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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

»أغادر رئاسة اجلمهورية بعدما قدمت إىل اللبنانيني هدية ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية«
الـرئيس عـون: أخـذنا حقنا بالـرتسيم »وزيـادة« وسـأعطي مـيقاتي 
فرصة حتى نهاية والييت واال فسأوقع مرسوم قبول اسـتقالة احلكومة

اجلمهورية  رئيس  أعلن 
عون،  العماد  ميشال 
بالرتسيم  حقنا  اخذنا  »أننا 

»وزيادة« وثبتناه واعطينا 
للبنانيني  جديدا  امال 
سيسمح  والرتسيم 

و النفط   الغاز  باستخراج 
وهي الوسيلة الخراج لبنان 
هدييت  وهذه  احلفرة  من 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يسلم وثيقة التفاهم للوسيط عاموس هوكستني

التتمة على الصفحة 16

اغادر،  أن  قبل  للبنانيني 
احلدود   برتسيم  وقمنا 
كي ال نقع يف حرب، وهو 
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واستقرار  مصلحة  نتيجة 
مع   سالم  نتيجة  وليس 
وهدفنا  ترسيم  إسرائيل، 

بهذه  البحرية   احلدود 
املرحلة، والحقا نبحث مبلف 
إسرائيل  مع  الربية  احلدود 

هواة  لسنا  ألننا  باحلوار 
ورقة  أي  توجد  وال  حرب، 
أو إمضاء أو أي شيء آخر 
اتفاق  توقيع  عملية  يف 
اتفاق  اىل  يؤدي  الرتسيم 
اجلنوبية  والساحة  سالم، 
لن  مستقرة  اآلن  أصبحت 
ولن  للعنف  مصدرًا  تكون 
تكون هناك حرب او تشهد 

املنطقة عدم استقرار«.
رئيس  ريبة  على  وتعليقًا 
احلزب التقدمي اإلشرتاكي  
»ضياع  من  جنبالط   وليد 
استخراج  أموال  وهدر« 
ما  »حننا  قال:  النفط، 
وبس  منو..  إال  منخاف 
»جنبالط  وتابع:  هيك«، 
حيب التنقل، فعندما يكون 

الدفاع  وزارة  أّكدت 
)البنتاغون(،  األمريكية 
الشاملة  اسرتاتيجيتها  يف 
األول  أمس  والصادرة، 
العملية  أّن  اخلميس، 
يف  الروسية  العسكرية 
الضوء  تسلط  أوكرانيا 
على »تهديد خطري« تشكله 
إّن  قالت  بينما  موسكو، 
التحدي  متّثل  الصني 
للواليات  »األساسي« 

املتحدة.
أّن  البنتاغون  وأوضح 
الغرض من الرتسانة النووية 
للواليات املتحدة هو »ردع 
اسرتاتيجي«،  هجوم  أي 
عرب  اهلجمات  ذلك  يف  مبا 

أسلحة تقليدية.
وجاء، يف وثيقة اسرتاتيجية 
الدفاع الوطين، أّن الصني 
األساسي  التحدي  ّثل  »متمُ

الروسي  الرئيس  ّأكد 
أمس  بوتني،  فالدميري 
ال  أّنه  اخلميس،  األول 
يوجد استقرار يف العالقات 
على  الغربية  بالدول 
اإلطالق اآلن، »ألنها توّقع 
ترفضها  ثّم  االتفاقات، 

بسهولة«.  
كلمة  خالل  بوتني،  ودعا 

بوتني: اهليمنة الغربية تتالشى.. ودخلنا العقد »األكثر خطورة«
إىل  فالداي،  منتدى  يف 
تغيري تركيبة األمم املتحدة 
»حبيث تعكس تنوع العامل 
أّن  ورأى  أكرب«،  حنو  على 
الغربية  اهليمنة  »مرحلة 
من  عقد  وأمامنا  تتالشى، 
ال  حبيث  املهمة،  العقود 
الغرب االستفراد  يستطيع 

بقراره«.

العامل  أّن  من  ر  حذَّ كما 
األكثر  »هو  عقدًا  يدخل 
خطورة« منذ احلرب العاملية 
الصراع  أن  معتربًا  الثانية، 
من  صورة  أوكرانيا  يف 
اهليمنة  املعركة ضد  صور 

الغربية.
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البنتاغون: الصني هي التحدي »األساسي«.. 
وروسيا تشكل »تهديداً خطرًا«

VP Professional Cleaning Service offers professional affordable 
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning. 

Extensive experience. No job too big or too small. You will not be 
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

نوفـّر خدمات 
تنظيف اختصاصية 
لألماكن السكنية 
من منازل وشقق 
واملكاتب وأماكن 
العمل واملحالت 

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة

تصليح جميع أنواع الكومبيوتر 
- تـصميم وبـرمجة مواقع الويب  

بناء كافة الربامج حسب الطلب
 Program

 development
 Website designing 

 Repairing
computers

E: info@nrwirelessstore.nanosoftcomputers.com
Ph: +61470639238
Add: (S33), 83 - 99 North Terrace, Bankstown
Web:https//nrwirelessstore.nanosoftcomputers.com

الرئيس عون:
-  يجب التحقيق مع املسؤولني عن السياسة املالية وما يحصل يف القضاء امر غري معقول وملاذا 

يخاف وزير من إعطاء افادته؟
- لست وصيا على باسيل وإذا أخطأ هو من يدفع الثمن والحريري محروم من ترؤس الحكومة ولم 

تحصل خالفات بيننا
-  »اهلل يطول بعمر بري صرله من لـ92 رئيس مجلس والعالم بتحبه« لكن كل قانون ال يعجبه 

يحوّله إىل وزارة املالية وينام يف أدراجها
-  حزب اهلل ليس إرهابيا بل حرر وطنه من إسرائيل بعد أن سكت الجميع عن احتالل أرضنا أما 

بقاء سالحه فله سبب
-  يحق لربي أن يتشاور مع الكتل النيابية وليس أن يدعو للحوار وحتى إن انتهت واليتي فال يحق 

له أن يحّل مكان رئيس الجمهورية
-  سأعطي حكومة ميقاتي فرصة حتى نهاية واليتي واال أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة 

الحكومة التي ال تستطيع أن تحكم
- سوريا ال تضع شروطا لعودة النازحني أما املجتمع الدولي فريفض بل يريد دمجهم بالشعب 

اللبناني ويريد منا أن نكون حارس سفن ملنع وصولهم للغرب

الوفد اللبناني سلم رئيس اجلمهورية املستند الرمسي لتسلم هوكستني رسالة عون باملوافقة على الصيغة النهائية ملفاوضات الرتسيم
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لــبنانيات

أكد االمني العام لـ »حزب اهلل« 
يف  اهلل   نصر  حسن  السيد 
كلمة له ملناسبة افتتاح معرض 
»أرضي« يف الضاحية اجلنوبية، 
»ما  اخلميس،أن  األول  أمس 
النهاية  إىل  البداية  من  حصل 
يف ملف ترسيم احلدود البحرية 
هو انتصار كبري للبنان وللشعب 
وللمقاومة«، وقال: »كان جتربة 
مهمة جيب التوقف على نتائجه 
هذا  عن  وسنتحدث  ودالالته، 
امللف بالتفصيل  السبت املقبل 
توقعات  مع  جرى  ما  لتقييم 

املرحلة املقبلة«.
أضاف: »املفاوضات حصلت مع 
إسرائيل بطريقة غري مباشرة عرب 
الوسيط األمريكي. كما أن لبنان 
وإسرائيل  ورقة  على  سيوّقع 
تقدميها  ليتم  أخرى  على  ورقة 
إىل الواليات املتحدة، وبالتالي 
السلطة  واملضمون  بالشكل 
اللبنانية كانت دقيقة للغاية يف 
عدم إعطاء أي شكل  من أشكال 

التطبيع مع إسرائيل«.
وأوضح أن »احلديث عن التطبيع 
واالعرتاف بإسرائيل ال صحة له 
ألن الرتسيم ال  يعترب معاهدة إمنا 

اتفاق على احلدود البحرية«.
دعم  لكل  »االستعداد  وأكد 
الكولريا  انتشار  ملنع  ومواجهة 

يف لبنان«.
حيا  الفلسطيين،  الشأن  ويف 
االبطال  »املقاومني  اهلل  نصر 
والقدس  الغربية  الضفة  يف 
وجنني  نابلس  يف  سيما  ال 
املخيمات  وكل  شعفاط  وخميم 
والشهداء االبطال ويف مقدمهم 
البطل عدي التميمي«. كما حيا 
جنني  وكتيبة  االسود  »عرين 
امتداد  على  اخوانهم  وكل 

فلسطني«.
وقال: »ان املقاومة يف الضفة 
بتغيري  االمل  اىل  تدعو  الغربية 
الشعب  اىل  بالنسبة  املعادالت 

الفلسطيين«.
احتاج  العدو  كان  »إذا  أضاف: 
نصف  اىل  هؤالء  مواجهة  يف 
جيشه فكيف اذا كانت املواجهة 

أكرب وأمشل؟«.
هذا  »لوال  أنه  اىل  وأشار 
حصل  ما  لكان  العظيم  اجلهاد 
يوم يف  يف شرياز حيصل كل 
ان  »ضرورة  مؤكدا  منطقتنا«، 
حول  والبصرية  الوعني  زيادة 
أهمية اجلهاد العظيم الذي قام 

به كثريون يف منطقتنا«.
»الكولريا«،  وباء  ملف  ويف 
شدد نصراهلل على أّن »مع وباء 
»كورونا« حزب اهلل وضع مجيع 

الكولريا  ملف  وامام  امكاناته 
أّن  وأعلن  خيتلف،  ال  املوضوع 
حزب اهلل بكل مؤسساته الصحية 
يضع  البشري  كادره  وبكل 
نفسه يف تصرف وزارة الصحة 

اللبنانية«.
أّن  اعترب  آخر،  سياق  ويف 
ارتكبها  اليت  الرهيبة  »اجملزرة 
يف  االرهابي  »داعش«  تنظيم 
وأمام  إيران  يف  شرياز  مدينة 
هذا املصاب نتقدم من املرشد 
اخلامنئي  علي  السيد  اإليراني 
ايران  يف  املسؤولني  واالخوة 
عائالت  ومن  االيراني  والشعب 
التعازي  بأحر  الشهداء، 
وللجرحى  الرمحة  وللشهداء 

الشفاء«.
وشدد نصراهلل، على أّن احلادثة 
يف إيران »جيب ان تكون سببا 
والبصرية،  للوعي  اضافيا 
االجرامي  الفكر  هذا  حلقيقة 
هذه  خلف  يقف  ومن  املتوحش 
الهدافه  ويستخدمها  اجلماعات 
االمريكية  االدارات  واقصد 
أّن  إىل  لفت  كما  املتعاقبة«، 
األمريكية،  املتحدة  »الواليات 
آمنا  انتقاال  وفرت  اليت  هي 
لقادة تنظيم داعش من سوريا 

والعراق إىل أفغانستان«.
نزداد  ان  »علينا  أّنه  وذكر 
اجلهاد  بأهمية  وبصرية  وعيا 
البعض  بها  قام  الذي  العظيم 
واجلرحى  الشهداء  ونستذكر 
لبنان  يف  وضحوا  قاتوا  الذين 
هي  ايران  وكانت  واملنطقة 
وداعمهم  احلقيقي  سندهم 
العظيم  اجلهاد  ولوال  االقوى، 
قادته  كبار  من  كان  والذي 
والسيد  سليماني  قاسم  القائد 
مصطفى بدر الدين وابو مهدي 
املهندس لكان ما حصل باالمس 
كل  يف  حيصل  شرياز  يف 
حيصل  واستمر  االيرانية  املدن 
والضاحية  ولبنان  سوريا  يف 

اجلنوبية«.
ويف ما خيص فعاليات املعرض، 
»مسؤولية  أّن  نصراهلل  أوضح 
الزراعيني  تساعد  ان  الدولة 
كلفة  والصناعيني يف ختفيض 
ولكن  االنتاج  وتسويق  االنتاج 
السياسات السابقة كلها عملت 
زال  ما  واالداء  ذلك  عكس 
موضًحا  املطلوب«،  عن  بعيدا 
منتج  بلد  اىل  نتطلع  »أننا 
وقبل سنوات حتدثنا عن اجلهاد 
الزراعي والصناعي وعلى الرغم 
يف حال استخراج الغاز والنفط 
اقتصادنا  ربط  عدم  علينا 

بهما«.

 نصر اهلل: احلديث عن التطبيع واالعرتاف 
بإسرائيل ال صحة له ألن الرتسيم ال  يعترب 

معاهدة بل اتفاق على احلدود البحرية

 2022 األول  تـشرين   29 Saturday 29 October 2022الـسبت 

اخلاصة  املنسقة  رحبت   
يوانا  لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
متأخر  موقت  يف  فرونتسكا، 
من أمس األول بتوقيت بريوت 
سيدني(  بتوقيت  أمس  )فجر 
املتعلقة  الرسائل  »تسليم  بـ 
بني  البحرية  احلدود  برتسيم 
أعقاب  يف  وإسرائيل  لبنان 
الوساطة األمريكية الناجحة اليت 
قادها املنسق الرئاسي اخلاص 

آموس هوكستني«.
وذكرت فرونتسكا بعد تسلمها 
اإلحداثيات البحرية املوقعة من 
كال البلدين يف مقر اليونيفيل 
إجناز  »إنه  الناقورة:  يف 
عدة.  مستويات  على  تارخيي 
خطوة  مبثابة  يكون  أن  آمل 
تعزيز  شأنها  من  الثقة  لبناء 
املنطقة  يف  واالستقرار  األمن 
االقتصادية  املنافع  وتأمني 
وستقوم  البلدين«.  لكال 
وثائق  بإيداع  اخلاصة  املنسقة 
الرتسيم لدى األمم املتحدة يف 

نيويورك«.
على  اخلاصة  املنسقة  وأثنت 
وإسرائيل  لبنان  من  »كل 
عليه  متفق  حل  إىل  لتوصلهما 
من قبل الطرفني. كما شددت 
على مغزى هذا اإلتفاق بالنسبة 

القادة  أظهر  حيث  للبنان، 
لبلوغ  وحدتهم  السياسيون 
»إن  هدف مشرتك. وأضافت: 
جديدة  صفحة  يفتح  االتفاق 
للبنان مبا قد يساعد على خلق 
حول  توافق  لبناء  إجيابي  زخم 

املصلحة الوطنية للبالد«.
االعالمي  بيان ملكتبها  واشار   
انه »منذ تبين االتفاق اإلطاري 
أطلق  الذي   2020 عام  يف 
الرتسيم  حول  التفاوض  عملية 
املتحدة  األمم  التزمت  البحري، 
ومع  البلدين  كال  مع  بالعمل 
حد  لوضع  املتحدة  الواليات 

لنزاعهما على احلدود البحرية.
وتطلعًا للمستقبل وبينما يتعني 
اعطاء  األطراف  كافة  على 
التزاماتهم  لتنفيذ  األولوية 
ستظل  االتفاق،  هذا  مبوجب 
مبساعدة  ملتزمة  املتحدة  األمم 
حسبما  تطبيقه،  على  األطراف 
حدود  وضمن  منها  يطلب 

واليتها.
األمن  وادراكا ألهمية استدامة 
املنسقة  أعادت  والسلم، 
ضرورة  على  التأكيد  اخلاصة 
رقم  األمن  جملس  قرار  تنفيذ 
1701 بشكل كامل، والقرارات 

األخرى ذات الصلة«.

فرونتسكا من الناقورة حول تسليم الرسائل املتعلقة 
برتسيم احلدود البحرية:

آمل أن يكون خطوة لبناء الثقة لتعزيز 
األمن واالستقرار يف املنطقة

االمريكي فرونتيسكا تلقي كلمتها من الناقورة الرئيس  عن  صدر 
جوزف بايدن  بيان حول إنهاء 
بني  البحرية  احلدود  نزاع 
فيه:  جاء  ولبنان،  إسرائيل 
»أنا فخور بأن أهنئ إسرائيل 
اتفاقهما  إبرام  على  ولبنان 
النزاع  حل  أجل  من  رمسيا 
طال  الذي  البحري  احلدودي 
أمده. لقد اختذ الطرفان اليوم 
يف الناقورة، لبنان اخلطوات 
حيز  االتفاق  لدخول  النهائية 
األوراق  تقديم  ومت  التنفيذ، 
املتحدة  األمم  إىل  النهائية 
يف حضور الواليات املتحدة.

اإلعالن  مت  عندما  قلت  كما 
التارخيي،  االتفاق  هذا  عن 
كل  مصاحل  سيؤمن  فإنه 

ولبنان،  إسرائيل  من 
أكثر  ملنطقة  الطريق  وميهد 
سوف  وازدهارا.  استقرارا 
املتحدة  الواليات  تواصل 
فيما  كمسهل،  العمل 
الوفاء  على  الطرفان  يعمل 
هذا  وتنفيذ  بالتزاماتهما 
تكون  أن  ينبغي  االتفاق.ال 
شرق  يف  خاصة   - الطاقة 
للصراع،  سببا   - املتوسط 
بل أداة للتعاون واالستقرار 
هذه  واالزدهار.  واألمن 
االتفاقية تقربنا خطوة واحدة 
من حتقيق رؤية لشرق أوسط 
أكثر أمانا وتكامال وازدهارا، 
جلميع  منافع  يوفر  سوف  ما 

شعوب املنطقة«.

يف بيان له عن ترسيم احلدود البحرية بني لبنان واسرائيل

بايدن: اتفاق ميهد الطريق ملنطقة 
أكثر استقرارا وازدهارا

بايدن
نصر اهلل

العام  النائب  غردت   
لبنان  جبل  يف  االستئنايف 
عرب  عون  غادة  القاضية 

حسابها على »تويرت«:
انا  انو  يقول  كان  »البعض 
النه  املسيحيني.  بس  بالحق 
املدعى  بعض  ان  صودف 
الطائفة.  عليهم هم من هذه 
عم  وهلق  اكيد.  كذب  وهذا 
ما  اخلطيب  نازك  انو  يقولوا 
احد  الن  السنة  اال  بتالحق 
النافعة  قضية  يف  املالحقني 
الشوم.  عيب  يا  سين.  هو 

متى سنفكر وطنيا وكمواطنني 
بدل ان نفكر طائفيا؟.

البطلة  األحوال حتية اىل  بكل 
برهنت  اليت  اخلطيب  نازك 
كمحامي عام انها ال ختاف من 
مواجهة الباطل والفاسد مهما 
عال شأنه. وانها قاض جريء 
تقوم بعملها بإخالص ويهمها 
الفساد  من  املواطن  محاية 
املستشري والذي اكل األخضر 
واليابس واوصلنا اىل اجلوع. 
شكرا نازك اخلطيب. مش بس 
غادة عون بتحارب الفساد«.

غادة عون: شكرا نازك اخلطيب 
مش بس غادة عون بتحارب الفساد

العدو  وفد  رئيس  زعم 
الناقورة  إىل  اإلسرائيلي 
احلدود  ترسيم  »اتفاق  إن 
البحرية مع لبنان سيؤدي إىل 
احلدود  حول  للخالف  تسوية 
اإلتفاق  أن  مدعيًا  البحرية«، 
وسكان  مستوطنيه  سيمنح 
اهلدوء  من  سنوات  لبنان 

واالستقرار.
توقيع  مراسم  انتهاء  ومع 
العدو  و  لبنان  بني  االتفاق 
األمم  مقر  يف  اإلسرائيلي 
قال  الناقورة،  يف  املتحدة 

وزارة  وكيل  الوفد  رئيس 
ليؤور  اإلسرائيلي  الطاقة 
عن  نعرب  أن  »نريد  شيالت: 
األمريكي  للوسيط  امتناننا 
من  مّكننا  الذي  هوكشتاين 
دولة  مع  االتفاق  هذا  توقيع 
الوفد  رئيس  وأهنئ  لبنان، 

اللبناني أنطوان شقرا«.
وأضاف شيالت: »وصلنا من 
قاعدة اليونيفيل يف الناقورة 
من  املوقع  االتفاق  وسلمنا 
وتسلمنا  البيد  الوزراء  رئيس 

إحداثيات االتفاق«.

رئيس وفد العدو: اتفاق 
الرتسيم »سيمنحنا سنوات من 

اهلدوء واالستقرار«

االتصاالت  منسق  أشار 
األمن  جملس  يف  االسرتاتيجية 
أن  إىل  كريبي،  القومي  جون 
حيال  أمريكي  قلق  »هناك 
للحصول  سعي  روسيا   إمكانية 
على صواريخ أرض أرض من  
إيران  من أجل دعم حربها يف  
أنها  إىل  باالضافة  أوكرانيا  
تقنيات  على  للحصول  تسعى 
االصطناعية،  لألقمار  مضادة 
لردع  الطرق  كل  وسنتبع 
وحماسبة روسيا على أي هجوم 
التحتية  البنية  حمتمل يستهدف 

األمريكية«.
»اتفاق  أن  تصريح،  وذكر يف 
يف  ساعد  األوكراني  احلبوب 
خفض أسعار الطعام وواشنطن 
وتوسيعه«،  متديده  يف  ترغب 
ال  »واشنطن  أن  إىل  الفتًا 

تعتقد أن األهداف االسرتاتيجية 
الروسي  فالدميري  للرئيس 
يريد  بوتني  قد تغريت وهو ال 
ذات  دولة  أوكرانيا  تكون  أن 

سيادة«.
»واشنطن  أن  كريبي،  وأكد 
مستعدة ملواصلة دور الوساطة 
بهدف  و إسرائيل   بني  لبنان  
اتفاق  ترسيم  بنود  تنفيذ 

احلدود «.

كريبي: واشنطن مستعدة ملواصلة دور 
الوساطة بني لبنان وإسرائيل بهدف 

تنفيذ بنود اتفاق ترسيم احلدود
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رحب »جتمع العلماء املسلمني« 
يف بيان اثر االجتماع االسبوعي 
»التوصل  بـ  االدارية،  هليئته 
إتفاق  إىل اخلطوة األخرية يف 
مع  البحرية  احلدود  ترسيم 
أن  معتربا  احملتلة«،  فلسطني 
»ذلك ما كان ليتم لوال التهديد 
الذي أطلقته املقاومة«، داعيا 
إىل »احلفاظ على هذه املقاومة 
الوحيد  الضامن  باعتبارها 
واالستقالل  الوطنية  للسيادة 
واحلفاظ على الثروات وضمان 

املكتسبات«. 
يف  »اإلسراع  اىل  دعا  كما 
وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل 
ما  التوافق  خالل  من  إنقاذية 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  بني 
ودولة  عون  ميشال  العماد 
رئيس الوزراء جنيب ميقاتي«، 
حتى  األمر  »تأجيل  أن  معتربا 
الفراغ  فرتة  يف  دخولنا 
الرئاسي وصمة عار يف جبني 
كل من أسهم يف الوصول إىل 
هذا الواقع سيتحمل مسؤوليته 
والشعب  اهلل  أمام  التارخيية 
واألجيال  احلالي  اللبناني 

القادمة«. 
»أشد  واستنكر  التجمع  ودان 
اإلرهابية  العملية  االستنكار، 
اليت حصلت داخل مرقد السيد 
شرياز  مدينة  يف  جراغ  شاه 
جنوب إيران واليت تبناها تنظيم 
داعش«، ورأى أنها »من إعداد 

جتمع العلماء رحب بالتوصل اىل اخلطوة 
االخرية يف اتفاق الرتسيم:

تأجيل تشكيل احلكومة وصمة عار
املخابرات األمريكية اليت تدير 
وتأتي  اإلرهابي  التنظيم  هذا 
املستمرة  احلملة  سياق  يف 
رفضت  أن  منذ  إيران  على 
األمريكية  للضغوط  االنصياع 
النووي«،  االتفاق  مسألة  يف 
اإلسالمية  األمة  »علماء  داعيا 
هذه  إلدانة  العامل  وأحرار 

األعمال اإلجرامية«.  
الفلسطيين  »الشعب  وحيا 
عرين  وجمموعات  البطل 
صفحة  فتحت  اليت  األسود 
مع  الصراع  تاريخ  من  جميدة 
وسطرت  الصهيوني  العدو 
أن  وأثبتت  املالحم،  أروع 
أوهن  املؤقت  الكيان  هذا 
أن  بعد  العنكبوت  بيت  من 
العدو وقضت  أفشلت أهداف 
اخلاصة«،  قواته  إحدى  على 
متوجها بـ«أمسى آيات التربيك 
والعزاء، وحسب الشهداء فخرًا 
ومن  األمة  جمد  صناع  أنهم 
يدق املسمار األخري يف نعش 

الكيان الغاصب«.  
»العدوان  التجمع  استنكر  كما 
املتكرر للعدو الصهيوني على 
حمليط  واالستهداف  سوريا 
اليوم«،  فجر  دمشق  مدينة 
داعيا إىل »ردود فعل رادعة 
الرد  خالل  من  العدوان  هلذا 
فهذه  بالقصف،  القصف  على 
هي اللغة الوحيدة اليت يفهمها 

العدو الصهيوني«. 

املمتاز  اجلعفري  املفيت  اعترب 
الشيخ أمحد قبالن، يف بيان »أن 
البحرية  اللبنانية  احلدود  ترسيم 
جنوبا يعين التالي: حتول تارخيي 
اسرتاتيجي  وكسر  لبنان  لصاحل 
للهيمنة اإلسرائيلية وضربة قوية 
للحصار األمريكي وفرصة هائلة 
لالنقاذ الذاتي اللبناني، والسبب 
ومقاومة  شجاع  وطين  قرار  فيه 

قوية حبجم ميزان املنطقة«.
أضاف: »ما جرى اليوم  )أمس 
لبنان  لقوة  األول( حسم نهائي 
على  مطلق  ودليل  املقاوم 
توازن  معركة  ربح  لبنان  أن 
سابقا  كرحبه  اإلقتصادي  الردع 

املفيت قبالن عن ترسيم احلدود البحرية 
جنوبا: حتول تارخيي لصاحل لبنان وكسر 
اسرتاتيجي للهيمنة اإلسرائيلية وضربة 

قوية للحصار األمريكي

توازن الردع األمين، واملسريات 
للمقاومة  الصاروخي  والرصد 
ولبنان  اسرتاتيجي،  نصر  عالمة 
أكرب  إقليمية وصانع  قوة  اليوم 
باملنطقة،  اإلسرتاتيجية  األحداث 
مثيل  ال  سيادي  سد  واملقاومة 
له بالعامل، وكل الشكر للقيادة 
وقيادة  والوطنية  السياسية 
اإلنتصار  هذا  على  املقاومة 
الردع  قوة  بفعل  الذي  العابر 
أبيب   تل  دفع  اإلسرتاتيجي 
لإلستسالم عنوة، ولبنان ما بعد 
قبل  عما  متاما  خمتلف  الرتسيم 
شعب  لكل  ومربوك  الرتسيم، 

لبنان«.

املفتي الشيخ أحمد قبالن
املؤلف  اللبناني  الوفد  سلم 
لرئاسة  العام  املدير  من 
شقري،  أنطوان  اجلمهورية 
لدى  احلكومة  مفوض 
اليونيفيل العميد الركن منري 
إدارة  جملس  عضو  شحادة، 
شباط،  وسام  النفط  هيئة 
االستشارات  مركز  ورئيس 
وثيقة  عرفة،  أمحد  القانونية 
برتسيم  املتعلقة  التفاهم 
لبنان  بني  البحرية  احلدود 
االمريكي  للوسيط  واسرائيل 
برعاية  هوكستني  أموس 
االمم املتحدة واليت كان سبق 
اجلمهورية  رئيس  ووقعها 
أمس  عون  ميشال  العماد 

األول اخلميس..
الوثيقة  تسليم  عملية  ومتت 
للوسيط االمريكي هوكستني 
كل  غرفة  يف  الوفدين  من 
على حدة، يف حضور املمثلة  
الدائمة االمم املتحدة يف لبنان 
والسفري  فرونيتسكا  يوانا 
دوروثي  لبنان  االمريكية يف 
الفرنسية  والسفرية  شيا 
الوفود  وكانت  غريو،  آن 
منت  على  حضرت  املشاركة 
لليونيفيل واجليش  مروحيات 
بريوت  من  اقلتهم  اللبناني 

اىل الناقورة. 
مع  التسليم  عملية  وتزامنت 
اختذها  مشددة  امنية  تدابري 
وقوات  اللبناني  اجليش 
اليونيفيل. وشوهد يف البحر 
جلهة  البحرية  العالمات  قبالة 

الوفد اللبناني سلم هوكستني 
وفرونتسكا يف الناقورة وثيقة التفاهم 

املتعلقة برتسيم احلدود البحرية

الطفافات من اجلانب اللبناني، 
دوريات حبرية لزوارق اجليش 
يف  حبرية  وقطع  اللبناني 
لليونيفيل، ومن  البحر  عرض 
اجلانب االخر للطفافات زوارق 
حربية اسرائيلية كانت خرقت 
العالمات البحرية، االمر الذي 
ادى اىل تأخري تسليم الوثيقة 
احملدد  املوعد  عن  ساعة 
وممثلة  االمريكي  للوسيط 
على  اعرتاضا  املتحدة،  األمم 
االسرائيلي،  البحري  اخلرق 
القوات  تدخل  استوجب  ما 
الدولية اليت عاجلت املوضوع 
بعد  ما  الزورق اىل  وانسحب 
البحرية  والعالمات  الطفافات 
داخل  اىل  البحرية  للحدود 

املياه الفلسطينية.
و20  الثالثة  الساعة  وعند 
اللبناني  الوفد  توجه  دقيقة 
وسلم  الناقورة  رأس  اىل 
وفرونتسكا،  هوكستني 
اليت  الرتسيم  اتفاق  وثيقة 
اجلمهورية  رئيس  وقعها 
أمس  عون  ميشال  العماد 

األول. 
دقيقة  و40  الرابعة  وعند 
رأس  يف  اللقاء  انتهى 
الوفود  وغادرت  الناقورة 
يف  االجتماع  مقر  املشاركة 
مهبط  اىل  الناقورة  رأس 
لليونيفيل  التابع  املروحيات 
العاصمة  اىل  بعدها  لتتوجه  
تابعة  مروحيات  عرب  بريوت 
لليونيفيل واجليش اللبناني.

انطوان شقري شكر يف كلمته من الناقورة كل من 
ساهم يف تسهيل الوصول اىل وثيقة التفاهم 
املتعلقة برتسيم احلدود البحرية اجلنوبية

لرئاسة  العام  املدير  القى   
أنطوان  الدكتور  اجلمهورية 
تسليمه  لدى  كلمة،  شقري 
لوثيقة  الرئاسية  الرسالة 
التفاهم املتعلقة برتسيم احلدود 
البحرية اجلنوبية، يف الناقورة، 
أموس  االمريكي  الوسيط  اىل 
هوكستني برعاية االمم املتحدة، 
واليت كان سبق ووقعها رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
»بالنيابة  وقال:  اليوم،  صباح 
ان  لي  امسح  بلدي،  عن 
اشكرك سيد آموس هوكستني 
جو  للرئيس  خاص  كمبعوث 
جهودكم  على  وفريقك  بايدن، 
اللبناني  التفاوض  فريق  مع 
بو  الياس  السيد  برئاسة 
دقيق  اشراف  وحتت  صعب، 
اجلمهورية  رئيس  وتوجيهات 
اللبنانية العماد ميشال عون«.

ايضا يف  نرغب  »كما  اضاف: 
شكر األمم  املتحدة الستضافتها 
هذا احلدث، واخريا وليس آخرًا 
للرئيس  الشكر  توجيه  نود 
الفرنسي اميانويل ماكرون للعبه 
دورًا مهمًا يف تسهيل الوصول 

اىل خالصة هذا االتفاق«. 
تكليفنا  مت  »لقد  وختم: 
من  املوقعة  الرسالة  بتسليم 
اىل  عون  ميشال  الرئيس 
والحقا  هوكستني،  السيد 
من  املوقعة  الرسالة  سنسلم 
وزير اخلارجية اللبناني الدكتور 
السيدة  اىل  بوحبيب  عبداهلل 
املتحدة  لألمم  اخلاصة  املنسقة 
يف لبنان جوانا فرونتسكا، كي 
قانون  نشرة  يف  وضعها  يتم 
االلكرتوني  املوقع  ويف  البحار 
وقانون  احمليط  لشؤون 

البحر«.

األمريكي   اخلارجية  هنأ  وزير 
بيان،  يف  بلينكن ،  أنطوني 
»حكوميّت  إسرائيل  ولبنان على 
سّهلته   الذي  اتفاقهما  إمتام 
حدود  لوضع  املتحدة   الواليات 
حبرّية دائمة. سوف يكون هلذا 
عميق  تأثري  التارخيّي  اإلجناز 
واالستقرار  األمن  تعزيز  يف 
واالزدهار يف املنطقة، ويظهر 
للدبلوماسية   التحويلية  القوة 

األمريكية «.
»هذه  أن  اىل  البيان  ولفت 
ذي  بشكل  تربز  االتفاقية 
املتحدة  الواليات  رؤية  معنى 
لشرق أوسط أكثر أمًنا وتكاماًل 
من  القدر  وبنفس  وازدهاًرا، 
إسرائيل  من  لكل  الفائدة 
مصاحل   تعزز  سوف  ولبنان، 
واألمنية  االقتصادية  اسرائيل  

األجنيب  االستثمار  تشجع  فيما 
الشعب  حاجة  تشتد  الذي 
اللبناني إليه، يف الوقت الذي 
اقتصادية   فيه  أزمة  يواجه 
املنطقة  تتمكن  سوف  مدّمرة. 
وما حوهلا قريبا من جين فوائد 
اليت  هذه،  موارد  الطاقة  
ستدفع قدما األمن واالستقرار 

واالزدهار«.
وأضاف: »هذا االتفاق التارخيي 
ما كان ممكنا أن حيصل دون 
والدبلوماسية من قبل  املثابرة 
والعمل  ولبنان  إسرائيل  قادة 
اجلاد للمنّسق الرئاسي اخلاص  
هوكشتاين  وفريق عمل اخلارجية 
األمريكية يف دفع اجلانبني حنو 
االتفاق. سوف يكون إلجنازهم 
هذا تداعيات طويلة األمد على 

املنطقة«.

اخلارجية األمريكية هنأت لبنان و«إسرائيل« على الرتسيم:
 إجناز تارخيي له تأثري عميق بتعزيز 

استقرار وازدهار املنطقة

مدير عام رئاسة الجمهورية د. أنطوان شقري
وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
جمموعة  من  وفدا  الريزة 
الدعم األمريكي من أجل لبنان 
 American Task Force for
برئاسة   ،Lebanon – ATFL

 Ed GABRIEL السابق  السفري 
يرافقه مساعدون ألربعة أعضاء 
األمريكي،  الكونغرس  من 
اليت  التحديات  البحث  وتناول 
ظل  يف  حاليًا  اجليش  تواجه 

األوضاع الراهنة.

قائد اجليش استقبل وفدا من جمموعة 
الدعم األمريكي من أجل لبنان

قائد الجيش مستقبال الوفد
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اجمللس  رئيس  نائب  استنكر   
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
اخلطيب  علي  الشيخ  العالمة 
بشدة العدوان االسرائيلي على 
حلقات  يستكمل  »الذي  سوريا 
تتماهى  اليت  املستمرة  عدوانه 
مع العمليات اإلرهابية التكفريية 
سوريا  استقرار  ضرب  يف 

وسيادتها«.
العدوان  »ان  اخلطيب  واكد 
على  املتواصل  اإلسرائيلي 
سوريا يؤكد من جديد ان الكيان 
الغاصب مصدر الشر يف منطقتنا 
 ، واستقرارها  المنها  وتهديد 
وعدوانه املتنقل من سوريا اىل 
فلسطني سريتد نارا على وجود 

كيانه الغاصب« . 
وتابع: »حنن، اذ نضع االعتداءات 
االسرائيلية برسم االمم املتحدة 
وجلم  اسرائيل  بادانة  املطالبة 
عدوانها وعدم االكتفاء بتسجيل 
ضبط  اىل  والدعوة  االنتهاكات 
قادة  نطالب  فاننا  النفس، 
مع  بالوقوف  واملسلمني  العرب 

سوريا وعدم التخلي عنها«.
ونوه اخلطيب بالتصدي البطولي 
يف  السوري  العربي  للجيش 
اإلسرائيلي  العدوان  احباط 

ومنعه من حتقيق أهدافه.
العمل االرهابي يف شرياز

اخلطيب   الشيخ  استنكر  كما 

الذي  اإلرهابي  »العدوان  بشدة 
جراغ  شاه  مرقد  زوار  استهدف 
يف  الكاظم  موسى  اإلمام  بن 
مدينة شرياز وازهق حياة مؤمنني 
أبرياء يف مرقد شريف ادى اىل 
حصول جمزرة موصوفة انتهكت 
تكفريية  إرهابية  عصابة  حرمته 
سفكت فيها دماء املؤمنني يف 
عمل وحشي جبان يندى له جبني 

اإلنسانية«.
االعمال  يف  اخلطيب  ورأى   
الدول  بني  املتنقلة  اإلرهابية 
حملاوالت  »استمرار  اإلسالمية 
فاشلة لبث الفنت بني املكونات 
مما  واإلسالمية  الوطنية 
الدول  هذه  تعاون  تستدعي 
 ، التكفريي«  اإلرهاب  الجتثاث 
»بتحمل  املسلمني  علماء  مطالبا 
واالسالمية  الوطنية  املسؤولية 
للقيام بكل ما من شأنه توحيد 
مواجهة  يف  االسالمي  الصف 

العصابات التكفريية« .
التعازي  بأحر  اخلطيب  وتوجه 
االعلى  املرشد  من  واملواساة 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية اية 
اهلل السيد علي اخلامنئي وعوائل 
اجلمهورية  وقيادة  الشهداء 
والشعب االيراني العزيز، سائال 
يتغمد  »ان  وتعاىل  اهلل سبحانه 
الشهداء بواسع رمحته ومين على 

اجلرحى بالشفاء العاجل«.

