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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

أن  أفادت مصادر مطلعة، 
املكلف  الرئيس  حكومة 
جنيب ميقاتي باقية، ولبنان 
امام اشهر استثنائية صعبة 
كل  على  ومفتوحة  وخطرة 
حمطاتها  أوىل  االحتماالت، 
االمريكي  املندوب  زيارة 
لبحث  هوكشتاين  آموس 
البحري  الرتسيم  ملف 
وحبسب  األحد،  غد  مساء 
فإن  للملف،  املتابعني 
هذه اجلولة من املفاوضات 
خمتلفة عن سابقاتها كونها 
اليت  باملعادلة  حمكومة 
العام حلزب  االمني  رمسها 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل 
مقابل  إلسرائيل  »الغاز 
واستخراج  للبنان  الغاز 
وحتت  استخراج«  مقابل 
املعادلة  هذه  سقف 
دون  االتصاالت  ستجري 
ومراوغات،  ودوران  لف 
والكرة يف امللعب االمريكي 
وافقا  فاذا  االسرائيلي، 
على هذه املعادلة النفطية، 

تبدأ املفاوضات مع الدولة 
االمور  فان  واال  اللبنانية، 
مواجهة  حنو  تتدحرج  قد 
آبار  كل  ستعطل  عسكرية 
الغاز يف فلسطني احملتلة، 
وقرار حزب اهلل واضح جدا 
واالسرائيلي،  لالمريكي 
يف  اخلطأ  عدم  واملطلوب 
وعلى  احلسابات،  تقدير 
»ما  يدرك  ان  هوكشتاين 
كما  ليس  املسريات  قبل 
املسايرات  وعهد  بعدها، 
داخليا  وىل«  والتنازالت 
وخارجيا، وسيتابع حزب اهلل 
ملف مفاوضات الغاز، ولن 
يقبل أي تنازل من الدولة 
حقه  كامل  لبنان  يعطي  ال 
يف استخراج غازه، واحلسم 

يف ايلول.
رئيس  أعرب  بدروه، 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
بقرب  تفاؤله  عن  عون 
ترسيم  موضوع  وصول 
والتنقيب  البحرية  احلدود 
ما  إىل  والغاز  النفط  عن 
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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:هناك رغبة بتحريك ملف ترسيم احلدود البحرية 
واإلنتهاء منه قبل أيلول.. التدقيق اجلنائي قطع شوطا كبريا و»على 

اخللف متابعة ما بدأنا فعله من اصالحات ومشاريع ومكافحة الفساد«

يرضي لبنان.
املسريات  كانت  إذا  وعما 
 « أرسلها  اليت  الثالث 
حزب اهلل« قد ساهمت يف 
دفع هذه املسألة قدما رد 
تنتهك  إسرائيل  بأن  عون 
وجوا  وحبرا  برا  سيادتنا 
احصينا  وقد  يومي  بشكل 
منذ العام 2015 حتى اليوم 

إسرائيل تقّدم لواشنطن اقرتاحاً حمّدثاً بشأن احلدود البحرية مع لبنان.. هوكشتاين يف بريوت مساء األحد )غداً(؟

طلعة  الف   22 جمموعه  ما 
وانتهاكا  لبنان  فوق  جوية 
مع  لكن  اللبنانية  للسيادة 
عن  يتحدث  احد  ال  االسف 

هذه االنتهاكات.
ان  التأكيد  عون  وكرر 
قطع  اجلنائي  التدقيق 
»األمور  و  كبريا  شوطا 
املتضرر  وما على  ماشية« 
سوى  جراءه  املتهم  او 

أمام  نفسه  عن  الدفاع 
سبيل  وعلى  القضاء. 
املثال ملاذا ال يعمد حاكم 
رياض  املركزي  املصرف 
أمام  املثول  إىل  سالمة 
القضاء ليثبت براءته ، على 
غرار ما فعلت بنفسي حني 
احتكمت إىل القضاء يف ما 
على  يدي  وضع  عن  أثري 
احلكم  تسلمت  حني  أموال 

رئيس الجمهورية العماد ميشال  عون مستقبال هوكشتاين )من االشيف(

التتمة على الصفحة 21

الـرئيس الـصيين يـحّذر نـظريه 
األمريكي من »اللعب بالنار« يف تايوان

األمريكي  الرئيس  حتادث 
الصيين  ونظريه  بايدن  جو 
هاتفيًا،  بينغ،  جني  شي 

اخلميس،  األول  أمس 
بشأن التوترات املتصاعدة 

التتمة على الصفحة 21

الرئيس  عهد  انتهاء  بعد 
أمني اجلميل وحصلت على 

الرباءة الكلية.
واعلن عون ان لبنان يرحب 
بأي مساعدة تأتيه من دول 
شقيقة او صديقة . ويف 
االيراني  الفيول  خص  ما 
فأن هناك إجراءات حكومية 
يف  اعتمادها  من  بد  ال 
هذا السبيل باألضافة إىل 
وما  املواصفات  دراسة 
املعامل  تناسب  كانت  اذا 

اللبنانية.
عون  الرئيس  وتطرق 
فأسف  اإلعالم  وضع  إىل 
من  حيث  إليه  وصل  ملا 
املعروف أن القاضي حيكم 

على » احلرامي« فيما هناك 
اعالم يدافع عن »احلرامي« 

ويهاجم القاضي.
عن  عون  الرئيس  وسئل 
فرد  سيخلفه  ملن  وصيته 
ما  »متابعة   : الفور  على 
اصالحات  من  فعله  بدأنا 
الفساد  ومشاريع ومكافحة 
» .كما ذكر أنه اشتاق إىل 

» الرابية«.
إذا كان سيطل على  وعما 
الرأي العام، كما كان يفعل 
قبل رئاسة اجلمهورية وبعد 
أن يتحرر من موجباتها اليت 
بأشياء  البوح  عدم  تتطلب 
صدره،  يف  ختتزن  كثرية 

بعد زيارته اليونان منوها بـ »قوة العالقات مع أثينا«
ماكرون يستقبل بن سلمان واحملادثات ترتكز 
على العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية

وصل ولي العهد السعودي 
األمري حممد بن سلمان، من 
أمس  من   متأخر  وقت 

قصر  إىل  اخلميس،  األول 
مع  قمة  لعقد  اإلليزيه 

التتمة على الصفحة 21

روسيا تستبعد وجود عالقة بني زيارة 
الفروف ملصر ورفض القاهرة شراء 

احلبوب األوكرانية
الرمسي  املتحدث  أفاد 
الروسية،  الرئاسة  باسم 
أمس  بيسكوف،  دميرتي 

من  بأّن  اخلميس،  األول 
يكون  أن  احملتمل  غري 

التتمة على الصفحة 21 All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

تصريف  حكومة  رئيس  أكد 
األعمال جنيب ميقاتي« أن حتقيق 
يشكل  للجميع  الغذائي  األمن 
أحد األولويات الرئيسية  لدولنا 
وسائر البلدان العربية، ال سيما 
يف  االخرية  األحداث  ضوء  يف 
العامل  واليت كشفت فعليا فجوة 
التنبه هلا وتتعلق  ينبغي  عميقة 
بضرورة تعديل سّلم االولويات 
على  اساسي  بشكل  والرتكيز 
والغذائية  الزراعية  القطاعات 
وتبادل االنتاج وتكامله ، إضافة 
التصدير  اجراءات  تبسيط  اىل 
واالسترياد وانسياب االشخاص 

واخلربات«.
الذي  لبنان  أن   «  وشدد على 
سياسية  مشاكل  من  يعاني 
وإقتصادية وإجتماعية يتطلع إىل 
يقفوا  لكي  وأصدقائه  أشقائه 
ليستطيع  جانبه يف حمنته،  إىل 
أن يعود إىل لعب دوره احملوري 

داخل أسرته العربية«.
يتحدث  ميقاتي  الرئيس  وكان 
يف خالل رعايته إفتتاح إجتماعات 
عباس  لبنان  يف  الزراعة  وزراء 
احلاج حسن ، سوريا حممد حسن 
احلنيفات  خالد  االردن  قطنا، 
والعراق حممد كريم اخلفاجي يف  

السراي احلكومي أمس األول.
اخلارجية  وزراء  اللقاء  حضر 
حبيب،  بو  عبداهلل  واملغرتبني 
علي  والنقل  العامة  االشغال 
والبلديات  الداخلية  محية،  
املولوي،  بسام  القاضي 
االقتصاد والتجارة  أمني سالم. 
كما حضر النواب: قاسم هاشم، 
العزيز  عبد  الدكاش،  شوقي 
الصمد، رامي ابو محدان،رئيس 
اجمللس األعلى السوري اللبناني 
االردن  وسفراء  خوري  نصري 
حيدر  العراق  حديد،  وليد 
عبد  علي  سوريا  الرباك،  شياع 
اجمللس  رئيس  علي،  الكريم 
شارل  االجتماعي  االقتصادي 
العمالي  االحتاد  رئيس  عربيد، 
األمني  األمسر،  بشارة  العام 
القاضي  الوزراء  جمللس  العام 
املدراء  من  وعدد  مكية،  حممود 
العامني  والفاعليات والنقابات 
واهليئات االقتصادية والزراعة.

كلمة الرئيس ميقاتي
والقى الرئيس ميقاتي كلمة قال 
فيها : بداية ال بد من الرتحيب 
يف  الزراعة  وزراء  مبعالي 
األردن، سوريا،والعراق هنا يف 
السراي ملناسبة إنعقاد االجتماع 
معالي  من  بدعوة  التشاوري 
وزير الزراعة، متمنيا لكم طيب 
وأن  الثاني  وطنكم  االقامة يف 
مثمرة  بنتائج  اجتماعاتكم  تتكلل 
يسرني  وشعوبنا.كما  لدولنا 
أن ارحب جبميع املشاركني يف 
سيتبادلون  الذين  االجتماع  هذا 
االراء واالفكار لبلورة اطار جديد 
لتعزيز التبادل التجاري الزراعي 
العقبات  وتطويره،وتذليل 
املتعلقة باجراءات احلجر الصحي 
دولنا  بني  والبيطري  الزراعي 
والرتانزيت.  النقل  واجراءات 
يف  توفقوا  ان  يف  امل  وكلنا 
اقرار تعاون رباعي مشرتك يف 
اىل  يصار  وان  الزراعي  اجملال 
تعميمه على سائر الدول العربية 

الشقيقة. 
األمن  حتقيق  :يشكل   وقال 
األولويات  أحد  للجميع  الغذائي 
وسائر  لدولنا  الرئيسية  

ميقاتي: حتقيق األمن الغذائي للجميع يشّكل أحد األولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية
يف  سيما  ال  العربية،  البلدان 
ضوء األحداث االخرية يف العامل  
واليت كشفت فعليا فجوة عميقة 
الفجوة  هلا.هذه  التنبه  ينبغي 
سّلم  تعديل  بضرورة  تتعلق 
بشكل  والرتكيز  االولويات 
اساسي على القطاعات الزراعية 
االنتاج  وتبادل  والغذائية 
تبسيط  اىل  إضافة   ، وتكامله 
واالسترياد  التصدير  اجراءات 
واخلربات.  االشخاص  وانسياب 
أمام ما يعانيه العامل من أزمات 
إقتصادية وغذائية، أصبح لزاما 
متجاورة،  عربية  كدول  علينا، 
من  التكاملي،  التعاون  حتمية 
مع  والتسويق،  اإلنتاج  حيث 
ضرورة التنسيق يف ما بيننا يف 
والصناعية،  الزراعية  اجملاالت 
يف إطار خطة متكاملة ومدروسة، 
بني  العادل  التوازي  حيث  من 
اإلنتاج واإلستهالك، وبني احلاجة 
والفائض.كما جيب الرتكيزعلى 
القطاعني  بني  الشراكة  تشجيع 
القطاع  لتنمية  واخلاص  العام 
الغذائية  والصناعات  الزراعي 
من  الزراعية  املنتجات  وتسويق 
االستثماري  املناخ  توفري  خالل 
املناسب.لقد أظهرت أزمة القمح 
العاملية مدى احلاجة اىل االفادة 
دولنا  متتلكها  مساحة  كل  من 
يؤمن  غذائي  خمزون  لتأمني 
قدرا عاليا من االمان االجتماعي. 
عندنا  الزراعة  وزارة  بدأته  وما 
معالي  من  مقّدرة  خطوات  من 
وزير الزراعة يشكل بداية مسار 
طويل من العمل الزراعي اجلدي 
والتوعية املطلوبة على اولويات 
وقطاعات كانت غائبة عنا، أو مل 
نكن نعطيها االولوية واالهتمام 

الكايف.
إمياننا  من  إنطالقا   : وقال 
أنه  نرى  املشرتكة،  بأهدافنا 
مبوقف  خنرج  لكي  األوان  آن 
حدا  يضع  وموّحد،  واحد  عربي 
خلالفاتنا اجلانبية، ونصب جهدنا 
األوىل،  العربية  قضيتنا  على 
حلقوق  املطلق  دعمنا  خالل  من 
الشعب الفلسطيين، وأحقيته يف 
قيام دولته املوحدة وعاصمتها 

القدس.
من  يعاني  الذي  أضاف«لبنان 
وإقتصادية  سياسية  مشاكل 
أشقائه  إىل  يتطلع  وإجتماعية 
وأصدقائه لكي يقفوا إىل جانبه 
أن  يستطيع  لكي  حمنته،  يف 
احملوري  دوره  لعب  إىل  يعود 
ويعود  العربية،  أسرته  داخل 
منوذجا  كونه  أمجع  العامل  قبلة 
حيتذى من حيث تعايش أبنائه، 
وحدة  مسلمني ومسيحيني، يف 

مميزة.
 كلمة الوزير االردني

وحتدث وزير الزراعة يف االردن 
خالد احلنيفات فقال : إن بلداننا 
التحديات  وتواجه  واجهت  قد 
أكثر  منذ  املنطقة  تعيشها  اليت 
من قرن من الزمان، ورغم زعم 
العامل وقوفه مع مبادئ العدالة 
يف  الشعوب  وحق  واملساواة 
مل  ذلك  أن  إال  مصريها  حتديد 
خالفًا  الواقع  أرض  على  ُيرتجم 
واملواقف  األممية  للقرارات 
الدولي،  اجملتمع  من  املعلنة 
وقد انعكست األزمات واحلروب 
التجارة  حركة  على  واالضرابات 
االنشطة،  وكافة  والزراعة 
الصادرات  حجم  واخنفض 
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ال  بشكل  الزراعية  والواردات 
املاضي،  العقد  خالل  معقول 
وتوالت األزمات حتى باتت الدول 
العزلة  يشبه  ما  يف  الشقيقة 
املشرتك  التعاون  عن  منشغلة 
 ، اجلوار  مع  الثقة  جسور  ومد 
أو  الداخلية  باألزمات  منشغلة 
وآثار  النزوح  حبركات  مثقلة 
التغري املناخي واجلفاف والتنازع 

على املوارد املائية.
ظهرت  الدولي  املستوى  على 
املنطقة  وتأثرت  األزمات، 
مل  وحروب  صحية  بإغالقات 
شهدت  وقد  فيها،  طرفًا  تكن 
الروسية  واألزمة  كورونا  أزمة 
جتارة  على  قيودًا  األكرانيًة 
املواد الغذائية و التنقل وتعطل 
سالسل  و  اللوجستية  اخلدمات 
والغذائية  الزراعية  اإلمداد 
األسواق،  يف  الغذاء  توافر  و 
وعانينا من ارتفاع كلف الشحن 
يف  الكبري  واالرتفاع  البحري 
أسعار احلبوب واألمسدة وأسعار 
أزمة  بوادر  وظهرت  الطاقة، 
الغذاء جليًا، ويف ذلك ما يدفعنا 
لإلسراع يف وضع حلول مشرتكة 
السلبية  اآلثار  وطأة  من  ختفف 
وتعني احلكومات والشعوب على 

التكيف. 
على املستوى الوطين قام األردن 
باإلسرتاتيجية  النظر  بإعادة 
الزراعية،  للتنمية  الوطنية 
لألمن  الوطنية  واالسرتاتيجية 
القدرة  زيادة  بهدف  الغذائي، 
على إدارة املخاطر والصمود يف 
مواجهة الكوارث، وعملنا من أجل 
تطوير البنى التحتية الالزمة للري 
وتوفري مدخالت اإلنتاج، وتوجيه 
التكنولوجيا  العتماد  املزارعني 
وتشجيع  اإلنتاج،  يف  احلديثة 
والعامة  اخلاصة  اإلستثمارات 
وإعـادة تكييف التقويم الزراعي 
الطقس  أمنـاط  أسـاس  على 
املتغرية من خالل وضع سياسة 
للزراعة الذكية مناخًيا، والرتكيز 
واخلدمات  الدولية  التجارة  على 
الذاتي  واالكتفاء  اللوجستية 
االسرتاتيجي  واملخزون  احمللي 
واإلشراف  اإلمداد،  وسالسل 
اجلودة  شهادات  إصدار  على 
ومراجعة  فعالية،  أكثر  بشكل 
اخلاصة  التشريعات  وتعديل 

بسالمة الغذاء.
إال  سبق  مما  بالرغم   : وقال 
حرصًا  احلاضرين  نفوق  ال  أننا 
وتذليل  العقبات  جتاوز  على 
لقاءات  مجعتنا  وقد  العوائق، 
ثنائية مل تنقطع لبحث القضايا 
املشرتكة وإجياد سبل تطويرها، 
مذكرات  من  العديد  توقيع  ومت 
التنفيذية كما  التفاهم والربامج 
جيري العمل على تفاهمات أخرى 
وبقيت  القريب،  املستقبل  يف 

ميقاتي يلقي كلمته

بشكل  تنعقد  املشرتكة  اللجان 
دوري ديدنها التوافق واالنسجام 
على الدوام.على صعيد آخر أود 
أن أنقل لكم التجربة األردنية يف 
الشقيقة  مع  فاعلة  خلق شراكة 
ومبا  فلسطني،  دولة  اجلارة 
يرتجم الدعم الذي يتوجب علينا 
جتاه املزارع الفلسطيين بالدرجة 
األردني  املزارع  ثم  األوىل 
أردنية  تأسيس شركة  مت  حيث 
املنتجات  لتسويق  فلسطينية 
اليت  بالتحديات  علمًا  الزراعية، 
الشراكة،  هذه  جناح  أمام  تقف 
التجربة  إلجناح  نسعى  أننا  إال 
قاعدة  توسيع  آملني  عزم  بكل 

العمل لتشمل جوارنا العربي.
أضاف: مشلت حماور هذه القمة 
ما نرمو إليه من أجل الوقوف على 
الزراعي  الصحي  احلجر  إجراءات 
النقل  واجراءات  والبيطري 
مشاريع  وتطوير  والرتانزيت، 
املنظمات  مع  بالتعاون  مشرتكة 
باجملال  تعنى  اليت  الدولية 
اجراءات  وتبسيط  الزراعي 
تسجيل مدخالت اإلنتاج الزراعي 
ومبيدات  أمسدة  من  والبيطري 
وبذار ولقاحات بيطرية وإضافات 
األمل  حيدوني  ولذلك  علفية، 
توقيع  اللقاء عن  يثمر هذا  بأن 
مشرتكة  رباعية  تعاون  اتفاقية 
أقرب  يف  الزراعي  اجملال  يف 
تعزيز  يف  معكم  وأطمح  وقت، 
بلداننا  بني  السلعي  التبادل 
املتبادلة،  املنفعة  قاعدة  على 
برامج  لتبين  ونفسي  وأدعوكم 
اخلربات  لتبادل  فاعلة  تنفيذية 

وبناء القدرات يف بلداننا. 
سيبقى األردن الدولة الشقيقة 
ألشقائها  ذراعيها  تفتح  اليت 
استعداد  على  وحنن  العرب 
للتعاون يف العديد من اجملاالت 
التكنولوجيا  ونقل  الزراعية 
جناحاتنا  ومشاركتكم  املتقدمة 
بيد  واألخذ  العلمي  االبتكار  يف 
اليت  األعباء  لتجاوز  اشقائنا 
االقليمية  الصراعات  خلفتها 
والدولية سعيا حنو تكامل غذائي 

وزراعي بني بلداننا.
سوريا  يف  الزراعة  وزير  وقال 
حممد حسن قطنا يف كلمته: لقد 
االجتماع على  نواة هذا  انطلقت 
للشرق  االقليمي  املؤمتر  هامش 
األدنى ملنظمة االغذية والزراعة 
مجهورية  يف  املتحدة  لالمم 
العراق يف شباط 2022، والذي 
ضرورة  على  خالله  من  اتفقنا 
التجاري  التبادل  وتطوير  تعزيز 
العقبات  وتذليل   ، الزراعي 
املتعلقة باجراءات احلجر الصحي 
الدول،  بني  والبيطري  الزراعي 
ومراجعة الرزوزنامة الزراعية مع 
مراعاة فرتات االنتاج احمللي يف 
كل دولة، وعلى دراسة امكانية 

مشرتك  تعاون  اتفاقية  صياغة 
والفين  العلمي  الزراعي  باجملال 
خطة  واعتماد   ، واالقتصادي 
عمل مشرتكة ملواجهة التحديات 
الزراعي يف  القطاع  تواجه  اليت 
املوارد  على  وأثرها  املنطقة 
الزراعي  االنتاج  تراجع  وعلى 
الوطين  الغذائي  االمن  وعلى 
تعزيز  سبل  حبث  اىل  اضافة 
اليت  النجاحات  من  االستفادة 
اجملاالت  يف  الدول  حققتها 
البحثية والتطبيقية ونقل املعارف 
بني الدول ملساعدتها يف تطوير 
عن  والبحث  الزراعي  انتاجها 
من  لالستفادة  مبتكرة  أساليب 
يف  والدولية  العربية  املنظمات 
املشرتكة  املشاريع  اقامة  دعم 
التحديات  ملعاجلة  والقطرية 
املنطقة  تواجهها  اليت  البيئية 
الفرتة  هذه  خالل  جرى  وقد 
العديد من االتصاالت واحلورات 
والفنني   الوزراء  السادة  بني 
املذكورة  باجملاالت  املختصني 
هذا  اىل  حضرت  عليه  .وبناء 
مقرتحة  مشاريع  ومعي  اللقاء 
واتفاقيات  تفاهم  ملذكرات 
سابقة  التفاقيات  حتديثًا  وهي 
منفذة واليت سنضعها بتصرفكم 
للتوافق عليها  لدراستها متهيدا 
أو  ثنائي  بشكل  وتوقيعها 
االتفاق  يتم  ما  حسب  مشرتك 

عليه لكل منها.
كي  الوقت  حان  لقد  وقال: 
نعاجل املشاكل الزراعية والبيئة 
اليت تواجه املنطقة وأن تتضافر 
جهودنا املشرتكة لتوفري فرص 
أفضل لتأمني احتياجات السكان 
وفق  الزراعية  املنتجات  من 
امكانيات وموارد كل دولة من 
دولنا االربعة ، وإن انعقاد هذه 
واضحة  داللة  معها  القمة حتمل 
لتجديد العزم على تعزيز وتطوير 
والتبادل  االقتصادي  التعاون 
ميكنها  مبا  بينها  فيما  التجاري 
معًا من االنطالق اىل أفاق أوسع 
للتعاون مع باقي الدول العربية 
والدول الصديقة على حنو يليب 
اىل  استنادًا  شعوبنا  تتطلعات 
االقتصادية  والعالقات  الروابط 
املمتدة على مدى التاريخ لتحقيق 
يف  والتكامل  املتبادلة  املنفعة 

تبادل املنتجات الزراعية .
العقود  خالل  عملت سورية  لقد 
القطاع  حوكمة  على  املاضية 
الزراعي واتباع سياسات زراعية 
خالهلا  من  استطاعت  تنموية 
االنتاج  يف  استقرارا  حتقيق 
االكتفاء  وحتقيق  الزراعي 
الذاتي واالمن الغذائي من خالل 
احملاصيل  من  االنتاج  زيادة 
مبخزون  واالحتفاظ  االسرتاتيجية 
لعدة  يكفي  منها  اسرتاتيجي 
حمصول  من  وخاصة  سنوات 
الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  القمح 
الزراعية  املنتجات  كافة  من 
وتوفري كميات كبرية منه للتصنع 
لالسواق  وللتصدير  الزراعي 
على  الذي ساعد  االمر  اخلارجية 
الزراعي  القطاع  مساهمة  زيادة 
يف الناتج احمللي االمجالي ممما 
يف  القطاعات  أهم  من  جعله 

االقتصاد السوري .
اضاف: رغم احلرب اليت تعرضت 
هلا سورية على مدى إحدى عشر 
سنة واليت أدت اىل تدمري معظم 
املوارد الطبيعية والبنى التحتية 
فقد  الزراعي  لالنتاج  واخلدمية 

السكان  احتياج  تأمني  استمر 
من الغذاء من االنتاج احمللي مما 
كان حيقق االكتفاء الذاتي منها 
حيث  االخرية  السنوات  يف  اال 
القمح  باسترياد  سورية  بدأت 
قاموا  الذين  االرهابيني  نتيجة 
اىل  وتهريبها  احلبوب  بسرقة 
احلصار  واستمرار  اجلوار  دول 
والعقوبات  اجلائر  االقتصادي 
القسرية آحادية اجلانب اليت حدت 
من امكانية استرياد مستلزمات 
االنتاج من االمسدة واحملروقات 
االرهابني  قيام  اىل  إضافة 
واملساحات  صيل  احملا  حبرق 
وأراضي  بالقمح  املزروعة 
آثار  .وملعاجلة  وغريها  الغابات 
السورية  احلكومة  اولت  احلرب 
األكرب  االهتمام  الزراعي  القطاع 
بني كافة القطاعات وهذا األمر 
قامت  إجراءات  عدة  من  يأتي 
كان  السابقة  املرحلة  خالل  بها 
القطاع  ملتقى  رعاية  أبرزها 
من  مت  والذي   2021 الزراعي 
خالله صياغة األولويات ومراجعة 
اجملاالت  كافة  يف  السياسات 
الطبيعية  واملوارد  اإلنتاجية 
والتنمية  الزراعي  واالقتصاد 

الريفية.
امللتقى  خمرجات  باتت  واليوم 
يف  العاملني  لكافة  عمل  منهج 
القطاع الزراعي ورؤية مستقبلية 
ستعيد سورية إىل جمدها الزراعي 
هذا  وليس  اإلنتاجي  وألقها 
لوضع  مرجعًا  أصبحت  بل  فقط 
للقاطاع  اخلاصة  السياسات 
بالقطاع  الصلة  ذات  االخرى 
الزراعي  ، وهنا جيب أن اليفوتنا 
الدور االجيابي لبعض املنظمات 
الدولية والعربية وأهمها املركز 
العربي لدراسات االراضي اجلافة 
والقاحلة )أكساد( والذي ساهم 
وبشكل فعال يف تعزيز استمرار 
خالل  السوري  الزراعي  القطاع 
جنب  باحثوه  وعمل  االزمة  فرتة 
اىل جنب مع الباحثني السوريني 
وأخطرها  الظروف  اصعب  يف 
نتائج  اىل  الوصول  واستطاعوا 
علمية مهمة وعلى سبيل املثال 
ال احلصر اعتماد صنف قمح طري  
1133 والذي يتمتع بانتاجية عالية 
ومقاوم للصدأ االصفر  وغريها 
على  حققها  اليت  االجنازات  من 
صعيد الثروة احليوانية واملوارد 
إجناز  اىل  باالضافة  الطبيعة 
اليت  الدراسات  من  العشرات 
كانت وماتزال منربًا علميا لكافة 
يف  البحثية  واجلهات  الباحيثني 

الوطن العربي.
وقال : إن االنطالق حنو املستقبل 
مع  التعامل  كيفية  على  يعتمد 
أزمات املاضي ،وإن حل أزمات 
واملناخية  االقتصادية  املنطقة 
اليكتب هلا النجاح اال من خالل 
التوصل اىل وضع ما مت االتفاق 
االتفاق  سيتم  وما  سابقًا  عليه 
.إن  التنفيذ  موضع  حاليًا  عليه 
الزراعة واإلنتاج الزراعي مل يعد 
خيارًا بل هي مصلحة وطنية ُعليا 
يف بلداننا وذلك باعتباره القطاع 
طياته  بني  حيمل  الذي  الوحيد 
طوق النجاة وُيرجنا من ظلمات 
انعدام األمن الغذائي إىل مزايا 
وفوائد االكتفاء الذاتي وبالتالي 
أعتقد بأن اجتماعنا اليوم خطوة 
على طريق  األهم  بل هي  هامة 
الذي نبحث عنه  التكامل  حتقيق 
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عقدتأ أمس األول، جلنة املال 
واملوازنة جلسة برئاسة النائب 
وزير  وحضور  كنعان  ابراهيم 
ملناقشة  خليل  يوسف  املالية 
وزير  أرسله  الذي  التقرير 
املتبعة  املنهجية  حول  املالية 
يف إعداد مشروع موازنة العام 

2022 وسعر الصرف. 
علي  النواب:  حضر  وقد 
االن  الصمد،  جهاد  فياض، 
ايهاب  زعيرت،  غازي  عون، 
غادة  منينمة،  ابراهيم  مطر، 
جان  اهلل،  فضل  حسن  ايوب، 
ياسني،  ياسني  طالوزيان، 
عبداهلل،  بالل  التوم،  سامر 
الصايغ،  فيصل  شري،  امني 
طرابلسي،  عدنان  ناجي،  طه 
احلاج،  رازي  محدان،  فراس 

سيمون ابي رميا. 
وزارة  عام  مدير  حضر:  كما 
بالوكالة جورج معراوي  املالية 
زينة  املالية  وزير  ومستشارة 

قاسم.
اجللسة  بعد  كنعان  وقال 
اىل  بداية  االشارة  املهم  »من 
قرارات  من  عنه  حكي  ما  ان 
بينها  ومن  حكومية  واجراءات 
حمالة  ليست  اجلمركي  الدوالر 
اىل جلنة املال وال صالحية هلا 
يف شأنها. ولكن من واحباتنا 
اللبناني  للشعب  كممثلني 
مناقشة كل ما يتعّلق باملسألة 
لبنان  منها  يعاني  اليت  املالية 

اليوم«.
»الناس  ان  كنعان  اضاف 
شبعت حكي وتنظري وكالم غري 
انهت  املال  فلجنة  مسؤول« 
املوازنة  موضوع  يف  عملها 
وتنتظر   2022 نيسان  منذ 
حول  ايضاحاتها  احلكومة  من 
املعتمد  الصرف  سعر  معايري 
احتساب  واسباب  املوازنة  يف 
والضرائب وفق سعر  الرسوم 
على  الرواتب  بينما  صريفة 
يردنا  مل  ولالسف،  ال١٥00. 
واقل  اجابات،  من  يكفي  ما 
غري  وصلنا  ما  ان  يقال  ما 

كاف«.
تقاذف  شغلتنا  »مش  وتابع 
اجمللس  بني  املسؤوليات 
النيابي واحلكومة. ولكن هناك 
حدًا ادنى من الضمري، فاحلكومة 
والضرائب  الرسوم  رفع  تريد 
االيرادات،  اىل  حتتاج  النها 
وتسعى القرار الدوالر اجلمركي 
الذي حيكى انه على الكماليات، 
للرقابة حتى  حاجة  بينما هناك 

ال تفلت االسعار«.
طرح  ميكن  ال   « كنعان  وقال 

دون  من  االمور  هذه  كل 
ووضع  الناس  حقوق  ضمان 
سألنا  وعندما  واضحة،  خطة 
عن خطة التعايف أبلغنا رئيس 
اىل  ستصل  انها  احلكومة 
خالل  معدلة  النيابي  اجمللس 
أيام مبا يتضمن صندوق تعاف 
عن  سألنا  وعندما  للودائع. 
هيكلتها،  واعادة  املصارف 
يتم  قانونا  هناك  ان  أبلغنا 
العمل عليه. ومل يصلنا شيء 
فاملسألة  لذلك،  اآلن.  حتى 
ألحد،  ارضاء  عملة  ليست 
يرسل  مل  قوانني  عن  وكالما 

منها شيء حتى اآلن«.
واشار كنعان اىل »اعطاء مهلة 
الثالثاء  حتى  املالية  لوزارة 
بأرقام  النظر  العادة  املقبل، 
نسبة  األخرية،  للمرة  املوازنة 
قبضه،  جرى  وما  صرف  ملا 
املطلوب  املواد  اىل  اضافة 
نيسان  منذ  بها  النظر  اعادة 
جيوز  »ال  وقال  املاضي«، 
جملس  املوازنة يف  ان  القول 
تقم  مل  احلكومة  بينما  النواب 
مبا هو مطلوب منها منذ اشهر. 
وحنن مستعدون للقيام مبا هو 
الناس  النصاف  منها  مطلوب 
عسكر  من  العام  والقطاع 
واساتذة،  واداريني  وموظفني 
الثمن  تدفيعهم  وعدم 
واملؤسسات  الدولة  بغياب 

والرقابة«.
مقتنع  »غري  انه  كنعان  وأكد 
بالعديد من االجراءات احلكومية 
تبقى  ان  »أيعقل  سائاًل   ،«
احلسابات املالية بال تدقيق يف 
فاملسؤولية  احملاسبة؟  ديوان 
املسؤولية  حتمل  تقتضي 
األنظمة  الدولة ضمن  وانتظام 
صعيد  على  ان  املطلوبة 
املالية.  احلسابات  او  املوازنة 
من  املوازنة  ستقر  فكيف 
مدققة  حساب  قطوعات  دون 
العام  منذ  الشروط  وتستويف 

١٩٩٣؟«.
ولفت كنعان اىل انه »ال جيوز 
املنوال  هذا  على  االستمرار 
الرسوم  الناس  وحتميل 
والضرائب على صريفة وسعر 
الرواتب تقبض  بينما  الف   2٥
فاملطلوب  ال١٥00،  على 
اهلوة  هذه  اىل  االلتفات 

الكبرية«.
»خطة  ان  كنعان  واعترب 
احلكومة  من  املطلوبة  التعايف 
جيب ان تكون متكاملة وشاملة 
واملدماك االساسي فيها اعادة 

هيكلة املصارف«.

جلنة املال تعطي وزارة املالية حتى 
الثالثاء العادة النظر بارقام وبعض 
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اإلقتصاد  أمني  وزير  كشف 
املاضي  »الشهر  أن  سالم ، 
لبنان  اىل  قمح  كميات  دخلت 
برئاسة   جلنة  وشكلنا  وسرقت 
بإعادة  وقمنا  اإلقتصاد   وزارة 
و املطاحن   األفران  لكل  جدولة 
وال ميكن ضبطها اال إن مت العمل 

عليها بشكل دقيق«.
عرب شاشة  تصريح  وأضاف يف 
النتائج  تبدأ  »سوف   :OTVالـ
املقبلني،  باليومني  اإلجيابية 
كميات  دخل  األسبوع  هذا  ألن 
كبرية جدا من  القمح  واليوم مت 
تفريغ ٣0 الف طن، ويتم تفريغ 

كميات أخرى«.
ولفت ردا على سؤال اىل أن »ما 
هو  للناس  الثقة  إعادة  يضمن 
عودة  الطحني  وتوافر اخلبز وعدم 
وجود طوابري، وأمس )االربعاء( 
أقرينا قرض  البنك الدولي  الذي 

سالم: اكتشفنا تواطأ عمال 
أفران مع نازحني سوريني 

ليأخذوا اخلبز فجرا لتهريبه
لتنفيذه  لشهر  أسابيع   ٣ حيتاج 
ما  األموال  وجود  لنا  يضمن  ما 
يلغي فكرة تأخر مصرف لبنان، 
سرتصد  دوالر  مليون  ال١٥0 
ما  لبنان  يف  العربي  للخبز 

سريحينا ٩ أشهر«.
وعن تهافت  النازحني السوريني 
، قال: »ال ميكن أن نبيع اخلبز 
تتوافر  عندما  لكن  اهلوية،  على 
األجهزة  وتتحرك  الكميات 
األمور  ضبط  سيتم  األمنية 
خصوصا أننا من منطلق إنساني 
حقه  السوري  النازح  نعطي 
أنه كان  باخلبز، ولكن اكتشفنا 
األفران  عمال  بني  تواطأ  هناك 
األخري  ليأخذ  السوري  والنازح 
٥ و١0 ربطات خبز عند ساعات 
الكميات  وكانت  األوىل،  الفجر 
تتهرب، وقانونيا لن نقبل ولن 

نسمح«.

بتعديل  مرسوما  وقع  عون 
املوقت  النقل  تعويض  مقدار 
وآخر  العام  بالقطاع  للعاملني 
باعطاء تعويض انتاجية ملوظفي 

االدارات العامة
وقع  رئيس اجلمهورية  العماد  
الرقم  املرسوم  عون   ميشال 
 2022 متوز   28 تاريخ   ٩7٥2
املالية   باعطاء  وزارة  القاضي 
مليار  بقيمة ١40  سلفة خزينة 
تعويض  العطاء  لبنانية  لرية 
اإلدارات  ملوظفي  إنتاجية 
يف  تعاونية  والعاملني  العامة 
موظفي الدولة  عن شهري آب 

وأيلول 2022.
عون  الرئيس  وقع  كذلك، 
تاريخ   ٩7٥٣ الرقم  املرسوم 
28 متوز 2022 القاضي بتعديل 
املؤقت  النقل  تعويض  مقدار 
العام ،  يف  القطاع  للعاملني 

وجاء يف املرسوم ما يلي:
»املادة األوىل: يعدل تعويض 
املنصوص  املؤقت  النقل 
 266 رقم  القانون  يف  عليه 
واحملدد   ١٩٩٣  /١0/2٣ تاريخ 
تاريخ   ٥٣8 رقم  باملرسوم 
مبوجب  املعدل   2008/١0/١4
تاريخ   8١4٣ رقم  املرسوم 
رقم  واملرسوم   202١/8/26
 2022  /١/28 تاريخ   874١
ل.ل   /٩٥,000/ يصبح  حبيث 

عن كل يوم حضور فعلي.
هذا  ينشر  الثانية:  املادة 
تدعو  حيث  ويبلغ  املرسوم 
من  اعتبارا  به  ويعمل  احلاجة 
تاريخ  يلي  الذي  الشهر  اول 

نشره.«
أيضا  عون  الرئيس  ووقع 
تاريخ   ٩7٥4 الرقم  املرسوم 
28 متوز 2022 القاضي باعطاء 
ملوظفي  إنتاجية  تعويض 
يف  وجاء  العامة.  اإلدارات 
املرسوم الذي يعمل به اعتبارا 
ما   2022 آب  من  األول  من 

الرئيس عون وقع 3 مراسيم تتعلق 
بإعطاء تعويض إنتاجية ملوظفي القطاع 

العام وتعديل بدل النقل املؤقت هلم
يلي:

»املادة األوىل: يعطى موظفو 
)موظفو  العامة  اإلدارات 
االجراء-  املتعاقدون-  املالك- 
الفنية(  اخلدمات  مقدمو 
والعاملون يف تعاونية موظفي 
يومي  إنتاجية  تعويض  الدولة 

حيتسب وفقا ملا يلي:
-١٥0,000 ل.ل للفئة اخلامسة 

ومقدمي اخلدمات الفنية
-200,000 ل.ل للفئة الرابعة
-2٥0,000 ل.ل للفئة الثالثة

للفئة  ل.ل.   ٣00,000-
الثانية

-٣٥0,000 ل.ل للفئة األوىل
احكام  من  لالستفادة  يشرتط 
احلضور  أعاله  األوىل  الفقرة 
ثالثة أيام أسبوعيا على األقل 
حتى  االثنني  نهار  من  وذلك 
أسبوع  كل  من  اخلميس  نهار 
ويف حال حضور املوظف إضافة 
املذكورة  األربعة  األيام  اىل 
أعاله يوم اجلمعة عندها حيتسب 
اليوم  هلذا  اإلنتاجية  تعويض 
على أساس اليوم اخلامس يف 

األسبوع.
يستحق  الثانية:  املادة 
املادة  يف  املذكور  التعويض 
آب  شهري  عن  أعاله  األوىل 

وأيلول من العام 2022.
املادة الثالثة: حيال حكما اىل 
موظف  كل  املركزي  التفتيش 
يتخلف  اجري  او  متعاقد  او 
أيام  ثالثة  ملدة  احلضور  عن 
دون  األقل  على  أسبوعيا 

مسوغ شرعي.
دقائق  حتدد  الرابعة:  املادة 
عند  املرسوم  هذا  تطبيق 
عن  تصدر  بقرارات  االقتضاء 
وزير املالية والوزير املختص.

بهذا  يعمل  اخلامسة:  املادة 
املرسوم اعتبارا من األول من 
تدعو  حيث  ويبلغ   2022 آب 

احلاجة«.

النائب كنعان مرتئسا لجنة املال واملوازنة

السفارة األمريكية: ننوي تطوير برنامج 
دعم سبل العيش للجيش اللبناني وقوى 
األمن مبساعدات حيتاجون إليها بشدة

يف  األمريكية   أعلنت  السفارة 
زورقي  »يعد  أنه  بريوت، 
اجلديدين  السريعة  االستجابة 
خلفر السواحل  األمريكي مؤشرًا 
بني  القوية  الشراكة  على  آخر 
و اجليش  األمريكي   اجليش 
الزيارة  هذه  وتأتي  اللبناني ، 
بريوت   إىل  مرفأ  املقررة 
البحرية  التدريبات  إمتام  بعد 
اجليش  أجراها  اليت  السنوية 
املركزية  القيادة  مع  اللبناني 
للقوات البحرية األمريكية على 

مدى األسبوعني املاضيني«.
بيان،  يف  السفارة  ولفتت 
هذه  أن  »ندرك  أننا  اىل 

للعسكريني  عصيبة  أوقات 
الداخلي   االمن  ولعناصر  قوى 
تنوي  الغاية،  لبنان. هلذه  يف 
الواليات املتحدة  تطوير برنامج 
للجيش  العيش  سبل  دعم  
الداخلي   األمن  و قوى  اللبناني 
تشتد  اليت  املساعدة  لتقديم 
هناك  يزال  ال  إليها.  احلاجة 
لتنفيذ  به  القيام  يتعني  عمل 
الربنامج، ولكن مت إحراز تقدم 

كبري«.
األمريكية  السفارة  وأثنت 
»على دولة قطر إلعالنها األخري 
للجيش  املباشر  دعمها  عن 

اللبناني«.

باسيل: صمت حملّي مريب ورأي عام دولي متفّرج 
على استهداف كنيسة بسوريا ومن يرعى اإلرهاب ال 

ميكنه صنع األمن
الوطين  رئيس  التيار  أشار 
احلر   النائب   جربان باسيل ، يف 
التواصل  وسائل  عرب  تصريح 
اإلجتماعي، اىل أننا »كّنا ننتظر 
رّدة فعل على اهلجوم االرهابي 
أيام   4 قبل  استهدف  الذي 
كنيسة  اثناء تدشينها مبنطقة  

حمّلي  صمت  ب سوريا .  محاه  
مريب ورأي عام دولي متفّرج! 
من يرعى  اإلرهاب  وميحو التنّوع 
…وحدها  صنع  األمن   ميكنه  ال 
سيادة السوريني على ارضهم 
وعودتهم اليها تصنع االستقرار 

واالزدهار«.

