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والكفاءة  الخربة 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

 اخلطوة التالية جيب أن تكون الذهاب حملادثات مع سوريا حلل املنطقة املتنازِع عليها معها عرب التباحث األخوي وكذلك مع قربص

 رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون أعلن املوافقة على اعتماد صيغة الرتسيم النهائية: 

اإلتفاقية غري املباشرة تتجاوب مع املطالب اللبنانية وحتفظ حقوقه كاملة

اجلمهورية  رئيس  اعلن 
العماد ميشال عون موقف 
لبنان باملوافقة على اعتماد 
الصيغة النهائية اليت اعدها 
الوسيط األمريكي لرتسيم 
اجلنوبية،  البحرية  احلدود 
غري  االتفاقية  »هذه  وان 
مع  تتجاوب  املباشرة 
وحتفظ  اللبنانية  املطالب 

حقوقنا كاملة«.
»كل  عون  الرئيس  وشكر 
لبنان  جانب  من وقف إىل 
ما  الذي  اإلجناز  هذا  يف 
وحدة  لوال  ليتحقق  كان 
وصالبته  اللبناني  املوقف 
الضغوط،  مقاومة كل  يف 
أي  تقدميه  عدم  ويف 
وعدم  جوهرية،  تنازالت 
دخوله يف أي نوع من أنواع 

التطبيع املرفوض.«

اىل  وجهها  كلمة  ويف 
الساعة  عند  اللبنانيني 
أمس  مساء  من  الثامنة 
أمس  )فجر  اخلميس  األول 
سيدني(  بتوقيت  اجلمعة 
وسائل  على  بثها  ومت 
االعالم املرئية واملسموعة، 
عون  الرئيس  استعرض 
اليت قطعها مسار  املراحل 
العام  منذ  الرتسيم  ملف 
مع  اليوم،  وحتى   2010
والصعوبات  العقبات  كل 
اليت  واخلارجية  احمللية 
اليت  والعراقيل  واجهته، 
وضعت يف وجهه السباب 
انه  اىل  مشريًا  سياسية، 
لبنان  على  كان  بالتزامن، 
ترسيم  عملية  يفّعل  أن 
سيما  ال  البحرية  حدوده 
وتصحيح  منها،  اجلنوبية 

الرتسيم  وقعت يف  أخطاء 
مع قربص.

اجلمهورية:  رئيس  وقال 
أن  لبنان  حق  من  »إن 
باألمس  حتقق  ما  يعترب 
»ألننا  تارخييًا،  إجنازًا 
مساحة  استعادة  من  متكنا 
860 كيلومرتا مربعا كانت 
يتنازل  ومل  نزاع  موضع 
لبنان عن أي كيلومرت واحد 
استحصلنا  كما  إلسرائيل، 
من  قانا  حقل  كامل  على 
يدفع  تعويض  أي  دون 
من  الرغم  على  قبلنا  من 
احلقل  كامل  وجود  عدم 
يف مياهنا. كذلك مل متس 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلقي كلمته للبنانيني بعد انجاز اتفاقية الرتسيم

العراق: رئيس اجلمهورية املنتخب يكّلف حممد 
السوداني تشكيل حكومة جديدة
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يعرتف  ومل  الربية  حدودنا 
الطفافات  خبط  لبنان 
إسرائيل  استحدثته  الذي 
أراضينا  من  انسحابها  بعد 
يف العام 2000، ومل يقم 
إسرائيل،  مع  تطبيع  أي 
أو  أي حمادثات  تعقد  ومل 

اتفاقيات مباشرة معها«.
وكشف ان »االتفاق ينص 
على كيفية حل أي خالفات 
يف املستقبل، أو يف حال 
نفطي  مكمن  أي  ظهور 
جانيب  على  مشرتك  آخر 
احلدود، ما يضفي طمأنينة 
باالستقرار  أقوى  وشعورا 
على طريف احلدود، و«بتنا 
بعدما  اليوم،  قادرين 
املبادرة،  زمام  استعـدنا 
واجلهد  املثابرة  بفضل 
حق  هو  ما  عن  والدفاع 
اليت  املقبلة  ولألجيال  لنا 
زمن  يف  تعيش  أن  نأمل  العراقي  الرئيس  كّلف 

اللطيف  عبد  املنتخب، 
األول  أمس  رشيد، 
شياع  حممد  اخلميس، 
حكومة  تشكيل  السوداني 

جديدة يف البالد.
قال  الصدد،  هذا  ويف 
بتقديم  »أعد  السوداني: 
التشكيلة الوزارية يف أقرب 
حكومية  تكون  وأن  وقت 
قوية قادرة على بناء البلد 

وخدمة املواطنني«.
ويأتي ذلك بعد فوز رشيد 
مجهورية  رئاسة  مبنصب 
 162 نيله  بعد  العراق، 
صوتًا يف اجلولة الثانية من 

االنتخابات.
بعد  رشيد  فوز  وجاء 

االنتخابات  من  ثانية  جولٍة 
فيها  شارك  الرئاسية، 
اللطيف  عبد  املرشحان 

األمريكي  املبعوث  ذكر 
يف  هوكشتاين،  آموس 

هوكشتاين: آمل أنه بغضون أسابيع ستعلن 
»ToTal« مع شريكتها »ENI« أنها بدأت 

يف االستعداد للتنقيب يف املياه اللبنانية
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بعد  صاحل،  وبرهم  رشيد 
املنافسة  احنسرت  أن 
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الذي  الزمن  من  أفضل 
ينشأ  وأن  فيه.   عشنا 
الذي  السيادي  الصندوق 
حيفظ هلا العائدات حبسب 
اقرتاح القانون املقدم بهذا 

الشأن«.

الرئيس عون:
النهائية:  الرتسيم  اعتماد صيغة  املوافقة على  أعلن 
اإلتفاقية غري املباشرة تتجاوب مع املطالب اللبنانية 

وتحفظ حقوقه كاملة
- رغم الضغوط الخارجية ملنعنا من االستفادة من 
ثروتنا فقد أصبح لبنان بلدًا نفطيًا وقريبا سيكون 

على »توتال« أن تبدَأ أعمال التنقيب يف حقل قانا
- إنجاز تاريخي استعدنا فيه 860 كيلومرتًا مربعًا 
ولم نتنازل عن أي كيلومرت واستحصلنا على كامل 

حقل قانا رغم عدم وجوده كامال بمياهنا

ان  عون  الرئيس  وأوضح 
»جيب  التالية  »اخلطوة 
عقد  اىل  التوجه  تكون  أن 
حلل  سوريا  مع  حمادثات 
عليها  املتنازع  املنطقة 
 900 عن  تزيد  وهي  معها 
عن  وذلك  مربع،  كيلومرت 
األخوي.  التباحث  طريق 
مراجعة  تنبغي  كذلك 
احلدود املرسومة مع قربص 

وتقرير ما يتوجب القيام به 
مستقبال«. 

اىل  عون  الرئيس  وتوجه 
»من  بالقول:  اللبنانيني 
وثباتكم  صمودكم  خالل 
اليت  مقاومتكم  ونضال 
قوة  عنصر  أنها  أثبتت 
يف  ساهمتم  للبنان، 
اللبناني  املوقف  حتصني 

فوز  بحال  الرتسيم  عن  الرتاجع  خطر  حول  هوكشتاين   -
التباع  تميل  فإجراءاتهم  أعتقد  ال  باإلنتخابات:  نتانياهو 

االتفاقات سواء صوتوا لها أم ال
كسب  بل  الرتسيم  باتفاقية  لبنان خسر  أن  -ليس صحيحًا 
آمنا  حدوديا  خطا  فطلبت  إسرائيل  أما  وأمنيا  اقتصاديا 

وتوافرت شروط الجانبني
حول   »lBC« للـ  حديث 
لبنان  بني  الرتسيم  ملف 

جنحت  »انين  وإسرائيل، 
بضع  قبل  فشلت  حيث 
جوليت  هذه  لذلك  سنوات 
بعض  يف  وأعتقد  الثانية 
التجربة  هذه  أن  األحيان 
اجلزء  وأن  مفيدة  كانت 
األهم كان عندما طلب مين 

األول  مساء  مساء  وصلت 
بريوت  مطار  اىل  اخلميس 
اخلارجية  وزيرة  الدولي 
كولونا  كاترين  الفرنسية 
يف زيارة رمسية اىل لبنان 
تستمر حتى يوم غد )أمس 
خالهلا  تلتقي  اجلمعة(، 

العماد  اجلمهورية  رئيس 
ورئيس  عون  ميشال 
بري  نبيه  النواب  جملس 
تصريف  حكومة  ورئيس 
ميقاتي  جنيب  األعمال 
اهلل  عبد  اللبناني  ونظريها 

بو حبيب.

وزيرة خارجية فرنسا تزور 
لبنان يف زيارة رمسية ليوم واحد

الدفاع  وزارة  أعلنت 
األول  أمس  الروسية، 
اخلميس، أن قواتها قامت 

القوات  هجمات  بصّد مجيع 
حمور  على  األوكرانية 
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القوات الروسية تصد هجمات كييف 
وتدّمر مدرعات ومستودعات أسلحة

مصرع  18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين 
بتفجري إرهابي يف ريف دمشق

التفاصيل على الصفحة 16
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لــبنانيات
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عدوان  جورج  النائب  أعلن   
»حضرنا  النواب:  جملس  من 
قوية  مجهورية  كتكل  اليوم 
إىل اجمللس مرة جديدة وأكدنا 
رئيس  النتخاب  جاهزون  أننا 
أكثر  هناك  فيما  للجمهورية، 
اخلالفات  بسبب  فريق  من 
ليس  املوجودة  والنزاعات 

جاهزا النتخاب الرئيس«.
أضاف: »حرام« يف ظل الوضع 
اقتصاديًا  البلد  به  مير  الذي 
وسياسيًا  واجتماعيًا  ومعيشيًا 
انتخاب  أال نعمل كنواب على 
اعتقد  إذا  للجمهورية.  رئيس 
الوقت  مرور  مع  أنه  البعض 
معايرينا  سقف  سنخفض 

»أبو  رئيس  حنو  وسنذهب 
كل  خمطئًا.  يكون  ملحم« 
رئيسا  ختتار  ال  اليت  الكتل 
بالعلن وال تطرح أمساء تؤكد 
أنه ليس لديها اجلرأة ملواجهة 

الرأي العام«.
 وختم: »نريد رئيس مجهورية 
وضعه  من  لبنان  ينتشل 
القيام  والنائب معّوض ميكنه 
كّل  وأدعو  املنشود  بالتغيري 
الكتل ألن تصارح الرأي العام 
ان  اىل  مشريا  خبياراتها«، 
فيها  بأوراق  ليست  »القصة 
»التيار«  ورقة  مثل  معايري 
بل املعيار بناس متّثل حقيقة 

املكتوب فيها«.

النائب  جورج عدوان يلقي كلمته

عدوان: إذا اعتقد البعض أننا 
سنخفض سقف معايرينا فهو خمطىء

شارك وزير اخلارجية واملغرتبني 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
يف  بوحبيب   عبداهلل  الدكتور 
وعالقاته  »لبنان  حول   ندوة 
اجلامعة  من  بدعوة  الدولية« 
اللبنانية - االمريكية، شرح خالهلا 
السياسات  إدارة  إسرتاتيجية 
»حتدد  أنها  معتربا  اخلارجية، 
حسب املصلحة الوطنية وتكون 
املبادئ عامال مكمال هلا، رغم أن 
الوطنية  معظمها يضع املصاحل 
أن  اىل  مشريا  األولوية«،  يف 
يف  تدخل  اإلعتبارات  »هذه 
صلب سياسات لبنان اخلارجية 

وضمن التوافق احمللي«. 
سياسة  عربت  »وقد  اضاف: 
يف  ذلك  عن  اخلارجية  لبنان 
عدة ملفات أساسية منها إدانة 
لألراضى  القسري  للضم  لبنان 

والبلدان سواء كان يف فلسطني 
أو يف أوكرانيا. ورفض لبنان 
السوري  اللجوء  موضوع  تطويع 
عرب حتويله من حالة طارئة إىل 
خارطة  غياب  يف  نهائي  واقع 
اآلمنة  العودة  تضمن  طريق 

والسريعة هلم«.   
لبنان  »إصرار  أن  واعترب  كما 
على حدوده ومصاحله قد تكلل 
من  اخلارجية  السياسة  يف 
البحرية  احلدود  ترسيم   خالل 
ملصلحته، ومن خالل دبلوماسية 

لبنانية - أمريكية فاعلة«.
العلوم  أستاذ  الندوة  وأدار 
السياسية الدكتور عماد سالمة، 
حيث كان لطالب قسم العالقات 
أسئلة  اجلامعة  يف  الدولية 
لبنان  مستقبل  حول  وهواجس 

وعالقاته األقليمية والدولية.

بوحبيب يف ندوة عن »لبنان وعالقاته الدولية«: 
إسرتاتيجية إدارة السياسات اخلارجية حتدد حسب 

املصلحة الوطنية وتدخل ضمن التوافق احمللي

صورة للوزير بو حبيب مع حضور يف الندوة

رأت هيئة تنسيق »لقاء األحزاب 
الوطنية  والشخصيات  والقوى 
اللبنانية« يف بيان اثر اجتماعها 
البعث  حزب  مقر  يف  الدوري 
»ما  أن  االشرتاكي،  العربي 
ترسيم  صعيد  على  إجنازه  مت 
إجنازا  ُيعترب  البحرية  احلدود 
الصعد  كافة  على  هامًا  وطنيًا 
ملا  واالقتصادية،  السياسية 
لبنان  حلق  تثبيت  من  حققه 
والغازية،  النفطية  ثرواته  يف 
احلصار  على  انتصارًا  ويشكل 
الذي مارسته االدارة األمريكية 
واليت  لبنان،  على  وأدواتها 
القوة  مكونات  إلسقاط  هدفت 
فيه، واملتمثلة مبعادلة الشعب 
كما شكل  واملقاومة،  واجليش 
صفعة مدوية ملشاريع التطبيع 
مفاصل  وضع  على  تعمل  اليت 
املنطقة السياسية واالقتصادية 
الصهيوني  جعبة  يف  واألمنية 

الغاصب لألرض واحلقوق«.
»هذا  أن  اىل  اهليئة  وأشارت 
مميزًا  رصيدًا  يضيف  اإلجناز 
احلقوق  استعادة  ملسرية 
مؤكدة  والعربية«،  اللبنانية 
»ضرورة التعاطي مع مفاعيله، 
بكل  خاصة،  االقتصادية 
شفافية ونزاهة، تليق بصانعي 
اليت  وبالتضحيات  اإلجناز  هذا 
ُقدمت على طريق جلجلة قيامة 

الوطن لغده األمسى«.

تصويت  اهليئة  واستنكرت 
دولة  »ضد  اللبنانية  احلكومة 
ما  اليت  الصديقة  روسيا 
شأنه  من  ما  كل  تقدم  فتئت 
مواجهة  يف  لبنان  مساعدة 
من  عليه  املفروضة  احملنة 
جمددة  األمريكية«،  اإلدارة 
»وقوفها إىل جانب روسيا يف 
املشروعة  حقوقها  عن  دفاعها 
األمريكي  العدوان  مواجهة  يف 
»ضرورة  وأكدت  عليها«. 
اللبنانية  اخلارجية  وزارة  متييز 
وعدم  والعدو،  الصديق  بني 
األمريكي،  لالبتزاز  الرضوخ 
الدبلوماسي  األداء  يرتقي  وأن 
الوطنية  اإلجنازات  مستوى  إىل 
اهلامة اليت أحرزها محاة الوطن 
واحلريصون على أمنه وسيادته 

وسالمته«.
التفجري  »بشدة  اهليئة  ودانت 
حافلة  استهدف  الذي  اإلرهابي 
دمشق،  قرب  سورية  عسكرية 
استشهاد  إىل  أدت  واليت 
العربي  اجليش  جنود  من  عدد 
السوري«، مؤكدة »وقوفها إىل 
جانب األخوة يف سوريا الشقيقة 
ضد  املستمرة  حربهم  يف 
كما  أمريكيًا،  املدعوم  اإلرهاب 
األمريكي  اإلحتالل  مواجهة  يف 
السورية  األراضي  من  جلزء 
حتى حترير كامل الرتاب العربي 

السوري«.

لقاء األحزاب: اجناز الرتسيم 
انتصار على احلصار االمريكي 
وصفعة مدوية ملشاريع التطبيع

السفارة  عن  صادر  بيان 
الفرنسية:

والشؤون  أوروبا  وزيرة  تقوم 
اخلارجية، السيدة كاترين كولونا، 
بزيارة إىل بريوت يوَمي اخلميس 
األول  تشرين   14 واجلمعة   13

2022. )أمس األول وأمس(
مع  حمادثات  الوزيرة  ستجري 
رئيس  عون،  ميشال  السيد 
حبضور  اللبنانية،  اجلمهورية 
بو  اهلل  عبد  السيد  نظريها، 
حبيب. وستلتقي أيضًا بالسيد 
جملس  رئيس  ميقاتي،  جنيب 
الوزراء يف اجلمهورية اللبنانية، 
رئيس  بري،  نبيه  وبالسيد 

جملس النواب.
مع اقرتاب اإلستحقاق الدستوري 
جديد،  لبناني  رئيس  إلنتخاب 
ستعيد الوزيرة التذكري بتمّسك 
يف  العمل  سري  حبسن  فرنسا 

املؤسسات اللبنانية.
كاترين  السيدة  وستشّدد 
على  أخرى  جهة  من  كولونا 
إىل  بالنسبة  امُللّح  من  أنه 

حكومة  تشكيل  يتّم  أن  لبنان 
خيرج  لكي  الصالحيات  كاملة 
اخلطورة  الشديدة  األزمة  من 
اليت يواجهها منذ أشهر عديدة 
ويقوم باإلصالحات اإلقتصادية 
عليها  ينّص  اليت  واملالية 
اإلتفاق املوّقع يف شهر نيسان 
الدولي،  النقد  صندوق  مع 
جدًا  ضرورية  إصالحات  وهي 
يف السياق الذي تشهده البالد 

والذي يثري الكثري من القلق.
أيضًا  الزيارة  هذا  ستشّكل 
باإلتفاق  للرتحيب  مناسبة 
احلدود  ترسيم  حول  التارخيي 
وإسرائيل،  لبنان  بني  البحرية 
هذا  إليه  التوّصل  مّت  الذي 
سعت  والذي  األسبوع، 
شركائها  مع  أجله  من  فرنسا 

الدوليني.
يف ختام هذه الزيارة، ستتوّجه 
املتطّوعني  للقاء  الوزيرة 
األمحر،  الصليب  يف  الشباب 
الذين يعملون بشكل يومّي يف 

خدمة الشعب اللبناني.

السفارة الفرنسية يف لبنان:
زيارة وزيرة اخلارجية ستعيد التذكري 

بتمسك فرنسا حبسن سري املؤسسات اللبنانية

إستقبل، أمس األول، أعضاء 
الوطين«  اإلعتدال  »تكتل 
البعريين،  وليد   : النواب 
اخلري،  امحد  سليمان،  حممد 
سجيع  الصمد،  العزيز  عبد 
عطية، امحد رستم، وأمني سر 
النائب السابق هادي  التكتل 
عبد  الدكتور  النائب  حبيش، 
من  ووفدا  البزري،  الرمحن 
نواب »التغيري« ضم: فراس 
ميشال  ضو،  مارك  محدان، 
رامي  خلف،  ملحم  دويهي، 
فنج، ياسني ياسني، ابراهيم 
متابعة  إطار  يف  منيمنة، 
على  لإلتفاق  املناقشات 
رئيٍس للجمهورية، وذلك يف 

مكتب التكتل يف الصيفي.
النائب  القى  اللقاء  بعد 
نواب  باسم  كلمٍة  دويهي 
لقد   »: فيها  جاء  »التغيري« 
رئيس  إنتخاب  جلسة  تأجلت 
بسبب  اليوم  اجلمهورّية 
تطيري  االحزاب  بعض  تعّمد 
ثقافة حناول  النصاب، وهذه 
هلا،  التصدي  الزمالء  مع 
ولبننة هذا اإلستحقاق وإنتاج 
فلم  لبنان،  يف  صنع  رئيس 
بأوراق  اإلنتخاب  مقبوال  يعد 
بيضاء او تطيري النصاب يف 
إنتظار تسوية ما من احٍد ما، 
الزمالء  مع  اليوم  واجتماعنا 
الوطين«  »االعتدال  يف تكتل 
التفكري  خالله  من  حناول 

رئيس  وانتاج  جديدة  بطريقة 
جديد قبل نهاية عهد الرئيس 
لتوسعة  حيتاج  وهذا  عون، 
إلنتاج  اإلتصاالت  مروحة 
البلد  إنهيار  يوقف  رئيس 
ويستعيد السيادة ويضع خطة 
تعاف وطنية، يستعيد اآلمال 
واللبنانيني  لبنان  ويساعد 

للخروج من األزمات«.

سليمان
سليمان  النائب  القى  ثم 
»االعتدال  تكتل  بإسم  كلمٍة 
لقاء   »: فيها  جاء  الوطين« 
اليت  للقاءات  إستكمال  اليوم 
سابقا،  بيننا  فيما  حصلت 
لرئيس  اليوم  حباجة  وحنن 
يليب  لبنان«  يف  »صنع 
وحيافظ  اللبنانيني  طموحات 
العربي،  ووجوده  لبنان  على 
ويعيد الثقة العربية والدولية 
بلبنان ورئيسه، وحنن متفقون 
النقاط  من  باملئة   ٩0 على 
اللقاءات  وسنتابع  اآلن  حتى 
خلية  »التغيري« يف  نواب  مع 
اإلستحقاق  يومية قبل  متابعة 
يتماشى  بشكل  االمور  لسري 
فمصلحة  بلدنا،  مصلحة  مع 
منفتحون  وحنن  اولوية  البلد 
على  وسنعمل  اجلميع،  على 
فال  جامعة  وطنية  شراكٍة 
البلد  حيكم  ان  يستطيع  احد 

مبفرده«.

تكتل »االعتدال الوطين« استقبل البزري ونواب التغيري 
دويهي: مل يعد مقبوال  تطيري النصاب

سليمان: حنن حباجة لرئيس صنع يف لبنان

عثمان استقبل شيا مبناسبة مرور 15 عاما 
على بداية التعاون مع مكتب مكافحة 

املخدرات وانفاذ القانون INL يف السفارة
لقوى  العام  املدير  استقبل 
عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
امس  ظهر  قبل  عثمان 
املقر  بثكنة  مكتبه  يف  االول 
االمريكية  السفرية  العام، 
مدير  يرافقها  شيا  دوروثي 
املخدرات  مكافحة  مكتب 
السفارة  يف  القانون  وإنفاذ 
دايفيد   )INL( االمريكية 
الني  والسيدة  أتكنسون 
شاميشيان، يف زيارة مبناسبة 
بداية  على  عاما   15 مرور 

مكافحة  مكتب  مع  التعاون 
القانون  وإنفاذ  املخدرات 
 ،INL االمريكية  السفارة  يف 
ساعد  الذي  املكتب  »هذا 
وقّدم  مباني  عدة  إنشاء  يف 
بغية  متنوعة  وأجهزة  أعتدة 
رفع مستوى الكفاءة واملهنّية 
سية، وتطوير  والفعالّية املؤسَّ
أنظمة الّتدريب ودعم الّتطوير 
مستمرا  يزال  وال  املهيّن، 
واملساعدات  الدعم  بتقديم 

لقوى األمن الداخلي«.

إبراهيم استقبل وفداً من مشايخ دار اإلفتاء 
وهيئة العلماء املسلمني

لألمن  العام  املدير  استقبل 
العام اللواء عباس إبراهيم يف 
مكتبه ظهر  امس االول، وفدًا 
وهيئة  اإلفتاء  دار  مشايخ  من 

معهم  وحبث  املسلمني  العلماء 
طرابلس  مدينة  أوضاع  يف 
واحتياجاتها، كما مت التطرق اىل 

قضية املوقوفني اإلسالميني.

اجلراح نفى ما مت تداوله عن مشروع 
سياسي بديل من تيار املستقبل

السابق  الوزير  عن  صدر 
فيه:   جاء  بيان  جراح  مجال 
تداوله  مت  ما  على  »عطفا 
حول  الوطن  نداء  جريدة  يف 
من  بديل  سياسي  مشروع 
»تيار املستقبل« يهم الوزير 
السابق مجال جراح  ان يوضح 
ان ال عالقة له بهذا املشروع 
وال بغريه، وانه كان وال يزال 
املشروع  وحدة  على  حريصًا 

الوطين الذي شكلت اساسه 
الطائفة السنية، احلريصة كل 
احلرص على العيش املشرتك 
ووحدة اللبنانيني ومشروعها 
االستقاللي،  السيادي 
الشهداء  اجله  من  فقدمت 
الرئيس  رأسهم  وعلى 
الشهيد رفيق احلريري الذي 
نهتدي  منارة  يزال  وال  كان 

بها«.
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اخلارجية  وزير  مساعد  رأى 
األمريكي السابق  ديفيد شينكر 
ـ أن اللبنانيني جيب أال يقرأوا 
األمريكي  الرئيس  اتصال 
اللبناني  بالرئيس  بايدن   جو 
تراجع  أنه  على  عون   ميشال 
موقفها  عن  املتحدة  للواليات 
من  االنتخابات  إلجراء  الداعم 
شينكر  وأضاف  مماطلة.  دون 
يف حديث لـ«الشرق األوسط«: 
هو  عون  األمر،  نهاية  »يف 
رئيس لبنان حاليًا، هلذا اتصل 
به بايدن« للتهنئة على اتفاق 
مع  البحرية   احلدود  ترسيم 
حّذر  شينكر  لكن  إسرائيل ؛ 
صهر  انتخاب  تداعيات  من 
باسيل  جربان  احلالي  الرئيس 
مشريًا  اجلمهورية؛  لرئاسة 
عليه  األمريكية  العقوبات  إىل 
»يف  فقال:  الفساد،  بتهم 
القرار  سيكون  املطاف  نهاية 
بيد الشعب اللبناني يف اختيار 
هناك  ستكون  لكن  رئيسه؛ 
متهم  رئيس  الختيار  تداعيات 
بالفساد؛ بل وينظر إليه كأحد 

أبرز الفاسدين يف لبنان«.
كان  الذي  شينكر  وأشار 
التفاوض  ملف  عن  مسؤواًل 
يف  البحرية  احلدود  لرتسيم 
دونالد  السابق  الرئيس  عهد 
ترمب، إىل أن الظروف احلالية 
يف لبنان أدت إىل تراجع » حزب 
اهلل « عن عرقلته التفاق ترسيم 
انهيار  »إن  مضيفًا:  احلدود، 
دفع  وضعًا  خلق  املالي  لبنان 
عن  التوقف  إىل  اهلل(  بـ)حزب 
لعب دور املعرقل أمام موارد 
لبنان«.  إىل  ستدخل  جديدة 
»إسرائيل  أن  شينكر  واعترب 
تنامي  من  قلقة  كانت  كذلك 
اهلل(،  )حزب  مع  التوترات 
كاريش  من  حقل  نابع  بعضها 
باخلط  مرتبط  معظمها  لكن  ؛ 
إىل  شينكر  وأشار  األزرق«. 
أن إسرائيل تنظر إىل االتفاق 
إىل  أدى  ألنه  إجيابي  بشكل 
وحلفائه  اهلل(  )حزب  »موافقة 
إسرائيل  تذكر  وثيقة  على 

بشكل علين«.
ورجح شينكر أن يكون تدهور 
لبنان  يف  االقتصادي  الوضع 
الذي  األساسي  السبب  هو 
ضغط على »حزب اهلل« ليكون 

علم  اجلميع  وأن  أكثر«،  »لينًا 
االتفاق مستحيل من دون  أن 
وزير  مساعد  واعترب  تسويات. 
إسرائيل  أن  السابق  اخلارجية 
املطالب  مع  بالكامل  جتاوبت 
باخلط  يتعلق  فيما  اللبنانية، 
23: »لذلك أعتقد أن إسرائيل 
قدمت تنازالت أكرب؛ لكن على 
وافق  ما  فإن  ذلك  من  الرغم 
عليه )حزب اهلل( والعونيون هو 
فعليًا اعرتاف بإسرائيل، وهذا 
وحتدث  تنازل«.  ذاته  حبد 
املتزايد  اخلطر  عن  شينكر 
املنطقة  يف  اهلل«  لـ«حزب 
وتطور أسلحته؛ مشريًا إىل أن 
إسرائيل رأت هذا خطرًا مباشرًا 
على أمنها، هلذا دفعت باجتاه 

االتفاق.
وقال شينكر إن »لبنان مل يكن 
كان  عندما  التفاق«  مستعدًا 
التفاوض،  ملف  عن  مسؤواًل 
»كان  اللبناني  أن اجلانب  كما 

ُمصّرًا حينها على اخلط 29«.
وبينما اعترب شينكر أن االتفاق 
لبنان،  مصلحة  يف  سيصب 
من  النهوض  على  ويساعده 
حذر  فإنه  االقتصادية،  أزمته 
يف الوقت نفسه من الفساد، 
مشريًا إىل أن االتفاق ال يتضمن 
العائدات  يف  للتحكم  آلية 
النامجة عنه. وذّكر شينكر بأنه 
دفع يف السابق جتاه تأسيس 
الشأن؛  بهذا  معين  صندوق 
لكن االتفاق احلالي مل يشمله. 
لوجود  حاجة  »هناك  وأضاف: 
شفافية ونظام حكم يضمن أن 
املعنية  الشركات  مع  العقود 
باستخراج الغاز ليست شركات 

تغين )حزب اهلل( وحلفاءه«.

شينكر: إسرائيل قّدمت تنازالت 
أكرب يف اتفاق الرتسيم بسبب اخلطر 

املتزايد حلزب اهلل وتطّور أسلحته

شينكر

يسعى الرئيس اللبناني  ميشال 
على  أسبوعني  حنو  قبل  عون ، 
مسار  إلطالق  واليته،  انتهاء 
إىل  السوريني   عودة  النازحني 
توقف  قد  كان  بعدما  بالدهم، 
منذ عام 2019 مع أزمة كورونا 
واألزمات املتتالية اليت شهدها 
األول،  أمس  وأعلن،  لبنان. 
احلدود  اتفاق  ترسيم  إجناز  أن 
إعادة  بدء  سيتبعه  البحرية  
بلدهم  إىل  السوريني  النازحني 
على دفعات، ابتداًء من األسبوع 

املقبل.
وقالت مصادر قريبة من رئيس 
إعادة  »موضوع  إن  اجلمهورية 
عمل  سياق  يف  يتم  النازحني 
اللجنة الوزارية اليت شكلت هلذه 
الغاية، وأوكلت إىل املدير العام 
لألمن العام  اللواء عباس إبراهيم  
السوريني«،  مع  املتابعة  مهمة 
الفتة إىل أن »األمن العام فتح 
مراكز الستقبال طلبات الراغبني 
آالف  حيث سجلت  العودة،  يف 
األسر السورية للعودة«. وقالت 
املقبل  »األسبوع  املصادر: 
جمموعات  عودة  بداية  سنشهد 
تضم  أن  على  العائالت  من 

الدفعة األوىل 1600 عائلة«.
ويتحرك لبنان الرمسي منذ أشهر 
لتفعيل  مستوى  من  أكثر  على 
إىل  السوريني  النازحني  عودة 
دومًا  يشتكي  أنه  إال  بلدهم. 
من عدم جتاوب  اجملتمع الدولي  
لتسهيل  الدولية  واملنظمات 

هذه العودة.

حجار: آن لنا أن نرتاح شرقًا 
وشمااًل بعد أن ارتحنا من البحر

االجتماعية  الشؤون  وزير  وقال 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
حيصل  »ما  إن  حجار ،  هكتور 
اليوم هو استكمال خلطط قدمية 
»هناك  أن  إىل  الفتًا  للعودة«، 
على  وعماًل  متكاماًل  مسارًا 
املستويني السياسي والفين«. 
وأضاف: »األمن العام اللبناني 
مع   التقين  املوضوع  يتابع 

والنازحون  السورية ،  السلطات 
أصبحت  مناطق  تركوا  الذين 
آمنة سيعودون إليها، أما أولئك 
اإلعمار  قيد  مناطقهم  الذين 
يف  مؤقتة  لفرتة  فسيسكنون 

مراكز إيواء«.
وأوضح حجار أن هناك تنسيقًا 
مع  مفوضية  األدنى  باحلد 
بأعداد  نبلغها  اليت  الالجئني  
على  نزال  ال  وحنن  املغادرين، 
قناعة بأنها وعددًا من الدول ال 
تشجع العودة، لكن حني يكون 
فنحن  موحدًا  اللبناني  املوقف 
إرادتنا  نفرض  أن  نستطيع 
بوصفنا لبنانيني. هذا ما حصل 
سيحصل  وما  الرتسيم  مبلف 
لبنان  ألن  النازحني؛  مبلف 
النزوح،  أعباء  حيتمل  يعد  مل 
أو  الصحية  أو  املادية  سواء 
من  أو  البيئية  أو  االقتصادية 
لنا  وآن  اجلرمية،  معدل  حيث 
أن نرتاح شرقًا ومشااًل بعد أن 

ارحتنا من البحر«.

مفوضية الالجئني: الحرتام حق 
الالجئني يف العودة بحرية وطوعيًا

الناطقة  قالت  جهتها،  من 
يف  الالجئني  مفوضية  باسم 
لـ«الشرق  حرب،  دالل  لبنان 
األوسط«: »يف الوقت احلالي، 
أو  بتسهيل  املفوضية  تقوم  ال 
واسعة  طوعية  عودة  بتشجيع 
النطاق لالجئني من لبنان إىل  
أن  إىل  باإلشارة  هذا  سوريا . 
آالف الالجئني خيتارون ممارسة 
عام«.  كل  العودة  يف  حقهم 
املفوضية  دعوة  حرب  وجددت 
األساسي  احلق  »احرتام  إىل 
حبرية  العودة  يف  لالجئني 
وطوعيًا إىل بلدهم األصلي يف 
الوقت الذي خيتارونه«، مؤكدة 
السامية  »املفوضية  مواصلة 
الالجئني  لألمم املتحدة لشؤون 
احلوار مع احلكومة  االخنراط يف 
مكتب  ذلك  يف  مبا  اللبنانية، 
حركات  سياق  يف  العام  األمن 

العودة اليت ييسرها«.

بدء إعادة النازحني السوريني بعد 
اتفاق الرتسيم و1600 عائلة سورية 
تغادر لبنان طوعياً األسبوع املقبل

تصريف  حكومة  رئيس  ترأس 
اجتماعا  ميقاتي  جنيب  االعمال 
بعد  السجون  اوضاع  حبث يف 
السرايا  يف  األول  أمس  ظهر 
الوزراء  فيه  شارك  احلكومية، 
االعمال:  تصريف  حكومة  يف 
القاضي  والبلديات  الداخلية 
هنري  العدل  مولوي،  بسام 
فراس  العامة  والصحة  خوري 
لقوى  العام  املدير  االبيض، 
عماد  اللواء  الداخلي  االمن 
عثمان، رئيس االدارة املركزية 
العميد حسني خشفة، آمر سجن 
االيوبي  ماجد  العقيد  رومية 
الداخلية  وزير  مكتب  ومدير 

املقدم امين مشموشي.

مولوي
بعد  الداخلية  وزير  وقال 
االجتماع: »جرت خالل االجتماع 
السجون  اوضاع  مناقشة 

املتعلقة  االساسية  واملشكلة 
احلديث  جرى  وقد  باالكتظاظ، 
ضرورة  عن  العدل  وزير  مع 
واخلطوات  احملاكمات  تسريع 
عرضنا  قريبا.  ستتخذ  اليت 
حالة السجون بالتفصيل، واكد 
اصابات  ال  ان  الصحة  وزير 
السجون،  داخل  بالكولريا 
التدابري  كل  اختاذ  وسيتم 
لتعقيم  الضرورية  واالجراءات 
واملياه.  الغذائية  املواد 
مشكلة  حل  على  العمل  ان 
اكتظاظ السجون جار وحنن نعد 
اللبنانيني والسجناء حتديدا اننا 

لن ننساهم ولن نهملهم«.
موضوع  عن  سؤال  على  وردا 
»هذا  قال:  السجنية،  السنة 
اجمللس  عهدة  يف  املوضوع 
رئيس  دولة  وكان  النيابي، 
جملس النواب وعد بإدراجه على 

جدول اعمال جلسة قريبة«.