اخلطيب استنكر العدوان االسرائيلي على سوريا 

واالعتداء االرهابي يف شرياز:

الكيان الغاصب مصدر الشر يف 
منطقتنا وتهديد المنها واستقرارها

 2022 األول  تـشرين   29 Saturday 29 October 2022الـسبت 

اخلطوة  مفاعيل  تلغي  ال  سوريا  اىل  الوزاري  الوفد  زيارة  إلغاء 
معها  البحري  الرتسيم  ملف  لوضع  السياسي،  باملعنى  الناقصة، 
على طاولة مكشوفة أمميًا، ربطًا بالقرار 1860. كيف ميكن لسوريا 

وحزب اهلل القبول حاليًا بالرتسيم البحري؟
ال ميكن طّي ملف الرتسيم البحري مع سوريا وإلغاء زيارة الوفد 
الوزاري اللبناني جملرد أن الزيارة ألغيت، وأن العهد تعرض حلملة 
انتقادات على خلفية التسرع يف اختاذه خطوة غري مدروسة على 
حول  النقاش  باب  تفتح  سياسية  خلفيات  مثة  املستويات.  كل 
الرئيس  عهد  بنهاية  املتعلق  توقيته  يتعدى  البحري،  الرتسيم 
الوفد والتنسيق املتعثر مع دمشق  العماد ميشال عون وتركيبة 

يف شأن ترتيبات الزيارة.
مبجرد أن أعلن عن الزيارة، بدأ كالم يف وسط سياسي حول إمكان 
أن تسمح سوريا، أو حتى حزب اهلل، بإثارة موضوع الرتسيم الذي 
قد يؤدي اىل فتح ملف شائك ووضعه يف عهدة األمم املتحدة 
والقرارات الدولية على طاولة مكشوفة. فالقرار 1680 الذي صدر 
نص   ،)2006( و1701   )2004  (1559 القرارين  بني   2006 عام 
مطلب  مع  التجاوب  على  بقوة  السورية  احلكومة  تشجيع  »على 
احلكومة اللبنانية الداعي، متاشيًا مع االتفاقات اليت جرى التوصل 
إليها يف احلوار الوطين اللبناني، إىل حتديد احلدود املشرتكة بني 
البلدين وال سيما يف املناطق ذات احلدود امللتبسة أو املتنازع 
عليها«، إضافة اىل الدعوة اىل إقامة »عالقات دبلوماسية كاملة 

ومتثيل دبلوماسي كامل بني البلدين«.
ولفت القرار الدولي اىل طاولة احلوار اليت دعا إليها الرئيس نبيه 
بري عام 2006 وشارك فيها األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل. حينها، أخذ موضوع الرتسيم مع سوريا اليت كان جيشها 
قد خرج من لبنان عام 2005، حّيزًا كبريًا من النقاش بني األفرقاء 
اللبنانيني املنقسمني بني 8 و14 آذار، وجرى حوار مستفيض حول 
اخلالف على اعتماد كلمة ترسيم أو حتديد احلدود. وقد نفى نصر 
»إمجاع وطين على طاولة احلوار حول الرتسيم  اهلل الحقًا حصول 
مع سوريا«، فيما رّد عليه رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد 
جنبالط آنذاك، مؤكدًا اإلمجاع على موضوع الرتسيم وإصرار نصر 
اهلل على كلمة »حتديد« بدل ترسيم. ورغم أن اهلدف حينها كان 
ربطًا  الرتسيم،  موضوع  شبعا يف  مزارع  موضوع  على  التصويب 
بسالح حزب اهلل وعمل املقاومة، إال أن املعنى الذي دعت إليه 
قوى 14 آذار مشل الرتسيم الربي كاماًل كتأكيد على سيادة لبنان 
واستقالله، وقد جرت مطالبات عدة آنذاك بتوسيع مهمة القوات 
الدولية لتشمل احلدود الربية. فيما حتدث قرار األمم املتحدة، يف 
شكل عام، عن كامل احلدود امللتبسة أو املتنازع عليها مع سوريا، 
والبحرية  واجلنوبية  الشمالية  الربية  واحلدود  شبعا  ذلك  يف  مبا 

الشمالية.
من هنا أتى استعجال العهد لفتح ملف الرتسيم البحري مع سوريا 
يف  االتفاق  توقيع  من  واحد  يوم  قبل  الوزارية  الزيارة  وحتديد 
صورة غري مباشرة مع إسرائيل، ليثري »نقزة« لدى سوريا وحزب 
السياسي  باملعنى  ناقصة  خطوة  اعترب  ما  يف  السواء،  على  اهلل 
املباشر. فالعهد أو من حتمس من أركانه الستثمار الرتسيم البحري 
مع إسرائيل، مل يتعامل مع أبعاد املشكلة مع سوريا باحلد اجلدي، 
بل اجنرف يف احلماسة لتحقيق إجناز قبل نهاية العهد، من دون 
األخذ يف احلسبان اىل أّي حّد هذا امللف شائك وما يعنيه لسوريا 
واحتمال توسع املطالبة به بريًا، ومل يدرس الفريق املعين بعمق 
أبعد  هو  مبا  واحلزب،  سوريا  على  سياسيًا  اخلطوة  هذه  ارتداد 
من تقنيات الرتسيم املطروح منذ سنوات وجرت إشكاالت تقنية 
على  للملف  وضع  فأّي  وبريوت.  دمشق  بني  حوله  ودبلوماسية 
طاولة البحث، حتى لو كان األمر يتعلق خبطوات ضرورية الستكمال 
الرتسيم مع قربص، سيفتح الباب واسعًا أمام حتويل ملف احلدود 

برّمته من مزارع شبعا حتى البحر الشمالي أمام اجملتمع الدولي.
  لبنان الذي فصل الرتسيم الربي عن البحري مع إسرائيل قد يقع تحت 

ضغط داخلي لتكامل الرتسيمني مع سوريا
وهذا األمر ليس يف مصلحة سوريا وال حزب اهلل. كما أن أّي ربط 
بني الرتسيم مع إسرائيل والرتسيم مع سوريا ال تنظر إليه األخرية 
بعني الرضى، ألّن فيه اختالفات جذرية، وال سيما أن لبنان الذي 
فصل الرتسيم الربي عن البحري قد يقع حتت ضغط داخلي لتكامل 
الرتسيمني مع سوريا. لذلك من الصعب تصّور موافقة دمشق على 
خطوة من هذا النوع، تعيد رقابة اجملتمع الدولي اىل خطوات ميكن 
أن تتخذها مع لبنان، ومن دون جدول أعمال واضح، ونزع كل 
األلغام أمامه، قياسًا اىل رؤية سوريا وموقف حزب اهلل. وإذا كان 
والدولية، وله ظروفه  اإلقليمية  أبعاده  له  إسرائيل  الرتسيم مع 
دولية  برعاية  مّت  أنه  إال  واخلسارة،  الربح  حسابات  املختلفة يف 
وأمريكية وفرنسية. فكيف ميكن تصّور خطوة ثنائية يف موضوع 
شائك اىل هذا احلد؟ وأّي خطوة ناقصة يف العالقة مع سوريا هلا 
أمام مقاربة مللف  حماذيرها احمللية واإلقليمية، وتضع حزب اهلل 
غري مناسب ال شكاًل وال مضمونًا، وتفتح الباب أمام تصعيد داخلي 
النقاش يف توقيت غري مالئم. فاجلميع يف غنى  وتعيد تسخني 
عن أّي تصعيد، وخصوصًا إذا كانت الرؤية بني حلفاء حزب اهلل 

أنفسهم خمتلفة يف مقاربة ملف الرتسيم من شبعا اىل البحر.

لرتسيم البحري مع سوريا 
وخلفية القرار 1680

هـيام الـقصيفي

على  مطلعة  مصادر  أشارت 
أن  إىل  احلكومة،  تأليف  ملف 
محلت  احلكومية  »املشاورات 
تطورا  املاضية  األيام  يف 
رئيس  بإصرار  متّثل  الفتا، 
ميقاتي  املكلف جنيب  احلكومة 
على تعيني وزير السياحة وليد 
واملياه  الطاقة  وزيرا  نصار 
فياض،  وليد  الوزير  من  بدال 
إىل  نقله  ميانع  أن  غري  من 

وزارة أخرى«.
ولفتت املصادر إىل أن »هذا 
الوسطاء  لدى  حرية  أثار  األمر 
احلكوميني، إذ ان طرح ميقاتي 
السياق  كل  خارج  من  أتى 
وخّلف  السابق،  احلكومي 
تساؤالت عن السبب واخللفية 
يف  نصار  توزير  من  والغاية 
الذي  وهو  الطاقة،  وزارة 
الفت  بإحتضان  حيظى  بات 

واستثنائي من رئيس احلكومة 
املكلف، أخرجه من خانة الوزير 
رئيس  وبني  بينه  املشرتك 

اجلمهورية ميشال عون«.
بداية  اىل  املصادر  وعادت 
أن  اىل  لتشري  املشاورات، 
»ميقاتي كان يف حينها مصرًا 
من  فياض  استبعاد  على 
عدم  على  له  عقابا  الوزارة، 
النفطية  طروحاته  مع  جتاوبه 
لبث  ما  لكنه  والكهربائبة، 
ال  استبعاده،  عن  ختلى  أن 
الطاقة،  وزارة  يف  ثّبته  بل 
ليعود قبل أسبوع اىل اإلصرار 
الشديد على استبعاده ملصلحة 
»خطوة  أن  مرجحًة  نصار«، 
ميقاتي قد تكون مرتبط مبلف 
يؤسس  ومبا  والغاز،  النفط 
له رئيس احلكومة املكلف من 
أعمال جتارية يف هذا احلقل«.

ميقاتي يصّر على توزير وليد 
نصار يف الطاقة

وليد نصار

»اجلمهورية  تكتل  من  وفد  زار 
النائب سرتيدا  برئاسة  القوية« 
اخلميس،  األول  أمس  جعجع، 
بكركي،  البطريركي يف  الصرح 
املاروني  البطريرك  والتقى 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
اليوم، وقد ضم  الراعي، عصر 
حبشي  أنطوان  النائب  الوفد: 
والنائب السابق جوزيف اسحق. 
وتباحث الوفد مع الراعي يف آخر 
التطورات السياسية يف البالد، 
اإلستحقاق  لناحية  خصوصا 

الرئاسي.
حركة  رئيس  الراعي  واستقبل   
االرض اللبنانية طالل الدويهي، 
ضم:  القاع  بلدية  من  ووفدا 
رئيس البلدية احملامي بشري مطر 
احملامي  البلدي  اجمللس  وعضو 
جولة  وكانت  وهبه،  مارك 
البقاع  يف  االوضاع  على  عامة 
بلدتي  وخصوصًا  الشمالي،  
أطلع  حيث  بعلبك  ورأس  القاع 
ابناء  هموم  على  البطريرك  مطر 

القاع االقتصادية واالجتماعية.

وفد من »اجلمهورية القوية« برئاسة 
سرتيدا جعجع زار الراعي وعرض معه 
التطورات املتعلقة باالستحقاق الرئاسي

البطريرك الراعي مستقبال النائب سرتيدا جعجع

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  إعترب 
عبد اهلل بوحبيب ، أّن »الواليات 
الضامن  هي  األمريكية  املتحدة 
البحرية   احلدود  التفاق  ترسيم 
بني لبنان وإسرائيل«، كما رأى 
توقيعه  مت  الذي  »االتفاق  أّن 

اليوم تارخيي«.
وشدد، يف تصريح مع تلفزيون 
مت  »إذا  أّنه  على  »العربي«، 
الغاز،  عن  التنقيب  من  منعنا 
إسرائيل  ملنع  القدرة  لدينا 
التنقيب عن الغاز أيًضا«، مؤكًدا 
أّن »االستنفار األمين انتهى يف 
مع  الرب  لكنه مستمر يف  البحر، 

»االتفاق  أّن  معترًبا  إسرائيل«، 
بوساطة  إسرائيل  مع  مت  الذي 
اقتصادي  اتفاق  هو  أمريكية، 

فقط«.
»ال  أّنه  على  بوحبيب،  وشدد 
عليها  االتفاق  يف  ورقة  يوجد 
توقيع لبنان، إىل جانب التوقيع 
أّن  إىل  مشرًيا  اإلسرائيلي«، 
غري  إسرائيل  مع  »العالقات 
وحنن  احلاضر،  بالوقت  واردة 
نريد سالما عادال وشامال فقط«، 
ترسيم  »مفاوضات  أّن  موضًحا 
احلدود غري املباشرة، بدأت مع 

إسرائيل منذ عام 2007«.

بوحبيب: إذا مت منعنا من التنقيب عن الغاز 
لدينا القدرة على منع إسرائيل من ذلك 
واالستنفار انتهى حبًرا لكنه مستمر بًرا

تسليم  عملية  انعقاد  مع  تزامنا 
ترسيم  رسالة  اللبناني  الوفد 
احلدود البحرية بني لبنان والعدو 
االمريكي  للوسيط  االسرائيلي 
اموس هوكستني واملمثلة اخلاصة 
يف  املتحدة  لالمم  العام  لالمني 
لبنان يوانا فرونتسكا، نفذ احلزب 
و«حتالف  اللبناني  الشيوعي 
مدخل  عند  اعتصاما  وطين«، 
توقيع  على  احتجاجا  الناقورة، 
ترسيم احلدود البحرية بني لبنان 

واسرائيل.

تندد  شعارات  املعتصمون  رفع 
املكتب  عضو  والقى  باالتفاق. 
الشيوعي  للحزب  السياسي 
فيها  أكد  كلمة،  خليل  حسن 
»رفض احلزب هلذا االتفاق الذل 
العدو  مع  وتطبيع  خيانة  واعتربه 
يوسف  وحتدث  االسرائيلي«.. 
وطين«،  »حتالف  باسم  مرتضى 
عن  هو ختل  االتفاق  »ان  واعترب 
اياه  واصفا  الوطنية«،  الثروة 
حرق  ومت  االذعان«..  »اتفاق  ب 

العلم االسرائيلي.

اعتصام نفذه احلزب الشيوعي و »حتالف 
وطين« يف الناقورة رفضا التفاق الرتسيم

الطفافات  جلهة  اللبنانية  االقليمية  املياه  اسرائيلي  زورق  خرق 
والعالمات البحرية، مما ادى اىل تأخري توجه الوفد اللبناني لتسليم 
رسالة االتفاق.  ويتم االن التواصل مع  قوات اليونيفيل لتسوية 
االمور.. وكان من املقرر ان يتم تسليم الرسالة للوسيط االمريكي 
وقد حضرت سفينة   . الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  عند  هوكستني 
عسكرية تابعة لليونيفيل اىل بقعة اخلرق ، يف حني وقفت زوارق 
البحرية اللبنانية التابعة اجليش على بعد عشرات االمتار من العالمات 

البحرية يف املياه اللبنانية .

خرق حبري اسرائيلي أخر توجه الوفد 
اللبناني اىل الناقورة واليونيفل عاجلت االمر
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ترسيم  تفاهم  بتوقيع  اليوم  تنتهي  العبث  من  عامًا   16 رحلة 
ينبغي  كان  ما  احملتلة.  وفلسطني  لبنان  بني  البحرية  احلدود 
للمفاوضات مع العدو أن تستغرق كل هذه املدة لوال سوء األداء 
واإلدارة هلذا امللف، بدءًا من خطيئة الرتسيم مع قربص، والنكد 
اللبناني  البحر  يف  والتنقيب  االستكشاف  أّخر  الذي  السياسي 
ما أعطى أسبقية إلسرائيل، مرورًا بطموحات رئاسية واستعداد 
للتنازل عن احلقوق والقبول بـ »خط هوف« مع بالغ »التفّهم« 
عون  ميشال  على  احلملة  باستمرار  انتهاء  وليس  لألمريكيني، 
اتفاقًا وصفه قائد  املقاومة،  وّفر، مدعومًا مبعادلة قوة  الذي 
املقاومة بـ »اإلجناز الكبري املتاح«، فيما ال يزال هناك من يصّر 
مدعومة  مبقاومته،  لبنان  أن  رغم  إذعان،  باتفاق  وصفه  على 
من رئيسه، كان على استعداد تام خلوض حرب على إسرائيل 
يكون هو البادئ بها لو مل يتحّقق. من اإلنصاف القول، على 
مسافة أيام من مغادرة ميشال عون قصر بعبدا، أن الرجل حّقق 
إجنازًا تارخييًا )ال يعين ذلك أنه ليس منقوصًا( باحلصول على 
اتفاق وفق خط رمسه لبنان وتبّناه، وكان مسؤولوه يف وقت 
من األوقات مستعدين للقبول مبا هو أقل منه. وحدها املقاومة، 
من بني كل األطراف السياسية اللبنانية، كانت عينها على هذا 
امللف منذ بدء التفاوض. هذا ما كتبه فريدريك هوف نفسه حول 
بدء مهمته وسيطًا يف الرتسيم عام 2010 بأنه »ما كان جلهودنا 
أن تبدأ على اإلطالق لو أن حزب اهلل عارضها. يف وقت ما، ألقى 
زعيم التنظيم )السيد حسن نصر اهلل( خطابًا قال فيه إن على 
احلكومة اللبنانية أن متارس كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية 
حلماية حقوقها يف املنطقة االقتصادية اخلالصة. وما من كلمة 
يف اخلطاب كانت تلّوح بالعنف«. ووحدها املقاومة، أيضًا، إىل 
جانب إدارة جيدة ملفاوضات األشهر األخرية، من سّرعت حسمه 
وإمهال  الرتسيم  ملعركة  عون  بقيادة  الثقة  اهلل  نصر  بإعالن 

العدو شهرين إلجناز امللف.
يف قربص، عام 2006، بدأت سلسلة األخطاء اللبنانية يف كل 
من  الثاني  تشرين   11 يف  البحري.  الرتسيم  مبلف  يتعلق  ما 
يف  بدأت  السنيورة،  فؤاد  الرئيس  حكومة  إبان  العام،  ذلك 
للنقل  العام  املدير  رأسه  لبناني  وفد  بني  اجتماعات  نيقوسيا 
الربي والبحري يف وزارة األشغال العامة املهندس عبد احلفيظ 
حسان  الوزارة  يف  البحري  النقل  شؤون  يف  واخلبري  القيسي 

شعبان ووفد قربصي كبري من خمتلف الوزارات.
اهليدروغرايف  للمكتب  دراسة  على  اللبناني  »الوفد«  اعتمد 
الربيطاني ُوضعت يف العام نفسه حتدد اخلط احلدودي اجلنوبي 
بني لبنان وفلسطني احملتلة. اتفاق الرتسيم الذي مت التوصل 
إليه بني البلدين يف 17 كانون الثاني 2007، بعد ثالثة أشهر 
من املفاوضات »غري الشاقة« على ما يبدو، أّسس لـ »اخلطيئة 
وضّيع  بعد،  ما  يف  اخلطوط  تشابك  إىل  أّدت  اليت  األصلية« 
على لبنان مساحات من مياهه االقتصادية اخلالصة وسنوات من 
املفاوضات. ُرسم خط الرتسيم مع قربص من النقطة 1 جنوبًا 
اللبنانية،  احلدود  تقعان داخل  النقطتان  النقطة 6 مشااًل.  اىل 
واعتمدتا بعد الرتاجع مخسة أميال عن النقطة الثالثية يف اجلنوب 
بني لبنان وقربص وفلسطني احملتلة. ُبّرر الرتاجع يومها بعدم 
إمكان إجراء مفاوضات مع العدو اإلسرائيلي، وبصعوبة دخول 
حكومة السنيورة يف مفاوضات مع سوريا يف ذروة اخلالف مع 
دمشق عقب مقتل الرئيس رفيق احلريري، على أن يتم حتديد 

النقطتني الثالثيتني الحقًا.
فضاًل  األخطاء،  من  طويلة  سلسلة  يف  األول  اخلطأ  هذا  كان 
يف  البّت  أليس  إجابات:  دون  من  تزال  ال  كثرية  أسئلة  عن 
ملف سيادي ووطين أخطر من أن ُيرتك يف عهدة وزارة واحدة 
وشخص واحد )عمليًا الوفد مؤلف من شخصني، أحدهما رئيس 
الثاني(؟ ملاذا مت اعتماد خط الوسط لرتسيم احلدود بني لبنان 
وقربص، علمًا أن واجهة لبنان البحرية أكرب من واجهة قربص ما 
ُيفرتض أن يعطيه مساحة أكرب من املياه االقتصادية اخلالصة 
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؟ وما هي احلكمة يف 
الرتاجع عن النقطة احلدودية الثالثية مع فلسطني مخسة أميال 
أن  دام  ما  األقصى،  احلد  إىل  جنوبًا  التقدم  بدل  الشمال  إىل 
األطماع ومنطق  القائم على  العدو  الثالثة« هي كيان  »الدولة 

القوة؟
يف العادة، تعنّي الدول حدودها قبل أن تتفاوض على ترسيمها 
لبنان  فاوض  معكوسة.  اآلية  كانت  هنا  اجملاورة.  الدول  مع 
الثاني  اتفاقًا معها يف 17 كانون  قربص على الرتسيم ووّقع 
2007، وبعد عامني، يف 30 كانون األول 2008 شّكل »اللجنة 
لوضع  اجليش  قيادة  فيها  شاركت  اليت  املشرتكة«  اللبنانية 
تقرير حول حدود املنطقة االقتصادية اخلالصة للدولة اللبنانية. 
القيسي نفسه، مرتكب اخلطأ األساسي.  برئاسة  اللجنة  كانت 
بعد أربعة أشهر، يف 29 نيسان 2009، وضعت اللجنة تقريرها 
مرفقًا خبريطة رمّست حدود املنطقة االقتصادية اخلالصة اللبنانية 
من اجلهات الثالث: اخلط 23 مع فلسطني احملتلة، اخلط 23 – 
مع  متعامد  بشكل  وُرسم  سوريا.  مع   7 واخلط  قربص،  مع   7

 تفاوض سري واتصال من القيادة األمريكية الوسطى سحب اخلط 29 من التداول:

رحلة اخلطوط من »اخلطيئة األصـلية« إىل التفاهم على الـ 23

 2022 األول  تـشرين   29 Saturday 29 October 2022الـسبت 

الشاطئ  إحداثيات  امتالك  بذريعة عدم  العام للشاطئ،  االجتاه 
اإلسرائيلي.

تأثريًا كاماًل  اللجنة  أعطت  إجابات: ملاذا  بال  أسئلة  أيضًا  وهنا 
ملزمة  غري  أنها  رغم  اخلط  مسار  على  أّثر  ما  ختيليت،  لصخرة 
بذلك كونها ترّسم من جانب واحد، ورغم وجود مرحلة تفاوض 
مستقبلية؟ واألهم، رغم أن النقطة 23 مل تكن اخليار األفضل، 
ملاذا مل يتم التواصل مع قربص لطلب تعديل اتفاق الرتسيم 
باعتماد النقطة 23 بدل النقطة 1، طاملا أن االتفاق ينص بوضوح 
الثالثيتني مشااًل وجنوبًا يف  النقطتني  أنه مت الرتاجع عن  على 

انتظار املفاوضات املستقبلية مع الدول اجملاورة؟

رسالة قربصية ملغومة
يف 19 تشرين األول 2010، تلّقت السفارة اللبنانية يف نيقوسيا 
رسالة من اخلارجية القربصية تؤكد أن سلطات اجلزيرة، قبل أن 
تتوصل اىل اتفاق نهائي على ترسيم احلدود القربصية مع أي 
من الدول اجملاورة، سُتعلم لبنان إذا ما كان لذلك أي »تأثري« 

)effect( على النقطتني 1 و6.
على ما يبدو، مل يكلف أحد يف اخلارجية، يومها، نفسه متحيص 
الرسالة ومراجعة نص اتفاق الرتسيم مع قربص، والذي ينص 
على ضرورة إبالغ نيقوسيا بريوت بأي مفاوضات ترسيم جتريها 
و6،   1 بالنقطتني   )in connection( »تتعلق«  ثالثة  دولة  مع 
وليس أن »تؤثر« عليهما. بعد شهرين، يف كانون األول 2010، 
وّقعت قربص اتفاق ترسيم مع إسرائيل اليت اعتمدت النقطة 1 
لرسم اخلط 1. عمليًا، وجهة النظر القربصية هنا أن اخلط 1 مل 

يؤثر على النقطة 1 اليت حّددها املفاوض اللبناني بنفسه!

إصرار على تشريع الخط 23
يف 18 آب 2011، أقر جملس النواب القانون 163 الذي يفّوض 
إحداثيات  الوزراء  جملس  ُيتخذ يف  مبرسوم  تصدر  أن  احلكومة 
النقاط اليت تشكل احلدود البحرية اللبنانية. أثناء درس القانون 
يف جلنة األشغال النيابية، استشرس رئيس اللجنة النائب حممد 
أن  تؤكد  وخرباء  ضباط  بها  تقّدم  اقرتاحات  رفض  قباني يف 

للبنان حقوقًا جنوب اخلط 23.
املفارقة أنه قبل يوم واحد من إقرار القانون، وصلت إىل رئاسة 
اهليدروغرايف  املكتب  أعّدها  دراسة  ميقاتي(  )جنيب  احلكومة 
الربيطاني )UKHO(، بتكليف من احلكومة اللبنانية يف حزيران 
 ،23 اخلط  ضمنها  من  خيارات  عدة  تقرتح  نفسه،  العام  من 
ُعرف  ختيليت  لصخرة  تأثريًا  حيتسب  ال  أحدهما  جنوبه  وخطان 
الحقًا باخلط 29. غري أن التقرير بقي حبيس أدراج مكتب رئيس 
احلكومة من دون معرفة األسباب. يف 1 تشرين األول 2011، 
صدر املرسوم الشهري 6433 الذي حّدد اخلط 23 حدودًا حبرية 
للبنان مع فلسطني احملتلة، ومت إيداعه لدى األمم املتحدة. هنا، 
ُولدت املنطقة املتنازع عليها بني اخلطني 1 و23 مبساحة 860 

كيلومرتًا مربعًا.

مفاوضات سرية و »خط هوف« لبناني
مع   2012 عام  الوساطة  خط  على  واشنطن  دخلت  رمسيًا، 
اخلارجية  من  بتكليف  هوف،  فريدريك  األمريكي  السفري  توّلي 
األمريكية التوسط يف النزاع احلدودي البحري بني لبنان والكيان 
 2010 عام  أواخر  منذ  بدأ  قد  هوف  كان  فعليًا،  اإلسرائيلي. 

مفاوضات ثنائية سرية مع كل من لبنان وإسرائيل.
 يف مقال له يف جملة »نيوز الينز«، يف 4 كانون األول 2020، 
قال إنه عقد لقاءات حول الرتسيم البحري مع الوزير الراحل حممد 
شطح، ممثاًل رئيس احلكومة سعد احلريري عام 2010، ثم مع جو 
عيسى اخلوري مستشار خلفه الرئيس جنيب ميقاتي عام 2011. 
بـ »الودود والصارم يف الدفاع عن حقوق  وصف هوف شطح 
لبنان«، وعيسى اخلوري بـ«احملاور الرائع الذي حيظى بثقة تامة 

من رئيس الوزراء«.
بني 22 و24 نيسان 2012، التقى هوف يف مقر السفارة األمريكية 
يف لندن »الضابط املتمكن« اللواء الركن عبد الرمحن شحيتلي 
سركيس  جوزف  البحري  الركن  العميد  األركان  رئيس  ونائب 
الذي وصفه بأنه »»أحد أكثر األفراد متيزًا من الناحية املهنية 
الذين قابلتهم أثناء الوساطة«، والذي يعمل حاليًا مستشارًا يف 
فريق الرئيس ميقاتي، وضابط ارتباط بينه وبني األمريكيني. 
ومت  حيملها،  اليت  اإلحداثيات  عن  العسكري  الوفد  هوف  سأل 
تنزيلها على جهاز كومبيوتر واستخدام تطبيقات لرسم اخلرائط، 
فـ »ُولد« اخلط الذي ُعرف باسم »خط هوف«. وهو، عمليًا، خط 
وسطي بني النقطتني 1 و23 منطلقًا من نقطة على مسافة ثالثة 
أميال من الشاطئ. وافق »خط هوف« اإلحداثيات اللبنانية اليت 
أميال جنوبًا. بهذا  »دفشه« مخسة  رمست اخلط 23 وتقّصدت 
املعنى، الوفد العسكري اللبناني هو، عمليًا، من وضع أساس 
اخلط الذي يعطي لبنان 55 يف املئة من املنطقة املتنازع عليها 

مقابل 45 يف املئة إلسرائيل.

مل يستغرق األمر طوياًل، »بعدما بذلت قصارى جهدي لإلشادة 
بالكفاءة املهنية لفريق اجليش اللبناني«، قبل أن يقتنع »جو« 
)كما يطلق هوف على العميد سركيس( وزمالؤه، و »يعربوا عن 
بريوت  أزور  أن  جو  واقرتح  به.  عملنا  الذي  للمنطق  تقديرهم 

قريبًا للقاء رئيس الوزراء«.
عاد الوفد إىل بريوت بـ »انتصار« هّللت له بعض الصحف اليت 
عنونت بأن »لبنان يربح مسافة 500 كيلومرت مربع«، يف مقابل 

أخرى حتدثت عن »خسارة 350 كيلومرتًا مربعًا«.
يف أيار 2012، زار هوف بريوت والتقى ميقاتي الذي »أبلغين 
بأنه يريد أن يقول نعم )للخط(، لكنه حيتاج اىل إمجاع وزاري، 
وطلب مين إحاطة العديد من وزرائه باألمر. فعلت ذلك من دون 
أن أجد ردودًا سلبية. كما طلب مين إحاطة فريق املعارضة برئاسة 
احلريري، ومل أجد اعرتاضات«. إال أن »ميقاتي مل يستشر وزير 
الطاقة جربان باسيل بشأن التسوية املقرتحة. خشية أن يفسد 
باسيل األمور، أراده أن يكون آخر من يعلم. كان باسيل يلقي 
خطابات وطنية ختلط بني املطالبة باملنطقة االقتصادية اخلالصة 
واحلدود الوطنية. يف النهاية، أخربت باسيل يف واشنطن بأن 
خط الفصل البحري الذي نقرتحه يشبه اخلط األزرق، وسيكون 
وتطبيع  احلدود  على  وإسرائيل  لبنان  يتفاوض  أن  إىل  مؤقتًا 
لو  التسوية  سيؤيد  كان  ورمبا  نظري،  وجهة  أدرك  العالقات. 
طرحها ميقاتي للتصويت يف جملس الوزراء، لكن هذا مل حيدث 

قط«.
مل جيرؤ املوافقون ضمنًا، وهم غالبية األطراف السياسية، على 
مبوجب   ،2012 أيار   11 فتقرر يف  هوف«،  »خط  بتأييد  اجلهر 
قرار رئيس جملس الوزراء، تشكيل جلنة جديدة لدرس احلدود 
اجلديدة  اللجنة  أن  املفاجأة  اجلنوب.  جلهة  وخصوصًا  البحرية، 
كانت، مرة جديدة، برئاسة القيسي نفسه. بدا أن الرجل كان 
منّفذًا أمينًا ملطالب مرجعيته السياسية آنذاك، من دون إهمال 
كان  إذ   .23 للخط  قهوجي،  جان  حينها،  اجليش  قائد  محاسة 
لبنان على مسافة عامني من نهاية عهد ميشال سليمان، وليس 

خافيًا أن قهوجي كان طاحمًا إىل املنصب.
  

رغم الخطأ الذي ارتكبه القيسي يف الرتسيم مع قربص عـُيـّن مرتني 
رئيسًا للجنتني لتعيني الحدود البحرية

يف 7 حزيران 2012، أعّدت اللجنة تقريرًا أهمل وجود أي حقوق 
للبنان جنوب اخلط 23 حبجة أنها مقّيدة بالقانون 163، وأعّدت 
تقريرًا ال خيتلف عن التقرير السابق )حول اخلط 23(، رفعته إىل 

وزارة اخلارجية اليت كان يتوالها الوزير عدنان منصور.
رئاسة  إىل  اقرتاحات  اخلارجية  وزارة  رفعت   ،2012 آب  يف 
فيه ضمنًا  شّجعت  القيسي«،  »جلنة  تقرير  على  بناًء  احلكومة، 

على املوافقة على مقرتح هوف، عرب توصيتني:
النشاطات  جتميد  إىل  يؤدي  ما  املقرتح،  إهمال  األوىل: 
االستثمارية ويرفع احتماالت نشوب توتر وُيعرقل التوصل إىل 
اتفاق مع قربص على احلدود البحرية، وبالتالي يتعّذر التوصل 
املشرتكة  والغاز  النفط  حقول  االستخراج يف  حول  اتفاق  إىل 

احملتملة.
أن  ميكن  ما  املقرتح،  حتسني  حملاولة  مباحثات  إجراء  الثانية: 
يساعد يف التوصل إىل ترتيبات حدودية تساعد يف تأمني حلول 
ملنطقة النزاع اليت تعيق االستثمار وتعّزز املناخ االستثماري يف 

املنطقة االقتصادية اخلالصة.

