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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

رعد من الرابية: حريصون على مواصلة العالقة مع الوطين احلر وفق أسس ساهم عون يف إرسائها
دوكان من السراي: سأزور أمريكا لبحث السبل اآليلة إىل حتييد ملف الكهرباء يف لبنان عن »قانون قيصر«

التتمة على الصفحة 16

سالمة يعود إىل املقامرة باالحتياط: 1.5 مليار دوالر لتجفيف السيولة وجلم الدوالر

Seeking Part-Time Assistant
 Arabic Speaking and English
Office Assistant - Insurance

Send Resume To:
danny@dakkans.com.au 

Students or Experienced Welcome
Tel: (02) 9707 3077

التتمة على الصفحة 16

رئيسة  زيارة  مع  بالتزامن 
األوروبية  املفوضية 
الين  دير  فون  أورسوال 

األوروبي  االحتاد  كييف، 
أوكرانيا  منح  على  يوافق 

االحتاد األوروبي يوافق على منح 
أوكرانيا مزيداً من الدعم العسكري

التتمة على الصفحة 16

فلسطيين  مصدر  حتدث 
كبري عن عدم دقة اإلعالم 
تناوله  ما  يف  اإلسرائيلي 

الفلسطيين  الرد  بشأن 
على مطالب وزير اخلارجية 

مصدر فلسطيين عن لقاء عباس - بلينكن: 
احلديث عن خطة أمنية أمريكية غري وارد

التتمة على الصفحة 16

الروسي،  الرئيس  أّكد 
فالدميري بوتني، أمس األول 
اخلميس، أّنه يف احلرب مع 
األمر  ينتهي  »لن  روسيا، 
باستخدام آليات مدرعة، إذ 
ما ميكنها  لدى موسكو  إّن 

الرد به، وهي قادرة على 
اجلميع  على  وجيب  ذلك، 

فهم ذلك«. 
بوتني  ألقاها  كلمة  وخالل 
السنوية  الذكرى  يف 
معركة  لالنتصار يف  الـ80 

على  الفت  تطور  قي 
التيار  بني  العالقة  صعيد 
»حزب  و  احلر  الوطين 
الرئيس  استقبل  اهلل«،  
قبل  عون،  ميشال  العماد 
اخلميس  األول  أمس  ظهر 
يف دارته يف الرابية، وفدًا 
»الوفاء  كتلة  من  نيابيًا 
رئيس  ضم  للمقاومة« 
رعد،  حممد  النائب  الكتلة 
احلاج  حسني  والنواب: 
علي  شري،  امني  حسن، 

عمار وحسن فضل اهلل.
البحث  تناول  وقد 
السياسية  املستجدات 
لبنان.  يف  العام  والوضع 
الرئيس عون خالل  وشدد 
اللقاء على »أهمية الشراكة 
الوطنية واستكمال مشروع 
ومكافحة  الدولة  بناء 

حقوق  وصون  الفساد 
املواطنني«.

وصف النائب رعد اللقاء بـ 

»الودي جدا« وقال: »نقلنا  
عون   ميشال  الرئيس  إىل 
من  والسالم  حارة  حتيات 

االمني العام للحزب السيد 
حسن نصراهلل واخوانه يف 
القيادة وأعربنا خالل اللقاء 
الكبري  تقديرنا  عن  جمددا 
الوازنة  الثابتة  للعالقة 
عززت  اليت  بيننا،  ما  يف 
ومحت  الوطنية  الشراكة 
وحصنت  االهلي  السلم 
عرب  الوطنية  السيادة 
وفره  وحقيقي  جدي  ردع  إىل  أشار  ستالينغراد، 

األوروبية  التهديدات 
األملانية،  ليوبارد  بدبابات 
قائاًل إّن »األمر غري معقول، 

لكنه حقيقي«. 

شخص )رجل أو إمرأة( ذو خربة يف صنع املعجنات 
)مناقيش، لحم بعجني، صفائح جنب، فطائر سبانخ 

 Newtown وغريها( مع مساعدين يف ضاحية
دوام كامل - معاش جيد.

لالتـصال: 690 133 0405

مـطلوب للـعمل

بوتني: روسـيا تـصّد عـدوان الغرب الـجماعي.. 
وردنـا لـن يـقتصر عـلى اسـتخدام املـدّرعات

الرئيس ميشال عون مستقبال النائب محمد رعد يف منزله يف الرابية

اجليش  معادلة  التزام 
اليت  واملقاومة،  والشعب 
خماطر  لبنان  عن  دفعت 
الغزوة التكفريية االرهابية 
وتدفع  كما دفعت  اجلاحمة 
االعتداءات  خماطر  عنه 
واالنتهاكات الصهيونية«.

أضاف: »ال بد من االشارة 
العالقة  هذه  أن  إىل  هنا 
مناخا  وفرت  التشاركية 
مؤاتيا لبناء مشروع الدولة 
وفق ما نصت عليه وثيقة 
مل  واليت  الوطين  الوفاق 
ترق لكثر. اليوم حنن على 
من  فقط  ايام  اربعة  بعد 
مناسبة ارساء هذه العالقة 
اليت  املهمة  التشاركية 
تكرست بدءا من ٦ شباط 
كنيسة  لقاء  يف   ٢00٦
مار ميخائيل قبل ١٧ عاما 
عزمنا  نؤكد  زالت،  وما 
مواصلة  على  وحرصنا 
التيار  مع  العالقة  هذه 
االسس  وفق  احلر  الوطين 
اليت اسهم الرئيس العماد 
ارسائها  يف  عون  ميشال 
الصدق  على  تقوم  واليت 

يف  والشجاعة  والوضوح 
بروح  املختلف  مقاربة 
ووطنية  جادة  حوارية 
من  بعيدا  متبادل  وتفهم 

الضوضاء والصخب«.
اليوم  بلدنا  »ان  وختم: 
جهود  تضافر  اىل  حباجة 
االسس  هذه  وفق  اجلميع 
االزمة  من  للنهوض 

مسرية  واستئناف  الراهنة 
حر  لوطن  الدولة  بناء 
على  منفتح  مستقل  سيد 
العامل على قاعدة االحرتام 
واملصاحل  املتبادل 

املشرتكة«.
دوكان يف السراي الحكومي

رئيس  إجتمع  ذلك،  اىل 

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
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زار النائب يف الربملان اللبناني 
ايهاب املطر   السفري اللبناني 
االوسرتالية  العاصمة  يف 
وجرى  رعد  ميالد  كانربا  يف 
اللبنانية  اجلالية  الوضاع  عرض 

وللتطورات يف لبنان.
رعد  السفري  من  مطر  واطلع  
على اوضاع البعثة الديبلوماسية 
يف اوسرتاليا يف ضوء الظروف 
لبنان  يعانيها  اليت  الصعبة 
والبعثات  وشعبه  ومؤسساته 

اللبنانية يف اخلارج . 
وأمل اجلانبان ان »ينتخب رئيس 
للجمهورية يف اقرب وقت، وان 
على  قادرة  حكومة  تتشكل 
اليت  املصريية  االزمة  مواجهة 

مير فيها لبنان« . 
شرف  على  رعد  اومل   وختاما، 
مدير  حضور  يف  مطر  النائب 
الوطنية  »الوكالة  مكتب 
الزميل  اوسرتاليا  يف  لالعالم« 

سايد خمايل .

النائب مطر زار السفري اللبناني يف العاصمة 
االوسرتالية واطلع على اوضاع اجلالية

السفري ميالد رعد مستقبال النائب ايهاب مطر

والرياضة  الشباب  وزير  هنأ 
الدكتور جورج كاّلس يف اتصال 
اللبناني  االحتاد  رئيس  هاتفّي 
القدم السيد هاشم حيدر  لكرة 
على انتخابه بالتزكية نائبًا أول 
لكرة  اآلسيوي  االحتاد  لرئيس 
اليت  االنتخابات  يف  القدم، 
البحرينية  العاصمة  يف  أجريت 

املنامة.
وقال كاّلس »صحيح أن لبنان 
على  دائمًا  وحيصل  حصل 
رفيعة  خارجية  ادارية  مناصب 
يف عّدة ألعاب رياضية، وهو ما 
يعكس القيمة العالية لكوادرنا، 
كرة  وشعبية  مكانة  أن  إال 
لبنانّي  نيل  من  جتعل  القدم، 
رئيس  نائب  كمنصب  ملنصٍب 
االحتاد اآلسيوي حدثًا كبريًا يف 

حّد ذاته«.
حققه  ما  هو  »هذا  وأضاف 
حيدر  هاشم  السيد  املهندس 
يف  جرت  اليت  االنتخابات  يف 
مملكة البحرين، وما تزداد هالته 
نعلم  حني  وأكثر  أكثر  املعنوية 
أنه جاء بالتزكية، انه فخر لنا«.

وقال كاّلس »إن هذا اإلمجاع، 
ّثالن سوى  التزكية، ال ميمُ وهذه 
العميقة  للعالقات  حقيقية  مرآة 
والقوية اليت بناها السيد هاشم 
حيدر للبنان الكروي والرياضي 
خالل  اآلسيوية  الساحة  على 
كنًا  رمُ أصبح  حتى  سنوات، 
واسع  ومرجعًا  األركان،  من 
القانونية  القيمة  عترب  ممُ اإلطالع، 
بني  تالٍق  ونقطة  واإلدارية، 

خمتلف األقطاب«.

كاّلس اتصل حبيدر ُمهنئاً مبنصبه اآلسيوي

احلكومة جنيب  رئيس  ترأس    
ميقاتي  سلسلة اجتماعات أمس 
احلكومية  السرايا  يف  األول 
الرتبوية  امللفات  تناولت 

والصحية. 
ويف هذا االطار ترأس إجتماعا لـ 
»جلنة  اإلنقاذ الرتبوي« شارك 
فيه وزير الرتبية والتعليم العالي 
النائبة  احلليب،  عباس  القاضي 
رئيس  احلريري،  بهية  السابقة 
بسام  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة 
اجلامعات  رابطة  رئيس  بدران، 
اخلاصة يف لبنان رئيس اجلامعة 
دكاش  سليم  األب  اليسوعية 
املالية  لوزارة  العام  واملدير  

جورج معراوي. 
الوزير  قال  االجتماع،  بعد 
احلليب:« حبثنا يف القضايا اليت 
تؤدي اىل انقاذ العام الدراسي 
الرمسية واخلاصة  املدارس  يف 
واخلاصة،  اللبنانية  واجلامعات 
العام  املدير  استدعاء  مت  وقد 
القضايا  لبحث  املالية  لوزارة 
املالية املتصلة بطلبات ومطالب 
الرمسي  التعليم  اساتذة 
اساتذة  ومطالب  واملتعاقدين 
واملتعاقدين  اللبنانية  اجلامعة 
واملدربني فيها، وكذلك مطالب 
اساتذة اجلامعات اخلاصة، يف ما 
الصادر  املتصل  بالقرار  يتعلق 
عن وزارة املالية باستقطاع جزء 
من ضريبة املداخيل اليت تدفع 
ومت  دوالر«،   »بالفريش  هلم 
لعقد  متهيدا  خطة  على  االتفاق 
تكون  الوزراء  جمللس  جلسة 
العام  النقاذ  حتديدا  خمصصة 

الدراسي«. 
هذه  ستعقد  متى  سئل: 

اجللسة؟ 
جدا،  قريب  وقت  »يف  أجاب: 
والرئيس ميقاتي هو من يعلن 

عن موعدها«. 
ينفذه  الذي  االضراب  وعن 
الوزير  قال  الرتبوي،  القطاع 
من  رأينا  السبب  »هلذا  احلليب: 
املناسب  دعوة »جلنة االنقاذ« 
اىل االجتماع، لبحث كل القضايا 
ولفكفكة العقد من امام انعقاد 
وتوفري  الوزراء  جملس  جلسة 
االعتمادات الالزمة مبا يستجيب 
واألساتذة  الروابط  لطلبات 
واملتعاقدين، ونتمنى ان يكون 
هذا االجتماع اجيابيا، النه بالنسبة 
الدراسي  العام  انقاذ  فان  لنا، 
هو خطوة اساسية النقاذ النظام 
الرتبوي يف لبنان، النه كما ترون 
فان ابقاء املدارس الرمسية يف 
حالة االضراب وتلويح املدارس 
اخلاصة باالضراب ايضا واجلامعة 
اللبنانية ايضا بذلك ، سيؤدي 
الرتبوي  النظام  سقوط  اىل 

برمته«. 
على  العمل  »مهمتنا  أضاف: 
تاليف الوصول اىل هذه املرحلة 
وتأمني املستلزمات اليت تؤدي 
ميكن  ما  تلبية  اىل  النتيجة  يف 
تلبيته على ضوء اوضاع اخلزينة 
ما  تقديم  نستطيع  كي  العامة 
أمال     ، للجميع  أمامنا  متاح  هو 

باستئناف العام الدراسي«. 
االموال  ذهبت  اين  سئل: 
عد بها األساتذة  واحلوافز اليت ومُ

يف بداية العام الدراسي؟ 
لدى  متوافرة  »االموال  أجاب: 
من  اكثر  وقلتها  الرتبية  وزارة 
10مليون  حبدود  لدينا  مرة، 

يف  املرسوم  اقر  اذا  دوالر 
وهو  الوزراء  جملس  جلسة 
حتى  هبة  طلب  بتمديد  متصل 
لدى  يوفر  مما  السنة  هذه  اخر 
العسرة  مبلغ  الرتبية  وزارة 
االموال  وهذه   ، دوالر  ماليني 
من  السابقة  الوفورات  من  هي 
االموال اليت حصلت عليها وزارة 
هناك  ان  اىل  اضافة  املالية، 
حبدود 5 اىل 6 ماليني متوفرة 
لدينا  املاحنة.   اجلهات  من 
وهذا  دوالر،  مليون   16 حواىل 
كل ما هو متاح، خالفا ملا يتم 
التداول به من ان وزارة الرتبية 
فلو  دوالر،  مليون   60 تسلمت 
يف  كنا  ملا  املبلغ  هذا  تسلمنا 

هذه االزمة«. 
وعن تضعضع الثقة بني وزارة 
قال   ، املاحنة  واجلهات  الرتبية 
الوزير احلليب: »ليس هناك من 
تضعضع بل هناك عالقات جيدة 
جدا، وحنن لدينا شفافية كبرية 
أوضاعنا،  على  مطلعون  وهم 
املوافقة  وصلتنا  السبب  وهلذا 
منهم الستعمال هذه االموال«.

ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
املتعاقدين  األساتذة  من  وفدا 
اللبنانية  اجلامعة  يف  بالساعة 
الدكتور  بامسهم  حتدث  الذين 
»عرضنا  وقال:   عثمان،  فريد 
هواجسنا  ميقاتي  للرئيس 
وكان  وهمومنا  ومشاكلنا 
بالنسبة  خريا  ووعدنا  متفهما 
نقلناها  اليت  املطالب  إىل 
يف  املتعاقدين  األساتذة  باسم 

اجلامعة«.
واستقبل الرئيس ميقاتي مفيت 
اللقيس  غسان  الشيخ  جبيل 
»من  اللقاء:  بعد  أعلن  الذي 
كافة  اللبنانية  األطراف  مصلحة 
احلكومة  رئيس  حول  االلتفاف 
وحول  ميقاتي  جنيب  األستاذ 
تسهيل  أجل  من  أيضا  احلكومة 
ومن  اللبنانيني  املواطنني  أمور 
والرئيس  احلكم،  استمرار  أجل 
احلرص  أشد  حيرص  ميقاتي 
أيضا  وحيرص  العمل  هذا  على 
على انتخاب رئيس للجمهورية، 
فالرئاسات الثالث تكمل بعضها 
حالة  لبنان اىل  البعض، وتعيد 
ويف  االقتصاد  يف  االستقرار 
السياسة ، ولبنان سيكون خبري 
أقدم املسؤولون على  يف حال 
انتخاب رئيس للجمهورية وعلى 
إدارة  أيضا يف  بإخالص  العمل 
عز  اهلل  أسأل  العامة.  املرافق 
وجل أن حيفظ الرئيس ميقاتي 
وحكومته وان حيفظ لبنان أرضا 

وشعبا«.
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا 
برئاسة  الصيادلة  نقابة  من 
النقيب جو سلوم الذي قال بعد 
الرئيس  لدولة  »عربنا   اللقاء: 
للجهوده  وتقديرنا  حتياتنا  عن 
الذي يبذهلا ويقوم بها يف هذه 
الظروف الصعبة، وبالتأكيد ليس 
مسؤولية  حتمل  السهل  باالمر 
البالد يف هذه الظروف يف ظل 
االنهيار الشامل. كما نقلنا اليه 
وخاصة  املرضى  وهموم  وجع 
تتفاقم  اليت  السرطان  مرضى 
يوميا، ألنهم ال جيدون  حالتهم 
الدواء، واذا وجدوه ففي السوق 
مزورا،  يكون  وقد  السوداء 
واحيانا يتم الطلب من املرضى 
السوق  من  ادويتهم  تأمني 

وزير الرتبية حيذر بعد لقائه ميقاتي من »سقوط النظام 
الرتبوي«.. وعن موعد اجللسة: »يف وقت قريب جدا«!

السوداء من قبل املستشفيات، 
احلالة  االمر يدل كم هي  وهذا 

الدوائية مرتدية يف البالد«. 
هموم  اىل  »تطرقنا  أضاف: 
يف  الدوائي  القطاع  ومشاكل 
وهو  الصيادلة  وقطاع  لبنان 
املنظومة  يف  اساسي  قطاع 
الصحية، واذا ال مسح اهلل انهار 
القطاعني  فان  القطاع  هذا  
سينهاران  والصحي  الدوائي 
ضرر  اىل  سيؤدي  ما  بالكامل 
واملواطنني،  املريض  حياة  يف 
على  احلفاظ  فان  وبالتالي 
القطاع الصيدالني هو االساس 
القطاع  على  احلفاظ  يف 
الدوائي، من هنا اهمية مكافحة 
واملستوصفات  املزور  الدواء 
والصيدليات غري الشرعية اليت 
هذا  على  فاحملافظة  تتكاثر، 
القطاع تكون بتأمني الدواء هلذا 
اىل  الوقوف  ليستطيع  القطاع 
مسريته  ويكمل  املريض  جانب 

اإلنسانية«.
وختم قائال: »عرضنا ايضا عدة 
على  احلفاظ  أبرزها  مواضيع 
املكاتب العلمية يف لبنان اليت 
واحلفاظ  مميزا،  طابعا  تعطيه 
الصناعة احمللية وحتفيزها  على 
احلجر  لنا  بالنسبة  تشكل  وهي 
الدوائية  للسياسة  االساس 
البلد،  يف  الدوائي  وللقطاع 
دولته  من  جتاوبا  ملسنا  وقد 
سيحمل  وهو  املواضيع  لكل 
واملرضى  والصحة  الدواء  لواء 

وينقلهم اىل حيث جيب« .
مع  ميقاتي  الرئيس  واجتمع 
بوشكيان   جورج  الصناعة  وزير 
رؤساء  جلنة  من  وفد  يرافقه 
  : ضم  زحلة  قضاء  بلديات 
سعيد   ،) زحلة   ( زغيب  أسعد 
ملحم  عنجر(،   جمدل   ( ياسني 
الغصان )الفرزل(، جهاد معلم ) 
قب الياس(، حسني ابو محدان 

شوباصي  وحسني   ) )حزرتا 
)سعدنايل (.

بعد  بوشكيان   الوزير  واعلن   
بلديات  وفد   »عرض  اللقاء: 
الرئيس  لدولة  زحلة  قضاء 
يطالب  اليت  احملقة  املطالب 
العام  الشراء  قانون  ومنها  بها 
لتسيري  عليه  والتعديالت 
الناس  وشؤون  العامة  املرافق 

يف هذا الظرف الصعب«. 
بعقد  املطالبة  »ومتت  اضاف: 
جلسة جمللس الوزراء يف أسرع 
وقت ممكن لبت األمور األساسية 
الرتبوية  األمور  وابرزها  العالقة 

امللحة والضرورية«.
زحلة  بلدية  رئيس  حتدث  كما 
»هناك  فقال:  زغيب  أسعد 
البلديات  عمل  تواجه  عراقيل 
فرضها  اليت  التعقيدات  نتيجة 
والذي  العام  الشراء  قانون 
للشراء  جلان  وجود  على  ينص 
انها  ومبا  واالستالم.  والتلزيم 
يف  ومستحيلة  موجودة   غري 
وجود  عدم  بسبب  زحلة  قضاء 
لنا  السماح  طلبنا  موظفني، 
باعتماد الطريقة القدمية لنتمكن 
الضرورية  باألعمال  القيام  من 

لتلبية حاجات املواطنني«.
سعر  موضوع  »يف  اضاف: 
عدم  كان  وملا  الصرف، 
الدوالر  بسعر صرف  االستقرار 
املاضية  الفرتة  طيلة  أعاق  قد 
تقدم  دون  وحال  املناقصات 
املشاريع،  اللتزام  املقاولني 
عند  للبلديات  السماح  طلبنا 
قانوني  بشكل  تلزيم  وجود 
مصدق من كافة الدوائر املختصة 
حجز قيمة االلتزام وحتويله اىل 
لتسعرية  وفقا  أمريكي  دوالر 
امتام  بتاريخ  صريفة  منصة 
امللزمة.  القانونية  اإلجراءات 
الرئيس  دولة  جتاوب  والحظنا 

مع املطالب اليت عرضناها«. 

حلزب  العام  األمني  غرد   
كتلة  رئيس  »الطاشناق« 
»نواب األرمن« النائب هاغوب 
على  حسابه  عرب  بقرادونيان 
»تويرت« : »إنطالقا من موقفنا 
الدائم الداعم للحوار، نثين على 
رؤساء  عن  الصادرة  الدعوة 
الطوائف املسيحية يف بكركي، 
حل  إجياد  أجل  من  للحوار 
أن  مقتنعني  الرئاسية،  لألزمة 
حلل  الوحيد  السبيل  هو  احلوار 
سنكون  أننا  وأؤكد  األزمات. 

احلوار،  يف  احلاضرين  أول 
كمسعى إلنقاذ وطننا لبنان«. 

اىل  »الطاشناق«  حزب  وأشار 
إنبثقت  املبادرة  هذه   « أن 
من اللقاء الذي مجع البطريرك 
بطرس  بشارة  مار  املاروني 
األرمن  وكاثوليكوس  الراعي 
يف  األول،  آرام  األرثوذكس 
األرثوذكس  األرمن  بطريركية 
حضور  يف  أنطلياس،  يف 
األرمن  نواب  كتلة  رئيس 

النائب هاغوب بقرادونيان«.

بقرادونيان رحب بدعوة بكركي اىل 
احلوار: سنكون أول احلاضرين

دانت مفوضية عاليه يف حزب 
بيان،  يف  العربي  التوحيد 
االعتداء الذي تعرض له منزل 
يف  لبنان  جبل  قطاع  مسؤول 

حزب اهلل بالل داغر.
»االطراف  البيان  ودعا 
السياسية يف اجلبل كافة اىل 
تغليب لغة العقل واحلوار واىل 
الوطن  هلذا  حياك  ملا  الوعي 
كون احلادث الغريب يف نوعه 

التنبه  واىل  وزمانه  ومكانه 
واليقظة«. 

»األجهزة  بدعوة  البيان  وختم 
التحرك  اىل  املعنية  األمنية 
اجلناة  لكشف  السريع، 
وقت  أسرع  يف  ومعاقبتهم 
يف  يرغبون  من  ملنع  ممكن، 
اثارة القالقل والتوتر والتناحر  
يف اجلبل من التطاول والتمادي 

بالعبث بأمنه«.

اإلعتداء على منزل مسؤول حبزب اهلل يف 
اجلبل.. والتوحيد العربي يدين
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واملياه يف  الطاقة  وزير  إجتمع 
وليد  االعمال  تصريف  حكومة 
بيار دوكان  السفري  فياض مع 
الدولي  الدعم  بتنسيق  ف  املكلَّ
الوزارة  يف  مكتبه  يف  للبنان 
نقل  الذي  ساعتني  من  ألكثر 
اميانويل  الرئيس  من  رسالة 
كل  لبذل  وتوجيهه  ماكرون 
كل  تذليل  اجل  من  اجلهود 
اتفاقيات  كل  لتنفيذ  العقبات 
والكهرباء  مصر  من  الغاز  نقل 

من االردن.
الطاقة،  وزارة  بيان  واشار 
دوكان  »السفري  ان  اىل 
فياض  الوزير  جبهود  اشاد 
املنصرم  االسبوع  زيارته  بعد 
ابالغه  مت  حيث  واالردن  ملصر 
فياض  الوزير  وجهود  مبناقبية 
اجلبارة ومتتعه بكفاءة عالية يف 
افضت  واليت  ادارةاملفاوضات 

العقود  وتوقيع  جناحها  اىل 
من  الكهرباء  لتأمني  املطلوبة 

االردن والغاز من مصر«.
»بهذه  فياض  الوزير  ورحب 
أن  متمنيًا  املطلوبة«،  املبادرة 
»تكلل جهوده بالنجاح خصوصًا 
بعد أن زّوده بكافة الوثائق اليت 
األعمال  من  اهلائل  الكم  تثبت 
تلبيًة  الوزارة  بها  قامت  اليت 
ومنها  الدولي  البنك  لشروط 
مع  املوقعة  العقود  عن  ُنسخ 
كل من االردن ومصر وسوريا، 
وملف التمويل كما حّضره البنك 
منذ  جاهزًا  كان  والذي  الدولي 
وثيقة  متضمنًا   ،2022 آذار 
ومسودة  املشروع  تقييم 
اتفاقية القرض متهيدًا إلدخالنا 
أن  قبل  املفاوضات  مرحلة  يف 
الدولي هذا  البنك  مد  وُيّ يعود 

املوضوع أي التمويل«.

فياض يزود السفري دوكان بالوثائق 
اليت تثبت التزام الوزارة بكل ما 

طلبه البنك الدولي

الوزير فياض مستقبال السفري دوكان
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الوطين  التيار  رئيس  ذكر 
أّن  باسيل،  جربان  النائب  احلر 
الطوائف  رؤساء  عن  صدر  »ما 
املسيحية يف بكركي خيّط مساًرا 
لألزمة  احلل  باب  ويفتح  واعًدا 
الشراكة  قاعدة  على  الرئاسية 

والتوازن الوطين«.
وسائل  عرب  تصريح  يف  ولفت 
أّن  إىل  االجتماعي،  التواصل 
منذ  كنا  الكياني  النداء  »هذا 
أول  زلنا  وما  املاضي  الصيف 
أكدته  ما  هو  و  له،  امللّبني 
بطرس  بشارة  مار  للبطريرك 
له،  االخرية  زيارتي  الراعي يف 
اجلميع  يستجيب  ان  امل  على 

هلذه الدعوة«.

رؤساء  عرب  االربعاء،  ويوم 
لبنان،  يف  املسيحية  الطوائف 
األزمة  جتاه  العميق  »القلق  عن 
لبنان  تواجه  اليت  اإلقتصادية 
وطالبوا  شعبنا«،  مع  ونتضامن 
بإياد  الدولة  يف  املسؤولني 
اليت  الراهنة  لألزمات  »حلول 

تؤدي إىل هجرة أبنائنا«.
وذكر الرؤساء يف مؤمتر صحايف، 
»اننا لنا كل الثقة بتضامن رؤساء 
الطوائف اإلسالمية معنا بدعوتنا 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  إىل 
مار  املاروني  البطريرك  وحثينا 
بشارة بطرس الراعي على دعوة 
لإلجتماع يف  النواب املسيحيني 

بكركي«.

باسيل: ما صدر عن رؤساء الطوائف 
املسيحية ببكركي خيط مساًرا واعًدا 

ويفتح باب احلل لألزمة الرئاسية

حكومة رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل يف  العمل  وزير  أشار 
تصريف االعمال مصطفى بريم، 
الصناعيني  مجعية  زيارته  خالل 
يف  كان  حيث  اللبنانيني 
سليم  اجلمعية  رئيس  استقباله 
الزعين وعدد من اعضاء جملس 
االدارة، اىل أن »منذ بدء االزمة 
حولنا جلنة املؤشر اىل اجتماعات 
مع  بالتواصل  نستبقها  مفتوحة 
اجلهات املعنية من اجل التوصل 
مرضية  تكون  صيغة  اىل 
هذه  ظل  يف  للجميع  ومناسبة 

الظروف الدقيقة«.
»املعاش  أن  بريم،  وأكد 
ضرورية  خطوة  هو  التقاعدي 
لتعويض  االعتبار  تعيد  كونها 
بفعل  ذاب  بعدما  اخلدمة  نهاية 
ان  علما  الوطنية،  العملة  تآكل 
دول  كل  متبع يف  االجراء  هذا 
منها  دول   3 باستثناء  العامل 

لبنان«
ولفت اىل أن »العمل التشريعي 
يتطلب وقتا طويال اخرتنا السري 
من   54 املادة  من   5 بالفقرة 
اليت  االجتماعي  الضمان  قانون 
تتيح للمضمون ان خيتار معاشا 
يضعه  لنظام  وفقا  تقاعديا 
نعمل  وحنن  االدارة،  جملس 
هذه  لتأليف  الضمان  ادارة  مع 

اللجنة القرار املوضوع.
التقدميات  ويف موضوع حتسني 
»بعد  أوضح  للضمان،  الصحية 
اخلاصة  املؤشر  جلنة  مقررات 
لألجور  االدنى  احلد  برفع 
نتوقع  االجتماعية  والتقدميات 
يزيد  ما  الضمان  اىل  يدخل  ان 
على 2000 مليار لرية وبعد قرار 
املتوقع  من  االخري  املؤشر  جلنة 

 1000 على  يزيد  ما  يدخل  ان 
التوفري  مت  انه  يعين  ما  مليارًا 
للضمان ما جمموعه حواىل 3000 
مليار لرية، انطالقا من ذلك من 
غري املقبول بعد اليوم اال يشعر 
املضمون بالفرق أكان من حيث 
تغطية كلفة االستشفاء او الصحة 
والدواء وذلك للمحافظة على حد 

أدنى من االمان االجتماعي«.
أما على الصعيد املهين، أضاف 
حصر  اوال  خطني  على  »عملنا 
126 مهنة باليد العاملة اللبنانية 
مسار  اطالق  وثانيا  حلمايتها، 
التدريب املهين املعجل وتشمل 
وصيانة  لرتكيب  تدريب  ورش 
الطاقة الشمسية، مهارة اصالح 

االدوات الكهربائية«.
أننا  اىل  الزعين  لفت  بدوره، 
جدا  صعبة  مبرحلة  اليوم  »منر 
أكان على أرباب العمل او على 
املوظفني، وحناول يف ظل هذه 
احللول  اجرتاح  الصعبة  الظروف 
خسارة  بأقل  املرحلة  لتمرير 
ممكنة ان كان بالنسبة الصحاب 

املصانع وللعاملني فيها«.
»القطاع  ان  الزعين  وكشف 
الصناعي سجل خالل االزمة اقل 
وهي  لبنانية  عمالة  هجرة  نسبة 
مل تتجاوز الـ 1 اىل 2%، فيما 
سجل انشاء عددا ال بأس به من 
خطوط  يف  والتوسع  املصانع 
االنتاج، وهذا ما ادى اىل خلق 
وظائف جديدة للبنانيني، مشريًا 
قام  الصناعي  القطاع  ان  اىل 
مبا  فيه  العاملني  اجور  بزيادة 
يتناسب مع قدرة كل مصنع من 
دون ان ينتظر اقرار ذلك بشكل 

رمسي«.

بريم التقى الزعين: املعاش 
التقاعدي هو خطوة ضرورية كونها 
تعيد االعتبار لتعويض نهاية اخلدمة

خالل اللقاء

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
الداخلية  وزير  التينة  عني  يف 
تصريف  حكومة  يف  والبلديات 
األعمال بسام مولوي، وحبث معه 
يف االوضاع العامة واملستجدات، 
وحتضريات  األمين  الوضع  سيما 
البلدية  لالنتخابات  الوزارة 

واإلختيارية.
الوزير  حتدث  اللقاء،  بعد 
دولة  بزيارة  تشرفت  مولوي:« 
الرئيس نبيه بري كي نضعه يف 
الداخلية  وزارة  يف  العمل  أجواء 
والوضع االمين ولنأخد توجيهاته 
أمور  لتسهيل  به  نقوم  مبا 
الوضع  على  وللحفاظ  املواطنني 
هذه  يف  البلد  ومتاسك  االمين 
دولة  وطمأنا  الصعبة.  الظروف 
ال  االمين  الوضع  أن  الرئيس، 
يزال متماسكا وسيبقى متماسكا 
وبوطنيتها  األمنية  القوى  بهمة 
ساعة  وحتى  اليومية  ومبتابعتنا 

بساعة«.
أضاف : »وضعنا دولة الرئيس 
وزارة  حتضريات  أجواء  يف 
الداخلية لالنتخابات البلدية وفقا 
مهال  هناك  ان  للقانون، خباصة 

من  بالتالي  ودستورية،  قانونية 
القيام   الداخلية  وزارة  واجبات 
تطبيقا  الالزمة  التحضريات  بكل 
حنن  املهل.  وضمن  للقانون 
الناخبني،  قوائم  اعلنا  باألمس 
لبنان  يف  الناخبني  وكل 
نسخة  حيصلوا  ان  يستطيعون 
 app عن القوائم اإلنتخابية عرب ال
وأي خطأ موجود، يف استطاعتهم 
أن يطلبوا تصحيحه ضمن املهل 
للقانون.  وتطبيقا  القانونية، 
تطبيق  واجباتنا  من  أيضا  حنن 
الرئيس  واطلعنا دولة  القانون. 
على بعض املشاكل اليت تعاني 
دولة  ووعد  البلديات  منها 
الرئيس بإختاذ التدابري الضرورية 
والالزمة لتسهيل شؤون البلديات 
يف بعض امللفات أو العالقة يف 

هذه الظروف الصعبة«.
 برقية سنغالية

على صعيد آخر، تلقى  الرئيس 
رئيس  من  جوابية  رسالة  بري 
مجهورية السنغال رئيس اإلحتاد 
اإلفريقي ماكي سال شكره فيها 
الذين  بالضحايا  التعزية  على 
تصادم  حادثة  جراء  سقطوا 

احلافلتني الشهر املاضي.

بري عرض مع وزير الداخلية 
التحضريات لالنتخابات البلدية وتلقى 
رسالة شكر جوابية من الرئيس السنغالي

احلراري  صور  معمل  قتحموا  طورا  »اهالي  بأن  املعلومات  أفادت 
اسوة  الكهربائي  بالتيار  البلدة  تزويد  عدم  على  احتجاجا  للكهرباء 

بباقي املناطق«.

