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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

رأس رئيس احلكومة  جنيب  
اللجنة   إجتماعا  ميقاتي 
إعادة  »ملتابعة  الوزارية 
اىل  السوريني  النازحني 
بلدهم بأمان وكرامة« قبل 
اخلميس  األول  أمس  ظهر 
احلكومي،  السراي  يف 
وشارك فيه كّل من وزير 
اخلارجية واملغرتبني عبداهلل 
العدل  وزير  حبيب،  بو 
خوري،  هنري  القاضي 
وزير الدفاع الوطين العميد 
الركن موريس سليم، وزير 
هكتور  االجتماعية  الشؤون 
الداخلية  وزير   ، حجار 
بسام  القاضي  والبلديات 
مولوي، املدير عام لرئاسة 
انطوان  الدكتور  اجلمهورية 
العام  واألمني  شقري، 
القاضي  الوزراء  جمللس 

حممود مكية.
الوزير  حتدث  االجتماع  اثر 
»استكملنا  وقال:  حجار 
البحث يف املقررات  اليوم 
االجتماع  عن  صدرت  اليت 
القصر  يف  عقد  الذي 
اب   11 يف  اجلمهوري 

الرئيس  واطلعنا  اجلاري، 
اللجنة  وأعضاء  ميقاتي 
مناقشتها،  ومتت  عليها 
تنفيذها  على  واتفقنا  
ومتابعتها من قبل الوزارات 
كما  املعنية،  واإلدارات 
مللف  شاملة  قراءة  جرت 
األراء  وكانت  النازحني، 
التأكيد  ومت  متوافقة 
الشؤون  وزارة  ان  على 
االجتماعية هي املتاِبعة هلذا 

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

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

ميقاتي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية ملتابعة إعادة النازحني 
السوريني .. والوزير حـجار: هـناك امـل بإنـهاء هـذا املـلف

وزارة  بالتنسيق مع  امللف 
تسري  واألمور   اخلارجية، 

على الطريق الصحيح. 
بان  تأكيدك  هل  سئل: 
من  هو  النازحني  ملف 
صالحيات وزارتكم، هو رد 
حصل  الذي  السجال  على 

مع وزير املهجرين؟ 
الذي  السجال  أجاب: 
بعض  لتوضيح  هو  حصل 
القضايا األساسية ان كان 

رياض سالمة مياطل ويطلب رّد القاضي.. الوزير شرف الدين: التوافق تام مع سوريا لعودة املهّجرين

الصالحيات  موضوع  يف 
الذي  املوضوع  مقاربة  او 
مجاعية  مقاربة  اىل  حيتاج 
على مستوى اللجنة بسبب 
حمور  هو  مشوليته،وهذا 
غري  امللف   الن  اخلالف، 
على  واحدة  بوزارة  مرتبط 
الرغم من ان وزير الشؤون 
حبسب  االجتماعية، 
القانون،  هو املسؤول عن 
لكن  الدقيق،  امللف  هذا 

التتمة على الصفحة 21

مرتبط  الوزارات  من  عددا 
النازحني،  مبلف  ايضا 
يف  دقة  اىل  حيتاج  وهو 
جانب  يف  النه  العمل، 
باملؤسسات  يتعلق  منه  
واجلهات  والدول  الدولية 
ومفوضية  شؤون  املاحنة 

الالجئني. 
أضاف: هلذه االسباب  فان 
التنسيق  اىل  حيتاج  االمر 
حتت  اخلطوات  إتباع  يف 
اجلمهورية  رئيسي  رعاية 
حنن  هنا  من  واحلكومة، 
كانت  اليت  اخلطة  نعاجل 
مل  أنها  وأؤكد  عرضت  
تنل توافقا من قبل اللجنة، 
ولكننا مع اي خطوة حتصل 
خانة  يف  تصب  لبنان  يف 
عودة النازحني،  وحنن مع 
كل من يساهم بإعادتهم، 
بعمل  القيام  ونتمنى 
منسق ونابع من السلطات 
والدولة اللبنانية وبالتوافق 
بني أعضاء اللجنة واجملتمع 

الدولي. 
ان  تشعرون  سئل:هل 
هو  الدولي  اجملتمع  موقف 

مع عودة النازحني خصوصا 
يف ضوء املساعدات املقدمة 

من قبلهم للنازحني؟ 
اجاب: لدى اجملتمع الدولي 
موقفه وأسبابه، اما موقف 
الدولة اللبنانية فهو معروف 
من  اعالنه  ومت  وواضح 
بروكسل، وحنن يف متابعة 
مستمرة هلذا امللف بطريقة 
ال  ولكن  ودقيقة  حثيثة 
وكأننا  نتصرف  ان  ميكن 
مرتبط  املوضوع  لوحدنا. 
بالوزارات اللبنانية وبالدولة 
الدولي  السورية وباجملتمع 
لذلك  الالجئني،  ومبفوضية 
خطوة  اي  اختاذ  ميكننا  ال 
جيب  فاخلطوات  منفردة، 
بالرغم  متكاملة  تكون  ان 
عليها  التفاهم  عدم  من 

اختاذ  جيب  ولكن  كلها، 
احلوار  من  النابع  املسار 
باحلد  الغاية  اىل  للوصول 
ضمن  تبقى  وان  االدنى 
والعودة  القانون  اطار 

االمنة. 
املعلومات  ما صحة  سئل: 
الصحافية اليت تتحدث عن 
الدولية  املنظمات  رفض 
يف  النازحني  ملف  حتريك 

املرحلة الراهنة؟ 
الدولية  املنظمات  أجاب: 
تريده  ما  تعترب  ان  ميكنها 
ولكن ال جيب قطع احلوار  

اذا  عما  سؤال  على  وردا 
بإنهاء  امل  هناك  كان 
قال:«  النازحني،  ملف 
امل  وجود  املؤكد  من 

ميقاتي مرتئسا االجتماع

االحتالل  حكومة  نقلت 
األول  أمس  اإلسرائيلي، 
إىل  رسالة  اخلميس، 
ُمفادها  األمريكية،  اإلدارة 
اتفاقية  »مسّودة  أّن 
اليت  األوروبي،  االحتاد 
جتري مناقشتها مع إيران، 
االتفاق  حدود  تتجاوز 
النووي املوّقع عام 2015، 
اخلطوط  مع  تتماشى  وال 

احلمر إلدارة بايدن«.
إسرائيلي  مسؤول  وقال 
ملوقع »وااله« اإلسرائيلي 
الوزراء  »رئيس  إّن 

البيد،  يائري  اإلسرائيلي، 
البيت  إىل  رسالة  نقل 
اخلميس،  اليوم  األبيض، 
مسّودة  أّن  فيها  أّكد 
األوروبي،  االحتاد  اتفاقية 
مناقشتها  جتري  اليت 
حدود  تتجاوز  إيران،  مع 
املوقع  النووي،  االتفاق 
تتماشى  وال   ،2015 عام 
إلدارة  احلمر  اخلطوط  مع 

بايدن«.
»وااله«،  موقع  وحبسب 
تأتي  البيد  »رسالة  فإّن 

قلق إسرائيلي من مسّودة االتفاق النووي:

 ال تتماشى مع خطوط واشنطن احُلمر
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لألمم  العام  األمني  حّذر 
أنطونيو غوترييش  املتحدة 
اخلميس،  األول  أمس 
مع  ثالثي  لقاء  ختام  يف 
األوكراني  الرئيسني 

يف  لفيف  يف  والرتكي 
أن  من  أوكرانيا،   غرب 
مبحطة  ضرر  أي  إحلاق 
يف  النووية  زابورجييا 

غوترييش: إحلاق أي ضرر مبحطة 
زابورجييا مبثابة »انتحار«
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ديبلوماسي  مصدر  كشف 
رفيع عن أن الساعات الـ2٤ 
األخرية سّجلت تقّدما كبريا 
إحياء  اعادة  طريق  على 
اإلتفاق النووي أو ما يعرف 
الشاملة  العمل  تقنيا خبطة 
املشرتكة، متوقعا أن يوّقع 
األمريكية  اخلارجية  وزيرا 
النهائي  اإلتفاق  واإليرانية 
يف فيينا يوم األحد )غدا( 
يف حال مل يستجّد طارئ.

املشاورات  أن  اىل  ولفت 
غري املباشرة اجلارية راهنا 
املتحدة  الواليات  بني 
قناة  عرب  وإيران  األمريكية 
تتناول  األوروبي  اإلحتاد 
جواب  يف  وردت  نقاط   ٣
املقرتح  على  طهران 

األوروبي.
احملادثات  أن  وكشف 
طلب  حتديدا  تتناول 
األموال  عن  االفراج  إيران 
قرابة  والبالغة  احملتجزة 

100 مليار دوالر يف غضون 
فيما  أقصى،  حّدا  شهرين 
املتحدة  الواليات  تطرح 
على  تدرجيا  عنها  اإلفراج 
املقبلة  الـ٦  األشهر  مدى 
من  التأكد  هلا  يضمن  مبا 

١٠٠ مليار دوالر ورهائن وموسكو تطلب ضمانات غازية!
توقيع اإلتفاق النووي يف فيينا األحد )غداً(؟!
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مبندرجات  طهران  التزام 
اإلتفاق.

تسقط  أن  طهران  وتطلب 
للطاقة  الدولية  الوكالة 

العام  املدعي  أبدى 
غارالند  مرييك  األمريكي 
أمام حمكمة فلوريدا، أمس 
األول اخلميس، قلقه على 
الشهود يف قضية  سالمة 

»وثائق ترامب«.
فلوريدا  حمكمة  أبلغ  كما 
تهديدات  تلقى   FBIالـ أن 
منزل  تفتيش  خلفية  على 
دونالد  السابق  الرئيس 

ترامب.
ممثلة  كشفت  جانبها  من 

فلوريدا  يف  العام  االدعاء 
أن القاضي قال إنه ليس 
ترامب  وثائق  إلبقاء  جمربًا 

سرية.
وقالت: »ننتظر إحاطة من 
سرية  حول  العدل  وزارة 
وثائق ترمب«، مضيفة أن 
الوثائق  سيحدد  القاضي 
السرية اليت سيمنع تداوهلا 

للجمهور.
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املدعي األمريكي: قلقون على سالمة 
الشهود بقضية »وثائق ترامب«
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لــبنانيات
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ميقاتي مستقبال وفدا من البنك الدولي بحضور وزير الطاقة وليد فياض

تصريف  حكومة  رئيس  واصل   
لقاءاته  ميقاتي  جنيب  االعمال 
يف السرايا احلكومية، فاستقبل، 
أمس األول اخلميس  يف حضور 
وزير الطاقة واملياه وليد فياض، 
وفدا من  البنك الدولي برئاسة 
املشرق  لدائرة  االقليمي  املدير 
يف البنك الدولي جان كريستوفر 
كاريه وعضوية املدير التنفيذي 
وممثلة  مريزا  حسن  البنك  يف 
البنك يف لبنان منى قوزي. ومت 
مشاريع  يف  البحث  اللقاء  خالل 

البنك يف لبنان.
فياض

اثر اللقاء، أعلن الوزير فياض:« 
كان عرض ملشاريع البنك الدولي 
يف لبنان ومن ضمنها املشاريع 
املخصصة للطاقة، وشرحت خالل 
هو  الطاقة  ملف  أن  االجتماع، 
من  أكثر امللفات حساسية يف 
البنك  مع  التعاون   وأن  لبنان، 
طويلة  فرتة  منذ  بدأ  الدولي 
جدا، وكان  اإلهتمام يف املرحلة 
األوىل واضحا جدا، ولكننا شعرنا 
منذ حنو ثالثة أشهر بربودة من 

ميقاتي اجتمع يف حضور فياض مع وفد »البنك الدولي« 
واستقبل وفدا املانيا ونوابا

وزير الطاقة : طالبت بادخالنا يف مفاوضات عقد 
التمويل وهم أكدوا التزامهم باملشروع

ناحية البنك الدولي يف التعاطي 
رغبت  ولذلك  امللف،  هذا  مع 
التأكيد على مدى  إعادة   منهم 
اهتمامهم والتزامهم بهذا امللف، 
ولقد أكدوا التزامهم التام بهذا 
باخلطوات  والسري  املشروع 
وعرضت  فيه.  التنفيذي 
وطالبت  التمويل  ملفاوضات 
املفاوضات  مرحلة  يف  بادخالنا 
هلم  وعرضت  التمويل.  لعقد 
تعرفة  زيادة  جلهة  به  نقوم  ما 
بالتغذية  التزويد  فور  الكهرباء 
النشاء  واإلجراءات  االضافية  
مبساعدة  الناظمة  اهليئة 
األبيض  للبحر  الناظمة  اهليئات 

املتوسط«.
 وفد املاني

مدير  ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
ومشال  األوسط  الشرق  دائرة 
اخلارجية  وزارة  يف  افريقيا 
يف  تنكل  بياس  توىل  األملانية 
اندريا  االملاني  السفري  حضور 

كيندل.
اثر اللقاء اعلن السفري تنكل:« 
وكان  ميقاتي  الرئيس  التقيت 

لعرض  وفرصة  جدا  جيدا  لقاء 
املانيا  بني  الثنائية  العالقات 
الداعمني  من  وحنن  ولبنان، 
لبنان.  يف  الكبار  وامللتزمني 
لقد التقينا يف هذا الصباح قائد 
اجليش العماد جوزف عون حيث 
مبتابعة  تتعلق  اتفاقية  وقعنا  

دعم اجليش اللبناني«. 
اللقاء  خالل  عرضنا  اضاف:« 
اجراء  أهمية  احلكومة  رئيس  مع 
االصالحات اليت ميكن ان تؤدي 
الدولي  البنك  مع  اتفاق  اىل 
من  قوي  بدعم  حيظى  والذي 
مع  جيدا  لقاؤنا  وكان  املانيا، 
واملانيا  فلبنان  الرئيس،  دولة 
يف  كبرية  مدة  منذ  شركاء 

املنطقة«.
 نواب الشمال

»كتلة  ميقاتي  الرئيس  والتقى 
النواب  وضمت  الشمال«  نواب 
: وليد البعريين، حممد سليمان، 
سجيع عطية ، عبد العزيز الصمد 
وأمحد اخلري. ومت يف خالل اللقاء 
االمنائية  الشؤون  يف  البحث 

واحلياتية.

اجلمهورية  رئيس  عرض 
العماد ميشال عون قبل ظهر 
أمس االول يف قصر بعبدا، 
»حزب  لـ  العام  األمني  مع 
اغوب  النائب  الطاشناق« 
العامة  لألوضاع  بقرادونيان 
يف ضوء التطورات األخرية.

وأوضح بقرادونيان انه حبث 
»يف  اجلمهورية  رئيس  مع 
اجلارية  االتصاالت  نتائج 
جديدة  حكومة  لتشكيل 
جنيب  املكلف  الرئيس  مع 
ميقاتي، ال سيما وان األوضاع 
تشكيل  تتطلب  الراهنة 
حكومة ملواكبة االستحقاقات 
معاجلة  واستكمال  املنتظرة 
االقتصادية  األوضاع 
املرتدية يف البالد«. وأشار 
اىل ان »حزب الطاشناق دعا 
مواعيد  احرتام  اىل  دائما 
الدستورية  االستحقاقات 
للمساعدة  اتصاالته  وجيري 

االستحقاقات  هذه  اجناز  يف 
الوحدة  تعزز  أجواء  يف 
العيش  وحتصن  الوطنية 

املشرتك بني اللبنانيني«.
أضاف: »احلديث مع الرئيس 
األوضاع  اىل  تطرق  عون 
اليت  والصعوبات  احلياتية 
اجتماعيا  املواطنني  تعرتض 
يقضي  ما  وصحيا،  وتربويا 
اإلجراءات  اختاذ  اإلسراع يف 
هذه  من  للتخفيف  املناسبة 
يف  أيضا  وحبثنا  املعاناة. 
البحرية  احلدود  ترسيم  ملف 
اليه مهمة  آلت  وما  اجلنوبية 
اموس  األمريكي  الوسيط 
لبنان  وموقف  هوكشتاين 
الثابت يف هذا اجملال انطالقا 
من احملافظة على حقوق لبنان 

يف مياهه وثرواته«.
وعن موقف »الطاشناق« من 
اىل  النازحني  عودة  مسألة 
بقرادونيان  اكد  بالدهم، 

الرئيس عون عرض مع بقرادونيان لألوضاع وقرر منح 

مكاري وساما رفيعا

رئيس الطاشناق: حلكومة تواكب 
االستحقاقات املنتظرة

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال النائب أغوب بقرادونيان

الوفاء  رئيس  كتلة  إعترب 
رعد  النائب  حممد  للمقاومة  
من  سنة   30 »بعد  أننا   ،
دخول  حزب اهلل  العمل النيابي 
ألننا  بأنفسنا  ثقة  نزداد 
يف  احلقيقيون  السياديون 
اطمئنانا  ونزداد  البلد،  هذا 
حلماية  األجدى  اخليار  بأن 
وواثقون  هو  املقاومة ،  البلد 
ساعة  وفرحة  شعبنا،  بقدرة 
فيها شعبنا  يستعيد  بانتصار 
فيه كرامته وعزته تساوي كل 
الكيد واملعاناة اليت مارستها 
وهذا  سنوات،  خالل  السلطة 
جتدد  أن  للمقاومة  يتيح  ما 
بهذا  واثقة  ألنها  شبابها 

الشعب«.
مقابلة  يف  رعد  ولفت 
»عدونا  أن  اىل  تلفزيونية، 
الرأي  تضليل  يف  حمرتف 
السلم  شعارات  حتت  العام 

واإلستقرار وترتيب األوضاع، 
نلحظ   1992 العام  منذ  وكنا 
على  فلسطني   املؤامرة  أن 
اىل  حتتاج  ال  وقد  مستمرة 
كثري من احلروب بل الرتويج 
بإدارة  السالم  ملؤمترات 
األمريكي، وكنا نشارك بضوء 
رؤية سياسية مفادها أن نعزل 
املسار السياسي عن امسرتار 
جهوزية املقاومة ضد اإلحتالل 
إجنازه،  استطعنا  ما  وهذا 
اىل  اإلنتخابات  دخلنا  وحنن 
أميننا  وكان  حينذاك  النيابية  
عائلته  مع  مستشهدا  العام 
املقاومة  زخم  كان  وبالتالي 
املقاومة  ومظلومية  حاضر 
عند الناس حاضرة، ومل يكن 
بهدف  نيابيا  احلضور  هدفنا 

اإلستيالء على السلطة«.
وشدد رعد على »أننا نتعاطى 
الساحة  نوظف  بأن  مبسؤولية 

رعد: حنن السياديون احلقيقيون بهذا البلد 
وجيب إعادة النظر يف النظام اللبناني احلالي

ومحايتهم،  أناسنا  أجل  من 
بعض  نتبني  أن  وهاجسنا 
السلبيات اليت ميكن أن تضع 

عراقيل بطريق املقاومة«.
جتربتنا  أن  اىل  رعد  وأشار 
النظام  أن هذا  تؤكد  النيابية 
جيب إعادة النظر فيه، وعلى 
ما  بروحية  نظر  اعادة  األقل 
اتفق عليه يف  اتفاق الطائف ، 
وحنن ال نريد أن نغري النظام 
اجمللس  يف  وحضورنا  كليا، 
النيابي يستدعي مشورتنا من 
كل صاحب طرح إن كان يريد 
أن ميرره اىل اجمللس النيابي، 
وذلك حسب تقديرنا للمصلح 
تأثرينا  وباملبدأ  الوطنية، 
الرتيع  حبركة  ومباشر  فعال 
مجيع  باعرتاف  وذلك  عموما 
الكتل النيابية، وفرضنا نكهة 
التشريعي  العمل  على  خاصة 

بالربملان«.

يف  اللبناني  املوقف  »دعم 
وان  سيما  ال  اجملال،  هذا 
منذ  النزوح  هذا  تداعيات 
العام 2011 رتبت أعباء مالية 
وزادت  لبنان  على  كبرية 
األوضاع  تدهور  حدة  من  

االقتصادية واملالية فيه«.

وسام االرز لفريد مكاري
على صعيد آخر، قرر رئيس 
رئيس  نائب  منح  اجلمهورية 
جملس النواب السابق الراحل 
األرز  وسام  مكاري  فريد 
الوطين من رتبة ضابط اكرب، 
»تقديرا لدوره  وعطاءاته  يف 
والوطنية  السياسية  احلياة 

اللبنانية«.
حكومة  رئيس  وسيضع 
جنيب  االعمال  تصريف 
ميقاتي الوسام باسم رئيس 
)اليوم(  السبت  اجلمهورية 

على نعش الفقيد مكاري.

»الوطين  التيار  رئيس  أشار 
احلر«، النائب  جربان باسيل ، اىل 
تكّبدنا  املاضية  املرة  »أننا يف 
الفراغ الرئاسي  سنتني ونصف 
أن  معادلة  نثبت  حتى  السنة، 
رئيس الدولة هو املمثل الفعلي 
للناس، وجنحنا يف هذا األمر«، 
أطلقنا  »حينها  أننا  اىل  الفتا 
عليها اسم )املمانعة السياسية( 
أن  حني  يف  احلقوق،  لتثبيت 

اجلانب اآلخر اعتربها تعطياًل«.
وأوضح باسيل، عرب حسابه على 
أن  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع 
الفراغ  يتحمل  ال  اليوم  »البلد 
الرئاسي، كذلك حنن ال حنتمل 
ُمركزًا  فيه«،  سببًا  نكون  أن 
على أن »اآلخرين يقولون انهم 
بالتعطيل،  حقهم  سيستخدمون 
حتى ال يصل رئيسًا للجمهورية 

هم ال يأيدونه«.
ورأى أن »جرميتنا اليوم بسبب 
ذهابنا اىل البطريرك املاروني  
مار بشارة بطرس الراعي ، ألنه 
من خالل موقعه، يستطيع العمل 
على التوافق«. وشدد على »أننا 

اجلوع،  يف  اليوم  متساويون 
متساويني  نكون  أن  لكن جيب 
»فرَّطوا  وأضاف  احلقوق«،  يف 
يف حقوقكم، لكن حنن لن نفرط 
احلقوق  حّراس  وسنكون  بها، 

واجلمهورية والرئاسة«.

باسيل: ال حنتمل أن نكون سببا بالفراغ الرئاسي 
وسنكون حّراس احلقوق واجلمهورية »بوّج شياطينها«
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سهيل عّبود لـ«الشرق األوسط«:

لن نستقيل من مسؤولياتنا وسنبقى 
ركيزة بناء الدولة

»الشرق  صحيفة  كتبت 
قضاة  دّق  تقول:  األوسط« 
لبنان ناقوس اخلطر، بإعالنهم 
واالنقطاع  املفتوح  اإلضراب 
التاّم عن العمل، احتجاجًا على 
واالجتماعية  املالية  األوضاع 
ورفضًا  القضاة،  بلغها  اليت 
الذي  واإلذالل«،  لـ«القهر 
القضائي  اجلسم  له  يتعّرض 
تعطيل  إىل  أدى  مما  برمته، 
العمل بدوائر التحقيق ومعظم 
احملاكم على اختالف درجاتها، 
املسبوقة  غري  واملفارقة 
التحّرك  هذا  سّجلها  اليت 
كبار  قضاة  بانضمام  متّثلت 
أعضاء  بينهم  اإلضراب  إىل 
األعلى،  القضاء  جملس  يف 
احملاسبة  ديوان  يف  وآخرين 
فيما  الدولة،  وجملس شورى 
القضاء  جملس  رئيس  جزم 
األعلى القاضي سهيل عبود، 
بأن »القضاء لن يستقيل من 
مسؤولياته، وسيبقى الركيزة 

األساسية لبناء الدولة«.
املتوقفون  القضاة  وينطلق 
عن العمل من ثابتة، أن أزمة 
القضاء بلغت ذروتها ومل يعد 
مقبواًل السكوت عنها، بعد أن 
إىل  كسلطة  القضاء  أوصلت 
أسوأ حال. ورأى أحد القضاة 
الذين ساهموا خبطة اإلضراب 
»القضاء  أن  املفتوح، 
بدءًا  قاسية،  حلرب  يتعّرض 
يف  السياسي  التدخل  من 
وحماولة  القضائية،  امللفات 
بامللفات  التحقيق  تقويض 
عمل  وعرقلة  احلساسة 
حتميلهم  ثم  ومن  القضاة 
القاضي  العرقلة«.  مسؤولية 
أكد  الذي رفض ذكر امسه، 
أن  األوسط«،  لـ«الشرق 
السياسية  السلطة  »حماوالت 
لن  وقهرهم  القضاة  إذالل 
استهدافًا  يشكل  وهذا  متّر، 
القضائية  للسلطة  مباشرًا 
»مل  وقال:  عليهم«.  سريتّد 
القضاء  تقويض  مقبواًل  يعد 

والنيل من كرامة القضاة«.
ويعيش قضاة لبنان أوضاعًا 
صعبة للغاية، فباإلضافة إىل 
الظروف املادية القاسية اليت 
العملة  انهيار  جّراء  يعانونها 
القيمة  وفقدان  الوطنية، 
تغرق  لرواتبهم،  الشرائية 
قصور العدل يف الظالم يوميًا 
نتيجة انقطاع الكهرباء واملياه 
أيضًا وغياب النظافة، عدا عن 
وأدوات  القرطاسية  فقدان 
يضطر  حيث  اليومي،  العمل 
جيوبهم  من  لشرائها  القضاة 
من أجل تسيري أمور حماكمهم. 
ويضيف القاضي الذي ساهم 
»فقدنا  يف تنظيم اإلضراب: 
القدرة على التحّمل، واملطلوب 
وعن  سريعًا«.  احللول  إجياد 
هذا  إلنهاء  احملتمل  املوعد 
أن  على  يشدد  التحّرك، 
حبّل  رهن  االعتكاف  »تعليق 

الصرب  أفقدتنا  اليت  املشاكل 
والقدرة على التحّمل«. وخيتم 
يعرف  أن  »جيب  بالقول: 
املسؤولون أن القضاء سلطة 
التشريعية  السلطتني  توازي 
جمّرد  وليس  والتنفيذية 
ميكن  وال  وموظفني،  إدارة 
أن تستقيم األمور قبل إعادة 
للقضاء  واالحرتام  االعتبار 
قيامة  فال  العدالة،  وملفهوم 
مستقل  قضاء  بال  بلد  ألي 
الضغوط  كّل  من  ومتحرر 

والتدخالت«.
أّيدها  لبنان  قضاة  صرخة 
رئيس جملس القضاء األعلى 
الذي  عّبود،  سهيل  القاضي 
ملوقف  احرتامه  عن  عرب 
مطالبهم،  كل  وتبّنيه  زمالئه 
األوسط«،  لـ«الشرق  وأكد 
األعلى  القضاء  »جملس  أن 
والقضاة جسم واحد«. واعترب 
أن »مطالب القضاة أكثر من 
االستمرار  ميكن  ال  إذ  حمّقة، 
والظروف  األوضاع  ظّل  يف 
املأساوية اليت يعانيها اجلسم 
الصعد«.  كّل  على  القضائي 
»جملس  أن  على  وشدد 
من  مستقياًل  ليس  القضاء 
على  وسيعمل  مسؤولياته 
اليت  املشاكل  كّل  معاجلة 
تواجه القضاة، ضمن األصول 
كان  فالقضاء  املؤسساتية، 
األساسية  الركيزة  وسيبقى 

يف بنيان الدولة«.
القضاة  إضراب  ويفرض 
حتركًا  العدالة،  سري  وتوّقف 
هذا  تداعيات  ملعاجلة  سريعًا 
ضررًا  يلحق  الذي  اإلضراب 
الذين  الناس  مبصاحل  كبريًا 
يف  قضاياهم  يالحقون 
احملاكم، وأعلن رئيس جملس 
»كّثف  أنه  األعلى،  القضاء 
يف األيام والساعات املاضية 
لقاءاته واتصاالته مع املراجع 
الوصول  بغية  املختصة 

احملقة  املطالب  حتقيق  إىل 
للقضاة«. ويف وقت جزم بأن 
»جملس القضاء سيعمل على 
حتقيق مطالب القضاة ويضع 
أمام  السياسية  القيادات 
إىل  نداء  وّجه  مسؤولياتها«، 
القضاة قائاًل: »كما أن حّقكم 
مقّدس ولن نرتاجع عنه، حنن 
أيضًا مسؤولون أمام الشعب 
اللبناني الذي حتكمون بامسه، 
وهناك قضايا عالقة أمامكم ال 

حتتمل االنتظار«.
وتشّكل األزمة املالية العنصر 
األساسي يف معاناة القضاة، 
رواتبهم  فقدت  أن  بعد 
قيمتها بسبب انهيار العملة، 
القضاة  من  عددًا  وأن  سيما 
مل يتقاضوا راتبهم عن شهر 
يوليو )متوز( املاضي، كما أن 
جلان  ترأسوا  الذي  القضاة 
الربملانية  لالنتخابات  القيد 
مايو  شهر  يف  حصلت  اليت 
يتقاضوا  مل  املاضي،  )أيار( 
اآلن،  حتى  عنها  أتعابهم 
للتحرك  مواكبًا  مصدرًا  لكّن 
فهم  »عدم  إىل  دعا  اجلديد، 
على  التصعيدية  اخلطوة 
على  اعرتاضي  موقف  أنها 
فحسب«.  املالية  أوضاعهم 
وأوضح لـ«الشرق األوسط«، 
يف  يتمّثل  األكرب  »اخلطر  أن 
السياسية  السلطة  جتاهل 
يتخذها  اليت  للقرارات 
هذه  تنفيذ  وعدم  القضاء، 
القرارات، مثل جتميد مرسوم 
التشكيالت القضائية الشامل 
اجلمهورية  رئيس  عند  )جمّمد 
والتشكيالت  عون(،  ميشال 
اجلزئية لرؤساء حماكم التمييز 
)جمّمد لدى وزير املال يوسف 
كيف  أسفه  وأبدى  خليل(«. 
قرارات  »يتخذ  القضاء  أن 
ثم  ومؤسساتية،  قانونية 
على  صفقات  حوهلا  يربمون 

حساب العدالة«.
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القاضي سهيل عبود

واملوازنة،  املال  جلنة  عقدت 
جلسة  اخلميس،  األول  أمس 
كنعان  ابراهيم  النائب  برئاسة 
وحضور وزير املال يوسف خليل 
املوازنة  مواد  درس  ملتابعة 
املوازنة  قانون  مشروع  ضمن 
العامة واملوازنات امللحقة لعام 

.٢٠٢٢
وقد حضر النواب: علي فياض، 
جهاد  عون،  االن  محيد،  ايوب 
الصمد، حسن فضل اهلل، راجي 
السعد، سليم عون، علي حسن 
غادة  حاصباني،  غسان  خليل، 
جان  معوض،  ميشال  ايوب، 
ياسني،  ياسني  طالوزيان، 
امني شري، مجيل السيد، بالل 
قاسم  درغام،  اسعد  عبداهلل، 
هاشم، سجيع عطية، هادي ابو 
طه  الصادق،  وضاح  احلسن، 
ناجي، رازي احلاج، سيمون ابي 
رائد  خليل،  ابي  سيزار  رميا، 

بّرو، حليمة قعقور.
وزير  مستشارة  حضر:  وقد 
عام  مدير  قاسم،  زينة  املالية 
جورج  بالوكالة  املالية  وزارة 
يف  الواردات  مدير  معراوي، 
وزارة املالية لؤي احلاج شحادة، 
مديرية  يف  احملاسبة  رئيسة 
املوازنة يف وزارة املالية مريين 

جبور.
وبعد اجللسة كانت هناك كلمة 
ابراهيم  النائب  اللجنة  لرئيس 
»هناك  ان  فيها  اعلن  كنعان 
لتأمني  مطلوب  جوهرجي  ميزان 
ومراعاة  الدولة  استمرارية 
ألن  وحاجاتهم  الناس  امكانات 
املوازنة ال جيب ان تكون دفرتية 
هو  االرقام  حتديد  من  فاالهم 

كيفية تأمينها«.
واعترب كنعان انه »ميكننا وضع 
أرقام دفرتية مثلما أبلغنا وزير 
لقيمة  هو  التوجه  أن  املال 
ولكن  ألف  بـ٢٠  مجركي  دوالر 
منجيبو«  »كيف  هو  السؤال 
ألن  واقعيني  نكون  أن  فعلينا 
تزال  ال  العام  القطاع  رواتب 
نعرف  أن  ونريد  الـ15٠٠  على 
على  الرقم  هلذا  املالي  األثر 

املوازنة«.
واشار اىل ان »جلنة املال سألت 
وزير املالية واحلكومة عن االثر 
على  اجلمركي  للدوالر  املالي 
املوازنة والسلع وما هي السلع 
وعن  املشمولة  وغري  املشمولة 
من يضبط االسعار«، مؤكدًا انه 
واقعية  تكون  ان  الدولة  »على 

يف ما تطلبه من الناس«.
سعر  توحيد  نهج  يف  واضاف: 
سعر  زيادة  ميكننا  ال  الصرف 
من  صرف  سعر  فوق  صرف 
15٠٠ اىل ٨٠٠٠ و٢٠٠٠٠ وسعر 
الصرف  وسعر  صريفة  صرف 
يف السوق السوداء، حنن نطلب 
عكس ذلك وجيب ان يكون سعر 
الصرف منطقيًا وعلينا ان نكون 

واقعيني يف املوازنة.
تعزيز  »نريد  أننا  كنعان  وأكد 
يف  ولكن  الدولة  امكانيات 
الوقت نفسه االخذ بعني االعتبار 
وضع الناس وواقع االقتصاد. 
حيدد  الذي  اجلمركي  والدوالر 
يأتي  ان  جيب  ال  احلكومة  يف 

عشوائيا«.

كنعان: »ميزان جوهرجي« مطلوب لتأمني استمرارية الدولة 
ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم وحنن »أم الصيب« ونرفض 

حتميل املواطنني مثن أي إجراء أو قرار حكومي

وشدد على اننا »انهينا املوازنة 
باالرقام  وطالبنا  نيسان  منذ 
احلقيقية ومل حنصل عليها وقد 
بدات وزارة املال بتزويدنا بها 
لتحديد  وذلك  ايام،  منذ بضعة 
االف   ٩ فقط  ليس  فهو  العجز 
مليار ال بل قد يتخطى 1٩ الف 
مليار وهذا فرق كبري وال ميكننا 

اقرار موازنة بارقام وهمية.
احلكومة  »اعطينا  اننا  وذكر 
حتى  اخرية  مهلة  املال  ووزارة 
لتزويدنا  املقبل  االسبوع  مطلع 
للجباية  احلقيقية  باالرقام 
والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا 

نبين على الشيء مقتضاه«.
وجدد كنعان تأكيد ان »الدوالر 
املال،  جلنة  تقره  ال  اجلمركي 
وطالبنا  رقابية  سلطة  ولكننا 
لنا  سيكون  ايضاحات  جبملة 
موقفًا من بعدها. فهكذا خطوة 
اقامة  مع  ترتافق  ان  جيب 

محالت اعالمية واعالنية للتوعية 
على  الرقابة  وتفعيل  وتعزيز 
الذي  باالضافة  السلع  اسعار 
على  املالي  االثر  حول  ذكرناه 

املواطنني«.
وردًا على سؤال عن اسباب عدم 
رّد املوازنة قال كنعان »حننا أم 
الصيب« ومسؤولون عن الشعب 
وحاجاته وحريصون على الناس. 
ويف املوازنة العديد من البنود 
اليت تهم الناس والقطاع العام 
الصحية  واحلاجات  والعسكر 
وسواهم  والدبلوماسيني 
جلسة  يف  اقر  منها  والعديد 
فرصة  اعطينا  لذلك،  االمس. 
املال  ووزارة  للحكومة  أخرية 
لنكون  املقبل،  االسبوع  حتى 
امام موازنة اقرب اىل الواقعية، 
ال وهمية، وال تأخذ من الناس 
او  مساعدات  من  تعطيهم  ما 

اعفاءات«.

النائب ابراهيم كنعان مرتئسا الجلسة

ترأس رئيس حكومة تصريف   
اجتماعا  ميقاتي  جنيب  االعمال 
ضم  األول،  أمس  ظهر  بعد 
تصريف  حكومة  يف  الوزراء 
الوطين  الدفاع  االعمال: 
سليم،  موريس  الركن  العميد 
املالية يوسف اخلليل، الداخلية 
بسام  القاضي  والبلديات 
وليد  واملياه  والطاقة  مولوي 
العماد  اجليش  قائد  فياض، 
العام  املدير  عون،  جوزاف 
اللواء  الداخلي  االمن  لقوى 
عماد عثمان، مدير عام منشآت 
النفط اورور فغالي، مدير عام 
معراوي،  جورج  املالية  وزارة 

املدير العام لرئاسة اجلمهورية 
العام  واالمني  شقري  انطوان 
جمللس الوزراء القاضي حممود 

مكّية.
معاجلة  االجتماع  خالل  ومت 
احملروقات  تأمني  موضوع 

للقوى العسكرية واالمنية.
ميقاتي  الرئيس  عقد  كما 
حبث  املال  وزير  مع  اجتماعا 
احملدد  الصرف  سعر  ملف  يف 
على االسترياد وااللتباس الذي 
تسبب به تسريب كتاب رئيس 
احلكومة املوجه اىل وزير املال. 
استكمال  على  االتفاق  ومت 

البحث الختاذ القرار املناسب.

ميقاتي ترأس اجتماعا حبث يف تأمني احملروقات 
للقوى العسكرية واالمنية وتابع مع اخلليل ملف 

سعر الصرف احملدد على االسترياد

العماد  اجليش  قائد  استقبل   
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
العالقات  منسق  الريزة، 
الشرق  يف  األملانية  اخلارجية 
 Dr. Tobias وأفريقيا  األوسط 
السفري  يرافقه   TUNKEL
 Andreas لبنان  يف  األملاني 
العسكري  وامللحق   KINDL
 .Heino MATZKEN املقدم 
مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  ومت 

اجليش . 
بعثة  رئيسة  استقبل  كما 

قائد اجليش وقع مع وفد املاني اتفاقية تعاون
األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة 
 Simone السيدة  لبنان  يف 
 ،casabianca AESCHLIMANN

فالنائب أسعد درغام.
مدير ومؤسس  استقبل   كذلك 
السيد   ETHAN Group شركة 
العام  واألمني  جعجع  طوني 
األب  الكاثوليكية  للمدارس 
العامة  واملديرة  نصر  يوسف 
املارونية  البطريركية  للمؤسسة 
لإلمناء الشامل السيدة باتريسيا 

صفري.
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وصول  عن  املعلومات  أفادت 
ستساعد  اليت  اهلندية  الغواصة 
ضحايا  عن  البحث  عمليات  يف 
إىل  االول  أمس  املوت،  زورق 

مرفأ طرابلس. 
وكانت قد اعلنت قيادة اجليش 
»تويرت«،  على  حسابها  عرب 
اليت  الغواصة  نقل  »يتم  انه  
املركب  سحب  على  ستعمل 
الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ 
مرفأ  من  وذلك   ،2022/4/23

بريوت اىل مرفأ طرابلس«.
اجليش  قائد  استقبل  قد  وكان 
وقت  يف  عون،  جوزاف  العماد 
الريزة،  يف  مكتبه  يف  سابق، 

اليت  الغواصة  طاقم  من  وفدًا 
ستعمل على سحب املركب الذي 
غرق قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 
بالتنسيق  وذلك   ،2022/4/23
املنشأة يف  العمليات  غرفة  مع 
هلذه  البحرية  القوات  قيادة 

الغاية.
الطاقم  جانب  إىل  حضر  وقد   
من  وعدد  ريفي  أشرف  النائب 
الذين  البحرية  القوات  ضباط 
سيشاركون يف سحب املركب. 
كما استقبل النائب سجيع عطية 
املسيح،  عبد  أديب  والنائب 
العامة  األوضاع  البحث  وتناول 

يف البالد.

وصول الغواصة لسحب املركب 
الذي غرق قبالة طرابلس من 
مرفأ بريوت اىل مرفأ طرابلس

فضل  حسن  النائب  أعلن   
اهلل، يف تصريح له من جملس 
حماوالت  »هناك  أن  النواب، 
املسؤولية  من  للتهرب 
واجلميع  النار،  كرة  وتقاذف 
دون  من  كمعارضة  يتصرف 
املقابل  يف  هناك  تكون  أن 
رؤيتها  تقدم  موحدة  سلطة 
جنده  ما  وهذا  عنها،  وتدافع 
يف نقاش املوازنة أو يف عدم 
التعايف،  خلطة  احلكومة  تقديم 
حكومة  لدينا  تكون  أن  ونأمل 
قريبا كاملة الصالحيات تتحمل 
باخلطوات  البدء   مسؤولية 
خطة  مقدمها  ويف  املطلوبة 

التعايف«.
املتداولة  الصيغة  »إن  وقال: 
اجلمركي  للدوالر  اإلعالم   يف 
احلكومة  وعلى  مقبولة،  غري 
ألنها  العام  للرأي  توضيحها 
األسواق  يف  بلبلة  إىل  أدت 
نتبلغ  مل  اآلن  إىل  كّنا  وإن   ،
نرفض  فإّننا  رمسًيا،  شيًئا 
وال  الكبرية،  الزيادة  هذه 
األمر  هذا  مع  التعاطي  ميكن 

من زاوية حسابية رقمية، وكم 
يدخل إىل اخلزينة؟  مبعزل عن 
اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية، 
دولة  بل  شركة،  لسنا  فنحن 
هذه  إنعكاسات  بدراسة  معنية 
اخلطوة على املواطنني، وعلى 
وعلى  العام،  القطاع  موظفي 

األسعار والتضخم«.
وسأل: »كيف يتم رفع السعر 
واحدة؟  ودفعة  كبري  بشكل 
يعتمد  مل  األقل  على  وملاذا 
أي تدرج وفق ما كان ُيناقش 
احلكومة  لدى  وكان  سابًقا؟ 
سعر  اعتماد  يف  أخرى  صيغ 
أقل من دون أن يكون موحًدا 
على  والرتكيز  السلع  لكل 
ذلك  عن  فضال  الكماليات،  
اجلمركي  الدوالر  زيادة  فإّن 
وقدرة  ضوابط  دون  من  يتم 
اإلستغالل  للجم  الرقابة  على 
واالحتكار، ألّن اجلهات الرمسية 
معنية  وزارات  كانت  سواء 
بدورها يف  تقوم  ال  أو قضاء 
تطبيق القوانني واحملاسبة ملنع 

التالعب باألسعار«.

النائب فضل اهلل: الصيغة املتداولة 
يف اإلعالم  للدوالر اجلمركي غري 

مقبولة وعلى احلكومة توضيحها

الشيخ  اجلمهورية  مفيت  استقبل 
عبد اللطيف دريان، أمس األول، 
يف دار الفتوى سفرية الواليات 
لبنان  لدى  االمريكية  املتحدة 
البحث  مت  حيث  شيا،  دوروثي 

يف أوضاع لبنان واملنطقة.
 محافظ بريوت

حمافظ  دريان  املفيت  واستقبل 
عبود  مروان  القاضي  بريوت 
واملدير العام للمنشآت الرياضية 
رياض  والشبابية  والكشفية 

الشيخة.
بعد اللقاء قال عبود: قمنا بزيارة 
لالستنارة  السماحة  صاحب 
بتوجيهاته وآرائه، وأطلعناه على 
بريوت،  مدينة  وأوضاع  ظروف 
من  الكثري  يف  آراءه  وأخذنا 
املتابعة  على  واتفقنا  القضايا، 
كل  يف  معه  والدائمة  احلثيثة 
بريوت  مدينة  تعين  اليت  األمور 
الصعبة،  الظروف  هذه  يف 
خباصة الوقوف إىل جانب األهالي 
ظل  يف  بريوت  يف  واملواطنني 

هذه األزمة االقتصادية«. 
:«تباحثنا  عبود  احملافظ  أضاف 
أيضا يف الوضع اإلداري والبلدي 
يف مدينة بريوت، وكانت اآلراء 
متطابقة يف معظم املسائل اليت 
طرحت.دار الفتوى هي دار مجيع 
بريوت،  أهل  ومجيع  اللبنانيني 
يف  العمل  ميكن  ال  وبالتالي 
بريوت وال ميكن أن نتوىل عمال 
نزر هذه  ما مل  عاما يف بريوت 
دائم  تنسيق  على  ونكون  الدار 
السماحة  صاحب  األمور.  بكل 
وبالتالي  كبري  وطين  رجل  هو 
األمور  يف  تنحصر  ال  اهتماماته 
اهتمامات وطنية  الطائفية، هي 

كربى نتشارك فيها معه«.
 الحشيمي

احلشيمي  بالل  النائب  والتقى 
الربادات  أصحاب  من  وفد  مع 
يف  اخلياط،  نزيه  والدكتور 
الشرعي  اجمللس  عضو  حضور 
حممد  الدكتور  األعلى  اإلسالمي 

الصميلي.
النائب  قال  اللقاء  بعد 
مفتوحة  الدار  هذه  احلشيمي:« 
دائما للجميع، زيارتنا اليوم اىل 
والتباحث  للتشاور  هي  مساحته 
والسياسية  الوطنية  األمور  يف 
يف  التداول  ومت  واإلمنائية، 
واملعيشية،  السياسية  األمور 
وتطرقنا اىل موضوع االستحقاق 
مساحته  على  ومتنينا  الرئاسي، 
للفعاليات  لقاء  هناك  يكون  أن 
يف  والتداول  للتشاور  السنية 
رئاسة  من  اآلتية  االستحقاقات 
وطالبنا  وغريها،  اجلمهورية 
وقت  أسرع  احلكومة يف  بتأليف 
كبرية  الناس  معاناة  ألن  ممكن 
أمرا  األزمة  متديد  جيعل  مما 
مستحيال، فبوجود حكومة سيكون 
أن  املمكن  من  إصالحات  هناك 
حل  يف  الشيء  بعض  تساعد 

هذه األزمة.
أضاف:« أما يف موضوع أصحاب 
أن  مساحته  من  أملنا  الربادات، 
العرب  باإلخوة  اتصاالته  جيري 
واليت   - للربادات  للسماح 
من   - براد   1300 عددها  يبلغ 
العبور إىل دول اخلليج لتصدير 
أبوابها  أغلقت  بعدما  بضائعهم 
األزمة املوجودة  لسنوات بسبب 
 5000 حوالي  بها  تأثرت  واليت 

عائلة كانت تعيش منها«.