الرئيس عون حبث مع السفري 
االوكراني يف العالقات الثنائية 

وتأمني القمح واحلبوب للبنان

اجلمهورية  رئيس  إستقبل 
قبل  عون  ميشال  العماد 
قصر  يف  األول  أمس  ظهر 
يف  السفرياالوكراني  بعبدا، 
بريوت السد ايهور اوستاش 
السفارة  يف  واملستشار 

فالريي هريهوراش. 
وقد جرى فيخالل اللقاء البحث 
بني  الثنائية  العالقات  يف 
جمال  يف  والتعاون  البلدين، 
واحلبوب،إضافة  القمح  تأمني 
املتعلقة  التطورات  اخر  اىل 
الروسية  األوكرانية  باحلرب 
القطاع  على  وانعكاساتها 

الغذائي يف العامل. 
وتطرق البحث أيضا اىل أوضاع 
اللبنانيني الذين ال يزالون يف 
أبناءاجلالية  واوضاع  أوكرانيا 

األوكرانية يف بريوت.
برقية تهنئة

تلقى  آخر،  صعيد  على 

تهنئة  برقية  عون  الرئيس 
اجلديد  اهلجري  العام  حبلول 
األردنية  اململكة  ملك  من 
ابن  الثاني  اهلل  عبد  اهلامشية 

احلسني جاء فيها:
مناسبة  اغتنم  ان  يسرني 
العربية  االمتني  احتفاالت 
واإلسالمية حبلول العام اهلجري 
اخي  فخامة  اىل  البعث  اجلديد 
اململكة  وباسم  بامسي  العزيز 
وحكومتها،  اهلامشية  األردنية 
واصدق  التهاني  باطيب 
املقرونة  األخوية  املشاعر 
قدرته،  جلت  اهلل  اىل  بالدعاء 
ان يعيد هذه املناسبة املباركة 
عليكم مبوفور الصحة والعافية، 
وعلى شعبكم الشقيق باملزيد 
من التقدم والرفعة واالزدهار 
العربية  االمتني  وعلى 
واليمن  باخلري  واإلسالمية 

والربكات

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال السفري األوكراني
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وإسرائيل،  لبنان  بني  البحرية  احلدود  ترسيم  أزمة  أعادت 
وطريقة إدارتها من ِقَبل املقاومة على قاعدة مْنح اللبنانيني 
حقوقهم أو مْنع االستخراج من املنطقة برّمتها، تسليط الضوء 
على ملّف الغاز الفلسطيين، والذي جتّلت آخر مساعي سرقته 
ع بني كّل من مصر وإسرائيل واالحتاد  الثي امُلوقَّ يف االّتفاق الثُّ
َلِزمت الصمت حيال  األوروبي. صحيٌح أن املقاومة يف غزة 
االتفاق، وما استبطنه من هْضم حلقوق الفلسطينيني، حتى 
مساعدات  بضع  على  لن حتصل سوى  اليت  السلطة  مبعايري 
وزادته  الكواليس،  بقّوة يف  حضر  امللّف  أن  إاّل  تعويضية، 
زَخًا التهديدات املتكّررة لألمني العام لـ«حزب اهلل«. وفيما 
بالغاز«  »الغاز  معادلة  استنساخ  إمكانية  عن  احلديث  َيري 
اليت جتتهد املقاومة اللبنانية يف فْرضها على العدو، يسود 
تقدير لدى األوساط املعنّية يف غزة بإمكانية مْحل االحتالل 
التهديد  وطأة  حتت  للقطاع،  مماثلة  تنازالت  تقديم  على 
»أسوأ  إنهاء  يسهم يف  قد  مبا  احليوية،  منشآته  باستهداف 
عملية ابتزاز يف التاريخ املعاصر« يتعّرض هلا الفلسطينيون، 
وميّهد إلبطال مفاعيل »اتفاقية باريس«، وما استتبعته من 

م »حتى باهلواء الذي يتنّفسه« هؤالء سياسات حتكُّ
اكُتشف  غاز  حقل  أّول  ميتلكون  الفلسطينيني  أن  رغم  على 
يف منطقة شرق املتوّسط نهاية تسعينيات القرن املاضي، 
وُيعَرف باسم »غزة مارين«، إاّل أن القطاع والضفة الغربية 
ومتقادمة؛  مرّكبة  وكهرباء  وقود  أزمة  يعيشان  احملتّلة 
االقتصادي  امللحق   - باريس«  »اتفاقية  عليهما  َتفرض  إذ 
لـ«اتفاقية أوسلو« اليت ُوّقعت عام 1993 - شراء احملروقات 
من إسرائيل حصرًا، وأيضًا بيعها يف السوق احملّلية بعد أن 
ُتضاف إليها ضريبة »البلو« اليت تصل نسبتها إىل 100% من 
السعر، بواقع 2.7 شيكل، ما يرفع سعر ليرت البنزين مثاًل إىل 
6.9 شيكالت )1 دوالر يساوي 3.45 شيكالت(، فيما يصل 

سعر أنبوبة الغاز إىل 70 شيكاًل. 
ومل ُتفلح السلطة الفلسطينية، منذ اكتشاف احلقل عام 1999، 
يف االستفادة الفعلية منه، مع أنها أبرمت عّدة اّتفاقيات مع 
شركات أجنبية بهذا اخلصوص، ُأجهضت كّلها بفْعل الرفض 

اإلسرائيلي املتكّرر.
ع  ويف ظّل شّح املعلومات املتوافرة عن تلك االتفاقيات، ومتنُّ
رام اهلل عن اّتباع مبدأ الشفافية خبصوصها، َيصعب الوصول 
إىل معطيات حامسة يف هذا الشأن، لكّن القَدر املتيّقن هو 
أن االتفاقية اليت وّقعتها السلطة مع شركة الغاز الربيطانية 
الواقع  »غزة مارين«  »بريتيش غاز« عام 2000، حول حقل 
غزة،  قطاع  غرب  املتوّسط  مياه  كيلومرتًا يف   36 ُبعد  على 
أتاحت هلا الوصول إىل الغاز يف وقت سريع نظرًا إىل ُعمقه 
لكن  البحر.  بـ600 مرت حتت مستوى سطح  ر  وامُلقدَّ احملدود 
السلطة  رجاالت  حصول  حدود  يتجاوز  مل  »اإلجناز«  ذلك 
على   )CCC( الفلسطينيني«  املقاولني  احتاد  »شركة  يف 
وتْدخل  االتفاقية  تتعّطل  أن  قبل  العائدات،  من  »نصيبهم« 
»غزة  من  الوحيد  املستفيد  إسرائيل  وتصبح  النسيان،  طّي 
ر كّمية الغاز  مارين« الذي يضّم 8 حقول متجاورة تقريبًا، وُتقدَّ
على  تتواجد  مكّعب،  مرت  تريليون   12 حبوالي  فيه  املتوّفرة 
عمق مغٍر لعمليات االستخراج، بالنظر إىل أن التكلفة املاّدية 
للعملية تكون حمدودة يف هذه احلالة. باإلضافة إىل ما َتقّدم، 
تسيطر إسرائيل على حقل »غزة مارين 2« احلدودي، وأيضًا 
على حقول الغاز الواقعة يف املياه الفلسطينية مشال القطاع 
أثبتت  اليت  تيثيس«  »يام  املتوّسط، مبا فيها  البحر  وشرق 
املتحدة،  لألمم  فلسطني  قّدمتها  اليت  واإلحداثيات  اخلرائط 
أنها ُملك للفلسطينيني. ويف عام 2019، أظهر حتقيق أجرته 
قناة »اجلزيرة« قيام إسرائيل بتجفيف حقل غاز »ماري بي« 
يف حبر غزة، بعد أن كان حيتوي كّمية من الغاز تكفي القطاع 
لـ15 عامًا. كما خُلص حتقيق أجراه موقع »ميدل إيست آي« 
إىل أنه بإمكان الفلسطينيني املطالبة بـ6600 كيلومرت مرّبع 
من املساحة البحرية، أي خسة أضعاف املساحة اليت حبوزتهم 

اآلن.

االتـّفاق الثالثي
األوروبي، منتصف  وّقعت كّل من مصر وإسرائيل واالحتاد 
حزيران، مذّكرة تفاهم لتصدير الغاز - الفلسطيين املسروق 
- عرب مصر إىل دول االحتاد، ملّدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
تلقائيًا لعاَمني. وينّص »االتفاق التارخيي«، وفق ما وصفه 
اإلعالم العربي، على نقل الغاز من إسرائيل إىل حمّطات إسالة 
يف مصر )إدكو ودمياط يف الشمال(، ومن ثّم شحنه مشااًل 

 معادلة »الغاز بالغاز« مصدُر إهلام:

هل تستنسخ غزة جتربة »حزب اهلل«؟

 2022 تــموز   30 Saturday 30 July 2022الـسبت 

لبنان،  يف  واالجتماعية  االقتصادية  االزمات  اشتدت  كلما 
ازدادت أعباء ملف النازحني السوريني وتقّلصت قدرة الدولة 

ومواطنيها على التحمل والصرب.
حبسابات  فقط  يرتبط  يعد  مل  النزوح  ملف  فإّن  عليه،  بناء 
اليومية  ان مفاعيله  بل  او ذاك،  الطرف  سياسية لدى هذا 
صارت ُتداهم كل منزل لبناني مبعزل عن انتمائه السياسي 
واليت  املتصاعدة  املعيشية  املعاناة  َوقع  على  والطائفي، 

تشكل أزمة اخلبز املستمرة احد أشكاهلا الصارخة.
طيلة  النازح  مع  اخلبز  رغيف  يتقاسم  اللبناني  كان  وبعدما 
إضافيا  سببا  املفقود  الرغيف  هذا  بات  املاضية،  السنوات 
تضيق  أصبحت  شحيحة  موارد  على  بينهما  املتصاعد  للنزاع 

أصاًل بـ »السكان األصليني« منذ وقوع االنهيار عام 2019.
هذه احلقيقة املؤملة وّلدت اخريًا، أقله يف الظاهر، شبه إمجاع 
داخلي على وجوب التعجيل يف عودة النازحني وتفعيلها، وإن 
البعض هي  لدى  املضمرة  النيات  اّن  يعترب  من  هناك  يكن 
مغايرة للمواقف املعلنة، »وإال ما الذي حيول دون أن يتخذ 
املعنيون يف السلطة قرارا سياديا مبنع أي نازح يزور سوريا 
هلذا السبب او ذاك من العودة عرب احلدود إىل لبنان، على 

قاعدة اّن جمرد انتقاله اىل بلده ينزع عنه صفة النازح؟«.
ويشري أصحاب هذا التساؤل اىل انه توجد جهات يف الدولة 
حُتاِذر الذهاب بعيدا يف مواجهة تعّسف املقاربة املعتمدة من 
الصوت  برفع  النازحني، وتكتفي  الدولي مللف  قبل اجملتمع 
اخلارجي  الفعل  رد  من  عملي، ختّوفًا  بِفعل  إقرانه  دون  من 
احملتمل وسط إصرار الدول املاحنة على إبقاء النازحني يف 

لبنان ومتويل إقامتهم بالعملة الصعبة.
يف  املهجرين  وزير  يؤكد  اإلنذار،  جرس  رن  سياق  وضمن 
حكومة تصريف األعمال عصام شرف الدين اّن تلبية احتياجات 
النازحني السوريني من اخلبز تتطلب شهريا حنو 12 الف طن 
على  قياسًا  وُمكلف  كبري  رقم  »وهذا  املدعوم،  القمح  من 

الوضع املأساوي الذي يعانيه لبنان«.
املختلفة،  بتالوينه  كله،  لبنان  اّن  اىل  الدين  ويلفت شرف 
أصبح مّتفقًا على وجوب ان يرجع النازحون اىل بلدهم بعدما 
انتفت اسباب بقاء معظمهم، »لكن املشكلة ان الضوء األخضر 

الدولي مل ُيعط بعد لدوافع سياسية ومصلحية«.
عيد  عقب  دمشق  الدين  شرف  يزور  ان  مقررا  كان  وبينما 
إلعادة  املقرتحة  اخلطة  تفاصيل  معها يف  للتداول  األضحى 
إمتام  أّخرت  اعتبارات طارئة  أّن  يبدو  نازح شهريا،  ألف   15

ترتيبات تلك الزيارة.
وزير  بدوره  أعلن  الصعب،  الواقع  معامل  لرسم  واستكمااًل 
الشؤون االجتماعية هيكتور حجار ان الوضع دقيق على األرض 
اللبنانيني على  نتيجة مزامحة النازحني السوريني للمواطنني 
احليوية،  املادة  هذه  شح  ظل  يف  األفران  أمام  اخلبز  ربطة 
»األمر الذي ميكن أن يرّتب تداعيات وخيمة ما مل تتم معاجلة 

املوقف«.
ويشري اىل انه يتلّقى عرب هاتفه يوميًا »صورًا ُمقلقة تعكس 
اّن  اىل  الفتًا  واحتقان«،  توتر  من  األرض  على  يري  ما 
إشكاالت متزايدة وحساسيات متفاقمة ُتسجل بني السوريني 
املخيمات،  من  عدد  حرائق يف  حصلت  »كذلك  واللبنانيني، 
حتذيراتنا  تؤخذ  مل  اذا  األسوأ  حنو  نّتجه  أن  من  وأخشى 

جبدية«.
العليا  واملفوضية  املتحدة  األمم  ممثلي  َنّبه  انه  ويكشف 
لشؤون الالجئني اىل ان الفقر يوّلد النقار »وحنن اآلن نقف 
على فوهة انفجار اجتماعي، فكان الرد بأنين استخدُم خطابا 
عنصريا وحتريضيا يزيد التوتر، بدل ان يتعاطوا مع تنبيهاتنا 

مبسؤولية«.
تسديد  تتوىل  ان  العليا  املفوضية  على  اقرتح  انه  ويوضح 
لبنان،  يف  شهريًا  املستهلك  املدعوم  القمح  كلفة  من  جزء 
بنسبة ُتعادل 6 ماليني دوالر من أصل 12.5 مليون دوالر، 
وذلك لتغطية احتياجات السوريني وختفيف االعباء عن الدولة 

اللبنانية، »لكن ولألسف مل تصلنا لرية واحدة«.
ويلفت اىل اّن قرض الـ 150 مليون دوالر املقّدم من البنك 
الدولي لشراء القمح، والذي أقّره جملس النواب يف جلسته 
التشريعية، سيذهب 40 باملئة منه، أي حنو 60 مليون دوالر، 
لسد متطلبات النازحني من اخلبز، »فهل يوز هذا النزف فيما 

اللبنانيون يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية يف تارخيهم؟«
مهددًا،  بات  لبنان  يف  الغذائي  األمن  اّن  من  حجار  وحيّذر 
كبري  عدد  وجود  ظل  يف  عليه  املتزايد  الضغط  وطأة  حتت 
من النازحني الذي أصبح بإمكان الكثريين منهم العودة إىل 
وطنهم، مشريًا اىل انه طلَب انتشار القوى األمنية أمام األفران 

ملنع »االحتكاكات اليت قد تكون شرارة مِلا هو أخطر«.

 خماوف رمسية من ضغط النازحني: 

»إنتبهوا.. حنن فوق فوهة بركان«
عماد مرمل

يوسف فارس

من  مكّعب  مرت  مليار   155 سنويًا  تستورد  اليت  أوروبا  إىل 
روسيا. وتطمح إسرائيل، من خالل الصفقة، إىل زيادة إنتاجها 
من الغاز الطبيعي إىل حدود 40 مليار مرت مكّعب. وحبسب 
تقديرات اخلبري االقتصادي، حممد أبو جياب، فإن أغلب الكّمية 
املّتَفق عليها سيتّم استخراجها من حقل »غزة مارين 1« بالنظر 
إىل تكلفة االستخراج املنخفضة هناك. وُيبنّي أبو جياب أن 
»ما ميكن أن ينتجه »غزة مارين 1« ُيعّد كّمية حمدودة، تكفي 
األخرى  الثمانية  احلقول  لكّن  عامًا،   18 ملّدة  القطاع  حاجات 
احمليطة به، واليت مل يتّم التنقيب فيها حتى اليوم، وحتوي 
أكثر من 10 تريليونات مرت مكّعب من الغاز، كفيلة بنقل غزة 
والضفة إىل مصاف الدول الغنية«، موضحًا، يف حديثه إىل 
الزميلة »األخبار«، »)أننا( نتحّدث عن حّل مشكالت الكهرباء 
بتكلفة خمفضة،  توليد جديدة تعمل  بناء حمّطات  جذريًا، عرب 
تأمني  وعن  البطالة،  أزمة  على  نهائيًا  القضاء  عن  نتحّدث 
السياسي،  الباحث  َيلفت  جهته،  من  مهول«.  قومي  دْخل 
الغاز  الستخراج  السياسية  االنعكاسات  إىل  املبحوح،  حممد 
م اإلسرائيلي  واالستفادة منه، وأهّمها تعطيل سياسة التحكُّ
معتربًا  األزمات،  االقتصاد وصناعة  خالل  من  بالفلسطينيني 
لكي  واحدة،  حرب  ال  حروب  خلْوض  مستعّدة  »إسرائيل  أن 
الغاز«.  يف  حقوقهم  من  الفلسطينيني  حرمان  على  ُتبِقي 
ويشّدد املبحوح، يف تصريح إىل »األخبار«، على أن »حتصيل 
احلقوق الفلسطينية يعين بشكل واضح، إلغاء اتفاقية باريس 
م حتى  االقتصادية وكّل ما يرتّتب عليها من سياسات التحكُّ

يف اهلواء الذي يتنّفسه الفلسطينيون«.
االّتفاق  أثار  باملشهد،  أحاط  الذي  اإلعالمي  الصمت  وبرغم 
عة بني  الثي حفيظة املقاومة، علمًا أن جممل االّتفاقات امُلوقَّ الثُّ
السلطة وشركات االستخراج خالل العقَدين املاضَيني، كانت 
رام  ُتراوح ما بني 10% و27.5% لصاحل  تنّص على نسبة 
اهلل. لكن اليوم، مّثة حديث عن أن السلطة لن حتصل على أّي 
نسبة من االتفاق، وإّنا بعض الضرائب على اإلنتاج الشهري، 
النتيجة  لتكون  األوروبية،  املساعدات  تسيري  إىل  إضافة 
املساعدات  عن  اإلفراج  أن  والظاهر  باملئة.  اإلمجالية صفرًا 
فها، مّثل  رة بـ224 مليون يورو بعد عام على توقُّ السنوية املقدَّ
د شفهي  »الثمن األوروبي املستعجل«، والذي َترافق مع تعهُّ
اإلسرائيلية  السياسات  ومواجهة  الفلسطينية،  احلقوق  بدعم 

اليت تقّوض »حّل الدولَتني«، وال سيما يف القدس. 
الغاز  من  جزء  لتخصيص  بالضغط  األوروبيون  د  تعهَّ كما 
وجنني،  غزة  الكهرباء يف  توليد  لتشغيل حمّطات  املستخَرج 
يف  األخرية  وتلتزم  تفضيلي،  بسعر  للسلطة  ُيباع  أن  على 
ال  أن  ومنه  املتوّسط«،  شرق  غاز  »دول  مبيثاق  املقابل 
تعرتض على أّي حتّركات جتري يف املنطقة يف ملّف الطاقة، 
وحتديدًا يف ما يتعّلق ببدء عمليات التنقيب واستخراج الغاز 
الطبيعي من حقل »مارين« قبالة سواحل غزة وحقل »رنتيس« 
غرب رام اهلل، وأن ال تثري أساسًا ملّف حّقها يف الطاقة يف 
املناطق اخلاضعة هلا. ويف السياق نفسه، حاولت إسرائيل 
شراء هدوء املقاومة يف القطاع بشكل غري مباشر، عرب زيادة 

تصاريح العمل يف الداخل احملتّل لتصل إىل 20 ألفًا.

الغاز بالغاز
تدرك املقاومة يف غزة األهمية االسرتاتيجية ملنّصات الغاز 
ويشري  االحتالل.  إىل  بالنسبة  والطاقة  الكهرباء  وحمّطات 
للقطاع،  احملاذية  عسقالن  كهرباء  إنتاج  حمّطات  استهداف 
لت  خالل معركة »سيف القدس«، إىل أن هذه املنشآت حتوَّ
إىل أهداف فعلية لصواريخ املقاومة ومسرّياتها؛ إذ ضربت 
املقاومة جمّمع صهاريج »كاتسا«، وهو حقل طاقة وسيط، 
يصله الغاز وأنواع أخرى من احملروقات عرب خّط أنابيب إيالت 
أوروبا.  إىل  السفن  طريق  عن  ُينقل  أن  قبل  عسقالن،   -
األمريكية  »شيفرون«  شركة  اضطّرت  ذاتها،  احلرب  ويف 
إلغالق حقل »متار« اإلسرائيلي للغاز، والذي يقع على ُبعد 50 
مياًل غرب مدينة حيفا، مبخزون سعته 275 مليار مرت مكّعب، 
ر استهدافه من املقاومة. ويرى يوسف رزقة، وهو  بعد َتكرُّ
املستشار السابق إلمساعيل هنية ووزير اإلعالم األسبق، أن 
األبعاد:  ُثالثية  محاية  إىل  حتتاج  اإلسرائيلية  الغاز  منّصات 
وعلى مستوى  السطح  على مستوى  البحر  األّول، محاية يف 
العمق ضّد الزوارق والضفادع البشرية؛ والثاني، محاية جّوية 
ضّد املسرّيات املفّخخة؛ والثالث، محاية ضّد الصواريخ البعيدة 
املدى سواًء تلك اليت ميتلكها »حزب اهلل« أو »محاس«، إضافة 

إىل احلماية االستخبارية ومجع املعلومات.
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لــبنانيات

يبدو أن كّوة فتحت يف جدار مفاوضات 
ترسيم احلدود.

املؤشر األول اتصال الوسيط األمريكي 
باملسؤولني  هوكشتني  عاموس 
اللبنانيني وإبالغهم نيته القدوم إىل 
بريوت يف 31 متوز و 1 آب املقبلني 
اجليش  وقائد  الثالثة  الرؤساء  للقاء 
إضافة  والطاقة،  اخلارجية  ووزيري 
إىل اجتماع مل يعرف بعد ما إذا كان 
رئيس  نائب  مع  منفردًا  سيكون 

اجمللس النيابي الياس بو صعب.
أبيب  تل  من  جاء  الثاني  املؤشر 
الركون  ميكن  ال  قد  تسريبات،  عرب 
إليها، تعطي إشارة إىل ما قد حيمله 
ينتظر  لبنان  أن  علمًا  هوكشتني، 
واضحًا  ردًا  األمريكي  الوسيط  من 
يف  وصدر  طلباته.  حول  ومكتوبًا 
ساعة متأخرة من مساء الثالثاء كالم 
يف  متثل  االحتالل  كيان  يف  الفت 
العربية   »12 »القناة  إىل  تسريبات 
وّجهت  »إسرائيل  أن  كشفت  اليت 
الواليات  عرب  )الثالثاء(،  اليوم  مساء 
املتحدة وفرنسا، حتذيرًا شديد اللهجة 
نصراهلل،  حسن(  و)السيد  لبنان  إىل 
باستفزازات  القيام  حياول  أن  خشية 
املقابل،  ويف  الغاز«.  منصات  حول 
إسرائيل  »تضغط  القناة،  حبسب 
إىل  للوصول  املتحدة  الواليات  على 
اتفاق حبلول أيلول املقبل«، أي موعد 
املقاومة  منحتها  اليت  املهلة  انتهاء 
إىل من يعنيهم األمر للتحّرك لتحصيل 
من  بدءًا  ثروته،  يف  لبنان  حقوق 
إثبات امللكية، وصواًل إىل بدء أعمال 
لالستخراج  متهيدًا  واحلفر،  التنقيب 
)...( أو »فإن أحدًا لن يستخرج غازًا 
من املنطقة البحرية كلها«، كما هّدد 

األمني العام حلزب اهلل.
إن  بريوت  يف  متابع  مصدر  وقال 
أن  إىل  تشري  األولية  التقديرات 
الوسيط األمريكي »يعرف أن أي جواب 
سليب ستكون له ارتدادات ليست يف 
جديد  من  اطلع  وهو  العدو،  صاحل 
الواضحة يف عدة  لبنان  على مطالب 
حبقوق  اإلقرار  بداية  تشمل  ملفات، 
وتثبيت  اإلقليمية،  املياه  يف  لبنان 
تعديل  أي  يقبل  ال  مبا  احلقوق  هذه 
ضمانات  عن  اإلعالن  ثم  تغيري،  أو 
بأن تباشر الشركات العاملية املعنية، 
التنقيب  أعمال  جنسيتها،  عن  مبعزل 
فورًا،  االستخراج  لعمليات  والتحضري 
واإلسراع يف إزالة العقبات السياسية 
املصري  الغاز  توريد  صفقات  أمام 
لبنان«.  إىل  األردنية  والكهرباء 
األمريكيون  يعمل  أن  املصدر  وتوقع 
على صيغة قد ال حتسم األمور كلها 
موقع  يف  إسرائيل  تظهر  بطريقة 
ضغط  حتت  املهزوم  أو  املرتاجع 

تهديدات حزب اهلل.
من  يريدون  اإلسرائيليني  أن  ويبدو 
تتعهد  أن  األمريكيني،  عرب  لبنان، 
من  اهلل  حزب  مبنع  اللبنانية  احلكومة 
أو  استفزازية  أعمال  بأي  القيام 
الغاز  حقول  فوق  عسكرية  عمليات 
الفلسطيين. وهو  الساحل  على طول 
أمر »غري ممكن، وكالم املقاومة كان 
لبنان  إعالن  جمرد  أن  يف  واضحًا 
موثوقة  عملية  ضمانات  تلقيه  عن 
باحلصول على كامل حقوقه ومباشرة 
الشركات يف العمل، فإنها لن تقدم 
اإلسرائيلية،  املنصات  مهامجة  على 
ويف حال حصول أي مناورة لن ترتدد 
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لقد هالنا ان تصل الوقاحة بهذا القاضي العميل الدخيل الذليل، أداة 
ويف  وتصميم  تصور  »سابق  عن  يتطاول،  ان   الرمانة،  عني  غزوة 
توقيت الفت ومشبوه ولغايات كيدية معروفة« على  املقام البطريركي 

بشخص املطران موسى احلاج. 
هذا القاضي العميل للمشروع االيراني املعادي للبنان الكيان والدولة 
حر  كل  طعن  على  دائما  والعامل  اجلماعة  على  والدخيل  والرسالة، 
ومؤمن، والذليل على ابواب مشغليه وأربابه جيب ان يرحل فمثله ليس 

أكثر من وصمة عار. 
الذي حصل هو استهداف مباشر للبطريركية املارونية، وال ميكن ان 
ان  العهد.  من  وتغطية  اهلل  حزب  من  مباشرة  بتعليمات  إال  حيصل 
استهداف البطريركية املارونية هو قرار خطري وال يقدر أحد وحده ان 
يغامر به بهذه السهولة إال ألنه جزء من مسلسل متكامل، وحنن نعي 

جيدا هذه احلقيقة. 
يعتقدون انهم دمروا مكونات النموذج اللبناني ومل يبَق أمامهم عائق 
سوى البطريركية ليتم القضاء ويصبح لبنان بني ايديهم فيبنونه كما 

يريدون. 
ولكنهم ال يعون ماذا يفعلون. 

ال يعرفون ان البطريركية ليست من مكونات النموذج اللبناني، بل هي 
األساس والسبب، هي  أساس الكيان وسبب وجوده، هلا ويف يدها 

ان يبقى او ان يزول. 
ال يعرفون ان بكركي واملوارنة يزدادون صالبة وتصلبا يف األزمات 

والتحديات وخصوصا  املصريية منها. 
ال يعرفون ان التاريخ بكل قساوته مل يستطع ان يكسر البطريركية 
سلطة  هي  البطريركية  ان  يعرفون  ال  ابدا.  منها  ينال  او  املارونية 
الال حدود وهو  بكنيسته وحريته حتى  متعلق  مندجمة بشعب وشعب 

قادر ان حيرق كل األصابع دفاعا عن احلرية. 
الفارسي هو  الذي يعملون على تدمريه تتميما للمشروع  الوطن  هذا 
صنيعة البطريركية ويف محاها وسيفشلون حتما يف مشروعهم مهما 

تطاولوا وحاولوا... فنحن نعرف كيف نتصدى لكل  هذه احملاوالت.

بيان صادر عن مقاطعة اسرتاليا 
يف القوات اللبنانية 

مباشرة، وهو كالم  توجيه ضربة  يف 
السيد  قبل  من  الوضوح  شديد  كان 

نصراهلل نفسه«.
وحبسب املصادر، فإن احلذر اللبناني 
مرّده »عودة البعض إىل احلديث عن 
أن  املعلومات  البلوك رقم 8«. ويف 
طرحًا ُيناقش بعيدًا من اإلعالم فحواه 
إقرار  خالل  من  امللف  على  التحايل 
يف  لبنان  حقوق  بكامل  األمريكيني 
يكون  أن  دون  من  لكن  قانا،  حقل 
أن  أي  واضح،  برتسيم  مرتبطًا  ذلك 
لبنان أمام احتمال مناورة جديدة حتت 
قدم  الذي  هوكشتني«  »خط  عنوان 
يف شباط املاضي خطيًا وفّضل لبنان 
يقتطع  االقرتاح  عليه.  اإلجابة  عدم 
)جنوبه(  احملتمل  قانا  حقل  من  جيبًا 
رقم  البلوك  من  أجزاء  إىل  باإلضافة 
واحلديث  منه.  اجلنوب  إىل  تقع   8
احلالي يتمحور حول القبول برتك تلك 
حقل  كامل  لبنان  منح  مقابل  األجزاء 
قانا، مبعنى إدخال تعديل على طبيعة 

الطرح األمريكي.

 يطلب االسرائيليون من لبنان التعهد بمنع 
حزب اهلل من القيام بعمليات عسكرية على 

طول الساحل الفلسطيني
علمية،  غري  إليها  امُلستند  الذريعة 
من  بها  امُلطالب  األجزاء  خلو  وتّدعي 
غاز  مكامن  أي  من  هوكشتني  جانب 
اإلسرائيلي  ويسعى  حمتملة،  ونفط 
مشروع  يف  إلدخاهلا  عليها  للحصول 

مد أنابيب الغاز.
لدى  دراسات  وجود  إىل  هنا  يشار 
وجود  تؤكد  البرتول،  قطاع  هيئة 
طبقًا   8 رقم  البلوك  يف  مكامن 
لدراسات زلزالية أجراها العدو سابقًا 
عن  إليها  الوصول  من  خرباء  ومتكن 
خرباء  صّرح  كذلك،  شركات.  طريق 
حقول  بأن  »األخبار«  لـلزميلة  نفط 
الغاز عادة متداخلة يف ما بينها وهي 
أقرب ما تكون إىل »مغاور« متشابكة 
على  العدو  إصرار  وأن  املياه.  حتت 
يأتي،   8 رقم  البلوك  من  جزء  قضم 
يف تقدير اخلرباء، لرغبته بإلزام مبدأ 
يف  اللبنانية  الدولة  مع  التشارك 
حيازته  عن  ختلى  حال  يف   8 البلوك 

جليب من قانا.
ويف تقدير خرباء أن مثة أسبابًا تقنية 
من  األنابيب  جّر  فرضية  ختدم  ال 
البلوك  صوب  اإلسرائيلية  احلقول 
نزواًل.  تنعطف  أنها  حبيث   ،8 رقم 
وإمنا  منها  جدوى  ال  االنعطافة  وهذه 
الكلفة باإلضافة إىل  بارتفاع  تتسبب 
التقنية  الناحيتني  من  خاطئة  أنها 
التذرع  يصبح  بالتالي،  واهلندسية. 
األجزاء  تلك  الستخدام  احلاجة  مبسألة 
الوجهة  خيفي  ستارًا  األنابيب  ملرور 
احلقيقية الستخدامها )فرض التشارك 

مع لبنان(.
االستنفار اإلسرائيلي

وسط هذه التطورات، ال حيتاج األمر 
أن  الكتشاف  التدقيق  من  كثري  إىل 
املستويني  على  اإلسرائيلي،  العدو 
السياسي واألمين، يتعامل بكثري من 
للسيد  املتكّررة  التهديدات  احلذر مع 
على  احلذر  هذا  وينسحب  نصراهلل. 
اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  تداول 
القضية،  واملستجّدات يف  التطّورات 
ويظهر هذا من خالل التفاعل احملدود 
أطلقها  اليت  التهديدات  مع  واملتأّخر 
أن  املعلوم  من  إذ  االثنني.  نصراهلل 
هذا  من  حّساسة  بقضايا  التداول 

ودقيقة  ملعايري شديدة  النوع خيضع 
على  العسكرية«  »الرقابة  تفرضها 
وسائل اإلعالم، وإذا ما تقّرر اخلوض 
يف القضية، فثّمة خطوط عامة حتّددها 
تسريبها  تتعّمد  ومعلومات  الرقابة، 
املؤّسسة األمنية إىل وسائل اإلعالم، 
اإلسرائيلية.  املصلحة  خيدم  بشكل 
ويوم الثالثاء، ويف ساعات بعد الظهر، 
بدأت تظهر التعليقات الصحافية على 
بدأت  حني  ويف  نصراهلل.  تهديدات 
تهديدات  أخذ  بضرورة  التعليقات 
حزب اهلل بـ »جّدية«، ألن »تصرحيات 
أيلول سيكون  أن  تدّل على  نصراهلل 
متوّترًا للغاية«، إال أن »هذا ال يعين 
حزب  مع  احلرب  إىل  طريقنا  أننا يف 
اهلل«، لكن »بالتأكيد يهدف نصراهلل 

إىل التصعيد«.
موقع  كشف  متصل،  صعيد  وعلى 
»سالح  أّن  الثالثاء،  العربي،  »والال« 
تدريبات  أجرى  اإلسرائيلي  البحرية 
حول  املاضية  األشهر  يف  مكّثفة 
التهديدات  مع  التعامل  كيفية 
حزب  قبل  من  احملتملة  الصاروخية 
عن  »اإلعالن  أّن  إىل  مشريًا  اهلل«، 
تلك التدريبات )...( يأتي على خلفية 
املوقع  وأشار  نصراهلل«.  تهديدات 
تعّرض  حاكت  »التدريبات  أن  إىل 
صواريخ  هلجمات  الوحدات  خمتلف 
وبعيدة  الدقيقة  والصواريخ  الكروز 
»سالح  أن  »والال«  وأّكد  املدى«. 
البحرية اإلسرائيلية رفع حالة التأهب 
القصوى يف البحر املتوسط، وحتديدًا 
كاريش  الطبيعي  الغاز  منّصة  قبالة 
استشعار  أجهزة  تركيب  ومت   )...(
متقّدمة لإلنذار املبكر لتعزيز الطبقات 

الواقية«. 
»تشكيل  اإلسرائيلي  اجليش  وقّرر 
ممثلني  من  مكّونة  عليا  قيادة  هيئة 
وسالح  االستخبارات  أجهزة  عن 
وقسم  الدفاع  ووزارة  البحرية 
مع  للتعامل  اجلو  وسالح  العمليات 
»إجراء مترين  التهديدات«. كما تقّرر 
كبري الشهر املقبل من شأنه حماكاة 
الساحة  يف  املتطرفة  السيناريوهات 
أمنّيون  مسؤولون  وأفاد  البحرية«، 
رئيس  حاليفا،  أهارون  »اللواء  بأن 

شعبة االستخبارات العسكرية )أمان(، 
واملوارد  الكاملة  السلطة  خّصص 
اجملال  يف  للتهديدات  املخّصصة 
االقتصادية  املياه  ومحاية  البحري 

اإلسرائيلية«.
الكاتب  أشار  أخرى،  جهة  من 
اإلسرائيلي يوسي يهوشع، يف تقرير 

نشرته »يديعوت أحرونوت« الثالثاء، 
اجليش  يف  منقسمة  »اآلراء  أن  إىل 
من  هناك  أن  حني  يف  اإلسرائيلي: 
من  املزيد  هناك  التباطؤ،  يقرتح 
األصوات اليت تزعم أن تصعيد حزب 
وحتّدث  انتقاميًا«.  عماًل  يتطّلب  اهلل 
يف  حّساسة  »مناقشات  عن  يهوشع 
املاضية  القليلة  األيام  يف  املوضوع 
الوزراء  رئيس  مبشاركة  جرت   )...(
يائري البيد ووزير الدفاع بيين غانتس 
كوخايف  أفيف  األركان  ورئيس 
احلزب  سلوك  خيارات  حول  وآخرين، 
املتوّقع، والرد اإلسرائيلي احملتمل«. 
واستعرض ما اعتربها »خيارات حزب 
املنّصة  »مهامجة  برأيه  وهي  اهلل«، 
بطائرات من دون طيار، أو استخدام 
أو على األرجح، كما يقّدر  غّواصني، 
مسرّيات  إطالق  اإلسرائيلي،  اجليش 
املخاطرة  دون  من  املعلومات  جلمع 

باملّس باملدنيني«.
ويف املقابل، فإن »املعضلة«، حبسب 
»الوجهة  يف  تكمن  يهوشع،  تعبري 
يضّطر  ال  كي  اختيارها  سيتّم  اليت 
قتالية  أيام  إىل  لالجنرار  الطرفان 
وإىل التدهور«، واستعرض اخليارات 
احملتملة أيضًا، و«أّوهلا قصف أهداف 
مهامجة  وثانيها  سوريا،  يف  للحزب 
يف  للحزب  بعيدة  حتتية  بنية  مواقع 
قلب لبنان مثل مستودعات الصواريخ 
أهداف  ضرب  وثالثها  الدقيقة،  غري 
ل أن تكون فارغة  أخرى للحزب ُيفضَّ

على احلدود الشمالية«.
»األخبار«
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مـقاالت وتـحقيقات

موسى  املطران  قضية  خلفية  على 
الذي  ُتطرح أسئلة عن املسار  احلاج، 
توّجه رسائلها  أن  ببكركي إىل  يؤّدي 
الفاتيكان  اىل  واخلارجية  الداخلية 
السياسي  الداخل  وإىل  وفرنسا، 
إلمساك  حماولة  يف  الكنيسة  ورجال 
ويف  بكركي  قيادة  يف  األمور  زمام 

الرئاسة.
قبل حنو أسبوعني، زار وزير اخلارجية 
اللهيان  عبد  أمري  حسني  اإليراني 
الفاتيكان حيث التقى أمني سر الدولة 
الكاردينال بيرتو بارولني، يف حضور 
أمني السر املكلف العالقات مع الدول 
)مبثابة وزير اخلارجية( ريتشار غاالغر. 
القوى  عنده  تتوقف  مل  الذي  اللقاء 
باملوسم  املشغولة  املسيحية،  احلزبية 
الوضع  حبث  فيه  جرى  السياحي، 
اللهيان  عبد  بعده  وأشار  لبنان،  يف 
يف  مهمًا  دورًا  »أّدت  بالده  أن  إىل 
العراق وسوريا  محاية املسيحيني يف 
جبهود  اجملرمني  داعش  إرهابيي  من 
الشهيد الفريق قاسم سليماني، وكان 
هذا املوضوع حمل تقدير الفاتيكان«، 

حبسب اخلارجية اإليرانية.
الكرسي  من  شخصّيتني  مجع  اللقاء 
الرسولي، لكل منهما نظرته اىل الوضع 
يف لبنان واملنطقة. غاالغر كان قد عّب 
بوضوح، خالل زيارته للبنان يف شباط 
املاضي، عن موقفه جتاه احلوار مع حزب 
بارولني،  فيما  عليه.  واالنفتاح  اهلل 
سياسة  ينتهج  رتبة،  منه  أعلى  وهو 
يعارض   - بدبلوماسية  وإن   - خمتلفة 
الفاتيكان  يف  فرنسا  تأثريات  فيها 
عن  خيتلف  إيقاع  فرض  وحماوالتها 
السياسة التقليدية للكرسي الرسولي 
جتاه لبنان ومسيحيي املنطقة. يسعى 
اللبناني  الزخم  استعادة  اىل  بارولني 
فاتيكانية حتاول  دوائر  التقليدي يف 
جديدة  طريق  خريطة  فرض  مدة  منذ 
يف التعامل مع كنيسة لبنان املارونية 
ومسيحيي لبنان، يف وقت تكثر فيه 
من  عليهم  واالعرتاضات  الشكاوى 
لتطويق حترك  أي محلة مضادة  دون 
باحنيازه  معروف  وبارولني  غاالغر. 
وإىل  املشرتك،  العيش  لبنان  اىل 
اىل  أقرب  يعّد  وهو  الطائف،  اتفاق 
بطرس  اهلل  نصر  مار  البطريرك  خط 
صفري. لكن أحدًا من الداخل مل يالقه 

يف سعيه هذا.
يف مرحلة حّساسة يغادر فيها السفري 
سبتريي،  جوزف  املونسنيور  البابوي 
على  الدقيق  باّطالعه  ُعرف  الذي 
وخطورة  الداخلي  الوضع  جمريات 
انتهاء  بعد  املكسيك  اىل  تطوراته، 
التوقف عند  مهامه يف بريوت، ميكن 
املوقف  غياب  حول  إشارات  سلسلة 
األخرية،  التطورات  من  الفاتيكاني 
ومن التحرك الذي يقوم به البطريرك 
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس 
تساؤالت  جمموعة  يطرح  ما  الراعي، 
بكركي على  أروقة  ما يدور يف  حول 
من  أهمية  أكثر  متقدمة  قضايا  إيقاع 
أهميتها  رغم  احلاج،  املطران  قضية 

املركزية.
بكركي  تعيش  غاالغر،  زيارة  منذ 
ومنذ  إنكار.  حالة  املسيحية  والقوى 
احلياد  مبادرته حول  الراعي  أطلق  أن 
حبائط  واصطدامها  الدولي  واملؤمتر 
حييط  مجودًا  مثة  أن  بدا  مسدود، 
أن  متامًا  يعرف  الذي  وهو  حبركته، 
مبادرته،  معه يف  يتفق  ال  الفاتيكان 
ومل يتمكن أحد من بكركي واحمليطني 

واخلارجية:  الداخلية  الراعي  رسائل 
والـرئاسة ببـكركي...  إمـساك 

بها من خرق الفاتيكان واجلمود املتعلق 
بالوضع الداخلي والعالقة مع حزب اهلل. 
البطريرك  لتعطي  احلاج  قضية  جاءت 
املاروني فرصة ليستعيد زمام األمور 
وخارجها،  بكركي  داخل  واملبادرة 
واخلارجية،  الداخلية  رسائله  ويوّجه 
ميكن  كيف  املركزي:  السؤال  أن  مع 
حتويل موقفه اىل مرحلة أكثر حضورًا، 
وإىل أّي مدى ميكن أن ينجح يف إعادة 
ينتظره  من  وهناك  حوله  االستقطاب 

على أكثر من مفرتق؟

  تريد بكركي أن تتصدّر املشهد وأن 
تكون الكلمة الفصل لها يف االستحقاقات 

مع أسئلة عن إمكان نجاحها يف ذلك
لدى  الراعي  مواقف  أن  املعروف  من 
لدى  إجيابيًا  صدى  جتد  مل  انتخابه 
آذار،   14 من  املسيحية  القوى  معظم 
اهلل  حزب  مع  متاهيه  عليه  ُأخذ  بل  ال 
أحاط  وكنسيًا،  احلر.  الوطين  والتيار 
منهم   - املطارنة  من  مبجموعة  نفسه 
من رمسهم أساقفة ومنهم من كانوا 
 - متقدمة  مناصب  وأعطاهم  أساقفة 
أقرب اىل خط الثامن من آذار، وهذا 
ليس سرًا. تدرجيًا، تطّور موقفه ضد 
العهد وحزب اهلل، ويف الوقت نفسه 
كثرت الطموحات خلالفته، وهو يعرف 
الفاتيكان،  اىل  ُأرسلت  تقارير  أن 
العّدة  يعّدون  معروفني  مطارنة  وأن 
يف  الوضع  تطور  وتزامن  خلالفته. 
النظرة  تغري  مع  وخارجها  بكركي 
املارونية  الكنيسة  اىل  الفاتيكانية 
باتت  دوائر  تأثريات  بفعل  ودورها 

معروفة االجتاهات السياسية.
الراعي  به  قام  ما  لذا، ال ميكن عزل 
عن مسار داخلي يوّجه من خالله مجلة 
النعقاد  األوىل  اللحظة  ففي  رسائل. 
جّو  أن  بدا  لألساقفة،  الدائم  اجملمع 
إجراء تسوية.  بعض املشاركني حيّبذ 
عندها  يتوقف  اليت  املفارقة  لكن 
وغري  حامسًا  ظهر  الراعي  أن  مّطلعون 
مستعد للرتاجع عن موقفه التصعيدي، 
الراحل  وجمرد استعارته موقف سلفه 
خطوة  اختاذه  يعين  البطريرك صفري، 
متقدمة سياسية، رغم أن البعض أخذ 
القاضي  مبوضوع  القضية  حصر  عليه 
الكالم  وفيما  وحده.  عقيقي  فادي 
يدور عن تسوية حتّضر بعيدًا عن اجلو 
الضاغط، إال أن الراعي كان ال يزال 
مصّرًا على خوض املعركة من الزاوية 
القضائية.  فقط  وليس  السياسية 
يريد الراعي توجيه رسائله اىل بعض 
الذين  األساقفة  به وبعض  احمليطني 

هـيام القصيفي

يؤّدونها،  اليت  األدوار  جيدًا  يعرف 
وال  ورهبانيًا،  كنسيًا  جوًا  بأّن  علمًا 
سيما الرهبانيات اليت تؤّيد العهد، مل 
يكن حاضرًا بقوة، ال يف التحركات وال 
االستنكار وال يف دعم املطران احلاج. 
اجلو  إدارة  على  القبض  الراعي  يريد 
الكنسي وأن تكون له الكلمة األخرية 
كبطريرك، سواء يف ما يتعلق مبلفات 

الكنيسة أو يف الشأن السياسي.
وهنا يتحّول امللف الرئاسي إىل واحد 
من ملفات يريد الراعي أن تكون بكركي 
رأس حربة فيها. وهو ال يزال متمسكًا 
القيادات  مجع  أّداه يف  الذي  بالدور 
مواصفات  ووضع  األربع  املارونية 
الرئيس القوي. ويف صياغته اجلديدة 
مواصفات  أخريًا  حتديده  بعد  لدوره، 
الوقت  من  اإلفادة  حياول  الرئيس، 
للتقدم  ومارونيًا  مسيحيًا  الضائع 
الفاتيكان  رئاسيًا. ويوّجه رسالة اىل 
يف  التأثري  حتاول  اليت  وفرنسا 
الرئاسة  ملف  يف  الرسولي  الكرسي 
أو يف خلق أدوار رديفة يف الداخل، 
اىل  سعي  بعد  وبقّوة،  موجود،  بأنه 
عن  تتحدث  أجواء  مثة  وألن  حتييده. 
باب مفتوح للتسوية يف الرئاسيات، 
موقع  غرار  على  موقعه،  حفظ  حياول 
الكالم  مع  السابق، وال سيما  بكركي 
عن احتماالت حوار سعودي - إيراني. 
يف  تقدمًا  أكثر  دوره  يصبح  وهنا 
مرة  لكن،  املسيحية.  القوى  موازاة 
أن  القوى  هلذه  ميكن  كيف  أخرى، 
بدأت  وقت  يف  دورها  عن  تتخلى 
فيه تدوير الزوايا. إذ خبالف االعتقاد 
السائد، فإن هذه القوى - رغم النبة 
يف  مدروسة  حركتها  ظّلت   - العالية 
بكركي،  مع  التضامن  معركة  توجيه 
هذه  صياغة  كيفية  يعلم  من  وكل 
التحركات، يعرف أن ما حصل مرسوم 
املعركة.  عنوان  اختيار  كما  بدقة، 
له  مكان  حجز  الراعي  حياول  وفيما 
يف املشهد الرئاسي، تتصرف القوى 
لقيصر  »ما  قاعدة  على  السياسية 
باب  كان  فإذا  وما هلل هلل«.  لقيصر 
للقوى  فإن  مفتوحًا،  التسويات 
السياسية دورها يف أمثان التسويات. 
وإذا كانت املواجهة حتمية، فإن هذه 
تتصّدر  أن  يفرتض  اليت  هي  القوى 
حني  يف  شروطها.  وتفرض  املشهد 
فتكون  اآلية،  قلب  يريد  الراعي  أن 
لبكركي اليوم صدارة املشهد والكلمة 
الفصل هلا، مع رسم أسئلة عن إمكان 
جناحه وسط كّم من االستحقاقات اليت 

حتيط به وبالرئاسيات.
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دفة  تقود  وأن  القطاع  هذا  يف  دولنا 
مبا  الصحيح  اإلنتاج  باجتاه  القطاع  هذا 
يعود بالفائدة على أوطاننا الغالية على 

قلوبنا.
إن التعاون املشرتك والتضامن والتكامل 
االقتصادي الزراعي فيما بيننا يرفع من 
لالزمات  التصدي  على  بلداننا  قدرات 
نقص  ومنها  الناشئة  الكبى  العاملية 
أسواق  واضطربات يف  الغذاء  امدادات 
املناخ  وتغري  النقل  وصعوبات  الطاقة 
تبيعات  احتواء  على  امكانياتها  ويعزز 
هذه االزمات والتعايف من آثارها.وبناًء 
عليه جئنا اليوم وكلنا أمل أن ننجز ما 
الفائدة  حيقق  ومبا  عليه،  مقدمون  حنن 
اجملتمعة  البلدان  يف  الزراعي  للقطاع 
األهم  االقتصادي  القطاع  ميثل  والذي 
األساسي  واحلامل  بلداننا  اقتصاد  يف 
الدول  بكافة  منه  تعاني  ما  ظل  له يف 
يف  واخنفاض  اإلنتاج  يف  نقص  من 
االنتاجية وبالتالي ما انعكس سلبًا على 

أمننا الغذائي
وقال وزير الزراعة يف العراق حممد كريم 
التحتية  البنية  إن   : اخلفاجي يف كلمته 
انهارت  العراق  الزراعي يف  القطاع  يف 
عامي 2008 و2009،  ومتت إعادة النظر 
وضع  ومت  العراقية  الزراعية  بالسياسة 
خطط كبرية جدا للنهوض بالقطاع الزراعي 
العراق يستورد اكثر من 35 مليار  .ان 
دوالر سنويا وتشكل تركيا وايران نسبة 
الغذائية  املواد  استرياد  من  باملئة   90
والفاكهة.  اخلضار  حماصيل  وخصوصا 
ولدينا  زراعي  تكامل  اىل  نسعى  وحنن 
األنواع  خمتلف  تتضمن  زراعية  روزنامة 
لبنان  يف  املوجودة  الفواكه  عدا  ما 
من  التكامل  ويتم  واألردن.   وسوريا 
خالل اإلستفادة من التجارة والصناعات 
وسوريا  االردن  املوجودة يف  التحويلية 
سواء  الدوائية  والصناعات  ولبنان، 

املبيدات واألدوية البيطرية. 
املؤمتر  هذا  يف  كبري  امل  لنا  اضاف: 
بالوحدة العربية واألمن الغذائي هو من 
العربي.  القومي  األمن  مرتكزات  أهم 
عام  العراق  حقق  العراقية  األزمة  وبعد 
حمصول  يف  الذاتي  االكتفاء   2020
املناخية  الظروف  بسبب  ولكن  احلنطة 
واحلصار املفروض على العراق من قبل 
دوليت إيران وتركيا بالنسبة إىل املياه، 
مليوني  اىل  الزراعي  اإلنتاج  تقلص 

طن. 
وقال :« مت باألمس اتفاق لقيام مجعية 
األربعة  للبلدان  مشرتكة  تسويقية 
لتسهيل اجراءات دخول البضائع والقامة 
املخازن املبدة وتسهيل عملية السيطرة 
لديه   فالعراق  الزراعية،  الروزنامة  على 
لديه احنسار  يف بعض املواسم ومن 
واجلمعية  الزراعية  الروزنامة  خالل 
كل  عن  نستغين  ان  ميكن  التسويقية 
املؤمترات والكلمات وهي ستاتي نتائج 
على أرض الواقع، وينتظر منا اليوم كل 
املنتجني يف االردن وسوريا ولبنان ما 

سيخرج من خمرجات املؤمتر.
اجلمعية  ان  أعتقد  اليوم   : وختم 
عناصر  الزراعية  للمنتجات  التسويقية 
هذا  يتم  ان  وميكن  متوفرة  جناحها 
الدول  بني  الكبري  التجاري  التبادل 

االعضاء«.
وقال وزير الزراعة اللبناني عباس احلاج 
حسن  يف كلمته: إن لقاءنا اليوم ياتي 
يف ظرف استثنائي مير به العامل امجع، 
حيث تلوح أزمة اقتصادية عاملية تكاد 
تدهور  ظل  يف  السيطرة،  عن  خترج 
الدولية،  العالقات  يف  مسبوق  غري 
وتهديد لألمن الغذائي العاملي.والقطاع  
الزراعي يف منطقتنا والعامل يتأثر بهذه 
بنسب  كان  وان  املتسارعة  املتغريات 
متفاوتة، مما حيتم علينا التنبه واالرتقاء 

على  انعكاس  من  له  ملا  القطاع  بهذا 
اإلنتاج والتعايف االقتصادي ليس فقط 
يف لبنان وسوريا واألردن والعراق بل 
خالل  من  نطمح  أمجع.إننا  الدول  على 
كما  األخوي  اللقاء  هذا  او  القمة  هذه 
أبرز  نناقش  بأن  تسميته،  لي  يطيب 
التحديات اليت تواجه القطاع الزراعي يف 
املناخي  التغري  حتديات  سيما  املنطقة، 
وندرة املياه وانتشار األمراض واالوبئة 
تفعيل  عب  مواجهتها  والبحث يف سبل 
الشراكات  وصوغ  املشرتك  التعاون 
احلقيقية يف ما بيننا، وتطوير التعاون 
كما  املتخصصة،  اللجان  عب  الفين 
عملية  حلول  اىل  بالوصول  ونسعى 
وناجعة فيما يتعلق بتذليل العقبات امام 
شقيه  يف  الزراعي  التجاري  التبادل 
النباتي واحليواني، عب تبسيط إجراءات 
احلجر الصحي الزراعي والبيطري، ورفع 
التوصيات املتعلقة بإجراءات نقل وعبور 

املنتجات الزراعية اىل اصحاب  
 وقال:« ان لبنان اليوم يواجه حتديات 
وضغوط غري مسبوقة تستدعي تضافر 
اجلهود لتحديد األولويات الوطنية، وبناء 
شراكات متينة، ومتاسك اجتماعي بهدف 
القدرة  وبناء  الفوري،  التعايف  حتقيق 
على الصمود يف وجه األزمات، متهيدًا 
القطاع  لتنمية حتويلية مستدامة.ويتأثر 
والغذائية  الزراعية  واألنظمة  الزراعي 
غي لبنان بشكل كبري باألزمات احلالية 
ان  املتوقع  من  الوقت  نفس  ويف 
يكون هلما دوًرا حموريا يف احداث نقلة 
نوعية يف االقتصاد اللبناني.إن وزارة 
وإخالص  إندفاع  خالل  ومن  الزراعة 
كادرها البشري املتميز، أطلقت مؤخرًا 
خطة طوارئ ملواجهة األزمة احلالية يف 
املستقر،  غري  االقتصادي  الوضع  ظّل 
األولويات  من  جمموعة  اخلطة  وتفّند 
تعتب  واليت  الصلة،  ذات  والتدخالت 
قطاع  يستطيع  اليت  التنفيذية  األداة 
املساهمة  خالهلا  من  واألغذية  الزراعة 
اليت  االقتصادية  الصدمات  احتواء  يف 
وبالتالي  املتعاقبة،  األزمات  سببتها 
املساهمة يف تعايف االقتصاد اللبناني.

