
سـبت كـل   e-mail: info@meherald.com.au  تـصدر 

  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  

6 آب 2022 - العدد 1077 Saturday 6 Aِugust 2022, Issue No.1077السبت 
Melbourne: 10  Kurai Ave, Reservoir, VIC 3073

www.meherald.com.au/myherald

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

32
$2،00

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

تظاهر  الذي  الوقت  يف 
انفجار  ضحايا  أهالي  فيه 
املرفأ وضحايا فوج االطغاء 
عن  »االفراج  بـ  مطالبني 
القضائية   التشكيالت 
باهظة  غرامات  وفرض 
العدالة،  معطلي  على 
فورا،  احلصانات  واسقاط 
جلنة  انشاء  على  والعمل 
االمم  يف  حقائق  تقصي 
بأنه  ومهددين  املتحدة«، 
»اذا مل تتم إعادة الـبيطار 
إىل منصبه للـقيام بواجباته 
فسنطلب من مـجلس األمن 
عن  تقرير  التدخل«، صدر 
الثاني  هو  الدولن  البنك 
لبنان  حول  العام،  هلذا 
اتهم فيه استخدام املالية 
فرتة  لبنان يف  العامة يف 
ما بعد احلرب األهلية كأداة 
لسيطرة ممنهجة على موارد 

البالد.
ضحايا  أهالي  أشار  فقد 
من  بريوت ،  انفجار  مرفأ 
الفرنسية،  السفارة  أمام 

فرنسا  »لدى  أنه  اىل 
جانب  إىل  للوقوف  فرصة 
إنشاء  طلب  عرب  األهالي 

بعثة تقصي حقائف«.
وطالب األهالي، وزير املال 
يف حكومة تصريف األعمال  
يوسف اخلليل ، بـ »االفراج 
القضائية   عن  التشكيالت 
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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

البنك الدولي: املـالية العامة يف لبنان يف فرتة ما بعد احلرب ُأسُتخِدمت كأداة لسيطرة ممنهجة على موارد الـبالد
أهـالي ضـحايا انفجار املـرفأ: الدعاوى املقّدمة من السياسيني املطلوبني هي دعاوى خوف وتهدف فقط لتعطيل التحقيق 
أهـالي ضـحايا فوج االطـفاء:اذا مل تتم إعادة الـبيطار إىل منصبه للـقيام بواجباته فسنطلب من مـجلس األمن التدخل

وفرض غرامات باهظة على 
واسقاط  العدالة،  معطلي 
والعمل  فورا،  احلصانات 
تقصي  جلنة  انشاء  على 
حقائق يف االمم املتحدة«.
أمام   من  األهالي،  ولفت 
أن  اىل  العدل ،  قصر 
جمزرة  على  مرتا  »سنتني 

»القناة 14«: االتفاقية  مع لبنان حتتوي على تنازالت إسرائيلية مؤملة.. ليربمان:  إذا هاجم حزب اهلل كاريش سنمحو الضاحية

غياب  ظل  يف  العصر 
حق  هي  اليت  العدالة 
واساس  اللبناني  للشعب 
استعادة القضاء والدولة«، 
»الضغط  أن  واعتربوا 
املناورات،  فضح  الشعيب 
لتحقيق  مستمرون  وحنن 

العدالة واحملاسبة«.
»الدعاوى  أن  وأوضحوا 
املقّدمة من النواب والوزراء 
هي  للتحقيق  املطلوبني 
دعاوى خوف وجنب، وتهدف 
ب  التحقيق  لتعطيل  فقط 

انفجار مرفأ بريوت«.
بيرت  القى  ذلك،  اىل 
اهالي  باسم  كلمة  صعب 
لدى  االطفاء،  فوج  ضحايا 
امام  اىل  املسرية  وصول 
االهراءات،  قبالة  املرفأ 
آب   »ب  4  أنه  فيها  ذكر 

التتمة على الصفحة 21

البيت األبيض: الصني بالغت يف الرد 
على زيارة بيلوسي لتايوان

إعتربت الواليات املتحدة أن 
إطالق الصني 11 صاروخا 
تايوان  حميط  يف  بالستيا 
فيه«  مبالغ  فعل  »رد 
جملس  رئيسة  زيارة  إزاء 
النواب نانسي بيلوسي إىل 

تايوان.

باسم  املتحدث  وأوضح 
البيت األبيض جون كريبي 
أن  اخلميس،  األول  أمس 
املبالغة  اختارت  »الصني 
يف الرد واستخدمت زيارة 

التتمة على الصفحة 21

روسـيا تتـقدم فـي دونـيتسك.. 
وتسيطر على بلدة اسرتاتيجية

املعارك  استمرار  مع 
أوكرانيا،  شرق  يف 
مجهورية  سلطات  أعلنت 
االنفصالية  دونيتسك 
طرف  من  بها  املعرتف 
واحد سيطرتها على كامل 
االسرتاتيجية  بيسكي  بلدة 

املتامخة لإلقليم.
وتناقلت وسائل التواصل 
ووكاالت  االجتماعي 
مقاطعة  يف  رمسية  غري 
أنباًء عن دخول  دونيتسك 
إىل  فاغنر  مرتزقة  قوات 
بامخوت  مدينة  أطراف 
العمليات  استمرار  مع 
دونيتسك  يف  العسكرية 
واستمرار القصف املتبادل 
الطرفني  بني  والعنيف 

الروسي واألوكراني.
حصيلة  بارتفاع  أفيد  كما 
من  دونيتسك  القتلى يف 
إىل  االنفصاليني  طرف 

القصف  نتيجة  قتلى   8
األول  أمس  األوكراني 

اخلميس.
من جانبها، قالت أوكرانيا 
إنها  اخلميس  األول  أمس 
اضطرت للتنازل عن بعض 
البالد  شرق  يف  األراضي 
روسي  هجوم  حتت ضغط 

واسع.
ووصف الرئيس األوكراني 

التتمة على الصفحة 21

زيلينسكي  فولودميري 
له  تتعرض  الذي  الضغط 
منطقة  يف  املسلحة  قواته 
بأنه  البالد  شرق  دونباس 
»جحيم«. وحتدث عن قتال 
أفدييفكا  حول  شرس 
احملصنة  بيسكي  وقرية 
بأن  كييف  أقرت  حيث 
»العدو الروسي حقق جناحا 

عن  الصيين  اجليش  أعلن 
من  عدة  جوالت  انتهاء 
املياه  على  النريان  إطالق 
الشرقي  الساحل  يف 
إطار  يف  وذلك  لتايوان، 
مناورات عسكرية يف  أهم 

تارخيه حول تايوان ردا على 
زيارة رئيسة جملس النواب 
بيلوسي  نانسي  األمريكي 
للجزيرة اليت تعتربها بكني 
جزءا ال يتجزأ من أراضيها، 

التتمة على الصفحة 21

بكني تبدأ »أكرب مناورات عسكرية يف 
تارخيها« وصوارخيها يف مساء تايوان.. 

وجيش تايوان يستعد للحرب!

هذا  ومثل  سنتني  من 
الوقت بالتحديد تفجر  مرفأ 
عاصمة  معه  وفجر  بريوت  
الكثري  واماني  احالم  حتمل 
من اللبنانيني الذين كانوا 
بلدهم  عاصمة  يف  يرون 
والتطور،  للعمل  فرصة 
هلم  مجاعية   وليس  مقربة 

ولكل أهلهم«.
بعد  »اننا  إىل  واشار، 
التفجري،  من  قصري  وقت 
من  الكثري  ومعنا  دعينا 
وجعنا  مع  املتضامنني 
مستقل  حتقيق  إلجراء 
املتحدة   بتفويض  األمم 
بقضية تفجري املرفأ، كان 
الدافع وراء هذا الشيء هو 
عدم الثقة بقدرات السلطة 
مع  التعامل  على  اللبنانية 
هذا احلدث، نظرا لتضارب 

تؤثر  اليت  الكبرية  املصاحل 
اخلربة  ونقص  عليهم، 

الفنية«.
التحقيق  »قاضي  واضاف: 
القاضي  طارق  احلالي، 
بيطار ، منع من أداء مهامه 
2021/12/23 من خالل  من 

طعون قانونية مزيفة ذات 
أكثر  كنا  دوافع سياسية، 
وانتظرنا  صبورين  من 
النتيجة العملية من  القضاء 
ومن  شيء،  وال  اللبناني  
هذا املنطلق رفعنا الصوت 
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لــبنانيات

أكد عضو اجمللس املركزي يف 
»حزب اهلل« الشيخ نبيل قاووق 
أن »الفيديو الذي نشره اإلعالم 
احلربي يف املقاومة اإلسالمية 
واضحة  رسالة  هو  أيام،  قبل 
للعدو اإلسرائيلي أن املقاومة 
الصواريخ  وجهزت  استعدت 
بعد  وما  كاريش  تطال  اليت 

كاريش«.
العاشورائي  اجمللس  وخالل 
احلزب  أقامه  الذي  املركزي 
يف جممع أهل البيت يف مدينة 
بنت جبيل، قال قاووق: »لو 
اإلسرائيلي  العدو  قادة  علم 
ماذا أعدت املقاومة للمنشآت 
اإلسرائيلية  االسرتاتيجية 

قاووق: رسالة فيديو اإلعالم 
احلربي واضحة للعدو اإلسرائيلي

النفطية والغازية والعسكرية، 
ملا ناموا الليل«.

كان  »اللبناني  أن  إىل  ولفت 
األمريكي،  ويستجدي  ينتظر 
تغريت،  فاملعادلة  اآلن  أما 
املقاومة،  مبعادلة  إنه  حيث 
ينتظر  اإلسرائيلي  صار 
وقد  األمريكي،  ويستجدي 
رئيس  اإلطار  هذا  يف  صرح 
من  وطلب  علنا  العدو  حكومة 
أمريكا العمل على اتفاق سريع 
مع لبنان حول ترسيم احلدود، 
ألنهم خيشون قدرة املقاومة، 
العام  األمني  وعد  ويصدقون 
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب 

اهلل«.
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لـ  العام  األمني  نائب  ألقى 
»حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
اجمللس  يف  سياسية  كلمة 
العاشورائي يف منطقة األوزاعي 

قال فيها:
بدأ  ألفني،  سنة  التحرير  »بعد 
العدو يعد العدة ملعركة أخرى، 
املعركة  هلذه  العدة  نعد  وكنا 
متوز  يف  علينا  فاعتدوا  أيضا، 
2006 على أساس أنها املعركة 
الساحقة.. ماذا كانت النتيجة؟ 
أخرى  مرة  تعاىل  اهلل  نصرنا 
واعرتف اإلسرائيليون من خالل 
حتقيقات جلنة »فينوغراد« اليت 
االسرائيلي  اجليش  أن  أعلنت 
هزم وأن مقاومة حزب اهلل يف 
لبنان انتصرت، وأن هذه القلة 
لبنان  عز  تصنع  أن  استطاعت 
اجتمعت  ثم  لبنان  ومستقبل 
قيادة حزب اهلل مع كل مجهور 
يف  املخلصني  وكل  املقاومة 
اجلراح  لبلسمة  والعامل  لبنان 
هذا  يتمكن  ال  كي  نشأت  اليت 
علينا  يعلم  أن  معه  العدو ومن 
عالمة واحدة، فخرجنا منتصرين 
وتكاتفنا بإعادة اإلعمار، ومن ثم 
أعدنا بناء قوتنا من جديد لنبقى 
االستحقاقات  ملواجهة  صلبني 

القادمة«.
أضاف: »حنن اليوم أمام مقاومة 
قوية، قوة املقاومة رفعت رأس 
وجعلته يف مصاف  عاليا  لبنان 
تستطيع  اليت  املستقلة  الدول 
بقدرتها  والواثقة  قرارها  اختاذ 
وخاصة  حقوقها  استعادة  على 
االحنياز  رغم  والغازية  النفطية 
األمريكي إلسرائيل، هذه القوة 
املقاومة ليست قوة معزولة أو 
تتصرف بطريقة مستقلة وخمتلفة 
عن حميطها وعن دولتها، هذه 
حركتها  يف  تتفاعل  املقاومة 
ويف إبراز قوتها مع املسؤولني 
اللبنانني من أجل إعطائهم زمخا 
لرتسيم  منها  يستفيدون  وقوة 
التعديات  ومنع  البحرية  احلدود 
أجل  ومن  عليها،  اإلسرائيلية 
التنقيب  ببدء  لإلسراع  التحفيز 
يف  والغاز  النفط  واستخراج 
وقوة  دور  فيه  يتكامل  مشهد 

نعيم قاسم: حنن أقوياء يف الداخل 
بسبب التأييد الشعيب األكرب يف لبنان 

وليس بسبب قوة السالح والقدرات 
املوجودة معنا كمقاومة

حركة  فعالية  مع  املقاومة 
أجل  من  اللبنانني  املسؤولني 
احلفاظ على حقوق لبنان البحرية 

والنفطية والغازية«.
حررت  املقاومة  »قوة  وتابع: 
األرض وجعلت لبنان رقما صعبا 
أن  بدل  املنطقة،  معادلة  يف 
اإلحتالل  لشرعنة  معربا  تكون 
وجعل التوطني منحى من مناحي 
إسرائيل  عن  العبء  ختفيف 
يريد  الذي  الغاصب  الكيان 
فلسطني  يف  دولة  يقيم  أن 
الفلسطينيني.  حساب  على 
مشروع  انتهى  املقاومة  مع 
ساحة  او  معربا  لبنان  استخدام 
إلسرائيل، وأهمية هذه املقاومة 
أنها ضد العدوان واالحتالل ومل 
ملكتسبات  اهلل  حزب  يسيلها 
ملتزم  ألنه  اللبناني  الداخل  يف 
للتحرير  الوطنية  بأهدافها 
أقوياء  كحزب  ولكننا  واحلماية، 
اللبناني وقوتنا يف  الداخل  يف 
الداخل هلا عالقة بقوة شعبيتنا 
وقوة تأييدنا، مبئات اآلالف اليت 
النيابية  االنتخابات  يف  أعطتنا 
النيابي  اجمللس  يف  وبوجودنا 
خالل  من  وبعملنا  فاعل  كوجود 
وزارية  حكومية  بنماذج  احلكومة 
وقادرة  وفعالة  الكف  نظيفة 
على أن تسهم إسهامات إضافية 
إذا  الدولة...  يف تركيبة وبناء 
بسبب  الداخل  يف  أقوياء  حنن 
يعترب  الذي  الشعيب  التأييد 
بسبب  وليس  لبنان  يف  األكرب 
قوة السالح والقدرات املوجودة 
أن  أردنا  هكذا  كمقاومة.  معنا 
ملواجهة  املقاومة  قوة  تكون 
إسرائيل، وقوة احلضور الشعيب 
املقاومة،  الناس ومحاية  خلدمة 
قوة  القوتني،  دور  ليتكامل 
الشعبية  احلالة  وقوة  املقاومة 
هناك  ولكن  عليها،  حنن  اليت 
من يزعجه أننا أقوياء يف لبنان 
القوة  هذه  ينسب  أن  وحياول 
كل  على  واقعية.  غري  ألسباب 
يثبت  الذي  هو  العمل  حال 
للتحرير  نعمل  احلقائق وسنبقى 
ومحاية حقوق الناس والعمل من 

أجل مصلحة شعبنا وبلدنا«.

االحتاد  بعثة  أصدرت 
والبعثات  بريوت  يف  األوروبي 
للدول  التابعة  الديبلوماسية 
األوروبي  االحتاد  يف  األعضاء 
ذكرى  ملناسبة  مشرتكا،  بيانا 
»يف  فيه:  جاء  آب،  من  الرابع 
مرفأ  النفجار  الثانية  الذكرى 
بريوت، يعرب االحتاد األوروبي 
التعاطف  عن  األعضاء  والدول 
فقدت  اليت  العائالت  مع 
أحباءها يف ذلك اليوم املأسوي 
املتضررين.  مجيع  مع  وكذلك 
سكان  مع  تضامننا  جندد  كما 
بريوت وشعب لبنان، والتزامنا 
لالستجابة  دعمنا  مواصلة 

بعثة االحتاد االوروبي والبعثات الديبلوماسية:

 نؤكد ضرورة متابعة التحقيق يف 
انفجار املرفأ بعيدا من التدخل السياسي

االنفجار،  تداعيات  ملواجهة 
يف  الفاعلة  اجلهات  جانب  إىل 
اجملتمع املدني اليت أدت دورا 
وبعد  اجلهود.  هذه  يف  حامسا 
انقضاء عامني، حيق للمتضررين 
لذلك  باحملاسبة.  االنفجار  من 
التحقيق  متابعة  ضرورة  نؤكد 
يف االنفجار دون عوائق وبعيدا 
من التدخل السياسي. وجيب أن 
وموثوقا  نزيها  التحقيق  يكون 
أن  وينبغي  ومستقال.  وشفافا 
مزيد  دون  نتائج  إىل  يتوصل 
الكشف  أجل  من  التأخري  من 
وحماسبة  املأساة  أسباب  عن 

املسؤولني عنها«.

 اعترب رئيس اجمللس السياسي 
يف »حزب اهلل« السيد إبراهيم 
أمني السيد أن »األزمة اجلوهرية 
يف لبنان هي أزمة رجال دولة 
وسأل:  الوطن«،  قياس  على 
أم  مصاحلهم  يديرون  »هل 
حيفظون  هل  الوطن؟  مصلحة 
ثروتهم أم ثروة الوطن؟ وهل 
خيافون على بلدهم أم خيافون 

من اخلارج؟«.
العشورائي  اجمللس  وخالل 
املركزي يف مقام السيدة خولة 
يف بعلبك، يف حضور مسؤول 
منطقة البقاع يف احلزب الدكتور 
بلدية  ورئيس  النمر،  حسني 
أمني  قال  بلوق،  فؤاد  بعلبك 

أمني السيد: األزمة اجلوهرية يف لبنان 
هي أزمة رجال دولة على قياس الوطن

السيد: »إن أغلب املسؤولني 
يف لبنان لو كانوا على مستوى 
املشاكل  أغلبية  لكانت  الوطن 
الشعب  منها  يعاني  اليت 
اللبناني قد حلت خالل شهر أو 

شهرين«.
أجنزت  »املقاومة  ان  ورأى 
وفتحت  املعاجز،  يشبه  ما 
وصارت  وتقدمت  الطريق 
منوذجا ومعادلة وقرارا، وهذه 
والشهداء  أنتم  هي  املقاومة 
وعوائلهم،  واجلرحى  واألسرى 
حتى  الطريق  هذا  وستكمل 
مواقع  أقدامكم  أمام  تتهاوى 
الطواغيت وأدواتهم يف لبنان 

واملنطقة«.

النواب  جملس  رئيس  غرد 
»تويرت«،  على  بري  نبيه 
ملناسبة ذكرى شهداء انفجار 
املرفأ: »شهداء الرابع من آب 
شهداء كل لبنان هم ضحايا 
جرمية اصابت كل لبناني يف 
ودائما  ...جمددا  الصميم 
حتما  يوصل  الذي  املسار 

بري: املسار الذي يوصل حتما اىل العدالة 
وكشف احلقيقة تطبيق الدستور والقانون

احلقيقة  وكشف  العدالة  اىل 
والقانون.  الدستور  تطبيق 
أمس  يف  مجيعا  اليوم  حنن 
املسؤولية  حتمل  اىل  احلاجة 
للشهداء  الرمحة  الوطنية. 
لذويهم  والسلوان  والصرب 
اهلل  وحفظ  لبناني  ولكل 

لبنان«.

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  اكد 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
بريوت  مرفأ  انفجار  ذكرى  ان 
»ستبقى صفحة مؤملة يف تاريخ 
لبنان  وكل  بريوت  العاصمة 
تقض  اجلرمية  هذه  وستبقى 
معرفة  حتى  اللبنانيني  مضاجع 
وإعطاء  العدالة  وحتقيق  احلقيقة 

كل ذي حق حقه«.
انفجار  »ان   : وقال يف تصريح 
عنه  مسؤول  الكل  بريوت  مرفأ 
وال   ، الناس  وأمام  اهلل  أمام 
أو  ونستكني  نستهني  أن  ميكن 
املسؤولني  مطالبة  يف  نتهاون 
كشف  يف  باإلسراع  املعنيني 
يقف  ومن  اجلرمية  هذه  أسباب 

دريان: من تسبب جبرمية املرفأ جمرم ويستحق 
اشد العقاب وعلى القضاء ان يبقى بعيدا من 
التجاذبات السياسية واإلسراع بإظهار احلقيقة

ومن  بها  واملتسبب  وراءها 
بتدمري  الشنيع  العمل  بهذا  قام 
بريوت وليس فقط مرفأها الذي 
األبرار  من  املئات  ذهب ضحيته 
»من  أن  على  واجلرحى«. وشدد 
اجلرمية  هذه  وقوع  يف  تسبب 
مطمئنة  آمنة  مدينة  ضد  املروعة 
العقاب  اشد  ويستحق  جمرم  هو 
بكارثة  تسبب  ألنه  والقصاص 
أثارها  زالت  ما  وإنسانية  وطنية 
وطالب«  اآلن«،   حتى  مستمرة 
من  بعيدا  يبقى  بان  القضاء  
واإلسراع  السياسية  التجاذبات 
العدالة  وتطبيق  احلقيقة  بإظهار 
على من تتأكد إدانته ومسؤوليته 

عن هذه اجلرمية النكراء«.

اجمللس  رئيس  نائب  إعترب 
التنفيذي يف »حزب اهلل« الشيخ 
جملس  خالل  دعموش،  علي 
شاهد،  ثانوية  يف  عاشورائي 
املقاومة  مبعادلة  »التمسك  ان 
املوحد  اللبناني  املوقف  ومتاهي 
كفيل  املقاومة،  موقف  مع 
بانتزاع احلقوق والثروات النفطية 
املماطلة  مرحلة  وانهاء  والغازية 

واالبتزاز االمريكي للبنان«.
يناقشون  الذين  »كل  وطالب 
وسالحها  املقاومة  جدوى  يف 
املقاومة  على  ويشوشون 
وحيرضون عليها، ان يدركوا ان 
مواجهة  يف  املقاومة  معادالت 
للبنان  قوة  عنصر  هي  العدو 
يعنينا  وما  اللبناني،  وللموقف 

دعموش: املقاومة لن تقبل بأقل من 
حصول لبنان على كامل حقوقه وثرواته
هو ان حيصل لبنان على كامل 
لالسرائيلي  نسمح  واال  حقوقه، 
لبنان  باستضعاف  واالمريكي 

وتضييع ثرواته«.
تقبل  لن  »املقاومة  ان  وأكد 
على  لبنان  حصول  من  بأقل 
النفطية  وثرواته  حقوقه  كامل 
واستخراجها،  عنها  والتنقيب 
امام  خيار  من  هناك  وليس 
سوى  واالسرائيلي  االمريكي 
اللبنانية،  للمطالب  االستجابة 
فاذا استجابا، فان ذلك سيكون 
املقاومة،  ملنطق  انتصارا 
جدوى  جديد  من  وسيثبت 
حتقيق  على  وقدرتها  املقاومة 
له  حققت  كما  للبنان  االجنازات 

االنتصارات«.

رأى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب حسن فضل اهلل أن »البلد 
وهذا  اإلنقاذ،  إىل  اليوم  حباجة 
يتطلب قيام دولة حقيقية حتكم 
وهو  والقانون،  الدستور  وفق 
رؤيتنا  إطار  يف  عليه  نعمل  ما 
وقد  الدولة،  هلذه  اإلصالحية 
سقف  حتت  نعمل  أن  ارتضينا 
تغيري  أي  وأن  احلالي،  الدستور 
تركيبة  ألن  األصول  وفق  يكون 
وتفاهمات  شراكة  تفرض  البلد 
لثورات  فيها  جمال  وال  وطنية 
على  ولذلك  حقيقية،  شعبية 
يتعاونوا،  أن  للبنان  املخلصني 
ونبدأ  اإلنقاذ،  هذا  إىل  ولنذهب 
من الثروة النفطية والغازية اليت 
ومحايتها  معادلة  املقاومة  ثبتت 
ووسيطه  العدو  على  وفرضت 
األمريكي خيارات جديدة مل تكن 
يف  أحد  يكن  ومل  عنده،  واردة 
لوال  لبنان  حلقوق  يكرتث  اخلارج 

موقف املقاومة«.
جاءت  اهلل  فضل  النائب  مواقف 
اجمللس  يف  مشاركته  خالل 
قعقعية  بلدتي  يف  العاشورائي 
وقال:  وكفرصري،  اجلسر 
لألزمات  معاجلات  »املطلوب 
وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة 
والقضايا  مكانها،  حيل  أحد  وال 
امللحة اليوم هي الكهرباء واملياه 
معاجلة  طريق  ومعروف  واخلبز، 
من  اآلن  حتى  ولكن  الكهرباء، 
اخلطة  تعطل  ملاذا  املفهوم  غري 
من  خيرج  أحد  فال  األخرى؟  تلو 
للبنانيني  ويصرح  احلكومة  هذه 
ما هي مشكلة الكهرباء وملاذا مل 

حتل؟«. 
املساعدة  حناول  »حنن  وتابع: 
داخل  من  مسؤوليتنا  ونتحمل 
ونقدم  خارجها،  ومن  الدولة 
واملبادرات  واحللول  االقرتاحات 
حكومة،  إىل  حيتاج  التطبيق  لكن 
ولذلك أكدنا أن الرئيس املكلف 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  مع 
بأن يشكال احلكومة حتى  معنيان 
رئيس  النتخاب  الوقت  كان  لو 
شهرين،  أو  شهرا  اجلمهورية 
فمن غري املقبول أن يبقى الفراغ 
كاملة  حكومة  إىل  حباجة  فنحن 

حسن فضل اهلل: من غري املقبول أن يبقى 
الفراغ حتى لو كان الوقت النتخاب رئيس 

للجمهورية شهرا أو شهرين
الصالحيات«.

احملتكرين؟  يالحق  »من  وسأل: 
من  للقمح  قانونا  أقرينا  باألمس 
سيطبقه؟ وأكدنا هذا يف اهليئة 
اإلقتصاد  وزير  وأبلغنا  العامة، 
كيفية  من  التحقق  ضرورة  على 
إنفاق هذا القرض مبا يعود بالنفع 
األموال  هذه  وأن  الناس،  على 
دفعها  ونعاود  نقرتضها  اليت 
وجيب  اللبنانيني  على  دين  هي 
أن تصل اىل الناس«، الفتا اىل 
اليت  اإلقرتاحات  من  »واحدة  ان 
طرحناها على وزير اإلقتصاد بأن 
واألفران  املطاحن  أمساء  يضع 
موقع  على  الكميات  تستلم  اليت 

الوزارة«.
وقال: »هناك طرح يتعلق بالدوالر 
سعر  رفع  يريدون  اجلمركي 
الصرف لكن على أي سلع؟ هل 
كل شيء؟  على  ذلك  سينعكس 
وحنن نعلم ما هي السلع املعفاة 
أساس  أي  على  لكن  غريها  عن 
الكلفة؟  املواطن  حتميل  سيتم 
أي  رفض  جلهة  ثابت  فموقفنا 

زيادات متس الناس«. 
اهلل  »حزب  اهلل:  فضل  واضاف 
عن  خيفف  كيف  الدائم  عمله 
إمكانات،  من  ميلكه  مبا  املواطن 
وهمنا هو شعبنا ألن هذا الشعب 
يستحق كل خدمة يف سبيل اهلل، 
فهذا الشعب الذي صرب وضحى 
وقدم فلذات األكباد يستحق كل 
خدمة وعمل، وحزب اهلل بقيادته 
هيئاته  إىل  العام  أمينه  من 
التنظيمية  وتشكيالته  القيادية 
وشغله  وغمه  همه  ومؤسساته 
هلذه  يتصدى  كيف  وشاغله 
وهو  املالية،  اإلقتصادية  احلرب 
يواجه  بل  اليدين  مكتوف  ليس 
بكل إمكاناته وقدراته من أجل أن 
والكثري  الشعب،  هذا  خيفف عن 
يف  ألنه  عنه  يعلن  ال  ينجز  مما 
سبيل اهلل وألن خدمة الناس هي 
جزء من ثقافتنا ومن تعاليم نبينا 
احلسني،  خطى  على  سرِينا  ومن 
نبقى  عندما  احلسني  مع  نبقى 
عزتنا  ومع  ومبادئنا  قيمنا  مع 
االقوياء  نبقى  بأن  وكرامتنا 

والصامدين والصابرين«.
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عوده يف جناز لراحة نفوس ضحايا املرفأ 
يف مستشفى القديس جاورجيوس: السطوة 
السياسية تعيق عمل القضاء ومتنع العدالة

ترأس مرتوبوليت بريوت وتوابعها 
للروم األرثوذكس املطران الياس 
الثانية  الذكرى  ملناسبة  عوده، 
لتفجري مرفأ بريوت، جنازا لراحة 
نفوس الضحايا الذين سقطوا يف 
جاورجيوس  القديس  مستشفى 
مرتوبوليت  يشاركه  اجلامعي، 
سلوان  املطران  والبرتون  جبيل 
رئيس  نائب  موسى، يف حضور 
جملس النواب الياس أبو صعب، 
الصحة يف حكومة تصريف  وزير 
وزير  األبيض،  فراس  األعمال 
تصريف  حكومة  يف  اإلعالم 
نائيب  املكاري،  زياد  األعمال 
وملحم  حاصباني  غسان  بريوت 
وأعضاء  الضحايا  وأهالي  خلف 
جملس إدارة املستشفى واملدير 
واملمرضني  واألطباء  العام 

واملوظفني.
بعد اإلجنيل ألقى عظة قال فيها: 
»جنتمع اليوم كعائلة واحدة، عائلة 
جاورجيوس  القديس  مستشفى 
واحدة  بروح  لنصلي  اجلامعي، 
راحة  أجل  من  واحدة  ونفس 
هذا  لنا سقطوا يف  أحبة  نفوس 
املستشفى الذي كان مثلهم من 
آب،  من  الرابع  إنفجار  ضحايا 
الذي خلف مئات الضحايا، وآالف 
وعاصمة  واملشردين،  اجلرحى 
أبناءها،  تبكي  زالت  ما  ثكلى 
وتبكي نفسها بسبب اليتم الذي 
تشعر به. فاملسؤولون مشغولون 
والزعماء  وأمر،  أمر  بألف  عنها 
ومعظم  بأنفسهم،  مشغولون 
لسقف  طلبا  هجروها  قد  أبنائها 
عمل  وراء  سعيا  أو  يأويهم، 
بالد  يف  كرمية  حياة  هلم  يؤمن 
املصاب،  هول  رغم  حتتضنهم. 
النيب  مع  نردد  زلنا  وما  كنا 
حياتي،  الرب يف  »أسبح  داود: 
موجودا«  دمت  ما  إلهلي  وأرمن 
)مزمور 146: 2(، ونقول ألبنائنا 
وبناتنا ما قاله داود قدميا: »ألق 
على الرب همك فهو يعولك، وال 
األبد«  إىل  يتزعزع  الصديق  يدع 

)مزمور 55: 22(«.
أضاف: »خالصنا، يا أحبة، بالرب 
وحده، ألن املسؤولني يف الزمن 
البشري ال يأبهون خلري املواطنني، 
لذلك جمددا مع النيب داود ندعو 
على  تتكلوا  »ال  أن  اىل  اجلميع 
الرؤساء وال على إبن آدم، حيث 
ال خالص عنده، خترج روحه فيعود 
إىل ترابه. يف ذلك اليوم نفسه 
 :146 )مزمور  أفكاره«  تهلك 
3-4(. ليت كل املسؤولني، من 
وقضاة،  وأمنيني  ونواب  وزراء 
»خترج  القول:  بهذا  يتمعنون 
روحه فيعود إىل ترابه، يف ذلك 
إن  أفكاره.  تهلك  نفسه  اليوم 
املوت نصيب كل بشري مهما عال 
شأنه، أو عظم مركزه، أو كربت 
ثروته، ومهما تكرب وجترب واستغل 
حتددها  اآلتية  حياته  وبطش. 
ترى  األرض.  هذه  على  أعماله 
كيف سيقف من كانوا مسؤولني 
اهلل  منرب  أمام  بريوت  كارثة  عن 
سيجيبون؟  ومباذا  املرهوب؟ 
أوالدهم  يواجهون  وكيف 
من  يسألونهم  عندما  وأحفادهم 
كيف  بل  وملاذا؟  بريوت؟  فجر 

يواجهون ضمائرهم؟«
على  انقضتا  »سنتان  وتابع: 
ليقبلها  أحد  يكن  مل  جرمية 
والنور  العلم  عاصمة  لبريوت، 
مرتا  سنتان  واإلبداع.  واحلرية 
على آالم أهل بريوت ومل تلتئم 

اجلرمية  مقرتيف  ألن  بعد،  اجلراح 
ما زالوا يتمتعون حبريتهم، فيما 
املستشفى،  وهذا  بريوت،  أهل 
كانت  اليت  املؤسسات  وكل 
تعاني،  زالت  ما  املنطقة،  فخر 
بعد.  جراحها  من  تنهض  ومل 
إىل  القضاء  يتوصل  سنتان ومل 
كشف احلقيقة ليس ألن القضاء 
السطوة  ألن  بل  يتقاعس، 
القضاء  عمل  تعيق  السياسية 
أهالي  مع  حنن،  العدالة.  ومتنع 
بريوت املنكوبة، وذوي الضحايا، 
وكل من أصابه التفجري يف جسده 
أو نفسه أو ممتلكاته، ال نبتغي 
سوى أمر واحد هو معرفة حقيقة 
ما جرى يف مرفأ بريوت، ومعاقبة 
أو  قصد،  عن  خطط  من  كل 
ساهم عن غري قصد، ومن غض 
املواد  خبطورة  علمه  رغم  النظر 
احلقيقة  معرفة  هناك.  املوجودة 
احلياة،  إىل  ضحية  أي  ترجع  لن 
ولن تشفي جراح املصابني، ولن 
ولن  املكسورة،  النفوس  تهدئ 
أنها  إال  املدمرة،  البيوت  تبين 
قلوب  تطمئن  سوف  بالتأكيد 
ألن  واملصابني  الضحايا  أهالي 
والعدالة حتققت،  اجملرم كشف، 
وسوف يكون العقاب رادعا لكل 
من تسول له نفسه القيام بعمل 

مدمر يف املستقبل«.
وقال: »يف هذه الذكرى الثانية 
لالغتيال الوحشي ملدينة بريوت، 
رافقه من ضحايا وأضرار  مع ما 
الرب  إىل  الصالة  نرفع  وآالم، 
الغالب املوت لكي يرفع الضيق 
وينري  اجلريح،  البلد  هذا  عن 
عقول املسؤولني لكي خيرجوا من 
كربياءهم،  ويتجاوزوا  أنانياتهم، 
ويتخطوا مصاحلهم، ويفرجوا عن 
لكي  تعطيله،  عوض  التحقيق 
الفاعل.  تظهر احلقيقة، ويعاقب 
بالصرب  ينعم  أن  نسأله  كما 
الثابت على كل  والقوة واإلميان 
احلبيب.  البلد  هذا  حيب  مواطن 
الصالة  من  نكل  ال  كذلك، 
يف  يعانون  يزالون  ال  من  ألجل 
هذا  من  وأرواحهم  أجسادهم 
ومسعنا  املشؤوم،  االنفجار 
إىل  بعضهم  انتقال  عن  مؤخرا 
األخدار السماوية بعد سنتني من 
العذاب بسبب إصاباتهم البليغة. 
ال  من  كل  أجل  من  نصلي  كما 
املدمرة،  منازهلم  خارج  يزالون 
يفتشون عن سقف وحياة كرمية. 
يف  سقطوا  الذين  أحباؤنا  أما 
هذا  ضحايا  ومجيع  الصرح،  هذا 
التفجري اآلثم، فصالتنا متواصلة 
من أجل أن يكونوا يف مقر راحة، 
تنهد  وال  حزن  وال  وجع  ال  حيث 
بل حياة ال تفنى. ومن أجل ختليد 
ذكرى ممرضاتنا والضحايا الذين 
سقطوا معهن يف هذه املؤسسة، 
شئنا أن حتفر أمساؤهم على هذا 
الرئيسي  للباب  املقابل  اجلدار 
للمستشفى لكي يراها كل داخل 
هلم  ويطلب  الصرح،  هذا  إىل 
وعوض  دولتنا،  فيما  الرمحة، 
اإلهراءات كشاهد  احملافظة على 
تكون  قد  العصر،  جرمية  على 
ذكرى  حملو  هدمها  على  مزمعة 
بريوت  عاشتها  اليت  املآسي 
وجتهيل  األدلة  حملو  أو  وأهلها، 

اجلناة«.
وحفظ  اهلل  »حفظكم  وختم: 
شر  كل  من  ولبنان  بريوت 
فردوسه  يف  ضحايانا  وأسكن 

السماوي«.
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الراعي يف قداس لراحة أنفس ضحايا انفجار املرفأ:
 نرفض أن يكون بعض املتهمني مذنبني وطليقني 

وبعضهم اآلخر أبرياء ومعتقلني ونطالب بتحقيق دولي
املاروني  البطريرك  ترأس   
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
نفس  لراحة  قداسا  الراعي 
ضحايا انفجار مرفأ بريوت وعلى 
ملناسبة  اجلرحى،  شفاء  نية 
مرور سنتني على االنفجار، يف 
املارونية  جرجس  مار  كاتدرائية 

يف وسط بريوت.
بعنوان  عظة  الراعي  وألقى 
الذين،  العبيد  ألولئك  »طوبى 
وجدهم  سيدهم،  أتى  متى 
 ،)37  :12 )لو  متيقظني« 
يف  »عبيد«  »لفظة  فيها:  قال 
من  مشتقة  املقدس  الكتاب 
اهلل،  عابد  هو  والعبد  »عبد«. 
ما  يف  ثقته  اهلل  مينحه  الذي 
العائلة  يف  مسؤولية  من  حيمل 
الدولة.  أو يف  الكنيسة  أو يف 
صاحب  هو  »العبد«  وبالتالي 
أن  واجبه  من  الذي  مسؤولية، 
يكون منصرفا إىل عمله، مدركا 
اخلري  تأمني  عن  مسؤولياته 
إنه  الظروف.  خمتلف  يف  العام 
الذين  املسؤولني  عداد  من 
ميارسون  ألنهم  اهلل،  يطوبهم 
واجباتهم جتاه من هم ضمن إطار 
»طوبى  فيقول:  مسؤولياتهم،  
الذين، متى أتى  العبيد  ألولئك 
لو  متيقظني«)  سيدهم، جيدهم 
12: 37(. وإذا مل يكونوا كذلك 
مسؤوليتهم،  بواجب  وقائمني 
وجيعل  سيدهم  يفصلهم 
لو  )راجع  األشرار  مع  نصيبهم 
سيدهم«  »جميء   .)46  :12
يطالب  الذي  اهلل  حضور  يعين 
املسؤولني،  كل  املسؤولني، 

القيام بواجبهم«.
بهذه  لنتحتفل  »جنتمع  أضاف: 
الذكرى  يف  اإلهلية  الليتورجيا 
مرفأ  لتفجري  الثانية  السنوية 
االهلية  الذبيحة  فنقدم  بريوت. 
املئتني  الشهداء  نفوس  لراحة 
ولعزاء  وعشرين،  وواحد 
وأنسبائهم،  عائالتهم وذويهم، 
الذين  اجلرحى  شفاء  أجل  ومن 
أصيبوا بإعاقة دائمة بني الستة 
وبعض  ومواطنة،  مواطن  آالف 
الغرباء غري اللبنانيني، ولنطالب 
وللمتضررين  هلم  بالتعويض 
ومؤسساتهم  بيوتهم  هدم  من 
ومدارسهم  ومتاجرهم 
العبادة.  ودور  ومستشفياتهم 
الذكرى  ويشرتك معنا يف هذه 
فرنسيس  البابا  قداسة  الثانية 
يف  أمس  وجهه  الذي  بالنداء 
عائالت  إىل  العامة  املقابلة 
اللبناني.  والشعب  الشهداء 
األبوية  حمبته  على  فنشكره 
التام،  أجل شفائه  من  ونصلي 
بشأن  امنياته  حتقيق  اجل  ومن 
من  ووالدته  قال  وكما  لبنان 
بقيامة  نؤمن  حنن  لذلك  جديد. 
فنعود  لبنان،  ومعها  بريوت 
ومستشفى  الشرق  »منارة 
ووطن  الشرق  ومصرف  الشرق 
احلضارات  وحوار  التالقي 
االجيابي  حبياده  واالديان، 
الصوت  نرفع  إننا  الناشط. 
بوجه  هؤالء  مع مجيع  الغاضب، 
وأينما  كانوا،  أيا  املسؤولني، 
أولئك  كانوا؛  ومهما  كانوا، 
كأن  التحقيق  يعرقلون  الذين 
ما جرى جمرد حادث تافه وعابر 
ال يستحق التوقف عنده، وميكن 
أو  بتسوية  أو  باهلروب  معاجلته 

يف  عادة  يفعلون  كما  مقايضة 
املسؤولني  ونسأل  السياسة. 
أكثر  يريدون  ماذا  الدولة:  يف 
العصر  جرمية  اجلرمية،  هذه  من 
يريد  وماذا  يتحركوا؟  لكي 
لكي  هذا  من  أكثر  القضاء 
ينتفض لكرامته ويستعيد دوره 

ويعود قبلة املظلومني«.
أمام  اليوم  »حنن  وتابع: 
املرفأ،  تفجري  جرمية  جرميتني: 
وجرمية جتميد التحقيق. فالتجميد 
ال يقل فداحة عن التفجري، ألنه 
فعل متعمد وإرادي بلغ حد زرع 
الضحايا.  أهالي  بني  الفتنة 
احلاكمة  السلطات  تستطيع  ال 
حصل:  مما  التربؤ  واملهيمنة 
فمنها من تسبب بالتفجري، ومنها 
املتفجرة  املواد  بوجود  علم  من 
من  ومنها  وأهمل،  وخبطورتها، 
ومنها  سكت،  من  ومنها  تلكأ، 
من غطى، ومنها من جنب، ومنها 
من  ومنها  التحقيق،  عطل  من 
القاضي  عمل  جتميد  يف  وجد 
لكي  املريح  احلل  املسؤول 
حسم  مسؤولية  من  يتهرب 
مرجعية التحقيق. إنها لعبة توزيع 
األدوار بني عدد من املسؤولني 
املستويات  خمتلف  على 
واألمنية  والسياسية  الدستورية 
دينونة  إىل  هؤالء  والقضائية. 
من  هربوا  إذا  يساقون،  اهلل 
عدالة األرض أو منعوا سطوعها. 
والتاريخ لن يسقط من ذاكرته 
مجيع من سعوا إىل حمو حقيقة 
يف  الشعب  وحق  العصر  جرمية 
اآلن  منذ  يدين  واهلل  العدالة. 
هو  اليوم  املسؤولني.  هؤالء 

»جميء سيدهم«
قاضي  يستأنف  أن  املطلوب 
وصوال  عمله  العدلي  التحقيق 
نتهم  ال  حنن  احلقيقة.  إىل 
نربئ  وال  بأحد  نظن  وال  أحدا 
وانتم  الشارع  الناس يف  أحدا. 
بل  العدالة،  يصنعون  ال  منهم 
جتميد  إن  العدالة.  يريدون 
الربيء  بني  يساوي  التحقيق 
أن  نرفض  حنن  واملذنب. 
مذنبني  املتهمني  بعض  يكون 
وطليقني، وبعضهم اآلخر أبرياء 
ومعتقلني، ومن بينهم من كتب 
وال  ونبه  املعنية  السلطات  إىل 
منذ  موقوف  هو  بل  إستجابة، 
أال  حماكمة.  دون  من  سنتني 
وخز  الظامل  الواقع  هذا  يشكل 
ضمري وتأنيب لدى كل مسؤول؟ 
عن  اخلربة  من  نعرف  وكوننا 
لبنان،  يف  املسيس  القضاء 
األول  اليوم  منذ  طالبنا  فقد 
دولي،  بتحقيق  املرفأ  لتفجري 
جرمية  تكون  قد  اجلرمية  أن  إذ 
تبني  حال  يف  اإلنسانية  ضد 
أنها عمل مدبر. وأتت تعقيدات 
والعراقيل  احمللي  التحقيق 
يف  األحقية  لتعطي  السياسية 
جتديد املطالبة بالتحقيق الدولي 
إذا استمر الوضع كذلك. ال حيق 
لدولة أن متتنع عن إجراء حتقيق 
لبناني ومتنع باملقابل إجراء حتقيق 
جرمية  أن  واملستغرب  دولي. 
تفجري املرفأ غائبة عن اهتمامات 
احلكومة قبل استقالتها وبعدها، 
ال بل أن بعض وزرائها يتغافل 
عنها وبعضهم اآلخر يعرقل سري 
العدالة من دون وجه حق، ومن 
الوزراء  جملس  يبادر  أن  دون 

إىل التحرك ومعاجلة األمر«.
وأردف: »أردنا بهذا اإلحتفال أن 
أهالي  صوت  إىل  صوتنا  نضم 
وعائالتهم،  والشهداء  الضحايا 
وإىل صوت اجلرحى واملعوقني، 
وكأنهم  املتضررين.  وصوت 
حتى  أو  منسيني  مجيعهم  باتوا 
مزعجني للمسؤولني يف الدولة، 
ألنهم يشكلون هلم وخز ضمري، 
صوت  خنق  يريدون  هم  فيما 
ضمريهم إياه الذي هو صوت اهلل 
»قايني،  اما بني  أعماقهم:  يف 
أين أخوك؟« )تك 4: 9(. يأمرهم 
ضمريهم: ال تعرقلوا عمل احملقق 
املتسارعة  الرد  بطلبات  العدلي 
بغية  يديه  تكبيل  بقصد  حبقه! 
العدالة!  احلقيقة وعرقلة  طمس 
بالضغط  التحقيق  تعرقلوا  ال 
وبعدم  القضاة!  على  السياسي 
حبق  مالحقة  أذونات  إعطاء 
مطلوبني إىل التحقيق! ال تعطلوا 
للهيئة  القضائية  التشكيالت 
باالمتناع  التمييز  حملكمة  العامة 
النافذين  بقوة  توقيعها،  عن 
السياسيني! ال تتعرضوا ألهالي 
والتوقيف  بالضرب  الشهداء 
التظاهر  خلفية  على  والتحقيق 
واملطالبة بالعدالة! فإنكم بذلك 

تقتلونهم مرتني!«.
الكوارث  »مجيع  الراعي:  وختم 
أكانت  العامل،  يف  حتصل  اليت 
مفتعلة،  أم  الطبيعة،  حركة  من 
حيفظ جزء منها لذاكرة التاريخ، 

ما  هذا  حصل.  ملا  كشاهد 
الشهداء  أهالي  به  يطالب  فتئ 
األهراءات  محاية  إىل  بالنسبة 
الشاهد  وهي  السقوط،  من 
املرفأ،  تفجري  جلرمية  الناطق 
فلماذا،  العصر!  جرمية  املسماة 
الدولة،  يف  املسؤولون  أيها 
هذه  على  احملافظة  تهملون 
األهراءات الشاهدة. فال أفرغتم 
لتخمريه،  منعا  املتبقي  القمح 
جتنبا  األهراءات  دعمتم   وال 
تستعينوا  مل  وملاذا  لسقوطها؟ 
مبؤازرة الدول الصديقة اجملاورة 
فرتكتموها  النريان،  إلطفاء 
تتكاثر وتتنامى ألكثر من عشرين 
تدمري  املقصود  وكأن  يوما، 
الذاكرة!  وحمو  األهراءات،  هذه 
إذا كنا ننادي باستمرار بوجوب 
تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب 
ضمن  للجمهورية  جديد  رئيس 
يكون  فلكي  الدستورية،  املهل 
يف  املرفأ  تفجري  حقيقة  جالء 
اإللتزام  مع  اولوياتها،  رأس 
وأهالي  والوطن  اهلل  أمام 
الشهداء واجلرحى واملتضررين، 
وأمام بريوت العاصمة اجلرحية، 
حلسم  واملخلص  اجلاد  بالسعي 
هذه القضية الوطنية واإلنسانية 
اليت تعلو كل القضايا. فقط يف 
نور احلقيقة والعدالة نستطيع أن 
نقف أمام اهلل، ومنجده ونشكره، 
القدس،  والروح  واإلبن  اآلب 

اآلن وإىل األبد، آمني«.