املفيت دريان حبث مع شيا يف اوضاع لبنان 
واملنطقة وتابع مع زواره شؤونا عامة

احملافظ عبود: اتفقنا على املتابعة 
الدائمة مع مساحته يف أمور مدينة بريوت

تناول وزير االقتصاد والتجارة 
يف حكومة تصريف األعمال أمني 
سالم، خالل مؤمتر صحايف عقده 
الثالثة  الوزارة،  يف  مكتبه  يف 
موضوع  األول،  امس  ظهر  بعد 
على  وتأثريه  اجلمركي  الدوالر 
الوزارة  ودور  الغذائية  املواد 
وقال:  اخلصوص،  هذا  يف 
»دعونا إىل هذا املؤمتر الصحايف 
على عجلة إليضاح أمور رئيسية 
على  ليكون  اللبناني  للمواطن 
وهذا  معنا،  حيصل  مبا  وعي 
ارتفاع  أخبار  بعد  واجباتنا  من 
وتغري  اجلمركي  الدوالر  سعر 
سعر الدوالر يف موازنة 2022، 
املواد  موضوع  على  وتأثريه 

الغذائية حتديدا«.
املؤمتر  »هدف  أن  إىل  وأشار 
إىل  والتطرق  املواطن  إراحة 
انعكاس ارتفاع الدوالر اجلمركي 
واألمن  الغذائية  املواد  على 
»عندما  وقال:  الغذائي«، 
 ،2022 موازنة  احلكومة  درست 
للرأي  كفاية  األمر  يتضح  مل 
استثنائية،  موازنة  أنها  العام 
وهي ومن ضمنها سعر الدوالر 
الظروف  سببها  اجلمركي، 
والنقدية  واملالية  االقتصادية 

االستثنائية«.
موازنة  دراسة  »متت  أضاف: 
طابع  هلا  يكون  أن  على   2022
استثنائي، فهي تعاجل وضع بلد 
نعرفه،  كلنا  عام  وقطاع  متأزم 
مقبولة.  غري  خزينة  وإيرادات 
من  الدولة  حتاسب  بلد  ففي 
خالل املالية العامة على أساس 
فإن  للدوالر،  لرية   1500 سعر 
حيصل  أن  جيب  كان  التغيري 
الدوالر  يف  واالستمرار  سابقا، 
اجلمركي على ما هو عليه حاليا 
الدولة ويستغلها  مالية  يضرب 

من قبل القطاع اخلاص«.
السيارات  قطاع  »يف  وتابع: 
استرياد  لبنان  يشهد  مل  مثال، 
يف  حصل  كما  فخمة،  سيارات 
لقد  املاضية.  السبعة  األشهر 
دخلته  سيارات أسعارها مبئات 
من  لالستفادة  الدوالرات  آالف 
احلالي  اجلمركي  الدوالر  سعر 
وإحدى   .1500 أساس  على 
 50 مجركها  كلفت  السيارات 
تصنيفها،  حبسب  دوالر  ألف 
حبسب  عليها  الضريبة  وتبلغ 
سعر الدوالر اجلمركي احلالي 75 
 2000 حوالي  أي  لرية،  مليون 
دوالر، بدال من 50 ألفا، وهذا 
ليس عدال وغري منصف للخزينة 

اللبنانية العامة«.
بلدا  »هناك  أن  إىل  وأشار 
عامة  وإدارات  يدار،  أن  جيب 
ماذا  »رأينا  وقال:  ورواتب«، 
فعلينا  العام،  للقطاع  حصل 
دول  فكل  املداخيل،  تأمني 
من  مداخيلها  تؤمن  العامل 

الضرائب واجلمارك وغريهما«.
لالقتصاد،  »كوزير  أضاف: 
لدى  أن  التوضيح،  أردت 
املوازنة،  دراسة  إىل  العودة 
وأصول  أرقام  هناك  كانت 
تنبىء بأن ال إمكانية االستمرار 
الدوالر  سعر  اعتماد  خالل  من 
 ،1500 أساس  على  اجلمركي 
وبالتالي،  ستنهار.  الدولة  ألن 
إىل  العام،  القطاع  سينهار 
جانب انهيار الرواتب اليت باتت 
من  بد  ال  ولتحسينها،  واقعا. 

أوصلنا  ما  وهو  تعديل،  إجراء 
إىل الدوالر اجلمركي«.

حتديد  عن  احلديث  »مت  وتابع: 
ألفا،  بـ12  اجلمركي  الدوالر 
وكانت هناك مطالبات من القطاع 
بأن يكون على سعر 8  اخلاص 
لكن  األرقام،  آالف وغريها من 
هذا األمر كان يدرس مبا جيعل 
اجملتمع،  على  مقبولة  تداعياته 
حرصا على املواطن واملستهلك 

قبل الدولة«.
وأشار إىل أن »عددا كبريا من 
أوضح  واملستشارين  الوزراء 
ستصيب  الضرائب  هذه  أن 
توصيف  وهو  الكماليات، 
فضفاض« وقال: »فعليا، هي 
وأمور  الكماليات،  صوب  تتجه 
إتبع  العامل  دول  أخرى يف كل 
عليها هامش ضرائب كاليت نعمل 
واالنصاف  العدل  ومن  عليها، 
ان يطبق عليها الدوالر الضرييب 
إذ  اجلديد،  اجلمركي  الدوالر  او 
على  االستمرار  املستحيل  من 
سعر 1500، واجلميع اطلع على 

هذا األمر«.
أضاف: »منذ يومني، مت احلديث 
سعر  باعتماد  القرار  اختاذ  عن 
خمول  غري  اليوم  أنا  ألفا.   20
أنه  على  السعر  هذا  بثبيت 
رمسي، فالرئيس جنيب ميقاتي 
وزير  ألن  طلب،  بكتاب  تقدم 
لبنان  مصرف  وحاكم  املال 
خموالن إعطاء كلمة الفصل حول 
بالعمل  البدء  جيب  تسعرية  أي 

بها«.
املال  »وزير  أن  إىل  وأشار 
سيوضح الحقا كيف سيكون هذا 
الدوالر متحركا«، وقال: »بغض 
املال  وزير  قرار  عن  النظر 
حاليا  فإننا  املصرف،  وحاكم 
يف جو سعر ال20 ألفا، أقل أو 
أكثر بقليل فهذا يرتبط بالقرار 

الرمسي الذي سيصدر«.
وأكد أن »هذا السعر سيساعد 
الدولة  مالية  حتسني  يف 
وإعادة  العام  القطاع  وانتعاش 
أجل  من  املوظف  إىل  احلقوق 
يف  العامة  اإلدارات  استمرار 
عملها، ومنع انهيار الدولة. كما 
سيساعد الدولة من 6 أشهر اىل 
الراهنة،  سنة، يف مترير االزمة 
واالمر قابل الحقا إلعادة النظر 
والدراسة، وأن تكون له جدوى 

اقتصادية«.
اختذ  قرار  من  »ما  وقال: 
بطريقة عشوائية. كنا نسمع عن 
سابقا  االمور  من  كثري  حصول 
عشوائي.  بشكل  املوازنات  يف 
يف  حتديدا  أؤكد،  واليوم، 
أنه  اجلمركي،  الدوالر  موضوع 
اختاذ  اجلميع  على  صعبا  كان 
عن  النظر  بغض  برفعه،  القرار 
فهو  سيستهدفها،  اليت  املواد 
سيخدم املصلحة العامة وخزينة 
الدولة، على أال تضر انعكاساته 

باملواطن بشكل مباشر«.
وقال: »ما يعنيين اليوم، انين 
كوزير لالقتصاد ورئيس اللجنة 
ان  الغذائي،  لالمن  الوزارية 
لقمة  بتأمني  يطالب  اللبناني 
اقل  وهما  والكهرباء  عيشه 
وأنا  به،  يطالب  أن  ميكن  ما 
كوزير معين أطمئن املواطن بأن 
على  اجلمركي  الدوالر  تداعيات 
جدا  جدا  ضئيلة  الغذائي  األمن 
معفاة  الغذائية  املواد  ومعظم 

وزير االقتصاد: ننتظر قراري وزير املال وسالمه عن سعر ال 20 ألفا للدوالر اجلمركي 
وهذه خطوة ستساعد يف حتسني مالية الدولة وانتعاش القطاع العام ومنع االنهيار

من الضريبة اجلمركية. أنا على 
بهذا  املعنيني  كل  مع  تواصل 
املواد  بعض  وهناك  املوضوع، 
للدوالر  ختضع  اليت  الغذائية 
علينا  ولكن  اجلديد  اجلمركي 
منها  كبريا  جزءا  بأن  التوضيح 
عليه رسوم مجركية عالية ألنها 
الغذائية  الصناعات  تنافس 
وحنن  لبنان.  يف  املصنوعة 
اليوم بسياستنا الصناعية نضع 
منتج  اي  على  عالية  رسومات 
وهذا  اللبناني،  االنتاج  ينافس 
موضوع ال ميكننا التساهل به«.

اليت  الغذائية  »املواد  أضاف: 
اجلمركي  الدوالر  برفع  ستتأثر 
مستوردة  فاخرة  اجبان  هي 
واخلضار  املعلبات  وبعض 
اكياس وهلا  اليت تصلنا ضمن 
صناعات رديفة يف لبنان. هناك 
املال  وزير  مع  سيعقد  اجتماع 
تتضمن  اليت  اجلداول  ان  حول 
واخلاضعة  الغذائية  املواد 
اجلديد سيعاد  اجلمركي  للدوالر 
النظر بها ويتم ختفيض الرسوم 
عليها، فال أنا وال احلكومة نريد 
حتميل املواطن هم ارتفاع أسعار 
سنعمل  حنن  الغذائية.  املواد 
على دراسة املواد اليت سيطاهلا 
اجلمركي،  الدوالر  ارتفاع 
 30 منها  بالتأكيد،  وستخفض 
ختفيضها  ندرس  باملئة  و40 
باملئة، وميكن أن  إىل 20 و10 
نصل لقناعة ختفيضها إىل صفر 
باملئة مع االخذ باالعتبار أولوية 
محاية الصناعة واإلنتاج الوطين. 
سيكون هناك عمل ممنهج يطال 
باألمن  املتعلقة  املواد  كل 
أن  الؤكد  وأعود  الغذائي، 
معظم املواد الغذائية معفاة من 
بعد  سرتتفع  اجلمركية  الضريبة 
اختاذ القرار النهائي، وعلى أي 
نسبة سيتم االعتماد. وأي مادة 

سينعكس رفع الدوالر اجلمركي 
يؤكد  من  اول  انا  سلبا  عليها 
عليها  ضريبة  فرض  بعدم  لكم 
يريح  بشكل  ختفيفها  يتم  أو 

اللبناني«.
وتابع: »وزارة االقتصاد تدرك 
اننا حني ندخل يف تطبيق الدوالر 
هلع  سيحصل  اجلديد  اجلمركي 
يف السوق، واعمل اليوم بشكل 
هلذه  الوصول  قبل  استباقي 
رسالة  توجيه  وأحب  املرحلة. 
واعمم  األزمات  لتجار  حتذير 
يفكر  أال  كافة،  القطاعات  على 
احد هؤالء التجار باستغالل هذه 
من  باألسعار  للتالعب  الظروف 
على  املستوردة  البضائع  خالل 
دوالر 1500 لرية ليسعروها على 
دوالر اجلديد ويرفعون األسعار 
بشكل جنوني. وقد بدأنا الطلب 
رمسي  بشكل  املال  وزارة  من 
واخلدمات  املنتجات  كل  جداول 
بشكل  عليها  سيؤثر  اليت 
اجلمركي  الدوالر  رفع  مباشر 
بشكل  ضبطها  من  لنتمكن 
الرقابي  الدور  أن  كما  مباشر. 
معرفة  خالل  من  فعاال  سيكون 
البضائع  حول  التفاصيل  كل 
املوجودة والبضائع اليت ستصل 
أن  وأؤكد  اجلديد.  السعر  على 
الرؤساء الثالثة واحلكومة مجيعا 
طلبوا مين شخصيا التشدد إىل 

أقصى احلدود«.
القطاع  على  »نعول  وختم: 
العام  القطاع  مثل  اخلاص 
فحماية  البلد،  ملصلحة  التعاون 
املواطن يف الظروف االنتقالية، 
حيث جيب أن يأتي بعدها فرتة 
تعاف ثم فرتة ازدهار، ومن هنا 
اذا  االزدهار  لفرتة  نصل  حتى 
كتب لنا التوفيق، فهذا يقتضي 
التشدد الكبري حتى تسلك االمور 

بشكل طبيعي«.

قائد الجيش مستقبال الوفد بحضور النائب اللواء أشرف ريفي
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مـقاالت وتـحقيقات

األمور  تدير  والسعودية  ألمريكا  التابعة  اللبنانية  اجلماعات  دعوا 
له  مبلف  متعلقًا  النقاش  يكون  عندما  الزواريب.  طريقة  على 
بعده اإلقليمي والدولي، ال يبقى هلؤالء أي دور سوى االنتظار 
والتفّرج. صحيح أن وليد جنبالط، مثاًل، يكثر من دورانه، لكنه 
يتصرف بواقعية شديدة إزاء ملفات حساسة كملف ترسيم احلدود 
من  ليس  الفعلية،  قناعاته  عن  مبعزل  فهو،  العدو.  مع  البحرية 
يبدو  جيعله  مبا  األمر  عن  للتعبري  طريقة  وجيد  املكابرة،  أنصار 

مسكينًا عرب القول: سنعرف من حزب اهلل ما الذي حيصل؟
استعارة موقف جنبالط ليست انتقاصًا من أحد من بقية القوى 
لكنها  »ما بني بني«.  أو  السياسية  أو  منها  الرمسية  اللبنانية، 
ضرورية حتى ال ُيفاجأ أحد إذا ما استفقنا يومًا على مشروع اتفاق 
فيمكن  بامللف  املعنية  األطراف  أما  العدو.  مع  حرب  مشروع  أو 

حتديدها، وفق األهمية، كاآلتي:
اللبنانية ممثلة  الدولة  لبنان، هناك موقف املقاومة وموقف  يف 
املتحدة  الواليات  موقف  هناك  اخلارج،  ويف  الثالثة.  بالرؤساء 
شرق  يف  الغاز  مبلف  املعنية  العواصم  وموقف  وإسرائيل، 
حقول  من  الغاز  استخراج  تنتظر  اليت  تلك  فيها  مبا  املتوسط، 

السواحل الشرقية للمتوسط.
يف هذه احلال، ميكن التقدير بأنه إىل جانب املفاوضات العلنية 
كثري  هناك  سيكون  هوكشتني،  عاموس  األمريكي  املوفد  عرب 
من القنوات اخللفية اليت يستخدمها كل املفاوضني يف العامل، 
وتشمل سياسيني وديبلوماسيني وخرباء وإعالميني وغريهم. وهو 
ما ميكن تصّور أنه حيدث يف حالة لبنان اليوم، خصوصًا أن العدو 
دخل  بعدما  التفاوض  يف  جديدة  قاعدة  من  ينطلق  اإلسرائيلي 
حزب اهلل على اخلط بإعالن استعداده لشن حرب واسعة إن لزم 

األمر.
حتى حلظة اإلعالن الرمسي على لسان األمني العام للحزب السيد 
امللف  هذا  مع  يتعامل  لبنان  خارج  اجلميع  كان  نصراهلل،  حسن 
خبّفة. واصلت إسرائيل خطواتها التحضريية لالستخراج من دون 
اعتبار لرأي أحد، وحّول الوسيط األمريكي وساطته إىل »كزدورة« 
بعد  لكن،  بالعمل.  املعنية  الشركات  إىل  وصواًل  العواصم  بني 
إعالن نصراهلل موقفه، ثم عملية املسرّيات، انقلب املشهد متامًا.

من  كل  بإبالغ  وسريعًا،  أنفسهم،  تلقاء  من  اإلسرائيليون  بادر 
يهمه األمر، يف املنطقة والعامل، أن جتربتهم مع حزب اهلل جتعلهم 
وكبري.  وفعلي  جدي  تهديد  أمام  أنهم  أساس  على  يتصرفون 
املخاطر  درس  إىل  العدو  كيان  يف  املعنية  اجلهات  وسارعت 
احلديث  يدور  حيث  واملادية،  والعسكرية  األمنية  النواحي  من 
عن خسائر ال تقل عن ثالثني مليار دوالر قبل احتساب خسائر 
أبلغ األمريكيني بضرورة  عدم االستخراج. والعدو كان أول من 
التصرف حبذر وجدية. وهذا كالم قيل مرات عدة هلوكشتني الذي 
كان يعتقد أنه يدير امللف على طريقة إدارة السفرية األمريكية 
يف بريوت للقوى احلليفة هلا واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية 
التابعة هلا، متسلحًا بعناصر الضغط اليت ميلكها األمريكيون على 
أركان السلطة مبا مينعهم من إغضابها. لكن السفارة األمريكية 
يف بريوت، كما األجهزة واجلهات املعنية يف الواليات املتحدة، 

تعرف أن األمر يصبح خمتلفًا عندما يتعلق حبزب اهلل.
عمليًا، أدرك اجلميع أن الوضع بات خمتلفًا، وصار البحث ينطلق 
من القاعدة الرئيسية اليت حّددتها املقاومة: لديكم مهلة شهر، 
حبقوقه  للبنان  تسلموا  أن  فإما  أيلول،  منتصف  قرابة  تنتهي 
كاملة ويسمح للشركات بالعمل، وإما لن يكون هناك تنقيب وال 

استخراج وال حتى منشآت يف اجلهة املقابلة.
إسرائيل تتعهـّد القبول بحقوق لبنان وتأجيل االستخراج يف كاريش 

مقابل سحب التهديد بالحرب
وبعد جوالت عدة ملبعوثني، معلنني وغري معلنني، إىل بريوت وتل 
أبيب، تطور املوقف يف األسابيع املاضية إىل أن تشكلت صورة 

جديدة كاآلتي:
أواًل، سحب من التداول العرض اإلسرائيلي باملقايضة بني حقل 
اإلسرائيلية  األخرى،  األفكار  كل  ُسحبت  كما   ،8 والبلوك  قانا 
واألمريكية واخلليجية )اإلماراتية(، بإقامة إطار تعاون غري مباشر 
من خالل اعتماد مبدأ »احلقول املشرتكة« أو الشركات اليت تعمل 

يف حقول البلدين، أو صندوق العائدات املشرتك.
ثانيًا، أقر العدو باخلط 23 بعدما انتزعت من لبنان ورقة التفاوض 
اخلاصة باخلط 29، وانتقل البحث يف طلب لبنان السيطرة على 
كامل حقل قانا، ومت رفض اخلط املتعرج الذي قدمه هوكشتني، 
فعاد اإلسرائيليون وعرضوا اإلقرار حبق لبنان يف ملكية كل ما 
حيويه حقل قانا، لكن مع طلب تأجيل البت بالسيادة على هذه 
املنطقة. وهناك نقاش مستمر يف كيان العدو حول ما إذا كان 
هلم احلق يف جزء من حقل قانا. وهذا النقاش إن استمر، سيضطر 
أي حكومة يف إسرائيل إىل طرح استفتاء عام قبل التنازل عن 

»احلق السيادي«.
داخل  خالفات  أي  احتواء  على  بالعمل  األمريكيون  بادر  ثالثًا، 
إسرائيل حول ملف الرتسيم، سواء بإبالغ حكومة يائري البيد بأن 

خالل  من  أو  التفاوض.  لوقف  لديها  حجة  ال 
التفاهم مع زعيم املعارضة بنيامني نتنياهو على 
إبقاء هذا امللف خارج االستثمار يف االنتخابات 
النيابية، مع وضعه يف أجواء املفاوضات ليلتزم 
بها يف حال متّكن من الفوز باالنتخابات وعدم 

االنقالب عليها.
رابعًا، ثبت لدى املستوى األمين والعسكري يف 
كيان العدو بأن حزب اهلل قادر على تدمري كل 
وأن  احملتلة،  فلسطني  ساحل  قبالة  املنشآت 
هناك صعوبات حقيقية يف منعه من ذلك، وأن 
أي رد على عمل يبادر به احلزب قد ال ينتهي 
شاملة  حرب  إىل  يقود  قد  بل  قتالية،  بأيام 
وقد  اآلن.  هلا  مستعدة  إسرائيل  أن  يبدو  ال 
والعسكرية  األمنية  املستويات  توصية  لعبت 
دورًا حامسًا يف قرار حكومة البيد االخنراط يف 

التفاوض بشكل خمتلف.
لنمنع الحرب!

عند هذا احلد، صار هاجس اجلانبني األمريكي 
واإلسرائيلي ضمان عدم مبادرة حزب اهلل إىل 

أيام  خالل  احلسم  ينتظر  وتقّدم  االنفجار  ملنع  اهلل  حزب  مع  وساطات   

الـحقول« كـل  مـقابل  الـحقول  و»كـل  كاريـش«  مـقابل  »قـانا 
ابراهيم األمني

تتابع احملادثات عن كثب. وبادرت احلكومة الفرنسية باستطالع 
املواقف من مجيع األطراف. وعندما زار هوكشتني بريوت التقى 
طاقم السفارة الفرنسية بعيدًا من اإلعالم، وتواصلت السفرية 
السفرية  تولت  اهلل، كما  مع حزب  مباشرة  غريو  آن  الفرنسية 
أوروبيني  سفراء  إطالع  شيا  دوروثي  بريوت  يف  األمريكية 
آخرين على نتائج االتصاالت. ومع تقدم البحث، واالنتقال إىل 
لبنان،  حقول  يف  العاملية  الشركات  عمل  ختص  اليت  النقطة 
كانوا  بعدما  مرة،  ألول  السياسي  باحلديث  الفرنسيون  بادر 
من  خياراتها  تدرس  خاصة  »توتال« شركة  أن  الزمة  يكررون 

تلقاء نفسها، وال سلطة للحكومة الفرنسية عليها. 
توتال: مستعدون للعودة مباشرة إىل لبنان إذا حصل اتفاق ومقابل 

ضمانة أمريكية بعدم شمولنا بأي عقوبات
واضطر الفرنسيون الذين يظهرون قصورًا كبريًا يف التفاوض 
أجوبة  وأن حيملوا  قلياًل  »التواضع«  إىل  اجليدة  األدوار  ولعب 

واقعية تظهر اآلتي:
أواًل، إن احلكومة الفرنسية ستقف إىل جانب االتفاق، وستضمن 

لـ »توتال« التوجه إىل العمل مباشرة يف األراضي اللبنانية.
الواليات  من  فرنسا  تتبلغ  بأن  مرهون  اإلذن  هذا  إن  ثانيًا، 
اللبنانية وحزب اهلل ضمانات بأنه  املتحدة وإسرائيل واحلكومة 
ليس هناك حرب أو مواجهات عسكرية أو أمنية تهدد مصاحل 

الشركة ومنشآتها والعاملني فيها.
للعمل  مستعدة  »توتال«  االتفاق ستكون  تبلغ  فور  إنه  ثالثًا، 
يف أي حقل تقرره احلكومة اللبنانية وليس فقط يف البلوكات 

احلدودية مع فلسطني احملتلة.
رابعًا، إن الشركة الفرنسية مضطرة لتبلغ إعفاء أمريكي واضح 
من أي عقوبات مفروضة على من يعمل مع لبنان خالفًا للقوانني 
االئتمان  أن صناديق  إىل  يعود  السبب  أن  وتبني  األمريكية. 
املئة من أسهم  أكثر من 30 يف  األمريكي تستثمر  االجتماعي 
»توتال«، وهذا يعين أن الشركة ختضع كليًا للقوانني األمريكية 
)أي شركة ميلك فيها أمريكيون أكثر من عشرة يف املئة وتسجل 
حصصهم يف أمريكا جتعل الشركة خاضعة للقوانني األمريكية(، 
بالتالي فإن الشركة حتتاج إىل إذن رمسي واضح ومكتوب من 

الواليات املتحدة للمباشرة يف أي عمل يف لبنان.
يف انتظار هوكشتني!

عند هذه النقطة، ينتظر اجلميع اجلولة اجلديدة من املفاوضات 
اليت تقودها الواليات املتحدة مستعينة جبهات دولية وعربية. 
أن  إال  للتنازل.  استعدادًا  يظهر  اإلسرائيلي  اجلانب  أن  ومع 
األقوال،  هذه  تصديق  من  املقاومة  متنع  التارخيية  التجارب 
مع  التسوية  ملبدأ  تثبيتها  األمر  يهمه  من  أبلغت  فقد  ولذلك 
أمريكيًا  ترمجته وضمانته  إىل  أن يصار  على  اللبنانية  احلكومة 
وأوروبيًا خالل وقت سريع، وإال فإن خيار احلرب سيظل مطروحًا 

على الطاولة.
بناء على ما تقدم، بادر هوكشتني إىل اتصاالت مع جهات لبنانية 
خالل األيام القليلة املاضية إلبالغها بأن »كل األجواء السلبية 
إمنا تصدر من قبل جهات عندكم، وال عالقة لنا أو لإلسرائيليني 
بها، بل نرى أن هناك تقدمًا يتيح التوصل إىل اتفاق«. وأضاف: 
»عندما زرت لبنان أخريًا انتقلت لياًل عرب الناقورة إىل تل أبيب، 
لكن كان املسؤولون يف إسرائيل منشغلني باحلرب على غزة 
ومل يتطرق االجتماع الوزاري املصغر إىل مسألة ترسيم احلدود، 
وقابلت رئيس احلكومة واتفقنا على اإلطار اإلجيابي«. وختم: 
قليلة  أيام  خالل  إسرائيل  يف  لي  مرتقب  موعد  بانتظار  »أنا 

وسوف يبنى على أساسه الكثري من اخلطوات«.
اجلميع يف االنتظار!
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أن وساطات  يبدو  وهنا،  إىل حرب شاملة.  يقود  عمل عسكري 
انطلقت من قبل جهات أو شخصيات متلك قدرة على التواصل غري 
املباشر مع اجلانبني، وتوصل الوسطاء إىل نتيجة أساسية مفادها 
أن حزب اهلل ال يريد احلرب للحرب، لكنه مستعد للدخول فيها يف 
حال جتاهل العدو مطالب لبنان. مع تأكيد احلزب أنه ليس معنيًا 
بأي تفاوض حول امللف نفسه، وأن الرؤساء الثالثة هم املرجعية 
الرمسية اللبنانية الصاحلة للبت يف أي اتفاق. ويف الوقت نفسه، 
التشديد على أن املقاومة لن توافق على ما قد ينتقص من حقوق 
وسيادة لبنان. وهذا بند جرى حسمه أصاًل بني الرؤساء الثالثة 

وحزب اهلل قبل الشروع يف اجلوالت األخرية من املفاوضات.
لكن كيف يمكن تجنب الحرب؟

السؤال الذي طرحه من ميكن وصفهم بالوسطاء كان جوابه بسيطًا 
للغاية. وهو أنه جيب املضي سريعًا يف التفاوض لتكريس احلقوق 
املتحدة. ويف  األمم  برعاية  اتفاق غري مباشر  اللبنانية من خالل 
حال حصل ذلك ضمن مهلة زمنية معقولة، فإن احلرب تصبح غري 
ذات معنى. لكن يبدو من بعض املعطيات أن العدو ليس جاهزًا 
متامًا إلجناز االتفاق اآلن، ومثة تساؤالت كثرية حول ما إذا كانت 
لكنها  االنتخابات.  بعد  ما  إىل  امللف  تأجيل  البيد تفضل  حكومة 
إن قررت ذلك، ستكون مسؤولة عن أي تدهور أمين أو عسكري 
حيصل، ويف احلالتني عليها ابتداع املقرتحات املقنعة لعدم اندالع 

احلرب.
ضمن هذا اإلطار، قال األمريكيون واإلسرائيليون إنهم مستعدون 
كامل،  اتفاق  إىل  الوصول  انتظار  ويف  التفاوض.  للمضي يف 
فإن ذلك قد يستغرق وقتًا يتجاوز أيلول املقبل. بالتالي، فإن 
حتى  »كاريش«  حقل  يف  األعمال  كل  لوقف  مستعدة  إسرائيل 
حصول االتفاق، وإنها مستعدة حتى إلزالة املنشآت القائمة حاليًا، 
إضافة إىل موافقتها على منح حقل »قانا« للبنان مبا يلّب الشرط 
هذا  يف  ويبدو،  كاريش«.  مقابل  »قانا  امسه  الذي  األساسي 
السياق، أن املشرفني على شركة »إنريجيان« اليونانية يدرسون 
مع حكومة بالدهم السري خبطوات جتعل السفينة بعيدة من احلقل 
أو خارج املنطقة املتنازع عليها مبسافة واضحة يف سياق طمأنة 

لبنان إىل أنه لن يكون هناك استخراج يف مرحلة التفاوض.
مباشرة الشركات العاملية عملها يف بقية حقول لبنان شرط الزم لعمل 

الشركات يف الحقول قبالة فلسطني
لكن اجلانبني األمريكي واإلسرائيلي يعرفان أنه ميكن للعدو أن 
يوقف العمل يف »كاريش« فيما يواصل العمل يف احلقول األخرى، 
وهو ما لفت إليه اجلانب اللبناني مطالبًا بضمان السماح للشركات 
العاملية ببدء العمل يف التنقيب أو االستخراج يف احلقول اللبنانية 
األخرى، إىل أن يتم حسم ملف الرتسيم والذي خيص »كاريش« 

و«قانا«.
عند هذه النقطة، حاول اجلانب اإلسرائيلي املماطلة لكسب الوقت 
احلقول  يف  الغاز  من  كبرية  لكميات  استخراج  بعمليات  للقيام 
اجلنوبية لتلبية حاجات أسواقه الداخلية أو بيع كميات إىل اخلارج. 

لكن اجلواب اللبناني جاء أكثر وضوحًا، وتضّمن اآلتي:
- إن منع احلرب يقتضي أواًل وقف العمل يف حقل »كاريش« بعد 
اإلقرار حبقوق لبنان يف حقل »قانا« واخلط 23، وأن يصار إىل 

تنظيم اتفاق كامل يف أسرع وقت ممكن.
- إن مباشرة الشركات العاملية العمل يف احلقول اللبنانية األخرى 

صار شرطًا الزمًا ملنح العدو اإلذن بالعمل يف احلقول األخرى.
عمليًا، صرنا أمام معادلتني ملنع احلرب: »كاريش مقابل قانا« 

و«العمل يف كل احلقول مقابل العمل يف كل احلقول«.
فرنسا: »توتال« تنتظركم

العاملية  والشركات  األوروبية  اجلهات  كانت  األثناء،  هذه  يف 
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جاء يف الزميلة »نداء الوطن«:

التزامًا بتوصية ديوان احملاسبة الصادرة يف 
العام 2021 انتهت صفقة صواريخ الغراد مع 
الزمت  اليت   .»Jugoimport – SDPR« شركة 
العتاد  مديرية  من  صاروخ  االلفي  باسرتجاع 
يف اجليش اللبناني وإعادة املبلغ الذي سبق 
ودفعه لبنان مقابل امتام هذه الصفقة اي 990 
يصار  ان  دون  من  لكن  امريكي  دوالر  الف 
حتديد  او  املسؤولني  االشخاص  »تسمية  اىل 
القانونية  العقوبات  أشد  وانزال  املسؤوليات 
مضى  عما  اهلل  عّفى  قاعدة  وعلى  حبقهم«. 
احملاسبة  ديوان  فرض  بعدما  املوضوع  عوجل 
العقد  توقيع   2022 العام  الدفاع  وزارة  على 

وإال سيتم حتويله اىل النيابة العامة.
حيث   ،2017 العام  يف  الصفقة  قصة  بدأت 
أبرمت وزارة الدفاع صفقة مع الشركة الصربية 
بألَفي  اللبناني  اجليش  لتزويد  اليها  املشار 
عند  ليتبني  كيلومرتًا   20 مبدى  غراد  صاروخ 
انها غري مطابقة ملضمون  لبنان  وصوهلا اىل 
االتفاقية وعلى األخص لناحية النوعية وتاريخ 
تقرير  ورد يف  ما  املنشأ حسب  وبلد  الصنع 
احملاسبة  ديوان  اىل  املرسل  الدفاع  وزارة 
العام 2020. مت كشف الصفقة من قبل وزير 
راسل  الذي  بوصعب  الياس  االسبق  الدفاع 
قيادة اجليش واملفتش العام طالبًا توضيحات 
واجراء  اجنازها  وسالمة  الصفقة  صالحية  عن 
العام  املفتش  فأفاده  السمسار،  مع  حتقيق 
بوجود خطأ يعرتي الصفقة وان الصواريخ غري 

مطابقة للمواصفات املتفق عليها.
احملاسبة  ديوان  عاود   2021 العام  ويف 
إصدار رأيه بناء على طلب وزيرة الدفاع زينة 
نفقات  تبقى  أن  ضرورة  على  بالتأكيد  عكر 
املرفأ كما  اىل  املخزن  والنقل من  التوضيب 
التأمني على عملية النقل على عاتق الشركة، 
السفينة  مغادرة  تاريخ  اعتبار  وضرورة 
التاريخ الصحيح النهاء  اللبنانية هو  االراضي 
العرض  توقيع  تاريخ  وليس  ومفاعيله  العقد 
ضرورة  اىل  االشارة  مع  الشركة  من  املقدم 
حتميل الشركة االعباء والفوائد واعتبار العقد 
كأنه مل يكن. يف حينه اقرتحت وزيرة الدفاع 
زينة عكر تعديل االتفاقية وارسلت مشروعها 
ثم  ومن  عليه  وافق  الذي  احملاسبة  لديوان 
واعادت  قراراته  مضمون  على  بناء  تصرفت 
معاجلة امللف بالتواصل مع جهات صربية رمسية 
ووافق وزير خارجية صربيا على املساعدة يف 
حل املشكلة مع لبنان باالتفاق مع الشركة على 
اىل  املبلغ  كامل  واعادة  الصواريخ  استعادة 
لبنان مع حتمل الشركة نفقات النقل. اجنزت 
عكر امللف وتسلمه خلفها الوزير موريس سليم 
لكنه مجد اىل ان جرى حتريكه جمددًا من خالل 
ديوان احملاسبة الذي نبه اىل ضرورة بته قبل 
ان يسلك مساره القضائي املفرتض يف حال 
املراجعة يف  اجلواب لدى  املعاجلة. كان  عدم 
املرة االوىل ان امللف غري منجز مع العلم انه 
اول  يف  االتفاقية  على  التوافق  مت  قد  كان 
ايلول 2021. ثم اختذ القرار بالسري باخلطوات 

املتفق عليها مع الشركة الصربية.
ديوان  اىل  الدفاع  وزارة  ارسلت  ايام  وقبل 
احملاسبة تعلمه انها وقعت االتفاقية وجاء يف 
اإلستشاري  الرأي  اىل  باإلستناد  انه  الكتاب 
حول   1/6/2021 يف  املـؤرخ   26/2021 رقم 
شركة  من  املقدم  العرض  على  املوافقة 
الذي  بالشكل  الصربية   Jugoimport – SDPR
تنظيم  مع  الصواريخ  إعادة  مبوجبه  تؤمن 
حمضر تسليم واستالم يتناوهلا، وأيضا حترير 
وتسعني  تسعماية  مببلغ  املستندي  اإلعتماد 
تلك  بتأمينه  تقوم  الذي  أمريكي  دوالر  ألف 
نفقات  اإلدارة  حتمل  عدم  وأيضا  الشركة، 
بإكتمال  حكم  والتأمني،  والنقل  التوضيب 
اإلجراءات املار ذكرها، مرفقًا مع القرار صورة 
شهادة  وعن  واإلستالم  التسليم  حمضر  عن 
القبول Certificate of Acceptance وعن إعالم 

قيد صادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26/7/2022 
ويتضمن إيداع مبلغ ماية وتسعني ألف دوالر 
أمريكي ملصلحة املديرية العامة لإلدارة والذي 
بناء   SRPSKA BANKA SA مصرف  أصدره 

.Jugoimport – SDPR على طلب
شركة  مع  صفقة  إنهاء  قرار  اصدرت  كما 
كانت  واليت  الصربية   JUGOIMPORT-SDPR
توقيعه  مت  بالرتاضي  اتفاقية  عقد  عن  عبارة 
احملاسبة  ديوان  رأي  على  الوقوف  دون  من 
لبنان  اىل  الصواريخ  وصلت  يفرتض.  حيث 
وفدًا  ان  علمًا  ومدهونة  قدمية  انها  ليتبني 
عليها  للكشف  صربيا  قصد  كان  اجليش  من 
يوم  الفضيحة  وقعت  ان  اىل  سالمتها  واكد 
متت  صفقة  وجود  ليتبني  لبنان  اىل  وصلت 
مللمتها تدرجييا كما التقرير الذي اجنز لتوضيح 
عليها.  املتفق  للمواصفات  مطابقتها  مدى 
ولغاية اليوم مل يظهر اي مسؤول حياسب عن 
الصفقة اليت كادت ان متر مرور الكرام لوال 

ان مت فضحها.
ما  لإلدارة  العامة  املديرية  كتاب  يف  وجاء 

يلي:
JUGOIMPORT- شركة  مع  التعاقد  مت   –  1

نوع  من  صواريخ  لتأمني  الصربية   SDPR
)GRAD( عيار 122 ملم لصاحل اجليش » مببلغ 
)ثالثة  /3،300،000,00/د.ا.  قدره  إمجالي 

ماليني وثالمثئة ألف دوالر أمريكي(.

لإلدارة  العامة  املديرية  تفويض  مت   –  2
اإلتفاقية  التوقيع على عقد املخالصة، إللغاء 

بالرتاضي.

عقد  تصديق  جرى   28/4/2022 بتاريخ   –  3
بعد  تبليغه وارسال نسخة عنه  املخالصة ومت 
أرسلت  اليت  الصربية  الشركة  إىل  التصديق 

جوابها.

فتح اإلعتماد املستندي املطلوب لصاحل   – 4
اإلدارة العسكرية، مببلغ قدره 990,000/د.ا. 
ألف دوالر أمريكي(، من  )تسعماية وتسعون 
 SRBNRSBG SRPSKA BANKA مصرف  قبل 
من  احملدد  الصربي   A.D. BEOGRAD RS

الشركة الصربية.

 CERTIFICATE OF توقيع  مت   –  5
اليت  الفريقني،  من  العقود   ACCEPTANCE
الكمية  الصربية  الشركة  ممثل  تسليم  تثبت 
 /2000/ عددها  والبالغ  للصواريخ  الكاملة 
ألفي صاروخ ومن دون حتفظ ممثل الشركة 
على أية شوائب أو عيوب على كامل الكمية 

املسلمة إليه.

بتاريخ 6/7/2022، مت من قبل الفريقني   – 6
توقيع املستندات احملددة.

لبنان،  مصرف  اىل  املستندات  سلمت   –  7
 SRBNRSBG وطلـب إليه إرساهلا إلـى مصــرف
 SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD RS
يف  احملددة  الدفع  لشروط  تنفيذًا  الصربي 
اإلفراج  على  والعمل  املستندي،  اإلعتماد 
)تسعماية  /990,000/د.ا.  البالغة  القيمة  عن 
اإلدارة  لصاحل  أمريكي(  دوالر  ألف  وتسعني 

العسكرية اللبنانية.

