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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

مصادر فرنسية تكشف كالم دياب للودريان: ال أمسح لك بإعطائي التعليمات
امس اجلمعة أول أيام عيد 
األضحى املبارك، وهو أول 
املتقطع«  »اإلغالق  أيام 
شهر  نطاق  ضمن  للبلد 
اجلديد  الصحية  التعبئة 
كورونا،  فريوس  بوجه 
يعربه  ان  يؤمل  الذي 
من  اقل  بعدد  اللبنانيون 
يف  سجل  مما  اإلصابات، 
على  اكرب  وبقدرة  السابق، 
املعيشي  االختناق  مواجهة 
واقع  ظل  يف  والصحي 

سياسي ميؤوس منه.
الفريوس،  فرض  لقد 
العيد،  أهل  على  قيوده 
االجتماعي  التقارب  مبنعه 
اجلماعي،  والتزاور 
واملعانقة،  واملصافحة 

املناسبات  موروثات  وكل 
تقلصت  اليت  السعيدة، 
به  جيود  ما  حبجم  لتصبح 

اهلاتف اخلليوي عن بعد.
»كورونا«  عن  وبعيدا 
املتحدة  األمم  ممثل  غرد 
كوفيتش،  يان  لبنان  يف 
قائال:  االول  امـــس 
يف  الناس  اغلب  ان 
يعتقد  وخـــارجه  لبـــنان 
احلقيـــقية  املؤامرة  ان 
عدم  هي  البلد  تواجه  اليت 
السياسية  الطبقة  رغبة 
تطبيق  يف  واملالية 
االصالحات  من  جمموعة 
أن  رغم  والشاملة،  امللحة 
الوحيد  السبيل  هو  هذا 
بإطالق املساعدات  الكفيل 

ترى  وسأل:  اخلارجية، 
لتغيري  املطلوب  هو  ما 
هذا  بعد كل  الذهنية  هذه 

االنهيار والبؤس؟.
كشفت  السياق  هذا  ويف 
تفاصيل  فرنسية  مصادر 
احلساسة  احملادثات 
مع  لودريان  أجراها  اليت 
عون  ميشال  الرئيس 
حسان  احلكومة  ورئيس 
دياب اىل تفاعل اخلالفات 
اتهام  حنو األسوأ، اىل حد 
غري  بأنه  لودريان  الوزير 
به  قامت  ما  على  مطلع 
ونقلت  اللبنانية،  احلكومة 
عن  احلر«  »لبنان  إذاعة 
ان  الفرنسية  املصادر 
والوزير  عون  حمادثات 

عندما  تعثرت  لودريان 
اجلمهورية  رئيس  طلب 
للبنان يف  فرنسا  مساعدة 
ازمته املالية، واالقتصادية 
مؤمتر  مقررات  وبتنفيذ 
الوزير  فرد  »سيدر«، 
موقف  ان  مؤكدا  الفرنسي 
مساعدة  خبصوص  بالده 
إبالغه  ومت  معلن،  لبنان 
اللبنانيني  للمسؤولني 
على  واملرتكز  مباشرة، 

لبنان يبدأ »اإلغالق املتقطع«.. واحلريري: ال أريد أن أكون رئيساً للحكومة

من  بسلة  احلكومة  قيام 
اإلدارات  يف  االصالحات 
املالية  تستنفد  اليت 
العامة، وهنا قال الرئيس 
ستقوم  الدولة  ان  عون 
وباشرت  باالصالحات 
التدقيق  موضوع  بإقرار 
اجلنائي يف مصرف لبنان، 
واقرار تعيينات يف بعض 

التتمة على الصفحة 21

بومبيو: رمسنا سياسة الضغوط 
القصوى على إيران.. والتهديد 

الكامل يأتي من الصني

التتمة على الصفحة 21

اخلارجية  وزير  اعترب 
بومبيو،  مايك  األمريكي 
يأتي  الكامل  أن«التهديد 

من الصني«.
جلسة  خالل  بومبيو  وأشار 

We are open.
Helping you stay connected 
with family during these 
tough times.

Call the team at Telstra Store Wetherill Park 
to find out more
02 9765 0600 
Stockland Mall, Wetherill Park
Near Best & Less

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة 
عيد األضحى املبارك.. اهلريالد

تــهنئة

إمجالي الناتج احمللي األمريكي ينخفض 
بنسبة 32,9% يف أسوأ تراجع له

التفاصيل على الصفحة 21

بومبيو أمام الكونغرس: سنمنع إيران من 
تزويد احلوثيني بالسالح

التفاصيل على الصفحة 21

توتر قبل املظاهرة قرب منزل نتنياهو 
وحتذيرات من حرب أهلية يف »إسرائيل«

التفاصيل على الصفحة 21
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رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
صناعة الحراسة الخاصة بحاجة إىل إصالح شامل

يعمل عدد كبري من سكان مدينة كامربالند 
يف قطاع الحراسة الخاصة. إن كونك حارس 
التقدير  دون  عماًل  يكون  أن  يمكن  خاصا 
خطرة  بيئة  يف  الفرد  يعمل  حيث  الالزم 
مقابل أجر لساعة عمل منخفض جدًا. يف 
حني أن هناك بعض شركات األمن الكبرية 
بعض  لديها  التي  الطيبة،  السمعة  وذات 
الحقائق  فإن  جدًا،  كبرية  لشركات  عقود 
مليئة  الخاص  الحراسة  صناعة  أن  هي 
بعاملني غري مؤهلني حصلوا على ترخيص 
 Security Master( للحراسة  رئيسي 
Licence(، مع قليل من التنظيم أو التأثري 

النقابي إلبقائهم تحت السيطرة. 
صناعة  أن  األخرية  األسابيع  يف  رأينا 
نتيجة  شديد  لتدقيق  تخضع  الحراسة 
قصصـًا  لقد سمعنا    .COVID-19 لوباء 

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون 
ان أساعدكم فيها، فالرجاء االتصال 

بي على: 187 651 0419
s t e v e . c h r i s t o u @

cumberland.nsw.gov.au

A Message from
Mayor Steve Christou

Security industry needs overhaul 

A significant number of Cumberland City 
residents work in the security sector. Being a 
security guard can be a thankless job where the 
individual is working in a dangerous environment 
for very low hourly pay. While there are some big 
and reputable security firms, which hold some 
very large corporate contracts, the realities are 
that the security industry is riddled with cowboy 
operators who have attained a Security Master 
Licence, with very little regulation or unionised 
influence to keep them in check.

In recent weeks we have seen the security 
industry come under intense scrutiny as 
a result of the COVID-19 pandemic. We 
have heard stories about a lack of training 
provided to security guards, which has seen 
the subcontracting of jobs, employees being 
asked to provide their own equipment and 
guards behaving inappropriately with individuals 
staying in hotel quarantine. Some of these issues 
have been prevalent for many years. The fact 
that there appears to be some surprise at the 
problems exposed is very concerning.

I hold a security licence and know the industry 
very well. In the past, I’ve had employers that 
have made it a requirement for staff to buy their 
radio earpiece and pay for their own uniforms 
with their company branding. I’ve also seen  
firms subcontract a job to smaller, less  
qualified providers. 

How the scheme works is very simple. A large 
security company often bids for a contract and 
strikes an agreement with the client on an hourly 
figure they will charge, per guard. The security 
company then engages a smaller sub-contractor 
to provide guards to a client, paying them 
significantly less than what was originally agreed 
to. A larger security company could be making 
money by not having to supply the guards 
directly and the security guard working for the 
smaller sub-contractor is the person missing 
out, often being paid a very low hourly wage 
and a set amount per hour to work Saturday and 
Sunday nights, well below the award. 

Importantly, the client is not getting the standard 
of security they initially agreed to and deserve. 
In many cases, they are unaware that the original 
security provider has subcontracted their job to a 
smaller provider and this causes a safety issue as 
the standard and protection paid for, is not what 
they are getting.

COVID-19 has shone a light on some of these 
issues, which are not new. The security industry 
has been in need of a national approach and a 
regulatory body for quite some time. Now is the 
time to examine the industry as a whole, how it 
operates, and start developing a framework to 
deliver some much-needed reforms.

Follow our Social Media  
Channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like 
me to help you with, please 
contact me

0419 651 187 

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

عن نقص التدريب املقدم لحراس األمن، والذي 
حيث  الوظائف،  على  الفرعي  التعاقد  شهد 
الخاصة،  يـُطلب من املوظفني توفري معداتهم 
مع  الئق  غري  بشكل  يتصرفون  والحراس 
األفراد املقيمني يف الحجر الصحي يف الفندق. 
لسنوات  سائدة  كانت  القضايا  هذه  بعض 
املشاكل  املفاجأة، يف  بعض  أن  حقيقة  عديدة. 

التي برزت، أمر مثري للقلق للغاية.
الصناعة  وأعرف  ترخيص حراسة خاصة  لديّ 
جيدًا.  يف املاضي، كان لي أرباب عمل طلبوا 
السلكية  أذن  سماعات  شراء  املوظفني  من 
مع  بهم  الخاص  الرسمي  زيهم  ثمن  ودفع 
أيضـًا  رأيت  لقد  لشركتهم.  التجارية  العالمة 
فرعية  عمل  بعقود  تتعاقد  الشركات  أن 
حراسة  مقدمي  مع   )subcontract a job(

أصغر وبمؤهالت أقل.

غالبـًا  للغاية.  أمر بسيط  املخطط  عمل  كيفية 
على  بمناقصة  كبرية  حراسة  شركة  تتقدم  ما 
العقد وتوقع اتفاقية مع العميل على كلفة ساعة 
الحراسة بعد  لكل حارس. تقوم شركة  العمل 
 )subcontractor( ذلك بتعيني متعاقد فرعي
أقل  له  وتدفع  للعميل،  الحراسة  لتوفري  أصغر 
يمكن  األصل.  يف  عليه  االتفاق  تم  مما  بكثري 
من خالل  املال  أكرب  تكسب شركة حراسة  أن 
عدم االضطرار إىل التزويد بالحراس مباشرة، 
وحارس األمن الذي يعمل لدى املقاول الفرعي 
األصغر هو الشخص الذي غالبـًا ما يحصل على 
لكل  محدد،  ومبلغ  للساعة  جدًا  منخفض  أجر 
ساعة عمل ليلي السبت واألحد ، أقل بكثري من 

سعر الساعة يف هذا الدوام.
واألهم من ذلك أن العميل ال يحصل على مستوى 
ويستحقه  عليه  وافق  الذي  األمنية  الحراسة 
أن  يدركون  ال  الحاالت،  من  كثري  يف  مبدئيا. 
مع  تعاقد  قد  األصلي  الخاصة  الحراسة  مقدّم 

متعاقد فرعي أصغر  للقيام بالعمل وهذا 
حيث  بالسالمة  تتعلق  مشكلة  يسبب 
أن املعيار والحماية املدفوعة ليسا ما يتم 

الحصول عليه.
بعض  على  الضوء   19 كوفيد  ألقى  وقد 
هذه القضايا، وهي ليست جديدة. كانت 
الخاصة(  )الحراسة  الخاص  األمن  صناعة 
بحاجة إىل مقاربة وطنية وهيئة تنظيمية 
لتفحص  اآلن  الوقت  حان  الوقت.  لبعض 
يف  والبدء  تعمل  كيف  ككل،  الصناعة 
اإلصالحات  بعض  لتقديم  إطار  تطوير 

التي تشتد الحاجة إليها.
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Authorised by A.Hirst, Liberal Party of Australia, Cnr Blackall and Macquarie Sts, Barton ACT 2600.
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ADVERTISEMENT

Member for East HillsWendy LINDSAY MP

Eid Mubarak

 02 9772 2774    WendyLindsayMPEastHills   easthills@parliament.nsw.gov.au  20 Revesby Place, Revesby NSW 2212   

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212. Funded using parliamentary entitlements.
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لــبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي، امس االول يف الدميان، 
الكرملية  للرهبنة  العام  االب 
رأس  على  عبدو  ايلي  االباتي 
معهم  وعرض  الرهبان  من  وفد 
برسالة  تتعلق  كنسية  شؤونا 

الرهبنة.
ابو جمرة

»التيار  من  وفدا  استقبل  ثم 
اللواء عصام  املستقل« برئاسة 
ابو مجرة الذي قال بعد اللقاء: 
صاحب  لزيارة  اليوم  »جئنا 
الوجيه  لالقرتاح  تقديرا  الغبطة 
لبنان  حياد  وهو  قدمه  الذي 
»التيار  تأسيس  منذ  كنا  الذي 
املستقل« ننادي به، ومن أهم 
احملاور  عن  لبنان  حياد  مبادئنا 
واحلياد  والدولية،  االقليمية 
اللبناني  الكيان  اساس  هو يف 
والبطريرك  احلويك  والبطريرك 
هذا  اساس  يف  كانا  عريضة 
من  اليوم  خيرج  الذي  احلياد 

بكركي ايضا«.
حماوالت  بعدة  مجرة  ابو  وذكر 
له الستدراك احلياد عرب انتخاب 
الطلب  وعرب  حيادي،  رئيس 
العام  االمني  اىل  بيان  يف 
حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
نصراهلل عدم الدخول اىل سوريا 
والوقوف على احلدود ومساعدة 
اجليش اللبناني على منع دخول 
وايضا  لبنان،  اىل  »داعش« 
اىل  الدخول  من  اللبنانيني  منع 
القتال  يف  للمشاركة  سوريا 
اىل  الوقوف  له  واكدت  هناك، 
جانبه ضد امريكا اذا بقيت على 
االراضي اللبنانية، ولكن لالسف 

وصلنا اىل ما وصلنا اليه«.
لغبطة  اكدنا  »لقد  وتابع: 
وتأييدنا  تبنينا  البطريرك 
القرتاحه الذي نتمنى ان يتحقق 
مبشاركة كل االحزاب والتيارات 
هناك  كان  لو  حتى  اللبنانية 
معارضون للحكم، فيكون احلكم 
هو  لالسف  واملعيب  عادال. 
سكوت احلكم عن القصف الذي 
أصاب لبنان سواء كان مناورة 

او وهما او حقيقة«.
»نتمنى  مجرة:  ابو  وختم 
التوفيق ومعاجلة هذا  للبطريرك 
املوضوع والعودة اىل االعصاب 
اهلادئة ونعود اىل لبنان السيد 
فيه مجيع  يتفق  املستقل،  احلر 
خيدم  نظام  على  اللبنانيني 

اجلميع«.
حركة السالم

وظهرا، استقبل البطريرك رئيس 
روجيه  احملامي  السالم  حركة 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  اده، 
احلياد،  قضية  يف  خربة  »لدي 
وكنت اطلقت عند احتالل لبنان 
االسرائيلي  العدو  قبل  من 
لبنان  حياد  حركة   1982 سنة 
لبنان  يبقى  ال  كي  العسكري 
ساحة حلروب االخرين وال حلروبه 
هناك  يبقى  ال  وكي  الداخلية، 
شربا  حتتل  كي  السرائيل  حجة 

من ارض لبنان او أجوائه«.
اضاف: »من عارض مشروع حياد 
النموذج  وفق  العسكري،  لبنان 
اليه  توصلت  والذي  النمساوي 
حبيب  فيليب  مع  بالتعاون 
شولت،  وجورج  هيغ  والكسندر 

اسرائيل  خارجية  وزير  كان 
اسحق شامري وصرح بذلك، لن 
امسي من عارض يف لبنان ولكن 
القيادات  ان  لدي  املؤكد  من 
استثناء  اللبنانية دون  الشيعية 
والقيادات السنية دون استثناء 
ملفاتي  كامل  وضعت  وقد 

بتصرف صاحب الغبطة«.
يعين  لبنان  »حياد  وتابع: 
النموذج  وفق  العسكري  حياده 
النمساوي، وهناك اتفاقية هدنة 
حددت عام 1949 مبصادقة االمم 
املتحدة حدود لبنان الدولية مع 
اسرائيل واليت كانت من ضمنها 
وكفرشوبا  والغجر  شبعا  مزارع 
وغريها وهذه احلدود، واتفاقية 
لبنان  حياد  على  أبقت  اهلدنة 
العسكري لغاية عام 1968 ومر 
من  لبنان  لرؤساء  عهود  بذلك 
بشارة اخلوري ورؤساء حكومات 
الصلح،  رياض  رأسهم  على 
ومن ثم الرئيس كميل مشعون 
الذي  شهاب  فؤاد  والرئيس 
كان معروفا باستقالليته وشارل 
حلو الذي كان يدعو دائما للحياد 
وأحرتمه لغاية، ان كان ما كان 
ياسر  قرر  عندما   ،1968 عام 
جنديا   176 يرسل  ان  عرفات 
اللبنانية،  احلدود  على  فدائيا 
اده  رميون  العميد  دعا  ويومها 
اللبنانية  احلدود  حتييد  اىل 
بالبوليس الدولي فخونوه، وحنن 
ال نزال ندفع حتى اليوم مثن هذا 

التخوين«.
وقال: »حنن اليوم نواجه مرحلة 
تارخيية سيتخذ فيها قرار يتعلق 
مبصري لبنان خالل العام املقبل 
االمريكية،  االنتخابات  اثر  على 

الراعي التقى وفدا من التيار املستقل ورئيس 
حركة السالم: مؤيدين موقفه من احلياد

البطريرك الراعي
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ان  قبل  البطريرك وحنن خنشى 
مع  معينة  مفاوضات  تستأنف 
وحيصل  االنتخابات  بعد  ايران 
يكون  املنطقة  يف  تصعيد 
مثلما  اخرى،  مرة  لبنان ضحيته 
اليوم  لبنان   .2006 عام  حصل 
وال  صعبة  اقتصادية  حبالة 
العملة  والنهيار  للتضخم  سقف 
لذلك  واالقتصاد،  اللبنانية 
خياطر  وان  خناطر  ان  ميكن  ال 
هذه  لبنان يف  مكونات  من  اي 
العسكري  احلياد  وطرح  املرحلة 
مقرونا باستقاللية لبنان واحلفاظ 
على دوره كوسيط للصراعات، 
والبلد الذي يستقبل املؤسسات 
والنمسا  سويسرا  كما  الدولية 
يوسف  يلعبه  الذي  الدور  وكما 
خارجية  وزير  مثال  العلوي 
ايران  بني  الصراع  يف  عمان 
والواليات  العربي  والعامل 
االدوار  هذه  االمريكية  املتحدة 
العربي  عاملنا  يف  جتلت  الذي 
غرار  على  لبنانية  بشخصيات 
دولة الرئيس تقي الدين الصلح 
للجامعة  وسيطا  كان  الذي 
العربية بني غاندي وجناح لتاليف 
تقسيم اهلند وشارل مالك الذي 
ساهم يف تأسيس شرعة حقوق 
املتحدة،  االمم  يف  االنسان 
بطرس  وفؤاد  التويين  غسان 
يف  املارونية  القيادات  وكل 
موقع رئاسة اجلمهورية كان هلا 

دور مل يكن يوما دور حتد«.
وختم: »حياد لبنان ليس سوى 
طريق  على  اوىل  خطوة  بداية 
دولة  لبنان،  وسيادة  استقالل 
قوية حمرتمة اوال من اللبنانيني 

ليحرتمها العامل«. 

املسلمني«  العلماء  »جتمع  جه 
مبناسبة  اللبنانيني  إىل  رسالة 
عيد األضحى املبارك جاء فيها: 
علينا  متر  اللبنانيون،  »أيها 
املبارك  األضحى  عيد  مناسبة 
بلدنا  يف  والوضع  العام  هذا 
من  حتتاج  جدا  حرجة  بفرتة  مير 
اجلميع إىل اخلروج من األنانيات 
احلزبية  واملصاحل  الشخصية 
التنازالت  وتقديم  والفئوية 
هو  الذي  الوطن،  ملصلحة 
اجلهود  إىل تضافر  ماسة  حباجة 
وتقديم  التحديات  ملواجهة 
املستعصية  لألوضاع  احللول 

على الصعد كافة.
مل  السنة  هذه  أن  املؤسف  من 
يتمكن عشاق بيت اهلل احلرام من 
احلج إليه بسبب جائحة كورونا، 
هذا الوباء الذي جيب أن يكون 
كل  يف  النظر  إلعادة  مناسبة 
إىل  والعودة  وأعمالنا  تصرفاتنا 
اهلل وتعاليم األديان كي نستطيع 
من  ونلتمس  الصعاب  مواجهة 
عنا هذه  يرفع  أن  عز وجل  اهلل 

اجلائحة بأسرع وقت.
يف  أننا  أيضا  املؤسف  ومن 
ناتج  عصيب  بظرف  منر  لبنان 
عقيمة  اقتصادية  سياسات  عن 
ذلك  ترافق  مستشري  وفساد 
مع حصار اقتصادي ظامل متارسه 
الواليات املتحدة األمريكية فتمنع 
مساعدة لبنان ومد يد العون إليه 
بأمواله  التصرف  من  والتمكن 

املوجودة يف اخلارج.
أهم  من  إن  اللبنانيون،  أيها 
معاني عيد األضحى املبارك هو 
االستعداد لتقديم أغلى ما منلك 
يف سبيل الوصول إىل رضوان 
كان  وكما  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
نبينا إبراهيم اخلليل عليه السالم 
إمساعيل  ولده  لتقديم  مستعدا 
اهلل  ورزقه  طويال  انتظره  الذي 
إياه بعد حرمان طويل جيب علينا 
إن كنا نريد أن نسري على نهج 
نكون  أن  والصاحلني  األنبياء 
مستعدين لتقديم أغلى ما منلك 
تعاىل،  اهلل  مرضاة  سبيل  يف 
ومن املؤكد أن بناء وطن عزيز 
حيقق  مما  هو  سيد  مستقل  حر 

رضوانه سبحانه وتعاىل.
أيها اللبنانيون، إن أصدق مثال 
لبنان  يف  عايشناه  للتضحية 
يف السنوات املاضية من خالل 

التضحيات اليت قدمها املقاومون 
يف سبيل حترير الوطن من رجس 
قدم  واليت  الصهيوني  االحتالل 
مئات  الشباب  هؤالء  خالهلا  من 
الشهداء وآالف اجلرحى، والذي 
من  واحدة  األيام  هذه  نعيش 
وهو  العظيمة  الذكريات  هذه 

النصر اإلهلي يف حرب متوز.
كما إن ما قدمته هذه املقاومة 
املشروع  إفشال  سبيل  يف 
يستهدف  كان  الذي  التكفريي 
الطائفي  والتنوع  لبنان  كل 
حتت  إلدخاله  فيه،  واملذهيب 
املتحدة  الواليات  وصاية 
الصهيوني  والكيان  األمريكية 
التضحيات  هذه  من  جزء  هو 
اليت أتت نتيجة للفهم احلقيقي 

لإلسالم احملمدي األصيل.
ننوه  أن  هنا  ننسى  وال 
بالتضحيات العظيمة اليت قدمها 
اجليش اللبناني يف كال احلربني 
يف  األثر  عظيم  هلا  كان  واليت 
الوصول إىل الغايات املطلوبة، 
تضحيات  مع  التضحيات  وهذه 
املواطنني اللبنانيني أكدت على 
أهمية الثالثية املاسية »اجليش 
والشعب واملقاومة« يف حتقيق 

عزة ومنعة الوطن.
وطننا  محاية  أن  نعترب  لذلك 
التمسك  خالل  من  تكون 
والعمل  وسالحها  باملقاومة 
احملتلة  أراضينا  السرتجاع  بقوة 
صفقة  إسقاط  يف  واملساهمة 
والعمل  الضم  ومشاريع  القرن 
لعودة فلسطني كاملة إىل أمتنا 
ال  وهذا  واإلسالمية،  العربية 
يتوفر لنا مع طرح احلياد الذي 
يعيدنا إىل صيغة قوة لبنان يف 
ضعفه اليت ثبت فشلها وجعلتنا 
الصهيوني  الكيان  رمحة  حتت 
حققت  اليت  هي  املقاومة  بينما 
لوطننا  والكرامة  والعزة  التحرير 

وشعبنا.
انطالقا من مفاهيم عيد األضحى 
اإلحياء  يكون  ولكي  املبارك 
إىل  ندعوكم  فإننا  حقيقيا  إحياء 

ما يلي:
االلتزام  إىل  ندعوكم  أوال: 
كانت  مهما  السماء  بتعاليم 
فكل  مذهبكم،  أو  طائفتكم 
واأللفة  للمحبة  دعت  الرساالت 
عن  ونهت  والتكافل  والتكامل 
املطلوب  فإن  لذا  التطرف، 
املشرتك  للعيش  الدعوة  هو 
دعوة  أية  ونشجب  ونرفض 

للتعصب الطائفي أو املذهيب.
خبيار  للتمسك  ندعو  ثانيا: 
املقاومة باعتباره الطريق الوحيد 

من  ومحايته  الوطن  لصون 
األطماع الصهيونية وهو السبيل 
باسرتجاع  التحرير  إلستكمال 
شوبا  كفر  وتالل  شبعا  مزارع 
يف  الطبيعية  ثرواتنا  ومحاية 
وغازنا.  ونفطنا  وأرضنا  مياهنا 
ونرفض احلياد بل إننا يف قلب 
عن  الدفاع  هو  وواجبنا  الصراع 
ال  منتلكها  اليت  بالقوة  أنفسنا 
الكبرية  الدول  من  باالستجداء 
الكيان  ملصلحة  تعمل  اليت 

الصهيوني.
اللبنانية  الدولة  ندعو  ثالثا: 
الختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة 
الفساد واهلدر وتأمني احلاجات 
اللبناني  للشعب  الضرورية 
وحمروقات،  ودواء  غذاء  من 
على  حديد  من  بيد  والضرب 
عال  مهما  واللصوص  احملتكرين 
من  املواطنني  ومتكني  شأنهم، 
االستفادة من مدخراتهم احملجوز 
عليها يف البنوك وجلم االرتفاع 
غري الطبيعي للدوالر إزاء اللرية 

اللبنانية.
لاللتزام  املواطنني  ندعو  رابعا: 
إليها  تدعو  اليت  باإلرشادات 
مواجهة  موضوع  يف  الدولة 
أن  على  ونؤكد  الكورونا، 
احلماية  إجراءات  يف  االستهتار 

حمرم شرعا.
الفكر  لرفض  ندعو  خامسا: 
املتطرف واملنحرف من أي جهة 
أتى والرتكيز على احلوار سبيال 
القواسم  إىل  للوصول  وحيدا 
املشرتكة اليت حنمي بها الوطن 

ونصون استقالله.
الدين  علماء  ندعو  سادسا: 
املؤمنني  لتوجيه  اإلسالمي 
ونبذ  اإلسالمية  الوحدة  حنو 
الدين  بأهداف  والتمسك  الفتنة 
للوحدة  دعوة  وكذلك  احلنيف، 
حلماية  وحيد  كسبيل  الوطنية 

الوطن والعيش الكريم.
الدين  علماء  ندعو  سابعا: 
اإلسالمي حملاربة الفكر التكفريي 
الدين  حقيقة  وتبيان  الظالمي 
األصيل  احملمدي  اإلسالمي 

كدين يدعو للمحبة واأللفة.
عليكم  اهلل  اللبنانيون،أعاد  أيها 
العام  املبارك  األضحى  عيد 
باألمن  تنعمون  وأنتم  القادم 
واآلمان والصحة والعافية وراحة 
الظاملني  من  والتخلص  البال 
وعلى رأسهم الكيان الصهيوني 
الوطن  ربوع  السالم إىل  ويعود 
اليت  العبثية  اخلالفات  وتنتهي 
العدو  سوى  منها  يستفيد  ال 

الصهيوني«.