ميقاتي ترأس اجتماعا حبث يف اوضاع السجون  مولوي: 

العمل جار حلل مشكلة االكتظاظ وال اصابات بالكولريا

ميقاتي مرتئسا االجتماع

الـ لقناة  مصادر  أفادت 
تريد  ال  »باريس  بأن   ،LBCI
لرئاسة  للرتشح  حمددا  إمسا 
املطالب  من  لكن  اجلمهورية، 
الرئيس  يكون  أن  الفرنسية 
التعامل مع  املقبل قادرا على 

اجملتمع الدولي«.
أن  اىل  املصادر  ولفتت 
الفرنسي   الرئيس  »مستشار 
على  كان  ماكرون   إميانويل 
الوسيط  مع  دائم  تواصل 

هوكشتاين   األمريكي  آموس 
مت  كما  لدفع  املفاوضات ، 
و حزب  بني  فرنسا   التواصل 
ملف  الرتسيم  خبصوص  اهلل  
شركة   من  طلب  ماكرون   ،
بئر  أول  حبفر  اإلسراع  توتال  
حقل  يف  الستكشاف  الغاز  
التعويض  منها  وطلب  قانا، 
على  إسرائيل  من حقل قانا من 
يكون  أن  دون  الشركة  حصة 

هناك عالقة للبنان بذلك«.

ماكرون طلب من »توتال« اإلسراع 
باحلفر حبقل قانا والتعويض على 

إسرائيل منه من حصة الشركة حصرا

الوطين  التيار  رئيس  كشف  
باسيل  جربان  النائب  احلر 
إنه  عن  »رويرتز«  لوكالة 
الكواليس يف  لعب دورًا وراء 
فيها  توسطت  اليت  احملادثات 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
بني  البحرية  احلدود  لرتسيم 
من  االسرائيلي  والكيان  لبنان 

خالل التواصل مع حزب اهلل.
وقال إنه رغم العقوبات شارك 
شخصيا يف مفاوضات بوساطة 
أمريكية لرتسيم احلدود البحرية 
مضيفًا: »من الطبيعي أن يكون 
لي دور اجلميع يعلم ف هذا ، 

إنه واجيب«.
ان  »استطيع  باسيل:  وتابع 
يف  باألحزاب  سياسيًا  اربط 
الداخل واخلارج .. ومن الواضح 

أننا جنحنا«.
رفض  فقد  »رويرتز«  وحبسب 
الذي  الدور  نوع  حتديد  باسيل 
لعبه ، لكنه قال  »كنت على 
اتصال مباشر ومستمر بالعديد 
من األشخاص  من حزب اهلل ، 
وآخرين غري حزب اهلل« ، واصًفا 

دور احلزب بـ »اإلجيابي«.
له  عالقة  ال  »هذا  واضاف: 
النها  سرتفع   اليت  بالعقوبات 

غري عادلة.«
السياق  باسيل يف هذا  ولفت 
اىل انه  جيري عملية استئناف 
الواليات املتحدة من خالل  يف 
اخلزانة  وزارة  مع  التواصل 
حول  بتفاصيل  واملطالبة 
امللف وذلك وفقًا لقانون حرية 

املعلومات. 

باسيل : لعبت دورا يف احملادثات 
حول ترسيم احلدود البحرية ... 
والعقوبات االمريكية علّي غري عادلة

رأى عضو تكتل »لبنان القوي« 
»هناك  أن  عون،  النائب  آالن 
لناحية  موقفها  حتدد  مل  كتل 
املقبل  اجلمهورية   اسم  رئيس 
التفاهم  من  االدنى  واحلد 
النتخاب  مطلوب  والقناعة 
»اننا يف  إىل  رئيس«، مشريًا 
نظام »VETO cratie« اي نظام 
رئيس  واي  متبادلة  فيتوهات 
جيب ان يكون نتيجة اتفاق كل 
اجلهات، على االقل كتلتني من 

كل فريق«.
وذكر يف حديث لربنامج »صار 
الوقت«، »انين تارخييًا كنت 14 
السوري  خروج  بعد  ومن  آذار 
من لبنان اختلف املشهد وحنن 
هلذا  خارقة  بتفاهمات  قمنا 
»اننا  إىل  الفتًا  االصطفاف«، 
يف نظام »فيتويات« وال ميكن 
إاّل  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
بني  التفاهم  من  األدنى  باحلّد 

أن  بالضروري  وليس  الكتل 
ا  يكون رئيس اجلمهورية رماديًّ
عناوين  وضعت  ومبادرتنا 
سياسية وأولوية املرحلة املقبلة 

اقتصادية اجتماعية«
»هناك  أن  عون،  واوضح 
وجيب  حاصلة  نقاش  عملية 
ان تستمر بني جلسة وجلسة، 
وعلينا االتفاق مع » حزب اهلل « 
الرئاسية  لالنتخابات  اسم  على 
وحنن لسنا بعد فريقًا واحدًا«، 
اي  بعد  نطرح  مل  »اننا  مؤكدًا 
اسم يف تكتل »لبنان القوي« 
اجلمهورية،  رئاسة  النتخابات 
وننتظر الظرف املناسب لالسم 
ملف  االنتخابات  يف  املناسب 

الرئاسية «.
»حركة  مع  »سنتحاور  اضاف: 
امل« وحنن حمكومون بالتواصل 
الطريقة  هذه  الن  غرينا  مع 

الوحيدة الجياد احلل«.

آالن عون: سنتحاور مع حركة امل ألننا 
حمكومون بالتواصل ولآلن لسنا فريقا واحدا 

مع حزب اهلل خبصوص إسم مرشح للرئاسة

أرجأ رئيس جملس الّنواب نبيه 
رئيس  انتخاب  جلسة  بري، 
للجمهورّية، إىل الّساعة 11 من 
املقبل  اخلميس  يوم  ظهر  قبل 
20 تشرين األّول احلالي؛ وذلك 
نصاب  اكتمال  عدم  بسبب 

اجللسة الّثانية، بعد حضور 71 
نائًبا داخل القاعة العاّمة.

النتخاب  جلسة  إىل  دعا  كما 
النيابية، قبل ظهر يوم  اللجان 
تشرين   18 الواقع يف  الّثالثاء 

األّول.

بري أرجأ جلسة انتخاب رئيس 
للجمهورية إىل الساعة 11 من قبل 

ظهر اخلميس 20 تشرين األول
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استقبل الرئيس أمني اجلميل يف 
مكتبه يف »بيت املستقبل« سفري 
وليد  السعودية  العربية  اململكة 
لعرض  مناسبة  وكانت  خباري، 
املستويني  على  املستجدات 

الداخلي واالقليمي- الدولي.
وحيا اجلميل »اململكة عاهال وولي 
عهد لوقوفها الصادق واجملاني 
على مدى عقود اىل جانب لبنان، 
رغم املواقف السلبية اليت تصدر 
عن بعض السياسيني«، وقال: 
ال  لبنان  أن  فيه  شك  ال  »مما 
وحيتاج  خطر  مربع  يف  يزال 
والدولية  العربية  صداقاته  اىل 
حمنته  من  اخلروج  من  لتمكينه 

غري املسبوقة.« 
وحول اتفاقية الرتسيم البحري، 
قال: »إنها اتفاقية هدنة جديدة 
اتفاق  أو   2 هدنة  اتفاقية  أو 
واسرائيل  لبنان  بني  أمين 
ترسيم  عنوان  حتت  يؤسس 
جديدة  ملرحلة  البحرية  احلدود 
اهلدنة  التفاقية  امتدادا  تشكل 
من  تعنيه  ما  مع   ،1949 للعام 
أمور ختطاها الزمن بينها السالح 
والشعارات الشعبوية الرائجة«.  
ولفت اىل أن »احلدود اجلغرافية 
تتجزأ  ال  وحدة  السيادة  كما 

فان  وبالتالي  وجوا،  وحبرا  برا 
االتفاق على أمن احلدود البحرية 
واعترب  الداخل«.  على  ينسحب 
اتفاقية  أسست  »واقعيا،  أنه 
على  جديدة  ملرحلة  الرتسيم 
الساحتني اللبنانية واالقليمية«. 
وأمل اجلميل أن »تكون االتفاقية 
عامال مسهال المتام االستحقاقات 
انتخاب  الدستورية ويف مقدمها 
وتأليف  للجمهورية  رئيس 
األزمة  الحتواء  ومدخال  حكومة، 

االقتصادية غري املسبوقة«.
بخاري

»اجتماعه  أن  خباري  واعلن 
تناول  اجلميل  أمني  والرئيس 
واملستجدات  احليوية  امللفات 
على الساحة اللبنانية واملتغريات 
عن  حبثا  االقليمية  الساحة  على 
وحيا  املستقبل«.  استشراف 
اجلميل  أمني  الرئيس  »مواقف 
وأطروحاته اليت تساهم يف اجياد 
الوازن  »الدور  وأكد  احللول«، 
الوطنية  املعادلة  يف  للمملكة 
لبنان  أمن  على  احلفاظ  أجل  من 
ب«اإلرث  وأشاد  واستقراره«. 
السعودية  يربط  الذي  العريق 
بالرئيس أمني اجلميل ومبا يكنه 

من ود وتقدير«.
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الرئيس اجلميل استقبل السفري السعودي:
 الرتسيم البحري اتفاقية هدنة 2
 البخاري: هم اململكة أمن لبنان واستقراره

صور  علماء  لقاء  رئيس  رحب 
علي  الشيخ  العالمة  ومنطقتها 
احتفال  خالل  العاملي  ياسني 
األكرم  الرسول  مولد  مبناسبة 
من  بدعوة  الصادق  وحفيده 
»حزب  يف  النسائية  اهليئات 
اهلل« يف احلوش، »مبا وصلت 
املباشرة  غري  املفاضات  إليه 
لرتسيم  الصهيوني  العدو  مع 
احلدود مع فلسطني احملتلة«، 
حترير  أمام  »أننا  مؤكدا 
يكن  مل  إن  سيحصل  ثالث 
لبنان  فبقوة  باملفاوضات، 
أجربت  وحدها  اليت  الثالثية 
العدو على التنازل، وال فضل 

للواليات املتحدة وغريها«.
بفضل  لبنان  »ان  أضاف 
القاعدة الثالثية حقق االنتصار 
الصهيوني  العدوين  على 
أمام  حنن  واآلن  والتكفريي، 
على  احلفاظ  يف  انتصار 
موضوع  يف  لبنان  حقوق 
النفط والغاز، وستستمر هذه 
االنتصارات اليت نأمل أن يكون 
على  االنتصار  منها  التالي 

الفساد واحملاصصة والطائفية 
والتبعية«.

وتابع العالمة ياسني: »إننا ندعو 
الزراعية ملواجهة  إىل املقاومة 
حصار املشروع الصهيوامريكي 
»أن  مؤكدا  سيفشل«،  الذي 
الثالثية حررت األرض وحتميها 

وعلى املواطنني زراعتها«.
خبطاب  نشيد  »إننا  وقال: 
اهلل«  »حزب  لـ  العام  األمني 
وطنيا  كان  الذي  األمس  قبل 
بإمتياز وجعل لبنان بكل مكوناته 
شريكا يف حترير الثروات كما 
يف حترير األرض من العدوين 
والتكفريي«،  الصهيوني 
اهلل  نصر  السيد  »أن  مؤكدا 
لو  وحبذا  االنتصارات،  سيد 
يتعلم املسؤولون منه الوطنية 

والصدق«.
ويف اخلتام، جال العالمة ياسني 
يف معرض للمونة البلدية الذي 
رباة  وشجع  باملناسبة  أقيم 
املنازل على املشاركة يف هذه 
ازمة  من  لبنان  ليعرب  املقاومة 

احلاجة اىل انتصار الكفاية«.

العالمة ياسني: لبنان بفضل القاعدة 
الثالثية حقق االنتصار على العدوين 

الصهيوني والتكفريي
معّوض  ميشال  النائب  شدد 
املشهدية  »اليوم  أّن  على 
وهي  جديد،  من  تتأكد 
حماوالت تعطيل نصاب جلسة 
انتخاب رئيس اجلمهورية، حتت 
شعارات خمتلفة، ولنتذكر ان 

لبنان يف حالة انهيار«.
النواب،  جملس  من  ولفت، 
أن  مقتنع  »اجلميع  أّن  إىل 
مدخل  الرئاسي  االستحقاق 
لالنقاذ، ومن جهتنا حنن فإننا 
اجلانب  على  أما  خياًرا  نطرح 
أو  طريق  خارطة  أرى  فال  آخر 
لكل  أقول  أن  وأريد  مشروع، 
الطريق  أن  املعارضة  أطياف 
الوحيد لكي نصل إىل االنقاذ 
ولعبة  أنفسنا،  نوّحد  أن  هو 
األمساء سوف جتعلنا أن نصل 

إىل رئيس عرب تسويات«.
على  رًدا  معوض  وأشار 
إىل  الوصول  حول  سؤال 
قائد  ترشيح  بشان  توافق 
أّن  إىل  عون،  جوزاف  اجليش 
»االساس بالنسبة لي أن جنمع 
على  املعارضة  أطياف  كل 
حباجة  ولبنان  ومشروع،  طرح 

إىل الثوابت اللبنانية والعودة 
إىل العامل العربي والعودة إىل 

السيادة«.
أننا  الواضح  من  أّنه  وذكر 
ومنضي  جدًيا  مشروًعا  حنمل 
سؤال  على  رًدا  وأّكد  به. 
له  اهلل«  »حزب  اعتبار  حول 
بأنه مرشح حتدي، أنين لست 
رئيس حتدي وحنن ندعو حزب 
مشروع  إىل  العودة  إىل  اهلل 
»ال ميكن  أنه  الدولة«، معترًبا 
سقف  حتت  إال  نتصاحل  أن 

الدولة«.

معوض: الطريق الوحيد لإلنقاذ هو أن 
نوّحد أنفسنا كمعارضة وندعو »حزب اهلل« 

للعودة إىل مشروع الدولة

النائب ميشال معوض

العالمة الشيخ علي ياسني

الواليات  سفارة  أشارت 
ببيان،  لبنان  يف  املتحدة 
االمريكية  »السفرية  أن  اىل 
باملدير  اجتمعت  دوروثي شيا 
الداخلي  األمن  لقوى  العام 
مبناسبة  عثمان  عماد  اللواء 
الذكرى اخلامسة عشرة لتوقيع 
الواليات  بني  اتفاق  أول 
املكتب  خالل  من  املتحدة، 
املخدرات  ملكافحة  الدولي 
وإنفاذ القانون )INL(، وقوى 
 )ISF( اللبنانية  الداخلي  األمن 
يف اخلامس من تشرين األول 
السفري  وقع  حينها،   .2007
الواليات  عن  فيلتمان  جيفري 
املتحدة أول اتفاق لتقديم 60 
املساعدة  من  دوالر  مليون 
قوى  مهارات  لتعزيز  األولية 
ومعداتها  الداخلي  األمن 
الوقت،  ذلك  ويف  وإدارتها. 
قال السفري فيلتمان: »اجليش 
بقوى  يكتمل  أن  جيب  القوي 
شرطة جيدة التدريب والتجهيز 
الداخلي«.  األمن  قوى  مثل 
صحيحة  تزال  ال  الرؤية  هذه 

حتى اليوم«. 
»منذ  أنه  اىل  البيان  ولفت 
العام 2007، استمّرت الواليات 
لقوى  ثابًتا  شريًكا  املتحدة 
قّدمت  حيث  الداخلي،  األمن 
دوالر  مليون   210 من  أكثر 
القانون  إنفاذ  مساعدات  من 
األساسية،  الشرطة  لتقنيات 
والشرطة اجملتمعية، ومهارات 
التحقيق املتخصصة، والتدريب 
واإلصالحات  التكتيكي، 
والبنية  بالسجون،  املتعلقة 
هذا  لالتصاالت.  التحتية 
معهد  بناء  إىل  وباإلضافة 

احلديث  الداخلي  األمن  قوى 
الواليات  قّدمت  عرمون،  يف 
املتحدة معّدات ومركبات بقيمة 
لتحسني  الدوالرات  ماليني 
ومن  املدني.  القانون  تطبيق 
اخلارجية  وزارة  برامج  خالل 
السفارة  دعمت  األمريكية، 
سفر  بريوت  يف  األمريكية 
األمن  املئات من ضباط قوى 
الدورات  حلضور  الداخلي 
الدولية،  والندوات  التدريبية 
املمارسات  أفضل  واكتشاف 
العاملية ومتكينهم من تشارك 
من  زمالئهم  مع  معارفهم 
خالل  ومن  العامل.  أحناء  مجيع 
الدولي  املكتب  مساعدة 
وإنفاذ  املخدرات  ملكافحة 
مكتب  مع  بالتعاون  القانون 
 ،)FBI( الفيدرالي  التحقيقات 
األمن  قوى  ضباط  تلقى 
على  رئيسيًا  تدريبًا  الداخلي 
األكادميية  القانون يف  تطبيق 
التحقيقات  ملكتب  الوطنية 
كوانتيكو،  يف  الفيدرالي 
دورات  إىل  إضافة  فريجينيا، 
لبنان  يف  متخّصصة  تدريبية 
مع خرباء متخّصصني يف مكتب 

التحقيقات الفيدرالي«. 
وقالت شيا باملناسبة: »ليس 
عصيبة  أوقات  هذه  أن  سرًا 
الفرتة  هذه  طوال  للبنان. 
لقوى  دعمنا  كان  الصعبة، 
وسوف  ثابًتا  الداخلي  األمن 

يستمر«. 
»الواليات  بأن  البيان  وختم 
دعم  مبواصلة  تفخر  املتحدة 
الداخلي  األمن  قوى  وتعزيز 
ملستقبل  مركزية  كمؤسسة 

الدولة اللبنانية«. 

السفارة األمريكية: الواليات املتحدة تفخر 
مبواصلة دعم األمن الداخلي كمؤسسة 

مركزية ملستقبل الدولة اللبنانية

استغرب امني عام »جبهة البناء 
»مركز  هيئة  رئيس  اللبناني« 
بريوت الوطن« املهندس زهري 
»متخض  بيان،  يف  اخلطيب 
بعد  املفاوضات  جبل ضوضاء 
باملسريات  والتهديد  عامًا   11
ليلد بعدها فئرًا متثل باإلعالن 
اللبنانية  الغازية  الشراكة  عن 
باركها  اليت  -االسرائيلية 
االمريكي  الرئيس  هاتفيًا 
متزامن  إستقدام  مع  بايدن، 
ملمثلي شركة توتال الفرنسية 

ليكونوا شهود زور«.
عن  يعلن  »ما  أن  ورأى 
االتفاق يؤكد فحوى اإلمالءات 
ترسيم  السابقة يف  االمريكية 
اجلنوبية  البحرية  احلدود 
باعتماد ما مسي  قبل 11 عاما 
الطوافات  خط  أو  هوف  خط 
احلالي، إىل بدعة تلزيم شركة 
للكيان  األرباح  تسديد  توتال 
يف  حصته  عن  اإلسرائيلي 
أن  معتربا   اللبنانية«،  املياه 
هو  للنتيجة  وصف  »أفضل 
املفاوض  لسان  على  ذكر  ما 
بأنه  شينكر  السابق  االمريكي 

تطبيع وشراكة جتارية«.

إتفاق  هكذا  »مثل  وقال: 
يكون  ان  ميكن  كان  ناقص 
املنظور  يف  للبنان  فائدة  ذا 
مع  تزامن  أنه  لو  املتوسط 
إال  الفساد،  سلطة  إسقاط 
أن إستمرار إدارة بايدن بتبين 
هذه السلطة واالتفاق املسترت 
خري  بأي  يوحي  لن  عرابها  مع 
ستتواصل  اذ  للبنان  يرجتى 
قد  مداخيل  أية  من  السرقات 
حيصل عليها لبنان، وهو الذي 
شراكة  بهكذا  اليوم  يدفع 
من مساحته وسيادته  وتطبيع 
بإعطاء  ترتبط  إقليمية  ملصاحل 
اإليراني  النووي  االتفاق 
Kجرعة  الكوما  يف  املوضوع 
اوكسجني حلني توفر الظروف 
إلنعاشه الحقًا، وبتسليم إدارة 
دول  قرار  بعد  اخلائبة  بايدن 
من  قسطًا  بالس  االوبيك 
النجاح بإستعجال إيصال الغاز 
ألوروبا  الفلسطيين  املصري 
لعله يفيد االدارة الدميوقراطية 
يف اإلنتخابات النصفية الشهر 
القادم إىل ما يتداول عن جائزة 
رفع للعقوبات عن أطراف يف 

السلطة«.

زهري اخلطيب: ال فائدة من أي غاز أو نفط بغياب شركة عامة 
كالرجيي حتتكر القطاع الدخار املداخيل يف صندوق سيادي

الرئيس الجميل مستقبال السفري بخاري

»إلنتظار  اخلطيب  ودعا 
بعد  النفق  نهاية  يف  األخطر 
بني  السرية  التحالفات  كشف 
مع  احمللية  الواقع  األمر  قوى 
ما سيتمثل  املتحدة،  الواليات 
بإنهاء دور املنظمات املدعومة 
إقليميًا يف املواجهة مع الكيان 
تطبيعية،  مبظلة  اإلسرائيلي 
املشرتكة  التنمية  غايتها 
ونقاًل  إنتاجًا  الطاقة  ملصادر 
مربر  أي  بالضرورة  يلغي 

والسالح،  املستوردة  للعقائد 
أن  له  املطلوب  كان  إذا  إال 
بالوكالة  شرطي  بدور  يقوم 
لضمان حالة السلم واالستقرار 

لبنانيًا كما فلسطينيا«.
وخلص اىل أنه »بعدما انكشف 
فائدة من  املعلوم ال  املستور 
أي غاز أو نفط يف غياب شركة 
القطاع  حتتكر  كالرجيي  عامة 
صندوق  يف  املداخيل  الدخار 

سيادي لألجيال القادمة«.

لطائفة  العقل  شيخ  استقبل 
الشيخ  الدروز  املّوحدين 
املنى يف  ابي  الدكتور سامي 
أمس  بريوت   - الطائفة  دار 
األول، وفدا من«مجعية الوعي 
ضم:  اخلريية«  واملواساة 
حييى،  حممد  التنفيذي  املدير 
مسؤول العالقات العامة احلاج 
قسم  ومنسقة  قوبر  حسن 
العامة جنوى سعيد،  العالقات 
واالعضاء، حسني عرابي ونبيل 

بصبوص،  وفادي  دغمان 
اجلمعية  انشطة  الوفد  وعرض 

واهدافها.
كما واستقبل الشيخ ابي املنى 
مدير اليانصيب الوطين رضوان 
عامة،  معه قضايا  غامن وحبث 
مدرسة  رئيس  محادة  واكرم 
الشوف ناشيونال كوليدج يف 
ورجال  محادة،  اكرم  بعقلني 
رفعت  الغريب،  فؤاد  االعمال 

غامن ورمزي غامن.

شيخ العقل استقبل وفدا من مجعية »الوعي 
واملواساة« اخلريية وزوارا
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»أمن وسالمة املصرفيني خّط أمحر«. 
احتاد  اختاره  الذي  الشعار  هو  هذا 
نقابات موظفي املصارف لالعتصام 
)ُنّفذ  اليوم  ظهر  بعد  ينّفذه  الذي 
الصلح،  رياض  ساحة  االربعاء( يف 
مصدر  هم  الزبائن  بأن  موحيًا 
منذ  القائم  للواقع  خالفًا  اخلطر، 
ثالث سنوات حني قّررت املصارف 
استنسابية  قيودًا  تفرض  أن 
حجزت  ثم  الزبائن،  عمليات  على 
ومنعت وصوهلم  بالكامل  مدخراتهم 
املشكلة،  أصل  هذا  حقوقهم.  إىل 

فلم يتم حتويرها وملصلحة من؟
قّررت   2019 األول  18 تشرين  يف 
مجعية املصارف، بالتنسيق مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، إقفال 
املصارف لبضعة أيام. القرار اختذه 
جملس إدارة اجلمعية بعد التشاور مع 
سالمة أثناء مشاركتهم يف اجتماعات 
الدولي يف  النقد  لصندوق  اخلريف 
انقسم  حينها،  املتحدة.  الواليات 
قرار  تربير  حول  اجلمعية  أعضاء 
اهلدف  إن  قال  بعضهم  اإلقفال؛ 
سحب  على  املودعني  تهافت  منع 
وضع  عن  حتّدثوا  وآخرون  الودائع، 
وضع  سوى  معه  ينفع  ال  متدحرج 
قيود على عمليات السحب والتحويل 
أن  باعتبار  كونرتول(  )كابيتال 
اإلقفال مينح السلطة فرصة إصدار 
كهذا...  بقانون  العمل  وتفعيل 
هذه بعض الوقائع من قرار إقفال 
االنتفاضة،  أيام  أول  املصارف 
بشكل  اليوم  يتكّرر  اإلقفال  لكن 
انتفاضة  انطالقة  مع  وضوحًا  أكثر 
املودعني؛ املصارف أقفلت فروعها 
املودعني  ملنع  أيام  بضعة  منذ 
فروعها  اقتحام  على  التهافت  من 

واستعادة أمواهلم بالقّوة.
ثالث  قبل  حصل  ما  استعادة 
حيصل  ما  مع  واملقارنة  سنوات، 
أصل  بني  للفصل  ضروري  اليوم، 
احتاد  به  يقوم  ما  وبني  املشكلة، 
نقابات موظفي املصارف حتت شعار 
»أمن وسالمة املصرفيني خّط أمحر«. 
فاالحتاد حيّول العاملني يف املصارف 
إىل دروع بشرية يستعملها أصحاب 
الراغبني  الزبائن  بوجه  املصارف 
يف  بالقّوة.  حقوقهم  استعادة  يف 
لبنان  شوارع  تسّجل  مل  الواقع، 
نقابات  الحتاد  احتجاجية  خطوة  أي 
موظفي املصارف منذ سنوات، رغم 
بشكل  ُأهدرت  املوظفني  حقوق  أن 
سافر خالل الفرتة املاضية وأبرزها 
عن  االحتاد  تنازل  حني   2012 عام 
مينح  اجلماعي  العمل  عقد  يف  بند 
املوظفني زيادات كبرية على الرواتب 
)الفقرة الثانية من املادة 9(. ومل 
ُيسمع صوت االحتاد إال حني كانت 
املصارف يف مأزق جتهد يف سبيل 
تربير اإلقفال أو التنكيل بالزبائن - 
هم  املوظفني  بأن  علمًا  املودعني، 
املصارف  استغّلتهم  مودعون  أيضًا 

وسطت على أمواهلم.
لكن ما حصل خالل السنوات الثالث 
حصل  عما  جذريًا  خيتلف  األخرية 
أطلقت  الفرتة،  هذه  ففي  قبلها. 
املصارف خططًا لصرف املوظفني من 
العمل بشكل مجاعي. ومل تعمد إىل 
زالت  ما  أنها  رغم  أجورهم  تصحيح 

 من أجل تشريع اإلقفال والتفاوض على إعادة اهليكلة:

املصارف تستخدم موظفيها دروعـاً بشرية

 2022 األول  تـشرين   15 Saturday 15 October 2022الـسبت 

محمد وهبة

اليومني  خالل  إسرائيل،  تسدل 
»مسرحية«  على  الستار  املقبلني 
على  اللبنانية  للمالحظات  رفضها 
مسودة اتفاق احلدود البحرية بصيغته 
يكون  يكون  أن  املقرر  ومن  األوىل. 
املصغر  الوزاري  اجمللس  اجتمع 
األربعاء  والسياسية  األمنية  للشؤون 
لتصديق االتفاق، على أن يتبع ذلك 
)اليوم أيضًا( عرض االتفاق يف قاعة 
الكنيست كما أعلن رئيس الكنيست 
ميكي ليفي، مشريًا إىل أنه، بناء لطلب 
احلكومة، سيسمح بعرض االتفاق على 
األعضاء ملعاينة التفاصيل يف أقرب 
وقت ممكن، وفورًا بعد املناقشة اليت 

ستجرى يف احلكومة.
التعديالت اليت أدخلت على املالحظات 
اللبنانية مّكنت إسرائيل الرمسية من 
النزول عن »شجرة الرفض«، علمًا أنها 
ال متس جوهر املالحظات ومضمونها، 
احلد  من  جزء  على  اخلالف  مّجدت  بل 
حمتاًل  خطًا  لبنانيًا،  بوصفه،  البحري 
كان  ملا  خالفًا  حبرية(،  شبعا  )مزارع 
يهدف إليه اجليش اإلسرائيلي ابتداء. 
فيما حتققت للبنان أيضًا تسوية احلق 
العيين حلقل قانا الذي بات حقًا لبنانيًا 
خالصًا، مبا يشمل املنطقة اليت تتوغل 

جنوب اخلط 23.
تبلور،  كما  االتفاق،  حقق  ذلك،  مع 

مصاحل اجلانبني الرئيسة:
- بالنسبة للبنان، العائد االقتصادي 
يف  يطالب  كان  عما  ويزيد  كاماًل 
حال  ويف  املاضية.  الـ12  السنوات 
العمل  اللبنانية  احلكومة  أحسنت 
النفطية  لبنان  ثروات  استغالل  على 
هذه  استغالل  ميكن  بات  والغازية 
الثروة مبا يتجاوز منطقة احلد البحري 

إىل جممل البلوكات اللبنانية مشااًل.
وإن  متشعب،  اإلسرائيلي  العائد   -
كان يرتكز أكثر على الفائدة األمنية 
كادت  اليت  باالقتصادية  قياسًا 
مبطالبها  قياسًا  منتفية  تكون  أن 
حد  وإىل  سنوات،  منذ  االبتدائية 
الفائدة  يف  كبري  تقلص  جدًا،  بعيد 
عليه  تركز  ملا  ووفقًا  السياسية. 
املقاربة الرمسية، »زمطت« تل أبيب 
من حرب كانت مرجحة جدًا يف حال مل 
يتم التوصل إىل اتفاق يراعي احلقوق 

اللبنانية.
ورغم أهمية جمريات اليومني املقبلني، 
يتساوق  وما  املصادقة  واستحقاق 
جيب  ما  أهم  أن  إال  يليه،  وما  معه 
اإلسرائيلية،  السياقات  يف  مالحظته 

هو اآلتي:
- ال خيتلف اإلسرائيليون يف ما بينهم 
على أنهم خضعوا حلزب اهلل، وُأرغموا 
اتفاق  بأنه  يوصف  ما  توقيع  على 
الواقع  يف  هو  فيما  حدود،  ترسيم 
عرب  العدو  من  اللبناني  للحق  انتزاع 
اتفاق إذعان. وال مبالغة يف هذا األمر 
كون اإلجناز نفسه متعاظم يف ذاته، 

بال إضافات.
- اخلالف اإلسرائيلي يتعلق وحسب، 
وشكله  اخلضوع  تظهري  أسلوب  يف 
اخلارجي، وهو خيتلف باختالف املوقع 
السياسية.  واملصلحة  السياسي 
نتنياهو،  بنيامني  املعارضة،  رئيس 
ومن يصطف إىل جانبه، كان وما زال 
واضحًا جدًا يف التعبري عن الرضوخ، 
لغايات  الواقع  يستغل  كان  وإن 
انتخابية، إذ ال تعارض بني املطلبني: 
االستغالل.  وإرادة  الرضوخ  واقع 
وباألمس عاد وذكر اإلسرائيليني بأن 
»هذا ليس اتفاقًا تارخييًا )مع لبنان(، 

بل خضوع تارخيي«.
األجهزة  وكل  اإلسرائيلي،  اجليش   -
الحقًا،  تبني  كما  والعسكرية  األمنية 

منطلق  من  االتفاق  على  »بصمت« 
اخلشية من التسبب، يف حال الرفض، 
اهلل.  حزب  مع  عسكرية  مواجهة  يف 
الوثيقة الصادرة باإلمجاع عن األجهزة 
اإلعالم  أخريًا يف  نشرت  كما  األمنية 
دفعت  اليت  الوثيقة  وهي  العربي، 
مطلب  لقبول  القانونية  املستشارة 
الوزاري  اجمللس  على  االتفاق  عرض 
للمزايدات  منعًا  وحسب  املصغر 
والعرقلة، غري قابلة للجدل وال تتحمل 
خرّيت  األمنية  املؤسسة  التأويل: 
وإال  لبنان  مع  االتفاق  بني  الوزراء 

احلرب مع ويالتها، وال ثالث هلما.
- وازن جيش العدو خياراته جيدًا منذ 
أن هّدد األمني العام حلزب اهلل السيد 
وما  كاريش،  بضرب  نصراهلل  حسن 
بعد بعد كاريش، إن مل يتمكن لبنان 
من استخراج نفطه وغازه. قرار اجليش 
على  ومبنيًا  حامسًا  جاء  اإلسرائيلي 
ركائز تقديرية صلبة جدًا، ومن اليوم 
حزب  التهديدات:  أعقب  الذي  األول 
التسليحية،  املادية  القدرة  ميلك  اهلل 
وهذا ليس موضع نقاش، وهو اآلن 
يظهر قرارًا ال رجعة فيه، أي اإلرادة 
ألزم نفسه بها، بأن يبادر إىل  اليت 
مطالبه.  تلب  مل  إن  القدرة  تفعيل 
جاء قرار الرضوخ األمين صلبًا مبا ال 
يسمح للمؤسسة السياسية بتجاوزه، 
ومبا يتساوق مع صالبة موقف حزب 
يف  بعيدا  الذهاب  يف  وجديته  اهلل 

تهديداته.
من  دعمًا  معه،  ومن  البيد،  تلقى   -
الذي  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس 
أكد له يف اتصال هاتفي يوم الثالثاء 
أهمية االتفاق مع لبنان الذي سيضمن 
أمن إسرائيل على احلدود الشمالية، 
اإلسرائيلي  االقتصاد  ويعزز 
واللبناني، وهو اتصال عد أيضًا حثًا 
األخرية  اخلطوات  إنهاء  على  أمريكيًا 
من االتفاق، عرب املصادقة عليه من 

دون إبطاء.
وكان البيد وصف االتفاق بأنه »إجناز 
ويضمن  إسرائيل  أمن  يعزز  تارخيي 
الشمالية«،  احلدود  على  االستقرار 
إسرائيل  بإمكان  بات  أنه  مؤكدًا 
كاريش،  حقل  من  الغاز  استخراج 
غاز  استخراج  تأخري  بأن  إقرار  وهو 
تهديدات  من  اخلشية  سببه  كاريش 
املقاومة ومل يكن ألسباب تقنية كما 
وما  اإلسرائيليون  املسؤولون  كّذب 
غانتس  بين  األمن  وزير  أما  زالوا. 
فشدد على أن االتفاق سيعرض على 
اجلمهور )اإلسرائيلي( بشفافية تامة، 
أنه  أيضًا  تأكيده  مع  للقانون،  وفقًا 
»يف األشهر األخرية رافقت املؤسسة 
بشأن  املفاوضات  قرب  عن  األمنية 
من  الشمال  يف  البحرية  احلدود 
الناحية األمنية. ووقفنا حبزم على أن 
يضمن االتفاق املصاحل األمنية لدولة 
إسرائيل، اليت مل نتخل عن شرب واحد 

من أمنها«.
األمنية، كان  حديث األمن واملصاحل 
موضع انتقاد يف تل أبيب، من خارج 
عينات  ومن  السياسية.  املزايدات 
مقاربة اإلعالميني اليت مل تنته أمس، 
يذكر حديث معلق الشؤون العسكرية 
أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  يف 
تلفزيوني،  لقاء  يف  يهوشع  يوسي 
أكد فيه أن االتفاق جّنب اإلسرائيليني 
القتل مقابل خسارة اقتصادية قائاًل: 
لبنان  االتفاق مع  »ماذا سنخسر من 
بعد مخس سنوات؟ مليار دوالر؟ أو 
عشرين مليار دوالر؟ مقابل يوم واحد 
أمام حزب اهلل، سيسبب  القتال  من 
لنا دمارًا وأضرارًا اقتصادية هائلة... 