أهالي طورا اقتحموا معمل صور احلراري احتجاجا على 
عدم تزويد البلدة بالتيار الكهربائي

الزراعة يف حكومة  إلتقى وزير 
احلاج  عباس  األعمال  تصريف 
يف  القطري  السفري  حسن، 
العزيز  عبد  بن  إبراهيم  لبنان 
وجرى  السهالوي،  حممد صاحل 
استرياد  عمليات  يف  البحث 

وتصدير املنتجات الزراعية.
اىل  السهالوي  نقل  بدوره، 
وزارتي  موافقة  حسن  احلاج 
البلديات والبيئة املعنية بالقطاع 
الزراعي والصحة يف قطر، على 
احلشائش  مزروعات  استرياد 
بكافة  لبنان  من  والورقيات 
انواعها، وبالتالي ال مانع لديها 
الغذائية  املواد  استرياد  من 
احلظر  قائمة  يف  اليها  املشار 
اليت مت تنفيذها سابقًا، وذلك 
لشروط  املصدرين  تطبيق  بعد 
القطرية  السلطات  وضعتها 

املختصة.
حسن،  احلاج  شكر  بدوره 
احلكومة القطرية ممثلة بالسفري 
»التعاون  وأكد  السهالوي، 
وسفارة  الوزارة  بني  الدائم 
فيه  ملا  بريوت  قطر يف  دولة 

السهالوي التقى احلاج حسن: قطر 
وافقت على استرياد مزروعات احلشائش 

والورقيات من لبنان بكافة انواعها

مصلحة الشعبني الشقيقني«.

أن  »متحدون«،  حتالف  ذكر 
»حمامي التحالف تبلغوا قرارًا يعّد 
تارخييًا لصاحل املودعني ميّكنهم 
من استيفاء ودائعهم عدًا ونقدًا 
القرار  باعتباره  اإليداع،  بعملة 
الصادر  نوعه  من  األول  املربم 
عن حمكمة التمييز بوجه املصارف 
أنه  وأوضح  اخلصوص«،  بهذا 
»قد صدر بتاريخ 1 شباط 2023 
عن حمكمة التمييز املدنية، الغرفة 
مادي  القاضية  برئاسة  الثانية 
املستشاَرين  وعضوية  مطران 
صفري،  ومسيح  سكينة  حسن 
الطعنني  بقبول  قضيا  قراران 
التمييزيني املقّدمني من احملامي 
التحالف بوكالته  رامي عّليق من 
من  ابراهيم  عياد  املودَعني  عن 

»متحدون«: قبول الطعنني التمييزيني املقّدمني من 
رامي علّيق ضد مصرف »فرنسبنك« شكالً وأساسًا

وحنان  املودعني  صرخة  مجعية 
فرنسبنك  مصرف  ضد  احلاج 
شكاًل وأساسًا، ونقض القرارين 
عن  الصادرين  فيهما  املطعون 
حمكمة االستئناف املدنية برئاسة 
القاضي حبيب رزق اهلل واللذين 
قضيا بقبول طلب املصرف وقف 
املصرفيني  الشيكني  تنفيذ 
الصادرين عن فرنسبنك نقدًا، كما 
املستأنفني  القرارين  وتصديق 
املنفرد  القاضي  عن  الصادرين 
يف بريوت روال عبداهلل بتاريخ 7 
القاضيني برد طليب  آذار 2022 
أمامها  املقّدمني  التنفيذ  وقف 

من فرنسبنك.
»قضى  بيان:  يف  واضاف 
املعاملتني  بإعادة  القراران 

الوزير حسن مستقبال السفري القطري السهالوي

مرجعهما  إىل  التنفيذيتني 
يف  التنفيذ  دائرة  األساسي 
بريوت، حيث سيصار إىل متابعة 
التنفيذ على الشيكني املصرفيني 
عدًا  فرنسبنك  عن  الصادرين 
ونقدًا بعملة اإليداع، مع الفوائد 
من  عليهما  املستحقة  واللواحق 
يكون  وبذلك  الوديعة،  قيمة 
اللبناني وألول مرة منذ  القضاء 
واملصرفية  املالية  األزمة  اندالع 
القضاة  بإجناز  األمل  أعاد  قد 
انتشاله  مهّمة  فيه  األحرار 
وانتشال البلد من احلالة الراهنة، 
األول  املدماك  يكون  أن  عسى 
يف استنهاض اجلميع لبناء وطن 
يقوم على إرساء احلق والعدل قد 

طال انتظاره«.
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ثالث سنواٍت ونّيف مما ُيصطَلح على تسميته باحلكم »العّبودي«، 
مصادر  1920، حبسب  عام  منذ  العدلية  تاريخ  األسوأ يف  هي 
أدارها رئيس اجمللس األعلى للقضاء  قضائية خمضرمة، بعدما 
سهيل عّبود وفق »مسار غري عقالني« و«ال مباالة مطلقة« جتاه 

املؤسسة القضائية، بدت أكثر فجاجة بعد انفجار مرفأ بريوت.
يف خريف 2019، مع تعيني جملس الوزراء سهيل عبود رئيسًا 
جمللس القضاء األعلى، ُعّلقت عليه آمال عدد ال يستهان به من 
القضاة إلصالح القضاء وقيادة ثورة داخلية يف قصور العدل. 
فالرجل )كان( ذا مسعة ال غبار عليها وصاحب مسرية قضائية 
مل تلّطخها فضيحة، حتى سادت مقولة بني القضاة بأنه »لو كان 
القضاة  انتخب  باالنتخاب ملا  القضاء يتم  اختيار رئيس جملس 
سوى عبود«. وهو بدأ مشواره بدفٍع قوي من رئيس اجلمهورية 
السابق ميشال عون الذي ُنقل عنه إن »اختيار عبود لنزاهته على 

رغم لونه القواتي سيشّكل كريديت للعهد«.
التشكيالت: خيبة وعرقلة

استّهل رئيس جملس القضاء األعلى عهده بالتشكيالت القضائية، 
واعدًا بأن تكون بعيدة من التدخالت السياسية، وأن ُتِدث تغيريًا 
منتظرًا منذ زمن. لكن قضاة كثرًا أمجعوا على أن ما أعّده وجملس 
فيه  اإلصالح  نسبة  تتجاوز  ال  للتشكيالت  اقرتاٍح  من  القضاء 
الربع، عرب إزاحة قضاة تدور حوهلم شبهات من مناصب مهمة، 
وترقية آخرين ُظِلموا لسنوات، فيما كان بإمكانه إعداد تشكيالت 
بـ«دوز« إصالحي عاٍل، هو احملّصن بتأيّيد اجلسم القضائي له.

من التشكيالت بدأت بوادر الشرخ يف جملس القضاء األعلى، مع 
رفض عبود األخذ يف االعتبار توصية مدعي عام التمييز غسان 
عويدات بشأن اختيار معاونيه يف النيابات العامة. إذ تذّرع بأن 
درجات  منها  حمددة،  معايري  وفق  يتم  أن  جيب  هؤالء  اختيار 
القضاة، علمًا أن تعيينه رئيسًا للمجلس أطاح بـ 12 قاضيًا كانوا 

أعلى منه درجة.
على خلفية ذلك، اتهمته مصادر قضائية بالتذّرع باملعايري الختيار 
إىل  والكتائب  اللبنانية  القوات  حزبي  على  حمسوبني  قضاة 
مناصب »حساسة«. ومن األمساء املطروحة، كان واضحًا خضوع 
عبود إلمالءات السلطة. فقد لّبى طلبات كل األحزاب، باستثناء 
قد  وهذا  اجمللس.  رأس  على  اختاره  الذي  احلر  الوطين  التيار 
ُيسب له ال عليه، لوال سياسة الكيل مبكيالني اليت انتهجها: 
فهنا يتمسك مبعيار الدرجات وهناك يتخّطاه، من دون مربرات 
أنه يف مكاٍن  العدلية  أروقة  احلالتني. ويرتّدد يف  واضحة يف 
ما كان يبحث عن قضاة »ُتدار آذانهم إما له، أو لبعض القوى 
السياسية«. ما أّدى إىل عدم اعتماده معايري صارمة على اجلميع. 
كما ُسّجل عليه جتاهله فكرة املداورة الطائفية يف املناصب اليت 
ُكّرس كل منها لطائفة معّينة بعد عام 2005، بسبب توترات البلد 
التحقيق  وقاضي  االستئنايف  األول  الرئيس  كمناصب  آنذاك، 
األول والنائب العام االستئنايف يف كل حمافظة. وبدل أن يعتمد 
أنه قبل 2005 كانت  املداورة اخنرط يف تكريس العرف، علمًا 

جمالس القضاء املتعاقبة ُتدِخل تغيريات يف تلك املراكز.
رفض  عبود.  سهيل  يعرف  من  لكل  صدمًة  التشكيالت  مّثلت 
يتحمل  اليت  النتيجة  وكانت  املرسوم،  توقيع  اجلمهورية  رئيس 
عبود جزءًا كبريًا منها تعطيل امللف، ما انعكس األمر شلاًل يف 
العدلية، خباصة بعد تقاعد قضاٍة مل يُعد باإلمكان تعيني بدائل 
عنهم )3 يف جملس القضاء األعلى و6 يف اهليئة العامة حملكمة 
التمييز(. ِنَسب الشغور الكبرية، وحماولة تسيري األمور بالتكليف، 
ضعضعت قصور العدل، وأّثرت على انتظام العمل حبدود 30 إىل 
40% بتقديرات القضاة، الّذين يردون جذور املشكلة إىل أمرين: 

التسييس وِعناد »الرّيس«.
الخطيئة الكربى

فجاجة الدور السليب لـ«رّيس العدلية« بدأت بالربوز بعد انفجار 
مرفأ بريوت حني قّرر أن يكون طرفًا، ويتقّدم جيش املدافعني 
عن احملّقق العدلي طارق البيطار. أّمن كل الدعم القضائي لألخري، 
والدستورية،  القضائية  جتاوزاته  لتغطية  كبريًا  جهودًا  وبذل 
ومنع أي حماولة حملاسبته، وحّول كّل دعاوى االرتياب وطلبات 
يرأسها  متييٍز  غرف  إىل  البيطار  ضّد  قّدمت  اليت  الدعوى  نقل 
قضاة تابعون له، فرضهم يف اهليئة العامة على رغم أنهم غري 
أصيلني، وضغط عليهم لعدم إصدار أي قرار بالدعاوى يسيء 

إىل البيطار.
إال أن أخطر ما يف دوره، وهو ما مل تشهده العدلية يف تارخيها، 
مبا فيه سنوات احلرب األهلية، رعايته النقسامها طائفيًا من باب 
وصّوره  امللف،  طّيف  وبدعمهم  الفرنسيني  مع  املرفأ.  قضية 
على أّنه ضد املسيحيني، وخلقه أجواء يف قصور العدل بأن كّل 
من ياول اإلساءة للبيطار أو اختاذ إجراء حبّقه ترتاجع شعبّيته 
مسيحيًا، وُيصّور ضد املزاج العام املسيحي. تت هذا الضغط 
على  املعرتضون  فيهم  مبن  املسيحيني،  القضاة  كل  جتّنب 

استنسابية البيطار وانتقائيته اختاذ قراٍر بامللف.
بني  طائفيًا  اللبناني  القضاء  انقسام  إىل  بالنتيجة  أدى  مساٌر 

 ثالث سنوات من احلكم »العّبودي«: تعطيل وتسييس وتطـييف: 

»ريـس« الـعدلية مـّرغها فـي الـوحل!
ندى أيوب

املسلمني واملسيحيني. ويقال جهرًا وهمسًا يف قصور العدل أن 
»الرّيس« عبود وجد يف البيطار ورقة استخدمها لتكريس واقع 
جهة،  من  بشخصه  واختصاره  القضاء  تطييف  على  يقوم  جديد 

وتقديم أوراق اعتماده السياسية للخارج من جهة أخرى.
ضـَرب فصل السلطات وتسّلح بالشارع

وإىل ذلك، نقل عبود اخلالف إىل الشارع الذي تّول، بشكٍل غري 
مسبوق، إىل سالٍح بيد قاٍض ضد آخر. أصحاب هذا الرأي يسبون 
عليه لقاءاته املتكررة مع حمامني نشطوا يف »انتفاضة تشرين«. 
التشكيالت  للضغط إلجناز  مّرة  العدل  أمام قصر  هؤالء تّركوا 
القضائية متناغمني مع رئيس جملس القضاء، بالتزامن مع خالف 
عبود - عويدات حني رفض األول األخذ بتوصية الثاني يف ما 
اجلزاء. ومّرة تصدر قرارات  العامة وقضاة  النيابة  خص قضاة 
رّد الدعاوى ضّد البيطار على وقع تصفيق متظاهرين أمام قصر 
العدل ابتهاجًا. ومل تكن هذه صدفًا، بل محلت »بصمات عبود« 
بوضوح. فالرّيس »يّصن مشروعه املتناغم ورغبات قوى سياسية 
الطلب«،  غّب  معّلبة  وقراراٍت  يتفاعل  جبمهوٍر  وخارجية  داخلية 
على ما تؤكد أوساط العدلية. ومل يكن آخر هفواته، استقباله 
يف مكتبه عددًا من النواب أثناء تظاهرة العدلية األخرية، متخطيًا 
مبدأ فصل السلطات، ونقل النواب كالمًا مل ينفه عن تطمينهم 

بأن البيطار لن ُيّس.
شقّ مجلس القضاء األعلى

بني  األول  اخلالف  عبود،  عهد  األعلى يف  القضاء  عرف جملس 
للتشكيالت  التحضري  أثناء  األعضاء  وبني  وبينه  ونائبه  رئيسه 

القضائية. وقيل حينها إن عبود يعتمد قاعدة »أنا أو ال أحد«.
تكرر األمر، يف جلسٍة صّوتت فيها غالبية أعضاء اجمللس على 
تسمية قاضي التحقيق األول يف الشمال مسرندا نصار قاضيًا 
يعرتف  ومل  اجللسة  نصاب  وفرط  عبود  جّن  للبيطار.  رديفًا 
»ديكتاتوريته«،  على  األعضاء  بقية  انتفض  القضاة.  بتصويت 
ومن حينها يارس طقوسه التعطيلية مانعًا اجتماع جملس القضاء 
لقطع الطريق على تعيني قاٍض رديف، وهي هيمنة مل يارسها 

رئيس جملس قضاء يف تاريخ لبنان.
 حوالي 40% نسبة الشغور وعدم انتظام العمل القضائي

متناقضني  بيانني  بإصدار  سابقة  اجمللس  سّجل  العام،  مطلع 
يف الوقت ذاته، على خلفية اإلجراءات القضائية اليت أّدت إىل 
توقيف وليام نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بريوت. بيان 
صدر باسم اجمللس، وآخر عن الرّيس مبواقف ُمناقضة، حاول فيه 

نزع الشرعية عن بيان تبناه غالبية أعضاء اجمللس.
ويف تطورات ملف املرفأ يف األسبوع املنصرم، ضغط عبود لعقد 
جلسة للمجلس الختاذ موقٍف من البيطار، على وقع تظاهرة ختللها 
اقتحام لوزارة العدل، من قبل مجهوٍر داعٍم للمحقق العدلي. ليقع 
ينعقد اجمللس  وال  واألعضاء،  الرئيس  بني  جديدة  مرة  اخلالف 

تسبًا الستفادة عبود من ضغط الشارع.
االنفصال عن القاعدة القضائية

طيلة مخسة أشهر من االعتكاف القضائي كان سهيل عبود ُيطِرب 
القضاة بآرائه حول »املالليم« املسماة مساعدة اجتماعية، واليت 
أزمتهم  القضاة  عاجل  اعتكافهم.  على  لإلجهاز  كافية  يعتربها 
مبعزل عن جملس القضاء األعلى. وأخذوا عليه »تقاعسه« على 
مدى ثالث سنوات ونّيف من عمر األزمة. إذ مل يسع الرّيس إىل 
محاية حقوق قضاته بقدر انهماكه يف وحول السياسة. ومل يبذل 
إىل  عهده  تّولت يف  اليت  العدل  قصور  أحوال  لتحسني  جهدًا 

أكواٍخ مهرتئة ومعّطلة، تفتقد أدنى مقومات العمل.
متأخرًا استيقظ الرّيس، وتديدًا يف اجلمعية العمومية األخرية، 
بعدما أنتج القضاة وصندوق التعاضد حاًل مؤقتًا. حّجته أنه »ال 
يطلب«، ورّدهم »ال تطلب ما يعّطل العدالة يف قضية أو ملف، 
إمنا واجباتك كرئيس السلطة القضائية السعي لتأمني استمرارية 

عملها«.
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لم يحسب لسهيل عبود أي إنجاز إصالحي منذ تعيينه

استقبل وزير االقتصاد والتجارة 
يف حكومة تصريف االعمال أمني 
سالم،  يف مكتبه يف الوزارة، 
والنقل  العامة  االشغال  وزير 
يف حكومة تصريف االعمال علي 
محيه، يف اطار متابعته موضوع 
بناء االهراءات واالمن الغذائي.

سالم
الوزير  قال  االجتماع،  اثر 
الوزير  مع  »تباحثت  سالم: 
االهراءات  موضوع  يف  محيه 
بها  املتعلق  الغذائي  واالمن 
وزارة  وحلرص  مباشر.  بشكل 
يف  وشراكتها  العامة  االشغال 
الذي  الوطين  املوضوع  هذا 
والغذائي  القومي  االمن  يمي 
يف  شريكنا  دعونا  البلد،  يف 
يف  املوجودة   االهراءات  بناء 
وبريوت  طرابلس  مرفأي 
الذي  االشغال  وزير  معالي 
نتعاون معه يف هذا امللف. أما 
االمن  جلنة  يف  االعضاء  باقي 
يتواجدوا  فلألسف مل  الغذائي، 
وكنا  سابقة،  الرتباطات  معنا 
لالعالن  معنا  وجودهم  نتمنى 
عن بعض اخلطوات املهمة جدا 
االمن  مبوضوع  خيتص  ما  يف 
يف  الفقري  والعمود  الغذائي، 
االهراءات  وهو  املوضوع،  هذا 
اليت تفظ املخزون االسرتاتيجي 

للحبوب يف لبنان«.
معالي  أبلغنا  »اليوم،  اضاف: 
الوزير محيه أنه وبنتيجة العمل 
املستمر  والتعاون  الدؤوب 
وضع  من  االنتهاء  مت  فقد 
اهراءات  لبناء  الشروط  دفرت 
االرض  على  مرفأ طرابلس  يف 
الوزير  ومعالي  له،  املخصصة 
هذا  عن  سيتحدث  محيه 
املوضوع بشكل مفصل، ودفرت 
الشروط سيكون جاهزا الطالقه 
. اما املستثمرون فسيتقدمون 
الفرصة املهمة مطلع  اىل هذه 
االسبوع املقبل حتى يكون هلم 

دور يف مرفأ طرابلس«.
وتابع: »كما أبلغنا الوزير محيه 
املرحلة  يف  العمل  خالل  أنه 
العامة  اخلطة  على  القادمة 
موقع  تديد  مت  بريوت،  ملرفأ 
مربع  مرت  الف   25 مبساحة 
مرفأ  يف  جديدة  اهراءات  لبناء 
بريوت، وسيتحدث عنها الوزير 
نشكره  بالتفصيل. وحنن  محيه 
هذا  يف  وشراكته  دعمه  على 
اهمية  من  يثل  ملا  املوضوع 
بالنسبة لألمن الغذائي والقومي 

يف هذه املرحلة الدقيقة«.
»هذا  ان  سالم  الوزير  واكد 
القليلة  االمور  من  هو  العمل 
الدولة  بأن  املواطنني  لطمأنة 
متطلبات  توفري  على  حريصة 
يتعلق  ما  وتديدا  العيش، 
يكننا  الذي  الغذائي  باألمن 
النتائج  وتقديم  فيه  التحرك 
االجيابية للوطن الذي هو بأمس 

احلاجة اليها«.
حميه

محيه:  الوزير  قال  جهته،  من 
»ان موضوع االمن الغذائي هو 
االقتصاد  وزارة  صالحية  من 
والتجارة، وحنن أخذنا املعطيات 
اىل ختزين  ، وهي حباجة  منها 
360 الف طن.  120 الف طن 
الف  و120  بريوت  مرفأ  يف 

سالم ومحيه أعلنا اجناز دفرت الشروط لبناء اهراءات 
يف مرفأ طرابلس واطالق املناقصة االثنني وحتديد 

موقع لبناء اهراءات جديدة يف مرفأ بريوت
الف  و120  طرابلس  ملرفأ  طن 
وانكببنا  البقاع،  ملنطقة  طن 
العمل يف وزارة االشغال  على 
الالزمة  الشروط  دفاتر  العداد 
الدولة  وضع  وان  خصوصا 
بانشاء  يسمح  ال  اللبنانية 
اهراءات ، وبالتالي بالتعاون مع 
اجناز دفرت  االقتصاد مت  وزارة 
ملرفأ  اهراءات  لبناء  الشروط 
الف   36 مساحة  على  طرابلس 
االثنني سوف  مرت مربع، ويوم 
تطلق املناقصة الشراك القطاع 
اخلاص، وبالتالي هذا املوضوع 
أن  نقول  ألننا  اصالحيا،  يعد 
يكون  أن  جيب  اخلاص  القطاع 
ضمن  ولكن  اساسي  دور  له 

القوانني املرعية االجراء«. 
ملرفأ  »وبالنسبة  اضاف: 
فانه  املؤكد،  تأكيد  بريوت،  
سيكون على مساحة 25 الف مرت 
مربع، ويف خط متواز تقريبا مع 
االن. وقد  االهراءات املوجودة 
االتصاالت  سالم  الوزير  أجرى 
الالزمة، بناء على وعد من احدى 
بناء  نيتها  أعلنت  اليت  الدول 
بريوت.  مرفأ  يف  االهراءات 
فقد  األرض  لتأمني  وبالنسبة 
خصصناها من ضمن خطة اعادة 
شهر  من  أقل  ويف  االعمار، 
اعادة  خطة  عن  نعلن  سوف 
ويبقى  بريوت،  مرفأ  إعمار 
 ، للخطة  الشروط  دفاتر  اعداد 
االمن  االساسي  جوهرها  ويف 
وطريقة  االطار  تديد  الغذائي 
تأمني الغذاء للمواطنني، فنحن 
االقتصاد  وزارة  مع  شركاء 
هلذا  ملا  االنشاءات  عملية  يف 
املوضوع من اهمية ال تقل عن 

الكهرباء  واملاء«.
محيه:  قال  سؤال  على  وردا 
»لنكن اجيابيني . فإلعداد دفرت 
الشروط ، يطلب البعض مئات 
وحنن  الدوالرات،  من  االف 
جمانا،  الشروط  دفرت  اعددنا 

وبالتالي النية موجودة«.
وعمن سيتقدم للمناقصة،  قال 
أن  دوري  أعرف،  »ال  محيه: 
أقدم  فأنا  املستثمرين،  اقنع 
فرصة  للقوانني،  وفقا  هلم 
اشراف  تت  وادارتها  لبنائها 
خصوصا  االقتصاد،  وزارة 
أن  دائما  يتمنون  كانوا  وانهم 
مل  فاذا  لبنان،  يف  يستثمروا 
يأتوا ويستثمروا، بناء على ايعاز 

سياسي، فهذا ال يعنيين«.
أن  قوله،  اريد  »ما  اضاف: 
ارتفعت  بريوت  مرفأ  ايرادات 
من 400 الف دوالر اىل عشرة 
ماليني دوالر، ونفذنا ما وعدنا 
به. واذا تعرض احدهم لضغط 
يستثمر  أن  يريد  وال  سياسي 
ليس  فهذا  طرابلس  مرفأ  يف 
منعه  من  ذنب  ولكنه  ذنيب، 
من االستثمار، ومن الذي يلك 

املال وال يريد االستثمار«.
طرابلس  »مرفأ  ان  محيه  وأكد 
هو مؤسسة عامة، وهيئة الشراء 
الوحيد  الشريك  هي  العام 
والنقل  العامة  االشغال  لوزارة 
واملزايدات.  املناقصات  يف 
بهدف  لضغوط  نتعرض  مل 
العكس  على  بل  احملاصصة، 
خمتلف  على  داعم  الكل 

املسميات واملراكز. 



Page 5صفحة 5     

مـقاالت وتـحقيقات

دوالر الـ 15 ألفاً: زيادة يف الضرائب
احلاكم أّمن محاية للمصارف: سعر الصرف اجلديد يكّرس »التعّددية« ويزيد الفجوات

بسعر  العمل  األربعاء،  يوم  بدأ،   
رمسيًا  املعتمد  اجلديد  الصرف 
من  بداًل  لرية  ألف  بـ15  واحملّدد 
1507.5 لريات وسطيًا. ال أحد يعلم 
كيف اختري رقم الـ15 ألف لرية وعلى 
أي أساس اقتصادي على رغم أنه 
السعر يف  من   %25 على  يزيد  ال 
فكرة  لديه  أحد  وال  احلّرة،  السوق 
الذي  القانوني  السند  عن  واضحة 
اللرية جتاه  لتعديل سعر  عليه  ُبين 

الدوالر. 
إذ مل يصدر أي قرار لتحديد سعر 
ال  وصريح  واضح  بشكل  الصرف 
مصرف  عن  وال  املال  وزارة  عن 
قرار  أي  يصدر  مل  كذلك  لبنان. 
األمر  يقّر  ومل  الوزراء،  جملس  عن 
صريح  بشكل  النواب  جملس  يف 
النقد  للمادة 229 من قانون  وفقًا 
مسألة  أن  رغم  على  والتسليف، 
على  واسعة  نتائج  ترّتب  كهذه 
االقتصاد واجملتمع، وال سيما على 
االلتزامات  القطاع املصريف بشّقي 
املؤّسسات  وعلى  واملوجودات، 
امليزانيات  إعداد  جلهة  التجارية 
األفراد  وعلى  الضرائب،  وتسديد 
واالستهالك.  الضرائب  جلهة 
يسّمى  املال  وزارة  يف  باختصار، 
»سعر  رمسيًا،  املعتمد  السعر 
التداول« إذ ال وجود لسعر رمسي، 
وهذه الصفة هي نفسها اليت ُتطلق 

على السعر السابق املثبت.
يف خّطة التعايف اليت أعّدتها حكومة 
اعُتمد سعر  دياب،  الرئيس حسان 
 3500 يبلغ  الواحد  للدوالر  صرف 
مستهجنًا  األمر  كان  يومها  لرية. 
املقرتح  الصرف  سعر  باعتبار 
السعر  ضعفي  من  أكثر  يساوي 
من  ما  مرحلة  رمسيًا. ويف  املعتمد 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي، 
الصرف  سعر  كان  يوم  وبالتحديد 
أقل من 20 ألف لرية، اقرتح ممثلو 
الصندوق رفع السعر املعتمد رمسيًا 
إىل 15 ألف لرية باعتباره أقرب إىل 
سعر السوق احلّرة الذي ميكن خفضه 
لكن  املستوى.  وضبطه ضمن هذا 
األمر.  هذا  على  احلكومة  توافق  مل 
ومل يعد النظر بهذا األمر، إال عندما 
أقّرت احلكومة االتفاق مع الصندوق 
)االتفاق  املوظفني  مستوى  على 
أبرز شروطه  إذ كان من  األولي(، 
أن يوافق جملس النواب على موازنة 
»للبدء يف استعادة املساءلة  عامة 
مشروع  نوقش  وعندما  املالية«. 
يف  والحقًا  احلكومة  يف  املوازنة 
جمموعة  اقرتحت  النواب،  جملس 
 14 أبرزها  من  األسعار  من  واسعة 
ألف لرية، 16 ألف لرية، و20 ألف 
على  اتفق  النهاية  ويف  لرية... 
الواحد  للدوالر  لرية  ألف   15 سعر 
على اعتبار أنه رقم مناسب لتعزيز 
ضّد  الشارع  يؤّلب  وال  اإليرادات 
ُيعرف هلذا  إمنا مل  احلاكمة،  القوى 

االختيار أي سبب اقتصادي.
يقّر  النواب  جملس  يكد  ومل 
وزير  أصدر  حتى  العامة،  املوازنة 
تضمن  بيانًا  اخلليل  يوسف  املال 
املعتمد  الصرف  سعر  تعديل  أن 
وزارة  بني  »باالتفاق  جاء  رمسيًا 
املالية واملصرف املركزي«، معتربًا 
يستند  تصحيحي  إجراء  جمّرد  أنه 
قانون  من  و83   75 املادتني  إىل 

محمد وهبة

 2023 شــباط   4 Saturday 4 February 2023الـسبت 

هاتني  بأن  علمًا  والتسليف،  النقد 
املادتني تتحدثان عن خسائر وأرباح 
تدخالت  من  تنتج  اليت  العمليات 
استثنائي  بشكل  لبنان  مصرف 
وشرائها  األجنبية  العمالت  لبيع 
املال  من  وتغطيتها  اجلمهور،  من 
خزينة...  على شكل سندات  العام 
لكن هذا البيان املباغت، أثار بلبلة 
واسعة استدعت من رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي الرتاجع عنه بتصريح 
من  أحدثه  ما  على  لاللتفاف  مراوغ 
من  أخرى  بتصرحيات  إمنا  ضّجة. 
حاكم  ومن  اخلليل،  ومن  ميقاتي، 
ُأعيد  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
الصرف  سعر  أن  مرارًا،  التأكيد، 
شباط  أول  من  اعتبارًا  سريفع 
2023 إىل 15 ألف لرية لكل دوالر، 
وذلك من دون أن يصدر أي قرار 
ُمعلن بهذا اخلصوص لتفنيد السند 
من  األمر  فهل  امُلعتمد.  القانوني 
وزير  أم  لبنان،  مصرف  صالحية 
جملس  أم  احلكومة،  أم  املالية، 
بالتكافل  بعضهم  أم  النواب، 
أصدر  الضبابية،  بهذه  والتضامن؟ 
أسعار  الئحة  لبنان  مصرف  حاكم 
الصرف املعتمدة، وأبلغها للجمارك 
من أجل احتساب الدوالر اجلمركي، 
 15 أصبح  الدوالر  سعر  أن  وفيها 
ألف لرية. ثم أصدر سالمة تعديالت 
تشري  و151   158 التعميمني  على 
إىل أن ما ستدفعه املصارف باللرية 
على  سيكون  الدوالر  ودائع  مقابل 

سعر الصرف اجلديد.
بالقرار  التذكري  ُيعيد  السياق،  هذا 
الصادر يف مطلع التسعينيات عندما 
تقّرر أن يكون سعر الصرف املعتمد 
1507.5 لريات وسطيًا. لكن الالفت 
قانوني  سند  أي  جيد  مل  أحدًا  أن 
أن  باستثناء  هذه،  التسعري  لعملية 
ضمن  السعر  يثّبت  لبنان  مصرف 
لرية،  و1514  لرية   1501 هامش 
بقّوة قدرته على التدّخل يف السوق 
بائعًا أو شاريًا للدوالرات. وهو أمر 
ال يشبه أبدًا ما ميّر به لبنان اليوم.

    يسمـّى السعر املعتمد رسميًا »سعر 
التداول« إذ ال وجود لسعر رسمي

يف  اجلديد،  الصرف  سعر  ويأتي 
يف  الصرف  سعر  ارتفاع  سياق 
ميّثل  األخري  وهذا  احلّرة.  السوق 
كل  يقود  الذي  الفعلي  السعر 
واخلدمات  للسلع  األخرى  األسعار 
حنو  أمس  بلغ  وقد  االقتصاد.  يف 
62 ألف لرية، أي أن السعر املعتمد 
رمسيًا بات يوازي 24% أو حنو أربعة 
أضعاف السعر السوقي، وحنو %40 
من السعر املعتمد من قبل مصرف 

لبنان على منّصة »صريفة«.
تعّددية  تكريس  يتم  املعنى،  بهذا 
األسعار بقرارات ال سند قانونيًا هلا، 
على رغم أن نتائجها تشمل املوازنة 
إذ  أيضًا.  اخلاص  والقطاع  العامة 
واسعة  نتائج  اجلديد  السعر  يرّتب 
جبهيت  على  سيما  ال  السوق،  يف 
املؤسسات  وميزانيات  الضرائب 
املالية. هنا يربز دور قوى السلطة 
يف االهتمام بتداعيات السعر اجلديد 
حصرًا،  الرساميل  أصحاب  على 
األفراد  جهة  على  مباالة  ال  مقابل 
املستهلكني. فعلى رغم أنه، باعرتاف 
صندوق النقد الدولي، هناك فجوة 

كبرية يف العبء الضرييب املرتتب 
على مداخيل األفراد، مقابل معدالت 
الشركات  أرباح  على  أقل  ضريبية 
وأصحاب الرساميل والثروة، إال أنه 
بنتيجة تعديل سعر الصرف، أصبح 
وهناك  األفراد.  على  أكرب  العبء 
الفئة،  هذه  عّدة تصيب  مستويات 
أكربها ما يصيب الضرائب املرتتبة 
على أصحاب املداخيل باللرية الذين 
بات عليهم أن يسّددوا ضرائب أكرب 
نسبيًا من تلك اليت يسّددها أصحاب 
املداخيل بالدوالر، وهي أكرب حتمًا من 
تلك اليت يسددها أصحاب الرساميل 
والثروة. فأصحاب الرساميل لديهم 
بالتصاريح  التالعب  على  القدرة 
كبرية  مصلحة  ولديهم  الضريبية، 
يف التصريح عن مداخيل املوظفني 
للتخفيف من العبء الضرييب الواقع 

على األرباح.
سعر  يف  التعديل  يّتسم  إذًا، 
الصرف بالعبثية واالستنسابية اليت 
والثروة،  الدخل  يف  الفجوة  تزيد 
ذات  أقلّية  بني  الالمساواة  وتعّزز 
قدرات كبرية، وأكثرية ال حول هلا 

وال قّوة.
ويف ما يلي، مثة حماولة لإلجابة على 
نتائج  على  املرتتبة  األسئلة  بعض 

تعديل سعر الصرف؛

 15 البالغ  الصرف  سعر  يعين  ماذا 
ألف لرية بالنسبة للمودعني؟

بدأت  اليوم،  صباح  من  اعتبارًا 
جتاه  التزاماتها  تسّعر  املصارف 
لكل  ألف لرية   15 بقيمة  املودعني 
املودع  بإمكان  بات  بالتالي  دوالر. 
هذا  على  وديعته  من  يسحب  أن 
الصادر  للتعميم  إنفاذًا  السعر، 
سعر  رفع  الذي  لبنان  مصرف  عن 
 8000 من  الوديعة  دوالر  صرف 
وخفض  لرية،  ألف   15 إىل  لرية 
سقف السحب من 3000 دوالر كحد 
سيؤدي  دوالر.   1600 إىل  أقصى 
تذويب  عملية  تباطؤ  إىل  األمر  هذا 
لريات  املودعني  وسيمنح  الودائع، 
أكثر مقابل دوالرات أقل تسحب من 
وديعتهم، إمنا يأتي األمر يف سياق 
يف  الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع 
السوق احلّرة، بالتالي تقلصت قيمة 

اللريات املسحوبة أكثر من السابق. 
أي أن الكمية اإلضافية من اللريات 
لن تكون هلا قيمة أكرب لشراء السلع 

واخلدمات.

هل يؤدي التعديل يف سعر الصرف 
الدوالرات  سعر  يف  تعديل  إىل 

املصرفية؟
خالل األشهر األخرية اخنفضت قيمة 
الدوالر املصريف إىل 14% بالدوالر 
تشري  التوقعات  وكانت  النقدي. 
الدوالر  سعر  ارتفاع  مع  أنه  إىل 
لرية،  ألف   15 إىل  رمسيًا  املعتمد 
سريتفع سعر الدوالر املصريف إىل 
النقدي،  بالدوالر   %20 من  أكثر 
سعر  سيعّزز  التعديل  أن  أي 
حيصل  مل  لكن  املصريف،  الدوالر 
النقدي  الدوالر  سعر  ألن  ذلك 
ألف   62 إىل  ارتفع  اللرية  مقابل 
الدوالر  بني  اهلامش  أن  أي  لرية، 
بقي  النقدي  والدوالر  املصريف 
فضاًل  السابقة.  حدوده  من  قريبًا 
عن أن خفض سقف السحب، ضغط 
بشّدة على سعر الدوالر املصريف. 
املصريف  الدوالر  سعر  فإن  لذا، 
بل  يتعّزز،  مل  بشيكات  املسحوب 
 %13 إىل  اخنفاضًا  سّجل  بالعكس 
بأرصدة  احملّررة  للشيكات  بالنسبة 

صغرية.