العام  اجمللس  رئيس  اعترب 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
اخلازن يف تصريح امس االول 
رئيس  كالم  »أن  اخلميس 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
لن  »اليونيفيل«  أن  نتنياهو 
جدا  خطري  األبد،  إىل  تبقى 
حرب  أمام  لبنان  يكشف  ألنه 

إسرائيلية جديدة«.
ورأى »ان أخطر من التهديدات 
اخلطري  الكالم  هو  اإلسرائيلية 
الذي  نتنياهو  لسان  على  جدا 
الدولية  القوات  أن  من  حذر 
اجلنوب  يف  السالم  حلفظ 
واملعروفة باليونيفيل لن تبقى 

إىل األبد«.
اإلنذار  هذا  يعين  »ماذا  وسأل 

اإلسرائيلي البالغ الداللة غري أنه 
عبارة عن تبليغ للبنان بأن الوضع 
يف اجلنوب ميكن أن يتغري، وأن 
على  الزرقاء  املظلة  تسحب 
ويصبح  إسرائيل،  مع  احلدود 
حلرب  ومعرضا  مكشوفا  لبنان 
سيما  وال  جديدة،  إسرائيلية 
اإلسرائيليني  املسؤولني  وأن 
بأنهم  يتذرعون  انفكوا  ما 
قبل  من  تسلل  حماولة  رصدوا 
لاليقاع  اهلل«  »حزب  عناصر 
نفى  احلزب  أن  علما  بلبنان، 
اشتباك،  أو  تسلل  أي  وقوع 
أسلحة  بوجود  األخري  وتروجيهم 
اجلنوبيني،  منازل  للمقاومة يف 
دأب  اليت  التلفيقات  هذه 
استخدامها  على  اإلسرائيليون 

تنم عن رغبة العدو املبيتة يف 
شن عدوان جديد على لبنان«.

فعلنا  »ماذا  اخلازن:  وقال 
الداهمة  املخاطر  هذه  لتطويق 
امللفات  ظل  يف  واملصريية 
واملنذرة  املنطقة  املشتعلة يف 

باالمتداد؟«
اخلفة  »من  انه  اىل  واشار 
مبكان أن نعطل الوفاق الوطين 
مكشوفة،  الداخلية  وساحتنا 
حالة  دمنا يف  ما  وال غطاء هلا 
استحالة عن القيام بأي شيء، 
أن  األمن  جمللس  آن  ولقد 
يضع حدا إلرهاب الدولة الذي 
متارسه الدولة العربية، واخلروج 
احلقوق  احرتام  تلزمها  بقرارات 
اللبنانية والقرارات الدولية«. 

اخلازن: آن االوان جمللس األمن وضع حد إلرهاب اسرائيل واخلروج 
بقرارات تلزمها احرتام احلقوق اللبنانية والقرارات الدولية

جتمع العلماء يف رسالة األضحى: للتمسك خبيار املقاومة وندعو 
الدولة الختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة الفساد واهلدر

املفيت زغيب هنأ باالضحى: كل السدود يف 
لبنان خط امحر وضرورة وطنية يف أي منطقة

واملسلمني  عموما  اللبنانيني  زغيب  عباس  الشيخ  املفيت  هنأ   
خصوصا بعيد األضحى املبارك.

اهلرمل  بعلبك  منطقة  مع  التعاطي  يتم  ان   « متنيه  زغيب  وجدد 
اليت  حقوقها  وايصال  املستويات  بكل  العطاءات  خزان  انها  على 
تستحقها،الان تبقى فقط لدفع الفواتري على قاعدة املثل الشعيب 

القائل غريها بياكل اجلاجة وهي بتوقع بالسياجة«.
وسأل زعيب : ملاذا يعترب سد بسري خطا أمحر عند كل املكونات 
وباقي  العاصي  سد  بإقرار  والتأخر  التقاعس  وملاذا  السياسية 
سدود البقاع مع العلم انه بالنسبة لنا كل السدود يف لبنان هي 
خط امحر وهي ضرورة وطنيه يف أي منطقة كانت ال جيوز اهماهلا 

او التهاون باجنازها«.
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لـبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  وقع 
مراسيم  مخسة  عون  ميشال 
محلت االرقام: 6743، 6744، 
6745، 6746، و6747، تقضي 
يف  الضباط  التالمذة  برتقية 
رتبة مالزم  اىل  احلربية  الكلية 
آب  من  االول  من  اعتبارا 
اجليش  على  يتوزعون   ،2020
واالمن  الداخلي  االمن  وقوى 

العام وامن الدولة واجلمارك.
ألغت  اجليش  قيادة  وكانت 
االحتفال الذي كانت دعت اليه 
يف االول من آب ملناسبة العيد 
للجيش  والسبعني  اخلامس 
وتقليد السيوف لضباط دورة 
للجيش«،  املاسي  »اليوبيل 
يف  غامن  شكري  ثكنة  يف 

الفياضية.
وفد طبي

الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
عون رئيس اللجنة العلمية يف 
برنار  الربوفسور  االطباء  نقابة 
طب  »مجعية  رئيسة  جرباقة، 

االطفال يف بريوت« الدكتورة 
رئيس  جمدالني،  ماريان 
يف  االطفال  طب  »مجعية 
طرابلس« الدكتور زياد قصعة 
غسان  كريستيل  والدكتورة 
مستشار  حضور  يف  احلاج، 
للشؤون  اجلمهورية  رئيس 
النائب  واالجتماعية  الصحية 

السابق الدكتور وليد خوري.
االوضاع  الطيب  الوفد  وعرض 
ومسألة  العامة  الصحية 

رئيس اجلمهورية وقع مراسيم ترقية الضباط 
اجلدد اعتبارا من االول من آب وابرق اىل قادة 

الدول العربية واالسالمية مهنئا باالضحى

 2020 آب   1 Saturday 1 August 2020الـسبت 

والسالمة  لالطفال  اللقاحات 
الطبية.

تهنئة القيادات العربية 
واالسالمية

االضحى  عيد  حلول  وملناسبة 
عون  الرئيس  ابرق  املبارك، 
ورؤساء  وامراء  ملوك  اىل 
الدول العربية واالسالمية مهنئا 
بالعيد، متمنيا ان »يعيده اهلل 
باخلري  وشعوبهم  دوهلم  على 

والسالم واالستقرار«. 

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوفد الطبي

واقضيتها  صيدا  مفيت  أدى 
صالة  سوسان  سليم  الشيخ 
عيد األضحى املبارك يف مسجد 
احلريري  الدين  بهاء  احلاج 
واعلن  العيد.  خطبة  ويلقي 
عن  اعتذاره  سوسان  املفيت 

عدم استقبال املهنئني.
عن  صادر  بيان  يف  وجاء 
مناسبة  »العيد  صيدا  افتاء 
كرمية ومباركة وطيبة للتعارف 
القلوب،  تصفية  و  والتآلف 
ووئام،  ومودة  حمبة  وسنة 
بني  العالقات  لتوطيد  ومدعاة 
مقاصد  من  هي  اليت  الناس 
الود  أواصر  وجتديد  اإلسالم، 
بني األهل واألصدقاء لتتقارب 
واأللفة  احملبة  على  القلوب 

والتقوى«.
»ومبناسبة  البيان:  واضاف 
املبارك  األضحى  عيد  قدوم 
صيدا  مفيت  مساحة  يؤدي 
وأقضيتها الشيخ سليم أنيس 
األضحى  عيد  صالة  سوسان 
بهاء  احلاج  مسجد  املبارك يف 
صيدا.  يف  احلريري  الدين 
من  مساحته  موكب  ويتوجه 
منزله يف متام الساعة السادسة 
اجلمعة  يوم  صباح  من  والربع 
العاشر من ذي احلجة 1441هـ 
املوافق له 31- متوز -2020 م. 
وتقام الصالة يف متام الساعة 
خطبة  و  وبعد صالة   ..6-35-
العيد يتوجه مساحته اىل ساحة 
على  الفاحتة  لقراءة  الشهداء 

أرواحهم الطاهرة«.
واعتذر سوسان عن عدم تقبل 
األوقاف  مبنى  يف  التهاني 
للحد  الوقائية  التدابري  التزاما 
من انتشار فريوس »كورونا« 
باألسباب  آخذين  اخلبيث 
ومتوكلني على اهلل تعاىل حق 
التوكل وأنه )لن يصيبنا إال ما 

كتب اهلل لنا(. ندعو اهلل تعاىل 
أن يرحم شهداءنا األبرار، وأن 
علينا  املباركة  األعياد  يعيد 
العربية  واألمة  لبنان  وعلى 
والوحدة  باخلري  واإلسالمية 
وباألمن  والفرقة  الفنت  ونبذ 

سوسان يؤدي صالة العيد يف مسجد بهاء الدين 
احلريري ويعتذر عن عدم استقبال املهنئني

والوباء  البالء  ورفع  واألمان 
ينصر  وأن  األعداء  وتسلط 
اجملاهدين على أرض األقصى 
و فلسطني. إنه مسيع جميب. 
عام  وكل  طاعتكم  اهلل  تقبل 

وأنتم خبري. 

الوزراء  جملس  رئيس  ستقبل 
قبل  دياب،  حسان  الدكتور 
السرايا  يف  االول  امس  ظهر 
السفارة  من  وفدا  احلكومية، 
ضم  بريوت  يف  الفرنسية 
القائمة بأعمال السفارة سالينا 
املستشارة  كاتاالنو،  غرونيت 
ورئيس  كريم،  بن  إيناس 
االقتصادية  الشؤون  قسم 
يف  ريكولفي،  دو  فرانسوا 
رئيس  مستشاري  حضور 
والسفري  طالب  خضر  احلكومة 

ملتابعة  صوفان،  جربان 
وزير  أجراها  اليت  املباحثات 
إيف  جان  الفرنسية  اخلارجية 

لودريان يف بريوت.
بأعمال  القائمة  وجددت 
اهتمام  الفرنسية  السفارة 
بالدها مبساعدة لبنان وتقديم 

الدعم له.
من جهته، أشار رئيس احلكومة 
عرض  درس  يتم  أنه  إىل 
تقنية  مساعدة  تقديم  فرنسا 
منوها  املالي،  املستوى  على 

دياب التقى وفدا فرنسيا: لبنان يتطلع اىل تعزيز 
التعاون الثنائي وزيارة لودريان يف سياق تلك 

العالقة التارخيية

اللبنانية الفرنسية  »بالعالقات 
العميقة واملتجذرة يف التاريخ 
معربا  املشرتكة«،  القيم  ويف 
تعزيز  إىل  لبنان  »تطلع  عن 
البلدين  بني  التعاون  عالقات 
وعلى  الثنائي  الصعيد  على 
سيما  وال  الدولي  الصعيد 
الدولية«،  املنظمات  إطار  يف 
الوزير  »زيارة  أن  ومؤكدا 
تلك  تأتي يف سياق  لورديان 
جتمع  اليت  التارخيية  العالقة 

بني البلدين«. 

الرئيس دياب مستقبال الوفد

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
البيان  احلريري  سعد  للرئيس 

اآلتي:
الفعل  ردود  على  »تعقيبا 
مواقع  على  اجلارية  واحلمالت 
بشأن  االجتماعي  التواصل 
احلريري  سعد  الرئيس  موقف 
يهم  بسري،  سد  انشاء  من 

املكتب التأكيد على اآلتي:
1- ان موقف الرئيس احلريري 
ليس  بسري  سد  انشاء  من 
اليت  احلكومات  وان  جديدا، 
ترأسها واكبت الدراسات اليت 
أعدت بشأنه منذ سنوات طويلة 
غري  ومن  عليها،  ووافقت 
املنطقي ان يتم بعد خروجه من 
شيء  على  االعرتاض  السلطة 
سبق ان وافق عليه، خصوصا 
بعد اقرار املشروع يف اجمللس 

النيابي.
2- ان املشروع وفقا للدراسات 
جرى  اليت  واملعطيات  العلمية 
االعالن عنها حيل مشكلة مزمنة 
العاصمة  يف  املياه  لنقص 
بريوت وساحل املنت الشمالي 
والبلدات  والقرى  واجلنوبي 
بعبدا  لقضاءي  الساحلية 
احمليط  عن  فضال  والشوف 
يصل  حبيث  للسد،  اجلغرايف 
مليون  اىل  املستفيدين  عدد 
وستمائة الف مواطن، وهذا يف 
التغافل  امر ال يصح  حد ذاته 
املياه يف  ازمات  ظل  عنه يف 

العاصمة واملناطق.
يطلب  الدولي  البنك  ان   -3
اجلدوى  حول  النقاش  جتديد 

واالجتماعية  االقتصادية 
للمشروع ، وهو أمر جيد جيب 
املصلحة  سقف  حتت  حصوله 
سقف  حتت  وليس  العامة 
الفرضيات البيئية والتجاذبات 

السياسية.
اقامة  عن  الرتاجع  ان   -4
جديدا  قانونا  يتطلب  املشروع 
يلغي  النواب  جملس  يف 
القانون املعمول به، كما يرتب 
خسائر على خزينة الدولة نتيجة 
االستمالكات اليت اجنزت حتى 
مليون   156 دفع  ومت  االن 
ال  الذي  االمر  امريكي،  دوالر 
واعتباره  عنه  التغاضي  جيوز 

كأنه مل يكن.
التدقيق  من  بد  ال   -5
باصحاب  واالستعانة  علميا 
التقارير  االختصاص، لتوضيح 
عن  تتحدث  اليت  واالخبار 
ميكن  وبيئية  جيولوجية  خماطر 
السد،  اقامة  على  ترتتب  ان 
هذا  استخدام  عن  والتوقف 

االمر يف احلمالت املتبادلة.
ان موقف البنك الدولي حموري 
نعلق  وحنن  الشأن،  هذا  يف 
اهمية على املشاورات اجلارية 
معه وخربات اصحاب االختصاص 

مهما كانت النتائج.
املتعلقة  لآلراء  بالنسبة   -6
دراسة  مت  املمكنة،  بالبدائل 
املياه  تغذية  لزيادة  البدائل 
واليت  الكربى  بريوت  ملنطقة 
إنشاء  خيارات  مقارنة  تتضمن 
سدود يف مواقع أخرى وغريها 
من اخليارات كتحلية مياه البحر، 

مكتب احلريري: موقفه من انشاء سد بسري ليس جديدا 
ونأمل سحب النقاش من نطاق التجاذب السياسي واملزايدات 

وحصره يف اطاره العلمي بالتنسيق مع البنك الدولي
او استخراج املياه اجلوفية، او 
إعادة  او  األمطار،  مياه  جتميع 
إستخدام مياه الصرف الصحي 
وضبط اهلدر يف الشبكات... 
وقد خلصت هذه الدراسة إىل 
أنه وبالنظر إىل حجمه وجدواه 
العوامل  ولكافة  االقتصادية 
سد  يعترب  له،  العائدة  الفنية 
إذ  بسري اخليار ذو األولوية، 
نفسها  املياه  كمية  تأمني  أن 
سد  مشروع  يوفرها  اليت 
مرت  مليون   125 أي  بسري، 
حفر  »يتطلب  سنويا،  مكعب 
حنو 200 بئر، وهو امر غري ذي 
جدوى، نظرا إىل ارتفاع أكالف 
االستثمار والتشغيل اليت تبلغ 
مليون دوالر  ما بني 40 و50 
الواحدة، فضال عن  السنة  يف 
يف  وجتهيزها  انشائها  كلفة 
االساس، أما بالنسبة إىل خيار 
تكلفته  فان  البحر  مياه  حتلية 
دوالر  مليون   60 عن  تزيد 

سنويا.
املعطيات  هذه  نضع  اذ  اننا 
العام  الرأي  عهدة  يف 
النقاش  نأمل سحب  اللبناني، 
السياسي  التجاذب  نطاق  من 
يف  وحصره  واملزايدات، 
اطاره العلمي والتقين والبيئي 
واجلدوى االقتصادية واالمنائية 
والتوصل  منه،  واالجتماعية 
بالتعاون  السليم  القرار  اىل 
الدولي  البنك  مع  والتنسيق 
باعتباره اجلهة املوجلة بالتمويل 
انشاء  رافقت  االساسي واليت 
السد منذ عشرات السنني«. 

الشيخ سوسان

احلزب  رئيس  التقى   
اللبناني«  »الدميوقراطي 
يف  دارته  يف  أرسالن  طالل 
ريبيكا  أسرتاليا  خلدة، سفرية 

مدير  حضور  يف  غريندالي، 
مكتبه أكرم املشرفية، وعرض 
وحبثا  العامة،  لألوضاع  معها 
يف ملف النازحني السوريني. 

أرسالن عرض األوضاع مع سفرية 
أسرتاليا
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لـبنانيات

اجمللس  رئيس  نائب  وجه 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
علي اخلطيب رسالة عيد االضحى 
العام اليت استهلها بقوله  هلذا 

تعاىل يف كتابه اجمليد:

بسم اهلل الرمحن الرحيم:
للناس  مثابة  البيت  جعلنا  وإذ 
وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم 
إبراهيم  إىل?  وعهدنا   ، مصلى 
بييت  طهرا  أن  وإمساعيل 
والركع  والعاكفني  للطائفني 
العلي  اهلل  صدق  السجود« 

العظيم.
املسلمني  نهنئ  وقال: 
بيت  وحجاج  عموما  واللبنانيني 
هذا  يف  خصوصا،  احلرام  اهلل 
فيه  يقف  الذي  املبارك  اليوم 
اهلل  بيت  حجاج  من  قليل  عدد 
يف  عرفة،  صعيد  على  احلرام 
زمن تفشى فيه فريوس كورونا 
ليتحول اىل جائحة عاملية تهدد 
يسعنا  وال  مجعاء.  البشرية 
نبتهل  ان  اال  عرفة  يوم  يف 
اىل  املؤمنني  وكل  احلجاج  مع 
الباري عز وجل ان يدفع الوباء 
وقد  وبالده،  عباده  عن  والبالء 
حتررت البشرية من وباء االنانية 
والتخلف  والظلم  والتسلط 
اكثر  نعتربه  الذي  والشرك 
االنسان  على  فتكا  واشد  خطرا 
الذي  املستجد  الوباء  من 
تستدعي مكافحته االلتزام التام 
حنتاج  فيما  الطبية  باالرشادات 
اىل  واالنابة  النية  اخالص  اىل 
اهلل تعاىل لنتخلص من الوبائني 

معا.
يتقبل  ان  تعاىل  اهلل  ونسأل 
عباده  من  الصاحلني  اعمال 
والرشاد  اهلدى  سبيل  ويهدينا 
وحسن املآب، ويدخلنا يف كل 
خري ادخل فيه االنبياء واالولياء 
وال سيما نبينا حممد واله االطهار 
لنكون من عباده االبرار املقبولة 
سعيهم.  واملشكور  اعماهلم 
ونتضرع اليه ان مين على عباده 
احلج  بنعمة  القادم  العام  يف 
التضحية  تعلمنا  اليت  املباركة 
االهواء  على  واالنتصار  واالباء 
والشهوات وتنظيم امورنا ومجع 
والصالح،  اخلري  على  كلمتنا 
احلجاج  مشهد  من  فنستلهم 
الوافدين من كل حدب وصوب 
تنوع  على  احلرام  اهلل  بيت  اىل 
معاني  وجنسياتهم،  اعراقهم 
على  القائمة  النقية  االسالم 
تتجسد  اليت  والوحدة  التوحيد 
يف التعاون على الرب والتقوى.

ايها املؤمنون ايتها املؤمنات... 
عزة  عنوان  تشكل  الوحدة  ان 
نطالب  اليت  االمة  وكرامة 
قادتها وزعماءها بنبذ اخلالفات 
ورأب الصدع والتزام اوامر اهلل 
نهج  على  السري  يف  وعال  جلَّ 
احلق الذي وضع معامله القران 
الكريم وحدد بوصلته رسول اهلل 
وائمة اهل البيت الذين جاهدوا 
وصربوا وضحوا لتكون امتنا خري 
باملعروف  باهلل وتأمر  امة تؤمن 
وتنهى عن املنكر. وهذا ما حيتم 
سباتها  من  االمة  تنهض  ان 
االستعمار وتلفظ عمالءه  لتدحر 
وتعاون  بوحدتها  وتتمسك 
شعوبها،  خري  فيه  ملا  قادتها 
العرب  بالد  املصاحلات  فتعم 

قادتهم  ويبادر  واملسلمني 
النتاج  التفاهم  اىل  وزعماؤهم 
حلول سياسية تنهي نزيف الدم 
اليمن وليبيا ، وعليهم ان  يف 
يقفوا اىل جانب لبنان وسوريا 
والعراق لرفد مسرية االستقرار 
اليت  االقتصادي  والنهوض 
االشقاء  دعم  اىل  حتتاج 
بأن  مطالبون  وهم  واالصدقاء، 
االخالقية  مسؤولياتهم  يتحملوا 
الفلسطينية  القضية  نصرة  يف 
اليت كانت وال تزال قضية االمة 
االوىل، فال جيوز ان يضّيع العرب 
واملسلمون بوصلتهم عن نصرة 
االدارة  حولت  اليت  فلسطني 
املقدسة  عاصمتها  االمريكية 
اطماع  بها  ترضي  جائزة  اىل 
خالل  من  الصهيوني  الكيان 
فيما  القرن،  صفقة  يسمى  ما 
االستعمارية  املؤمرات  تتواىل 
على شعوب االمة لتنقل فصول 
اىل  بلد  من  وارهابها  اجرامها 
بعد  سوريا  حصار  فمن  اخر، 
احلرب الكونية عليها اىل فرض 
اجلمهورية  على  جائرة  عقوبات 
لدعمها  االيرانية  االسالمية 
وصواًل  لالمة  احملقة  القضايا 
اىل التضييق على لبنان انتقامًا 
عن  الصهيوني  االحتالل  لدحره 
تنكشف  كله  ذلك  فمن  ارضه، 
االمريكية يف  االدارة  الغطرسة 

اخضاع شعوب االمة هليمنتها.