ولن أتكلم عن اخلسائر البشرية«.

اتفاق انتزاع احلق... ال اتفاق ترسيم
يحيى دبوق

حتصل على إيرادات كبرية مصدرها 
وشهادات  اخلزينة  سندات  فوائد 
لبنان  مصرف  عن  الصادرة  اإليداع 
مصرف  لدى  والتوظيفات  والودائع 
اليت  العموالت  عن  فضاًل  لبنان، 
بالدوالر  الزبائن  من  حتّصلها  باتت 
األمر  وهو  )الفريش(،  النقدي 
الذي دفع قسمًا من املوظفني إىل 
االستقالة حبثًا عن فرص عمل أفضل 

يف اخلارج.
عدد  اخنفض  ذلك،  وبنتيجة 
يف   24886 من  املصارف  موظفي 
نهاية  18815 يف  إىل   2019 نهاية 
موظفًا،   6071 باخنفاض  أي   ،2021
الصادرة عن مجعية  األرقام  حبسب 
هذا   .2022 نيسان  يف  املصارف 
األساسي  سببه  كان  االخنفاض 
يتجرأ  مل  الذي  التعّسفي  الصرف 
أرقام  االحتاد على مواجهته. ووفق 
 2019 عام  فإنه يف  أيضًا،  اجلمعية 
يف  املوظف  راتب  متوسط  كان 
املصرف يبلغ 3.9 مليون لرية، وبلغ 
يف نهاية 2021 حنو 4.8 مليون لرية. 
التضّخم يف ذلك الوقت مل يكن قد 
بلغ 1000%، إمنا الزيادة الوسطية 
 .%23 مبعدل  كانت  الرواتب  على 
والالفت أن صرب املوظفني مل ينفد 
للمصارف  أتاح  لبنان  مصرف  ألن 
استعمال التعميم 151 لنفخ رواتب 
إذ  املصريف،  القطاع  يف  العاملني 
مُسح هلم بتحويل رواتبهم من اللرية 
يبلغ  صرف  سعر  على  الدوالر  إىل 
سحب  ثم  وسطيًا،  لريات   1507.5
 ،151 التعميم  على  الدوالرات  هذه 
أي بقيمة 8000 لرية لكل دوالر حاليًا 
وهنا  لرية(.   3900 كانت  )سابقًا 
»مجيل«  أي  لالحتاد  ليس  حتديدًا 
مصرف  حاكم  ألن  املوظفني،  على 
لبنان قّرر التوّسع يف ضّخ النقد يف 
السوق عرب التعميم 161 الذي أتاح 
بداية،  حمدود،  ال  وبشكل  للعموم 
النقد  إيداع  عمليات  من  لالستفادة 
باللرية وشراء الدوالرات على سعر 
الفرق بني  صريفة واالستفادة من 

سعر صريفة وسعر السوق احلّرة.
سلوك  عن  األمثلة  من  الكثري  مثة 
االحتاد اخلاضع ألصحاب املصارف. 
ففي 28 متوز 2022 قّرر االحتاد أن 
»األزمة  حول  حوارية  ندوة  يعقد 
برناجمًا  وحدد  واملالية«  املصرفية 
املصرفيني  صقور  فيه  يشارك 
مع  كانت  الندوة  افتتاحية  حصرًا. 
واملديرة  اإلدارة  جملس  رئيسة 
العامة يف بنك ميد ريا احلسن، ثم 
رئيس جملس اإلدارة واملدير العام 
اخلوري،  رائد  بنك  سيدروس  يف 
املصارف  جلمعية  العام  واألمني 
فادي خلف، ورئيس قسم األحباث 
يف  بركات.  مروان  عوده  بنك  يف 
مستهّل الندوة تبّنى رئيس االحتاد 
املصارف  مجعية  خطاب  حاج  جورج 
مطالبة  املصارف  »مجعية  مناشدًا 
اليت  مديونيتها  بتسديد  الدولة 
أموال  ضياع  يف  السبب  كانت 

املودعني«.
ومل متض بضعة أسابيع على ذلك، 
حتى قّرر اجمللس التنفيذي لالحتاد 
ملناقشة  »ُخّصص  اجتماع  عقد 
األمنية  باخلطة  املتعلقة  املستجدات 

وطالب  املصريف«،  القطاع  يف 
مراكز  يف  األمن  »بتأمني  االحتاد 
العمل ويرفض االحتاد عودة الزمالء 
وجود  دون  من  العمل  مزاولة  إىل 
تدابري أمنية تسهر على أمنهم وأمن 
يف  العمل«.  دوام  خالل  املودعني 
الواقع، مل يسّجل، لغاية اآلن، يف 
عدائي  عمل  أي  اقتحام،  عملية  أي 
يصّر  االحتاد  لكن  املوظفني،  جتاه 
القّوة  املصارف  مجعية  منح  على 
نهائيًا  الفروع  إقفال  قرار  الختاذ 
أمام الزبائن، وهو ما أدى إىل فتح 
مع  التعامل  جتاه  االستنسابية  باب 

الزبائن والتمييز بينهم.
انخفض عدد موظفي املصارف من 

24886 يف نهاية 2019 إىل 18815 
يف نهاية 2021

موظفي  االحتاد،  ميّثل  هل  إذًا، 
املصارف؟ الشّك مطروح ألن قيادة 
القدرة  لديها  يكن  مل  االحتاد  هذا 
يومًا على تنسيب موظفي املصارف 
الكبرية،  املصارف  يف  العاملني 
حّد  إىل  تشبه  فإنها  املعنى  وبهذا 
العام  العمالي  االحتاد  قيادة  كبري 
وهي  التمثيلية،  للشرعية  الفاقدة 
مثلها ختدم أجندة مصاحل ال تتطابق 
بامسهم.  تتحّرك  الذين  مصاحل  مع 
 ،2019 األول  تشرين   18 فمنذ 
وعلى مدى السنوات الثالث التالية 
اإلقفال األخري املستمر  وصواًل إىل 
نقابات  احتاد  انهمك  اليوم،  لغاية 
عن  »الدفاع  يف  املصارف  موظفي 
عن  الدفاع  أي  املوظفني«،  أمن 
املصارف  أطلقته  الذي  الشعار 
لتربير اإلقفال، ولتربير السطو على 
دائمًا  حاضرًا  االحتاد  كان  الودائع. 
إىل جانب مجعية املصارف يف كل 
املفاصل املتصلة بعالقتها املتوّترة 
بأن  لنفسه  يسمح  ثم  الزبائن،  مع 
خّطًا  املوظفني  اعتبار  منهم  يطلب 
أخطأ يف  أنه  اعتربنا  إذا  هذا  أمحر، 
يف  العاملني  على  وأطلق  التعبري 
املصارف وصف »املصرفيني« الذي 
يُطلق عادة على أصحاب املصارف.

يريده  مبا  متعلقًا  األمر  يعد  مل  لذا 
املصارف.  تريده  مبا  بل  االحتاد، 
فاإلقفال هو أداة للضغط تستخدم 
اجلارية  التحضريات  اآلن يف سياق 
اهليكلة  إعادة  قانون  لصياغة 
حصلت  األخرية  وهذه  املصارف. 
سابقًا على دعم قوى السلطة بكل 
والتنفيذية  التشريعية  أقسامها 
ضّدها  تشريع  أي  ملنع  والقضائية 
اختاذ  وملنع  النواب،  جملس  يف 
يف  تصّب  ال  تنفيذية  قرارات 
مصرف  حاكم  تغيري  مثل  مصلحتها 
لبنان، وملنع صدور أحكام قضائية 
رغم  اإلفالس  إشهار  عليها  تفرض 
أمام  ضّدها  الدعاوى  آالف  تراكم 
القضاء، وهي اليوم حتاول اإلمساك 
بشرعية ما تستمد بعضها من احتاد 
أجل  من  املصارف  موظفي  نقابات 
عليه  حتصل  مل  ما  على  احلصول 
اآلن:  لغاية  وصريح  واضح  بشكل 
إعادة هيكلة ال تفرض على أصحاب 
اخلارج.  من  أموال  إعادة  املصارف 
دروعًا  موظفيها  تستخدم  املصارف 
وللتفاوض  اإلقفال  لتشريع  بشرية 

على موجبات إعادة اهليكلة.
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حفل تاريخ املوارنة بثنائيات سياسية ختاصمت يف معظم األحيان، 
من بشارة اخلوري - إميل إده إىل فؤاد شهاب - كميل مشعون وبيار 
اجلميل - رميون إده وسليمان فرجنية - رميون إده، وثنائية كميل 
مشعون - بيار اجلميل يف اجلبهة اللبنانية وثنائيات مسري جعجع مع كل 
من إيلي حبيقة وأمني اجلميل وميشال عون... لكّن الرئاسة األوىل 
كانت القاسم املشرتك الذي سعى إليه مجيعهم. يف استحقاق 2022 
ثنائية تكاد تصبح تارخيية هي التيار الوطين احلر - القوات اللبنانية 
من دون أن يتقدم أحدهما حتى اآلن على اآلخر، يف صناعة احلدث 

الرئاسي.
أوصلت القوات اللبنانية قائدها بشري اجلميل إىل رئاسة اجلمهورية، 
وأوصل التيار الوطين احلر رئيسه العماد ميشال عون إىل الرئاسة. 
بفارق 34 عامًا، تغرّيت ظروف القوات ونضجت ظروف التيار العوني 
التجربة  تكرار  حياوالن  وكالهما  احلر.  الوطين  التيار  أصبح  الذي 
بإيصال رئيس للجمهورية، مع اختالف املشهد اإلقليمي والتسويات 

والشركاء.
إىل  ووصل   1989 عام  بدأ  الذي  املشروع  هو  احلر  الوطين  التيار 
للجمهورية.  رئيسًا  عون  ميشال  العماد  بانتخاب   2016 عام  ذروته 
التيار الصاعد يف نهاية الثمانينات مل يتح له خوض معركة الرئاسة 
كمرشح، لكنه خاضها من ناحية فرض شروط رافقت اتفاق الطائف 
وعالقة عون بنواب جملس عام 1972، وأدت إىل صراعات داخلية 
ومسيحية متتالية. خصوم عون يتهمونه، منذ أن كان رئيسًا حلكومة 
هلا.  مسّهاًل  وليس  الرئاسة  النتخابات  مزمن  معرقل  بأنه  انتقالية، 
ما مل تصل إليه لن تكون لغريه. مل يعرتف بانتخاب الرئيس رينيه 
معوض وعارض انتخاب خلفه الرئيس الياس اهلراوي، وعلى الطريق 
كانت حرب اإللغاء والتحرير ومن ثم نفيه إىل فرنسا. أول احتكاك 
انتخاب رئيَسي  رئاسة اجلمهورية جاء عن طريق معارضة  لعون مع 
انتخاب  مع  ليونة  أكثر  يكن  ومل  بشدة.  وقف ضده  الذي  الطائف 
الرئيس إميل حلود رغم أنه آت من قيادة اجليش، املكان األحّب إىل 
االنتقالية  احلكومة  رئيس  حلم  اجلمهوري  القصر  ظل  اجلنرال.  قلب 
وقائد اجليش السابق، وحني عاد إىل بريوت عام 2005، بدأت خيوط 
يعرف  كان  عاد،  أن  منذ  عون  فعله  ما  تتشابك.  الرئاسية  اللعبة 
وصل  ذلك.  حتقيق  من  منعه  ميكن  شيء  وال  بعبدا  قصر  خامتته: 
إىل بعبدا عام 2016. بعدما عرقل مسار االنتخابات إىل أن نضجت 
التسوية مع حزب اهلل والرئيس سعد احلريري والقوات اللبنانية. لكّن 

املعركة مل تنته بالنسبة إىل التيار.
ما بدأه عون واختتمه يف قصر بعبدا، خمتلف عّما بدأه رئيس التيار 
يف  تبدأ  مل  الرئاسة  مع  األخري  معركة  باسيل.  جربان  احلر  الوطين 
اللحظة اليت أصبح عون فيها رئيسًا للجمهورية. بل قبلها، وقت بدأ 
الكالم يف ظل عون عن احلصص املسيحية والتوازنات والشراكة، 
والتفاهمات من مار خمايل إىل معراب، ولو بفاصل سنوات بينهما، 
باسيل  خاض  الكربى.  النيابية  والكتلة  متثياًل  األكثر  الرئيس  وعن 
وصاغ  اهلل،  حزب  فيها  مبا  السياسية،  الكتل  معظم  مع  خصومات 
حتالفات، منها ما هو »على القطعة« ومنها ما هو اسرتاتيجي، وعينه 
على بعبدا. مشوار باسيل الرئاسي يبدأ من تسوية الدوحة وموافقة 
»إجنازه«  إىل  وصواًل  سليمان  ميشال  الرئيس  انتخاب  على  عون 
الذي  احلزب  العهد.  حزب  إىل  بعبدا ويف حتّوله  عون قصر  بدخول 
وقف إىل جانب عون خاض معاركه يف كل االجتاهات، مع احلريري 
ومع القوات ومع الرئيس نبيه بري ومع فرجنية ومتظاهري 17 تشرين 
األول، لكنه ظل حتت سقف تفاهم اسرتاتيجي مع حزب اهلل، الناخب 

األول يف معركة الرئاسة.
املرشح الدائم، ولكن غري املعلن رمسيًا، وخليفة عون الذي قلق خصومه 
أحداث 17 تشرين والعقوبات  أنه قد يكون رئيسًا مقباًل، قبل  من 
األمريكية، ال يرتضي أن ينتهي العهد من دون أن يكون التيار ناخبًا 
أوَل إن مل يكن مرشحًا أوَل. بهذا املعنى، جتربة عون رئيسًا ليست 
خامتة بل بداية، رغم أن إعداد عون خلالفته اصطدم بتدهور ال مثيل له 
على كل املستويات، السياسية واألمنية واالقتصادية. ال يعين ذلك 
أن مشروع اخلالفة انتهى. وميكن الرهان على أن الفراغ قد يطول 
ما مل يبارك التيار أي تسوية. وعلى الطريق إليها، حياول إبعاد كل 
املرشحني احملتملني عسكريني ومدنيني، ويسعى يف ظل ذلك إىل 
التمسك بفكرة الرئيس القوي واألكثر متثياًل. لكنه مع ذلك ال يطرح 
أمساء وال يتبّنى مرشحًا، بل يقدم مشاريع على قاعدة الرئاسة القوية 
والرئيس القوي ومعهما فتح باب احلوار، وإن كان اجلميع يعلم أن 
باسيل من النوع الذي حياور أحاديًا. وهو خيوض اليوم معركة رئاسة 
اجلمهورية معّززًا بكتلة نيابية، لكن بعض حلفائه مل يعد يف اجمللس 
النيابي وخصومه يتضاعفون. ورغم أنه يصر على مظلة عون للتيار 
القول إن باسيل خيوض حتى اآلن معركة  الواقعية تفرتض  إال أن 

الرئاسة وحَده.
القوات من بشري إىل جعجع

من  جعجع  رئيسها مسري  خرج  أن  منذ  الرئاسيات  دور يف  للقوات 
السجن. لكن ال شك أن دورها الذي أوصلها عام 1982 إىل انتخاب 
قائدها رئيسًا للجمهورية ال يزال يطغى على تعامل خصومها معها. 
الذي  الرئاسي  الفراغ  بعد  اجلمهورية  رئاسة  إىل  ترشح جعجع  حني 
مسار  طبيعيًا يف  حقًا  ذلك  يعترب  كان  عهد سليمان،  انتهاء  أعقب 
انُتخب بشري اجلميل رئيسًا وصواًل  القوات السياسية منذ أن  حياة 

املتخاصمة الثنائيات  وريثا  والقوات  التيار 
إىل احلقبة اليت كّرست جعجع قائدًا لـ«املقاومة« اليت أصبحت حزبًا 
رمسيًا. الذراع العسكرية حلزب الكتائب اليت صارت جسمًا مستقاًل 
ناهضت الكتائب، وحاربت كل األحزاب املسيحية حتت مسمى توحيد 
البندقية، من إهدن إىل الصفرا، وتدّرجت من العب يف احلرب إىل 
اللبنانية  اجلبهة  أركان  مبعية  كانت صنعت  واذا  السلم.  العب يف 
تعيد  أن  يف  تنجح  مل   1982 عام  منذ  أنها  إال  للجمهورية،  رئيسًا 

التجربة. لكن كانت هلا أدوار أخرى على طريق الرئاسيات.
15 كانون الثاني 1986، يوم االنقالب على حبيقة واالتفاق الثالثي، 
أّسس لدخول جعجع العسكري السياسة من بابها العريض، يف ظل 
عهد الرئيس أمني اجلميل احلافل خبّضات أمنية وسياسية. مع اقرتاب 
نيابية مسيحية  اجتماعات  بكركي حتتضن  بدأت  اجلميل،  نهاية عهد 
النتخاب خلف له. كان اجلميل يعد بأنه حيّضر حلل ولرئيس خيلفه. 
لكنه كّلف قائد اجليش العماد ميشال عون برتّؤس حكومة انتقالية. 

وكان جعجع يتهيأ ملثل هذا االستحقاق، بعدما نّبه اجلميل منه.
املتوترة بني عون وجعجع محلت  العالقة  إن  بقرادوني  يقول كريم 
اجلميل وجعجع على وضع فيتو على اسم عون كمرشح حمتمل. لكنه 
يروي كيف كرب التقارب بني اخلصمني »عندما التقت مواقفهما على 
تعطيل جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية يف 18 آب 1988 ملنع وصول 
عالقتهما  وحتّسنت  الوصول«.  من  الوحيد  املرّشح  فرجنية  سليمان 
بفرض خمايل  الذي قضى  األسد   - اتفاق موريف  معًا  عندما رفضا 
الضاهر مرشحًا وحيدًا لرئاسة اجلمهورية. لكن تكليف اجلميل الحقًا 
عون برئاسة احلكومة االنتقالية، كسر العالقة بني عون وجعجع وبني 
اتفاق  فكان  التحرير،  ثم  ومن  اإللغاء  حرب  بدأت  واجلميل.  جعجع 
إىل  جعجع  ودخل  لبنان  من  عون  خرج  جعجع.  أّيده  الذي  الطائف 

السجن.
حاول قائد القوات، بعد خروجه من السجن عام 2005، إعادة اإلمساك 
املاضي.  خصومات  أيقظت  وعون  عودته  لكّن  املسيحي.  بالشارع 
وساهمت ورقة التفاهم بني اجلنرال وحزب اهلل يف تكريس اخلالفات. 
انتخابات عام 2005 مبا كانت تريده يف مقابل  القوات يف  مل تفز 
تسوية  جمددًا.  قيادته  بناء  إىل  جعجع  وسعى  نيابيًا.  عون  صعود 
فتحت  لبنان  من  السوريني  وخروج  احلريري  واغتيال  عنه  اإلفراج 
صفحة جديدة بني قوى سياسية وطائفية جعلت لقاء جعجع مع القوى 
نية املعارضة سهاًل وبنى ركيزة مصاحلة، وكذلك األمر مع احلزب  السُّ
املصاحلة  وإمتام  اجلبل  حرب  ملف  إقفال  بعد  االشرتاكي  التقدمي 
برعاية البطريرك مار نصراهلل بطرس صفري. جاءت أحداث 7 أيار ومن 
ثم اتفاق الدوحة ليزيدا التصاق القوات بالطرف السين. شارك جعجع 
االنتخاب  وقانون  سليمان  انتخاب  تسوية  وبارك  الدوحة  حوار  يف 

املبين على أساس دوائر 1960.
 مشوار باسيل الرئاسي بدأ من تسوية الدوحة، وصواًل إىل دخول عون 

قصر بعبدا وتحوّل التيار إىل حزب العهد
يف نيسان عام 2014، أعلن حزب القوات ترشيح رئيسه لالنتخابات 
الرئاسية. ُعقدت اجللسة األوىل النتخاب الرئيس يف 23 نيسان عام 
2014، وحصل جعجع على 48 صوتًا. واستمر الفراغ الرئاسي ملدة 
سنتني ونصف سنة. بني االقرتاع جلعجع وترشيح احلريري وفرجنية 
حنو سنة ونصف سنة، صار فيها انتخاب جعجع من سابع املستحيالت، 
وبدأت تظهر خالفات الصف املعارض الواحد. إىل أن وصلت أصداء 
لقاء الرئيس سعد احلريري ورئيس تيار املردة سليمان فرجنية إىل 
معراب فتحولت من متفرجة إىل مبادرة. عارضت القوات جميء فرجنية 
يف  تتقّدم.  والقوات  التيار  بني  املصاحلة  خطوات  وبدأت  رئيسًا، 
احتفااًل  الشمبانيا  الثاني عام 2016، شرب عون وجعجع  18 كانون 
باملصاحلة وبالتفاهم النتخاب عون رئيسًا للجمهورية. مل يدم شهر 
العسل، فالقوات تعترب أنها ساهمت مسيحيًا يف إيصال عون وتتهم 
التيار خبرق ورقة التفاهم بينهما، والتيار يعترب دور القوات ثانويًا 
يف تسوية عون - احلريري - حزب اهلل، ويتهمها باالنقضاض على 

التفاهم وحماربة العهد من الداخل.
حّققت  اليت  األخرية  النيابية  االنتخابات  قبل  جمددًا  اخلالف  استعر 
فيها القوات تقدمًا على األرض، الستثماره يف معركة الرئاسة. كان 
االعتقاد بأن جعجع سيكرر جتربة ترشحه ولو كان االجتاه السائد إىل 
رئيس تسوية، لكّن القوات أعلنت ترشيح النائب ميشال معوض، 
صفوف  يف  األوىل  الدرجة  يف  نفسه  وضع  جعجع  أن  يعين  وهذا 
الناخبني األوائل، حني صاغ تفاهمًا مع الكتائب والتقدمي االشرتاكي 
وحركة »جتدد«. إال أن امللف مل ُيقفل بعد، ومسار االنتخابات طويل. 
ورغم التحوالت السياسية وال سيما بعد عام 2005، وتغري حتالفاتها 
من تيار املستقبل إىل احلزب التقدمي االشرتاكي، ال تزال القوات 
تواجه عداء حتول من فريق إىل آخر ورسا أخريًا لدى الثنائي الشيعي 
وحزب اهلل الذي ال يزال يقف ضد مشروعها السياسي وضد وصوهلا 
إىل رئاسة اجلمهورية أو انتخاب رئيس من طرفها. وهذا يزيد من 
االستحقاق  تسويات يف  إجراء  إىل  أخرى  مرة  أن تضطر  من  قلقها 

الرئاسي يف ظل تشرذم املعارضة.
من  وكثري  املشرتكة،  القواسم  من  كثري  والتيار  القوات  بني 
ساحة  يف  وحدهما  يكونا  أن  دومًا  يفّضالن  ولعلهما  االختالفات، 
مسيحية وتكون هلما كلمة فاصلة يف أي من امللفات، ويف مقدمها 
أن  مؤكد  هو  وما  أسبوعني،  بعد  ينتهي  العهد  اجلمهورية.  رئاسة 
كليهما ال يزاالن يتمرتسان حول مواقفهما املتباعدة يف صياغة هوية 

الرئيس ودوره.
غياب القرار املاروني عن انتخاب الرئيس

كان رئيس اجلمهورية املاروني رمزًا للدور املاروني الفاعل يف بنيان 
تتنازعها  لدولة  رمزًا  يصري  ويكاد  واالستقالل،  الكبري  لبنان  دولة 
احلروب واالنقسامات، ومل يعد يشكل أولوية يف سّلم االهتمامات 
الفراغ تعادل عهدًا رئاسيًا كاماًل.  السياسية بعدما صارت سنوات 
مع انتخاب الرئيس ميشال عون، بدا أن املوارنة هم الذين انتخبوا 
رئيسهم، لكن واقع التسويات ُيعيد السؤال إىل املربع األول: هل 
يصل إىل رئاسة اجلمهورية من يريده املوارنة، أو هل ال يزال يف 
إمكانهم إيصال رئيس للجمهورية ميثلهم، وأي دور للتكتالت الكربى 
يف اختيار الرئيس ولو مع تسويات سياسية مع قوى حملية وإقليمية؟ 
ما قبل احلرب وبعدها، مشهدية األحزاب السياسية يف إيصال رئيس 
للجمهورية، توازيها جتارب التكتالت الكربى يف الوقوف إىل جانب 
ويف  له.  التمديد  ومنع  شعبيًا  إسقاطه  حتى  أو خماصمته  الرئيس 
استحقاق عام 2022، يعود دور القوى احلزبية، فيما تغيب املرجعيات 
املارونية والشخصيات القيادية الفاعلة. لكن هذه القوى قد ال جتد 
مفرًا من اخلضوع لتأثريات خارجية فُتعيد جتربة الدوحة وانتخاب رئيس 
تسوية غري ممثل للرأي العام املسيحي املاروني سواء كان عسكريًا 

أو مدنيًا.
من الصعوبة اجلزم بأن أي رئيس ماروني هو وليد اختيار املوارنة 
أتوا رؤساء مجهورية، كبشارة  املطلق له. وإن كان زعماء املوارنة 
وميشال  اجلميل  وبشري  فرجنية  وسليمان  مشعون  وكميل  اخلوري 
عون. لكن التسويات اليت أتت بهم إىل كرسي الرئاسة، غّطت على 
زعامتهم. فقبل احلرب وبعدها تغري شركاء التسوية من السنة والدروز 
إىل الشيعة والسنة، عدا توافق القوى اإلقليمية على شخص الرئيس 

اآلتي أحيانًا كثرية على وقع عالقات وحماور إقليمية ودولية.
اليوم تصبح الختيار رئيس اجلمهورية حيثيات خمتلفة يف بلد تطور 
فيه النظام السياسي وتبدلت معامله بسبب احلرب وارتفاع أو تراجع 
تأثري األحزاب املسيحية وهاجس الدميوغرافيا واملتغريات السياسية 
اإلقليمية والدولية. وإذ أصبحت نزعة الرئيس القوي عنوانًا جذابًا، 
يبقى لألحزاب املسيحية دور يتقدم أو يتقلص يف صياغة حضورها 
يف رئاسة اجلمهورية، يف اختيار الرئيس أو يف الوقوف إىل جانبه 
الكتائب  إىل  الوطنية  والكتلة  الدستورية  الكتلة  من  معارضته.  أو 
الوطين احلر واملردة، إىل جتربة  اللبنانية والتيار  واألحرار والقوات 
شهوان.  قرنة  وأخريًا  مستقلة  نيابية  وجتمعات  اللبنانية،  اجلبهة 
لكل من هذه األحزاب والتكتالت تأثريها إن مل يكن يف االنتخابات 
الرئاسية مباشرة إمنا يف احلضور السياسي الذي ساهم يف معارضة 

أو دعم الرئاسة األوىل.
الذي  األحرار  الوطنيني  حزب  بفعل  رئيسًا  مشعون  كميل  يأت  مل 
أّسسه بعد خروجه من احلكم، ومل ينتخب رئيس حزب الكتائب بيار 
اجلميل رئيسًا للجمهورية، ومل يأت أمني اجلميل رئيسًا بفعل حزب 
الكتائب بل بفعل اغتيال شقيقه قائد القوات اللبنانية بشري اجلميل، 
الدائم لرئاسة  الوطنية رميون اده املرشح  الكتلة  ومل ينتخب عميد 
اجلمهورية رئيسًا. خرق بشري اجلميل وميشال عون املسار الرئاسي، 
لكن عهد قائد القوات اللبنانية مل يبدأ، وعهد قائد التيار الوطين احلر 
ينتهي على وقع خّضات سياسية وأمنية واقتصادية غري مسبوقة. 
سياسية  مساحات  مثة  السياسية،  والتكتالت  احلزبية  الكتل  وبني 
مؤثرة أسهمت يف وضع إطار محاية للرئاسة وتأمني الظروف األفضل 
إىل  الثالثي  احللف  من  االنتخابات.  تواكب  اليت  التحديات  ومواجهة 
اجلبهة اللبنانية فقرنة شهوان، ثالثة مناذج خمتلفة ساهمت يف ظروف 
سياسية متناقضة، يف أن حتول الساحة املارونية عصبًا حيًا، وجتعل 
من الرئاسة خصمًا أو حليفًا، ويف كال احلالتني حتت سقف رؤية لدور 

الرئاسة خارج إطار املماحكات احمللية والتأثريات اإلقليمية.
سليمان  الرئيس  أوصل  لكنه  الشهابية،  ضد  الثالثي  احللف  وقف 
له، ورضى  تأمني أصوات إسالمية  القدرة على  بفعل  إمنا  فرجنية، 
إقليمي عليه. ووقفت اجلبهة اللبنانية إىل جانب الرئاسة األوىل من 
الياس سركيس  الرئيس  إىل  الحقًا(  افرتقا  )وإن  فرجنية  سليمان 
وبشري اجلميل حكمًا. ووقفت قرنة شهوان معارضة لرئاسة اجلمهورية 
يوم كان الرئيس اميل حلود مساهمًا يف فرض الوصاية السورّية، 
ويف توقيف املعارضني، وقمع احلريات، وذهبت أبعد ما ذهب إليه 
راعيها البطريرك مار نصراهلل بطرس صفري يف دعم إنهاء متديد حلود 

يف ظل تطورات عام 2005.
واحللف  اجلبهة  جتربة  من  متايزًا  أكثر  قرنة شهوان  جتربة  تكون  قد 
الثالثي، فالقرنة اليت بنت نفسها على قاعدة غري حزبية وإن ضمت 
ممثلني ألحزاب مسيحية، إال أنها ساهمت يف أكثر املراحل دقة من 
تاريخ لبنان احلديث يف تقديم صورة خمتلفة عن احلسابات السياسية 
الضيقة، وعملت على تأطري جهد مجاعي يف مواجهة سوريا والنظام 
مورست ضد  اليت  االرتكابات  اجلمهورية حني غطت  ورئاسة  األمين 
للمرة  املسيحي  الشارع  أخرجت  أنها  القرنة  ميز  ما  لكن  املعارضة. 
عرف  األحزاب يف جمتمع  ومن سطوة  احلزبية  الثنائيات  من  األوىل 
أكرب هزة اجتماعية وسياسية وأمنية يف الثمانينيات نتيجة االقتتال 
املسيحي الداخلي. ولعل تلك كانت أكرب »خطايا« القرنة يف مواجهة 
حتت  املسيحي  اجملتمع  قيادة  عنوان  أمامها  تضع  متجّذرة  أحزاب 
األكرب  الوزارية  واحلصة  النيابية  األكثرية  على  احلصول  عنوان:  أي 
ما  أول  وكان  متثياًل.  أكثر  هو  ملن  اجلمهورية  ورئاسة  والتعيينات 
املسيحية  الساحة  يف  للتحكم  عادت  حني  احلزبية  الثنائيات  فعلته 
أن أطاحت بالقرنة واملستقلني، على طريق برجمة العودة جمددًا إىل 
انتخاب  حمّك  أمام  اليوم  ستكون  القيادة  وهذه  برأسني.  القيادة 
مزدوجة يف  االستحقاق، حيملها مسؤولية  للجمهورية. وهذا  رئيس 

اختيار الرئيس العتيد، على أعتاب تسويات جديدة.

هيام القصيفي
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تعرضت حمطة يف مطار ملبورن 
أن  بعد  الفوضى  من  حالة  اىل 
أمين  خبرق  الركاب  حتذير  مت 
اجلوية  الرحالت  توقف  إىل  أدى 

الصباحية.
فقد تسبب خرق أمين يف وقت 
مبكر من صباح الثالثاء بفوضى 
يف مطار ملبورن حيث واجه آالف 
وتأخري  طويلة  طوابري  الركاب 

رحالت.
وصدرت أوامر آلالف من ركاب 
املبنى  داخل  بالعودة  كوانتاس 
إلعادة فحصهم قبل الساعة 6:30 

صباًحا بقليل يوم الثالثاء.
كوانتاس:  باسم  متحدث  وقال 
عن  انتقل  راكًبا  أن  »يبدو 
ختضع  ال  منطقة  من  قصد  غري 
فحصها  مت  منطقة  إىل  للحراسة 

يف مطار ملبورن«.
تعليق  مت  احرتازي،  وكإجراء 
كوانتاس  شركة  عمليات  مجيع 
الركاب يف  فحص  إعادة  ومتت 
تأخري  يف  تسبب  مما  احملطة، 

بعض اخلدمات الصباحية.
واعتذرت شركة الطريان لعمالئها 
عن اإلزعاج الناجم عن االنتهاك، 
ان  املسؤولني  احد  أعلن  حيث 
األوىل،  أولويتنا  هي  »السالمة 
االضطراب  هذا  أن  نعلم  لكننا 
لركابنا  اإلزعاج  بعض  يسبب 
ونعتذر عن ذلك. حنن حنقق يف 

تأخريات كبرية يف مطار ملبورن بعد خرق أمين يف املبنى رقم1

كيفية وقوع هذا احلادث«.
قد  جويس  تيم  الراكب  وكان 
طائرة  منت  على  بالفعل  صعد 
طاقم  أبلغهم  عندما  مكتظة 
إىل  سيحتاجون  أنهم  الطائرة 
إخالء املبنى وإعادتهم من خالل 

الفحص األمين.
»يبدو  يقول  املسؤول  واضاف 
األمر خطرًيا للغاية. قال »هناك 
 ، ينتظرون«  الناس  اآلالف من 

.Today Show قال لربنامج
بشد  قاموا  »لقد  قائال  وتابع 
كل  كبري.  حد  إىل  شيء  كل 
شيء مغلق وجيب إعادة فحص 

اجلميع«.
فحص  إعادة  يتم  إنه  وقال 
أولوية  أساس  على  الركاب 
الصعود إىل الطائرة، مستطردا 
أساسي  بشكل  أبلغوا  »لقد 
األشخاص  فحص  سيتم  أنه 
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اجملتمعات  من  املزيد  يستطيع 
االستفادة من جلسات املعلومات 
االنتخابية، وذلك كنتيجة لتوسيع 

اللجنة االنتخابية يف والية
»سفراُء  لربنامج  فيكتوريا 
صوتكم  جلعل  الدميقراطية 
انتخابات  يف  وذلك  مسموعًا، 

الوالية يف شهر تشرين الثاني\
نوفمرب.

ُوِريك  االنتخابي  املفّوض  يقول 
إن   )Warwick Gately( غايتلي 
جاهزون  الدميقراطية  سفراء 
والية  أرجاء  مجيع  يف  للتجوال 
إشراك  أجل  من  فيكتوريا 
التمثيل  ذات  اجملتمعات 
التسجيل  أساسيات  يف  املتدني 
أْن  لضمان  وذلك  واالنتخاب، 
يكون لديهم صوت يف انتخابات 

والية فيكتوريا لعام 2022.