هل سيتغري تسديد القروض؟
بالنسبة للقروض باللرية اللبنانية لن 
للقروض  بالنسبة  أما  يتغرّي شيء. 
يوازيها  مبا  تسّدد  اليت  بالدوالر 
بشكل  تسّدد  أصبحت  باللرية، 
صريح وواضح على سعر صرف يبلغ 
15 ألف لرية مقابل الدوالر الواحد. 
وهذا األمر حمدد بتعميم صادر من 
مصرف لبنان. لكن إذا قّرر الزبون 
تسديد ما يستحق عليه من دفعات 
يتم  األمر  فإن  املصريف،  بالدوالر 
باستنسابية تبعًا لكل مصرف، علمًا 
مينع  ما  القانون  يف  يوجد  ال  بأنه 
تسديد كامل القرض بشيك مصريف 
بالدوالر إذا كان القرض بالدوالر. 
تسديد  يف  متانع  ال  واملصارف 
الدوالر  بواسطة  الدوالر  قروض 
حتصل  اليت  املشكلة  إمنا  النقدي، 

متصلة بسعر الصرف املعتمد هلذه 
العملية.

املعامالت  تسديد  يتم  كيف 
الرمسية؟

جمموعة  املال  وزارة  أصدرت 
تسديد  كيفية  حتّدد  قرارات 
احتسبت  اليت  والرسوم  الضرائب 
يف املوازنة العامة، لكن الالفت أن 
على  الدوالر  سعر  احتسب  بعضها 
احتسب  اآلخر  وبعضها  »صريفة« 
على أساس 15 ألف لرية. ما جرى 
احتساب  قاعدة  هو  فعاًل  تعديله 
الرسوم  بعض  لكن  الصرف،  سعر 
اليت ليست بالعملة األجنبية ازدادت 
عن  خمتلفة  معدالت  أساس  على 
سعر  احتسب  اليت  أضعاف  الـ10 
باختصار،  أساسها.  على  الصرف 
صرف  أسعار  تعدد  جمزرة  هناك 
قراراتها  وبعض  املال،  وزارة  يف 
من  واسعة  جمموعة  استهجان  أثار 
أن  اعتبار  على  واألفراد  الشركات 
اجملاالت  بعض  يف  طلبت  الوزارة 
تسديد الضرائب والرسوم املتوجبة 
عليهم نقدًا أو نصفها نقدًا باللرية 
اللبنانية. أي أن الشيك باللرية بات 
اللبنانية،  الدولة  من  مقبول  نصف 
وهو أمر أسهم يف اخنفاض القيمة 
باللرية  للشيكات  االستبدالية 
بلريات نقدية، إىل 20%، أي حُيسم 
أجل  من   %20 الشيك  قيمة  من 

استبداله بلريات نقدية.
سعر  تعديل  قرار  سينعكس  كيف 

الصرف على ميزانيات املصارف؟
تعددية  بتكريس  القرار  سينعكس 
أسعار الصرف يف امليزانيات، سواء 
الشركات  لدى  أو  املصارف  يف 
بالنسبة  لكن  األخرى.  التجارية 
للمصارف، حيث االلتزامات املرتتبة 
الودائع،  أي  الزبائن،  جتاه  عليها 
أصبحت قيمها أكرب، فإن هذا األمر 
يرتب عليها خسائر كبرية. وهو أمر 
عندما  لبنان  مصرف  حاكم  تالفاه 
أتاح للمصارف إعادة ختمني أصوهلا 
»صريفة«،  سعر  على  العقارية 
وتسجيل نصفها يف رأس املال، ما 
سيعوض خسائرها الكبرية املتحققة 

نتيجة التعديل يف سعر الصرف.
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مـقاالت وتـحقيقات

بريوت حمود

 القضاء يف مهداف »معسكر املؤمنني«
 صراٌخ يف إسرائيل: أوقفوا هذا االحندار

العليا«  »احملكمة  لعقوٍد خلت، لعبت 
العقالني«  »احلكيم  دور  اإلسرائيلية 
الذي شّرع وقْونن املشروع االستعماري 
ّددات،  مبا يتالءم مع جمموعة من احملحُ
يف ظّل عدم وجود دستور إلسرائيل. 
كانت يف  احملكمة  أن  ذلك  يعين  ال 
مّثلت  بل طاملا  الفلسطينيني،  صّف 
أداة لتشريع الظلم وقْوننة االضطهاد 
على  لكنها  هؤالء.  له  يتعّرض  الذي 
املقلب اآلخر، كانت »الضابط« الذي 
َحكم »التوازن« القائم بني الشرائح 
املختلفة،  اإلسرائيلية  واجملتمعات 
الوضع  أو  »الستاتيكو«  وحِفظ 
مرور  مع  فيه  تآكلت  الذي  القائم 
الوقت »مكانة الدين اليهودي لصاحل 
الدولة«، كما يّدعي االئتالف احلاكم 
اليمني  بوصول  أنه  على  اليوم. 
املتطّرف إىل السلطة، شّكلت »العليا« 
برّمتها  اإلسرائيلي  القضاء  ومنظومة 
لصاحل  عليه  التصويب  ينبغي  هدفًا 
وذلك  اجلديد،  احلكم  دعائم  ترسيخ 
بـ«خّطة  رف  عحُ ما  تطبيق  طريق  عن 
ليفني«، أو »اإلصالحات القضائية«. 
حكومة  مكّونات  تّتفق  »إصالحاٌت« 
كّل  أهّميتها،  على  نتنياهو  بنيامني 
الوزراء  رئيس  يريد  إذ  العتباراته: 
بسبب  احملكمة  مقصلة  من  النجاة 
فيما  فيها،  املّتهم  الفساد  قضايا 
حْسم  إىل  يتطّلعون  »احلريديم« 
الصراع على هوية الدولة اليهودية، 
باعتبار فوز معسكرهم يف االنتخابات 
اليت  الدميوقراطية  األداة  األخرية هو 
يستطيعون من خالهلا فْرض رؤيتهم 
والسيطرة على احلّيز العام، و«العليا« 
اهلدف.  هذا  َتّقق  دون  حائاًل  تقف 
الدينية«،  »الصهيونية  أحزاب  أّما 
وبتسلئيل  غفري  بن  إيتمار  بزعامة 
تكريس  إىل  فَتطمح  مسوتريتش، 
الواقع الذي صنعْته املستوطنات يف 
كم باسم  الغربية، وإرساء احلحُ الضفة 
وتشريع  هناك،  اليهودية  الشريعة 
نفسها  احملكمة  اعتربْتها  اليت  البؤر 

غري شرعية.
»معسكر  أو  نتنياهو  ائتالف  وألن 
املؤمنني« متّكن، بعد أعوام، من حْسم 
الصراع لصاحل القطاع املتطّرف الذي 
يعرب عن نزوح اجملتمع اإلسرائيلي حنو 
أقاصي اليمني، متمّكنًا من إنهاء أزمة 
إسرائيل  بسببها  خاضت  اليت  كم  احلحُ
مْخسة انتخابات »كنيست« مبكرة يف 
سنة،  ونصف  سنوات  ثالث  غضون 
ّكنه  متحُ أداة  إىل  اليوم  حيتاج  فإنه 
على  املطلقة  سيطرته  إحكام  من 
املصاحل  ع  تقاطحُ من  وبسبٍب  الدولة. 
ولكونه  املعسكر،  هذا  أقطاب  بني 
األعضاء  من  الكايف  العدد  ميلك 
الّتاذ أّي قرار أو تشريع أّي قانون 
على  االعتماد  دون  من  صاحله،  يف 
»إصالح  خّطة  فإن  خارجه،  من  قًوى 
بسهولة،  نظريًا،  ستمّر،  القضاء« 
إاّل إذ متّكن املعسكر املناوئ، الذي 
لـ«هدم  خّطة  بأنها  »ليفني«  يصف 
يف  ويقود  والدولة«،  الدميوقراطية 
فيها  يشارك  تظاهرات  مواجهتها 
عشرات اآلالف من أنصاره أسبوعيًا، 

من إسقاطها.
لكن ما هي »اإلصالحات القضائية«؟ 
وزير  أماط  املاضي،  الشهر  مطلع 
ليفني،  ياريف  اإلسرائيلي،  القضاء 
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واملتطّرفة  العنصرية  التحّركات  تقلق 
اإلسرائيلية  اليمني  حكومة  جانب  من 
املوالني  العامل  يهود  اجلديدة، 
يهود  منهم  وخصوصًا  للصهيونية، 
ماليني  ستة  َيعّدون  الذين  أمريكا 
نَسمة. إذ حّذرت منّظماتهم النافذة يف 
واشنطن، منذ ما قبل إبصار االئتالف 
بنيامني  بقيادة  احلاكم  الفاشي 
السياسات  تأثري  من  النور،  نتنياهو 
الدعم الذي  اليت سيّتبعها األخري على 
وخالل  االحتالل.  لدولة  هي  تقّدمه 
اليهودية  املنّظمات  ممّثلي  مجع  لقاء 
األمريكية الرئيسة اليت تشّكل العمود 
يف  إلسرائيل  املؤّيد  للمجتمع  الفقري 
أمريكا، إىل رئيسة شعبة الشتات يف 
شولي  اإلسرائيلية،  اخلارجية  وزارة 
عرب  أبيب،  تل  أرادت  دافيدوفيتش، 
قد االجتماع يف السابع  سفارتها حيث عحُ
استطالع  املاضي،  األول  كانون  من 
»احلالة املزاجية« يف اجملتمع اليهودي 
السياسية  التطّورات  حيال  األمريكي 
على  جاءت  النتيجة  لكن  الكيان.  يف 
مشحونة«،  »أجواء  اآلتي:  الشكل 
سّربته  ما  على  صعبة«،  و«نقاشات 
وإسرائيلية  أمريكية  إعالم  وسائل 
نقاًل عن مصادر متعّددة آنذاك. وأثار 
عدد كبري من احلاضرين خماوف تتعّلق 
الدينية«  »التعددّية  مبسألة  خصوصًا 
على  إدخاهلا  احملتمل  والتعديالت 
»قانون العودة« )حيّدد َمن له احلّق يف 
حاليًا،  أنه  علمًا  إسرائيل،  إىل  اهلجرة 
الذين  من  اليهود  وغري  لليهود  حيّق 
األقّل،  على  واحد  يهودي  جّد  لديهم 
يهودية،  زوجة  أو  يهودي،  زوج  أو 
اإلسرائيلية(.  اجلنسية  على  احلصول 
أعضاء  معظم  يؤّيد  اجلانب،  هذا  ويف 
»قانون  تضييق  احلكومي،  االئتالف 
سمح ألحفاد اليهود  العودة« حبيث ال يحُ
اجلنسية  على  باحلصول  وأزواجهم 

اإلسرائيلية.
شار إليه القلق الذي  عَكس االجتماع املحُ
الرئيسة  اليهودية  املنظمات  يعرتي 
يف الواليات املتحدة يف ظّل »سياسة 
والقيم  العامل  يهود  جتاه  احلكومة 
هم  قالوا  ما  وفق  الدميوقراطية«، 
الكابينة  هذه  وأن  سيما  ال  أنفسهم، 
أحزاب  من  وزراء  عضوّيتها  يف  تضّم 
ميينية متشّددة ودينية، هي خصوصًا 
و«القّوة  الدينية«  »الصهيونية 
و«يهودوت  و«شاس«  اليهودية« 
هتوراه«، إضافة إىل حزب »الليكود« 
هذا  ويف  نتنياهو.  بزعامة  اليميين 
جاكوبس،  ريك  احلاخام  يرى  السياق، 
إصالح  أجل  من  »االتاد  رئيس 
يف  يهودية  حركة  أكرب  اليهودية«، 
الواليات املتحدة، أن تعيني إيتمار بن 
غفري وبتسلئيل مسوتريتش وزيَرين يف 
احلكومة »يهّدد عالقات إسرائيل بيهود 
ر العالقات  العامل، وقد يؤّدي إىل تضرُّ
تذيره  معّلاًل  األمريكية«،  باإلدارة 
ومسوتريتش  غفري  »بن  إن  بالقول 
الكراهية  من  سياسية  مهنة  صنعا 
والعنف. ومبا أّننا حنّب إسرائيل ونؤمن 
بها كدولة يهودية ودميوقراطية، حنن 
ومكانتها  وجودها  على  جّدًا  قلقون 
البيت  أن  إىل  مشريًا  العامل«،  يف 
املذكوَرين يف  يعارض وجود  األبيض 
بدخول  هلما  َيسمح  ال  وقد  احلكومة، 
الواليات املتحدة. ويقول جاكوبس إن 
ينظرون  األمريكيني  اليهود  »غالبية 
اليوم برعب إىل سياسات احلكومة يف 

خّطة  عن  اللثام  صحايف،  مؤمتر  يف 
جوهرية  تغيريات  تتضّمن  عريضة 
القضائي  واجلهاز  القانون  نظام  يف 
أربع  إّياها إىل  مًا  يف إسرائيل، مقسِّ
مراحل، من دون أن يشري إىل فرتات 
زمنية حمّددة لتطبيقها مجيعًا. وتهدف 
»العليا«،  تقويض سلطة  إىل  اخلّطة 
إلغاء  على  قدرتها  تقييد  طريق  من 
إذ  احلكومية؛  والقرارات  القوانني 
يتطّلب  قانون  إلغاء  أن  على  تنّص 
هذه  قضاة  مجيع  من  فة  مؤلَّ هيئة 
احملكمة اخلمسة عشر، وأغلبية خاصة. 
وإىل جانب ذلك، تقرتح الوثيقة »فقرة 
التغّلب« اليت متنح »الكنيست« مكانة 
ّكنه من إعادة  أعلى من »العليا«، ومتحُ
تشريع قوانني ألغْتها احملكمة بأغلبية 
61 عضوًا )يضّم االئتالف احلاكم 64 
خمتلفًا  مسارًا  تطرح  كما  عضوًا(. 
لتعيني القضاة، حبيث تصبح للحكومة 
سيطرة شبه كاملة على اختيارهم، يف 
»العليا«  مْنع  إىل  أيضًا  تسعى  حني 
املعقولية«  »عدم  حّجة  استخدام  من 
والقرارات  التشريعات  على  كم  للححُ
َتقّدم،  ما  إىل  ضاف  ويحُ احلكومية. 
بتعيني مستشاريهم  للوزراء  السماح 
القانونيني بداًل من تعيني مستشارين 
العدل  وزارة  إشراف  تت  يعملون 
أي  للحكومة،  القضائي  واملستشار 
اختيارهم سيصبح سياسيًا حبتًا،  أن 
ملَزمني  يكونوا  لن  الوزراء  وأن 
هلم.  مة  قدَّ املحُ القانونية  باالستشارة 
أّما املراحل الالحقة من اخلّطة، واليت 
كشفت صحيفة »هآرتس« بعضًا من 
إلغاء  فتتضّمن  أيام،  قبل  جوانبها 
اإلنسان  كرامة  أساس:  »قانون 
ذي  قانون  من  وتويله  وحريته«، 
مكانة دستورية، إىل قانون عادي، ثّم 
َسّن قانون »أساس: التشريع« الذي 
إسرائيل  يف  القوانني  مكانة  ينّظم 
إلغائها، فضاًل  »العليا« على  وقدرة 
ز  جتاوحُ على  »الكنيست«  قدرة  عن 
على  األخرية  أقدمت  ما  إذا  احملكمة 
األول.  يسّنها  تشريعات  إلغاء 
األفراد  حّق  اخلّطة  تستهدف  كذلك، 
»العليا«  إىل  التوّجه  يف  واجلماعات 
من أجل تقديم االلتماسات، من طريق 
سّن تشريع من شأنه احلّد من إمكانية 
نهاية  ويف  احملاكم.  إىل  الوصول 
الرتكيز على ضْرب  املطاف، ينصّب 
للحكومة،  القضائي  املستشار  دور 

من أجل تأجيل حماكمة نتنياهو.
املعسكر  بقادة  دَفع  ذلك  كّل 

أكادمييني  إىل  إضافة  املعارض، 
إىل  إسرائيلية،  ب  ونحُ وباحثني 
باعتبارها  ليفني،  خّطة  من  التحذير 
الدميوقراطية  على  واضحًا  »خطرًا 
التوازنات  نظام  وعلى  اإلسرائيلية، 
إزاء سلطة احلكومة«. ويف  والكوابح 
املعارضة  قادة  وصف  اإلطار،  هذا 
سياسي«،  »انقالب  بأنه  حيدث  ما 
املتقاعد،  القاضي  اعترب  حني  يف 
أهرون  لـ«العليا«  السابق  والرئيس 
باراك، أن ما قام به ليفني إّنا هو 
»جتميع لكّل االقرتاحات الشّريرة اليت 
املاضية،  األعوام  مدار  على  رحت  طحُ
إىل  ستفضي  سلسلة  إىل  وتويلها 
اإلسرائيلية.  الدميوقراطية  خْنق 
االنقالب  هذا  من  أسوأ  يوجد  ال 
الدستوري، الذي يشبه إىل حّد كبري 
انقالبًا بواسطة دّبابات اجليش... يف 
حال تطبيق خّطة وزير العدل، ستتحّول 
إسرائيل إىل دميوقراطية جوفاء على 

ِغرار بولندا وهنغاريا«.
أّما املستشار القانوني السابق للحكومة 
»العليا«،  من  املتقاعد  والقاضي 
يف  احلقوق  لكّلية  السابق  والعميد 
»اجلامعة العربية - القدس«، يتسحاق 
يف  »عمليًا،  أنه  إىل  فلفت  زامري، 
السلطة  فإن  القائم،  الوضع  ظّل 
اليت  الوحيدة  اهليئة  هي  القضائية 
على  الناجع  نْقدها  تطّبق  أن  ميكنها 
السلطة االئتالفية كي ال تعمل خبالف 
األساس  وقوانني  عمومًا،  القانون 
الصالحية  ترق  ال  وكي  خصوصًا، 
وال  الشعب،  طرف  من  هلا  املمنوحة 
على  الصالحية  هذه  باستغالل  تقوم 
حنو سّيئ«. ورأى أنه »من اجللّي متامًا 
أن »فقرة التغّلب« اليت تتيح إمكان 
إحباط أّي نقد قضائي حيال السلطة 
االئتالفية، ستفتح الطريق حنو شرعنة 
جهته،  من  وفساد«.  استبداد  أّي 
اإلسرائيلي  »املعهد  س  مؤسِّ ذهب 
أبعد  كرمون،  إريك  للدميوقراطية«، 
على  تعليقه  يف  قائاًل  ذلك،  من 
اخلّطة إن »الكثريين ال يفهمون معنى 
ليست  فالدميوقراطية  الدميوقراطية؛ 
عن  الدفاع  عرب  األكثرية  كم  ححُ فقط 
األقّلية، إّنا أيضًا وجود ثالث سلطات 
كم مستقّلة، ما يعين وجود سلطَتني  ححُ
عرَّف  أخرَيني إىل جانب احلكومة اليت تحُ
بأنها السلطة التنفيذية. ويف الدولة 
التنفيذية  السلطة  فيها  َتكم  اليت 
الذي  الوحيد  التعريف  فإن  فقط، 

ينطبق عليها هو أنها ديكتاتورية«.

وصف قادة املعارضة ما يحدث بأنه »انقالب سياسي« )أ ف ب(

يهود أمريكا يستنفرون:

هذه ليست »إسرائيلنا«
القضاء،  الغربية، وحربها على  الضفة 
غري  لليهود  جدًا  الواضحة  والكراهية 
تتحّدث  مل  اآلن،  حتى  األرثوذكس. 
أّي حكومة إسرائيلية عن تغيري شروط 
قانون العودة الذي كفل لليهود، منذ 
االنتقال  يف  احلّق  إسرائيل،  تأسيس 
إليها، وأن يصبحوا مواطنني، مّما يوّفر 
افتقر  الذي  االضطهاد  من  ملجًأ  هلم 
إليه اليهود يف ذروة اهلولوكوست«. 
ويتساءل: »كيف أصبح هذا فجأة وقتًا 

لتقييد اهلجرة؟«.
اإلسرائيلي  اجملتمع  انزياح  ق  تعمُّ ومع 
من  املزيد  يسري  أكثر،  اليمني  حنو 
اليهود األمريكيني يف االجتاه املعاكس. 
أجراه  للرأي  استطالع  م  تقدَّ ما  وجيّلي 
»صندوق رودرمان«، أخريًا، على عّينة 
أكد  الذين  األمريكيني،  اليهود  من 
العديد منهم أن »الصلة اخلاّصة اليت 
التآكل«.  يف  آخذة  بإسرائيل  تربطهم 
املركزّية  األسباب  عن  سؤاهلم  ولدى 
نفوذ  »صعود  ذكروا:  التآكل،  هلذا 
أحزاب اليمني املتطّرف وأحزاب اليهود 
اليت  السياسة   ،)%32( احلريديم 
الفلسطينيني  حيال  إسرائيل  تنتهجها 
اليت  احلميمة  العالقات   ،)%24(
ودونالد  نتنياهو  بنيامني  بني  نشأت 
املستوطنات  ع  وتوسُّ  ،)%24( ترامب 
الفلسطينية  األراضي  يف  اإلسرائيلية 
احملتّلة منذ عام 1967«. ويتساوق هذا 
التآكل مع تآكل »التضامن اليهودي«، 
الدميوقراطية  »مؤشر  ظهر  يحُ كما 
إعداده  يتوىّل  الذي  اإلسرائيلية« 
للدميوقراطية«.  اإلسرائيلي  »املعهد 
ويقول جريميي بن عامي، رئيس مجاعة 
املؤيدة  »الليربالية«  سرتيت«  »جاي 
مفرتق  »هذا  واشنطن:  يف  إلسرائيل 
اّتاذ  احتمالية  للغاية.  مهّم  طرق 
إجراءات حمّددة من ِقَبل هذه احلكومة، 
فيها  تبدأ  اليت  اللحظات  هي  هذه 
العالقة بني غالبية اليهود األمريكيني 
فأنا  لذا،  بالتوّتر.  إسرائيل  ودولة 

خائف للغاية«.
لكن مّثة َمن يعتقد أن هذه املنظمات، 
عنها،  اليت عربت  املخاوف  رغم  وعلى 
احلكومة  للضغط على  الكثري  تفعل  مل 
األمريكية لتغيري دعمها غري املشروط 
ملحوظ،  واحد  استثناٍء  مع  إلسرائيل، 
اليت  سرتيت«،  »جاي  يف  متمّثل 
تعكس وجهات النظر السياسية ملعظم 
اليهود األمريكيني )حواىل 70% منهم 
وغالبية  للدميوقراطيني،  يصّوتون 
الدولتني  حّل  تؤّيد  منهم  واضحة 
الليربالية«(.  الدميوقراطية  ثل  و«املحُ
احلكومة  فإن  عامي،  بن  إىل  وبالنسبة 
عامل إسرائيل مثل  األمريكية »جيب أن تحُ
أن تضع  )...( جيب  أخرى  دولة  أّي 
الدول  مثل  مثلها  للعواقب  إسرائيل 
باملساعدة  يتعّلق  ما  ويف  األخرى«. 
املالية اليت تقّدمها واشنطن لتل أبيب 
قّدم  تحُ األموال  »هذه  يتابع:  سنوّيًا، 
جيب  لتقويضه.  وليس  األمن  لتعزيز 
ملعرفة  باإلشراف  حكومتنا  تقوم  أن 
كيفّية إنفاق هذه األموال. هل تذهب 
احتالهلا  سياسات  ملواصلة  إلسرائيل 
يف الضفة الغربية؟ للمساعدة يف هدم 
القرى الفلسطينية؟ هذا ال يعّزز األمن 
رّحبت  فقد  »إيباك«  أّما  األمريكي«. 
حبماسة مفرطة حبكومة »بييب« اجلديدة، 
واليت من خالل احتضانها لنتنياهو كما 
ترامب »قطعت ارتباطها بغالبية اليهود 

األمريكيني«.

مالك حمود
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»التمييز بني اجلنسني مستمر«: 
هذه هي الوظائف اليت تهيمن 

عليها النساء يف أسرتاليا
يف  تعمل  املرأة  تزال  ال  فيما 
تقليديًا  إليها  ُينظر  كان  مهن 
على أنها خاضعة هليمنة النساء، 
أن  إىل  حديثًا  تقرير صدر  أشار 
جيب  اجلنسني  بني  التمييز  هذا 

أن يتوقف.
احلكومة  إىل  مقدم  تقرير  ففي 
التنمية  جلنة  وجدت  الفيدرالية، 
أسرتاليا  يف  االقتصادية 
من  أكرب  عددًا  أن   )CEDA(
النساء التحقن بالقوى العاملة يف 
العقود األخرية، لكنهن مل يعملن 
يف القطاعات اليت يهيمن عليها 

الذكور.
وعرض التقرير بيانات عام 2022 
األسرتالي  اإلحصاء  مكتب  من 
اإلناث  مشاركة  أن  ُتظهر  واليت 
زادت  قد  العمل  مكان  يف 
عام  منذ  املائة  يف   41 بنسبة 
1980 ولكن ال تزال هناك نسبة 
منخفضة من النساء يف قطاعات 
وكذلك  والتعدين  البناء  مثل 
واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

والرياضيات.
نسبة  هناك  كانت  املقابل،  يف 
منخفضة من الرجال يف القطاعات 
مثل  النساء  عليها  تهيمن  اليت 

الرعاية الصحية والتعليم.
وقالت ميليندا سيلينتو، الرئيسة 
التنفيذية لـ CEDA ، إن الفصل 
بني اجلنسني حد من التنقل بني 
العمل  سوق  ومرونة  الوظائف 

واإلنتاجية.
أن  حني  »يف  سيلينتو:  أضافت 
االجتماعية  العوامل  من  العديد 
دفعت  واالقتصادية  والتارخيية 
العديد  فإن  الفصل،  هذا  إىل 
من العوائق املتبقية أمام التغيري 
مستوى  على  سواء  ثقافية، 
على  أو  العمل  مكان  أو  احلكومة 

املستوى الفردي«.
علينا  »جيب  قائلة:  واضافت 
الثقافية  احلواجز  هذه  معاجلة 

الراسخة أينما وجدت«.
ما هي املهن اليت تهيمن عليها 

النساء؟
يعد موظفو رعاية األطفال وموظفو 
االستقبال واملمرضات املسجالت 
الرئيسية  املهن  بعض  بني  من 
اليت أصبحت تهيمن عليها النساء 
بشكل أكرب يف 2021-22، مقارنًة 

بالفرتة ما بني 1987-1986.
يف املقابل، مت توظيف عدد أقل 

العقود  مدى  على  النساء  من 
اجملاالت  يف  املاضية  الثالثة 
مثل  الذكور  عليها  يهيمن  اليت 
اإلنشاءات  ومدراء  املربجمني 

والكهربائيني والنجارين.
بشكل  قفز  اإلناث  توظيف  لكن 
طفيف يف قيادة الشاحنات، من 
 1987-1986 يف  املائة  يف   2.9

إىل 4 يف املائة يف 22-2021.
أن  »جيب  سيلينتو:  وقالت 
جنس  أي  من  األشخاص  يكون 
اليت  الوظيفة  أداء  على  قادرين 

تناسبهم«.
من القضايا األخرى اليت أوردها 
»عقوبة  بـ  يسمى  ما  التقرير 
أنه  البحث  وجد  فقد  األمومة«. 
األوىل  اخلمس  السنوات  وخالل 
من تربية طفلهن األول، ينخفض 
أجر املرأة يف املتوسط بنسبة 55 
يف املائة، يف حني أن أجر الرجال 
ال يتأثر. وكانت اإلجازة الوالدية 
املدفوعة األجر غري متكافئة، حيث 
يف   99.5 على  األمهات  حصلت 

املائة من اإلجازة الوالدية.
هجرة  أن  التقرير  وجد  كما 
الكفاءات قد ساهمت يف الفصل 
بني اجلنسني، بسبب ارتفاع عدد 
طاليب التأشريات. على النقيض 
 57 النساء  تشكل  ذلك،  من 
الثانوية  الطلبات  من  املائة  يف 
-2021 يف  الشريك  لتأشريات 

.22
مهن  أو  مهارات  تقييم  يتم  وال 
جيعل  مما  الثانويني،  املتقدمني 
احتمااًل  أكثر  وضع  يف  الرجال 
يف  املوظفات  مشاركة  لزيادة 
عليها  يهيمن  اليت  اجملاالت 

الذكور.
سوق  »يف  سيلينتو:  وقالت 
التمييز  يساهم  احلالي،  العمل 
القوى  يف  اجلنس  أساس  على 
العاملة بنقص العمالة يف املهن 
والشيخوخة  البناء  مثل  احلرجة 

والرعاية الصحية«.
بتعزيز  التقرير  وأوصى 
السياسات الصديقة لألسرة، مبا 
الوالدية  اإلجازة  جعل  ذلك  يف 
املدفوعة األجر أكثر مساواة بني 
يف  الفجوات  ومعاجلة  اجلنسني، 
واملزيد  اجلنسني،  بني  األجور 
جماالت  يف  للنساء  التوجيه  من 
واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

والرياضيات.
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نيو  نوادي  مدير  إقالة  متت 
بعد  منصبه  من  ويلز  ساوث 
خلطة  انتقاده  من  ساعات 
ساوث  نيو  حكومة  رئيس 
القاضية بإدخال إصالحات على 
قال  واليت  القمار،  آالت  قطاع 
فيها إن تلك اإلصالحات نابعة 
الكاثوليكي  »حسه  أمساه  مما 

احملافظ«.
ساوث  نيو  حكومة  رئيس  رد 
ويلز على اتهام املدير التنفيذي 
لنوادي نيو ساوث ويلز جوش 
اإلصالحات  بأن  له  النديس 
قطاع  على  إدخاهلا  يعتزم  اليت 
ماكينات القمار نابعة مما أمساه 

»حسه الكاثوليكي احملافظ«.
وقال السيد بريوتيت يف حديث 
استخدام  إىل  يدعو  إنه  إذاعي 
بطاقة عوضا عن النقود يف لعب 
تبييض  وقف  أجل  من  القمار، 
القمار،  على  واالدمان  األموال 
معترًبا تصرحيات النديس هجوما 
على كل سكان أسرتاليا الذين 

يؤمنون باألديان.
غري  من  أنه  »أعتقد  وأضاف: 
املناسب يف أسرتاليا احلديثة أن 
يهاجم الناس معتقدات اآلخرين 

واإلميان الذي يتبعونه«.
يتعلق  فيما  »موقفي  وتابع 
الشيء  هو  األلعاب  بإصالح 
به  القيام  جيب  الذي  الصحيح 
نيو  يف  األموال  غسيل  لوقف 
مشكلة  ووقف  ويلز  ساوث 

املقامرة.«
ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ 
التنفيذي  املدير  عن  هريالد 
جوش  السيد   ClubsNSW لـ 
موقف  إن  قوله  النديس 
كبري«  بقلق  بريوتيت«يتسبب 

يف قطاع ألعاب القمار.
طالته  اليت  االنتقادات  وبعد 
أصدر النديس بياًنا تراجع فيه 
ليس  إنه  وقال  تعليقاته،  عن 
ضد استخدام البطاقة لكنه يريد 
إقرار  قبل  التجارب  من  مزيدا 

اإلصالحات.
عقده  طارئ  اجتماع  ويف  لكن 
مسؤولون يف هذه اهليئة اليت 
واملالهي  النوادي  مالكي  متثل 
املوافقة  متت  املقامرة  وأماكن 
على »إقالة السيد النديس من 
منصبه على الفور« بسبب تلك 

التصرحيات.
من جهته دعا النائب املستقل 
أحد  وهو  غرينتش،  أليكس 

القطاع،  هذا  إصالح  مؤيدي 
إىل »طرد النديس من منصبه« 

بسبب التصرحيات.
وقال إن »النديس جتاَهل تقرير 
جلنة اجلرمية يف نيو ساوث ويلز 

بشأن آالت البوكر«.
يذكر أن هناك أكثر من 95000 
آلة بوكر يف نيو ساوث ويلز- 
وهو رقم مل تتفوق عليه سوى 

نيفادا يف الواليات املتحدة.
إصالح  قضية  أصبحت  ولقد 
قطاع القمار قضية ساخنة قبل 
انتخابات مارس وتقدم كل من 
سياسات  واملعارضة  احلكومة 

خمتلفة بهذا اخلصوص.
الوالية  العمال يف  حزب  وكان 
البوكر  آالت  تعهد خبفض عدد 
حد  وفرض  الوالية،  أحناء  يف 
على املبلغ الذي يتم املقامرة به 
وهو 500 دوالر، وحظر الفتات 
»صالة كبار الشخصيات« وحظر 
لأللعاب  ترّوج  اليت  الالفتات 
والتربعات السياسية من األندية 
ألعاب  آالت  على  حتتوي  اليت 
يف  انتخابه  مت  ما  إذا  القمار 

انتخابات مارس أذار القادم.
كما وأنه التزم بأن يتم العمل 
ملدة  النقدية  غري  بالبطاقة 
يوليو   1 من  اعتباًرا  شهًرا   12
تقرتح  بينما  أوىل،  كتجربة 
غري  بطاقات  تقديم  احلكومة 

نقدية يف مجيع أحناء الوالية.
احلكومة  سياسات  وتأتي 
لتقرير  كاستجابة  واملعارضة 
نيو  يف  اجلرمية  مكافحة  جلنة 
املاضي  العام  ويلز  ساوث 
يتم  األموال  أن  وجد  والذي 
البوكر  آالت  خالل  من  غسلها 

يف مجيع أحناء الوالية.
القزي  أنطوان  األستاذ  ويقول 
يف حديثه مع برنامج »أسرتاليا 
املاكينات  تلك  إن  اليوم« 
وغسل  »لتبييض  تستخدم 
تتسبب  وإنها  القذرة«  األموال 
بالطالق واإلفالس يف كثري من 

العائالت.
أجرته  الذي  التحقيق  وكان 
اجلرمية«  مكافحة  »مفوضية 
العام املاضي وجد أن »ماكينات 
يف  والنوادي  واحلانات  البوكر 
نيو ساوث ويلز ُتستخدم لتمرير 
ال  وأنها  نظيفة«،  غري  أموال 
اآلمنة  األماكن  أهم  »أحد  تزال 
من  أموال  تنظيف  ميكن  حيث 

اجلرمية املنظمة«.