    استشرس قباني يف الدفاع عن الخط 29 وميقاتي لم يعرض على 
مجلس الوزراء دراسة UKHO قبل إقرار املرسوم 6433

يف 19 تشرين األول 2012، التقى هوف »جو« )املقصود عيسى 
اخلوري على األرجح( على غداء يف نيويورك، وأبلغه أنه سيرتك 
منصبه إال إذا وافق لبنان على مقرتحه، فوعد األخري ببذل قصارى 
جهوده. بعد شهر، يف 22 تشرين الثاني، اهتزت حكومة ميقاتي 
مع اغتيال رئيس فرع املعلومات وسام احلسن، قبل أن تسقط 
نهائيًا يف آذار 2013، مع استقالة ميقاتي بذريعة فشل احلكومة 
جملس  ورفض  االنتخاب  قانون  على  اتفاق  اىل  التوصل  يف 
الوزراء التمديد للمدير العام لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي. 
لكن األهم أن االستقالة جاءت قبل طرح آخر مرسومني تطبيقيني 
)مرسومي دفرت الشروط وتقسيم البلوكات البحرية( من قانون 

املواد البرتولية، ما أّخر بدء التنقيب لسنوات. 
آنذاك،  األعمال  تصريف  حكومة  عمر  من  شهرًا   11 مدى  على 
حاول وزير الطاقة جربان باسيل عبثًا إقناع ميقاتي بعقد جلسة 
عام  حتى  عالقني  بقيا  اللذين  املرسومني  إلقرار  استثنائية 
بعد  تشّكلت  اليت  للحكومة  جلسة  أول  يف  ُأقّرا  عندما   ،2017

انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية.
خط بصبوص

يف 2013 أعّد العقيد الركن البحري مازن بصبوص حبثًا انطالقًا 

وفيق قانصوه
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مـقاالت وتـحقيقات

23، وأعّدت جلنة من اجليش يف نهاية 2019 
لبنان  أحقية  فيه  أّكدت  وقانونيًا  تقنيًا  ملفًا 

باملساحات اإلضافية يف مياهه البحرية.
جمددًا  انطلقت   2020 األول  تشرين   14 يف 
الناقورة.  يف  املباشر  غري  التفاوض  جوالت 
جلسة  انعقدت  بروتوكولية،  أوىل  جلسة  بعد 
فيها  فّجر  نفسه،  الشهر  من   28 يف  ثانية، 
الوفد  فرفض   ،29 الـ  مفاجأة  اللبناني  الوفد 
املنطقة  خارج  حّل  أي  مناقشة  اإلسرائيلي 
عندها،  و23.   1 اخلطني  بني  الواقعة  البحرية 
أي  وضع  لبنان  رفض  ياسني  العميد  أعلن 
اخلطوط  حيث  من  للتفاوض  مسبقة  شروط 
املفاوضات  تكون  أن  إىل  ودعا  واملساحات، 
اىل  االحتكام  غري  شرط  أو  قيد  دون  من 
القانون الدولي. فكرر رئيس وفد العدو أودي 
اخلطني.  خارج  حل  أي  مناقشة  رفض  أديري 
قرر الوسيط األمريكي السفري جون دي روشيه 
رفع اجللسة. يف اليوم التالي، كرر وفد العدو 
البحث يف اخلط 29. يف 2020/11/11  رفض 
اختلى  انطالقها  وقبل  الرابعة،  اجللسة  ُعِقَدت 
دي روشيه بأعضاء الوفد اللبناني ليبلغهم أن 
فكان   .23 باخلط  للمطالبة  العودة  لبنان  على 
اجلواب رفض فرض شروط مسبقة والتمسك 
إىل  اجللسة  روشيه  دي  رفع   .29 باخلط 
عنها  واستعاض  تعقد  مل  لكنها   .2020/12/2
اجليش  وقائد  اجلمهورية  رئيس  جبولة مشلت 
اخلط 29 من  مطالبًا بسحب  املفاوض  والوفد 

دت املفاوضات. التداول. عمليًا ُجّ

    هوف رسم خطه وفق اإلحداثيات اللبنانية ولم 
يجد معارضة من أي من األطراف اللبنانية باستثناء 

باسيل
 23 اخلط  اعتبار  على  اجليش  قيادة  أصّرت 
»ساقطًا قانونًا ألّنه ال ينطلق من نقطة رأس 
علمية  ترسيم  تقنية  أي  يّتبع  وال  الناقورة 
للبنان  مصلحة  »ال  وأن  عامليًا«،  بها  معرتف 
بأن يفاوض على 860 كلم2 )وفق اخلط 23( 
 )29( اخلط  من  التفاوض  بدء  عليه  جيب  بل 
لألسباب االسرتاتيجية اليت تصّب يف مصلحة 
الشعب اللبناني« )جملة »اجليش«، العدد 430 
إعالمية  وانطلقت هجمة  أيار 2021(   -  431  -
تطالب بتعديل املرسوم 6433 اىل حدود اخلط 
29. بدا كأّن هناك »شيئًا ما« ال يريد هلذا امللف 
أن يصل إىل خواتيمه. بدأت محلة على رئيس 
اجلمهورية وصلت إىل حّد اتهامه بالتخلي عن 
حقوق سيادية، وُنّظمت اعتصامات من جعيات 
مل ُيعرف عنها يومًا االهتمام بالشأن السيادي 
بتعديل  تطالبه  بإسرائيل،  األمر  يتعلق  عندما 
املرسوم وإيداعه لدى األمم املتحدة. زاد األمر 
غموضًا أن أنصار اخلط 29 ليسوا بعيدين عن 
األمريكيني الذين يفرتض أنهم حياولون إقناع 
لبنان مبا هو أقل من اخلط 23. لوهلة، »ضاعت 

الطاسة«.
اخلارجية  وزارة  وكيل  زار  نيسان،  منتصف 
هيل  ديفيد  السياسية  للشؤون  األمريكية 
اجلمهورية  رئيس  لقائه  بعد  وأعلن  بريوت، 
»على  املفاوضات  لتسهيل  االستعداد 
األسس اليت بدأناها«. انعقدت جلسة تفاوض 
األمريكيون  فيها  أيار 2021، كرر  خامسة يف 
 ،29 اخلط  يف  البحث  رفض  واإلسرائيليون 
دت  فطلب الوفد اللبناني تعليق االجتماع، وُجّ

املفاوضات مرة جديدة.
اجلديد  األمريكي  الوسيط  كان  بريوت،  يف 
عاموس هوكشتني والسفرية األمريكية دوروثي 
شيا يؤكدان استحالة قبول اإلسرائيلي باخلط 
29، وأن اإلصرار عليه يعين وقف التفاوض. 
وهما أبلغا ذلك إىل قائد اجليش شخصيًا أكثر 
من مرة، إال أن األخري بقي مصّرًا على موقفه. 
فجأة، وكما ُطرح اخلط 29، ُسحب من التداول، 
التفاوض.  موضوع  عن  بنفسها  الريزة  ونأت 
بعد  اجليش،  قائد  أعلن  املاضي،  حزيران  يف 
األمريكية  الوسطى  القيادة  قائد  من  اتصال 
التقنية  املهمة  »انتهاء   ،)USCENTCOM(
للجيش يف ملف الرتسيم«، و »الوقوف خلف 
السلطة السياسية يف أّي قرار تتخذه«، وأنه 
أو  حتليالت  أو  تعليقات  بأّي  معنيًا  »ليس 
مواقف، سياسية أو إعالمية ال تصدر عن قيادة 
األخضر  الضوء  ذلك  كان  حصرًا«.  اجليش 
التفاهم  إىل  وصواًل  املفاوضات  يف  للمضي 

الذي يوّقع اليوم.
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من االقرتاح الربيطاني، بنّي فيها أحقية لبنان 
ُتقدر  مساحة  لبنان  إىل  يعيد  الذي   29 باخلط 
وزير  راسل  مربعًا.  كيلومرتًا   1430 حبوالي 
)باسيل(  األعمال  تصريف  حكومة  يف  الطاقة 
قيادة اجليش عرب وزارة الدفاع لالستفسار ما 
اخلط  ترسيم  إعادة  وارد  يف  لبنان  كان  إذا 
البحري اجلنوبي، وخصوصًا أن لذلك تأثريًا على 
اإلعالن عن دورة الرتاخيص، فأتى اجلواب بأن 
صاحب  بالضابط  خاص  أكادميي  »حبث  هذا 
اليت  اجليش«  قيادة  موقف  ميثل  وال  العالقة 
مع  الرتسيم  حدود  ميثل   23 اخلط  أن  تعترب 
باسيل  أرسل  ثانية،  مرة  احملتلة.  فلسطني 
كتابًا آخر طلب توضيح املوقف الرمسي لقيادة 
»دور اجليش تقين  أن  اجليش، فكان اجلواب 
وجيب عدم إغفال وجود طرق أخرى تعطي لبنان 
حقوقًا أكرب، ولكن هذا األمر يعود إىل السلطة 
السياسية«. على هذا األساس، ُأعلن يف آذار 
2013 عن دورة الرتاخيص يف البلوكات. يف 
اجتماع يف السرايا احلكومية، أواخر عام 2018، 
ومساعد  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  ضم 
وزير اخلارحية األمريكي لشؤون الشرق األدنى 
ديفيد ساثرفيلد ووزير الطاقة سيزار أبي خليل 
والعميد جوزف سركيس عن قيادة اجليش، أّكد 
»جو«، ردًا على استفسار أبو خليل حول وجود 
حقوق للبنان جنوب اخلط 23، بأن »اجليش مع 

اخلط 23«، وأقفل احلريري النقاش.

  مفاوضات سرية مع مستشاري الحريري وميقاتي 
والوفد العسكري »اقتنع« بخط هوف ووزارة 

الخارجية سوّقت له
الداخلية  واألزمات  بعد 2014  الرئاسي  الفراغ 
ألقت بكل ملف الرتسيم يف الظل. عدم املوافقة 
العلنية على مقرتح هوف أحال امللف عمليًا اىل 
الرئيس نبيه بري. بني 2012 و2020، أسفرت 
املفاوضات مع رئيس اجمللس عّما مّسي »اتفاق 
اإلطار«. وهو، كما يشري امسه، إطار فضفاض 
يتحدث عن اخلطوط العريضة للتفاوض برعاية 
نقل  وقد   .23 اخلط  ضمنًا  ويعتمد  أمريكية، 
عن بري قوله، يف وسائل اإلعالم، أن »بيتنا 

بالقلعة إذا حّصلنا الـ 23«.
إىل  األمريكية  الوساطة  عادت   ،2019 عام 
العلن مع زيارة وزير اخلارجية األمريكي مايك 
معاجلة  على ضرورة  وتشديده  لبريوت  بومبيو 

ملف احلدود البحرية اجلنوبية.
بعد »اتفاق اإلطار«، تسّلم الرئيس عون امللف 
من بري وقرر إسناد مهمة التفاوض غري املباشر 
إىل وفد عسكري - تقين، برئاسة نائب رئيس 
بسام  الطيار  الركن  العميد  للعمليات  األركان 
مازن  البحري  الركن  العقيد  وعضوية  ياسني 
بصبوص، ومسؤول قسم اجليولوجيا يف هيئة 
البرتول وسام شباط واخلبري يف  إدارة قطاع 
القانون الدولي لرتسيم احلدود جنيب مسيحي. 
أكثرية أعضاء الوفد مقربون من قيادة اجليش، 
ومل تكن احلرب الباردة بني بعبدا والريزة خافية 
على أحد. أعطى الرئيس عون توجيهاته للوفد، 
منصف  »حل  اىل  بالتوصل   2020/10/13 يف 
عن  بيانان  وصدر  السيادية«،  احلقوق  حيمي 
بدء  اجليش حيددان  وقيادة  اجلمهورية  رئاسة 
من  ينطلق  الذي  اخلط  أساس  على  التفاوض 
نقطة رأس الناقورة برًا دون احتساب أي تأثري 
ما خيلق   ،29 اخلط  أي وفق  الساحلية،  للجزر 
حبرية  مبساحة  عليها  متنازعًا  إضافية  منطقة 
الرئيس  مربعًا.  كيلومرتًا   1430 تبلغ  إضافية 
 29 اخلط  باعتماد  يومها  احلجر«  »كرب  عون 
كخط تفاوضي، فيما متّسك الوفد املفاوض بـ 

»احلجر« كما هو حرفيًا.
أن  كهذا  سيادي  موضوع  األجدى يف  نظريًا، 
يتم حتديد مهمة الوفد ومرجعيته بدقة مبوجب 
مستند رمسي خطي، وهو ما مل حيصل. عمليًا، 
باتت هناك سلطتان على الوفد كان االلتباس 
اجلمهورية،  رئاسة  هما:  عالقتهما،  يسود 
وقيادة اجليش اليت حتّولت إىل طرف جديد اىل 

جانب بقية األطراف السياسية.
بدءًا من نهاية عام 2019 بدأ احلديث عن اخلط 
29 بعد تغرّي مفاجئ طرأ على موقف القيادة. 
كان التربير أن اجليش أنشأ عام 2014 مصلحة 
للهيدروغرافيا حصلت على بيانات أكثر دقة، 
اخلط  حول   6433 املرسوم  بتعديل  يسمح  ما 
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الصرف: بسعر  التالعب   

اخلسائر  لتوزيع  سالمة  سياسة 
واألسوأ السيئ  بني 

القناة  على  مباشرة  تنعكس  وبدأت  أعلى، 
الثانية املتصلة بزيادة الطلب التجاري على 

استرياد السلع.
رمبا يعتقد مصرف لبنان بأن قراره سيؤدي 
إىل تعطيل جزئي إلحدى القناتني، ألن قناة 
االستقطاب ستضّخ السيولة الدوالرية يف 
السوق احلّرة، بينما ليس بإمكان أي كان 
الولوج إىل منّصة »صريفة« للحصول على 
وأصحاب  املوظفني  باستثناء  الدوالرات 
مل  النقدية  الدولرة  أن  ومبا  احلسابات. 
هناك  زالت  ما  أنه  أي  شاملة،  تصبح 
تعامالت تتم باللرية مثل شراء البنزين من 
العام،  للقطاع  الرواتب  وتسديد  احملطات 
فإن النسبة األكرب مما حيصل عليه أصحاب 
احلسابات وموظفي القطاع العام حيّول إىل 

لرية عند الصرافني. 
من  نوع  إرساء  اهلدف  يكون  قد  وبذلك، 
االحتياطات.  الضغط عن  التوازن وختفيف 
لبنان  مصرف  كان  املاضية،  الفرتة  ففي 
حياول إرساء نوع من التوازن يف اخلسائر 
يطبع  كان  أنه  أي  القناتني،  من  الناجتة 
ويسّجلها  السوق  يف  ويضخها  اللريات 
كان  املقابل  ويف  ميزانيته،  يف  خسائر 
بأنه  علمًا  احتياطاته  من  الدوالرات  يضّخ 
يغّذي هذه االحتياطات عرب العمليات اجلارية 

مع املؤسسات املالية والصرافني.
ما هو واضح لغاية اآلن، أنه يف ظل اآللية 
السابقة، أي ما قبل هذا البيان، فإن وجود 
سعرين للدوالر يف السوق )صريفة وسوق 
الخنفاضات  كاحبًا  عاماًل  ميّثل  كان  حّرة( 
فإن  بالتالي  الصرف،  سعر  يف  واسعة 
الثقة بسعر  ما هو ظاهر يسّرع يف تدهور 

الصرف. 
التعديل الذي أجراه سالمة على  لذا، فإن 
القنوات اليت يعمل من خالهلا يف السوق، 
يرسي  قد  البيان،  إصدار  خالل  من  أي 
حساب  على  يتضح  مل  لكن  جديدًا،  توازنًا 

من سيكون إذا حصل؟ 
اهلدف ليس خفض سعر الصرف، بل محاية 
يف  اإلفراط  من  السوق  يف  التدّخل  آلية 
االستعمال ألن ذلك سينتج تدهورًا إضافيًا 
يف سعر الصرف بغنى عنه سالمة اآلن على 
بعد بضعة أشهر من انتهاء واليته، فضاًل 
عن أنه ال يوقف التزايد يف تسجيل اخلسائر 
يف ميزانيته. واملفاضلة اليت ينفذها اليوم 
هي اآلتية: أي القناتني جيب حتميلها أكثر 
اآلن: آلية تسجيل اخلسائر املستقبلية من 
خالل طباعة النقد وضّخه، أم آلية استنزاف 

االحتياطات؟
أي ثقل إضايف على أي من القنوات الفاعلة 
سيجعل سالمة أمام منحى خمتلف من األزمة. 
وتنفجر  امليزانية  يف  ستهر  اليت  اخلسارة 
بعد فرتة طويلة، أفضل بكثري من اخلسارة 
واستنزاف  الصرف  سعر  يف  املباشرة 
بشكل  طرحه  ميكن  السؤال  االحتياطات. 
االحتياطات  خسارة  أفضل،  أيهما  خمتلف: 
وتدهور سعر الصرف إىل مستويات تفوق 
40 ألف لرية، أم خفضه وتسجيل اخلسائر 
إىل ميزانيته وإطفاؤها الحقًا بالتضّخم؟ يف 
الشكل األول يدفع الناس مباشرة مثن ما 
يدفعون  الثاني  الشكل  إمنا يف  به،  يقوم 
بالنسبة  ومؤملة.  طويلة  فرتة  على  الثمن 
له هي مفاضلة بني قنوات، بينما بالنسبة 
بني  عليه  مفروضة  خيارات  هي  للمجتمع 

األسوأ وما هو أكثر سوءًا.

محمد وهبة
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أصدر  عندما 
يقول  املاضي،  األحد  مساء  بيانًا،  سالمة 
الدوالرات من  إنه سيتخّلى عن شراء  فيه 
السوق اعتبارًا من يوم الثالثاء وحتى إشعار 
أّدت إىل  آخر، كانت هناك مفاعيل فورية 
خفض سعر الصرف من 40500 لرية مقابل 
تشهد  مل  لذا،  لرية،   35500 إىل  الدوالر 
السوق تقلبات واسعة مع بدء تطبيق قرار 
التخّلي عن شراء الدوالر باستثناء اخنفاض 
إضايف يف سعر الصرف بقيمة ألف لرية، 
ظاهر  هو  ما  سوى  ليس  األمر  هذا  لكن 
من سياسات احلاكم القائمة على التالعب 
بني  يفاضل  فهو  والتوقعات.  بالسلوك 
استعمال القنوات اليت يلج من خالهلا إىل 
السوق حتى خيفي اخلسائر. ظهور اخلسائر 
الصرف،  سعر  يف  ارتفاع  شكل  على 
من  ملوجة  متهيدًا  مليزانيته  حتميلها  يقابله 

التضّخم.
بنتيجة قرار احلاكم، فإن منّصة »صريفة« 
حتّولت إىل حمّطة لبيع الدوالر الصادر من 
أساسيتني:  لفئتني  فقط  لبنان  مصرف 
يسّجلون  فالتجار  واألفراد.  املستوردون 
استرياد  لتغطية  طلباتهم  املنّصة  على 
السلع ورمبا اخلدمات أيضًا علمًا بأنه ليس 
الكمية  كامل  على  حيصلوا  أن  بالضرورة 

احملّددة يف طلباتهم. 
أما األفراد، وال سيما موظفو القطاع العام 
وأصحاب احلسابات املصرفية )كل فرد قد 
يكون لديه أكثر من حساب مصريف( فإنهم 
دوالرات  »صريفة«  منّصة  من  يشرتون 
ضمن سقف حمّدد بقيمة رواتبهم أو أقصاه 

400 دوالر.
بهذا املعنى، فإن قنوات استقطاب الدوالرات 
مثل  وصرافني  مالية  مبؤسسات  املتمّثلة 
وسواها،  و«سايتكس«   ،BOBو  OMT
على  دوالراتها  ببيع  اهتمام  لديها  يعد  مل 
لبيعها  فرصة  لديها  أن  طاملا  »صريفة« 
يف السوق احلّرة بأسعار أعلى، إذ إن سعر 
»صريفة« أدنى بقيمة 4 آالف لرية مقابل 
بأن  شكوك  هناك  أصاًل  الواحد.  الدوالر 
ينّفذها  لبنان  مصرف  كان  اليت  العمليات 
»صريفة«.  منّصة  على  ُسجلت  هؤالء،  مع 
وفق املعلومات، كان مصرف لبنان يزّوده 
اليت  بالكمية  يوم  كل  مساء  اجلهات  هذه 
تطلبها من الدوالرات وسعر الدوالر الواحد 

منها وعمولتها أيضًا.
 ولدى هؤالء شبكات واسعة تبدأ بصرافني 
بأفراد  تنتهي  وال  و)ب(،  )أ(  الفئة  من 
أو  الشارع  يف  الدوالرات  يشرتون 
سعر  حتديد  يتم  كان  هكذا  »دليفري«. 
الدوالر يف السوق احلّرة وسعر »صريفة« 

أيضًا.
تعاداًل بني  أن هناك  األوىل  للوهلة  يظهر 
الواردة  الدوالرات  كميات  جلهة  القناتني 
توّزع  القنوات  إحدى  إن  أي  اخلارجة.  أو 
الدوالرات يف السوق، والثانية تستقطبها 
السوق.  يف  التوازن  من  نوعًا  يرتك  ما 
سائدة  كانت  اليت  الدينامية  هذه  لكن 
يف الفرتة اليت سبقت قرار مصرف لبنان 
إشعار  حتى  الدوالرات  شراء  عن  بالتوقف 
يكبح  بشكل  التوازن  من  تتمكن  مل  آخر، 
سعر الصرف عن االرتفاع. بل كانت هناك 
عوامل اقتصادية فرضت نفسها يف زيادة 
توزيع  قناة  أن  إذ  الدوالر.  على  الطلب 
شرائية  قدرة  املواطنني  منحت  الدوالرات 
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اجملتمعات  من  املزيد  يستطيع 
االستفادة من جلسات املعلومات 
كنتيجة  وذلك  االنتخابية، 
يف  االنتخابية  اللجنة  لتوسيع 
والية فيكتوريا لربنامج »سفراُء 
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 
املتدني يف أساسيات التسجيل 
أْن  لضمان  وذلك  واالنتخاب، 
يكون لديهم صوت يف انتخابات 

والية فيكتوريا لعام 2022.
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

يساعد سفراء الدميقراطية على 
االستماع ألصوات اجملتمع

- الناخبون احملتملون ألول مّرة 
من الشباب.

بشكل  اجللسات  إيصال  ميكن 
على  أو  لوجه(  )وجها  شخصي 
سفراء  ويتحدث  كما  اإلنرتنت. 
يزيد  ما  مبجملهم  الدميقراطية 
اللجنة  وتهدف  لغة.   30 على 
فيكتوريا  والية  يف  االنتخابية 
من  أكثر  إىل  الوصول  إىل 
8,000 عضو من أعضاء اجملتمع 
االتصال  جلسات  خالل  من 

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

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

-book-an
information-session

اليابان وأسرتاليا توقعان اتفاقاً أمنياً 
يهدق لتعزيز التعاون العسكري 

واالستخباراتي بني البلدين ملواجهة الصني

وقع رئيس الوزراء األسرتالي، 
نظريه  مع  ألبانيزي،  أنتوني 
الياباني، فوميو كيشيدا، اتفاقًا 
أمنيًا يهدف إىل تعزيز التعاون 

العسكري.
واليابان  أسرتاليا  وقعت  فقد 
إىل  يهدف  تارخييًا  أمنيًا  اتفاقًا 
العسكري  الصعود  مواجهة 
للصني، ويقضي بتبادل املزيد 
االستخبارية  املعلومات  من 
التعاون  وتعزيز  احلساسة 

العسكري.
فوميو  الوزراء  رئيسا  ووقع 
ألبانيزي  وأنتوني  كيشيدا 
يف  بريث  مدينة  يف  االتفاق 
لتجديد  أسرتاليا،  غرب  والية 
عامًا   15 قبل  أبرمت  اتفاقية 
وانتشار  اإلرهاب  كان  عندما 

األسلحة أكرب مصدرين للقلق.
وأشاد رئيس الوزراء األسرتالي 
بشأن  املشرتك  »اإلعالن  بـ 
ي  ُسّ حسبما  األمين«،  التعاون 

االتفاق، مؤكدًا أّن هذا »النص 
قوية  إشارة  يوّجه  التارخيي 
حتالفنا  بشأن  املنطقة  إىل 

االسرتاتيجي«.
إّنه  وقال مسؤولون أسرتاليون 
مبوجب االتفاق، اتفقت الدولتان 
على أن ُتري القوات العسكرية 
مشال  يف  مشرتكة  تدريبات 
االتفاق  أن  أسرتاليا. وأوضحوا 
يف  التعاون  ويعزز  »سيوسع 
املعلومات  وتبادل  الدفاع 

االستخبارية«.
أو  الصني  ذكر  دون  ومن 
قال  باالسم،  الشمالية  كوريا 
كيشيدا إّن االتفاقية جاءت ردًا 
تزداد  اسرتاتيجية  »بيئة  على 

قسوة«.
اليابان  أّن  بالذكر  اجلدير 
الواليات  تشاركان  وأسرتاليا 
جمموعة  يف  واهلند  املتحدة 
خللق  تسعى  اليت  »كواد«، 

حتالف يف مواجهة الصني.

Grandparents Day is right 
around the corner and 
the NSW Government is 
encouraging everyone to 
take the opportunity to 
show their grandparents 
how much they mean to 
families and communi-
ties.
Minister for Seniors Mark 
Coure said grandparents 
play a significant role in 
supporting the family unit, 
especially for children.
“Grandparents are the 
backbone of NSW fami-
lies, supporting parents, 
teaching values, and con-
necting to family history,” 
Mr Coure said.
“I know many of us can 
recall having special mo-
ments with our grand-
mother or grandfather, 
like going on outings 
together or visiting their 
house for the holidays.
“These are all incredibly 
cherished times for both 
ourselves and our grand-
parents.
“While we can celebrate 
grandparents every day 
of the year, Grandparents 
Day is a particularly spe-
cial time to acknowledge 

CELEBRATING GRANDPARENTS
and say thank you for all 
that they do for us.”
Grandparents Day, which 
is this Sunday (30 Octo-
ber), is a chance to reflect 
on the special intergen-
erational bond between 
seniors and their grand-
children, and the special 
recipe for love that only 
they can offer.
“Everyone that takes on 
the role of a grandparent 
plays a vital role in family 
life, building special rela-
tionships across all age 
groups and cultures,” Mr 
Coure said.
“Please remember to 
pick up the phone or go 
and visit your older loved 
ones this Grandparents 
Day.”
NSW residents can nomi-
nate a Local Grandparent 
of the Year, to recognise 
the grandparents that 
help make their commu-
nity a diverse, active and 
inspiring place to live. 
Contact your local State 
Member of Parliament for 
more information.

MEDIA: Scott Hodder | 
0455 094 282

الفيدرالي  اخلزانة  وزير  أعلن 
ميزانية  أول  عن  الثالثاء  ليلة 
عمالية  حكومة  تقدمها  فيدرالية 
منذ عشر سنوات وهي امليزانية 
تشارملز  جيم  وصفها  اليت 
والصديقة  املسؤولة  بامليزانية 
اختاذ  منه  تطلبت  واليت  للعائلة 
قرارات صعبة، ولكن املراقبني 
يرون ان امليزانية رست صورة 
العيشة  غالء  ارتفاع  مع  قامتة 

خالل العامني املقبلني.
اىل  االعالم  وسائل  واشارت 
لكن  وخاسرين  راحبني  وجود 
حكومة  ان  تقول  املعارضة 
وعودها  عن  ختلت  العمال 
يتعلق  فيما  وخاصة  االنتخابية 

خبفض اسعار الطاقة.
أس  بي  ألس  حديث  ويف 
قال  امليزانية،  حول  عربي24 
اخلبري االقتصادي عبداهلل عبداهلل 
إن امليزانية مقبولة »سياسيًا« 
لكنها قد تد بعض االنتقاد على 

اجلانب الشعيب.
أما عن تفاصيل امليزانية، فقد 
قال عبداهلل إن املوازنة الفيدرالية 
أفرزت برأيه العديد من الراحبني 

وخاصة يف جماالت:
والربامج  العائالت  مساعدات 

االجتماعية
هي موازنة تقشفية خلت من اي 
مباشرة ممكن  جديدة  مساعدات 
ان تساهم بتخفيف عبء تكلفة 
املعيشة على االسر األسرتالية، 
وخاصة مبا يتعلق بأسعار البرتول 
املوازنة  تتوقع  واليت  والطاقة، 
الكهرباء  فاتورة  ترتفع  ان 
مبقدار 20٪ مع نهاية هذا العام 
و30٪ إضافية يف العام املالي 
القادم، وهي توقعات قد تكون 
األسرتالية،  للعائالت  صادمة 
واليت كانت تنتظر بعض الدعم 
هذا  الفاتورة،  هلذه  احلكومي 
الدعم مل يأت يف هذه املوازنة. 
ويبقى أيضا موضوع أسعار الغاز 
مدار جدل وسط ارتفاع أسعاره 
أوروبا  احلرب يف  بسبب  عامليا 
تستطيع  ان  جيب  انه  حني  يف 
االسرتالية  والشركات  االسر 
خمفضة  بأسعار  عليه  احلصول 
كون  العاملية  األسعار  عن 
منتجي  أكرب  من  هي  اسرتاليا 

ومصدري الغاز يف العامل.
-  إجازة والدية مدفوعة األجر

إجازة  لزيادة  احلكومة  ختطط 
 2٦ إىل  املدفوعة  الوالدين 
مع   ،202٦ عام  حبلول  أسبوعا 
إضافيني  أسبوعني  إضافة 
الربنامج  عام.  كل  الربنامج  إىل 
يتم  أسبوعا   18 مينح  احلالي 
لألجور،  األدنى  باحلد  دفعها 
)إمجالي  للشريك  وأسبوعني 
ستصبح  للزوجني(.  أسبوع   20
أكثر  اإلجازة  من  الستة  األشهر 
تقاسها  ميكن  حبيث  مرونة، 
كال  بني  إنصاًفا  أكثر  بشكل 
الوالدين. باستثناء حالة الوالد/ة 
الوحيد/ة الذين ميكنهم املطالبة 

بكل املدة.
-  مساعدات رعاية األطفال

يف  التعليم  دعم  زيادة  سيتم 
مرحلة الطفولة املبكرة لـ ٩0٪ 
من األسر اليت تكسب ما يصل 
السنة.  دوالر يف  ألف   80 إىل 
يتناقص  سوف  ذلك،  وبعد 
الدعم مبقدار نقطة مئوية واحدة 
لكل 5000 دوالر تكسب األسرة 
حلد  دوالر،  ألف   80 من  أكثر 
ألف  جمتمعة   530 االسرة  دخل 
املقرر  ومن  السنة.  يف  دوالر 
متوز  يف  اجلديد  الدعم  يبدأ  أن 
مليار   5 حوالي  بتكلفة   ،2023

دوالر على مدى السنوات األربع 
املقبلة، ومن املتوقع أن تساعد 
عامل  ألف   3٧ بـ  يعادل  ما 
وموظف بدوام كامل للعودة إىل 

القوى العاملة.
مليون  لبناء  وطنية  اتفاقية    -

منزل
كل  بني  مهمة  اتفاقية  هي 
والصناديق  احلكومة  مستويات 
صناديق  ومنها  االستثمارية، 
أزمة  ملعاجلة  تهدف  السوبر، 
أسرتاليا  يف  اإلسكان  تكاليف 
من خالل بناء مليون منزل جديد 

على مدى مخس سنوات.
عليها  أطلق  اليت  االتفاقية 
لإلسكان،  الوطين  االتفاق  اسم 
صممت حلل بعض املشاكل على 
مستوى املعروض عرب حتفيز بناء 
مساكن ذات تكلفة اجيار رخيصة 
خطة  حكومية، وستبدأ  ومساكن 

البناء يف عام 2024.
مليون   350 ستخصص  احلكومة 
دوالر لبناء 10 االف منزل بشكل 
اخلمس  السنوات  يف  كامل 
 ،2024 من  ابتداء  القادمة 
الواليات  حكومات  وستقابلها 
يكشف  مل  العدد.  نفس  ببناء 
عن  التفاصيل  من  الكثري  عن 
هذه اخلطة بعد، وسننتظر قادم 
ان  رغم  عليها،  للحكم  األيام 
ردود الفعل األولية من املعنيني 

كانت إجيابية ومرحبة بها.
- التعليم املهين والتقين

اخلمس  السنوات  مدى  على 
 8٧0 احلكومة  ستوفر  املقبلة، 
ألف   480 لتوفري  دوالر  مليون 
الفين يف  للتعليم  جماني  مكان 
الصناعات واملناطق اليت تعاني 
العام  املهارات. يف  نقص  من 
لتقديم  احلكومة  ختطط  املقبل 
مكان  ألف   180 من  يقرب  ما 

للتعليم املهين بدون رسوم.
 الرعاية الصحية ورعاية املسنني 

NDIS وال
NDIS اجلدل حول ال  -

إطالق  عند  األولية  التقديرات 
رسي  بشكل   NDIS ال  برنامج 
عام 201٦ هو أن فوائد النظام 
يعين  مما  التكاليف،  ستتجاوز 
بشكل  نفسه  عن  سيدفع  أنه 
فعال، وذلك انه ميكن للحكومة 
الضرائب  من  مردودا  تين  ان 
اليت يدفعها من يتم مساعدتهم 
من أصحاب اهلمم. ومنذ اطالقه 
بشكل  الربنامج  تكلفة  تتزايد 
دوالر  مليار   22 من  كبري، 
العام  مليار   2٩ اىل   201٩ عام 
الذي  الربنامج  السابق.  املالي 
بدأ مبساعدة 500 ألف اسرتالي 
 535 ل  املساعدة  يقدم  اليوم 
اهليئة  تقرير  وحبسب  ألف 
الربنامج،  تدير  اليت  احلكومية 
التوقعات ان خيدم الربنامج 8٦0 
ألف مواطن اسرتالي عام 2030، 
الربنامج  هذه  تكلفة  ان  أي 
كبري  بشكل  لالرتفاع  مرشحة 
اخلزانة  وزير  وتقديرات  جدا، 
ان تتجاوز تكلفته ال 50 مليار 
وهذا  القادمة،  باألعوام  دوالر 
أسئلة كبرية حول جدوى  يطرح 
وهلذا  الربنامج.  هذا  واستدامة 
هناك دعوات متزايدة بالتدقيق 
قبل  من  األموال  بكيفية صرف 
مقدمي هذه اخلدمة، الذي وصل 
مؤسسة،  ألف   18 اىل  عددهم 
على  منهم حيصلون  أكرب عشرة 
ما يفوق املليار دوالر سنويا من 

الربنامج.
-  الرعاية الصحية

على  الفيدرالي  اإلنفاق  سينمو 
الرعاية الصحية ورعاية املسنني 

إىل 548 مليار دوالر على مدى 
يف  املقبلة  األربع  السنوات 
ثاني  القطاع  هذا  جيعل  اتاه 
الكومنولث.  لنفقات  هدف  أكرب 
أن  الفيدرالية  امليزانية  وتظهر 
التقدير  من  ارتفع  قد  اإلنفاق 
البالغ 53٧ مليار دوالر الذي مت 
نتيجة  أشهر  سبعة  قبل  إجراؤه 
اجلديدة  االلتزامات  من  جزء 
املزيد  وإنفاق  األدوية  لدعم 
ان  أي   ،Medicare برنامج  على 
مليار  ب11  ارتفعت  التقديرات 
دوالر لألعوام األربع املقبلة يف 

اقل من سبعة أشهر.
برنامج  يكلف  أن  املتوقع 
مليار   31 حوالي   Medicare
دوالر هذا العام، وخدمات رعاية 
املسنني حوالي 28 مليار دوالر، 
الواليات  إىل  واملدفوعات 
 2٧ حوالي  العامة  للمستشفيات 
األدوية  ودعم  دوالر،  مليار 

حوالي 1٦ مليار دوالر.
امليزانية  عن  عبداهلل  ويقول 
إنها تعطي بشكل واضح ودون 
للتصدي  األولوية  مواربة  اية 
العجز  بإصالح  وللبدء  للتضخم 
والدين العام الذي من املتوقع 
الفائدة على  أن تنمو مدفوعات 
 ٪14 بنسبة  احلكومي  الدين 
مدى  على  املتوسط  يف  سنويا 

السنوات األربع املقبلة.
اخلبري  برأي  اخلاسرون،  أما 
قطاع  فهو  عبداهلل  االقتصادي 

االجور.
للنمو،  األجور  عادت  ويقول 
الكايف  بالقدر  ليس  ولكن 

وعليه  التضخم،  ارتفاع  مبوازاة 
تنخفض  الفعلية  االجور  فان 
العامني  يف  تنخفض  وستظل 
نسبة  تعود  ان  اىل  املقبلني 
املرجو بني  اهلدف  اىل  التضخم 

.٪3-2
التضخم، من  عندما يرتاجع هذا 
املتوقع أن تبدأ األجور احلقيقية 
عام  يف  أخرى  مرة  النمو  يف 

.2024
أما يف جمال الرعاية االجتماعية، 
تعديل  ال  إنه  عبداهلل  يقول 
الرعاية  برامج  مدفوعات  على 
املطالبات  رغم  االجتماعية 
املعيشة.  غالء  لتالقي  بزيادتها 
ان  احلكومة  توقعات  ذلك  رغم 
اإلنفاق على معاش الشيخوخة و

االجتماعية  واخلدمات   JobSeeker
مليار   33 مبقدار  سينمو  األخرى 
دوالر على مدى السنوات األربع 

املقبلة.
 JobSeeker مدفوعات  ستكون 
14 مليار دوالر يف هذه السنة 
املالية، بزيادة 1،5 مليار دوالر 
االنتخابات،  قبل  التقديرات  عن 
الشيخوخة  معاش  أن  حني  يف 
والدعم اآلخر لكبار السن سيكلف 

55 مليار دوالر.
من املتوقع أن تصل مدفوعات 
املساعدة األسرية إىل 20 مليار 
املالية،  السنة  هذه  يف  دوالر 
بزيادة 4 مليار دوالر، يف حني 
الدعم  يصل  أن  املتوقع  من 
إىل  الرعاية  ملقدمي  املالي 
 800 بزيادة  دوالر،  10.٦مليار 

مليون دوالر.