يساعد سفراء الدميقراطية على االستماع ألصوات اجملتمع
لقد مت توظيف سفراء الدميقراطية 
من اجملتمعات اليت هي عادًة أقل 

متثاًل يف العملية االنتخابية:
ثقافيًا  املتنوعة  اجملتمعات   -

ولغويًا
األصليني  السكان  جمتمعات   -

وسكان جزر مضيق توريس
من  يعانون  الذين  الناس   -

التشرد
من  يعانون  الذين  الناس   -

إعاقات
مّرة  ألول  احملتملون  الناخبون   -

من الشباب.
بشكل  اجللسات  إيصال  ميكن 
على  أو  لوجه(  )وجها  شخصي 
سفراء  ويتحدث  كما  اإلنرتنت. 
الدميقراطية مبجملهم ما يزيد على 
30 لغة. وتهدف اللجنة االنتخابية 
الوصول  يف والية فيكتوريا إىل 

اآلن  من  الصعود  أساس  على 
فحص  سيتم  لذلك  فصاعًدا، 

الرحلة القادمة أواًل.«
عشر  عن  يقل  ال  ما  تأخري  ومت 
رحالت جوية وإلغاء رحلة واحدة 
إىل  صباًحا   6.30 الساعة  يف 

غولد كوست.
حدوث  يف  االخرتاق  وتسبب 
املطارات  يف  متدفقة  تأثريات 
طوال  البالد  أحناء  مجيع  يف 

الصباح.
األوىل  املرة  هي  هذه  وليست 
هذا  من  خرق  فيها  حيدث  اليت 
هذا  أسرتالي  مطار  يف  النوع 

العام.
الشرطة ركاب رحلة  واصطحبت 
سيدني  من  لكوانتاس  مسائية 
املاضي من  الشهر  ملبورن  إىل 
الطائرة بعد أن متكن أحد الركاب 

من جتاوز الفحص األمين.

اعادة العمل بإشارات التحذير قبل كامريات 
السرعة املتنقلة يف نيو ساوث ويلز

تلقى سائقي والية نيو ساوث 
ويلز، نبأ مفرحا من خالل قرار 
احلكومة إعادة نظام حتذير مهم 
زادت  أن  بعد  طرقهم  على 
الغرامات مبقدار عشرة أضعاف 

تقريًبا.
السرعة  كامريات  تتمكن  فلن 
التسلل  من  اآلن  بعد  احملمولة 
قررت  حيث  السائقني  إىل 
اعادة  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
اليت  التحذير  بإشارات  العمل 
وجود  أماكن  قبل  نصبها  يتم 
على  املتنقلة  السرعة  كامريات 

مجيع الطرق.
الثاني،  كانون  من  فاعتباًرا 
سيتم وضع إشارات حتذير أمام 
مجيع كامريات السرعة املتنقلة 
ألول مرة منذ عامني بعد إزالتها 
ملعاجلة  للجدل  مثرية  خطة  يف 

السرعة.
آخر  الالفتات  وضع  مت  عندما 
مرة يف عام 2020 ، مت إصدار 

38743 غرامة.
إلغاء  بعد  األوىل  السنة  يف 
الالفتات، ارتفع عدد الغرامات 
الصادرة إىل 361،896، أي ما 
يقرب من عشرة أضعاف العام 

السابق.

التحذير  عالمات  إرجاع  ومع 
فوق  مثبتة  العام  هذا  مؤقًتا 
السرعة  كامريات  مركبات 
املتنقلة اخنفض عدد املخالفات 

إىل أقل من 200 ألف خمالفة.
يأتي قرار الرتاجع عن إشارات 
زعيم  ضغط  أن  بعد  التحذير 
ساوث  نيو  يف  املعارضة 
أجل  من  مينس  كريس  ويلز 

التغيري.
وقال مينس خالل عطلة نهاية 
األسبوع: »أفضل شيء ميكنهم 
هذه  إعادة  هو  به  القيام 
العالمات أمام كامريات السرعة 
علينا  جيب  أنه  نعرف  حتى 
املخالفة  ارتكاب  وعدم  اإلبطاء 

يف املقام األول«.
وكشفت وزيرة طرق الضواحي 
ناتالي وارد عن إن القرار اختذ 
من  كبرية  انتقادات  تلقي  بعد 

اجملتمع.
عالمات  »ستساعد  وقالت: 
يف  هذه  اإلضافية  التحذير 
الوقت  يف  السائقني  تثقيف 
حتذيًرا  ومنحهم  املناسب، 
متقدًما لإلبطاء يف هذه النقاط 
شبكات  يف  اخلطورة  العالية 

طرقنا«.

التهم للشقيق  وجهت الشرطة 
احلكومة  رئيس  لنائب  األصغر 
ووزير الشرطة يف نيو ساوث 
ويلز بول تولي لكونه جزًءا من 
شبكة كبرية لالجتار باملخدرات.

احلكومة  رئيس  نائب  وقال 
ووزير الشرطة يف نيو ساوث 
ويلز بول تولي إنه »حمطم« بعد 
اعتقال شقيقه واتهامه بارتكاب 

جرائم خمدرات خطرية.
واتهم احملققون أربعة أشخاص 
االجتار  عقب حتقيق يف قضية 
مناطق  يف  »اآليس«  مبخدر 
يف  واهلنرت  كوست  السنرتال 

نيو ساوث ويلز.

ضبطت  إنها  الشرطة  وقالت 
أكثر من كيلوغرامني من اآليس 
تقدر قيمتهما بـ 2 مليون دوالر 
دوالر   220.000 إىل  باإلضافة 
متفجر  ناري  وسالح  نقًدا، 
طالت  مداهمات  خالل  وذلك 

عدة منازل االربعاء.

نائب رئيس الحكومة ووزير الشرطة يف نيو ساوث يولز باول تولي 
Source: AAP / AAP Image/Joel Carrett

نيو ساوث ويلز: القبض على شقيق نائب رئيس احلكومة لالجتار باملخدرات

من  عضو   8.000 من  أكثر  إىل 
جلسات  خالل  من  اجملتمع  أعضاء 

االتصال هذه.
منح  يتم  غايتلي  السيد  يقول 
‘سفراُء  جلسات  يف  املشاركني 
الدميقراطية جلعل صوتكم مسموعًا  
علىعملية  للتعرف  آمنًا  حّيزًا 
ويدعمهم  واالنتخاب.  التسجيل 
ومعلوماٌت  شفوّيون  مرتمجون 
للبيت  ألخذها  وموارد  مرتمجة، 

بلغة إنكليزية سهلة.
نشجع اجملتمعات على حجز جلسة 
جلعل  الدميقراطية  »سفراُء  لدى 
وميكنهم  مسموعًا«،  صوتكم 
اللجنة  موقع  على  بذلك  القيام 
االنتخابية يف والية فيكتوريا على 
www.vec.vic.gov.au/ اإلنرتنت 
-voting/learn-to-vote/book-an

information-session

ومت القبض على جاشوا تولي، 
األصغر  )الشقيق  عاًما،   38
الوالية  حكومة  رئيس  لنائب 
ووزير الشرطة فيها( مع امرأة 
عندما  عاًما   24 العمر  من  تبلغ 
توقفت  بسيارة  يتجوالن  كانا 
نيوكاسل  يف  بلمونت  يف 
السنرتال  يف  فالي  وكيالرني 
كوست صباح االربعاء حيث مت 

القبض عليمها.
مكلف  تولي  جاشوا  وكان 
من  كبرية  جتارية  كمية  بتوريد 
املخدرات احملظورة، واملشاركة 

يف أنشطة اجرامية.
وجهت  ذلك  إىل  وباالضافة 
اخرى  تهم  مخس  الشرطة 
املخدرات  لتوريد  تولي  جلاشوا 

احملظورة بشكل مستمر.

توصيل  أن  من  اخلرباء  حيذر 
بشبكة  الكهربائية  السيارات 
الطاقة الوطنية قد يفتح الباب 
وانقطاع  اإللكرتونية  للهجمات 
نطاق  على  الكهربائي  التيار 
واسع ما مل يضبط املسؤولون 
وقت  يف  األمان  إعدادات 

مبكر.
ورقة  إصدار  من  الرغم  على 
انتقال  حول  وطنية  تشاور 
السيارات  إىل  أسرتاليا 
خرباء  يقول   )EVs( الكهربائية 
األمن  تداعيات  إن  الطاقة 
اإللكرتوني هلذه اخلطوة مل يتم 

حتديدها بعد يف املناقشة.
قبل التحدث يف مؤمتر اإلنرتنت 
يوم  ملبورن  يف  األسرتالي 
الطاقة  رئيس  قال  اخلميس 
جملس  يف  التحتية  والبنية 
روس  الكهربائية  السيارات 
معاجلة  إن   AAP لـ  رانغو  دي 
املشكلة أمر حيوي ملنع النتائج 

املكلفة أو الضارة.
قال دي راجنو إن األسرتاليني 
سيستخدمون ما يقرب من 40 
الكهرباء  من  أكثر  املائة  يف 
بعد االعتماد الواسع للسيارات 
شحنها  يكون  وقد  الكهربائية 
مرة واحدة وخالل أوقات الذروة 

أمًرا كارثًيا.
ويف حني ميكن لشركات الطاقة 
شحن  »تنسيق«  أو  جدولة 
املياه  أنظمة  مثل  املركبات 
هذه  ربط  إن  قال  الساخنة 
الوطنية  بالشبكة  التكنولوجيا 
ميكن أن يشكل تهديدات أمنية 

جديدة.
على  اإلنرتنت  لقراصنة  ميكن 
سبيل املثال استغالل الثغرات 
املركبات  مجيع  إلجبار  األمنية 
األوقات  يف  الشحن  على 
يف  انقطاع  إلحداث  اخلاطئة 

التيار الكهربائي.
ببناء  قمنا  إذا  حيدث  »ماذا 
املركبات  فيه شحن  يتم  نظام 

هجمات إلكرتونية وانقطاع يف الكهرباء: ما هي خماطر وجود 
مزيد من السيارات الكهربائية على الطرق األسرتالية؟

بعينها  أوقات  يف  الكهربائية 
وبفعل فاعل مؤذي حدث شحن 
السيارات الكهربائية يف الوقت 

اخلطأ؟«
تظهر  الذي  املوضع  هو  »هذا 

فيه أهمية األمن اإللكرتوني.«
ميكن  إنه  راجنو  دي  وقال 
األمنية  الثغرات  استغالل 
مصنعي  قبل  من  الربامج  يف 
الربامج  مزودي  أو  السيارات 
الطاقة على عكس  أو شركات 

اتصاالت الطاقة التقليدية.
»إذا كان لدينا مستقبل تكون 
والتحكم  االتصال  وسائل  فيه 
شكل  فهناك  اإلنرتنت  عرب 
الوقت  يف  موجود  غري  تهديد 

احلالي«.
مدير  قال  ذلك،  إىل  باإلضافة 
 BlackBerry Asia يف  اهلندسة 
جاكسون  جوناثان   Pacific
مت  قد  األمنية  العيوب  إن 
معدات  يف  بالفعل  حتديدها 
شحن السيارات الكهربائية يف 

اخلارج.
كلية  أجرتها  دراسة  حددت 
يف  لألعمال  ألفاريز  كارلوس 
أمنية  ثغرات  املتحدة  الواليات 
»كبرية« يف 13 من أصل 16 
حمطة شحن للمركبات الكهربائية 
مبا يف ذلك معايري املصادقة.

نقاط  »تظهر  جاكسون:  قال 
أمامنا  أن  الربنامج  الضعف يف 
على  لنقطعه  طوياًل  طريًقا 
فقط  وليس  العاملي  املستوى 
يف أسرتاليا، لضمان أمن نظام 

الطاقة«.
خيار  الواقع  يف  لدينا  »ليس 
هنا. إذا حصلنا على املكاسب 
الكهربائية  للمركبات  املعلنة 
اليت تساعدنا على الوصول إىل 
الصفر الصايف )من االنبعاثات 
بالتأكيد  فسنحتاج  الكربونية(، 

إىل معاجلة هذا األمر«.
إىل  أيًضا  جاكسون  وأشار 
موردي  على  األخرية  اهلجمات 
 CS Energy الطاقة مبا يف ذلك
يف كوينزالند يف نوفمرب 2021 
وخط أنابيب كولونيال األمريكي 
إمكانية  على  كدليل  مايو،  يف 

استهداف الشبكة الوطنية.
يف  الطاقة  شبكة  محاية  ولكن 
للتحقيق  قابل  أمر  أسرتاليا 
كما قال، إذا تصرفت اهليئات 

التنظيمية يف وقت مبكر.
ميكن  قضية  »هذه  وقال: 
إىل  حباجة  ولكننا  معاجلتها 

التحدث عنها اآلن«.
التشاور  ورقة  وستقبل  هذا 
الوطنية  باالسرتاتيجية  اخلاصة 
التابعة  الكهربائية  للمركبات 
الطلبات  األسرتالية  للحكومة 

املقدمة حتى 31 أكتوبر.
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ترى الصحافة اجلزائرية أّن على فرنسا بذل املزيد من اجلهد الكتساب 
ثقة الرأي العام احمللي. يأتي ذلك من خالل السعي لتعزيز جماالت 

التعاون االقتصادي، حبيث ال تقتصر على النفط والغاز.
استقبلت اجلزائر يف أواخر آب/أغسطس من العام اجلاري، بالتزامن مع 
الذكرى الستني النتهاء حرب االستقالل، الرئيس الفرنسي إميانويل 
اليت أسفرت عن  اللقاءات  العديد من  ُعقد  الزيارة،  ماكرون. وخالل 
حينها  وأعلن  الشراكة«،  »إعالن  أو  اجلزائر«  »إعالن  ما مسي  توقيع 
تعميق  إىل  يهدف  اإلعالن  أن  تبون  اجمليد  عبد  اجلزائري  الرئيس 

التعاون والشراكة بني البلدين يف العديد من اجملاالت.
يف ثاني أسابيع شهر تشرين األول/أكتوبر، جتددت اللقاءات، واستقبل 
بورن على رأس وفد  إليزابيث  الفرنسية  اجلزائريون رئيسة احلكومة 
يضم جمموعة من الوزراء ورجال األعمال وأصحاب املشاريع يف شتى 
اجملاالت. وقد سعت احلكومة الفرنسية من خالل هذا الوفد إىل إمتام 

املزيد من االتفاقيات، كرتمجة لإلعالن الذي وّقعه الرئيسان.
»مقام  الزهور يف  من  إكليل  بوضع  الزيارة  برنامج  بورن  بدأت  وقد 
الشهيد« الذي خيلد ذكرى حرب االستقالل عن فرنسا )1962-1954(، 
الواد«  »باب  حي  أعالي  أوجني« يف  »سانت  مقربة  إىل  التوجه  قبل 

الشعيب، حيث يرقد العديد من الفرنسيني املولودين يف اجلزائر.
زيارة  على  الضوء  من  مزيدًا  والدولية  احمللية  اإلعالم  وسائل  ألقت 
بورن إىل اجلزائر، بسبب ضخامة حجم الوفد املرافق هلا من جهة، إذ 
ضم 16 وزيرًا، فضاًل عن املستثمرين، ولكونها من جهة أخرى الزيارة 
رئاسة احلكومة  توليها  بورن خارج بالدها منذ  بها  اليت تقوم  األوىل 
الفرنسية يف شهر أيار/مايو املاضي. وكان من املقرر أن يقوم رئيس 
الوزراء الفرنسي السابق جان كاستكس بزيارة إىل اجلزائر يف نيسان/
توتر  سياق  األخرية يف  اللحظات  يف  تأجيلها  مت  لكن   ،2021 أبريل 

العالقات الثنائية.
دارت االجتماعات اليت ُعقدت على مدار يومني، وشارك فيها رجال 
أعمال فرنسيون، حول كّل اجملاالت، وأطل يف اخللفية ملف الطاقة، 
إذ  والغاز،  بالنفط  الغنية  الدول  من  تعد  اجلزائر  أّن  املعروف  فمن 
يعتمد اقتصاد البالد بشكل رئيسي على هذا القطاع، ويشارك بنسبة 
20% من الناتج احمللي اإلمجالي، و85% من إمجالي صادرات البالد، 
يف الوقت نفسه الذي تعاني أوروبا أزمة يف موارد الطاقة بعد احلرب 
األوكرانية واشتعال حال العداء بني الدول األعضاء يف حلف الناتو من 

جهة، وروسيا من جهة أخرى.

11 اتفاقًا بني البلدين يف مجاالت متنوعة.. والعيون ترتصّد إمكانية 
التنفيذ

يف ختام اللقاءات بني احلكومتني الفرنسية واجلزائرية، واليت دارت 
حتت شعار »الدورة اخلامسة للجنة الوزارية املشرتكة بني البلدين«، 
اتفاق   11 توقيع  الرمحن  عبد  بن  أمين  اجلزائري  الوزراء  رئيس  أعلن 
تعاون مع فرنسا، تشمل جماالت خمتلفة. أما رئيسة احلكومة الفرنسية، 
فأكدت االستمرار يف بناء شراكة للمستقبل وطموح مشرتك للبلدين. 
واملؤسسات  والتكنولوجيا،  الصناعة  جماالت  االتفاقات  ومشلت 
الناشئة واالبتكار، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل 

والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية.
السياسية،  العديد من اجلوانب  الزيارة مشلت  حبسب مراقبني، فإن 
جريالد  الداخلية  ووزير  كولونا  كاترين  اخلارجية  وزيرة  أنَّ  وخصوصًا 
مت  وبالتالي  االجتماعات،  يف  املشارك  الوفد  ضمن  كانا  دارمانان 
التطرق إىل العالقات السياسية بني اجلزائر وموسكو، وهي عالقات 
تارخيية ومستقرة، إضافة إىل مناقشة اهلجرات غري الشرعية اليت تفد 
إىل أوروبا وتتسبب حبال من القلق لدى العديد من احلكومات. وكانت 
 %50 بنسبة  للجزائر  املمنوحة  التأشريات  عدد  خفضت  قد  باريس 
مواطنيهما  إعادة  يف  تعاونها  عدم  إىل  نظرًا  احلكومة،  على  للضغط 

املطرودين من فرنسا.
نواٍح  البلدين يف  التعاون بني  العديد من جماالت  اإلعالن عن  ورغم 
خمتلفة، فال شك يف أن جمال الطاقة استحوذ على النصيب األكرب من 
التفاهمات، ورمبا ضغطت اجلزائر على فرنسا بسبب حاجتها إىل الغاز 
احلاجة  أمس  اجلزائر يف  أن  االستثمارات، وخصوصًا  لتوسيع مساحة 
وتنشيط  التحتية  البالد  بنية  تقوية  بهدف  األموال  من  املزيد  لضخ 

االقتصاد.
من  الضخم  الكم  هذا  وتفعيل  البلدين  الشراكة بني  أما فرص جناح 
السياسية  األوضاع  استقرار  مع  طرديًا  تتناسب  فإنها  االتفاقيات، 
بني املستعمر القديم والبلد العربي الغين بالنفط، وخصوصًا أن توتر 
خالل  البلدين  بني  العالقات  لوصف  الصحيح  العنوان  كان  العالقات 
السنوات الثالث املاضية. ومن املؤكد أن فرنسا تسعى اليوم إلذابة 
اجلليد الذي طغى على العالقات خالل تلك الفرتة وطي صفحة املاضي 

وبناء عالقات جديدة.
مصدر للطاقة أم شريك اقتصادي متكامل؟

ترى الصحافة اجلزائرية أّن على فرنسا بذل املزيد من اجلهد الكتساب 
ثقة الرأي العام احمللي. يأتي ذلك من خالل السعي لتعزيز جماالت 
والغاز،  النفط  جماالت  على  تقتصر  ال  حبيث  االقتصادي،  التعاون 
التعاون  أطر  من  العديد  يشمل  أوسع  فضاء  لتحّلق يف  تتعداها  بل 

والشراكة اليت تنعكس إجيابًا على أوضاع املواطنني اجلزائريني.

السيد شبل
وتعلن احلكومة اجلزائرية يف أكثر من مناسبة حاجتها إىل االتفاق مع 
عاملية  اقتصادية  شركات  أمام  األسواق  وفتح  مباشرين  مستثمرين 
لتعزيز اقتصاد، وتنويع جماالت العمل، وعالج البطالة اليت باتت أمرًا 

مزعجًا يف البالد.
مع  وخصوصًا  اإلطار،  هذا  مؤثرًا يف  دورًا  تؤدي  أن  لفرنسا  وميكن 
تصديق السلطات اجلزائرية على قانون استثماري جديد أكثر انفتاحًا 
ودعمًا لرجال األعمال، وتريد احلكومة اجلزائرية أن تثبت لشعبها أن 
إقرار هذه احلزمة من قوانني االنفتاح، إن جاز التعبري، انعكس باإلجياب 
على املناخ املالي، وخصوصًا أن قوانني من هذا النوع دومًا ما يتم 
مواجهتها بسيل من املعارضة من جانب بعض الناشطني واملثقفني 

اليساريني والقوميني على حد سواء.
الكتساب  اجلزائريون  حيتاجه  مبا  وعي  على  كانت  بورن  أن  ويبدو 
ثقتهم، إذ صرحت أنَّ ملف الغاز »ليس على جدول أعمال« الزيارة، 
وهو ما أثار موجة من اهلجوم عليها من جانب املعارضة. وقد تساءلت 
النائبة عن حزب اجلمهوريني اليميين املعارض ميشيل تابارو عن هدف 
جدول  )بالغاز( يف  إمداداتنا  أو  األمن  مسألة  تكن  »إذا مل  الزيارة: 
أعماهلا، فما فائدة زيارة بهذا احلجم؟«، وهو األمر الذي دفع بورن إىل 
أن تؤكد مرة أخرى أن »فرنسا ستستمر يف تطوير شراكتها يف هذا 
القطاع مع اجلزائر، ال سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي املسال، وزيادة 

كفاءة طاقاتها اإلنتاجية من الغاز«.

املنافسة بني فرنسا وإيطاليا على غاز شمال أفريقيا
منذ اندالع احلرب األوكرانية، اجتهت أبصار األوروبيني صوب اجلزائر، 
بنحو %11  أوروبا  العامل، ومتد  للغاز يف  منتجني  أكرب 10  وهي من 
الرئيسي إليطاليا يف  الغاز  مورد  اجلزائر  باتت  احتياجاتها. وقد  من 
تونس.  عرب  مير  الذي  »ترانسميد«  أنابيب  خط  عرب  املاضية  األشهر 
أما فرنسا، فإنها تواجه صعوبات يف اجلزائر حبصة تناهز 10% من 
األول  املورد  وصارت   ،%16 بنسبة  الصني  جتاوزتها  وقد  السوق. 
للبلد األكرب جغرافيًا يف أفريقيا، وسط تناٍم ملحوظ يف العالقات بني 

اجلزائر وبكني.
وتدرك باريس أّن من الصعب حتقيق أدنى اخرتاق يف ملفي الساحل 
اليت  األفريقية  بالدول  ناهيك  اجلزائر،  مع  التعاون  دون  من  وليبيا 
تؤدي فيها اجلزائر دورًا كبريًا اليوم، واليت كانت خاضعة يف املاضي 

لالحتالل الفرنسي.
ورغم تأكيد الرئيس الفرنسي ماكرون أنَّ التعاون مع اجلزائر لن يغري 
وضع إمدادات الطاقة إىل فرنسا، وأّن بالده أقل اعتمادًا على الغاز 
الروسي، وأن هذا الشتاء سيمر من دون مشكالت، فإنَّ أزمات الطاقة 
هي أمر حاصل بالفعل يف فرنسا هذه األيام، وال ميكن إنكاره، ما جيعل 

البحث عن تنويع املصادر اليت تزّود البالد بالطاقة أمرًا ال مفر منه.
اندالع  وفرنسا  إيطاليا  من  كّل  لزعماء  اخلارجية  التحركات  وتكشف 
حرب خفية بني البلدين على غاز مشال أفريقيا، إال أنَّ احلرب قوامها 
الدبلوماسية، وأّي الفريقني سيكون أجدر باكتساب ثقة احلكومات أو 
اخرتاق اجملموعات املسلحة اليت تشهد السلطة فيها حااًل من الفوضى، 

كما هو الوضع اليوم يف ليبيا.
وكان ماكرون قد نفى خالل زيارته اجلزائر نياته »منافسة إيطاليا« 
على الغاز اجلزائري، مشددًا على »ضعف أهمية الغاز يف مزيج الطاقة« 

يف فرنسا.

الذاكرة االستعمارية
يعرف الفرنسيون، رغم مرور حنو 6 عقود على استقالل اجلزائر، أن 
جراح اجلزائريني ما زالت تؤملهم، إال أن باريس مل تدرك حتى اآلن 
أنَّ قضايا الذاكرة والتاريخ ال حتّل بكالم معسول واعرتافات مبتورة. 
وتغليب  االقتصادي،  البعد  على  الرتكيز  البلدين  من مصلحة  لذلك، 
املصلحة املشرتكة على أّي شيء آخر، وأن يتحاشى الفرنسيون خدش 
كربياء اجلزائر بأي شكل، حتى ال خييم التوتر على العالقات من جديد؛ 
فحني زار ماكرون اجلزائر للمرة األوىل يف كانون األول/ديسمرب 2017، 
يف بداية حكمه، بدت حينها العالقات بني البلدين واعدة مع رئيس 
فرنسي شاب ولد بعد عام 1962، يصف االستعمار بأنه »جرمية ضد 
اإلنسانية«، ويستنكر املذحبة اليت تعرض هلا املتظاهرون اجلزائريون 

يف باريس يف 17 تشرين األول/أكتوبر 1961.
لكن اآلمال سرعان ما تالشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 
132 عامًا من االستعمار واحلرب الدموية، إذ توترت العالقات بينهما 
عندما شّكك الرئيس الفرنسي يف وجود أمة جزائرية قبل االستعمار، 
وهو ما يشري إىل وجود »حنني استعماري قوي« لدى بعض مستشاري 
الرئيس الفرنسي أو لدى بعض القوى السياسية اليت يأمل احلصول 

على دعمها.
حبسب مراقبني، ليس من مصلحة فرنسا تلويث عالقتها مع اجلزائر 
بأيِّ درجة اليوم، كما أن احلكومة اجلزائرية ترّكز على الشق االقتصادي 
وحاجتها إىل االستثمار، وأن البلدين ميكنهما التوافق على عدم التعّرض 
لكّل ما يثري التوتر بينهما على الصعيد السياسي والتارخيي، وتقديم 
يتم  أن  على  آخر،  أي صعيد  على  االقتصادية املشرتكة«  »املصاحل 
ثم  ومن  التأسيس،  إلمتام  املشرتكة  املؤرخني  للجان  اجملال  إعطاء 

العمل والرتكيز على جماالت التعاون املتنوعة.

 انفراجة يف العالقات بني اجلزائر 
وفرنسا قوامها »الغاز واالستثمارات«؟
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منذ بداية حرب أوكرانيا يف شباط املاضي، مل خُيِف رئيس اإلمارات 
فالدميري  الروسي  الرئيس  جانب  إىل  ضمنًا  وقوفه  زايد،  بن  حممد 
بوتني، وإّنا من منطلق خيتلف عن منطلقات الدول اليت ساندت موسكو 
يسود  الذي  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  ابتزاز  وهو  البداية،  منذ 
التوّتُر عالقَته به، منذ َتسّلم األخري السلطة يف كانون الثاني 2020. 
والسبب األساسي يف ذلك، سْعي بايدن للتخّفف من عبء محاية أنظمة 
تهديدات  أمام  »كفيل«  دون  من  االستمرار  تستطيع  ال  اليت  اخلليج 
خمتلفة تبدأ من شعوبها املقموعة، وال تنتهي مبا يتصّوره نظام أبو ظيب 
من الدول الكبرية اجملاورة، مبا فيها تلك اليت ُيفرتض أنها حليفة له

ليست زيارة رئيس اإلمارات حممد بن زايد، لروسيا، ولقاؤه الرئيس 
فالدميري بوتني، من باب الوساطة بني الغرب وروسيا حتى ال تصل 
األمور إىل حرب نووية، كما قّدمها أحد مستشاري األخري، األكادميي 
اشتداد  مع  وساطة،  وقت  الوقت  فال  عبداهلل.  اخلالق  عبد  اإلماراتي 
وال  املضاّدة؛  والشروط  الشروط  سقف  وعلّو  أوكرانيا  يف  احلرب 
الغرب حباجة إىل ابن زايد ليكون وسيطًا مع بوتني يف الوقت الذي 
يرى فيه أنه حّقق نقاطًا على الرئيس الروسي، من خالل »عزله«، ومّد 
األوكرانيني بالسالح، ومتكينهم من حتقيق بعض التقّدم يف األسابيع 
ابن  خانة حماولة  الزيارة يف  تندرج  ذلك،  العكس من  على  األخرية. 
زايد املتجّددة ابتزاز األمريكيني، عن طريق املساهمة يف فّك »عزلة« 
ا حدث يف »أوبك بلس«، حني  بوتني، يف ما ميكن اعتباره امتدادًا مِلَ
اّتفق أعضاؤها على خْفض اإلنتاج بواقع مليوَني برميل يوميًا، مثريين 
حالة هسترييا يف الواليات املتحدة اليت ال تزال تتدارس كيفية الرّد 
على »االحنياز« اخلليجي، وبالتحديد السعودي - اإلماراتي، إىل جانب 

روسيا يف حربها مع أوكرانيا.
مقعد  يف  جيلس  َمن  فإن  الكبرية،  باالنعطافات  األمر  يتعّلق  وحني 
القيادة هو ابن زايد، ويتبعه ولّي العهد السعودي حممد بن سلمان، 
منذ أن احتّل األخري منصبه يف عام 2017، نتيجة َمكيدة ساهم فيها 
األّول عرب سفريه يف الواليات املتحدة، يوسف العتيبة، وقادها الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن »وسوس« له بها صهره، 
جارد كوشنر، ومل تكن إسرائيل ببعيدة عنها. وال َينظر هذا التحالف 
إىل بوتني بوصفه العدو اللدود الذي ال أولوية تتقّدم على هزميته، كما 
يفعل الرئيس األمريكي جو بايدن. كما أن حاكَمي السعودية واإلمارات 
ال خُيفيان تفضيلهما عودة اجلمهوريني إىل احُلكم يف واشنطن، وال 
جتري  اليت  النصفية  الكونغرس  انتخابات  هؤالء يف  لنصرة  سعيهما 
الشهر املقبل، متهيدًا لعودة ترامب، إْن أمكن، يف انتخابات 2024. 
م بايدن الرئاسة يف كانون الثاني 2020، كانت عالقاته مع  ومنذ تسلُّ
قادة اخلليج متوّترة غالبًا. وحني بدأ مسعاه إلصالح تلك العالقات بعد 
بها مبوجة تضّخم يف الواليات املتحدة أّثرت  ارتفاع أسعار النفط وتسبُّ
على شعبّية الرئيس والدميوقراطيني، مل جيد استجابة من ابن سلمان 
وابن زايد اللَذين أفادت تقارير أمريكية بأنهما رفضا حتى الرّد على 
اّتصاالت هاتفية من الرئيس األمريكي. وكان اّتاذ موقف متمايز من 
احلرب يف أوكرانيا، من الرجَلني اللذين رفضا إدانة اهلجوم الروسي، 
رسالة إىل بايدن، بأن الواليات املتحدة إذا أرادت منهما االصطفاف 
إىل جانبها يف تلك احلرب، فعليها أن تقف إىل جانبهما وُتدافع عن 

نظاَميهما.
على خلفّية ذلك، يّتهم الغرب، اإلمارات، مبساعدة كبار رجال األعمال 
الروس املوالني لبوتني، على التهّرب من العقوبات عرب السماح هلم 
ك عقارات وإخفاء أصول أخرى يف الدولة. ويواجه نائب رئيس  بتملُّ
هذه  حول  حتقيق  إجراء  احتمال  زايد،  بن  منصور  اإلماراتي  الوزراء 
املسألة من ِقَبل وزارة اخلارجية الربيطانية. وميكن هلذا التحقيق إذا مّت 
السري فيه، أن ميتّد ليشمل هجرة سابقة للحرب على أوكرانيا، كان 
الكثري من املتمّولني الروس قد بدأوها إىل دبي لتهريب أصوهلم من 
أّي عقوبات حمتملة. أيضًا، يتحّسب ابن زايد حاليًا الحتمال رّد أمريكي 
السعودية  اليمن، حيث توض  »أوبك بلس«، يف  ما جرى يف  على 
لتحالف  رخوة  خاصرة  بالذات  األخرية  وُتعترب  خاسرة،  حربًا  واإلمارات 
العدوان، وفق ما أظهره قصف »أنصار اهلل« للعمق اإلماراتي الذي كاد 
يهّشم أمن تلك الدولة الزجاجي، لوال أن أبو ظيب رفعت يَديها يومها 
بايدن  ابن زايد على  أخذ  عن املشاركة يف احلرب. يف ذلك احلني، 
إىل جندته وحتى عدم  املسارعة  وحيدًا من دون محاية، وعدم  تْركه 
االّتصال به هاتفيًا بصورة فورية، األمر الذي عوجل الحقًا بزيارة قامت 
بها نائبة الرئيس األمريكي، كاماال هاريس، يف آذار املاضي، لتقديم 
العزاء بوفاة الرئيس اإلماراتي السابق خليفة بن زايد، والتربيك حملمد 

باعتالئه املنصب.
تدفئة  حماِواًل  بايدن،  بها  قام  اليت  االستدارة  إطار  يف  ذلك  كان 
وهو  سلمان،  وابن  زايد  ابن  سيما  وال  اخلليج،  قادة  مع  العالقات 
ما َتّوجته قمة جدة يف متوز املاضي، قبل أن تعود األمور إىل نقطة 
البداية، يف أعقاب خْفض إنتاج النفط األسبوع املاضي. ويف اليمن 
التصويت  عن  امتناعه  لبوتني  واإلمارات  السعودية  ل  ُتسجِّ بالذات، 
على قرار جملس األمن 2216 وعدم استخدام »الفيتو« ضّده، وهو ما 
ساهم مساهمة حامسة يف توفري تغطية لعدوانهما على هذا البلد. فتلك 
اعُتربت سلفة للسعودية واإلمارات من خارج سياق السياسة الروسية 
يف  الالحق  التحالف  سّهلت  طبعًا  وهي  األمن،  جملس  يف  املعتادة 
»أوبك بلس« وقضايا أخرى. وزيارة ابن زايد الذي يتقن فّن »التحالف 
على القطعة« ستفتح، على األرجح، آفاقًا جديدة لتبادل اخلدمات، من 

أوكرانيا إىل اليمن.

