 

حيصلون على إجازة مرضية.
اجمللس  سكرترية  قالت 
العمالية،  للنقابات  األسرتالي 
سالي مكمانوس، إن ذلك يعين 
مضطرين  ليسوا  العمال  أن 
الصحي  العزل  بني  لالختيار 

وصعوبة توفري الطعام.
وأضافت »هذا حًقا جزء أساسي 
من دفاعاتنا كدولة. يتعلق األمر 
برئيس  نرحب  اجلميع.  بدعم 
الوزراء يدعم العمال للحفاظ على 
سالمة اجلميع يف هذا الوقت.« 
رئيس  قال  آخر،  جانب  ومن 
األسرتالية،  الطبية  اجلمعية 
الدكتور عمر خورشيد ، إنه جيب 
ارتداء  جعل  االعتبار  بنظر  االخذ 
تضرب  عندما  الزاميا  الكمامة 
جديدة  كورونا  فريوس  موجة 

البالد.
جمللس  سريع  اجتماع  ويف   
رؤساء  اتفق  الوطين،  الوزراء 
واألقاليم  الواليات  وزراء 
ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي 
على حث األسرتاليني بشدة على 
 ، الضرورة  عند  أقنعة  ارتداء 
وممارسة النظافة اجليدة والعزل 
للمساعدة يف احلد من احلاالت ، 

ولكن ليس فرض أقنعة.
إن  خورشيد  السيد  وأضاف 
احلكومة جيب أن تستمع إىل آراء 

خرباء الصحة وقادة اجملتمع.
املصدر: اس بي اس

املعارضة تنتقد احلكومة بشأن مدفوعات 
الطوارئ واألخرية ترد »االنتقادات سخيفة«

أنتوني  الوزراء  رئيس  أعلن 
العمل  استمرار  عن  ألبانيزي 
مبدفوعات إجازة الوباء والبالغة 
وزير  حذر  حيث  دوالرًا،   750
إصابة  من  بتلر  مارك  الصحة 
بفريوس  األسرتاليني  ماليني 
األسابيع  يف   COVID-19

املقبلة.
الفيدرالية  احلكومة  قررت  فقد 
الوباء  مبدفوعات  العمل  اعادة 
 750 بدفع  االسنمرار  خالل  من 
حتى  الوبائي  للعزل  دوالًرا 
سبتمرب  أيلول  شهر  نهاية 

املقبل.
أنتوني  الوزراء  رئيس  وأعلن 
صحفي  مؤمتر  يف  ألبانيزي 
عن  السبت يف سيدني  صباح 
استمرار العمل مبدفوعات إجازة 
الوباء والبالغة 750 دوالرًا، حيث 
حذر وزير الصحة مارك بتلر من 
األسرتاليني  ماليني  إصابة 
يف   COVID-19 بفريوس 

األسابيع املقبلة.
جملس  اجتماع  تقديم  مت  كما 
املقرر  املفاجئ  الوطين  الوزراء 
ملناقشة  االثنني  يوم  عقده 
ملدة   COVID-19 موجة  أحدث 
من  اليوم  صباح  حتى  يومني 
أنطوني  الوزراء  رئيس  قبل 

ألبانيزي.
املسار  سريع  االجتماع  يأتي 
لعكس  الضغط  من  أيام  بعد 
الطوارئ  مدفوعات  إنهاء  قرار 
لألشخاص الذين يتعني عليهم 
كورونا  فريوس  بسبب  العزلة 
إجازة  لديهم  ليس  ولكن 

مرضية.
وغرد السيد ألبانيزي عرب تويرت 
الطبيني  املسؤولني  كبري  أن 

تقريًرا  سيقدم  كيلي  بول 
الوطين  الوزراء  جملس  إىل 
حيث  السبت،  يوم  صباح 
لضمان  املقرتحات  »سنناقش 
األسابيع  خالل  الضعفاء  محاية 

املقبلة«.
أنتوني  الوزراء  رئيس  وكان 
عقد  على  وافق  قد  البانيزي 
الوزراء  جمللس  طارئ  اجتماع 
ملواجهة  االثنني  يوم  الوطين 

أزمة كوفيد احلالية.
أصر  فيجي،  يف  سوفا  ومن 
عدم  مع  موقفه  على  ألبانيزي 
بدل  مبدفوعات  العمل  اعادة 

العزل الذاتي.
ومن املتوقع أن يواجه ألبانيزي 
الواليات  قادة  من  ضغوًطا 
واملقاطعات يف اجتماع االثنني 
العزل  دفعة  إلغاء  قرار  بشأن 
دوالًرا يف   750 البالغة  الذاتي 

األسبوع.
النقابات  من  دعوات  وكانت 
العمل  إلعادة  والشركات 
بالدفعة مع ارتفاع أعداد حاالت 

اإلصابة بالفريوس.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أصدرت فيه احلكومة الفيدرالية 
أجزاء ملساعدة  خطة من مخسة 
على  املسنني  رعاية  دور 
من  الشتاء  موجة  مع  التعامل 

كوفيد19.
املسنني  رعاية  وزيرة  وتقول 
االسرتاتيجية  إن  ويلز  أنيكا 
سرتكز على التطعيم، واحلصول 
الفريوسات،  مضادات  على 
والعاملني،  الزوار  وسالمة 
مكافحة  على  والتدريب 

العدوى.
املصدر: اس بي اس

البانيزي يقرر استمرار العمل مبدفوعات 
طوارئ العزل الصحي لشهرين اضافيني

يف  احملليون  السكان  وجد 
ماالكوتا ألول مرة رفات ألنثى 
حوت عمالقة على الشاطئ يوم 
بعدما  متوز/يوليو   16 السبت 
الشاطئ  اىل  األمواج  جرفتها 
شرق  بأقصى  ماالكوتا  يف 

فيكتوريا.
يبحث اخلرباء عن األسباب وراء 
موت هذا احلوت األبيض، لكن 
كانت هناك خماوف من أن يكون 
هو حوت ألباينو النادر واملسمى 
اليت  الفحوصات  لكن  ميغالو، 
أجريت أكدت أنه ليس كذلك. 

يذكر أن ميغالو هو حوت أحدب 
بالغ من فصيلة ألباينو، ويقدر 
أنه ُولد يف عام 1986 وهو اآلن 

يف الثالثينات من عمره.  
مرة  ألول  رصده  مت  قد  وكان 
عرب  مروره  عند   1991 عام  يف 
من  واحد  وهو  بايرون،  خليج 
أحدب  حوت   35,000 حوالي 

يهاجر سنويًا. 
اجلثة  تكون  أن  ُيشى  وكان 
ميغالو،  املعروف  للحوت  هي 
األحدب  احلوت  أنه  ُيعتقد  الذي 
األبيض النقي الوحيد على قيد 

احلياة اليوم. 

»الشخص  يعين  الذي  ميغالو 
األبيض اللون« يف بعض لغات 
السكان األصليني، شوهد ألول 
مرة قبالة خليج بايرون يف مشال 
نيو ساوث ويلز يف عام 1991. 
فيكتوريا  البيئة يف  قسم  لكن 
أنثى  امليت  احلوت  أن  أكد 

شابة، بينما ميغالو ذكر. 
وقال ديفيد دونيلي من معهد 
دولفني لألحباث أن كون احلوت 
يف  ماتت  أنها  إىل  يشري  أنثى 

احمليط.  
»تقديراتنا أنها ماتت يف البحر، 
والرياح  احمليط  تيارات  بسبب 
العاتية، وانتهى بها املطاف على 
الشاطئ بالقرب من ماالكوتا«.

الصعب  من  أنه  دونيلي  واعترب 
مع  حتى  الوفاة  سبب  حتديد 
سهولة الوصول إىل احلوت على 

الشاطئ.
خلرباء  مرتوكًا  األمر  وسيكون 
حتديد  حملاولة  التشريح 
املوقع  أن  سيما  ال  األسباب، 
ميكن  ال  الذي  للشاطئ  النائي 
طريق  عن  إال  إليه  الوصول 
على  الصعب  من  جيعل  املياه، 
العلماء الوصول إىل اجلثة إلجراء 

حتقيق كامل. 
وقال دونيلي إنه ال يوجد دليل 
املناخ  تغريرّ  أن  على  اآلن  حتى 
من  لكن  الوفاة،  سبب  كان 
الضروري تسجيل هذه األحداث 
مدى  على  تغيريات  أي  لتتبع 

فرتة زمنية طويلة. 
على  احلوت  يزال  ال  وفيما 
الشاطئ، حيذر رودني فيل من 

قسم البيئة من أن ملس اجلثة أو 
التدخل فيها، سواء كان احلوت 

حيًا أو ميتًا، يعترب جرمية. 
»خنطط حاليًا لرتكها يف مكانها 
طبيعي.  بشكل  تتحلل  وتركها 
لكن  املفضل.  نهجنا  هو  هذا 
موقع  على  حقًا  يعتمد  األمر 
جيعلها  مما  املتوفاة،  احليتان 

تتحلل بشكل طبيعي«. 

طوله 10 أمتار ويزن 22 ألف كيلوغرام..

 خرباء يؤكدون أن احلوت امليت على شواطئ فيكتوريا ليس ميغالو الذي 

ينتمي لفصيلة ألباينو النادرة

فريق  يرج  أن  املتوقع  ومن 
نات من اجلثة اليت  علمي جلمع عيرّ
وتزن  أمتار  عشرة  طوهلا  يبلغ 
حنو 22 ألف كيلوجرام، باإلضافة 
إىل حتديد سبب الوفاة، فإنهم 
يهدفون إىل حتديد ما إذا كان 
نوعًا خمتلفًا من احلوت األبيض. 
دت السلطات بالفعل وجود  وحدرّ
نتوءات جلدية على حلق احلوت، 

واليت يبدو أنها تغطي اجللد غري 
األبيض، مما أثار هذا تسؤالت 
عما إذا كان احلوت من فصيلة 

ألباينو حقًا. 
الربية،  احلياة  عاملة  وقالت 
إنها  بريوتا،  فانيسا  الدكتورة 
شعرت باالرتياح عند التأكد من 
تتم  مل  اليت  ميغالو  ليس  أنه 

مشاهدته منذ عامني. 
وتأمل فانيسا أن يكون ميغالو 
مؤخرًا  شوهد  حيث  موجودًا، 

برفقة حوت آخر عدة مرات. 
يظهر  قد  أنه  السجالت  »ُتظهر 
الظهور  ميكنه  مكان.  أي  يف 
أو حتى  األسرتالي  الساحل  يف 
قريبًا من نيوزيلندا. فقد شوهد 
أشري  وعندما  مؤخرًا.  صديقه 
أعين حوتًا سبق  »صديقه«  إىل 
له وشوهد يسبح مع ميغالو عدة 

مرات من قبل«. 
خسارة  تأثري  من  الرغم  على 
ستوفر  حبرية،  كائنات  هكذا 
واخلصائص  اجلثة  دراسة 
كمية  العمالق  للحوت  الداخلية 
مة  القيرّ املعلومات  من  جديدة 
اخلرباء  منها  سيستفيد  اليت 

بشكل كبري.
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اليوم، ما زالت برلني تقف بثبات على ساقها 
األوىل، لكنها تطلق النار على ساقها الثانية. 
السؤال: هل ستتمكن أملانيا من السري طوياًل 

بساق واحدة؟
يف  عنصر  أهم  الذاكرة«  »سياسة  تعترب 
اسرتاتيجية السياسة اخلارجية األملانية ملا بعد 
احلرب. مسحت هذه السياسة للقادة احلكماء 
الساحة  يف  تدرجييًا  البالد  أهمية  باستعادة 
األهداف االسرتاتيجية. ومن  الدولية وحتقيق 
اجلديدة  السياسة  ذلك،  على  احلّية  األمثلة 
إىل  استندت  اليت  برانت،  ويلي  للمستشار 
أفكار تتعلق بالتسامح والتغلب على العداوة 

اليت أعقبت احلرب.
شكلت املصاحلة التارخيية بني مجهورية أملانيا 
توحيد  أساس  السوفياتي  واالحتاد  االحتادية 
املعضلة  حّلت  بعدما  املستقبل،  يف  أملانيا 
بعد  األملانية  السياسية  النخب  لدى  الرئيسة 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
فإنَّ  موهبة،  األقل  السياسيني  إىل  بالنسبة 
ذلك،  من  العكس  على  التارخيية،  الذاكرة 
أما  صعوبات.  لديهم  وختلق  أيديهم  تقّيد 
بالنسبة إىل اجلريان، فتعيد طموحات القيادة 
وحتّد  مؤملة.  ذكريات  أوروبا  يف  األملانية 
الوثائق التارخيية، مثل معاهدة توحيد أملانيا، 
القدرات العسكرية، وتعترب عقبة مباشرة  من 

أمام إنشاء »أقوى جيش يف أوروبا«.
كييف:  شولتس يف  أوالف  املستشار  يقول 
يف  لكن  تنتهي«،  أن  جيب  احلرب  »هذه 
الوقت نفسه، يتم حتديث املعلومات املتعلقة 
باألسلحة اليت تسّلمتها كييف بالفعل، وتلك 
احلكومة  موقع  بانتظام، يف  لشحنها  املخطط 

الفيدرالية اإللكرتوني.
يوم  عشية  حزيران/يونيو،   21 يف 
لالحتاد  النازي  )االجتياح  واحلزن  الذكرى 
االقتصاد روبرت  السوفياتي(، وصف وزير 
بأنه  الروسي  الغاز  إمدادات  تقليص  هابك 
»هجوم على أملانيا«. مسحت وزيرة اخلارجية 
أنالينا بوربوك لنفسها بأن تؤكد أن »روسيا 
وراء  كسالح«.  اجملاعة  استخدام  إىل  تعمد 
األكاذيب اليت ال أساس هلا من الصّحة تكمن 
شخصيات تارخيية حقيقية: أكثر من 4 ماليني 
االحتالل  مواطن سوفياتي قضوا جوعًا خالل 

النازي.
يف قمة جمموعة السبع، حّث أوالف شولتس 
جديدة  مارشال«  »خطة  إعداد  على  احللفاء 
ألوكرانيا، لتعكس الربنامج الذي ساعد أوروبا 
الفاشية.  ويالت  من  التعايف  على  الغربية 
ُتستبدل  الذاكرة  سياسة  بأنَّ  شعور  هناك 

مبسار النسيان املتعمد... 
يف  شولتس  أعلنه  الذي  العصور«  »تغيري 
يف  واحدًا  شيئًا  يعين  شباط/فرباير  نهاية 
الوقت احلالي: برلني تتخّلى عن كل ما كان 
مع  العالقات  يف   2022 شباط/فرباير  قبل 
املتواضعة  املاضي  إجنازات  حتى  روسيا. 
أصبحت حمّل نظر. وُينظر إىل دعوات موسكو 
لتشكيل نظام أوروبي لألمن غري قابل للتجزئة 
هلا  اإللغاء  ثقافة  خيالية.  توهمات  أنها  على 
األسبقية على تاريخ الدبلوماسية. يشهد عدم 
سياق  السياسة يف  تضمني  برلني يف  رغبة 
لألهداف  مستقل  حتديد  غياب  على  تارخيي 

واسرتاتيجية متماسكة... 
املستقبلي  املستشار  وعد  االنتخابات،  قبل 
بتحديث سياسته اخلارجية بروح سلفه وزميله 
عضو احلزب ويلي برانت. يف السابق، أّكدت 
سياسة أملانيا الشرقية، املعقدة واملتناقضة، 
بني  دقيقًا  توازنًا  جتد  أن  ميكن  احلكومة  أنَّ 
القيم واملصاحل: للحفاظ على تضامن احللفاء 
يف االحتاد األوروبي وحلف مشال األطلسي، 
مع  للحوار  مساحة  على  كذلك  وللحفاظ 
السياسية  القضايا  حول  الغرب«  »معارضي 
متبادلة  جتارية  مشاريع  وتطوير  والقيمة، 

املنفعة.

واحدة؟ بساق  طوياًل  السري  من  أملانيا  متّكن 
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كان  ملا  معاكسًا  نهجًا  شولتس  أوالف  يتبع 
قامت  وأتباعه.  براندت  ويلي  عليه  يعمل 
برلني، بشكل حازم، بتضييق نطاق سياستها 
يف  األوجه  ومتعددة  ديناميكية  كانت  اليت 
ذلك،  ومع  كييف.  بدعم  وحصرتها  السابق، 
يف العالقات الدولية، نادرًا ما يقلل التبسيط 
من التناقضات. البدائية ال تضيف الثقة إىل 
يف  الشكوك  تثري  لكنها  األملانية،  القيادة 

كفاءتها.
منح  فإنَّ  لكييف،  القوي  برلني  من  بدعم 
األوروبي  االحتاد  إىل  مرشح  مكانة  أوكرانيا 
ميكن أن يتحول أيضًا إىل إحراج، وال يقتصر 
العديد  آخرين، وعلى  األمر على 5 مسؤولني 
من املرشحني احملتملني الذين كانوا ينتظرون 
أو يستمرون يف انتظار هذا القرار لسنوات، 
من الذين استوفوا املتطلبات الصارمة لالحتاد 

األوروبي.
يف نهج السياسة اخلارجية ألملانيا، حيّل اإلعالن 
النظام واالتساق. يف  والرمزية تدرجييًا حمّل 
الواقع، على املستوى العملي، يدرك اجلميع 
االحتاد  يف  ألوكرانيا  احلقيقية  املشاركة  أنَّ 
إذا  ما  معروفًا  وليس  مستحيلة،  األوروبي 

كانت ستصبح ممكنة على اإلطالق.
أملانيا  شعبا  سلكه  الذي  الفريد  املسار  إنَّ 
وروسيا معًا بعد احلرب الوطنية العظمى )اسم 
الثانية بني عامي  العاملية  أطلق على احلرب 
ب  1941 و1945 يف االحتاد السوفياتي( يتطلَّ
التوبة من ناحية، والتسامح من ناحية أخرى. 
تضّحي  احللفاء«،  »تضامن  أجل  من  اآلن، 

أملانيا بثمار هذا العمل املشرتك املضين.
الصني، اليت كانت الشريك التجاري الرئيسي 
املاضية،  الست  السنوات  مدى  على  ألملانيا 
باتت بني عشية وضحاها عدوًا عنيدًا، إذ ارتفعت 
درجة املواجهة بني الواليات املتحدة والصني. 
هل كان من املمكن أن يتوقع األملان رد فعل 
مدروسة  تصرحيات  األحداث؟  على  خمتلفًا 
الوزراء وعناوين أقل  من قبل أعضاء جملس 

عدوانية يف »دير شبيغل«؟
من  العكسي  اجلانب  احلالي  التحول  يعترب 
األملانية  السياسة  الذي كان أساس  املسار 
حتى اآلن. بعد التوحيد، قللت أملانيا بشكل 
منهجي من أهمية »البوندسفري« )جيش الدفاع 
االحتادي األملاني(، على أساس عدم اسرتجاع 
مشهد »نهاية التاريخ«. ونتيجة لذلك، تبني 
العسكري  للواقع  متامًا  مستعدة  غري  أنها 

والسياسي املتغري بشكل كبري اليوم.
إىل جانب ذلك، توّقع قليلون أن تنتقل روسيا 
من سنوات من النصائح اليت ميكن جتاهلها حنو 
إجراءات حامسة. إن رفض السياسة الواقعية 
منذ عقود ملصلحة مسار يفضي إىل قيم معينة، 
والرغبة يف نقل القضايا األمنية االسرتاتيجية 
املتبقية حتت سيطرة الواليات املتحدة وحلف 
مشال األطلسي، هما رد فعل برلني املسبق 
على األحداث اجلارية. يف الوقت احلالي، ليس 

األمر عدوانًا بقدر ما هو ارتباك.
ال تستطيع القيادة األملانية ببساطة أال تكون 
يف »اجلانب الصحيح من التاريخ«، كما أعلن 
شولتس يف 27 شباط/ فرباير، فبخالف ذلك 
واأليديولوجي  السياسي  األساس  سينهار 
عن  السؤال  ويطرح  احلكومة،  لنشاط  الكامل 

مدى كفايتها.
على  األملانية  اخلارجية  السياسة  وقفت  لقد 
ويلي  قال   .1949 عام  منذ  واحدة  ساٍق 
براندت: »علينا حّل مشكلة أخرى: ليس اتباع 
سياسة املناورة، ولكن االعتماد على الصداقة 
الغرب ومناقشة كّل خطوة مع أصدقائنا  مع 
الغربيني، والوقوف أيضًا على الساق الثانية، 

اليت تسمى السياسة الشرقية«. 
اليوم، ما زالت برلني تقف بثبات على ساقها 
األوىل، لكنها تطلق النار على ساقها الثانية. 
السؤال: هل ستتمكن أملانيا من السري طوياًل 

بساق واحدة؟

احلرب العاملية على الطاقة، هي عنوان الصراع 
اهليمنة  تفتعله  الذي  املفصلي  اجليوسياسي 
األمريكية. لكن حزب اهلل يدخل يف الدفاع عن 

احلقوق، قطبًا مؤثرًا يف املعادالت الدولية.
يف  الردع  تبادل  أرست  اليت  املقاومة 
ُترسي  »إسرائيل«،  ضد  اإلقليمية  املعادلة 
اليوم معادلة رعب الطاقة، اليت تتجاوز، يف 
إىل  »إسرائيل«  مع  الصراع  املتوسط،  شرق 
الصراع ضد اهليمنة األمريكية، حامية القرصنة 

اإلسرائيلية.
الصراع  خضم  يف  دولية  معادلة  هي 
إيذانًا  و«الناتو«،  روسيا  بني  اجليوسياسي 
بوالدة عامل آخر على حساب االحتاد األوروبي، 
الذي يشمل  الشرق  األول، وبني  يف املقام 
ــ  العربية  املنطقة  سيما  وال  اجلنوب،  عامل 

اإلسالمية.
أوكرانيا ضد  بايدن يف  افتعلها  اليت  احلرب 
يف  موسكو  خنق  امُلعلن  هدفها  روسيا، 
والتوّهم  الصني،  انتقااًل إىل حتجيم  القمقم، 
بقرن أمريكي جديد يفرض سيطرته مّرة أخرى 
على العامل، وإخضاع تطلعات التحّرر يف عامل 

اجلنوب.
والتبعية  باإلحلاق  املشَبع  األوروبي  االحتاد 
لألطلسي، يدفع أمثان مصاحل شركاته متعددة 
يوهم  الذي  بايدن،  أحضان  يف  اجلنسية 
إىل  بتقسيمها  املكلومة  األوروبية  اجملتمعات 
العاملية  احلرب  إثر  وغربي،  شرقي  قسمني 
الثانية، أن وراء احلرب يف أوكرانيا عدوانية 
خالفًا  أوروبا،  تقسيم  إىل  للعودة  روسية 
»لعقيدة بوتني« اليت ترى أن أوروبا القارّية 
تشمل روسيا أيضًا يف مواجهة اجلُزر العدوانية 

بطبعها كربيطانيا وأمريكا.
دول  قمة  يف  الرّباقة  الصورة  خُتفي  وال 
»الناتو«  وقمة  األملانية،  بافاريا  يف  السبع، 
الطاقة  حرب  ارتدادات  واقع  الربتغال،  يف 
على دول األطلسي يف عقر دارها، نتيجة عقم 
خيارها االسرتاتيجي الذي ينقلب عليها وبااًل 
واألمين  االجتماعي  استقرارها  بتفّسخ  يهّدد 
والسياسي... ذلك أن »أزمة الطاقة« تتعّدى 
النفط والغاز إىل الصناعة والزراعة والسياحة، 
وإىل شركات االستثمار والبورصة، وما تسميه 

»سالسل اإلمداد«.
بها  يؤدي  الصبيانية  االسرتاتيجية  حتّلل 
التخّيل  الضحلة، يف  املكابرة  من  املزيد  إىل 
األعباء  شديدة  استنزاف  حرب  خوضها  أن 
جُيرب  أوكرانيا،  يف  أوروبا  على  االسرتاتيجية 
بوتني على الرتاجع إىل حدود الكرملني »حني 

يتوّفر له حفظ ماء الوجه« )ماكرون(.
فتبدو، كما بايدن، مصابة مبعضلة »ألزهامير« 
أوكرانيا  إعمار  بإعادة  اليقني  إىل  بها  حتدو 
)حماولة رصد أولي 1000ــ 1500 مليار يورو(، 
املعركة  »أن  بوتني  إعالن  على  تستفيق  وال 
اجلّدية مل تبدأ بعد«، يف إشارته إىل عامل ما 
بعد أوكرانيا اليت سبق فيها السيف العزل، 
روسيا  عقيدة  النظر يف  إعادة  إمكانية  وإىل 

جلهة انتمائها إىل القارية األوروبية.

اسرتاتيجية املشاركة يف تغيري عالم الهيمنة 
األمريكية 

املقاومة املشاركة يف املعادالت الدولية يف 
االسرتاتيجية  واملشاريع  »إسرائيل«  مواجهة 
األمريكية السابقة يف املنطقة، تدرك خبربتها 
الرتاكمية يف املواجهة أن احنطاط اسرتاتيجية 
الطاقة  على  العاملية  احلرب  يف  »الناتو« 
لبنان،  حقوق  النتزاع  الذهبية  الفرصة  هو 
ضد  املتوسط،  شرق  يف  العربية،  واحلقوق 

»إسرائيل«.
يف عرضه االسرتاتيجي األخري، أرسى السيد 
منع  طريق  خلريطة  الزاوية  حجر  اهلل  نصر 
»حقل  تناول  لقد  القرصنة.  من  »إسرائيل« 

احلرب  معادالت  يف  قطب  املقاومة 
الطاقة على  العاملية 

قاسم عز الدين
يف  التماس  خط  بصفته  ملامًا  القرش« 
على  صّوب  لكنه  »إسرائيل«،  مع  االشتباك 
أمريكا اليت يتوقف على املشاركة يف هزمية 
النتزاع  والربط  احلل  النفطية  اسرتاتيجيتها 

احلقوق.
العدوانية مل تعد كما  سّجل أن قدرة أمريكا 
وغزو   ،82 عام  لبنان  غزو  إّبان  يف  كانت 
العراق عام 2003 أو احلرب اإلسرائيلية عام 
2006، وهو ما ال يتيح لـ«إسرائيل« أن تتسّلح 
بأسنان أمريكا لشن احلرب، أو فرض معادالت 

»سلمية« ملصلحتها.
يف التصويب املباشر على ركاكة االسرتاتيجية 
النفطية األمريكية، مل يضّيع السيد تصويب 
األحداث  على  بالتعليق  األساس  اهلدف 
القدس  يف  بايدن  جلولة  املرافقة  اإلعالمية 
وجّدة، إمنا خّلصه مبواجهة مراهنة بايدن على 
حلمايتها  أوروبا  إىل  املتوسط،  شرق  طاقة 
من استفحال التحّلل االقتصادي والسياسي، 
ولتعزيز الوهم بدفاعه عن املصاحل األوروبية، 
الطاقة  على  بالعقوبات  »الناتو«  فّجرها  اليت 

الروسية.
اختذ السيد من مراهنة بايدن دافعًا ال يعّوض 
من أجل انتزاع احلقوق، بنقل كرة التفجري من 
حضن  إىل  القرش«  »حقل  يف  »إسرائيل« 

بايدن يف احلرب العاملية على الطاقة.
يف هذا السبيل، حّدد السيد تبادل رعب الطاقة 
أجل  من  األوروبي  االحتاد  بايدن ودول  أمام 
تبادل املنفعة، اليت ال تقتصر على االعرتاف 
باحلقوق اللبنانية يف ترسيم احلدود البحرية، 
بل تشمل وقف احلرب العلنية واملسترتة ملنع 

التنقيب واستخراج الطاقة.