ذكر الرئيس الفرنسي  إميانويل 
ماكرون ، يف ذكرى انفجار  مرفأ 
»انين  سنتني،  قبل  بريوت  
العدالة  أن  اليوم  التأكيد  أعيد 
طي  أجل  من  تتحقق.  أن  جيب 
انفسهم،  بناء  وإعادة  الصفحة 
واللبنانيون  اللبنانيات  حتتاج 
ملعرفة  البلد  هذا  املقيمون يف 

احلقيقة«.
وأشار، يف مقابلة مع صحيفة » 
لوريان لوجور «، إىل أّن »لبنان 
يشهد أزمة غري مسبوقة. وحيتاج 
أجل  من  كذلك  العدالة  إىل 
»فرنسا  أن  النهوض«، موضًحا 
ستستمر  أيًضا  اجملال  هذا  يف 
شركائها«،  مع  لبنان  مبساعدة 
اللبناني  التحقيق  أن  معترًبا 
جيب  عدة«  أشهر  منذ  »املعلق 
تامة  باستقاللية  »ينجز  ان 
ومبنأى عن أي تدخل سياسي«.
لن  »انين  ماكرون،  وأكد 

لبنان  أدع  لن  أبًدا،  استسلم 
الرياح  رغم  وخيتفي.  ينهار 
والصعوبات ساحافظ  املعاكسة 
التوجه حبزم وواقعية  على هذا 
االتفاق  أن  ورأى  وبراغماتية«، 
مع   بشأنه  التوصل  مت  الذي 
»جيب  الدولي   النقد  صندوق 
مرحلة  يشكل  ألنه  يطبق  أن 
املستثمرين  ثقة  لرتميم  مهمة 

املفقودة بلبنان«.
وحذر ماكرون من أن لبنان »لن 
حدوده  عند  جديدا  نزاعا  يتحمل 
مشرًيا  إسرائيل،  مع  اجلنوبية« 
فتًكا  اكثر  »سيكون  أنه  إىل 
 .»2006 )حرب(  من  وتدمرًيا 
وأكد أن نزاعا كهذا »ال يصب 
مبصلحة أي جانب لبناني. جيب 
أن يدرك اجلميع ذلك. ويف هذا 
اخلصوص من األهمية مبكان عدم 
احلدود  ترسيم  مسألة  تسييس 

مع إسرائيل الصعبة جدا«.

ماكرون بذكرى انفجار مرفأ بريوت: العدالة 
جيب أن تتحقق ولن أدع لبنان ينهار وخيتفي
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»الوفاء  كتلة  رئيس  أعلن 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة« 
الكاملة نريدها يف  »حقوقنا  ان 
مياهنا وغازنا ونفطنا وسيادتنا 
نقبل  ولن  الوطنية  وكرامتنا 
احلقوق حلساب  هذه  تسلب  ان 

مصاحل اآلخرين«.
جمالس  يف  جاء  رعد  كالم 
والنبطية  عنقون  عاشورائية يف 
حتدث  وكفررمان،  الفوقا 
بنهج  التمسك  اهمية  عن  فيها 
واثر ذلك على  االمام احلسني، 
وامنه  البشري  اجملتمع  سالمة 

واستقراره. 
احياء  »وجوب  على  وشدد 
اهلل  امر  ألنه  البيت،  اهل  امر 
واالنبياء واألئمة االولياء والذي 
به تستقيم حياة االنسان الفردية 

واالجتماعية«.
الغاز  »خمزون  أن  وكشف 
املتوسط  االبيض  البحر  يف 
للبنان  االقليمية  املياه  وضمن 
االحتياط  يعادل  معا  وسوريا 
االسرتاتيجي من الغاز يف دول 
ما  وفق  قطر،  باستثناء  اخلليج 

قاله احد املسؤولني الروس«.

دعت وزارة اخلارجية األوكرانية  
السماح  قرار  إلغاء  إىل  لبنان  
مبغادرة السفينة السورية اليت 
أوكرانية  حبوب  بنقل  تتهمها 
مسروقة، وفق ما نقلت وكالة 

»رويرتز« لألنباء.
ويف وقت سابق من يوم أمس 

رعد: حقوقنا الكاملة نريدها يف 
مياهنا وغازنا ونفطنا وسيادتنا 

وكرامتنا الوطنية
واضاف: »ان االهتمام االمريكي 
البحرية  حدودنا  برتسيم  حاليا 
سببه حاجة اوروبا للغاز ومصاحل 
الكيان الصهيوني. اما مصلحتنا 
نفسها  فرضت  فقد  اللبنانية 
املقاومة  حضور  بسبب  فرضا 
اللبناني  للموقف  داعمة  كقوة 

الوطين«.
واكد ان »االسرائيلي مل يعد هو 
يزال  ال  وهو  املعادالت  صانع 
مردوعا ويعرف ان ما سيخسره 
يف اية حرب حمتملة هو اضعاف 
لبنان.  يف  حنن  سنخسره  ما 
ولذلك يلجأ اسيادهم االمريكيون 
اىل استخدام احلصار والتضييق 
العقوبات  وفرض  االقتصادي 
شعبنا  عزمية  من  ينالوا  كي 
للخضوع  ويدفعوه  وصموده 
املعتدين  الرادة  واالنصياع 
بعد  يفهموا  مل  وهم  الظاملني. 
اليت  احلسني  مدرسة  ابناء  اننا 

شعارها: هيهات منا الذلة«.
ال  لن خنضع  »حنن  رعد:  وختم 
الرادة  وال  حمتل  فاجر  الرادة 
طاغية ولن حنين جباهنا او نسجد 

اال هلل عز وجل« .

أعلنت  وزارة النقل السورية، أّن 
الوديسيا  السورية  »السفينة 
طرطوس،  مرفأ  إىل  وصلت 
ما  وفق  محولتها  بتفريغ  لتبدأ 
احتجازها  بعد  وذلك  مقرر،  هو 
يف  مرفأ طرابلس  لعدة أيام بناء 
بها  تقدم  اليت  االدعاءات  على 
يف  بريوت   األوكراني  السفري 

إيهور أوستاش«.
وأوضحت، يف بيان نقلته وكالة 
األنباء السورية الرمسية ) سانا (، 
املاضية  األيام  مدى  »على  أّن 
واملؤسسة  الوزارة  تابعت 
»اجلهة  البحري  للنقل  السورية 
للسفينة«،  املالكة  احلكومية 
اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
ووزارة  اللبنانية  واملغرتبني 
اللبنانية  واألشغال  النقل 
طرابلس،  مرفأ  يف  واملعنيني 
قضية السفينة اليت كانت تنفذ 

رحلة مقررة هلا«
ضمن  »من  أن  الوزارة  وبينت 
توريدات  إيصال  السفينة  رحلة 
إحدى  إىل  »الطحني«،  غذائية 
لبنان  يف  التجارية  الشركات 
ولتتابع بعد ذلك إفراغ محولتها 

وزارة النقل السورية: وصول السفية 
»الوديسيا« إىل مرفأ طرطوس لتفريغ 

محولتها بعد احتجازها يف لبنان
يف مرفأ طرطوس بشكل روتيين 

ومعتاد«.
قرار  »صدور  أن  إىل  وأشارت 
بعد  املختص  اللبناني  القاضي 
والثبوتيات  األوراق  تدقيقه 
وكل  بالسفينة  املتعلقة 
دون  بذلك،  الالزمة  اإلجراءات 
ادعاءات  من  ألي  التوصل 
السفري األوكراني، يؤكد بطالن 
كل ما مت حبكه وتلفيقه واملبين 
لإلدارة  والوالء  التسييس  على 
حربها  يف  وحلفائها  األمريكية 
ضد سوريا، وفرضها اإلجراءات 
أحادية  الظاملة  القسرية 
السوري  الشعب  على  اجلانب 
واحتياجاته، واليت وصلت ملنع 
الغذائية  املواد  وصول  وتأخري 

ملرفأ طرطوس«.
بيانها،  يف  الوزارة  وتوجهت 
اليت  اجلهود  لكل  »الشكر  بـ 
ساهمت يف إظهار احلق وتبيانه 
السفينة مؤكدة  بعودة  وتكللت 
السفن  وكل  عملها  استمرار 
احتياجات  تأمني  يف  األخرى 
وفق  واإلحبار  السوري  الشعب 

اخلطط املوضوعة هلا«.

التنفيذي  اجمللس  رئيس  شدد 
هاشم  السيد  اهلل«  »حزب  يف 
صفي الدين يف الليلة السادسة 
من عاشوراء يف اجمللس املركزي 
يف باحة عاشوراء - السان ترييز، 
قبل  سدت   »املقاومة  أن  على 
أربعني عاما أبواب اهلزائم وبدأت 
وهي   االنتصارات،  ابواب  تفتح 
وانتمائها  واصالتها  بثقافتها 
وجهادها  وجهدها  واخالصها 
وتضحياتها وقفت سدا منعا بوجه 
سياسة الفتك والفنت واالنهاك 

والتغريب المتنا«. 
عاد  املقاومة  » مع  وقال: 
افواجا،  اهلل  دين  اىل  الناس 
االميان  قيم  اىل  االعتبار  وعاد 
اىل  عدنا  االمان.  ثقافة  واىل 
قيمنا  كل  اىل  وعدنا  املساجد، 
وكل ثقافتنا االصيلة. أدركنا ان 
اليت  احلياة  هي  احلياة  احلقيقية 
اليها  رسول اهلل، وسلكنا  دعانا 
على  الدرب  وهذا  الطريق  هذا 
مدى  اربعني عاما. نعم املقاومة 
شقت طريقا  للخالص من هيمنة 
الطريق  هذا  املستكربين، شقت 
امتنا  البناء  البناء  بلدنا، وشقت 
حمور  امسه  اليوم  اصبح  الذي 
املقاومة املمتد من فلسطني اىل 
اليمن وان شاء اهلل ياتي ما هو 

أكرب وأعظم«.
يف  امريكا  »استخدمت  وتابع: 
حربها على العامل سياسات عدة. 
و80   70 عمرها  سياسات  هناك 
عاما   وهناك سياسات عمرها 70 
أمركة  على  عملت  أمريكا  عاما. 
واالحادية  اهليمنة  وفرض  العامل 
 القطبية  على العامل، وعملوا على 
واستخدموا  احقادهم  كل  افراغ 
القتل  وسالح  الدنيا  أموال  كل 
 لفرض هيمنتهم،  والكل يعلم ان 
النووية  القنبلة  دون  من  أمريكا 
يف  املكانة  هذه  هلا  تكن  مل 
العامل،  والعجيب االن ان أمريكا 
 هي احلريصة ان ال يكون هناك 
سالح نووي وهي الدولة الوحيدة 
النووي  السالح  اليت  استخدمت 

 وقتلت مئات االالف«. 
أضاف: »هنا اخلطري، فرض منط 
الشعوب  وإجبار  موحد،  ثقايف 
والدول على تبين منطهم وإلغاء 
والفردية  الدينية    اخلصوصيات 
واالجتماعية والتارخيية والقومية. 
االمريكي  النمط  يعين  ماذا 
اجله؟  من  اليوم  الذي   يقاتلون 
املطلوب ان تفكر الشعوب كلها 
تلبس  االمريكية،  الطريقة  على 
تأكل  على  الطريقة  االمريكية، 
ليتهم  االمريكية.  الطريقة  على 
واما  هذه  اما  اختار  لك  يقولون 
واذا  مسموح،  ابدا  غري  تلك، 
بك  تلحق  يريدون  ما  تفعل   ال 
هذه  وكل  واحلصار  العقوبات 
اليت  استحدثوها.  املفاهيم 
او  الثقافية  املياعة  خامسا: 
امليوعة الثقافية، كما حتدثنا عن 
وقيم  اخالق  هناك  ليس  يزيد 

صفي الدين: املقاومة سدت قبل 40 عاما أبواب اهلزائم على االنتصارات
أمريكا  عند  وحق  وباطل،  وهل 
حق و باطل؟ حتى على املستوى 
الثقايف انظروا ماذا يدرسون يف 
 اجلامعات،  ودراساتهم ومناهجهم 
كلها قائمة على سياسات نفعية 
يف  كلها  تدور  فردية  مصلحية 
الرأمسالي  الليربالي  النمط    فلك 
عارضهم  من  وكل  املتوحش. 
امليوعة  ماذا تعين  يصبح  باطال. 
الثقافية؟ اي أن يصبح الناس ال 
يقولون ان هناك حقا أو باطال، 
أمريكا!  هذه  أن  تفكر،  ممنوع 
العامل،  املسيطرة  على  أمريكا 
بتعبري  والنموذج،  النمط  أمريكا 
العامل«،  »ياكلون  راس  اخر 
مبصائر  يتحكمون  النهم  ملاذا؟ 
جيوشا  لنا  الناس،  ويصدرون 
والنخب  الذين  املثقفني  من 
قاموا بغسل أدمغتهم ليس ألن 
األفكار األمريكية  قوية، بل ألن 
املتسلط  هو  االمريكي  املال 
مالية  امريكية  مواقع  خالل   من 
كربى منتشرة يف  العامل، مواقع 
الدولي،  البنك  مثل:  نفوذ، 
الدولي، احتادات  صندوق  النقد 
متحدة  وأمم  وأوروبية  دولية 

ومشاكل«.
وتابع: »هؤالء جاؤوا بقسم منهم 
ذلك  من  واالنكى  لبنان،  اىل 
يأتون بهم ويعملون بهم ثورات، 
الثقافية  انظروا  اىل  امليوعة 
بالثورة،  حتكي  صارت  أمريكا 
يف يوم من االيام أمريكا دعمت 
الثورة  مصر   ودعمت  الثورة يف 
يف  الثورة  ودعمت  تونس  يف 
سوريا. وأنشأت ثورة يف لبنان، 
الثورات  هذه  فكيف  ستكون 
الثقافة  من  خترج  اذا  كانت 
االمريكية؟ وقد تبني ان الثورات 
االمريكية  على  الطريق  امللونة 
هي ثورات  الطبقة الراقية اليت ال 
تشبه ال الفقراء وال املستضعفني 
وال  املساكني  وال  وال  املعوزين 
انهم  وجدنا  احملتاجني،  واذا 
وصلوا اىل ازمات حني حيققون 
واليت  اجلزئية  بعض  املطالب 
ملونة  قادة  ثورات  انهم  يدعون 
الناس،  مثل  التكلم  يعرفون  ال 
يشبه  ال  كالمهم،  منطقهم، 
هذه  فرض  يريدون  الناس. 

امليوعة الثقافية  على العامل«.
وقال: »سادسا، حتطيم املقدس 
احلداثة.  عناوين  حتت  التارخيي 
هي  -احلداثة  حداثة  يعين  ماذا 
ليس  تفرض   نفسها،  اليت 
هناك مقدس، ليس هناك شيء 
تريدون  ماذا  القدس  مقدس، 
بعض  املعتوهني،  وترون  بها، 
 بعض الدول اخلليجية او العربية 
االقصى؟  او  القدس  ماذا يعين 
انهم  مقدسيون؟  لكم  قال  من 
املقدس.  ثقافة  حتطيم  هذه 
االقصى ليس مقدسا. التطبيع ال 
ميس باملقدسات! التطبيع  شيء 
عادي! العمالة أمر عادي، ضرب 
كل هذه املفاهيم وحتطيمها حتى 
تصبح القلوب والعقول  والعادات 
احلمية  خالية  من  والتقاليد 
والغرية وخالية من تبين القضايا 
بلدنا ويف  منطقتنا،  احملقة، يف 
ال يوجد قضية أمسها فلسطني، 
القدس  أمسها  قضية  يوجد   ال 
الناس  أن  املقاومة، يعلمون  او 
هناك من يضحك عليكم، ال يوجد 
مفاهيم  هذه  هكذا،  كل  شيء 
تارخيية بائدة، تعالوا اىل  االمركة 

واىل الدميقراطية االمريكية«. 
»سابعا،  الدين:  صفي  أضاف 
قيم  ظاملة  تكريس  واخريا 
العامل،  ومفاهيم ظاملة على كل 

يقولون لك مؤسسات،  عقوبات، 
من أعطى امريكا هذا احلق؟ يوجد 
أمسه  العامل  يف  اليوم   شيء 
خياف  من  سياسي  عقوبات، 
من  خياف  إقتصادي  العقوبات، 
العقوبات، صاحب  مصاحل خياف 
يعاقبون  الدول  العقوبات،  من 
كل  واملؤسسات،  والشخصيات 
العقوبات  الئحة  يعارضهم  من 
أقرأ  كنت  عندما  أنا   موجودة. 
العقوبات  لوائح  بعض   أحيانا 
هؤالء؟  يفعل  ماذا  أتعجب، 
يقولون  يتهمون؟  وكيف  كيف 
دولة  او  حزبا  أو  أو  جهة  فالنا 
الئحة  على  زعيم  أو  رئيس  أو 
كالم  يف  كالم  كله  العقوبات، 
عقوبات،  يوجد  أدلة،  ال   فارغ، 
مافيات، دول مارقة، عصابات، 
اجملتمع  الدولي،  القانون  خارج 
الدولي،   إخرتاعات إخرتعوها على 
العامل ومن جيرؤ على املعارضة؟ 
والثبور  الويل  يعارض  والذي 
إليها  وصلنا  له،  النتيجة  اليت 
أمريكا  أمريكا،  إليها  ووصلت 
أيها اإلخوة واالخوات هي  اليوم 
أسوأ  طغيان شهدته  البشرية منذ 

آدم اىل يومنا هذا«.
ألنها  تدافع  »روسيا  وتابع: 
الرئيس  ذكر  كما  نفسها  عن 
جيشوا  الدينا،  قامت  الروسي 
واليوم  وإمكانات  العامل،  الغرب 
وكل  خطر  يف  الغذاء  العاملي 
الكالم عن مستقبل العامل أصبح 
نتيجة  هذه  جديد.  مكان  يف 
األمريكية،  يريدون  الغطرسة 
والصني  بروسيا  يتحكموا  ان 
وما فعلته رئيسة جملس النواب 
حتد  هو  تايوان  يف   االمريكي 
جدا  حساس  ملوضوع   صارخ 
حتد  وهو  الصيين،  الشعب  عند 
وللخصوصية  للتاريخ  وللثقافة 
الصينية،  هذه هي أمريكا اليت ال 
ترتك دولة وال شعبا، لذا امريكا 
أوجدت  أنظمة ومؤسسات دولية 
وجمتمعات  ومجعيات وشخصيات 
وإجتماعية  وفكرية  سياسية 
لتنفيذ  وجامعات  تستخدمهم 
هذا املشروع، وكل ساعة  تغري، 
كثريا،  تبدل  بأنها  أمريكا  ترون 
يقولون إن  أمريكا لديها برغماتية 
ألن  فقط  ليس  السياسة،  يف 
عقلهم  برغماتي، بل ألنهم ليس 

خارجية أوكرانيا دعت لبنان اللغاء قرار السماح مبغادرة 
السفينة اليت تتهمها بنقل حبوب أوكرانية مسروقة

األشغال  وزير  أشار  االول، 
حكومة  يف  والنقل  العامة 
محية  األعمال   علي  تصريف 
لوديسيا  »الباخرة  أن  إىل   ،
)LAODICEA( السورية خارج  
اللبنانية«،  اإلقليمية  املياه 
وسائل  عرب  منشور  يف  وذلك 

التواصل االجتماعي.
مطلعة  مصادر  من  علم  وقد 
املستعجلة  األمور  قاضي  أن 
زينب  طرابلس  يف  باإلنابة 
رباب، أصدرت قراًرا بفك احلجز 
والسماح  لوديسيا  الباخرة  عن 

للباخرة باإلحبار.

لديهم مشكلة إذا  مل يعجبهم هذا 
أن يستبعدوه، ولديهم بديل أول 

وثان وثالث«.
املشاريع  من  »الكثري  وقال: 
لبنان،  يف  االمريكية  هزمناها 
 ونهزمها إن شاء اهلل يف املنطقة، 
الشعوب  علينا وعلى كل  وجيب 
هذا  يف  نستمر  ان  املقاومة 
  النهج ويف هذا اخليار حتى هزمية 
وفلسطني،  لبنان  يف  أمريكا 
وفلسطني،  القدس  لنا  لتعود 
وتعود  وتعود  املنطقة  ألبنائها، 
ثروات املنطقة البنائها. وظيفتنا 
جتديد  ومع  عاما  بعد   40  اليوم 
لسيد  الشهداء  والوالء  العهد 
اهلل  سالم  احلسني  عبداهلل  أبي 
أن  سريع  وظيفتنا  بشكل  عليه، 
االمريكي  النمط  أن  أوال  نعرف 
الثقايف  واالقتصادي واالجتماعي 
والسياسي هو  منط معاد لشعوبنا 
وقضايانا وتارخينا وهويتنا، نعم 
امريكا  ثقافة  أمريكا  عدوة، 
حنن  عدو،  منط  أمريكا  عدوة، 
يف  ونعتربه  نريده،  وال  حنبه  ال 
العداء. كفى هجوما  علينا  موقع 
وعلى ثقافتنا، الذي لديه شيء 
لدينا  فلينتقدنا، حنن لسنا   منا، 
ونهجم  ننتقد  حنن  مشكلة، 
هي  أمريكا  ثقافة  ألن   ونفضح، 
ثقافة متوحشة،  الثقافة اليت تربر 
الفلسطيين  الشعب  حبق  اجملازر 
 وحبق الشعب اللبناني ويف مثل 
هذه األيام يف قانا، قانا  االوىل 
والثانية، الثقافة اليت تربر قتل 
 االطفال يف اليمن وتربر إرتكاب 

اجملازر يف كل دول العامل«.
تفوقها  مقاومتنا  »أثبتت  وختم: 
املرأة  وإحرتام  والفكر  بالثقافة 
على  الضحك  وليس   ومكانتها، 
مل  كله  هلذا  بالتمييع،  النساء 
يتمكن  االمريكي اليوم من إذاللنا 
 وإخضاعنا، كل ذلك ألن مقاوتنا 
عقائدية وأخالقية و وطنية وألنها 
 مقاومة حسينية، هلذا نعرف جيدا 
من  لدينا  ما  كل  أن  معنى  ما 
اعطتنا  عاشوراء  ألن  عاشوراء، 
 كل هذا العز، والن عاشوراء هي 
والقلب  والصميم  العقيدة  يف 
و الثقافة.  والوجدان  والعقل 
لشهدائنا  النموذج  هي  عاشوراء 
جلرحانا  شهدائنا،  وعوائل 

 وتضحياتهم«.

السيد نصراهلل: التحقيق معطل ألن 
القاضي ال يقبل التنحي وانفجار املرفأ 

استغل سياسياً ضد حزب اهلل
وجه األمني العام حلزب اهلل   السيد 
حسن نصر اهلل ، تعازيه اىل أهالي 
ضحايا  انفجار مرفأ بريوت ، مشريا 
اىل أنه »ال شك ان حادثة  املرفأ  
مجيع   على  جًدا  وقاسية  مؤملة 
أهم  أن  هنا  ونذكر  اللبنانيني ، 
املصيبة  هذه  واجهتها  مشكلة 
البشع  السياسي  التوظيف  هي 

منذ اليوم األول للحادثة«.
له يف جملس  كلمة  وأضاف يف 
على  اللوم  »يقع  عاشورائي: 
اجلهات السياسية واالعالمية اليت 
ووظفتها  املصيبة  هذه  خطفت 
األوىل،  الساعات  منذ  سياسيا 
وبعد  الشهداء  عوائل  وعلى 
اجلهات  مبحاسبة  املطالبة  عامني 
السياسية واإلعالمية اليت خطفت 
منذ  ووظفتها  املصيبة  هذه 
مشروع  ضمن  األوىل  اللحظات 

سياسي«.

ولفت  نصراهلل  اىل أنه »ال تزال 
اهلل  حزب  ضد  مستمرة  الدعاية 
ال  أن  ووضحنا  شرحنا  أننا  رغم 
وبالنيرتات،  بالباخرة  لنا  صلة 
ولكن هناك اصرار على استخدام 
التوظيف  يف  املظلومة  الدماء 
عن  مسؤولني  وهمم  السياسي، 

تضييع احلقيقة«.
حتت  اندرج  » القضاء   أن  واعترب 
واملسؤول  السياسي،  التوظيف 
األكرب هو من ال يقبل أن يتنحى 
الشبهة  دائرة  يف  دخوله  رغم 
االستدعاءات،  استنسابية  بعد 
بسبب  اآلن  التحقيق  يعطل  وهو 
املسار  لفتح  وندعو  تنحيه،  عدم 
القضائي من جديد، وإىل حماسبة 
اجلرمية،  هذه  عن  املسؤولني 
التوظيف  من  امللف  هذا  وإخراج 
السياسي إذا أردمت الوصول إىل 

احلقيقة«.
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لــبنانيات

يؤكد كّل من القضاء واألمن أّن التحقيقات يف انفجار مرفأ بريوت 
كيف  حصل:  ملا  الكاملة  الرواية  هؤالء  لدى  بات  متامًا.  انتهت 
انفجرت،  نت، وكيف  ُخزِّ وصلت شحنة نيرتات األمونيوم، وكيف 
حتويل  الغاية  هل  الكاملة.  الرواية  عن  ُيفَرج  مل  اآلن  إىل  لكن 

اجلرمية إىل »قميص عثمان« عوضًا عن كشف احلقيقة؟
مّر عامان على انفجار مرفأ بريوت يف الرابع من آب. ال خرٌب جاء وال 
وحٌي نزل. مل يعرف أحد ماذا حصل يف ذلك اليوم املشؤوم. ُنَتف 
رواياٍت تناقلها اإلعالم. تسريباٌت وتسريبات مضادة. كلٌّ يزعم 
أّن احلقيقة لديه متمسكًا برتوجيها، لكّن أحدًا ال يعلم حقيقة ماذا 
حصل. هل هناك قاتٌل فعاًل أم أّن اجلميع ضحايا بنسٍب متفاوتة؟ 
ال ينفي أحد اإلهمال الذي نتج منه مجع مكّونات قنبلة ضخمة يف 
اهلائل  االنفجار  أدى إىل  ما  العنرب رقم 12 طوال سبع سنوات، 
الذي تسّبب بنكبة بريوت، لكّن احلديث هنا عن فاعٍل خفي أشعل 

الشرارة!
ارتياب مشروع

يف 4 آب 2020، هّز انفجار ضخم العاصمة بريوت متسّببًا بوفاة 
ف القاضي فادي صّوان حمققًا عدليًا  232 شخصًا وجرح اآلالف. ُكلِّ
ليمكث ستة أشهر قبل أن ُينّحى من قبل حمكمة التمييز لالرتياب 
املشروع الذي تقّدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيرت يف 
شباط 2021. مل ُيقّدم صّوان أي جديد على التحقيق الذي ُأجري 
يف وسائل اإلعالم، حماواًل اسرتضاء الرأي العام. بل رفع سقف 
املسؤولية  أّن  رغم  السياسيني،  باملسؤولني  ليحصره  ادعائه 
أمنية عسكرية بالدرجة األوىل، لينال تصفيق الشارع خمفيًا أداءه 
املهزوز. طلب االستماع إىل رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
األشغال  ووزيَري  خليل  حسن  علي  السابق  املال  ووزير  دياب 
السابقني يوسف فنيانوس وغازي زعيرت كمدعى عليهم، إضافة 
سّطر  كما  صليبا.  طوني  اللواء  الدولة،  ألمن  العام  املدير  إىل 
حراس  من  املرفأ  املسؤولني يف  من  عدد  توقيف حبق  مذكرات 

وأمنيني وإداريني.
مل يستدع صّوان قائد اجليش السابق جان قهوجي؟ وكذلك رئيس 
األركان السابق وليد سلمان الذي وّقع باإلنابة عن قهوجي مقرتحًا 
عرض نيرتات األمونيوم على شركة الشّماس عّلها تشرتي البضاعة 
احملتجزة يف املرفأ؟ لقد َمَنَح صوان حصانة لقيادة اجليش السابقة 
واحلالية ملا هلما من مونة عليه، وهو الذي كان قاضيًا للتحقيق 
يف احملكمة العسكرية طوال عشر سنوات. مل ُيفهم ملاذا اختار 
صّوان رئيس حكومة حالي، و3 وزراء سابقني. إن كان رئيس 
احلكومة احلالي مرتكبًا أو مهماًل أو ُمقّصرًا، فإّن ذلك يعين ُحكمًا 
أّن وزراء يف حكومته سيكونون مرتكبني ومقّصرين أيضًا. وإذا 
كانت املسؤولية تقع على عاتق الوزراء السابقني، فلماذا استثنى 

رؤساء احلكومات السابقني؟
ادّعاء وأذونات مالحقة

املهم، ذهب صّوان ليخلفه احملقق العدلي طارق البيطار. امسه 
اقرتحته وزيرة العدل لينال موافقة جملس القضاء األعلى. استبشر 
اجلميع خريًا يف استقبال القاضي الذي مل ُيعَرف له لون سياسي، 
نظافة  جلهة  األمر  كذلك  العّكارية.  لعائلته  قومي  انتماء  سوى 
الكّف. مل يكن الرجل قد ُوِضع حتت اجملهر بعد. وُحِشَر بيطار بني 
اثنني: سلوك مسلك صّوان بتكبري احلجر ولو على حساب احلقيقة، 
أحدًا. مل  ُتعِجب  ولو مل  الكاملة  احلقيقة  التحقيق حبثًا عن  وخيار 
على  القاضي  انكّب  البيطار.  سيسلكه  الذي  املسار  أحد  يتوقع 
التحقيق ليستمع إىل عشرات الشهود واملدعى عليهم. مّرت أربعة 
أشهر، لينهي املرحلة األوىل. يف متوز 2021، طلب بيطار أذونات 
ملالحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه يف توّرطهم 
االنفجار.  بوقوع  تسّبب  ما  باخلطر،  علمهم  مع  قصدي،  بإهمال 
النيابية  النواب يطلب فيه رفع احلصانة  ووّجه كتابًا إىل جملس 
عن كّل من وزير املال السابق علي حسن خليل، وزير األشغال 
السابق غازي زعيرت ووزير الداخلية السابق نهاد املشنوق. كما 
وّجه كتاَبني، األول إىل نقابة احملامني يف بريوت إلعطاء اإلذن 
مبالحقة خليل وزعيرت كونهما حماميني، والثاني إىل نقابة احملامني 
يف طرابلس، إلعطاء اإلذن مبالحقة وزير األشغال السابق احملامي 
هؤالء مجيعًا جبناية  باستجواب  للشروع  وذلك  فنيانوس،  يوسف 
القتل وجنحة اإلهمال والتقصري. كذلك  القصد االحتمالي جلرمية 
بينهم  للجيش،  واحلالية  السابقة  القيادة  على ضباط يف  اّدعى 
قائد اجليش السابق العماد جان قهوجي ومدير املخابرات األسبق 
العميد كميل ضاهر، إضافة إىل املدير العام لألمن العام اللواء 
اللواء طوني صليبا.  الدولة  العام ألمن  إبراهيم، واملدير  عباس 
كما طلب حماكمة قضاة مشتبه يف تورطهم يف التقصري واإلهمال 
الذي أدى إىل وقوع االنفجار، لكنه مل يقرتب من قائد اجليش 
العدل  وزارة  يف  القضايا  هيئة  د  حيَّ كما  عون.  جوزيف  احلالي 

ووزراء العدل والدفاع مجيعًا.
تهمة االستنسابية

هكذا رأى فريق من اللبنانيني مستهَدف باالدعاء، أّن االدعاءات مل 
تكن شاملة بل استنسابية، بعدما اقتصر االدعاء على شخصيات 
غري  استثناء  وبعد  معني،  سياسي  طرف  على  معظمها  حيسب 
مربر ملسؤولني تعاقبوا على شغل املناصب نفسها مع أّن احلكم 
استمرارية مبا ال ُيعفي املستبعدين من املسؤولية، ألن املسؤولية 

 انفجار مرفأ بريوت: ملاذا ال ُتعلن احلقيقة؟
االرتياب  عّزز  هذا  كّل  والقضاء.  اجليش  قيادة  تتحملها  األكرب 
العدلي  احملقق  أّن  ولو  البيطار.  طارق  العدلي  احملقق  أداء  يف 
املراكز  على  تعاقبوا  من  كل  مع  واالدعاء  باالستجواب  مشلهم 
األمنية والسياسية املسؤولة عن املرفأ، كان سُيعفى من تهمة 
املسؤولية  لتليها  أواًل،  األمنية حتضر  فاملسؤولية  االستنسابية. 
بدأ  العدلي  احملقق  لكّن  فالسياسية،  القضائية  ثم  الوظيفية، 

بالعكس.
 هل هناك من تعمّد تفجري مرفأ بريوت أم أّن اإلهمال تسبب بكارثة؟

ينظر  أخرى، وأن  امللف بطريقة  التعامل مع  بالقاضي  كان جيدر 
بعنٍي واحدة إىل مجيع من يعترب أنهم مشتبه فيهم، وأن حيرص 
باحلكم  التهامه  درءًا  نية  األطراف حبسن  مع مجيع  التعامل  على 
املسبق عليهم، لكّن ذلك مل حيصل. ترافق االرتياب مع توّتر يف 
الشارع. خرج أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل ليتحدث عن 
تسييس احملقق العدلي للتحقيق وتوجيهه. طالب نصراهلل القضاء 
بإعالن النتائج األولية للتحقيق، لكن ذلك مل حيصل. مل يصدر أي 
قرار قضائي يكشف ماذا حصل فعاًل على الرغم من أّن البيطار 
كان قد تسلم التقرير الثاني من احملققني الفرنسيني الذي خُلص 
إىل  باالستناد  بصاروخ،  املرفأ  استهداف  فرضية  استبعاد  إىل 
حتليل الرتبة يف موقع االنفجار الذي بنّي عدم وجود عامل خارجي 

)سواء عبوة ناسفة أو صاروخ( تسببت باالنفجار.
انتقل االنقسام إىل الشارع ثم إىل العدلية. انقسم القضاة يف 
ليدخل  قضائي  كباش  إىل  السياسي  الكباش  حتّول  بينهم.  ما 
بعدها ملف التحقيق مرحلة العرقلة. ُقّدمت طلبات تنحية وارتياب 
مرة،  كّل  عليهم. ويف  املدعى  السياسيني  معظم  من  وخماصمة 
كان ُيّتخذ قرار برد الطلب، كان ُيعاَجل احملقق العدلي بطلب جديد 
القضائي  د املسار  مُجِّ الستبعاده. تسّبب ذلك بشلل يف امللف. 
يف الوقت الذي أصّر فيه احملقق العدلي على عدم التنحي. أعلن 
متسكه بامللف حتى الرمق األخري. انقضت السنة الثانية على انفجار 
مرفأ بريوت. أنهى فرع املعلومات حتقيقاته وُرِسم مسار وصول 
النيرتات مرورًا بتخزينها وصواًل إىل انفجارها، لكن القرار الظين 

مل يصدر بعد.
أمامه عدة فرضيات من  منذ بدء التحقيق، وضع احملقق العدلي 
احملققني  تقرير  أسقطها  اليت  اجلوي  االستهداف  فرضية  بينها 
عملية  أثناء  خطأ  حصول  األوىل:  فرضيتان،  بقيت  الفرنسيني. 
وقع  ثم  احلريق،  اندالع  إىل  أدى   12 الرقم  العنرب  باب  تلحيم 
االنفجار. والفرضية الثانية هي حصول عمل أمين أو إرهابي متعّمد 
داخل املرفأ تسّبب بالكارثة، سواء جلهة إدخال النيرتات وختزينها 

أو استغالل وجودها لتفجريها.
بعد مرور سنتني، ال يوجد أمام احملقق العدلي طارق البيطار سوى 
خيار واحد هو أن خيرج على الناس ليخربهم ماذا حصل. هل هناك 
من تعّمد تفجري مرفأ بريوت أم أّن اإلهمال تسبب بكارثة. اإلجابة 

بسيطة جدًا رغم هوهلا، لكن انتظارها طال كثريًا.
طارق البيطار: حيّد قائد الجيش فقتل التحقيق

توىّل القاضي طارق البيطار مهام احملقق العدلي يف انفجار مرفأ 
بريوت خلفًا لسلفه القاضي فادي صّوان الذي أطاحت به حمكمة 
التمييز العسكرية. اسٌم مل يلبث أن ذاع صيته ليصبح األكثر شهرة 
بني قضاة لبنان جّراء غضبة الرأي العام على الطبقة السياسية 
حتّول  هكذا  اللبنانيني.  أصاب  ما  بكل  بالتوّرط  أركانها  واتهام 
البيطار جراء توّليه التحقيق يف أكرب انفجار يف تاريخ لبنان إىل 

رأس حربة ضد الطبقة السياسية ورمزًا للمتظاهرين يف الشارع.
بسلك  التحق  العكارية،  عيدمون  بلدة  من  عامًا   47 ابن  البيطار 
معهد  يف  األوائل  بني  ليكون  احملاماة،  يف  تدّرجه  بعد  القضاء 
الدروس القضائية. تنّقل بني عدد من املراكز القضائية قبل أن 
يعنّي رئيسًا حملكمة اجلنايات يف بريوت عام 2017 حتى تعيينه 
ماري كلود  السابقة  العدل  وزيرة  اقرتاح  على  بناء  عدليًا  حمققًا 
االستئنايف يف  العام  احملامي  منصب  قبلها  البيطار  جنم. شغل 

الشمال، ثم توىل منصب قاض منفرد.
اسم البيطار سبق أن ُطِرَح ليكون حمققًا عدليًا يف انفجار الرابع 
من آب قبل تكليف صّوان، لكن جملس القضاء األعلى استعجل 
ُيريد توّلي التحقيق ألسباب  أّنه »ال  عدم املوافقة عليه، بذريعة 
إمنا  باملهمة  القيام  على  موافقًا  كان  أّنه  يتبنّي  أن  قبل  خاصة، 
التباسًا قد وقع جراء سوء فهم لدى أعضاء جملس القضاء األعلى 
الذين فهموا أّن أجابته تعين »ال«. ومل يكن انفجار مرفأ بريوت 
امللف املثري للجدل الوحيد الذي توىّل البيطار التحقيق فيه. فقد 
أصدر حكمه ضد طارق يتيم يف جرمية قتل جورج الريف. كذلك 
أصدر حكمًا لصاحل الطفلة إيلال طّنوس اليت ُبرِتت أطرافها األربعة 
جراء خطٍأ طيب. وأصدر حكمًا مماثاًل على حممد األمحر يف جرمية قتل 

روي حاموش.
استحال  أن  يلبث  مل  البيطار  القاضي  عليه  حصل  الذي  اإلمجاع 
سقطوا يف  لبنانيني  دماء  حد سفك  وصل  الشارع  انقسامًا يف 
جمزرة الطيونة على أيدي عناصر من القوات اللبنانية أثناء تظاهرة 
املسار  أّن  اللبنانيني  اعترب قسم كبري من  أدائه.  احتجاجية على 
الذي سلكه التحقيق خلق لديه ارتيابًا كبريًا. ولعّل املسألة األكثر 
الواضح  وقراره  احلالي  اجليش  قائد  حتييد  على  إصراره  فجاجة 
أّن  مع  واحلالية،  السابقة  اجليش  قيادة  من  أحد  توقيف  بعدم 

يتحملها  األمونيوم حتديدًا  نيرتات  ملف  األساسية يف  املسؤولية 
اجليش، حبسب قانون األسلحة والذخائر.

م حبق البيطار أكثر من 30 طلب رّد ونقل وخماصمة، لكنه مل  ُقدِّ
يتنّح. الرواية الكاملة ملا حصل توّصل إليها احملققون، لكنها ال 
تزال حبيسة األدراج. مل يصدر القرار الظين بعد جراء عراقيل عدة. 
يرتافق ذلك مع إصرار القاضي البيطار على التمّسك بامللف. عناٌد 
املوقوفني  عشرات  وجود  ظّل  يف  عليه  ويؤخذ  للقاضي  ُيسّجل 
عائالتهم.  وحق  حبقهم  الحقًا  ظلمًا  مجيعًا  توقيفهم  أصبح  الذين 
اجلميع  على  ُيسلط  ال  الذي  املسلول  العدالة  أّن سيف  ال سيما 
بالتساوي، ال يوصل إىل احلقيقة إمنا يطمسها متسببًا بظلٍم كبري. 
استنسابية  ظّل  يف  ناقصة  املرتقبة  احلقيقة  ستكون  بالتالي، 
املالحقة. هكذا يطول االنتظار فيما احلقيقة اليت مّت التوّصل هلا 

لن تروي العطشى هلا.
فادي صوّان: محقق عدلي فاشل

اقرتحت وزيرة العدل السابقة ماري كلود جنم اسم القاضي فادي 
عشر  اخلامس  يف  األعلى  القضاء  جملس  على  بعبدا  ابن  صّوان 
مرفأ بريوت.  انفجار  عدليًا يف  ليكون حمققًا  عام 2020  آب  من 
صّوان الذي كان مقّربًا من حزب الكتائب اللبنانية شغل مناصب 
قضائية عدة قبل أن ينتهي به األمر قاضيًا للتحقيق العسكري 

األول اليوم.
من قاٍض لإلجيارات وقاٍض منفرد يف قصر عدل اجلديدة لبضع 
سنوات إىل منصب حماٍم عام، ثم قاضي حتقيق يف بعبدا لنحو 
عشر سنوات. مل يكن القاضي الذي تنّقل بني عدد من املراكز 
بالتحقيق  التوقعات. توّرط يف لعبة اإلعالم ليسري  على مستوى 
على إيقاعه. كان يتأثر بضغط الرأي العام جملّرد ظهور صحايف 
يلّقبه  الذي  القاضي  لسابقه.  مغايرًا  قرارًا  فيّتخذ  قراره  ينتقد 
كان خيشى  املذهيب  تعّصبه  لشدة  املتطّرف«  بـ«اليميين  زمالؤه 
املواجهة وهو أمٌر ُعِرَف به على غرار ما حصل يف حادثة قربمشون 
عندما حّول إليه امللف كقاض عسكري باإلنابة، لكّنه نفذ ما طلبه 
القاضي  إىل  امللف  َم  لُيسلِّ جريصاتي  سليم  السابق  الوزير  منه 

مارسيل باسيل.
أداء القاضي صّوان وّجه ضربة للثقة يف التحقيقات. تعامل مع 
اللواء  الدولة  أمن  عام  مدير  أّن  لدرجة  مسبوقة  امللف خبّفة غري 
به. فقد عمد صليبا إىل تسجيل  اإليقاع  طوني صليبا متكن من 
عدم  ظهرت  حيث  العدلي،  احملقق  أمام  استجوابه  جلسة  وقائع 
حيادية صوان ووجود حكم مسبق وتوجيه للتحقيق. بعدها تقّدم 
صليبا بثالث شكاوى ضد صوان. األوىل شكوى تشهري، مطالبًا 
أّن  الرغم من  العدلي، على  بتعويض. والثانية طلب رّد احملقق 
حمكمة التمييز يف البداية رفضت تدوينها، لكّن صليبا دّونها يف 
الثالثة، فكانت  الشكوى  أما  ليؤخذ بها الحقًا.  حمكمة االستئناف 
أمن  العنصر يف  إفادة  إليها  اليت ضّم  االرتياب املشروع  بشأن 

الدولة اليت استند إليها قرار حمكمة التمييز أيضًا.
أثار أداء صّوان الكثري من الضجيج لريمي ورقته األخرية بطلبه من 
بارتكابهم  التحقيق مع وزراء حاليني وسابقني لالشتباه  الربملان 
كّل  على  االدعاء  وطلب  باالنفجار  على صلة  جرائم  أو  خمالفات 
السابق  املالية  ووزير  دياب  حسان  األسبق  احلكومة  رئيس  من 
علي حسن خليل ووزيري األشغال العامة والنقل األسبقني غازي 
زعيرت ويوسف فنيانوس »بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسالت 
خطية حتّذرهم من املماطلة يف إبقاء نرتات األمونيوم يف حرم مرفأ 
بريوت، وعدم قيامهم باإلجراءات الواجب اختاذها لتاليف االنفجار 

املدّمر وأضراره اهلائلة«.
يف 18 شباط 2021، صدر قرار عن حمكمة التمييز اجلزائية قضى 
العدلي  احملقق  من  بريوت  مرفأ  انفجار  يف  التحقيق  ملف  بنقل 
»االرتياب  بسبب  آخر،  عدلّي  حمقق  إىل  صّوان  فادي  القاضي 
أخطاءه  لكن  »البطل«  مبظهر  الظهور  صّوان  حاول  املشروع«. 

اجلسيمة أطاحت به.
صّوان الذي ُيعَرف بقربه من الكنيسة سّجل سابقة مبنعه احملاكمة 
البطريركي  والنائب  املقدسة  واألراضي  حيفا  أبرشية  راعي  عن 
املطران  املارونية  للطائفة  الفلسطينية  واألراضي  القدس  على 
موسى احلاج يف فضيحة غري مسبوقة جرى طمسها بعدما تبني أّن 
املطران قد نقل مبالغ مالية على ثالث دفعات لعسكري توّرط يف 
التعامل مع العدو اإلسرائيلي ليعترب أّن األمر ليس من اختصاص 

احملكمة العسكرية.
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رضوان مرتضى
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مـقاالت وتـحقيقات

الوسيط  اجتماع  ُخالصة 
األمريكي عاموس هوكشتني مع 
الرؤساء الثالثة يف بعبدا كانت 
انتزَع  أسود«.  وال  أبيض  »ال 
املقاومة  تهديد  بعد  لبنان، 
عن  العدو  تراجع  إلسرائيل، 
عن  مالي  بتعويض  املطالبة 
حقل قانا أو التنقيب يف حقول 
مشرتكة. لكن الضيف األمريكي 
أكد أنه مل حيصل على موافقة 
الطرح  على  أخرية  إسرائيلية 
بالده  أن  مؤكدًا  اللبناني، 
»مصرة على استكمال الوساطة 
هذه  وّلدت  االتفاق«.  وإجناز 
تكون  أن  من  حذرًا  الوقائع 
الرمادية اليت اتسّم بها حديث 
مزيد من  تنطوي على  الوسيط 
التسويف، يف انتظار ما سيحمله 
األسبوعان املقبالن، وهي املدة 
للحصول  لبنان  حّددها  اليت 
على جواب: فإما حّل أو شرارة 
تصعيد. وفيما غادر هوكشتني 
األثنني  ليل   إسرائيل  إىل 
ُأعلن  الناقورة،  عرب  املاضي 
السياسي  الوزراء  جملس  أن 
واألمين )  الكابينت( االسرائيلي 
سيناقش اتفاق ترسيم احلدود 

البحرية مع لبنان.
يزور  اليت  األوىل  املرة  ليَست 
فيها الوسيط األمريكي عاموس 
أنها  كما  بريوت،  هوكشتني 
ليست املرة األوىل اليت ُيعِرب 
باقرتاب  تفاؤله  عن  فيها 
خالل  اتفاق  إىل  الوصول 
»أسابيع«، ُمعلنًا عن استعداده 
ما  أن  غرَي  لبنان.  إىل  للعودة 
أحاَط مبحطته اليت ختمها االثنني 
املسرّيات  رسالة  من  املاضي، 
الثالث فوق »كاريش«، وصواًل 
إىل »فيديو الساعة 11« الذي 
منه  نتج  احلربي،  اإلعالم  بّثه 
تقدّم، اختصرته مصادر سياسية 
الوسيط  »سحب  بـ  بارزة 
األمريكي كل كالمه السابق عن 
املشرتكة  احلقول  يف  التعاون 
وتقاسم  املشرتك  والتنقيب 
شركة  عرب  واألرباح  احلصص 
احلدود«.  على  تعمل  واحدة 
فوصفته  تبقى،  ما  كل  أما 
املصادر بـ »الرمادي«، إذ أكد 
هوكشتني أنه »مل حيصل على 
موافقة إسرائيلية على املطلب 
لذلك  سيسعى  لكنه  اللبناني، 
يف األسابيع املقبلة«، متسائلة: 

»ملاذا أتى إذًا؟«.
بعَد اجتماع داَم حوالي ساعة مع 
وجنيب  عون  ميشال  الرؤساء 
بعبدا،  يف  بري  ونبيه  ميقاتي 
إنه  األمريكي  الوسيط  قال 
إىل  بالوصول  جدًا  »متفائل 
املنطقة  إىل  وسأعود  اتفاق، 
بعض  ذلك«.  أجل  من  قريبًا 
ُيشري  االجتماع،  من  تسّرب  ما 
لبنان  أبلغ  »هوكشتني  أن  إىل 
جمددًا بالعرض اإلسرائيلي حول 
ترسيم احلدود على أساس اخلط 
23 مع حصول لبنان على كامل 
املقابل  يف  ولكن  قانا،  حقل 
يف  املتعرج  اخلّط  إىل  العودة 
عمق البحر، أي أخذ مساحة من 
هذا  أن  علمًا   ،»8 رقم  البلوك 

الطرح »مرفوض لبنانيًا«.
 هذا الكالم بقي من دون تأكيد 
الرئيس  نفي، بسبب متيّن  وال 
»عدم  احلاضرين  على  عون 

تسريب وقائع االجتماع«، لكن 
األكيد أن »لبنان الرمسي أبلغه 
»العودة  وهي  مطالب«،  بعدة 
على  الرتسيم  الناقورة،  إىل 
أي  دون  من   23 اخلط  أساس 
يف  احلقول  من  أي  عن  تنازل 
أي  ورفض  البلوكات،  كامل 
نوع من الشراكة التجارية أو يف 

التنقيب«.
على  احلاضرون  تكّتم  وفيما 
ب  املوقف من حقل قانا، ومل ُيِ
أي منهم عّما إذا كاَن الوسيط 
بكامل  إسرائيليًا  إقرارًا  نقَل 
مصادر  قالت  للبنان،  احلقل 
مطلعة إنه »مل يفعل، بل صّرح 
بأنه مل ينتزع موافقة إسرائيلية 
اللبناني«.  الطرح  على  نهائية 
وأضافت أنه »مّت إبالغ الوسيط 
أن الوقت يضيق«، واتِفق على 
أن يتّم حسم األمور خالل عشرة 
أبعد  على  أسبوعني  أو  أيام 
أرسل  االجتماع،  وبعد  تقدير«. 
أعضاء  من  اثنني  هوكشتني 
األمريكية  السفارة  إىل  فريقه 
يف بريوت لكتابة حمضر االجتماع 
وإرساله فورًا إىل كيان العدو.

