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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

جملس  رئيس  نائب  أكد 
بوصعب،  الياس  النواب 
اجتماعه،  انتهاء  بعد 
رئيس  مع  األول،  أمس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
ان  بعبدا،  قصر  يف  عون 
االعالم  يف  يصدر  »ما 
مبلف  متعلقة  معلومات  من 
البحرية  احلدود  ترسيم 
للموقف  خمالف  اجلنوبية، 
لبنان  تبلغه  الذي  الرمسي 
وشدد  املوضوع«.  حول 
على ان »الوسيط األمريكي 
حريص  هوكشتاين  اموس 
جهوده  مواصلة  على 
االجتماع  نتائج  على  بناء 
برئيس  مجعه  الذي  األخري 
اجلمهورية ورئيسي جملس 
النواب واحلكومة يف القصر 
اجلمهوري يف األول من آب 

اجلاري«.
امام  »الوقت  وقال: 
مفتوحا  ليس  املفاوضات 
فكلما  نهاية،  ال  ما  اىل 

أيلول،  شهر  من  اقرتبنا 
يف  حرجا  الوقت  يزداد 
على  وحفاظا  امللف.  هذا 
االستقرار، جيب ان تنتهي 

األمور قبل شهر أيلول«.
كشف  آخر،  صعيد  على 
من  »فهم  انه  بوصعب 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

الرئيس عون استقبل وزير املهجرين والشرتوني ونائب رئيس جملس النواب 
بوصعب: ما يصدر يف االعالم عن الرتسيم خمالف للموقف الرمسي 
وبني اليوم والغد يصدر مرسـوم تـشكيل الـهيئة الـعامة للـتمييز

قد  انه  اجلمهورية  رئيس 
من  االنتهاء  على  شارف 
السرية  قانون  دراسة 
املصرفية املرفوع اليه من 
النيابي، وسيوقع  اجمللس 

عليه يف وقت قريب«.
وعن ملف التحقيق بانفجار 
»اننا  قال:  بريوت،  مرفأ 
والغد  اليوم  بني  ننتظر 
تشكيل  مرسوم  صدور 

هوكشتاين تبلغ رفض اسرائيل للطرح اللبناني.. وزير املهجرين: سأزور دمشق .. السفري السوري: ُقمنا مبا علينا لتسهيل عودة النازحني

حملكمة  العامة  اهليئة 
جملس  قبل  من  التمييز 
ليأخذ  األعلى،  القضاء 
من  جمراه  التحقيق  بعدها 

جديد«.
أضاف: »ولكن ما ال ميكن ان 
نتفهمه، ونأمل اال حيصل، 
املرسوم  يصدر  اال  هو 
ستتولد  عندها  اجلديد. 
استفهام  عالمات  التتمة على الصفحة 21لدينا 

اخلارجية  وزارة  نفت 
اليت  التقارير  الروسية 
ادعت وجود خطط يف كوريا 
الشمالية إلرسال متطوعني 
إّنها  وقالت  أوكرانيا،  إىل 

»أخبار زائفة«.

فقد صرح نائب مدير إدارة 
يف  والصحافة  اإلعالم 
الروسية  اخلارجية  وزارة 
إيفان نيتشايف، يف مؤمتر 

التتمة على الصفحة 21

موسكو تنفي تقارير بشأن خطط إلرسال 
كوريا الشمالية متطوعني إىل أوكرانيا

وما  املعرقل،  هوية  حول 
هي األسباب«.

وكان الرئيس عون استقبل 
معه  وعرض  بوصعب 
البالد  يف  العامة  األوضاع 
السياسية  والتطورات 
الراهنة ومسار املفاوضات 
البحرية  احلدود  لرتسيم 

اجلنوبية.
بو  حتدث  اللقاء،  وبعد 
الصحافيني،  اىل  صعب 
فقال: »ناقشت مع فخامة 
الرئيس يف اجتماع اليوم، 
موضوع  هي  عدة  ملفات 
موضوع  منها  الساعة، 
البحرية  احلدود  ترسيم 
اجلنوبية، وآخر املستجدات 
امام  عائقًا  تشكل  اليت 
التحقيق يف انفجار املرفأ، 
اليت  القوانني  اىل  إضافة 
اجمللس  يف  درسها  يتم 
من  واملطلوبة  النيابي 

صندوق النقد الدولي«.
مستجدات  هي  ما  سئل: 

ملف ترسيم احلدود؟
أجاب: »ُحكي يف االعالم عن 
زيارتني قام بهما الوسيط 
إسرائيل،  اىل  األمريكي 
الرؤساء  مع  اجتماعه  بعد 
يف  وميقاتي  وبري  عون 
هي  احلقيقة  بعبدا.  قصر 
األمريكي،  الوسيط  ان 
وبعد املعطيات اليت حصل 
االجتماع،  هذا  من  عليها 
إسرائيل،  اىل  انتقل 
الوزراء  برئيس  واجتمع 
اإلسرائيلي، ولكنه مل يعد 

مرة ثانية اىل إسرائيل كما 
ُذكر يف االعالم. حنن طبعا 
نتابع هذا امللف، ونتواصل 
معه بشأنه. الكالم السليب 
الذي يذكر يف االعالم حول 
كان  ان  املوضوع،  هذا 
االسرائيلي  العدو  لدى 
االعالم  وسائل  يف  او 
كالما  يبقى  اللبنانية، 
استفسرنا  حنن  إعالميا. 
لنا  وتبني  املوضوع،  عن 
الرمسي خمالف  ان املوقف 
وما  االعالم.  يف  يذكر  ملا 
تبلغناه اىل اليوم، ال عالقه 
ان  اإلعالمي،  بالكالم  له 
ال  اجيابًا.  او  سلبًا  كان 

نعرف ماذا سيكون اجلواب 
النهائي، ولكن مت التأكيد 
لنا ان اجلهد الذي يبذل ما 
يتوقف.  ومل  قائمًا،  زال 
والوسيط األمريكي حريص 
بناء  اجلهود،  مواصلة  على 
الذي  األخري  االجتماع  على 

حصل يف بعبدا«.
سئل: هل من مهلة معينة 

المتام هذا امللف؟
أجاب: »ال شك ان االعتداء 
به  قامت  الذي  املدان 
أّخر  غزة،  على  إسرائيل 
مجيع  ولكن  امللف،  هذا 
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جائزة 
مصلحة العام يف كنرتبري بانكستاون لعام 2022

اخلارجية  وزير  كشف 
تشاووش  مولود  الرتكي 
األول  أمس  أوغلو، 
اخلميس، أنه أجرى حمادثة 
اخلارجية  وزير  مع  قصرية 
املقداد  فيصل  السوري 
الصربية  العاصمة  يف 
ذكرت  حسبما  بلغراد، 

»األناضول«.
أوغلو:  تشاووش  وقال 
»أجريت حمادثة قصرية مع 
وزير اخلارجية السوري يف 
االحنياز  عدم  دول  اجتماع 
تشرين  يف  ببلغراد« 

األول.
ضرورة  »على  وشدد 
مصاحلة  حتقيق  وجوب 
بني املعارضة والنظام يف 
سوريا بطريقة ما، مبينا أنه 
لن يكون هناك سالم دائم 

دون حتقيق ذلك«.
تكون  أن  »جيب  وتابع: 

ملنع  قوية  إرادة  هناك 
واإلرادة  سوريا،  انقسام 
السيطرة على  اليت ميكنها 

أوغلو يكشف: أجريت »حمادثة قصرية« 
مع وزير اخلارجية السوري يف بلغراد 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

تتواصل العملية العسكرية 
الروسية يف أوكرانيا، حيث 
الروسي  اجليش  يستمر 
القوات  مواقع  ضرب  يف 
العسكرية  التحتية  والبنية 

أراضي  وحترير  األوكرانية 
تستمر  فيما  دونباس، 
الدعم  تلقي  يف  كييف 
من  العسكري  والعتاد 

أوكرانيا: القوات الروسية حتاول اخرتاق 
خطوط دفاعنا يف دونيتسك

التتمة على الصفحة 21 التتمة على الصفحة 21
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لــبنانيات
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 افاد مندوب »الوكالة الوطنية 
األمنية  القوى  ان  لالعالم« 
املودع  إخراج  على  عملت 
»فدرال  مصرف  من  املسلح 
االتفاق  بعد  احلمرا،  يف  بنك« 
على اعطائه 30 الف دوالر من 
قيمتها  البالغ  وديعته  اصل 

209 آالف دوالر.

 اخراج املودع من مصرف »فدرال بنك »يف 
احلمرا بعد االتفاق على اعطائه 30 الف 

دوالر من اصل وديعته

احملتجزون  املوظفون  وبدأ  كما 
وقام  املصرف.  من  باخلروج 
أمام  املتظاهرون  املودعون 
األمنية  القوى  برشق  املصرف 
مع  بالتزامن  املياه  بعبوات 

إخراج احملتجزين.
املعلومات  شعبة  واقتادت 

املودع للتحقيق معه.

التقدمي  استقبل رئيس احلزب 
جنبالط،  وليد  اإلشرتاكي 
»حزب  من  وفدًا  األول،  أمس 
السياسي  املعاون  ضم  اهلل«، 
حسني  للحزب  العام  لألمني 
اإلرتباط  وحدة  ومسؤول  خليل 
وفيق صفا، حبضور  والتنسيق 
عضو كتلة »اللقاء الدميقراطي« 
النائب وائل أبو فاعور، والوزير 

السابق غازي العريضي. 
بعد اللقاء، أشار جنبالط إىل أن 
»النقاط اخلالفية تركناها جانبًا، 
وحتّدثنا طوياًل حول النقاط اليت 
مشرتك  بشكل  معاجلتها  ميكن 
وغري  باالقتصاد  يتعلق  ما  يف 
وهذه  واالمناء،  االقتصاد، 
فرصة، وهذا احلوار سيستكمل 
األسئلة،  من  عددًا  طرحنا  ألننا 
للوصول إىل احلد األدنى للتوافق 

حول أمور تهم املواطن«.
جنبالط  قال  سؤال،  على  وردًا 
نقاط  مثة  باألراء؟  تبدل  »أي 
وحبثنا  جانبا،  تركناها  خالفية 
وطرحنا  املشرتكة،  بالنقاط 

األسئلة«. 
خليل

»بعد  خليل  قال  وبدوره، 
واألخوة  بيننا  طويل  انقطاع 
كان  وإن  »التقدمي«،  يف 
بطريق  حيصل  دائمًا  التواصل 
من  مبادرة  مثة  كان  بآخر،  أو 
جنبالط ورغبة مشرتكة بيننا هلذا 
التالقي الذي أملته الظروف اليت 

جنبالط بعد لقاء وفد من حزب اهلل: اهلدف 
الوصول إىل التوافق حول أمور تهم املواطن 
واحلوار سيستكمل.. خليل: التالقي ضرورة

املالية  الظروف  البالد،  بها  متر 
واالجتماعية،  واالقتصادية 
األيام  يف  اللقاء  وسيستمر 
املقبلة ملتابعة هذه املسائل ملا 
خيدم لبنان ومصلحة املواطن«.

نقاطًا  »مّثة  أن  إىل  ولفت 
خنتلف  وسياسيًة  اسرتاتيجيًة 
حوهلا، لكن مثة مساحة مشرتكة 
النقاش  اللبنانيون  يستطيع 
يصلوا  أن  إىل  فيها  واجلدال 
خدمة  يف  تكون  نتيجة  إىل 

املواطن«.
احلدود  ترسيم  ملف  وعن 
ل«حزب  العام  االمني  وتصعيد 
اهلل« حسن نصراهلل، أشار خليل 
نظر  وجهات  »جلنبالط  أن  إىل 
سنأخذها  صراحة  بكل  أبداها 
للنقاش  ونرتك  االعتبار،  بعني 
نتائج  إىل  األمور  يوصل  أن 

مشرتكة«.
انتخابات  ملف  لطرح  وبالنسبة 
خليل:  قال  اجلمهورية،  رئاسة 
»عرجنا على أغلب االستحقاقات 
خنض  مل  لكن  السياسية 
نصل  أن  ونتمنى  التفاصيل، 
إىل  فيها  نصل  مرحلة  إىل 
رئيس مجهورية يكون جزءًا من 

خطة إنقاذ هذا البلد«.
وختم خليل مؤكدًا أن »التالقي 
يف  أسوأ  وضع  وال  ضرورة، 
بعيدين،  ونبقى  لننتظر  البلد 
لنناقش سويًا  نتالقى  أن  جيب 

هموم املواطن«.

جنبالط يستقبل خليل وصفا

على  العراقية  احلكومة  وافقت 
طلب لبنان زيادة كمية الفيول 
اليت ستوّردها إليه، من مليون 

إىل مليوني طن.
احلكومة  رئيس  واتصل 
الكاظمي،  مصطفى  العراقية، 
العام،  لألمن  العام  باملدير 
اللواء عباس إبراهيم، وأكد له 
»إضافة مليون طن من الفيول 

كمساعدة للبنان«.
أن  أعلن  قد  ميقاتي  وكان 
برئاسة  العراقية  احلكومة 

عقب جتديد العقد... الكاظمي يبلغ 
إبراهيم بزيادة كمية الفيول

يف  وافقت  الكاظمي  مصطفى 
على  األول،  أمس  اجتماعها، 
»الطلب الذي تقدم به رئيس 
لتمديد  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
لزوم  بالفيول  لبنان  تزويد 
ملدة  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
اليت  نفسها  بالشروط  سنة، 

كانت ُمّتبعة حتى اآلن«.
وينّص العقد القديم على توريد 
مليون طن من زيت الوقود إىل 
ُيقّدمها  خدمات  مقابل  لبنان، 

اجلانب اللبناني إىل العراق.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي، أمس األول يف الدميان، 
حقوق  عن  الدفاع  منظمة  رئيسة 
يف  الرائدة   )IDC( املسيحيني 
الشرق  مسيحيي  عن  الدفاع 
االوسط تونيا خوري، اليت تزور 
الواليات  من  آتية  حاليا  لبنان 

املتحدة االمريكية.
وقالت خوري بعد اللقاء : »كان 
لي لقاء ودي مع غبطة البطريرك 
تتعلق  عدة  مواضيع  وناقشنا 
بالواليات املتحدة ولبنان وأهمية 
اجملتمع  واهتمام  لبنان  حياد 

الدولي مبا حيدث فيه«. 
وانا   2011 سنة  »منذ  اضافت: 
لبنان  يف  التعليم  مهنة  امارس 
لبنان،  يف  قليب  ان  واشعر 
سلسلة  اعقد  دائم  وبشكل 
اعضاء  مع  واحتادث  اجتماعات 
الكونغرس عن امور تتعلق بلبنان. 
واقوم جبوالت عدة يف لبنان النه 
مل يسبق لي ان شعرت باحلاجة 
لذلك كما اشعر اآلن، كما اقوم 
اجلامعات  مسؤولي  مع  جبوالت 
الروح  جامعة  و   NDU مثل 
القدس الكسليك، وزيارتي اليوم 
لالستماع  البطريرك  غبطة  اىل 
اىل  لنقلها  وآرائه  هواجسه  اىل 
الواليات املتحدة للتاكيد على ان 

الصوت اللبناني مسموع«.
اهمية  ناقشنا  »كما  وتابعت: 
انتخاب رئيس ماروني ، مشددين 
على وجوب عدم وجود فراغ يف 
سدة الرئاسة الن الشعب اللبناني 
يعاني ما فيه الكفاية وجيب ان 
يكون هنالك رئيس يهمه مصلحة 
لبنان ولبنان فقط، رئيس يركز 
لبنان  اخراج  على مشروع كيفية 
مصلحة  ويضع  املأزق،  هذا  من 
مصلحته  فوق  اللبناني  الشعب 
مواضيع  وناقشنا  الشخصية، 
عديدة حول دور املسيحيني يف 
لبنان، واالهمية الكبرية لدورهم 
فيه، الن لبنان البلد الوحيد يف 

الراعي استقبل تونيا خوري وزيادة وبويز 
السفري املصري: جيب جتنب الفراغ بأي 

مثن ألنه جرمية حبق الوطن
يتمتع  الذي  االوسط  الشرق 
املسيحيني  ودور  بالتعددية، 
اساسي،  هو  البلد  هذا  يف 
املسيحيني  ان  نتأكد  ان  وجيب 
لبنان  يف  سيبقون  والشباب 
تسمح  اليت  االسباب  هلم  ونوفر 
وطنهم،  يف  هنا  بالبقاء  هلم 
لالطالع  عدة  منظمات  أزور  وانا 
للشعب  مساعدتهم  كيفية  على 
اللبناني، وسأنقل كل ذلك معي 
اىل الواليات املتحدة مع كل ما 
رأيته شخصيا ألؤكد ان الشعب 
الواليات  يف  صوت  له  زال  ما 

املتحدة«.
استقباالت

السفرية  ايضا  الراعي  واستقبل 
االمني  ممثلة  زيادة  كارولني 
العام لألمم املتحدة يف كوسوفو، 
فارس  السابق  والنائب  والوزير 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  بويز 
الظروف  هذه  الطبيعي يف  »من 
اىل  نأتي  ان  للغاية  الدقيقة 
وانه  خصوصا   ، الغبطة  صاحب 
اقليمية  انفراجات  تتم  مل  اذا 
اللبنانية  الساحة  على  تنعكس 
خنشى من ان تذهب االمور اىل 

مزيد من التأزم« .

علوي
املصري  السفري  الدميان  وزار 
الذي  علوي،  ياسر  الدكتور 
مير  لبنان  »إن  اللقاء:  بعد  قال 
أمام  فهو  دقيقة،  مرحلة  يف 
استحقاقات داهمة وال ميلك أحد 
ترف الوقت. تشرفت بلقاء غبطة 
معه  نلتقي  فنحن  البطريرك، 
بشكل دوري لنستمد منه احلكمة 
والرأي الصائب، وال خيفى على 
أحد أن هذه اللحظة من تاريخ هذا 
البلد العزيز دقيقة جدا،  فالفراغ 
جرمية  ألنه  مثن  بأي  جتنبه  جيب 

حبق الوطن«.
وقال: »جيب إجراء االستحقاقات 
يف مواعيدها، وحنن ملتزمون دعم 

كل جهد يف هذا املوضوع«.

املسلمني«  العلماء  »جتمع  دعا 
يف بيان اثر االجتماع االسبوعي 
»احلكومة  االدارية،  هليئته 
للمبعوث  التأكيد  اىل  اللبنانية 
هوكشتاين  آموس  األمريكي 
عليه  وأن  ينفد  بدأ  الوقت  أن 
أن  إما  الصهيوني  العدو  إبالغ 
يعلن عن موقفه وإال فإن لبنان 
الكفيلة  اإلجراءات  إىل  سيلجأ 
باعتبار اخلط 29 هو خط احلدود 
وبالتالي  احملتلة  فلسطني  مع 
كاريش  حقل  حق يف  لنا  فإن 
الصهيوني  للعدو  نسمح  ولن 

بالعمل داخل احلقل مطلقًا«.
مبادرة  »أي  بـ  التجمع  ونوه 
للقاء بني األفرقاء اللبنانيني«، 
داعيا اىل »إطالق حوار يساهم 
اتفاقات  إىل  الوصول  يف 
املأساوي  الواقع  من  خترجنا 
يفرتض  والذي  نعيشه  الذي 
حكومة  تشكيل  يف  املسارعة 
جيب أن تكون استثنائية وتكون 
تضم  وطنية  وحدة  حكومة 
بالربملان،  املمثلة  القوى  مجيع 
مكافحة  أولوياتها  من  ويكون 
وإعادة  واالحتكار  الفساد 
واملهربة،  املنهوبة  األموال 
املودعني من اسرتجاع  ومتكني 

أمواهلم من املصارف دون أي 
نقصان«.

فخامة  »حتريك  بـ  نوه  كما 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون  مللف النازحني السوريني 
الذي ُيعترب حله ختفيفًا لألوضاع 
االقتصادية اليت مير بها لبنان«، 
مؤكدا أن ذلك »يكون من خالل 
السورية  احلكومة  مع  التواصل 
هذه  لتنظيم  اجتماعات  وعقد 
اآلمن  املالذ  وتوفري  العملية 

هلم«.
فلسطني  »أبطال  التجمع  وحيا 
منقطعة  بقوة  واجهوا  الذين 
الصهيونية  اهلجمة  النظري، 
وال  الفلسطيين،  الشعب  على 
الغربية  الضفة  أهالي  سيما 
منهم  ارتقى  الذين  األبطال 
بعد  النابلسي  إبراهيم  الشهيد 
العدو  قوات  ببسالة  واجه  أن 
»أمهات  حيا  الصهيوني«. كما 
الشهداء اللواتي يقدمن أمثولة 
يف الصرب والعنفوان كما حصل 
ألم  البطولية  الوقفة  خالل  من 
ما  النابلسي،  إبراهيم  الشهيد 
إىل  آيل  الكيان  هذا  أن  يؤكد 
الزوال وقريبًا بإذن اهلل سبحانه 

وتعاىل«.

جتمع العلماء: لتؤكد احلكومة هلوكشتاين أن 
عليه إبالغ العدو بإعالن موقفه وإال لبنان 

سيعترب اخلط 29 خط حدود

أشارت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
مبقّرها يف حارة حريك، برئاسة 
أن  اىل  رعد،  حممد  النائب 
التاريخ،  ُعَباَب  متُخُر  »عاشوراء 
وهي تصوغ للبشرّية صفحات عزٍّ 
ووعٍي،  نوٍر  بإشراقاِت  وتسطُع 
وتضخُّ يف َأنفاس ُمْرجَتي العدِل 
الدائِم  ِب  التوثُّ روَح  والكرامِة 
للتغيرِي واإلصالِح وجتديِد احلياِة 
ومستوياتها،  أبعادها  بكلِّ 
متوسلًة نهج االستقامة والعروج 
الذي  الكمال  حنو  اإلنساني 
تذوي عنَد عتباته نزعات األنانّية 
والذاتية واالنعزال والعنصرّية، 
الشرك  أصنام  دونه  وتنهدم 
والطمع،  والكراهية  واحلقد 
حضارّيَة  اجملتمعات  لتعيش 
اإلميان  قيِم  وتأّلَق  السلوِك 

واحلق واخلري واإلنصاف«.
َحَدٍث  كل  »مع  أنه  اىل  ولفتت 
من  والباطُل  الظلُم  فيه  جيُد 
وُيشِهُر  بوجِهِهما  ينتفُض 
ُتلقي  لتقوميهما،  السيَف 
وقيِمها  مبواِقِفها  عاشوراُء 
صناعِة  يف  لُتسِهَم  وفراَدِتها 

الوفاء للمقاومة شددت على ضرورة تشكيل حكومة كاملة الصالحيات: إقرار املوازنة خطوة ضرورّية ألي إجراء إصالحي
حتّوٍل إضايف جديد، عابٍر لألزمنة 
الُطَغاة  بوجه  واألمكنة، وصارٍخ 
و«إّني  الذّلة«  مّنا  »هيهات  أن 
ال أرى املوت إال سعادًة واحلياة 

مع الظاملني إال برمًا«.
وأعربت الكتلة عن تشاركها مع 
»اللبنانيني معاناتهم النامجة عن 
سواء  البالد  يف  الواقع  الظلم 
املرتبك  احلكومي  األداء  بفعل 
أو بفعل الضغوط اخلارجّية اليت 
تستهدف ابتزازهم على الصعيد 

السياسي والوطين«.
باهتمام،  »ترُقُب  أنها  وأعلنت 
حلدود  الرتسيم  مسألة  مسار 
واملنطقة  البحرّية،  لبنان 
وحقول  اخلاّصة  االقتصادّية 
السيادة  ضمن  الواقعة  الغاز 
احلّق  بلحاظ  وذلك  اللبنانّية، 
استنقاُذه  جيب  الذي  الوطين 
املوارد  وألهمّية  ومحايته، 
البرتولّية يف معاجلة أزمات لبنان 
واالقتصادّية  واملالّية  النقدّية 
»األداء  مثمنة  والتنموّية«، 
على  وُتراهن  للمقاومة  الدقيق 
الفّعالة  وجهوزّيتها  يقظتها 
لبنان  حق  تكريس  أجل  من 

السيادي«، مؤكدة أن »الوقت 
الصهاينة  أمام  مفتوحًا  ليس 

إلنهاء هذه املسألة«.
القوى  »مجيع  الكتلة  ودعت 
الوطين  املستوى  على  الوازنة 
خماطر  حتسس  إىل  لبنان  يف 
االنزالق حنو الفراغ على مستوى 
عدم  وإىل  التنفيذّية،  السلطة 
املساعي  إزاء  الوقت  تضييع 
بشكٍل  تنشط  أن  ينبغي  اليت 
حكومة  لتشكيل  ملحوظ  جّدي 
كاملة الصالحيات ومؤهلة فعاًل 
مواجهة  يف  بواجباتها  للقيام 
التحديات الدستورّية والوطنّية، 
والنهوض بأعباء البالد خصوصًا 
على  مبلغها  بلغت  االزمات  أن 
املستويات كافة، ال سيما أزمة 
عام  أبواب  على  وحنن  التعليم 

دراسي جديد مهدد وقلق«.
»إقرار  أن  على  وشددت 
الدولة،  ملالّية  العاّمة  املوازنة 
ميّثل خطوة ضرورّية ألي إنفاق 
من جهة وألي إجراء إصالحي من 
جهٍة أخرى«، آملة أن »تستكمل 
جلنة املال واملوازنة مناقشاتها 
وقت  بأسرع  املوازنة  ملشروع 

يف  اقراره  اىل  ليصار  ممكن 
للمجلس«،  العامة  اهليئة 
مستغربة »التأخري غري املفهوم 
للتعايف  شاملة  خطة  اقرار  يف 
والتباطؤ  واالقتصادي  املالي 
من  بها  يتصل  ما  اعداد  يف 

تشريعات اصالحية«.
حركة  »بطولة  الكتلة  وحيت 
اجلهاد اإلسالمي وتناغم فصائل 
املقاومة الفلسطينّية ضمن وحدة 
الساحات يف الوطن الفلسطيين 
بـ«صمود  مشيدة  احملتّل«، 
الشعب الفلسطيين وبسالته يف 
الصهيونّية  للعدوانّية  التصّدي 
حماولتها  وإفشال  الغادرة 
اهلادفة لتغيري املعادلة الردعّية 
اليت ترّسخت مع نتائج مواجهة 
سيف القدس العام املاضي«، 
للشهداء  »الرمحة  اهلل  سائلة 
األبرار  واجملاهدين  القادة 
والشفاء للجرحى«، مؤكدة على 
األسرى  عن  اإلفراج  »وجوب 
من  الفلسطينيني  واملعتقلني 
كل  ورفض  الصهاينة  سجون 
حماوالت التمييع واالبتزاز على 

حساب حرّيتهم«.
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 جلنة االشغال تابعت وضع االهراءات

 سالم:ننتظر تقارير نقابة املهندسني حول إمكان التدعيم وبناء شاهد
 ياسني: االنبعاثات جراء انهيار الصوامع ال تزال ضمن املقبول

العامة  االشغال  جلنة  عقدت 
جلسة  واملياه  والطاقة  والنقل 
ظهر أمس األول، برئاسة رئيس 
عطية  سجيع  النائب  اللجنة 
حممد  النائب  مقررها  وحضور 
خواجة والنواب: ابراهيم منيمنة، 
البستاني،  ندى  اخلري،  امحد 
عون،  سليم  حبشي،  انطوان 
وليام  ناجي،  قاسم هاشم، طه 
طوق، حسني احلاج جسن، حسني 
فيصل  صليبا،  جناة  جشي، 
حاصباني،  غسان  الصايغ، 
خليل،  ابي  سيزار  حييى،  حممد 
جيمي جبور، سامر التوم، عدنان 
املسيح،  عبد  اديب  طرابلسي، 
املوسوي،  ابراهيم  ميت،  نزيه 

جهاد الصمد وغادة ايوب.
يف  الوزراء  اجللسة  حضر  كما 
حكومة تصريف االعمال: االشغال 
العامة والنقل الدكتور علي محية، 
ياسني  ناصر  الدكتور  البيئة 
واالقتصاد والتجارة امني سالم، 
املدير العام للدفاع املدني العميد 
رميون خطار، املدير العام للنقل 
الربي والبحري بالوكالة الدكتور 
بريوت  مرفأ  مدير  تامر،  امحد 
عيتاني،  عمر  االستاذ  باالنابة 
للجمارك  العامة  احملاسبة  مدير 
نصار،  نقوال  اول  املراقب 
مدير االهراءات يف مرفأ بريوت 
املهندسني  نقيب  حداد،  اسعد 
عارف  الدكتور  بريوت  يف 
ياسني، رئيسة فرع املهندسني 
املعماريني يف النقابة املهندسة 
ديفينا ابو جودة، الدكتور حييى 
متساح، نقيب مهندسي طرابلس 
يف  املستشارون  حرب،  بهاء 
حسن  الدكتور  البيئة:  وزارة 
ابيض،  حممد  الدكتور  دهيين، 
والدكتور شربل عفيف، ممثلتان 
املرفأ  انفجار  اهالي ضحايا  عن 

سيسيل روكز ورميا زاهد. 

عطية
اثر اجللسة، قال عطية: »عقدت 
حضور  يف  جلسة  االشغال  جلنة 
واالقتصاد  االشغال  وزراء 
والبيئة، وموضوعنا االساسي هو 
احلادث  وتداعيات  بريوت  مرفأ 
سنتني  منذ  حصل  الذي  االليم 
االهراءات،  وجود  على  وتأثريه 
حديث  فكان  اوبقاءها.  وجودها 
اجلوانب  كل  تناول  مطول 
والفنية  واالقتصادية  البيئية 
املهندسني  نقابيت  حضور  يف 

واملختصني«.
خالصة،  اىل  »وصلنا  اضاف: 
الكل متعاطف مع اهالي الشهداء 
ويستنكر هذه اجلرمية، وكلنا مع 
السلطة  بني  تعاوني  اطار  خلق 
التشريعية  والسلطة  التنفيذية 
واملختصني خللق خمطط توجيهي 
الطبيعية  مقوماته  حيفظ  للمرفأ 
واالقتصادية، وان يكون شاهدا 
على هذه اجلرمية، وذلك بأحدث 
لنبقى  ممكن  اسلوب  وأحسن 
تسوية  صيغة  على  حمافظني 
وسنتابع  اجلميع.  حق  حتفظ 
نعقدها  جلسة  يف  املوضوع 

االسبوع املقبل«.
سالم 

االقتصاد:  وزير  قال  بدوره، 

ميكن  ما  هو  اليوم  »املوضوع 
أمام  فنحن  فعليًا،  به  القيام 
اهراءات جزء منها متصدع وآيل 
الشمالي.  اجلزء  وهو  للسقوط 
اجلنوبي  اجلزء  خص  ما  يف  أما 
فقد طلبنا يف اجتماع اليوم، من 
بريوت  يف  املهندسني  نقابيت 
تقرير  صدر  أن  بعد  والشمال، 
او  تدعيمها  باالمكان  انه  يقول 
مل  اذا  وعليه  منها،  جزء  ابقاء 
تقول بشكل  دراسة  هناك  يكن 
نقابة  وبتوقيع  جدًا،  واضح 
بإمكان  تقول  اليت  املهندسني 
ففي  الكلفة،  وحتديد  التدعيم 
النهاية نريد الوصول اىل نتيجة 
مرفأ  يف  شاهد  بناء  وهدفنا 
األليمة.  للذكرى  ختليدًا  بريوت 
عن  قرار  صدر  عندما  وأيضًا 
يقول  علق  الذي  الوزراء  جملس 
انه  االساسية  بنوده  أحد  يف 
يف حال تهديم كامل لالهراءات 
جيب بناء شاهد على جرمية مرفأ 

بريوت«. 
بد  ال  الشاهد  »موضوع  أضاف: 
هل  هو  اليوم  والسؤال  منه، 
من  الشاهد  نبقي  أن  نستطيع 
اجلزء  من  او  االهراءات  مباني 
الكلفة،  هي  وما  منها  اجلنوبي 
من  اهلندسية  التقارير  وبانتظار 
ستعطي  اليت  املهندسني  نقابة 
جوابًا واضحًا وصرحيا مع حتديد 
املسوؤليات ألن أي قرار سوف 
قرار  تغري  دراسة  أي  او  يصدر 
قاطعة  ستكون  الوزراء  جملس 
علمية  معطيات  على  ومبنية 
هذه  تتوفر  مل  واذا  وممكنة 
اللجوء  فسيتم  الثالثة  العناصر 
اىل قرار جملس الوزراء مع بناء 

شاهد يف املرفأ«.
وتابع: »حنن نأمل الوصول اىل 
نتيجة مع نقابة املهندسني وكل 
االختصاصيني  من  املعنيني 
احلفاظ  باالمكان  انه  تثبت 
نصل  كي  املبنى  من  جزء  على 
القيمة  ويعطي  يليق  عمل  اىل 
املطلوبة لتخليد الذكرى األليمة. 
والنتيجة  عليه  حنرص  ما  وهذا 
من  اليها.  نصل  ان  نأمل  اليت 
يتحمل مسوؤلية القرار بالتدعيم 
ألننا  حصوله  وامكانية  والكلفة 
يف النهاية نريد نتيجة ال االبقاء 
على رأي ورأي معارض، والتأخري 
اليوم عند الرأي املعارض الذي 
يثبت  ما  االن  حتى  يقدم  مل 
املسوؤلية  ويتحمل  ابقاءها 
على  تدعيمها  وجرى  بقيت  فإذا 
انا  ويقول  يوقع  أن  ما  أحد 

وتقنييت  خربتي  مسوؤلية  أحتمل 
ذلك  فعل  باالمكان  انه  وعلمي 
مع تكلفته، ثم نبحث يف التكلفة 

ومن سيغطيها«.
ياسني  

البيئة:  وزير  قال  جهته،  من 
كان  اليوم  املطول  »االجتماع 
ونواب وممثلني  وزراء  مبشاركة 
عن أهالي الضحايا، نعود ونذكر 
أهالي  جانب  اىل  نقف  بأننا 
أهمية  على  ونشدد  الضحايا 
وقت  وبأسرع  العدالة  حتقيق 
وعلى الشفافية املطلقة يف هذا 

امللف«. 
تناولت  االجتماع  »خالل  أضاف: 
وزارة  به  تقوم  الذي  اجلانب 
الوزارات  مع  بالتعاون  البيئة 
األخرى لتفادي ضرر على البيئة 
وسالمة  العامة  السالمة  على  او 
والعناصر  املرفأ  يف  العاملني 
املوجودة فيه جراء تداعي أجزاء 
من هذه الصوامع او االهراءات. 
بتقارير  تقدمت  انين  حصل  وما 
وحدة  مع   بالتعاون  بها  نقوم 
اليت  اللبناني  اجليش  يف   cbrn
جتري الفحص الدوري بالتعاون 
مع اجلامعة األمريكية يف بريوت 
ومتخصصني، على نوعية اهلواء 
وتسجل نسب من انبعاث غازات 
جيب  كان  وان  املقبول  ضمن 
اليت  الفحوصات  هذه  متابعة 

نقوم بها«.
تلوث  هناك  »بالتأكيد  وتابع: 
هواء يف بريوت قد أثبتته وزارة 
البيئة عرب دراساتها واحصاءاتها 
انتشار  مع  وخاصة  زمن  منذ 
الغازات  كل  وانبعاث  املولدات 
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الديزل  حرق  عن  تنتج  اليت 
يتعلق  ما  يف  اما  واملازوت.  
بالغازات اليت تنبعث جراء انهيار 
ضمن  تزال  ال  فإنها  الصوامع 
الصحة  منظمة  حسب  املقبول 
للفطريات  وبالنسبة  العاملية. 
اهلواء  من  اخذت  عينات  هناك 
بعد انهيار الصوامع، ويف الرابع 
من  عالية  نسبة  ظهرت  َاب  من 
أي  املرفأ  مبحيط  الفطريات 
نزال  وال  شددنا  وقد  باحلرم، 
اختاذ  على  الصحة،  وزارة  مع 
محاية  لناحية  الالزمة  التدابري 
األشخاص املعرضني خاصة ممن 
لديهم مناعة ضعيفة او أمراض 
انبعاث  حيصل  عندما  تنفسية 
هلذا الغبار وانتشاره على الناس 
وقد  الكمامات،  ووضع  التنبه 
جرى توزيع 275 ألف كمامة يف 
منطقة مار خمايل والكرنتينا وكل 
العمل  وايضًا  اجملاورة  املناطق 
مع مؤسسة كهرباء لبنان لتأمني 
او  الليل  خالل ساعات  الكهرباء 
من  جزء  انهيار  تلي  اليت  تلك 

الصوامع«.
يف  احلريق  حول  »اما  وختم: 
القمح املتخمر فقد حصل نقاش 
وهناك رأي علمي بعدم رش مياه 
عليه كما حصل سابقًا ألنه يزيد 
من ختمرها واشتعاهلا.  املطلوب 
ااَلن بعد انهيار االجزاء الشمالية 
الشمالي  اجلزء  من  تبقى  ما  او 
كل  معاجلة  االهراءات،  من 
الردميات واحلبوب للقضاء على 
الناتج  والتلوث  االحرتاق  مصدر 
انبعاث ميكن ان حيصل من  من 

فطريات أو غريها«.

عبد اهلل: قرار جنبالط فتح قنوات احلوار مع حزب اهلل وطين
يف  عبداهلل  بالل  النائب  اعترب 
كل  »صوت  اذاعة  اىل  حديث 
لبنان«، أن »قرار رئيس احلزب 
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط 
بفتح قنوات احلوار مع حزب اهلل 
يف ظل املرحلة االستثنائية اليت 
وطين  موقف  لبنان،  فيها  مير 
وجيب أن يكون موضع ترحيب 
مصدرا  ال  األطراف  كل  من 

للتساؤالت«.
النزاع  »ربط  أن  إىل  ولفت 
احلزب  بني  اخلالف  وتنظيم 
االشرتاكي وبني حزب اهلل قائم 
منذ فرتة وليس جديدا واملطلوب 
اليوم هو البحث بعملية االصالح 
ووقف االنهيار ألن خماطر األمن 

االجتماعي واالقتصادي أكرب من 
أي استحقاق دستوري«.

اللقاء  حصول  »جمرد  أضاف: 
الداخلية  األمور  يف  والبحث 
مفيد وجنبالط تواق حملاولة كل 
متر  صعبة  مرحلة  يف  األفرقاء 
فيها البالد، وكل ما حيكى عن 

استفافات أمر مبالغ فيه«.
أكد  وعن ملف ترسيم احلدود، 
الرؤساء  مسؤولية  »امللف  أن 
الثالثة«، آمال أن »يبقى موقفهم 
الصراع  أن  سيما  وال  موحدا 
مفتوح مع العدو اإلسرائيلي«. 
أشار  الصحي،  الشأن  ويف 
»خطة  أن  إىل  عبداهلل  النائب 
األدوية  إيصال  تسريع 

السرطان  ملرضى  املدعومة 
توفر  آلية  عرب  طريقها  سلكت 
قاعدة معلومات موحدة وحتد من 
ويبقى  األدوية،  تهريب  نسب 
أن تتجاوب احلكومة مع مطلب 
لتغطية  االعتمادات  زيادة 
أن  توقع  اليت  اجلديدة  اآللية 
أيلول  يف  التنفيذ  قيد  توضع 

املقبل«.
غسيل  مستلزمات  أزمة  وعن 
الكلى، أيد موقف وزير الصحة، 
ودعا إىل »إخراج املوضوع من 
ألن  األرباح  جين  سياسة  إطار 
آالف مريض على  أربعة  مصري 
من  مطلوبة  والتضحية  احملك 

اجلميع«.

جعجع عرض التطورات مع شيا: 
الجناز االستحقاق الرئاسي يف 

موعده الدستوري

 استقبل رئيس حزب »القّوات 
اللبنانّية« مسري جعجع  السفرية 
يف  شيا  دوروثي  األمريكّية 
معراب، يف حضور رئيس جهاز 
احلزب  يف  اخلارجّية  العالقات 
الوزير السابق ريشار قيوجميان 
عرض  وجرى  سعد،  ومارك 
لبنان  يف  السياسية  للتطورات 

واملنطقة.
شيا  »اطلعت  بيان،  وحبسب 
رئيس القّوات على املستجدات 
املفاوضات  ملف  يشهدها  اليت 
البحرية،  احلدود  ترسيم  حول 

استجرار  ملف  الطرفان  وناقش 
تبنّي  ، حبيث  من مصر  الطاقة 
ان هذا االخري متوقٌف اليوم عند 
مطلب تشكيل اهليئة الناظمة من 
قبل البنك الدولي، وهو امر مل 
حترز فيه احلكومة اي تقدم حتى 
الساعة، مما حيرم اللبنانيني من 
الكهرباء ويبقيهم يف الظلمة«.

وختاما شّدد جعجع على »ضرورة 
املرحلة  يف  لبنان  مواكبة 
اجناز  وضمان  املقبلة  الدقيقة 
الرئاسي يف موعده  االستحقاق 

الدستوري«.

الدكتور جعجع مستقبال السفرية شيا

أشرف  اللواء  النائب  عن  صدر 
»جمددًا،  اآلتي:  البيان  ريفي 
أهالي  بعض  تقّدم  أن  وبعد 
بريوت  مرفأ  إنفجار  ضحايا 
بإخبار للنيابة العامة التمييزية ، 
أؤكد جمددًا التخلي عن حصانيت 
الوزارية  وحصانيت  النيابية، 
كما  للعدل،  وزيرًا  كنت  حينما 
التام  أؤكد إستعدادي للتعاون 

أشرف ريفي: أضع نفسي بتصرف احملقق 
العدلي والقضاء أكان لبنانياً أو دوليًا

مالبسات  لكشف  القضاء  مع 
هذه اجلرمية الكربى.

بالتفصيل  وفّندت  سبق  لقد 
قد  املشبوهة  احلملة  هذه  أن 
ني فوزي  بدأ بها كلٌّ من العونيَّ
وأثبتُّ  سعود،  وغسان  مشلب 
منه  إنطلقوا  الذي  التقرير  أن 
حيث  الثانية  مزّور يف صفحته 
أن  املزّورة  الصفحة  يف  ورَد 
يف  أفاد  قد  السفينة  قبطان 
حتقيق املباحث اجلنائية املركزية 
األمر  نوعية محولتها، وهذا  عن 
يناقض مضمون طلب السفارة 
كتابها  وصل  اليت  الروسية 
وزارة  عرب  العدل  وزارة  إىل 
رسالة  إىل  إضافًة  اخلارجية، 
العدل.  وزارة  إىل  مباشرة 
حمضر  مضمون  يناقض  كما 
طلب  وكان  املركزية.  املباحث 
السلطات  على  التمين  السفارة 
الوضع  من  التأكد  اللبنانية 
السفينة  لقبطان  اإلنساني 
تأمني  لناحية  اجلنسية  الروسي 
مأكله وشرابه وراتبه من وكيل 
التحقيق  اقتصر  وقد  السفينة. 
حول  الباخرة  وكيل  ومع  معه 
أن  دون  حصرًا،  النقاط  هذه 
عن  شيء  أي  القبطان  يذكر 

محولة الباخرة كّمًا أو نوعًا.

النائب اللواء أشرف ريفي
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اإلفالس  رغم  الدولة  إدارة  على  العقل احملاسيب يسيطر  زال  ما 
الذي أصابها بسبب هذا العقل. فبداًل من أن يعمد رئيس احلكومة 
ووزير املال إىل رسم سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة للخروج 
من األزمة، ها هما يسعيان بكل الطرق لزيادة الضريبة املسّماة 
وإلصاق  »الفاضية«  اخلزينة  متويل  أجل  من  اجلمركي«  »الدوالر 
التهمة برئيس اجلمهورية. بهذا العقل، أدارت الزمرة احلاكمة ما 
وصفه البنك الدولي »بونزي مالي« منذ 1993 وبات واضحًا أنها 

تستعّد لـ«بونزي« جديد.
يف غضون 10 أيام، حاول رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ورئيس 
جملس النواب نبيه بري، ووزير املالية يوسف اخلليل، رفع »الدوالر 
اجلمركي« مرتني. يف املّرة األوىل، جهد الثالثي الستغالل إضراب 
وانعدام  األجور  رابطني بني كلفة تصحيح  العام،  القطاع  موظفي 
يف  هو  احلّل  إليهم  بالنسبة  النفقات.  زيادة  على  اخلزينة  قدرة 
أي  اجلمركية،  الواردات  األساسية  أداته  جديد  متويل  عن  البحث 
إعادة احتساب قيمة البضائع املستوردة على سعر جديد للدوالر 
غري الـ 1500 لرية )سعر صريفة أو أي سعر آخر(، وبالتالي سرتتفع 
القيمة  الرسوم اجلمركية على السلع، وحاصالت ضريبة  حاصالت 
املضافة املقتطعة عند دخول البضائع. يف هذا السياق، استعجل 
دراسة  تقديم  على  اخلليل  حلّث  بينهما،  التنسيق  وبري  ميقاتي 
توضيحية حول اعتماد سعر موّحد للدوالر يف مشروع موازنة 2022 
انطالقًا من نقاشات املوازنة اجلارية يف جلنة املال واملوازنة. لكن 
هذا املسعى تعّثر بسبب رفض رئيس اللجنة إقحامه يف مشروع 
الدوالر اجلمركي الذي ميكن إصداره بقرار من وزير املال. عندها 
جلأ الثالثي إىل اخلّطة البديلة القاضية باستدراج رئيس اجلمهورية 
ميشال عون إىل توقيع مرسوم يعّده وزير املال ويوّقعه رئيس 
احلكومة حيتسب »الدوالر اجلمركي« على سعر صريفة. لكن هذه 

اخلّطة سقطت أيضًا بسبب رفض رئيس اجلمهورية.