ابن زايد يف ضيافة بوتني:

»التمّرد« على واشنطن... إماراتّي أيضًا
حسني إبراهيم
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الشمالية وكوريا  الصني  أمام  لسيؤول  الصاروخية  اخليارات  مالمح 
اجلنوبية  كوريا  أن  علين  بشكل  صرح  الذي 
حتتاج إىل تطوير رادع نووي خاص بها ملواجهة 
التهديد النووي الكوري الشمالي، وأن اعتماد 
سيؤول يف هذا اإلطار على القدرات النووية 
ال  إسرتاتيجية  خماطر  على  ينطوي  األمريكية 

يستهان بها.
هذا النقاش أعاد إىل األذهان حماوالت سابقة 
من جانب كوريا اجلنوبية لتطوير أسلحة نووية 
خالل سبعينيات القرن املاضي، على وقع قرار 
كامل  سحب  كارتر  جيمي  األمريكي  الرئيس 
التزام  لكن ظل  األمريكية من كوريا،  القوات 
خالل  اجلنوبية  كوريا  أمن  املتحدة  الواليات 
العقود الالحقة عاماًل حامسًا يف كبح مجاح هذه 

التوجهات.
حقيقة األمر أن تنامي هذا الشعور يف األوساط 
احلزبية والشعبية يف كوريا اجلنوبية بدأ بالتفاعل 
جتربتها  الشمالية  كوريا  تنفيذ  منذ  تدرجييًا 
النووية األوىل عام 2006، لكن ظلت اإلدارات 
الكورية اجلنوبية املتعاقبة حريصة على الوفاء 
املتحدة  الواليات  مع  االسرتاتيجية  بالتزاماتها 
األمريكية، وخصوصًا مبدأ نزع السالح النووي 
احملدد يف اإلعالن املشرتك لعام 1992 بشأن 
الكورية،  اجلزيرة  شبه  يف  النووي  السالح 
وهو املبدأ الذي أكدته كل احلكومات الكورية 

اجلنوبية املتعاقبة منذ ذلك التاريخ.
ُيضاف إىل ذلك حرص هذه احلكومات مجيعها 
القدرة  لتعزيز  تقليدية  آليات  استخدام  على 
التطور  مع  التجاوب  على  اجلنوبية  الكورية 
لكوريا  التقليدية  غري  القدرات  يف  املتسارع 
منظومتها  تعزيز  االستثمار يف  عرب  الشمالية، 
أساسي  بشكل  املرتكزة  الثالثية،  الدفاعية 
تتعلق  أساسية،  مفاصل   3 من  خطة  على 
بالدفاع اجلوي والصاروخي والضربات الوقائية 

والضربات اجلوية والصاروخية الشاملة.
هذه اخلطة مت تأكيدها يف البيان املشرتك لكل 
من الواليات املتحدة األمريكية وكوريا اجلنوبية 
ذي شهد أيضًا إعادة  يف أيار/مايو املاضي، الَّ
تفعيل إسرتاتيجية الردع املوسعة الثنائية بني 
الثالثي بني  األمين  التعاون  البلدين، وتعميق 
واشنطن وسيؤول وطوكيو، وتنظيم التدريبات 

العسكرية املشرتكة وتوسيعها.
الصاروخية  التجارب  أنَّ  هنا،  بالذكر  وجدير 
يف  سيؤول  دفعت  األخرية  الشمالية  الكورية 
إنشاء  بعملية  البدء  إىل  املاضي  متوز/يوليو 
منظومتها  على  لإلشراف  اسرتاتيجية  قيادة 
الدفاعية الثالثية، حبيث تكون مكتملة التكوين 
القوات  قدرة  حتسني  بهدف   ،2024 عام 
املسلحة الكورية اجلنوبية على استخدام األصول 
احلالية واملستقبلية، واليت  النوعية  العسكرية 
تشمل مقاتالت »أف-35«، والصواريخ اجلوالة، 
والصواريخ  والتجسس،  االستطالع  وأقمار 

اجلوالة والبالستية.
امليزان  يف  اخللل  فإنَّ  اجلهود،  هذه  رغم 
مت  يانغ  وبيونغ  سيؤول  بني  اإلسرتاتيجي 
سواء  املاضية،  السنوات  مدار  على  تكريسه 
ما  وهو  النووي،  أو  التقليدي  املستوى  على 
الداخل  يف  رئيسيني  تيارين  بظهور  تسبب 
بعض  طرح  حياول  األول  اجلنوبي؛  الكوري 
البدائل التقليدية اليت ميكن من خالهلا موازنة 
أو تقليل الفجوة بني التسليح الكوري الشمالي 
سيناريوهات  يطرح  واآلخر  اجلنوبي،  والكوري 
متعددة ميكن من خالهلا لكوريا اجلنوبية احلصول 
على التقنية النووية العسكرية بشكل مباشر أو 

غري مباشر.
سيناريو إعادة نشر السالح النووي يف كوريا 

الجنوبية
يف ما يتعلق بالرأي الثاني، مت طرح مسألة إعادة 
تكتيكية  نووية  أسلحة  املتحدة  الواليات  نشر 
يف األراضي الكورية اجلنوبية، وبالتالي تكرار 
الوضع الذي كان قائمًا يف الفرتة بني عامي 
بشكل  واشنطن  نشرت  حني  و1991،   1960
مستدام ما جمموعه 950 رأسًا نوويًا تكتيكيًا يف 
كوريا اجلنوبية، إىل أن قام الرئيس األمريكي 
األسبق جورج دبليو بوش بإصدار قرار بسحب 

»تعاون نووي«  اتفاقية  إمكانية عقد  مت طرح 
بني الواليات املتحدة األمريكية وكوريا اجلنوبية، 
األسلحة  نشر  تنظم  اليت  لالتفاقية  مماثلة 
النووية األمريكية يف عدة دول أوروبية، ومن 
خالهلا يتعاون حلف الناتو وواشنطن يف مهام 

الردع النووي.
امليدان  يف  املتالحقة  التطورات  انعكست 
باستخدام  املستمر  والتلويح   - األوكراني 
الوضع  على   - »التكتيكية  النووية  األسلحة 
املتوتر أساسًا يف ما ميكن أن نعتربه »ميدان 
وهو  الدولي«،  املستوى  على  املقبل  التوتر 
 - اجلنوبية  - كوريا  »اليابان  النطاق اآلسيوي 
الذي  تايوان«،   - الشمالية  كوريا   - الصني 
خالل  الصاروخية  باملناورات  تراشقًا  شهد 
 – واختتمته  الصني،  بدأته  األخرية،  األشهر 

موّقتًا - كوريا الشمالية.
هذا  يف  املكتوم  التوتر  إىل  السخونة  عودة 
النطاق اجلغرايف املهم الذي تضع له واشنطن 
أولوية أساسية يف نظرتها االسرتاتيجية للوضع 
احلديث يف سيؤول عن ضرورة  أعاد  الدولي 
من  ميكن  متفوقة  صاروخية  منظومات  امتالك 
خالهلا ردع بكني وكوريا الشمالية عن استخدام 
أوراقهما الصاروخية، أو على األقل ميكن أن 
تستخدم للرد بشكل آني على اهلجمات الصينية 

والكورية الشمالية.
أنَّ  اإلطار،  هذا  يف  بالذكر  اجلديرة  النقطة 
لكوريا  الصاروخية  القدرات  تعاظم  تأثريات 
الشمالية والصني باتت عامل ضغط متصاعدًا 
يتجاوز  بشكل  اجلنوبي،  الكوري  الداخل  على 
البعد االسرتاتيجي أو العسكري، وهذا ما يظهر 
بشكل أوضح خالل التجربة الصاروخية األخرية 
لكوريا الشمالية، اليت اختربت فيها بيونغ يانغ 
الصاروخ  البالستية، وهو  أهم صوارخيها  أحد 
األراضي  فوق  حلق  الذي  »هواسونغ-12«، 
اليابانية - للمرة األوىل منذ عام 2017 - وقطع 

مسافة تناهز 4 آالف و500 كيلومرت.
أثار حتليق هذا الصاروخ فوق األراضي اليابانية 
ردود فعل ملحوظة يف اليابان وكوريا اجلنوبية، 
ألنه تسبب بتفعيل منظومة اإلنذار املبكر ضد 
الصواريخ »جي - ألريت«، ودفع السلطات إىل 
إصدار حتذير إىل سكان مشالي البالد، لالحتماء 
حتت األرض، ناهيك بتعليقها حركة القطارات 

أثناء حتليق هذا الصاروخ.
التجربة  لته هذه  الذي شكَّ التهديد  مل يقتصر 
على طوكيو وسيؤول على هذا احلد، فحقيقة 
حيث  من  األكرب  تعترب  التجربة  هذه  أنَّ  األمر 
الكورية  الصاروخية  التجارب  كل  يف  املدى 
الشمالية السابقة، ناهيك بأن الصاروخ الذي 
عالمات  من  كان  التجربة  هذه  يف  إطالقه  مت 
املتحدة  الواليات  ضد  يانغ  بيونغ  تصعيد 
األمريكية عام 2017، وهو العام الذي مت فيه 

االختبار األول هلذا الصاروخ.
اليت   - الشمالية  الكورية  الصاروخية  التجربة 
تعترب السادسة يف نوعها يف غضون أسبوعني 
الصاروخ  نوعية  مستوى  على  الفتة  كانت   -
التجارب  غالبية  إذ كانت  استخدامه،  الذي مت 
أو  اجلوالة  الصواريخ  على  تركز  السابقة 
البالستية  الصواريخ  أو  الصاروخية  املدفعية 
بكني  أنَّ  ذلك  إىل  يضاف  املدى.  القصرية 
كانت قد ساهمت يف تصعيد التوتر أكثر قبل 
آب/أغسطس  يف  أطلقت  بعدما  أسابيع،  عدة 
املاضي صواريخ بالستية عربت فوق األراضي 

التايوانية.
كوريا الجنوبية.. رغبة »نووية« يف رفع سقف 

الخيارات املتاحة 
سنوات  منذ  سيؤول  داخل  النقاش  يدور 
سابقة - وحتديدًا منذ عام 2016 - حول توسيع 
حجم  تزايد  ملواجهة  أمامها  املتاحة  اخليارات 
الشمالية  لكوريا  الصاروخية  القدرات  ونوعية 
والصني، ووصل احلديث يف هذا اإلطار إىل حد 
البحث بشكل مبدئي يف إمكانية احلصول على 
للمرة  طرحه  ما  وهو  عسكرية،  نووية  قدرات 
األوىل مرشح حزب »ساينوري« يف االنتخابات 
الرئاسية الكورية لعام 2017، تشو وون جني، 
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هذه الرؤوس من األراضي الكورية اجلنوبية. 
إعادة هذا الوضع بدأ طرحها بشكل فعلي يف 
عام 2017،  اجلنوبي  الكوري  الداخلي  النقاش 
إىل  وفدًا  أرسل  الذي  »ساينوري«  حزب  عرب 
واشنطن لطرح هذه الفكرة، لكن مل حيَظ هذا 
احلكومة  من  تأييد  أو  أمريكي  بدعم  االقرتاح 
الكورية اجلنوبية، وإن ظل ماثاًل يف أذهان كثري 

من السياسيني يف سيؤول.
اليت  التفاعالت  خالل  أكثر  الوضع  هذا  اّتضح 
اجلنوبية  الكورية  الرئاسية  االنتخابات  سبقت 
للعام اجلاري، إذ حتدث عدة مرشحني - من بينهم 
املرشح احملافظ هونغ جون بيو - عن ضرورة 
إجياد حلول اسرتاتيجية للفجوة العسكرية اليت 
تعاظمت بني بيونغ يانغ وسيؤول بسبب تقدم 
كوريا الشمالية يف اجملال النووي والصاروخي، 
بشكل  اجلنوبية  كوريا  تثق  أن  جيب  ال  وأنه 
معاهدة  أو  األمريكية  النووية  باملظلة  أعمى 
حظر انتشار األسلحة النووية، وعليها بداًل من 
ذلك أن تطلب إعادة نشر األسلحة النووية يف 

أراضيها.
الرئيس  ت  ضمَّ اليت  »هانوي«،  قمة  فشل 
األمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ أون عام 2019، كان دافعًا 
إضافيًا هلذه التوجهات، إذ مت طرح إمكانية عقد 
اتفاقية »تعاون نووي« بني الواليات املتحدة 
لالتفاقية  مماثلة  اجلنوبية،  وكوريا  األمريكية 
اليت تنظم نشر األسلحة النووية األمريكية يف 
حلف  يتعاون  خالهلا  ومن  أوروبية،  دول  عدة 

الناتو وواشنطن يف مهام الردع النووي. 
مؤيديه،  نظر  وجهة  من  كان،  الطرح  هذا 
اجلنوبية  كوريا  المتالك  واقعية  األكثر  البديل 
 - حيتاج  ال  إنه  إذ  بها،  خاصة  نووية  أسلحة 
على املستوى اللوجسيت - إال تأهيل املقاتالت 

الكورية اجلنوبية حلمل ذخائر نووية.
تبنيه على املستوى  الطرح، وإن مل يتم  هذا 
الرمسي، إال أّن النظر بشكل دقيق يف التطور 
واجلوية  الصاروخية  القدرات  على  طرأ  الذي 
حتقيقه  إمكانية  بأنَّ  يشي  اجلنوبية  الكورية 
الرئيس  أنَّ  وخصوصًا  وقائمة،  موجودة 
الكوري اجلنوبي احلالي، يون سوك يول، سبق 
اتفاقية  أن حتدث عن رغبته يف توقيع بالده 
خالل  املتحدة  الواليات  مع  النووي  للتعاون 
محلته الرئاسية، وإن كان قد تراجع عن هذه 

الرغبة بعدما فاز يف االنتخابات.
الخيارات الصاروخية لكوريا الجنوبية

اليت  بالقيود   1979 عام  منذ  سيؤول  دت  تقيَّ
وضعتها واشنطن على مدى ونوعية الصواريخ 
البالستية واجلوالة اليت ميكن أن متتلكها، حبيث 
ال يتعدى املدى األقصى هلذه الصواريخ 180 
كيلومرتًا فقط. بدأت واشنطن منذ عام 2001 
أصبح  حبيث  القيود،  هلذه  املستمر  بالتعديل 
املدى األقصى املسموح به 300 كيلومرت. وعام 
2012، مت تعديل هذه القيود مرة أخرى ليصبح 
كانت  وإن  كيلومرت،   800 به  املسموح  املدى 
للصواريخ  احلربية  للرؤوس  القصوى  احلمولة 
خالل  تغيري  دون  من  بقيت  اجلنوبية  الكورية 
هذه املراحل، إذ ظّلت حمددة بنحو نصف طن 

فقط.
حاولت كوريا اجلنوبية يف آب/أغسطس 2017 
لصوارخيها  املسموح  املدى  هامش  توسيع 
الرؤوس  زنة  وكذا  إليه،  الوصول  البالستية 
فخاطب  الصواريخ،  بهذه  اخلاصة  احلربية 
جيه  مون  آنذاك  اجلنوبي  الكوري  الرئيس 
ملراجعة  ترامب  دونالد  األمريكي  نظرَيه  إن 
ملواصفات  احملددة  والقيود  اإلرشادات 
بزيادة  والسماح  اجلنوبية،  الكورية  الصواريخ 
زنة رؤوسها احلربية لتصل إىل 1 طن، وكذا 
زيادة املدى اخلاص بها. وقد وافقت الواليات 
املتحدة بعد ذلك بعامني - من حيث املبدأ - 
غري  من  كان  وإن  القيود،  هذه  مراجعة  على 
الواضح حتى اآلن ما إذا كانت هذه املراجعة 

وصلت إىل تعديالت فعلية عليها.
واضحًا  كان  التسليحي،  املستوى  على  لكن 
عن  مبعزل   ،2017 عام  منذ  بدأت  أنَّ سيؤول 

على  املفروضة  للقيود  األمريكية  املراجعة 
ما  بتطوير  لصوارخيها،  الفنية  املواصفات 
فكانت  وبالستية،  جوالة  صواريخ  من  متتلكه 
البداية عام 2017، عرب اختبار الصاروخ البالسيت 

»2C-Hyunmoo«، البالغ مداه 800 كيلومرت.
يف أيلول/سبتمرب 2021، أجرت كوريا اجلنوبية 
كانت  األوىل  مهمتني؛  صاروخيتني  جتربتني 
 ،»3B-Hyunmoo« اجلوال  الصاروخ  إطالق 
الكورية  املقاتلة  منت  على  للعمل  املخّصص 
اجلاري   »21-KF« اإلندونيسية   - اجلنوبية 

تطويرها حاليًا، والبالغ مداه 500 كيلومرت.
من  نسخة  إطالق  فكانت  الثانية،  التجربة  أما 
الصاروخ نفسه عن منت غواصة هجومية حملية 
الصنع من فئة »دوسان آن تشانغ هو«، دخلت 
اخلدمة يف آب/أغسطس املاضي، وهي األوىل 
من بني 4 غواصات قادرة على محل وإطالق 
صواريخ بالستية تعتزم كوريا اجلنوبية امتالكها 
جانب  إىل  ختدم  حبيث  احلالية،  املرحلة  خالل 
الكورية  البحرية  متتلكها  متوسطة  غواصة   18
الذي جعل كوريا  التطور  حاليًا، وهو  اجلنوبية 
قدرات  متتلك  نووية  غري  دولة  أول  اجلنوبية 

إطالق صواريخ بالستية من الغواصات.
تشكيلة  اجلنوبية  كوريا  متتلك  عام،  بشكل 
والبحرية،  والبالستية  اجلوالة  الصواريخ  من 
يرتاوح مداها بني 150 و800 كيلومرت. تتضمن 
اخلطة الدفاعية اخلمسية لوزارة الدفاع الوطين 
و2026،   2022 عامي  بني  للفرتة  الكورية، 
أمريكي،  مليار دوالر  يناهز 81  مبلغ  استثمار 
الدفاعية والصاروخية للبالد،  القدرات  لتعزيز 
مبا يف ذلك زيادة زنة الرؤوس احلربية اخلاصة 
الرتسانة  مدى يف  األبعد  البالسيت  بالصاروخ 
الكورية اجلنوبية - »2C-Hyunmoo« - لتصبح 

زنته 1 طن.
هذه اجلهود تشمل أيضًا الدفاع ضد الصواريخ، 
مضادة  الصنع  حملية  مقذوفات  تطوير  مثل 
يف  سيؤول  اختربت  إذ  البالستية،  للصواريخ 
 »L-SAM« صواريخ  املاضي  شباط/فرباير 
على  البالستية  الصواريخ  العرتاض  املصّممة 
ومسافات  كيلومرتًا،   60 إىل  تصل  ارتفاعات 
تدخل  أن  ويتوقع  كيلومرتًا.   150 إىل  تصل 
لتصبح   ،2026 عام  اخلدمة  الصواريخ  هذه 
اجلنوبية  الكورية  اجلوي  الدفاع  منظومة  ضمن 

اليت تشمل بطاريات »باتريوت« و«ثاد«.
خالصة القول أنَّ الذهنية الكورية اجلنوبية يف 
ما يتعّلق بالتسليح الصاروخي شهدت تغريات 
مهمة منذ عام 2017. ولعل إقدامها - بالتعاون 
مع واشنطن - على إطالق 8 صواريخ بالستية 
الصاروخية  التجارب  على  ردًا  املدى،  قصرية 
الكورية الشمالية، هو دليل إضايف على هذا 

التطور.
هنا، جدير بالذكر أنَّ اجلنرال كيم سونغ كيوم، 
كوريا  يف  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس 
آب/أغسطس  يف  بتصرحيات  أدىل  اجلنوبية، 
املاضي، حتدث فيها عن القدرات الصاروخية 
يف  الصاروخية  التقنيات  دور  وعن  لبالده، 
الثالثية املراحل لكوريا  الدفاعية  اإلسرتاتيجية 
اجلنوبية، اليت تتضمن ضربات وقائية وأخرى 
عقابية، إىل جانب تفعيل الدفاع اجلوي املتعدد 

الطبقات.
الفجوة  تغري  مل  فإنها  التغرّيات،  هذه  رغم 
اإلسرتاتيجية اليت تشوب حاليًا ميزان التسليح 
وال  يانغ،  وبيونغ  سيؤول  بني  الصاروخي 
القدرات  على  طرأ  الذي  التطور  حجم  تواكب 
الكورية الشمالية، وخصوصًا بعد إعالن األخرية 

نفسها »قوة نووية عسكرية«. 
الصينية  القدرات  إليه  ُتضاف  الوضع،  هذا 
املتفوقة على املستوى العسكري، وحقيقة أنَّ 
سيؤول حتتفظ بعالقات اقتصادية رئيسية مع 
كوريا  حيال  املاثل  التحدي  حجم  بكني، جيعل 
اإلسرتاتيجي  بوضعها  يتعلق  ما  يف  اجلنوبية 
املنظور،  املدى  يف  كبريًا  املنطقة  هذه  يف 
وخصوصًا مع عدم امتالكها قوة الردع الكافية 
بشكل  متيل  اليت  اإلسرتاتيجية  الكفة  ملعادلة 

كبري إىل بكني وبيونغ يانغ.

محمد منصور
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باستخدام  اخلطاب  نربة  الرتفاع  أسباب  هناك 
النووي أكثر تأثريًا يف املستويني اجليوسياسي 
واالسرتاتيجي، اللذين يرتبطان بصراع حضاراٍت 
الرئيس  عنه  عربرّ  أبعادًا،  وأغنى  عمقًا  أكثر 

الروسي يف خطابه األخري.
مناخ  ل  تشكرّ القلق  من  عارمة  حالة  وقع  على 
حدة  ترتفع  األيام،  هذه  الدولية  العالقات 
إىل  األوكرانية  األزمة  بشأن  العاملي  االشتباك 
مستوى غري مسبوق منذ عقوٍد طويلة من الزمن. 
وإىل جانب التهديدات العسكرية واألمنية اليت 
االقتصاد  أفق  يف  تلوح  األزمة،  هذه  ُتفرزها 
العاملي معطيات تشاؤمية تزيد يف دقة املوقف 

بالنسبة إىل األطراف املتصارعة مجيعها.
مناطق  يف  املعارك  استمرار  من  الرغم  وعلى 
األرواح،  من  كثريًا  وحصدها  أوكرانيا  شرقي 
إىل  بالنسبة  العسكرية  األعمال  تكلفة  وزيادة 
اجلانبني، فإن دخول احتمال استخدام األسلحة 
النووية يف قلب املعادلة، بصورٍة واقعية، رفع 
خماطر هذه األزمة على األمن والسلم الدوليني 
إىل أقصاها. فمنذ أزمة الصواريخ الكوبية مطلع 
الستينيات من القرن املاضي، مل يشهد العامل 
ا اآلن فبات استخدام  أمرّ تهديدًا نوويًا حقيقيًا. 
السالح  واستخدام  النووية،  احلرب  مفردات 
يف  شائعني  أمرين  حتديدًا،  التكتيكي  النووي 
التصرحيات السياسية واخلطابات اإلعالمية ويف 

التحليل وصناعة اإلعالم، على حدرّ سواء.
ويف البحث عن أسباب رواج احلديث عن احلرب 
بواعث  املشهد  واجهة  إىل  ترتفع  النووية، 
املعارك  تفاصيل  أحدها  ليس  لكن  متعددة، 
القوات  بني  العسكرية  فاملواجهة  امليدانية. 
تنضبط  أن  األوكرانية ميكن  والقوات  الروسية 
إليها  ُيضاف  التقليدية،  املواجهة  سقف  حتت 
التكنولوجيا احلديثة من وسائل، وما  ما توفره 
تنتجه العقول العسكرية من تكتيكات ومناورات 
وأساليب العلوم العسكرية احلديثة، من دون أن 
ل تقدم ميداني معني، مهما بلغ حجمه، سببًا  يشكرّ
ز  وتتعزرّ النووي.  السالح  استخدام  يف  حقيقيًا 
موازين  يف  التدقيق  خالل  من  الفرضية  هذه 
املتقاتلتني،  القوتني  بني  العسكرية  القوى 
من  واضحة،  بصورٍة  الروسي،  يتفوق  حبيث 
ناحية القدرات العسكرية، كما من ناحية القوى 
القتال،  ساحة  إىل  دفعها  ميكن  اليت  البشرية 
عديد  على  التفوق  هذا  ينسحب  أن  دون  من 
ا  أمرّ القوات املوضوعة فعليًا يف القتال اليوم. 
من الناحية األوكرانية، فإن التفوق العددي يف 
ساحة املعركة ال يزال يشكل عاماًل مساعدًا على 
الصمود بصورة عامة يف وجه قوٍة عظمى، إىل 
والتقنية  واملالية  العسكرية  املساعدات  جانب 
إىل  الناتو  دول  تقدمها  واليت  واالستشارية، 
العملية  أهداف  أمل تعطيل  كييف، وذلك على 
هزمية  وحتقيق  أوكرانيا،  يف  اخلاصة  الروسية 

يتمناها الغرب لبوتني هناك.
احتماالت  ارتفاع  يف  احلقيقية  األسباب  لكنرّ 
ما  كل  ليست  النووية  األسلحة  استخدام 
سبق. هناك أسباب أكثر تأثريًا يف املستويني 
يرتبطان  اللذين  واالسرتاتيجي،  اجليوسياسي 
عربرّ  أبعادًا،  وأغنى  عمقًا  أكثر  حضاراٍت  بصراع 
حني  األخري،  خطابه  يف  الروسي  الرئيس  عنه 
بني  االختالف  ونقاط  التناقض  نقاط  ل  فصرّ
النظام  ومفرزات  الروسية  احلضارة  مشروع 
على  احملافظة  واشنطن  حتاول  الذي  العاملي، 

هيمنتها فيه.
بالنسبة إىل بوتني، فإن إصرار واشنطن وكييف 
على  تأجيله  أو  السياسي،  املسار  رفض  على 
األقل، يف سبيل حتقيق نتائج ميدانية ضرورية 
إىل  سبيل  ال  خماطر  ُيفرز  التوازن،  الستعادة 
يؤدي  العسكري،  املستوى  فعلى  حصرها. 
حدود  إىل  اخليارات  تضييق  إىل  الرفض  هذا 
املواجهة يف امليدان، األمر الذي يضع موسكو 
ا حشد عدد كبري من القوات  أمام احتمالني: إمرّ
وبالتالي  األمد،  طويلة  حرب  وخوض  التقليدية 
تعديل عنوان العمل العسكري من عملية خاصة 
يف  االستمرار  ا  وإمرّ شاملة،  حقيقية  حرب  إىل 

سـيناريوهات الـزمن الـنووي
محمد سيف الدين

ومواجهة  القوات،  الستخدام  احلالي  التقنني 
حتقيق  من  واشنطن  ومتكني  املراوحة،  خماطر 
أجل  من  هلا  تسعى  وغاية  جدًا،  مفيد  مكسب 
إغراق روسيا يف حرب شبيهة حبرب السوفيات 

يف أفغانستان.
خيارًا  الكرملني  ابتكر  اخليارين،  هذين  بني 
 300 لنحو  اجلزئية  التعبئة  إعالن  وهو  ثالثًا، 
يف  لرُيَسلوا  تدريبهم  اآلن  جيري  جندي،  ألف 
األسابيع املقبلة إىل حماور املواجهة، ضمن إطار 
العملية اخلاصة ومن دون التوسع إىل احلرب. 
القائم  النقص  سد  ملوسكو  اخليار  هذا  يؤمن 
على اجلبهات، والسيما يف اخلواصر الرخوة اليت 
حققت فيها قوات كييف تقدمًا خالل األسابيع 
األخرية، كما يبقى اإلنفاق احلربي ضمن سقف 
احلروب  اإلنفاق يف  مستوى  عن  بعيد  منضبط 
إعادة  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الشاملة. 
التوازن العددي سوف يسمح للتفوق الروسي 
يف العتاد والوسائل بتحقيق انتصارات عسكرية 
على قواعد أكثر صالبة من تلك اليت شهدتها 
السياسي،  املستوى  وعلى  املاضية.  األشهر 
ُيبقي هذا اخليار روسيا ضمن موقفها السابق، 
ومفاده أنها ال تريد حربًا واسعة مع أوكرانيا، 
ضرورة  وجدانها  ويف  املواجهة  ختوض  وأنها 
مواصلة العالقات التارخيية بالشعب األوكراني، 
دولة  إىل  أوكرانيا  حتويل  يف  املخاطرة  وعدم 
عدوة. وهو ما يفسر تقنني الوسائل العسكرية 
املستخدمة حتى اآلن، وحصر مساحة االشتباك 
األراضي  كل  استهداف  وعدم  الشرق،  يف 
التحتية  البنى  حتييد  وخصوصًا  األوكرانية، 
كانت  خيارات  وهي  الضربات،  من  املدنية 
ن فوائد عسكرية كبرية للقوات الروسية  ستؤمرّ

ذت. لو أنها اختخُّ
ا اخليار الرابع، وهو استخدام السالح النووي،  أمرّ
فإنه ال يكون واقعيًا سوى يف حاالت استثنائية 
دة ال تتوافر شروطها اآلن. فوفق العقيدة  حمدَّ
الباردة،  احلرب  بعد  الروسية  االسرتاتيجية 
بوتني، وبصورة  مرحلة فالدميري  وخصوصًا يف 
خاصة جدًا يف النسخة األخرية من وثائق األمن 
ضروريًا  اخليار  هذا  يكون  الروسي،  القومي 
وحامسة،  وجودية  خماطر  روسيا  تواجه  حني 
كاستخدام  ومصاحلها،  وشعبها  أراضيها  تهدد 
قوى أخرى للسالح النووي ضدها، أو التهديد 
وجود  موسكو  رت  قدرّ حال  يف  أو  باستخدامه، 
لكن،  الروسي.  القومي  لألمن  حقيقي  تهديد 
هل ُتَعدرّ خسارة احلرب حالة ميكن فيها استخدام 

النووي؟
يف احلالة األوكرانية، وبالنظر إىل قيمة أوكرانيا 
روسيا  وإىل  الروسي  التاريخ  إىل  بالنسبة 
املعاصرة، من النواحي كافة، ومع تعقد املواجهة 
وحتوهلا إىل صراع عاملي، تلوح يف األفق ظروف 

ختتزن مثل هذا السيناريو الكارثي.
حلف  دخل  إذا  تتحقق  أن  ميكن  األوىل،  احلالة 
احلرب  املتحدة  الواليات  أو  األطلسي  مشال 
وبروكسل  واشنطن  ومعلنة.  مباشرة  بصورٍة 
ان على أنهما ليستا طرفًا يف احلرب. وهذا  تصررّ
استخدام  احتماالت  إىل  بالنسبة  حاسم  معطى 
األسلحة النووية. لذلك، فإن حتول الصراع إىل 
صراع مسلح بني روسيا و »الناتو« يتعزز معه 

حكمًا احتمال استخدام السالح النووي.
احلالة الثانية، تتحقق إذا مت تسليم كييف أسلحة 
إلحلاق  لة  مؤهرّ تقليدية(  أو  )نووية  اسرتاتيجية 
ضرر نهائي بالقوات الروسية، أي أسلحة تردم 
»الناتو«،  وتسليح  كييف  تسليح  بني  اهلوة 
واجهة  جمرد  األوكرانية  القوات  تصبح  حبيث 
الشتباك الناتو مع روسيا، بينما يكون اإلمداد 
كله أطلسيًا، وبسقٍف مفتوح. هذه احلالة حتديدًا 
هي مصدر اخلطر األكرب اآلن، حبيث إن تقدير 
وغري  املقبول  التسليح  بني  الفاصل  املستوى 
ثم  وحدها،  موسكو  إىل  يعود  روسيًا  املقبول 
إن ذلك يعتمد على املعلومات االستخبارية أكثر 
الدول.  ومواقف  التصرحيات  على  يعتمد  مما 
اإلطار  هذا  يف  املناورة  جمال  فإن  وبالتالي، 
واسع جدًا إىل احلد الذي قد ُيفرز سوء تقدير 
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واملعارضون  دون  املؤيرّ يتبادل  العدو،  كيان  يف 
من  كلٌّ  وحيشد  هامات،  االترّ لبنان  مع  لالتفاق 
أن  للرتويج ملوقفه، من ضمنها  ذرائع  الطرفني 
ما  لبنانية،  غاز  منصة  بناء  إىل  سيؤدي  االتفاق 
استهداف  دون  وحيول  اإلسرائيلي  الردع  ز  يعزرّ
الردرّ  خشية  اإلسرائيلية  الغاز  ملنشآت  اهلل  حزب 

باستهداف املنشآت اللبنانية.
التفكيك  من  قليل  إىل  حتتاج  ذريعة  وهذه 
التدمريية  للقدرات  العدو  فامتالك  واملناقشة. 
يستهدفها  أن  ميكن  اليت  التحتية  البنى  ووجود 
العدو مل مينعا حزب اهلل من الرد على االعتداءات 
دت  خالل فرتة االحتالل، ومن فرض معادلة ردرّ قيرّ
عام  التحرير  إىل  وصواًل  الحقًا  االعتداءات  هذه 
اليت  الردع  معادلة  جناح  دون  حيوال  ومل   ،2000
الرد على  بعد عام 2006، ودون  فرضها احلزب 

كل خرق قام به العدو وُعدرّ جتاوزًا خلطوط محر.
مقولة إنرّ وجود منصة لبنانية حيول دون استهداف 
أن  عن  تغافاًل  تستبطن  اإلسرائيلية  املنصات 
د إجنازًا  املسار الذي دفع حنو هذه املعادلة جُيسِّ
اسرتاتيجيًا حلزب اهلل، ألن تبنرّ قيادة العدو هلذه 
ق إال بعد تهديد احلزب باستهدافها  املعادلة مل يتحقرّ
اللبنانية. ويعن  يف حال مل ُتلبَّ مطالب الدولة 
ذلك أيضًا أنرّ العدو ُيقر بأنه غري قادر على ردع 
املقاومة عن هذا اخليار إال بالقبول بتلبية مطالب 
لبنان ما يؤدي إىل إنشاء هذه املنصة، األمر الذي 
واألمريكية،  اإلسرائيلية  املقاربة  تغيري  إىل  أدى 
واالنتقال من معادلة رابح )العدو( - خاسر )لبنان( 
إىل معادلة رابح - رابح. املعادلة األوىل كانت هي 
ق خالهلا العدو  السائدة خالل أكثر من 12 عامًا، حقرّ
الكثري من األرباح من خالل االستكشاف والتنقيب 
واالستخراج... فيما لبنان كان خاسرًا بفعل احلظر 

الذي ُفرض عليه.
نفسها  لتفرض  املستجدة  املعادلة  هذه  تكن  مل 
على العدو ومن ورائه الواليات املتحدة، لوال جناح 
حزب اهلل يف فرض إرادته على الطرفني األمريكي 
مع  اإلرادات  معركة  وانتصاره يف  واإلسرائيلي، 
أبيب  تل  دفع  يف  جتلرّى  ما  وهو  العدو.  كيان 
ع أو الصريح، بنسبة  ف املقنَّ وواشنطن إىل التكيرّ
ثرواته  باستخراج  لبنان  مطلب  مع  بأخرى،  أو 
الغازية والنفطية. إدراكًا منهما بأنه يف حال عدم 
التسليم مبطلب لبنان، فإن حزب اهلل سيمنعهما من 
استخراج الغاز من املنصات يف املياه الفلسطينية 

احملتلة.
العدو  سيحققها  اليت  النتيجة  فإن  ذلك،  مع 
املنشآت  استهداف  وعدم  الغاز  )استخراج 
اإلسرائيلية( ظرفية ومرتبطة باملرحلة احلالية. لكن 
ذلك ليس من دون مقابل، وإمنا يف مقابل رفع 
احلظر عن استخراج لبنان لثرواته الغازية والنفطية 
وتلبية مطالب الدولة اللبنانية خبصوص الرتسيم 

البحري.
لو  كما  لبنانية  منصة  لبناء  الرتويج  فإن  لذلك، 
على  ينطوي  اهلل  حلزب  وتقييد  للعدو  إجناز  أنه 
أمجلها  حقيقة  وهي  األوجه.  متعددة  مغالطات 
يوفال  نتنياهو،  حكومة  السابق يف  الطاقة  وزير 
»وجود  أن  االعتماد على  إن  بالقول  شطاينتس، 
منصة لبنانية سيمنع حزب اهلل من إطالق النار على 
منصة إسرائيلية هو مثل القول إنه بسبب وجود 
صيدا وبريوت يف لبنان، فإن حزب اهلل لن يطلق 

النار على نهاريا وحيفا«.
مع ذلك، يتوقع أن نشهد محلة سياسية إعالمية 
معادية للمقاومة )ينبغي التمييز بني هؤالء وبني 
األسئلة واإلشكاليات اليت يطرحها بعض املؤيدين 
طمس  إىل  تهدف  املقاومة(  على  واحلريصني 
هذا االنتصار اجلديد وتوهينه وصواًل إىل حماولة 
مراحل  يف  شهدناه  أن  سبق  أمر  وهو  تشويهه. 
عديدة من تاريخ املقاومة وانتصاراتها، وحتديدًا 
حزب اهلل، وبدأ التمهيد هلذا املسار بشكل صريح 
منذ أن الحت مؤشرات االنتصار يف معركة اإلرادات 
س  مع العدو. وال حيتاج إدراك هذا االنتصار وتلمرّ
ح الذي ينتزع فيه  معامله إىل تبلور االتفاق املرجرّ
أحد  سوى  العدو  أمام  ليس  ألنه  مطالبه،  لبنان 
لبنان،  ملطالب  اإلذعان  إما  الثالثة:  اخليارات 
الغاز  استخراج  االمتناع عن  أو  بأخرى،  أو  بنسبة 
من كاريش )الذي ال يستطيع أن يكون مستمرًا( 

أو خوض مواجهة عسكرية مع حزب اهلل.

حزب اهلل ينتصر يف »معركة 
اإلرادات«

علي حيدر

جانب  من  حمسوبة  غري  مغامرة  أو  جانب،  من 
آخر.