وليل االثنني املاضي، أشارت 
أن  إىل  إسرائيلية  تقارير 
»سيصل  األمريكي  الوسيط 
الليلة من بريوت إىل إسرائيل 
وسيحمل معه رسائل ومقرتحات 
البحرية«.  احلدود  لتحديد 
العربية   »14 »القناة  وأشارت 
يف  أمريكية  »ضغوط  إىل 
للتوصل  لبنان  مع  احملادثات 
وأضافت:  تسوية«.  إىل 
تقدم  عن  راضون  لبنان  »يف 
احملادثات بشأن ترسيم احلدود 
البحرية بني الطرفني والتنازالت 
االقتصادية من قبل إسرائيل«. 
العربية  »كـان«  قـنـاة  ونقلت 
السياسي  الوزراء  جملس  أن 
»سيناقش  )  الكابينت(  واألمين 
اتفاق ترسيم احلدود البحرية مع 

لبنان«.
لبنان  يف  املسؤولون  وتقّصد 
يقول  إيابية،  أجواء  تسريب 
إىل  استندت  إنها  العارفون 
بالده  بأن  قاله هوكشتني  »ما 
وإسرائيل تريدان التوصل إىل 
يساعد  ومنطقي  واقعي  حّل 
وال  أزمته  جتاوز  على  لبنان 
التصعيد«.  أو  احلرب  تريدان 
محله  عدم  الرمادية  أن  غرَي 
املطلب  على  حامسة  أجوبة 
أن  من  حذرًا  وّلدت  اللبناني، 
يكون يف ذلك مماطلة إضافية. 
إذ قالت املصادر إن »لو كاَن 
وترية  لسّرع  فعاًل  إيابيًا  اجلو 
أبيب  تل  إىل  وعاد  التفاوض 
أيام،  لبنان خالل  إىل  ثم  ومن 

وليس أسابيع«.
وقال أكثر من مصدر متابع إن 
أكثر  مرده وصول  احلذر  »هذا 
االجتماع،  عن  ُنقِلت  رواية  من 
هوكشتني  أن  أكد  ما  منها 
إسرائيلية  مطالبة  عن  حتدث 
باحلصول على البلوك 8 أو جزء 
كليًا  األمر  نفت  وأخرى  منه، 
ومن  ما«.  مناورة  هناك  وكأن 
كشفتها  اليت  الروايات  ضمن 
»إسرائيل  أن  بارزة  مصادر 
حقوقًا  تعتربه  ما  حتاول ضمان 
تقع  إليها،  تعود  اقتصادية 
و6   4 البلوكات  يف  بالتحديد 

الغموض يبّدد  ال  هوكشتني  تفاؤل   

العسكرية املواجهة  أو  للحل  أسبوعان   
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و7 و8 اإلسرائيلية. وتوجد هذه 
 23 اخلط  حماذاة  البلوكات يف 
حاليًا  العدو  ويعرضها  متامًا، 
على دورة الرتاخيص الرابعة«. 
العدو  ُيريد  خرباء  وحبسب 
البلوك  من  جزءًا  اإلسرائيلي 
بلوكاته«  »حترير  لـ   ،8 رقم 
لبناني  جيولوجي  تأثري  أي  من 
مستقبلي حمتمل، ولكونه يعتقد 
أن تلك البلوكات هلا امتدادات 

يف البلوك 8 اللبناني.
العدو  يستبق  أخرى،  جهة  من 
يف  لبنانية  استكشافات  أي 
حجز  خالل  من   8 رقم  البلوك 
اآلن  منذ  وحياول  له،  حضور 
النسبة األكرب  االستحصال على 
من موقع البلوكات الستخدامها 
الحقًا يف حال مت اكتشاف وجود 
النفطية،  البلوكات  بني  تداخل 
وهو يّدعي أن له حقًا اقتصاديًا 
اتصال  لطبيعة   ،8 البلوك  يف 
تلك البلوكات مع أخرى موجودة 
كحالة  املذكور،  البلوك  يف 
كاريش  كاريش ومشال  جنوب 

بالنسبة إىل اخلط 29.
وأضافت أن »لبنان طرح سلسلة 
أمور على هوكشتني، من بينها 
رمسي  إسرائيلي  إعالن  إصدار 
للبنان  يعود  قانا  حقل  بأن 
بالكامل، فيما يبقي على املواد 
اخلالفية األخرى مطروحة للنقاش 
بها على طاولة املفاوضات غري 
لبنان  طالب  اليت  املباشرة 
بالعودة إليها خالل أسبوعني«، 
لكن هوكشتني »مل يبد موافقة 
إال  الناقورة  إىل  العودة  على 
أو  لتثبيته  االتفاق  إجناز  بعد 
هو  يستكمل  أن  على  توقيعه، 
وأكدت  املكوكية«.  جوالته 
املصادر أن »ما حّصله لبنان مل 
يُكن، لوال دخول املقاومة على 
أطلقها  اليت  والتهديدات  اخلط 

نصراهلل«.
جولته  أنهى  األمريكي  الوسيط 
قائاًل   »LBC« قناة  إىل  حبديث 
)االثنني  اليوم  »جلسة  إن 
املاضي( كانت مهمة ومتكنا من 
مقابلة الرؤساء الثالثة، وهناك 
طرف آخر يف هذا األمر لذلك مل 
الغرفة نفسها،  نكن مجيعًا يف 
الطرف  مع  نناقش  أن  وعلينا 

اآلخر أيضًا«.
خالل  »األجواء  أن  إىل  ولفت   
األسابيع القليلة املاضية وعند 
كال الطرفني تدل على استعداد 
حممل  على  املفاوضات  ألخذ 
مباشرة،  القضايا  ملعاجلة  اجلد 
تضييق  من  نتمكن  أن  وأمتنى 
قمنا  أننا  وأعتقد  الفجوات، 
بتضييق الفجوات قبل أن نصل 
بري  اتهام  وعن  هنا«.  إىل 
يف  بالتدخل  املتحدة  الواليات 
عمل شركة »توتال« وبلوك رقم 
9، قال »أنا متأكد من أن شركة 
اختاذ  ميكنها  وقيادتها  توتال 
من  احلفر  مكان  بشأن  قرارات 
وعن  املتحدة«.  الواليات  دون 
حزب  وجهها  اليت  التهديدات 
»الواليات  إن  قال  أخريًا،  اهلل 
املتحدة كانت واضحة جدًا بأن 
إىل  للتوصل  الوحيدة  الطريقة 
حل هلذا النزاع الطويل األمد من 

خالل طاولة املفاوضات«.

»األخبار«

عمدًا: التهجري  إىل  القسري  التهجري  من   

باإلخالءات مهّددون  االنفجار  »جريان« 
قبل عامني، وعقب انفجار املرفأ، 
خرج سكان املناطق املتضّررة من 
يف  أي  وقتها،  قسرًا.  أحيائهم 
 ،2020 عام  من  األول  تشرين 
أصدر جملس النواب قانون »محاية 
واملتأثرة  املتضّررة  املناطق 
بقانون  ُيعرف  ما  أو  باالنفجار« 
من  واباًل  لقي  الذي   ،2020/194
رؤية  من  خلّوه  جلهة  االنتقادات 
اقتصادية اجتماعية واقعية ُتعنى 
بشؤون املتضّررين، وترجيح كّفته 
املستثمرين  خدمة  صوب  أكثر 

واملضاربني العقاريني.
وقبل عام، وحتديدًا يف 22 تشرين 
متديد  مهلة  انتهت   ،2021 األول 
املناطق،  هذه  يف  اإليار  عقود 
واحد.  لعام  فقط  امتّدت  واليت 
كانون  يف  أيضًا،  املنتظر  ومن 
كارثة  تقع  أن  املقبل،  األول 
بانتهاء  السكان،  على  إضافية 
نقل  على  القيود  وضع  مفاعيل 
والتصّرف  األبنية،  هذه  ملكية 
القانون  أقّرها  واليت  بالعقارات، 
لعامني  بدورها  واستمّرت  عينه 

فقط بعد انفجار الرابع من آب.
هذه املعطيات تهّدد سكان املناطق 
مار  املدّور،  )الرميل،  املتضّررة 
املرفأ..(،  الصيفي،  خمايل، 
من  ثانية  مرة  تهجريهم  وتسّهل 
بيوتهم، وهذه املرة عمدًا، بفعل 
حامسًا  دورًا  لعبت  عديدة  عوامل 
سياسات  تكريس  حماولة  يف 
اإلخالء املتعمد، وبالتالي تضعضع 
واالقتصادي  االجتماعي  النسيج 
مرتفعة  نسبة  وأن  خاصة  هناك، 
 )%49.5( بريوت  سكان  من 
)مسح  املستأجرين  من  يعّدون 
اإلمنائي/  املتحدة  األمم  برنامج 
مهددين  اليوم  باتوا   ،)2008

بالتهجري.
ضغوط على السكان

يف تقرير لـ«استديو أشغال عامة« 
ُنشر العام املاضي، جرى التحذير 
التمويل  »مسارات  فرض  من 
اخلارجي واستغالل الدمار لتحريك 
قطاع  يف  املضاربات  من  شبكة 
البناء«. يضيء التقرير على أحوال 
السكان يف تلك املناطق، والذين 
غياب  بفعل  هشاشة،  أكثر  باتوا 
أي إطار قانوني حيميهم، واختزال 
إعادة اإلعمار باملباني والعقارات، 
للسكن  امليّسر  احلق  وجتاهل 
طبقات  حلول  خطورة  مع  هلؤالء، 
اجتماعية جديدة مكانهم. فقد وّثق 
»مرصد السكن« التابع لـ«استديو 
أشغال عامة«، بني أيلول وكانون 
حالة   177  ،2020 عام  من  األول 
تنفيذ  جانب  إىل  باإلخالء،  تهديد 
حاالت أخرى من التهجري القسري. 
أرقام يضاف إليها اليوم، وضمن 
دراسة ميدانية قام بها املرصد، 
أرقام أخرى تنذر حبصول األسوأ، 
سبيل  على  »الرميل«  حي  إن  إذ 
املثال، ُنّفذت فيه بعد عام ونصف 
العام على انفجار املرفأ، 8 حاالت 
إىل  به،  تهديد  حالة  و13  إخالء، 
مرغمة  اضطرت  حالة   11 جانب 
على املوافقة على شروط جديدة 
يف عقود اإليار. مع البدء أخريًا، 
على  متارس  الضغوط  من  مبوجة 
اإليارات  بغالء  وتتمثل  السكان، 
الرتميم  عمليات  من  االنتهاء  بعد 
الرتميم  إىل  حباجة  مبنى   1120(
مكان  من  القريبة  األحياء  يف 
السكن«  »مرصد  تقرير  االنفجار/ 
تقاضيها  وطلب   ،)2022 شباط 

الذي  األمر  األمريكي،  بالدوالر 
أسهم يف تزايد نسبة اإلخالءات، 
لتكريس  الدمار  من  واالستفادة 
ألي  غياب  وسط  اهلدم،  عمليات 
بدائل سكنية هلؤالء، الذين حتّول 
انتقاهلم املؤقت من مناطقهم إىل 

نزوح دائم!
التهجري قبل االنفجار

اإلخالءات القسرية لسكان األحياء 
املتضّررة بعد االنفجار، والضغوط 
اليت متارس عليهم من قبل أصحاب 
القانون،  بقوة  مدعومني  األبنية، 
مل تكن وليدة حدث دام كانفجار 
 ،2019 عام  بدأت  بل  املرفأ، 
االقتصادية  األزمة  بروز  تاريخ 
أستاذة  تلفت  لبنان.  اخلانقة يف 
الدراسات احلضرية والتخطيط يف 
بريوت«،  يف  األمريكية  »اجلامعة 
منى فواز يف حديث مع »األخبار«، 
إىل أن تهجري السكان يف بريوت، 
سيما يف أحياء »الباشورة« و«مار 
بدأ  هجني«،  و«كامب  خمايل«، 
يف تلك الفرتة، مع حتويل مساكن 
كاملة بعد هدمها إىل أبراج بهدف 
أي  وضرب  والربح،  االستثمار 
من  إذ  والعيش،  للسكن  إمكانية 
عادة  األبراج  تشييد  أن  املعروف 
لالستثمار  يستخدم  املدن،  يف 
فواز  تؤكد  السكين.  ال  املادي، 
ما  وجود  السياق،  هذا  يف 
العاصمة  على  بـ«الرهان«  أمسته 
بريوت، وتكريس مبدأ املضاربات 
تراثها  حمو  بهدف  العقارية، 
واستبدال  وأحيائها،  ومساكنها 
عائالت تقليدية تقطنها، مبجموعة 
عّمال أجانب، يسهل على صاحب 
امللك طردهم، نظرًا إىل هشاشة 
واالجتماعية.  القانونية  أوضاعهم 
من  الرابع  انفجار  أسهم  لذا، 
النهج،  هذا  حصول  بتسريع  آب، 
سياسة  وتكريس  فواز،  حبسب 
توثيق  مع  القسري،  التهجري 
 Beirut Urban( املدن«  »خمترب 
األمريكية يف  Lab(، يف »اجلامعة 
بريوت«، لنسبة 40% من الشقق 
املتضّررة  املناطق  يف  الشاغرة 
بعد االنفجار، يف حني كانت نسبة 
هذه الشقق قباًل تقرب من %20، 
األمر الذي أدى حبسب فواز إىل 
تغيري دميوغرايف، وتغيري يف منط 
احلياة يف األحياء، وبالتالي زيادة 

حاالت اإلفقار وحتويل بريوت إىل 
وإنهاء  املادي،  لالستثمار  مدينة 

أي سبيل للعيش فيها.
تنفيذ 8 حاالت إخالء وتوثيق 190 حالة 

تهديد به وتغيري عقود إيجار
احلريق  قضية  إىل  فواز  وتلفت 
القمح،  أهراءات  يف  املندلع 
وتسويق معلومات تهدف إىل إخافة 
الناس ودفعهم إىل املطالبة بهدم 
حليواتهم،  محاية  القمح  صوامع 
أمام  اجملال  إفساحًا يف  وبالتالي 
موجات جديدة من اإلخالء والنزوح 
احمليطة  املناطق  من  القسري 

باملرفأ.
هجمة املطوّرين العقاريني

أثناء جتوالنا يف األحياء املتضررة 
و«اجلميزة«،  »الصيفي«،  من 
وصواًل إىل »مار خمايل«، واملرفأ، 
يتكّرس مشهد يتأرجح بني انتهاء 
مبان  بقاء  وبني  الرتميم  عمليات 
تضّررت قبل عامني، منذرًا بتغرّي 
حاصل يف تلك األحياء نتيجة هجمة 
والنافذين،  العقاريني  املطّورين 
كما تقول لنا الباحثة يف »استديو 
الدين،  عالء  تاال  عامة«  أشغال 
اليت حّذرت من موجة ارتفاع هذه 
مفاعيل  انتهاء  مع  املضاربات، 
أشهر  بعد  امللكية  نقل  قانون 
قليلة. تشري عالء الدين إىل تركيز 
املستثمرين على املالكني الصغار 
العاجزين عن دفع تكاليف ترميم 
مبانيهم، وعلى مالكني يتنازعون 
فيما بينهم على حق امللكية على 
يف  سيما  الورثة،  توزيع  خلفية 
األبنية الرتاثية. وسط ارتفاع هذا 
العام، حلجم التبليغات عن حاالت 
السكان  دفع  لو  حتى  اإلخالء 
حبسب  إذ  اإليارات،  تكاليف 
الباحثة اللبنانية فإن املالك يسعى 
وإخراج  شاغرة  الشقق  إبقاء  إىل 
لتأجريها  متهيدًا  منها،  الناس 
بسبب  األجانب  للعمال  خاصة 
سهولة طردهم مع غياب أي عقود 
لإليار مربمة بينهم وبني املالك. 
الناس  عودة  إىل  أيضًا،  وتلفت 
إىل بيوتها يف املناطق املتضّررة، 
تطال  تصليحات  ألي  تغييب  مع 
املباني،  يف  املشرتكة  األقسام 
إىل  إضافة  والدرج،  كاملصعد 
إهمال ترميم باقي احلّيز املشرتك 

)املباني احمليطة(.

زينب حاوي
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نقابة  عقدتها  التتي  االجتتتتتمتتاعتتات  تصل  مل   
الطيارين العاملني يف شركة »طريان الشرق 
 3 متتدى  على  الشركة،  إدارة  مع  األوستتتط« 
سنوات، إىل اتفاق على حتسني ظروف العمل 
زيادة  بفعل  تقلصت  الي  الرواتب  وزيتتادة 
عدد ساعات العمل واخنفاض قيمتها. النقابة 
لّوحت باإلضراب أو تقديم استقاالت مجاعية، 
أن  يؤكد  الشركة  إدارة  جملس  رئيس  فيما 
الشرق  »أزمات  سيستجيب ملطالبهم بعد حل 
األوسط« )!(، آماًل يف االستحصال على غطاء 

سياسي لطرد أي طّيار »متمّرد«.
السياحي،  املوسم  على  السلطة  ُتراهن  فيما 
يرفع طيارو الت »ميدل إيست« الت90 )18 منهم 
إجازات  تقديم  بعد  اخلارج  للعمل يف  سافروا 
غري مدفوعة( الصوت عاليًا مطالبني حبقوقهم. 
فهم، كما كل العاملني يف لبنان، فقدوا أكثر 
السنوات  خالل  رواتبهم  قيمة  من   %90 من 
من  بعضًا  استعادوا  أنهم  ولو  املاضية،  الت3 
هذه القدرة الشرائية بطريقة »التنقيط« الي 
يستخدمها رئيس جملس اإلدارة املدير العام 
يسرتد  مل  ذلك،  مع  احلوت.  حممد  للشركة 
رواتبهم  قيمة  من   %60 من  أكثر  الطيارون 
تبيع  الشركة  أن  رغم  دوالر(   2500 )حنو 
تذاكر السفر بالدوالر النقدي. لكن ال حساب 
للطيارين يف املكاسب الي حتصدها الشركة 
»على ظهرهم«. هم يريدون حتسني رواتبهم، 

أو على األقل وعدًا بتحسينها قريبًا.
يشري الكثري من الطيارين إىل أن األزمة ليست 
يف الرواتب بقدر ما هي مرتبطة باحلفاظ على 
»نادرة«.  ُتعد  الي  واملهنة  العمل  سريورة 
اإلساءة  ليس  »هدفنا  الطيارين:  أحد  يقول 
عليها  احلفاظ  نريد  العكس  على  بل  للشركة 
منها  نعيش  مرحبة  وطنّية  شركة  باعتبارها 
وننتمي إليها«. وبداًل من أن ُيقابل احلوت هذا 
الكالم بإجيابية، قام أخريًا بزيادة عدد ساعات 
 9( بها  القيام  للطيارين  الي يسمح  الطريان 
ساعات يوميًا، و95 ساعة شهريًا و260 ساعة 
كل 3 أشهر و900 ساعة سنويًا( خالفًا ملضمون 
يقم  ومل   .1969/12044 االشرتاعي  املرسوم 
بذلك وحده، بل بالتعاون مع املديرية العامة 
للطريان املدني الي وافقت على زيادة عدد 
ساعات الطريان يوميًا من 95 ساعة إىل 105 
ساعات  احلوت  ربط  ذلك،  من  أكثر  ساعات. 
الطريان بالقسم األكرب من الراتب، أي %65 
الراتب كمعظم  بت20% من  بعدما كان حمددًا 

شركات الطريان العاملية.
الذين  الطيارين  على  الضغوط  يزيد  ما  هذا 
يقوم بعضهم بالطريان بغض النظر عن تعبهم 
اجلسدي أو النفسي أو حتى إن كانوا مرضى 
حتى  الشهرية،  رواتبهم  على  احلفاظ  بهدف 
أمر  بأنه  علمًا  يوميًا.  بالطريان  يقومون  أنهم 
غري حمّبذ عامليًا بسبب الضغوط الي تسببها 
ساعات الطريان والقلق الناتج منها، وال سيما 
أنه يرتتب على الطيارين مراعاة الصحة اجلسدية 
والنفسية لالستمرار يف عملهم. الطيار خيضع 
وجسدي  نفسي  امتحاٍن  إىل  أشهر  ستة  كل 
من  عددًا  دفع  ما  وهذا  جاهزيته،  من  للتأكد 
الشركات إىل »استئجار« طيارين من اخلارج.

استغّلوا  بأنهم  اتهام  أي  الطيارون  ويرفض 
املوسم السياحي للمطالبة بتحسني أوضاعهم، 
إذا  الحقًا  سيأتي  التصعيد  بأن  جيزمون  بل 
الشركة.  إدارة  مع  املفاوضات  تتحلحل  مل 
ويستعيدون الكثري من »التضحيات«، وفوقها 
الطيارين  على  العاملي  الطلب  ارتفاع  اليوم 
أثناء  الطريان  تعليم  مدارس  توقف  بسبب 
انتشار كورونا، وتقاعد عدد كبري من الطيارين 
خالل هذه الفرتة وقيام بعض البلدان بشراء 
طائرات جديدة. كل ذلك أدى، حبسب نقيب 
الطلب  زيادة  إىل  سالمة،  إيهاب  الطيارين 
مشريًا  بالتاريخ،  األوىل  للمرة  الطيارين  على 
الطيارين تصلهم عروض عمل  أن بعض  إىل 
من اخلارج من دون التقدم للوظيفة مقابل ما 
بني 3 أضعاف و5 أضعاف الراتب الذي تدفعه 

األوسط«!  الشرق  »أزمات  حل  بعد  الرواتب  بتحسني  وعد  احلوت 
مجاعية واستقاالت  بإضراب  تلويح   :MEA طيّارو 

»MEA«، وال سيما أن إعداد الطيار املتمّرس 
يتطّلب أكثر من 10 سنوات.

 ربطت اإلدارة 65% من الراتب بساعات الطريان ما 
يزيد الضغوط على الطيارين ويخالف املعايري العاملية

ما حيّز يف نفوس الطيارين، وفق سالمة، هو 
»املستوى املعيشي لزمالئنا الذين ذهبوا أخريًا 
تؤمنها  الي  املساكن  من  اخلارج،  للعمل يف 
الشركات األجنبية واحلوافز باإلضافة إىل ارتفاع 
الرواتب، وهذا ما يزيد الضغوط على النقابة 
تتحّرك  أن  منها  يريدون  الذين  األعضاء  من 
استقاالتهم  بتقديم  قرارهم  يتخذوا  أن  قبل 
الذي  سالمة  منه  خيشى  ما  وهذا  واهلجرة«. 
املهنة  سُتعّرض  االستقاالت  أن  إىل  يشري 

للخطر مع النقص يف عدد الطيارين اليوم.
تزيد  أن  الطيارين  نقابة  حّتم على  كل ذلك، 
السنوات  خالل  احلوت  مع  اجتماعاتها  وترية 
ُيرضي  اتفاق  إىل  للتوصل  املاضية  الت3 
الطرفني، إال أن »سلسلة االجتماعات هذه مل 
تؤد إىل أي نتيجة بسبب تقّصد اإلدارة اعتماد 
سياسة إضاعة الوقت والتسويف لعدم إعطائنا 

حقوقنا«،. 
االجتماعات  هذه  طيارون شاركوا يف  ويقول 
يقولون  مّرة  سيئًا.  كان  معنا  »التعاطي  إن 
لنا أن حنمد ربنا ألنهم مل يطردونا يف الوقت 
الذي كنا نتقاضى به 10% من رواتبنا، ومرة 
يعطوننا القليل من أجل إسكاتنا، ومرة يطلبون 
منا الصرب حتى تتمكن الشركة من حفظ ماٍل 
البلد  انهيار  خشية  سنة  من  ألكثر  احتياطي 
نهائيًا أو حتسبًا من ضربة إسرائيلية، قبل أن 
يصّرح احلوت بالفم املآلن بأنه لن يعمد إىل 
حتسني الرواتب قبل انتخاب رئيس للجمهورية 
ترسيم  اتفاقية  لبنان  وتوقيع  حكومة  وتأليف 
االستقرار  من  التأكد  وبعد  البحرية  احلدود 

السياسي واألمين للبالد«.
احلوت  شروط  على  الطيارون  يضحك 
اإلجنازات  أن  يؤكدوا  أن  قبل  »التعجيزية«، 
الي يفتخر بها احلوت، مل يصل إليها إال إّبان 
الفتني  واألمنية،  السياسية  التجاذبات  عهود 
كانت  لو  حبقوقنا  لُنطالب  نكن  مل  »أننا  إىل 
تتقاضى  كانت  أو  أمواهلا  من  ختسر  الشركة 
على سعر صرف الدوالر الرمسي، ولكن أرباح 
الشركة مرتفعة خصوصًا بعد احلرب الروسية 
- األوكرانية وهبوط عدد من الطائرات الذاهبة 

إىل أوروبا يف بريوت«.
وألن هذه االجتماعات مل تأِت بنتيجة، أرسلت 
نقابة الطيارين كتابًا رمسيًا إىل اإلدارة ُتطالبها 
حتسني  لكيفّية  واضحة  رؤية  بت«تقديم  فيه 
وعدم  حُمّددة،  مهلة  ضمن  الطيارين  ظروف 
الطريان(  )ساعات  باإلنتاجية  الراتب  ربط 
باإلضافة  العامة،  السالمة  على  احلفاظ  بهدف 
وال  والدولية  احمللية  بالقوانني  االلتزام  إىل 
عدد  حُيّدد  الذي  اإلشرتاعي  املرسوم  سيما 

ساعات الطريان«.
يأمل سالمة بأن تتعاطى إدارة الشركة مع هذا 
الكتاب بإجيابية خصوصًا أن اهلدف منه ليس 
حتسني الرواتب وإمنا أيضًا احلفاظ على دميومة 
الطيارين ومستواهم املهين.  الشركة ومسعة 
ذلك،  عكس   »MEA« اعتمدت  حال  يف  أما 
نتّصرف  »أننا  على  الطيارين  نقيب  فيشّدد 
من موقع القوة واملسؤولية، ولذلك فإن كل 
اخليارات مفتوحة، وحنن منفتحون على أي حل 
خصوصًا أن تاريخ عالقتنا بالشركة يصلح لبناء 
الثقة. كما أن الرأي العام يهّمنا وكذلك األمر 
احلفاظ  ُنريد  الذي  السياحي  للموسم  بالنسبة 
عليه، ولكن أي تصعيد من قبلنا تتحّمل إدارة 

الشركة مسؤوليته«.
سُيعّطل  الذي  اإلضراب  من  الطيارين  وملنع 
احلوت  يسّوق  كلي،  بشكٍل  بريوت  مطار 
املرجعيات  على  جبولة  قام  بأنه  زواره  أمام 
السياسية واستحصل منها على غطاء لطرد أي 
طيار يتمّرد على اإلدارة أو ُيشارك باإلضراب 

الذي مُيكن أن حيصل«.

لينا فخر الدين
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ميقاتي  وجنيب  عون  ميشال  الرئيسان  دان 
األول من متوز  منذ  األوىل  للمرة  باجتماعهما 
دون  من  بّري.  نبيه  والرئيس  اجليش  لعيد 
صاحيْب الفضل، رمبا مل يكونا ليفعال. إال أن 
من غري املؤكد كذلك أن اللقاء الثالثي أنقذ 

تأليف احلكومة.
كان حتميًا التقاء رئيس اجلمهورية والرئيس 
أن  كذلك  اجليش.  عيد  احتفال  يف  املكلف 
يكتفيا باملصافحة بسبب قطيعتهما وخالفهما 
على تأليف احلكومة. أما اجتماعهما مع رئيس 
نبيه بّري يف قصر بعبدا، فهو غري  اجمللس 

احملسوب حتى عشية عيد اجليش.
املفارقة أن األول من آب 2022 ليس األول 
ال  أن  الرئيس ميشال عون يصدف  يف عهد 
الرئيسني  نزاع  يكون  وأن  حكومة،  تكون مثة 
ناشبًا أظفاره فيها. حتى األول من آب 2018 
تعّذر على الرئيس املكلف سعد احلريري تأليف 
حكومة ما بعد االنتخابات النيابية عامذاك. من 
بعده مرتان على التوالي، الرئيس جنيب ميقاتي 
رئيسًا مكلفًا مل يتمكن من تأليف حكومته عند 
الوصول إىل األول من آب 2021 ثم إىل األول 
من آب 2022. رمبا شجع على االجتماع الثالثي 
البارحة أن مثة ضيفًا رابعًا سينضم إليهم، هو 
املوفد األمريكي اخلاص عاموس هوكشتني، ما 
اقتضى إنقاذ احلد األدنى من السمعة السيئة 
أن  يبلغوه  كي  اللبنانية،  للدولة  واملهدورة 
اآلن  حتى  بينهم،  عليه  املتفق  الوحيد  امللف 
الرمسي من  اللبناني  األقل، هو املوقف  على 
ترسيم احلدود البحرية اللبنانية - الفلسطينية. 
ال  املطاف،  نهاية  فحسب  هذا  ليس  أن  إال 

للرتسيم وال لتأليف احلكومة.
كل  يريده  ما  يف  الشاسع  البون  بسبب 
من  املكلف  والرئيس  اجلمهورية  رئيس  من 
ذي  غري  لقاؤهما  ميسي  اجلديدة،  احلكومة 
جدوى. لذا، على مر الشهر املنصرم، ما بني 
حُيَرز أي  األول من متوز واألول من آب، مل 
عنها  واستعيض  تأليفها،  جهود  يف  تقدم 
حبمالت تطايرت من فوق رأسي الرئيسني من 
منهم  كل  رجاهلما.  أو  بهما  احمليطني  خالل 

يدافع عن وجهة نظر مرجعيته.
لذا ُينظر حبرية إىل االجتماع الثالثي البارحة، 
أعمال  جلدول  هوكشتني  انضمام  مستبقًا 
خمتلف: هل قدم اقرتاحات جدية ملعاودة عون 
وميقاتي جلوسهما إىل طاولة التفاوض على 
تأليف احلكومة؟ قبل األول من آب كان رئيس 
عن  حميطه  يف  ُيسأل  كان  عندما  الربملان، 
أسباب عدم تدخله يف العقبات املانعة للتأليف، 
يكتفي بالقول إنه يرتكها لصاحيْب الصالحية 
الدستورية املختصة. يف الغالب اعتاد بّري أن 
ال يتدّخل إال عندما يدعى إىل التوسط. ذلك ما 
مل حيصل هذه املرة لو مل يكن املراد االجتماع 

باملوفد األمريكي اخلاص.
مع كل ذلك الذي حدث، مل ترسل، على أثر 
اللقاء الثالثي، أي إشارة إجيابية إىل حتريك 
اجتماع  يقتضيه  ما  وهو  احلكومي.  للمأزق 
جيعله  املنطق  أن  إال  وحدهما.  الرئيسني 
يشرتط ختلي كل منهما عن اخليارات املسبقة 
حتى  َباَن  ما  على  احلائلة  بها،  يتسلح  الي 

اآلن، دون التوصل إىل تسوية بينهما.
كالهما راحبان يف الكباش احلالي. يف وسع 
كل منهما أن يضرب بقبضته على الطاولة: 
يوقع  ال  أن  على  اجلمهورية  رئيس  إصرار 
مرسوم حكومة ليست كما يتصّورها ويريدها، 
ال  أن  على  أيضًا  املكلف  الرئيس  وإصرار 
أي حكومة ليست على صورة حكومته  يؤلف 
يصعب  سالح  منهما  كل  يدي  بني  احلالية. 
جتريده منه إىل موعد انتهاء الوالية: التوقيع 
إىل  املفوض  والتكليف  لعون،  الدستوري 
ميقاتي. بانتهاء الوالية يف 31 تشرين األول 
دومنا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ال تعود 
مثة حاجة إىل توقيع الرئيس الذي يكون غادر 
قصر بعبدا، بينما يفقد ميقاتي صفة الرئيس 
تصريف  حكومة  رئيس  يستمر  كي  املكلف 

احلالل؟ أبغض  كان  هل  بعبدا:  قصر  اجتماع   
الربح،  حسابات  بعد  يأتي،  إذذاك  األعمال. 
أوان حسابات اخلسارة: صحيح أن عون عندئذ 
يكون فقد موقعه الدستوري وأضحى رئيسًا 
سابقًا للدولة، إال أن الصحيح أيضًا أن حكومة 
صالحيات  متولية  بصفتها  األعمال  تصريف 
رئيس اجلمهورية وكالة، لن متلك بالضرورة 

َمَلَكة احلكم.
 2007 سابقي  يف  كما  مذذاك،  ستنشأ 
أو  اجتماعها  يتعّذر  مآزق شتى كي  و2014، 
احلؤول دون متكنها  أو  منها  وزراء  انسحاب 
من اختاذ قرارات. وهو املقصود بالفعل من 
احلاجة إىل حكومة جديدة مكتملة الوظيفة منذ 
ما قبل اآلن، على أثر انتهاء انتخابات 2022، 
النتخاب  الدستورية  املهلة  بدء  موعد  إىل 
الشهر  من  األخري  اليوم  اجلديد يف  الرئيس 

اجلاري.
يكون كسر  رمبا  الرؤساء  اجتماع  أن  املعلوم 
القطيعة بني عون وميقاتي حيال مسألة َمن 
يبادر أواًل إىل االتصال بالثاني. كان رئيس 
الرئيس  مبخابرة  اللقاء  استبق  اجلمهورية 
إليه.  ودعوته  اجليش،  عيد  عشية  املكلف 
فليس  العكس،  يثبت  أن  إىل  بعد،  ما  أما 

نقوال ناصيف

معلومًا متامًا بعد ألسباب 
خمتلفة:

1 - مل يتخلَّ ميقاتي عن 
مسودته الي سلمها إىل 
رئيس اجلمهورية يف 29 
حزيران، ما خال قوله إنه 

قبل 31 تشرين 
األول وانتهاء 

الوالية ال 
تفعيل للحكومة 

املستقيلة
يلغيها  ال  مبا  ضمنها  من  للمناقشة  مستعد 
أيضًا  يقل  مل  مغايرة.  مبسودة  يستبدهلا  أو 
إنه مستعد للبدء من جديد يف التفاوض على 
قباًل.  مسودة  ال  كأن  جديدة  حكومة  تأليف 
مغزى ذلك متسكه باحلكومة املستقيلة أو ما 

يشبهها إىل حد املطابقة.
عن  يفصح  مل  اجلمهورية  رئيس  بدوره   -  2
مالحظاته مبا يتجاوز املآخذ املنسوبة إليه، أنه 
سجلها على مسودة ميقاتي عندما تسلمها منه. 
املعلن غري امللتبس عند عون - وهو كاف كي 
بشراكته  متسكه   - عليه  ميقاتي  مع  يشتبك 
الدستورية معه يف تأليف احلكومة الي تتعدى 
توقيعه إىل أن تكون له أيضًا كلمة فصل يف 
ما يقرتحه الرئيس املكلف. عند ميقاتي، كما 
عند أسالفه من الرؤساء السابقني للحكومة، 
من  وأدهى  ومرذولة  مرفوضة  كهذه  شراكة 
تعين  إذ  وقْعًا  وأثقل  احلكومة،  تأليف  تعّذر 
صالحيات  من  االنتقاص  والعرف  باملمارسة 
تقامسها  يكن  إن مل  الوزراء،  رئيس جملس 
مع رئيس اجلمهورية. وهو ما ال ينص عليه 
الدستور يف نظر هذا الفريق. عنده أن املادة 
ال  الصائب  النص  هي  بها  يتسلح  الي   64
املادة 53 الي يتسلح بها رئيس اجلمهورية 

وفريقه.
3 - من املؤكد أن اجتماع قصر بعبدا، الذي 
مل يرده الرئيس املكلف يف األصل مذ وقعت 
أسوأ  البارحة  إليه  بالنسبة  كان  القطيعة، 
إال  إليه  الذهاب  يريد  ال  احلالل.  أبغض  من 
عن  اجلمهورية  رئيس  تراجع  من  التأكد  بعد 
مالحظاته، وبعد التيقن من أنه لن يقدم على 
أي تنازل ما دام االفرتاض الطبيعي للقائهما 

أن مثة جديدًا ما طرأ بينهما.
4 - ألنه مصر على أن ال حكومة جديدة إال على 
صورة احلكومة املستقيلة، لن ُيفّعل ميقاتي 
الضيق  النطاق  توسيع  واملقصود   - هذه 
لتصريف األعمال كي ميسي على إطالقه كما 
مة من جديد - قبل الوصول إىل  لو أنها معوَّ
والية  انتهاء  بعد  املقبل،  األول  تشرين   31
الرئيس احلالي وانتقال صالحياته الدستورية 
ذلك  قبل  ما  هو.  املستقيلة  حكومته  إىل 
ولن  جتتمع  ال  معطوبة.  مستقيلة.  احلكومة 
يكون هلا عمل. جّل العمل يف السرايا، وإمرار 
يرتأسها  اجتماعات  الوقت، يف  من  أمكن  ما 

رئيسها.



Page 8صفحة 8    
اسـرتاليات

أنتوني  الوزراء  رئيس  بدأ 
يف  قوية  بداية  ألبانيزي 
فوز  منذ  رأي  استطالع  أول 
االنتخابات  يف  العمال  حزب 

الفيدرالية يف أيار.
الناخبني  رضا  معدل  ووصل 
أنتوني  الوزراء  رئيس  عن 
املائة،  يف   61 إىل  ألبانيزي 
نشرته  الذي  لالستطالع  وفًقا 
املاضي صحيفة  االثنني  يوم 

االسرتاليان.
رقم  أعلى  هو  هذا  ويعد   
للرأي  استطالع  يف  مسجل 
لرئيس  االنتخابات  بعد  جيري 
وزراء البالد اجلديد منذ أن بدأ 
عام  يف  الرضا  قياس  إجراء 

.1985
أيًضا  ألبانيزي  ويتقدم 
لدى  التفضيل  نسبة  يف 
رئيس  لشخص  االسرتاليني 
املائة  59 يف  بنسبة  الوزراء، 
لزعيم  املائة  يف   25 مقابل 

املعارضة بيرت داتون.
بني  التفضيل  أساس  وعلى 
العمال  حزب  يتقدم  احلزبني، 
بنسبة 56 يف املائة مقارنة بـ 

44 يف املائة لالئتالف.
وارتفع التصويت األولي حلزب 
العمال إىل 37 يف املائة، من 
32.6 يف املائة جرى تسجيلها 
يف أيار، مقابل 33 يف املائة 

لالئتالف.

استطالع رأي: الناخبون االسرتاليون 
راضون بنسبة 61% عن أداء رئيس 

الوزراء أنتوني ألبانيزي
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استمر البنك االحتياطي األسرتالي 
الفائدة  أسعار  رفع  سياسة  يف 
للشهر الرابع على التوالي حيث 
تلك  تستمر  أن  املتوقع  من 
السياسة وسط ارتفاع مستويات 

التضخم.
الذين  األسرتاليون  ويواجه 
يف  ارتفاعًا  عقاري  رهن  لديهم 
أسعار الفائدة بعد أن قرر البنك 
معدل  رفع  األسرتالي  املركزي 
النقد الرمسي للمرة الرابعة وسط 

ارتفاع مستويات التضخم.
 0.5 زيادة  عن  اإلعالن  جاء 
االجتماع  بعد  مئوية  نقطة 
البنك  إدارة  جمللس  الشهري 
الثالثاء  يوم  األسرتالي  املركزي 

املاضي..
على  الرابعة  الزيادة  هي  وهذه 
التوالي يف معدل السيولة بعد أن 
األسرتالي  املركزي  البنك  رفعه 
مبقدار 50 نقطة أساس يف متوز 
املاضي - وهو أعلى ارتفاع منذ 

شباط 2002.
معدل  زيادة  بعد  ذلك،  جاء 
السيولة النقدية يف أيار من 0.1 

يف املائة إىل 0.35 يف املائة.
أنطوني  الوزراء  رئيس  عرب  وقد 
لقرارات  دعمه  عن  ألبانيزي 
فيليب  وحمافظه  املركزي  البنك 
رفع سعر  عن  اإلعالن  قبل  لوي 

الفائدة.
هذا وسيتم تسليم مراجعة شاملة 
بشأن آليات عمل البنك املركزي 
العام  الفيدرالية  احلكومة  إىل 
يف  النظر  ذلك  يف  مبا  املقبل، 
مهامه املتمثلة يف السيطرة على 
يف  وثالثة  اثنني  بني  التضخم 

املائة.
وقت  يف  أشار  ألبانيزي  وكان 
سابق إىل أنه يدرك أن االرتفاع 
يف أسعار الفائدة من شأنه التأثري 

على املواطنني األسرتاليني.
األمر  ذلك  عن  ألبانيزي  وقال 
يقومون  الناس  أن  ندرك  »حنن 
قلقون  وأنهم  بصعوبة  بذلك 
قروضهم  يف  الزيادات  بشأن 
بذلك  التنبؤ  مت  وقد  العقارية. 

قبل االنتخابات الفيدرالية«.
املركزي  البنك  حاكم  وأعرب 
الصحايف  بيانه  لوي يف  فيليب 
سنشهد  أننا  االجتماع  بعد 
الفائدة  لسعر  أخرى  ارتفاعات 

خالل هذا العام.
اجمللس  »يتوقع  لوي  وقال 
يف  اخلطوات  من  مزيد  اختاذ 
النقدية  األوضاع  موازنة  عملية 
لكن  املقبلة،  األشهر  مدى  على 
تلك اخلطوات ليست على املسار 

احملدد مسبقا«.
الزيادات  وتوقيت  »حجم 
الفائدة  أسعار  يف  املستقبلية 
البيانات  على  تعتمد  سوف 
الواردة وتقييم اجمللس لتوقعات 

التضخم وسوق العمل«.
بعمل  ملتزم  اإلدارة  »جملس 
عودة  لضمان  ضروري  هو  ما 
إىل  أسرتاليا  يف  التضخم 
املرحلة  خالل  املستهدفة  النسبة 

املقبلة«
خالل  الزيادة  عند  لوي  وأعرتف 
عنصر  بتأثري  املاضي  الشهر 
ارتفاع التضخم العاملي املصاحب 
لقرار رفع سعر الفائدة لكنه قال 
»ال  األسرتالي  االقتصاد  إن 
يزال مرًنا« يف مواجهة الضغوط 

االقتصادية الدولية واحمللية.
وقال لوي حينها يف بيان إعالمي: 
»التضخم العاملي مرتفع. تعززه 
االضطرابات املرتبطة بكوفيد19- 
يف  واحلرب  التوريد  لسالسل 
الذي  املرتفع  والطلب  أوكرانيا 

يضغط على الطاقة اإلنتاجية«.

البنك املركزي يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على 
التوالي يف حماولة للسيطرة على معدالت التضخم

نشر باحثون من املركز الوطين 
واملراقبة  التحصني  ألحباث 
ومعهد كريبي تقريًرا ثانًيا يشري 
اىل أن 46 يف املائة من سكان 
 COVID-19 أسرتاليا أصيبوا بـ
بدء  وقبل  يونيو  أوائل  حبلول 
ومع  األخرية.   Omicron موجة 
تراجع أعداد اإلصابة بفريوس 
كوفيد 19- كما حاالت اإلنفلونزا 
 24 منذ  الوطين  الصعيد  على 
موجة  تنحسر  هل  متوز/يوليو، 
موجة  احنسار  مع  اإلصابات 

الربد الشديد؟
األوبئة  علماء  بعض  يركز 
املئوية  النسبة  على  اآلن 
اإلجيابية  لالختبارات  اإلمجالية 
لتتبع الفريوس بداًل من جمرد 
اليومية  احلاالت  إىل  النظر 
املصلي  الرتصد  يقدر  وقد  
املضادة  األجسام  مستويات 
ويعترب  املعدية  األمراض  ضد 
مناعة  لقياس  الذهيب  املعيار 
أو  العدوى  بسبب  السكان 

التطعيم يف املاضي.
 50 من  يقرب  ما  أصيب 
األسرتاليني  من  املائة  يف 
املوجة  قبل  كورونا  بفريوس 
احلالية، بعد الشهر األكثر فتًكا 
اإلصابة  أعداد  تراجع  بالوباء، 
على   -19 كوفيد  بفريوس 
متوز/  24 منذ  الوطين  الصعيد 

بني  التفاؤل  أثار  مما  يوليو 
علماء األوبئة بأن أسرتاليا رمبا 
موجة  ذروة  قد جتاوزت  تكون 

الشتاء. 
يف  ذروته  املعدل  هذا  بلغ 
األول  األسبوع  يف  فيكتوريا 
واخنفض  يوليو،  شهر  من 
منذ ذلك احلني بشكل طفيف، 
ساوث  نيو  يف  تذبذب  بينما 
الباحثون  اكتشف  وقد  ويلز 
للفريوس  إجيابية  نسبة  أعلى 
 29-18 العمرية  الفئة  طالت 
يف فيكتوريا ونيو ساوث ويلز 
أسرتاليا  وغرب  وكوينزالند 
وقد بلغت %62 وذلك استناًدا 

إىل نتائج فحص الدم.
أسرتاليا  كورونا:  حتديثات 
إصابة   10,000 حوالي  تسجل 

يف دور رعاية املسنني
قال الدكتور رومني راغونيت، 
وهو جزء من فريق علم األوبئة 
يف جامعة موناش: »أنا واثق 
متاًما من أن نظام املستشفى 
معظم  اآلن  اجتاز  قد  لدينا 
أننا  يبدو  االختبار.  أوقات 
اإلنفلونزا  ذروة  جتاوزنا 
ونقرتب من األيام األكثر دفًئا 
». على عكس ما حدث يف وقت 
سابق من الوباء، مل يعد لدى 
السلطات سيطرة صارمة على 

اجملتمع،  يف  الفريوس  كمية 
حيث أن العديد من األشخاص 
أو ال  لالختبار  إما ال خيضعون 
االختبار.  نتائج  عن  يبلغون 
الفيكتورية  السلطات  قالت 
نصف  فقدان  يف  تشتبه  إنها 

احلاالت اجلديدة.
ويف هذا اإلطار قال الربوفيسور 
صانع  وود،  جيمس  املساعد 
جامعة  يف  األمراض  مناذج 
يوفر  والذي  ويلز  ساوث  نيو 
البيانات لـ حكومات الواليات. 
»لذا فإن هذا االجتاه واقعي.« 
األوبئة  عامل  توصل  وقد  هذا 
الربوفيسور  ملبورن  جبامعة 
نفس  إىل  بالكلي  توني 
اخنفاض  إىل  مشرًيا  النتيجة، 
مجيع  يف  االستشفاء  معدالت 
أن  على  كدليل  البالد  أحناء 

الطفرة جتاوزت ذروتها.
قد   BA.5 إن  بالكلي  قال 
مما  التفشي،  يف  يستمر 
يتسبب يف موجات أصغر حيث 
تتضاءل املناعة من اللقاح، أو 
ويصبح  آخر  متغري  يظهر  قد 
مهيمًنا ، مما يؤدي إىل موجة 

جديدة أكرب.
وقد تويف طفل يبلغ من العمر 
COVID- بسبب  شهًرا   23
كوينزالند  مستشفى  يف   19
لألطفال يوم األحد. ومع ذلك 
يوم  وفاة  السلطات  أكدت   ،

الثالثاء فقط.
يف نظرة حول حصيلة وفيات 
بكوفيد،  اإلصابة  عن  جنمت 
فقد تويف حوالي 1821 شخًصا 
ميثل  ما  املاضي  الشهر  يف 
16 يف املائة من إمجالي عدد 
الوباء  عن  النامجة  الوفيات 
يف  دموية  الشهور  أكثر  وهو 
أسرتاليا منذ أن بدأ الوباء اذ 
اجلديدة  متوسط   احلاالت  بلغ 
يف فيكتوريا يف األيام السبعة 
املاضية اىل ذروته يوم الثالثاء 
املاضي عند 11783 اصابة ومنذ 
ذلك احلني بدأ باالخنفاض وقد 
نيو  يف  احلاالت  اخنفضت 
متوازي  بشكل  ويلز  ساوث 
وقد  اخلميس.  يوم  منذ 
املتفرع   BA.5 متحور  تسبب 
كبري  ارتفاع  فايروس يف  من 
يف احلاالت يف يناير اذ يعترب 
جيد  الفريوس  من  النوع  هذا 
من  التهرب  يف  خاص  بشكل 
محاية األجسام املضادة الناجتة 
العدوى. يف  أو  اللقاحات  عن 
الوقت نفسه ، تضاءلت محاية 
اللقاح - فقط 71.3 يف املائة 
تزيد  الذين  األسرتاليني  من 
حصلوا  عاًما   16 عن  أعمارهم 

على حقنة معززة.