إثراء املحتكرين
اإلجراء عرب قرار  الالفت إصرار ميقاتي وبري على مترير هذا  من 
قانون  يف  إدراجه  عرب  أو  الوزراء،  جملس  عن  صادر  استثنائي 
املوازنة وفق أرقام وهمية، طاملا أن كل ما حيتاج إليه هو قرار 
من وزير املال يوسف اخلليل، أو من حاكم مصرف لبنان رياض 
قانون  من   35 املادة  من  الرابعة  الفقرة  من  )د(  فالبند  سالمة. 
اجلمارك تنّص على اآلتي: »إذا كانت قيمة البضائع الواردة يف 
الفاتورة حمّررة بعملة أجنبية، فيتم حتويلها إىل عملة لبنانية على 
أساس معدل التحويل املعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي 
دوريًا،  أو  شهريًا  حيّددها،  اليت  التحويل  معّدالت  إىل  واملسند 
قرار  إصدار  هو  فعله  اخلليل  على  ما  كل  لذا،  لبنان«.  مصرف 
باعتماد معدالت »صريفة« اليت يصدرها مصرف لبنان، أو الطلب 
من مصرف لبنان أن يبلغه بشكل واضح ما هو املعدل الذي يتوجب 

اعتماده لسعر الدوالر الفعلي.
تلتصق  أن  يريدان  ال  وبّري  فميقاتي  واضحًا.  األمر  بات  هكذا 
بهما حصرًا تهمة زيادة هذه الضريبة اليت ستدفع مثنها الطبقات 
املسحوقة. إذ إن هذه السلطة عاجزة عن حتّمل تبعات ما تقوم به، 
وبداًل من أن يكون الدوالر اجلمركي وسيلة ضريبية ضمن سياسات 
اجتماعية واقتصادية، جيري حتويله، كما كل شيء آخر، إىل وسيلة 

حماسبية لزيادة الدفق املالي إىل اخلزينة.
التّجار يف  أداة لكبح فرص  الدوالر اجلمركي  أن يكون  وبداًل من 
الرتبح من تقلبات أسعار الصرف، يصبح الدوالر اجلمركي وسيلة 
ضبابية األهداف طاملا أنه ال يعرف عن إدارة الدولة سوى النهب. 
بعكس  اجلمركي،  للدوالر  متدّرج  تصحيح  جرى  الثمانينات،  ففي 
فرصة  احملتكرين  والذي سيمنح  حاليًا  املطروح  املتأّخر  التصحيح 
للرتبح اإلضايف بعدما سبق أن استفادوا من فروقات سعر الصرف 
وقيمة الضريبة املتوجبة عليهم، على مدى السنوات الثالث املاضية. 
فالتجار عمدوا إىل رفع أسعار السلع على سعر الصرف الفعلي، 
بينما ما زالوا يدفعون الرسوم والضرائب على سعر صرف يوازي 
1500 لرية لبنانية. هنا يقوم اخلليل مبناورة تضليلية تقوم على أن 
التّجار لن يرفعوا األسعار عند زيادة الدوالر اجلمركي ألنهم سبق 
أن رفعوها. ثقة اخلليل بالتّجار مرتفعة، كثقته باملصارف يوم كان 
مديرًا للعمليات املالية يف مصرف لبنان. فمن دون أدنى شّك، لن 
يرتّدد أي تاجر يف حتميل الزيادة الناجتة من الدوالر اجلمركي على 
سعر السلعة. وهو أمر متاح بال مراقبة تقوم بها الدولة. صحيح 
أن دراسة اخلليل تنكر وجود تأثري مباشر على املستهلك باعتبار 
وحنو  اجلمركية  الرسوم  من  معفاة  الواردة  السلع  من   %65 أن 
الدوالر  أثر تطبيق  الـ 3%، ما يبقي  40% منها معفى من رسم 
اجلمركي »منخفضًا« على حّد تعبري اخلليل، إال أن األمر ليس عملية 
حماسبية حبتة: فمن أين ستأتي اإليرادات إىل اخلزينة لرتتفع من 
ألف مليار لرية؟ هل لدى  ألف مليار لرية اىل ما يقارب 39   20
اخلليل جواب يف ظل االحتكارات التجارية؟ قطعًا سيكون األمر على 
حساب املقيمني يف لبنان وإفقارهم أكثر بالضرائب بعد ضريبة 
التضخم اهلائلة اليت دفعوها بسبب االنهيار. لكن يطيب للخليل 
بعد  يأتي  الذي  املالي«  بـ »التصحيح  هذه  اإلفقار  عملية  تسمية 
»تراجع اإلنفاق األولي وتقّلص اإلنفاق على الرواتب واألجور اىل 

شر عون؟  »الدوالر اجلمركي« بيد اخلليل وسالمة: ملاذا يحُ
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5.5% من الناتج احمللي وحصر اإلنفاق على خدمة الدين العام بـ 
1.3% من الناتج احمللي، إضافة إىل اخنفاض جممل اإليرادات إىل 
10% من الناتج احمللي نتيجة اخلسائر اليت تتكبدها اخلزينة على إثر 
حتصيلها لإليرادات على سعر صرف أصبح بعيدًا عن أسعار الصرف 

املعتمدة يف التداول«.

النهب مستمر
أحد أهم األسباب املوجبة لرفع الدوالر اجلمركي، حبسب اخلليل، هو 
الوطنية. مبعنى  الدوالر اجلمركي حتمي وحتّفز الصناعة  أن زيادة 
زيادة ضريبية  اجلمركي هي  الدوالر  زيادة  إن  يقول  أوضح، هو 
على االستهالك املستورد ما سيحّفز الصناعة الوطنية على اإلنتاج 
احمللية. ويشري  السوق  أعلى يف  تنافسية  قدرة  أكثر وسيمنحها 
التجاري  أيضًا إىل أن هذا األمر يسهم يف تقليص عجز امليزان 
وخيفف الطلب على الدوالر، وهو ما سينعكس حتسنًا يف ميزان 

املدفوعات.
إذًا، يأمل اخلليل أن تكون هذه الضريبة قاسية جدًا على اجملتمع 
حتى يتوقف عن االستهالك، ويأمل أيضًا، من دون أي سياسات 
اقتصادية ختصص أفضلية وحتفيزات متويل وإعفاءات للصناعة، 
أن يكون قراره مفيدًا لإلنتاج الوطين. وهو يدرك متامًا، من موقعه 
لبنان،  مصرف  السابق يف  موقعه  ومن  املال،  وزارة  احلالي يف 
ومن موقع اجتماعي أيضًا، أن محاية الصناعة هي أمر اندثر يوم 
قّررت قوى السلطة بناء منوذج الستقطاب األموال من اخلارج بكلفة 
هذا  وقّررت يف  الصناعي،  اإلنتاج  من  مردود  أي  تفوق  مرتفعة 
السياق حتويل لبنان إىل »جنة ضريبية« من أجل هدف »مقدس« 
هو االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، فاستبدلت ضريبة القيمة 
املضافة وقلصت الرسوم اجلمركية إىل احلّد األدنى، وألغت القسم 
على  ضريبة  تفرض  أن  قّررت  هي  أوضح،  بكالم  منها.  األكرب 
املستهلك للتحّكم مبستويات االستهالك يف إطار خطط السياسات 
النقدية اليت مارسها مصرف لبنان والرامية إىل استمرارية ما مّساه 

البنك الدولي »بونزي مالي«.

 املادة 35 من قانون الجمارك تنصّ على أن سعر الدوالر الجمركي يحدّد 
بحسب مصرف لبنان

ورغم أن االنهيار عّزز صعوبات االنتقال إىل منوذج إنتاجي تتحّفز 
الصناعة بسبب عدم وجود متويل أصاًل )املصارف مفلسة(،  فيه 
يأمل اخلليل بأن قمع املستهلكني بالضرائب سيؤدي الغرض الذي 
مثل  أداة  االقتصادية عن  الفاعلية  ينزع  عمليًا، هو  إليه.  يسعى 
الدوالر اجلمركي، من أجل استعماهلا حصرًا لتمويل اخلزينة وقمع 
االستهالك بشكل عام. لكن ملاذا ال يستخدم ميقاتي واخلليل هذه 
حتديد  اي  كونرتول«:  »الكابيتال  إطار  يف  هادف  بشكل  األداة 
أو  أي ضريبة  من  وإعفاءها  دخوهلا  إىل  لبنان  اليت حيتاج  السلع 
منحها خفوضات على الدوالر اجلمركي مثاًل، يف مقابل حتديد سلع 
أخرى يرفع عليها الدوالر اجلمركي أضعاف لكبح استريادها ألنها 

تستنزف العمالت األجنبية.
القطاع  أجور  زيادة  أن  أيضًا، وهي  اليت يتم تسويقها  احلّجة  أما 
أن  إىل  حّجة تشري  مقابلها  العام ستخلق ضغوطًا تضخمية، ففي 

الدوالر اجلمركي سيخلق ضغوطًا تضخمية أيضًا ألنه سيؤدي إىل 
رفع األسعار وسيدخل كعنصر حمّفز ضمن احللقة املفرغة يف ارتفاع 

سعر الصرف وتضخم األسعار.
كل هذه القرارات االعتباطية تهدف إىل إرساء املزيد من الفوضى 
املالية والضريبية، ويقف وراءها العقل احملاسيب نفسه الذي مل يكد 
خيتتم 30 عامًا من النهب وجتميل املالية العامة بأنامل حاكم مصرف 
لبنان، ليفتتح مرحلة أخرى من النهب املنّظم إلعادة متويل إفالس 
اخلزينة حتت عنوان »الدوالر اجلمركي« هذه املرة... يبدو أن رئيس 

احلكومة السابق فؤاد السنيورة مل خيرج من وزارة املالية قط.

رىل إبراهيم

يصر بري وميقاتي على تمرير الدوالر الجمركي بقرار استثنائي صادر 
عن مجلس الوزراء )هيثم املوسوي(

أكثر  حيتدم  اللبناني   و القضاء  املصارف  كباش  أن  شّك  ال 
فأكثر حيث تسعى األوىل اىل محاية نفسها من سيف القانون 
كن أن تكلفها ولو جزًءا بسيطًا مما  والقرارات القضائّية، اليت ميمُ

أخذته خلسًة وهو تعب وجنى عمر املودعني.
ليلة  الناس ويف  تعب  كل  جيبها  املصارف وضعت يف  إذا، 
أصّح  بتعبري  أو  استعادتها،  كنهم  ميمُ ال  أنه  أخربتهم  ظلماء 
كرة  تتقاذفان  لبنان   و مصرف  والدولة  هي  وبدأت  خسروها، 
للمودع  ويقول  اآلخر  على  التهمة  يرمي  منها  وكّل  املسؤولية 

»أموالك هونيك«!.
األسبوع املاضي أعلنت املصارف اإلضراب املفتوح على خلفية 
توقيف صاحب بنك االعتماد املصريف. قالتها ببساطة »البنوك 
ذ االضراب االثنني الفائت( ردًا  فِّ ستبدأ اضرابًا عامًا االثنني )نمُ
االقتصاد،«  حساب  على  والشعبوية  »املضرة  املواقف  على 
وهذا املوقف جاء استغراًبا لتجاهل البعض من املكلفني باحرتام 
القانون ومضمون أحكامه، وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا 
هلم وليس إلزاميا، وعندما تأخذ هذه املرجعيات تدابري جذرية 
مسعتهم  إىل  وتسيء  وكراماتهم  األشخاص  حريات  تتناول 
وتعرض عالقات املصارف احمللّية باملصارف املراسلة، حيدث 
بالغ الضرر ليس للقّيمني على املصارف فحسب، بل بصورة 

أوىل للمودعني«.
نوع الدعاوى

الواقع فأمر آخر، إذ أن الكباش بني  هذا يف الشكل أما يف 
عن  القضاء  جلم  واهلدف  حيتدم،  اللبنانية   و املصارف  القضاء 
إختاذ أّي قرار يفرض على املصارف أن تعيد األموال. هنا يشري 
باسكال  الدكتور  احملامي  القضائية  الشؤون  يف  املتخصص 
ضاهر أن »اللجوء اىل القضاء مهّم يف موضوع فّك حجز األموال 
القضائية  الدعاوى  رفع  يتم  أن  املهّم  ولكن  املصارف،  يف 

الصحيحة إذ ليست كّل الدعاوى تؤدي اىل رّد احلّق«.
يشدد الدكتور ضاهر عرب »النشرة« على أنه »ال ميكن للمودع 
اال أن يلتجئ اىل القضاء«، الفتا اىل أن » اللجوء اىل القضاء 
اجلزائي بالنسبة اىل الودائع حمفوف باملخاطر، واالجدى تطبيق 
القانون 67/2 نظام التوّقف عن الدفع حلماية الودائع، والذي 
حصرية  احالة  أي  اىل  حباجة  وليس  املودع،  من  تفعيله  يتم 
من حاكم املصرف املركزي، وهو يهدف اىل تعويم املصرف 
والعادته اىل الكيان املصريف من جديد من خالل جلان ادارة، 
املصرف  املمتلكات  كل  على  احلجز  اىل  حكما  يؤدي  وهو 
واصحابه واملساهمني واملفوضني بالتوقيع واملراقبة«، مؤكدا 
أن »املودع حيّرك الدعوى ويطلب من احملكمة املدنية الناظرة 

بقضايا اإلفالس تطبيق النظام«.
يقني املصارف باالوضاع

أما خبري احملاسبة اجملاز ربيع داغر فأشار لـ«النشرة« اىل أن 
املصارف قامت بإقراض مصرف لبنان طمعًا بتحقيق ارباح سريعة 
من خالل هندسات مالية، واعتربت مجيع الفوائد احملققة ارباحًا 
ومل يقم اصحاب املصارف بتدعيم اوضاعهم بل قاموا بعملية 
توسعة خطرية وفتح فروع كيفما كان«، مضيفا: »قام اصحاب 
املصارف ورؤساء وأعضاء جمالس االدارة باخراج األموال من 
املصارف وايداعها يف اخلارج، رمبا ألنهم كانوا يعرفون اوضاع 
مصارفهم وحالة اخلزينة، خصوصا وأنه بني عامي 2017 و2018 
على  دليل  وهذا  مجيع  القروض   املصارف  أوقفت  و2019 
معرفتها باالوضاع«. وهنا يتساءل داغر »اليست هذه األعمال 

وسواها هي اليت ادت اىل موت االقتصاد«؟!.
»اجبار اصحاب املصارف على اعادة متويل مصارفهم من امواهلم 
اخلاصة وارباحهم اليت مت متوزيعها سابقا وهي وهمّية«. هذا 
ما يشدد عليه داغر، مؤكدا ايضا انه جيب اللجوء اىل مصادرة 
كافة أموال أصحاب املصارف واملساهمني وكل من هو شريك 

معهم يف لبنان واخلارج إلعادة  أموال املودعني «.
من الواضح أن »املعركة« بني القضاء واملصارف بدأت وهي 

مستمرة... ووحدها األيام املقبلة ستظهر اىل أين ستؤدي!.

املصارف ترفع سقف التحدي ملنع القضاء من 
حماسبتها: اإلضراب أحد األسلحة

باسكال أبو نادر
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عادت املصارف كما كانت يف سابق عهدها. قوٌة 
»ال ترمش« بل ميكنها وببساطة أن تهّدد القضاء 
بأرحيّية  تهديدها  تنّفذ  ثم  السياسية،  والقوى 
مطلقة. على الطاولة، تبدو أنها أقوى من اجلميع. 
صندوق  مع  مفاوضات  وال  يهّزها،  إفالس  ال 
النقد الدولي وال حتى احملاسبة القضائية. إذًا، 
استعادة  من  ومتّكنت  ببطء،  املصارف  قضمت 
من  إضرابها،  تنّفذ  اليوم  وهي  قوتها.  مكامن 
أن تقف  السياسية على  السلطة  تتجرأ  أن  دون 

هلا باملرصاد
السياسية  السلطة  عالقة  تلّخص  صفٌة  اخلنوع، 
بالضعيف،  القوي  عالقة  ليست  باملصارف. هي 
فوقية  من  ُتعاني  اليوم  املصارف  لكانت  وإال 
عالقٌة  وإمنا هي  إفالسها،  بعد  السياسية  القوى 
وامتالكها  التأثري  على  املصارف  بقدرة  متداخلة 
»لوبي« داخل مراكز القرار السياسي ُينّفذ أجندتها 
بإخالص. هذا ما حدث فعليًا عندما جتّرأ القضاء 
االعتماد  بنك  إدارة  جملس  رئيس  توقيف  على 
املصريف طارق خليفة ألنه مّتهم باالختالس وفاّر 
من وجه العدالة. القوى السياسية مل تنتظر حّتى 
أخرجت  بل  باإلضراب،  تهديدها  املصارف  تنّفذ 
خليفة مثل »الشعرة من العجينة« قبل أن يأتي 
اإلضراب.  بتنفيذ  والناس  الدولة  »حشر«  يوم 
مساءلة  درسًا:  القضاء  لّقنت  ذلك،  من  وأكثر 
كانت  املسؤولية.  طائلة  املصارف ممنوعة حتت 
اجلميع،  على  سطوتها  فرض  إعادة  إىل  حباجة 

للقول: »ما حدا أكرب مين«.
لوبي الحلقة املالية

واسرتجعت  أنفاسها،  املصارف  التقطت  إذًا، 
النفوذ الذي كانت متتلكه قبل 17 تشرين 2019. 
حينها، كانت تفرض الفوائد وتكسب »من عرق« 
اهلندسات املالية وتوّزع على السياسيني حّصتهم 
تشرين،   17 بعد  لكن  والفساد.  التوظيفات  من 
وصار  قوتها.  مكامن  املالية«  »السلطة  خسرت 
حيطها«  »يستوطي  أن  مودع  أصغر  بإمكان 
بتكسري الواجهات وماكينات »ATM«، متامًا كبّث 
اإلشكاالت اليومية مع مديري املصارف على مواقع 
التواصل االجتماعي. حتّولت املصارف حينها إىل 
شفة.  ببنت  تنبس  أن  دون  من  عصا«  »مكسر 
على  »من حتت«  التفاوض  إىل  دفعها  ما  وهذا 
طاولة الرئيس حّسان دياب قبيل التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي. يف حينه، كانت املصارف 
تفاوض على تفاصيل ما سيناهلا يف سياق إعادة 
احلكم،  إىل  ميقاتي  بوصول  إمنا  الدين.  هيكلة 
تنّفس »اللوبي املالي« الصعداء، وبدأت بتحسني 
وكأن  نفوذها،  اليوم  استعادت  حتى  موقعها، 
شيئًا مل يكن؛ ال الودائع نهبت، وال هي أفلست 
بل يكاد أداؤها يشي بأنها الالعب األقوى على 
اليد  من  السياسية  السلطة  مُتسك  الطاولة. 
تلّوح  القضائية،  احملاسبة  ترفض  تؤملها:  اليت 
بالتهديد، وتنّفذ إضرابها على قاعدة: »أنا اخلصم 

واحَلكم«.
اجملاهرة  عن  حّتى  عاجزة  الدولة  املقابل،  يف 
بضرورة عدم التصعيد، وهي تلّب طلبات مجعية 
املصارف بـ«مت ساكت«. يف حني أن األخرية ال 
تراعي احلد األدنى من طلبات الدولة، فأبقت مثاًل 
والعسكريني  العام  القطاع  موظفي  رواتب  على 

حمتجزة إىل ما بعد فّك اإلضراب.
»الالدولة«

حني  احليطان«  »هّدت  اليت  نفسها  الدولة  هذه 
قّرر موظفو القطاع العام إعالن اإلضراب الشامل، 
ألن رواتبهم أصبحت بالكاد تكفي لالنتقال إىل 
مراكز عملهم. سريعًا، »أكلت« الدولة املوظفني 
املقارنة  بعدما جرت جتزئتهم.  إضرابهم  وفّضت 
السياسية  السلطة  رؤية  ختتصر  اإلضراَبنينْ  بني 
وسلوكها، وُتظهر مبا ال يقبل الشك كيف مُيكن 
األقوياء  ثياب  ترتدي  مّرة  »تتلّون«؛  أن  للدولة 
بطفلٍة  أشبه  وُتصبح  ختلعها  ومّرة  »احلرابيق«   -

تتلّقى األوامر وختضع للسلطة األعلى.
هي »الالدولة« على حد وصف األمني العام حلركة 
»مواطنون ومواطنات يف دولة« شربل حناس. ال 
وإمنا  الدولة،  على  كّلها  املسؤولية  الرجل  يضع 
اخلضوع  اسرتضوا  الذين  املواطنني  على  أيضًا 
وبنظرة األلوهية إىل املصارف على قاعدة أنهم 
إىل  حيتاج  الذي  كاملريض  متامًا  إليها،  حباجة 

الطبيب، ومنها توّلدت القناعة لدى غالبية القوى 
بأن احلاجة إىل املصارف أكرب بكثري من حاجتهم 
إىل اإلدارات العامة، مضيفًا: »باملختصر، حنن ال 

نريد دولة«.
    خلف: أنا ضدّ الدعاوى على املصارف

الذي  السابق،  الوزير  يقول  انهزمت«  »الناس 
يشري إىل أن السلطة السياسية رّوضت الشعب 
وهزمته وقضت على حلظة الغضب اليت بدأت يف 
موّجهة  على حتّركات  التجّرؤ  وأنتجت  17 تشرين 
ولذلك، يشّدد حناس على  إىل املصارف.  حكمًا 
أن »األمر ليس إذا ما كانت املصارف أقوى من 
يف  نعيش  أننا  اعتبار  على  العكس،  أو  الدولة 
كل  يصبح  وفيها  طوائف  ُتسّمى  قبائل  ائتالف 

شيء مباحًا«.
هذا أيضًا ما يتحّدث عنه النائب ملحم خلف الذي 
يرى أننا نعيش يف حلظة حتّلل الدولة وأدواتها، 
منتقدًا »تعميم ثقافة الالمساءلة«. ويلفت إىل أن 
»احلّل الوحيد هو استعادة الدولة وإال سيسقط 

اهليكل على رؤوسنا«.
مساكنة نقابية

عنها حناس وخلف،  اليت حيكي  »الالدولة«  هذه 
تتبّدى أيضًا يف غياب إحدى أهم ركائز الدولة: 
إضراب  فاقع يف  بشكٍل  ظهر  ما  هذا  النقابات. 
اإلضرابات  يف  وحتى  العام  القطاع  موظفي 
ما  وهو  املصارف.  أعلنتها مجعية  اليت  املتكررة 
اليت نّظمها احتاد نقابات  الندوة  أيضًا خالل  بدا 
املاضي.  األسبوع  لبنان  يف  املصارف  موظفي 
فبداًل من أن يتحّدث هؤالء عن مطالبهم ومعاناتهم 
يف ظل األزمة املالية، كان املتحدثون هم رؤساء 
جمالس إدارة املصارف واألمني العام يف مجعية 

املصارف!
هذا واحد من األمثلة الكثرية على غياب النقابات 
فعليًا،  التمثيلّية.  وصفتها  ومهماتها  العمالية 
هذه  على  املوظفني  وكبار  املديرون  »سطا« 
حتى  اهلرم  أعلى  من  عليها  وسيطروا  النقابات 
إىل هياكل  منها حتى حتّولت  »اقتاتوا«  أسفله. 
وال  اإلدارات  مواجهة  على  جترؤ  هي  ال  وهمّية؛ 
االجتماعية  الشرائح  صورة  عكس  على  قادرة 
املنكوبة من جراء األزمة، وهو ما يشري إىل أسباب 
غياب القيادة النقابية الفعالة اليت توصل موظفي 
القطاع العام إىل مطالبهم بداًل من أن توّزع عليهم 

جوائز ترضية ال تغين وال تسمن من جوع.
أن  إىل  ويشري  األمر،  هذا  حناس  شربل  يؤكد 
تدمري النقابات كان مدروسًا منذ إرساء النموذج 
السلطة  كانت  إذ  التسعينيات،  يف  االقتصادي 
تدرك أنها تريد مكانًا وحيدًا يصّور أنه للعمال وهو 
االحتاد العمالي العام التابع للسلطة السياسية، 
وبالتالي كان مطلوبًا من هذا اجلسم العمالي أال 
يتحّرك إال حبسب رغبات القوى السياسية حتى ال 

»خيربط« األجندات املالية املعمول بها.
حُتّرك  أن  النقابات كان ميكنها  أن  يدرك حناس 
قضية الودائع، لكنها مل تفعل، وفّضلت مساكنة 
وإال  اليت فرضها،  بالشروط  االقتصادي  النظام 
من  حبقوقها  طالبت  قد  النقابات  هذه  لكانت 
البنوك،  داخل  احملتجزة  االجتماعية«  »الصناديق 
لكنها مل تفعل. هذا ما ينفيه خلف، الذي يذّكر 
املهن  نقابات  برفقة  بها  قام  اليت  باالجتماعات 
احلرة إىل املسؤولني، باإلضافة إىل الكتب اليت 
أرسلها كنقيب للمحامني يف حينه إىل الوزارات 

املعنية لعدم التطاول على الودائع.
يرفض خلف »فتح املشكل« مع املصارف، على 
عكس حناس. ُيشبه خلف املواطنني الذين خيافون 
بتهديدهم  تركيعهم  على  املصارف  قدرة  من 
بأن  يعتقدون  الذين  هؤالء  احملتجزة.  بأمواهلم 
»نسري إىل جانب احلائط ونقول يا رب السرتة«، 
املال«.  »لوبي  وجمابهة  الصوت  رفع  من  بداًل 
على  القانونية  الدعاوى  ضّد  »أنا  خلف:  ويقول 
املصارف ألنها حتتاج إىل دراسة معّمقة ومتحيص 
جدي باعتبار أن تداعياتها كبرية، وميكن للمصارف 

أن تتخذ تدابري جمحفة حبّق املودعني«.
الدولة  املصارف  »تكابش«  اخلالصة،  يف 
واملواطنني، لكنها ال »تأكل كفًا«، بل العكس 
فيها  مبا  معاركها  من  خترج  إذ  الصحيح،  هو 
عالمة  ترفع  وهي  خاسرة،  فيها  تبدو  اليت  تلك 

النصر!

!» منيّ أكرب  حدا  »ما  بيمينها:  البلد  تهزيّ  املصارف   
لينا فخر الدين

ماذا لو حصل لبنان على كميات جمانية من الفيول 
من  أكثر  الكهربائي  بالتيار  للتغذية  كافية  أويل 
أكثر؟  ورمبا  سنة  وملّدة  يوميًا  ساعات  مخس 
املسألة ال حتتاج إىل تفكري يف ظل الوضع احلالي 
وعود  ووسط  أقّل،  أو  يوميًا  ساعتني  بتغذية 
للموافقة  »اجلرجرة«  من  سنة  عمرها  أمريكية 
واألردن  والكهرباء من مصر  الغاز  استرياد  على 

عرب سوريا.
»حشره«  الذي  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس 
العرض اإليراني مل يرفضه، لكن من شبه املؤكد 
أنه لن جيرؤ على املوافقة. »الطريقة امليقاتية« 
يف  مرة  التسويف،  معهودة:  احلال  هذه  يف 
مطابق  غري  اإليراني  الفيول  أن  عن  أنباء  إشاعة 
للمواصفات، ومرة يف إشاعة أجواء إجيابية كتلك 
اليت أعلنها النائب السابق علي دروبش، املقّرب 
لدى  أمس عن »إجيابية«  احلكومة،  رئيس  من 
ميقاتي جتاه العرض »الذي ميكن أن يبصر النور 
إذا كان الفيول يطابق املعامل اللبنانية ويف حال 

كانت اهلبة جمانية وغري مشروطة«.
األمر بالتأكيد ليس تقنيًا يتعلق مبواصفات الفيول 
للمواصفات  مطابقًا  يكون  ال  قد  الذي  اإليراني 
درجة  هي  بل  ميقاتي.  يصّورها  كما  اللبنانية، 
من املكر ال تتوافر لدى الكثري من السياسيني. 
فالرئيس ميقاتي استقبل السفري اإليراني األسبوع 
إىل  يشري  كالمًا  له  وقال  إليه  واستمع  املاضي 
لبنان  حصول  على  والصرحية  الواضحة  موافقته 
على الفيول من إيران لتشغيل معامل الكهرباء، 
لكنه ما زال منذ حنو أسبوع يرفض ترمجة تعهداته 
بشأن آلية املتابعة والتنفيذ. ورغم أنه وعد بأن 
األمر  متابعة  فياض  وليد  الطاقة  وزير  يفّوض 
جلهة  سيما  وال  إيران،  يف  املعنية  اجلهات  مع 
املواصفات والكميات اليت حيتاجها لبنان، وسائر 
التفاصيل املتعلقة بهذه العملية، إال أنه مل يفّوض 
أحدًا بهذا األمر بعد، ال فياض وال غريه. بل تعامل 
مع املوضوع وكأنه ال يتعلق بتلبية حاجات اجملتمع 

واالقتصاد.
ملاذا مل ُيفّوض فياض بعد؟ السبب يف أن وزير 
الطاقة سيوافق وبال أي عرقلة إدارية أو تقنية أو 
سياسية على احلصول على الفيول من إيران. وهو 
مل يعرقل سابقًا حصول تسهيالت أمريكية بشأن 
الكهرباء من األردن، بل واجه  أو  الغاز املصري 
عرقلة من الواليات املتحدة والبنك الدولي. ال بل 
إن فياض سبق ميقاتي كثريًا يف اجتاه تسهيل 
االتفاق مع إيران بشأن احلصول منها على الكميات 
إنتاج  معامل  لتشغيل  الالزم  الوقود  من  الالزمة 
الكهرباء يف لبنان. ففي 28 متوز املاضي أرسل 
اإليراني حممد جالل فريوزنيا،  السفري  كتابًا إىل 
من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  »متطلبات  بعنوان 
الوقود األحفوري يف لبنان«. ويشري الكتاب إىل 
أن حاجة لبنان من الفيول أويل، إضافة إىل حاجته 
الطبيعي  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون   1.5 إىل 
الكتاب:  ويضيف  الزهراني.  معمل  لتشغيل 
استهالك  معدل  على  بناء  جاءت  األرقام  »هذه 
الطاقة يف األعوام املنصرمة ويف حال رغبتكم يف 
مبضمون  إبالغنا  إضافية  معلومات  على  احلصول 
أسئلتكم ليصار إىل اإلجابة عليها يف أسرع وقت 
اإلسالمية  للجمهورية  اجلزيل  شكرنا  مع  ممكن. 
يف إيران على االهتمام بوضع لبنان الراهن ويف 
هذه  وأرفق يف  الطاقة«.  تنويع مصادر  تأمني 
مواصفات  تبنّي  جداول  فيها  مستندات  الرسالة 

الفيول أويل والغاز أويل والغاز.
 يحرص ميقاتي على إشاعة أجواء إيجابية من دون 

اتخاذ قرار حاسم
مبعنى أوضح، اجلانب اإليراني لديه املواصفات، 
ويعلم متامًا ما حنن حباجة إليه وال ينتظر إال خطوة 
إجراءات  بدء  اجتاه  ميقاتي يف  إجيابية فعلية من 
العقد. أما كل الكالم عن عدم مطابقة املواصفات، 
ضيقة  حسابات  على  ينطوي  سياسي  كالم  فهو 
من  تقلق  أخرى  سياسية  لقوى  ورمبا  مليقاتي 
ذلك،  على  دليل  وأبرز  علنًا.  إيران  مع  التعامل 
ويرغب  قائم  العراقي  الفيول  مع  العقد  أن  هو 
لبنان يف جتديده رغم أن الفيول العراقي ال يطابق 
مبقايضة  لبنان  يقوم  بل  اللبنانية،  املواصفات 
كميات  مع  للمواصفات،  املطابقة  غري  الكميات 
فروقات  من  الكلفة  ويدفع  للمواصفات  مطابقة 
الفيول  مع  حاليًا  تكراره  أمر ميكن  وهذا  الكمية. 
املشكلة  هل  لكن  مطابقًا.  يكن  مل  إذا  اإليراني 
يف مواصفات الفيول، أم يف مواصفات رئيس 

احلكومة؟

يوافق وال  يتذاكى  ميقاتي  اإليرانية:  اهلبة   

»األخبار«

كثريون يف بريوت كانوا يتوّقعون أال يتأّخر رئيس 
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط يف حسم 
متوضعه السياسي إىل جانب »شركاِئه« الُقدامى 
أطلقوا  ن  »اجلُدد« ممَّ آذار، ومعهم  يف فريق 14 
على أنفسهم صفة »تغيرييني«، خصوصًا أن ِحربًا 
كثريًا أساله »البيك« يف اهلجوم على حزب اهلل يف 
بل،  يفعل.  مل  جنبالط  أن  غري  املاضية.  األشهر 
على العكس من ذلك، راح يف االجتاه املعاكس. 
كالمه إىل التلفزيون األردني، قبل يومني، حسم 
بأن املختارة ُتريد إعادة وصل ما انقطع مع حارة 
حريك، وإن كاَن من الصعوبة، اآلن، رسم مالمح 
واضحة لالجتاهات اليت ُيريد أن يسلكها جنبالط، 
وسَط التناقضات اليت عادة ما تسم مواقفه. لكن 
املؤكد أن خلفية موقفه األخري تتخّطى ِعراكه املفتوح 
مع رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع، وأن 
األسباب اليت دفعته إىل تصّدر جبهة الداعني إىل 
احلوار مع حزب اهلل أكرب من ذلك بكثري، وستبدأ 
ِتباعًا بعد اللقاء الذي سيجمعه بوفد من  بالظهور 
اتصااًل  أن  »األخبار«  الزميلة  وعلمت  اهلل.  حزب 
جرى بني جنبالط ورئيس هيئة االرتباط والتنسيق 
يف احلزب وفيق صفا لتحديد املوعد على ان يتم 
اللقاء على »مستوى رفيع«، يف إشارة إىل إمكان 
ان يرأس وفد احلزب احلاج حسني اخلليل املعاون 

السياسي لألمني العام حلزب اهلل.
جنبالط  عند  بعدها  كما  ليَس  االنتخابات  قبَل  ما 
الذي خاضها بسقف عاٍل يف وجه حزب اهلل وسوريا 
ه  وإيران، ُمصّورًا االستحقاق كمعركة وجودية ضدَّ
بهدف حتجيمه واالقتصاص من دوره. وحتت هذا 
الشعار، بنى حتالفاته العلنية مع أحزاب كالقوات، 
االعرتاض«،  »قوى  بعض  مع  ضمنية  وحتالفات 
»الوجودية«  العالقة  احلفاظ على  وإن حرص على 
نبيه بري، واليت يراهن عليها دائمًا  الرئيس  مع 
احلزب.  مع  للتواصل  مباشرة  غري  قناة  باعتبارها 
ورغم استيائه من الدعم السعودي الكبري واملتمّيز 
وكرمى  الرياض،  وراء  اصطفافه  كّرس  ملعراب، 

هلا أمَعن يف هجومه على حزب اهلل.
االشرتاكي  الزعيم  إىل  بالنسبة  األمور  وألن 
»الرباغماتي« نسبية ومتغرّية، حبسب الظروف، بدأ 
»تكويعة« جديدة قامت على أربع ركائز: فتح ملف 
أو وسطي،  توافقي  باحلديث عن رئيس  الرئاسة 
واجلهر بـ »رفض االستغالل اإلسرائيلي ملقام رجال 
الدين يف حماولة تهريب األموال ملآرب سياسية« 
يف ما يتعلق بقضية املطران موسى احلاج، ووصفه 
»حياد بكركي« بـ »اهلرطقة السياسية«، والتأكيد 
األمور،  من  أي  حول  جعجع  مع  التقاء  ال  أن  على 
مع  احلوار  إىل  بالدعوة  كله  ذلك  يتّوجه  أن  قبَل 

حزب اهلل.
تفسريات كثرية ُأعطَيت ملعاودة جنبالط حساباته 
والذهاب بعيدًا يف تنظيم اخلالف مع احلزب يف غمرة 
تطورات عدة. من بني هذه التفسريات أن »اهلدف 
األول من هذه الدعوة هو توجيه رسالة رئاسية إىل 
جعجع بأنه لن يكون يف حلف واحد معه، كما لن 
الراجح يف أي جلسة انتخاب«.  يؤّمن له الصوت 
كما ذهب البعض إىل ربط مواقف جنبالط اجلديدة 
بهواجس تتصل بوضع البلد األمين، فهو »غالبًا ما 

يلجأ إىل ربط النزاع يف حاالت التصعيد«.
اتصال بني جنبالط وصفا لتحديد املوعد على ان يتم 

اللقاء على »مستوى رفيع«
وفيما رفضت أوساط احلزبني التعليق على مواقف 
جنبالط يف انتظار ما سيسفر عنه اللقاء، أشارت 
مصادر مطلعة إىل أن »اإليقاع اجلديد الذي حياول 
تتخطى  دولية   – إقليمية  أبعاد  له  فرضه  جنبالط 
املشهد اللبناني، وإن خّلف استياء وإحباطًا كبريين 
لدى الفريق اخلصم حلزب اهلل خصوصًا يف الشارع 
أصوات   8 ميتِلك  الذي  »جنبالط  فـ  املسيحي«. 
التشريعي  املطبخ  تكوين  يف  ثقلها  ظهَر  نيابية 
للربملان اجلديد، بدأ برسم معادلة سياسية جديدة 
أن  مُيِكن  اللبنانية، يف حلظة حساسة  الساحة  يف 
استحقاقات ال  املقبلة  األسابيع  عليها يف  ترتّتب 
تدوير  جنبالط يف  طريقة  على  إال  مقاربتها  كن  مُيِ
ارتفاع  عن  الكالم  ضوء  يف  سيما  وال  الزوايا، 
حظوظ توقيع االتفاق النووي بني الواليات املتحدة 
وإيران، والتغريات اليت تنتظرها سوريا وما سينُتج 
من كل ذلك يف لبنان«. أي أنها »لعبة األمم«، 
مرة إىل  تدفعه يف كل  اليت  البيك،  كما يصفها 

»التكويع« حبّدة تشعر كل من معه بـ »الدوخة«.

تنظيم  اعادة  اهلل:  حزب  جنبالط  لقاء 
الرئاسي االستحقاق  وقع  على  اخلالف 

ميسم رزق
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مـقاالت وتـحقيقات

املوازية السلطة  زمن  إىل  عودة  لبنان:  مصارف   
املصارف  لقّوة  الرئيسي  املصدر 
»قناة«  كانت  أنها  يف  يكمن 
احلكم  نظام  الستمرارية  ضرورية 
يف اجلمهورية الثانية. يف السنوات 
توصيفات  برزت  األخرية،  الثالث 
دقيقة هلذا االستنتاج، إمنا مل يصدر 
أّي منها عن مؤّسسة دولية، إال ما 
الدولي  البنك  تقرير  أخريًا يف  ورد 
من  انطالقًا  مالي«  »بونزي  بعنوان 
مراجعة املالية العامة للبنان يف فرتة 

اجلمهورية الثانية: 1993- 2019.
 :48 الصفحة  يف  التقرير  يقول 
»االقرتاض العام َخَدَم أهدافًا أخرى 
اهلدف  أن  نؤّكد  العجز.  متويل  غري 
الرئيسي هو خدمة ميزان املدفوعات 
من خالل احلفاظ على رحبية النظام 
رأس  تدفقات  واجتذاب  املصريف 
يف  املالية  السياسة  كانت  املال. 
لبنان مكّونًا أساسيًا من منوذج النمّو 
املعيب الذي كان خاضعًا للصدمات 
بشكل  املفرطة  والداخلية  اخلارجية 
ال  العبارة  هذه  ومدروس«.  متعّمد 
جزءًا  كانت  املصارف  فيها؛  تأويل 
واستمراريته  كّله،  النظام  بنية  من 
تستند إىل االستدانة املفرطة مبعزل 
أو  الفعلية،  التمويل  حاجات  عن 
احلاجات اليت شّرعها جملس النواب، 
ورحبية املصارف كانت جزءًا من هذه 
االستمرارية. فالنظام عرب املصارف 
لينهبها.  التدفقات  يستقطب  كان 
وليكون قادرًا على االستمرار بذلك، 
من  حّصتها  املصارف  مينح  كان 

عمليات النهب.
النظام،  تركيبة  هرمية  ضمن  لذا، 
كانت املصارف حتتّل مكانة قيادية 
ليس فقط ألنها كانت »قناة«، فمع 
النظام إىل االستمرار،  تفاقم حاجة 
تشابكت املصاحل بني زعماء السياسة 
صعبًا  وبات  الرساميل،  وأصحاب 
أزالم  للمصارف  بينهما.  التمييز 
يف احلكومات، ويف جملس النواب، 
ويف القوى احمللية... ووصل األمر 
اعرتاف املصارف  أن جمّرد  حّد  إىل 
بشخص ما واإلقرار بوجوده معنويًا، 
السياسي  للرتّقي  كافيًا  يعّد 
الدور  ذلك  يف  مبا  واالجتماعي، 
وزراء  اختيار  للمصارف يف  اخللفي 

يف احلكومات املتعاقبة.
ميكن استحضار الكثري مما حصل يف 
فرتة املراجعة، من ضغوط مارستها 
املصارف لرفع أسعار الفوائد مباشرة 
أو بشكل غري  إقراض اخلزينة،  عرب 
لبنان  مصرف  إقراض  عرب  مباشر 
بفائدة أعلى ليحّل األخري حمّلها يف 
استعمال  يف  أو  اخلزينة،  إقراض 
لتغطية  الوهمية  الذهب  فروقات 
دين عام، أو يف منع تصحيح أجور 
لسنوات  واخلاص  العام  القطاعني 
يتحّمل  ال  النظام  أن  حبّجة  طويلة 
مل  عندما  لكن  تضخمية...  ضغوطًا 
تعد العمليات تكفي لتغطية اإلنفاق 
لبنان  مصرف  جلأ  اخلسائر،  وإخفاء 
إىل عمليات غري تقليدية أطلق عليها 
امسًا »علميًا« هو: اهلندسات املالية 
أرباحًا  املصارف  بتحقيق  انتهت 
 5 جتاوزت  وليلة،  يوم  بني  خيالية 
مليارات دوالر، أو ما يوازي %10 
من الناتج احمللي البالغ 51.4 مليار 

دوالر يف نهاية 2016.

  إضراب املصارف حّقق هدفه قبل تنفيذه 
وهو كان »اختبارًا« لردود فعل قوى 

السلطة ورسالة تحذير
يف النتيجة، هذا النظام أوصل لبنان 
إىل االنهيار. ويف حلظة ما من عام 
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2019، بدأت تظهر مؤشرات االنهيار 
دعم  عن  لبنان  مصرف  توقف  من 
القروض السكنية، إىل نهاية تثبيت 
منتصف  من  اعتبارًا  الصرف  سعر 
اللحظة،  هذه  سبق  وقد   .2019
الصادرة  الرصد  تقارير  من  الكثري 
الدولية،  التصنيف  مؤّسسات  من 
انفجر  حتى  خرباء،  أثارها  اليت  أو 
الشارع يف 17 تشرين األول 2019. 
يف األيام األوىل، سّجل »الشارع« 
أهدافًا أساسية؛ منها شتم الزعماء 
هذا  ويف  ومناصبهم.  وزوجاتهم 
التغيري.  حنو  جرأة  برزت  السياق، 
رواجًا  األكثر  األهداف  ضمن  لكن 
وزوجاتهم  الزعماء  شتم  جانب  إىل 
احتّلت  وأزالمهم،  وأقربائهم 
واعتبارًا  موازيًا.  مركزًا  املصارف 
املصارف  قّررت  اليوم،  ذلك  من 
عمل  يوم   12 ملدة  أبوابها  إقفال 
متتالية. يف األيام التالية، مل يعد 
جيرؤ معظم زعماء السياسة احملليني 
أّي  حتى  وال  العلين،  الظهور  على 
أبواب  كانت  أيضًا  أزالمهم.  من 
وكانت  للتكسري،  عرضة  املصارف 
آالت الصراف اآللي عرضة للتخريب 
ينتقمون  هؤالء  كان  االنتقامي. 