ايها املؤمنون،ايتها املؤمنات،
حققه  مبا  املقاومة  حمور  ان 
حفظت  اجنازات  من  وحيققه 
بات  وعزتها،  االمة  كرامة 
اليوم مركز اشعاع ونور يضيء 
طريق النصر المتنا اليت اغرقها 
االستعمار ومشاريعه الشيطانية 
يف ليل دامس من الظلم والقهر 
والفنت، وال مناص خلالص امتنا 
اال التمسك خبيار املقاومة الذي 
الشهداء وتضحيات  بدماء  تعمد 
شعوبنا،  وصمود  اجملاهدين 
بالتهنئة  نتوجه  اذ  وحنن 
والتربيك يف ذكرى عدوان متوز 
شعب  من  انتصاراتنا  لصناع 
وخنص   ، ومقاومة  وجيش 
يف  الوطين  جيشنا  بالتهنئة 
عيده، فاننا نؤكد رفضنا احلياد 
يف  واخنراطنا  احلق  طريق  عن 
والطغيان،  الظلم  حماربة  حمور 
ديننا  تعاليم  من  انطالقًا 
االضحى  عيد  رسالة  والسيما 
ويشحذ  التضحية  يعلمنا  الذي 
على  عزميتنا  ويقوي  هممنا 
فلسطني  يف  حبقوقنا  التمسك 
فاننا  هنا  من  ولبنان.  وسوريا 
حنذر اللبنانيني من االجنرار خلف 
سجاالت تثري االنقسام و تفرق 
منعتهم،  وتضعف  صفوفهم 
بوحدتهم  بالتمسك  ونطالبهم 

الشيخ اخلطيب يف رسالة االضحى: لالقالع عن املناكفات والتفرغ 
ملعاجلة االزمات املرتاكمة والتعاون مع احلكومة يف خطتها النقاذ لبنان

الشيخ علي الخطيب
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باالنتصارات  املتوجة  الوطنية 
املاسية  املعادلة  كرستها  اليت 
اليت محت لبنان وحررت ارضه، 
ونصر  وكرامة  عز  بات  حتى 
شعبه  بتالحم  مقرتنًا  لبنان 
وجيشه ومقاومته، وما شهدناه 
من  املاضية  القليلة  االيام  يف 
مزارع  يف  صهيوني  عدوان 
يريد  ملن  ناصعة  حقيقة  شبعا 
ان يبصر االجناز اجلديد للمقاومة 
اليت ادخلت االحتالل يف ارباك 
خمز كشف عن عجزه يف مواجهة 
اجياد  استطاعت  اليت  املقاومة 
معادلة ردع جديدة حتفظ سيادة 

واستقرار لبنان وشعبه.
اىل  السياسيني  وندعو  كما، 
والتفرغ  املناكفات  عن  االقالع 
اليت  املرتاكمة  االزمات  ملعاجلة 
والفساد  اهلدر  سياسة  سببتها 
واالستدانة والرشى ما ادى اىل 
انهيار االقتصاد الوطين وتردي 
الوضع املعيشي، ونطالب اجلميع 
واملصاحل  االهواء  عن  بالتنازل 
احلكومة  مع  والتعاون  اخلاصة 
يف خطتها النقاذ لبنان وتعزيز 
الفساد  وحماربة  الوطين  النقد 
واستعادة املال العام املنهوب 
واالفراج عن مدخرات اللبنانيني 
يف املصارف، ونطالب احلكومة 
بدعم وتنفيذ املشاريع االمنائية 
اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف 
بسري  سد  مشروع  والسيما 
احليوي الذي يؤمن مياه الشفة 
ويروي  وضواحيها  للعاصمة 
يكسبه  مما  لبنان  سكان  ثلث 
اغفاهلا  الينبغي  كربى  اهمية 
خصوصًا بعد اقراره يف جملس 
ودفع  بتنفيذه  والبدء  الوزراء 

مبالغ مالية كبرية.
يف  باالسراع  احلكومة  ونطالب 
الزمت  اليت  االصالحات  تنفيذ 
املدخل  باعتبارها  بها،  نفسها 

بها  املواطنني  ثقة  الستعادة 
رادعة  اجراءات  اختاذ  وعليها   ،
املعيشي  التدهور  تلجم  وحازمة 
والفساد املستشري يف احتكار 
واالستهالكية  الغذائية  السلع 
وندعوها  النفطية،  واملشتقات 
حديد  من  بيد  الضرب  اىل 
نفسه  له  سولت  من  كل  مع 
للخطر  املواطنني  تعريض 
ومنتجات  فاسدة  حلوم  ببيعهم 
من  وننتظر  الصالحية،  منتهية 
احلكومة تسمية االمور بامسائها 
واملسؤولني  الفاسدين  وكشف 
الرتدي احلاصل يف تقنني  عن 
الكهرباء وغالء االسعار والفساد 

يف الغذاء.
امام  كالم  نستحضر  وهنا 
املقاومة والوطن السيد موسى 
اليت  لبنان  أوساخ  الصدر: 
جيب أن تكنس هي احملتكرون 
والسلطات  واملستبدون 
بنوا  الذين  أولئك  الغاصبة، 
الناس  متاعب  على  قصورهم 
أيها  أنتم  حقوقهم،  واغتصاب 
احملتكرون أول الكافرين بلبنان، 
ولشهواتكم  لبطونكم  تريدونه 

وألموالكم يف سويسرا.
الصدر  االمام  قال  كما  ونقول 
واالستثمار  الربا  حتول   :
إىل  الناس  حقوق  واغتصاب 
يكاد  حتى  الفاحش،  الغالء 
حتت  اإلنسان  ويتحطم  ينحين 
الغالء  وطأة هؤالء وآثارهم من 

الفاحش.
نناشد  فاننا  املقابل،  يف 
وكل  وامليسورين  املسؤولني 
آالم  يتحسسوا  بان  املتمكنني 
إخوانهم الفقراء الذين ال جيدون 
رمق جوعهم وال  به  ما يسدون 
يشفيهم،  دواء  مثن  ميلكون 
لتجسيد  فرصة  االضحى  فعيد 
لكل  العون  يد  مد  يف  معانيه 
حمتاج، والسيما ان وطننا يعاني 
من ظروف اقتصادية ومعيشية 
تفشي  من  مهدد  وهو  صعبة، 
تستدعي  اليت  الكورونا  جائحة 
صحيا  والتزاما  وطنيا  تضامنا 

وتكافال اجتماعيا.
مبارك لكم عيد االضحى، جعلنا 
اهلل من حجاح بيته احلرام وتقبل 
اعمال املؤمنني، حفظ اهلل امتنا 
سوء  كل  من  واهلنا  ووطننا 
دفع  وتعاىل  سبحانه  ونسأله 

البالء والوباء وكل داء«. 

وجه املسؤول الثقايف املركزي 
يف حركة »أمل« املفيت الشيخ 
حسن عبد اهلل، رسالة، ملناسبة 
قال  املبارك،  األضحى  عيد 

فيها:
األضحى  عيد  يوم  يف  »نأسف 
يف  جمتمعا  اجلميع  يكون  أال 
العيد  صالة  لتأدية  اهلل  بيوت 
يف  متحابني  مرتامحني  مجاعة 
ما بينهم ليعكسوا روح السالم 
املؤسف  ومن  الوطن،  كل  اىل 
نعيش  وحنن  العيد  يأتي  أن 
جائحة  بسبب  التباعد  يف وضع 
الناس عن  أبعدت  اليت  كورونا 
أن  ميكن  فال  البعض،  بعضهم 
منر على هذه املناسبة من دون 
الطيبة  اللحظات  نستذكر  ان 
كمسلمني  جتمعنا  كانت  اليت 
واحد  وطن  يف  ومسيحيني 
نقطة  العيد  فيه  يشكل  والذي 
التقاء بني اللبنانيني وما أحوجنا 
كانت  اليت  اللحظات  هذه  اىل 
الذي  لبنان  عناوين  من  عنوانا 

نفتخر ونعتز به.
اجلائحة  بهذه  اإلستهتار  إن 
يشكل خطرا على اجلميع وال بد 
املسألة حبس  مع  التعاطي  من 
أجل  من  والتعاون  املسؤولية 

جتاوز هذه األزمة اخلطرية.
ظروف  يف  يعيش  الوطن  أن 
جيوز  فال  صعبة،  اقتصادية 
واإلبتزاز،  واإلحتكار  اإلستغالل 
الظرف  يستغل  من  هناك  إذ 
وحيرم الناس من سلعهم وهؤالء 
بكل  أن حياسبوا  هم جتار جيب 

املعايري.
إن اجملتمع كله مسؤول عن حفظ 
واإلقتصادي،  اإلجتماعي  امنه 
وال ميكن القول أن هذه فرصة 
على  الناس  ملقايضة  ساحنة 
وجعهم يف هذه الظروف، بل ال 
الرتاحم، وكما على  لغة  بد من 
أيضا  هناك  مسؤولية  األفراد 
على الدولة مسؤوليات من اجل 
جيوز  فال  الناس  حقوق  حفظ 
الرتاخي بل عليهم تأدية واجبهم 
الناس  حقوق  وإيصال  الوطين 
اليهم ومنع احملتكرين من عملهم 
وحماسبة املستغلني واملتالعبني 
بغذاء الناس وحياتهم اليومية.

إن الوطن بين على أسس وطنية 
ال ميكن اإلستغناء عنها فالعيش 
منع  وجيب  مسته  هو  املشرتك 
وأخذ  الطائفية  اإلصطفافات 
املذهبية  املشاحنات  حنو  البلد 
والطائفية بل جيب تعزيز اللغة 
خصوصا  األديان،  بني  اجلامعة 
الدين يف وطن  علماء  من قبل 

فاعل  رقابة  جهاز  فيه  عادل 
خيالف  من  لكل  حماسبة  وجهاز 
احلوار  لغة  أن  كما  القوانني، 
مطلوبة للخروج من كل األزمات 
وقيامة لبنان ال ميكن أن تقوم 
من دون احلوار وأن لبنان وطن 
قال  كما  أبنائه  جلميع  نهائي 

اإلمام موسى الصدر«.
ورأى املفيت عبد اهلل »ان لبنان 
حباجة اىل محاية داخلية وخارجية 
األجهزة  تكون  أن  واملطلوب 
اإلستعداد  أهبة  على  األمنية 
العبث  حياول  من  كل  ملواجهة 
متطرقا  الداخلي«،  لبنان  بأمن 
اىل إنتهاكات العدو االسرائيلية 
شبه اليومية«، الفتا اىل »أهمية 
اللبنانية  السيادة  استعداد 
اإلعتداءات.  هذه  ملواجهة 
اولوية  من  اللبنانية  فالسيادة 
األوليات وأن يكون لبنان صفا 
واحدا جيشا وشعبا ومقاومة من 
حفظ  كما  أرضه،  محاية  أجل 

سلمه الداخلي«.
منظومة  يشكل  :«لبنان  وقال 
العربي وهو  متكاملة مع حميطه 
جزء أساسي من اجلامعة العربية 
بدورها  األخذ  عليها  كان  وإن 
ال  العربية،  الدول  بني  اجلامع 
أن تكون نقطة انقسام بينهم«، 
طريقة  يف  النظر  »إعادة  آمال 
العربية  الدول  مع  التعاطي 
االساس  املفصل  يكون  وأن 
وبدل  والقدس  فلسطني  هو 
العربية  اخلالفات  يف  اإلنشغال 
منصبني  يكونوا  وأن  العربية، 
الذي  اإلسرائيلي  العدو  باجتاه 
يشكل حالة قلق دائم يف عاملنا 

العربي«.
ما  أحوج  فلسطني  وختم:«إن 
العربي  التضامن  اىل  تكون 
يف  االسالمي  والعربي  العربي 
يتحدى  الذي  العدو  مواجهة 
القدس  ستبقى  إرادتنا. 
األولويات  من  وفلسطني 
كانت  مهما  عنها  نتخلى  ولن 
غد  اىل  نتطلع  الظروف..وحنن 

مشرق«.

اإلسالمي  اجمللس  عن  صدر 
الشيعي األعلى البيان التالي:

»يعتذر رئيس اجمللس اإلسالمي 
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري 
قبالن عن عدم استقبال املهنئني 
حبلول عيد األضحى املبارك بسبب 
والظروف  كورونا  جائحة  تفشي 

الصعبة اليت مير بها وطننا«.
وتوجه الشيخ قبالن بالتهنئة من 
سائال  اللبنانيني  و  املسلمني 
اعمال  يقبل  أن  وجل  عز  املوىل 
دفع  وقد  ودعاءهم  املؤمنني 
والوباء  البالء  وتعاىل  سبحانه 

اعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد
قبالن: ليحفظ اهلل امتنا ووطننا 

وشعبنا من كل سوء واذى
عن عباده وبالده، ويدعوهم إىل 
انتهاز فرص اخلري يف هذه األيام 
املباركة فيبتهلوا إىل اهلل ان مين 
بفيوضات  وشعوبنا  بالدنا  على 
ووطننا  امتنا  حيفظ  وان  رمحته 
واذى،  سوء  كل  من  وشعبنا 
املتآمرين  كيد  من  ختلصنا  وقد 

واملرتبصني بنا شرا.
واملقيمني  اللبنانيني  ودعا 
اإلجراءات  اختاذ  إىل  والوافدين 
االرشادات  والتزام  الالزمة 
كورونا  جائحة  ملواجهة  الصحية 
اجملتمع  وسالمة  ألنفسهم  حفظا 

والوطن«.

دعا اىل عدم االستهتار خبطر كورونا

املفيت عبد اهلل: الوطن يعيش ظروفا صعبة 
وال جيوز اإلستغالل واإلحتكار واإلبتزاز

املفتي عبد اهلل

»الكرامة«  تيار  رئيس  توجه 
بالتهنئة  كرامي  فيصل  النائب 
حلول  ملناسبة  »اللبنانيني  اىل 
قائال:  املبارك،  االضحى  عيد 
عموما،  اللبنانيني  اىل  »أتوجه 
بأحر  خصوصا  واملسلمني 
عيد  حلول  ملناسبة  التهاني 
أن  عسى  املبارك،  األضحى 
واألمة  لبنان  على  اهلل  يعيده 
وأن  والربكات  واليمن  باخلري 

كرامي اعتذر عن عدم استقبال املهنئني: عسى 
أن نتجاوز قساوة الظروف الصعبة

الظروف  قساوة  مجيعا  نتجاوز 
على  نعيشها  اليت  الصعبة 
املستوى االقتصادي واالجتماعي 
والصحي ونستعيد بهجة العيد. 
وانتم خبري يف وطن  عام  وكل 

معافى«.
وأعتذر كرامي عن عدم استقبال 
املهنئني بالعيد »بسبب الظروف 

الصحية اليت متر بها البالد«.
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جحيم  من  أخطر  فريوس  الكورونا  جحيم  ليس 
واالجتماعّي.  واملالّي  االقتصادّي  الواقع 
الربوفسور جاك خمباط وّصف الواقع قائاًل: »لقد 
اجلحيم  اخلّط األمحر وسقط يف  لبنان من  قفز 
الكورونا  أّما  واالجتماعّي،  االقتصادّي  باملعنى 
عليه«.  التغّلب  على  قادرون  فنحن  فريوس، 
واخلطورة  الواقعّية  الدكتور خمباط شديد  قول 
الشأن  الباحثني يف هذا  آن. ولعّل بعض  يف 
ذهبوا باجتاه أّن عوارض هذا الفريوس ليست 
فاتكة باملطلق إاّل على كبار السّن، ورّبا أعطي 
بفعل  يستحّق،  مما  أكثر  حجًما  الفريوس  هذا 
غياب اإلحصاءات الدقيقة عن اإلصابات املعدية 
باملقارنة مع كورونا فريوس وعن حجم الوفيات 

هنا ومّثة، ليجرى على الشيء املقتضى.
ال خيتلف لبنان يف التقدير اإلحصائّي عن العامل 
من  أكثر  الفريوس  هذا  من  خناف  ملاذا  كّله. 
سواه؟ إذا طرحت هذا السؤال على طبيب عظيم 
أو سواه فيأتيك  الشأن كالدكتور جاك خمباط 
ا ألنه أكثر سرعة وانتشاًرا وفتًكا من  اجلواب توًّ
ويطرحه  طرحه  واقعّية  األشّد  السؤال  سواه؟ 
من  اخلوف  واألفتك  األخطر  هو  ما  كثريون، 
الكوفيد كفريوس  أو  منه،  واهللع  الكوفيد19- 

أو مرض حبّد ذاته؟
صديق لي أصيب بهذا الوباء، قال لي بصراحته 
املعهودة: يف البدء خفت منه وكدت أختنق من 
اخلوف، ولكنين مل أشعر بوطأته كثرًيا، ومل تبلغ 
حرارتي أكثر من 38 درجة، جّل ما شعرت به هو 
السعال الشديد احياًنا والثقل يف احلركة بعض 
أحياًنا. عانى صديقي  الذوق  الشيء، وفقدان 
من الفريوس أسبوًعا كاماًل، ثم شفي وظهرت 
نتيجة الPCR سلبّية، وها هو يستعيد أنفاسه 

يف منزله.
الفريوس  احلقيقة ليست يف  القضّية يف  كّل 
اللبنانّي  اإلعالم  أّن  ذلك  منه.  اهللع  يف  بل 
املبالغات  فتبدو  اخلوف،  زرع  يف  كثرًيا  يبالغ 
الواقع  إىل  متّت  ال  إيقاعات  على  مضبوطة 
بصلة. يف مقابل ذلك يبدو اللبنانيون بدورهم 
غري مبالني بطبيعة العدوى من دون التضخيم 
من  التقليل  دون  من  أيًضا  ولكن  بالفريوس 
على  خطريان  والربونشيت  فالكريب  خطورته. 
سقط  وقسوة،  حبّدة  أصاباه  ما  إذا  اإلنسان 
على الرئتني والقلب. لعّل اللبنانيني يذكرون 
ويتذكرون أنه خالل املرحلة الفاصلة ما سنوات 
الربونشيت  هيمن  و2018  و2017  و2016   2015
يعد  ومل  لبنان  على  والكريب  والبنومونيا 
من  املرضى  استيعاب  املستشفيات  بقدور 
تلك األمراض املعدية بدورها، وتويف كثريون 
مل  اآلن.  نهلع  كما  نهلع  ومل  ذلك،  جراء  من 
يطلب من اللبانيني لبس الكمامات ومل تعطل 
املؤسسات ومل تتوقف الكنائس واملساجد عن 
الصلوات. بل بقيت احلياة سائدة واللبنانيون 
يرجوه  ما  طبيعّية.  بصورة  حياتهم  أكملوا 
وزيرها  مع  الصّحة  وزراة  تتكّرم  بأن  كثريون 
اهلّمام الدكتور محد حسن وتقوم بإحصاء علمّي 
املعدية  األمراض  بتلك  اإلصابات  عن  ودقيق 
كما تقوم بإحصاءاتها عن الكورونا، ملاذا نظهر 
سؤال  هذا  هناك؟  وخنفيها  هنا  اإلحصاءات 
مطروح ونرجو من معاليه واملعنيني اإلجابة عليه 
لتطمئّن قلوبنا، سّيما أن صديقي احلبيب جاك 
خمباط الالمع يف حقله أعلمنا بأننا قادرون على 

القضاء عليه إن انتبهنا إىل أنفسنا.
الكورونا  تلك  لبنان  يف  وإيالًما  فتًكا  األشد 
السياسّية واالقتصادية واالجتماعّية اليت رمتنا 
يف وهاد اجلحيم. كيف يعقل أن ترزح بريوت 
أجنحة  حتت  الصيف  عّز  يف  املتوسط  لؤلؤة 
مبلًغا  بلغت  واحلرارة  كهرباء  بال  احلالك  الليل 
ال يطاق؟ لقد عرضت اجلمهورّية اإلسالمّية يف 
إيران إرسال بواخر من الفيول والغاز والطعام 
والدفع يتّم باللرية اللبنانّية ضمن مهل حمّددة، 
ملاذا مّت رفضها؟ ليس مقنًعا أن يقال لنا بأن 
أمريكا منعتنا وأذرعها يف لبنان رفضوا، هناك 
الوالية  صاحبة  وهي  حنرتمها  شرعّية  حكومة 
والقرار، فلماذا مل تقدم على القرار؟ لقد عرض 
الغاز  استجرار  لبنان  على  السوريون  اإلخوة 
باجتاه لبنان وعندهم ما يكفي من املخزون كما 
مسعنا من السفري علي عبد الكريم علي، فلماذا 
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الكورونا السياسّية واملالّية أخطر بكثري من الكورونا الوبائّية

مّت الرفض؟ هل ألن قانون قيصر مسلط على 
رؤوسنا، وهل نرتك واقعنا بال عالج خوًفا من 

اآلخرين أو كرمى لبعضهم؟
األقربون  املسؤولون  أيها  بلبنان  تفعلون  ماذا 
إىل املمانعة وأنتم عارفون بأّن احلرب األمريكّية 
خنبهم  وتشحذ  اللبنانيني  تشحن  املسعورة 
أو  الفتنة  حنو  البلد  ألخذ  أو  العهد،  إلسقاط 
لقطع حبل الصّرة بني العهد واملقاومة، فلماذا 
ال تبادرون وأنتم األكثرّية إىل قطع الطريق على 
لبنان، ومعظمكم يعيش  تلك احملاوالت إلنقاذ 

الثراء الكبري والناس تعرف سببه.
للضبابّية  من جمال  يعد  احلالّي مل  املعطى  يف 
»كن  والصريح.  الكبري  للوضوح  بل  الشديدة 
بارًدا أو ساخًنا وال تكن فاتًرا ألّن الفاتر أتقيأه 
سفر  يف  العظيم  يوحّنا  كتب  كما  فمي«  من 
الرؤيا. حنن يف قلب صراع األمم املتجه حتًما حنو 
تسوية ال نعرف متى حتني. القراءات السياسّية 
تشي بأّن املنطقة باتت أمام خيار من خيارين، 
فإّما أن ننطلق حنو التسوية على صفائح بلورّية 
باجتاهها  سنمشي  أو  بالورود،  مزدانة  باردة 
على صفائح بركانّية نارّية تتحّرك حتت األرض 
لتفّجرها وحترقها حبروب ستشي بتسوية تكوينّية 
األوراق  وأن  سّيما  األوسط،  للشرق  جديدة 
عادت لتختلط من جديد مع الدخول األردوغانّي 
لبنان  وطرابلس مشال  ليبيا  من  الصراع  قلب 
الوضوح  بانتظار  إدلب  يف  وبقائه  وحميطها 
الروسّي، والضغط الذي ميارسه أردوغان على 
األرض ومع حتويل آيا صويا لتكون الدعامة من 
ذئب إىل أخيه من أجل حتويل املسجد األقصى 

إىل هيكل سليمان.
يف ظّل هذا املشهد ينطلق السؤال التالي هل 
نرزح ونستسلم ونغلق الباب على حياتنا ليكفر 
باجتاه  وننطلق  نثب  أو  شيء  بكّل  اللبنانيون 

حلول جذرّية حتى ولو بدت مكلفة؟
رئيس  فخامة  على  املالمة  يلقون  كثريون 
مل  أّنه  حبجة  عون،  ميشال  العماد  اجلمهورّية 
وبهزال  وبعضهم  عهده،  طوال  شيًئا  يفعل 
يفّسر بأن الرئيس ليس عنده صالحيات تسمح 
له بإجراءات صارمة. لقد تعلمنا من الفرنسيني 
هذه املسّلمة Le style ç’est l’Homme األسلوب 
هو الرجل. من عرف ميشال عون عن كثب فهم 
أمته  رأس  وال  رأسه  حيين  ال  الرجل  هذا  أن 
الناس  ألمل  متفّهم  وهو  كعبه،  عال  مهما  ألحد 
مل  الرئيس  بأّن  هؤالء  يعلم  هل  وأوضاعهم، 
يعد قادًرا على النوم كثرًيا يف الليل وهو يفكر 
بالعائالت اليت ال متلك قدرة شراء علبة حليب 
ألطفاهلا؟ بوح الرئيس ألحد أصدقائه بهذا األمر 
يكشف شفافيته وإنسانيته ورقّيه وحنانه وحمبته 
ولكّنه ال يشي بالفراغ على اإلطالق، فهو مزمع 
بأن خيرج كالليث على الذئاب الضاربة ويكشف 
الوضع  تدمري  يف  املصارف  أدوار  احلّق  بقّوة 
من  ومغتاظ  منزعج  وهو  واالقتصادّي،  املالّي 
دعوة سليم صفري ومجعّية املصارف بأن تبيع 
الدولة مزرعة للبيع،  الدولة مؤسساتها، وكأن 
ودائع  سرقت  اليت  السياسّية  الطبقة  أدوار 
الغطاء  حتت  وسرقت  املصارف،  مع  الناس 
الدولّي خزينة الدولة. والرئيس عارف بأّنه إن 
فالعهد  القضاء  احلكومة  مع  ويفّعل  يكشف  مل 
سينهار ولبنان بدوره سينتهي، وهذا من تاسع 

املستحيالت.
يف الصراع الكبري الدائر ويف ظّل احلرب واحلصار 
على لبنان وسوريا، وهذا هو الكورونا األفتك، 
لبنان  بني  التكامل  يتّم  لكي  مطروحة  الدعوة 
وصواًل  منها  الغاز  استجرار  من  بدًءا  وسوريا 
إىل البحث يف عودة النازحني إليها. وأن نليب 
دعوة إيران بأن تبيعنا الغاز والفيول واملازوت 
نضيء  حتى  عرضت  هي  كما  اللبنانّية  باللرية 
مساء لبنان بالسرعة القصوى وال نقف متكتفني 

كاحلمقى وحنن ال نعلم شيًئا.
برئيس  يواجه  أن  لبنان  قدر  احلرب،  يف  حنن 
رأسه بني كتفيه وهو واقف على أرض الواقع 
وجبار بتارخيه الذي حتًما سيعيد إحياء يف مسرى 
واالقتصادية  السياسّية  الكورونا  لبنان.  إنقاذ 
ومكانهم  والعمالء  األغبياء  من  مؤلفة  واملالية 
وليس لبنان هو اجلحيم فلبنان اجلمال يستحق 

احلياة، وهذا ما سيتّم إحياؤه من جديد.