الحرب ردًا على الحرب
املقاومة  أن  »الناتو«  ودول  أمريكا  تدرك 
احلقوق  تسويف  حببائل  تغرق  ال  لبنان  يف 
عرب مسرحيات التفاوض، ودعوات »احملافظة 
على االستقرار«... إخل من أجل دعم القرصنة 
على  املقاومة  اشرتطت  فعندما  اإلسرائيلية. 
لرتسيم  املفاوضات  إجراء  اللبنانية  الدولة 
على  احلقوق  تثبيت  تشرتط  فإنها  احلدود، 

الورق، وهو أضعف اإلميان. 
لدعم  بيانًا  تصدر  األمريكية  اخلارجية 
اللبنانية بعد  الدولة  املفاوضات الشكلية مع 
»الناتو«  دول  أجهزة  لكن  السّيد.  خطاب 
يف  دولة   30 جتمع  واالستخبارية  العسكرية 
عاصمة أوروبية حبسب »أكسيوس«، للتنسيق 
مبواجهة أنشطة حزب اهلل بعد إطالق املسرّيات 

الثالث.
اهلل  حزب  يتدّرج  تراكمية،  وخبطوات  بتؤدة 
إلحباط مراهنة بايدن واالحتاد األوروبي ومنع 
سواء  النفطية،  القرصنة  من  »إسرائيل« 
وحترير  احلقوق  إقرار  إىل  تؤدي  مبفاوضات 

التنقيب واالستخراج، أم بغريها.
ذهاب بايدن و«الناتو« إىل االستمرار باحلرب، 
اليت متنع لبنان من منفعة الطاقة عرب الذرائع 
والقانون  بالسالم  تتغطى  اليت  املعهودة، 
العسكرية  للحرب  متهيد  هو  إخل   ... الدولي 
من  وأحق  أشرف  وهي  احلقوق،  عن  دفاعًا 

التجويع واإلذالل، كما صّرح السّيد.
واإلقليمية،  الدولية  القوى  موازين  ويف 
مقدور  »الناتو«  حرب  على  املقاومة  رّد  فإن 
اإلسرائيلية.  العدوانية  على  الرّد  كما  عليه، 
واألصعب على املقاومة يف رّدها على احلرب 
للتفريط  اللبنانية«  الدولة  »مفاوضات  هو 

باملصلحة العامة.
وال  واملواجهة  الرّد  يصّعب  التفريط  لكن   
على  »الناتو«  حرب  تفتح  رمبا  بل  يلغيهما، 
الطاقة ضد املقاومة آفاقًا يف لبنان واملنطقة 
واالنهيار،  االهرتاء  حفرة  من  إشراقًا  أكثر 

وعلى قدر أهل العزم تشتد العزائم.
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مضمونها،  يف  تقليدية  تهديدات  مع  بالتزامن 
وهادفة يف  وسياقاتها،  توقيتها  ومدروسة يف 
يائري  العدو  إليه، حاول رئيس حكومة  ما تصبو 
لبنان  على  للضغط  الغربي  العامل  البيد حتريض 
واملقاومة من أجل ضمان استخراج الغاز من حقل 
أن  فاعترب  كاريش«.  بعد  بعد  و«ما  »كاريش« 
أزمة  الغاز يف إسرائيل قوة كامنة حلل  »حلقول 
الطاقة العاملية«، موّجهًا رسالة إىل الدول الغربية 
بأن التحدي الذي ميثله حزب اهلل ال يقتصر على 
ل  إسرائيل فقط، بل يشمل أيضًا أوروبا اليت حتوَّ
اخللفية  وعلى  مصريية.  مسألة  إىل  الغاز  فيها 
نفسها أتى وصف البيد ملنصة »كاريش« بأنها 
»املستقبل على مستوى الطاقة لدولة إسرائيل، 
وفرصة اقتصادية تتضمن أيضًا تصدير الغاز إىل 
أخرى، يريد البيد حتويل  بعبارة  مصر وأوروبا«. 
املشكلة إىل عاملية على أمل أن يسهم ذلك يف 
زيادة الضغوط على لبنان وزيادة انعكاساتها يف 

الداخل اللبناني.
هذه املواقف أتت بعد حتليق البيد فوق »كاريش« 
حوالتا  إيال  القومي  األمن  هيئة  رئيس  برفقة 
عن تقديم »تقدير  ضمن أمور أخرى –  املسؤول – 
الوضع« مع مروحة خيارات أمام اجمللس الوزاري 
ذلك،  مع  واألمنية.  السياسية  للشؤون  املصغر 
إىل  يعود  التكتيك  هذا  كان  إذا  واضحًا  ليس 
أن مؤسسات التقدير والقرار اإلسرائيلية أسرية 
قوالب أسهمت يف توسيع »املساحة العمياء« يف 
فعاًل  مقتنعة  فإنها  ذلك،  تقدير، ويف ضوء  أي 
بأن تهويلها ميكن أن يدفع حزب اهلل إىل الرتاجع، 
األدنى  احلد  تلبية  برفض  قرار  نتيجة  أنها  أم 
تضليل  عملية  من  جزء  أنها  أم  لبنان،  ملطالب 
سياسي مدروس يف اخلطاب العلين للتأثري يف 
أخرية يف  كمحاولة  اهلل،  حزب  القرار يف  جهات 

هذا االجتاه.
أيًا يكن األمر، املؤكد أن هذه املواقف أتت بعد 
للمؤسستني  مكثفة  ومشاورات  تقدير  عمليات 
السياسية واألمنية بعد الكلمة األخرية لألمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل يف 13 اجلاري. 
واألكثر وضوحًا أنه بدل أن تشكل املواقف اليت 
أطلقها الثنائي البيد - غانتس عامل ضغط على 
هت، من حيث ال يشعران، رسالة  احلزب، فإنها وجَّ
ضعف، وأظهرت إرباك املؤسسة الرمسية بشقيها 
السياسي واألمين وضيق خياراتها. إذ إن كالم 
البيد عن أن غاز »كاريش« يشّكل فرصة كامنة 
ألوروبا، يؤكد صحة ما أعلنه السيد نصراهلل حول 
الفرصة التارخيية اليت تشكلت بفعل احلرب يف 
أوكرانيا، وأن تصميمه على حتقيق هدفه املعلن 
بأسره،  الغربي  العامل  ومعها  إسرائيل،  سيضع 
القومي  األمن  على  خطرية  كلها  خيارات  أمام 

اإلسرائيلي واالقتصاد األوروبي.
وليس أقل أهمية يف خلفيات تصميم املقاومة، 
مستوى  رفع  خيار  عن  لبنان  أمام  البديل  أن 
الداعمة  الغربية  والدول  إسرائيل  على  الضغوط 
إىل  وصواًل  االنهيار  يف  االستمرار  هو  هلا، 
حرب.  أي  نتائج  من  خطورة  أكثر  سيناريوهات 
الثروات  يف  حقوقه  لبنان  انتزاع  فإن  بالتالي، 
الوحيد  اإلنقاذ  مسار  يشكل  والنفطية  الغازية 

حلاضر لبنان ومستقبله.
التحريض  سياسة  مع  والتكامل  بالتزامن 
غانتس  بين  أمنه  وزير  مع  البيد  أطلق  الدولي، 
مروحة تهديدات خالل جولة مشرتكة على احلدود 
الشمالية مع جنوب لبنان برفقة قادة عسكريني. 
والالفت فيها أنها تأتي يف ذروة محلة انتخابية 
صورتهما  تعزيز  على  الطرفان  فيها  يتنافس 
كمرشحني منافسني لبنيامني نتنياهو على رئاسة 
احلكومة. لذلك، فإن الزيارة املشرتكة تهدف إىل 
اإلسرائيلية  »القيادة  أن  مفادها  رسالة  توجيه 
من  القضية  هذه  إخراج  بهدف  وأيضًا  موحدة«، 
إىل  لتحوهلا  تفاديًا  الداخلي  التنافس  ساحة 
قضية رأي عام يف ضوء خطورتها وحساسيتها، 
مفصليًا،  منحى  سيأخذ  امللف  هذا  أن  خصوصًا 
بآخر،  أو  بشكل  املواجهة  أو  احلل  اجتاه  إما يف 
قبل موعد االنتخابات العامة مطلع تشرين الثاني 

عـلي حـيدر

خياراتها: ضيق  تكشف  املربكة  إسرائيل   
العاملي! االقتصـاد  على  خطر  اهلل  حزب 

املقبل.
يرتقبون  العدو  قادة  كان  ما  إذا  املقابل،  يف 
خيارات  يف  تأثريها  ومدى  املواقف  هذه  نتائج 
من  أول  العام،  أمينه  مواقف  فإن  اهلل،  حزب 
أمس، واليت شدد فيها على أن حزب اهلل ماٍض 
يف طريق سيؤدي إىل استخراج الغاز والنفط مع 
أوهام  أي  تبّدد  عسكرية،  مواجهة  دون  من  أو 
العدو،  كيان  والقرار يف  التقدير  جهات  تراود 
احملفوفة  القضايا  حول  تنقسم  ما  عادة  واليت 

باملخاطر.
مع ذلك، يبدو أيضًا أن التهديدات اإلسرائيلية 
هي متهيد ألجوبة سينقلها اجلانب األمريكي إىل 
لبنان، ويريد أن يرفقها اإلسرائيلي برسائل ضغط 
علنية، من دون إغفال حاجة إسرائيل للحفاظ على 
قدر من التوازن يف الصورة واملشهد امليداني 

يف مقابل رسائل حزب اهلل ومواقفه.
اإلرباك  حالة  يؤكد  الذي  اإلضايف  املعطى 
ما  العدو،  قادة  وعي  احملفورة يف  واملردوعية 
ُطرح يف  عما  إسرائيلية  إعالمية  تقارير  كشفته 
اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  مغلقة يف  مداوالت 
»كاريش«  منصة  نقل  إمكانية  يف  البحث  عن 
من موقعها احلالي، األمر الذي يتطلب إجراءات 
لوجستية معقدة. واألهم يف دالالت هذا الطرح 
هو التسليم بعدم إمكانية ردع حزب اهلل عن هذا 
اخليار، ما يدفع إىل التفكري يف خيارات بديلة عرب 
حتييد املنصة اليت سيؤخر استهدافها وتدمريها 
عملية استخراج الغاز لسنوات، وما يشّكل أيضًا 
والدفاعية عن  االعرتاضية  املنظومة  بعجز  إقرارًا 
محايتها يف مواجهة قدرات حزب اهلل الصاروخية 

واملسرّيات!
 التداول بنقل منصة »كاريش« تسليم بعدم إمكان 

ردع حزب اهلل وإقرار بعجز املنظومة االعرتاضية
املتعّمد  الكشف  يهدف  تقدم،  ما  مع  بالتوازي 
عن هذه املعطيات إىل القول أيضًا إن إسرائيل، 
ومعها الواليات املتحدة، ليستا يف وارد السماح 
على  وأنهما  حقوقه،  على  باحلصول  للبنان 
استعداد للمواجهة... لكن، تبقى هذه الرسائل، 
النفسية وحماولة  حتى اآلن، جزءًا من الضغوط 
وحماولة  الضغوط،  يف  التوازن  من  قدر  إجياد 
الستنفاد كل اخليارات البديلة قبل بلوغ احملطة 

احلامسة.
السياسية  الرمسية  لسياستها  استكمااًل 
واإلعالمية، واصل قادة العدو، كٌل وفق تعابريه 
اخلاصة، حماولة تقديم إسرائيل كما لو أنها يف 
موقع املدافع عن »حقوقه« وأن اآلخرين هم يف 
موقع املعتدي، والتأكيد أن »إسرائيل تريد أن 
كما  متامًا  ومزدهرًا«،  مستقرًا  جارًا  لبنان  يكون 
هو اخلطاب الرمسي اإلسرائيلي جتاه قطاع غزة 
احملاصر منذ حنو 17 عامًا. لكن، عند الدخول يف 
تفاصيل الشروط والقيود اليت حياول الطرفان 
األمريكي واإلسرائيلي فرضها على لبنان، يتبني 
عملية  من  جزءًا  إال  ليست  املواقف  هذه  بأن 
التغطية على سياسة تتمحور حول حماولة إخضاع 
الطرف املقابل والتنازل عن عناصر قوته وحقوقه، 
وحماولة لقلب الصورة عرب تصوير املقاومة كما 
لو أنها مشكلة للبنان يف سياق حماوالت تطويق 

أحد أهم عناصر قوة لبنان.
يف اخلالصة، الواضح أن إسرائيل ختشى من فشل 
وتكريس  لبنان  ثروات  على  السطو  حماوالتها 
تل  ختشى  كما  العملي.  املستوى  على  ذلك 
أبيب، ومعها الواليات املتحدة، من حترر لبنان، 
اقتصاديًا وسياسيًا وما ميكن أن يرتتب على ذلك 
من نتائج وتداعيات. وتتعاظم املخاطر، من منظور 
إسرائيلي، أن شق الطريق إىل إنقاذ لبنان سيتم 
إنهما  القول  املبالغة  من  وليس  املقاومة.  عرب 
القاضية  الضربة  ذلك  يشكل  أن  من  ختشيان 
االلتفاف  ويعّزز  املقاومة  تقويض صورة  خلطط 
السيناريوهات  أن  خصوصًا  حوهلا،  الشعيب 
لبنان  واحد: حصول  اجتاه  أصبحت حمصورة يف 
على حقوقه مع أو من دون مواجهة عسكرية قد 
تكون موضعيةـ وقد تتدحرج مبستويات متفاوتة، 

على األقل على املستوى النظري.
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الرتسيم بعد  للتنقيب  جاهزة  »توتال«  فرنسا: 

اهلدف  العامل:  تذّكر  املقاومة 
كاريش« بعد  »ما  املقبل 

عرض  تقديم  حّد  المس  واالستخراج  بالتنقيب 
قبل  والنفط  الغاز  من  كميات  بشراء  للبنان 
منه  يستفيد  دفع  برنامج  ضمن  استخراجها، 
لبنان لتعزيز وضعه مالّيته العامة، أو ملساعدته 

على عقد اتفاقات لقروض جديدة.

 سمعت الجهات الدولية كالمًا واضحًا بأن املقاومة 
أنجزت االستعدادات العمالنية ملواجهة االعتداء على 

حقوق لبنان
يف هذه األثناء، واصلت جهات دولية حماولة 
إليها  يذهب  أن  ميكن  اليت  احلدود  استشراف 
حزب اهلل يف هذا امللف، وخلفية موقف نصر 
اهلل وأبعاده، وقد مسعت كالمًا واضحًا مفاده 
معادلة  يرفع  ال  احلزب  أن  جمددًا  التأكيد 
»كاريش مقابل قانا«، بل »كامل حقوق لبنان 
يف حقوله مقابل كل حقول الغاز والنفط قبالة 
السواحل الفلسطينية«. وتبنّي هلذه اجلهات أن 
تعطيل  اىل  هدفت  كاريش«  بعد  »ما  معادلة 
إليها،  اللجوء  يف  يفّكر  العدو  كان  مناورة 
»كاريش«  حقل  يف  العمل  بتجميد  وتقضي 
ربطًا باملفاوضات مع لبنان، مع مباشرة العمل 
يف حقول أخرى جنوب »كاريش«، وهو أمر لو 
مت، لكان على لبنان انتظار عشر سنوات قبل 
املقاومة  ما دفع  إقرار حبقوقه،  على  احلصول 
ال  املعادلة  أن  شديدة  بصراحة  اإلعالن  إىل 
احلقول  كل  بل  فقط،  »كاريش«  حقل  ختّص 
قبالة سواحل لبنان وفلسطني احملتلة. وقالت 
مصادر مّطلعة إن اجلهات اخلارجية اليت تتواصل 
ملعرفة الوقائع املستجدة مسعت كالمًا مباشرًا 
بأن اخلطوة الثانية من قبل املقاومة ستتجاوز 
»كاريش« بإبالغ العدو وكل املعنيني، بوضوح، 
أن العمل يف تلك احلقول جيب أن يتوقف أيضًا 

حتى التوصل اىل اإلقرار حبقوق لبنان كاملة.
واضحًا  كالمًا  الدولية  اجلهات  مسعت  كذلك 
العمالنية  االستعدادات  أجنزت  املقاومة  بأن 
الكفيلة بتنفيذ خطة مواجهة االعتداء على حقوق 
فقط  أسابيع  بضعة  العامل  أمام  وأن  لبنان، 
قبل اللجوء اىل خطوات إضافية وبتصعيد أكثر 
على  االعتداء  من  العدو  ملنع  وتأثريًا،  وضوحًا 
حقوق لبنان من جهة، ومنعه من استخراج الغاز 
والنفط يف حال استمرار منع لبنان من ذلك. 
وكان الفتًا ما نقل عن لسان قيادات يف قيادة 
قوات الطوارئ الدولية العاملة يف اجلنوب عن 
استنفار أمين استثنائي من جانب قوات االحتالل 
على طول احلدود البحرية ملواجهة احتمال حصول 
عمليات جديدة من خالل طائرات مسرّية، كما 
فّعل العدو منظومة رادارات واسعة، إضافة اىل 
منظومة دفاع جوي على طول الساحل املمتد من 

جنوب فلسطني إىل جنوب لبنان.

تشهد األيام القليلة املقبلة سلسلة واسعة من 
االتصاالت السياسية والدبلوماسية تتعلق مبلف 
وفلسطني  لبنان  بني  البحرية  احلــدود  ترسيم 
األمريكية  املساعي  استمرار  وســط  احملتلة، 
بإصدار  اللبنانية  الرمسية  القيادات  إلقناع 
مواقف ترفض حتذيرات األمني العام حلزب اهلل 
وتؤكد مصادر رمسية  اهلل.  السيد حسن نصر 
أن لبنان مل يتبلغ بعد مبوعد أّي زيارة للوسيط 
لكن  لبنان،  اىل  هوكشتني  عاموس  األمريكي 
للمرة  وأقّرت،  إجيابية«،  »مناخات  إىل  أشارت 
األوىل، بأن خطاب نصر اهلل كان له أثره يف 
للتقدم  واإلسرائيلي  األمريكي  اجلانبني  دفع 
كالم  خبروج  توقعات  مع  األمــام،  اىل  خطوات 
نقاط  »توضيح  يساعد يف  العلن  إىل  أمريكي 

التقدم«.
ياسر  بريوت  يف  املصري  السفري  أن  كما 
باالستقرار  اهتمامًا  بالده  تبدي  الذي  العلوي، 
يف شرق املتوسط كونها مرشحة لدور مركزي 
يف بيع الغاز املستخرج من هذه املنطقة وتقود 
أجرى  واليونان،  وقربص  اسرائيل  مع  حتالفًا 
اللبنانيني  املسؤولني  من  عدد  مع  اتصاالت 
غداة عملية املسرّيات ناقال رسالة تفيد بأن«كل 
مبا  املتوسط،  البحر  يف  الغاز  مبلف  املعنيني 
فيهم اسرائيل، ال يريدون التصعيد، واجلميع 
منصفًا  يكون  املفاوضات  خالل  من  حاًل  يريد 

للبنان«.
لبنان  اقناع  سابقًا  حاولوا  املصريني  أن  علمًا 
باالنضمام اىل هذا التحالف وعدم االتكال على 

احملور الرتكي - الروسي.
ومسع سفراء دول أجنبية من مراجع لبنانية أن 
موقف نصر اهلل يعكس ضمنًا موقف الكثري من 
القيادات الرمسية اليت ترى أن إسرائيل تناور 
حقوقه  حتصيل  من  لبنان  ملنع  أمريكي  بدعم 
ليس يف ملف الرتسيم فقط، بل يف املباشرة 

بعمليات التنقيب واالستخراج.
الفرنسية  السفرية  أبلغت  السياق،  هذا  ويف 
يف لبنان آن غريو رئيس اجمللس النيابي نبيه 
ستكون  الفرنسية  »توتال«  شركة  أن  بري 
اللبناني من  اجلانب  العمل يف  جاهزة ملباشرة 
احلدود البحرية مبجرد اإلعالن عن توصل لبنان 
وكيان االحتالل اىل اتفاق على ترسيم احلدود. 
الشركة  أن  الفرنسية  السفرية  وأوضحت 
أو  توتر  منطقة  يف  العمل  تريد  ال  الفرنسية 
خالف، وهي كغريها من الشركات العاملية تريد 
ضمان االستقرار األمين والسياسي يف منطقة 

عملها.
الفرنسي  اجلانب  أن  »األخبار«  الزميلة  وعلمت 
أن  يريده  العامل  أن  اىل  لبنان  بطمأنة  مهتم 
حيّقق مكاسب مباشرة من الثروة النفطية، وأن 
»األخبار«النقاش على صعيد الشركات العاملية املعنية 
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يتجاهل لبنان التحذيرات اليت ترده تباعًا عرب ديبلوماسيني أو وفود 
غربية. ويتجاهل يف الوقت نفسه األزمات الداخلية اليت تعصف به، 
رغم أنه يدخل يف عمق تقاطعات دولية وإقليمية تضعه على تقاطع 

مع املخاطر.
يتجاهل لبنان، الرمسي والسياسي، كل التحذيرات اليت وصلته عرب 
وفود غربية وديبلوماسيني عاملني يف بريوت بضرورة التقاط الفرصة 
اآلنية قبل انشغال دول العامل بقضاياها وقضايا أممية صارت على 
احملك الدولي. فيما ترتاكم على طاولته رزمة أزمات داخلية، يكاد 
يكون تعدادها وحده مدعاة للخوف على مستقبل أبنائه، بني األزمات 
االقتصادية من الكهرباء والطحني واألدوية، إىل حالة االنفالت األمين 
اللبنانية  واجلامعة  العام  القطاع  وإضراب  القضاء  وأزمة  املتفاقمة، 
وأوضاع املؤسسات األمنية، إىل األزمات السياسية من تعثر تشكيل 

احلكومة واملخاوف على تطيري انتخابات رئاسة اجلمهورية.
التشابكات  زاوية  من  الداخلي  اللبناني  الوضع  سياسيون  يقرأ 
اإلقليمية والدولية بني حدثي قمة جدة وقمة طهران. وحياذر البعض 
أن يكون لبنان دخل يف مرحلة تشبه مرحلة السبعينيات، وهذا يعين 
معسكرين  بني  حينها  التجاذب  إن  إذ  طويل،  لوقت  ألزمته  جتميدًا 
وعاملني متصارعني كان حاّدًا إىل درجة انفجرت فيه حرب 1975، 
مع فارق األوضاع الداخلية واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية بني 
التجاذب  وقع  عن  كثرية  احلرب  هذه  تاريخ  واألمثلة يف  مرحلتني. 
من  متناهية  ال  سلسلة  إىل  متعددة  مراحل  لبنان يف  أوصل  الذي 
املواجهات الداخلية تراكمت تدرجيًا إىل أن وصل إىل حالته الراهنة، 
ال سيما بعد تطورات عام 2005. واخلوف أكثر لدى معارضي حزب 
اهلل من أن يكون أداء احلزب، منذ إطالق املسريات واخلطاب األخري 
الذهاب  مؤشرات  أول  نصراهلل،  حسن  السيد  للحزب  العام  لألمني 
إىل طّي نهائي ملرحلة التسويات الداخلية، األمر الذي يأخذ مداه مع 

املشهد اإلقليمي اجلديد.
منشغاًل  لبنان  كان  األوكرانية،   - الروسية  احلرب  انفجرت  حني 
بتداعيات االصطفاف بني معسكرين مؤيد لروسيا أو ألوكرانيا، ومل 
يلتفت ال إىل أزمة القمح وال إىل أزمة احملروقات العاملية، ومل يشغله 
والواليات  أوروبا  ودخول  احلرب  مسار  تطور  انعكاس  مدى  فعليًا 
جدة  قمة  جاءت  ثانويًا.  ملفًا  لبنان  جيعل  جديد  مسار  يف  املتحدة 
إسرائيل،  إىل  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  زيارة  يف  رافقها  وما 
لتفتح العيون على حقائق جديدة، ميكن أن تؤسس ملسار خمتلف عما 
شهدته املنطقة بعد تراجع احلضور األمريكي فيها، يف موازاة تعويم 
تعيد  الغربية  االسرتاتيجية  اإلحاطات  وكل  السعودي جمددًا.  الدور 
قراءة املرحلة بطريقة خمتلفة عن السنوات القليلة املاضية، وتطرح 
احتماالت متصاعدة حلروب صغرية وكبرية يف آن. يف املقابل، تسعى 
قمة طهران إىل إحياء التوازن بني حمورين، األمر الذي سيكون موضع 
القوى  ميزان  الرؤية ملفاعيل  اتضاح  قبل  وإقليمية،  دولية  مراقبة 

على املنطقة والعامل.
الغربيون  الديبلوماسيون  يريد  اليت  الفرصة  أن  لبنانيًا،  يعنينا،  ما 
انشغال  أن تضيع، وسط  تكون على طريق  يلتقطها قد  أن  لبنان 
لبنان إىل  قادة الصف األول بقضايا أكثر إحلاحًا فيما يتحول ملف 
قميت  نتائج  لبنان  يعري  ال  وقت  يف  تأثريًا،  أقل  ودوائر  درجات 
من  بنتائجها  فريق  كل  ترحيب  باب  من  إال  اهتمامًا  وطهران  جدة 
 - الروسية  احلرب  بعد  لبنان  كان  فإذا  السياسي.  متوضعه  زاوية 
ذلك  أن  إال  النيابية،  بانتخاباته  ينفذ  أن  من  متكن  قد  األوكرانية 
مواعيد  اخلارجي وإصراره على  العامل  مع  التجاوب  لدواعي  مل يكن 
النيابية وتشكيل  االنتخابات  إجراء  فإن  العكس،  بل  ال  االنتخابات. 
والرئاسي.  احلكومي  الفراغ  لواقع  املقدمة  هو  جديد  نيابي  جملس 
وهذا يعين أن توقيت القمتني، الذي يأتي لبنانيًا يف مرحلة تشكيل 
احلكومة واالنتخابات الرئاسية، سيكون انعكاسه حادًا ومباشرًا على 
االستحقاقني. لكن التحذيرات ال تنحصر يف احلدثني منفصلني عن 
أو  البحري  والرتسيم  الغاز  ملف  سواء يف  األخرى،  التحديات  مجلة 
وبدء  النقد،  صندوق  مع  والتفاوض  التعايف  خطة  أو  اإلصالحات 
يعود  واملالي. من هنا، ال  االقتصادي  الوضع  معاجلة  السري خبطة 
التمّسك بإجراء االنتخابات الرئاسية حمصورًا برمزيته فحسب، بل يف 
أن إجراءها أو عدمه هو أحد معايري انعكاس مسار التوازن اجلديد يف 

املنطقة والعامل.
لكن، بقدر ما ميكن أن يشكل ذلك خطورة على الواقع الداخلي، فإن 
القوى السياسية والسلطة الرمسية تتجاهل متامًا التحذيرات الغربية 
بضرورة استغالل احلد األدنى احلالي من االهتمام الدولي واإلقليمي 
للنفاد باحلد األدنى مما هو مطلوب ملعاجلة امللفات العالقة. ويتعزز 
هذا التجاهل بأمرين: االنصراف إىل إهمال أبسط موجبات حل األزمات 
وال سيما احلياتية منها، األمر الذي حيوهلا فتياًل جاهزًا ألي شرارة 
داخلية. واألمر الثاني الذهاب إىل استحداث وافتعال أزمات جديدة 
داخلية، يف غنى عنها ألنها تراكم أسباب االنهيار الداخلي، توازيًا 
مع املخاطر اخلارجية. وهذا ما جعل عواصم أقل تورطًا بصراع احملاور 
الدولي، وعلى صلة متوازنة مع القوى اللبنانية، تعطي نصائح تصب 
يف اإلطار نفسه بضرورة حتييد لبنان نفسه والذهاب إىل حلول آنية 
تسمح باستكمال مرحلة ما بعد االنتخابات النيابية والرتسيم البحري 
واستخراج الغاز. لكن من الواضح أن النصائح »الغربية«، أيًا يكن 
ما  نفسه،  املفعول  تعطي  تزال  ال  أمريكية،  أم  أوروبية  مصدرها 
دامت كلمتا السر من قميت جدة وطهران مل تصل بعد إىل األطراف 

املعنيني.

غربية حتذيرات  عن  النظر  يغض  لبنان   
هيام القصيفي

البعد غري املرئي يف تدهور مكانة الواليات املتحدة 
هو تعاظم دور القيادات العسكرية يف صنع القرار 

السياسي.
تدهور احلال الذهنية للرئيس األمريكي جو بايدن 
وتبعاتها املستمرة على املستويني الذاتي والعام، 
والعاملي أيضًا، أضحت مادة إعالمية ثابتة ومصدر 
قلق دائم للمؤسسة احلاكمة األمريكية وخمّططاتها 
وشركاء«  »حلفاء  على  وكذلك  اإلسرتاتيجية، 

واشنطن يف العامل قاطبة.
البعد غري املرئي يف تدهور مكانة الواليات املتحدة 
صنع  يف  العسكرية  القيادات  دور  تعاظم  هو 
املرسوم  الرغم من دورها  السياسي، على  القرار 
للقوات  األعلى  القائد  الرئيس،  أمام  مبسؤوليتها 

املسلحة. 
قرار  على  املدنيني  »سيطرة«  إن  القول  وميكن 
بوترية  لكن  »بصمت،  تراجع  العسكرية  املؤسسة 
احلرب  حقبة  ونهاية  تزامنًا  عقود   3 منذ  ثابتة« 
الباردة، يف مطلع تسعينيات القرن املاضي، واكبها 
تناٍم مطرد يف نفوذ القيادات العسكرية، ودورها 
احملوري يف تصميم احلروب املتتالية وشنها منذ 

القرار يف  العسكر  دور  ّدد  تجُ مرتاكمة  رئاسية  أمريكا:أزمة 
منذر سليمان

السياسي  القرار  يف  للعسكر  مكثف  حضور  على  أمشل  ونظرة 
أو  املدنية«،  »السيطرة  تأّكل  على  االستدالل  إىل  املرء  تقود 
تراجعها -على أقل تقدير- خارج أسوار البنتاغون، وحتشيدها قادة 
موثوق بهم لشغل مناصب بالغة احلساسية يف دوائر صنع القرار 
احمليطة بالبيت األبيض. لعل أبرزهم، يف اآلونة األخرية، وزير 
الدفاع جيمس ماتيس خمالفًا لتقليد تسليم املهمة إىل شخصية 
القومي  األمن  األبيض ومستشار  البيت  مدنية، ورئيس موظفي 

لرتامب، أتش آر ماكماسرت.
داخل  الصراع  إىل  فيعيدنا  العسكر  لدور  األبرز  التجسيد  أما 
 ،2020 املاضية،  الرئاسية  االنتخابات  عقب  احلاكمة  املؤسسة 
حينما وّجه اثنان من القادة العسكريني الكبار خطابًا مفتوحًا إىل 
رئيس هيئة الركان املشرتكة، مارك ميللي، طالباه فيه بـ«خلع« 
اجلولة  خسارته  بعد  منصبه  مغادرة  رفض  إذا  ترامب  الرئيس 

االنتخابية.
الكونغرس  التشريعية،  السلطة  »رضوخ«  إىل  اإلشارة  جتدر 
مبجلسيه، لضغوط البنتاغون لتعيني وزير للدفاع من بني قادته 
تقاعد  بوجوب  الكونغرس  اتبعه  الذي  املسبق  الشرط  خبالف 
الضباط ملدة 7 سنوات على األقل، قبل املوافقة على تسلمهم 
مناصب رفيعة املستوى يف وزارة الدفاع، عماًل بإجراءات إصالحية 

أقّرت عام 1947 باخلصوص نفسه. 
تسري  املختلفة،  ووكاالتها  تشعباتها  جبميع  األمنية،  واملؤسسة 
على قدم وساق مع املؤسسة العسكرية، يكمل كل منهما اآلخر، 
ما تؤّكده آليات صرف امليزانيات السنوية الضخمة لتلك األجهزة، 
صورة  على  للحفاظ  الشكلية  املساءلة  بعض  تواجه  قلما  اليت 

النظام الدميوقراطي لدى اجلمهور.
تنتظم جهود أفرع املؤسسات االستخبارية األمريكية يف حنو 17 
استخبارية  وكاالت  منها:  اختصاصات  مجلة  على  تتوّزع  جهازًا، 
ألفرع القوات املسلحة، ووكاالت حكومية أخرى، تعمل مبجموعها 
اإلمجالية  ميزانياتها  وبلغت  األمريكية.  اخلارجية  السياسة  لدعم 
األمن  وزارة  تشمل  ال  لكّنها  دوالر،  مليار   86 حنو   2022 لعام 
الداخلي اليت أنشئت عام 2002 مبيزانية بلغت 40 مليار دوالر، 
تباعًا  وتزداد   ،2017 عام  دوالر  تريليون   1.1 إىل  ارتفعت 
أحباث  »خدمة  تقرير  يف  مدرجة  االستخبارية  األجهزة  )ميزانيات 

الكونغرس«، 12 كانون األول/ديسمرب 2021(.
منسوب  مع  طردًا  املختلفة  االستخبارية  األجهزة  أدوار  تتعاظم 
التحديات اليت تواجهها السياسة اخلارجية األمريكية، واعتمادها 
بصورة متصاعدة على نفوذها الدولي، الذي يرتجم نفوذًا موازيًا 

يف دوائر صنع القرار، أسوة بدور املؤسسة العسكرية.
دّشن الرئيس املنتخب جو بايدن واليته الرئاسية باتهام سلفه 
الرئيس دونالد ترامب بتقويض املؤسسة االستخبارية وتعريضها 
سلس  لتحالف  تأمني  بوليصة  البعض  عّدها  كبرية«،  »ألضرار 
الشاملة،  االستخبارية  واملؤسسة  األبيض  البيت  بني  منشود 
االنتخابية  الرئيس  وعود  بني  صراع  عقب  تبدد  ما  سرعان 
صنع  يف  النافذة  املؤسسة  ورؤى  أفغانستان  من  باالنسحاب 
االستثمار  اخلاصة يف  أجندتها  وتبيّن  االنسحاب،  لتقنني  القرار 
بتقنية أمن املعلومات وحتصني سالمة الشبكات األمريكية اهلائلة، 
بصورة  وروسيا،  الصني  استهداف  يف  رؤيتها  مواكبة  واألهم 

رئيسة، وعدم التساهل مع كل من إيران وكوريا الشمالية.
تلك العناصر أضحت بديهيات لسياسة البيت األبيض اخلارجية، 
أمريكا  الوطنية املستقلة يف  للنظم  العداء  مع استمرار منسوب 
الوسطى واجلنوبية، وتشديد التعامل »اخلشن« وتنشيط سياسة 
العامل، خصوصًا يف  من  متعددة  مناطق  امللونة« يف  »الثورات 
بعد  السلطة  على  النقالب  تعّرضتا  اللتني  وسريالنكا  باكستان 
أيام وجيزة من انتهاج قيادتهما سياسة تقارب وتفاهم مع روسيا 

االحتادية.