فـي احلسـاب املفتوح لديه باسم املديرية   – 8
مصلحة العتاد لتكون حقوق  العامة لإلدارة – 
الدولة اللبنانية قد مت حتصيلها بالكامل وهي 
ناجتة عن إستعادة قيمة الدفعة املسبقة اليت 

قبضتها الشركة الصربية يف حينه.
ويبقى السؤال يف حال أعيد املبلغ فعاًل هل 
هو بالدوالر الفريش ام اللوالر؟ وما ستكون 
او  املسؤولني  حماسبة  ستتم  وهل  وجهته؟ 
املتسبب يف ابرام صفقة خمالفة للمواصفات 
من  غريها  مجلة  يف  طويت  صفحة  انها  ام 

الفضائح؟

صواريخ  صفقة  اللّبنانية-  الدفاع  وزارة 
جديدها؟ ما  املخالفة..  الغراد 

الوزاري  االجتماع  أقّر  اعرتاض،  أي  دون  من 
األربعاء رفع قيمة احتساب »الدوالر اجلمركي« 
إىل 20 ألف لرية بزيادة 13 ضعفًا يف سبيل 
السلطة  قوى  تدعي  اخلزينة.  واردات  زيادة 
أن الدوالر اجلمركي لن ينعكس على الفئات 
الفقرية، إمنا الواقع يشري إىل أن زيادة ضريبية 
كهذه يف ظل االحتكارات التجارية، ستزيد من 

تشّوهات االقتصاد وتصيب املستهلكني.
من دون عناء اإلقناع، سار الوزراء وراء رغبة 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي يف رفع الدوالر 
اجلمركي ما رّوج له بأن ال تداعيات خطرية هلذه 
الزيادة. ووافقوا على اعتماد سعر صرف يبلغ 
20 ألف لرية لتخمني سعر السلع املستوردة، 
معلومات  وحبسب  ضعفًا.   13 بزيادة  أي 
»األخبار«، فإن رئاسة احلكومة سرتسل صباح 
املال  وزير  إىل  كتابًا  األول(  )امس  اخلميس 
من أجل حتديد سعر الدوالر اجلمركي عطفًا على 

املداوالت اليت أجريت يف االجتماع الوزاري.
يشري اخلبري االقتصادي وليد سليمان إىل أن 
هذه الضريبة »تزيد من تشّوهات االقتصاد« 
ألنها »تكّرس الفوضى النقدية بتعّددية أسعار 
الصرف، وتعرقل استقامة األوضاع اقتصاديًا. 
فضاًل عن أن حتديد سعر الدوالر اجلمركي مل 
يستند إىل معايري علمية، وال يكّرس العدالة 
االجتماعية، طاملا أن سعر اجلباية )20 ألف(، 
سبيل  على  املصرفية  الودائع  سحب  وسعر 

املثال )8000 لرية/ للدوالر(«.
اهلدف الوحيد لقوى السلطة يكمن يف زيادة 
ضرائب  فرض  عرب  املفلسة  اخلزينة  إيرادات 
مل  لذا،  بطبيعتها.  ومشولية  جديدة  ورسوم 
يناقش األمر من باب الرؤية الشاملة لالقتصاد 
واألهداف املتوخاة من زيادة الدوالر اجلمركي 
االقتصاد  ألوضاع  شامل  ترتيب  سياق  يف 
يف  أنه  يعتقد  سليمان  أن  غري  واجملتمع. 
أوقات األزمات »ال يتم اللجوء إىل هذا النوع 
من الضرائب اليت تؤدي إىل تراجع االستهالك 
وبالتالي إىل مزيد من االنكماش االقتصادي، 
واحتمال عدم بلوغ الواردات احلد املتوّقع من 
توحيد  حول  احلقيقي  النقاش  هذا  السلطة«. 
من  تشّكله  ملا  اخلطوة  وآثار  الصرف،  أسعار 
الوزاري  االجتماع  عن  غاب  تضخمية،  ضغوٍط 
الثالثاء. كما سقطت من حسابات  عقد  الذي 
التوازنات  خلق  أهمية  املركزية  السلطة 
الصرف،  سعر  بتوحيد  املناسبة  االقتصادية 
وأبقت على أسعار خمتلفة تناسب كل كارتيل 
مبا  التفكري  دون  من  املختلفة  القطاعات  يف 
هو سعر الدوالر األنسب للمستهلك. فاإلبقاء 
على تعددية أسعار الصرف، يعين البقاء ضمن 
مدار األزمة الواسع يف مسار احنداري ال قعر 
له ويقع حتت سيطرة مصرف لبنان الذي يغرق 
األسواق بضخ املزيد من السيولة مغذيًا بذلك 
تضّخم األسعار ضمن حلقة مفرغة ال تنتهي من 

ارتفاع األسعار وارتفاع سعر الصرف.
اخلاطئ  السياق  يف  املركزية  السلطة  غرق 

لدراسة رفع »الدوالر اجلمركي«، نسف دوره 
كأداٍة تستخدم ملعرفة ما هي السلع اليت ال 
ميكن التوّقف عن استريادها، وتلك اليت جيب 
استريادها  منع  أو  استريادها  من  التخفيف 
ظل  يف  حموريًا  يعّد  الدور  وهذا  باملطلق. 
األزمة الراهنة، إذ إن تقييد عمليات االسترياد 
على  الطلب  لكبح  اجلمركي  الدوالر  خالل  من 
العمليات  تقييد  جانب  إىل  أمر ممكن  الدوالر 
للحكومة  مالية  فسحة  خيلق  ما  وهو  املالية، 
إصالحات  تطبيق  اجتاه  يف  التحّرك  أجل  من 
متامًا،  خمتلف  اهلدف  أن  الواضح  لكن  أكثر. 
كارثة  ستكون  التداعيات  أن  يعين  ما  وهو 
طبيعة  ظّل  ففي  االقتصادي.  النشاط  على 
هيمنة  من  البلد  يف  السائد  التجاري  النمط 
لالحتكارات، سيتمّثل االنعكاس املباشر لزيادة 
»الدوالر اجلمركي«، برأي رئيس مجعية محاية 
كافة  الزيادة  بـ«مشول  برو  زهري  املستهلك 
فرصة  وخيلق  استثناء،  دون  من  القطاعات 
جتار  بأن  وال شّك  الثروات«.  ملراكمة  للتجار 
األزمات سيستفيدون من حالة عدم االستقرار 
والفوضى، وسط توقعات بأن »جيعلوا تأثري 
أقّرته  ما  أضعاف  املستهلكني  على  الزيادة 
السلطة من خالل التسعري العشوائي للسلع«. 
تعميق األزمة وزيادة الفقر واالنهيار اإلضايف 
التداعيات  أبرز  ستشّكل  الشرائية،  للقدرة 
بهذا  اجلمركي«  »الدوالر  لرفع  االجتماعية 

الشكل، حبسب برو.
إذًا، هل ينفذ القرار املّتخذ يف االجتماع الوزاري 
فورًا؟ دواعي السؤال أن النقاش كان يتمحور 
املال  وزير  بقرار من  اإلقرار سواء  آلية  حول 
وحاكم مصرف لبنان، أو مبرسوم وزاري، أو 
بقانون يف جملس النواب. ولدواعي سياسية 
أيضًا، كان هناك نقاش خارج االجتماع الوزاري 
حمدد  بوقت  القرار  ربط  ميكن  أنه  إىل  يشري 
للتنفيذ مثل إقرار املوازنة أو مبوعد يكون يف 
أنه سيكون  يعين  املقبلة. وهذا  السنة  مطلع 
وختزينها  السلع  فرصة السترياد  التجار  لدى 
وتسديد الرسوم على الدوالر اجلمركي احلالي، 
ثم بيعها بأسعار جديدة تتضمن دوالرًا مجركيًا 
هائلة،  أرباحًا  التجار  سيحقق  بالتالي  جديدًا، 
حساب  على  مالية  قدرة  لديهم  ستكون  أو 

املستهلك من أجل متويل رساميلهم.
إمنا يف كل األحوال، سواء أقّر اخلميس )امس 
االول( أو الحقًا، فإن التّجار سيضيفون كلفة 
يعين  ما  املبيعة،  السلع  مثن  إىل  الضريبة 
على  يكون  قد  أنه  ولو  األسعار،  ارتفاعًا يف 
عن  يتوّرعوا  لن  فهم  املبيعات.  حجم  حساب 
الرحبية  مستويات  على  للحفاظ  بذلك  القيام 
اليت طّوروها تدرجيًا على مدى سنوات األزمة 
ال  أن  ومبا  السابقة،  مستوياتها  إىل  لتعود 
ال  فإن  التسعري،  عمليات  على  فعلية  رقابة 
شيء يفرض على االحتكارات التجارية التخّلي 
األسعار  رفع  عن  االمتناع  مقابل  األرباح  عن 

على املستهلكني.

ضعفًا:  13 اجلمركي  الدوالر  زيادة   
الـتضخم مـن  مـزيد  إلـى   

ندى أيوب
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يف حال انتهت املهلة الزمنية، واضطرت املقاومة إىل تفعيل اخليار 
العسكري ضد منشآت الغاز اإلسرائيلية، فإن األمر ال يقتصر على 

الصواريخ الدقيقة. ما دور املسّيات لو توّسعت املواجهة؟
يف جعبة املقاومة يف لبنان أكثر من خيار يف حال اضطرت إىل تفعيل 
ترسانتها العسكرية. يتعلق األمر بتكتيك املواجهة املتدّرجة، واليت 
ستسعى خالهلا، على األرجح، لرمي الكرة يف امللعب اإلسرائيلي. 
إغراق منصة كاريش، بواسطة صاروخ شديد التفجي، يتباين يف 
وإخراجها  املنصة  بإعطاب  كفيلة  موضعية  إصابة  عن حتقيق  وقعه 
من اخلدمة. ما ُكشف عنه حتى اآلن، صراحة أو تلميحًا، ضمن إطار 
املعركة البحرية، سواء من اجلانب اإلسرائيلي أو من جانب حزب اهلل، 

ُيظهر ما يلي: 
-  حتوز املقاومة صواريخ دقيقة قادرة، حبسب تعبي السيد حسن 
نصر اهلل، على  إصابة أي هدف يف البحر أو يف الرب، على امتداد 

فلسطني احملتلة. 
-      منظومة صواريخ بر حبر متطورة ظهرت يف مقطع من فيديو 
عند  الغاز  استخراج  منصات  إحداثيات  الذي كشف  املرمى«،  »يف 

ساحل فلسطني احملتلة. 
اهلل  حزب  حبرية يف  قوة  وجود  إىل  اإلسرائيلي  اإلعالم  تطّرق    -
أن غواصني  اإلسرائيلي  »وااله«  موقع  وغواصات صغية. كشف 
من حزب اهلل اللبناني قاموا بعملية حبرية لفحص تكنولوجيا »اجليش« 
اإلسرائيلي للرصد حتت املاء عام 2016. وقّدر قسم األحباث يف 
»مركز أملا اإلسرائيلي للتحديات األمنية« عدد أفراد الوحدة البحرية 
التابعة حلزب اهلل باملئات. ويف داخل الوحدة هناك قوة من النخبة، 
هي قوة الرضوان، اليت ُتعرف مبقاتلي الكوماندوس البحرية. وتشي 
أوساط إسرائيلية إىل أنه قد يكون لدى احلزب غواصات صغية، 
إيرانية الصنع، لنقل املقاتلني، الذين يتم تدريبهم على استخدام 

معدات غطس متطورة ملسافات طويلة.
-   مت تفعيل الطائرات املسّية يف إطار  الرسائل اليت أرسلها حزب 
اهلل يف اجتاه منصة كاريش، وكشف السيد نصر اهلل أّن املقاومة 
تعّمدت أن يتم إسقاطها. كان اهلدف إحداث أثر حربي وإشاعة أجواء 
من اخلطورة يف نطاق عمل املنصات. األهم هو ما أعلنه قبل أشهر، 

ومفاده أن املقاومة تقوم بتصنيع املسّيات.
شّدد  حمّرم،  من  العاشر  وملناسبة  املاضي،  آب  من  التاسع  يوم 
السيد نصر اهلل على »أننا جيب أن نكون جاهزين ومستعدين لكل 
االحتماالت«. قبلها أشار إىل أن األمور رهن بالرد اإلسرائيلي على 
ضربة حزب اهلل، وأن األمور قد تتوّسع إىل حرب إقليمية، األمر الذي 
يعين أنه، يف حال انتهى الوقت ومل حيدث أّي تقدم يف ملف الغاز، 
فإننا سنكون يف حالة ارتقاب للضربة األوىل من جانب املقاومة. 
كيف، وبأي وسيلة ستكون هذه الضربة؟ هذا ما يفرتض أن اجلانب 

اإلسرائيلي يتكّهن به اآلن.  
الضربة األوىل

السياسية  املعركة  مبقتضيات  يرتبط  اهلدف  اختيار  أن  بديهي 
واحتماالتها املفتوحة. أّما حتقيق اهلدف فيتبط باملستوى العسكري 
وباألسلحة املالئمة. تقتضي هذه األسلحة حتقيق إصابات مباشرة، 
على  تظهر  مل  متطورة  أسلحة  على  احلديث  يتمحور  لذا،  دة.  ومؤكَّ
األرجح خالل حرب متوز 2006. ما طفا منها على السطح حتى اآلن 
هو الصواريخ الدقيقة يف الرب والبحر. لكّن حتقيق إصابات دقيقة ال 
يتّم حصرًا بواسطة الصواريخ. الطائرات املسّية دقيقة أيضًا. يف 
إمكانها نظريًا إصابة أهداف موضعية غاية يف الدقة. هذا يعود إىل 
مدى تطورها واإلمكانات املزودة بها، وهذا يبقى يف اجلانب الذي 

ختفيه املقاومة بشأن قدراتها.
اللبنانية  املقاومة  طائرات  عن  اإلسرائيلي  احلديث  أن  املفارقة 
املسّية، يف إطار استهداف منشآت الغاز قبالة سواحل فلسطني 
احملتلة، ليس جديدًا. ميكن رصد مثل هذا احلديث منذ عام 2013. 
يف شهر نيسان من ذاك العام، أسقطت مقاتلة إسرائيلية طائرًة 
من دون طيار، تابعة حلزب اهلل، على بعد عشرة كيلومرتات غربي 
مدينة حيفا. حدث فّسرته األوساط اإلسرائيلية آنذاك بأنه حتذير من 
إمكان استهداف منصات التنقيب عن الغاز. لكن مسألة املسّيات، 
اليت يف حوزة حزب اهلل، ال ترتبط فقط باملعركة البحرية، بل بكل 
االحتماالت اليت سوف تليها، وبأي حرب مع »إسرائيل« سنشهدها 

مستقباًل.
هذا ما يمكن أن تفعله املسيـّرات

ومدى  املسّيات  خطر  عن  احلديث  تصاعد  األخية،  األعوام  يف 
يغّي  أن  ميكن  استخدامها  أن  العسكريون  اخلرباء  يرى  فعاليتها. 
طبيعة املعركة. أثبتت التجارب مدى تأثيها وفعاليتها يف احلرب 
»إسرائيل«  كراباخ.  ناغورنو  منطقة  يف  وأرمينيا  أذربيجان  بني 
راقبت، بكثي من االهتمام، تطّور استخدام »أنصار اهلل« يف اليمن 

هلذا السالح، وقارنته مبا ميكن أن يكون يف حوزة حزب اهلل.
مت املسّيات يف األصل ملهّمات االستطالع اجلوي، لكنها دخلت  ُصمِّ
اليوم عصرًا جديدًا مع تطور التقنيات وربطها بالذكاء االصطناعي. يف 
إمكان هذه األسلحة أن تكون فّتاكة ودقيقة اإلصابة. يف املواجهة 
مع »إسرائيل« يكفي، على سبيل املثال، أن تتمكن طائرات حمدودة 
العدد من إصابة أهداف حساسة، مثل الرادارات املرتبطة باملنظومات 
الدفاعية، حتى يتم شّلها. ال يهّم إذا مت إسقاط نصفها يف الطريق 
إىل اهلدف، لكن املهم أن يصيب النصف اآلخر أهدافه. ميكن أن 
مًا من أجل إثقال كاهل تشكيل  فًا وُمصمَّ نتخّيل سيناريو قتاليًا مكثَّ

)2 -1( اهلل؟  حزب  ات  مسيرّ عن  ماذا  اكتملت..  الدقيقة  الصواريخ 

طائرات  املسّية  الطائرة  أصبحت  إذا  اإلسرائيلي.  اجلوي  الدفاع 
مسّية، وأتت يف جمموعة أو جمموعات، من اجتاهات متعّددة وعلى 
ارتفاعات متباينة، يصبح سيناريو االعرتاض أكثر تعقيدًا، وتنخفض 
كفاءة نظام التصدي. يف املوجة األوىل، إذا فقد نظام الدفاع اجلوي 

اإلسرائيلي فعاليته، فستكون حكمًا املوجات التالية أكثر جناحًا.
صّممت أميكا مسّية، محلت اسم »ريرب«، لتكون قّناصًا قاتاًل. ُيعتقد 
أنها اسُتخدمت يف اغتيال الفريق قاسم سليماني. لكن الطائرات 
من دون طيار مل تعد منذ فرتة حكرًا على أميكا، اليت استخدمتها 
على نطاق واسع يف »حربها على اإلرهاب«. باتت إيران رائدة يف 
تزّود بها  أعوام، وهي، يف نظر اإلسرائيليني،  الصناعة منذ  هذه 
حلفاءها يف املنطقة. نقلت »سي أن أن« مؤخرًا، عن مصادر يف 
الواليات املتحدة، أن روسيا بدأت التدّرب على تفعيل مسّيات من 
إنتاج ايران، بعد أن قّدر البيت األبيض، الشهر املاضي، أن صفقة 

مسّيات آخذة يف التبلور بني إيران وروسيا.
دقتها  حيث  من  باستمرار،  املسّيات  تطوير  على  العمل  يتم 
أن  ميكن  اليت  املتفجرات  ووزن  ومداها  حتليقها  ومدة  وسرعتها 
الرادارات  عن  االختفاء  بتقنيات  تزويدها  إىل  باإلضافة  حتملها، 
وبتقنيات الذكاء االصطناعي، ويتم استخدامها أيضًا يف جمال احلرب 
اإللكرتونية. التأثي احلاسم للطائرات املسّية مل يعد مستغَربًا، فهي 

متنح األطراف قوة جوية بثمن زهيد، مقارنة بغيها من األسلحة.
إطار استهداف منصات  ال يقتصر احلديث هنا على املسّيات يف 
األحداث  تدحرجت  حال  فعاليتها يف  على  بل  الغازية،  »إسرائيل« 
وتطورت إىل حرب. خطرها بالنسبة إىل »إسرائيل« يزداد إذا متكنت 
املقاومة من استخدامها يف أسراب. تتعّزز اخلطورة إذا مت إطالقها 
من جهات متعددة يف أوقات متزامنة بالتوازي مع رشقات صاروخية 
إمكانها  يف  بأن  علمًا  اإلسرائيلي،  اجلوي  الدفاع  منظومات  تشغل 
أن حتمل صواريخ، وميكنها ان تشّكل، يف حد ذاتها، ذخائر جوالة 
انتحارية. لكن كل ذلك يعتمد على ما لدى املقاومة من قدرات يف 
هذا اجملال. حتى اآلن، مل ُيكشف سوى القليل مّما كانت املقاومة 

تسّربه وفق مقتضيات الضرورة.
ماذا لدى حزب اهلل؟

على مدى أعوام، تناولت »إسرائيل« قضية مسّيات حزب اهلل أكثر 
مما فعل حزب اهلل نفسه. اإلضاءة على هذا األمر جاءت تارة من خالل 
اإلشارة إىل التقدم النوعي، الذي أحرزته إيران يف هذا اخلصوص 
وتصديرها التقنيات واخلربة إىل حلفائها، وتارة أخرى متحور احلديث 

على مسّيات حزب اهلل، على حنو منعزل وخاص.
القادة  ذكرى  وملناسبة  املاضي،  شباط  من  عشر  السادس  يف 
الشهداء يف حزب اهلل، كشف السيد حسن نصر اهلل، للمرة األوىل، 
أيضًا  بدأت  وإمنا  فحسب،  مسّية  طائرات  متتلك  ال  املقاومة  أن 
تصنيعها »منذ مدة«. بعد ساعات على اخلطاب، جاء التجسيد العملي 
املسية،  الطائرة  جناح  بيان،  يف  املقاومة،  أعلنت  التحّول.  هلذا 
»حسان«، يف التحليق فوق اجلليل مدة 40 دقيقة متواصلة، وتنفيذ 
فشل  بعد  لبنان،  إىل  ساملة  وعودتها  ناجحة،  استطالعية  مهمة 
االحتالل اإلسرائيلي يف اعرتاضها، واعرتافه بهذا الفشل، وبعدم 

قدرة الصواريخ االعرتاضية على إسقاطها.
يف »حوار األربعني«، عرب قناة »امليادين«، كشف السيد نصر اهلل 
أن العدو اإلسرائيلي فشل يف إسقاط املسّية الثالثة، اليت أطلقتها 
املقاومة يف اجتاه حقل »كاريش«، يف شهر حزيران املاضي، وأنها 
سقطت يف البحر بعد أن »خلص كازها«. يتعلق األمر، على األرجح، 
باإلشارة إىل جناح متّلصها من الدفاعات اجلوية. النقطة األهم فيما 
قاله أّنه »لطاملا دخلت مسّياتنا فلسطني احملتلة، وعادت )منها( 
عشرات املرات، خالل األعوام املاضية، من دون أن ُيسقطها العدّو 
مينح  الذي  التقين  التطّور  على  واضحة  داللة  يف  اإلسرائيلي«، 
يعتمده  الذي  املناورة،  أسلوب  أو  التخفي،  قدرة  الطائرات  هذه 

مشّغلوها.
غي أن تتّبع َمسية حزب اهلل، على صعيد الطائرات من دون طّيار، 
عن  هنا  احلديث  ميكن   .2004 عام  إىل  تقدير،  أقل  يف  يقودنا، 
 .2006 متوز  حرب  اليت سبقت  الطائرات،  هذه  من  األوىل  األجيال 
ولنا أن نتخّيل ما ميكن أن يكون طرأ من تطويرات وقدرات على 

هذه الطائرات.
من  طيار  دون  من  طائرة  احلزب  أطلق   ،2004 الثاني  تشرين  يف 
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دقيقة يف   20 ملدة  استطالعية  مهمة  بتنفيذ  قامت  لبنان،  جنوبي 
أجواء مستوطنة »نهاريا«.

االستطالعية يف  »أيوب«  طائرة  أطلق   ،2012 األول  تشرين  ويف 
مهمة فوق مفاعل دميونة اإلسرائيلي، وبقيت حتّلق يف أجواء فلسطني 

احملتلة ثالث ساعات قبل أن ُتسقطها مقاتلة إسرائيلية. 
أسقطت  حني   ،2013 نيسان  أخرى، يف  مرة  احلادثة  هذه  تكّررت 
مقاتلة إسرائيلية طائرة من دون طيار من النوع نفسه، غربي مدينة 

حيفا.
»داعش«  بعد عام 2012، شّكلت احلرب يف سوريا، وعملية طرد 
ميدانية  الشرقية، جتربًة  لبنان  جبال  النصرة« من سلسلة  و«جبهة 
ورصدتها  تابعتها  جتربة  املسّيات.  اهلل  حزب  فيها  استخدم 
احلزب يف  تكتيكات  إىل  قرب  عن  للتعّرف  كثب،  عن  »إسرائيل« 

هذه املعارك.
التخمينات اإلسرائيلية

ما  بشأن  اهلل  حزب  عليه  درج  والذي  املألوف،  التعتيم  إىل  نظرًا 
يتعلق بقدراته، من املفيد العودة إىل املصادر اإلسرائيلية، وإىل 
ما تكشفه يف إطار الطائرات من دون طيار. يفيد تقرير صادر عن 
مركز أحباث »ALMA« اإلسرائيلي، يف شباط املاضي، بأن حزب 
اهلل يعمل على زيادة أسطوله من الطائرات املسّية، واليت وصل 
عددها إىل ألفي طائرة، بعد أن كان مئتني يف عام 2013. وتوّقع 
على  هجمات  الطائرات يف  هذه  احلزب  يستخدم  أن  التقرير  معّدو 
األصول االسرتاتيجية يف »إسرائيل«، وكذلك يف استطالع أوضاع 

قوات وقواعد تابعة جليش االحتالل.
تنقل صحيفة »إسرائيل هيوم«، عن العقيد بن تسيون، قوله إن 
العدو سُيطلق كل  فإن  املقبلة،  املواجهة  أنه يف  لدينا  »الفرضية 
حة وطائرات مسّية«.  ما لديه من صواريخ باليستية وصواريخ جمنَّ
وتأكيدًا خلطر املسّيات، يقول إن »التهديدات متنوعة«، مشيًا إىل 
أن طائرات »أف 16« إسرائيلية حاكت ثالثة تهديدات مركزية من 

جانب حزب اهلل، عرب سرعات متعددة. 
املتحدة،  األمم  يف  اإلسرائيلي  السفي  حّض  املاضي،  آذار  يف 
غلعاد إردان، األمنَي العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتييش، على 
االلتفات إىل ما َعّده »تطورات مقلقة تهدد سالم إسرائيل ولبنان 
وأمنهما«. هذه التطورات باختصار تشمل »اجلهود اليت يبذهلا حزب 
اهلل للحصول على أنظمة متطورة، مبا فيها طائرات مسّية وصواريخ 

دقيقة«.
سالح اجلو اإلسرائيلي، الذي ُيَعّد أقوى سالح جو يف الشرق األوسط، 
اعرتف بأن حتديد طائرات مسّية معادية واعرتاضها ميّثالن حتديًا. 
وحبسب صحيفة »جيوزاليم بوست«، ُتَعّد الطائرات املسّية واحدًا 

من أّول مخسة تهديدات تواجهها »إسرائيل«.
على الرَّغم من أن لـ«اجليش« اإلسرائيلي، نظريًا، طرائَق متعددة 
العرتاض الطائرات املسّية، مثل احلرب اإللكرتونية والقبة احلديدية 
املسّية  الطائرات  منصات  فإن   ،F-35 مثل  املقاتلة،  والطائرات 
متّثل، حبسب »جيوزاليم بوست«، حتديًا لتحديدها وإسقاطها، نظرًا 
إىل أنها صغية وسريعة وتطي على ارتفاع منخفض، األمر الذي 

جيعل من الصعب على الرادار اإلسرائيلي رصدها.
يف هذا اإلطار، يقول يوني بن مناحيم، الكاتب واحملّلل يف موقع 
»نيوز 1« العربي، إنَّ التنسيق العالي، والدّقة لدى حمور املقاومة 
يف تشغيل هذا السالح اهلجومي اجلديد، جعاله سالحًا خطيًا للغاية 
أدوارًا مهمة، على  ليؤدي  اإليرانيون  ره  األوسط. وطوَّ الشرق  يف 
حنو مثي لإلعجاب، كما حدث يف حرب اليمنيني مع السعودية طوال 

األعوام املاضية.
سيناريو الجحيم

ليس هناك أي دولة، مبا فيها الواليات املتحدة، قادرة حاليًا على 
املسّية. من  الطائرات  مواجهة  دفاع جوي حمَكم يف  نظام  تطبيق 
جهة »إسرائيل«، هي تتمتع بنظام دفاعي ثالثي املستويات: ِحْتس، 
للطائرات  صًا  خمصَّ ليس  بعضه  احلديدية.  القبة  السحرية،  العصا 
مة للتعامل مع الطائرات  املسّية، بل للصواريخ. والطبقات املصمَّ
خيلص  ما  هذا   .%100 حمَكمًا  سدًا  بالضرورة  توفر  ال  املسّية 
العسكرية.  بالشؤون  املتخصص  ديفنس«،  »إسرائيل  موقع  إليه 
املوقع نشر مقااًل، يف كانون الثاني من عام 2021، يفّند فيه تقنيًا 
مع  مواجهة  أي  املقاومة يف  لدى حمور  املسّيات  وعسكريًا خماطر 

الكيان الصهيوني.
حبسب املوقع، ميكن للطائرة من دون طيار، وفق نوعها، أن تأتي 
بدقة.  الصعب حتديد موقعها  رادار منخفضة، جتعل من  مع بصمة 
كما يؤّثر خمطط رحلتها يف إمكان الكشف، وقدرة الكشف تؤثر يف 

قدرة اعرتاضها.
نقاط الضعف اإلسرائيلية يف مواجهة مسّيات حمور املقاومة يعرب 
عنها املقال، وفق ما يلي: »جيب أن نتذكر أنه ليس كل صاروخ جو 
مًا للتعامل مع طائرة مسّية. لذلك، حتى التسلح املالئم  - جو مصمَّ

يف سالح اجلو اإلسرائيلي حمدود، من حيث التنوع والكمية«.
يضيف أن »دور تكنولوجيا الطائرة املسّية هو كسر قدرة أنظمة 
حرب إلكرتونية( يف املرحلة  الدفاع اجلوي لرؤية شيء )رادارت – 
تشكيل عبء  أجل  من  املستطاع  قدر  القاذفات  تدمي  ثم  األوىل، 
على سالح اجلو، ومنعه من القيام بعمليات اسرتاتيجية على مسافات 
الربية  املناورة  إيران. جهد إضايف هو ضرب  كبية، مبا يف ذلك 

بطريقة مماثلة ملا مت يف ناغورنو كاراباخ«.
هناك جهد ثانوي آخر، وفق املقال، يتمّثل بتقويض الشرعية، اليت 
مينحها اجلمهور اإلسرائيلي للحكومة ملواصلة احلرب. يف مثل هذه 
احلالة، يتمّثل دور الطائرات من دون طيار بإحداث أكرب َقْدر ممكن 
من الوفيات يف اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، يف أثناء احلرب، من 

أجل وقفها.

لم يـُكشـَف عن مسيـّرات املقاومة يف لبنان سوى النزر اليسري، لكن 
التجارب امليدانية أثبتت انها كفيلة بتغيري طبيعة املعركة
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اللبنانيون جائعون وأمواهلم حمتجزة يف املصارف: ماذا 
يفعل أبناء اجلالية يف أسرتاليا لدعم أقربائهم يف لبنان؟

يساعد أبناء اجلالية اللبنانية يف 
أسرتاليا أصدقاءهم وأقرباءهم 
يف الوطن األم ملواجهة أعباء 
واخنفاض  املتزايد،  التضخم 
والقيود  العملة،  قيمة 
املفروضة على سحب األموال 

من املصارف اللبنانية.
عائلة علي محود يف أسرتاليا 
اللبنانيني  املغرتبني  وهو من 
إىل  األموال  يرسلون  الذين 

أقاربهم يف لبنان.
اجتهت أنظار العامل جمددًا إىل 
حيث  املاضي  األسبوع  لبنان 
االقتصادية،  األزمة  تتفاقم 
إىل  رجل  دخل  بعدما  وذلك 
مصرف وحبوزته بندقية وعبوة 
بسحب  مطالبًا  بالبنزين  مليئة 

أمواله.
قد  اللبنانية  البنوك  وكانت 
املبالغ  على  قيودًا  وضعت 
اليت ميكن للمواطنني سحبها، 
مما دفع بسام الشيخ حسني 
البالغ من العمر 42 عامًا، إىل 
احملفوفة  اخلطوة  هذه  اختاذ 
باحلاجة  شعر  عندما  باملخاطر 
إىل توفري املال لدفع تكاليف 

عالج والده املريض.
حسني  سّلم  النهاية،  يف 
عليه،  القبض  وُألقي  سالحه 
ومل يصب أحد من املواطنني 

أو القوى األمنية بأذى.
لكن هذا احلادث سّلط الضوء 
االقتصادية  األزمات  على 
البالد،  يف  األمد  طويلة 
من  العديد  يلقي  واليت 
املواطنني باللوم يف تفاقمها 
اإلدارة  وسوء  الفساد  على 

االقتصادية.
التضخم  بلغ   ،2021 عام  يف 
يف لبنان %154.8 وفقًا للبنك 
25 ضعف معدل  أي  الدولي. 
أسرتاليا  يف  احلالي  التضخم 

والبالغ 6.1%.
لبنان  يف  املواطنون  ويعتمد 
مثل  االغرتاب  دول  على 
أسرتاليا للمساعدة يف التعامل 
مع أزمتهم املعيشية اخلانقة.

علي محود هو أحد أبناء اجلالية 
قال  أسرتاليا،  يف  اللبنانية 
لراديو أس بي أس إن األموال 
من بالد االغرتاب تلعب دورًا 
رئيسيًا يف مساعدة الناس يف 
احتياجاتهم  تأمني  على  لبنان 

األساسية.
وأضاف محود: »يف أسرتاليا، 
من  الكثري  اجملتمع  يقدم 
بقاء  لضمان  املساعدة 
العائالت واألصدقاء على قيد 

احلياة«.
املال  نعطيهم  ال  »حنن 
للرفاهية، لكن إلبقائهم على 

قيد احلياة«.
أو  دوالر   100 إعطاء  »ألن 
لعائلة يف  200 دوالر شهريًا 
أن متنحها فعليًا  لبنان، ميكن 
لتأمني  الكافية  املساعدة 

معيشتها ذلك الشهر«.
 200 »إعطاء  محود:  يضيف 
دوالر يكفي عائلة مكّونة من 
على  للبقاء  أشخاص  مخسة 

قيد احلياة«.
اللبنانية  اللرية  قيمة  وكانت 
 90% من  بأكثر  اخنفضت  قد 
منذ  األمريكي  الدوالر  مقابل 
الدوالر  كان  حني   2019 عام 

يساوي  الواحد  األمريكي 
لرية   1,500 الرمسي  بالسعر 

لبنانية.
وأفادت التقارير يف أيار/مايو 
األمريكي  الدوالر  أن  الفائت 
السوق  يف  يساوي  بات 
السوداء 35,600 لرية لبنانية.
أموال  إن  محود  ويقول 
دفع  يف  تساعد  املغرتبني 
مثل  األساسيات  تكاليف 

األدوية والكهرباء والوقود.
وأضاف: »اللبنانيون حيصلون 
أو  ساعة  ملدة  الكهرباء  على 

ساعتني فقط يف اليوم«.
»القطاع اخلاص دعا خلصخصة 
عليك  لذلك  الكهرباء،  قطاع 
لتتمكن  عالية  رسوم  دفع 
مخس  على  احلصول  من 
ساعات على األقل من الطاقة 

يوميًا«.
واعتبارًا من عام 2016، يعيش 
يف أسرتاليا أكثر من 78,000 
شخص ولدوا يف لبنان، وفقًا 
السكاني  التعداد  لبيانات 
اإلحصاء  مكتب  عن  الصادرة 

.)ABS( األسرتالي
هؤالء  من   87% من  وأكثر 
مواطنون  األشخاص 

أسرتاليون.
األستاذ  طرب،  بول  الدكتور 
غرب  جامعة  يف  املساعد 
أس  بي  ألس  قال  سيدني، 
إىل  املساعدات  إن  اإلخبارية 
ثالثة  عرب  توجيهها  يتم  لبنان 
األسرة  رئيسية هي  مسارات 

والقرى واجلمعيات الدينية.
»األزمة  طرب:  الدكتور  وقال 
أنها  لدرجة  للغاية،  عميقة 
أثرت على سبل العيش وحياة 
الناس العاديني يف لبنان«.

»هذا يعين أن الناس، نتيجة 
على  أكثر  ركزوا  لألزمة، 
مساعدة ودعم األسر، مقارنة 

باألوقات السابقة«.
وحس  القروية  »اجلمعيات 

الوالء للقرية قويان أيضًا«.
نفس  من  القادمون  »الناس 
عددًا  جيدون  عندما  القرية، 
واحد،  مكان  منهم يف  كافيًا 
ويشكلون  يتحدون  ما  عادًة 

مجعية«.
هذه  »تقوم  طرب:  أضاف 
بإرسال  اآلن  اجلمعيات 
املساعدات يف شكل أموال أو 
طعام أو دواء إىل أبناء القرية 

يف الوطن األم«.
الضائقة املالية

اللبنانيني  غالبية  جاءت 
يف  املولودين  األسرتاليني 
لبنان إىل أسرتاليا بني عامي 
احلرب  جراء  و2000   1970

األهلية اليت عصفت بالبالد.
ويلز  ساوث  نيو  يف  ويوجد 
أكرب جالية لبنانية، حيث تضم 
يف  ولدوا  شخص   57,000
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لبنان.
ووجه العديد من أفراد اجلالية 
اللبنانية يف نيو ساوث ويلز 
اللبنانيني  السياسيني  إىل 
السنوات  خالل  الفساد  تهم 
مسؤولية  ومحلوهم  األخرية 

الضائقة املالية.
وتعززت هذه النظرة السلبية 
قي  السياسية  الطبقة  إىل 
انفجار  بعد  عامني  قبل  لبنان 
عن  أسفر  بريوت  يف  كارثي 
وإصابة  شخصًا   218 مقتل 

7000 آخرين.
األبرشية  راعي  واتهم 
املارونية يف أسرتاليا املطران 
أنطوان شربل طربيه، احلكومة 
اللبنانية بسوء إدارة الكارثة.

يف  طربيه  املطران  وكتب 
 4« فيسبوك:  على  منشور 
إىل  حمفور  تاريخ   2020 آب 
كل  وقلوب  عقول  يف  األبد 
وهو  لبناني،  ومهاجر  مواطن 
اليوم الذي قامت فيه احلكومة 
املكلفة برعاية شعبها بقتلهم 

بداًل من رعايتهم«.
»730 يومًا ومل ُيقدم أي شخص 
مسؤول عن هذه اجلرمية، هذه 
املأساة، إىل العدالة. لقد سئم 

الشعب اللبناني االنتظار«.
»إنهم  طربيه:  أضاف 
حقيقة  يعرفوا  أن  يستحقون 
كان  ومن  أحباءهم  قتل  من 
الدماء اليت أهدرت يف  سبب 

شوارع بريوت«.
املارونية  األبرشية  وتؤدي 
يف سيدني دورًا رئيسيًا يف 
مجع األموال لألشخاص الذين 
يعانون من صعوبات مالية يف 

لبنان.

صورة عائلية ملجموعة كبرية من األشخاص

أنطوني  الوزراء  رئيس  أكد 
الرتتيبات  واقعة  ألبانيزي 
تلقيه  بعد  السرية  الوزارية 
املسؤولني،  كبار  من  إلحاطات 
بأنها  اإلجراءات  تلك  ووصف 
مسبوق  وغري  عادي  غري  »هدم 

لدميقراطيتنا«.
رئيس  أن  ألبانيزي  أنتوني  أكد 
الوزراء السابق سكوت موريسون 
حقائب  مخس  يف  نفسه  عنّي 
جائحة  خالل  سرًا  األقل  على 

كوفيد19-.
تعيني  عن  الكشف  مت  فقد 
سرًا   2020 عام  يف  موريسون 
إلدارة وزارة الصحة يف 14 آذار 

ووزارة املالية يف 30 آذار.
ويف عام 2021، أدى موريسون 
على  لإلشراف  أيضًا  اليمني 
وزارة الصناعة والعلوم والطاقة 
نيسان/أبريل   15 يف  واملوارد 
ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة 

اخلزانة يف 6 أيار.
املادة  مبوجب  التعيينات  وجرت 
مع  متاشيًا  الدستور،  من   64
للتعيينات  املعتادة  اإلجراءات 

الوزارية.
كما أشرف موريسون على إدارة 
الوزراء،  الوزراء وجملس  رئاسة 
كرئيس  مهامه  من  جزء  وهو 

للوزراء.
انتهاء  تاريخ  هناك  يكن  ومل 
حيث  الرتتيبات،  لتلك  حمدد 
احلقائب  بتلك  احتفظ موريسون 
عام  انتخابات  حتى  الوزارية 

.2022
صحة  ألبانيزي  السيد  وأكد 
الرتتيبات  حول  املعلومات 
تلقيه  بعد  السرية  الوزارية 

إلحاطات من كبار املسؤولني.
كانبريا،  يف  للصحافيني  وقال 
غري  هدم  عن  الكشف  مت  »لقد 
عادي وغري مسبوق لدميقراطيتنا 
موريسون  حكومة  قبل  من 

السابقة«.
للمهام  ممارسة  هذه  »كانت 
اخلداع.  طريق  عن  احلكومية 

حكومة تعمل يف اخلفاء«.
الوزاء  رئيس  ألبانيزي  واتهم 
موريسون  سكوت  السابق 
هو  من  بشأن  الربملان  بتضليل 

املسؤول عن احلقائب الوزارية.
وزعم العديد من الوزراء السابقني 
مل  أنهم  االئتالف  حكومة  يف 

يكونوا على علم بالتعيينات.
بيرت  املعارضة  زعيم  وصّرح 
داتون لراديو ABC بأنه ال يعرف 

شيئًا عن التعيينات.
ان  الواضح  »من  داتون،  وقال 
رئيس الوزراء كان لديه أسبابه 
يكن  مل  لكنه  لذلك،  ومنطقه 
كنت  أو  فيه  طرفًا  كنت  قرارًا 

على علم به«.
الوطين  كذلك قال زعيم احلزب 
ديفيد ليتلربويد إنه مل يكن يعرف 

شيئًا عن احلقائب السرية.
من  جدًا  عادى  امر  »هذا  وقال 
قرارات  هي  هذه  نظري..  وجهة 
سكوت موريسون، وأنا ال أتفق 
لقول  استعداد  على  وأنا  معها 

ذلك بصراحة وصدق«.
من جهتها أعلنت وزيرة الشؤون 
أنها  أندروز  كارين  الداخلية 
رئيس  بأن  علم  لديها  يكن  مل 
الوزراء السابق قد أقسم اليمني 

ذكرت  حسبما  حقيبتها،  لتولي 
نيوز كورب.

االستقالة  منه  »سأطلب  وقالت 
وترك الربملان«.

»ليس لدي ما أقوله له«.
وأضافت أندروز، »هذا أمر غري 
تصرف  اإلطالق،  على  مقبول 
الطريقة  بهذه  الوزراء  رئيس 
أن  ينبغي  شيء  كل  يقّوض 
الفيدرالية  احلكومة  عنه  تدافع 

دستوريًا«.
وقال ألبانيزي إنه ينتظر املشورة 
القانونية من احملامي العام حول 
شرعية الرتتيبات الوزارية، ومن 
املقرر أن يصدر الرأي القانوني 
اإلثنني  يوم  املسألة  هذه  حول 

املقبل.
على  ألبانيزي  إطالع  سيتم  كما 
»سلطات  لـ  احملتمل  االستخدام 
رئيس  قبل  من  استثنائية« 
خماوف  وسط  السابق  الوزراء 
الكومنولث  يواجه  أن  من 
حتديات قانونية بشأن القرارات 

الوزارية.

فضيحة موريسون تتفاعل: أدى اليمني الدستورية 
سراً خلمس حقائب وزارية بعضها دون علم وزرائه

أن  للرأي  أظهر استطالع حديث 
العاميني  األطباء  من  العديد 
بنظام  العمل  ترك  أسرتاليا  يف 
 Bulk باجلملة  الفوترة  مدفوعات 

.billing
الصحي  القطاع  أزمة  تتواصل 
على  ظالهلا  بإلقاء  أسرتاليا  يف 
ومؤخرا،  احلياة  نواحي  كافة 
العاميني  األطباء  توجه  أصبح 
إىل رفض التعامل بنظام فواتري 
Bulk Billing مبثابة ضربة جديدة 

للنظام الصحي بالبالد.
جممعة  فوترة  عبارة  هو  النظام 
رسوم  دفع  من  املرضى  تعفي 
وبدال  العام  الطبيب  زيارة  عند 
من ذلك، يقوم الطبيب املشرتك 
الفواتري  بتقديم  النظام  بهذا 
خدمات  طريق  عن  للحكومة 
التأمني الصحي Medicare اليت 

تغطي تلك النفقات.
من  العديد  ترك  مؤخرا،  ولكن 

النظام،  بهذا  العمل  األطباء 
منفردة  فواتري  بإصدار  وقاموا 
عند  املريض  يدفعها  بأتعاب 
حبوالي  قدرها  يرتاوح  الزيارة 

30 دوالرا للمرة الواحدة.
ذكر األطباء العديد من األسباب 
بنظام  العمل  عدم  لتفضيلهم 
فواتري Bulk billing ومن أهمها 
ملعدالت  احلكومة  مواكبة  عدم 
التكاليف على  التضخم وارتفاع 
االطباء عند اختيار هذا النظام.

ويتخلى عدد متزايد من العيادات 
الطبية يف مجيع أحناء البالد عن 
لصاحل   Bulk Billing الـ  نظام 

املرضى من القطاع اخلاص.
جدير بالذكر أن حكومة االئتالف 
السابقة كانت قد مجدت زيادات 
 Bulk Billing مدفوعات نظام الـ
الرغم  على  سنوات  ستة  ملدة 
التضخم  معدالت  ارتفاع  من 

املتزايدة.

ملاذا ختلى بعض األطباء عن العمل بنظام 
الفوترة باجلملة )الـBulk Billing ؟(

عادت جمددا النقابات العمالية 
حكومة  على  الضغط  إىل 
خالل  من  ويلز  ساوث  نيو 
اإلضرابات املتكررة وهذه املرة 

لعمال السكك احلديدية.
tr[ أعلنت نقابة عمال القطارات 
واحلافالت يف نيو ساوث ويلز 
)RTBu nSW( إضرابا جديدا من 
شأنه أن يؤثر على خدمات النقل 

يف سيدني وضواحيها اليوم.
ركاب  النقابة  ونصحت  هذا 
القطارات يف نيو ساوث ويلز 
إجياد  أو  املنزل  من  بالعمل 
إىل  للوصول  أخرى  طريقة 

العمل بسبب االضراب.
النقابة اختذت  جدير بالذكر أن 
عدة إجراءات صناعية متصاعدة 

طوال شهر  اجلاري.
ملدة  إضراًبا  العمال  وينظم 
ست ساعات بناًء على املنطقة 
اليت يعملون فيها، لكن النقابة 
مسحت للحكومة بأخذ العمال من 

اخلدمات  لتشغيل  أخرى  مناطق 
السعة  ذات  املناطق  يف 

املنخفضة.
خطوط  اليوم  إضراب  يشمل 
هيلز  وإيست  بانكستاون 
جنوب  يف  اجلنوبية  واخلطوط 
غرب سيدني، لكن وزارة النقل 
يف نيو ساوث ويلز أشارت إىل 
أن اخلطوط األخرى ستتأثر أيًضا 

بسبب االضراب األخري.
بيان  النقل يف  وذكرت وزارة 
خدمات  تشغيل  صحايف«سيتم 
بشكل  متقطعة  بصورة  النقل 
 T2 inner خطوط  على  كبري 
 T3 و   West & leppington
 T8 Airport & و   Bankstown
 Southern Highlands و   South
من  الصناعي  لإلضراب  نتيجة 
احلديدية  السكك  احتاد  قبل 

والرتام واحلافالت«.
 T4 Eastern خط  تأثر  وقد 
مماثل  بإضراب   illawarra و 

إضراب جديد يعطل حركة قطارات نيو ساوث ويلز: مساومات وصفقات والراكب هو الضحية
األسبوع املاضي.

جزًءا  الصناعي  اإلضراب  ,يعد 
بني  األمد  طويل  نزاع  من 
أسطول  حول  واحلكومة  االحتاد 
من القطارات بني املدن الذي 
منذ  املخازن  يقبع يف  يزال  ال 

عام 2019.
أسطول  إن  النقابة  وصرحت 
الصنع  الكورية  القطارات 
ليست آمنة بعد للعمل وتتطلب 

تعديالت.
اتفاقية  انتهت  وقد  هذا 
أجور  تغطي  اليت  العمل 
مايو/ يف  وشروطها  العمال 
آيار من العام املاضي، وكانت 
احلكومة حتاول ربط املسألتني 
القطارات  أسطول  )تشغيل 
جتديد  على  واملوافقة  اجلديدة 
األجور(،  حول  العمل  اتفاقية 
واشرتطت احلكومة أن املوافقة 
قبول  على  يعتمد  أحدهما  على 

املساومة باملسألة األخرى.