الراحبون واخلاسرون يف موازنة احلكومة الفيدرالية
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يف  الطعون  اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  ترفض  أن  مرّجحًا  كان 
األخضر  الضوء  معطيًة  لبنان،  مع  البحري  الرتسيم  على  االتفاق 
لتنفيذه. وهذا الرتجيح مل يكن ينبع من اقتناع راسخ بأن االتفاق 
كان  إذ  الصحيح.  هو  العكس  بل  القانونية،  الناحية  من  ن  صَّ محُ
ممكنًا، يف ظروف أخرى، الطعن يف شرعية صالحية حكومة انتقالية 
أبعاد اسرتاتيجية، واألهم أن  اتفاق ينطوي على  للمصادقة على 

ذلك جيري عشية انتخابات عامة.
لذلك، من أهم األسئلة اليت سعت املستشارة القانونية للحكومة 
مينع  الذي  ما  عنها:  جواب  على  احلصول  إىل  مياره  بهراف  غالي 
وتشكيل  االنتخابات  بعد  ما  اىل  االتفاق  على  املصادقة  تأجيل 

حكومة، وخصوصًا أن ذلك لن يستغرق سوى أسابيع؟
القانونية  الثغرة  الكنيست كان ميكن أن تسّد  ورغم أن مشاركة 
املتمثلة مبصادقة حكومة انتقالية على االتفاق عشية االنتخابات، إال 
أن املستشارة القانونية للحكومة مل تلزم احلكومة بذلك مع أنها من 
م رئيس  أنصار هذا الرأي، كما جتاوزته احملكمة العليا، بعدما قدَّ
توضيحات  حليفا،  أهارون  اللواء  )أمان(،  العسكرية  االستخبارات 
للقضاة يف جلسة مغلقة، اخلميس املاضي، حول الضرورات األمنية 

للمصادقة على االتفاق.
خلفيات  على  جاءت  االتفاق  على  املوافقة  أن  أيضًا  يتضح  هكذا 
ولذلك،  العكس.  وليس  اقتصادية  نتائج  مع  وأمنية  اسرتاتيجية 
وكانت  له،  الغطاء  تأمني  رئيسي يف  دور  األمنية  لألجهزة  كان 
اخللفيات األمنية أكثر حضورًا من أّي اعتبار آخر. وتبّدى ذلك واضحًا 
واألجهزة،  املؤسسات  كل  من  ضرورته  على  التام  اإلمجاع  يف 
اجليش واالستخبارات العسكرية، املوساد والشاباك، إضافة اىل 
كل  اتفاق  تبّدى يف  كما  القومي.  األمن  اخلارجية وجملس  وزارة 
األجهزة على تقدير مشرتك - وهي مسألة نادرة - على أن عدم 
املصادقة يرفع احتماالت نشوب حرب مع حزب اهلل. وقد تبلورت 
هذه التقديرات يف جلسات مشاورات تناولت فيها هذه األجهزة 
تصميم احلزب وإرادته وقدرته على الذهاب إىل النهاية يف منع 
إسرائيل من استخراج الغاز من حقل »كاريش« وإىل ما بعد بعد 

كاريش كما أعلن األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل.
ليس من الصعوبة التقدير أن مروحة من األسئلة والقضايا ذات 
الصلة حضرت على طاولة النقاش والتشاور لدى اجلهات املهنية. 
أوهلا، على ما يبدو، متحور حول عدم وجود أي فرصة لرتاجع احلزب 
عبرِّ  عن التزامه أو إمكانية ردعه بالتهويل والرسائل العملياتية. ويحُ
ذلك عن جناح حزب اهلل وأمينه العام يف تصفري إمكانية الرهان 
على أي خيارات بديلة، وبأنه ال جسور للعودة عن التزام احلزب 
العلين مبنع استخراج من »كاريش« كمرحلة أوىل، يف حال عدم رفع 

احلظر عن حق لبنان بالتنقيب واالستخراج.
»كاريش«  من  الغاز  استخراج  عن  االمتناع  خيار  أن  أيضًا  ويبدو 
قّوض صورة إسرائيل وقوة  كان مستبعدًا ألسباب عدة، أوهلا أنه يحُ
ردعها، ويرّتب أضرارًا اسرتاتيجية كبى يف هذا اجملال، وتداعيات 
اقتصادية سلبية انطالقًا من العقود واملشاريع اليت تنتظر استخراج 
الغاز. واألهم، أيضًا، أن حزب اهلل جلأ اىل تعطيل كاريش باعتبار 
هذا املنسوب كافيًا يف الضغط والردع. وإذا ما تبنّي خالف ذلك، 
من املؤكد أنه كان سريتقي يف خياراته لتحقيق هذا اهلدف اىل ما 

بعد حيفا يف حال استنفاد اخليارات البديلة.
كما حضر يف هذا اجملال، وفق التقارير اإلسرائيلية، أن األجهزة 
ت عن خشيتها من مرحلة ما بعد انتهاء والية الرئيس  األمنية عبَّ
ميشال عون، حيث من املرجح أن يسود فراغ رئاسي، ورمبا تتطور 
األمور أيضًا حنو صراع سياسي داخلي حول من ميلك الصالحيات... 
ما قد يعرقل عملية التوقيع اليت ستقرتن مبنع حزب اهلل من استخراج 
الغاز من كاريش. وهو السيناريو الذي سيضع حزب اهلل وإسرائيل 

أمام مسار صدامي ويرفع من احتمال نشوب مواجهة عسكرية.
هكذا وجدت إسرائيل نفسها أمام خيارين ال ثالث هلما: إما التسليم 
فيها  تكون  عسكرية  مواجهة  إىل  الذهاب  أو  اللبنانية،  باملعادلة 
طريق  وشق  لبنان  ثروات  عن  الدفاع  يف  احلربة  رأس  املقاومة 
املالي  املستويني  على  إليها  هوى  اليت  اهلاوية  من  اإلنقاذ 
واالقتصادي، مدعومًا بشرعية شعبية واسعة. هذا من دون التطرق 
اىل األمثان االسرتاتيجية اهلائلة اليت كانت ستدفعها إسرائيل يف 
أمنها القومي. أما بالنسبة إىل لبنان، فإّن أّي خسائر وتضحيات 
قّدمها، تبقى أقل مما ينتظره يف املستقبل إن مل يتم تغيري  كان سيحُ
االجتاه الذي يسلكه. وهكذا انهار مفهوم ارتداع حزب اهلل وخشيته 
اخلبري  ذلك  على  أكد  كما  إسرائيل،  مع  العسكرية  املواجهة  من 
اإلسرائيلي بشؤون الشرق األوسط، أيال زيسر. على األقل أصبح 
هذا االقتناع راسخًا وجليًا لدى جهات القرار السياسي واألمين يف 

كيان العدو، يف القضايا املصريية اليت تتصل بلبنان.
اجليش  اىل  إضافة  والقانونية،  القضائية  اجلهات  قرار  يكشف 
واالنتخابي  السياسي  التوظيف  رغم ماولة  أنه  األمنية،  واألجهزة 
يف  إمجاعًا  هناك  أن  إال  نتنياهو،  ينيامني  قبل  من  امللف  هلذا 
االنتماءات  إسرائيل على جمموعة من احلقائق والتقديرات تتجاوز 
األيديولوجية والسياسية واملؤسساتية اليت تتصل بتوصيف الكثري 
بعَديه االسرتاتيجي واالقتصادي. فاجلميع  من مالمح املشهد يف 
ومعها  إسرائيل  على  فرض  الذي  هو  اهلل  حزب  تهديد  بأن  يقّر 
حرية  يف  حقوقه  على  لبنان  حبصول  القبول  املتحدة  الواليات 

التنقيب واالستخراج، إضافة اىل ما حققه على صعيد الرتسيم.

 انهيار الرهان اإلسرائيلي على 
إمكانية ردع حزب اهلل

علي حيدر

 2022 األول  تـشرين   29 Saturday 29 October 2022الـسبت 

بدأ املسار العمالني لرتسيم احلدود البحرية الشمالية مع سوريا، 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  من  مكّلف  وفد  اليت سيزورها 
عون يضّم نائب رئيس جملس النواب الياس بو صعب ووزيَري 
اخلارجية عبداهلل بوحبيب واألشغال علي محية واملدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم. ومن املفرتض أن يسلك امللف طريقه 
من دون متييع، فالتفاوض جيري بشكل مباشر بنَي دولتنينْ ال 
عداء بينهما وال حيتاج إىل وسطاء. إال أن بريوت ودمشق تلّقتا 

عرضًا روسيًا باملساعدة يف حال وقَع اخلالف التقين.
أن  علمًا  لبناني،  جتاهل  مط  سوريا  مع  البحري  الرتسيم  بقَي 
الدولة السورية كاَنت سّباقة يف مراسلة لبنان الستعجال الرتسيم 
منذ عام 2012، بعد ترسيم لبنان برتسيم حدوده البحرية الشمالية 
مع سوريا عام 2011، والغربية مع قبص عام 2007، واجلنوبية 
مع فلسطني بشكل أحادي وفق املرسوم الرقم 6433 الذي أودع 
خط  )أي  البحت  الوسط  خط  تقنية  معتمدًا  املّتحدة،  األمم  لدى 
سوريا.  مع  الشمالية  البحرية  حدوده  لرتسيم  األبعاد(  متساوي 
وقد دفَع التجاهل اللبناني املتكرر دمشق، عام 2014، إىل توجيه 
رسالة اعرتاضية عب سفريها لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري 
سوريا  مقاربة  عن  اإلفصاح  دون  من  اللبناني،  الرتسيم  على 

للرتسيم، مبا يف ذلك اإلحداثيات اجلغرافية للخط السوري.
كما بقَي الرتسيم البحري مع سوريا خاضعًا لالبتزاز والبوباغندا 
التهامها  تروجيها  لبنان  يف  دمشق  خصوم  تعّمد  اليت  اإلعالمية 
العقد  يف  حِلظت  أنها  العلم  مع  اللبنانية،  املياه  على  باالعتداء 
القيام  إمكان  الروسية  »كابيتال«  شركة  وبنَي  بينها  املوّقع 
إذ ورَد يف  لبنان،  بتعديالت، ربطًا بأي مادثات مستقبلية مع 
إحدى الفقرات شرط »التزام املقاول بكّل املعاهدات واالتفاقات 
املستقبلية بني احلكومتني السورية واللبنانية خبصوص إحداثيات 

حدود البلوك اجلنوبية«.
فإن  امللف،  هذا  يف  السياسي  االستثمار  ماوالت  عن  وبعيدًا 
اخلالف التقين بني البلدين حّدده اجليش اللبناني عام 2021 بعَد 
اإلعالن عن توقيع العقد مع الشركة الروسية، عب كتاب أرسل 
إىل اجلهات املعنية شرح فيه األسباب املوجبة للرتسيم، الفتًا إىل 
أن »التدقيق يف إحداثيات البلوك السوري الرقم 1، يظهر أنه 
م مساحة 750 كيلومرتًا، ويتداخل  يتداخل مع املياه اللبنانية ويقضحُ
مع البلوكني اللبنانّينينْ الرقم 1 و2، األول مبساحة 450 كيلومرتًا 
والثاني مبساحة 300 كيلومرت مربع« )راجع »األخبار« اخلميس 8 

نيسان 2021(.
يف هذا اإلطار، أكدت مصادر معنية بامللف أن »مسار الرتسيم 
مع سوريا بدأ، وأن االتصال الذي أجراه الرئيس عون مع الرئيس 
على  دليل  األمر  هذا  ملناقشة  أيام  قبَل  األسد  بشار  السوري 
األوراق  »إعداد  عن  فضاًل  الطرفان«،  بها  يتعامل  اليت  اجلّدية 
واخلرائط اخلاصة باإلحداثيات من كال اجلانبني«. وقالت املصادر 
إن »اخلالف تقين حبت، وليَس سياسيًا، وهو مسار طبيعي ال بد 
منه بعد إجناز ملف احلدود اجلنوبية مع فلسطني احملتلة، وبالتزامن 
مع التحضري إلطالق احلوار مع قبص أيضًا املفرتض أن يبدأ هو 
أيضًا مباشرة بعد االنتهاء من توقيع الرسائل بني لبنان وإسرائيل 

عب األمم املتحدة والواليات املتحدة اخلميس املقبل«.

 الخالف التقني بني البلدين حدّده الجيش اللبناني عام 2021 بـ 750 
كيلومرتًا مربـّعًا

قالت  للحل،  قابل  سوريا  مع  احلالي  احلدودي  اخلالف  أن  ومع 
كن اللجوء إىل التحكيم  املصادر إنه يف حال نشوء خالف كبري »ميحُ
الدولي«، لكّن مصادر دبلوماسية قالت لـ »األخبار« إن »ممثل 
ألكسندر  السوري  امللف  يف  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس 
الفرانتياف، عرَض املساعدة الروسية حلل اخلالف التقين«. ويأتي 
سريعًا  امللف  »إجناز  إىل  موسكو  حاجة  وسط  الروسي  العرض 
والثروة  النفط  وزارة  وّقعت  اليت  »كابيتال«  شركة  ملساعدة 
اجلهة  من   1 البلوك  يف  للتنقيب  معها  عقدًا  السورية  املعدنية 
البحرية  احلدود  حتى  طرطوس،  مافظة  ساحل  مقابل  السورية 
اجلنوبية السورية اللبنانية مبساحة 2250 كليومرتًا مربعًا«. وقالت 
فبحسب  االستكشاف،  مرحلة  يف  تزال  ال  الشركة  إن  املصادر 
قسم إىل فرتتني: األوىل فرتة االستكشاف  املوقع فإن مدة العقد تحُ
ومدتها 48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، وميكن متديدها لـ 36 شهرًا 
إضافية، أما الفرتة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عامًا 
املرحلة  تكون  وقد  إضافية.  سنوات  ملدة مخس  للتمديد  قابلة 
يف  سيعمل  الذي  بالكونسورتيوم  متعلقة  التفاوض  من  الثانية 
بلوكات الشمال، والذي رمبا تكون الشركة الروسية ضمنه كونها 

تعمل يف املنطقة.

روسيا تعرض املساعدة للرتسيم مع سوريا

الرتسيم البحرّي مع سوريا:
 روسيا تعرض املساعدة يف 

االستخراج
ميسم رزق

ال ميلك  واجب دستوري  الرئيس  انتخاب  جلسة  موعد  أن حتديد  مع 
الرئيس نبيه بّري التخلص منه لعدم جدواه يف الوقت احلاضر، إال أن 
ما حيدث منذ اجللسة الثانية إىل الرابعة أمس ثم يف اجللسات املقبلة، 
جيزم بأن الوقت مبكر جدًا هلبوط »الروح القدس« على ساحة النجمة

قدر اتفاق الطائف منذ عام 1989 أن يعطي لبنان أربعة مناذج غري 
متشابهة لرؤساء للجمهورية: أوهلا رئيس مل يتسّلم من سلف ومل يتح 
له أن حيكم كي يسّلم إىل خلف كرينه معوض، ورئيس مل يتسلم من 
سلف لكنه سّلم إىل خلف كالياس هراوي، ورئيس تسّلم من سلف 
ومل يسّلم إىل خلف كإميل حلود، ورئيس مل يتسّلم من سلف ومل 

يسّلم إىل خلف كميشال سليمان وميشال عون.
مبرور أكثر من ثالثة عقود يف عمر اتفاق الطائف، تعّذر على لبنان 
الشروط  أبسط  لرئيس مجهوريته يف  انتخابًا طبيعيًا  أن يشهد مرة 
قبل  حيدث  كان  ما  قلياًل  يشبه  الدستور،  يف  عليها  املنصوص 

احلرب.
مثة  الطائف،  اتفاق  منذ  املتوالية  اخلمسة  االستحقاقات  من  كٍل  يف 
قيصرية ما تسبق انتخاب الرئيس أو تليه: إما باالغتيال، أو بتعديل 
الدستور لتمديد الوالية، أو بتعديله للمجيء مَبن حيظر الدستور انتخابهم 
ما مل يستوفوا شروطًا صارمة، أو باضطراب أمين، أو أخريًا يف آخر 
االنتخاب.  تقاطع  أو  املرشح  تقاطع  أنها  إما  الطوائف  حبرد  شغور 
ليست مرحلة ما بعد سوريا أحسن حااًل من تلك. بيد أن فضيلة دمشق 
يف إمرار االستحقاقات يف أوان نفوذ قواتها يف لبنان، أنها حافظت 
على املهل الدستورية - وإن باإلرغام كما فرض مرشحها - يف مواعيد 
أصحاب  من  الزمام  ٌأفلت  خرجت،  إن  ما  مذذاك،  الرئيس.  انتخاب 
األمر اجلدد. ثالث مرات على التوالي، من دون سوريا، أدار األفرقاء 
إىل شغور  به  الرئاسي، ودفعوا  االستحقاق  ورثة دورها  اللبنانيون 
املنصب بسبب االنقسام الداخلي. حدث ذلك عامي 2007 و2014، 

ويوشك أن حيدث بعد أسبوع من اليوم.
رمبا ألن الشغور أضحى متوقعًا ومسوبًا ووضعًا عاديًا يسهل التعّود 
أو  يقصر  وقتًا  اجلمهورية  رئيس  وجود  عن  االستغناء  وتاليًا  عليه، 
يطول، يتقّدم عليه االهتمام باملرجعية اليت ستحل يف صالحياته إلدارة 
املرحلة املقبلة. ما حدث يف جملس النواب البارحة، يف رابعة جلسات 
االنتخاب، دليل إضايف على أن ترتيب األولويات بات معكوسًا. من 
ذلك الفارق اجلوهري يف مقاربة هذين احلدثني: الشغور واقع بدءًا 
من منتصف ليل االثنني املقبل، إال أن تأليف حكومة جديدة ال يزال 

متماًل أكثر مما هو مستبعد ألسباب شتى:
أوهلا، الضغوط اليت ميارسها سفراء دول كبى على األفرقاء املعنيني 
بتأليف احلكومة بغية جتاوز الشروط املتبادلة والتوصل إىل حد أدنى 
من التفاهم، يتيح صدور مراسيم احلكومة اجلديدة قبل نهاية والية 

الرئيس ميشال عون.
ألسابيع خلت مسع مسؤولون لبنانيون من السفراء هؤالء، واحدًا تلو 
من  انطالقًا  جديدة  حكومة  تأليف  استعجال  على  متواصاًل  حّضًا  آخر، 
يقينهم بأن انتخاب الرئيس مؤجل إىل أمد غري معروف. بعض املهم 
الذي أدىل به السفراء ضرورة انبثاق شرعية دستورية موقتة وانتقالية 
إياها والتعامل معها،  الدول  من خالل حكومة جديدة يسهل خماطبة 
والتعويل على مرجعيتها يف الوقت احلاضر. عزا أحدهم أمام مسؤول 
رمسي كبري احلاجة إىل احلكومة هذه، ليس إىل ملئها صالحيات رئيس 
اجلمهورية فحسب، بل للحؤول دون أي فوضى متملة يكثر احلديث 

عليها يف ظل االنقسام احلالي من حول احلكومة املستقيلة.
ثانيها، املهمة احملددة املنوطة باحلكومة اجلديدة - غري املدعوة إىل 
إجناز اإلصالحات البنيوية اليت تعذرت عليها يف األشهر املنصرمة - 
هي االكتفاء بإدارة مرحلة الشغور بأقل أضرار ممكنة وبأفضل فسحة 
من االستقرار األمين. بيد أن شرط اإلدارة هذه يكمن يف متكينها من 

االجتماع دومنا حتميلها ما ال يسعها محل وزره.
الرئيس  بني  الواسعة  الفجوات  األخرية  األيام  يف  تقلصت  ثالثها، 
جنيب ميقاتي ورئيس التيار الوطين احلر جبان باسيل بإزاء شروط 
بينهما  الدائرة  األحاديث  باتت  اجلديدة.  احلكومة  حيال  منهما  كل 
بالواسطة تقتصر على تبديل ستة مقاعد - ال حقائب ـ يف احلكومة 
عطى لكل طائفة - واملقصود املرجع السياسي املفرتض  املستقيلة، يحُ
أنه ميثلها - إبدال وزير بآخر دومنا مّس توازناتها احلالية. بعدما طلب 
أضحى  ودرزي(  وسيّن  )شيعي  مسلمني  وزراء  ثالثة  إبدال  ميقاتي 
لباسيل حق طلب إبدال ثالثة وزراء مسيحيني. مل تعد املشكلة تدور 
غري  الكأداء  العقدة  يف  بل  للتغيري،  املرشحة  الستة  األمساء  حول 
املنطقية وغري املبرة، وهي رفض رئيس التيار الوطين احلر - الذي 
سيمسي بإبصار احلكومة اجلديدة النور شريكًا حقيقيًا فيها - منحها 
أقرنها  بأن  يزال  وال  ميقاتي  رفضه  ما  ذلك  النيابية.  كتلته  ثقة 

بإعطائه حق إبدال الوزراء الثالثة.
بالتأكيد يفّضل توفري العناء على نفسه باإلبقاء على حكومته املستقيلة 
كي تستمر يف مرحلة الشغور بصالحيات رئيس اجلمهورية كاملة، بيد 
أن وطأة الضغوط اخلارجية مَبن فيها أصدقاؤه الفرنسيون كما حزب 

اهلل حتمله على الرتوي.
مع أنه يف األيام األخرية من الوالية، يتصّرف باسيل كأنه يف أوهلا. 
متّكن من فرض خيارات صعبة على ميقاتي بأن ربط تأليف احلكومة 
اجلديدة حبصوله على احلصة اليت يطلبها فيها بغية تأكيده أنه الشريك 
ر تصّرفه يف األسبوع األخري يف  فسَّ غري الدستوري يف تأليفها. ال يحُ
املفاوض  هو  أنه  سوى  الرابية،  إىل  الرئيس  عودة  قبل  الوالية 
املقبل...كالهما، ميقاتي وباسيل، سيمّثالن يف الواقع قابينْ قوس 

الصدام يف مرحلة الشغور.

آخر أيام الوالية | من يدير 
الشغور: احلكومة أم الفوضى؟

نقوال ناصيف
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التعليمية: املعاهد   
التدريس عامل  يف  مفتوح  بازار 

يف وزارة الرتبية، ال أرقام عن أعداد 
ال  الالمنهجية«.  التدريس  »معاهد 
وجودها، وميكن  يرعى  حقيقيًا  تنظيم 
ألّي شخص يرغب بدخول »بيزنيس« 
تقسيمها  شقة،  تأمني  التعليم 
لصفوف مع بعض الكراسي واأللواح، 
اثنني، ولوحة  أو  واالتفاق مع أستاذ 
على  الكرز  »حبة  مبثابة  تكون  إعالنية 
قالب احللوى«. بهذه البساطة ُتفتتح 
املدن  خمتلف  يف  التعليمية  املعاهد 

والقرى اللبنانية.
الرتبية  وزارة  حاولت  األزمة،  قبل 
تراخيص  فرض  عرب  وجودها  تنظيم 
مشروطة بأن يكون حاملها من أصحاب 
مّتت  وبالفعل  التعليمية،  اإلجازات 
ولكّن  ميدانيًا،  املعاهد  بعض  معاينة 
للمتصل من الوزارة«  »ُحّلت بـ$1500 
حبسب أحد أصحاب املعاهد يف منطقة 
»فرض  بأّن  يضيف  الذي  بريوت، 
املعاهد،  كّل  يشمل  مل  الرتخيص 
بل على من ال يعرف أحدًا«. معهدان 
زيارة  بعد  ُأقفل  أحدهما  متقابالن، 
من مندوب وزارة الرتبية بسبب عدم 
وجود ترخيص، والثاني ال تزال أبوابه 
الوزارة  طلبت  أخرى  معاهد  مفتوحة. 
منها أن تقفل، فأزالت اإلعالنات فقط 

وبقي التدريس شغااًل.
انتشار كالفطر

هذه  تنتشر  وضواحيها،  بريوت  يف 
املعاهد كالفطر بني األبنية واألحياء، 
والتفّوق  بـ«األفضل  تعدك  كّلها 
والنتائج الباهرة«، وال ننسى »األسعار 
هذه  يعدون.  هكذا  أو  املدروسة«، 
لفرص  الّسوق  الفتقار  تعود  الطفرة 
العمل احلقيقية للخّرجيني، الذين جيدون 
أنفسهم من دون عمل بعد إنهاء مرحلة 
بـ«تعليم  فيقومون  اجلامعي،  التعليم 
من  املعاهد  افتتاح  عرب  تعّلموه«،  ما 
األمر  وهذا  مسبقة،  دراسة  دون 
يؤدي أيضًا إىل افتتاح عشرات معاهد 
معيار  أما  وإغالقها.  سنويًا  التعليم 
للخربة  يعود  فال  الفشل  من  النجاح 
بل  املعتمدة،  التدريس  تقنيات  أو 
للكاريزما والقدرة على جذب التالمذة. 
اجلامعيني  اخلرجيني  أعداد  أّدت  كما 
عدد  من  زادت  منافسة  إىل  الكبرية 
بشكل  اخلصوصي  التعليم  أساتذة 
حمرتف  أستاذ  وفق  وتسّببت  كبري، 
يف هذا اجملال إىل اخنفاض كبري يف 
لكّل  إىل $20  تسعري الساعة من $40 

ساعة تعليم للمرحلة الثانوية.
الدوالرات التعليمية

إذًا، ال يكاد خيلو حديث جمموعة أساتذة 
معهد.  الفتتاح  أو ختطيط  كالم،  من 
يف إحدى ثانويات املنت جُيمع أساتذة 
املواد العلمية األربعة )فيزياء، كيمياء، 
علوم طبيعية ورياضيات( على أهمية 
افتتاح معهد يف إحدى قرى املنطقة، 
لتعويض تدني قيمة رواتبهم، وعدم 
وجود معهد قريب يف املنطقة، واألهم 
»عامًا  استشرافهم  هو  كّله  ذلك  من 
سيكون  بالتالي  متعثرًا«،  دراسيًا 
املعهد التعليمي امللجأ األول لتالمذة 
ملسه  ما  وهذا  الرمسية،  املدارس 
املخططون هنا الّسنة املاضية. فهناك 
نناقش  )ال  األساتذة  بني  سائد  رأي 
التعليمية  »املعاهد  مفاده  صحته( 
النجاح«  نسب  ارتفاع  عن  مسؤولة 
كونها غري معنية باإلضرابات، وتفتح 
املدّرسني  وبعض  األسبوع،  أيام  كّل 
»املنهاج  تدريس  يف  حمرتفون  فيها 
توقع  ميكن  الذي  البالي«،  اللبناني 

مناذج  خالل  من  امتحاناته  أسئلة 
يف  اجملموعة  الرمسية  االمتحانات 
كّل  يف  واملتاح  »الشامل«،  كتاب 

املكتبات.
اليوم  املعاهد  األساتذة  أحد  يشّبه 
واملدرسة  الكهرباء«،  بـ«اشرتاك 
ليصل  الدولة«،  بـ«كهرباء  الرمسية 
غائبة  »األخرية  مفادها  فكرة  إىل 
متامًا«. وعليه ترتفع تكلفة التعّلم يف 
املعاهد و«تتدولر«. منها من حياسب 
على املادة، فترتاوح القيمة املدفوعة 
ال  أن  على  شهريًا،  و$30   25 بني 
أسبوعيًا،  اليومني  احلضور  يتجاوز 
على  »مقطوعة«  يطلب  من  ومنها 
املبلغ  فيصبح  األربعة  العلمية  املواد 
شهريًا. أما  املدفوع بني 100 و$150 
التالمذة الصغار )املرحلة األساسية(، 
بني  يرتاوح  الشهري  فحسابهم 
شهريًا  لرية  ومليوني  ونصف  مليون 
اليومية(،  )املفكرة  »األجندة«  على 
الواجبات  كّل  بتدريسهم  يقومون  أي 
املدرسية اليومية. وتلفت أستاذة هنا 
األهل  لرقابة  كامل  شبه  »غياب  إىل 

عن متابعة أبنائهم«.
فرصة وتهديد

غري  لألهل  بالنسبة  املقابل،  يف 
القادرين على متابعة حتصيل أوالدهم 
العلمي بسبب االنشغال العملي أو عدم 
املعرفة، يصبح املعهد امللجأ املناسب 
باملفكرة  األساتذة  يهتّم  هناك  هلم. 
إىل  يعودون  وال  لألوالد،  اليومية 
منازهلم إال بعد إجنازها متامًا، و«تقوم 
األم بالتأكد من إجناز الواجبات فقط« 
بدوام  العاملة  قاروط  سعاد  وفق 
املرحلة  يف  لتلميذين  واألم  كامل، 
الوقت  جتد  ال  إنها  تقول  الثانوية. 
يف  أوالدها  تدريس  ملتابعة  الالزم 
املنزل، وتركها للعمل سيؤدي لوقوع 
املنزل يف مصاعب مالية، لكنها تعي 
»غاليًا،  الوقت  هذا  مثن  تدفع  أّنها 
والعاطفي«.  املادي  املستوى  على 
أما عايدة، ال تعمل، ولكّنها مل تكمل 
تعليمها، فـلم تعد قادرة على مواكبة 
للصف  األوالد  ختطي  منذ  الدروس 

الثامن.
 التسجيل يف املدرسة بات شكليًا لزوم 

امللف يف الوزارة للتقدّم لالمتحانات
مادة  يف  ابنتها  أسئلة  جيدًا  تذكر 
تفك  أن  تستطع  مل  اليت  الرياضيات 
تارًة،  باجلريان  »استعنت  طالمسها، 
تارًة  أخته  تعليم  ابين  من  وطلبت 
»إعادة  من  خوفها  ختفي  ال  أخرى«. 
واجهت  فهي  لنفسه«،  التاريخ 
قبل  أهلها  بيت  يف  نفسها  املشكلة 
أن تيأس من التعّلم، فكانت املعاهد 

التعليمية هي احلّل ألوالدها.
األساتذة  بعض  يعرف  املدارس،  يف 
مباشرًة أّن تالمذتهم يتابعون دروسًا 
طريقة  »من  املعاهد،  يف  خاصة 
واستعمال  املسائل،  لبعض  كتابتهم 
الصف«،  يف  عليها  منّر  مل  تعابري 
احرتافية  »عدم  األمر  وما حيزنهم يف 
بعض أساتذة املعاهد الذين يدّرسون 
التالمذة بطريقة غري منظمة ما يؤدي 
احملّصلة  املعلومات  يف  كبري  لتداخل 
بني املدرسة وبني املعهد«. وتتفاقم 
التالمذة،  بعض  عند  املشكلة  هذه 
فيرتكون املدرسة، ال سّيما الرمسية، 
انتسابًا فقط  ويصبح تسجيلهم فيها 
الرتبية«  وزارة  يف  امللف  »لزوم 
المتحان  بالتقدم  الحقًا  هلم  ليسمح 

رمسي ينهي هذه املرحلة التعليمية.

فؤاد بزي

املفاوضني؟ املقاومة  حتّصن  كيف  عون:  إىل  األسد  من 
يف العام 1996، جرت مفاوضات برعاية 
التفاهم  لتنظيم  وأمريكية  فرنسية 
التارخيي الذي جنحت املقاومة من خالله 
يف حتييد املدنيني من احلرب املفتوحة 
كل  التفاهم  حيم  مل  طبعًا  العدو.  مع 
املدنيني، كل الوقت. لكنه منح شرعية 
واالستعمار  االحتالل  قوى  من  معلنة 
أو  منشآت  باستهداف  املقاومة  لرجال 
بـ»املدنية«  وصفها  ميكن  جتمعات 
تعّرض  حــال  االحــتــالل، يف  كيان  يف 
العدو ملدنيني يف لبنان، سواء حصل 

ذلك عمدًا أو غري قصد!
ذراع  إىل  يومها  احتاج  التفاهم،  هذا 
حينها،  املشكلة،  لكن  ديبلوماسية. 
كانوا  بارزين  لبنانيني  مسؤولني  أن 
يسّرون للمفاوضني الغربيني بأنهم ال 
اتفاقية  التفاهم إىل  يعارضون حتويل 
لوقف العمليات العسكرية. مل يقتصر 
األمر على اللبنانيني فقط، بل انسحب 
قد  كانوا  سوريني  مسؤولني  على 
باتوا أقرب إىل القناعة اليت عرب عنها 
رفيق احلريري يف حينه، بأنه آن أوان 
وقف احلرب. وخالل الشهور اليت تلت 
العام،  ذلك  من  نيسان  يف  التفاهم 
ظل يف لبنان وسوريا من يفسر بنود 
للمقاومة من  مانعة  أنها  على  التفاهم 

تنفيذ العمليات.
هذه  تعطيل  األسد  حافظ  توىل  يومها 
مع  شاقة  مفاوضات  أدار  احملاولة. 
وزير  مبعاونة  األمريكيني  املسؤولني 
أيام  طوال  الشرع.  فاروق  خارجيته 
يسأل  األب  األسد  كان  املفاوضات، 
اقتنع  وعندما  املقاومة،  أحوال  عن 

واالستمرار  الصمود  على  قادرة  بأنها 
املناورات  باب  أقفل  املواجهة،  يف 
مع األمريكيني والفرنسيني وتاليًا مع 
اإلسرائيليني، وفرض وجهة قادت إىل 
املقاومة  سالح  كان  الذي  التفاهم، 

فقط هو من يضمن حسن تنفيذه.
مشابه،  تفاهم  إقرار  جيري  اليوم، 
املنشآت  حتييد  فكرة  على  يقوم 
الصراع  عن  النفطية  االسرتاتيجية 
العدو،  وبني  املقاومة  بني  املستمر 
وال يلزم لبنان بأي تطبيع أو اتفاقات 
حمكوم  تفاهم  وهو  جانبية.  مالحق  أو 
البعض،  حاول  مهما  القاعدة  بهذه 
وخليجيني  وإسرائيليني  لبنانيني  من 
بأنه  القول  وأمريكيني،  وأوروبيني 
اتفاق رمسي بني بلدين وحيسم بصورة 
دائمة احلدود البحرية بني البلدين. ما 
عن  سيعلن  الذي  التفاهم  أن  يعين، 
تفاهمًا  كونه  يعدو  ال  اليوم  إجنازه 
فرضته الوقائع اخلاصة بلبنان والعدو 

على حد سواء.
لكن هذا التفاهم ما كان ليحصل لوال 
أن القرار الذي اختذه الرئيس ميشال 
عون وفريقه املفاوض )جربان باسيل 
بالتوصل  والياس بو صعب وآخرون( 
لفظيًا  إليه، مل يكن يستند، فعليًا ال 
وال مواربة، لقوة املقاومة. هذه املرة، 
مل يكن ميشال عون حيتاج إىل شرح أو 
تأكيد من قيادة املقاومة بأنها قادرة، 
استخراج  من  العدو  منع  على  ليس 
الغاز يف حال مل تلب حقوق لبنان، بل 
املقاومة  أن  املعرفة  متام  يعرف  كان 
املنشآت  كل  لتدمري  وجاهزة  قادرة 

ابراهيم األمني

إستهلت الهيئة التنفيذية للجامعة اللبنانية 
الثقافية يف العالم فرع اسرتاليا ونيوزيلندا 
لسيادة  أولية  بزيارة  نشاطاتها   )WLCU(
بيت  يف  طربيه  شربل  أنطوان  املطران 
و  االحرتام  لتقديم   - سرتاثفيلد   - مارون 

إلتماس الربكة قبل البدء بأي عمل.
جو  الشيخ  القاري  الرئيس  الوفد  ترأس 
التنفيذية  الهيئة  أعضاء  ضم  وقد  عريضه 
جوسلني  أيوب،  فرح  لودي  من  املؤلفة 
وديع  الخوري،  ابراهيم  بدوي،  شربل 
تابت، بيار السخن و بسام خريش. حيث 
تم التباحث يف عدة مواضيع لبنانية تتعلق 
القاهرة  االجتماعية  و  االقتصادية  باالزمة 

التي يعيشها املواطن اللبناني.
و  دور   على  املطران  سيادة  الضوء  ألقى 
رسالة الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم 
منظمة  اهم  انها  اكد  و  أهميتها  على  و 
على  حريص  انه  كما  لبنان  خارج  لبنانية 
الحفاظ على أهمية هذه املؤسسة اللبنانية. 
املساعدة على ربط  أهم مهامها  ان من  إذ 
و  لبنان  األم  املنتشرين بوطنهم  اللبنانيني 
بلبنان،  بارتباطهم  اللبنانيني  لتذكر  ذلك 
بجذورهم  و بثقافتهم، مؤكدًا بأنها قضية 
نبيلة جدًا . عالوة على ذلك  جزم ان هناك 
قضايا عدة مشرتكة تجمع الجامعة الثقافية 
اللبنانية يف العالم والكنيسة خصوصًا فيما 

يتعلق بالهوية اللبنانية.
جو  الشيخ  الجامعة  رئيس  بدوره شدد    
التي  برنامجه  اولويات  من  أن  عربضه 
سريكز عليها هو العمل  على نشر الثقافة 
ندوات  وخلق  الوطنية  الرتبية  و  اللبنانية 
ثقافية لتعزيز االرتباط بني لبنان املغرتب 
ولبنان األم،  كما شدد على أهمية التعليم 
يف لبنان وهو سالح اللبناني الوحيد الذي 
كما  العالم.  على  فيه  يتغلب  ان  يستطيع 
أصر على استعداده لالنفتاح و التعاون مع 

الجميع.
يف نهاية اللقاء هنأ سيادة املطران الرئيس 
و االعضاء جميعًا النتخابهم وباركهم وتمنى 

ونيوزيلندا اسرتاليا  فرع   )WLCU( العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  عن  صادر  بيان 

لهم جزيل التوفيق والنجاح .
تهنئة  زيارة  يف  الحقًا   WLCU وفد  قام 
مار شربل  معهد  و  لدير  الجديد  للرئيس 
- بانشبول- االب العام اسعد لحود الوكيل 
العام السابق للرهبانية اللبنانية املارونية و 
لتقديم أحر التمنيات بالنجاح والتوفيق يف 
الجديدة يف اسرتاليا وأقامة مباركة  مهامه 
كما  املارونية.  اللبنانية  الجالية  ربوع  يف 
حضر يف استقبالهم الرئيس العام السابق 
كالعادة  استقباله  وكان  عبود  شربل  األب 

ودودًا و حارًا.
تتعلق  عدة  مواضيع  يف  التناول  حينها  تم 
بتفاصيلها  وشجونه،  اللبناني  بيوميات 
والعذابات التي ترافقه بشكل دائم و كيفية 
املحافظة على األقساط الجامعية مما يسمح 

للطالب اللبناني بمتابعة دراسته الجامعية 
يف بلده. كما تطرق األب لحود اىل العوائق 
يعاني  التي  االصعدة  جميع  على  الكبرية 
من   عنها  ينتج  وما  الزراعي  القطاع  منها 
نتج  للمزارعني.  وخسارات  جمة  مشاكل 
عن هذا اللقاء املمتع حوارًا مثمرًا و مفيدًا، 

مجسدًا تعاونًا مستمرًا.
يف ختام الزيارة هنأ االب لحود واالب عبود 
العالم  يف  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  وفد 
فرع اسرتاليا ونيوزلندا وتمنوا له النجاح و 
املثابرة  يف العمل  من أجل لبناننا الحبيب،

جوسلني شربل بدوي  
مسؤولة االعالم يف الجامعة اللبنانية 
الثقافية يف العالم ) WLCU( فرع 
اسرتاليا ونيوزيلندا 22- 10 - 22

حد  على  والرب  البحر  يف  اإلسرائيلية 
سواء إن تطلب األمر.