كعنوان  اإلرهاب«  على  »احلرب  مصطلح  وإطالق  اآلونة،  تلك 
فضفاض يتيح للمؤّسسة التمدد والتدخل و«إدارة احلروب« على 

نطاق الكون كله. 
بيد أن احلصيلة العامة لتلك املعادلة ال تكمن يف تعريفها الثنائي 
للقرار، أي إما العسكر، وإما السياسيون، بل حافظ الطرفان على 
عالقة توازن بينهما استطاع العسكريون التحكم بطبيعة املعلومات 
آليات  على  أحيانًا  مرئية  غري  سيطرة  وممارسة  تعميمها  املراد 
صنع القرار السياسي، يف السلطتني التنفيذية والتشريعية على 

السواء.
مناسبة هذه املقّدمة الضرورية فرضتها جولة الرئيس جو بايدن 
األخرية يف الشرق األوسط، وما رافقها من توقعات حملية مفرطة 
أحيانًا لناحية الضغط الذي ينوي الرئيس األمريكي ممارسته على 

بعض دول املنطقة، وخصوصًا املنتجة للنفط.
ودرجت العادة على دعم القوى السياسية كافة، بتوافق احلزبني، 
عن  والعزوف  اخلارجية،  جوالته  يف  الرئيس  ومؤسسات  أفرادًا 
توجيه أي انتقاد له، مهما كانت، إلتاحة له فرصة الظهور أقوى 

أمام حماوريه.
البيت  طبيب  لسان  على  العرف  أو  القاعدة  تلك  استثناء  وجاء 
األبيض يف والية الرئيس أوباما، روني جاكسون، الذي انتقد 
احلالة الذهنية للرئيس جو بايدن، قائاًل: »كلنا يدرك أن بايدن ال 
يصلح ملنصب الرئيس. قدراته العقلية جتاوزت حدود املعقول«، 
كالمه هذا استدعى من الرئيس األسبق أوباما توجيه توبيخ شديد 
من  أمله«  »خيبة  عن  معربًا  السابق،  اخلاص  طبيبه  إىل  اللهجة 
انتقاده أهلية الرئيس بايدن علنًا، »شبكة سي أن أن«. 13 متوز/

يوليو. 2022.
التدهور املتسارع يف أداء الرئيس بايدن وزاّلته املستمرة أوقعت 
فريقه االستشاري ومساعديه يف حال من احلرج لكثرة املبذول 
قبيل  له  اإلعداد  جرى  ما  أقربها  تبعاتها.  لتطويق  اجلهود  من 
زيارته السعودية والرتكيز على »مصافحة القبضة« مع ولي العهد 
السعودي، حممد بن سلمان، لكن بايدن »نسي« إرشادات فريقه 
وشوهد يصافح باليد عددًا من املسؤولني يف جدة و«تل أبيب«. 
من  عدد  يف  شيء  على  يلوي  ال  »مذهوال«  وقوفه  عن  فضاًل 
املواقف، ما مل يشكل مادة تنّدر إعالمية وحسب، بل أكد شكوك 
عدد من قادة دول العامل يف عجز الرئيس بايدن، وعدم أهليته 
آلخرين  كواجهة  مكانته  عن  تعبري  أفضل  وهو  قرار،  أي  الختاذ 

يصنعون القرار.
ترمجة تلك الظواهر، بل العوارض، اليت مل يعد باإلمكان إضفاء 
اخلارجية  السياسة  بعد  يف  عليها،  السينمائي  اإلخراج  مساحيق 
األمريكية، جتّدد االعتبار لتعاظم دور القادة العسكريني يف رسم 
معامل السياسة اخلارجية، وما يعّزز ذلك مجلة من الشكاوى اليت عاناها 
الرئيس األسبق باراك أوباما باتهام ضباط البنتاغون مبحاصرته 
إىل  »اضطراره«  املتاحة وخصوصًا يف  اخليارات«  »تقليص  عرب 
قبول زيادة عديد القوات العسكرية يف أفغانستان، عام 2015، 
موحيًا بأنه مل يكن يشاطر قادته تلك الرؤية. وسارع إىل األخذ 
بالثأر عرب إقالته قائد القوات العسكرية األمريكية يف أفغانستان، 
اجلنرال ستانلي ماكريستال، على خلفية تصرحيات مناوئة للبيت 

األبيض أدىل بها األخري إىل أحد الصحافيني.
وزارة  ميزانية  إلقرار  عادة  املرافق  الرتيب  اجلدل  مراجعة  عند 
»رضوخ«  األخرية  القليلة  السنوات  يف  لوحظ  السنوية،  الدفاع 
الضغوط  الستيعاب  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني،  كلتا 
طلبه  أعلى مما  ميزانيات  إلقرار سقف  عليهما  املمارسة  العالية 
قادة البنتاغون، قيمته 37 مليار دوال زيادة للسنة املالية املقبلة، 
وهزمية اقرتاح عضو يف جملس النواب اقتطاع 100 مليار دوالر 
التحديات االجتماعية  البنتاغون لإلنفاق على مواجهة  من ميزانية 

املتمثلة يف شح فرص السكن وتنامي ظاهرة املشردين.

تنظيم جهود افراغ املؤسسات االسخبارية من نحو 17 جهازا تتوزع على جملة 
اختصاصات
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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(

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط
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web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها - كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية - عالج السحر 

واملس - عالج بالتنويم املغناطيسي
Tel: 0400 449 000 * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
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مـقاالت وتـحقيقات

سيطرت الواليات املتحدة األمريكية على العامل بعد احلرب العاملية 
التدرجيي،  التأكل  آخذة يف  املهيمنة  الصورة  هذه  أنَّ  بيد  الثانية، 
هي  وما  عقود؟  امتداد  على  األمريكية  اهليمنة  هذه  تطورت  فكيف 

مالمح تفككها؟

أواًل: عناصر النفوذ واهليمنة األمريكية
اهليمنة  املتحدة  للواليات  ضمنت  عوامل   6 إىل  نشري  أن  نستطيع 

والنفوذ على العامل، هي: 

العنصر األول: هيمنة الدوالر األمريكي
»بريتون وودز« عام  اتفاقية  الدولية بعد  1- على نظم املدفوعات 
1945، إذ يسيطر الدوالر األمريكي على ما نسبته 40% من جمموع 
املدفوعات العاملية. يف املقابل، ال تزيد حصة اليوان الصيين على 
مالية  فوائض  من  الصني  متلكه  ما  رغم  القيمة،  حيث  من   %3.2

ضخمة، ورغم امتالكها أكرب احتياطي نقدي يف العامل.
االحتياطيات  نسبة  تقدر  إذ  العاملية،  النقدية  االحتياطيات  على   -2
بعدها  ويأتي   ،%62 األمريكي  بالدوالر  املرتبطة  العاملية  النقدية 

اليورو األوروبي بنسبة %21. 
3- على أسعار الصرف والقيم املتبادلة للعمالت. 

النفط  جتارة  وربط  بالدوالر،  العاملية  التجارة  ربط  خالل  من   -4
حجم  بلغ  وقد  األمريكي.  بالدوالر  العاملية  األسواق  يف  والطاقة 
منها  دوالر،  تريليون   28.5 يساوي  ما   2021 عام  العاملية  التجارة 

88% تتم بالدوالر.
5-   باإلضافة إىل عوامل أخرى، هي:

·  40% من سوق األسهم العاملية ما زال مقومًا بالدوالر األمريكي.
·   هناك 39 دولة يف العامل تعتمد الدوالر عملة تعامل داخلية.

·   هناك 32 دولة أخرى تربط عملتها احمللية بالدوالر األمريكي.
 

العنصر الثاني: اهليمنة على النظام املصريف العاملي، من خالل: 
1-   نظم االئتمان واإلقراض العاملي. يكفي أن نعرف أن البنوك 
غري األمريكية يف العامل كان لديها 27 تريليون دوالر من االلتزامات 
 18 بينها  من   ،2021 عام  حتى  األجنبية  بالعمالت  مقومة  الدولية 
متلكه  ما  كل  كان   ،2022 آذار/مارس  أمريكي. يف  دوالر  تريليون 
البنوك املركزية يف العامل حنو 6.8 تريليون دوالر أمريكي، فيما كان 

ما متتلكه من اليوان الصيين ال يزيد قيمته على 221 مليار دوالر. 
النفوذ  هذا  خالل  فمن  واملدينة؛  الدائنة  الفائدة  أسعار  نظم   -2
األمريكي على نظم اإلقراض وإغراق العامل وبنوكه بالعملة الورقية 
اخلضراء )الدوالر(، يؤثر البنك االحتياطي األمريكي يف أسعار الفائدة 

الدائنة واملدينة بقراراته وسياساته النقدية.
3- بنوك ومؤسسات اإلقراض واالئتمان اإلقليمية.

4-  نظام »سويفت« )SWIFT( للتحويالت املالية الذي ُأنشئ عام 
1973 بواسطة جمموعة من البنوك األمريكية واألوروبية، واململوك - 
شكليًا - بشكل مشرتك ألكثر من ألفي بنك ومؤسسة مالية، والذي 
يربط بني 11 ألف بنك ومؤسسة مالية حول العامل منتشرة يف 200 
دولة، والذي أظهر يف وقت اجلد أنه جمرد أداة من أدوات السياسة 

األمريكية.
هذا ما جرى حني ُطردت إيران من هذا النظام عام 2012 حتى عام 
2016، ثم بعد عام 2018، حني ألغى الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
العقوبات  وعاد إىل سياسة  واحد،  جانب  معها من  النووي  االتفاق 
مالية ضخمة  خسائر  إىل  أدى  ما  اخلانق ضدها،  واحلصار  القصوى 
وطبقوا  الغربيون  عاد  ثم  اخلارجية،  من جتاراتها  بنحو %30  قدرت 
هذه السياسة غري القانونية وغري الشرعية ضد روسيا عام 2014، 
بعد استعادتها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وكذلك عام 2022، 
يف  احلاكمة  النازية  اجلماعات  ضد  الروسية  العسكرية  العملية  بعد 
 300 من  بأكثر  النظام  هذا  يف  تنخرط  روسيا  أن  رغم  أوكرانيا، 
مؤسسة وبنك روسي، ويصل معدل معامالتها املالية عام 2021 إىل 
حنو 1.5% من إمجالي معامالتها اليومية اليت تزيد على 42 مليون 

معاملة بقيمة 140 مليار دوالر يوميًا. 

العنصر الثالث: اهليمنة والسيطرة على مؤسسات العمل االقتصادي 
واملالي الدولي، وأهمها: 

 .IMF أ -   صندوق النقد الدولي
ب -  البنك الدولي للتعمري والتنمية IB، ومؤسسات التمويل التابعة 

له.
ج- بنك التسويات الدولية.
د- منظمة التجارة العاملية

العنصر الرابع: اهليمنة والنفوذ الفكري واأليديولوجيا، من قبيل: 
باعتبارها  العرض والطلب،  ا- هيمنة فكرة اقتصاد السوق وآليات 
أكثر كفاءة من نظم التخطيط االقتصادي، سواء يف توجيه املوارد 

أو تشجيع املبادرة الفردية. 
ب- هيمنة مفهوم العوملة )Globalization( وفقًا ملفهوم وحدة األسواق 

وحرية حركة رؤوس األموال من دون حرية حركة البشر والعمالة. 
العامل،  دول  معظم  يف  والتنفيذية  السياسية  النخب  إفساد  ج- 
هذه  لدى  الفاسدين  من  االستفادة  أو  النامية،  الدول  وخصوصًا 

الدول والشعوب.
 

األمـريكية عـلى الـعامل.. الـبدايات والـنهايات
املعلومات  وتدفق  اإلعالم  وسائل  على  اهليمنة  اخلامس:  العنصر 

العاملية من خالل: 
األنباء  ووكاالت  الكربى  الفضائية  القنوات  شبكات  على  أ-اهليمنة 

ونظم تدفق البيانات واملعلومات والصور.
ب-السيطرة على شبكة اإلنرتنت. 

ج-السيطرة على شركة »فيسبوك«.
و«واتسآب«  »تويرت«  مثل  األخرى،  الوسائل  على  د-السيطرة 

وغريها. 
وبذلك، تصبح مقولة »العامل قرية صغرية« جمرد أكذوبة كربى، فمن 
ميلك حتويل العامل إىل قرية صغرية ميلك أيضًا حتويل العامل إىل قرية 

مظلمة متامًا. 
األوكرانية األطلسية كاشفة عن اجلوهر  ولعلَّ جتربة احلرب الروسية – 
احلقيقي هلذه األكذوبة، وذلك حني أغلقت الدول األطلسية مجيعها 
كّل وسائل اإلعالم الروسية، لتصبح السردية الغربية منتشرة وحدها 

يف العامل بكّل أكاذيبها. 

العنصر السادس: القوة العسكرية، إذ متتلك الواليات املتحدة أكرب 
جيش يف العامل، وأكرب ميزانية للحرب )تتجاوز 750 مليار دوالر عام 
2021(، مبا يكاد يعادل الدول العشر الكربى الالحقة هلا، كما متتلك 

أكثر من 500 قاعدة عسكرية منتشرة يف معظم دول العامل.
 وأخريًا، ما متتلكه من قدرات استخبارية وأمنية متعددة قادرة ونافذة 
يف دهاليز وأروقة دوائر صناعة القرارات يف معظم دول العامل. 
 ،)CIA( ومن أبرز هذه األجهزة: وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
ووكالة األمن القومي األمريكي )NSA(، ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
األمريكي )FBI(، واالستخبارات العسكرية األمريكية )MIS( وفروعها 
يف البحرية والقوات اجلوية )1(، وكذلك، قدرات كبرية ومعتربة يف 
االبتكار التكنولوجي، وإنتاج هائل يف السلع واخلدمات تصل نسبته 

إىل 22% من اإلنتاج العاملي. 

ثانيًا: وسائل تفكيك اهليمنة األمريكية 
األوروبي  االحتاد  دول  معظم  وخلفها  املتحدة،  الواليات  أفرطت 
واحلصار  العقوبات  سياسة  استخدام  يف  األطلسي،  والتحالف 
األخرية،  الثالثني  األعوام  طوال  السياسي  واإلقصاء  االقتصادي 
الدول  كّل  فطالت  السوفياتي،  االحتاد  تفكك  بعد  وخصوصًا 
واحلكومات اليت تنأى بنفسها أحيانًا عن السياسات األمريكية؛ فبعد 
وفنزويال  والعراق  إيران  جاءت  الشمالية،  1961، وكوريا  عام  كوبا 
بلغ  حبيث  والصني،  روسيا  طالت  ثم  وبوليفيا،  والسودان  وليبيا 
وحده   2021 عام  االقتصادي خالل  واحلصار  املقاطعة  قرارات  عدد 
أكثر من 9400 قرار باملقاطعة والعزل االقتصادي والتجاري لكثري 

من دول العامل.
وكانت قرارات املقاطعة تلك مؤملة وقاسية حبق معظم هذه الدول، 
فخضع بعضها واستسلم لإلرادة األمريكية من خالل انقالبات سياسية 
أو عسكرية داخلية، أو من خالل غزو عسكري أمريكي مباشر )بنما 

وغرينادا والعراق(. 
من هنا، مل تعد هذه السياسة الغربية مقبولة لدى الكثري من دول 
سياسّية  وكرامة  وطنية  إرادة  متتلك  اليت  تلك  وخصوصًا  العامل، 
وقدرات اقتصادّية تستطيع من خالهلا حتّمل هذه املقاطعات واحلصار 
اّلذي خيرج معظمه عن الشرعية الدولية وقرارات جملس األمن واألمم 

املتحدة. 
 ،2001 عام  منذ  ما  حد  إىل  وبطيئة  حثيثة  بدأت حماوالت  هنا،  من 
وزادت سرعتها بعد قرارات املقاطعة األمريكية -واألوروبية والغربية 
بالتبعية- لروسيا عام 2014، بعد ضّمها شبه جزيرة القرم، والتدخل 
القوى  من  أوكرانيا  يف  الشرقية  املقاطعات  سكان  حلماية  اجلزئي 
النازية اليت سيطرت على احلكم يف العاصمة كييف يف ذلك العام، 
ومارست أقسى أشكال التمييز والقتل ضد كل من ينتمي إىل العرق 

الروسي يف أوكرانيا، وكذا العرق البيالروسي. 
وقد زاد األمر حني طالت العقوبات األمريكية - يف عهد الرئيس أوباما 
وبعده دونالد ترامب - العمالق الصيين، فجرحت كربياء هذه الدولة 
وهذا الشعب وكرامته، فبدأت تدور عجلة املواجهة احلثيثة والعاقلة 

واملدروسة لوسائل اهليمنة األمريكية على العامل وعناصرها. 
كيف تسارعت وترية هذه العملية التارخيية )Historical Process(؟ 

على  األمريكي  الدوالر  هيمنة  وتقليص  تفكيك  بعملية  البدء  أواًل: 
نظام املدفوعات الدولية وبناء االحتياطيات النقدية حملافظ البنوك 
املركزية يف الدول. رغم صعوبة هذه العملية واحتياجها إىل مسار 
زمين طويل نسبيًا، فقد بدأتها إيران وروسيا حني قررتا عام 2016 
بينهما،  فيما  التجارة  تسوية  الوطنية يف  والعملة  بالروبل  التعامل 
والتوسع التدرجيي يف استخدام العمالت الوطنية يف التبادل التجاري 

لكلٍّ من الصني وروسيا وإيران وفنزويال واهلند. 

ثانيًا: بناء كيانات اقتصادية دولية وإقليمية منذ عام 2009 موازية 
 )BRICS( لكيانات اتفاقية »بريتون وودز«، وأهمها: منظمة الربيكس
بينها  اليت تتسع عضويتها يومًا بعد يوم لتضّم اآلن 6 دول، من 
إيران، ومنظمة التعاون االقتصادي يف شنغهاي اليت تضم 35 دولة 

آخذة أيضًا يف التوسع.

والبنك  النقد  ماليني دوليني موازيني لصندوق  بناء كيانني  ثالثًا: 
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البنية  مشروعات  يف  لالستثمار  اآلسيوي  البنك  هما:  الدوليني، 
األساسية، وبنك التنمية التابع ملنظمة »بريكس« عام 2016. 

الذي  الغربي،   )SWIFT( »سويفت«  لنظام  بديلة  نظم  بناء  رابعًا: 
ومن  املتحدة،  الواليات  تستخدمها  مكشوفة  استعمارية  أداة  أصبح 
ورائها دول التحالف األطلسي، ضد أي دولة تنزع إىل االستقالل 
عن السياسات األمريكية؛ ففي الصني، ُأنشئ منذ عام 2009 نظام 
املالية  للتحويالت  النظام  هذا  لدى  وأصبح   ،)CIPS( »سيبس« 
املستقل عن »سويفت« عدد متزايد من املشاركني، بلغ 75 مشاركًا 
مباشرًا، معظمهم شركات تابعة يف اخلارج أو فروع للبنوك الصينية، 
كما متّكن من جذب 1205 مشارك غري مباشر على املستوى الدولي، 

وكذلك ُأنشئ نظام للدفع الفردي يسمى »وينيون باي«. 
هلا  مستقل  نظام  ببناء   2014 عام  منذ  روسيا  قامت  املقابل،  يف 
للتحويالت املالية أطلق عليه »SPFS«، بعد أن فرضت الدول الغربية 

حظرًا على بعض بنوكها للتعامل عرب نظام »سويفت«.
األوكرانية  احلرب  اندالع  عشية  حتى  الروسي،  النظام  هذا  ضم 
األطلسية ضد روسيا، حنو 400 مؤسسة مالية، وشارك فيه 23 دولة 
من الدول الصديقة لروسيا، مبا يف ذلك إيران وفنزويال والصني 
من  التحويالت  نسبة  بلغت  وقد  األوراسي.  التعاون  ودول  واهلند 
بلغت  كما  والداخلية،  احمللية  التحويالت  مجلة  من   %20 حنو  خالله 
عدد الرسائل املتبادلة عرب هذا النظام الروسي عام 2020 حواىل 2 

مليون رسالة. 
الفردية  بالبطاقات  وللدفع  للمدفوعات  آخر  نظامًا  روسيا  وأنشأت 
أطلق عليه نظام »مري« )MIR(، وهو نظري لبطاقات الدفع الغربية 

)ماسرت كارد وفيزا كارد(. 
وهنا، يثار التساؤل عن مدى فاعلية نظم الدفع الصينية والروسية 
يف جتاوز بعض الصعوبات التقنية، والقدرة على خلق التكامل بني 
هذه النظم الثالثة )الصينية والروسية واإليرانية(، ومعها اهلند إىل 
الوطنية  بتوازن أسعار صرف عمالتها  ما يتعلق منها  ما، سواء  حد 
أو نظم التجارة بالعمالت الوطنية، فهل سيمثل عنصر املنافسة بني 
هذه الدول عائقًا أمام التكامل أو أن طبيعة التحديات الوجودية - وما 
كشفته معركة أوكرانيا، وقبلها قرارات املقاطعة القاسية ضد إيران 
أو ضد الصني يف عهد أوباما ودونالد ترامب - ستدفعهم دفعًا إىل 

التكامل الفوري والشامل؟ 
اإلجابة قطعًا هي أنَّ اخليار الوحيد املتاح هو التكامل، وحنن نعتقد أن 
اخلرباء والتقنيني يف هذه الدول سيتمكنون خالل أقل من عام واحد 

من التغّلب على بعض املشكالت الفنية. 
خامسًا: نأتي إىل إطار جديد وفعال للتعاون االقتصادي اإلقليمي، 
فرض  يف  األوروبي  االحتاد  ودول  املتحدة  الواليات  إفراط  فقبل 
العقوبات على الدول، كانت الدول كافة تنشئ أطرًا إقليمية للتعاون 
النظام  مظلة  حتت  العسكري(  حتى  أو  السياسي  أو  )االقتصادي 
العاملي الذي تسيطر عليه الواليات املتحدة والغرب، مثل: جمموعة 
العشرين، ورابطة اآلسيان، وجمموعة أمريكا اجلنوبية واحتاد املغرب 
)الكوميسا(،  أفريقيا  وجنوب  لشرق  املشرتكة  والسوق  العربي، 
أّن حتواًل كبريًا نشأ بعد عام  وجمموعة )اإليغاد( وغريها كثري، بيد 
2001، حني بدأ إنشاء تكتالت تعاون اقتصادي )إقليمية ودولية( 
جمموعة  اإلطالق:  على  وأبرزها  األمريكية،  السيطرة  مظلة  خارج 
شنغهاي عام 2001، اليت أصبحت تضم 35 دولة، وجمموعة الربيكس 

اليت انضمت إليها إيران أخريًا، فأصبحت تضم 6 دول حمورية.
ماليتني  مؤسستني  اجلديدة  السياسية  التكتالت  هذه  أنشأت  وقد 
كبريتني موازيتني ملؤسسات »بريتون وودز«، هما البنك اآلسيوي 
لالستثمار يف البنية األساسية عام 2014، برأمسال قدره 50 مليار 
دوالر، ومقره شنغهاي بالصني، وبنك التنمية جملموعة بريكس عام 
2015، الذي يضم الدول اخلمس املؤسسة، إضافة إىل دول أخرى، 
إيران،  بها  تلحق  وسوف  واألوراغواي،  واإلمارات  بنغالديش  مثل 

ورمبا فنزويال. 
وجيري التفكري يف إنشاء صندوق لالحتياطيات النقدية العاملية بقيمة 
100 مليار دوالر، ليقوم بالدور اإلجيابي ملعاجلة االختالالت اليت قد 
حتدث يف موازين مدفوعات بعض أعضائه أو التعثر يف االحتياطيات 
أّداه صندوق  الدور السليب الذي  النقدية لبعض الدول، بدياًل من 

النقد الدولي منذ إنشائه عام 1945 حتى يومنا. 
على أي حال، بدأت معركة تفكيك هذه اهليمنة األمريكية والغربية 
عمومًا، ولن تتوقف حتى يعتدل ميزان العامل، وينشأ عامل جديد أكثر 
عدالًة وأكثر توازنًا. أظن أّن هذه العملية التارخيية لن تستغرق أكثر 

من 10 سنوات من اآلن فصاعدًا. 
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مــقاالت وتــحقيقات

بن  حممد  السعودي،  العهد  لولّي  كان 
سلمان، ما أراد من اجتماعات جدة، اليت 
حتّولت إىل حفٍل ملبايعته أمريكّيًا وإقليمّيًا، 
حاكمًا للمملكة. ويف الوقت عينه، أظهرت 
وبعيدًا  حدة،  على  كل  اخلليجية،  األنظمة 
عن أّي تعاون عسكري إقليمي - كما أوحى 
عنوان قمة جدة املغاير ملضمونها احلقيقي 
- قدرًة على إعادة صياغة دورها، بوْصفها 
قوى يتصارع على مرضاتها الكبار، بسبب 
النفط  إنتاج  من  كبرية  حبّصة  مها  حتكُّ

والغاز يف العامل
حممد  أمام  متامًا  سالكة  الدرب  أصبحت 

 حفل »مبايعة« حبضور بايدن: ابن سلمان راحباً أّول
حـسني إبراهيم

 2022 تــموز   23 Saturday 23 July 2022الـسبت 

والصني وإيران وتركيا، بسبب اخلالفات العميقة 
اليت  الطويلة  العناقات  حتجبها  مل  واليت  بينها، 
الزمن  ابن سلمان ضيوفه. فَلم ميّر  استقبل بها 
بعد على تآمر األخري على معظم القادة املشاركني 

يف القّمة.