إقالة مدير نوادي القمار النتقاده خطة رئيس 
الوالية االصالحية

بريوتيت يدعو إىل استخدام بطاقة عوضا 
عن النقود يف لعب القمار من أجل وقف 

تبييض األموال واالدمان على القمار 

بريوتيت: االصالحات نابعة من الحس الكاثوليكي املحافظ

الفيدرالية  احلكومة  أصدرت 
يف  لتغيريات  تشريع  مسودة 
قانون األسرة يهدف إىل معاجلة 
التأخريات الكبرية يف احملاكم 

وتبسيط نظام القانون.
فقد أعلنت احلكومة الفيدرالية 
عن خطط إلصالح نظام قانون 
حاجة  هناك  أن  حبجة  األسرة، 
إىل زيادة الرتكيز على مصاحل 
األبوية  اخلالفات  يف  األطفال 

املريرة.
مارك  العام  املدعي  وقال 
تقديم  سيتم  إنه  دريفوس 
»بسيطة«  مبادئ  ستة 
الختاذ  والقضاة  للمحاكم 
لألطفال،  احلضانة  ترتيبات 
إزالة افرتاض أن كال  وستتم 
على  يكونا  أن  جيب  الوالدين 
اخلالفات  يف  املساواة  قدم 

األبوية.
وأعلن إن إصالح نظام قانون 
انتقد  لطاملا  الذي  األسرة، 
ومسببًا  ومكلفًا  بطيئًا  لكونه 
اللحظات  يف  لألسر  للصدمة 
مت  قد  حياتهم،  الضعيفة يف 

تأجيله لفرتة طويلة.
واضاف يقول: »يف السنوات 
التسع اليت كانت فيها احلكومة 
كان  السلطة،  يف  السابقة 
عشرين  عن  يقل  ال  ما  هناك 
األسرة،  قانون  لنظام  مراجعة 
مت  اليت  التوصيات  مئات  مع 

جتاهلها ببساطة«.
»مشاريع  قائال:  وتابع 
حمل  ستحل  القوانني، 
من  كثري  يف  املربك  القانون 
األبوة  ترتيبات  حول  األحيان 
ومفيدة  بسيطة  عوامل  بستة 
يف  هو  ما  لتقرير  للمحاكم 

مصلحة األطفال«.
يف  النظر  املبادئ  وتشمل 
نزاع  أي  يف  الطفل  سالمة 
أي من  على احلضانة، وقدرة 
الرعاية  توفري  على  الوالدين 
اليت  واملزايا  لطفلهما، 
احلفاظ  يف  الطفل  على  تعود 
والديهم،  مع  عالقة  على 
بشأن  اخلاصة  الطفل  وآراء 

الرتتيبات.

ساميون  احملامي  وحتدث 
عربي  أس  بي  أس  ل  دياب 
األسرة  قانون  أهمية  عن   24
منذ  أسرتاليا  يف  بدأ  الذي 
عام 1975، والذي خضع خالل 
الكثري  إىل  السابقة  األعوام 
والتحسينات،  التعديالت  من 
حل  يف  الزوجني  ملساعدة 
املشاكل وختفيف أثر االنفصال 

على األبناء.
عن  دياب  األستاذ  وشرح 
يف  املهمة  الثالث  النقاط 
لتعديل  األخرية  االقرتاحات 
الرتكيز  منها  األسرة،  قانون 
احلضانة  وحتديد  األبناء  على 
اآلخر  الطرف  رؤية  وضرورة 
أحقية  خسر  حال  يف  لألبناء 
جيب  اليت  والطريقة  احلضانة 

أن يتعامل فيها مع االبن.
كما تشمل االقرتاحات اجلديدة 
أحكام  تطبيق  على  التشديد 
الوالدين،  قبل  من  احملكمة 
وإمكانية تعديل احلكم يف حامل 

مل يلتزم أحد األطراف.
إن  دياب  األستاذ  ويرى 
أيضًا  حياول  اجلديد  التعديل 
للحد  احملكمة  فرتة  تقليص 

األدنى.
بعض  يف  كانت  أن  فبعد 
 3 حوالي  تستغرق  احلاالت 
سابق  تعديل  جاء  سنوات، 
وحمكمة  األسرة  حمكمة  دمج 
سّرع  مما  الفيدرالية  الدائرة 
عملية احملاكمة إىل 12 شهرًا، 
يوضح  املقرتح  والتعديل 
إىل  الوصول  أهمية  لألطراف 
إىل  اللجوء  دون  مشرتك  حل 

احملاكم.
إن  دياب  األستاذ  ويقول 
االقرتاحات  هذه  باعتقاده 
نتيجة  وهي  قريبًا،  ستطبق 
دراسات مطولة للجان خمتصة 
وسيعمل  األسرة،  قانون  يف 
مساعدة  على  القانون  هذا 
حتديد  يف  كبري  بشكل  األهل 

مصري أبنائهم.
الوالدين  على  جيب  وقال: 
عدم ترك مصري أبنائهم معلق 

يف احملاكم.

معايري جديدة حلضانة األبناء:

حكومة ألبانيزي تقرتح تعديل 
قوانني الطالق يف أسرتاليا

العثور على كبسولة مشعة مفقودة يف 
والية غرب أسرتاليا

العثور على كبسولة صغرية  مت 
مادة  على  فقدانها حتتوي  جرى 
سيزيوم 137 أثناء نقلها من أحد 
املناجم يف والية غرب اسرتاليا

يف  حبث،  عملية  بدأت  وقد 
والية غرب أسرتاليا، ترمي إىل 
إشعاعية  كبسولة  على  العثور 
من  نقلها  أثناء  ُفقدت  صغرية 
من  حالة  وسط  املناجم،  أحد 

التأهب.
أّن  الطوارئ  هيئة  وأوضحت 
الكبسولة الفضية اليت ال يتعدى 
وُتستخدم  8 سنتمرتات،  حجمها 
املعادن،  استخراج  عمليات  يف 
كانون  منتصف  منذ  مفقودة 

الثاني.
مشعة،  مادة  الكبسولة  وحتوي 
ما  على   ،137 سيزيوم  وهي 

أوضحت وزارة الصحة يف والية 
غرب أسرتاليا.

الكبسولة  تكون  أن  وُيرّجح 
سقطت من شاحنة كانت تنقلها 

إىل أحد مواقع التخزين.
من  الصحية  السلطات  وحذرت 
قد  الكبسولة  مع  تعامل  أي  أّن 

يتسبب حبروق أو إصابات.
الطوارئ إىل أن  وأشارت هيئة 
منطقة  بني  ُفقدت  الكبسولة 
بريث  وضواحي  النائية  نيومان 
تبلغ  مسافة  ضمن  الشمالية، 

حوالي 1400 كيلومرت.
الطبية يف  اخلدمات  مدير  وقال 
أندرو  الدكتور  الغربية  أسرتاليا 
يتعّلق  »القلق  إن  روبرتسون 
باحتمال أن يلتقطها أحد دون أن 

يدرك كيفية التعامل معها«.

الدولي  النقد  صندوق  خّفض 
للنمو  توقعاته  طفيف  بشكل 
يف أسرتاليا حيث يتوقع تباطؤ 
النمو من 3.6 يف املائة يف عام 
يف  املائة  يف   1.6 إىل   2022
ضئيل  باخنفاض   ،2023 عام 
كانت  اليت  املائة  1.7 يف  عن 
الثاني/ تشرين  يف  متوقعة 

نوفمرب.
ومن املتوقع أن تتعافى معدالت 
النمو لتصل إىل حوالي 2.25 يف 

املائة على املدى املتوسط.
كما توقع صندوق النقد الدولي 

صندوق النقد الدولي يدعو أسرتاليا 
ملواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل 

كبح التضخم
االقتصاد  عن  تقريره  يف 
يف  تدرجييًا  تباطؤًا  األسرتالي 
معدل  مع  يتوافق  مبا  التضخم 
التضخم املستهدف الذي حدده 
إىل   2 بنسبة  االحتياطي  البنك 
عام  نهاية  حبلول  املائة  3 يف 

.2024
ويف حني تعد أسرتاليا يف حالة 
أفضل من االقتصادات املتقدمة 
األخرى بسبب االنتعاش القوي 
فإن  كورونا،  وباء  أعقاب  يف 
يكون  ال  قد  الناعم«  »اهلبوط 

حتميًا.
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 األمن العاّم حيبط خمّططاً إرهابياً لـ»داعش«: تفجري مستشفى 
َُسريرََّة مفّخخة هجوم على كنيسة... وأهداف يف جبل حمسن الرسول بمِ

وفيق قانصوه

عام 2017، قضت عملية فجر اجلرود اليت نّفذها اجليش اللبناني 
واملقاومة  الشرقية،  السلسلة  يف  اللبنانية  اجلرود  جهة  من 
واجليش السوري من جهة احلدود السورية، على آمال تنظيم 
ذلك  جرى  لبنان.  إمارة يف مشال  بإقامة  اإلرهابي  »داعش« 
بالتزامن مع حترير احلشد الشعيب واجليش العراقي مدن العراق 
اليت سيطر عليها التنظيم باحلديد والنار. سقطت »دولة اخلالفة« 
جغرافيًا، إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال قادرًا على استقطاب 
الشبان طائفيًا، خصوصًا يف لبنان، مستثمرًا االنقساَم العميق 

ّنة« املستجّدة. واألزمة املعيشية املتفاقمة و«مظلومية السُّ
املاضي،  األول  كانون  من  والتاسع  والثامن  السابع  يف 
يشتبه  الشمال  منطقة  لبنانيني يف  العام مخسة  األمن  أوقف 
اخلمسة،  اإلرهابي.  »داعش«  لتنظيم  تابعة  خليًة  تأليفهم  يف 
مجيعهم، من سكان منطقة املنكوبني )طرابلس( اليت شهدت 
نهاية عام 2021، إضافة إىل مناطق شعبية فقرية أخرى كالقبة 
والتبانة، »اختفاء« عشرات الشبان فجأة قبل أن يظهروا يف 

العراق، ويعود بعضهم قتلى.
ال تزال التحقيقات مع املوقوفني اخلمسة يف بدايتها، لكن ما 
رشح عنها حتى اآلن يشري إىل إحباط خمّطط إرهابي ذي خلفيات 
طائفية واضحة. فقد اعرتف أحد املوقوفني بأنه كان يعّد لتنفيذ 
عزمي يف  شارع  كنيسة يف  على  النار  بإطالق  إرهابي  هجوم 
طرابلس، ليلة عيد امليالد املاضي، أثناء توّجه املصّلني حلضور 
»ساحة  يف  امليالد  شجرة  إحراق  إىل  إضافة  امليالد،  قّداس 
بأّن  اعرتف  كما  املسيحيني«.  لـ«إخافة  املدينة  يف  النور« 
مشّغليه اقرتحوا أهدافًا أخرى الستهدافها، من بينها مستشفى 
الرسول األعظم يف ضاحية بريوت اجلنوبية وحسينية يف منطقة 
يف  أخرى  أهداف  إىل  إضافة  مفّخخة،  ُمسرّية  بواسطة  بريوت 

منطقة جبل حمسن.
طويل  »تاريخ«  هلا  عائالت  من  املوقوفني  معظم  أن  الالفت 
من التوّرط مع اجلماعات اإلرهابية، وبعضهم قاتل يف سوريا، 
وأمضى سنوات من السجن يف لبنان بتهم االنتماء إىل اجلماعات 
اإلرهابية، باستثناء املّتهم الرئيسي الذي يبدو - حتى اآلن - 
خارج هذا التصنيف. والالفت أيضًا أن هؤالء مجيعًا يؤكدون - 
مبا يشبه التنسيق يف ما بينهم - أن عالقتهم باملتهم الرئيسي 
سطحية، رغم تأكيده أنهم هم من جّندوه، وأنهم مّطلعون على 
كل تفاصيل املخّطط، ما يشري رمبا إىل أن التنظيم اإلرهابي 
يعتمد على »خمضرميه« لتجنيد أشخاص غري »حمروقني« أمنيًا، 

حتى إذا ما وقعوا يف قبضة األجهزة األمنية مّت إنكارهم.
حتى نهاية الشهر املاضي، مل تكن كل األدلة واألجهزة املنوي 
مفّوض  أن  غري  ُضبطت،  قد  اإلرهابي  املخطط  استعماهلا يف 
احلكومة باإلنابة لدى احملكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي 
موقوفني،  اخلمسة  إبقاء  إىل   ،2022/12/19 بتاريخ  أشار، 
وهم: فاروق ر. )مواليد 2002(، علي د. )1995(، وائل ش. 
)2006(، عربي إ. )1995(، جبرم التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية 
داخل األراضي اللبنانية، وحييى. ح. د. )1993( جبرم التجارة 
األمن  يف  االتصاالت  دائرة  ُكّلفت  كما  احلربية.  األسلحة  يف 
العام بدرس اتصاالتهم املشرتكة وتزامنهم اجلغرايف وحتديد 
العالقة يف ما بينهم عرب الربط التقين والفين. ويف ما يأتي 

بعض ما جاء يف االعرتافات األولية للموقوفني:

فاروق ر.: اختبار يف الكنيسة وثأر مع جبل محسن
أبرز الخمسة، والوحيد الذي اعرتف بالعمليات التي ُكّلف بها هو فاروق 
ر. )يعمل يف جمال الكهرباء( الذي أدىل بإفادات متناقضة. 
يف التحقيق األولي معه، أفاد بأنه قبل سنتني تعّرف إىل 

املوقوف وائل ش. وأنس ج. وآخرين أثناء تعاطيهم حشيشة 
الكيف يف جممع يوسف غمراوي املعروف باسم اجلبور يف حملة 

تربل. قبل تسعة أشهر، توّقف أنس عن تعاطي املخّدرات 
والكحول، وصار ينصحهم بأن حيذوا حذوه ويؤدوا الفروض 
الدينية. وبدأ أنس يتقّرب من فاروق الذي توّقف عن تعاطي 
املخّدرات واملسّكرات، وحيّدثه عن »اجلهاد يف سبيل اهلل«، 

وحاول إقناعه بالسفر معه إىل العراق لاللتحاق بتنظيم 
»داعش« و«نيل الشهادة«. إال أن املوقوف اّدعى أنه رفض 
العرض، »إىل أن انتشر يف املنكوبني بعد حواىل شهر أن 
أنس وعادل ش. )ابن عم املوقوف وائل ش.( وآخرين 

غادروا إىل العراق«.
بعدها، عاد فاروق إىل تعاطي حشيشة الكيف والكحول. وقبل 
عن  إليه  والتحّدث  منه  بالتقّرب  ش.  وائل  بدأ  أشهر،  ثالثة 
ضرورة »االبتعاد عن هذه احلياة واللجوء إىل اجلهاد يف سبيل 
اهلل«، فأقلع جمّددًا عن التعاطي. ونزواًل عند إحلاح وائل وحديثه 
الدائم عن اجلهاد، وافقه فاروق على ذلك. بعدها، أنشأ له وائل 
حسابًا على »فيسبوك« ِباسم Si tu veux )إذا أردت(، وحبث، 
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املاسنجر،  عرب 
باسم  حساب  عن 
يوسف«،  »يوسف 
بروفيله  على 
أسد،  صورة 
وأرسل إىل صاحب 
رسالة  احلساب 
 ،X حرف  تضّمنت 
حبرف  األخري  فرّد 
أرسل  عندها،   .B
مضمونه  ما  وائل 
أنه »ميكنك التحدث 
هذا  صاحب  مع 

احلساب«.
بعدها، بدأ »يوسف 
يرسل  يوسف« 
بني  »سالمات« 
وأحيانًا  وآخر،  يوم 
وائل.  حضور  يف 
أن  فاروق  وأّكد 
املوقوفني  أحد 
علي  اخلمسة، 

»داعش«، وإىل أن اثنني من إخوة عربي )خالد وأسامة( ُقتال 
يف صفوف التنظيم. وبعد توقيف عربي غادر والده والعائلة 

سوريا عائدين إىل الدمنارك.
وعّما دفعه إىل قبول تأليف خلية وتنفيذ أعمال إرهابية، أشار 
إىل أن له »ثأرًا« مع »أهالي جبل حمسن« ألن خاله ُقتل يف 

املنطقة وُأطلق سراح قاتله.
وبعد التوّسع يف التحقيق معه لناحية التخطيط للعمليات وكيفية 
تنفيذها، أفاد بأّنه استمر يف التواصل مع »أبو دجانة« على 
تاريخ 4 كانون  »تلغرام«، وأنه قبل حنو 25 يومًا من  تطبيق 
األول املاضي، فاحته »أبو دجانة« بتنفيذ »عملية استشهادية« 
بواسطة حزام ناسف، إال أنه رفض األمر كونه وحيد والديه. 
كما اّدعى بأنه رفض طلب »أبو دجانة« زرع عبوة هي عبارة 
يقوم  أن  خشية  الحقًا،  له  حيّدده  مكان  يف  ظهر  حقيبة  عن 
مشّغله بتفجري العبوة فيه عن ُبعد. عندها، عرض عليه املشّغل 
أن يسلمه ُمسرّية مفّخخة بعبوة يقوم بالتدرب عليها يف مكان 
على حسينية يف  تنفيذ هجوم  أن يستخدمها يف  على  حمدد، 
اجلنوبية.  الضاحية  يف  األعظم  الرسول  مستشفى  أو  بريوت 
وأرسل له رابطًا حول كيفية إعداد عبوات »تي أن تي« ناسفة 
)اّدعى أنه مل يفتح الرابط(، وأبلغه أنه يف حال واجه صعوبة، 
فإنه سيتكّفل بإرسال عبوة جاهزة يف حقيبة عرب منطقة اهليشة 

يف وادي خالد على احلدود السورية.

»مسيّرة« وحقائب مفخخة يف وادي خالد ومشغّل يعمل بني عني 
الحلوة وإدلب

أن  على  أصّر  العام،  األمن  أبلغ حمّققي  كما  فاروق،  أن  غري 
يكون اهلجوم يف جبل حمسن بسبب دوافعه الشخصية. عندها 
حّدد له »أبو دجانة« ثالثة أهداف هي: مستوصف علي عيد يف 
املشروبات  لبيع  وحمل  املنكوبني،  جهة  من  جبل حمسن  حملة 
الروحية قرب املستوصف، ومنزل رفعت عيد يف جبل حمسن. 
وأفاد فاروق بأنه، قبل حنو ثالثة أسابيع من توقيفه، استطلع 
صبيح  احلاج  مبنى  من  امُلسرّية  انطالق  نقطة  وحّدد  األهداف 
املنكوبني يطل على جبل حمسن  مبنى يف منطقة  أعلى  )وهو 

ويبعد حنو 500 مرت عنه(.
وأفاد املوقوف بأن »أبو دجانة« أرسل إليه صورًا للُمسرّية عرب 
تطبيق »تلغرام«، وهي ذات أربع مراوح، متوسطة احلجم لونها 
أبيض، وحتمل عبوة أسفلها ُربطت برباطني أسودين طلب منه أن 
يفّكهما أثناء التدريب عليها، على أن يعيد ربطهما عند التنفيذ. 
وأرسل إليه تعليمات حول كيفية ربط امُلسرّية إلكرتونيًا بهاتفه 
تنفجر  اهلدف حيث  إىل  وإيصاهلا  بعد  بها عن  للتحّكم  اخللوي 
مبجرد االصطدام به. غري أنه أنكر أن تكون امُلسرّية يف حوزته 
البرتول  التوجه إىل وادي خالد - خط  ألن املشّغل طلب منه 
واجتياز احلدود )النهر( ليتسّلمها من أحد األشخاص، مّدعيًا أنه 

مل يفعل خشية تعّرضه للقتل أو اخليانة.
وأقّر فاروق بأّنه، قبل توقيفه، كان يتحّضر للقيام بـ«اختبار« 
بهدف كسب ثقة مشّغله، موضحًا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم 
على كنيسة يف شارع عزمي، يف طرابلس، قبيل قّداس ليلة 
امليالد. وأشار إىل أن اخلطة كانت تقضي مبروره ُمقّنعًا، فوق 

د.، كان على اّطالع على تواصله مع »يوسف«، وشّجعه على 
االنضمام إىل تنظيم »داعش«، وقّدم له هدية عبارة عن عباءة 
دينية يرتديها عناصر التنظيم. لكنه أشار إىل أنه بعد توقيفه 
لدى خمابرات اجليش قبل 20 يومًا، وقبل إطالقه، ختّلص والده 

من العباءة خشية أن َتدهم املخابرات املنزل.
عن  حيّدثه  كان  الذي  و«يوسف«  فاروق  بني  العالقة  توّطدت 
»اجلهاد« و«نصرة املسلمني« وأقنعه بإرسال نسخة عن جواز 
سفره اللبناني عرب تطبيق »تلغرام« بهدف ترتيب أمر التحاقه 
بـ«اجملاهدين« يف العراق، مشريًا إىل أن لدى »يوسف« حسابًا 
على »تلغرام« باسم »غريب الديار«. بعدها أرسل له »يوسف« 
رابطًا حلساب على فيسبوك باسم »أبو دجانة« للتواصل معه 
بعد إرسال كلمة سر )رقم 50( عرب املاسنجر. وهو ما قام به 
وائل، بواسطة هاتف فاروق، فرّد »أبو دجانة« بإرسال كلمة 

سر أخرى )رقم 100(.
وأقّر فاروق بأّنه بعد فرتة من التواصل، عرض على »أبو دجانة« 
تأليف جمموعة مسلحة، وطلب منه أموااًل لشراء أسلحة، فطلب 
منه األخري إرسال صور للموقع الذي ستجري التدريبات فيه. بعد 
انتهاء احملادثة قام وائل مبسحها عن املاسنجر، وعمل فاروق 
وإرساهلا  األربعني،  جبل  منطقة  ملوقع يف  التقاط صور  على 
إىل »أبو دجانة« الذي أبلغه أنه سريسل املال الحقًا عرب شركة 
OMT باسم وائل ش. وأّكد فاروق أن املوقوف علي د. كان 
يعلم أيضًا بأمر التدريبات واجملموعة اليت ينوي تشكيلها بعد 
تسّلم املال من »أبو دجانة«، مشريًا إىل أنه كان ينوي شراء 
األسلحة للمجموعة من املوقوف حييى ح. د. )امللّقب بـ«حييى 
الصويف«( املعروف بعمله يف جتارة األسلحة. وتأّكد من خالل 
رسالة صوتية ُوجدت على هاتف املوقوف سؤال »أبو دجانة« له 
عن تشكيل اجملموعة، وجواب فاروق بأّنه حيتاج إىل املال قبل 

املباشرة بأّي عمل أمين.
عربي  بأّن  مّدعيًا  إفادته  فاروق  غرّي  ثانية،  حتقيق  جلسة  يف 
بدأ منذ  إفادته األوىل -  إ. - وليس وائل ش. كما جاء يف 
حواىل شهرين )قبل االعتقال( التقّرب منه ونصحه بـ«االبتعاد 
يفّجر  أن  عليه  وأن  اهلل«،  سبيل  يف  واجلهاد  احملّرمات  عن 
من  وهو  عربي،  أن  وزعم  شهيدًا«.  اهلل  يقبله  »كي  نفسه 
سكان املنكوبني أيضًا، هو من طلب منه التواصل مع »يوسف 
وقام   Si tu veux باسم  فيسبوك  حساب  له  وأنشأ  يوسف« 
»يوسف«  أن  له  وأّكد  الشخصية،  واملعلومات  الصور  باختيار 
آخر  حسابًا  له  أنشأ  عربي  أن  إىل  وأشار  سوريا.  يف  موجود 
باالسم نفسه بعد حظر األول بسبب نشره فيديوات »جهادية«. 
وكّرر املوقوف التفاصيل نفسها حول كيفية بدء التواصل مع 
األوىل،  اإلفادة  يف  جاء  كما  احملادثات  ومضمون  »يوسف« 
باستثناء إحالل اسم عربي بدل وائل. ولدى سؤاله عن سبب 
تغيري إفادته األوىل، زعم أنه كان خيشى من انتقام عربي من 
والده، مشريًا إىل أن عربي كان قد أطلق النار على منزل عائلة 
فاروق قبل شهرين. ووصف عربي بأّنه »حذر جدًا«، و«يستخدم 
تابليت وعّدة هواتف خلوية من نوع آيفون«، وقد »عمل على 
تكسري كل الكامريات املوجودة يف احلارة ومنع أي شخص من 
وضع كامريات مراقبة«. وأشار إىل أن والد عربي اصطحب عام 
بتنظيم  التحقوا  الستة إىل سوريا حيث  2014 زوجته وأوالده 
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أثناء توّجه املصّلني  الكنيسة  النار على  دراجة نارية، وإطالق 
إليها، إضافة إىل إحراق شجرة امليالد يف »ساحة النور« يف 
»أبو دجانة«  أن  إىل  مولوتوف، مشريًا  زجاجة  بواسطة  املدينة 
عّلمه كيفية تصنيعها باستخدام حجر الكربري واملياه، وأنه قام 
بتجربة على ذلك. وأفاد بأّنه كان ينوي احلصول على السالح 
لتنفيذ العملية أمام الكنيسة من املوقوف حييى ح. د. كذلك 
أّكد أن املوقوف، علي د.، كان أيضًا على علم بالعملية اليت 
قبل حنو شهرين  إنه  وقال  امليالد.  ليلة  تنفيذها  ينوي  كان 
طلب من علي د. إعطاءه رقم صهر األخري، وامسه عبد الرمحن 
حممد زعيرت )سوري(، ملساعدته على دخول سوريا، إال أن علي 

مل يفعل.

الدنماركي عربي إ.: كوبنهاغن - إدلب - املنكوبني
بني  غموضًا  األكثر  الشخصية   )1995 )مواليد  إ.  عربي  يبدو 
املوقوفني اخلمسة. الشاب ذو اخللفية املتطرفة والذي أمضى 
يف سجن رومية ثالث سنوات سجنًا بتهمة االنتماء إىل تنظيمات 
له  عالقة  أي  نفى  والقتال يف صفوفها يف سوريا،  إرهابية 
بـ«أي أحد ممن حيملون أفكارًا جهادية«. كما أنكر أي عالقة له 
باملوقوف فاروق ر.، مشريًا إىل أن معرفته باألخري ال تتعدى 
كونه »ابن منطقيت، وال تربطين به أي عالقة أو صداقة، وال 
أنه يلتقيه  أعرف عنه سوى أنه صاحب مشاكل«، مشريًا إىل 
أحيانًا أثناء توجهه لصالة اجلمعة يف مسجد املنكوبني ويدعوه 

ملرافقته، إال أن فاروق يرفض ذلك.
العائلة.  مع  والده  هاجر  حيث  الدمنارك،  ونشأ يف  عربي  ُولد 
إىل  انتسبا  وعثمان  صدام  عّماه  التطّرف.  شديد  مبحيط  تأّثر 
تنظيم »جند اإلسالم« وشاركا يف القتال ضد اجليش اللبناني، 
فُقتل األول وُحكم على الثاني بالسجن 12 عامًا، كما ُأوقف عمه 
الثالث، يوسف، ملشاركته يف اإلعداد حملاولة تفجري قطارين 

يف مدينة دوسلدورف األملانية عام 2006.
يف الدمنارك، تلّقى علومه حتى الصف العاشر، وترك الدراسة 
عام 2013. يف ذلك العام، كانت احلرب يف سوريا يف أوجها، 
و«كنت أشاهد عرب مواقع التواصل االجتماعي الفيديوات اليت 
تعرضها الثورة عن جمازر النظام ضد الشعب السوري، ودعوات 
املعارضة للمسلمني إىل نصرة املظلومني«، مشريًا إىل أن والده 
»كان وال يزال مؤيدًا للثورة السورية ضد النظام السوري الذي 

نة«. يعتربه ظاملًا ضد املسلمني السُّ
برفقة  إىل سوريا  التوجه  قّرر  اجلهاد«،  إىل  بـ«الدعوات  تأثرًا 
الدمناركي من أصل باكستاني حممد جنيد الذي كان تعّرف إليه 
يف مسجد طيباتي يف كوبنهاغن، حيث كان يرتّدد، ونصحهما 
املسجد  إىل  يرتّدد  كان  الذي  الكردي«،  حممد  »أبو  السوري 
القريبة من احلدود السورية.  أنطاكيا  نفسه، بأن يتوّجها إىل 
هناك، تعّرفا يف أحد املساجد إىل السوري نبيه علي باشا الذي 
الشام«  »أحرار  بتنظيم  والتحاقهما  إدلب  إىل  إدخاهلما  سّهل 
حيث أمضى حواىل ستة أشهر وشارك يف أعمال قتالية ونصب 
كمائن. ثم التحق بـ »جبهة النصرة« يف إدلب بعدما »اقتنعت 
الكريم«،  بالقرآن  حتكم  إسالمية  دولة  إقامة  جلهة  بأفكارهم 
وأمضى يف صفوف »النصرة« ثالثة أشهر. بعدها، وّسط والده 
ومن  تركيا،  إىل  إدلب  من  إلخراجه  باشا  علي  نبيه  السوري 
بعد  املنكوبني.  العائلة يف  والده إىل منزل  برفقة  هناك عاد 
»أحرار  إىل  بانتمائه  واعرتف  اللبناني  اجليش  أوقفه  شهرين 
الشام« و«جبهة النصرة« والقتال يف صفوفهما، وحكمت عليه 
املبنى  يف  أمضاها  سنوات  ثالث  بالسجن  العسكرية  احملكمة 
ص لإلسالميني يف رومية، وكان معه عمه عثمان  »ب« املخصَّ
وعدد من أبناء املنكوبني من احملكومني أيضًا جبرائم إرهاب، 
من بينهم حسن مشرف وعبداهلل احلنتور وبسام النابوش وخالد 
السفرجالني وبالل إبراهيم. ُأطلق سراحه أواخر عام 2016. وقال 
إنه أثناء سجنه، كان يتواصل هاتفيًا مع والده يف الدمنارك، 
يف  »داعش«  بتنظيم  التحقا  وأسامة  خالد  شقيقيه  أن  وعلم 
بعد  أنه  وأّكد  الزور.  دير  منطقة  ُقتال يف  فرتة  وبعد  سوريا 
خروجه من السجن، عاد للسكن يف منزل ذويه يف املنكوبني 
تنظيم  بأي  التفكري  عن  واالبتعاد  جديدة،  حبياة  البدء  وقّرر 
أو توقيفه. وأشار إىل  أي عمل يؤدي إىل سجنه  أو  إسالمي 
أنه اسُتدعي عام 2021 للتحقيق معه حول معلومات عن عالقته 
بأشخاص غادروا إىل سوريا لاللتحاق بتنظيمات إرهابية، وُأخلي 
سبيله بعد حواىل عشرة أيام. وأّكد أنه حياول تسوية وضعه مع 
احملكمة العسكرية يف موضوع إطالق نار ليتمكن من املغادرة 

مع عائلته إىل الدمنارك.

    الهجوم على الكنيسة كان مقررًا ليلة امليالد مع »مولوتوف« على 
شجرة امليالد يف »ساحة النور«

ولدى سؤاله عن سبب دعوته فاروق ملرافقته إىل صالة اجلمعة، 
أجاب بأّنه كان يسعى إىل »هدايته دينيًا ونصحه بالتوجه إىل 
اإلسالم الصحيح«. وعّما إذا كان عّرفه إىل أي شخص »مّطلع 

األمن العام يـُحبط خمططا..
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بـ«يوسف  أنكر معرفته  باألمر، كما  له  أّي صلة  دينيًا«، نفى 
يوسف« وما إذا كان األخري موجودًا يف سجن رومية ويعّد لعمل 
أمين، وأجاب بأّنه منذ خروجه من السجن »مل يعد لدّي أي تكليف 
أو عمل يف هذا اجملال«. وعن صفحته على تطبيق فيسبوك، 
قال إنه مسح التطبيق عن هاتفه قبل مخسة أشهر قبل بيعه، 
وإنه عندما مّحل التطبيق على اهلاتف اجلديد نسي كلمة املرور 
ومل يتمّكن من إعادة فتح الصفحة. وأشار إىل أن هاتفه من 
نوع »آيفون 7« وموجود يف حوزة شقيقه صدام يف املنزل وأنه 
باع الـ«تابليت« الذي كان يستخدمه. غري أن التحقيقات أظهرت 
امتالك املوقوف بني 2 أيلول 2022 و30 تشرين الثاني 2022 
»عدة هواتف خلوية من نوع آيفون، أحدها آيفون 7«. واستنتج 
احملّققون من إحدى حمادثاته اليت مت اسرتجاعها على فيسبوك 
أنه تلّقى تدريبًا أمنيًا أثناء وجوده يف رومية، إذ يقول فيها: 
»كنا برا )خارج السجن( ما منعرف شي. اهلل يثّبتنا وما نزحط 

مرة تانية«.

علي د.: ال أعرف أحدًا!
)مواليد  د.  علي  زميله  بأن  ر.  فاروق  املوقوف  تأكيد  رغم 
1995( كان على اّطالع على كل خطواته، من اتصاله بـ«يوسف 
جبل  منطقة  يف  والتدرب  جمموعة  تأليف  ونيته  يوسف«، 
علي  أّكد  الكنيسة،  على  اهجوم  لتنفيذ  إعداده  إىل  األربعني، 
أن عالقته بفاروق عادية وال تتعّدى كونه ابن منطقته، واصفًا 
األخري بأنه »يتعاطى املخّدرات وينشر فيديوات وصورًا إسالمية 
على فيسبوك ويفتعل مشاكل« الفتًا إىل أنه يف أحد شجاراته 
»هّددهم  املنكوبني،  الكرة يف ملعب  يلعبون  مع شبان كانوا 
بأنه سيحضر قنابَل«. لكن، رغم هذه »العالقة العادية«، أبلغ 
من  أسبوعني  حنو  قبل  خيّطط  كان  فاروق  أن  احملّققني  علي 
تاريخ التوقيف للسفر إىل سوريا واالنضمام إىل أحد التنظيمات 
زوج  رقم  منه  طلب  فاروق  كان  إذا  ما  يذكر  ومل  اإلرهابية. 
على  ملساعدته  زعيرت،  حممد  الرمحن  عبد  السوري  شقيقته، 
دخول األراضي السورية خلسة. كذلك أنكر علي متامًا أّي عالقة 

له بعربي إ.
تكييف  اختصاص   -  BT شهادة  )حيمل  علي  بدأ   ،2013 عام 
مواقع  على  السورية  األحداث  عن  فيديوات  مبتابعة  وتربيد(، 
التواصل االجتماعي، واالستماع إىل بّث إذاعات يديرها »اجليش 
وقرر  املسلحة  اجملموعات  مع  تعاطفه  فزاد  احلر«،  السوري 
املشاركة يف األحداث السورية. تواصل مع زوج شقيقته، عبد 
الرمحن حممد زعيرت، املقيم يف إدلب، وأبلغه رغبته يف التوّجه 
إىل سوريا، وبدأ إجراءات للحصول على جواز سفر. كما أسّر 
إىل صديقه مسري م. برغبته هذه، فطلب منه األخري أن يذهبا 
معًا. وعمل مسري على تأمني تأشريات إىل تركيا، وسافرا من 
أنطاكيا، وعربا احلدود  مرفأ طرابلس إىل مرسني، ومنها إىل 
الرتكية - السورية حيث كان زعيرت يف انتظارهما. التحق مسري 
عسكرية  لدورة  علي  خضع  فيما  إدلب،  يف  احلر«  بـ«اجليش 
مدتها أسبوعان مع تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي يف منطقة 
»هيئة  مع صهره يف  يلتحق  أن  قبل  )إدلب(،  احلصن  رأس 
محاية املدنيني«. وبعد حنو شهر، أصيب يف يده أثناء قصف 
أشهر،  سبعة  وبعد حنو  فيها.  كان  اليت  املنطقة  له  تعّرضت 
عاد إىل لبنان عرب تركيا على منت باخرة جتارية. ولدى وصوله 
اىل مركز أمن عام مرفأ طرابلس، احُتجزت أوراقه لوجود بالغ 
املعلومات،  شؤون  مكتب  مراجعة  منه  وُطلب  حبّقه،  معلومات 
لكنه مل حيضر. بعد حواىل شهر، أوقفه اجليش اللبناني، وُنقل 
إىل وزارة الدفاع للتحقيق معه، وُأحيل إىل احملكمة العسكرية 
اليت أصدرت حكمًا حببسه مخس سنوات سجنية جبرم االنتماء 
إىل جمموعات إرهابية. يف 21 نيسان 2018 ُأخلي سبيله بعد 
انتهاء حمكوميته، وبدأ العمل يف حممصة يف منطقة زغرتا حتى 
الذين  األشخاص  بني  أن  احملّققني  أبلغ  وقد  توقيفه.  تاريخ 
)من سكان  السجن، كاًل من م. صاحلة  مقّربًا منهم يف  كان 
إرهابيني،  إيواء  بتهمة  املوقوف  ببنني(  رأسه  منطقة ومسقط 
وي. ريا )املنكوبني( املوقوف جبرمية قتل، وم. طالب )فنيدق( 
وي. دندشي )التبانة( املوقوفني جبرم االنتماء إىل جمموعات 
إرهابية )جمموعة قلعة احلصن(. وأقّر بأّنه ال يزال على تواصل 
مع الثالثة األخريين لالطمئنان على أحواهلم، ونفى أن يكون قد 

زارهم أو زار غريهم يف سجن رومية بعد إطالقه.