ملآسي اجلمهورية الثانية بكاملها.
بهذه الوضعية انتقلت املصارف من 
البسي »الكرافتات« إىل فاّرين من 
وجه »الثورة«. أما حماوالت أصحاب 
وتقديم  االخنراط  يف  املصارف 
سريعًا،  فانكشفت  الشعيب،  الدعم 
اليت  الشرائح  إال  تستقبلهم  ومل 
السياسية  األهداف  يف  تشبههم 

واالقتصادية.
وعن  الحقًا  حصل  عما  مبعزل 
الشارع  لكبح  التقنية  التفسريات 
سداد  عن  التوقف  الدولة  وإلعالن 
أفلست  النتيجة:  يف  إمنا  الديون، 
تعد  مل  آخر،  مبعنى  املصارف. 
متّثل  الراهن  بوضعها  املصارف 
هي  إمنا  النظام،  الستمرارية  حاجة 
ذلك،  رغم  البقاء.  إىل  تسعى 
اإلضراب  تعلن  املصارف  هي  ها 
رئيس  هو  »زميل«  توقيف  بذريعة 
جملس إدارة بنك االعتماد املصريف 
خارج  كان  الرجل  خليفة.  طارق 
لبنان منذ أشهر، وتدور حوله الكثري 
القانوني  البعد  ذات  األسئلة  من 
من  شركائه  مع  بعالقته  واملّتصلة 
باقي املساهمني. وهو ليس مؤّثرًا 
يف قرارات مجعية املصارف. وجاء 
امتناع  خلفية  على  توقيفه  قرار 
متوجب  هو  ما  تسديد  عن  مصرفه 
تفضيلية،  أسهمًا  حتمل  ملساهمة 
حصول  املصارف  تتحّمل  مل  إمنا 
ال  جربوتها،  بكل  فهي،  التوقيف. 
ميكن أن تسكت عن سلوك »أرعن« 

محمد وهبة

كهذا يقوم به القضاء! لذا، قّررت 
أن تنفذ إضرابًا ملّدة يومني. إضراب 
تنفيذه،  قبل  حّقق هدفه  املصارف 
لردود  »اختبار«  مبثابة  كان  وهو 
حتذير  ورسالة  السلطة،  قوى  فعل 
يستنزف  مل  املالي  اإلفالس  بأن 
نفوذها. بالفعل، مل خيرج من بني 
مجوع السلطة اعرتاض حقيقي على 
سلوك املصارف، بل بدا كأّن هناك 
إمجاعًا على أن إقفال املصارف هو 
أّي من  حّق مكتسب هلم. مل خيرج 
هؤالء الذين خنروا عقولنا بأن إضراب 
مضّر  العام  القطاع  يف  العاملني 
وباخلدمة  وباإليرادات،  باخلزينة، 
العامة، ليقول إن املصارف أقفلت 
فعدا  اجملتمع؛  كل  أمام  زمن  منذ 
وأساءت  بالودائع  فّرطت  أنها  عن 
مرتفعة  مبخاطر  ووّظفتها  االئتمان 
مع مصرف لبنان الذي بّددها على 
استمرارية نظام احلكم، فهي فرضت 
احلسابات،  على  شرعية  غري  قيودًا 
سواء املّدخرات أو احلسابات اجلارية 
الرواتب  تسديد  بعمليات  املتعلقة 
واألجور للعاملني يف القطاعني العام 
واخلاص، وما زالت تفرض عموالت 
أو  رقابة  أي  بال  واملفرق  باجلملة 
حماسبة أو تنظيم من مصرف لبنان 
أو من جلنة الرقابة على املصارف. 
بل هي ما زالت حتصل على إيرادات 
طائلة من مصرف لبنان ومن اخلزينة 
العامة، رغم إفالس اخلزينة! عمليًا، 
اخلزينة متّول إضراب املصارف، ألن 
اإلضراب ال يوقف مفاعيل الفوائد.

القطاع العام بال رواتب
العام  القطاع  موظفو  يقبض  مل 
اإلضراب  آب.  شهر  عن  رواتبهم 
مدى  على  به  قاموا  الذي  املفتوح 
شهر و3 أسابيع، أّخر إحالة الرواتب. 
وبعدما فك هؤالء إضرابهم األسبوع 
رواتبهم  تلقي  انتظروا  املاضي، 
أمس،  بها  ُوعدوا  اليت  واحلوافز 
املصارف  مجعية  إضراب  أن  إال 
إحالة  عدم  يعين  ما  األمر،  عّطل 
الرواتب قبل نهاية األسبوع اجلاري 
اجلمعية  فّكت  حال  يف  األقل  على 

إضرابها غدًا.
حكومة  يف  املال  وزير  وأشار 
اخلليل  يف  األعمال  يوسف  تصريف 
بيان إىل أن »الوزارة أجنزت عملية 
واليت  املتقاعدين،  رواتب  حتويل 
يستفيد منها قرابة مئة وعشرة آالف 
متقاعد«. ولفت إىل أن »املساعدة 
االجتماعية اخلاصة بهؤالء مت حتويلها 
تستمر  كما  سابق.  وقت  يف 
باقي   رواتب  لتحويل  التحضريات 
هذا  من  اعتبارًا  تباعًا  العام   القطاع 

األسبوع«.

رفِع  على  أحٌد  يتجرأ  أن  دون  من 
أن  أو  املصارف  وجه  الصوت يف 
ثنَيها عن االضراب، مضت  حياول 
مجعية املصارف بإضرابها التحذيري 
قرار  على  اعرتاضًا  اإلثنني  يوم 
قضائي مل ُيعجبها. فاحملامية العاّمة 
االستئتافية يف جبل لبنان القاضية 
نازك اخلطيب وبقراٍر شجاع سّطرت 
بالَغ حبٍث وحترٍّ حبق رئيس جملس 
إدرة بنك االعتماد املصريف طارق 
عن  مرة  من  أكثر  لتخّلفه  خليفة 
إليه  أمامها لالستماع  حضور جلسة 
يف اتهامات موجهة من قبل احملامية 
بالتالعب مبيزانية  ندى بو سليمان 
ف  املصرف وبياناته والتزوير والتخلُّ
عن تسديد األرباح للمستدعية اليت 
متلك أسهمًا تفضيلّية مبليون و 200 
ألف دوالر يف املصرف. ومّلا قّرر 
ترَك  احلاج  بسام  التحقيق  قاضي 
واستأنفت  اخلطيب  عادت  احلاج 
يف  االتهامية  اهليئة  أمام  القرار 
بوجود  منها  لقناعٍة  لبنان  جبل 
اهليئة  فيما  املالحقة  يستحّق  جرٍم 
االتهامّية صادقت على قرار قاضي 

التحقيق.
تكتِف  مل  اليت  املصارف  لكّن 
بالكذب على الناس طيلة السنوات 
حتفظ  بأنها  وإيهامهم  املاضية 
أسلوب  استخدام  قّررت  أماناِتهم 
جديٍد من الكذب وإدعاء املظلومية 
ُمسّمَية  القضاء  على  طاول  التَّ عرب 
املصارف  حبق  املّتخذة  اإلجراءات 
الشاذة«  بال«أوضاع  واملصرّفيني 
مقبواًل  َيُعد  مل  حّدًا  بلغت  اليت 
على  الشعبوية«  »املواقف  وب 
حساب املصارف واالقتصاد. فاَت 
باالقتصاد  ُيضرُّ  من  أّن  املصارف 
حتتجز  اليت  نفُسها  املصارف  هي 
منهم  جاعلًة  املوِدعني  أموال 
واليت  أبوابها  على  »شحاذين« 
إىل  بتحويالت  القيام  من  متنعهم 
يضرُّ  ومن  أعماهلم  لتسيري  اخلارج 
باالقتصاد هو من يوقف العمليات 
سعر  بارتفاع  ويتسّبب  املصرفّية 
صرف الدوالر يف السوق املوازية 
لرمّبا  قضائي.  قراٌر  أزعجه  كّلما 
على  القّيمون  تناسى  أو  نسي 
مقبول  غري  هو  ما  أنَّ  املصارف 
الّناس  أن حتتجَز املصارف رواتب 
كما  واستثماراتهم  عمرهم  وَجَنى 
فعلت يف قضّية ندى بو سليمان. 
أنه  يعلُم  املصريف  القطاع  أّن  إال 
ال  إخفاقاته  كلٍّ  من  الرغم  وعلى 
يزال حمرِّك االقتصاد ولذلك مُيُسك 
هم  تؤمِلُ اليت  اليد  من  اللبنانيني 
قراٍر  أي  على  رّدًا  البلد  ويشّل 
لبنان  مصرف  حاكم  حبق  قضائي 
أو املصارف. ففي األمس القريب 
لبنان  مصرف  موظفو  نّفذ  أيضًا 
على  اعرتاضًا  أياٍم  لثالثة  أضرابًا 
مداهمة مّدعي عام جبل لبنان غادة 
عن  حبثًا  املركزي  للمصرف  عون 
النقابة  جملس  جتّرأ  يومها  حاكِمه. 
على تقييم تصرّفات القاضية عون 
ونّصب  الالئقة  بغري  إياها  واصفًا 
نفَسه القاضي واحَلّكم باعتباره أن 
األصول  عن  خارجة  عون  تصّرفات 

القانونّية.
جملس  لّوح  فقد  وأكثر،  بل  ال   

املفتوح  باإلضراب  يوَمها  النقابة 
أن  إىل  السياسية  السلطة  منّبهًا 
احلّل  هو صاحب  املصريف  القطاع 
والّربط وأنه قادٌر على كرجّبة البلد 
إحالة  النتيجة  فكانت  شاء،  متى 
القاضية غادة عون على التفتيش 

القضائي.
القطاع  بني  الكباش  الئحة  تطول 
واصطفاف  والقضاء  املصريف 
السلطة السياسية إىل جانب رأس 
املال، وَمن ِمّنا ال يذُكر كيَف سارًع 
يف  االنعقاد  إىل  الوزراء  جملس 
بعبدا ودعوة كّل من رئيس جملس 
القضاء األعلى سهيل عبود ومّدعي 
حيث  عويدات  غسان  التمييز  عام 
د األخري من قبل رئيس احلكومة  هدِّ
على  وذلك  باإلقالة  ميقاتي  جنيب 
رجا  لألخوين  عون  مالحقة  خلفية 
ذريعة  حتت  لكن  سالمه  ورياض 
هي  املؤّسسات.  على  احلفاظ 
استخدمها  اليت  نفُسها  الذريعة 
أوقف  عندما  ميقاتي  الرئيس 
املداهمة اليت كان ينّفذها احملامي 
القاضي  بالتكليف  التمييزي  العام 
جان طنوس لعدٍد من املصارف يف 

ملف رياض سالمة.
 إذًا بعُض أركان الطبقة السياسّية 
الّدفاع  خط  بالوقوف يف  يستميت 
ذريعة  حتت  املصارف  عن  األّول 
األشخاص،  ال  املؤسسات  محاية 
لكّن احلقيقة أننا نعيش يف منوذج 
املنحّلة  الّدولة  أو  »الاّلدولة« 
على  ممنوٌع  بات  حيث  واملفّتتة 
ال  واألمر  قرار  أي  اّتاذ  القضاء 
إذ  املصريف.  القطاع  على  يتّوقف 
مل ننسى َبعد إضراب نقابة األطباء 
طارق  القاضي  قرار  على  احتجاجًا 
مستشفيات  أدان  الذي  البيطار 
ايال  الطفلة  قضية  يف  وأطباء 
الت  طنوس ومل ننسى أيضًا التدخُّ
جملس  وشّل  املرفأ  حتقيقات  يف 
آداء  عى  أعرتاضًا  ألشهر  الوزراء 
احملّقق العدلي. يف هذا اإلطار يقول 
مدير املفّكرة القانونية احملامي نزار 
صاغية إن »تعطيل املرافق العاّمة 
يندرُج  برّمته ال  اليت تعين اجملتمع 
وإمّنا  املوقف  التعبري عن  إطار  يف 
القضاء  إلجبار  ضاغطة  وسيلة  هو 
ومتى  قراراِته  عن  الرجوع  على 
احُلكم  يصبُح  دوَره  القضاء  فقد 
على  فاالعرتاض  الغاب.  لشريعة 
خالل  من  يتمُّ  القضائّية  القرارات 
الطعن بها أو حتى انتقاِدها ولكن 
من دون االتاذ من اجملتمع رهينًة 
ألن متى حَصَل ذلك فيكون تدّخاًل 
بعمل القضاء وقفٌز فوقه وحماولٌة 

لتجريده من صالحّياته«.
لكن لألسف ال السلطة اعتادت على 
احملاسبة وال جزٌء كبري من القضاة 
اعتاد على االستقاللية وهو بالتالي 
ال ينتفض لكرامة من ميدُّ يده على 
من  معنّي  ألنه  القضائّية  السلطة 
وخاضٌع  السياسية  السلطة  قبل 
باقرار  تكون  احللُّ  بدايُة  فيما  هلا، 
السلطة  استقاللّية  يصون  قانون 
قياس  على  يكون  وال  القضائية 
فقط  عندها  السياسّية،  الكتل 
مساَرها  تسلك  أن  للمحاسبة  مُيكن 

ث عن دولة. الصحيح وأن نتحدَّ

اخلطيب  ونازك  عون  غادة  بني 
الناس يبتزُّ  مصريفٍّ  قطاع  قّصة 

الرا الهاشم 
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خاض حزب اهلل انتخابات 2022 يف سبع دوائر: كان من ضمن 
وأساسًا  زحلة(،  جبيل،   - )بعبدا، كسروان  دوائر   3 لوائح يف 
لالئحتني يف دائرتني )بريوت الثانية والبقاع الثالثة(، وشريكًا 
حلركة أمل يف دائرتني )اجلنوب الثانية واجلنوب الثالثة(. فيما 
)بريوت  أيضًا  دوائر  سبع  يف  االنتخابات  أمل  حركة  خاضت 
الثانية، بعبدا، اجلنوب األوىل، اجلنوب الثانية، اجلنوب الثالثة، 
البقاع الغربي - راشيا، بعلبك - اهلرمل(. حبسب األرقام النهائية 

ميكن استخالص اآلتي:
1 - يف بريوت الثانية، نال مرشح حزب اهلل أمني شري 26363 
صوتًا )7.10% من 370862 ناخبًا و17.03% من 54721 مقرتعًا(. 
النائب حممد خواجة على 5789 صوتًا  أمل  وحصل مرشح حركة 
واحلزب  والتيار  الثنائي  الئحة  وحصدت  و%3.74(.   %1.56(
القومي واملرشحني السّنة 36962 صوتًا )9.966% من الناخبني 

و23.889% من املقرتعني(.
2- يف جبل لبنان األوىل )كسروان - جبيل(، نال مرشح حزب اهلل 
رائد برو 9508 أصوات )5.22% من 182103 ناخبني، و%7.81 
من 121693 مقرتعًا(. وحصلت الئحة حزب اهلل والتيار الوطين 

احلر جمتمعة على 34192 صوتًا )18.77% و%28.09(.
)بعبدا(، حصد مرشح حزب اهلل علي  الثالثة  لبنان  3- يف جبل 
عمار 14852 صوتًا )8.64% من 171746 ناخبًا و17.04% من 
87114 مقرتعًا. ونال مرشح حركة أمل فادي عالمة 4862 صوتًا 
)2.83% و5.58%(. وحصلت الئحة الثنائي والتيار وحلفائهما 

على 33962 صوتًا )19.77% و%38.98(.
4 - يف اجلنوب األوىل )صيدا - جزين( حصلت الئحة حركة أمل 
اليت مل تؤّمن احلاصل االنتخابي على 11719 صوتًا )9.06% من 

129229 ناخبًا و18.49% من 63366 مقرتعًا(.
5 - يف اجلنوب الثانية )صور - الزهراني( حصل مرشحا حزب اهلل 
حسن عز الدين )27927( وحسني جشي )27416( على %16.86 
وحصد  مقرتعًا.   167557 من  و%33.029  ناخبًا   328064 من 
مرشحو حركة أمل: نبيه بري )42091( وعلي عسريان )2294( 
وميشال موسى )1364( وعلي خريس )16964( وعناية عز الدين 
)15266( 77979 صوتًا )23.76% من الناخبني و46.53% من 
 %42.13( صوتًا   138242 الثنائي  الئحة  ونالت  املقرتعني(. 

و%82.50(.
مرجعيون   - النبطية   - جبيل  )بنت  الثالثة  اجلنوب  يف   -  6
وحاصبيا(، حصل مرشحو حزب اهلل: حممد رعد )48543( وعلي 
فياض )37047( وحسن فضل اهلل )43324( على 25.91% من 

497531 ناخبًا و54.027% من 238610 مقرتعًا.

جابر  وناصر   )20195( قبيسي  هاني  أمل:  حركة  مرشحو  أما 
 )1215( هاشم  وقاسم   )13155( خليل  حسن  وعلي   )6263(
على  فحصلوا   )10540( بيضون  وأشرف   )6745( محّيد  وأيوب 
58113 صوتًا، أي ما نسبته 11.68 باملئة من الناخبني و24.35 
حردان  أسعد  )مع  الثنائي  الئحة  ونالت  املقرتعني.  من  باملئة 
الناخبني  من   %39.76( صوتًا   197822 الدين(  خري  ومروان 

و82.90% من املقرتعني(.
أبو  رامي  اهلل  حزب  مرشح  نال  )زحلة(،  األوىل  البقاع  - يف   7
و%17.34  ناخبًا   183425 من   %9.01( صوتًا   16539 محدان 
والتيار  )احلزب  جمتمعة  الالئحة  وحصلت  مقرتعًا(.   95377 من 
والطاشناق وآخرون( على 27872 صوتًا )15.19% من الناخبني 

و29.22% من املقرتعني(.
8 - يف البقاع الثانية )البقاع الغربي - راشيا( حصل مرشح حركة 
أمل قبالن قبالن على 10143 صوتًا )6.58% من 153975 ناخبًا 
و14.84% من 68346 مقرتعًا(. ونالت الالئحة جمتمعة )احلركة 
من   %18.78(  28920 الداود(  وطارق  مراد  وحسن  والتيار 

الناخبني و42.31% من املقرتعني(.
حزب  مرشحو  اهلرمل(، حصل   – )بعلبك  الثالثة  البقاع  - يف   9
 )20356( املقداد  وعلي   )23120( حسن  احلاج  حسني  اهلل: 
وعقيد   )20844( محادة  وإيهاب   )19627( املوسوي  وإبراهيم 
حدشييت )4767( على 25.99% من 341263 ناخبًا، و%45.46 
صلح  ينال  النائبني  احتساب  عدم  مع  مقرتعًا،   195116 من 
حلفاء  احتسابهما ضمن  )7125( حبكم  احلجريي  وملحم   )8764(
أمل  حركة  مرشح  ونال  السنية.  املقاعد  عن  املرشحني  احلزب 
غازي زعيرت 22058 صوتًا )6.46% من الناخبني و11.30% من 
الوطين  والتيار  )الثنائي  جمتمعة  الالئحة  وحصدت  املقرتعني(. 
احلر ومجيل السيد واملرشحان السّنة( 154358 صوتًا )%45.23 

من الناخبني و79.11% من املقرتعني(.

 حصد حزب اهلل وحده 18% من املقرتعني والثنائي 28% من األصوات
يف اخلالصة، بلغ جمموع ما ناله مرشحو حزب اهلل، يف الدوائر 
 3907097 من  املئة  يف   8.82 أي  صوتًا،   344882 السبع، 
ناله  ما  ووصل جمموع  مقرتعًا.   1951683 من  و%17.67  ناخبًا 
الناخبني  من   %4.87( صوتًا   190663 إىل  أمل  حركة  مرشحو 

..2022 انتخابات  نتائج  يف  قراءة   

األصوات من   % 46.09 وحلفاؤه:  حزب اهلل 

و9.76% من املقرتعني(. ما يعين أن مرشحي الثنائي، من دون 
احللفاء، حصدوا 551434 صوتًا )28.25% من املقرتعني(. ويف 
التفاصيل، تقّدم حركة أمل على حزب اهلل يف التمثيل الشعيب يف 
دائرة الزهراني - صور )46.53% مقابل 33.02%(. فيما تقّدم 
مرجعيون وحاصبيا )%54.02  النبطية –  احلزب يف بنت جبيل – 
مقابل 24.35%(، ويف دائرة بعلبك - اهلرمل )55.99% مقابل 

11.30%(، ويف بريوت الثانية )17.03% مقابل %3.74(.
 - أمل   - اهلل  حزب   - احلر  الوطين  التيار  حتالف  حصد  عمومًا، 
املردة - الطاشناق وكل قوى 8 آذار 899723 صوتًا، ما نسبته 

23.01% من الناخبني و46.09% من املقرتعني.

100 ألف صوت لحلفاء حزب اهلل السنّة
خاض حلفاء حزب اهلل من الطائفة السنية االنتخابات يف 6 دوائر: 
 - املنية   - )طرابلس  الثانية  الشمال  )عكار(،  األوىل  الشمال 
الضنية(، بريوت الثانية، جبل لبنان الرابعة )الشوف - عاليه(، 
اجلنوب األوىل )صيدا - جزين(، البقاع الثانية )الغربي(، وكانوا 
إىل جانبه على الالئحة نفسها يف 3 دوائر )اجلنوب الثالثة، البقاع 

األوسط، بعلبك - اهلرمل(.
• يف الشمال األوىل، حصل املرشحون عن املقاعد السنية الثالثة 
على الئحة التيار الوطين احلر: حممد حييى )15142 صوتًا(، كرم 
على  )1864 صوتًا(  الدين  سعد  وحامت  )1528 صوتًا(  الضاهر 

18534 صوتًا.
يف الشمال الثانية، حصلت الالئحة األوىل املقربة من احلزب   •
جهاد الصمد( على 29277 صوتًا،  فيصل كرامي –  )املشاريع – 
الثانية )بالل شعبان( على 672 صوتًا ليكون اجملموع  والالئحة 

29949 صوتًا.
• يف بريوت الثانية، حصلت الئحة مجعية املشاريع احلليفة للحزب 
على 14931 صوتًا، فيما حصل املرشحون السّنة على الئحة احلزب 
نفسها على 990 صوتًا ليكون اجملموع 15921 صوتًا )إىل جانب 

26363 ناهلا نائب احلزب أمني شري(.
• يف جبل لبنان الرابعة )الشوف - عاليه(، حصل املرشحان السّنيان 
)على الئحة التيار - طالل أرسالن ووئام وهاب( أمحد جنم الدين 

)1432( وأسامة املعوش )435( على 1867 صوتًا.
يف اجلنوب األوىل )جزين - صيدا(، حصل املرشح على الئحة   •

النائب السابق إبراهيم عازار نبيل الزعرتي على 3242 صوتًا.

• يف اجلنوب الثالثة، حصل النائب قاسم هاشم على 1215 صوتًا.
• يف البقاع األوىل )زحلة(، حصل املرشح على الئحة التيار واحلزب 

عن املقعد السيّن حسني صاحل على 2465 صوتًا.
• يف البقاع الثانية )الغربي(، نال الوزير السابق حسن مراد 9157 

صوتًا.
• يف البقاع الثالثة )بعلبك - اهلرمل(، حصل النائبان ينال الصلح 

وملحم احلجريي على 15889 صوتًا.
ناله أصدقاء حزب اهلل املرشحني عن املقاعد  ما  ليكون جمموع 
ناخبًا   3907097 من   %2.51( تفضيليًا،  صوتًا   98239 السّنية 

و5.03% من 1951683 مقرتعًا(.

و25 ألفًا للحلفاء الدروز
مع   2022 انتخابات  يف  احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب  حتالف 
ثالثة أفرقاء من الطائفة الدرزية هم: رئيس احلزب الدميوقراطي 
النائب السابق طالل أرسالن الذي حصد مرشحوه يف أربع دوائر 
حصل  الذي  وهاب  وئام  التوحيد  تيار  ورئيس  11588 صوتًا، 
على 10228 صوتًا، واملرشح عن املقعد الدرزي يف البقاع الثانية 
الذي حصل على 2670  الداود  راشيا( طارق  الغربي –  )البقاع 

صوتًا.

غسان سعود

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

مل تُكن انطالقة األسبوع عادية مع عودة الوسيط األمريكي 
وسائل  أعلنت  ما  وفَق  أبيب،  تل  إىل  هوكشتني  عاموس 
إعالم عربية. إذ كشفت »القناة 12« أّن »الوسيط األمريكي 
يف ملف ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وفلسطني احملتلة، 
عاموس هوكشتني، موجود يف إسرائيل«، مشرية اىل »أن 
إسرائيل أمام سلسلة حتّديات، أبرزها جتّدد احملادثات النووية 
اإليرانية واملفاوضات على خط احلدود البحرية يف لبنان«، 
التوتر، ولذلك  أّن »هذه األمور سرتفع مستوى  والفتًة إىل 

حنن مقبلون على فرتة حساسة«.
مبلف  واإلقليمي  احمللي  االهتمام  هوكشتني  عودة  وجّددت 
ترسيم احلدود، فيما اجلميع يستعّدون خلطوته التالية، وهل 
أن  أم  التوقيع،  ينتظر  اتفاقًا خطيًا  حاماًل  إىل بريوت  يعود 
»إسرائيل« تنصرف إىل اللعب يف الوقت الضائع على حافة 
املواجهة املؤّجلة اليت أكدت املقاومة على لسان أمينها العام 
من  لبنان  مِنع  لو  فيما  حتمية  أنها  اهلل  نصر  حسن  السيد 

استخراج ثروته؟
يف األشهر املاضية، حتّكم مبلف الرتسيم ستاتيكو هّش جعل 
احلركة اخلاصة به حمدودة الفعالية، إىل أن تدخلت املقاومة 
بشكل مباشر، قواًل وفعاًل، ونقلت لبنان إىل موقع آخر يف 
التفاوض مهّددة مبعركة استباقية حلماية كنزه النفطي، ما 
أعاد الزخم إىل امللف. فضاًل عن مسألَتني إضافيَتني تتصالن 
بالصراع: »األوىل تتعلق بتحديد لبنان، بقوة املقاومة، فرتة 
زمنية متتّد حتى مطلع أيلول لتوقيع االتفاق، والثانية اقرتاب 
فصل الشتاء الذي يتأهب االحتاد األوروبي الستقباله على 
إىل  الغاز  روسيا ضخ  تقليص  بعَد  وقع سيناريوات خميفة 
أوروبا«. ما جعل امللف من أولويات اإلدارة األمريكية اليت 
تضغط للتوقيع، إىل حّد التدخل لدى جهات إسرائيلية ومنع 
االنتخابي. كما أشارت مصادر مطلعة  البازار  استخدامه يف 
نقاًل عن دبلوماسيني غربيني قالوا إن الرئيس األمريكي جو 
بايدن أثار هذه النقطة مع القيادات اإلسرائيلية، ومن بينها 

زعيم املعارضة بنيامني نتنياهو.

 خالف بني عون وبري حول توقيع االتفاق يف قصر بعبدا أو يف الناقورة!
الالفت يف هذا اإلطار، أن املعنيني بامللف يبدون أكثر مياًل 
للقول إن »االتفاق صاَر أقرب من أّي وقت مضى لألسباب 
املذكورة«، لكن »على لبنان أن يراه مكتوبًا للتوقيع عليه«. 
العدو  عليها  وافَق  اليت  االتفاق  تفاصيل  إىل  وأشار هؤالء 
خمرج  عن  يبحث  يزال  ال  لكنه  املضمون،  يف  اإلسرائيلي 
هذه  أن  إىل  املعنيون  أشار  اإلطار،  هذا  ويف  هلا.  شكلي 
تعديل  مع   23 باخلط  إسرائيليًا  اعرتافًا  تتضّمن  التفاصيل 
 8 الرقم  بالبلوك  لبنان  واإلقرار حبّق  إحداثّياته،  بسيط يف 
أن  كاماًل، وعدم وجود شركات جتارية مشرتكة، فضاًل عن 
النقطة،  هذه  لكن يف  لبنان.  حصة  من  سيكون  قانا  حقل 
تقول مصادر مطلعة إن »العدو اإلسرائيلي ال مُيِكن أن يتنازل 
تنازل  أّي  حيتاج  فقانونًا  مقابل،  دون  من  احلقل  هذا  عن 
إسرائيل(  حصة  من  احلقل  )يعتربون  إسرائيلية  ملكية  عن 
الدولة  إىل موافقة مؤسسات عدة يف الكيان؛ منها رئيس 
ورئيس احلكومة مع ثلثي أعضائها، فضاًل عن غالبية الثلثني 
»يبحثون  لذا  متوافر«،  غري  أمر  وهو  الكنيست،  أعضاء  من 
عن خمرج يتحدث عن سيادة إسرائيل على احلقل، على أن 
يكون خمزونه ملكًا للبنان«.. ويتفّرع من هذه النقطة تفصيل 
آخر متعّلق بعمل الشركة اليت سُتنقب يف حقل قانا، فهل 
ستكون حباجة إىل إخطار أم إىل إذن من العدو كلما أرادت 
الدخول إىل احلقل؟ وحسب املصادر، وافَق هوكشتني نفسه 
خالل لقاء بعبدا على أن يكون إخطار بالعمل حتى ال تتحكم 

»إسرائيل« بالتنقيب داخل احلقل.
كل هذه املعطيات تعكس دفعًا إلحداث خرق يف جدار ملف 
الرتسيم، مع العّد التنازلي للمدة الزمنية اليت وضعها لبنان، 
يتمّثل يف  التفاوض  خط  على  دخل  جديد  تطّور  عن  فضاًل 
اعرتاف اليونان مبلكية شركة »إنريجيان« أو جزء منها ووجود 
عاملني يونانيني على متنها، ما قد يضعها أمام ضغط شعيب 
كبري مينعها من املخاطرة بأرواح مدنيني يونانيني من خالل 
البعض مييل إىل  أمنية حساسة. وإذا كاَن  العمل يف بؤرة 
التفاؤل، فإّن ذلك ال يبّدد خطر التصعيد يف أي حلظة إذا 
مل يِصل العرض مكتوبًا خالل األسابيع القليلة املقبلة، كما 
ال يلغي اخلالفات الداخلية املسترتة حتى اللحظة، إذ لفتت 
املصادر إىل »وجود خالف بني رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ورئيس جملس النواب نبيه بري، فاألول يريد توقيع االتفاق 
أن  على  فُيصّر  الثاني  أما  منفصل،  بشكل  بعبدا  يف قصر 

يكون التوقيع يف الناقورة«.

إسرائيل: إىل  يعود  األمريكي  الوسيط 
يبّدد  ال  اتفاق  عن  حديث 

التصعيد خطر 
ميسم رزق
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املناخ  قانون  مشروع  اجتاز 
الفدرالية  احلكومة  من  املقدم 
اول عقبة تشريعية بتمريره يف 

جملس النواب.
احلكومة  اقرتاح  وسيضمن 
هدًفا  القانون  يف  الفيدرالية 
 43 بنسبة  االنبعاثات  خلفض 
 2030 عام  حبلول  املائة  يف 
انبعاثات  صفر  اىل  والوصول 
ويقول   .  2050 حبلول  غازية 
القانون  هذا  إن  العمال  حزب 
الطاقة  انتقال  لتأمني  ضروري 
يف أسرتاليا من اعتمادها على 
اىل  والتحول  األحفوري  الوقود 

الطاقة النظيفة املستدامة.
وحصل املشروع على دعم حزب 
والنائبة  واملستقلني  اخلضر 
آرتشر،  بريدجيت  الليربالية 
االئتالف  توجه  خالفت  اليت 
الذي متسك مبعارضته ملشروع 

القانون.
ووصف رئيس الوزراء أنطوني 
بأنه  القانون  مشروع  ألبانيزي 
املناخ«  »حروب  إلنهاء  فرصة 
يف البالد ، لكن التحالف جيادل 
اسرتاليا  من  مطلوًبا  ليس  بأنه 
خلفض  حمدد  هدف  اعتماد 

االنبعاثات.

اإلقرار  إن  ألبانيزي  وقال 
مبثابة  هو  للمشروع  النهائي 
حصل  الذي  للتفويض  تنفيذ 
االنتخابات  يف  العمال  عليه 
أقوى  إجراءات  الختاذ  االخرية 

بشأن تغري املناخ.
للصحفيني  البانيزي  وقال 
»الشعب االسرتالي يريد اختاذ 
املناخ  تغري  بشأن  إجراءات 
اخلطوات  بعض  اختذنا  واليوم 

املهمة إىل األمام.«
يف  القانون  مشروع  مترير  ومت 
صوًتا   89 بـ  النواب،  جملس 
العمال  حزب  وميتلك   55 مقابل 
األغلبية يف جملس النواب ، لذا 
كان مترير التشريع متوقًعا، لكن 
من  واسع  دعم  على  احلصول 
حزب اخلضر واجمللس املتقاطع 
على  تأكيد  أنه  على  إليه  ُينظر 
 - املناخ  سياسة  يف  الوحدة 
مصدر االنقسام السياسي منذ 

فرتة طويلة.
احلكومة  صفقة  وتعترب 
من  اتفاق  لتأمني  الفيدرالية 
األهمية  بالغ  أمًرا  اخلضر  حزب 
أمامها  الطريق  أيًضا يف متهيد 
لتمرير جملس الشيوخ يف نهاية 

املطاف.

مترير قانون حيدد خفض االنبعاثات بنسبة 
43 يف املائة حبلول عام 2030

ألبانيزي: فرصة إلنهاء »حروب املناخ«

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

احلكومة األسرتالية تتمسك مبوقفها 
وردها على الصني بشأن تايوان

حذرت السفارة الصينية أسرتاليا 
من التورط بشأن تايوان، قائلة 
إن »توجيه أصابع االتهام« ضد 

بكني أمر غري مقبول.
صواريخ  الصني  أطلقت  وقد 
مناورات  خالل  باليستية 
من  بالقرب  احلية  بالذخرية 
رئيسة  زيارة  بعد  تايوان 
جملس النواب األمريكي نانسي 
بيلوسي املثرية للجدل للجزيرة 

يف وقت سابق من األسبوع.
وقال الوزير، كريس بوين، إن 
أسرتاليا ستظل واضحة وهادئة 
لكنها  الصني،  مع  تفاعلها  يف 
عن  التعبري  يف  ترتدد  لن 

وجهات نظرها.
املناخي  التغري  وزير  وصرح 
قائال   9 الـ  التلفزيونية  للقناة 
أن »رد فعل الصني على )زيارة 

بيلوسي( مبالغ فيها ..«
من  »سنعمل  يقول  وأضاف 
أجل املصاحل الوطنية ألسرتاليا 
ما  سنقول   ... لقيمنا  ووفًقا 
يف  حيدث  أن  جيب  أنه  نعتقد 
حتى  بيانات  وسنصدر  املنطقة 
لو مل توافق الدول األخرى على 

ذلك.«
عن  صادر  مشرتك  بيان  وندد 
املتحدة  والواليات  أسرتاليا 
بأفعال  اجلمعة  يوم  واليابان 
على  وحثها  الصينية  احلكومة 
وقف التدريبات العسكرية على 

الفور.
يف  الصينية  السفارة  وردت 

عن  فيه  أعربت  ببيان  أسرتاليا 
القلق وعدم رضاها.

وقال البيان إن »اإلجراءات اليت 
اختذتها احلكومة الصينية حلماية 
سيادة الدولة وسالمة أراضيها 
االنفصالية  األنشطة  وكبح 

مشروعة ومربرة«.
»وبداًل من التعبري عن التعاطف 
اجلانب  أدان  للضحية،  والدعم 

األسرتالي الضحية«.
نددت  سابق،  وقت  ويف 
الصني  بإطالق  أسرتاليا 
املياه  اه  باتجّ بالستية  صواريخ 
اجلمعة،  بتايوان  احمليطة 
العسكرية  املناورات  ووصفت 
بأنها »مبالغ  يف حميط اجلزيرة 

فيها ومزعزعة لالستقرار«.
اخلارجية  وزيرة  وقالت 
األسرتالية بيين وونغ يف بيان 
إن »أسرتاليا تشعر بقلق عميق 
صواريخ  الصني  إطالق  حيال 
احمليطة  املياه  باتاه  بالستية 

بساحل تايوان«.
النفس  »ضبط  إىل  ودعت 
وخفض التصعيد«، مشرية إىل 
أعربت عن قلقها لنظريها  أنها 

الصيين.
»مبالغ  املناورات  إن  وقالت 

فيها ومزعزعة لالستقرار«.
أسرتاليا  »تشاطر  وتابعت 
هذا  حيال  املخاوف  املنطقة 
املتصاعد،  العسكري  النشاط 
خطوة  أي  خطر  من  وخصوصا 

غري حمسوبة«.

الفيدرالية  احلكومة  قدمت 
العمل  مفوضية  إىل  مذكرة 
زيادة  فيها  اقرتحت  العادل 
وذات  كبرية  بنسبة  األجور 
مغزى للعاملني يف جمال رعاية 

املسنني.
العمل  مفوضية  حاليا  وتنظر 
كانت سرتفع  إذا  فيما  العادل 
الرعاية  لقطاع  األجور  معدالت 
بكبار السن قطاع الرعاية واليت 
تبلغ حاليا 23.55 دوالًرا للساعة 
و24.76  املرهلني  غري  للعاملني 
العاملني  الساعة  يف  دوالًرا 
الرعاية  جمال  يف  املؤهلني 

الشخصية.

احلكومة الفيدرالية تدعم مطالب 
النقابات بزيادة أجور العاملني يف 

قطاع رعاية املسنني

بتمويل  احلكومة  تعهدت  وقد 
زيادة األجور على أساس قرار 

املفوضية.
وتطلب النقابات زيادة بنسبة 25 
يف املائة على االجور للعاملني 

يف دور رعاية املسنني .
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
مقدار  إن  مارليس  ريتشارد 
للمفوضية  مرتوك  الزيادة 

املستقلة لكي حتدده.
تؤخذ  أن  ينبغي  أنه  واضاف 
يف  التطبيق  وامكانية  العدالة 
من  األجور  حتديد  عند  االعتبار 
العاملني  من  املزيد  جذب  أجل 

إىل القطاع.

تسبب   19 كوفيد  أن  ُيعتقد 
حتى  أسرتاليا  يف  وفيات  يف 
اآلن هذا العام أكثر من بعض 
تقليدًيا  الوفاة  مسببات  أكرب 
القلب  أمراض  مثل  البالد  يف 
وسرطان  الدموية  واألوعية 

الرئة.
 the أجراه  جديد  حتليل  يظهر 
عدد  أن   Actuaries Institute
نهاية  حتى   19 كوفيد  ضحايا 
جيعله  مما   7100 بلغ  يوليو 
ثالث أكرب سبب للوفاة يف عام 

.2022
أمراض  تكون  أن  املتوقع  من 
أسبابا  فقط  واخلرف  القلب 
أكرب للوفاة من كوفيد 19 حيث 
يتسبب كل منهما يف حوالي 10 

آالف حالة وفاة.
الوفيات  أن  التحليل  وكشف 
القلب  أمراض  عن  النامجة 
واألوعية الدموية مثل السكتات 
من  الرئة  وسرطان  الدماغية 
املتوقع أن تبلغ حوالي 5500 و 

5400 على التوالي هذا العام.
نهاية  يف  املنتهي  العام  يف 
الوفيات  معدل  كان  أبريل 
الزائد 13 يف املائة ، أو 6800 
نصف  من  وأكثر   ، وفاة  حالة 

ذلك بسبب كوفيد 19.
الرئيسة  جريس  إلني  وقالت 
التحليل  إن  للمعهد  التنفيذية 

قدم رؤى قيمة.

حبث جديد: كوفيد -19 هو ثالث 
أكثر أسباب الوفاة شيوًعا يف 

أسرتاليا هذا العام
قيمة  بيانات  »هذه  وقالت: 
الصحة  سياسات  لصانعي 
العامة لدينا وينبغي أن تفيدنا 
واآلمنة  املرنة  استجابتنا  يف 

والواقعية للصحة العامة«.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
جديدة  دراسة  فيه  توصلت 
أجراها باحثون يف ملبورن إىل أن 
اللتهاب  النادرة  اجلانبية  اآلثار 
كوفيد  لقاح  من  القلب  عضلة 
اعتدااًل  أكثر  تكون   mRNA
من  والشباب  املراهقني  لدى 

مضاعفات الفريوس نفسه.
مستشفى  من  الدراسة  أظهرت 
موناش لألطفال أن حالة القلب 
املوجودة لدى املراهقني الذين 
 18 و   12 بني  أعمارهم  ترتاوح 
عاًما كانت أقل شيوًعا ولديهم 
وذاتي  خفيف  سريري  »مسار 

الشفاء«.
أي  ُيعاني  ، مل  مريًضا   33 يف 
منهم من قصور القلب االحتقاني 
أو عالج العناية املركزة أو دعم 
التقلص العضلي أو الغلوبولني 
املناعي أو العالج بالستريويد.

املرضى  مجيع  حتسن  كما 
من  عالية  جبرعة  العالج  بعد 

اإليبوبروفني.
القلب  عضلة  التهاب  دراسة 
املرتبط باللقاح هي األكرب اليت 
مت اإلبالغ عنها ملستشفى واحد 

لألطفال.

مصرف االحتياطي خيترب العملة الرقمية يف برنامج 
جترييب :هل ستبصر النور يف اسرتاليا؟

لتحوالت  العمالت  عامل  خيضع 
مما  األخرية  املدة  يف  كربى 
الختبار  االحتياطي  مصرف  دفع 
برنامج  يف  الرقمية  العملة 
ترييب حمدود النطاق كجزء من 
مستقبل  لتقييم  حبثي  مشروع 
العمالت الرقمية للبنك املركزي 

)CBDC( يف أسرتاليا.
,يشكل دخول عمالقة التكنولوجيا 
كبرية  حتوالت  املال  عامل  اىل 
التكنولوجية  بالتطورات  مدفوعة 

.Fintech ال
قدم اخلبري االقتصادي عبد اهلل 
الصورة  حول  قراءة  اهلل  عبد 
املسقبلية للعمالت املشفرة يف 
اسرتاليا اليت بدأت على سبيل 
Bitcoin مع  احلصر  ال  املثال 

إنشاؤها  مت  واليت   ،Etherو
بواسطة شركات خاصة أو أفراد 
مركزية،  سلطة  الي  وال ختضع 
بدخول  التحول  هذا  واستمر 
شركات مثل علي بابا الصينية 
خاص  دفع  نظام  أنشأت  اليت 
أطلقت  أيضا  وفايسبوك  بهم، 
تسميتها  إعادة  )مت  ليربا  عملة 

.)Diem اىل ديام
 شرح عبداهلل أن االستقاللية عن 
البنوك املركزية تعترب مقلقة هلم 
السيطرة  تفقدهم  ان  ميكن  إذ 

على النظام املالي اذ يقول:
االخرية  سنة   ٢٥٠ ال  يف   «
على  املركزية  املصارف  عملت 
بها  والتحكم  العمالت  اصدار 
سياسات  وضعت  خالهلا  ومن 
نقدية من شأنها التأثري مباشرة 

على االقتصاد وسرعة منوه«.
املصارف  أن  عبداهلل  يرى   
امام  نفسها  تد  املركزية 

عامل  لدخول  عديدة  حتديات 
ولكن  الرقمية،  العمالت 
الوضوح  يغيب  اللحظة  حتى 
وتأثرياتها  جدواها  عن  الكايف 
العمل  يتم  لذلك  االقتصادية. 
عملة  إصدار  دراسة  على 
األسرتالي  االحتياط  مصرف 
 CBDC- Central Bank Digital
من  بها  والتحكم   ،Currency
برنامج  يف  مركزي  بشكل  قبل 

ترييب.
ان املشروع  اىل  اهلل  عبد  أشار 
سيستمر  الذي  البحثي، 
على  يركز  سوف  سنة،  ملدة 
املمكنة  التطبيقات  استخدامات 
املركزية  الرقمية  للعمالت 
احملتملة  االقتصادية  والفوائد 

هلا قائال:
ان جنح استخدام هذه العملة من 
عمليات  يف  املستهلكني  قبل 
األيام  مرور  مع  يومية،  شراء 

العملة  على  االعتماد  وتقليل 
عملة  تتحول  ان  الورقية، ميكن 
ال  الرقمية  املركزي  املصرف 
العمالت  عن  كبديل   CBDC
قد  وأيضا  احلالية  الورقية 
عرب  للشراء  دفع  خدمات  توفر 

االنرتنت
تطرق عبد اهلل اىل أن هذه العملة 
قد تشكل خياًرا بديال أكثر اماًنا 
وبأقل تكلفة عن خدمات الدفع 
البنوك  قبل  من  ماليا  املتوفرة 
التجارية وشركات مالية اخرى، 
وخاصة يف عمليات الشراء خارج 

احلدود.
يقول عبداهلل أن هذه هي واحدة 
االحتماالت  او  التطبيقات  من 
العملة  الستعمال  املتعددة 
املصارف  قبل  من  الرقمية 
تعرف  ان  ميكن  اليت  املركزية 
بالدوالر األسرتالي اإللكرتوني، 

وهناك عدة تطبيقات أخرى.