»يبدو أننا جتاوزنا ذروة الكوفيد واإلنفلونزا«:
هل تسري أسرتاليا بتفاؤل حنو التعايف 

بعد أسوأ موجة إصابات هذا الشتاء؟
نيو ساوث  خصصت حكومة 
ويلز 1.2 مليار دوالر ملعاجلة 
آمن  سكن  وتوفري  التشرد 
وزيرة  وقالت  للمحتاجني. 
واجملتمعات  العائالت 
اإلعاقة  خدمات  ووزيرة 
إن  ماكالرينجونز  ناتاشا 
والتدخل  احلازم  التواصل 
املستقرة  واإلقامة  املبكر 
هي مفتاح مكافحة التشرد.

من  األسبوع  هذا  يصادف 
أغسطس  آب  من  األول 
أسبوع  منه  السابع  ولغاية 
اسرتاليا  يف  التشرد 
 .Homelessness Week
 To هو   العام  هذا  وشعار 
 end homelessness we need
a plan. حنن حباجة إىل خطة 

من أجل انهاء التشرد.
إىل  األسبوع  هذا  ويهدف 
الوقوف على أسباب التشرد 
املناسبة  احللول  وإجياد 
ففي  املتفاقمة.  لألزمة 
 117 حوالي  يوجد  أسرتاليا 
كبرية  نسبٌة  مشرد،  ألف 
 12 عن  أعمارهم  تقل  منهم 

سنة.
جديدة  دراسة  وأظهرت 
األسرتالية  احلكومات  أن 
املتعاقبة على مدى السنوات 
يف  فشلت  املاضية  العشر 
املشردين،  أزمة  من  احلد 
الشبيبة،  منهم  خصوصًا 
السياسات  كل  رغم  على 
من  للتخفيف  أطلقتها  اليت 

املشكلة.
إعداُدها  مت  اليت  الدراسة 
»بطاقة  بـ  ُيعرف  ما  ضمن 
د  تشرُّ حول  الوطين  التقرير 
عالمة  َوضعت  الشبيبة« 
منخفضة لسياسات احلكومات 
يف أسرتاليا إزاء املشردين 
ال  املاضي،  العقد  خالل 

.C-minus تتجاوز
وخصصت حكومة نيو ساوث 
ويلز 1.2 مليار دوالر ملعاجلة 

حكومة نيو ساوث ويلز ختصص 1.2 
مليار دوالر ملعاجلة التشرد وتوفري 

سكن آمن للمحتاجني
آمن  سكن  وتوفري  التشرد 

للمحتاجني.
من مرحلة الوعود اىل أرض 
للحكومة  دعوات  الواقع: 
»حلول  بوضع  الفدرالية 
االسكان يف  مبتكرة« ألزمة 

أسرتاليا
العائالت  وزيرة  وقالت 
خدمات  ووزيرة  واجملتمعات 
ماكالرين- ناتاشا   ، اإلعاقة 

احلازم  التواصل  إن   ، جونز 
واإلقامة  املبكر  والتدخل 
املستقرة هي مفتاح مكافحة 

التشرد.
جمال  يف  الناشط  وقال 
وسفري  املشردين  مساعدة 
احلسنة  للنوايا  السالم 
نه  فرييت  إدريس  السيد 
يقضي ليلة كل سنة بالعراء 
 « أجل  من  املشردين  مع 
واالحساس  باآلخر  الشعور 
ومساعدة  املشردين  مبعاناة 
العوائل احملتاجة واالشخاص 

احملتاجني اىل إيواء.«
لربنامج  فرييت  وأضاف 
يف  انه  اليوم  أسرتاليا 
 66% يقارب  ما  اسرتاليا 
 34% و  رجال  مشردين 
مشردين من النساء والبقية 

أطفال
وهناك أسباٌب عدة للتشرد 
أبرزها التعرض لإلساءة يف 
بأشكاله  اإلدمان  املنزل، 
العمل  خسارة  املختلفة، 
املمتلكات.  خسارة  أو 
دراسة  ذكرت  وباملقابل، 
مت  انُه   SBS News أعدتها 
رفض طلبات تسع نساء من 
بني كل عشرة يف فيكتوريا 
تقدمن بطلب للحصول على 
هذا  معقولة  بأسعار  سكن 
اجلمعية  خالل  من  العام 
 YWCA النسائية  اخلريية 
 The Young Women>s
 Christian Organisation of

 Melbourne

أنتوني  الوزراء  رئيس  كشف 
ألبانيزي عن اخلطوات األوىل حنو 
األصليني  للسكان  صوت  اعطاء 
ألقاها  كلمة  خالل  الربملان  أمام 
مهرجان  خالل  الشمال  بإقليم 

غارما الثقايف.
ثالث  عن  الستار  ألبانيزي  أزاح 
تعديل  شأنها  من  مقرتحة  مجل 
الدستور ومسودة سؤال االستفتاء 
الذي سيبدأ عملية التنفيذ الكامل 

لوثيقة »أولورو من القلب«.
ألبانيزي مسودة مشروع  ووصف 
االستفتاء بـ »السؤال البسيط«.

والسؤال املقرتح أمام األسرتاليني 
هو« هل تؤيد تعديل الدستور مبا 
للسكان  اعطاء صوت  إىل  يؤدي 
مضيق  جزر  وسكان  األصليني 

توريس؟«.
حول  موضحا  ألبانيزي  وعلق 
مبدأ  مباشر.  »اقرتاح  التعديل 

بسيط. سؤال من القلب«.
حماور  ثالث  ألبانيزي  حدد  كما 
لتعديل  للنقاش  انطالق  كنقطة 

الدستور:
صوت  تسمى  هيئة  انشاء   -
جزر  وسكان  األصليني  السكان 

مضيق توريس.
السكان  صوت  هيئة  متكني   -
مضيق  جزر  وسكان  األصليني 
احتجاجات  تقديم  من  توريس 
التنفيذية  الربملان واحلكومة  أمام 
بشأن املسائل املتعلقة بالسكان 

مضيق  جزر  وسكان  األصليني 
توريس.

يتمتع  الدستور،  هذا  مبوجب   -
القوانني  سن  بسلطة  الربملان 
ووظائف  بتكوين  يتعلق  فيما 
صوت  هيئة  وإجراءات  وسلطات 
جزر  وسكان  األصليني  السكان 

مضيق توريس.
لتصحيح  الفرصة  ألبانيزي  انتهز 
اخليار  حول  خاطئة  مفاهيم  أي 
الذي قد تواجهه األمة، قائاًل إن 
أسرتاليا ليس عليها االختيار بني 
وتعديل  الناس  حياة  »حتسني 

الدستور«.
قال: »ميكننا أن نفعل كال األمرين 

- وعلينا أن نفعل ذلك«.
»وصلنا  موضحا  ألبانيزي  وتابع 
غطرسة  ألن  اآلن،  النقطة  هلذه 
حكومات الكومنولث املتعاقبة على 
مدى 121 عاًما اعتقدت أنها تعرف 
اخلاصة  حلوهلا  لفرض  يكفي  ما 

على السكان األصليني«.
»قلة احليلة وانعدام القدرة على 
عذاب مستمر،  تقرير املصري هو 
واحلياة  العمر  معدالت  يف  فجوة 
من  بعض  عاًما،   20 إىل  تصل 
أسوأ معدالت السجن يف العامل، 
بالنسبة  ختيله  يفوق  مرض  عبء 
لألسرتاليني البيض، نظام معطل 
ويقدم  الدوالرات  مليارات  حيرق 
يثقون  الذين  هلؤالء  القليل 

فيه«.

ألبانيزي يعلن عن طرح مسودة استفتاء عام 
لتعديل الدستور األسرتالي ألول مرة منذ 23 عاما
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»بعد اعتذاركم الكبري إىل السكان األصليني يف 
كندا، وقبل أن تتقاعد، هل ميكنكم زيارة األرض 
اليت ُولد فيها املسيح وحماولة تسليط الضوء ضد 
اإلبادة  وممارسات  العنصري  الفصل  سياسات 

اجلماعية اإلسرائيلية يف فلسطني؟«.
»امليادين«  موقع  مقالة يف  بثينة شعبان  كتبت 
البابا  اىل  »رسالة  بعنوان  اإلنكليزية  باللغة 
السكان  من  اعتذاره  فيها  تناولت  فرنسيس« 
األصليني يف كندا وطلبه منهم املغفرة عن الشرور 
البيض  املستوطنني  من  العديد  ارتكبها  اليت 
فلسطني  بزيارة  وطالبته  ضدهم،  املسيحيني 
احملتلة، مهد السيد املسيح وتسليط الضوء على 
اإلبادة  وممارسات  العنصري  الفصل  سياسات 
نص  واآلتي  فلسطني.  اإلسرائيلية يف  اجلماعية 

املقالة-الرسالة منقولة إىل العربية بتصرف:
أيها األب األقدس ...

قداستكم،
قرأت باحرتام كبري ومشاعر عميقة خطاب اعتذارك 
اليت  واملغفرة  كندا  يف  األصليني  السكان  إىل 
من  العديد  ارتكبها  اليت  الشرور  عن  توسلتها 
هناك  كان  أنه  الحظت  لقد  ضدهم.  املسيحيني 
ممثلون عن الشعوب األصلية اليت ُأزيلت ثقافاتها 
ومعتقداتها وتارخيها من على وجه املعمورة على 

يد املستعمرين البيض. 
املتحدة  والواليات  كندا  زرت  قد  نفسي،  أنا 
وأسرتاليا واستمعت إىل قصص مرعبة عن النجاة 
من هذه املدارس، حيث ُمنعوا من التحدث بلغتهم 
املعتادة  الثقافية  حياتهم  طرق  ممارسة  أو  األم 
املستوطنون  اعتربهم  بعدما  متدينهم،  حبجة 

الغربيون غري متحضرين البتة.
)من  السن  كبار  من  قصص  إىل  استمعت  لقد 
السكان األصليني( واكتشفت أنهم يتمتعون بقيم 
كانت ممقوتة  عظيمة،  وإنسانية  وأخالقية  روحية 
يفهموا  مل  الذين  البيض  الرجال  قبل  من  كليًا 
مل  أنهم  وحتى  الثقافية  املمارسات  هذه  معاني 
حياولوا أن يفهموها ألنهم قدموا بتصّور أن هؤالء 
السكان هم أناس بدائيون وأنهم أتوا لتعريفهم 
باحلضارة. يف أسرتاليا، وجدت نفسي أحتدث إىل 
عائلة من السكان األصليني باللغة العربية ألنهم 
الروحية  وقيمهم  العرب،  حنن  كثريًا،  يشبهوننا 
من  قيمنا  تعكس  واالجتماعية  والفنية  والعائلية 
نواٍح عديدة. لقد زرت منازهلم ووقعت يف حب 
إبداعهم الفين الرائع، والذي يسّميه املسؤولون 
»الفن  أو  األسرتالي«  »الفن  اآلن  الغربيون 
للسكان  الرائعة  الفنون  هي  بينما  الكندي«، 
لغتهم  عن  التخلي  على  أجربوا  الذين  األصليني 

وعاداتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم.
السكان  من  جامعية  أستاذة  مع  لي  اجتماع  يف 
تسعينيات  يف  مينيسوتا  جامعة  يف  األصليني 
القرن العشرين، أخربتين أنهم أطلقوا عليهم اسم 
»اهلنود احلمر« يف وقت مل يكونوا فيه محرًا وال 
مل  أرضهم  يف  اجلدد  املستوطنني  وأن  هنودًا، 
يفهموا ثقافتهم ولذلك سخروا من كل ما فعلوه 
وفّسروه بطريقة ُصممت إلثبات تفوقهم ودونية 

السكان األصليني أمامهم. 
إن  قالت  هو:  لي  ذكرتها  اليت  األمثلة  وأحد 
األمريكيني األصليني كانوا يعتمدون يف طعامهم 
مل  ما  جاموسًا  يقتلون  ال  لكنهم  اجلاموس،  على 
ينقصهم الطعام فعاًل، وكانوا قبل ذبح اجلاموس، 
يرقصون اعتذارًا له عن االضطرار لقتله من أجل 
البقاء على قيد احلياة مع الوعد باستخدامه حتى 
ومذاك،  منه.  أي قطعة  إضاعة  وعدم  آخر قطعة 
كثريًا ما تساءلت عن مدى هول اخلسارة البشرية 
ثقافات  عن  أي شيء صحيح  نعرف  بالكاد  ألننا 
مجيع  يف  األصلية  الشعوب  ومعتقدات  وأخالق 
البيض  املستوطنون  غزاها  اليت  األراضي  أحناء 
وكندا  الشمالية  وأمريكا  اجلنوبية  أمريكا  يف 

وأسرتاليا.
إىل  اعتذاركم  يثري  فرانسيس،  البابا  قداسة 
السكان األصليني يف كندا سؤااًل حول عدد من 
أن  ميكن  الذي  احلسن  األمر  هو  وما  منهم  بقي 
يتم فعله لتصحيح التاريخ. إن مثة طريقة واحدة 
ميكن من خالهلا للبابا فرانسيس وكبار الشخصيات 
األخرى أن خيدموا عربها التاريخ واإلنسانية، وهي 
اليت  لتلك  املشابهة  املمارسات  ضد  الوقوف 

فرنسيس البابا  اىل  رسالة 
   بثينة شعبان

يف أعقاب اطالق التهديد من السيد حسن نصر اهلل شرع حزب اهلل يف خطكوات 
ترتجم التهديد

تعرض هلا السكان األصليون منذ قرون. 
مثة مكان واحد يف عامل اليوم تتكرر فيه ممارسات 
املستوطنني البيض نفسها هو فلسطني. لقد بدأ 
من  أكثر  منذ  فلسطني  إىل  املستوطنني  وصول 
قرن مّدعني أنها أرض بال شعب، واحلقيقة أنها 
مهد املسيح، ومهد املسيحية، واملكان الذي عّرج 

منه النيب حممد إىل اجلنة.
قدمية  حضارات  من  ينحدر  الفلسطيين  الشعب 
أغنت املعرفة اإلنسانية يف خمتلف اجملاالت. إنهم 
مشهورون مبهاراتهم الزراعية وإسهاماتهم الفنية 
املذهلة، فضاًل عن فطنتهم وأدبهم وتناغمهم يف 
احلياة البشرية. جيد املستوطنون الصهاينة صعوبة 
يف فهم سبب قيام املرأة الفلسطينية مبحاصرة 
اجلرافة  منع  أجل  من  جبسدها  الزيتون  شجرة 
اإلسرائيلية من اقتالعها ألنه يف ثقافتنا العربية 
نقوم بزراعة األشجار ولكن ال نقتلع شجرة، على 

غرار أن لديك أطفااًل، لكنك ال تقتل طفاًل بتاتًا.
القدمية  العربية  البيوت  يهدمون  ال  الصهاينة  إن 
وصلوا  بل  فحسب،  احملتلة  القدس  يف  اجلميلة 
إىل مستوى غري مسبوق من اإلجرام جيربون فيه 
العائالت الفلسطينية على هدم منازهلم بأيديهم. 
ختتلف املنازل العربية عن أي منزل يف أي مكان 
آخر حيث يستغرق األمر أجيااًل لبناء منزل تساهم 
بعد  فيه  وتعيش  بأكملها  املمتدة  األسرة  فيه 
وآبائهم  األطفال  إذ مت تصميمه الحتضان  ذلك، 
كتاب  هو  فاملنزل  اخلاصية،  وبهذه  وأجدادهم، 
ذاكرة العائلة بأكملها، وذاكرة أبنائهم وشبابهم 

وأوقاتهم القدمية.
إن الثقافة العربية هي واحدة من أقدم الثقافات 
األصلية يف العامل، وكل ما قام به املستوطنون 
هو  املاضية  عام  املائة  مدار  على  اإلسرائيليون 
إزالة كل أثر ودليل للثقافة العربية يف فلسطني، 
من اللغة إىل العادات االجتماعية والتقاليد الزراعية 

والقيم الروحية واألخالقية.
اإلسرائيلي  االحتالل  قّلص  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لفلسطني عدد املواطنني املسيحيني واملسلمني 
املمارسة  العنصري  الفصل  إجراءات  خالل  من 
ضدهم وحتويل عدد كبري منهم إىل الجئني. يف 
عام 1914، كان اليهود ميثلون 8 يف املائة فقط 
من إمجالي سكان فلسطني، بينما يف عام 1922 
أصبحت النسبة 11.1 وارتفعت إىل 31.5 يف املائة 
عام 1948. وهذا يكشف عن زيادة عدد اليهود، 
يف حني أن عدد السكان العرب )الفلسطينيني( 
تراجعًا يف  من املسلمني واملسيحيني، قد شهد 
أجراها  إحصائية  دراسة  وحبسب  نفسها.  الفرتة 
 ،2003 عام  اإلسرائيلي  املركزي  اإلحصاء  مكتب 
 6.7 حواىل  »إسرائيل«  سكان  عدد  إمجالي  يبلغ 
ومليون  يهود،  منهم  مليون   5.1 نسمة،  مليون 

مسلم، و142 ألف مسيحي.
أما بشأن بتاريخ املدارس الكاثوليكية، فقد قال 
البابا فرانسيس: »يؤملين أن أرى أن الكاثوليك 
حق  ومنح  االستيعاب  سياسات  يف  ساهموا 
سلب  بالدونية  شعورًا  غرست  اليت  التصويت 
والروحية  الثقافية  هويتهم  واألفراد  اجملتمعات 
التمييزية املسبقة  وقطع جذورهم وعّزز املواقف 

املؤذية..«.
قداستكم،

لشعب  يوم  وكل  اليوم  حيدث  نفسه  الشيء 
فلسطني. يتم إطالق النار على أطفاهلم كل يوم 
من مسافات قريبة ويتم اعتقال رجاهلم ونسائهم 
أي  من  ندم  أو  ذكر  من دون  وقتلهم  وسجنهم 

شخص يف العامل. 
السكان  إىل  الكبري  اعتذاركم  بعد  البابا،  قداسة 
هل  تتقاعد،  أن  وقبل  كندا،  يف  األصليني 
املسيح  فيها  ُولد  اليت  األرض  زيارة  ميكنكم 
وحماولة تسليط الضوء يف مجيع أحناء العامل ضد 
اإلبادة  وممارسات  العنصري  الفصل  سياسات 
اجلماعية اإلسرائيلية يف فلسطني، اليت ميارسها 
تدعمهم  اليت  واحلكومة  الصهاينة،  املستوطنون 
رمبا  هذه؟  اإلبادة  حرب  يف  كأداة  وتستخدمهم 
يكون إنقاذ الشعب الفلسطيين، السكان األصليني 
وأكثر  أفضل  األوان،  فوات  قبل  فلسطني،  يف 
تقدير ذي مغزى قد تقدمه قداستكم إىل السكان 
األصليني يف كندا وأسرتاليا واألمريكيتني، ورمبا 

إىل العامل كّله.
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السيد  تصرحيات 
هدد  اليت  اهلل  نصر 
»إسرائيل«  فيها 
منصة  باستهداف 
كاريش وكل منصات 
العدو وقطعه البحرية، 
إطار  يف  تبق  مل 
شرع  بل  التهديد، 
رسائل  يف  احلزب 
جدية  تؤكد  عملية 

هذه التهديدات.
اهلل  حزب  نشر 
اللبناني مقطع فيديو 
إحداثيات  يوّضح 
استخراج  منّصات 
السواحل  عند  الغاز 
احملتلة،  الفلسطينية 

سوريا، يف سياق ما يسميه سياسة »املعركة 
بني احلروب«، اليت صاغها رئيس أركان العدو 
السابق غادي آيزنكوت، وتبناها رئيس أركان 

العدو احلالي أفيف كوخايف.
ال خيلو مقطع اإلحداثيات من رسائل استخبارية 
السيطرة  من  نوعًا  تبنّي  وإعالمية،  ونفسية 
السواحل  على  اللبنانية  للمقاومة  االستخبارية 
الفلسطينية احملتلة، األمر الذي سرُيبك خطط 
العدو، وقد يدفعه إىل التفكري يف إعادة انتشار 
احلرب  أدوات  إحدى  أنها  كما  البحرية.  ِقَطِعه 
النفسية، اليت ُتَعّد إحدى وسائل الصراع اليت 
أثنائها  ُتستخدم قبل احلروب واملعارك، ويف 
وبعدها. ويبدو أن قيادة املقاومة باتت تدرك 
أهمية أداة احلرب النفسية، يف التأثري يف وعي 
العدو وجيشه وجبهته الداخلية. كما يدرك حزب 
اهلل أنه ميكنه حتقيق أهدافه من خالل بّث رسائل 
والنفسية واالستخبارية، ويف  اإلعالمية  الردع 
الوقت نفسه إبداء اجلاهزية القتالية وامليدانية، 

واالستعداد العالي للمواجهة العسكرية.
خيشى العدّو أن تتطّور لغة اخلطاب والتهديد 
اإلحداثيات،  وفيديو  املسرّيات  عرب  والرسائل 
إىل حرب مع حزب اهلل، سعى )العدّو( لتجّنبها 
منذ معركة متوز/يوليو 2006. وهي احلرب اليت 
مل يتوّقعها العدو، وفاجأت مؤسساته العسكرية 
يتكّرر  أن  وخيشى  والسياسية،  واالستخبارية 
اهلل  حزب  وُيفاجئه   ،2022 عام  يف  املشهد 
من حيث حيتسب أو ال حيتسب. وما ُيضاعف 
خماوف العدو أن تتحّول احلرب املقبلة مع حزب 
اهلل إىل حرب إقليمية متعددة اجلبهات، وهي 
ْضها العدو من ذي قبل، منذ  احلرب اليت مل خَيُ

حرب تشرين األول/أكتوبر 1973.
غري  اقتصادية  أزمة  وسط  التطورات  تأتي 
موارد  وستساهم  لبنان،  يعانيها  مسبوقة 
الغاز املكتَشفة يف سواحله يف حتسني حالته 
االقتصادية، األمر الذي يعّزز شرعية حزب اهلل 
ك احلزب  ومكانته الوطنية، ويؤكد صواَب متسُّ
باعتبارهما  العسكرية،  وقوته  سالحه  بتطوير 
عن  العدو  وتردع  لبنان،  حقوق  حتمي  ذراعًا 
سرقة غازه ونفطه. وهي رسالة احلزب الداخلية 

إىل كّل األطراف يف لبنان.
عرب  اهلل،  حزب  رسائل  فإن  أخرى،  جهة  من 
املسرّيات ونشر إحداثيات منّصات غاز العدّو، 
األمر  املقاومة،  حمور  أطراف  كل  إىل  وصلت 
الذي سريفع مستوى اجلاهزية واالستعداد لدى 

مكونات احملور لسيناريو املواجهة العسكرية.
يدرك العدو رسائل حزب اهلل األخرية، ويقرأها 
بعمق، ويعي خطورتها وجديتها، ويسعى لتقدير 
املوقف، ويستعني بأدواته االستخبارية من أجل 
قراءة نّيات احلزب. كما أنه سُيبدي رغبة أكرب 
يف الرضوخ للمطالب اللبنانية عرب املفاوضات 
اجلارية، حتى ال جيد نفسه يف أتون حرب مع 
بات  واسعة،  حرب  إىل  تتمّدد  قد  اهلل،  حزب 
خيشاها، ويتخّوف منها، األمر الذي سُيَعّد نصرًا 

حلزب اهلل عرب رسائله اجلريئة.

كاريش منّصة  إحداثيات  اهلل  حزب  نشر  دالالت 
وسام أبو شمالة

وسبقتها  اإلسرائيلي،  العدو  لبحرية  والتابعة 
تصرحيات لألمني العام حلزب اهلل، السيد حسن 
على  قادر  بأنه  العدّو  فيها  هّدد  اهلل،  نصر 
العدو  استهداف منصة كاريش وكّل منصات 
الغاز  استخراج  بدأ  حال  يف  البحرية  وِقَطِعه 
لبنان  حقوق  على  واعتدى  أيلول/سبتمرب،  يف 

وحدوده البحرية.

نشر  محلها  اليت  والرسائل  الدالالت  هي  فما 
اإلحداثيات؟

العدوَّ اإلسرائيلي يف بث  استهدف حزب اهلل 
رسائل متتابعة، بدأت يف سياق التهديد، من 
بالسيد  اًل  احلزب، ممثَّ القيادي يف  اهلرم  قمة 
نصر اهلل. ويف ذلك إشارة إىل العدو، مفادها 
سياق  يف  وذكر،  وحزمه.  التهديد  جدية 
بل ذكر  مرة،  أكثر من  احلرب  التهديد، كلمة 
بنّيات  وربطه  أيلول/سبتمرب،  وهو  التوقيت، 
يعين  الذي  األمر  الغاز،  استخراجه  َبْدَء  العدّو 
أن الزمان والفعل باتا مرهونني بتقدير موقف 
الرّد  وامتدادات  والساحة  املكان  لكّن  العدو، 
لن  متت،  حال  يف  العدوانية،  اخلطوة  على 
بل ستطال كل  البحرية،  الساحة  على  تقتصر 
تصرحيات  وفق  وحبرًا،  برًا  احملتلة،  فلسطني 

السيد نصر اهلل.
يف أعقاب إطالق التهديد، شرع حزب اهلل يف 
بتحليق  بدأها  قائده،  تهديد  ترتجم  خطوات 
كاريش،  منصة  جتاه  االستطالعية  املسرّيات 
وثانيُتها نشُر فيديو ُيظهر منّصات العدو يف 
ُيْقِدم  وقد  اللبنانية،  املقاومة  مرمى صواريخ 
احلزب على خطوات أخرى وفق التطورات على 
غري  املفاوضات  ومسار  العدو  مواقف  صعيد 

املباشرة بشأن ترسيم احلدود البحرية.
أنه  من  العدو  خماوف  إلثارة  احلزب  يسعى 
قادر على استنزافه يف الساحة البحرية، وهي 
العدو،  أسلحة  األقل جاهزية يف  اخلواصر  من 
مقارنة بغريها، والسيما سالح الطريان، فضاًل 
عن التداعيات االقتصادية اخلطرية على العدو، 
الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلّي على االسترياد 

عرب النقل البحري.
ُيرسل فيديو اإلحداثيات إىل األطراف األوروبية 
رسالَة تشكيك بشأن حمدودية قدرة »إسرائيل« 
على أن تشّكل أحد البدائل يف املنطقة عن الغاز 
قة  الروسي، وهي الرسالة اليت قد تكون منسَّ
بني حزب اهلل وروسيا، اليت ستكون املستفيد 
األكرب من إجهاض حماوالت اإلدارتني األمريكية 
واألوروبية توفرَي بدائل عن الغاز الروسي، األمر 
التنسيق  رفع مستوى  إمكان  إىل  الذي يشري 
وسيفتح  اهلل(،  وحزب  )روسيا  الطرفني  بني 
أجل  من  املقاومة  حمور  ألطراف  فرص  نوافذ 
استثمار الساحة البحرية واألزمة العاملية لتحقيق 
مستوى عاٍل من التنسيق، على قاعدة تباُدل 
املصاحل مع روسيا، األمر الذي سينعكس على 
والسيما  املنطقة،  يف  وخططه  العدّو  مصاحل 
املّس بعدوانه واستهدافه مواقَع متعددة داخل 
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مل يكن صدفة اختيار حزب اهلل توجيه رسالته 
عرب كامريا اإلعالم احلربي اىل واشنطن وتل 
أبيب، بل قرار يفرضه الطابع املهين ملضمون 
استهداف  على  القدرة  تظهري  الرسالة: 
البحر  من  الغاز  باستخراج  عالقة  له  ما  كل 
العدّو  لتذكري  إرادة«  و »رسالة  املتوسط؛ 
جتّنبًا ألوهام وتقديرات أمريكية وإسرائيلية 
خاطئة، تغّذيها مفاهيم مغلوطة ترتّدد على 
قد  واملنطقة،  لبنان  يف  حلفائهم  ألسنة 
توّرط املنطقة يف مواجهة عسكرية واسعة. 
خصوصية  القدرة  رسالة  على  أضفى  وما 
املبعوث  وصول  مع  تزامنها  استثنائية 
األمريكي عاموس هوكشتني، الذي سيكون 
عليه أن يأخذ موقف املقاومة يف احلسبان، 
وأن يتجّنب لغة االستهزاء والعروض القائمة 

على قاعدة »القليل خري من احلرمان«.
إرادته  على  التأكيد  يف  اهلل  حزب  أمعن 
األمريكي  احلصار  رفع  على  وتصميمه 
التنقيب  من  العاملية  الشركات  مينع  الذي 
واالستخراج يف املياه االقتصادية اللبنانية. 
اليت  والتداعيات  الفعل  ردود  وأظهرت 
قدرات  )تعزيز  وأمنيًا  سياسيًا  توالت 
معادلة  أن  وحبرًا(  جوًا  واالعرتاض  احلماية 
»االستخراج مقابل االستخراج« اليت فرضتها 
والتداعيات،  النتائج  تكن  مهما  املقاومة، 
داخليًا  والصدمة  املفاجأة  وقع  هلا  كان 
وإقليميًا ودوليًا. أواًل، لكونها غري مسبوقة؛ 
وثانيًا لكونها ال تتناسب مع تقديرات العدو 
االقتصادي  واحلصار  املالي  االنهيار  بأن 
األمريكي يقّيدان حزب اهلل ويردعان خياراته 
العملياتية، فكان أن حّول احلزب ذلك اىل 
أبعد  الذهاب  على  للتصميم  مضاعف  حافز 
شعبًا  لبنان  عن  الدفاع  يف  يتخّيلون  مما 

وكيانًا وثروات.
بّد من جرعة قدرة  يف ضوء ذلك، كان ال 

علي حيدر

للعدّو: املقاومة  من  قدرة«  »جرعة   
الـقرار انـتظار  فـي  جـاهزون 

اهلل، من استهداف أي هدف يف الرب والبحر 
يف كل فلسطني احملتلة.

ليس  القدرات  تظهري  أن  أيضًا،  ومعلوم، 
هدفًا لذاته، بل مدخل رئيسي للوصول اىل 
جانب  فإىل  العدو.  كيان  القرار يف  صانع 
التصميم الذي أظهرته قيادة املقاومة مرارًا 
إىل حد تدمري كل جسور العودة غري الواردة، 
أي  فإن  ذلك،  العدو  يفهم  أن  أجل  ومن 
قرار ميكن أن يتخذه العدو سيكون حمكومًا 
بالضرورة مبعادلة الكلفة واجلدوى. وبذلك 
تكون قد تكاملت عناصر الرسالة املطلوب 
إيصاهلا اىل كيان العدّو، مؤسسات ورأيًا عامًا 
والقدرة  السياسية  اإلرادة  بتظهري  وخرباء، 
وليس  وصريح.  جلّي  بشكل  العملياتية 
األوراق  من  الكثري  املقاومة  لدى  أن  سّرًا 
األحداث، ويف  بتطور  املرتبطة  التصاعدية، 
ضوئها تّتخذ قيادة املقاومة طبيعة الرسالة 

وحجمها وأدواتها وأسلوبها وساحتها.
رسالة  أن  احملسوم  من  التوقيت،  يف 
املقاومة ستفرض نفسها على جدول أعمال 
هوكشتني الذي حيمل معه اقرتاحًا إسرائيليًا 
أهلرار،  كارين  الطاقة  وزيرة  جديدًا حبسب 
مواصلة  إن  صريح  بشكل  تقول  وهي 
تفعيل  اىل  ستؤدي  الوقت  تقطيع  سياسة 
وميكن  احلربي.  اإلعالم  كامريا  عرضته  ما 
تلّمس مالمح االقرتاح الذي حيمله هوكشتني 
ملوقع  أّكدت  اليت  أهلرار  مواقف  من 
األوىل،  »للمرة  أنه  أحرونوت«  »يديعوت 
إشارة  يف  جديًا«،  اقرتاحًا  إسرائيل  تقدم 
اليت  املقاومة  رسائل  فعالية  اىل  ضمنية 
أجربت القيادة اإلسرائيلية على تعامل أكثر 
بـ«اخلالق«،  احلل  وصفت  أنها  ومع  جدية. 
إال أن مسؤولني إسرائيليني، حبسب تقارير 
إعالمية، أوضحوا أن االقرتاحات اليت قّدمها 

اللبنانيون هلوكشتني »ال ُيبنى عليها«. 
ويتقاطع ذلك مع حماولة أهلرار الرتويج بأن 
انهيار  البقاء يف  »إما  خيارين:  أمام  لبنان 
اقتصادي أو االنضمام اىل الدول املستخرجة 
للغاز يف املنطقة«، يف إشارة اىل أن على 
وأنه  اإلسرائيلي  بالعرض  يقبل  أن  لبنان 
العدو  كيان  يقدم  لن  الذي  األقصى  احلّد 
املعادلة  أن  أيضًا،  والواضح،  منه.  أكثر 
اىل  دعوة صرحية  على  تنطوي  اإلسرائيلية 
عدم التكامل مع املقاومة اليت وّفرت عنصر 
قوة ميكن تصريفه على طاولة املفاوضات، 
كلفت  اليت  املعادلة  اىل  التوازن  وأعادت 
استطاع  املفاوضات،  من  عامًا   12 لبنان 
ويصّدر  ويستخرج  ينّقب  أن  العدو  خالهلا 
يف  مدفونة  لبنان  ثروات  فيما  ثرواته، 
األرض وعرضة للنهب. ومل ترتك إسرائيل 
إذ دعت  الصرحية،  لتحليل رسالتها  اجملال 
وزيرة الطاقة اللبنانيني إىل أن »ال تسمحوا 
يف  عليكم«،  األمر  بإفساد  متطرفة  جلهات 
إشارة اىل حزب اهلل. وهو أمر يكشف حجم 
املخاوف اإلسرائيلية من أن تواكب الدولة 
يف  املقاومة  الرمسية،  بقياداتها  اللبنانية، 
ضوء ما وفرته من عناصر قوة وتغيري جذري 

يف املعادلة. 
صراحة،  الطاقة  وزيرة  تقله  مل  ما  لكن، 
يعرب عنه كثري من اخلرباء يف كيان العدو، 
إسرائيل يف  تواجه  اليت  باملعضلة  باإلقرار 
واملقاومة،  لبنان  ملطالب  خضوعها  حال 
وما سيرتّتب عن ذلك من نتائج وتداعيات 
تعزيز  ضمنها  من  خطرية؛  اسرتاتيجية 
الردع  صورة  وتقويض  املقاومة  ردع  قوة 
اإلسرائيلية. أما إذا رفضت تلبيتها، فإنها 
ستتورط يف مواجهة كربى هي أكثر من يدرك 

نتائجها وتداعياتها على أمنها القومي.
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سيفهمها  رسالة   -
جيش العدّو أكثر من 
كثريين من غري ذوي 
وأهمية  االختصاص. 
أنها  اجلرعة  هذه 
أن  ميكن  ما  تعاجل 
العدو،  عليه  يراهن 
من  ما،  مكان  يف 
العملياتية.  الناحية 
إذ أظهر فيديو اإلعالم 

احلربي معطيات تكشف عن مستوى معني من 
القدرات ستكون حتمًا موضع دراسة دقيقة 
يف كيان العدو وستحضر على طاولة القرار 

السياسي واألمين.
من ضمن ما أظهرته املقاومة يف هذه الرسالة 
أنها تتمتع فعليًا بسيطرة استخبارية كاملة 
على املساحة البحرية اليت تضم منشآت غازية 
وتتحرك ضمنها البوارج احلربية اإلسرائيلية. 
خالل  من  ظهر  ما  أن  أيضًا،  خيفى،  وال 
الفيديو يؤّكد - حبسب اخلرباء العسكريني - 
أن كل عناصر االستهداف والرمي متوافرة، 
وال ينقص سوى صدور القرار وتنفيذه من 
قبل القوة الصاروخية يف املقاومة. ويشري 
تشخيص املنشآت على مسافة حنو 100 كلم 
بكامريات حرارية اىل حجم التطور يف قدرات 
املقاومة اليت ال حتتاج، يف هذا اجملال، اىل 

مسرّيات لالستطالع والتشخيص. 
ومعلوم أن من أهم عناصر العقيدة العسكرية 
قدراتها.  كل  عن  تكشف  ال  أنها  للمقاومة 
أجل  من  للخيال  العنان  إطالق  لذلك، ميكن 
نها، كما أعلن  تقدير ما متلكه املقاومة مبا مُيكِّ
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني 

من املحسوم أن 
رسالة املقاومة 

ستفرض 
نفسها على 
جدول أعمال 

هوكشتني

»أين بيلوسي«؟ سؤال كان 
عنه  اإلجابة  حياولون  اآلالف 
ملعرفة  املاضي،  الثالثاء 
جملس  رئيسة  كانت  إذا  ما 
نانسي  األمريكي،  النواب 
على  فعاًل  سُتقدم  بيلوسي، 
هؤالء  دَخل  تايوان.  زيارة 
ملراقبة  الرحالت  تتّبع  مواقع 
كانت  فيما  رحلتها،  مسار 
تتحّرك  األمريكية  السفن 
حتّلق  الصينية  والطائرات 
يف  اجلزيرة،  من  بالقرب 
وصول  إىل  واضح  مؤّشر 
الطرفني  بني  التوترات  حّدة 
إىل مستويات غري مسبوقة. 

بالتأكيد،  للغاية  قوي  فعل  رد  هناك  »سيكون 
لكنه لن خيرج عن نطاق السيطرة«. ومن جهته، 
يعترب رئيس »مركز أحباث الصني املتقدمة« غري 
الصحيفة  إىل  حديث  يف  جيرت،  ديفيد  الرحبي، 
ذاتها، أن التحذير الذي وّجهه شي يف اّتصاله 
مع بايدن هو »خطاب حتذير متوّسط املستوى، ال 
تودي  اإلقدام على خماطر  الرغبة يف  إىل  يؤّشر 
أنهم  إىل  يشري  ال  »هذا  ويتابع:  احلرب«،  إىل 
على وشك القيام بشيء جمنون كثريًا، على غرار 
وذلك  مباشر«،  بشكل  بيلوسي  سالمة  تهديد 
الرئيس الصيين على  لعّدة أسباب، منها تركيز 
التحديات االقتصادية والسياسية، إذ قد يؤدي 
االخنراط يف أزمة حول تايوان إىل اإلضرار به، يف 
الوقت الذي يسعى فيه إىل حشد الدعم القومي، 
قبْيل مؤمتر »احلزب الشيوعي الصيين« يف وقت 

الحق من هذا العام.
قد تلجأ بكني إىل بعض التحرّكات العسكرية تعبريًا 

عن معارضتها لهذه الزيارة
العقيد  أعلن  الزيارة،  عقب  ومباشرًة  ذلك،  مع 
اإلعالمي  واملتحدث  الربية،  القوات  يف  األول 
التحرير  جليش  الشرقية  اجلبهة  قيادة  باسم 
الشعيب الصيين، شي يي، أنه »ابتداًء من مساء 
التحرير  جليش  الشرقية  اجلبهة  ستنّفذ  آب،   2
الشعيب الصيين سلسلة من العمليات العسكرية 
املشرتكة يف حميط جزيرة تايوان. كما سُتجري 
مناورات حبرية وجوية مشرتكة يف كّل من مشال 
شرقها،  وجنوب  غربها  وجنوب  تايوان  جزيرة 
وستقوم بتدريبات بعيدة املدى بالذخرية احلّية يف 
مضيق تايوان، باإلضافة إىل تنظيم إطالق جترييب 
شرق  البحرية  املناطق  يف  التقليدية  للصواريخ 
جزيرة تايوان«، مشريًا إىل أن هذه العمليات هي 
إجراءات للردع الشديد من ِقبل الصني، يف مقابل 
التحّركات السلبية املتزايدة اليت اختذتها الواليات 
املتحدة، أخريًا، يف ما خيّص قضية تايوان، وهي 
أيضًا مبثابة »حتذير قوي موّجه للقوى االنفصالية 

الساعية الستقالل تايوان«.
الواليات  انكفاء  أن  مراقبون  يرى  املقابل،  يف 
سيعين  كان  الزيارة  بهذه  القيام  عن  املّتحدة 
وترسيخًا  الصينية،  للتهديدات  واشنطن  رضوخ 
فرض  على  قادرة  باتت  الصني  أن  لفكرة 
واهلادئ  اهلندي  احمليطني  منطقة  يف  سيطرتها 
إىل  واشنطن  فيها  تدفع  اليت  الدرجة  تلك  إىل 
مثل هذا الرتاجع، علمًا أن الواليات املّتحدة أعلنت 
بات  احلالي  الوقت  تركيزها يف  كامل  أن  مرارًا 

منصّبًا على هذه املنطقة.
تبعات الحرب امُلحتملة

والبشرية  االقتصادية  التبعات  جانب  إىل 
والعسكرية اليت قد ترتّتب على أي حرب حمتملة 
الضوء، يف خضّم  ط  ُيسلَّ وتايوان،  الصني  بني 
قد  إضافية،  أزمة  على  العاملية،  الغذاء  أزمة 
تطاول صناعة أشباه املوصالت يف اجلزيرة، إذ 
تطّورًا  األكثر  الرقائق  معظم  األخرية  هذه  ع  ُتصنِّ
يف العامل، واليت ُتستخدم يف مليارات املنتجات 
اإللكرتونية، مبا يف ذلك اهلواتف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر احملمولة والسيارات.

القرن« »معركة  بروفة  تايوان: 
ريم هاني

وأخريًا، وصلت بيلوسي إىل تايوان.
ما قبل الزيارة

مستوى  األعلى  وهي  إذًا،  الزيارة  هذه  حصلت 
عرض  ليضرَب  عامًا،   25 منذ  أمريكي  ملسؤول 
صدرت  اليت  القاسية  التحذيرات  جبميع  احلائط 
اجليش  وقوف  عدم  ناحية  من  إْن  بكني،  عن 
وصواًل  بالنار«،  »اللعب  أو  األيدي«،  »مكتوف 
بينغ،  جني  شي  الصيين،  الرئيس  حتذير  إىل 
غري  »عواقب  من  بايدن،  جو  األمريكي،  نظريه 
اّتصال  خالل  الزيارة،  حصول  حال  يف  حمّددة« 

هاتفي األسبوع املاضي.
ومل تقتصر املسألة على التحذيرات فحسب، بل 
سرعان ما أفادت تايوان بأن املوقع اإللكرتوني 
من  إلكرتوني  هلجوم  تعّرض  الرئاسي  ملكتبها 
سرتيت  »وول  صحيفة  وحبسب  خارجية.  جهات 
جورنال« األمريكية، فإن هذه اهلجمات استمّرت 
عّدة  مّرة،  من  وألكثر  تعّطلت،  إذ  النهار؛  خالل 
مواقع حكومية يف اجلزيرة، مبا فيها تلك التابعة 
للمكتب الرئاسي لنحو نصف ساعة. باإلضافة إىل 
ذلك، نقلت وسائل اإلعالم عن الشرطة يف تايوان 
قوهلا إنها كّثفت دورياتها يف »تاويوان الدولي«، 
ستستهدف  قنبلة  بوجود  تهديد  وصول  عقب 
شرطة  »مكتب  وحبسب  وصوهلا.  لدى  بيلوسي 
أنه  زعمت  الرسالة  فإن  اجلزيرة،  يف  الطريان« 
سيتّم وضع ثالث عبوات ناسفة داخل املطار ملنع 
بيلوسي من زيارة تايوان. وأكد »مطار تاويوان 
الدولي« تلّقيه التهديد، من دون ذكر مزيد من 

التفاصيل، مشريًا إىل أّن »التحقيق مستمّر«.
أّما عسكريًا، فتمركزت أربع سفن حربية أمريكية، 
بينها حاملة طائرات، يف املياه شرق اجلزيرة، يف 
عمليات انتشار وصفتها واشنطن بالـ«اعتيادية«، 
مؤّكدًة يف الوقت عينه أّنها مستعدة للتعامل مع 
البحرية  يف  مسؤول  وأكد  حمتمل.  سيناريو  أّي 
الطائرات  حاملة  أن  »رويرتز«  لوكالة  األمريكية 
»رونالد ريغان« عربت حبر الصني اجلنوبي، حنو 
وجنوب  والفيليبني  تايوان  شرق  الفيليبني  حبر 
والطائرات  السفن  كانت  املقابل،  يف  اليابان. 
منذ  الوسط  خّط  على  تضغط  الصينية  احلربية 
»غري  املسؤول  اعتربها  خطوة  يف  الصباح، 
هذا  وأضاف  للغاية«.  واستفزازية  معتادة 
األخري للوكالة أن املقاتالت الصينية أجرت مرارًا 
مناورات تكتيكية »المست« خالهلا لفرتة وجيزة 
خّط الوسط، وحّلقت عائدة إىل اجلانب اآلخر من 
حالة  يف  التايوانية  الطائرات  جعل  ما  املضيق، 

تأّهب.
ماذا بعد؟

حاليًا ترتكّز األنظار على بكني ملراقبة رد الفعل 
قد  الصيين  الرئيس  أن  حمللون  ويرى  املقبل. 
تعبريًا  العسكرية  التحّركات  بعض  إىل  يلجأ 
جتّنب  مع  إّنا  الزيارة،  هلذه  بكني  معارضة  عن 
االجنرار إىل مواجهة متقّلبة، من شأنها أن تزعزع 
هؤالء،  بني  ومن  باالقتصاد.  وتضّر  األسواق 
يلفت أستاذ العالقات الدولية يف جامعة جينان 
يف جنوب الصني، تشني دينجدينج، يف حديث 
إىل صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، إىل أنه 

يرى مراقبون أن انكفاء الواليات املتّحدة عن القيام بهذه الزيارة كان سيعني 
رضوخ واشنطن للتهديدات الصينية )أ ف ب(
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بوتني  الرئيسني  بني  اللقاء  سيتم 
ال  وهو  سوتشي،  يف  وإردوغان 
يتعلق بامللف السوري فحسب، إمنا 
بني  املتشابكة  امللفات  كل  يشمل 
وسوريا  األسود  البحر  يف  البلدين 
األمحر،  والبحر  وليبيا  والقوقاز 

إضافة إىل دول آسيا الوسطى.
مل متِض بضعة أيام على انتهاء قمة 
فيها  ظهر  اليت  الثالثية،  طهران 
الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
على اإلعالم متجّهم الوجه، حتى خرج 
وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش 
ملتابعي  الفت  بتصريح  أوغلو 
بتشابكاته  السوري  امللف  تعقيدات 
احمللية واإلقليمية والدولية، مستبقًا 

الغائبة احلاضرة  سوريا  سوتشي..  إىل  طهران  من 
أحمد الدرزي

على  بسيطرتها  األهم،  الدولة  تركيا  فيها 
على  وسيطرتها  األكرب،  الشاطئية  احلدود 
األسود  البحر  بني  اليت تصل  البحرية  املمرات 
والبحر األبيض املتوسط. ويف رسالة واضحة 
يف  تذكاري  نصب  عن  الستار  ُأزيح  املعامل، 
تدمري  لذكرى  استعادة  يف  بطرسبورغ،  مدينة 
الروسي  العثماني على يد األسطول  األسطول 

عام 1853.
يف هذه األجواء، سيتم اللقاء بني الرئيسني، 
وهو ال يتعلق بامللف السوري فقط، إمنا يشمل 
امللفات املتشابكة بني البلدين يف البحر األسود 
وسوريا والقوقاز وليبيا والبحر األمحر، إضافة 
إىل دول آسيا الوسطى اليت يغلب عليها الطابع 

اإلثين الرتكي.
من الواضح أّن هوامش خيارات الرئيس الرتكي 
من  ينقذه  أن  ألحد  ميكن  وال  أصبحت ضيقة، 
روسيا  سوى  القامت  السياسي  املستقبل 
وإيران اللتني أنقذتاه من انقالب 2016، وهما 
مستعدتان إلنقاذه من جديد، وخصوصًا الرئيس 
أمام  إردوغان  الرئيس  سيضع  الذي  بوتني، 
واقع جديد لن يستطيع أن يتحرك فيه بهوامش 
كبرية، فهو يستطيع إنقاذ االقتصاد الرتكي، 
»بريكس«  منظمة  إىل  االنضمام  خالل  من 
وتفعيل التبادل التجاري بني البلدين بالعمالت 
الوطنية، مبا خيفف الضغوط الكبرية على اللرية 
العمالت  استنزاف  استمرار  بوقف  الرتكية، 
أساسي،  بشكل  الطاقة  حوامل  لشراء  الصعبة 
إضافة إىل بقاء تركيا عقدة أساسية ملرور الغاز 

الروسي إىل جنوب أوروبا ووسطها.
للرئيس  األساسي  االختبار  يأتي  هنا،  من 
االمتحان  ُتعترب  اليت  سوريا،  يف  إردوغان 
وانتهاء  النهائي  حقيقة متوضعه  له يف  األكرب 
هامش املناورة لديه، ما يتطّلب منه التعاطي 
مع روسيا وإيران يف سوريا بواقعية، والتخلي 
التنظيمات  وأوهلا  ميتلكها،  اليت  األوراق  عن 
وبقية  إدلب  يف  واألجنبية  السورية  اجلهادية 

املناطق الشمالية.
هذا األمر ال ميكن أن يتم إال بإعطاء مؤشر أولي 
باالنسحاب إىل مشال طريق »M4«، تنفيذًا 
الرئيسني،  بني   2020 آذار/مارس   5 التفاق 
 1999 أضنة  اتفاق  إىل  العودة  حنو  والذهاب 
هواجس  إزالة  مقابل  يف  وتركيا،  سوريا  بني 
السوري،  الشمال  يف  الرتكي  القومي  األمن 
يف  السياسي  بالواقع  الرمسي  واالعرتاف 
سوريا، والعودة إىل العالقة مع دمشق ضمن 
للواليات  فيها  وجود  ال  خمتلفة  إقليمية  رؤية 

املتحدة األمريكية.
جتاه  الرتكي  املوقف  تغيري  أنَّ  يف  شّك  ال 
والصعوبة،  التعقيد  شديد  أمرًا  ُيعترب  سوريا 
لكونه حيمل معنى اهلزمية. من الصعب أن يقبل 
الرئيس إردوغان بهذا األمر، الختالف أولوياته 
سوى  أمامه  يكون  ولن  واخلارجية،  الداخلية 
متابعة املناورة، مع املزيد من اخلسائر الداخلية 
واخلارجية اليت ستدفع إىل إطاحته يف االنتخابات 
الرئاسية القادمة، ورمبا استعادة مصري رئيس 
الوزراء السابق عدنان مندريس. وتبقى سوريا 
األحجية يف  كامل  تتفّكك  ريثما  االنتظار  حبالة 

غرب آسيا وعلى املستوى العاملي.
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قمة سوتشي اليت سُتعقد يف 5 آب/أغسطس 
بني الرئيسني الروسي والرتكي، وفيه تأكيد 
على وضع امللف السوري على طاولة املباحثات 
بينهما كأولوية، باعرتاف جاويش أوغلو بالنظام 
لتقديم  استعداده  عرب  دمشق،  يف  السياسي 
املساعدة له يف القضاء على التنظيم اإلرهابي 
فأين  زعمه،  حبسب  سوريا،  شرق  مشال  يف 

سوريا من كل ما جيري؟
خامنئي  علي  اإليراني  املرشد  أنَّ  واضحًا  كان 
وإبراهيم  بوتني  فالدميري  الرئيسني  من  وكاًل 
رئيسي ضغطا كثريًا على الرئيس الرتكي يف 
قمة طهران الثالثية اليت تركزت على ضرورة 
مقابل  يف  وسوريا،  تركيا  بني  مصاحلة  إجراء 
اليت  املكاسب  من  مجلة  عن  إردوغان  تنازل 
مساحة  من   %9 من  أكثر  احتالله  بعد  حققها 
يف  السوريني  من  جيشني  واحتضانه  سوريا، 
التحالف  دول  مع  لهما  شكَّ السوري  الشمال 
بدعم  املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الغربي 

مالي قطري.
الجتماع  مسبق  موعد  حتديد  من  الرغم  وعلى 
يف  احلالي  العام  نهاية  قبل  الثالثي  أستانة 
موسكو، فإن الرئيس بوتني مل ينتظر طوياًل، 
حتى مت اإلعالن عن اجتماع ثنائي يف سوتشي 
التحّوالت  فطبيعة  إردوغان،  الرئيس  مع 
املتحدة  الواليات  عجز  بعد  دوليًا،  املتسارعة 
أهداف  حتقيق  عن  األوروبي  االحتاد  ودول 
على  السليب  وارتدادها  أوكرانيا،  يف  احلرب 
اقتصاديات الدول الغربية وبقية دول العامل، 
فرضت على الرئيس الرتكي أن يعيد حساباته 
يشهد  الذي  وهو  وقت،  وبأسرع  جديد،  من 
ضغوطًا اقتصادية داخلية كبرية وتكتاًل سياسيًا 
معارضًا الستمراره يف السلطة بعد االنتخابات 
الرئاسية لعام 2023، ويعاني أزمة ثقة كبرية 

مع كل دول اجلوار احمليطة به.
مع كل هذا، ما كان من إردوغان إال أن دفع 
وزير خارجيته جاويش أوغلو إىل االعرتاف بالنظام 
السياسي يف دمشق، ولكن بشروط تعجيزية 
ال تتالءم مع توجهات كل من دمشق وطهران 
إخراج  العواصم هي  فاألولوية هلذه  وموسكو، 
من  بل  والعراق،  من سوريا  املتحدة  الواليات 
كل غرب آسيا، وهذا بطبيعة احلال ينطبق على 
األدوات العابرة للحدود ذات الطابع التكفريي، 
وخصوصًا اجملموعات املسلحة يف إدلب وبقية 

الشمال السوري احملتل.
واضح  جّو  يف  انعقاده  امُلزمع  اللقاء  ويأتي 
املعامل للتقدم الروسي على مستوى الصراع مع 
الغرب سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، ومرتافق 
الواليات  وجه  يف  واضح  صيين  تصعيد  مع 
املتحدة اليت حتاول خلق حزمة من الضغوط على 

الصني يف تايوان.
وقد استبق الرئيس بوتني لقاءه املرتقب مع 
العسكرية  العقيدة  بإعالن  إردوغان  الرئيس 
البحرية اجلديدة لروسيا، اليت تعترب منطقة البحر 
جيوسياسية  أهمية  ذات  آزوف  وحبر  األسود 
سينعكس  ما  روسية،  وطنية  وأولوية  عالية 
اليت  املتشاطئة  الدول  على  احلال  بطبيعة 
تضم رومانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا، واليت 
ومتثل  لروسيا،  وتهديدًا  للغرب  امتدادًا  ُتعترب 

إنهاء االنقسام حيتاج إىل إرادة حقيقية، 
وخاصة من قبل الرئيس عباس الذي 
واملراسيم  القرارات  إصدار  ميكنه 
بإجراء االنتخابات وحتدي االحتالل الذي 
القدس  مدينة  يف  إجراءها  مينع  قد 

احملتلة.
تشهد الساحة الفلسطينية حراكًا جديدًا 
عرب  الفلسطيين،  البيت  ترتيب  إلعادة 
وطنية  شخصيات  أطلقتها  مبادرات 
حقبة  إنهاء  إىل  تهدف  فلسطينية 
سوداء من االنقسام استمرت ألكثر من 
15 عامًا، فيما تقف أمام هذه املبادرات 
حتديات كبرية، لكنها ليست مستحيلة 
يف ظل رؤية الفلسطيين قضيته ترتاجع 

إلنهاء  اجلديدة  الفلسطينية  املبادرة 
التحديات يف  قراءة  االنقسام.. 