كما وترسم اخلطة سياسة ثابتة ومنسقة 
الزراعي  للقطاع  استثماري  وإطار 
يف  سيساهم  الذي  األمر  والغذائي، 
واخلارجية  الوطنية  املوارد  تعبئة 
ذات  العامة  لالستثمارات  املطلوبة 
االستثمارات  وحتفيز  تشجيع  األولوية، 
التنسيق  دعم  القطاع،  يف  اخلاصة 
مواجهة  املختلفة،  الفاعلة  اجلهات  بني 
حتديات التغري املناخي الداهمة ، تعزيز 
استخدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة 
والري  الزراعة  يف  املتجددة  والطاقة 
، تعزيز  دور املرأة والشباب والعمل 
التعاوني والبحث العلمي الزراعي وبناء  
قطاع  والعاملني يف  املزارعني  قدرات 
الزراعة واالغذية والذي يشكل العامود 

الفقري لبناء اقتصاد منتج .
 واعلن: ان اجتماعنا اليوم يف بريوت 
تعبري  اال  هو  ما  املوت  على  العصية 
تعاون  بناء  يف  الرغبة  عن  صادق 
ان يكون  آملني  زراعي عربي مشرتك، 
األوىل  اللبنة  هو  اليوم  الرباعي  لقاءنا 
عربي  عمل  إلطالق  األساس  واملدماك 
شعوب  خدمة  هدفه  مشرتك  زراعي 
هو  ما  اليوم  لقاءنا  العربية.وإن  امتنا 
إال تأكيد على اإلرادة الصادقة لتجاوز 
االزمات وهو تعبري عن القناعة الراسخة 
التكاملي  العربي  الزراعي  التعاون  بأن 
لبناء عالقات ثابتة  الركن األساس  هو 
طموحنا  السادة  أيها  نعم   . وتكاملية 
مفتاح  الغذائي  األمن  بأن يشكل  كبري 
املرحلة  هذه  لتخطي  املشرتك  احلل 
وعامل  منطقة  يف  والدقيقة  الصعبة 

يتغري بوترية متسارعة.

الغذائي... األمن  حتقيق  ميقاتي: 
تتمة املنشور على الصفحة 2
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القيادية يف  األوساط  البيد  يائري  فاجأ  بعدما 
بإعداد  املعنّية  اجلهات  إىل  بإيعازه  إسرائيل 
حبّق  اّتاذها  ميكن  »انتقامية«  إج��راءات  الئحة 
روسيا، على خلفّية قيام األخرية بتجميد نشاط 
»الوكالة اليهودية« على أراضيها، عادت تل 
يف  ساعيًة  اعرتاضها،  سقف  لُتخّفض  أبيب 
احتواء التداعيات اليت جنمت عن خطوة البيد، 
املّتبع،  »الُعرف«  خمالفة  أراد  أنه  يبدو  الذي 
أن  َيظهر  وإذ  السياسية.  ِخربته  بقّلة  ُأخذ  أو 
فإن  الروسي،  »ال��دْرس«  استوعبت  إسرائيل 
يظّل  موسكو  وب��ن  بينها  العالقة  مستقبل 
الكالمي والفعلي خالل املرحلة  رُهنًا بسلوكها 
املقبلة، اليت سيكون هامش املناورة والتذبذب 
فيها أكثر ضيقًا، األمر الذي يفتح الباب على 
خانة  يف  َتُعد  مل  وتفجري،  تصعيد  احتماالت 

املستحيالت
يبدو،  ما  على  إسرائيل،  تراَجعت  سريعًا، 
بدأ  كان  اليت  للنّد«  »النّد  اسرتاتيجية  عن 
بها  التعامل  البيد،  يائري  احلكومة،  رئيس 
بتجميد  األخرية  قيام  خلفّية  على  روسيا،  مع 
أنشطة »الوكالة اليهودية« على أراضيها، إذ 
ميكن  اليت  االسرتاتيجية،  هذه  شأن  من  كان 
للخربة  بالفاقدة   - األدنى  احلّد  - يف  وْصفها 
العالقات  يف  السياسية  والدراية  القيادية 
على  األزمة  تأثري  من  ضاعفت  أْن  اخلارجية، 
أمثان  لدْفع  مضطّرة  باتت  اليت  إسرائيل، 
بدأت  هنا،  ومن  احتوائها.  أجل  من  مضاَعفة 
املواقف الصادرة عن تل أبيب تنحو يف اّتاه 
الئحة  بإعداد  البيد  أوعز  بعدما  تواضعًا،  أكثر 
ردود قاسية وغري مسبوقة على موسكو، يف 
أنها  خصوصًا  لالستغراب،  مثرية  بدت  خطوة 
املّتَبعة يف  اإلسرائيلية  السياسات  ُتنايف كّل 
مراعاة روسيا، واليت ذهب اإلعالم العربي إىل 
حّد وْصفها ب� »االنبطاح« يف العهود السابقة 
كاّفة باستثناء عهد أريئيل شارون، من إيهود 
نتنياهو  بنيامن  ثّم  أوملرت  إيهود  إىل  باراك 

ونفتالي بينت.
إسرائيل،  لدى  أن  َيظهر  ذلك،  خْلفية  يف 
بالفعل، الكثري مّما ستخسره يف حال تفاَقمت 
األزمة مع روسيا، وحتديدًا يف اّتاَهن اثَنن: 
األّول مرتبط ب� »احلرب الدفاعية - اهلجومية« 
طهران  مواجهة  يف  أبيب  تل  توضها  اليت 
الساحة  يف  خاصة  املنطقة،  يف  وحلفائها 
السورية، حيث من شأن كّف يدها أن يفاقم 
التهديد إىل ما ال ُيقاس مبا هو عليه اآلن، علمًا 
»حرية  منع  على  القدرة  الروسي  للجانب  أن 
أّما  السورية.  األجواء  اإلسرائيلية يف  العمل« 
االّتاه الثاني، فهو العالقة اخلاصة اليت تربط 
إسرائيل بيهود روسيا، والذين حتّق هلم وفقًا 
ل�«قانون العودة« اإلسرائيلي اهلجرة إىل الكيان 
ن  العربي )يبلغ ِعداد هؤالء 600 ألف روسي مِمَّ
لديهم أب أو أّم أو جّد أو جّدة من اليهود(. 
العالقة  من  فوائد  موسكو  تين  املقابل،  يف 
مع تل أبيب، على رأسها استثمار االعتداءات 
اإلسرائيلية على سوريا يف مْنع إيران وحلفائها 
من تثبيت نفوذهم يف هذا البلد، على حساب 
نفوذها هي، األمر الذي يوّلد تقاطع مصاحل، 
ميكن أن يستحيل تعاُرضًا يف حال زادت تل 
َتقّدم  ما  إىل  ُتضاف  اعتداءاتها.  جرعة  أبيب 
إمكانية »حتييد« إسرائيل - وإْن نسبيًا - يف 
على  والغرب  روسيا  بن  احملتدم  الصراع 
االستفادة  وكذلك  األوكرانية،  احلرب  خلفية 
من وجود اجلالية الروسية الكبرية يف إسرائيل 
يف أكثر من اّتاه، إضافة إىل الفائدة التقنية 
واالقتصادية بوْصف الكيان العربي حمّطة جالبة 

للتقنيات الغربية إىل روسيا.
إىل  الطرَفن  حاجة  ُتفَهم  َتقّدم،  ما  على  بناًء 
اسرتضاء أحدهما اآلخر، والذي ظّل ساريًا إىل 
حن اندالع احلرب الروسية على أوكرانيا، حيث 
بدأت اخلالفات تطفو على السطح، وكان على 

الروسي.. »الدْرس«  استوعبت  إسرائيل 
مـفتوحة أزمـة  أبـيب:  تـل   - مـوسكو   
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إسرائيل أن ُتثبت متوضعها إىل جانب أمريكا، 
وأن ال ُتغضب روسيا يف الوقت نفسه، وهو 
وتقسيم  احلياد  نظرية  ابتداع  إىل  دفعها  ما 
األدوار. هكذا، توىّل رئيس احلكومة السابق، 
وتلبَّس  لروسيا،  التمّلق  دور  بينت،  نفتالي 
َلبوس »شيخ الصلح«، ساعيًا يف التوّسط بن 
موسكو كييف، ال ألن لدى تل أبيب مقدرة على 
فْعل شيء إليقاف احلرب، بل سعيًا منها لتربير 
موقفها امُلراعي للجانب الروسي. يف املقابل، 
أخذ رئيس احلكومة احلالي، وزير اخلارجية يف 
تظهري  مهّمة  عاتقه  على  البيد،  يائري  حينه، 
بانتقاده  لواشنطن وحلفائها،  امُلمالئ  املوقف 
بوتن.  فالدميري  رئيسها  ومهامجته  روسيا 
وعلى هذه اخللفية، كانت القطيعة شبه الكاملة 
بعد أن تسّلم البيد رئاسة احلكومة؛ فال هو بادر 
إىل االّتصال بالروس، وال ُهم أخذروا مبادرة 
مماثلة تاهه، وكانت تلك إشارة بدء األزمة، 
إسرائيل  يف  االنتقادات  تزاُيد  مع  خصوصًا 
لروسيا، وقيام تل أبيب بإمداد كييف مبعونات 

لوجستية غري قتالية، إرضاًء لواشنطن.
وقد  ترّد،  أن  روسيا  على  كان  بالنتيجة، 
إىل  البيد  صعود  مع  األنسب  الفرصة  جاءت 

رغم غرقها يف احلرب الروسية - األوكرانية، 
واالنقسامات الداخلّية، واخلوف املرّبر من شتاء 
قارس وشّح يف الغذاء، تستمر دول االحتاد 
األوروبي عمومًا، وأوروبا الغربية خصوصًا، يف 

سياسات العداء للبنان وسوريا واملنطقة.
للمشروع  الكامل  أوروبا  تبيّن  يبدو  وال 
األمريكي بدفع لبنان حنو الفوضى يف لبنان 
الدور، وعجز  سوى تعويض خاسر عن غياب 
األوروبي،  للجوار  فهٍم  وسوء  مسبوق،  غري 
ما يعين عدم إدراٍك لكون هذه االسرتاتيجية 
النعكاسات  حمسوبة  غري  مغامرة  تشكل 
األمن والسياسة  الفوضى يف املشرق، على 
حتت  الواقعة  الباردة  القارة  يف  واالقتصاد 

اهليمنة األمريكية.
قبل عملية املسرّيات غري املسّلحة قرب حقل 
كاريش، فوق البحر احملتل يف 2 متوز اجلاري، 
لبنان  من  أوروبية  عواصم  طلبات  تكّررت 
األمريكية   - اإلسرائيلية  بالشروط  للقبول 
هو  كما  البحرية.  احلدود  ترسيم  ملّف  يف 
األمر بالنسبة إىل ضرورة موافقة لبنان على 
الدولي،  النقد  صندوق  مع  االتفاق  شروط 
وتكريس سياسة توطن الالجئن السورين 

والفلسطينين يف لبنان. 
وكان خطاب األوروبين ينتهي دومًا بتهديد 
لبنان باجلوع. وبعد العرض الذي محله مبعوث 
فرتة  قبل  كومبانز  سفن  األوروبي  االحتاد 
أوليفر  اهلنغاري  املوظف  هو  ها  قصرية، 
االحتاد  مفوض  دور  يتوىل  الذين  فارهيلي، 
بأنه  واملعروف  اجلوار،  لسياسات  األوروبي 
صهيونّي اهلوى، ميارس دورًا ترهيبيًا للبنان، 
بالتزامه  للبنان  املساعدات  ربط  نغمة  مكررًا 

القيام ب�«إصالحات شاملة«.
لالحتاد  مناقشات  خالل  فارهيلي،  إن  حتى   
املساعدات  تقديم  حول  أخريًا  األوروبي 
لبنان مبلغ  الدول، استكثر على  جملموعة من 
املبلغ،  مليون دوالر، وسعى إىل خفض   20
بدل رفعه واملساهمة يف منع انهيار البلد. أّما 
رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
الين، فتزور مصر وفلسطن احملتلة لتوقيع 
اتفاقيات الشراكة ونقل الغاز، من دون أن 
تكّلف نفسها عناء السؤال عن أحوال بريوت 

ودمشق طاملا أن املوارد مؤّمنة.
الدروس  من  يتعّلموا  مل  األوروبين  لكن 

فراس الشويف

واحلرب الفوضى  مغامرة  ولبنان:  أوروبا   
كميات  يؤّمن  املعمل  إن  إذ  ألوروبا.  الطاقة 
كبرية من الغاز لتنفيذ العقود التجارية لنقل 

الطاقة من أمريكا إىل أوروبا.   
يف  تغيريًا  ينتظر  من  لبنان  يف  كان  وبينما 
املقاربة األوروبية، إال أن املناخ دّل على أنهم 
يتبّنون الرواية اإلسرائيلية، رافضن الدخول 
وتل  واشنطن  على  للضغط  حماولة  أي  يف 
لبنان لتفادي  أبيب إلجياد حّل يضمن حقوق 

املعركة.
جهات  مع  جرت  اليت  االتصاالت  من  وتبّن 
األوروبي  اخلطاب  أن  لبنان  يف  أوروبية 
يتصرف من منطلق أن العدو لن يسكت على 
من  املوارد  استخراج  بتهديد  اهلل  حزب  قيام 
مدّمرة  ستكون  املقبلة  احلرب  وأن  كاريش، 
للبنان الذي لن جيد من يساعده بعدها، بينما 
سيهرع العامل الغربي ملساعدة إسرائيل، وأن 
األمريكية.  بالتسوية  القبول  هو  الوحيد  احلّل 
أن  هي  األوروبي  الطرح  نقاط  أبرز  أن  إاّل 
وسيحّملون  احلرب  يريدون  ال  اللبنانين 

املقاومة نتيجة املعركة.
مل يأت األوروبيون بالفكرة األخرية من فراغ، 
يضعفون  لبنانين  سياسين  حفنة  من  وإّنا 
املوقف اللبناني، ويتوّسلون احللول بأي مثن، 
ومستقبله.  شعبهم  حقوق  حساب  على  ولو 
متامًا، كما قّدم بعض السياسين الضمانات 
والتعهدات بأن لبنان لن يقدم على أي »عمل 
جمنون« وأنه ال خوف على سفينة االستخراج.

اخلطاب  منذ  األوروبي  الصمت  اليوم، يسود 
يزال  وال  يتصاعد،  احلرب  من  القلق  األول. 
األوروبيون، حتى اآلن )بانتظار مفاعيل مقابلة 
واإلجراءات  »امليادين«،  قناة  على  اهلل  نصر 
والبحر  الرب  للمقاومة يف  العسكرية املستمرة 

واجلّو(، غارقن يف املكابرة.
اخليارات ليست واسعة أمام األوروبين. وإذا 
كان اهلدف تعويض الغاز الروسي من احلوض 
أوروبا  بإمكان  املتوسط،  للبحر  الشرقي 
أدوار  بثالثة  وتقوم  مسؤوليتها  تتحّمل  أن 
أساسية ملنع الصدام الكبري وتميد الفوضى 
وإّنا  وحده،  للبنان  كرمى  ليس  لبنان،  يف 

للمصلحة األوروبية اجملّردة.
الدور األول، أن تقوم أوروبا بتكثيف اتصاالتها 
مع األمريكين ومع العدو اإلسرائيلي إلعطاء 
أصاًل  الرمسي  لبنان  أن  مع  حقوقه،  لبنان 
إن  إذ  بكثري.  اللبناني  احلّق  من  أقّل  يطلب 
نريان املعركة لن تقتصر على حقل كاريش 
وتعطيل االستخراج منه، وميكن االستنتاج من 
كالم نصر اهلل يوم االثنن املاضي، بأنه ال 
غاز وال نفط من البحر املتوسط، واألرجح من 
لبنان على  إذا مل حيصل  أيضًا،  األمحر  البحر 
حقوقه. وهذا يعين أن أوروبا لن تصمد طوياًل 
املوقف  وسيتغري  الروسية،  الضغوط  أمام 
الشعيب األوروبي مبا ُيسقط حكومات ويقسم 
دواًل، ومينح الروس تفوقًا هائاًل يف أوكرانيا 

والعمق األوروبي.
أّما الدور الثاني، فهو إسقاط مشروع توطن 
يتطّلب  لبنان. وهذا  السورين يف  النازحن 
تواصاًل سياسيًا ودبلوماسيًا جادًا مع دمشق، 
اجلهود  وبذل  وسوريا  للبنان  ماليًا  ودعمًا 
ضبط  فخطط  بيوتهم.  إىل  النازحن  لعودة 
البحر اليت يستثمر األوروبيون بها يف األجهزة 
غري  اهلجرة  ملنع  اللبنانية  والعسكرية  األمنية 
لن  قريب،  وعما  طوياًل.  تفلح  لن  الشرعية، 
الفوضى  أمام  البحر  ضبط  من  أحد  يتمكن 
األهلية العارمة يف البلد، وستغرق الشواطئ 

األوروبية بالالجئن من كل حدب وصوب.
أما الدور الثالث، فهو توّقف مسؤولن مثل 
فارهيلي وناشطن صهاينة آخرين يف أروقة 
لبنان،  على  التحريض  عن  األوروبي  االحتاد 
والتخلي عن شعارات ربط املساعدات للبنان 
ألن  السياسي،  واملوقف  ب�«اإلصالحات« 
بفرض  لألوروبين  تسمح  ال  القوى  موازين 

مطالبهم. الوقت يضيق.

»غارة  وبن  السابقة. 
قبل  ما  إىل  كاريش« 
خطاب  من  دقائق 
األمن العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل 
اجلاري،  متوز   13 يف 
عزم  فيه  أعلن  والذي 
املقاومة على استمرار 

املواجهة مهما كانت النتائج، تصاعد اخلطاب 
األوروبي، وانطلقت محلة تهويل باحتمال حرٍب 
إسرائيلية مدّمرة على لبنان. مع أن املّتصلن 
باألوروبين يسجلون وجود تفاوت يف خطاب 
اللهجة  بريوت، يف  األوروبية يف  السفارات 
الروحية  كانت  العمق،  يف  لكن  والشكل، 

واحدة: قلٌق وتهديد ومكابرة يف آن.
منّصة  قرب  املسرّيات  إرسال  خطوة  ظهرت 
اإلنتاج »إنرجيان باور«، املخصصة الستخراج 
إىل  لنقله  متهيدًا  املسروق  الفلسطيين  الغاز 
أوروبا لتعويض نقص الغاز الروسي، كتهديد 
خالل  للصمود  األوروبين  خطة  على  جّدي 
الروسية  اإلجراءات  ظّل  يف  املقبلة  األشهر 

ضدهم.
 وزاد يف الطن بّلة، أن عملية املسرّيات مل 
هذه  هلا  تعّرضت  اليت  الوحيدة  العرقلة  تكن 
اجلهود. إذ إنه قبل حوالي شهر ونصف شهر، 
معامل  أكرب  من  واحدًا  غامض  انفجار  أصاب 
تسييل الغاز يف الواليات املتحدة، يف والية 
تكساس، ما عرقل إىل حّد جهود تميع موارد 

الخيارات ليست 
واسعة أمام 

األوروبيني إذا كان 
الهدف تعويض 

الغاز الروسي من 
الحوض الشرقي 

للمتوسط

يحيى دبوق

رئاسة احلكومة. أّما اهلدف 
بالنسبة  »املثالي«  األّول 
يف  فَتمّثل  موسكو،  إىل 
اليهودية«؛  »الوكالة 
على اعتبار أن اّتاذ قرار 
بإيقاف أنشطتها ُيعّد مبثابة 

  ما لم تـُخطئ 
تل أبيب التقدير، 

ستكون عليها 
مضاعفة حذرها 
يف مقابل موسكو

رّد مدوٍّ يف الوعي، من دون أن يكون مؤذيًا 
كانت  ما  األمور  أن  علمًا  املاّدية،  الناحية  من 
لتنحو رمّبا حنو اإلقفال الفعلي، لوال التعاطي 
إىل  الروسية  اخلطوة  رَفع  الذي  اإلسرائيلي 
مصاف املسألة االسرتاتيجية، وهو اخلطأ الثاني 
وسواًء  به.  واحمليطون  البيد  فيه  وقع  الذي 
فالنتيجة  الحقًا،  د  مُجّ أو  الروسي  القرار  ُنّفذ 
اليت أرادتها روسيا، وهي »تأديب« إسرائيل، 
عمليًا، يف  هلا  حَتّققت  معها،  العالقة  قْطع  ال 
مسارها  أبيب  تل  ُتواصل  بأن  َتوّقعات  ظّل 
»الرتاُجعي« إزاء موسكو. لكن هل يعين ذلك 
أن األزمة يف طريقها إىل االنتهاء؟ األكيد أن 
األمور لن تْبقى على حاهلا من التخاُدم واملراعاة 
ق االنقسامات  الَبْينية للمصاحل، خاّصة مع تعمُّ
على مستوى العامل. ومن هنا، َتربز الكثري من 
واحلّد  والتداعيات،  املآالت  حول  التساؤالت 
الذي ميكن أن َيبلغه التصعيد. ومن بن تلك 
على  املتوّقعة  بالتبعات  يّتصل  ما  التساؤالت 
ميزان القدرة والفعل يف املنطقة بن إسرائيل 
وحلفائها من جهة، وإيران وحلفائها من جهة 
سؤال  السورية؟  الساحة  وحتديدًا يف  مقابلة، 
اإلجابة  كانت  وإن  والبحث،  املتابعة  يستأهل 
بة بالنسبة  املبدئية تشري إىل تداعيات غري حمبَّ
مراعاة  استمرار  إىل  تْدفعها  موسكو،  إىل 
على  واإلقليم،  سوريا  يف  الروسية  املصاحل 
رغم أن هذه املراعاة ال متنعها، إىل اآلن، من 
املبادرة، يف إطار ما بات ميّثل نوعًا من قواعد 

االشتباك.
أقّرت  إسرائيل  إن  القول  يف احملّصلة، ميكن 
وإن  روسيا،  مواجهة  ب�«انكسارها« يف  عمليًا 
على  وإرغامها  »تأديبها«،  استطاعت  األخرية 
البحث عن خمرج جيّنبها مزيدًا من اإلحراج، بينما 
»تستمتع« هي حبْشرها يف الزاوية. ومن اآلن 
فصاعدًا، ما مل ُتطئ تل أبيب التقدير، ستكون 
عليها مضاعفة حذرها يف مقابل موسكو، وأن 
روسيا  مبصاحل  يرتبط  مبا  حيادية  أكثر  تكون 
الكالم  ال  الفعل  جمال  يف  ودوليًا،  إقليميًا 
اجملال  هذا  يف  سلوكها  على  وبناًء  فقط. 
حتديدًا، سيتقّرر مستقبل العالقة: إّما استمرار 
التخادم، أو انفجار حاّد ال ُيعَلم من اآلن شكله 

وتبعاته.
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ال زالت حكومة بريوتيه حتاول 
مشكلة  بعد  مسعتها  إنقاذ 
املفوض  منصب  مع  باريالرو 
املتحدة  بالواليات  التجاري 
أشعل  جديد  فيديو  ظهر  حتى 
االجتماعي  التواصل  وسائل 

مرة أخرى.
ساوث  نيو  شرطة  فتحت 
مقطع  ظهور  بعد  حتقيقا  ويلز 
التواصل  وسائل  على  فيديو 
جون  بني  ملشاجرة  االجتماعي 
حكومة  رئيسة  نائب  باريالرو 
السابقة  ويلز  ساوث  نيو 
ومصور  برجييكليان  غالديس 
على  حانة  خارج  تلفزيوني 

الشواطئ الشمالية.
من  سئم  إنه  باريالرو  وقال 
تعرضه »للتطفل واملضايقة«، 
اعتزل  أن  بعد  اآلن  خاصة 
العمل السياسي واستقال من 
ساوث  نيو  والية  يف  منصبه 

ويلز.
وُيظهر مقطع فيديو مت تداوله 
وهو  باريالرو  اإلنرتنت   عرب 
يشتبك لفرتة وجيزة مع مصور 
خالل   Manly شوارع  أحد  يف 

عطلة نهاية األسبوع.
يف  الرجلني  اللقطات  وُتظهر 
مشاجرة وهما ميسكان ويدفعان 
حياول  بينما  البعض  بعضهما 
املصور تصوير باريالرو، الذي 

ابتعد بعد املشاجرة.
ومل تذكر الشرطة أمساء لكنها 
حادثة  يف  حتقق  بأنها  أقرت 
خارج حانة Manly حوالي الساعة 

7:30 مساًء يوم السبت.
وقال بيان صدر يوم اإلثنني 
احلادث  يف  »التحقيقات  إن 
من  مزيد  هناك  وليس  جارية 

املعلومات يف هذه املرحلة«.
وأكد باريالرو أنباء املشاجرة، 
خصوصيته  أن  إىل  مشريا 
شعر  وأنه  انتهاكها  مت 

باملضايقة.
وصرح باريالرو لراديو سيدني 
2GB، »كل ما فعلته هو دفع 

الكامريا بعيًدا عن طريقي.«
خرب  أحدث  الشجار  هذا  ويعد 
بالزعيم  خاص  للجدال  مثري 
الوطنيني،  حزب  يف  السابق 
حتقيق  موضع  كان  والذي 
تعيينه  كيفية  حول  برملاني 
يف وظيفة جتارية حكومية يف 

نيويورك.
نيو  يف  املعارضة  وحتاول 
برملان  استدعاء  ويلز  ساوث 
إلجبار  اجلمعة  يوم  الوالية 

الوثائق  تسليم  على  احلكومة 
إجراء  بكيفية  املتعلقة 

التعيني.
اإلثنني  يوم  الطلب  وجاء 
الوزراء  رئيس  وصول  مع 
كوريا  إىل  بريوتيه  دومينيك 
اجلنوبية يف إطار مهمة جتارية 

آسيوية تستغرق 10 أيام.
القائم  غراهام،  جون  وكتب 
بأعمال زعيم حزب العمال يف 
ماثيو  إىل  الشيوخ،  جملس 
ماسون كوكس رئيس اجمللس 
التشريعي، يطلب فيه استدعاء 
اجمللس يوم اجلمعة الساعة 10 

صباًحا.
النواب  على  يتعني  إنه  وقال 
احلكومة يف  »فشل  النظر يف 
بتقديم  اجمللس  ألمر  االمتثال 
بتعيني  تتعلق  معينة  وثائق 
كبري  منصب  يف  باريالرو 
مفوض التجارة واالستثمار يف 

األمريكتني«.
وصّرح باريالرو سابقا بأنه يريد 
تقديم أدلة للتحقيق لكن حزب 
حتى  االنتظار  يفضل  العمال 
املستندات  مجيع  تسليم  يتم 

ذات الصلة.
يف  النظر  غراهام  يريد  كما 
»دعوة أخرى لتقديم األوراق« 
ملساءلة احلكومة حيال تقدميها 
عملية  خالل  امتيازات  أي 

التعيني.
مغادرته  قبل  بريوتيه  وقال 
كوريا  إىل  متوجهًا  طوكيو 
اجلنوبية: »وجهة نظري هي أن 
أي وثيقة يلزم توفريها قانوًنا 
جيب أن يتم توفريها يف أسرع 

وقت ممكن«.
وجيب  التواريخ  حتديد  »مت 

االلتزام بها.«
جلنة  عضو  موكي  ديفيد  لكن 
التحقيق واملتحدث باسم اخلزانة 
احلكومة  إن  يقول  العمالية 
فشلت يف تقديم ورقة واحدة 
من الوثائق الرئيسية اليت من 
شأنها أن تظهر سبب حصول 

باريالرو على الوظيفة.
اإلثنني،  يوم  موكي  وقال 
»يتعني علينا اختاذ خطوة نادرة 
للمساعدة  الربملان  الستدعاء 

يف إنهاء عرقلة احلكومة«.
للحكومة  »نفضل  وأضاف 
وتسليم  للقانون  االنصياع 
الوثائق،  تلك  بدون  الوثائق.. 
من  يتمكن  لن  التحقيق  فإن 
وجود  عدم  بسبب  اللغز  فك 

كافة األدلة«.

فضيحة جديدة لنائب برجييكليان 
السابق تهز حكومة بريوتيه وفيديو 

ملشاجرة يشعل مواقع التواصل

 2022 تــموز   30 Saturday 30 July 2022الـسبت 

جون باريالرو

اخلزانة  توقعات  تقدميه  عشية 
هذا  االسرتالي  لالقتصاد 
جيم  اخلزانة  وزير  حذر  العام، 
كبرية  صعوبات  من  تشارملز 
جراء  االسرتاليون  سيواجهها 
معدل  بارتفاع  التوقعات 

التضخم.
عوامل  إن  تشارملز  وقال 
التضخم تدفع إىل زيادة اسعار 
االقتصاد  وتباطؤ  الفائدة 
بها  آثارًا سيشعر  مما سيرتك 
العام  هذا  خالل  االسرتاليون 
العام  الوضع  أن يتحسن  قبل 
املقبل حبسب تقديرات وزارة 

اخلزانة.
تضرر  على  تشاملرز  وشدد 
مراًرا  واالقتصاد  األسر 
التضخم  واصفًا  وتكراًرا، 
والديون  الفائدة  وأسعار 
النمو  وتوقعات  احلكومية 

االقتصادي بالصادمة.

وقال وزير اخلزانة جيم تشاملرز 
، متحدًثا قبل بيان اقتصادي 
إن   ، الربملان  إىل  سيقدمه 
كانت  اليت  املرتفعة  األجور 
تقدميها  يف  تأمل  احلكومة 
للمساعدة يف تكاليف املعيشة 
تواكب  أن  املرجح  غري  من 
التضخم ، الذي يبلغ اآلن 6.1 

يف املائة.

يعين  قد  ذلك  إن  وأضاف 
أوقاًتا اقتصادية صعبة تنتظر 

الكثري من األسرتاليني.

املتحدث  اتهم  جانبه،  من 
لشؤون  املعارضة  باسم 
حكومة  تايلور  انغيس  اخلزانة 
اخلطة  اىل  باالفتقار  العمال 
املناسبة لتخفيف الضغط على 
التضخم  ضوء  يف  االقتصاد 

وارتفاع تكاليف املعيشة.

وزير اخلزانة الفيدرالي حيذر من صعوبات كبرية 
تواجه االسرتاليني مع توقع زيادة التضخم

يبدو أن سنوات االزدهار اليت 
حققتها أسرتاليا ستنتهي مع 
سيطرة »عدو« واحد. ورمبا 
على  ألبانيزي  حكومة  تعمل 

جعل األمور أسوأ.
كان من املعتاد أن األسرتاليني 
نادرا ما عانوا من حاالت ركود. 
بأعيننا حًقا، ميكننا  إذا حدقنا 
العصر  ذلك  نتذكر  أن  حتى 
الذهيب الذي امتد لعقدين من 

الزمن.
أصبحت  األيام،  هذه  يف 
واقعة.  الركود حقيقة  فرتات 
يف السنوات القليلة املاضية، 
رمسًيا  اثنان  لدينا  كان 
وبشكل غري رمسي بشكل أكرب 
كوفيد  تشنجات  هزت  حيث 

االقتصاد.
نشعر  أن  لنا  ينبغي  ال  لكن 
بشأن  الذات  عن  بالرضا 

فقدان الدخل والثروة.
شيء  وكل  منخفضة  البطالة 
على ما يرام. هذا هو الوقت 
ركوًدا  فيه  نتوقع  الذي 
عندما  أيًضا  حيدث  هذا  ألن 
وتضيق  عادًة  التضخم  يزداد 
على  اخلناق  املركزية  البنوك 

املقرتضني.
املسار.  هذا  تتبع  أسرتاليا 
يتصرف  املركزي  البنك 
ذلك.  حيال  كبرية  جبرأة 
القديم:  املثل  يقول  كما 
»دورات األعمال ال متوت من 

الشيخوخة«.
فرتات  من  نوعان  هناك 
مراعاتها.  جيب  اليت  الركود 
احملتمل  من  الذي  هو  األول 
مثل  أماكن  يف  حيدث  أن 
ال  حيث  املتحدة  الواليات 
اقتصادية  اختالالت  توجد 
األنواع  هذه  لتعديلها.  كبرية 
إىل  تشبه  الركود  فرتات  من 
اليت حدثت يف  حد كبري تلك 
السبعينات مع أسواق األسهم 
الكبرية )املرتاجعة(، واخنفاض 
اهلائلة  والتقلبات  االستهالك 

يف املخزون داخل األعمال.
هو  هذا  تصدق  ال  أو  صدق 
النوع املفضل ألنه مير بسرعة 

حكومة ألبانيزي ترتكب أخطاء وحنن ننزلق إىل الركود
نسبية. النسخة الثانية أسوأ - 

ركود املوازنة العامة.
حيدث هذا عندما تنمو اختالالت 
نطاق  )على  الكلي  االقتصاد 
الفائدة  أسعار  مثل  واسع 
واإلنتاجية( بشكل كبري لدرجة 
أنها تتكيف بشكل كبري حتت 
وخري  املرتاجع.  النمو  ضغط 
 GFC مثال على ذلك هو ركود
عندما  املتحدة  الواليات  يف 
جنًبا  األسرية  الديون  انفجرت 
إىل جنب مع أسعار العقارات 
بعد زيادة هائلة وغري مستدامة 

يف كليهما.
فرتات  كانت  أسرتاليا،  يف 
أكثر  املاضية  القليلة  الركود 
قط  نشهد  مل  محيًدا.  تنوًعا 
صدمة كبرية مبا يكفي تتطلب 
االقتصاد  اختالالت  تعديل 

الكلي لدينا.

البانيزي جيعلها أسوأ
الرئيسي  االقتصادي  اخللل 
ديون  هو  أسرتاليا  يف 
تراكم  استغرق  لقد  األسرة. 
وهو  عاًما   30 املالية  الرافعة 

شديد االرتفاع.
لإلدارة  قاباًل  األمر  هذا  كان 
من خالل العديد من الصدمات 
كانت  أسرتاليا  ألن  العاملية 
الالزمة  املوارد  دائًما  متتلك 
لقد  احلاجة.  عند  إلنقاذها 
جاء هذا على حساب التفاوت 
وانهيار  األجيال  بني  اهلائل 
قطاعي  يف  السوق  نزاهة 
لكننا  والعقارات،  البنوك 

فعلنا ذلك على أي حال.
املشكلة اآلن هي أن أسرتاليا 
الذي  الوحيد  العدو  تواجه 
اإلنقاذ  موارد  على  يقضي 
األسبوع  يف  التضخم.   -
املركزي  البنك  حذر  املاضي، 
األسرتالي من أنه يرى جمموعة 
من إجراءات التضخم خترج عن 
النصف  خالل  السيطرة  نطاق 

الثاني من هذا العام:
أسعار  مؤشر  إصدار  قبل 
املستهلك )CPI( لربع حزيران 
يف نهاية متوز، الحظ األعضاء 
التضخمية  الضغوط  أن 

تلك  ذلك  يف  مبا  احمللية، 
استمرت  العمل،  سوق  خارج 

يف االرتفاع.
مدخالت  تكلفة  ضغوط  كانت 
واضحة  العمالية  غري  العمل 
الصناعات.  من  جمموعة  عرب 
السيئة  اجلوية  الظروف  أثرت 
املنتجات  بعض  أسعار  على 
املتوقع  من  كان  الطازجة. 
استجابة  اإلجيارات  ترتفع  أن 
لتشديد ظروف سوق اإلجيارات 
كما  البالد.  أحناء  معظم  يف 
الكهرباء  أسعار  ارتفعت 
والغاز باجلملة بشكل حاد يف 
يعكس  مما  األخرية،  األشهر 
احمللية  اإلمدادات  اضطرابات 

خالل فرتة زيادة الطلب.
يكون  أن  املتوقع  من  كان 
على  الزيادات  هذه  تأثري 
أسعار الكهرباء والغاز واضًحا 
العام،  من  الحق  وقت  يف 
احلكومية  اإلعانات  ألن  نظًرا 
وترتيبات التحوط قد حدت من 

املرور على املدى القريب.
وبشكل أكثر عمومية، أشارت 
الشركات يف برنامج االتصال 
لتمرير  أكرب  ميل  إىل  بالبنك 
أسعار  إىل  التكاليف  ارتفاع 
املستهلكني. ونتيجة لضغوط 
األسعار هذه، كان من املتوقع 
أن يرتفع التضخم يف فرتات 
الفرتة  خالل  العام  نهاية 

املتبقية من عام 2022.
التضخمي  التفشي  هذا  جاء 
وهو  اخلارج  من  الغالب  يف 
مير بالفعل. ومع ذلك ، فإن 
تستجيب  ألبانيزي  حكومة 
املركزي  البنك  ملخاوف 
تضخم  بشأن  األسرتالي 
والغذاء  والطاقة  اإلجيارات 
ارتكاب  خالل  من  واألرباح 
خطأين يف السياسة مما يعين 
سينطلق  احمللي  التضخم  أن 
يتالشى  أن  من  بداًل  اآلن 

التضخم األجنيب.
أواًل ، إنها تفتح أبواب اهلجرة 
قد  عادة،  مصراعيها.  على 
على  املرتفعة  اهلجرة  تساعد 
طريق  عن  التضخم  خفض 
خالًفا  ولكن،  األجور.  سحق 
يوجد  ال  السائد،  لالعتقاد 
لألجور،  اخرتاق  أسرتاليا  يف 
لذا فإن أي استئناف للهجرة 
دخل  يظل  أن  فقط  سيضمن 
يزداد  بينما  ضعيًفا  األجور 
إىل  سوًءا  اإلجيارات  انتشار 

حد كبري.
الثاني  ألبانيزي  سياسة  خطأ 
هدفه  كان  لقد  األسوأ.  هو 
اليت  احلرب  استغالل  محاية 
تصدير  كارتيالت  متارسها 
الغاز والفحم يف أسرتاليا بعد 
ارتفع  أوكرانيا.  حرب  اندالع 
كل من الغاز والكهرباء بنسبة 
مستوى  على  املائة  يف   600
بينهم،  فيما  باجلملة.  البيع 
 3.5 سيضيفون  وبأنفسهم، 
يف املائة إىل الرقم القياسي 
ألسعار املستهلك خالل العام 

املقبل.
واألسوأ من ذلك ، أن الطاقة 
والغذاء مرتبطان مًعا ألن الغاز 
مدخالت  ميثالن  والكهرباء 
إنتاج  يف  للتكلفة  كبرية 
الغذاء. ستؤدي الطاقة أيًضا 
إىل تضخيم تكاليف البناء من 
خالل املواد املنتجة حملًيا مثل 

والطالء  واجليربوك  الطوب 
واملعادن. 

تبلغ تكاليف الغذاء واإلسكان 
مؤشر  من  املائة  يف   40
وستؤدي  املستهلكني  أسعار 
سياسات حكومة ألبانيزي إىل 
تضخيمها بالكامل. هذا، قبل 
أن نصل إىل تأثريات الطاقة 
على 60 يف املائة األخرى من 

اخلدمات.
املرجح  من   ، إمجالي  بشكل 
ألبانزي  سياسات  تضيف  أن 
إىل  املئة   يف   6 اىل   5 من 
املستهلكني  أسعار  مؤشر 
خالل العام املقبل حيث حياول 
األسرتالي  املركزي  البنك 
غضون  يف  التضخم.  خفض 
هذا  يدفع  قد  أشهر،  بضعة 
أعلى  إىل  األسرتالي  التضخم 
املتقدم  العامل  يف  مستوياته 

حيث ينكمش اجلميع.

الركود الكارثي أللبانيزي
التحدث  االقتصاديون  حيب 
عن سعر الفائدة احملايد. إنه 
املعدل الذي ميكن أن يستمر 
فيه النمو ولكن التضخم يظل 
هادًئا. قبل كوفيد، كان هذا 
املعدل أقل من 1 يف املائة. 
منذ ذلك احلني، أضافت األسر 
املزيد  األسرتالية  واحلكومات 
أقل  فهي  لذا   ، الديون  من 
اليوم يف ظل الظروف العادية.