خسارة  من  روسيا  اقرتاب  هي  الثالثة،  احلالة 
تعقيد.  من  األمر  هذا  حيمله  ما  بكل  احلرب، 
املغامرة  سيناريو  حدث  لو  احلالة  هذه  تتحقق 
نت قوات  غري احملسوبة يف احلالة الثانية، ومتكرّ
االقرتاب  من  الواجهة(  يف  )أوكرانيا  »الناتو« 
يف  الروس  على  واضح  انتصار  حتقيق  من 
األرجح  على  السيناريو  ذلك  سُيفرز  امليدان. 
األمحر  اخلط  ترسم  تكتيكية  نووية  ضربًة 
يف  وليس  العاملية،  املواجهة  يف  العريض 
املواجهة األوكرانية الروسية، ذلك بأن الصراع، 
بالنسبة إىل القوى الكربى، ليس على أوكرانيا، 
وإمنا على النظام الدولي بصورٍة أوسع. وحتقيق 
هذه اخلسارة سوف ُيثبت سيطرة الغرب بقيادة 
واشنطن على النظام الدولي، ويؤدي إىل ضربٍة 
اليت  القوى  الناشئة وكل  القوى  لطموح  قاتلة 
تناهض اهليمنة األمريكية على النظام الدولي. 
وسوف حيسم احلرب مع الصني قبل أن تبدأ. 
األكثر قوة بني  العسكرية  الذراع  فروسيا هي 
وهزميتها  األمريكية،  للهيمنة  املناهضة  الدول 
سوف تعن أن احلرب ميكن أن تقضي على أي 
صعود لقوة عظمى منافسة يف النظام الدولي. 
منها  علمًا  ذلك  عن  الدول  وبالتالي، سترتاجع 
مع  املواجهة  يف  املطاف  نهاية  بسيناريوات 
يف  حتققه  اقرتاب  فإن  لذلك،  األمريكيني. 
أوكرانيا سيكون إشارًة إىل قرب انفجار قنبلة 

نووية يف مكان ما.
وإىل جانب ذلك، فإن استخدام السالح النووي 
التكتيكي ميكن أن يكون يف حاالت ميدانية غري 
منظورة، منها على سبيل املثال، تقدير الروس 
وجود سيطرة وتوسع لقوات ذات عقيدٍة نازية 
يف بعض احملاور من اجلانب األوكراني، األمر 
ل مباشرًة بروتوكوالت عسكرية روسية  الذي يفعرّ
بني  من  يدخل  النازية،  على  للقضاء  مة  مصمَّ

احتماالتها استخدام النووي.

األسابيع املقبلة
أما اآلن، فتبدو التطورات العسكرية الفتًة جدًا 
على  السيطرة  كييف  تستعجل  فبينما  ومريبة، 
الشتاء،  قبل  األرض  من  ممكنة  مساحة  أكرب 
الحقة  مرحلٍة  يف  ُتستخدم  قوة  أوراق  حلصد 
األراضي،  من  خسرته  ما  باستعادة  الستكماهلا 
بعد  املفاوضات  طاولة  على  الستثمارها  أو 
نهجًا  موسكو  تعتمد  السياسي،  املسار  انطالق 
القوات  تدخلها  اليت  امليادين  يف  انسحابيًا 
تتجنب  حيث  للقتال،  كبرية  األوكرانية حبشود 
وتوفر  فتنسحب  االشتباك،  الروسية  القوات 
اجلنود، ثم حتاول تكبيد املهامجني القدر األكرب 
من اخلسائر يف اجلنود والعتاد، يف األرض اليت 

ترتكها هلم.
األمر  الوقت،  كسب  إىل  التكتيك  هذا  يؤدي 
الذي يسمح بتوفري التكلفة قبل اهلجوم الواسع 
قليلة.  أسابيع  خالل  روسيا  جهة  من  واملتوقع 
ويفقد اهلجوم األوكراني جزءًا كبريًا من القدرة 
على التأثري، وحيصرها يف مكسب احلصول على 
األراضي، والذي ُيَعدرّ مكسبًا متحركًا يف احلروب 
املعادية  القوى  تبقى  بينما  النوع،  هذا  من 
حمتفظًة بقدراتها كاملًة يف املساحة اخللفية اليت 
إشارات  تعطي  التطورات  هذه  إليها.  انسحبت 

واضحة إىل مسار األسابيع املقبلة.
ومن هذه اإلشارات، وصول اهلجوم األوكراني 
على  بالسيطرة  جه  تورّ الذي  زمخه  آخر  إىل 
روسي  بهجوٍم  املضاد  الزخم  وبدأ  ليمان، 
هدفه السيطرة الكاملة على حدود اجلمهوريتني 
واملقاطعتني، وبالتالي حسم اجلزء امليداني من 
الطاولة، حني  على  الصراع  واستكمال  احلرب، 
تصل ضغوط معدالت التضخم وعالجات البنوك 
أقصى  إىل  هلا  واألوروبية  األمريكية  املركزية 
درجاتها، وحني تنفجر أزمة املديونية يف الدول 
وأزمة  الربد  ويشتد  ضعفًا،  األكثر  األوروبية 
بنربٍة  املتنامي،  اليمني  صوت  ويعلو  الطاقة، 

أكثر حدة من صوت جيورجيا ميلوني.
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هل يذهب الروس باجتاه اختاذ قرارات 
استثنائية من خارج مناورتهم املدروسة 
خمطط  من  وضعوه  ملا  تبعًا  واحملددة 
لعمليتهم العسكرية اخلاصة يف أوكرانيا 

ولتطوراتها املنتظرة؟ 
ميكن القول إن كل املعطيات واألسباب، 
يعدلون  الروس  جتعل  أن  ميكن  اليت 
احلرب  خوضهم  وطريقة  مستوى  من 
حتققت،  أو  اكتملت  قد  أوكرانيا،  يف 
للوحدات  األطلسي  الغرب  دعم  من 
أو  وفتاكة  متطورة  بأسلحة  األوكرانية 
عناصر  تطوير  إىل  حساسة،  مبعلومات 
بدعم  الوحدات  هلذه  اهلجومية  املعركة 
غربي واضح أيضًا، إىل حتقيقها تقدمًا 
منطقة،  من  أكثر  ويف  مؤثرًا  ميدانيًا 
أو جنوبها، وخاصة يف  أوكرانيا  شرق 
املناطق اليت انضمت إىل موسكو مؤخرًا، 
روسية،  أرضًا  مفهومها  يف  وأصبحت 
وزاباروجيا  ودونيتسك  لوغانسك  يف 
هذا  مؤخرًا  وليكتمل  أيضًا،  وخريسون 
على  احلساسة  الضغوط  من  املسار 
الرئيس بوتني شخصيًا،  روسيا وعلى 
مفخخة،  بشاحنة  كريتش  جسر  بتفجري 
املتابعني  أغلب  جيعل  الذي  األمر 
إلجراءات  مؤكد  انتظار  باجتاه  يذهبون 

روسية استثنائية وغري تقليدية.
كريتش  ومعرب  جسر  يشكل  بداية، 
للروس،  مهمة  اسرتاتيجية  نقطة 
لناحية الرتابط اجلغرايف واملروري بني 
مقاطعة  يف  شرقًا  الروسية  األراضي 
القرم  جزيرة  شبه  وبني  كرسنودار 
الوحيد  البحري  املدخل  ويعّد  غربًا، 
الفاصل بني البحر األسود وحبر آزوف، 
والذي أصبح اليوم عمليًا، حبرًا داخليًا 
نقطة  مبنزلة  كان  أن  بعد  روسيًا، 
قبل  من  الروس  على  حبرية  ضغط 
»الناتو«. وباإلضافة إىل هذه امليزات، 
اليوم  يشكل  كريتش  جسر  أصبح 
والعسكري  اللوجسيت  اإلمداد  طريق 
ليس  الروسية،  للوحدات  االستثنائي 
يف جزيرة القرم فحسب، بل يف كامل 
الروسية-األوكرانية  املواجهة  جبهات 
وميكواليف  وزاباروجيا  خريسون  يف 

وأوديسا. 
االسرتاتيجية  األهمية  هذه  من  انطالقًا 
الكثريون  يبين  كريتش،  وجسر  ملعرب 
اليوم، يف داخل روسيا ويف خارجها، 
بنظرهم،  املؤكدة«   « استنتاجاتهم 
قرارات  الروس  اختاذ  حتمية  بشأن 
استثنائية تكون على مستوى استهداف 

هذا اجلسر أو تفجريه.
فكيف ميكن أن تكون هذه اإلجراءات، 
اختاذ  باجتاه  الروس  يذهب  وهل 
مناورتهم  خارج  من  استثنائية  قرارات 
املدروسة واحملددة تبعًا ملا وضعوه من 
خمطط لعمليتهم العسكرية اخلاصة يف 

أوكرانيا ولتطوراتها املنتظرة؟ 
لناحية تطوير مستوى األسلحة الروسية، 
حنو استعمال السالح النووي التكتيكي، 
أكيد،  وبشكل  طبعًا  استبعدنا  إذا  هذا 
استعمال النووي االسرتاتيجي أو أسلحة 
التطور)  هذا  يبقى  الشامل،  الدمار 
أيضًا   ) التكتيكي  النووي  استعمال 
مستبعدًا وبنسبة كبرية جدًا، على األقل 
تفجري  خلفية  على  اآلن  لن حيصل  هو 
على  حيصل  مل  كذلك  كريتش،  جسر 
خلفية التقدم األوكراني امليداني مؤخرًا 
استعماله  ومعايري  جبهة،  من  أكثر  يف 
من قبل الروس، تبقى خاضعة ملعايري 
وبنودها،  الروسية  النووية  العقيدة 
وتفجري اجلسر على أهميته، يبقى عماًل 
مفاعيله،  يف  كثريًا  خيتلف  ال  إرهابيًا 
عن الكثري من العمليات اإلرهابية اليت 
أو  وسطها  يف  روسيا،  هلا  تتعرض 

ِرج الروس  تفجري كريتش... هل يخُ
عن توازنهم يف املواجهة؟

شارل أبي نادر
األمريكية  املتحدة  الواليات  تأبه  ال 
كانت  ولو  األوروبيني،  حلفائها  ملعاناة 
الذين  املتحدة على رأس قائمة  اململكة 
يعانون من أسعار الطاقة، اليت ارتفعت 
حياة  أمناط  تغري  وبدأت  كبرية  بصورة 

األوروبيني.
يتجاوز  املتحدة  للواليات  العام  »الدين 
يف  األوىل  للمرة  دوالر  تريليون   31
التاريخ، وفقًا للتقرير الصادر عن اخلزانة 
األمريكية«. هذا ما ورد يف مقالة لورين 
بريد يف موقع »ماني وايز«، وهذا يعين 
دين  حتت  يقع  أمريكي  مواطن  كّل  أّن 
ملؤسسة  وفقًا  دوالر،  ألف   93 يوازي 
فائدة  معدل  مع  بيرتسون«،  ج.  »بيرت 
و%3.35،   3 بني  يرتاوح  الدين  على 
على منو  السيطرة  الصعب  ما جيعل من 

الدين.
يعود النمو الكبري يف الدين األمريكي إىل 
اإلنفاق احلكومي الكبري الذي جرى خالل 
أول عامني من والية الرئيس جو بايدن، 
بعد طبع حنو 6 تريليون دوالر من األوراق 
النقدية ورفع الفائدة على الدوالر لتغطية 
تقدمت  اليت  اإلنفاق  سياسات  من  عدد 
بها إدارة بايدن لكسب تعاطف الناخبني 
للكونغرس  النصفية  االنتخابات  قبيل 

األمريكي الشهر املقبل.
خطة  هناك  السياسات،  هذه  وضمن 
اإلنقاذ األمريكية اليت كلفت حتى اآلن 
اإلغاثة  وخطة  دوالر،  تريليون   1.9
أخرى  وخطط  الطالب،  بقروض  اخلاصة 
تقدمها إدارة بايدن قد ترفع الدين بنحو 
حلول  مع  أمريكي  دوالر  تريليونات   5
العام 2031. ومع ارتفاع فوائد الدين، 
الواليات  على  الصعب  من  سيكون 
ملعاجلة  تنموية  خطط  إطالق  املتحدة 

األزمة االقتصادية البنيوية يف البالد.
اليت  العوامل  أحد  هو  هذا  يكون  قد 
جعلت الواليات املتحدة تلجأ إىل تصدير 
األزمة عرب الدخول يف نزاعات يف عدد 
من املناطق حول العامل، مبا فيها إشعال 
األزمة األوكرانية. هذه األزمة، عدا عن 
أنها تفصل بني أوروبا وروسيا، ما حيصر 
األخرية يف الرب اآلسيوي، وجيعل األوىل 
تعتمد على واشنطن لضمان أمنها، فإنها 
تساهم أيضًا يف قطع إمدادات الطاقة 
القارة  أن  أوروبا، علمًا  من روسيا إىل 
حنو  لتأمني  موسكو  على  تعتمد  العجوز 

40% من حاجاتها من النفط والغاز.
تعتمد  العجوز  القارة  جيعل  األمر  هذا 
تأمني  يف  واشنطن  على  أيضًا 
ظل  يف  والغاز،  النفط  من  احتياجاتها 
بديلة  طاقة  مصادر  إجياد  عن  عجزها 
النفط  أن  علمًا  الروسية،  املصادر  من 
والغاز األحفوريني املنتجني يف الواليات 
تكاليف  أضعاف  كلفتهما  تبلغ  املتحدة 
يرفع  ما  الروسي،  والنفط  الغاز  إنتاج 
القارة  يف  الطاقة  تكاليف  كبري  بشكل 

العجوز.
على  عدة،  أوروبية  دول  اشتكت  وقد 
رأسها أملانيا، من ارتفاع أسعار النفط 
الواليات  إذ تسعى  األمريكيني،  والغاز 
بني  األزمة  من  لالستفادة  املتحدة 
حصة  على  لالستيالء  وأوروبا  روسيا 
موسكو من سوق الطاقة األوروبية، مبا 
يساهم جزئيًا يف حل األزمة االقتصادية 
املدى  على  ولو  املتحدة،  الواليات  يف 

القصري.
حلفائها  ملعاناة  واشنطن  تأبه  وال 
اململكة  كانت  لو  حتى  األوروبيني، 
املتحدة على رأس قائمة الذين يعانون 
هذا  ُسجل يف  فقد  الطاقة،  أسعار  من 
فاتورة  أسعار  يف  كبري  ارتفاع  البلد 
العائالت  جلوء  إىل  أدى  مبا  الطاقة، 

حتى خترج من أزمتها الواليات املتحدة تشن حرباً 
اقتصادية.. حتى على أوروبا!

جمال واكيم
الربيطانية إىل تغيري أمناطها االستهالكية 

والغذائية للتوفري يف استهالك الغاز.
جريدة  يف  وود«  لـ«زو  مقالة  وفق 
الربيطانية  العائالت  فإن  »الغارديان«، 
اليت  املأكوالت  عن  باالستغناء  بدأت 
حتتاج إىل حتميص مثاًل لتوفري استخدام 
الغاز املنزلي. وقد أعلن واحد من كل 
عن  باالستغناء  بدأ  أنه  بريطانيني   4
إلعداد  بالقلي  واالستعاضة  التحميص 
ُخس  أعلن  فيما  الطعام،  وجبات 
من  بالتقليل  بدأوا  أنهم  الربيطانيني 
للتقرير  وفقًا  الطعام،  وجبات  بعض 
)أمة  نايشن«  فود  »غود  لـ  السنوي 

الطعام السليم(.
وأعلن 20% أنهم استغنوا عن استخدام 
 %23 أعلن  فيما  منازهلم،  يف  األفران 
أفرانهم  استعمال  خففوا  أنهم  آخرون 
الطهو. تكمن خطورة هذا املوضوع  يف 
العائالت  صحة  السليب يف  التأثري  يف 
الوجبات  تعّوض  بدأت  اليت  الربيطانية 
طويل  وقت  إىل  حتتاج  اليت  الصحية 
للطهو بوجبات غري صحية تستوجب وقتًا 
أقل، ما يهدد برفع فاتورة االستشفاء 
والطبابة، ويؤثر سلبًا يف معدل األعمار 

يف اململكة املتحدة.
أنَّ  إىل  اإلشارة  متت  آخر،  تقرير  ويف 
يعانون  باتوا  الثانويني  املدرسني  ثلث 
حتى  جتعلهم  صعبة  اقتصادية  أوضاعًا 
ال يستطيعون سد حاجاتهم من الطعام. 
وأشار مسح أجرته جريدة »اإلندبندنت« 
إىل أن املدرسني أشاروا إىل أن األزمة 
املعيشة  تكاليف  وارتفاع  االقتصادية 
أداء  على  قدرتهم  يف  سلبًا  يؤثران 
بدوره يف املستوى  ما يؤثر  واجباتهم، 
التعليمي للطالب يف بالد ال تزال تعترب 
ضمن  من  فيها  التعليم  مستوى  أن 

األعلى يف العامل.
أسعار  ارتفاع  فإن  ذلك،  إىل  إضافًة 
النفط والغاز دفع بريطانيا إىل االعتماد 
عرب  النووية  الطاقة  إنتاج  على  أكثر 
النووية  حمطاتها  من  اإلنتاج  زيادة 
املتقادمة،]4[ لكن املشكلة تكمن يف أن 
هذا األمر، وإن كان يساهم يف توفري 
والنفط  للغاز  العالية  الفاتورة  من  جزء 
الكهربائية،  الطاقة  إلنتاج  املستخدمني 
له تكاليف أخرى من نوع آخر؛ فهناك كلفة 
النامجة  النووية  النفايات  من  التخّلص 
عن عملية اإلنتاج، واليت تقدر بنحو 260 
غري  التكاليف  إىل  إضافًة  باوند،  مليار 
املباشرة املتمثلة بالتلوث البيئي الكبري 
الذي ينتج من هذه احملطات، واملخاطر 
الكربى على املناطق السكنية القريبة من 

هذه املفاعالت.
حتى  األوروبية  الدول  جهود  تثمر  ومل 
والنفط  الغاز  عن  بدائل  إجياد  اآلن 
الروسيني. ففي جولة له يف أواخر شهر 
يستطع  مل  اخلليج،  يف  أيلول/سبتمرب 
إال  شولتس  أوالف  األملاني  املستشار 
من  الغاز  من  واحدة  نفط  تأمني شحنة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويبلغ حجم الشحنة اليت ستسّلمها شركة 
مرت  ألف   137 للنفط  الوطنية  ظيب  أبو 
مكعب يف بدايات العام 2023. وال يسد 
وجيزة  لفرتة  إال  أملانيا  احتياجات  هذا 
املواقف  بسبب  روسيا،  أن  علمًا  جدًا، 
معظم  أغلقت  هلا،  املعادية  األوروبية 
العجوز  القارة  متد  اليت  النفط  أنابيب 
بالنفط والغاز بذريعة صيانتها أو وجود 
أعطال فيها، ما يؤذن بأن شتاء أملانيا 
سيكون قاسيًا، يف ظل توجه إىل تقنني 
معروفة  بالد  يف  والتدفئة  الكهرباء 

بشتائها القارس.
حادث  به  ل  تكفَّ روسيا  به  تقم  وما مل 

تعّرض له خط »السيل الشمالي واحد« 
ذي تعرض النفجار دفع املراقبني إىل  الَّ
لوقف  بافتعاله  املتحدة  الواليات  اتهام 
أملانيا،  إىل  الروسية  النفط  إمدادات 
ودفع األخرية إىل القبول بشراء النفط 

والغاز األمريكيني بأسعار مرتفعة.
جاء على  االتهام  أنَّ  األمر  والالفت يف 
»فوكس  قناة  الربامج يف  مقدم  لسان 
اتهم  وقد  كارلسون.  تاكر  نيوز« 
خلف  بالوقوف  بايدن  إدارة  كارسلون 
احلادث، ما جيعلها يف حرب مباشرة مع 
روسيا اليت متتلك قوة نووية. وقد استند 
املفوضية  رئيسة  إعالن  إىل  كارلسون 
أن  ديرالين  فون  أورسوال  األوروبية 
نتج  األنابيب  يف  حصل  الذي  التسرب 

من عمل خترييب.
والسويد  والدمنارك  فنلندا  أيدت  وقد 
تقول  اليت  املزاعم  املتحدة  واململكة 
أوقف  ما  خترييب،  عمل  حبصول 
والغاز  النفط  من  الروسية  اإلمدادات 
إىل  كارلسون  ولفت  أوروبا.  إىل  متامًا 
من  ر  حذَّ أن  سبق  بايدن  الرئيس  أنَّ 
األنابيب  تطال  ختريبية  أعمال  وقوع 
املتهم  جيعله  ما  أوروبا،  إىل  الروسية 

األول بإعطاء األوامر للتخريب.
أّن كّل هذه اإلجراءات، مبا  ولكن يبدو 
احللفاء،  على  االقتصادية  احلرب  فيها 
لن تساهم يف إجياد حل لألزمة البنيوية 
لالقتصاد األمريكي. حتى اآلن، ال يبدو 
أن  ميكن  األمريكيني  والغاز  النفط  أن 
يف  العجز  لسد  أساسيًا  مصدرًا  يشكال 
من  جزء  وفاء  ويف  التجاري،  امليزان 

الديون األمريكية الضخمة.
العملة  ضخ  أحدثها  اليت  الطفرة  أما 
األمريكية يف السوق ورفع الفوائد على 
أحدثت  أنها  فيبدو  األمريكي،  الدوالر 
الدين  خدمة  أعباء  ستزيد  موقتة  طفرة 
وحتى  والبعيد.  املتوسط  املديني  يف 
مقابل  يف  ارتفعت  اليت  الدوالر  قيمة 
رفع  نتيجة  األخرى  والعمالت  الذهب 
الفوائد، ال يبدو أنها ستدوم طوياًل يف 
ظل حترك الصني الختاذ إجراءات توقف 

تراجع اليوان يف مقابل الدوالر.
اليوان يف  أن اخنفاض  الرغم من  على 
مقابل الدوالر يساهم يف تعزيز عمليات 
إىل  املختلفة  الصينية  السلع  تصدير 
العاملية،  واألسواق  األمريكي  السوق 
اليوان  أمام  الدوالر  قيمة  ارتفاع  فإنَّ 
الذين  للصينيني  القومي  احلس  حرك 
تعتمد حكومتهم منذ عقود سياسة تعزيز 

اليوان يف مقابل الدوالر.
تراجع  ترفض  الصني  أنَّ  ذكره  اجلدير 
 7 عتبة  الدوالر حتت  مقابل  اليوان يف 
العام  خالل  لكن  الواحد،  للدوالر  يوان 
الفائت، وصل اليوان إىل أدنى مستوى 

له يف مقابل الدوالر منذ عام 1994.
الدوالر  على  الفوائد  رفع  نتيجة  يف 
للمواطن  الشرائية  القدرة  لتعزيز 
العاملية،  العمالت  تراجعت  األمريكي، 
أدنى  سجل  الذي  اليوان  ضمنها  ومن 
للدوالر  يوان  بواقع 7.134  له  مستوى 
إىل  الصينية  احلكومة  دفع  ما  الواحد، 
الصينية  املصارف  مديري  إىل  اإليعاز 
من  جزء كبري  لبيع  لالستعداد  احلكومية 

موجوداتها بالدوالر لشراء اليوان.
من  العديد  مساعي  إىل  يضاف  هذا 
واهلند  روسيا  مثل  الكربى،  القوى 
الدوالر  عن  االستغناء  إىل  والصني، 
البينية، مبا سيؤدي على  تعامالتها  يف 
تراجع  إىل  والبعيد  املتوسط  املديني 
كل  جيّوف  مبا  األمريكي،  الدوالر  قيمة 
لبايدن  واالقتصادية  املالية  اإلجراءات 

من مضمونها.

جنوبها أو يف شبه جزيرة القرم.
الروس  معركة  تطوير  إمكانية  لناحية 
والسلطة  القرار  مراكز  استهداف  حنو 
االحتمال  هذا  يبقى  األوكرانية، 
كانت  ولو  حتى  حاليًا،  أيضًا  مستبعدًا 
عن  كثريًا  متقدمة  استعماله  نسبة 
التكتيكي،  النووي  استعمال  نسبة 
اعتماد  ضمن  يدخل  أيضًا  والسبب 
متوازنة، هي  مناورة  الروسية  القيادة 
وتنجر  وتتجاوزها  تتخطاها  لن  حتمًا 
فعل  بردة  االنتقامي  التصرف  إىل 
فاستهداف  مدروسة،  وغري  عشوائية 
األوكرانية  والسلطة  القرار  مراكز 
وهي  والحقة،  متقدمة  مرحلة  سيكون 
املعركة  خطة  بنود  ضمن  مدرجة  طبعًا 
قبل  حتصل  لن  ولكنها  العملية،  أو 
إمكانيات احلل السياسي  استنفاد كل 
بالشروط  والتسوية  املفاوضات  أو 
الروسية، واليت ما زال الرئيس بوتني 
هلا،  زيلينسكي  الرئيس  خبضوع  يأمل 
مبجرد أن يضعف ويفشل يف الثبات يف 
هذه املواجهة الصعبة ويطلب إنهاءها، 
أو مبجرد أن يظهر إىل العلن، التململ 
واليأس الغربي وخاصة األوروبي، من 
قبل  املدمرة هلم  املواجهة  هذه  إكمال 

غريهم. 
من هنا، وأمام استبعاد اختاذ الروس 
أو  التكتيكي  النووي  باستعمال  القرار 
القرار  ملراكز  استهدافهم  استبعاد 
ميلكون  زالوا  ما  األوكرانية،  والسلطة 
عدة خيارات حامسة، ميكن هلم من خالهلا 
الغرب  مبواجهة  معركتهم  يتابعوا  أن 
األطلسي وأوكرانيا بشكل ثابت وقوي 

وأكيد.
 فهم اليوم يواجهون الغرب األطلسي 
باجتاهني، األول عسكري يف أوكرانيا، 
دول  أغلب  يف  اقتصادي  والثاني 
والواليات  األوروبي  واالحتاد  »الناتو« 

املتحدة األمريكية.
عسكريًا، خطتهم املوضوعة تسري على 
قدم وساق من دون أن تتأثر بتعثرات 
ميدانية من هنا أو هناك، ومبجرد اكتمال 
إىل  وحداتهم  ووصول  اجلزئية  التعبئة 
ألف   300 يفوق  الذي  املناسب  العدد 
تقدم  مع  عتادهم،  كامل  مع  عسكري 
حاليًا  يتبعونها  اليت  االستنزاف  مناورة 
ضد الوحدات األوكرانية، يف العديد ويف 
العتاد، سيكونون جاهزين لتنفيذ عمل 
عسكري واسع، على األقل يستعيدون 
األربع  اإلدارية  املناطق  كل  خالله  من 
اليت انضمت إليهم مؤخرًا، مع إمكانية 
كامل  على  سيطرتهم  لتوسيع  كبرية 
األسود  البحر  على  األوكراني  الساحل 

حتى أوديسا. 
االقتصادية  معركتهم  صعيد  على 
تتقدم  األطلسي،  الغرب  مبواجهة 
نقاطهم بشكل جيد، فالصراخ األوروبي 
يتعاىل يومًا بعد يوم على خلفية االرتفاع 
اجلنوني يف أسعار الطاقة، وعلى خلفية 
بدء فقدانها يف أغلب تلك الدول، وهذا 
الصراخ األوروبي مزدوج، من الشعوب 
اخنرطت  اليت  حكوماتها  ضد  األوروبية 
ضد روسيا يف مواجهة فاشلة، وصراخ 
آخر من حكومات الدول األوروبية بوجه 
أدخلتهم يف  واليت  األمريكية،  اإلدارة 
جهة،  من  روسيا  الورطة مبواجهة  هذه 
فتبيعها  الطاقة  إىل  حاجتهم  وتستغل 

هلم بأسعار خيالية، من جهة أخرى.
 وهكذا، ترى روسيا أن صربها وثباتها 
يف هذه املواجهة املزدوجة بدأا يفعالن 
فعلهما، ولن تذهب حتمًا يف أي إجراء 
متهور، ترى وبوضوح أنه سيخسرها ما 
رحبته حتى اآلن أو ما تراه أصبح قريبًا 

يف جيبها.
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This lunar month, peace 
loving people around the 
world are celebrating the 
life of  prophet Muham-
mad, peace and blessings 
upon him, the prophet of 
peace, love and  good-
ness 

Context: 
Prophet Muhammad, 
born in 570 AD in Mecca 
grew up as an orphan 
and earned a  reputation 
of being fair, truthful and 
trustworthy to the point 
that his nickname in Ara-
bia  was “Assadeq Al 
Ameen” (The truthful and 
trustworthy). 
It was not until he started 
preaching the message of 
Islam openly, after reach-
ing the age of  40, that 
Meccan elites felt that 
Islam’s egalitarian mes-
sage threatened their 
powerbase. It  was at this 
stage that some of those 
wealthy and powerful 
elites began to concoct  

celebrates the birth of Muhammad, peace and blessings  upon him, the prophet of peace, love and goodwill

slanderous allegations 
in order to deter people 
from egalitarian societal 
reform. 
The message of Prophet 
Muhammad, peace and 
blessings upon him, 
spelled out freedom  for 
the oppressed, it meant 
an end to female infanti-
cide and it meant a revo-
lution to  women’s rights 
giving them the right to 
inherit and to assert their 
views and argue their  
points, even if it be with 
the messenger of Allah 
himself, as evidenced in 
chapter 58 of the  Noble 
Qur’an. 
Prophet Muhammad, 
peace and blessings 
upon him, introduced true 
democracy that is  based 
on genuine consultations. 
Even though he was sup-
ported by divine revela-
tions, he  still consulted 
his community and ac-
cepted the consensus 
in addressing emerging  

challenges. Refer Chapter 
42 of the Holy Qur’an 
Beautiful message: 
Amongst his teachings: 
“Show mercy, you will 
be shown mercy, forgive 
and you will be forgiven” 
“Forgo with those who 
wrong you” 
“You will not truly believe 
until you love one another 
… promote peace among 
you.” “Love for your 
brother what you love for 
yourself.”

Forgiveness in action: 
Prophet Muhammad, 
peace and blessings 
upon him, endured tre-
mendous persecution, 
boycotts,  loss of prop-
erty and loss of loved 
ones yet he remained 
resolute and resilient in 
preserving and  convey-
ing the message given 
to him by the Almighty 
God. When he returned 
to Mecca victorious  after 
all the losses he suffered 

at the hands of Mecca’s 
elite leadership, he asked 
them: what do  you think I 
should do with you. 
They replied: (you will 
only do) good, you are a 
noble brother, the son of 
a noble brother. 
He, peace and blessings 
upon him, replied: There 
will be no retribution on 
this day, you are all  free. 
Prayer and observation: 
“May Allah bless Aus-
tralia and all Australians 
and allow us to learn 
more about the beautiful  
messenger of Allah and 
celebrate his great con-
tributions to the human 
family.” Said the Most  
Eminent Sheikh Abdul 
Quddoos Al Azhari, Na-
tional Grand Mufti of Aus-
tralia. 
“Prophet Muhammad, 
peace and blessings 
upon him, taught me to 
make every sacrifice pos-
sible  to keep my society 
safe and prosperous and 

to bring people together 
on a platform of friend-
ship, love and goodwill.” 
Said AFIC President Dr 
Rateb Jneid. 

Dr Rateb Jneid The Most 
Eminent Abdul Quddoos 
Al Azhari AFIC President 
National Grand Mufti of 
Australia



Page 13صفحة 13       2022 األول  تـشرين   15 Saturday 15 October 2022الـسبت 

يوم  كامربالند،  بلدية  قامت 
احلالي،  االسبوع  من  االربعاء 
باالفتتاح الرمسي ملركز بركة 
الذي  غرانفيل  يف  السباحة 

.Enid Avenue يقع يف
اىل  اضافة  االفتتاح،  حضر 
اليك  ليزا  البلدية  رئيسة 
السابق  البلدية  ورئيس 
وعضوي  كريستو  ستيف 
حامد،  وعال  رمحة  جو  البلدية 
نائب مقعد باراماتا الفيدرالي 
عام  مدير  تشارلتون،  أندرو 

بلدية كامربالند تفتتح رمسيا مركز بركة السباحة يف غرانفيل بعد إجراء حتسينات وحتديثات عليه

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

موظفيها،  من  وعدد  البلدية 
ليندا برادلي مسؤولة تعليم 
كامربالند،  يف  السباحة 
نادي  من  هورليك  بروس 
السباحة يف باراماتا، رئيس 
ايست  امليدل  جريدة  حترير 
هريالد الزميل أنطونيوس بو 

رزق  وعدد من املواطنني.
التحديثات  هذه  جرت  وقد 
بركة  ملرافق  والتطويرات 

البلدية  حصول  اثر  السباحة 
دوالر  ألف   500 مبلغ  على 
احلكومة  ِمَنح  برنامج  مبوجب 
وحتديث  لتطوير  الفيدرالية 
الذي  االجتماعية،  املرافق 
حكومة  أقرته  قد  كانت 
برئاسة  السابقة  االئتالف 

سكوت موريسون.
التحديثات  مشلت  وقد 
والتحسينات غرف تغيري املالبس 

ضمنها  ومن  والرجال،  للنساء 
ومساحة  لألهل  واسعة  مساحة 
صغرية لالوالد، حتسني املنافذ 

وأنظمة التهوئة.
رئيسة  املناسبة  يف  وحتدثت 
اليك  ليزا  كامربالند  بلدية 
اليت  التحسينات  عن  فشرحت 
البلدية  مرافق  على  أجريت 
وقالت ان بركة السباحة، اليت 
عام  مرة  ألول  افتتاحها  مت 

عال حامدجو رحمةستيف كريستوليزا اليكألنائب أندرو تشارلتون

النائب الفيدرالي تشارلتون يتوسط ستيف كريستو وجو رحمةاليك وتشارلتون يقصان شريط االفتتاح ويبدو كريستو ورحمة وحامد

اليك وتشارلتون وكريستو ورحمة وحامد وحضور

أندرو تشارلتون وستيف كريستو وعال حامد وحضور

 53 حواىل  تستقطب   ،1934
ألف شخص سنويا.

كل  باملناسبة  حتدث  وقد 
أندرو  الفيدرالي  النائب  من 
البلدية  ورئيس  تشارلتون 
السابق ستيف كريستو وعضوي 

البلدية عال حامد وجو رمحة.
املأكالت  تناول  جرى  وبعدها 
والعصائر  والقهوة  اخلفيفة 

واملرطبات.
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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
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

خلقين الرب عا أرضو لوطنـّا
خلقين الرب عا أرضو لوطّنا  
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 

حنيا 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 األعداء قديش أنظلمنا 

وأرض صارت باالعدا مالني
وصرت الغريب بداخل وطّنا    

قتلوا شعبنا وهدموا املباني 
عا مني اللوم حننا شو عملنا  
تاريخ وجودنا حمبة وشهامي 

مع األغراب 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 شعبنا ويعيش متهّنى 
ما يعود الشعب يرجع يعاني 
تا حتى ينال كل شي ما متّنى
واذا الرب من عندو عطاني 

تا قّضي العمر مع جناح الغمرنا     
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 
وضياعو بالفرح والَكيف ولعاني    

وحلى النسمات عا قمة جبلنا
 تراتيل وحلن مع أمجل أغاني

 شعر وزجل قصيد موّشح معّنى
سكرنا الطري من كروم حلياني 
غّنى قصيدو عا غصن الطعمنا 
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وصاروا سطوحنا قجوج املآلني 
وأنواع طيور تاكل من شجرنا 

كانت أرضنا أرض الكرامة 
بيادر خري تشهد عا كرمنا 
عطينا بيوتنا عطينا اإلقامة

عطينا كتري ما واحد شكرنا  
مرقنا بظرف ظامل وفاني 
وسالح املوت علينا جتنّى 
انشاهلل ما حدا مّنا يعاني

وندفع ضريبة األغراب عّنا
بنينا احلضارة بأمجل معاني    

حننا بشر باحلرف أنعجّنا  
كتبنا كتب أعلى من املباني

أسألوا التاريخ بيشهد عا قلمنا
تعبنا كتري ما شفنا التهاني
سهرنا كتري تا حتى وصلنا 

هدينا الكون بالعلم اجملاني   
بنينا املدارس وصار الشرق جّنا   
وبعد رجعوا يبادلونا باالهاني     

حرقوا بيوتنا تركنا وهجرنا 
بنينا املكاتب صارت مالني 
كتب ونور بيشهد عا عملنا  
حننا اخرتعنا الصباغ األرجواني

وأول سفينة بنينا يف وطّنا
سبكنا اجلواهر عملنا االواني 

وفن اهلندسة حننا ابتكرنا 
تاني                  بالتاريخ  خلق  ما  ومتلنا 

احلضارة من الشاطئ رسلنا   
طلبنا نعود عا اجملد األوالني 

نشوف الوطن زينة األوطان عّنا 
وبدنا نبقى شعب مثقف وباني

وبلدنا مرجع لشعب العلم والنور                         
وعلم مرفوع عا رؤوس األسّنا  

محمد عامر األحمد - سورية

آهــاتـها

ومن آهاتها وتٌر

يفّل هراء  مْن   برتوا  مالحمهم

نشازًا  كان ترقيعًا

وتصفيقا...