ان  بالضرورة  أن ليس  موضًحا 
او  العمالت  هذه  احدى  تنجح 

مجيعها او تلقى رواًجا:
ان اعتماد هذه العملة على نطاق 
واسع امر ليس حمسوًما بالوقت 
قبل  ليس  حصل  وان  الراهن، 
اقله مخس سنوات، فنحن اليوم 
وتريبية  حبثية  بفرتة  نزال  ال 

حمدودة النطاق
وختم موضًحا أن امكانية اعتماد 
هذه العملة باملستقبل سيلزمها 
فهذه  التشريعات  من  العديد 
عملة  ستعترب  املركزية  العملة 
شأنها   legal tender قانونية 

شأن الدوالر األسرتالي.
هذا ويستمر العديد من االفراد 
من  اسرتاليا  يف  دخال  األعلى 
متكنهم بطرق قانونية بعدم دفع 
ضريبة دخل رغم تاوز مدخوهلم 
السنوي املليون دوالر. فما هي 

هذه الطرق القانونية؟
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بقَيت حمافظة السويداء بعيدة عن العمليات احلربّية الرئيسية طيلة 
سنوات احلرب على سوريا، غري أّن جهات عديدة دأبت على حماوالت 
حتريك ساحتها يف وجه الدولة السورية منذ السنة األوىل من عمر 
تلك احلرب، وذلك حتت عناوين عديدة بدأها بعض األفراد الذين 
صّرحوا مبعارضتهم الدولة بشعارات »الثورة« اليت مل جتد رواجًا 
ُيذكر بني سكان املنطقة، ثم عنوان »احلياد« الذي رفعه ضابط 
تأسيسه  لدى  البلعوس،  وحيد  األمن،  قوى  من  املتقاعد  الصّف 
حركة »رجال الكرامة« اليت قامت على عنوان رئيسّي يتمّثل برفض 
إرسال شباب احملافظة إىل اخلدمة يف اجليش والقتال على اجلبهات 

بذريعة »حرمة الدم السورّي«.
أّول حماولة للفصل املعنوّي والواقعّي بني حمافظة  وكانت تلك 
سورّية تضّم شرحية اجتماعية بارزة، وواقع الدولة اليت تتبع هلا 
تلك احملافظة، واليت تواجه حماولة إسقاط وتفتيت دموّية ومدّمرة، 
تشارك فيها حكومات بلدان تقع يف الركن األبعد من هذا العامل، 
تقاطروا  الذين  الغرباء  املقاتلني  من  اآلالف  عشرات  وتستقطب 

إليها مدّججني بالسالح من جنبات األرض األربع.
جهدت الدولة السورّية يف استيعاب تلك احملاولة وعدم متكينها 
من التطّور إىل ما هو أبعد من ذلك، حني مسحت بأْن يقضي أولئك 
الشّبان خدمتهم العسكرّية داخل احلدود اإلدارّية للمحافظة، للدفاع 
عنها إىل جانب اجليش العربّي السورّي يف وجه خطر اجملموعات 
املسّلحة اليت انتشرت من جهة اجلنوب والغرب والبادية السورّية 

املتامخة.
سين  خالل  اجلماعات  تلك  ضّد  عديدة  معارك  هؤالء  خاض  وقد 
»داعش«  تنظيم  شّنه  كبري  هلجوم  التصّدي  أبرزها  لعّل  احلرب، 
يف  والشرقي  الشمالّي  وريفيها  السويداء  مدينة  على  اإلرهابي 
مّتوز/يوليو 2018، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من 

أبناء البلدات والقرى، ويف صفوف املدافعني عنها.
الحقًا، جرت حماوالت جديدة للتصعيد وتفجري الساحة يف احملافظة، 
إّما حتت عناوين املطالب املعيشية بعد اشتداد احلصار األمريكّي 
والغربّي والعربّي على البالد وأهلها، وخصوصًا بعد سريان قانون 
العقوبات األمريكّي »قيصر«، أو حتت عنوان مواجهة الفلتان األميّن 
الذي ساهمت تلك الشرائح واجملموعات احمللّية ذاتها يف تغذيته 
وتفعيله، حني عملت جبهد على إضعاف مؤسسات الدولة السورية 
عملها يف كل صغرية  التدّخل يف  على  واإلصرار  يف احملافظة، 
االستيعاب،  أو  الرضوخ  وبني  املواجهة  بني  وختيريها  وكبرية، 
وفرض حكم األمر الواقع العشائرّي واالجتماعي املسّلح بالبندقيات 

واألعراف و »اخلصوصّية«.
ونظرًا إىل األهمية اجلغرافّية والدميوغرافّية للمحافظة، جلهة وقوعها 
يف اجلنوب السورّي الذي نشطت فيه غرفة »موك« وجمموعاتها 
واألمريكية  الربيطانية  االستخبارات  تديرها  اليت  املسلحة 
قاعدة  حيث  للبادية،  ومتامختها  العرب،  وتوابعها  والصهيونّية 
الربيطانّية  واالستخبارية  العسكرية  والنقطة  األمريكية  »التنف« 
أهلنا  مع  اجتماعية  وصالت  وشائج  ووجود  »داعش«،  وأداتهما 
يف اجلوالن احملتل، حيث تنشط استخبارات العدو، ويف لبنان، 
حيث قوى لبنانية منخرطة بوضوح يف املشروع األمريكّي، فإّن كّل 
حماوالت إشعال الساحة يف السويداء مل تكن ذات أبعاد وأسباب 

حملّية خالصة أبدًا.
إّن املالحظ بوضوح أّن كّل حماوالت التفجري اليت جرت وجتري يف 
الغربي  األمريكي  للمشروع  تصعيد  مراحل  مع  تزامنت  احملافظة، 
ارتباطًا وثيقًا  اإلسرائيلّي يف الساحة السورية، وارتبطت بعضها 
األخرية  الدامية  األحداث  ذلك  ومن  املشروع،  ذلك  مبستجدات 
تنتِه مفاعيلها وتداعياتها حتى  اليت شهدتها احملافظة، واليت مل 

اللحظة.
من الّضرورّي قبل اخلوض يف تفاصيل األحداث األخرية وأسبابها 
وتداعياتها، التطّرق إىل ذكر أبرز اجملموعات الفاعلة يف احملافظة، 
واليت اخنرطت بشكل مؤّثر يف احلدث األخري ويف املقدمات اليت 

أوصلت إليه:
- حركة »رجال الكرامة«: هي اجملموعة اليت أّسسها وحيد البلعوس 
عام 2013، الذي أعلن معارضته للدولة السورّية ورفضه مشاركة 
اجليش  وحدات  يف  واالخنراط  عنها  الدفاع  يف  احملافظة  شباب 

املقاتلة.
ساهم البلعوس ورجاله يف الفرتة األوىل يف الضغط على مؤسسات 
باستهداف  ُقتل  أْن  إىل  إضعافها،  إىل  والسعي  السورية  الدولة 
ليتسّلم   ،2015 عام  املرج  عني  منطقة  ناسفة يف  بعبوة  سيارته 
شقيقه رأفت قيادة احلركة اليت اضمحّل نشاطها وصواًل إىل العام 
2017، حني تنّحى رأفت البلعوس ملصلحة الشيخ أبو حسن حييى 
احلّجار الذي يقود احلركة منذ ذلك احلني، إذ عادت إىل النشاط 
يف املنطقة، لكن من دون أْن تتوّرط يف أّي مواجهات عسكرية 
وسيلة  اعتمدت  بل  هناك،  العاملة  وأجهزتها  السورية  الدولة  مع 
املؤسسات  تلك  وجه  يف  الشعيّب  والضغط  االجتماعي  التحشيد 
واألجهزة لفرض حتقيق مطالب معينة، أبرزها إطالق سراح موقوفني 

مطلوبني لألجهزة األمنية.
وقد جنحت احلركة يف ذلك مّرات عديدة، ألّن األجهزة األمنية جتّنبت 
التصعيد واملواجهة كي تفّوت الفرصة على اجلهات اليت تعمل على 
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تسعري حالة العداء مع الدولة، واستغالهلا يف 
تنمية الدعوات االنفصالية أو املرتبطة مبشروع 

تقسيم سوريا وهدم الدولة الوطنية فيها.
- حزب اللواء و »قوة مكافحة اإلرهاب«: هو 
احلزب الذي أعلن رجل األعمال السورّي مالك 
متوز/ من شهر  األول  تأسيسه يف  اخلري  أبو 

أبو اخلري حزبه  يوليو 2021. ويف حني عّرف 
بأّنه »حزب علمانّي جامع«، مل ينِف الرجل الذي 
يتحدر من السويداء ويقيم يف فرنسا، عالقاته 
والربيطانيني  واألمريكيني  اإلسرائيليني  مع 
إّنه تبّنى  ودعمهم السياسّي واملالّي له، بل 
على سوريا،  باحلرب  املرتبطة  كل شعاراتهم 
ويف طليعتها التحريض على الدولة السورية 
وعلى إيران واملقاومة اإلسالمية يف لبنان - 
حزب اهلل وروسيا، واالّدعاء مبواجهة مشاريع 

إيرانية مزعومة يف جبل العرب.
على  للحزب  اإلعالمية  املاكينة  نشطت  وقد 
بّث  ما من شأنه  لكّل  ورّوجت  الصعيد،  هذا 
واملقاومة  إيران  على  التحريضية  الشائعات 
أعضاء  جيهد  مل  كما  اخلصوص.  وجه  على 
مكافحة  »قوة  العسكرّية  وذراعه  احلزب 
سامر  املدعو  وقادها  أسسها  اليت  اإلرهاب« 

جو غانم

احلكيم يف إخفاء عالقتهم مع قاعدة »التنف« األمريكية يف البادية، 
حيث جرى تدريبهم وتسليحهم هناك، بل شاركت بعض جمموعات 
»قسد« يف تدريب مجاعة احلكيم، لتصبح واحدًة من أبرز اجلماعات 
الدولة يف  على  والتحريض  الفتنة  خّط  على  بوضوح  تنشط  اليت 

حمافظة السويداء.
- حركة »قوات الفجر«: هي إحدى اجملموعات اليت تشّكلت حتت 
اإلرهابية،  اجملموعات  ضد  وأهلها  احملافظة  عن  الدفاع  عناوين 
لكنها  األمر،  بداية  يف  وأجهزتها  السورية  الدولة  بدعم  وحظيت 
للدولة  معادية  نشاطات  مبمارسة  وبدأت  سنوات،  منذ  احنرفت 
خطف  بعمليات  القيام  على  األخرية  اآلونة  يف  ودأبت  واجملتمع، 
مدنيني وعسكريني على حد سواء، ملبادلتهم مبوقوفني مطلوبني 

لألجهزة األمنية أو حتصيل إتاوات مقابل اإلفراج عن املخطوفني.
إىل  األخرية  السنة  يف  فلحوط  راجي  املدعو  قائدها  سعى  وقد 
فرض واقع جديد من خالل تعويم نفسه اجتماعّيًا ومالّيًا، إذ بدأ 
بتقديم خدمات اجتماعية لبعض املواطنني تزامنًا مع توّرطه بعمليات 
تهريب ممنوعات حنو الداخل السورّي واخلارج، ليجري توقيفه من 
قبل األجهزة األمنية قبل أقّل من عام من اآلن على أحد احلواجز 
وجنود  ضباط  خبطف  جمموعته  وتقوم  دمشق،  مدينة  من  القريبة 

ملبادلته بهم.
مّرة أخرى، سعت الدولة السورية لعدم االجنرار إىل املواجهة مع 
تلك القوى احمللية والعشائرية، كما فعلت مع اجلميع هناك، وجرت 
الفلحوط باملخطوفني العسكريني، ليعود بعد فرتة وجيزة  مبادلة 
وتروجيها،  املمنوعات  بتهريب  املتعّلق  اخلطر  نشاطه  تصعيد  إىل 
األمر الذي أحدث غضبًا اجتماعّيًا متزايدًا، وصواًل إىل قيامه بعمليات 
خطف مواطنني من مدينة »شهبا«، بذريعة تلّقيهم أموااًل من اخلارج 
لتمويل اجملموعات املرتبطة بقاعدة االحتالل األمريكّي يف »التنف«، 
ما أّدى إىل انتفاض أهل شهبا يف وجهه، لرتتفع األصوات اليت 

تطالب مبواجهته ومجاعته والقضاء عليهم.
مكافحة  »قوة  العسكرية  وذراعه  اللواء«  »حزب  دور  برز  وهنا، 
اإلرهاب« يف التحريض على القتال وبث الشائعات، كذلك تقّدمت 
الفلحوط  مقّرات  على  املهامجني  صفوف  الكرامة«  رجال  »حركة 
ومجاعته، لتبدأ أّول مواجهة دموية مسّلحة بني جمموعات وشرائح 
حملية عسكرية وعشائرية وجمتمعية يف احملافظة، انتهت مرحلتها 
مقّريها  على  والسيطرة  الفلحوط  جمموعة  على  بالقضاء  األوىل 

الرئيسيني يف بلدتي »ْسليم« و »عتيل«.
وجمموعته  اللواء  حزب  تزعمها  اليت  التحريض  عمليات  تتوّقف  مل 
األمنية حبماية  األجهزة  أحد  اّتهام  لتشمل  تشّعبت  بل  العسكرّية، 
يف  بالدخول  الكرامة«  رجال  »حركة  واّتهام  ومجاعته،  الفلحوط 

صفقات مع الرجل أّدت إىل تسهيل هربه.
وقد بلغت ذروة األمر صباح يوم اجلمعة التالي ليوم اهلجوم، حني 
استفاق السّكان ليجدوا جثث 6 رجال من جمموعة الفلحوط ملقاة 
لتتوّزع  املدينة،  يف  »املشنقة«  ساحة  قرب  الطريق  قارعة  على 
قدر  أكرب  إلثارة  حماولة  اجلميع، يف  ضد  ومشااًل  ميينًا  االتهامات 
يف  والعشائرية  االجتماعية  واملواجهات  والشغب  الفوضى  من 

احملافظة.
والربيطانيني  باألمريكيني  املرتبطة  اجملموعة  دور  هو  هنا  البارز 
واإلسرائيليني )قوة مكافحة اإلرهاب(، الذي تزامن مع التصعيد 
والذي  والبادية،  السورّينْي  والشرق  اجلنوب  عموم  األمريكي يف 
انفراجات  إلحداث  املبذولة  واملساعي  الثالثّية  قّمة طهران  أعقب 
وتسويات يف الشمال والشرق، حيث عمدت واشنطن - تساعدها 
من  انطالقًا  العربية  وبعض  واإلسرائيلية  الربيطانية  االستخبارات 

األردن - إىل إعادة خلط أوراق امليدان السوري يف وجه التقدم 
لتعود  والكرد،  تركيا  مع  التسويات  خّط  على  اإليراني  الروسّي 
الضغوط واإلغراءات األمريكية إىل ذروتها مع الكرد يف الشرق، 
بالتوازي مع تفعيل دور ونشاط اجملموعات اإلرهابية العاملة يف 
البادية، حيث جرى تدريب جمموعات التنف )مغاوير الثورة( على 

أحدث األسلحة األمريكية.
يف  السوريني  والعسكريني  الضباط  اغتيال  عمليات  وتصاعدت 
حمافظة درعا، مع تصاعد احلديث األردني عن فراغ خطر يف اجلنوب، 
لتشتعل الساحة يف السويداء يف اللحظة األمريكية ذاتها، مع تنامي 
التحريض والشائعات املرتبطة بإيران واملقاومة يف منطقة اجلنوب 
السورّي، ما يؤّشر بشكل واضح إىل الدور اخلارجّي املعادي للدولة 
السورية وحمور املقاومة هناك، والساعي إىل إحداث فتنة كبرية 
يف احملافظة، بعدما عملت دمشق وشرائح واسعة من جمتمع اجلبل 

وفعالياته الدينية واالجتماعية إىل منعها طوال سنوات احلرب.
وألّن هذه املرحلة املستجدة من املشروع األمريكّي الذي ُينازع يف 
سوريا ال متلك أدوات النجاح، فإّن خطورة انقياد بعض اجملموعات 
يف السويداء وتوريطها يف تصعيد العداء مع الدولة السورية وقوى 
املقاومة وتغليب منطق العشائرية والثأرات االجتماعية سينعكس 
بشكل سليّب كبري على اجملتمع الذي لن جيد يف النهاية من حيميه 
سوى الدولة ومؤسساتها وقوانينها، وهو ما جيب أن تلتفت إليه 
هذه الشرائح قبل فوات األوان، وخصوصًا حركة »رجال الكرامة« 

ومن يرتبط بها.
أّما اجملموعات اليت فّضلت العمل بشكل صارٍخ وفق أجندات خارجية 
معادية للدولة وجملتمعها ذاته، وعلى رأسها مجاعة »حزب اللواء« 
وذراعه العسكرّية، واليت جتّرأت أكثر فأكثر يف اآلونة األخرية من 
خالل رفعها شعارات انفصالّية، فلن يكون هلا مستقبل يف بيئة 
اجلبل، صاحب التاريخ املشّرف يف الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة 

أراضيها.
وستجد هذه اجلماعات نفسها يف النهاية وجهًا لوجه أمام اجليش 
العربي السورّي وأهله يف السويداء، ولن يكون مصريها أفضل 
من مصري جمموعات كثرية فّرخت وتآمرت واشتغلت على أجندات 
العشر  السنوات  طوال  السورية  الساحة  امتداد  على  انفصالّية 
ثم  بكثري،  الظروف  أقوى من هذه  املاضية، ويف ظروف معادية 
انتهت إىل الفناء والعدم بسبب صمود الشعب واجليش والدولة 

يف البالد. 
السورية  الدولة  أمام  أّن  اخلطرة  املرحلة  هذه  يف  اآلن  واملؤّكد 
العرب  جبل  يف  واالجتماعية  والدينية  السياسية  والفعاليات 
مسؤوليات جسيمة وكبرية يف مواجهة احلالة اليت أفرزتها األحداث 
الدموية األخرية، جلهة استيعاب وطمأنة ومحاية الشرائح االجتماعية 
املتضّررة من اجملموعات اليت خرجت عن القانون وقامت مبمارسات 
واملؤسسات،  الدولة  وقانون  منطق  وفرض  ومرفوضة،  خطرة 
والتشّدد يف وجه من يعوق عمل الدولة هناك، ملنع االجنرار حنو 
سيادة أعراف الثأر واالنتقام والتقاتل، إىل جانب ضرورة االخنراط 
للمجتمع  االقتصادّي  األمن  دعم  للحكومة يف  واملدروس  السريع 
وتنميته، للحّد من البطالة والفقر واضطرار البعض إىل العمل مع 

جهات مشبوهة بداعي احلاجة. 
املرتبطة  اجملموعات  مع  وحزٍم  بقّوة  التصّرف  أخرى،  جهة  ومن 
باملشاريع اخلارجية الداعية إىل االنفصال والعداء للدولة الوطنية 
وحلفائها، وهو أمر ال ميكن املماطلة أو التساهل فيه، ألّنه مشروع 
وعلى  الدولة،  سوريا  كما ضد  اجلبل،  أهل  ضد  موّجه  إسرائيلّي 

اجلميع مواجهته معًا بالقّوة الالزمة، ومن دون إبطاء.
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عمر  إلطالة  اهلادفة  احملاوالت  كل 
نفعًا،  دي  تجُ لن  اإلسرائيلي  الكيان 
هذه  نهاية  آجاًل  أو  عاجاًل  وسنشهد 
أمريكا  أنف  رغم  اللقيطة،  »الدولة« 

وحلفائها.
عام  يونيو  حزيران/  من  اخلامس  يف 
أربع دول  1967م، هامجت »إسرائيل« 
عربية دفعة واحدة، هي: مصر وسوريا 
واألردن والعراق، ودمرت سالح اجلو 
فيها بشكل كامل، وألن اجلميع يعرف 
نكتفي   ،« النكسة   « تلك  تفاصيل 
باإلشارة إىل نتائج تلك احلرب اخلاطفة، 
وما متخض عنها من احتالل »إسرائيل« 
لكل من: اجلوالن السوري وقطاع غزة 
الغربية يف فلسطني، وشبه  والضفة 

جزيرة سيناء املصرية.
»الدولة  هذه  بدت  الوقت،  ذلك  يف 
» وكأنها وحش ال يقهر،  املستوطنة 
يصارع  الذي  البطل  بصورة  وظهرت 
بهم،  وينّكل  األنداد،  من  جمموعة 

ويهزمهم شّر هزمية.
يف  تتشكل  بدأت  احلني،  ذلك  منذ   
لتلك  خميفة  صورة  العربي  الوعي 
كما  وأصبحت،  املارقة،  »الدولة« 
كان خيربنا أجدادنا، فّزاعة رعب وخوف 
تشبه إىل حدٍّ كبري القتلة والسفاحني 

يف أفالم هيتشكوك الشهرية.
استمرت احلال على ما هي عليه حتى 
األوىل يف فلسطني  االنتفاضة  جاءت 
عام 1987م، وبدأت تظهر معها بوادر 
ضعف قوة الردع الصهيونية وتأكلها، 
وجنح الشعب الفلسطيين حينها بصدره 
العاري وحبجره املنحوت من عظام اآلباء 
حبوا يف دير ياسني  واألجداد، الذين ذجُ
واحلرم اإلبراهيمي وغريهما، يف تغيري 
نسيب لتلك اهلالة والقوة والعظمة اليت 

كانت حتيط بـ »إسرائيل«.
السنوات  خالل  احلال  هذه  استمرت 
األقصى  انتفاضة  إىل  الالحقة وصواًل 
ضربات  من  شهدته  وما  2000م  عام 
قاتلة وجهتها املقاومة إىل العدو يف 
قطاع  عن  باندحاره  مرورًا  داره،  عقر 
غزة وجنوب لبنان، ثم هزميته الكربى 
يف متوز/يوليو 2006م ومعارك غزة يف 
معركة  إىل  وصلنا  حتى  و2014   2012
»سيف القدس« يف العاشر من أيار/ 

مايو من العام املاضي.
»إسرائيل«  تلقت  املعركة،  تلك  يف 
املستوى  على  منكرة  هزمية 
االسرتاتيجي، خصوصًا يف ظل اشرتاك 
فيها،  الفلسطيين  الشعب  أبناء  كل 
احملتل،  الداخل  فلسطينيي  سيما  وال 
والذين اعتقد العدو أنه قد جنح، خالل 
وغسل  التغريب  من  طويلة  سنوات 
األدمغة وإغراقهم بالسالح واملخدرات، 
الفلسطينية،  بيئتهم  عن  سلخهم  يف 
وحتويلهم إىل جمموعة من القبائل اليت 
تقتل بعضها بعضًا، من دون أي وازع 

من أخالق أو ضمري.
يف »سيف القدس« ومن بعدها عملية 
اهلروب األسطوري من سجن »جلبوع« 
انكشفت سوءة ذلك »اجليش الذي ال 
يقهر«، وبان للجميع أنه جمرد » وحش 
من غبار »، كما وصفه األسري حممود 
العارضة، قائد عملية »نفق احلرية«. 

 حاولت » إسرائيل » بعد تلك الصفعة 
وتميل  عافيتها،  استعادة  املؤملة 
صورتها، وأخذ زمام املبادرة من جديد، 
لكنها فوجئت بظهور عامل جديد على 
سّمى »كتيبة جنني »، التابعة  األرض يجُ
العسكري  اجلناح  القدس«،  لـ«سرايا 
حلركة اجلهاد اإلسالمي، واليت تشكلت 
املاضي  العام  من  أيلول/ سبتمرب  يف 
تنتشر  وأصبحت  جنني،  خميم  يف 
وصلت  حتى  اللهب  من  قطعة  كأنها 
وطولكرم،  وطوباس  نابلس  إىل 

هذا  إىل  ضعيفة  »إسرائيل«  بدت  الساحات..ملاذا  وحدة 
 أحمد عبد الرحمن

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

ألجهزة  سارة  غري  مفاجأة  وشكلت 
عاجزة  بدت  اليت  اإلسرائيلية،  األمن 
التقليل من خماطرها،  أو  إيقافها  عن 
رغم محلة االغتياالت واالعتقاالت اليت 

نفذتها خالل األشهر األخرية.
تركز  »إسرائيل«  الظاهرة جعلت  هذه 
بشكل غري مسبوق على نشاطات حركة 
الغربية،  الضفة  يف  اإلسالمي  اجلهاد 
وبدأت يف مالحقة كوادرها وعناصرها 
يف كل مكان، حتى وصلت يف الثاني 
العتقال  احلالي  أغسطس  آب/  من 
الشيخ بسام السعدي، أحد أهم قادة 
وإحدى  احملتلة،  الضفة  يف  اجلهاد 
حتظى  اليت  الكبرية  الوطنية  القامات 

باحرتام اجلميع وتقديرهم.
من  مير  أن  االعتقال  لذلك  ميكن  كان 
أن  خصوصًا  يذكر،  فعل  رد  دون 
عامًا   15 حنو  قضى  السعدي  الشيخ 
يف سجون االحتالل، وقدم اثنني من 
دم  وهجُ 2002م،  عام  شهيدين  أبنائه 
بيته وتعرض للمالحقة والتضييق خالل 

سنوات عمره اليت تاوزت 62 خريفًا.
جنود  بها  تعامل  اليت  الطريقة  لكن 
أثناء  يف  بسام  الشيخ  مع  االحتالل 
اعتقاله، وضربه وسحله ودفع كالبهم 
بطريقة  حلمه  نهش  إىل  املتوحشة 
الشعب  أبناء  مجيع  استفزت  مهينة، 
الفلسطيين، ودفعت »سرايا القدس« 
صفوف  يف  العام  النفري  إعالن  إىل 
االعتداء،  ذلك  على  للرد  مقاتليها 
ما  جراء  باهظًا من  مثنًا  العدو  وتدفيع 

ارتكبت يداه.
حتى  اليوم  ذلك  منذ  األمور  تدحرجت 
اغتيال  على  العدو  إقدام  إىل  وصلت 
»سرايا  يف  الشمالية  املنطقة  قائد 
اجلعربي،  تيسري  الشهيد  القدس«، 
يف عملية خداع وغدر واضحة، مستغلة 
حالة اهلدوء اليت سبقت اغتياله بفعل 
التوصل  وقرب  الوسطاء،  تطمينات 
استمر  الذي  التوتر،  لذلك  حل  إىل 
التجول  رض خالهلا حظر  أيام، فجُ أربعة 
يف كل مغتصبات غالف غزة، وشلت 
حياة املستوطنني فيها من دون إطالق 

رصاصة واحدة.
اشتعلت  الغادر،  االغتيال  ذلك  بعد 
القدس«،  »سرايا  بني  عنيفة  معركة 
اجلناح العسكري للجهاد، وبني »جيش« 
أجُمطرت  أيام  ثالثة  استمرت  العدو، 
من  بداية  العدو  مستوطنات  خالهلا 
غالف غزة مرورًا ببئر السبع وعسقالن 
والقدس،  أبيب«  و«تل  »أسدود«  و 
وصواًل إىل »نتانيا« على بعد أكثر من 
الصواريخ والقذائف،  110 كلم مبئات 
واضطر أكثر من 5 مليون مستوطن إىل 
املبيت يف الغرف احملصنة واملالجئ، 
بشكل  »إسرائيل«  يف  احلياة  لت  وشجُ
بن   « اللد  مطار  وتوقف  كامل،  شبه 

غوريون » عن العمل.
مدتها  ِقصر  على  املعركة،  هذه 

االحتالل  يكون  أن  أكثر  املنطقي  من 
الصراع  توقيت  حدد  قد  اإلسرائيلي 
ألّنه  النووية  احملادثات  لتعطيل 
يعارض بشّدة أي اتفاق من شأنه أن 

خيفف العقوبات على إيران.
العاملي«  »االشرتاكية  موقع  نشر 
دين  يجُ مارتن،  باتريك  للكاتب  مقالًة 
والنفاق  املدنيني،  حبق  اجلرائم  فيها 
حقيقة  لطمس  يسعى  الذي  األمريكي 
أّن هّم واشنطن هو إعادة تذخري جيش 
عن  وتعويضه  اإلسرائيلي  االحتالل 

مقذوفاته اليت قتلت أطفال غزة.
فيما يلي نص املقال بتصّرف:

على مدى األيام الـ 3 املاضية، قتلت 
الضربات اجلوية اإلسرائيلية املستمّرة 
ما ال يقل عن 45 فلسطينيًا، من بينهم 
واسع  دمار  يف  وتسببت  طفاًل،   16

النطاق.
 400 عن  يقل  ال  ما  وأصيب 
خطرة،  إصاباتهم  معظمهم  جبروح، 
واملستشفيات واملراكز الطبية القليلة 
حنو  يعيش  إذ  تعمل،  وبالكاد  مكتظة 
حبالٍة  غزة  يف  فلسطيين  مليون   2.3

حصار.
اإلسرائيلية  العسكري  اآللة  وأمطرت 
مربعًا  مياًل   141 مساحتها  تبلغ  منطقة 
إذ  والقنابل،  الصواريخ  مبئات  فقط، 
مروع  ودمار  حفر  إىل  املباني  حتولت 
األبرياء،  الضحايا  جثث  فوقه  تناثرت 
حتت زعم  أّن قادة »اجلهاد اإلسالمي« 

هم املستهدفون وحدهم.
لو كان األطفال األوكرانيون هم الذين 
غزة،  أطفال  له  يتعّرض  ملا  تعرضوا 
فال شك أّن وسائل اإلعالم األمريكية، 
املخابرات  لوكالة  املخلص  اخلادم 
ستوفر  اخلارجية،  ووزارة  املركزية 
تغطية مركزة. وستكون هناك ساعات 
طويلة مكرسة للحداد على اخلسائر يف 
أرواح األبرياء ووصف املسؤولني عن 
لن  احلرب.  وجمرمي  بالقتلة  وفاتهم 
املصطلحات  هذه  مثل  استخدام  يتم 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي يائري البيد 
وغريهما  غانتس  بيين  الدفاع  ووزير 
العسكريني  املسؤولني  كبار  من 

واالستخباراتيني اإلسرائيليني.
تاميز«  »نيويورك  صحيفة  وبدأت 
األمريكية، اليت قادت احلملة اإلعالمية 
املفرتضة«  الروسية  »الفظائع  على 
يف حرب أوكرانيا، تقريرها عن الوقف 
الطريقة:  بهذه  غزة  لقصف  املؤقت 
أيام  ثالثة  ينهي  النار  إطالق  »وقف 
بني  احلدود  عرب  العنيف  القتال  من 
إسرائيل ومجاعة فلسطينية مسلحة يف 
غزة، وبدأت احلياة على جانيب اخلطوط 

تعود إىل طبيعتها«.
احلدود«  عرب  الشرس  »القتال  وكان 
ألقى  حيث  متامًا،  اجلانب  أحادي  أمرًا 
حتى  املسّلح  اإلسرائيلي،  اجليش 
العضم من قبل اإلمربيالية األمريكية، 
السكان  على  والصواريخ  بالقنابل 
العزل. يف غضون ذلك، أطلق مسلحون 
من حركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية 
مئات الصواريخ البدائية حملية الصنع، 
سقطت مجيعها تقريبًا دون أذى بني 

املدنيني.
الوضع  إىل  »العودة  إىل  بالنسبة  أما 
يعين  فهذا  غّزة،  لسّكان  الطبيعي« 
بنسبة  بطالة  ومعدل  يطاق،  ال  فقرًا 
%50، وبنية حتتية حمطمة، فيما يصف 
أكرب  غزة  بأن  روتيين  بشكٍل  مراقبون 
الطلق على  اهلواء  اعتقال يف  معسكر 
فقط  متوفرة  الكهرباء  الكوكب.  هذا 
اليوم حتى عندما تكون  11 ساعة يف 
قيد  غزة  يف  الكهرباء  توليد  حمطة 

احلرب  جرائم  غزة:  مذحبة 
املتحدة الواليات  ونفاق  اإلسرائيلية 

   باتريك مارتن
التشغيل، لكنها أغلقت، ليس بسبب 
القصف، ولكن ألّن »إسرائيل« ومصر 
أوقفتا إيصال إمدادات الوقود الالزمة 

إلبقائها قيد التشغيل.
مقتضبًا  بيانًا  بايدن  إدارة  وأصدرت 
النار،  إطالق  بوقف  فيه  رّحبت 
وقطر  مصر  لدور  تقديرها  عن  معربًة 
الديكتاتوريات  من  وغريها  واألردن 
لدورها  الرجعية،  العربية  وامللكيات 
إنهاٍء  إىل  أّدت  اليت  الدبلوماسية  يف 
»اجلهاد  أدانت  بينما  للعنف،  مؤقت 
الصاروخية  اهلجمات  على  اإلسالمي« 
التأكيد  بايدن  وأعاد  »العشوائية«. 
والثابت  األمد  »الطويل  دعمه  على 
برئيس  »أشيد  مضيفًا:  إلسرائيل«، 
حكومته  وقيادة  البيد  يائري  الوزراء 

الثابتة طوال األزمة«.
على  اهلجوم  أّن  ليس هناك شك يف 
غّزة مّتت مناقشته واملوافقة عليه خالل 
الفرتة  لـ«إسرائيل« يف  بايدن  زيارة 
من 13 إىل 15 متوز/يوليو املاضي، قبل 
3 أسابيع فقط من بدء اهلجوم احملضر 
سارع البنتاغون اآلن إىل  جيدًا. سوف يجُ
إعادة إمداد الذخائر اليت أنفقتها قوات 
محلتها  خالل  اإلسرائيلية  االحتالل 

العدوانية األخرية.
»اجلهاد  مع  الصواريخ  تبادل 
بسبب  كان  فلسطني  يف  اإلسالمي« 
للقائد  »إسرائيل«  واحتجاز  اعتقال 
البارز للجماعة يف الضفة الغربية بسام 
ممنهجة  محلة  ضمن  من  السعدي، 
للعنف العسكري اإلسرائيلي يف مدينة 
جنني، أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 
30 فلسطينيًا وإصابة املئات منذ بداية 

هذا العام.
لصاحل  حمسوبًا  اهلجوم  توقيت  وبدا 
رئيس الوزراء لبيد يف تلميع صورته 
يف انتخابات »الكنيست« املقبلة، وقد 
اليميين  مع  املنافسة  يف  أجُكلها  تأتي 
يف  به  أطيح  الذي  نتنياهو،  بنيامني 

انتخابات العام املاضي.
وكان رّد احلكام العرب على قصف غزة 
الذي استمر 3 أيام مثااًل على خيانتهم 
الفلسطيين  الشعب  ملصاحل  شينة  املجُ

واجلماهري العربية عمومًا.
خطى  اخلليج  مشايخ  معظم  واتبعت 
وسائل  استنكرت  اليت  السعودية، 
»اجلهاد  من  العدوان  رد  إعالمها 
إليران،  أداًة  باعتبارها  اإلسالمي« 
مشريًة إىل أّن »اجلهاد اإلسالمي« قد 
استئناف  مع  بالتزامن  الصراع  أثارت 
حمادثات الطاقة النووية بني إيران وما 

يسمى جمموعة )5 + 1(.
عقب،  على  رأسًا  للحقائق  قلٍب  يف 
االحتالل  يكون  أن  أكثر  املنطقي  من 
»اجلهاد  وليس  اإلسرائيلي، 
الصراع  توقيت  حدد  قد  اإلسالمي«، 
ألّنه  النووية  احملادثات  لتعطيل 
يعارض بشّدة أي اتفاق من شأنه أن 

خيفف العقوبات على إيران.
حمفوفًا  غزة  يف  الوضع  يزال  وال 
باملخاطر. استدعى اجليش اإلسرائيلي 
25000 احتياطي وليس لديه أي خطط 
قادة  أحد  قال  حني  يف  لتسرحيهم، 
إّنه »إذا مل تفرج  »اجلهاد اإلسالمي« 
اجلهاد  قادة  من  اثنني  عن  إسرائيل 
اإلسالمي املسجونني، مبن فيهم بسام 
كما  األسبوع  نهاية  حبلول  السعدي، 

وعدت مصر، سيؤستئنف الصراع«.
وال يوجد خمرج من الصراعات الدموية 
إال  األوسط،  الشرق  يف  املستعصية 
بفّك احلصار عن غّزة وزوال االحتالل 

عن فلسطني احملتلة.

الزمنية، أظهرت »دولة« الكيان مربكة 
ومفككة، وتبحث عن تهدئة خترجها من 
حالة الذعر واخلوف اليت سيطرت على 
أكثر من نصف  مستوطنيها، وكلفتها 
مليار شيكل، عدا اخلسائر األخرى اليت 

مل يتم إحصاؤها بعد.
األول:  السؤال  إىل  نعود  وهنا، 
الضعف،  بهذا  »إسرائيل«  بدت  ملاذا 
عسكرية  إمكانيات  من  متلكه  ما  رغم 
به  حتظى  ما  ورغم  هائلة،  ومادية 
نظريه،  قل  وغربي  أمريكي  دعم  من 
وما هي املعطيات والنتائج اليت نبين 
تشاركنا  الذي  هذا،  اعتقادنا  عليها 
املتابعني  من  كبرية  جمموعة  فيه 

واحملللني.
أواًل: مل تتمكن هذه »الدولة« اجملرمة 
الساحات«،  »وحدة  معادلة  تغيري  من 
اليت كانت أهم إفرازات معركة »سيف 
يف  ذريعًا  فشاًل  وفشلت  القدس«، 
االرتباط  فك  على  املقاومة  إجبار 
األخرى  الوطن  ساحات  يف  جيري  مبا 

كالضفة والقدس.
حتقيق  يف  ذريع  بفشل  نيت  مجُ ثانيًا: 
القضاء  وهو  للعملية،  املعلن  اهلدف 
اجلهاد  حلركة  العسكرية  القوة  على 
االستسالم  إىل  ودفعها  اإلسالمي، 
ورفع الراية البيضاء، فرغم االستهداف 
وحتييد  املمنهج،  والتحريض  الواضح 
فإن  األخرى،  املقاومة  قوى  بعض 
ومواصلة  الصمود  من  متكنت  احلركة 
القتال حتى نهاية املعركة، بقوة وحيوية 

شهد هلما العدو قبل الصديق.
ثالثًا: باءت حماوالت العدو دفع احلاضنة 
االنفضاض  إىل  للمقاومة  الشعبية 
عنها، ورفع البطاقة احلمراء يف وجهها 
بالفشل، بل زادت هذه احلاضنة متسكًا 
خبيار املقاومة، وقدمت كل الدعم من 
سبيل  يف  وممتلكاتها  أبنائها  دماء 

إفشال خمططات احملتل.
ظهرت  إذ  األهم،  وهو  رابعًا: 
حركة  أمام  تقاتل  وهي  »إسرائيل« 
واحدة من حركات املقاومة أنها أضعف 
مما يتصور البعض، وهذا األمر ميكن 
نظر إليه يف املفهوم االسرتاتيجي  أن يجُ
بأن فيه مقتاًل لتلك »الدولة« اجملرمة، 
وأن مصريها سيكون اهلالك واالندثار 
الكربى  التحرير  معركة  اشتعلت  لو 
يف  املقاومة  حركات  كل  مبشاركة 
فرص  أي  هلا  تكون  ولن  املنطقة، 

للفوز والنجاة.
ترتاجع  »إسرائيل«  إن  نقول،  ختامًا 
القوة  هالة  رغم  عدة،  على مستويات 
والعنفوان اليت حتاول أن تبدو عليها، 
مصلحة  يف  سيكون  املستقبل  وأن 
كل  وأن  احلية،  وقواها  وأمتنا  شعبنا 
هذا  عمر  إلطالة  اهلادفة  احملاوالت 
دي نفعًا، وسنشهد عاجاًل  الكيان لن تجُ
أو آجاًل نهاية هذه »الدولة« اللقيطة، 

نقله إىل العربية: حسني قطايارغم أنف أمريكا وحلفائها.
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مــقاالت وتـحقيقات

يف  اإلسرائيلية،  األمنية  املؤّسسة  استخدمت 
األساليب  من  اجلبهات«، مجلة  »توحيد  معركة 
النفسية واإلعالمية، إىل جانب تكتيكات عسكرية 
إحداث شرخ بني فصائل  إىل  جديدة، هدفت 
وحاضنتها  األخرية  بني  هّوة  وحْفر  املقاومة، 
الشعبية. فمنذ اعتقلت قوات االحتالل، الشيخ 
من  مجلة  تطبيق  إىل  عمدت  السعدي،  بسام 
خطوات اإليهام، اليت أظهرتها وكأنها تتعّرض 
اإلسالمي«  »اجلهاد  حركة  من  حلصار عسكري 
على حدود غزة. وبينما مل تكن »اجلهاد« قد 
األرض،  على  عسكري  فعل  أّي  إىل  بادرت 
بدأت إسرائيل احلرب مستندًة إىل معلومة غري 
فيها  اغتالت  اليت  الشّقة  بأن  أفادت  دقيقة، 
اجلعربي،  تيسري  والشمال«،  غزة  »لواء  قائد 
اجمللس  أعضاء  لكامل  اجتماعًا  حتتضن  كانت 
العسكري لـ«سرايا القدس« يف القطاع، وفق 

ما تؤّكده مصادر مّطلعة يف »اجلهاد«.
غري أن األكثر أهّمية من اختيار توقيت البداية، 
اليت  العربية  اإلعالم  وسائل  مشاركة  هو 
حتظى مبتابعة كبرية يف الشارع الغّزاوي، يف 
الطرف  وكأنها  »اجلهاد«  أظهرت  »بروباغندا« 
علمًا  امليدانية،  األوضاع  تصعيد  ابتدأ  الذي 
الباحث  يقول  كما  احلدود،  على  احلشد  أن 
»بدأته  صاحل،  حممود  العسكرية  الشؤون  يف 
والتهديد،  اخلصم  صنعت  لوحدتها،  إسرائيل 
ومنظومات  واجلّوية  الرّبية  القوات  وحشدت 
القّبة احلديدية، وأدخلت الوساطات، من دون 
اجلهاد  بأن  تفيد  حقيقية  ميدانية  معطيات 
هو  اجلهاد  من  صدر  ما  جولة.  إىل  متوّجهة 
تهديد تقليدي مل حيّدد مكان الرّد وال كيفيته 
إىل  حديث  يف  صاحل،  ويضيف  ُسبله«.  وال 
خطوة  أّي  إىل  النظر  ميكن  »ال  أنه  »األخبار«، 
إسرائيل  أرادت  أخرى،  عن  مبعزل  إسرائيلية 
الذي خيوض  الطرف  وكأنها  اجلهاد  ُتظهر  أن 
حربًا ألجل إطالق سراح أسري بعْينه، دونًا عن 
ما  السجون،  آخرين يقضون عمرًا يف  آالف   5
يعّري احلركة شعبيًا، خصوصًا بعد الدخول يف 
جولة مكلفة بشريًا وماديًا، ويف توقيت مل يكن 
الشارع فيه قد تعافى متامًا من تداعيات معركة 

سيف القدس«.
توفيق  السياسي،  احملّلل  يشري  جهته،  من 
املصري، إىل أن إسرائيل طّبقت يف هذه اجلولة 
ف على أنها »معركة بني احلروب«،  اليت ُتصنَّ
االستخباراتية  املعلومات  بني  الدمج  أسلوب 
هة، إىل جانب العمل  واملاكينات اإلعالمية امُلوجَّ
الديبلوماسي لتحقيق مجلة من األهداف املرّكبة، 
إذ عملت على إظهار »اجلهاد« وكأنها الطرف 
»املقامر واملغامر واملعتدي« الذي عّرض حياة 
الناس للخطر وهّدد أرزاقهم، يف سبيل »قضية 
صغرية ال تعدو كونها اعتقال قيادي«، غري أن 
املساحة  حتّدد  مل  »السرايا«  أن  هي  احلقيقة 
رّدًا على  العسكري  العمل  اليت ستصّعد فيها 
كّلها  العيون  كانت  وفيما  السعدي.  اعتقال 
إسرائيل  استحدثت  الغربية،  الضفة  إىل  تّتجه 
يف  احلرب،  وبدأت  غزة،  حدود  على  ميدانًا 
الوقت الذي كانت توحي فيه للوسيط املصري 
حتديدًا بقرب التوّصل إىل صيغة تعيد اهلدوء. 
»األخبار«،  إىل  حديثه  يف  املصري،  وخيلص 
هي  املعتدي،  الطرف  هي  »إسرائيل  أن  إىل 
اليت غدرت، وهي اليت اعتدت، فيما استطاعت 
الدعاية اإلسرائيلية التأثري على الوعي اجَلمعي، 
والتصوير وكأن املقاومة اليت كانت يف موقف 
كّلي  مبعزل  واملعتدي،  املبادر  هي  امُلدافع، 
املرتبط  غري  املقاومة،  التارخيي يف  احلق  عن 

بزمن«.
بني »حماس« و »الجهاد«

حركيَت  بني  آخر  إسفينًا  إسرائيل  دّقت 
بداية  منذ  أعلنت  حني  و«اجلهاد«،  »محاس« 
احلرب استفرادها باألخرية دونًا عن املكّونات 
الفصائلية األخرى. وقد كان الرهان اإلسرائيلي 
منصّبًا على تعميق الشرخ املعنوي، ليس على 
مستوى قيادة احلركَتني فقط، إّنا على صعيد 
أن  إىل  تطمح  كانت  إذ  اجلماهريية؛  القاعدة 

املقاومة: ساحة  وشْرخ  »اجلهاد«  تشويه 
اإلسرائيلية املاكينة  اشتغلت  هكذا 

يوسف فارس

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

األخرية  املعركة  اّتسمت 
الذي  االحتالل  جيش  بني 
بادر إليها بأهداف متشّعبة، 
»اجلهاد  حركة  وبني 
اّتذت  اليت  اإلسالمي« 
الفتًا  دفاعيًا  موقفًا  إزاءها 
بأّنها  لإلعجاب،  ومثريًا 
العالية  السقوف  معركة 
مبا  كافة،  أطرافها  لدى 
يشمل َمن خاضها ميدانيًا، 
أن  به  ُيفرتض  كان  ومن 
هذه  وتطرح  فيها.  يتدّخل 
باتت  أسئلة  مجلة  اجلولة 
اإلجابة  حماولة  باإلمكان 
على  متّر  مل  وإن  عليها، 

العدو  الثالثة:  األيام  حرب  بعد  ما   
املراجعة حتّدي  أمام  واملقاومة  يتغّول... 