من جانبه صّرح أليكس كالسينز 
 ،)RTBu nSW( سكرتري نقابة
عقد  على  بالفعل  وقع  إنه 
نهاية  يف  القطارات  لتغيريات 

يونيو/حزيران املاضي.
قيل  قد  أنه  كالسينز  وكشف 
له يف اجتماع مع وزراء احلكومة 
االتفاقية  أن  املاضي  األسبوع 
يف  جاهزة  ستكون  اجلديدة 

وقت مبكر من هذا األسبوع.
»ميكننا  كالسينز:  وقال 
أنهم  مجيًعا  نفرتض  أن  اآلن 
الذي  السند  يستخدموا  لن 
الواضح  من   ... عليه  وقعت 
بعملهم  يقومون  احملامني  أن 

بشأنه«.
وصرح كالسينز إن اإلضرابات 
ستستمر يومي الثالثاء واخلميس 
من األسبوع املقبل، ما مل يتم 
القطارات  إلصالح  سند  تقديم 
قبل  األعضاء  قبل  من  وقبوله 

ذلك الوقت.
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من ضمن صالحيات الرئيس األمريكي، حبسب 
تصنيف  برفع  قرارات  إصداره  الدستور، 
»السّرية« عن بعض الوثائق الرمسية اليت يراها 
القانونية  الثغرات  إحدى  تكمن  وهنا  ضرورية، 

اليت يسعى كل فريق إىل استغالهلا.
جهاز  قيام  لتربير  رمسية  تكهنات  مجلة  ِسيقت 
آي،  بي  أف  الفيدرالي«،  التحقيقات  »مكتب 
بدهم  مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب، 
مارا الغو، يف والية فلوريدا، »غري مسبوقة« يف 
اتهامه  حمورها  ألمريكا،  السياسي  التاريخ  ظل 
باالحتفاظ بوثائق رمسية مصّنفة »سّرية وبالغة 
السّرية«، وإتالف سجالت رمسية أخرى، تستدعي 

حماكمته وتلّقيه عقوبة بشأنها. 
املتعلقة  اخلاصة  الظروف  إىل  اإلشارة  تنبغي 
بالرئيس ترامب قبيل مغادرته البيت األبيض، 
بصرف النظر عن مزاعمه بتزوير خصومه لالنتخابات 
الرئاسية، إذ إنه واجه محلة متواصلة من مساعي 
اإلقصاء وجلسيت حماكمة يف الكونغرس، وحتى 
التلويح بتطبيق املادة 25 من الئحة التعديالت 
إعالن  الرئيس  نائب  تفّوض  اليت  الدستورية، 
عدم أهلية الرئيس مواصلة عمله، وختّول نائبه 
أعضاء  من  بدعم  الرئيس رمسيًا،  القيام مبهام 
موقعه  عن  ترامب  إزاحة  أي  الرمسية،  احلكومة 

مبستند دستوري.
من ضمن صالحيات الرئيس األمريكي، حبسب 
تصنيف  برفع  قرارات  إصداره  الدستور، 
»السّرية« عن بعض الوثائق الرمسية اليت يراها 
القانونية  الثغرات  إحدى  تكمن  وهنا  ضرورية، 
تنطوي  ما  استغالل  إىل  فريق  اليت يسعى كل 
نظره  وجهة  لتدعيم  مبهمة  نصوص  من  عليه 

اخلاصة. 
أصدر مركز األحباث الرمسي، »خدمة الكونغرس 
الوثائق  »قانون  البحثية«، دراسة مفّصلة حول 
أنه »خيلو من أي أدوات  الرئاسية«، جاء فيها 
القضائية  للسلطات  يسمح  وال  لتطبيقه، 
»الصالحية  األرشيف  جلهاز  أن  كما  مبراجعته«، 
سابق  رئيس  على  املفروضة  القيود  لتحديد 
بالتشاور معه للتوصل إىل فرتة زمنية الحتفاظه 
بتلك السجالت تراوح بني 5 و12 عامًا، بالتشاور 
قانون  من   2204 الفقرة   44 املادة  وفق  معه، 
انقضاء  بعد  أنه  وأضاف  األمريكي«.  اجلنايات 
قبل  من  املفروضة  القيود  تنتهي  عامًا   12«
اهليئة« على تصنيفها سرّية. الالفت يف نص 
الدراسة  أن القانون السالف الذكر ال يتضمن 
تلك  يتلف  أو  يزيل  مبن  جرمية  عقوبات  إنزال 
الوثائق  »قانون  بعنوان  )دراسة  الوثائق. 
األول/  كانون   17 شاملة«،  مراجعة  الرئاسية: 

ديسمرب 2019(
الفريق املناوئ للرئيس ترامب تدحرج يف توجيه 
اتهاماته، من »سوء استخدام الوثائق الرمسية«، 
وثائق  إزاحته  ثم  رمسية«،  بيانات  »إتالف  إىل 
تفعيل  إىل  وصعودًا  النووية،  باألسلحة  تتعلق 
حماكمته حبسب قانون التجّسس الذي حيظر على 
طبيعة  على  االّطالع  العامة،  ثم  ومن  احملاكم، 

الدالئل اليت تستند إليها التهم املوجهة.
كما من صالحيات الرئيس، أي رئيس، االحتفاظ 
عامًا،   12 ملدة  خاصة  بصفة  رمسية  بوثائق 
املعنيني«،  للرؤساء  خاصة  »ملكية  باعتبارها 
القانون  الوطين.  األرشيف  يف  ذلك  بعد  ُتوَدع 
الناظم لتلك املسألة مت إقراره حبسب اختصاصيي 
»شّجع،  والذي   ،1955 عام  الدستوري  القانون 
لكنه مل يشرتط قيام الرؤساء السابقني بإيداع 
)مقال  الوطين  األرشيف  يف  السجالت«  تلك 
لديفيد ريفكني ولي كايس يف صحيفة »وول 

سرتيت جورنال«، 11 آب/ أغسطس 2022(.
استدعت   1974 عام  ووترغيت  فضيحة  أن  بيد 
أي  قيام  من  للحّد  جديدة  قوانني  استصدار 
كانت  حيث  رمسية،  سجالت  بإتالف  رئيس 
شرائط التسجيل آنذاك هي املقصودة. وصادق 
الرئيس األسبق جيمي كارتر على قرار سجالت 
الرؤساء عام 1978، والذي حييل مبوجبه مسؤولية 
حفظ الوثائق الرمسية إىل عهدة هيئة األرشيف 
الوطين، لكنه ينطوي أيضًا على عدد من الثغرات 

والنصوص املبهمة اليت يستند إليها كل الرؤساء 
لتربير تصرفاتهم وفق تلك النصوص.

واجهت املؤسسة األمريكية احلاكمة يف التاريخ 
القريب بعض السلوكيات املماثلة بالتعامل مع 
سابقني  مسؤولني  قبل  من  الرمسية  الوثائق 
مسألة  تتطور  مل  لكن  مشابهة،  وباتهامات 
فرتة  املّتهم  املسؤول  قضاء  إىل  »العقاب« 
يف السجن كما تنص القوانني السارية، وكما 

ُيطالب بتطبيقه على الرئيس السابق. 
لوكالة  األسبق  املدير  األمثلة،  تلك  أبرز  من 
االستخبارات املركزية، ديفيد بيرتايوس، الذي 
بيانات  استخدام  بـ«إساءة   2015 عام  اُتهم 
بها  تفادى  القضاء  مع  تسوية  وعقد  سّرية«، 

عقوبة السجن.
القومي  األمن  مستشار  قيام  اآلخر،  واملثال 
األسبق، صموئيل بريغر، بـ »نزع وثائق رمسية 
الوطين،  األرشيف  مقر  من  اإلرهاب  ختّص 
واالحتفاظ بها«، عام 2005، والذي عقد »تسوية« 

مع القضاء أيضًا جّنبته عقوبة السجن.
قام الرئيس ترامب، حبسب وزارة العدل، بإزالة 
حنو »15 صندوقًا« فيها وثائق رمسية واالحتفاظ 
بها، أرسلها إىل مقر إقامته يف والية فلوريدا 
تسوية  جرت  األبيض،  البيت  مغادرته  قبيل 
مصري بعضها الحقًا بتسليمه إىل هيئة األرشيف 
الرمسية.  واليته  انتهاء  من  عام  بعد  الوطين، 
حينها أخطرت اهليئة وزارة العدل األمريكية بأن 

املواد اليت تسّلمتها حتتوي على وثائق سّرية.
برزت  لألحداث  التسلسلي  املفصل  هذا  عند 
بنزع  ترامب  الرئيس  قام  »هل  إشكالية: 
تصنيف السّرية عن تلك الوثائق قبل مغادرته« 
مكتب  التنفيذية  وذراعها  العدل  وزارة  ال؟  أم 
الوثائق  أن  »يعتقدان«  الفيدرالي  التحقيقات 
اليت مت تسّلمها من الرئيس ترامب »تنطوي على 
أدّلة حمتملة الرتكابه جرمية«، نظرًا إىل فرضية 

مواصلة احتفاظه بوثائق سّرية أخرى.
يف حال استطاعت وزارة العدل إثبات شكوكها 
من  أمر  وهو  الوثائق،  تلك  بتصنيف  املتعلقة 
والعمودي  األفقي  الشرخ  فجوة  تعزيز  شأنه 
تطبيق  مبوجبه  تستطيع  األمريكي،  اجملتمع  يف 
تنص  اليت  العقوبات،  قانون  من   2071 املادة 
جزئيًا على أن »يفقد )املتهم( صالحيات منصبه 
ومُينع من تسّلم مهام أي منصب خيضع لسلطة 

الواليات املتحدة«.
بعض  ضمنهم  من  ترامب،  الرئيس  مؤّيدو 
 ، اجلمهوري  احلزب  يف  والقيادات  األقطاب 
يعتربون أن ذلك هو املقصود بعينه، أي اغتياله 
االنتخابات  جلولة  الرتشح  وحرمانه  سياسيًا 
الشك  من  ظالٍل  إلقاء  أقّله  املقبلة،  الرئاسية 
قواعده  على  للتأثري  ومصداقيته  أهليته  حول 
اجلاري  التحقيق  أن  أيضًا  يعتقدون  االنتخابية. 
يف جملس النواب، بشأن اقتحام الكابيتول يف 
قبل  من   2021 يناير  الثاني/  كانون  من   6 الـ 
التمهيد  أجل  من  هو  ترامب،  الرئيس  أنصار 
السياسية،  طموحاته  إنهاء  من  التالية  للحلقة 
التجّسس«  »قانون  تطبيق  يف  املسألة  وحصر 
ضّده، ملنع اإلفصاح عن أي من األدلة احملتملة 

أو تداوهلا.
من بني »الشكوك« اليت يسوقها أنصار الرئيس 
استندت  البداية،  العدل، يف  وزارة  أن  ترامب 
السّرية  الوثائق  استخدام  بسوء  اتهامها  إىل 
كحجة للحصول على قرار قضائي إلجراء مزيد من 
التفتيش والعبث مبحتويات مقاّر إقامته اخلاصة، 
وتدبري ملف فيه بعض األدلة الظنية، رمبا لربط 
الذين دهموا  بالعناصر  ترامب مباشرة  الرئيس 
أو  ارتكابه  تهمة  إرساء  بغية  الكونغرس،  مقر 

مساعدته الرتكاب جرمية ضد الدولة.
الرئيس  أنصار  بني  اإلهانة  مشاعر  وسَرْت 
السابق، العتبارهم عملية الدهم تنايف نصوص 
»التفتيش  من  الفرد  حرية  حلماية  الدستور 
ووضع اليد على ممتلكات خاصة«، وبذلك فإن 
معطياتها  قانونية«، حبسب  »غري  الدهم  عملية 

العملية ومسبباتها غري املعلنة إال بعد إجنازها.
استهداف  على  املؤّسسة  رأي  استقّر  وقد  أما 

إلهانتها تثأر  القومي  األمن  دولة  ترامب:  مقر  دهم 
الرئيس السابق، فقد 
االتهامات  تسارعت 
من قبل أنصاره بأن ما 
»تسييس«  جيري هو 
االنتخابي  املوسم 
االنتخابات  املقبل، 
النصفية بعد شهرين 
الرئاسية  واالنتخابات 
وبأن  سنتني،  بعد 
العدل  وزارة 
)وأجهزتها(  وأدواتها 
سوى  ليست 
إليها  جلأ  »أدوات 
الدميوقراطي«  احلزب 
املرشح  الستهداف 
الرئاسي احملتمل عن 

احلزب اجلمهوري.
مدى  أيضًا  لوحظ 
االمتعاض الشعيب من 

وزيرًا  ليعّينه  بايدن  جو  الرئيس  انتظر  والذي 
للعدل.

عن  اإلجابة  غارالند،  العدل،  وزير  جتّنب  كما 
أسئلة الصحافيني خالل مؤمتره الذي عقده يوم 
اخلميس، الـ 11 من آب/ أغسطس احلالي، معلنًا 
مسؤوليته عن التوقيع على قرار موّجه إىل قاٍض 
الرئيس  إقامة  مقر  بدهم  فيه  يطالب  فيدرالي 
أحد  سؤال  عن  اإلجابة  ُيرد  مل  غارالند  ترامب. 
الصحافيني، طالبًا تفسريه لعدم شروع وزارته 
يف دهم مقر إقامة الرئيس األسبق باراك أوباما 
بشأن حيازته لوثائق رمسية مفقودة، بل األهم 
عدم متابعة وزارة العدل لوثائق إلكرتونية رمسية 
ختّص وزيرة اخلارجية السابقة هيالري كلينتون، 

وآخرين أيضًا من طاقم الرئيس أوباما.
إحدى األذرع الفكرية للحزب اجلمهوري واليمني 
التقليدي، »ذي فيدراليست سوسييت«، شّنت 
األمنية  األجهزة  على  الذعًا  هجومًا  بدورها 
خديعة  »أكرب  مّسته  ما  مستعيدة  األمريكية، 
فضيحة  املسّماة  األمريكي  التاريخ  يف  أمنية 
التجّسس«، ضد الرئيس دونالد ترامب، باتهام 
بالتآمر  أوباما  باراك  الرئيس  إدارة  »مسؤولي 
قادم  منافس  رئيس  على  والقضاء  لشيطنة 
حماكم  أمام  والكذب  مصطنعة،  أدّلة  باستخدام 
أمن سّرية، وعمليات بروباغندا إعالمية، وانتهاك 
على  القضاء  بهدف  كلها  القوانني«،  من  عدد 

املشاكس القادم إىل البيت األبيض.
من  ومجهوره  اجلمهوري  احلزب  قادة  وحّذر 
حبق  باطلة  التهامات  حّد  وضع  عدم  تبعات 
الرئيس السابق من قبل األجهزة األمنية، اليت 
هلا  مسحوا  إن  ضدهم«  سهامها  »ستصّوب 
باإلفالت من احملاسبة )مقال بعنوان »عملية دهم 
ملن  القومي  األمن  )دولة(  تقرير  تؤكد  ترامب 
»ذي  له«، موقع  بالتصويت  ُيسمح لألمريكيني 
فيدراليست سوسييت«، الـ 9 من آب/ أغسطس 

.)2022
واستندت الذراع الفكرية للحزب اجلمهوري إىل 
»قيام القيادات العسكرية بالكذب املتعّمد على 
الرئيس دونالد ترامب بشأن أفغانستان، لثنيه 
عن سحب القوات األمريكية من هناك«. أما يف 
مسؤولو  »وجد  فقد  بايدن،  جو  الرئيس  عهد 
برفض  مرحية  فرصة  القومي  األمن  )دولة( 
املفرتض«،  األعلى  قائدهم  لقرارات  االنصياع 
يف إشارة واضحة إىل دور قائد هيئة األركان 
القيادة  معارضة  يف  ميللي  مارك  املشرتكة 
»االنقالب  على  مثال  أسطع  يف  السياسية، 

العسكري« غري املعلن.
دهم  عملية  أسهمت  النهائية،  احملّصلة  يف 
وثائق  على  واالستيالء  السابق  الرئيس  مقر 
رمسية حبوزته يف تبلور سلسلة من االنهيارات 
اجملتمعية والسياسية، على السواء، ينذر بعضها 
أكثر  أو  مدني  إىل عصيان  ُتفضي  قد  مبواجهة 
حدًة، ِوجهتها األذرع األمنية للدولة، على خلفية 
انتهاكاتها للحرية الفردية، وما يشكله ذلك من 

صدمة قاسية يف الوعي األمريكي العام.

منذر سليمان

تصّرفات مكتب الـ«أف بي آي« األخرية، وسجّله 
املناوئني  الناشطني  على  بالتجّسس  احلافل 
للسياسات الرمسية، عرب محلة مكافحة التجّسس 
»كو إنتل برو«، واغتيال بعض قادتهم منذ عقد 
استطالعات  نتائج  وجاءت  املاضي.  الستينيات 
لتشهد  الرصني  »غالوب«  معهد  أجراها  للرأي 
على ذلك، بأن 66% من املواطنني فقدوا الثقة 
مبساواة  االّدعاء  استمرار  على  وبقدرته  باجلهاز 

اجلميع أمام القانون.
املؤّرخ والصحايف األمريكي فيكتور ديفيد هانسن 
التحقيقات  مكتب  سلوكيات  من  بعضًا  أوضح 
الفيدرالي، وسوء استخدامه للصالحيات املمنوحة 
بي  أف  الـ  مديري  »كبار  إن  بوضوح  قائاًل  له 
آي خيدعون الكونغرس دوريًا، وقاموا مبسح أو 
ويسّربون  احملاكم،  إىل  املقدمة  األدّلة  تعديل 
معلومات سّرية عمدًا إىل الصحافة، وكذبوا أيضًا 
حتت القسم القانوني أمام احملققني احلكوميني« 
أغسطس  آب/   11 تاميز«،  »واشنطن  )صحيفة 

.)2022
يف املقابل، ال تزال استطالعات الرأي املختلفة 
تفيد بتنامي شعبية الرئيس األسبق دونالد ترامب 
بني مجهور الناخبني، مع فوز كبري ملناصريه يف 
االنتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري اليت جرت 
حامسة يف  واليات  ومنها  الواليات،  بعض  يف 
بايدن،  جو  الرئيس  أما  الرئاسية.  االنتخابات 
فضاًل  السقوط،  يف  شعبيته  مؤّشر  فيستمر 
عن أدائه يف املناسبات العلنية اليت دّلت على 
إصابته مبرض الشيخوخة، حبسب اختصاصيني.

أمام تفاصيل الوحية االنتخابية بصورتها الراهنة، 
مرحلة  على  مقبل  الدميوقراطي  احلزب  أن  يبدو 
الرئاسية  االنتخابات  جولة  يف  القسوة  شديدة 
املقبلة. نائبة الرئيس، كماال هاريس، ال حتظى 
بدعم حاسم من قيادات احلزب، فضاًل عن ختّبط 
مواقفها بالنسبة إىل بقية الشعب. أما املرشح 
بيت  احلالي،  النقل  ووزير  السابق  الرئاسي 
بوتيجيج، فهو حديث احلضور، وال يتمتع بالدعم 

الكايف من مراكز القرار يف واشنطن.
بعض املخضرمني يف احلزب الدميوقراطي يذهب 
القيادات  إىل  بالنسبة  مؤملة  نتيجة  صوغ  إىل 
رئاسي  مرشح  توافر  عدم  مفادها  التقليدية، 
ينبغي  ولذا  املقبلة،  اجلولة  للحزب يف  مناسب 
إتاحة الفرصة للمرشح املقبل دونالد ترامب، إن 
استطاع البقاء سياسيًا، على أن يتم االستدالل 
على )على أن جيري البحث عن( شخصية جذابة 

وقوية لدخول اجلولة املقبلة عام 2028.
استهداف  ملشاعر  الداعمة  الدالئل  بني  من 
الرئيس ترامب بدوافع سياسية عالقته املتوترة 
الذي  غارالند،  مريك  احلالي،  العدل  وزير  مع 
ملقعد يف  أوباما  باراك  األسبق  الرئيس  رّشحه 
احملكمة العليا، واضطر إىل سحب ترشيحه نتيجة 

مناهضة قوية من احلزب اجلمهوري. 
عام  االنتخابية،  محلته  خاض  ترامب  الرئيس 
ترشيح  بسحب  ناخبيه  مجهور  واعدًا   ،2016
العليا،  للمحكمة  املرشحني  قائمة  من  غارالند 



Page 10صفحة 10     
مــقاالت وتـحقيقات

بينما ال تبدو مالمح أي قواسم مشرتكة 
تبقى  اآلن،  حتى  وسوريا  تركيا  بني 
عالقة األوىل حبليفيت األخرية، روسيا 
لذلك،  الوحيد.  الرابط  هي  وإيران، 
فإّن عملية إعادة العالقات بني أنقرة 
املدى  يف  سهلة  تكون  لن  ودمشق 

املنظور.
تدور  اليت  التساؤالت  هي  كثريٌة 
بشأن تبعات تصرحيات وزير اخلارجية 
إزاء  أوغلو،  جاويش  مولود  الرتكي، 
أو  اتفاق  إجراء  إعالنه رغبة تركيا يف 
مصاحلة بني حكومة دمشق واملعارضة 
السورية. فهل سيتحقق هذا التقارب 
يف ظل وجود معّوقات لعودة العالقات 

السورية الرتكية؟
ما مصري الوجود الرتكي يف سوريا؟ 

العالقات  عودة  أمام  األول  العائق 
السورية الرتكية يتمّثل باحتالل تركيا 
%9 من  ُتشّكل نسبة  أراضَي سورية، 

مساحتها اجلغرافية.
جاء  السورية  لألراضي  تركيا  احتالل 
بالتدريج، إذ أعلنت أنقرة رمسيًا دخوهلا 
املباشر على خّط األزمة السورية، منذ 
حتقيق  بهدف   ،2016 آب/أغسطس 
األمن  عن  بالدفاع  وقتئٍذ  وصفته  ما 
القومي الرتكي، والقضاء على وحدات 
»محاية الشعب الكردية« املوجودة عند 

حدودها.
الرتكية  القوات  دعمت  عسكرّيًا، 
احلر«  )»اجليش  املعارضة  فصائل 
السوري«(  الوطين  و«اجليش  سابقًا، 
إقامة  إىل  أّدت  عملّيات،  عّدة  يف 
منها  كلٌّ  ي  مُسِّ حدودية،  مناطق   4
اليت  العسكرية  بالعملية  تيّمنًا  باسٍم، 
األراضي  للسيطرة على  أنقرة  نّفذتها 

السورية.
بني عامي 2016 و2017، جنم عن عملّية 
قبضتها  تركيا  إحكام  الفرات«  »درع 

على ريف حمافظة حلب الشمالي.
فصائل  سيطرت   ،2018 عام  ويف 
اجليش  مع  بالتعاون  املعارضة، 
حلب  حمافظة  ريف  على  الرتكي، 
عملية  أعقاب  يف  الغربي،  الشمالي 

»غصن الزيتون«.
 ،2019 عام  يف  تركيا،  متّكنت  ثّم 
من  السالم«،  »نبع  عملّية  خالل  من 
الواقعة  املناطق  معظم  على  السيطرة 
شريط  على  أي  الفرات؛  شرقي 
وعمقه  كيلومرت،   100 طوله  حدودي 
حنو 33 كيلومرتًا. ومشلت العملية جانبًا 
من ريف الرقة الشمالي، وهي املنطقة 
الواقعة مشالي الطريق الدولي »أم 4« 
)أوتوسرتاد حلب الالذقية(، وجانبًا من 

ريف احلسكة الشمالي الغربي.
نطاق  توسيع  الرتكي  اجليش  وحاول 
نفوذه يف شرقي الفرات، عّدة مّرات، 
إاّل أنه اصطدم دائمًا برفٍض روسي - 
أمريكي ومقاومٍة من »قسد«، املدعومة 

من واشنطن.
ويف عام 2020، أطلق اجليش الرتكي 
عملّية »درع الربيع« يف حمافظة إدلب؛ 
توجد  تزال  ال  اليت  األخرية  احملافظة 

فيها فصائل املعارضة السورية.
اليوم، بعد العمليات العسكرية الرتكية 
باتت  دمشق،  وتدينها  ترفضها  اليت 
املدعومة  املسلحة  والفصائل  أنقرة 
منها تسيطر على حنو 16.666 كيلومرتًا 
من مساحة سوريا اجلغرافية. وإذا جرى 
امللف  فسيكون  تركي،  سوري  اتفاٌق 
األول يف الئحة التفاوض هو االنسحاب 
يؤكده  ما  الرتكي من سوريا، حبسب 
أو  السوري،  الرمسي  املوقف  دائمًا 
حّل املوضوع، وفقًا حملللني، من خالل 
اعتبار تلك املناطق يف مشالي سوريا، 
وليست جزءًا من سوريا وال من تركيا، 
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بني  عازلة  منطقة  مبثابة  ستصبح  بل 
الطرفني، وستؤدي يف الوقت نفسه 

دورًا اقتصاديًا مهمًا للبلدين.
الرغم من عقد قميت »طهران«  وعلى 
األزمة  حل  طريق  على  و«سوتشي« 
الرئيس  فإن  الرتكية،  السورية 
الرتكي، رجب طيب إردوغان، ال يزال 
متمسكًا بفكرة »املنطقة اآلمنة«، اليت 
تريد أنقرة إنشاءها على طول احلدود 
كم،   40-30 بعمق  لسوريا  الشمالية 
وهذا ما تقول عنه سوريا إّنه سيضع 

تركيا يف صراع معها.
مستقبل »الجيش الوطني السوري«

السوري«،  الوطين  »اجليش  ُيَعّد 
املدعوم تركيًا، قّوة تركيا يف املعارك 
الربية، والسّيما أّن الفصائل املسلحة 
السورية هي اليت تتوىل السيطرة على 
املناطق يف مشالي سوريا بعد العمليات 
الرتكية، مع العلم بأّن اجليش الرتكي 
هو من ميّول »اجليش الوطين السوري« 
بالغذاء والسالح، كما أّنه ُيشرف على 

تدريبات عناصره.
من  جمموعًة  الوطين«  »اجليش  ويضّم 
السورية،  املسلحة  املعارضة  فصائل 
»اجليش  ما يسمى  اليت كانت تشكل 
السوري احلّر« قبل العملية العسكرية 
األوىل لرتكيا يف سوريا، واليت أطلقت 
عليها تركيا تسمية »درع الفرات«، يف 

آب/أغسطس 2016.
وتركيا  سوريا  أرادت  حال  ويف 
الثاني  العائق  فسيكون  املصاحلة، 
هو وجود »اجليش الوطين السوري«، 
عنه  تتخلى  أن  املمكن  من  الذي 
من  جليًا  يظهر  األمر  وهذا  تركيا، 
خالل تصرحيات وزير اخلارجية الرتكي، 
ضرورة  بشأن  أوغلو،  جاويش  مولود 
مصاحلة املعارضة املسلحة مع احلكومة 

السورية، »بطريقة ما«.
فيخشى  املصاحلة،  عملية  مّتت  وإذا 
حمللون تكرار جتربة اجلنوب السوري، 
وتطبيق اتفاقيات التسوية مع احلكومة 
السورية. وهنا، يكون »اجليش الوطين 
السوري« أمام خيارين: األول: الدخول 
السورية.  احلكومة  مع  تسويات  يف 
ورفض  القتال  إىل  اللجوء  والثاني: 
املصاحلة مع احلكومة السورية. وهنا، 
سيكون مصريه االضمحالل، وخصوصًا 
التمويل  قطعت  قد  تكون  تركيا  أن 
والسالح عنه بعد دخوهلا يف مصاحلة 

مفرتضة مع سوريا.
كيف يستغّل إردوغان ورقة الالجئني 

السوريني ملصلحة االنتخابات؟
العالقات  عودة  أمام  الثالث  العائق 
الالجئني  ملف  هو  الرتكية  السورية 
السوريني. فوفق اإلحصاءات، يعيش 
سوري.  ماليني   3.7 حنو  تركيا  يف 
جّنست   ،2022 آب/أغسطس  وحتى 
200.950 سوريًا.  من  يقارب  ما  تركيا 
وأعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو، 
أّنه اعتبارًا من 31 آذار/مارس 2022 حيق 
حالة  يف  التصويت  سوريًا  لـ113.654 

إجراء انتخابات حمتملة.
اليت  االقتصادية  األزمة  وقع  وعلى 
الالجئون  ُيشّكل  تركيا،  تعيشها 
الرئيس  أمام  صعبًا  رهانًا  السوريون 
الذي  إردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
يرغب يف الفوز يف والية ثالثة، قبل 
عاٍم من االنتخابات الرئاسية. ويستغل 
أمرين  خالل  من  الالجئني  إردوغان 
اثنني: األول، خيطط عربه جلذبهم إليه 
من أجل انتخابه، فيقول هلم إّنه »دافع 
ويدافع عنهم، ولن يتخلى عنهم، وهو 
مستمّر يف بناء املساكن هلم، وتأمني 
اخلدمات كافة، يف مجيع املناطق اليت 

تسيطر عليها تركيا«.

رضا زيدان
للم تعرف أوروبا أزمة عميقة ومتشعبة 
وخطرة على األمن األوروبي ككل، كما 
اليت  بروسيا  العالقات  قطع  أزمة  هي 

يسري فيها االحتاد األوروبي اليوم.
فرباير  شباط/  منذ  األوروبيون  ينشغل 
ومتالحقة،  متعددة  بأزمات  املاضي 
ترتبط بالعملية العسكرية الروسية يف 
إمدادات  توقف  من  والقلق  أوكرانيا، 
الطاقة بسبب العقوبات األوروبية على 
روسيا، باإلضافة إىل التضخم والركود 
االقتصادي واهلجرة، وموجة اللجوء اليت 

سببتها تلك احلرب.
األوروبيني  أزمات  إىل  تضاف  ولكي 
أزمة إضافية، كانت موجة احلر واجلفاف 
اليت ضربت أوروبا هذا الصيف مشكلة 
تأمني  صعوبة  يف  ستسهم  إضافية 

الكهرباء يف الشتاء القادم.
منذ التسعينيات، أي منذ انهيار االحتاد 
يوغسالفيا  انفجار  وبعدها  السوفياتي 
وتفككها، ثم قيام األوروبيني بتوقيع 
حققت  اليت  »ماسرتخيت«  معاهدة 
التكامل  مبشروع  النهوض  ألوروبا 
واالندماج االقتصادي والسياسي وفتح 
تعرف  مل  احلني،  ذلك  منذ  احلدود... 
وخطرة  ومتشعبة  عميقة  أزمة  أوروبا 
هي  كما  ككل،  األوروبي  األمن  على 
أزمة قطع العالقات بروسيا اليت يسري 

فيها االحتاد األوروبي اليوم.
من حيث املبدأ، يعين األمن التحرر كليًا 
التهديدات. تارخييًا، كان مصطلح  من 
فكان  العسكري،  للبعد  مساويًا  األمن 
يعين غياب احلرب أو الصراع العنفي. 
توسعًا يف  العشرين شهد  القرن  لكن 
املفهوم ليشمل قضايا أمنية أخرى مثل 
أو  البيئة  أو  باالقتصاد  املتعلقة  تلك 

التحديات االجتماعية وغريها.
وحبسب مستويات التهديدات املختلفة، 
اخلطر  من  عّدة  مستويات  حتديد  ميكن 

على األمن األوروبي، وهي كالتالي:
1-األمن العسكري:

الدول  قدرة  عن  العسكري  األمن  يعرب 
األوروبية على تنفيذ سياساتها والدفاع 
العسكرية،  الوسائل  عرب  نفسها  عن 
حلف  وجود  بسبب  بقوة  متحقق  وهذا 
»الناتو« والقواعد العسكرية األمريكية 
حال  يف  أوروبا،  دول  يف  املنتشرة 

تعرضت لتهديد عسكري.
2-أمن الطاقة

باإلضافة إىل القلق من توقف تدفقات 
الغاز الروسي اليت ستؤدي إىل ارتفاع 
ترشيد  إىل  واحلاجة  الطاقة،  فواتري 
الشتاء، أضّرت  الكهرباء يف  استهالك 
بأنظمة  األخرية  واجلفاف  احلرارة  موجة 

الطاقة يف أوروبا بشكل كبري.
األنهار  مستويات  اخنفاض  أدى 
حمطات  منابع  جتفيف  إىل  والبحريات 
قدرتها  واخنفاض  الكهرومائية  الطاقة 
اإلنتاجية، وبالفعل اخنفض إنتاج الطاقة 
الغربية  أوروبا  دول  يف  الكهرومائية 
هذا  من  الثاني  الربع  يف   20% بنسبة 
العام،  السنوي  باملعدل  مقارنة  العام 
خزانات  أن  رمسية  دراسات  وكشفت 
عند  كانت  وإسبانيا  فرنسا  يف  املياه 
عقدين  من  أكثر  منذ  مستوياتها  أدنى 

يف متوز/يوليو املاضي.
أنظمة  كما يعطل اجلفاف وندرة املياه 
تنتج  اليت  النووية  احملطات  تربيد 
احلاجة  من  مزيدًا  يعين  ما  الكهرباء، 
استعمال  عرب  الكهرباء  توليد  إىل 
-على  سويسرا  ففي  الطبيعي،  الغاز 
سبيل املثال- اضطرت إحدى احملطات 
خفض  إىل  البالد  يف  الثالث  النووية 
إنتاجها، الشهر املاضي، بسبب احلرارة 

املرتفعة، وتقّلص منسوب املياه.
ولتكتمل حلقة األزمات، أعلنت النرويج 

خطر؟ األوروبي يف  األمن 
ليلى نقوال

إىل  الطاقة  صادرات  ستقلص  أنها 
أسعار  ارتفاع  من  للحّد  وذلك  أوروبا، 
األولوية  وإلعطاء  الداخل،  يف  الطاقة 
مللء اخلزانات اجلافة، وتأمني املخزون 
النرويج  حتتاجه  الذي  االسرتاتيجي 
توليد  من  بداًل  الطاقة،  أمن  لتحقيق 

الكهرباء.
 3-األمن الغذائي:

لقد سببت احلرارة املرتفعة واحلرائق اليت 
رافقتها مشاكل عديدة إلنتاج الغذاء يف 
أوروبا. أعلنت النمسا عن نفوق مئات 
يف  املرتفعة  احلرارة  بسبب  األمساك 
حبرية زيكسي، باإلضافة إىل اإلضراب 
املزارعون  بها  يقوم  اليت  والتظاهرات 
اعرتاضًا على السياسات احلكومية اليت 
واليت  االنبعاثات،  ختفيف  إىل  تهدف 
يقولون إنها ستقّلص إنتاجهم الزراعي 

واحليواني بشكل كبري.
البحوث  مركز  توّقع  متوز/يوليو،  يف 
األوروبية،  للمفوضية  التابع  املشرتكة 
اخنفاض حمصول الذرة ودوار الشمس 
بسبب   ،9%-8 بنسبة  الصويا  وفول 
إىل  باإلضافة  واجلاف،  احلار  الطقس 
تقارير تشري إىل اخنفاض حمصول القمح 
الفرنسي بنسبة %30، وتراجع حمصول 
زيت الزيتون والنبيذ األوروبي وسواهما 

من اإلنتاج الزراعي واحليواني.
4-األمن االقتصادي: 

يف  املياه  منسوب  اخنفاض  أّدى  لقد 
األنهار الرئيسية يف أوروبا إىل مشكلة 
عليها  تعتمد  اليت  للشركات  كبرية 
وسالسل  والتربيد  النقل  ألغراض 
أدى  املثال،  سبيل  فعلى  التوريد. 
اخنفاض منسوب املياه يف نهر الراين، 
بني  الرئيسي  النقل  شريان  وهو 
سويسرا وأملانيا، إىل تقليص إمدادات 
الفحم حملطيت كهرباء أملانيتني، وسّبب 
األملانية  للصناعات  إضافية  مشاكل 
اليت تعاني أكثر من غريها من العقوبات 

األوروبية على روسيا.
وال شّك أن األمن االقتصادي األوروبي 
أيضًا  مرتبط  التكّيف،  على  وقدرته 
األوروبية  اإلنتاجية  القطاعات  بقدرة 
للطاقة،  املرتفعة  التكاليف  حتّمل  على 
ناحية  فمن  القادم.  الشتاء  خاصة يف 
سوف  الفائدة  رفع  سياسة  إن  أوىل، 
الرغبة  وتقلل  االستثمار  فرص  تقّلص 
باالستدانة، ومن ناحية أخرى، سيؤدي 
القدرة  ضعف  إىل  األسعار  ارتفاع 
الذي سيدفع  األمر  الشرائية للسكان، 
إىل تقليص اإلنتاج، وبالتالي املساهمة 

يف الركود.
لكن، بالرغم من التحديات االقتصادية 
يبقى  أن  الركود، ميكن  من  واملخاوف 
مستقرًا  األوروبي  االقتصادي  األمن 
نسبيًا يف املدى القصري، ولكن تبقى 
موجودة  االقتصادي  القلق  احتماالت 
بقوة، يف حال مل تستطع االقتصادات 
املشاكل  مع  التكّيف  األوروبية 
العقوبات  عن  النامجة  االقتصادية 
األوروبية على روسيا، ومل يتم السري 
النمو  باجتاه  تدفع  اقتصادية  خبطط 
االقتصادي بعد فرتة الركود املتوقعة.

يف النتيجة، تشري التوقعات إىل شتاء 
قاٍس يواجه أوروبا بشكل عام، والطبقة 
إذ  خاص،  بشكل  احلاكمة  السياسية 
وأسعار  املعيشة  كلفة  ارتفاع  إن 
االقتصادي،  النمو  وتوقف  الطاقة 
النقمة  تزايد  كلها عوامل ستؤدي إىل 
مواطنوها  يتهم  دول  يف  الشعبية، 
حكامهم بأنهم حمكومون من جمموعة من 
الذين  املنتخبني،  غري  البريوقراطيني 
من  األوروبية  السياسات  يقررون 
)مكاتب  بروكسل  العاجية يف  بروجهم 

االحتاد األوروبي(.

بالداخل.  فيتعّلق  الثاني،  األمر  أّما 
اليت  السوريني،  الالجئني  فورقة 
سيحلها  البالد،  على  عبئًا  تشكل 
تصرحياته،  وفق  الرتكي،  الرئيس 
سعيًا كي يظهر منتصرًا أمام األحزاب 
الرتكية وأمام الناخبني األتراك، وذلك 
من خالل إعالن رغبته يف إعادة مليون 
ونصف مليون الجئ سوري »طواعيًة« 
حتتله  الذي  احلدودي،  الشريط  إىل 
تركيا، وذلك بعد إطالقه مشروع مدن 
الطوب إلسكان الالجئني يف 13 بلدة 
ومدينة سكنية، متتد من جرابلس غربًا 

حتى رأس العني شرقًا.
وأوفد إردوغان وزير داخليته، سليمان 
صويلو، إىل مدينة سرمدا يف حمافظة 
عليها  تسيطر  اليت  السورية،  إدلب 
املسلحة  والفصائل  الرتكية  القوات 
هذا  تدشني  أجل  من  هلا،  املوالية 
املشروع، ليؤكد سيطرته على الشريط 
احلدودي يف سوريا، وليظهر أّنه وّسع 
نفوذ تركيا. كما أّن له أهدافًا ال تقّل 
دميغرايف  تغيري  إحداث  وهي  أهمية، 
وإبعاد  احلدودية،  املناطق  يف 
املواطنني السوريني الكرد عن احلدود 
ملصلحة إنشاء جتمعات سكانية موالية 
إلردوغان، وال ُتشّكل خطرًا على األمن 

القومي الرتكي.
وتغيري  الترتيك،  موضوع  أّن  كما 
سيطرة  مناطق  يف  املتداولة  العملة 
واجلامعات،  املدارس  وفتح  تركيا، 
والساحات  الشوارع  أمساء  وتغيري 
السورية، أمور تعرقل عودة العالقات 
بني البلدين. من ناحية العوائق، تبدو 
القائمة طويلة. فهناك عدد كبري للغاية 
السورية،  املعادلة  يف  الفاعلني  من 

ولديهم مجيعًا أولويات متعددة.
الكرد.. اهتمام سوري تركي مشرتك

الصعب عودة  أّن من  الرغم من  على 
املستقبل  يف  الدبلوماسية  العالقات 
فإّن  وتركيا،  سوريا  بني  القريب 
يف  تتقاطع  البلدين  بني  امللفات 
والتفاهم بشأن  للتعاون  جمال يسمح 

القضايا ذات االهتمام املشرتك.
ومن هذه القضايا، على سبيل املثال: 
حل وحدات »محاية الشعب الكردية«، 
ختّفف  أن  شأنها  من  اخلطوة  وهذه 

خماوف تركيا على األمن القومي.
املوضوع  هذا  أّن  من  الرغم  وعلى 
ُيشّكل نقطة مشرتكة، فإّن هناك تباينًا 
والسوري.  الرتكي  بني  املعاجلة  يف 
فسوريا تسعى للحوار مع الكرد بعيدًا 
عن أي خياٍر عسكري، ألنها تعّد الكرد 
أنها  كما  السوري.  النسيج  من  جزءًا 
جذبهم  أجل  من  معهم  اخليارات  تنّوع 
إليها، بالتعاون مع روسيا. أّما تركيا 
ضد  العسكري  اخليار  إاّل  متتلك  فال 
معهم  للحوار  مستعدة  وغري  الكرد، 

أصاًل، نتيجة أهداف توسعية.
شــروطه  يفــرض  اجلغــرايف  الواقــع 
العالقــات  بنــاء  علــى  املوضــوعية 
ملصــلحة  الرتكيــة   - الســورية 
بينهمـا  اخلالفـات  وتسـوية  البلــدين، 
داخليًا  االسـتقرار،  حفظ  أجل  من 
القـومي  األمـن  وضمان  وإقليمـيًا، 
تركيا  حتقيق  وفشُل  لكليهمــا. 
خمططاتها العسكرية، سواء التوسعية، 
أو اهلادفة إىل دعم فصائل املعارضة 
املسلحة، اليت تهدف إىل الضغط على 
أنقرة  سيدفع  رمبا  السورية،  احلكومة 
من  بضغط  وذلك  الوراء،  إىل  خطوة 
وال  وروسيا(.  )إيران  سوريا  حليفيَت 
أيضًا  أنقرة  خضوع  نهمل  أن  ميكن 
بعيد،  حـّد  إىل  األمريكيـة،  للضـغوط 
شـمال  حلـف  يف  عضـوًا  كونهـا 

األطلسـي )الناتو(.
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مــقاالت وتـحقيقات

لن يقوم إردوغان مبصاحلة األسد حاليًا، ألسباب 
عديدة أهمها حساباته االسرتاتيجية املعقدة سياسيًا 
وعقائديًا، وعالقاته املتشابكة يف إدلب واملناطق 
اليت تدار من قبل األتراك، غرب الفرات وشرقه.