يف هذه املعركة املعقدة، جنح ميشال 
إىل  الديبلوماسية  حتويل  يف  عون 
ناسب  الذي  املربع  يف  تقف  أداة 
املقاومة يف خطة محاية احلقوق. وهذه 
على  تسري  الديبلوماسية  كانت  املرة، 
وتثبيت  املواجهة  يف  املقاومة  خطى 
اجلهد  وكل  العدو.  مع  الصراع  نقاط 
فرتة  خالل  بذل  الذي  الديبلوماسي 
التفاوض، ما كان ليثمر نتائج جيدة، 
لوال أن املفاوضني أنفسهم كانوا إىل 
جانب قناعتهم بقوة املقاومة، يلفتون 
انتباه الوسيط األمريكي عند كل عقدة، 
إىل أن املقاومة هي من سيتوىل األمر 

يف حال توقف املفاوضات.
هو  بل  أحد،  دور  من  انتقاصًا  ليس 
مثله  الذي  اخلاص  املوقع  على  تأكيد 
السياسي  وفريقه  عون  الرئيس 
موقع  وهو  الكبرية.  التجربة  هذه  يف 
واالقتناع  الفهم  قاعدة  على  يقوم 
للحفظ يف  ورقة  ليست  املقاومة  بأن 
هي  بل  املتزلفة،  اخلطابات  أرشيف 
وحتصن  وحتمي  وحتفظ  حترك  أداة 
وتربك  وتتعب  اللبناني  املفاوض 
كما  اإلسرائيلي،  املفاوض  وتنهك 
أنها أداة تلزم الوسيط األمريكي تعلم 
التعالي  عن  البعيدة  الوساطة  فنون 
والصالفة. وسيكون هناك يوم، يضطر 
ما  قول  إىل  هوكشتني  عاموس  فيه 
يقوله اإلسرائيليون عن أنفسهم بأنهم 
ُأرغموا على التنازل خوفًا من املقاومة، 

وليس من أي شيء آخر!
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منظومة  إىل  االنضمام  طلب  السعودية  خطوة 
فالصدام  سيأتي،  ما  على  مؤشرًا  تعّد  »بريكس« 
مع إدارة بايدن، إذا ثبتت السعودية على موقفها، 
حيتاج إىل حلفاء أقوياء، وإىل نزع فتائل التوتر مع 

أولئك احللفاء، من سوريا إىل اليمن.
ازدادت أهمية تركيا كمحور لتصدير الغاز الروسي 
دول  مع  التوتر  تصاعد  مع  بالتناسب  أوروبا  إىل 
سيما  وال  للروس،  املعادية  الشرقية  أوروبا 
بولندا وأوكرانيا. لذلك، بدأ بناء خط غاز »السيل 
الرتكي« عام 2014 بعد أشهر من استعادة روسيا 
شبه جزيرة القرم وما تبع ذلك من عقوبات غربية 

عليها.
ومن البديهي أنَّ تفجري خطي »السيل الشمالي – 
2« يف 26 أيلول/سبتمرب  1« و«السيل الشمالي – 
روسيا. مل  إىل  بالنسبة  أهميًة  تركيا  زاد  الفائت 
يكن من املفاجئ إذًا أن يقرتح الرئيس بوتني يف 
األول/ إردوغان يف 14 تشرين  أستانة على  قمة 

أكتوبر بناء خط غاز جديد من روسيا إىل تركيا من 
أجل التصدير إىل أوروبا.

ُيذكر أنَّ خطوط الغاز األخرى من روسيا إىل أوروبا 
يف  بالتوقف  مهددة  وإما  العمل  عن  توقفت  إما 
توقف، وخط  بولندا  »يامال« عرب  أي حلظة؛ فخّط 
الغاز عرب أوكرانيا ما برح يعمل جزئيًا، لكنه مهدد 
بروز خالفات  مع  أّي حلظة، ال سيما  بالتوقف يف 
جديدة بني روسيا وأوكرانيا حول رسوم عبور الغاز 

الروسي عرب األراضي األوكرانية.
توقف السيالن الشماليان بسبب تفجريهما طبعًا. 
برح  ما   »2  – الشمالي  »السيل  من  فرع  وهناك 
»السيل  ولكّن  أملانيا،  إىل  الغاز  لتصدير  يصلح 
سياسي،  بقرار  العمل  عن  توقف   »2  – الشمالي 
لتفعيله،  وأوروبية  أملانية  شعبية  ضغوط  وهناك 
وريثما تثمر تلك الضغوط عمليًا، يبقى ذلك اخلط 

مغلقًا يف املدى املنظور.
إىل  روسيا  من  األزرق«  »السيل  إال  إذًا  يبَق  مل 
تركيا، الذي تبلغ طاقته 16 مليار مرت مكعب سنويًا، 
أيضًا،  تركيا  إىل  روسيا  من  الرتكي«  و«السيل 
ومنها إىل دول البلقان، والذي تبلغ طاقته 31.5 
مليار مرت مكعب سنويًا. هلذا، جاءت حماولة تفجري 
الشماليني  السيلني  تفجري  بعد  الرتكي«  »السيل 
عالقة  لقطع  يسعى  من  منظور  من  متامًا  منطقية 

روسيا غازيًا مع أوروبا.
عن  يكفي  مبا  يعوضان  ال  الرتكيني  اخلطني  لكن 
الغاز  القصوى خلط  الطاقة  تبلغ  األخرى.  اخلطوط 
مكعب  مرت  مليار   100 مثاًل  أوكرانيا  عرب  الروسي 
من   »1  – الشمالي  »السيل  طاقة  وتبلغ  سنويًا، 
روسيا إىل أملانيا 55 مليار مرت مكعب سنويًا، وخط 
سنويًا،  مكعب  مرت  مليار   33 بولندا  عرب  »يامال« 
قط،  يفّعل  مل  الذي   ،»2  – الشمالي  و«السيل 
كانت طاقته القصوى تبلغ، قبل تفجري أحد أنبوبيه، 
110 مليار مرت مكعب سنويًا. من هنا، يأتي مشروع 
بوتني لبناء خط جديد من روسيا إىل تركيا لتعويض 
طاقة ضخ الغاز املفقودة أو اليت توشك أن تفقد 

إىل أوروبا.  
النظام الرتكي يلعب على كل الحبال

تزداد أهمية تركيا بالنسبة إىل روسيا إذًا، ويزداد 
يتعلق  وال  معها،  العالقة  يف  الروسي  االستثمار 
األمر بالغاز فحسب، إمنا يضفي الغاز بعدًا رئيسيًا 
على تلك العالقة. ويفرتض أن متّول روسيا تشييد 
اخلط اجلديد، ولكْن ما اجلدوى من بنائه فعليًا يف 
الطاقة  حوامل  مقاطعة  إىل  األوروبي  التوجه  ضوء 

الروسية وإجياد بدائل هلا؟
يلعب النظام الرتكي على كل احلبال غازيًا، وصواًل 
األوروبية.  الغاز  إسطوانة  إىل حمبس  التحول  إىل 
ومير عرب تركيا أيضًا خط »ممر الغاز اجلنوبي«، من 
أوروبا،  إىل  تركيا  عرب  ثم  جورجيا،  إىل  أذربيجان 
املفوضية  والذي شيدته  عام 2018،  الذي دشن 
النفط  على  األوروبي  االعتماد  لتخفيف  األوروبية 
مرت  مليار   24 القصوى  طاقته  وتبلغ  الروسي، 
طريقه  من  جزء  يف  يواكب  وهو  سنويًا،  مكعب 
أنبوبًا نفطيًا من أذربيجان إىل جورجيا، ثم عرب تركيا 
إىل خليج اإلسكندرون احملتل على البحر املتوسط، 

وطاقته مليون برميل يوميًا.
الغاز  ينقل  الذي  تربيز-أنقرة،  أنبوب  وهناك 
»السيل  خبط  يلتحق  والذي  تركيا،  إىل  اإليراني 
األزرق« قبل أنقرة بقليل، وتبلغ طاقته القصوى 
أهمية  يزيد  ما  وهو  سنويًا،  مكعب  مرت  مليار   14
وجه  على  أيضًا  إيران  إىل  بالنسبة  غازيًا  تركيا 

مـن تداعيات األزمة األوكرانية عـربيًا
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  إبراهيم علوش
اخلصوص، كمصدر عملٍة صعبٍة للبلد احملاصر. 

اإليراني، فهو  الغاز  الدور املعلن رمسيًا خلط  أما 
ختفيف االعتماد الرتكي على الغاز الروسي! فإذا 
معرٍب  إىل  أيضًا  تركيا  تتحول  نووي،  اتفاٌق  ع  وقِّ
للغاز اإليراني إىل أوروبا. ويف اآلن عينه، يعمل 
إردوغان على تطوير العالقة مع العدو الصهيوني 
على أمل مد أنبوب غاز من شرق املتوسط عرب تركيا 

إىل أوروبا.
تستورد تركيا أيضًا 4.4 مليار مرت مكعب من الغاز 
الطبيعي املسال من اجلزائر سنويًا، ويرتبط البلدان 
باتفاقات لتطوير مشاريع استكشاف الغاز الطبيعي 
وإنتاجه وبعالقات واسعة النطاق. ويف اآلن عينه، 
دفعت تركيا أذرعها يف ليبيا إىل منافسة اجلزائر 
لتشييده  األوروبيون  يدفع  الذي  الغاز  خط  على 
الوحدة  »حكومة  وأعلنت  أوروبا،  إىل  نيجرييا  من 
مت عرضًا لنيجرييا بهذا  الوطنية« يف ليبيا أنها قدَّ
اخلصوص الشهر الفائت لتمرير خط الغاز النيجريي 
من نيجرييا إىل تشاد إىل ليبيا )بداًل من مروره من 

نيجرييا إىل النيجر إىل اجلزائر(.
حقل  من  الضخ  ستبدأ  تركيا  أنَّ  ذلك  إىل  أضف 
عام  األسود  البحر  يف  اكتشفته  الذي  »سقاريا« 
2023، مبعدل 3.7 مليار مرت مكعب سنويًا، يفرتض 
 ،2026 عام  مكعب  مرت  مليار   15 إىل  يرتفع  أن 
وهذا بالطبع لن يكفي حاجتها السنوية البالغة حنو 
إلعادة  املزيد  سيوفر  لكنه  مكعب،  مرت  مليار   60

التصدير إىل أوروبا.
ومع األزمة األوكرانية، ازداد تشابك مصاحل روسيا 
وإيران، واجلزائر إىل حٍد ما، مع تركيا، غازيًا وغري 
غازي، يف الوقت الذي تلعب األخرية على اجلميع. 
التساهل  إىل  احللفاء  يدفع  رمبا  وضعًا  هذا  خلق 
مع التغول الرتكي، من سوريا والعراق إىل ليبيا، 
إردوغان  انتخاب  إعادة  أجل  من  يلزم  ما  وتقديم 
حياول  فيما  »رجلهم«،  أنه  معتقدين   ،2023 عام 
توظيفهم من أجل جتاوز االستحقاق االنتخابي أواًل، 
الذي  العثماني  املشروع  توسع  شروط  ولتعزيز 

يهدد روسيا وإيران يف الصميم ثانيًا.
أمام  احلالي  الوقت  يف  مثاًل  إردوغان  حيتاجه  ما 
مشكلة  حيل  كأنه  يبدو  أن  هو  األتراك،  الناخبني 
الالجئني السوريني يف عز األزمة االقتصادية اليت 
مع  العالقة  يطبع  كأنه  يبدو  وأن  تركيا،  تعيشها 
الدولة السورية يف ذلك السياق، فهي حاجة انتخابية 

ليس إال، ستنتهي عندما تنتهي االنتخابات.
ولو كان صادقًا ملا تأخر يف تنفيذ اتفاق إدلب عام 
2018 مع روسيا، فيما يعمل على ترتيك الشمال 

السوري على قدٍم وساق.
األزمة األوكرانية تسهم يف اإلفراج عن غاز لبنان 

وغزة؟
ال شّك يف أنَّ قوة املقاومة اللبنانية وإصرارها على 
أداء الدور الرئيس ساهم يف إخراج االتفاق حول 
حقل قانا بالصورة اليت خرج فيها، أي باستعادة 

احلقل إىل السيادة اللبنانية من دون:
اعرتاف بالكيان الصهيوني.  – 1

عالقات تطبيعية معه.  – 2
»معاهدة سالم«.  – 3

مل  االتفاق  فإنَّ  البعض،  يشيع  ما  عكس  وعلى 
يتضمن ترسيمًا رمسيًا للحدود الربية أو البحرية بني 
لبنان والعدو الصهيوني، بل بقي موضوع احلدود 
بني لبنان و«إسرائيل« معلقًا، وبقيت حالة العداء 

قائمة.
لو  يفضلون  كانوا  واألوروبيني  األمريكيني  لعّل 
و«مارين«  و«كاريش«  قانا  من  الغاز  ضخ  أمكن 
إعطاء  دون  من  احلقول  من  وغريها  غزة(  )قبالة 
األزمة  ولكّن  األصليني،  أصحابها  للعرب،  شيء 
بدائل  إلجياد  أوروبيًا  امللحة  واحلاجة  األوكرانية 
الكيان  رضوخ  سّرع  سياقًا  خلق  الروسي  للغاز 

الصهيوني لشروط لبنان.
مل تكن املرحلة مرحلة تعطيل وتسويف على هوى 
نتنياهو، بل كانت مرحلة التجاوب مع ضغط إدارة 
إن  إذ  البيد،  فعل  كما  األوروبي  واالحتاد  بايدن 
احلاجة امللحة إلدخال املزيد من غاز شرق املتوسط 

يف دورة السوق العاملية مل تعد تنتظر.
اإلسرائيلية  البث  هيئة  أعلنت  أخرى،  ناحية  من 
والسلطة  مصر  بني  اتفاق  عن  اجلاري  الشهر 
حقل  لتطوير  الصهيوني  والكيان  الفلسطينية 
»مارين« قبالة غزة، لكن تقارير الحقة يف املواقع 
خبصوص  جتري  مفاوضاٍت  إّن  قالت  اإلسرائيلية 
حقل »مارين«، كما أشار موقع »غلوبس« مثاًل يف 

أدى  األوروبي  الضغط  أن  مضيفًا   ،2022/10/20
دورًا رئيسيًا يف حتريك تلك املفاوضات، وخمتتمًا 
أن الكيان الصهيوني »مل يتخلَّ رمسيًا عن حقوقه 
يف حقل مارين«، وملمحًا إىل أن إنتاجه من الغاز 

سوف تشرف عليه مصر و«إسرائيل«.
يف  املقابل،  يف  أحرونوت«  »يديعوت  نقلت 
الطاقة  وزيرة  لسان  على  أيضًا،   2022/10/20
أيال  القومي  األمن  جملس  ورئيس  اهلرار  كارين 
حاالتا، أّن موضوع حقل »مارين« مؤجل إىل ما بعد 

االنتخابات، حتى تبّته احلكومة املقبلة.
يف احلالتني، يربز العامل األوروبي يف حتريك ملف 
حقل »مارين«، ويبقى الفرق بني حقلي »مارين« 
و«قانا« يف مدى قدرة االحتالل على التحكم فيما 
السيادة  أي يف عنصر  أو ال جيري فيهما،  جيري 

اليت تدعمها القوة.
ويف احملّصلة، ال حيقق الظرف املوضوعي املالئم 
نتائج إجيابية من تلقاء ذاته، بل جيب أن توجد قوة 
كما  منه،  االستفادة  على  وقادرة  مستعدة  ذاتية 
يف لبنان. وليس من الواضح بعد كم ستستفيد 
عندما  »مارين«،  من  الغاز  ضخ  من  »إسرائيل« 
السلطة  نفي  من  الرغم  على  منه،  الضخ  يبدأ 

الفلسطينية.
ويزعم الغرب والكيان الصهيوني أن هلما مصلحة 

يف استعادة لبنان حقل قانا أيضًا، ألن ذلك:
يقلل حاجة لبنان إىل حوامل الطاقة اإليرانية.  – 1

خيلق مصلحة حيوية للبنان يف عدم توتري األجواء   – 2
مع الكيان الصهيوني أو يف استهداف حقول غازه، 

حرصًا على حقل قانا.
أنَّ  هي  ماثلة  حقيقة  أمام  يبهت  كّله  هذا  لكن 
عائدات حقل قانا، إذا مل تِضع يف الفساد، ميكن 
اقتصادي يف  انفراج  حتقيق  بقوة يف  تسهم  أن 
لبنان، وهو نقيض ما سعى إليه من حاصروا لبنان 
خلق  أمل  على  سنوات،   3 منذ  وماليًا  اقتصاديًا 
هوٍة سحيقة بني املقاومة وحاضنتها الشعبية، أي 
أن استعادة حقل قانا هي نصٌر سياسٌي وميدانٌي 
ريب  ال  وللبنان  للمقاومة وحاضنتها،  واقتصادي 
فيه، األمر الذي حيتاج إىل حتصنٍي من خالل حماربة 

الفساد، وإال فإنه نصٌر مرشٌح إىل التبديد.
هل تتـّجه العالقات السعودية األمريكية ملزيد من التأزم؟
السعودية- العالقات  جبهة  التطورات يف  تتسارع 

إنتاجها  خفض  »أوبك+«  قرار  بعد  األمريكية 
مليوني برميل يوميًا، على النقيض من دفع إدارة 
بايدن باجتاه زيادة إنتاج النفط، وهو ما استتبعه 
مشرعني  إىل  بايدن  من  أمريكيان،  ووعيٌد  تهديٌد 
األسلحة  بيع  وقف  إىل  دعا  من  منهم  أمريكيني، 
األمريكية للسعودية، ومنهم من أعاد طرح تشريع 

جيرم »أوبك« يف الكونغرس كاحتكار.
سبق أن تناولت أبعاد هذا القرار يف ضوء األزمة 
األوكرانية وخلفيات اندفاع السعودية حنو التصرف 
بصورٍة مستقلة عن اإلدارة األمريكية نفطيًا يف مادة 
»السيل الشمالي، أوبك+، والنفط والغاز كرافعة 

سياسية« يف امليادين نت يف 2022/10/18.
لكّن التطور البارز والالفت خالل األيام الفائتة كان 
منظمة  إىل  االنضمام  السعودية  رغبة  عن  اإلعالن 
رئيس  رامافوزا،  سرييل  عن  نقاًل  »بريكس«، 
للسعودية  زيارة  يف  كان  الذي  أفريقيا،  جنوب 
الشهر اجلاري. وقد وّقع البلدان خالهلا اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم بقيمة 15 مليار دوالر. وُيذكر أن 
الرئيس رامافوزا سيكون الرئيس الدوري ملنظمة 

»بريكس« عام 2023.
نوعًا  اإلنتاج  السعودية خبفض  دنا متسك  عدَّ وإذا 
من املناكفة مع احلزب الدميقراطي احلاكم وإدارة 
بايدن، فإن االنضمام إىل »بريكس«، إذا مت، ميثل 
أن  للتوازنات من املرجح  نقلًة اسرتاتيجيًة كاسرة 
تصّعد التوتر مع اإلدارة األمريكية. وسنرى كيف 
ستتبلور الصورة على هذا الصعيد عندما تنعقد قمة 

»بريكس« املقبلة عام 2023 يف جنوب أفريقيا.
الصني  اآلن عينه عالقات وطيدة بني  ر يف  تتطوَّ
إىل  السعودي  النفط  تصدير  عمادها  والسعودية 
ويف  السعودية.  إىل  الصينية  واألسلحة  الصني 
األيام الفائتة، تناقلت وسائل اإلعالم الغربية بقلٍق 
السعودي  الطاقة  وزيري  مجع  افرتاضي  لقاٍء  خرب 

والصيين متحور حول »أمن الطاقة عامليًا«.
إىل  للنفط  األول  املورد  السعودية هي  أّن  ُيذكر 
الصني، تليها روسيا، ثم العراق وُعمان، ثم أنغوال 
حيث  من  بالتوالي  والربازيل  واإلمارات  والكويت 
حتى  االنتظار  إىل  حباجة  لسنا  أننا  غري  األهمية، 
كيف  لنعرف   2023 عام  »بريكس«  قمة  انعقاد 

ستتطور العالقات األمريكية-السعودية.
 »NBC« قناة  موقع  نشره  ل  مطوَّ تقرير  وحبسب 
دفع  خيار  بايدن  إدارة  تدرس   ،2022/10/18 يف 
استثماراتها  تقليص  إىل  األمريكية  الشركات 

سيما  وال  السعودية،  يف  االقتصادي  ونشاطها 
»مبادرة مستقبل االستثمار« )املعروفة أيضًا باسم 
اليت متثل واسطة عقد  »دافوس يف الصحراء«(، 
الذي يسعى الستقطاب  مشاريع حممد بن سلمان 

االستثمار األجنيب املباشر إليها.
عاملية  مبشاركة  للمبادرة  السنوي  اللقاء  ويلتئم 
واسعة يف الرياض يف 25-27 تشرين األول/أكتوبر 
اجلاري، يف ظل شبه مقاطعة رمسية أمريكية للقاء 
هذا العام، وترد السعودية بأنها مل توّجه دعوة إىل 

اإلدارة األمريكية للمشاركة يف اللقاء أصاًل...
ال تتوقف التطورات عند هذا احلد، إذ يقول تقرير 
إىل  تتجه  بايدن  إدارة  إنَّ  آنفًا  املذكور   »NBC«
مع  والدبلوماسية  االقتصادية  تعامالتها  ختفيف 
األول/ديسمرب  كانون   4 تاريخ  بانتظار  الرياض 
لــ«أوبك+«.  الوزاري  اللقاء  ينعقد  حني  املقبل، 
يف  مفصليًا  املوعد  ذلك  األمريكية  اإلدارة  وتعد 
السعودية-األمريكية؛  العالقات  مستقبل  حتديد 
ففي اليوم الذي يسبقه، أي يف 3 كانون األول/
ديسمرب املقبل، تدخل حزمة عقوبات أوروبية جديدة 

ضد روسيا موضع التنفيذ. وتتضمن احلزمة:
حظرًا جزئيًا على استرياد النفط الروسي.  – 1

حظرًا تامًا على استرياد النفط الروسي حبريًا،   – 2
أي عرب الناقالت.

عقوبات موجهة ملنع دول االحتاد األوروبي من   – 3
إعادة بيع النفط الروسي ومشتقاته.

وستخرج هذه احلزمة من العقوبات األوروبية، مبقدار 
ما ينجح تطبيقها، مليوني برميل من النفط الروسي 
يوميًا من السوق. وتريد اإلدارة األمريكية واالحتاد 
النفطي  إنتاجها  تزيد  أن  »أوبك«  من  األوروبي 
مل  فإن  الروسي،  الفاقد  عن  للتعويض  وقتها 
تفعل، فإنَّ عالقات اإلدارة األمريكية مع السعودية 

مرشحة إىل املزيد من التدهور بالضرورة.
االنضمام  السعودية يف طلب  إنَّ خطوة  من هنا، 
إىل منظومة »بريكس« تعد مؤشرًا على ما سيأتي، 
فالصدام مع اإلدارة األمريكية، إذا ثبتت السعودية 
نزع  وإىل  أقوياء،  حلفاء  إىل  موقفها، حيتاج  على 
إىل  سوريا  من  احللفاء،  أولئك  مع  التوتر  فتائل 
اليمن، وهو تطور إجيابي عربيًا وإقليميًا ودوليًا إذا 

استقرت السعودية على هذا املسار.
االستثمارات الخليجية يف مصر

واإلماراتية  السعودية  االستثمارات  تصاعدت 
والقطرية والكويتية يف مصر يف األشهر الفائتة. 
وقد شّكل هذا االستثمار املباشر، أي يف مؤسسات 
ه  إنتاجية، خطًا بيانيًا صاعدًا منذ عام 2021، إال أنَّ
ارتفاع  جراء  من  األوكرانية  األزمة  مع  حدة  ازداد 
ما  األول،  املقام  يف  عامليًا  والغاز  النفط  سعر 
خلق فوائض مالية خليجية راحت تبحث عن منافذ 
ذي مل تثبت جتربة  استثمارية أكثر أمانًا من الغرب الَّ
أوكرانيا أنه غري مستعد للدفاع عسكريًا عن حلفائه 
ملصادرة  أيضًا  استعداد  على  أنه  بل  فحسب، 
األصول واالستثمارات األجنبية املوجودة عنده جبرة 
من  الدوالرات  مليارات  مئات  مع  جرى  كما  قلم، 

األصول الروسية وغريها.
اخلليجية  الدوالرات  مليارات  راحت  عليه،  وبناًء 
العربي  اإلعالم  غطاه  ما  وهو  مصر،  إىل  تتدفق 
للقول  سوى  فيه،  أتوسع  لن  ولذلك  بكثافة، 
أحد  ميثل  مصر  يف  اخلليجي  االستثمار  تزايد  إن 
أمر إجيابي  تداعيات األزمة األوكرانية عربيًا، وهو 
يف  األخرية  السعودية  حتوالت  ترتسخ  ما  مبقدار 

الساحة الدولية.
خالصة

الصعيد  على  إجيابيًا  األوكرانية  األزمة  انعكست 
العربي ما عدا فيما يتعلق بتعزيز دور تركيا ووزنها 
اإلقليمي، األمر الذي ال بد أن ينعكس سلبيًا على 
يف  تركيا  تتغول  وحيثما  وليبيا،  والعراق  سوريا 
مبقدار  سلبيًا  األثر  ذلك  ويتعمق  العربي.  الوطن 
ما تشعر روسيا باحلاجة إىل التخفيف من وجودها 
على  أكرب  بصورٍة  للرتكيز  سوريا  يف  وفعالياتها 

املسرح األوكراني.
ولو كان الغرب أكثر متاسكًا، ولو مل يكن نفوذه 
إىل أفول، ملا جترأت تركيا أو الكيان الصهيوني 
األوكرانية،  األزمة  يف  احلبلني  على  اللعب  على 
قت التناقضات بني روسيا من جهة، وتركيا  ولتعمَّ
مل  هذا  لكّن  أخرى،  جهٍة  من  الصهيوني  والكيان 

حيدث.
وقد جنح الكيان العثماني يف أداء مثل هذا الدور 
املزدوج برباعًة أكرب من الكيان الصهيوني، فتعّززت 
مناهضي  من  وغريه  وإيران  روسيا  عند  مكانته 
اهليمنة الغربية، وهو ما حيتمل أن ندفع مثنه حنن 
العرب، إذا مل ينشأ وزٌن مكافئ للمشروع الرتكي 
يف اإلقليم، وهو األمر الذي بات أولوية أمن قومي 

عربي ال غنى عنها.
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التاريخ يثبت للمستعمرين الغربيني مرًة تلَو أخرى 
أّن شعبًا عربيًا أصياًل يؤمن بالتضحية والفداء يف 
سبيل األرض واملستقبل، ويبذل الروح كي يبقى 

املثل، هو شعب ال ميكن أن ُيقهر. 
يف 26 آذار/مارس 2000، اجتمع السيد الرئيس 
حافظ األسد مع الرئيس بيل كلينتون يف جنيف. 
وما إن بدأ االجتماع حتى وضع الرئيس كلينتون 
خارطة على الطاولة، وعرض على الرئيس األسد 
مساحة  مقابل  يف  طربيا  ضفاف  عن  التخّلي 

مضاعفة تقّدم لسوريا يف مكان آخر. 
األسد،  الرئيس  على  الغضب  عالمات  ظهرت 
بعد  االجتماع  وأنهى  فورًا،  اخلريطة  بإبعاد  وأمر 
الستئنافه  كلينتون  الرئيس  من  وّدية  حماوالت 
من دون خريطة، فقال الرئيس األسد: »تريدون 
أعلم  وأنا  أختّلى عن حّق سوريا بطربيا،  أن  مّن 
له  أسبح هناك؟!«، فقالت  أّنها سورّية، وكنت 
»امسح  واألدب:  اهلدوء  بغاية  أولربايت  مادلني 
لي سيادة الرئيس أن أقول لك شيئًا من باب 
آخر  حنن  نكون  قد  لك:  الكبري  واحرتامنا  حمبتنا 
إدارة تقّدم لك 85% من اجلوالن، وأخشى إن مل 

تأخذ بهذه الفرصة أنها لن تتكّرر لك«.
إنن  لك  أقول  ال  »أنا  األسد:  الرئيس  أجاب 
سوف أمتكن من حترير اجلوالن خالل حياتي، ولكن 
بالتأكيد لن أوّقع صّكًا بالتخّلي عنه، وأنا واثق 
بأّن أجيال السوريني بعدي لن تتخّلى عنه أبدًا، 

وسوف حتّرره من دنس االحتالل«.
حضرني هذا احلدث بقّوة حني رأيت ورقة كرمية 
خّطها الشهيد البطل عدي التميمي، وقال فيها: 
استشهادي،  فلسطني يف  أحّرر  لن  أنن  »أعلم 
الشباب  يبقى  كي  الشهادة  على  أقدم  ولكّنن 
الفلسطين حاماًل لبنادقه«، وهذا أيضًا ما قاله 
يقوله  وما  النابلسي،  إبراهيم  البطل  الشهيد 
الشهداء واألسرى األبطال، والقائمة تطول، وهذا 
أيضًا ما قاله وفعله الشهيد يوسف العظمة حني 
وّدع ابنته ليلى، وخرج بأعداد قليلة ليواجه جيش 
غورو االستعماري الفرنسي، مدركًا أّنه يف طريقه 
إىل االستشهاد، ولكن كي ال ُيقال: »جيش غورو 
دخل دمشق من دون مقاومة«، أي أن الشهادة 
نابعة  وكرامتها  وحقوقها  األّمة  يف سبيل شرف 
من اليقني بأن أمتنا ال متوت، وسيأتي من يكمل 

الدرب وحيّقق االنتصار ويرّد احلقوق. 
هذا اإلميان باألجيال القادمة، وهذا اإلصرار على 
حترير اإلرادة وتقديم القدوة واملثل واألمنوذج، 
حتى إذا كان الثمن دفع احلياة بسخاء يف سبيل 
القضية، هو الذي كان أهم سبب يف حترير معظم 
بلداننا العربية من املغرب إىل اليمن، وأخص بالذكر 
اجلزائر؛ بلد املليون ونصف املليون شهيد، الذي 
قارع شعبه االحتالل الفرنسّي االستيطاني الذي 
سوى  ودمويته  وعنصريته  وحشيته  يضاهي  ال 
االحتالل االستيطاني الصهيوني لفلسطني. قارع 
وثالثني  مئة  الوحشي  االحتالل  هذا  اجلزائريون 

عامًا، وحّققوا يف النهاية التحرير واالستقالل. 
ومع العمليات البطولية للشهيد عدي التميمي يف 
خميم »شعفاط وأدوميم«، نستذكر يف يوم السابع 
أسوأ  أحد   1961 األول/أكتوبر  تشرين  من  عشر 
األحداث يف تاريخ الثورة اجلزائرية، حني ارتكبت 
متظاهرين  أبشع جمازرها ضّد  من  واحدة  فرنسا 
احتجاجًا  سلمية  مسريات  يف  خرجوا  جزائريني 
اجلزائريني  على  ُفرض  الذي  التجول  حظر  على 
وحّيوا  اجلزائر،  الستقالل  وهتفوا  باريس،  يف 
جبهة التحرير، فهامجت قّوات الشرطة الفرنسية 
منهم  العشرات  وقتلت  السلميني،  املتظاهرين 
عمدًا، وألقت العشرات منهم يف نهر السني حتى 
طفت جثثهم على سطحه، كما اعتقلت أكثر من 

12 ألف جزائري يف ذلك اليوم. 
وتاريخ اجلزائر واليمن ومصر والسودان والعراق 
بلداننا  وتاريخ  وسوريا،  وليبيا  وفلسطني 
العربية، حافل باجلرائم اليت ارتكبها املستعمرون 
وليس  واإليطاليون،  والربيطانيون  الفرنسيون 
املاليني  وقتل  ثرواته  ونهب  العراق  غزو  آخرها 
أبو  يف  والتعذيب  واإلرهاب  والتفجري  بالقصف 
غريب، وحديثًا ما ارتكبه األمريكيون حبّق شعوبنا 
العربية، ويف كل أرجاء هذا الوطن العزيز، إمعانًا 
من املستعمرين الغربيني يف كسر إرادة شعب 

تـحرير اإلرادة ثـّم األرض
ومستقبل  وتارخيه  بأرضه  مؤمن  عريق  عربّي 
أخرى  تلَو  مرًة  هلم  يثبت  التاريخ  ولكن  أجياله، 
أّن شعبًا عربيًا أصياًل يؤمن بالتضحية والفداء يف 
سبيل األرض واملستقبل، ويبذل الروح كي يبقى 
واإلميان  املقاومة  شعلة  تنطفئ  ال  وكي  املثل، 

بالتحرير والعودة، هو شعب ال ميكن أن ُيقهر. 
الفلسطين  الشعب  يسّطرها  اليت  البطوالت  إّن 
غربي  استيطاني  احتالل  آخر  مقاومة  يف  اليوم 
بأن  جديرة  املعمورة  وجه  على  بغيض  عنصرّي 
متّثل معينًا ال ينضب للشعوب التّواقة إىل التحّرر، 
واملتمّسكة بالكرامة الوطنية، واملعربة عن االنتماء 
الذي ال ُيهادن وال ُيساوم. ولعل أمجل ما ميّيز 
البوصلة  هذه  هو  الفلسطين  العربي  الشعب 
إىل  القومي  االنتماء  عمق  من  النابعة  العفوية 
األمة العربية العريقة، اليت تتحّرك يف املفاصل 
احلّساسة بوعي شعيّب مجعّي قّل نظريه، متجاوزة 
على  قائمة  تكون  قد  خالفات  أو  تقسيمات  أّي 
ومسؤولية  بوعي  ومتحّركة  السياسي،  املستوى 
من  واخلالص  احلرية  وهو  األمسى،  اهلدف  حنو 
احلكم االستعماري الصهيوني، فهل هناك احتالل 
يف التاريخ أعاد هدم قرية أو قرى مئة مرة، فيما 
يعود أهل هذه القرى لبنائها بإصرار وشغف؟! 
وهل هناك شعب ينطلق يافعوه ليؤّرخوا القرى 
القرى  من  وغريها  أبنائها،  تهجري  مّت  اليت 
والبلدات، لريسلوا الصور إىل الفلسطينيني يف 
الشتات، من الذين ال يتمكنون من زيارة قراهم 

ووطنهم؟
إّن التقصري يف وطننا العربي إمجااًل ال يكمن يف 
صناعة التاريخ، إمنا يف كتابته وتدريسه بالقدر 
واجب  هو  وهذا  يستحقهما،  اللذين  والشكل 
الوقت  حان  وقد  املقاومة.  األخرى  القطاعات 
تعترب  وأن  املشهد،  القطاعات  هذه  لتتصّدر 
التحريرية،  املعارك  تاريخ  تسجيل  مسؤوليتها 
حدث  ما  كل  وصدق  بدقة  ل  ُيسجَّ أن  كما جيب 
الفرنسّي  إىل  العثمانّي،  االستعمار  بداية  منذ 
واإلنكليزّي والصهيوني واإليطالي واألمريكي يف 
وأساطري  سري  من  تضّمنه  ما  وكّل  هذا،  يومنا 
جزءًا  التاريخ  هذا  شّكل  ولو  عربية.  وبطوالت 
قبل  األعداء  الرتدع  رمبا  العاملية  املكتبات  من 
أن ُيقدموا على حماربة أّمة بهذه الروح واإلرادة 

والشكيمة. 
والتقصري الثاني هو يف تأريخ جرائم االحتالالت 
الطاهرة  أرضنا  على  زالت،  وما  مّرت،  اليت 
وقادة  احلكام  من  ومرتكبيها  بشاعتها  وتدوين 
وختصيص  والسياسيني  واملخابرات  اجليوش 
أرضنا  على  ارتكابه  مّت  ملا  ليس  أحباث،  مراكز 
الشعوب  ارتكابه حبّق  مّت  ملا  أيضًا  إمنا  فحسب، 
األمريكيتني ويف  جدًا يف  اليت تشبهنا  األصلية 
أن  هو  التدوين  هذا  فائدة  وكندا.  أسرتاليا 
الغربي  النظام  الناشئة حقيقة  أذهان  يرّسخ يف 
على  احلرص  وزورًا  كذبًا  يّدعي  الذي  العنصرّي 
احلّرية والكرامة وحقوق اإلنسان، وُيظهر بشاعته 
منذ عصر اإلبادة العنصرية والعبودية يف الواليات 
املتحدة، حيث متت إبادة السكان األصليني للقارة 
األمريكية الشمالية بأبشع الطرق، ودفن ثقافتهم 
التارخيية الفّنية، حبيث مل يصل لنا منها إاّل الّنزر 

اليسري.
قادرة  تكون  مّتت،  لو  األحباث،  هذه  مثل  لعّل 
على أن تقنع البعض بأن يتوقفوا عن احلديث عن 
الغرب »احلضاري«، وتساهم يف إزالة الغشاوة 
عن عيونهم والتوّقف عن املراهنة على من أبادوا 
املاليني وشعوبًا بأكملها من أجل الذهب والنفط 

واهليمنة، وارتكبوا أبشع اجملازر حبّق األجداد.
االرتكابات  إلدانة  الغربيني  هؤالء  يدعو  من  إّن 
اإلسرائيلية حبّق الشعب الفلسطيّن واهم، وكأّن 
لعّل مثل هذا  أنفسهم!  يدينوا  أن  املطلوب هو 
ألوضح  حدث،  لو  له،  املالزم  والعمل  التفكري 
كثريًا من الثوابت يف أذهان الناشئة، وَلَوّفر على 
األجيال القادمة كثريًا من التشويش الذي تتسّبب 
املوّجهة،  االستعمارية  الغربية  اإلعالمية  اآللة  به 
اليت تهدف أواًل وأخريًا إىل تثبيت صورة التفوق 
الغربّي على باقي البشرّية كي ُتبقي على هيمنتها 
لثرواتنا، ودعمها ألدواتها  ونهبها  بلداننا،  على 

يف منطقتنا والعامل.