شيئًا يذكر، أو يعرتف بأن املسار الذي دفع 
الشعب الفلسطيين عربه على مدار عقدين قد 
فشل، وهذا األمر باعتقادي هو املشكلة األبرز 
على املستوى الفلسطيين الداخلي، واليت ما 

زالت حتول دون إنهاء االنقسام.
- من يستعرض مواقف الفصائل الفلسطينية، 
مبا فيها حركة »محاس«، جيد أنها تدفع بشكل 
كبري إىل إنهاء االنقسام، وأن املشكلة تكمن 
الذين  وفريقه،  عباس  الرئيس  حسابات  يف 
يرون أن إجراء االنتخابات سيؤدي إىل خسارة 
حركة »فتح«؛ يف ضوء تراجع شعبيتها بشكل 
من  واخلشية  الفلسطيين،  الشارع  لدى  كبري 
حتالفات بني حركة »محاس« واجلبهة الشعبية 
واجلهاد اإلسالمي، تؤدي إىل تغيري الرتكيبة 

القيادية للشعب الفلسطيين.
الرغبة  بعدم  تصطدم  اجلديدة  املبادرة    -
إعادة  يف  احلالية،  الفرتة  خالل  اإلقليمية، 
تركيز على  الفلسطيين، وسط  البيت  ترتيب 
و«دولة«  العربية  الدول  بني  التطبيع  حركة 
االحتالل والتعاون األمين والعسكري ملواجهة 
»اخلطر  االحتالل  »دولة«  عليه  تطلق  ما 
الرغبة  فإن  وهلذا  اإليراني«؛  االسرتاتيجي 
اإلقليمية حاليًا تقلصت إىل أدنى مستوياتها.

اإلقليمية،  الرغبة  عدم  مع  بالتوازي    -
االنقسام  إنهاء  أن  االحتالل  »دولة«  ترى 
احلالية، قد يعرقل  الفرتة  الفلسطيين، خالل 
جهودها للتطبيع مع الدول العربية واإلسالمية، 
إذ إن موقفًا فلسطينيًا موحدًا رافضًا للتطبيع 
كما  املطبعة،  العربية  للدول  حمرجًا  سيكون 
املستوى  على  االحتالل  إحراج  إىل  يؤدي  قد 
عن  توقفه  يسوق  أنه  اعتبار  على  الدولي، 
وجود  بذريعة  الفلسطينيني  مع  املفاوضات 
انقسام فلسطيين يتعذر بسببه وجود جهة متثل 
الفلسطينيني يف غزة والضفة واخلارج،  كل 

ميكن إجراء املفاوضات معها.
أن  ميكن  اليت  الفرص  عن  احلديث  عند  أما 
وإجناحها  املبادرة  هذه  تطبيق  باجتاه  تدفع 
الشعبية  الرغبة  وتشمل  متعددة،  فهي 
الكبرية، وحالة التدهور الذي تعيشه القضية 
مبستقبلها،  احملدقة  واملخاطر  الفلسطينية 
يعيشه  الذي  الكبري  االقتصادي  والرتاجع 
الفلسطينيون، باإلضافة إىل القضايا الوطنية 
قضية  وخاصة  تراجعًا  تشهد  اليت  الكربى 

القدس.
املبادرة القت ترحيبًا من الفصائل الفلسطينية 
إجيابية  عّدتها  اليت  »محاس«  حركة  فيها  مبا 
وميكن البناء عليها، وهذا األمر يعين أن الكرة 
اآلن يف ملعب الرئيس عباس للتجاوب معها 
أو العودة إىل مسار املصاحلة وإجراء االنتخابات 
مواجهة  تستطيع  جديدة  قيادة  ستفرز  اليت 

التحديات اليت تعرتض القضية الفلسطينية.
حقيقية،  إرادة  إىل  حيتاج  االنقسام  إنهاء 
ميكنه  الذي  عباس  الرئيس  قبل  من  وخاصة 
إصدار القرارات واملراسيم بإجراء االنتخابات 
يف  إجراءها  مينع  قد  الذي  االحتالل  وحتدي 

مدينة القدس احملتلة.

أيمن الرفاتي

حمليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقد أطلق رئيس امللتقى الوطين الدميقراطي 
فلسطينية  وشخصيات  القدوة  ناصر  د. 
السياسي  الواقع  لتغيري  جديدة  مبادرة 
انتقالية،  هيئة  وتشكيل  الفلسطيين، 
خاصة  الفلسطينية،  املؤسسات  بناء  وإعادة 
التحرير، من خالل جملس وطين جديد  منظمة 
وإنهاء  االنتخابات،  طريق  عن  تشكيله  جيري 
االنقسام واستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة 

جديدة بعيدًا عن »االشرتاطات الدولية«.
السياسي  النظام  أن  اجلديدة  املبادرة  وترى 
الفلسطيين »يفقد شرعيته« بشكل متسارع؛ 
بسبب غياب االنتخابات، وتدمري املؤسسات، 
املعيشية  احلالة  وتراجع  القانون،  وتدهور 

للفلسطينيني وانتهاك كرامتهم.
وحبسب مبادئ املبادرة، يعّد اجتماع اجمللس 
أنه  وترى  قانوني«،  »غري  األخري  املركزي 
»أحلق الضرر مبنظمة التحرير، وأحبط املبادرة 
االنقسام«،  وعّمق  االنقسام  إلنهاء  اجلزائرية 
فيما تعاني الفصائل الفلسطينية، سواء تلك 
من  خارجها،  أو  التحرير  منظمة  املنضوية يف 
»حالة تراجع عامة، وجيب عليها إجراء مراجعة 

سياسية شاملة الستعادة عافيتها«.
مؤقت  »إطار  إقامة  على  املبادرة  وتنص 
انتقالي« من األطراف اليت تقبل هذه املبادئ 
احلاكمة يف الوثيقة، على أن يكون هلذا اإلطار 
عن  بدياًل  ليس  وهو  ونهاية،  بداية  »تاريخ 

اهليئات احلاكمة«.
من  جديدة  ليست  املبادرة  هذه  اجململ،  يف 
لكنها  اليت حتملها،  والرؤية  املنطلقات  حيث 
اجلديدة  القدمية  العوائق  من  جبملة  تصطدم 
اليت جتعل من إمكانية تطبيقها احتمااًل ضعيفًا؛ 
الفلسطيين،  الداخلي  الوضع  إىل  بالنظر 
ناهيك  االحتالل،  وتدخالت  اإلقليمية  والبيئة 
بالوضع الداخلي حلركة »فتح«، وميكن تلخيص 

العقبات أمام املبادرة يف النقاط اآلتية:
العضو  القدوة،  ناصر  هو  املبادرة  مطلق   -
فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  يف  السابق 
املاضي  العام  احلركة  من  فصله  مت  والذي 
على خلفية تشكيله قائمة مع مروان الربغوثي 
يف االنتخابات التشريعية اليت ألغاها الرئيس 
حممود عباس، وهنا فإن نظرة حركة فتح لن 
تكون إجيابية جتاه املبادرة؛ كونها صدرت من 

شخص »انشق« عن احلركة.
- ما زال الوضع الداخلي الفلسطيين غري قادر 
السنوات  خالل  املتعمقة  األزمة  جتاوز  على 
املاضية، وهذا األمر يرجع بدرجة أساسية إىل 
عباس  الفلسطيين حممود  الرئيس  رغبة  عدم 

وفريقه يف رام اهلل يف إنهاء االنقسام.

 فاحلسابات القائمة حاليًا تعّول على إمكانية 
االحتالل  »دولة«  مواقف  يف  تغيري  إحداث 
واملوقف األمريكي مبا يصب يف إعادة مسار 
طويلة،  سنوات  منذ  املتوقف  املفاوضات 
فيما ال يزال الرئيس عباس عازمًا على عدم 
حيقق  أن  دون  من  السياسية  حياته  إنهاء 
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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 آب   6 Saturday 6 August 2022الـسبت 
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مـقالت وتـحقيقات

الرئيسني  حبضور  األخرية،  الثالثية  طهران  قمة  بعد  استجد  ما 
ظهر،  األمر  أن  اإليراني،  الرئيس  وبضيافة  والرتكي  الروسي 
وخاصة بعد بيان القمة النهائي، وبعد ما ُكشف عنه من مباحثات 
خالهلا، أن العملية الرتكية يف سوريا تأجلت، أو حتى مت إلغاؤها 

نهائيًا.
مؤخرًا،  يتكلم  إردوغان  رجب طيب  الرتكي  الرئيس  كان  عندما 
جبدية وبثقة، عن قراره النهائي بتنفيذ عملية أمنية - عسكرية 
حزام  بتنفيذ  ادعائه  إلكمال  سوريا،  شرق  ومشال  مشال  يف 
العمال  حزب   (  « »اإلرهابيني  من  الرتكي  الداخل  حلماية  أمين 
األمر حينها  بدا  القريبة منه(،  الكردية  الكردستاني واجملموعات 
العملية مهما كانت  وبأنه ماض يف  ينفذها حتمًا،  وكأنه سوف 

الظروف واملستجدات، ورغمًا عن كل املعرتضني على العملية.
يف الواقع، هناك أكثر من سابقة حول عمليات تركية يف مشال 
ومشال شرق سوريا، مثل عمليات » درع الفرات وغصن الزيتون 
ونبع السالم »، والعمليات الثالث نفذتها الوحدات الرتكية حينها، 
رغم االعرتاضات الواسعة ومن أطراف فاعلة، دولية وإقليمية، مثل 
الروس واإليرانيني وبعض األوروبيني، ومل يأخذ حينها إردوغان 
بعني االعتبار تلك املعارضات، مع تفهمه حينها لبعض مالحظات 
تلك األطراف، وبالتحديد املالحظات ذات الطابع اإلنساني، األمر 
الذي يرفع اليوم من نسبة إمكانية ذهابه حتى النهاية يف العملية 

املرتقبة يف سوريا.
الرئيسني  حبضور  األخرية،  الثالثية  طهران  قمة  بعد  استجد  ما 
ظهر،  األمر  أن  اإليراني،  الرئيس  وبضيافة  والرتكي  الروسي 
وخاصة بعد بيان القمة النهائي، وبعد ما ُكشف عنه من مباحثات 
خالهلا، أن العملية تأجلت أو حتى مت إلغاؤها نهائيًا، خاصة أن 
التدخل  معارضي  من  دائمًا  كانا  واإليراني  الروسي  الرئيسني 
الرتكي يف سوريا، السياسي والعسكري، إذ يعدان   )الرئيسان 
جديني  كداعمني  العامل  الوحيدين يف  رمبا،  واإليراني(  الروسي 
وعمليني للدولة السورية، فكان التحرك امليداني للجيش العربي 
القسم  وتزامن  القمة،  منه  بقسم  قلياًل  سبق  والذي  السوري، 
اآلخر منه مع انعقادها، باجتاه مناطق حدودية تنتشر فيها وحدات 
بالعملية،  الرتكي  السري  باستبعاد  يوحي  الفتًا  مؤشرًا  تركية، 
خاصة أن هذا التحرك امليداني للجيش العربي السوري، جاء إىل 
مناطق حساسة مثل منبج وتل رفعت وعني العرب وعني عيسى، 
و اليت تعّد أساسًا، األهداف األهم بالنسبة إىل العملية الرتكية 

املرتقبة.
طبعًا، هناك الكثري من املعطيات واألسباب اجلدية أيضًا، جتعلنا 
نضع هذه العملية يف مستوى معقد وصعب التنفيذ، ورمبا أكثر 
من كل العمليات اليت نفذتها تركيا حتى اآلن يف سوريا، وهذه 

املعطيات واألسباب ميكن تلخيصها بالتالي :
يف البعد العسكري:  – 1

قد يكون اجليش العربي السوري اليوم يف أرفع جهوزية ميدانية 
وعسكرية، مقارنة مع تلك اليت كانت لديه يف أثناء تنفيذ تركيا 
ونبع  الزيتون  وغصن  الفرات  درع  السابقة:  الثالث  للعمليات 
السالم، فهو اليوم، وباستثناء بعض التوترات األمنية يف درعا، 
واليت يبدو أنه قادر على السيطرة عليها، جاهز ويتمتع بقدرة تدخل 
االحتالل  الوطين مبواجهة  القرار  باإلضافة إىل  ومواجهة مرتفعة، 
انتشار  وطريقة  مشااًل،  األخرية  وحتركاته  الرتكية،  واالعتداءات 
وحداته يف املواقع احلساسة، واليت تشكل نقاطًا مفصلية ألي 
عملية مدافعة أو مواجهة قتالية، ضد الوحدات الرتكية مباشرة، أو 
ضد اجملموعات املسلحة التابعة هلا، تؤكد هذا املستوى املرتفع 

من اجلهوزية القتالية والعسكرية وامليدانية.
من الناحية العسكرية، اليت أيضًا هلا بعد اسرتاتيجي، ميكن وضع 
يف  وخاصة  سوريا،  شرق  يف  مؤخرًا  الروسي  االنتشار  زيادة 
احلسكة والقامشلي، ونشر قدرات جوية روسية يف تلك املنطقة، 
العسكري  الروسي  الوجود  بدء  منذ  اآلن  حتى  األكرب  واليت هي 
للجيش  والتدخل  املدافعة  جبهة  تقوية  إطار  يف  سوريا،  شرق 
وبالتالي،  املرتقبة،  الرتكية  العملية  مبواجهة  السوري  العربي 
تعّقد   ،) الروسي  االنتشار  زيادة   ( احلساسة  النقطة  هذه  فإن 
تدخلت  إذا  الرتكية،  الوحدات  على  وأكثر  أكثر  الوضع  وتصّعب 
األخرية مباشرة، وطبعًا سيكون األمر أصعب بكثري على اجملموعات 

املسلحة اليت سوف ُتطلقها تركيا يف العملية املرتقبة.
يف البعد الوطني السوري:

اجليشني  بني  أكثر  املتقدمة  العالقة  اليوم،  أيضًا  تكون  قد 
من جهة، وبني جمموعات  االستخبارية  وأجهزته  السوري  العربي 
سورية، كردية أو عربية، من اليت هلا نفوذ غري بسيط يف الشرق 
معركة  إجيابية ملصلحة  نقطة  العشائر،  بعض  وخاصة  السوري، 
هذا اجليش يف الدفاع ومواجهة أي عملية تركية مرتقبة، وخاصة 
يف  فاعلة  كردية  جمموعات  بني  مؤخرًا  التباين  بعض  ظهر  أنه 
الشرق السوري، على خلفية نصيحة روسية لفتح باب التواصل 
أكثر مع القيادة السورية، وإمكانية تسليم الدولة واجليش مناطق 
حدودية وصالحيات ونفوذًا أكرب، ليكون األمر نواة حل، يؤخر أو 

يلغي العملية الرتكية املرتقبة.
يف البعدين الروسي واإليراني:

قد يكون أيضًا اليوم، املوقفان الروسي واإليراني يف موقعٍ  أكثر 

هل أنهت قمة طهران مغامرة إردوغان يف سوريا أّم أنه ماٍض بها؟

تشددًا من السابق، حيث يعارضان بشدة وال يسمحان ألي تغيري 
ميداني يف مشال ومشال شرق سوريا، يعيد مستوى نفوذ الدولة 
السورية وسيطرتها إىل الوراء، بعد أن كانت األخرية قد رفعت 
من مستوى هذا النفوذ رويدًا رويدًا، رغمًا عن الدور األمريكي 
السليب يف عرقلة ذلك، و الذي حيصل عرب اجتاهني، األول عرب 
»قسد« ومشاريعها املدفوعة واملوجهة أمريكيًا، واالجتاه الثاني 
األخرى  اإلرهابية  »داعش« واجملموعات  وهو األخطر، عرب إطالق 
ودفعها وتوجيهها وتقويتها، انطالقًا من قاعدة التنف احملتلة من 
قبل األمريكيني، ومناورات هؤالء اإلرهابيني يف القاعدة املذكورة 

وعملياتهم يف البادية، خري دليل على هذا الدور األمريكي.
من جهة أخرى، وأمام كل هذه املعطيات املذكورة أعاله، واليت 
املرتقبة  الرتكية  العسكرية  العملية  جناح  صعوبة  بوضوح  ُتظهر 
يف مشال ومشال شرق سوريا، األمر الذي يصب بقوة يف خانة 

استبعادها أو إلغائها نهائيًا، ولكن...
هناك سؤال أساسي ال ميكن جتاوزه أو جتاهله: أين هو موقف 
جناح  أمر  بسهولة  عليهم  مير  وهل  املوضوع؟  من  األمريكيني 
بتغيري  إقناعه،  يف  أو  إردوغان  إجبار  يف  واإليرانيني  الروس 
وبهذه  واشنطن  تقبل  آخر، هل  أو مبعنى  عنه؟  والعدول  قراره 
 ) )تركيا  الناتو   حلف  يف  أساسية  دولة  تنقاد  أن  البساطة، 

لسياسة روسيا وإيران؟
مع  احلد  هذا  إىل  متساهاًل  األمريكي  املوقف  يكون  لن  طبعًا، 
إردوغان، ولن يرتاح األمريكيون وهم يشاهدون اجليش العربي 
سوريا،  شرق  ومشال  مشااًل  يتمددون  رمبا،  وحلفاءه  السوري 
ويزيدون من جغرافية الدولة السورية ونفوذها، يف الوقت الذي 
تعمل واشنطن، ومن خالل اسرتاتيجية مركبة ومعقدة، إلضعاف 

هذا النفوذ للدولة السورية.
هذا أواًل، ولكن األمر اآلخر، والذي يعّد اليوم حاجة اسرتاتيجية 
أمريكية ملحة، لن يقبل األمريكيون بأن يتقدم النفوذ الروسي 
أكثر وأكثر على سواحل املتوسط وعلى احلدود مع تركيا، والذي 
هو عمليًا مرتبط حتمًا بتقدم نفوذ الدولة السورية احلليفة للروس، 
وما ميكن أن يؤمن هذا األمر للروس من نفوذ إقليمي ودولي 
انطالقًا من الشرق األوسط، ليضاف إىل النفوذ الروسي الذي 
يتقدم ويتطور يومًا بعد يوم يف شرق أوروبا، وبالتحديد انطالقًا 
من شرق وجنوب أوكرانيا، حيث أغلب تلك املناطق، على موعد 

قريب مع استفتاءات، تشّرع هلا االنضمام إىل االحتاد الروسي.
ميكن  وال  األمريكيون،  يقبل  ال  أن  الطبيعي  من  وحيث  إذن، 
بتاتًا، رغم ادعاءات الرئيس إردوغان ومسرحياته ومتثيلياته بأنه 
يعاندهم، بأن تلغي تركيا عمليتها وترتاجع عنها أمام املوقفني 
الروسي واإليراني، وبأن يربح بوتني أكثر وأكثر يف سوريا ويف 

الشرق األوسط، وبالتالي :
أصبح واردًا جدًا، وال ميكن استبعاده بتاتًا، بأن تتابع تركيا تنفيذ 
عمليتها املرتقبة يف مشال ومشال شرق سوريا، ولكن من خالل 
النقاط  كل  االعتبار  بعني  تأخذ  مركبة،  حساسة  مبناورة  القيام 

التالية:
مشااًل  وأكثر  أكثر  تتمدد  بأن  السورية  للدولة  السماح  عدم   -
ومشال شرق، وذلك نزواًل عند رغبة األمريكيني يف هذا املوضوع، 

وبهدف عدم إغضابهم واختاذ قرار يناسب الروس واإليرانيني.
السوري  العربي  اجليش  مع  اإلمكان  قدر  االصطدام  عدم   -
مواقع  تنفيذ عمليات خاصة تستهدف  مباشرة، وذلك من خالل 
ومراكز عسكرية لـ«قسد« فقط، و يف أمكنة بعيدة عن إمكانية 
االحتكاك مباشرة مع اجليش العربي السوري أو حتى مع الوحدات 

الروسية.
وحلفظ  العملية،  هذه  إحلاق  على  األتراك(  قبل  )من  العمل   -
مباشر أو  العالقة واملوقف مع الروس واإليرانيني، بفتح حوار – 
مع الدولة السورية، وبداية عرب الوحدات العسكرية  غري مباشر – 
ومشال  مشال  يف  واملوجودة  للطرفني،  واالستخبارية  واألمنية 
شرق سوريا، بهدف خلق » ربط نزاع » بأسس أمنية وعسكرية، 
تسوية  لبدء  نواة  إيرانية،   - روسية  وبرعاية  الحقًا،  يكون  قد 
مباشرة بني الدولتني السورية والرتكية، وحبيث ال يكون اتفاق 

أضنة وبنوده املعروفة، بعيدًا عن هذه التسوية.
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قال دبلوماسي أوروبي إن »أسوأ حالة« هو أن احتمال املواجهة 
إىل  أوكرانيا،  عن  بعيدًا  األمريكي  االهتمام  حتويل  يشهد  قد 

التوترات مع الصني بشأن تايوان. 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيسني  بني  املخاطر  عالية  مكاملة  بعد 
جملس  رئيسة  زيارة  احتمال  حول  بينغ  جني  شي  والصيين 
النواب األمريكي نانسي بيلوسي اىل تايوان، رأى دبلوماسي 
يف االحتاد األوروبي يف حديث ملوقع »بوليتيكو« األمريكي إن 
الصمت »أوروبيًا« يف هذه املرحلة، أمر متوقع بالنظر إىل أن 
تايوان تعترب يف املقام األول مصلحة أمريكية، لكن »رد الفعل 

سيكون خمتلفًا إذا حتولت الكلمات إىل أفعال«.
وكان جني بينغ قد هدد يف املكاملة األسبوع املاضي أن »أولئك 
الذين يلعبون بالنار سوف يهلكون بها«، مضيفًا: »من املأمول 

أن تكون الواليات املتحدة واضحة بشأن هذا األمر«. 
حللف  قلق  مصدر  التوترات  كانت  إذا  عما  سؤال  على  وردًا 
يف  املستوى  رفيع  أوروبي  دبلوماسي  رأى  األطلسي،  مشال 
تصرحيه لصحيفة »بوليتيكو« األمريكي: »ليس بعد لكنها ميكن 

أن تتصاعد بسهولة«. 
وقال إن »أسوأ حالة« هو أن احتمال املواجهة قد يشهد حتويل 
االهتمام األمريكي بعيدًا عن أوكرانيا، إىل التوترات مع الصني 

بشأن تايوان. 
كما قال دبلوماسي أوروبي كبري آخر إن خطر اشتعال االشتباكات 

بني واشنطن وبكني »يراقب عن كثب« يف أوروبا.
الشؤون  جلنة  رئيس  نائب  بيت،  أورماس  حذر  جهته،  من 
يف  »املكثفة  احلرب  أن  من  األوروبي،  الربملان  يف  اخلارجية 
أوكرانيا« زادت من خطر العدوان الصيين على تايوان »بشكل 

كبري«.
ورأى أن االحتاد األوروبي جيب أن يكون قادرًا »على مراقبة 
تصرفات الصني« إذ أن التعاون الكامل بني »االحتاد األوروبي 
والواليات املتحدة مهم جدًا سواء فيما يتعلق بالعدوان الروسي 

على أوكرانيا أو فيما يتعلق بتصرفات الصني يف جوارها«.
عن  احلديث  تتجنب  أوروبا  كانت  نسبيًا،  قريب  وقت  وحتى 

تايوان يف العلن.
وعندما سئلت وزارة اخلارجية الفرنسية، ذراع السياسة اخلارجية 
لالحتاد األوروبي عن التهديد العسكري الصيين، مل تعلق على 
أن  من  حمذرًة  تايوان،  تسليح  بريطانيا  اقرتحت  فيما  األمر، 
الغرب جيب أال يرتكب نفس األخطاء يف الفشل يف الدفاع عن 

التايوانيني كما فعل بشأن أوكرانيا. 
مؤخرًا  وصفت  بريبوك  أنالينا  األملانية  اخلارجية  وزيرة  أما 
بأنه  بتايوان  يتعلق  الواثق من نفسه« فيما  الصيين  »املظهر 

»حتد عاملي«.
قد  األوروبيني،  الدبلوماسيني  حسب  الواضح«،  »اخلطر 
حسب  اآلن،  احملللون  حيّث  وعليه  السيطرة،  نطاق  عن  خيرج 
واالستعداد  االنتباه  على  األوروبي  االحتاد  قادة  »بوليتيكو« 

للمتاعب املقبلة. 
وقال بوريس روج، نائب رئيس مؤمتر »ميونيخ لألمن«: »أسوأ 
احلرب  إىل  األحيان«، مشريًا  بعض  تتحقق يف  السيناريوهات 

العسكرية الروسية يف أوكرانيا كمثال. 
وأضاف »من األفضل لألوروبيني أن يستعدوا حلاالت الطوارئ 
وأن يدعموا تايوان، لكن بالتوازي اإلبقاء على »اتصال وثيق 

مع بكني وأن يساعدوا يف خفض التصعيد«.
التهديد األوروبي الوحيد قبل االتصال »املتوتر« بني الرئيسني، 
كان من قبل خورخي توليدو سفري االحتاد األوروبي لدى الصني 
الذي قال يف وقت سابق من هذا الشهر أنه يف حالة حدوث 
غزو عسكري »أوضحنا متامًا أن االحتاد األوروبي، مع الواليات 
املتحدة وحلفائها،  سيفرض تدابري مماثلة، أو حتى أكرب مما 

اختذناه اآلن ضد روسيا«.
الصحيفة،  حسب  دفعت،  أوكرانيا  العسكرية يف  احلرب  لكن 
اليت  العواقب  يف  التفكري  إىل  األوروبيني  السياسة  صناع 
عقوبات  فرض  ناحية  من  سابقًا  تصورها  املمكن  من  يكن  مل 
اختذت  ما  إذا  العامل،  اقتصاد يف  أكرب  ثاني  على  اقتصادية 

بكني خطوة عسكرية ضد تايوان.

»بوليتيكو«: أزمة تايوان قد حتول 
االهتمام األمريكي بعيداً عن أوكرانيا

 الصني تبدأ مناورات عسكرية قبالة سوحل تايوان تزامنا مع زيارة بيلوسي

»امليادين«
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مــقاالت وتــحقيقات

الكيان اإلسرائيلي املستخّف بالدولة اللبنانية وخيارها 
التفاوضي وقف عاجزًا عن فك شيفرة خيار املقاومة 
يف الدفاع عن احلقوق اللبنانية، إذ إن معركة طويلة 
دارت رحاها بني احلروب اليت وقعت بني الطرفني 
أنتجت معادلة ردعية يصعب على الكيان اإلسرائيلي 

كسرها أو ختّطيها.
عن  اهلل  حزب  عام  ألمني  األخري  احلديث  يكن  مل 
إرسائها  يف  املقاومة  جنحت  اليت  الردع  معادالت 
املقاوم  الفعل  احلديث عن  أو ضمن سياق  عرضيًا 
الذي اختذ منذ عام 1982 شكل املبادرات الفردية، 
من  ميكن  ضربات  توجيه  إىل  تهدف  كانت  اليت 
خالهلا إفهام الكيان اإلسرائيلي أن احتالله األراضي 
قادته  توهم  كما  عادية،  نزهة  يكون  لن  اللبنانية 

السياسيون والعسكريون عام 1982.
وإذا كانت املقاومات اللبنانية قد جنحت منذ اجتياح 
الكيان  إىل  موجعة  ضربات  توجيه  يف   1982 عام 
الوعي  كّي  استطاعت  إنها  حبيث  اإلسرائيلي، 
اإلسرائيلي، وتكريس فكرة املخاطر اليت ستفرض 
اإلسرائيلي  املشروع  على  ثقياًل  ضيفًا  نفسها 
التطبيق  مستوى  إىل  ترتِق  مل  فإنها  التوسعي، 
العملي ملعادلة رادعة جتعل الكيان اإلسرائيلي يفكر 

تثبيت الردع بني املقاومة والكيان اإلسرائيلي.. معركة بني احلروب

معها ككيان ال يعّب عن مبادرات عفوية. 
النوعية  العمليات  عن  متييزها  ميكن  اليت  الّصراع  جوالت  خالل 
املتكررة اليت قد تكون متباعدة زمنيًا، عمدت املقاومة اإلسالمية 
إىل فرض شروط تتخطى فكرة وقف إطالق النار املتبادل بني 
الطرفني، فتحييد املدنيني وتثبيت معادلة قصف املستوطنات 
لقصف  اجلنوب  قرى  تعرضت  إذا  احملتلة  فلسطني  يف مشال 
لعمليات  االنتقام  حتمية  بتكريس  املقاومة  أحلقته  إسرائيلي 
االغتيال اليت تطال قادتها، من خالل اغتيال قادة إسرائيليني 

وعمالء.
هذه  لتكريس  كبريًا  مثنًا  املقاومة  دفعت  اإلطار،  هذا  ويف 
املعادالت، إذ إن الرد على اغتيال قادتها كان مثنه قاسيًا جدًا 
يف أحياٍن كثرية، إضافًة إىل أن اإلصرار على حتييد املدنيني 
كان يتحقق أحيانًا بعد إطالة أمد املعارك، مبا يكلف بيئة املقاومة 

غاليًا.
أما بعد التحرير، فقد استطاعت املقاومة أن تفرض نفسها كإطار 
ساتي ميكن من خالله أن تلزم الكيان باعتماد سلوك حمدد  مؤسَّ

ضمن أطر االعرتاف بكيانها ودورها يف محاية سيادة لبنان. 
ومن خالل تأكيد شرعية املقاومة ولبنانيتها عب نص البيانات 
الوزارية املتعاقبة، ودورها احملوري يف الدفاع عن لبنان، ذهبت 
املقاومة بعيدًا يف بناء إطار الردع الضروري حلماية لبنان، إذ 
وعدم  ونهائيته  دورها  حبتمية  قناعة  اإلسرائيلي  لدى  كرست 

إمكانية االلتفاف عليه.
ويف هذا اإلطار، استطاعت املقاومة أن ترتقي بدورها الردعي، 
تواجه  قوة  من  وحتولت  وخارجية،  داخلية  عقبات  متخطية 
االعتداءات اإلسرائيلية وفق مبدأ رد الفعل إىل قوة اسرتاتيجية 
إطار احملافظة على  الكيان ضمن  املبادرة وتهديد  قادرة على 

احلقوق والسيادة. 
وإضافًة إىل دورها الدفاعي الذي ُيفرتض تفعيله عند أي اعتداء 
حصرًا، عمدت املقاومة بالتوازي إىل مراكمة أدوات قوة تسمح 
هلا مبمارسة هذا الدور االسرتاتيجي. وألنَّ هذا الدور الذي جنحت 
خلفه  ومن  اإلسرائيلي،  وضعها  محرًا  خطوطًا  ختطى  أدائه  يف 
القوى الغربية، فإنها واجهت جبهة متعددة األطراف بهدف حتجيم 

دورها وإقصائها عن ممارسة الدور الذي أرادته لنفسها. 
ويف سبيل حتقيق هذا الردع، كان على املقاومة أن تستوعب 
الكيان اإلسرائيلي إىل  التكتيكية اليت وجهها  بعض الضربات 
بعض بنيانها، واليت أراد من خالهلا تعطيل الدور االسرتاتيجي 
هلذا البنيان، عب دفع املقاومة إىل تبين رّد فعل غرائزي يفقدها 

فعالية الغموض االسرتاتيجي الذي تعتمده. 
وبناًء عليه، كان على املقاومة، خالل أكثر من 25 عامًا، أن تدخل 
يف معارك متعددة ذات طبيعة خمتلفة عن احلروب التقليدية اليت 
خاضتها يف لبنان وخارجه، من أجل أن تراكم من نقاط القوة 
والغموض ما ميّكنها من بناء اسرتاتيجيتها الردعية اليت أثبتت 

املرحلة احلالية أهميتها. 
إن النمطية التفاوضية اليت قيدت الدولة اللبنانية نفسها بها، 
الواليات  بوساطة  والتمسك  التفاوضية  أوراقها  انكشاف  عب 
املتحدة األمريكية يف موضوع ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، 

أثبتت عجزها عن احلفاظ على حقوق لبنان. 
الكيان اإلسرائيلي املستخّف بالدولة اللبنانية وخيارها التفاوضي 
وقف عاجزًا عن فك شيفرة خيار املقاومة يف الدفاع عن احلقوق 
اليت  احلروب  بني  رحاها  دارت  طويلة  معركة  إن  إذ  اللبنانية، 
وقعت بني الطرفني أنتجت معادلة ردعية يصعب على الكيان 

اإلسرائيلي كسرها أو ختّطيها.
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وسام إسماعيل

عميقًا قبل إقدامه على أي عمل، أمنيًا كان أم عسكريًا.
اليت  واألمنية  العسكرية  للعمليات  الطويل  املسار  تقييم  إّن 
إهمال  يظهر  فلسطني  نكبة  منذ  اإلسرائيلي  الكيان  نفذها 
العمليات،  هذه  عن  تنجم  قد  اليت  املخاطر  معيار  »إسرائيل« 
فاجلرأة اإلسرائيلية اليت متثلت يف السابق بنوعية الشخصيات 
املستهدفة أو أمكنة تنفيذ العمليات البعيدة نسبيًا عن فلسطني 

احملتلة تؤكد انعدام اخلوف اإلسرائيلي من أّي رد فعل عليها.
اخليار العربي اّلذي استقّر على اإلدانة والشجب وتفضيل خيار 
قضايا  رفع  عب  الكيان،  مصاحل  مع  املتواطئ  اجلماعي  األمن 
أعطى  األمن،  وجملس  املتحدة  األمم  إىل  اإلسرائيلي  االعتداء 
الكيان اإلسرائيلي مساحة من األمان اليت أجاد استغالهلا، يف 
الرمسي  العربي  املألوف  عن  خارج  فعل  رد  أّي  إظهار  حماولة 

كفعل مارق يستدعي اإلدانة والشجب الدوليني.
 ،1948 نكبة  منذ  اإلسرائيلي  الكيان  احتّلها  اليت  األراضي  أما 
فقد كان مصريها الضّم أو االنسحاب مبوجب اتفاقية هدنة أو 
»سالم«، تبعًا للحاجة االسرتاتيجية اإلسرائيلية؛ فنتيجة احلاجة 
إىل »السالم« مع مصر، اليت كانت مبنزلة قلب العامل العربي، 
اتفاقية  توقيع  بعد  سيناء  من  االنسحاب  اإلسرائيلي  ارتضى 

»كامب ديفيد«. 
ومبوجب هذه االتفاقية، مت تثبيت حال »السالم« بني الدولتني 
أخرى،  مناطق  يف  أما  االنسحاب.  مقابل  يف  مصر  وحتييد 
وبسبب األهمية االسرتاتيجية لألراضي اليت احُتلت، عمد الكيان 
توقيع  إمكانية  بني  املناطق وفصل  هذه  إىل ضم  اإلسرائيلي 
من  واالنسحاب  السيادة  صاحبة  الدولة  مع  »سالم«  اتفاقية 
أراضيها، كما هي حال األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967 

أو اجلوالن السوري.
الدول  أكثر  يدفع  أن  اإلسرائيلي  الكيان  استطاع  عام،  بشكل 
املسار  باجتاه  األراضي احملتلة،  العربية، يف سعيها السرتجاع 
الذي يناسبه، إذ رسخ يف الوعي الرمسي العربي قناعة جتعل 
وحيدًا  خيارًا  الدولية  الشرعية  قرارات  سقف  حتت  التفاوض 
ميكن الركون إليه، فالدعم الدولي الذي استحصل عليه الكيان 
إمكانية  من  عربيًا  رمسيًا  يأسًا  كرس  نشأته  منذ  اإلسرائيلي 
عن  التخّلي  إىل  الكيان  دفع  أو  بالقوة  العربي  احلق  اسرتجاع 

سلوكه العدواني على األقل. 
بالطبع، مل تكن الدولة اللبنانية مبعزل عن هذا املسار، إذ إنها مل 
تتخذ قرارا رمسيًا مبواجهة االحتالل اإلسرائيلي، ووقعت يف فخ 
التفاهمات املسَقطة دوليًا، إذ كان اتفاق 17 أيار نسخة معبة 
عن اتفاق يراعي املصاحل االسرتاتيجية اإلسرائيلية على حساب 

السيادة اللبنانية. 
اللبنانية شرخًا عميقًا بني  ويف هذا اإلطار، كّرست املقاومات 
املسار الرمسي اللبناني واملسار الشعيب، إذ جنحت يف إسقاط 
هذا االتفاق، بعد أن كانت قد دفعت الكيان اإلسرائيلي إىل 
واالكتفاء  احتلها،  اليت  األراضي  وأكثر  بريوت  من  االنسحاب 
بشريط حدودي يشكل منطقة عازلة بني قوة املقاومة واألراضي 

الفلسطينية احملتلة.
وإذا كانت هذه املرحلة قد حددت شكاًل من أشكال الردع، إذ 
متَّ إلزام الكيان بأن يسقط من حساباته فكرة ضّم أراٍض لبنانية 
واقعًا  أمرًا  تكرس  مستوطنات  إنشاء  التفكري يف  وعدم  إليه، 
ميكن االعتداد به القتطاع أراٍض لبنانية، إذا ما مت توقيع اتفاق 
»سالم« مع الدولة اللبنانية، فإن املقاومة اإلسالمية اليت بدأت 
املرحلة  التنظيمي رمست خطوط  إطارها  وتؤكد  فعاليتها  ُتظهر 
الالحقة من الصراع، حبيث ألزمت الكيان اإلسرائيلي بالتعاطي 

بكني  بني  املتينة  العالقات  عن  تتحّدث  إعالم صينية  وسائل 
وطهران، وعن معارضة البلدين معًا لسياسات اهليمنة والنزعة 

األحادية يف السياسات الدولية.
محزة  للكاتب  مقااًل  تنشر  الصينية  ان«  تي  جي  »سي  شبكة 
رفعت حسني، يتحدث فيه عن ما ُتظهره كل من الصني وإيران 
من إرادة مشرتكة  للدفاع عن مصاحل العامل النامي يركز على 
اجملاالت ذات االهتمام الفعلي، من خالل السياسة والدبلوماسية 

واحلكمة، وليس عب القوة واحلشود العسكرية.
فيما يأتي نص املقال منقواًل إىل العربية بتصرف:

بينغ،  الصيين شي جني  الرئيس  اهلاتفية بني  خالل احملادثة 
مع نظريه اإليراني إبراهيم رئيسي، أعرب الزعيمان عن عزمهما 
األمنية  والتحديات  االقتصادية  الصدمات  ملعاجلة  املشرتك 

العاملية.
أكثر  منطقة  حنو  جادة  خطوات  البلدين  كال  يتخذ  وبالفعل 
من  اهلشة  الدولية  الظروف  فيه  تعاني  وقت  يف  استقرارًا. 
خمططات اهليمنة والقطبية األحادية، وضرورة التصدي هلا يف 
جتنب سياسات االنقسام، والدعوة إىل االجتماع حول القضايا 
امللحة مثل الفقر وعدم املساواة االجتماعية، والتدخل اجلسيم 
العامل  تقسيم  إىل  ويؤدي  للدول،  السياسية  الشؤون  يف 

وتقويض السالم.
مع أّن إيران تعرضت على مدى سنوات لعقوبات مكثفة تزايدت 
على التوالي، لكنها استطاعت عقد شراكات إسرتاتيجية على 
املستويني اإلقليمي والدولي، ويف مقدمتها مع الصني. ومن 
العمل  خطة  »اتفاقية  اجلهود إلجناح  بذل  عن  تتخلى  أن  دون 
األسابيع  ومنذ    .2015 عام  يف  املوقعة  املشرتكة«  الشاملة 
األوىل من تولي الرئيس إبراهيم رئيسي مقاليد احلكم، يسعى 
رئيسي إىل فصل سياسات إيران الدولية عن ما تهدف إليه 
دول  بني  االنقسام  إثارة  من  األمريكية  اخلارجية  السياسة 
املنطقة. وكذلك تسعى طهران للحصول على العضوية الكاملة 
استكمال  املقرر  من  واليت  للتعاون«،  »شنغهاي  جمموعة  يف 
يف  ع  للمجموعة  املقررة  املقبلة  القمة  يف  االنضمام  إجراءات 

مسرقند عاصمة أوزبكستان يف منتصف الشهر املقبل.
وكانت مصادر رمسية أوزبكية قد أكدت يف وقت سابق، أنه 
إيران  التزامات  بشأن  مذكرة  على  العام  هذا  التوقيع  سيتم 
كدولة عضو يف »منظمة شنغهاي للتعاون«، األمر الذي يؤهل 
طهران للمضي قدمًا حنو إطالق قدراتها اإلقليمية، ومن ضمنها 
تعزيز خطط التعاون الشامل مع الصني.  إضافة إىل أّن  إيران 
تسري على قدم وساق حنو إصالح العالقات مع الدول العربي من 
اململكة العربية السعودية، حيث يستمر وزير خارجيتها مع نظريه 
العراقية  العاصمة  بينهما يف  لقاءات  االيراني مبتابعة سلسلة 
الشرق  يف  األمريكية   السياسات  انكشاف  ظل  يف  بغداد، 
األوسط، اليت مل تؤِد إال إىل انقسامات بني دول املنطقة. على 
عكس الصني، اليت دعمت على الدوام حل النزاعات العالقة يف 

الشرق األوسط بشكل ودي ومستقل على حٍد سواء.
فيما يتعلق باالزدهار واألمن العامليني، دعمت إيران كل من 
مبادرتي الصني ذات الصلة )جي أس آي(، و )جي دي آي(، 
غري  األمن  خالل  من  العاملي  السلم  معضلة  حل  إىل  الساعية 
القابل للتجزئة، واملستقل عن اهليمنة بكل أشكاهلا، كما أكد 
عضو جملس الدولة ووزير الدفاع الصيين وي فنغي خالل اجتماع 

»منظمة شنغهاي للتعاون« األخري.
كبرية،  دولية  جباذبية  آي( حتظى  دي  )جي  مبادرة  أّن  يذكر 
حيث أعربت أكثر من 100 دولة عن دعمها للمبادرة بينما انضم 
50 دولة أخرى إىل جمموعة أصدقاء املبادرة، واليت كانت بكني 
قد أنشأتها على منصة األمم املتحدة، لتأكيد التزامها الثابت 
باملبادرات السلمية، وبالتعاون الدولي البناء يف كل اجملاالت 
االقتصادية واحليوية يف الطاقة والبنى التحتية وسواها، مما 

حيدد االجتاه الصحيح  من أجل نظام عاملي أكثر مرونة. 
وما ُتظهره كل من الصني وإيران من إرادة مشرتكة  للدفاع عن 
مصاحل العامل النامي يركز على اجملاالت ذات االهتمام الفعلي، 
من خالل السياسة والدبلوماسية واحلكمة، ال عبالقوة واحلشود 

العسكرية.