يحيى ح. د.: صويف يتاجر بالسالح
فنيدق  رأسه  مسقط  بني   )1993 )مواليد  د.  ح.  حييى  يقيم 
صيفًا واملنكوبني شتاًء. ليست يف سجله سوابق إرهابية، لكّن 
الشاب الذي درس الشريعة لسنة، وانصرف بعدها للعمل يف 
يف  معروف  الصوفية،  الطرق  إحدى  ويتبع  األلومنيوم،  جمال 
منطقته بأّنه يعمل يف جتارة السالح. قبل حواىل سبعة أعوام، 
ُأوقف  طرابلس،  األمنية يف  األجهزة  نّفذتها  أمنية  خطة  خالل 
على حاجز للجيش يف املنكوبني لوجود بالغ حبّقه بإطالق النار 
يف مكان مأهول، ومت إيداعه فرع خمابرات القبة، قبل أن ُينقل 

إىل وزارة الدفاع، ومنها إىل احملكمة العسكرية اليت أصدرت 
ُأوقف جمددًا  أشهر،   7 حواىل  ومنذ  أشهر.  بسجنه ستة  حكمًا 
الريفا حليازته مسدسًا حربيًا عيار 7 ملم من دون  على حاجز 
ترخيص، ومت إيداعه فرع خمابرات القبة، قبل أن خُيلى سبيله 

يف اليوم التالي.
عن عالقته باملوقوف فاروق ر.، اّدعى حييى بأنها »عالقة معرفة 
عادية« حبكم اإلقامة يف منطقة واحدة، مشريًا إىل أن فاروق 
أبناء املنطقة بسبب  »غري طبيعي ومعروف بكثرة مشاكله مع 
تطّفله وتصرفاته غري املسؤولة جلهة القيادة بسرعة واستعارته 
»يتعاطى  أنه  كما  أصحابها«،  إىل  إعادتها  وعدم  أغراضًا 
فاروق  أن  وأضاف  بتهّوره«.  ومعروف  واملسّكرات  املخّدرات 
فكان  الشخصي،  لالقتناء  فردية  أسلحة  من  أكثر  منه  طلب 
يقابله بالسخرية منه ويتجاهل األمر، مّدعيًا أْن ليس لديه أّي 
فكرة عن انتماءاته وطبيعة أّي عمل أمين له. كذلك، اّدعى بأّنه 
يعرف عربي إ. »معرفة عادية حبكم أننا أبناء منطقة واحدة... 
عدة  توقيفه  بعد  دائم،  بشكل شبه  منزله  يلزم  وهو شخص 
مرات من األجهزة األمنية اللبنانية«. لكنه أكد أْن ليس لديه 
أدنى فكرة عن طبيعة نشاطاته أو ارتباطاته األمنية. كما أشار 
إىل أنه على معرفة أيضًا بعلي د. املقيم يف املنكوبني، مّدعيًا 

أن »سريته حسنة وال يتخالط كثريًا مع حميطه«.
ناصر  آل  من  شاب  من  اشرتى  أشهر،  قبل  أنه  إىل  وأشار 
الدين التقاه يف جرد فنيدق مثانية مسّدسات »تركية خمروطة« 
حيث  فنيدق  يف  ذويه  منزل  إىل  ونقلها  دوالر،   800 مقابل 
أبقاها مخسة أشهر، قبل أن ينقلها إىل منزله يف املنكوبني، 
وأرسل صورها إىل عدد من املهتّمني. ولدى سؤاله عن مكان 
وأربعة  ُسبحتنْي  مع  منزله  ُسرقت من  بأنها  اّدعى  املسّدسات 

خوامت فضة قبل يومني من توقيفه.

وائل ش.: ابن عم »الشهداء«
وادي  بلدة  يف  ولد   ،)2006 )مواليد  سنًا  املوقوفني  أصغر 
يزال  ال  لإلنرتنت.  حمل  يف  ويعمل  طرابلس،  قضاء  النحلة 
التحقيق جاريًا حول سبب اّدعاء فاروق ر. بدايًة بأّن وائل هو 
من عّرفه إىل »يوسف يوسف« قبل أن يغرّي إفادته، إضافة إىل 
اتهامه وائل بأّنه كان صلة الوصل بني املوقوف لدى األمن 
العام يف وقت سابق م. الضناوي وتنظيم »داعش« اإلرهابي. 
يف التحقيق األولي معه، اّدعى وائل بأّنه ال ميلك هاتفًا بعدما 
انكسر قبل شهرين اهلاتف الذي اشرتاه له والده قبل حنو أربعة 
أشهر. ونفى أّي عالقة له بأّي تنظيم إرهابي أو توّرطه يف أّي 
فيسبوك  على  حسابه  على  سابقًا  نشره  باستثناء  أمين،  عمل 
صور أوالد عمومته عادل ش. ويوسف ش. وعمر ش. الذين 
ُقتلوا يف العراق أثناء مشاركتهم يف القتال يف صفوف تنظيم 
»داعش«. واّدعى بأّنه أزال الصور الحقًا بطلب من والده لعدم 

توقيفه من قبل أجهزة الدولة.

»يوسف يوسف« و«أبو دجانة«
عرب  تواصل  بأنه  ر.  فاروق  املوقوف  أفاد  معه،  التحقيق  يف 
يف  بأنه  األخري  ووصف  يوسف«،  »يوسف  مع  فيديو  اتصال 
بشرته مسراء،  الشكل،  قبيح  »ُمقَعد،  العمر،  من  األربعينيات 
وشعره أسود جمّعد«. وأفاد بأن »يوسف« أبلغه أنه موجود يف 

سوريا، وصّور له الغرفة اليت يقيم فيها.
األمن  املعلومات يف  شؤون  مكتب  دوائر  مع  املتابعة  بنتيجة 
العام، ُعرض على املوقوف رسم مشسي للفلسطيين - السوري 
شادي مجال الغوطاني )مواليد 1997(، فأّكد أنه املدعو »يوسف 
يوسف« بنسبة كبرية، وال سيما لناحية تطابق الفم والشارب 
واألنف والعينني والذقن ووجود ندبة على خده. وُيشتبه يف 
أن الغوطاني الذي تعّرض عام 2018 حلروق متوسطة يف أحناء 
جسده، هو أحد لوجستّيي األعمال األمنية يف تنظيم »داعش« 
يف خميم عني احللوة. وهو يتنقل أحيانًا بني عني احللوة وإدلب، 

آخرها بداية العام املاضي.
وقد ُعثر على حمادثة على تطبيق »تلغرام« يف هاتف املوقوف، 
له،  لبناني  تأمني شرحية خط  فيها  منه يوسف يوسف  يطلب 
فأجابه فاروق بأن اخلطوط اهلاتفية ُتشرتى مبوجب مستند ثبوتي 
فقط. كما ُعثر على حمادثة أخرى بينهما يقول فيها املوقوف: 
حيكي   30 لـ  قول  أخي  وبركاته.  اهلل  ورمحة  عليكم  »السالم 
معاي على الـ Element«. وقد تبنّي يف التحقيقات أن املدعو 
 Element أبو دجانة« كان قد طلب من املوقوف حتميل تطبيق«
للتواصل معه كونه أكثر أمنًا. وبعدما مّحل التطبيق تعّذر عليه 
استخدامه لصعوبته، لذلك طلب من »يوسف« إبالغ الـ 30، أي 
»أبو دجانة«، بأن يتواصل معه عرب تطبيق تلغرام، ما يشري إىل 

تواصل على الـ Element بني يوسف و«أبو دجانة«.
الغوطاني  بني  والتقين  الفين  الربط  على  احملققون  ويعمل 
وبني  إ،  عربي  واملوقوف  الغوطاني  وبني  يوسف،  ويوسف 
العزيز  عبد  واملدعو  والغوطاني  دجانة«  و«أبو  يوسف  يوسف 

اخلطيب الذي يشتبه يف أنه مستخدم حساب »أبو دجانة«.
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اإلسرائيلي،  لـ«اجليش«  أحداث  مبجموعة  اجلديدة  السنة  فُتتحت 
يف مقدمها تعيني رئيس أركان هو هرتسي هليفي خلفًا ألفيف 
بداًل  دانيال هاجري  »اجليش« هو  باسم  جديد  كوخايف، ومتحّدث 
من ران كوخاف. ومن جهة أخرى، نزع صالحيات كان أبرزها نقل 
مسؤوليات »اإلدارة املدنية« من عهدة »اجليش« إىل وزير ثاٍن يف 

وزارة األمن يتابعه مكتب رئيس الوزراء.
ودراسات  تقييمات  جمموعة  تباعًا  صدرت  التغّيات،  هذه  بني 
تواجه  اليت  التحديات  حول  بارزين  وصحافيني  أحباث  مراكز  من 
»اجليش«، اخلارجية والداخلية على حد سواء، وال سيما الشكاوى 
تطل  كانت  قضية  أهملت  كلها  لكنها  والقصور،  النقص  وأوجه 

برأسها بني حني وآخر: سرقة القواعد العسكرية مرارًا وتكرارًا.
يف ثنايا ما ورد، مّر سريعًا خرٌب يوم اجلمعة 2023/1/13 قال فيه 
»اجليش« اإلسرائيلي: »بناء على النتائج اليت توصلت إليها جلنة 
اختاذ  تقرر  تيمان،  سديه  قاعدة  من  الذخية  سرقة  حول  اخلرباء 
إجراءات تأديبية حبق قائد لواء غفعاتي ملسؤوليته العامة عما حدث 
وتوجيه إنذار إليه، كما سُتتخذ إجراءات أخرى ضد عدد من الضباط 

وإقالة آخرين«.
البيانات الصادرة عن املستوى العسكري  رمبا تكون هذه أقسى 
منذ سنوات يف قضايا سرقة األسلحة، وخصوصًا جتاه لواء خنبوي، 
يف مواجهة آفة مزمنة صارت ظاهرة متسعة تأكل مسعة »اجليش« 

الذي كان منذ زمن قريب »ال ُيقهر«، وفق دعاية قادته. 
أما احلادثة املذكورة، فتعود إىل يوم 2022/10/19، حني تسللت 
جمموعة مرتني إىل القاعدة الواقعة قرب مدينة بئر السبع جنوبي 
فلسطني احملتلة، علمًا أن هذه املنطقة سبق أن تعرضت لسرقة 

ذخية وأسلحة.
كانت نتيجة »التسّلل املزدوج« أن ُأفرغ تقريبًا مستودع الذخية 
أنَّ ذلك مل  »غفعاتي«(، واملصيبة  ألف رصاصة من خمازن   30(
يالحظ إال بعد 4 أيام. حتى بعد االعتقال، ُضبطت 4 آالف طلقة 
حتى الوقت املذكور من أصل 30 ألفًا، يف مشهد وصفه املعلقون 

اإلسرائيليون بأنه أوضح تعبي عن »اإلهمال والفشل«.
يأتي هذا احلادث بعدما مُسح للمرة األوىل بإنشاء مركز للشرطة 
احملتلة، خمصص ملكافحة  فلسطني  جنوبي  قاعدة عسكرية  داخل 
سرقات األسلحة، وفق ما نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« يف 
اليت  األخية  الفضيحة  من  شهرين  قرابة  بعد  أي   ،2022/12/12
يقف  ومن  السرقات  حول  االستفهام  عالمات  من  كثيًا  أثارت 

خلفها.
بقعة الزيت

كتائب  حالة  وتنامي  الضفة  اشتعال  ومع  األخية،  األشهر  يف 
حل  تقديم  عن  العاجزة  اإلسرائيلية  األصوات  تعالت  املقاومة، 
السرقات،  إىل هذه  االتهام  بأصابع  لتشي  الضفة  ملا جيري يف 
»املسلحني«  أيدي  ينتهي يف  »غنائمها«  من  جزءًا  أن  سيما  وال 

الفلسطينيني، كأنَّ هذا هو السبب الوحيد! 
وفق اإلعالم العربي، كان كوخايف يف أيامه األخية غاضبًا من هذه 
كمية  أحصى  بعدما  النهاية،  حتى  فيها  بالتحقيق  فأمر  احلوادث، 

هائلة من السرقات.
ُسرق،  ما  حقيقة  عن  الواقع  يف  تعرب  ال  الرمسية  األرقام  هذه 
وخصوصًا أن عاَمي 2021 و2022 شهدا سرقات بكميات ضخمة. 
هنا، تقول صحيفة »هآرتس« إّن »اجليش« ال يستطيع مجع بيانات 
املسروقة من مستودعاته حتى 2015،  األسلحة  دقيقة عن كمية 
مرجحًة أن تكون األعداد أضعاف ما ُذكر، ومقدرة قيمة املسروقات 

كل عام بنحو 15 مليون دوالر.
بينما صارت سرقة الذخية ظاهرة ال ينجح »اجليش« يف وقفها، 
إليه  أشار  ما  ذلك  من  غريبة،  بطرق  مواجهتها  حياول  بات  فقد 
القادة  »اختذ  همرشالغ:  روبي  اإلسرائيلية  »كان«  قناة  مراسل 
قرارًا بإخراج األسلحة اخلاصة بطواقم اجلاهزية يف بلدات الشمال«، 
وهو إجراء ميس اجلاهزية يف منطقة حساسة قد تشهد اندالع حرب 

باخلطأ يف أي حلظة. 
قال  حني   ،2020 عام  »اجليش«  به  أقّر  أّن  سبق  ما  فعاًل  هذا 
الضباط  أفاد  إذ  للطوارئ،  باالستعداد  تلحق ضررًا  السرقات  إنَّ 
الذين وصلوا إىل الوحدات بأنهم وجدوا نقصًا كبيًا يف الرصاص. 
وإىل جانب ذلك، واجه »اجليش« منذ بداية السنة اجلديدة جمموعة 
من اإلخفاقات خالل التدريب واإلصابات النامجة عنها، إضافة إىل 

انفجارات غي معروفة السبب يف عدد من القواعد.
ال بّد من اإلقرار بأن من الصعب حتليل ظاهرة السرقة هذه قبل 
عرض أهم حوادثها، وخصوصًا أن السنوات الثالث األخية شهدت 
تصاعدًا دراماتيكيًا يف عمليات السرقة على حنو يصم أّي جيش تقع 
حبقه مثل هذه احلوادث بالعار، فالسالح ميثل جزءًا من »الشرف« 
يف العرف العسكري، وهو واقع ما مل يركز عليه اإلعالم العربي 
عمومًا إال بذكر احلوادث بصيغة إخبارية غالبًا. هلذا، سيكون العرض 
هنا مقدمة ملا ستتكّفله احللقة الثانية من هذه السلسلة يف نقاش 

األسباب والنتائج واحملاذير.
سنوات العار: 2022-2020

يوم األحد 2022/12/18، كشف موقع »واال« العربي عن سرقة غريبة 
تأخي  )الحظوا  اخلرب  نشر  من  أسبوع  قبل  النقب.  ومتخصصة يف 
إعالن مثل هذه األحداث(، »اقتحم جمهولون قاعدة شبطا التابعة 
نارية وسيارة  دراجة  على  واستولوا  النقب،  املدفعية يف  لسالح 

»اجليش« اإلسرائيلي: اللّص الذي يسرق نفسه؟ 
عبد الرحمن نصار

رباعية الدفع باهظة كانت الشرطة قد صادرتهما قبل وقت. وبعد 
عملية متشيٍط، اتضح أن املنفذين قطعوا سياج القاعدة، ودخلوا 
املركبات  على  واستولوا  املركبات،  إىل جممع  األقدام  على  سيًا 

املصادرة سابقًا«.
قبل ذلك، حتديدًا يف 2022/11/29، نقل موقع »0404« العربي خربًا 
عن »تسلل عدد من البدو إىل قاعدة تسيئيليم العسكرية، حيث 
تتدرب القوات، واستولوا على معدات عسكرية وتكتيكية وحنو 25 
لرتًا من الوقود... للمرة الثالثة خالل هذا الشهر يستولي البدو 

على معدات عسكرية يف املنطقة«. 
إعالم  إذ ذكرت وسائل  الشهر نفسه شهد فضيحة كبية،  لكن 
إسرائيلية أّن »اجليش« والشرطة و«الشاباك« حيققون يف سرقة 
االنفجار من  يدوية شديدة  ألف طلقة و70 قنبلة  لنحو 70  كبية 

قاعدة »صنوبر« يف اجلوالن احملتل )2022/11/12(. 
معلومات  هناك  »كانت  بل  فحسب،  السرقة  يكن  مل  السيئ 
استخبارية عن جهد لتنفيذ االخرتاق والسرقة. ورغم ذلك، مل يكن 
إحباط االخرتاق مسبقًا ممكنًا«، وفق القناة الـ13 اإلسرائيلية. يقول 
تقرير للقناة: »كلما زادت التفاصيل، بدا أّنه إخفاق كبي وحمرج 

للجيش«.
السبب أن القاعدة الكبية احلجم تقع على الطريق 91 الذي يصعد 
قاعدة  وإىل  اجلوالن،  ووسط  »كتسيين«  إىل  اجلليل  إصبع  من 
احلماية.  شديدة  منطقة  يف  أي  اجلوالن،  لواء  وإىل   ،474 اللواء 
ليس ذلك فحسب، بل اكُتشفت العملية نفسها يف وقت متأخر 

بعد املساء: الثانية فجرًا.
يف اليوم التالي، 2022/11/13، كشفت قناة »كان« تفصياًل الفتًا 
مؤشرات  من  عدة  مرات  قادته  جندي  ر  »حذَّ عينها:  احلادثة  حول 
تنذر باقتحام القاعدة، لكن قادته جتاهلوا التحذير، ثم أجرى قائد 

املنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين حتقيقًا أوليًا«.
 املشكلة أن هذه احلادثة جاءت بعد وقت قصي من سرقة »سديه 
تيمان« الّشهية، أي حني قرر »اجليش« حتسني اإلجراءات األمنية 
يف عدد من القواعد، مبا يف ذلك وضع التقنيات املعدلة، واختاذ 

املزيد من اإلجراءات، وزيادة عدد احلراس .
قرابة  على  اإلضاءة  تكفي   ،2021 أي  الوراء،  إىل  سنة  بالعودة 
العقيد  عّدد  فقد  الكارثة،  مبقدار  للشعور  شهر  ونصف  شهرين 
املتقاعد واملفوض السابق لشكاوى اجلنود، يتسحاق بريك، حوادث 
السرقة اليت وقعت يف مدة قصية ويف أوقات متتالية من كتابته 

تقريره الذي نشره موقع »نيوز وان« العربي يف 2021/2/14:
لت عصابة إىل معسكر »ناثان« يف بئر  -       2021/2/10: تسلَّ
السبع، واستطاعت تعطيل الكهرباء يف القاعدة وإظالمها مستخدمة 
اقتحام  من  ومتكنوا  بالطائرة،  معلومات  مجعوا  مسّية.  طائرة 
املعسكر وسرقة معدات ال أسلحة، ثم اهلرب. حتى كتابة التقرير، 

مل يعلن العثور على مشتبه فيهم!
-    ُظهر 2021/2/9: عثر متنزهون قرب قاعدة »تسيئيليم« على 
الشبكة  »اجليش« يف داخله جهاز اتصال السلكي ورمز  لـ  جيب 
أن  الحقًا  تبنّي  بالشبكات.  اخلاصة  السر  كلمات  من  وجمموعة 
السيارة ُسرقت، ويستخدمها مهربو املخدرات يف املنطقة احلدودية 
ذلك  حتى  ُسرق  الذي  الثالث  اجليب  هذا  بريك،  وفق  مصر.  مع 
»اجليش« يف اجلنوب  اتصاالت  أن شبكة  ما يعين عمليًا  الوقت، 

مكشوفة.
-  ليلة 7-2021/2/8: اقتحم متسلل معسكر »كتسعوت« يف حدود 
الرابعة فجرًا، وتوغل إىل منطقة مهجورة بني »كتسعوت« و«ناحال 
رافيف« ضمن قاعدة »نباطيم« اجلوية يف النقب، ثم توغل 100 
مرت إىل أن وصل إىل حاوية فارغة، فدخل فيها للبحث عن معدات، 
ثم غادر بعدما بقي على بعد 500 مرت جنوبي »احملور«، متجاوزًا 

صواريخ مضادة للدروع قبل اقتحامه املعسكر. 
يف اليوم التالي، وصف مسؤولون مطلعون على تفاصيل احلادثة 
أنَّ سلسلة من اإلخفاقات األمنية كشفت عن سوء التصرف وقت 
على  النار  بإطالق  ترد  مل  األمن  قوات  أن  بينها  ومن  احلادث، 
ن من  خرق اجلدار األمين يف الوقت احلقيقي، مع أن املتسلل متكَّ

الوصول إىل منطقة حساسة جدًا فيها طائرات »إف-35«!
-   2021/2/8: تعرضت »سديه تيمان« للسرقة، وُسرقت منها 

مقذوفات.
-   2021/2/5: شهدت كتيبة »بديم« - االرتباط 373 داخل معسكر 

»ناثان« اقتحام عدد من املستودعات وسرقة معدات عسكرية.
-   2021/2/4: تعرَّضت »سديه تيمان« حملاولة سرقة يف حقل 

الرماية، وُألقي القبض على 3 أشخاص.
-   2021/2/3: تعّرض معسكر »تصرفني«، وحتديدًا وحدة خمازن 
الطوارئ يف مدرسة 6023، للتسّلل. اكتشف خلل يف 113 قطعة 

سالح )كما يبدو، ُسرقت منها قطع خارجية مثل املنظار(.
-   2021/1: سرقة 12 صندوق ذخية يف داخلها حنو 12 ألف طلقة 

من قاعدة »نيتسانيم« يف النقب.
-  2021/1: وقع سطو ضخم على الذخية يف قاعدة »تسيئيليم« 
يف النقب، وُفقدت 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 من املخزن 
ن  الرئيسي يف »مركز التدريبات القومي« لسالح الرب، بعدما متكَّ
منطقة  إىل  شاحنة  إدخال  من  اجلنود  بعض  مبساعدة  اللصوص 
احلية  الذخية  من  الصناديق  مئات  دقائق  خالل  فحّملوا  املخزن، 
ُقّدر مثنها مبئات آالف الدوالرات. رّجحت الشرطة العسكرية  اليت 

أنها بيعت إىل عصابات اإلجرام، وقسم منها ذهب إىل املقاومة 
يف الضفة.

إضافًة إىل ذلك، أحصى بريك سرقة رشاَشي »ميغ« من دبابة يف 
كتيبة نظامية يف هضبة اجلوالن كانت داخل معسكرها )مل يفصح 
عن اسم الكتيبة(، فيما ُسرقت 7 حاويات حتتوي معدات حساسة، 
من  تشغيلية  لوحدة  تابعة  ومشفرات  اتصال  أجهزة  ذلك  مبا يف 

»تسيئيليم«.
يف  املقاتلون  نام  تقريره،  من  شهر  ونصف  شهر  حنو  وقبل 
إحدى كتائب »ناحال« اليت كانت تتدرب يف غور األردن، فالحظ 
الفلسطينيون ذلك، وسرقوا سالحني من اجلنود، أحدهما رشاش 

واآلخر »تافور«، ثم عرف اجلنود ذلك عندما استيقظوا.
أما عام 2020، فيكفي ذكر حادثة واحدة أوردتها القناة الـ13، حني 
قالت إنه قبل شهر ونصف شهر من تاريخ اخلرب يف 2020/12/15 
)جمددًا يتأخر الكشف(، ُسرق أكثر من 100 ألف رصاصة ألسلحة 
هزيتيم«  »عني  قاعدة  يف  للحرب  الطوارئ  خمازن  من  »إم-16« 
التابعة للواء االحتياطي »اإلسكندروني«. وكان الفتًا أن الشرطة 
عي أنَّ العدد  حتدثت عن 150 ألف رصاصة، فيما كان »اجليش« يدَّ

أقل.
دخول »الشاباك«

جراء هذا الوضع، تقرر إدخال »جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي« 
من  اخلشية  تنامت  بعدما  عاجلة،  بصورة  التحقيق  إىل  )الشاباك( 
»وصول الذخية إىل جهات إرهابية«، يف وقت جرى تفعيل الرقابة 
العسكرية. ومع ذكر »الشاباك«، ال بد من التنبيه إىل أنَّ االتهامات 
بتغذية السوق السوداء داخل فلسطني احملتلة باألسلحة املسروقة 
لزيادة معدل اجلرمية بني فلسطينيي 1948 خرجت من إطار نظرية 
املؤامرة إىل حقيقة واقعة يف زمن قريب، حني أقر تقرير للقناة 
الـ12 الرمسية، نقاًل عن مصدر يف الشرطة يف 2021/7، أن معظم 

قادة املنظمات اإلجرامية متعاونون مع »الشاباك«.
اجلرائم اليت أوقعت أكثر من 1500 قتيل خالل العقدين األخيين 
بتمرير  بالنار حني يسمح  يلعب  الذي  بـ«الشاباك« حتديدًا  ترتبط 
إىل جانب التهريب - إىل هذه  األسلحة املسروقة كمصدر رئيسي – 
ه خيلق وحشًا قد ال يستطيع السيطرة عليه، وهذا  العصابات، إذ إنَّ

ما دق ناقوس اخلطر يف أحداث »هبة الكرامة« يف أيار 2021.
من الواجب التذكي بأنَّ ما فعله »الشاباك« وال يزال يفعله ليس 
إال تطبيقًا لتوصية »جلنة التنسيق التابعة ألجهزة األمن اإلسرائيلية« 
الصادرة عام 1952: »منح السالح لعناصر بعينها أو ألبناء طائفة 
املنشود  التوتر  إىل  يؤدي  وسوف  بالفائدة،  علينا  يعود  قد  ما 
بني الفئات املختلفة يف اجملتمع العربي، ويتيح لنا التحكم فيهم 

والسيطرة عليهم« )من كتاب »عرب جيدون« هليلل كوهني(.
متّهمون فلسطينيون فقط!

يف رصٍد خلطوات احملاسبة، مل يتصّدر اإلعالم العربي يف السنة 
ذكر  مقابل  يف  فلسطينيني  متهمني  على  الرتكيز  سوى  األخية 
الـ12  القناة  أوردت  مثاًل،  اإلسرائيليني.  بعض  لتواطؤ  طفيف 
مع  بالتعاون  متّكن،  »الشاباك«  إنَّ  قالت  خربًا   2022/12/20 يف 
لالشتباه  الصانع  ترابني  قرية  من   8 اعتقال  من  النقب،  شرطة 
يف اقتحامهم »سديه تيمان« واالستيالء على عشرات اآلالف من 

الطلقات من خمزن »غفعاتي« بعد إتالفهم سياج القاعدة.
اسُتشهد   ،2022 آب/أغسطس  مطلع  يف  حتديدًا  ذلك،  قبل 
الفلسطيين يزن مراحلة )20 عامًا( إثر مطاردة من وحدة املستعربني 
وفاة  إىل  أدى  مرّوع  سي  حبادث  املطاردة  تسّببت  اإلسرائيلية. 
الشاب املتحدر من أصول بدوّية، وحتديدًا من بلدة بئر هداج يف 

النقب.
جنائية  خمالفة  »متورطًا« يف  ابنها  يكن  مل  العائلة،  بيان  ووفق 
أو حتى قومية، بل الحقته الوحدة املستعربة إثر دخوله ما ُيعرف 
بـ«أرض جيش«، وهي أراٍض فلسطينية أعلنتها سلطات االحتالل 

مناطق عسكرية مينع الدخول إليها.
كانت ذريعة الوحدة أن الشاب يزن »ينوي السرقة من معسكرات 
اجليش«، علمًا أنَّ هذه الوحدة ُأقيمت بذريعة »حماربة سرقة اجليش 
ومكافحتها«، ويلبس أفرادها زيًا مدنيًا، لكنها ترى يف البدو وكل 

من يتجول أو يرعى يف تلك األراضي متهمًا.
هذه احلادثة ليست الوحيدة، لكنها تدّل من جهة على استسهال 
أذرع االحتالل إلصاق تهمة بالفلسطينيني. ومن جهة ثانية، تعيد 
التذكي باإلخفاق يف مواجهة السرقات املتتالية، مع أنَّ املفرتض 
املستوى  على  وحتصينًا  محايًة  األكثر  هي  العسكرية  القواعد  أن 

األمين.
الالفت أنَّ سرقات كبية وخطرة وقعت بعد أكرب مناورة يف تاريخ 
»اجليش« اإلسرائيلي، وهي »مركبات النار« )2022/5( اليت ُأّجلت 
سنة بسبب »سيف القدس«. ومن املفرتض أن »اجليش« فرض 
فيها هيبته، وعاجل نقاط اخللل ومشكالت التنسيق بني األذرع، فما 
سرق فعاًل أرض فلسطني  ة هذا »اجليش« الذي يشبه لصًا –  قصَّ

- يسرق نفسه؟ 
إن »اإلهمال« ال جييب عن كل شيء، مع أنه الذريعة املتكررة يف 
نتائج التحقيق اليت قلياًل ما ُتنشر، من دون االعرتاف خبلل بنيوي 
يف »اجليش« أو بوجود أهداف أمنية وحتى اقتصادية )فساد( من 
وراء هذه السرقات. وببساطة، وجود قادة وضباط يستفيدون من 

هذه السرقات ألغراض عامة أو شخصية. 
حتى لو كان املقصد زيادة معدل اجلرمية بني فلسطينيي 1948، 
يبدو أّن خلق وحش ينذر أحيانًا بصعوبة السيطرة عليه الحقًا، فأين 
التجارة،  املتعددة:  االحتماالت  هذه  بني  بالضبط  املشكلة  تكمن 
زيادة اجلرمية يف فلسطني 1948، اإلهمال، تطور السرقات، اخللل 

يف البنية والعقيدة العسكرية... اإلجابة يف احللقة الثانية
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االنقسامات الداخلية يف »إسرائيل« وإمكانية تقويض »مؤسسات الدولة«

يتعّلق  فيما  البعض  ينتاب  الذي  املفرط  التفاؤل  عن  بعيدًا 
بانهيار الكيان الصهيوني من الداخل، نتيجة انقساماته السياسية 
عن  النظر  وبغض  مؤخرًا،  السطح  إىل  طفت  اليت  واأليديولوجية 
معادالت  على  يعتمد  الذي  اآلخر،  البعض  وتوّقعات  »نبوءات« 
رقمية، وأحداث قد تبدو مرتابطة، تشري إىل تفّكك واندثار«الدولة 
اليهودية« يف توقيتات معينة، بعيدًا عن كّل ذلك، ميكن لنا أن 
نلحظ العديد من املؤشرات واملعطيات اليت قد تهّدد استقرار هذه 
»الدولة«، ورمبا تصل يف مرحلة ما إىل التسّبب بانهيارها، أو على 
أقل تقدير دخوهلا يف حالة من اإلرباك الشديد، والالاستقرار، سواء 
أو على صعيد  »الدولة«،  القرار يف  اختاذ  على صعيد مؤسسات 
استمرار احلياة الطبيعية يف »إسرائيل«، واليت ُتعترب أولوية بالنسبة 

للحكومات الصهيونية املتعاقبة.    
فعلى الرغم من أن »الكيان الصهيوني« يبدو وكأنه يعيش حالة من 
التمّدد اجليوسياسي يف عموم املنطقة والعامل، من خالل اخنراطه يف 
أحالف إقليمية ودولية، وتوقيعه على مجلة من االتفاقيات السياسية 
والعسكرية واألمنية، إال أن واقع الكيان على املستوى الداخلي ال 
يف  الصهيونية  الداخلية  الساحة  شهدت  حيث  ذلك؛  مع  يتوافق 
األشهر األخرية، ارتفاعًا ملحوظًا يف حجم التحذيرات من خطر انزالق 
»الدولة« إىل مزيد من التشّتت واالنقسام، الذي ميكن أن يهّدد 
مكانتها اإلقليمية والعاملية، ورمبا وهو األهم ذهابها باجتاه حرب 
أهلية داخلية ترق األخضر واليابس، وُتيل »أرض الرب« إىل كتلة 

من اللهب ال ُتبقي وال تذر! 
الخوف ينتاب الجميع

خالل سنوات خلت، كانت النغمة السائدة يف اجملتمع الصهيوني، 
قدرة  يف  بالثقة  تتسم  والعسكرية،  السياسية  أوساطه  ويف 
أو  كانت  داخلية  مصاعب  أو  أخطار  أي  مواجهة  على  »إسرائيل« 
خارجية، وقد طغت عبارات اإلشادة بقوة واستقرار »الدولة«، على 
ما سواها من مواقف مشّككة وحمّذرة من اخلطر الذي يقرتب، إال أن 
هذا احلال قد تغرّي بشكل دراماتيكي ومفاجئ، مبا طرح العديد من 
عالمات االستفهام، سواء على مستوى املضمون الذي اتسم بالشك 
ارتبط  الذي  التوقيت،  على مستوى  أو  املستقبل،  من  واالرتياب 

بصعود قوى اليمني املتطرف إىل سدة احلكم يف »إسرائيل«. 
رئيس الوزراء األسبق إيهود باراك، كان أحد القادة الذين أبدوا 
صحافيًا  مقااًل  كتب  إذ  الصهيوني،  املشروع  انهيار  من  ختّوفهم 
حّذر  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة  يف  املنصرم  العام  منتصف 
الـ80  الذكرى  حلول  قبل  »إسرائيل«  دولة  زوال  قرب  من  فيه 
لتأسيسها، مستشهدًا يف ذلك بـ«التاريخ اليهودي«، الذي ُيفيد 
فرتتني  يف  إال  الثامن،  عقدها  يهودية  دولة  أي  تتجاوز  مل  بأنه 
وكلتا  »احلشمونائيم«،  وفرتة  داوود،  امللك  فرتة  استثنائيتني، 
الفرتتني كانت بداية تفّككهما يف العقد الثامن، وإن جتربة الدولة 
الثالثة، وهي على وشك الوصول  العربية الصهيونية احلالية هي 