    رفض حكام الخليج شراء البضاعة األمريكية 
الكاسدة املتمّثلة بتحالف إقليمي ضدّ إيران

جلأت األنظمة اخلليجية، أو باألحرى تلك اليت تلعب 
بالنار خارج حدودها من بينها، إىل االرتباط حببل 
إىل  بايدن  خالله  من  جّرت  إسرائيل،  مع  ُسّري 
ملعبها، إلعادة صياغة العالقة مع الواليات املتحدة 
بعالقاتها  االحتفاظ  مع  هلا،  مالءمة  أكثر  بشروط 
ق أزمة  املعّززة مع كلٍّ من روسيا والصني، لُتعمِّ
»النعسان« يف الداخل األمريكي، الذي جاء إىل جدة 
للتخفيف منها قبل انتخابات الكونغرس النصفية 
يف تشرين الثاني املقبل، وال سيما أنه مسح يف 
له  تهشيم صورة بالده كقّوة عظمى، من خالل تقبُّ
املهانة، وحتديدًا من ِقَبل ابن سلمان، الذي قارعه 
»احلّجة باحلّجة« يف موضوع حقوق اإلنسان. فعندما 
قال بايدن، متوّجهًا إىل الداخل األمريكي، إنه أثار 
مع مضيفه قضّية مقتل مجال خاشقجي، عمد ابن 
قائاًل  للقاء،  اخلاصة  روايته  تسريب  إىل  سلمان 
إنه استحضر من جانبه، االنتهاكات األمريكية يف 
سجن أبو غريب يف العراق، واستشهاد الصحافية 

شريين أبو عاقلة.
أما حكاية األمن اإلقليمي وتكامل القدرات الدفاعية 
ضّد إيران اليت حاول بايدن إغراء اخلليجيني بها، 
فهي ما أوضح األخريون له أنهم غري معنيني بها، 
هم الذين خربوا متامًا هذه الوعود اخلادعة، حني 
األمريكية،  احلماية  على  حصرًا  يعتمدون  كانوا 
وشاهدوا بأّم العني كيف تتخّلى الواليات املتحدة 
تقتضي  حني  مفرتق،  أّول  عند  حلفائها  عن 
مصاحلها ذلك. مثلما أدركوا أنهم ال يستطيعون 
إسرائيل  مع  حتالفوا  إذا  حتى  إيران،  مواجهة 
حتالفًا عسكريًا كامل املواصفات. وهم ما انفّكوا 
يوضحون لطهران أن كل ما يفعلونه، مبا يف ذلك 
التطبيع مع الكيان، سّرًا أو علنًا، إمنا هو بهدف 

محاية أنظمتهم، ال تشكيل حتالفات ضّدها.
يف  »جتوهر«  أنها  اخلليجية  األنظمة  عن  معروف 
أوقات األزمات اليت تدفع أسعار النفط صعودًا، 
املستهلكة  الدول  حساب  على  ازدهارها  فيأتي 
للنفط اليت تنغمس يف أزمات اقتصادية ومالية 
السابق،  يف  حاليًا.  حيدث  كما  غذائية،  وحتى 
هذا  من  كبرية  حّصة  على  حتصل  أمريكا  كانت 
املال مثنًا حلماية األنظمة اخلليجية. لكن ما حيصل 
د بايدن بأن  اليوم خمتلف. ويأتي متأّخرًا كثريًا توعُّ
ال يرتك يف املنطقة فراغًا متأله الصني وروسيا، 
وهي املقولة اليت سبقه إليها سلفه دونالد ترامب 
إليها،  للعودة  واحتاج هو إىل سنة ونصف سنة 
ليجد الشرق األوسط على صورة معاكسة متامًا ملا 
يشتهيه. صار اخلليج الذي نشأت دوله كمحميات 
بريطانية، ثم حتّولت إىل قواعد عسكرية أمريكية، 
اليوم، أحد الشواهد على انتهاء األحادية األمريكية 
يف قيادة العامل. فمنذ أن سحبت الواليات املتحدة 
ومل  منه،  العسكرية  وأصوهلا  قواتها  من  الكثري 
َتُعد مستعّدة الستخدام هذه القوات يف الدفاع عن 
بها  تتمّتع  كانت  اليت  األفضلية  انتفت  األنظمة، 
على منافسيها الدوليني، وخاّصة الصني وروسيا، 
ما دامت واشنطن نفسها عندما جُتري مقارنات يف 
هذا الشأن، تفاخر بأنها وحدها َمن ترسل قوات 

إىل خارج احلدود ملثل هذه األغراض.

كسر  بعدما  السعودية،  عرش  لتوّلي  سلمان  بن 
قمة  إىل  صعوده  على  األخرية  االعرتاض  حلقة 
بها،  ليحلم  يكن  دراماتيكية مل  السلطة، بصورة 
بايدن.  جو  األمريكي،  الرئيس  إدارة  ل  ترهُّ لوال 
عن  جديدة،  مّرة  أمريكا،  ختّلت  دأبها،  هو  وكما 
حول  بشعاراتها  وُخدع  دعمها،  على  راَهن  حليف 
احلقوق واحلريات، ومتّثل هذه املّرة يف املعارضة 
ْيها الداخلي الذي يضّم كبارًا من  السعودية، بشقَّ
الدين  رجال  من  كبريًا  وعددًا  احُلكم  أسرة  أفراد 
املؤّثرين وشيوخ عشائر واملئات من الناشطني، 
موّزعني  منشّقني  جمموعة  من  املؤّلف  واخلارجي 
على عدد من الدول الغربية، ُفتحت هلم املنابر، 
قضّية  هلم  صارت  بأنه  األوىل  للمّرة  وشعروا 
تتبّناها قوى كربى، مبا أعطاهم أماًل بإمكانية إجراء 
النظام املغلق، تتيح قدرًا  إصالحات جوهرية يف 
من املشاركة الشعبية يف احلياة السياسية، ولو 

بعد حني.
أرادها بايدن من  الغاية الرئيسة اليت  مل تتحّقق 
فيها  كان  اليت  اللحظة  ففي  السعودية.  زيارة 
سعر  كان  سلمان،  ابن  بقبضة  قبضته  يضرب 
املئة  إىل  يعيده  إضافّيًا  ارتفاعًا  يسّجل  النفط 
دوالر للربميل، بعد تراجعات شهدها قبل أسبوع، 
ألسباب أهّمها خماوف من ركود عاملي يلوح يف 
العهد السعودي، فإن  أّما مبقاييس ولّي  األفق. 
اجتماعات جدة مّثلت جناحًا فاق املتوّقع، مل يَسْع 
التعبريات املناسبة لوصفه، واليت  أنصاره إجياد 
عربت عنها بشكل أفضل االبتسامات العريضة على 
حمّيا »كحيالن العرب«، كما مّساه بعض أنصاره، 
والذي بدا ممسكًا خبيوط اللعبة، بشكل ال يرتبط 
األمريكي  الرئيس  مع  املتوّترة  بالعالقة  فحسب 
- وهي مل َتُعد مهّمة بالنسبة إليه كون الضيف، 
يبقى  لن  السياسة،  يكن  مل  إن  العجز،  وحبكم 
طوياًل يف امليدان -، وإمّنا ستكون له آثار عميقة 
األمريكية   - السعودية  العالقات  مستقبل  على 

نفسها يف عاملنا املتغرّي.
وعَكس السؤال الساخر الذي هتفت به صحافية 
أمريكية من بعيد لبايدن: »هل ما زالت السعودية 
سلمان  ابن  ابتسامات  وْقع  على  منبوذة؟« 
الساخرة، حقيقة مّرة للهشاشة اليت وصلت إليها 
أوكرانيا،  حرب  وظّهرتها  األمريكية،  اإلمرباطورية 
ل بايدن شخصّيًا مسؤولية كبرية عنها.  واليت حُيمَّ
ولذا، ُشحذت السكاكني قبل عودته إىل الواليات 
املتحدة، من ِقَبل َمن كانوا مؤّيدين له خالل محلته 
قاسية،  محلة  حاليًا  عليه  ويشّنون  االنتخابية، 
بطريقة  االنتخابية  وعوده  عن  ختّليه  على  ترّكز 

مفضوحة.
مع ذلك، من الصعب تصّور أن يكون ابن سلمان، 
الذي مل يرتك ورطة إاّل أقحم نفسه فيها منذ توّليه 
والية العهد عام 2017، هو الذي »هندس« عملية 
استدراج بايدن إىل رمال املؤامرات اخلليجية، أو 
على  اللعب  فائدة  بنفسه  اكتشف  قد  يكون  أن 
املكانة  تراجع  مع  بالتزامن  الدولية  التناقضات 
األمريكية. األرجح أن كسل بايدن هو الذي أنقذه 
ذلك،  فعل  الذي  وحده  وليس  اندفاعاته.  من 
وإمّنا جاراه نظراؤه من حّكام اخلليج الذين رفضوا 
شراء البضاعة األمريكية الكاسدة املتمّثلة بتحالف 
إقليمي لن يفيدهم يف شيء، وإمّنا غرضه الوحيد 
إحياء التحالف القديم ضّد موسكو جمانًا، يف حني 
تفّضل تلك الدول اليت لدى أنظمتها هواجس من 
شعوبها أّواًل، ومن دول اجلوار ثانيًا، ومن بعضها 
البعض ثالثًا، العمل على الصعيد الثنائي، سواء 
يف العالقة مع أمريكا أو مع إسرائيل أو مع روسيا 

»خيبة  عن  احلديث 
من  إسرائيلية  أمٍل« 
الرئيس  زيارة  نتائج 
بايدن،  جو  األمريكي، 
فيه،  مبالٌغ  للمنطقة، 
مبالغٌة  هي  كما  متامًا 
»زيارة  إىل  اإلشارة 
مشبعة  كانت  تارخيية« 
يف  »اإلجنازات«.  بـ 
النتائج  جاءت  الواقع، 
ومتشابكة،  متباينة 
فشلها  فْصل  ويصعب 
كانت  وإْن  جناحها،  عن 
دون   - جمملها  يف   -
املرتفعة  السقوف 
اإلسرائيلية.  للتوّقعات 
أبيب  تل  تكون  رمّبا 
مواقف  عن  راضيًة 

 إجنازات حمدودة إسرائيليّاً: ال مواجهة مع إيران
يحيى دبوق

لم تحمل زيارة بايدن للكيان اإلسرائيلي أيّ مفاجآت )أ ف ب(

إماراتي  سفري  إرسال  وقرار  اإليراني،  اجلانب 
جّدًا  سيئة  اإلشارات  هذه  وُتعّد  طهران.  إىل 
ما  منها  أن  واملفارقة،  إسرائيل؛  إىل  بالنسبة 
جاء حتى خالل زيارة بايدن ووجوده يف املنطقة، 
كما هي حال »املغازلة« اإلماراتية إليران. لكن 
ذلك ال يعين، على أّي حال، أن األنظمة اخلليجية 
قطعت عالقتها بإسرائيل، أو أنها قّررت وْقف 
التعاون معها أمنّيًا واستخبارّيًا وأيضًا عسكريًا، 
وال يعين أن مظّلة احلماية األمريكية املفّعلة عملّيًا 
بايدن  زيارة  أن  يعين  بل  امللغاة،  حبكم  باتت 
معنّية  تكون  لن  أمريكا  أن  للخليجيني،  أظهرت 
مبواجهة مع إيران، وأنها قد حتميهم إذا تطّلب 
أو الحقة  ابتدائية  األمر، لكن من دون مواجهة 
األنظمة  هذه  على  أن  يعين  ما  وهو  إيران،  مع 
الراعي  أن  طاملا  ق طهران،  لتملُّ قلياًل  االنزياح 

األمريكي منكفئ عنها.
على خلفية الاليقني من الوعود األمريكية - ومن 
 ،- إيران  ضّد  أمريكية  مواجهة  ال  أن  اليقني 
التطبيعية  تواضع اخلطوات  اإلسرائيليون  يفّسر 
للسعودية، واالكتفاء، وإن كانت الداللة كبرية، 
بالعبور  اإلسرائيلية  املدنية  للطائرات  بالسماح 
الذي يعين ترحيل  األمر  السعودية،  األجواء  يف 
منظورة،  غري  آجال  إىل  الكامل  العلين  التطبيع 
قّدرها رئيس احلكومة اإلسرائيلية احلالي، يائري 
بأنه سيلزم  للخارجية،  وزيرًا  عندما كان  البيد، 
مرور وزيَري خارجية يف إسرائيل قبل أن حيدث 

التطبيع مع السعودية.
سالح  فإن  عربية،  لتعبريات  وفقًا  اإلجناز،  يف 
وأمريكا  الغرب  ضّد  موّجهًا  كان  العربي  النفط 
لإلضرار بإسرائيل، وبات اآلن سالحًا ضّد الغرب 
وأمريكا، لكن موّجه إليران. ووعُد أمريكا البقاء 
والصني،  روسيا  ملواجهة  د  حمدَّ املنطقة،  يف 
وبالتالي، ال يستدعي ذلك، أن تواجه واشنطن، 
كما تطالب األنظمة اخلليجية وإسرائيل، طهران 
نفسها أو نفوذها يف املنطقة، أو حلفاءها من 
إسرائيل  على  يثقل  ما  وهو  وتنظيمات.  دول 
أّواًل، وعلى األنظمة اخلليجية ثانيًا، وهي املشغولة 
حبروب التسّلط العربية - العربية. وإىل تواضع 
اخلطوة التطبيعية السعودية عرب فْتح األجواء أمام 
الطائرات اإلسرائيلية، هناك إصراٌر خليجي على 

مْنع إعالن أحالف مع العدو تستفّز إيران.
ق  حتقَّ باهر«  »جناح  إىل  أبيب  تل  يف  ُينظر 
لألمن القومي اإلسرائيلي، عرب »إعالن القدس« 
املتحدة  الواليات  بني  االسرتاتيجية  للشراكة 
والعدو، الذي َيِرد فيه أن واشنطن »تؤكد أن 
د هو االلتزام بعدم  جزءًا ال يتجّزأ من هذا التعهُّ
نووي،  سالح  بامتالك  مطلقًا  إليران  السماح 
قّوتها  عناصر  مجيع  الستخدام  مستعّدة  وأنها 
داللتها  يف   - اخلطوة  وهذه  ذلك«.  لضمان 
مضمونها  أن  رغم  على  جّدًا،  خطرية   - األّولية 
جتميع  هي  الوثيقة  إعالني.   - شكلي  الفعلي 
وُيعمل  مفّعلة  الواقع  يف  هي  لسياسات  نقاط 
مُجعت  موجودة  مواقف  أنها  أي  تنفيذها،  على 
يف ورقة وُأطلق عليها تسمية »إعالن القدس«، 
مع نوع من »اهلوبرة« اإلسرائيلية يف أنهم جّروا 
إليهم رئيسًا أمريكّيًا دميوقراطيًا لاللتزام، مبا هو 

ملتزم به أصاًل.

ظهره  أدار  الذي  الدميوقراطي  الرئيس  بايدن، 
لكّنها  وللفلسطينيني،  الفلسطينية  للقضية 
خائبة من مواقفه جتاه إيران، فيما جاءت نتيجة 
عملية التطبيع مع السعودية، اليت كان يؤمل أن 
م  تقدُّ رغم  على  معطوبة،  الزيارة،  إجناز  تكون 
ولّي العهد السعودي، حممد بن سلمان، خطوًة 
اإلعالن  سياق  االجتاه، يف  هذا  األمام يف  إىل 
املتدّرج للتطبيع مع العدو من السّر إىل العالنية 
املطلقة. ويف ما خيّص العالقات اإلسرائيلية - 
األمريكية، أكدت الزيارة ما هو مؤّكد، وإْن مل 

تنِه التباينات بني اجلانبني.
يف اختبار النتيجة، مل حتمل زيارة بايدن للكيان 
جزئها  يف  وحتديدًا  مفاجآت،  أّي  اإلسرائيلي 
الرياض  بني  الكامل  التطبيع  بإعالن  املتعّلق 
وتل أبيب، واحللف العسكري )الناتو اإلقليمي( 
مع األنظمة اخلليجية يف مواجهة إيران، وإمكان 
الرتاجع وإْن نسبّيًا عن اسرتاتيجية طهران، نوويًا 
كان  املفارقة،  وهنا  اإلجنازات،  يف  وإقليمّيًا. 
بالبقاء  املتحدة  الواليات  التزام  بايدن  إعالن 
لن  إنها  وقوله  حلفائها  جانب  إىل  املنطقة  يف 
ترتك خلفها فراغًا - كما يتخّوف البعض - ليمأله 
آخرون. والفراغ الذي أكد بايدن أنه لن يتسّبب 
مع  املواجهة  سياق  يف  يأتي  املنطقة،  يف  به 
روسيا والصني، وليس وفقًا للمقاربة األمريكية 
السابقة للمنطقة. إاّل أن هذا التأكيد، وإْن يف 
سياقات أخرى، من شأنه أن خيدم تل أبيب وحيّد 
من خماوفها، إذ تأمل منه أن حيّد من االنزياح 
املوقف  مراعاة  على  بات حيرص  الذي  اخلليجي 
األمريكي  االنكفاء  من  اخلشية  بسبب  اإليراني، 
ليس  واشنطن  التزام  أن  ويبقى  املنطقة.  عن 
العملية  الرتمجة  ينتظر  كونه  يقيين  وغري  حازمًا 
سطوة  يعيد  ما  إن  إذ  الفعلي،  تأثريه  ليعطي 
الواليات املتحدة يف املنطقة، كما كانت عليه، 
حتى  أمريكي،  مسؤول  عن  يصدر  موقفًا  ليس 
ولو كان هذا املسؤول رأس اهلرم السياسي يف 
هذا البلد، بل االستعداد لالخنراط يف املواجهة 
يف املنطقة، وهو كما يبدو، مستبعدًا. ويبدو أن 
أنظمة اخلليج فهمت أن هناك حّدًا أمريكّيًا يقّلص 
عودة التزامها يف املنطقة، كما كانت احلال يف 
السابق. بالنسبة إىل هؤالء، فإن االلتزام بأمن 
املنطقة يعين مواجهة إيران؛ وإْن مل حيدث ذلك، 
بأمن  االلتزام  أّما  أمريكّيًا.  انكفاًء  يعين  فهذا 
املنطقة ملواجهة روسيا، فال يفيد هذه األنظمة، 

ويبقيها يف دائرة التهديد.
  لم تحمل زيارة بايدن أيّ مفاجآت، وتحديدًا ما 

يتعّلق بإعالن التطبيع الكامل مع السعودية
هم  فتفُّ إسرائيل؛  ناحية  من  اإلشكالية  وتكمن 
ُيعّد  هو،  كما  األمريكي  التموضع  األنظمة  هذه 
نكسًة اسرتاتيجية، حيّد من توّقعاتها اليت كانت 
اختبار  جعلها يف  ما  بايدن،  زيارة  عالية عشية 
النتائج بعد الزيارة، تتحّدث عن »خيبات أمل«. 
اإلسرائيلية  الناحية  من  السوء«،  »إشارات 
أحالف  ال  خليجية:  عواصم  من  وردت  أيضًا، 
ال  إيران،  ضّد  املنطقة  يف  وأمنية  عسكرية 
وال  حرب  ال  إيران،  ضّد  إنذاري  راداري  حلف 
ثم  ومن  إيران،  ضّد  أعلى  أو  أدنى  مواجهات 
املسارعة إىل استئناف املفاوضات الثنائية مع 



Page 15صفحة 15     
مـقاالت وتـحقيقات

نتيجة  أتى  عربي«  »ناتو  عبارة  استخدام  عدم 
مبكرًا  يزال  ما  الوقت  أّن  الدول  اكتشاف 
الستخدامها، و«إعالن القدس« واجتماع جدة وما 
مل يكتب بني السطور سيكون له تبعاته الكارثية 
هذا  يواَجه  مل  ما  العربية  الدول  سيادة  على 

التخطيط اخلطري بتخطيط مقابل.
قبل أن يغادر الواليات املتحدة مّتجهًا إىل الشرق 
األوسط، نشر جو بايدن مقال رأي يف الواشنطن 
السؤال:  عنوان  حتت   2022/7/9 بتاريخ  بوست 
بقوله:  وأجاب  السعودية؟  إىل  ذاهب  أنا  ملاذا 
األمريكي  لالخنراط  وواعدًا  جديدًا  فصاًل  »ألفتح 

هناك، وخلدمة مصاحل أمريكية مهمة«.
اليوم أن نقرأه بعد أن شاهدنا وتابعنا  ما علينا 
و«إعالن  الغاصب  الكيان  من  الزيارة،  فصول 
املتحدة  والواليات  الكيان  هذا  بني  القدس« 
بعد  عربية،  دول  تسع  بزعماء  بايدن  اجتماع  إىل 
هذا  اخلليجي يف  التعاون  إىل جملس  أضاف  أن 
حنّلله  وأن  والعراق،  واألردن  مصر  االجتماع 
هذه  خالل  حتقق  ماذا  هو:  وهدوء،  مبوضوعية 
الزيارة، وماذا سوف يتحقق كنتائج هلا يف املقبل 

من األيام، وملصلحة من؟
»وثيقة القدس« أو »اتفاق القدس« بني الكيان 
الصهيوني والواليات املتحدة كان خطريًا بالفعل 
على مستقبل املنطقة، وبالتحديد على هوية هذه 
اخلطر  مّسوه  ما  االتفاق  هذا  اّتذ  وقد  املنطقة، 
النووي اإليراني ذريعة، ليس فقط لتهديد إيران 
خالل مسار املفاوضات معها الذي ُيعترب قائمًا، بل 
الغاصب إىل شريك اسرتاتيجي،  الكيان  لتحويل 
»وااللتزام الدائم للواليات املتحدة بأمن »إسرائيل« 
واحلفاظ على تفّوقها العسكري النوعي على العرب، 
واحلفاظ على قدرة »إسرائيل« على ردع أعدائها 
وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها ضد أّي تهديد 
أو جمموعة من التهديدات«، وأن »هذه االلتزامات 
اسرتاتيجية  التزامات  وهي  احلزبني،  من  مقدسة 
ذات أهمية حيوية لألمن القومي للواليات املتحدة 
الواليات  تقديم  على  االتفاق  وينص  نفسها«. 
املتحدة 38 مليار دوالر من املساعدات العسكرية 

لـ«إسرائيل« على مدى عشر سنوات.
بعد هذا الكالم احلاسم والفاصل، والذي ال يدعم 
فقط »إسرائيل« يف وجه الفلسطينيني، بل يف 
أيضًا، وهي  املنطقة  يعاديها يف  من  وجه مجيع 
تعترب كل العرب تهديدًا وجوديًا لكيان االحتالل، 
سواء أطّبعوا معها أم مل يطّبعوا. واالتفاق موّجه 
ضد أي تهديد أو جمموعة من التهديدات حيّددها 

الكيان نفسه. 
بقوله:  الضفة  يف  بايدن  تصريح  قيمة  هي  ما 
املنال،  بعيد  يكون  قد  الدولتني  حل  هدف  »إن 
لكن حنن نستشعر احلزن الذي يشعر به الشعب 
الفلسطيين«؟ وكيف ميكن ترمجة مجلته أنه سوف 
يستمر بالعمل جلمع الفلسطينيني واإلسرائيليني 
»إسرائيل«  به  تقوم  ما  كل  أن  قّرروا  أن  بعد 
القابلة  غري  والروابط  املشرتكة  القيم  هو ضمن 
للكسر بني البلدين؟ أي إن الواليات املتحدة نقلت 
الكيان إىل مرحلة أخرى يف املنطقة، مرحلة اعتربت 
األمريكي،  القومي  الكيان ممثاًل لألمن  فيها هذا 
وتسانده يف تفّوقه العسكري على كل من يسكن 
هذه املنطقة إذا جتّرأ على رفض أي صفة أو عمل 

يقوم به هذا الكيان.
كذلك أشار الرئيس بايدن يف مقاله املذكور إىل 
أنه سيكون أول رئيس للواليات املتحدة يغادر من 
القدس ليهبط يف جّدة، وأن هذا أمر مهم، وتاله 
إعالن اململكة السعودية فتح أجوائها لكل شركات 
الطريان. وهنا نالحظ أن اللغة اليت مّت استخدامها 
توارب للتعبري عن فتح األجواء السعودية واخلليجية 
أمام الطائرات اإلسرائيلية، وقد عرب مسؤولون يف 
تتصرها  سوف  اليت  املسافات  عن  »إسرائيل« 
رحالتهم، وتفيض كلفة الطريان على مستخدمي 
طريانهم، أي إنه تطور مهم جدًا للكيان الغاصب. 
ولكّن االتفاق على ما يبدو هو عدم استخدام لغة 

قد تستفّز مشاعر البعض. 
واملواربة نفسها تنطبق على نتائج اجتماع بايدن 
كان  والذي  جدة،  يف  التسع  العربية  الدول  مع 
اهلدف منه إقحام العراق أيضًا مع مصر واألردن 
ُتّتخذ،  اليت  القرارات  وبقية دول اخلليج يف كل 
سواء ملواجهة أعداء الكيان أم للتعاون التدرجيي 

استخدام  يتم  أن  دون  من  االحتالل،  كيان  مع 
عبارة »ناتو عربي«، ألنهم رمبا اكتشفوا أن الوقت 
ما زال مبكرًا الستخدام هذه العبارة، ولكّن العمل 
الناتو  هذا  ملثل  األسس  إلرساء  وبشدة،  جاٍر، 
الذي من الواضح أن »إسرائيل«، ممثلة للواليات 

املتحدة، سوف تقود هذا احللف يف املستقبل. 
أما الكالم بشأن حل الدولتني واحلقوق الفلسطينية 
فهو  اخلطط،  هذه  ووفق  األجواء،  هذه  مثل  يف 
الغطاء الالزم لتمرير جرعات مسمومة ال ميكن لعقل 
فلسطني  بعروبة  ويؤمن  بعروبته  يعتّز  عربي  أي 
أن يستسيغها أو يتمكن من جتّرعها. والالفت أن 
الواليات املتحدة زادت من دعمها لكيان االحتالل، 
فيما نشهد ما ميكن تسميته تّلي العرب متامًا عن 

شعبهم يف فلسطني. 
عن  للتعبري  اسُتخِدمت  نفسها  اهلادئة  واللغة 
والذي  السعودية،  بايدن يف  حّققه  الذي  اإلجناز 
النصفية  ولالنتخابات  لرئاسته  حيوي  إجناز  هو 
املقبلة يف الواليات املتحدة، أال وهو زيادة إنتاج 
أسعار  هبوط يف  عنها  ينجم  اليت سوف  النفط، 
الطاقة، وهو املوضوع امُلِلّح بالنسبة إىل الواليات 
إىل  الطاقة  أسعار  ارتفاع  بعد  والغرب  املتحدة 
الضعف تقريبًا، نتيجة العالقات الروسية الغربية 
يف هذا املوضوع، بعد العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيا، ما زاد من اإليرادات النفطية للدول 
السريع املهم  اإلجناز  النفطية. وهذا هو  العربية 
الذي ابتغى بايدن حتقيقه يف هذه الرحلة، وقد 
حتّقق، وسيبدأ الضّخ خالل أسبوعني، وبذلك يتخّلى 
االقتصادات  لصاحل  مواردهم  عن  أيضًا  العرب 

الغربية. 
أما القول إن هذه الرحلة قد كسرت عزلة السعودية، 
فإن هذا ما حياول اآلخرون إيهام العرب به، بأنهم 
اللقاءات  هذه  مثل  إىل  حباجة  وأنهم  معزولون، 
لضمان أمنهم واالعرتاف مبشروعيتهم، يف الوقت 
زالت  ما  اليت  الطاقة  حوامل  فيه  ميتلكون  الذي 
إىل  الصناعة  من  الغربية،  احلياة  عصب  تشّكل 
الذي حباجة  برمته؛ فمن هو  الغرب  الزراعة، يف 
إىل أن تتحقق مصاحله، ومن هو الذي يعاني من 
إنقاذ؟! أليس  الراهن وحباجة إىل  أضرار الوضع 
يتوهم  وأن  ُمنِقذ،  إىل  الغريق  يتحّول  أن  غريبًا 

امُلنِقذ أنه هو الغريق وحباجة إىل من ُينقذه؟؟
يف ضوء كل ما حتقق لكيان االحتالل الغاصب، 
وإلدارة بايدن وخططه من ضرورة تفيض أسعار 
على  تصرحياتهم  إحلاح  مع  الغرب،  يف  الوقود 
خطورة  متّثل  اليت  أبراهام  خمططات  يف  السري 
يطرح  ككل،  العربية  األمة  هوية  على  بالغة 
هذا  من  العرب  حّققه  الذي  ما  نفسه:  السؤال 
الفلسطينية  القضية  إىل  بالنسبة  سواء  اللقاء، 
أم حتى بالنسبة إىل احلضور العربي يف املنطقة، 
مفاتيح  سّلم  الذي  القدس«  »إعالن  وجه  يف 
الواليات  مصاحل  ومتثيل  املنطقة  يف  العمل 
الدول  الصهيوني؟ وهل متكنت  للكيان  املتحدة 
أجندة  يف  واحد  بند  وضع  من  التسع  العربية 
يصّب يف  ال  البند  هذا  كان  إذا  االجتماع،  هذا 
وكل  القدس  إعالن  عليه  نّص  ما  كل  مصلحة 
الرؤية املستقبلية هلذا اإلعالن، ليس من تكريس 
بل  فقط،  واغتصابها  فلسطني  احتالل  وشرعنة 
من تطيط مستقبلي للتحّكم يف توّجهات ومصري 
دول هذه املنطقة من املضائق البحرية: مضيق 
هرمز وباب املندب إىل جزيرة تريان وصنافري، 
وفق التزامات واتفاقات وتعهدات مل يعلن عن 

صميمها بعد؟ 
 يبدو أن االتفاق قد نّص كتابة أو شفاهة على 
قدمًا  والسري  اليوم،  املعلنة  اللغة  من  التخفيف 
التخطيط  مّت  الذي  التوجه  هذا  العمل ضمن  يف 
له ووضع تفاصيله، ووصل جاهزًا وحممواًل مع 
لَتِتّم  جدة،  إىل  احملتلة  القدس  من  القادمني 
املوافقة عليه، ولنكتشف ما خفَي من مندرجاته 

يف املقبل من األيام أو األشهر أو السنوات.
إعالن القدس واجتماع جدة وما كتب يف البيانات 
وما مل يكتب بني السطور، ستكون هلا تِبعاتها 
الكارثية على سيادة الدول العربية وعلى استقالل 
ما  العرب ككل،  وعلى مستقبل  العربية  اإلرادة 
مقابل  بتخطيط  اخلطري  التخطيط  هذا  يواَجه  مل 
الكارثية  التهديدات  حجم  ودقة  مبوضوعية  يقرأ 

املقبلة، وُتَعّد العّدة احلكيمة ملواجهتها.