خاصة أن سقوفًا كهذه مل ُتنَب على أساسات 
املرتفع  السقف  هل  وعليه،  وراسخة.  كاملة 
جاء نتيجة خطأ يف تشخيص املقّدمات؟ أو خطأ 
يف تقدير املوقف اإلسرائيلي؟ أو ثقة زائدة 
جبهات كانت »اجلهاد« َتفرتض أنها ستتدّخل 
يف املعركة إىل جانبها؟ ال إجابات حامسة إىل 

اآلن.
  سيكون الطرفان معنيـّـَني بالتأكيد أنهما حّققا 

نتائج، أو منعاها، كّل حسب تموضعه
من جهتها، انكفأت حركة »محاس«، يف الشكل 
واملضمون، على حنو الفت. وهو انكفاء ميكن 
َعْزُوه إىل مجلة أسباب تتعّلق بسياقات أمشل 
وأوسع َتنظر إليها »محاس«، أو إىل توقيت 
»خاطئ« يف ظرف ضاغط تسعى فيه احلركة 
الالحرب،  فرتة  يف  حتقيقه  ميكن  ما  لتحقيق 
الدمار  من  املزيد  َتّنب  يف  الرغبة  إىل  أو 
فإن  يكن،  وأّيًا  واملادية.  البشرية  واخلسائر 
نتائج املعركة األخرية ستنسحب ُحكمًا على كّل 
فصائل املقاومة، اليت ما مل تّتخذ موقفًا حذرًا 
وحكيمًا وصاّدًا لالحتالل، فإنها ستجد نفسها 
القدس«  »سيف  إجنازات  تآكل  واقع  أمام 
نفسها، ورمّبا هذه واحدة من املقّدمات اليت 
غابت عن قرار االنكفاء. فإذا أمكن إسرائيل 
بواحد منها، فال  الفصائل وتتفّرد  أن تشُرخ 
ما  احملاولة،  تكرار  من  الحقًا  مينعها  شيء 
يعين أن سقف االنكفاء كان عاليًا، وتداعياته 

ستكون عالية أيضًا.
من ناحية العدو، جاءت السقوف بدورها مرتفعة؛ 
إذ اختلط على القادة اإلسرائيليني، على ما 
يبدو، ما أِملته إسرائيل من أهداف، وما حَتّقق 
منها، ويف ذلك الكثري من التعليقات العربية 
اليت تطالب بضرورة »التواضع« يف توصيف 
»اإلجنازات«، مع سؤال كبري مفاده: هل نتيجة 
األمد؟  طويل  هدوء  األخرية،  القتالية  األيام 
الحقة؟  ومواجهات  مبعارك  ستتسّبب  أنها  أم 
تقتصر  ال  اإلسرائيلية  الرهانات  أن  والالفت 
على غزة، بل تنسحب أيضًا على ساحات أخرى 
فيها،  مكاسب  حتقيق  إىل  أبيب  تل  تتطّلع 
باالستناد إىل نتيجة اجلولة األحدث يف غزة. 
فها الستغالل اجلولة  ويف هذا اإلطار، َيربز تلهُّ
عن  ترتدع  لن  إنها  اهلل«  لـ«حزب  القول  يف 
السياسية،  أهدافها  لتحقيق  القوة  استخدام 

وإنها معنّية بالدفاع عّما تراه حقًا هلا.
الساحَتني،  بني  الكبري  الفارق  رغم  وعلى 
ال  قد  هنا  يسري  ما  أن  التأكيد  وإمكانية 
طاولة  على  يتقّدم  سؤال  مّثة  هناك،  يسري 
ترى  فعاًل  هل  هو:  اجلانَبني،  لدى  التقدير 
إسرائيل أن ما حدث يف غزة، سريدع »حزب 
اللبناني؟  باحلق  املطالبة  مواصلة  عن  اهلل«« 
السياسية  القيادَتني  لدى  اإلجابة  كانت  إن 
والعسكرية يف تل أبيب، ِبنعم، كما َيِرد يف 
احتماالت  أن  يعين  فذلك  الكتابات،  بعض 
أعلى بكثري،  التصعيد ومن ثّم احلرب، باتت 
من احتماالت احلّل الديبلوماسي يف استحقاق 

احلّد البحري بني لبنان والعدو.

يحيى دبوق

نتائج املعركة األخرية ستنسحب حـُكمًا على كّل فصائل املقاومة )أ ف ب(

النار سوى بضع ساعات: ملاذا  إطالق  وقف 
هي  وما  التوقيت؟  هذا  يف  املعركة  نشبت 
حَتّقق  الذي  وما  منها؟  اإلسرائيلية  األهداف 
منها؟ وهل ميكن سحب تأثريها على ساحات 
أخرى هي اآلن أكثر إحلاحًا وحضورًا على طاولة 
الذي  ما  أبيب؟ ويف املقابل،  القرار يف تل 
وحتديدًا  الفلسطينية،  املقاومة  استطاعت 

»اجلهاد«، حتقيقه؟
ال خالف على أن العدو سعى إىل توجيه ضربة 
قاصمة إىل »اجلهاد«، كي ترتدع عن حماوالتها 
»وحدة  معادلة  وتعزيز  وتوسيع  تثبيت 
الساحات« بني غزة والضفة كنتيجة من نتائج 
معركة »سيف القدس«. كما سعى العدو إىل 
حتييد حركة »محاس« عن املعركة، واالستفراد 
بـ«اجلهاد«، إن مل يكن من أجل إنهاء التهديد 
الذي متّثله األخرية، فعلى األقّل إضعافه إىل 
حّد كبري. يف املقابل، أثبتت »اجلهاد«، على 
رغم الضربات امُلوجعة اليت تلّقتها، أنها قادرة 
م مبجريات املعركة بشكل مدهش،  حكُّ على التَّ
حتى بعد استشهاد قادة مركزيني فيها، األمر 
الرواية اإلسرائيلية عن فقدان  الذي يدحض 
غري  قيادي  صّف  إىل  وانتقاهلا  السيطرة، 
القدرة يف إطالق رشقات  خبري. وتّلت تلك 
صاروخية متوازية ومتزامنة يف اّتاه عشرات 
املستوطنات دفعة واحدة، يف ما يدّل على أن 
احلّد  إىل  تتأّثر  العسكرية مل  القيادة  منظومة 

الذي مَتّنته تل أبيب.
هكذا، اّتضح أن »اجلهاد«، على رغم خْوضها 
املعركة وحيدة مع الفارق اهلائل يف اإلمكانات، 
الساحات«،  »وحدة  معادلة  بإبقاء  متمّسكة 
أّول  عند  ميداني  اختبار  موضع  ستكون  اليت 
استحقاق »اعتدائي« إسرائيلي مقبل، خصوصًا 
إذا ما اعتقدت تل أبيب أنها متّكنت من ردع 
»اجلهاد«، وبات بإمكانها تاُوز تلك املعادلة، 
وعليه،  االبتدائية.  مستوياتها  يف  حتى 
ني بالتأكيد أنهما حّققا  سيكون الطرفان معنيَّ
نتائج، أو منعاها، كّل حسب متوضعه، ما قد 
يرّشح امليدان ملزيد من التصعيد الحقًا. ومن 
هنا، فإن نتائج املعركة مل تتحّدد بعد، وإن 
كان كّل طرف سيسعى إىل تظهري انتصاره، 
وإْن بالنقاط؛ إذ َتكمن النتيجة النهائية فيما 

سيؤول إليه واقع امليدان.
يف التقييم األّولي، ميكن القول إن املعادلة 
واليت  القدس«،  »سيف  من  توّلدت  اليت 
االعتداءات  من  دة  حمدَّ مستويات  بني  ربطت 
والقدس  القدسي  احلرم  على  اإلسرائيلية 
والضفة الغربية، وبني تفعيل سالح املقاومة 
القريب،  األمس  حتى  كانت  غزة،  قطاع  يف 
طاولة  على  حاضرة  األرجح،  على  زالت  وما 
أْن  لكن  أبيب.  تل  يف  والقرار  التقدير 
اعتداءات إسرائيلية يف  تشمل هذه املعادلة 
مستوى اعتقاالت، وإْن لقادة سياسيني وأو 
ُيعّد سقفًا عاليًا يتعّذر على  ميدانيني، فهذا 
حُيّققه وحيدًا، بل  أن  فصيل مقاِوم يف غزة 
فصائلها،  بكّل  املقاومة  على  ذلك  ويتعّذر 

يشتعل خطاب التخوين واخلذالن، حتى يصل إىل 
تراُشق إعالمي بني احلركَتني. وقد استطاعت، 
بالفعل، حتقيق جزء من أهدافها، بعدما احتقنت 
مواقع  وشهدت  احلزبية،  القواعد  بني  العالقة 
االتهامات،  يف  تراشقًا  االجتماعي  التواصل 
حيث اعترب عناصر من »اجلهاد« أن »محاس« 
تركت األخرية وحيدة يف امليدان للمّرة الثانية، 
متامًا كما فعلت، يف املّرة األوىل، عقب اغتيال 
القائد بهاء أبو العطا يف عام 2019. ويف هذا 
اإلطار، قال حممد منصور، وهو الناطق اإلعالمي 
باسم منّصة »ميثاق« املقّربة من »اجلهاد«، إن 
دْفع  »هل  متسائاًل:  وحيدة«،  ُتركت  »اجلهاد 

العدوان عن شعبنا أصبح جرمية؟«.

  عملت إسرائيل على إظهار »الجهاد« وكأنها الطرف 
»املقامر واملغامر واملعتدي«

لكن وفقًا ملعلومات حصلت عليها »األخبار« من 
مصادر »محساوية« مّطلعة، فإن إسرائيل ربطت 
بني دخول »محاس« على خّط املعركة، وبني 
عشر  قبل  ما  إىل  اإلنسانية  األوضاع  »إعادة 
املالية،  املصادر  إعادة تفيف  أي  سنوات«، 
ومْنع املؤّسسات الدولية من العمل يف القطاع، 
فضاًل عن وْقف املنحة القطرية وسحب تصاريح 
عمل 15 ألف عامل من غزة، إىل جانب التهديد 
مبضاعفة مستوى ضرب األهداف املدنية، وال 
سيما األبراج السكنية والبنى التحتية. وُتدافع 
املصادر بأن »اختيار إسرائيل توقيت املعركة 
فيه  صّفرت  الذي  النحو  على  هلا  وتهيزها 
األهداف على حدود القطاع البحرية والرّبية، هو 
ما دفعنا إىل عدم التدّخل للمحافظة على أن ال 
تتحّول املعركة إىل حرب شاملة ليست املقاومة 
متجّهزة هلا ومل ترْت توقيتها، كما أن مرّبرات 

اجلهاد لتصعيد املوقف ليست منطقية«.
األوساط  عاشته  الذي  االحتقان  رغم  وعلى 
احلزبية، إاّل أن قيادة »اجلهاد« حاولت معاجلة 
تصرحيات  عّدة  أصدرت  عندما  حبكمة،  احلدث 
ميدانيًا  »محاس«  مع  تنّسق  أنها  فيها  أكدت 
ومعلوماتيًا يف هذه اجلولة، فيما أنهى أمينها 
العام، زياد النخالة، حالة اجلدل، بتوجيهه شكره 
»العمود  بأنها  إّياها  ووْصفه  »محاس«،  إىل 

الفقري حلاضنة املقاومة يف القطاع«.

صواريخ املقاومة
هذه  يف  إسرائيل،  عمدت  َتقّدم،  عما  فضاًل 
اجلولة، إىل مضاعفة اجلدل حول مصدر القذائف 
املواطنني،  صفوف  يف  مبجازر  تسّببت  اليت 
ومن ذلك ما حدث يف مساء يوم السبت، حني 
قصفت الطائرات املسرّية الصهيونية جمموعة 
عقل  عماد  مسجد  من  بالقرب  املواطنني  من 
جباليا،  خميم  وسط  الرتنس  منطقة  شرقي 
الذين  املقاومني  من  جمموعة  مالحقة  بدعوى 
كانوا عائدين من إطالق دفعة من الصواريخ، 
ما أّدى إىل استشهاد 9 مواطنني معظمهم من 
مسؤوليته  االحتالل  جيش  نفى  وإذ  األطفال. 
عن احلدث، فقد اّدعى أن صاروخًا فلسطينيًا 
مقطع  إىل  مستندًا  باجملزرة،  تسّبب  ما  هو 
ر ُيظهر احنراف أحد الصواريخ عن مساره  مصوَّ
أثناء انطالقه. لكّن مصدرًا أمنيًا يف »اجلهاد« 
يوضح، يف تصريح إىل »األخبار«، أن »االحتالل 
مبجازر، يف  تسّببت  اليت  الغارات  تنفيذ  تعّمد 
املواقيت اليت تشهد انطالق دفعات كبرية من 
البهاء«، أي  الصواريخ، خصوصًا يف »تاسعة 
الساعة التاسعة مساًء اليت تطلق فيها السرايا 
دفعات من صوارخيها، فيما يشيع يف الوقت 
املكان  يف  أمين  بنشاط  َيُقم  مل  أنه  نفسه 
املستهَدف«. ويتابع املصدر: »تعّمدت إسرائيل 
أيضًا أن تقوم مبحاوالت إسقاط الصواريخ عرب 
حتى  املواطنني،  منازل  فوق  احلديدية،  القّبة 
أو فشلت، تسقط شظايا صواريخ  إذا جنحت 
القّبة أو صاروخ املقاومة على منازل املواطنني 
)...( كما أنه من املرّجح أن تكون إسرائيل قد 
استخدمت منظومة الليزر اليت حتّدثت عنها مرارًا 

يف حْرف صواريخ املقاومة عن مسارها«.
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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   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

الالفت يف زيارة البابا هو االعتذار عن جرائم إبادة بشرية 
مهولة، مل تشّكل مادة خصبة للدارسني والباحثني على مدى 
امللف،  هذا  يلّف  والذي  املتعّمد  الغموض  بسبب  قرون، 

وندرة املعلومات املتاحة.
 السردية، اليت سبقت زيارة رئيسة جملس النواب األمريكي 
من  كثري  يف  تشرتك  ورافقتها،  لتايوان  بيلوسي  نانسي 
املعنى واهلدف ودوافع الغموض مع الزيارة اليت قام بها 
إىل  اعتذاره  خالهلا  وقّدم  لكندا،  فرانسيس  البابا  قداسة 
تصّبان  الزيارتان  هناك.  األصليني  السكان  من  تبّقى  َمن 
اخرتعها  اليت  صورته  على  اإلبقاء  على  الغرب  حرص  يف 
وزرعها يف أذهان العامل، كحاٍم لـ«حقوق اإلنسان« وللقيم 
»الدميقراطية« و »األخالقية«، اليت تسعى الشعوب يف كل 

أرجاء املعمورة لتحقيقها. 
الالفت يف زيارة البابا هو االعتذار عن جرائم إبادة بشرية 
مهولة، مل تشّكل مادة خصبة للدارسني والباحثني على مدى 
امللف،  هذا  يلّف  والذي  املتعّمد  الغموض  بسبب  قرون، 
العنصريني  املستعِمرين  ألن  املتاحة،  املعلومات  وندرة 
األوروبيني، من الذين ارتكبوا اجلرائم، هم الوحيدون الذين 
كتبوا التاريخ، وكشفوا عن َقْدر من املعلومات اليت يالئمهم 
اإلفصاح عنها، وطمسوا كل ما ميكن أن يشّكل إدانة هلم 
يف عيون اآلخرين. وبسبب معاجلة هذا امللف بهذه الطريقة، 
هذه  متّكنت  التاريخ،  سجالت  عن  احلقائق  معظم  وتغييب 
الدول ذاتها، اليت قامت على حطام حضارات عريقة أبادتها 
عن وجه األرض، ببشرها ومدنها وتارخيها، من أن تنّصب 
ذاتها وقيَمها حاميًة لـ«الدميقراطية« و«حقوق اإلنسان« يف 
العامل!! فهل هناك أغرب عن املنطق من أن يتمّكن الذين 
هم  أنهم  يّدعوا  أن  من  وشعوبًا  وثقافات  حضارات  أبادوا 
الذين ينشرون »الدميقراطية« يف العامل، وأنهم هم األحرص 

على »حقوق اإلنسان« يف كل مكان؟!
ومن الالفت جدًا أن اإلعالم، الذي يسّمي نفسه إعالمًا حرًا، 
األصليني يف  للسكان  ب  املغيَّ التاريخ  إىل  أبدًا  يتطرق  مل 
سبب  عن  ويتساءل  وأسرتاليا،  وكندا  املتحدة  الواليات 
اليت  إاّل  الشعوب،  هذه  عن  وحقائق  معلومات  وجود  عدم 
أفصح عنها هؤالء، الذين قاموا بارتكاب جرائم اإلبادة هلذه 
الشعوب. ويف كل ما قرأت، يعتمد اجلميع أسلوب »الغموض 
القول،  َيْصدقوا  أن  يريدون  الذين ال  البّناء«، كما يسميه 
وتطّور  للحدث.   الدقيقة  املعلومات  عن  ُيفصحوا  أن  أو 
كل  وَعْبَ  لكندا،  البابا  زيارة  خالل  البناء«  »الغموض  هذا 
خالل  تطّور  عنها؛  وعّبت  بالزيارة  اهتمت  اليت  السرديات 
زيارة نانسي بيلوسي لتايوان إىل »الغموض االسرتاتيجي«، 
أن  وميكن  وقائم،  حاضر  خطر  وهو  أدهى،  هنا  اخلطر  ألن 
يشّكل تهديدًا وجوديًا للجميع. وألن هذا الغموض ضروري 
ملمّثلي الواليات املتحدة ليتجنبوا التناقض القائم والواضح 
بني اعرتافهم جبمهورية الصني، عام 1979، وكل اخلطوات 
اليت يتخذونها واليت تّوجتها زيارة بيلوسي لتشجيع تايوان 
على أن تكون يف مواجهة مع الصني بداًل من أن تكون جزءًا 

من وحدتها الوطنية.
املراد  واألهداف  النّيات  على  أيضًا  ينطبق  هذا  والغموض 
أو  بتايوان،  العالقة  إىل  بالنسبة  فقط  ليس  حتقيقها، 
الدميقراطي  بالنسبة إىل عالقة احلزب  بالصني، وإمنا أيضًا 
باحلزب اجلمهوري داخل الواليات املتحدة ذاتها، وعالقة هذه 
الزيارة باالنتخابات النصفية املقبلة، وعالقتها أيضًا بالوضع 
مسؤولي  فإن  وكالعادة،  املتحدة.  الواليات  يف  املرتدي 
أكثر من  الواليات املتحدة يركزون على الصورة واالنطباع 
العمل  تركيزهم على املعنى احلقيقي والنتائج املرجّوة من 
ذاته، كأن عقلية هوليوود حتكم الساسة األمريكيني الذين ال 
ُيْولون احلقيقة واملغزى االهتمام نفسه الذي يولونه لالنطباع 
كانت  إن  حتى  املتلقني،  أذهان  َلني يف  املتشكِّ والصورة 

نتائجهما مقلقة يف املدى املتوسط أو املدى البعيد.
السجال، الذي دار بني الواليات املتحدة والصني قبل زيارة 
السرديات  تباُدل  بعيد،  حّد  إىل  يشبه،  وخالهلا،  بيلوسي 
األسابيع  وخصوصًا يف  أعوام،  طوال  وروسيا  الغرب  بني 
األخرية اليت سبقت العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، 
حبيث كان الرتكيز الغربي على اللقاءات بني الرئيس بايدن 
والزعماء الغربيني يف إطار الـ«جي 7« أو الناتو، أو اللقاءات 
عب األطلسي بني املسؤولني األمريكيني ومسؤولي االحتاد 
توسيع  ثّم  لكييف،  غربيني  مسؤولني  وزيارات  األوروبي، 
عقوبات  حزمة  وإصدار  إليه،  والسويد  فنلندا  وضم  الناتو 
مل تصدر حبق أي بلد يف العامل، وجتاوزت ستة آالف عقوبة 
على روسيا. لكن، بعد انتهاء تأثري كل استعراضات القوة 
اليت يتقنها الغرب بصورة كبرية، واليت ال تشكل جزءًا من 
ثقافة الشرق وال تعنيه يف أغلبية األحوال، ما هي النتائج 
مع  النتائج  هذه  تتالءم  وكيف  األرض،  على  نلمسها  اليت 

زيـارة الـبابا.. وزيـارة بيـلوسي
السرديات اليت استخدمها الغرب يف حينه ؟؟

بالوكالة على روسيا  الغربية  بعد مخسة أشهر على احلرب 
يف أوكرانيا، نستطيع القول إن البلد الذي دفع الفاتورة 
الباهظة هلذه احلرب هو أوكرانيا ذاتها، حيث حتّول ماليني 
مدنهم  تدمري  ومت  رين،  ومهجَّ الجئني  إىل  األوكرانيني 
ال  طريقة  وفق  عيشهم  وأسلوب  التحتية  وبناهم  وقراهم 
يعرف أبعادها إاّل الذين عانوا هذه احلروب ألجيال، ويعرفون 
ماذا تعين احلرب بالنسبة إىل اجملتمعات والعوائل واألفراد 
وتارخيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وعرف العراقيون النتائج 
الكارثية للزّج ببالدهم يف حرب عبثية بالوكالة عن الدول 
بشأن  الغربية  االدعاءات  كل  أن  أي  إيران؛  ضد  الغربية 
إرسال املعونات إىل أوكرانيا هي عمليات لتصريف أسلحة 
لديها،  السالح  مصانع  ُمالك  جيوب  وإغناء  الغربية  الدول 
بالنسبة  أّما  مساعدته.  تزعم  الذي  الشعب  حساب  على 
فإن  األمريكية،  املتحدة  والواليات  األوروبية  الدول  إىل 
من  كثريًا  أسوأ  لديها  واملعيشي  االقتصادي  الوضعني 
الوضعني االقتصادي واملعيشي يف روسيا، اليت انهالت 
األعوام  الدول. وستكشف  هذه  من  العقوبات  آالف  عليها 
املقبلة أن نتائج هذه احلرب أكثر كارثية على أوروبا مما 

توقعه أو ختيله أحد لدى حدوثها.
تنّفذ  أن  املتحدة جنحت يف  الواليات  أن  البعض  قد يظن 
كلمتها بشأن زيارة بيلوسي لتايوان، وأن »الغموض البناء« 
بني االعرتاف بصني موحدة وتشجيع تايوان على الدوران يف 
الفلك األمريكي جنح، وأن الصني لن تتمكن من أن تفعل شيئًا 
ملموسًا يف هذا اإلطار. لكّن هؤالء ال يدركون عمق الفارق 
بني التفكري الغربي، الذي يرّكز على الصورة واحلدث، وبني 
التفكري الصيين االسرتاتيجي والعميق واهلادئ، لكنه األكثر 
فّعالية واألكثر حصادًا للنتائج احلقيقية. مل يكن من املتوقع 
أبدًا أن ترتكب الصني فعل محاقة حبق طائرة بيلوسي، وال 
أن ترتكب عماًل ُيرخي بظالله الكارثية عليها مستقباًل، إذ ما 
قامت به الصني ليس استعراضًا عسكريًا فقط، وإمنا أيضًا 
مناورات عسكرية بالذخرية احلية يف املياه واجملال اجلوي 
احمليط جبزيرة تايوان، حبيث تطّوق املناورات اجلزيرة على 
حنو غري مسبوق، يصل إىل حد فرض حصار على جماليها 
البحري واجلوي. ويعّلق األستاذ يف جامعة الدفاع الوطين يف 
الصني على هذه املناورات، بالقول: »يف الواقع، يتيح هذا 
ظروفًا جيدة جدًا لنا عندما نعيد تشكيل املشهد االسرتاتيجي 

يف املستقبل على حنو يؤدي إىل توحيدنا«.
الصني،  املناورات سُيبنى عليها يف  أن هذه  ال شك يف 
وستشكل حتذيرًا للمسؤولني يف الواليات املتحدة وتايوان، 
عامل  تتجاهل  أن  املتحدة  للواليات  ميكن  ال  أنه  مفاده 
اجلغرافيا الذي يصّب كليًا يف خدمة الصني، ويشّكل رادعًا 
ألي محاقة ميكن أن تفّكر فيها الواليات املتحدة يف قضية 
تايوان بعيدًا عن جمرد الصورة أو االنطباع وخدمة األهداف 
الصني  وضعت  ذاته،  الوقت  ويف  الداخلية.  االنتخابية 
نانسي بيلوسي وأفراد عائلتها يف قائمة العقوبات، وألغت 
اجتماعات بني مسؤولني رفيعي املستوى يف وزارتي الدفاع 

الصينية واألمريكية.
يف  املتحدة  الواليات  مع  التعاون  الصني  أوقفت  كما 
ملفات متعددة. وباإلضافة إىل منطق اجلغرافيا، فإن منطق 
االقتصاد يقول إن 42% من صادرات تايوان تذهب إىل 
املتحدة،  الواليات  إىل  تذهب  فقط   %15 بينما  الصني، 
تأتي  بينما  الصني،  من  تأتي  تايوان  واردات  من  و%22 
10% فقط منها من الواليات املتحدة. املناورات العسكرية، 
اليت أجرتها الصني يف مضيق تايوان، عّطلت املالحة البحرية 
ووصول السلع إىل أمكنة متعددة من العامل. وبهذا أعطت 
لردع  به  تقوم  أن  ميكن  ما  خطورة  على  مؤشرات  الصني 
نانسي  اضطر  الذي  األمر  تايوان،  مع  شأنها  يف  التدخل 
احلال،  واقع  تغيري  تقصد  ال  بأنها  التصريح  إىل  بيلوسي 
وإىل أن يعلن وزير اخلارجية األمريكية أن الصني بالغت يف 
اختاذ إجراءات ال مّبر هلا. كما أن وزيري اخلارجية الروسي 
بينهما  تعاونًا  بيلوسي،  زيارة  أعقاب  أعلنا، يف  والصيين 

لبناء عامل جديد قائم على العدالة.
إذًا، بداًل من »الغموض االسرتاتيجي«، الذي تبّنته الواليات 
املتحدة أسلوبًا لتجنب مالمسة احلقيقة والواقع، ترّد الصني 
لـ«التفكري  أساسيًا  يكون  سوف  »اسرتاتيجي«  مبشهد 
االسرتاتيجي« الصيين، من أجل اجرتاح اخلطوات احلقيقية 
والالزمة إلعادة توحيد اجلزيرة مع الصني، واالنتهاء بصني 
واحدة يف الزمان واملكان املالئمني. وهذا هو الفارق بني 
َمن يعتمد إبادة الشعوب لبناء دولته، وَمن يراكم حضارات 
خطوة  كل  يف  منها  ويستفيد  قرون،  مدى  على  وخبات 
وقرار، وخصوصًا إذا كان اهلدف هو تغيري موازين القوى، 

مرة وإىل األبد.           

بـثينة شـعبان
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ل  أهمية االنكسار اإلسرائيلي يف حرب متوز/يوليو 2006، ليست فقط يف َتَأكُّ
وحتطيم  اللبناني  السيناريو  تكرار  على  الفلسطينيني  أغرت  اليت  الردع  قوة 
فكرة »اجليش الذي ال ُيقهر« فحسب، بل يف أنها، أيضًا، أدخلت يف الوعي 

اإلسرائيلي فكرَة اخلطر على استمرار »الدولة«.
يف معرض العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة، وقبل ذلك، صدر عدٌد 
إىل  لبنان  سُيعيد  اإلسرائيلي  أن  مفادها  للبنان،  اإلسرائيلية  التهديدات  من 
ونّفذ  اهلل  حزب  جتّرأ  إن  كبرية  تداعيات  سيشهد  لبنان  وأن  احلجري،  العصر 
تهديداته بشأن منصات الغاز يف شرقي املتوسط. وكان عدد من السياسيني 
واإلعالميني اإلسرائيليني أّكد أن اهلجوم اإلسرائيلي األخري على حركة »اجلهاد 
اإلسالمي« يف غزة، هو درس لكّل من حزب اهلل وإيران، من أجل ردعهما وأخذ 

الِعَب من الدروس واهلجوم على غزة.
ورّد السيد حسن نصر اهلل، خالل خطابه يف ذكرى عاشوراء، مؤكدًا أن »اليد 
اليت ستمتّد إىل أّي ثروة من ثروات لبنان سُتقَطع، كما ُقِطعت عندما امتدت 
املاضية،  القليلة  األيام  »يف  بالقول:  اإلسرائيليني  إىل  وتوّجه  أرضه«.  إىل 
مسعنا عددًا من التصرحيات والتهديدات ضّد لبنان. أّما يف لبنان فحسابنا معكم 
هو حساب آخر، وَخِبْمُتونا. وما حرب متوز ببعيدة، فال خُتِطئوا مع لبنان، وال مع 

شعبه«.
د أن العامل أمجع يتذّكر حرب متوز/يوليو 2006، ويذكر الصمود األسطوري  املؤكَّ
ِعَبًا أكب من  للبنانيني يف تلك احلرب، لكّن لإلسرائيلي يف حرب متوز/يوليو 
بل  فيها،  األهداف  حتقيق  على  القدرة  عدم  أو  عسكرية،  حرب  خسارة  جمرد 
ووضعه  ككل،  اإلسرائيلي  الكيان  مبصري  املرتبطة  والِعَب  الدروس  من  فيها 

املستقبلي يف املنطقة، وذلك كما يلي:
1- انهيار متزايد يف اجلبهة الداخلية:

األصول،  متباين  »شعب«  لـ  ني  االجتماعيَّ والتماسك  املناعة  على  حرصًا 
وقوعها  وحتاَشوا  العدو«،  ديار  إىل  احلرب  بـ«أخذ  دائمًا  اإلسرائيليون  متّسك 
يف »أرضهم«. االستثناء كان حرب متوز/يوليو، وما تالها من قيام املقاومة 
الفلسطينية بقصف املستوطنات اإلسرائيلية، وإجبار املستوطنني على النزوح 

عن أماكن سكنهم.
لقد أتى تقرير فينوغراد لُيْثبت ما خشيه اإلسرائيليون دائمًا، بقوله إن »اجلبهة 
الداخلية كانت مشاركة يف احلرب رغمًا عنها. والواقع أن مشالي اجلليل عرف يف 
املاضي إطالق صواريخ الكاتيوشا، لكن هذه احلرب كانت األوىل اليت تتعرض 

فيها اجلبهة الداخلية الشمالية ...«.  )الفقرة الـ27(.
 إذًا، كانت حرب متوز/يوليو االستثناء األول يف حروب »إسرائيل« يف املنطقة، 
وبعدها ساهمت ِعَبُ تلك احلرب، والوعُي الفلسطيين املتزايد بهشاشة اجلبهة 
الداخلية اإلسرائيلية، يف الضغط على »إسرائيل« لتحقيق توازن ردع معقول 
بني »دولة« حربية حتظى بالتأييد، دوليًا ودبلوماسيًا، وباملليارات من الدعم 
احملاَصر  غزة  األمريكية، وبني قطاع  املتحدة  الواليات  من  السنوي  العسكري 
منذ أعوام طويلة، والذي يعاني التهميش والفقر وكثافة سكنية هي األكب يف 

العامل على اإلطالق.
وما الدعوات السريعة، اليت أطلقها اإلسرائيليون من أجل وقف القتال خالل 
جولة االقتتال األخرية مع حركة »اجلهاد االسالمي«، سوى دليل على أن مناعة 
لت أكثر منذ حرب متوز/يوليو 2006 لغاية اليوم،  اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية َتَأكَّ

بداًل من أن يتم ترميمها وحتسني صمودها.
أظهرت جولة القتال األخرية مع حركة »اجلهاد اإلسالمي« يف غزة أن األجيال 
احلالية من املستوطنني اإلسرائيليني غري مستعدة لتحّمل التضحيات واخلسائر، 
وكافحت  العرب،  ضد  متعّددة  حروبًا  خاضت  اليت  األوىل  األجيال  كانت  كما 
من أجل تأسيس »دولة«. حتى الرغبة يف االنضمام إىل اجليش اإلسرائيلي، 
التهرب  أن نسبة  اليوم«  »إسرائيل  إذ ذكرت صحيفة  َتراَجعا،  به،  واالفتخار 
من اخلدمة يف جيش االحتالل اإلسرائيلي ازدادت هذا العام، حبيث يتذّرع %8 
اخلدمة  من  إعفاء  على  للحصول  النفسية  باملشاكل  اإلسرائيلّيني  الشبان  من 
اإلسرائيلي  اجليش  ويسعى  نفسه،  للسبب  بالدين  آخرون  ويتذّرع  اإلجبارية، 

لتقليص التهرب من اخلدمة اإلجبارية إىل 20%. )عدد 2022/7/25(
ل القدرة على فرض احلل العسكري: 2- َتَأكُّ

على الرغم من ذكره اإلخفاقات العسكرية اليت ُمين بها جيش االحتالل اإلسرائيلي 
يف حرب متوز/يوليو، فإن إحدى أبرز التوصيات، اليت ذكرها تقرير فينوغراد، 
هي االستمرار يف اعتماد »احللول العسكرية« للقضايا اليت تواجه »إسرائيل«، 
وأكد فيها أنه، من دون اعتماد »إسرائيل« على »احلل العسكري«، فإنها »لن 
تستطيع البقاء يف هذه املنطقة«. ويؤكد التقرير أن على احمليط و«إسرائيل« 
نفسها، أن »يؤمنا بالقدرة اإلسرائيلية على هزمية جريانها، ومنعهم بالقوة من 

النجاح يف حتقيق أهدافهم« )الفقرة الـ63(.
عمليًا، كانت حرب متوز/يوليو هي احلرب األوىل اليت »بادرت إليها إسرائيل، 
وانتهت من دون أن تنتصر فيها بصورة واضحة، من الناحية العسكرية...« 

)تقرير فينوغراد، الفقرة الـ9(. 
وبعد حرب متوز/يوليو، اعرتف اجلنرال احتياط، إيال بن رؤوبني، بأن »اجليش 
اإلسرائيلي، خالل األعوام اخلمسة اليت سبقت حرب متوز/يوليو، مل يستطع بناء 
وتطوراتها«.  احلروب  أنواع  خمتلف  ضد  وناجعًا  ناجحًا  ردًا  تشكل  اسرتاتيجية 
وأضاف أن »عصر اجليش التقليدي واملهّمات التقليدية، اليت تقول للجيش: 

ْر، اقتْل، َأحِرْق واحتّل األراضي، انتهى«. اذهْب، دمِّ
يف النتيجة، إن أهمية االنكسار اإلسرائيلي يف حرب متوز/يوليو 2006، ليست 
السيناريو  تكرار  على  الفلسطينيني  أغرت  اليت  الردع  قوة  ل  َتَأكُّ يف  فقط 
أيضًا  أنها  يف  بل  فحسب،  ُيقَهر«  ال  الذي  »اجليش  فكرة  وحتطيم  اللبناني 
أدخلت يف الوعي اإلسرائيلي فكرَة اخلطر على استمرار »الدولة« والكيان. إن 
هذا القلق اإلسرائيلي، وهذا اخلوف على القدرة على االستمرارية، ينطلقان من 
سي الكيان، وأبرزهم ديفيد بن غوريون، الذي قال عام 1948،  وصايا مؤسِّ
إن »إسرائيل ميكن أن تهزم العرب مئة مرة، لكْن إن ُهِزمت مرة واحدة، فذلك 

يعين نهايتها«.

إسرائيل: فشل احلّل العسكري خطر وجودي
  ليلى نقوال
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مــقاالت وتــحقيقات

الكثري  يتسّرب  مل 
مجعت  اليت  القّمة  من 
الروسي  الرئيَسني 
بوتني،  فالدميري 
طيب  رجب  والرتكي 
إردوغان، يف سوتشي. 
اجلانبان  اكتفى  وفيما 
حيتوي  بيان  بإصدار 
تكّفلت  عامة،  خطوطًا 
امليدانية،  التحّركات 
التسريبات،  وبعض 
برسم مالمح أكثر تفصياًل 
جرى  اليت  النقاط  حول 
واليت  عليها،  التوافق 
مساعي  بوضوح  تربز 
استثمارها  إىل  أنقرة 

 ضغط روسي إلبقاء »الستاتيكو«:
الـحرب لـم َتـُعد خـيارًا
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عالء حلبي

تنظيف »هيئة حترير الشام« اليت تسيطر على 
تهدف  جديدة  خطوة  أضافت  أنها  إّل  إدلب. 
إىل دمج إدلب مع بقية املناطق اليت تسيطر 
عليها تركيا يف ريف حلب الشمالي، مع تقديم 
الذي ُيفرتض  دفعة إضافية للعمل السياسي 
املناطق  هذه  بدمج  يقضي  بتوافق  ينتهي  أن 

مبناطق سيطرة احلكومة السورية.
حسابات  تناقلت  املاضيني،  اليومني  وخالل 
»جهادية« أنباء عن تغيريات يف هيكلية »هيئة 
حترير الشام« تشمل زعامتها، إذ رّوجت أن أبو 
م باستقالته،  حممد اجلولني، زعيم اهليئة، تقدَّ
العام  العسكري  الشرعي  خيلفه  أن  على 
أكثر  »وجهًا  الذي ميّثل  الويس،  فيها، مظهر 
جهادية،  مصادر  نفت  جهتها،  من  اعتداًل«. 
استقال،  قد  اجلولني  يكون  لـ«األخبار«،أن 
لفتًة إىل أن سلسلة من التغيريات بدأت، قبل 
لعّل  الشام«،  »حترير  سلوك  يف  تظهر  مّدة، 
د، وإظهار املزيد من  أبرزها مْنع مظاهر التشدُّ
النفتاح، إضافة إىل تسريع وترية استئصال 
آخرها  أخرى،  »جهادية«  فصائل  من  تبّقى  ما 
على  سُيعمل  الذي  اإلسالم«  »أنصار  فصيل 

تفكيك ما تبّقى منه.
 الرئيس الرتكي ووزير خارجيته رسما بتصريحهما 

توجهات تركيا السياسية للمرحلة املقبلة
وتتقاطع التوّجهات الرتكية ورغبة اجلولني يف 
زعيم  يتمّتع  إذ  أنقرة،  سيطرة  مناطق  توحيد 
بعدما  تركيا،  لدى  كبرية  حبظوة  »اهليئة« 
أبدى تبعّية مطلقة هلا، تضاف إىل قدرته على 
ضبط مناطق سيطرته، واعتماده على التمويل 
الذاتي. ومن بني احللول اليت جيري تداوهلا، 
تشكيل جسم عسكري يضّم مجيع التشكيالت 
يف الشمال السوري، ومن بينها »حترير الشام« 
بعد أن تقوم هي حبّل نفسها صورّيًا، إضافة 
إىل توحيد »احلكومَتني« املعارضَتني )احلكومة 
التابعة لـ«الئتالف« وحكومة »اإلنقاذ« التابعة 
األخري  يبدي هذا  ل  للجولني(، وهو سيناريو 
قلقًا حياله، لعْلمه بقّوة حضور مجاعته وقدرتها 
على قيادة التشكيل الذي تسعى إليه أنقرة، 

سواء بشكل مباشر أو من خلف الستار.
وأمام الطرح الرتكي الذي يظهر تغرّيًا واضحًا 
الوساطة  إىل  إضافة  السياسية،  النربة  يف 
اإليرانية إلعادة العالقات بني سوريا وتركيا، 
تبدو روسيا هي األخرى راضية، خصوصًا أن 
استعادة  لدمشق  يضمن  الذي  الطرح  هذا 
املتخمة  »قسد«  سيطرة  مناطق  يف  نفوذها 
للحدود الرتكية، ويسّرع عمليات فْتح مزيد من 
الفصائل  من  املزيد  وينهي  الرئيسة،  الطرق 
إىل  النزلق  ومينع  إدلب،  يف  املتشّددة 
مواجهات عسكرية مباشرة بني دمشق وأنقرة، 
يعين - مبحّصلته - خطوًة على طريق التوافقات 
تفضي  واليت  السابقة،  الرتكية   - الروسية 
موسكو،  ترعاها  اليت  السياسية  العملية  إىل 
سواء ضمن »مسار أستانا«، أو مسار »اللجنة 

الدستورية«، املعّطل حاليًا.

ضمن املسار الذي تصّر عليه موسكو، والراغبة 
كان  أّيًا  خواتيمها،  إىل  السورية  احلرب  بنقل 

الوقت الذي ستستغرقه.
مل تكن التطورات اليت تطّرق إليها الرئيسان 
الروسي فالدميري بوتني، والرتكي رجب طيب 
اجلمعة  يوم  سوتشي،  قّمة  خالل  إردوغان، 
بعد  جاءت  بل  طارئة،  أو  مستجّدة  املاضي، 
توافقات شاركت إيران )الضامن الثالث ملسار 
أستانا( يف صياغة تفاصيلها خالل القّمة اليت 
مجعت رؤساء الدول الثالث يف طهران الشهر 
تبدو، إىل  بنتائج  باخلروج  ما ساهم  املاضي، 
القّمة  انعقاد  وقبيل  ألطرافها.  مرضّية  اآلن، 
اّتفق  ساعات،  أربع  مدى  على  تواصلت  اليت 
الرئيسان الروسي والرتكي على أن من شأن 
نتائجها - هذه املّرة - أن حُتدث تغيريًا، اعترب 
للمنطقة«.  الرتياح  »سيجلب  أنه  إردوغان 
مع  دردشة  خالل  األخري،  هذا  أعلن  ولحقًا، 
صحافيني رافقوه على منت الطائرة، أن أنقرة 
دمشق،  مع  التعاون  على  انفتاحًا  أكثر  باتت 
وهو ما يتساوق مع تصريح كان وزير خارجيته، 
مولود جاويش أوغلو، أطلقه بعد قّمة طهران، 
وذكر فيه أن بالده منفتحة على »التعاون مع 
يف  املنطقة«،  من  اإلرهابيني  إلخراج  دمشق 

إشارة إىل »قوات سوريا الدميوقراطية«.
بهذا، تكون أنقرة قد رمست توّجهاتها السياسية 
رها يف احلصول على  للمرحلة املقبلة، بعد تعثُّ
موافقة لشّن عملية عسكرية جديدة يف الشمال 
السوري. وتنصّب اجلهود حول عْزل ملّف إدلب 
وحّله سياسيًا، وهو ما يضمن لرتكيا استمرار 
الظروف املؤاتية لستكمال مشروع بناء »مدن 
الطوب« الذي متّوله جهات عّدة، أبرزها قطر، 
إلعادة توطني الالجئني السوريني ضمن حزام 
هذا  ويف  الرتكية.  للحدود  متاخم  سكاني 
السياق، أعلن وزير الداخلية الرتكي، سليمان 
صويلو، النتهاء من بناء 62 ألفًا و145 منزًل 
حتى اآلن يف إدلب، على أن يصل الرقم إىل 
100 ألف و603 منازل حبلول نهاية العام اجلاري. 
األكراد«  »خطر  إبعاد  العمل على  وسُيستكمل 
على  كيلومرتًا،   30 بعمق  الرتكية  احلدود  عن 
أن يتبع ذلك إجراءات تنتهي حبّل التشكيالت 
الكردية عن طريق اجليش السوري، مبا يتوافق 
مع »اتفاقية أضنة« املوّقعة بني دمشق وأنقرة 
يف عام 1998، واليت ُأنشئت على إثرها غرفة 
لـ«حماربة  مشرتكة  تركية   - سورية  عمليات 
أنقرة  حتاول  اليت  الغرفة  وهي  اإلرهاب«، 

إعادة تنشيطها.
وتكمن نقطة اخلالف الرئيسة بني موسكو وأنقرة 
بتعهداتها  الوفاء  عن  األخرية  هذه  ختّلي  يف 
اجلزء  وفتح  اإلرهابية  الفصائل  »عزل  حيال 
الالذقية(.   - )حلب   »M4 طريق  من  الغربي 
املّرة،  هذه  أّكدت،  تركيا  أن  يبدو  ولكن، 
تسريع  خالل  من  امللّف،  هذا  حّل  جدّيتها يف 
يف  املوجودة  املتشّددة  الفصائل  حّل  وترية 
عمليات  مع  بالتوازي  والالذقية،  إدلب  ريَفي 

تنصبّ الجهود حول عزْل ملفّ إدلب وحّله سياسيًا )أ ف ب(

النار،  إطالق  وقف  لقبول  اإلسالمي،  اجلهاد  
نتيجة  املعركة، وذلك  أمد  إطالة  يريد  ل  ألنه 
عدد من األسباب، أهمها، البيئة الداخلية غري 
واألفقي  العمودي  املستوَيني  على  املستقرة 
داخل الكيان. فاجلبهة الداخلية للعدو ل حتتمل 
والتضحيات.  اخلسائر  تتقّبل  ول  حربًا طويلة، 
على  حاسم  انتصار  عن  يبحث  العدو  فمجتمع 
أو  جنود  فقدان  دون  من  غزة  يف  املقاومة 
مستوطنني، بينما يدرك املستويان السياسي 
عوضًا  النتصار،  زمن  أن  للعدو،  والعسكري 
احلروب  قاموس  من  َي  حُمِ املعارك،  من حسم 
الفلسطينية  املقاومتني  مع  الصهيونية 
لبنان،  على   2006 عام  حرب  منذ  واللبنانية 
وحجارة   ،2008 عام  الفرقان  مبعارك  مرورًا 
عام  املأكول  والعصف   ،2012 عام  السجيل 
ووحدة   ،2021 عام  القدس  وسيف   ،2014
األمر  اآلن،  واملندلعة   ،2022 عام  الساحات 
الذي سيدفع لبيد ـ غانتس إىل استنفاد كل 
الوسائل من أجل تقصري أمد املواجهة احلالية.