إىل الذكرى الثمانني لتأسيسها.
هذا التخّوف الذي أبداه »باراك« انسحب أيضًا على رئيس الوزراء 
السابق، نفتالي بينيت، الذي قال خماطبًا اإلسرائيليني: »إّن الدولة 
تقف أمام اختبار حقيقي ومفرتق طرق تارخيي، إما استمرار العمل، 
أو العودة إىل الفوضى، ألنها تشهد اليوم حالة غري مسبوقة تقرتب 
من االنهيار. ومرة أخرى نواجه مجيعًا حلظة مصريية، فقد تفّككت 
إسرائيل مرتني يف السابق بسبب الصراعات الداخلية، األوىل عندما 
كان عمرها 77 عامًا، والثانية 80 عامًا، ونعيش اآلن حقبتنا الثالثة، 
ومع اقرتابها من العقد الثامن، تصل إسرائيل إىل واحدة من أصعب 

حلظات االحنطاط اليت عرفتها على اإلطالق«.
املزيد من  »إن  نون، قال:  بن  يغئال  الصهيوني،  الكاتب  بدوره 
اإلسرائيليني تظهر عليهم عالمات القلق الّدالة على اليأس، ويتقّدم 
على  حرصًا  األجنبية،  اجلنسية  على  للحصول  بطلبات  منهم  الكثري 
مستقبل أطفاهلم، ألن بعضهم يقول بصوت عال: إن »إسرائيل لن 
تكون موجودة لفرتة طويلة، وإن إقامتها من األساس كانت مغامرة 
فاشلة، ولذلك يعيشون حالة متشائمة، وحيثون أنفسهم وغريهم 

على اهلروب قبل وقوع الكارثة«.
كّل ما سبق من تصرحيات وغريها الكثري مّما ال يتسع اجملال لذكره 
منسوب  ارتفاع  إىل  أدنى شك  دون  من  العجالة، يشري  هذه  يف 
عقدة  بسبب  فقط  ليس  الكيان،  دولة  تفّكك  إمكانية  من  القلق 
التاريخ خبصوص مصري الدولة وهي تقرتب من عقدها الثامن، بل 
لوجود شقوق عميقة تضرب يف أساسات هذا املشروع الذي يقف 
على أرض ضحلة، ويكاد ال ميتلك أي جذور تارخيية أو حضارية، 
ميكن أن تساعد يف تثبيت دعائمه يف وجه العواصف اليت ميكن أن 

تضربه من كل اجتاه.  
تصدّع البنيان

مؤّخرًا  السطح  على  اليت طفت  واالنقسامات  التصّدعات  تكن  ومل 
بداية  إىل  جذورها  متتد  وإمنا  اإلسرائيلي،  باملشهد  عهد  حديثة 
املشروع الصهيوني يف نهاية القرن الثامن عشر، حينها استخدم 
جديدًا يف  برينباوم، مصطلحًا  ناثان  النمساوي،  اليهودي  الكاتب 
كتاباته مل يكن معروفًا من قبل، وهو مصطلح »الصهيونية«، حيث 
اعتقد البعض أنه جمّرد »لفظة اعتباطية«، إال أنها تكّررت بعد عدة 
هريتزل،   ثيودور  اآلخر،  النمساوي  اليهودي  لسان  على  سنوات 
 ،1897 عام  السويسرية  بازل  يف  األول  الصهيوني  املؤمتر  خالل 
الذي دعا فيه للهجرة إىل فلسطني، وإقامة وطن يساهم يف حل 

مشكلة األقليات اليهودية يف الشتات.
صحيح أن هذه اللحظة كانت بداية املشروع االستيطاني الصهيوني، 

العربية  املنطقة  قلب  يف  »يهودية«  دولة  بإقامة  انتهى  والذي 
حربة  رأس  متّثل  أصبحت  »الدولة«  هذه  أن  وصحيح  واإلسالمية، 
أيضًا دّشنت  أنها  إال  الشرق اإلسالمي،  املشروع االستعماري يف 
وبني  املتدينني  اليهود  بني  الداخلي،  اليهودي  الصراع  بداية 
الفكر  رفضوا  املتدينني  اليهود  من  الكثري  أن  حيث  الصهيونية، 
العامل. يف  حاربوه، واعتربوه يضّر مبصاحلهم يف  بل  الصهيوني، 
حني مل تفلح حماوالت »احلركة الصهيونية« يف وسم نفسها بالطابع 
الديين، ومل تنطِل هذه اخلدعة على اليهود املتدينني، الذين كانت 
لديهم عقيدة راسخة تنص على أن أرض »إسرائيل« منحة من اإلله 
هلم على يد »املاشيح« املنتظر، وأن كل حماولة بشرية إلقامة دولة 

يهودية قبل ظهوره، إمنا هي كفر وشذوذ وخيانة.
هذا االختالف احلاصل منذ بداية املشروع الصهيوني يف املنطقة، 
كان صاعق التفجري األساسي يف كل النزاعات اليت تلت ذلك بني 
اليهود املتدينني من جهة، وبني احلركة الصهيونية من جهة أخرى، 
إذ إن كل اجلماعات الدينية اليهودية، واليت تّول جزء منها إىل 
رأت  املنتظر، يف حني  »املاشيح«  بعقيدة  آمنت  أحزاب سياسية، 
احلركة الصهيونية، أن تلك العقيدة ُتعترب »شديدة السلبية«، كما 
كان يقول، دايفيد بن غوريون، أّول رئيس وزراء يف »إسرائيل«. 
حتى أّن املفّكر الصهيوني الروسي، بريتيس مسولنسكني، ذهب 
أبعد من ذلك يف رفضه لفكرة »املاشيح«، حيث قال: »إّن العقيدة 
الصهيونية هي عبارة عن مشروع استيطاني لضمان الرزق واألمن، 

وال عالقة هلا باملاشيح املخّلص«. 
الذي  نوردو،  ماكس  اجملري،  الصهيوني  فيه  وافقه  الرأي  هذا 
صوفية،  دينية  وليست  سياسية،  حركة  بأنها  الصهيونية  وصف 
وأنها ال ترتبط بالرؤى »املاشيحانية« وال تنتظر املعجزة، بل ترغب 
يف إعداد طريق العودة جبهودها اخلاصة، وهو ما يتطابق متامًا مع 
ما قاله هرتزل يف مذّكراته: »إنين ال أخضع يف مشروعي ألي دافع 

ديين«.
وصول »املتدينني« إىل السلطة

التقليدي  املوقف  بدأ   ،1948 عام  إسرائيل«  »دولة  تأسيس  بعد 
لليهود املتدينني، حول رفضهم إلقامة دولة قبل ظهور »املاشيح 
املخّلص« يتغرّي رويدًا رويدًا، وقد ترافق ذلك مع ظهور مجاعات 
دينية ختتلف عن مثيالتها من التيار الديين القديم، إذ أصبحت هذه 
اجلماعات تسعى إىل التغلغل يف مؤسسات الدولة، وتاول اخرتاق 
ملحوظة  جناحات  حّققت  وقد  واجليش.  واالستخبارات  األمن  أجهزة 
منذ بداية تسعينيات القرن املاضي، كنا قد أشرنا إليها بالتفصيل 
يف مقال سابق بعنوان »اجليش اإلسرائيلي حنو مزيد من التطّرف«، 
اليت  احلالية،  املرحلة  إىل  النجاحات حتى وصلنا  تلك  تنامت  حيث 
الربملان  يف  الثالثة  القوة  املتطرفة  الدينية  األحزاب  فيها  تشّكل 

اإلسرائيلي. 
ويتوىل اثنان من غالة املتطرفني فيها، إيتمار بن غفري، وبتسلئيل 
مسوتريتش، مناصب وزارية حساسة، قد ترتك آثارًا كارثية ليس 
فقط على صعيد العالقة مع الفلسطينيني، وإمنا قد ميتد تأثريها إىل 
الداخل الصهيوني، مبا يشّكل مزيدًا من االنقسامات والتصّدعات. 
ال  املتطّرفني  املتدينني  طموح  أّن  إىل  هنا،  اإلشارة  ضرورة  مع 
يتوّقف عند حصوهلم على وزارة أو اثنتني، أو تشكيل تكتل قوي 
يف  رغبتهم  إىل  ذلك  يتجاوز  وإمنا  اإلسرائيلي،  الكنيست  داخل 
على  السيطرة  إىل  وصواًل  الدولة،  مؤسسات  كل  على  السيطرة 

عملية صناعة القرار بشكل كامل.
السيطرة على صناعة القرار

من أجل السيطرة على عملية صنع القرار يف »إسرائيل«، يتوجب 
أو  مباشرة  بطريقة  يدها  وضع  املتطرفة،  اليهودية  القوى  على 
اختاذ  يف  تساهم  اليت  الرئيسية  املؤسسات  على  وسطاء،  عرب 
األحوال،  من  حال  بأي  سهلة  تكون  لن  العملية  وهذه  القرارات. 
إذ أن عملية صنع القرار يف الكيان الصهيوني ختضع إىل العديد 
من املؤثرات الداخلية واخلارجية، ويف بعض األحيان إىل التوازنات 
»البالد«  داخل  األطراف  بعض  نظر  ووجهات  مصاحل  تراعي  اليت 
وخارجها. وال سيما عندما يتعّلق األمر بقضايا ختص »األمن القومي 

اإلسرائيلي«. 
ومع أن احلكومة اإلسرائيلية هي املعين األول يف اختاذ القرارات، 
بناء على ما كفلته هلا القوانني املنّظمة لعملها، إال أّن هناك العديد 
اجلانب، وال سيما  القوى واملؤسسات تضع بصمتها يف هذا  من 
املؤسسة العسكرية واألمنية عندما يتعّلق األمر باحلروب واألزمات، 
على  التأثري  يف  اإلسرائيلية  األحزاب  دور  إىل  أيضًا  اإلشارة  مع 
احلكومة  يف  وجودها  األحزاب  هذه  تستغّل  إذ  القرار،  صناعة 
القوانني اخلاصة واليت تؤدي إىل  أجل سّن بعض  والربملان، من 

احلفاظ على قواعدها احلزبية. 
وهناك أيضًا مراكز األحباث اليت تؤدي دورًا مركزيًا يف توجيه الرأي 
العام، باجتاه بعض القضايا املهمة واملصريية، ما يشّكل ضغطًا 
أساسية  بصورة  ختدم  معينة،  قرارات  الختاذ  احلكومة  على  شعبيًا 
اجلهات اليت تقف خلف تلك املراكز، واليت يكون جزء منها أحزابًا، 

ويف بعض األحيان املؤسسة األمنية والعسكرية. 
مؤسسات صناعة القرار يف »إسرائيل«

1- احلكومة اإلسرائيلية:
اليت  والصالحيات،  السلطات  أعلى  »إسرائيل«  يف  احلكومة  متلك 
تسمح هلا بوضع السياسات والقوانني الناظمة لشؤون الدولة الداخلية 
واخلارجية، وُيعترب رئيس الوزراء الرجل األقوى يف »إسرائيل«، إىل 
الذي  املصّغر  الوزاري  إىل اجمللس  إضافة  حكومته،  أعضاء  جانب 
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يضم يف الغالب 10 وزراء من بني كل أعضاء احلكومة، حبيث تتمّثل 
فيه أهم الوزارات مثل احلرب«الدفاع«، واخلارجية، واملالية. 

بشكل  تساهم  مهمة،  جلان  عدة  احلكومة  تضم  ذلك  إىل  إضافة 
شؤون  جلنة  مثل  واحلامسة،  املصريية  القرارات  اختاذ  يف  فّعال 
األمن »الكابينت«، واليت يرأسها يف العادة رئيس الوزراء، وجملس 
إىل سكرتري  إضافة  احلكومة،  رئيس  لديوان  التابع  القومي  األمن 
احلكومة العسكري، وهو من املراكز احلّساسة للغاية، إذ ُيعترب حلقة 
وهو حيضر مجيع  األمنية،  واملؤسسة  احلكومة  رئيس  الوصل بني 
اجتماعات رئيس احلكومة مع كبار املسؤولني العسكريني واألمنيني 

يف »الدولة«.
2- املؤسسة العسكرية واالستخباراتية:

ممّثلة  العسكرية  املؤسسة  الصهيوني تظى  الكيان  تأسيس  منذ 
باقي  عن  متّيزها  خاصة  مبكانة  االستخبارات،  وأجهزة  باجليش 
تلك  عن  ما  نوعًا  ختتلف  بطريقة  ُتدار  وهي  »الدولة«،  مؤسسات 
يبقى  اليت  الزمنية  املّدة  أن  حيث  السياسي،  باملستوى  اخلاصة 
رأس عملهم طويلة نسبيًا ومستقرة،  والقادة على  الضباط  فيها 
إضافة إىل اعتماد التعيينات فيها على درجة كبرية من االحرتافية، 
مينحها  ما  وهذا  مستويات،  عّدة  لتشمل  متتد  التطويرية  واخلطط 
أكثر فاعلية من  السياسات بشكل  التخطيط، وتنفيذ  القدرة على 

األجهزة األخرى. 
ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن املؤسسة العسكرية، أصبحت مبثابة 
احلاضنة األساسية، أو »حمطة التفريخ« للقيادات السياسية اليت 
تتبوأ املناصب السياسية العليا واألهم يف البالد، حيث توىّل رئاسة 
اجلنراالت  من  العديد  األخرية،  العقود  »إسرائيل« يف  الوزراء يف 
السابقني مثل، يتسحاق رابني، ويهود بارك، وأرئيل شارون. فيما 
شغل أكثر من 60 جنرااًل منصب وزير، ونائب وزير، يف احلكومات 
الربملان  عضوية  على  آخرون   100 وحصل  املتعاقبة،  اإلسرائيلية 

اإلسرائيلي.
3- املراكز البحثية والفكرية:

الدراسات  ومعاهد  البحث،  مراكز  من  املئات  »إسرائيل«  متلك 
االسرتاتيجية التابعة للجامعات والوزارات املختلفة، حيث تقوم بالعديد 
من النشاطات كعقد الندوات واملؤمترات، وصواًل إىل إصدار تقارير 
وحبوث دورية، تتضّمن نتائج وخالصات على املستوى االقتصادي 
أو االجتماعي أو السياسي أو العسكري، تفيد يف معظمها يف اختاذ 
قرارات اسرتاتيجية تتعلق »بالدولة«. وتعترب مراكز األحباث أحد أهم 
القرار يف دولة »الكيان«، اليت أدركت مبكرًا  روافد عملية صنع 
العليا،  أهمية هذه املراكز، ودورها احليوي يف وضع السياسات 
واختيار الوسائل واألدوات املناسبة يف تعاملها مع »أعدائها«، ومن 

أهم هذه املراكز ما يلي:
-  مركز أحباث األمن القومي - معهد هرتسيليا - مركز بيغن–السادات 
 - »اإلرهاب«  ملكافحة  الدولي  املعهد   - االسرتاتيجية  للدراسات 
هاري  معهد    - واإلقليمية  اخلارجية  للسياسة  اإلسرائيلي  املعهد 
ترومان -  املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية -  مركز القدس للشؤون 

العاّمة -  معهد مراقبة وسائل اإلعالم الفلسطينية. 
4- األحزاب اإلسرائيلية:

من  ُيعترب  الذي  بالتعّدد  »إسرائيل«  السياسية يف  األحزاب  تتمّيز 
أبرز خصائص النظام السياسي اإلسرائيلي، وهذا يرجع إىل تنّوع 
كّل  اليت تسعى  األصول،  االجتاهات، وتضارب  وتباين  الطوائف، 
منها للتعبري عن نفسها من خالل احلزب السياسي. وتظهر قوة تأثري 
األحزاب اإلسرائيلية يف النظام السياسي، قبل وأثناء املفاوضات 
مع رئيس احلزب املكّلف بتشكيل احلكومة، حيث تصبح يف الكثري 
من األحيان، عامل حسم يرّجح هذه الكفة أو تلك، وتكمها يف ذلك 
اليت تسعى إىل  أوىل، ومن ثم املشاريع  بدرجة  احلزبية  مصاحلها 
تنفيذها على أرض الواقع، وهذا ما بدا جليًا يف مفاوضات تشكيل 
احلكومة احلالية، اليت مارس فيها »التيار الديين الصهيوني« كل 
أشكال االبتزاز السياسي ضد نتنياهو، وحصل على معظم إن مل 

يكن كل ما يسعى إليه.
الخاتمة:

مع أهمية التناقضات الداخلية يف »إسرائيل«، وإمكانية أن تؤدي 
إىل اتساع مستوى الشرخ بني شرائح اجملتمع كافة، مبا ميكن أن 
إاّل أن الواقعية  ينسحب أيضًا على النخب السياسية والعسكرية، 
تقتضي مّنا أال نبالغ كثريًا يف االعتماد على هذه التفاصيل، وجيب 
أال نبين حساباتنا على فرضية سقوط »إسرائيل« من الداخل كما 
يتصّور البعض، أو تفّكك وانهيار مؤسساتها، وعلى وجه اخلصوص 

مؤسسة اجليش. 
امتدادًا طبيعيًا  الذين يشّكلون  »العلمانيني«  فاحتدام اخلالف بني 
للحركة الصهيونية، وبني املتدينني املتطرفني الذين باتوا يسيطرون 
على الكثري من مؤسسات »الدولة«، والذي شّكلت املظاهرات اليت 
خرجت يف شوارع تل أبيب مؤخرًا جزءًا منه، ال يشري إىل فرضّية 
االنهيار والسقوط اليت ينّظر هلا البعض. ويف الوقت نفسه جيب 
علينا أاّل نقّلل من تداعيات هذا االنقسام العميق، الذي ُيتوّقع له 
أن يزداد ويتوّسع، وستكون له بالتأكيد خماطر مّجة، ونتائج مهمة 

على مستوى متاسك »الدولة« وقوة ومنعة مؤسساتها. 
املهم يف هذا املوضوع أن جنري حساباتنا بناًء على إمكانياتنا حنن، 
منذ  املمتد  الصراع  هلذا  حنن  تقييمنا  وعلى  حنن،  متاسكنا  وعلى 
حواىل 75عامًا. ال ضري من استغالل نقاط ضعف العدو واملراكمة 
الصهاينة  األفرقاء  بني  اهلوة  تعميق  حماولة  حرج يف  وال  عليها، 
الركون  حذاِر من  لذلك، ولكن  املناسبة  األدوات  امتلكنا  حال  يف 
املؤمنني  اهلل  »وكفى  قاعدة  على  وتوقعات،  ونبوءات  لفرضيات 
ومثمر  دؤوب  عمل  من  يلزم  ما  بكل  القيام  وإمنا  القتال«،  شّر 
وبّناء، حلسم هذا الصراع الصعب والطويل، رغم فارق اإلمكانيات، 

وتعقيدات املرحلة.

أحمد عبد الرحمن
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نفتح 7 ايام يف االسبوع من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 

والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات..  
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

بـإدارة طـوني شـالال والـعائلة

نؤمن القربان للمناسباتEAT IN OR TAKE AWAYنؤمن طلبيات كافة املناسبات
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إعــالنات
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املقيم عزيزي 
احتفال  حًقا  هــي  الجديدة  القمرية  السنة 

عاملي!
وقت  يف   - الصيني  التاريخ  إىل  تاريخها  يعود 
ياو  اإلمرباطور  الصيني  الحاكم  فرتة  من  مبكر 
باملهرجان  يحتفل  امليالد(،  قبل   2255-2356(
وفًقا  العالم.  سكان  ربع  من  أكثر  اآلن  السنوي 
السيئ  إزالة  حول  املناسبة  تتمحور  للتقاليد، 

والصالح. بالجديد  والرتحيب  والقديم 
عندما  كبري  حد  إىل  ثقايف  مركز  هي  ومدينتنا 
الهامة.  املناسبة  بهذه  باالحتفال  األمر  يتعلق 
يصدق  ال  بشكل  متنوع  آسيوي  مجتمع  لدينا 
نحتضن  ونحن  بانكستاون  كانرتبري  يف  هنا 
السبب  لهذا  ومعتقداتهم.  وعاداتهم  ثقافاتهم 
والسنة  الصيني  األرنب  عام  من  بكل  نحتفل 

للقط. الفيتنامية 
يف الثقافة الصينية، يكون األرنب هادًئا ولطيًفا 
يف  املهرجان  كان  ومسؤواًل.  ومنتبهـًـا  وأنيًقا 
أجل  من  لآللهة  للصالة  احتفاليـًا  يومـًا  األصل 

والحصاد. للزراعة  جيد  موسم 
يعترب  الفيتنامي،  للمجتمع  بالنسبة  بينما 
 12 دورة  يف  الــرابــع  الحيواني  الرمز  القط 
 Vietnamese لـ  الفلكية  األبــراج  من  عامـًا 
خالل  الفيتنامية،  الثقافة  يف   .and Gurung
العائالت  تجتمع  الجديدة،  القمرية  السنة 

Mayoral Message

الحظ  أجل  من  تصلي  بينما  أسالفها،  لتكريم 
والصحة. واالزدهار 

يحتضن  مجتمع  من  جزًءا  أكون  بأن  فخور  أنا 
الكثري  أرى  أن  الرائع  من  وكان  الثقافات  جميع 
للسنة  بانكستاون  مهرجان  يف  إلينا  ينضمون 
األسد  رقصة  تقديم  تم  الجديدة.  القمرية 
النار  ودوران  التنني  واستعراض  التقليدية، 
يف  نقص  هناك  يكن  ولم   ، مثري  مشهد  يف 
الشاشة،  وعلى  املــعــروض.  اللذيذ  الطعام 
إىل  يرمز  للنفخ،  قابل  عمالق  وقــط   أرنــب 
الصينية  األبراج  يف  الحيوانات  من  كل  أهمية 

. مية لفيتنا ا و
الحد!  هــذا  عند  تنتهي  ال  االحتفاالت  لكن 
)الــيــوم(،  فــربايــر  شــبــاط/   4 السبت  فيوم 
 Anzac Mall التسوق  مركز  تحويل  سيتم 
بالحيوية  ومليء  بهيج  مكان  إىل  كامبسي  يف 
هناك  سيـُعرَض   .Lunar Noodle ألسواق 
جنبـًا  اللذيذة،  اآلسيوية  املأكوالت  من  الكثري 
يوزع  وبالطبع،  الثقايف  الرتفيه  مع  جنب  إىل 

الحظ. مظاريف  الحظ  وإلهة  إله 
لكم  الجديدة  القمرية  السنة  تحمل  أن  آمل 

والصحة. والسعادة  الحظ  من  الكثري 
Yours sincerely  ا
Clr Khal Asfour
MAYOR

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

سـتار إيـست انـرتناشـيونال
بإدارة حـنا 

نـوفل 
والعائلة

لدينا فريق خاص من املهندسني لتصميم ومجع غرف التربيد على أنواعها للمحالت التجارية مبا فيها 
املطاعم وحمالت اخلضار والفواكه واللحوم واللحوم اجملمـّدة واألمساك.

نبيع مجيع اجهزة وقطع الغيار الفائقة اجلودة باجلملة واملفّرق.
لـتوفري املـال اشـرتوا مـباشرة مـن املـصنع

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

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

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

الـدليل الـتجاري

 2023 شــباط   4 Saturday 4 February 2023الـسبت 
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كـتابات

بقلم الشاعر
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

يا طفل املغارة عم ناجيك

مدينة  فتحت  العراق  جنوبي  يف 
الذين  لزوارها،  أبوابها  البصرة 
إليها،  للتعرف  عليها  توافدوا 
وحضور بطولة خليجي 25، وهناك 
كان العراق رمزًا للكرم واحلضارة 

والتاريخ.
فتحت البصرة ذراعيها للزوار مع 
بداية عام 2023، وكانت البيوت 
حضر  من  لكل  وجذابة  بّراقة 
أحداث  ومتابعة  إليها  للتعرف 
إذا  ورمبا   .»25 »خليجي  بطولة 
وجتسيدها  البصرة  وصف  أردنا 
الفرتة، الستعرنا بعض  يف هذه 
عواد،  فاضل  أغنية  من  الكلمات 
»ياجلمالك  واليت جاء يف مطلعها 
بابلية«،  عينك  ونظرات  سومري 
ألن البصرة، بكل ما فيها، كانت 
وزينة  للتاريخ  مرآة  زالت  وما 

للعراق.
ستجد  البصرة  إىل  تصل  عندما 
الفتات ُعلقت على جدران املدينة 
يف خمتلف الزوايا؛ الفتات ُكتبت 
مبختلف  ترحيب  عبارات  فيها 
ستلمس  هنا،  ومن  اللهجات. 
مباشرة أن البصرة فتحت أبوابها 

الستقبال زوارها.
»عني غطا وعني فراش«.. كرم أهل 

البصرة
البصرة  إىل  وصولك  بعد 
ستشعر  الفتاتها  ومعاينتك 
وستقرأ  لك،  واحتضانها  بدفئها 
»عني  شعار  الشوارع  خمتلف  يف 
غطى وعني فراش«؛ إذ إنه عند 

»يا اجلمالك سومري«.. البصرة كما رأيتها
حسن عطية

يا طفل املغارة عم ناجيك
يا أحلى طفل للمجد وشريك

عيدك اليوم فرحة بوسع الدني
وأكرب هدية للبشر هاديك

حامل بشارة حب فيك مزيين
وصفات مقدسة للبشر عاطيك

وراس مرفوع مش ممكن ينحين
ملك عا الكون باجملد حاميك

انت خالص شعب عا حالو جين
تهدي البشر عا أرضنا موّديك

وجودك منارة تشع فينا وتعتين
بتعطي احلياة ملني آمن فيك
جروحك حياة وكنز إلنا نغتين
وجوهر حمبة صعب تـنكافيك
عطيتنا حياة وجمد بتاني دني

حننا ما عنا شيء تا نعطيك
أركع وآمن ب جروحو بتغتين
ومن عذاب املوت رح يعفيك

بتعود شب يف ربيع السوسين
اإلميان عا قصرو قادر يوديك 
يا رب منحتنا روح اهلل وكلمتو  
وجمد اهلل والثالوث ظاهر فيك
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فضاًل عن مساحات للفن، ويف هذه املساحة حتضر فلسطني.
فلسطني يف قلب البصرة

يف الوقت، الذي يزحف بعض األنظمة إىل إلغاء فلسطني ونزعها، 
وتدخل »إسرائيل« يف منهاج بعض الدول الرتبوي، يرفض شبان 
مزروعة يف  ففلسطني  هلا،  واملروجني  التطبيع  أفكار  كل  العراق 

قلوب شبان البصرة.
يظهر آدم، وهو شاب من منطقة الزبري يف البصرة، بقميص ُكتب 
عليه فلسطني باإلنكليزية وبتخطيط عربي. يتحدث بشغف عن قضية 
العراقي، على وجه  العراقي والشاب  فلسطني وما متثله للشعب 
بل  جدًا،  نزع قضية فلسطني صعب  أن  على  اخلصوص، ويشدد 

مستحيل.
ويف شارع الفراهيدي، تطل نور برسومها، لتعكس فلسطني يف 
فن شبان البصرة. رمسان تعرضهما: واحد خلريطة فلسطني ويف 
قلبها القدس، وآخر خلريطة فلسطني املغروسة يف األرض. تتحدث 
الزيتون والثبات يف املوقف  الرسم وأبعادها، عن  ألوان  نور عن 

املوالي لفلسطني واملتمسك بقضية األرض وبقضية فلسطني.
وبكلمات شاعرية مليئة بالعاطفة، تطل فرح وهي ترتدي الكوفية 
الفلسطينية، قائلة إنها كلما شعرت بالربد ترتدي الكوفية، ألنها 

تذكرها بـ »أمها« فلسطني، »اليت ميألنا ذكرها بالدفء«.
البصرة وعناق مع تاريخ العراق

عندما نتحدث عن العراق، فنحن نتحدث عن تاريخ عامر؛ نتحدث عن 
موطن احلضارات وتارخيها على امتداد أعوام مديدة، من قبل امليالد 
إىل ما بعده، وصواًل إىل يومنا هذا. ويف جنوبي العراق يف ملتقى 
احلرف  حضور  وكان  احلضارة،  ظهرت  والفرات(،  )دجلة  النهرين 

هناك، والقانون وَسن القوانني اليت تنظم حياة اإلنسان. 
يف متحف البصرة احلضاري، ميكنك أن تشاهد تاريخ البصرة وتتعرف 
إليه. ففيه أكثر من 2000 قطعة أثرية يعود تارخيها إىل 5000 عام 
قبل امليالد، موزعة على 4 قاعات، هي القاعة السومرية، والبابلية، 
واآلشورية، وقاعة البصرة. ويف كل قاعة ستشاهد تطور حضارة 

عن اليت سبقتها.
أن هذه احلضارات  لكن، عند معاينة مقتنيات املتحف، ستكتشف 
كانت صاخبة بأفكارها ونظامها. مثاًل، هناك أحجار ُحفر عليها عقود 
زواج، وهناك مسامري حجرية عليها نقش من اللغة القدمية لتحديد 
امللكية، وخمطوطات ُحفرت على األحجار فيها تنظيم مدني وثقايف 

واجتماعي.
بعض  يف  اختصاره  يصعب  والعراق  البصرة  عن  قوله  ميكن  ما 
الكلمات، أو يف بعض النصوص. يف بلد غين بدجلة والفرات، غين 
بدر شاكر  والبصرة  العراق  بشاعر  غين  نواس،  وأبي  بالفراهيدي 
ُمدنه، رمبا  السياب، غين ببغداد والبصرة وسامراء وأربيل ومجيع 
حيتاج العراق إىل رواية، بل أكثر، لوصف كرم أهله، واحلديث عن 

تارخيه وثقافته وإرث االجتماعي.

أن  ستدرك  معه،  احلديث  ومبادلتك  بصري  أول شخص  مقابلتك 
الشعار نابع من القلب، ألنه مبجرد معرفته أنك لست من البصرة 
وقادم من خارجها، سواء من داخل العراق أو خارجه، ستسمع منه 
حتية وعبارات مثل »مينا اليوم أو خطارنا«؛ وهي دعوة إىل ديارهم. 

أما »خطارنا« فتعين ضيوفنا.
ويومًا بعد يوم يف البصرة، ستشهد كرم أهلها أكثر، ألن هناك 
نوعًا من التباري يف ذلك، فبيوتهم مفتوحة، إذا مل يكن لديك أي 
حجز يف فندق. وإن كنت جائعًا فستجد الطعام ممدودًا أمامك، سواء 

كنت يف منازل أهلها أو حتى يف الشارع.
يقول أحد زوار البصرة، وهو قادم من بغداد، إنه استقّل سيارة 
األجرة وذهب إىل احلالق، وحل ضيفًا على واحد من أهل البصرة، 
فلم يرَض مضيفه أن يدفع أي »دينار«، حتى إن مضيفه بالغ يف 

كرمه، ومل يقبل أن يدفع ضيفه مثن السجائر.
أهل  كرم  عن  جدبدة  قصة  لك  سريوي  تقابله  شخص  كل  ومع 
البصرة وروحهم اجلميلة. ففي أحد املطاعم مثاًل، جلس ضيوف من 
تقاضي مثن  املطعم  موظفو  الطاوالت، فرفض  إحدى  إىل  الكويت 

الطعام، وقرروا مجع حاصل الفاتورة وتقسيمها فيما بينهم.
»ُمود«  على  البصرة  يف  اإلعالم  وحضور   ،»25 »خليجي  بطولة 
البطولة، كما يقوهلا أهل العراق، أي من أجل البطولة، مل يكن سوى 
فرصة ألهل البصرة يف إظهار كرمهم وروحهم اجلميلة إىل العامل.

الثقافة واألدب يف شارع الفراهيدي
األذهان  إىل  تتبادر  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  اسم  ُيذكر  عندما 
قواعد العروض وقواعد اللغة العربية. ويتذكر العرب رجاًل اشُتهر 
بفطنته وذكائه. ويضاف إىل امسه يف البصرة لقب »البصري«، 
إذ يسمونه اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري. وألن أهل البصرة، 
مدينة العلم، يعرفون قيمة الفراهيدي، وتربوا على امسه، كان ال 

بد من تسمية شارع بامسه.
شارع الفراهيدي، واحد من أكثر الشوارع متيزًا يف البصرة، حبيث 
الثالثة ظهرًا بتوقيت  أبوابه يف كل يوم مجعة، عند الساعة  يفتح 
العراق، وفيه جمموعة من احملال اليت ُبنيت على شكل الشناشيل، 
والثقافة  األدب  جيتمع  وهناك  البصرة،  القدمية يف  البيوت  وهي 

والفن.
تضيع الكلمات يف وصف شارع الفراهيدي. لكن، ال شك يف أنه 
وثقافة.  ُكتب  من  فيه  ما  بسبب  البصرة،  أغنى شوارع  من  واحد 
ففي الشارع جيتمع الصغار والشبان والكبار، ليلتقوا ويتحدثوا إىل 

بعضهم البعض، ويناقشوا أفكار الكتب.
ويف جوهر هذا الشارع أمر أساسي، هو نشر الثقافة واحملافظة على 
إرث البصرة، من الفراهيدي إىل غريه من أعالم العراق والبصرة، 
على امتداد الزمن وتفادي جتهيل الشباب. مثاًل، إن كنت ال متلك 
مثن الكتاب، فيمكنك استعارته جمانًا ثم إعادته، كما يتم توزيع آالف 
الندوات،  إلقامة  وقاعة  مسرٌح  أيضًا  وهناك  الكتب جمانًا سنويًا، 

جلس ضيوف من الكويت اىل احدى الطاوالت فرفض اصحاب املطعم تقاضي ثمن الطعام

ما يمكن قوله عن البصرة والعراق يصعب اختصاره ببعض الكلمات
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تــتمات

رعد من الرابية: حريصون...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدولي  الدعم  بتنسيق  املكلف  السفري  مع  ميقاتي   احلكومة جنيب 
للبنان بيار دوكان صباح أمس األول يف السرايا.

وقد أكد دوكان خالل االجتماع انه »يزور لبنان يف اطار جولة قادته 
اىل مصر واالردن يف اطار السعي لدعم لبنان يف جمال الطاقة«.