ايلي الفرزلي

 أزمة احملروقات: خطوة باجتاه رفع الدعم؟

إشارة إىل »اإلشراف على تسّلم شركات توزيع 
النفط  منشأتي  من  املازوت  مادة  احملروقات 
يف طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية 
املسّلمة يف كل املناطق اللبنانية«. ذلك مل مينع 
استمرار البيع يف السوق السوداء. والواقع أن 
الفعلي للمازوت مل ينخفض، منذ أكثر  السعر 
من شهر، عن ٢٥ ألف لرية، فيما السعر الرمسي 
يبلغ 16 ألفًا و200 لرية. ربا حان الوقت خللية 
الدعم  الناس من  حدًا حلرمان  أزمة جدية تضع 
املصرف  احتياطي  استنزاف  يف  يساهم  الذي 

املركزي ونقله إىل جيوب قلة من املنتفعني.
وفّعال،  جدي  بشكل  التجاوزات  ضبط  عدم 
يؤشر، بالنسبة إىل مصادر معنية، إىل أن األزمة 
منّسقة بهدف الوصول إىل حترير تلقائي وسهل 
الدعم،  رفع  مع  حتى  يزيد،  ال  حبيث  للسعر، 
على السعر املتداول يف السوق، والذي اعتاده 
الناس. الرتكيز على املازوت حصرًا يعود إىل 
احملطات،  خارج  بيعه  ميكن  ال  البنزين  كون 
وبالتالي احتمال تعديل سعره صعب، أضف إىل 
أنه ال ميكن ختزينه لفرتات طويلة. كما أن رفع 
إىل  الصفيحة  زيادة سعر  عمليًا  الدعم سيعين 
للسلطة  ميكن  ال  أمر  وهو  لرية.  ألف   ٧٠ حنو 

حتّمل عواقبه.
    إىل متى يستمر دعم الشطور العليا بالكهرباء؟

األمر خمتلف. وما يزيد من  املازوت،  يف حالة 
الشكوك إىل قرار برفع الدعم هو جلوء تنظيمات 
كميات  إىل ختزين  مناطقيني  ووجهاء  سياسية 
توجيهات  إىل  باإلضافة  املازوت،  من  كبرية 
سياسية للبلديات ببناء خزانات لتخزين املازوت. 
طرح  أن  االقتصاد  لوزير  سبق  أنه  إىل  أضف 

األمر رمسيًا، قبل أن يقفل امللف مؤقتًا.
هذا ال يعين أن آلية الدعم احلالية ال حتتاج إىل 
تصحيح، لكن الرتكيز على إلغاء الدعم باملطلق 
يقود إىل اختالالت اجتماعية واقتصادية كلفتها 
أكرب من كلفة الدعم، وخاصة أن اتباع آلية لدعم 
الناس مباشرة إن عرب القسائم أو الدعم املالي، 
بالفئة األكثر عوزًا، يف  الدعم  يقود إىل حصر 
ال  الدعم  من  املرجتى  االجتماعي  األثر  أن  حني 
يتحقق من دون دعم الطبقة الوسطى، القادرة 
على حتفيز االقتصاد، كي ال يتحول الدعم إىل 
ال  هذا  هلا.  اقتصادية  وظيفة  ال  ألموال  دفع 
املدعوم  باملازوت  يتنّعمون  األغنياء  ترك  يعين 
أو  السباحة يف قصورهم شتاًء،  لتسخني برك 
لتشغيل خيوتهم. إذا مل يكن ممكنًا، اقتصاديًا، 
املقتدرين وبني  الدعم عن  املواءمة بني حجب 
الفقرية  الطبقات  من  ملستحّقيه  الدعم  توجيه 
رفع  يبدأ  كيف  الوقت  حان  فربا  واملتوسطة، 
يسهل  اليت  القطاعات  يف  األغنياء  عن  الدعم 
رفع  مسألة  تطرح  عامًا،  عشرين  منذ  ضبطها. 
احلجة  لكن  العليا،  الشطور  عن  الكهرباء  دعم 
وصول  قبل  للتعرفة  رفع  ال  جاهزة:  دائمًا 
ذلك،  من  وأكثر   .٢٤ على   ٢٤ إىل  التغذية 
وربطًا بالوضع الراهن ال بأي أسباب عقائدية، 
استرياد  الدولة على  إقدام  يربر عدم  الذي  ما 
املواد الرئيسية، وال سيما احملروقات والقمح، 
يستغلون  لتجار  املهمة  ترك  من  بداًل  مباشرة، 

الدعم لتعزيز أرباحهم؟

أزمة احملروقات صارت أزمة بنيوية. املعاناة من 
جرائها أكرب من أن حتتمل. الدعم ال يذهب إىل 
والتجار،  املستوردين  جيوب  إىل  بل  مستحقيه 
بالسعر  حتديدًا،  املازوت،  يشرتون  الذين 
لكن،  السوداء.  السوق  يف  ويبيعونه  املدعوم 
التفّلت  أحد من ضبط  أن ال يتمكن  ُيعقل  هل 
بالسوق؟ ذلك خلق اقتناعًا عند البعض بأن األمر 
متعمد وهدفه حتويل رفع الدعم إىل أمر واقع. 
إن حصل ذلك، فسيؤدي إىل تأثريات اجتماعية 
واقتصادية قاسية. لذلك، ال بديل من اللجوء 
إىل اخليارات املؤجلة، وأوهلا رفع دعم الكهرباء 
عن الشطور العليا وتولي الدولة مهمة استرياد 

السلع االسرتاتيجية.
يعد  مل  بلبنان،  تعصف  كاليت  بنيوية  أزمة  مع 
ينفع الرتقيع وال التعمية على احلقائق. املطلوب 
حلول جذرية تنهي أزمة عنوانها األساسي انهيار 
سعر صرف اللرية. تلك خلقت أزمات متالحقة، 
سيما  وال  األساسية،  املواد  استرياد  لكن 
املواد  والدواء، إضافة إىل  والقمح  احملروقات 
الغذائية األساسية، كان أول جتلياتها. كي ال 
اجلنونية  االرتفاعات  وطأة  حتت  اجملتمع  ينهار 
لبنان  مصرف  تأمني  يف  احلل  كان  لألسعار، 
بالنسبة  للدوالر،  الرمسي  بالسعر  لالعتمادات 
بسعر  والحقًا  والدواء،  واحملروقات  القمح  إىل 
أخرى.  مواد  إىل  بالنسبة  اإللكرتونية  املنّصة 
تلك اآللية مل تنتظم يومًا، بالرغم من أن أول 
التعاميم صدر يف األول من تشرين األول. فتح 
باستمرار.  يتأخر  كان  للمستوردين  االعتمادات 
آلية غري واضحة ينفذها مصرف لبنان، ترتافق 
انقطاع  للتجار، أسفرت عن  مع طمع ال حمدود 
الكهرباء،  ملعامل  املشّغلة  للمحروقات  متكّرر 
والبنزين  املازوت  ملادتي  متكرر  وانقطاع 

املخصصتني للمستهلكني.
أزمة  كل صباح  مع  مستمرة.  تزال  ال  املأساة 
اجتمعت  أيام  ومنذ  الناس،  تواجه  جديدة 
املصائب معًا. أطفئت املعامل، فعّمت العتمة. 
ومع حرارة ختطت األربعني درجة، مل جيد الناس 
مالذهم باملولدات، اليت ذهبت بدورها إىل تقنني 
قاس، بسبب االنقطاع املستمر للمازوت. وفوق 
ذلك، انقطع البنزين، فتجّمعت طوابري السيارات 

أمام احملطات اليت مل تقفل أبوابها.
ماذا بعد؟ وكيف ميكن هلذا االنهيار أن ينتهي؟ 
حتى اليوم، كل املؤشرات تشي بأن ال حلول يف 
األفق. األزمة تستمر جتذرًا، ما يفرض بالتالي 
اللجوء إىل خيارات أكثر جدية للحد من تأثريها.

إذا كانت أزمة البنزين مرتبطة بتأخر فتح مصرف 
لبنان لالعتمادات )يرتدد أنه كل ٤٠ يومًا يفتح 
يف  ُيساهم  ما  املستوردة(،  للشركة  اعتمادًا 
فإن  احملطات،  على  والضغط  الشحنات  تأخري 
مسألة املازوت تأخذ أبعادًا خمتلفة. كل سلسلة 
التوزيع من الشركات إىل املوّزعني إىل احملطات 
إىل بائعي املفرق يساهمون يف تكريس السوق 
غياب  السوق هو  يعزز هذه  ما  لكن  السوداء. 
كل  ُتعلن  أن  ليس صعبًا  والرقابة.  الشفافية 
شركة كم تبيع يوميًا من املازوت. وليس صعبًا 
مراقبة طريقة التوزيع ووجهته. لكن مع ذلك، 
ال أرقام واضحة. يف بيانات األمن العام اليومية 
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مطالبات  أسرتاليا  رفضت 
يف  والبحرية  اإلقليمية  بكني 
إعالن  يف  اجلنوبي  الصني  حبر 
لتنحاز  املتحدة،  لألمم  رمسي 
خالفها  يف  واشنطن  إىل  أكثر 
ما  وفق  الصني،  مع  املتصاعد 

نقلت وكالة فرانس برس.
ففي إعالن قدمته يف 23 متوز 
املاضي، قالت أسرتاليا إنه »ال 
لعدة  قانوني«  أساس  يوجد 
يف  خالفّية  صينية  مطالبات 
املتعلقة  تلك  فيها  مبا  البحر، 
املياه  جزر صناعية يف  بإنشاء 
املرجانية،  والشعاب  الضحلة 
ترفض  »أسرتاليا  أن  مضيفة 
أو  ادعاء الصني ’حقوقا تارخيية’ 
بناء على  ’حقوقا ومصاحل حبرية’ 
يف  ’املمارسة التارخيية الطويلة’ 

حبر الصني اجلنوبي«.
لدى  يوجد  »ال  أنه  وتابعت 
لوضع  قانوني  أساس  الصني 
تربط  مستقيمة  أساس  خطوط 
أو  بعيدة  حبرية  معامل  بني 
الصني  حبر  يف  جزر’  ’جمموعة 
حول  ذلك  يف  مبا  اجلنوبي، 
أرخبيالت  أو  شا’  ’فور  أرخبيل 

’قارية’ أو ’نائية’«.
وزير  اعترب  أن  بعد  هذا  يأتي 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو 
أن مساعي بكني للحصول على 
الصني  حبر  يف  وموارد  أراض 
ودعم  قانونية،  غري  اجلنوبي 
مطالبات دول جنوب شرق آسيا 

ضد الصني.
حبر  بكامل  الصني  وتطالب 
الصني اجلنوبي تقريبا بناء على 
ما يسمى »خط النقاط التسع«، 
مبين  فضفاض  ترسيم  وهو 
على خرائط تعود إىل أربعينات 

القرن العشرين.
األخري  التصعيد  ويستبق 
احملادثات السنوية بني أسرتاليا 
والواليات املتحدة، حيث سافر، 
إىل  وزراء  املاضي،  االربعاء 
إغالق  منذ  مرة  ألول  واشنطن 
بسبب  األسرتالية  احلدود 

فريوس كورونا املستجد.
اخلارجية  وزيرة  وقالت 
ووزيرة  باين  ماريز  األسرتالية 
بيان  يف  رينولدز  ليندا  الدفاع 
االجتماعات  إن  املاضي  السبت 
تأتي يف »وقت حساس« ومن 

الضروري عقدها حضوريا.
وتدهورت العالقات بني الصني 
األشهر  يف  املتحدة  والواليات 
النزاعات  بسبب  األخرية، 
التجارية ووباء كوفيد19- ومحلة 

هونغ  املعارضة يف  ضد  بكني 
كونغ.

القنصلية  اجلمعة  بكني  وأبلغت 
األمريكية يف شينغدو بضرورة 
اإلغالق ردا على غلق قنصليتها 
خلفية  على  هيوسنت  يف 
لسرقة  مركز  بأنها  اتهامات 

امللكة الفكرية.
مقاال  ورينولدز  باين  وكتبت 
أسرتاليان«  »ذي  جريدة  يف 

اسرتاليا ترفض مطالبات بكني يف حبر 
الصني اجلنوبي وتنحاز إىل واشنطن
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قانون  فيه  وصفتا  السبت، 
يف  فرض  الذي  القومي  األمن 
هونغ كونغ الشهر املاضي بأنه 

»جارف وفضفاض«.
وأضافتا »حنن نواجه أزمة صحية 
اقتصاديا  واضطرابا  عامة، 
السلطوية  األنظمة  يف  وطفرة 
لتعزيز  اإلكراه  تستعمل  اليت 
حساب  على  ونفوذها  سلطتها 

حرياتنا وسيادتنا«.

املنافسة  محاية  هيئة  بدأت 
أسرتاليا،  يف  واملستهلك 
إجراءات  املاضي،  اإلثنني 
مقاضاة شركة خدمات اإلنرتنت 
األمريكية  والتكنولوجيا 
تضليل  بتهمة  غوغل  العمالقة 
املستخدمني لتوسيع نطاق مجع 
منها  عديدة  ألغراض  البيانات 
لفئات  املوجهة  اإلعالنات  بث 

حمددة من املستخدمني.
املنافسة  محاية  هيئة  وتقول 
اليت  الدعوى  يف  واملستهلك 
أقامتها أمام احملكمة االحتادية، 
تبلغ املستخدمني  إن غوغل مل 
حتصل  ومل  مناسبة  بطريقة 
على  املسبقة  موافقتهم  على 
عملية  لبدء   2016 عام  حتركها 
يف  الشخصية  املعلومات  دمج 
مع  غوغل  مستخدمي  حسابات 
املعلومات بشأن أنشطتهم على 
مواقع أخرى غري غوغل باستخدام 

تكنولوجيا خاصة بها.
وحبسب اهليئة فإن هذا التغيري 
أدى إىل ربط أنشطة املستخدم 
مواقع غري متصلة بشبكة  على 
غوغل بأمساء املستخدم وغريها 
من بيانات اهلوية املوجودة لدى 
العمالقة،  األمريكية  الشركة 
التغيري  هذا  عن  اإلبالغ  لكن 
الذي يظهر للمستخدم مل يكن 
موافقة  على  للحصول  كافيا 

مسبقة من املستخدم.
وتقول اهليئة إن غوغل تستخدم 
للمعلومات  اجلديد  املزيج  هذا 
من أجل حتسني أدائها التجاري 

يف جمال اإلعالنات.
رئيس  سيمس  رود  وقال 
الكثريين  أن  »نعتقد  اهليئة: 
من املستخدمني لو مت إبالغهم 
اختاروا  لرمبا  مناسبة  بصورة 
عدم السماح لغوغل بدمج مثل 

من  الواسعة  اجملموعة  هذه 
من  هلم  الشخصية  املعلومات 

أجل استفادة غوغل ماليا«.
تهمة  غوغل  نفت  ناحيتها  من 
وقالت  املستخدمني،  تضليل 
يف  موقفها  عن  ستدافع  إنها 

احملكمة.
وقالت متحدثة باسم غوغل ردا 
على موقف هيئة محاية املنافسة 
ال  الشركة  إن  واملستهلك، 
االدعاءات  مع هذه  تتفق كلية 

وستدافع عن موقفها.
وأضافت املتحدثة باسم غوغل: 
»يف يونيو 2016 قمنا بتحديث 
وربطناه  لدينا  اإلعالن  نظام 
املستخدم  حتكم  بأدوات 
استعمال  طريقة  ليناسب 
الناس ملنتجات غوغل والدخول 

إليها من أجهزة خمتلفة«.
تصرحياتها  املتحدثة  وتابعت 
قمنا  اليت  »التغيريات  قائلة: 
من  وطلبنا  اختيارية  كانت  بها 
مسبقة  موافقة  املستخدمني 
عليها من خالل إخطارات دائمة 
يوافق  مل  وإذا  الفهم  وسهلة 
تعامله  طريقة  تظل  املستخدم 
بدون  واخلدمات  املنتجات  من 

تغيري«.
إن  سيمس  قال  ناحيته  من 
نطاق  بشدة  وّسعت  غوغل 
مبا يف  اليت جتمعها  املعلومات 
ذلك معلومات »حساسة وخاصة 
املستخدم  أنشطة  حتى  للغاية 
على مواقع أخرى« ثم بعد ذلك 
لبث  البيانات  هذا  تستخدم 

إعالنات موجهة بدقة.
املستهلك  محاية  هيئة  وتقول 
الذين  األسرتاليني  ماليني  إن 
وخدمات  منتجات  يستخدمون 
بتغيري سياساتها  تأثروا  غوغل 

يف مجع ومعاجلة البيانات.

أن  عن  املوازنة  مؤمتر  كشف 
احلكومة تتوقع وصول معدالت 
البطالة إىل الذروة بنسبة 9.25 
يف املائة مع نهاية الربع املالي 
األول  كانون  شهر  القادم يف 

املقبل.
وتشري التقديرات احلكومية إىل 
 10 كل  من  واحد  شخص  أن 
عمله حبلول  أسرتاليني سيفقد 
تفشي  بسبب  امليالد  عيد 
والتأثريات  كورونا  فريوس 

االقتصادية على سوق العمل.
جوش  اخلزانة  وزير  وتوقع 
املوازنة  فرايدنبريغ خالل مؤمتر 
تصل  أن  باألمس  عقده  الذي 
ذروتها  إىل  البطالة  معدالت 
بنسبة 9.25 يف املائة خالل الربع 
ينتهي  والذي  القادم  املالي 
األول  كانون  ديسمرب  بنهاية 
 240,000 أن  يعين  ما  القادم، 
شخصا إضافيني سينضمون إىل 

طوابري العاطلني عن العمل.
إعالنه  أثناء  فرايدنبريغ  وقال 
عن املوازنة اليت ستشهد أكرب 
العاملية  احلرب  مند  مالي  عجز 
الثانية: »هذه األرقام القاسية 
الذي  القاسي  الواقع  تعكس 

نواجهه.«
تعرب  األرقام  »هذه  وأضاف 
وبنات  وأبناء  وأمهات  آباء  عن 

وأصدقاء وزمالء.«
آذار  شهري  بني  الفرتة  ويف 
 870,000 فقد  املاضيني  وأيار 

بسبب  وظائفهم  شخص 
إجراءات اإلغالق اليت مت فرضها 
وباء  تفشي  احتواء  أجل  من 
الوقت،  نفس  ويف  كورونا. 
قلت ساعات العمل لنحو مليون 
من  فيها  مبا  آخرين،  أسرتالي 
إىل  عملهم  ساعات  وصلت 
الصفر لكنهم ما زالوا على قوة 

العمل.
ويصل معدل البطالة احلالي إىل 
 992,000 بواقع  املائة  يف   7.4
العمل، وهو  شخص خارج قوة 

أعلى معدل منذ 22 عاما.
معدالت  أن  فرايدنبريغ  وحذر 
مستويات  يف  ستظل  البطالة 
عالية حتى مطلع العام القادم، 
ولكنه قال إن استجابة احلكومة 
من  احلد  يف  ساعدت  لألزمة 
اإلجراءات  »دون  األضرار: 
احلكومي،  للدعم  االقتصادية 
ستصل  البطالة  معدالت  كانت 
إىل الذروة بنسبة أعلى خبمسة 

يف املائة.«
وقدمت احلكومة من خالل برنامج 
 JobKeeper احلفاظ على الوظائف
دفعة مساعدة بقيمة 1500 دوالر 
كل أسبوعني لدعم مرتبات 3.5 
ماليني عامل واإلبقاء عليهم يف 

وظائفهم.
ضاعفت  الوقت  نفس  ويف 
احلكومة من دفعة إعانة البطالة 
أو JobSeeker لتضيف إليها 550 
الدعم  إجراءات  ضمن  دوالرا 

البطالة ستشمل 240,000 شخص 
إضافيني حبلول نهاية العام اجلاري

أن  املقرر  ومن  األزمة.  خالل 
تستمر احلكومة يف توفري الدعم 
بعد انتهاء فرتة عمل تلك احلزم 
يف نهاية سبتمرب أيلول القادم 

ولكن بقيمة أقل لكل منهما.
إنه شبه  الوزراء  رئيس  واعلن 
ستمدد  احلكومة  أن  من  واثق 
العمل بالدفعة اإلضافية إىل ما 

بعد كانون األول.
حنتاجه  ما  »آخر  غولدي  وقالت 
هو أن نأخذ من أصحاب الدخل 
املنخفض النقود اليت حيتاجونها 
أكثر من أي وقت مضى لإلنفاق 

على األساسيات.«
االقتصاد  خبري  قال  جانبه  من 
إن  ريتشاردسون  كريس 
استمرار ارتفاع معدالت البطالة 
وطويل  صعب  مشوار  يعين 
»هذا  للتعايف:  االقتصاد  أمام 
سيكون تعافيا بطيئا.« وأضاف 
أن  هو  التقليدي  »التحدي 
وتنخفض  بسرعة  تزيد  البطالة 

ببطء.«
شؤون  باسم  املتحدث  ودعا 
احلكومة  شاملارز  جيم  اخلزانة 
حول  اسرتاتيجية  وضع  إىل 
جديدة.  وظائف  خلق  كيفية 
معدالت  لدينا  »سيكون  وقال 
عالية من البطالة لوقت أطول، 
حكومة  أي  أن  يعين  وهذا 
لديها  يكون  أن  جيب  مسؤولة 

خطة للتعامل مع هذا الوضع.«
SBS :املصدر

مقاضاة »غوغل« يف أسرتاليا بتهمة 
تضليل املستخدمني
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 رسالة من رئيس الوزراء
2020عيد األضحى   

 
 .المباركعيد مبارك لجميع الذين يحتفلون بعيد األضحى 

 
في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تأّملت بالغنى العظيم من االحترام واللطف اللذين تجلبهما الجالية المسلمة إلى 

لم يستطع أحد منا أن يتوقع آنذاك مدى أهمية هذه الفضائل في مواجهة تحديات األشهر  األسترالي.الثقافي  المشهد
 األخيرة.