أخطاء  فإن  ذلك،  من  وبداًل 
املركزي  البنك  جترب  ألبانيزي 
سعر  حتديد  على  األسرتالي 
فائدة  معدل  على  بناًء  نقدي 
مصطنع  بشكل  تضخم  حمايد 
يف  اجلماعية  اهلجرة  بسبب 
توقيت سيئ واستغالل حرب 
الطاقة. نتيجة هذا ميكن التنبؤ 

بها.
األخرية  االقرتاضات  مجيع 
ظهرت  اليت  األخرية  وشبه 
نقدي  معدل  افرتاض  على 
أقل من 1 يف املائة ستتعثر 
وتتالشى. على وجه اخلصوص 

يف املنازل.
على  حصلوا  الذين  أولئك 
معدالت  على  عقارية  قروض 
فائدة ثابتة سيئ احلظ بنسبة 
املركزي  للبنك  املائة  يف   2
إىل  يتطلعون  األسرتالي، 
متغرية  معدالت  إىل  التحول 
تصل إىل ثالثة أضعاف السعر، 
مدى  وعلى  اآلن  من  بدًءا 

السنوات الثالث املقبلة.
يف  املنازل  أسعار  بدأت 
االنهيار بالفعل مع بداية هذا 
البنك  يطارد  وبينما  األمر، 
صدمة  األسرتالي  امركزي 
أللبانيزي  اإلضافية  التضخم 
بنسبة 6 يف املائة، فإن أكرب 
ستنهار  األسرتالية  األصول 

أكثر مما شهدناه منذ قرن.
ألبانيزي  حكومة  تغري  مل  إذا 
خاصة  عاجل،  بشكل  مسارها 
الطاقة،  بسياسة  يتعلق  فيما 
يصبح  بأن  خياطر  هذا  فإن 
ال  عمومية  ميزانية  حساب 
ميكن إيقافه لألسر األسرتالية. 
لتدمري  وطاحنة  مروعة  قضية 
وتهدد  األرباح  تسحق  الثروة 
البنوك وتقضي على مستويات 
املعيشة وتضر بنفسية األسرة 

جليل كامل.
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نشأته،  منذ  اإلسرائيلي،  العدو  سعى 
لتذويب اهلوية الوطنية اجلمعية للشعب 
ساحات  يف  تشتيته  عرب  الفلسطيين، 
هويات  خلق  على  والعمل  متعّددة، 

فرعية تتأّثر باجلغرافيا والدميوغرافيا.
ُتَعّد مسألة مشاركة فلسطينّيي الداخل 
للعدو  الربملانية  االنتخابات  احملتل يف 
اإلشكالية  القضايا  من  اإلسرائيلي، 
أرض  يف  الغاصب  الكيان  نشأة  منذ 
تزال، جمموعٌة  وأثريت، وال  فلسطني. 
من التساؤالت املشروعة بشأن جدوى 
املشاركة، ومدى مساهمتها يف حتقيق 
احملتل،  الداخل  فلسطينّيي  أهداف 
وانعكاسها على صورة العدو اخلارجية.

الشعب  املشاركة ملصلحة  كانت  فهل 
أّن  أم  وحقوقه؟  وقضيته  الفلسطيين 
أّي  دون  من  استغّلها ملصلحته  العدّو 
يصّب  مطليب  حتى  أو  سياسي  مقابل 
يف مصلحة الفلسطينيني بصورة عامة، 
الداخل احملتل، على وجه  وفلسطينّيي 

التحديد؟
نشأته،  منذ  اإلسرائيلي،  العدو  سعى 
لتذويب اهلوية الوطنية اجلمعية للشعب 
ساحات  يف  تشتيته  عرب  الفلسطيين، 
هويات  خلق  على  والعمل  متعّددة، 
والدميوغرافيا،  باجلغرافيا  تتأّثر  فرعية 
تني فرضتهما تداعيات ما بعد النكبة  اللَّ
عامَلي  على  والرهان  الفلسطينية، 
الزمان واملكان من أجل حتويل اهلويات 
جديدة  هويات  إىل  الناشئة  الفرعية 

منفصلة عن اهلوية الوطنية اأُلّم.
شّكل فلسطينيو الداخل احملتل، الذين 
احملتلة  الفلسطينية  املدن  داخل  بَقوا 
أمام صانع  كبرية  معضلًة   ،1948 عام 
دفعه  الذي  األمر  الصهيوني،  القرار 
إىل إعداد برامج »األسرلة« وتنفيذها، 
عن  فصلهم  إىل  يهدف  حنو  على 
هويتهم الوطنية الفلسطينية، ودجمهم 
األمر  اإلسرائيلية«،  »اهلوية  إطار  يف 
بسبب  بعيد،  حّد  إىل  ينجح،  مل  الذي 
العوامل  أبرزها  العوامل،  من  عدد 
ك  متسُّ خالل  من  الفلسطينية،  الذاتية 
بهويتهم  احملتل  الدخل  فلسطينيي 
وتنظيمات  حركات  ومساهمة  اأُلم، 
ومؤسسات فلسطينية يف الداخل احملتل 
وطنيًا  والتعبئة،  التوعية  عملية  يف 
خمططات  ومواجهة  ودينيًا،  وقوميًا 
باإلضافة  اهلوية،  وتذويب  »األسرلة« 
إىل العامل اإلسرائيلي وفشله يف دمج 
الفلسطينيني داخل جمتمع العدو بسبب 
مثل  وتهويدية،  عنصرية  قوانني  َسّن 
قانون القومية، وتصاعد التيار الديين 
جمتمع  يف  املتطرَفني  القومي  والتيار 
فلسطيين  هو  ما  لكل  املعادي  العدو 
وعربي، إاّل إذا اعرتف بيهودية الدولة، 
الدرجة  من  مواطنًا  يكون  أن  وَقِبَل 

الثانية يف أرضه ووطنه.
ساهمت اتفاقية أوسلو عام 1993 يف 
احملتّل  الداخل  فلسطينّيي  ثقة  تراجع 
بسبب  الرمسية،  الفلسطينية  بالقيادة 
يف  الفلسطيين  للشعب  التام  جتاهلها 
بشرعية  واعرتافها  احملتل،  الداخل 
لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل 
مبا   ،1948 عام  احملتلة  الفلسطينية 
الذي  األمر  الفلسطينية،  املدن  فيها 
عّده قطاع كبري من فلسطينّيي الداخل 
إثر  وقام يف  احملتل طعنة يف ظهره، 
ذلك الشاعر الفلسطيين حممود درويش 
التحرير  منظمة  من  استقالته  بتقديم 

الفلسطينية.
مع  الفلسطينية  املواجهة  تطور  أن  إاّل 
العدو، واستبساَل املقاومة الفلسطينية 
يف الدفاع عن القدس احملتلة واملسجد 

الداخل  فلسطينّيي  مشاركة  أشكالية 
اإلسرائيلية االنتخابات  يف  احملتل 
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النقطة حتديدًا، تباينات وتناقضات، ينبغي إيضاحها:
تل  قرار  يكون  أن  الرتجيح،  من  عال  مبستوى  يفرتض، 
أبيب وواشنطن فعل كل ما يلزم ملنع التصعيد فاحلرب، 
للتقليل من حجم  يلزم  ما  الوقت نفسه، فعل كل  ويف 

التنازل والرضوخ ملطالب حزب اهلل.
تؤجل  بأن ال  إسرائيل معنية  الوقت نفسه، ستكون  يف 
استخراج الغاز من حقل »كاريش« عن موعده املقرر يف 
النتائج كارثية عليها، ومتتد  أيلول املقبل، وإال ستكون 
والردع  القوة  ميزان  جممل  على  السلبية  تأثرياتها  يف 
تقوى  ال  مبا  اهلل،  حزب  مع  املختلفة  البينية  واملعادالت 

على حتّمله.
»الوسيط«  حيمل  أن  ُيرجح  االستحقاق،  موعد  وحتى 
هذين  مع  يتساوق  ما  هوكشتني  عاموس  األمريكي 
احملددين، ومبا ال حيتم على حزب اهلل املبادرة امليدانية 
لإلضرار بالقطاع الغازي إلسرائيل، وذلك عرب االمتناع عن 
قول »ال«، واإلكثار من قول »ولكن«. أي أن إسرائيل 
تعلن عن »مرونتها« واالستجابة لطلبات لبنان )عمليًا حزب 
وهنا  بنود.  من  وذاك  هذا  عن  تتحفظ  »لكنها«   ، اهلل( 
سيكون الرد غري سليب وغري إجيابي يف آن، على أن تتبعه 
التهديدات  استحقاق  موعد  وحتى  اآلن  من  أخرى،  ردود 

يف أيلول.
إىل  سيهدف  هوكشتني  سيحمله  الذي  األول  الرّد 
استكشاف ما إذا كان حزب اهلل يف وارد التنازل، وإن 
نسبيًا، واستكشاف مدى تأثري ضبابية املوقف اإلسرائيلي 
واألمريكي على موقف اللبنانيني، ومدى تأثري التهديدات 
كانت  وإن  السر،  ويف  العلن  يف  إليهم،  ُأرسلت  اليت 
جمدية ومؤثرة يف دفع احلزب إىل التنازل وإىل أي مدى.

  مصلحة إسرائيل اآلن تكمن يف منع اإلضرار بها اسرتاتيجيًا 
وليس املبادرة إىل مزيد من املكاسب يف وجه لبنان

كما ستكون إسرائيل معنية بسلة مطالب، يف سياقات 
احلل، ومدى استعداد لبنان لتلبيتها. وهذا جزء ال يتجزأ 
أمنية  ضمانات  مكتوب؟  اتفاق  األول:  الرد  أهداف  من 
ما  لالتفاق؟  الراعية  اجلهة  هي  من  الغازية؟  للمنشآت 
وما  تطبيعية؟  بنود  من  االتفاق  يتضّمنه  أن  الذي ميكن 
لبنان مقابل  الذي ميكن يف احملصلة احلصول عليه من 

أي حل؟
التقدير  هو  االستكشايف،  الرد  هذا  يعرتض  ما  أن  إال 
بأن رد حزب اهلل العملي على الرد اإلسرائيلي األمريكي، 
املفرتض أن يكون استكشافيًا، سيتحّدد وفقًا ملضمون 
جمرد  أو  احتياليًا  أو  تسويفيًا  كان  فإن  نفسه.  الرد 
اللبناني، فإن من شأن ذلك  استكشاف مباشر للموقف 
أن يدفع حزب اهلل إىل الرتقي درجة، ورمبا درجات، يف 

تنفيذ تهديداته عمليًا.
ويرضخان  اخلطوات  واألمريكي  اإلسرائيلي  خيتزل  فهل 
سريعًا، وهو أمر مستبعد نسبيًا، أم سيلجآن إىل استهالك 

الوقت املتاح حتى أيلول، مع ما يف ذلك من خماطرة؟

يف سياق سعي حزب اهلل إىل انتزاع حق لبنان يف نفطه 
وغازه من العدو اإلسرائيلي والواليات املتحدة، راجت 
مجلة مواقف وتعليقات مبا يشمل الشيء ونقيضه: حّل 
وشيك... ولكن، أو تصعيد وشيك... ولكن. علمًا أن 
حل  إىل  بالتوصل  جدًا  معيّن  إسرائيل،  اآلخر،  الطرف 

جيّنبه تصعيدًا قد ال يقوى على تداعياته.
يف هذه النقطة، ينبغي التفريق بني العوامل واملؤثرات، 
للواقع  إنكار  البعض، وجمرد  لدى  تباين  موضع  وهي 

على خلفية العداء حلزب اهلل لدى بعض آخر.
هي  ملصاحلها  وفقًا  وأفعاهلا  إسرائيل  قرارات  تتبلور 
أساسًا يف  تتمّثل  القرارات،  هذه  تضبط  مع حمّددات 
القدرة الفعلية على حتقيق هذه املصاحل، ويف األمثان 
هامش  يتقّلص  الثمن  ارتفع  وكلما  ستتكّبدها.  اليت 
هذه  عن  خيرج  ال  لبنان  مع  البحري  والنزاع  املناورة. 
املعادلة. فقدرة حزب اهلل على إحلاق أذى ال ينكر العدو 
أنه كبري جدًا، هو ما يؤثر يف القرارات اإلسرائيلية، وال 
عالقة لذلك بقدرة العدو على إيذاء لبنان، خصوصًا أن 
العدو يدرك جّدية حزب اهلل واستعداده للذهاب بعيدًا 
يف تنفيذ تهديداته، ما مل ينتزع من إسرائيل والواليات 

املتحدة حق لبنان يف غازه ونفطه.
ويف ما يتعلق باألمثان نفسها، ليس التصعيد وصواًل إىل 
احلرب تهديدًا يتعلق فقط باملواقع واألهداف العسكرية 
املوسع،  مبفهومها  اإلسرائيلية  الداخلية  واجلبهة 
الغازية  املقدرات  رأسها،  وعلى  إليها،  أضيفت  بل 
البحر والساحل والرب، وهي مقدرات قد  والنفطية يف 
تعادل تأثرياتها على إسرائيل تأثريات اجلبهة الداخلية. 
ولإليضاح، استهداف حزب اهلل هذه املقدرات قد يؤدي 
إىل أضرار تصل تأثرياتها على إسرائيل إىل حد تعادل 
فيه األضرار اليت ميكن أن تلحقها بلبنان، خصوصًا إذا 
حتدمت املواجهة وصواًل إىل احلرب. وهو تطور أضيف 

إىل املعادلة ويستحق التأمل.
واألضرار لن تقتصر على اجلانب اإلسرائيلي يف مقدراته 
إقليمية  النفطية والغازية، بل تؤثر يف مصاحل جهات 
ودولية، وهو عامل مؤثر إضايف يف قرارات إسرائيل 
خمارج  إجياد  أجل  من  خارجي  لضغط  ستتعّرض  اليت 
لألزمة، يف ظل تأّكد هذه اجلهات من جدية حزب اهلل، 
االنكفاء  إىل  دفعه  إمكان  على  الرهانات  أن  خصوصًا 

باتت متدنية جدًا.
املعنى؟ مصلحة إسرائيل اآلن تكمن يف منع اإلضرار 
بها اسرتاتيجيًا، وليس املبادرة إىل مزيد من املكاسب 
يف وجه لبنان، وهو تطور مل يلحظه كثريون. هذه هي 
النتيجة األكثر رجحانًا ومنطقية، وهو ما يستدل عليه من 
املواقف والتصرحيات واألفعال، يف تل أبيب وواشنطن، 
بل إن منطقيتها قد تصل إىل دفع إسرائيل، إذا لزم 

األمر، للرضوخ لشروط حزب اهلل بشكل كامل.
لكن ذلك ال يعين، يف املقابل، أن إسرائيل والواليات 
هذه  ويف  الرضوخ.  إىل  باملسارعة  معنيتان  املتحدة، 

العدّوين؟  على  إرادته  يفرض  اهلل  حزب 
قسرًا احلّق...  انتزاع 

يحيى دبوق

تشرف الواليات املتحدة على استمرار األزمة االقتصادية 
يف لبنان، مهما كان سببها االبتدائي، وترعى تعاظمها 
باللبنانيني، عرب منع أي وسيلة من شأنها  وإضرارها 
السياق، حماولة  عنهم. ويف  االقتصادية  األزمة  رفع 
األمريكية،  االسرتاتيجية  هدف  وهم  اللبنانيني،  إقناع 
بأن كل ما يضغط عليهم ويتسبب به هو حزب اهلل، 
هو  معروفًا  بات  كما  الضغط  هدف  سالحه.  وحتديدًا 
اآلتي: قلب اللبنانيني وتأليبهم على املقاومة، وحتديدًا 

بيئتها املباشرة.
تفاعل األزمة الغازية مع العدو، والتقديرات الضبابية 
السلبية حوهلا، وشبح احلرب الذي خيّيم على املنطقة، 
كلها تدفع واشنطن إىل موازنة خياراتها، ومن بينها 
اضطرارها للرضوخ والرتاجع عن فيتو التنقيب عن الغاز 
يف لبنان. هذا اخليار الذي ستضطر أمريكا إىل اختاذه، 
مبين على التوقيت اإلسرائيلي ال التوقيت األمريكي، 
وإال لكان الضغط ليستمر، حتى وإن أدى إىل جتويع 

اللبنانيني فعليًا والفوضى يف لبنان.
على هذه اخللفية، بات مفهومًا ما تسّرب يف اإلعالم 
مبا  عبارات خمتلفة،  عرب  املاضية،  األيام  العربي، يف 

»سيف  معركة  يف  والسيما  األقصى، 
القدس«، يف أيار/ مايو 2021، أعادا 
بقيادة  الداخل احملتل  ثقة فلسطينّيي 
الوطنية  هويتهم  وعّززا  املقاومة، 
استعادة  يف  وساهما  الفلسطينية، 
الوعي اجلمعي جتاه وحدة اهلدف العام، 
وربطا الساحات الفلسطينية كافًة بهذا 
االحتالل  من  التخلص  وهو  اهلدف، 

وكنسه من األرض الفلسطينية.
يف  فلسطينية  حركات  تشارك  مل 
الداخل احملتل يف انتخابات العدو منذ 
وكانت   ،1988 عام  حتى   1948 عام 
أن  إىل  ومعزولة،  فردية  مشاركات 
بإنشاء  دراوشة  الوهاب  عبد  قام 
ُيَعّد  الذي  العربي،  الدميقراطي  احلزب 
أول حزب فلسطيين خالص يعرتف به 
العدو، وفيما بعُد نشأت أحزاب متعددة 

شاركت يف انتخابات العدو.
الداخل  فلسطينّيي  هات  توجُّ انقسمت 
يف  مشاركتهم  مسألة  بشأن  احملتل 
انتخابات العدو إىل تيارين. األول أّيد 
املشاركة، مرّبرًا ذلك بالعمل من خالل 
على  الكنيست،  العدو،  برملان  منرب 
الداخل  فلسطينّيي  حقوق  عن  الدفاع 
احملتل ومواجهة العنصرية الصهيونية. 
والثاني رفض املشاركة حتى تارخيه، 
ويرى عدم وجود فائدة يف املشاركة 
وعلى  أنواعها،  كل  يف  السياسية، 
كونها  الربملانية،  االنتخابات  رأسها 
الفلسطينية،  احلقوق  أدنى  حتّقق  ال 
تساهم،  مل  وأنها  ومطلبيًا،  سياسيًا 
طوال األعوام املاضية، إاّل يف تبييض 
وجه االحتالل، الذي استغّل املشاركة 
السياسية  العملية  يف  الفلسطينية 
االنتخابات  رأسها  وعلى  اإلسرائيلية، 
أمام  نفسه  بتسويق  وقام  العامة، 
حيرتم  دميقراطي  كيان  بأنه  العامل 
لو  حتى  ويراعيها،  »األقليات«  حقوق 
كانت فلسطينية عربية. كما أنه استغل 
عضوية أحزاب عربية يف الكنيست يف 
ومل  العنصرية،  القوانني  أخطر  مترير 
تلك  مواجهة  يف  األحزاب  تلك  تفلح 
القوانني أو إجهاضها، فضاًل عن فشلها 
على  الصهيوني  التغّول  مواجهة  يف 
ومصادرة  احملتل  الداخل  فلسطينّيي 
مدنهم  وإهمال  وممتلكاتهم،  حقوقهم 

وقراهم.
املعارض  التيار  يؤكد  آخر،  جانب  من 
واملشاركة  االنتخابية  للمشاركة 
الديين  التّيار  تصاعد  أن  السياسية، 
جمتمع  يف  املتطرَفني  القومي  والتيار 
فلسطيين  هو  ما  لكل  املعادي  العدو 
الداخل  لفلسطينّيي  ُيبقي  لن  وعربي، 
الصمود  إاّل  خيارات  أّي  احملتّل 
والتحّدي، والتمسك باحلقوق، ومواجهة 
يف  جتاههم،  العنصري  العدو  سلوك 

كّل السبل املتاحة.
الداخل  إّن مسألة مشاركة فلسطينّيي 
العدو،  كنيست  انتخابات  يف  احملتل 
عرب الدورات السابقة، حتتاج إىل تقييم 
عام تشارك فيه كّل األطر واملؤسسات 
والنخب الوطنية والفلسطينية يف مجيع 
والشخصيات  والتنظيمات  الساحات، 
كل  من  احملتل،  الداخل  املوجودة يف 
قاعدة  على  والتيارات،  التوجهات 
الفلسطينية  القضية  أن  ُمفادها 
واحدة، يف مجيع ساحاتها، األمر الذي 
الفلسطينية  الوطنية  القوى  حيّتم على 
احملتّل يف  الداخل  فلسطينّيي  إشراك 
القضايا،  خمتلف  بشأن  العام  احلوار 
للكل  جامعة  وطنية  مؤسسة  إنشاء  أو 
فّعالية  غياب  ظّل  يف  الفلسطييّن، 

مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية.

اخلاسرين أّول  أمريكا 
يفيد أن »إسرائيل تضغط على أمريكا إلجياد حل قبل 

أيلول«.
حتى األمس القريب كانت حماوالت حزب اهلل وشركائه 
أمام  والصمود  الدفاعي  املوقف  حتصني  إىل  تهدف 
اسرتاتيجية التجويع األمريكية، اليت انساقت إليها، طوعًا 

وقسرًا، دول ومنظمات يف اإلقليم وخارجه.
هذه  تهديد  من  األدنى،  احلد  يف  اهلل،  حزب  متّكن 
االسرتاتيجية ودفع من يقف خلفها إىل متوضع دفاعي مل 
يعتد عليه. فباتت واشنطن أمام خيارين: أمن إسرائيل 
وأمن الطاقة اليت حتتاج إليها من دون أي تشويش على 

مواردها، أو اإلبقاء على اسرتاتيجية التجويع للبنان.
يف  االسرتاتيجية  هذه  باتت  ملموس،  أدنى  حد  يف 
خطر فعلي ومهّددة. ويف توقع مرجح، أنها مقبلة على 
التقلص إىل احلد الذي لن تكون حماًل للرهانات األمريكية 

يف إخضاع لبنان وحزب اهلل.
على هذه اخللفية، ُتعد واشنطن أكرب اخلاسرين من مبادرة 
حزب اهلل وفرض إرادته على إسرائيل. وهذه النتيجة لن 
تتغري، سواء جاء احلل مع تصعيد حمدود أو واسع، أو 

بال تصعيد.

يحيى دبوق
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وزيارة   2020 آب  يف  بريوت  مرفأ  انفجار  عقب 
االنفجار  بعد  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
م  بيومني، أعلن املانح الدولي أّن املساعدات سُتسلَّ
املتضّررين  اللبنانيني  املواطنني  إىل  املاحنني  من 
بشكل مباشر عرب مجعيات جمتمع مدني، كون الثقة 
حكومة  استقالت  متوافرة.  غري  اللبنانية  بالدولة 
حسان دياب بعدها بأيام، ومّرت أشهر أرسلت فيها 
بإشراف  للمتضّررين  إغاثية  مساعدات  العامل  دول 
اجليش اللبناني ومؤسسات أممية. لكن يف كواليس 
القانونية  التخرجية  ُتَعّد  كانت  األعمال،  تصريف 
لاللتفاف على مؤسسات الدولة بهدف إطالق »جملس 
إمناء وإعمار« بديل يتأّلف من - وتديره - منّظمات 
جمتمع مدني باسم »إطار اإلصالح والتعايف وإعادة 

.)3RF( »اإلعمار
لبعض  فرصة  بريوت  مرفأ  انفجار  كارثة  شّكلت 
منّظمات اجملتمع املدني لتأخذ دورًا من أدوار الدولة 
أحد  جيرؤ  مل  آنذاك،  والكوارث.  األزمات  زمن  يف 
وقع  بسبب   - اللبنانية  الدولة  املسؤولني يف  من 
على   - واإلهمال  بالفساد  واالتهامات  الصدمة 
وقوانينها  الدولة  مؤسسات  جتاوز  على  االعرتاض 
غري  جلهات  أموااًل  دوليني  ماحنني  تقديم  حيال 
الدستور  ينّص  لكي تصرفها يف قطاعات  حكومية 
الدولة املركزية متتلك  أّن  اللبنانية على  والقوانني 
ملواطنيها.  على صرفها  واإلشراف  تلّقيها  حصرية 
وبالنسبة ملا يسّمى »اجملتمع الدولي«، مّثل احلدث 
اللبنانية  الدولة  إلجبار  تعوَّض  ال  فرصة  الكارثة   -
على  تقوم  اليت  النيوليربالية  الوصفات  تقّبل  على 
تقليص دور الدولة املركزية لصاحل القطاع اخلاص 
وما بات ُيسّمى »القطاع الثالث«، أي قطاع اجملتمع 
الذي كان قد اقرتح تشكيل  املدني. هذا اجملتمع 
جلنة تكاد تكون مماثلة يف الصالحيات واألدوار قبل 
عشر  من  مقرتحة  خطة  أشهر، يف  بثمانية  االنفجار 
املقرتحة  اللجنة  تلقي  على  الفكرة  نّصت  نقاط،. 
تنفيذ  على  واإلشراف  الدولة،  إطار  خارج  األموال 
على  اإلشراف  آلية  وتصميم  واملشاريع،  الربامج 
املوّقعون  نفسه.  املدني  اجملتمع  قبل  من  عملها 
هم  كارنيغي  معهد  قبل  من  املنشورة  اخلطة  على 
أعضاء يف منظمات اجملتمع املدني مثل »كلنا إرادة« 
لتطبيق  مثالية  املرفأ ذريعة  انفجار  و«LIFE«. جاء 
عملية  يقونن  أن  أحدهم  على  كان  ولكن  املقرتح، 
إدخال ماليني الدوالرات إىل البلد بطريقة التفافية 
على وزارة املالية أو املصرف املركزي، بناًء على 
أّن احلكومات  خمرج »قانوني«. وبطبيعة احلال، مبا 
مستعّدين  أعضاًء  حوت  لطاملا  املتعاقبة  اللبنانية 
حكومة  يف  ُوجد  خدمات،  هكذا  مثل  لتقديم  دائمًا 
بإجياد  قام  من  لألعمال،  املصرِّفة  دياب،  حسان 
ي »إطار اإلصالح  حّل قانوني للمسألة، ليبدأ ما ُسّ

والتعايف وإعادة اإلعمار - 3RF« عمله يف لبنان.
أّن  يثبت  رسي  مستند  على  »األخبار«  اّطلعت 
»هيئة  من  األعمال طلبت  حكومة تصريف  جهة يف 
التشريع واالستشارات« يف 28 نيسان 2021، عرب 
األمني العام جمللس الوزراء، »إبداء الرأي يف جواز 
تلّقي شركة كفاالت ش.م.ل. مباشرًة هبة من البنك 
 B5 Building Beirut Business الدولي إنفاذًا ملشروع
Back And Better«. وصل الكتاب من األمانة العامة 
العدل  لوزارة  العامة  املديرية  إىل  الوزراء  جمللس 
التشريع  هيئة  رد  يف  وجاء   ،2021 أيار   4 بتاريخ 
أّنه  القانونية،  املطالعة  تقديم  بعد  واالستشارات، 
»ال يكون من اجلائز تقديم هبة البنك الدولي مباشرًة 
إىل شركة كفاالت من دون إعمال أحكام املادة 7 
 52 واملادة   2020 للعام  العامة  املوازنة  قانون  من 
أّنه  العمومية، مع اإلشارة إىل  من قانون احملاسبة 
يبقى من اجلائز أن يتم االشرتاط يف معاهدة اهلبة 
اللبنانية أن تكون اجلهة املستفيدة من  مع الدولة 
اهلبة هي شركة كفاالت«. طبعًا رأي اهليئة مل يكن 
جملس  رئاسة  عام  مدير  فعاد  طالبيه،  خاطر  على 
الوزراء بتاريخ 8 متوز 2021 ليطلب يف كتاب جديد 
من »هيئة التشريع واالستشارات« يف وزارة العدل 
بأن تعود لتبدي رأيها القانوني خبصوص جواز تلقي 
 .B5 شركة كفاالت هبة البنك الدولي إنفاذًا ملشروع
ر هناك إشارة إىل  يف رد اهليئة على الطلب املكرَّ
أّن األمانة العامة جمللس الوزراء أفادت بأّنه »ليس 
هناك تدّخل للسلطة العامة ال يف آلية تأسيس شركة 

رند وهبة - علي حسن مراد

لنا األمر  املفلسة:  للدولة  املاحنون   
كفاالت وال يف فصول وكيفية تنظيمها وإدارتها«، 
جملس  لرئيس  »إيضاحات«  تضمني  إىل  باإلضافة 
األمانة  قّدمته  ما  على  وبناًء  إدارة شركة كفاالت، 
كفاالت  رئيس  وإيضاحات  الوزراء  جمللس  العامة 
رّدت اهليئة بالتالي: »حيث أّنه بالتالي مع التأكيد 
شركات  قبيل  من  هي  كفاالت  شركة  كون  على 
عداد  من  ليست  أّنها  بيد  املختلط،  االقتصاد 
بالتالي  تكون  وال  مرفق  إدارة  املتوّلني  األشخاص 
العامة  املوازنة  7 من قانون  املادة  خاضعة ألحكام 
بالتالي خاضعة  رقم 6 تاريخ 2020/3/5، وال تكون 
ألحكام  إليها  الواردة  اهلبات  بقبول  يتعّلق  ما  يف 
املادة 7 من قانون املوازنة رقم 6 تاريخ 2020/3/5، 
وميكنها بالتالي تلّقي اهلبة بشكل مباشر ومستقل 
بغية  وذلك  أعاله،  املواد  يف  املرسومة  اآللية  عن 

صك اهلبة وفق منطوقه«.
هكذا مّرت صفقة شرعنة إطار »اإلصالح والتعايف 
»اجلهات  أرادته  الذي   »3RF  – اإلعمار  وإعادة 
الدولية«، وقد أفادت مصادر »األخبار« بأّن اجلهة 
احلكومية اليت عملت على قوننة قبول اهلبة، عملت 
األممية  املنسقة  رشدي  جناة  مع  مباشر  بتنسيق 
لعبت  )آنذاك(، حيث  لبنان  اإلنسانية يف  للشؤون 
ديانا منعم، اليت أصبحت الحقًا املديرة التنفيذية لـ 
»كلنا إرادة« منذ 23 نيسان 2021، دورًا إىل جانب 
»اهليئة  أّن  الحقًا  وتبنّي  امللف.  إجناز  يف  رشدي 
تشكيلها ضمن  عن  ُأعلن  اليت  املستقّلة«  الرقابية 
إطار 3RF، ضّمت منعم يف عضويتها، كممثلة عن 
منّظمة »كلنا إرادة«، إىل جانب ممثَلني عن كل من 
ال  منظمة »مهارات« و«اجلمعية اللبنانية للشفافية – 
فساد«. ويذكر القائمون على إطار 3RF أن »اهليئة 
الرقابة  »ضمان  على  ستعمل  املستقّلة«  الرقابية 
مؤسسات  أّن  أي  واملساءلة«.  والشفافية  القوية 
الدولة ال متلك حق املساءلة والرقابة يف حال ارتكاب 
»استشاريًا«  دورًا  الدولة  أعِطَيت  فيما  خمالفات، 
لإلطار.  االستشارية«  »اجملموعة  ُتسّمى  ما  ضمن 
وكان القائمون على إطار 3RF قد أعلنوا منذ أواخر 
2020 أّن »اجملتمع املدني اللبناني يلعب دورًا مهمًا 
يف تنفيذ اإلطار 3RF على عدة مستويات: 1( بصفته 
بالتوجيه  املكّلفة  االستشارية  اجملموعة  يف  طرفًا 
االسرتاتيجي وحوار السياسات وتنسيق املساعدات؛ 
2( يف هيئة الرقابة واملراقبة املسؤولة عن ضمان 
املتبادلة؛  واملساءلة  والشفافية  القوية  املراقبة 
اختيار  كيفية  حول  أّما  للربامج«.  كمنفذين   )3 و 
رقابيًا  دورًا  ُتعطى  اليت  املدني  اجملتمع  منّظمات 
وحصصًا من التمويل لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار، 
يقول القائمون على اإلطار إّنهم »سيضمنون معايري 
اجملتمع  منّظمات  اختيار  ومراعاة  بوضوح،  دة  حمدَّ
املدني ملختلف املستويات من أجل ضمان الشفافية 
لكن  املصاحل«.  يف  حمتمل  تضارب  أّي  وجتّنب 
اختيار  عملية  بأّن  تفيد  »األخبار«  الزميلة  مصادر 
اجلمعيات ومنّظمات اجملتمع املدني اليت ميكن منحها 
رة تتواّلها مستشارة  عطاءات لتنفيذ املشاريع املقرَّ
سابقة لزعيم سياسي تقليدي، وهنا تضيف املصادر 
ومجعيات  »التغيرييني«  لبعض  تابعة  مجعيات  بأّن 
و«مؤسسات التمويل األصغر« )MFIs( تتبع ألحزاب 
»املنظومة«، تتقاسم على حّد سواء حصص التمويل 
إطار  الدولي ضمن  املانح  قبل  من  لة  املموَّ للربامج 

.3RF
 هكذا مّرت صفقة شرعنة إطار »اإلصالح والتعايف 

وإعادة اإلعمار« الذي أرادته »اجلهات الدولية«
من  وغريهم  الفرنسيون  قّرر  للمشهد،  تلخيصًا 
الثقة  عدم  حبّجة   3RF إطار  يدّشنوا  أن  املاحنني 
بالسلطة اللبنانية اليت يعشش فيها الفساد، لكن 
أحزاب   3RF إطار  عرب  وأقرانها  باريس  متّول  واقعًا 
السلطة نفسها، مع إضافة بعض »التغيرييني« هذه 
املّرة كشركاء يف احملاصصة. أحجية حمرّية، فلماذا 
مل تعمد فرنسا ومن معها إىل توفري عناء تشكيل إطار 
كهذا والعودة مباشرة إىل هياكل الدولة املوجودة 
السلطة  أحزاب  أّن  طاملا  التمويل،  لتمرير  أصاًل 
ستظّل مستفيدة من أمواهلا؟ ال تفسري منطقيًا هلذه 
األحجية سوى أّن الغرب القّيم على املشروع يسعى 
إىل مزيد من الوصفات النيوليربالية اليت تهدف إىل 
إضعاف مؤسسات الدولة، واإلجهاز على ما استثناه 

فساد السلطة على مدى عقود.
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ُيستعمل  مصطلح  الثالث«  »القطاع 
لتعريف جمموعة من املنّظمات املختلفة 
ال  اليت  أو  احلكومية  غري  )املنظمات 
املنظمات(  من  غريها  أو  الربح  تبغي 
العام  القطاع  خانة  تندرج يف  ال  اليت 
)الدولة( أو القطاع اخلاص )الشركات 
اخلاصة اهلادفة للربح(. انتشرت ظاهرة 
احلكومية  غري  واملؤسسات  اجلمعيات 
اليت تعمل حتت غطاء »القطاع الثالث« 
العقود  العامل يف  يف كثري من دول 
اجلنوب.  بلدان  خصوصًا يف  املاضية 
فرصة  املنظمات  هذه  غالبية  وتشكل 
تعمل  اليت  البالد  الدولي يف  للتدخل 
فيها من دون العبور بالقنوات الرسية 

للدولة ومؤسساتها احلكومية.
يف بلد كلبنان انتقلت املنظومة الغربية 
- خصوصًا بعد أحداث »17 تشرين« - 
بعد عقود من دعمها للطبقة السياسية 
السياسي  الدعم  وتقديم  احلاكمة 
املراحل  خمتلف  يف  هلا  واملالي 
منظمات  مع  العمل  إىل  واألزمات، 
فساد  حبجة  مباشرة  املدني  اجملتمع 
وعدم شرعيتها. يف  احلاكمة  السلطة 
هذه املرحلة، ظهرت احلاجة إىل وجود 
املنظمات  لتحديد  تدقيق  منظمات 
واملؤسسات غري احلكومية اليت »ميكن 
االعتماد عليها« واليت تعمل »بشفافية 
وتستطيع احلصول على الدعم املالي« 

من املؤسسات الدولية املاحنة.

يف كانون الثاني عام 2018، ُأطلقت من 
مقر إقامة السفري الربيطاني يف لبنان 

 3rd Sector Quality( »3QA« مؤسسة
Assurance /ضمان جودة القطاع الثالث(.

السيدة  كانت  املؤّسسني  بني  من 
كارما اكمكجي اليت عملت لـ 11 عامًا 
يف وحدة الشؤون الدولية واملستشارة 
سعد  السابق  للرئيس  الدبلوماسية 
احلريري ومل تغادر فريقه إال بعد شهر 
هلا  مشروع  أول   »3QA« إطالق  من 
املشروع  مّت   .2020 عام  من  أيار  يف 
بالتعاون مع مؤسسة جتمع املصرفيني 
حتت   )LIFE( اللبنانيني  الدوليني 
لإلغاثة«  الطوارئ  »صندوق  عنوان 
دوالر   550,000 )حوالي  األموال  جلمع 
( لـ14 منظمة غري حكومية تقدم الدعم 
ضعفًا.  األكثر  اللبنانية  للمجتمعات 
اختيار املنظمات   »3QA« كانت مهمة 
وإجراء التدقيق اإللزامي عليها ومراقبة 

املشاريع املمّولة.
يف آب 2020، بعد انفجار مرفأ بريوت، 
وهي   -  Impact Lebanon أطلقت 
»منظمة ال تبغي الربح« أطلقتها بعد 17 
تشرين جمموعة من املغرتبني اللبنانيني 
من  التربعات  جلمع  محلة   - لندن  يف 
واجلمعيات  اللبنانيني  املغرتبني 
الدولية. ولتحويل األموال بسرعة إىل 
لبنان من أجل متويل جهود اإلغاثة يف 
املؤسسة  تعاونت  الطوارئ،  حاالت 
بأن  وصّرحت   ،)LIFE( مؤسسة  مع 
لنجاح  كانت ضرورية  الشراكة  »هذه 
العملية بأكملها، وحنن ممتّنون للغاية 
لدعم LIFE الذي تضّمن حتديات مالية 
وقانونية كبرية«. اختيار املنظمات غري 
 Impact Lebanon احلكومية اليت أرادت
العمل معها ومتويلها، مّت على أساس 
صارمة  وتدقيق  ترشيح  »عملية 
بالتعاون  احلكومية  غري  للمنظمات 
اجتماعية  مؤسسة  وهي   ،3QA مع 

نبيه الداموري

تتلّقاه  ما  بني  الدوالرات  ماليني   
إنفاقه تعلن  وما   NGOs الـ 

القطاع  من  اجلودة  لضمان  متخّصصة 
عملت  وقد  بريوت«.  ومقرها  الثالث 
مبادرة  ضمن  أيضًا   »3QA« مؤسسة 
صندوق   -  Beirut Emergency Fund(
بريوت للطوارئ( الذي أطلقته مؤّسستا 

LIFE و SEAL بعد انفجار 4 آب.
حوالي   Impact Lebanon مبادرة  مجعت 
منظمة   18 واختارت  دوالر،  ماليني   9.2
غري  ومنظمة  مجعية   150 بني  من  فقط 
ُتظهر  للتمويل.  طلبات  قّدمت  حكومية 
املرفق  اجلدول  يف  الواردة  األرقام 
املبلغ  من  دوالر  ماليني   8.8 حوالي  أن 
صت للمنظمات وُصرف منها حوالي  ُخصِّ
منّظمة  لبيانات  وفقًا  دوالر  ماليني   7.6
لبيانات  وفقًا  أما   .Impact Lebanon
التمويل  فإن  احلكومية،  غري  املنظمات 
املصّرح عنه ال يتعدى 3.8 ماليني دوالر. 
ويف ما يتعلق مببادرة »صندوق بريوت 
للطوارئ« فقد مجعت حوالي 8.4 ماليني 
تشري  وقت  يف  لبياناتها،  وفقًا  دوالر 
غري  املنظمات  عن  الصادرة  البيانات 
األموال  أن  إىل  املستفيدة  احلكومية 

املمنوحة ال تتخطى مليوني دوالر.

   محظيو »القطاع الثالث«: سياسيـّون ونواب 
وتدقيق بال دّقة

بني  املالية  البيانات  الفوارق يف  تعود 
املنظمات املاحنة واملنظمات املتلّقية إىل 
أرقامًا  ُترِبز  ال  اجلمعيات  أن بعض هذه 
اليت  األموال  أو  تلّقته  الذي  للتمويل 
أن  السنوي. كما  تقريرها  صرفتها يف 
وهناك  سنويًا،  تقريرًا  يقدم  ال  بعضها 
منظمات خرجت مواقعها اإللكرتونية عن 
املسؤولة   »3QA« بينها  من  العمل، 
مع  يتعارض  ما  التدقيق،  عملية  عن 
غالبية  تّدعي  اليت  التدقيق  أهم شروط 
هلا  أنها ختضع  احلكومية  غري  املنظمات 
يف  املواطنني  وحق  الشفافية  وهي 

الوصول إىل مجيع البيانات واألرقام.
متوياًل  تلّقت  اليت  املنظمات  بني  ومن 
املعنية   )Embrace( منظمة  كانت 
بالتوعية حول الصحة النفسية والوقاية 
أخريًا حادثة  انتشرت  االنتحار، وقد  من 
مع  تواصله  بعد  األشخاص  أحد  انتحار 
اجلمعية من دون أن يلقى أي ردٍّ منها 
املنظمة  أن  كما  الضحية.  عائلة  حبسب 
تزّود املرضى الذين يلجأون إىل اجلمعية 
فيها،  التدقيق  دون  من  أطباء  بأرقام 
ويف بعض األحيان يتم حتويل املرضى 
إىل أطباء يتلّقون »كشفيات« باهظة ال 
تستطيع غالبية احملتاجني إىل املساعدة 

دفعها.
بيتك«  »بيتنا  مجعية  تلّقت  ذلك،  وإىل 
متوياًل من كلتا املبادرتني، واتضح يف 
ما بعد أن إنفاق اجلمعية مل يكن شّفافًا 
بالكامل، كما أن موقعها اإللكرتوني خارج 
انتشرت  فيما  طويلة،  فرتة  منذ  اخلدمة 
اجلمعية  مسؤول  حول  كثرية  شائعات 
حزب  صندوق  أمني  وهو  كرم،  مارون 
مع  يتنافى  ما  السياسي،  »منتشرين« 
شروط تلّقي األموال واليت من ضمنها 
أال تكون للجمعية عالقة بأّي من األحزاب 
السياسية. إال أن كرم مل يكن وحيدًا، 
إذ تلّقت »مؤسسة رينيه معوض« اليت 
يرأسها النائب ميشال معوض، ومجعية 
»فرح العطاء« اليت أّسسها النائب ملحم 
من  متوياًل  أيضًا  فخريًا،  ويرأسها  خلف 
للطوارئ« يف  »صندوق بريوت  مبادرة 

أعقاب انفجار مرفأ بريوت.
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مــقاالت وتـحقيقات

أفضت عمليات التنقيب يف البحر املتوسط 
مكعب  قدم  تريليون   57 حنو  اكتشاف  إىل 
يف مصر وفلسطني احملتلة وقربص، وتشري 
املتبقية  الضخمة  الكمية  أّن  إىل  التقديرات 

موجودة يف لبنان وسوريا.
يف  املقاومات  تاريخ  يف  األوىل  للمّرة 
بتطوير  لبنان  يف  املقاومة  بدأت  العامل، 
تداخل  أهمية  ليلحظ  السياسي،  الفكر 
والطاقة  االقتصاد  مع  العسكري  املسار 
أيضًا  األوىل  وللمّرة  البالد.  حقوق  حلماية 
كتاب تصنع  نقرأ يف  الشعوب،  تاريخ  يف 
املقاومة حمتواه، حاضرًا ومستقباًل، ال بكتاب 

يفرضه االستعمار.
يف السنوات املاضية، حصلت استكشافات 
األبيض  البحر  سواحل  يف  وغازّية  نفطية 
املتوّسط، وُقّدرت الكميات املوجودة مبدئيًا 
من  مكعب  قدم  تريليون   122 من  بأكثر 
الغاز والنفط، وذلك من قبل هيئة املسح 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  يف  اجليولوجي 
األوروبي، وصندوق مارشال لالستثمارات، 
وقسم الدراسات يف البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي، واجملالت العلمية يف أوروبا 

وأمريكا.
إىل  التنقيب  عمليات  أفضت  اآلن،  حتى 
يف  مكعب  قدم  تريليون   57 حنو  اكتشاف 
وتشري  وقربص،  احملتلة  وفلسطني  مصر 
املتبقية  الضخمة  الكمية  أّن  إىل  التقديرات 
موجودة يف لبنان وسوريا. كما أّن املسوحات 
الثالثية األبعاد اليت أجرتها شركات أوروبية 
العلمية  الدراسات  جانب  إىل  لبنان،  يف 
أثبتت مبا ال يقبل الشك  القدمية واحلديثة، 
حبره  احتواء  تؤكد  جيولوجية  عناصر  وجود 

وبّره على كميات هائلة من الغاز.
ومؤمترات  دراسات  ناقشت  فقد  وبالفعل، 
عاملية عديدة أهمية موقع لبنان وكمية الغاز 
اليت ميتلكها وكيفية نقلها إىل أوروبا، إضافة 
إىل دوره املهم يف أسواق الطاقة العاملية. 
احلقول  أّن  الحقًا  العامل  سيكتشف  كما 
احملتلة،  فلسطني  يف  املوجودة  التسعة 
عام  اكتشافه  مّت  الذي  للغاز  متار  من حقل 
2009 باحتياطي يقارب 8.4 تريليونات قدم 
وداليت  ومارين  ونوا  ليفيتان  إىل  مكعب، 
ودولفن ومششون وتانني وكاريش، ليست 
بأهمية حقول لبنان العشرة، ال بل ال جيوز 
املقارنة بينها، حيث إّن أصغر حقل لبناني 
بكثري من  أكرب  الغاز فيه  احتياطي  سيكون 
العدو  عليه  يسيطر  حقل  أكرب  يف  املوجود 

الثالث التحرير  حنو  لبنان..  غاز 
زياد ناصر الدين
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اإلسرائيلي.
فإّنه  السياسة،  سّر  هو  االقتصاد  أّن  ومبا 
ُيعترب احملّرك األساسي ألّي استعمار، ومن 
هذا املنطلق باشر الغرب، بزعامة الواليات 
على  إلجباره  لبنان  ترهيب  عملّية  املتحدة، 
من  جزء  عن  والتنازل  العدو،  مع  التطبيع 
حقوقه، فأتت معادلة املقاومة االقتصادية 
التنقيب  حق  على  القائمة  النفطية   -
لبنان من محاية  بهدف متكني  واالستخراج، 
األمر  استكشافها،  مبرحلة  والبدء  ثرواته 

الذي من شأنه أن يؤدي إىل:
1-  استعادة الثقة باالقتصاد اللبناني.

2-  كشف االستعمار االقتصادي غري املباشر 
وكسر احلصار.

3-  وقف تدهور اللرية وخفض سعر صرف 
الدوالر. 

4-  تهافت الشركات الدولية لالستثمار يف 
يوّفر  ما  شروط،  دون  من  الكهرباء  قطاع 
على األقل 2 مليار دوالر بشكل مباشر على 
غري  بشكل  دوالر  مليارات  و4  االقتصاد، 

مباشر.
التحتّية  البنى  يف  االستثمارات  جذب    -5

للنفط.
6-  القدرة على إنشاء مركز لتسييل الغاز 
وتصديره إىل أوروبا، ما مينح مردودًا يفوق 

6 مليارات دوالر سنوّيًا.
لالستثمار  السيادي  الصندوق  إنشاء    -7
فيه،  للمشاركة  األسهم  وطرح  النفطي 
البنى  يف  لالستثمار  ثقة  عامل  ميّثل  ما 
التحتية واملرافئ البحرية والسياحة والطبابة 
كتلة  تكوين  يساعد يف  وهذا  والتعليم... 