داخل  للعدو،  القيادي  املستوى  أن  كما 
احلكومة وخارجها، بات ل يتمتع بوحدة املوقف 
جتاه األزمات اخلارجية، ومل يقتصر خالفه على 
املزايدات  إن  بل  فحسب،  الداخلية  السياسة 
احلزبية والشخصية مل تتوقف أيضًا على الرغم 
يكن  مل  ما  وهو  خارجية،  تهديدات  وجود  من 
املوقف  يتوّحد  إذ  سابقة،  مرات  يف  سائدًا 

الداخلي حني التعرض ملهّدد خارجي.
عليه،  سريتّد  املعركة  ُطول  أن  العدو  خيشى 
اسرتاتيجية  يف  فشله  سيضاعف  الذي  األمر 
الردع جتاه املقاومة، فهو يريد أن حيافظ على 
ما يعّده صورة نصر باغتياله اجلعربي، بينما، مع 
استمرار سقوط الصواريخ داخل مدن فلسطني 
احملتلة، وخصوصًا مدن الوسط واملركز، وهي 
ما ُيعَرف مبنطقة غوش دان وضواحيها، واليت 
تضم منطقة »تل أبيب« الكربى احملتلة، فإن 
إجناز الغتيال سيتالشى، وما بدا صورة نصر 

سينقلب إىل فشل ذريع وفقدان الردع.
جلأ العدو إىل توجيه ضربته العسكرية األوىل 
حيتمل  مل  ألنه  اجلعربي،  اغتيال  عرب  املباغتة، 
وبقاء  الستهداف،  تهديد  حتت  يبقى  أن 
األمر  التجوال،  حظر  حتت  الغالف  مستوطنات 
الذي يدفعه إىل إنهاء املواجهة احلالية، حتى ل 
يدخل يف معركة استنزاف طويلة مع املقاومة 
العدو  ما خيشاه  فأكثر  غزة.  الفلسطينية يف 
معركة  إىل  املقاومة  مع  املواجهة  تتحول  أن 

ل تبعاتها. استنزاف لن يقوى على حتمُّ
اسرتاتيجية  تّتبع  املقاومة  أن  العدو  يدرك 
احلالية،  املواجهة  يف  القوة  يف  القتصاد 
تركه يف  الذي  األمر  أمدها،  لُطول  استعدادًا 
حالة تردد. فبينما يسعى لتقصري مدة املواجهة، 
وإذا  الستنزاف.  مصيدة  يف  يقع  أن  خيشى 
ما سعى لضربات عسكرية كبرية ورفع كثافة 
عدد  ارتفاع  يؤدي  أن  خيشى  فإنه  النريان، 
الشهداء واخلسائر إىل مستوى نريان أكرب من 
املقاومة، وقد جيد العدو نفسه يف أتون معركة 

طويلة وعنيفة مل يستعّد هلا.
وعدوان  العسكرية  املواجهة  أمد  إطالة  إن 
الحتالل على غزة، ستفتح أمام العدو عددًا من 
املهّددات، الداخلية واخلارجية. فعلى الصعيد 
وترفع  املعركة،  تتطور  أن  خيشى  اخلارجي، 
يؤدي  قد  الذي  األمر  النار،  املقاومة مستوى 
إىل حرب متعددة اجلبهات، تشارك فيها كل 

مكونات حمور املقاومة. 
احملتلة  فلسطني  ساحات  تتحرك  أن  وخيشى 
كافًة، كما حدث يف إّبان معركة »سيف القدس« 
يف أيار/مايو 2021، ولسيما فلسطينيو الداخل 
احملتل. وبعد أن كان العدو يهدف إىل إجناز 
إىل  ينجّر  دًا،  حمدَّ تهديدًا  وُيزيل  موضوعي، 
حرب إقليمية طويلة وشاملة، يف وقت يعاني 
جمتمعه انقسامات غري مسبوقة، وتشكو قيادُة 

جيشه ضعَف اإلرادة القتالية جلنودها.

من  بعدد  اإلسرائيلي  الحتالل  موقف  يتأّثر 
العامة  والبيئة  واخلارجية  الداخلية  احملّددات 
واملعطيات اليت يبين عليها قراراته وتوجهاته، 
وأهمها أن لديه حكومة انتقالية تستعّد لنتخابات 

خامسة يف غضون أقل من 5 أعوام.
قادة  ألحد  جديدة  اغتيال  جرمية  العدو  اقرتف 
املقاومة يف قطاع غزة، الشهيد اجملاهد تيسري 
اجلعربي، قائد املنطقة الشمالية يف قطاع غزة، 
حلركة  العسكرية  الذراع  القدس،  سرايا  يف 
الذي  األمر  فلسطني،  يف  اإلسالمي  اجلهاد  
دفع سرايا القدس واملقاومة الفلسطينية إىل 
الفلسطينية  املدن  بقصف  اجلرمية  على  الرد 

احملتلة بالصورايخ وقذائف اهلاون.
حركة  أن  العدو  ادعاُء  الغتيال  جرميَة  سبق 
اجلهاد اإلسالمي تّتجه إىل تنفيذ عملية عسكرية 
العدو  وأبلغ  غزة.  عند ختوم  أهدافه  أحد  ضد 
الوسيَط املصري أن لديه معلومات عن نيات 
غالف  يف  العسكرية  قواته  استهداَف  اجلهاد 
غزة، إّما باستخدام صواريخ الكورنيت املضادة 
انتقامًا  وذلك  القنص،  بسالح  وإّما  للدروع، 
الشيخ بسام السعدي،  باختطاف  لقيام قواته 
أثناء  البارز يف احلركة، وسحله، يف  القيادي 

اقتحام خميم جنني.
استنفرت قوات العدو قواتها يف غالف غزة، 
للمستوطنني  التجوال  منع  يشبه  ما  وفرضت 
غزة،  قطاع  عن  كيلومرتات   10 عمق  يف 
وحتّركت  اجلهاد.  من  متوقع  لستهداف  جتنبًا 
اجلهاد  قيادة  وقدمت  املصرية،  الوساطة 
السعدي  األسري  عن  اإلفراج  وهي  مطالبها، 
الطعام  عن  املضرب  عواودة،  خليل  واألسري 
يف سجون العدو. وبعد 3 أيام، يبدو أن العدو 
باستهداف  وقام  نوعيًا،  هدفًا  يرصد  كان 
القيادات  من  آخر  وعدد  اجلعربي،  الشهيد 
أدت  غارات  خالل  القدس،  لسرايا  امليدانية 
وردت  ومسّنني.  وطفلة  نساء  استشهاد  إىل 
بقصف  الفلسطينية  واملقاومة  القدس  سرايا 
احملاذية  واملستوطنات  احملتلة  أبيب«  »تل 

لقطاع غزة.
دات الداخلية  يتأثر موقف العدو بعدد من احملدِّ
واخلارجية والبيئة العامة واملعطيات اليت يبين 
لديه حكومة  فالعدو  قراراته وتوجهاته،  عليها 
انتقالية تستعّد لنتخابات خامسة يف غضون أقل 
من 5 أعوام، يرتّأسها يائري لبيد، اخلالي سجّله 
من اخلربة العسكرية، ويتنافس مع شريكه يف 
احلكومة بيين غانتس، وزير حرب العدو، على 
التنافس  وبالتالي  الوسط،  يسار  تيار  زعامة 

على مقعد رئيس حكومة العدو القادم.
رأسها  وعلى  املعارضة،  تتصّيد  املقابل،  يف 
مواقف  على  وُتزايد  غفري،  وبن  نتنياهو  بييب 
ولسيما  غزة،  املقاومة يف  لبيد جتاه  حكومة 
بعد جناحها يف فرض منع جتول على مستوطنات 
غالف غزة، ملدة 3 أيام من دون إطالق رصاصة 
واحدة، األمر الذي أكد أن املقاومة هي اليت 

تردع العدو وليس العكس.
 وعلى الرغم من أن حكومة العدو مل ترغب يف 
تسخني جبهة غزة يف ظل توتر اجلبهة الشمالية 
تهديدات  خلفية  على  اللبناني،  اهلل  حزب  مع 
على  العتداء  على  أقدم  ما  إذا  للعدو  احلزب 
احلدود البحرية اللبنانية، باإلضافة إىل انشغال 
اإلدارة  اإليراني، ورغبة  النووي  العدّو بامللف 
األمريكية يف خفض التصعيد يف املنطقة، من 
أجل التفرغ لألزمة العاملية واحلرب يف أوكرانيا 
خلفية  على  الصني  مع  املوقف  وتطورات 
تفرض  ما  عادة  غزة  جبهة  فإن  تايوان،  أزمة 
نفسها على ساحة العدو، والذي يصّنفها بأنها 
إحدى اجلبهات األقل استقرارًا، مقارنة بسائر 

اجلبهات.
يسعى العدو إلنهاء اجلولة احلالية بأقل اخلسائر، 
وحبد أدنى من الوقت، ومبستوى منخفص من 
الوسيط املصري،  النريان، ويدفع، من خالل 
للضغط على املقاومة يف غزة، وحتديدًا حركة 

العدوان على غزة.. ملاذا يسعى العدو 
لوقف سريع إلطالق النار؟!

وسام أبو شمالة
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اخلارجية  السياسة  مستوى  على  التقارب  من  نوع  رؤية  ميكن 
بني إيران وروسيا. من بني مجيع دول الشرق األوسط، كانت 
الفعل  ردود  أكثر  أوكرانيا  يف  األحداث  من  طهران  مواقف 

املقبولة ملوسكو.
الشؤون  يف  املختص  الروسي  الكاتب  نيكيتا مساغني،  كتب 
اإليرانية، مقااًل يف موقع »اجمللس الروسي للشؤون الدولية«، 
هذا  وأسس  وطهران،  موسكو  بني  التحالف  عن  فيه  حتدث 

التحالف، وكيفية تعمقه يومًا بعد يوم.
فيما يلي نص املقال كاماًل منقواًل إىل العربية:

كٍل  يف  االلتقاء  نقاط  من  واملزيد  املزيد  وإيران  روسيا  جتد 
من السياسة اخلارجية واجملاالت االقتصادية. وليس من قبيل 
الزيارات  تواتر  العام غري مسبوق من حيث  أن هذا  املصادفة 
على أعلى املستويات بني مسؤولي البلدين. وكان آخر حدث يف 
هذا االجتاه هو زيارة الرئيس الروسي فالدميري بوتني لطهران 

للمشاركة يف قمة قادة روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا.
عن  فضاًل  اإلسالمية،  اجلمهورية  مع  العالقات  تطور  وُيظهر 
استمرار عمل صيغة أستانة، استخدام موسكو املتزايد لنموذج 
غربية  دولة غري  الذي ميكن ألي  الرباغماتي  اخلارجية  السياسة 
أن تكون شريكًا فيه، على الرغم من التناقضات احملتملة وعدم 

التطابق يف بعض املواقف.
على خلفية زيارة بايدن

اجلولة  بعد  مباشرة  لطهران  بوتني  وزيارة  أستانة  قمة  جاءت 
بايدن.  جو  األمريكي  الرئيس  بها  قام  اليت  أوسطية  الشرق 
حماوالت العديد من املعلقني إظهار زيارة الزعيم الروسي إىل 
إيران كنوع من الرد على مبادرة الزعيم األمريكي ليس هلا أي 
أساس حقيقي غالبًا. ومع ذلك، إن رحلة بايدن تضع االجتماع 

الثالثي يف العاصمة اإليرانية يف سياق أوسع.
الشرق األوسط هو منطقة ذات خصوصية، حيث الوجود الروسي 
واألمريكي مؤثر. يف الوقت نفسه، فإن ديناميكيات هذا الوجود 
متعارضة متامًا مع بعضها البعض، فإذا كانت واشنطن تنسحب 
تدرجييًا من املنطقة، وأهمية الشرق األوسط ترتاجع بالنسبة إىل 
تنجذب  ذلك،  من  العكس  على  موسكو،  فإن  األبيض،  البيت 

بشكل متزايد إىل األحداث اجلارية فيه.
ويوجد اختالف أيضًا يف املنهجية، فقد اعتاد اجلانب األمريكي 
وحتديد  األمريكية،  السياسة  ينفذون  املنطقة  حلفاء يف  إجياد 
»مثريي الشغب« الرئيسيني، الذين يسعى الحتوائهم وعزهلم. 
مدى  على  أعداء.  وال  أصدقاء  هلا  ليس  روسيا،  إىل  بالنسبة 
يتمتع  تعمل كوسيط  أن  كانت موسكو حتاول  املاضي،  العقد 

بعالقات جيدة مع مجيع القوى الرئيسية يف الشرق األوسط.
الواليات  تسعى  أوكرانيا،  يف  اجلارية  األحداث  خلفية  على 
إىل  بالنسبة  دوليًا.  منبوذة  دولة  إىل  روسيا  لتحويل  املتحدة 
موسكو، ُيعترب الشرق األوسط أحد السبل لاللتفاف اجلزئي على 
العقوبات. لذا، كانت املهمة املنطقية لواشنطن هي عزل اجلانب 
الروسي يف هذه املنطقة. وعلى الرغم من وجود قائمة قوية 
من الدول املتحالفة مع الواليات املتحدة ورد فعل غري متحمس 
من دول الشرق األوسط على العملية اخلاصة يف أوكرانيا، فإن 

هذا األمر ليس سهاًل. 
هناك قلة من الناس يف الشرق األوسط يريدون االختيار بني 
موسكو وواشنطن، وتبقى روسيا العبًا مهمًا يف الشرق األوسط 
ال يستهان به، ولديها أيضًا جمموعة متكاملة من املصاحل مع 

مجيع دول املنطقة تقريبًا، مبا يف ذلك الشركاء األمريكيون.
على سبيل املثال، لدى تركيا -العضو يف الناتو- خالفات جدية 
مع االحتاد الروسي بشأن سوريا وليبيا وجنوب القوقاز، كما أنها 
مل تعارض تصرفات موسكو يف أوكرانيا فحسب، بل ساعدت 
اجلانب األوكراني أيضًا، من خالل توفري أسلحة عالية التقنية. 
يف الوقت نفسه، فإن أنقرة، مثل موسكو، منزعجة من النظام 
الذي أنشأته الواليات املتحدة يف املناطق اجملاورة لرتكيا، مبا 

يف ذلك الشرق األوسط وشرق البحر األبيض املتوسط.
ال جيب أن ننسى حجم العالقات التجارية بني تركيا وروسيا: 
دوالر.  مليار   33 حنو  التجاري  التبادل  حجم  بلغ   ،2021 عام 
وحبلول نهاية عام 2022، ميكن أن يصل إىل أرقام أعلى. من 
مع  احلوار  ستواصل  أنقرة  أن  الوضع،  هذا  ظل  يف  الواضح، 

موسكو حول سوريا وغريها من القضايا.
ويالحظ وضع مماثل إىل حد ما فيما يتعلق بالدول العربية يف 
اخلليج، إذ مل تنضم أي من هذه الدول إىل العقوبات الغربية 
ضد روسيا، وأصبحت اإلمارات مركزًا لرؤوس األموال الروسية. 
كما أوضح حممد بن سلمان أن االتفاقيات مع أوبك +، حيث 
روسيا أحد الالعبني الرئيسيني، فوق مصاحل الواليات املتحدة، 

على الرغم من زيارة بايدن للسعودية.
عزل  السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  يرفض  كذلك، 
موسكو. ويف السنوات األخرية، كانت القاهرة واحدة من أكرب 

مستوردي األسلحة الروسية. إضافة إىل ذلك، فإن 
مصر، إىل جانب اإلمارات، تتعاون مع روسيا بشأن 

ليبيا.
أخريًا، جيب أال ننسى شريكًا أمريكيًا آخر هو »إسرائيل«. 
تزال  الرغم من بعض اخلالفات مع موسكو، ال  على 
الدولة اليهودية مستعدة للتعاون مع اجلانب الروسي 
يف  اإليراني  التهديد  الحتواء  سياستها  ملواصلة 
أعاله  املذكورين  الالعبني  مجيع  آخر،  مبعنى  سوريا. 
لديهم أسباب كافية لالبتعاد عن النهج الثنائي الذي 
الواليات  مع  تكون  أن  إما  واشنطن:  عليهم  تفرضه 

املتحدة وإما مع روسيا.
نموذج أستانة

رمبا يكون من اخلطأ وصف جولة بايدن بالفاشلة. كانت 
هناك جناحات متفرقة، كقرار السعودية فتح اجملال 
اجلوي من وإىل »إسرائيل«. إضافة إىل ذلك، من غري 

حمور موسكو - طهران: حتالف بال التزامات غري ضرورية
 نيكيتا سماغني

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

يف حاالت أخرى، على سبيل املثال توريد قطع غيار الطائرات، 
ال ميكننا التحدث إال عن جمموعة حمدودة من املنتجات. لقد مرت 
صناعة الطريان اإليرانية بأوقات عصيبة لسنوات عديدة، ألنها 
األشياء  يفعلوا  أن  اإليرانيون  تعلم  بالطبع،  للعقوبات.  ختضع 
بأنفسهم، لكنهم يف الغالب يستوردون أجزاء من الطائرات عرب 
دول ثالثة أو يستخدمون طائرات قدمية مقيدة بالسالسل على 

األرض للتحليل.
ومع ذلك، قد تكون بعض املشاريع ناجحة للغاية. ويوجد هنا 
يعكس  ما  وهو  البلدين،  بني  التعاون  جملاالت  واضح  قطاع 
اإلسالمية.  باجلمهورية  الروسي  اجلانب  من  املتزايد  االهتمام 
زمخًا  السابقة  التعاون  جماالت  بعض  تأخذ  ذلك،  إىل  إضافة 
جديدًا، وبالتالي، فإن تصدير املنتجات الزراعية الروسية على 
خلفية مشاكل الغذاء العاملية يكاد يكون جانبًا رئيسيًا من جوانب 
األمن الغذائي إليران. يف الوقت نفسه، يهدد ممر العبور بني 
الشمال واجلنوب، والذي كان يف وضع االختبار يف السنوات 
للمنتجات  تقريبًا  الرئيسي  التصدير  بأن يصبح طريق  األخرية، 

من روسيا.
ميكن أيضًا رؤية نوع من التقارب على مستوى السياسة اخلارجية. 
من بني مجيع دول الشرق األوسط، كانت مواقف طهران من 
األحداث يف أوكرانيا أكثر ردود الفعل املقبولة ملوسكو. أكد 
الزعيم الروحي إليران خامنئي خالل اللقاء مع بوتني يف طهران 
شبه  بذريعة  روسيا  مع  حربًا  سيبدأ  األطلسي  مشال  حلف  أن 

جزيرة القرم، إذا مل يتم إيقافها يف أوكرانيا.
ميكن رؤية بعض التغيريات أيضًا يف سوريا، حيث أصبح الرد 
كانت  أخريًا،  اإلسرائيلية.  املمارسات  جتاه  حدة  أكثر  الروسي 
حماولة  اإليرانية  العاصمة  يف  الثالثية  للقمة  املهيمنة  الفكرة 
العمليات  بالتخلي عن  أنقرة  من جانب طهران وموسكو إلقناع 

العسكرية على األراضي السورية.
مهما كان األمر، فإن التقارب الروسي اإليراني ال يعين االنتقال 
بسبب صورة  مستحيل  هذا  بدء،  ذي  بادئ  كامل.  احتاد  إىل 
السلبية. وميكن  التارخيية  باالعتبارات  إيران املألى  روسيا يف 
العثور على عدم الثقة يف طهران وسوء فهم سياساتها أيضًا 
الطرفان  يزال  ال  أخريًا،  الروسية.  النخبة  عدد من ممثلي  بني 
متأخرين جدًا يف جمموعة متنوعة من القضايا، مثل السياسة يف 

الشرق األوسط أو حل النزاعات اإلقليمية حول حبر قزوين.
جيب أال ننسى أيضًا أن روسيا وإيران تعمالن كمنافسني يف 
سوق الطاقة. االتفاق املذكور بالفعل مع شركة غازبروم يرجع 
إىل حد كبري إىل حماولة اجلانب الروسي امتالك تأثري يف صناعة 
النفط والغاز اإليرانية. لذلك، ما زلنا حباجة إىل معرفة إىل أين 

سيسمح اإليرانيون بدخول الشركات الروسية يف النهاية.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن مدى التناقض الذي قد يبدو يف 
مع  تتعارض  ال  احلالية  التناقضات  رزمة  فإن  اجملاالت،  بعض 
يطبقه  الذي  الواقعية  منوذج  إن  وروسيا.  إيران  بني  التقارب 
اجلانب الروسي جيعل من املمكن الرتكيز على املصاحل املتبادلة 
تركيا.  مع  حيدث  كما  بكثري،  أكرب  مشاكل  مواجهة  يف  حتى 
نظام  ببناء  وموسكو  طهران  من  كل  تهتم  نفسه،  الوقت  يف 
اقتصادي بديل للنظام االقتصادي الغربي. من املستحيل أن 
تفعل هذا مبفردك، والدولتان اللتان تقفان يف مواجهة الغرب، 

هما األنسب لتحقيق ذلك.
اتفاقية  إبرام  على  العمل  هو  املهم ملا حيدث  االنعكاس  كان 
اسرتاتيجية طويلة األمد بني إيران وروسيا، مشابهة لتلك اليت 
متلكها طهران بالفعل مع الصني وفنزويال. بناًء على تصرحيات 
من  قريبًا.  املشروع  من  االنتهاء  سيتم  الروس،  املسؤولني 
املهم أن تتمتع الوثيقة بصفة مذكرة، فهي تؤكد رمسيًا نيات 

األطراف، ولكنها ال تفرض أي التزامات مباشرة.
نقله إىل العربية: فهيم الصوراني

املرجح أن يتوقع اجلانب األمريكي حصول إعادة اصطفاف يف 
املنطقة، مبا فيها العالقات مع روسيا، نتيجة زيارة واحدة.

بالتأكيد، شكلت األوضاع يف أوكرانيا نقطة حتول يف العالقات 
بني موسكو والغرب. ومع ذلك، مل تالمس الشرق األوسط أي 

تغيريات كبرية، سواء قبل 24 شباط/فرباير 2022 أو بعده.
خيتلف الوضع احلالي يف املنطقة اختالفًا كبريًا عن االستقطاب 
الذي حصل على غرار احلرب الباردة الذي يتحدث عنه احملللون 
من  معقد  مزيج  هو  اليوم  األوسط  فالشرق  اليوم،  كثريًا 
يعكس ضعف  ال  هذا  كل  لدول خمتلفة.  السياسية  املقاربات 
واشنطن إىل حد كبري، بل يعكس حقيقة أن روسيا تظل العبًا 
مهمًا ملصر وتركيا والسعودية و«إسرائيل« واإلمارات العربية 
املتحدة. ومن غري املرجح أن يتغري هذا االصطفاف بشكل جدي 

يف املستقبل القريب.
يف ظل هذه احلقائق السياسية الصعبة، مت إنشاء صيغة أستانة، 
وهي منصة جتلس فيها األطراف إىل طاولة املفاوضات نفسها 
كشركاء، وحتل القضايا اليت ال ختتلف يف النهج فحسب، بل 
حتى تشن حربًا غري مباشرة بالوكالة ضد بعضها البعض. وإذا 
فإن  فقط،  على سوريا  السابق  انطبق يف  قد  األمر  هذا  كان 
القمة األخرية رفعت العالقات املتناقضة إىل مستوى جديد، فقد 
قصفت الطائرات الرتكية من دون طيار اجليش الروسي الذي 
بوتني  مينع  ال  هذا  لكن  نشط،  بشكل  بإسقاطها  بدوره  يقوم 
بشكل  والتواصل  نفسها  الطاولة  إىل  اجللوس  من  واردوغان 

بناء يف اجتماع يف طهران.
أصبحت قمة أستانة منوذجًا حيتذى به يعكس املبادئ األساسية 
لسياسة روسيا اخلارجية احلالية. يف الواقع، يتم تقديم الشكل 
نفسه للغرب. وعلى الرغم من احلرب اليت شنتها أوروبا بالوكالة 
ضد روسيا يف أوكرانيا واحلرب االقتصادية اليت متثل العقوبات 
للدول  والنفط  الغاز  لبيع  مستعدة  موسكو  فإن  هلا،  سالحًا 

األوروبية.
مع  مباشر  بشكل  أستانة  صيغة  تتعارض  نفسه،  الوقت  يف 
النماذج الغربية التقليدية للتكامل. هذا يتعلق باألمريكيني الذين 
ال يلتزمون دائمًا مبوضوع القيم. ويف العالقات بني السعودية 
والواليات املتحدة، حيث تكون قضايا حقوق اإلنسان عادًة خارج 
هذا اإلطار، حتولت هذه القضية إىل حجر العثرة الرئيسي )إدانة 

جو بايدن مقتل الصحايف مجال خاشقجي(.
نتيجة لذلك، هنا واآلن، يسمح منوذج أستانة لروسيا يف مثل هذا 
املوقف الصعب بالتحدث إىل اجلميع يف الشرق األوسط، فيما 

تواجه الواليات املتحدة مشاكل حتى مع حلفائها التقليديني.
التوجه نحو إيران

باألزمة  يتعلق  فيما  الغرب  مع  العالقات  انهيار  خلفية  على 
يف  إيران  جتاه  الروسية  اخلارجية  السياسة  تعمل  األوكرانية، 
اجتاه تعلق عليه آمااًل معينة. نتيجة لرحلة بوتني إىل إيران، مل 
يتم اإلبالغ عن قرارات انفراج سريع. ومع ذلك، ويف يوم القمة، 
ظهرت عدة أنباء إجيابية عن الزيارة اإليرانية، فقد أطلقت بورصة 
طهران للعمالت التداول على ثنائية الريال/الروبل، إضافًة إىل 
النفط  شركة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  وهو  آخر،  مهم  شيء 
القطاع  يف  استثمارات  تتضمن  وغازبروم،  اإليرانية  الوطنية 

اإليراني يبلغ جمموعها حنو 40 مليار دوالر.
وبعد وقت قصري من زيارة الرئيس الروسي، صدر قرار بزيادة 
عدد الرحالت اجلوية بني روسيا واجلمهورية اإلسالمية إىل 35 
رحلة أسبوعيًا، والتحضري التفاق بشأن توريد قطع غيار الطائرات 
اإليرانية وصيانة الطائرات، وخطط اجلانب الروسي لتخصيص 

1.5 مليار دوالر لتطوير مشاريع السكك احلديدية يف إيران.
جيب القول إنه لن يتم بالضرورة تنفيذ كل هذه املبادرات بنجاح. 
بادئ ذي بدء، يف حالة معظم ما سبق، مل يتم حتديد املنظور 
الزمين، ورمبا لن يتمكن اجلميع من الوصول إىل التنفيذ الفعلي. 
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إعــالن
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 9 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

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

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

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

عرض خاص
حسم %50

عرض خاص: حسم %50

عصري فانتا )صندوق 24 تنكة( بـ 17 $
أو  صندوقني بـ 30 $ 

عصري تركي )صندوق 24 تنكة( بـ 17 $
أو  صندوقني بـ 30 $ 
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 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 د. انطوان حبشي ئباممثال بالن
 ويـدعـ

 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 
 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

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

The Grand Vaudeville 
178 Eldridge Road, Condell Park 

 

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

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

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

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

Dr Ahmad Alrubaie

COVID-19
COVID-19

COVID-19
50 30

Contact No: 0429 896 456 
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نــجوم

صناع  من  مستاءة  إليسا 
اجلديدة أغنيتها 

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن إستيائها من الشاعر أمحد ماضي، 
وامللحن زياد برجي، بعد تطاول األول عليها عرب تغريدة على مواقع 
التواصل اإلجتماعي، كما اكدت أن الثاني حتدث بالسوء عنها لكن 

يف اخلفاء وليس على العلن.

على  بريدح  »واحد  قائلة:  تويرت  على  حسابها  عرب  إليسا  وغردت 
 WHATS مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل احلكي عل اخلاص او
UP تا تضل صورتو حلوة! بس انا شفت الوج احلقيقي تبعو اليوم 
وحقيقة انا كتري مصدومة من التنني واكيد أكيد أكيد هيدا اخر 
تعاون معن هين التنني بس الغنية ملكي فا أكيد انا رح نزال والني 

وعدت الناس فييا كمان«.

ويف التفاصيل اليت أشعلت اخللف، كانت اليسا قد أحيت حفلاً 
ا يف كازينو لبنان مع الفنان زياد برجي، ويف الكواليس اجرى  ضخماً
أغاني«  »أغاني  برنامج  لصاحل  معها  مقابلة  حليمة  فراس  الزميل 
بعدما دخل زياد اىل غرفتها إللقاء التحية عليها، وسأهلا عن البومها 
لتقول أنها ستطلق أغنية بعنوان »وبطري« يف منتصف اغسطس.

وتابعت: )االغنية من كلمات( وتوقفت عن الكلم واشارت بيدها 
لزياد ليقول االسم، فأجاب: )كلمات أمحد ماضي( وتابعت اليسا: 
)واحلان زياد( وبعد انتهاء احلفلة اجرى حليمة مقابلة اخرى معها، 
وكررت أنها ستطلق أغنيتها من كلمات امحد ماضي وزياد أي أنها 

ذكرت أمحد ومل تتجاهله.
الشاعر امحد ماضي استفز من تصريح اليسا االول النها مل تذكر 
فعاتبها  شكوكه،  من  ليتأكد  كاملاً  الفيديو  يشاهد  ومل  امسه، 
بالقول: »كل واحد بيعمل بأصلو .. كرمال خيي زياد عطيتا األغنية 
.. وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها .. رح إترك الرد لضمري 

الناس«.
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غّيب املوت امللحن واملوزع املوسيقي وقائد األوركسرتا اللبناني 
الشهري إحسان املنذر عن عمر يناهز اخلامسة والسبعني، بعد 
مسرية حافلة رافق فيها جنومااً يف بدايتهم وساهم يف جناحهم، 

أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علمة.
املولود  املنذر  بأن  الرمسية  لإلعلم  الوطنية  الوكالة  وأفادت 
عام 1947 تويف »بعد صراع مع املرض« من دون أن تورد أي 

تفاصيل إضافية.
ويشيع الراحل ويوارى يف الثرى يف بريوت بعد ظهر األربعاء، 
نسخة  برس  فرانس  وكالة  تلقت  اليت  النعوة  نص  حبسب 

منها.

علمة
»راح  برس  فرانس  لوكالة  راغب علمة  اللبناني  النجم  وقال 
صديق العمر«، معّلقااً على وفاة املنذر الذي حّلن له أغنيات 
ساهمت يف صنع شهرته بعد ختّرجه يف مطلع مثانينات القرن 
العشرين من برنامج املواهب التلفزيوني »استديو الفن« الذي 

كان املنذر قائدااً للفرقة املوسيقية فيه خلل هذه املرحلة.
ومن أبرز األغنيات اليت حّلنها املنذر لعلمة مدى حنو 15 سنة 
بيربم  »بكرا  و  ورد«  ليلة  »دي  و  شباكي«  ع  شباكك  »لو 

دوالبك« و »الكتب العتيقة« و »رح طري محام«.

الرومي
ماجدة  النجمة  أغنيات  أبرز  بعض  أحلان  املنذر  وضع  كذلك 
الرومي، ومنها »يا نبع احملبة« و«ما حدا بيعيّب مطرحك بقليب«، 
وحتى أغنيات لألطفال على غرار »طريي يا عصفورة« لقيت 

جناحااً واسعااً.
تعليق  يف  الطويل«  دربي  بـ«رفيق  املنذر  الرومي  ووصفت 
فيه  وقالت  إنستغرام،  على  حسابها  عرب  نشرته  بالفيديو 
االرجتاف  عن  ويدي  البكاء  عن  عيين  وقف  عن  بصوتها«أعجز 

وقليب عن االحرتاق«.
ورأت الرومي أن الراحل الذي حّلن هلا أيضااً »وداع« و«كلمات« 

هو »مبدع كبري«. 
واضافت »ال كلمات اللي حلنتها مثل الكلمات... ال وداع وال 
مطرحك بقليب وال نبع احملبة متل بقية األغاني... اعمالك هلا 
خصوصية كبرية، هي ال تشبه عمل أحد، كنت وستبقى حجر 
أساس يف كل حفلتي، وعمودااً فقريااً لكل مسريتي الفنية«. 
وأعربت عن شكرها »العميق« وعرفانها »لكل عمل رائع« قدمه 

هلا.

مساحة
وكتبت املغنية كارول مساحة عرب شبكات التواصل االجتماعي 
على تعليقها حتت وسم #إحسان_املنذر إن »الفنان ال ميوت 

ألن أغنياته تعيش يف ذاكرتنا ووجداننا«.
أبرزهم جوليا  آخر من املغنني،  أيضااً مع عدد  املنذر  وتعاون 

بطرس وجنوى كرم ومسرية سعيد.
وألف املنذر مقّدمات موسيقية واملوسيقى التصويرية لعدد من 
وكان  التلفزيونية،  واملسلسلت  والربامج  السينمائية  األفلم 
يرى أن التوزيع املوسيقي الذي عمل فيه أيضااً ال يقل أهمية 

عن التلحني.
والراحل الذي كان مقلاً يف اإلطلالت اإلعلمية يف السنوات 
وثلث  أبناء  ثلثة  وله  شحود  كارول  من  متزوج  األخرية، 

بنات.

والشعر يف  واإلعلم  الفن  أهل  من  العديد  الراحل  نعى  هذا 
لبنان، حيث ضجت خبرب رحيله وسائل التواصل االجتماعي.

هائل« حريق  واندالع  جسيمة  بـ«أضرار  تسبب 

حال  يف  هيش  آن  األمريكية  املمثلة 
سري حلادث  تعرضها  بعد  حرجة 

مليون   31 دفَع حنو  اخلميس  املمثل كيفن سبايسي  ُألِزم 
دوالر ملنتجي مسلسل »هاوس أوف كاردز« الذي اسُتبعد 
منه بعد اتهامات طالته بارتكاب اعتداءات جنسية، وقد حدد 
أحد القضاة هذا التعويض يف قرار رّد فيه استئنافااً مقّدمااً 

من سبايسي حلكم سابق.

وحياكم سبايسي احلائز جائزتي أوسكار عن فيلمي »أمرييكن 
بيوتي« و«يوجوال ساسبكتس« يف بريطانيا بتهمة ارتكاب 

أربعة اعتداءات جنسية يف حق ثلثة رجال.

ووجهت التهم لسبايسي يف أعقاب انطلق حركة »مي تو« 
االمريكي هاريف  السينمائي  املنتج  انكشاف فضائح  بعيد 
واينستني الذي استهدفته اتهامات عدة بالتحرش واالعتداء 
اجلنسي ُكشف عنها يف خريف 2017. وكانت ملوجة االتهامات 

املوجهة لسبايسي عواقب وخيمة على مسرية املمثل .

وكانت شركة »إم آر سي« املنتجة ملسلسل »هاوس أوف 
كاردز« الذي يصّور كواليس السياسة يف البيت األبيض، 
تطالب باحلصول على تعويضات عطل وضرر بسبب خسائر 
تكبدتها نتيجة استبعاد سبايسي من العمل،إذ جعلها صرفه 
السادس  املوسم  على  جذرية  تعديلت  جتري  العمل  من 

للمسلسل.

دفع  سبايسي  على  أّن  إىل   2020 سنة  حتكيم  وخلص 
تعويضات توازي اخلسائر والتكاليف اليت تكّبدتها الشركة 

نتيجة هذه التغيريات.

الذي  الشخص  أّن  أكدوا  املمثل  الدفاع عن  أّن وكلء  إال 
توىل التحكيم جتاوز صلحياته من خلل أخذه يف االعتبار 

بعض األدلة.

إال أن القاضي ميل ريد ريكانا أّكد يف قراره اخلميس أّن 
على النجم اهلوليوودي أن يدفع حنو 31 مليون دوالر تشمل 

تعويضات عطل وضرر ونفقات الدعوى.

سبايسي  أن  من  التحكيم  إليه  توصل  ما  القاضي  وأكد 
انتهك شروط عقده مع الشركة بسبب السلوك الذي اُتهم 

به.

بأي  جنسيااً  حتّرشه  نفي  على  باستمرار  املمثل  وواظب 
شخص.

دور سياسي  كاردز«  أوف  »هاوس  وجّسد سبايسي يف 
امللتوية  الطرق  كّل  يبذل  أندروود  فرانك  امسه  أمريكي 

للوصول إىل البيت األبيض وإزاحة خصومه.

ويف منتصف متوز/يوليو، دفع سبايسي برباءته يف لندن 
 2005 آذار/مارس  بني  امُلرتكبة  اجلنسية  االعتداءات  من 

ونيسان/أبريل 2013.

الواليات املتحدة تهمة خدش  وُوجهت إىل سبايسي ويف 
على  ماساتشوستس  والية  يف  اجلنسي  واالعتداء  احلياء 
هم يف متوز/يوليو 2016  الساحل الشرقي االمريكي. وقد اتُّ
بالتحرش جنسيااً بشاب يبلغ 18 عاما يعمل يف حانة، بعد أن 

جعله يشرب الكحول.

لكّن هذه التهم ُأسقطت يف متوز/يوليو 2019.

دفع  سبايسي  كيفن  املمثل  إلزام 
مسلسل  ملنتجي  دوالر  مليون   31

كاردز« أوف  »هاوس 

نقلت املمثلة األمريكية آن هيش إىل املستشفى يف حال اخلطر 
بعد تعرضها حلادث سري اجلمعة يف لوس أجنليس، على ما أفادت 

وسائل إعلم أمريكية عدة.

وأفادت أجهزة اإلنقاذ يف لوس أجنليس إىل أّن سيارةاً اصطدمت 
مبنزل مؤلف من طبقتني يف حي مار فيستا »مما تسبب يف تسجيل 
أضرار جسيمة واندالع حريق هائل«. وأضافت أّن املرأة اليت كانت 

تقود السيارة »ُنقلت اىل املستشفى يف حال حرجة«.

وأكدت وسائل إعلم أمريكية عدة معلومات نشرها موقع »تي إم 
زي« املتخصص يف أخبار املشاهري وتشري إىل أّن سائقة السيارة 

من نوع »ميين كوبر« زرقاء اللون هي املمثلة آن هيش.

واصطدمت سيارة املمثلة البالغة 53 سنة بدايةاً مبرأب أحد املنازل 
قبل أن تصطدم بالفيل يف مار فيستا وتوقع أضرارااً كبرية، حبسب 

وسائل اإلعلم.

وأفاد رجال اإلنقاذ يف لوس أجنليس بأّن العناصر الذين توجهوا 
احتاجوا إىل  والبالغ عددهم حنو ستني شخصااً  إىل مكان احلادث 

أكثر من ساعة ليخمدوا احلريق الذي تسبب به حادث االصطدام.

وشاركت آن هيش يف عدد كبري من أفلم تسعينات القرن الفائت 
براسكو«.  و«دوني  نايتس«  سيفن  دايز،  »سيكس  أبرزها  من 
بفضله  وحازت  وورد«  »أناذر  أّدته مبسلسل  دور  واشتهرت يف 

جائزة »داي تايم إميي« سنة 1991.

جنوم عدة  بنجاح  فيها  ساهم  حافلة  مسريٍة  بعد 

األوركسرتا  وقائد  امللحن  وفاة 
عامًا  75 عن  املنذر  إحسان  اللبناني 



Page 19صفحة 19     
ثــقافة

 يوفر »األمل« بأعماله الزاهية األلوان

معرٌض تشكيلي يف بريوت لفنانني 
من ذوي احتياجات خاصة
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سلوكيًا بأن ستًا من لوحاته العشر املعروضة بيعت حتى اآلن، 
ها إىل قلبه لوحة شروق الشمس ذات األشعة الصفراء  وَأحبُّ

والزرقاء واحلمراء والربتقالية وراء األشجار اخلضراء.

ويقول حبماسة لوكالة فرانس برس وهو يفتح صفحات دفرت 
الرسم اخلاص به »عملت يف أمور كثرية ووجدت أنها صعبة، 

أما الرسم فيساعدني على االسرتخاء والراحة«.

شجرة احلياة
أما الرا احلسني )31 عامًا( اليت تعاني هي األخرى اضطرابات 
سلوكية ويتوىل متابعتها »مركز سفارنوتز«، فشجرة احلياة 
يف لوحتها ذات أوراق زاهية األلوان أيضًا، وهي مبسوطة 

حنو االعلى.
وخترب وكالة فرانس برس أن أستاذتها شجعتها »كثريًا هذه 

السنة« وأن عمها الرسام يعطيها نصائح.
وتقول »تطورت كثريًا )...( وانا فخورة كثريا برسومي«.

متنوعة  بيوتًا  عامًا(   14( نازاريان  كريستيان  رسم  وفيما 
األلوان قرميدها رمادي على خلفية زرقاء، تشبه بتالصقها 
بيوت جواد مطر )11 عامًا(، وهو أصغر الفنانني املشاركني، 
فيما شاء آدم اخلطيب )14 عامًا( منازله مائلة وغري مصطفة 

بانتظام.
وتقول والدة جواد مطر الذي رسم قلبه مع أجنحة ملّونة »هو 
صغري العائلة، ويف مدرسة اجلمعية اللبنانية للتوحد اكتشفوا 

موهبته وعملوا على تنميتها«.
أما هو فيشري إىل أنه حيب أن يرسم البحر »أكثر من الزهور« 

اليت يبدع أيضا يف تنسيقها وتلوينها.
ومييل شربل خوري )14 عامًا( الذي يعاني التوحد إىل األشكال 
ليوناردو  املفضل  التجريدي، وفنانه  الطابع  اهلندسية ذات 
دافينشي. ويتحدث خوري بالفرنسية باقتضاب قائاًل »أرسم 

للفن«، وهو حيلم بأن يصبح رساما.
وإضافة إىل اللوحات، يف املعرض منحوتات مصنوعة بأيدي 
يوسف  وسعاد  سليمان  سليم  هم  مكفوفني  فنانني  ثالثة 
وحممد محود، »تعكس مشاعر الفنانني املتناقضة وجتاربهم 

اليت ترتاوح ما بني األمل والفرح«، حبسب املنظمني.
ويقول محود البالغ ثالثني عامًا والذي حنت هرتني بالطني 
لكّن  كفيفا  »ولدت  برس  فرانس  لوكالة  بالرزين  طالهما 
هرة  لدي  واللمس.  كالسمع  جدا  متطورة  األخرى  حواسي 
اللمس  أملسها وأحاول أن أحنتها كما اشعر بها، فبواسطة 

واالحساس تبقى الصورة مطبوعة يف ذهين«.