زيـارة املـصلحة
بثينة شعبان
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سيجري اجتماع طهران يف ظل بيئة عمل 
روسيا  بني  املستوى  عالية  اسرتاتيجية 
ما  وهذا  قبل.  من  نشهدها  مل  وإيران، 
املرشد  بني  الثنائي  االجتماع  سيؤكده 

خامنئي والرئيس بوتني.
يف جو من االستقطاب الدولي الشديد، 
جو  األمريكي،  الرئيس  يصل  أن  وقبل 
»تل  يف  غوريون  بن  مطار  إىل  بايدن، 
أبيب«، مّت إعالن اللقاء الرئاسي الثالثي 
وروسيا  إيران  رؤساء  بني  طهران،  يف 
وتركيا، مع تأكيد اجتماع الرئيس بوتني 

ومرشد الثورة اإلسالمية يف إيران.
كان من الواضح أن حمور اجتماع الرؤساء 

حصني للجيش الرتكي واجملموعات املسلحة يف 
األتراك  اخلرباء  الزاوية، ومقتل جمموعة من  جبل 
من  أضعافهم  وثالثة  العسكري،  التصنيع  يف 
عناصر اجملموعات، اليت تعمل يف هذه املنشأة.

الذي يطرح نفسه، هو: هل ميكن  السؤال  لكن 
قرابة  استمرت  حربًا  تتجاوزا  أن  وتركيا  لسوريا 
أحد عشر عامًا ونيف، وفيها استطاعت تركيا أن 
تساهم، على حنو كبري وواسع، يف تدمري سوريا، 
إىل  باإلضافة  حتتية،  وبنيًة  وسكانيًا  اقتصاديًا 

احتالهلا 9 % من األراضي السورية؟
الطرفني  متنع  اليت  العوائق،  من  جمموعة  هناك 
أسبابه  طرف  ولكل  املصاحلة،  حنو  الذهاب  من 
كسبته  ما  تسر  أن  تريد  ال  فرتكيا  وشروطه. 
خالل هذه احلرب، بعد احتالهلا إدلب وعفرين وتل 
أبيض ورأس العني، كخطوة حنو حتقيق امليثاق 
املكتسبات  إىل  باإلضافة   ،1920 عام  املّلي 
وصلت  أن  بعد  والقومية،  والدينية  العقائدية 
قواتها إىل ليبيا والعراق والقوقاز. والعودة عن 
احتالهلا مناطق يف سوريا ستدفعها إىل االنسحاب 
هو  الثاني  واألمر  املذكورة.  املناطق  سائر  من 
أن هذه املصاحلة ستساهم يف إثارة التساؤالت 
أن  وخصوصًا  العسكرية،  املغامرات  جدوى  عن 
زالت تضغط  ما  والسياسية  االقتصادية  األمثان 
على اجملتمع الرتكي. والشيء الوحيد، الذي ميكن 
للرئيس إردوغان قبوله، هو املصاحلة، مع اإلبقاء 

على الواقع احلالي كما هو عليه.
يستطيع  ال  السوري  املوقف  فإن  املقابل،  يف 
دات للعالقة برتكيا،  أن يتجاوز جمموعة من احمُلدِّ
أن  بعد  إردوغان،  بالرئيس  الثقة  فقدان  أوهلا 
فكان  مصاريعها،  على  سوريا  أبواب  له  ُفتحت 
رد اجلميل منه استباحتها والشراكة يف تدمريها. 
الكامل  االنسحاب  ستشرتط  فإنها  وبالتالي، 
للقوات الرتكية من كل املناطق احملتلة، وتفكيك 
حة يف إدلب، والعودة  اجلماعات التكفريية املسلَّ
جانيب  على   ،1999 عام  األمين  أضنة  اتفاق  إىل 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن  البلدين.  احلدود بني 
الفاعل يف سوريا،  الدوَر الرتكي  دمشق تشى 
أكثر من9  ماليني سوري،  على  فرتكيا تسيطر 
إدلب  أو يف  إن كان يف تركيا )3.6 ماليني(، 
إىل  والذهاب  احملتلة.  السورية  املناطق  وسائر 
تركيا  سيجعل  الوضع،  هذا  مثل  يف  املصاحلة، 
شريكًة يف احلكم، وقد تكون الالعب األهم يف 
الداخل السوري. والذهاب حنو املصاحلة ال ميكن 
له أن يتّم إاّل بعد حتجيم الدور الرتكي إىل احلدود 

الطبيعية.
لن يكون هذا التصلب يف املوقف السوري نامجًا 
عن الفراغ، فهو يستند إىل طبيعة االصطفاف إىل 
جانب كل من روسيا وإيران، على مدى العقود 
ُأخرى،  جهة  من  وسيستند،  اآلن.  حتى  املاضية 
إىل التخّلي األمريكي عن الكرد يف سوريا وتركيا 
ملصلحة تركيا، األمر الذي جيعلهم الطرف األضعف 
إاّل  خيار  من  هلم  وليس  السورية،  املعادلة  يف 
التعاون مع دمشق، وفقًا لشروط تضمحّل يومًا 

بعد يوم.
جناح  على  التعويل  فإن  املنطلق،  هذا  من 
الثالثي  اللقاء  يف  الرتكية،  السورية  املصاحلة 
املزمع انعقاده يف طهران، بتاريخ 19 متوز/يوليو 
احلالي، ليس يف مكانه، فظروفه الثنائية للبلدين 
مل تتوافر بعُد، وقد يكون علينا االنتظار إىل ما 
بعد االنتخابات الرئاسية الرتكية عام 2023، وما 
ميكن أن توفره من ظروف وشروط جديدة لعالقة 
طبيعية بني جارين حمكومني بالتاريخ واجلغرافيا.

سوريا حمور اجتماع طهران فأين هي منه؟
أحمد الدرزي

الثالثة املقبل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوريا، بعد 
التهديدات الرتكية باجتياح ما تبّقى من الشمال 
رفعت،  وتل  منبج  منطقيَت  وخصوصًا  السوري، 
القومي  األمن  وضمان  اإلرهاب،  حماربة  حبجة 
الرتكي، األمر الذي دفع كاًل من روسيا وإيران 
إىل الوقوف حبزم مع سوريا، ورفض االجتياح، ثم 
الذهاب حنو حماولة احتواء جديدة للرئيس الرتكي، 
بعد  املتسارعة،  الدولية  املتغريات  سياق  ضمن 

اندالع احلرب يف أوكرانيا.
تنطلق هذه احملاولة اجلديدة من واقع التهديدات 
والفرص، فرتكيا هي أهم دولة يف حلف الناتو 
عدد  حيث  من  كان  إن  املتحدة،  الواليات  بعد 
القوات العسكرية والعتاد، أو عرب امتالكها أوراَق 
باستقرار كل من  العبث  تتيح هلا  متعددة،  قوة 
االمتداد  على  اعتمادًا  والصني،  وإيران  روسيا 
املذهيب،  اإلسالمي  الطابع  أو  الرتكي،  القومي 
جدًا،  املهم  اجليوسياسي  موقعها  إىل  باإلضافة 
وإيران،  أوراسيا  حدود  عند  متقدم  كلسان 
وسيطرتها على املمرات البحرية بني البحر األسود 
من  لكل  الفرص  تتحّدد  بينما  املتوسط،  والبحر 
روسيا وإيران يف طبيعة التهديدات اليت تتعرض 

هلا تركيا اآلن.
فداخليًا، هناك انقسام سياسي حاد بني جمموعة 
قوى األحزاب الستة من جهة، والرئيس إردوغان، 
العدالة والتنمية،  الذي يقود ما تبّقى من حزب 
من جهة أخرى. ويرتافق ذلك مع تراجع اقتصادي 
واستمرار  عقود،  منذ  تركيا  تشهده  مل  كبري 
القضية الكردية اليت تقّض مضاجع التيار القومي 

اليميين.
الواضح  من  فأصبح  اخلارجي،  الصعيد  على  أّما 
تقلَّص،  إردوغان  للرئيس  املناورة  هامش  أن 
مل  أوكرانيا  يف  احلرب  رهانات  أن  وخصوصًا 
تكن يف موقعها، وفق معطياته، بعد أن َتوّضحت 
من  لكل  املعلن،  غري  اآلسيوي  احللف  طبيعة 
يف  وصالبته  وإيران،  واهلند  والصني  روسيا 
ذو  الثاني  والتهديد  املتحدة.  الواليات  مواجهة 
عند  أصبحت  فرتكيا  أيضًا،  جيوسياسي  طابع 
روسيا  استحواذ  بعد  الشمال،  من  روسيا  حدود 
على البحر األسود عمليًا. ومن الشرق هناك إيران 
ومن  والفرص.  التهديدات  يف  تشاركها  اليت 
اجلنوب هناك إيران يف العراق، وروسيا وإيران 
يف سوريا، عدا عن اليونان؛ العدو التارخيي عند 

احلدود الغربية.
على  العمل  عرب  االحتواء،  فكرة  كانت  هنا،  من 
إعادة  أجل  من  وتركيا،  سوريا  بني  املصاحلة 
أن  ميكن  ال  واليت  آسيا،  غربي  منطقة  ترتيب 
األعمدة  أحد  تشّكل  اليت  تركيا،  دون  من  تنجح 
اخلارجية  وزير  زيارة  تكن  ومَل  لذلك.  األساسية 
اإليراني، أمري عبد اللهيان، ألنقرة ودمشق، إاّل 

ضمن هذا السياق التصاحلي.
عمل  بيئة  ظل  يف  طهران  اجتماع  سيجري 
وإيران،  روسيا  بني  املستوى  عالية  اسرتاتيجية 
مل نشهدها من قبل. وهذا ما سيؤكده االجتماع 
الثنائي بني املرشد خامنئي والرئيس بوتني، بعد 
التعاون  وشائج  األرض  على  الطرفان  ثبَّت  أن 
الواليات املتحدة،  العالي املستوى، يف مواجهة 
وخاضا معًا احلرب يف سوريا على اإلرهاب العابر 
للحدود، ومنعا سقوط الدولة السورية، باإلضافة 
ودوليًا،  إقليميًا  اجليوسياسية،  مكاسبهما  إىل 
نتيجة ما وّفرت هلما سوريا من فرصة يف ذلك. 
جدًا  قوية  رسالٌة  املنتظر،  االجتماَع  هذا  وسبقت 
مقّر  استهداف  بعد  الرتكي،  الطرف  إىل  هت  ُوجِّ
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إعــالن
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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. 
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Dr Ahmad Alrubaie

COVID-19
COVID-19

COVID-19
50 30

Six high school students 
across NSW have been 
selected to visit historic 
WWII sites in Japan and  
Hawaii as part of the Club-
sNSW Premier’s WWII 
Memorial Tour. Students 
across New South Wales  
were encouraged to sub-
mit a 1000-word essay 
which answers the ques-
tion, ‘Are the lessons of 
WWII  still relevant to-
day?’ 
The six successful stu-
dents selected for this trip 
will be taken on a guided 
11-day tour of historic 
WWII  sites in Hiroshima, 
Japan and Pearl Harbor, 
Hawaii. 
Kathleen Polson, a stu-
dent at Menai High School 
and Padstow resident was 
one of the six students  
chosen for this tour. 
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay said, 
“I was pleased to see a 
true local Padstow stu-
dent  chosen for this tour. 

This is a fantastic oppor-
tunity for the six selected 
high school students to 
develop  their knowledge 
and understanding of the 
history of World War II.  
“The attack on Pearl Har-
bor and atomic bombing 
of Hiroshima are two of 
the most pivotal moments 
in  the Second World War 
and this exclusive experi-
ence of a guided overseas 
tour will give students an 
in depth understanding of 
some of the most defining 
moments in World War II 

history. 
“I thank Leslie Williams MP 
and the rest of the judging 
panel who read through 
all the entries. Well done  
to everyone who entered 
the competition and con-
gratulations to the six 
students,” Wendy Lindsay 
said. 
The group will depart Syd-
ney on Thursday 21 July 
and return on Sunday 31 
July. 

MEDIA: Stephanie Le Bas | 
9772 2774

STUDENTS SELECTED TO TOUR HI-
ROSHIMA AND PEARL HARBOR

Josh Landis, The Premier, Kathleen Polson, Minister Elliot and 
Wendy Lindsay MP.
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ثــقافة

لعصرنا..  صاحلة  ومواعظ  حكم  و«األوديسة«..  »اإللياذة«   

واآلخـر والـهجرة  واإلرهـاب  هـومريوس 
حسونة املصباحي

الكبرية  اإلعالم  البعض من وسائل  أعادت  خالل صيف 2017 
كولتور«،  »فرانس  مثل  فرنسا،  يف  وبصرية،  مسعية 
اليوناني  الشاعر  »الفلسفة«،  وجملة  »لوبوان«،  واألسبوعية 
ّرضة القراء، وُعّشاق األعمال  العظيم هومريوس إىل الواجهة، ُمَ
الشهريين  عمليه  قراءة  إعادة  أو  قراءة،  على  اخلالدة  األدبية 
»اإللياذة«، و«األوديسة« ملا يتَضّمناه من حكم ومواعظ وأفكار 
ما تزال صاحلة لعصرنا، وعاكسة للعديد من قضاياه السياسية 

والفكرية، وغريها.

اإليرلندي جيمس جويس

كبارا  وشعراء  كتابًا  أن  إىل  البداية  يف  نشري  أن  بنا  وجيدر 
النقاد  حبسب  هومريوس  »ورثة«  كانوا  العشرين  القرن  من 
يرى  بواند  إزرا  الكبري  األمريكي  الشاعر  أن  إال  والدارسني. 
القالئل،  من  هو  جويس)1941-1882(  جيمس  اإليرلندي  أّن 
الوريث الشرعي  الذي متكن من أن يكون  الوحيد  إن مل يكن 
الصيت:«يوليسيس«. ذائع  عمله  بفضل  وذلك  هلومريوس 
ملاذا؟ ألنه، ودائما حبسب رأي إزرا باوند-حاول من خالل عمله 
املذكور أن »مينح شكال للعامل يف كليته« متاما مثلما هو احلال 

بالنسبة هلومريوس يف رائعتيه املذكورتني.
وجيد قارئ »يوليسيس« جليمس جويس نفسه أمام عدد هائل 
من األحداث، والشخصّيات والرؤى حبيث يشعر غالب األحيان 
أنه يغرق فيها وال يستطيع السيطرة عليها مثلما هو احلال يف 

معظم الروايات الكالسيكّية.
هي  اليت  احلصينة«  »القلعة  اىل  للولوج  املفتاح  هو  ما  لكن 

»يوليسيس«؟
على هذا السؤال جييب الشاعر والكتاب الفرنسي فالريي الربو 
)1881-1957( الذي نقل العمل املذكور اىل لغة موليري قائال 
بأن املفتاح هو شخصّية »يوليسيس« يف رائعة هومريوس. 
فاليوم الذي ميضيه ليبولد بلوم، الشخصية الرئيسية يف رواية 
جويس، يعكس كّل السنوات العصيبة اليت أمضاها يوليسيس 
يف البحر مواجها املغامرة تلو األخرى. غري أن يوليسيس املغامر 
يهودّي  إىل  جويس  عمل  يف  يتحول  هومريوس  عند  الشجاع 

ختونه زوجته، وخيون هو زوجته متى استطاع اىل ذلك سبيال.
وبينلوب اليت تظّل خملصة لزوجها حتى عودته من رحلة العذاب 
اليت  ليويبولد  زوجة  بلوم،  موّلي  جويس  عند  تصبح  الطويلة، 
حتلم يف املونولوج بعشيقها وليس بزوجها الذي كان يهذي 

سكرانا يف مّل للبغاء يف دبلن.
ويعتقد الفرنسي روجيه-بول ردروا أن هومريوس عكس من خالل 
»األوديسيه«، و«اإللياذة«  عمليه  على  تهيمن  اليت  املواضيع 
وعالقة  السياسية،  والسلطة  والرغبة،  واإلنتقام،  احلب،  مثل 
البعض،  ببعضها  الثقافات  وتأثر  واحلروب،  بالدين،  اإلنسان 
حّد  تزال حاضرة، ومؤثرة إىل  اليت ال  اإلنسانية  القضايا  أهم 

هذه الساعة.
وهو يضيف قائال بإن هومريوس هو » معاصرنا أكثر مما حنن 
نعتقد ونتصّور. وهو يتحدث عن املعارك يف« اإللياذة« كما لو 
أنه يتحدث عن املعارك اليت دارت وتدور يف مدن ومناطق يف 
الشرق األوسط . والقتال ضار وعنيف بني احملاربني. فال أحد 
يرحم اآلخر. وال أحد يرتدد يف التمثيل جبسد خصمه يف ساعة 
املعركة. بل أن احملاربني جيدون متعة يف قطع الرؤوس، ويف 
بقر البطون، ويف اقرتاف أفظع اجلرائم مثلما يفعل اإلرهابيون 

األصوليون يف عامل اليوم.
العلوم  أستاذ  هولياندر،  جان-فانسان  اآلخر  الفرنسي  ويرى 
بعنوان:«  كتاب  ومؤلف  بواتيي«،  جامعة«  يف  السياسية 
ملواجهة  هومريوس  من  اإلستفادة  ميكن  أنه  والقوة«  احليلة 
اإلرهاب واإلرهابيني. فقد أظهر التدخل العسكري يف كل من 
أفغانستان، والعراق، أن التفوق يف جمال األسلحة ليس مفيدا، 
بل قد يكون مضرا. لذلك ال بد من اللجوء إىل احليلة ملواجهة 

اجملموعات اإلرهابية الصغرية ، وليس إىل القوة امُلْفرطة.
وهذا ما فعله أوليس يف »األوديسيه« أكثر من مرة يف مواجهة 

مصاعب مهلكة.
على  حتتم  اإلرهاب  ضّد  احلرب  بإن  قائال  هولياندر  ويضيف 
قراءة  يعيدوا  أو  يقرأوا  أن  هلا،  واملخططني  بها،  القائمني 
لـ«سحق  القوة  يف  اإلفراط  بعدم  ينصحنا  الذي  هومريوس 
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مجسم للشاعر اليوناني الشهري هومريوس)فيسبوك(

الشاعر اإليرلندي جيمس جويس

حسونة املصباحي

سنة  من  املانيا  يف  أقام  تونسي.  وصحايف  -كاتب  املصباحي  حسونة 
عشر  له  ومجالتها.  هم صحفها  أ  يف  وكتب  إىل سنة 2004   1986
األدبية  الجوائز  من  العديد  نال   . قصصية  مجموعات  وأربع  روايات، 
أعماله  من  البعض  ترجمت  العربية.  للرواية  زفزاف  محمد  جائزة  بينها 
إىل االنجليزية واألملانية والفرنسية. من أعماله األخرى: كتاب التيه )أدب 
الحمامات- رحلة يف عالم بورقيبة-  - يوميات  - يوميات ميونيح  رحلة( 
رسائل إىل أ صدقاء بعيدين. له العديد من الرتجمات من بينها: أصوات 
مراكش اللياس كانيتي - مختارات من الشعر العاملي - رسائل ريلكه إىل 
صديقة من البندقية - مسارات فلسفية )عن الحداثة وما بعد الحداثة( - 

نصوص لالشيء لصموئيل بيكت ..

أوليس بعد أن جنا من الغرق، وقدموا له املساعدات الالزمة 
لكي يتمكن من مواصلة رحلته العجيبة يف أحسن الظروف. كما 
يتحدث هومريوس عن املخدرات من خالل أناس يتناولون نبتة 
النسيان لكي ال يعرفوا شيئا ال عن ماضيهم، وال عن حاضرهم، 
وال عن هويتهم. وميكن أن يكون تسابق عشاق بينلوب، زوجة 
لإلنتخابات  املرتشحني  بتسابق  شبيها  يدها،  لطلب  أوليس، 

التشريعية أو الرئاسية يف عامل اليوم.
يعلمنا  أن هومريوس  باربارا كاسني  الفرنسية  املفكرة  وترى 
أوليس  »األوديسة« كيف نتعامل مع األخر. ويقول  من خالل 
بأن الذي ال يكتفي مبعرفة األرض، وُيْعرض عن معرفة البحر 
ال ميكن أن يدرك معنى الوجود. فكما لو أنه يوحي لنا بأننا ال 
نستطيع أن نعرتف حبضارة واحدة، وُنهمل بقية احلضارات اليت 
عرفتها البشرية يف تارخيها املديد. كما ميكن أن يوحي لنا بأن 
االكتفاء بلغة واحدة ال ميكن أن يساعد اإلنسان على التواصل 

مع اآلخر القريب أو البعيد.
لذلك ميكن القول بإن هومريوس اليزال ناطقا يف عامل البوم 

إىل  اللجوء  علينا  يقرتح  وهو  بعوضة«. 
احليل الذكية عوض الركون إىل األسلحة 
املتطورة. وعلى القوات اخلاصة، وأجهزة 
ابتكار  على  قادرة  تكون  أن  املخابرات 

واستنباط مثل هذه احليل.
اإلرهابني  بإن  قائال:  هولياندر  ويضيف 
عدد  أزيد  قتل  بهدف  حبياتهم  يضّحون 
فيلجأ  أوليس  أما  الضحايا.  من  ممكن 
إىل ذكائه ومهارته الفائقة لكي يتحدى 
املخاطر القاتلة، وينتصر يف النهاية على 

أعدائه بأقل التكاليف، وبأقل مثن.
اجملموعات  يواجهون  الذين  على  لذا 

اإلرهابية اليوم أن يقتدوا بهومريوس.

مواضيع تتصل بعصرنا
واإللياذة«،  »األوديسيه«،  عمليه  ويف 
املواضيع  من  العديد  هومريوس  يثري 
اهلجرة.  مثل  بعصرنا  املتصلة  األخرى 
األوديسيه«،   « ففي فصل من فصول 
معاملة  أحسنوا  أناس  عن  يتحدث  هو 

مبخاوفنا، وأوجاعنا، وأحالمنا، وآمالنا. وهذا ما يفسر حضوره 
الدائم يف كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري...
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الراحل  مبؤسسها  كاردان  بيار  دار  حتتفل 
الشهري الذي تصادف السبت )اليوم( ذكرى 
ميالده املئة، مع عرض يف قصره يف البندقية، 
وسط رغبتها يف إعادة إطالق إمرباطورية تعتمد 

على مجلة من تصاريح االمتياز.

كابراغادين«  »باالتزو  قصر  ويستضيف 
عرضا  السبت  كاردان،  بيار  لدار  اململوك 
وجملموعة  االستشرافية،  ألزيائه  استعاديا 
بطابعها  وتتميز  استوديوهاته  أجنزتها  جديدة 

الصديق للبيئة.

نهاية  تويف  الذي  الشهري  املصمم  يكن  ومل 
سنة 2020 عن 98 عاما، حيب أن »حيتفل بعيد 
ميالده«، لكنه كان بال شك ليتحمس لالحتفال 
بعامه املئة، على ما يروي قريبه واملدير العام 
أعماله رودريغو  إدارة  للشركة املسؤولة عن 

بازيليكاتي كاردان لوكالة فرانس برس.

ويغيب املشاهري عن هذا العرض، لكن 120 
من بني املدعوين البالغ عددهم 300 هم من 
أصحاب تراخيص اإلنتاج لعالمة »بيار كاردان« 

التجارية يف خمتلف أحناء العامل.

املصمم  بناه  الذي  النموذج  ذلك  ويعكس 
القرن  ستينات  من  اعتبارا  نفسه  الشهري 
لرتاخيص  عقود  توقيع  بدأ  حني  العشرين، 
مع  حفظه  إىل  وارثه  يسعى  ما  وهو  امتياز، 

حماولة التحكم به بصورة أفضل.

فريي«  »فلورنوا  شركة  يف  املدير  ويقول 
إلدارة األصول أرنو كادار: »إنها إمرباطورية 
اقتصادية صغرية مع هذه الرتاخيص اليت ال 
تزال تدّر اإليرادات«، لكن »كاردان بات امسا 

هامشيا«.

حتقق  التجارية  العالمة  تزال  »ال  ويضيف 
مبيعات، لكن ذلك حيصل أكثر يف بلدان نامية 
ولدى زبائن غري مثقفني مبا يكفي على صعيد 

املنتجات الفاخرة«.

كاردان  بيار  عالمة  تعد  مل  باريس،  ففي 
لوي  مع  مقارنة  شيئا  »تساوي  التجارية 
على  شاسع  الفرق  لوران.  سان  أو  فويتون 

صعيد السمعة والدينامية التجارية«.

وبعد العرض التكرميي عند أسفل صاروخ يف 
منطقة لو بورجيه قرب باريس يف يناير الفائت 
وعرض السبت يف البندقية، ستشارك الدار 
رمسيا يف أسبوع املوضة الباريسي يف فرباير 
انسحاب  على  قرن  ربع  بعد   ،2023 ومارس 

بيار كاردان من هذا احلدث.

 دار بيار كاردان حتتفل مبئوية ميالده 
مع مشاريع جديدة فيها تغيري قليل

على  كاردان  بازيليكاتي  رودريغو  ويعّول 
الفريق »املتماسك« يف الدار للنجاح يف هذا 

التحدي اجلديد.

انفالت  عدم  على  السهر  »مهميت  ويقول 
األمور«، لكنه ال يعتزم االستعانة مبصمم أزياء 
من خارج الدار خشية »االبتعاد من طبيعة بيار 

كاردان«.

مع ذلك، »مثة حاجة إىل مدير فين معاصر له 
شخصيته اخلاصة. فمن خالل هذه اجملازفة، 
ميكن إعادة الزخم« للعالمة التجارية، على ما 
يلفت مدير متحف الفنون الزخرفية أوليفييه 
غابيه على هامش عرض استعادي للمصممة 
إلسا سكياباريلي )1890 - 1973( اليت حققت 
دانيال  الفين  املدير  مع  كبريا  جناحا  دارها 
روزبريي الذي ترتدي أزياءه جنمات من أمثال 

بيونسيه وليدي غاغا.

معرض  يف  املوضة  مدير  مساعدة  وتوضح 
بيغو،  أريان  الباريسي  فيزيون«  »بروميري 
إىل  استندت  اليت  كاردان  بيار  تصاميم  أن 
»رؤية مستقبلية كانت تبدو من خارج الزمن 
حينها«، ميكن أن ُترتجم اليوم من خالل »مواد 
وتتيح  اهلواتف  بطاريات  شحن  ميكنها  ذكية 
ضبط حرارة اجلسم أو ميكنها تنظيف نفسها 

بنفسها«.

وتقول إن إعطاء الدار »هوية وامسًا قويًا قد 
بقالب  نفسها  تقديم  إعادة  على  يساعدها 

جديد«.

هذا  يف  مشككا  يبدو  كادار  أرنو  أن  غري 
إبداعي يف  إرث  »ليس هناك  األمر. ويقول 
السنوات الثالثني األخرية. كان بيار كاردان 
ويشرتي  االمتياز  لرتاخيص  عقودا  يوّقع 
منازل وأحيانا قرى بأكملها )...( ال إرث إال 

إذا كانت مهارة قريبه مذهلة«.

التقاليد يسود مطعم  واهلّم نفسه يف حفظ 
اجلديد،  الفن  درة  باريس،  يف  »ماكسيمز« 
الذي اشرتاه كاردان سنة 1981 ومل يستعد 

تألقه السابق.

املطعم  يف  حديثا  املعني  الطاهي  ويقول 
بسيارة  »أشبه  املوقع  إن  كاستيليه  نيكوال 
يف  جذريا.  تعديلها  عدم  ينبغي  كالسيكية، 
وليس  بنا،  يتحكم  الذي  هو  املطعم  حالتنا 

العكس«.

حنن  معاصرين.  لنكون  هنا  »لسنا  ويضيف 
تفصيل صغري أمام االسم«.
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بعد سنوات من اخلربة املالية والتجارية وريادة 
األعمال، يعود رجل األعمال الباكستاني أصغر 
يف  التجميل  سوق  إىل  الناجح  خان  أختار 
اإلمارات، وهذه املرة مع خط منتجات العناية 
 VITA املنفرد:  والعضوي  األصلي  بالبشرة 

.Eternity
إيالف التقته وكان لنا معه هذه الدردشة حول 

املشروع اجلديد.

عن  االبتعاد  إىل  البداية  يف  دفعك  الذي  ما 
التجميل  مستحضرات  إىل  الشركات  عامل 

والعناية بالبشرة؟

اخلدمات  عامل  يف  أمضيته  الذي  وقيت  خالل 
املالية للشركات واالستثمار، تعرضت لقطاعات 
وخالل  والصناعي.  املالي  اجملال  يف  خمتلفة 
للشركات  املصرفية  اخلدمات  عملي يف  فرتة 
، قضيت الكثري من الوقت بالبحث يف خمتلف 
الصناعات فيما يتعلق مبقاييسها املالية وآفاق 
عثرت   ، البحث  هذا  خالل  املستقبلية.  النمو 
على صناعة التجميل حيث برزت مستحضرات 
التجميل للعناية بالبشرة على وجه اخلصوص. 
بإمكانات  يتمتع  قطاع  بأنه  أصفه  ما  غالًبا 
استثنائية للنمو والتنمية. يف النهاية بعد أن 
أنهيت مسريتي املهنية كمصريف ، بدأت يف 
إنشاء  قررت  ثم  خمتلفني  أفراد  مع  التعاون 

منتجات قوية تربز يف هذه الصناعة.

يف  التجارية  معرفتك  تطبيق  إىل  تتطلع  هل 
صناعة العناية بالبشرة؟

بالطبع ، مسحت لي معرفيت التجارية الواسعة 
ثاقبة  برؤية  جتاري  عمل  بدء  من  باالقرتاب 
وفهم دقيقني ألي خماطر أو جناحات يتوقعها 
املرء. أعتقد أن حبثي جنًبا إىل جنب مع خلفييت 
سيسمح لي بإنتاج منتجات مفيدة وعالية اجلودة 
دون أي ضجة. أهدف إىل تطبيق عقلية العمل 
اخلاصة بي على كل جانب من جوانب الشركة 
، وصواًل إىل آخر عنصر مدروس بعناية داخل 

.Vita Eternity كل منتج من منتجات

أخربنا ملاذا هذه املنتجات مميزة جًدا وما الذي 
جيعلها فاخرة؟

كنت أرغب يف إنشاء شيء راٍق للغاية وفريد   
الشرق  آخر يف سوق  متاًما مقارنة بكل شيء 
مواد  على  املنتجات  هذه  ال حتتوي  األوسط. 
كيميائية ضارة أو مكونات صناعية ، وتستخدم 
لعالج  والعضوية  التقليدية  العالجات  ببساطة 
اجلافة  البشرة  املنتجات  هذه  تليب  لن  اجللد. 
أيًضا  تعاجل  بل   ، فحسب  اليومية  البثور  أو 

األمراض اجللدية طويلة األمد مثل األكزميا.