مالية إلعادة أموال املودعني.
وبالتالي، فإّن املقاومة اليت طردت اجليش 
عام  أيار/مايو  من   25 الـ  يف  اإلسرائيلي 
2000 من لبنان، فأجنزت التحرير األّول، ومع 
اقرتاب ذكرى التحرير الثاني )فجر اجلرود( 
التكفرية،  اجلماعات  من  آب/أغسطس،  يف 
التحرير  معركة  بعزم  ختوض  اليوم  هي  ها 

الثالث، حترير البحر.
أطلقتها  اليت  الثالث  التحرير  معركة  إّن 
جديد  رعب  توازن  عن  باإلعالن  املقاومة 
ونفط  استخراج  مقابل  »استخراج  أساسه: 
مقابل نفط وغاز مقابل غاز«، من شأنها محاية 
الثروات واألمن االجتماعي وحقوق اللبنانيني 
وحترير االقتصاد، يف ظّل املتغرّيات الكبرية 
مبن  اهلزمية  وإحلاق  العامل،  يشهدها  اليت 

حياصر لبنان بهدف إفالسه وجتويع شعبه.

بعد قّمة طهران، استمّر إردوغان يف أحاديثه 
وجوارها  إدلب  يف  بيوت  بناء  عن  التقليدية 
إىل  سيعودون  الذين  السوريني  لالجئني 
البعض حماولًة منه خللق  سوريا، وهو ما عّده 

حاضنة شعبية له وألفكاره العقائدية.
شهد قصر السلطان عبد اجمليد يف إسطنبول 
األغذية  اتفاقية  على  للتوقيع  خاصًا  احتفااًل 
حبضور  وذلك  العالقة،  األوكرانية  واحلبوب 
واألمني  إردوغان  الرتكي رجب طيب  الرئيس 

العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش. 
ووفقًا لالتفاقية، ستقوم أوكرانيا بتصدير حنو 
20 مليون طّن من احلبوب واملنتجات الزراعية 
الضرورية العالقة يف موانئها املطّلة على البحر 

األسود، وأهمها أوديسا. 
الروسية،  الشروط  وفق  االتفاقية  هذه  جاءت 
شويغو  الروسي سريغي  الدفاع  وزير  قال  إذ 
الغذائية  السلع  تصدير  بشأن  »االتفاقية  إّن 
عت  واألمسدة الروسية من املوانئ الروسية ُوقِّ
أواًل. بعدها، جرى التوقيع على االتفاقية بشأن 
املوانئ  من  الغذائية  والسلع  احلبوب  تصدير 

األوكرانية«.
بعرض  حبري  ممر  سُيفتح  االتفاقّية،  ووفق 
اليت  السفن  ملرور  مياًل   140 وطول  أميال   3
عرب  األوكرانية  الغذائية  واملواد  احلبوب  تنقل 
البحر األسود، شرط بيعها للدول غري املعادية 
لروسيا. يف املقابل، سيكون هناك ممران من 
)شبه  وسيفاستبول  بيالطة  مرورًا  آزوف،  حبر 
جزيرة القرم(، بعرض ميلني وطول 110 أميال، 
لنقل املنتجات الغذائية واألمسدة الروسية إىل 

األسواق العاملية عرب البحر األسود.
الروس  العساكر  يقوم  االتفاقية،  ومبوجب 
بتفتيش  األوكرانيني،  حبضور  واألتراك، 
املوانئ  إىل  والعائدة  املغادرة  السفن  كل 
تهريب  ومنع  محولتها  من  للتأكد  األوكرانية، 
أوكرانيا. ويهدف  املرتزقة ونقل األسلحة إىل 
إردوغان من خالل هذه اخلطط لدعم سياساته 
منافذه  على  أنقرة  وسيطرة  األسود  البحر  يف 

وهي مضيق البوسفور وبعده الدردنيل.
الروسي  اخلارجية  وزيَري  مجعت  اّليت  تركيا 
آذار/  10 يف  أنطاليا  مدينة  يف  واألوكراني 
مارس املاضي، ومجعت بعد ذلك بعشرة أيام 
الروس واألوكرانيني إىل طاولة املباحثات يف 
إسطنبول، سعت، وما زالت تسعى، ألداء دور 
بيع  من  الرغم  على  الطرفني،  بني  الوسيط 
إطار  األوكراني يف  للجيش  املسرّية  طائراتها 
مع  االسرتاتيجي  العسكري  التعاون  اتفاقيات 
الرئيس فولودميري زيلينسكي، الصديق احلميم 
ذي أعلن غري مرة استنكاره  للرئيس إردوغان، الَّ
»غزو روسيا ألوكرانيا وضّم شبه جزيرة القرم 

إليها«.
القمح  من   %65 حواىل  تستورد  اليت  تركيا 
)جورجيا وأرمينيا وأذربيجان من بني %99-85( 
اّلذي تستورده من اخلارج من روسيا، وحواىل 
موضوع  لنجاحها يف  تريد  أوكرانيا،  من   %15
واشنطن  إقناع  على  يساعدها  أن  املمرات 
دورها  بأهمية  احلليفة  الغربية  والعواصم 
ثقة هذه  تزعزعت  أن  بعد  والدولي،  اإلقليمي 

العواصم بها ألسباب عديدة.
عودة  له  تضمن  أن  إردوغان  الرئيس  ويريد 
الثقة هذه دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا، وحتى روسيًا، 
يف مشاريعه وخمططاته األخرى، وبشكل خاص 
يف سوريا وليبيا والعراق، وحتى قربص، حيث 
أبيب«،  »تل  مع  مستمرة  املساعي  زالت  ما 
اإلسرائيلي  الغاز  لنقل  الساخن،  احلوار  وعرب 
إىل  باألنابيب  املصري،  وحتى  والقربصي، 

تركيا، ومنها إىل أوروبا.
وأوروبي  أمريكي  اعرتاف  مقابل  ذلك يف  كل 
للرئيس الرتكي بدور أكرب يف املناطق املذكورة، 
وخصوصًا سوريا، اليت يسعى لرتسيخ »مناطقه 
اآلمنة« يف مشاهلا، على الرغم من كل البيانات 
والتصرحيات واملواقف الروسية واإليرانية اليت 

اآلمنة..  املناطق  إىل  املمرات  من 
املـعّقدة إردوغان  حـسابات 

حسني محلي

تعرتض على ذلك.
إذ  طهران،  قمة  يف  واضحًا  ذلك  كان  وقد 
القمة  من  عودته  من  يوم  بعد  إردوغان  قال 
ورئيسي  بوتني  الرئيسني  مع  يتفق  »إنه مل 
على العديد من القضايا اليت متت مناقشتها«، 
واستمر يف أحاديثه التقليدية عن بناء بيوت 
الالجئني  من  ملليون  وجوارها  إدلب  يف 
ذين سيعودون إىل سوريا، وهو  السوريني الَّ
ما عّده البعض حماولًة منه خللق حاضنة شعبية 
قوى  مع  بالتنسيق  العقائدية،  وألفكاره  له 
املعارضة السورية وفصائلها اليت يدعمها يف 
اجليش  فيها  ينتشر  اليت  األراضي  من   %9

الرتكي.
مستشار  آوغان،  آيهان  إليه  أشار  األمر  هذا 
»يعيش  إذ قال:  بعد قمة طهران،  إردوغان، 
يف إدلب 4 ماليني سوري حبماية تركيا. ويف 
املناطق اآلمنة الرتكية، يعيش مليونا سوري. 
ويف الداخل الرتكي، يوجد 3.7 مليون سوري. 
لذلك، تركيا متلك احلق يف تقرير مصري سوريا 
تؤخذ  مل  ما  هنا،  من  األسد.  عائلة  من  أكثر 
وقام  االعتبار،  بعني  األمنية  تركيا  خماوف 
البعض باستفزازنا، فإنَّ تركيا ستقيم شريطًا 

آمنًا ميتّد من حلب وحتى املوصل«.
ال شك يف أن أقوال املستشار تتطابق مع عدد 
منذ  ومواقفه  إردوغان  الرئيس  تصرحيات  من 
بداية ما ُيسمى بـ«الربيع العربي« فيما يتعّلق 
وستبقى،  كانت،  أنها  واضحًا  ويبدو  بسوريا. 
أهم موضوع يف جممل سياساته داخليًا وخارجيًا 
والدولية،  اإلقليمية  التناقضات  استمرار  مع 
وأهمها استمرار التآمر العربي الذي يعتقد أنه 

يصب يف مصلحته.
ويف هذه احلالة، ما على إردوغان إال أن يواجه 
باتت حترجه يف  اليت  أحزاب املعارضة وقواها 
الالجئني  قضية  خاص  وبشكل  املوضوع،  هذا 
عنهم  يتخّلى  أن  يريد  ال  وهو  السوريني، 
حلساباته اخلاصة الداخلية واخلارجية، يف الوقت 
الذي يتوقع اجلميع أن تصّعد املعارضة محلتها 

ضده يف هذا املوضوع.
الشعب  حزب  زعيم  أعلن  السياق،  هذا   ويف 
اجلمهوري كمال كليجدار أوغلو )السبت( خطته 
إلعادة الالجئني إىل بالدهم، وذلك عرب »حوار 
وإعادة  السورية،  الدولة  مع  وشامل  مباشر 
واالتفاق  وأنقرة،  دمشق  يف  السفارات  فتح 
إلعادة  عملية  آلية  على  السورية  احلكومة  مع 
السوريني إىل بيوتهم بضمانات تركية وسورية 
االحتاد  من  مدعومة  شاملة  خطة  مع  وأممية، 
األوروبي إلعادة إعمار ما دمرته احلرب، على أن 
يساهم املقاولون األتراك يف هذه املشاريع«.

ومل تِغب عن األنظار حماوالت بعض األوساط 
أبيب«  »تل  بدخول  ورمبا  العنصرية،  القومية 
وشّن  الالجئني  قضية  الستغالل  اخلّط،  على 
قومية  منطلقات  من  العرب  على  سافر  هجوم 

عنصرية وتارخيية، وحتى دينية.
ويبقى السؤال األهم: إىل متى سيستمّر إردوغان 
يف سياساته املتناقضة على الصعيدين الداخلي 
واخلارجي، وهي اليت أثبتت فشله عندما اضطّر 
إىل مصاحلة »تل أبيب« والرياض وأبو ظيب، بعد 
أن قال عنها وعن حكامها الكثري والكثري، ولكن 
من دون أن يفكر يف مصاحلة الرئيس األسد، 
ألنه يعتقد أن مثل هذه املصاحلة يعين اعرتافه 
باهلزمية، وهو ما لن يتقبله بسهولة، وخصوصًا 
يف  شك  ال  اليت  االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
أنها ستشهد محالت دعائية عنيفة جدًا، ما دام 
سينطلق من مقوالت قومية ودينية وطائفية يف 
حال إعالن زعيم حزب الشعب اجلمهوري )وهو 
الرئاسة،  انتخابات  إىل  نفسه  ترشيح  علوي( 
ما  وهو  الستة،  األمة  حتالف  أحزاب  من  بدعم 
استطالعات  تقوله  ما  )هذا  انتصاره  سيضمن 
الرأي( الذي سيستنفر إردوغان كل إمكانياته 
الدولة داخليًا وخارجيًا ملنعه، مهما  وإمكانيات 

كلفه وكّلف ذلك تركيا!
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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

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

 2022 تــموز   30 Saturday 30 July 2022الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقابالت

نصراهلل: 
- ذاهبون إىل »مشكل« إذا بدأ إستخراج الغاز من كاريش بأيلول قبل أخذ لبنان 

حقه وليس لنا عالقة بتوقيف املطران الحاج ولن نتدخل
- االعتقاالت يف اإلمارات هي من أجل الضغط على حزب اهلل ويجب معالجتها

أناس  بخصوصه  عندي  واملشهد  جدًا  قريبة  اإلسرائيلي  الكيان  نهاية  أرى   -
ذاهبون يف اتجاه املطارات واملوانئ

- ال صحة ملا يُنقل عن مصادر حزب اهلل بخصوص مسألة رئاسة الجمهورية 
ولم نبدأ بالنقاش يف هذا الشأن

النظر عن  القانون بغض  لبنان هو عمل خارج  أموال من فلسطني إىل  - نقل 
أسبابه

- أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصًا املسيحيني ليس لحزب اهلل أي عالقة 
بقضية املطران موسى الحاج ولن نتدخل فيها

- افرتاض البعض أن األجهزة األمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب اهلل كذب 
وافرتاء وظلم لألجهزة األمنية وحزب اهلل

- إذا وقعت الحرب بني لبنان وإسرائيل ليس معلومًا أن تبقى بينهما ودخول 
قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جدًا

- إذا ذهبت األمور إىل الحرب فيجب أن يثق اللبنانيون باملقاومة التي ستتمكن 
من فرض إرادة لبنان على العدو

املنشودة  األهداف  وتحت  املطلوب  الردع  لتحقيق  كافية  بحرية  قدرة  لدينا   -
وهي هجومية ودفاعية

املقاومة  صواريخ  تطاله  ال  الرب  يف  أو  البحر  يف  إسرائيلي  هدف  يوجد  ال   -
الدقيقة

- أمريكا ضغطت على الدولة اللبنانية من أجل القبول بخط »هوف« أو الطرح 
اإلسرائيلي للحدود البحرية

- حول معادلة »ما بعد بعد كاريش«: لبنان اآلن أمام فرصة تاريخية يف ظل 
حاجة أوروبا لتأمني بديل للنفط والغاز الروسي

- العدو أدرك نتيجة حرب تموز أن املواجهة مع املقاومة خطرية وبات ينتبه إىل 
أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد

أشار األمني العام لـ » حزب اهلل «،  السيد حسن نصراهلل ، إىل أن 
خطرية  املقاومة  مع  املواجهة  أن  متوز  حرب  نتيجة  أدرك  »العدو 
وكبرية، وأن قدرات املقاومة باتت تتجاوز املواجهة عند احلدود«، 
مشدًدا على أنه »منذ حرب متوز حتى اليوم بات العدو اإلسرائيلي 
أن  برد«. ولفت إىل  لبنان سيقابل  أي عمل جتاه  أن  ينتبه إىل 
»العدو يلجأ اليوم إىل عمليات ال ترتك أي بصمة ومنذ العام 2006 
إىل اليوم ال جيرؤ العدو على أي عمل ضد لبنان«. وأضاف: »لذلك 
من 2006 اىل اليوم مل حتصل أي غارة اسرائيلية باستثناء واحدة 
على نقطة حدودية ملتبسة بني لبنان وسوريا وغارتان على فلوات 

قومنا بالرد عليها كلها«.
وحول مقولة »اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت«، قال يف حديث 
بعض  ويف  أقالم  رؤوس  وأكتب  أحّضر  »أنا  »امليادين:  لقناة 
املواقف احلساسة أكتب بعض األسطر يف خطاب بنت جبيل حنن 
أمام انتصار تارخيي وغري متوقع يف العامل العربي خطر يف بالي أنه 
الوقت املناسب هلذا التوصيف فذكرته«. وحول معادلة كاريش 
وما بعد كاريش، شدد على »أنين قلت يف اخلطاب إن املسألة 
أكرب من كاريش مقابل قانا، لو مّجد العدو اإلستخراج من كاريش 

كان لبنان حقق نصًرا معنوًيا لكن من دون إجناز عملي«.
وحول معادلة »ما بعد بعد كاريش«، أكد نصرهلل أيًضا أن »لبنان 
اآلن أمام فرصة تارخيية يف ظل حاجة أوروبا لتأمني بديل للنفط 
والغاز الروسي«. ولفت إىل أن »جزء أساسي من املعركة اليوم 
هو تأمني البديل عن الغاز والنفط الروسي ألوروبا، وبايدن جاء 
اىل املنطقة من أجل الغاز والنفط واالضافة اليت ميكن أن تقدمها 
السعودية واالمارات ال تستطيع أن تسد احلاجة، لذلك طلبوا من 
االسرائيليني االسراع بالتصدير من كاريش«. وأعلن أن »بايدن 
ال يريد حربًا يف املنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل احلصول 

على نفطنا«.
وتابع: »املوضوع ليس كاريش وقانا وإمنا كل حقول النفط والغاز 
املنهوبة من قبل إسرائيل يف مياه فلسطني مقابل حقوق لبنان«، 
كاشًفا أن »األمريكيني أدخلوا لبنان يف دوامة املفاوضات بينما 
إلستخراجه«.  وتستعد  الغاز  عن  ونقبت  اآلبار  حفرت  إسرائيل 
وأوضح أن »أمريكا ضغطت على الدولة اللبنانية من أجل قبول 
خبط »هوف« أو الطرح اإلسرائيلي للحدود البحرية«. وشدد على 
أنه »ال يوجد هدف إسرائيلي يف البحر أو يف الرب ال تطاله صواريخ 

املقاومة الدقيقة«.
وأكد نصرهلل، أن »ما تريده الدولة اللبنانية ميكنها أن حتصل عليه 
اآلن وليس غدًا«، ولفت إىل أن »هذا العمل سواء يف كاريش 
الواليات  العدو اإلسرائيلي ومعه  أو ما بعدها متوقف على قرار 
املتحدة األمريكية«. وأكد أن »الكرة اآلن ليست يف ملعب لبنان 
ألنه هو املمنوع من استخراج النفط والغاز يف املنطقة غري املتنازع 
عليها«، قائال: »الدولة اللبنانية قدمت تنازاًل كبريًا من خالل ما 
الـ23+«.  اخلط  عن  حتدثت  عندما  األمريكي  الوسيط  من  طلبته 
وأكد أن »املطلوب االلتزام باحلدود اليت تطلبها الدولة اللبنانية 

ورفع الفيتو عن الشركات اليت تستخرج النفط«.
وأوضح أنه »إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش يف أيلول 
قبل أن ياخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إىل مشكل«، مؤكًدا »أننا 

نصراهلل: ذاهبون إىل »مشكل« إذا بدأ إستخراج الغاز من كاريش بأيلول قبل 
أخذ لبنان حقه وليس لنا عالقة بتوقيف املطران احلاج ولن نتدخل

وضعنا هدفًا وذاهبون إليه من دون أي تردد وكل ما حيقق هذا 
اهلدف سنلجأ إليه«. ولفت إىل أن »الدولة اللبنانية عاجزة عن اختاذ 
القرار املناسب الذي حيمي لبنان وثرواته، ولذلك فإّن املقاومة 
مضطرة إىل اختاذ هذا القرار«. وتابع: »هدفنا أن يستخرج لبنان 
وحول  لبنان«.  لنجاة  الوحيد  الطريق  هو  هذا  ألن  والغاز  النفط 
معادلة كاريش، قال: »مل ننسق خطواتنا مع األخوة السوريني أو 

اإليرانيني أو أي من حلفائنا يف الداخل«.
إىل ذلك، أكد نصرهلل »أننا جاهز جللب الفيول اإليراني إىل معامل 
على  اللبنانية  احلكومة  توافق  أن  على  جماًنا  اللبنانية  الكهرباء 
جرأة سياسية  هناك  ليس  الشديد  »لألسف  أنه  وأوضح  ذلك«. 
يف لبنان على هذه اخلطوة نتيجة اخلوف من العقوبات األمريكية 
مسرّياتنا  دخلت  »لطاملا  مضيًفا:  وعائالتهم«،  األشخاص  على 
فلسطني وعادت عشرات املرات خالل السنوات املاضية من دون 
أن يسقطها العدو«. وأكد أنه »اتفقنا يف حزب اهلل على إرسال 
العدو بهدف  أن يسقطه  الذي ميكن  الثاني من املسرّيات  النوع 

إحداث األثر املطلوب«.
ولفت إىل أنه »أجربنا اإلسرائيلي على إطالق نار من اجلو والبحر 
ردًا على املسرّيات وأوقعناه يف الفخ«، متابًعا: »العدو اإلسرائيلي 
فشل يف إسقاط مسرّية ثالثة مل يأت على ذكرها ألنها سقطت 
لتحقيق  كافية  حبرية  قدرة  »لدينا  أن  على  وشدد  البحر«.  يف 
الردع املطلوب وحتت األهداف املنشودة وهي هجومية ودفاعية«. 
أي  أهداف يف  العدو وضرب  »حنن قادرون على ردع  وأضاف: 
مكان من حبر فلسطني احملتلة«. وأكد أن »حجم االستباحة اجلوية 
من قبل املسريات اإلسرائيلية دفعنا إىل اختاذ قرار بأن نستخدم 

بعض القدرة املتاحة لدينا«.
وأكد نصرهلل، أنه »جيب أن يثق شعبنا أن لدى املقاومة ما يكفي 
إسرائيل  ضع  ختخُ كي  واملادية  والعسكرية  البشرية  القدرات  من 
احلرب  إىل  األمور  ذهبت  »إذا  أنه  على  مشدًدا  لبنان«،  إلرادة 
فيجب أن يثق اللبنانيون باملقاومة اليت ستتمكن من فرض إرادة 
لبنان  بني  احلرب  وقعت  »إذا  أنه  وأوضح  العدو«.  على  لبنان 
و«إسرائيل« ليس معلومًا أن تبقى بينهما ودخول قوى أخرى فيها 

احتمال وارد وقوي جدًا«.
إىل ذلك، إعترب أن »تصنيف الوطنية ال خيضع للمعايري بل للمزاج 
واالستهداف الشخصي حلزب اهلل وبعضهم يذهب يف ذلك حنو 
الشيعة عمومًا«، متابعًا: »عمرنا يف البلد وامتدادنا التارخيي يعود 
شاهدًا  لي  »فلتحضروا  وقال:  سنة«.   1400 إىل  األدنى  باحلّد 
العمل ملصلحة  بهذا  قام  اهلل  حزب  أن  على  عامًا   40 منذ  واحدًا 
إيران وليس ملصلحة لبنان«. وشدد على أنه »من يتحدثون عن 
وإما جهلة«، مضيًفا:  عمدًا  يفعلون ذلك  إما  املستوردة  الثقافة 
»هذه الثقافة هي ثقافتنا وحنن من صّدرها إىل أماكن كثرية يف 
العامل وكتب علمائنا تدّرس يف أهم احلوزات الدينية«. وأكد »أننا 
حنن ال نقبل أصاًل أن يشكك أحد يف وطنينتا ولبنانيتنا فثقافتنا 

أصيلة«.
رسالة  واحلضور  مهدي«  يا  »سالم  »نشيد  أن  نصرهلل،  وأكد 
االنتخابات«،  رسالة  كانت  كما  املقاومة  بيئة  من  األهمية  بالغة 
مؤكًدا أن »اجليل اجلديد الذي شارك يف »سالم يا مهدي« خييف 
مهدي«  يا  »سالم  على  »احلملة  متابًعا:  ويقلقها«،  »إسرائيل« 
مرتبطة باستهداف بيئة املقاومة املباشرة«. وسأل: »من قال إن 
من يتحدث مبنطق »ال يشبهوننا« يف محلته على بيئة املقاومة يعرب 
عن صورة لبنان؟«، مضيًفا: »هناك ثقافتان يف املنطقة إما ثقافة 

التطبيع إما ثقافة املقاومة«.
إىل ذلك، أوضح أن »افرتاض البعض أن األجهزة األمنية اللبنانية 
تعمل حتت إمرة حزب اهلل كذب وافرتاء وظلم لألجهزة األمنية وحزب 
اهلل«، مضيًفا: »أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصًا املسيحيني 
ليس حلزب اهلل أي عالقة بقضية املطران موسى احلاج ولن نتدخل 
فيها«، وأوضج »أنين وكل حزب اهلل أخذنا علمًا بقضية املطران 
موسى احلاج كما اللبنانيون اآلخرون«. وأكد أن »ما حدث خالل 
بقي دولة  اليومني املاضيني على خلفية املطران موسى احلاج لن يخُ
وال مؤسسات وال قضاًء وهو مسار خطري«. ولفت إىل أن »نقل 
أموال من فلسطني احملتلة إىل لبنان هو عمل خارج القانون بغض 

النظر عن أسبابه«.
نقوم  بأن  »معنيون  نصراهلل،  أكد  اجلمهورية،  رئاسة  ويف شأن 
ثم  االصدقاء  ثم  املردة ،  و تيار  احلر   الوطين  مع  التيار  بنقاش 
نقاش داخلي«، مشرًيا إىل أنه »ال يوجد مصادر حلزب اهلل، وحني 
نأخذ قرار بشأن رئاسة اجلمهورية سوف يصدر قرار رمسي بهذا 
األمساء  النقاش يف  اهلل  حزب  نبدأ يف  »أننا مل  معلًنا  الشأن«، 

املرشحة لرئاسة اجلمهورية بعد«.
»مقاربة مسألة رئاسة اجلمهورية من خالل حتديد  أّن  وأشار إىل 
يف  فائدة  وال  للوقت  تضييع  هي  املقبل  الرئيس  مواصفات 
احلديث عنها«، مؤكًدا أّن »حزب اهلل يف موقع دعم مرشح لرئاسة 
اجلمهورية، وليس الرتشيح«، مشرًيا يف تعليقه بشأن عهد رئيس 
عادل  هناك شخص  كان  »إن  أنه  إىل  عون ،  اجلمهورية  ميشال 
فعليه أن ينظر إىل صالحيات رئيس اجلمهورية احلالية، ومن خالهلا 

حيكم عليه«.
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أّن »كل ما نستطيع أن نفعله لنكون إىل جانب  وأّكد نصراهلل، 
عهد الرئيس عون فعلناه«، مشرًيا إىل أّن »الظروف اليت أتى بها 
الرئيس عون لرئاسة اجلمهورية كانت ظروف صعبة، مع التطورات 
يف البلد واستهدافه«، ويف عام 2015 لو أن هناك شخص غريه 
لرتك قصر بعبدا«، مشدًدا على أّن »الرئيس عون كان خالل عهده 
شخصًا قويًا ومل يضعف وهناك قرارات ما كان ألحد أن يتخذها 
غريه كحسم معركة اجلرود، وحقق جمموعة اجنازات مهمة«، مؤكًدا 
يريد  ال  لذلك  أثقال وحتمل مسؤولية  »املطلوب حكومة محل  أّن 

البعض املشاركة فيها«.
جًدا،  قريبة  اإلسرائيلي  الكيان  نهاية  أرى  »أنين  إىل  ولفت 
الكيان،  نهاية  يف  جدًا  مؤثرًا  أيضًا  ستكون  الدولية  والتحوالت 
أّن  األقطاب«، موضًحا  متعدد  نظام  إىل  يتحول  الدولي  والنظام 
»املشهد عندي خبصوص نهاية إسرائيل، أناس ذاهبون يف اجتاه 
املطارات واملوانئ واملعابر احلدودية«، مشدًدا على »أننا ال حنتاج 
»كل  أّن  معترًبا  إسرائيل«،  نهاية  لنشهد  أخرى  ربيعًا  ألربعني 

عناصر بقاء إسرائيل ترتاجع وختمد بينما عناصر زواهلا تقوى«.
وذكر نصراهلل، أّن »يف معركة »سيف القدس« كل ما كان يتوفر 
غرفة  الفلسطينيني من خالل  إىل  نقدمه  كنا  معلومات  لدينا من 
»التواصل بني قوى حمور  أّن  إىل  املشرتكة«، مشرًيا  العمليات 
العمليات  غرفة  يف  مشاركًا  كان  الثورة  وحرس  قائم  املقاومة 
املشرتكة خالل معركة سيف القدس«، معلًنا أّن »اإلخوة يف محاس 
وصلوا باإلمجاع إىل نتيجة مفادها أنه ال ميكن إدارة الظهر لسوريا 

ألنها جزء من حمور املقاومة«.
وأشار إىل أّن »األخوة يف »محاس« يقولون إنه مل يقدم أي نظام 
املقـاومة  وحركات  »محاس«  حركة  إىل  سوريا  قدمته  ما  عربي 
الفلسطينية«، معترًبا أّن »تسوية العالقة بني »محاس« وسوريا 
الصراع،  يذهب  أين  إىل  لنا  واضح  ألنه  بها  مهتم  شخصيًا  أنا 
األمور  وقابلية  بـ«محاس«  بالعالقة  يتعلق  فيما  منفتحة  وسوريا 

جيدة واملسار إجيابي«.
وذكر يف سياق آخر، أّن »يف احلرب على اليمن حزب اهلل ليس 
مؤهاًل ألداء دور الوساطة بني السعودية و«انصار اهلل«، ألننا مع 
الشعب اليمين وأنصار اهلل«، مؤكًدا اّن »اإليرانيني أعطوا جوابًا 
ميكن  شيء  ال  وأن  اليمن  حرب  يف  الوساطة  خبصوص  واضحًا 

لليمنيني التنازل عنه«.
ال  واإلمارات  السعودية  مع  »عالقتنا  أّن  على  نصراهلل،  وشدد 
أّن  أمور سياسية«، موضًحا  إىل  بل  عقائدية  إىل مسائل  تستند 
»اخلصومة مع السعودية تقف عند حدود املوقف ال أكثر من ذلك«، 
معلًنا أّن »االعتقاالت يف اإلمارات هي من أجل الضغط على حزب 

اهلل وجيب معاجلتها«.
ويف العالقات السورية الرتكية، اعترب أّن »ليس من الواضح أن 
زال  ما  فإردوغان  وسوريا  تركيا  بني  للتسوية  مهيأة  الظروف 
ال  »أننا  إىل  مشرًيا  موقعه«،  لتحسني  األمور  بعض  على  يراهن 
ميكننا أن ننفي وجود أطماع تركية بالسيطرة على أراض سورية 

أو عراقية«.
لدى  »ليس  أّن  العراقي،  الشأن  على  تعليًقا  نصراهلل،  وأوضح 
حزب اهلل مشروع خاص يف العراق، وليست لدينا جهة نتبناها على 
حساب اجلهات األخرى«، مشرًيا إىل أّن »الدور الذي كان حزب 
العراق هو تقريب وجهات  القيام به يف  اهلل دائمًا حريصًا على 
النظر«، الفًتا إىل أّن »لو أرادت إيران أن تكون صاحبة نفوذ أكرب 
يف املنطقة لتصاحلت مع األمريكيني وختلت عن فلسطني وعادت 
شرطي الشرق األوسط«، موضًحا اّن »موقف إيران جتاه موضوع 
فلسطني عقائدي وديين، وال تنتظر شكرًا عليه وليس من أجل أن 

يكون لديها نفوذ يف املنطقة«.
وأشار إىل أّن »إيران مل تطلب مين شيئًا هلا يف يوم من األيام 
»إيران ساعدت  أّن  معترًبا  املنطقة«،  أو  لبنان  خّص  فيما  سواء 
جانب  إىل  ووقوفها  »داعش«،  متدد  منع  على  وسوريا  العراق 

أصدقائها وحلفائها ال يعين أنها تسيطر عليهم«.
»رؤية  أّن  للمستقبل،  اهلل«  »حزب  رؤية  على  تعليق  وأّكد، يف 
حزب اهلل للمرحلة املقبلة يف ما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني 
هي االخنراط أكثر من أي وقت مضى، ألن الظروف تفرض ذلك، 
وهناك متثيل شعيب يفرض ذلك، وحنن قلنا سابًقا بأننا ال نريد 
أن حنكم لبنان«، معلًنا أّن »أغلبية املواقع يف حزب اهلل، يتحكم 
لبنان  يف  اجلميع  مع  سنتعاون  »أننا  إىل  مشرًيا  الشباب«،  بها 
باستثناء بعض اجلهات اليت متارس العداء جتاهنا سياسيًا وإعالميًا 
وميدانيًا«، الفًتا إىل أّن »حني مت اعتقال رئيس احلكومة األسبق 
اجتاه  األمور يف  دفع  اهلدف  كان  السعودية،  احلريري يف  سعد 

حرب أهلية مع املقاومة«.
ويف سياق آخر، لفت نصراهلل، إىل »أننا ال جنامل حني نقول إّن 
أّنه  إىل  مشرًيا  الناس«،  وأطهر  الناس  أشرف  املقاومة  مجهور 
»لوال ثقيت ببيئة املقاومة ومجهورها، ملا قلت ما قلته باخلطاب 
مؤكًدا  لبنان«،  حقوق  أجل  من  احلرب  إىل  الذهاب  بشأن  األخري 
أّنه »مع هؤالء الناس األوفياء وهذه املقاومة املتطورة، سيكون 

مستقبل لبنان يف املنطقة مهمًا وقويًا ومتينًا«.
»امليادين«
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إن املعركة اليت خنوضها اليوم، ليست عسكرية، 
اجتماعية  معركة  ولكنها  وحسب،  اقتصادية  وال 
وقد  وأحفادنا،  أبنائنا  مستقبل  تعين  وأخالقية 
األولوية  هي  واملبدئية  الفكرية  مواجهتها  تكون 

األوىل.
أتفق مع الذي قال إن احلرب الدائرة يف أوكرانيا 
احلقبة،  هذه  تاريخ  يف  صغريًا  هامشًا  ستشكل 
شكل  الذي  الدوالر  إطاحة  عنوانها  سيكون  اليت 
السبعني  يف  العامل  على  الغربية  للهيمنة  أساسًا 
سنة املاضية، ألن االنتقال من التعامل احلصري 
يف  أخرى  دول  بعمالت  التعامل  إىل  بالدوالر 
تبادالتها التجارية، سيكون كفياًل بتقويض اهليمنة 
ثروات  بنهب  اتسمت  اليت  العامل،  على  الغربية 
اّدعاء  مع  وإفقارها  خمتلفة،  بطرائق  الشعوب 

احلرص على احلرية وحقوق اإلنسان.
 ذلك هو السبب األساس الذي يدق ناقوس اخلطر 
يف آذان الغرب ويدفع ربيبه، كيان االحتالل، إىل 
التوّجس من التعاون الروسي اإليراني، والروسي 

الصيين، وجمموعة دول الربيكس وشنغهاي.
لقد فتح الغرب االستعماري من خالل إصراره على 
خوض احلرب بالوكالة يف أوكرانيا على روسيا، فتح 
على نفسه صندوق العجائب ألن التوقيت صادف 
انكشاف حقيقة احلرب األمريكية على أفغانستان، 
والعراق، وليبيا، وسورية، واليمن، وعلى حقيقة 
النفاق الغربي، بعدما كشفت احلرب على سورية 
حقيقة دعم الغرب لإلرهاب واإلرهابيني، وتسويق 
مجيع أنواع األكاذيب عّما يدور على أرض الواقع، 
ال  أنه  املوّجه«  الغربي  »اإلعالم  برهن  وبعدما 
ميتلك شيئًا من احلرية، بل هو أداة حرب تشنها 
دوائر االستخبارات الغربية على الشعوب واألنظمة 

املستهدفة.
إن ادعاء الغرب احلرص على حقوق اإلنسان ليس 
سوى سلعة يسّوق من خالهلا عنصرية كامنة يف 
كل تعامالته ومؤسساته ضد الشعوب املستضعفة، 
على صناعات  القائمني  مواردها ملصلحة  فينهب 
إلشعال  وأبدًا  دائمًا  والعاملني  الغربية،  السالح 
الفنت واحلروب لتسويق منتجاتهم من السالح غري 

آبهني حبياة البشر أوب مصري الدول والشعوب.
يف هذا التوقيت، ويف هذا املناخ املفعم بتطلعات 
الشعوب احلرة للتخّلص من »االستثنائية العنصرية 
احرتام  لعالقات  جديدة  أسس  وإرساء  الغربية«، 
فوكوياما  فرانسيز  يتحفنا  الدول،  بني  متكافئة 
بهم:  اخلاص  »بلدهم  وعنوانه  األخري  مقاله  يف 
الليربالية حتتاج إىل األمة«، فيتحّدث عن التجاذبات 
الوطين،  االستقالل  وعشاق  الليربالية،  أتباع  بني 
وأنظمة  وأبوها  البشرية  أم  هي  الليربالية  وكأن 

احلكم اليت شهدتها الدول على هذه املعمورة.
اإلنسانية  احلضارات  أن  فوكوياما  وجتاهل   
العربية،  كاحلضارة  القدم  يف  والغارقة  العريقة 
واليونانية،  والفارسية،  واملصرية،  والصينية، 
وحضارة الشعوب األصلية يف األمريكيتني وكندا 
وأسرتاليا، اليت دّمرها املستوطنون الغربيون، هي 
واألديان  املذاهب  التعايش بني  عَرفت  حضارات 
املستوطنون  حيكم  أن  قبل  واألعراق  واألجناس 
الغربيون على سكان هذا الكوكب بأّنهم أقّل شأنًا 
بشرة  لون  وأن  والقتلة،  واحملتلني  الغزاة  من 
أصناف  بني  األعلى  هو  الغربي  اإلنسان  وعيون 
الثروات  ونهب  السالح،  امتالك  وأّن  البشر، 
واملقّدرات هما األدوات املقبولة الستمرار االحتالل 

واالستعمار واالستيطان.
يبدأ فوكوياما جدله بالقول: »الليربالية يف خطر، 
وأن أساس اجملتمعات الليربالية هو قبول االختالف 
القانون،  وحكم  الفردية  للحقوق  واالحرتام 
يعاني  عامل  تهديدًا يف  تواجه  األسس  هذه  وأن 
جدل  ذلك يف  بعد  ويدخل  الدميقراطية«،  احنسار 
إىل  والدعوة  عاملي  كمبدأ  »الليربالية  بني  عقيم 
النظم  أن  صحيحًا  ليس  الوطنية«.  اهلوية  تعزيز 
أن  صحيحًا  وليس  قرون،  منذ  قائمة  الليربالية 
الليربالية األساسية هي قبول االختالف يف  ميزة 

جمتمعات متنوعة. 
إن منطقتنا العربية على سبيل املثال، وبالد الشام 
خصوصًا مل تكن ليربالية يومًا، ولكنها متّتعت يف 
أعراق  من  أقوام  بوجود  السنني  آالف  عشرات 
وأديان ومذاهب وألوان وأصول خمتلفة، وأنتجت 
منارات  شكلت  وحضارات،  علومًا  األقوام  هذه 

اللـيربالية  والـعامل الـجديد!!
بثينة شعبان

 2022 تــموز   30 Saturday 30 July 2022الـسبت 

إنتاج فكر  الذي بنى نهضته على أساس  للغرب 
وفلسفة واخرتاعات هذه احلضارات.

بني  الصراع  هي  األساسية  فوكوياما  قلق  نقطة 
ينصح  هو  ولذلك  الوطنية،  واهلوية  الليربالية 
الليرباليني بأال يتخّلوا عن فكرة الدولة أو »األمة« 
»Nation«، إذ ال تعارض بني »عاملية الليربالية، 
وعامل من دول«، ويضيف: إن اهلوية الوطنية ميكن 
صوغها لتعكس »طموحات ليربالية، وخللق إحساس 
باهلدف واجملموعة لدى مجهور عريض«. ُيفهم من 
هذا الطرح، وكل الطروح يف جدل فوكوياما وكأن 
الليربالية هي مسة الكون، وهي الصيغة العاملية، 

اليت جيب أن تسود بني البشر.
 وواقع األمر هو أن الدول الغربية قد عملت جاهدة 
ومنذ احلرب العاملية الثانية، وخصوصًا بعد انهيار 
االحتاد السوفياتي لرتويج الدميقراطية الليربالية، 
وكأنها هي الدميقراطية الوحيدة يف العامل، وشّنت 
يكون  أن  يقبل  ال  نظام  أي  على  خمتلفة  حروبًا 
صورة عن النظام الليربالي الغربي، مع أن األنظمة 
الغربية كلها أصبحت حتكمها االستخبارات السرية 
تدعى  اليت  اإلرهاب«  »مكافحة  بقوانني  املدعومة 
رمزيًا »احلكومات العميقة«، وفقد اإلنسان هناك 
مضلل  إعالم  ضحية  وأصبح  حقوقه،  من  عددًا 
خيدم مصاحل فئة 1% من السكان متلك 90% من 

الثروة.
 لقد اّدعت الليربالية لنفسها أنها الصيغة الوحيدة 
كل  وأن  اإلنسان  حقوق  وحرية  املشرتك  للعيش 
اهلدف،  أو  األسلوب  أو  الشكل  يف  خيالفها  من 
التنّوع  احرتام  أو  الدميقراطية  يّدعي  أن  ميكنه  ال 

والعيش املشرتك.
واهلوية  الليربالية  عن  حديثه  يف  فوكوياما  فات 
استهدفت  اليت  هي  الغرب  ليربالية  أن  الوطنية 
اهلوية الوطنية يف بلدان متعددة من فيتنام إىل 
أفغانستان إىل العراق وليبيا وفلسطني وسورية 
ألن  واجلنوبية  الالتينية  أمريكا  وبلدان  واليمن، 
أنها  اإليديولوجية  هذه  يف  اجلوهرية  املشكلة 
شكلها،  يطابق  ال  الوجود  من  شكل  أي  ترفض 

وتّدعي التعددية، وال تتقبل أي اختالف عنها.
إن مسرية التاريخ وخصوصًا يف العقدين األخريين 
برهنت مبا ال يقبل الشك على أن الشعوب متتلك 
ثقافات وحضارات وأهدافًا خمتلفة، وأن كل شعب 
موروثه  وفق  السياسي  نظامه  خيتار  أن  مؤهل 
الثقايف واإلنساني، ووفق األهداف اليت تبتغيها 
كل جمموعة من البشر لنفسها. فها هي الدميقراطية 
والباكستان  اهلند  يف  عنها  ختتلف  الصني  يف 
وإيران والربازيل، وكل هذه الدميقراطيات ختتلف 
الليربالية، اليت ترى الغرب  متامًا عن الدميقراطية 
نفسه صاحب امللكية الفكرية الوحيد هلا، والعامل 
ويف  الشعوب  كل  لدى  وتروجيها  تسويقها  على 

كل البلدان.
ولكّن اخلطر الذي نواجهه اليوم بعد أن صّممت دول 
كثرية يف العامل على بناء األنظمة السياسية اليت 
تعكس هويتها –وهذا هو منشأ الصراع األساسي 
اليوم،  نواجهه  الذي  اخلطر  والشرق-  الغرب  بني 
بوادر  بعد  توّجهت  قد  الغربية  الليربالية  أن  هو 
فشلها العسكري إىل اخرتاق اجملتمعات استخباراتيًا 
وإعالميًا، ونشر أفكارها املسمومة لتقويض األسس 
احملمودة، اليت بنيت على أساسها جمتمعات ودول 
وحضارات وثقافات، وبرهنت على أنها ختدم من 
السبل. فقد بدأت  يعيش بكنفها بأفضل وأرقى 
الليربالية الغربية بتقويض مفهوم األسرة والعائلة 
الديانات  إليها  دعت  مفاهيم  وهي  وااللتزام، 
السماوية، وبرهنت على جدواها على مّر عشرات 

القرون.
على  بااللتفاف  الغربية  الليربالية  بدأت  كذلك   
االختباء  بل  املواجهة،  عدم  خالل  من  املفاهيم 
البحتة  الشخصية  احلقوق  أو  اإلنسان  حقوق  وراء 
بعيدًا من األسرة أو األخالق أو االلتزام اجملتمعي 

واخللقي. 
إن املعركة اليت خنوضها اليوم، ليست عسكرية، 
اجتماعية  معركة  ولكنها  وحسب،  اقتصادية  وال 
وأخالقية تعين مستقبل أبنائنا وأحفادنا، وقد تكون 
مواجهتها الفكرية واملبدئية هي األولوية األوىل، 
يف هذه املرحلة اليت نشهد فيها والدة عامل جديد 
مع صراع مستميت من منظري الليربالية من أمثال 

فوكوياما إلنقاذها من اخلطر احملدق بها.