 
كأمة لمواجهة التحديات والمشاركة في ي هذا الوقت الصعب. لقد عملنا بصبر أقدم شكري الحار لتفهمكم وجهودكم ف

 العبء الناجم عن هذا الوباء.
 

أّما اآلن، فإن طرق احتفاالتنا وتالقينا مع بعضنا البعض كعائالت وطوائف أصبحت مختلفة. لكّن العناصر الجوهرية 
الكثيرة، هي  ومعتقداتناكل ثقافاتنا بتبقى ذاتها. ما يمّيزنا كأستراليين،  –عضنا البعض ببوحدتنا والتزامنا  –لمجتمعنا 

 الطريقة التي عملنا فيها معاً وقدمنا فيها الدعم لبعضنا البعض.
 

. لكن حتى في فإن عيد األضحى يعكس بشكل بليغ تضحيات األشهر األخيرة باعتباره مناسبة إلحياء ذكرى التضحية،
الوقت مع أحبّائنا تمضية المشاركة في الصالة والمشاركة في  –إن الشعائر المستمرة في حياتنا هذه األزمة المخيفة، ف

 وعزيمة.تعطينا معنى  –
 

ونور في حياتكم، سيواصل لكم تشكل احتفاالت مثل هذه فرصة الختبار معنى اإليمان. أعرف أن إيمانكم، كدليل 
 دعمكم ودعم مجتمعكم.

 
دوركم وتتواصلون بستقومون ، أعرف أنكم لهذا االحتفال العظيم وبروح التضحية والمحبةخالل هذا الوقت الصعب، 

 لطمأنتهم ودعمهم.مع الذين حولكم 
 

 ُ  دثون فرقاً لجاليتكم ووطننا.حْ من خالل جهودكم وتضحيتكم، تعيشون إيمانكم وت
 

 
 معالي النائب سكوت موريسن

 رئيس وزراء أستراليا
 

 2020 يوليو/تموز
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مـقاالت وتـحقيقات

هل قلَت حياد؟

البطريركية املارونية يف السياسة: متى كانت بكركي حمايدة؟
اجلماعة  وجدت  الكبري«،  »لبنان  قبل  ما  منذ 
القرار  ساحة  يف  هلا  قدم  موطئ  املارونية 
ولعبت  ُمتشعبة،  عالقات  نسجت  السياسي. 
أدوارًا سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية 
وصحية. عرفت كيف متّد خيوطها، حّتى ُتصبح 
صاحب »مشورة«، وتربط »هوّية« لبنان بها. 
اليوم، يطرح البطريرك بشارة الراعي احلياد، 
ُماواًل تصويره على أّنه مطلب الكنيسة منذ 
البداية. لكن جولة تارخيية »سريعة« على أبرز 
احملطات، ُتظهر العكس. الكرسي البطريركي 
هو سبب  و«الالحياد«  يومًا مايدًا.  يكن  مل 

من أسباب قوته السياسية.
ليست الكنيسة املارونية ُمّرد مرجعية روحية 
يف لبنان، واألهمية احمُليطة بها ليست موجودة 
لدى بقية رؤساء الطوائف، بصرف النظر من 
يكون اجلالس على كرسي البطريركية، وحتى 
ميلك  وال  ضعيفة  شخصية  صاحب  كان  لو 
تأثريًا يف األوضاع العامة. فمنذ أن كان لبنان 
عرفت  العثمانية،  السلطنة  من  جزءًا  يزال  ال 
وجودها  من  ُتعّزز  كيف  املارونية«  »اجلماعة 

وتتحّول إىل »صاحبة رأي«. 
صحيٌح أّن النظرة التارخيية للبنان بأّنه وطٌن 
الشرق، أسهمت  للموارنة« يف هذا  »حاضٌن 
يف تعزيز »سطوة« البطريركية، ولكن تبقى 
إىل  حتّوهلا  األساس يف  هي  حياديتها«  »ال 
»مرجعية«. من دون اختاذ »بكركي« مواقف 
سياسية واجتماعية واقتصادية، واستفادتها 
سّخرتها  اليت  اخلارجية  عالقاتها  شبكة  من 
تبقى  إرثًا  سُتاكم  تكن  مل  ملصلحتها، 
خفوت  بعد  وحّتى  عقود،  طيلة  منه  تغرف 
امُلتأثرين  دائرة  واحنسار  السياسي  وهجها 

بتوجيهاتها.
طرح  أّن  سعيد  فارس  السابق  النائب  يرى 
املصلحة  تأمني  باب  من  »يأتي  احلياد 
ُيفسد  باخلارج  العليا، فأي استقواء  الوطنية 
يتمّسك  نفسه،  السياق  ويف  الشراكة«. 
األكادميي واملؤّرخ عصام خليفة بأّن الكنيسة 
مع  »أكان  احلياد،  عن  تتحّدث  دائمًا  كانت 
البطريرك املعوشي أم احلويك. هذه مؤسسة 
لديها مواقف داخل بيئتها ودور تارخيي على 
مع  والعالقات  واالجتماعية  التبوية  الُصعد 
الغرب...«. أرادت الكنيسة دائمًا »احملافظة 
على التعددية ووحدة لبنان الذي ال تتخاصمه 
فلم  دولية،  أو  إقليمية  انتماءات حملاور  أي 
اإلعالمي  حبسب  ماور«،  يف  مّرة  تدخل 

أنطوان سعد.
يفوت هؤالء »فارق بسيط« أّن ُمّرد التمييز 
بني مواقف وطنية وأخرى غري وطنية هو حبّد 
ذاته موقف، واحنياز موارنة ذاك اللبنان إىل 
»كنيسة رومية« ضّد »كنيسة القسطنطينية« 
يف الـ1439، ورفع األعالم الفرنسية على بعض 
األديرة عوض األعالم االنكليزية يف الـ1840، 
لبنان،  وامُلطالبة خبروج اجليش السوري من 
الـ2013،  يف  سوريا  زيارة  على  واإلصرار 
وزيارة األراضي احملتلة يف الـ2014، وطلب 
»الصداقة« واحلماية من »اجملتمع الدولي«، 
واملوافقة على طرد مواطنني من بيوتهم يف 
األفوكا،  بشجر  الستبداهلا  البطريركية  أمالك 
كّلها مواقف... ال بل إّن الكنيسة اليت قّررت 
التاسع  القرن  يف  البطريركي  الكرسي  نقل 
إىل  لبنان(  )مشال  قنوبني  وادي  من  عشر 
نفوذ  »ملّد  كسروان(  عاصمة  )يف  بكركي 
الكنيسة إىل األجزاء اجلنوبية من جبل لبنان« 
احلديث: من  لبنان  تاريخ   - )فّواز طرابلسي 
ُتعلن  كانت  الطائف(،  اتفاق  إىل  اإلمارة 

بنفسها أّنها ال ترضى أن تبقى ُمايدة.
ومل  تارخيية،  مّرت مّطة  قد  تكون  أن  يندر 
يكن لـ«اجلماعة املارونية« مشورة. يف كتابه، 
خُيرب فواز طرابلسي عن البابا غريغوري الثالث 

لـيا الـقزي

كيف طلب من املوارنة يف »لبنان« االنضمام 
»ويف  الالحقة،  حروبه  يف  الدين  فخر  إىل 
عام 1611، أرسل فخر الدين رئيس أساقفة 
لعقد  مارون،  بن  جرجس  املارونية،  قربص 
حتالف ضّد العثمانيني مع توسكانا والكرسي 

الباباوي«. 
على الرغم من أّن املوارنة حظوا خالل احلكم 
العثماني مبجموعة من االمتيازات، ونالوا وعدًا 
باستقالل  تتمتع  مارونية  إمارة  على  باحلفاظ 
ذاتي. وكان على رأس الذين عادوا واحنازوا 
يوسف  البطريرك  العثمانيني،  جانب  إىل 
أصبحت  الذي   ،)1845  -  1832( حبيش 
الكنيسة يف عهده »قوة اقتصادية واجتماعية 
وثقافية ُيسب هلا حساب«، خُيرب طرابلسي 
»بشري  حول  التّف  حبيش  أّن  كيف  ُمضيفًا 
مكانه،  ُمسلم  حاكم  ُيعنينَّ  أن  خشية  الثالث 
وحاول مّل الطائفة حول برنامج عمل مشتك«. 
ولكن دعم بشري الثالث مل يكن اقتناعًا به. 
فكما يروي كمال الصلييب يف كتابه »تاريخ 
لبنان احلديث«، أصّر البطريرك على أن يكون 
القنصل  اقتاح  رافضًا  مارونيًا،  لبنان  أمري 
أبي  حيدر  املاروني  األمري  تعيني  الفرنسي 
اللمع، ُملّحًا على بقاء بشري الثالث، »آماًل يف 
ُيرغم  قد  ما  يده،  على  سوءًا  احلالة  ازدياد 
العثمانيني على إعادة بشري الثاني«. حبيش 
يومًا،  احلياد  على  يقف  مل  »ُمتمّردًا«،  كان 
على  التمّرد  إىل  »النصارى  دعا  الذي  وهو 
أيدي  زالت يف  ما  اليت  القضائية  السلطات 
أنفسهم  هم  القيام  ثم  اإلقطاعيني  الزعماء 
لبنان  »تاريخ  كتاب  حبسب  مبمارستها«، 

احلديث« للصلييب.
 على طرف نقيض منه وقف البطريرك يوسف 
إىل  موقفًا  ُمتخذًا   ،)1854  -  1845( اخلازن 
جانب املشايخ ضّد الفالحني. أما حني وصل 
 1854( البطريركية  سّدة  إىل  مسعد  بولس 
علنًا إىل جانب  الكنيسة  - 1890(، فاحنازت 
التعّصب  »شديد  كان  فالبطريرك  الفالحني، 
يقول  اإلقطاع«،  لرجال  وُمبغضًا  لدينه 

الصلييب.
يف الـ1919، خاض البطريرك الياس احلويك 
)1899 - 1931( حراكًا ُمعاكسًا للشريف فيصل 
)يف مؤمتر الصلح( الذي نال تأييدًا أمريكيًا 
طالبًا  فرنسا  إىل  احلويك  فلجأ  وبريطانيًا. 
استقالله  وتأمني  لبنان  حدود  توسيع  منها 
بسلطة  اللبنانيون  يقبل  أن  على  حبمايتها، 
حتقيق  حني  إىل  معها  والتعاون  االنتداب 
االستقالل. بقي احلويك يلعب دورًا سياسيًا 
احلياد.  على  يقف  أن  دون  من  البلد،  يف 
يف الـ1926، امتعض من تعيني أرثوذكسي 
رئيسًا للجمهورية حبّجة أّن املوارنة هم األكثر 
انتخاب شارل دّباس  عددًا، ومل يرَض على 
دو  هنري  السامي  املفوض  طمأنه  حني  إاّل 

جوفنيل بأّن خلف دّباس سيكون مارونيًا.
بها  َحِظي  اليت  »الُشهرة«  من  الرغم  على 
عريضة  أنطوان  البطريرك  ولكّن  احلويك، 
)1932 - 1955( تفّوق عليه بالدور والعالقات 
 - اللبنانية  »املتاهة  كتاب  يف  السياسية. 
إسرائيل  ودولة  الصهيونية  احلركة  سياسة 
جتاه لبنان )1918 - 1958(« لرؤوفني أرليخ، 
ُيذكر كيف زار الدبلوماسي الصهيوني إلياهو 
إيالت البطريرك عريضة بعد تنصيبه، »ونسج 
الثالثينات  استمرت يف  وطيدة  عالقات  معه 
والقيادة  البطريرك  بني  واألربعينات 

الصهيونية يف القدس«. 
كان عريضة »صديقًا« هلذه احلركة، »من دون 
أن تفضي ماولة جتنيده إىل نتيجة«. وأساس 
دفع  كان  عريضة  على  الصهاينة  انفتاح 
الكنيسة باجتاه »حلف األقليات« يف الشرق، 
االنفصالية«  »الرؤية  معسكر  يف  ووجودها 
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مقابل  يف  إده،  إميل  مع 
الكتلة الدستورية وبشارة 
قيام  أّيدت  اليت  اخلوري 
ضمن  املستقل  لبنان 
والعالقات  الـ1920  حدود 
اجليدة مع احمليط العربي.

»ال  بداية  كانت  هذه 
الذي  عريضة،  حيادية« 
»حكومة  انتصرت  إن  ما 
بنسج  بدأ  حّتى  فيشي« 
إيطاليا  مع  عالقات 
ُنظر  اليت  الكاثوليكية 
من  ُمناسب  كبديل  إليها 
فرنسا. كان عريضة ُيبدي 
الشؤون  معظم  يف  رأيه 
الذي  هو  السياسية، 
لبشارة  خصومته  دفعته 
املوافقة  إىل  اخلوري 
ممد  الشيخ  ترشيح  على 
الرئاسة، حني  إىل  اجلسر 
ُأقنع بأّن التشيح مناورة 

لالنقالب على اخلوري.
يف 30 أيار 1946، »ُوّقع 
بني  اتفاق  القدس  يف 
الوكالة اليهودية والكنيسة 
املارونية لالعتاف مبطالب 
إقامة  اليهودي  الشعب 

الذي كان ُيريد يف الـ1986 التشح لرئاسة 
اجلمهورية، فيما فّضل صفري ُمرشحًا »توافقيًا 
مقبواًل من املسلمني واملسيحيني والسوريني 
ضّد  السورية  املعركة  وبعد  واألمريكيني«. 
ارتياحه  عن  صفري  »عرب  اجلمهوري،  القصر 
بوجود  نشأت  اليت  الشاذة«  »احلالة  النتهاء 
حكومتني«. بكركي مع صفري دعت إىل مقاطعة 
االنتخابات النيابية سنة 1992، وصّعدت من 
مواقفها حّتى قاطع الرئيس الياس اهلراوي 
قداس عيد الفصح سنة 1994، بسبب رفض 

صفري التمديد له.

    يرى فريد الخازن أّن تبنـّي الحياد يجب أن 
يُطرح من قِبـَل الدولة

بكركي  العسل« بني  »شهر  من  أشهر  وبعد 
بدأت اخلالفات  إميل حلود،  والرئيس اجلديد 
»جيش  األخري عمليات حزب اهلل ضّد  »لدعم 
لبنان اجلنوبي« وإدانة صفري سقوط أبرياء، 
وموقف حلود من الوجود السوري يف لبنان«. 
قادت بكركي جبهة »قرنة شهوان« سنة 2000، 
اليت مّهدت النسحاب اجليش السوري، وبات 
من  الساحة  خلّو  من  ُمستفيدًا  سياسيًا  رمزًا 
أعلن  الـ2003،  ويف  املسيحيني«.  »الزعماء 
صفري رفضه للغزو األمريكي للعراق. تتالت 
املواقف السياسية اليت اختذها، وصواًل إىل 
إىل  حديث  حّذر يف  الـ2009، حني  انتخابات 
ملة »املسرية« القواتية من أّنه »إذا انتقل 
الوزن إىل 8 آذار، و14 آذار مل يعد هلا وزن، 
فإّن هناك أخطاًء سيكون هلا وزنها التارخيي 

على املصري الوطين«.
يقول السفري فريد الياس اخلازن إّن الكنيسة 
يف السنوات السابقة مل يكن عنوانها احلياد، 
»بل الدفاع عن سيادة البلد وانسحاب اجليش 
السوري. وال مّرة كان احلياد مطروحًا كما هو 
املطلوب  أكان  اآلن  حّتى  نعرف  ومل  اليوم، 
حيادًا أم حتييد لبنان«. يعترب نائب كسروان 
السابق أّن احلياد »له طابع قانوني، وحباجة 
إىل توافق داخلي وخارجي، فهو يرتبط بشكل 
هنا،  من  انطالقًا  ككّل«.  السياسي  النظام 
أّن تبيّن احلياد »جيب أن ُيطرح  يرى اخلازن 

من ِقَبل الدولة«.

دولة مستقلة يف أرض إسرائيل وإقامة دولة 
مستقلة يف لبنان، ذات طابع مسيحي، ومن 
السلطة«،  فيها  تتسلم  أن  للكنيسة  املزمع 
كما يروي رؤوفني أرليخ، ُمضيفًا أّن ضعف 
الكتلة  ومعارضة  األربعينيات  يف  الكنيسة 
يف  االتفاق.  تطبيق  منعت  هلا  الدستورية 
تلك الفتة، احناز البطريرك عريضة بالكامل 
لصاحل صاحب أحد املصانع االسرائيلية، الذي 
فيه  الدامور شّيد  دير قديم يف  له  »قدمت 
بأّنه  مكتوبة  ضمانة  عريضة  وأعطاه  مصنعًا، 
وبني  بينه  اقتصادي  نزاع  حصول  حال  يف 
احلكومة اللبنانية فإّنه سيتصّدى شخصيًا حلّل 

النزاع ملصلحة الرجل«.

    لم تكن البطريركية ستـُراكم إرثها من دون 
مواقفها السياسية وعالقاتها الخارجية

بدأت »ال حيادية« البطريرك بولس املعوشي 
إىل  انضّم  حني  ُمبكرًا،   )1975  -  1955(
كميل  الرئيس  لعهد  امُلعارضني  صفوف 
»مؤّيد  بأّنه  االتهامات  وتلّقى  مشعون، 
يف  الكبري  تدّخله  الناصرية«.  للسياسة 
بني  قطيعة  إىل   1959 سنة  أّدى  السياسة، 
شهاب.  فؤاد  اجلديد  والرئيس  املعوشي 
حتّول إىل العب يف االنتخابات النيابية، يؤّيد 
حساب  على  إّده   - اجلمّيل   - مشعون  حلف 
»حلف النهج«. وال تزال ُتذكر حادثة ُماولته 
إقناع النائبة الراحلة نهاد سعيد االنسحاب من 
انتخابات الـ1965 لصاحل رميون إّده، فتحّدته 
ُمصّرة على خوضها: »جبت 6 والد للطايفة، 
فيك ختربني إيش جبلها إّده؟«. يف الـ1970، 
أسهم املعوشي يف إسقاط املرشح الرئاسي 
الياس سركيس، ُمعارضًا الوجود الفلسطيين 

امُلسلح واتفاق القاهرة.
ُتعّد جتربة نصر اهلل صفري )1986 - 2011( 
األكثر التصاقًا بالذاكرة اللبنانية، ألّنها جزء 
بارودي  سامي  نشر  امُلعاصر.  التاريخ  من 
عن  حبثية  ورقة  الـ2009،  يف  طرب،  وبول 
والدولة  املارونية  الكنيسة  بني  »العالقات 
 ،»2005  -  1990 احلرب:  بعد  ما  لبنان  يف 
حيادية« صفري،  »ال  من  فيها مطات  عّددا 
بدءًا من تأّزم عالقته بـ »العماد ميشال عون« 

تصوير هيثم املوسوي
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مـقاالت وتحقيقات

 إسـرائيل تـقاتل ظـالل املـقاومني
بات باإلمكان احلديث عن سلسلة أمثان 
دفعتها وستدفعها إسرائيل ردًا على 
يف  اهلل  حزب  عناصر  أحد  استشهاد 
سوريا، الشهيد علي حمسن. من هذه 
األمثان ما دفعته وال تزال يف مرحلة ما 
الرد، ومنها يف مرحلة ما بعده.  قبل 
باإلمكان  بات  نفسه،  السياق  يف 
احلديث أيضًا عن مرحلة ما قبل البيان 
ومرحلة ما بعده، بعدما جنح حزب اهلل 
فاعلة يف  أداة  اىل  يف حتويل صمته 
قيادة  اىل  املوجهة  النفسية  احلرب 
عن  الكشف  وحتويل  حتديدًا،  العدو 

س ملا سيليه. نياته اىل حدث مؤسِّ
يف حمصلة ما قبل الرد اليت ال تزال 
جليش  متواصل  استنفار  مستمرة، 
الشمالية  احلدود  طول  على  العدو 
تدرك  احملتل.  واجلوالن  لبنان  مع 
اليت  األمثان  غريها  من  أكثر  إسرائيل 
هيبتها  من  ذلك  ضوء  يف  تدفعها 
طرقات  قطع  الردعية:  وصورتها 
املنطقة الشمالية، ووضع حواجز ملنع 
تنقل اآلليات العسكرية عليها خوفًا من 
يف  اهلل،  حزب  مقاومو  يصطادها  أن 
معان  من  فيه  ما  مع  انكفائّي  موقف 
على املستوى العسكري؛ إخالء مواقع 
لتقليص االهداف اليت قد يستهدفها 
حزب اهلل، واالختباء يف ما تبقى منها 
والضباط  اجلنود  من  أي  لظهور  منعًا 
على مهداف أسلحة حزب اهلل الرشاشة 
والصاروخية، إدراكًا من قيادة اجليش 
بعجزه عن ردع حزب اهلل عن جيب مثن 

دموي منه.
اىل ذلك، يضاف ارتفاع درجة التوتر 
مشال  يف  التام  الشلل  اىل  وصواًل 
فلسطني احملتلة، نتيجة سقوط شهيد 
االمن  وزير  د  حدَّ كما  دمشق،  يف 
السابق أفيغدور ليربمان. ونتيجة هلذا 
التوتر أيضًا، دفعت إسرائيل من دم 
جنودها، حيث أدى اخلوف من الصواريخ 
املضادة للدروع اىل تدهور آلية وقتل 
مزارع  أيام يف  قبل  آخر  وجرح  جندي 
شبعا، وصواًل اىل اشتباك جيش العدو 
والثمن  املقاومني«.  »ظالل  مع  أمس 
اإلضايف، أن فاتورة احلساب ازدادت 
نتيجة  بيانه،  اهلل يف  حزب  توّعد  كما 
قرية  يف  املدنيني  بيوت  أحد  إصابة 

اهلبارية يف العرقوب.
يف اخلالصة، حاولت إسرائيل تفادي 
ملست  بعدما  ونص«  »إجر  معادلة 
أمثانها املعنوية اليت دفعها اجليش من 
هيبته وصورته الردعية، لكنها وقعت 
املستوى  على  منه،  أشد  هو  ما  يف 
وأضيف  أيضًا.  والردعي  املعنوي 
ارتباك  عن  ناتج  إعالمي  ارتباك  اليه 
إطالق  عن  بعضهم  فتحدث  اجليش، 
عسكرية  آلية  ضد  كورنيت  صاروخ 
عن  أيضًا  آخرون  وحتدث  إسرائيلية، 
العملية واستهداف جمموعة من  إحباط 
مقاومي حزب اهلل، ثم احلديث عن أن 
اجملموعة عادت من حيث أتت. واألبلغ 
داللة من كل الروايات، موقف رئيس 
حكومة العدو، بنيامني نتنياهو، الذي 
أعلن أن احلدود مع لبنان »تشهد حدثًا 

أمنيًا غري بسيط«.
يف  جنح  اهلل  حزب  أن  الواضح 
يف  العدو  إلرباك  صمته  توظيف 
ذلك  وانعكس  العمالنية،  نياته  فهم 
واالمنية  السياسية  املستويات  على 
واالعالمية. وجنح أيضًا يف حتويل بيانه 
الرمسي عن أن الرد آت حتمًا اىل حدث 
تداعيات يف  من  سيتلوه  ملا  س  مؤسِّ
البّناء الذي  ضوء حسم حالة الغموض 
تعمده وانعكس على أداء جيش العدو 

وقياداته. 