هل تقدر العناية بالبشرة يف حياتك الشخصية؟ 
وراء  الدافعة  العوامل  أحد  هذا  كان  هل 

العمل؟

منتجات  دائًما  أستخدم  كنت   ، عام  بشكل 
وقت  حتى  ولكن   ، للرجال  بالبشرة  العناية 
قريب فقط بدأت يف استخدام زيت األرغان 
العضوي. نظًرا لكوني مستخدًما كثيًفا ملنتجات 
زيت  أضع  أن  قررت  فقد   ، احلالقة  بعد  ما 
األركان على وجهي مرة واحدة عندما انتهيت 
من احلالقة ، مما جعل بشرتي تبدو أكثر امتالًء 
وصحًة بالتأكيد. بعد كل شيء ، مت استخدام 
زيت األركان كعالج عشيب وعالجي يف مجيع 
أحناء إفريقيا لعدة قرون ، لذا مل يكن مفاجأة 
زيت  أن  يف  السبب  هو  هذا  لي.  بالنسبة 
 Vita األركان هو أحد املكونات األساسية خلط

.Eternity

هل تتطلع إىل التعاون مع أي من املشاهري أو 
رواد العناية بالبشرة يف املنطقة؟

طور  يف  للغاية  املثري  التعاون  بعض  لدينا 
يف  املعروفة  األمساء  من  عدد  مع  اإلعداد 
للغاية  حمظوظني  كنا  لقد  األوسط.  الشرق 
ألن كل جنم قام باختبار املنتجات كان حريًصا 
للغاية على االنضمام إلينا نظًرا للجودة العالية 

وجمموعة املنتجات الفعالة.

أين ترى العمل يف السنوات اخلمس املقبلة؟

حنن ، بالطبع ، نأمل أن نكون مهيمنني للغاية 
يف الشرق األوسط وخارجه. مع فرصة الرفاهية 
يف هذه املنطقة ، نطمح ألن نكون يف هذا 
العاديني  األفراد  قبل  من  ونقدره  املستوى 

ومتعصيب العناية بالبشرة على حد سواء.

ملاذا تعتقد أن هذه املنتجات ستحظى بشعبية 
يف املنطقة؟

كما ذكرنا ، أعتقد أن هذه املنتجات تندرج يف 
فئة الرفاهية ، وهذا اجلزء من العامل مستثمر 
للغاية يف قطاع الرفاهية. عالوة على ذلك ، 
أعتقد أن جودة املنتجات تتحدث عن نفسها ، 
من  كبرًيا  جزًءا  بالبشرة متثل  العناية  أن  ومبا 
إىل  مباشرة  سيرتجم  هذا  فإن   ، هنا  احلياة 

املستهلكني.

ما هي نصيحتك لرواد األعمال الناشئني بشأن 
تغيري الصناعات أو بدء مشروع جديد؟

من  اخلوف  عدم  هو  قوله  أود  واحد  شيء 
تغيري  يف  هائلة  قفزة  حققت  لقد  اجملهول. 
مسريتي  من  املرحلة  هذه  يف  الصناعات 
املهنية وهي بالفعل تؤتي مثارها بشكل كبري. 
أعتقد أيًضا أنه من الضروري أن يكون لديك 
منتجات شغوفة وأن ترمي بنفسك إىل األشياء 

اليت حتبها.

 VITA« حوار مع أصغر خان حول إطالقه 
ETErnITy« يف اإلمارات

إيالف
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شــعر

يف انتظار »مباهج« العيد
كلما تزّينُت

وشذبُت َشعري

واكتسيُت أحلى ما عندي

َتك الغائبة بًا طلَّ مرتقِّ

تؤّجُل جميئك حتى إشعاٍر آخر

حني كنُت عريانا

خالي الوفاض ااّل من الفرح الغامر يفَّ

أشعَث الرأس إال من عقلي املوّظب

كْسوتي اخلرُق البالية

غري إنها نظيفة املئزر والرداء

أبكرَت تطلُّ علّي مرارا

توقظين من غفليت

ُتريين هالًلك املعقوف

تصحبين إىل املالهي

تأخذ بيدي إىل األراجيح

تدنو مين ، تلتصُق بي

متأُل قليب بهجًة

تؤرجحين

ً هجْرتين ؟! لمِ

تعافين لتقرضين الوحشُة بأسنانها

تعاَل أْدُن مين أيها السعيُد كذبا

بعد أن عادت فتّوتي

وامتألْت خزائين

وتوّرمْت صَرُر دراهمي

لكين ما زلُت بانتظارك

تعاَل ولو بعّكازك

ألرقَب وقَع خطواتك

قائمًا ، زاحفًا

منهكًا ، معافى

اًل يائسًا آممِ

ال ضري 

جواد غنوم

كياني  َب  يتخشَّ أْن  َسْهاًل  َيُكْن  َلْ 
َل إىل جذٍع أبنوسي  ويتحوَّ

جاكرندا  يْن شجرة  ممِ جزٌء  أصبَح  هكذا 
 !

بأوراقي  أتساقَط  أْن  أسهل  وصاَر 
عر.. ة عليَك َو على بين الشِّ البنفسجيَّ

:
َل  َلْ َيُكن َسْهاًل أْن َيُشفَّ نهدي ويتحوَّ

إىل ُزجاٍج مثني
يْن كأَس نبيذ ! هكذا أصبَح جزٌء ممِ

َك ُعْنَقها امُلستدق/  سمِ وصاَر أسهل أْن مُتْ
ـ َرَهـاَفـٍة الفتة.. امُلتطاول بمِ

:
َلْ َيُكْن َسْهاًل أْن يتعامَد اقرتابي على 

ة ال إىل فكرٍة خالصيَّ ي ويتحوَّ ابتعادمِ
ـا ! ـيَّ يْن صليبًا َجـلمِ هكذا أصبَح جزٌء ممِ

يوَم  عليهمِ  ُتْصَلَب  أْن  أسهل  وصاَر 
اجُلُمَعة القادمة..

:
َل  َس قليب ويتحوَّ َلْ َيُكْن َسْهاًل أْن يتكلَّ

رمِي َصْلب  إىل كائن َبْ
يْن حمارة غالية ! هكذا أصبَح جزٌء ممِ

اللؤلؤ  على  َر  أتكوَّ أْن  أسهل  وصاَر 
يف  حزينة  َو  نة  آممِ بطريقٍة  بداخلي 

آن..
:

غيابي  ُيـْصـَقـَل  أْن  َسْهاًل  َيُكْن  َلْ 
ة  َل إىل قطعٍة معدنيَّ ويتحوَّ

يْن نوَط شجاعة ! هكذا أصبَح جزٌء ممِ
َك  ـْق على صدرمِ وصاَر أسهل أْن ُيـَعـلَّ

َك على ذكراَي..  بعَد امِنتصارمِ
:

َل إىل  قين َلْ َيُكْن َسْهاًل أْن أحتوَّ َصدِّ
َو  حمارة  َو  كأس  َو  جاكرندا  شجرةمِ 
ْب  صليب َو نوط شجاعة، ما َلْ أتَصبَّ

ل ! عرًا يف ساونا التأمُّ شمِ
:

ة الت نديَّ 30 / شباط / ألفني َو حتوُّ

تأمالت عاجلة

 2022 تــموز   23 Saturday 23 July 2022الـسبت 

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 العال بدها تعيش 
عا بيدر ما يف غّلة 

ما عرفنا شو عنا صار 
ومني اللي حط العّلة

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

مّلة بتحارب مّلة 
تا وقعوا بفقر وشّحار 
ونص العال منذلة  

خسروا األرض وخسروا الدار 
باعوا ربعا لألغراب 
وتالت رباعا حمتّلة

يا اهلل حن علينا
ما عاد فينا نسَتنا 
انت إهلي وحيب  

أحفظ أهلي مبوطنا 
وبارك شعبك يا ربي 
حسني وحممود وحنا 

جوانا إحسان أبلحد
ملبورن اسرتاليا
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تـتمات

الرئس عون للمجلس اجلديد ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

باعتماده  القرار  الوزراء  جملس  اختاذ  منذ  ِأشهر  وبضعة  سنتني 
يف شهر آذار 2020، لن يتوقف حتى يصل اىل نتائج عملية مهما 

وضعت يف وجهه عراقيل وصعوبات.«
ودقيق،  مهم  احملاسبة  خرباء  عمل  »ان  اىل  عون  الرئيس  وأشار 
ومسؤوليتهم كبرية يف حتقيق االنتظام املالي يف القطاعني العام 
الثقة والدقة  العمل هو  »ان األساس يف هذا  واخلاص«، معتربا 

والصدق واألمانة.«
عملية  امام  وضعت  اليت  العراقيل  ان  اجلمهورية  رئيس  واعترب 
اإلصالح اليت سعى اىل حتقيقها منذ ما قبل تسلمه سدة الرئاسة 
األوىل، وخالل حتمله هذه املسؤولية، كانت كثرية ال سيما جلهة 
كشف املخالفات املالية اليت ارتكبت على مر السنني املاضية، وعدم 
إقرار موازنة الدولة اال يف العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق 
يف قطع احلساب للسنوات املالية منذ التسعينيات. وقال: »ان 
تصميمي واضح منذ اللحظة األوىل على تصحيح اخللل الذي اعرتى 
الطريق  اليت وضعت يف  العقبات  لكن  البالد،  املالي يف  الواقع 

كانت كثرية، ال سيما جلهة كشف مكامن الفساد واملرتكبني.«
من  تبقى  ما  يف  العمل  سيواصل  انه  اىل  عون  الرئيس  وأشار 
املناسبة  واالرضية  الضرورية  األسس  لتوفري  الرئاسية  واليته 
لتستمر العملية االصالحية مع رئيس اجلمهورية املقبل. )مزيد من 

التفاصيل على الصفحة 2(.
عون لدوكان: مصرون على اإلصالح

اىل ذلك، أكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، إصراره على 
»مواصلة املسرية اإلصالحية الضرورية من اجل االنطالق بالتعايف 
اجمللس  يعمد  »ان  اىل  متطلعا  لبنان«،  يف  واالقتصادي  املالي 
النيابي اجلديد اىل إقرار املشاريع اإلصالحية الالزمة ومن بينها: 
وقانون  املصرفية  السرية  قانون  تعديل   ،2022 العام  موازنة 
اليه  احملالة  القوانني  مشاريع  من  وغريها  كونرتول«  »الكابيتال 

لدراستها التزاما بتحقيق هذه الغاية«.
وشدد الرئيس عون على »استكمال التفاوض مع صندوق النقد 
الثقة  واستعادة  التعايف  لبداية  األساسي  املدخل  ألنه  الدولي 
حض  على  تعمل  »ان  فرنسا  على  متمنيا  اللبناني«،  باالقتصاد 
الالزم  االتفاق  إبرام  يف  اإلسراع  على  الصندوق  يف  املسؤولني 
مع لبنان بعد اجراء اإلصالحات األولية«، شاكرا للرئيس الفرنسي 
جسامة  من  الرغم  على  بلبنان،  الدائمة  »عنايته  ماكرون  اميانويل 
انتخابه، واليت ترمجت  إعادة  املسؤوليات امللقاة على عاتقه بعد 
اللبناني من  أخريا من خالل الدعم الفرنسي - السعودي للشعب 
اىل  إضافة  اإلنسانية،  واملشاريع  االمناء  برامج  من  خالل سلسلة 
تقديم فرنسا هبة للبنان كناية عن 50 حافلة للركاب لتشجيع النقل 

املشرتك«.
كالم  الرئيس عون جاء يف خالل استقباله، قبل ظهر أمس األول، 
الدولية يف  بتنسيق املساعدات  املكلف  السفري  بعبدا،  يف قصر 
السيد  غريو،  أن  فرنسا  سفرية  حضور  يف  دوكان،  بيار  لبنان 

.Emeraude Roederer والسيدة  François de Ricolfis
املساعدة  الرئيس عون جبهود فرنسا ومساهمتها يف  أشاد  وإذ 
عن  اعرب  اخلليج،  ودول  لبنان  بني  العالقات  توطيد  إعادة  على 
امله يف »ان تتشكل قريبا حكومة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، 
على  العمل  وأهمها:  املطلوبة  اإلصالحات  مواصلة  جلهة  سيما  ال 
توحيد سعر الصرف، متابعة عملية التدقيق اجلنائي اليت انطلقت 
من املصرف املركزي، تقاسم اخلسائر بصورة عادلة والعمل على 
تأمني االمن الغذائي، اىل جانب وضع خطة النهوض بقطاع الكهرباء 
موضع التنفيذ وإعادة النظر بالتعرف، ال سيما بالنسبة اىل اجلهات 
امليسورة وليس من خالل إضافة األعباء على الطبقات الفقرية«، 
ز على  مشريا اىل ان »كل ذلك من شأنه ان يعيد الثقة بلبنان وحيفِّ

استعادة االمل مبستقبله«.
دوكان

وكان السفري دوكان نقل اىل الرئيس عون يف بداية االجتماع، 
الفرنسي  االهتمام  »استمرار  وتأكيده  الفرنسي  الرئيس  حتيات 
بلبنان ورغبته يف املساعدة على خروجه من االزمة اليت مير بها على 
النهائي  خمتلف املستويات«، مشددا على »أهمية توقيع االتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء والية الرئيس عون«، الفتا 
لقوانني  النواب  جملس  إقرار  اىل  حيتاج  اإلجناز  »ذلك  ان  اىل 
إصالحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، تعديل قانون السرية 
نصوصها يف  املوجودة  كونرتول«  »الكابيتال  وقانون  املصرفية 
هيكلة  اعادة  قانون  مشروع  اجناز  يف  واالسراع  النوابـ،  جملس 

املصارف«.  )مزيد من التفاصيل على الصفحة 3(.
البيد لهوكشتاين: نريد اتفاقا سريعا مع لبنان

على صعيد آخر، توقع مسؤولون إسرائيليون وصول هوكشتاين 
من  أخرى  جولٍة  إلجراء  املقبلني،  األسبوعني  خالل  بريوت،  إىل 

احملادثات، حول ملف ترسيم احلدود البحرية.
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أّن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 
يائري البيد، طلب من املبعوث األمريكي، آموس هوكشتاين، أّنه 

»يريد اتفاقًا مع لبنان على احلدود البحرية، بأسرع وقٍت ممكن«.
وقال هوكشتاين لالبيد ولوزيرة الطاقة كارين اهلرر، والذي أجرى 
معها اجتماعًا منفصاًل، إّنه »متفائل خبصوص فرص التوصل إىل 

اتفاق يف املستقبل القريب«. 
إىل بريوت،  »يصل هوكستني  أن  إسرائيليون  وتوقع مسؤولون 
خالل األسبوعني املقبلني، إلجراء جولٍة أخرى من احملادثات، حول 

ملف ترسيم احلدود البحرية«.

وكان قد أعلن حزب اهلل، يف 2 متوز اجلاري، »إطالق 3 مسرّيات 
غري مسّلحة يف اجتاه املنطقة املتنازع عليها« عند حقل »كاريش«، 
وذلك يف مهّمات استطالعية، مؤكدًة أّن »املسرّيات أجنزت املهمة 

املطلوبة، وأوصلت الرسالة«.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية، قالت إّن »املشكلة يف إسرائيل، 

هو أّنها كيف سرتّد، وكيف ستتصّرف«.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية أّن »الطائرات املسرّية اليت أطلقها 
حزب اهلل، حنو منصة كاريش، تهدف إىل إرسال رسالة إىل إسرائيل 

مفادها أنه جيب أن تستجيبوا ملطالبنا«.
يذكر أن وزارة اخلارجية األمريكية أكدت يف بيان، أّنه »ال ميكن 
إحراز تقدم حنو حّل لرتسيم احلدود إاّل من خالل املفاوضات بني 

األطراف«.
ليس  أنه  أظهرت  »إسرائيل  أن  إىل  اإلسرائيلي  اإلعالم  وأشار 
لديها ردع يف املواضيع املتعلقة بالتهديد على منّصات الغاز غري 

التهديدات الفارغة والقنوات الدبلوماسية«.
وأوضح اإلعالم اإلسرائيلي أنه »يف حزب اهلل، التقطوا ذلك، وهم 
يعتقدون بأنهم سيحققون هدفهم، وهو إبعاد منّصة كاريش حتى 

بدون احتكاك عسكري«.
أسلوب  تتبع  التهديد  رسالة  أن  إىل  اإلسرائيلي  اإلعالم  ولفت 
فستلحقون  بنا  الضرر  أحلقتم  »إذا  وتقول:  احلي«،  يف  »معركة 
لكم  مناسبًا  وليس  الغاز،  مشروع  يف  بأصدقائنا  أيضًا  الضرر 

التورط معهم«.
على  شدد  اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  وكان 
والنفط  الغاز  استخراج  مسألة  يف  املتاحة  الذهبية  »الفرصة  أّن 
)بالنسبة إىل لبنان( هي اآلن، أي هذان الشهران«، الفتًا إىل أّنه 

»بعدهما ستكون الكلفة أعلى«. 
وأعلن السيد نصر اهلل أّنه »إذا وصلت األمور إىل نقطة سلبية، 
فلن نقف فقط يف وجه كاريش.. سجلوا هذه املعادلة، سنذهب 
إىل كاريش وما بعد بعد كاريش«، كاشفًا عن أّن حزب اهلل »يتابع 
كل ما هو موجود على الشواطئ املقابلة، وميلك كل اإلحداثيات«.

بغداد: سنطلب عقد ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

قرار دولي بشأن قصف تركيا حمافظة دهوك مشالي البالد«.
وقال بيان صادر عن اخلارجية العراقية، حسبما نقلت عنها وكالة 
األمن  خاصة جمللس  جلسة  عقد  لطلب  »حتركنا  العراقية:  األنباء 

لبحث اجلرمية واستصدار قرار دولي«.
عن  تركيا  مسؤولية  تؤكد  املؤشرات  »مجيع  أّن  البيان  وأضاف 
بهدف حشد موقف  ونتحّرك  مزحة سوداء..  وإنكارها هو  االعتداء 

قوّي مينع تكرار هكذا اعتداءات ويضع حدًا قطعيًا هلا«.
وسيصار  نيويورك  يف  الدائمة  العراق  ممثلية  »فاحتنا  وتابع: 
للطلب من جملس األمن عقد جلسة طارئة لبحث االعتداء الرتكي«، 
و«االعتداء األخري هو األخطر ضمن سلسلة االعتداءات الرتكية يف 

العراق«.
وأعلن اجمللس الوزاري لألمن العراقي، يف وقت سامبن يوم امس 
األول، أنه »رفع شكوى إىل جملس األمن بشأن االعتداءات الرتكية، 
إثر استهداف املنتجع السياحي«، وأنه بصدد اختاذ »سلسلة إجراءات 
استدعت  والحقًا  العراق.  يف  الرتكية«  االعتداءات  تكرار  إليقاف 

احلكومة العراقية، القائم باألعمال العراقي يف تركيا.
بغداد  لدى  الرتكي  السفري  العراقية  اخلارجية  وزارة  سلمت  كما 
قصف  تدين  اللهجة  »شديدة  احتجاج  رسالة  غوناي،  رضا  علي 
القوات الرتكية ملنتجع سياحي يف حمافظة دهوك أمس«، مطالبة 
تركيا »باعتذار رمسي، وسحب مجيع القوات الرتكية من األراضي 

العراقية، وتعويض ذوي الشهداء واجلرحى«.
هذا وأعلن عدد من النواب يف الربملان العراقي، عن حراك لتقديم 
»بطرد  العراقية-الرتكية، وطالبوا  العالقات  لتنظيم  قانون  مقرتح 
السفري الرتكي يف العراق وسحب السفري العراقي، وقطع التبادل 

التجاري مع تركيا ومقاطعة البضائع الرتكية«.
وشّيع العراقيون، أمس األول اخلميس، ضحايا القصف الرتكي، 
الذي أودى حبياة 9 مدنيني يف منتجع سياحي يف كردستان، حيث 
نقلت اجلثامني بطائرة عسكرية، من دهوك إىل مطار إربيل، قبل 

أن حتط يف مطار بغداد الدولي.
حزب  واتهمت  اهلجوم،  عن  مسؤوليتها  أنقرة  نفت  املقابل،  يف 

العمال الكردستاني »PKK« باملسؤولية عن القصف.
وكان مصيف قرية برخ، يف ناحية دركار  التابعة لقضاء زاخو يف 
حمافظة دهوك، يف كردستان العراق، تعرض لقصٍف مدفعي عنيف 
يوم  األربعاء، أدى إىل مقتل 9 مدنيني بينهم نساء وأطفال وجرح 

العشرات.
وفور إعالن نبأ القصف الرتكي، بدأ العراقيون يف مناطق خمتلفة 

تظاهرات منددة مشلت خمتلف املدن واحملافظات العراقية.

الكرملني: بوتني وابن سلمان ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العهد السعودي، حممد بن سلمان، عرب اهلاتف، الوضع يف سوق 
النفط العاملية.

الرئيس  »أجرى  الصدد:  بهذا  للكرملني  الصحفي  املكتب  وقال 
اململكة  ولي عهد  مع  هاتفية،  بوتني، حمادثة  الروسي، فالدميري 
اجلانبان  وقدم  سعود،  آل  سلمان  بن  حممد  السعودية،  العربية 
تقييمًا إجيابيًا للمستوى الذي مت حتقيقه يف العالقات الودية بني 

روسيا والسعودية«.
مع  الثنائي  التعاون  قضايا  مناقشة  »متت  الكرملني:  وأضاف 
الرتكيز على توسيع العالقات التجارية واالقتصادية ذات املنفعة 
املتبادلة، ومت النظر بالتفصيل يف الوضع احلالي يف سوق النفط 

العاملية«.
إطار  يف  التنسيق  زيادة  أهمية  سلمان،  وابن  بوتني،  وأكد 
»أوبك+«، وأشارا إىل أن دول التحالف تفي باستمرار بالتزاماتها 

للحفاظ على التوازن يف سوق الطاقة العاملي.
وأضاف املكتب الصحفي: »مت النظر بالتفصيل يف الوضع احلالي 
يف سوق النفط العاملية، ومت التأكيد على أهمية املزيد من التنسيق 

يف إطار »أوبك+«.
كما متت اإلشارة إىل أن »الدول املشاركة يف التحالف تفي باستمرار 
بالتزاماتها من أجل احلفاظ على التوازن واالستقرار الالزمني يف 

سوق الطاقة العاملية«.
النفط  »سوق  أّن  من  حذرت  قد  الدولية،  الطاقة  وكالة  وكانت 
وركود  اإلمدادات  نقص  بني  مشدود  حبل  على  تسري  العاملية 
اقتصادي حمتمل، مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع األسعار وتدهور 
الفائضة  اإلنتاج  طاقة  »اخنفاض  متوقعًة  االقتصادية«،  األوضاع 
للسعودية واإلمارات معًا قد إىل 2.2 مليون برميل يوميًا، فقط يف 

آب، مع التخلص من ختفيضات أوبك+«.

روسيا: استهداف مقر االمن ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف  األوكراني  األمن  جهاز  ومقر  األوكرانية،  املسّلحة  للقوات 
كراماتورسك.

وقالت الوزارة يف بياٍن هلا: »تواصل الطائرات واملروحيات التابعة 
للطريان العملياتي - التكتيكي وطريان اجليش الروسي، واملدفعية 

الروسية، توجيه ضربات على أهداٍف عسكرية ألوكرانيا«.
وخالل الـ 24 ساعة املاضية، متّكنت القوات الروسية من تدمري 9 
مراكز قيادة، مبا يف ذلك مركز قيادة اللواء مشاة حبري 59 يف 
أجانب، ومركز قيادة  نيكوالييف، كان متركز فيه عناصر مرتزقة 
اللواء مشاة آلي 14 يف منطقة أرتيموفسك، إضافًة إىل مقّر جهاز 

األمن األوكراني يف مدينة كراماتورسك«.
األربعاء،  يوم  شويغو،  سريغي  الروسي  الدفاع  وزير  وتفَقد 
اخلاصة يف  العسكرية  العملية  يف  املشاركة  »الغرب«  تشكيالت 
أوكرانيا، وأصدر أوامر برفع كفاءة تدمري الطائرات املسرّية يف 

املناطق احلدودية مع روسيا.
بدوره، قال رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية، مارك ميلي، 
إّن الواليات املتحدة تبحث تزويد أوكرانيا، خالل األشهر املقبلة، 

بأسلحة »بعيدة املدى بقدر ما حتتاج«.
نيبينزيا، يف  فاسيلي  املتحدة،  األمم  لدى  روسيا  مندوب  وهدد 
باحلّق يف ضرب  »حتتفظ  روسيا  بأّن  الفائت،  حزيران  من   6 الـ 
مراكز اختاذ القرار« يف أوكرانيا، يف حال »استخدام كييف رامجات 

الصواريخ بعيدة املدى« يف استهداف أراضيها.

إيطاليا: بعد استقالة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احلكومة  تقديم  بعد  مبكرة،  تشريعية  النتخابات  متهيدًا  اإليطالي، 
استقالتها«.

سريجيو  اجلمهورية  رئيس  »وقع  اإليطالية:  الرئاسة  بيان  وقال 
ماتاريال، بعد االستماع إىل رئيسي جملسي الربملان، وفقًا للمادة 
88 من الدستور، على مرسوم حّل جملس الشيوخ وجملس النواب، 

الذي ُوقع من قبل رئيس جملس الوزراء«.
الوزراء  رئيس  ماتاريال،  استقبل  فقد  اإليطالي،  للدستور  ووفقًا 
املستقيل، ماريو دراغي، ورئيسي جملسي الربملان، قبل التوقيع 

على قرار حل الربملان.
اإليطالي  الوزراء  رئيس  قّدم  األول،  امس  ويف وقت سابق من 
ماريو دراغي استقالته إىل الرئيس سريجيو ماتاريال، وذلك بعد 
سحب 3 أحزاب يف احلكومة االئتالفية دعمها حلكومته، بينما مصادر 
انتخابات  إجراء  أمام  الباب  ستفتح  دراغي  استقالة  أّن  سياسية 

مبكرة يف تشرين األول«.
وأفاد حزب »فورزا إيطاليا« )ميني وسط(، وحزب »الرابطة« )يسار 
متشدد(، وحزب »اخلمس جنوم الشعبوي« يف جملس الشيوخ عدم 
نّيتهم التصويت، ما يعين وأد مساعي دراغي حلل األزمة السياسية 

وإجراء انتخابات مبّكرة.
وكان دراغي، الذي توىّل رئاسة حكومة »وحدة وطنية« يف مطلع 
العام 2021، مهّمتها التصدي جلائحة كورونا ولألزمة االقتصادية 
اليت جنمت عنها، قد قّدم استقالته، يف 14 متوز/يوليو من الشهر 

احلالي، إىل الرئيس سريجيو ماتاريال الذي رفضها.
وتضم  يقودها،  اليت  الوطنية  الوحدة  »حكومة  أّن  دراغي  واعترب 
تعد  مل  املتطرف،  اليمني  إىل  وصواًل  اليسار  من  تراوح  أطيافًا 
يشهد  الذي  الشعبوي«  »اخلمس جنوم  حزب  مقاطعة  بعد  شرعيًة 

خالفات داخلية وتدهورًا يف شعبيته«.
 وتابع: »التحديات احمللية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم 
وإجياد وظائف، واخلارجية من حتقيق االستقاللية على صعيد الطاقة 
األوروبي،  واالحتاد  إيطاليا  تواجهها  اليت  أوكرانيا،  يف  واحلرب 
عن  يواكبها  وبرملانًا  ومتضامنة  قوية  حقًا  تكون  حكومة  تتطلب 

قناعة«.
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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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مــن هـنا وهـناك

يف 11 يوليو 1987، جتاوز عدد سكان العامل حاجز الـ5 مليارات، 
ومنذ ذلك احلني، حددت األمم املتحدة يوم 11 يوليو باعتباره 

اليوم العاملي للسكان.
وهذا العام، ينتظر قسم السكان يف املنظمة، إجنازًا بارزًا آخر، 
حيث من املتوقع أن يزيد عدد سكان العامل على 8 مليارات 

شخص.
ومع تفاوت معدالت النمو السكاني على نطاق واسع والتباطؤ 

يف العديد من األماكن، حافظت اهلند على منو سكاني قوي.
ومن املتوقع أن تصبح اهلند، الدولة األكثر اكتظاظًا بالسكان 
النمو  توقف  مع   ،2023 عام  منتصف  األرض حبلول  وجه  على 
وجه  على  دولة  أكرب  حاليًا  هي  اليت   - الصني  يف  السكاني 
األرض من حيث عدد السكان - تقريبًا، وذلك مع توقع األمم 
املتحدة اخنفاضًا يف عدد السكان اعتبارًا من 1 يوليو 2022، 

للمرة األوىل يف التاريخ احلديث.
وتعيش نسبة كبرية من السكان يف الصني وكذلك اهلند، حيث 

يعيش حوالي %19 من سكان العامل يف هاتني الدولتني.
فيما تعد آسيا إىل حد بعيد القارة األكثر اكتظاظًا بالسكان على 
وجه األرض، وهي موطن للعديد من أكرب دول العامل من حيث 
وبنغالديش،  واليابان  وباكستان  إندونيسيا  السكان:  عدد 
لتستحوذ الدول اآلسيوية على نصف قائمة أكرب 12 دولة يف 

العامل من حيث عدد السكان.
وتقدر األمم املتحدة أن عدد السكان اآلسيويني سيبلغ ذروته 

عند 5.3 مليار يف عام 2055.
وستصل أمريكا الالتينية إىل ذروتها عند 752 مليون نسمة يف 

الوقت نفسه تقريبًا، وفقًا للتوقعات.
ومن املتوقع أن يستمر عدد سكان إفريقيا وأمريكا الشمالية 
يف النمو، وإن كان بوترية أبطأ، إىل ما بعد القرن احلالي، يف 
حني أن عدد السكان األوروبيني آخذ يف االخنفاض بالفعل، 

وفقًا لألمم املتحدة.