إذا كانت اجلمهورية اإلسالمية قد رفضت إدراج أي 
ملف غري امللف النووي والضمانات املتعلقة به يف 
أصّرت،  فإنها  األخرية،  الثماني  التفاوض  جوالت 
يف املقابل، على أال تقّدم للكيان اإلسرائيلي أي 

تطمينات تتعّلق مبحور املقاومة.
بايدن، يف  جون  األمريكي  الرئيس  جولة  تكن  مل 
األطراف  تطلعات  مستوى  على  األوسط،  الشرق 
اإلقليمية، وخصوصًا اإلسرائيلية والسعودية منها، 
إذ عمد إىل جلم طموحهما إىل تأليف حتالف ذي مهمة 
حمددة، تتعّلق بكيفية تقديم خيار مواجهة اجلمهورية 
اإلسالمية عسكريًا، كخيار وحيد صاحل حلل أزمتهما 

مع برناجمها النووي وموقعها اإلقليمي.
إىل  املرتكز  اإلقليمي،  احللف  فكرة  كانت  وإذا 
املنظومة  يف  الصهيوني  الكيان  إدماج  حماولة 
البريوقراطية  اهتمامات  قلب  يف  تقع  اإلقليمية، 
العميقة يف الواليات املتحدة األمريكية، فإن قراءة 
اإلسرتاتيجية،  املتحدة  الواليات  ألولويات  متأنية 
مع  عسكرية  مواجهة  يف  الدخول  فكرة  أن  تؤكد 
اجلمهورية اإلسالمية حتتل موقعًا متأخرًا خلف بعض 
والتفّلت  فالتضخم  واخلارجية،  الداخلية  أزماتها 
آثار  إىل  إضافة  والياتها،  داخل  املتنقل  األمين 
ومواجهة  أوكرانيا  الروسية يف  العسكرية  العملية 
اهتمام  حمور  تشّكل  أمور  كلها  الصيين،  التمدد 
اإلدارة األمريكية، حبيث تربط بني تعقيدات هذه 
رأس  على  املتقّدم  موقعها  وخسارة  التحديات 

النظام العاملي.
وألن القراءة األمريكية ملسار سياساتها اخلارجية، 
ما  وفق  فيها،  القرار  دوائر  تقديرات  إىل  تستند 
خيدم مصاحلها ورؤاها اإلسرتاتيجية، فإن ما ميكن 
حتقيقه، كمزايا آنية، من خالل االجنرار خلف أهواء 
بايدن،  جون  إدارة  ُيغِر  مل  املنطقة،  يف  حلفائها 
اليت مل جتد أي حرج، فدفعت بوضوح حنو تطويع 
وسعودية  إسرائيلية  طموحاٍت  اعتباره  ميكن  ما 
جائحة، بغية تسخريها خلدمة أهداف تراها واقعية 
خطأ  من  متيقنة  األمريكية  فاإلدارة  وعقالنية. 
إذ  اإلسالمية،  اجلمهورية  على  حرب  إىل  االجنرار 
مراكمتها،  األخرية  هذه  استطاعت  اليت  القوة  إن 
إضافة إىل منظومة حلفائها القادرين على املبادرة، 
األمريكية،  للحروب  التقليدي  واملسار  تتوافق  ال 
إذ حتدد ساعة الصفر بعد عزل الدولة املستهدفة 
السيطرة.  على  قدرة  أي  وإفقادها  واستنزافها، 
من  منظومة  على  هجومها  تنفيذ  يف  تعتمد  وهي 
احللفاء القادرين، من حيث ثقلهم وعددهم، على 

إسباغ صفة من الشرعية على عملياتها. 
وإذا كانت الواليات املتحدة األمريكية قد أخفقت عرب 
نظام معقد من العقوبات، يف استنزاف اجلمهورية 
السيطرة  على  القدرة  وإفقادها  اإلسالمية، 
املتحدة،  الواليات  له  سوّقت  ما  فإن  واملبادرة، 
أنها قد جنحت يف  أربعة عقود، عن  أكثر من  منذ 
عزل اجلمهورية اإلسالمية وإظهارها دولًة خارجة على 
النووي، مل يعد واقعيًا  برناجمها  الشرعية، بسبب 
من  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  انسحاب  منذ 

االتفاقية النووية عام 2018 على األقل.
يف املقابل، جنح اجلانب اإليراني مستفيدًا من قصر 
على  طرأت  اليت  والتحوالت  ترامب،  دونالد  رؤية 
الصينية  االندفاعة  نتيجة  الدولية  العالقات  واقع 
عن  املتحدة  الواليات  ختّلي  ورفض  والروسية، 
سلوكها األحادي اجلانب، الذي مارسته منذ انهيار 
تعريض  إىل  أدى  والذي  السوفياتي،  االحتاد 
قصف  من  ابتداًء  للخطر،  الدوليني  واألمن  السلم 
مرورًا  فنزويال،  حصار  إىل  وصواًل  يوغسالفيا، 
القضية  حل  إىل  ورؤيته  وأفغانستان  بالعراق 
أوروبا  يف  األجواء  توتري  عن  فضاًل  الفلسطينية، 
وشرقها، جنح يف جتّنب عزله، وحجز موقع متقّدم 

له يف ترتيبات النظام الدولي املستجد. 
وإضافة إىل إصراره على حتديد مسار العودة إىل 
خطة العمل املشرتكة لعام 2015، مبا حيفظ حقوقه 
االستفادة  حتقيق  يف  ويساعد  كاملة،  النووية 
عرب  االتفاقية،  مزايا  من  األقصى  حبدها  الشاملة 
خروج  عدم  وضمان  للعقوبات،  الشامل  الرفع 
الواليات املتحدة منه، سّوق اجلانب اإليراني إلظهار 
العودة إىل االتفاقية على أنها حاجة غربية قبل أن 
تكون إيرانية. والتوّجه األوروبي للبحث عن مصادر 
النقص  سد  أجل  من  والغاز،  للنفط  روسية،  غري 
الناجم عن احلرب األوكرانية واحلظر األمريكي على 
روسيا، قد اسُتغل مبا يؤّكد عدم استطاعة الغرب 

إستشراف موقع إيران التفاوضي بعد جولة بايدن
وسام اسماعيل

االلتفاف على املصادر اإليرانية.
وملا كان الطرف األمريكي قد سّلم بضرورة البحث 
عما يوفر احلاجة األوروبية من مصادر الطاقة قبل 
تؤكد  أن  اإلسالمية  اجلمهورية  أمكن  فقد  الشتاء، 
أن فكرة عزهلا جتايف العقالنية والواقعية، ولذلك 
أخذت حتاور القوى الغربية وفق منطق الدولة ذات 
األهمية اإلسرتاتيجية القادرة على تلبية حاجات هذه 

القوى متى ضمنت مصاحلها.
اإلسالمية  اجلمهورية  استطاعت  أخرى،  ناحية  من 
املعادية  للقوى  اإلسرتاتيجية  اخليارات  عقم  إثبات 
للجمهورية  التفاوضي  فاملوقع  اإلقليم،  يف  هلا 
التفاوضية  الثوابت  ضمن  قائمًا  بقي  اإلسالمية، 
نفسها، ومل يتأثر بالتهديدات املتكررة واملتواترة 
وإذا  إطالقها،  يف  اإلسرائيلي  الكيان  دأب  اليت 
كان الكيان اإلسرائيلي مطمئنًا إىل إصرار الواليات 
النووي  الربنامج  تقييد  على  األمريكية  املتحدة 
رؤيته  فإن  عسكريًا،  تطويره  عدم  بغية  اإليراني 
اإلسرتاتيجية تتخطى هذا اهلدف، من خالل حماولته 
تقييد القدرات الباليستية اإليرانية، إضافة إىل ما 

يراه نفوذًا إيرانيًا يف اإلقليم.
وعليه، مارس الكيان اإلسرائيلي ضغوطًا كبرية على 
حلفائه املوثوق بهم، يف جمموعة الدول الكربى، من 
تتعّلق  ملفات  النووية  املفاوضات  تشمل  أن  أجل 
باملوقع اإليراني ضمن التوازن اإلقليمي، الذي قد 

يؤثر يف أمن الكيان اإلسرائيلي مستقباًل.
إدراج  وإذا كانت اجلمهورية اإلسالمية قد رفضت 
أي ملف غري امللف النووي والضمانات املتعلقة به 
يف جوالت التفاوض الثماني األخرية، فإنها أصّرت، 
يف املقابل، على أال تقّدم للكيان اإلسرائيلي أي 
تطمينات تتعّلق مبحور املقاومة، رافضًة التطّرق إىل 
أمنية تتعّلق مبحور املقاومة وأطرافه.  ترتيبات  أي 
وإضافة إىل ذلك، رفضت مشاركة القوى اإلقليمية 
التفاوض، وعملت لتنفيذ رؤيتها، يف  يف جوالت 
التفاوض  العالقة من خالل  اإلقليمية  القضايا  حل 
املباشر بني األطراف اإلقليمية، ومن دون أي تدخل 

خارجي.
وملا كانت األطراف اإلقليمية بأقطابها اإلسرائيلية 
والسعودية خاصة، قد حاولت ختّطي ما عّدته تراخيًا 
عالقاتها  تعميق  حماولة  عرب  عمدت  فقد  أمريكيًا، 
ونسج أواصر حلف يقّدم للواليات املتحدة إغراءات 
املتحدة  الواليات  الصعب مقاومتها، إىل دفع  من 
للقبول بإعادة ترتيب أولوياتها، وإيالء ملف موقع 
اجلمهورية اإلسالمية أهمية أكرب من احلالية. غري أن 
نتائج الزيارة اليت أجراها جون بايدن لـ »إسرائيل« 
طموحات  أعادت  قد  السعودية،  العربية  واململكة 
الواقعية  جنباته  حتّدد  واقع  إىل  الدولتني  هاتني 
اإليراني،  الدور  مركزية  من  املتيقنة  األمريكية، 

وعدم القدرة على ختطيه.
اإلسالمية  اجلمهورية  تربط  مل  ذلك،  إىل  إضافة 
وجدت  إذ  النووية،  املفاوضات  بنتائج  مصريها 
يف الرؤية الروسية لواقع النظام الدولي، إضافة 
للرئيس  تسمح  مل  اليت  اإلقليمية  التناقضات  إىل 
جدة،  إىل  بالذهاب  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
وإلظهار  احليوي،  اإلقليمي  موقعها  للتأكيد  فرصة 
اخلارجية  عالقاتها  مسار  ربط  مسألة  ختطي  نيتها 
أظهرت  إذ  املتحدة،  الواليات  مع  االتفاقية  بنتائج 
يقينها برتاجع مستوى األهمية احليوية لنتائج هذه 
املفاوضات، وعليه، فإنها مل تراِع وجود جون بايدن 
ثالثية  قمة  تنظيم  اجتاه  وذهبت يف  املنطقة،  يف 
والرتكي.  الروسي  الرئيسني  رئيسها  إىل  ضمت 
القمة،  هذه  فيه يف  التشاور  جرى  ما  إىل  ونظرًا 
ختطت  قد  اإلسالمية  اجلمهورية  إن  القول  ميكن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مركزية  إشكالية 

وضرورة التوافق معها.
وعليه، إذا كانت اجلمهورية اإلسالمية منفتحة على 
يبقى  االنفتاح  هذا  فإن  العالقة،  قضاياها  حل 
من  جمموعة  إىل  املرتكزة  اإليرانية  بالرؤية  مرتبطًا 
الثوابت السيادية، اليت قد ُتنعت يف أحيان كثرية 
باملتشّددة، نتيجة عدم مالءمتها السياسات النمطية 
القوى  على  إسقاطها  على  الغرب  حيرص  اليت 
األخرى. فإذا كان الواقع الدولي يفرتض انتفاء أي 
سبب قد يدفع اجلمهورية اإلسالمية إىل التغيري يف 
سلوكها التفاوضي، فإن الواقعية اإليرانية تفرتض 
ضرورة التوّصل إىل حلول متنحها مزايا فقدتها منذ 
عقود. وعليه فإن عالقة جدلية جتمع بني االنفتاح 

على احللول والتمّسك بالثوابت. 
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عددًا  اهلادئ،  االنتخابي  يومها  يف  الثانية،  بريوت  دائرة  شهدت 
كبريًا من املفاجآت غري املتوقعة حتى ألكثر املاكينات جّدية وحتّسبًا. 
مل يكن أحد يتوقع، رغم املقاطعة احلريرية املفرتضة، نسبة مشاركة 
سنية تبلغ 42.7%، كانت هلا تداعياتها على كل التوقعات. الالئحتان 
كانتا  اهلل  حزب  من  املدعومة  وتلك  املشاريع  جلمعية  املنفصلتان 
تتوقعان نيل األوىل مقعدين نيابيني والثانية أربعة مقاعد، فجاءت 
النتيجة حفاظ كل منهما على حجمه كما يف انتخابات 2018. مل يكن 
إليه »لو كان يعلم«!  الوزير خالد قباني ليتّوج مسريته مبا انتهت 
املعركة  هذه  يف  وّرطه  الذي  السنيورة  فؤاد  الرئيس  ومعه  هو، 
ورئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ورئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي وليد جنبالط كانوا يعتقدون بأن الئحته »ضامنة« ثالثة 
مقاعد على األقل ففازت مبقعد يتيم. مل يكن أحد، قبل االنتخابات، 
ليجرؤ على التشكيك أمام النائب فؤاد خمزومي يف فوز الئحته بأقل 
من ثالثة مقاعد، فانتهت االنتخابات حبفاظه على مقعده فقط. حتى 
فوزها  من  واثقة  كانت  اإلسالمية  واجلماعة  بدر  نبيل  النائب  الئحة 
حباصلني واملنافسة على مقعد ثالث، فإذا بها تفوز مبقعدين أحدهما 
بكسر احلاصل. فيما كان طموح اجملتمع املدني الفوز بأربعة مقاعد 

ففاز بثالثة.

أساء كل من األفرقاء تقدير حجمه أواًل وأحجام بعضهم بعضًا. مل يكن 
إبراهيم منيمنة وملحم خلف يف  لـ«جمتمع«  أحد يتخّيل هذا احلضور 
البريوتية حتاول  صناديق االقرتاع. وحتى اآلن، ال تزال املاكينات 
فهم كيفية عمل ماكينة اجملتمع املدنّي لتقفز من 6174 صوتًا عام 
2018 إىل 32823 صوتًا عام 2022، ما ضاعف حجمه االنتخابي أكثر 
من 5 مرات. سياسيًا وإعالميًا وافرتاضيًا ميكن هلذا أن حيصل. لكن 
ترمجته يف صناديق االقرتاع حتتاج إىل ماكينات وموازنات وقدرات 
ومندوبني وجهاز نقل وغريه، وهي مجيعها مل تكن حبجم ما أظهرته 

الصناديق.

يف بريوت الثانية عدد كبري من العالمات االنتخابية الفارقة، أبرزها 
على  بدر  ونبيل  املدني  اجملتمع  ملصلحة  مقعدين  حسم  شك  دون 
ظل  يف  السعودية،  من  املدعومة  والالئحة  املخزومي  الئحة  حساب 
األوراق  من  جدًا  كبري  وعدد   )0.03( الكسور  جدًا يف  فارق صغري 
التغيريية  للقوى  الكثري  أعطت  الثانية  بريوت   .)5795( امللغاة 
الناشئة، ومنحت املرشَحني: إبراهيم منيمنة وملحم خلف حتديدًا ثقة 
مسريته  أنهى  الذي  السنيورة  »الفؤادين«:  أسقطت  وهي  كبرية. 
حريرية مدّوية، واملخزومي الذي كان  السياسية بصفعة بريوتية – 
قد بدأ التصرف كوارث حتمّي للزعامة احلريرية يف بريوت، فإذا به 
يرتاجع من 11346 صوتًا عام 2018 إىل 10021 مثبتًا أن حجمه أقل 
ـ بكل صخبه اإلعالمي واإلعالني  بكثري من مجعية املشاريع، وال يوازيـ 
ــ ثلث حجم مرشح حزب اهلل يف دائرة بريوت الثانية )مالحظة: ليس 

حزب اهلل بل مرشح حزب اهلل(.
احلاضنة  البيئات  إسقاط  مشروع  الثانية  بريوت  أسقطت  كذلك 
حلزب اهلل عرب منح احلزب يف أقالم الناخبني البيارتة السّنة أكثر من 
ضعف ما ناله عام 2018، مع منو هادئ حللفاء احلزب، ويف مقدمهم 
الثانية  بريوت  كانت  كذلك،  اإلسالمية.  اخلريية  املشاريع  مجعية 
وفّية لرئيس احلكومة السابق سعد احلريري عرب حجبها أصواتها عن 
القوات،   – السنيورة   – جنبالط  بثالثي  املتمثلة  السعودية  الالئحة 
ومنحها األصوات لالئحة املقربني من احلريري )اجلمل - بدر( واجملتمع 

املدنّي. بريوت الثانية حفلت باملفاجآت.

تراجعت نسبة االقرتاع يف دائرة بريوت الثانية يف االنتخابات النيابية 
األخرية بنحو 6 يف املئة من 41.82 يف املئة عام 2018 إىل 35.83 
يف املئة. وهذه النسبة املقبولة، نسبيًا، تشمل املغرتبني الذين بلغ 
نسبته  ما  أي  حاصل(،   1.4(  16482 منهم  اقرتع   ،26425 عددهم 
بهذه  االهتمام  حجم  تعكس  جدًا  مرتفعة  نسبة  وهي  باملئة،   62.4
انتخابّي أول يبلغ 13538 صوتًا، متّكنت ست  الدائرة. ومع حاصل 
دائرة  لتدخل  االنتخابّي  احلاصل  تأمني  من  لوائح  عشر  أصل  من 
أصوات،   13103 بلغ  ثان  حاصل  وفق  مقعدًا،   11 على  التنافس 
فيما مل تستطع، عام 2018، سوى ثالث لوائح من أصل تسع تأمني 
احلاصل االنتخابي األول. تشّتت صوت تيار املستقبل، مسح لعدد 
أكرب من اللوائح بتأمني احلاصل هذه املرة. وقد حّلت الئحة حزب اهلل 
أوىل بـ 36962 صوتًا، تليها الئحة اجملتمع املدنّي )32823(، فالئحة 
نبيل بدر واجلماعة اإلسالمية )20439(، ثم الئحة خمزومي )19421(، 
جعجع( بـ  االشرتاكي –  تليها الئحة السفري السعودي )السنيورة – 
18050 صوتًا فقط، وأخريًا الئحة مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية 

)األحباش( بـ 14931 صوتًا.

يف النتيجة، حصلت الئحة احلزب على ثالثة مقاعد نيابية، واجملتمع 
وبدر،  للجماعة  مقعدين  مقابل  أيضًا، يف  مقاعد  ثالثة  على  املدني 
القوات، املخزومي،  االشرتاكي –  ومقعد لكل من: حتالف السنيورة – 

املشاريع.

بالتمعن يف نتائج هذه الدائرة، ميكن تسجيل املالحظات اآلتية:
• يف 2022، توّزعت األصوات اليت نالتها الئحة تيار املستقبل عام 2018 
)62970 صوتًا( يف أربعة اجتاهات: مقاطعة حمدودة، الئحة اجملتمع 

و«الئحة   )20493( اجلماعة   - بدر  الئحة  صوتًا(،   32823( املدني 
نالتها  اليت  األصوات  توّزعت  املقابل،  يف   .)18060( السعودية« 
املشاريع يف انتخابات 2018 على الئحتيهما هذه  الئحة حزب اهلل – 

املرة، مع تسجيلهما تقدمًا ملحوظًا من 47087 صوتًا إىل 51893.

يف سابقة خيالية، تضاعف احلجم التمثيلي ملرشح اجملتمع املدني   •
إبراهيم منيمنة حنو مثاني مرات من 1676 صوتًا يف 2018 إىل 13281 
صوتًا عام 2022، رغم أن حضوره السياسي واإلعالمي وامليداني قبل 
عن  وبعيدًا  وموزونًا  جدًا  متواضعًا  كان  وبعده  وخالله  تشرين   17

املزايدات والتعبئة والتحريض.
• نال نبيل بدر 5631 صوتًا يف االنتخابات األخرية مقابل 854 صوتًا عام 
2018، أي أن حجمه االنتخابّي تضاعف 6.5 مرات خالل أربع سنوات، 
مستفيدًا من االنكفاء احلريرّي الرمسّي، وهو أمر مستحيل يف ظروف 

طبيعية.
نالت الئحة حزب اهلل 5000 صوت سني وحجم جعجع يف »الثانية« أكرب 

من حجم جنبالط
• قفز عدد أصوات مرشح اجلماعة اإلسالمية عماد احلوت من 3938 صوتًا 
عام 2018 إىل 7362، وهو تقّدم حيسب للجماعة يف ظل تراجع متثيل 

غالبية القوى السياسية.

• زادت أصوات مرشح حزب اهلل )عن أحد املقعدين الشيعيني( النائب 
أمني شري من 22961 عام 2018 إىل 26363 )بزيادة 3401 صوت(، 
فيما تراجعت أصوات مرشح حركة أمل النائب حممد خواجة 2045 صوتًا 
من 7834 إىل 5789. وتتضح أهمية عدد األصوات اليت ناهلا مرشح 
حزب اهلل لدى مقارنتها بتلك اليت ناهلا املرشح املدعوم من السعودية 
الوزير السابق خالد قباني؛ إذ نال شري حنو 7.7 أضعاف ما ناله 
قباني، فحّل مرشح حزب اهلل أّول يف بريوت ومرشح السعودية يف 

املرتبة 12.

سّجل مرشح حزب اهلل تقّدمًا الفتًا يف األقالم السنية، )3597 صوتًا   •
يف مقابل 2617 عام 2018(. أهمية هذا الرقم أنه، أواًل، يأتي بعد كل 
التحريض الطائفي وثانيًا أنه أكثر مما ناله قباني يف بريوت )جمموع 
أصواته 3433(، فيما حصل خواجة على حنو 400 صوت سين أيضًا. 
كما نال املرشحون الثالثة عن املقاعد السنية على الئحة احلزب )مها 
شاتيال وعبد اهلل مطرجي واملعتصم باهلل أدهم( 990 صوتًا، ليصل 

جمموع األصوات السنية لالئحة احلزب إىل حنو 5000.

جرّي احلزب حنو 90 يف املئة من أصواته التفضيلية ملرشحه احلزبي   •
)شري( وحنو 10 يف املئة ملرشح حركة أمل، فيما مل جيرّي أصواتًا ألّي من 

املرشحني على الئحته حتى ال يتهم بتفضيل مرشح على آخر.
• زاد عدد أصوات مجعية املشاريع من 13018 عام 2018 إىل 14300، وهو 
تقدم طبيعّي يشري إىل أن اجلمعية مل تستفد من االنكفاء احلريرّي ومن 
قدراتها االجتماعية يف ظل األزمة االقتصادية. ورغم قوة املشاريع 
الذاتية، فإنها فشلت يف تشكيل الئحة قوية، فكان جمموع ما ناله 
املرشحون السبعة على الالئحة - غري املرشحني األساسيني - 326 
صوتًا، منها ثالثة أصوات فقط للمرشح عن املقعد الدرزي على الئحة 
املشاريع أياد البنا. وقد حال ذلك دون حتقيق املشاريع تطلعاتها 
بالفوز مبقعد نيابّي ثان. ومع ذلك، فإن حجم املشاريع اليت تبتعد 
عن الصخب اإلعالمي والتعبئة والتحريض يبلغ ضعف حجم اجلماعة 
أضعاف  السنيورة وسبعة  فؤاد  حجم  أضعاف  أربعة  وحنو  اإلسالمية 

حجم وليد جنبالط.

• مقابل التنافس احملدود بني تسعة أو عشرة مرشحني جدّيني على املقاعد 
السنية الستة، وبني مرشَحني أو ثالثة على كل من املقعد األرثوذكسي 
الدرزي  املقعد  على  يذكر  تنافس  أّي  اإلجنيلي، مل يسجل  واملقعد 
أّول بـ 26363،  أو على املقعدين الشيعيني: حل مرشح حزب اهلل 
أما أقرب منافسيهما فكان  بـ 5789 صوتًا.  أمل  يليه مرشح حركة 
املرشح على الئحة اجملتمع املدني علي عباس الذي نال 803 أصوات، 
يليه زميله على الالئحة نفسها حممود فقيه )534(، فاملرشح على 
تليه املرشحة على الئحة خمزومي  الئحة اجلماعة حيدر بزي )422(، 
لينا محدان )227(، وزميلتها على الالئحة نفسها ألفت السبع )181 
صوتًا(. وبالتالي، بلغ عدد أصوات مرشح حزب اهلل يف بريوت حنو 

33 ضعف األصوات اليت ناهلا أقرب »منافسيه« )علي عباس(.

• حل مرشح احلزب االشرتاكي النائب فيصل الصايغ عن املقعد الدرزي 
الوحيد يف بريوت يف املرتبة األوىل بـ 2565 صوتًا، تليه املرشحة على 
اهلل  املرشح على الئحة حزب  ثم   ،)308( منذر  زينه  الئحة خمزومي 
نسيب اجلوهري )226(، ثم املرشح على الئحة اجملتمع املدني هاني 
األمحدية )153(. ورغم تقدم الصايغ من 1902 صوت عام 2018 إىل 
2565، إال أن فوزه كان مستحياًل لوال عاملني: أوهلما تقدم مرشح 
اجملتمع املدني وضاح الصادق على قباني زميل الئحة الصايغ بـ327 
صوتًا، وثانيهما تقدم مرشح اجملتمع املدني ملحم خلف على املرشح 
األرثوذكسي على الئحة الصايغ اليت نالت حاصاًل ذهب إىل املقعد 
الدرزي. ودرزيًا أيضًا، سجل احلزب الدميقراطي )املري طالل إرسالن( 
فضيحة حقيقية يف هذه الدائرة عرب نيل مرشحه اجلوهري 226 صوتًا 

بعد كل اإلصرار اإلرسالنّي على ترشيحه.

 قراءة يف نتائج االنتخابات: سقوط السفارة السعودية يف بريوت
غسان سعود
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• حلت مرشحة اجملتمع املدني عن املقعد اإلجنيلي الوحيد نهاد يزبك يف 
املرتبة األوىل بـ 3372 صوتًا، إال أن الئحتها مل تفز مبا يكفي من احلواصل 
طرابلسي  إدكار  النائب  الفائز  املرشح  وحصد  املقعد.  بهذا  للفوز 
2053 صوتًا تفضيليًا، علمًا أن محلة مركزة خيضت عشية إلسقاطه 
بوصفه مرشحًا عونيًا، وكادت حتّقق هدفها مع نيل يزبك أكثر من 
2100 صوت سين بني املقيمني وأكثر من 500 صوت اغرتابي. رغم 
عام   2053 إىل   2018 عام  1919 صوتًا  من  طرابلسي  تقّدم  ذلك، 
2022. وخالفًا ملا يشاع، فقد أّمنت أصوات حزب اهلل احلاصل لالئحة، 
إال أن طرابلسي أّمن لنفسه األصوات التفضيلية: 191 يف االغرتاب، 
3 موظفني، 31 خمتلط مسيحي، 328 ماروني، 188 روم كاثوليك، 
171 سريان، 7 درزي، 646 روم أرثوذكس، 83 أرمن، 120 إجنيلي، 

154 شيعي، 131 سين.

• حل مرشح اجملتمع املدني على املقعد األرثوذكسي الوحيد النائب ملحم 
خلف يف املرتبة األوىل بـ 7141 صوتًا، يليه مرشح القوات على »الئحة 
الئحة  على  فاملرشحة   ،)2950( فالح  ميشال  السعودية«  السفارة 
خمزومي زينة جمدالني )1462(، ثم مرشح احلزب القومي على الئحة 
حزب اهلل رمزي معلوف )745(، واملرشح على الئحة بدر - اجلماعة 
األصوات  عدد  ضعف  من  أكثر  خلف  وحصد   .)636( برمانة  خليل 
اليت ناهلا أقرب منافسيه، يف نتيجة غري متوقعة، خصوصًا أن حزب 
القوات اللبنانية كان شبه حاسم بفوزه بهذا املقعد. علمًا أن 3103 

من أصوات خلف الـ7141 جاءت من األقالم السنية.

أرثوذكسيًا أيضًا، ميكن تسجيل مالحظات عدة، منها خسارة برمانة   •
أكثر من نصف األصوات اليت ناهلا يف 2018، ودخول جمدالني نادي 
املرشحني اجلديني )25 مرشحًا فقط من 87 نالوا أكثر من 1000 صوت 
تفضيلي( مع نيلها 1462 صوتًا مقابل 1218 عام 2018، ونيل معلوف 
أقل بكثري من املتوقع )745( رغم انتمائه إىل عائلة بريوتية عريقة 
الدائم كقيادي طالبي  القومي وحضوره  واحلضور املفرتض للحزب 
يف احلزب. يف املقابل، أثبتت القوات حضورًا مهمًا مل يكن حمسوبًا 
هلا يف هذه الدائرة، عرب نيل فالح 2950 صوتًا، متقدمًا على مرشح 
االشرتاكي الصايغ )2565 صوتًا(، ما يسمح جلعجع بالقول إن حجمه 
يف دائرة بريوت الثانية )املزرعة واملصيطبة وطريق اجلديدة وسائر 

األحياء البريوتية( أكرب من حجم جنبالط!

أثبتت مجعية املشاريع أنها القوة السنية األوىل يف بريوت، وكان   •
ميكن مرشحها النائب عدنان طرابلسي أن حيصد 14300 صوت، لكنها 
فضلت توزيع أصواتها على مرشحني اثنني، ليتقدم النائب إبراهيم 

منيمنة املرشحني السنة بـ13281 صوتًا.
• متيزت الئحة اجملتمع املدني بتوزيع مقبول لألصوات على أربعة مرشحني 
أساسيني )منيمنة، خلف، صادق، يزبك( إذ إن ماكينة الالئحة كانت 

تعمل على الفوز بأربعة مقاعد نيابية وليس ثالثة.
• يف موازاة سقوط أسطورة الوزير السابق خالد قباني الذي كان حيظى 
املستقبل  تيار  منسق  أسطورة  لالصطفافات، سقطت  عابر  باحرتام 
السابق يف بريوت بشري عيتاني الذي يكثر احلديث عنه منذ أواسط 
فريق  الرئيس  ماكينة  يف  أساسيًا  عنصرًا  بوصفه  التسعينيات 

احلريري، فلم ينل أكثر من 1692 صوتًا فقط.
• تراجع النائب فؤاد خمزومي من 11346 صوتًا عام 2018 إىل 10021 
صوتًا، رغم االنكفاء احلريرّي، ورغم مضاعفة حضوره اإلعالمّي واملالي، 
وتصعيده السياسّي وتبنيه خطابًا موتورًا. وهو مل يكن ليظفر بالنيابة 
بالتالي لوال املرشحني إىل جانبه زينه جمدالني )1462 صوتًا( وعمر 
الالئحة  رفدوا  الذي   )1531( عيتاني  اللطيف  )1403( وعبد  الدبغي 

بأصوات أّمنت له احلاصل االنتخابّي للفوز.

لعنة الكسور
عند التدقيق يف »لعبة الكسور«، أو »لعنة الكسور«، يتبني أن الكسر 
الذي حصلت عليه الئحة حزب اهلل كان مرتفعًا )2.821( وبالتالي كان 
املقعد الثالث بعيدًا من أي خطر. أما الئحة لبريوت )املشاريع( فكان 
كسرها منخفضًا )1.14( ومل يكن لديها أي أمل للفوز مبقعد ثان. 

وجاءت كسور اللوائح األربع املتبقية كالتالي:

اجلماعة (: 1.56. تضمن مقعدًا وتنافس  1. »هيدي بريوت« )بدر – 
على الثاني.

مقعدين  تضمن   .2.50 خلف(:   – )منيمنة  التغيري«  »بريوت   .2
وتنافس على الثالث.

»بريوت بدها قلب« )خمزومي(: 1.48. تضمن مقعدًا وتنافس   .3
على الثاني.

4. »بريوت تواجه« )السنيورة - السعودية(: 1.37. تضمن مقعدًا 
وتنافس على الثاني.

وقد دخلت اللوائح األربع يف دقائق الفرز األخرية يف تنافس على 
مقعدين نيابيني، ففي حال تقدمت الئحة خمزومي مثاًل من 1.48 إىل 
1.51 أي كسور بنسبة 0.03 أو ما يوازي بضعة أصوات فقط، كانت 
الثالث. يف  ستفوز مبقعد ثان وحترم »بريوت التغيري« من املقعد 
وقت تبني أرقام الداخلية أن عدد األوراق الباطلة ليس بالعشرات أو 

باملئات إمنا باآلالف: 5795.
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إعــالن
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 9 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أسود )1،2( كلغ عدد 2 بـ 99. 19 $ربّ البندورة )1 كلغ( عدد2بـ 99 . $4 Super Jus Box of 24 for $3,99سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

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

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

عرض خاص
حسم %50

عرض خاص: حسم %50
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 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 د. انطوان حبشي ئباممثال بالن
 ويـدعـ

 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 
 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

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

The Grand Vaudeville 
178 Eldridge Road, Condell Park 

 

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

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

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

نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2022 تــموز   30 Saturday 30 July 2022الـسبت 

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

بعجني للعام الثاني على التوالي
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ثــقافة

الفرنسي عائلتها  برتاث  مفتونة  كانت  طاملا 

املتواضع عائلتها  ماضي  اكتشفت  اليت  »األرستقراطية«  الروائية 
بي. بي. سي.

لطاملا كانت الروائية اإلنكليزية دافين دو مورييه، اليت توفيت 
عام 1989، مفتونة برتاث عائلتها الفرنسي.

وقد نشأت مؤلفة رواية »ريبيكا وجامايكا إن« على حكايات عن 
سلفها األرستقراطي، إذ جاءت عائلتها إىل لندن خالل الثورة 
الفرنسية، هربا من املقصلة ومن املتشددين املعروفني باسم 
سان كيلوت )وهم جمموعة من الطبقات الدنيا برزوا يف أواخر 
من  منهم  كبري  عدد  وأصبح  فرنسا،  يف  عشر  الثامن  القرن 

أنصار الثورة الفرنسية(.
ولكن عندما بدأت تبحث يف تاريخ عائلتها، اكتشفت أن األمر 
أكثر تعقيدا. وأن عائلتها أبعد ما تكون عن طبقة النبالء، إذ 
جتارتهم  وكانت  برجوازيني  حرفيني  الواقع  يف  أسالفها  كان 

صناعة الزجاج.
هاربة   1790 عام  بريطانيا  إىل  هاجرت  اليت  العائلة  تكن  ومل 
من الغوغاء الثوريني، بل جاءت هربا من السجن بسبب تراكم 

الديون.
من املمكن اليوم اقتفاء أثر خطى دافين دو مورييه، حيث أجرت 
أثناء  املاضي،  القرن  من  اخلمسينيات  فرنسا يف  أحباثها يف 
قيادتها للسيارة حول منطقة بريش، على بعد 120 ميال )190 
كلم( جنوب غرب باريس، حيث زارت املزارع والقصور ومصانع 

الزجاج اليت حتدثت عنها يف قصة عائلتها.

»صانعو  التارخيية  لروايتها  موضوعا  عائلتها  من  جعلت  وقد 
الزجاج« The Glass-Blowers، اليت صدرت عام 1963 وحتدثت 
فيها عن جدها األكرب روبرت بوسون، وعن جذوره املتواضعة 
إذ كان يصنع زجاجات العطور يف الغابات بالقرب من لومان، 

وكيف جاء ليكون عراب ساللة دو مورييه الفنية يف لندن.

وبدأت دو مورييه أسفارها انطالقا من املنزل الواقع يف قرية 
»لو غيه دي لونيه« Le Gué de Launay الذي كان يف يوم من 

األيام منزل أخت جدها، وهي امرأة تدعى صويف دوفال.

كانت رسائل صويف، املكتوبة يف أربعينيات القرن التاسع عشر 
واحملفوظة اآلن يف جامعة إكسرت بربيطانيا، هي اليت شكلت نواة 
وأساس مجيع االستقصاءات املستقبلية، ألن صويف استعرضت 
يف تلك الرسائل الكثري من جوانب حياتها الطويلة. وقد ولدت 
صويف يف ستينيات القرن الثامن عشر، وكان والدها وأخوها 

وفيما بعد زوجها، مجيعهم صانعي زجاج.

لروايتها  االفتتاحي  املشهد  مورييه  دو  دافين  اختارت  وقد 
ذلك  على شرفة  ليكون   The Glass-Blowers الزجاج(  )صانعو 
املنزل الذي ما زال كما كان دوما، خمبأ وسط الوديان واملراعي 

املليئة باألشجار.

للمنزل،  احلالية  األجنلو-فرنسية  املالكة  بويسون،  ماري  تقول 
وهي من أشد املعجبني بدو مورييه: »أتت دافين دو مورييه 
افتتاحية  سيكون  الذي  املكان  بروح  الشعور  بهدف  هنا  إىل 

روايتها«.
وتضيف »اعتدنا يف صبانا على قراءة كتبها حتت أغطية األسرة 
يف الدير الذي كنت أعيش فيه، واآلن أتساءل: من كان ليظن 

أن املطاف سينتهي بي يف منزل جدها؟«.
وضعه  أن  إال  بالغابات،  مليئا  فرنسا  من  اجلزء  هذا  يزال  ال 
احلالي ال يقارن مبا كان عليه يف القرن الثامن عشر حيث كانت 
الغابات موجودة بشكل أكرب. هذا العامل باإلضافة إىل وصول 
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احلرفيني اإليطاليني للمنطقة يف وقت ما من العصور الوسطى، 
املنطقة  هذه  أن تصبح  إىل  أدى  الدقة،  وجه  على  غري حمدد 
واحدة من املراكز الرئيسية يف البالد لصناعة الزجاج يف عصر 

ما قبل الثورة الصناعية.
يقول برنارد مالكور، اخلبري يف مصانع األواني القدمية والزجاج: 
»لصنع الزجاج، حتتاج إىل ثالثة أشياء: اخلشب والطني والرمل.. 
وهنا كانت مجيعها متوفرة بكثرة«. تعيش عائلته يف قرية لو 

بليسيه دوران Le Plessis-Dorin القريبة منذ عام 1803.
ويف تلك القرية بالتحديد كان يوجد أحد املصانع اليت أدارها 
أسالف دافين يف السنوات اليت سبقت الثورة الفرنسية. يف 
الواقع، أثناء وجوده هنا، بدأ سلف دو مورييه، روبرت بوسون، 
للمغادرة  دفعه  النهاية، مما  انهار يف  الذي  التجاري  نشاطه 

بأقصى سرعة ممكنة.
استمر املصنع األصلي يف العمل حتى اخلمسينيات من القرن 
املاضي، حيث قام بتوظيف املئات من العمال احملليني وتوفري 
و   Guerlain وكوتي  غريالن  مثل  العطور  لصانعي  القوارير 
Coty. ولكن بعد ذلك، وكما هو احلال بالنسبة جلميع احلرفيني 
أوضاع  مواجهة  عليهم  كان  الزجاج،  بصناعة  املتخصصني 
اقتصادية صعبة، إذ باتو غري قادرين على التنافس مع املصانع 

اجلديدة الكبرية، وجراء ذلك اضطروا لإلغالق.
لكن الغابات واحلقول هلا ذكرياتها.. وهناك عشرات من أمساء 
السكان  يزال  الزجاجية، وال  األواني  اليت حتمل كلمة  األماكن 
وهي  الزجاجية:  الصخور  يشبه  مما  كتال  يكتشفون  احملليون 
لتحديد  استخدامها  مت  وقد  األفران،  من  منصهرة  رواسب 

املمرات املوحلة.
يقول فريديريك دي مونتاملبري الذي ميتلك قصر شاتو دو ال 
بيري Château de La Pierre: »على مر القرون، كان هناك مئات 
اخلشب يف  وكانت تستهلك  الغابات،  الزجاج يف  من مصانع 

منطقة معينة، ثم تتبعها بأخرى«.
أدار ماثورين بوسون، أعمال الزجاج يف منطقة دوال بيري عندما 
كان روبرت صبيا. خالل تلك الفرتة ُمنحت العائلة اليت كانت 

تنتمي لطبقة احلرفيني العليا، اإلذن بالعيش داخل القصر.
هل أعطى هذا لروبرت بوسون أوهام العظمة؟ كل ما نعرفه هو 
أنه بعد أن غادر إىل لندن، اختذ من دو مورييه كنية له، مما 

يعطي انطباعا بأنه حيمل لقبا ارستقراطيا.
ومن روبرت بوسون دو مورييه احندرت الساللة اليت تصل إىل 

دافين.
وينحدر من تلك الساللة عدد من املشاهري يف جمال الفن، كان 
ابن روبرت خمرتعا، وكان ابنه - جد دافين - الروائي ورسام 

الكاريكاتري جورج دو مورييه.
عصرها.  دافين يف  كما  عصره  مشهورا يف  جورج  كان  وقد 
ويعزى الفضل لرسومه الكرتونية يف خلق روح الدعابة الربيطانية 
 Trilby:apart from indirectly  ( روايته  أن  احلديثة، يف حني 
giving the name to the hat( تعد من أوائل الروايات اليت حققت 

جناحا مجاهرييا واسعة عندما ُحولت إىل فيلم سينمائي.
أما ابنه، املمثل واملدير جريالد دو مورييه فهو والد دافين.

هل آمنت كل هذه األجيال من دو مورييه مباضيها األرستقراطي 
املفرتض؟ أم أنها قد راودها الشك يف زيف هذا املاضي؟

قد  دافين  أن  يبدو  لكن  واضحة،  إجابة  توجد  ال  الواقع  يف 
اقتنعت برواية والدها عن أنهم ينتمون لطبقة »النبالء«، لذلك 

بدا اكتشافها جلذور العائلة املتواضعة مبثابة مفاجأة.
منطقة  يف  تعيش  اليت  هول،  آن  األمريكية  األكادميية  تقول 
الفرنسية:  مورييه  دو  أصول  حول  دراسة  أجرت  وقد  بريش 

»مل تكن مغرورة على اإلطالق..لذلك كانت فخورة جدا عندما 
اكتشفت أن أسالفها كانوا حرفيني«.

لكن آن هول تقول إنه رمبا كان هناك القليل من نسج األساطري 
العائلية أيضا، فقد اكتشفت أن جورج دو مورييه، املولود يف 
باريس عام 1834، أمضى إجازاته عندما كان صبيا مع خالته 

الكربى صويف دوفال.
ومبا أن دوفال كانت جتسيدا حيا لالرتباط مع املاضي املتعلق 
ليست  فكرة  لديه  كانت  أنه  املؤكد  فمن  الزجاج،  بصناعة 

بالبسيطة عن تاريخ العائلة.
كانت يف  الرحلة  نهاية  فإن  مورييه،  دو  دافين  إىل  بالنسبة 
منطقة تبعد ساعة بالسيارة إىل اجلنوب من مصانع الزجاج يف ال 
بريييه ولو بليسه دورين، يف مصنع زجاج مهجور آخر، يسمى 

.Chérigny شرييين
يف ستينيات القرن الثامن عشر، كان ماثورين بوسون يعمل 

يف هذا املكان كما أنه أسس عائلته فيه.
كانوا يعيشون يف مزرعة صغرية، يف كوخ امسه لو مورييه، 
ويف عام 1747 ولد روبرت بوسون، الذي هاجر فيما بعد إىل 
الكوخ حيث  أخذ »لقبه« على ما يبدو، من ذلك  إجنلرتا، وقد 

أبصر النور ألول مرة.
ال تزال تلك املزرعة موجودة، وهي واحدة من بني مليون مزرعة 
فرنسية حتتاج أن تقود سيارتك ملسافة ميل عرب مسار متعرج 

للوصول إليها.
زارت دافين دو مورييه عائلة ليون منذ ما يقرب من 50 عاما 

عندما كانت تتعقب ماضي أسالفها
تعيش عائلة ليون Léons وتعمل يف تلك املزرعة منذ 80 عاما، 

وغالبا ما يستقبلون سياحا مهتمني بعائلة دو مورييه.
يتذكرون أن دافين نفسها جاءت لزيارتهم، ويف الكوخ هناك 

تذكار يثبت ذلك.
إنها نسخة فرنسية ذات غالف ورقي من رواية صناع الزجاج 

The Glass-Blowers، حتمل إهداء شخصيا خبط يدها.

رسم كارتوني ساخر لجورج دو مورييه

زارت دافني دو مورييه عائلة ليون منذ ما يقرب من 50 عاما عندما كانت تتعقب ماضي أسالفهاالروائية اإلنكليزية دافني دو مورييه

لم يتبق الكثري اآلن من مصنع الزجاج القديم يف شاتو ال برييه
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تستطع  مل  الذي  الوحيد  البلد  ولكن  باملائة  مائة  بريطاني  »أنا 
عروضي املسرحية أن جتد هلا حيزًا فيه هو بريطانيا«.. قاهلا بيرت 

بروك بنوع من الوجع والشكوى!.
»..آه يا بيرت، إنك الزلت طفاًل«.!