وشدد على انه »سيزور الواليات املتحدة االمريكية يف خالل اسبوعني 
للبحث مع املسؤولني االمريكيني يف السبل االيلة اىل حتييد  ملف 
أزمة  حل  لبنان يف  مساعدة  يتيح  قيصر«مبا  »قانون  عن  الكهرباء 

الطاقة«.
ولفت دوكان »اىل ضرورة  تنفيذ الشرطني اللذين طلبهما  البنك 
الدولي للمساعدة يف قطاع الطاقة وهما التدقيق يف حسابات كهرباء 
لبنان وبالبدء بتشكيل اهليئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري 

املفعول«.
لتوقيع  املطلوبة  اخلطوات  استكمال  وجوب  »على  دوكان  وشدد 
االتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي ميثل بالنسبة لفرنسا 
االقتصاد  اىل  التعايف  العادة  االساسي  املمر  الدولي   وللمجتمع 
احلصول  متوقع  هو  ما  تتعدى  مساعدات  على  واحلصول  اللبناني 
عليه من صندوق النقد. هذا االتفاق يعزز  الثقة  الدولية بلبنان  

ومبؤسساته وبالعمل احلكومي«.
وكانت السفارة الفرنسية لدى بريوت قد أعلنت أّن السفري املكلف 
اخلميس  بريوت  يزور  دوكان  بيار  للبنان  الدولي  الدعم  تنسيق 

واجلمعة )أمس األول وأمس(.
وأوضحت، يف بيان، أّن الزيارة »تأتي يف إطار مهمة تتعلق بدعم 
فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة يف لبنان، وسيقوم يف هذه املناسبة 
بتقييم الوضع يف ما خيص مشروع شبكات الربط البيين يف جمال 
األردن«.  من  والكهرباء  مصر  من  الغاز  استجرار  سّيما  ال  الطاقة، 
وأشارت إىل أّن هذه الزيارة تأتي »يف ختام جولة قادته إىل كّل من 

مصر واألردن، قبل أن يتوّجه قريبًا إىل واشنطن«.
رئيس جملس  املناسبة  »دوكان سيلتقي يف هذه  أّن  إىل  ولفتت 
ونائب  وليد فياض،  واملياه  الطاقة  ميقاتي، ووزير  الوزراء جنيب 
رئيس جملس الوزراء سعادة الشامي، ووزير املالية يوسف اخلليل، 
إىل  باإلضافة  حايك،  كمال  لبنان  كهرباء  ملؤسسة  العام  واملدير 

ممثلني عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يف بريوت«.
وأشارت إىل أّنه »سيتطّرق إىل اإلصالحات اليت مّتت املباشرة بها يف 
قطاع الطاقة، ال سيما أن التقدّم يف تنفيذها شرط أساسي إلطالق 
املشاريع اإلقليمية املتعّلقة بشبكات الربط البييّن يف جمال الطاقة، 
بدعم من البنك الدولي«، حتشد فرنسا جهودها من أجل تسهيل إبرام 

هذا املشروع بني األطراف املعنية كافة«.
وشّددت على أّن »فرنسا تبقى على التزامها القوي جتاه لبنان من أجل 
النهوض بقطاع الطاقة، ليس فقط عرب مواكبة اإلصالحات الضرورية، 
بل أيضًا من خالل عمل الشركات الفرنسية كشركة كهرباء فرنسا 

.»)Nexans( ونيكسان )TotalEnergies( وتوتال إنريجي )EDF(

فياض يستقبل دوكان
كما  اجتمع وزير الطاقة واملياه يف حكومة تصريف االعمال الدكتور 
وليد فياض مع السفري بيار دوكان املكلف بتنسيق الدعم الدولي 

للبنان، يف مكتبه بالوزارة ألكثر من ساعتني.
ونقل دوكان رسالة من الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون وتوجيهه 
لبذل كل اجلهود من اجل تذليل كل العقبات لتنفيذ كل اتفاقيات 

نقل الغاز من مصر والكهرباء من االردن.
املنصرم ملصر  االسبوع  زيارته  بعد  واشاد دوكان جبهود فياض 
واالردن، حيث مت ابالغه بـ »مناقبية وجهود الوزير فياض اجلبارة 
ومتتعه بكفاءة عالية يف ادارة املفاوضات واليت افضت اىل جناحها 
من  والغاز  االردن  من  الكهرباء  لتأمني  املطلوبة  العقود  وتوقيع 

مصر«.
ورحب فياض بـ »هذه املبادرة املطلوبة«، متمنيا أن »تكلل جهوده 
بالنجاح خصوصًا بعد أن زّوده بكافة الوثائق اليت تثبت الكم اهلائل 
الدولي  البنك  لشروط  تلبيًة  الوزارة  بها  قامت  اليت  األعمال  من 
ومنها ُنسخ عن العقود املوقعة مع كل من االردن ومصر وسوريا، 
منذ  جاهزًا  كان  والذي  الدولي  البنك  حّضره  كما  التمويل  وملف 
آذار 2022 متضمنًا وثيقة تقييم املشروع ومسودة اتفاقية القرض 
البنك  مد  متهيدًا إلدخالنا يف مرحلة املفاوضات قبل أن يعود وُيّ

الدولي هذا املوضوع أي التمويل«.

سالمة يعود اىل املقامرة باالحتياط
كتبت الزميلة »األخبار«مل يدم مفعول التدخل السريع حلاكم مصرف 
اجتماعه  فبعد  24 ساعة.  أكثر من  اللرية  انهيار سعر  للجم  لبنان 
املالية  ووزير  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  مع  املاضي  اجلمعة 
يوسف اخلليل، هبط سعر الدوالر حنو سبعة آالف لرية خالل ساعات، 
ليعود أمس ويالمس حافة الـ 60 ألفًا. إذ مل يقم سالمة بأكثر من 
إجراء مؤقت، أبلغ مبوجبه الصرافني والشركات املالية توقفه عن 
شراء العملة اخلضراء. علمًا أنه ال ميكن ملصرف لبنان التوقف عن 

ذلك بسبب حاجات السوق العام واخلاص.
يف لقاء اجلمعة، أبلغ احلاكم رئيس احلكومة أن لديه خطة سيقدمها 
اخلطة  أن  إال  اليوم.  لبنان  ملصرف  املركزي  اجمللس  اجتماع  إىل 
بإشراف  عليها سالمة  دأب  اليت  الرتقيعية  احللول  مربع  تغادر  ال 
السلطة احلاكمة. وسيكون اجتماع اجمللس اليوم مماثاًل الجتماعاته 
يف السنوات الثالث املاضية، كون سالمة ومصرف لبنان يتعامالن 
تكبح  أن  ميكنها  ميكانيكية  آلية  باعتباره  الصرف  سعر  ملف  مع 
االنهيار، من دون أي إجراءات تعاجل املشكلة من جذورها بتوزيع 

اخلسائر بشكل واضح وعادل، واختاذ تدابري إصالحية على املستوى 
املالي والضرييب تكون أساسًا للقيام بعملية إعادة هيكلة للدين 

العام واخلاص مبا فيه وظيفة مصرف لبنان واملصارف.
عمل  ملراقبة  األمنية  اإلجراءات  على  هؤالء  يركز  العادة،  ففي 
بهم  املرتبطة  الـ«واتساب«  وجمموعات  الشرعيني  غري  الصرافني 
ملنعهم من املضاربة على اللرية. ويتم تقديم تصّور لالرتفاع يف 
األكرب  املضارب  أن  رغم  املضاربات،  من  ناتج  بأنه  الصرف  سعر 
هو مصرف لبنان الذي يشرتي الدوالرات من السوق وحتديدًا من 
الصرافني الذين لديهم شبكات غري شرعية منتشرة يف املناطق. 
لكن يبقى األصل هو احلاجة إىل الدوالرات، وهو أمر ناتج من طبيعة 

األزمة وإدارتها خبّفة من قبل مصرف لبنان وسائر قوى السلطة.
وعلمت »األخبار« أن ما طرحه سالمة على ميقاتي، هو ما سبق أن 
املاضي.  األربعاء  اجتماع  يف  املركزي  اجمللس  أعضاء  أمام  أثاره 
جتفيف  خالل  من  الدوالر  سعر  خلفض  الضغط  لعبة  على  ويقوم 
اللبنانية يف األسواق. ويقضي  باللرية  الكبرية املوجودة  السيولة 
االقرتاح بأن يعمد مصرف لبنان إىل امتصاص السيولة باللرية من 
السوق وشراء حنو 80 ألف مليار لرية مقابل حنو 1.5 مليار دوالر. 
ويف حسابات سالمة، أن هذه اخلطوة ستجعل السوق عطشى للرية، 
ما يدفع حاملي الدوالر، خصوصًا الذين خيزنون الكاش يف بيوتهم، 

إىل بيع دوالراتهم.
ما سيحصل، عمليًا، هو أن مصرف لبنان سيخسر مبلغًا كبريًا جدًا من 
موجوداته بالعمالت األجنبية، وهو إجراء سيتم عرب شبكات الصرافني 
هلا  رادع  أي  هناك  يكون  أن  دون  من  لبنان  أحياء  املنتشرة يف 
لالستمرار باملضاربة. وعالوة على أن إجراء كهذا يتم بشكل معزول 
عن اخلطوة التالية، فإنه سيؤدي حكمًا إىل إضعاف قدرة مصرف 
اليوم  حمصورة  التدّخل  فأدوات  السوق.  يف  التدّخل  على  لبنان 
بقدرة املصرف املركزي على طبع اللرية وضخها يف السوق جلمع 
ظاهرة  سيؤجج  السيولة  بتجفيف  قيامه  أن  حني  يف  الدوالرات، 

اقتصاد الكاش دوالر، ويضعه على هامش السوق.
الدوالرات  استخدام  إىل  املقيمني  دفع  احلاكم  هدف  كان  وإذا 
املخزنة يف االستهالك اليومي، فهو يتجاهل أن املشكلة تكمن يف 
أن قّلة من اللبنانيني متلك دوالرات خمزنة، بينما الغالبية ليست 
لديها مدخرات خمزنة يف املنازل، وبالتالي ستتم معاقبة الغالبية 
على  األقلية  إلجبار  اليومية  احلاجات  وتغطية  الغذاء  من  حبرمانهم 
بعض  يعارضه  أمر  وهو  املخزنة.  دوالراتها  من  بعض  استعمال 
أعضاء اجمللس املركزي القلقني من اإلجراءات القضائية األوروبية 

اليت تتمحور حول شبهة االختالس اللصيقة باحلاكم وشقيقه رجا.
انهيار سعر  أن اخلطوة لن تكون قادرة على كبح  ويعتقد اخلرباء 
اللرية مقابل الدوالر. فالسوق لديها قدرة خارقة على استشراف 
خطوات املركزي، لذا باتت عملية تسعري املنتجات بأسعار صرف 
أعلى بكثري من السعر السوقي للدوالر، ألن التّجار يشعرون بأن 
االنهيار متواصل وأن آليات الكبح ليست مركزية وال جذرية، بل 

هم متأكدون بأنها إجراءات ترقيعية غري مستدامة.
من جهة أخرى، ظهرت إىل العلن مشكلة أخرى تتعلق بسعر الدوالر 
املصرف  نية  عن  احلديث  يري  وبينما  »صريفة«.  منصة  على 
من  كبرية  كمية  فإن  لرية،  ألف   45 من  أكثر  إىل  رفعه  املركزي 
األموال اليت ضخها طالبو الدوالر على منصة صريفة ال تزال حمجوزة 
لدى املصارف منذ حنو أسبوعني، وهي بكميات كبرية من اللريات 
أبلغت  بعدما  أمواله  يستعد  مل  جدًا  كبري  قسم  وهناك  اللبنانية، 
الدوالرات  هلا  يوفر  املركزي مل  املصرف  بأن  أصحابها  املصارف 
الكافية لبيعها، ما تسبب هلؤالء خبسائر كبرية بعد االرتفاع اجلنوني 

لسعر صرف الدوالر. 
وأكثر املتضررين هم من فئة األفراد الذين ميلكون مبالغ قليلة، 
خبالف ما حصل مع جمموعة حمظية حصلت على الدوالرات بكميات 
كبرية، وعملت على استخدامها يف املضاربة اليومية مع الصرافني 

والشركات املالية.

بوتني: روسيا تصّد...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدول  وحيّرض  سينتصر،  أّنه  على  يراهن  »من  أّن  على  وشّدد 
األوروبية، ومنها أملانيا، على احلرب ضد روسيا،  يب أن يعي أّن 

احلرب املعاصرة ضد روسيا مغايرة متامًا«. 
وأشار إىل أّن روسيا »عليها مّرة أخرى صّد الغرب اجلماعي«، إذ إّن 

»النازية، يف شكلها احلديث، تشكل تهديدًا لروسيا«. 
وقال بوتني إّن »األيديولوجية النازية تظهر فعاًل يف شكلها احلديث، 
وختلق مّرة أخرى تهديدات مباشرة ألمن روسيا، اليت اضطرت مرة 

أخرى إىل صد عدوان الغرب اجلماعي«.
غري  الغربية  النخب  جانب  من  تكون  الفاسدة  »الدعاية  أّن  وذكر 
الصديقة لروسيا«، لكّن  موسكو لديها أصدقاء كثريون يف مجيع 
أحناء العامل، مبا يف ذلك يف القارة األمريكية، ويف أمريكا الشمالية 

وأوروبا، على الرغم من جهود النخب املعادية«.
وأضاف، من وحي املناسبة، أّن »ستالينغراد أصبحت رمز صمود 

الشعب الروسي وحترير كل العامل من الشر«.  
ُيذَكر أّنه قبل 80 عامًا، انتهت أهم معركة يف احلرب العاملية الثانية، 
حبيث وقعت هذه املعركة يف مدينة ستالينغراد )فولغوغراد حاليًا( 
النازية املعتدية هجومًا عليها  الروسية، واليت بدأت قوات أملانيا 
يف صيف عام 1942، يف حماولة الحتالهلا وقطع طريق اإلمدادات، 

الذي يربط وسط روسيا جبنوبيها عند نهر الفولغا.
ويف وقٍت سابق، أّكد رئيس جملس الدوما الروسي، فياتشيسالف 

فولودين، أّن دبابات »ليوبارد«، اليت أرسلها املستشار األملاني، 
»ستواجه  روسيا،  أجل حماربة  من  أوكرانيا،  إىل  أوالف شولتس، 

مصري دبابات تايغر نفسه قبل 80 عامًا«. 
وأضاف فولودين أّن »اجلميع مل يتعلم دروس هزمية أملانيا النازية 

يف ستالينغراد، كما أظهر التاريخ«. 
املسلحة  للقوات  العامة  األركان  رئيس  أّكد  ذاته،  السياق  ويف 
الروسية، فالريي غرياسيموف، أّن »اجليش الروسي يتصدى عمليًا 

لكل الغرب اجلماعي يف العملية العسكرية يف أوكرانيا«.
ذ  وأضاف غرياسيموف أّن »العملية العسكرية اخلاصة يف أوكرانيا ُتنفَّ
حتت قيادة هيئة األركان العامة«، مشريًا إىل أّن »روسيا احلديثة مل 

تشهد أبدًا مثل هذا املستوى من شدة العمليات العسكرية«. 
وقبل أيام من نهاية عام 2022، أّكد بوتني أّن »العملية الروسية 
يف أوكرانيا تأتي يف إطار جهد تارخيي ملواجهة التأثري الزائد على 

احلد للقوى الغربية يف الشؤون العاملية«.

االحتاد األوروبي يوافق...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مزيدًا من الدعم العسكري.
وافق اجمللس األوروبي، أمس االول اخلميس، على منح أوكرانيا 
حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو باإلضافة 
إىل 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري 

التابعة لالحتاد األوروبي يف أوكرانيا.
جوزيب  األوروبي،  االحتاد  يف  اخلارجية  السياسة  مسؤول  وقال  
بوريل، يف بيان إّن »التدابري اجلديدة سرتسل اليوم رسالة واضحة 
يف وقت حساسأننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق األمر وما 

دامت هناك حاجة إىل ذلك«.
وتأتي هذه املوافقة بالتزامن مع زيارة رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين كييف، عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية 
يف العاصمة، واليت  جّددت دعم االحتاد األوروبي للرئيس األوكراني 
فولودميري زيلينسكي، واعتربت هذه الزيارة »رمزًا قويًا« على دعم 

التكتل ألوكرانيا يف مواجهة روسيا.
يشار إىل أّن يف شهر كانون األول/ديسمرب العام املاضي، وافق 
دوالر(   مليار   2.1( يورو  ملياري  إضافة  على  األوروبي،  االحتاد 
إىل صندوق ُيستخدم للمساعدة يف تسليح أوكرانيا، فيما يسعى 

لضمان مواصلة تسليم األسلحة إىل كييف. 
وأضاف البيان أّن هذا املبلغ قد يرتفع إىل 5.5 مليارات يورو حبلول 
عام 2027 إذا اتفقت الدول األعضاء يف وقت الحق على وجود حاجة 

إىل ذلك. 
ومقابل هذه التصرحيات، حتّدثت صحيفة »إزفستيا« الروسية عن 
مدى  تأثري اإلمدادات العسكرية اليت يقدمها االحتاد األوروبي إىل 
أوكرانيا، بضغط من الواليات املتحدة األمريكية، على اقتصادات 

بلدان االحتاد يف املرحلة املقبلة.
كما ذكرت صحيفة »فايننشال تاميز«  األربعاء، أّن الدول األعضاء 
توقعات  أوكرانيا  إعطاء  بروكسل من  األوروبي حذرت  االحتاد  يف 
»غري واقعية« باالنضمام السريع إىل الكتلة، قبل قّمة كييف حيث 
يضغط الرئيس األوكراني فولودميري زيلينسكي من أجل إحراز تقدم 

يف االنضمام وإعادة اإلعمار.

مصدر فلسطيين عن لقاء..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األمريكية، أنتوني بلينكن. 
الفلسطينية واضحة، وتركز على  املطالب  أّن  إىل  وأشار املصدر 
وقف اإلجراءات األحادية كوقف االستيطان واحرتام الوضع التارخيي 
عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس  أّن  مؤكدا  بالقدس،  القائم 
والقيادة وأجهزة األمن رفضوا التنازل عن املطالب، ورفضوا بعض 

االقرتاحات اليت ال تليب احلد األدنى منها.
غري  أمريكية  أمنية  خطة  عن  »احلديث  أّن  على  املصدر  شدد  كما 
وارد أصاًل«، مشريًا إىل أن »األوضاع جتاوزت احلديث التكتيكي، 
واجلانب الفلسطيين متمسك مبوقفه«، مضيفًا أّن إسرائيل تريد أن 

حتّول األزمة إىل املربع األمين، وهذا مرفوض فلسطينيًا.
كذلك لفت املصدر إىل أّن »احلكومة اإلسرائيلية املتطرفة وجرائم 
املستوطنني تدفع بقوة حنو تصعيد األزمة والذهاب إىل أجواء أكثر 
صعوبة«، مؤكدًا أّن الرئيس الفلسطيين متمسك مبوقفه، واجلهود 
املصرية واألردنية واألمريكية مستمرة، وهي مل تصل، لغاية اآلن، 

إىل تفاهمات حقيقية.
عن  نقاًل  األمريكي،  »أكسيوس«  موقع  قال  سابق،  وقت  ويف 
األمريكي،  اخلارجية  »وزير  إّن  وإسرائيليني  أمريكيني  مسؤولني 
عباس،  حممود  الفلسطيين،  الرئيس  على  ضغط  بلينكن،  أنتوني 
خالل زيارته رام اهلل، لقبول وتنفيذ خطة أمنية أمريكية تهدف إىل 

إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينيت جنني ونابلس«.
السيطرة  »اخنفاض  أّن  وإسرائيليون  أمريكيون  مسؤولون  ورأى 
يف  للتصعيد«.  رئيسي  سبب  هو  الفلسطينية،  للسلطة  األمنية 
املقابل، ألقى عباس اللوم على إسرائيل، إضافًة إىل »عدم وجود 

جهود دولية لتفكيك االحتالل«.
وحبسب »أكسيوس«، فقد »ضعفت السلطة الفلسطينية وقواتها 
مشال  يف  سيما  ال  املاضية،  الثالث  السنوات  مدى  على  األمنية 
األزمة  بسبب  الشعيب،  الدعم  إىل  تفتقر  حيث  الغربية،  الضفة 

االقتصادية املستمرة، والفساد املزعوم«.
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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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سـيارات

 »شفروليه« تطّور مفهوم السفر والتخييم براً مع 
»سيلفرادو ZR2« وإكسسواراته املتمحورة حول املغاَمرات

من  الكثري  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت 
رات البارزة يف عامل السفر والتخييم الرّبي  التطوُّ
عرب املركبات. فبعد أن كان مرتبطًا بعمليات نقل 
حتّول  املاضي،  القرن  تسعينيات  يف  املاشية 
اآلن السفر والتخييم الربي باملركبات إىل رياضة 
دروب  باستكشاف  للراغبني  حقيقية  مغاَمرات 
أن  دون  املوثوقة،  مركباتهم  عرب  جديدة  وعرة 
يكون لديهم أي قلق أو خماوف مهما كان نوعها. 
املغاَمرات  حمّبو  يكون  أن  جيب  هذا،  ولتحقيق 
أي  مع  للتعاُمل  واجلهوزية  االستعداد  أمت  على 
مشكلة أو عائق عند تواجدهم على مسافة بعيدة 

من مناطق السكن.
عرب  والتخييم  السفر  رياضة  تستفيد  واآلن، 
ر األبرز الذي تشهده، وهذا  املركبات من التطوُّ
يتمّثل بشاحنة البيك-أب »شفروليه سيلفرادو 
فهذا  اإلطالق.  على  نوعها  من  األوىل   »ZR2
ويوفر  املصنع  من  مباشرة  مرفوعًا  يأتي  الطراز 
مت  الوعرة  الدروب  على  مبهرة  أداء  مستويات 
إثباتها يف السباقات، وهو جيمع بني املقصورة 
وجمموعة  الغاِمرة،  والتقنيات  الراقية،  الداخلية 
غنية من جتهيزات السالمة القياسية، إىل جانب 
هذا  وكل  الوعرة،  الدروب  على  العالية  القّوة 
العديد من  باقة متكاملة. ويف ظل توافر  ضمن 
كل  يستطيع  اخلاّصة،  ’شفروليه‘  إكسسوارات 
سائق ختصيص شاحنته ZR2 وفق رغبته بهدف 
للسفر  االعتمادية  وعالي  املثالي  رفيقه  ابتكار 

برًا.
شبك  على  مباشرة  اخليمة  تثبيت   ZR2 ُيتيح 
ال  حبيث  ذاتها  حبّد  بارزة  مّيزة  وهذه  السطح، 
فهذه  النهار.  نهاية  مع  أبدًا  املغاَمرة  تنتهي 
مقاَومة  على  والقدرة  باملتانة  تتمّتع  اخليمة 
من  مصنوعة  وهي  املختلفة،  املناخية  العوامل 
ق، مع أسطح  للتشقُّ القابلة  البوليسرت غري  خامة 
شبكية تسمح بالتهوية اجليدة واالستمتاع باملناظر 
األّخاذة للطبيعة احمليطة، وُيِكن طّيها حتى تصبح 
 ،‘ZR2 حبجم صغري لتوضع على سطح ’سيلفرادو
الُوجهة.  كانت  أينما  النقل  سهلة  جيعلها  مما 
توفر  حيث  فعاًل،  واسعة  بكونها  اخليمة  وتتمّيز 
هذا  كل  ل  وُيكمِّ عًا،  مربَّ مرتًا   3.5 قدرها  مساحة 
للجانب  اجلانب  من  ممتّد  مسيك  رغوي  فراش 
إلضفاء ملسة من الفخامة لعملية التخييم الراقي 
وُيِكن  واالستكشاف.  باملغاَمرة  مليء  يوم  بعد 
مزيج  من  املصنوع  الفراش  غطاء  وغسل  نزع 
امللمس  طبقات  ُيبقي  مما  والنايلون،  القطن 
بطول  سّلم  يتيح  بينما  ونظيفة،  عملية  الفاخرة 
الفراش،  إىل  للوصول  السهل  التسّلق  مرت   2
وهو بالطبع أمر يعيد للذاكرة أيام الطفولة ومتعة 

ق األشجار للجلوس على أغصانها. تسلُّ
األملنيوم  شبك  على  اخليمة  تثبيت  يتم 
بألواح  واملدعوم  الوزن  خفيف   VentureTEC
مة  املصمَّ  VentureTEC Mount Plates التثبيت 
للوضع  صة  املخصَّ اخليم  أنواع  معظم  الستيعاب 
على األرض أو السطح. وليست هناك أي ضرورة 
إلحداث ثقوب ألجل تركيب الشبك، بينما تسمح 
قّوة التثبيت اليت تصل إىل 226 كلغ بتوفري نظام 
ل. وملزيد من  حتميل سلس لتلبية متطّلبات التنقُّ
مسكة  تركيب  أيضًا  العمالء  يستطيع  املالءمة، 
تثبيت  من  ن  للتمكُّ  VentureTEC Grab Handle

أنفسهم جيدًا أثناء استعمال الشبك.
وحيويًا  أساسيًا  أمرًا  الذات  على  االعتماد  ُيعترب 
املركبات،  عرب  ناجحة  ختييم  برحالت  لالستمتاع 
لذلك من املهم جدًا أن تكون العناصر الضرورية 
موجودة يف املكان الذي يكون هناك حاجة هلا. 
 Utility Molle Panels ق هذا بواسطة ألواح ويتحقَّ
بشكل  للتخصيص  والقابلة  االستعمال  سهلة 
وتثبيت  احلمولة  تنظيم  ن  ُتكِّ إنها  إذ  كامل، 
للرحلة،  املطلوبة  واملعّدات  املناِسبة  األكياس 
واحملاور،  والرافعات،  األدوات،  ملختلف  إضافة 
واجملارف وغريها الكثري من األمور األخرى بطريقة 
بة وأنيقة، بينما يساهم هذا يف الوقت ذاته  مرتَّ
صندوق  أرضية  يف  املتوفرة  املساحة  بتعزيز 
 Utility Molle Panels وتتمّيز ألواح .ZR2 شاحنة
مة بشكل مثالي لتناسب ’سيلفرادو  بكونها مصمَّ

وهي   ،‘ZR2
سهلة الرتكيب 
احلاجة  دون 
ألي  مطلقًا 
عمليات قطع أو 

تثقيب.
فيما  أما 
بأرضية  يتعّلق 
ق  و صند
و  د ا سيلفر ’
فهناك   ،‘ZR2
 Black بساط 
Bed Mat الذي 
شعار  حيمل 
 ، ‘ ليه و شفر ’
مصنوع  وهو 
مادة  من 
ع  املّطاط املضلَّ
املانع لالنزالق، 
لي  لتا با و
بإبقاء  يساعد 
ثابتة  احلمولة 
عرب  مكانها  يف 
تقليل حترُّكها، 
الوقت  ويف 
ر  ذاته ينع تضرُّ

 2023 شــباط   4 Saturday 4 February 2023الـسبت 

العصرية   Off-Road Rocker Panels
والعملية. فهي تشّكل واقية لألجزاء األكثر 
احلصى  الشاحنة ضد  للضرر يف  تعرُّضًا 
واحلجارة املتطايرة عن الطريق، وبالتالي 

تنح احلماية الالزمة خالل املغاَمرات.
املتحدة  الواليات  يف   ZR2 اختبار  مت 
حد  على  األوسط  والشرق  األمريكية 
قوية  شاحنة  أي شك  دون  وهو  سواء، 
قاهرة للدروب الوعرة. ويضم ZR2 حمّركًا 
مقرتنًا  ليرت   6.2 سعة   V-8 نوع  قياسيًا 
 10 من  أوتوماتيكي  حركة  نقل  نظام  مع 
’سيلفرادو‘  يوازن  وبالتالي  سرعات، 
بني راحة القيادة اليومية وقدرات العمل 
الشاق كثري املتطّلبات، مع قدرة حتميل 
كلغ  و4,000  كلغ   553 إىل  تصل  وقطر 

على التوالي.
التعليق،  لنظام  بتحديثات   ZR2 ويتمّتع 
إضافة لالستخدام األول يف ’سيلفرادو‘ 
بالصّمامات   Multimatic DSSV دات  ملخمِّ
فريد،  بشكل  لة  املعدَّ والنوابض  امللتّفة 
مما يزيد شوط التعليق األمامي واخللفي 
األقصى ألجل تعزيز القدرات على الدروب 
استخدام  يتم  أخرى،  ناحية  من  الوعرة. 
صة للدروب الوعرة حجم 33  إطارات خمصَّ
بوصة، ويوجد مصّد أمامي فوالذي جديد 
واخللوص  واملتانة  القّوة  لتوفري  م  مصمَّ
العالي على الدروب الوعرة، مبا يف ذلك 
بزاوية  يتمّيز  بالكامل  جديد  أمامي  مصّد 
خلوصًا  توفر  األرض  مستوى  مع  عالية 
أرضيًا أماميًا يصل إىل 31 درجة، وذلك 
’سيلفرادو‘  طرازات  باقي  مع  باملقاَرنة 
 ZR2 قدرة  يضمن  مما  الوعرة،  للدروب 
أنواع  خمتلف  مع  بفعالية  التعاُمل  على 

التضاريس األرضية.
إىل جانب خصائصه العملية وإكسسواراته 
اجلديد   ‘ZR2 ’سيلفرادو  يتمّيز  املتنّوعة، 
املختلفة،  اجلمالية  اللمسات  من  بالعديد 
ويشمل هذا إضافة سوداء جديدة لغطاء 
مدجَمة  إنارة  مع  فريدًا  وشبكًا  احملّرك، 
التجارية،  ’شفروليه‘  عالمة  وشعار 
لرفارف  الواقية  اإلضافات  وكذلك 
فريدة  وعجالت   ZR2 وشعارات  العجالت 
حجم 18 بوصة ومقصورة فريدة مكسّوة 
باجللد األسود الداكن Jet Black/الرمادي 
داكنة  جتهيزات  مع   ،Graystone احلجري 

لة هلذا النمط التصميمي. مكمِّ

سطح أرضية الصندوق. وُيعّد البساط سهل 
التنظيف، إضافة لكونه سهل الرتكيب، كما 

إنه يتحّمل درجات احلرارة القصوى.
القوي   ‘ZR2 وُيِكن تعزيز مظهر ’سيلفرادو
واملالئم للدروب الوعرة وإضفاء املزيد من 
 A-Pillar مصابيح  عرب  الليل  خالل  اإلنارة 
 A بأعمدة  اخلاّصة  ’شفروليه‘  من   Lights
واليت   ،Baja Designs تصميم  من  األمامية 
الوعرة  الدروب  على  القيادة  قدرة  تعّزز 
استخدامها  إلمكانية  إضافة  الظالم،  يف 
يتمّيز  التخييم. وكل ضوء  إنارة موقع  يف 
م  ومصمَّ املناخية  للعوامل  مقاوم  بكونه 
ل الظروف القاسية جدًا، وُيِكنه توليد  لتحمُّ
طاقة إنارة تبلغ 2,260 مشعة، ويضم إطارًا 
للسماح بتثبيته عند االرتفاع املثالي. ويأتي 
أثناء  كل ضوء مع غطاء لتوفري احلماية له 

عدم االستعمال.
هناك أمر آخر جيب االنتباه له قبل االنطالق 
اخلاّصة  اهلواء  جتهيزات  أن  وهو  بالرحلة 
أثناء  وبعيدة  قليلة  تكون  قد  باإلطارات 
لذا، جيب احلرص على  الرّبية.  التواُجد يف 
إلنقاص  الشاحنة  هوائي يف  وجود ضاغط 
اإلطارات وفق  اهلواء وزيادته يف  مستوى 
احلاجة، وذلك حسب نوع الدرب الذي تتم 

القيادة عليه خالل الرحلة.
من ناحية األداء، ُيِكن تعديل أداء ’شفروليه 
عرب تعزيزات تقنية متطّورة،   ‘ZR2 سيلفرادو
مثل نظام العادم لألداء العالي مع مستوى 
 High-Clearance نوع  املرتفع  اخللوص 
فهذه   .Performance Cat Back Exhaust
مبّيزة  ابتكار  براءة  على  احلاصلة  التقنية 
تطلق  املتعّددة  واحملاور  املستقيم  العبور 
بينما  الكامنة،  احلصانية  للطاقة  العنان 
من  املزيد  للعادم  الزائد  التسارع  ُيضفي 
الستهالك  أفضل  إدارة  توفري  مع  القّوة، 
والدقيقة،  الناعمة  االلتواءات  أما  الوقود. 
فتضمن حتقيق مستويات قصوى من الدفق 
والطاقة. من ناحية أخرى، يضمن التصنيع 
م بواسطة الكمبيوتر قدرة  الرقمي مع التحكُّ
تركيب حُمَكم ودقيق. وتساعد عملية حتديث 
مع  الرّبية،  هادرة يف  نغمة  بتوفري  العادم 
عّشاق  يقّدرها  اليت  للطاقة  فريد  صوت 

السيارات يف كل مكان.
وألجل تقليل متطّلبات الصيانة على الدروب 
الوعرة، من املهم محاية املركبة قبل االنطالق 
بالرحلة، وذلك باعتماد ألواح احلماية اجلانبية 

أعلنت رولز-رويس موتور كارز عن تعاونها مع ساشا 
الفنان الربيطاني الشهري عامليًا، إلطالق أول  جافري، 
من  سلسلة  حتمل  رويس  رولز  سيارات  من  جمموعة 
العناصر  بعنوان  وعالمة جتارية مشرتكة  الفنية  الرموز 

الستة.
وتثل كل سيارة من السلسلة الثانية لسيارات فانتوم 
الفنية  اإلمكانات  تعكس  فريدة  حتفة  الستة  العناصر 
وتضم  لرولز-رويس،  التصميمية  واملهارات  جلافري 
رمسًا بريشة الفنان املوهوب مستوحى من أحد عناصر 
واملاء  والرياح  والنار  األرض  وهي  اخلمسة،  الطبيعة 

واهلواء إىل جانب عنصر سادس هو اإلنسانية.
وُتعد هذه اخلطوة األوىل من نوعها لدى العالمة الربيطانية 
وعلى مستوى العامل، حيث حتتوي كل سيارة على رمز 
ختزين  حجرة  ضمن  مدمج  لالستبدال  قابل  غري  فين 
جودوود  مبدينة  رولز-رويس  مصنع  وتوىل  القفازات. 
اإلنكليزية إنتاج هذه السلسلة الفريدة من السيارات، 
اليت ُتعد أول سيارات حتمل عالمة جتارية مشرتكة، حيث 
تتميز كل منها بشعار رولز-رويس وشعار القلب اخلاص 

بالفنان جافري على طول اخلط اجلانيب للسيارة.
وتربز جمموعة العناصر الستة بألوان الطالء اخلارجي غري 
ولوحات  السيارة  داخل  األنيقة  والتفاصيل  املسبوقة 
إىل  يدويًا جلافري،  منها رمسًا  اليت حتمل كل  التحكم 
جانب الشعار املميز على جانب السيارة ولوحات املداس 
وأقراص العجالت ورموز االستجابة السريعة وجمموعة من 
أفالم الرموز غري القابلة لالستبدال الستعراض التصميم 
اخلارجي للسيارات، فضاًل عن تثال روح النشوة الشهري 

واملثبت على مقدمة غطاء احملرك فوق قاعدة دوارة.
لعالمة  العطاء  مسرية  االستثنائي  املشروع  ويواصل 
رولز-رويس مع إطالق باكورة أعماهلا اخلريية. وتعتزم 
الفنية  األعمال  مبيعات  عوائد  بكامل  التربع  الشركة 
املتزايدة مع الزمن )املنصوص عليها يف العقد الذكي 
على البلوك تشني( للجمعيات اخلريية على حنو دائم، 
السنوات  خالل  الدوالرات  ماليني  عشرات  مجع  بهدف 
السيارات  مجيع  بيع  ومت  بعدها.  وما  القادمة  اخلمس 
الستة من سلسلة فانتوم الثانية من رولز-رويس خالل 

مخسة أيام من اإلعالن الرمسي عن إطالق اجملموعة.
من  أمريكي  دوالر  مليون  من  أكثر  الشركة  وختصص 
عوائد بيع سيارات فانتوم الفريدة للجمعيات اخلريية مع 
بداية مسرية مشاريع العالمة اخلريية. وتنشط اجلمعيات 
اخلريية املختارة يف جماالت التعليم والصحة واالستدامة 
واملساواة، حيث مت تقسيم التربعات على أربع مجعيات 
أفريقيا  جنوب  يف  األطفال  وجّراحي  الربكة  بيت  هي 

ومجعية النّحالني وهارموني هاوس.
وحتتوي كل سيارة من سلسلة فانتوم العناصر الستة 
مبادرة  إطالق  إىل  إضافًة  مدمج،  رقمي  عنصر  على 
قابل  غري  رمز  على  العطاء  دائمة  رولز-رويس  سيارة 
رمزًا خاصًا غري  فانتوم  لالستبدال. وتضّم كل سيارة 
بيع  السيارات يكنهم  مالكي  أن  إال  قابل لالستبدال، 
مالي  مبلغ  حتويل  يتم  حيث  منفصل،  بشكل  رمز  كل 
كل  مع  اخلريية  للجمعيات  رقمية خمصصة  إىل حمفظة 
القفازات لكل سيارة من  بيع. كما تضم حجرة  عملية 
جمموعة فانتوم العناصر الستة رمز استجابة سريعة يتيح 

للمالكني السّتة االطالع على الرموز داخل السيارة.
السلسلة  هذه  عن  الرمسي  اإلعالن  فعالية  وأقيمت 
التنفيذي  الرئيس  مولر-أوتفوش،  تورسنت  حبضور 
لشركة رولز-رويس موتور كارز، والفنان ساشا جافري 
واجلمعيات اخلريية املختارة ومشرتي السيارات الستة. 