بثينة شعبان

الزمن،  توقيتها  يف  أيضًا،  غانتس  زيارة 
أحاديث  صادفت  ألنها  إضافية  أهمية  تكتسب 
املسرّيات  خطر  عن  اإلسرائيليني  املسؤولني 
روسيا  إن  قيل  واليت  االنتحارية،  اإليرانية 

تستخدم البعض منها يف أوكرانيا.
بعد قطيعة دامت حنو 12 عامًا عاد غرام أنقرة بـ 
»تل أبيب«، بعواطف جياشة أثبتتها االتصاالت 
والزيارات املتتالية بني الطرفني. فبعد االتصال 
اهلاتفي الذي أجراه الرئيس إردوغان بهرتسوغ 
ليهّنئه  املاضي،  العام  من  متوز/يوليو  يف 
مبناسبة انتخابه رئيسًا للكيان احملتل، استمرت 
االتصاالت بني الرئيسني إىل أن زار هرتسوغ 

أنقرة يف التاسع من آذار/مارس املاضي.
إردوغان ورئيس  االتصاالت بني  كما استمرت 
مع  بينيت،  )السابق(  اإلسرائيلي  الوزراء 
مسؤولو  بها  قام  متبادلة  وزيارات  اتصاالت 
أنقرة  زار  الذي  البيد،  يائري  ومنهم  الطرفني، 
عندما كان وزيرًا للخارجية يف 23 حزيران/يونيو 
نيويورك يف  إردوغان يف  التقاه  ثم  املاضي، 
املرة،  هذه  بصفته،  املاضي  أيلول/سبتمرب   20
رئيسًا للوزراء، بعد أن التقى إردوغان قيادات 

كل منظمات اللوبي اليهودي يف أمريكا.
هذا ما كان معَلنًا بني الطرفني، ومن دون أن 
يتسّرب أي شيء بشأن اللقاءات املتكررة بني 
جهازي االستخبارات قبل وبعد أن قرر الطرفان 
مع  املاضي،  الشهر  جديد،  من  السفراء  تبادل 
إردوغان  مساعي  عن  اإلعالم  أحاديث  استمرار 
إلقناع »تل أبيب« بنقل الغاز اإلسرائيلي، )على 
القربصي  الطرفني  باألمر نفسه  يقنع الحقًا  أن 
تركيا،  إىل  املصري(  الطرف  ثم  واللبناني، 

ومنها إىل أوروبا.
غانتس،  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  زيارة  وتأتي 
اجلديد  املسار  لتدعم   )10-26 )األربعاء  ألنقرة 
يف  املرة  وهذه  الطرفني،  بني  العالقات  يف 
مضمونها العسكري، مع أهمية التوقيت الزمن 
للزيارة، مع التذكري بالدعم الرتكي - اإلسرائيلي 
أرمينيا.  ضد  حربها  يف  ألذربيجان  املشرتك 
فطهران ال خُتفي قلقها من الوجود اإلسرائيلي، 
مع  حدودها  من  بالقرب  واستخباريًا،  عسكريًا 
لبناء  باكو  مساعي  مع  وخصوصًا  أذربيجان، 
عدة مطارات قرب هذه احلدود، ومع املعلومات 
شركات  بناء  عن  تتحدث  اليت  الصحافية، 
قريبًا  منوذجية«  زراعية  »مستوطنات  إسرائيلية 
الرتكي  الرئيسان  وافتتح  املطارات.  هذه  من 
أيام  إحداها قبل  إردوغان واألذربيجاني علييف 
قرب مدينة زانكيالن، اليت تبعد عن احلدود مع 

إيران حنو 60 كم.
أمس  اليت حتدثت،  األخبار،  مع  ذلك  وتصادف 
»املوساد«،  عمالء  من  عدد  اعتقال  عن  األول، 
إيران  غربي  مناطق  يف  ينشطون  كانوا  الذين 

اجملاورة ألذربيجان.
الزمن،  توقيتها  يف  أيضًا،  غانتس  زيارة 
أحاديث  صادفت  ألنها  إضافية  أهمية  تكتسب 
املسرّيات  خطر  عن  اإلسرائيليني  املسؤولني 
روسيا  إن  قيل  واليت  االنتحارية،  اإليرانية 
تستخدم البعض منها يف أوكرانيا، يف الوقت 
الذي نقل اإلعالم تصرحيات ملسؤولني أوكرانيني 
حتدثوا عن عدم جدوى املسرّيات الرتكية، اليت 
استخدمتها القوات األوكرانية يف بدايات احلرب 

ضد القوات الروسية.
يدفع كل ذلك البعض إىل احلديث عن احتماالت 
التعاون الرتكي - اإلسرائيلي يف جمال املسرّيات، 
مع التذكري بأن »إسرائيل« كانت أول من باع 
أنقرة الدرونات واملسرّيات، اليت مت استخدامها 
الرتكي  الكردستاني  العمال  حزب  مسلحي  ضد 
حتى  العراق،  ومشالي  البالد،  شرقي  جنوبي 
عام 2004. وكانت هذه املسرّيات اإلسرائيلية 
بداية االهتمام الرتكي بتصنيعها وتطويرها من 
جانب الشركة اليت ميلكها سلجوق بريقدار، وهو 
صهر الرئيس إردوغان، الذي غّرد يف »تويرت« 
األوكرانيني،  املسؤولني  تصرحيات  مستنكرًا 
الذين قالوا إن مسرّيات بريقدار الرتكية ليست 

تركيا وإسرائيل«.. هل إيران هي اهلدف؟
حسني محلي

فعالة، إاّل أنه عاد وألغى التغريدة.
التعاون الرتكي - اإلسرائيلي احملتمل يف جمال 
املسرّيات يبدو أنه سيفتح أمام الطرفني آفاقًا 
و«تل  أنقرة  لدى  والرغبة  النية  تدعم  جديدة 
السياسي،  التنسيق  من  مزيد  بشأن  أبيب« 
خطر  ملواجهة  واالستخباري،  العسكري  واآلن 
»العدو« أو »األعداء املشرتكني« يف املنطقة، 
»اإلجيابية«  أنقرة  عالقات  من  الرغم  على 
األمريكية  ماالطيا  بقاعدة  التذكري  مع  بطهران، 
–األطلسية، وهي شرقي األناضول، ومّت بناؤها 
أواخر 2011، أي بعد ما يسمى »الربيع العربي«. 
آنذاك عن  الرتكي واألمريكي  وحتدث اإلعالمان 
رصد  األساسية  ومهمتها  القاعدة،  هذه  أهمية 
التحركات العسكرية اإليرانية، وإبالغ »تل أبيب« 
بشأن أّي صواريخ باليستية قد ُيطلقها اجليش 
اإليراني يف اجتاه األراضي احملتلة، حتى يتسنى 
للقبة احلديدية اإلسرائيلية التصدي هلا، قبل أن 

تصل إىل أهدافها. 
مباحثات  مضمون  يُكن  وأيًا  احلاالت،  مجيع  يف 
الرئيس  أن  يعرف  فاجلميع  أنقرة،  يف  غانتس 
األخرية  اللمسات  سيضع  الذي  هو  إردوغان 
بني  للعالقات  االسرتاتيجي  العام  اإلطار  على 
سيقوم  اليت  الزيارة  خالل  وذلك  الطرفني، 
التشريعية  االنتخابات  بعد  أبيب«  لـ«تل  بها 
العربي  اإلعالم  يتوقع  الذي  الوقت  يف  هناك، 
مزيدًا من مواضيع التعاون يف طريق التحالف، 
بردود  تتأثر  لن  متينة  على أسس  املرة  وهذه 
الرئيس  عليها  عودنا  اليت  العاطفية،  الفعل 
هّدد  حبيث  املاضية،  األعوام  طوال  إردوغان 
»إسرائيل« وتوّعدها عشرات املرات، إن مل نقل 
إاّل  املاضية،  األعوام  هذه  خالل  املرات،  مئات 
أنه عاد وتوّسل إليها كي تصاحله بعد أن أغلق 
ملف سفينة مرمرة، وأوقف دعمه حلماس، ومل 
»إسرائيل«  انضمام  ضد  الفيتو  حق  يستخدم 
إىل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي واحللف 

األطلسي بصفة مراقب.
القاضي  املاضي،  األسبوع  احلكومة،  قرار  وجاء 
برفع السرية عن آالف الوثائق العثمانية واخلاصة 
للباحثني  والسماح  و«إسرائيل«،  باليهود 
اإلسرائيليني بدخول األرشيف العثماني، لُيثبت 
والتعاون  التنسيق  من  مزيد  يف  أنقرة  رغبة 
مع »تل أبيب«. ويعرف اجلميع أنها تولي هذا 
األرشيف أهمية بالغة، ألنه حيتوي على كثري من 
اليهود  بني  التعاون  عمق  ُتثبت  اليت  الوثائق 
إردوغان  يتغنى  الذين  العثمانيني،  والسالطني 
سليمان  السلطان  أوهلم  وكان  بأجمادهم. 
ما  قّدم  الذي  احلميد،  عبد  وآخرهم  القانوني، 
يكفي من التسهيالت واملساعدات إىل اليهود، 
وأنشأوا أول مستعمراتهم يف تل الربيع، وهي 

اآلن »عاصمة« الكيان الصهيوني احملتل.
اليت  األوىل،  اإلسالمية  الدولة  تركيا  وكانت 
من  أشهر  عدة  بعد  »إسرائيل«  بـ  اعرتفت 
»قيامها«، كما كان إردوغان أول زعيم إسالمي 
أمريكا  يف  اليهودي  اللوبي  منظمات  متنحه 
»وسام الشجاعة السياسية«، وذلك بعد أشهر 
من انتخابه رئيسًا للوزراء يف أنقرة، وكان ذلك 
الربيطاني   - األمريكي  الغزو  من  أيام   10 قبل 
للعراق، القاسم املشرتك لكل من تركيا ومعها 
وإيران وسوريا، مصدر الرعب احلقيقي للكيان 

الصهيوني احملتل.
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with

S Y D N E Y

RESERVE YOUR TICKETS NOW
FINDING TRUE PEACE

26 Nov | 7PM | IC
C Sydney

Doors Open 6PM

FREE EVENT | REGISTRATION REQUIRED

MAC POWELL of THIRD DAY

الكتائب  لحزب  السياسي  املكتب  عقد 
املركزي  الكتائب  بيت  يف  إجتماعًا  اللبنانية 
سامي  الشيخ  الحزب  رئيس  برئاسة 
بعد   2٠22/1٠/1٧ بتاريخ  الجميل 
التداول أعلن رئيس الحزب  تعيني السيدة  
أسرتاليا.  ملنطقة  منسقة  أيوب  فرح  لودي 
عرب الجميع مدى امتنانهم للمنسق السابق 
العظيمة  الجهود  على  حداد  جورج  السيد 
الكتائبي  العمل  يف  املثابرة  و  بذلها  التي 

خالل فرتة طويلة من النضال.
فيما بعد أثنى الجميع على العمل الدؤوب و 
اإلنجازات والتضحيات التي قدمتها السيدة 
لودي يف سبيل الحزب خالل سنوات طويلة 
من الخدمة و اإللتزام. خصوصًا أنها أثبتت 
خالل توليها رئاسة حزب الكتائب يف والية 

تعيني لودي فرح أيوب منسقة 
للمقاطعة الكتائبية يف اسرتاليا

واالجتماعية  االعالمية  املستويات  كافة  وعلى  ونشاط 
والوطنية .

اليوم تخطو الرفيقة لودي خطوة إىل األمام إىل العمل إىل 
متابعة مسرية السهر والتضحية واملثابرة والنجاح.

حزبيا يف سدني  تنشط  فرح  ولودي  الزمن  من  عقد 
تحفر اسم الكتائب ولبنان دون كلل وملل.

لودي فرح هي ليست رئيسة للكتائب يف سدني هي 
بالتأكيد فراشة الجالية اللبنانية فهي أينما حلت ، حلت 

رونقا وجماال واخالقا وحضور محبب...
رفيقتي لودي،

اتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح،
نشيدنا الكتائبي يقول،

هيا فتى الكتائبي، ونحن اليوم يف سدني نقول ،
هيا صبية الكتائب ،
هيا فراشة الكتائب،
هيا لودي الكتائب،

معا  نلبي  هيا  معك،  تعودنا  كما  العمل  إىل  هيا 
الواجب،

إىل العلى إىل النضال ،
على الصخر دوما ودائما نحفر كتائب يف خدمة لبنان.

نيو ساوث ويلز قدرتها الكافية على تحمل املسؤولية و 
األمانة امللقاة على عاتقها بهمة و نشاط ومحبة للعمل 
لدرجة التفاني، لذا هي خري من سيتوىل هذا املنصب 

هي التي ولدت، ترعرعت وشبت كتائبيًا.
لودي  للسيدة  واالعضاء  الرئيس  تمنى  الختام  يف  و 
املزيد من االستمرار بالنجاح و التفوق الدائم يف مهامها 

الجديدة.
كلمة براك

تستحق التهنئة،
تستحق املسؤولية،

تستحق وبجدارة رئاسة الكتائب يف اسرتاليا،
القيادة  قرار  لها  مربوك  أيوب،   فرح  لودي  الرفيقة 
يف  الكتائبية  املنسقية  مهام  بتكليفها  الكتائبية 

اسرتاليا،
بيت  يف  وترعرعت  كتائبية  ولدت  أيوب  فرح  لودي 

يؤمن بشعار اهلل الوطن العائلة،  
على  اتفقنا  وبسرعة  عليها  تعرفت  سنوات  عدة  منذ 
سدني  لقسم  رئيسة  لودي  انتخبت  سوية  العمل 
وبمعاونة  االعالم  ومسؤول  السر  امني  معها  وكنت 
مجموعة من الرفاق نجحنا  معا اداريا وتنظيم وحضور 

منسقة املقاطعة الكتائبية يف اسرتاليا لودي فرح أيوب والرفيق ابراهيم براك
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سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

service.nsw.gov.au

     
 70 

SAVINGS FINDER

  NSW 

 50  Stay NSW •
 110  NSW Gas Rebate  •

Low Income Household  • 
 Energy Rebate 

 285 

 Free Will Preparation  550  •
Power of Attorney 

 Savings Finder 
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها - كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية - عالج السحر 

واملس - عالج بالتنويم املغناطيسي
Tel: 0400 449 000 * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

 2022 األول  تـشرين   29 Saturday 29 October 2022الـسبت 
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

احلروب اجملنونة.. 
واالبتعاد عن اهلل؟!

هل احلروب اجملنونة اليت جتتاح عدة بلدان من العامل هى نتيجة 
االبتعاد عن اإلميان باهلل وتعاليمه املقدسة ؟ 

املؤسف جدًا ما نراه ونسمع عنه وما حيصل على أرض الواقع يف 
عدة دول متقدمة ودول العامل الثالث يف هذه األيام والظروف 
املشينة، عن ان العامل يغرق يف امللذات البشرية وحيارب من 

أجل السلطة واجلاه واحلزب والدين والعقيدة..
اعمال  ينّفذ  الذي  واجملرب  املخرب  هو  اإلنسان  أصبح   فهل 
إبليس الشرير عدو اإلنسان الذي يهدد البشرية مجعاء بزوال 

واحلياة والوجود على وجه األرض؟
باألسلحة  املخيف  والتهديد  والتصعيد  الوعيد  هذا  كل  فلماذا 

النووية؟
ملاذا هذه العداوة بني البشر، اليت من املمكن ان تأخذ العامل 

اىل حرب إبادة بشرية دون أستثناء احد؟
فيا هلا من كارثة كونية وبشرية اذا حصلت ما مسح اهلل، ألن 
األرض ستصبح رماال حمرتقة وفارغة من الوجود البشري ومجيع 
باقي املخلوقات، حيث أنه يف هذه األيام لسنا حباجة إىل أعداد 
والدبابات  والسفن  والبوارج  والصواريخ  اجليوش  من  كبرية 
والصواريخ النووية العابرة للقارات، إلنه مع تقدم التكنولوجيا 
احلديثة باستطاعة فإن جنديا واحدا ميكنه ان يدّمر العامل بأسره 
يف عدة ثواٍن وبكبسة زر واحدة تكون النهاية جلميع املخلوقات، 
حيث ان كل شيء سينتهي وتصبح األرض فحمة سوداء وجثة 
املشتعل،  النووي  احلراري  واإلشعاع  النار  من  واتون  هامدة 
النار  جهنم حبرية  اىل  السماء  اخلضراء يف  الواحة  من  وتتغري 

واألرض السوداء.
ومن أجل أال يكون اآلتي أعظم دعونا اآلن نسجد ونصّلي أمام 
عرش اهلل احلي القدوس عن إميان ثابت به، وخشوع وإحرتام 
وإكرام ومتجيد، شيء فال شيء ينفعنا إال إذا نظرنا اليه يف 
السماء لكي نطلب منه، عن إميان وحمبة، أن يعطينا السالم يف 
قلوبنا والرمحة والشفقة ومينع عن مجيعنا  مجيع انواع التجارب 
الدمار  أسلحة  إستخدام  وعدم  احملرقة  الشّر  وسهام  الشريرة 
واملوت الشامل وان مينع مجيع التجارب وتسّلط إبليس وقوته 

ومالئكته على مجيع أبناء البشر األبرار.
شكًرا لثالوثك القدوس يا سيدي الرب من أجل صلتنا معك، 
ألنك دائمًا تسمع وتستجيب صالتنا اليك ومتطلباتنا الكثرية، 
واملرتبع  اجلالس  القدوس  اإلله  واحمليي  احلي  القادر  وحدك 
أربع زوايا  على عرش السماء والسماوات والسماويات وعلى 
الكون املتوج بالنجوم والذي وجودك ال يزول وعهدك ال ينكسر 
وجربوتك ال يضمحل وكلمتك ال تعود فارغة، إياك وحدك ينبغي 
الشأن  صاحب  ألنك  نسجد،  بان  جيب  وحدك  ولك  نعبد  ان 
باقي  ومجيع  واألرض  السماء  خالق  اإلهلية  واملشيئة  األول 

املخلوقات.
وكما دّون لنا يف الكتاب املقدس السماء كرسي اهلل واألرض 
موطئ لقدميك، يا رب حنن يف هذه األيام الصعبة والعسرية 
اجلميع بأمس احلاجة اليك، ألننا نؤمن بك عن يقني ثابت ونؤمن 
أنك وحدك مصدر احلياة لنا واخلريات والكيان والوجود األزلي 
لكي  ومكان  زمان  كل  يف  القدوس  ثالوثك  يف  تبقى  الذي 
رب  يا  انت  واملستعصية  املخيفة  األمراض  كل  من  تشفينا 
اله املعجزات والكائن احلي اىل ال نهاية، وحدك اإلله احمليي 
والشايف بكلمة واحدة القادر ان تقيم األموات وتعطيهم احلياة، 
لدنك  من  واحلياة  الروح  نسمة  تستمد  املخلوقات  مجيع  ألن 
القدوس، وألن حكمك العادل ال يفنى وكالمك احلق ال يزول، 
بل ستبقى لنا األب والطبيب واالله احملب واحلنان والّديان إىل 

أبد اآلبدين آمني. 

ستة عشر عامًا مَضْت، على حرب أمريكا والعدو الصهيوني على 
لبنان. ففي 12 متوز )يوليو( 2006، بدأ العدو الصهيوني قصَفُه 
الوحشي، للمناطق السكنية يف ضاحية بريوت اجلنوبية، وللبلدات 
ات حتويل  والقرى يف اجلنوب والبقاع، وللجسور والطرقات، وحملطَّ

ونقل الطاقة الكهربائية، واملصانع واملدارس، يف كل األماكن.
الناجنَي  ر  وُيهجِّ الناَس،  َيْقُتَل  أن  القصف  ة  مهمَّ كانت  الدمار. 
وميَنعهم من الوصوِل إىل أماكَن يلجؤون إليها، بتقطيعه أوصال 
الناَس،  ر  وُيهجِّ الُعمراَن،  ر  يدمِّ أن  القصف،  ة  مهمَّ كانت  الوطن. 
وُيفِرغ األرَض من أبنائها، وجيعَل من إيواِئهْم عمليًة صعبًة، ال بل 
ر  ُة، اليت دمَّ فت األعماُل احلربيَّ مستحيلة. ويف 13 آب 2006، توقَّ
العدوان الصهيونيُّ خالهلا، يف الضاحية اجلنوبية لبريوت وحدها، 
228 مبنى، منها 189 يف قلب بلدة حارة حريك، وفيها 3637 وحدة 

سكنية، و1187 حماًل جتاريًا، والعديد من املستودعات واملكاتب.
وبلغ عدد النازحني 21 ألفًا. كان النزوُح كثيفًا، فامتألت املدارُس 
يف كّل مكان، كما الشَقِق الفارغِة، وشارَك بعُض النازحنَي الناَس 
يف بيوِتهم، بروٍح من التعاُضد قلَّ نظريها. ومسعُت حكايات مجيلًة، 

عن نازحني احَتَضُنهم الناُس يف محص، وحلب، ودمشق.
ِة،  ويف 14 آب 2006، أي يف اليوم الثاني لوقِف األعماِل احلربيَّ

زرُت بعض مراكِز النازحني، فلم أجد أحدًا فيها، كانت فارغة.
فارغة،  عجٍل  على  استؤِجرْت  اليت  والشقُق  فارغة،  املدارُس 
اِن  والطرقاُت فارغة. ال زمحة سيارات، وال أفواٌج من الصبايا والشبَّ
على األرصفة، وال أطفاٌل يقفزون من رصيف إىل آخر. لقد عاَد 
يستظّلون  مة،  املهدَّ قراهم  إىل  عادوا  مجيُعهم.   ... النازحون 
خيمًة، أو شجرًة، أو بقيًة من سقٍف. مل ُتفَرغ األمكنة كما أرادوا. 
َسقوه  الذي  الرتاِب  اليت عشقوها، وإىل  األرِض  الناُس إىل  عاَد 

بدِمائهم.
اجملاورِة  املناطِق  يف  عمِلهم،  وأماكِن  سكِنهم  أماكِن  إىل  عادوا 
وقِف  ثباِت  من  دوا  يتأكَّ أن  قبل  مر،  املدَّ حريك  حارة  بلدِة  لقلب 
وظهرْت  ة.  احلربيَّ األعمال  وقِف  ثبات  ومن  الصهيوني،  العدوان 
العاّم  اإليقاِع  فائقٌة على ضبِط  ُقدرٌة  امُلدِهَشة،  العودِة  يف هذه 
ومبمتلكاتهم،  بأرضهم  النازحنَي  ق  َتعلُّ فيها  ظهَر  كما  للناس، 
للقائهم  امُلتاحة  وبأماكن عملهم وأماكن سكنهم، وبكلِّ اجملاالِت 
ي،  بالتحدِّ العارمُة  الرغبُة  العودِة،  هذه  يف  ظهرْت  وتواُصلهم. 
متّلِك  إىل  وبالعودة  نتائجها،  على  ب  وبالتغلُّ للحرِب،  ي  وبالتصدِّ

دًا، وبسرعة. األمكنِة جمدَّ
مر،  وبعد أيام، زرُت املناطق اجملاورة لقلب بلدَة حارة حريك املدَّ
فُدهشت بدفق الناس املنتشرين يف كل األمكنة: يف الدكاكنِي، 
وفوَق  األرصفِة،  وعلى  الصغريِة،  املقاهي  ويف  املتاجِر،  ويف 
ت  ميليانو فوكساس، وعمَّ الُشرفات. غابِت املدينُة، كما يقول مسَّ

احلياُة األمكنة. حياٌة صلبٌة، مقاومٌة، متفائلة.
املباني املدمَّرة

املدييّن،  الشأِن  يف  الباحثوَن  منهم  وأكثُر  ون،  املعماريُّ ُهم  كثٌر 
فه  مار الذي ختلِّ موها، الذين يعتقدون أن الدَّ طو املدن ومنظِّ وخمطِّ
يف  أحالِمهم  حتقيَق  هلم  ُتتيُح  اليت  الطرِق  أقصُر  هو  احلروُب، 
اليت  جزئيًا، وهذه  املتصدعة  املباني  مثالية. فيهدمون  مدٍن  بناِء 
جُتاوُرها، وتلك اليت بعَدها أيضًا، حفاظًا على السالمِة العامِة وفق 
ة، والفسحاِت،  ما يقولون. ُيزيلون الطرَق الرئيسَة، والطرَق الفرعيَّ
كلَّ  ويهدموَن  ي،  املتبقِّ الشجَر  يقطعون  وجدت.  إن  والساحاِت 
معلٍم  وكلَّ  البعيد،  أو  القريب  للماضي  أثٍر  كلَّ  ُيزيلون  املعامل. 
أضعافًا،  رة  املدمَّ اجملاالت  عون  يوسِّ باختصار،  الذاكرة.  يداعُب 
املكان«  »طاولُة  هلم  فتبدو  عاٍل،  باحرتاٍف  الُركام  وُيزيلوَن 
أفقيًة، فسيحًة، فارغًة، نظيفًة، إال من أوهامهم، اليت سريصُفونها 
ِكَتابتها  استعملوا يف  اجلديدة، وقد  طاتهم  كالفسيفساء يف خمطَّ
ِة حداثًة وإبهارًا. ثم َيعمدوَن بعَد ذلك، إىل  اِت الرقميَّ أكثَر التقنيَّ
أشكاِل  وتغيري  العقارات،  رسم  إعادة  وإىل  جديَدين،  وفرٍز  ضّم 
الوحداِت املبنية، وتوسيِع الطرِق الرئيسة، وجعلها مستقيمًة قاطعًة 
طات  املخطَّ كّل  وتعديِل  ة،  الفرعيَّ املساراِت  وتغيرِي  السيف،  كحّد 

القدمية.
املهجّرون

باختصار، سَيعَمُدوَن إىل تصحيِح األوضاِع اليت كانت قائمًة قبل 
األمكنِة  يف  تقُوم  ًة  مثاليَّ مدنًا  رون  ويتصوَّ يزعمون.  الدمار... 
مستقيٌم  فيها  ما  كلُّ  نظيفة،  مثالية،  مدن  الفارغة.  الشاسعة 
منتظم، يسكُنها ناس آلّيون، معّقمون، يعملوَن بالرميوت كونرتول 

م عن بعد. أو إذا أردمت، بنظام التحكُّ
كثٌر من هؤالء هم مثاليّون حقيقّيون، متتِزج عندهم الرغبة الصادقة، 
الفكرّي،  بالشَطِط  الناس،  يعيش  حيث  ة  املبنيَّ اأُلطر  بتحسني 

وباألوهام.
ل الِقناَع  ا أوهامهم أيضًا، إمنا تشكِّ إال أنَّ ِخطاَب كثريين منهم، ورمبَّ
العقارّية  والشركات  ش،  املتوحِّ املاِل  رأُس  وراءه  خيتبئ  الذي 
الضخمة. ولنا يف شركة »سوليدير« يف قلب بريوت التارخيّي، 
العقارّية قلَب بريوت  الشركة  مت  إذ هدَّ مثال صارخ على ذلك. 
ت إىل تهميِش املاِلكنَي وأصحاِب  مت ختميناٍت ظاملة، أدَّ عمدًا، ونظَّ
الشركُة  كت  متلَّ ألفًا.   130 عدُدهم  بلَغ  وقد  وإخراجهم،  احلقوق، 
اٍت  مرَّ لت  وعدَّ البحرية،  وواِجَهتها  التارخيّي  املدينة  قلَب  ة  العقاريَّ
عدة وجهة استعماالت األراضي، وعوامَل االستثمار املعمول بها، 
لتبنى  عمالقة،  عقارّية  شركات  من  األراضي  هذه  معَظم  وباعْت 

فوَقها األبراج، ميلُكها أغنياء زائرون.

 بعد أكثر من عقد على احلرب الصهيونّية األمريكية: إعادة إعمار ضاحية بريوت اجلنوبية: نظرة راهنة

ة النسيَج املديينَّ املرتاكم، وطرَدْت النسيَج  مت الشركة العقاريَّ هدَّ
االجتماعيَّ الذي كان يسُكنه أو يعمُل فيه، وأقامت مكان كلِّ ذلك، 
أبراجًا أو مباني لسكٍن موقٍت لألغنياء. ومن البديهّي أنه سيكوُن من 

الصعِب، أن يقوَم فيها جمتمٌع، وأن تقوَم فيها مدينة.

إعادة اإلعمار: األهدافُ الرئيسة
حرُب  رته  دمَّ ما  إعمار  إعادة  موضوِع  للبحِث يف  مة؟  مقدِّ هل هذه 
ة؟ أجزم أنها يف ُصلِب  العدّو الصهيونّي، يف ضاحيِة بريوت اجلنوبيَّ

هذا البحث، إذ أردُت اإلشارَة فيها إىل موضوعاٍت ثالث:
ة، اليت ُترافُق عادًة كلَّ حبٍث  األوىل، وهي بعض امُلبالغاِت املنهجيَّ
يف إعادِة اإلعمار. والثانية، خطُر األطماِع بأرباٍح ُمضاعفة، جتنيها 
التنمية،  إىل  املشروِع  بالطموِح  التلّطي  حُتاول  كبريٌة،  رساميُل 
والتصحيح، والتحسني، والتحديث، واليت ُترافُق عادًة كلَّ عملياِت 
ودالالُت  النزوح،  وكثافُة  الدمار،  حجُم  والثالثة،  اإلعمار.  إعادة 
ة إىل أماكِن سكنهم، وأماكن عملهم املدّمرة. عودِة الناس الفوريَّ

ة، ُيصبح اهلدف األول إلعادة اإلعمار،  ففي ضوِء هذه الدالالِت اهلامَّ
تأمنُي عودٍة سريعٍة للنازحنَي، إىل أماكِن سَكنهم وأماكِن َعملهم، 
عميقٌة  فجواٌت  فَتحدُث  ُغربُتهم،  وتطوَل  انقطاُعهم  يطوَل  ال  كي 
يف ذاكرتهم اجلَماعية يصُعب َردُمها، وكي حُياَفَظ )بضم الياء(، 
فيعودون  عقودًا.  كوها  متلَّ اليت  باألمكنِة  العاطفّي  قهم  تعلُّ على 
املبنية:  استخداِم اجملاالِت  أشكاِل  إىل حقوقهم كاملَة، يف كافِة 
ومشاغُل  ومقاٍه  ومتاجُر  للسيارات،  ومواقُف  ومطابُع  مستودعاٌت 
ة املختلفِة  صغرية، وبعُض املكاتب، واآلالُف من الوحداِت السكنيَّ

املساحاِت والتصاميم.
كوها،  ويعودون إىل »ضاحيتهم« كما ألفوها، وعاشوا فيها، ومتلَّ
بة، تزَعُم التحديث،  لة، غريبة، مغرِّ ال إىل ضاحيٍة افرتاضية، متخيَّ
والتطوير، وامُلعاَصرة. وكل قراءٍة يف حجِم الدمار، ويف تأثريه يف 
عليها  ووحشيته،  قساوته  رغم  املنطقة  املبيّن يف  النسيِج  جُمَمِل 
ة  أن تتمَّ من منظاِر العودِة السريعة املذكورة. والقراءُة املوضوعيَّ
لنسبِة املساحات املدّمرة، تدفع بقوٍة يف هذا االجتاه. كانت احلرُب 
عدوانيًة وحشيًة وقاسية، إال أن الدماَر الكامل كان موضعيًا، ومل 
يتعدَّ األربعني هكتارًا، أي ما ُيعادل 400 ألف مرت مربع، أو أقل 
ٍع. وللمقارنة، فإن مساحَة وسط بريوت، هي  من نصف كليومرٍت مربَّ
ثالثُة أضعاِف املساحِة املستهدفِة يف بلدِة حارة حريك، ومع َردِم 
البحِر قبالتها، ُتصِبح حبدوِد اخلمسِة أضعاف، أي مليونًا ومثامناية 

ألف مرت مربع.
أرقامُ الكلفةِ وآلياتُ التنفيذ

مبا  اجلنوبيـِة  بريوت  ضاحيِة  يف  اإلعمار  إعادة  كلفُة  رت  ُقدِّ لقد 
ر، بـ 600 مليون دوالر أمريكي:  فيهـا قلب بلدة حـارة حريك املَدمَّ
رة، وألعماِل  400 مليون دوالر أمريكي إلعادة تشييد املباني املدمَّ
الرتميِم اجلزئية، و100 مليون دوالر لتأهيل البنية التحتية، و100 
مليون دوالر لالستمالكات الضرورية، الستحداث احلدائق ومواقف 

السيارات، ولتوسيع األرصفة وتشجريها...
أما حجُم التعويضات اإلمجالية، اليت من املفرتض أن تدفُعها الدولة 
للمتضّررين، فيبلغ 45 % من كلفة إعادة تشييد املباني. لقد اعتمدت 
ة، للمتضّررين النازحني »مشروع وعد إلعادة إعمار  اجلمعيُة العامَّ
الضاحية اجلنوبية لبريوت« وفوَّض 96% من املالكني »مشروع 
وعد« بأن ُيعيد اإلعمار بامسهم. وقام املشروع على هيئات من 
والتنفيـذ،  اإلدارَة  يتوىّل   ، تقينٌّ إداريٌّ  منســـوٌب  مناسيب:  عدة 
ومنسوٌب اجتماعي إنساني، يتوىلَّ التنسيق اليوميَّ مع الناِس، يف 
كّل ما يتعلق بإعادة البناء. بشكل مواٍز هلذين اجلسمني، اإلداري 
التقين، واإلنساني االجتماعي، وباقرتاٍح من كاتب هذه السطور، 
ممارسني  معمارّيني  من  تألفت  ة،  استشاريَّ هيئة  تسمية  ت  متَّ
ام وحممود  وأكادمييني، ثالثٌة منهم من اجلامعِة اللبنانية: جاك خوَّ
اللبنانية  اجلامعة  من  وواحٌد  السطور،  هذه  وكاتب  الدين  شرف 
اش، ورئيس رابطة املعماريني )يف حينه(  األمريكية مارون الدكَّ
نقابة  يف  حينه(  )يف  املعماريني  فرع  ورئيس  دندشلي،  حممد 
املهندسني يف بريوت سين اجلمل. انضمَّ إليهم املعمار مدير عام 
اهليئة  اجتماعات  يف  وشارك  اجلشي.  حسن  وعد«،  »مشروع 
االستشارية، كلٌّ من نائِب رئيس احتاد بلديات الضاحية اجلنوبية، 
ورئيس بلدية حارة حريك، وهي البلدة اليت تشّكل رئة الضاحية 

رت احلرُب قلبها، أكرر. اجلنوبية، وقد دمَّ
الدمار يف ضاحية بريوت الجنوبية

ة، املعمارية وخمّططَة املدِن، واألستاذة  لقد دعت اهليئُة االستشاريَّ
يف اجلامعة األمريكية فـي بريوت، هنا علم الدين، إىل املشاركة 
إعمار  التنظيمّي، إلعادة  ط  بإعداِد املخطَّ فتها  اجتماَعاِتها. وكلَّ يف 
لت إليها اهليئُة  قلب بلدة حارة حريك، معتمدًة اخلالصات اليت توصَّ
ط التنظيمّي بإشراف اهليئة االستشارية  االستشارية. ومتَّ إعداد املخطَّ
ط التنظيمي إلعادة إعمار  بشكٍل كامل. وبعد االنتهاء من إعداد املخطَّ
مت املباني اليت سُيعاد بناؤها وعدُدها  قلب بلدة حارة حريك، ُقسِّ
املدينية  الكتابة  للتنوع يف  وتأمينًا  30 جمموعة.  إىل  مبنى،   189
ُة 30  التفصيلية، ويف الكتابة املعمارية، اختارت اهليئُة االستشاريَّ
فتها بإعداد الدراسات التمهيدية للمجموعات  مكتبًا استشاريًا، وكلَّ
َة املطلوبَة، وعرَضْتها  ت املكاتُب الدراساِت التمهيديَّ الـ 30. فأعدَّ
على اهليئة االستشارية اليت ناقشتها، ووافقت عليها، بعد إجراء 
الغالب. ثم عمدت بعدها هذه املكاتُب، إىل  تعديالت جذرية يف 

رهيف فياض

يتبع يف العدد املقبل
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تــتمات

الرئيس عون: أخذنا حقنا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

معك عليك انتظار مغادرته لك، وعندما يكون مع غريك عليك انتظار 
جميئه، هذا طبعه وانا ال الومه، وقد مررنا يف مراحل صداقة«.