بعنوان  األخري  مقالي  نشر  من  قليلة  بعد ساعات 
»إردوغان واألسد.. ال مصاحلة إال بشروطه هو«، 
مولود  اخلارجية،  وزير  بتصرحيات  اجلميع  فوجئ 
جاويش أوغلو، الذي قال إنه »التقى لعدة دقائق، 
فيصل  السوري  نظريه  آخرين،  وزراء  وحبضور 
االجتماع  أعمال  هامش  على  بلغراد،  يف  مقداد، 

الوزاري لدول عدم االحنياز«.
باهتمام  أوغلو  جاويش  الوزير  تصرحيات  وحظيت 
والعربية  الرتكية  اإلعالم  وسائل  من  واسع 
طريق  على  سيحدث  ما  شيئًا  وكأن  والدولية، 
وأن  خاصة  واألسد،  إردوغان  بني  املصاحلة 
جاويش  تصرحيات  من  يومني  وقبل  إردوغان، 
سعى  بوتني  الرئيس  »إن  قال  قد  كان  أوغلو، 
إلقناعه بإجراء مكاملة هاتفية مع الرئيس األسد، 
بال  أن خيطر يف  دون  ومن  ذلك«.  رفض  وهو 
أحد من املتفائلني بأقوال جاويش أوغلو، أن لقاء 
بلغراد كان يف تشرين األول/أكتوبر املاضي، كما 
مل يقل جاويش أوغلو ملاذا مل يتحدث عن املوضوع 
أي  خالهلا  يصدر  مل  اليت  املاضية،  الفرتة  طيلة 

تعقيب أو تعليق من اجلانب السوري. 
املوقف الرتكي هذا، أي تصرحيات الوزير جاويش 
أوغلو، ومن قبله الرئيس إردوغان، يبدو واضحًا 
التقليدية  الرتكية  التكتيكات  من  جزءًا  كان  أنه 
تشابك  استمرار  مع  السورية،  األزمة  معاجلة  يف 
العالقات مع موسكو يف جماالت عديدة، واحلديث 
يف  الدوالرات  من  املليارات  روسيا  ضخ  عن 

املصرف املركزي الرتكي.
والتكتيك هذا جاء بعده تكتيك آخر أراد إردوغان 
من خالله أن يقول إليران وروسيا، شريكتيه يف 
ولكن  األسد،  مع  للمصاحلة  »مستعد  إنه  أستانة 
تقبل  ال  السوري(  الشعب  يقول  )هو  املعارضة 
مناطق  يف  خرجت  اليت  التظاهرات  بدليل  ذلك، 
وجود اجليش الرتكي يف الشمال السوري«. فقد 
الباب  ومنها  السورية،  املدن  من  العديد  شهدت 
العني  ورأس  وإدلب  وعفرين  وجرابلس  وأعزاز 
املتظاهرون  خالهلا  استنكر  تظاهرات  وغريها، 
»أي  ورفضوا  أوغلو،  جاويش  الوزير  تصرحيات 

مصاحلة مع النظام«.
واألمن  اجليش  عناصر  أن  املوضوع  والغريب يف 
هذه  ملنع  يتدخلوا  مل  الرتكية  واالستخبارات 
الرتكي  العلم  إحراق  من  الرغم  على  التظاهرات، 
األرض  على  ورميه  ناصيته  من  وإنزاله  )أعزاز(، 
)يف جرابلس(، وهو موضوع حساس جدًا بالنسبة 

إىل األتراك.
عنيف،  وبشكل  يتدخل،  الذي  الرتكي  فاألمن 
شبابية،  أو  نسائية  أو  عمالية  تظاهرة  أي  ملنع 
مهما كان العدد قلياًل، ويعتقل املتظاهرين بعد 
اليت  التظاهرات  جتاه  ساكنًا  حيرك  مل  ضربهم، 
تركيا يف مناطق يسيطر عليها  هددت وتوعدت 
اآلالف  الرتكية مع  اجليش واألمن واالستخبارات 
األحداث  مبراقبة  واكتفوا  ألنقرة،  املوالني  من 
اليت تغنت بها حمطات اإلذاعة والتلفزيون التابعة 

للمعارضة، واليت تبث براجمها من إسطنبول.
فهم  على  ليساعدنا  الرتكية  اخلارجية  بيان  وجاء 
الرتكية  املواقف  كرر  أن  بعد  التكتيكات،  هذه 
البيان  واتهم  السورية،  األزمة  حيال  املعروفة 
طريق  على  تقدم  أي  حتقيق  بعرقلة  »النظام 
ومسار  الدولية  القرارات  عرب  لألزمة،  احلل 
ومن  الدستورية«.  اللجنة  عمل  وأهمها  أستانة، 
استمرار  على  »التأكيد  البيان  ينسى  أن  دون 
التضامن الرتكي مع الشعب السوري«، ويقصد 
وفصائلهم  بأشكاهلم  للنظام  املعارضني  هنا 
السياسية،  وليس  كافة،  العقائدية  وانتماءاتهم 
باعتبار أن اجلميع يأمترون بأوامر أنقرة اليت تأسس 
فيها ما يسمى بـ »اجليش الوطين السوري« يف 

أيلول/سبتمرب 2019.
األوضاع«  »لتهدئة  كافيًا  كان  اخلارجية  بيان 
أي  تهرب  ظل  يف  أساسًا،  اهلادئة  املناطق  يف 

بني  السورية..  واملعارضة  إردوغان 
واالسرتاتيجية التكتيك 

حـسني محلي

 2022 آب   20 Saturday 20 August 2022الـسبت 

السياسية  اإلسرائيلية  الدوافع  إغفال  الميكن 
اجلهاد  حركة  على  احلرب  وراء  من  الداخلية 
اإلسالمي، وتأثريات ذلك على املشهد السياسي 

واحلزبي يف »إسرائيل«.
أعلنت »إسرائيل« احلرب على حركة اجلهاد اإلسالمي 
يف فلسطني، يف واقعة غري مسبوقة يف حروب 
»إسرائيل«  وضعت  حيث  غزة،  ضد  »إسرائيل« 
وحيدًا يف  هدفًا  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  وجيشها 
القتال  من  ساعة   56 استمرت  اليت  احلرب  تلك 
اليت  املألوفة،  اسرتاتيجيتها  عن  خارجة  الشرس، 
حتّمل حركة محاس املسؤولية عن كل ما حيدث يف 
غزة، بل كّرر املسؤولون اإلسرائيليون طوال فرتة 
حركة  قوة  تدمري  الوحيد  احلرب  هدف  أن  احلرب 
اجلهاد اإلسالمي بالكامل، األمر الذي يطرح تساؤاًل 
حركة  على  احلرب  »إسرائيل«  شّنت  ملاذا  وهو: 
اجلهاد اإلسالمي؟ ويف هذا التوقيت بالذات؟ وما 

هي الدوافع اخلفّية إسرائيليًا من وراء ذلك؟
الفلسطينية  الساحات  وحدة  تكريس  يعترب  أواًل، 
أهم منجز ملعركة »سيف القدس«، وخاصة بعد أن 
املواجهة  معادالت  تغيري  اجلهاد  حركة  استطاعت 
يف الضفة الغربية، من خالل تأسيس كتيبة جنني 
للجهاد،  العسكرية  الذراع  القدس  التابعة لسرايا 
وسرعان ما اتسعت رقعة الكتائب العسكرية على 
الغربية بكاملها، ما  طول حمافظات مشال الضفة 
من  اسرتاتيجية  معضلة  أمام  »إسرائيل«  وضع 

العيار الثقيل متمّثلة يف:
- اسرتاتيجية اجلهاد اإلسالمي على املدى البعيد 
تهدم نواة املشروع الصهيوني السياسي املطروح 
دوليًا وإقليميًا، وخاصة بعد »اتفاقات أبراهام«، 
املبين على متزيق الساحات الفلسطينية، من خالل 
حتويل الضفة الغربية إىل يهودا والسامرة، وحتويل 
الوجود الفلسطيين فيها إىل كانتونات سكانية حتت 
أما  اإلسرائيلّيني.  والتهويد   االستيطان  سيادة 
على صعيد قطاع غزة، فاالسرتاتيجية اإلسرائيلية 
مبنّية على اسرتاتيجية »االقتصاد مقابل األمن«، 
وحماولة إبعاد غزة عن مواجهة املخطط اإلسرائيلي 
القدس  وتهويد  الغربية  الضفة  يف  القائم 
املشروع  إنهاء  وبالتالي  األقصى،  واملسجد 
الوطين الفلسطيين، لكون املخطط اإلسرائيلي يف 
جمرد  إىل  الفلسطيين  الشعب  حيّول  جناحه،  حال 
والفئوية  اجلهوية  مصاحلهم  عن  باحثني  أشخاص 
هم  اللَذين  والسياسي  املكاني  الظرفني  حبسب 
اجلامعة  احلال  وحدة  عن  بعيدًا  فيهما،  موجدون 
كشعب فلسطيين واحد حتت االحتالل اإلسرائيلي 

يسعى إىل حترير وطنه فلسطني.
- عودة الضفة الغربية إىل خط املواجهة العسكرية 
قبل  من  جديدة،  معادالت  وفرض  االحتالل،  ضد 
القدس وشهداء األقصى، وخاصة  كتائب سرايا 
حرية  يهّدد  بات  الذي  األمر  ونابلس،  جنني  يف 
وقراها  الضفة  مدن  اإلسرائيلي يف  اجليش  عمل 
وخميماتها، واألهم إشعال الصراع الفلسطيين ضد 
االحتالل يف الساحة األساسية للمشروع الصهيوني، 
األمر الذي يتطلب من اجليش اإلسرائيلي حماولة 
األساسية  الراعية  اإلسالمي،  اجلهاد  شوكة  كسر 
لذلك  الغربية.  الضفة  يف  العسكرية  للمقاومة 
كانت تصرحيات رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف 
كوخايف تصّب يف اجتاه مالحقة اجلهاد اإلسالمي 

يف كل اجلبهات، وحماولة القضاء عليها كليًا.
ثانيًا، ال ميكن إغفال الدوافع اإلسرائيلية السياسية 
الداخلية من وراء احلرب على حركة اجلهاد اإلسالمي، 
وتأثريات ذلك على املشهد السياسي واحلزبي يف 
»إسرائيل«. ويف هذا السياق، من اجلدير بالذكر 
يف  احلالي  القرار  صنع  لثالثّي  املصاحل  توضيح 

»إسرائيل«:
احلكومة  يف  الوزراء  رئيس  البيد،  يائري  أواًل، 
االنتقالية، ذلك الشخص الفاقد ألي سرية ذاتية 
عسكرية أو أمنية، األمر الذي يضعف من حظوظه 
يف االنتخابات اإلسرائيلية يف مطلع شهر تشرين 
أن  البيد  اعتقد  وبالتالي  املقبل،  نوفمرب  الثاني/ 
القوة  الثاني يف  حربًا مقتصرة على تنظيم يعترب 
العسكرية يف الساحة الفلسطينية،  ميكن أن حتقق 
االنتصار املفقود للجيش اإلسرائيلي، األمر الذي 
سيتحول إىل نقاط قوة له يف صراعه مع كل من 
على  نتنياهو،  وبنيامني  غانتس،  بين  حربه  وزير 

كرسّي رئاسة احلكومة يف االنتخابات املقبلة.

اإلسالمي اجلهاد  على  اإلسرائيلية  احلرب  فشل 

مسؤول تركي من اإلدالء بأي تصريح بسيط ضد 
على  الشعيب  الشارع  فعل  رد  جتاه  املتظاهرين، 

إحراق العلم الرتكي.
وجاءت تغريدة وزير الداخلية، سليمان صويلو، على 
حسابه يف »تويرت« لتؤكد ما ورد يف بيان اخلارجية 
إذ كتب«لقد بات واضحًا أن قسد ووحدات محاية 
احملرضني  واملندسني  والنظام  الكردية  الشعب 
هم من كانوا خلف األحداث األخرية. وأن تركيا مل 
ولن تتخل عن املواطنني الذين يئنون حتت وطأة 
مظامل النظام، واالحتاد الدميقراطي الكردستاني، 
على  وستحافظ  معهم،  التضامن  يف  وستستمر 

صداقاتها وإنسانيتها وجريانها«.
اإلعالم املوالي إلردوغان جتاهل األحداث برمتها، 
املشحون  الرتكي،  الشارع  لتهدئة  حماولة  يف 
احلمالت  بعد  السوريني،  الالجئني  جتاه  أساسًا 
فيها  مبا  خمتلفة،  أوساط  من  تستهدفهم  اليت 
خطريًا  وعنصريًا  قوميًا  طابعًا  تكتسب  اليت  تلك 
الشعب  لتذكر  وخارجية  داخلية  أوساط  تستغله 
الرتكي »بالذكريات السيئة بني العرب واألتراك 

وعداءاتهم التارخيية«.
فقرات  مبثابة  هي  التكتيكات  هذه  جممل 
االسرتاتيجية الرتكية الثابتة حيال األزمة السورية، 
حتى  األقل،  وعلى  إردوغان،  أن  واضحًا  ويبدو 
االنتخابات القادمة، ال يريد أن يتورط يف مطباتها 
فبعد  معطياتها.  من  يستفيد  أنه  طاملا  املعقدة 
تظاهرات االستنكار يف الشمال السوري، سيدافع 
مع  مصاحلة  ألي  الرافض  موقفه  عن  إردوغان 
الرئيس األسد، ليقول لكل من سيطلب منه ذلك 
»أنا مستعد، ولكن الشعب السوري مل ولن يقبل 
بذلك، وأنا ال أستطيع أن أواجه 9 ماليني سوري، 
السوري«.  الشمال  يف  و5  تركيا  يف  منهم   4
وسيستخدم الوضع يف الشمال السوري بتطوراته 
األخرية »كورقة مساومة«، ليس فقط مع روسيا 
طلبوا  إن  والغرب،  أمريكا  مع  أيضًا  بل  وإيران، 
»طاملا  هلم  فسيقول  املنطقة،  من  اخلروج  منه 
غربه،  فأنا يف  الفرات  موجودون يف شرق  أنتم 
والشعب السوري ال يريد خروجي بدليل التظاهرات 

األخرية«.
وجاء التعليق املختصر على جممل هذه التطورات 
اللطيف  عبد  األسبق،  الوزراء  رئيس  نائب  من 
»العدالة  حزب  مؤسسي  أهم  من  وهو  شنار، 
الذي استقال من منصبه عام 2007  والتنمية«، 
فيها  تورط  اليت  الفساد  لقضايا  استنكارًا 
إردوغان، إذ قال »إن إردوغان مل ولن يكن جادًا 
يف حديثه عن حل املشكلة السورية ألنه سببها 

الرئيسي«.
وذّكر شنار مبا قاله إردوغان، يف خالل السنوات 
األخرية، ضد حكام السعودية ومصر و«إسرائيل« 
واإلمارات، وقال »مع ذلك، تراجع إردوغان عن 
مجيع مقوالته السابقة، وهرول ملصاحلتهم، رغم 
كل املشاكل مع هذه الدول. علمًا أن األسد مل 
يفعل أي شيء ضد تركيا، على الرغم من كل ما 
معه  فاملصاحلة  لذا،  سوريا.  إردوغان يف  فعله 
ولكنه  ذلك،  إردوغان  أراد  إن  هذا  جدًا،  سهلة 
حساباته  أهمها  عديدة،  ألسباب  ذلك  يفعل  لن 
االسرتاتيجية املعقدة سياسيًا وعقائديًا، وعالقاته 
املتشابكة يف إدلب واملناطق اليت تدار من قبل 

األتراك غرب الفرات وشرقه«.
ويبقى الرهان، كالعادة، على التطورات املفاجئة 
يف السياسات اإلقليمية والدولية، اليت قد تؤثر 
يهمه  ما  ألن  سوريا،  يف  إردوغان  موقف  يف 
اآلن هو شيء واحد أال وهو البقاء يف السلطة، 
تركيا. ووضع كثريون  وكلف  ذلك  كلفه  ومهما 
يف الداخل واخلارج من أجلها، أي تركيا، العديد 
من احلسابات، ليس فقط بسبب متوضعها اجليو- 
سوريا  يف  الفعال  لدورها  أيضًا  بل  سياسي، 
والعراق وليبيا والصومال ومواقع أخرى، بفضل ما 
يسمى بـ«الربيع العربي«، ودعم العواصم الغربية 
واألنظمة العربية اليت تآمرت على سوريا، وها هي 
اآلن تتمادى يف ذلك، وهذه املرة عرب التطبيع مع 
الكيان الصهيوني احملتل، وهمه الوحيد أن تبقى 

سوريا على ما هي عليه اآلن!

حسن اليف

ثانيًا، بين غانتس وزير احلرب اإلسرائيلي، الذي 
كرئيس  غزة  على   2014 حرب  إدارة  يف  فشل 
يف  للحرب  كوزير  اهلزمية  مرارة  وذاق  أركان، 
على  الشرس  واملنافس  القدس،  سيف  معركة 
املقبلة،  االنتخابات  يف  الوزراء  رئيس  منصب 
لذلك شاهدنا صراعًا خفيًا بينه وبني يائري البيد 
يدير  الذي  العسكري  القائد  الظهور بصورة  على 

املعركة من داخل غرفة العمليات العسكرية.
ثالثًا، أفيف كوخايف رئيس األركان احلالي، ويف 
اعتقادنا أنه كان العنصر األكثر دفعًا باجتاه احلرب، 
والعقل املدّبر هلا، لكون كوخايف ال يريد أن ينهي 
مسريته العسكرية يف نهاية هذا العام من دون 
السنوات )تنوفا(، اليت  أن يطّبق خطته املتعددة 
كلفت موازنة اجليش مليارات الدوالرات، حتى ولو 
اجلهاد  حركة  استهداف  حبجم  ضّيق،  نطاق  على 

اإلسالمي.
اجليش  قدرة  حول  املالحظات  بعض  يربز  وهنا 
اجلهاد  ضّد  )تنوفا(  خطة  تنفيذ  على  اإلسرائيلي 

اإلسالمي:
استخدام  يف  اإلسرائيلي  اجليش  جناح  رغم   -1
عملية  يف  املبادرة  زمام  وأخذ  املباغتة،  عنصر 
القدس  لسرايا  الشمالية  املنطقة  لقائد  االغتيال 
تيسري اجلعربي، وقصف مراصد اجلهاد اإلسالمي 
ي إسرائيليًا ضربة 170 ثانية،  ّ ومواقعها، فيما سمُ
مل حتقق هذه الضربة املراد منها، حيث مع أول 
منطقة  على  القدس  لسرايا  صاروخية  رشقة 
على  قدرتها  القدس  سرايا  أثبتت  دان«  »غوش 
كانت  اليت  اإلسرائيلية،  األوىل  الضربة  احتواء 
تهدف إىل تدمري منظومة القيادة والسيطرة لسرايا 
بل  املعركة،  إدارة  على  قدرتها  وإنهاء  القدس، 
القدس إطالق 1170 صاروخًا على  سّجلت سرايا 

»إسرائيل« خالل 56 ساعة فقط من القتال.
2- انتهاج سرايا القدس اسرتاتيجية الضغط على 
اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، من خالل إدخال أكرب 
عدد ممكن من اإلسرائيليني إىل املالجئ على طول 
شعاع 100 كلم وصواًل إىل مدينيَت نتانيا والقدس، 
مرورًا مبطار بن غوريون وقلب تل أبيب ومدينة بئر 
السبع، مع الرتكيز على سياسة حتويل مستوطنات 
غالف غزة إىل منطقة حمروقة بفعل كثافة صواريخ 
سرايا القدس وقذائفها على طول شعاع يصل إىل 
20 كلم، أفشال أهم مرتكز يف خطة )تنوفا(، وهي 

احلرب اخلاطفة السريعة والقصرية.
3- رغم جناح »إسرائيل« يف اغتيال قائد املنطقة 
اجلنوبية يف سرايا القدس خالد منصور، مل يتحقق 
إزاء  اهلدف من االغتيال، وحتّول احلزن والغضب 
غري  زيادة  إىل  منصور  خالد  حبجم  قائد  اغتيال 
قبل  من  املعركة  النريان يف  كثافة  مسبوقة يف 

سرايا القدس، وملديات أوسع.
»هآرتس«  لصحيفة  العسكري  احمللل  كتب  وكما 
اإلسرائيلية، عاموس هرئييل: »صحيح أن إسرائيل 
فاجأت اجلهاد اإلسالمي بضربة استباقية فقصفت 
مل  لكنها  قياداتها...  من  عددًا  واغتالت  مقاّرها 
تنجح يف تعطيلها متامًا. وبناًء على ذلك، فإن نتائج 
املعركة اليت قاتل فيها جيش جمّهز بأفضل السالح 
اجلوي والبحري والربي واإللكرتوني والبشري ضد 
تنظيم )زائل(، كما وصفته املؤسسة العسكرية، 

هي نتائج خمّيبة لألمل«.
وغانتس  البيد  الثالثي  أن  نعتقد  احملّصلة،  يف 
وكوخايف، مع أول عملية فدائية خترج من الضفة 
الغربية أو القدس أو مناطق الـ48، سيدركون مدى 
حتويل  على  الداخلية  السياسية  رهاناتهم  فشل 
انتخابية  أوراق  إىل  اإلسالمي  اجلهاد  على  حربهم 
يف بازار االنتخابات اإلسرائيلية، فهذه احلرب مل 
اندالعها،  قبل  كان  الذي  جديدًا غري  تنتج وضعًا 
رز تغيريات عميقة يف الواقع أو الوعي  فهي مل حتمُ
لدى حركة اجلهاد اإلسالمي، والدليل األهم على 
ذلك شروط اتفاق وقف إطالق النار اليت وضعت 
الطعام خليل  ضرب عن  كاًل من قضية األسري املمُ
القائد  السعدي  بسام  الشيخ  واألسري  عواودة 
وحدة  مبدأ  لتكريس  كرمَزين  الكبري،  الوطين 
الساحات بني الضفة الغربية وغزة، العنوان الذي 
أطلقته حركة اجلهاد على اسم املعركة منذ حلظة 
هلدفها  االسالمي  اجلهاد  حتقيق  مبعنى  اندالعها، 
يف  »إسرائيل«  وفشل  االسرتاتيجي،  السياسي 

حربها على  اجلهاد اإلسالمي
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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   20 Saturday 20 August 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

رغم احتمال لقاء الرئيس الصيين ونظريه األمريكي قريبًا، إال 
أن جدل احلرب االقتصادية والعسكرية ال يزال يدور بني أروقة 

القرار اليت وضعت احتماالت املواجهة على خمتلف األصعدة.
يضع املسؤولون الصينيون خططًا لزيارة الرئيس الصيين شي 
جني بينغ إىل جنوب شرق آسيا واالجتماع وجهًا لوجه مع الرئيس 
األمريكي جو بايدن يف تشرين الثاني/نوفمرب، حسب أشخاص 
أمريكي  رمسي،  مصدر  يؤكد  مل  االستعدادات.  على  مطلعني 
أو صيين، هذا اخلرب، لكن اذا ما حصلت، ستتضمن أول رحلة 
دولية للزعيم الصيين منذ ما يقرب من ثالث سنوات، اجتماع 

شخصي أولي أيضًا مع بايدن منذ تنصيبه. 
غري معلوم بعد، إىل ماذا ستؤدي نتائج اللقاء، إذا ما حصل، 
لكن تدهور عالقة بكني مع واشنطن األخري، بعد زيارة رئيسة 
جملس النواب نانسي بيلوسي األسبوع املاضي إىل تايوان أثار 

من جديد احتمال نشوب صراع بني القوتني.
هذا الصراع، سيتجلى بزيارات شي الرمسية إىل دول إقليمية 
أخرى ساعيًا ليلتقي بالقادة الوطنيني شخصيًا، كجزء من جهد 
الشخصية  العالقات  بناء  وإعادة  العالقات  على  للحفاظ  أوسع 
معهم، وهو ما سيساعد على إظهار تركيز الصني جمددًا على 

جنوب شرق آسيا، حيث قامت واشنطن بتحدي نفوذ بكني.
تشعل  أن  ميكن  اليت  املستعصية  القضايا  مجيع  بني  ومن 
رأس  على  تايوان  تأتي  والصني،  املتحدة  الواليات  بني  حربًا 
القائمة؛ اجلزيرة اليت، كما اعتربها اجلنرال يف اجليش األمريكي 
دوغالس ماك آرثر هلا قيمة عسكرية مهمة، إذ أنها بوابة إىل 
حبر الفليبني، وهو مسرح حيوي للدفاع عنها وعن اليابان وعن 

كوريا اجلنوبية. 
ر باحلرب العاملية الثانية قتال استنزايف يذكِّ

داخل أروقة مبين وزارة الدفاع األمريكية، يرتكز عمل اخلرباء من 
خمططي احلروب علي وضع تصوراتهم لبدء احلرب املقبلة مع 
الصني، ومناقشة العديد من اخلطط لبدء احلرب اليت خيشاها 
السيناريوهات، يقوم  أحد  الوقت.  العامل ويتوقعها يف نفس 
طول  على  الصينية  العسكرية  القوات  من  كبري  حشد  على 
الساحل الصيين بالقرب من تايوان، بالتوازي مع توجيه أنظمة 
اإلنذارات يف  حينها، ستدوي صفارات  اهلجومية.  صوارخيهم 
ر اخلرباء بالتقرير  واشنطن قبل تايوان، حسب التقرير. كما يذكِّ
السنوي للبنتاغون حول الصني، الصادر يف آب/أغسطس من 
العام 2020، بالقدرات العسكرية اليت متتلكها الصني، واليت 
حالة  مواجهتها، يف  وحلفائها  املتحدة  الواليات  على  سيتعني 

حدوث مثل هذه السيناريوهات.
وضمن أصول القوة العسكرية الصينية تتشكل أكرب قوة حبرية 
أسطوهلا  يف  سفينة   777 قوامها  قتالية  قوة  مع  العامل،  يف 
يف  سفينة   484 املتحدة  الواليات  متتلك  باملقارنة،  البحري، 

أساطيلها املنتشرة حول العامل. 
ر من تطلعات الصني  كان مارك أسرب وزير الدفاع السابق قد حذَّ
لتوسيع قوتها العسكرية خارج حدودها، بهدف حتويله إىل جيش 
عاملي حبلول منتصف القرن، مؤكدًا أنه بوصول اجليش الصيين 
األمريكي.  اجليش  قدرات  سيوازي  فإنه  املستوى،  هذا  إىل 
الطائرات،  أهمها  نقطة،  من  أكثر  يف  األخري  يتقدم  باألرقام 
اهلليكوبرتات، والدبابات واملركبات املدرعة، فيما تتقدم بكني 
واألساطيل  املتنقلة  الصواريخ  وأجهزة  الدفع،  ذاتية  باملدافع 

البحرية والغواصات.
ورغم تقدمهم بأعداد الطائرات، اال أن اجلنرال كلينتون هينوت، 
نائب رئيس األركان لالسرتاتيجية التابع لرابطة القوات اجلوية 
قد قال إن »البنتاغون« حباجة إىل حتديث قواتها اآلن، »وسحب 
مواجهة  عليها  أو  راقية،  معركة  يف  تصمد  لن  اليت  املعدات 
حقيقة أن اهلزمية أمر ال مفر منه«. وأكد »كشخص مدرك لألدلة 
على مجيع مستويات التصنيف« أن الضوء يومض باللون األمحر، 
جونيور  براون  تشارلز  اجلنرال  األركان  رئيس  أجاب  ملاذا؟ 
لديه  الصيين  الشعيب  التحرير  جيش  إن  الرئيسية  كلمته  يف 
قدرة  وأكرب  واهلادئ  اهلندي  قوات طريان يف احمليطني  أكرب 
صاروخية تقليدية يف العامل، ويعمل بنشاط على نشر صواريخ 
تفوق سرعتها سرعة الصوت. كما تقوم الصني بإنشاء قواعد 
يف مجيع أحناء العامل، وغالبًا يف األماكن اليت يوجد فيها بالفعل 
جداوهلا  حتريك  تواصل  الصني  أن  واعترب  املتحدة.  للواليات 

الزمنية للتحديث مبعدل تغيري يفوق الواليات املتحدة.
يف  كابول  طائرة  آخر  ملغادرة  التالي  اليوم  يف  أنه  ر  وذكَّ
حيث  واهلادئ  اهلندي  احمليطني  منطقة  يف  كان  أفغانستان، 
»يظهر تهديد أكثر خطورة. قد ال تكون املنافسة االسرتاتيجية 
أو واضحة مثل ما حدث يف 9/11، ولكنها قد تكون  صارخة 

كارثية بنفس القدر«! 
فوق ذلك، تشري التقديرات إىل أن املعركة قد تندلع من حبر 
الصني اجلنوبي، وحبر الصني الشرقي، اليت يوجد فيها حركة 

الصني والواليات املتحدة: ضوء احلرب يومض باللون األمحر
عسكرية  لسفن  ضخمة،  مالحة 
ومن  سواء،  حد  على  وجتارية 
إىل  األحداث  تندفع  قد  هناك 
الطائرات،  لعبة  اهلاوية.  حافة 
املياه  فوق  بكني  قدرات  كما 
تثبت  وبالصواريخ،  وحتتها، 
وعليه،  األخرية.  كعب  علو 
كانت أهداف اسرتاتيجية الدفاع 
 ،2018 عام  األمريكية  الوطين 
تعزيز القوات األمريكية وأسلحة 
اهلادئ،  احمليط  يف  الردع 
يف  احللفاء  شبكة  وتوسيع 
رفع  من  من  يفيد  ما  املنطقة، 
عدد القواعد داخل دول املنطقة 
احمليطة بالصني، جبانب القوات 
احلالي يف  الوقت  املنتشرة يف 
وكوريا  اليابان،  داخل  قواعد 

اجلنوبية.
ال شك أن األسلحة النووية على 
أكثر  القادة  جتعل  اجلانبني  كال 
أطلقه  الذي  التنبيه  لكن  حذرًا، 

هادي أحمد
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العقوبات  ارتدت  بعدما  األساسيات، خصوصًا  اهلدف، هو من 
وقتها، سلبًا على األمريكيني أنفسهم، أكثر من الصينيني.

املشادات  من  صيف  وبعد   ،2019 عام  سبتمرب  أيلول/  ففي 
التعريفات  بزيادة  ترامب  إدارة  قامت  الساخنة،  الكالمية 
اجلمركية على واردات صينية بقيمة 125 مليار دوالر أمريكي، 
مما دفع الصني إىل الرد بفرض تعريفات مجركية على واردات 
العديد  ُأجريت  أمريكّية بقيمة 75 مليار دوالر أمريكي. وقتها 
من املفاوضات الرفيعة املستوى، لكن دون أي إمكانية فعلية 
االقتصادي،  االخنراط  من  حقبة  انتهت  تسوية.  إىل  للتوصل 
اجلمركية  التعريفات  بأن  ترامب  رأى  أمريكيًا.  األمل،  حداها 
أنه ممارسات  يزعم  ما  وتغيري  الصني  برتكيع  كفيلة  ستكون 
جتارية غري عادلة للواليات املتحدة، لكن الصني ردت آملًة بأن 
ُتنزل إجراءاتها االنتقامية املزيد من األمل االقتصادي بالواليات 

املتحدة إلرغام واشنطن على إعادة تقييم موقفها.
ُتشري األرقام إىل أن الواليات املتحدة مل تكن الطرف الفائز 
وقتها  الصيين  االقتصادي  النمو  أن  فمع  املعركة.  هذه  يف 
األمريكي  املستهلك  ضربت  اجلمركية  التعريفات  لكن  تباطأ، 
وقتها  املخاوف  تصاعد  ومع  الصيين.  نظريه  من  أكرب  بدرجة 
بشأن ركود اقتصادي، وصل اآلن إىل واشنطن، اال أن ترامب 
مل يراع حقيقة أن النهج املتبع عرَّض االقتصاد األمريكي للخطر، 
وفرض تهديدات على نظام التجارة الدولية، وزاد العجز الذي 
يثري امشئزاز ترامب، حسب تعبريه. ففي سنة زيادة التعريفات 
اجلمركية على الواردات القادمة من الصني، كانت الصادرات 
الصينية إىل الواليات املتحدة قد ارتفعت مبقدار 34 مليار دوالر 
اخنفاض  مقابل  الفائت،  العام  عن   %7 بنسبة  أي  أمريكي، 
صادرات الواليات املتحدة إىل الصني مبقدار 10 مليارات دوالر 

أمريكي، أي بنسبة %8.
الصادرات  كانت  العقوبات،  من  األوىل  الثمانية  األشهر  ويف 
الصينية إىل الواليات املتحدة قد اخنفضت بأقل من 4% فقط 
عن الفرتة نفسها من العام الفائت، يف حني واصلت صادرات 
الواليات املتحدة إىل الصني انكماشها، بنسبة 24%. وعوض 
مع  اجلمركية  التعريفات  ترافقت  التجارية،  الفجوة  تضييق 
تفاُقم العجز التجاري الذي تعانيه الواليات املتحدة مع الصني، 
دوالر  مليار   420 إىل  يصل  )ما   2018 عام  12% يف  بنسبة 
من  األوىل  الثمانية  األشهر  يف  إضافية   %8 وبنحو  أمريكي( 

العام 2020.
انعزالية ترامب أفادت الصني اليت مألت فراغ الرتاجع العاملي 
للواليات املتحدة. والرئيس بايدن، الذي حشد أوروبا وأسرتاليا 
واليابان للحديث عن حماربة االستبداد وجعل الدميقراطية تزدهر 
للرئيس  شائكة  مشكلة  ميثل  يزال  ال  العامل  أحناء  مجيع  يف 
املتحدة  الواليات  بأن  نظره  وجهة  خيفي  ال  األخري،  الصيين. 
قوة عظمى تتالشى يف الوقت الذي تصر فيه على منع صعود 
احتمال  اقرتاب  ومع  العامل.  يف  الصحيح  مكانها  إىل  الصني 
اللقاء بني اإلثنني، ال يبدو أن هناك أجواء إجيابية تلوح باألفق. 

احلرب الباردة، قد تكرب مع احتدام الصراع االقتصادي.
أما بالنسبة للحرب العسكرية، فمعيار الصدمة ال يزال حاضرًا، 
خصوصًا أن مسؤولي البنتاغون تفاجأوا الصيف املاضي باختبار 
بكني لصاروخ ذي قدرة نووية، يفوق سرعة الصوت. وهذا ما 
األمريكية حتديدًا، عنصر املفاجئة  الرتجيحات،  يعزز، رغم كل 

لدى التنني الصيين الذي مل خيض حربًا منذ عام 1979.

براون ينيب مبعركة مقبلة غري معلوم إىل أين ميكن أن تصل. 
يومها أكد أن احلرب ستكون حربًا ضد خصم »نظري لنا، مثل 
قتال  مريرًا،  قتااًل  ستشهد  أنها  املرجح  من  حرب  الصني. 
تكون  لن  الثانية.  العاملية  احلرب  مبعارك  استنزايف سيذكرنا 
أبدًا حروبًا ذات بيئة قتال سهلة كاليت اعتادت عليها الواليات 

املتحدة منذ حرب اخلليج الثانية ضد العراق«.
وبينما تلوح يف األفق مواجهة عسكرية حقيقية،أعلنت الصني 
عن مناورات مشرتكة مع تايالند من 14 إىل 25 آب/أغسطس 
احلالي، وتشمل تدريبات على الدعم اجلوي، والضربات اجلوية 
على أهداف أرضية. وجاءت تلك املناورات، بعد أكرِب مناوراٍت 
جملس  رئيسة  زيارة  على  ردًا  تايوان،  حول  ُأجريت  صينية 
النواب األمريكي نانسي بيلوسي إىل تلك اجلزيرة اليت تعتربها 

الصني جزءًا منها. 
يف املقابل، أجرى آالف اجلنود من إندونيسيا والواليات املتحدة 
ودول حليفة تدريبات بالذخرية احلّية، يوم اجلمعة، يف أراضي 
عليها  أطلق  سنوية  عسكرّية  مناورات  إطار  إندونيسيا، ضمن 

.Super Garuda Shield »اسم »سوبر غارودا شيلد
احلرب االقتصادية.. ارتدت على واشنطن

يعتقد العديد من اخلرباء أن الصني تفضل شن حرب سياسية 
األهداف  وتعزيز  املتحدة،  الواليات  لتقويض  واقتصادية 

اإلسرتاتيجية للصني.
يف 25 شباط/فرباير، أي يف اليوم التالي لبدء احلرب الروسية 
بأن  الصينية  الشعب  صحيفة  افتتاحية  جادلت  أوكرانيا،  يف 
احلزب  قضية  أن  يضمنان  الذات  على  واالعتماد  »االستقالل 
والشعب ستستمر يف االنتقال من نصر إىل نصر«. وتعهدت 
حكومة الصني وقتها بتحسني االعتماد على الذات من خالل بناء 

»سوق وطنية موحدة«.
الصيين  االقتصاد  إعداد  إىل  هناك  السياسات  صناع  يتطلع 
لتحمل الضربة االقتصادية الثقيلة النامجة عن الفصل القسري، 
بعدما اقتنعوا بشكل متزايد بأن الواليات املتحدة مصممة على 
تنفيذ اسرتاتيجية كاملة لالحتواء ضد الصني. وتنظر بكني إىل 
اإلطار االقتصادي لالزدهار يف احمليطني اهلندي واهلادئ على 
الرباعي واتفاقية االحتاد  األمين  للحوار  االقتصادية  املرآة  أنه 
األفريقي يف احمليط، وهما اتفاقان أمنيان تقودهما الواليات 

املتحدة تعتربهما بكني حتالفني مناهضني هلا. 
واقرتح  املتحدة.  الواليات  عن  النفصال قسري  بكني  تستعد 
املالية  األوراق  تنظيم  جلنة  رئيس  نائب  شينغهاي،  فانغ 
الفصل  خلطر  لالستعداد  اليوان  تدويل  تسريع  الصينية، 
بالتغريات  اعرتفت  اعتدااًل  األكثر  األصوات  حتى  املالي. 
»نظرية فك  الصينية ودعمت  العالقات األمريكية  العميقة يف 
العقوبات مع تعزيز  االرتباط«. وعليه، ستشدد بكني مقاومة 
قدراتها اجليواقتصادية اهلجومية من خالل تفعيل موقع الصني 
االسرتاتيجي يف سالسل التوريد العاملية وتوسيع نفوذها يف 

املمرات البحرية التجارية الدولية.
هذه النظرية بدأت عام 2021، يوم جعل احلزب الشيوعي الصيين 
حمور قراره التارخيي »االستقالل واالعتماد على الذات«. والواقع 
روسيا  على  مؤخرًا  الغرب  فرضها  اليت  القاسية  العقوبات  أن 
كانت سببًا جديدًا يف تذكري القادة الصينيني باحلاجة إىل تعزيز 
االستقالل االقتصادي. ولكن قبلها أيضًا، ومن أيام الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب، تبنيَّ للصني، أن السعي هلذا 

ستشدد بيكني مقاومة العقوبات مع تعزيز قدراتها الجيواقتصادية الهجومية
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مــقاالت وتــحقيقات

حتدث  شخص  قبل  من  االجتماعي 
من داخل مبنى »الكونغرس«.

ما  على  التعليق  رفضت  السلطات 
إذا كان »شيفر اجلديد« على صلة 
ويف  أيضًا  لكن،  احلسابات،  بتلك 
األسبوع،  نفس  من  سابق  وقت 
استخدم  الذي  الشخص  نشر 
 Truth« موقع  على  »شيفر«  اسم 
السالح«  »إىل محل  دعوة   »Social
تفتيش  حتول  من  ساعات  بعد 
على  عامة  معلومات  إىل  ماراالغو 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل 

االجتماعي.

وتهديدات  انقسامات  الجمهوريون: 
بالقتل

احلادث،  هذا  تفاصيل  ظهور  ومع 
التهديدات  من  كوزمي  ر  حذَّ
»التهديدات  إن  وقال  املتزايدة. 
بالعنف  السياسية  الدوافع  ذات 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ضد 
يف  مسبوقة  غري  األسبوع  هذا 
على  مقبولة  وغري  احلديث  التاريخ 

د  ف وراءه إرثًا ولَّ يوم غادر دونالد ترامب البيت األبيض، خلَّ
شرخًا بني الشعب األمريكي على أكثر من صعيد.