اهلند تقرتب من ختطي الصني 
بعدد السكان.. هذه الدول 

األكثر اكتظاظًا
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يف  بطرسبورغ  سان  من  كودريافتسيفا  آنا  الروسية  فازت 
مسابقة »سيدة الكون« لعام 2021.

عن  »تلغرام«،  موقع  على  حسابه  عرب  »ماش«  موقع  وكشف 
الروسية أنا كودريافتسيفا سريادزه البالغة من العمر 36 عاما 
لتكون سيدة الكون اجلديدة يف نهائيات املسابقة اليت أقيمت 

يف 30 يونيو/حزيران، يف سيئول، كوريا اجلنوبية.
والدة  عاما   38 العمر  من  البالغة  رياجوزوفا  إيرينا  وأصبحت 
األوىل  النائبة  لقب  أومسك، صاحبة  من  األطفال  من  للعديد 

لسيدة الكون.
للنساء  ميكن   .2007 عام  منذ  الكون  السيدة  مسابقة  تقام 
أعمارهن  ترتاوح  الالئي  األرامل  أو  املطلقات  أو  املتزوجات 
العام  الفائز يف مسابقة  عاما، املشاركة فيها.  18 و55  بني 
املاضي، واليت أقيمت عرب اإلنرتنت، كانت ممثلة كازاخستان 

زولديز أبدوكارميوفا.
أفيد، يف وقت سابق، أن كارولينا بيليافسكا من بولندا فازت 
يف مسابقة اجلمال الدولية »ملكة مجال العامل 2021«. وحضرت 
املسابقة 97 سيدة من دول خمتلفة، مبا يف ذلك من العراق 
مجال  ملكة  إىل  ممثلتيهما  أرسلتا  دولتان  وهما  والصومال- 

العامل ألول مرة.

روسية تفوز جبائزة ملكة مجال 
الكون للسيدات

من  جديدة  جمموعة  عن  )ناسا(  األمريكية  الفضاء  وكالة  كشفت 
الصور اليت التقطها التلسكوب القوي اجلديد التابع هلا، مبا فيها 

لقطة باللونني األزرق والربتقالي لنجم حيتضر.
فقد نشرت أول صورة للتلسكوب »جيمس ويب الفضائي« الذي 
بلغت تكلفته 10 مليارات دوالر يف البيت األبيض أمس االثنني، 
وأظهرت مزجيًا من اجملرات البعيدة، يف تعمق أكرب بالكون مما رأته 

البشرية من قبل.
وتضمنت الصور األربع اإلضافية اليت مت نشرها، يوم الثالثاء من 
األسبوع املاضي، املزيد من اللقطات اليت تظهر مجال الكون، وفق 

وكالة »أسوشييتد برس«.
األكثر وضوحًا

باستثناء واحدة، أظهرت الصور األخرية أجزاء من الكون شاهدتها 
التلسكوبات األخرى. لكن القوة املطلقة للتلسكوب »جيمس ويب« 
األمحر  حتت  الضوء  طيف  واستخدام  األرض  عن  البعيد  واملوقع 

أظهرها يف شكل جديد.
إىل هذا، أوضح بيل نيلسون، مدير ناسا، اليوم أن »كل صورة 
هي اكتشاف جديد وكل واحدة ستمنح البشرية وجهة نظر مل نرها 
تلتهم  بينما  النجوم  »تشكل  تظهر  صور  إىل  مشريا  قبل«،  من 

الثقوب السوداء«.
تلتهم الثقوب السوداء

كما قال إن استخدام طيف األشعة حتت احلمراء مسح للتلسكوب 
برؤية الغبار الكوني و«رؤية ضوء من بعيد من زوايا الكون«.

األوروبية،  الفضاء  لوكالة  العام  املدير  وصرح جوزيف أشباتشر، 
قائال »لقد غرينا حقا فهم كوننا«.

يذكر أن وكاليت الفضاء األوروبية والكندية انضمتا إىل ناسا يف 
بناء التلسكوب القوي.

وانطلق أكرب وأقوى تلسكوب فضائي يف العامل يف ديسمرب/كانون 
أول املاضي من غيانا الفرنسية بأمريكا اجلنوبية.

ووصل إىل نقطة املراقبة على بعد مليون ميل )1.6 مليون كيلومرت( 
من األرض يف يناير/كانون الثاني.

ثم بدأ العملية املطولة حملاذاة املرايا، وجعل أجهزة الكشف باألشعة 
حتت احلمراء باردة بدرجة كافية لتشغيل ومعايرة األدوات العلمية، 
وكلها حممية بواسطة مظلة حبجم ملعب التنس الذي حيافظ على 

برودة التلسكوب.
ويعترب »جيمس ويب« خليفة التلسكوب »هابل« الفضائي الناجح 

للغاية، ولكنه متقادم.

 ناسا تنشر صوراً للفضاء مل 
ترها البشرية من قبل

ذكرت صحيفة »غارديان« الربيطانية، أن »زوجان يف اهلند، 
ابنهما إىل احملكمة حيث طالباه هو وزوجته  رفعا قضية ضد 
إما بإجناب حفيد يف غضون عام أو دفع ما يقرب من 650 ألف 
دوالر، وذلك بسبب إنهما استنفدا مدخراتهما يف مجع وتعليم 
الطيار ودفع تكاليف حفل زفاف فخم، واآلن يريدون  ابنهما 

الثأر«.
يف  حمكمة  إىل  قدموه  الذي  االلتماس  يف  الزوجان  وأوضح 
هاريدوار األسبوع املاضي، أن »ابين متزوج منذ ست سنوات 
لكنه وزوجته ما زاال خيططان إلجناب طفل، على األقل إذا كان 

لدينا حفيد نقضي الوقت معه فسيصبح أملنا حمتمال«.
الذي  »التعويض  أن  إنديا«  أوف  »تاميز  صحيفة  وأفادت 
يطالبون به هو 50 مليون روبية )646 ألف دوالر( يشمل تكلفة 
 80 بقيمة  فاخرة  وسيارة  فندق مخس جنوم،  زفاف يف  حفل 
ألف دوالر، ودفع تكاليف شهر العسل للزوجني يف اخلارج«، 
مشرية إىل »والداه دفعا 65 ألف دوالر لتدريب ابنهما كطيار 

يف الواليات املتحدة ليعود إىل اهلند عاطال عن العمل«.

»كان علينا أيضا احلصول  التماسهما:  الزوجان يف  كما ذكر 
على قرض لبناء منزلنا، وحنن اآلن منر بالكثري من الصعوبات 

املالية، كما أننا منزعجون جدا ألننا نعيش مبفردنا«.

زوجان هنديان رفعا قضية ضد ابنهما: 
إما إجناب حفيد أو دفع 650 ألف دوالر

القط الري جلونسون ....«إما 
أن يغادر هو، أو أنا«

سّلم موظف آخر يف احلكومة الربيطانية إنذاًرا إىل جونسون.
»إما أن يغادر هو، أو أنا«، مت نشر مثل هذه ا لتغريدة على 

حساب »تويرت« اخلاص بالقط الري.
الري هو قط، منذ عام 2011، شغل رمسًيا منصب مسؤول عن 
القبض على الفئران يف مقر إقامة رؤساء الوزراء الربيطانيني 

يف داونينغ سرتيت 10.
القط لديه أكثر من نصف مليون متابع على تويرت.

إنتهى خالف بني مليونري من غانا وزوجته إىل الطالق، إال أن الزوج 
كان قد بنا قصرا فخما لزوجته على أرض متلكها هي يف العاصمة 

أكرا.
وبعد الطالق حرك الزوج دعوى قضائية طلب فيها حيازة األرض 
نقل  احلال  بطبيعة  يستطيع  ال  أنه  حيث  القصر  عليها  شيد  اليت 

املبنى من أرض طليقته.
رفضت احملكمة احلكم له باحلق يف األرض، وأصبح عليه أن يتخلى 
عن القصر نظرا لعدم أحقيته يف األرض، فما كان من الزوج إال أن 
أحضر معدات ثقيلة هلدم القصر حتى ال يرتكه لطلقيته تتمتع به.

يظهر  فيديو  مقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتداولت حسابات 
عملية هدم القصر الذي ظهر فخما وضخما للغاية، فيما يظهر يف 
املقطع قطع من األثاث خارج القصر مت إخراجها قبل تنفيذ اهلدم.

مليونري من غانا يهدم قصرا بناه 
لزوجته بعد أن طلقها



Page 25صفحة 25     

صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يتم تشخيص اخلرف إىل حد كبري لدى كبار السن، لكن الباحثني 
يقولون إن اختيار منط احلياة على مدى عقود ميكن أن يؤدي إىل 

تراكم املخاطر.
ووجدت دراسة جديدة أنه بغض النظر عما إذا كنت تبلغ من العمر 
18 أو 80 عاما، هناك مثانية عوامل مهمة لتقليل احتماالت اإلصابة 

باخلرف.
وقال الباحثون إن كل واحدة منها ميكن أن تقلل من عمر الدماغ 
العديد من األشخاص، ميكن  أنه مع  بثالث سنوات. وهذا يعين 
أن يكون لدى الشخص عمر دماغ مماثل لشخص أكرب منه بعشر 

أو 20 عاما.
للدراسة:  الرئيسية  املؤلفة  البلوم،  أناليس  الدكتورة  وقالت 
أهمية  أكثر  تكون  قد  احلياة  عوامل منط  أن  إىل  نتائجنا  »تشري 
هذه  ما.  لشخص  اإلدراكي  األداء  مستوى  العمر يف حتديد  من 
لتعديل  به  القيام  ميكنك  الذي  الكثري  لوجود  نظرا  رائعة،  أخبار 
هذه العوامل، مثل إدارة مرض السكري، ومعاجلة فقدان السمع، 

واحلصول على الدعم الذي حتتاجه لإلقالع عن التدخني«.
والدراسة اليت أجرتها Baycrest Health Sciences، التابعة جلامعة 
تورنتو، هي واحدة من أوىل الدراسات اليت نظرت يف عوامل خطر 

اإلصابة باخلرف على مدى العمر.
واستخدمت بيانات من 22117 شخصا ترتاوح أعمارهم بني 18 و89 

عاما، أكملوا تقييما يتضمن أربع مهام معرفية.
ونظر الباحثون يف أداء املشاركني يف اختبارات الذاكرة واالنتباه، 
للخرف،  للتعديل  قابلة  خطر  عوامل  بثمانية  ذلك  تأثر  وكيف 

وهي:
- التعليم املنخفض )أقل من دبلوم املدرسة الثانوية(

 - فقدان السمع
- إصابات يف الدماغ

- تعاطي الكحول أو املخدرات
- ارتفاع ضغط الدم

- التدخني )حاليا أو يف السنوات األربع املاضية(
- داء السكري

- الكآبة
وأدى كل عامل إىل اخنفاض يف األداء املعريف بنسبة تصل إىل 
يساهم يف  إضايف  عامل  كل  مع  الشيخوخة،  من  سنوات  ثالث 

نفس القدر من االخنفاض.
إىل  خطر  عوامل  ثالثة  وجود  يؤدي  قد  املثال،  سبيل  على 
اخنفاض يف األداء املعريف يعادل ما يصل إىل تسع سنوات من 

الشيخوخة.
عوامل  عدد  زاد  العمر، كما  تقدم  مع  اخلطر  عوامل  آثار  وزادت 

اخلطر اليت يعاني منها األشخاص.
وقالت الدكتورة البلوم: »تظهر أحباثنا أن باإلمكان تقليل خماطر 
االخنفاض املعريف واخلرف. ابدأ يف معاجلة أي عوامل خطر لديك 
تدعم  عاما، وسوف   90 أو   18 العمر  من  تبلغ  اآلن، سواء كنت 

صحة الدماغ«.

وأوضح الدكتور نيكول أندرسون، كبري املؤلفني واملدير العلمي 
املشارك ملركز كيميل يف الدماغ والعافية، إن عوامل اخلطر جيب 

»معاجلتها يف أقرب وقت ممكن«.

على سبيل املثال، ميكن لشخص أصغر سنا أن يسعى للحصول 
نسبة  على  العمر حيافظ  منتصف  جيد، وشخص يف  تعليم  على 

السكر يف دمه، وشخص كبري السن حيسن مسعه.
علم  ذلك  يف  مبا  للخرف،  اخلطر  عوامل  بعض  تغيري  ميكن  وال 
احلياة  منط  بتحسني  دائما  يوصى  ولذلك  السن،  وكرب  الوراثة 
وعدم  الرياضة،  وممارسة  غذائي صحي،  نظام  اتباع  طريق  عن 

مثانية عوامل تزيد من خطر اإلصابة مبرض ال دواء له
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»B12« ضروري ملختلف  أن فيتامني  كشفت دراسة طبية حديثة 
املهام يف اجلسم بدءًا من املساعدة يف تكوين خاليا الدم احلمراء 
إىل العناية بوظيفة اجلهاز العصيب املركزي وأن نقصه ميكن أن 

يؤدي إىل ضرر ال رجعة فيه للجهاز العصيب.
التغذية  خبرية  عن  الربيطانية  اكسربس  ديلي  صحيفة  ونقلت 
الوظيفية يف ويسليز فينيستويسليز فينيست بولني كوكس قوهلا 
إن نقص فيتامني »B12« ميكن أن يظهر مع معدل نبض سريع إذ 
أن نقص األكسجني بسبب نقص خاليا الدم احلمراء جيعل اجلسم 
يقوم بدفع املزيد من الدم للتعويض ما يسرع من معدل النبض 
إىل  يؤدي  اجلسم  B12 يف  فيتامني  فان نقص  ذلك  إىل  إضافة 
فقر الدم والذي ميكن أن يتسبب الحقًا يف مضاعفات يف القلب 

والرئة.
ونبهت الدراسة من أنه إىل جانب ضربات القلب املتسارعة هناك 
مبا يف  الفيتامني  نقص  حلالة  حتديدها  أخرى جيب  أعراض  أيضًا 
ذلك مسحة صفراء شاحبة على البشرة والتهاب اللسان وامحراره 
وقرحة الفم وتنيمل ووخز يف األطراف وتغيريات يف طريقة املشي 
طريقة  يف  وتغيريات  والكآبة  والتهيج  مشوشة  ورؤية  والتحرك 
التفكري والشعور والتصرف وتراجع يف القدرات العقلية »الذاكرة 

والفهم واحلكم«.
بدورها أكدت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية على أهمية أن يتم 
تشخيص وعالج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامني B12 أو فقر 
الدم الناجم عن نقص محض الفوليك يف أسرع وقت ممكن موضحة 
أنه على الرغم من أن العديد من األعراض تتحسن مع العالج إال أن 
بعض املشاكل اليت تسببها احلالة ميكن أن تكون غري قابلة للشفاء 

إذا تركت دون عالج.

دراسة طبية: نقص فيتامني )B12( يؤدي 
إىل ضرر ال رجعة فيه للجهاز العصيب

التدخني واحلد من الكحول.

يعترب األفوكادو أحد أنواع الفاكهة املميزة، حيتوي على نسبة أقل 
التغذية إىل  أخصائيو  بالدهون، ويشري  وأعلى  الكربوهيدرات  من 

أهمية تضمينه يف النظم الغذائية.
مجعية  جملة  مؤخرا يف  ُنشرت  دراسة  مشارك يف   500 من  ُطلب 
القلب األمريكية، تناول مثرة أفوكادو كبرية كل يوم بينما مل ُيطلب 
من  ُطلب  ذلك  إىل  باإلضافة  بذلك،  القيام  آخر  مشارك   500 من 
500 شخص مل تكن الفاكهة جزءا منتظما من نظامهم الغذائي أن 
يأكلوا أقل من مثرتي أفوكادو كل شهر. عندما انتهى اإلطار الزمين 
لستة أشهر وجد أن املشاركني الذين كانوا يستهلكون األفاوكادو 
بانتظام كان نظامهم الغذائي صحيا بشكل عام واخنفضت نسبة 

الكوليسرتول لديهم بشكل ملحوظ.
تقول األخصائية سارة غالسر: »بشكل عام هذه دراسة جيدة ألنها 
عشوائية ومت التحكم فيها من قبل عدد كبري من األشخاص، مع 
مالحظة أن املشاركني يف كل جمموعة لديهم أيضا نظام غذائي 

أساسي مماثل، وسجلوا حوالي ٪50 على مؤشر األكل الصحي«.
وتضيف غالسر: »إن أحد العوائق املهمة هلذه الدراسة هو أنهم مل 
جيمعوا بيانات عن استخدام األدوية، مبا يف ذلك املكمالت الغذائية 

خالل التجربة اليت استمرت 6 أشهر«.
بيانات خط  الوقت نفسه حبسب جالسر  الدراسة يف  واستخدمت 
 24 مدار  على  الطعام  استدعاء  كـ  باملشاركني،  اخلاصة  األساس 
ساعة جلمع بيانات حول النظام الغذائي املعتاد وهو »ليس جيدا 
الغذائي  النظام  الطعام ألنه قد ال ميثل حقا  تكرار  مثل استبيان 

املعتاد لشخص ما.

هذه الفاكهة تساهم يف خفض نسبة 
الكوليسرتول يف الدم بشكل ملحوظ

كشفت العديد من األحباث السابقة عن معاناة الكثريين من االكتئاب 
بعد السكتة الدماغية، إال أن دراسة حديثة أشارت إىل أن االكتئاب 
غالبا ما حيدث أوال، وقد يكون عالمة حتذير على احتمال حدوث هذا 

النوع من السكتات.
»علم  جملة  يف  نتائجها  نشرت  اليت  الدراسة  مؤلفة  وفحصت 
األعصاب« الطبية، ماريا بلوخل من جامعة »مونسرت« بأملانيا، أكثر 
من 10 آالف بالغ ليس لديهم تاريخ مرضي بالسكتة الدماغية على 

مدى 12 عاما.
وكشفت املتابعة أن أعراض االكتئاب مثل الشعور بالوحدة واحلزن 
واضطرابات النوم، غالبا ما تسبق السكتات الدماغية، وتزداد سوءا 

بعد ذلك.
لطب  األمريكية  األكادميية  من  صحفي  بيان  يف  بلوخل  وقالت 
األعصاب: »االكتئاب من أكثر املشاكل إحلاحا لدى األشخاص الذين 
أصيبوا بسكتة دماغية وهو شائع جدا ويشار إليه باسم اكتئاب ما 
بعد السكتة، دراستنا وجدت أن أعراض االكتئاب ال تزداد بشكل 
ظهرت  قد  املرضى  إن  بل  فحسب،  الدماغية  السكتة  بعد  ملحوظ 
لديهم بالفعل بعض أعراض االكتئاب قبل حدوث السكتة الدماغية 

لديهم«.
ولفتت إىل أن أعراض االكتئاب قبل السكتة الدماغية يف الغالب 
طفيفة وقد ال ميكن اكتشافها سريريا، لكنها من املمكن أن تكون 

إشارة واضحة حلدوث السكتة.
ويف الدراسة اليت تناولت من أصيبوا بالسكتة الدماغية الحقا، كانت 

نسبة 63 يف املئة من العينة تعاني أعراض اكتئاب قبل مرضهم.
من  للتحقق  الدراسة  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  أنه  بلوخل  وبّينت 
النتائج اليت مت التوصل إليها، حيث مل حيصل فريق الباحثني على 
إجابة دقيقة بشأن العوامل األخرى املساعدة على السكتة الدماغية، 

وإمكانية تداخلها مع االكتئاب للتسبب بهذه احلالة املرضية.

عالمة حتذيرية لإلصابة بالسكتة الدماغية
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Anthony Albanese has 
been lashed after he an-
nounced several major 
changes to Covid-19 pol-
icies after an emergency 
national cabinet meeting.
Acting Opposition Leader 
Sussan Ley has slammed 
Prime Minister Anthony 
Albanese for taking his 
time to reinstate sup-
port payments for people 
struck down with Covid-
19.
Australian workers af-
fected by isolation rules 
who can’t get sick leave 
will again be eligible for 
$750 payments from the 
government.
The prime minister con-
firmed the pandemic 
leave disaster payment 
scheme will be reinstated 
until September 30, with 
the cost to be split 50-50 
between the Common-
wealth and states and ter-
ritories.
It’s a major reversal from 
the Prime Minister’s ear-
lier position that the 
scheme should lapse 
over winter as planned.
Ms Ley rejected Mr Alba-
nese’s claims he wanted 
to stick to the Coalition’s 
time frame as a “ridicu-
lous excuse”.
“He knew, as those pay-
ments were concluding, 
exactly what the health 
situation was turning 
into with new waves of 
Covid,” she told the ABC 
on Saturday.
“Anthony Albanese needs 
to apologise to every ca-
sual worker who suffered 
stress as a result of this 
flip-flopping.”
Mr Albanese came to the 
agreement with state and 
territory leaders on Sat-
urday morning at a snap 
national cabinet meeting, 
which was brought for-
ward from Monday to ad-
dress the escalating win-
ter Covid-19 surge.
“All of the states and terri-
tories, as well as the Com-

monwealth understand 
that emergency payments 
are just that — they can’t 
continue forever given 
the fiscal constraints that 
are on government at all 
levels, but that this is an 
appropriate measure go-
ing forward,” he said af-
ter the meeting.
Mr Albanese said the fed-
eral government would 
also reinstate crisis pay-
ments for people on in-
come support payments 
or study allowances who 
are affected by isolation 
requirements.
The government will also 
create a new temporary 
telehealth Medicare item 
so GPs can spend lon-
ger with their patients to 
assess the suitability for 
oral Covid-19 antiviral 
treatments.
Mr Albanese said the ex-
tension of payments was 
expected to cost about 
$780m. The payments 
will be available from 
Wednesday morning.
Mr Albanese confirmed 
the scheme which had 
provided free rapid anti-
gen tests to concession 

PM lashed after announcing changes to Covid-19 
policies following national cabinet meeting
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card holders would not 
be extended, but he said 
the states had programs 
in place to provide them 
for free to vulnerable peo-
ple.
Millions of Australians 
could contract the virus in 
the second half of winter 
with the wave expected to 
peak in August.
Australian Council of So-
cial Service acting chief 
executive officer Edwina 
McDonald welcomed Mr 
Albanese’s announce-
ments but said more 
needed to be done to ad-
dress inequality in the 
longer term.
“The prime minister is 
open to taking the health 
advice and looking at 
what is needed, really 
committed to making 
sure no-one is left be-
hind,” she told the ABC.
“That is really encourag-
ing to hear that. But we 
know that we do need a 
longer term solution as 
well.”
Mr Albanese had brought 
national cabinet forward 
to Saturday following an 
urgent briefing from the 
nation’s top health advis-
ers, held almost imme-
diately after he touched 
down in Australia from 
Fiji on Friday evening.
Mr Albanese and his 
Health Minister Mark But-
ler were briefed by chief 
health officer Paul Kelly 
and Health Department 
secretary Brendan Mur-
phy, with infections sky-
rocketing and hospitali-
sations rising.
Professor Kelly provided 
another briefing to na-
tional cabinet on Satur-
day.
Mr Albanese spent most 
of the week at the Pacific 
Islands Forum in Suva 
while facing significant 
domestic criticism for 
his insistence the gov-
ernment couldn’t afford 
to extend the pandemic 
leave disaster payments 

given Australia had “in-
herited a trillion dollars of 
debt”.
He bowed to pressure 
from unions, premiers, 
the opposition and mem-
bers of his own back-
bench who argued sick 
casual workers couldn’t 
reasonably be ordered to 
stay home without finan-
cial support.
Mr Albanese had said he 
wanted to stick with the 
Morrison government’s 
deadline for the scheme 
— which has seen nearly 

Prime Minister Anthony Albanese 
has announced the Australians 
will be able to access the $750 
Covid isolation payments un-
til September 30. Picture: NCA 
NewsWire / Jeremy Piper

ACTU Secretary Sally McManus 
called on the Albanese govern-
ment to reinstate the payments 
for sick workers who had to iso-
late. Picture: Brendan Beckett

$1.9bn paid out to people 
across the country — to 
cease on June 30.
Australian Council of 
Trade Unions secretary 
Sally McManus welcomed 
Mr Albanese’s reversal 
on the payments, which 
was unsurprising, given 
she had spent much of 
the week calling on him 
to back down.
“This is a really essen-
tial part of our defences 
as a country. It’s about 
supporting everyone. We 
really welcome that the 

prime minister is backing 
workers to keep everyone 
safe at this time,” she told 
reporters on Saturday.
Ms McManus had told 
Nine a day earlier that not 
reinstating the payments 
would be “abandoning 
people and not the Aus-
tralian way”.
Saturday’s national cabi-
net meeting was the sec-
ond since Mr Albanese 
became prime minister. 
The first was held on 
June 17, three weeks af-
ter the federal election.

Former NSW Labor min-
isters Eddie Obeid, Tony 
Kelly and Joe Tripodi 
have been charged with 
criminal offences follow-
ing an ICAC investiga-
tion. 
Mr Obeid, Mr Tripodi, Mr 
Kelly and Mr Kelly’s for-
mer chief of staff Gilbert 
“Laurie” Brown have 
each been charged with 
an offence of misconduct 
in public office, arising 
from Operation Credo, 
the Office of the Director 
of Public Prosecutions 
confirmed late on Mon-
day.
The matters are listed at 
Downing Centre Local 
Court on August 25.
In 2017, ICAC found four 
public officials – Edward 
Obeid Sr, Joseph Tri-
podi, Anthony Kelly and 
Gilbert Brown – had en-
gaged in serious corrupt 
conduct.
It followed an investiga-
tion into dealings be-
tween Australian Water 
Holdings (AWH) and Syd-
ney Water Corporation.
At the time, Mr Obeid 
Sr, Mr Tripodi and Mr 
Kelly were members of 
Parliament. Mr Kelly had 
ministerial responsibil-
ity for infrastructure and 
Mr Brown was a senior 
member of Mr Kelly’s 

staff.
ICAC found Mr Obeid Sr 
knew that a successful 
outcome for AWH’s pub-
lic-private partnership 
proposal would financial-
ly benefit the Obeid fam-
ily in the event shares 
were acquired in AWH.
ICAC found that his son, 
Edward Obeid Jr, worked 
with an AWH-related en-
tity.
The probe found Mr 
Obeid Sr misused his 
position as an MP to pro-
mote AWH’s desire to be 
provided with exclusive 
rights to build and profit 
from water infrastructure 
in parts of north-western 
Sydney in the form of a 
directly negotiated pub-
lic-private partnership.
ICAC found Mr Tripodi, 
Mr Kelly and Mr Brown 
were involved in prepar-
ing a Cabinet minute 
aimed at providing AWH 
with the directly negoti-
ated public-private part-
nership it – and Mr Obeid 
Sr – sought.
ICAC’s investigation 
found that the Cabinet 
minute contained “false-
hoods and misleading 
omissions” and was cre-
ated for the purpose of 
“improperly favouring” 
Mr Obeid Sr.
The investigation ulti-

Eddie Obeid charged following anti-
corruption investigation

mately found strong con-
trols, practices and staff 
thwarted what would 
have been a very lucra-
tive deal.
On one estimate, had the 
public-private proposal 
been agreed to, the val-
ue of AWH would have 
jumped from $47 million 
to $156 million.
Mr Obeid was convicted 
in 2021 of conspiring 
to commit misconduct 
in public office over a 
2009 mining explora-
tion licence which led to 
a $30m windfall for the 
Obeids.
The fallen party power-
broker received a sen-
tence of seven years 
with a non-parole period 
of three years and 10 
months. He will be eligi-
ble for parole in August 
2025.
In a statement late on 
Monday, the NSW Office 
of the Director of Public 
Prosecutions said: “This 
office … can confirm that 
Mr Obeid, Mr Tripodi, Mr 
Kelly and Mr Brown have 
each been charged with 
an offence of misconduct 
in public office, arising 
from Operation Credo.
“The matters are listed 
at Downing Centre Lo-
cal Court on 25 August 
2022.”
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The NSW Premier has 
urged residents to get 
their flu shot and Covid 
booster, while doubling 
down on his calls to slash 
the seven-day Covid iso-
lation.
NSW Premier Dominic 
Perrottet has doubled 
down on calls to slash 
the Covid seven-day iso-
lation rule, revealing the 
health advice suggests 
some strains of the flu 
are “worse” than corona-
virus.
Warning that Australia 
can expect more Covid 
waves “for years”, he’s 
called for discussion of 
shorter isolation periods 
once the latest winter 
surge recedes.
“Well, we need to look at 
it,’’ he told 2GB radio.
“And I raised that last 
week about having a look 
at reducing that period of 
time because Covid is not 
going away.”
Mr Perrottet confirmed 
he had raised the talking 
point of the seven-day 
isolation rules at the na-
tional cabinet meeting 
over the weekend.
The NSW Premier first 
raised the issue in an 
exclusive interview with 
news.com.au on Friday.
Whatever happens in the 
future, he said the states 
agreed a national ap-
proach was needed for 
isolation periods.
It’s estimated that more 
than 2700 NSW health 
workers are currently in 
Covid isolation as chronic 
understaffing leaves hos-
pital emergency depart-
ments in crisis.