وحول ملف  النازحني ، اعترب رئيس اجلمهورية يف مقابلة عرب شاشة 
سوى  النازحني  عودة  على  شروطا  تضع  ال  »سوريا  أن   ،LBCIالـ
السلطات  مع  ويتعاونون  بعودتهم  رحبوا  وهم  اجلرائم،  ارتكبوا  من 
قاسيا،  اللقاء  يكون  وبينهم  فبيين  الدولي  اجملتمع  أما  اللبنانية، 
يريدوننا حراس سفن كي ال يذهب النازحون من لبنان اىل دوهلم، 
بدمج  يتكلمون  وهم  سوريا،  اىل  نعيدهم  أن  يريدون  ال  وباملقابل 

النازحني مع الشعب اللبناني«.
وأعلن الرئيس عون أنه »أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة  
كنها  يمُ وال  بالثقة  تتمّتع  ال  احلالية  واحلكومة  ميقاتي ،  حكومة جنيب 
أن حتكم وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها، وال ارادة 
معايري  يف  وحدة  هناك  يكون  ان  وجيب  حكومة   بتأليف  مليقاتي 
التشكيل وسأعطي فرصة اىل حني نهاية والييت«، مشريا اىل أن 
النائب جربان باسيل وضع املواصفات  التيار الوطين احلر  »رئيس 
اليت جيب أن يتحلى بها رئيس اجلمهورية املقبل وعرضها على الكتل 

النيابية«.
التشاور  ولكن  سيفشل  الرئاسّي  املوضوع  حول  »احلوار  أن  وأكد 
رمبا قد يفضي اىل نتيجة كونه حوارا بني اثنني، وكنت ارفض أي 
تدخل اجنيب ألنه ان مل يكن لدينا امكانية اذًا ملاذا لدينا النصوص 
الدستورية والقانونية، لكن حيق لرئيس جملس النواب نبيه بري أن 
يتشاور مع الكتل النيابية وليس أن يدعو للحوار وحتى إن انتهت 
والييت الرئاسية فال حيق له أن حيّل مكان رئيس اجلمهورية«. وعن 
العالقة مع بري: »اهلل يطول عمرو والناس حببوه شو بدي اعمل« وانا 
طبقت الدستور والقوانني وليقم الباقون مبقارنة من يقفز من سلطة 

لسلطة وكل قانون يرروه اىل وزارة املالية واالخرية توقفه«.
ورأى يف السياق أن »هناك خطأ كبريا يف عدم حتديد الفرتة املسموح 

بها لرئيس احلكومة املكلف بتأليف احلكومة«.
وردا على سؤال حول ما قاله األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
العني  فرجنية  سليمان  املردة  تيار  ورئيس  عني  عون  أن  نصراهلل 
الثانية، قال رئيس اجلمهورية أن »السيد حسن نصر اهلل له عينان 
كما حنن إال أّن كل منا يرى األلوان بشكل خمتلف فاملعّزة بالنسبة لنا 
هي صداقة وحمبة لكن عندما يصل األمر اىل مرحلة املسؤولية يصبح 

للموضوع عالقة بتقدير قدرة معّينة على القيام بعمل معني«.
وحول حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، قال: »طلبت تغيري حاكم 
لي  صنعت  الفساد  وحماربة  مبوافقة  احَظ  مل  ولكن  لبنان  مصرف 
عداوات عديدة، ملن يتهمون فريقنا السياسي بالفساد يف ملفات 
كالكهرباء والسدود والتعيينات، نقول: حنن أردنا أن نصلح، وقدمنا 
املواضيع  يف  مأخذ  أي  علينا  يأخذوا  أن  وأحتدى  الصاحل،  املثال 
املذكورة وحنن كنا املثل الصاحل ونتحدى اليوم على الرغم من كل 
الوسائل اليت يستخدمونها أن يثبتوا أن شخصًا من »الوطين احلر« 

سرق قرشًا واحدًا وأنا حتديت العامل وفرنسا«.
وحول ملف العالقة مع حزب اهلل، أكد أن »حزب اهلل يتضامن معنا 
بصمت، وكان هناك نوع من املعاونة الصامتة بني التوأم السيامي 
حركة أمل وحزب اهلل الذي ال يكن فصلهما ألنه سيسقط دم، لكننا 
لكن  باإلتفاق،  الرابعة  بالنقطة  االلتزام  عدم  اهلل  حزب  على  نأخذ 
له  السالح  وبقاء  حلفاء،  نبقى  أن  يقتضي  اإلسرتاتيجي  املوضوع 
سبب ومن يقول بأنه يريد نزع سالح احلزب هو خصم سياسي هلم«.

وأردف: »حزب اهلل ليس إرهابيا وعندما كنت يف املانيا قيل »حزب 
اهلل اإلرهابي« فسألتهم: أين مارس حزب اهلل اإلرهاب««. وتابع: 
»حزب اهلل مل يقم باإلرهاب وهو حارب وحرر وطنه من إسرائيل بعد 

أن سكت اجلميع عن احتالل أرضنا«.
احلريري  سعد  السابق  احلكومة  »رئيس  أن  كشف  أخرى،  جهة  من 
برغم  خالفات،  أي  بيننا  ومل حتصل  احلكومة...  ترؤس  من  حمروم 
بعض التباينات أحيانا يف وجهات النظر«، معتربا أنه »جيب التحقيق 
مع املسؤولني عن السياسة  املالية، الذين جند انهم اشخاص حمميون 
وهناك حكومة ووزراء وناس يضعون يدهم على السلطة اإلجرائية، 
وما حيصل يف القضاء امر غري معقول وملاذا خياف وزير من إعطاء 

افادته؟«.
وحول باسيل، قال: »عندما أصبحت رئيسًا للجمهورية، اصبح جربان 
باسيل رئيس تكتل نيابي، وهذا ما قلته ملن راجعين أي جيب احلديث 
معه حول أي خالف، واذا اخطأ يدفع هو مثن اخلطأ، وال أدفع انا مثن 
هذا اخلطأ فلست وصيًا عليه، ولكنهم ال يريدون احلديث معه النه 
رئيس كتلة نيابية، وألنه يتمتع بشخصيته، ويف موضوع الكهرباء، 
سبق وقلنا انه ما مل تتوفر األموال فلن تتوفر الكهرباء، فكل انتاج 
يكلف امواال وهي غري موجودة او مل تدفع اقرت العديد من مشاريع 
اجلنوب  اىل  الشمال  من  املمتد  الغاز  انابيب  خط  ومنها  القوانني 
والذي يوفر الكثري من األموال ولكنه بقي يف االدراج كما غريه من 

مشاريع القوانني«.
التدقيق  غلبت  املنظومة  كانت  اذا  ما  حول  سؤال  على  ردًا  واشار 
اجلنائي، اىل ان هذا امللف كبري جدًا وأقول:« إحلق الكذاب اىل باب 
داره«. وقد وضعوا عوائق كثرية يف طريق هذا التدقيق وامضينا 
سنتني و3 اشهر و15 يوما حتى متكنا من توقيع العقد مع »ألفاريز 
التدقيق  فريق  تزويد  طويلة  لفرتة  يرفضون  وكانوا  ومارسال«. 
االول  القسم  استالم  على  واتفقنا  املطلوبة،  واملستندات  بالوثائق 

من التقرير يف 27 ايلول ولكن مل نستلم شيئا.
وعن ما إذا كان التدقيق اجلنائي قد »طار«، قال الرئيس عون :« 

طار ام ال. فهو يكون عرب ذلك جزء من الفساد القائم.«

املصرفية يف  السرية  قانون  رد  اىل  كان سيعمد جمددًا  اذا  وعما 
حال تضمن بعض االلغام، أجاب: بالطبع، فنحن كنا وراء الكثري من 
القوانني ومنها قانون السرية املصرفية واالثراء غري املشروع، وحق 
الوصول اىل املعلومات، ومحاية كاشفي الفساد، ودعم الشفافية 
يف قطاع النفط، مكافحة الفساد يف القطاع العام، والتصريح عن 
الذمة املالية، التدقيق اجلنائي، واستعادة األموال... ولكن الفساد 
القانوني هو يف احلكم عندما ال تنفذ هذه القوانني. وأضاف: »تقدمت 
شخصيًا بقانونني األول عام 2006 جلهة دعم الشيخوخة وال ادري يف 
أي درج من االدراج يقبع، والثاني عام 2013 ويتعلق بانشاء حمكمة 
خاصة باالموال العامة املهدورة وال يزال جمهول املصري، ما يعين ان 
هناك مقاطعة لكل قانون يطال املسؤولني الذين يدون أيديهم اىل 

األموال العامة، وليس املواطن الفقري.
وعن املرحلة اليت ستلي رئاسة اجلمهورية ووضع التيار الوطين احلر، 
أوضح الرئيس عون ان الرئيس احلالي للتيار يقوم مبا عليه، واجرى 
الكثري من اإلصالحات الداخلية . وقال: »هناك أمور ظاهرة للجميع 
ومل يكن مبقدورنا تغيريها، فزادت نسبة التعطيل يف احلكم من قبل 
اصحاب العالقة. فمن يتبع أولئك الذين مل يلبوا الدعوة اىل التحقيق؟ 
وهناك مثاًل رئيس جملس القصاء األعلى سهيل عبود الذي مل يعنّي 
قاضيا رديفا للنظر يف وضع األبرياء الذين ال يزالون حمتجزين حتى 
اليوم، ولكنه ال يلك احلق، فحتى اذا كان القانون ال يسمح بذلك، 
قاض  تعيني  عدم  له  وال حيق  املسألة  للنظر يف  اجتهادات  هناك 
هذا  مثل  على  األوىل  الفرتة  موافقًا يف  كان  انه  رديف، خصوصًا 
التعيني، ورفض 7 قضاة استالم املهمة، فيما قبلت قاضية ولكن 
عند تعيينها، رفض كتابة احملضر معتربًا ان املسألة سياسية و »أريد 
ان اقوهلا على املأل، النها عونية«. فهل حيق للقضاة االنتخاب ام 
سياسيًا  هوى  لديه  يكن  مل  اذا  شخصًا  القاضي  ينتخب  كيف  ال؟ 

جتاهه؟«.
ووجه رسالة اىل اللبنانيني: »لقد حاولت، هناك أمور أساسية جنحت 
اردت  اليت  اإلصالحات  ضد  كانت  املنظومة  الن  تنجح  مل  وأخرى 
املساعدات  وتوقفت  توقفت،  اقتصادية  مشاريع  فهناك  تنفيذها، 
للحصول  كاف  بشكل  يعمل  اإلجرائية مل  السلطة  رئيس  ايضًا الن 
اصالح  هناك  يكون  فلن  املنظومة،  تتغري  مل  اذا  انه  كما  عليها، 
واوقعونا ارضًا. لقد كنتم معي، وبقيت معكم، وادعوكم اىل البقاء 

معي النين سأعود بينكم الناضل من اجل تغيري الوضع«.
وملن ال يؤيدونه، دعاهم الرئيس عون اىل فحص ضمريهم، واذا 
العوز،  حال  يف  اصبحوا  واذا  بأس،  فال  لقرارهم  مرتاحني  كانوا 

فليدعمونا لتغيري هذا الوضع الشاذ.
الوفد اللبناني للرتسيم

وكان رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون قد استقبل، عند السادسة 
والربع مساء أمس األول بتوقيت بريوت )فجر أمس بتوقيت سيدني(، 
الوفد اللبناني إىل الناقورة بعد عودته من مقر القوات الدولية، والذي 
ضم املدير العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان شقري ومفوض 
احلكومة لدى القوات الدولية العاملة يف اجلنوب »اليونيفيل« العميد 
السيد وسام شباط  النفط  هيئة  إدارة  منري شحاده وعضو جملس 
ورئيس مركز االستشارات القانونية يف وزارة اخلارجية واملغرتبني 
املستند  عون  الرئيس  شقري  الدكتور  وسّلم  عرفة.  أمحد  السفري 
الرمسي لتسلم املوفد الرئاسي األمريكي الوسيط آموس هوكسنت 
ملصلحة  النهائية  الصيغة  على  باملوافقة  اجلمهورية  رئيس  رسالة 
املفاوضات غري املباشرة لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبية، والرسالة 
اليت  فرونيكا  جوانا  السيدة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ممثلة  إىل 
تتضمن تأكيد االحداثيات املرتبطة باحلدود البحرية اللبنانية إليداعها 

يف األمم املتحدة.
واطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على املداوالت اليت متت خالل عملية 

تسليم الرسالتني وما رافق تنفيذ املهمة من معطيات.
استقبل ممثلي األحزاب

وكان رئيس اجلمهورية ميشال عون قد عرض أبرز احملطات اليت مّرت 
يف عهده، والعراقيل اليت وضعت يف طريق مسرية االصالح والتغيري 
ومكافحة الفساد اليت اطلقها، خالل لقائه وفد »لقاء االحزاب« يف 

قصر بعبدا، والذي ضم ممثلني عن عدد من االحزاب اللبنانية.
اىل  قدم  بعدما  اجلمهورية  رئاسة  يغادر  أّنه  عون  الرئيس  واعترب 
اللبنانيني هدية ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، متمنًيا أن يواصل 
من سيخلفه يف قصر بعبدا استكمال االجنازات اليت حتققت خصوصًا 

يف جمال التدقيق اجلنائي وغريه من اخلطوات االصالحية.
بدوره، القى النائب السابق كريم الراسي كلمة هنأ فيها الرئيس 
عون على اجناز ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية الذي مت اليوم، منّوهًا 
باملواقف اليت اختذها رئيس اجلمهورية خالل واليته الرئاسية، واليت 

حفظت للبنان كرامته وسيادته وحقوقه.
الوزير السابق حممود القماطي كلمة طالب فيها  ومن جهته، القى 
بإسم االحزاب املشاركة بالوفد، بتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء 
الوالية الرئاسية، ألن ظروف البالد ال تسمح حبصول فراغ على مستوى 
اختذها  اليت  باملواقف  واشاد  التنفيذية.  والسلطة  االوىل  الرئاسة 

الرئيس عون خالل فرتة واليته وبإجناز ترسيم احلدود البحرية.

بوتني: اهليمنة الغربية...
وقال بوتني: »حنن عند حلظة تارخيية. حنن بال شك نواجه العقد األكثر 

خطورة، األكثر أهمية، العقد الذي ال يكن التنبؤ به« منذ 1945.
وأضاف أّن »الغرب غري املتحد بشكل واضح، ليس يف وضع يسمح 
ال  العامل  شعوب  ومعظم  يائسًا،  يسعى  ولكنه  العامل،  بقيادة  له 

تستطيع القبول بذلك«، معتربًا أّن الكوكب »يف وضع ثوري«.
»التغيري  هذا  من  جزء  أوكرانيا  على  اهلجوم  أّن  إىل  بوتني  وأشار 
إمالءات  أبدًا  حتتمل  لن  »روسيا  متابعًا:  بأسره«،  العاملي  للنظام 
الغرب العنيف واالستعماري« متحدثًا عن تغيريات »ال مفر منها« يف 

»النظام العاملي«.
األمن  نظام  بناء  الغربيني  على  مرارًا  »اقرتحت  موسكو  أن  وأكد 
املشرتك، لكن الدول الغربية رفضت ذلك. وبالتالي، َمن يزرْع رحيًا 
ِن عاصفة«، مضيفًا أن »أحداث اليوم أزاحت إىل اخللف مشاكل  جَيْ

تغري املناخ، لكن هذه التحديات مل ختتِف«.
عاني عمى الفوقية، ويتصور أّن  ورأى الرئيس الروسي أن »الغرب يمُ
مجيع املناطق جيب أن تتطور حتى تصل إىل مستواه«، الفتًا إىل أّن 
»الليربالية يف الغرب تزعم أّن للمجتمع الليربالي أعداًء، وحرية هؤالء 

األعداء جيب تقييدها«.
لغي العباقرة الروس، بل سيلغي  وشّدد بوتني على أّن »التاريخ لن يمُ
أولئك الذين يارسون ثقافة اإللغاء«، مضيفًا أّن »الغرب يعّد سعي 
مليارات الناس حنو احلرية تقويضًا للنظام الليربالي، فيطّبق احلصارات 

ويقوم بانقالبات«.
ممثل  أّنه  رغم  على  سليماني  اجلنرال  )األمريكيون(  »قتلوا  وتابع: 
بفعلهم«،  ويفاخرون  بذلك،  واعرتفوا  بغداد،  اإليرانية يف  للحكومة 
ب بالقول إن »الغرب يرى  متسائاًل: »ما هذا؟ أين نعيش؟«، ثم عقَّ

أن أي وجهة نظر بديلة دعايٌة ختريبية وتهديٌد للديقراطية«.
وأشار إىل وجوب »احرتام القيم التقليدية اخلاصة بكل شعب، ألّن 

يف ذلك مصلحة للجميع، مبا يف ذلك الغرب«.
من  حمرومة  »باتت  أّنها  الروسي  الرئيس  أكد  أوروبا،  وبشأن 
إرادتها  أّن »واشنطن ال تزال حتاول فرض  سيادتها«، مشريًا إىل 

وهيمنتها، لكن شعوب العامل لن توافق على هذه السياسة«.
وأوضح بوتني أّن حوار بالده مع الغرب التقليدي سيكون »مساهمة 
الستعادة  الوحيدة  الفرصة  هي  وهذه  األقطاب،  متعدد  عامل  يف 
التعددية«، مؤكدًا سعيه لتعزيز السالم، »لكن الغرب مل يؤيد هذه 

اجلهود، بل تعّرضنا لضغط متزايد علينا«.
وكشف بوتني رفض الغرب مبادرات روسيا لألمن اجلماعي، يف أيلول 

من العام املاضي.
وأشار  إىل أّن موسكو »ال تعّد نفسها عدوًة للغرب«، مؤكدًا أّنها »ال 
تسعى للهيمنة، وال تريد أن يعتمد العامل على قطبني أو 3 أقطاب«، 
مؤكدًا أّن بالده »ال تتحدى النخبة الغربية، لكنها تدافع عن حقها يف 

الوجود«.
ورأى بوتني أن مشكلة سالح كوريا الشمالية النووي تكمن يف عدم 
الرغبة يف احلديث مع بيونغ يانغ، والتعامل مع مصاحلها بفظاظة، مبا 

يف ذلك يف جمال األمن.
ويشارك الرئيس الروسي فالديري بوتني، اليوم اخلميس، يف اجللسة 
السياسية  القضايا  إىل  سيتطرق  حبيث  »فالداي«،  ملنتدى  العامة 

واالقتصادية امللّحة، واليت يواجهها العامل.
العاصمة  ضواحي  الـ19 يف  نسخته  »فالداي«، يف  منتدى  وينعقد 
وكانت  اجلاري.  األول  تشرين   27 إىل   24 من  الفرتة  موسكو، يف 

اجلسة حتت عنوان »العامل بعد اهليمنة: العدالة واألمان للجميع«.
ويشارك يف احلدث خرباء من الربازيل وأملانيا ومصر والصني واهلند 
املتحدة  والواليات  وكازاخستان  وأفغانستان  وإيران  وإندونيسيا 

وتركيا وفرنسا وأوزبكستان وجنوب أفريقيا.
تاح الفرصة للضيوف األجانب يف االستماع إىل شرح بوتني فيما  وستمُ
يتعلق بتطور األوضاع يف العامل، وأسباب إطالق العملية العسكرية 

يف أوكرانيا، إىل جانب القضايا الدولية امللحة.
ي باسم حبرية فالداي،  وتأسس منتدى »فالداي« يف عام 2004، ومسمُ
بطرسبورغ،  تقريبًا بني موسكو وسان  الطريق  منتصف  الواقعة يف 

قد أول اجتماع للمنتدى. حيث عمُ

البنتاغون: الصني هي التحدي...
واألكثر منهجية، يف حني أّن روسيا تشكل تهديدًا خطريًا للمصاحل 

القومية احليوية للواليات املتحدة، يف اخلارج ويف الوطن«.
وأضافت أّن »التحدي األكثر مشواًل وخطورة لألمن القومي األمريكي، 
هو املساعي )الصينية( القسرية واملتزايدة والعدوانية إلعادة تشكيل 
منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ، والنظام الدولي، لتالئم مصاحلها 

وخياراتها التسلطّية«.
اليت  تايوان،  بشأن  الصيين  اخلطاب  على  الضوء  الوثيقة  وتسلط 
تعّهدت بكني السيطرة عليها بالقوة إذا لزم األمر، باعتباره »عامل 
زعزعة لالستقرار، يؤدي إىل حدوث تقديرات خاطئة، ويهدد السالم 

يف املنطقة«.
وأكدت االسرتاتيجية أّن التهديد الذي تشكله موسكو »ظهر مؤخرًا«، 
من خالل العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، مشريًة إىل أّنها 
»ستدعم الردع القوي للعدوان الروسي ضد املصاحل القومية احليوية 
للواليات املتحدة، مبا يف ذلك ضد حلفائنا يف املعاهدة« املؤسسة 

حللف مشال األطلسي.
من جهته، قال وزير الدفاع األمريكي، لويد أوسنت، إّن »اسرتاتيجية 

الدفاع القومي تركز على تعزيز الردع املستدام جتاه الصني«. 
الرئيس  »الرتكيز  أّن  إىل  صحايف،  لقاء  خالل  أوسنت،  ولفت 
السرتاتيجية الدفاع القومي هو الصني، باعتبارها التهديد السريع، 
حتدي  على  قادرة  غري  لكنها  حدة،  األكثر  التهديد  كونها  وروسيا 

الواليات املتحدة يف املدى البعيد«.
وذكر أّن، من ضمن اسرتاتيجية الدفاع األمريكية، استعداد واشنطن 
للتفاوض مع موسكو بشأن إطار جديد للحد من التسلح، حيل حمل 

معاهدة »نيو ستارت« عام 2026.
برناجمها  تطوير  تواصل  »إيران  إّن  األمريكي  الدفاع  وزير  وقال 
ذعر  تثري  اليت  املسرّيات  وترسل  خطرين،  وكالء  وتدعم  النووي، 

املدنيني يف أوكرانيا«.
إمكان  تَر أي شيء يف هذه املرحلة يشري إىل  أّن بالده »مل  وأكد 
عسكري  لعمل  غطاًء  احلالية  النووية  التدريبات  روسيا  تستخدم  أن 

حمتمل«.
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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 ومـشاهري

أجل  من  له شريين  تعرضت  »خمطط  إىل  حبيب  حسام  تطرق 
احلصول على أمواهلا«، مشريًا إىل كونه قام »بتأمينها وتأمني 

بناتها«
كسر املطرب املصري حسام حبيب حالة الصمت اليت يعيشها 
منذ اإلعالن عن تفّجر أزمة الفنانة املصرية شريين عبد الوهاب 

والكشف عن دخوهلا إىل املستشفى بسبب اإلدمان.
اإلعالمي  مع  مطولة  هاتفية  مداخلة  املصري  املطرب  وأجرى 
حاول  حيث  عدة،  تفاصيل  عن  للحديث  أديب  عمرو  املصري 

الرد عما قيل حبقه واتهامه بأنه السبب فيما حدث لشريين.
أبرز األمور اليت ذكرها حسام حبيب يف حديثه أن وجوده يف 
ستكون  أنها  يتخيل  ومل  صداقة،  خالل  من  بدأ  شريين  حياة 
به بسبب  استنجدت  أنها  وأضاف  األيام.  من  يوم  زوجته يف 
ما تتعرض له يف حميطها، و »تعرضها للنهش والنهب ممن 
حوهلا«، لذلك »كرس« حياته حملاولة مساعدتها، وهو ما جعله 

شخصًا مكروها ممن حوهلا، حسب تعبريه.
وكشف حبيب عن مفاجأة تتمثل يف أنه حينما تزوج من شريين 
كان ميلك يف حسابه البنكي أموااًل أكثر مما متلكه شريين، وهو 
األمر الذي صدمه، حيث مل يكن جناحها يرتجم إىل أرقام تثبته، 

ونفى أن يكون قد حصل على أية أموال منها.
ونفى املطرب املصري قيامه بالتعدي عليها بالضرب، مؤكدًا 

أنه »شخص تربى على احرتام النساء«.
بينه  خريها  أنه  مضيفًا  شريين  بإدمان  حبيب  حسام  واعرتف 
وبني املخدرات، وأشار إىل أن إدمان الفنان »وصل يف بعض 
األحيان إىل أن تصبح املخدرات أهم منه«. لكنه أكد أنه، يف 
التغلب  وحماولتها  على حتسن شريين  شاهدًا  كان  ما،  وقت 

على األمر.
واسرتجع ما جرى حينما قصت شريين شعرها، حيث قال إنها 
رآها  أن  وبعد  معا،  عالقتهما  إنهاء  على  إلجباره  باألمر  قامت 
الليلة، جلس على ركبته وهو منهار ويبكي. لكنهما  يف تلك 
تصاحلا بعدها وعادا كأزواج مرة أخرى دون أن يكشفا عن األمر 
للجميع، واكتفيا باإلعالن عن ذلك ألهلهما فقط، لكن حدثت 

بعدها أزمة أخرى، ومت وقتها استدعاء الشرطة.
وتطرق حسام حبيب إىل »خمطط تعرضت له شريين من أجل 
احلصول على أمواهلا«، مشريًا إىل كونه قام »بتأمينها وتأمني 
بناتها«، وهو األمر الذي »سيفسد أي خمطط تتعرض إليه«، 

حسب تعبريه.
وأشار إىل أن شقيق شريين مل يكن يتحدث إليها ألكثر من 

عامني، متسائاًل »ملاذا ظهر بشكل مفاجئ بداعي عالجها؟
واسرتجع بعدها تفاصيل تلك الليلة اليت دخلت فيها شريين 
وبصحبته  حضر  شقيقها  أن  على  أكد  حيث  املستشفى،  إىل 
وأخذوا  بالضرب  عليه  واعتدوا  أبيض،  سالح  معهم  أشخاص 
شريين عنوة وهي تصرخ وتبكي، وهو ما جعله يقف يف الشارع 

وحيدًا يبكي بسبب ما جرى.
وكشف عن أن شريين حاولت االنتحار يف املستشفى كما أنها 
ترفض تناول الطعام بسبب ما تعرضت إليه، معرتفًا بأنه ما 

زال حيبها حتى اآلن.
وأكد حسام حبيب على أنه سيقاضي شقيق شريين بسبب ما 
جرى، واعرتف بأنه مل يتنازل عن قضاياه ضد شريين إلرضاء 

أسرته، ولكنه أكد أنه لن يضر الفنانة أبدًا.

حسام حبيب يعرتف بإدمان شريين.. 
ويكشف أسراراً عن عالقتهما
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وفتيات  نساء  تقودها  اليت  الثورة  عن  دوقة ساسكس  حتدثت   
صغريات يف إيران خالل حدث سبوتيفاي يف لوس أجنلوس يوم 

الثالثاء املاضي.
دوقة ساسكس،  ارتدت   »Women @ Spotify« بعنوان  حدث  يف 
مكتوبة  حرية«  حياة،  41 عاًما ، قميًصا أسود حيمل عبارة »نساء، 
بالفارسية للفت االنتباه إىل االحتجاجات املستمرة يف إيران بعد 

وفاة حمساء أميين البالغة من العمر 22 عاًما.
مؤسسة  رئيسة  دياني،  ماندانا  جانب  إىل  احلدث  ميغان  حضرت 
Archewell اخلريية، وهي املنظمة اليت أسستها ماركل برفقة زوجها 
لالتصاالت  التنفيذي  الرئيس  نائب  اىل  باإلضافة  هاري،  األمري 

العاملية، أشلي مومتاهيين، وكالهما من أصول إيرانية.
»اإلستغرام«،  على  دياني  ماندانا  صفحة  على  الصورة  وُنشرت 

حيث توسطت ميغان كل من ماندانا وآشلي.
احلياة.  »النساء.  التالي:  بالتعليق  الصورة  ماندانا  ارفقت  وقد 
احلرية. تلقينا الدعم بأشكال خمتلفة خالل الشهر املاضي منذ وفاة 
ميغان  مثل  رائعات  نساء  مع  للعمل  جدًا  أنا ممتنة  أميين.  مهسا 
الضوء  تسليط  نواصل  فيما  ممتاهيين،  آشلي  اإليرانية  وزميليت 
أهم  إلحدى  األمامية  اخلطوط  يف  والفتيات  النساء  شجاعة  على 

احلركات النسوية يف حياتنا«.
وتابعت: »يف هذه املناسبة، حتدثت ميغان عن الثورة اليت تقودها 
النساء والفتيات الصغريات يف إيران، والشجاعة اليت يظهرنها كل 
يوم، وقيادتهن ودعوتهن للدفاع عن حقوق اإلنسان األساسية: 
النساء، واحلياة، واحلرية. بصفيت امرأة إيرانية تركت وطنها سعيًا 
وراء هذه احلريات بالذات، أنا ممتنة جدًا ملثابرتها يف الدفاع عن 
النساء جبميع أحناء العامل. إنه يوم فخر مبنظمة Archewell وخاصة 

بالنسبة لي وآلشلي ممتاهيين«.
توفيت مهسا أميين يف 16 سبتمرب بعد أن احتجزتها شرطة اآلداب 

اإليرانية بزعم ارتدائها احلجاب بشكل فضفاض.
إندلعت املظاهرات بعد وفاتها ، وشهدت البالد اضطرابات متعددة 
يف مجيع أحناء البالد ، مبا يف ذلك قيام النساء حبرق حجابهن أو 

قص شعرهن احتجاًجا.

بقميص ينادي بـ »حرية حياة املرأة«

ميغان ماركل تناصر ثورة نساء إيران

اجلنسي  باالعتداء  قضائية  دعوى  نيويورك  حمكمة يف  أسقطت 
أقيمت ضد املمثل احلائز على جائزة أوسكار كيفني سبيسي.

وكان املمثل أنتوني راب أقام دعوى ضد سبيسي، قال فيها إن 
األخري المسه على حنو غري الئق يف حفل أقيم عام 1986 بينما مل 

يكن راب جتاوز عامه الرابع عشر.
ويبلغ راب من العمر اآلن 50 عاما، وقد أقام الدعوى يف سبتمرب/
أيلول 2020، مطالبا بتعويضات تناهز قيمتها 40 مليون دوالر.

ومن جهته، نفى سبيسي التهم املوجهة إليه.
ويواجه سبيسي يف اململكة املتحدة مخس ُتهم باعتداءات جنسية 
ينكرها مجيعا. ومن املقرر أن تبدأ حماكمته على ذلك يف يونيو/

حزيران 2023.
ويف يوم اخلميس، وبعد حماكمة استمرت ثالثة أسابيع يف حمكمة 
منهاتن االحتادية، وجدت جلنة حملفني أن راب مل يقّدم إثباتا على 
ِفعل حتّرش جنسي غري مرغوب  أقدم على  بأن سبيسي  دعواه 

فيه.
القاضي  قراءة  وبعد  ساعة،  من  ألكثر  املداوالت  مدة  وطالت 
حسبما   - القاعة  مغادرة  قبل  حماميه  سبيسي  احتضن  للحكم 

أفادت تقارير.
ويقول راب إن سبيسي كان يف عامه الـ 26 أو الـ 27 عندما 

التقاه يف حفلة مقامة يف شقته مبنهاتن.
 ،2017 األول  أكتوبر/تشرين  بازفيد يف  ويف مقال نشره موقع 
قال راب إن سبيسي محله ووضعه على سرير قبل أن يستلقي 
كان  أنه  أعلم  »كنت  يقول:  راب  وكتب  جزئي.  بشكل  فوقه 

حياول التعامل معي جنسيا«.
ويف األسبوع الثالث من حماكمته، قال سبيسي إنه أصيب بصدمة 

جراء خروج راب باتهاماته تلك للعلن قبل مخس سنوات.

وقال سبيسي، البالغ من العمر 63 عاما: »مل أكن أتصور إمكانية 
له  يروق  يكن  مل  راب  أن  مضيفا  االدعاء.«  ذلك  مثل  وقوع 

جنسيا، ال سيما وأنه كان دون السن.

رسم سريع من داخل احملكمة
يف  فجوات  مثة  إن  املدعي،  حمامي  ستيغمان،  ريتشارد  وقال 
استدعاءاته  تكتنف  تغرّيات  عن  فضال  سبيسي،  السيد  ذاكرة 

للوقائع.
ودفعت جينفر كيلر، حمامية سبيسي، بأن قصة راب مفربكة. 
وقالت كيلر إن السيد راب »أعطى اهتماما هلذه احملاكمة أكثر 

مما أعطى لكل حياته يف التمثيل«.

تأثريات على احلياة املهنية
كان للعديد من التهم اخلاصة بسوء السلوك اجلنسي أثر سليب 
على حياة جنم هوليود املهنية. واستبعدته منصة نتفليكس من 
الدرامية السياسية »هاوس أوف كاردز«، كما خسر  سلسلتها 
سبيسي دوره يف فيلم الدراما التارخيية »أول ذا ماني إن ذا 

وورلد«.
ويف أغسطس/آب، حكم قاض على سبيسي بدفع مبلغ 31 مليون 
وذلك  كاردز«،  أوف  هاوس  »ذا  سلسلة  منتجي  إىل  دوالر 

تعويضا عن اخلسائر اليت تكبدوها بعد استبعاده من العمل.
عن  إحداهما  مرتني،  األوسكار  جائزة  أحرز  أن  لسبيسي  وسبق 
اجلرمية  فيلم  عن  واألخرى  بيوتي«،  »أمريكان  فيلم  يف  دوره 

األمريكي »ذا يوجوال ساسبكتس«.
ُتهم  على  لندن  يف  حماكمة  سبيسي  واجه  يوليو/متوز،  ويف 

باالعتداء اجلنسي قبل عقد مضى على ثالثة رجال.
ويف أثناء حماكمة نيويورك، تساءل راب مَل ال يفصح سبيسي 
قريبا عن كونه مثليا. وعن ذلك التساؤل، رّد سبيسي بالقول 
مرحلة  ذلك  يف  مبا  الشخصية  حياته  بالكتمان  أحاط  طاملا  إنه 
ومناوئة  عنصرية  نظر  وجهات  يعتنق  كان  والده  ألن  طفولته 

للمثليني.