يعمل الرؤساء األمريكيون السابقون على اعتماد روتني يبعدهم 
عن الواجهة السياسية كما كانت سابقًا، والتزام احرتام خليفتهم 
دون توجيه أي انتقاد هلم. لكن، دونالد ترامب مل يفعل ذلك، 
ماراالغو،  مرجتلة يف  وخطابات  ومقابالت  جتمعات  ظلَّ يف  بل 
بايدن،  جو  احلالي  الرئيس  ينتقد  فلوريدا،  رأسه يف  مسقط 
عام 2020.  انتخابية مدروسة« يف  »هزمية  معاناته من  مؤكدًا 
وقد أثار مرارًا وتكرارًا إمكانية العودة عام 2022 يف االنتخابات 

املقبلة، إىل كرسي الرئاسة. 
عزز احتمال ترشحه، مداهمة عمالء مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
آخر  »يوم  كان  فلوريدا.  يف  منزله  جنائي،  حتقيق  من  كجزء 
عادت  حيب،  كما  إذ  »ايكونومست«،  جملة  حسب  اجلنة«  يف 
»عيون األمة األمريكية لتتثبت عليه مرًة أخرى«. وخلفه، احتشد 
املشرعون اجلمهوريون الذين كانوا يبتعدون قبل فرتة عن آراءه 

اليت فتكت بالدولة العميقة، حسب الصحيفة.
واليوم، ال شيء يف تاريخ الرئيس السابق يشري إىل أنه بدافع 
من الشعور باللياقة، ناهيك عن العار، سيعلق محلته االنتخابية 
أكرب إلثارة عدم  لديه سبب  وبداًل من ذلك، سيكون  املقبلة. 
الثقة، وحتى الكراهية للنظام القانوني األمريكي، وكذلك إدارة 

الرئيس جو بايدن.
بعد ما حصل، قدم ترامب نفسه سريعًا ضحيًة »للقوى احلزبية 
حول  التساؤالت  باب  فتح  ما  وهو  واشنطن،  يف  املظلمة« 
مستقبل النظام األمريكي بني احلزبني الدميقراطي واجلمهوري. 
شرخ  نت  بيَّ مضت  سنوات  خالل  حصل  ما  تكرار  من  واخلوف 
العالقات اجملتمعية على حنو كبري، وصل حدَّ القلق املعلن من 
احتماالت وقوع حرب أهلية يف البالد. حرب بني تيارين، مجهوري 
الدولة  أجهزة  خمتلف  داخل  إىل  صراعهما  امتد  ودميقراطي، 

التشريعية والتنفيذية والقضائية... وصواًل إىل األمنية. 
»FBI»احلرب على الـ

ألول مرة منذ تأسيسه عام 1908، يتعرض مكتب التحقيقات 
ويف  السياسي«،  »باإلضطهاد  داخلية  التهامات  الفيدرالي 
لوقف  »الكونغرس«،  داخل  من  دعوات  يالقي  الوقت  نفس 
مارغوري  اجلمهورية  النائب  عن  صدر  ما  هذا  الوكالة.  متويل 
تايلور غرين اليت القتها أيضًا، املتحدثة باسم اجمللس الوطين 
يف  مكان  له  »ليس  الوكالة  عنف  أن  معتربًة  اجلمهوري، 

سياستنا«.
الوكالة  اجلمهوريون،  واملرشحون  املشرعون  اتهم  وعليه، 
بتنفيذ انتقام سياسي ضد رئيس سابق، مستغلني عداء احلزب 
اجلمهوري املستمر منذ فرتة طويلة جتاه أذرع احلكومة الفيدرالية 
العميقة«  »الدولة  من  جزء  أنها  على  ترامب  منها  يسخر  اليت 
ه العديد من املسؤولني اجلمهوريني  يف »مجهورية املوز«. وشبَّ
تفتيش ماراالغو بعمل »ديكتاتوري« أو حتى »نظام نازي«. مل 
تهدأ األمور عند التصاريح الرمسية، بل وصل األمر إىل حتذير 
احلزب اجلمهوري جلمهوره من الـ«FBI« الذي، حسب تعبريهم، 
رئيسة  ماكدانيال،  رونا  ونشرت  عليكم«.  للحصول  »يسعى 
نيوز«،  »فوكس  يف  افتتاحيًا  مقااًل  للحزب،  الوطنية  اللجنة 
أن  بايدن، وميكنهم  إدارة  »ترامب مستهدف من قبل  بعنوان 

يفعلوا ذلك بك أيضًا«.
الوحيد ملثل هذا  اهلدف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  يكن  مل 
عمالء  من  جيشًا  أن  من  األمريكيني  أيضًا  حذروا  إذ  اخلطاب، 
ألن  أجلهم،  من  »قادم«   )IRS( الداخلية  اإليرادات  دائرة 
اليت  الضرائب،  وكالة  متويل  لتعزيز  يسعون  »الدميقراطيني« 

اُتهمت أيضًا أنها تسلح عشرات اآلالف من املوظفني اجلدد. 
ميداني  مكتب  اخرتاق  حماولة  إىل  أدى  اإلعالمي،  الضخ  هذا 
ملكتب التحقيقات الفيدرالي يف أوهايو، باإلضافة إىل تعرض 
العمالء الفيدراليني لعدد هائل من التهديدات. ويف مقابلٍة يوم 
اخلميس املاضي، أعرب الري كوزمي، رئيس مجعية ضباط إنفاذ 
اجلمهوري  احلزب  حتذيرات  من  قلقه  عن  الفيدرالية،  القانون 
أجلك«.  من  »قادمون  الفيدراليني  العمالء  أن  من  لألمريكيني 
أن  السياسيني ميكن  خطاب  أن  من  ر  حذَّ نفسه،  الوقت  ويف 
يؤدي إىل مزيد من العنف، مشريًا إىل أن الرسائل عرب اإلنرتنت 

دعت إىل »قتل عمالء مكتب التحقيقات الفيدرالي«!
يوم اخلميس الذي تلى مداهمة منزل ترامب، حاول رجل مسلح 
يرتدي درعًا واقيًا من الرصاص اخرتاق املكتب امليداني ملكتب 
إذا كان  ما  الفيدرالي يف سينسيناتي. مل يتضح  التحقيقات 
احلادث مرتبط برد الفعل العنيف على تفتيش ممتلكات ترامب، 
أصيب  شيفر«.  »ريكي  باسم  املهاجم  عرَّفت  السلطات  لكن 
ال  للتحقيق،  ووفقًا  الضباط.  مع  مواجهة  بعد  قاتلة  برصاصة 
يزال العمالء حيققون يف عالقات »شيفر« احملتملة باجلماعات 
هم  ُيتَّ الذين  الفخورون«،  »الفتيان  ذلك  يف  مبا  املتطرفة، 
قادتهم باملساعدة يف شن هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 
على مبنى »الكابيتول« األمريكي، من قبل مؤيدي ترامب. وقتها 
التواصل  العديد من منصات  »شيفر« على  اسم  استخدام  مت 

عن وثائق دونالد ترامب.. »يوم آخر يف اجلنة« قد يودي إىل حرب أهلية
هادي أحمد

يف  اجلمهوري  للحزب  السابق  الرئيس  نائب  برودكورب، 
بعض  آمال  خييب  قد  حصل  الذي  كل  أن  واعترب  مينيسوتا. 
واضعي اسرتاتيجيات اجلمهوريني، الذين يتخوفون من أن ذلك 
سيضع الرئيس السابق، الذي ما زال شخصيًة خالفية، كالعب 
مركزي يف انتخابات التجديد النصفي احلرجة. وهم يفضلون بأن 
تركز هذه االنتخابات حصرًا على قضايا التضخم وحالة االقتصاد 

األمريكي السيئة، لكن حاليًا، أصبح ترامب هو العنوان. 
القضاء األمريكي حتت النريان 

هذا  أن  لدرجة  جدًا،  كبرية  الواقع  تشويه  على  ترامب  قدرة 
تدمري  على  الواقع  يف  يساعده  قد  ضده  النزيه  »التصرف 
ترامب  عن  »ايكونومست«  جملة  أوردته  ما  وهو  اجلمهورية«، 
النظام  يتعرض  قد  »واآلن  عدة،  اتهامات  أمام  صمد  الذي 
القضائي األمريكي هلجوم شرس«، بدأ سريعًا على املدعي العام 

األمريكي مرييك غارالند، الذي كان حمور غضب اجلمهوريني.
تنبأ غارالند بردة فعل قاسية »وجمنونة«، تتشابه وترامب، بعد 
تفتيش منزله، ودافع عن وزارة العدل يف مؤمتر صحفي، قائاًل 
لكن  حماباة«،  أو  خوف  دون  »بالتساوي  القانون  تطبق  إنها 
الصحيفة األمريكية تساءلت عما إذا كان غارالند قد اختذ بنفسه 

القرار املضي قدمًا بإعطاء اذن املداهمة.
وخلصت الصحيفة إىل أنه اذا كان كذلك، فال بد أن املدعي 
خيار.  أي  له  ترتك  قانونية مل  اعتبارات  إىل  خلص  قد  العام 
بعدها بيومني، أكد غارالند إنه وافق شخصيًا على قرار طلب 
املذكرة، وطلب فض ختمها بسبب »مصلحة عامة كبرية«، خوفًا 

من تكرار ما حدث سابقًا!
احلرب األهلية

الثاني/يناير  كانون   6 ما حصل يف  بعد  األمريكيون  ينس  مل 
األمريكي،  الكابيتول  مبنى  ترامب  أنصار  اقتحم  يوم   ،2021
يف حماولة لقلب نتيجة االنتخابات الرئاسية لعام 2020، واليت 
أسفرت عن جناح بايدن. وقتها، حذرت وسائل اإلعالم األمريكية 
املؤسسات  تعتادها  مل  اليت  املشاهد  بعد  أهلية،  حرٍب  من 

األمريكية الرمسية سابقًا.
مساء االثنني املاضي، كتب ستيفن كراودر، وهو من املؤثرين 
املؤيدين لرتامب، ولديه 1.9 مليون متابع على تويرت، تغريدة 
قال فيها: »احلرب غدًا. ناموا جيدًا«. مل يكن املوقف جديدًا، إذ 
كشف مايكل ستيل،  وهو أحد منتقدي ترامب ورئيس سابق 
للجنة اجلمهورية الوطنية، أنه قضى هذا الصيف وهو يتنقل يف 
البالد متحدثًا مع أنصار ترامب. مسعهم أكثر من مرة يتحدثون 

عن انتظارهم حلرب أهلية مقبلة يف البالد. 
أعظم  هي  »ايكونومست«،  جملة  حسب  اآلن،  ترامب  نرجسية 
مركز  يف  األسود  والثقب  األمريكية،  العامة  احلياة  يف  قوة 
سياساتها. واعتربت أنه بعد تشويهه مبادئ احلزب اجلمهوري، 
وإطاحته بتوازن احلزب الدميوقراطي، فإنه جنح بتمزيق مؤسسات 
احلكم األمريكية. وعليه، أملت اجمللة، أن يتمتع حكم القانون، 
الصراع  من  للنجاة  الوزن  من  يكفي  مبا  اجلديدة،  بالقضية 
السياسي  اخليال  حدود  وتكرارًا  مرارًا  اخرتق  الذي  ترامب  مع 

األمريكي.
واآلن، تواجه واشنطن احتمال فوز مرشح متهم أو مدان، »أو 
رمبا األسوأ من ذلك، خسارة تلك االنتخابات«، وحينها »ال حنتاج 
التكهنات لتصور املشهد بعد ذلك«، خيتم  إىل االعتماد على 

التقرير.
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احلذر  »توخي  إىل  السياسيني  داعيًا  بالقول  وختم  اإلطالق«. 
القانون، ألنهم، كما تعلمون، ميكن أن  إنفاذ  عندما ينتقدون 

يشعلوا شيئًا ما«!
يبدو أن ترامب قد رتب سياسة عودته من خالل ادعائه منذ 
إعالن فوز بايدن، »سرقة النصر االنتخابي« من قبل »مؤسسة 
االدعاء،  بهذا  اجلمهوريني  الناخبني  يؤمن 70٪ من  فاسدة«. 
ونفسهم سيدعمونه، حسب استطالع أجرته »رويرتز/إبسوس« 
ويقول نشطاء يف نفس  مباشرة.  الكابيتول  مبنى  بعد حصار 
استهانة  أي  حالة  يف  احلزب  لرتك  مستعدون  إنهم  التقرير 
واملرشحون  املشرعون  يدق  نفسه،  الوقت  يف  بزعيمهم. 
اجلمهوريون على مجيع املستويات، ناقوس اخلطر بشأن »نزاهة 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات  وتشري  املقبلة.  االنتخابات« 
اجلمهوري يف الكونغرس، املقرر إجراؤها يف النصف األول من 

عام 2022، إىل أي مدى استسلم احلزب هلذا التطرف.
فمن بني 212 عضوًا مجهوريًا يف جملس النواب، صوت عشرة 
التمرد السابق، وأعلن  أعضاء فقد لصاحل عزل ترامب بسبب 
أحدهم، بعدما وصله تهديدات بالقتل، عن نيته ترك السياسة. 
يف املقابل، جنحت نانسي مايس يف والية ساوث كاروالينا، 
إعالن  بعد  ثم  االنتخابات،  يف  بالفوز  ترامب،  عارضت  اليت 

النتيجة، زارت برج ترامب، كمظهر من مظاهر الوالء له.
قبضة ترامب على حزبه تبدو أكثر إحكامًا من السابق، خصوصًا 
أنه ُمنح، أكثر من أي مجهوري آخر على مر التاريخ، أصوات حنو 
74 مليون ناخب، مثبتًا قوته االنتخابية. سريعًا، وبعد املداهمة، 
املدعومني من  املرشحني  إطالق محلة لصاحل  فريقه عن  أعلن 
وحمب  الرجولة  بصفات  يتمتع  أمريكي  كل  »من  طالبًا  قبله، 
»اضطهاد  بأنه  ما وصفوه  ويتربع حملاربة  يتقدم«  أن  للوطن 
سياسي ال ينتهي«. مجع أكثر من 100 مليون دوالر يف وقت 
وا يف السابق عن  قصري. عملية أجربت اجلمهوريني الذين عربَّ
خالفات مع الرئيس السابق، إىل االصطفاف حوله. وحتى رون 
باعتباره  إليه  ُينظر  الذي  فلوريدا  والية  حاكم  ديسانتيس، 
منافس رئيسي على املقعد الرئاسي، خرج سريعًا ليدافع علنًا 

عن ترامب بعد التفتيش.
وحبسب صحيفة »ذا هيل« األمريكية، فإن هناك 4 مجهوريني 
إىل جانب ديسانتيس. وهم نائب الرئيس األمريكي السابق، 
مايك بينس، ووزير اخلارجية األمريكي السابق، مايك بومبيو، 
وحاكم والية مرييالند الري هوغان، والسيناتور اجلمهوري عن 
والية تكساس، تيد كروز. هؤالء، القوا دعمًا مجاهرييًا، لكن 
ظلوا حسب اجلماهري، نسخًة عن ترامب. وإذا ما كان موجودًا، ملا 
سيصوت الناس للوكيل حبضور األصيل، تتساءل الصحيفة.  

احلزب  من  املستوى  رفيعوا  مسؤولون  أبدى  املقابل،  يف 
فرصه  من  مقللني  ترامب،  ترشح  على  اعرتاضهم  اجلمهوري 
الواقعية يف الفوز. ويف أعقاب جلسات االستماع على احتجاجات 
الكابيتول، قال حاكم والية نيو جريسي السابق كريس كريسيت 
إن الناخبني »قلقون« بشأن ما إذا كان ترامب ميكن أن حيقق 
نرشح  أننا ال  التأكد من  »نريد  االنتخابات، مضيفًا:  فوًزا يف 

شخصًا قد يكون معيبًا بشكل خطري«.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أبدى بعض اجلمهوريني انزعاجهم 
من التحول احلاصل اآلن، إذ رأوا ان املداهمة اليت جاءت قبل 
االنتخابات بفرتة قصرية، هي »إعادة تقديم لشخصيته وتأتي 
مايكل  قال  كما  للجمهوريني«،  للغاية  مناسب  غري  وقت  يف 
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أين سيصبح موقع أمريكا 
بعد اخلسارة يف أوكرانيا، 
احلرب  تنتهي  أن  وبعد 
روسيا  ملصلحة  هناك 
وحده،  األمر  فهذا  طبعًا، 
أسس  كل  لزعزعة  كاٍف 
نشأة حلف مشال األطلسي 

)الناتو(.
أحد  يتخيل  أن  ميكن  هل 
من املتابعني اجلاّدين يف 
العامل، أن إقدام الرئيس 
فلودميري  األوكراني 
إعطاء  على  زيلنسكي 
بقصف  لوحداته  األوامر 
النووية،  زابوراجيه  حمطة 
مباشرة  موافقة  دون  من 
أحد  ال  طبعًا،  الناتو؟  من 

النفوذ األمريكي يف العامل يهتز..
ماذا بقي من عامل القطب األوحد؟

شارل أبي نادر
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أوكرانيا وحميطها ملصلحة روسيا طبعًا، فهذا 
األمر وحده، كاٍف لزعزعة كّل أسس نشأة حلف 
شّكل  طاملا  الذي  )الناتو(،  األطلسي  مشال 
يف  األمريكي  النفوذ  لتثبيت  الكربى  الرافعة 
القدر  هذا  مع  أيضًا، خصوصًا  والعامل  أوروبا 
املهول من الدعم املباشر، وغري املباشر الذي 

حصلت عليه أوكرانيا ملواجهة الروس.
هذا يف شرقي أوروبا، حيث جياهد األمريكيون 
املرة، ولكن،  الكأس  عبثًا، لتجنب جتّرع هذه 
ماذا عن الوضع يف شرقي آسيا ومشال شرقي 
احمليط اهلادئ، وحتديدًا يف تايوان ويف حبر 

الصني اجلنوبي؟
املنطقة  تلك  األمريكيني يف  حال  أن  يبدو  ال 
أحسن منه يف أوكرانيا وشرقي أوروبا، فالصني 
أطلقت صفارة البداية يف رحلة استعادة تايوان 
بفصل  يبدو(،  كما  طويلة  غري  رحلة  )ستكون 
الثالثة  بنسخته  األبيض  الكتاب  من  متهيدي 
والنهائية على األرجح، وذلك بدءًا من مناوراتها 
األخرية يف اجلزيرة ومضيقها، اليت كانت على 
الكاملة  اجلاهزية  لناحية  مسبوق،  غري  مستوى 
األسلحة  أكثر  وبإشراك  الواسع،  واالنتشار 

والقدرات اجلوية والبحرية الصينية تطورًا.
ويف الوقت الذي كانت فيه البحرية الصينية 
أرض-  وصواريخ  حبر   - حبر  صواريخ  تطلق 
وتقفله  تايوان،  وأجواء مضيق  حبر يف حميط 
عمليًا على حنو كامل أمام حركة النقل البحري 
الدولية، كانت البحرية األمريكية تسحب حاملة 
طائراتها الوحيدة يف تلك املنطقة احليوية )يو 
الكيلومرتات  مئات  ريغان(  رونالد  أس  أس 

جنوبًا، مبتعدة عن بقعة املناورة الصينية.
األمريكي  املوقف  هذا  وأمام  الواقع،  يف 
ويف  ُعدت،  منطقة،  ويف  واهلزيل،  الضعيف 
آخر 4 تقارير سنوية السرتاتيجية األمن القومي 
األمريكي، صاحبة األفضلية األوىل يف االهتمام 
والرتكيز والتمويل من ميزانية الدفاع السنوية، 
من الطبيعي واملنطقي أن نستنتج قرب اندثار 
النفوذ األمريكي يف تلك املنطقة، وأن نستنتج 
أيضًا، ومبا ال يقبل الشك أبدًا، إذا عطفنا على 
يف  أيضًا  املهزوز  األمريكي  املوقف  ذلك 
القطب األوحد،  أوكرانيا، نستنتج أن منظومة 
اليت شغلتها فرتة أمريكا، بدأت تتزعزع اليوم، 

وبأنها على طريق األفول.
أن  يكفي  وأكثر،  أكثر  ذلك  لنا  يتأكد  ولكي 
السعودي  امللك  ممّثاًل  األمراء،  أحد  أن  تعلم 
استقبل  من  هو  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
الرئيس األمريكي جو بايدن يف زيارته األخرية 
أرفع  إعداد  اليوم  جيري  فيما،  للسعودية، 
زيارته  يف  الصيين  للرئيس  رمسي  استقبال 
املرتقبة للملكة، وسيكون حبضور امللك سلمان 
شخصيًا ومعه كل احلاشية امللكية، وسيكون 
الرئيس  استقبال  وسيضاهي  مميزًا  احتفااًل 
زيارته  يف  ترامب  دونالد  األسبق  األمريكي 

املشهورة للسعودية.

يتخيل ذلك.
وعمليًا، أن ُيقدم الناتو، وبقيادة ُمسيِطرة من 
واشنطن طبعًا، على هذه املخاطرة اليت تصنف 
من األعلى واألكثر خطرًا يف التاريخ، نظرًا إىل 
ما تعنيه احملطة ألوروبا والعامل من حساسية 
نووية مدمرة، فهل يعين هذا أقل من أن الناتو 
طريقة  عن  للبحث  وأعصابه،  عقله  يفقد  بدأ 
اخلاصة  الروس  عملية  فيها  يؤخر  أو  يعرقل 
على  ولو  والدونباس خصوصًا،  أوكرانيا،  يف 

حساب أمن بلدانه وأمانهم؟
من  أحد  ينكر  أن  ميكن  هل  أخرى،  جهة  من 
يسرية  بنسبة  ولو  أيضًا،  اجلادين  املتابعني 
االقتصادي  الضغط  اسرتاتيجية  إخفاق  جدًا، 
األصح،  أو  روسيا؟  على  الغربية  والعقوبات 
متسك  اليوم،  موسكو  أن  ينكر  أن  ميكنه  هل 
الذي  األوروبية،  للدول  الوحيد  النجاة  حبل 
يوقعها يف، أو ينقذها ِمن )األمر يعود لقرار 
الرئيس بوتني(، صقيع شتاء كارثي، فيما لو 
أوقفت مّد القارة العجوز بالنسبة املتبقية من 
الغاز؟ وذلك بعد أن فقد الغرب كل الوسائل 
سريعًا  الغاز  هذا  من  كاٍف  بديل  على  للعثور 

قبل الشتاء.
تأخر  موضوعيني،  نكون  ولكي  الواقع،  يف 
اخلاصة،  عمليتهم  حسم  يف  قلياًل  الروس 
من  يسريٍة  غري  نسبة  يتكبدون  هم  وأيضًا، 
اخلسارة يف أوكرانيا، وذلك بسبب ما حتصل 
فتاكة  وأسلحة  عتاد  من  كييف  وحدات  عليه 
وفعالة، أو ِمن معلومات استخبارية ومعطيات 
تارخييًا  تعّودوا  الروس،  ولكن  استعالمية، 
املواجهات  والتضحيات يف  الكبرية  اخلسارات 
الوجودية )معركة تأمني أوكرانيا هي وجودية 
هلم(، وعمليًا، الروس اليوم يثبتون أقدامهم، 
شعبيًا وميدانيًا )ويبدو إىل ما شاء اهلل(، يف 
القسم األكرب من الشرق ومن اجلنوب األوكراني، 
حيث أغنى املناطق بالثروات الطبيعية والزراعة، 
وحيث أكثر املناطق اسرتاتيجية من بني املناطق 

األوكرانية.
التساؤالت واملعطيات واقعية  نعم، كل هذه 
اليوم  فاألمريكيون  اخليال،  من  وليست 
النهائية  االستسالم  صرخة  يطلقوا  أن  وقبل 
بإطالق  لألوكرانيني  مسحوا  أوكرانيا،  يف 
زابوروجيه،  استهداف حمطة  أي  األخري،  احلجر 
احملطة النووية الكربى يف أوروبا، عّل الروس 

يرتاجعون أو خيافون.
طبعًا، األمر بالنسبة إىل واشنطن جد حساس، 
حيث خسارة أوكرانيا أو خسارة نظام موال هلا 
يف أوكرانيا ليست سهلة )يقال إن زيلينسكي 
أكمل  قد  يكون  ورمبا  أمتعته  يوضب  بدأ 
الواقعية  غري  األفالم  منتجي  أحد  مع  تعاقده 
وزراء  جملس  رئيس  ومبشاركة  هوليود،  يف 

بريطانيا جونسون(.
ولكن األهم من ذلك هو أين يصبح موقع أمريكا 
أن تتوقف احلرب يف  بعد  بعد هذه اخلسارة، 

السؤال املهم هو أين سيصبح موقع أمريكا بعد ان تتوقف الحرب فب 
أوكرانيا ملصلحة روسيا 

وحدة  معركة  يف  القدس«  »سرايا  أثبتت 
الساحات على حنو رئيس قدرتها على التصدي 
مشروع  وإحباط  اإلسرائيلي  املخطط  وجمابهة 
تفكيك وفصل الساحات بعضها عن بعض أو 

االستفراد بساحة دون غريها.
غزة  قطاع  على  اإلسرائيلية  احلرب  وضعت 
قياديني  »إسرائيل«  اغتالت  بعدما  أوزارها 
بارزين من »سرايا القدس« يف جولة مواجهة 
أكثر من 50 ساعة متواصلة، ردت  استمرت 
حركة اجلهاد اإلسالمي فيها على اجلرائم اليت 
معركة  خوض  وأعلنت  »إسرائيل«،  اقرتفتها 
»وحدة الساحات«، كانت يدها هي الطوىل يف 
بدءًا من  الفلسطينية احملتلة  األراضي  ضرب 
مستوطنات غالف غزة حتى العمق اإلسرائيلي 
صاروخ   1000 من  بأكثر  أبيب«  »تل  يف 
»إسرائيل«  أركان  فيها  أشلت  وقذيفة، 
األخرية وقفت  إن  حتى  احلياة،  أشكال  وكل 
عاجزة أمام معادالت الردع والرعب اليت جنحت 

السرايا يف إعادة تثبيتها جمددًا.
»وحدة  معركة  القدس«  »سرايا  خاضت 
أرضًا  فلسطني  وحدة  عن  للتعبري  الساحات« 
مشاريع  إحباط  وبهدف  ومقاومًة،  وقضيًة 
ساحة  على  التغّول  إىل  اهلادفة  »إسرائيل« 
»سيف  ملعركة  متني  وكامتداد  أخرى،  دون 
الفلسطينية  املقاومة  خاضتها  اليت  القدس« 
يف أيار/مايو 2021 واليت أوقفت »إسرائيل« 
عن تنظيم مسرية األعالم يف باحات املسجد 
اشتباك  قواعد  رسم  واستطاعت  األقصى، 
صورة  فيها  ُكسرت  ردع  معادلة  وفرض 

»إسرائيل« وهيبتها أمام العامل.
عدوانها  شّنت  »إسرائيل«  معلوم،  هو  كما 
هدف  لتحقيق  املرة  هذه  غزة  قطاع  على 
مركزي وأهداف أخرى فرعية معروفة، فاهلدف 
املركزي يكمن يف التخّلص من عقدة معركة 
سيف القدس ونتائجها اليت ما زالت عالقة يف 
العقل اإلسرائيلي، واليت أشعلت ضوءًا أمحر 
يف وجه »إسرائيل« على مدار أكثر من عام 
جادة  بصورة  تفّكر  جعلها  ما  العام،  ونصف 
القوة  عدوان  شن  على  اإلقدام  ضرورة  يف 
العسكرية املفرطة، بهدف املس باإلجناز الذي 

حققته املقاومة وتغيري ميزان الردع معها.
وحدة  معركة  يف  القدس«  »سرايا  أثبتت 
الساحات على حنو رئيس قدرتها على التصدي 
مشروع  وإحباط  اإلسرائيلي  املخطط  وجمابهة 
تفكيك الساحات وفصل بعضها عن بعض أو 
قواًل  وجنحت  غريها،  دون  بساحة  االستفراد 
وفعاًل يف تثبيت معادلة معركة سيف القدس، 
الساحات  وحدة  معركة  نتائج  على  والتأكيد 
واجلرائم  املمارسات  كل  ورفض  وترابطها 
من  اإلسرائيلية  واالقتحامات  واالنتهاكات 
جهة، ومواجهة كل الضغوط الداخلية واخلارجية 

على املقاومة من جهة أخرى.
ما يرفع رصيد املقاومة الفلسطينية يف كل 
أنها  »إسرائيل«  مع  القتال  جوالت  من  جولة 
أصبحت تعمل وفق مرتكزات ثابتة تتمثل يف 
امتالكها زمام املبادرة النابعة من مصدر القوة 
والتحدي والعنفوان، وحتديد األهداف، ورفض 
التغّول اإلسرائيلي على كل ما هو فلسطيين، 
واملقدسات،  األرض  أم  اإلنسان  أكان  سواء 
ومن قدرتها على رسم مسار أي معركة تقّرر 
خوضها من بدايتها حتى النهاية، والتأثري يف 
املشهد داخل »إسرائيل« مبا حيقق أهداف كل 

جولة من حيث الثمن واألهداف واخلسارة.
داخليًا، فإن جناح »سرايا القدس،« يف جولة 
تثبيت  »إسرائيل«، يف  مع  األخرية  املواجهة 
ربط الساحات داخليًا أصبح يقلق احملتل، بل 
يشّكل حتديًا كبريًا له يف 3 مسارات رئيسة:

- األول: اجلرأة على اختاذ قرار الرد العسكري 
اخلرق  بعد  الساحات  وحدة  مفهوم  وتثبيت 
أيار/  29 يف  عليه  أقدمت  الذي  اإلسرائيلي 

مايو املاضي بتنظيم مسرية األعالم وانتهاك 
على  واالعتداء  األقصى  املسجد  قدسية 

ماذا بعد »وحدة الساحات«.. املعركة 
اليت تؤرق »إسرائيل«

شرحبيل الغريب
املقدسيني والبطش بهم.

- الثاني: جاءت معركة وحدة الساحات لتؤكد 
صوابية مسار املقاومة الذي يعمل يف سياق 
كل  وإحباط  الساحات  وحدة  مفهوم  تثبيت 
التسوية اإلسرائيلية وسرقة احلقوق  مشاريع 
الفلسطينية اليت بدأت قبل 25 عامًا مبشروع 
انهزامي استسالمي عنوانه )أوسلو غزة أرحيا 

أواًل(.
- الثالث واألخري: جاءت معركة وحدة الساحات 
محاية  على  وقدرتها  املقاومة  شرعية  لتؤّكد 
الساحات  يف  واملقدسات  واألرض  اإلنسان 
أو  غزة  قطاع  يف  سواًء  كافة،  الفلسطينية 
الضفة الغربية والقدس احملتلة و يف األراضي 
احملتلة عام 1948، وهذه ما حيّقق ميزان الردع 
ويرسم قواعد االشتباك من جديد يف العالقة 

باالحتالل.
بعد  »إسرائيل«  يقلق  ما  أكثر  فإن  خارجيًا، 
املناطق يف  باقي  الساحات مع  معركة وحدة 
خارج  إىل  تتوّسع  أن  هو  احملتلة  فلسطني 
الشمالية  لبنان  جبهة  على  فلسطني،  حدود 
أو سوريا، وقد تعزز القلق اإلسرائيلي بدرجة 
األمني  أطلقها  اليت  التحذيرات  بعد  كبرية 
العام حلزب اهلل اللبناني أخريًا، والتزامه الرد 
على أي حادث اغتيال ألي قائد فلسطيين من 

قيادات املقاومة على األرض اللبنانية.
مفهوم وحدة الساحات خارج حدود فلسطني 
واللوجسيت  العسكري  باإلمداد  عمليًا  بدأ 
واملشرتك  العالي  بالتنسيق  ثم  للمقاومة، 
وساحات  فلسطني،  ساحة  املقاومة يف  بني 
جتّسد  وقد  كافة،  اخلارجية  املقاومة  حمور 
غرفة  وجود  عن  اإلعالن  بعد  املفهوم  هذا 
عاٍل  مستوى  على  مشرتك  وتنسيق  عمليات 
من التكامل بني املقاومة الفلسطينية وحمور 
وهذه  القدس،  سيف  معركة  يف  املقاومة 
احلال أصبحت حتيط بـ »إسرائيل« على حنو 
تصف  وهي  مواجهة،  حمطة  كل  بعد  أقرب 
بأنه  اللبنانية  اإلسالمية  املقاومة  اهلل  حزب 
يشكل خطرًا اسرتاتيجيًا عليها مبا ميتلكه من 
ترسانة عسكرية كبرية، وتصف إيران كذلك 
بأنها الدولة اليت تشكل تهديدًا وجوديًا هلا، 
يف الوقت الذي تدرك فيه »إسرائيل« أنها 
غري قادرة مطلقًا، وباعرتاف جنراالتها، على 
العمق  مواجهة شاملة قد تضرب  أي  احتمال 
الساحات  بوحدة  العمل  اإلسرائيلي من خالل 

اخلارجية معًا .
أصبحت  اخلالصات  هذه  كل  بعد  »إسرائيل« 
معركة  جناح  بعد  تؤّرقها  كبرية  أزمة  تعيش 
يف  فلسطني  حدود  داخل  الساحات  وحدة 
القدس«  »سرايا  وصمود  أهدافها،  حتقيق 
على  وقدرتها  أيام،   3 مدار  على  األسطوري 
العمق  مواصلة إطالق رشقات صوارخيها يف 
اليت سبقت  األخرية  اللحظة  حتى  اإلسرائيلي 
دالالته  له  وهذا  النار،  إطالق  وقف  إعالن 

العسكرية الكبرية.
الردع  ميزان  حتقيق  يف  »إسرائيل«  أخفقت 
بعد  الساحات  وحدة  معركة  أرادته يف  الذي 
حركة  مع  خاضتها  اليت  العسكرية  املواجهة 
لكنها  مقاومة،  وفصائل  اإلسالمي  اجلهاد 
ختشى يف الوقت نفسه معركة أخرى حمتملة، 
الساحات  وحدة  عنوانها  قريبة،  باتت  ورمبا 
اخلارجية اليت تدخل فيها حركة محاس وحزب 
أخرى،  خارجية  ساحات  ورمبا  لبنان  يف  اهلل 
وهذا ما عرب عنه عاموس يدلني رئيس جهاز 
السابق،  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات 
الذي قال بعد انتهاء معركة وحدة الساحات: 
مع  ننجرف  وأال  الفرحة  من  نطري  أال  »جيب 
نشوة النصر، اجلهاد اإلسالمي تنظيم صغري 
نسبيًا، محاس أقوى منه بعشرات األضعاف، 
وحزب اهلل أقوى بعشرات األضعاف، احلقيقة 
األمر  هذا  لكن  جانبنا،  من  انتهت  احلرب  أن 
لن يكون كذلك يف مواجهة حمتملة ومقبلة مع 

محاس وحزب اهلل«.
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إعــالن
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 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 د. انطوان حبشي ئباممثال بالن
 ويـدعـ

 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 
 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

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

The Grand Vaudeville 
178 Eldridge Road, Condell Park 

 

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

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

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

نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

Contact No: 0429 896 456 
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نــجوم

»غريس« فيلم  جنمة 
عامًا  73 عن  جون  نيوتن  أوليفيا  املمثلة  وفاة 

أوليفيا  املمثلة  »غريس«  فيلم  جنمة  توفيت 
نيوتن-جون عن 73 عامًا، على ما أعلن االثنني 
التواصل  شبكات  على  ُنشر  بيان  يف  زوجها 

االجتماعي.
السيدة  »توفيت  املمثلة  بأن  البيان  وأفاد 
أوليفيا نيوتن-جون بسالم يف مزرعتها جبنوب 
بالعائلة  حماطة   ، الصباح  هذا  كاليفورنيا 
واألصدقاء. نطلب من اجلميع احرتام خصوصية 
للغاية«.  الصعب  الوقت  هذا  خالل  األسرة 
لالنتصارات  رمًزا  أوليفيا  »كانت  واضاف: 
واألمل ألكثر من 30 عاًما وهي تشارك رحلتها 

مع سرطان الثدي.«
نيوتن-جون ، اليت كانت واحدة من أكرب جنمات 
من  أجيااًل  وفتنت  السبعينيات،  يف  البوب 
»غريس«كشفت  الرائد  الفيلم  املشاهدين يف 
يف سبتمرب 2018 أنها كانت تعاجل السرطان يف 
قاعدة عمودها الفقري. كان هذا ثالث تشخيص 
هلا بالسرطان ، بعد نوبات من سرطان الثدي 

يف أوائل التسعينيات ويف عام 2017.
صعودها إىل الشهرة

بفضل سلسلة من أغاني الريف والروك، كانت 
أواخر  يف  مشهوًرة  مغنًية  بالفعل  جون  نيوتن 
جون  أمام  البطولة  مشاركتها  السبعينيات. 
ترافولتا يف فيلم »Grease« عام 1978 ، وهو 
الفيلم املوسيقي األكثر شعبية على اإلطالق ، 

رفعها إىل مستوى جديد من النجومية.
على الرغم من أنها كانت تتمتع خبربة قليلة يف 
التمثيل )وتبلغ من العمر 29 عاًما أثناء التصوير( 
الينسى  ال  أداًء  قدمت  نيوتن-جون  أن  إال   ،
لشخصية ساندي ، وهي طالبة أسرتالية انتقلت 
حديثًا ملدرسة ثانوية يف جنوب كاليفورنيا يف 
اخلمسينيات وتصبح صديقة داني )ترافولتا ( 

أحد أكثر الطالب شعبية يف املدرسة.
كيمياؤهم اليت تظهر على الشاشة كطيور حب 
من عاملني خمتلفني خضعت لعملية جتديد يف 
الفصل األخري من الفيلم حيث تغريت بالكامل 
لتتمكن من الفوز بقلبه - ختلت عن فساتينها 
احملتشمة لرتتدي زيا جلديًا جريئًا وتتعلم تدخني 
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كما ظهرت يف العديد من األفالم ذات امليزانيات الكبرية ، مبا يف 
هوليوود  أسطورة  مع   »Xanadu« اخليالي  املوسيقي  الفيلم  ذلك 
لكن   ، الفيلم  فشل  الشاشة.  على  األخري  دوره  كيلي يف  جني 
»ماجيك«  أغنية  وأنتجت  جيد  بشكل  بيعت  التصويرية  املوسيقى 

اليت حققت جناًحا كبرًيا.
 Two of فيلم  أخرى يف  مرة  ترافولتا  مع  تعاونت   1983 عام  يف 
a Kind ، وهو فيلم كوميدي خيالي رومانسي ، لكنه فشل يف 

استعادة شرارة »غريس«.
خالل مسرية مهنية طويلة ، فازت نيوتن-جون بأربع جوائز جرامي 

وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم.
املوسيقى.  يف  احلياة  من  الكثري  »عشت   :CNN لشبكة  وقالت 
كانت لدي موسيقى ريفية عندما بدأت، ثم انتقلت إىل موسيقى 
 Grease »و«   Xanadu األغاني«  من  العديد  لدي  »كان  البوب«. 
»بينهما. أشعر باالمتنان الشديد. لدي ذخرية كبرية لالختيار من 

بينها.«
التغلب على املأساة

واملآسي.  املشاكل  من  نصيبها  أيًضا  واجهت  نيوتن-جون  لكن 
أجربتها تشخيص إصابتها بسرطان الثدي على تأجيل وإلغاء عدة 

جوالت.
ويف عام 2005 ، اختفى باتريك ماكديرموت ، صديق نيوتن جون 
قبالة سواحل كاليفورنيا. مل  رحلة صيد  أثناء  البحر  آنذاك ، يف 
يتم العثور عليه مطلًقا - وهو لغز مل يتم حله ظل يطارد املغنية 

لسنوات.
قالت خالل ظهورها مع الري كينج على CNN يف عام 2006: »من 
الصعب جًدا التعايش مع ذلك. رمبا يكون هذا أصعب شيء مررت 
به على اإلطالق ، وقد مررت بالكثري من األشياء.« على الرغم من 
أن ملفها الشخصي الوظيفي خافت يف سنواتها األخرية ، إال أن 
نيوتن جون مل تتوقف عن التسجيل واألداء. وكان من بني أبرز ما 
قامت به ظهورها كضيفة يف برنامج »Glee« ، وهو عرض طويل 
االمد بعنوان »Summer Nights« يف Flamingo Las Vegas ، وأغنية 
ابنتها  مع  سجلتها  اليت   »You Have to Believe« بعنوان  راقصة 

كلوي.
قالت لشبكة CNN يف عام 2017: »أحب الغناء ، هو الشيء الوحيد 
الذي اتقنه، منذ أن كنت يف اخلامسة عشرة من عمري ، لذا فهو 
القيام  حياتي. أشعر باالمتنان الشديد ألنين ما زلت قادرة على 

بذلك. ال يزال الناس يأتون لرؤييت«.

من  وأصبح  أسطوريًا  جناحًا  الفيلم  وجنح  له  ندًا  لتكون  السجائر 
عالمات األفالم الشبابية الغنائية.

قالت نيوتن جون لشبكة CNN يف عام 2017: »ال أعتقد أن أي 
شخص كان ميكن أن يتخيل أن فيلًما سيستمر ملدة 40 عاًما تقريًبا 
وسيظل مشهوًرا وسيظل الناس يتحدثون معي عنه طوال الوقت 
وحيبونه«. إنه جمرد واحد من تلك األفالم. أنا حمظوظة جًدا ألنين 

كنت جزًءا منه«.
غنت نيوتن-جون ثالث من أشهر أغاني الفيلم: ديو »أنت الشخص 
الذي أريده« و »ليالي الصيف« مع ترافولتا ، وأغنيتها الغنائية 

.»Hopelessly Devoted To You« املنفردة
نشأتها

ولدت نيوتن جون يف كامربيدج بإنكلرتا عام 1948 ، وانتقلت مع 
عائلتها إىل ملبورن بأسرتاليا عندما كانت يف اخلامسة من عمرها. 
»غين،   ، تلفزيوني  برنامج  يف  املواهب  مسابقة  يف  فوزها  بعد 
من  املراهقة شكلت جمموعة  كانت يف سن  عندما   ، غين، غين« 
البوب   األسبوعية  برامج موسيقى  الظهور يف  الفتيات وبدأت يف 

يف أسرتاليا.
1966 وسجلت  أغنيتها األوىل يف إجنلرتا عام  نيوتن-جون  سجلت 
كبري  حد  إىل  معروفة  غري  ظلت  لكنها   ، الدولية  النجاحات  بعض 
أغنية  أصبحت  عندما   ،  1973 عام  حتى  املتحدة  الواليات  جلماهري 
»Let Be There« من أفضل 10 أغاني يف كل من الرسوم البيانية 

املعاصرة للبالغني والبالد .
وتلت ذلك سلسلة من األغاني األوىل اليت حتظى بسهولة االستماع 
 Have You Never been« و »I Honestly Love You« مبا يف ذلك ،

.»Please Mr. Please « و »Mellow
ثم جاء فيلم »غريس« ، الذي كان الفيلم األكثر رحًبا يف عام 1978 

وأصبح ظاهرة ثقافية دائمة.
أعطى الفيلم نيوتن-جون فرصة لتغيري صورتها حيث ظهرت غلى 
غالف ألبومها التالي ، »Totally Hot« ، باجللد األسود ، يف حني 

أن أغانيها باتت أكثر حداثة ومعاصرة.
نجاحها الغنائي

يف عام 1981 ، اختذت شخصيتها اجلديدة األكثر جاذبية خطوة إىل 
األمام مع أغنية راقصة بعنوان »فيزيكال« مع كلمات موحية مثل ، 
»مل يتبق شيء للحديث عنه ما مل يكن أفقًيا«. مت حظرها من قبل 
العديد من احملطات اإلذاعية ، وحققت أكرب جناح هلا ، حيث أمضت 

.Billboard Hot 100 10 أسابيع على قمة

أوليفيا نيوتن جون

أوليفيا نيوتن جون مع جون ترافولتا

أعلن مهرجان األمل السينمائي الدولي يف دورته الثانية عن تكريم 
النجمة اللبنانية كارمن لّبس، تقديرًا ملسريتها التمثيلية الطويلة.

وقال مؤسس ورئيس املهرجان الفنان اللبناني األصل فادي اللوند 
إن لّبس تستحق التقدير لدورها الفاعل يف إغناء الدراما اللبنانية 
والعربية بكل األدوار اليت قدمتها، وكذلك أعماهلا السينمائية اليت 
ختطت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت من الفنانات القليالت 
األجنبية، باإلضافة اىل  السينما  اللواتي استطعن ترك بصمة يف 
مرتبط  منها  العديد  ويف  الدرامية،  األعمال  يف  الكبري  تأثريها 

باحلاالت اإلنسانية.
يذكر أن مهرجان األمل السينمائي الدولي سينطلق بدورته الثانية 
من العاصمة اإليطالية روما يف 27 سبتمرب، حيث سيجول يف ثالث 
عواصم أوروبية ليختم فعالياته يف 4 أكتوبر 2022. وتشارك فيه 
أعمال سينمائية روائية طويلة وقصرية، موجهة بسياقها لإلضاءة 
والطفل  اخلاصة  واحلاالت  اهلمم  وذوي  اإلنسانية  احلاالت  على 

واملرأة واجملتمع.

االمل  مبهرجان  لّبس  كارمن  تكريم 
األوروبي االحتاد  يف  الدولي  السينمائي 

اليت أصيبت  األمريكية  بأن املمثلة  أمريكية  إعالم  أفادت وسائل 
حبادث سري األسبوع الفائت يف لوس أجنليس يف وضع ميئوس 

منه و »ال ُيتوّقع أن تنجو«.
بيان صدر اخلميس ونقله  )53 سنة( يف  وذكر ممّثل عن هيش 
عدد من وسائل اإلعالم أّن احلادث تسّبب للممثلة بـ«إصابات بالغة 

يف الدماغ«.
وأشار البيان إىل أن »هيش رغبت دائمًا يف التربع بأعضائها، وقد 
أبقيت على قيد احلياة بواسطة األجهزة لتحديد ما إذا كان أي من 

أعضائها قاباًل لالستخدام«.
ووجه البيان الشكر لكّل من دعم هيش وكذلك للطاقم الطيب الذي 
ملستشفى  التابع  احلروق  ملعاجلة  غرومسان  مركز  يف  بها  اعتنى 

ويست هيلز يف مشال لوس أجنليس.
وأضاف البيان اّن »هيش كانت تتميز بقلب كبري وكان يشعر كل 

من يلتقيها بروحها اللطيفة«.
نشر  أّن  تعترب  كانت  االستثنائية،  موهبتها  إىل  »باإلضافة  وتابع 
لصراحتها  وسنتذكرها  حياتها.  هدف  يشكل  والبهجة  اللطف 

الشجاعة«.
غيبوبة إثر الحادث

آب/  5 حلادث سري يف  تعرضها  منذ  غيبوبة  املمثلة يف  ودخلت 
أغسطس اصطدمت خالله سيارتها مبنزل مؤلف من طبقتني يف حي 
مار فيستا، مما تسبب يف »أضرار جسيمة واندالع حريق هائل« 

على ما أعلنت حينها أجهزة اإلنقاذ يف لوس أجنليس.
مكان  إىل  توجهوا  الذين  اإلنقاذ  رجال  أّن  إىل  األجهزة  وأشارت 
احلادث والبالغ عددهم 59 شخصًا احتاجوا 65 دقيقة ليخمدوا احلريق 

الذي تسبب به حادث االصطدام.
وأعلنت شرطة لوس أجنليس يف بيان اخلميس أّنها ستجري فحوص 
إىل  القضية  رفع  »يعتزمون  اّن احملققني  إىل  دم هليش مشريًة 

اجلهات القضائية املختصة«.
وذكرت وسائل إعالم حملية أّن نتائج التحاليل األولية اليت أجريت 
للممثلة أظهرت وجود مادة خمدرة، ولكن ينبغي إجراء حتاليل أخرى 
الذي  الطيب  بالعالج  مرتبطة  غري  اإلجيابية  النتيجة  أن  من  للتأّكد 

تأخذه هيش.
نقاًل  املشاهري  أخبار  يف  املتخصص  زي«  إم  »تي  موقع  وأشار 
عن مصادر يف الشرطة إىل أّن حتاليل الدم اليت ُأجريت للممثلة 
بّينت وجود مادتي الكوكايني والفنتانيل الذي يشكل مادة أفيونية 
الفاعلية ومسببة لإلدمان وتستخدم يف بعض  اصطناعية شديدة 

العالجات.
وشاركت آن هيش يف عدد كبري من أفالم 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.

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

قضاياه السياسية والفكرية، وغريها.
كبارا  وشعراء  كتابًا  أن  إىل  البداية  نشري يف  أن  بنا  وجيدر 
النقاد  »ورثة« هومريوس حبسب  كانوا  العشرين  القرن  من 
يرى  بواند  إزرا  الكبري  األمريكي  الشاعر  أن  إال  والدارسني. 
القالئل،  من  هو  جويس)1941-1882(  جيمس  اإليرلندي  أّن 
إن مل يكن الوحيد الذي متكن من أن يكون الوريث الشرعي 
الصيت:«يوليسيس«. ذائع  عمله  بفضل  وذلك  هلومريوس 

ملاذا؟ ألنه، ودائما حبسب رأي إزرا باوند-حاول من خالل عمله 
املذكور أن »مينح شكال للعامل يف كليته« متاما مثلما هو احلال 

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

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

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

سبيال.
وبينلوب اليت تظّل خملصة لزوجها حتى عودته من رحلة العذاب 
الطويلة، تصبح عند جويس موّلي بلوم، زوجة ليويبولد اليت 
حتلم يف املونولوج بعشيقها وليس بزوجها الذي كان يهذي 

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

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

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

امُلْفرطة.
يف  مرة  من  أكثر  »األوديسيه«  يف  أوليس  فعله  ما  وهذا 

مواجهة مصاعب مهلكة.
على  حتتم  اإلرهاب  ضّد  احلرب  بإن  قائال  هولياندر  ويضيف 
قراءة  يعيدوا  أو  يقرأوا  أن  هلا،  واملخططني  بها،  القائمني 
لـ«سحق  القوة  يف  اإلفراط  بعدم  ينصحنا  الذي  هومريوس 
عوض  الذكية  احليل  إىل  اللجوء  علينا  يقرتح  وهو  بعوضة«. 
الركون إىل األسلحة املتطورة. وعلى القوات اخلاصة، وأجهزة 
هذه  مثل  واستنباط  ابتكار  على  قادرة  تكون  أن  املخابرات 

احليل.
ويضيف هولياندر قائال: بإن اإلرهابني يضّحون حبياتهم بهدف 
قتل أزيد عدد ممكن من الضحايا. أما أوليس فيلجأ إىل ذكائه 
يف  وينتصر  القاتلة،  املخاطر  يتحدى  لكي  الفائقة  ومهارته 
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هـومريوس واإلرهـاب والـهجرة واآلخـر

النهاية على أعدائه بأقل التكاليف، وبأقل مثن.
لذا على الذين يواجهون اجملموعات اإلرهابية اليوم أن يقتدوا 

بهومريوس.