 »رولز-رويس« تكشف عن 
السلسلة الثانية من سيارات 

»فانتوم« العناصر الستة
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

أوصى حبث علمي بريطاني باختاذ 12 خطوة لتقليل 
خطر اإلصابة باخلرف الذي هو«أكثر العواقب املرعبة 

للشيخوخة«.
وقالت مؤسسة أحباث الزهامير يف اململكة املتحدة 
وهي مؤسسة تطوعية خريية يف حبثها اجلديد، إن 
الغالبية العظمى منا ال يفعلون ما يكفي لدرء اخلرف 

يف وقت الحق من العمر.
أرادت  إنها  البحث  اخلريية يف  املؤسسة  وأضافت 
متكني الناس من اختاذ خيارات للمساعدة يف تقليل 
هو  اخَلَرف  إن  قائلة   ، باخلرف  إصابتهم  احتماالت 
الصلة،  ذات  األعراض  من  وهي جمموعة  متالزمة، 
الدماغ. ويشكل  أداء  بالتدهور املستمر يف  ترتبط 

مرض الزهامير واخلرف الوعائي غالبية احلاالت.
مرتبطة  اخلرف  حاالت  من  حوالي 40٪  أن  وُيعتقد 
تعديلها  واليت ميكن   ، احلياة  بنمط  تتعلق  بعوامل 

لتقليل خماطر إصابة الشخص.

حبث علمي بريطاني أوصى بـ12 خطوة
هـكذا يـمكن مـواجهة الـزهامير

الناس يعرفون أن بإمكانهم اختاذ إجراءات لتقليل خطر اإلصابة 
باخلرف يف وقت الحق من العمر.

وقال: »هناك بعض األشخاص )جينًيا( سيصابون باخلرف ، لكننا 
نعلم اآلن أن ما يصل إىل ٪40 من خماطر اإلصابة باخلرف يف 

مجيع أحناء العامل ميكن تعديلها«.
وأضاف شوت: »ونعمل اآلن على تطوير قاعدة أدلة منطقية ملا ال 
يقل عن 12 عامل خطر قابل للتعديل وميكن تعديله. من الضروري 

أن نفعل كل ما يف وسعنا، كأفراد وجمتمع ، لتقليل خماطرنا.«
استطالع

وإىل ذلك، أظهرت دراسة منفصلة أيًضا أن التعليم املستمر يف 
حياة الشباب وجتنب إصابات الرأس وتقليل التعرض لتلوث اهلواء 

ميكن أن يساعد أيًضا يف تقليل املخاطر.
ووجد االستطالع اجلديد، الذي أجرته YouGov نيابة عن املؤسسة 
اخلريية، أن األشخاص يقصرون يف اخلطوات اليت ميكنهم القيام 

بها بأنفسهم لتقليل املخاطر.

ووجد االستطالع الذي مشل 2200 بالغ يف اململكة املتحدة أن 35٪ 
من الناس قالوا إن لديهم خماوف بشأن مسعهم ، لكن أكثر من 
نصف هؤالء )٪59( أفادوا بأنهم مل يفعلوا أي شيء حيال ذلك.

مشكلة  يعاجلون  الذين  األشخاص  أن  سابقة  دراسات  ووجدت 
أقل عرضة لإلصابة  ، يكونون  إذا كان لديهم مشكلة   ، مسعية 

بضعف إدراكي الحق.
ساعات النوم

من  فقط   31٪ أن  أيًضا  االستطالع  وجد   ، نفسه  الوقت  ويف 
من  األقل  على  ساعات  سبع  على  إنهم حيصلون  قالوا  البالغني 

النوم اجليد كل ليلة.
وقال ما يزيد قلياًل عن الربع )٪27( إنهم يقومون بأنشطة لتحدي 
بإرشادات  يلتزمون  إنهم  فقط   30٪ وقال   ، يوم  كل  عقوهلم 

النشاط البدني كل أسبوع.
ومع ذلك ، قال غالبية األشخاص الذين مشلهم االستطالع إنهم 
يتحدثون أو يلتقون بأصدقائهم أو أفراد أسرتهم أو زمالئهم عدة 
مرات كل أسبوع ، وقال معظمهم إنهم خضعوا لفحص ضغط الدم 

مؤخًرا.

صحة الدماغ
الدماغ  صحة  إدراج  إىل  األكادمييون  دعا  فقد  البحث،  وحسب 
كجزء من التقييم الصحي الشامل يف منتصف العمرمن خالل هيئة 
 NHS Health املعروف أيًضا باسم - NHS خلدمات الصحية الوطنية

.Check
وبعد دراسة استقصائية أجريت نيابة عن املؤسسة اخلريية وجدت 
ملساعدة  جهدهم  قصارى  يبذلون  البالغني  من  فقط   ٪  2 أن 

العقول تبقى بصحة جيدة.
وهذا يشمل رعاية مسعهم ، والتحديات اليومية للحفاظ على نشاط 
الدماغ ، والتواصل االجتماعي ، واحلفاظ على لياقتهم ، وتناول 

نظام غذائي صحي.
12 نصيحة

ويف اآلتي االثنتا عشرة نصيحة هامة لتقليل خطر اإلصابة باخلرف 
ما يلي:

• احلصول على ما ال يقل عن سبع ساعات من النوم كل ليلة
• حتدي الدماغ بانتظام

• العناية بالصحة العقلية
• البقاء ناشطني اجتماعيا

• العناية بالسمع
• تناول نظام غذائي متوازن

• البقاء نشطا بدنيا
• االقالع عن التدخني

• تناول الكحول مبسؤولية
• احلفاظ على مستوى صحي من الكوليسرتول

• احلفاظ على ضغط دم صحي
• إدارة مرض السكري قدر اإلمكان

فحص  أداة  استخدام  على  عمر  أي  يف  األشخاص  تشجيع  ويتم 
الدماغ Think Brain Health Check-In اجلديدة، على الرغم من أنها 
تستهدف يف املقام األول األشخاص يف األربعينيات واخلمسينيات 

من العمر.
اجراءات

الطبيني يف  املسؤولني  جوناثان شوت، كبري  الربوفيسور  وقال 
من  فقط  إن 30٪   ، املتحدة  اململكة  يف  ألزهامير  أحباث  مركز 
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النوع  من  السكري  مبرض  اإلصابة  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
الثاني تزيد من احتمالية الوفاة ببعض أنواع السرطان بأكثر من 

الضعف.
وتوصل فريق من الباحثني الربيطانيني إىل أن األشخاص املصابني 
بسرطان األمعاء والكبد والبنكرياس وبطانة الرحم يواجهون خطر 
السكري، وفًقا  إذا كانوا مصابني مبرض  الوفاة مبقدار الضعف 

لصحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.
كما كشفت الدراسة أن النساء األصغر سنا املصابات بالسكري 
إصابتهن  حال  املتزايد  الوفاة  خلطر  معرضات  الثاني  النوع  من 

بسرطان الثدي.
النوبة  خطورة  جتاوز  السرطان  أن  أيضًا  النتائج  هذه  وأوضحت 
القلبية والسكتة الدماغية كسبب رئيسي للوفاة لدى األشخاص 

املصابني بداء السكري من النوع الثاني.
ال حاجة للحقن اليومية.. عالج مبتكر حتت اجللد ملرضى السكري 

ووجد الباحثون أيضا أن التعرض لتأثريات زيادة السكر يف الدم 
ومقاومة األنسولني وااللتهابات املزمنة لفرتات طويلة ميكن أن 

تسبب بعض أنواع السرطان.
بذل  يتم  مل  ما  الوفيات  معدل  ازدياد  من  الدراسة  حذرت  كما 
برامج  وجود  بضرورة  طالبت  كما  األمر،  على  للسيطرة  املزيد 
إضافية للكشف عن السرطان الستهداف األشخاص األكثر عرضة 

للخطر.
وحلل الباحثون يف هذه الدراسة، اجتاهات الوفيات النامجة عن 
السرطان واألسباب األخرى حسب العمر واجلنس والعرق واحلالة 

االجتماعية واالقتصادية والسمنة وحالة التدخني.
واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات يف اململكة املتحدة للوصول 
إىل معلومات حول أكثر من 135 ألف بريطاني، ترتاوح أعمارهم 
بني 35 عاًما وأكثر، مت تشخيصهم بالسكري من النوع الثاني يف 

الفرتة بني 1998 و2018.
والكبد  البنكرياس  بسرطان  الوفاة  معدالت  أن  الباحثون  ووجد 
والرئة زادت يف مجيع األعمار وارتفعت الوفيات بسرطان األمعاء 

يف معظم الفئات العمرية.
النساء  لدى  الثدي  بسرطان  اإلصابة  معدالت  ارتفعت  حني  يف 
األصغر سًنا حتت سن 55، كما ارتفعت معدالت سرطان الربوستاتا 

وبطانة الرحم لدى األشخاص يف سن 75 عاًما وأكثر.
وحلل الباحثون يف هذه الدراسة، اجتاهات الوفيات النامجة عن 
السرطان واألسباب األخرى حسب العمر واجلنس والعرق واحلالة 

االجتماعية واالقتصادية والسمنة وحالة التدخني.
من  السكري  بداء  املصابني  األشخاص  املعدالت يف  قارنوا  ثم 
النوع الثاني بعامة السكان، ووجدوا أن اإلصابة مبرض السكري 
من النوع الثاني تزيد من احتمالية الوفاة بأي نوع من السرطان 

بنسبة 18%.
وأظهرت النتائج أيضا أن أولئك الذين يعانون من السمنة املفرطة 

واملدخنني كانوا أكثر عرضة للوفاة بالسرطان.
مركز  أجراه  الذي  البحث  قائدة  لينغ،  سوبينج  الدكتور  وقالت 
ليسرت ألمراض السكري وكلية لندن البحثية، إن النتائج أظهرت 
الوفيات  الثاني يؤثر على معدالت  النوع  أن مرض السكري من 
وإجراء  احلالية  الفحص  برامج  تغيري  مطالبة بضرورة  بالسرطان، 
بها  املشتبه  السرطان  ألعراض  املتعمقة  التحقيقات  من  املزيد 
الوفيات  عدد  لتقليل  الثاني  النوع  من  السكري  مرضى  لدى 

بالسرطان.
املتحدة  اململكة  يف  شخص  ماليني   4 من  أكثر  أن  إىل  يشار 
مصابون مبرض السكري من النوع الثاني مع 13.5 مليون شخص 

آخر معرضون خلطر اإلصابة بالسكري؛ بسبب السمنة.

انتبهوا.. السكري يضاعف نسبة 
الوفاة لدى مرضى السرطان!
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A bipartisan parliamen-
tary committee is set to 
call on the federal gov-
ernment to list Iran’s bru-
tal Islamic Revolutionary 
Guard Corps as a terrorist 
organisation, as new evi-
dence emerges of Iran’s 
attempts to strong-arm 
Iranian Australians.
Coalition and Greens MPs 
on the Senate’s standing 
committee on foreign af-
fairs, defence and trade 
are expected to form a 
rare unity ticket to recom-
mend the move in a re-
port due on Wednesday, 
even as a top legal expert 
questioned its legality.
The Senate inquiry into 
human rights violations 
in Iran received hundreds 
of written submissions 
and heard impassioned 
testimony from Iranian 
Australians urging the 
government to do more 
to punish the regime 
in Tehran for its brutal 
crackdown on women’s 
rights and pro-democra-
cy protesters over recent 
months.
Liberal senator and com-
mittee chair Claire Chan-
dler and Greens foreign 
affairs spokesman and 
committee member Jor-
don Steele-John have both 
publicly called on the gov-
ernment to list the Revo-
lutionary Guard – a much-
feared government agency 
tasked with defending the 
regime against internal 
and external threats – as a 
terrorist organisation.
A committee source said 

it was almost certain the 
report would recommend 
the move.
A Revolutionary Guard 
affiliate, the Basij Resis-
tance Force, has been 
at the forefront of the re-
gime’s clampdown on un-
rest sparked by the death 
of 22-year-old Mahsa 
Amini while in the custody 
of Iran’s morality police.
“Ever since the death of 
Mahsa Jina Amini in Sep-
tember last year, Austra-
lian senators and MPs 
have been inundated with 
concerns from the Irani-
an-Australian community 
about why our govern-
ment has not been more 
decisive in taking tangible 
actions to hold the Islamic 
Republic of Iran to ac-
count,” Chandler said in a 
statement.
“Over the last few months, 
there have also been a 
number of highly concern-
ing reports from the com-
munity about intimidation 
of Australian critics of the 
regime.”
Earlier this month, Chan-
dler welcomed reports 
the British government 
was preparing to list the 
Revolutionary Guard as a 
terrorist group, writing on 
Facebook: “The Australian 
government should follow 
the lead of our allies and 
do the same.”
In the latest example of 
alleged Iranian foreign in-
terference, a Melbourne-
based Iranian-Australian 
named Hamid said the Ira-
nian embassy had called 

him on three occasions 
in November and Decem-
ber to ask him about his 
involvement in protests 
against the regime.
He said they also request-
ed he pressure his univer-
sity student niece in Iran 
not to protest against the 
regime.
“They were asking me 
what your role is in the 
protests … they told me to 
stay at home, not to pro-
test,” he said.
Another Sydney woman, 
who did not want her 
name used for fear of re-
prisals, said her 78-year-
old father in Iran was 
brought into a govern-
ment building five days 
after she was featured in 
Australian media stories 
about an anti-regime pro-
test in Sydney.
 “They covered his head 
with a blindfold for more 
than two hours, kicked 
him on his legs and ques-
tioned him about me,” she 
said. “They really scared 
him.”
The Iranian embassy was 
contacted for comment.
The Albanese government 
announced in December 
it was applying so-called 
Magnitsky sanctions to six 
Iranian officials, including 
a senior commander of 
the Revolutionary Guard, 
for human rights abuses. 
It also sanctioned Revo-
lutionary Guard officials 
involved in the transfer of 
drones from Iran to Rus-
sia for use in the war in 
Ukraine.
But human rights groups 
say the sanctions, which 
allow the government to 
revoke visas, ban travel 
and seize property from 
individuals who might try 
to hide assets in Australia, 
were too limited.
 “We hope to see recom-
mendations for harsher 
and broader targeted 
sanctions [and] a listing of 
the IRGC as a terrorist or-
ganisation,” Steele-John 

Government under pressure to list Islamic Revolu-
tionary Guard Corps as terrorist group
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said.
It is unclear whether the 
Labor members of the 
committee will join this 
recommendation given it 
would pre-empt any deci-
sion by Attorney-General 
Mark Dreyfus, who has 
responsibility for pro-
scribing terrorist organi-
sations.
The United States has des-
ignated the Revolutionary 
Guard a terrorist group 
and the European Union 
is considering adding it to 
its terror list.
However, Professor Ben 
Saul, the Challis chair of 
international law at the 
University of Sydney, told 
the inquiry it was not pos-
sible under Australian law 
to list the Revolutionary 
Guard as a terrorist or-
ganisation.
Unlike in other countries, 
Australian courts had in-
terpreted the law to mean 
that state entities could 
not be classed as terrorist 
organisations.
He said calls to label the 
Revolutionary Guard a ter-
rorist group were “primar-
ily symbolic”, adding: “I 
don’t think it particularly 
adds anything substan-
tively useful in terms of 
the legal arsenal here in 
Australia.”
Saul distinguished the 
Revolutionary Guard from 
Hezbollah, a political party 
rather than a state entity 
that dominates Lebanon’s 
security and political insti-
tutions and was listed by 
Australia as a terrorist or-
ganisation in 2021.
A spokesman for Drey-
fus said it was the gov-
ernment’s longstanding 
practice not to comment 
on whether an organisa-
tion was being or had 
been considered for list-
ing under any sanctions 
framework or the Criminal 
Code.
“Iran’s Islamic Revolution-
ary Guard Corps as well as 
a number of IRGC-linked 

individuals and entities 
have been subject to Aus-

Protests against the Iranian regime have broken out across the world 
following the death of Mahsa Amini.CREDIT:AP

tralian financial sanctions 
since 2012,” he said.

A record number of new 
graduates have received 
their approval to teach in 
NSW public schools this 
year, as the largest-ever 
teaching workforce wel-
comes students back into 
the classroom for Day 1, 
Term 1 2023.  
 Premier Dominic Perrottet 
extended a warm welcome 
to the 4,500 new graduates 
who have received their 
approval to teach in NSW 
public schools – the high-
est number since 2011 – 
and to the 95,000 public 
school teachers, beginners 
and veterans, returning to 
schools across the State. 
“A great teacher can change 
the course of a child’s life. 
Every single doctor, nurse, 
police officer, lawyer, sci-
entist, and even politician, 
is a product of our school 
system,” Mr Perrottet said. 
“Teaching is an incredibly 
rewarding career. Every 
teacher standing at the 
front of a classroom this 
year, whether it is their 
first year or their tenth, 
has chosen this career be-
cause they are passionate 
about ensuring the next 
generation receives the 
high-quality education they 
deserve.”  
In another major boost for 
the workforce, Minister 
for Education and Early 
Learning Sarah Mitch-
ell confirmed more than 
15,000 existing temporary 
teachers and other school-
based staff will be offered 
permanent positions dur-
ing 2023, providing more 
job certainty and ensuring 
teaching remains an attrac-
tive profession.  
“We want our staff to have 
the choice to access the 
employment certainty of a 
permanent role or the flex-
ibility of a temporary one,” 
Ms Mitchell said.  
“We’ve been able to blow 

RECORD NUMBER OF TEACHERS WEL-
COME STUDENTS BACK TO SCHOOL

our initial expectations of 
10,000 permanent offers 
out of the water and will of-
fer 15,000 staff permanent 
roles in 2023.”  
The high number of tempo-
rary teachers in the public 
system is a result of re-
cord investment by the 
NSW Liberal and Nation-
als Government thanks to 
their long-term economic 
plan. This has seen teacher 
numbers outpace student 
growth and increase above 
the required number of per-
manent roles.  
The first cohort of eligible 
temporary staff to receive 
an offer of permanent em-
ployment during Term 1 
this year are those work-
ing in priority rural and re-
mote schools, at Schools 
for Specific Purposes, and 
Connected Communities 
schools. In addition, all 
eligible Aboriginal Educa-
tion Officers have been in-
cluded in the first tranche 
of offers.   
 “As the record number of 
applicants shows, there 
has never been a better 
time to choose teaching in 
NSW. I encourage anyone 
looking for a career change 
in 2023 to visit our Teach-
ing Opens Doors website 
and explore our many inno-
vative pathways into teach-
ing,” Ms Mitchell said. 
“The NSW Liberal and Na-
tionals Government will 
maintain a relentless focus 
on attracting and retaining 
NSW public school teach-
ers, removing unneces-
sary admin tasks from their 
workload, and introducing 
sweeping reforms to rec-
ognise and reward our best 
teachers with salaries of up 
to $147,000 a year.”   
Since 2011, the number 
of teachers across NSW 
has increased by almost 
10,000 – almost twice as 
fast as student growth.     
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As students return to 
school this week, par-
ents are being reminded 
to pocket savings and re-
deem their Premier’s Back 
to School NSW vouchers, 
with the Liberals and Na-
tionals Government ex-
tending the vouchers for 
use on school excursions 
in Term 1 and 2, 2023. 
Premier Dominic Perrottet 
said more than 1.9 million 
vouchers have already 
been redeemed since the 
program was launched, 
with families spending 
more than $412 million on 
school items.
“Our long-term economic 
plan is supporting par-
ents by easing financial 
pressure on household 
budgets through this im-
portant program,” Mr Per-
rottet said. 
“By allowing parents to 
use these vouchers for 
school excursions we 
are providing yet another 
measure to ease finan-
cial pressure on back to 
school costs.  
“The Back to School 
Vouchers are proof that 
only the NSW Liberal and 
Nationals Government 
can deliver real cost of liv-
ing relief for families and 
have a plan to build a bet-
ter future for the people of 
our State.”
Minister for Education 
and Early Learning Sarah 
Mitchell said the Back to 
School NSW vouchers are 
supporting every school-
aged child get ready for 
school. 
“Whether your child is 
about to begin Kindergar-
ten or is heading to high 
school, whether that’s at 
a government school or 

PREMIER’S BACK TO SCHOOL VOUCH-
ERS GET AN A+ FROM NSW FAMILIES

home-schooling, families 
have until 30 June to apply 
for and spend their vouch-
ers,” Ms Mitchell said.
“From new backpacks 
and textbooks, to a school 
excursion, the Premier’s 
Back to School vouchers 
are there to help.”  
Minister for Customer 
Service and Digital Gov-
ernment Victor Dominello 
said more than 647,000 
families have downloaded 
the vouchers, with 97 per 
cent giving the program 
the thumbs up. 
“The vouchers are a win-
win – parents receive a 
boost to their budget, 
while businesses get more 
customers through the 
door, with an average of 
$214 spent for every $50 
voucher,” Mr Dominello 
said.
“Applying for the vouch-
ers is simple and easy 
via Service NSW. You can 
download them with just 
a couple of taps of your 
phone, or call Service NSW 
or visit a Service Centre.
“Finding a registered 
business is made easy 
with the Business Finder 
tool available on the Ser-
vice NSW website, giving 
parents a bird’s-eye view 
of where they can spend 
them.” 
Families have until 30 
June 2023 to apply for and 
redeem their vouchers. 

For more information 
about the vouchers visit 
www.service.nsw.gov.au/
back-to-school-vouchers. 
Customers can search 
for registered businesses 
here: https://vouchers.ser-
vice.nsw.gov.au/vouch-
ers/providers-search/
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Australians will be hit 
with another four interest 
rate rises up until August 
to reach 4.1 per cent, a 
leading economist has 
warned. 
And that’s not the only 
bad news, with the same 
expert forecasting the un-
employment rate will rise 
for the first time in years.
Chief economist of 
Deutsche Bank, Phil 
O’Donaghoe, told The 
Daily Telegraphof his 
worrying predictions 
ahead of the RBA’s first 
meeting of the year where 
it is widely expected they 
will increase the cash rate 
again. 
According to Mr 
O’Donaghoe, Australia’s 
central bank will hike up 
prices in February, March, 
May and August. 
Currently, the cash rate 
sits at 3.1 per cent, a sig-
nificant leap from its pan-
demic low of just 0.1 per 
cent. 
If Mr O’Donaghoe is cor-
rect, then that means Aus-
tralians will have to en-
dure a massive increase 
in the next eight months. 
A 4.1 per cent cash 
rate would sling Auss-
ies with an extra $300 in 
monthly repayments for a 
$500,000 mortgage.
Originally Deutsche 
Bank’s forecast was 
much more optimistic but 
the latest inflation report 
scuppered any hope of 
interest rate rises starting 
to fizzle out for 2023.

Deutsche Bank economist’s grim prediction about further rate rises in 2023

Mr O’Donaghoe at first 
thought that the rate 
would only increase in 
February. 
But after the latest 
consumer price index 
dropped last week, he’s 
had to drastically revise 
that estimate. 
The Australian Bureau of 
Statistics found the annu-
al rate of inflation was at 
7.8 per cent, marking the 
highest yearly increase 
since 1990, and was 
higher than expected. 
“After last week’s Con-
sumer Price Index (CPI) 
and … also the fact that 
household spending 
looks like it’s been pretty 
resilient through Christ-
mas and the start of the 
year,” Mr O’Donaghoe 
told the publication. 
“Put those two things to-
gether and I thought 3.35 
per cent isn’t going to be 
enough.”
The February meeting 
where the bank will make 
its first decision of the 
year is happening next 
week on Tuesday.
Mr O’Donaghoe had more 
bad news for Australians. 
He has forecast that the 
unemployment rate is 
also set to rise to 4.5 per 
cent.
It’s currently sitting on 
3.5 per cent and that level 
of increase could leave 
100,000 Australians with-
out a job. 
Interest rates have been 
on the rise in Australia, 
and the rest of the de-

The delights and timeless 
appeal of Asia will light up 
Macquarie Mall this month 
when the Lanterns and 
Lights night market brings 
the culture, traditions and 
food to Liverpool.
The three-day festival from 
February 17-19 promises 
an exciting and colourful 
start to Liverpool’s cal-
endar of celebrations for 
2023.
The Lantern and Lights 
night market will feature 
food, dancing, culture and 
performers and food from 
Korea, Vietnam, The Philip-
pines, Malaysia, Thailand, 
Japan, China, Hong Kong 
and more. 
There will be Lion dances, 
roving entertainers, tradi-
tional dance troupes and a 
display by Australia’s Red 
Maple Leaves of Chinese 
dance.
There will also be contem-
porary music and perform-
ers under the direction of 
well-known DJs.
Supporting the dazzling 
entertainment is a vast ar-
ray of the best and most 
appetising Asian food 
imaginable to ensure every 
palate is pleased.
Ed Square sensation BOM 
will be bringing a satellite 
experience to Macquarie 
Mall with an aerial DJ atop 
a 360-degree service bar, 
gaming lounge, Korean 

Taste the many flavours of Asia with Liver-
pool’s Lanterns and Lights Night Market

Pop dancers and give-
aways at the centre of the 
event.
Visitors be able to get a 
taste of their distinctive 
retro electric vibes, sip a 
neon pop cocktail and sa-
vour those quintessential 
smoky Korean BBQ fla-
vours. 
Liverpool mayor Ned Man-
noun said Lanterns and 
Lights promised to be one 
of the most exciting fes-
tivals ever staged in the 
mall.
“It’s got something for ev-
eryone,” he said.
“There’s great food, cultur-
al dancing, contemporary 
music and Lion dances. It 
will be a great three days.
“Close your eyes and ab-
sorb the sights, the sound 
and the atmosphere and 
you’ll swear you’re in 
Asia.”
“Liverpool will be a gateway 
to experience the world, 
with a rich event calendar 
that includes Most Blessed 
Nights, Winterblast Eu-
ropean Night Market and 
Starry Sari Nights.”
BOM is an official partner 
of Lanterns and Lights.
For more information, visit 
www.liverpool.nsw.gov.au/
lanternsandlights
Media Contact:  Jenni-
fer Havilah 0421 829 913 
havilahj@liverpool.nsw.
gov.au 

veloped world, as central 

banks try to curb inflation 
before it becomes out of 
control. 
The RBA has increased 
interest rates every month 
since May last year, with 
the only brief reprieve be-
ing in January, when they 
did not hold a monthly 
meeting. 
In a December statement, 
RBA Governor Philip 
Lowe indicated more rate 
rise were on the way, say-
ing that the RBA “expects 
to increase interest rates 
further over the period 
ahead but it is not on a 
preset course”.

Economists have warned 
that the world is on the 
precipice of a global re-
cession. 
AMP Chief Economist 
Shane Oliver previously 
predicted that September 
would be a bloodbath for 

homeowners, as it would 
be when house prices 
would bottom out in re-
sponse to the interest rate 
hikes, leaving Australians 
with more debts to pay 
off than their property is 
worth. 

Philip Lowe, governor of the Reserve Bank of Australia, has warned that he has not ruled out interest rate 
rises for 2023. Picture: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
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Premier Dominic Perrottet 
has announced a huge 
$64.3 million investment 
that should change a dark 
part of NSW forever.
Sexual abuse survivors 
in NSW are a step closer 
to being able to access a 
court system that drasti-
cally reduces trauma.
In November, news.com.
au launched Justice 
Shouldn’t Hurt, a cam-
paign that called on the 
NSW Government to 
make court less traumatic 
for children involved in 
sexual abuse matters. 
More than 67,000 peo-
ple signed the Justice 
Shouldn’t Hurt petition 
for change.
On Wednesday, NSW 
Premier Dominic Per-
rottet announced the 
NSW Government would 
invest $64.3 million to 
expand the Child Sexual 
Offence Evidence Pro-
gram (CSOEP), from July 
1 to every District Court 
and Police District in the 
state.
The announcement means 
all young people who 
have been impacted by 
sexual assault or abuse 
will be eligible to access 
the program.
This represents the first 
major win for Justice 
Shouldn’t Hurt since it 
was launched in Novem-
ber 2022, with Albury sis-
ters Pippa Milthorpe, 17, 
and Rose Milthorpe, 14, 
sharing their harrowing 
story of the NSW court 
system.
Mr Perrottet said he felt 
compelled to act after 
reading Pippa and Rose’s 
story on news.com.au.
“To hear about the trau-
ma and the distress that 
Pippa and Rose went 
through, and the entire 
family, it clearly had a sig-
nificant impact on them,” 
Mr Perrottet said.
-Advertisement-
“As soon as I heard about 
it, and importantly, that 
there was already a solu-
tion there — that we were 

actually running these 
programs in two locations 
in NSW — as soon as I 
read it, [I thought] we’re 
going to fix this, and we’re 
going to roll it out so that 
no other child ever has 
to go through what Pippa 
and Rose went through.”
The announcement fol-
lows an investigation 
conducted by news.com.
au in November 2022, 
which revealed that only 
four per cent of NSW chil-
dren lived in areas where 
they were able to access 
the program. Not a sin-
gle one of the 30 Local 
Government Areas with 
the highest rates of child 
sexual abuse per capita 
were able to access the 
program, which has been 
operational in Sydney and 
Newcastle only. 
The expansion will be 
rolled out across NSW 
from July 1, 2023. 
Under the program, chil-
dren are able to prere-
cord their evidence and 
are provided with witness 
intermediaries to assist 
them during police in-
terviews and hearings. 
This lessens the trauma 
of facing their abuser in 
court and helps reduce 
the length of proceed-
ings. Specially trained 
judges, with expertise in 
child sexual abuse, are 
also used in the program 
to help facilitate greater 

justice. 
Pippa and Rose, who 
were sexually abused as 
children, revealed their 
distressing court experi-
ence to news.com.au, af-
ter obtaining special court 
permission to speak out 
under their real identities 
last year. 
That process cost about 
$45,000 and was support-
ed by Marque Lawyers, 
news.com.au and the 
#LetUsSpeak campaign, 
which you can donate to 
here. 
“My experience with the 
court system was quite 
traumatic,” said Pippa 
Milthorpe last year.
“I was under questioning 
for five days. I couldn’t 
understand half the lan-
guage that was used. 
“It was very scary, espe-
cially as an 11-year-old 
talking to mature adults 
that you’ve never met be-
fore about something that 
personal.”
The sisters, who were 
five and eight when they 
first reported to police, 
were forced to wait over 
two years for their day in 
court. 
“Those huge delays are 
not good for the memory. 
And then they use that 
against you to suggest 
you are a liar or making it 
up,” Pippa said. 
Today, Pippa said she 
was “proud” of what had 

Dominic Perrottet decision that will change NSW forever

been achieved through 
the campaign. 
“My little sister had dreams 
of making a change so we 
started small, with family 
and friends and as our 
small project grew, a big-
ger one came along,” she 
said. 
“The Justice Shouldn’t 
Hurt campaign allowed us 
to be real and raw and tell 
our stories in a place of 
protection and empower-
ment. This is why we did 
the campaign, to be big-
ger than ourselves and 
create change.
“The support we were 
surrounded by was so 
heartwarming, to know 
that people genuinely 
cared and were just as 
passionate as us. We will 
carry the dedication and 
hard work of these people 
with us.”
Justice Shouldn’t Hurt
Rose and Pippa Milthorpe 
contact journalist Nina 
Funnell keen to share their 
story of sexual abuse and 
the criminal justice sys-
tem. Due to their ages, the 
sisters are unable to self 
identify in the media with-
out court permission.
Rose said she was re-
lieved to know that the 
system was finally being 
improved. 
“I’ve never felt so proud of 
myself and knowing that 
there’s so much support 
fills my heart because it 
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shows that people care,” 
she said. 
“Pippa and I both want-
ed to do this campaign 
so children don’t have 
to go through what us 
[and] many other kids 
and adults had to go 
through.” 
After news.com.au broke 
Rose and Pippa’s story, a 
number of experts joined 
the campaign. It also had 
the backing from Rape & 
Sexual Assault Research 
& Advocacy, Bravehearts, 
Full Stop Foundation and 
No More Fake Smiles. 
Then, in December, a 
second survivor, Annie 
Jones and her mother 
Tracey Morris added their 
voices to the campaign, 
following Annie’s own 
horrendous experience 
with the criminal justice 
system.
Professor Judy Cash-
more who independently 
evaluated the program in 
2018 found it had signifi-
cant success in reducing 
rates of trauma and stress 
for child sexual abuse 
victims, and this in turn 
could lead to them giving 
better evidence, ultimate-
ly resulting in more con-
victions or guilty pleas. 
“The extension of the 
witness intermediary 
scheme is an important 
step in providing greater 
equity and fairness for 
child witnesses in child 
sexual abuse matters 
across the state – to help 
witnesses give their best 

evidence,” Professor 
Cashmore said. 
“It should be available to 
all those who need it – 
wherever they live, and to 
be culturally appropriate, 
especially for Aboriginal 
children and witnesses.”
Rose and Pippa’s father, 
Brent, described today’s 
announcement as “a sen-
sational outcome and 
something that’s needed 
to take place,” adding 
that he hopes it assists 
the “disadvantaged, re-
mote and overwhelmed.”
“Our children wanted to 
make the process easier 
for the next victims,” he 
said. “I hope my children 
find peace within them-
selves now.”
Mum Michelle said she 
hoped the program could 
be expanded Australia-
wide. 
“We welcome the news 
today that the program is 
going to be expanded for 
all children in NSW. This 
is about equity and a just 
way for children to par-
ticipate in the process,” 
Michelle said.
“We commend the NSW 
government for this step 
today and hope that they 
continue to be guided by 
the academics and advo-
cates that offer evidence 
based, trauma informed 
recommendations. We are 
also hopeful that other 
jurisdictions look at this 
model as one that can 
be adopted in their own 
states, where needed.”

Sisters Rose and Pippa Milthorpe spoke out about their abuse in a bid to change the NSW court system. Pic-
ture: NewsWire / Monique Harmer

Child sexual abuse survivor Annie Jones spoke out her own trau-
matic experience of the NSW court system. Picture: Matt Jelonek/
news.com.au
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