علي حيدر

أيضًا، اىل حمطة  البيان  إعالن  وحتّول 
املباشرة  الرسائل  رهانات  كل  دت  بدَّ

وغري املباشرة اليت سبقته.
مفاعيل بيان حزب اهلل أصابت مباشرة 
مقرَّي رئيس احلكومة، بنيامني نتنياهو، 
ووزارة  القدس،  بلفور يف  يف شارع 
االمن حيث مقر رئيس احلكومة البديل 
ووزير األمن بين غانتس يف تل أبيب. 
سارع الرجالن اىل عقد مؤمتر صحايف 
أدىل فيه كل منهما مبواقفه ورسائله 
بشكل مشرتك، يف رد صريح ومباشر 
على بيان حزب اهلل الذي فرض نفسه 
االسرائيلية  املؤسسة  تقديرات  على 
إزاء  واألمين  السياسي  بشقيها 
على  القائمة  الردع  معادلة  مستقبل 

احلدود الشمالية.
خلفية  خيفي  أن  نتنياهو  حياول  مل 
تالوة بيانه، فاعترب يف مقابل إعالن أن 
»الرد آت حتمًا«، أن حزب اهلل »يلعب 
الردع  صورة  ترميم  بهدف  بالنار«، 
املوقف  مع  قاسية  ضربة  تلّقت  اليت 
ومن  بيانه.  يف  احلزب  أعلنه  الذي 
هنا، كانت دعوته األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل، اىل »عدم 
اخلطأ يف تقدير تصميم إسرائيل على 
بذلك  متجاهاًل  نفسها«.  عن  الدفاع 
حقيقة املفاعيل اليت سترتتب على خطأ 
تقدير تصميم  وقيادتها يف  اسرائيل 
املقاومة على الدفاع عن نفسها وعن 

لبنان.
وبالنسبة إىل التهديد التقليدي الذي 
وّجهه ضد لبنان، فهو تهديد مكرر غري 
قابل للصرف، ألن حزب اهلل، وحبسب 
سيستهدف  أبيب،  تل  يف  ُيقّرون  ما 
اجلنود ردًا على استشهاد أحد عناصره، 
اعتدائهم  نطاق  توسيع  فإن  وبالتالي 
نطاق  توسيع  اىل  بالضرورة  سيؤدي 

رد حزب اهلل.
اليت  الرمسية  بالرواية  والتزامًا 
الرتاجع  يف  صعوبة  أبيب  تل  ستجد 
»اسرائيل  أن  نتنياهو  أضاف  عنها، 
اىل  التسلل  اىل  كبرية  خبطورة  تنظر 
نتنياهو  أن  واألهم  أراضيها«.  داخل 
أدرك، ومعه كل القيادات السياسية 
والعسكرية، أن حزب اهلل ال يفتش عن 
رد رمزي، من هنا كان كالمه لوزرائه 
بأن »احلادث ال يزال يف طور التشكل 
نفسه،  السياق  متوتر«. يف  والوضع 
الرواية  كرر  الذي  غانتس  كالم  أتى 
»إسرائيل  أن  ومعزوفة  نفسها، 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  مصممة 
وجبنودها  بسيادتها،  املس  منع  على 

وبالتأكيد مبواطنيها«.
تركها  اليت  األصداء  أن  ويبدو 
على  أبيب،  تل  يف  اهلل  حزب  بيان 
تنبع  واملعارض،  احلكومي  املستويني 
عن  يعرب  أطلقه  الذي  املوقف  أن  من 
تصميمه النهائي على َجيِب مثن دموي 
من جنود العدو. ورفض أي سّلم جيد 
اىل  تقدميه  إىل  مضطرًا  نفسه  العدو 
مردوعيته  أنه يعكس  رغم  اهلل،  حزب 
حزب  أن  هلم  واتضح  أيضًا.  )العدو( 
بإطالق  القبول  وارد  يف  ليس  اهلل 
أي  حتت  اعتداءاتها  يف  إسرائيل  يد 
حذرًا  أكثر  تكون  أن  وعليها  عنوان. 
األمر  الحقة،  عدوانية  خيارات  أي  يف 
الذي سيفرض عليها مزيدًا من القيود 

الكاحبة.
 ليربمان: كلمة نصر اهلل كلمة، العني 

بالعني والسن بالسن
ما مل جيرؤ نتنياهو وغانتس على الكشف 
عنه، انطالقًا من موقعيهما الرمسيني، 
املسؤولني  من  العديد  به  تكّفل 
الذي  العسكريني  واملعلقني  واخلرباء 
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مع إعادة »آيا صوفيا« مسجدًا، يبدو أن 
طريقها  يف  تركيا  يف  »احملّرمات«  كل 
إعالن...  إىل  وصواًل  السقوط،  إىل 
املاضي  اجلمعة  يوم  حدث  ما  اخلالفة. 
يف إسطنبول كان من دون مبالغة أشبه 
بـ«فتح« جديد للمدينة اليت كانت عاصمة 
لإلمرباطورية البيزنطية والعامل املسيحي. 
ال يقتصر احلديث هنا على ما جرى من 
توافد  الذي  واجلمهور  الصالة  مراسم 
مئات  مشيًا  وقطع  تركيا  أحناء  أربع  من 
الكيلومرتات، وافرتش قبل ليلة وليلتني 
بـ«آيا  احمليطة  والشوارع  الساحات 
اجلديد«.  »الفتح  صوفيا«، ليشهد على 
فما رافق االحتفال من كلمات وما واكبه 
ودعوات،  ومنشورات  كتابات  من  وتاله 
كان إشارة، مل يترّبأ منها أحد، على أن 
اجتاه  تركيا يف  بدأت يف  جديدة  مرحلة 
العودة إىل ما قبل سقوط الدولة واخلالفة 
للبعض  خطر  ناقوس  وهو  العثمانيتني. 
وبشارة للبعض اآلخر. لكن ما يبدو هو 
البشرية  برموزها  العلمانية،  تركيا  أن 
يف  االجتماعية،  وبتطبيقاتها  والقانونية 

طريقها لتكون من الزمن املاضي.
افتتاح  إعادة  أن  على  الكثري  خيتلف  ال 
كانت  مسجدًا  لتكون  صوفيا«  »آيا 
بالعامل  تركيا  عالقة  يف  استثنائيًا  حدثًا 
سواء،  حّد  على  واإلسالمي  املسيحي 
فضاًل عن دالالتها السياسية. يسري حزب 
طيب  رجب  بقيادة  والتنمية«،  »العدالة 
املؤدي  الطريق  على  بسرعة  إردوغان، 
عليه  تأّسست  ما  لكل  الكلي  اهلدم  إىل 
اجلمهورية الرتكية يف العام 1923، واليت 
ظهرت حينها من رمحني: معاهدة لوزان 

وإقامة نظام العلمنة.
إردوغان  ينفّك  ال  األوىل،  النتيجة  يف 
منذ العام 2016 يعترب الوثيقة املؤسسة 
للجمهورية، أي »معاهدة لوزان«، باطلة، 
فّرط  وحيث  تركيا،  على  ُفرضت  ألنها 
أتاتورك حبدود »امليثاق املّلي«. لذلك، 
يصف إردوغان املعاهدة باهلزمية، خبالف 
ال  »نصر  أنها  على  هلا  أتاتورك  وصف 
مثيل له« أعادت حترير تركيا وتوحيدها. 
التارخيية مل تكن  إعادة تصحيح األخطاء 
بنظر إردوغان سوى العودة إىل األراضي 
»امليثاق  حدود  من  جزءًا  كانت  اليت 
ومشال  سوريا  مشال  ومنها  املّلي«، 
العراق، وتوسيع حدود »الوطن األزرق«، 
أي احلدود البحرية، لتشمل ليبيا وتونس 
وكل مشال أفريقيا، فضاًل عن »استعادة 
التابعة  واملتوسط  إجيه  حبر  يف  اجلزر 
للسيادة اليونانية. ومل تكن مصادفة أن 
يعاد افتتاح »آيا صوفيا« يف يوم توقيع 
متوز/ من  الـ24  أي يف  لوزان،  معاهدة 

يوليو 1923، وقد صادف أنه نهار مجعة. 
إذ  لليوم،  وليس  للتاريخ  فاألولوية 
كانت غالبية املغامرات العسكرية لرتكيا 
يف السنوات األخرية جيري توقيتها وفقًا 

ملقاييس تارخيية صرفة.
أّما يف النتيجة الثانية، املتعلقة بالنظام 
يرى  ال  أن  يستطيع  أحد  فال  العلماني، 
 ،2002 العام  منذ  املتدرج  املسار  ذلك 
وال سيما بعد العام 2011، حني سنحت 
طبيعة  لتغيري  العربي«  »الربيع  فرصة 
الدولة العلمانية لتكون أكثر تدينًا وأقل 
علمانية، وصواًل إىل يوم التخلص نهائيًا 
من كل أثر للعلمانية. ويف رأس احلقول 
والتنمية«  »العدالة  عليها  اشتغل  اليت 
حقال التعليم والرتبية واملظاهر الدينية. 
معاهد  متر  التعليمي،  الصعيد  فعلى 
ذهبية  حقبة  يف  الدينية  خطيب«  »إمام 
بعد  باملاليني،  عليها  الطالب  إقبال  من 

انتهاء املرحلة االبتدائية.
العلماني،  النظام  استهداف  قلب  ويف 
تأتي محلة تشويه صورة أتاتورك مؤّسس 
تركيا احلديثة، وهدم كل ما يرمز إليه. 
تقسيم يف  معامل ساحة  تغيري  ذلك  من 

محمد نور الدين
يف  األهم  النصب  تضم  اليت  إسطنبول 
الوطنية  التحرير  وحرب  للعلمنة  تركيا 
العاملية  احلرب  بعد  األجانب  الغزاة  ضد 
األوىل. ويف موازاة النصب، غري الكبري 
إمجااًل، مباشرة يكاد يشارف جامع تقسيم 
قريبًا،  وافتتاحه  بنائه  من  االنتهاء  على 
حبيث  وبضخامته  العالية  مبناراته  وميتاز 
كما  »منلة«.  إىل  أمامه  النصب  يتحول 
إعادة  طريق  على  واخلطط  اخلطى  حُتّث 
مقربة  على  الضخمة،  املدفع،  ثكنة  بناء 
شهدت  اليت  نفسها  تقسيم  ساحة  من 
عام 2013 انتفاضة غيزي املعرتضة على 
بنائها وقطع األشجار يف احلديقة املوجودة 
مطار  استهداف  كان  ذلك  وقبل  هناك. 
وإغالقه،  إسطنبول  الدولي يف  أتاتورك 
املشاريع  من  العديد  بناء  يف  والشروع 
على أرضه، وإقامة مطار جديد كبري إىل 
الشمال الغربي من إسطنبول حيمل اسم 
التداول  من  ليخرج  إسطنبول«،  »مطار 
السائحني  ماليني  لدى  أتاتورك  اسم 
الذين يتقاطرون يوميًا على تركيا. وخطة 
رئيس  فيها  شارك  ألتاتورك  اإلساءة 
الشؤون الدينية علي أرباش، الذي ألقى 
صوفيا«،  »آيا  من  األوىل  اجلمعة  خطبة 
يف  يغرّي  أن  حياول  من  كل  و«لعن« 
طبيعة مهام األوقاف يف اإلسالم. وكان 
»آيا  حتويل  أتاتورك  قرار  بذلك  يقصد 
صوفيا« إىل متحف عام 1934، رغم أن 

اجلامع يتبع لوقف حممد الفاتح.
»آيا  إعادة  قرار  اردوغان  اختذ  وكما 
تركيا  »سيادة  باسم  مسجدًا  صوفيا« 
صحيفة  تنقل  كذلك  أرضها«،  على 
»مجهورييت« أن هناك حماوالت للحكومة 
الدولية  إسطنبول  اتفاقية  من  للخروج 
ومحايتهما  والطفل  باملرأة  اخلاصة 
»احلقوق  وتغليب  االجتماعية  واملساواة 
العلمانية«،  »احلقوق  على  العثمانية« 
الدعامة  القانون املدني،  مبا ميّهد إللغاء 
عام  أقّر  الذي  للعلمانية،  األساسية 

.1924
يبدو  األماكن  وأمساء  اجملتمع  »عثمنة« 
أنها ستكون أمام مرحلة جديدة وخطرية. 
أولكي  تتساءل  ما  على  عناوينها،  من 
دوار«،  »غازيتيه  صحيفة  يف  دوغاناي 
العمل على نقل العاصمة من أنقرة إىل 
اعتمد  الذي  املبدأ نفسه  إسطنبول وفق 
إلعادة »آيا صوفيا« مسجدًا، أي تصحيح 

خطأ اختذ يف العام 1923.
الدعوة املتجددة،  لكن ما بدأ يشيع هو 
إىل  خمتلفة،  أهمية  اليوم  تكتسب  اليت 
إلغاء اجلمهورية وإعالن اخلالفة من جديد، 
وقد  األخطاء.  مبدأ تصحيح  ودائمًا وفق 
الدعوة دالالت جديدة مع  اكتسبت هذه 
جمموعة  إىل  تنتمي  هلا  مطبوعات  تبيّن 
»العدالة  حزب  من  املقّربة  »البريق« 
اليت  املقاالت  إىل  فإضافة  والتنمية«. 
»احلياة  جملة  خرجت  ذلك،  عن  تتحدث 
ميلكها  اليت  األسبوعية،  احلقيقية« 
مصطفى البريق، العضو يف جملس إدارة 
لـ«العدالة  التابعة  »يين شفق«  صحيفة 
والتنمية«، بعدد خاص عن اخلالفة كتب 
»ال  كبري  وحبرف  بالعربية  غالفه  على 
وحتتها  اهلل«،  رسول  حممد  اهلل،  إال  إله 
اآلن  يكن  مل  »إن  والرتكية:  بالعربية 
تهّيأوا  فمن؟  أنت  تكن  مل  وإن  فمتى، 
الكّتاب  تبّنى  وإذ  اخلالفة«.  أجل  من 
ووجهت  فقد  الدعوة،  هذه  اإلسالميون 
مسؤولي  جانب  من  كثرية  بانتقادات 

أحزاب املعارضة.
العلمانية  مع  احلسابات  تصفية  مسلسل 
اإلقليمية  القوى  مع  كذلك  وأتاتورك، 
اندفاعته.  يواصل  واإلسالمية،  العربية 
وهو مسلسل تركي طويل بامتياز، وخيّبئ 
الكثري من املفاجآت. ويف احلالتني، حيقق 
»بطله« تقّدمًا على »األعداء« يف الداخل 

واخلارج.

أظهروا الواقع اإلشكالي الذي احندرت 
العديد  دفعت  بصورة  اسرائيل،  اليه 
يف  حالتهم  رثاء  اىل  املسؤولني  من 
مواجهة تصميم حزب اهلل. وزير األمن 
السابق أفيغدور ليربمان، أقّر بعبارات 
حلزب  العام  األمني  أن  عن  كاشفة، 
اهلل )السيد حسن( »نصر اهلل أثبت مع 
األسف أن الكلمة عنده كلمة. والعني 
عن  وأعرب  بالسن«.  والسن  بالعني 
قلقه أيضًا من احلالة اليت وصلت اليها 
إسرائيل، بأن يؤدي استشهاد »عنصر 
كل  شلل  اىل  دمشق  يف  اهلل  حلزب 
االطار نفسه،  إسرائيل«. ويف  مشال 
رأى وزير االمن السابق، أيضًا، نفتالي 
اليهودي  البيت  حزب  ورئيس  بينت، 
اليميين، أنه »نشأت معادله إشكالية، 
على  نسري  ال  أن  علينا  جيب  وحنن 

أطراف أصابعنا بسبب حزب اهلل«.
مل تكن انتقادات هذا الثنائي )ليربمان 
عن  تعبريًا  كانت  بل  يتيمة،  وبينت( 
االسرائيلي،  الداخل  يسود  عام  جّو 
األمنية  الشؤون  معلق  أيضًا،  عكسه 
ميلمان،  يوسي  هآرتس،  يف صحيفة 
»تويرت«،  موقع  على  حسابه  على 
يتصرف  الذي  اجليش  أداء  منتقدًا 
بأن  وأوضح مقصده  »بشكل مقلق«. 
ويغلق  مواقعه،  »خيفف  العدو  جيش 
طرقات« بهدف حرمان حزب اهلل املزيد 

من األهداف. 
ختلو  ال  بطريقة  ميلمان  ويضيف 
حالة  رفع  »اجليش  أن  التحّسر،  من 
رّد  خشية  احملتشدة  لقواته  االستنفار 
على  اللبنانية،  احلدود  على  اهلل  حزب 
قتل غري مقصود لعنصر من حزب اهلل 
يف سوريا«. وتّوج موقفه بالقول إنه 
»ليس هكذا يتصرف اجليش القوي يف 
الشرق األوسط. من املهم منع املس 
جبنودنا، لكن اجليش بث اهللع بغطاء 
»حزب  بأن  معرتفًا  االعالم«،  وسائل 
الوعي«.  على  بالضغط  انتصر  اهلل 
وشرح ميلمان معامل هذا االنتصار يف 
موقع آخر، بالقول إن »حزب اهلل ينتصر 
األخرى«،  تلو  مرة  الوعي،  حرب  يف 
مستداًل على ذلك بأنه »يقود إسرائيل 

إىل الذعر«.
اليوم  حدث  »تفاصيل  أن  اىل  ولفت 
)االثنني املاضي( ما زالت غري واضحة، 
دولة  أن  من وضع  يغرّي  ال  هذا  لكن 
بأكملها عاشت حالة ذعر بسبب عدد من 
ناشطي حزب اهلل«. ويف اإلطار نفسه، 
أتى وصف معلق الشؤون العربية يف 
القناة الـ 13، تسيفي حيزقلي، بالقول 
إن »لدينا زعيمًا )نصر اهلل( ينجح يف 
جعل إسرائيل تقف على قدميها متى 

يريد ذلك«.
   بينت: يجب علينا أن ال نسري على 

أطراف أصابعنا بسبب حزب اهلل
السابق،  االستخبارات  رئيس  أما 
القومي  األمن  أحباث  معهد  ورئيس 
هّب  فقد  يادلني،  عاموس  اللواء 
لنجدة مصداقية اجليش اليت تصّدعت 
يف أعقاب بيان حزب اهلل، فتوجه اىل 
اجلمهور االسرائيلّي قائاًل: »أنا ال أجرؤ 
باسم  املتحدث  أن  يف  التفكري  على 
اجليش اإلسرائيلي يصدر بيانًا مفّصاًل 

كهذا ويكون غري صحيح«. 
املفهوم  هلذا  تأكيده  خلفية  وأظهر 
اجليش  »مصداقية  إن  بالقول 
ملواطين  جدًا  مهمة  اإلسرائيلي 
اهلل  حزب  بأن  وإلدراكه  إسرائيل«. 
أكثر موثوقية لدى اجلمهور االسرائيلي 
»أنا  بالقول:  اليهم  توجه  اجليش  من 
أنصح بالوثوق باملتحدث باسم اجليش، 

وليس حبزب اهلل«.
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مـقاالت وتحقيقات

احلصول  نادر  أجرامي  تصرف  يف 
دوليا قامت طائرات حربية أمريكية 
مدني  نقل  باعرتاض  طائرة    F16
تابعة لشركة ماهان ال إيران ية اثناء 
رحلتها العادية بني  طهران  و بريوت  
ووفقا  وسورية  أجواء  العراق   عرب 
ومعروف  ومعلن  معتمد  جوي  خلط 
من كل الدوائر واألجهزة واجلهات 
اليت هلا صلة شرعية او غري شرعية 
الطائرات  قامت  وقد  األمر.  بهذا 
من  باالقرتاب  األمريكية  احلربية 
هامش  متجاوزة  اإليرانية  الطائرة 
األمان اجلوي ومنتجة ظروف إحداث 
يف  يتسبب  ان  ميكن  مالحي  خطا 
الطائرة  بسقوط  احلاالت  تلك 
او  عليها  نار   دون  إطالق  املدنية 
اصطدامها باي جسم أخر يف اجلو. 
ورباطة  اإليراني  الطيار  براعة  لكن 
من  مكنته  أعصابه  ومتانة  جأشه 
سعت  الذي  املالحي  اخلطأ  تاليف 
مع  ومكنته  اليه  األمريكية  الطائرة 
رسم  من  اخلسائر  من  األدنى  احلد 
رغم  وركابها  الطائرة  جناة  مسار 
أال  طفيفة  جبروح  بعضهم  إصابة 
وابلغ  اشد  جراحهما  كانت  راكبني 

من سواهم.
هذا  عملها  ارتكبت  أمريكا  يف  لقد 
قواعد  بها  انتهكت  موصفة  جرمية 
معاهدات  و  قوانني  أحكام  و 
اجلوية  املالحة  حبرية  تتعلق  دولية 
و سالمة  الطريان املدني  و قواعد 
اتفاقيات  العام و  الدولي  القانون 
القواعد  و  اإلحكام  تلك   ، جنيف 
اليت متنع على أي دولة القيام مبا 
يهدد مباشرة او غري مباشرة سالمة 
الطريان املدني و سالمة الطائرات 
الطريان  على خطوط  مساراتها  يف 
املعتمدة كما و االمتناع عن أي فعل 
او حترش او سلوك ميكن ان ينتج 
عنه خطا مالحيا او يضع الطيار يف 
ظروف تدفعه إىل فقدان السيطرة 
ما  بضرر  يتسبب  و  طائرته  على 
مهما كان طفيفا الحد من الركاب و 
الطاقم ، كما متنع جمرد املضايقات 
الطائرة  وقت  بإهدار  تتسبب  اليت 
املستهدفة ، ما يعين ان السلوك 
نقاش  بدون  و  حتما  هو  األمريكي 
إرهابي  عمل  و  موصوفة  جرمية 
ينتهك  السالمة العامة  من شانه ان 
يتسبب بكارثة جوية كان حيتمل ان 
تودي بالطائرة و مبن عليها لو مل 
يكن قائد الطائرة املستهدفة على 
و  املعنوية  القوة  من  القدر  هذا 
اخلربة املهنية و الشجاعة الذاتية .

ان سلوكا بهذا القدر من اخلطورة 
اللحظة  تصرف  يكون  ان  ميكن  ال 
او عمال عابرا او ارتكب صدفة بل 
هو برأينا عمل خمطط مدروس يرمي 
اليها من  أهداف سعى  إىل  حتقيق  
قرره وخططه، فما هي أهدافه؟ ثم 

كيف يكون الرد عليه؟

أوال: أهداف اجلرمية األمريكية:
األمريكي  التربير  نتجاوز  البدء  يف 
أمريكا  ان  يقول  والذي  الكاذب 
الطائرة  هوية  تستطلع  ان  شاءت 
ونوعها ومهمتها الن هذه التربيرات 
ال  كاذبة  واهية  ذرائع  أال  هي  ما 
ميكن ان تنطلي على أحد او حتى ان 

أمني حطيط

أهداف جرمية أمريكا باعرتاض الطائرة املدنية 
اإليرانية... والرد؟

 2020 آب   1 Saturday 1 August 2020الـسبت 

يأخذ بها الرجل البسيط، فالوصول 
إىل ما تدعي أمريكا سعيها ملعرفته 
هو سهل يسري ال يتطلب عمال خطريا 
من قبيل ما حصل. أما حقيقة األمور 
من  أرادت  أمريكا  ان  نرى  فأننا 

جرميتها حتقيق األهداف التالية:

املدني بني  الطريان  1( وقف خط 
طهران وبريوت كما ومن طهران إىل 
دمشق، ألنها ترى يف هذا اخلط اجلوي 
ثغرة كبرية يف جدار احلصار الذي 
تفرضه على مكونات حمور  املقاومة  
إىل  حزب  سورية  إىل  إيران  من 
تريد  الذي  احلصار  اهلل  يف  لبنان ، 
واليت  املكونات  هذه  به  ختنق  ان 
الكيدية  األمريكية  التدابري  اشتدت 
ضدها مؤخرا ب قانون قيصر  املتخذ 
ضد سورية والذي يؤثر سلبا على 
لبنان وإيران قطعا وباملقدار نفسه 
تقريبا. وترى أمريكا ا ن وقف اخلط 
جوا يتكامل مع قطع الطريق الربي 
الذي تنفذه قاعدة التنف األمريكية 
ارض  على  عدواني  بشكل  القائمة 

سورية.