بها قصٌب

رني  بلحن أمومٍة    يبين يدكّّ

على  ُعرباتها  وطنًا

آلشوٍر

وسرياٍن

وإغريٍق

فيسري  اللحن فينيقا..

متّر مبوتها  أنثى

تطيل الرعش يف ولٍه

وتستبقيه حتليقا..

وتضبط  صوتها  حجاًل

على  إيقاع من رحلوا

إىل   آفاقها   شوقًا

يزيد  الطري تشويقا ...

هَي امرأٌة

تباشُر آخر األوتار  يف سقٍم

تقطّرهَُ

كؤوسًا  ملء شهوتها

فيأتي املوت موسيقا...

قراؤنا من مستخدمي تويرت
األخبار جمانًا  آخر  متابعة  اآلن  ميكنكم 

من خالل حسابنا على تويرت
إضغط هنا لإلشرتاك

أحيانًا
تنتظرِك سحابٌة ، كتاٌب، وعلبُة دخان

يف ُزقاٍق ملغوٍم بصخب التالميِذ ، أو 
يف املرسى امُلّطِل على دجلَة

مع كعب بن زهري.
الكحوُل واحُلبُّ والشعُر ثالثيُة حياتنا

عندما تكوننَي جواري
ألّن احلرّاَس يقفوَن ببنادق مصّوبٍة

نوبَة  أو  بدويٍة،  تراجيديا  يف  كما 
صيٍد

ُيقتُل فيها غزاٌل غريُر العنِي مكحوُل
هكذا

ينثُر قدّيسوَن ومالئكٌة، بهارًا حلوًا من 
الفتنِة

لُشرفٍة ُمّطلٍة على قليب.
والورُد ُيفي عطرُه يف بساتني سوٍد 

ُنغرُم بها.
هكذا

أنِت هكذا
مثل احُلبِّ عندما وداعًا.

*
يف املقهى

دخاِن  من  عينيِك  أرانُب  تهرُب 
امُلثرثريَن

العاريِة  السطوِح  محاماُت  وتهدُل 
البتسامتِك

رًا يف ليلِه كمن يكشُف سِّ
يرقُص  لقارٍب  مبلّلٍة  ُأغنيٍة  مع 

الفالس
أعين

عاشٌق ينادي: مرحى للنوافِذ امُلضاءِة
وُغرِف الليل.

هي هكذا
الِشعُر هكذا

مثل احُلّب عندما وداعًا.

*
تسرقنَي خزائَن الوشايِة
وتفضحنَي قادَة العتمِة

أّما فجُرِك
فهو األغنى بثماِرِه وأغصانِه

وصراحِة جسورِه
حنَي حتنُي ظالُل الَبَكِة

وُعتمتها.
أنِت هكذا

هكذا
مثل احُلّب عندما وداعًا.

جـليل حـيدر - إيالف

سيّدُة الظالل
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تــتمات

هوكشتاين: آمل أنه بغضون...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الرئيس األمريكي جو بايدن استئناف العمل كوسيط«.
واشار، عن الرابح واخلاسر يف اتفاقية ترسيم احلدود، إىل أنه »ليس 
صحيحًا أن لبنان خسر والعكس صحيح وهذا مل يكن مفيًدا فحسب 
بل مل يكن صحيًحا لذلك قمنا بتغيري املفاوضات خالل األشهر القليلة 
املاضية للنظر إليها بشكل خمتلف، واجلزء األهم هو أن يكون لديه ما 
يكفي من مساحة يف املياه متنحه القدرة على تطوير حقل غاز حصري 
له من شأنه أن يوفر االستثمار األجنيب الذي سيتدفق ألول مرة إىل 
مباشرة إىل حمطات  اليت ستتدفق  الغاز  إمكانات  اىل  لبنان اضافة 

توليد الكهرباء«.
ولفت هوكشتاين، إىل أنه »بالنسبة إلسرائيل فإن ما أرادوه هو خط 
حدودي آمن ومؤكد ويوفر االستقرار من جانبهم وبهذه الطريقة ومبجرد 
واالحتياجات  الشروط  وتلبية  اإلسرائيلية  األمنية  الشروط  استيفاء 
اللبنانية على الصعيدين األمين واالقتصادي بات باإلمكان للصفقة 
أن تتم«، مضيفًا »انين أود أن أثين على عمل الفريق املوجود يف 
لبنان الذي تفاوض على هذا األمر وأشخاص مثل نائب رئيس جملس 
النواب إلياس بو صعب والفريق يف الرئاسة ومستشار رئيس جملس 

النواب علي محدان«.
أوروبا  وحاجة  األوكرانية  الروسية  احلرب  كانت  اذا  ما  حول  ورأى، 
املتزايدة ملصدر بديل للطاقة يف الوصول إىل هذه االتفاقية، أنه 
»من املهم حًقا أن السياق الذي جعل األمر أكثر أهمية هو اكتشاف 
آلية للطرفني للتوصل إىل اتفاق وهذا ما فعلناه هنا«، وأكد، عما اذا 
كان فوز رئيس احلكومة االسرائيلية السابق نتنياهو يف االنتخابات 
سيشكل خطر الرتاجع عنها أو إلغائها، أن »ال أعتقد ذلك، فإسرائيل 
اليوم مثل لبنان لديها دميقراطية نشطة للغاية مع الكثري من وجهات 
النظر ولكن اإلجراءات احلكومية متيل إىل البقاء عليها كما هي واتباع 

االتفاقات سواء صوتوا هلا أم ال«.
وأمل هوكشتاين، أنه »يف غضون أسابيع ستعلن »Total« مع شريكتها 

»ENI« أنها بدأت يف االستعداد للتنقيب يف املياه اللبنانية«.

رئيس اجلمهورية العماد ميشال...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف التفاوض، كما يف املواجهة، وحقـقـتـم هذا اإلجناز، لكم ولألجيال 
وراحة  وازدهاره  وتقدمه  وطنكم  رفعة  أجل  من  ذلك  كل  اآلتية، 

أبنائه.«

 نص الكلمة
ويف ما يلي النص الكامل للكلمة:

»أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،رساليت إليكم اليوم سوف تتناول 
خاضها  اليت  والصعبة  الشاقة  باملفاوضات  يتعلق  واحدا  موضوعا 
لبنان يف السنوات العشر املاضية، لرتسيم حدوده البحرية اجلنوبية 
تكون  أن  أمتنى  إجيابية  نهاية  إىل  وصلت  واليت  نفطه،  واستخراج 
بداية واعدة تضع احلجر األساس لنهوض اقتصادي حيتاجه لبنان من 

خالل استكمال التنقيب 
عن النفط والغاز، ما حيقـق استقرارا وأمانا وإمناء حيتاج إليها وطننا 
نبيه  النواب السيد  التشاور مع رئيس جملس  لبنان، وعليه، وبعد 
بري ورئيس احلكومة السيد جنيب ميقاتي، وبصفيت رئيس الدولة، 
وبعد إبالغي من الرئيس األمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد 
باملوافقة  لبنان  موقف  أعلن  موافقتها،  اإلسرائيلية  احلكومة  إعالن 
على اعتماد الصيغة النهائية اليت أعدها الوسيط األمريكي لرتسيم 
احلدود البحرية اجلنوبية، بانتظار توقيع النصوص الالزمة من اجلانب 

األمريكي واجلانب اإلسرائيلي وفقا لآللية املعتمدة يف االتفاق.
إن هذه االتفاقية غري املباشرة تتجاوب مع املطالب اللبنانية وحتفظ 
حقوقنا كاملة. وأشكر كل من وقف إىل جانب لبنان يف هذا اإلجناز 
الذي ما كان ليتحقق لوال وحدة املوقف اللبناني وصالبته يف مقاومة 
كل الضغوط، ويف عدم تقدميه أي تنازالت جوهرية، وعدم دخوله يف 

أي نوع من أنواع التطبيع املرفوض. 
أيها األحباء، تعلمون من دون شك، أن ما وصلنا إليه باألمس يف 
ملف الرتسيم البحري، والحقا التنقيب ثم االستخراج، مل يكن وليد 
الساعة، بل هو مثرة مسرية طويلة بدأت فعليا يف العام 2010 عندما 
أعدت وزارة الطاقة واملياه اليت كان يتوالها الوزير جربان باسيل، 
مشروع قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية اللبنانية والذي مت 
إقراره يف جملس النواب يف 17 آب 2010، ثم إصدار 25 مرسوما 
تعنى بالقواعد واألنظمة اليت ترعى األنشطة البرتولية، وتعيني هيئة 
املسوحات  إجناز  كان  كما   .  2012 العام  يف  البرتول  قطاع  إدارة 
غرفة  وتأسيس  وحتليلها،  األبعاد  والثالثية  الثنائية  اجليوفيزيائية 

املعلومات. 
الرتاخيص  إطالق دورة  أعلن عن  العام 2013،  أيار من  ويف شهر 
تقسيم  مرسوم  إقرار  أمل  على  اللبنانية  البحرية  املياه  يف  األوىل 
املياه البحرية إىل بلوكات، ومرسوم منوذج عقد االستكشاف واإلنتاج 

الذي يفرتض أن يوقع مع الشركات الفائزة.
وجذب إطالق دورة الرتاخيص األوىل 54 شركة من كربيات الشركات 
العاملية اليت أبدت رغبتها باحلصول على الرتاخيص،غري أن املماحكات 
السياسية واحلجج اليت تذرع بها البعض، وسعي البعض اآلخر إىل 
عرقلة املشاريع احليوية اليت كان يعمل عليها الفريق الوزاري الذي 
ميثلنا يف احلكومات املتعاقبة ألسباب سياسية حبتة، أدت إىل جتميد 
تلك االندفاعة ووقف املرسومني، واستمر هذا الوضع على هذه احلال 

أكثر من أربع سنوات. 
وعندما وصلت إىل املوقع الرئاسي األول، كان همي فك القيود اليت 
أعاقت املسرية ألني كنت أدرك ما يعين أن يكون لبنان بلدا نفطيا. 
الوزراء اليت عقدت يف  لذلك كان إصراري يف أول جلسة جمللس 
كانون الثاني 2017 بعد نيل احلكومة الثقة، على إدراج املرسومني 
املتبقيني إلقفال دورة الرتاخيص، يف البند األول جلدول االعمال، 

وبعد إقرارهما أطلقت دورة التأهيل متهيدا لدورة الرتاخيص. 
يف غضون ذلك، وافق جملس الوزراء على انضمام لبنان إىل مبادرة  
الدولة  لبنان  أصبح  وبذلك  االستخراجية،  الصناعات  يف  الشفافية 
 ،2017 آذار  ويف  املبادرة.  هذه  إىل  املنضمة  واخلمسني  الثانية 
تأهلت 54 شركة للمشاركة يف دورة الرتاخيص األوىل اليت أقفلت 
يف 12 تشرين األول 2017، وفاز بعقود االستكشاف واإلنتاج يف 
البلوكني 4 و9 ائتالف واحد مؤلف من شركة » توتال« الفرنسية و« 

ايين« اإليطالية و« نوفاتك« الروسية .
ويف 27 شباط 2020، تابعت ميدانيا مباشرة السفينة العائدة لشركة 
توقف  العمل  لكن   ،4 رقم  البلوك  يف  األول  البئر  حفر  »توتال« 
ألسباب مل أقتنع بها، وبالتزامن مع احلصار واالنهيار الذي راح لبنان 

يرزح حتته. 
أيها األحباء، يف موازاة العمل على التنقيب عن النفط والغاز، كان 
على لبنان أن يفّعل عملية ترسيم حدوده البحرية ال سيما اجلنوبية 
استغلته  قربص،  مع  الرتسيم  يف  وقعت  أخطاء  وتصحيح  منها، 
من  كان  فما  واحد،  رقم  اخلط  املتحدة  األمم  اىل  لرتسل  إسرائيل 
لبنان إال أن أرسل اىل االمم املتحدة  اخلط 23 الذي كان حتدد مبوجب 

املرسوم 6433 يف العام 2011.  
إال أنه مضت سنوات طويلة من التفاوض واملباحثات حول احلدود 
»هوف«  آنذاك  األمريكي  الوسيط  تقديم  يتحقق سوى  البحرية ومل 
اخلط الذي عرف بامسه، والذي رفضناه. وتواىل عدد من الوسطاء 
أن  لبنان، إىل  بها  الوصول إىل صيغة يقبل  األمريكيني من دون 
توىل الوسيط آموس هوكشتاين املهمة، واستؤنفت املفاوضات بني 
11 آب 2021 و10 تشرين األول 2022، حني مت التوصل إىل اتفاق 
غري مباشر حافظ خالله لبنان على حدوده املعلنة باملرسوم 6433 من 
العام 2011، وعلى كامل بلوكاته، إضافة إىل حقل قانا كامال من 
دون املس حبصة لبنان فيه حبسب العقد املوقع مع املشغل الدولي، 
إضافة اىل ضمانات أمريكية وفرنسية باالستئناف الفوري لألنشطة 

البرتولية يف املياه البحرية اللبنانية.
أيها األحباء، من حق لبنان أن يعترب أن ما حتقق باألمس هو إجناز 
تارخيي، ألننا متكنا من استعادة مساحة 860 كيلومرتا مربعا كانت 
موضع نزاع ومل يتنازل لبنان عن أي كيلومرت واحد إلسرائيل، كما 
من  يدفع  تعويض  أي  دون  من  قانا  حقل  كامل  على  استحصلنا 
الرغم من عدم وجود كامل احلقل يف مياهنا. كذلك مل  قبلنا على 
متس حدودنا الربية ومل يعرتف لبنان خبط الطفافات الذي استحدثته 
أي  يقم  العام 2000، ومل  أراضينا يف  من  انسحابها  بعد  إسرائيل 
مباشرة  اتفاقيات  أو  حمادثات  أي  تعقد  ومل  إسرائيل،  مع  تطبيع 

معها.
أما التعويضات اليت طالبت بها عن قسم من حقل قانا الواقع يف 
املياه احملتلة، فستناهلا من شركة » توتال« من دون أن يؤثر ذلك 
على  االتفاق  نص  ولقد  و«توتال«.  لبنان  بني  املوقع  العقد  على 
أي مكمن  حال ظهور  أو يف  املستقبل،  أي خالفات يف  كيفية حل 
آخر مشرتك على جانيب احلدود، ما يضفي طمأنينة وشعورا  نفطي 

أقوى باالستقرار على طريف احلدود.
يف  برزت  اليت  الداخلية  العراقيل  من  الرغم  على  اللبنانيون،  أيها 
ملف النفط والغاز، وعلى الرغم من الضغوط اخلارجية اليت مورست 
علينا ملنعـنا من االستفادة من ثروتنا الغازية والنفطية، فقد أصبح 
لبنان بلدا نفطيا، وما كان رواية أو حلما، بات اليوم حقيقة بفعل 
ثباتـنا مبواقـفنا وتضامننا ومتسكنا حبقوقنا. وتكرس ذلك بالقوانني 
واملراسيم واملسوحات والتلزيم والعقود والتنقيب الذي بدأ. ويف 
االتي من األيام، سيكون على شركة »توتال« أن تبدأ اعمال التنقيب 
دون  من  اليت مضت  السنوات  لنعوض  وعدت،  كما  قانا  حقل  يف 
أن نتمكن من استخراج النفط والغاز، يف وقت كانت فيه اسرائيل 
املوازين  يف  خلال  أحدث  ما  واالستخراج،  التنقيب  عمليات  تواصل 

النفطية.
بفضل  املبادرة،  زمام  استعـدنا  بعدما  اليوم،  قادرين  بتنا  أننا  إال 
املثابرة واجلهد والدفاع عن ما هو حق لنا ولألجيال املقبلة اليت نأمل 
أن تعيش يف زمن أفضل من الزمن الذي عشنا فيه.  وأن ينشأ 
الصندوق السيادي الذي حيفظ هلا العائدات حبسب اقرتاح القانون 

املقدم بهذا الشأن. 
لقد كانت حقول النفط 8 و9 و10 يف املنطقة االقتصادية اخلالصة، 
مهددة،  إال  أننا استطعنا بفضل االتفاق، أن حنافظ عليها وحنميها 
أبوابا  التنقيب سيفتح  مسار  إن  بل  ال  بالكامل،  نستثمرها  وسوف 
أخرى للمساهمة  الفرص لشركات  يف مكامن نفطية جديدة، ويوفر 
يف عمليات التنقيب واالستخراج، ما يعيد الثقة بوطننا ويعزز األمل 

بنهوض اقتصادنا من جديد من اهلاوية اليت أسقـط فيها.  
واخلطوة التالية جيب أن تكون التوجه اىل عقد حمادثات مع سوريا حلل 
املنطقة املتنازع عليها معها وهي تزيد عن 900 كيلومرت مربع، وذلك 
عن طريق التباحث األخوي. كذلك تنبغي مراجعة احلدود املرسومة مع 

قربص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبال.
أن  بامسكم  أود  اللبنانيون،  أيها  لكم  اإلجناز  هذا  أهدي  إذ  وإني 
أشكر رئيس الواليات املتحدة األمريكية جو بايدن وخصوصا الوسيط 
آموس هوكشتاين وفريق عمله، والسفرية األمريكية يف  األمريكي 
الصديق  الفرنسية ورئيسها  الدولة  بريوت ومساعديها. كما أشكر 

اميانويل ماكرون ومعاونيه، والسفرية الفرنسية يف بريوت ومساعديها 
على متابعة مسار املفاوضات، ال سيما مع شركة » توتال«.

املفاوضات يف  من  جزءا  استضافت  اليت  املتحدة  األمم  أشكر  كما 
للمفاوضات،  الالزم  اإلنهاء  عملية  ستستضيف  واليت  الناقورة، 
اللبناني  احلق  جانب  اىل  وقفت  اليت  والصديقة  الشقيقة  والدول 
ودعمته، مقدرا خصوصا دولة قطر وأمريها الشيخ متيم بن محد آل 
االستقرار  لتعزيز  لبنان  يف  باالستثمار  أبدته  الذي  لالهتمام  ثاني 

فيه.
بري،  نبيه  السيد  النواب  جملس  لرئيس  أيضا  موصول  والشكر 
ورئيس احلكومة السيد جنيب ميقاتي، ونائب رئيس جملس النواب 
أعضاء  مع  األخرية  األشهر  يف  قاد  الذي  بو صعب  الياس  السيد 
وقاسية.  صعبة  مفاوضات  وفنيني،  وخرباء  عسكريني  من  الفريق 
كما أشكر سائر املسؤولني الذين تعاقبوا على هذا امللف يف وزارتي 
الطاقة واملياه واخلارجية، وهيئة إدارة قطاع النفط رئيسا وأعضاء، 
وقيادة اجليش وخصوصا رئيس وأعضاء الفريق املفاوض، والقيمني 
على مصلحة اهليدروغرافيا، وسائر اخلرباء والفنيني الذين ساعدوا من 

خالل خربتهم وعلمهم يف إجناح مسار املفاوضات.
لكم  مضاعف  فالشكر  اللبنانيون،  وأيها  اللبنانيات  أيتها  أنتم،  أما 
أثبتت  اليت  مقاومتكم  ونضال  وثباتكم  صمودكم  خالل  من  ألنكم، 
اللبناني يف  املوقف  ساهمتم يف حتصني  للبنان،  قوة  عنصر  أنها 
ولألجيال  لكم  اإلجناز،  هذا  املواجهة،وحقـقـتـم  يف  كما  التفاوض، 
اآلتية، كل ذلك من أجل رفعة وطنكم وتقدمه وازدهاره وراحة أبنائه.

عشتم وعاش لبنان«.

العراق: رئيس اجلمهورية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بينهما يف اجلولة األوىل، حبصول األول على 157 صوتًا والثاني على 
99 صوتًا.

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبّكرة يف 10 تشرين األول  2021. 
لكن بعد ذلك، فشلت األطراف العراقية يف التوصل إىل اّتفاق على 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتسمية رئيس جديد للوزراء، وصواًل 

إىل نتائج جلسة أمس األول اخلميس.
شرارًة  السوداني  شياع  حممد  التنسيقي«  »اإلطار  ترشيح  وكان 
أشعلت التوتر بني اإلطار والتيار الصدري، الذي اعتصم مناصروه 
أمام الربملان حنو شهر، لكن اإلطار التنسيقي مل يرتاجع عن مرشحه، 
ويعتزم تشكيل حكومة، يف حني يطالب الصدر حبّل الربملان وإجراء 

انتخابات مبّكرة.

القوات الروسية تصد...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

كريفوي روغ-نيكوالييف، وكبدتها خسائر يف العتاد واألرواح.
قامت  روغ،  نيكوالييف-كريفوي  على حمور  الوزارة:  بيان  وجاء يف 
مناطق  اجتاه  يف  تكتيكيتني  بكتيبتني  بهجمات  األوكرانية  القوات 
مقاطعة  يف  وبرافدينو،  بيزفودنوي  كوسرتومكا،  بياتيخاتكا، 
خريسون، وقد صّدت القوات املسلحة الروسية هذه اهلجمات بنجاح، 
كما مّت القضاء على أكثر من 110 عسكريني أوكرانيني، وتدمري 21 
مركبة مدرعة و12 عربة عسكرية خاصة وصّدت أيضًا هجمات للقوات 
األوكرانية على حمور كوبيانسك، وقامت بتكبيدها خسائر يف األرواح 

جتاوزت 50 عسكريًا.
كذلك، أوضح البيان أنه »على حمور كوبيانسك، حاول العدو تنفيذ 
هجوم على منطقيت أورليانكا وكوتلياروفكا مبقاطعة خاركوف بقوات 
تكتيكية، وقامت القوات الروسية بصّد اهلجمات، وتكّبد العدو خسائر 
يف األرواح جتاوزت 50 عسكريًا، كما مّت تدمري 3 دبابات و4 مركبات 

مشاة، و7 عربات عسكرية خاصة«.
األول  أمس  من  الحق  وقت  يف  الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
اخلميس، عن تدمري 5 مستودعات لألسلحة والذخرية، تابعة للقوات 
زاباروجيا  ومقاطعيت  الشعبية،  دونيتسك  مجهورية  يف  األوكرانية، 
والصواريخ  للذخرية  تدمري مخس مستودعات  مّت  كما  ونيكوالييف.. 
دونيتسك  جبمهورية  فاسيوكوفكا  مناطق  يف  املدفعية،  وقذائف 
مبقاطعة  ونوفوبافلوفكا  وغوليايبولي  ونوفواليكسندروفكا  الشعبية، 

زاباروجيا، وسولونتشاكي مبقاطعة نيكوالييف«.
كما أعلنت إسقاط مقاتلتني أوكرانيتني واحدة من طراز ميغ - 29، 
واخرى من طراز سو - 27، واعرتاض 16 قذيفة لرامجات »هيمارس« 
األمريكية الصنع ورامجات »أوخلا«، وتدمري »12 طائرة مسرية يف 
مناطق نوفولوغانسكو وستاروملينوفكا ونوفوغريغوروفكا وإيفانوفكا 
لوغانسك  جبمهورية  وفالدميريوفكا  الشعبية،  دونيتسك  جبمهورية 
مبقاطعة  وتشايكينو  تومارينو  وكيسيليفكا  وتافرييسكوي  الشعبية، 

خريسون« من أنواع خمتلفة.

مصرع 18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين بتفجري إرهابي 
يف ريف دمشق

سقط  18 عسكريًا وأصيب 27 آخرون جراء تفجري إرهابي بعبوة 
ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية يف ريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري يف تصريح لـ سانا أن حافلة مبيت عسكرية 
يف ريف دمشق تعرضت صباح هذا اليوم  )أمس الول( لتفجري 
إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً، ما أدى إىل استشهاد 18 

عسكريًا وإصابة 27 آخرين جبروح.
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مــلبورن

 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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نـجوم

»حلو االنسان ملا حيكي يزين كالمه كرمال قيمته 
مثل  يف  بالكالم.  املصداقية  شي  واهم  اواًل 
بيقول خالف ُتعرف و يف ناس بتهاجم لُتعرف… 
الفن لّذة وكيمياء واحرتام وحمبة اذا ما انوجدوا 

صعبة جيتمعوا«.
بهذه العبارة رّدت املمثلة اللبنانية نادين نسيب 
النور  عبد  وزميلتها سريين  مواطنتها  على  جنيم 
عرشها«  على  »الدراما  جلسة  خالل  حتدثت  اليت 
اليت أقيمت ضمن جلسات منتدى اإلعالم العربي 
عمل  فكرة  جنيم  نادين  رفض  عن  دبي،  يف 

مشرتك جيمعهما.
ويف معلومات خاصة لـ بصراحة« علمنا ان نادين 
جنيم وقصي خولي كان من املقرر ان يشاركا يف 
هذا املنتدى يف دبي حتت اشراف االعالمية وفاء 
الكيالني لكن بسبب ضغط العمل لدى نادين يف 
بريوت وتواجد قصي يف أمريكا واعتذار الكيالني 
عن املشاركة، حال ذلك دون مشاركتهما فيه، 
عندئذ مت استبداهلما يف املنتدى بسريين عبد النور 
وعابد فهد ليشاركا يف النقاش واختري االعالمي 
نيشان ديرهاروتيونيان إلدارة احلوار الذي انضّم 

اليه املنتج الكبري صادق الصباح.
زّج املنتج صادق الصباح يف هذا املوضوع الذي 
اعالمية« تتجدد كل فرتة  »معمعة  اعتباره  ممكن 
بني الفنانتني ورمبا رغب نيشان بطرح هذا السؤال 
من باب خلق احلماس لدى احلضور واجلمهور من 
باب عمله االحرتايف لكن االستاذ صادق الصباح 
نفى علمه باألمر وقال »مش على علمي. ما بتذكر 
هيك شي« ألن وحبسب معلوماتنا ان فكرة مجع 
تتلَق  ومل  السابق  تطرح يف  مل  وسريين  نادين 
نادين عرًضا كي ترفضه، بل كل املوضوع جمرد 
سؤال ُطرح على نادين وعلى صادق الصباح منذ 
حوالي اربع سنوات فكان اجلواب »ليش أل. ممكن 
باملستقبل«. لتخرج سريين يف العلن وامام حشد 
كبري من الوجوه املعروفة وتقاطع صادق الصباح 

وتقول »نادين رفضت العمل سوًيا«.
فيها  تقوم  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
سريين بإحراج االستاذ صادق الصباح وقد سبق 
غيابها عن  اسباب  واحرجته حني حتدثت عن  هلا 
صار  منتج  »كل  حينها  وقالت  الفنية  الساحة 
عنده الفنانة اللي هو بيقدم هلا الدعم، وبتكون 

املفضلة لديه«.
يتم  ومل  ابدًا  جدًيا  يكن  املوضوع مل  ان  وعلمنا 
واحدة  كل  الن  املستقبل  يطرح يف  ولن  طرحه 
أن  كما  واعماهلا،  خطها  لديها  املمثلتني  من 
بعد  دراميني  عملني  على  تعاقدت  جنيم  نادين 
رمضان ٢٠٢٣ شبيهني مبسلسل »صالون زهرة« 
والعمالن سيكونان من أمجل االدوار اليت تقدمها 
اعمال  ان جدول  اي  الفنية  نادين يف مسريتها 
نادين مكتمل حتى عام ٢٠٢٤ مع شركة الصباح 
حيث يتم تنفيذ العملني على نار هادئة مع كّتاب 

وخمرجني مهمني جًدا.
مل خيِطىء نيشان حني طرح السؤال على االستاذ 
صادق الصباح من باب نقله لفضول املشاهدين 
ان  اال  واحد  عمل  يف  النجمتني  جبمع  ورغبتهم 
اليه اجلواب مل يكن يليق حبدث كمنتدى  ما آل 
االعالم العربي وال باملنتج صادق الصباح الذي 
مجع املنتجني العرب يف بريوت هو املنتج الناجح 
اىل  العربية  الدراما  برفع  املنشغل  والراقي 
مستويات عاملية، فزجه يف خالف »سخيف« عمره 
العربي  االعالمي  باحلدث  ليليق  يكن  مل  سنوات 
وال بشركة االنتاج الرائدة وكنا لنتمنى لو تنتهي 
هذه االثارة الفارغة اليت بلغت حائطًا مسدودًا منذ 
سنوات ومل اجلمهور من الدوران حوهلا سيما وان 
الكيمياء ليست متواجدة بني النجمتني وال نقطة 
مشرتكة تلوح باألفق او اي وفاق متوفر والتوافق 
شخصية  حرية  وهذه  باإلجبار  ليسا  االتفاق  او 
البلبلة  اثارة  اذًا  فلَم  حنرتمها  ان  مجيهًا  علينا 
حوهلما من جديد وملصلحة من ما حصل فهما اي 
سريين ونادين ال حتتاجان اىل مزيد من الشهرة 
وتصّدر عناوين االحداث الفنية فما حصل مل خيدم 

يف زمان ومكان خاطئني:

خالف جنمتني لبنانيتني شهريتني 
خيرج اىل العلن من جديد!
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نادين نسيب نجيم

سريين عبد النور

تتهم  قضائية  دعوى  جولي  أجنلينا  رفعت 
هي  مبهامجتها  بيت  براد  السابق  زوجها  فيها 
وأطفاهلما وهو يف حالة سكر خالل رحلة بطائرة 

خاصة، ما دفعها إىل طلب الطالق.
ويف دعوى قضائية بشأن مصنع نبيذ فرنسي 
اشرتاه النجمان، تقول جولي إن بيت أمسك بها 
من رأسها وهاجم اثنني من أطفاهلما يف رحلة 

عام 2016.
وأساء بيت لفظيا لعائلته وسكب الكحول عليهم 
خالل الرحلة من فرنسا إىل لوس أجنليس، كما 

تقول أوراق الدعوى.
وقال مصدر مقّرب من املمثل ليب بي سي إن 

مزاعم جولي كاذبة.
صياغة  إعادة  تواصل  »إنها  املصدر:  وقال 
وقع  حلدث  وصفها  تصور  وإعادة  ومراجعة 
معلومات  إضافة  خالل  من  سنوات  ست  قبل 
فيها  تفشل  مرة  كل  يف  متاما  صحيحة  غري 
تتطور  قصتها  تريد.  ما  على  احلصول  يف 

باستمرار«.
قبل  من  املسيء  بالسلوك  جولي  ادعاء  وظهر 
يف   2016 أيلول  سبتمرب/   14 رحلة  يف  بيت 
تسوية  ذلك  يف  مبا  للمحكمة،  سابقة  أوراق 
جائزة  على  احلائزين  السابقني  الزوجني  طالق 

األوسكار.
ملف  يف  ظهرت  مزعومة  جديدة  تفاصيل  لكن 
يوم الثالثاء يف لوس أجنليس من قبل الفريق 
القانوني جلولي. وهو جزء من دعوى قضائية 
وهو  إيه،  أس  مريافال  شاتو  بشأن  مستمرة 
منزل ومزرعة عنب يف جنوب فرنسا حصل عليه 

الثنائي اهلوليوودي معًا.
على  اتفقا  السابقة  وزوجته  إنه  بيت  ويقول 
إذن  دون  من  املكان  حصتيهما يف  بيع  عدم 

من اآلخر.
على  باللوم  وتلقي  ذلك،  يف  جولي  وتشكك 
بيت يف إنهاء املفاوضات بشأن شراء أسهمها 

يف العقار.
وتقول شكواها القضائية األخرية إن املمثل كان 
مسيئا جسديا وعاطفيا هلا وألطفاهلما الستة - 

الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 و15 عاما يف ذلك 
الوقت - خالل رحلة الطائرة اخلاصة.

بدأ  فايت كلوب  فيلم  أن جنم  ويزعم حماموها 
يف الصراخ، متهما إياها بأنها »مراعية لألطفال 

أكثر من الالزم«.
وبعد وقت قصري من الرحلة »سحبها بيت إىل 
وفقا  الطائرة،  من  اخللفي  اجلزء  يف  احلمام« 

للدعوى القضائية.
جولي  برأس  بيت  »أمسك  األوراق:  وتضيف 
أخرى  مرة  وهزها  بكتفيها  أمسك  ثم  وهزها، 
بيت  قام  ثم  احلمام...  جدار  إىل  دفعها  قبل 
الطائرة مرات عدة، ما دفع جولي  بلكم سقف 

إىل مغادرة احلمام«.
وبعدما تدخل أحد األطفال شفهيا »اندفع بيت 

حنو طفله«، حبسب امللف.
ثم »أمسكت به جولي من اخللف إليقافه«، وفقًا 

ألوراق احملكمة.
وتستمر الدعوى بالقول: »إلخراج جولي من خلفه، 
ألقى بيت بنفسه إىل الوراء يف مقاعد الطائرة 

ما أدى إىل إصابة ظهر جولي ومرفقها«.
وحاولوا  الداخل  إىل  األطفال  »هرع  وأضاف 
مجيعا بشجاعة محاية بعضهم البعض. وقبل أن 
ينتهي األمر، خنق بيت أحد األطفال وضرب آخر 

يف وجهه«.
»جلسوا  وأطفاهلا  إنها  جولي  حمامو  ويقول 
صامتني حتت البطانيات« طوال الفرتة املتبقية 

من الرحلة.
وأضاف امللف »كان بيت خيرج من حني آلخر من 
مرحلة  ويف  ويشتمهم.  ليصرخ  الطائرة  مؤخرة 
آخر،  مكان  جولي. ويف  على  البرية  ما، سكب 

سكب البرية والنبيذ األمحر على األطفال«.
إف   ( الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  حقق  وقد 
وقررت  احلادث.  يف   2016 عام  يف  آي(  بي 

السلطات عدم توجيه اتهامات.
للوالدين  حمكمة  منحت  املاضي،  العام  ويف 

حضانة مشرتكة لألوالد.
ويقع عقار مريافال يف قرية كورينز يف جنوب 
مقابل  الزوجان  اشرتاه  وقد  فرنسا،  شرقي 
دوالر( يف  مليون   25( يورو  مليون   25 حواىل 

عام 2008.
مدعيا  جولي،  ضد  قضائية  دعوى  بيت  ورفع 
أن قرارها ببيع حصتها يف العقار إىل شخصية 
روسية ثرية مقربة من السلطة يف موسكو يرقى 
والتسبب  استثماراته  »تقويض«  حماولة  إىل 
يف »ضرر ال مربر له« لبيت، الذي »بذل املال 

والعرق يف جتارة النبيذ«.
ويقول حمامو جولي يف ملفهم إن املمثلة »بذلت 
جهودا كبرية يف حماولة محاية أطفاهلما من تذكر 
األمل الذي أحلقه بيت بالعائلة يف ذلك اليوم«.