مواضيع تتصل بعصرنا
ويف عمليه »األوديسيه«، واإللياذة«، يثري هومريوس العديد 
من املواضيع األخرى املتصلة بعصرنا مثل اهلجرة. ففي فصل 
من فصول » األوديسيه«، هو يتحدث عن أناس أحسنوا معاملة 
أوليس بعد أن جنا من الغرق، وقدموا له املساعدات الالزمة 
الظروف.  أحسن  العجيبة يف  رحلته  مواصلة  من  يتمكن  لكي 
كما يتحدث هومريوس عن املخدرات من خالل أناس يتناولون 
النسيان لكي ال يعرفوا شيئا ال عن ماضيهم، وال عن  نبتة 
عشاق  تسابق  يكون  أن  وميكن  هويتهم.  عن  وال  حاضرهم، 

مجسم للشاعر اليوناني الشهري هومريوس)فيسبوك(

الشاعر اإليرلندي جيمس جويس

بينلوب، زوجة أوليس، لطلب يدها، شبيها بتسابق املرتشحني 
لإلنتخابات التشريعية أو الرئاسية يف عامل اليوم.

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

التواصل مع اآلخر القريب أو البعيد.
لذلك ميكن القول بإن هومريوس اليزال ناطقا يف عامل البوم 
مبخاوفنا، وأوجاعنا، وأحالمنا، وآمالنا. وهذا ما يفسر حضوره 

الدائم يف كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري...
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شــعر

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

خلقين الرب عا أرضو لوّطنا  

من مطرح ما غّرد البلبل وغّنا 

أنا ما بتفرق معي نوع األسامي 

وما بفّرق بني أمحد وحنا 

أنا إنسان عم سابق زماني

تا عيش بوطن يقدر حيتضنا  

تا نرجع عالوطن بدنا ضماني 

أحيا بداخلو قليب متنى 

صرلو سنني من جرحو يعاني 

بدنا جيش تا حيرر علمنا   

ما بدنا كل سنة ترجع عياني 

من اجلريان تا تشتت مشلنا 

شبعنا حروب وأيادي جباني 

من اجلريان قديش أنظلمنا 

وأرض صارت باالعدا مالني

وصرنا  غرب عا أرضو لوطّنا   

قتلوا شعبنا وهدموا املباني 

عا مني اللوم حننا شو عملنا  

تاريخ وجودنا حمبة وشهامي 

مع االغراب حننا ما كفرنا 

اخدوا  بيوتنا واحلرب دامي  

اهلل يساحمو يّلي امتحنا 

وين صاروا أهل الكرامي 

ليش الغدر  مني الطعّنا    

بطلب تعود عا أرضي السالمي

يبارك شعب تا يعيش متهّنى 

وما يعود شعبنا يرجع يعاني 

تا حتى ينال كل شي متّنى

واذا الرب من عندو عطاني 

تا قّضي العمر بني أهلي ومشلنا    

ألنو الوطن حيب وعنفواني

مهما نغيب عنو ما نكرنا   

منرجع  عالوطن نعيش بأماني

ما بدنا حروب بني أمحد وحنا 

تا حتى نشوف ضياعوا مالني 

مبغرتبني رجعوا عا وطّنا 

وضياع بالفرح واحلفالت ولعاني    

وحلى النسمات عا قمة جبلنا

 ترتيل وحلن مع أمجل أغاني

شعر وزجل موّشح  معّنى 

عطينا بيوتنا عطينا االقامة 

عطينا كتري ما واحد شكرنا 

مرقنا بظرف ظامل وفاني 

تا حتى الكون علينا جتنّى 

انشاهلل ما حدا منا يعاني  

حننا بشر باحلرف اجنبلنا 

كتبنا كتب أعلى من املباني

أسألوا التاريخ بيشهد عا قلمنا

بنينا  املدارس بالشرق عنا   

نار ونور بيشهد عا عملنا  

حننا اخرتعنا الصباغ األرجواني

وأول سفينة بنينا يف وطّنا

االواني             عملنا  اجلواهر  سبكنا 

احلضارة من الشاطئ عجّنا 

وطلبنا  نعود عا جمد األوالني 

ونشوف الوطن زينة األوطان عّنا 
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خلقين 
الرب 

عا أرضو 
لوّطنا  

طرق الغرقى
جتاه نفسه؛ من االاِ

حيث تأتي
ة الرياُح احلارَّ

وأنفاس الرغبةاِ واحلزن
كان طريقنا.

من االجتاه نفسه؛
حيث تركْت أمي

أغنيًة قدمية،
ودموعًا قليلة

على الصدر الرخو
لقسوة اجلبل املرتاحة

و
كثافة الروح الفجة 
اجلهة اليت احتملت

خطى املوت
قبل النور

ورننُي األمساءاِ
قبل العجالت،

وأجساُد الضحايا
قبل األمل

من االجتاه نفسه؛
حيث

الضباع
ال تعوي

طوياًل
بهمهمةاِ  صوُتها  ينكسر 

القنص
وهاالت النور النائمة

يف حكايا
األولياء

حيث تركنا أراجيحنا
معلقًة كاألقفاص

مشدودًة حببال صمٍت
حلمية

شجرة املشمش
املرتاحة فوق أجسادنا

بالطعم الالذع 
كراتها تتدحرج
يف املزاريب
مطرًا أخضر

حيث تركنا هناك
رائحة الزيت الفقرية

وعيونًا مقلية بالوحشة
كان اهلواء ثقيال

وحارًا
كان مؤملًا

ننظر دون هدف
كيف ميرُّ املاء

باردًا
كصعقة

منسربًا بني اجلذوع
ثم

إىل أيدينا املشلولة
بال جدوى
كان مؤملًا

انهماُر الضوء بهذا اللطف
والدرُب طويل

ينفتح بابًا
أبيَض مبجدافني
وحبر من أسى

قصيدتان للشاعرة وداد سلوم
تتفتح الريح

وتلمس
قدمني
فاّرتني

من قبضة اجلوع
واإلثم

أربعة قبور
ثالثة
أربعة

وطرق الغرقى
مل تنهاِ صالُة اجلنازة يوما

األشجار وحدها،
انتبهت

للسكاكني،
بني اجلذور واجلماجم.

أيضًا
كان غريبًا أن تنام

على طريق
دون أن ميسسها الضباب

جتاه نفسه.. من االاِ
جتاه نفسه. من االاِ

أعوامي كانت طويلة
نباٌت متسلٌق
غريٌب وأعمى

أيامي..
كنُت أنتظُر احلياة

وال يهمين أن تأتي،
دمي صدئ

من وقع الفراغ
……………

ـ ال تنتظريين.
كفارٍس تائٍه
يداه باردتان

حتى مدار األزرق
وقلبه معضوض.

وكنت أكتوي
بصمتاِ القالع امليتة

وضعُت يدي على قليب
كأن املوج سينطفئ

ودرُت حول العامل
بزهداِ حاج

وناديُت طويال
أيها البؤس

كفَّ عين
كفَّ عين

أتلفت عيين حبك الوقت
وكنت  أقصر قامٍة

أن َاملس ياقَة احلضور
الشتاء القامت،

كشفٍة طرية
بعد عويل طويل،

هطل أيضًا
والريح..الريح اللئيمة

املاضية يف عرائها
تركتين مكسوًة،
بانتظاٍر معدني

قاٍس
أيامي تركتين

وحيدًة
مثل وردةاِ ـ اآلَن

يف اخلرائب.
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تـتمات

توقيع االتفاق النووي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إيرانية سرية، بينما  الذرية نهائيا أي حتقيق يف ٣ مواقع نووية 
اقرتحت واشنطن أن تكمل الوكالة حتقيقها مع تعهد أمريكي بعدم 

إصدار تقرير خبالصة التحقيقات.
وفيما مت صرف النظر عن مطلب طهران اعطاء اإلدارة األمريكية 
ضمانات بعدم االنسحاب مستقبال من االتفاق النووي منعا لتكرار 
أن  )تردد  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  مع  حصل  ما 
طهران طلبت تعويضات مالية يف حال عادت واشنطن اىل نصض 
اإلتفاق(، أوضح املصدر أن احلرس الثوري سيبقى راهنا مدرجا يف 
الئحة العقوبات األمريكية، بينما لن تتم معاقبة الشركات اإليرانية 

اليت تتعامل مع احلرس وفق شروط حمددة.
وكشف املصدر عن اتفاق جانيب مرافق لإلتفاق النووي، تعّهدت 
األمريكيني يف  الرهائن  أو  احملتجرين  بإطالق كل  مبوجبه  طهران 

سجونها.
وحتدث املصدر عن تدّخل روسي مستجّد شهدته الساعات األخرية، 
كاشفا أن موسكو طلبت ضمانات بأال يتم إغراق السوق العاملية 
بالغاز اإليراني. لكن املصدر استبعد أن يؤثر هذا املطلب الروسي 

سلبا يف مسار التوقيع النهائي على اإلتفاق النووي.

ميقاتي برأس اجتماع ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

نعمل على  وزارية  لبنانية وكلجنة  امللف وحنن كدولة  بإنهاء هذا 
حضره  والذي  بعبدا  اجتماع  عن  صدرت  اليت  املقررات  استكمال 
اىل  نقلنا  لذلك حنن  العام،  لالمن   العام  واملدير  اخلارجية  وزير 
متكامل  عملنا  ان  على   للتأكيد  املقررات  كل  اليوم  احلاضرين 
انزالقات قد تكون  منعا احصول  وليس هناك خطوات منفردة،  
ضد القضية األساسية واليت هي عودة النازحني. لذلك حنن حنرتم 
أراء املؤسسات الدولية واجملتمع الدولي ولكن يف الوقت نفسه 
لدينا راينا من خالل القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من 

دون الدخول يف صراع قد  يبدأ وال ينتهي. 
سئل: هل لديكم عدد نهائي العداد النازحني؟ 

أجاب: حسب املعطيات فان العدد يتخطى املليون ونصف مليون 
نازح، وحنن نعلم انه لدى حصول اي تغيريات يف املنطقة ال سيما 
اقتصاديا،  فإن اعدادهم ترتفع يف لبنان، من خالل دخوهلم عرب 
املعابر الشرعية وغري الشرعية وهذا املوضوع عرضناه اليوم ونبحث 
يف كل االمور املرتبطة مبوضوع دخوهلم عرب املعابر غري الشرعية 

ومعاجلته.
سئل: ملا ال تقومون باحصاء ألعدادهم قال:«ميكن ان نصل اىل 

هذا التدبري«.
وعن ضبط املعابر قال:«تبادلنا يف هذا املوضوع مع وزيري الدفاع 
والداخلية وحناول ان نفهم جيدا كل التفاصيل املرتبطة بهذا امللف 

ملعاجلته.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس األبيض 
الذي قال:« عرضنا يف  لقاء اليوم مع دولة الرئيس امورا تتعلق 
بشؤون الصحة واملواطنني يف لبنان. املوضوع األول:  هو موضوع 
بها  تقوم  اليت  واخلطط  والسرطان،  املستعصية  األمراض  دواء 
الوزارة ملكننة عملية توزيع الدواء اليت تضمن لنا سيطرة أكرب على 
املوضوع واحلد من أي مظاهر لفساد او سرقة او سوء االستعمال. 
وكان لنا كل دعم وتشجيع من دولة الرئيس. ومت اإلتفاق أيضا  
التمويل  الثالثة املقبلة ،وزيادة يف  التمويل لألشهر  على إصدار 
مبقدار مخسة ماليني دوالر أمريكي يف الشهر، وستكون خمصصة 
املستعصية.   واألمراض  السرطان  أمراض  ألدوية  املبالغ  لزيادة 
فطبعا من خالل هذه املبالغ اليت أضيفت اىل التمويل وكذلك من 
خالل عملية املكننة نتأمل بأن حنل بشكل كبري هذا األمر والنواقص 

اليت نراها واليت يعاني منها املواطن.
واملعاناة  االستشفاء،  موضوع  فهو  الثاني،  املوضوع  أما  اضاف: 
مبلغ  وهناك  املستشفيات،  أبواب  على  املواطنون  يواجهها  اليت 
مليار   1600 وقدره  املوازنة  احتياط  من  النواب  جملس  يف  أقر 
اعددنا  اخلطط الستعمال هذا  لقد  الصحة،   لوزارة  لبنانية  لرية 
املبلغ، وسيكون هناك زيادة للسقوف املالية وزيادة للتعرفة، مما 

سيخفف املعاناة عن كاهل املواطن على أبواب املستشفيات.
 كما حتدثنا عن أمور أخرى تقوم بها الوزارة جللب مساعدات اكثر 
للربامج اليت نقوم بها، ووجدنا كل دعم وتشجيع من دولة الرئيس 

لنتمكن من القيام باألمور املطلوبة جتاه املواطنني.
وعن املستلزمات الطبية ملرضى غسيل الكلى قال:« ال مشكلة يف  
هذا املوضوع، ألننا حنّول كل شهر ما يلزم من اموال، وكنا نقوم 
لبنان  مصرف  عرب  الوزارة  قامت  األخرية،وقد   األشهر  بذلك يف 
بتحويل املبالغ، وبالفعل وصل الكثري من هذه املستلزمات  يف 
بداية هذا األسبوع وستصل  دفعة أخرى يف االسبوع املقبل. لذلك 
اعترب انه مل يكن هناك من داع للتهويل على املواطنني، فاملوضوع 

يتم العمل عليه واحللول موجودة«.
بدأنا  قال:«  السرطان  أدوية  ملكننة  بالعمل  البدء  موعد  وعن 
بداية  ويف  االمر،  على  تدربت  مستشفيات  عدة  هناك  بالعملية، 
شهر ايلول  هناك أدوية ستدخل يف عملية التتبع اليت نقوم بها، 
وهذه عينة للتأكد من أن النظام الذي قمنا به ال عيوب فيه  وال 

خلل فيه، وسيتم توسيعه ليعمل بقية األدوية.
بو  عبداهلل  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  مع  ميقاتي  الرئيس  واجتمع 
حبيب ومت البحث يف شؤون الوزارة، ويف اجتماعات األمم املتحدة 
يف نيويورك، اضافة إىل مناقالت السلك اخلارجي وموازنة وزارة 

اخلارجية.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير االتصاالت جوني القرم ومت خالل 
االمناء  رئيس جملس  التقى  الوزارة.كما  البحث يف شؤون  اللقاء 

واالعمار املهندس نبيل اجلسر.
الوزير شرف الدين: التوافق تام مع سوريا لعودة املهجّرين

وعلى صعيد عودة النازحني السوريني اىل بلدهم، فقد كان وزير 
املهجرين اللبناني عصام شرف الدين قد دعا من دمشق »كافة 
أطياف املعارضة السورية للعودة إىل بلدهم«، مؤكًدا أنه ليس هلم 
إاّلها حاضًنا، ومشريا إىل أن »الزيارات إىل دمشق ستتواصل بغية 
االستمرار يف التنسيق من أجل العودة اآلمنة للسوريني املهجرين 

إىل بالدهم«.
 وأعرب شرف الدين يف حديثه اخلاص مبوقع »العهد« اإلخباري عن 
سعادته البالغة وارتياحه الشديد ملا جرى من حوار بينه وبني وزير 
اإلدارة احمللية والبيئة السوري حسني خملوف ومع وزير الداخلية 
السوري اللواء حممد رمحون: »التفاهم كان كامال حول كافة النقاط 
اليت طرحت وهناك اجيابية ونوايا حسنة وهذا يشجعنا كجهة رمسية 
عودة  هناك  ستكون  آجال  أم  عاجال  ألنه  امللف،  هذا  متابعة  على 

للنازحني«.
وحرص شرف الدين على فصل اجلانب السياسي عن اإلنساني يف 
مساعي لبنان من أجل عودة كرمية وآمنة للنازحني السوريني إىل 
للنازح  أو كره  »حنن شعب واحد وال يوجد حقد  ديارهم، وقال: 
بعزل املوضوع  اإلنساني ونقوم  اجلانب  نعمل من  السوري فنحن 

اإلنساني عن املوضوع السياسي«.
وحول قدرة اللبنانيني على بلورة موقف موحد من عودة النازحني 
والضغوط  السياسية  املزايدات  عن  بعيًدا  بالدهم  إىل  السوريني 
الدولية، لفت الوزير اللبناني إىل تضرر البعض من ذلك وتأثرهم 
اللبناني بتسهيل  القرار النهائي  بالضغوط دون أن يسقط ذلك 

العودة اآلمنة للسوريني إىل ديارهم
موضًحا أنه »ويف ظل ما جيري ال بد أن يكون هناك جهات تتأثر 
املشروع  عند  بل سنتوقف  عندهم  نقف  لن  بالعودة وهؤالء  سلًبا 
إنسانية  ناحية  من  النازحني كما ذكرت  عودة  املتمثل يف  الكبري 
وملسنا كل جتاوب جيعلنا نضع القطار على السكة لكي نصل إىل 

بر األمان«.
ولفت الوزير اللبناني اىل أهمية العفو الرئاسي الصادر يف سوريا 
ويشمل الذين ساهموا وكانوا طرفا يف احلرب، داعًيا »املعارضة 
السورية بكافة أطيافها إىل أن تتفضل وتعود إىل بلدها فليس 

هلا إاله«.
وحول السقف الزمين لعودة السوريني يف لبنان إىل بلدهم أشار 
األزمة  أن عمر  لـ«العهد« إىل  اللبناني يف حديثه  وزير املهجرين 
يف سوريا 11 عاًما، وال توقعات بعودة اجلميع بني ليلة وضحاها  
العودة  على  بينهم  فيما  متوافقون  الثالثة  اللبنانيون  والرؤساء 
الوزراء وحنن منثل  السوريني وفق قرار جملس  للنازحني  الكرمية 
رأي أربعة مالييون ونصف مليون لبناني بنسبة مئة يف املئة وإن 
وستكون  فرصة  أقرب  يف  األوىل  املبادرة  إىل  نصل  اهلل  شاء 
زيارتي إىل دمشق متكررة بغية استمرار البحث والتنسيق يف هذا 

الشأن«.
رياض سالمة يماطل ويطلب ردّ القاضي..

على صعيد آخر، افادت معلومات للـLBCI اّن حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة تقدم بطلب رد النائب العام اإلستئنايف يف بريوت 
العامة  النيابة  قبل  من  سالمة  ملف  أمامه  احملال  حيدر  أبو  زياد 

التمييزية.
قلق اسرائيلي من ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
بايدن  الرئيس  أّن  مفاده  اإلسرائيلية،  احلكومة  وسط شعور يف 
وكبار مسؤولي البيت األبيض ليسوا على دراية كاملة بالتنازالت 
اجلديدة،  األوروبي  االحتاد  اتفاقية  مسّودة  مّت تضمينها يف  اليت 

واليت مّت منحها إليران«.
والرسائل  اخلاصة  احملادثات  خالل  »من  أّنه  إىل  املوقع  وأشار 
العامة، حتاول إسرائيل اآلن التأثري يف املناقشات احلامسة، اليت 
جتري هذه األيام داخل إدارة بايدن، بشأن ما إذا كانت ستعود إىل 

االتفاقية النووية بناًء على مسّودة االحتاد األوروبي«.
مسّودة  أّن  كانت  البيد  »رسالة  إن  اإلسرائيلي  املسؤول  وقال 
االتفاق النووي لالحتاد األوروبي، واليت مّت إعالنها، كعرض نهائّي، 
وتتضّمن  نفسها،  بايدن  إدارة  التزمَتها  اليت  باملبادَئ  تتقّيد  ال 
عام  املوّقع  األصلي،  النووي  االتفاق  من  أكثر  إليران  تنازالت 

.»2015
والتقى البيد، أمس األول اخلميس، رئيس اللجنة الفرعية للشرق 
والسفري  دويتش،  تيد  األمريكي،  النواب  جملس  يف  األوسط 
القضية  وناقشوا  نيديس،  توم  أبيب«،  »تل  لدى  األمريكي 

اإليرانية.
االحتاد  مشروع  إرسال  مّت  »عندما  إّنه  االجتماع،  البيد، يف  وقال 
األوروبي إىل إيران، كان عرضًا بصيغة »ُخْذها أو اترْكها«، لكن 
عندما أرسل اإليرانيون رّدهم مل يقبلوا ذلك، بل طلبوا مزيدًا من 

التنازالت«.
أّن  اإلسرائيلي،  املسؤول  حبسب  االجتماع،  يف  البيد  وأضاف 
»الوقت حان للحديث عما جيب القيام به يف املستقبل من أجل منع 

إيران من احلصول على سالح نووي«.
سياسية،  مصادر  عن  نقلت،  إسرائيلية  إعالم  وسائل  وكانت 
قوهلا إّن »إيران تقرتب من التوقيع على االتفاق النووي«، وإّن 
أنها  »إسرائيل ترى يف االتفاق احلالي اتفاقًا سيئًا«، الفتًة إىل 

»تستعد لسيناريوهات متعددة عظمى«.

يائري  االحتالل،  حكومة  رئيس  بأّن  إسرائيليون  صحافيون  وأفاد 
األمن، بيين غانتس، ومع رئيس  البيد، سُيجري نقاشًا مع وزير 
املسألة«،  هذه  »بشأن  بينيت،  نفتالي  السابق،  االحتالل  حكومة 
وبشأن »كيفية االستعداد يف إسرائيل متهيدًا الحتمال اتفاق نووي 

مع إيران، إذ إّن تل أبيب تعارض بشدة العودة إليه«. 
وأمس األول اخلميس، قال وزير اخلارجية اإليراني، حسني أمري عبد 
اللهيان، إّن بالده ستدخل مرحلة جديدة من مفاوضات فيينا، بعد 
تلقي رد واشنطن على مقرتحاتها بشأن االتفاق النووي، مشرتطًا 
ذلك بـ«ضمان منافع إيران االقتصادية، ومراعاة خطوطها احُلمر«.

موقع  يف  العسكرية  الشؤون  معّلق  قال  نفسه،  السياق  ويف 
»وااله« اإلسرائيلي، أمري بوخبوط، إّن »إسرائيل لن جتلس بهدوء 
على خلفية التطورات يف املفاوضات بني إيران والواليات املتحدة 

بشأن املشروع النووي«.
النووي  االتفاق  أّن صراعًا بشأن  »التقدير هو  ان  بوخبوط  وتابع 
بني الواليات املتحدة وإسرائيل سيبدُأ قريبًا. وحتى لو كان هناك 

مسعى إلبقائه خلف الكواليس، فإّنه سينزلق إىل اخلارج«.
وحبسب بوخبوط، فإّن »اإليرانيني يسحبون األمريكيني من أنوفهم 
برباعة«، معتربًا أّن »هذه هي الطريقة، اليت ال تقّدم عربها الواليات 

املتحدة خيارًا عسكريًا موثوقًا به«.
م من  يأتي ذلك بعد أن رّدت إيران على »النص النهائي« املقدَّ
جانب االحتاد األوروبي، بشأن االتفاق النووي. ودعا وزير اخلارجية 
املرونة  إبداء  إىل  واشنطن  اللهيان،  عبد  أمري  حسني  اإليراني، 

إلحياء االتفاق املربم يف عام 2015.
وأّكد املتحّدث باسم اخلارجية األمريكية، نيد برايس، يف وقٍت الحق، 
أّن الواليات املتحدة األمريكية ستواصل دراسة ما قّدمته إيران، 
مضيفًا: »نقوم بالتشاور يف هذا الشأن مع شركائنا األوروبيني«، 
وأعلنت املفوضية األوروبية، بدورها، أّن االحتاد األوروبي يدرس 
الرد اإليراني على »النص النهائي« بشأن االتفاق النووي، وأّن 

االحتاد يستشري الشركاء يف األمر.

غوترييش: إحلاق أي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أوكرانيا سيكون مبثابة »انتحار«، يف وقت تتبادل كييف وموسكو 
االتهامات بقصف املوقع.

أوكرانيا-،  غرب   - لفيف  مدينة  إىل  زيارة  خالل  غوترييش  ودعا 
مرة جديدة إىل نزع السالح من حمطة الطاقة النووية الضخمة اليت 
تسيطر عليها روسيا يف منطقة زابورجييا جبنوب أوكرانيا، وقال 

إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخلها وحوهلا.
وقال غوترييس يف مؤمتر صحفي مشرتك مع فولودميري زيلينسكي 
ورجب طيب أردوغان، إنه ينبغي سحب العتاد العسكري والقوات 
هدفا  ليست  أنها  من  للتأكد  اجلهود  بذل  إىل  ودعا  املصنع  من 

للعمليات العسكرية.
وأضاف »جيب عدم استخدام املنشأة ضمن أي عملية عسكرية.. 
البنية  إعمار  اتفاق إلعادة  وبدال من ذلك، هناك حاجة ماسة إىل 

التحتية املدنية يف زابورجييا ولضمان سالمة املنطقة«.
عمليات  »ستكّثف«  املتحدة  األمم  أن  غوترييش  أعلن  ذلك،  إىل 
تصدير احلبوب األوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، إذ إن األخرية 

أصبحت ضرورية جًدا إلمداد دول إفريقية كثرية باألغذية.
وقال »سنفعل كل ما يف وسعنا لتكثيف عملياتنا بهدف مواجهة 

صعوبات الشتاء املقبل«
بالده  دعم  إردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  أكد  بدوره، 
ألوكرانيا مبديا قلقه من خطر حصول كارثة »تشرينوبيل أخرى«، 
يف إشارة إىل األخطار اليت حتوط مبحطة زابورجييا النووية واليت 

تسيطر عليها روسيا.
وقال »يف وقت نواصل جهودنا من أجل حل، كنا وسنبقى اىل 
جانب أصدقائنا األوكرانيني«، قبل أن يعرب عن أمله بعدم حصول 

كارثة »تشرينوبيل أخرى«.

املدعي األمريكي: قلقون ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأردفت أنه ال ميكن الكشف عن هوية الشهود يف قضية وثائق 
ترمب، الفتة إىل أنه سيتم اإلفصاح عن تفاصيل مذكرة تفتيش 
نوعية  ستحدد  العدل  وزارة  أن  موضحة  السابق،  الرئيس  منزل 

الوثائق اليت سيفصح عنها.
املداهمة  على  شخصيا«،  »وافق  أنه  أعلن  غارالند  مرييك  وكان 

الدراماتيكية ملنزل الرئيس السابق دونالد ترامب يف فلوريدا.
»وافقت شخصيا  للصحفيني:  العام يف تصرحيات  املدعي  وقال 
على قرار طلب مذكرة تفتيش«، مضيفا أن وزارة العدل »مل تتخذ 

مثل هذا القرار بسهولة«، حبسب وكالة »فرانس برس«.
وأوضح املدعي العام أن »أمر التفتيش صدر بتفويض من حمكمة 

فيدرالية بناء على النتيجة املطلوبة للسبب احملتمل«.
يذكر أن دونالد ترامب قد أعلن يف 8 آب احلالي، أن رجال مكتب 
التحقيقات الفيدرالي »أف بي آي« داهموا مقر إقامته يف منتجع 

»مار أيه الغو« بفلوريدا.
مكتب  أفراد  أن  العدل  وزارة  أعلنت  فقط،  أيام  بأربعة  بعدها 
التحقيقات االحتادي »إف بي آي« الذين فتشوا منزل ترامب يف 
فلوريدا، صادروا 11 جمموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض 
الوثائق اليت مت تصنيفها على أنها سرية للغاية، يف الوقت الذي 
كشفت فيه النقاب أيضًا عن أن لدى ممثلي االدعاء سببًا حمتماًل 

لالعتقاد بأن ترمب رمبا انتهك قانون التجسس.

 2022 آب   20 Saturday 20 August 2022الـسبت 



Page 22صفحة 22     
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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أكتشف كنز دفني من العمالت الذهبية واألحجار الكرمية واجملوهرات 
مؤخرا يف حطام سفينة إسبانية عمرها 366 عاما.

ويف السياق اشارت »روسيا اليوم« اىل انه ويف حماولة للحفاظ 
دولي  فريق  يعمل  الثمينة،  ومحولتها  السفينة  من  تبقى  ما  على 
من خرباء احلفاظ على البيئة وعلماء اآلثار حتت املاء على استعادة 
األشياء من حطام السفينة، اليت تقع يف احمليط األطلسي على بعد 

حوالي 43 ميال )70 كيلومرتا( قبالة جزر البهاما.
وكانت السفينة الشراعية املعروفة باسم  »سيدة العجائب« تزن 
اللتقاط   1656 عام  يف  وكولومبيا  إسبانيا  بني  تتنقل  طنا،   891
شحنة من الفضة عندما حدث خطأ مالحي واصطدمت بسفينة أخرى 
يف األسطول اإلسباني. وأجربها احلادث على االجنراف إىل الشعاب 
املرجانية؛ وقالت املنظمة يف بيان إن ما يقدر بنحو 600 من بني 
650 كانوا على متنها لقوا حتفهم يف احلادث. وبعد أكثر من ثالثة 

قرون، انتشر احلطام عرب 8 أميال )13 كم( من قاع احمليط.
العظمى  الغالبية  للنهب. ونهبت  السفينة هدفا  وقد أصبح حطام 
وأوائل   1656 عامي  بني  قطعة(  مليون   3.5 )حوالي  الكنز  من 

التسعينيات.
وقال كارل ألني، مؤسس Allen Exploration: »إن السفينة  جزء 

مبدع من التاريخ البحري جلزر الباهاما«.
استعادة  من  وفريقه  ألني  متكن  املاضيني،  العامني  مدار  وعلى 
عدد من العناصر من احلطام، مبا يف ذلك البقايا األخرية للسفينة 
من  وقت  يف  كانت  حديدية  ومشابك  حجرية،  صابورة  نفسها: 
األخرى  االكتشافات  ومشلت  معا.  السفينة  بدن  متسك  األوقات 
لوحات  إسبانيا؛  من  اجلرار  مثل  الطاقم،  استخدمها  اليت  العناصر 
من الصني واملكسيك؛ واملمتلكات الشخصية، مثل مقبض السيف 
يرتديها  قالدات  وأربع  النبيذ،  وزجاجات  اللؤلؤ،  وخامت  الفضي، 

فرسان وسام سانتياغو.
كما تظهر إحدى املعلقات الذهبية زمردة كولومبية بيضاوية كبرية 
وعشرات الزمرد األصغر، واليت قد متثل االثين عشر رسوال، إىل 
نقلت  ما  جيمس، حبسب  باسم صليب سانت  ُيعرف  جانب شعار 

»روسيا اليوم« عن شبكة »سي أن أن«.
قال ألني يف البيان »كيف جنت هذه املعلقات الصغرية يف هذه 

املياه القاسية وكيف متكنا من العثور عليها هي معجزة«.
وكانت أكثر األشياء اليت مت اكتشافها آسرا هي البضائع الثمينة 
اليت كانت تنقلها عائلة مارافيالس: خمزون من العمالت الفضية 

والذهبية والزمرد وسبائك فضية يبلغ وزنها 75 رطال.

انتشال كنز دفني من الذهب واجملوهرات 
من حطام سفينة عمرها مئات السنني !

اجلمعة مخس  أعلنت 
صينية  شركات 
اثنتان  بينها  كربى، 
جمموعات  أكرب  من 
البالد،  يف  النفط 
انسحابها من بورصة 
نيويورك، يف وقت 
تشّدد اهليئة الناظمة 
مراقبتها  األمريكية 

لشركات بكني.
قانون  ويلزم 
 2020 يف  صدر 
الكونغرس  عن 
األمريكي، أي شركة 
البورصة  يف  مدرجة 
الواليات  يف 
باحلصول  املتحدة 
على  مصادقة  على 
قبل  من  حساباتها 

بينها اثنتان من أكرب جمموعات النفط يف البالد

مخس جمموعات صينية كربى تنسحب من بورصة نيويورك

للتجارة  العمالقة  بابا«  »علي  جمموعة  أطلقت   ،2014 العام  يف 
االلكرتونية أكرب عملية اكتتاب أولية على اإلطالق يف وول سرتيت 

مجعت خالهلا 25 مليار دوالر.
خصوًصا  وواشنطن،  بكني  بني  املتزايدة  املنافسة  ظّل  لكن يف 
يف اجملال التكنولوجي، باتت الصني تشّجع شركاتها على السعي 
وشنغهاي  كونغ  هونغ  يف  بورصاتها  يف  متويل  على  للحصول 

وشنجن وبكني.
وبسبب املراقبة والقيود األكثر صرامة يف الواليات املتحدة، ختتار 
عدة شركات صينية أن تكون ُمدرجة أيًضا يف بورصات صينية، 
مثل حمرك البحث »بايدو« و«علي بابا« امُلدرجنينْ يف بورصة هونغ 

كونغ.
»ديدي« الصينية العمالقة

على عكس شركات صينية عديدة أخرى، واصلت شركة »ديدي« 
 ،Didi Chuxing Technology التوصيل  العمالقة خلدمات  الصينية 
يف حزيران/يونيو 2021 جين األموال يف بورصات الواليات املتحدة 

من خالل كسبها 4.4 مليار دوالر.
لكن ذلك أثار استياء بكني اليت كانت ختشى نقل بيانات حساسة 

إىل الواليات املتحدة.
اثر ذلك، اتهمت اهليئة الصينية املسؤولة عن الفضاء االلكرتوني 
 57 من  ألكثر  تابعة  شخصية  معلومات  بتخزين  »ديدي«  شركة 
مليون سائق بطريقة غري قانونية وضمن صيغة غري آمنة مبا يكفي، 
بينها  من  علمهم،  دون  من  للركاب  بيانات  حتليل  إىل  باإلضافة 

صور موجودة يف هواتفهم احملمولة.
والشهر املاضي، ُفرضت على الشركة الصينية غرامة بقيمة 1.2 

مليار يورو.

شركة معتمدة من قبل املنظمة املستقلة للمحاسبة.
إلغاء  خطر  الشركات  تواجه  للتشريعات،  االمتثال  عدم  حالة  يف 
الشركات  أعلنت  اإلطار  هذا  ويف   .2024 من  اعتباًرا  تسجيلها 

اخلمس قرار انسحابها.
تقديم  بعدم  معروفة  كونغ  وهونغ  القارية  الصني  وشركات 
السلطات  املالية إىل مدققي حسابات معتمدين من قبل  بياناتها 

األمريكية.
و«برتوتشاينا«   Sinopec »سينوبيك«  قالت  السياق،  هذا  يف 
بيانني  يف  العامل،  يف  الطاقة  جمموعات  أكرب  من   ،PetroChina
سوق  من  طوعي«  »انسحاب  بطلب  ستتقدمان  إنهما  منفصلني 

املال األمريكية.
العمالقة  الصينية  األملنيوم  شركة  عن  مماثلة  إعالنات  وصدرت 
يف  مقره  لسينوبك  وفرع  للتأمني  اليف«  و«تشاينا  »تشالكو« 

شنغهاي.
و بررت كل هذه الشركات قرارها بالكلفة املرتبطة باحلفاظ على 
التسجيل يف الواليات املتحدة باإلضافة إىل عبء االمتثال اللتزامات 

التدقيق.
واجملموعات اخلمس مدرجة على الئحة الشركات اليت أمرتها هيئة 
املفروضة  باالمتثال اللتزامات احملاسبة  األمريكية  األسواق  ضبط 

وكانت مهددة أساسا بطردها من بورصة نيويورك.
»اعتبارات تجارية«

بيان  جاء يف  ما  وفق  جتارية«،  »اعتبارات  إىل  قراراتها  وتستند 
صدر عن اهليئة الصينية الناظمة لألسواق املالية.

ولطاملا مت تشجيع الشركات الصينية على متويل نفسها من خالل 
االكتتابات العامة األولية يف الواليات املتحدة.

بعد ختليه عن زوجته الربيطانية من أجل الجئة أوكرانية، أثار شاب 
أخرى يف  أوكرانية  الجئة  استضافته  اجلدل جمددا عقب  بريطاني 
منزله اجلديد يف مدينة برادفورد، وفق ما نشرته صحيفة الـ«ديلي 

ميل«.
ويف وقت سابق، قام الربيطاني طوني غارنيت، الذي كان يعمل 
حارس أمن بالتخلي عن زوجته لورنا غارنيت، والدة ابنتيهما، من 
 22 العمر  من  البالغة  كركاديم،  صوفيا  األوكرانية،  الالجئة  أجل 

عاًما.
جديد  منزل  يف  العمل،  عن  العاطل  وصوفيا،  طوني  واستضاف 
يستأجرانه مًعا يف برادفورد، غرب مدينة يوركشاير، الجئة آخرى 

تدعى صوفيا وصديقها.
ووصل الالجئان، صوفيا راستورهوييفا وصديقها إيليا ترونيفيتش 
من أوكرانيا يف 23 حزيران/يونيو املاضي، حيث أطلقا، األسبوع 

املاضي، نداًء عرب اإلنرتنت للحصول على مساعدة.
وأطلقت صوفيا راستوروييفا، البالغة من العمر 19 عاًما وصديقها 
معلنة  فيسبوك  على  منشور  يف  نداء  عاًما،   18 العمر  من  البالغ 
طردهما من منزل برادفورد الذي دعته عائلة بريطانية بعد فرارهم 

من أوكرانيا.
طوني  ألن  سعيدة  »أنا  ميل«:  لـ«ديلي  راستوروييفا  وقالت 
وصوفيا أتيا ملساعدتنا.. كنا غري سعداء للغاية يف ذلك املكان.. 
القطط تهرب.. كان  األبواب مفتوحة وترك  إخبارنا برتك  لقد مت 
هروب  حالة  النوافذ يف  بفتح  حتى  لنا  ُيسمح  ومل  جًدا  حاًرا  اجلو 

القطط«.
عليها  للنوم  صغرية  واحدة  سرير  أريكة  لدينا  »كان  وأضافت: 
وكان األمر غري مريح للغاية. كان علينا أن نقوم بغسلهم وغسلهم 

بريطاني ترك عائلته من أجل الجئة أوكرانية يستضيف واحدة أخرى!!
وتنظيف املكان هلم.. حنن فقط مل نشعر بالراحة هناك«.

من  الجئون  حنن  إليه،  نذهب  مكان  لدينا  يكن  »مل  وتابعت: 
أوكرانيا. مسقط رأسي هي كرمينشوك، وهي نفس املكان الذي 
قصف فيه الروس مركًزا جتارًيا وقتلوا العديد من األشخاص الشهر 

املاضي«.
قريبني  الروس  حنن  كنا  هناك.  للغاية  خطري  »الوضع  وزادت: 
وإيليا  أنا  ذهبت  على سالمتنا.  حفاًظا  املغادرة  آباؤنا  منا  وطلب 
برادفورد، كنا نظن  ليدز  مطار  إىل هنا يف  جئنا  ثم  وارسو  إىل 
لنا،  بالنسبة  للغاية  صعًبا  كان  األمر  لكن  سعداء،  سنكون  أننا 
أردنا البقاء ألننا قد نقتل إذا عدنا ألن الوضع يف أوكرانيا سيء 

للغاية«.
وأوضح إيليا، الذي كان يعمل يف مقهى: »مل نكن سعداء للغاية 
يف املكان الذي كنا نقيم فيه، حنن حباجة إىل بعض الراحة وحنتاج 
أيًضا إىل بعض الفهم اآلن.. لقد كان شيًئا رائًعا جًدا أن يقوم 

طوني وصوفيا بدعوتنا إىل منزهلما«.
وقال طوني، الذي تلقى سيال من االنتقادات عرب اإلنرتنت بسبب 
الرجال  نوع  من  يرونين  الناس  أن  »أعرف  صوفيا:  مع  عالقته 
اجلبناء الذين يقفزون من سرير إىل آخر ألنين تركت شريكيت لورنا 

وابنيت«.
وأضاف: »ال شيء ميكن أن يكون أبعد عن احلقيقة.. لقد انهارت 
عالقيت مع لورنا لعدة سنوات وكنا نعيش كأخ وأخت. منذ وصول 
وأنوي  أخرى،  مرة  والسعادة  كثرًيا  االبتسام  من  صوفيا، متكنت 

الزواج وإجناب أطفال معها عندما حيني الوقت«.
وأفاد طوني: »أنا أحتدث عن اإلنسانية والعطف وعندما رأيت أن 
هذين األوكرانيني حيتاجان إىل املساعدة.. لقد جلست وحتدثت مع 

صوفيا عن ذلك. سألتها عما إذا كانت تعتقد أنه قد يكون من 
اجليد السماح هلما بالعيش معنا لفرتة من الوقت ألن لدينا غرفة 
ثانية، إنه ليس مثالًيا ألنين ال أملك الكثري من املال وأنا حباجة إىل 

وظيفة، لكننا حباجة ملساعدة اآلخرين«.
وأضافت صديقته صوفيا: »أنا أحتسن يف لغيت اإلنكليزية.. لكن 
من اجليد بالنسبة لي أن يعيش معنا شخصان يتحدثان األوكرانية 
حتى ال أشعر بالوحدة وأفتقد الوطن.. أنا قلقة كثرًيا على عائليت، 

بشأن ما إذا كانوا سيقتلون أو يصابون على يد الروس«.
ومنذ أيام، أعلن كوني إفالسه بسبب االهتمام املتزايد من وسائل 

اإلعالم بعالقته اجلديدة بعد ختليه عن زوجته.
وقال غارنيت: »كان لدي عمل ناجح للغاية كرست نفسي له، حتى 
يف بعض األسابيع قضيت أكثر من 80 ساعة يف العمل ولكن ليس 

لدي أي أموال اآلن«.
األوكرانية،  الالجئة  أصيبت صديقته صوفيا،  سابق،  وقت  ويف 
بالعمى اجلزئي واضطرت للخضوع لعملية جراحية ستأخذ على إثرها 

راحة ملدة 6 أشهر.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

تعترب النوبة القلبية واحدة من أكثر أشكال أمراض القلب 
فتكا، وحتدث عندما ينقطع تدفق الدم إىل القلب فجأة.

أن  ميكن  واألدوية  احلياة  منط  تغيريات  أن  حني  ويف 
أن  ميكن  األحيان  بعض  املخاطر، يف  تقليل  تساعد يف 

يكون لألخري تأثري معاكس.
وتوصلت دراسة جديدة أجرتها كلية ييل للصحة العامة، 
إىل أن دواءين ألمراض القلب، هما األسربين وحاصرات 
بيتا، ميكن أن يؤديا إىل زيادة خطر اإلصابة بنوبة قلبية 

خالل أشهر الصيف.
األشخاص  أن  ييل  جامعة  اليت مجعتها  البيانات  ووجدت 
الذين عانوا من نوبات قلبية غري مميتة خالل الصيف غالبا 

مل يتناولوا هذه األدوية الوقائية.
وقال األستاذ املساعد يف جامعة ييل، كاي تشني، عن 
لديهم  األدوية  هذه  يتناولون  الذين  »املرضى  النتائج: 
اختاذ  عليهم  جيب  احلرارة،  موجات  أثناء  أعلى.  خماطر 

االحتياطات«.
على  احلفاظ  الدراسة  يف  املدرجة  االحتياطات  وتضمنت 

الربودة واالستفادة من مبنى به مكيف هواء.
قلبية غري مميتة  نوبة   2494 إىل حتليل  النتائج  وخلصت 
حدثت بني عامي 2001 و2014. وأظهرت األحباث السابقة 
أن النوبات القلبية كانت أكثر احتماال يف الطقس احلار 

والبارد.
ومن خالل هذا التحليل، متكنوا من التأكد من األدوية اليت 
غري  القلبية  نوباتهم  وقت  يتناولونها يف  املرضى  كان 

املميتة من أجل إجياد رابط.
وقال الربوفيسور تشني: »نفرتض أن بعض األدوية قد 
جتعل من الصعب تنظيم درجة حرارة اجلسم«. ملاذا تكون 

النوبات القلبية أكثر شيوعا خالل الصيف والشتاء؟.

والشتاء  الصيف  أكثر شيوعا يف  القلبية  النوبات  تكون 
على  للحفاظ  أكرب  العمل جبدية  اجلسم  على  يتعني  حيث 
درجة حرارته األساسية عند املستوى الصحيح. وهذا يعين 
أن القلب جيب أن يعمل جبد أكرب لضخ املزيد من الدم يف 

مجيع أحناء اجلسم.
على  للحفاظ  أكرب  جبهد  العمل  هذا  يعين  الصيف،  ويف 

برودة اجلسم، ويف الشتاء إلبقائه دافئا.
وعلى الرغم من إمكانية إدارتها يف الوقت احلالي، إال أن 
الباحثني يقولون إنها ميكن أن تصبح مشكلة يف املستقبل 

مع تغري العامل.
املرضى  على  جيب  أنه  الدراسة  تعين  ال  ذلك،  ومع 
واألسربين  بيتا  فحاصرات  تناوهلا؛  عن  يتوقفوا  أن 

ضروريان.
حاصرات  إن  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  وتقول 
بيتا »تعمل أساسا عن طريق إبطاء القلب عرب منع عمل 

اهلرمونات مثل األدرينالني«.
وتوصف حاصرات بيتا عادة بعد استشارة الطبيب العام 

الذي سيقرر ما إذا كانت ضرورية لالستخدام.
ميكن  قلبية،  بنوبة  اإلصابة  خطر  تقليل  إىل  وباإلضافة 

أيضا استخدام حاصرات بيتا لعالج أو منع:
• الذحبة الصدرية )أمل يف الصدر(.