2( التأكيد على استمرار التصعيد يف 
» سياسة  الضغوط القصوى » اليت 
وحمور  إيران  ضد  أمريكا  متارسها 
اعرتاض  يشكل  حيث  املقاومة 
خطوة  اإليرانية  املدنية  الطائرة 
تصعيدية جديدة يف تلك  السياسة  
أمريكا ضد  اعتمدتها  اليت  الكيدية 
حمور املقاومة جبميع مكوناته ويوجه 
بان  املكونات  هلذه  حادة  رسالة 
أمريكا ماضية قدما يف املواجهة عمال 
الذكية  اخلفية  »القوة  باسرتاتيجية 
التقلب  إىل  نلفت  وهنا  املركبة«. 
األولي يف اإلعالن عن فاعل اجلرمية 
تلصق  ان  أرادت  أمريكا  ان  حيث 
ب إسرائيل   أوال  اإلجرامي  الفعل 
بان  األوىل  يف  الساعات   وعممت 
طائرات إسرائيلية هي اليت ارتكبت 
ذلك  عن  تراجع  كان  ثم  اجلرمية 
العتبارات تتعلق بواقع إسرائيل يف 
هذه الفرتة إثر جرميتها بقتل مقاوم 
من حزب اهلل على األرض السورية 

وانتظارها للرد.

ارتكاب  إىل  إيران  استدراج   )3
دار  يكون  قد  مماثلة.  جوية  جرمية 
إيران  أقدام  األمريكي  الذهن  يف 
يتماثل  أجرامي  انفعالي  رد  على 
مع جرمية أمريكا والتسبب بأسقاط 
يفتح  ما  أمريكية  مدنية  طائرة 
ملالحقة  أمريكا  أمام  واسعا  اجملال 
القضائية  الوسائل  بشتى  إيران 
والعسكرية  واألمنية  والسياسية 
والفرصة  الذرائع  أمريكا  ومينح 
لفعل ما تشاء ضد إيران مبا يذكر 
حتملته  وما  طائرة  لوكربي   بواقعة 
مسؤولية  من  القذايف   و معمر  لبيبا 

وتكبدت من خسائر بسببها.

4( أما عن القول بان أمريكا ارتكبت 
اندالع  شرارة  لتكون  اجلرمية  هذه 
ان  و  خاصة   ، املنطقة  يف  حرب 
سلوك  او  تصرف  من  اكثر  هناك 
أمريكي سبق هذه اجلرمية او حلقها 
زيارة  قبيل  ،من  الظن  هذا  يعزز 

ال  اهلجوم  على  أسبوع  حنو  مرور  بعد 
إسرائيل ي قرب  مطار دمشق  يف  سوريا 
، والذي أّدى إىل مصرع أحد مقاتلي » 
حزب اهلل «، وبعد »صمٍت ُمطَلق« تسّلح 
به »احلزب«، مكتفيًا ببيان نعٍي »يتيم« 
للعنصر الذي »ارتقى أثناء قيامه بواجبه 
شبعا   أحداث  مزارع  جاءت  اجلهادي«، 

امللتبسة لتزيد »الغموض غموضًا«.
يف  عكست  األحداث  هذه  كانت  وإذا 
»االستنفار«  حالة  منها،  كبرٍي  جانٍب 
و«حبس األنفاس« املستمّرة على طول 
احلدود منذ أسبوع، وحتديدًا من اجلانب 
اإلسرائيلي، بعد »انكفاء« قواته بانتظار 
فإّنها عكست  امُلتَمل،  »حزب اهلل«  رّد 
أيضًا حالة »االرتباك« و«الضياع«، واليت 
»تناقض«  بأبهى حللها من خالل  جّتلت 

روايات ما حدث.
يف  »تناقضًا«  ذلك  ترجم  حني  ويف 
األحداث  اعترب  من  بني  أيضًا،  القراءات 
استباقية«،  »مسرحية  مبثابة  املفتَعلة 
حماولة  املقابل  يف  فيها  قرأ  ومن 
لتسجيل »نقاط جمانية« على خط »احلرب 
النفسية« املستمّرة بني اجلانبني، يبقى 
على  »حزب اهلل«  رّد  أّن  الوحيد  الثابت 
له  ولكن  »حتمّي«،  عنصره  اغتيال 

شروطه ومقّوماته...
قد يكون من املفيد بدايًة، وقبل التوقف 
عند أحداث شبعا »امللتبسة«، وما أحاط 
بها من »روايات« متناقضة، العودة بـ 
ومراجعة  الوراء،  إىل  قلياًل  »األرشيف« 
»سّجل« األسبوع املاضي، الذي التزمت 
فيه قيادة »حزب اهلل« بالصمت امُلطَلق، 
فيما كان اإلسرائيلّيون حياولون التقليل 
من وقع املوقف، عرب »تسريباٍت« إعالمّية 
د،  نفت »النّية املضمرة« باالغتيال املتعمَّ
بذريعة أّنهم مل يكونوا على علٍم بوجود 
املكان  يف  أساسًا  اهلل«  »حزب  عنصر 

امُلستهَدف.
بيد أّن صمت »احلزب« الذي مل خترقه أّي 
إطاللٍة »استثنائية« ألمينه العام  السيد 
مباشر  تصريٍح  أّي  أو  اهلل ،  نصر  حسن 
ألّي من قيادّييه، مل يكن سوى جزٍء من 
»عّدة« املعركة، حبسب ما يقول بعض 
العارفني بأدبّيات »حزب اهلل« والقريبني 
منه، مّمن جيزمون بأّنه ال يعين أّن هناك 
نقاشًا جديًا يدور داخل أروقة »احلزب« 
حول الذهاب إىل الرّد من عدمه، باعتبار 
أّن مثل هذا األمر من »املسّلمات« اليت 
مل تعد ختضع ألّي حبٍث، بل باتت جزءًا ال 
يتجّزأ من »قواعد االشتباك« املعمول بها 

بني اجلانبنينْ ال لبنان ّي واإلسرائيلّي.
أكثر من ذلك، يشري هؤالء إىل أّن تبعات 
عدم الرّد تتخّطى بأشواط تبعات أّي رّد، 
تداعياته،  عن  وحتى  حجمه،  عن  مُبعَزٍل 
سواء كانت »مدروسة« أو مل َتُكن، بل 
إّن هناك من يعتقد أّن »حزب اهلل« جاهٌز 
ملواجهة حرٍب كاملٍة، إذا قّررت إسرائيل 
الذهاب إليها، لكن ال ميكن أن »يبلع« 
ر داخليًا  االمتناع عن الرّد، الذي لن ُيفسَّ
وخارجيًا، حتى من قبل »مستهجين« أّي 
أّنه  »احلزب«، على  خطوٍة قد يقوم بها 

ضعٌف وجنٌب وما إىل ذلك.
وقد  واضحة،  باتت  املعادلة  برأيهم، 
كّرسها األمني العام للحزب يف »املعادلة« 
الشهرية اليت أطلقها سابقًا، واليت تقوم 
على أّن احلزب سريّد على أّي استهداٍف 
ملقاتليه يف لبنان أو يف سوريا، وهي 
معادلة ال تزال قائمة بطبيعة احلال، ومل 
أما  النقاش ، إن  أّي تغيري.  يطرأ عليها 
ُوِجد، حبسب هذا »املنطق«، فال يتعّدى 
يف  جتاذب  وسط  الرّد،  هذا  »توقيت« 
وجهات النظر على هذا املستوى، فضاًل 
عن »إطار« الرّد والغايات املتوّخاة منه 

على أكثر من مستوى.
ماذا حصل يف شبعا

انطالقًا مّما سبق، وألّن مجيع املراقبني، 
من املقّربني من »حزب اهلل« وامُلعادين 

حسني عاصي

أبعد من أحداث شبعا »امللتبسة«.. رّد »حزب 
اهلل« حتمّي ولكن!

جُيِمعون  يكادون  سواء،  حّد  على  له 
على  اإلسرائيلّية  الغارة  على  الرّد  بأّن 
اختالف  عن  مُبعَزل  »حتمّي«،  دمشق 
»السيناريوهات« امُلتَملة، ساد االعتقاد 
لدى كثريين بأّن ما حصل يف شبعا يف  
الساعات  املاضية شّكل عنوان »الرّد«، 
»حزب اهلل« هذه  بيان  أن يدحض  قبل 

الفرضّية.
يف  متّثل  »املنطق«  هذا  عّزز  ما  ولعّل 
»التكّهنات« اليت استبقت أحداث شبعا، 
املتوّقع،  اهلل«  »حزب  رّد  طبيعة  جلهة 
فضاًل عن زمانه ومكانه، يف وقٍت يتحّدث 
املراقبون عن حساباٍت ورهاناٍت باجلملة 
جانب  من  االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  بّد  ال 
قيادة »حزب اهلل« يف أّي قراٍر تّتخذه، 
احلسابات،  هذه  »تقديرات«  وتتفاوت 
من  املرجتاة  احلقيقية  لألهداف  وفقًا 
أّي هجوٍم ميكن أن ُيقِدم عليه »احلزب« 
الذي  البّناء«  »الغموض  أّن  علمًا  عمليًا، 
حيرص »احلزب« عليه يف هذه املرحلة هو 
جزٌء من »الرّد«، بعدما أصبحت »احلدود« 
شبه خالية من أّي وجوٍد عسكرّي، ولذلك 

»رمزّيته« البالغة.
يتخّطى،  ال  الرّد  من  اهلدف  كان  وإذا 
العتب«،  »رفع  مفهوم  البعض،  برأي 
وحتى ال ُيقال إّن »احلزب« سكت على 
اغتيال أحد مقاتليه يف سوريا، ما ميكن 
أن يفتح الباب أمام اعتداءاٍت شبيهة يف 
املرحلة املقبلة، وما يتطّلب بالتالي ردًا 
»مدروسًا« حيفظ »التوازن« إىل حٍد ما، 
فإّنه خيتلف برأي شرحية أخرى، تعترب أّن 
املّرة  هذه  تكون  أن  يفرتض  احلسابات 
»متواضع« مل يعد  رّد  أّي  خمتلفة، ألّن 
اإلسرائيلي  أّن  بالغرض، خصوصًا  يفي 
ذلك  على  »يراهن«  ما  مكان  يف  بات 
للتمادي يف اعتداءاته، باعتبار أّن الضرر 
لن يتعّدى »تأّهبًا« يستغرق بضعة أيام، 
و  طبيعتها،  إىل  األمور  تعود  أن  قبل 

املياه  إىل جماريها.
خيلصون  الرأي  هذا  أصحاب  كان  وإذا 
إىل أّن حسابات احلزب مرتبطة حصرًا بـ 
احلفاظ على عنصر  مع  اهلدف،  »توافر« 
»املفتاح  تكون  قد  اليت  »املفاجأة«، 
أو  الرّد،  جناح  لضمان  السحري« 
العكس، فإّنهم يرون يف ما حصل يف 
شبعا »دلياًل« على صّحة وجهة نظرهم، 
أّنه قد يكون مرتبطًا  العكس، مبعنى  ال 
برغبة اإلسرائيلّيني »استباق« األحداث، 
النفسية  احلرب  »عناء«  من  والتخفيف 
»يشّككون«  آخرين  أّن  ولو  عليهم، 
بهذه الرواية، انطالقًا من أن »ال دخان 
»خلٍل«  وجود  يستبعدون  وال  نار«،  بال 
لإلسرائيلّيني  مسح  أو  الرّد،  عّطل  ما 

»منعه«، من »ثغرٍة« ما.
قد  والذي  شبعا،  يف  حدث  عّما  مُبعَزل 
حيتاج إىل املزيد من التدقيق والتحليل 
لكشف  حماولٍة  يف  املقبلة،  األيام  يف 
خباياه وخفاياه، فإّن ال مبالغة يف اعتبار 
ما حصل أصاًل جزءًا من »احلرب النفسية« 
بني »حزب اهلل« وإسرائيل، وقد وصلت 

إىل أوجها على أكثر من مستوى.
»يتفّنن«  بات  اهلل«  »حزب  كان  وإذا 
»احلرب«،  من  النوع  هذا  استخدام  يف 
وهو الذي جنح يف فرض »شلٍل« كامل 
على طول اجلانب اإلسرائيلّي من احلدود 
»تنّصل«  الذي  بيانه  فإّن  أسبوع،  منذ 
فيه من  عملية شبعا ، عّزز مقّومات هذه 
احلرب، بـ »تعّهٍد« صريح بأّن الرّد آٍت، 

لكن وفق توقيته هو.
وبني هذا وذاك، يبقى هامش »املناورة« 
يؤّكد  اليت  كاخليارات،  متامًا  واسعًا، 
ها،  مصراعينْ على  مفتوحة  أّنها  املعنّيون 
ولو أّن اللعبة ال تزال »مضبوطة« داخليًا 
بوارد  ليس  أحدًا  أّن  باعتبار  ودوليًا، 
الدخول يف »حرٍب واسعة«، ال ميكن ألّي 
من أطرافها »ضمان« مّدتها، وال نتائجها 

اليت قد تكون »كارثّية«، سلفًا...

رئيس األركان العسكرية األمريكية 
املشرتكة  مارك ميلي  إىل إسرائيل 
و تفقده بشكل خاص قواعد منظمة 
او حركة   ، املتطورة  اجلوي  الدفاع 
القطع  البحرية األمريكية  ال 11 مبا 
شرق  إىل  النووية  القطعة  فيها 
االعتداءات  تكثيف  او   ، املتوسط 
قيام  و  سورية  على  اإلسرائيلية 
إسرائيل بتعزيز منظومتها الدفاعية 
يف اجلبهة الشمالية ب 3 الويه من 
فضال  اخلاصة  الوحدات  و  املشاة 
عن املدرعات ... اخل من أعمال من 
ال  ذلك  كل  ان   ، ذاته  التصنيف 
جيعلنا نفسر العدوان بانه استدراج 
يف  القتال  جلبهات  فتح  و  حلرب 
منطقة  الشرق األوسط  ألننا نعتقد 
و  األمريكي  الطرفني  من  أي  بان 
موضوعيا  جاهز  غري  اإلسرائيلي 
الظروف  يف  احلرب  لتك  ذاتيا  و 
القائمة خاصة و ان األرجح لديه ان 
حربا تقع األن مع حمور املقاومة لن 
تكون يف مصلحته ، و باملقابل جند 
ان حمور املقاوم لديه األن أولويات 
و  اهم  عسكرية  غري  و  عسكرية 
اجدى من الذهاب إىل حرب مل حين 

أوانها بالنسبة اليه .

ثانيا: الرد على اجلرمية األمريكية:
والرد  مستبعدة،  احلرب  كانت  إذا 
اعتبار  من  ألكثر  مرفوض  باملثل 
فكيف يكون الرد إذن على اجلرمية 
األمريكية؟ ان الرد املناسب برأينا 
جيب ان يكون وفقا لقواعد القانون 
واألخالق فضال عن املصلحة ويتمثل 

مبا يلي:
أ ( التمسك باخلط اجلوي بني طهران 
وعدم  وتعزيزه  وبريوت  ومشق 
بإقفاله  األمريكي  الفخ  الوقوع يف 
ذلك  يف  الن  استعماله  تقييد  او 
اسرتاتيجي حتصل  أمريكي  انتصار 

عليه أمريكا بكلفة بسيطة.

األروقة  أمام  أمريكا  مالحقة  ب ( 
والقانونية  والقضائية  السياسية 
الدولية مبا يف ذلك  األمم املتحدة  
املنبثقة  واألجهزة  هيئاتها  بكل 
عنها كما و حمكمة العدل الدولية  و 
املكمة اجلنائية الدولية  نقول هذا 
القانونية  بالصعوبات  علمنا  رغم 
املالحقة  تعقد  اليت  واملوضوعية 
خاصة وان أمريكا غري موقعة على 
األجهزة  تلك  بروتكوالت  معظم 
اجلنائية  املكمة  خاصة  واملاكم 

الدولية.

أعالمي  حتشيد  بأوسع  القيام  ت ( 
األمريكي  العدوان  ضد  وسياسي 
الدولية  الضغوط  اقصى  وممارسة 

ملنع تكراره.

نذكر  ان  القول  نافل  ومن  ث ( 
أوال  باملثل  املعاملة  جتنب  بوجوب 
ومبادئها  إيران  أخالقيات  الن 
بارتكاب  هلا  تسمح  ال  وعقيدتها 
السافلة  اجلرائم  هذه  مثل  جرمية 
ان  ثانيا  األبرياء،  أرواح  وإهدار 
وعالقاتها  وموقعها  إيران  مصلحة 
القانون  بقواعد  تقيدها  الدولية 

الدولي ومتنعها من فعل ذلك.
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الدليل التجاري

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(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 آب   1 Saturday 1 August 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

رئيس األركان السابق غادي آيزنكوت، وممن 
يتوىل  الذي  غانتس،  بين  املنصب  سبقه يف 
ووزير  البديل  احلكومة  رئيس  منصيب  حاليًا 
األمن. ويف ذلك دالالت ردعية كبرية جدًا عن 

مراحل سابقة، ومؤشرات إىل املرحلة احلالية.
واضح أن إسرائيل ختوض معركتني منفصلتني 
ومتحدتني يف الوقت نفسه، شكاًل ومضمونًا: 
معركة الصورة وحماولة فرض اإلرادة يف مرحلة 
انتظار الرد، ومعركة الرد نفسه، وهو ما خيّيم 
إسرائيل،  ناحية  من  نسيب  يقني«  »ال  عليه 
وتنفيذه،  الرد  قرار  حبتمية  يتعلق  مبا  ليس 
بل مبا يتعلق بشكله وأسلوبه ومستوى إيذائه 

وتوقيته.
احلكومة  رئيس  اكتفى  املواقف،  يف 
من  طلب  الذي  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية 
اإلعالم  أسئلة  على  بالرد  الصمت،  وزرائه 
طوال  »نعمل  قائاًل:  وتساؤالته،  العربي 
سوريا،  من  اإليرانية  التهديدات  ملنع  الوقت 
فيما  كافة«،  للسيناريوات  مستعدون  وحنن 
إسرائيل غري  أن  غانتس  األمن بين  أكد وزير 
معنية بتصعيد الوضع، حمذرًا يف الوقت عينه 
أما  اإلسرائيلي«.  اجليش  اختبار  من  »األعداء 
خالل  فشدد  كوخايف،  أفيف  األركان  رئيس 
أن  على  ميلي  مارك  األمريكي  نظريه  لقائه 
»اجليش اإلسرائيلي سيعمل ما جيب إلزالة أي 
تهديد قد يعّرض إسرائيل وسيادتها للخطر«.

االنكفاء  من  حالة  تسود  اإلجراءات،  يف 
مبا  احلدود،  من  القريبة  املناطق  اإلسرائيلي 
على  العسكرية  والوحدات  املستوطنني  يشمل 
اختالفها، األمر الذي أثر على حركة التنقل بني 
إىل  العسكري،  االنتشار  ومراكز  املستوطنات 
الوجود  وكذلك  التنقل،  عن  الكلي  املنع  حد 

املباشر يف عدد من املقاطع.

    نشر العدو حواجز ملنع القوات العسكرية من 
الوصول إىل املناطق القريبة من الحدود

أن  معاريف  ملوقع  عسكرية  مصادر  وذكرت 
اجليش نقل بعض القوات إىل العمق اإلسرائيلي 
بعيدًا عن املواقع املوجودة مباشرة على طول 
احلدود مع لبنان، كي ال يكونوا هدفًا للرد من 
قبل حزب اهلل. وأشارت إىل أن »الرتاجع جزء 
للرد  حتسبًا  اإلسرائيلي  اجليش  استعداد  من 
االنتقامّي املتوقع أن يستهدف قوات عسكرية 
باملدنيني«. ويف  املس  دون  من  إسرائيلية، 
معادلة  يف  انقالب  إىل  ويستند  الفت  إجراء 
على  يعتمد  اإلسرائيلي  اجليش  بات  احلماية، 
الوجود املدني للمستوطنني حلماية نفسه، فيما 
ُيَعّد قربهم منه - وهو املوكل حبمايتهم - خطرًا 
عنه.  االبتعاد  عليهم  ويوجب  عليهم  شديدًا 
»يف  بوست«،  »جريوزاليم  لصحيفة  فوفقًا 
حني ال توجد قيود حاليًا على حركة املدنيني، 
هناك احتمال أن يتم تقييد املزارعني يف عدد 
حمدود من املناطق بالقرب من السياج. إضافة 
إىل ذلك، سيتم إغالق الطرق املؤدية إىل عدد 
)السكانية( حيث يكون للجيش  التجمعات  من 
حزب  )من  هجوم  ألضرار  يعّرضهم  ما  وجود، 
اهلل(، إذ سيطلب من السكان التنقل عرب طرق 

بديلة لدخول مستوطناتهم«.
حواجز على الطرقات

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، يف حديث 
إىل القناة الـ 12 العربية، أن تعّذر معرفة اجليش 
اإلسرائيلي للطريقة اليت سريد بها حزب اهلل، 
يدفع إىل االستعداد ملواجهة أي فرضية ميكن 
من  سيناريوات،  مروحة  بينها  ومن  تصورها، 
قنص  وعملية  كاتيوشا  صواريخ  إطالق  بينها 
جنود أو إطالق صاروخ ضد الدروع على آلية 

عسكرية.
اإلسرائيلي  اجليش  يشّدد  للمصادر،  ووفقًا 
على تقليص األنشطة والتنقل بني املناطق، إذ 
إضافة إىل النشاط اجلوي واجلهد االستخباري، 
تفتيش  ونقاط  حواجز  نشر  إىل  اجليش  عمد 
يف امليدان لتحقيق هدف واضح: منع القوات 
العسكرية من الوصول إىل املناطق القريبة من 
احلدود، كي ال تتحول إىل أهداف أمام العدو، 

يف اجلانب الثاني من احلدود.

 إسرائيل تنتظر الرد: جيش االحتالل ينكفئ عن احلدود
يحيى دبوق

»استنفاره  اإلسرائيلي  اجليش  يواصل 
احملتلة،  فلسطني  مشال  يف  االنكفائي« 
حمتومًا،  بات  الذي  اهلل  حزب  رد  منتظرًا 
بأن  األمل  مع  االسرائيلية،  التقديرات  حبسب 
االنتظار.  فرتة  طالت  وإن  »منفلتا«  يكون  ال 
يف املوازاة، تعمل إسرائيل على ختفيف تبعات 
صورة الرتاجع إىل اخللف، وال تطلق تهديدات 
صورتها  وتسقط  املستوطنني  تقلق  »رنانة« 

الردعية يف »ساعة االختبار« بعد تنفيذ الرد.
يف املقلب اللبناني، ال فائدة تضاف إْن جرى 
التأكيد أّن تبعات الرد - مهما عمل العدو على 
امتناع  تعظيمها - تبقى أقل بكثري من تبعات 
حزب اهلل عن الرد. وهي حقيقة قائمة ال لبس 
فيها وغري قابلة للنقض، وأي حبث يف إمكان 
عن  ومنفصل  صلة  ذي  غري  عدمه،  من  الرد 

الواقع.
تكون  قد  سياقات  إىل  يشار  آخر،  جانب  يف 
هذه املرة خمتلفة نسبيًا عن مرات سبقت رّد 
هلا  أريد  إسرائيلية  اعتداءات  على  اهلل  حزب 
تغيري املعادالت )أو كان من شأن الـ«ال رد« 
عليها تغيري املعادالت(، علمًا بأن االستعدادات 
وعلنية،  واضحة  الرد  لتلّقي  العدو  ناحية  من 
وترتجم ميدانيًا على أكثر من صعيد، كما ورد 
اإلسرائيلي  اجليش  أركان  رئيس  لسان  على 
أفيف كوخايف خالل جولته مشااًل على الوحدات 
لرد  اجليش  استعداد  بضرورة  العسكرية، 
املنطقة  قيادة  ومطالبة  اهلل  حزب  من  حمتمل 
احلدود  على  القوات  بتقليص حترك  الشمالية 

كي ال تتحول إىل أهداف حلزب اهلل.
بالطبع، تصدر عن إسرائيل تهديدات باتت ُتعد 
التهديدات  وهذه  مماثلة.  حاالت  يف  تقليدية 
 - أدنى  حد  يف  نظريًا   - عليها  العدو  يراهن 
لتقليص حافزية الطرف املقابل للعمل ضده. 
ويف حساب النتيجة النهائية للرد والرد على 
تهديدات  تبقى  يعقبهما،  أن  ميكن  وما  الرد، 
إسرائيل املتفلتة يف مرحلة انتظار الرد، جزءًا 
وتؤّسس سلبًا  النهائية،  النتيجة  من  يتجزأ  ال 
للمستقبل، خاصة إن مل تقرن أقواهلا بأفعال.