ويقول »اكتشفت هذه املوهبة عندما كربت بفضل املدرسة 
وتكشف  الصغر  منذ  تدربنا  اليت  واألصم  للضرير  اللبنانية 
نقاط قوتنا وتنميها لنا لنربع فيها، وآمل يف ان يكون لي 

مستقبل يف هذا اجملال«.

األزهار  ليست 
متنوعة  وحدها 
كذلك  بل  األلوان، 
األشجار  أوراق 
واملالبس  والبيوت 
وأشعة  واألجنحة 
الشمس، يف لوحات 
يف  معرض  ضمن 
يضّم  بريوت 
تشكيلية  أعمااًل 
ملوهوبني من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، 
أصحاب  ُيقبل 
على  اجملموعات 
»لقيمتها  شرائها 
ما  على  الفنية«، 
املنظمون،  يؤكد 
فيها  جيدونه  وملا 
حيتاج  »أمل«  من 

إليه اللبنانيون يف خضّم أزماتهم.
»فايربانت  معرض  يف  املشاركني  التسعة  الفنانني  وبني 
ستة  سنة،  و48   11 بني  أعمارهم  تراوح  والذين  سولز«، 
يعانون التوحد واالضطرابات السلوكية، يف حني أن النحاتني 

الثالثة من املكفوفني.
الكتشاف  فرصة  اخلميس  افُتتح  الذي  املعرض  ويتيح 
األوىل،  للمرة  أعماهلم  يعرضون  ومجيعهم  هؤالء،  إبداعات 
وإلبراز مواهبهم كفنانني تشكيليني لتأخذ حقها من »التقدير 
اجتماعيا واقتصاديا«، حبسب منصة »كرييتيف كول« اليت 
تنّظم املعرض يف صالة »أوبرا غالريي بريوت« وبالتعاون 

معها.

الفن يبحث األمل
»الفن  بأن  املنظمتني  اقتناع اجلهتني  وينطلق املعرض من 
عالجًا  ويوفر  الناس  بني  اجلسور  ويبين   )...( األمل  يبعث 
ويعزز تقدير الذات«، على ما رأت يف مقال متهيدي لكتّيب 
وصاحبة  كرم  ألني  كول«  »كرييتيف  مديرة  املعرض  عن 

»أوبرا غالريي بريوت« سلوى شلهوب.
وتوضح كرم لوكالة فرانس برس أن املنصة »ال تهدف إىل 
تطوير  إىل  تسعى  بل  الطيب،  مبفهومه  بالفن  العالج  توفري 
من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  املوهوبني  الفنانني  قدرات 
خالل ورشات عمل بإشراف أساتذة وفنانني معروفني، وإىل 
االندماج يف اجملتمع  الفنية ومن  أعماهلم  إبراز  متكينهم من 

كأشخاص أواًل وكذلك كفنانني«.
ذوي  للفنانني  والتدريب  املواد  كول«  »كرييتيف  وتقدم 
االحتياجات اخلاصة، بالتعاون مع مجعيات تعنى بهم، وتتوىل 
أوهّلا  إقامة معارض،  أو عرب  أعماهلم من خالل منصتها  بيع 

»فايربانت سولز«.
وتذهب عائدات هذا املعرض وتلك اليت ستليه مستقباًل إىل 

الفنانني املشاركني وإىل اجلمعيات اليت ترعاهم.
وتقول مديرة »أوبرا غالريي« نوميس بركات لوكالة فرانس 
برس »ما يؤكد القيمة الفنية لألعمال املعروضة اننا بعناها 

كلها تقريبا حتى اآلن«.
وتضيف »أهم أصحاب اجملموعات الفنية مل يشرتوا األعمال 
مثاًل  يقولون  مسعناهم  بل  املبادرة،  لتشجيع  املعروضة 
متناسقة  اخرى  لوحة  اىل  وحنتاج  هنا  اللوحة  هذه  +سنضع 
معها+، ونستنتج تاليًا انهم وجدوا شيئا يف هذه اللوحات. 
لقد وجدوا فيها حياًة وأماًل بعد ثالثة أعوام قاسية اجتازها 

لبنان«.
وتالحظ بركات أن »ما يلفت األنظار عند دخول صالة العرض 
هي األلوان« اليت حتفل بها اللوحات. وتضيف »حنن حنتاج 
اىل األمل واأللوان يف الوقت الراهن، والزبائن متعطشون 

إليها«.
الذي يعاني اضطرابًا  ويفتخر شاهيه كاندرجيان )21 عامًا( 

الوطنية  القابسي يف االطبق السفلي ملبنى املكتبة  تتنقل حسناء 
بالعاصمة تونس بني رفوف عليها طبعات صحف ودوريات تعود 
للقرن التاسع عشر وجتمع نسخا منها لرقمنتها يف محلة تهدف حلفظ 

هذا الرتاث الفريد من مراجع ووثائق.
وهي  برس  فرانس  لوكالة  املكتبة  على  القّيمة  القابسي  تكشف 
تشهر نسخة غلب عليها االصفرار من صحيفة »احلاضرة« املطبوعة 
حضارة  على  شاهدة  األرصدة  »هذه   1885 للعام  تعود  بالعربية 

تارخيية هامة عاشتها البالد«.
وتؤّكد »هذا خمزن حلفظ الذاكرة التونسية«.

صحفًا ُنِشَرت منذ قرون
تضّم املكتبة الوطنية يف تونس، وهي هيئة حكومية، صحفا ُنشر 
بعضها منذ قرن ونصف القرن من الزمن بلغات متعددة منها العربية 

واإليطالية واملالطية واإلسبانية والفرنسية.
وتشكل هذه الصحف جزءا من جمموعة تضم 16 ألف طبعة نشرت 
مبئات اآلالف من النسخ وتعمل املؤسسة على رقمنتها بهدف احلفاظ 

عليها كّلها.
وُطبعت غالبيتها باللغة العربية وتعود أقدمها ملنتصف القرن التاسع 

عشر عندما كانت تونس حتت حكم العثمانيني.
 ،1881 العام  تونس يف  فى  الفرنسية  احلماية  نظام  إرساء  ومنذ 
بالعربية واإليطالية  الفرنسية وأخرى  باللغة  بدأت تصدر مطبوعات 
البلد  اختاروا  الذين  األوروبيني  من  مببادرة  واملالطية  واإلسبانية 

موطنا هلم.

الصحيفة العربية
تتحّول القابسي لغرفة أخرى يف املبنى وتتصّفح نسخة من الصحيفة 
يف  أطلقت  اليت  اسرائيل(  )صوت  ديسراييل«  فوا  »ال  العربية 
عشرينات القرن املاضي من قبل اجلالية اليهودية يف تونس اليت 
كانت تضم حنو 100 ألف فرد حتى فرتة استقالل البالد يف العام 

.1956

»لونيونيه«)الوحدة(  منها نسخة من صحيفة  بالقرب  وعلى طاولة 
تعود للعام 1886، وهي من منشورات اجلالية اإليطالية اليت كانت 

تعد أكثر من 130 ألف شخص قبل االستقالل.
عرب  ومتريرها  نسخ  باختيار  تقنيون  يقوم  اجملاورة،  الغرفة  ويف 
هذا  إلجناز  اخلارج  من  خصيصا  جلبت  اليت  اإللكرتوني  املسح  آلة 

املشروع.
الرقمية هلذه  النسخ  الوطنية  املكتبة  نّزلت  الفائت،  أيار/مايو  يف 
الصحف على االنرتنت إلتاحتها للباحثني والراغبني يف االطالع عليها 

ولتفادي ملسها وتصّفحها كثريا باأليدي.

رقمنة »الدوريات«
فرانس  لوكالة  سالمة  بن  رجاء  الوطنية  املكتبة  مديرة  وتقول 
برس »أريد التسريع يف عمليات الرقمنة وخصوصا يف ما يتعلق 
بالدوريات ألنها كانت مهددة باإلتالف وبعضها ال يوجد منه نسخ 

يف أماكن أخرى«.
وتعكف بن سالمة منذ توليها مهامها يف العام 2015 على التسريع 
)حواىل  دينار  بثالثة ماليني  جزئيا  يقدر  بتمويل  برنامج  تنفيذ  يف 
مليون يورو(. وهي شكلت هلذا الغرض فريقا من عشرين شخصا 
والدوريات  للصحف  األولوية  وأعطت  املشروع،  هذا  على  يعملون 

ألنها يف حالة »سيئة« وميكن أن تتفتت.
تونس  العديدة  بلغاتها  الدوريات  هذه  »متثل  املديرة  وتؤكد 
املتنوعة اليت مل تعد توجد، تونس الفرنسية واإليطالية واملالطية 

واليهودية«.
استقالل  بعد  تونس  اجلاليات  هذه  أفراد  من  الكثري  غادر  وقد 

البالد.
ويعترب املؤرخ عبد الستار عمامو بدوره أن هذا األرشيف فريد من 
يتواجد  االستقالل كان  تنوعه و«غداة  املنطقة من حيث  نوعه يف 
ثالثة ماليني تونسي فقط، ولكن كان هناك تنوع كبري على مستوى 

الصحافة والنشر«.
ويرى أن تونس كانت »موزاييك مجيلة جدا ومتنوعة خمتلفة جدا عن 

باقي الدول العربية اإلسالمية األخرى«.

يف مسعى لصون الرتاث الفريد وحفظ الذاكرة
تونس ترقمن أرشيف صحفها التارخيية

موظفة باملكتبة الوطنية التونسية تطلع على وثائق ممسوحة ضوئيـًا
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

هل خنّلص مبعمودية املاء 
ام  ال ؟          

مجيع  خالل  نعلم  كما 
من   التارخيية  احلقبات 
هم الذين صنعوا   اكرب 
احلروب عرب التاريخ القديم 
والتاريخ املعاصر ، كانوا 
املاضية  احلقبات   يف 
من  القادة   اكثرية 
مجعيهم  مسيحية  مرجعية 
كانوا معمدين عندما كانوا 
أطفاال صغارا ومل يعلموا 
اي شيء عن املسيح وعن 

تعاليمه املقدسة..
  لكن ملاذا عمدوهم ؟

هو  وما  املنفعة  هى  ما   

هل خنّلص مبعمودية املاء ام  ال ؟

 2022 آب   13 Saturday 13 August 2022الـسبت 

اهلدف هلم  من املعمودية؟
 هل املعمودية جعلتهم أنقياء واتقياء 

وأبرارا وقديسني بال عيب؟ 
يا  هلم  قال  املسيح  كال،  ثم  كال 
منكم  من  ايضًا  وقال  االفاعي  أوالد 
بال خطيئة فلريمجها حبجر، الن اجلميع 
زاغوا معًا وفسدوا معًا واعوزهم جمد 
اهلل  املعمودية مل ينفعهم اي  شيء 

لكي يكونوا يف السماء.
يف  صنعوها  الذي  احلروب  أكرب   
املاضي ويف حاضرنا ويف هذه األيام 
أحزاب معروفون منذ فجر  هم رؤساء 
قتلوا  الذين  هذا،  يومنا  اىل  التاريخ 
العزل  البشر  من  املاليني  ألوف 
واألبرياء، مجيعم قادة كانوا معمّدين 
لكن  الطفولة  سن  يف  كانوا  عندما 
دينا  اخذ  إنسان  كل  كربوا  عندما 
ملحدا  او أصبح  حزبا جديدا  او  جديدا 
او ال يؤمن باي شيء.. غري ان القليل 
منهم بقي على معتقده او معتقد أهله 
ختلق  املعمودية  ان  فلو  واجداده، 
يف قلوبهم الرمحة وتضمن هلم اجلنة 
والراحة وتردعهم عن الفساد وأعمال 
والقتل  واإلجرام  واحلروب  الشغب 
جمليء  داٍع  هناك  كان  ملا  والظلم، 
الرب لكي يتعذب بني ايادي اجلالدين 
احلياة  اجلنا حنن اخلطأة، ليعطينا  من 
الذي  السماء  اىل  الصحيح  والطريق 
مات عن ذنوبنا  وخطايانا معذبا على 
خشبة الصليب بني اللصوص من أجل 
بدمه  مسحنا   الذي  اخلطيئة  خفران 
جسده  بواسطة  أمسه  على  وسجّلنا 
املبارك القربان املقدس الذي يقّربنا 
أبناء  له  نكون  أبرارًا كي  اهلل  اىل  به 
خالدين  عيب  بال  مباركًا  وشعبًا  أحياء 
فيه ومعه إىل األبد، مع كل إحرتامي 
املقالة  هذه  يقرأ  ملن  وتقديري 
املفيدة، هناك توجد أهداف للمعمودية 
يف العهد القديم، اليت كانت ترمز اىل 

موت املسيح وقيامته.. 
املاء دفنا مع املسيح  نزوال يف   -  ١

يف القرب 
٢ - صعودًا من املاء قيامة مع املسيح 
الكامل  الرب  منه  آخذين  لبسناه  الذي 

بواسطة اإلميان به 
دفن  اىل  رمز  املاء  يف  نزوال   -  ٣
اخلطيئة   الن  القرب،  وخطاياه يف  آدم 

جزاؤها  املوت احلتمي واألبدي،
املعمودية طاعة ليست اخلالص 

املخّلص  الرب  أجله  من  أتى  الذي 
املسيح  قبل  كانت  املعمودية  يسوع، 
اي معمودية يوحنا  املاء  اي معمودية 
املعمدان الذي قال هلم ها أنا اعمدكم 
أما الذي يأتي من بعدي الذي  باملاء 
صار قّدامي سوف يعّمد كل من يؤمن 
به بالروح القدس والنار، نعم بالتأكيد 
الن أهم شيء لنا ان نتعمد معمودية 
الروح القدس، اي الوالدة الثانية كما 
نيقودميوس  الكهنة  رئيس  اىل  قال 
يسوع  هو  الذي  اهلل  كلمة  نقبل  بأن 
وصفاته  تعاليمه  مجيع  مع  املسيح 
تعرفون  اي  به،  املتجسدة  املقدسة  
كّفارة  بواسطة  حيرركم  واحلق  احلق 
بّره  نأخذ  لكي  الصليب  على  املسيح 
الكامل يف القيامة ولكي نكون كاملني 

مثله بالتمام بال عيب أمام اهلل. 
قال  الذي  األطفال  إىل  بالنسبة  اما 
عنهم دعوا األطفال ياتون الّي .. حنن 
أميان  عندهم  األطفال  مجيع  ان  نعلم 
من دون اي شك.. كل شيء تقوله 
وصادقا  صحيحا  كالما  يعتربونه  هلم 
من دون اي تردد، من أجل هذا شبهنا 
مثل األطفال األحباء، وان نكون مثلهم 
او تردد بل نؤمن  من دون اي شك 
من  البشارة  يقبلون  بريئني  كأطفال 
دون تالعب على الكالم او رفض او 

غش يف قلوبهم. 
ان  قبل  التالميذ،  أوصى  املسيح 
إىل  يذهبوا  بأن  السماء،  اىل  يصعد 
العامل أمجع ويكرزوا باإلجنيل للخليفة 
على  ويعمدونهم  يتلمذونهم  ثم  كلها 

أسم األب واالبن والروح القدس.  
املسيح  مبوت  يقبل  مل  إنسان  كل 
املسيح  بتعاليم  ويكتفي  وقيامته 
املقدسة حسب الكتاب املقدس وحييد 
بواسطة  احملقة  تعاليمه  وعن  عنها 
اي  له  البشرية، فلم يكون  الطقوس 
شركة مع اهلل واملسيح،  بل سيمكث 
عليه غضب اهلل املعلن لالشرار وسوف 
اجلحيم  لنار  احلطب  من  قطعة  يصبح 
ويف عذاب لياًل نهارًا الن كل هذا قليل 
آمن وأعتمد قد  من كثري ، وكل من 
خّلص من اللعنة ودينونة اهلل، وسوف 
حييا فيه ومعه يف فرح وغبطة وجمد 
ال يوصف وغنى ملكه السماوي الذي 
اهلل  مع  نكون  وهكذا  عني  تنظره  ال 
األب السماوي إىل أبد الدهور وباقي 

األزمنة آمني.

محمد عامر األحمد   - سورية

مطلق احلرب ومرياث املوت

مغرقًا بالّطرِي  
يبين مطلقْه

جبواٍب 
مل تلده شرنقْة

بسؤاٍل 
نام يف  أقمارِه

نصف حرٍب 
أطفأته  مشنقْة

ثوبًا  األرض  فّصلته  
صامتًا

وأخاطته .... 
 عيوٌن ضّيقْة

لبسته 
 كّل أنثى  

 عندما  
خانها 

دهٌر برؤيا مرهقْة
عن  الّطري  ورمته 

فردوسها
يف بالٍد  

ال حتابي منطقْه
فمضى 
  يهذي

  خبطٍو نازٍف  
حلياٍة أسدلت 

ما أنفقْه
مغرقًا بالعجِز 
يبدو  شاعرًا

وأغانيه حروٌف..
 نزقْة..

حبثوا
طورًا عن معنى االمساء

حبثوا
دهرًا يف الظل ضياء الشمس

مظلمة  توابع  األقمار  وجدوا 
مهجورة
ملسوا

امطارًا وثلوجًا ختلق غابات
وجدوا جباًل شاهْق

بني جباٍل مكتظة باألشجار
جبٍس  من  كهفًا  غارًا،  وجدوا 

أمحر
عاشْت فيه االنثى من نار

وجدوا رجل االغوار
وجدوا آثارًا من عصٍر اثلْم

يصطاد الديناصورات
لريبي قططًا بريْة

وجدوا رمسًا
رمسوا حبرًا وحميطات

وسنينًا  وشهورًا  شهرًا  غابوا 
حمجوزات

سرقوا امرأًة كحديقْة
زرعوا فيها احلنظل والدفلى
ركبوا سفنًا كانت مطمورات

الزرع  فيها  ارٍض  عن  حبثوا 
ضباْء

اللوز  أشجار  فيها  تنموا  مل 
اخلضراء

صار الوقت دقيقة
من قرن قروٍن مطمورات
فُل يف رؤيا مسروقْة حتحَ

حبثوا..
عن بيضة أوىل
عن جسم غراب

عن نطفة ألوان بشريْة
عن اسنان املقتولني النجباء

وجدوا البذرة يف اخللق
يف  احلكمة  ابراج  ظهرت  حتى 

املرئيات
على  املوسوم  السر  وظهور 

دفات حياة األموات
حبثوا..

كل  يف  املتألق  اخللق  وجدوا 
األجوبة املرسومة

وجدوا اخللق وجود املخلوقات

التألق يف الوجود

مصطفى محمد غريب



Page 21صفحة 21     
تـتمات

الرئيس عون استقبل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الوقت،  ترف  منلك  ال  اننا  على  متفقون  اللبنانيني  املسؤولني 
من شهر  اقرتبنا  فكلما  نهاية،  ال  ما  اىل  مفتوحا  ليس  والوقت 
أيلول، يزداد الوقت حرجا يف هذا امللف. وحفاظا على االستقرار، 

جيب ان تنتهي األمور قبل شهر أيلول«.
سئل: ما هي العوائق امام التحقيق يف انفجار املرفأ؟

أجاب: »هناك مجود يف ملف التحقيق يف انفجار املرفأ، وقد مر 
ما  واجلرح  اجلرمية،  مواكبة هلذه  آب، وكان هناك محلة   4 تاريخ 
زال مفتوحا، ولكن ال نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا امللف، ونعود 
من  جوابا  نسمع  ان  يفرتض  غدا  او  اليوم  الطبيعية.  األمور  اىل 
اجمللس األعلى للقضاء. هذا اجمللس لديه اليوم مرسوم لتشكيل 
اهليئة العامة حملكمة التمييز، اسرتده وزير العدل من وزير املال 
وارسله اىل اجمللس األعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة 
غرفة  رئيس   11 هناك  يكون  قد  انه  يذكر  الذي  املرسوم  وفق 
األعلى  العامة. جواب اجمللس  اهليئة  يؤلفون  واحد  اول  ورئيس 
للقضاء بني اليوم والغد هو الذي حيدد املرحلة املقبلة. فيمكن 
ان يصدر املرسوم متضمنا الئحة من 12 عضوًا، وحنن ال نعرف 
من هي األمساء اليت سيتم تعيينها بسبب استقاللية القضاء اليت 
حنرتمها. ولكن ما ال ميكن ان نتفهمه، ونأمل اال حيصل، هو اال 
يصدر املرسوم اجلديد. عندها ستتولد لدينا عالمات استفهام حول 

هوية املعرقل، وما هي األسباب«.
أضاف: »اليوم على الصعيد السياسي، كلفت مبتابعة هذا امللف 
من قبل فخامة الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه 
يف االعالم. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا مت رفع هذا املرسوم، 
فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، جتتمع اهليئة 
العامة وتبت بالقضايا العالقة، وعندها تعود احلركة اىل القضاء، 
بالدعاوى  العامة  اهليئة  تبت  او  ملفاته،  بيطار  القاضي  ليكمل 
املقامة لرد القاضي بيطار. اذا بني اليوم والغد يفرتض ان نسمع 
العدل اىل وزير املال  جوابا حول املرسوم، وبعدها يرفعه وزير 
هناك  حاليا،  الساري  املرسوم  وفق  مرفوعا  كان  واذا  للتوقيع، 
تأكيدات بانه سيتم توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق جمراه من جديد. 
لن نسكت، وسنظل نتابع امللف. وعدنا أهالي الشهداء، وأهالي 
امللف.  هذا  يف  كبري  ظلم  هناك  بذلك.  واملأسورين  املوقوفني 
هناك اشخاص فقدوا أهلهم واوالدهم، واىل اآلن ليس لديهم 
أي جواب شاف عما حصل يف املرفأ. وهناك اشخاص مأسورون 
يف السجن منذ سنتني، ويف النهاية ميكن ان خيرجوا ويقول هلم 
من اوقفهم، نعتذر منكم ألنكم كنتم موقوفني ويف النهاية تبينت 
بعد سنة قضوها يف  الذين خرجوا  براءتكم، متاما كما حصل مع 
السجن. جيب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء 
واملأسورين املوقوفني يف هذه القضية لفك اسر القضاء، ليتمكن 
من إمتام عمله وخنرج بنتيجة تشفي غليل األهالي الذين احرتقت 

قلوبهم، وحنن منهم«.
سئل:  اين اصبح مسار املفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

مطلوبة  قوانني  هناك  ان  النواب  جملس  رئيس  »ذكر  أجاب: 
انتخابات  يف  الدخول  قبل  تصدر  ان  جيب  النواب،  جملس  من 
املال  جلنة  تعمل  حيث  املوازنة،  اواًل  وهي  اجلمهورية،  رئاسة 
واملوازنة بشكل متواصل الجناز املوازنة بانتظار ان يرسل وزير 
املال واحلكومة هلم قرارا بتحديد سعر الصرف، ألن كل املوازنة 
والذي  املطلوب،  اآلخر  القانون  القرار.  هذا  على  قائمة  ستكون 
اقره اجمللس النيابي، هو قانون السرية املصرفية. وقد ناقشت 
هذا امللف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد مت ارسال هذا القانون 
اىل قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن املهلة املتاحة لفخامته لدرس 
القانون، وقد فهمت من رئيس اجلمهورية ان دراسة القانون قد 

شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.
هناك  املوضوع  هذا  وحول  كونرتول،  الكابيتال  أيضا  وهناك 
وجهات نظر خمتلفة. وقد شكلت من جهيت فريقا استشاريا من 
كل االفرقاء املعنيني باملوضوع، أي من املودعني، والصناعيني، 
ومجعية املصارف، واهليئات االقتصادية. هناك امجاع على ضرورة 
حصول الكابيتال كونرتول، ولكن هناك وجهات نظر خمتلفة حوله. 
يلحق  ال  كي  آخر،  قانون  مع  كونرتول  الكابيتال  صدور  فيجب 
الكابيتال  من  فهدفنا  باملودعني.  الضرر  كونرتول  الكابيتال 
كونرتول محاية أموال املودعني. فهناك وجهة نظر للبعض تدعو، 
اىل جانب الكابيتال كونرتول، اىل استعادة األموال احملولة اىل 
اخلارج. كل وجهات النظر املختلفة حول املوضوع، سنضعها يف 
متهيدا  لدراسته،  املشرتكة  النيابية  للجان  نقدمه  واحد،  تقرير 
القرار قانون الكابيتال كونرتول.  وبهذا يكون اجمللس النيابي 
من  واملطلوبة  التعايف،  خطة  لتحقيق  املناسبة  القوانني  اقر  قد 
صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا 
الصندوق دون نقاش. فبامكان لبنان ان يفاوض صندوق النقد 
الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا مالحظات على بعض ما 
يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول 

رمبا اىل ما نريده«.
شرف الدين

شرف  عصام  املهجرين  وزير  عون  الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
النازحني  أوضاع وزارته، إضافة اىل موضوع  الدين وعرض معه 

السوريني يف لبنان.
رئيس  بزيارة  اليوم  »سعدت  الدين:  شرف  قال  اللقاء،  وبعد   
اىل  السوريني  النازحني  عودة  ملف  معه  وتناولت  اجلمهورية 
بالدهم، وزيارتي املرتقبة اىل سوريا اواخر األسبوع اجلاري، يومي 

االحد واالثنني. وقد حظيت بتشجيع ومباركة من فخامته الن هذا 
املوضوع حيوي وانساني وله ضرورات اقتصادية يف ظل ما يعاني 
منه لبنان. وان شاء اهلل ستكون لدينا نتائج إجيابية حبلول يومي 
االثنني والثالثاء املقبلني ال سيما وان اهليئات السورية املعنية 
متد يدها للتعاون، كما ان هناك حتضريات الجناح اللقاءات، وورقة 
عمل تتضمن خريطة عودة كاملة وفكرة تأسيس جلنة رباعية من 
الدولة اللبنانية تنسق وتتابع مع اللجنة يف سوريا، واني متفائل 

جدا«.
سئل: هل ستتمكنون من اقفال ملف عودة النازحني؟

القطار على  ان نضع  امللف، لكن يكفي  باقفال  اعد  »ال  أجاب: 
السكة لنصل اىل بر األمان. عرضنا فكرتنا كوزارة مهجرين وحظيت 
مبوافقة الرؤساء وجملس الوزراء بإعادة 16 الف نازح شهريا مبا 
يتناسب مع القدرة االستيعابية للدولة السورية ألننا نريد للنازحني 
عودة آمنة وكرمية. والدولة  السورية تعهدت بانشاء مراكز إيواء 
مع كل مسلتزماتها من بنى حتتية وطرقات وكهرباء ومياه شفه 
وصرف صحي ومدارس ومستشفيات يف اقرب مكان مع تأمني 
على  املزارعني  ومساعدة  جدا،  مقبولة  بأسعار  عام  نقل  وسائل 
العودة اىل اراضيهم. مع اإلشارة اىل ان الفكرة تقوم على مبدأ 
العودة اىل القرى والبيئة نفسها اليت نزح النازحون منها، وحنن 

متفائلون ان شاء اهلل«.
عقد  الذي  لالجتماع  استكمال  هو  اليوم  حترككم  هل  سئل: 

باألمس؟
أجاب: »هناك جلنة عودة النازحني السوريني اىل بالدهم  املؤلفة 
من سبعة وزراء ويرتأسها رئيس جملس الوزراء. وهنا ارغب يف 
التوضيح لوسائل االعالم واحملبني انه مل يتم تغيييب عن اجتماع  
االمس، ذلك ان االجتماع كان مرتبطا باختصاص اجملتمعني وما 
طرح يف بروكسل من دمج وهو مرفوض رفضا كليا واالمر من 
اىل  باإلضافة  االجتماعية،  والشؤون  اخلارجية  وزيري  مسؤولية 
موضوع  الذين يدخلون بطريقة غري شرعية شهريا والذين يستلزم 
امرهم تأطريا وقوننة هما من مسؤولية مديرية االمن العام وقد 
بعضنا  نكمل  عملنا  اننا، يف  حاضرا.  إبراهيم  عباس  اللواء  كان 
واحد.  منطق  ووفق  اطار  يف  نتحدث  كلجنة  ومجيعنا،  البعض، 
ومهميت هي  التعاطي مع الدولة السورية واهليئات املعنية باالمر 
وتكوين ملف عن كل ما يتعلق بعودة النازحني، بدءا  باملفوضية 
مرورا بالسفراء  وصوال اىل املبعوثني كي نتمكن من معرفة ما 
يريده هؤالء وما ميكن تنفيذه ومتابعته. واني على تنسيق كلي 

مع مجيع الوزراء«.
رئيس اجلامعة الثقافية 

واستقبل الرئيس عون رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
السيد  اجلامعة ضم  من  وفد  رأس  على  الشرتوني  نبيه  الدكتور 
جورج ابي رعد )من فرنسا( والسيد شوقي احلاج )من افريقيا(. 

ورافق الوفد االب ايلي نصر والعميد املتقاعد نهى الشرتوني.

هوكشتاين
أحاطت  أجواء سلبية  آخر، حتدثت مصادر مطلعة عن  على صعيد 
زيارة الوسيط االمريكي لرتسيم احلدود  البحرية  آموس هوكشتاين  
اىل  تل أبيب ، واوضحت بان هوكشتاين أمضى 3 أيام يف  اسرائيل  
نظرا  به  االهتمام  تراجع  امللف  هذا  ان  اال  الرتسيم،  ملف  لبحث 

لالحداث يف غزة.
وحتدثت املعلومات عن »اخبار سلبية مبوضوع ترسيم احلدود يف 
زيارة هوكشتاين املرتقبة اىل بريوت، ال سيما وأن االسرائيلي 
رفض الطرح اللبناني جبلسة يوم امس واليت ضمت هوكشتاين 

مع الوفد التفاوضي االسرائيلي«.
الزيارة  يف  هوكشتاين  أبلغ  عون   ميشال  بأن  الرئيس  يذكر 
االخرية بتمسك لبنان بكامل احلقول النفطية اليت تقع ضمن اخلط 
للحفر  دولية  ضمانة  مع  النفطي،  حقل  قانا   إىل  باإلضافة   ،23

واإلنتاج.
كما ان الطرح اللبناني يؤكد عدم مشاركة إسرائيل باحلقول، وال 

حديث عن أي خط متعرج.
السفري السوري

من جهة أخرى، أعلن السفري السوري يف بريوت، علي عبد الكريم 
علي، عقب زيارٍة لوزارة اخلارجية واملغرتبني، أمس األولن أنه أبرز 
املستندات كافة اليت ُتثبت أن الدولة السورية قامت مبا يتوجب 

عليها لتسهيل عودة النازحني إىل سوريا.
واملغرتبني  اخلارجية  بوزير  اجتماعه  بعد  السوري،  السفري  وقال 
ما  على  »رّكزنا  بوحبيب:  اهلل  عبد  األعمال،  تصريف  حكومة  يف 
إىل  املنسوبة  والّتصرحيات  والالجئني  النازحني  ملف  يف  ُأثري 
معاليه، وقد أصغيت لقراءة مل تفاجئين ألنين كنت قد مسعتها 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  من  وكذلك مسعتها  سابقًا،  منه 

ميشال عون«.
وأضاف: »أكد الوزير بوحبيب أن القيادة املعنية يف لبنان تعرف 
جدية الدولة السورية والرئيس بشار األسد وكل املفاصل املعنية 

بتقديم كل التسهيالت ألن هذه مصلحة سوريا«.
ولفت السفري السوري إىل أنه محل معه إىل بوحبيب »املراسالت 
إاّل  والكتب اليت تؤكد أن سوريا مل تّدخر جهدًا ومل ترتك نقطة 
قامت مبعاجلتها، ألن مصلحة سوريا أن يعود السوريون إليها لبناء 

ما تهّدم«.
وكانت اخلارجية قد قالت يف بيان إن معظم النازحني السوريني 
»نازحون اقتصاديون يستفيدون من املساعدات الدولية املباشرة 
ُتؤّمنه  اللبنانية، وما  الرمسية  بالسلطات  املرور  واالنتقائية دون 

هلم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري«.

موسكو تنفي تقارير ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الشمالية  لكوريا  مقرتح  بشأن  التقارير  بأّن  مبوسكو،  صحايف 
إلرسال متطوعني للمشاركة يف العملية العسكرية الروسية اخلاصة 

يف أوكرانيا هي »أخبار زائفة وال متت للحقيقة بصلة«.
الكوري،  اجلانب  مع  مفاوضات  أي  توجد  »ال  نيتشايف:  وتابع 
أي متطوعني كوريني مشاليني إىل مجهورييت  وال خطط إلرسال 

دونيتسك أو لوغانسك الشعبيتني«.
كذلك، قال نائب مدير إدارة اإلعالم والصحافة: »حنن على قناعة 
بأّن القدرات القتالية للقوات املسلحة الروسية والقوات املسلحة 
لتحقيق  متامًا  كافية  الشعبيتني  ولوغانسك  دونيتسك  جلمهورييت 

أهداف العملية العسكرية اخلاصة«.
الربيطانية عن  »ديلي ميل«  الشهر، حتدثت صحيفة  ومطلع هذا 
اتفاق يتبلور بني روسيا وكوريا الشمالية، تساند فيه بيونغ يانغ 
موسكو يف أوكرانيا مقابل إمدادها بالطاقة واحلبوب، للتخفيف من 

أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البالد.
الروسي فالدميري بوتن يفكر يف  الرئيس  ووفق الصحيفة، فإّن 
اللجوء لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ملساعدته يف حرب 
أوكرانيا، عرب اتفاق يتضمن »تقديم الطاقة واحلبوب مقابل 100 

ألف جندي«.

أوكرانيا: القوات الروسية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

القوى الغربية. هذا وقال وزير الدفاع الربيطاني بن واالس، إن 
روسيا فشلت يف حتقيق أهدافها بأوكرانيا.

ويف آخر التطورات امليدانية، تعرض حميط حمطة زابورجييا للطاقة 
جديد،  مدفعي  لقصف  أوروبا،  ويف  أوكرانيا  األكرب يف  النووية، 
مّتهما  لروسيا،  موال  أكد مسؤول  ما  اخلميس، على  األول  أمس 

القوات األوكرانية بقصفها.
وقال فالدميري روغوف، املسؤول يف اإلدارة اليت فرضها الروس 
»مقاتلو  »تليغرام«:  على  أوكرانيا  جنوب  يف  املنطقة  هذه  يف 
حمطة  جمددا  قصفوا  زيلينسكي  فولودميري(  األوكراني  )الرئيس 
زابورجييا للطاقة النووية«. وكانت هذه احملطة اسُتهدفت بعملييت 

قصف األسبوع املاضي، ما أثار قلق اجملتمع الدولي.
بلدة تقع قرب  أوكرانيا إن روسيا قصفت  وقبلها بقليل، قالت 

حمطة زابورجييا النووية.
وقالت روسيا إن مستوى اإلشعاع النووي يف حميط حمطة زابورجييا 
طبيعي، فيما قالت أوكرانيا إن روسيا حتول حمطة زابورجييا لقاعدة 
عسكرية وتشكل خطرا على أوروبا، ودعت األمم املتحدة إلرسال 

وفد تقين وعسكري إىل احملطة.
دونيتسك  مجهورية  يف  الطوارئ  وزارة  أفادت  فيما  ذلك  يأتي 
مبصنع يف  األمونيا  مادة  تسرب  وقف  من  متكنت  بأنها  الشعبية 

دونيتسك، نتج عن قصف شنته قوات كييف للمصنع.
إن  سابق،  وقت  يف  قالت،  لألنباء  »إنرتفاكس«  وكالة  وكانت 
االنفصاليني املوالني لروسيا اتهموا أوكرانيا بقصف مصنع للخمور 
يف مدينة دونيتسك يف شرق البالد، مما أسفر عن مقتل شخص 

وتسبب يف تسرب األمونيا.
وذكرت وزارة الطوارئ يف مجهورية دونيتسك الشعبية املدعومة 
من روسيا أن قذيفة أصابت خط األمونيا يف وقت متأخر من الليل، 

مما أدى إىل اندالع حريق غطى يف وقت ما 600 مرت مربع.
وأظهرت صور من املوقع ألسنة اللهب تضيء السماء فوق جزء من 

املدينة، وكذلك رجال اإلطفاء يرتدون أقنعة.
وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 14 مدنيا يف الساعات األوىل 
من صباح األربعاء معظمهم يف منطقة دنيربوبرتوفسك يف وسط 
شرق أوكرانيا، حسب السلطات احمللية، يف موقع قريب من حمطة 
االتهامات  وكييف  موسكو  تتبادل  اليت  النووية  للطاقة  زابورجييا 

بقصفها.
وأدى اهلجوم يف دنيربوبرتوفسك إىل مقتل 13 شخصا وجرح 11 
آخرين بينهم مخسة يف حالة خطرة، يف هذه املنطقة اآلمنة نسبيا 
اليت ينقل إليها املدنيون من دونباس الواقعة شرقا وتشكل مركز 

اهلجوم الروسي.
وقال الرئيس األوكراني فولودميري زيلينسكي يف خطابه اليومي 
مساء األربعاء إن »القوات األوكرانية وأجهزة االستخبارات والشرطة 

لدينا سرتد على اهلجوم الروسي يف مارغانيتس«.

أوغلو يكشف: أجريُت ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

كل أراضي البالد ال تقوم إال من خالل وحدة الصف«.
وأضاف: »اهلدف الوحيد لوحدات محاية الشعب الكردية هو تقسيم 

سوريا، وجيب أن تكون هناك حكومة قوية يف سوريا«.
وأشار إىل أن الرئيس الروسي فالدميري بوتني واملسؤولني الروس، 
طالبوا ولفرتات طويلة أن جترى اتصاالت بني أنقرة ودمشق، وعقد 

لقاء بني أردوغان واألسد لكن هذا ليس بوارد اآلن.
حمادثات  إجراء  املفيد  من  أنه  يرى  أردوغان  الرئيس  إن  وقال 
استخباراتية بني خمابرات البلدين، وعقدت مثل هذه اللقاءات، لكن 
حدث انقطاع، وقد عادت من جديد وجرى خالهلا مناقشة العديد من 

القضايا املهمة.
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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

 رولز-رويس سبيكرت الكهربائية بالكامل جتتاز املرحلة الثانية من اختبارات األداء يف الريفيريا الفرنسّية
ال نبالغ إن قلنا إّن سبيكرت هي السيارة األكثر ترقبًا من رولز-

ضمن  سبيكرت  تلّقت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  ففي  رويس. 
منشأة اختبار خاصة يف أرييبلوغ، السويد - على ُبعد 55 كلم فقط 
من الدائرة القطبية الشمالية - أوىل »التعليمات والدروس« اليت 
من شأنها إعداد سبيكرت للتصّرف والتفاعل كسيارة رولز-رويس. 
وعلى مدى األشهر الفائتة، نقل مهندسو االختبار والتطوير لدى 
العالمة تركيزهم من فحص أداء السيارة يف ظّل أحوال جوية قاسية 
إىل إجراء اختبارات يف موقع يراعي االستخدام اليومي للسيارة، أال 

وهو الريفيريا الفرنسية.
فاخرة  كهربائية  كوبيه  سوبر  كسيارة  املصّنفة  سبيكرت  ستكون 
أول سيارة فائقة الفخامة وكهربائية بالكامل جتول القاّرات إلثبات 
ق أدائها. جتّسد الريفيريا الفرنسية وطرقاتها مزجيًا مثاليًا من  تفوُّ
الظروف اليت سيقود عمالء رولز-رويس سياراتهم فيها، بدءًا من 

الكورنيش الساحلي وصواًل إىل الطرق الداخلية السريعة.
ستجتاز السيارة 625 ألف كلم على كوت دازور الفرنسي يف إطار 
العامل.  حول  كلم  مليون   2.5 مسافة  اجتياز  يشمل  اختبار  برنامج 
التارخيية  مرياماس  حبلبة  بدءًا  جزأين،  إىل  املرحلة  هذه  تنقسم 
الواقعة يف مقاطعة بوش دو رون الفرنسية يف بروفانس. حيث 
استضافت هذه احللبة فيما مضى سباق اجلائزة الكربى 1926، وباتت 
اآلن منشأًة حديثة لالختبار والتطوير، إذ تضّم أكثر من 60 كلم من 
الطرقات املغلقة و20 مسار اختبار تتخّلله بيئات متنوعة الختبار أداء 

السيارة يف ظل ظروف خمتلفة على مساحة 1198 فدانًا.
تشمل هذه املسارات وحدات رّي إلنشاء برك مياه راكدة، وحلبات 
صعبة تتخّللها منعطفات قوّية وأسطح منحدرة فضاًل عن حلبة مؤلفة 
العالية على  من ثالث مسارات ومزّودة حبواف منحدرة للسرعات 

مسافة 3.1 ميل، ما يتيح اختبار سبيكرت بسرعات عالية مستمرة.
أما املرحلة الثانية من االختبار فتجري يف ريف بروفنسال احمليط 
هذه  رولز-رويس يف  عمالء  من  العديد  ويقطن  مرياماس.  حبلبة 
املنطقة أو يزورونها باستمرار، ما دفعنا إىل إجراء %55 من جممل 
االختبار يف هذه املنطقة على الطرقات اليت ستسري عليها سبيكرت 
بعد إمتام أوىل عمليات التسليم يف الربع األخري من العام 2023. 
وسُيجرى هذا االختبار أيضًا يف أسواق رئيسية حول العامل حرصًا 
من العالمة على تقديم منتج يستويف توقعات العمالء ويتجاوزها 

مرات كثرية.
رولز-رويس سبيكرت: هندسة إلكرتونية فريدة

ال تشبه سبيكرت أي سيارة أخرى سبق لرولز-رويس إنتاجها. فهي 
وتتمّتع  كاماًل،  الكهربائية  بالطاقة  احلركة  نقل  بتكنولوجيا  تتمّيز 
بطريقة  البيانات  معاجلة  وتقنيات  مسبوقة  غري  حاسوبية  بقوة 
رولز-رويس.  من  اتصااًل  األكثر  السيارة  سبيكرت  ُتعترب  متطّورة. 
فكّل مكّون فيها يتمتع بذكاء خارق يفوق أي سلف له يف سيارات 
رولز-رويس. تضّم السيارة 141200 اتصال بني املرِسل واملتلّقي، 
وحتتوي على أكثر من 1000 وظيفة وأكثر من 25000 وظيفة فرعية، 
رولز- واملتلقي يف سيارة  املرسل  بني  إشارة  أي  يفوق  ما  أي 

رويس عادية بثالثة أضعاف تقريبًا.
عالوة على ذلك، تتمّتع هندسة نقل احلركة اإللكرتونية والكهربائية 
احلّر  بالتبادل  يسمح  ما  الذكاء،  من  متفّوق  مبستوى  سبيكرت  يف 
واملباشر للمعلومات املفّصلة بني هذه الوظائف مع أدنى حّد من 
نظام املعاجلة املركزي. ولتحقيق أكرب استفادة من هذه التكنولوجيا، 
يف  المركزيًا  ذكاًء  رولز-رويس  لدى  الربامج  هندسة  خرباء  طّور 
من  بالقرب  معاجلتها  تتّم  اليت  البيانات  إىل  باالستناد  سبيكرت، 

مصدرها عوضًا عن معاجلتها بالكامل يف وحدة معاجلة مركزية.
تفصياًل عرب  وأكثر  أسرع  السيارة  االستجابة يف  زمن  أصبح  وقد 
إرسال حزم بيانات أكثر تعقيدًا ال تقتصر على وصف املتغرّيات، 
بل تقرتح االستجابة احملتملة. تساهم هذه التكنولوجيا املتقّدمة يف 
انتقال عملية تطوير سبيكرت من ورشة العمل إىل الفضاء الرقمّي.

غري أّن تطوير سبيكرت ال يستلزم إجراء عمليات متعلقة بعلم الكمبيوتر 
السيناريوهات  آالف  ملئات  استجابًة  تتطّلب  فالسيارة  وحده. 
احملتملة، وبالتالي فهي حتتاج إىل أمهر اخلرباء املتمّرسني لتحديد 
االختبار  برنامج  وخالل  املناسبة وحتسينها.  امليكانيكية  االستجابة 
يف الريفيريا، ينشئ أمهر مهندسي العالمة عنصر حتّكم خمّصص 
بدّقة متناهية لكل وظيفة من وظائف سبيكرت اليت يتخطى عددها 
25 ألفًا، عرب دمج خمتلف االستجابات بناًء على عوامل مثل الطقس 

وسلوك السائق ووضع املركبة وأحوال الطريق.
يبتكر مهندسو العالمة باالستفادة من قوة املعاجلة اجلديدة هذه، 
مستويات ال تضاهى من التفاصيل والرقّي واألناقة لسبيكرت مع 
احلفاظ على مستوى التجربة اليت تقّدمها سيارات حمرك االحرتاق 
الداخلي من رولز-رويس. وعلى حّد وصف خربائنا املتمّرسني، أتت 

النتيجة على شكل سيارة رولز-رويس عالية الدّقة.
رولز-رويس سبيكرت: تجربة »البساط السحري« بدّقة عالية

بعد أشهر من االختبارات املتواصلة، مّتت املوافقة على تكنولوجيا 
السحري  البساط  جتربة  تقديم  لسبيكرت  تتيح  جديدة  تعليق  نظام 
التكنولوجيا  هذه  حتسني  اآلن  ويتم  رولز-رويس.  من  املمّيزة 

وتعزيزها يف مرياماس وعلى طرقات الريفيريا الفرنسية.
فباستخدام جمموعة من املعدات اجلديدة وباالستفادة من قدرات 
التثبيت  نظام  يستعمل  سبيكرت،  لدى  السرعة  عالية  املعاجلة 
اإللكرتوني املتطّور بيانات مستقدمة من نظام »فالغ برير« اخلاص 
بالعالمة والذي يقرأ الطريق أمام السيارة، فضاًل عن نظام املالحة 
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يكن  ومل  سبيكرت.  اهلندسي يف  األملنيوم  بهيكل  للغاية  الصلب 
ذلك ممكنًا لوال اهليكل اهلندسي اخلاص بالعالمة.