إعالم صيين: عالقة متينة بني بكني 
وطهران.. ومعارضة مشرتكة لسياسات اهليمنة

  حمزة رفعت حسني
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ال حرب على األرجح، إمنا منازلة تبّدد احلصار املطبق على لبنان. 
معادلة ما بعد كاريش وما بعدها تتجاوز تعطيل مفاعيل احلرب 

االقتصادية إىل تكريس معادالت الزمن اجلديد.
وضع أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل معادلة زمنية 
حمكمة. أقفلها أمام مناورات الطرفني األمريكي واإلسرائيلي. 
الطرف اإلسرائيلي  أيلول/سبتمرب، كان يفرتض أن يبدأ  يف 
باستخراج الغاز من »حقل كاريش«. يف هذا الشهر، يشارف 
انتهاء  على  اهلل،  حزب  حليف  اللبنانية،  اجلمهورية  رئيس 

واليته. 
بعدها، تنتقل صالحية التفاوض إىل احلكومة اللبنانية ممثلة 
برئيسها جنيب ميقاتي يف حال مل يتم انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. ميقاتي هو الرجل الذي أصدر بيانًا يتربأ فيه من 
املسرّيات الثالث اليت أرسلتها املقاومة باجتاه »كاريش« يف 

حزيران/يونيو املاضي.
معادلة السيد نصر اهلل حمكومة بسقف أيلول/سبتمرب. خطاب 
إيذانًا  فعليًا  مّثل  املاضي  متوز/يوليو   13 اخلط« يف  »نهاية 
بانتهاء مفاعيل احلصار االقتصادي املرتافق مع حرب ناعمة 
على املقاومة، والذي بدأ منذ عهد الرئيس األمريكي السابق 

دونالد ترامب واستكمله بايدن.
واإلمرباطوريات  والدول  احلياة  بالوقت.  حمكوم  شيء  كل 
والكون، ومعادالت القوة والفناء. نعيش ونشيخ يف معادلة 
الفيزيائية  نظريته  أساسيًا يف  ركنًا  أينشتاين  جعلها  زمنية 
على  يتوقف  الزمن  مفهوم  نسبية.  حركة  كل  »النسبية«. 
اجلسم.  فيها  يتحرك  اليت  اجلاذبية  وشدة  األجسام  سرعة 
والزمان  املكان  املعادلة:  هذه  ضمن  مصطلحات   4 تتحرك 
إسقاط  السيد حسن؟ هل ميكن  عن  ماذا  والطاقة.  والكتلة 

معادالت فيزيائية على الصراعات العسكرية؟
وتشبيه.  إسقاط  حماولة  من  أكثر  ليس  ذهين.  مترين  هذا 
وفق  وتصغر  تكرب  الصراع.  جغرافيا  جتّسده  ثابت  املكان 
السيد  أعلن  الذي  العديد  تساوي  الكتلة  املعركة.  حمددات 
ألف مقاوم )حبسب تعبريه،  أنه بات يتخطى 100  نصر اهلل 
العديد له أهمية(، من بينهم اآلالف من قوة الرضوان اجلاهزة 
واملتحفزة للقفز فوق اخلط الوهمي حنو اجلليل. الطاقة تساوي 
املقدرات املادية وقوة العقيدة والروح القتالية. بقي الزمان، 

وهو عامل متحرك، لكنه هنا جوهر القضية. 
حتتفظ قوى الصراع عادة بأوراق قوة اسرتاتيجية. مع مرور 
غري  لعبت يف  إذا  قد حترتق  أو  بعضها،  يتلف  قد  الوقت، 
أوانها. أما إذا استخدمت يف توقيتها املناسب، فقد حتدث 
فارقًا يقلب الطاولة على اجلميع، وتغرّي املعادالت رأسًا على 

عقب. 
إليها  تطّرق  اليت  الذهبية«  »الفرصة  أهمية  تكمن  هنا  من 
يف  سقفًا  هلا  وضع  حمددة  بفرتة  وربطها  اهلل  نصر  السّيد 
أيلول/ سبتمرب. هذه األوراق والفرص ال ُتلعب إال مرة واحدة 
أحيانًا. وقد ميّر وقت طويل قبل أن تأتي فرصة زمنية أخرى 

مؤاتية لنضوجها. 
خطوة واحدة كانت كفيلة، يف إطارها الزمين، بإخراج القوة 
حماصرًا.  بات  احملاِصر  املشهد.  لينقلب  الفعل،  حّيز  إىل 
يعلمنا التاريخ القريب بأن ما يطفو على السطح من أحداث 
وتصرحيات خيالف يف كثري من األحيان ما يعتمل يف األعماق. 
هل نتذّكر مسرية األعالم اإلسرائيلية يف أيار/مايو املنصرم 
عندما  املقاومة  شعوب  لدى  أحدثتها  اليت  اإلحباط  وموجة 
انكفأت األخرية عن الرد؟ عشرية النار يف سوريا تشّكل مثااًل 
أوضح وأكرب. لكن كيف بدأ كل ذلك؟ كيف وصلنا إىل انقالب 
املشهد وبتنا نالمس حدود احلرب، حبيث ال صوت يعلو فوق 
صوت السّيد نصر اهلل؟ كيف وصلنا إىل »نهاية اخلط« وما 
تبعه من مواقف أطلقها السيد نصر اهلل عرب قناة امليادين يف 
»حوار األربعني« مع  غسان بن جدو، وهي مواقف شكلت، 
حبسب وصف القناة 12 اإلسرائيلية، ارتقاء عدة درجات مرة 

واحدة بالتهديد؟
من  منظورة  غري  طبقات  فوق  والتطورات  األحداث  ترتاكم 
االستعداد يف جهة املقاومة، حبيث يصعب الوصول إىل نقطة 
عاماًل حمفزًا يف تسارع  لكن حمطات مفصلية شّكلت  بداية، 

الزمن ويف االرتقاء باملعادالت. لنعد عامني إىل الوراء. 

يف حزيران/يونيو 2020، نشر اإلعالم احلربي التابع للمقاومة 
يف لبنان فيديو بعنوان »أجنز األمر«. تضمن الفيديو مشاهد 
عمق  يف  اإلسرائيلي  لالحتالل  مهمٍة  ملواقع  إحداثياٍت  عن 
اجلهة  إىل  الرسالة  وصلت  احملتلة.  الفلسطينية  األراضي 
السيد حسن نصر  عبارة  اإلسرائيلي  اإلعالم  وقرأ  املطلوبة، 
الصواريخ  مشروع  أن  على  الفيديو  يف  صوتًا  الواردة  اهلل 
الدقيقة اكتمل. العبارة اليت ترمجت إىل العربية كانت شديدة 
الطريق،  قطع  يف  فعلت  »مهما  املعنى:  ساطعة  االختصار 

فقد انتهى األمر وأجنز األمر«. ترمجة الصواريخ الدقيقة إىل 
القوى. يسميها  موازين  انقالبًا يف  تعين  العسكرية  الوقائع 

اإلسرائيلي أسلحة كاسرة للتوازن.
الذي  الناري  اخلطاب  هو  األرجح  على  الفيديو  هذا  زّخم  ما 
فّجره أمني عام حزب اهلل قبلها ببضعة أيام. يف ذكرى غياب 
الدكتور عبد اهلل شلح والقائد يف املقاومة اإلسالمية أبو علي 
حسن فرحات، أعلن السيد نصر اهلل  أن لدى املقاومة »معادلة 
مهمة وخطرة« يف حال استمر األمريكيون يف حماولتهم لتجويع 
بني  يضعنا  »ملن  مفتاحية:  بعبارة  حديثه  أردف  اللبنانيني. 
خيار تسليم سالحنا وقتلنا باجلوع، نقول سيبقى سالحنا يف 

أيدينا، ولن جنوع، وسنقتلك«. 
يف ذلك اخلطاب، وقبل عامني من خطاب 13 متوز/يوليو 2022 
املفصلي؛ اخلطاب الذي حتدث فيه عن الوصول إىل »نهاية 
اخلط«، دعا السيد نصر اهلل اللبنانيني إىل عدم اليأس، وأشار 
إىل وجود خيارات يف املوضوع االقتصادي. حينها، كان شيء 
تقريبًا يدفع إىل اليأس؛ أزمة اقتصادية خانقة، انهيار مالي 
واقتصادي واجتماعي، نقص يف اخلدمات األساسية، احتكار 
وجشع مبين على طبقات من الفساد، واألهم غياب أي ضوء 
يف نهاية النفق. رغم ذلك، أّكد السيد نصر اهلل حينها أن 
املقاومة عليها سيفشل، وعليه أن  بيئة  تأليب  ينتظر  »من 

ييأس«.
يدور الزمن دورته، ونقفز عامني إىل األمام. ينشغل العامل 
2022 مبطرقة  عام  يداهمنا  كامل.  دهر  كأنها  كورونا  بأزمة 
عن  أوكرانيا  من  معلنة  القطبية  األحادية  جدار  تدك  روسية 
كبشرى  املنطقة  إىل  تتسّلل  الروسية  الرياح  جديد.  عصر 

انفراج وفرصة ذهبية. 
كان علينا أن ننتظر عامني. يتم تنظيم االنتخابات النيابية يف 
اإلعالمي  التضليل  موجات  احملدد، خبالف  موعدها  لبنان يف 
النتيجة ختالف  »تطيريها«.  اليت سبقتها حول نية حزب اهلل 
كل الرهانات على قلب املعادالت الشعبية مبيزانيات احلرب 
من  وازنة  شرائح  ثقة  وحلفاؤه  اهلل  حزب  ينال  الناعمة. 
اللبنانيني، وحيوزون أعلى نسبة يف التأييد الشعيب. يفشل 
الرهان على تأليب بيئة املقاومة. يطرح السيد نصراهلل ملف 
الغاز على الناخبني مشددًا على أن سالح املقاومة هو الضمانة. 
تنربي  أقالم للتشكيك ولإلحياء بأن حزب اهلل حمشور ويطلق 

وعودًا الستمالة األصوات.
ترسيم  يربط  متهيدي  خبطاب   2022 حزيران/يونيو  ندخل 
كان  والغازية.  النفطية  الثروات  استخراج  بضمان  احلدود 
خطاب »نهاية اخلط« يف متوز/يوليو زاخرًا بالدالالت اليت لن 
تتوقف مفاعيلها، بل يرجح أن تتصاعد تدرجييًا وتنعكس على 
حياة اللبنانيني وعلى معادالت الصراع مع العدو بشكل أكثر 

وضوحًا.
مل يكن أمرًا مسبوقًا وال هامشيًا عندما هّدد السيد نصر اهلل 
»بقلب الطاولة على العامل« من البلد الذي ُأسبغ عليه يومًا 
أنه »قوي بضعفه«. ال يقّلل من قيمة هذا التهديد ربطه بإذا 

الشرطية. 
»ما بعد ما بعد كاريش« تعين أّن السيد نصر اهلل حسب كل 
مغزى  يكمن  اإلطار،  هذا  يف  هلا.  واستعّد  ونقالته  خطواته 
أو  البداية  يف  يتنازل  أن  ميكن  اإلسرائيلي  أن  عن  حديثه 
قناة  على  حديثه  يف  نهايتها.  يف  أو  املعركة  منتصف  يف 
»امليادين«، يستند إىل اطمئنان وصفه اإلعالم اإلسرائيلي 
برباطة جأش، وخلصته العبارة اليت قاهلا حملاوره غسان بن 
جدو حينما شدد على »ضرورة أن يثق الشعب اللبناني بأن 
والعسكرية  البشرية  القدرات  من  يكفي  ما  املقاومة  لدى 

واملادية كي ختضع إسرائيل إلرادة لبنان«.
احلدود القصوى يف دائرة احلسابات هي الذهاب إىل حرب 
مفتوحة، لكن وفق الظروف اإلقليمية والدولية، وتبعًا ملوازين 
القوى، هذا احتمال مستبعد جدًا. ميكن االستدالل جبملة أمور 
على ذلك. إدارة جو بايدن ال ترغب يف احلرب يف وقت بلغ 
مستوى التضخم رقمًا قياسيًا داخل الواليات املتحدة وعلى 
أبواب انتخابات نصفية. الدولة العميقة يف أمريكا ليس من 
يائري  الوقت.  هذا  يف  األوسط  الشرق  اشتعال  مصلحتها 
البيد الطامح إىل رئاسة احلكومة بعد انتخابات نيابية خيشى 
يأخذ  »إسرائيل«  والعسكري يف  األمين  املستوى  املخاطرة. 
كالم أمني حزب اهلل على حممل اجلد حينما يتحدث عن زوال 
أوروبا  لبنان.  على  تفرض  مقبلة  حرب  أي  يف  »إسرائيل« 
تبحث عن الغاز اإليراني والعربي وغاز املتوسط، وال مصلحة 

لديها يف وقف اإلمدادات أو اشتعاهلا.
لبنان و«إسرائيل«،  مواجهة بني  أي  يتأثر يف  كّله قد  هذا 
فكيف إذا امتدت احلرب لتصبح إقليمية، وهو احتمال ينطوي 
على درجة كبرية من القابلية، حبسب تعبري السيد نصر اهلل، 

إذا تدحرجت التطورات مع »إسرائيل«؟

مـعادالت الـزمن والـسيد حـسن
علي فواز
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ذلك  أن  األرجح  وأمريكيًا؟  إسرائيليًا  رضوخًا  يعين  هذا  هل 
سيحدث، لكن بعد مماطلة وتسويف ومناورة وحماولة الوصول 
إىل تسوية حتفظ على أقل تقدير ماء الوجه، وال تظهر تنازاًل 
سافرًا وانتصارًا صافيًا للمقاومة. احلرب مستبعدة جدًا، لكن 
املنطقية  احلسابات  كانت  وإن  وقوعها،  عدم  أحد  ال يضمن 
تقود إىل انتفائها. املغزى يف هذا كّله هو االستعداد للحرب 
اهلل  حزب  استعداد  هو  فعليًا  مينعها  ما  املقاومة.  من طرف 
كيف  لكن  ذلك.  من  املعادي  الطرف  وتيّقن  إليها  للذهاب 

وصلنا إىل هنا؟
وصواًل  لبنان،  يف  املقاومة  قوة  تتصاعد   ،2006 عام  منذ 
الطرف  يهدأ  مل  احلني،  ذلك  منذ  الدقيقة.  الصواريخ  إىل 
يبحثان  احلني،  ذلك  منذ  األمريكي.  ورائه  ومن  اإلسرائيلي 
حماولة  فشلت  سوريا.  يف  النار  عشرية  فشلت  حلول.  عن 
حرب  منذ  عاجزة  اإلسرائيلية  العسكرية  الرتسانة  »داعش«. 
متوز أمام حزب اهلل. ما العمل إذا؟ تدمري لبنان على من فيه 
غري  حبرب  منه  والنيل  اجلديد  الواقع  يف  اهلل  حزب  وحشر 
تقليدية، إىل أن حيني الزمن الذي تكون فيه أمور كثرية قد 

تغرّيت. 
يف 22 آذار/مارس 2019، خرّي وزير اخلارجية األمريكي السابق 
اهلل،  حزب  مواجهة  إّما  خيارين:  اللبنانيني بني  بومبيو  مايك 
السابق  األمريكي  السفري  ذلك  إىل  الثمن. سبقه  دفع  وإّما 
الكونغرس،  أمام  شهادته  يف  فيلتمان  جيفري  بريوت  يف 
عندما أوصى بوضع اللبنانيني أمام خيار االلتزام بسياسات 

واشنطن أو االنهيار.
يف  االقتصادي  االنهيار  ومنذ  الفائتة  السنوات  خالل  بدا 
ال  مضمونة  وغري  مكلفة  حرب  من  البديل  العمل  بأن  لبنان 
فقد  واملقاومة،  لبنان  على  االقتصادية  بالضغوط  ينحصر 
ضمن  عميق  تغيري  إحداث  هدفها  متوازية  مسارات  واكبته 
اسرتاتيجية طويلة األمد تقّيد يد املقاومة عسكريًا حتت ضغط 
البنى  يف  عميقًا  حتفر  فيما  واملعيشي،  االقتصادي  الواقع 
من  أبعد  خمطط  ضمن  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية 

الراهن واملستقبل القريب.
إقامة أحالف وتشبيكات اقتصادية يف املنطقة، مثل منتدى 
غاز شرق املتوسط، هي أحد هذه األشكال االقتصادية اليت 
شروط  ضمن  إال  ثرواته  من  مستقباًل  لبنان  استفادة  تقّيد 
حمطة  إىل  »إسرائيل«  حتويل  وإسرائيلية.  أمريكية  وقيود 
ومركز ضمن هذا املنتدى قد يقود مستقباًل إىل طلب الغاز 

من »إسرائيل«، ولو عرب األردن أو مصر.
مبوازاة ذلك، تستمر احلرب الناعمة على املقاومة بشكل مباشر 
مع  واجلديدة،  التقليدية  اإلعالمية  األدوات  عرب  مباشر  وغري 
حماولة اجرتاح وتغذية ثقافات جديدة تتناقض مع ثقافتها، 

سواء داخل بيئتها أو بينها وبني سائر املكونات اللبنانية. 
زامري،  أيال  كتبه  الذي  البحث  اإلطار  هذا  يف  الفتًا  كان 
املرشحني  وأحد  اإلسرائيلي،  االحتالل  »جيش«  يف  اجلنرال 
الثالثة لرئاسة أركان »اجليش« اإلسرائيلي حاليًا، والسكرتري 
العسكري لرئيس جملس الوزراء األسبق بنيامني نتنياهو. يرى 
زامري أن املعركة ضد إيران وحمور املقاومة جيب أن يتكامل 
االسرتاتيجي  البعد  مع  املواجهة  يف  التكتيكي  البعد  فيها 
املبين على سياسة النفس الطويل واستمرار املواجهة الدائم، 
ويقرتح 7 حماور ملواجهة حمور املقاومة، من بينها شن حرب 
أيديولوجية ثقافية يف املنطقة، حيث يقوم جزء مركزي يف 
احتالل قلوب  إيران )وحلفائها( على  اإلقليمية ضد  املعركة 

الطوائف والقبائل والسكان، وخصوصًا الطائفة الشيعية.
إبقاء اجلسد اللبناني العليل معّلقًا مبصل وقتل املقاومة بألف 
اليت  اليت تنبئ األحداث  البطيء هو املعادلة  طعنة وباملوت 
بدأت يف أواخر العام 2019 بأن األطراف املعادية للمقاومة 
تسعى إىل ترسيخها. هي معادلة زمنية أيضًا. قابلها السيد 
نصر اهلل مبعادلته الزمنية املضادة يف خطاب »نهاية اخلط«: 
إما أن حيرتق مشروع بومبيو اآلن وتنتهي مفاعيله، وإما احلرب 

اليت فيها »سنقتلك«، وبتوقيت الضاحية اجلنوبية.

»ما بعد ما بعد كاريش« تعمي ان السيد نصر اهلل حسب كل 
خطواته وتنقالته واستعد لها
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إعــالن
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املقيم عزيزي 
خالل  الطريق  منتصف  من  أكثر  بلغنا  لقد 
فصل الشتاء وأنا قلق من عدد حرائق املنازل 
ولكن  مدينتنا،  يف  فقط  ليس  تحدث  التي 

األوسع. العاصمة  منطقة  أنحاء  جميع  يف 
يختار  والبائس،  البارد  الطقس  ه��ذا  مع 
أي  عن  والبحث  املنزل  يف  البقاء  منا  الكثري 

دافًئا. للبقاء  ممكنة  وسيلة 
 Fire and من  يأتي  مهمً��ا  تحذيرًا  لكن 
املحمولة  السخانات  أن   ،Rescue NSW
هما  املوقد،  على  مراقبة  دون  الطهي  وترك 
املنازل.  لحرائق  الرئيسية  األس��ب��اب  من 
الحذر  لتوخي  املناسب  الوقت  يف  تذكري 

منازلنا. يف  والحذر 
هناك  كان  املاضية،  القليلة  األسابيع  خالل 
جميع  يف  سكني  ح��ري��ق   400 م��ن  أك��ث��ر 
رأينا  وحدها،  مدينتنا  ويف  الوالية.  أنحاء 
و   Lakemba و   Punchbowl الحرائق يف 

.Chester Hill Bankstown و 
كل  فقدوا  الذين  للسكان  املفجعة  والصور 

يقظني. نكون  بأن  مؤثر  تذكري  هي  شيء 
ألشخاص  ال��ح��االت  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
الفحم  باستخدام  دافئني  البقاء  يحاولون 
ال  ألنهم  ببساطة  وذلك  الحطب،  وإشعال 
الباهظة.  الكهرباء  أسعار  دفع  يستطيعون 
بحياتها  تنجو  عائلة  رأينا  فقط،  أيام  قبل 
أكسيد  بأول  للتسمم  تعرضها  بعد  بصعوبة، 

الخطأ. بسبب  منزلي  حريق  من 

Mayoral Message
من  املدمرة.  املآسي  هذه  معظم  منع  يمكن 
 Fire and فريق  حضرها  التي  املنازل  بني 
نصفها  من  يقرب  ما   ،Rescue NSW
تعمل.  دخان  إن��ذار  أجهزة  لديها  تكن  لم 
يستبدلون  ال  ألش��خ��اص  ح��االت  نشهد 
الخاصة  الدخان  إنذار  أجهزة  البطاريات يف 
على  بطاريات  يمتلكون  ال  ببساطة  أو  بهم، 

اإلطالق.
كانت  إذا  م��ا  اختبار  على  الجميع  أح��ث 
األمر،  لزم  وإذا  تعمل،  الدخان  إنذار  أجهزة 
جهاز  استبدال  أو  البطاريات  بتغيري  قم 
يمكنك حجز   ، متأكدًا  تكن  لم  وإذا  اإلنذار. 
عن  الحرائق  من  للسالمة  مجانية  زي��ارة 

املحلية. اإلطفاء  بمحطة  االتصال  طريق 
ال  ولكن  دقائق،  الحريق  يصمد  أن  يمكن 
نقل  ملنعه؛  ث���وانٍ  س��وى  األم��ر  يستغرق 
عن  ب��ع��ي��دًا  ل��الح��راق  القابلة  العناصر 
فحص  أو  الفيلر،  وبر  تنظيف  أو  املدفأة، 
عالمات  عن  بحًثا  الكهربائية  البطانيات 
من  آم��ن  منزلك  أن  م��ن  للتأكد  التمزق. 
مراجعة  قائمة  تنزيل  يمكنك  الحريق، 
fire.nsw. على  الشتاء  لفصل  االستعداد 

gov.au/winter

التحذيرات  إىل  لاللتفات  ال��وق��ت  ح��ان 
آسًفا. وليس  آمنً�ا،  وتكون 

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

 2022 آب   6 Saturday 6 August 2022الـسبت 

سهلة  طريقة   myGov ُيعد 
وآمنة للحصول على اخلدمات 
احلكومية عرب اإلنرتنت. وحنن 
التغيريات  بعض  نضفي 
عليه حبيث يصبح استخدامه 

أسهل.
 myGov تطبيق  سيساعدك 
على  العثور  يف  اجلديد 
معلوماتك وخدماتك احلكومية 
بصورة  إدارتها  وعلى 

أفضل.
 myGov مستحدثات  هي  ما 

اجلديد؟
ستستفيد من:

مظهر جديد أبسط
صفحة رئيسية خمصصة لك

تسجيل  طرق  من  املزيد 
الدخول

املدفوعات  عن  معلومات 
املتعلقة  احلكومية  واخلدمات 
الناس،  حياة  يف  باألحداث 
سبيل  على  طفل  كإجناب 

املثال.
استخدامك  طريقة  تتغري  لن 

myGov لتطبيق
ميزات  إضافة  يف  سنستمر 
 myGov مستحدثة إىل تطبيق
اجلديدة حتى جيهز الستبدال 
وسنبلغك  احلالي.   myGov
ولكن  ذلك،  حدوث  مبوعد 
ال داعي للقلق، فلن حيوجك 
استخدام myGov اجلديد إىل 
القيام بأي شيء خمتلف عن 

اآلن.
موقع  عنوان  يتغري  لن 
اإلنرتنت  على   myGov

my.gov.au وسيبقى

حنن بصدد إنشاء myGov جديد
دخولك  بتسجيل  وستقوم 
تفاصيلك  نفس  مستخدًما 

احلالية.
خدماتك  مجيع  وستبقى 
 Centrelink املرتبطة به )مثل
كما   )AToو  medicareو

هي.
مدفوعاتك  تتوقف  لن 

احلكومية.
آمًنا  اجلديد   myGov سيبقى 

ومؤّمًنا. 
معلومات إضافية

beta. موقع  على  اطلع 
الستكشاف   my.gov.au

myGov اجلديد اليوم.
حساب  إنشاء  يف  للمساعدة 
على  اطلع   myGov على 
beta.my.gov.au/en/about/
help/create-mygov-account

يف  مساعدة  على  للحصول 
 myGov على  حساب  إنشاء 
 myGov helpdesk اتصل خبط
واخرت   132  307 الرقم  على 

 .option 1
يعمل اخلط من 7 صباًحا إىل 
إىل  االثنني  أيام  مساًء   10
اجلمعة ومن 10 صباًحا إىل 5 

مساًء أيام السبت واألحد.
servicesaustralia. راجع الرابط

حيث   gov.au/yourlanguage
املعلومات  قراءة  ميكنك 
أو  إليها  االستماع  أو  بلغتك 

مشاهدتها.
على   @myGovau تتبع 
على  للحصول   Twitter
من  والنصائح  األخبار  آخر 

.myGov

Seniors in the East Hills elector-
ate are continuing to embrace 
digital with more than 100,000 
people across the state now tak-
ing advantage of the digital Se-
niors Card.
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay said while there 
would always be a non- digital 
version, it was great to see so 
many seniors taking advantage 
of the digital option to access 
discounts and benefits on dining 
out, entertainment and travel.
“This milestone shows the se-
niors of the East Hills elector-
ate are confidently using digital 
products and demonstrates the 
real impact and benefits these 
solutions can have in all age 
groups,” Wendy Lindsay said.
“After a successful pilot in 
March involving 4,000 people, 
we are currently seeing more 
than 30,000 people across the 
state getting their digital Se-
niors Card each month.
Wendy Lindsay said it was great 

100,000 SENIORS NOW USING 
DIGITAL SENIORS CARD

to see 100,000 people take up 
the digital option in just a few 
months.
“The Seniors Card has come a 
long way since it was first in-
troduced in 1992, it is now the 
largest program of its kind in 
Australia,” Wendy Lindsay said.
“For 30 years, it has been help-
ing ease the cost of living for 
card holders by providing ac-
cess to discounts and rebates 
at shops, travel, entertainment, 
and professional services pro-
viders.
“There are more than 6,500 
businesses and service provid-
ers across NSW with discounts, 
and I encourage more to fol-
low.”
To find instructions on how to 
add a digital Seniors or Senior 
Savers Card to the Service NSW 
app, or to learn more visit ser-
vice.nsw.gov.au/campaign/nsw-
seniors- card-program.
MEDIA: Stephanie Le Bas | 9772 
2774

myGov is a simple and 
secure way to access 
government services on-
line. We are making some 
changes to myGov so 
that it is easier to use.
The new myGov will help 
you find and manage your 
information and govern-
ment services better.
What is in the new my-
Gov?
You will benefit from:
a new, simpler look
a personalised home 
page
more ways to sign in
information on govern-
ment payments and 
services about things 
that happen in people’s 
lives—for example, hav-
ing a baby.
The way you use myGov 
will not change
We will keep adding new 
features to the new my-
Gov until it is ready to 
replace the current my-
Gov. We will let you know 
when this will happen, 
but do not worry—you 
will not need to do any-
thing different to use the 
new myGov.

We are building a new myGov
You will find myGov at the 
same website address—
my.gov.au
You will sign in using your 
same sign in details.
All your linked services 
(like Centrelink, Medicare 
and the ATO) will stay the 
same.
Your government pay-
ments will not stop.
The new myGov is still 
safe and secure. 
More information
Visit beta.my.gov.au and 
explore the new myGov 
today.
For help creating a my-
Gov account go to beta.
my.gov.au/en/about/help/
create-mygov-account
For help creating a my-
Gov account call the my-
Gov helpdesk on 132 307 
and select Option 1. It is 
open Monday to Friday 7 
am – 10 pm and Saturday 
to Sunday 10 am – 5 pm.
Read, listen to or watch 
information in your lan-
guage at servicesaustra-
lia.gov.au/ yourlanguage
Follow @myGovau on 
Twitter for tips and the 
latest news from myGov.
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نــجوم

 2022 آب   6 Saturday 6 August 2022الـسبت 

عزمه  ينفي  بيت  براد 
»الفصل  االعتزال... 

بعد يأِت  األخري« مل 

بيت  براد  اهلوليوودي  النجم  قرر  واخلمسني،  الثامنة  سن  يف 
االستمتاع باحلياة إىل أقصى حد واختيار أعماله التمثيلية بتأّن، لكّن 
ذلك ال يعين البتة أي توجه لالعتزال خالفا ملا يروجه البعض، على 

ما أكد جنم »فايت كلوب« يف لقاء مع صحافيني يف باريس.
ففي مقابلة نشرتها جملة »غو« نهاية الشهر الفائت، أعرب النجم 
من مسريته.  األخري«  »الفصل  يعيش  بأنه  عن شعوره  األمريكي 
اكتشفه  الذي  املمثل  بأن  تكهنات  التصرحيات  هذه  أثارت  وقد 
اجلمهور يف فيلم »ثيلما أند لويز« يف مطلع التسعينات، يستعد 

لطي صفحة التمثيل.
وأوضح براد بيت »مل يكن ذلك ما قصدته«، بل »ما أردت قوله 

هو أني أستعد لبلوغ احملطة األخرية والفصل األخري«.
وبات السؤال املطروح حاليا »كيف أرغب يف متضية هذا الوقت؟«، 
وفق براد بيت الذي يشدد على أن »األمر ال يرتبط بأي حال من 

األحوال باالعتزال«.
باريس حيث  االثنني يف  التصرحيات مساء  براد بيت بهذه  أدىل 
تواجد لتقديم فيلمه »بولت تراين« الذي يبدأ عرضه يف الصاالت 

األمريكية يف اخلامس من آب/أغسطس.
تدور أحداث هذه الكوميديا البوليسية الزاخرة باملواقف الساخرة، 
فيه  حياول  اليابانيتني  وكيوتو  طوكيو  مدينيت  يربط  قطار  داخل 

سبعة قتلة تصفية بعضهم البعض.
مدارس  من  خمرجني  إدارة  حتت  أعماال  صّور  الذي  املمثل  وأكد 
فينشر  وديفيد  مالك  وترينس  تارانتينو  كويننت  بينهم  متنوعة، 
أنواع  بشتى  »القيام  حيب  أنه  كوين،  واألخوان  ريتشي  وغاي 

األفالم«.
وقال »أي شخص يف سين يكون قد اقرتف ما يكفي من األخطاء، 
ومن باب املصادفة، راكم ما يكفي من التجربة للتمييز بني الصح 

واخلطأ يف ما قام به«.
أبون  بعدما فاز جبائزة أوسكار سنة 2020 عن دوره يف »وانس 
اهلوليوودي  النجم  مشاريع  أن  يبدو  ال  هوليوود«،  إن  تايم  ايه 
»بابيلون« من  أحداث فيلمه املقبل  اخلمسيين قد نضبت. وتدور 
الذهيب  العصر  الند«(، خالل  ال  »ال  داميان شازيل )خمرج  إخراج 
هلوليوود، كما يشكل مناسبة لرباد بيت للتمثيل جمددا مع مارغوت 

روبي، بعد جتربة سابقة بكامريا كويننت تارانتينو.
وبصفته شريكا يف اإلنتاج ضمن »بالن بي إنرتتاينمنت«، ينشط 
املمثل بقوة أيضا يف اجملال السينمائي، وقد نالت ثالثة من أفالم 
إيه  يريز  و«تويلف  ديبارتد«  »ذي  وهي  أوسكار،  جوائز  الشركة 

ساليف« و«موناليت«.
وقال بيت »أعشق القدرة على تسليط الضوء على مواهب جديدة 
واملشاركة يف مشاريع مل يكن متاحا العمل فيها سابقا كممثل«، 
أما »يف ما خيتص بالباقي، فلست أعلم... أتنقل من فيلم إىل 

آخر، وأقرر اخلطوة التالية بناء على آخر عمل قّدمته«.
يف اجلدل احملتدم حاليا يف أوساط الفن السابع على منصات البث 
التدفقي، اختار براد بيت أوسط احللول. وقال »أحب منصات البث 
التدفقي وصاالت السينما على السواء«، خالفا لزميله توم كروز 

الذي يصّر على عرض أفالمه يف القاعات السينمائية حصرًا.
إما  هناك  كان  جدا...  مكلفة  باتت  »األفالم  أن  املمثل  وأوضح 
مشاريع ضخمة، أو إنتاجات أكثر محيمية، وبدا أنه مل يكن هناك 

مكان لألعمال اليت ال تندرج ضمن هذين التصنيفني«.
أخرى«،  أصوات  أمام  اجملال  املنصات  »فتحت  اإلطار،  هذا  ويف 

وفق براد بيت.
الوقت  يف  لكن  أشاهدها«،  اليت  باألمور  معجب  »أنا  وأضاف 
عينه، »شاهدت لتوي إلفيس يف الصاالت. أنا من أشد املعجبني 
وقد  كبرية.  إجنازات  سيحقق  انه  أظن  باتلر،  أوسنت  بـ)املمثل( 
أمضيت وقتا ممتعًا جدًا، العودة إىل )صاالت( السينما كانت أمرًا 

رائعًا«.
وأوضح براين هنري، أحد ممثلي »بولت تراين«، أن »براد بيت 
ليس جمرد أسطورة، هو معّلم يف ما يقوم به. وأظن أننا التقينا يف 
مرحلة من مسريته يرغب خالهلا باالستمتاع إىل أقصى حد ممكن«، 

قائال إن »ابتسامته معدية«.

الضرييب التهرب  بتهمة  سنوات   8 من  ألكثر 

برشلونة  يف  العامة  النيابة 
شاكريا حق  يف  السجن  ستطلب 

النيابة  أعلنت 
العامة يف برشلونة 
شرق  )مشال 
اجلمعة  إسبانيا( 
ستطلب  أّنها 
من  ألكثر  السجن 
سنوات  مثاني 
التهرب  بتهمة 
حق  يف  الضرييب 
الكولومبية  النجمة 
اليت  شاكريا 
رفضها  أعلنت 
اتفاق  عقد 
باع املمثل األمريكي جوني ديب اخلميس من االسبوع املاضي بنحو وأعربت عن عزمها 

ثالثة ماليني جنيه إسرتليين )أكثر من 3,5 ماليني دوالر( جمموعة 
رسوم نفذها بالكمبيوتر متثل عددًا من جنوم هوليوود وموسيقى 

الروك.

وكتب ديب يف صفحته عرب انستغرام أّن »كاسل فاين أرت« اليت 
تدير شبكة من صاالت عرض بريطانية تولت عرض رسومه للبيع 

عرب اإلنرتنت.

وذكرت »كاسل فاين أرت« أّن جمموعة الرسوم اليت حتمل عنوان 
»عن  شهادة  مبثابة  هي  وأبطال(  )أصدقاء  هريوز«  أند  »فرندز 
األشخاص الذين عرفهم ديب جيدًا وأولئك الذين أهلموه يف عمله 

كذلك«.

ونقلت »كاسل فاين أرت« عن ديب قوله »رسومي حاضرة جدًا 
يف حياتي لكنين احتفظت بها لنفسي وقّيدت نفسي. ما من أحد 

يفرتض أن يقّيد نفسه«.

ومن بني الذين رمسهم ديب املغين األمريكي بوب ديالن واملمثلة 
الربيطانية األمريكية إليزابيث تايلور واملمثل األمريكي آل باتشينو 

واملغين الربيطاني كيث ريتشاردز.

ديب  رسوم  شراء  طلبات  أّن  إىل  أرت«  فاين  »كاسل  وأشارت 
انهالت على موقعها االلكرتوني الذي يعرض 780 عماًل للبيع. وبيع 
الرسم الواحد بنحو 4800 دوالر، يف حني بلغ مثن أربعة رسوم ضمن 

إطار واحد حنو 18200 دوالر.

وكان ديب ربح يف حزيران/يونيو دعوى تشهري رفعها ضد زوجته 
السابقة أمبري هريد )36 سنة( وحصل على حكم يلزم املمثلة اليت 

استأنفت احلكم بدفع تعويضات له قيمتها عشرة ماليني دوالر.

 3 من  بأكثر  باع  ديب  جوني 
لنجوم  رسومًا  دوالر  ماليني 

بالكمبيوتر نفذها 

أزمتها  تفاصيل  تكشف  كريم  نيللي   
بالشلل اصاب  كدت   .. الصحية 

جراحية  لعملية  خضوعها  تفاصيل  كريم،  نيللي  الفنانة  كشفت 
الوجه  أمريكا بسبب إصابتها بورم محيد يف  شديدة اخلطورة يف 

كاد يتسبب هلا يف شلل.
 :»ABTALKS« لربنامج  تصرحيات  يف  املصرية،  املمثلة  وقالت 
عملية  إجراء  وقررت  وجهي،  يف  محيد  بورم  إصابيت  »اكتشفت 

جراحية«.
من  حذرونى  األطباء  الفرتة  تلك  »خالل  كريم:  نيللي  وأضافت 
أحرك  أن  أستطيع  ولن  بالشلل  إصابيت  العملية، إلمكانية  خطورة 

وجهي متاًما«.
وتابعت: »فى وقتها عرفت الدكتور أنين فنانة، وأن وجهي أهم 

شيء«.
واستطردت قائلة: »احلمد هلل جنحت العملية.. ولكن الطبيب شال 

جزء من ودنى إلخفاء اجلرح ألنى كنت هتشوه بسبب العملية«.
حياتها  بأوقات صعبة يف  مرورها  إىل  املصرية  الفنانة  وأشارت 
أصعب  ولكن  حياتي،  يف  كتري  صعبة  بلحظات  »مريت  قائلة: 
حلظة ملا بشوف شخص عزيز عليا بيتأمل، ودا حصل ملا والدتي 
تعرضت جللطة يف املخ ومعرفتش اتصرف ألني بتوتر يف املواقف 

الصعبة«.
أي  على  عبئًا  تكون  أن  تريد  ال  ألنها  املرض  ختاف  أنها  وبينت 
شخص، مشرية إىل دخوهلا املستشفى مرتني أثناء تصويرها لعمل 

فين ومل خترب أحدًا.

على املضي يف القضية حتى احملاكمة.
ويف الئحة االتهام اليت اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت 
النيابة العامة كذلك إىل أنها ستطلب تغريم النجمة املتهمة بالتهرب 
عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بني 2012 و2014 مببلغ 24 

مليون يورو تقريبًا.
موعد  ويعلن  احملاكمة  إجراء  يف  يبت  أن  حاليًا  القضاء  وعلى 

انطالقها.
ضرييب  تهرب  عملية  أي  من  براءتها  تؤكد  اليت  شاكريا  وكانت 
عن  معربًة  العامة،  النيابة  مع  اتفاق  عقد  رفضها  األربعاء  أعلنت 

عزمها على املضي يف القضية حتى احملاكمة.
وأفاد وكالء شاكريا أن احتمال التوصل إىل اتفاق يبقى مع ذلك 
مفتوحًا حتى انطالق احملاكمة أمام حمكمة يف برشلونة، علمًا أن قرار 

إحالة النجمة البالغة 45 عامًا رمسيًا على احملكمة مل يصدر بعد.
ونقل حمامو النجمة يف بيان أصدروه األربعاء من االسبوع املاضي 
استنكارها »االنتهاك التام« حلقوقها و«األساليب التعسفية« اليت 
تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن املغنية »واثقة من أن 

القضاء سيثبت أنها على حق«.

تشارك النجمة شريين رضا يف احتفالية خاصة اليت يقيمها صندوق 
األمم املتحدة للسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية مبناسبة 
اليوم العاملي للسكان حتت شعار »عامل يسكنه 8 مليارات نسمة: 
حنو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف واغتنام الفرص وضمان 
احلقوق واخليارات للجميع«. وتلقي هذه الفعالية الضوء على كيفية 
إجياد مسارات استباقية وحتويلية لالزدهار يف عامل يشهد تغريا 

دميغرافيا سريعا.

الفعالية  يف  يتحدث  رضا،  شريين  الفنانة  خطاب  إىل  باإلضافة 
كل من الدكتورة هيفاء أبو غزالة، األمني العام املساعد ورئيس 
العربية، والدكتورة رانيا  الدول  قطاع الشؤون االجتماعية جبامعة 
املدير  شبانة،  لؤي  والدكتور  الدولي،  التعاون  وزيرة  املشاط، 
اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة 
مها الرباط، املبعوث اخلاص للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن كوفيد19-.

وقد  اإلنسانية  باألنشطة  بالتوعية  تهتم  رضا  شريين  أن  يذكر 
اختارتها اجلمعية املصرية لألوتيزم لتكون سفرية حلملة إيد بتسلم 
إيد عام 2019، واليت تقام سنويا للتوعية بالتوحد يف مصر. كما أن 
شريين من أكرب املناصرات حلقوق احليوان يف مصر، وتقود محالت 
التربعات  جبمع  تقوم  كما  الشوارع  كالب  تعذيب  ملنع  متواصلة 

ملؤسسة محاية احليوان.

احتفالية  يف  تشارك  رضا  شريين 
للسكان العاملي  اليوم 
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وكأن العامل تنقصه كارثة جديدة 
واحلرائق  األوبئة  جانب  -إىل 
واجملاعات-،  واحلروب  والسيول 
اإلعالم  وسائل  بعض  خرجت 
الصينية تزف خربا غريبا للبشرية، 
وهو أن الصاروخ الصيين الشارد 
يف الفضاء لن يسقط هذه املرة 
يف املياه مثل الصاروخ األخري، 
بل قد يسقط يوم 31 يوليو يف 
منطقة مأهولة بالسكان، وحددت 
أيضا املدن اليت سيختار الصاروخ 

إحداها ليسقط بها.

»لونج  صاروخ  الصني  وأطلقت 
مارش 5ب« من جزيرة هاينان، 
حيمل  وهو  املاضي،  األحد  يوم 
محولة متجهة إىل حمطة تيانغونغ 

الفضائية.

وزنه  البلغ  الصاروخ،  وأمضى 
23 طنا، قرابة مثاني دقائق يف 
احلمولة  يطلق  أن  قبل  الطريان، 
البالغ  األساسي  مبعززه  ويلقي 
يف  وضعه  مما  طًنا،   20 وزنه 

مدار مؤقت.

عن  مراقبة،  تقارير  وكشفت 
الصاروخ  لعودة  االستعداد 
اجلوي  الغالف  إىل  والدخول 
غري  بشكل  أخرى  مرة  لألرض 

منضبط.

صحيفة  ذكرته  ما  وحبسب 
 Independent »إندبندنت« 
الصاروخ  حطام  فإن  الربيطانية، 
الصيين وقد أوصل وحدة حمطة 
وينتيان الفضائية اليت مت إطالقها 
األحد املاضي، ومت ربطها مبحطة 

تيانغونغ الفضائية بسالم.

وتوقعت وكالة الفضاء األوروبية 
جزء  »أي  تشمل  خطر«  »منطقة 
من سطح األرض بني خطي عرض 
جنوبًا«،   41.5 و  مشااًل   41.5
إن  »سي  شبكة  ذكرت  حسبما 

.CNN »إن

مساحة  اإلحداثيات  تلك  وغطت 
واسعة من األرض، مبا يف ذلك 
نيويورك  جنوب  الشمالية  أمريكا 
وإفريقيا  اجلنوبية  وأمريكا 
وإيطاليا  واليونان  وأسرتاليا 
كانت  كما  وإسبانيا،  والربتغال 
اليابان  جنوب  آسيا  يف  مناطق 
مواقع حمتملة للحطام الفضائي.

وكشفت قيادة الفضاء األمريكية، 
عن موعد سقوط بقايا الصاروخ 

موعد ومكان انفجار الصاروخ الصيين الشارد.. 
20 طناً تهدد األرض
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الصيين الضخم.

إنه من املنتظر أن تسقط على األرض األسبوع املقبل،  وقالت 
تتعقب مسارها  أنها  على  املقبل، مشددة  االثنني  يوم  وحتديدا 

حلظة بلحظة، لتحديد املكان املتوقع سقوطه فيه على األرض.

ويف  بالتهاون،  الصني  اتهام  إىل  الدول  من  الكثري  وسارعت 
مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية، حتى إن بعض الدول طالبت 

بعقوبات دولية على بكني، جراء هذه التجارب الصاروخية.

يسقط  بأن  خماوف  هناك  أن  من  الدول  تلك  أيًضا  حذرت  كما 
حطام الصاروخ فوق منطقة مأهولة بالسكان، مؤكدة أن الصني 
مل تلتزم بتذليل املخاطر على الناس واملمتلكات، إال أن العديد 
من املواقع املتخصصة بأحباث الفضاء مثل »سبيس« Space نقلوا 

عن العلماء تقليلهم من خطر سقوط حطام الصاروخ مبناطق مأهولة 
بالسكان.

»االستجابة  يف  فشلت  الصني  إن  قالت  »ناسا«  وكالة  أن  إال 
للمعايري املتعارف عليها دوليا يف اجملال«.

وقال مدير الوكالة: »جيب على الدول اليت ترتاد الفضاء تقليل 
املخاطر اليت يتعرض هلا األشخاص واملمتلكات على األرض، من 
يتعلق  فيما  الشفافية  وزيادة  الفضائية  األجسام  دخول  إعادة 

بهذه العمليات«.

احتمااًل بنسبة 10% بسقوط ضحايا،  إن هناك  الباحثون،  ويرى 
الثالثة اليت ترتك فيها  إنها املرة  خالل السنوات املقبلة، حيث 

الصني صاروًخا يهبط على األرض بدون السيطرة عليه.

دافعت احلكومة الصينية عن طريقة تعاملها مع الصاروخ الشارد 
التمييز يف  إىل  ملمحة  أمس،  اهلندي  احمليط  فوق  احرتق  الذي 
مقاربة هذا املوضوع من قبل العديد من الدول ووسائل اإلعالم 

العاملية.

وقالت يف بيان يوم االثنني املاضي إن التعامل مع تلك املسألة 
خضع ملعايري خمتلفة عما جيري عادة مع الواليات املتحدة وبرامج 

الفضاء األخرى.

أن  ينغ  اخلارجية هوا تشون  وزارة  باسم  املتحدثة  أوضحت  كما 
»بالدها كانت تتابع عن كثب مسار الصاروخ وأصدرت بيانات 

عدة بشأن وضع العودة مقدًما«.

شكوى من معاملة غري عادلة
واشتكت من معاملة بالدها بطريقة غري عادلة، مذّكرة برد فعل 
صاروخ  حطام  سقوط  على  اإلعالم  ووسائل  الدول  من  العديد 
ساحل  على  إكس  سبايس  األمريكية  الفضاء  شركة  أطلقته 
وسائل  استخدمت  »حينها  قائلة  املاضي،  مارس  يف  أوريغون 

اإلعالم األمريكية خطابا رومانسيا«.

كما أضافت أن عبارات مثل »شهب النجوم تضيء مساء الليل«، 
استعملت يف حينها لتغطية حطام الصاروخ، أما حني يتعلق األمر 

بالصني فيختلف النهج متاما، حبسب تعبريها.

إىل ذلك، شددت على أن بكني »مستعدة للعمل مع دول أخرى مبا 
يف ذلك أمريكا لتعزيز التعاون يف جمال الفضاء اخلارجي، لكنها 

تعارض املعايري املزدوجة يف تلك القضايا.

يذكر أن الصاروخ »لونغ مارش 5 بي« الذي يقدر وزنه بـ 18 
طنا كان انطلق من جزيرة هاينان الصينية يف 29 أبريل، حامال 
على متنه مركبة تيانهي غري املأهولة، واليت كانت حتمل الوحدة 
رواد  ستستضيف  دائمة،  صينية  فضاء  حمطة  ألول  الرئيسية 

فضاء على املدى الطويل.

إال أنه خرج عن مساره املتوقع يف 2 مايو، وراح يدور حول األرض 
الواحدة،  الساعة  يف  كيلومرت  ألف   27 جتاوزت  خيالية،  بسرعة 
األيام  مدى  على  بقضيته  العامل  حول  اإلعالم  وسائل  فانشغلت 
على  املتوقعة،  سقوطه  أماكن  على  األضواء  وسلطت  املاضية، 
الرغم من أن مثل تلك املسائل حتدث باستمرار، وال تشكل خطرا 

يذكر.