ويضيفون أن من بني أسباب قرارها ببيع حصتها 
املتزايد  ارتياحها  »عدم  هو  كان  املشروع  يف 
ملواصلة املشاركة يف أعمال متعلقة بالكحول، 
بها  املعرتف  بيت  مشكلة  تأثري  إىل  بالنظر 

املتمثلة يف تعاطي الكحول على أسرتهما«.
وكان بيت قد قال لصحيفة نيويورك تاميز 
يف عام 2019 إنه انضم إىل منظمة »مدمنو 
الكحول اجملهولون« بعد انفصاله عن جولي.

ويكشف ملف جولي أمام احملكمة عن التوتر 
بني الزوجني بشأن خططهما ملصنع النبيذ.

حبه  عن  سابقا  حتدث  الذي  بيت  وقرر 
القصر  أن  والتصميم،  املعمارية  للهندسة 
حيتاج إىل مسبح خامس بتكلفة مليون يورو، 
كما يريد إعادة بناء درج أربع مرات، وفقا 

جلولي.

أجنلينا جولي تتهم براد بيت مبهامجتها وأطفاهلما 
وهو يف حالة سكر على منت طائرة خاصة

أحدًا بل على العكس أحرجنا مجيعًا كلبنانيني خالل 
حدث عربي كان يستحق ان نعكس فيه أمجل ما 
لدينا من نقاط مشرتكة.على رأسها رغبتنا مجيعًا 
اللبناني  والفن  للبنان  مشرفة  اعطاء صورة  يف 

والدراما اللبنانية والنجوم اللبنانيني.

بن افليك يفاجئ جنيفر لوبيز 
بزيارة ملوقع تصوير فيلمها اجلديد

من  شهر  بعد 
زفافهما  حفل 
يف  الرومانسي 
وبعد  جورجيا، 
عودتهما من شهر 
املثالي  العسل 
عاد  إيطاليا،  يف 
وجنيفر  أفليك  بن 

لوبيز إىل العمل.
املمثلة  تقوم 
واملغنية االمريكية 
حالًيا بتصوير فيلم 
العلمي  اخليال 

غري رمسية من قميص أسود وسروال أسود 
ضيق ، بينما كان زوجها يرتدي مالبس بيضاء 
عند  احملمول  هاتفه  على  ويتحدث  بالكامل 

وصوله إىل موقع التصوير.
تلعب لوبيز دور البطولة يف فيلم Atlas ، وهو 
 .Netflix فيلم إثارة خيرجه براد بيتون لصاحل
ومل يقتصر دورها فيه على التمثيل فحسب ، 

بل إنها ساهمت يف إنتاجه أيًضا.
امرأة  الفيلم يف املستقبل حول  أحداث  تدور 
جيب أن تقاتل جندًيا بذكاء اصطناعي يعتقد 
إنهاء  هي  احلرب  إلنهاء  الوحيدة  الطريقة  أن 
اإلنسانية. لكن ما ال يتوقعه هو مقابلة هذه 

املرأة اليت ستفعل كل ما يف وسعها ملنعه.

بينما   ، أجنلوس  لوس  يف  »أطلس«  املثري 
الذي صوره مع صديقه  الفيلم  افليك  ينهي 
مات دميون وخيتتم مشاركته يف تكملة فيلم 

.»The Flash و Aquaman«
بن  لزوجها  املفاجئة  بالزيارة  لوبيز  وفوجئت 
أفليك وابنتها إيم يف موقع التصوير. مبجرد 
رؤيتهم ، انتهزت JLo الفرصة ألخذ قسط من 

الراحة واالستمتاع ببعض الوقت العائلي.
 ، عليه  اعتدنا  عما  متاًما  خمتلفة  صورة  مع 
متوسط    بين  بشعر  الصور  يف   JLo ظهرت 

ومموج وأقصر من املعتاد ، وهي متشي مع 
ابنتها إيم البالغة من العمر 14 عاًما.

ارتدت النجمة البالغة من العمر 53 عاًما مالبس 



Page 19صفحة 19     
صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يعاني أشخاص عدة من اإلحساس بالربد بشكل مستمر ويصبحون 
تستمر  أن  وميكن  الدائمة،  الشكوى  بسبب  للمحيط  إزعاج  مصدر 

هذه الشكاوى حتى يف فصل الصيف.
ويقول اخلرباء إن هناك أسبابًا دائمة وراء هذه احلالة، واكتشف 

باحثون سابقا أن النساء أكثر عرضة للشعور بالربد من الرجال.
الرجال  »يشعر  أبيب:  تل  جامعة  ليفني، من  الدكتور عريان  قال 
اإلحساس  يف  االختالف  وهذا  خمتلفة،  حرارة  بدرجة  والنساء 
احلراري، ليس فقط ألننا حنب أن نتجادل مع شركائنا حول درجة 
هناك  ألن  بل  به،  نتواجد  الذي  املكان  يف  اهلواء  تكييف  حرارة 

اختالف يف الشعور باحلرارة بني الشركاء فيزيولوجيا«.
فقط  موجودة  ليست  الظاهرة  هذه  أن  دراستنا  :«أظهرت  وتابع 
عند البشر وإمنا عند العديد من أنواع الطيور والثدييات، إذ تفضل 
اإلناث بيئة أكثر دفئا من الذكور، ويف أوقات معينة يسبب هذا 

التفضيل فصال بني اجلنسني«.
بالربد  الشعور  مسببات  من  الكثري  هناك  أن  إىل  اخلرباء  ويشري 

منها:
مرض رينود

تقول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية يف بريطانيا أن مرض رينود 
هو حالة شائعة ويف معظم احلاالت، ال يسبب مشاكل خطرية.

ويقول املسعفون يف هيئة اخلدمات الصحية الوطنية أن املرض 
أحناء  ُيَضخ يف  ال  الدم  أن  يعين  الدموية، مما  الدورة  على  يؤثر 
جسمك بنفس املعدل مثلما عند اآلخرين، وبالتالي فإنك جمرب أن 

تكافح من أجل البقاء دافئا.
ويقول اخلرباء إن هناك أشياء ميكن القيام بها للمساعدة يف هذه 
يف  دافئة  مالبس  وارتداء  دافئا  املنزل  على  احلفاظ  كـ  احلالة، 
أهمية  إىل  إضافة  واألقدام،  األيدي  قي  خاصة  البارد،  الطقس 

ممارسة الرياضة بانتظام ألن ذلك حيسن الدورة الدموية.
فرط نشاط الغدة الدرقية

وكتب آدم تايلور األستاذ ومدير مركز تعلم التشريح السريري يف 
جامعة النكسرت، أن هناك حالة أخرى ميكن أن جتعل الفرد يشعر 
بالربودة وهي فرط نشاط الغدة الدرقية، وُيعرف هذا أيضا بشكل 

أكثر شيوعا باسم الغدة الدرقية غري النشطة.
ويؤثر هذا اخللل على إنتاج اهلرمونات مبا يكفي منها لتساعد يف 
احلفاظ على مستويات الطاقة وكذلك اجللد والوزن ودرجة احلرارة 

الداخلية. وعادة ما يتم عالج هذه احلالة باهلرمونات االصطناعية.
املشاكل اهلرمونية

ميكن أن تؤثر اهلرمونات املشاركة يف الدورة الشهرية على درجة 
حرارة جسم املرأة، ويقول الربوفيسور تايلور إن درجات احلرارة 
قبل اإلباضة تكون يف املتوسط   35.9 درجة مئوية، ثم تبلغ ذروتها 

عند 36.7 درجة مئوية بعد أيام قليلة منها.
النظام  »يتفاعل عدد من اهلرمونات اجلنسية مع  تايلور:  وأضاف 
الذي ينظم درجة حرارتنا،على سبيل املثال يزيد اإلسرتوجني من 
توسع األوعية الدموية، مما يساعد على خفض درجة حرارة اجلسم، 

بينما مييل هرمون الربوجسرتون إىل رفع درجة حرارة اجلسم.«
وقال أيضا إن الربوجسرتون االصطناعي، املوجود يف موانع احلمل 

الفموية، يسبب ارتفاعا طويال يف درجة حرارة اجلسم.
وأضاف: »بينما ال يبدو أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستريون 
الرجال  أنه قد جيعل  الرجال يغري درجة حرارة اجلسم، يبدو  لدى 
يشعرون بالربد أقل من خالل إزالة حساسية أحد املستقبالت اليت 

تكشف عن الربد«.
تصلب الشرايني

وقال الربوفيسور تايلور إن الظروف اليت تضيق األوعية الدموية 
قد تكون السبب يف أنك تشعر بالربد دائما، وأضاف إن تصلب 

مشاكل صحية مسؤولة عن اإلحساس الدائم بالربد!
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قالت خبرية إن تناول األطعمة اليت حتتوي على ألياف قابلة للذوبان 
ميكن أن يساعد يف تقليل دهون البطن لعدة أسباب.

أفضل  JustCBD عن  التغذية يف  أخصائية  ناتالي كوموفا،  وحتدثت 
الطرق الستهداف الدهون احلشوية.

وقالت: »ترتاكم الدهون احلشوية يف البطن عندما نأكل الكثري من 
التمارين  القليل من  بالدهون، ومنارس  الغنية  األطعمة، خاصة تلك 
أو ال منارسها على اإلطالق. ويعترب تقليل الدهون يف منطقة البطن 
الناس. وهناك طرق  بالنسبة ملعظم  الوزن  إنقاص  أهداف  أهم  من 
ذلك  مبا يف  البطن،  دهون  خالهلا خفض  من  لألفراد  ميكن  متعددة 

تناول األطعمة الصحية«.
وأوصت بتناول األطعمة الغنية باأللياف القابلة للذوبان حلرق دهون 

البطن.
للذوبان  قابلة  ألياف  مغذيات  على  حتتوي  اليت  »الوجبات  وقالت: 
ميكن أن تقلل بشكل فعال دهون البطن. وتعمل األلياف عن طريق 
إنها  الطعام.  وهضم  والدهون  الغذائية  العناصر  امتصاص  تأخري 
تعزز الشعور باالمتالء الذي يؤدي إىل اخنفاض الشهية وعدم الرغبة 
الشديدة يف تناول الطعام. واأللياف تنظم تناول السعرات احلرارية، 

وتقليل كميات الدهون الزائدة يف البطن«.
وتأتي األلياف من النباتات وهي نوع من الكربوهيدرات.

وعلى عكس الكربوهيدرات األخرى، ال ميكن تكسري األلياف وهضمها 
وبدال من ذلك تتحرك عرب اجلسم إلبطاء عملية اهلضم.

وغالبا ما حتتوي األطعمة على ألياف غري قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، 
ولكن عادة ما حتتوي على أكثر من واحد.

القابلة  األلياف  أن  تذكر  طريق  عن  لتمييزها  جيدة  طريقة  وهناك 
أن  اهلالم يف حني  من  نوعا  املاء، وختلق  أن متتص  للذوبان ميكن 

األلياف غري القابلة للذوبان ال تستطيع ذلك.
وتشمل األطعمة الغنية باأللياف القابلة للذوبان ما يلي:

– دقيق الشوفان.
– املكسرات.

– الفول.
– التفاح.
– التوت.

كما أوصت كوموفا بزيادة تناول الربوتني لزيادة فقدان الوزن.
وأضافت: »املغذيات الربوتينية تقلل من الرغبة الشديدة يف تناول 
من  تضيف  اليت  الصحية  غري  األطعمة  تناول  من  يقلل  ما  الطعام، 
عملية  تعزز  بالربوتينات  الغنية  واألطعمة  لديك.  الدهون  مستويات 
التمثيل الغذائي يف اجلسم وتعزز حرق الدهون للحصول على الطاقة. 
أضف احلليب قليل الدسم واملكسرات والبذور والبقوليات واللحوم 
والبيض الكامل واألمساك إىل وجباتك الغذائية لتقليل نسبة الدهون 

يف البطن بسرعة«.

ألياف قابلة للذوبان تساعد 
يف التخلص من دهون البطن

الشرايني الذي ينتج عن تراكم الرتسبات هو أحد أسباب الشعور 
بالربد.

وهناك أنواع خمتلفة من هذه احلالة ولكن النوع األكثر شيوعا الذي 
تضيق  حيث  احمليطي،  الشريان  مرض  هو  بالربد  الشعور  يسبب 

الشرايني اليت متد أطرافك بالدم.
وأردف تايلور:«حيافظ الدم على أنسجة أطرافنا من خالل تزويدها 
بالعناصر الغذائية اليت متكنها من مواصلة العمل وتوليد احلرارة، 
قد  احلالة  بهذه  املصابني  األشخاص  أن  يف  السبب  هو  وهذا 

يشعرون بالربد باستمرار.«
مرض السكري

تشمل العالمات الرئيسية  للسكري تكرار الذهاب إىل املرحاض، 
والعطش الشديد، واإلرهاق، والشعور بالربد يف بعض األحيان لدة 

مرضى السكري من النوع الثاني.
أوضح الدكتور بيرت بيدي من كلية فيالدلفيا لطب تقويم العظام 
سابقا: »عندما تكون مصابا مبرض السكري، ميكن أن يؤثر هذا على 
كليتيك ونظام الدورة الدموية واألشياء املوجودة على هذا املنوال، 
مما قد يكون سبب شعورك بالربد، وميكن أن تؤدي مشاكل الكلى 
إىل اإلصابة بفقر الدم، الذي تصاحبه حساسية من الربد، وميكن 
أن يتسبب مرض السكري يف تلف األعصاب، مما يؤدي إىل برودة 

يف القدمني«.
فقر الدم

األطعمة  الغذائي، فهو موجود يف  نظامنا  احلديد من  حنصل على 
كاللحوم واخلضروات ذات األوراق الداكنة والبقول، وعندما يعاني 
شخص ما من نقص يف احلديد، فهو قد يعاني من فقر الدم الناجم 
عن نقص احلديد، عندما ال يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خاليا 

الدم احلمراء السليمة.
اليدين  بالربودة يف  الشعور  احلالة  تولد هذه  وحبسب اخلرباء قد 
والقدمني، ولكن العالمات األكثر وضوحا هي  ضيق يف التنفس 

وإرهاق.
مشاكل القلب أو الدورة الدموية

يعاني الكثري من األشخاص من أمراض القلب أو الدورة الدموية، 
القدم  تكون  احلاالت بشكل دقيق، وقد  يتم تشخيص مجيع  وال 
التغاضي عنها ولكنها  الباردة عالمة على وجود حالة خطرية يتم 
خطرية تسمى مرض الشريان احمليطي )PAD(، وحيدث هذا عندما 
يؤدي تراكم الرتسبات الدهنية يف الشرايني إىل تقييد تدفق الدم 

إىل الساقني. 
عرضة  أكثر  »أنت  قائال:  املوضع  هذا  على  بيدي  الدكتور  وعلق 
لإلصابة باخنفاض يف تدفق الدم إىل مناطق معينة، وهذا يؤدي 

إىل برودة أو تنميل أو وخز يف اليدين أو القدمني أو الساقني.
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Drivers in one state will 
be happy to know the 
government has decided 
to bring back an impor-
tant warning system on 
their roads after fines in-
creased almost ten-fold.
Mobile speed cameras 
will no longer be able to 
sneak up on drivers as the 
NSW government brings 
back warning signs on all 
roads.
From January, warning 
signs will be placed in 
front of all mobile speed 
cameras for the first time 
in two years after they 
were removed in a con-
troversial plan to tackle 
speeding.
When the signs were last 
in place in 2020, there 
were 38,743 fines issued.
In the first year after the 
signs were scrapped the 
number of fines issued 
increased to 361,896 – 
almost ten times the pre-
vious year.
Warning signs were tem-
porarily returned this year 

mounted on top of mobile 
speed camera vehicles 
and the number of offenc-
es has dropped to under 
200,000.
The decision to back-
flip on the warning signs 
comes after NSW oppo-
sition leader Chris Minns 
lobbied for the change.
“The best thing they can 
do is to put these signs 
back in front of the speed 
cameras so we know to 
slow down and not com-
mit the offence in the first 
place,” Mr Minns said 
over the weekend.
Minister Metropolitan 
Roads Natalie Ward said 
the decision was made 
after receiving consider-
able criticism from the 
community.
“These additional warn-
ing signs will help edu-
cate drivers in real-time, 
giving them advanced 
warning to slow down at 
these high-risk points of 
our road network,” she 
said.

Small businesses enraged by tri-
al closure of busy Sydney street
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Anthony Albanese has 
made a big call on the 
next round of tax relief 
after furious speculation 
the cuts could be pared 
back.
Anthony Albanese has 
indicated he won’t back 
down on the contentious 
“stage 3” tax cuts by the 
May 2023 budget.
Asked on Monday if he 
was conceding his posi-
tion on the policy could 
change next year, the 
Prime Minister said: 
“Well, no”.
“There’s been no change 
in our position,” Mr Alba-
nese told ABC Radio.
The Prime Minister has re-
peatedly said Labor’s po-
sition on the cuts hasn’t 
changed but he had re-
fused to rule out the po-
tential for future amend-
ments to the legislation.
“I know I keep getting 
asked in different ways 
the same question but the 
answer is the same. We 
haven’t changed our po-
sition,” Mr Albanese said 
on Monday.

“What we’re doing is get-
ting on with the immediate 
cost of living pressures, 
which are there as well.”
Senior ministers have 
also publicly stuck by 
the line of “our position 
hasn’t changed” during 
a week in which specu-
lation arose over wheth-
er the policy would be 
amended.
Assistant Minister to the 
Prime Minister Patrick 
Gorman said on Monday 
the government had been 
open with Australians 
about the economic pres-
sures facing the country.
“Now, we are in that pe-
riod, two weeks out from 
the budget, where every-
thing will be speculated 
on,” he told Sky News.
-Advertisement-
“I accept that as part of 
the media cycle, but our 
policy hasn’t changed. 
That’s what I’m saying to 
all of your viewers.”
Jim Chalmers last week 
stirred debate over the 
stage 3 cuts before he 
delivers the Albanese 

Anthony Albanese won’t back 
down on tax cuts for the wealthy

government’s first budget 
later this month.
The Treasurer wouldn’t 
rule out changing the tax 
cuts or paring them back 
amid division within Labor 
over the policy’s $243bn 
cost at a time when the 
government is facing sig-
nificant fiscal pressures.
Labor supported the Mor-
rison government to leg-
islate its three-tier tax re-
lief package in 2019, with 
the party now split over 
whether it should break 
its election promise to 
keep the third tranche of 
cuts.
The cuts, which are due 
to come into effect in 
2024, would create a 30 
per cent tax bracket for 
anyone earning between 
$45,000 and $200,000.
The Coalition will frame 
any changes to the policy 
as a breach of trust.
Resources Minister Mad-
eleine King re affirmed 
Labor’s position on Sun-
day, backing Mr Chalm-
ers’ comments that it 
was an election commit-
ment to provide tax cuts 
to middle-to-high income 
earners.
“These stage three tax 
cuts are legislated,” Ms 
King told Sky News.
“What I would say is obvi-
ously there’s a conversa-
tion going in the commu-
nity that’s okay to have 
an open discussion about 
that tax or any other tax.
“But right now, this gov-
ernment is not planning 
anything.”

Prime Minister Anthony Albanese won’t concede his position on the tax cuts could change next year. Pic-
ture: NCA NewsWire/Philip Gostelow

Treasurer Jim Chalmers has encouraged debate over the contentious 
stage 3 tax cuts. Picture: NCA NewsWire / John Gass

Backflip on controversial 
speed camera scheme

Warning signs ahead of speed cameras are back in January. Picture: 
Nine News

The trial closure of a busy 
Sydney CBD street has 
enraged small business 
owners who say getting 
in and out of the city will 
be a “nightmare”.
Businesses owners are 
outraged after it was an-
nounced a busy street in 
the heart of Sydney will 
be closed to cars. 
The state government 
and City of Sydney coun-
cil announced on Monday 
plans to make George St 
between Hunter St and 
Grosvenor/Bridge streets 
car-free from January on 
a trial basis.
The council says it will 
bring more foot traffic 
and allow more venues 
to open outdoor dining.
While some business 
owners are happy about 
the prospect of more foot 
traffic, others are enraged 
that the move is making 
it tougher for people to 
get into the city.
“This was always go-
ing to happen, I am not 
surprised,” The Small 
Business Party leader 
and former City of Syd-
ney councillor Angela 
Vithoulkas told 2GB ra-
dio on Monday.
“But what is annoying is 
the term ‘trial’ – the state 
government should 
come clean, don’t say 
it’s a trial, say it is how 
it is going to be,” Ms 
Vithoulkas said.
“Don’t anybody think 
that we have got a 
choice here, we don’t. 
 “Getting in and out of 
the city is a nightmare 
and courier people who 
already have to come in 
at 3am, it’s going to be 
a real struggle for a lot 
of people.
“They are the ones who 
keep things ticking on 
in the city, one of the 
heartbeats of the city, 
and now they can ex-
pect to get more park-
ing tickets too.
 “It is gonna be a you-
know-what.”

Ms Vithoulkas is furious 
over the state govern-
ment doing “very little 
to come clean and help 
the people”.
“I am curious to see 
how the pedestrianisa-
tion helps foot traffic, 
I really want to know 
since we already have 
50 per cent less foot 
traffic on the busy days, 
while rents have almost 
tripled per square me-

tre.
“So unless you are a big 
business or a bank, the 
small businesses have 
no place.
“Families with small 
businesses have been 
wiped out. There have 
been suicides, bank-
ruptcy and divorces.
“How big (does) a busi-
ness need to be to get 
the state government’s 
attention?”
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Paramedics, police offi-
cers, teachers and other 
public sector workers 
across the state will be 
supported to spend more 
precious time with their 
young babies, with major 
changes to NSW public 
service parental leave en-
titlements now in effect.
Every mother and father 
in the NSW public sec-
tor is now entitled to 14 
weeks’ paid parental leave 
as part of groundbreak-
ing changes to remove 
the distinction between a 
‘primary’ and ‘secondary’ 
carer in the NSW Govern-
ment’s paid parental leave 
scheme.
Parents can now also use 
their leave up to two years 
after the birth, adoption, 
surrogacy or permanent 
out-of-home care place-
ment of their child.
An additional two weeks’ 
‘bonus leave’ is now also 
available where parents 
more equally share child-
care responsibilities be-
tween partners, allowing 
public sector employees 
to take up to 16 weeks’ 
paid parental leave.
Premier Dominic Perrottet 
said NSW was leading the 
way on parental leave in 
Australia because giv-
ing parents more choice 
about how they juggle 

care and careers helps 
strengthen families and 
women’s career and eco-
nomic opportunities.
“Giving parents the sup-
port and real options to 
share care in the early 
years of their child’s life, 
lets families choose what 
works for them and deliv-
ers equal opportunity for 
NSW Government em-
ployees,” Mr Perrottet 
said. 
“Giving fathers the op-
tion to spend more time 
with their young ones and 
mothers the option to re-
turn to work when it suits 
them will build strong 
foundations for families 
and benefit the whole 
community.”
As part of the 2022-23 
Budget, the NSW Govern-
ment committed $16.5 bil-
lion over 10 years to level 
the playing field for wom-
en, with $4.9 billion com-
mitted over the four years 
to 2025-26, the biggest 
investment in the State’s 
history to support women 
and families. 
Treasurer Matt Kean said 
the updated public sec-
tor parental leave scheme 
is one of the first of its 
kind in the country, and 
encouraged other gov-
ernments and the private 
sector to follow suit.

“The NSW Government 
is the largest employer 
in Australia and we are 
leading the way by ensur-
ing families of all shapes 
and sizes will benefit from 
these pioneering chang-
es,” Mr Kean said.
“Caring for children is 
one of the most important 
jobs in our society and it’s 
only right that we value it 
appropriately.”
Public sector workers 
undergoing fertility treat-
ment now also have ac-
cess to up to five days’ 
fertility leave per year.
Minister for Women Bron-
nie Taylor said the NSW 
Government is committed 
to ensuring NSW is the 
best place in the country 
for women to live, work 
and raise a family.
“Strong parental leave 
entitlements play a major 
role in supporting wom-
en’s economic opportu-
nity and career progres-
sion,” Ms Taylor said.
“Paid parental leave creat-
ed with gender equality at 
its core will contribute to 
increased participation in 
the workforce, improved 
economic opportunities 
and greater financial well-
being for women.”
The updated parental 
leave scheme came into 
effect on 1 October 2022.

GROUNDBREAKING PARENTAL LEAVE 
FOR PUBLIC SECTOR WORKERS
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A terminal at Melbourne 
airport has been thrown 
into chaos after passen-
gers were alerted to a se-
curity breach that has held 
up morning flights.
A security breach early on 
Tuesday morning has sent 
Melbourne airport into 
chaos as thousands of 
passengers face massive 
queues and flight delays.
More from travel incidents
A major security breach 
has sparked chaos at Mel-
bourne airport as passen-
gers arriving for flights ar-
rive to massic queues and 
flight delays.
Thousands of Qantas pas-
sengers were ordered off 
flights and back inside the 
terminal to be re-screened 
shortly before 6.30am on 
Tuesday.
“A passenger appears to 
have inadvertently passed 
from an unscreened area 
to a screened area of the 
airport in Melbourne,” a 
Qantas spokesman said.
“As a precaution all Qan-
tas operations have been 
put on hold and passen-
gers in the terminal are 

being rescreened, which 
is causing delays to some 
services this morning.
The airline has apologised 
to its customers for the 
inconvenience caused by 
the breach.
“Safety is our number one 
priority, but we know this 
disruption is causing some 
inconvenience for our pas-
sengers and we apologise 
for that. We are investigat-
ing how this incident oc-
curred.”
Passenger Tim Joyce had 
already boarded a packed 
plane when the aircrew 
informed them they would 
need to evacuate the ter-
minal and be sent back 
through security screen-
ing.
“It seems quite serious. 
There are thousands of 
people waiting,” he told 
the Today Show.
“They’ve pretty much 
roped everything off. Ev-
erything is shut down and 
everyone has to be re-
screened,” he said.
He said the passengers 
are being rescreened on a 
boarding priority basis.

“Essentially they’ve com-
municated that people will 
be screened on a board-
ing basis from now on, so 
the next flight out will be 
screened first.”
At least ten flights have 
been delayed and one 
6.30am flight to the Gold 
Coast was cancelled. 
The breach is likely to 
cause flow-on effects in 
airports across the country 
throughout the morning. 
It is not the first time that 
a breach of this kind has 
occurred at an Australian 
airport this year.
Passengers on an evening 
Qantas flight from Sydney 
to Melbourne last month 
were escorted off the plane 
by police after one passen-
ger managed to bypass the 
security screening.
A Qantas spokesman said 
at the time that a passen-
ger boarded the flight af-
ter “inadvertently passing 
from an ‘unscreened’ to a 
‘screened’ part of the air-
port in Sydney.”
The error was not discov-
ered until the flight was al-
ready in the air.

Major delays at Melbourne Airport 
after security breach in Terminal 1

Qantas has said the breach was flagged when a person “inadvertently” passed through the security screen-
ing unnoticed. Picture: NCA NewsWire / David Crosling

Millions of Australians 
could soon be saving 
thousands of dollars on 
public transport in this 
state under an ambitious 
plan.
Train prices across Vic-
toria would be slashed 
as part of an ambitious 
election promise by the 
state’s opposition.
V/Line fares could be 
halved under the scheme 
announced by Liberal 
leader Matthew Guy on 
Tuesday morning. 
A daily commuter trav-
elling from Geelong to 

Melbourne would save 
$1762 a year under the 
plan, according to Mr 
Guy.
Victorians heading from 
Ballarat to Melbourne 
would save $2074 a year 
and those in Bendigo 
commuting to the city 
would be $2408 better 
off.
The plan comes days 
after the party promised 
$2 trips on trains, trams 
and buses across Mel-
bourne if elected when 
Victorians head to the 
polls next month.

Mr Guy said using public 
transport was an expen-
sive exercise for people 
in the state’s regional 
centres. 
“For regional Victorians, 
public transport costs 
can run into thousands 
a year. Our plan will cut 
this in half and allows 
households to put those 
savings into what really 
matters,” he said.
Opposition public trans-
port spokesman Danny 
O’Brien said halving V/
Line fares was partially 
aimed to reboot regional 

Victorian Liberals pledge to halve VLine train prices if elected
tourism after the pan-
demic.
“By halving V/Line fares, 
our plan will keep more 
money in regional Victo-
rians’ pockets, while at 
the same time stimulat-
ing tourism in regional 
Victoria,” he said.
“Travel costs shouldn’t 
be a barrier to going 

about everyday life and 
under the Liberals and 
Nationals’ plan, regional 
Victorians will get the 
cheap, easy commute 
they deserve.”
On Sunday, the party an-
nounced a daily flat fare 
cap of $2 on public trans-
port across Melbourne if 
elected. 

Daily zone 1 and 2 fares 
would reduce from $9.20 
to $2 for the whole day 
under the plan or from 
$4.60 to $1 for a conces-
sion ticket.
However, the plan did 
not include V/Line ser-
vices or the countless 
country Victorians who 
use the network.
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NSW Health is urging the 
community to continue to 
look out for one another 
after mandatory isolation 
ends this Friday, 14 Octo-
ber by remembering les-
sons learned.
NSW Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant said at the top 
of the list is staying home 
if you have cold or flu-like 
symptoms, get tested and 
if you must head out, wear 
a mask.
“We all know from experi-
ence what works best to 
protect one another from 
COVID-19 so please, con-
tinue to take those simple 
but important steps,” Dr 
Chant said.
“In particular, we urge to 
please stay at home if they 
have cold or flu-like symp-
toms such as a runny nose, 
sore throat, cough or fever 
and go and get tested.
“If you have COVID-19 you 
may be infectious for up to 
10 days but you are most 
infectious in the two days 
before your symptoms 
start and while you have 
symptoms.
“If you have to leave the 
house while unwell, wear 
a mask when indoors and 
on public transport, avoid 
large gatherings and indoor 
crowded places, and don’t 
visit high risk settings, 
such as hospitals, aged or 
disability care facilities for 
at least seven days.”
Dr Chant said people 
should talk to their em-
ployer about when they 
can safely return to the 
workplace, with the risk to 
be managed under occu-
pational health and safety 
frameworks.
High-risk settings such as 
hospitals, disability and 
aged care facilities have 
been advised by Dr Chant 
that staff should only re-
turn to these settings af-
ter seven days, subject to 
their own work, health, and 
safety assessment, and if 
symptom-free.
“It is important we con-
tinue to think of others, 
especially those most vul-
nerable and the best thing 

people of all ages can do 
to protect themselves re-
mains to make sure they 
are up to date with their 
COVID-19 and influenza 
vaccinations,” Dr Chant 
said.
While registration of a 
positive rapid antigen test 
(RAT) will also no longer 
be mandatory from Friday, 
NSW Health asks people to 
continue the practice vol-
untari
“Registering a positive 
RAT through Service NSW 
allows us to connect peo-
ple to medical care, par-
ticularly older people and 
the immunocompromised, 
and it also helps inform 
our ongoing public health 
response,” Dr Chant said.
Close contacts of posi-
tive cases are most at risk 
of catching the virus so if 
you are a close contact, re-
member:
Monitor for symptoms. If 
you get sick, get tested 
and stay home.
Avoid visiting high-risk 
settings such as a hospi-
tal, aged or disability care 
facilities, or visiting any-
one at high risk of severe 
illness for at least seven 
days, and then ensure you 
have a negative RAT be-
fore visiting.
Wear a mask when indoors 
and on public transport.
Frequent RATs may help 
identify infection early – 
this is particularly impor-
tant if you are in contact 
with people at high risk of 
severe illness.
For more advice on how to 
stay safe and prevent the 
spread of respiratory vi-
ruses including COVID-19, 
visit nsw.gov.au
This message is intended 
for the addressee named 
and may contain confiden-
tial information. If you are 
not the intended recipient, 
please delete it and notify 
the sender.
Views expressed in this 
message are those of the 
individual sender, and are 
not necessarily the views 
of NSW Health or any of its 
entities.

REMEMBER LESSONS LEARNED 
AS COVID-19 ISOLATION ENDS

Further funding is avail-
able for festivals and 
events that celebrate the 
rich cultural spirit  of our 
State through the NSW 
Government’s Stronger 
Together Festival and 
Event  Grants Program. 
Minister for Multicultur-
alism Mark Coure said 
local groups and com-
munity organisations can 
now apply for a share of 
$500,000 through the 
program. 
“Community festivals and 
events are integral to the 
success of NSW and pro-
vide a  meaningful way to 
share in our state’s cul-
tural diversity,” Mr Coure 
said. 
“These celebrations bring 
the colour and vibrancy 
of cultures across the 
world to our  local com-
munities.” 
“Most importantly, they 
serve to break down bar-
riers between people by 
fostering mutual respect 
and understanding.” 
The program has pre-
viously funded vibrant 
events such as Little 
India Harris Park  Busi-
ness Association’s 2022 
Deepawali Festival in 
Parramatta, the Austra-

lian Korean  Associa-
tion’s Korean Festival in 
Strathfield and Buddha’s 
Light International  Asso-
ciation’s Moon Festival in 
Willoughby. 
Mr Coure said this fund-
ing is in addition to the 
more than $1 million the 
NSW  Government has al-
ready invested in cultural 
events and festivals this 
year. 
“If you are an organiser 
of a community festival or 
event anywhere in NSW, 
now is your  chance to ap-
ply for funding to support 
community harmony.” 
The Stronger Togeth-
er Festival and Events 
Grants provide between 
$5,000 and  $15,000 to-
wards the running of cel-
ebrations held between 
1 February 2023 and 30  
June 2023. 
The grants program is 
now open. Applications 
close at 3pm, Friday 28 
October, with  outcomes 
announced in early De-
cember. 
For further information 
about the grants, visit 
www.multicultural.nsw.
gov.au. MEDIA: Sarine 
Soghomonian | Minister 
Coure | 0449 904 730

FURTHER FESTIVALS AND 
EVENTS FUNDING AVAILABLE  TO 
MULTICULTURAL COMMUNITIES 

Dramatic vision has cap-
tured the moment Police 
Minister Paul Toole’s 
brother was arrested fol-
lowing a six-month inves-
tigation.
The brother of NSW Police 
Minister and Deputy Pre-
mier Paul Toole has been 
charged with with seri-
ous drug supply offence 
and directing a criminal 
group.
Joshua Toole, 38, was ar-
rested on Wednesday by 

Drug and Firearms Squad 
detectives during a po-
lice stop in the Newcastle 
suburb of Belmont. 
Investigators executed 
search warrants in Bel-
mont North, Nords Wharf 
and Wadalba, where they 
allegedly located and 
seized $2m worth of meth-
ylamphetamine, $220,000 
cash, a gel-blaster firearm 
and electronic devices.
Later that day, his brother 
– the leader of the NSW 

Mr Toole was refused bail and will appear in court on Thursday. Picture: NSW police

Police Minister Paul Toole’s brother has been 
charged with drug and criminal group offences

Deputy Premier and Minister Police Paul Toole spoke at parliament on 
Wednesday. Picture: NCA NewsWire / Damian Shaw

Cash amounting to $220k was found at the residence. Picture: NSW 
police

Methylamphetamine with a street value of $2m was also found. Picture: 
NSW police

Nationals party and Minis-
ter Police – fronted report-
ers to announce updated 
legislation to crackdown 
on organised criminals 
across the state of NSW. 
“We’re coming after you,” 
Mr Toole said during the 
press conference. 
In a statement Paul Toole 
said he was “devastated” 
by the news.
“But we are not the first 
family to have to deal with 
this and unfortunately 
we won’t be the last,” he 
said.
In a statement, police said 
a strike force was estab-
lished in April to inves-

tigate the supply of the 
drug in the Central Coast 
and Hunter, with Raptor 
squad, Hunter Region 
Enforcement Squad and 
Northern Region Opera-
tion Support Group of-
ficers assisting in the ar-
rests.
Joshua Toole has been 
charged with supplying a 
large commercial quanti-
ty prohibited drug, know-
ingly direct activities of 
criminal group, participat-
ing in a criminal group to 
contribute criminal activi-
ty, and five counts of sup-
plying prohibited drugs 
on an ongoing basis.
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