رولز-رويس سبيكرت: معيار أيروديناميكي جديد
تزامنًا مع الكشف عن جمّسم روح السعادة امُلعاد تصميمه والذي 
يتَوج سيارة سبيكرت، توّقع خرباء األيروديناميكية لدى رولز-رويس 
ما جيعل  0.26 فقط،  يبلغ   )cd( السيارة مبعامل سحب  تتمّتع  أن 
منها السيارة األكثر إنسيابية يف تاريخ العالمة. وقد متّكن مهندسو 
رولز-رويس من حتسني هذا الرقم املذهل بفضل التصميم الرائع 
اهليكل  لوال  ليتحّقق  يكن  مل  والذي  األسطورية،  السيارة  هلذه 

اهلندسي اخلاص برولز-رويس.
فاخنفض هذا الرقم إىل 0.25 فقط بعد إجراء اختبار صارم للنفق 
عالية  سرعات  على  واالختبار  الرقمية  النمذجة  وإمتام  اهلوائي، 
لرولز-رويس  قياسيًا  رقمًا  ذلك  يشّكل  مرياماس.  يف  متواصلة 

وسابقًة يف عامل السيارات الفاخرة.

 حققت سيارة e-tron GT quattro إجنازًا كبريًا 
 World Car Awards يف حفل توزيع جوائز
هلذا العام، والذي أقيم للمرة الثامنة عشرة 
 e-tron GT سيارة  وكانت  نيويورك.  يف 
سيارة  quattro مرشحة ضمن فئة »أفضل 
كهربائية يف العامل«، وفئة »أفضل سيارة 
يف العامل من حيث األداء«، وفئة »أفضل 
على  وحصلت  العامل«،  يف  سيارة  تصميم 
حيث  من  العامل  يف  سيارة  »أفضل  لقب 
السيارات  جوائز  توزيع  حفل  يف  األداء« 
األكرب واألشهر على مستوى العامل، والذي 
ُيطلق عليه اسم »جوائز األوسكار يف عامل 
صحفي   100 من  أكثر  واخترب  السيارات«. 
متخصص يف السيارات من مجيع أحناء العامل 
مجيع السيارات اليت تأهلت ثم صوتوا على 

جوائز العام 2022.
وقال كارسنت بندر، املدير التنفيذي لشركة 

 سيارة e-Tron GT من أودي حترز لقب »أفضل سيارة يف العامل من حيث األداء«

ينّبه  والذي  الصناعية  األقمار  عرب 
سبيكرت باملنعطفات القادمة.

املستقيمة  الطرق  على  للنظام  ميكن 
للتدحرج  املضادة  القضبان  فصل 
عجلٍة  لكل  يتيح  ما  تلقائي،  بشكل 
الدوراَن بشكل منفصل، وحيّد بالتالي 
اصطدام  بفعل  السيارة  تأرجح  من 
جانب منها بسطح متعّرج على الطريق. 
كما حيّسن ذلك بشكل كبري من جودة 
بسبب  السيارة  ركوب  أثناء  القيادة 
العيوب الصغرية املتكررة اليت تشوب 

نوعية الطريق.
قريب  منعطف  وجود  تأكيد  ومبجّرد 
األقمار  عرب  املالحة  بيانات  خالل  من 
برير«،  »فالغ  ونظام  الصناعية 
وتقسو  جديد  من  العناصر  ربط  يتم 
نظام  ويتحّضر  الصدمة  ممتصات 
على  حرصًا  للعمل  الرباعي  التوجيه 
وانسيابية.  بسهولة  املنعطف  اجتياز 
وأثناء االنعطاف، يتم رصد 18 جهاز 
مكونات  تعديل  وجيري  استشعار 
الطاقة  وتوصيل  والفرملة  التوجيه 
املنعطف  مع  يتناسب  مبا  والتعليق 
السيارة.  ثبات  مستوى  على  للحفاظ 
أما بالنسبة للسائق، فسينعم باهلدوء 
إىل  ما يفضي  التوقع،  والقدرة على 
حتّكٍم أفضل بدقة عالية غري مسبوقة.

ذكّية  هندسة  سبيكرت:  رولز-رويس 
تؤّمن صالبًة منقطعة النظري

يؤّمن هيكل األملنيوم اهلندسي اخلاص 
النظري  منقطع  حتّكم  مستوى  بالعالمة 

يف هذه السيارة الكبرية بدعم من التكنولوجيا اجلديدة. وقد أتاح 
هذا اهليكل احلصري للمصّممني ابتكار فئة جديدة من رولز-رويس، 
أال وهي سيارة سوبر كوبيه كهربائية الفاخرة، ولكّنه وّفر أيضًا 

لسبيكرت صالبًة ال مثيل هلا يف تاريخ العالمة.
كما مّت تعزيز هيكل األملنيوم اهلندسي يف سبيكرت بأقسام فوالذية 
هيكل  أقسام  إىل  باإلضافة  استثنائية،  التوائية  صالبًة  توّفر 
األملنيوم اليت ُتعّد األكرب يف أي سيارة رولز-رويس سابقة. ُيشّكل 
الزجاج  املؤّلف من قطعة واحدة واملمتّد من دعامة  اجلانيب  اللوح 
األمامي إىل ما وراء املصابيح اخللفية، أكرب جزء أنتجته رولز-رويس 
على اإلطالق، حيث ميتّد طوله ليناهز األربعة أمتار. كما ُتعترب أبواب 
السيارة اخلالية من الدعامات واليت يقارب طوهلا 1.5 مرت، األطول 

يف تاريخ رولز-رويس.
حتّققت صالبة سبيكرت االستثنائية واليت تشّكل حتّسنًا بنسبة 30% 
باملقارنة مع سيارات رولز-رويس السابقة، عرب دمج هيكل البطارية 

أودي الشرق األوسط: »يسرنا فوز سيارة e-tron GT جبائزة 
أفضل سيارة يف العامل من حيث األداء لعام 2022، فقد كانت 
الفئة،  هذه  الوحيدة يف  الكهربائية  السيارة  هي   e-tron GT
حيث تنافست مع السيارات فائقة األداء األخرى الشهرية على 
الفوز دلياًل على رؤيتنا ملستقبل  العامل. ويعترب هذا  مستوى 

التنقل ورمزًا للمسار الذي تتبعه شركتنا«.
نظام متطور للتحكم يف درجات احلرارة لتوفري األداء الثابت

أّهلها  الذي  الفائق،   e-tron GT quattro سيارة  أداء  يتميز 
للحصول على هذا اللقب العاملي، بالثبات الكبري بفضل النظام 

من  النظام  هذا  ويتكون  احلرارة.  درجات  للتحكم يف  املتطور 
البطارية ومكونات منظومة  حرارية، مما يعين متيز  أربع دوائر 
الفائق طوال  احلركة بدرجة حرارة مثالية دائمًا، وثبات األداء 

الوقت.
الذكي يف درجات احلرارة، يعمل نظام  التحكم  وبفضل نظام 
خمطط مسار e-tron يف السيارة على احلفاظ على درجة حرارة 
أثناء قيادة السيارة،  البطارية يف نطاق مثالي للشحن، حتى 
الشحن  يتيح  مما  اخلارجية،  احلرارة  درجة  على  اعتمادًا  وذلك 

السريع للبطارية حتى 270 كيلووات.
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عالمة حتذيرية لإلصابة 
بالسكتة الدماغية

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

احتمال حدوث هذا النوع من السكتات.
نتائجها يف جملة “علم  نشرت  اليت  الدراسة  مؤلفة  وفحصت 
األعصاب” الطبية، ماريا بلوخل من جامعة “مونسرت” بأملانيا، 
بالسكتة  مرضي  تاريخ  لديهم  ليس  بالغ  آالف   10 من  أكثر 

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

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

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

أن تكون إشارة واضحة حلدوث السكتة.
ويف الدراسة اليت تناولت من أصيبوا بالسكتة الدماغية الحقا، 
كانت نسبة 63 يف املئة من العينة تعاني أعراض اكتئاب قبل 

مرضهم.
وبّينت بلوخل أنه هناك حاجة إىل مزيد من الدراسة للتحقق من 
النتائج اليت مت التوصل إليها، حيث مل حيصل فريق الباحثني 
على إجابة دقيقة بشأن العوامل األخرى املساعدة على السكتة 
الدماغية، وإمكانية تداخلها مع االكتئاب للتسبب بهذه احلالة 

املرضية.

ميكن حتسني حساسية األنسولني وحتى مكافحة مرض السكري عن 
طريق إجراء تغيريات على نظامك الغذائي.

أظهرت العديد من الدراسات أنه ميكن حتقيق هذا التأثري عن طريق 
تناول القرفة بانتظام، حسب صحيفة إكسربس.

القرفة من التوابل احللوة واحلارة اليت تأتي من داخل حلاء أشجار 
القرفة الربية اليت تنمو يف املناطق االستوائية يف جنوب شرق آسيا 

وأمريكا اجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب.
أظهرت الدراسات أن القرفة تساعد يف حتسني مستويات السكر 

يف الدم وزيادة حساسية األنسولني.
يشري اخلرباء إىل دراسة نشرت يف جملة البحوث الزراعية يف يوليو 
2000. ووجدت الدراسة أن تناول »غرام واحد فقط من القرفة 
يف اليوم ميكن أن حيسن حساسية األنسولني ويساعد يف السيطرة 

على مرض السكري من النوع الثاني أو حتى مكافحته.
ويف الوقت نفسه، يستشهد موقعDiabetes.co.uk بدراسة سريرية 
ُنشرت يف جملةDiabetes Care يف عام 2003 تظهر أن حلاء القرفة 
حيسن مستويات اجللوكوز والكوليسرتول يف الدم لدى األشخاص 
املصابني بداء السكري من النوع 2 ، وقد يقلل أيًضا من خماطر 
القلب  وأمراض   2 النوع  من  السكري  مبرض  املرتبطة  العوامل 

واألوعية الدموية.
غرامات  ستة  أو  ثالثة  أو  واحد  لغرام  اليومي  االستهالك  يؤدي 
من القرفة إىل اخنفاض ملحوظ يف جلوكوز الدم والدهون الثالثية 
»الضار«(  )الكوليسرتول  الكثافة  منخفض  الدهين  والربوتني 
لدى األشخاص املصابني بداء السكري من النوع 2 يف وقت مبكر 

يصل إىل 40 يوًما.
عالوة على ذلك، وفًقا لدراسة ُنشرت مؤخًرا يف اجمللة األمريكية 
للتغذية السريرية، فإن تناول ستة غرامات من القرفة يومًيا ميكن 
أن يبطئ إفراغ املعدة وخيفف بشكل كبري من ارتفاع السكر يف 
الدم بعد الوجبة )مستويات عالية من اجللوكوز( دون التسبب يف 

أي تأثري على الشبع.
بناًء على هذه الدراسات، يؤكد العديد من املهنيني الصحيني أن 
القرفة حتتوي على مواد هلا تأثري مفيد على مستويات السكر يف 

الدم وتساعد يف عالج مرض السكري من النوع 2.
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن »القرفة، مثل العديد من املنتجات 
النباتية األخرى، مل حتصل بعد على موافقة رمسية الستخدامها يف 

.Diabetes.co.uk الوقاية والعالج من أي مرض«، وفًقا ملوقع
اجللوكوز  مستويات  على  املفيدة  التأثريات  إىل  باإلضافة 

والكوليسرتول، فإن القرفة أيًضا:
- هلا تأثري مضاد للتخثر.

- تساعد يف ختفيف اآلالم عند مرضى التهاب املفاصل.
- تقوي جهاز املناعة.

- متنع تطور داء املبيضات املقاوم للفطريات.
- تساعد على التعامل مع عسر اهلضم.

نوع من التوابل يساعد يف مكافحة مرض السكري
- تساعد يف تقليل معدل منو اخلاليا السرطانية يف سرطان الغدد 

الليمفاوية وسرطان الدم.
منو  تثبيط  طريق  عن  طازًجا  الطعام  على  احلفاظ  يف  تساعد   -

البكترييا.
مبا يف  األساسية،  واملعادن  للفيتامينات  ممتاز  كمصدر  تعمل   -

ذلك الكالسيوم واأللياف واملنغنيز واحلديد.
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تعترب الكلى من األعضاء املهمة والضرورية لصحة اجلسم، وهذا يعين أنه 
من املهم عليك جتنب أسوأ األطعمة للكلى، فما هي؟ إليك التفاصيل.

تعمل الكلى بشكل أساسي على تنظيف اجلسم من السموم وتصفية 
الفضالت، بالتالي هي تعمل طوال الوقت دون كلل وللحفاظ على ذلك 
من املهم اتباع نظام غذائي صحي، إذ أن النظام الغذائي الذي نقوم 
باتباعه ينعكس بشكل إجيابي أو سليب على صحة الكلى وعملها، وهذا 

يعين أنه عليك جتنب بعض األطعمة.
إليكم أسوأ أطعمة للكلى:

أسوأ أطعمة للكلى
تتعدد األمثلة على أسوأ أطعمة للكلى، ومن خالل املقال اآلتي سنقوم 

بذكر أهم أسوأ أطعمة للكلى:
1. اللحوم احلمراء

على الرغم من احتواء اللحوم احلمراء على الربوتني الضروري لصحتك، 
إال أن الكميات املرتفعة من أي شيء قد ُتسبب الضرر، كما أن اتباع 
نظام غذائي غين باللحوم احلمراء من شأنه أن يساهم برفع مستويات 
الربوتني يف اجلسم بشكل كبري، األمر الذي من شأنه أن ُيلحق الضرر 

بالكلى.
السبب وراء ذلك يعود إىل دور الكلى يف عملية األيض اليت تستهدف 
الربوتني، بالتالي ارتفاع مستوياته قد يزيد العبء والضغط على الكلى 

مما يؤثر بشكل سليب على عملها.
2. ملح الطعام

األمر  وهذا  امللح،  من  الكثري  بتناول  املرتبطة  األضرار  نعرف  مجيعنا 
إىل  اإلنسان  جسم  حيتاج  وبالطبع  أيًضا،  وعملها  الكلى  يشمل صحة 
كمية منخفضة من الصوديوم من أجل القيام بعملياته احليوية، ولكن 
اجلسم،  السوائل يف  احتباس  أن تسبب  زيادة مستوياته من شأنها 
وجتدر اإلشارة إىل أن ارتفاع مستوى الصوديوم يف اجلسم ينتج عنه 
زيادة يف مستويات الربوتني اليت يتم التخلص منها عن طريق البول.

3. الكافيني
من  احلد  بل  الكافيني  تناول  عن  متاًما  االمتناع  ليس  هنا  املقصود 
مصادر  من  الكثري  وتناول  منه،  املتناولة  واملستويات  استهالكه 
الكافيني قد ُيسبب زيادة تدفق الدورة الدموية وبالتالي ارتفاع يف 
ضغط الدم، إىل جانب ذلك تعترب مادة الكافيني مدرة للبول، وهذا 
يعين أن تناولك الكثري من مصادرها قد ُيسبب يف استخدامك املتكرر 

للمرحاض، األمر الذي يرفع من خطر إصابتك باجلفاف.
حبصى  اإلصابة  خطر  رفع  يف  تساهم  باجلفاف  اإلصابة  املقابل  يف 
الكلى، وهلذا السبب ال ُيوصى بتناول أكثر من كوبني من القهوة يومًيا 
مع ضرورة حساب املصادر األخرى من الكافيني أيًضا، مثل: الشاي، 

والشوكوالتة، ومشروبات الطاقة.
4. احملليات الصناعية

هي من أسوأ األطعمة للكلى، فعلى الرغم من الرتويج الكبري هلا بأنها 
البديل الصحي للسكر، إال أنها قد تلحق الضرر بالكلى، وعند تناول 
احملليات الصناعية، يزيد العمل والعبء على الكلى من أجل تصريفها، 

مما يسبب هلا الضرر مع مرور الوقت.
5. أسوأ األطعمة للكلى األخرى

أما األطعمة األخرى اليت جيب حتديد كميتها أو جتنبها من أجل احلفاظ 
على صحة الكلى، فتشمل:

منتجات األلبان: فهي غنية بالربوتني، بالتالي من املهم حتديد احلصة 
اليومية منها.

الكافيني  من  جًدا  عالية  مستويات  على  حتتوي  الغازية:  املشروبات 
والسكر واحملليات الصناعية.

الكحول: من شأنها أن تسبب اإلصابة باجلفاف مما يرفع من خطر إصابة 
الكلى باملشاكل املختلفة.

أسوأ األطعمة اليت ميكن أن تلحق 
الضرر بكليتيك ... إعرفها وجتّنبها
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Grace Tame has sensa-
tionally lashed out at the 
Albanese government, 
branding it “elitist” and 
“whitewashed” following 
parliament’s first sitting 
week.
The former Australian of 
the year took to Instagram 
on Sunday night to lash 
out at the government for 
not allowing an AUSLAN 
interpreter on the floor of 
parliament and overlook-
ing a senator with a dis-
ability for a role chairing 
the NDIS committee.
“Must be such a slog for 
these poor old, elected, 
ableist toffs to breathe in 
there, for all the privilege 
stifling the parliament,” 
Ms Tame wrote on her In-
stagram story.
“What a crock of w**k.”
Ms Tame then added that 
the general public “apolo-
gises for making any at-
tempt to try and increase 
engagement” with the 
government, branding 
parliament “elitist”.
“We’ll happily go back to 
ignoring your echo cham-
ber of whitewashed white 
noise, if that’s what you’d 
prefer,” she said.
This post shows a marked 
difference from the words 
of praise she offered An-
thony Albanese when he 
won the 2022 election.
Taking to social media 
after Mr Albanese’s win 
over Scott Morrison, the 
2021 Australian of the 
Year posted a photo of 
her and the incoming PM 
with a great big smile.

“A grateful nation is cry-
ing with you. And who 
said I didn’t smile at the 
prime minister?” Tame 
captioned the photo.
 “Here’s to inclusion, in-
tegrity, diversity, truth, 
equity, respect, safety 
and change. A better fu-
ture. For all of us. For the 
planet. Congratulations 
to @albomp, and to the 
people of Australia — for 
a triumph over corruption 
and abuse. A triumph of 
hope. Today was a victory 
for us all.”
Ms Tame, an advocate for 
survivors of sexual as-
sault, famously refused 
to smile with Mr Morrison 
in a photo at The Lodge in 
January.
Her recent frustrations at 
the Albanese government 
appear to be directed at 

‘ELITIST, ABLEIST TOFFS’: Tame explodes at Albanese government

two developments relat-
ing to the disabled com-
munity within the first 
week of parliament re-
turning.
In his maiden speech last 
week, ACT’s first indepen-
dent senator, David Po-
cock, criticised the gov-
ernment for refusing to 
allow an Auslan speaker 
to translate his speech on 
the floor of parliament.
Inclusion and accessibil-
ity for Australians living 
with disabilities was a key 
focus for the independent 
and he was quick to ex-
press his disappointment 
in being denied the abil-
ity to have his speech be 
accessible for more citi-
zens.
“When I was asked by 
people in our community 
to have this First Speech 

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 97181234

$32 500 for the Australian Jieh Com-
munity Club under the Community 
Building Partnership Grant
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live translated into Aus-
lan, I didn’t hesitate to say 
yes,” he said.
“I understand that the dif-
ference between Mandy 
being there in the broad-
casting studio and here on 
the floor of the chamber is 
the difference between ac-
cessibility and inclusion.
“Today we have achieved 
the former but not the lat-
ter. In future, I hope we can 
achieve both.”
His request to have an 
Auslan interpreter present 
in the Senate would have 
required permission for 
a “stranger” to stand on 
the floor, with Mr Pocock 
required to ask both major 
parties and the Greens for 
permission.
This request is usually re-
served for visiting digni-
taries.
The Greens were support-
ive of the request but both 
the government and Op-
position denied the move, 
citing concerns it would 
set a precedent for more 
“strangers” to be allowed 
into the Senate chamber, 
according to The Guard-
ian.
Instead the Federal gov-
ernment offered to have 
screens on the floor of the 
Senate displaying an inter-
preter.
The other issue addressed 
in Ms Tame’s Instagram 
post is the fact that the 
Senate voted down a bid 
to have a disabled member 
of parliament as the Chair 
of the Joint Standing Com-
mittee on the National Dis-

Grace Tame has lashed out at the government following the first week 
of parliament. Picture: NCA NewsWire/Brenton Edwards

Grace Tame posted this photo with Anthony Albanese. Picture: Instagram / @tamepunk The now-viral photo where Ms Tame gave Scott Morrison the side-eye. Picture: NCA NewsWire / Gary 
Ramage

ability Insurance Scheme 
(NDIS).
The Chair and Deputy 
Chair positions are held by 
members of the Labor and 
Liberal parties.
A vote was called by 
Greens Senator Larissa 
Waters to allow Senator 
Jordon Steele-John to be-
come the Chair given his 
lived experience with dis-
ability.
Mr Steele-John is the only 
Federal politician who 
uses a wheelchair and is 
a respected disability ad-
vocate.
However, the major parties 
banded together to prevent 
the change.
“The Albanese Govern-
ment has a clear respon-

sibility to make changes to 
our NDIS urgently, effec-
tively, and alongside our 
incredible community,” Mr 
Steele-John said.
“But voting against this 
motion shows that their 
priorities do not include 
true transformation for our 
NDIS.
 “This was a huge oppor-
tunity to start doing that. 
They failed to see that, and 
they have failed to act in 
[the] community interest.”
He said he was “unsur-
prised by disappointed” by 
the decision of the major 
parties to stand together 
“against disabled leader-
ship and disabled voices 
as they so often did under 
Morrison’s Government.”
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Lattanzi – listed her 
California horse ranch 
of four years for $5.4m 
in 2019.
For unknown reasons 
Newton-John ultimate-
ly didn’t end up selling 
it, and ended up spend-
ing her remaining days 
in the home, according 
to the source.
Instead, in October 
2021, records show 
Newton-John officially 
transferred full owner-
ship of the Santa Bar-
bara estate to her hus-
band, John Easterling, 
who refinanced the 
mortgage with $2.5m 
left on the home.
 “She was in a lot of 
pain, but she was a 
fighter,” the source ex-
plained. “The place was 
her heaven on Earth 
and it gave her many 
calming moments in 
her final days.”
 “They loved it,” Mi-
chael Caprio, her friend 
and publicist, toldThe 
Post separately.
The two had initially 
purchased the four-
bedroom, five-bath-
room Santa Ynez 
property for $4.69m in 

2015.
Situated on 5ha along-
side the Santa Ynez 
River with a 414 sqm 
main house, other 
amenities include a 
two-bedroom guest-
house, a barn, stables 
and a pool.
Newly built in 2008, the 
contemporary estate 
features a main resi-
dence accented with 
wood, skylight ceil-
ings in the main living 
room, windows in the 
gourmet kitchen and 
an opulent sun room.
In June 2019, one 
month after listing 
her California home, 
she also put her 76ha 
Australian farm on the 
market.
Newton-John initially 
purchased the land – 
located in the town of 
Dalwood in NSW – in 
the 1980s and rebuilt 
the home in the early 
2000s.
A month after listing, it 
sold for $4.6m.
The French country-
style property is made 
up of eight lots, with 
a three-bedroom, two-
bathroom main house 

and a one-bedroom 
guest suite, a previous 
listing notes.
The compound has its 
own robust rainforest 
with a natural water-
fall, two dams, a creek 
and large bird popu-
lations, according to 
the previous listing. It 
also borders Victoria 
Park Nature Reserve, 
a national park, which 
adds to the privacy of 
its secluded location.
Over the years, the late 
Australian singer, ac-
tor and entrepreneur 
had invested in her Ol-
ivia Newton-John Can-
cer & Wellness Centre 
at Melbourne’s Austin 
Hospital.
She established the fa-
cility in 2012 at a cost 
of $189 million, with 
state and federal fund-
ing plus philanthropic 
support bringing it to 
fruition.
In 2005, she co-found-
ed the award-winning 
Gaia Retreat & Spa, a 
health retreat in the 
Bunjalung Country of 
Byron Bay, a region 
known as the healing 
heartland of Australia.
She also launched the 
Olivia Newton-John 
Foundation in recent 
years.
“The idea is to fund 
research into kinder 
ways to treat cancer, to 
prevent cancer, and to 
live well with cancer,” 

she said in a 2020 in-
terview with Forbes. 
“So (as a result of) all 
those things, I believe, 
we will eventually see a 
world beyond it where 
it’s just treated as any 
other illness that you 
can kind of control and 
live well with and, of 
course, hopefully cure 
it. Living well is some-
thing that I do, and I’m 
hoping that I can help 
others do that.”
She was first diag-
nosed with breast can-
cer in 1992, then again 
in 2013, before her 
third and final diagno-
sis in 2017.
“Olivia has been a sym-
bol of triumphs and 
hope for over 30 years 
sharing her journey 
with breast cancer,” 
her husband of 14 
years wrote in a state-
ment posted to social 
media on Monday. 
“Her healing inspira-
tion and pioneering 
experience with plant 
medicine continues 
with the Olivia Newton-
John Foundation Fund, 
dedicated to research-
ing plant medicine and 
cancer.”
The four-time Gram-
my Award-winner is 
most remembered 
for her role as Sandy 
in the critically ac-
claimed film Grease, 
which co-starred 
John Travolta.

Olivia Newton-John sold off real estate...

The home sold for $4.6m.

Olivia Newton-John with her daughter Chloe Lattanzi. Picture: Bryan 
Steffy/WireImage

NSW Premier Dominic 
Perrottet has slammed 
the “false and offensive” 
allegations that he prom-
ised one of his ministers 
a non-existent parlia-
mentary trade job or an 
overseas public service 
role.
A bombastic report from 
The Sydney Morning Her-
ald on Sunday claimed 
Mr Perrottet had talked 
with Transport Minister 
David Elliott about the 
agent-general position 
in London or creating a 
parliamentary secretary 
trade position that did 
not exist.
The London agent-gener-
al is a statutory appoint-
ment, meaning it falls 
under the responsibility 
of the public service and 
not the ministers.
Mr Perrottet responded 
to the article for the first 
time on Monday, calling it 
“wrong and “offensive”. 
“The allegations in rela-
tion to the creation of a 
role I would give to some-
body outside politics is 
completely false and of-
fensive,” he told 2GB’s 
Ben Fordham Live.
“David Elliott was never 
promised a job outside 
of politics … that is deeply 
offensive and wrong.”
But the Premier did not 
deny that he talked to Mr 
Elliot about potential jobs 
he could take up once he 
retired from politics. 
“From time to time dis-
cussions will be had in 
relation to when some-

one retires what they 
would like to do,” Mr Per-
rottet said.
“We canvassed a number 
of options in which Min-
ister Elliott could contin-
ue to serve the people of 
NSW in the cabinet.
 “They are normal and 
natural conversations 
that a premier and a lead-
er would have with their 
colleagues.”
Mr Perrottet said he 
would not be going into 
the details of his private 
conversations with Mr 
Elliot or the roles they 
discussed. 
He said Mr Elliot was not 
interested in re-contest-
ing the next election at 
the time and they talked 
about roles where “he 
could be part of the team 
going forward”.
The allegations come at 
sensitive for the NSW 
government as the ongo-
ing crisis from the John 
Barilaro saga continues 
to unfold.
A lengthy seven-week 
parliamentary inquiry 
into how the former dep-
uty premier ascended 
into the highly paid role 
of New York trade com-
missioner has created 
numerous headaches for 
Mr Perrottet, with Deputy 
NSW Liberal leader Stu-
art Ayres resigning last 
week for his part in the 
affair. 
Mr Barilaro will make his 
highly anticipated first 
appearance at the inqui-
ry on Monday. 

NSW Premier Dom Per-
rottet denies promising 
job for minister

NSW Premier Dominic Perrottet called the allegations that he prom-
ised David Elliot a job post-politics ‘false and offensive’. Picture: Rich-
ard Dobson
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She’s being remem-
bered as one of the 
kindest stars in show-
biz, and some of Olivia 
Newton-John’s selfless 
final actions prove why.
In 2019, one year af-

ter Olivia Newton-John 
revealed she was di-
agnosed with stage 4 
cancer, the Australian 
singer sold most of her 
huge real estate port-
folio in order to invest 

more into her founda-
tion and wellness cen-
tre.
TheNew York Post re-
ports the Grease ac-
tress, who died on 
Tuesday aged 73, be-
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gan getting her affairs 
in order three years 
ago.
“Olivia loved helping 
people. She spent the 
last two decades of 
her life giving back,” a 

source close to New-
ton-John told the pub-
lication. 
“She wanted to leave 
behind something that 
would last, and some-
thing that her daugh-

ter, too, could benefit 
from.”
Newton-John – who 
shared daughter Chloe 
Rose Lattanzi, 36, with 
her first husband Matt 

Olivia Newton-John sold off real estate to in-
vest in cancer foundation before her death

Olivia Newton-John happy at her California horse ranch home. Picture: Supplied

The Grease actress owned the property for four years.

Olivia spent her final days at the stunning property. She had owned the Dalwood estate since the 1980s.

Olivia Newton-John bought the California ranch in 2015. Picture: Kathryn Burke

Newton-John sold her Dalwood property in NSW in 2019.
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Disgraced former Lib-
eral MP John Sidoti has 
been suspended from the 
NSW parliament after the 
state’s corruption watch-
dog found he engaged in 
serious misconduct.
Government leader in the 
lower house Alister Hen-
skens moved a motion 
to suspend Mr Sidoti on 
Tuesday, saying it was 
necessary to “protect and 
uphold the dignity” of the 
parliament.
The motion will suspend 
the Drummoyne MP from 
the parliament through to 
November 25, or until fur-
ther orders are made.
Premier Dominic Perrottet 
called for Mr Sidoti’s res-
ignation last month, af-
ter the NSW Independent 
Commission Against Cor-
ruption (ICAC) found he 
engaged in serious mis-
conduct in its Operation 
Witney report.
The former sports minis-
ter refused to resign, and 
said he intends to fight 
the ICAC findings in the 
Supreme Court.
“Given the findings of the 
report operation Witney, 
the house now has the op-
portunity to suspend the 
Member for Drummoyne,” 
Mr Henskens said.
“This is an appropriate ac-
tion for the house to take 
in order to protect and up-
hold the dignity of the Leg-
islative Assembly.”
Mr Henskens said he want-
ed to keep his comments 
brief due to Mr Sidoti’s plan 
to challenge the ICAC’s 
findings in the court.
Addressing the parliament 
on Tuesday, Mr Sidoti be-
came emotional, saying he 
had been persecuted by 
Greens MP David Shoeb-
ridge, Labor MPs Penny 
Sharpe and Walt Secord 
during budget estimates.
The estimates hearings led 
to Mr Sidoti being investi-
gated by ICAC.
“These honourable mem-
bers deliberately took 
pleasure in creating a fias-
co knowing that there was 
no foundation of truth,” Mr 

Sidoti said.
He also said his parents 
were subjected to a nega-
tive media campaign.
“I cannot express how 
heartbroken I’ve been to 
watch them be vilified in 
media by this process,” Mr 
Sidoti said.
“They are the most inspir-
ing beautiful people who 
came to Australia with ab-
solutely nothing.”
Mr Sidoti has served as an 
MP for the past 12 years.
The motion was supported 
by Labor and passed on 
the voices.
The now independent MP 
was investigated amid al-
legations he lobbied lo-
cal councillors to rezone 
blocks at Five Dock in Syd-
ney’s inner west, where his 
family owned property be-
tween 2013 and 2017.
After it delivered its report, 
Mr Perrottet phoned the 
Drummoyne MP and told 
him to resign from parlia-
ment and said the gov-
ernment had sought legal 
advice in relation to this 
matter.
“There is no place for cor-
ruption in the NSW Parlia-
ment.”
AAP has contacted Mr 
Sidoti’s office for com-
ment.
Mr Sidoti said previously 
he intends to fight to clear 
his name in the Supreme 
Court and previously 
claimed the ICAC made 
errors in its report.
He said the commission 
had not interviewed peo-
ple from crucial meetings 
and failed to chase excul-

NSW Parliament suspends MP John Sidoti

John Sidoti has been suspended 
from NSW Parliament after ICAC 
found he engaged in misconduct. 
Photo: AAP

patory evidence.
“This report has a number 

of unfounded inferences, 
errors and assumptions, 

Commonwealth Bank 
chief executive Matt Co-
myn has warned the effect 
of higher interest rates 
on mortgage customers’ 
cashflows will quadruple 
by December, in a sign 
households are yet to feel 
the full sting of rising in-
terest rates.
As the country’s biggest 
bank delivered a $9.6 bil-
lion profit on Wednesday, 
Comyn said CBA expect-
ed a further 0.75 percent-
age points in official in-
terest rate increases this 
year, which would take 
the cash rate to 2.6 per 
cent by the end of 2022. 
He added that a cash rate 
above 3 per cent was “not 
out of the question.”
Although CBA’s results 
showed very low levels 
of bad debts, Comyn em-
phasised the lag between 
RBA announcements and 
the effect of rising rates 
on household budgets, as 
banks took time to adjust 
repayments, and because 
some customers had 
fixed rates.
“The cash rate has al-
ready increased to 185 
basis points, but given 
the lag in transmission, 
the effects of this have 
not yet fully been felt,” 
Comyn told analysts.
“By December, the impact 

of already announced rate 
rises on monthly cash-
flows for mortgage hold-
ers will be more than four 
times higher that what 
customers experienced in 
July,” Comyn said.
Comyn acknowledged 
people were “anxious” 
about rate rises, and the 
bank’s customer data 
showed people with home 
loans had already pared 
back their spending.
Despite this, Comyn said 
the goal of raising rates 
was to reduce consump-
tion and curb inflation, 
and CBA remained opti-
mistic over the medium 
term.
In what Comyn said was a 
“strong” result for share-
holders, CBA’s cash prof-
its rose 11 per cent to $9.6 
billion. The result, which 
was ahead of market ex-
pectations, was helped by 
volume growth in its core 
businesses, lower costs, 
and a $357 million loan 
impairment benefit.
CBA is increasing its final 
dividend by 10 per cent 
to $2.10 a share. The pay-
ment will be fully franked 
and paid on September 
29.
In late morning trading 
CBA shares were down 1 
per cent to $100.28.
CBA’s result comes as 

and its findings are com-
pletely rejected,” Mr Sidoti 
said.
“I will continue to fight to 

clear my name and have 
instructed my lawyers to 
lodge an application in the 
Supreme Court.”

CBA chief says more interest rate pain to come for households

investors are focused 
on how banks are being 
affected by rising inter-
est rates, which have 
sparked fears of bad 
debts, and alongside a 
slowdown in the property 
market, which is a critical 
influence on banks’ loan 
growth.
At the same time, inves-
tors expect rising interest 
rates to ultimately widen 
banks’ profit margins, 
as lenders raise rates on 
loans more steeply than 
on deposits.
CBA’s net interest mar-
gin, which compares 
funding costs with what 
it charges for loans, con-
tracted by 18 basis points 
to 1.90 per cent. The bank 
said this was because of 
customers switching to 
less profitable fixed-rate 
loans, strong competition 
in mortgage lending and 
an increase in CBA’s low-
yielding liquid assets.
Even so, CBA reiterated 
its medium-term outlook 
for increasing margins as 
interest rates rose.
Chief executive Matt Co-
myn said households 
were in a strong position, 
but the bank expected a 
softening in consumer 
spending amid rising 
costs of living.
Another key concern 

for investors is how the 
bank’s loan portfolio is 
affected by rising rates 
and inflation, but CBA’s 
results showed the num-
ber of borrowers in finan-
cial stress had actually 
decreased.
Its expenses for soured 
loans fell sharply as it cut 
back on provisions it had 
made for the pandemic, 
with impairments produc-
ing a $357 million benefit 
for the bank’s profit. CBA 
said the proportion of 
customers falling behind 
on home loan repayments 
fell to 0.49 per cent, from 
0.64 per cent last year, 
helped by low unemploy-
ment and households’ 
hefty savings buffers.
Citi analyst Brendan 
Sproules said CBA had 
beaten market estimates 
because of cuts in its pro-
visions for bad debts, and 
the key issue remained 
the outlook for CBA’s 
markets.
Morningstar analyst Na-
than Zaia said it was 
too early to say how the 
bank’s loan portfolio was 
being affected by rising 
interest rates. Zaia said 
bad debts were likely to 
rise, but CBA was enter-
ing the environment of 
rising interest rates with 
households in a stronger 
position than previous 
cycles.
 “We’re not expecting any 
huge increase [in bad 
debts]. It’s more likely we 
get a return to more nor-
malised loss rates,” Zaia 
said.
Comyn highlighted the 
bank’s strong balance 
sheet was a highlight as 
the lender reported com-
mon equity tier 1 capital 
of 11.5 per cent of risk-
weighted assets, which is 
higher than the 10.5 per 
cent required by regula-
tors.

Chief executive Matt Comyn said households were in a strong position, but the bank expected a softening in 
consumer spending amid rising costs of living.CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN
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Against the background 
of mounting tensions over 
Taiwan, China’s ambassa-
dor to Australia is speak-
ing in the nation’s capital.
The Chinese ambassador 
to Australia says he feels 
very strongly about up-
holding people’s expec-
tations for a “stable and 
friendly” relationship be-
tween the two countries. 
Xiao Qian is on Wednes-
day addressing the Na-
tional Press Club in 
Canberra, where he is 
speaking about the future 
of the Australian-Chinese 
relationship. 
Mr Xiao, who was appoint-
ed to his diplomatic post in 
January, is delivering his 
speech against the back-
drop of escalating tensions 
in the Taiwan Strait. 
His address comes days 
after Australia joined the 
US and Japan in condemn-
ing Beijing’s unprecedent-
ed military drills in the Tai-
wan Strait.
Beijing launched the ex-
ercises in the South Chi-
na Sea in the wake of US 
House Speaker Nancy 
Pelosi’s visit to Taiwan. 
China has maintained it 
is acting within the scope 
of safeguarding its sover-
eignty and territorial integ-
rity and has lashed Aus-
tralia for “violating the UN 
Charter”.

China’s Foreign Ministry 
spokesman Wang Wenbin 
said Australia was “gross-
ly interfering” in China’s 
internal affairs and under-
mined regional peace and 
stability. 
The government has at-
tempted to be level head-
ed and called for the situa-
tion in the Taiwan Strait to 
normalise. 
Acting Prime Minister 
Richard Marles said on 
Wednesday that Australia 
wanted to maintain “the 
most productive relation-
ship we can” with China. 
“We would like to see the 
relationship (with China) 
be put in a better place. 
While the government has 
changed in Australia, our 
national interest hasn’t, 
and we will continue to 
speak up for our national 
interests,” he said. 
“We will do that without 
fear or favour.”
Opposition Leader Peter 
Dutton on Wednesday 
warned that tensions in 
China were at such a high 
level that, at “any stage”, 
the drills could escalate to 
a “full scale incursion”. 
It comes as an internal re-
view suggested Chinese-
Australia voters turned 
away from the Liberal 
Party due to the Morrison 
government’s anti-China 
rhetoric. 

Chinese ambassador address-
es National Press Club as ten-
sions over Taiwan escalate
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Both Prime Minister Anthony Albanese and Deputy Prime Minister 
Richard Marles say they want to maintain the current world order. Pic-
ture: NCA NewsWire / Gary Ramage

The Treasurer  has 
dropped a big hint on 
whether one group of 
people will still get a ma-
jor tax cut under the La-
bor government.
Treasurer Jim Chalmers 
has poured cold water 
on demands to dump tax 
cuts for the wealthy. 
The Australian Council of 
Trade Unions has called 
for the government to use 
an upcoming jobs summit 
to lay the groundwork for 
a radical overhaul of the 
nation’s economy. 
As part of the overhaul, 
the ACTU wants the gov-
ernment to play a more 
heavy-handed role in 
the Australian economy 
and scrap the stage 3 tax 
cuts. 
But Mr Chalmers told 
ABC RN that the gov-
ernment would not push 
ahead with the tax cut 
if it didn’t think it was 
needed. 
“We intend to leave them 
in place. We think that 
there are steps that can 
be taken now in the tax 
system particularly in re-
lation to multinational tax 
avoidance,” he said.

“That‘s where our priori-
ties should be.”
The tax cuts are due to 
begin in 2024/25 and 
were legislated by then 
treasurer Scott Morrison 
in 2018 as part of an 
overhaul of the tax sys-
tem. 
Under the cut, the 37 per 

cent tax bracket will be 
abolished and the top 45 
per cent bracket will kick 
in from $200,000. The 
32.5 per cent bracket will 
be cut to 30 per cent. 
A parliamentary budget 
office analysis prepared 
for the Greens earlier this 
year revealed the tax cuts 
could cost $37bn annu-
ally by the early 2030s. 
The government, which 
supported the cuts in op-
position, has repeatedly 
said it would not act to 
overturn the legislation. 
It comes as the Coalition 
remains split on the Sep-
tember jobs summit after 
Liberal leader Peter Dut-
ton again on Thursday 
claimed it was a “stunt 
with the unions”.
The event was a key elec-
tion promise from Labor 
and will bring together 
business, community and 
the unions to discuss so-
lutions to enterprise bar-
gaining and other issues 
in a bid to boost produc-
tivity and get wages mov-
ing.
Mr Dutton has rejected 
an invitation to attend 
despite Nationals leader 
David Littleproud taking 
up the offer. 
“(Jim Chalmers) sent 
the invitation to me by 
email (and) 25 minutes 
later he dropped it to the 
press gallery, so if you 
don’t see that as a stunt 
then I don’t know what 
is,” Mr Dutton told ABC 
RN. 

‘We intend to leave them’: Treasurer 
Jim Chalmers stands by tax cuts

OMBUDSMAN BILL PASSES 
LOWER HOUSE
The NSW Government’s 
bill to clarify and update 
laws governing the NSW 
Ombudsman, one of the 
state’s independent integ-
rity agencies, has passed 
the Lower House.
The NSW Ombudsman 
oversees the NSW public 
sector and investigates 
complaints regarding 
most NSW government 
agencies, local councils 
and community service 
providers.
Attorney General Mark 
Speakman, who intro-
duced the Ombudsman 
Legislation Amendment 
Bill 2022, said the amend-
ments will clarify and en-
hance the Ombudsman’s 
powers, resolve inconsis-
tencies, and update the 
legislation.
“If passed, the bill will 
make amendments re-
quested by the NSW Om-
budsman, Mr Paul Miller 
PSM to two pieces of 
legislation governing the 
functions of the Ombuds-
man’s Office,” Mr Speak-

man said.
“The bill proposes 24 
amendments to the Om-
budsman Act and three 
amendments to the Com-
munity Services Act.”
In particular, the bill pro-
poses an amendment to 
the Ombudsman Act to 
enable the Ombudsman 
to review the systems 
used by public authori-
ties for handling com-
plaints.
Other important changes 
proposed by the bill in-
clude:
-   extending the Ombuds-
man’s powers in relation 
to a public authority to a 
‘former’ public authority
-   ensuring that a detained 
person is able to make an 
oral complaint about the 
conduct of a public au-
thority in a way that is not 
recorded or monitored
-    enabling the Ombuds-
man to refer a complaint 
about the conduct of a 
public authority to the 
public authority for inves-
tigation.

“If people think this is 
an accord in the modern 
age, it’s not. It’s a wish 
list from the ACTU about 
higher taxation.”
Asked about the union’s 
demands earlier, Mr 
Chalmers said he wel-
comed their ideas but 
reiterated it wasn’t gov-
ernment policy.
“The whole point of hav-

ing a summit like this is 
to bring people together 
to see if there can be 
common ground found,“ 
he told ABC RN. 
“It would be pretty 
strange if we said, ‘Come 
along to a summit and 
only bring along ideas 
which have been pre-
approved by the govern-
ment’.

Peter Dutton repeated his claim it was a stunt. Picture: NCA NewsWire 
/ Dan Peled

“That’s not in the spirit 
of the summit (and) not 

the spirit of the way the 
government operates.”

Jim Chalmers says the government is pushing ahead with the tax cuts. 
Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage
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