الصني تدافع عن 
صاروخها الشارد.. ملاذا 

كل هذا التمييز؟!
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كــتابات

شركات األدوية 
العمالقة.. ومصريها

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

اخلطر الشديد على شركات األدوية 
العمالقة.. ما مصريها يف ظل هذه 

الظروف واملضاربات الساخنة؟ 
مباشرة  تنعكس  الصعبة  املعاناة 
على الشركات املشهورة والعمالقة  
اليت تصّنع  أدوية على املستوى 
الدولي والعاملي، منذ عدة سنني 
األدوية  من  سونامي  نرى  وحنن 
متدنية  وبأسعار  الثمن  رخيصة 
العامل  دول  مجيع  يف  تباع  جدًا 

الثالث. 
كل  يف  تباع  أصبحت  واليوم 
شديدة،  منافسة  وتنافس  الدول 
بالواقع هي أدوية مقّلدة مع مجيع 
األصلية  لألدوية  املواصفات 
واملشهورة.. هذا هو أحد أسباب 
العامل  جتتاح  اليت  اجلديدة  احلرب 
وشركات  آسيوية  شركات  بني 

أوروبية وأمريكية.
على  جيب  املنطلق   هذا  من 
أصحاب شركات األدوية الشهرية 
ان جيدوا أسواقا جديدة عرب إخرتاع 
أمراض وفريوسات جديدة للتهويل 
وختويف العامل من األمراض اجلديدة 
القاتلة، والفرض على مجيع الدول 
ان تشرتي هذه األدوية والعقاقري 
واللقاحات املتعددة من أجل ضخ 
األرباح اهلائلة للشركات األصلية 
بفرتة  ُتفلس  ان  قبل  لألدوية 

وجيزة من الزمن.
نستوعب  ان  املفروض  من 
من  حولنا  من  ويدور  حياك  ما 
الناس  أموال  لسلب  خمططات 
وإفقار الدول وزيادة الديون على 
مجيع الدول والشعوب، هذه هي 
بداية احلرب الباردة اليت ترمز اىل 
توحيد العامل وتغيري خريطة الكون 
وفقري  تعيس  عامل  إىل  والعامل 

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

دواء جسديا.
بعض  هناك  أن  جدًا  واملؤسف   
وبلدان  دول  عدة  يف  األطباء 
من  العديد  بيع  على  يساعدوا 
من  اجلديدة   واللقاحات  األدوية 
أجل تسويق هذه األدوية بطريقة 
سندفع  ألننا  جدًا  وحديثة  منَظمة 
ومن  أموالنا  من  غاليا  الثمن 
عاجلرار  احلبل  نرى  وكما  صحتنا، 
الكاذبة واملتكررة  التهديدات  من 
وغسل  البشر  أعصاب  لشل 

أدمغتهم وسلب أمواهلم.
هذه  نهاية  ستكون  وكيف  فأين 
احلروب القذرة واملخيفة اليت هي 
األموال  لربح  اإلنسان  صنع  من 
وقتل بعض الشعوب الضعيفة من 
اخلوف والرعب والتصعيد اإلعالمي 
على مجيع  وكاالت األخبار العاملية 

املرئية واملسموعة.  

َمن هو الذي هزم إبليس ومملكته  وجنوده على األرض؟ 
منذ أول خليقة على هذه األرض والصراع ما بني إبليس 
هو  فمن  العامل..  أحناء  وأحفاده يف مجيع  ونسله  وآدم 

الذي إنتصر على إبليس ومالئكته وجنوده؟ 
نعم السيد الرب القدوس يسوع املسيح هو الذي هزم 
وسهام  إبليس  جحافل  ومجيع  ومالئكته  وجنوده  إبليس 
واحلمد  والشكر  والغلبة  والكرامة  اجملد  احملرقة،  الشر 
والسجود لربنا وخملصنا الرب اإلله احمليي يسوع املسيح، 
إبليس يف  حاربهم  القديم  العهد  األنبياء يف  مجيع  ألن 
ديارهم وأرضهم وقتل وسحق  وسبى العديد من البشر 
اجلديدة ضمانة  الوالدة  وأعطانا يف  كانوا معهم،  الذين 
ان ال نتجرب من عدو اخلري ألن كل األيام لنا من يقينا 
من هذا العدو الذي هو عدو اهلل والناس، والذي إنهزم 
أمام الرب يسوع املسيح عندما  قال له متحديا إياه أين 

شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية؟!
كان  مهما  إنسان  ابن  إنسان  خملوق  يوجد  مل  هناك   
وقوة  الفريدة  املسيح  شخصية  يساوي  وعظمته  نوعه 
الهوته املبارك وعظمة جتسده يف مجيع صفاته وجربوته 
يولد  مل  املسيح  ألن  واألزلي،  اإلهلي  وجمده  وقداسته 
انسان يف  بهيئة  لكنه جتسد مبشيئته  البشر  مثلنا حنن 
ملء الهوته وناسوته وصفاته اإلهلية لكي حيمينا وخيّلصنا 
من املعاصي الشريرة اي صفات إبليس واألعمال الباطلة 

اليت ال ترضي اهلل اخلالق ومشيئته.
البشر  من  اخر  شخص  اىل  نذهب  عندما  الكبري  اخلطأ   
ونطلب منه الشفاعة والشفاء واملساعدة ونرتك املسيح 
وراءنا كأنه غري موجود بروحه وكلمته وعجائبه.. اإلنسان 
الضعيف الذي بنى بيته على الرمال وعلى معلومات خاطئة 
وضعيفة ومل يعلم الكثري عن تعاليم السيد الرب يسوع 
املسيح، يذهب من هنا اىل هناك من غري جدوى او اي 

نتيجة إجيابية.
 املسيح حقق لنا كل شيء مستحيل مل حيققه اي نيب 
وجه  على  انسان خملوق  اي  أو  القديم  العهد  أنبياء  من 
األرض، من هنا جيب ان نتعرف على املسيح وعلى هدفه 
املقدس وكل كلمة قاهلا لنا، الن كل كلمة منه هي حياة 
رئاسة  كل  فوق  وسلطان  وقيامة  وجمد  وعظمة  وشفاء 

وسالطني.
فمن هم الذين كتبوا عن جميء املسيح؟ 

الفريدة  والدته  عن  الكثري  كتبوا  األبرار  األنبياء  مجيع 
واملميزة  العجائبية  أعماله  مجيع  وعن  العجائيب،  وجميئه 
الذين  األبرار  الرسل  وأيضًا  واجلسد،  للروح  والشافية 
ولوقا كتبا عن  بولس  وأيضا  األناجيل  الكثري يف  كتبوا 
العذراء  لسان  وعلى  القدس  الروح  من  بإعالن  املسيح 

مريم.
غري  من  وغريهم  اليهود  املؤرخني  من  العديد  وهناك   
اليهود كتبوا حقائق واقعية عن املسيح وتعاليمه ومعجزاته 

ومل يكونوا من أتباعه يف البداية.
 فهل حيق لنا ان نأكل من خريه ونعبد وخندم غريه؟ 

فيا لألسف ان كنا مل نستوعب تعاليم املسيح املقدسة 
الذي قال أنا هو الطريق واحلق واحلياة ال أحد يستطيع 
ان يأتي إىل اآلب  إال بي، له كل احلمد والشكر اىل األبد 

آمني.
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َمن  هزم إبليس ومملكته  
وجنوده على األرض؟ 

Born in Portugal of Lebanese 
Parents  was raised in West Af-
rica until the age of 16.

IN Lebanon She Lived with her 
Parents until 1970 When with 
her Husband and Baby daugh-
ter She Migrated to Australia !

In 1993she published her 
First Book of Poetry «Now 
You Know Why « And Became 
the First Australian Woman of 
Lebanese background to pub-
lished such a book in English 
in Australia !..

(Where is satiated every child>s 
hunger...
Where Love leaves no room to 
house Anger...
Where Night is painted with 
the colors of the Day..
And Where to the same side 
we All turn to Pray..
Is Where I want to Stay!.. )
She Says!!!

Layla Saklawi

يعتاد 
ضّفة صوتها العصفوُر

فالّرمت نهٌر  
والغناء عبوُر

والّرقص  فوق املاِء 
مهنُة عاشٍق

مثٍل  
بأجنحة  الكالم   

يطرُي 
ما الّسُر 

يف  أنثى  
يسابق صوتها
 برق اجملاز  

كأّنها التفسري
أهو  الّصعوُد 

إىل  حرير عوامٍل
حيتار 

عند ختومها التعبرُي
أم أّن تأويل األنوثة  

غائٌم 
سيفيض 

عن  حبر الّروى 
ويفوُر

أين املفّر 
إىل جواٍب  واضٍح

وأنا  
على طرف  الّسؤال 

أدوُر
أنا مفرٌد  

قاد اخليال عناصري
 لكثري  أنثى  
والّسؤال فقرُي

محمد عامر األحمد  - سورية

ضـّفة صـوتها
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تـتمات

بيكني تبدأ ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقالت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية هوا تشونينغ، إن الواليات 
املتحدة إذا واصلت السلوك يف املسار اخلاطئ فستتحمل املسؤولية 
وعندها ال ميكنها القول إن أحدا مل حيذرها وفق تعبريها، وأضافت 
الصني وأن بكني اضطرت إىل  املتحدة قد استفزت  الواليات  أن 

التصرف من باب الدفاع عن نفسها.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الصينية أطلقت 
احمليطة  املياه  يف  »عدة«  بالستية  صواريخ  اخلميس  األول  أمس 
»تصرفات  بـ  وصفته  مبا  منددة  عسكرية،  تدريبات  خالل  بتايوان 
مقتضب  بيان  يف  إعالنها  وجاء  اإلقليمي«،  السلم  تهدد  طائشة 
قالت فيه: »أطلق احلزب الشيوعي الصيين دفعات عدة من صواريخ 
بشمال شرق  احمليطة  املياه  البالستية يف   )Dongfeng( دونغفينغ 

تايوان ومشال غربها«.
ونقلت رويرتز عن مصدر مطلع أن اجليش الصيين توغل عدة مرات 
بشكل سريع داخل اخلط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارا 

من مساء األربعاء وحتى صباح أمس األول اخلميس.
وقال املصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسب حساسية األمر، 
اخلط  وجيزة،  لفرتة  عربت  الصينية  البحرية  من  سفن   10 حنو  إن 

الفاصل قبل أن »تبعدها« زوارق البحرية التايوانية.
وأضاف أن العديد من الطائرات التابعة للقوات اجلوية الصينية عربت 
اخلط الفاصل عدة مرات صباح أمس األول اخلميس مما دفع تايوان 
الطائرات  حركة  لتتبع  وأنظمة دفاع جوي  مقاتلة  إىل نشر طائرات 

الصينية.
ويف وقت سابق، أعلنت القناة التلفزيونية الصينية احلكومية )سي 
سي تي يف( بدء أكرب تدريبات على اإلطالق تنظمها بكني يف حميط 
جزيرة تايوان اليت تطالب بها. وقالت القناة يف رسالة ُنشرت على 

شبكة ويبو للتواصل االجتماعي إن »التدريبات بدأت«.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه مت رصد مقذوفات أطلقها 

اجليش الصيين باجتاه مضيق تايوان.
وفور بدء املناورات، أكد اجليش التايواني أنه »يستعد للحرب من 
دون السعي إىل احلرب«. وقالت وزارة الدفاع التايوانية يف بيان 
إن »وزارة الدفاع الوطين تؤكد أنها ستلتزم مبدأ االستعداد للحرب 

من دون السعي للحرب«.
واستغرقت زيارة نانسي بيلوسي إىل هذه املنطقة اليت تطالب بها 
أعلى  ألنها  بكني  أثارت غضب  لكنها  ساعة   24 من  أقل  الصني، 

مسؤول أمريكي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عاًما.
اجلزيرة  تتخلى عن  املتحدة لن  الواليات  أن  بيلوسي حبزم  وأكدت 
اليت حيكمها نظام دميقراطي وتعيش حتت التهديد الدائم لغزو من 
قبل اجليش الصيين، ورد وزير اخلارجية الصيين وانغ يي قائال إن 

»الذين يسيئون للصني سيعاقبون حتما«.
ويف وقت سابق، أعلنت بكني أنها ستجري -ردا على هذه الزيارة- 
مناورات عسكرية كبرية اعتبارا من ظهر امس األول اخلميس يف عدد 

من املناطق حول تايوان عند طرق التجارة املزدمحة.
أن  عسكريني  حمللني  عن  نقال  تاميز«  »غلوبال  صحيفة  وذكرت 
التدريبات ستجري على مدى »غري مسبوق« ألن الصواريخ ستحلق 
فوق تايوان للمرة األوىل، وقالت الصحيفة املعروفة بلهجتها القومية 
»هذه هي املرة األوىل اليت يطلق فيها اجليش الصيين ذخرية حية 

ونريان مدفعية بعيدة املدى فوق مضيق تايوان«.
البحري  األمن  إدارة  منعت  السالمة،  لضمان  احرتازي  إجراء  ويف 

الصينية السفن من دخول املناطق املعنية.
وستجرى هذه التدريبات يف سلسلة من املناطق اليت تطوق تايوان 
التايواني-  الساحل  عن  فقط  كيلومرتا   20 ُبعد  على  -وبعضها 

وستستمر حتى ظهر غد األحد .
وقال مصدر عسكري صيين طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة 
الفرنسية »إذا اصطدمت القوات التايوانية عمدا )باجليش الصيين( 
وسيكون  بقوة  الصيين(  )اجليش  عرضا، سريد  رصاصة  وأطلقت 

على اجلانب التايواني حتمل كل العواقب«.
أمن شرق  يهدد  أنه  مؤكدة  الربنامج  هذا  اجلزيرة  وأدانت سلطات 
آسيا، وقال سون لي فانغ املتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية 
إن »بعض مناطق املناورة الصينية تتداخل )…( مع املياه اإلقليمية 
لتايوان«، مدينا »العمل غري العقالني الذي يهدف إىل حتدي« النظام 

الدولي.
ليلة  مضيئة  قذيفة  أطلق  التايواني  اجليش  أن  الوزارة  وذكرت 
اليت  اخلميس إلبعاد طائرة مسرية كانت حتلق فوق جزيرة كينمن 
تبعد 10 كيلومرتات فقط عن مدينة شيامن يف الصني القارية، ومل 

حيدد نوع الطائرة املسرية أو مصدرها.
وقال احلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم يف تايوان اليوم اخلميس 
إن التدريبات العسكرية الصينية تثري التوتر يف املنطقة ووصفها 

بأنها غري مشروعة.
وأضاف احلزب أن الصني جتري تدريبات يف أكثر املمرات املائية 
ومسارات الطريان الدولية ازدحاما، يف سلوك أحادي اجلانب وغري 

مسؤول.
ويف السياق، قالت وزارة الدفاع التايوانية أمس االول اخلميس إن 
موقعها اإللكرتوني تعرض هلجمات وتوقف عن العمل مؤقتا، مضيفة 
أنها تعمل عن كثب مع السلطات األخرى لتعزيز األمن السيرباني مع 

تصاعد التوتر مع الصني.
وتعرضت عدة مواقع إلكرتونية حكومية يف تايوان، مبا يف ذلك موقع 
املكتب الرئاسي، هلجمات إلكرتونية من اخلارج يف وقت سابق من 

األسبوع، وقالت السلطات إن بعضها أطلقته الصني وروسيا.

البنك الدولي: املالية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على  االتكال  ان  ونقول  الدولي  واجملتمع  املتحدة  لألمم  وتوجهنا 
التحقيق احمللي مل يوصلنا اىل مكان وما تعرضنا له معيب يف حقنا 

ويف حق منطق العدالة والقانون«.
ومتكن  منصبه  إىل  التحقيق  قاضي  إعادة  مت  ما  اذا  »لذا  وتابع: 
من القيام بواجباته دون مزيد من العوائق، مع قدرته واستعداده 
إلصدار تقريره النهائي، خالل 90 يوما من تارخينا هذا، عندها نطلب 
من  جملس األمن  بكل احرتام، النظر بالقرارات التالية واعتمادها، 

إذا كان هذا الشيء مناسبا:
أ- إنشاء وتوفري التمويل هليئة خمتصة ومستقلة مكلفة بالتحقيق 

بأسباب انفجار مرفأ بريوت وحتديد املسؤولية عن هذه املأساة.
ب- الطلب من احلكومة اللبنانية وقاضي التحقيق ومجيع األطراف 
األخرى يف لبنان تسليم اللجنة مجيع املعلومات والوثائق والبيانات 
اليت ميلكونها عن كل شيء يتعلق بتفجري مرفأ بريوت والتعاون 

بشكل كامل مع اللجنة املستقلة.
الرئيس عون: ملتزم احقاق العدالة بمسار قضائي نزيه

احقاق  التزامه  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد  بدوره، 
العدالة يف جرمية انفجار مرفأ بريوت، »املستندة اىل حقيقة كاملة 
على  مشددا  النهاية«،  حتى  يذهب  نزيه  قضائي  مسار  يكشفها 
ضرورة حماسبة »كل من يثبت تورطه يف اجلرمية الن ال أحد فوق 

القانون«. 
 موقف الرئيس عون جاء خالل تغريدة على موقعه على »تويرت« 
آب   4 يف  بريوت  مرفأ  تفجري  فاجعة  على  عامني  مرور  ملناسبة 

.2020
وجاء يف التغريدة: »بعد عامني على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي 
واؤكد  معاناتهم،  املوقوفني  وعائالت  حزنهم،  واجلرحى  الضحايا 
هلم التزامي بإحقاق العدالة املستندة اىل حقيقة كاملة، يكشفها 
او  أي تزوير  بعيدا عن  النهاية،  نزيه يذهب حتى  مسار قضائي 
استنسابية او ظلم، حملاسبة كل من يثبت تورطه، ألن ال احد فوق 

القانون«.
ويف يوم احلداد املعلن على ضحايا املرفأ، نكس العلم اللبناني 

على سارية قصر بعبدا. 
البنك الدولي 

على صعيد آخر، إعترب #البنك الدولي يف تقرير »#املالية العامة يف 
لبنان: #خمطط متويل بونزي؟« أّن »املالية العامة يف لبنان يف فرتة 
ما بعد احلرب األهلية اسُتخدمت كأداة لسيطرة ممنهجة على موارد 
ر.  البالد، فساعدت على خدمة مصاحل نظام اقتصاد سياسي متجذِّ
واسُتخِدم الرتاكم املفرط للديون خللق وهم االستقرار وتعزيز الثقة 
يف النظام املالي الكلي حتى يستمّر جذب الودائع. وأّدى الكساد 
الذي كان متعمدًا خالل األعوام الثالثني املاضية إىل إفراغ الدولة 

من قدراتها على تأمني اخلدمات األساسية للمواطنني«.
بونزي؟«،  متويل  خمطط  لبنان:  يف  العامة  املالية  »تقرير  ُيقّدم 
فرتة  لبنان يف  العامة يف  املالية  ألوضاع  حتلياًل  اليوم،  الصادر 
ما بعد احلرب األهلية لفهم األسباب اجلذرية املؤدية إىل إفالس 
ز التقرير على ثالثة عناصر  النظام املتوقع على حنو واسع. وُيركِّ
رئيسية: سياسة املالية العامة يف اجلمهورية الثانية، وإعادة هيكلة 
النظام املالي الكلي؛ وعدم تقديم اخلدمات العامة. وترصد نتائج 
التقييم: )1( خروجًا منهجيًا وحاّدًا عن سياسة املالية العامة املنظمة 
من  الشاسعة  األغلبية  حلماية  الضائعة  الفرص   )2( واملنضبطة، 
املودعني بالدوالر األمريكي؛ و)3( انهيارًا ملنظومة اخلدمات العامة 
األساسية اليت كانت ضعيفة أصاًل، ما يضع العقد االجتماعي يف 

دائرة اخلطر.
ويقوم التقرير بتحليل آثار السياسات الكلية واهليكلية العشوائية 
العامة  اخلدمات  توفري  يف  »الفشل«  على  لبنان  انتهجها  اليت 
األساسية للسكان. وقد أّدت األزمة الراهنة إىل تفاقم أوجه النقص 
اخلطرية والسائدة منذ وقت طويل يف متويل هذه اخلدمات العامة 
األساسية: املياه، والكهرباء، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، 
رت الصدمات املتعاقبة اليت أصابت لبنان  واحلماية االجتماعية. وأثَّ
منذ 2019 على جانيب العرض والطلب لقطاعات االقتصاد احليوية. 
لبنان،  يف  اخلدمات  تقديم  نظام  هشاشة  عن  األزمات  وكشفت 
وهو نفسه نتاج سيطرة النخبة على موارد الدولة لتحقيق مكاسب 
شخصية. وكانت عملية إضعاف تقديم اخلدمات العامة يف سياق 
جهد ُمتعمد إلفادة فئة حمدودة على حساب الشعب اللبناني. وكان 
املواطنون يف نهاية املطاف يدفعون تكاليف مضاعفة، وحيصلون 
أيضًا  اآلثار  وكانت  متدنية،  جودة  ذات  خدمات  أو  منتجات  على 
ر على الشرائح السكانية ذات الدخل  تنازلية بدرجة كبرية، حيث تؤثِّ

املتوسط والدخل املنخفض بدرجة أكرب كثريًا من غريهم.
األمد  على  برناجمًا  اهلشة  األوضاع  هذه  معاجلة  تتطلب  وفيما 
املتوسط إىل الطويل، فإّن الشعب اللبناني حيتاج إىل مساعدات 
قبل  من  مسؤولة  سياسات  تبين  إىل  ذلك  من  واألهم  فورية، 
السلطات. ويقرتح التقرير سلسلة من التدابري والسياسات الكلية 
ذاته  الوقت  للسكان، ويف  الفورية  االحتياجات  لتلبية  والقطاعية 
القدرة  لتحسني  الطويل  إىل  املتوسط  األمد  إصالحات يف  تنفيذ 
على توفري اخلدمات واستدامتها وقابليتها على الصمود يف وجه 
رئيسية:  أهداف  ثالثة  على  املقرتحة  التدابري  ز  وُتركِّ الصدمات. 
1( ضمان استدامة اخلدمات األساسية وُيسر تكلفتها؛ 2( تعزيز 
يف  العام  اإلنفاق  كفاءة  رفع  و3(  العام؛  اإلنفاق  يف  اإلنصاف 

خمتلف القطاعات.
وشدد البنك الدولي يف بيانه بشأن التقرير أّنه »على لبنان أن 

املالية  إلصالحات  شاماًل  برناجمًا  وبفعالية  عاجل  حنو  على  يعتمد 
العامة الكلية، واإلصالحات املالية والقطاعية اليت ختصص أولوية 
هذه  تنفيذ  اإلسراع يف  مّت  وكلما  والشمول.  واملساءلة  للحوكمة 
الشعب  على  التعايف  لعملية  املؤملة  اآلثار  خّفت  اإلصالحات، 

اللبناني«.
تنازالت إسرائيلية مؤملة

بني  جولة  املفاوضات   »بعد  بأنه  العربية،   »14 »القناة  أفادت 
إسرائيل ولبنان اليت جرت يف املفاوضات األمريكية هذا األسبوع، 
حول موضوع ترسيم  احلدود  البحرية بني الدولتني، يبدو أن التسوية 
الدائمة أقرب من أي وقت مضى ومن املتوقع حتى أن يتم التوقيع 
عليها يف غضون بضع أسابيع ، حبسب الوسيط األمريكي  آموس 

هوكشتاين«.
املتحدة  الواليات  أن  حني  »يف  أنه  تقرير،  يف  القناة  وأوضحت 
راضية، وكذلك يف لبنان، هناك بعض املصادر اإلسرائيلية اليت 
تعتقد أن تفاصيل االتفاقية الناشئة حتتوي على بعض التنازالت 

اإلسرائيلية املؤملة بشكل خاص«.
ولفتت إىل أن »إحداها هو االقرتاح الظاهر بنقل مجيع حقوق حقل 
الذي  هذا،  الغاز  حقل  لبنانية.  أيادي  إىل  » قانا «  احملتمل  الغاز  
مل يتم فحصه بعمق - يسيطر على مساحة شاسعة - بينما حسب 
كل اقرتاح، باستثناء االقرتاح األخري، هناك مساحة منه يف املياه 
اإلقليمية إلسرائيل. رغم ذلك، يبدو أن إسرائيل مستعدة للتخلي 

عن املخزون«.
ليربمان

بأنه من  الوزراء  ابالغ جملس  أنه مت  إعالم عربية،  أفادت وسائل 
املمكن أن يتأجل استخراج الغاز من منصة كاريش.

واالستخبارات  اجليش  قادة  أن  العربي  »والال«  موقع  أفاد  كما 
احتمال حصول  اليوم  األمين  الوزراء  أبلغوا  جملس  االسرائيليني 
تصعيد مع »حزب اهلل« إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق مع لبنان 

على الرتسيم.
وقال مسؤولون كبار يف منظومة األمن »اإلسرائيلية«، وشاركوا 
يف اجتماع الكابينت اليوم، إنه إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق مع 
لبنان بشأن احلدود البحرية، فقد يؤدي ذلك إىل تصعيد أمين على 

احلدود الشمالية. وأضافوا  أن التصعيد قد يستمر عدة أيام.
ويف سياق متصل، هدد وزير املال االسرائيلي أفيغدور ليربمان 

»حزب اهلل« بتدمري الضاحية اجلنوبية لبريوت بأكملها. 
اهلل  حزب  هاجم  »إذا  ليربمان:   قال  »معاريف«،  صحيفة  ووفق 
منصة كاريش، فعليه أن يعلم أننا سنمحو منطقة الضاحية بأكملها 

يف بريوت«.

روسيا تتقدم يف ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

جزئيا« يف األيام القليلة املاضية.
القوات  إن  اخلميس  األول  أمس  األوكراني  اجليش  قال  بدوره، 
الروسية شنت هجومني على األقل على بيسكي لكن قواته متكنت 
املاضية حتصن  الثماني  السنوات  أوكرانيا  وقضت  من صدهما. 
مواقع الدفاع يف بيسكي واعتربتها منطقة عازلة ضد هجوم القوات 
املدعومة من روسيا اليت تسيطر على مدينة دونيتسك على بعد حنو 

عشرة كيلومرتات إىل اجلنوب الشرقي.
يف هذا اإلطار، أوضح اجلنرال أوليكسي جروموف يف مؤمتر صحايف 
أن القوات األوكرانية استعادت قريتني حول مدينة سلوفيانسك 
أن  بعد  أفدييفكا  بلدة  ضواحي  إىل  تراجعت  لكنها  البالد  بشرق 

أجربت على التخلي عن منجم فحم يعترب موقعا دفاعيا رئيسيا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية هجومها، وقالت إن قواتها أحلقت 
آخرين  أفدييفكا وموقعني  بالقوات األوكرانية حول  خسائر فادحة 
يف  امليكانيكية  املشاة  وحدات  أجرب  مما  دونيتسك،  مقاطعة  يف 

كييف على االنسحاب.
يشار إىل أن دونيتسك هي عاصمة مجهورية دونيتسك الشعبية 
االنفصالية املدعومة من روسيا، وهو كيان منشق يف منطقة دونباس 
الروسي  الرئيس  األوكرانية ومعرتف بها من قبل موسكو. وقرر 
فالدميري بوتني يف 21 شباطاملاضي، قبل بدء العملية العسكرية 

يف أوكرانيا، االعرتاف جبمهورييت دونيتسك ولوغانسك.
وتسيطر موسكو اآلن على منطقة لوغانسك بالكامل، فيما تسعى 

لالستيالء على دونيتسك. 

البيت األبيض: الصني ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

رئيسة جملس النواب ذريعة لزيادة النشاط العسكري االستفزازي 
يف مضيق تايوان وحميطه«.

يف السياق ذاته، أعلن البيت األبيض أن جمموعة من السفن احلربية 
األمريكية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغن، ستبقى 
يف منطقة تايوان يف اعقاب إطالق الصني صواريخ بالستية يف 
الطائرات  حاملة  أمر جمموعة  البنتاغون  إن  وقال كريبي  املنطقة، 

ريغن »بالبقاء يف موقعها يف املنطقة العامة ملراقبة الوضع«.
وأضاف »لن نرتاجع عن العمل يف حبار ومساء غرب احمليط اهلادئ 
مبا يتفق مع القانون الدولي، كما فعلنا منذ عقود، يف دعم تايوان 

والدفاع عن منطقة حميطني هندي وهادئ حرة ومفتوحة«.
التدريبات  من  سلسلة  األول،  أمس  يوم  الصيين  اجليش  وأطلق 
طرق  طول  على  تايوان  حول  حبرية  مناطق  ست  يف  العسكرية 
عشرين  من  أكثر  أجزائها  بعض  يف  تبعد  وال  املزدمحة  التجارة 

كيلومرتا عن شواطئ تايوان.
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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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ســيارات

 تستعد » Bentley« لإلعالن عن طراز جديد ينضم إىل جمموعتها 
 10 الثالثاء املوافق  الفاخرة، وذلك يوم  السيارات  املتمّيزة من 
 15:30( لربيطانيا  الصيفي  بالتوقيت   12:30 الساعة  عند  مايو 

بتوقيت اخلليج القياسي(. 

كانت  عما  بكثري  أوسع  التخصيص  إضافة هلذا، ستكون فرص 
عليه سابقًا، مع توافر 24 مليار خيار فريد لعمليات التخصيص 
مشغولة  ومجيعها   – وحدها  التجهيزات  ملواصفات  الرغبة  وفق 
يدويًا باحرتاف عاٍل يف مصنع Bentley احملايد كربونيًا املوجود يف 

كرو باململكة املتحدة.

 Bentley ستتضّمن خيارات التخصيص املتاحة مقعد الطريان اجلديد
Airline Seat الذي يقّدم أكثر املقاعد تطّورًا باملقاَرنة مع أي مقاعد 
أخرى جرى توفريها يف أي سيارة على اإلطالق، وهو مينح فرصة 
تعديل الوضعية وفق 22 اجتاهًا وحيوي للمّرة األوىل عامليًا النظام 
اجلديد لالستشعار اآللي للمناخ وتقنية التعديل املتقّدم لوضعية 
اجللوس مع إمكانية إجراء تعديل للضغط عند 177 نقطة خمتلفة 

ضمن ست مناطق.

 Bentley Diamond املاسية  اإلنارة  مّيزة  ُتعربرِّ  ناحيتها،  من 
Illumination، واليت يشع الضوء معها من خالل التخاريم الدقيقة 
يف كسوة األبواب ناعمة امللمس، عن كيفية تالقي التقنية مع 
احِلَرفية اليدوية املعاصرة البتداع تصميم حديث باستخدام املواد 
 LED )12 الفخمة. ويتم حتقيق األثر الضوئي باستخدام مصابيح
يف كل واحد من األبواب األمامية، 22 يف كل واحد من األبواب 
اخللفية( تشع بالضوء من خالل ختاريم دقيقة بقطر 1 ملم ضمن 

ألواح األبواب املكسّوة باجللد.

لدى   Diamond Quilting الشهرية  املاسي  التطريز  مّيزة  أما 
العمالء  من  باستمرار  متزايد  عدد  يعتمدها  واليت   ،Bentley
رها عرب تصميم دراماتيكي  لتخصيص سياراتهم، فقد أعيد تصوُّ
وعصري جديد. ويبدو املظهر بسيطًا لكن مفَعم بالتفاصيل، مما 

جيّسد كل ما هو فريد حول مقصورات Bentley الداخلية.

ضمن  العافية  تعزيز  سبل  من  إضايف  ُبعد  توافر  ظل  ويف 
موقعه  بكل سالسة  حيتل  اجلديد سوف  الطراز  فإن  املقصورة، 
الريادي على قّمة اجملموعة ويوفر مستويات عالية من القدرات 
أكثر مما قد متت إتاحته سابقًا يف أي  وخيارات التخصيص –   –

وقت مضى.

 »BEntLEy« 
تضيف طرازاً جديداً 
إىل جمموعتها الفاخرة

الكهربائية  النسخة  عن  النقاب  أوروبا،  موتور  جينيسيس  كشفت 
من طراز GV70 )اليت حتمل اسم GV70 Electrified(، وذلك ضمن 
فعاليات مهرجان »غودوود للسرعة« يف نسخته اجلديدة هلذا العام، 

والذي يقام بالشراكة مع »ماسرتكارد 2022«.

تعترب Electrified GV70 املرتقبة الطراز الثالث للسيارات الكهربائية 
أطلقت  بعدما  واحد،  عام  التجارية يف غضون  العالمة  تطلقها  اليت 
 Electrified GV70 وقد مت اإلعالن عن إطالق .Electrified G80و GV60
أحد  للسرعة«،  »غودوود  مهرجان  يف  جينيسيس  جناح  يف  رمسيًا 
دوق  قام  حيث  العامل،  يف  للسيارات  الربيطانية  املهرجانات  أكرب 
ريتشموند، وأندرو بيلكينغتون املدير ومنفذ العمليات اإلقليمية يف 
»جينيسيس« اململكة املتحدة، بإزالة الغطاء عن الطراز اجلديد خالل 

احلدث املرموق.
جّسد طراز Electrified GV70 مفهوم »األناقة الرياضية« احلائز على 
جوائز مرموقة، وشكل رحلًة للعالمة التجارية الكورية املتخصصة يف 
صناعة  يف  جديدة  حقبة  حنو  والفارهة،  الفاخرة  السّيارات  صناعة 
أحدث  بتصميمه  اجلديد  الطراز  عكس  إذ  الكهربائية.  السيارات 
املعايري يف اهلندسة الكهربائية موفرًا أداء قيادة استثنائيًا ومرونة 
تقدمها  اليت  القدرات  تفوق  رائدة  تنافسية  ومزايا  متطورة  شحن 

السيارات الكهربائية بالكامل.
احتفااًل بكشف النقاب رمسيًا عن Electrified GV70 يف أوروبا خالل 
مهرجان »غودوود للسرعة«، سيتم عرض أربعة أفالم قصرية مباشرة 
السيارة  قدرة  الفيديوهات  تستعرض  األسبوع.  نهاية  عطلة  يف 
يظهر  إذ   ،V2L تقنية  بفضل  اليومية،  االستخدامات  وكفاءتها يف 
أجهزة  من  العديد  تشغيل  على  يعمل  وهو   Electrified GV70 طراز 
أخرى  خدمات  توفري  يف  املساعدة  عن  فضاًل  املنزلية،  »غودوود« 
أوسع نطاق، حيث تتناول الفيديوهات املزايا والعناصر التكنولوجية 
املبتكرة للسيارة والطرق املتعددة اليت ميكن استخدامها. إذ ميكن 
الكهربائية  لتزويد طاقة إضافية لألجهزة  السيارة  بطارية  استخدام 
خارج نطاق السيارة، بقدرة تصل إىل 220 فولت أو 3.6 كيلو واط، 
الذي جيعل  األمر  العادي.  املنزل  يولدها  اليت  الطاقة  أكثر من  أي 
السيارة بنكًا كبريًا متنقال لتزويد الطاقة الكهربائية ألي غرض ممكن 
مبعدات  وانتهاًء  املنزلية  واألجهزة  الزراعية  املستلزمات  من  بدءًا 

اإلنارة والتخييم وشحن الدراجات اإللكرتونية.
كما يضم اجلناح طرازGenesis X Speedium كوبيه، ليظهر أول مرة 
سابق  وقت  يف  نيويورك  يف  عامليًا  عنه  الكشف  بعد  أوروبا،  يف 
من هذا العام. جتسد الطرازات اجلديدة يف اجلناح، التطور اجلريء 
ستمنح  حيث  الرياضية«  »األناقة  التجارية  العالمة  تصميم  لفلسفة 
سيارات  عليه  ستبدو  الذي  الشكل  عن  حصرية  حملة  الزائرين 

جينيسيس الكهربائية يف املستقبل.

خالل مهرجان »غودوود للسرعة« 2022
 GV70 جينيسيس تكشف عن طراز

ELEctrIfIED الكهربائي ألول مرة يف أوروبا

طراز GV70 Electrified الكهربائي من جينيسيس
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»cELEStIQ« كاديالك« تكشف عن سيارة العرض«

 »cELEStIQ العرض«  سيارة  عن  اليوم  »كاديالك«  كشفت 
لُتلقي نظرة أّولية على سيارة السيدان املستقبلية الكهربائية 

بالكامل واملشغولة يدويًا لدى العالمة التجارية العريقة.

مت ابتداع cELEStIQ لقيادة مستقبل »كاديالك« الكهربائي، 
وهي مستوحاة من تراث العالمة التجارية الغين املمتّد منذ 120 
لدى  واهلندسة  التصميم  لِفرق  بالنسبة  املعيار  وتشّكل  سنة، 
»كاديالك«، واليت تستمر بتطوير cELEStIQ مع اقرتابها أكثر 

من مرحلة إنتاجها.

التصميم  ِفَرق  سعت  العرض،  سيارة  تطوير  مرحلة  فخالل 
اليت  والتخصيص  احِلَرفية  بناحييَت  أكثر  لالنغماس  واهلندسة 
لطاملا عرَّفت سيارات السيدان السابقة لدى«كاديالك«، مثل 
دة مبحّركات V-16 لفرتة ما قبل احلرب  السيارات اخلاّصة املزوَّ

العاملية، وكذلك سيارة »إلدورادو بروم« للعام 1957. 

العريق،  الرتاث  لذلك  تتوجيًا   »cELEStIQ« تشّكل  وبالتالي، 
وباعتماد  مبتَكرة  إنتاج  وسائل  استخدام  عرب  قت  حتقَّ ولقد 

تقنيات جديدة.

اهلندسة  من  اإلهلام  من  املزيد  املصّممون  استمّد  ولقد 
الكالسيكية، منها على سبيل املثال األعمال الرئيسية البارزة 
من منتصف القرن املاضي كاليت ابتدعها املهندس املعماري 
إيريو سارينن، باإلضافة إىل التصاميم األمريكية األيقونية اليت 

عربت عن زمنها عند طرحها ووقفت بقّوة يف وجه الزمن.

رة واملزج فيما بينها ضمن  وباالعتماد على تلك العوامل املؤثرِّ
هندسة مركبة كهربائية قائمة على منّصة »آلتيوم«، مت ابتداع 
 »cELEStIQ« العرض  بسيارة  د  جَتسَّ بالكامل  جديد  تعبري 
وهي جتربة من  اليت َتعترب كامل مفهوم السفر جتربة خاّصة – 
د استجابة عاطفية. والنتيجة كانت سيارة ترتك  املفرَتض أن ُتولرِّ

انطباعًا أّوليًا جاذبًا جدًا وُتوِجُد رابطًا شخصيًا دائمًا.

ُتلقي سيارة العرض نظرة أّولية على بعض املواد والتقنيات 
املبتَكرة والتفاصيل الدقيقة املشغولة يدويًا بعناية تاّمة، ومن 
بني أبرز املزايا هناك مخس شاشات تفاعلية متطّورة من نوع 
الدّقة، شاملة شاشة LED مائلة متطّورة حجم 55  LED عالية 
بقطاع  نوعها  من  األوىل  هي  عة  متَوقَّ ملزايا  باإلضافة  بوصة، 
ل،  السيارات مثل السقف الزجاجي الذكي خباّصية النفاذ املتبدرِّ
ر القادم من »جنرال  وكذلك 1Ultra cruise اليت تشّكل التطوُّ
استخدام  بدون  االختيارية  السائق  مساَعدة  لتقنية  موتورز« 

cELEStIQ. ط »كاديالك« لتوفريها يف األيدي واليت ختطرِّ

اجلسيمات  أداة  تقنية  على  الذكي  الزجاجي  السقف  يشتمل 
لة، مما  قة )SPD( اليت توفر أربع مناطق من اإلنارة املتبدرِّ املعلَّ
يتيح للرّكاب تعديل التجربة داخل املقصورة متامًا وفق رغبتهم 

اخلاّصة من ناحية الراحة والرؤية. 

 LED عالوة على هذا، توفر شاشة العرض املائلة املتطّورة نوع
حجم 55 بوصة شاشة للراكب مع ستائر رقمية إلكرتونية، وهي 

مة لتمكني الرّكاب من  عبارة عن تقنية نشطة للخصوصية مصمَّ
رؤيته من  إعاقة  الوقت عينه  الفيديو ويف  االستمتاع مبحتوى 

ِقَبل السائق.

»كورفيت« ستصبح كهربائية!
يشهد الطراز األطول إنتاجًا بني كل السيارات املوجودة على الطرقات 
اليوم واحدة من أهم التحّوالت األساسية يف تارخيه الطويل، أال وهي 

التحّول ألن يصبح كهربائيًا.

واإلصدارات  اجلديدة   ‘Z06 كورفيت  ’شفروليه  إىل  فباإلضافة 
املستقبلية األخرى العاملة بالغاز، ستقوم »شفروليه« قريبًا بتوفري 
الطاقة  بتقنية  دة  مزوَّ واحدة  »كورفيت«،  من  جديدتني  نسختني 
بطارية  نظام  على  باالرتكاز  بالكامل،  كهربائية  وأخرى  الكهربائية 

»آلتيوم«.

 وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل والتوافر يف السوق مبوعد 
دة بتقنية الطاقة  ع أن تطرح »كورفيت« املزوَّ الحق، لكن من املتوقَّ
الكهربائية إىل سوق الواليات املتحدة األمريكية يف وقت مبكر من 

العام 2023
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صــحة وغــذاء
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ُيعترب اللوز من أشهر املكسرات يف العامل، وُوصف ب »الكمال« 
فوائد  هي  ما  يوفرها.  اليت  الغذائية  والعناصر  الفوائد  بفضل 

اللوز؟
اللوز: بذور بعناصر غذائية مهمة

األبيض  إفريقيا وغرب آسيا والبحر  اللوز األساسي مشال  موطن 
حممصة.  أو  نيئة  إما  لألكل،  الصاحلة  البذور  من  هو  املتوسط. 
وحتى  الدقيق  اللوز،  زيت  اللوز،  حليب  إلنتاج  اللوز  ُيستخدم 

الزبدة.
اللوز على عناصر غذائية مهمة وأساسية جلسم اإلنسان،  حيتوي 
غرام،   3.5 ألياف  غرام،   15 دهون  )غ(،  غرام   6 بروتني  مثل: 
 .20% %32 ومغنيسيوم  %، منغنيز   vitamin E( 37( فيتامني هـ 
باإلضافة إىل احتواءه على نسبة عالية من محض الفايتك، الذي 

يساعد على ربط بعض املعادن ومنع امتصاصها.
فوائد اللوز كثرية وخمتلفة، منها صحية ومنها مجالية. تعّرف إىل 

هذه الفوائد وكيف ميكن اإلستفادة من اللوز لتحقيقها. 
فوائد اللوز وأضراره 

فوائد اللوز 
أفضل مصادر فيتامني E يف العامل 

ُيعترب فيتامني هـ من مضادات األكسدة اليت تذوب يف الدهون. 
إذ ترتاكم هذه املضادات يف أغشية اخلاليا يف اجلسم مما حيمي 

هذه اخلاليا من األكسدة. 
وبالتالي حصول اجلسم على الكمية الكافية من هذا الفيتامني مهم، 
ألن بعض الدراسات ربطت بني فوائد فيتامني هـ اليت تساعد يف 

خفض احتمالية اإلصابة بأمراض القلب والسرطان والزهامير.
قد يساعد يف السيطرة على نسبة السكر يف الدم 

منخفضة  لكن  والربوتينات  الصحية  بالدهون  غنية  املكسرات 
وغناه  باحتوائه  يتميز  خاص  بشكل  اللوز  أما  الكربوهيدرات، 

باملغنيسيوم. 
املغنيسيوم عنصر أساسي يف جسم اإلنسان، إذا يشارك بأكثر 
من 300 عملية جسدية ومن هذه العمليات التحكم يف نسبة السكر 

يف الدم. 
التحكم يف مستويات ضغط الدم 

املغنيسيوم على خفض مستويات ضغط  أخرى، يساعد  من جهة 
الدماغية  والسكتات  القلبية  النوبات  حدوث  من  حيمي  ما  الدم، 
يرتبط  املغنيسيوم  نقص  ذلك،  إىل  باإلضافة  الكلوي.  والفشل 
زيادة  من  تعاني  كنت  إذا  عما  النظر  بغض  الدم  بارتفاع ضغط 
ختفيض  يف  يساعد  أن  ميكن  النقص  هذا  تصحيح  وأّن  الوزن، 

ضغط الدم. 
التحكم يف مستويات الكوليسرتول يف الدم

املستوى العالي  للكوليسرتول أحد عوامل اخلطر اليت تؤدي إىل 
اإلصابة بأمراض القلب، والنظام الغذائي من أول املؤثرات على 

هذا املعدل.
تناول اللوز يقلل من الجوع

أظهرت دراسات أن تناول 43 غرام من اللوز يقلل الشعور باجلوع 
والرغبة يف تناول الطعام، بفضل احتواءه على الربوتينات واأللياف 

اليت تزيد من الشعور باإلمتالء.
قد يكون فعااًل يف إنقاص الوزن

لتكسريها  اجلسم  يكافح  غذائية  عناصر  على  املكسرات  حتتوي 
وهضمها. وقد كشفت بعض الدراسات، أن من فوائد اللوز تعزيز 
فيه،  املوجودة  الغذائية  للعناصر  ونظرًا  الغذائي،  التمثيل  عملية 
يعترب من املكسرات املهمة إلضافتها على نظامك الغذائي لفقدان 

الوزن. 

أضرار اللوز 
يوميًا  تناوله  كان  إذا  عما  تتساءل  جتعلك  الكثرية  اللوز  فوائد 
أظهرت  نعم،  جانبية.  آثار  إىل  يؤدي  أن  ميكن  منتظم  بشكل  أو 

الدراسات واألحباث أّن التناول املفرط للوز ميكن أن يؤدي إىل:
حدوث اإلمساك 

اللوز من املكسرات الغنية باأللياف، وتناول األلياف بشكل زائد 
ميكن أن يؤدي إىل اإلمساك ومشاكل يف اجلهاز اهلضمي واإلنتفاخ 

وحدوث الغازات وتشنجات املعدة واإلسهال.
تقليل امتصاص العناصر الغذائية

حرارية،  سعرة   164 على  حتتوي  اللوز  من  حبة   23 الـ  يقارب  ما 
ما يعين أّن تناول أكثر من هذا العدد ميكن أن يؤدي إىل زيادة 
الوزن. لكن، اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة ميكن أن 

ُيّنب حدوث زيادة يف الوزن. 
حدوث الحساسية

من مسببات  ويعترب   ،Amandin بروتني يسمى  على  اللوز  حيتوي 
الفم اليت  اللوز ما ُيعرف حبساسية  احلساسية. قد يسبب تناول 
تؤدي إىل حدوث حكة يف الفم واحللق وتورم اللسان والشفتني. 
كما ميكن أن يسبب اللوز رد فعل حتسسي شديد، تؤدي إىل حدوث 

ضيق تنفس وغثيان وارتباك وضعف يف الصوت والدوخة.
اقرأ ايضًا: أسباب الدوخة متعددة.. هل من حاالت خطرية؟

جرعة زائدة من فيتامني هـ 
اللوز احتواءه على فيتامني هـ لكن،  كما ُذكر سابقًا، من فوائد 
يب إدراك الكمية املتناولة من اللوز لتجنب أي جرعة زائدة من 

ما هي فوائد اللوز العالجية واجلمالية املتعددة؟
هذا الفيتامني. فاإلفراط يف تناول فيتامني هـ ميكن أن يؤدي إىل 

قطع ختثر الدم وحدوث النزيف.
قد يسبب حصوات الكلى

اللوز من املكسرات الغنية باألكساالت القابلة للذوبان يف األمعاء، 
هذه األكساالت تساهم يف حدوث فشل كلوي وحصى يف الكلى.

زيادة السموم يف الجسم
 HCN من أضرار اللوز وخاصًة اللوز املّر، تسمم السيانيد. مستوى
التحلل  بعد  و  احللو.  باللوز  مقارنة  مرة   40 أعلى  املر  اللوز  يف 
األنزميي، قد يؤدي محض اهليدروسيانيك HCN  إىل مشاكل يف 
فهي  وبالتالي،  املوت.  وحتى  واختناق  عصيب  وانهيار  التنفس 

حتظر غذائيًا على النساء احلوامل واملرضعات.
كم حبة من اللوز يف اليوم؟ 

ال توجد بيانات علمية حول عدد اللوز الذي ميكن تناوله يف اليوم 
لتجنب أي أضرار. لكن اتفق معظم اخلرباء على تناول 10 إىل 15 

حبة يف اليوم.

فوائد زيت اللوز الحلو
ُينتج زيت اللوز من اللوز الناضج، وهو ما يعرف باللوز احللو. يتم 
استخالص الزيت إما عن طريق الضغط على املكسرات اليت ينتج 
عنها زيت اللوز غري املكرر، أو باحلرارة واملواد الكيميائية مما ينتج 

عنه زيت اللوز املكرر.
الفوائد الصحية احملتملة لزيت اللوز

الزيت  اللوز، يساعد  احللو عن فوائد  اللوز  ال ختتلف فوائد زيت 
وإنقاص  الكوليسرتول  الدم ومستويات  أيضًا على خفض ضغط 

الوزن. باإلضافة إىل ذلك، قد يساعد: 
الحفاظ على صحة القلب 

املشبعة،  غري  األحادية  الدهون  من   70% على  اللوز  زيت  حيتوي 
الكوليسرتول  من مستويات  وتزيد  القلب  على صحة  تؤثر  واليت 
اجليد.  HDL هو بروتني ينقل الكوليسرتول بعيدًا عن الشرايني 
وينقله إىل الكبد حيث يتم تكسريه وإفرازه من اجلسم. وقد ثبت 
من  احلماية  تساعد يف  الربوتني  هذا  من  الصحية  املستويات  أن 

أمراض القلب.
اقرأ ايضًا: أعراض مرض القلب.. َمن تصيب؟ وكيف نتجنبها؟

أما عن كيفية استخدامه، زيت اللوز متعدد اإلستخدامات الغذائية 
واجلمالية. ميكن استخدام زيت اللوز الغري مكرر يف األطعمة، ألن 

درجات احلرارة املرتفعة ميكن أن تدمر قيمته الغذائية.
من جهة أخرى، أهم استخدامات زيت اللوز احللو هي يف العناية 

اجلمالية: للبشرة ولصحة الشعر.