• الرجفان األذيين )عدم انتظام ضربات القلب(.
• فشل القلب.

دراسة: عقاران ميكن أن يزيدا خطر اإلصابة بنوبة قلبية يف الطقس احلار!
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• ضغط دم مرتفع.
وال ينبغي أبدا التوقف عن استخدام األدوية دون مراجعة 

الطبيب املختص.

الطب  اختصاصي  ميليخني  إيليا  الروسي  الطبيب  حذر 
الرياضي من خماطر السمنة بسبب االستخدام غري الصحيح 

لألغذية الرياضية.
وقال إيليا يف تصريح إلذاعة سبوتنيك: »إن االستخدام 
غري الصحيح لألغذية الرياضية ميكن أن يؤدي إىل زيادة 
الدهون وليس إىل منو الكتلة العضلية« الفتًا إىل أنه ال 
ميكن تناول األغذية الرياضية كطعام عادي ألنها حتتوي 
الذين  لألشخاص  وخمصصة  عالية  حرارية  سعرات  على 

ميارسون جمهودًا بدنيًا كبريًا.
وأعطى مثااًل أنه إذا تناول الشخص بصورة منتظمة قطعة 
خفيفة  كوجبة  للرياضيني  املخصص  الربوتني  لوح  من 
الدهنية  األنسجة  زيادة حجم  فسوف يزداد وزنه بسبب 
مشريًا إىل أن خطورة لوح الربوتني الرياضي تكمن يف 
أن الشخص ال يعتقد أن هذه القطعة ميكن أن حتل حمل 
حاالت  يف  فقط  تناوله  ميكن  لذلك  كاملة  غذائية  وجبة 
استثنائية مثاًل عند عدم وجود ما يكفي من الوقت لتناول 

وجبة الطعام.
وقال: »أحيانا يكون لوح الربوتني وسيلة مغذية ال ميكن 
املقررة  املسافة  نهاية  إىل  دونها  من  اجلري  للشخص 
وبعكسه يلحق الضرر حبالته الصحية أثناء التمارين معتربًا 
أن لوح الربوتني الرياضي ال يلحق الضرر باجلسم إال يف 

حالة عدم حرق مجيع السعرات احلرارية اليت حيتويها«.

طبيب روسي حيذر من االستخدام غري 
الصحيح لألغذية الرياضية

كال  من  تؤخذ  أن  جيب  الدم  ضغط  قراءات  إن  علماء  يقول 
الذراعني بدال من واحدة.

وخيشى اخلرباء من أن املاليني من حاالت ارتفاع ضغط الدم 
ميكن أن تفوتها الطريقة اليت خيتربها األطباء حاليا.

القلبية  النوبات  إىل  الدم  ضغط  ارتفاع  يؤدي  أن  وميكن 
يف  الوفاة  مسببات  أكرب  من  وهما  الدماغية،  والسكتات 

العامل.
وحللت دراسة أجريت على أكثر من 50000 بالغ، الفرق بني أخذ 

قياسات ضغط الدم من ذراعني، مقارنة بذراع واحد فقط.
من   12% تصنيف  إعادة  مت  القراءات،  كلتا  أخذت  وعندما 
ارتفاع  من  يعانون  أنهم  على  تشخيصهم  مت  الذين  املرضى 

ضغط الدم.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور كريستوفر كالرك، وهو طبيب 
مشكلة  الدم  ضغط  »ارتفاع  ديفون:  يف  إكسرت  جامعة  يف 
عاملية وميكن أن يؤدي سوء اإلدارة إىل الوفاة. ولن يؤدي 
الفشل يف قياس كال الذراعني واستخدام القراءة األعلى إىل 
تشخيص وعالج ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل سيؤدي أيضا 
إىل التقليل من املخاطر اليت يتعرض هلا ماليني األشخاص يف 
مجيع أحناء العامل. ومن املستحيل توقع أفضل ذراع ألن بعض 
مقارنة  اليسرى  ذراعهم  يف  أعلى  قراءة  لديهم  األشخاص 
من  لذلك،  ذلك.  عكس  لديهم  املتساوية  واألرقام  باليمني 

املهم التحقق من كال الذراعني«.
وأضاف: »الكشف الصحيح عن ارتفاع ضغط الدم هو خطوة 

حيوية حنو إعطاء العالج املناسب لألشخاص املناسبني«.
 ،Hypertension وحللت الدراسة، اليت ُنشرت يف اجمللة الطبية

بيانات من 53172 مشاركا.
ذراعهم  من  املتطوعني  جلميع  الدم  ضغط  قراءات  وأخذت 

اليمنى واليسرى، مقابل قراءة واحدة فقط.
جانيب  على  دمك  بها  يدفع  اليت  القوة  الدم  ضغط  ويصف 

الشرايني، ويقاس باملليمرت الزئبقي )أو ملم زئبقي(.
ويعكس الرقم االنقباضي )الرقم العلوي( قوة القلب عندما 
الضغط  يقيس  نفسه،  الوقت  ويف  اجلسم.  عرب  الدم  يضخ 

االنبساطي الضغط عندما يرتاح القلب بني الضربات.
وإذا كان أي من الرقمني مرتفعا جدا، فقد يؤدي ذلك إىل 

إجهاد الشرايني واألعضاء الرئيسية.
ومع ذلك، يهتم األطباء أكثر بالرقم االنقباضي.

واكتشف الدكتور كالرك وزمالؤه وجود فرق متوسط   قدره 6.6 
ملم زئبقي يف الضغط االنقباضي بني الذراعني.

وعندما مت أخذ كلتا القراءات يف االعتبار، نقل ما يقرب من 
6500 مشارك إىل فئة ارتفاع ضغط الدم - واليت مت تعريفها 

على أنها أعلى من 140 مم زئبق.
الشرايني  بسبب  الذراعني  بني  االختالفات  أن حتدث  وميكن 

املسدودة.
وعلى الرغم من أن اإلرشادات الدولية تنصح بفحص ضغط 
الدم يف كال الذراعني، إال أن هذه املمارسة غري معتمدة حاليا 

على نطاق واسع يف العيادات.

قراءات  يأخذون  فقط  األطباء  حوالي نصف  إن  اخلرباء  يقول 
من كال الذراعني، عادة بسبب قيود الوقت يف العيادات أو 

املستشفيات املزدمحة.

ملاذا جيب أخذ قراءات ضغط الدم من 
كال الذراعني؟!
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NEWS

More than $2 billion is 
being invested in public 
education infrastruc-
ture across Western 
Sydney as the NSW 
Government continues 
its record school build-
ing program.
Minister for Education 
Sarah Mitchell and Mem-
ber for Seven Hills Mark 
Taylor today turned the 
sod on the latest project 
to start construction on 
the multi-million dollar 
upgrade at Seven Hills 
High School.                                               
Ms Mitchell said that 
the NSW Government 
is continuing to invest 
in growing community 
across Western Syd-
ney.
“The NSW Government 
has invested more in 
public education infra-
structure than any pre-
vious government, and 
communities in West-
ern Sydney are seeing 
the benefits,” Ms Mitch-
ell said.
“More than $2 billion is 
being invested in the 
planning and delivery 
of 50 new and upgraded 
school projects, thanks 
to the NSW Liberals and 
Nationals Government.
“This record funding 
will provide world-
class learning facili-
ties to Western Sydney 
students now and for 
generations to come, 
like what we will see 
here at Seven Hills High 
School.”
The upgrade at Seven 
Hills High School will 
provide new specialist 
vocational education 
and training (VET) facil-
ities as part of the NSW 
Government Vocational 
Schools Pilot project 
initiative.
Minister for Skills and 
Training Alister Hen-
skens said the upgrade 
would help turbocharge 
the take-up of voca-
tional education and 

training and prepare 
students for future jobs 
in important industries 
including community 
and health services.
“We’re delivering more 
opportunities than ever 
before to help people 
get the skills they need 
for the jobs they want 
and this specialist train-
ing facility at Seven 
Hills High School will 
provide a golden oppor-
tunity for students,” Mr 
Henskens said.
Minister for Transport, 
Veterans and Western 
Sydney David Elliott 
said the NSW Govern-
ment continues to invest 
in Western Sydney.
“We know that West-
ern Sydney is one of 
the best places to live, 
work and raise a family, 
the NSW Government 
continues to invest in 
infrastructure to cater 
for our growing popula-
tion.”
Mr Taylor said he was 
delighted to be there 
for the official start of 
construction and that 
the upgrade will be an 
exciting addition that 
will deliver modern re-
sources to local stu-
dents both now and for 
generations to come.
“The upgrade at Seven 
Hills High School is re-
ally exciting, it means 
the students will have 
new specialist VET facil-
ities as part of the NSW 
Government Vocational 
Schools Initiative,” Mr 
Taylor said.
“Seven Hills is a grow-
ing community and the 
upgrade at Seven Hills 
High School is part of 
the government’s com-
mitment to supporting 
families in this area.”
The NSW Government 
is investing $8.6 billion 
in school infrastructure 
over the next four years, 
continuing its program 
to deliver 160 new 

and upgraded schools 
to support communi-
ties across NSW. This 
builds on the more than 
$9.1 billion invested 
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RECORD SCHOOL BUILDING PROGRAM 
CONTINUES FOR WESTERN SYDNEY

The 50 schools to be delivered in 
Western Sydney:
1. Bankstown North Public School - upgrade
2. Birrong Boys High School and Birrong Girls High 
School - upgrade
3. Nepean Creative Performing Arts High School - up-
grade
4. Penrith Lakes Environmental Education Centre - 
new
5. Cranebrook High School - upgrade
6. Oran Park Public School - upgrade
7. Harrington Park Public School - upgrade
8. Gledswood Hills Public School - upgrade
9. New primary school in Gregory Hills
10. Austral Public School - upgrade
11. Leppington Public School - upgrade
12. Cumberland High School - upgrade
13. Carlingford West Public School - upgrade 
14. Education precinct in Rydalmere - new
15. Parramatta East Public School - upgrade
16. Telopea Public School - upgrade
17. Melrose Park Public School - redevelopment
18. New Centre of Excellence in Agricultural Educa-
tion
19. Glenmore Park High School - upgrade
20. Cecil Hills High School - upgrade
21. Nangamay Public School (Mulgoa/Glenmore Park) 
- new
22. Glenwood High School - upgrade
23. John Palmer Public School - upgrade
24. New primary school in Tallawong
25. Riverbank Public School - upgrade
26. Schofields Public School - upgrade
27. Nirimba Fields - new primary school
28. Wilton Public School - upgrade
29. Wilton Junction - new school
30. Hurlstone Agricultural High School - upgrade
31. Edmondson Park - new primary school
32. Jordan Springs Public School – upgrade
33. Marsden Park- new high school
34. Melonba - new primary school
35. Punchbowl Public School - upgrade
36. Sydney Olympic Park - new high school
37. Girraween Public School - upgrade
38. Wentworthville Public School - upgrade
39. Liverpool West Public School - upgrade
40. Liverpool - new primary school
41. Darcy Road Public School - upgrade
42. Pendle Hill High - upgrade
43. Westmead South - new primary school
44. Matthew Pearce Public School - upgrade
45. Castle Hill Public School - upgrade
46. Rouse Hill High School - upgrade
47. Samuel Gilbert Public School - upgrade
48. Gables - new primary school
49. Liverpool Boys High School - upgrade
50. Liverpool Girls High School - upgrade

in projects delivered 
since 2017, a program 
of $17.7 billion in public 
education infrastruc-
ture.

Two Liberal NSW minis-
ters have escalated their 
public fight over a sensi-
tive union negotiation, 
resorting to name-calling 
and making extraordinary 
comments about each 
other. 
Treasurer Matt Kean de-
livered the latest salvo 
against his factional op-
ponent, Transport Minis-
ter David Elliott, on ABC’s 
Radio National on Mon-
day morning.
“I’m not going to provide 
running commentary on 
these embarrassing out-
bursts,” Mr Kean said. 
It came after Mr Elliott 
told The Sydney Morning 
Herald that Mr Kean was 
to blame for stalled nego-
tiations with a rail union.
“No wonder the union is 
sceptical of us. Hard to put 
the genie of distrust back 
in the bottle when it’s so 
freely moving among us,” 
Mr Elliott said.
“It’s very hard for me to 
look (the unions) in the 
eye and expect them to 
believe me after I had the 
rug pulled out from un-
der my feet last time, but 
that’s what you get when 
you send a boy in to do a 
man’s job.”
Mr Elliott claimed Mr 
Kean’s intervention into 
the rail negotiations ear-
lier in the year had ruined 
the progress the govern-
ment was making. 
Mr Kean declared in May 
the government would re-
fuse to make any changes 
to a new train fleet that’s 
been sitting idle because 
the rail union won’t staff it 
over safety concerns. 

Mr Elliott was not present 
when Mr Kean made that 
vow and claimed it was 
a “ridiculous question” 
to ask why the Transport 
Minister wasn’t involved. 
Since then, the govern-
ment has been forced to 
back down, promising to 
make modifications to the 
New Intercity Fleet.
The union hasn’t ac-
cepted that promise and 
has demanded to see it in 
writing. 
Meanwhile, the threat of 
industrial action contin-
ues to loom over Syd-
ney’s rail network, which 
has been repeatedly dis-
rupted over the past few 
months. 
Mr Kean said on Monday 
the situation wasn’t his 
responsibility.
“David Elliott is the Trans-
port Minister, he has re-
sponsibility for that area 
of government,” he said.
“I’m the Minister for Ener-
gy and the Treasurer. I’m 
focused on my responsi-
bilities.” 
He added Premier Domi-
nic Perrottet had “made it 
clear about the behaviour 
he expects of his minis-
ters”.
“I intend to meet my ob-
ligations that the Premier 
set out,” he said. 
Mr Kean, a leading figure 
in the NSW Liberal Party’s 
moderate wing, and Mr El-
liott, a pillar of the centre-
right faction, recently said 
they would both like to re-
place the party’s outgoing 
deputy leader.
Mr Kean won that battle 
after the Premier asked 
Mr Elliott to back off. 

NSW Treasurer Matt Kean says Trans-
port Minister David Elliott’s attack 
over rail negotiations ‘embarrassing’

Matt Kean said David Elliott’s comments were ‘embarrassing’. Picture: 
NCA NewsWire / David Swift
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Prime Minister Anthony 
Albanese has blasted his 
predecessor after revela-
tions of secret moves he 
made while in power.
Prime Minister Anthony 
Albanese has expressed 
disbelief over revelations 
Scott Morrison secretly 
swore himself in as min-
ister in key portfolios 
without the knowledge of 
ministers already in those 
roles.
In March 2020, the former 
Prime Minister was sworn 
in as a second health min-
ister and second finance 
minister, with the move 
never made public, even 
to his colleagues. 
On Monday, Mr Albanese 
blasted his predecessor’s 
secrecy, and confirmed 
he was seeking advice on 
the legality of Mr Morri-
son’s appointments. 
“This is extraordinary and 
unprecedented,” he said.
“In Australia, we have a 
Westminster system of 
Government that produc-
es accountability. This is 
the sort of tin-pot activity 
that we would ridicule if it 
was in a non-democratic 
country.”
Mr Albanese said he was 
seeking a briefing from 
the Department of Prime 
Minister and Cabinet.
“Let’s be very clear — 
Australians knew dur-
ing the election cam-
paign that I was running 
a shadow ministry. What 
they didn’t know was that 

Scott Morrison was run-
ning a shadow govern-
ment,’’ he said.
Mr Albanese said it was 
“extraordinary” that then-
Finance Minister Mathias 
Cormann wasn’t even 
told the former Prime 
Minister had joined him 
in his portfolio.
“A whole lot of questions 
arise from this. What did 
Peter Dutton and other 
continuing members of 
the now shadow ministry 
know about these circum-
stances?’’ he said.
 “We had the extraordi-
nary revelation that Ma-
thias Cormann, appar-
ently, wasn’t aware that 
Scott Morrison was the 
Minister for Finance as 
well as himself. 
“And how is it that the 
Governor-General could 
swear-in Scott Morrison 
into ministerial portfo-
lios without there being a 
transparency there about 
that process? This is 
quite extraordinary.
“This is a Government of 
Australia where the peo-
ple of Australia were kept 
in the dark as to what the 
ministerial arrangements 
were. It’s completely un-
acceptable.
“This is very contrary to 
our Westminster system. 
It is unbecoming. It was 
cynical and it was just 
weird that this has oc-
curred.”
News.com.au revealed on 
Sunday the former Prime 
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Minister swore himself 
in as resources minis-
ter and ultimately used 
the power to roll his own 
frontbencher, Keith Pitt, 
over a plan to drill for gas 
off the New South Wales 
coast.
Mr Pitt has told col-
leagues he was kept in 
the dark and shocked to 
learn of the prime minis-
ter’s secret powers dur-
ing discussions with him 
and his office in late 2021 
over the controversial oil 
and gas project.
In December of 2021, Mr 
Morrison announced he 
was taking the first steps 
towards killing the gas 
project.
Mr Pitt wanted to move 
ahead with approvals. Mr 
Morrison did not.
It was during this process, 
when he was presented 
with a range of options, 
that the prime minister 
revealed to Mr Pitt he was 
secretly sworn in as the 
minister and could make 
the decision himself.
Mr Pitt was so concerned 
that he asked for the ex-
ecutive order outlining 
how two ministers could 
be sworn into the portfo-
lio, only to discover it did 
not exist.
Coalition sources have 
told news.com.au Mr Pitt 
then complained to the 
deputy prime minister, 
Michael McCormack, but 
was told: “He’s the prime 
minister”.

Multiple former cabinet 
ministers have told news.
com.au they either didn’t 
understand why it had 
been done or objected to 
it.
“The problem with Scott 
is he had this grandiose 
view of himself,” one for-
mer minister said.
“And it was kind of 
weird.”
Government sources 
have confirmed that min-
isters can be appointed 
under instrument when 
ministers are sick for 
short term administra-
tion without the need to 
tell the Governor-general 
but it was unusual for the 
prime minister to be ap-
pointed.
It’s now emerged former 
finance minister Mathias 
Cormann was never in-
formed that Mr Morrison 
had sworn himself into his 
portfolio in March 2020.
Coalition sources con-
firmed Mr Cormann only 
learned of the secret ar-
rangement through an 
excerpt of new book 
Plagued, by Simon Ben-
son and Geoff Chambers, 
published in The Week-
end Australian last week.
News.com.au has con-
tacted Mr Morrison, Mr 
Porter and Mr Cormann, 
who is currently serving 
overseas as a diplomat, 
for comment.
Plagued recounts how Mr 
Morrison “hatched a radi-
cal and, until now, secret 

plan” with then-attorney-
general Christian Porter’s 
approval.
“Porter advised that it 
could be done through 
an administrative instru-
ment and didn’t need 
appointment by the Gov-
ernor-General, with no 
constitutional barrier to 
having two ministers ap-
pointed to administer the 
same portfolio,’’ the book 
says.
“I trust you, mate,” Mr 
Morrison told health min-
ister Greg Hunt, “but I’m 
swearing myself in as 
health minister, too.”
The public was never told 
of the prime minister’s se-
cret arrangement, and the 
reasons for that secrecy 
have not been explained.
Mr Morrison also swore 
himself in as finance 
minister alongside Mr 
Cormann because he 
wanted to ensure there 
were two people who had 
their hands on the purse 
strings.
“Such a move was with-
out precedent, let alone 
being done in secret, 
but the trio saw it as an 
elegant solution to the 
problem they were trying 
to solve – safeguarding 
against any one minister 
having absolute pow-
er,’’ Benson recounts in 
Plagued.
“One option was to del-
egate the powers to cabi-
net, but attorney-general 
Christian Porter’s advice 

was these powers could 
not be delegated and 
could reside only with the 
health minister.
“A declaration under 
section 475 gave Hunt 
as health minister exclu-
sive and extraordinary 
powers. He, and only he, 
could personally make 
directives that overrode 
any other law and were 
not disallowable by par-
liament. He had authority 
to direct any citizen in the 
country to do something, 
or not do something, to 
prevent spread of the dis-
ease.”
In June, BPH Energy told 
the stock exchange it had 
launched a Federal Court 
challenge to the gas proj-
ect decision.
The Australian newspa-
per reports today Mr Mor-
rison was appointed by 
Governor-General David 
Hurley to take control of 
the entire Department of 
Industry, Science, Energy 
and Resources nearly a 
year before he scuttled 
an offshore gas project 
weeks out from the fed-
eral election. 
Federal Court documents 
reveal that the former 
prime minister was ap-
pointed to administer the 
super department on April 
15, handing him powers 
over the Commonwealth-
NSW Offshore Petroleum 
Joint Authority “pursuant 
to sections 64 and 65 of 
the Constitution”.

Prime Minister Anthony Albanese has slammed the former PM after bombshell revelations on secret moves 
he made during the Covid-19 pandemic. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Anthony Albanese seeks legal advice after Scott Morrison bombshell

Former Prime Minister Scott Morrison swore himself in as a second Health Minister alongside Greg Hunt 
during the height of the Covid-19 pandemic. Picture: Jason Edwards
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Sky News host Andrew 
Bolt has bluntly urged 
Scott Morrison to “quit 
Parliament now, just go!” 
over the secret ministry 
furore.
Sky News host Andrew 
Bolt has bluntly urged 
Scott Morrison to “quit 
Parliament now, just go!” 
over the secret ministry 
furore.
The conservative com-
mentator unleashed on his 
nightly program, accusing 
the former Prime Minister 
of having “embarrassed, 
even devastated his party 
in a scandal that today got 
even more bizarre”.
Mr Bolt said the unfolding 
scandal almost required 
“clown show music” but 
was no joke as he urged 
the former Prime Minister 
to get out of politics. 
“I mean, he‘s finished. Quit 
Parliament now. Just go!” 
Mr Bolt said.
“Every Liberal should be 
ashamed that it takes a La-
bor Prime Minister of the 
socialist left to warn them 
against letting a prime 
minister centralise power 
in himself.”
News.com.au revealed on 
Sunday that Mr Morrison 
had secretly appointed 

himself to the resources 
portfolio, angering the 
then minister Keith Pitt.
A new book Plagued re-
vealed over the weekend 
that he also appointed 
himself to the health and 
finance portfolios.
Health Minister Greg Hunt 
knew, but it subsequently 
emerged after he read the 
book extracts that Finance 
Minister Mathias Cormann 
did not.
The revelations have 
prompted fury in the Coali-
tion after it emerged today 
the former Prime Minister 
also secretly appointed 
himself to the Treasury 
without the knowledge of 
Josh Frydenberg.
Former Home Affairs Min-
ister Karen Andrews has 
called for Mr Morrison to 
resign as an MP.
“I am going to ask him to 
resign and leave Parlia-
ment,” she said.
“I have nothing to say to 
him.
“This is totally unaccept-
able, For a Prime Minister 
to behave in this manner 
undermines everything 
that a federal government 
constitutionally should 
stand for.”
Mr Bolt noted that Mr Mor-
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‘Just go’: Sky News host Andrew Bolt 
demands Scott Morrison’s resignation

The soaring cost of living 
is hitting some much hard-
er than others. Use our per-
sonal inflation calculator to 
find out instantly how it af-
fects your budget.
Stagnating wages and the 
ongoing effects of the war 
in Ukraine will pile on the 
cost-of-living pain for Aus-
tralians, but new home and 
car owners are likely to be 
hit harder than most.
University of Sydney busi-
ness analytics expert An-
drey Vasnev told news.
com.au that inflation was 
out of control.
“No questions about it,” 
Associate Professor Vas-
nev said.
“The RBA is tackling it very, 
very aggressively, but time 
will show whether they’re 
being aggressive enough.” 
According to Australia’s 
Consumer Price Index 
(CPI) – which measures the 
official changes to house-
hold expenditure – inflation 
increased by 1.8 per cent 
in the June 2022 quarter 
to 6.1 per cent. This also 
marked a year-on-year in-
crease of 6.1 per cent.
The biggest cost increases 
were in new dwellings pur-
chased by owner-occupi-
ers (5.6 per cent), automo-
tive fuel (4.2 per cent) and 
furniture (7 per cent).
But your personal circum-
stances determine how 
much you are affected by 
inflation. 
With the help of experts 
like Prof Vasnev, News 
Corp has launched a per-
sonalised inflation calcula-
tor which determines the 
extent to which you could 

be affected by rising cost 
of living pressures. 
The calculator is based 
on household expenditure 
data from the ABS, while 
taking individual circum-
stances into account. 
For example, individu-
als who recently bought a 
home, own a car and drive 
are more vulnerable to in-
flation, compared to rent-
ers who don’t own a car. 
Prof Vasnev said insights 
from the University of Syd-
ney Business School’s 
Forecast Lab revealed that 
while the effect of Covid on 
inflation has reduced, the 
war in Ukraine will likely be 
a “long-term affair”. 
“There are ships coming 
in with grain from Ukraine 
but it’s not in a way compa-
rable to before the crisis,” 
he said.
“However the sanctions on 
Russia will take a very long 
time. This will continue to 
push the fuel and energy 
prices up.”
The European Union’s deci-
sion to restrict gas imports 
from Russia, which usually 
supplies Europe with 40 
per cent of its gas needs, 
has forced countries to cut 
their usage by 15 per cent 
in the next seven months. 
The inability of Ukraine, 
the world’s fourth-largest 
grain exporter, to ship any-
were near usual amounts 
has seen global wheat 
prices soar from US$7.70 
(A$10.97) per bushel to 
US$13 (A$18.51).
For Australian households, 
it’s no surprise that the av-
erage supermarket shop 
has also increased. 

Scott Morrison ordered Karen Andrews to draft the statement on election day. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Sky News host Andrew Bolt has bluntly urged Scott Morrison to ‘quit 
Parliament now, just go!’ over the secret ministry furore.

rison went on Sydney ra-
dio to defend “his crazy 
decision”.
“He was asked on 2GB 
today, ”Was that all? Are 
there any other portfolios 
that you assumed any con-
trol over?’” Mr Bolt said.
Mr Morrison said “not to 
his recollection”.
“What a shocking memory, 
it turns out that Morrison 
has somehow forgotten 
been secretly sworn in by 
the Governor General as 
Minister of not one more 
ministry, but two,‘’ he 
said.
But he warned the Liberal 
leader Peter Dutton had 
made a “big mistake” by 
not going harder in his 
criticism.
“And this is the second 
tragedy for the Liberals re-
ally. He said he didn‘t know 
that Morrison had been ap-
pointed himself the secret 
Minister of almost every-
thing,’’ Bolt said.
“But today he defended 
him. And I think this was a 
big mistake.
“I don‘t get why. Peter Dut-
ton didn’t take this chance 
to draw a line between him 
and Morrison.
“He didn‘t do it. And what 
made it even more embar-
rassing for Peter Dutton 
today was that just after 
sticking up for Morrison’s 
crazy grab for power, Mor-
rison himself admitted he 
was wrong.
“The Liberals are sup-
posed to be the party of 
freedom now. Under Scott 
Morrison, it looks like they 
were the party just hungry 
for power.”

The cost of food and non-
alcoholic beverages in-
creased 5.9 per cent be-
tween the June 2021 and 
2022 quarters, according 
to data from the ABS. 
While all categories have 
increased, the biggest 
jumps were in non-durable 
household products (10.7 
per cent), non-alcoholic 
beverages (7.9 per cent), 
fruits and vegetables (7.3 
per cent), meat and sea-
foods (6.3 per cent) and 
bread and cereal products 
(also 6.3 per cent).
Stagnating wages are also 
a factor.
“Wages have stagnated 
for some time in Australia 
and it takes quite a while 
for them to catch up,” Prof 
Vasnev said.
“There’s no doubt that con-
sumers are already feeling 
the pinch and they will be 
the ones to suffer first.” 
The continued rising cost 
of living also means deci-
sions around what house-
holds consider “essential” 
are more important than 
ever, Prof Vasnev said.
He said his family had im-
plemented measures like 
cutting their consumption 
of meat and reducing use 
of their clothes dryer.
 “I think people need to re-
think their way of life and 
focus on what is necessary 
and what isn’t,” he said. 
“Covid was a great teach-
er and it showed us that 
things we thought were 
necessary weren’t neces-
sarily, and the things we 
were taking for granted are 
actually very important in 
our lives.” 

Fruit and vegetables cost 7.3 per cent more than a year ago. Picture: NCA NewsWire / David Crosling

Personal inflation calculator: Crucial 
number you need for your budget
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The NSW Labor Party will 
seek to investigate a se-
nior MP after he left the 
frontbench over bullying 
allegations revealed in the 
wake of an explosive re-
view into the state parlia-
ment’s workplace culture.
Veteran upper house MP 
Walt Secord asked to step 
aside from the shadow 
ministry after he was ac-
cused in a submission to 
the review, led by former 
sex discrimination com-
missioner Elizabeth Brod-
erick, of raising his voice at 
staff members working for 
the party’s former leader.
The ABC reported that in 
one submission Mr Secord 
was described as a “vi-
cious manipulative bully 
who particularly targeted 
junior staff and young 
women”.
A member of the party’s 
right faction, he previously 
worked as a staffer for for-
mer NSW premiers Bob 
Carr and Kristina Keneally 
as well as former prime 
minister Kevin Rudd.
“At various times he used 
his position, his size, his 
voice and his presence to 
pressure, berate, intimi-
date and humiliate staff to 
get his own way,” the sub-
mission read.
Mr Secord, who has not 
been accused of any sex-
ual misconduct, will stand 
aside from his shadow 
ministries for arts and heri-
tage, police, counter terror-
ism and the north coast.
He detailed his decision to 
step aside from the shad-

ow ministry in a statement 
on Monday morning.
“After long reflection and 
with more than 30 years 
in the Labor Party, I have 
asked NSW Labor leader 
Chris Minns to let me stand 
aside from the shadow 
ministry,” he said.
“Chris, myself, and the 
NSW Labor Party have 
committed to adopting 
the recommendations of 
the Broderick review and 
working across party lines 
to make the NSW parlia-
ment and NSW politics a 
workplace we can all be 
proud of.
“I fully support the Broder-
ick review and the change 
it will hopefully lead to.
“But my remaining in the 
shadow ministry at this 
time has become a dis-
traction from these major 
revelations and the impor-
tant work that needs to be 
done.”
State Labor Party leader 
Chris Minns said on Mon-
day that several colleagues 
had raised concerns with 
him over Mr Secord‘s be-
haviour following the re-
lease of the Broderick re-
view.
“It became clear over the 
weekend that many col-
leagues had concerns 
about Mr Secord’s behav-
iour,” Mr Minns said.
He encouraged anyone 
who wished to make a com-
plaint to come forward.
He said complaints would 
“of course” be investi-
gated, either through an 
internal Labor process that 

Labor MP Walt Secord steps aside 
following bullying allegations
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Mr Minns said would be 
handled by someone inde-
pendent of the party or via 
a parliamentary complaints 
process that is about to be 
established.
Mr Minns said it was possi-
ble he had in the past been 
told of complaints relating 
to Mr Secord’s “political 
direction and policies”, but 
he had never heard com-
plaints about Mr Secord’s 
“personal behaviour” until 
now.
“I can’t specifically recol-
lect them, but I can say 
with certainty, no one has 
said ‘I want this dealt with, I 
want a mediation, I want to 
make a formal complaint’,” 
Mr Minns said.
Just last week, Mr Secord 
released a statement “un-
reservedly” apologising 
for his conduct.
He said while he did “not 
have the same recollec-
tions from the staff in the 
former leader’s office – es-
pecially in relation to raised 
voices in the workplace”, 
he accepted that he can be 
“too blunt and too direct in 
a fast-paced workplace”.
“If any parliamentary staff 
members feel that my 
conduct in the workplace 
was unprofessional and 
caused offence or distress 
and was unacceptable, I 
unreservedly apologise,” 
he said.
“I will be participating fully 
in any and all education 
measures or proposals put 
forward by the review or 
that the Labor Party thinks 
is required.”

Former NSW Labor frontbencher Walt Secord has stepped aside after 30 years with the Labor Party. Picture: 
NCA NewsWire / Dylan Coker

He’s since apologised, but 
there are lingering ques-
tions about how much 
damage has been done to 
the Coalition off the back 
of an electoral defeat.
One person who knows 
what the pressure is like 
at the top is former prime 
minister John Howard, 
who led the Liberals to four 
consecutive victories at 
the 1996, 1998, 2001 and 
2004 federal elections.
He sat down with Sunrise 
host Natalie Barr for a 
breakfast TV exclusive as 
he prepares to launch his 
next book, A Sense of Bal-
ance.
Natalie Barr: Were you 
surprised when you heard 
that Scott Morrison had 
sworn himself in to all 
these ministries and bare-
ly told anyone?
John Howard: No, nothing 
shocks me in politics.
NB: You’ve been around 
too long?
JH: Something like that, 
Natalie.
NB: Barely anyone knew 
about it? What do you 
think? 
JH: Well, that’s for him to 
deal with. I didn’t know 
about it until it emerged in 
the papers, and he really 
has to explain why he did 
it.
NB: Is this an abuse of 
power, in your opinion?
JH: No. I think it’s some-
thing that Scott Morrison 
must contextualise, which 
he’s done ... I can’t, on the 
face of it, see anything il-
legal about what occurred 
... but can I give a bit of 

perhaps gratuitous advice 
to the new prime minister? 
Don’t get carried away 
with it. Stop behaving like 
an opposition leader. He’s 
now the prime minister. 
You should understand 
how important it is to 
make the transition. He’s 
no longer attacking Scott 
Morrison. He’s now got to 
explain to the Australian 
people what he’s doing, 
what he stands for, and I 
think Anthony Albanese, 
you will make a big mis-
take if he thinks he can get 
a huge political advantage 
out of this. It’s the past.
NB: One of the things the 
country is still dissect-
ing and talking about is 
the last election, and you 
touch on why Scott Mor-
rison and the Liberal Party 
may have lost in the book. 
What’s your take on that 
because people say If you 
look back at your mistakes, 
that’s how you learn.
JH: You can always learn 
from mistakes. I thought 
Scott Morrison did a ter-
rific job in holding the par-
ty together when he took 
over ... and did a fantastic 
job winning the 2019 elec-
tion. I think he did a very 
good job in handling the 
pandemic. A lot of the crit-
icism of him over that is 
unfair. On the other hand, 
obviously there are rea-
sons why we lost. I think 
one of the main reasons 
is, apart from the fact that 
was a nine-year-old gov-
ernment - after a while, 
people do get tired of you, 
I think it would have been 

Former prime minister John Howard com-
ments on Scott Morrison controversy and 
has advice for Anthony Albanese

much better if he’d have 
had a longer-range plan 
for the future.
NB: So if you’re leading 
the party today, how do 
you rebuild from that?
JH: You rebuild the Liberal 
brand around its funda-
mentals, which is free en-
terprise, individual aspira-
tion, the centrality of the 
family is the safe harbour 
for all of us. They are the 
sort of things we build our 
revival around, and I think 
Peter Dutton understands 
that.
NB: Can he do it?
JH: I think Peter Dutton 
is a very able, common 
sense man. I’ve known him 
a long time.
NB: Your new book, A 
Sense Of Balance, tell us 
what that means.
JH: Well, one of the things 
that I think Australia has 
done very well is to avoid 
really polarising debates 
on issues. Countries like 
the United States are still 
arguing about some fun-
damentals ... we’ve shown 
a maturity in a sense of 
balance. I think one of the 
great things about our Eu-
ropean origins was that 
we inherited wonderful 
institutions and practices 
from the British like par-
liamentary democracy, 
free press, all that sort of 
thing. But we didn’t inherit 
the bad things like the ar-
istocracy or class distinc-
tion. So we’ve been pretty 
clever, and I think keeping 
that sense of balance is 
very important for our fu-
ture.

John Howard says Opposition Leader Peter Dutton is a ‘very able common sense man’. Credit: Sunrise
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Commuters right across 
the Greater Sydney rail 
network are express-
ing their frustration over 
another day of citywide 
delays, as rail workers 
continue to strike amid 
failed negotiations with 
the state government. 
Although rail workers 
only started their planned 
six-hour strike at 10am 
on Wednesday, morning 
commuters still faced 
cramped carriages and 
major delays.
Heavily reduced servic-
es are running on four 
major train lines, includ-
ing the T2 Inner West 
and Leppington, T3 
Bankstown, T8 Airport 
and South, and Southern 
Highlands.
Commuters were warned 
to expect major disrup-
tions on these lines 
throughout the day and 
Transport for NSW has 
advised commuters to 
leave plenty of time for 
travel or avoid impacted 
train lines altogether. 
Travellers who chose to 
brave the trains took to 
social media to air their 
grievances over another 
day of commuter chaos. 
“Playing sardines on the 
train this morning,” one 
Twitter user complained. 
“Good luck fellow com-
muters on Sydney Trains 
… it’s already pretty hor-
rible today,” another 
wrote. 
Some disgruntled trav-
ellers cast the blame on 
rail workers for moving 
ahead with the industrial 
action. 
“Sydney trains staff, if 
you hate your job so 
much, just quit,” one 
Twitter user wrote. 
“Stop taking it out on the 
rest of us.”
“Curse you sh**ty rail,” 
said another.
However, a new indepen-
dent poll commissioned 
by the Rail, Tram and Bus 
Union found that almost 
60 per cent of commut-
ers supported rail work-

ers taking action in the 
name of safer trains.
“Commuters clearly un-
derstand that when it 
comes to safety, it’s rail 
workers, not a few career 
politicians, who actually 
have the best interests 
of commuters and work-
ers at heart,” RTBU NSW 
secretary Alex Claassens 
said.
“Our actions are always 
designed to cause a 
headache for manage-
ment and the govern-

ment, not commuters.”
The month-long strike 
comes after more than 
a year of failed nego-
tiations between the rail 
union and the NSW gov-
ernment over the cre-
ation of a new enterprise 
agreement and safety 
concerns related to a 
new fleet of foreign-made 
trains.
“Commuters would be 
disturbed to know that 
the NSW government’s 
upkeep of our current 

train fleet is so poor that 
trains do often get put 
into service without meet-
ing those standards,” Mr 
Claassens said. 
The rail union claims it 
is yet to receive a signed 
guarantee from the gov-
ernment that they would 
fix the New Intercity 
Fleet.
“Workers won’t be bul-
lied into allowing un-
safe trains to run on our 
railways, nor will we be 
bullied into submission 
by a government more 
focused on ideological 
games than in delivery 
the public transport sys-
tem we all deserve,” Mr 
Claassens said.
What services are im-
pacted by the strikes?
Buses will replace trains 
on the T3 Bankstown 
line between Lidcombe 
and Bankstown and the 
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Morning commuters faced long delays and cramped carriages on four 
major train lines on Wednesday. Picture: NCA NewsWire / Gaye Ge-
rard

Commuters vent frustration as ongoing dispute leads to more travel mayhem

On Tuesday, I met with 
community representa-
tives from culturally and 
linguistically diverse 
(CALD) communities to 
hear about the employ-
ment experiences of 
CALD Australians, ahead 
of the Jobs and Skills 
Summit to be held next 
month.
Australia’s diversity is a 
critical source of inno-
vation and a significant 
value proposition for the 
strength and dynamism 
of the business sector.
Our multicultural popu-
lation includes people 
drawn from over 250 an-
cestries and speaking 
over 350 languages. This 
gives us an extraordi-
nary advantage in doing 
business regionally and 

globally – especially if we 
do more to ensure that 
everyone can fulfil their 
potential, and we harness 
all the benefits of our di-
versity.
I warmly welcome the op-
portunity to hear from the 
representatives today to 
ensure that the perspec-
tive of CALD communities 
is included in the wider 
discussion on raising par-
ticipation and reducing 
barriers to employment.
This conversation today 
will inform my contribu-
tions to the upcoming 
Jobs and Skills Summit, 
and help shape the em-
ployment white paper over 
the coming 12 months.
 Media Contact: Zoe Ran-
ganathan (Giles):
 0403 732 346

THE HON ANDREW GILES MP, MINISTER FOR IMMIGRA-
TION, CITIZENSHIP AND MULTICULTURAL AFFAIRS

CALD Employment Roundtable Held 
in the Lead Up to Jobs Summit

Regional Victorians de-
serve better care closer 
to home, which is what 
a Liberal and Nationals 
Government will deliver.
This announcement that 
the $35 billion Chelten-
ham to Box Hill rail line 
in Melbourne would be 
shelved means $8 bil-
lion injected into regional 
healthcare.
Leader of The Nation-
als, Peter Walsh, says 
the commitment means 
brand-new hospitals in 
Mildura, West Gippsland 
and Wodonga, with more 
announcements to come.
“There was $35 billion 
locked into one city proj-
ect, but under a Liberal 
and Nationals Govern-
ment $8 billion of this 
will be redirected to our 
regional hospitals to ad-
dress our health crisis,” 
Mr Walsh says.
“One of the great things 
about this announcement 
is that under the guaran-
tee Matthew Guy and I 
signed, 25 per cent of this 
money will go to regional 

hospitals.
“We need the nurses, we 
need the doctors, we need 
the health professionals 
as much as Melbourne.”
Healthcare professionals 
are stretched to the limit 
to deliver the services 
they currently do in re-
gional Victoria.
“This is a health crisis 
caused not by COVID, but 
by the mismanagement of 
the Andrews Labor Gov-
ernment,” Mr Walsh says.
“Daniel Andrews has run 
Victoria’s health system 
as Minister or Premier for 
12 of the past 16 years.
“Victorians know we’re 
facing a healthcare crisis, 
and this commitment to 
redirect $35 billion into 
fixing that crisis will mean 
fewer people on elec-
tive surgery waiting lists, 
fewer people dying while 
waiting for an ambulance, 
and fewer people dying 
from a lack of healthcare 
professionals.
“Daniel Andrews provided 
the lowest funding of any 
state in the nation to Vic-

$8 Billion for regional Victoria’s hospitals

T7 Olympic Park line 
between Lidcombe and 
Olympic Park.
There will be no train ser-
vices operating on the T5 
Cumberland line between 
Richmond and Lepping-
ton. 
Commuters can change 
at Granville to complete 
their journey.
There is no change to 
services on the T1 North 
Shore and Western, T4 
Eastern Suburbs and Illa-
warra, and the T9 North-
ern lines.
Transport for NSW is ad-
vising travellers to leave 
extra time for their jour-
ney and to seriously con-
sider alternative means 
of travel, including the 
city’s bus network.
NSW TrainLink chief ex-
ecutive Dale Merrick said 
commuters travelling as 
far afield as Canberra, 
Melbourne and Griffith 
would be impacted.
Buses will replace trains 
on the Southern High-
lands lines.
Train crews will also stop 

operating trains they say 
do not meet the “mini-
mum standards” of the 
maintenance centre.
An RTBU spokesman 
estimated this would im-
pact around 15 per cent 
of the fleet.
Selected cancellations 
will occur on the Central 
Coast and Newcastle and 
Blue Mountains services 
during peak periods.
Since August 7, the rail 
union has begun a range 
of strike actions designed 
to disrupt the city’s trans-
port network.
Until September 6, Opal 
gates will remain open at 
some Sydney train sta-
tions and transport offi-
cers are banned from is-
suing fines and cautions.
However, travellers have 
been advised by Trans-
port for NSW to keep 
tapping on, as police of-
ficers are still able to is-
sue fines.
As of last week, trains are 
no longer being cleaned 
with vacuum cleaners or 
scrubbing machines.

toria’s hospitals, elective 
surgery waitlists were at 
record levels and ambu-
lance ramping was linked 
to 70 preventable deaths 
in 2018 alone.”
Labor had eight years 
to improve healthcare in 
our communities, yet it 
has chosen to slowly dis-
mantle it with $2 billion 
of funding cut this year 
compared to 2021.
The only real solution is a 
change in government.
To date, Liberals and The 
Nationals have commit-
ted more than $1.5 billion 
to bring regional Victorian 
hospitals up to date.
“A vote for Labor and La-
bor-aligned Independents 
will see regional Victoria 
miss out on $8 billion in 
funding to fix our health-
care crisis, all for an 
inner-city train line from 
Cheltenham to Box Hill,” 
Mr Walsh says.
Remember this Novem-
ber that a Liberals and 
Nationals Government’s 
first priority will be to fix 
the health crisis.
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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
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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

 RED BULL )330 ML x 4(  For
 $9.99

KIBBEH MAKER PLUS 
2  For $14.99 Or $7.99 Each

RED BULL 330 ML 
 BOX OF 24 ($49,99)
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