بهذه العبارة املبتسرة خاطب املمثل الربيطاني الراحل السري جون 
جيلجود رفيقه القديم يف حقل اإلبداع بيرت بروك بعد غياب عن 
اململكة املتحدة استغرق عقدين ونصف وهو يدير املركز العاملي 

للبحوث املسرحية يف باريس.
ُكّرس  الذي  االستقبال  حفل  1994 يف  عام  العبارة  هذه  قيلت 
تلقفتها  يومها  الذي...«  »الرجل  اجلديد  وعرضه  بروك  لقدوم 
الصحافة الربيطانية مطلقة على هذا املغرتب واملهرج احلزين لقب 

»الطفل العبقري«.
أما تلميذه املخرج تريفور نان الذي كان قد شغل حينها منصب 
فقد  يومها  الربيطاني  الوطين  للمسرح  الفين  واملخرج  املشرف 

اختتم كلمة االفتتاح قائاًل:
»أبانا الروحي!. أما آن األوان أن تعود إىل وطنك.. ُعد.. أرجوك، 

إننا بأمس احلاجة إليك!..«.
**

كان بروك منذ طفولته يف عالقة ُحبٍّ مع املسرح:«يف طفوليت 
كان والداي يصطحباني إىل املسرح ملشاهدة العروض املسرحية، 
وحني بلغت العاشرة من عمري، قدّمُت هلما )هاملت( يف مسرح 
دمى صغري عملته بنفسي يف املنزل وقد صنعت الشخصيات من 
أدوار  وأقرأ  بيد  بتحريكها  أقوم  أخرى كنت  املّقوى ومواد  ورق 

النص باليد األخرى«.
جلس بيرت الصغري أمام آلة البيانو يف سن الثانية عشرة ليعزف 
فينوغرادوفا،  فريا  اجلديدة  ملعلمته  موتسارت  فاسيلي  سوناتا 

اليت يتذكر نصيحتها حتى اآلن وهو بهذه السن:
»حني َتلمُس أصابعَك النوتة املوسيقية، َأصغي إىل الصوت الذي 
الكتفني  يف  لك  حتدث  توتّرات  أي  تدع  وال  أصابعك،  أحدثتُه 
أحسن  على  متك  َمهَّ أّديت  قد  تكون  بهذا  واأَلصابع.  والذراعني 

وجه. فقط دعها تتّدفق«.
بضرورة  أيضًا  أوصته  إمنا  بذلك  فينوغرادوفا  فريا  تكتِف  ومل 
لتعّلم  الوحيد  »السبب  اآلخرين:  إىل  ُيتقنها  مقطوعة  كل  أداء 
املوسيقى، هو ليس ألجلك فقط، إمنا من أجل أن ُيشاطرك بها 
اآلخرين« ثم يضيف حبماسة يافع:«إن ُكّل ما قمُت به منذ ذلك 
ميت تلك: امُلشاَركة،  احلني وحتى يومنا هذا قد منا من دروس ُمعلِّ
الشّدة، اإلصرار على التّدفق، مغادرة التعّلم َعرب التكرار املعتاد 

أو الفهم على ظهر قلب«.
ولد بيرت يف لندن يف 21 مارس 1925 ألبوين يهوديني مهاجرين 
من التفيا. هاجر والده سيمون، املتمرد الشاب الذي كان ينتمي 
إىل حزب املنشفيك يف عام 1907، برفقة زوجته الشابة إيدا إىل 
باريس ومن ثم بلجيكا، وفرارهما إىل إجنلرتا عند وصول اجليش 
 Chiswick األملاني إىل بلجيكا عام 1914، واستقرارهما يف ضاحية

غرب لندن.
كانت الثقافة الروسية ال تزال حاضرة بقوة وسط أسرته، وكادت 
أن تالزمه بشكل محيمي طوال حياته، كمفتاح أساسي لفهم رجل 

منفتح ومغامر بشكل هائل.
والسينما،  الفوتوغرايف  بالتصوير  شغوفًا  بيرت  كان  فتوته  يف 
وكان يكره النظام التعليمي الربيطاني. حني سُئل مرًة عن سبب 
يف  نشأت  أجاب:«لقد  كثريًا  له  اإلجنليزي  التأريخ  تطّرق  عدم 
املدارس اإلجنليزية العامة، ومنذ البداية مل أكن مؤمنًا، حقيقًة، 
مبا كانت تعّلمين إياه تلك املدارس، ومل يعجبين قتاهلم من أجل 

ترسيخ التقاليد التارخيية إلجنلرتا«.
كان الفتى يأمل أن ُيصبح ُمرجًا سينمائيًا، لكن حني بدا له عامل 
املسرح  حنو  برفق  استدار  إليه،  الوصول  يتعذر  ميدانًا  السينما 
أثناء دراسته األدب الروسي يف جامعة أكسفورد ليثري االعجاب 
منذ البدء حني شرع عام 1946، وهو يف سن احلادية والعشرين 
من العمر، يف إخراج أول عمل له وهو مسرحية )خاب مسعى احلب 
يتوقف  الذي مل  الكاتب  لوليم شكسبري،   )love’s Labour’s Lost
عن مواصلة حبثه طوال حياته، والذي سُيصبح نقطة ارتكاز جلميع 

تأمالته وتفكريه حول املسرح.
يف الثانية والعشرين من عمره أخرج مسرحية »روميو وجوليت« 

العمل الذي شهد أول
عرض هلا يف مدينة شكسبري سرتاتفورد أبون أفون. ويف سن 
األوبرا  دار  إنتاج يف  ومدير  تعيينه مرجًا  والعشرين مت  الثالثة 
امللكية يف Covent Garden، لكن سرعان ما متَّ إبعاده بعد بضعة 
أشهر بسبب خرقه ألعراف تلك املؤسسة الكالسيكية العريقة من 
خالل عمله املسرحي )سالومي( لريتشارد شرتاوس الذي صممَّ 

السينوغرافيا
السوريالي له سلفادور دالي. يومها ُأطلق عليه »الولد الشقي« 
املسرح  يف  سواء  ترّدد  أو  ماوف  بدون  عمله  واصل  حيث 

املؤسسي أو التجاري.
منتصف  منذ  تتغري بشكل حمسوس  باملسرح  بروك  بدأت عالقة 
من  طوياًل  شوطًا  املنحى  ذلك  فتح  وقد  فصاعدًا،  اخلمسينات 
التحّول  يف  األساسية  الشخصيات  أحد  منه  جعل  ما  االبتكار 

 َرحَل أخرياً الفنّان امُلغرتب واملّهّرج احلزين بيرت بُروك!
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املسرحي الربيطاني يف النصف الثاني من القرن العشرين.
آخر  فضاء  عن  حبثًا  املتحدة  اململكة  خارج  املكوكية  جوالته 
ومالقاة مجهور آخر، استهلها أواًل إىل نيويورك ليعمل يف أوبرا 

ميرتوبوليتان، ومن ثم إىل باريس حيث
أخرج مسرحية »قطة على صفيح ساخن« لتينسي وليامز، و »منظر 
الفرنسي  للكاتب  »شرفة«  ومسرحية  ميلر،  آلرثر  اجلسر«  من 
املسرح  خشبات  على  بعد  ُقّدمت  قد  تكن  مل  اليت  جينيه،  جان 

الفرنسي!.
أما العالمة املميزة والنقطة املضيئة يف تأريخ املسرح الربيطاني، 
فقد جتّلت يف عرضه الشكسبريي »تيتوس أندرونيكوس« لفرقة 
جديدة لشكسبري  رؤية  خالله  من  الذي فرض  امللكية،  شكسبري 
ووضع احلجر األول لتلك البساطة اخلالصة املصقولة اليت سُتصبح 

جوهر فنه إىل آخر يوم يف حياته.
لقد نهل بروك خزينه اخلصب من مصادر ثقافية متعددة، لعل 
أبرزها كتابات رّواد احلداثة املسرحية أمثال فيسفولد مايرهولد، 
جوردون كريج، وأنطونيو آرتو ومسرحه )مسرح القسوة(، فضاًل عن 
ابتكارات »املسرح احلي« يف أمريكا، وأحباث جريزي جروتوفسكي 
ونظريته )حنو مسرح فقري(. وقد كانت احملّصلة اسرتاحة نهائية 

للمسرح الرمسي أو وضع املسمار األخري يف نعشه.
 Tony حاز عمله مارا / صاد للكاتب األملاني بيرت فايس على جائزة
 .1964 عام  برودواي  وأفضل مرج يف  عرض  كأفضل   Award

وقد واصل عروضه الشكسبريية
ليلة  )العاصفة( ، )امللك لري(، فضاًل عن )حلم منتصف  تباعًا: 

صيف( ثم عمله املميز )أنطوني وكليوباترا(.
َعربَ بيرت بروك القنال اإلنكليزي عام 1970 متّجهًا صوب باريس 
لوي  جان  الفرنسي  املمثل  له  وجّهها  شخصية  دعوة  إثر  على 
بارو، هناك حيث التقى فكتور جارثيا، جو تشايكني، رائد املسرح 
املفتوح، وجو فري ريفز، وشكّلوا مترب حبثهم املسرحي. يومها 
قّرر بروك البقاء يف باريس ألسباب عّدة، أبرزها انبثاق موجات 
هناك،  الطالبية  التظاهرات  تفّجر  مع  تزامنت  جديدة  وأصوات 
فضاًل عن توفر فرص العمل حبرية افتقدها يف بالده، حيث كانت 
تسود املسرح الربيطاني إدارات بريوقراطية من بقايا جلنة الرقابة 

ورئيسها سيء الصيت اللورد تشيمربلني.
أسسَّ بروك بعد عامني من ذلك التأريخ مركزه العاملي للبحوث 
املسرحية مبنحة مالية قدرها مليون دوالر قدمتها مؤسسة غراند 
تضم  أممية  مسرحية  فرقة  تشكيل  املركز  هدف  وكان  فورد، 
ممثلني وراقصني وموسيقيني وأوكروبات وممثلي بانتوميم من 
أقطار وأجناس متلفة متعددة الثقافات غرضها حتّدي الكليشات 
التقليدية يف ميدان الدراما والعرض املسرحي، فضاًل عن كشف 

ُخدع اجملتمع الصناعي وَضالالته.
بهذه الفرقة املتعددة األعراق والثقافات كان بروك يسعى إىل 
البحث عن لغة مسرحية عاملية تشكل جسرًا وحوارًا إنسانيًا لتلك 

الشعوب والثقافات.
واالبتكار  التنوع  غاية يف  تقنيات  استخدام  عمله يف  باشر  لقد 
اللغة  جمال  يف  املسرحي  للتعبري  جديدة  مصادر  عن  للكشف 
واحلركة والصوت واملكان، أسهمت مجيعًا يف العثور على أشكال 
واملهارات  واألقنعة  والسريك  الكاثاكالي  الرقص  َعرب  درامية 

األخرى. أّما
العناصر اجلوهرية اليت اعتمدها يف والدة احلدث املسرحي، فهي 
االرجتال وعدم اخلضوع لعبودية النص املكتوب، وتفجري املخيّلة 
اجلماعية لطاقم العمل املسرحي، والتزاوج والتناغم السري بني 

ُمّيلة امُلؤّدي وُمّيلة الكاتب.
وعلى عكس السائد، اجته بروك حنو القرى البدائية حبثًا عن نوعية 
ثه يد احلضارة الغربية بعد، وهذه النزعة  عفوية من اجلمهور مل تلوُّ
آرتو، الذي  ُتعزى إىل تأثري »مسرح القسوة« ألنتوين  ميكن أن 

كان يسعى إىل لغة صافية ومتفرج بدائي.
لقد اخرتقت فرقة بيرت بروك تلك مبركبتها العتيقة القرى األفريقية 
بشعوب  وامتزجوا  اجلزائر،  وصحاري  وإيران  واهلند  واسرتاليا 
قصصهم  ومسعوا  وعاداتهم  طقوسهم  شاهدوا  البلدان،  تلك 
ُنوا وارجتلوا ما شاهدوه ومسعوه، أمام  وأساطريهم، ومن ثم دوَّ
ذات اجلمهور. ُعّدتهم احلقيقية هي امُلخّيلة، أما مسرحهم فقد كان 

ادة عبارة عن سجَّ
وُيباشرون  فيه  ُيقيمون  مكان  أي  يف  األرض  على  يفرتشونها 

ارجتاالته املدهشة تلك.
الة ُيذكّرونين مبقطع من قصيدة ألبولينري يقول فيه:«…  هؤالء الرحَّ
حنن الطالبني يف ُكلِّ مكان ِغمار اأُلفق، لسنا بأعداٍء لكم، نريد أن 
مننحكم ُكلَّ الرحاب الغريبة، حيث يزدهُر السرَّ اخلفّي وُيبيح نفسه 

ملن أراد اجتناُبه…«.
حني تشتد بفريقه بعض األزمات كان بروك يُشدُّ من أزرهم بهذه 

الكلمات: »… علينا أن نقوم بعمل يشبه وخز الشرايني باإِلبر«.
أصابت  حيث  الفريق،  تكبّدها  اليت  اخلسارات  من  الرغم  على 
ى املالريا يف بعض القرى األفريقية عددًا من املمثلني مات  مُحّ
قسم منهم، كذلك فقدانهم لبعض مركباتهم، فضاًل عن ردود 
األفعال غري املتوقعة واملرهقة من مجهور بدائي، إال أنهم مع ذلك 
استطاعوا أن ينجزوا عروضًا جتريبية مذهلة، نذكر منها مسرحية 

الزرادشتية )أفستا(،  »أوركاست« عن الكتاب املقدس للديانة 
العرض الذي مت تقدميه يف إيران عام 1972 وبتمويل من شاه 

إيران!. أما النص فقد أعّده تيد هوكس بلغة مبتكرة.
أراد  والذي  اآلخر،  املسرحي  العرض  فهو  الطيور«  »مؤمتر  أما 
بروك من عنوانه هذا أن يكون رمزًا للشعوب والثقافات مجيعًا 

على اختالفها.
الدين  فريد  للمتصوف  النص من كتاب شعري  انبثق هذا  وقد 
العطار قام باعداده جان كلود كاريري، وهو يتحدث عن االستبداد 
الذي مارسه السالطني واألمراء الرضاء نزواتهم، وقد مت عرضه 
على مجهور بدائي يف صحارى ويف أسرتاليا ونيويورك ومن ثم 

يف مهرجان باريس املسرحي.
بعد عودة الفرقة إىل باريس ونتيجة لإلفالس الذي صاحب تلك 
الرحلة بادرت وزارة الثقافة الفرنسية برصد ميزانية للفرقة لتقديم 
عروضها يف فرنسا وخارجها، وكانت حصيلة الفرقة جمموعة من 
العروض املميزة نذكر منها، »IK« وهي حكاية رمزية ذات مغزى 
أخالقي عن االضطراب والتشوش الروحي والثقايف املعاصر َعرب 
موت قبيلة أفريقية كاملة بسبب فقدانها الرغبة يف العيش، وقد 

مت عرضها يف باريس ومن بعد يف لندن عام 1976.
تابع بروك فيما بعد عروضه املسرحية ضمن نطاق الفرقة بأعماله 
الالحقة: »مأساة كارمن« ، »بستان الكرز » ، » تيمون االثيين« ، 
» يوبا«.. Us حنن والواليات املتحدة، عن احلرب يف فيتنام، ومن 
ثم جتربته الفريدة اليت قام بها هو وجان كلود كارير عام 1987 
وهي إعدادهما للملحمة الدينية اهلندية »مهابهاراتا« اليت استغرق 
عرضها عشر ساعات يف ساحة مقلع احلجارة خارج مدينة أفيغنون 
الفرنسية. أما آخر عروضه فهي مسرحية بعنوان »ملاذا« اليت مت 
عرضها يف نيويورك على خشبة مركز بوالنسكي ـ شكسبري واليت 
مة اليت أمضاها يف استكشافاته  طرح من خالهلا السؤال عن امَلهَّ

املسرحية.
باريس  إىل  املتحدة  اململكة  بروك  بيرت  مغادرة  من  الرغم  على 
هو وزوجته املمثلة الربيطانية من أصل روسي ناتاشا باري اليت 
توفيت عام 2015، فقد بقي مواطنًا بريطانيًا تتغذى مهنته على 
نزعة أممية عميقة اجلذور دون احنياز ثقايف ألي شيء من شأنه 
احلضارية  واحليوية  الروحي  واملطلب  السياسية  العدالة  تفادي 
والروح  بامللكية  املعجبني  أولئك  من  بروك  يكن  ومل  للعقل. 

الوطنية املتشبعة بالنزعة القومية. وقد
كان ينأى بنفسه عن تأريخ شكسبري ومؤرخيه و«إجنليزية« امَلشاهد 
الريفية اليت جندها يف شخصية جون فالستاف الفنتازية، النبيل 
الرابع،  )هنري  شكسبريية  أعمال  ثالثة  يف  يظهر  الذي  البدين 

هنري اخلامس، زوجات وندسور املرحات(.
لقد دوّن بيرت بروك جتربته اجلمالية يف املسرح واليت استغرقت 
أكثر من ستة عقود، يف ستة كتب أصبحت إرثًا ومرجعًا جلميع 
الباب  التحوّل،  نقطة  الفارغة،  املساحة  وهي:  العامل،  مسرحّي 
املفتوح، ليس هناك أسرار، لنمثل امللك لري، صفة الرمحة، طرف 

اللسان، وأخريًا، العزف بواسطة األذن.
على الرغم من شيخوخته ورحيل زوجته، لكنه مل يتقاعد من مهنته 
بل واصل عمله حتى آخر يوم من حياته. »إنين أعمل جبد أكثر من 

أي وقت مضى. أكتب وُأخرج وُأسافر«. يقوهلا بثقة وتفاؤل.
عن زوجته ناتاشا اليت التقي بها وأغرم بها وتزوجها عام 1951 
وأجنبت له مرجني سينمائيني هما إيرينا وسيمون، يتذكر بروك 
)احلرب  تولستوي  لرواية  قراءته   Playing by Ear كتابه  يف 
والسالم( وهو يف التاسعة من عمره حني أحسَّ مبوسيقى اسم 
غامض.«لقد  بشكل  مشاعره  المس  قد  »ناتاشا«  الرواية  بطلة 
كنت أعلم حينها أنَّ هذا هو املصري الذي رافقين وُأِعدَّ لي منذ 

ذلك احلني«.
عمره  وكان  عجوز  سيدة  جانبه  إىل  جلسْت  يوروستار  قطار  يف 

آنذاك 94 عامًا ودارت حوار مبتسر بينهما:
»كانت تلك السيدة مفعمة باحليوية والطاقة جعلتين أشعر بالفتوة 
وتسعون  مثانية  قالت  عمرها،  عن  »سألتها  بروك  يقول  حقًا« 
أربعة  ال،  »ال،  مكتومة  بطريقة  يضحك  وتسعون!(«  )مثانية 

وتسعون ليست شيئًا إذًا!«.
يوليو  شهر  من  الثاني  يف  بُروك  بيرت  الربيطاني  املخرج  تويفَّ 

)متوز( اجلاري يف باريس عن عمر ناهز السبعة والتسعني عامًا.
لقد جعل بروك من املسرح أداة رائعة الستكشاف الوضع اإلنساني 
بكل أبعاده. وبوفاته مت إغالق إحدى أهم املغامرات املسرحية يف 

النصف الثاني من القرن العشرين. 

علي كامل

بيرت بروك وزوجته ناتاشا باري
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شــعر

 غرفة يف شارع اصفر
وافَق أبو سعٍد على تأجرِي الغرفة لي. لقد اجتزُت امتحاَنه 
اذن بنجاح. كانت مهمُته صعبًة. فالبيُت ذو طابق واحد. 
أربُع غرٍف أحاطْت باحًة داخلية ومطبخا ومحامًا ثم سلما يقود 
اىل السطح. هذا كلُّ شيء. عائلته سكنت يف واحدٍة من 
الغرف ويف اثنتني أخريني عائلتان من اقرباءه. بقيت غرفة 
واحدة صغرية جدا ال تصلح للعوائل، امنا لفرد واحٍد مثلي. 
ليضعه  الصحيح  الشخص  اختار  انه  يتأكد  ان  عليه  كان 
بني ثالِث عوائل. أما مهميت امللحة فهي على نفس القدر 
من الصعوبة، ان اعثر على غرفة لإلجيار يف منطقٍة ببغداد، 

نائيٍة عن املركز ورخيصٍة مبا يتناسب مع افالسي.
أي مدينة  اين  أبو سعد عن امسي ومن  ان سألين  وبعد 

احندُر، فاجئين بالسؤال:
ـ هل تشرب؟

كنت قد كذبُت مبا يكفي. ففي اجابيت على اسئلِته كذبُت 
ألمٍر يتعلق بسالميت فيما ادعيه من اسٍم ومن اين أكوُن 
سقط  وقد  خلفنا  يسعون  كزار  ناظم  رجال  كان  قِدمُت. 
بعُضنا يف يده، فلماذا اكذب يف هذه أيضا، فالصدُق هنا 
ان مل يكن نافعا، فلن يكون ضارا. حيتاج املرء حتى وان 

كان كاذبا اىل فسحة من الصدق تشعره بالراحة:
ـ نعم، اشرب.

ما حصل  لكن  جوابي.  على  ماذا سيرتتب  اعرُف  أكن  مل 
أزاح خماويف. ففي باحة البيت احملاطة بالغرِف األربع كّنا، 
هو وانا، جالسنْي على كرسيني تفصلنا طاولة. ظهرنا اىل 
اجلدار وامامنا حشٌد من النساء واألطفال جلسوا مفرتشني 
النساء  احدى  وضعْت  بيننا  اليت  املنضدة  على  األرض. 
النشوة  جبعل  كأسان  تكّفل  وفيما  وقدحني.  نبيذ  قنينة 
كنت  وتعطش،  حرمان  طول  بعد  جسدي  كامل  تدب يف 
أحلظ حبواسّي اليت أمهرت يف شحذها املطاردة، كيف ان 
أبا سعد قد دأب على النظر اليَّ كل بضع حلظاٍت خلسًة، 
هل سريخي كأسان من النبيذ رقابيت على نفسي واحدق 
يف النساء بشراهة؟ وهكذا وجدتين حائرا ال اعرف اىل اين 

اهرب بعيينَّ وقد ُاحيط بي من كل اجلهات.
سكنُت يف الغرفة الصغرية وقضيت شهورا بينهم. كانت 
أياما حلوة وهادئة اشعروني فيها بكرم الفقراء ونقائهم 

بأنين واحٌد منهم.
...

بنُت ابي سعد بلغت توا السادسة عشرة، بيضاء البشرة 
من  بيت  عملْت يف  توا.  عنفوانها  تفتح  ردة،  موَّ بوجناٍت 
بيوت األثرياء ببغداد ختدمهم. كانت تعود اىل البيت يوما 
او يومني يف األسبوع، فيحيط بها األطفال وتعانقها النساء 

وجتلس تروى ويستمعون.
ذات ضحًى وأنا يف املطبخ دخلت علّي:

ـ هلو وليد، ماذا تفعل؟
ـ احضر فطوري..
ـ هل احضره لك؟

ـ ال، شكرا، لقد انتهيت.
ـ وليد... هل تأخذني للسينما؟
ـ ... اىل السينما؟ ... مل ال؟

ـ متى؟
ـ هل تعرفني فلما جيدا..
ـ نعم اعرف... لكن متى؟

ـ حني يعود ابوك من العمل مساًء سوف أخربه فنذهب يف 
اليوم التالي..

ـ ... ال داعي اذن... انس املوضوع...
.....

سعد  ابي  بيت  عن  رحلُت  قد  كنت  ونّيف.  سنٌة  مرت 
وسكنُت يف مكان آخر. اخذُت معي ذكرياٍت حلوة وحنينا 

ألرواح نقية.
.....

ابي  حدائق  امتشى يف  حينها  وكنت  مشمسا  كان  اليوُم 
نؤاس. يف أحد الزوايا الظليلة حملُت عن بعد شابة وشابا 
كانت  املصاطب.  أحد  على  بوٍد  بعضهما  لصق  جالسنْي 
اعرفهما.  املوردتان  الوجنتان  البيضاء.  تنورتها  ترتدي 
تقول  خلها  خبفر.  وابتسمت  رأسها  فنكست  شاهدتين 

للشاب »كم هذا خمجل، انه وليد«.
انعطفت يف اول ممشى مبتعدا عنهما وابتسمت يف داخلي: 
»لقد وجدت شابا من عمرها«. كنت أفكر باألمر واسري. 
هواُء الربيع عليل. بدا الورد أمجل والنسيم حرك االغصان 

برفق.

منري العبيدي

شركات األدوية العمالقة.. 
واخلطر الشديد

بقلم  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

هو  فما  العمالقة  األدوية  شركات  على  الشديد  اخلطر 
مصريها يف ظل هذه الظروف واملضاربات الساخنة ؟ 

الشركات  على  مباشرة  تنعكس  اليت  الصعبة  املعاناة 
املستوى  أدوية على  تّصنع   اليت  والعمالقة   املشهورة 
الدولي والعاملي، منذ عدة سنني وحنن نرى سونامي من 
األدوية رخيصة الثمن وبأسعار متدنية جدًا تباع يف مجيع 

دول العامل الثالث.
 

وتنافس  الدول  من  مكان  كل  تباع يف  أصبحت  واليوم 
مجيع  مع  مقّلدة  أدوية  هى  بالواقع  شديدة،  منافسة 
هو  هذا  لكن  واملشهورة،  األصلية  لألدوية  املواصفات 
أحد أسباب احلرب اجلديدة اليت جيتاح العامل بني شركات 
آسيوية وشركات أوربية وأمريكية، من هذا املنطلق  جيب 
على أصحاب شركات األدوية الشهرية ان جيدوا أسواقا 
للتهويل  جديدة  وفريوسات  أمراض  إخرتاع  عرب  جديدة 
وختويف العامل من األمراض اجلديدة القاتلة، وفرض على 
مجيع الدول ان يشرتوا هذه األدوية والعقاقري واللقاحات 
املتعددة من أجل ضخ األرباح اهلائلة للشركات األصلية 

لألدوية قبل ان يفّلسوا بفرتة وجيزة من الزمن.

 فمن املفروض ان نستوعب ما هو الذي حياك ويدور من 
الدول  وتفقري  الناس  أمول  لسلب  ومن خمططات  حولنا 

وزيادة الديون على مجيع الدول والشعوب.

 هذه هي بداية احلرب الباردة اليت ترمز اىل توحيد العامل 
وفقري  تعيس  عامل  إىل  والعامل  الكون  خريطة  وتغيري 

ويائس ومنهار.

وكل  بيت  كل  جتتاح  اليت  اجلديدة  الضريبة  هى  هذه   
عائلة وكل شخص ملدة زمنية طويلة األمد، وهناك عدة 
بلدان من العامل تدعم الزيادة يف شراء األدوية والعقاقري 
يف  ألنه   ، وجسديًا  نفسيًا  املريض  للشعب  واللقاحات 
النهاية ال أحد  يستطيع ان يستغين عن شراء الدواء قبل 
احلساء وقبل كل شيء من لوازم بيته، الن الدواء أصبح 

روتني وإدمان نفسي أكثر من ان يكون دواء جسدي.

 واملؤسف جدًا أن هناك بعض األطباء يف عدة دول وبلدان 
يساعدون على بيع العديد من األدوية واللقاحات اجلديدة، 
من أجل تسويق هذه األدوية بطريقة منَظمة وحديثة جدًا..  

إلننا سندفع الثمن غاليا من أموالنا ومن صحتنا.

الكاذبة  التهديدات  من  عاجلرار  احلبل  فإن  نرى  وكما 
وسلب  أدمغتهم  وغسل  البشر  أعصاب  لشل  واملتكررة 
القذرة  احلروب  هلذه  النهاية  ستكون  فأين  أمواهلم.. 
واملخيفة اليت هى من صنع اإلنسان لربح األموال وقتل 
والتصعيد  والرعب  اخلوف  من  الضعيفة  الشعوب  بعض 
املرئي  العاملية  األخبار  وكاالت  مجيع   على  اإلعالمي 

واملسموع.  
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محمد عامر األحمد   - سورية

هكذا انتصر النبيذ

كأٌس تؤّسس ما توارى من مشوٍع 
خلف  ميالد الّنداْء

كأسان قبل توّهج  الّزغب احلميم 
املبتّل  صدرك  مشارف  على 
عن  يكّف  وال  البتول  بالّشمس 

الّسماْء..
كأٌس لترتك طيننا املوروث يف 
قعر الّزجاجة ثم ترفعنا إىل دفء 
سكرًا  تالقتا  شجريتني  احلفيف 

على غصن اهلواْء
الغناِء  وتر  على  تنشرنا  اخلمر 

متيمتني بصدر حلٍن شاعٍر
ينساب يف الّسكر اخلفّي قصيدًة

فأراك أنثى من جماٍز واضٍح
من بني أضالع اخلفاْء

عيناِك يف الطور األخري
من النبيذ

متارسان كتابًة روحيًة
يف صفحة الصمِت اجلليِّ
حتّددان اللؤلؤ الشهوّي

يف طوق الغوايِة
أّي موٍج يف غياهِب

كحِلِك
البحري باغَت صبوتي؟
حتى تسلقين ارجتاُف

األرض عند احلافِة احلمراِء
وابتدأ الدواُر

كما يليق برمتِك الشجرّي
واخضّل الّنداُء

سكرُت من ولٍه تعّرق من
مقام اجلمر أصعد يف  

اللهاِث
اىل الطبيعة وهي تفعل

عريها
يف احلالة القصوى من

الشجِر
املسّوِر باحلمام

وهكذا انتصر النبيُذ وعاد
من سكٍر نداؤك يا جسد..
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الرئيس الصيين حيذر ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

حيال تايوان، واخلالفات التجارية، وحماولتهما إبقاء التنافس بني 
القوى العظمى حتت السيطرة.

وقال البيت األبيض، يف بيان عقب احملادثة، أّن بايدن أبلغ نظريه 
الصيين معارضته بقوة اجلهود األحادية لتغيري الوضع الراهن أو 

تقويض االستقرار عرب مضيق تايوان.
وأضاف أّن »مكاملة شي وبايدن هي جزء من جهود اإلدارة األمريكية 
للحفاظ على خطوط االتصال وتعميقها بني البلدين وإدارة اخلالفات 

بشكل مسؤول والعمل معًا حيث تتوافق املصاحل«.
القضايا  من  حبثا جمموعة  »الرئيسني  أن  االبيض  البيت  وأوضح 
املهمة للعالقات الثنائية وغريها من القضايا اإلقليمية والعاملية، 
وكلفا طواقمهما مبواصلة متابعة مكاملة اليوم، ال سيما ملعاجلة تغري 

املناخ واألمن الصحي«.
من جهته، ذكر إعالم رمسي صيين، أّن »الرئيسني بايدن وشي 
أجريا حمادثات صرحية وعميقة«، وأن »شي حّذر بايدن من اللعب 

بالنار يف قضية تايوان«.
وقال شي لبايدن، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصني اجلديدة، 
أّن »من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، وآمل أن يدرك اجلانب 

األمريكي متامًا هذا األمر«.
وعلى الرغم من أّن هذا االتصال هو اخلامس بني شي وبايدن، منذ 
أن أصبح األخري رئيسًا قبل عام ونصف عام، فإنه بات من الصعب 

إخفاء انعدام الثقة الكبري بني البلدين.
األبيض،  البيت  يف  القومي  األمن  جملس  باسم  املتحدث  وقال 
جون كريبي، إن »التوترات بشأن السلوك العدواني للصني يف 
منطقيت احمليطني اهلندي واهلادئ«، حبسب تعبريه، ستكون يف 

رأس جدول األعمال.
وأحدث نقطة توتر هي الزيارة احملتملة حلليفة بايدن، رئيسة جملس 
النواب نانسي بيلوسي، لتايوان. وتعّد الصني زيارة بيلوسي مبنزلة 
استفزاز كبري، وهددت بـ »اختاذ إجراءات قوية إذا مّتت الزيارة«. 
كذلك، قالت وزارة الدفاع الصينية إّنها »لن تقف مكتوفة اليدين 

إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان«.
مارك  اجلنرال  األمريكية،  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  وصّرح 
ميلي، بأّنه إذا طلبت بيلوسي »دعمًا عسكريًا«، فإّن بالده ستفعل 

»ما هو ضروري لضمان قيامها مبهمتها على أكمل وجه«.
ومل تساهم تصرحيات بايدن املتناقضة بشأن ما إذا كانت الواليات 
بايدن  التوتر. وكان  املتحدة ستدافع عن تايوان يف خفض حدة 
قال، يف أيار، إّن واشنطن ستدافع عن تايبيه، قبل أن يؤكد البيت 

األبيض أن ال تغيري يف سياسة عدم التدخل »االسرتاتيجية«.
ال لقاء وجهًا لوجه

بسبب  لكن،  أعوام.  منذ  بشي  وثيقة  عالقة  بإقامة  بايدن  يفتخر 
منذ  لوجه  وجهًا  االثنان  يلتِق  وباء كورونا، مل  جراء  السفر  قيود 

توليه الرئاسة.
وفًقا للبيت األبيض، فإن اهلدف الرئيس لبايدن هو إقامة »حواجز 
محاية« للقوتني العظميني. وقال كريبي إّن بايدن »يريد أن يتأكد 
من أن خطوط االتصال بالرئيس شي مفتوحة بشأن مجيع القضايا، 
سواء كانت قضايا نتفق عليها، أو نواجه صعوبة كبرية بشأنها، 

ومن أّنه ال يزال يف إمكانهما التواصل هاتفيًا بهدوء«.
وردًا على سؤال عما إذا كان بايدن سريفع بعض رسوم االسترياد 
منتوجات  على  ترامب  دونالد  واليت فرضها سلفه  البالغة %25، 

صينية، قال كريبي إّنه مل يتخذ قرارًا بعد.
وأضاف كريبي: »نعتقد أّن الرسوم اجلمركية اليت وضعها سلفه 
كانت سيئة. نعتقد أّنها زادت يف التكاليف على العائالت األمريكية 
والشركات الصغرية، وكذلك أصحاب املزارع. وهذا من دون معاجلة 

بعض املمارسات التجارية الضارة للصني«.

ماكرون يستقبل بن سلمان ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، الذي كان يف استقباله لدى 
وصوله.

وبدأ اجلانبان حمادثات ثنائية يف قصر اإلليزيه عقب وصول ولي 
العهد مباشرة. وتركز حمادثات األمري حممد بن سلمان والرئيس 

ماكرون على العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس ماكرون، سيستقبل 

ولي العهد السعودي يف قصر اإلليزيه يوم اجلمعة )أمس(.
وتوجه ولي العهد إىل فرنسا ،احملطِة الثانية واألخرية يف جولته 
األوروبية، لبحث العالقات بني البلدين وسبل تعزيزها يف خمتلف 
اجملاالت، حيث ناقش األمري حممد بن سلمان القضايا ذات االهتمام 

املشرتك مع القيادة الفرنسية.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد تلك اليت قام بها ماكرون 

إىل جدة يف كانون األول املاضي.
لباريس،  السعودي  العهد  ولي  زيارة  مع  بالتزامن  ذلك،  اىل 
أعلنت منظمتان غري حكوميتني ترفعان شكوى ضده بتهمة تعذيب 
الصحايف السعودي مجال خاشقجي وإخفائه القسري، بعد تصفيته 

يف سفارة بالده يف إسطنبول، عام 2018.
»ترايل  و  العربي«  للعامل  اآلن  »الدميوقراطية  منّظمتا  وقالت 
إنرتناشونال« إّن هذه الشكوى، املؤلفة من 42 صفحة، تؤكد أّن 
حممد بن سلمان »متواطئ يف تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري يف 
القنصلية السعودية يف إسطنبول، يف 2 تشرين األول  2018«، 
وأّنه »ال يتمتع حبصانة من املالحقة ألنه ولي عهد، وليس رئيس 

دولة«.
قوة العالقات بني البلدين

زيارة  بعد  األربعاء،  يوم  اليونان  السعودي،  العهد  ولي  وغادر 
استمرت يومني وشهدت توقيع البلدين عددًا من مذكرات التعاون 

العسكرية واالقتصادية.
وأكد ولي العهد السعودي، األمري حممد بن سلمان، قبيل مغادرته 
أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العالقات بني 

البلدين.
يف  والتعاون  للتفاهم  اتفاقية  إدراج  التوقيعات  تضمنت  كما 
اجملال الصحي، باإلضافة ملذكرة تفاهم يف جمال التعاون العلمي 

والتقين.
بناء  وفرنسا  اليونان  من  كل  إىل  الرمسية،  الزيارات  هذه  تأتي 
على توجيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
العالقات بني  التواصل وتعزيز  سعود، وانطالقًا من حرصه على 
اململكة والدول الشقيقة والصديقة يف اجملاالت كافة، واستجابة 
للدعوات املقدمة لألمري حممد بن سلمان، وفق بيان من الديوان 

امللكي.

روسيا تستبعد وجود ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

رفض مصر للحبوب األوكرانية مرتبطًا بزيارة الفروف للقاهرة.
ونقلت وكالة »رويرتز« عن مصادر، أن مصر فسخت عقودًا لشراء 

240 ألف طن قمح من أوكرانيا.
»هذا  للصحافيني:  بيسكوف  قال  التصريح،  هذا  على  وتعليقًا 
ليس مرتبطًا بزيارة الفروف، فلدينا عالقاتنا اخلاصة مبصر، ولدينا 
بها  تفي  اليت  الصلة  ذات  لإلمدادات  مصر  مع  اخلاصة  عقودنا 
روسيا. أما بالنسبة إىل عالقات مصر بالدول األخرى، فهذه شؤون 

هذه الدول«.
الرئيس  مع  الفروف،  سريغي  الروسي،  اخلارجية  وزير  وحبث 
املصري، عبد الفتاح السيسي، خالل زيارته يف 24 متوز احلالي، 
تعزيز التعاون مع مصر، اليت ُتعد الشريك التجاري األول ملوسكو 

يف القارة األفريقية.
احلبوب  إمدادات  تطمينات ملصر خبصوص  الروسي  الوزير  وقدم 
الروسية خالل زيارته القاهرة، وسط حاٍل من الغموض بشأن اتفاق 

الستئناف صادرات احلبوب األوكرانية عرب البحر األسود.
وقال الفروف حينذاك، إّن »الغرب يسعى لتصدير قمح أوكرانيا 

ويتجاهل قمح روسيا«.
العام  األمني  مبشاركة  وأوكرانيا،  روسيا  ممثلي  من  كل  ووّقع 
لألمم املتحدة، يف 22 متوز احلالي، اتفاقية يف تركيا تسمح لكييف 

باستئناف تصدير احلبوب عرب البحر األسود إىل أسواق العامل.
العامل، بشكٍل كبري  للقمح يف  أكرب مستورد  وتعتمد مصر، وهي 
على شحنات قمح البحر األسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، 
أدت  املاضي،  شباط  أواخر  الروسية يف  العسكرية  العملية  لكّن 
إىل ارتفاع أسعار القمح العاملية وتعطيل عمليات الشحن عرب البحر 

األسود.
ومع بدء العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، أعلنت مصر أّنها 
ختطط السترياد القمح من مناطق أخرى بداًل من روسيا وأوكرانيا.

كذلك، نقلت وسائل إعالم حملية عن وزير الزراعة املصري، السيد 
اهلند  أضافت  مصر  إّن  قوله  املاضي،  نيسان   15 يف  القصري، 

كدولة منشأ جديدة السترياد القمح.

الرئيس عون: هناك رغبة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املفيد  من  أنه  ورأى  ذلك  االمر  استدعى  كلما  سيفعل  أنه  أكد 
التحدث إىل الناس عند الضرورة.

ترسيم الحدود البحرية 
اىل ذلك، كشفت مصادر  قصر بعبدا  »أننا ننتظر مساع ما سيحمله 
الوسيط األمريكي يف عملية الرتسيم  آموس  هوكشتاين ، عن موقف  

إسرائيل «.
وأوضحت أن »اإلنطباع العام أن هناك رغبًة بتحريك ملف  ترسيم 

احلدود البحرية  واإلنتهاء منه قبل أيلول«.
أن  إىل  بري ،  النواب  نبيه  رئيس جملس  مصادر  لفتت  بدورها، 
أن  علينا  ولكن  للمعنيني،  إبالغها  ومت  إجيابية  إشارات  »هناك 

ننتظر«.
اقرتاح إسرائيلي محدّث لواشنطن

»إسرائيل«  إّن  تقول  إسرائيلية  إعالم  وسائل  آخر،  صعيد  على 
تنازالت  لتقديم  بأنها مستعدة  األمريكية  املتحدة  الواليات  أخربت 

يف ما يتعلق مبنطقة اخلالف مع لبنان.
فقد ذكر موقع »وااله« اإلسرائيلي،  أّن »إسرائيل« قّدمت إىل 
الواليات املتحدة اقرتاحًا حمّدثًا بشأن مفاوضات احلدود البحرية مع 

لبنان.
وقال مسؤوالن إسرائيليان إّن »املوقف اإلسرائيلي ُنقل إىل البيت 
األبيض قبيل وصول املبعوث األمريكي عاموس هوكشتاين إىل 
لبنان )املتوقع مساء غد األحد(، يف إطار الوساطة اليت يقوم بها 

بني الطرفني«.
بايدن  األمريكي جو  الرئيس  إدارة  تأمل  »وااله«،  وحبسب موقع 
واحلكومة اإلسرائيلية واحلكومة اللبنانية أن تؤدي زيارة هوكشتاين 
لبريوت إىل انفراج حنو اتفاق، وذلك على خلفية التهديدات اليت 
بأنه  املاضيني،  األسبوعني  يف  اهلل  حلزب  العام  األمني  أطلقها 

سيفتح حربًا إذا مل يتم احلفاظ على حقوق لبنان يف املفاوضات.

وكان األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن نصر اهلل، هّدد إسرائيل، 
يف حواره األخري مع قناة امليادين، مؤكدًا أن الصواريخ الدقيقة 

حلزب اهلل تطال كل األهداف اإلسرائيلية، برًا وحبرًا.
خلف الكواليس

وأشار املوقع إىل أّن مستشار األمن القومي إيال حوالتا ورئيس 
فريق التفاوض اإلسرائيلي أودي أديري، أجريا، حمادثة مع املبعوث 
لشؤون  بايدن  الرئيس  مستشاري  وكبري  هوكشتاين  األمريكي 

الشرق األوسط بريت ماكغورك بشأن املفاوضات مع لبنان.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إّن »الغرض من احملادثة هو نقل 
املوقف اإلسرائيلي احملّدث حتى يتمكن هوكشتاين من إيصاله يف 
حمادثاته يف بريوت«، مضيفني أّن »املوقف الذي قّدمته إسرائيل 
هو تأكيد استعدادها لتقديم تنازالت يف ما يتعلق مبنطقة اخلالف 

مع لبنان، لكنها لن توافق على أي تنازل خارج منطقة النزاع.
أّن  أوضحت  أبيب  تل  فإّن  اإلسرائيلية،  اإلعالم  وسائل  ووفق 
أّي حقل غاز يتم اكتشافه يف املنطقة  هلا حقوقًا اقتصادية يف 
املتنازع عليها مع لبنان، لكّنها مستعدة للتنازل عن توزيع األرباح 

احملتملة.
ولفت مسؤولون إسرائيليون كبار إىل أّن إسرائيل قّدمت للواليات 
املتحدة خمططًا لـ »للتوزيع العادل لألرباح احملتملة« من أي حقل 

غاز يتم اكتشافه يف املنطقة املتنازع عليها.
على  تضغط  إسرائيل  فإّن  اإلسرائيلية،  الـ12«  »القناة  وحبسب 
الواليات املتحدة من أجل إمتام االتفاق بني لبنان وإسرائيل قبل 
شهر أيلول، وهو تاريخ استخراج الغاز والتهديد املرافق له« من 

جانب األمني العام حلزب اهلل.
إسرائيل  »يف  إنه  قالت  اإلسرائيلية   »12 الـ  »القناة  أّن  يذكر 
يأخذون جبدية تهديدات نصر اهلل، وكثفوا االستعداد واجلاهزية«، 
لكن  اهلل،  لنصر  األوىل  التهديدات  ليست  »هذه  أن  إىل  مشريًة 
هذه املرة يعرض حتديدًا للوقت مع اشرتاط واضح يتعلق ببداية 

استخراج الغاز من حقل كاريش«.
ُيشار إىل أّن وسائل إعالم إسرائيلية كشفت أّن تل أبيب تبذل 

جهدًا كبريًا حتى ال تتدهور األمور إىل مواجهة مع حزب اهلل.
وأضافت تقول إنه »يف إسرائيل، يأخذون جبدية تهديدات نصر 
اهلل، وكثفوا االستعداد واجلهوزية«، مشريًة إىل أن »هذه ليست 
حتديدًا  يعرض  املرة،  هذه  لكن،  اهلل  لنصر  األوىل  التهديدات 
للوقت، مع اشرتاط واضح يتعلق ببداية استخراج الغاز من حقل 

كاريش«.
وأوضحت أن هناك »مزيدًا من القوات، ومزيدًا من عمليات البحث 
ترى  بالعيون، ال  تراه  أن  املنطقة. شيء ال ميكن  واجلهوزية يف 
جنودًا يف أماكن معينة، وال مزيدًا من الزوارق لسالح البحرية، لكن 

نعم يوجد مزيد من االستعداد يف كل املستويات«.
وأضافت أنه »يف الرسائل اليت تبعث عرب  القنوات الرمسية مثل، 
توضح  اللبنانية،  احلكومة  إىل  اللبناني  واجليش  املتحدة،  األمم 
إسرائيل أنها غري مستعدة أن متر مرور الكرام على حادثة، مبعنى 
أن تهديدات ضد منشأة اقتصادية واسرتاتيجية تابعة هلا ال ميكنها 

أن متر بسالم«.
وتابعت القناة اإلسرائيلية، أن »نصر اهلل يريد حتقيق إجناز قبل 

شهر أيلول، وهو موعد استخراج الغاز من هذه املنصة«.
هدد  اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل،  حلزب  العام  األمني  وكان 
»إسرائيل«، يف حواره األخري على قناة امليادين، بالقول إّن »حزب 
اهلل ميكن أن ُيهاجم إحدى منصات الغاز اإلسرائيلية، وليس فقط 

منصة كاريش«.
العدو،  ردع  »قادر على  اهلل  أّن حزب  اهلل  السيد نصر  أعلن  كما 
وضرب األهداف اليت يريد ضربها، يف أّي مكان يف حبر فلسطني 
احملتلة، ويف الرب.. وان املطلوب االلتزام باحلدود اليت تطلبها الدولة 

اللبنانية، ورفع الفيتو عن الشركات اليت تستخرج الطاقة«.
وحتدثت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، عقب تهديدات السيد نصر 
اهلل، عن أّن املؤسستني األمنية والعسكرية لدى االحتالل »رفعتا 
مستوى التأهب واالستعداد«، وعن أن »هناك خشية لدى إسرائيل 

من استهداف حزب اهلل منصات الغاز.«
يف الوقت نفسه، دعا اللواء يف االحتياط لدى االحتالل اإلسرائيلي، 
»على حممل  اهلل،  السيد نصر  تهديدات  أخذ  إىل  غلعاد،  عاموس 

اجلد«.
وقال إنه »إذا هاجم حزب اهلل منصة كاريش أو أي منصة أخرى، 
واسعة  أبعاد  إىل  أن تصل  مواجهة ميكن  إىل  ذلك سيؤدي  فإّن 

جدًا«.
الواليات  على  تضغط  »إسرائيل«  فإّن  الـ12«،  »القناة  وحبسب 
املتحدة من أجل إمتام االتفاق بني لبنان و«إسرائيل« قبل شهر 
أيلول، وهو تاريخ استخراج الغاز والتهديد املرافق له« من جانب 

األمني العام حلزب اهلل.
اىل ذلك، كشفت مصادر مصادر مواكبة ملستجدات ملف ترسيم 
أّن »فرنسا وبالتعاون مع قطر تلعب دورًا حيويًا  احلدود البحرية 
لعدم فشل هذه املفاوضات، وفق معادلة وعدت من خالهلا باريس 
عرب سفريتها يف بريوت اليت كثفت جوالتها على القيادات اللبنانية 
واحلزبية املعنية، أن تباشر شركة »توتال« فور االعالن عن االتفاق 
عملية التنقيب يف احلقول اللبنانية بال تأخري، األمر الذي من شأنه 
التصعيد«،  أجواء  من  بعيدا  اجلنوبية  احلدود  اىل  اهلدوء  يعيد  أن 
الفتًة يف هذا اجملال إىل تلقي »وعود حامسة ببدء التنقيب مبجرد 
لبنان  بني  احلدودي  البحري  للرتسيم  نهائي  اتفاق  إىل  الوصول 
متابعة عمل  اللبنانية  السلطة  أن تصبح مسؤولية  وإسرائيل على 
من  »توتال« عن كثب وجبدية  األجنبية وحتديدًا شركة  الشركات 

دون أي عوائق.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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نــجوم

تزّوج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك يف والية 
نيفادا األمريكية، بعد 18 عاما من انتهاء عالقتهما 
يف  واسعة  إعالمية  بتغطية  حظيت  اليت  األوىل 
ذلك الوقت، حبسب سجالت حمكمة نشرت السبت 

واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
اليت  كالرك  مقاطعة  من  زواج  وثيقة  وأفادت 
تضم مدينة الس فيغاس أن بنيامني غيزا أفليك 

تزّوج جينيفر لوبيز.
وحبسب الوثيقة، اختارت املغنية واملمثلة البالغة 
52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر 

أفليك.
ولديها  أعمال  سيدة  أيضا  وهي  لوبيز  وكانت 
جمموعة مستحضرات جتميل وعطور حتمل امسها، 
أعلنت يف أبريل خطوبتها من املمثل يف فيديو 
عام  أفليك  وبن  لوبيز  جينيفر  والتقت  قصري.. 

 زواح جينيفر لوبيز وبن أفليك

 2022 تــموز   30 Saturday 30 July 2022الـسبت 

تابع  وقد  »جيلي«،  فيلم  تصوير  خالل   2002
الشهري  الثنائي  هذا  عالقة  الباباراتزي  مصورو 
الذي كان مقررا  يف هوليوود. وأرجئ زواجهما 

يف 2003 قبل إعالن انفصاهلما العام 2004.
وحتّدثت لوبيز عن عالقتها املتجددة مع أفليك يف 
مقابلة مع جملة »بيبول« يف فرباير قائلة »إنها 

قصة حب مجيلة حصلت على فرصة ثانية«.
وأصبح النجمان »ال ينفصالن« منذ عودتهما إىل 
بعضهما البعض واشرتيا منزال يف بيفرلي هيلز 

كما أفاد موقع »تي إم زي« املتخصص.
وتزوجت جينيفر لوبيز ثالث مرات، وكان املغين 
مارك أنتوني من بني أزواجها وأجنبت منه توأمني 

هما ماكس وإمييه.
أما أفليك فكان متزوجا املمثلة جينيفر غارنر اليت 

أجنب منها فايوليت وسريافينا وسامويل.

 جينيفر لوبيز وبن أفليك

لعبة  مسلسل  جنمة  كالرك  إميليا  كشفت 
األوعية  متدد  إن  مؤخرًا  مقابلة  يف  العروش 

من دماغها. الدموية تركها مع »جزء مفقود'' 
إميليا كالرك حمظوظة لكونها على قيد احلياة 
بعد أن عانت من متدد األوعية الدموية الدماغية 
مسلسل  من  األوىل  املواسم  تصوير  أثناء 

.»Game of Thrones«

الطبية  احملنة  من  جنت  أنها  املمثلة  روت 
 Sunday« املرعبة يف مقابلة جديدة مع برنامج
Morning« على بي بي سي خالل عطلة نهاية 

األسبوع.