Mr Perrottet said we 
should expect more waves 
of Covid for a long time.
“And the advice we’ve 
received is that it will be 
here for another couple of 
years,’’ Mr Perrottet said.
“So in those circumstanc-
es, we need to look at iso-
lation requirements in a 
way that puts downward 
pressure on a health sys-
tem, because obviously in 
winter there’s a significant 
amount of people that go 
into our public hospitals.
“We need to be fair and 
reasonable about it.”
Mr Perrottet led calls for 
the Albanese Government 
to reinstate the $750 pan-
demic payment for casu-
als for as long as manda-
tory isolation rules stay in 
place.
“The reality is when the 
Government says to you, 
you can’t go to work and 
you can’t provide for your 
family, particularly for ca-
sual workers, for example, 
then I believe the Govern-
ment has a role to provide 
you with that financial 
support,’’ he said.
“In many cases at the mo-
ment, the current strand of 
influenza is more severe 
than the current strands 
of Covid,’’ he said.
Host Ben Fordham then 
interjected: “So is it the 
health advice at the mo-
ment that there are cur-
rent strains of the flu that 
are more dangerous than 
the current strains of 
Covid?”
“Yeah. That’s what we’re 
saying. So the key points 
from our end: If you 
haven’t had a flu shot, 

go and get one because 
you know they work,’’ he 
said.
Mr Perrottet said he was 
now eligible for a fourth 
Covid shot, as the rules 
had changed to make 
anyone over 30 eligible, 
and planned to get his 
next booster soon.
He was also grilled on 
hospitalisation figures in 
NSW revealing the way 
the statistics were col-
lated meant that anyone 
who had the virus in the 
last fortnight was count-
ed as a Covid patient re-
gardless of the reason 
they were admitted.
That means mothers giv-
ing birth to babies were 
counted as Covid pa-
tients if they recently 
contracted the virus, as 
well as, for example, chil-
dren coming in to treat a 
broken leg.
“Well, that’s correct. And 
that’s how health records 
Covid numbers in hospi-
tals,’’ Mr Perrottet said.
“That’s why when it 
comes to counting Covid 
cases, Covid hospitalisa-
tions, you know, we’ve 
got to be balanced in the 
way that we look at those 
numbers.”
In January, British Prime 
Minister Boris Johnson 
scrapped all coronavi-
rus self-isolation rules 
as part of a “living with 
Covid” strategy.
The new rules meant that 
people in the UK who 
tested positive for the 
virus are no longer re-
quired to self-isolate for a 
minimum of five days.
“Covid will not suddenly 
disappear,” Boris John-
son told parliament at the 
time.
 “So those who would wait 
for a total end to this war 
before lifting the remain-
ing regulations would be 
restricting the liberties of 
the British people for a 
long time to come.”
In Australia currently, 
people are required to 
isolate for seven days af-
ter a positive test.

NSW Premier stands by call to slash Covid 
isolation, saying some flu strains ‘worse’
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The NSW Premier is urging everyone to get their flu shot, as well as those who 
are eligible to get their fourth dose of the Covid-19 booster. Picture: Supplied

Anthony Albanese has 
slapped down a call to 
slash the Covid-19 isola-
tion period, insisting now is 
not the time for change.
The Prime Minister has been 
under pressure to slash the 
isolation time frame from 
seven to five days after a 
high-profile intervention 
from NSW Premier Dominic 
Perrottet. 
But speaking to 5AA radio 
on Monday, Mr Albanese 
said the experts didn’t back 
Mr Perrottet’s call at this 
stage. 
“The advice that is there 
from the chief medical of-
ficer … was that now is cer-
tainly not the time for that 
to be reconsidered,” he told 
5AA radio.
“That’s something that 
health officials will contin-
ue to look at.
“But given the increased 
spread of the Covid virus in 
over recent times … expect-
ed to peak over the coming 
weeks, now it’s not the time 
to change those provisions 
which are there.”
The US was the first to 
slash the quarantine period 
to five days last year and 
was soon followed by the 
UK in January in a bid to 
ease staff shortages. 
Speaking to 2GB earlier, Mr 
Perrottet urged the federal 
government to consider 
a similar policy, given the 
current strain of influenza 
was “more severe” than 
Covid. 
“As we move through the 
next phase of the pandemic 
we need to balance up the 
competing health issues,” 
Mr Perrottet said.
 “At the moment, the cur-
rent strand of influenza is 
more severe than the cur-
rent strands of Covid.“
Last week, the Health Min-
ister warned that millions 
of Australians were likely 
to catch the virus over the 
coming six weeks. 
On Sunday, Victorian Pre-
mier Daniel Andrews indi-
cated he would be open to 
a review of isolation rules. 
“We’re going to get to a 
point where we don’t have 
to isolate, but you’ve got 
to do that at a time that is 
safe,” he said. 
“You have to isolate at this 
point in time because it 

would just put unbearable 
pressure on our nurses, and 
no one wants to do that.”
Meanwhile, Mr Albanese 
defended his government’s 
decision to reinstate the 
$750 paid pandemic leave 
payment, doubling down 
that its previously planned 
end date was “inherited” 
from the Morrison govern-
ment. 

“When we received advice 
from the chief medical of-
ficer and other health offi-
cials … we acted very quickly 
to convene a meeting of the 
national cabinet,” he said.
“I’m pleased that all of the 
premiers and chief minis-
ters agreed with the pro-
posal to reinstate it, limited 
until the 30th of Septem-
ber.”

Anthony Albanese says now is not the 
time to slash Covid isolation period

A nurse and mother of two 
says passengers on-board 
the Pacific Explorer cruise 
ship are to blame for the 
second outbreak of Covid at 
sea in the last week.
The P&O Pacific Explorer 
was about to end a nine-day 
round trip to Queensland 
when it recorded at least 
100 Covid-19 cases on-
board.
It is the second cruise ship 
in Australian waters to face 
an outbreak in less than a 
week after the Coral Prin-
cess reported 130 cases.
Sasha Pauline and her fam-
ily were among 2800 pas-
sengers and staff on-board 
the Pacific Explorer when 
the captain announced there 
was an outbreak three days 
ago. 
 “It was fairly well controlled 
at first,” Ms Pauline, a nurse 
at Cowra Hospital, told NCA 
NewsWire.
She said staff started to 
move infected passengers 
onto a different deck to iso-
late them from other pas-
sengers. 
All passengers who tested 
positive were confined to 
these cabins, which were 
marked with red tags on the 
door to stop staff from en-
tering.
“From the start, P&O were 
amazing, it was individual 
passengers that were play-
ing up,” Ms Pauline said.
She said hand sanitiser 
was kept near every lift and 
high-touch area, while staff 
handed out fresh masks at 
the entrance to every indoor 
area. 
However, Ms Pauline wit-
nessed passengers wilfully 
ignoring measures designed 
to protect them from an out-
break. 
Signs outside lifts advised 

passengers to ride with 
members of their travelling 
group or a maximum of six 
people at one time.
“Even this morning, we 
hopped in the lift and a lady 
jumps in – on the phone, no 
mask, yelling at the top of 
her voice,” Ms Pauline said.
“And then more and more 
people are piling in.”
The family had a great time 
on-board the Pacific Explor-
er, but Ms Pauline said other 
passengers not following 
the rules had forced them to 
rethink future plans.
buses before getting 
dropped home on Monday. 
Picture: NCA NewsWire / 
Gaye Gerard
“The kids hadn’t been on a 
cruise before and they loved 
it,” she said. 
“But we’ve made the deci-
sion, we won’t be going on 
another one until Covid ei-
ther ends or settles.
“I don’t want to take it home 
to my parents or my work-
place, it’s really not worth 
it.”
It will be a logistic exercise 
to get all passengers – in-
cluding those who tested 
positive – off the cruise ship 
ahead of its next four-night 
cruise to Moreton Island de-
parting on Monday.
Passengers who want to 
avoid isolation will have to 
provide a negative rapid an-
tigen test.
Those who have tested pos-
itive and live nearby will be 
transported home to isolate 
once they leave the ship.
Interstate passengers will 
spend their isolation period 
in a hotel paid for by P & O 
cruises. 
Refunds will be offered 
to passengers who were 
forced to spend their cruise 
stuck inside their cabin.

Inside Covid cruise: Nurse says 
guests to blame for Covid outbreak
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Specialist NSW police 
units targeting organised 
crime, terrorism and do-
mestic violence are get-
ting additional officers 
as the state government 
closes in on a recruitment 
target.
Police Minister Paul Toole 
says police prosecutions 
will also get a boost, with 
an additional 35 positions 
created to help achieve 
convictions.Â 
The minister announced 
120 new positions on 
Monday, saying it was the 
biggest increase in police 
numbers across the state 
in more than 30 years.
“We’re boosting every 
area and aspect of the 
NSW Police Force,” he 
said.
The extra positions are 
part of 550 new officers 
this financial year the 
government needs to ful-
fil a 2018 commitment to 
hire 1500 staff over four 
years at a cost of $583 
million.
Premier Dominic Perrottet 
said the extra police were 
part of government plan-
ning and not in response 
to recent violence linked 
to organised crime gangs, 
but he warned anyone in-
volved in those criminal 
groups their time was 
running out.
“The police are doing a 
great job through their 
various operations in 
cracking down on that 
behaviour,” the premier 
said.
“We’re going to catch you 
and you’re going to be 
locked up.”
Mr Toole said the new 
positions would lead to 
more proactive policing, 
including increased foot 
patrols and more officers 
in “high-risk areas”.

“An effective police force 
requires the support and 
resources to stay ahead 
of the game and disrupt 
crimes before they oc-
cur,” he said.
The extra officers would 
also provide more sup-
port to victims and more 
time to investigate crime, 
Mr Toole said.
NSW Police Commis-
sioner Karen Webb said 
the new positions would 
boost police capabilities 
in areas it was needed 
most.
“It is crucial to have re-
sources in the right areas 
to prevent and respond 
to crime and see those 
matters through the court 
process,” Ms Webb said.
The State Crime Com-
mand is getting an ad-
ditional 41 officers, with 
30 destined for the gang-
targeting Raptor Squad 
and 11 for the Organised 
Crime Squad, amid the 
spate of public place 
shootings linked to or-
ganised crime during the 
past two years.
Raptor received 70 more 
officers in October after 
Salim Hamze, 18, and 
his father Toufik Hamze, 
64, were shot dead in a 
parked ute on a Guildford 
street in Sydney’s west.
Counter terrorism and 
special tactics will get 
nine positions in the Res-
cue and Bomb Disposal 
Unit and 10 positions for 
the Tactical Operations 
Group.
An additional 15 officers 
will be attached to a team 
targeting high-risk do-
mestic violence offend-
ers.
Another 10 Rural Crime 
Investigators will probe 
stock and equipment 
thefts on farms.
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ANZ buys QLD Sun-
corp Bank for $4.9b

One of Australia’s top four 
banks has bought out a 
smaller Queensland bank 
in an eye-watering $4.9 bil-
lion deal.
On Monday morning, Sun-
corp Bank announced it 
had accepted ANZ’s $4.9 
billion bid to acquire the 
business.
The move solidifies ANZ’s 
position as one of the larg-
est banks as the company 
will now reportedly have 
more home loans than rival 
NAB as well as a stronger 
foothold in Queensland. 
ANZ will absorb $47 billion 
worth of home loans with 
strong risk profile, $45 bil-
lion in deposits as well as 
$11 billion in commercial 
loans.
As part of the deal, Sun-
corp’s current CEO, Clive 
van Horen, will continue 
in that role but report to 
ANZ’s CEO.
Once the acquisition is 
complete, Mr van Horen 
will join ANZ’s Executive 
Committee.
In a statement, ANZ said 
it would be “business as 
usual” for Suncorp.
They assured Suncorp 
staff there would be no 
changes to employment 
conditions or any net loss-
es until at least three years 
after the merger was com-
pleted. 
There will also be no chang-
es to the total number of 
Suncorp Bank branches in 
Queensland for that same 
period of time. 
The acquisition is expect-
ed to be over by the sec-
ond half of next year. 
ANZ paused its shares on 
Monday morning in a trad-
ing halt as the bank seeks 
to raise about $3.5 billion 
in new equity to afford 
Suncorp. 

The company said it ex-
pected to begin trading its 
shares again on Thursday 
this week.
ANZ Chief Executive Of-
ficer Shayne Elliott said, 
“This is a growth strategy 
for ANZ and we will con-
tinue to invest in Suncorp 
Bank and in Queensland 
for the benefit of all stake-
holders …
“We opened our first 
branch in Brisbane in 
1851 and since then we’ve 
built a great business in 
Queensland, particularly 
in Institutional banking.
“While we have an out-
standing team already 
supporting our custom-
ers, we recognise in order 
to provide better services 
and improve competition 
for all Queenslanders we 
need to build on our ex-
isting retail banking pres-
ence.”
The acquisition is required 
to take at least a year and 
has to meet certain condi-
tions. Federal Treasurer 
Jim Chalmers and the 
Australian Competition 
and Consumer Commis-
sion have to approve the 
deal.
ANZ has lodged a trading 
update for the nine months 
to 30 June 2022 with the 
Australian Securities Ex-
change.
It comes just hours after 
ANZ pulled out of discus-
sions for another $4 billion 
acquisition, this time with 
an Australian accounting 
software maker.
Last week, the big bank 
confirmed it was in discus-
sions with MYOB to buy its 
technology but this was 
scrapped on Monday.
The proposed deal was 
criticised by investors and 
market analysts.

More cops to target NSW 
gangs, terror, DV

Police Minister Paul Toole says the boost to NSW police is the biggest 
in more than 30 years. -AAP Image

Chief medical officer Paul 
Kelly has said the words 
no Australian is ready 
hear – but there’s a stark 
reason why people aren’t 
willing to listen.
 “If you’re away from home 
and indoors in a crowded 
place, I really very strongly 
suggest that you do wear 
masks,’’ he said.
“I am wearing a mask now. 
You will have noticed the 
Minister is wearing a mask 
as well. This is our leader-
ship role for the communi-
ty. This will not be forever 
but for the next few weeks 
this is the way we can ac-
tually influence.”
This, Prof Kelly said, is a 
reaction to that fact that 
the third Omicron wave 
is “very significant” with 
300,000 cases reported 
in the past week and the 
belief that it’s likely that 
cases are at least double 
that.
The mask advice isn’t 
mandatory though and 
there lies the rub. Why go 
on TV and make a big fuss 
out of something that isn’t 
mandated? 
It’s fair to say that many of 
us are traumatised by the 
rules we’ve had inflicted 
on us since the start of the 
pandemic and this kind 
of vagueness makes us 
feel anxious about what’s 
next. 
Over the past two years 
and four months, Austra-
lians have largely been 
obedient and followed the 
rules. After all, we are al-
most 85 per cent double 
vaccinated. Many of us got 
those vaccinations under 
the belief that once we did, 
restrictions would ease 
and eventually disappear 
altogether. Vaccinations 
won’t stop transmission 
but they do help prevent 
severe illness and isn’t 
that main thing at the end 
of the day?
I can only guess that 
Prof Kelly wasn’t able to 
get a mask mandate past 
cabinet because minis-
ters know Aussies simply 
aren’t going to stick to it – 

we’ve had enough. 
Prof Kelly cited the fact that 
5200 patients are in hospi-
tal with Covid as a reason 
for his advised restrictions 
but offered no context of 
what that means. For ex-
ample, how many of those 
people were already se-
verely ill with other condi-
tions? How many of those 
people are unvaccinated? 
If someone isn’t vacci-
nated at this stage in the 
game, I’m going to assume 
they’re happy to leave their 
time on this planet up to 
fate and I’m not willing to 
sit in a face mask all day to 
help their cause.
Will you be wearing a 
mask indoors as advised 
by CMO Paul Kelly?
Yes, it’s a small price to 
pay
Maybe, but only if I>m sick 
or it’s very crowded
Nah, I’m happy without a 
mask
I’ve heard some people 
say that wearing a mask 
or working from home 
is a small price to pay to 
help each other out, but 
I disagree. Mask rules 
and working from home 
means people leave their 
houses less, it sees our 
fragile economy falter 
further and our already 
devastated CBDs become 
ghost towns once again. It 
means that despite being 
double, triple or even qua-
druple vaccinated, we’re 
still letting fear rule our 
lives.
I was recently in the UK 
where all Covid rules have 
been scrapped. Before I 
went I thought this was 
madness but having expe-
rienced it for myself, I can 
see it’s the only way for-
ward. In the UK, people’s 
attitudes towards Covid 
are much more relaxed, 
they aren’t living in fear 
of being locked down and 
they’re moving on with 
their lives. Covid numbers 
are high but the infectious 
nature of the new BA.4 
and BA.5 strains mean it’s 
very hard to control – just 
ask China. 

CMO Paul Kelly’s advice to wear masks 
is the last thing Australia wants
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One of the new teal inde-
pendent MPs will push for 
laws to stamp out Austra-
lia’s “jobs for mates” cul-
ture among politicians.
Mackellar MP Sophie 
Scamps intends to intro-
duce a private member’s 
Bill to federal parliament 
to improve transparency 
around government-ap-
pointed jobs.
Her proposal comes as 
new analysis exposes the 
growing problem of politi-
cal stacking to federal and 
state government boards, 
tribunals and agencies.
The report from think 
tank the Grattan Institute 
found that many of these 
positions were filled by 
people who had worked 
in politics – almost al-
ways for the party that 
was in government when 
they got the job.
“When mateship prevails 
over merit, we all suf-
fer,” said Grattan Institute 

chief executive Danielle 
Wood, the report’s lead 
author.
The analysis finds that 7 
per cent of federal gov-
ernment appointees have 
a political connection but 
this rises to 21 per cent 
among positions that are 
highly paid, powerful and 
prestigious.
In addition to this, more 
than one in five members 
of federal government 
business boards have a 
political connection.
This includes the boards 
of companies such as 
Australia Post, which em-
ploys thousands of peo-
ple and manages billions 
of dollars in income.
Dr Scamps says her 
“public appointments 
framework” would en-
shrine an independent 
and merit-based process 
to select candidates for 
government boards, com-
mittees and departmental 

appointments.
It would legislate the re-
quirement for a publicly 
advertised and transpar-
ent selection criteria for 
every role.
Independent panels “free 
from government interfer-
ence” would then vet and 
shortlist the best candi-
dates, with the relevant 
minister selecting the 
best candidate from this 
list.
Dr Scamps and her team 
are drafting the legisla-
tion with a plan to intro-
duce it to parliament later 
this year.
“It is crucial that the po-
litical appointment pro-
cess is free from political 
bias,” she said.
“We need to depoliticise 
political appointments to 
help restore trust in our 
public institutions and to 
ensure we do not have an-
other Barilaro-type scan-
dal at a federal level,” she 
said.
Former NSW deputy pre-
mier John Barilaro re-
cently sparked a storm of 
controversy after it was 
announced he had been 
given a plum $500,000-a-
year trade posting to rep-
resent the state govern-
ment in New York.
Evidence heard in a par-
liamentary inquiry into 
his appointment will be 
referred to the NSW In-
dependent Commission 
Against Corruption.

Independent MP pushes for laws to stamp 
out ‘jobs for mates’ among politicians
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Former NSW deputy premier John Barilaro is fending of a storm of con-
troversy over his appointment to a plum government posting overseas. 
Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

Mackellar MP Sophie Scamps has plans for laws to stamp out Australia’s ‘jobs for mates’ culture. Picture: 
Mark Metcalfe/Getty Images

The number of people hos-
pitalised with COVID-19 in 
Queensland has reached 
the highest point of the pan-
demic so far, now surpass-
ing the peak from the first 
Omicron-driven wave in 
early 2022.
There are now a total of 983 
COVID patients in the state’s 
hospitals as health authori-
ties also battle a tough influ-
enza season. At the peak of 
the first wave in late Janu-
ary, 928 people were in hos-
pital with the virus.
Nearly 1000 people are 
currently hospitalised in 
Queensland with COVID-19 
with the winter wave wors-
ening and pressure on the 
health system growing.
While influenza cases are 
believed to be beyond their 
crest, the third COVID wave 
– always anticipated amid 
the colder winter months – 
is not expected to peak until 
sometime in mid- to late-
August.
But unlike in January, when 
broadscale mask wearing 
was mandated, govern-
ments nationwide have so 
far agreed on a softer ap-
proach to only recommend 
that people in all but a few 
key settings wear them.
Qld reports 9992 new cases 
of COVID-19, 18 deaths
Queensland’s daily coro-
navirus numbers have just 
been published. 
The state has report-
ed 9992 new cases of 
COVID-19 and 18 addi-
tional deaths. 
There are 983 Queen-
slanders in hospital with the 
virus. Of those, 24 are in in-
tensive care. 
Mask-wearing ‘not that 
hard to do’: Victorian 
deputy premier 
Victoria’s deputy premier 
says wearing a mask in-
side is “not that hard to 
do” after the state govern-
ment announced students 
aged eight and over will be 
expected to wear masks in 
classrooms.
Jacinta Allan told a press 
conference on Tuesday 
morning the Department of 
Education’s updated advice 
was in line with a “strong 
recommendation” from the 

health minister for Victo-
rians to consider wearing 
masks inside.
Victorian health minister 
grilled on mask recom-
mendation 
Victorian Health Minister 
Mary-Anne Thomas has in-
sisted that mask-wearing 
for school students aged 
eight and over is “strongly 
recommended” but not a 
mask mandate.
Thomas told ABC Radio 
Melbourne that the state 
government needed to give 
parents the “information to 
make their own decision”, 
rather than ordering them 
around.
The best tool is informa-
tion. We need to take our 
time and continue to edu-
cate and explain to those 
parents who are concerned 
about mask-wearing why it 
works.
What I have seen is an ad-
ditional take-up of mask 
wearing over the past week 
or so, as people are inform-
ing themselves and learning 
about the current wave of 
the Omicron virus.
We’re ensuring that we’re 
providing communities with 
the information and the ad-
vice that they need to make 
the decisions that are best 
for them, best for their loved 
ones and their communi-
ties.
The state health minister 
added that the heads of 
Victoria’s school systems 
made the decision to send 
the letter to parents and 
were not directed to do so 
by the Department of Edu-
cation.
She denied that messaging 
from the Andrews govern-
ment was inconsistent on 
masks, saying: “I think the 
messages have been clear 
and they’ve been very well 
taken up by the education 
system.”
NSW reports 13,544 new 
COVID cases, 26 deaths
NSW’s coronavirus num-
bers have also been pub-
lished. 
The state has recorded 
13,544 new cases of 
COVID-19 and 26 addi-
tional deaths. 
There are 2205 people with 

coronavirus in NSW hospi-
tals. Of those, 60 are in ICU. 
Victoria records 12,201 
new cases of COVID-19, 25 
deaths
The state has recorded 
12,201 new cases of 
COVID-19 and 25 deaths. 
These deaths represent the 
highest tally since June 21, 
when 28 deaths were re-
ported.
There are 897 people 
with COVID-19 in hos-
pital. Of those, 34 are in 
intensive care. 
In international news, a sec-
ond person has died in the 
Spanish wildfires.
A shepherd was found dead 
on Monday, European time, 
near the border with Portu-
gal in Spain’s north-west 
– the same region where 
a firefighter recently died 
while on duty.
Two other firefighters have 
also been injured fighting 
the blaze.
NSW Premier Dominic Per-
rottet will introduce sweep-
ing new laws around lob-
bying after an investigation 
found there was a serious 
risk of corruption if secret 
meetings between lobbyists 
and public officials contin-
ued.
The state cabinet yesterday 
agreed to introduce new 
legislation to tighten rules 
around lobbying after an 
Independent Commission 
Against Corruption inves-
tigation found the laws in 
NSW were “deficient”.
NSW will appoint its first 
dedicated lobbying regula-
tor, a key recommendation 
from the ICAC investigation 
into lobbying.
Under the new laws, all 
third-party and in-house 
lobbyists will be required to 
register with the new lobby-
ing regulator and all MPs – 
not just ministers – will be 
required by law to disclose 
their diaries each month.
Senior ministerial and par-
liamentary secretary ad-
visers will all also be pre-
cluded from engaging in 
any lobbying relating to any 
matter that they had official 
dealings with in their last 12 
months in a government of-
fice.

Treasurer reveals inflation set to surge; 
COVID cases grow across the nation



Page 31صفحة 31     
NEWS

 2022 تــموز   23 Saturday 23 July 2022الـسبت 

Despite doctors urg-
ing Aussies to wear face 
masks amid rising Covid-
19 cases, no state pre-
mier has backed plans for 
a mandate.
Anthony Albanese has re-
vealed not a single state 
premier backed mask 
mandates at national cab-
inet.
Defending the decision 
not to mandate masks in 
the wake of rising cases, 
Mr Albanese said there 
were also “mental health 
concerns” about the re-
introduction of punitive 
rules.
“Well, none of the pre-
miers or chief ministers 
were advocating that on 
Saturday,’’ Mr Albanese 
told ABC Melbourne.
The Prime Minister said it 
also wasn’t being privately 
pushed by the Chief Medi-
cal Officer Paul Kelly.
“No, he’s not,’ he said.
“Professor Kelly has 
not put forward a plan 
for mandates. He’s used 
the same language that 
I’ve seen state premiers 
use, which is that people 
should be highly encour-
aged to wear masks in-
doors, where they’re in 

circumstances where they 
can’t socially distance.”
Mr Albanese said if mask 
mandates were put in 
place there was a very 
real prospect of civil dis-
obedience and people not 
following the rules.
“And it’s no good having 
a mandate unless it’s en-
forced,’’ he said.
In NSW and Victoria, he 
said public transport us-
ers were simply ignoring 
mask mandates.
 “And are there people 
jumping on trams here in 
Victoria and enforcing the 
rules and fining people?,’’ 
he said.
“I don’t know that is hap-
pening. It’s not happening 
in New South Wales.
“So it is difficult for public 
officers to advocate for a 
mandate. (It) isn’t really 
a mandate unless it’s en-
forced.
“The other thing you need 
to bear in mind is the 
mental health aspects of 
restrictions on people’s 
behaviour.
“We need to get the bal-
ance right. And I think 
that’s something that the 
Chief Health Officers have 
borne in mind. I know 

No premier backed plans for a mask mandate

from Professor Kelly and 
the meetings I’ve had with 
him and I’ve met with him 
regularly as Prime Minis-
ter, I will continue to do 
so.”
Chief medical officer Pro-
fessor Paul Kelly rejected 
claims earlier this week 
that he wanted to rein-
troduce mandatory mask 
wearing but had been 
ignored by the national 
cabinet.
“Indoor mask use does 
stop the transmission, it 
will slow the spread. How 
that is achieved is really a 
matter for others,’’ Profes-
sor Kelly said.
Sunrise host David Koch 
then asked if he had been 
“overruled and you’re be-
ing too polite.”
But Professor Kelly said 
that was not the case.
The Prime Minister said he 
expected to see cases rise 
for the next few weeks, 
but then to go in decline 
next month, towards Sep-
tember.
“Australians have been 
magnificent in the way 
that they’ve looked after 
each other during this 
pandemic,’’ Mr Albanese 
said.

Anthony Albanese has 
poured cold water on a 
plan to improve abortion 
access for women in Aus-
tralia.
The Prime Minister says 
he’s not considering ask-
ing public hospitals to 
provide abortions after 
a request from a Queen-
sland Labor MP to do so.
In an interview with The 
Australian newspaper, 
Keppel MP Brittany Lauga 
urged the Albanese gov-
ernment to revive its 2019 
abortion policy.
The policy cham¬pioned 
at the time by Tanya 
Plibersek would require 
public hospital systems 
to offer pregnancy termi-
nation services as part 
of their commonwealth 
funding arrangement.
Asked on 3AW radio on 
Wednesday if he was 
looking at requiring public 
hospitals to make abor-
tion available as part of 
their funding agreements, 
Mr Albanese said: “No.”
Pressed on the request 
coming from within La-
bor, Mr Albanese insisted 
abortion provision was a 
“state matter”.
“We don’t control the 
health system. The states 
control the health sys-
tem,” he said.
“We’re fortunate that in 
Australia we don’t have 
the sort of divisive debate 
that has occurred in the 
US that we’ve seen play-
ing out with a Supreme 
Court decision on Roe v 
Wade.”
Mr Albanese said the Su-
preme Court decision, 
which overturned Ameri-
cans’ universal right to 
abortion, was “very un-
fortunate”.
Abortion is a state issue 
in Australia, where it has 
now been decriminalised 
in every jurisdiction fol-
lowing South Australia’s 
decision in 2021.
But access remains 

patchy across the nation, 
particularly outside the 
major cities where private 
clinics are scarce and 
doctors can face stigma 
for providing the service.
The resulting postcode 
lottery means many wom-
en living in rural and re-
mote Australia need to 
travel to get a medical or 
surgical abortion.
Medical terminations, 
using the drugs Mifepri-
stone (RU486) and Miso-
prostol, can be performed 
by doctors in the first 
nine weeks of pregnancy, 
but very few Australian 
GPs are registered to pre-
scribe the medication.
The time limits on surgi-
cal terminations – a day 
procedure that is used to 
end later-term pregnan-
cies – vary from state to 
state, from 16 weeks in 
the ACT up to 24 weeks in 

Anthony Albanese makes 
call on Labor’s public hospi-
tal abortion policy 

Anthony Albanese says he’s not looking at asking public hospitals to 
provide abortions. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper

Victoria and the Northern 
Territory.
These can be even more 
difficult for women to ac-
cess because they can be 
cost prohibitive and usu-
ally require travelling to a 
private clinic to have the 
procedure performed.
It’s a different story in 
Tasmania, where pub-
lic hospitals are the only 
place to have an abortion 
as there are no private 
providers.
The state and territory 
women’s ministers have 
indicated they want to see 
Australia’s abortion legis-
lation streamlined and for 
the procedure to be made 
more accessible and af-
fordable.
They are expected to 
discuss abortion access 
when they meet in Ad-
elaide on Friday (Yester-
day).

Tanya Plibersek championed a 2019 policy to reform public abortion 
access in Australia. Picture: Else Kennedy

Mr Albanese said not one premier backed the idea of another mask mandate in Saturday’s national cabinet 
meeting. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

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

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 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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