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة
استخدم زيت اللوز لعدة قرون يف املمارسات الصينية للمساعدة 
يف تهدئة وتنعيم اجللد ومعاجلة اجلروح. واليوم، يعترب زيت اللوز 
من املكونات الرئيسية املوجودة يف العديد من مستحضرات العناية 

بالبشرة. فما هي الفوائد اليت يقدمها زيت اللوز احللو؟
حيتوي زيت اللوز احللو على:

فيتامني أ: وخاصًة الريتينول املوجود فيه، الذي حيفز إنتاج خاليا 
جلد جديدة.

فيتامني هـ: خصائصه املضادة لألكسدة قد تساعد يف منع تلف 
اخلاليا وتقليل أضرار األشعة فوق البنفسجية اليت تلحق باجللد.

أمحاض أوميغا 3: متنع الشيخوخة املبكرة.
الزنك: يعاجل حب الشباب وندوب الوجه.

وفقًا لبعض الدراسات واألدلة القصصية، تطبيق زيت اللوز احللو 
على اجللد قد يساعد يف:

تقليل اإلنتفاخ حتت العني.
حتسني لون البشرة.
معاجلة جفاف البشرة.
معاجلة حب الشباب.

هل استخدام زيت اللوز على البشرة آمن؟ 
إذا كنت  آمنًا. لكن،  البشرة يعد  اللوز احللو على  استخدام زيت 
تعانني من حساسية من املكسرات، أو إذا مل يتم استخدام هذا 
الزيت من قبل على البشرة يب اإلنتباه إىل كيفية استخدامه. قومي 
باختبار الزيت أواًل على معصمك لتحديد ما إذا كنت ستتعرضني 

ألي عوارض جانبية مثل امحرار أو حكة أو تورم. 
كيفية استخدام زيت اللوز احللو للبشرة

مزيل للمكياج 
ضعي كمية صغرية جدًا من الزيت على يدك وباستخدام األصابع 
ذلك،  بعد  عنها.  املكياج  إزالة  تريدين  اليت  املنطقة  على  ضعيه 
الزيت  بقايا  الدافئة على قطعة قطنية إلزالة  ضعي بعض املياه 

عن البشرة.
مطهر للبشرة

ُيعرف زيت اللوز احللو بأنه زيت ناقل، أي لديه القدرة على محل 
زيت  مزج  ميكن  اجللد.  يف  أكرب  بعمق  األخرى  األساسية  الزيوت 
اللوز مع زيت عطري آخر يفيد البشرة، مثل مثر الورد أو الالفندر. 
تأكدي دائمًا من اختبار الزيت العطري على معصمك قبل وضعه 

على وجهك.
من  كمية صغرية  لكل  العطري  الزيت  من  قطرات  بضع  أضيفي 
زيت اللوز واخلطي جيدًا. ضعي اخلليط على بشرة رطبة واشطفيها 

باملاء الدافئ.
مرطب للبشرة

ميكن استخدام زيت اللوز احللو كمرطب للبشرة. قومي أواًل بغسل 
وجهك جيدًا، ضعي كمية صغرية من زيت اللوز على وجهك بأطراف 
أصابعك واتركي حتى متتص بشرتك الزيت. إذا كان اإلستخدام 

كمرطب لست حباجة إىل غسل وجهك عند اإلنتهاء.
فوائد زيت اللوز احللو للشعر 

للشعر.  فوائد  من  يقدمه  ملا  السحري  باملكّون  اللوز  زيت  ي  ُسّ
هو زيت خفيف امللمس، غين باملواد املغذية، بأمحاض األوميغا، 
بفيتامني هـ، باإلضافة إىل احتواءه على السكوالني والبوليفينول 

واملعادن. ما هي هذه الفوائد؟
يرطب الشعر الباهت واجلاف، ينّعم ويقّوي الشعر وحيارب أمراض 

فروة الرأس.
كيفية استخدام زيت اللوز للشعر 

يتواجد زيت اللوز احللو يف أغلب مكونات الشامبو والبلسم وأقنعة 
الشعر ومنتجات تصفيف الشعر. 

قناع للشعر
ميكنك وضع زيت اللوز احللو على شعرك كقناع ومن ثم غسله، 

لكن ال ترتكيه أكثر من بضع دقائق.
وضعه على فروة الرأس لعالج اجللد املتقشر

يساعد زيت اللوز على معاجلة وتهدئة مشاكل فروة الرأس مثل 
مثاًل املضاد  البابونج  زيت  اللوز مع  زيت  الصدفية. قومي خبلط 

لإللتهابات وضعيه على فروة رأسك، ومن ثم يغسل الشعر.
معالجة الشعر التالف

قومي مبزج القليل من زيت اللوز احللو مع القليل من زيت الزيتون، 
ضعي اخلليط من اجلذور حتى األطراف واتركيه لعدة دقائق، ثم 

قومي بغسل شعرك بالشامبو.

فوائد زيت اللوز املر
بنزالديهايد،  أساسية:  مكونات   3 من  املر  اللوز  زيت  يتكون 
محض  باسم  املعروف  اهليدروجني  وسيانيد  جليكوسيد  جمدلني 
اهليدروسيانيك، بينما حيتوي الـ %50 املتبقية على أمحاض دهنية 
أحادية غري مشبعة ومكونات أخرى مماثلة لتلك املوجودة يف اللوز 
يعمل  إذ  احللو،  اللوز  زيت  عن  متّيزه  الزيت  هذا  صفات  احللو. 
كمضاد حيوي ومضاد للفطريات، مهدئ وخمدر، مدر للبول، مضاد 

للسرطان وللتشنجات. أما عن فوائده:
منع منو الفطريات

ميكن أن يساعد استخدام زيت اللوز املر يف جتنب العدوى الفطرية، 
وهي طريقة جيدة إلبعاد الفطريات عن البشرة وخاصًة القدمني.

قتل الديدان
يعترب زيت اللوز املر فعااًل يف قتل الديدان املعوية بسبب مرارته 

الشديدة. لكن يب استخدامه حبذر وبكمية قليلة منه.
قتل البكترييا

مكونّي اهليدروجني والسيانيد والبنزلدهيد يف زيت اللوز املر من 
املكونات املعروفة بقتلها للبكترييا واجلراثيم والفريوسات. لذلك، 
ميكن استخدام هذا الزيت لعالج اإللتهابات اليت تسببها الفريوسات 

واجلراثيم والفطريات.
مهدئ

 .semicoside glycoside amygdalin حيتوي زيت اللوز املر على مادة
تؤثر هذه املادة على اخلاليا العصبية وجتعلها غري مستجيبة جلميع 

األحاسيس مبا فيها األمل، مما يؤدي إىل التنميل والتخدير.
مدر للبول

الكيميائية  املواد  من  اجلسم  بها  يتخلص  اليت  الطبيعية  الطريقة 
السامة فيه هي البول أو التعرق. استخدام زيت اللوز املر بكميات 

معقولة، يساعد على إدرار البول وإرخاء اجلسم.
مضاد للسرطان

كشفت دراسة حديثة أن زيت اللوز املر فّعال يف منع تكاثر اخلاليا 
اخلاليا  حتفيز  وبالتالي  السرطان،  أشكال  بعض  يف  السرطانية 

السليمة لتحل حمل اخلاليا اخلبيثة.
حتسني حيوية الرموش

يعمل زيت اللوز املر على حتسني حيوية الرموش وتغذيتها بفضل 
الفيتامينات اليت حيتوي عليها.  

ومستويات  الدم  ضغط  على  خصوصًا  عديدة  اللوز  فوائد 
الكوليسرتول. كما أّن فوائده اجلمالية على الشعر والبشرة مهمة، 
ما يعل زيت اللوز من املكونات اليت يب أن تكون يف روتني 

العناية للمرأة.....
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Australia’s Awesome 
Foursome were simply 
sensational, blowing 
away the field as they set 
a remarkable new world 
record in Birmingham.
‘Extraordinary’: Aussies 
smash world record
Emma McKeon became 
the most decorated Com-
monwealth Games athlete 
of all time, winning her 
11th gold medal on Mon-
day morning.
The Aussie superstar 
blitzed the field in the fi-
nal of the 50m freestyle, 
beating countrywomen 
Meg Harris (silver) and 
Shayna Jack (bronze) to 
make history.
Aussie superfish Kyle 
Chalmers was back in ac-
tion in his pet event after 
a tumultuous 24 hours he 
described as the tough-
est of his career. winning 
his semi-final of the 100m 
freestyle.
The swimming world was 
stunned by an incredible 
upset that saw British su-
perstar Adam Peaty miss 
the podium in the men’s 
100m breastroke, while 
Australia’s women’s 
4x200m freestyle relay 
team ended the pool-
side action on a high by 
smashing a world record.
‘It is shocking’: Thorpe 
stunned by swimming up-
set
There was a huge upset 

in the men’s 100m breas-
troke that stunned swim-
ming commentators. 
British star Adam Peaty, 
who until today was un-
defeated in the 100m and 
200m breastroke at major 
meets since 2014, didn’t 
even make the podium in 
the biggest boilover we’ve 
seen in the pool at these 
Commonwealth Games. 
Peaty was leading at the 
halfway mark but could 
only finish fourth. Fellow 
Brit James Wilby rocked 
the field to win gold, while 
Aussies Zac Stubblety-
Cook and Sam Williamson 
claimed silver and bronze 
respectively.
Ian Thorpe was stunned 
by the race, described by 
the Channel 7 commen-
tary team as “one of the 
biggest upsets we have 
ever seen in swimming” 
and “mind-blowing”.
“It is shocking,” Thorpe 
said in commentary for 
Channel 7. 
A Seven colleague said “I 
cannot believe this” while 
caller Basil Zempilas add-
ed: “Oh my goodness … 
unbelievable that Peaty, 
who led at the halfway 
(mark), has not finished 
in the top three.”
‘Extraordinary’: Aussies 
smash world record
Australia’s golden girl 
didn’t take part in the 
women’s 4x200m free-

Commonwealth Games 2022: Aussies smash 
world record, Emma McKeon makes history

style relay but that didn’t 
matter as her Dolphins 
teammates combined to 
win gold and smash a 
world record in the pro-
cess. 
Madi Wilson, Mollie 
O’Callaghan, Kiah Melver-
ton and Ariarne Titmus 
teamed up to destroy the 
competition. Titmus, who 
won gold in the individual 
200m event, delivered a 
scintillating anchor split 
of 52.8 seconds to break 
the world record by more 
than a second. 
Swimming reporter Phil 
Lutton called Titmus’ split 
“completely bonkers” on 
Twitter.
The Aussies set a time 
of 7:39.29 – finishing 12 
seconds clear of second-
placed Canada, while 
England was third.
“Extraordinary. Oh my 
goodness. How amazing,” 
one Channel 7 commen-
tator said. “Just remark-
able.”
The incredible photo be-
low shows just how domi-
nant the Aussies were 
– and how far ahead of 
the yellow world record 
line Titmus was as she 
stormed home.
McKeown wins gold 
again
Kaylee McKeown added 
another gold medal to 
Australia’s tally, winning 
the final of the women’s 
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100m backstroke. 
McKeown, who became a 
cult hero with her golden 
effort at the Tokyo Olym-
pics, held off Canada’s 
Kylie Masse in a frenetic 
finish, while Medi Har-
ris of Wales picked up 
bronze. 
Aussie Minna Atherton 
just missed the podium, 
finishing fourth. 
McKeown is now the 
Olympic champion, world 
record holder and Com-
monwealth Games cham-
pion in the 100m back-
stroke.
Chalmers returns in style
Kyle Chalmers put his 
personal angst aside to 
smash out a brilliant swim 
in the semi-finals of the 
100m freestyle. 
He slammed the media for 
writing negative headlines 
about him and the Austra-
lian swimming team but 
had a clear head when he 
dived in for his pet event, 
touching the wall first and 
setting a new Common-
wealth Games record time 
of 47.36 seconds.
Emma McKeon officially 
the GOAT
 It’s official – Emma McKe-
on is the GOAT (Greatest 
Of All Time). 
The Aussie superstar 
sealed her place in his-
tory with yet another 
incredible swim in Bir-
mingham to win her 11th 
Commonwealth Games 
gold medal, touching the 
wall first in the final of the 
50m freestyle. 
McKeon outgunned fellow 
Australians Meg Harris 
(silver) and Shayna Jack 
(bronze) in the splash and 
dash to become the first 
athlete ever with 11 Com-
monwealth games gold 
medals to their name. 
“I don’t what you want me 
to say. I just get in there 
and do my best. Take 
each race one at a time,” 
she told Channel 7 post-
race. “When I get in I want 

to 
win, obviously. Like ev-
eryone else in the race. 
“It is a fun event for me, 
the 50. I feel like I am a 
lot more relaxed this year 
than last year. 
“I think the place that I am 
in mentally is showing in 
my performances.” 
Speaking to media on 
the pool deck, McKeon 
briefly broke down and 
was comforted by Harris 
as she talked about find-
ing it “hard to be proud of 
herself”. 
“It is special. It kind of 
makes me reflect on the 
last eight years or so 
since my first Common-
wealth Games and I can 
sort of see how far I’ve 
come as a person and as 
an athlete,” she said. 
“To be honest I kind of 
find it hard to be proud of 
myself at times. So that’s 
something I guess I’ve 
struggled with along the 
way. But it’s nice to be 
here with these girls.” 
Kiwi wins big in butterfly
Kiwi Lewis Clareburt 
won gold in the men’s 
200m butterfly, fol-

lowed by South Africa’s 
Chad le Clos (silver) and 
England’s James Guy 
(bronze).
McKeon missing from 
Australia’s relay team
Aussie swim queen Emma 
McKeon has been left out 
of Australia’s team for the 
4x200m freestyle relay. 
The start lists announced 
before the program got 
underway on Monday 
morning showed Austra-
lia will be going with Madi 
Wilson, Kiah Melverton, 
Mollie O’Callaghan and 
Ariarne Titmus. 
Australia swept the med-
als in the 200m freestyle 
earlier in the games 
with Titmus edging out 
O’Callaghan for the gold 
medal. Madi Wilson won 
bronze in the event, mak-
ing the team one of the 
hardest to break into in 
swimming. 
McKeon was still in ac-
tion on Monday, though. 
She breezed through her 
semi-final of the 50m but-
terfly to qualify easily for 
the final, along with fellow 
Aussies Holly Barratt and 
Alex Perkins.

Emma McKeon is officially the GOAT.

The Local Member for 
Canterbury Sophie 
Cotsis has presented 
a $32,500 cheque to  
the Australian Jieh 
Community to help 
fund the renovation of 
its clubhouse in   Bel-
field. 
“This grant will fund 
the renovation of the 
Australian Jieh Com-
munity Club, which 
will  include a retiling 
of the floors, upgrade 
to the electrical board 
and a repainting of the  
interior and exterior of 
the clubhouse,” said 
Ms Cotsis. 
“I am delighted to have 

assisted the Austra-
lian Jieh Community 
in the upgrade of this 
important space for 
the local community 
to gather, celebrate 
their culture and retain   
their connections with 
their heritage.”  
The grant is part of the 
Community Building 
Partnership program, 
which aims to   create 
more vibrant and in-
clusive communities 
and deliver positive 
social,   environmen-
tal and recreational 
outcomes. 
Media Contact: Sophie 
Cotsis 0407 945 914

$32 500 for the Australian Jieh Com-
munity Club under the Community 
Building Partnership Grant
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A new opinion poll is very 
welcome news for Labor 
and Anthony Albanese 
with record support – but 
the Opposition is in the 
doldrums.
It’s been a dream start 
for Anthony Albanese’s 
prime ministership, a 
new opinion poll has re-
vealed. 
A Newspoll for The Aus-
tralian, released late on 
Sunday, has Mr Albanese 
with a record satisfaction 
rating of 61 per cent. No 
incoming PM has received 
such a strong satisfaction 
rating in a Newspoll since 
polling began in 1985.
Kevin Rudd got to 59 per 
cent after he entered The 
Lodge with Scott Morri-
son on 51 per cent in May 
2019, after that election. 
The poll high for Mr Al-
banese comes despite 
rising cost of living pres-
sures. That suggests that 
– at least for now – he’s 
not being blamed for 
soaring prices.
The polling was conduct-
ed between July 27-30 
among just over 1500 
voters. 
Mr Albanese’s popularity 
is in contrast to Opposi-
tion Leader Peter Dutton. 
Only 25 per cent thought 
Mr Dutton would make a 
good prime minister com-
pared to 59 per cent for 
Mr Albanese. 
The leaders’ net satisfac-
tion rating also had Mr 
Albanese with a strong 
lead. The net satisfaction 
score subtracts the per-
centage of those who are 

dissatisfied with a lead-
er’s performance from 
the percentage of those 
who are satisfied. 
With 61 per cent of peo-
ple satisfied with Mr Al-
banese’s first few months 
in The Lodge, and 26 per 
cent dissatisfied that 
leaves him with a net sat-
isfaction score of plus 35 
per cent. 
The last time Scott Morri-
son was near those levels 
of net satisfaction was 
in February 2021. The 
former PM did however 
reach a higher 40 per 
cent net satisfaction rat-
ing in early 2020, in the 
midst of the pandemic. 
Mr Dutton’s net satisfac-
tion rating is at minus 4 
per cent, meaning more 
people are dissatisfied 
with his performance 
than satisfied. Although 
both Scott Morrison, as 
PM, and Mr Albanese, as 
opposition leader, have 
recorded lower scores 
than that.
Labor vote climbs
Labor has also seen its 
primary vote climb five 
points since the election 
result to 37 per cent. But 
the Coalition is going 
backward with its primary 
vote down to 33 per cent 
from its electoral result of 
35.7 per cent, according 
to the research for The 
Australian.
Labor’s two party pre-
ferred vote is also up from 
a split of 52.1 per cent to 
it and 47.9 per cent for 
the Coalition on election 
day in May, to 56 to 44 

per cent now, according 
to Newspoll.
The Greens have essen-
tially held steady with a 
primary vote of 12 per 
cent.
Pauline Hanson’s One 
Nation party has gone up 
from 5 per cent of the vote 
in May to 6 per cent now. 
However Clive Palmer’s 
United Australia Party 
has seen its support cut 
in half, from 4.1 per cent 
to 2 per cent. 
The independents, many 
of whom are the so called 
“teals,” have held firm 
with 10 per cent of the 
vote. Together the inde-
pendent MPs make up 
the fourth biggest bloc 
in parliament after La-
bor, the Coalition and the 
Greens.
Mr Albanese will be hop-
ing he can steer some of 
the goodwill towards him 
personally into success 
on the policy front. 
On the weekend, he re-
vealed the probable 
wording of a question to 
be put in a historic refer-
endum that would change 
the constitution to recog-
nise an Indigenous Voice 
to parliament. 
“I would like us to pres-
ent the Australian people 
with the clearest possible 
referendum question,” 
the Prime Minister told 
the packed crowd at the 
Northern Territory’s Gar-
ma Festival.
“We should consider ask-
ing our fellow Australians 
something as simple and 
clear as this: ‘Do you 
support an alteration to 
the Constitution that es-
tablishes an Aboriginal 
and Torres Strait Islander 
Voice?’”
Mr Albanese said his 
government would seek 
support for the question 
in time to have a referen-
dum in this term of parlia-
ment.
He described the propos-
al as a “straightforward 
proposition” being “from 
the heart”.

Labor extend lead, record satisfaction for 
incoming PM Anthony Albanese – Newspoll
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Net satisfaction ratings for Leader of the Opposition Peter Dutton (left) 
are far below those of Prime Minister Anthony Albanese. (AAP Image/
Mick Tsikas)

Staff at the company 
were left stunned by the 
news after the company 
planned to raise money 
recently based on a $1 
billion valuation. 
Staff who worked for an 
Australian tech company 
have been left “shell-
shocked” by its sudden 
collapse after it planned 
to raise money with a val-
uation of $1 billion.
The company called Me-
tigy was founded in 2015 
and offered an artificial 
intelligence platform that 
provided insights into 
customers for small busi-
ness marketing.
But its demise has im-
pacted around 75 staff, 
who appeared to have 
been blindsided when in-
formed on Monday that 
the company had gone 
into administration.
Some staff members 
had joined the company, 
which was founded by 
David Fairfull and John-
son Lin, just a few months 
ago.
One employee, who had 
been with Metigy for al-
most 18 months, said two 
weeks ago she “never 
thought” that the com-
pany would have gone 
under. 
“All of us employees 
were informed today and 
we are shell-shocked to 
say the least,” she wrote 
on LinkedIn.
“It’s heartbreaking to 
have our journey cut 
short so early, when I 
could see that we were 
turning a corner with the 
product in the last few 
months and what was 
coming up in the next few 

months.”
Another staff member 
revealed plans they were 
making “for all the great 
work we could do with 
a new brand and com-
munications function at 
Metigy” that she hoped 
to lead, but instead found 
herself suddenly unem-
ployed.
 “We’re pretty shell-
shocked. It’s not because 
we didn’t care enough or 
because we did a bad job 
or the market conditions 
weren’t in our favour – 
and that will always be 
the toughest thing to 
deal with when you work 
as hard as we did,” she 
wrote.
“I am beyond grateful to 
have met this group of 
people who I now call 
friends and I’m so sad 
that we don’t get to con-
tinue on this rollercoaster 
together. 
“My heart is always in 
start-up land regardless 
of how hard it gets. It’s an 
experience that teaches 
us so much about our-
selves and I will always 
choose it.”
The company’s collapse 
is a particular shock as 
it planned to raise money 
just two months ago.
A recent presentation 
from a Metigy investor 
showed the company’s 
revenue had grown more 
than 300 per cent in both 
the 2020 and 2021 fi-
nancial years, and had 
more than 25,000 clients 
across 92 countries, the 
Australian Financial Re-
view reported.
Meanwhile, Australian 
private equity firm Five V 

Capital had recently pre-
sented Metigy as an case 
study showing it was 
valued at $105 million in 
October 2020 when it in-
vested and its last evalu-
ation sat at $1 billion in 
April this year.
Metigy’s collapse came 
as a “big shock” and had 
caused “a great deal of 
sadness”, one employee 
added on LinkedIn.
He said that the “growth 
team never failed to 
deliver” with a list of 
achievements in their 
short time, including ac-
quiring roughly 38,000 
users from a base of just 
a few thousand, rebuild-
ing the website leading to 
significant improvements 
in conversion rates and a 
full rebrand.
Simon Cathro and Andrew 
Blundell of Sydney-based 
firm Cathro Partners were 
appointed as administra-
tors on Friday night.
The duo said they are 
working with investiga-
tors and creditors to as-
sess the business com-
mercials and explore the 
possibility of its sale.
“We are exploring the 
urgent sale of Metigy’s 
assets and intellectual 
property as part of the 
voluntary administration 
process and consider a 
sale could be an outcome 
in this process,” they 
said.
Metigy has more than 30 
shareholders, accord-
ing to documents lodged 
with the Australian Se-
curities and Investments 
Commission.
Tech companies are 
struggling in Australia af-
ter a share market blood-
bath, which has left inves-
tors spooked and made 
funding harder to find.
Other failed businesses 
include grocery deliv-
ery service Send, which 
went into liquidation at 
the end of May, after the 
company spent $11 mil-
lion in eight months to 
stay afloat.

Australian tech company Metigy collaps-
es suddenly leaving staff ‘shell-shocked’

Metigy CEO and co-founder David Fairfull. Source: Supplied.
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Beijing has lashed out at 
former PM Scott Morrison 
and Australia’s “overcon-
fidence” following the re-
lease of a “damning” gas 
report.
China has branded Aus-
tralia “laughable”, mock-
ing the Government and 
former prime minister 
Scott Morrison in the 
wake of a “damning” gas 
report.
The comments were made 
as part of a scornful arti-
cle published by the CCP-
controlled Global Times.
The piece mocks a sug-
gestion that Australia 
could step in and help 
with supply of liquefied 
natural gas (LNG) to Eu-
ropean allies impacted by 
the Russia-Ukraine con-
flict.
At the start of 2022, the 
then-prime minister Mr 
Morrison said his gov-
ernment was looking at 
options that would allow 
Australia to fill interna-
tional demand for gas if 
Russia stops exporting 
to Europe.
“Awkwardly, some in 
Australia are now warn-
ing of a potential short-
age in the country and 
urging to set aside gas 
for Australia’s own elec-
tricity network before 
selling to the rest of the 
world,” the Global Times 
article noted.

On Monday, the Aus-
tralian Competition and 
Consumer Commission’s 
(ACCC) gas inquiry 
2017-2025 interim re-
port warned businesses 
could shut down and 
there could be a record 
shortage of gas in the 
southern states next year 
unless something is done 
about the nation’s energy 
crisis.
The ACCC predicted a 
56 petajoule shortfall in 
east coast gas supply for 
2023, a figure it called a 
“significant risk to en-
ergy security” that was 
equivalent to 10 per cent 
of expected domestic de-
mand.
China said the situation 
currently facing Australia 
was both “laughable and 
serious”.
 “Laughable, because 
this reflects Australian 
officials’ overconfidence 
and arrogance in making 
empty promises it can-
not deliver; serious, be-
cause a potential move 
could significantly affect 
already disrupted global 
energy supplies, given 
that Australia is known 
as one of the world’s 
top LNG exporters,” the 
newspaper noted.
Russia’s ongoing inva-
sion of Ukraine has seen 
international demand for 
LNG soar, with Beijing 

China mocks Australia’s ‘arro-
gance’ following ACCC gas report

claiming a decision from 
Australia to impose ex-
port restrictions could 
“hurt some of its Euro-
pean and Asian allies the 
most”.
The article blasted Mr 
Morrison for his “empty 
promises” for saying 
Australia will help its al-
lies when they are in 
need.
 “It is clear that a possible 
reduction in Australia’s 
LNG exports would fur-
ther exacerbate the glob-
al energy crisis and push 
up prices, while increas-
ing the energy anxiety 
in countries that used to 
see Australia as a reliable 
source of supplies,” the 
Global Times said. 
“Some of its allies may 
also be annoyed by Aus-
tralia’s inability to actu-
ally offer help in areas 
where it apparently has 
an advantage.”
The article noted that 
China has recently made 
efforts to diversify its en-
ergy imports following 
recent tensions with Aus-
tralia, with Beijing last 
year signing new LNG 
contracts with the US in-
stead.
However, the outlet as-
sured readers that any 
decision by Australia 
would not “fundamen-
tally undermine” China’s 
energy security.
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The government has called a new report on the gas industry 
‘damning’ of exporters. Picture: Brendon Thorne/Bloomberg

China has mocked Australia for its ‘arrogance’. Pic-
ture: Fred Dufour/AFP

Government reacts to 
‘damning’ gas report
Australia’s Resources 
Minister Madeleine King 
branded the new ACCC 
report as “damning” of 
gas exporters after it 
found they were not en-
gaging locally “in the 
spirit” of the heads of 
agreement.
“We remain concerned 
that some (liquefied) 
natural gas LNG export-
ers are not engaging with 
the domestic market in 
the spirit in which the 
heads of agreement was 
signed,” the report said.
“LNG producers will need 
to divert a significant pro-
portion of their excess 
gas into the domestic 
market.”
Ms King said gas produc-
ers “know” the report is 
“damning for them”.
 “The ACCC report is 
damning, no doubt about 
it,” she said.
“It sets out patterns and 
instances of behaviour 
that are clearly not ac-
ceptable in an environ-
ment where we do have 
an international and do-
mestic energy supply cri-
sis.”
The ACCC described the 
outlook for 2023 as “very 
concerning” with gas 
prices likely to increase.
“The outlook for 2023 is 
very concerning and is 
likely to place further up-
ward pressure on prices, 
which could result in 
some commercial and 
industry users no longer 
being able to operate,” 
the report said.
“It could also lead to de-
mand having to be cur-
tailed.”
This shortfall will main-
ly affect NSW, Victoria, 
South Australia, the ACT 
and Tasmania, where “re-
sources have been dimin-
ishing for some time”, 
though Queensland may 
also be impacted.

Penny Wong has a mes-
sage for the US and China 
after a visit from Nancy 
Pelosi sparked tensions 
between the two coun-
tries.
Penny Wong has called 
for calm between China 
and the US after Nancy 
Pelosi touched down in 
Taiwan. 
The US House Speaker 
arrived in Taipei late last 
night despite threats from 
Beijing about the “seri-
ous consequences” of 
her visit. 
She is the highest rank-
ing American official to 
visit the self-ruled island 
which China claims is its 
own in 25 years. 
Speaking with ABC AM, 
the Foreign Minister 
called for a de-escalation 
of tension between the 
two countries. 
“All parties should con-
sider how they best con-
tribute to de-escalating 
the current tensions, and 
we all want peace and sta-
bility in the Taiwan Strait,” 
Senator Wong said
“We do have a situation 
where we see rhetoric 
increasing and we see 
military hardware being 
deployed.”
Ms Pelosi is currently 
on a tour of Asia which 
includes visits to Singa-
pore, Malaysia, South Ko-
rea and Japan. 
Her trip to Taiwan was 
anticipated but not con-
firmed by US officials. 
More than 700,000 people 
tracked the US Speaker’s 
flight live as her air force 
plane made the seven 
hour journey from Kuala 

Lumpur. 
Flightradar24 said it was 
the “most tracked flight 
of all time” and its serv-
ers struggled to cope 
with the enormous influx 
of users. 
Millions more watched 
the flight unfold on popu-
lar Chinese social media 
platform Weibo. 
Beijing has warned Ms 
Pelosi’s visit would un-
dermine China-US rela-
tions and lodged a strong 
protest at her arrival.
“It has a severe impact on 
the political foundation of 
China-U.S. relations, and 
seriously infringes upon 
China’s sovereignty and 
territorial integrity,” a for-
eign ministry statement 
said. 
“It gravely undermines 
peace and stability across 
the Taiwan Strait, and 
sends a seriously wrong 
signal to the separatist 
forces for ‘Taiwan inde-
pendence’.”
State media has since 
confirmed that the Chi-
nese military would be 
conducting live-fire exer-
cises near Taiwan from 
Thursday through Sun-
day. 
Senator Wong said the 
situation was “very con-
cerning”. 
“Australia has a biparti-
san one China policy, and 
we have a bipartisan of 
that, discouraging unilat-
eral changes to the status 
quo,” she said.
“We should continue with 
others in the region to 
urge the maintenance of 
peace and stability in the 
region.”

Penny Wong calls for calm af-
ter Nancy Pelosi’s Taiwan visit

Taiwan’s Foreign Minister Joseph Wu welcomed Speaker of the US House of 
Representatives Nancy Pelosi upon her arrival at Sungshan Airport in Taipei. 
Photo by Handout / Taiwan’s Ministry of Foreign Affairs (MOFA) / AFP)



Page 30صفحة 30     

NEWS

Even more cash pain is 
headed for Australians’ 
wallets after the central 
bank hiked interest rates 
for the fourth month in a 
row.
For the fourth consecu-
tive month the Reserve 
Bank of Australia (RBA) 
has hiked interest rates 
as inflation runs rampant. 
At 2.30pm during the 
RBA’s monthly meeting, 
it increased Australia’s 
interest rate by 50 basis 
points, or by 0.5 per cent.
The decision brought the 
cash rate from 1.35 per 
cent to 1.85 per cent, 
largely in line with econo-
mist’s predictions. 
This marks the first time 
the RBA has lifted the 
rates for four months in 
a row since the introduc-
tion of the two to three 
per cent inflation target in 
1990. 
This follows last week’s 
increase in annual infla-
tion, which hit 6.1 per 
cent, which was its high-
est level in 21 years since 
2001. 
Tuesday’s rate rise 
means those paying off 
the average home loan 
of $500,000 will need to 
cough up an extra $140 a 
month. 
And the August hike isn’t 
expected to be the last, 
with economists fore-
casting that interest rates 
could peak up to two per 
cent by the end of the 
year.
As soon as news of the 
interest rate rise broke, 
Treasurer Jim Chalmers 
weighed in and acknowl-
edged it was a tough time 
for Australian borrowers, 
saying the announcement 
would “sting”.
“It’s another difficult day 
for Australian homeown-
ers with a mortgage,” he 
said. 
“The independent Re-
serveBank has just an-
nounced its decision to 
increase interest rates 
by another 0.5 per cent, 
bringing the cash rate to 

1.85 per cent. 
“Australians knew this 
was coming, but it won‘t 
make it any easier for 
them to handle. 
This cycle of interest rate 
rises began before the 
election in response to in-
flationary pressures that 
began accelerating at the 
beginning of this year. 
“Average homeowners 
with a $330,000 outstand-
ing balance will have to 
find about $90 a month 
more for repayments as 
a consequence of this 
decision today, on top 
of around $220 extra in 
repayments since early 
May. 
“For Australians with a 
$500,000 mortgage, it‘s 
about an extra $140 a 
month, in addition to the 
extra $335 they’ve had to 
find since early May. 
“As I said, Mr Speaker, 
this decision doesn’t 
come as a surprise. It’s 
not a shock to anybody, 
but it will still sting.
“Families will now have to 
make more hard decisions 
about how to balance the 
household budget in the 
face of other pressures 
like higher grocery prices 
and higher power prices 
and the costs of other es-
sentials.”
‘Misleading’: Calls for 
bank boss to resign
Ahead of the interest rate 
rise, there were growing 
calls for the RBA’s board 
and its governor, Philip 
Lowe, to resign after a se-
ries of missteps. 

RBA hikes interest rates by 50 basis 
points, bringing cash rate to 1.85%

Chief among them was 
the promise that interest 
rates wouldn’t rise until 
2024 which one top econ-
omist said was “mislead-
ing” for borrowers. 
Critics also pointed out 
that the rapid rate rises 
could inadvertently lead 
to a recession while at the 
same time inflation is run-
ning rampant. 
Warren Hogan, chief 
economist at both ANZ 
and Credit Suisse, told 
The Daily Telegraph that 
the RBA was guilty of 
some “pretty bad errors” 
in recent months. 
The RBA lowered the 
cash rate to 0.1 per cent 
at the end of 2020 amid 
the Covid-19 pandemic 
– the lowest it had ever 
been – and throughout 
the pandemic said they 
didn’t plan on raising the 
cash rates until 2024.
When it lifted the cash 
rate for the first time in 
May and then every month 
since, Mr Hogan said it 
was “misleading people, 
basically”.
He also said Australia’s 
central bank had taken on 
risky strategies including 
spending lots on insur-
ance and sinking funds 
into a bonds program 
which had not paid off. 
Mr Hogan, who was also 
the former principal ad-
viser to federal treasury, 
said: “It’s unforgivable. I 
think they should resign – 
the whole board.”
Mr Lowe “should have the 
character to stand down,” 
Mr Hogan added.
Mr Lowe said the cash 
rate would remain at its 
record low of 0.1 per cent 
until at least 2024, but the 
rapid rise in inflation this 
year – caused in part by 
Russia’s war in Ukraine 
and supply chain issues 
on home soil – prompted 
the monthly hikes.
It comes as Australia’s 
cost of living crisis is 
worsening, making bor-
rowers even more cash-
strapped than usual.
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Philip Lowe, Governor of the Re-
serve Bank of Australia

One Nation leader Pauline 
Hanson has blasted Prime 
Minister Anthony Alba-
nese’s “Indigenous voice” 
proposal as “Australia’s 
version of apartheid”.
Speaking to a nearly emp-
ty Senate chamber on 
Wednesday, Ms Hanson 
delivered her most strident 
attack to date on what she 
dubbed the “racist” ref-
erendum proposal, while 
praising fellow Senator 
Jacinta Price, the lone In-
digenous MP who opposes 
the advisory body.
The five-minute speech 
came a week after she 
dramatically stormed out 
of the Senate during the 
routine morning “acknowl-
edgement of country”.
“The creation of a voice to 
parliament will not, as the 
Prime Minister would have 
us believe, be a unifying 
moment,” Ms Hanson said.
“I’ve already been contact-
ed by elders on traditional 
lands who say they do not 
support the voice and had 
no say in the Uluru state-
ment. This will be no dif-
ferent to the stolen gen-
erations apology. Let me 
remind you of the reason 
for this apology. We were 
told it was necessary for 
us to move forward togeth-
er as a united nation. How 
has that worked out?”
Ms Hanson accused the 
PM of having “contempt 
for these dissenting voic-
es, including Aboriginal 
voices”.
“His contempt for those 
who rightly and justly re-
quest details of the pro-
posed voice, such as its 
powers, functions and 
costs, has also been very 
clear,” she said.
“He is not promoting unity 
at all. The Prime Minister is 
deliberately stoking divi-
sion and stoking it on ra-
cial lines. As Senator Price 
noted in her landmark first 
speech in this chamber, 
‘Many Indigenous Austra-
lians have not been con-
sulted about the voice, and 
many have no clue what 
it’s about.’ This comment 
has come from an Ab-
original woman. The Prime 
Minister has dismissed her 
comments saying, ‘They 

don’t stack up.’ No. His 
comments do not stack up. 
That’s because the Prime 
Minister is listening only 
to the Aboriginal industry, 
whose gravy train relies 
on separating Australians 
by race and entrenching 
Indigenous disadvantage. 
I’ve been saying this for 
decades.”
The One Nation leader said 
there was nothing in the 
proposal that addresses 
“real disadvantage”.
 “There is nothing in this 
proposal that will end the 
violence, poverty and fail-
ure of service delivery 
in Aboriginal and Torres 
Strait Islander communi-
ties,” she said.
“There is nothing in this 
proposal that indicates 
how much this entire ex-
ercise will cost Australian 
taxpayers. However, I feel 
compelled to note that the 
annual funding of the Ab-
original and Torres Strait 
Islander Commission in its 
final years was well north 
of a billion dollars. It’s al-
most certain a referendum 
alone will cost in excess of 
$120 million.”

‘Australia’s version of 
apartheid’
She said a better solution 
would be to hold the refer-
endum at the next election, 
saying there was “much in 
this proposal that is open-
ended, ill-defined and 
fraught with peril”.
“The risk is very real that 
the sovereignty that all 
Australians have over their 
land and country will be 
handed to a racial minor-
ity,” she said.
She questioned why the 
voice had to be in the Con-
stitution.
“What is the real ulterior 
motive? This can only be 
about power – creating a 
nation within a nation,” 
she said.
“This can only be about tak-
ing power from whitefellas 
and giving it to blackfellas. 
This is Australia’s version 
of apartheid. Are they pre-
pared for the compensa-
tion or reparations which 
will be demanded when 
the High Court decides 
that ‘traditional ownership’ 

means ‘sovereign control’. 
Where will you stand, given 
that you acknowledge tra-
ditional ownership every 
day? Do you acknowledge 
that I, like millions of Aus-
tralians, legally own my 
land and worked very hard 
for it? Do I have rights to 
my land, too? Can’t you 
acknowledge my connec-
tion to my land and my 
love for my country?”
Ms Hanson took aim at 
Indigenous Senator Lidia 
Thorpe, who last week 
slammed the One Nation 
leader as “ignorant and 
racist” for storming out 
during the acknowledg-
ment.
Ms Thorpe held up her 
first in a black power sign 
as she branded the Queen 
a “coloniser” during her 
oath of allegiance in the 
chamber on Monday.
“I note Lidia Thorpe’s 
racist interjection in the 
past when she told me to 
go back to where I came 
from,” Mr Hanson said.
“She can rest assured that 
I did, indeed, go back to 
where I came from – back 
to Queensland, where I was 
born and where I raised my 
children, and where my 
parents and grandparents 
were born. There is no-
where else for me to go. 
Australia is my home. Aus-
tralia is our home – Indig-
enous and non-Indigenous 
alike.”
She warned that despite Mr 
Albanese’s claim that the 
Indigenous voice would 
not have veto power over 
legislation, he could not 
speak for future govern-
ments “or say what legisla-
tion before parliament must 
be referred to the voice for 
consultation, who will be 
eligible to stand for elec-
tion to the voice and who 
will be eligible to vote”.
Ms Hanson also raised the 
issue of the growing num-
bers of Australians identi-
fying as Aboriginal, which 
some Indigenous leaders 
have warned may make it 
harder for the government 
to help disadvantaged 
people.
“We need a stronger defi-
nition of Aboriginality,” 
she said.

Pauline Hanson slams voice to parliament 
as ‘Australia’s version of apartheid’
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Newly sacked NSW minis-
ter Stuart Ayres asked for 
the New York trade job to 
be “left vacant” in one of 
his first actions in the job.
A parliamentary probe has 
heard evidence that both 
outgoing trade minister 
Stuart Ayres and former 
deputy premier John Bari-
laro influenced the selec-
tion process for a plum 
trade job in New York. 
Investment NSW boss 
Amy Brown told the probe 
the office of Mr Barilaro – 
who ended up getting the 
$500,000-a-year-job – re-
acted with a “flurry” of in-
put after a public servant 
was initially chosen for the 
role. 
She also said Mr Ayres, 
who resigned as trade min-
ister earlier on Wednes-
day. was, in her view, not 
an “arm’s length” from the 
process as he has repeat-
edly claimed. 
Instead she outlined a se-
ries of conversations where 
she said Mr Ayres had tried 
to influence her choice.
Mr Ayres resigned after 
Premier Dominic Perrottet 
was shown a draft report 
indicating Mr Ayres may 
have breached the minis-
ters’ code of conduct in re-
lation to the appointment of 
Mr Barilaro to the US job.
“Objectively speaking, 
arm’s length is not a fair 
characterisation of how 
the process was run,” she 
said.
It was the second time Ms 
Brown gave evidence to 
the committee, and her new 
testimony came just an 
hour after Mr Ayres’ resig-
nation was announced. 

She revealed Mr Barilaro’s 
office asked for the selec-
tion process to be changed, 
so that ministers would be 
in charge instead of public 
servants, within two weeks 
of selecting Jenny West for 
the role. 
“Once I revealed the suc-
cessful candidate (to the 
New York job) there was 
a flurry from the deputy 
premier’s office to have it 
changed,” she said. 
Ms West was later told she 
would not be getting the 
job after all. 
Ms Brown was shown an 
email sent by her chief of 
staff on October 12 last 
year that said Mr Ayres had 
told her he wanted the New 
York post “left vacant”.
“It was my decision,” she 
responded.
She also revealed she was 
aware Mr Ayres had sent Mr 
Barilaro a copy of the job 
advertisement.
“I remember getting a re-
ally early heads up. It was 
almost kind of in a jovial 
way, you know: ‘You’ll 
never guess who I just got 
a phone call from, Mr John 
Barilaro, he’s interested in 
the (job)’,” she said. 
“He said, ‘I think he could 
be quite good’ … The senti-
ment of it was John Barilaro 
would have some attributes, 
positive attributes, that are 
relevant to the role.”
Mr Ayres’ resignation came 
after Mr Perrottet received 
a draft of a separate report 
that he called for in June.
“The issues in the review 
go directly to the engage-
ment of the minister with 
the department secretary in 
respect of the recruitment 

NSW Trade Minister Stuart Ayres resigns over John Barilaro 
New York scandal as Amy Brown gives evidence

process, so that raises 
questions in relation to the 
ministerial code of con-
duct,” Mr Perrottet said.
Mr Ayres denies any wrong-
doing.
Reporters at the media con-
ference repeatedly pressed 
Mr Perrottet to explain ex-
actly what Mr Ayres was al-
leged to have done, but the 
Premier would not go into 
specifics.
The visibly flustered Pre-
mier used vague terms to 
describe the allegations.
“From what I have received 
in that draft report, there 
is no doubt that there are 
questions in relation to … 
questions raised, not find-
ings, in relation to informa-
tion … questions are raised 
in relation to whether or not 
there have been a breach 
of the ministerial code of 
conduct in those circum-
stances and on receipt of 
that information,” Mr Per-
rottet said.
“Mr Ayers believes that he 
was always acting within 
his ministerial responsibili-
ties in relation to that pro-
cess. He denies any wrong-
doing.”
The Premier vowed to re-
lease the report publicly 
once he received the final 
version. 
The internal review was 
called for by Mr Perrottet 
and headed by former pub-
lic service commissioner 
Graeme Head.
Mr Ayres said he had also 
been shown the draft re-
port on Tuesday night.
“Last night, I read a sec-
tion of the independent 
review being conducted 
by Graeme Head. This sec-
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tion is relevant to my role 
as minister. It creates a 
question as to whether I 
breached the ministerial 
code of conduct,” Mr Ayres 
said in a statement.
“In my view, no such breach 
has occurred. However, I 
agree it is important that 
this matter is investigated 
appropriately and support 
the Premier’s decision to 
do so.
“I have always applied the 
highest levels of integrity 
in my conduct as a minis-
ter.”
Mr Ayres said he was step-
ping down as minister to 
“maintain the integrity of 
the cabinet”, but he would 
stay on as MP for Penrith. 
Mr Ayres is also the deputy 
leader of the Liberal Party 
and will resign from that 
position as well. 
A new deputy leader will be 
elected by Liberal MPs at 
a party room meeting next 
Tuesday.
Mr Ayres has been un-
der fire after documents 
emerged that appeared to 
contradict comments he’d 
made to parliament and the 
media.
Mr Ayres maintains he 
wasn’t involved in the re-
cruitment process for the 
senior trade and invest-
ment commissioner job 
in the US, but emails re-
leased to parliament show 
he asked for a person to be 
added to a “short shortlist” 
of candidates.
He’s also told parliament 
there was never a “suitable 
candidate” for the job be-
fore Mr Barilaro was hired, 
maintaining that was true 
even though a briefing has 

The Premier has been under pressure. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

emerged that shows he 
previously signed off on a 
woman as the ”successful 
candidate” for the role.
Mr Perrottet made the 
same statement to par-
liament, and documents 
have revealed he, too, was 
briefed on the selection of 
Ms West, a former Invest-

Stuart Ayres will no longer be trade minister. Picture: David Swift

ment NSW bureaucrat, as 
the successful candidate. 
Mr Ayres is the second 
NSW minister that’s been 
sacked in four days. 
Mr Perrottet fired his Fair 
Trading and Small Busi-
ness Minister Eleni Petinos 
on Sunday over allegations 
she ran an unsafe office.

The NSW Liberal Party had 
descended into chaos as 
key members turn on each 
other as they prepare to 
battle it out over a key role.
NSW Transport Minister Da-
vid Elliott has slammed his 
own Treasurer Matt Kean 
accusing his office of ped-
alling “complete bullsh**t” 
as the pair prepare to bat-
tle it out over who is the 
state’s next deputy liberal 
leader.
In the latest meltdown in 
the NSW Government, the 
two ministers are at war 
over who is responsible for 
compensation for taxi plate 
owners in the latest proxy 
battle between the warring 
colleagues.
There are 5000 taxi plate 
owners who have been 
waiting seven years for 
compensation.
2GB’s Ben Fordham Live 
claim that when they con-
tacted the Treasurer’s of-
fice for an update they 
were told Mr Elliott is re-
sponsible.
But the Transport Minister 
has told the radio host that 
the hold up is due to Mr 
Kean.
“Wrong. And this is why I’m 
one of the reasons why I’m 
running for deputy leader-
ship,’’ he said.
“That is just complete 
bullsh*t and it’s frustrating 
me that people are giving 
you lies,” Mr Elliott told 
Ben Fordham.
“If you’re telling me that 
there’s a certain cabinet 
minister that’s avoiding 
your program and is blam-
ing other people that’s just 
wrong.”
The Transport Minister 
says they’re waiting on the 

Treasury to sign off on the 
compensation package.
In June, NSW Premier 
Dominic Perrottet warned 
Liberal ministers to stop 
fighting in public or risk 
losing their jobs.
Mr Elliott was again at the 
centre of the storm, after 
he accused Mr Kean of 
“treachery” against the Co-
alition during the federal 
election.
“My expectation is minis-
ters are focused every sin-
gle day on the great people 
of NSW,” Mr Perrottet said.
“There’ll always be words 
from time to time but ulti-
mately our focus, my ex-
pectation, of ministers here 
in NSW, is that we continue 
to deliver for the people in 
our state.
“This is a distraction from 
what is our focus, and ev-
ery single day I’m focused 
on making sure the people 
of NSW are set up for a 
brighter future.”
At the time, Mr Elliott 
slammed Mr Kean over 
revelations he was trying 
to undermine the Coalition 
weeks out from the elec-
tion over Katherine Deves 
candidacy in Warringah.
“I’m disgusted,” Mr Elliott 
told 2GB Radio.
“Matt Kean’s behaviour is 
nothing short of treachery 
and will be repaid in kind.” 
Ms Deves had come un-
der fire for her campaign 
against trans athletes in 
women’s sport and other 
comments many consid-
ered offensive to trans 
people.
She ultimately failed to 
win her seat, losing to in-
cumbent independent Zali 
Steggall.

Ugly war of words explodes 
among NSW Liberal Party
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