أملًا  »كان  الدموية:  األوعية  عن متدد  وقالت 
كنت  أنين  للغاية  املفيد  من  »كان  شديدًا«. 
 Game of Thrones العروش  لعبة  على  اعمل 
على جتاوز  ةحتفزني  هدفًا  لتعطيين  ذلك  يف 

األمر.«

وأضافت كالرك إن هناك »قدًرا من عقلي مل 
يعد صاحًلا لالستخدام« وهناك »بعض األجزاء 

إصابتها بتمدد األوعية الدموية يف الدماغ
إميليا كالرك تتحدث عن جناتها من املوت مرتني 

خالل تصوير »لعبة العروش«

املفقودة.«
وأوضح كالرك: »ان السكتات الدماغية، يف 
األساس، حتدث مبجرد أن ال حيصل أي جزء من 
دماغك على الدم لثانية واحدة ، فإنه يتلف«. 
»لذلك جيد الدم طريًقا خمتلًفا لاللتفاف، ولكن 
اىل  يتلف  الدم  على  حيصل  مل  الذي  اجلزء 

االبد.«

الذي مل  الدماغ  نظًرا حلجم جزء  أنه  وأضافت 
للنظر  الالفت  »من  لالستخدام،  صاحًلا  يعد 
أنين الزلت قادرة على التحدث - أحياًنا بشكل 
متاًما  طبيعي  بشكل  حياتي  وأعيش   - واضح 

دون أي تداعيات على اإلطالق«.

كشفت كالرك ألول مرة أنها عانت من متدد 
 2019 عام  ُنشر  مقال  يف  الدموية  األوعية 
أجل  من  »معركة  بعنوان  نيويوركر  جملة  يف 
حياتي«. لقد عانت من متدد األوعية الدموية 
األول يف عام 2011 بعد تصوير املوسم األول 
من »Game of Thrones« وجنت مرة ثانية يف 

عام 2013 ، بعد تصوير املوسم الثالث.

 جينيفر لوبيز وبن أفليك

 كعادتها أثارت الفنانة مشس الكويتية اجلدل 
بني متابعيها على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
وذلك بعد اعالنها عن نيتها مقاضاة والدتها 

النها اجنبتها دون ان تستشريها.
حسابها  عرب  نشرته  فيديو  يف  ذلك  وجاء 
قالت  شات«  »سناب  تطبيق  على  الرمسي 
شاطر  حمامي  ألي  دعوة  أوجه  »أحب  فيه: 

على سناب. أريد أن أرفع قضية على أمي، 
شلون جتيبين من دون ما تستشريني، شلون 
أو  تبني جتني  تسألين  ما  دون  من  تولدني 
ال.. الوضع حلو أو ال«. وأضافت: »من حقي 
أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض... أريد 
ضربتين  ضربة  كل  عن  بتعويض  أطالبها 

اياها«.

مشس الكويتية تنوي مقاضاة والدتها 
وتطالبها بالتعويض

األربعاء  جهودها  األمريكية  الشرطة  كّثفت 
بعدما  باخلطأ  سراحه  أطلق  رجل  عن  للبحث 
كان مسجونًا لالشتباه يف اعتدائه على موظف 

لدى ليدي غاغا بهدف خطف كالبها.
 19( جاكسون  هاورد  جيمس  عن  وأفرج 
سنة( يف 6 أبريل نتيجة خطأ إداري، على ما 
املسؤولة  األمريكية  املارشال  وحدة  ذكرت 
فيه  عرضت  بيان  الفارين، يف  مالحقة  عن 
ما يصل إىل مخسة آالف دوالر كمكافأة ملن 
يوفر هلا أي معلومة قد تفضي إىل القبض 

على الشاب.
ووجهت جلاكسون إىل جانب شخصني آخرين 
تهمة الشروع بالقتل والسرقة بعد إطالقهم 
النار على موظف لدى ليدي غاغا كان يسري 
البولدوغ  نوع  من  الثالثة  كالبها  برفقة 
ووقعت  منها.  اثنني  خطف  قبل  الفرنسية 
هذه احلادثة أثناء تواجد املغنية يف إيطاليا 

لتصوير فيلم »هاوس اوف غوتشي«.
نصف  قدرها  مكافأة  غاغا  ليدي  وعرضت 
كلبيها  إعادة  من  يتمّكن  ملن  دوالر  مليون 

كوجي وغوستاف هلا.
وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبني مدعية 
أنها وجدتهما مقيدين على أحد األعمدة قبل 
أن تقبض الشرطة عليها. وذكرت صحيفة 
»لوس أجنليس تاميز« أّن املرأة كانت على 

عالقة مع والد أحد املشتبه فيهم.
كالب  أهمية  مدى  القضية  هذه  وأظهرت 
جهة  من  النجوم  لدى  الفرنسية  البولدوغ 
واجملرمني الذين يستفيدون من صغر حجم 
هذا النوع وسعره املرتفع لبيعه يف السوق 

السوداء من ناحية أخرى.
وتظهر ليدي غاغا تعّلقًا شديدًا بكالبها اليت 
غالبًا ما ترافقها خالل املناسبات وتنشر هلا 

املغنية صورًا عرب مواقع التواصل.

 الشرطة األمريكية تبحث عن خاطف 
كليب ليدي غاغا بعد إطالقه باخلطأ
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

املسّنني  تلّقي  بضرورة  اجلديدة  الطبية  التوصيات  وسط 
للمناعة ضدفريوس  معّززة  ثانية  جرعة  األكثر ضعفًا  والفئات 
كورونا املستجد خصوصًا مع تزايد اإلصابات حول العامل، أكد 
خرباء صحيون أن املتحور الفرعي BA.5 الناجم عن أوميكرون 
قادر على االنتشار بشكل أكرب بني الناس سواء كانوا حمصنني 

باللقاحات أو تعافوا مؤخرا من املرض.

األمريكيني  الطبيني  أوضح كبري املستشارين  التفاصيل،  يف 
أنتوني  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مراكز  ورئيس 
فاوتشي، خالل إحاطة يف البيت األبيض، أن املتحور الفرعي 
اجلديد قادر على االنتشار بسرعة، وأنه قد تسبب بنحو %60 من 

اإلصابات اليت تشهدها الواليات املتحدة.

ميزة انتقال أسرع من سابقه
من  أسرع  انتقال  ميزة  له  متتال  متحور  كل  أن  أضاف  كما 
املوجات  بالفريوس خالل  الشخص  إصابة  أن  سابقه، موضحًا 
احلالية،  املوجة  مع  احلماية  عنه  متنع  الثانية،  حتى  أو  األوىل 

وذلك نقال عن صحيفة »إندبندنت«.

ولفت فاوتشي إىل أن السالالت اجلديدة ستستمر يف تشكيل 
تهديد للمجتمع طاملا استمر الفريوس يف االنتشار دون رادع.

وقال إن أحد أسباب انتشار السالالت اجلديدة ألوميكرون يعود 
قدرة  وعدم  املضادة  األجسام  من  التهرب  على  قدرتها  إىل 

اللقاحات احلالية على مواجهتها، حبسب قوله.

ارتفاع ملحوظ
يشار إىل أن العامل كان شهد خالل األسابيع األخرية ارتفاعًا 

ملحوظا يف نسب اإلصابات.

بدوره، نصح خرباء املركز األوروبي للوقاية من األمراض السارية 
الفريوسية  املضادات  إىل  اللجوء  إهمال  بعدم  ومكافحتها 
واملضادات أحادية النسيلة لعالج احلاالت اخلطرة، اليت لوحظ 
اخنفاض يف استخدامها مع انتشار اللقاحات، وما نشأ عنه من 
اعتقاد واسع بأنها كافية وحدها للحماية من األعراض اخلطرة.

كما قال اخلرباء إن معظم الوفيات اليت سجلت بني امللقحني 
كانت ألشخاص مصابني بأمراض مزمنة أو يعانون من نقص أو 

خلل يف جهاز املناعة.

ال يهاب اللقاحات..
مـتحور أومـيكرون الـجديد 

أسـرع مـن سـابقيه
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يف خرب سار، وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية، االثنني، على 
تصيب  اليت  احلالة  لعالج  طفرة  البهاق يف  لعالج  منزلي  دواء  أول 

ماليني األمريكيني.
ودواء Opzelura، الذي طورته شركة Wilmington األمريكية، هو كريم 
اللون على جلد األشخاص  طيب ميكن وضعه مباشرة على بقع تغري 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 وما فوق، وفق صحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.
هذه  على  حيصل  القبيل  هذا  من  دواء  أول  هذا  أن  إىل  يشار 

املوافقة.
بعد حنو 6 أشهر

إىل ذلك استعاد العديد من املرضى يف التجارب السريرية تصبغهم 
أظهر  الذي  للكريم  يوميًا  مرتني  االستخدام  من  أشهر   6 حوالي  بعد 

نتائج أقوى بعد عام كامل من العالج.
»حنن فخورون  التنفيذي للشركة:  الرئيس  وقال هرييف هوبينوت، 
أن  ويسعدنا  اإلجناز ممكنًا،  هذا  جعلت  اليت  التطوير  وفرق  بالعلماء 

مرضى البهاق املؤهلني لديهم اآلن خيار ملعاجلة إعادة التصبغ«.
كيفية استعماله

يوضع الكريم على البقع غري املصطبغة من اجللد مرتني يف اليوم. 
فيما ال جيب استخدامه على أكثر من %10 من مساحة سطح اجلسم.

كما قد يستغرق الدواء حوالي 24 أسبوعًا إلظهار فعاليته يف العديد 
من املرضى. أما بالنسبة للبعض اآلخر، فقد يستغرق األمر ما يصل 

إىل عام للوصول ألقصى إمكاناته.

نتائج واعدة
التجارب  من  الثالثة  املرحلة  واعدة يف  نتائج  العقار  أظهر  ذلك  إىل 

خرب سار ملرضى البهاق.. أول دواء منزلي يعيد اجللد لطبيعته

أولئك  وأظهر  مشارك.   600 ومشلت  مؤخرًا  اكتملت  اليت  السريرية، 
الذين استخدموا الكريم حتسنًا ملحوظًا يف لون بشرتهم، حيث وصل 

نصفهم إىل عتبة إعادة تصبغ ناجحة بعد عام.
فيما متكن حوالي %15 من املشاركني يف التجربة من الوصول إىل 

هذه النقطة يف غضون 24 أسبوعًا فقط.
مجيع أنواع البشرة

والبهاق يصيب ذوي مجيع أنواع البشرات من األشخاص، وإن كان 
أكثر وضوحًا عند األشخاص ذوي البشرة الداكنة. ووفق التقديرات، 
يصيب البهاق من 1-%2 من سكان العامل، مع العلم أنه ليس مميتًا 

أو معديًا.
البيانات  حبسب  أمريكي،  ماليني   3 إىل   1.5 بني  ما  يصيب  فيما 
الرمسية. ويف بعض احلاالت، تكون البقع املتغرية اللون ناجتة عن 

عدم قدرة اجلسم على إنتاج ما يكفي من امليالنني.

نيويورك،  صحة  مسؤولو  سجل 
اليوم اخلميس، حالة إصابة بشلل 
األطفال، هي األوىل يف الواليات 

املتحدة منذ حنو عقد.
على  املسؤولون  يقدم  مل  فيما 
حول  التفاصيل  من  مزيدا  الفور 
هوية املصاب من مقاطعة روكالند، 
لقاح  على  قد حصل  كان  إذا  وما 
شلل األطفال أم ال وما هي حالته 

اآلن.

لقاح من خارج أمريكا
وقال مسؤولون من الوالية إنه يبدو 
أن الشخص مصاب بساللة فريوس 
مشتقة من اللقاح، رمبا من شخص 
حصل على اللقاح احلي- املتاح يف 

من 100 حالة يف الستينيات، وأقل من 10 حاالت يف السبعينيات، 
وفق مراكز الصحة األمريكية.

يف 1979، أعلن القضاء على شلل األطفال يف الواليات املتحدة، ما 
يعين أنه مل يعد يتفشى بشكل روتيين يف البالد.

ونادرا ما نقل مسافرون شلل األطفال إىل الواليات املتحدة، وكانت 
آخر حالة من هذا النوع ظهرت عام 2013.

ألول مرة منذ عقد.. أمريكا تسجل حالة إصابة بشلل األطفال

عدة دول أخرى ليس من بينها الواليات املتحدة.
وكان شلل األطفال ذات يوم أحد أكثر األمراض املخيفة يف الواليات 
املتحدة، وكان تفشيه سنويا يسبب آالف احلاالت من الشلل معظمها 

بني األطفال.

مقاومة املرض
تطعيم يف  وأسفرت محلة   ،1955 عام  متاحة  اللقاحات  أصبحت  لكن 
أحناء الواليات املتحدة عن خفض العدد السنوي لإلصابات إىل أقل 
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NEWS

More than 50 per cent of 
Australia is now experienc-
ing property value declines 
and as interest rates rise 
it’s expected to get worse.
More than half of the coun-
try is now experiencing de-
clines in property values.
That is according to a 
suburb-level analysis from 
PropTrack for The Austra-
lian.
The biggest declines in 
Sydney through the June 
quarter were houses in 
Mulgoa, western Sydney 
(-22.72 per cent), units in 
Taren Point, southern Syd-
ney (-22.11 per cent) and 
units in Manly (-20.44 per 
cent).
In Melbourne it was hous-
es in Dandenong South in 
the southeast (-20.86 per 
cent), houses in Red Hill 
(-20.36 per cent) and hous-
es in Flinders (-19.34 per 
cent), both on the Morning-
ton Peninsula.
PropTrack director of eco-
nomic research Cameron 
Kusher said the property 
market in Sydney and Mel-
bourne had already been 
slowing before interest 
rates rose in May.
“Interest rates have in-

creased 1.25 per cent in 
three months,” he told The 
Australian. 
“That means people can’t 
borrow as much as they 
could. And if rates go to 
2.5 per cent, as expected, 
that’s going to dramatically 
reduce people’s ability to 
pay the prices people are 
seeking in those markets.”
In Hobart, the data showed 
units in Battery Point, just 
south of the CBD, declined 
the most in the June quar-
ter (-20.58 per cent).
In Adelaide, it was units 
in the coastal suburbs of 
Hove and Grange (-16.14 
per cent).
Units in the Canberra sub-
urb of Watson declined by 
-22.89 per cent, the largest 
across the capital cities, 
and houses in Griffith de-
clined by -22.42 per cent.
Houses in the affluent 
Perth suburb of Pepper-
mint Grove dropped -13.34 
per cent.
Houses in Larrakeyah, an 
inner suburb of Darwin, 
saw a -20.60 decline, and 
units in Birkdale, Brisbane, 
declined -22.69 per cent.
All of Australia’s big four 
banks are unanimously ex-

Property prices falling across 
more than half of Australia
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pecting more steep inter-
est pain for borrowers after 
Westpac and NAB updated 
their cash rate forecasts.
Westpac, NAB, ANZ and 
the Commonwealth Bank 
of Australia are all predict-
ing there will be two 0.50 
percentage point hikes in 
both August and Septem-
ber, meaning four months 
in a row of 50 per cent in-
creases.
NAB now expects the cash 
rate to sit at 2.85 per cent 
by November, while West-
pac forecasts it will rise to 
3.35 per cent by February 
next year.
It means someone who had 
a $500,000 NAB mortgage 
before the hikes began 
could be paying $760 more 
on their monthly repay-
ments, while the monthly 
repayments for a $500,000 
Westpac mortgage could 
rise by $908 from May 2022 
to February next year.
While house prices might 
be falling across the coun-
try, the cost of renting cer-
tainly isn’t.
Rental prices grew at the 
fastest pace in seven years 
in the year to June, accord-
ing to PropTrack’s latest 
report.
Weekly rental prices shot 
up 7 per cent over the year 
to June. The number of 
potential renters per list-
ing increased by 20.3 per 
cent.
The volume of total rental 
listings were 18.2 per cent 
lower year-on-year, bring-
ing the volume 27.7 per 
cent lower than its decade 
average.

Borrowers have been 
warned to “brace for more 
rate pain” following fore-
casts from the country’s 
big four banks.
All of Australia’s big four 
banks are unanimously 
expecting more steep in-
terest pain for borrowers 
after Westpac and NAB 
updated their cash rate 
forecasts.
Westpac, NAB, ANZ and 
the Commonwealth Bank 
of Australia are all predict-
ing there will be two 0.50 
percentage point hikes in 
both August and Septem-
ber, meaning four months 
in a row of 50 per cent in-
creases. 
NAB now expects the cash 
rate to sit at 2.85 per cent 
by November, while West-
pac forecasts it will rise to 
3.35 per cent by February 
next year. 
It means someone who 
had a $500,000 NAB mort-
gage before the hikes be-
gan could be paying $760 
more on their monthly 
repayments, while the 
monthly repayments for a 
$500,000 Westpac mort-
gage could rise by $908 
from May 2022 to Febru-
ary next year.
RateCity research director 
Sally Tindall told Austra-
lians to “brace for more 
rate pain” over the coming 
months.
“Borrowers need to brace 
for more rate pain with 
several substantial rises 
still to come,” she said.
“All big four banks are 

now expecting two double 
hikes at the next two Re-
serve Bank of Australia 
meetings, with Westpac 
and ANZ both predicting 
the cash rate will reach 
3.35 per cent in coming 
months.
“If this happens, the aver-
age existing variable rate 
customer could be pay-
ing 6.11 per cent on their 
mortgage by early next 
year.
“While these forecasts 
may seem high to many 
Australians, it’s important 
for borrowers to realise 
the neutral cash rate is 
likely to be at least 2.50 
per cent. Borrowers need 
to prepare for this new 
norm, rather than see it as 
an anomaly.”
RateCity research director 
Sally Tindall warned Aus-
tralian borrowers to ‘brace 
for more rate pain’.
Westpac chief economist 
Bill Evans said the RBA’s 
July board meeting, and 
speeches by its governor 
and deputy governor were 
three “important” pieces of 
information they received 
when it came to revising 
their cash rate forecast. 
“We have revised our ter-
minal cash rate forecast 
in this tightening cycle to 
3.35 per cent from 2.6 per 
cent,” he said on Friday.
“They (the RBA) are likely 
to continue tightening ag-
gressively given the fear 
of rising inflation expecta-
tions.
“The cash rate is currently 

All four major banks forecast 
‘more rate pain’ as the cash 
rate continues to climb

1.35 per cent and we have 
been expecting the RBA 
board to lift the rate to 
1.85 per cent at its August 
meeting.”
But Westpac’s forecast 
was not as dire as ANZ, 
who expected the cash 
rate to rise above three 
per cent before the Christ-
mas holidays.
“Our expectation is that 
the RBA will deliver this 
via four more successive 
50 basis point rate hikes 
in August, September, 
October and November,” 
ANZ head of Australian 
economics David Plank 
wrote on Tuesday.
“This 200 basis points of 
additional tightening sees 
the cash rate target at 3.35 
per cent by November.”
The CBA forecasted that 
the cash rate will sit at 
2.60 percentage points by 
November. 
RBA governor Philip Lowe 
confirmed interest rates 
would keep going up.
“We are going through 
a process of steadily in-
creasing interest rates 
and there’s more of that 
to come,” he said on 
Wednesday.
“We’ve got to move away 
from these very low-level 
interest rates we had dur-
ing the (Covid) emergen-
cy.”
The RBA lifted the cash 
rate to 1.35 per cent at the 
start of July, with another 
0.50 percentage point 
increase expected in Au-
gust.

Rental prices have surged while house prices have declined. Picture: 
NCA NewsWire / David Crosling

More than 50 per cent of the country is experiencing property value declines in houses and units. Picture: 
NCA NewsWire / David Crosling
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Former NSW deputy pre-
mier John Barilaro has 
broken his silence about 
the political scandal he’s 
engulfed in after a con-
frontation with a camera-
man.
Police are investigating an 
incident involving former 
NSW deputy premier John 
Barilaro and a cameraman 
after he accused the media 
of harassment and having 
a camera “shoved in his 
face” on Saturday night.
Mr Barilaro, who is at the 
centre of a political storm 
over his appointment to a 
$500,000 taxpayer-funded 
trade commissioner’s role, 
described being confront-
ed on Saturday night after 
he was spotted having 
a pizza and a few drinks 
with friends.
Breaking his silence over 
the political scandal, he 
told 2GB radio that there 
was “no conspiracy” and 
he desperately wanted to 
give evidence over the pro-
cess of his appointment.
He accused the Labor 
Party of turning the matter 
into a “circus” and refus-
ing to allow him to give 
evidence at an inquiry into 
the trade commissioner’s 
role.
“This is why cameramen 
are chasing me down the 
street. Like I’m a crimi-
nal. There are no crimi-
nal charges against (me). 
I’ve done nothing wrong. 
Nothing wrong,’’ he told 
2GB radio.
“You know, for me to 
break my silence. I’ve 

stayed quiet during this 
whole ordeal. What did I 
do? I applied for a job, a 
trade job and the process 
can be detailed if given 
the opportunity to go to a 
hearing.
“But the upper house 
won’t call me to the hear-
ing because I don’t want 
to hear the truth.”
Mr Barilaro insisted he 
was now “a private citi-
zen” after he quit politics.
 “And on Saturday night, 
I went out with friends for 
a few drinks for a pizza to 
come out in the dark and 
have a camera shoved in 
your face, a microphone in 
your face,’’ he said.
“And I at that point, you 
know I asked him just to 
walk away I’ve got nothing 
to say. But the constant 
harassment.
“I was confronted in the 
dark outside of the bar. I 
tell you what, I’ll ask the 
question of anyone that’s 
listening today, if that was 
you. How would you re-
spond? All I did was push 
a camera. I did not man 
handle an individual.”
Mr Barilaro said he was 
happy to make himself 
available to the inquiry 
into the job this week.
“I’m calling on the La-
bor Party to stop playing 
games in the Upper House. 
Call me to the inquiry be-
cause it’s you that’s caus-
ing this intrusion and it’s 
harassment,’’ he said.
“Now is your chance. I’m 
available to turn into an 
inquiry hearing this week 

to talk about my side of 
the story. And let’s do that 
before this gets even ug-
lier.”
Two years ago, Mr Barilaro 
was forced to take mental 
health leave after torrid 
week in politics over koala 
policy.
After the issue sparked a 
civil war in Coalition cir-
cles he took four weeks 
mental health leave.
In a text to colleagues at 
the time he spoke of his 
mental health “struggles”.
“Some of you are aware 
of the issues I have been 
dealing with, added with 
the past 10 days, I’m not 
in a good way. On strong 
advice I really need this 
time for me,’’ he said.
“I’m struggling. I have nev-
er felt this way and I need 
to address everything I’m 
facing.”’
Opposition Leader Chris 
Minns has seized on “ex-
plosive revelations” in 
recent days from Mr Bari-
laro’s chief of staff Mark 
Connell that the then-
deputy premier had stated 
as early as 2019 that he 
wanted a New York trade 
job for “when I get the f**k 
out of this place”.
inquiry, Mark Connell re-
counted a conversation he 
claims to have had with his 
then-boss in April 2019.
He claims Mr Barilaro 
came to see him following 
a meeting with then-trea-
surer Dominic Perrottet 
and minister for invest-
ment, Stuart Ayres, over 
plans to create six senior 
trade postings in cities 
around the world.
“This is it; this is the job 
for when I get the f**k out 
of this place,” Mr Connell 
alleges that Barilaro told 
him after the meeting.
Mr Barilaro has rejected 
the accusation as false.
“If true it’s a huge revela-
tion – it would indicate that 
a job was created for John 
Barilaro and a selection 
process was effectively 
rigged,” Mr Minns said.

John Barilaro filmed in con-
frontation with cameraman
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Former Deputy Premier John Barilaro. Picture NCA Newswire/ Gaye 
Gerard.

Monkeypox has been 
declared a global health 
emergency, triggering ex-
traordinary measures from 
the federal government.
The World Health Organi-
zation declares the mon-
keypox outbreak, which 
has affected nearly 16,000 
people in 72 countries, to 
be a global health emer-
gency --…
An infectious diseases 
expert has sounded the 
alarm that monkeypox 
cases could go undetect-
ed as the nation deals with 
the latest Omicron wave. 
There are just 44 cases of 
monkeypox in Australia, 
including 24 in NSW, 16 
in Victoria, two in the ACT, 
one in Queensland and 
one in South Australia.
But globally case numbers 
are following an “alarming 
trajectory”, Dr Paul Griffin 
said. 
“Two weeks ago, we were 
below 10,000. Now we’re 
over 16,000. It is increas-
ing in … case numbers 
around the world and it’s 
a bit of an alarming trajec-
tory that clearly needs a 

response to try and slow 
that down,” he told ABC’s 
Radio National.
The National Incident Cen-
tre was activated on the 
weekend after the World 
Health Organisation de-
clared the outbreak a 
global emergency. 
It is the second time the 
body has been activated 
in as many years and will 
see the Australian Health 
Protection Principal Com-
mittee co-ordinate the re-
sponse across state and 
territories. 
Deakin University epide-
miology chair Catherine 
Bennett said the majority 
of the cases in Australia 
had been linked to inter-
national travel. 
“We are not seeing a lot 
of local transmission here. 
But at the same time when 
you have the numbers get-
ting up around the world 
it’s much harder to know 
when someone might 
have been exposed and 
to manage this risk well,” 
she told Sky News.
The WHO declaration 
would enable a “good 

public health response” to 
ensure the virus contain-
ment, Dr Bennett said. 
“It is better to be preven-
tion focused rather than 
response,” she said.
But as Australia grap-
ples with surging cases 
of Covid-19, Dr Griffin 
warned there is the po-
tential for cases to not be 
picked up. 
“That sort of pressure on 
the healthcare system and 
limited capacity to deal 
with the normal things 
does raise the potential for 
missed cases,” he said.
“We need to make sure 
that we address the Covid 
issue … and make sure we 
do continue to educate 
our clinicians and the gen-
eral public about this, so 
that the chance of missing 
cases is as low as pos-
sible.”
A vaccine for the virus and 
treatments are available 
in the National Medical 
Stockpile but global sup-
ply is “fairly constrained”. 
“Nobody predicted the 
gravity of this situation,” 
Dr Griffin added. 

‘Emergency’: Australia enacts major re-
sponse to Monkeypox

Monkeypox rash lesions in a person with the virus (Photo by Handout / UK Health Security Agency / AFP)

Cases have topped 16,000 globally. (Photo by Freya KAULBARS / RKI Robert Koch Institute / AFP)
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The NSW Productiv-
ity Commission has found 
keeping beneficial COVID-
19 regulatory reforms 
would see a $3.1 billion 
boost to the NSW econo-
my over the next decade.
Economic benefits come 
from increased employ-
ment flexibility, business 
flexibility and increased 
use of digital platforms.

Specific measures in-
clude:
$1.9 billion from long ser-
vice flexibility allowing an 
employer and a worker to 
agree to take long service 
leave in smaller blocks
$450 million from electron-
ic meetings and voting for 
strata schemes, commu-
nity land associations and 
incorporated associations 
$250 million from a range 
of planning measures, 
including 24-hour retail 
supply chain operations, 
and allowing home busi-
nesses to run 24 hours 
a day and to employ two 
to five staff $197 million 
from changes to the sale 
of takeaway alcohol and 
home delivery alcohol by 
licensed venues $195 mil-
lion from digital execution 
and certification of con-
veyancing documents and 
remote witnessing of sig-
natures.
NSW Treasurer Matt Kean 
said the Lessons from 
COVID-19 Regulatory Re-
laxations paper released 
today outlines the ongoing 
benefits of these reforms 
for the economy and will 
help inform future regula-
tions.
 “The Productivity Com-
mission paper has con-
firmed that most of the 
temporary regulations that 
supported communities 
and businesses during 
the pandemic delivered 
valuable and immediate 
support and will boost 
the State’s productivity by 
$3.1 billion over the next 
decade,” Mr Kean said.
“Measures such as sup-
porting businesses with 
more flexible retail operat-
ing hours and improving 
how people access long 
service leave have provid-
ed much needed support 

during the darkest days of 
the pandemic.
“I look forward to hearing 
from regulators, the com-
munity and business rep-
resentatives about future 
reform opportunities.”
NSW Productivity Com-
missioner Peter Achter-
straat AM said the analysis 
highlighted the value of tri-
alling and testing new ap-
proaches when respond-
ing to an evolving crisis.
“The reforms increased 
flexibility such as digital 
execution and certification 
of conveyancing docu-
ments, business flexibility 
that allowed restaurants to 

$3.1 BILLION PRODUCTIVITY BOOST FROM 
COVID-19 REGULATION REFORMS
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prepare food for delivery, 
and employment flexibil-
ity that offered employees 
greater choice in access-
ing benefits,” Mr Achter-
straat said.
“Our research found that 
the reforms driven by the 
pandemic provided signifi-
cant direct benefits to the 
community and an ongo-
ing boost to the economy. 
As we transition to living 
with COVID-19, our paper 
highlights the need for 
governments to continue 
to experiment with regula-
tory changes that promote 
new ways of working and 
living.”

Aussie builders have come 
out swinging against “ex-
treme and unnecessary” 
changes to the construc-
tion industry.
A plan to scrap the con-
struction watchdog has ig-
nited a clash between the 
government and industry 
groups. 
Workplace Relations Min-
ister Tony Burke flagged 
Labor would pull back the 
Australian Building and 
Construction Commission 
to the “bare legal mini-
mum” this week. 
Master Builders Austra-
lia has warned abolishing 
the regulator risks driving 
up costs and the return of 
unacceptable behaviour at 
worksites. 
“If there were some tweaks 
to the building code that 
retained the big funda-
mentals of the building 
code, then we would ac-
cept that,” chief executive 
Denita Wawn said.
“But what we are antici-
pating is that it gets rid of 
some sections that have 
been long-standing provi-
sions to give some safety 
to the industry.
“We are going to an ex-
treme that is unnecessary, 
particularly at the moment 
where the economy is so 
fragile and also critical to 
economic growth.”
First set up by the Howard 
government, the ABCC 
was designed to combat 
lawlessness in the con-
struction industry. 
It was then shut down by 
Labor in 2012 before being 

restored by the Coalition in 
2016. 
Labor went to the elec-
tion with a commitment to 
scrap the regulator but it 
does not yet have the num-
bers in the Senate to dump 
the body.  
Instead, it will amend the 
building code to wind back 
the ABCC’s powers.
Independent senator David 
Pocock said he recognised 
the government had a man-
date to dump the regulator 
but was concerned about 
the next steps.
“What the plan is for once 
it’s gone and how do we 
actually focus on safety, 
productivity and worker 
wellbeing,” he told ABC’s 
RN. 
Opposition spokesperson 
Michaelia Cash declared 
the government had an 
“ideological hatred of good 
behaviour in the building 
industry”.
“Why would you put Aus-
tralia’s fifth largest indus-
try at risk? There can only 
be one answer. And that’s 
because you are beholden 
to the CFMMEU in Austra-
lia, and they have demand-
ed the abolition,” she told 

‘Extreme’: Aussie builders fear big 
change to construction industry

reporters in Canberra. 
“Other agencies are just 
not equipped to undertake 
the type of work that the 
ABCC does.”
She said that even re-
ports commissioned by 
the Rudd-Gillard govern-
ment’s revealed the need 
for a specialist regulator.
But Deputy Prime Minister 
Richard Marles disagreed, 
insisting the ABCC had be-
come “politically driven”. 
“What there should be is 
the same laws across the 
entire industrial relations 
system, applying to every 
single worker,” he told the 
ABC. 
“It’s really important that 
we have tough laws that 
are there, which make it 
clear the circumstances 
in which people are able 
to take industrial action 
and in which they’re not, 
and make clear the con-
sequences when people 
don’t take industrial action 
in an authorised way.
“But that applies to every 
worker. And the way in 
which this particular sec-
tor has been singled out 
under the ABCC was not 
fair.”

Mr Marles said the regulator was politically driven. NCA NewsWire / David Mariuz

The opposition has slammed the government for pushing ahead with 
plans to scrap the body: NCA NewsWire / Andrew Henshaw

NSW deputy Labor leader 
Prue Car says she has been 
offered a kidney by a con-
stituent after announcing 
her shock cancer diagno-
sis.
The Londonderry MP, who 
announced that she had 
been diagnosed with a kid-
ney tumour on Monday, said 
she had received a surpris-
ing call from a community 
member.
“One of my constituents 
even called the office yes-
terday and offered to do-
nate their kidneys, so that 
was a bit of a surprise,” she 
told Sydney radio 2GB. 
“I cannot tell you how many 
people have contacted 
me.”
Ms Car said her prognosis 
was “looking positive”, but 
she would be taking leave 
for cancer treatment over 
the coming weeks.
“Unfortunately, this means I 
won’t be able to see you out 
and about our community 
for a little while,” she said.
The deputy leader is en-
couraging Australians to 
get checked if they’re “not 
feeling 100 per cent,” say-
ing her symptoms were 
quite mild.
 “Some of the symptoms I 
was getting were, I would 
say they were sort of minor 
… tired, headaches, things 
that you would put down 
to being a mum, working 
full time …. things that were 
happening in everyday life,” 

she said. 
“In my case, it sounds like 
that they‘ve found it early 
enough to deal with it.
Ms Car, who decided to pay 
her doctor a visit after ad-
vice from her partner Brad, 
said while she was shocked 
to hear her diagnosis, she 
was hopeful that she’d be 
back to business by the 
NSW election. 
“It’s more the shock of hear-
ing that word and thinking 
about what’s going to hap-
pen and your family and 
just making sure that you 
take care of everyone,” she 
said. 
“Hopefully, I’ll be back on-
board ready for the state 
election next year.”
NSW Labor leader Chris 
Minns called the news 
“heartbreaking”.
“Those of you who know 
Prue will know that there’s 
nothing out there that can 
stop her,” he said.
“And this fight will be no 
different. From all of us 
here at NSW Labor – we’re 
all with you Prue.”
Ms Car was elected to par-
liament in 2015 to represent 
the safe Labor seat of Lon-
donderry in western Syd-
ney before being elevated 
to the position of deputy 
leader when Mr Minns took 
over the leadership a year 
ago.
She has been the opposi-
tion education spokeswom-
an since 2019.

‘Surprise’ offer to cancer-
stricken MP Prue Car
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China will raise the AUKUS 
submarine deal at the Unit-
ed Nations nuclear non-
proliferation meeting next 
week and force Washing-
ton and Canberra to argue 
there has been no breach 
of the nuclear treaty.
Ambassador Adam Schei-
nman, the US special rep-
resentative for nuclear 
non-proliferation said Bei-
jing had made a series of 
claims about the US, Unit-
ed Kingdom and Australia 
violating the nuclear treaty 
[NPT] that would be dis-
puted in New York.
“I know that China at the 
NPT review conference 
will criticise the partner-
ship, although I also think 
that what China fails to do 
is to recognise that it’s 
China’s own actions in the 
region that have led the 
partners to close gaps in 
our security,” Scheinman 
said at a US state depart-
ment briefing in Asia on 
Tuesday night.
“There is no violation of 

the NPT, and we’ll be very 
clear about that at the NPT 
review conference.”
Under the deal, the US and 
UK will provide nuclear 
submarine technology to 
Australia to modernise 
its ageing diesel subma-
rine fleet by the 2030s. 
But China has argued the 
deal sets a dangerous 
precedent by allowing 
nuclear actors to transfer 
technology to non-nuclear 
states. That argument has 
fuelled concern in south-
east Asia, particularly in 
Malaysia, which raised the 
deal with Foreign Minister 
Penny Wong in June and 
warned it could lead to a 
nuclear arms race in the 
region.
President Xi Jinping, 
who met with Indonesian 
President Joko Widodo 
on Monday, was expected 
to raise AUKUS during 
their discussions. China’s 
statement on their meet-
ing in Beijing did not spe-
cifically mention AUKUS, 

China to raise concerns over AUKUS sub-
marine deal at UN treaty meeting
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Pauline Hanson caused 
a scene in the Senate af-
ter she fled the chamber 
during a routine morning 
acknowledgment.
Pauline Hanson has been 
branded a racist after she 
sensationally stormed 
out of the Senate during 
the Acknowledgement of 
Country. 
Senate President Sue 
Lines acknowledged the 
Ngunnawal and Ngam-
bri peoples as the tradi-
tional custodians of the 
Canberra area and paid 
respect to elders past 
and present during the 
opening of Wednesday’s 
sitting. 
But before Senator Lines 
could finish the acknowl-
edgment, the One Nation 
leader interjected. 
“No, I won’t,” she yelled, 
adding, “I never will.”
While it wasn’t cap-
tured on the parliamen-
tary broadcast feed, NCA 
NewsWire photographer 
Gary Ramage caught 
Senator Hanson fleeing 
the scene. 
Greens Senator Lidia 
Thorpe, a proud Djab 
Wurrung Gunnai Gun-
ditjmara woman, quickly 
condemned the “disre-
spectful” move. 
“Day two of the 47th par-
liament and racism has 
reared its ugly head,” she 

tweeted. 
“Pauline Hanson disre-
spectfully stormed out 
of the acknowledgement 
of Country in the Senate, 
refusing to acknowledge 
“those people.” You want 
to make parliament safe? 
Get rid of racism.”
As is tradition, the ac-
knowledgment is given 
daily after the Lord’s 
Prayer.
The acknowledgement 
was made a permanent 
feature of daily proceed-
ings in 2010 after the 
election of the Gillard 
government. 
Senator Hanson has been 
a member of the upper 
house since 2016. Col-
leagues say she has sat 
through years of daily ac-
knowledgments without a 
peep. 
The protest comes as the 
Senate is due to consider 
a motion to display the 
Aboriginal and Torres 
Strait Islander flags in the 
chamber alongside the 
Australian flag.
Anthony Albanese made 
a point to include the 
flags in the backdrop of 
his first prime ministerial 
press conference after 
being sworn in. 
The three flags are already 
displayed side-by-side in 
the House of Representa-
tives. 

‘No I won’t’: What caused Pauline 
Hanson to storm out of Senate

Senator Hanson has been accused of racism for her decision to storm 
out. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Senator Hanson before storming out. Picture: NCA NewsWire / Gary 
Ramage

but Indonesia did “take 
note” of China’s Global 
Security Initiative and 
said it would strengthen 
“communication between 
the agencies in charge of 
maritime affairs”.
China has been campaign-
ing for months against the 
AUKUS deal, culminating 
in the release of the China 
Arms Control and Disar-
mament Association and 
China Institute of Nuclear 
Industry Strategy report 
last week ahead of the UN 
treaty meeting. The report 
claimed the AUKUS deal 
would set a “dangerous 
precedent” and would 
have a profound negative 
impact on “global strate-
gic balance and stability”.
Scheinman said the US 
would be “very clear” that 
AUKUS was “a system for 
nuclear propulsion, not 
for transfers of nuclear 
weapons”.
 “It’s also the case that 
Australia is a state with 
impeccable non-prolifera-

tion credentials,” he said. 
“It implements the highest 
standards for internation-
al safeguards agreements. 
It has made clear that it 
has no intent to pursue 
the fuel production capa-
bilities that might give it 
some ability to produce 
nuclear weapons.”
Scheinman dismissed 
suggestions that the AU-
KUS deal could result in 
China sharing nuclear 
technology with non-nu-
clear states.
“I can’t imagine any rea-
son why China would have 
much interest in sharing 
nuclear propulsion tech-
nology with any other 
state in the region, and I 
very much doubt that that 
is in the minds of leaders 
in Beijing,” he said.
China has at least 60 sub-
marines in its fleet, includ-
ing six nuclear-powered 
attack vessels. Australia 
has six ageing diesel-
powered submarines.
“We’ll undertake this proj-
ect in a way that reflects 
our longstanding support 
to global nonproliferation 
and in partnership with 
the International Atomic 
Energy Agency,” Schein-
man said.
But doubts have been 
raised by military analysts 
about the timeline of the 
AUKUS project - expected 
to cost more than $170 
billion - as the US subma-
rine program struggles to 
meet its own domestic tar-
gets under shortages and 
capacity constraints.
US ambassador to Austra-
lia Caroline Kennedy said 
on Monday that significant 
announcements about the 
AUKUS partnership would 
be made within weeks.
“The United States and 
Australia are the clos-
est of allies, and we are 
global partners working 
toward peace and stabil-
ity, health, security and 
economic prosperity in 
this region and beyond,” 
she said.

Ambassador Adam Scheinman, US special representative for nuclear non-proliferationCredit: 

The Indonesian and Chinese national flags are flown together near Mao Zedong’s portrait on Tiananmen 
Gate in Beijing on Monday.Credit:AP
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The glory years for Aus-
tralia look set to be over 
as one “enemy” takes 
hold. And the Albanese 
Government might just be 
making it worse.
It used to be that Austra-
lians rarely experienced 
recessions. If we re-
ally squint our eyes and 
squeeze, we can even re-
member that two-decade 
golden age when every-
body else had them but 
not us!
These days, recessions 
have become passé. In 
the past few years, we’ve 
had two officially and con-
siderably more unofficial-
ly as Covid convulsions 
shook the economy. 
But we should not be-
come so complacent 
about the loss of income 
and wealth.
That is what the Albanese 
Government appears to 
be doing today.

Business cycles never die 
of old age
Unemployment is low and 
everything is good. That 
is when to expect a reces-
sion because that is also 
when inflation typically 
gets more heated and 
central banks tighten the 
screws on borrowers.
Australia is following this 
path. The Reserve Bank 
is being very aggressive 
about it. As the old saying 
goes: “Business cycles 
do not die of old age.”
All that we really need to 
ask at this point is: How 
bad will get? And what 

are the factors at play that 
will determine the depth 
of the downturn?
There are two types of re-
cessions to consider. The 
first is that which is likely 
transpiring in places like 
the US where there are no 
big economic imbalances 
to adjust. These types of 
recessions are more like 
those that transpired in 
the 1970s with big equity 
bear (declining) markets, 
falling consumption and 
wild swings in inventory 
within business. 
Believe it or not, this is the 
preferable type because it 
passes relatively quickly. 
The second version is 
worse – the balance sheet 
recession. 
This is when macroeco-
nomic (large scale such as 
interest rates and produc-
tivity) imbalances grow 
so large that they adjust 
dramatically under pres-
sure from falling growth. 
A good example of this is 
the GFC recession in the 
US when household debt 
imploded along with prop-
erty prices after a massive 
and unsustainable run-up 
in both.
In Australia, our last few 
recessions have been 
more the benign variety. 
We have never had a large 
enough shock to require 
our macroeconomic im-
balances to adjust. 

Albo making it worse
The major economic im-
balance in Australia is 
household debt. The lever-

Mistake Albanese Government is making as we slide into recession

age build-up has taken 30 
years and it is extreme.
This has been manageable 
through various global 
shocks because Australia 
always had the resources 
to bail it out when needed. 
This has come at the cost 
of enormous intergen-
erational inequity and the 
collapse of market integ-
rity in banking and prop-
erty sectors but we did it 
anyway. 
The problem now is Aus-
tralia faces the one en-
emy that wipes out those 
bailout resources – infla-
tion. Last week, the RBA 
warned that it sees a range 
of inflation measures get-
ting out of control over the 
second half of this year:
Ahead of the release of 
the June quarter Con-
sumer Price Index (CPI) at 
the end of July, members 
noted that domestic infla-
tionary pressures, includ-
ing those outside of the 
labour market, continued 
to build. 
Non-labour input cost 
pressures were evident 
across a range of indus-
tries. Adverse weather 
conditions had affected 
the prices of some fresh 
produce. Rents were ex-
pected to pick up in re-
sponse to tightening 
rental market conditions 
across most of the coun-
try. Wholesale electricity 
and gas prices had also 
increased sharply in re-
cent months, reflecting 
domestic supply disrup-
tions during a period of 
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increased demand. 
The effect of these in-
creases on electricity and 
gas prices was expected 
to be evident later in the 
year, since state subsi-
dies and hedging arrange-
ments had limited the 
near-term pass-through. 
More generally, firms in 
the Bank’s liaison pro-
gram had indicated a 
greater propensity to pass 
through cost increases 
to consumer prices. As 
a result of these price 
pressures, inflation was 
expected to increase in 
year-ended terms through 
the remainder of 2022.
This inflationary out-
break mostly came from 
offshore and is already 
passing. However, the 
Albanese Government is 
responding to the RBA’s 
concern about rent, en-
ergy, food and profits in-
flation by committing two 
policy errors that mean 
locally bred inflation will 
now take off instead of 
foreign inflation wane.
First, it is opening the im-
migration floodgates. Nor-
mally, higher immigration 
might help lower inflation 
by crushing wages. But, 
contrary to popular belief, 
Australia does not have 
a wages breakout so any 
resumption of immigra-
tion will only ensure that 
wage income remains 
weak while a rents break-
out is made considerably 
worse.
Albo’s second policy er-
ror is worse. It has been 
to protect the war profi-
teering of Australia’s gas 

and coal export cartels af-
ter the commencement of 
the Ukraine war. Gas and 
electricity are both up 600 
per cent at the wholesale 
level. Between them, and 
by themselves, they will 
add 3.5 per cent to the CPI 
over the next year.
Worse, energy and food 
are bound together be-
cause gas and electricity 
are large cost inputs into 
food production. Energy 
will also inflate building 
costs via locally produced 
materials like bricks, gy-
prock, paint, metals. You 
name it.
Food and housing costs 
are 40 per cent of the CPI 
and Albanese Govern-
ment policies are going 
to dramatically inflate all 
of it. This, before we even 
get to energy impacts on 
the other 60 per cent of 
services.
In total, Albo’s policies will 
likely add 5-6 per cent to 
the CPI over the next year 
as the RBA tries to reduce 
inflation. Within a few 
months, this could push 
Australian inflation to the 
highest in the developed 
world as everybody else 
deflates.

Albo’s catastrophic reces-
sion
Economists like to talk 
about the neutral interest 
rate. It is the rate at which 
growth can continue but 
inflation remains quies-
cent. Pre-Covid, this rate 
was somewhere under 1 
per cent. Since then, Aus-
tralian households and 
governments have added 

a lot more debt so it is 
even lower today under 
normal circumstances.
Mr Albanese’s errors are 
instead forcing the RBA 
to set the cash rate based 
upon a neutral interest 
rate artificially inflated by 
badly timed mass immi-
gration and energy war 
profiteering. The result of 
this is predictable.
All recent and semi-recent 
borrowing that has trans-
pired on the assumption of 
a sub-1 per cent cash rate 
is going to be distressed 
and shaken out. Most es-
pecially in households.
Those that took out mort-
gages on the RBA’s ill-fat-
ed 2 per cent fixed rates 
are looking set to roll off 
onto variable rates as 
much as triple the price, 
beginning now and for the 
next three years.
House prices are already 
crashing as this begins 
and, as the RBA chases 
Albo’s 6 per cent addi-
tional inflation shocker, 
Australians’ largest asset 
is going to sink more than 
we have seen in a cen-
tury.
If the Albanese Govern-
ment does not change 
course urgently, especial-
ly on energy policy, this 
risks becoming an un-
stoppable balance sheet 
reckoning for Australian 
households. A grind-
ing and dreadful affair of 
wealth destruction that 
crushes profits, threatens 
banks, wrings out living 
standards and damages 
household psychology for 
a generation.

Prime Minister Anthony Albanese is staring down the barrel of a recession. Picture: NCA NewsWire/Gary 
Ramage

Australians are struggling as inflation bites. Members of the public seen queuing at the OzHarvest Market 
charity food bank in Waterloo, Sydney. Picture: NCA NewsWire/Flavio Brancaleone
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