التحرش اجلنسي: حمكمة يف 
نيويورك تسقط دعوى قضائية 

ضد املمثل كيفني سبيسي

كيفني سبيسي )وسط( توىل مهمة الدفاع عن نفسه يف األسبوع الثالث 
من محاكمته

»vip آخر دور« لدينا الشربيين على »شاهد«

دور«  »آخر  مسلسل  لطرح  الرقمية   »vip »شاهد  منصة  تستعد 
للمنتج   »Eagle Films« شركة  إنتاج  من  الشربيين،  دينا  للفنانة 

مجال سنان.
ثم  قتل،  جبرمية  اتهامها  يتم  فتاة  حول  املسلسل  قصة  وتدور 
املفاجآت  من  الكثري  ويظهر  متوقع  غري  بشكل  األحداث  تتشابك 
ضمن إطار من اإلثارة والتشويق. وهو من إخراج حسني املنباوي، 
خالد صاحل،  أمحد  الدراما املصرية ومنهم  وبطولة خنبة من جنوم 
إبراهيم  عابدين،  نهى  اخلشت،  مريم  بدير،  أمحد  مجال،  ميمي 

السمان، مها نصار إضافة إىل عدد من ضيوف الشرف.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

احليوية  الغذائية  العناصر  من  واملعادن  الفيتامينات  تعد 
للحفاظ على جسم اإلنسان يف حالة عمل جيدة، ولكن مع تغري 
على  بعض  من  تأثريا  أكثر  بعضها  يكون  أن  ميكن  الفصول، 

الصحة العامة.
الفيتامينات  هذه  من  الكثري  على  احلصول  للناس  وميكن 
واملعادن من خالل األطعمة واملكمالت الغذائية، لذلك قد يكون 
من املفيد معرفة أي منها جيب أن توليه اهتماما إضافيا خالل 
األمراض  ما حتمل معها جمموعة من  اليت عادة  الشتاء،  أشهر 

املومسية، بينها اإلنفلونزا.
وتنقسم الفيتامينات إىل جمموعتني: إحداها قابلة للذوبان يف 
املاء والثانية قابلة للذوبان يف الدهون. واعتمادا على اجملموعة 

اليت تنتمي إليها، ميكن حتديد الكميات الالزمة لالستهالك.
وميكن ختزين الفيتامينات اليت تذوب يف الدهون، مبا يف ذلك 
الدهنية،  الكبد واألنسجة  A وD وE وK، يف  فيتامينات مثل 
ما يعين أنه قد يكون هناك خطر تراكم يف حال اإلفراط يف 

تناوهلا.
ومن ناحية أخرى، ميكن امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان 
يف  مبا  الثمانية   B فيتامينات  أو   C فيتامني  مثل  املاء،  يف 
البانتوثنيك  ومحض  والنياسني  والريبوفالفني  الثيامني  ذلك 
والبيوتني والفوالت وB12 و 7B، بسهولة يف أنسجة اجلسم، 
ويتم التمثيل الغذائي بشكل أسرع من الفيتامينات اليت تذوب 

يف الدهون.
وهذا جيعل من الضروري استشارة املتخصصني يف الصحة عند 
دمج مكمالت الفيتامينات بوجباتهم الغذائية، حيث ميكن للبعض 

االستفادة من جرعات أعلى أو أقل.
من  قليل  عدد  هناك  الشتاء،  فصل  اقرتاب  مع  ذلك،  ومع 

الفيتامينات احملددة اليت جيب الرتكيز عليها وهي:

D فيتامني
غالبا ما يطلق على فيتامني D اسم »فيتامني الشمس«، وينتج 
اجلسم فيتامني D استجابة للتعرض ألشعة الشمس، ما جيعله 
فيتامينا حيويا جيب االنتباه إليه خالل األشهر الباردة واألكثر 

قتامة عندما يقل تناوله إىل حد كبري.
ويوصف فيتامني D بأنه فيتامني حيوي جيب تناوله ألنه، وفقا 
 :Fresh Fitness Food ملا ذكرته ليزا شيربز، أخصائية التغذية يف
»يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور يف وجباتنا الغذائية، ما 
جيعله ضروريا للحفاظ على صحة العظام والعضالت. ويساهم 
وآليات  املناعة  جلهاز  الطبيعي  األداء  يف  أيضا   D فيتامني 

االستجابة االلتهابية«.
التنفيذي  والرئيس  التغذية  أخصائية  ميليسا سنوفر،  وقالت 
من  املناعة  يف   D فيتامني  قوة  »تأتي   :Nourished لشركة 
عن  املسؤولة  التائية  اخلاليا  عدد  زيادة  يف  املساعدة  خالل 
استهداف اخلاليا املصابة بالفريوس وتدمريها. وسيؤدي هذا 
وضع  جسمك يف  ترك  إىل  التائية  اخلاليا  من  املتزايد  العدد 
بإدراجها  قمنا  السبب  وهلذا  الشتاء،  فريوسات  لصد  أفضل 

كأحد املكونات يف جمموعة الدفاع الداخلي املعززة للمناعة«.
وترتبط املستويات املنخفضة من فيتامني D بعدد من املشاكل 
صحة  ضعف  خماطر  زيادة  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  الصحية 

العضالت والعظام، مثل الكساح وتلنينّ العظام.
وآالم  باإلرهاق،  الشعور   ،D فيتامني  نقص  عالمات  ومن 
القلق  أو  والتشنجات،  واألوجاع،  العضالت،  وضعف  العظام، 

واالكتئاب.
العثور على فيتامني  الشمس، ميكن  النظر عن ضوء  وبصرف 
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الزيتية  األمساك  ذلك  األطعمة، مبا يف  من  قليل  عدد  D يف 
واللحوم احلمراء والكبد وصفار البيض واألطعمة املدعمة مثل 

احلبوب.
ومع ذلك، فإن أولئك الذين حيتاجون إىل مكمل إضايف جيب 
أن حيصلوا على جرعة ال تقل عن 400 وحدة دولية من فيتامني 

.D

B12 فيتامني
أظهرت األحباث أن فيتامني B12 ميكن أن يكون له تأثري كبري 
على زيادة مستويات الطاقة وحتسني احلالة املزاجية، و«هذا 
واملعروف  السريوتونني،  إنتاج  يف  حيويا  دورا  يلعب  ألنه 
باسم هرمون السعادة. وإذا كنت ممن يعانون من اخلمول يف 
أشهر الشتاء، جيب أن يكون هذا عنصرا أساسيا يف روتني 

الفيتامينات«، حبسب الطبيبة سنوفر.
ويوجد فيتامني B12 بشكل طبيعي يف بعض اللحوم واألمساك 
ومنتجات األلبان مثل اجلنب واحلليب. ومع ذلك، تابعت سنوفر: 
»ال يستطيع الكثري منا استيعابها بشكل صحيح. والنباتيون، 
ألنهم ال يستهلكون تلك املنتجات، هم أكثر عرضة لنقص هذا 

الفيتامني. وهلذا السبب، تعد املكمالت فكرة رائعة«.

A فيتامني
هو  الشتوية  الربد  نزالت  على  للتغلب  ضروري  آخر  فيتامني 
املناعية  اخلاليا  إنتاج  تعزيز  على  يساعد  الذي   ،A فيتامني 

ومنوها.
خدمة  من  ديربيشاير  إميا  الدكتورة  التغذية،  أخصائية  وقالت 
معلومات الصحة واملكمالت الغذائية )HSIS(: »ميكن أن يزيد 
تناول كميات منخفضة من خماطر غزو مسببات األمراض للعني 
واجلهاز التنفسي. وال حيصل واحد من بني كل عشرة أطفال 
صغار وأطفال املدارس االبتدائية على الكمية املوصى بها من 
فيتامني A. لذا جيب إعطاء مجيع األطفال دون سن اخلامسة 
للتوصيات  وفقا   ،Dو  Cو  A فيتامينات  على  حيتوي  مكمال 

الرمسية يف اململكة املتحدة«.
وخبالف ذلك، ميكن العثور على فيتامني A يف عدد من األطعمة، 
األمساك  وزيوت  اخلضراء  الورقية  واخلضروات  اجلزر  مثل 

ومنتجات األلبان، على سبيل املثال ال احلصر. 

الزنك
مع أخذ املناعة يف االعتبار، يعد الزنك فيتامينا أساسيا أيضا، 
وفقا لسنوفر، ألي شخص يتطلع إىل املساعدة يف محاية نفسه 

من فريوسات الشتاء.
على  أجسامنا  تساعد  املذهلة  املغذيات  »هذه  وأوضحت: 
تكوين خاليا وأنزميات جديدة، ومعاجلة الكربوهيدرات والدهون 

والربوتينات يف الطعام، كما تزيد من سرعة التئام العضالت 
الذوق  أيضا حلاسة  فهو ضروري  إضافية،  وكميزة  واجلروح. 

ألن أحد اإلنزميات املهمة هلذه احلواس يعتمد على الزنك«.
ويوجد الزنك بشكل طبيعي يف األطعمة مثل اللحوم ومنتجات 
واحلبوب  والفول  والعدس  احلمص  مثل  والبقوليات  األلبان 
ال  املثال  سبيل  على  واألرز  والشوفان  الكينوا  مثل  الكاملة 

احلصر.

C فيتامني
فيتامني C هو عنصر غذائي آخر ُيقرتح عادة يف الشتاء، حيث 
أنه حبسب خبري التغذية مات جونز: »يشتهر فيتامني C بعمله 
املهم يف جمال الصحة املناعية. ويوفر احلماية املضادة لألكسدة 

وميكن أن حيفز اخلاليا املناعية يف العمل.

5 فـيتامينات »أسـاسـية« لـتعزيز الـصحة خـالل فـصل الـشتاء

النساء  أمراض  أخصائية  جدانوفا،  أناستاسيا  الدكتورة  أعلنت 
والتوليد، أن زيادة جرعة فيتامني D تؤدي إىل مشكالت يف 

الكلى.
وتشري الطبيبة إىل أن فيتامني D جيمع بني جمموعة فيتامينات 
D1 و D2 و D3 و D4 و D5 ، وأن الثنني منها دورا مهما. 
فمثال 80 باملئة من فيتامني D3 تتكون حتت اجللد بتأثري األشعة 
باملئة فقط حيصل عليها اجلسم من  b، و20  البنفسجية  فوق 
أطعمة ذات مصدر حيواني. أما فيتامني D2 فيحصل عليه اجلسم 

من املنتجات النباتية مثل اخلبز.
وتضيف: حيسن فيتامني D حساسية اجلسم لألنسولني، ويقوي 
العظام ويساعد على تركيب اهلرمونات اجلنسية وحيسن وظيفة 
اإلجناب ويؤثر إجيابيا يف منظومة املناعة، وخيفض خطر نشوء 

األورام واإلصابة باالكتئاب ومرض باركنسون.
غذائية  أدوية ومكمالت  تناول  االفراط يف  الطبيبة من  وحتذر 
حمتوية على فيتامني D، ألن ذلك يؤدي حتى إىل التسمم. كما 
ان هذا يسبب ارتفاعا يف تركيز الكالسيوم يف البول والدم، 
ما يؤدي إىل تراكمه يف عضلة القلب وجدران األمعاء واملعدة. 
وميكن أن يستمر هذا التأثري عدة أشهر، ألن الفيتامني يرتاكم 

يف األنسجة الدهنية وال يتم التخلص منه إال ببطء.
إىل  يؤدي   D فيتامني  من  كبرية  جرعات  تناول  إن  وتضيف 
اضطرابات يف اجلهاز اهلضمي ودوخة وضعف شديد وارتباك 
إىل  يؤدي  ما   К2 فيتامني  نشاط  يعطل  أنه  كما  الوعي.  يف 

فقدان يف الكتلة العظمية، ويلحق الضرر بالكلى.

طبيبة روسية حتذر من خطورة 
D زيادة جرعة فيتامني
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Sydney property values 
have tumbled more than 
10 per cent since the mar-
ket peaked, new figures 
show, while values in 
Melbourne and Brisbane 
have fallen more than 6 
per cent and experts pre-
dict further falls ahead.
Sydney’s median home 
value has fallen 10.1 per 
cent since the city’s mar-
ket peak in February, as 
rising interest rates cur-
tail buyer borrowing pow-
er and demand.
Values in Melbourne have 
declined 6.4 per cent 
since the city’s January 
peak, CoreLogic’s daily 
home value index shows, 
while values in Brisbane 
have dropped 6.1 per cent 
since June.
Adelaide and Perth have 
both declined less than 
1 per cent since their Au-
gust peaks.
CoreLogic research di-
rector Tim Lawless said 
Sydney, the most expen-
sive capital city, was the 
most susceptible to ris-
ing interest rates. Price 
falls began in February 
and sharply accelerated 
as rates climbed, down 
9.5 per cent since the first 
rate hike in May.
“This is all about a higher 
cost of debt and the ero-
sion of borrowing capac-
ity, and because house 
prices are so much high-
er [in Sydney], household 
balance sheets are more 
sensitive to the higher 
cost of debt,” he said.
Affordability constraints, 
low consumer sentiment, 
and high inflation were 
also affecting the market, 
he said.
While Sydney home val-
ues have had a sizeable 
drop, they would need to 
fall a further 11.4 per cent 
to get back to levels seen 
at the start of the pan-
demic, Lawless said. And 
with the pace of declines 
in the harbour city now 
slowing, values may be 
unlikely to fall that far, he 

‘Sinking all the boats’: House price 
downturn hits double digits

added, although it would 
depend on how high rates 
climb. A 20 per cent de-
cline would take Sydney 
property values back to 
levels seen in early 2021, 
Melbourne values back to 
mid-2019, and Brisbane 
values back to mid-2021.
 “But it’s still a fairly rapid 
rate of decline and ... I’m 
not expecting the market 
to level out until interest 
rates find a ceiling,” he 
said.
What are the big banks 
forecasting?
• NAB forecast a peak-to-
trough decline of around 
20 per cent in an update 
this month. Capital city 
prices are expected to fall 
18.7 per cent on average 
this year and next. Prices 
are tipped to fall 22.3 per 
cent in Sydney, 23.2 per 
cent in Melbourne and 
10.2 per cent in Brisbane.
• CBA forecast a peak-to-
trough decline of 15 per 
cent across the capital 
cities in an update last 
month. Prices are expect-
ed to fall 18 per cent Syd-
ney, 17 per cent in Mel-
bourne and Brisbane.
• ANZ has predicted a 
peak-to-trough fall of 18 
per cent across the capi-
tal cities. It forecast, back 
in August, for prices to fall 
20 per cent in Sydney and 
17 per cent in Melbourne 
in 2022 and 2023 and 12 
per cent in Brisbane next 
year.
• Westpac expects a 
peak-to trough fall of 16 
per cent across the capi-
tal cities. Declines of 18 
per cent in Sydney and 
Melbourne were noted in 
its August update, and 
prices in Brisbane were 
expected to fall 6 per cent 

next year.
Westpac senior econo-
mist Matthew Hassan 
said the Sydney correc-
tion is just past its half-
way point and likely to 
continue next year.
While price declines had 
been rapid, Hassan said it 
was a demand-driven cor-
rection — as higher rates 
reduced buyer borrow-
ing and spending power 
— rather than a distress-
driven price correction, 
caused by a sudden shift 
in investor activity, over-
supply or forced sales.
“The housing market is 
still hostage to the infla-
tion fight and that infla-
tion fight has further to 
run,” he said.
“But the day we get even 
the vaguest hint that the 
RBA is done with policy 
tightening you might see 
confidence come out 
of the woodwork pretty 
quickly.”
NAB chief economist 
Alan Oster has forecast 
a peak-to-trough decline 
of around 20 per cent, 
and falls of more than 20 
per cent in Sydney, Mel-
bourne and Brisbane.
However, he noted the 
projections were based 
on an interest rate peak of 
3.1 per cent, and that pric-
es could fall much further 
if the cash rate was to top 
4 per cent, as markets are 
expecting.
Rising interest rates hit 
Sydney and Melbourne 
first, Oster said, but all 
markets would be affect-
ed.
“It’s basically like a tide, 
it either strands all boats 
or sinks all boats, and at 
the moment it’s sinking 
all the boats,” he said.

Australia’s largest pri-
vate health insurer has 
confirmed that the pri-
vate medical details of 
customers who use its 
flagship Medibank brand 
have been stolen in the 
recent hack.
The list of Medibank cus-
tomers affected potential-
ly includes high-profile 
Australians. The stolen 
data is from current and 
former customers and in-
cludes names, address-
es, birthdates, Medicare 
numbers, contact infor-
mation and claims data 
from the private health 
insurer.
Medibank said on Tues-
day that it has received 
further details from the 
hackers. This includes a 
file of a further 1,000 pol-
icy records from its bud-
get brand ahm – includ-
ing personal and health 
claims data. It said the 
files also contain some 
Medibank customer data.
“It has become clear that 
the criminal has taken 
data that now includes 
Medibank customer data, 
in addition to that of ahm 
and international student 
customers,” the company 
said in a statement.
“This is a distressing de-
velopment and Medibank 
unreservedly apologises 
to our customers.”
Medibank chief execu-
tive David Koczkar apol-
ogised once again and 
said the company contin-
ues to work closely with 
agencies of the federal 
government, including 
the ongoing criminal in-
vestigation into this mat-
ter.
“This is a malicious attack 
that has been committed 
by criminals with a view 
of causing maximum fear 
and damage, especially 
to the most vulnerable 
members of our commu-
nity,” he said.
Medibank said in the 
light of the latest devel-
opments it will begin 

Medibank customer details 
were obtained in hack

contacting current and 
former customers to rec-
ommend steps they could 
take.
 “We will also begin con-
tacting customers whose 
data we now know has 
been compromised,” the 
company said.
It urged customers to 
remain vigilant to suspi-
cious communications 
received via email, text or 
phone call.
The news comes nearly 
two weeks after the hack-
ing incident, which was 
initially played down by 
Medibank when it said on 
October 14 that there was 
no evidence that custom-
er data was accessed.
This changed last week 
when Medibank received 
the hackers’ threat - 
which was also received 
by The Sydney Morning 
Herald and The Age. The 
unknown group said they 
would sell 200 gigabytes 
of stolen data unless 
Medibank paid a ransom. 
It contains a threat from 
the hackers to first target 
1000 high-profile Austra-
lians with their own data 
as a warning.
Cybersecurity minister 
Clare O’Neil said the lat-
est advice from Medibank 
is deeply concerning. 
O’Neil emphasised that 
she has been in constant 
contact with Medibank, 
the heads of the Austra-
lian Signals Directorate, 
and the Australian Fed-
eral Police, since she 
was first informed of the 
incident.
“The toughest and smart-
est people in the Aus-
tralian government are 
working directly with 
Medibank to try to ensure 
that this horrendous crim-
inal act does not turn into 
what could be irreparable 
harm to some Australian 
citizens,” she said.
The shadow minister for 
cybersecurity, Senator 
James Paterson, criti-
cised the government for 

a slow response to the at-
tacks, noting that despite 
the company’s initial de-
nials, customers’ worst 
fears have now been rea-
lised.
“After a slow and con-
fused response to the 
Optus cyberattack, it is 
concerning that it took 
Cybersecurity Minister 
Clare O’Neil a week to 
publicly respond to the 
Medibank hack,” he said.
“Ms O’Neil should explain 
why she accepted the 
company’s initial denial 
[that] this was serious, 
delaying government en-
gagement by a week. Ev-
ery day lost worsens the 
damage done.”
Medibank has a total cus-
tomer base of close to 4 
million customers, which 
may have been exposed 
by this attack.
Logs obtained by cy-
bersecurity researchers 
and seen by The Sydney 
Morning Herald and The 
Age indicate someone 
with access to internal 
Medibank systems had 
their company login cre-
dentials stolen from their 
web browser. The creden-
tials were stolen some 
time around August 7.
Current investigations 
have confirmed that these 
details were then sold 
online to the party who 
accessed Medibank’s 
systems and copied the 
health records by deploy-
ing a tool on the platform 
to harvest customer data 
at a large scale.
Medibank does not be-
lieve the hacker is state-
sponsored, but no further 
details of their origins are 
known.
Shares of the $10 bil-
lion company have been 
suspended from trading 
since last week, but are 
due to come out of its 
suspension on Wednes-
day morning. Medibank 
flagged it expects to 
make a further announce-
ment before then.
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government has also pro-
vided $757.7m over five 
years to improve mobile 
and broadband connec-
tivity and resilience in ru-
ral and regional Australia. 
Meanwhile, $4.7m over 
three years will support 
the delivery of free broad-
band for up to 30,000 un-
connected families with 
school aged students 
during the 2023 calendar 
year.

Ukrainians
The government will de-
liver $213.3m over five 
years to deliver additional 
assistance to Ukraine 
following the Russian 
invasion. This includes 
$185.6m in military aid 
such as the distribution 
of Bushmasters armoured 
vehicles. Labor’s com-
mitment builds on the 
$156.5m which the Coali-
tion pledged for Ukraine 
in the March budget.

Some homebuyers 
The government will con-
tribute $350m towards the 
new national Housing Ac-
cord it has struck with the 
states and territories and 
private investors includ-
ing the superannuation 
industry. The scheme will 
aim to build one million 
new homes with a focus 
on regional areas over 
five years from 2024. 
Under the Accord, the 
government will provide 
$350m over five years, 
with ongoing availability 
payments over the longer 
term, to deliver an addi-
tional 10,000 affordable 
dwellings.
The government will in-
vest $10bn in the newly 
created Housing Australia 
Future Fund, to be man-
aged by the Future Fund 
Management Agency, to 
generate returns to fund 
the delivery of 30,000 so-
cial and affordable homes 
over five years and al-
locate $330m for acute 
housing needs.
Labor will spend $324.6 
million over four years to 
establish its Help to Buy 
shared equity scheme to 

assist people on low to 
moderate incomes to pur-
chase a new or existing 
home.
The Regional First Home 
Buyer Guarantee will be 
offered to 10,000 people 
each year from October. 
The scheme will support 
regional first homebuyers 
to purchase new or exist-
ing homes with a deposit 
of just 5 per cent. It isn’t 
funded in this budget, 
however, because Labor 
says it will cover the cost 
by redirecting funding 
from a similar measure 
which was included in the 
March budget.

Women
Women’s safety and eco-
nomic equity are a key 
feature of the budget. The 
government will invest 
$1.7bn over six years to 
implement the new na-
tional 10-year plan to end 
violence against women 
and children. The govern-
ment has also committed 
to introducing gender re-
sponsive budgeting, as-
sessing key measures 
based on gender impact 
to ensure outcomes for 
women are considered 
as part of the budget de-
cision making process. 
The treasurer said Labor 
agreed that full employ-
ment, productivity growth 
and equal opportunities 
for women should be core 
objectives of government 
policy.

Electric vehicle drivers
The budget includes a 
range of measures to 
build infrastructure for 
and improve the uptake 
of electric vehicles. The 
government will spend 
an additional $275.4m 
over six years on its clean 
transport fund, taking the 
total Commonwealth in-
vestment to $500m. The 
money will be spent on 
projects such as building 
a national electric vehicle 
charging network and hy-
drogen refuelling stations 
on Australian highways. 
Labor will also cut taxes 
on the sale of electric 
cars.

Veterans
The government has al-
located more than $21bn 
in funding to assist veter-
ans and their dependants 
over the next four years. 
Some of the funding will 
go towards responding 
to the recommendations 
from the interim report 
from the Royal Commis-
sion into Defence and 
Veteran Suicide with a 
range of supports. For 
example, the government 
will spend $4.7m to sup-
port the development and 
trial of an online tool to 
assist Australian Defence 
Force personnel with their 
transition to civilian life. A 
further $87m will be spent 
on improving the adminis-
tration of the claims pro-
cessing system and veter-
ans’ services.

Foreign aid
The federal government 
will increase its devel-
opment assistance for 
the Pacific as it seeks to 
strengthen ties with Aus-
tralia’s neighbours and 
counter growing Chinese 
influence in the region. It 
will commit $900m over 
four years in development 
assistance for the Pacific, 
up from $525m promised 
at the election. Labor is 
also standing by its elec-
tion pledge of $470m in 
assistance for South-East 
Asia and says it will devel-
op an economic strategy 
for the region.

Treasurer Jim Chalmers 
said the budget would 
provide cost of living re-
lief ‘responsibly and not 
recklessly’. Picture: NCA 
NewsWire / Gary Ramage

Environment
The government has 
committed $1.8bn for 
environmental and heri-
tage protection, includ-
ing $204m in additional 
funding to protect, man-
age and restore the Great 
Barrier Reef, bringing the 
total spend on the reef to 
$1.2bn.

Disaster response 
The government will pro-

vide $51.5m in this fi-
nancial year to support 
Australians hit by natural 
disasters including this 
year’s floods and the on-
going recovery from the 
2019-20 Black Summer 
bushfires. And $1.5m will 
go towards the National 
Emergency Manage-
ment Agency to support 
its work on disaster re-
sponse and resilience. As 
foreshadowed by the trea-
surer last week, the bud-
get includes a provision 
of $3bn over the forward 
estimates to account for 
potential future spending 
on floods or other disas-
ter response payments.
Critical minerals 
Australia has some of the 
world’s largest reserves of 
so-called critical minerals, 
such as lithium, which are 
used to manufacture ad-
vanced technologies such 
as batteries and are at risk 
of their supply chains be-
ing disrupted. The bud-
get includes $50.5m over 
four years to establish the 
Australian Critical Miner-
als Research and Devel-
opment Hub, which will 
be staffed by experts from 
Geoscience Australia, the 
CSIRO and the Australian 
Nuclear science and Tech-
nology Organisation. The 
Government will also allo-
cate $50m over three years 
to fund grants to support 
early and mid-stage criti-
cal minerals projects.
However, despite a big 
announcement from the 
Prime Minister about the 
projects just last Friday, 
this funding isn’t new. 
Labor appears to have re-
purposed the Coalition’s 
critical minerals projects 
which were funded in the 
March budget. Speaking 
before Tuesday’s budget 
was delivered, opposition 
resources spokeswoman 
Susan McDonald accused 
Labor of making “a smoke 
and mirrors announce-
ment to cut funding”.
Some infrastructure proj-
ects
The budget has detailed 
Labor’s $9.6bn infra-
structure package, most 
of which was announced 

during the election cam-
paign. It includes fund-
ing for the construction 
of road and rail projects 
across Australia, includ-
ing $300m for western 
Sydney roads, $2.2bn for 
the Suburban Rail Link 
in Victoria and more than 
$1bn for roads in Queen-
sland and Tasmania.

LOSERS
Other infrastructure proj-
ects
The government has de-
clared there will be no 
more cash for “zombie 
projects” which had been 
scrapped but which the for-
mer Coalition government 
kept on the books. These 
include Melbourne’s East 
West Link and the Perth 
Freight Link.
Motorists
Motorists have missed 
out on “responsible” cost 
of living relief included in 
the budget. The Albanese 
government has followed 
through on its plans to not 
reinstate the fuel excise 
discount, which will save 
it $30bn over six months. 
The federal government’s 
fuel tax for motorists was 
halved to 22.1 cents a litre 
until September 28, when 
the discount expired. The 
former Coalition govern-
ment temporarily cut the 
excise in late March as 
inflation started to spike, 
meaning Australians were 
partly shielded from soar-
ing petrol prices.
Renters
Treasury has said rental 
costs are expected to 
pick-up considerably in 
the next two years, as 
the rental market remains 
tight amid stronger popu-
lation growth and limited 
housing stock. National 
advertised rents have 
risen sharply over the 
past year, by 10 per cent 
to September 2022. As 
new rental agreements 
are made and existing 
contracts are renegoti-
ated, overall rental costs 
as reflected in the CPI are 
expected to rise, albeit to 
a lesser extent. Despite 
these warnings, the bud-
get doesn’t include any 

plan to bring down rental 
price in the short term or 
to provide relief to tenants 
who are struggling with 
the cost of living.

Truck drivers
Truck drivers will be 
slugged an extra .8 cents 
in tax for every litre of 
diesel fuel they buy. The 
government in this bud-
get has committed to in-
creasing the Heavy Ve-
hicle Road User Charge 
rate from 26.4 cents per 
litre to 27.2 cents per litre. 
The charge contributes 
to road maintenance and 
repair. The infrastructure 
and transport ministers 
decided to increase the 
charge in April.
Corrupt public officials
The budget includes 
$262.6m to be spent over 
four years to establish 
and support Australia’s 
new national integrity 
watchdog. The new Na-
tional Anticorruption 
Commission has been 
promised to operate with 
the full standing powers 
of a royal commission 
once it is up and running 
by mid-2023. Labor hopes 
its legislation to establish 
the NACC will pass parlia-
ment with broad support 
by the end of the year. It 
will have broad jurisdic-
tion to investigate serious 
or systemic corrupt con-
duct across the Common-
wealth public sector.
Household budgets
Australians have been 
warned to brace for en-
ergy price hikes of up to 
20 per cent as the cost of 
living crisis is expected to 
peak in December. By the 
end of the year, Treasury 
estimates retail electric-
ity prices will increase by 
20 per cent nationally. In 
2023-24, that figure will 
blow out to 30 per cent.
Retail gas prices are also 
estimated to increase by 
up to 20 per cent in both 
2022-23 and 2023-2024. 
The budget said electric-
ity prices were expected 
to directly contribute be-
tween 0.75 and 1 percent-
age point to inflation in 
2022-23 and 2023-24.
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The Albanese government 
has unveiled its first bud-
get. Here’s who has come 
out on top, and who has 
missed out.
Labor has handed down 
its first federal budget 
in nearly 10 years with a 
promise to make life “eas-
ier for Australians”. 
Jim Chalmers had said 
the budget would provide 
cost of living relief “re-
sponsibly and not reck-
lessly” without adding to 
inflation. 
The Treasurer stressed on 
Tuesday the federal gov-
ernment has had to show 
considerable spending re-
straint, and big surprises 
weren’t to be expected. 
NCA NewsWire has taken 
a look at this year’s win-
ners and losers.

WINNERS
Parents
Australians were prom-
ised a “family friendly” 
budget which would in-
clude an expanded paid 
parental leave scheme. 
For the first time, couples 
will be assessed on a 
combined income of up to 
$350,000 to be eligible for 
the Commonwealth’s paid 
parental leave scheme. 
From July 1 2024, the 
scheme will be expanded 
by two additional weeks a 
year until it reaches a full 
26 weeks in 2026. The 
new arrangements will 
cost the Budget $531.6m 
over the next four years 
and $619.3m each year 
after that.
The treasurer had said 
cheaper childcare would 
be the “biggest on-bud-
get commitment” in line 
with Labor’s cornerstone 
pre-election promise to 
cut costs. 
Labor will increase the 
maximum subsidy rate to 
90 per cent for all families 
for the first child in care 
and increase subsidies 
for every family earning 
less than $530,000 in 
household income. 
The government will 

spend $4.7bn over the 
next four years and $1.7bn 
per year each year after 
that on its plan. The lion’s 
share of the funding – 
$4.6bn – will be spent on 
childcare subsidies. 
The government will also 
spend $10.8m on an in-
vestigation by the Aus-
tralian Competition and 
Consumer Commission 
into spiralling prices in 
the childcare sector.

Patients
The promise of cheaper 
medicines was one of the 
major cost-of-living mea-
sures touted by Labor be-
fore the budget. 
Labor has introduced leg-
islation to parliament to 
slash the maximum gen-
eral co-payment for medi-
cines on the PBS from 
$42.50 to $30. This means 
the federal government 
will increase the amount 
it spends on subsidising 
about 17 million scripts 
filled out for about 3 mil-
lion people a year. 
The government will 
spend $787.1m over four 
years and $233.4m each 
year after that to reduce 
the amount customers 
pay towards the cost of 
medicines on the Pharma-
ceutical Benefits Scheme. 
The government will also 
fund a range of other 
mental health, primary 
care services and hos-
pital upgrades including 
in regional Australia and 
will fund some new treat-
ments on the Medicare 
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Benefits Schedule, in-
cluding nuclear medicine 
imaging treatments for 
cancer patients.
The government will pro-
vide $47.7m over four 
years to reinstate Medi-
care funding for bulk-
billed telehealth psychia-
try in telehealth eligible 
areas across regional and 
rural Australia, contribut-
ing a 50 per cent loading 
for consultations.

Australians earning 
between $45,000 and 
$200,000 
Debate over the conten-
tious stage three tax cuts 
package dominated head-
lines earlier in October 
after speculation arose 
over whether they would 
be scrapped or pared 
back. But the policy has 
been spared the chop-
ping block in this budget, 
as foreshadowed by the 
treasurer. Labor had ruled 
out making any changes 
to the policy, at least for 
now. 
Labor vowed before the 
federal election to keep the 
third tranche of taxation 
changes, which include 
cuts which mean anyone 
earning between $45,000 
and $200,000 will pay no 
more than 30 cents of ev-
ery dollar they earn in tax. 
The latest Treasury cost-
ing of the policy revealed 
it had blown out by $11bn 
– from $243bn to $254bn 
– over a decade. 

Aged care residents and 

Federal Budget 2022: Biggest winners and losers explained

workers
One of the other large 
election commitments 
funded in this budget was 
Labor’s promised aged 
care reforms at a cost of 
$2.5bn over the next four 
years. Most of the fund-
ing will go towards pay-
ing staff. All aged care fa-
cilities will be required to 
have a registered nurse 
onsite at all times from 
July 1, 2023. And each 
resident must get 215 
minutes of care each day 
from October 2024. 
The government will also 
spend $540.3m respond-
ing to the final report of 
the Royal Commission 
into Aged Care Quality 
and Safety. This includes 
$68.5m to strengthen 
governance and to sup-
port the implementation 
of aged care reforms in 
regional areas.
Labor before the elec-
tion promised to fund the 
outcome of a Fair Work 
Commission case which 
is currently determining 
whether aged care work-
ers should get a pay rise.
Australians over 55 
The government will al-
low more people to make 
downsizer contributions 
to their superannuation 
by reducing the minimum 
eligibility age from 60 
to 55 years of age. The 
downsizer contribution 
allows people to make a 
one-off post-tax contribu-
tion to their superannua-
tion of up to $300,000 per 
person from the proceeds 

of selling their home. 
The government will also 
spend $73.2m over four 
years, and $400,000 each 
year after that, to support 
pensioners to downsize 
by extending the assets 
test exemption for the 
proceeds of selling their 
homes. 
The government will also 
provide $61.9m over two 
years to fund one off cred-
its worth $4000 to age and 
veterans pensioners. This 
will increase the amount 
pensioners can earn, 
without having their pay-
ments cut, from $7,800 to 
$11,800, so pensioners 
who want to work more 
hours can do so.

Students
Tens of thousands of 
TAFE and university stu-
dents studying in areas 
of skills shortages will 
score free education. The 
government will pay for 
20,000 students from 
under-represented back-
grounds to study univer-
sity courses including 
nursing and engineering.
Teacher training courses 
have won the most fund-
ing. The budget includes 
$159m to train an extra 
4,036 teachers as part 
of a national action plan 
being hatched by Educa-
tion Minister Jason Clare 
and his state and territory 
counterparts to solve the 
country’s dire shortage of 
educators.
The higher education pro-
viders receiving the most 

funding for additional 
places are Charles Darwin 
University, the University 
of Wollongong and Curtin 
University. The additional 
places will be for students 
starting next year and in 
2024 with an investment 
of up to $485.5 million 
over the next four years.
The government will also 
cover the cost of 180,000 
fee-free TAFE and voca-
tional education places 
in 2023, with extra sup-
port for participation of 
women and other dis-
advantaged groups. The 
measure was announced 
at the jobs and skills 
summit in September. 
The places will be made 
up of 60,000 additional 
places and by dropping 
the fees of 120,000 exist-
ing paid TAFE spots. This 
is the first step in Labor’s 
broader commitment to 
delivering 480,000 fee-
free TAFE and vocational 
education courses.

Regional internet and 
phone users
About 1.5 million Austra-
lian homes and business-
es have been promised 
better access to improved 
Wi-Fi. The budget in-
cludes a $2.4bn equity in-
vestment to the company 
which runs the National 
Broadband Network. The 
government is promising 
to expand the NBN’s full-
fibre access, with a focus 
on the outer suburbs and 
in regional areas. The 

Labor handed down its first budget in 10 years with a promise to make life easier for Aussies. Picture: NCA 
NewsWire / Gary Ramage

Treasurer Jim Chalmers said the budget would provide cost of living relief 
‘responsibly and not recklessly’. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage
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