على هذه اخللفية جاءت التهديدات بالرد على 
الرد عامة جدًا، من دون تفصيالت، وال تشمل 
يف  بعناية  كلماتها  ختتار  متطرفة  تهديدات 
على  اآلخر،  الطرف  وعي  يف  للتأثري  حماولة 
لبنان عشرين وثالثني ومخسني  إرجاع  شاكلة 
عامًا إىل الوراء، وصواًل إىل إرجاعه إىل »العصر 

احلجري«.
إىل  إسرائيل  رسائل  تأتي  أيضًا،  ذلك  يف 
حزب اهلل، عرب وسطاء، بأنها مل تكن تعلم أن 
املوقع  يف  موجودًا  كان  حمسن  علي  الشهيد 
الذي استهدفته يف سوريا األسبوع املاضي. 
»امليادين«  قناة  نشرت  اليت  الرسالة  هذه 
اللبناني  اجلمهور  تلّقاها  فيها،  جاء  ما  أبرز 
تراجع  رسالة  أنها  على  أيضًا  واملستوطنون 
كذلك(،  )وهي  اهلل  حزب  أمام  إسرائيلي 
وحماولة من حتت الطاولة للتأثري يف مستوى 
رّده عرب تأكيد انتفاء القصد اإلسرائيلي املسبق 
الغتيال حمسن، علمًا بأن مضمون الرسالة، وإْن 
جاء مصحوبًا بتهديدات، هو يف حّد ذاته مثن قد 
يفوق يف كثري من جوانبه الرد املادي نفسه، 
الذي  الرد  انتظار  مرحلة  يأتي يف  أنه  خاصة 

تدرك إسرائيل حتمّيته.
واحد من التعليقات الالفتة إزاء رسالة الرتاجع 
ورد يف صحيفة »ميكور ريشون«، اليت قالت 
إنها ال تتساوق مع مواقف قاهلا رئيس أركان 
اجليش االسرائيلي أفيف كوخايف، يف الغرف 
القريب، أي قبل سقوط  املغلقة يف املاضي 
الشهيد حمسن: »أّي ضرر يلحق بشعرة واحدة 
من رأس جندي أو مدني إسرائيلي، فسيكون 
الرد عليه بال قيود وساحقًا«. وحبسب مراسل 
غري  »كوخايف  العسكرية،  للشؤون  الصحيفة 
الذين  انتهجها  اليت  االعتذار  بسياسة  معين 
سبقوه يف املنصب«. النتيجة هنا تؤّكد وجود 
سابقة  تقارير  صّحة  كما  االعتذار«،  »سياسة 
ردود  انتظار  مرحلة  )يف  لبنان  يف  نشرت 
»رسائل تهدئة« مبستوى  سابقة( تتحدث عن 
اعتذار صدرت كما يرد يف تقرير الصحيفة من 
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تسويق مزحة مسجة تقول إن ما قام به جمرد خطأ، 
العامل ملنع  يتدخل  أنه فعل ذلك ساعيًا ألن  إال 
الرد  يكون  أن  أو  رد،  بأي  القيام  من  املقاومة 

شكليًا يف أحسن االحوال.
والعدو ال ميل من جتربة حظه معنا. عّلمته التجربة 
أن االمور ال تسري وفق منطقه. ومع ذلك عاد اىل 
اللعبة نفسها، خصوصًا عندما حاول إدخال مبدأ 
»اخلطأ« اىل القاموس العملياتي، علمًا بأنه يعرف 
بأن هذا »اخلطأ« ليس سوى اسرتاتيجية تكتيكية 
كاملة. ومتى ُترك األمر له، سرُيينا كمية كبرية 
من االخطاء يوميًا، وهو لن ميانع بعد كل خطأ أن 
يصدر بيان اعتذار، علمًا بأن العدو حياول اختبار 
املقاومة هنا، ملعرفة إذا ما كانت مردوعة أو ال. 
املقاومة  على  يعرض  وكأنه  اخلطأ،  مبدأ  فيطرح 
وعندها،  بالرد.  التهديد  عن شجرة  لتنزل  سّلمًا 
سيتصرف، كما يفكر فعليًا، بأن املقاومة مردوعة 
وغري قادرة على العمل. وجملرد أن هذا الوهم ال 
يزال يسكن مكانًا يف عقل العدو، فإن الرد أكثر 

من حتمّي.
ليست هناك حاجة للعودة اىل السرديات الطويلة 
حول االساس الذي ينطلق منه العدو أو تنطلق منه 
املقاومة يف هذه احلرب الطويلة. لكن هناك حاجة 
أناس، عندنا أو يف االقليم،  أكيدة إىل خماطبة 
مّمن يدمنون التفكري يف كيفية االستفادة من أي 
هذه  جيري يف  ما  إن  للقول  إسرائيلي،  عدوان 
االيام  أو  الساعات  يف  جيري  قد  وما  الساعات 
قوات  صنيعة  من  حقيقته  يف  هو  إمنا  املقبلة، 
االحتالل نفسها. فمنذ قيام كيان العدو اىل كل 
حروبه يف لبنان، مروراًَ بانطالق املقاومة ووصواًل 
اىل زمن التحرير ثم حرب 2006 اىل املعارك بني 
احلروب، يف كل هذه املفاصل، كان قرار احلرب 
بيد العدو حصرًا، ومل حيصل أن بادرت املقاومة 
اىل إعالن احلرب، بل على العكس، قالت دائمًا 
- وهي تعين ما تقوله - إنها ال تريد احلرب. لكن 
هذا ال يتم بأي مثن. مبعنى أن املقاومة اليت ال 
تريد حربًا، ال تريد االستسالم كي ال تقع احلرب. 
باألمر  واالستقالل  بالسيادة  املتبّجحون  وليفكر 
قلياًل، ليدركوا أنه لو أرادت املقاومة شّن حرب 
لكيان  الشمالية  اجلبهة  طول  على  النار  فتح  أو 
ألف  وبيدها  وتكرارًا،  مرارًا  ذلك  لفعلت  العدو 

حجة وحجة.
من  جديدة  جولة  على  األمور  تستقر  اليوم، 
املقاومة  وظيفة  العدو.  مع  املفتوحة  املواجهة 
وردها إفهامه أن ما تكرس خالل أربعة عقود لن 
يتغري، وأن التضحيات اليت بذلت ليست للبيع، 
وأن من يريد تكريس وقائع جديدة عليه أن يدفع 
سينجح.  أنه  يف  لديه  ضمانة  وال  غاليًا،  الثمن 
ووظيفة املقاومة التأكيد ألهلها وشعبها وناسها، 
كما للعدو، أنها »ال تتسلى«، وال تضّيع وقتها، 
وأن انشغاالتها الداخلية أو بتطورات املنطقة، مل 
تكن يومًا على حساب دورها االساسي واملركزي 
يعين،  وهذا  االرض.  وحترير  العدوان  ردع  يف 
ببساطة، أن علينا االستعداد لنكون، كما كنا يف 
كل وقت، اىل جانب هؤالء الرجال الذين يرمسون 
من  حقيقة،  اخلالية،  البالد  صورة  وألوالدنا  لنا 

االحتالل واإلرهاب والتبعية.

 عندما تتحول املقاومة عند العدو... إىل قدر!
ابراهيم األمني

املشهد  يف  الفتتان  ظاهرتان 
القائم  للتوتر  املرافق  السياسي 
عند احلدود اجلنوبية: امتناع العدو 
تهديدات  إطالق  عن  االسرائيلي 
الشامل،  والدمار  بالنار  مليئة 
املقاومة  معارضي  تفاعل  وعدم 
يف  جبدية.  األمر  مع  لبنان  يف 
احلكومة  أبيب، أصدر رئيس  تل 
بنيامني نتنياهو أمرًا اىل الوزراء 
واملسؤولني بضرورة عدم التطرق 
وهو  الشمال.  يف  الوضع  اىل 
بعرض  املاضي،  االحد  اكتفى، 
حتميل  ضّمنه  معروف  موقف 
عمل  أي  عن  املسؤولية  لبنان 
اإلجراء  لكن  اهلل.  حزب  به  يقوم 
رئيس  عليه  يلّح  الذي  العملي 
حكومة العدو، هو مطالبة قياداته 
على  بالعمل  والعسكرية  األمنية 

أو  تناسيب  أو  موجع  برد  اهلل  إفشال قيام حزب 
ردعي. وهذا ما يرتمجه اجليش واملؤسسة األمنية 

باستنفار كبري خيص اجلبهة الشمالية.
باألزمة  العام  االنشغال  يكون  قد  لبنان،  يف 
أعداد  االقتصادية وتفّشي وباء كورونا وارتفاع 
الوضع  عن  لالنشغال  رئيسيًا  عاماًل  املصابني، 
جنوبًا. لكن، مثة اعتبارات أخرى، من بينها صمت 
حزب اهلل نفسه، وعدم االلتفات اىل التهديدات 
أطراف  اقتناع  ذلك،  من  وأبعد  االسرائيلية. 
بأنه ال ميكن ألحد منع املقاومة  بارزين  لبنانيني 
من ممارسة حقها يف الرد على جرائم العدو. لكن 
يف النتيجة، ميكن اخللوص اىل أن منسوب القلق 
أعلى عند العدو، حكومة وجيشًا وإعالمًا ومراقبني، 
بينما هو يف مستوى متدن جدًا يف لبنان. وبالطبع، 
ليست هذه دعوة ألي كان إىل التطوع باملشاركة 
االسرائيلية، بل هي توصيف  التهويل  يف محلة 
ولفت انتباه اىل أن كل البلهوانيات لن متنع ما 

هو مقّدر.
مالحظة  ميكن  حاليًا،  القائم  الوضع  اىل  بالعودة 
ذروة االستنفار املعادي على احلدود مع لبنان. 
اإلجراءات العسكرية املتصاعدة تشمل نشر قوات 
بشري  استخباري،  عمل  أوسع  وإطالق  إضافية 
التهديد.  رسائل  تكرار  مع  بالتزامن  وتقين، 
مفاجئة  توصية  مع  تزامنت  اإلجراءات  هذه  لكن 
لرئيس أركان جيش العدو أفيف كوخايف - الذي 
وضابط  فّذ  قائد  إنه  يقول  وهو  العدو  أنهكنا 
شجاع ومقدام - وهو يطلب من ضباطه وجنوده 
االختفاء عن الشاشة وعدم ترك أي ثغرة قد ينفذ 
منها حزب اهلل لتنفيذ رّده. كل ذلك يقود اىل 
خالصة أولية، وهي أن العدو يئس من الرهان 
أساس  على  ويتصرف  الرد،  عدم  احتمالية  على 
أن الرد حتمي، وأن توقيته مل يعد مرتبطًا حبالة 
سياسية أو خبطاب أو موقف، بل بوضع ميداني 
يعمل العدو على حماولة احتوائه على مدار الساعة. 
حتى إن أحد املراسلني العسكريني االسرائيليني 
قال: » لقد ُحسم االمر، حزب اهلل أخرج اجملموعات 
اىل امليدان، وحنن نشهد ذروة استنفار اجليش 

على احلدود مع لبنان ومع سوريا أيضًا«.
للرد  أن  العدو  قيادة  فهمت  املرحلة،  هذه  يف 
بعده الردعي حكمًا، وبالتالي فهو سيتم بطريقة 
للعدو  جنودًا  وسيستهدف  ملتبسة،  غري  واضحة 
بالنسبة  أمر قيد االختبار  ال منشأة مدنية. وهذا 
عندنا  كثريين،  على  جيب  ما  لكن  اجلميع.  إىل 
وعند العدو، أن يفهموه، هو أن رّد املقاومة على 
جرمية ارتكبها العدو يف سوريا له بعده الردعي 
أن  متامًا  يعلم  العدو  ألن  أيضًا،  بلبنان  اخلاص 
على  لبنان  من  ردعيًا  ردًا  تقرر  عندما  املقاومة 
جرمية حصلت يف سوريا، فدلك يعين أن املقاومة 
تقول له بوضوح إن عليه وقف ارتكاب ما يسّميه 
»األخطاء« يف سوريا، وأال يفكر حتى يف حماولة 
االقرتاب من ساحة لبنان. بل إن العدو يعلم بأن 
دمشق،  جرمية  على  ينتظره  الذي  القاسي  الرد 
قد ال يساوي شيئًا أمام الرد على أي جرمية قد 

يرتكبها يف لبنان.
القليلة  االيام  خالل  حاول،  العدو  أن  صحيح 
املاضية، ومن خالل دبلوماسية بليدة وتقليدية، 
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أخــبار

 بكثري من املبالغة االحتفائية، أعلن مصرف 
لبنان االربعاء املاضي إطالق صندوق »سيدر 
أوكسيجني« إلقراض الصناعيني. مبالغة يف 
احلديث عن األثر االقتصادي لصندوق ُوِضع 
تقدميه  جرى  دوالر،  مليون   175 مبلغ  فيه 
كوسيلة تهدف إىل انتشال االقتصاد اللبناني 
من أزماته كافة. بدأت الفكرة منذ أن توّقفت 
املصارف عن فتح اعتمادات للصناعيني حّتى 
يتمكنوا من استرياد املواد األولية لبضاعتهم، 
ومل تعد تقبل أن ُتّرر أمواهلم املودعة لديها. 
يرفض  لبنان  مصرف  أّن  املصارف  ُحّجة 
األمريكي  بالدوالر  الالزمة  السيولة  إعطاءها 
امُلراسلة،  مصارف  جتاه  التزاماتها  لتسديد 
»تنتقي«  كانت  أصاًل  املصارف  بأّن  علمًا 
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 »أوكسيجني سالمة«... للمحظيني
اعتمادًا،  له  الصناعيني من ستفتح  من بني 
املساواة.  من  قدر  على  املعاملة  تكن  ومل 
من  العديد  أمام  السوداء  السوق  »ُشّرعت« 
الصناعيني، الذين ال ميلكون إال هذه الوسيلة 
كان  ما  االسترياد،  دوالرات  على  للحصول 
ُيسهم أكثر فأكثر يف ارتفاع سعر الصرف يف 
السوق غري الشرعية. واحدة من »خراطيش« 
آذار  إعالنه يف  رياض سالمة، كانت  احلاكم 
أوكسيجني«  سيدر  »صندوق  تأسيس  عن 
املفرتض  من  كان  للصناعيني.  ُمّصص 
نيسان  يف  أوكسيجني«  »سيدر  ُيطلق  أن 
أمريكي،  دوالر  مليون   750 بقيمة  املاضي، 
وِبِرهان أن تصل قيمة املساهمات فيه إىل 3 

مليارات دوالر.

وتأّخرت  َتكسب،  مل  سالمة  رهانات  أّن  إال 
اإلعالن  منذ  التنفيذ  حّيز  الدخول  اخلطوة يف 
عنها يف آذار، إىل يوم أمس. التأخر مل يأت 
مبردود إجيابي، فقد اخنفض املبلغ املرصود 
لـ«افتتاحية الصندوق« من 750 مليون دوالر 
أمريكي إىل 175 مليون دوالر. أّمن »املركزي« 
أّما  بقيمة 100 مليون دوالر،  املال«  »رأس 
عن  عبارة  فهي  امُلتبقية  دوالر  مليون  الـ75 
يف  لبنانيني  أعمال  رجال  من  »مساهمات« 
زيارة  فإّن  به،  ُيتداول  ما  وحبسب  أوروبا. 
هلا  كانت  املاضي،  األسبوع  ألوروبا،  سالمة 

صلة بهذا املوضوع.
عّرف مصرف لبنان عن الصندوق اجلديد بأّنه 
»ُمستقل ومؤّثر للتمويل الصناعي يف لبنان، 
يهدف إىل ابتكار حلول حيوية وفورية تؤّمن 
التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية، 
ما يؤّثر إجيابًا على اقتصاد لبنان وجمتمعه«. 
خالل  من  الصناعي  القطاع  دعم  أّن  واعترب 

»استقرار  يف  ُيسهم  سيدر«،  »صندوق 
االقتصاد، وُيشرك يف هذا املسار املصارف 
ما  ائتمان،  أزمة  من  تعاني  اليت  اللبنانية 
يسهم يف استقرار القطاع املصريف، وجيذب 
لبنان...  إىل  األجنبّية  االستثمارات  أيضًا 
بعض  مع  بالشراكة  سيعمل  الصندوق 
من  ستستفيد  اليت  اللبنانية  املصارف  أكرب 
معرفتها العميقة بالسوق لتحديد الصناعيني 
معايري  للتمويل، حبسب  املؤهلني  اللبنانيني 

سيدر أوكسيجني«.
أوكسيجني«  لـ«سيدر  التنفيذي  امُلدير  أما 
»مكانة  رغم  أّنه  فاعترب  حرقوص،  ألكسندر 
سيدر أوكسيجني األوروبية وامتداده العاملي 
اللذين يلعبان دورًا أساسيًا يف تقيق التوازن 
الكبار  اللبنانيني  املقرتضني  حمفظة  يف 
والصغار، إال أّن دور الصناعيني اللبنانيني ال 
يقّل أهمية جلهة إحداث التغيري يف االقتصاد 

احلقيقي واجملتمع يف لبنان«.



Page 15صفحة 15     

إعــالنات

 2020 آب   1 Saturday 1 August 2020الـسبت 

 

Federal Member for Parramatta
9689 1455 | julie.owens.mp@aph.gov.au

www.julieowens.com.au | www.facebook.com/julie.owens.mp
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عــيد مبارك

أتمنى لكم ولعائالتكم عيد 
أضحى مبارك.

عسى أن يكون عيد التضحية هذا تذكرًيا 
دائمـًا لنا بكيفية مساعدة بعضنا يف هذه 

األوقات الصعبة.
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إعــالنات

P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

Julia Finn MP
Member for Granville

أمتنى لكم عيد أضحى سعيدا ومباركا.
أضــحى مـبارك

ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على:

Wishing you a blessed, peaceful 
and happy Adha..

Adha Mubarak
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On behalf of the City of 
Canterbury Bankstown,  
I offer my well wishes to  
our Muslim residents on  
this sacred occasion of  
Eid Al-Adha. 

May God richly bless,  
protect and watch over  
you all, especially at this 
uncertain and difficult  
time in our City, country  
and across the world.

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury 
Bankstown

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
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

)Handymen( للمحرتفني و الـ  )Tools( عّدة
 يف جماالت البناء وامليكانيك   والكهرباء وغريها..

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة
للـبيع

إشرتوا بـ $1000 
وما فوق واحصلوا 
 Tool على

KiT جمانا
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إعــالن
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AFIC wishes all Austra-
lians a blessed Eid Ul 
Ad-Ha, a most joyous 
festival of sacrifice

Eid Mubarak
May the Peace and Blessings of 
Allah be with you.

Based on the declaration by the Kingdom of Saudi Arabia and the AFIC Nation-
al Sharia Advisory Board (ANSAB), Wednesday the 22nd July 2020 marks the 
first of the most blessed days of the holy month of Zul Hijjah .
The tenth day of this month is a very special day of joyous festivities for Mus-
lims all around the world .  
The 9th of these ten days (Thursday 30 July 20) is the day that believers attend 
Mount Arafah on the outskirts of the holy city of Mecca in the biggest multicul-
tural gathering on earth, they spend the day praising God and praying together 
as one united human family.
The crescendo is the 10th day, the day of the Festival of Sacrifice, Eid ul Ad – 
Ha.  
On behalf of AFIC, I wish everyone a most Joyous Eid: Eid Mubarak, may Allah 
bless you all.
Eid prayers, with appropriate social distancing, will be held at AFIC’s Zetland 
mosque on Friday 31 July 2020 at 7.30 PM.  

Authorised:
Dr. Rateb Jneid
President . AFIC
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إعــالنات
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Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196  
Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  
www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP,  Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

Eid Al Adha is an important 
celebration of love and sacrifice. On 
this day,  I extend my warmest wishes 
for a happy and prosperous Eid.

MEMBER FOR WATSON
TONY BURKE MP

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر 
التهاني من اجلالية العربية واالسالمية 
حبلول عيد األضحى املبارك، أعاده اهلل 

على اجلميع باخلري والربكات..

 Mob:0400449000و, www.sawaki.com.au 
الدكتور عالء العوادي عيد مبارك
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WISHING YOU PROSPERITY, 
JOY AND HAPPINESS 

FOR THE OCCASION OF EID AL-ADHA

ADVERTISEMENT

Lynda Voltz MP
MEMBER FOR AUBURN

Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

P (02) 9737 8822 
E auburn@parliament.nsw.gov.au 
A Mezzanine Level 92 Parramatta Road 
 Lidcombe NSW 2141

يـتقدم
 رئـيس حـزب

الـسيد بـول غـارارد
 واألعضاء:

رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو  
ونائبه آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية 

باراماتا ميشال غارارد
وعضو اللجنة االدارية كلوفيس 

البطي بأحر التهاني من اجلالية عامة 
واالسـالمية خـاصة مبناسبة حـلول 

عيد األضحى املـبارك، أعـاده اهلل على 
الـجميع بالـخري والـربكات.

عــيد مـبارك

يـتقدم
 رئـيس بلدية 

كامربالند

 سـتيف 
كريـستو  
بأحر التهاني 
من اجلالية 

عامة واجلالية 

االسالمية خاصة مبناسبة حلول عيد 

األضحى املـبارك، أعـاده 
اهلل على الـجميع بالـخري 

والـربكات.
عــيد مــبارك
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كـتابات

ريـما مـحمود  - سورية

هبين ذاكرة جديدة
اجلملة األخرية

هي مايعلق بطحلب
ذاكرتنا وحنن جنّذف آلخر

نفٍس ُمنَهك  ..
أنا مؤمنة بك..

وأنت مؤمن بك ...
كالنا شفتان البتسامة واحدة

أنا نصف وقت ..

وانتظار كامل ...
تفسري مغلوط يتأرجح

فوق نهٍد موحش
إّنه حدٌس فقط

لكّنه كثريًا مايلملم أغراضه
ويرفض ترتيب يقينه البائس
كّلما تواطأت الّريُح على نثره

تهادى نصفي اآلخر إليك
،....

قيل لي هذا حيدث غالبًا
وكنت أكذب علّي

فأمضغ دموعي الّلزجة
مع  تصطفق  ماحلة  موجًة  وأنتظر 

صخرة
صميت يف هذا الغياب

وكنَت ُتوِمئ للّظل املخنوق بيننا
فأهرب قبل أن أمسُعك أغنييت

ألعود وأتفّقد املكان بدونك
وأفتح النافذة على صدفة توئد 

ماتبقى من الطريق
قوسني  بني  املشهد  ُأمِسك 

صغريين شهيني
أصفع بردودته

لتنظر إليّ أتصّبب شوقًا
بينما تكمل طريقك دون  ذاكرة 

....
بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي واجتماعي -  سدني اوسرتاليا

مـَن آمــن خلص ومن مل يؤمن ميكث 
عليه غضب اهلل اىل االبد 

 He who believes in Christ has been saved from God’s 
revealed wrath on all human beings and will not be 
condemned on the Day of Judgment, but every person 
who believes in others or seeks intercession from any 
other creature may be under the rule of a very fright-
ening worldly judgment that does not have mercy on 
anyone nor pity for anyone, and every person believes 
in one  From human beings other than his son Jesus 
Christ, who alone can be saved and who reconciled us 
with God, His Heavenly Father, do not deceive your-
self and your faith and go to pagan worship in order 
to fall into evil experience and failed idolatrous wor-
ship, make sure to those who must give him all the 
confidence and worship him and believe in him only 
in other than Lord and God,  We have one faith, one 
intercessor, one God,
 What remains is a sick nature of land, stone, and peo-
ple on their way to extinction, and here I repeat this 
saying all that is under the sky invalidated the head 
of wisdom for fear of God, but the experience that the 
world is going through that they prepared for them the 
evil enemies of God, those pirates, that is, the enemies 
of humanity have also brought us to the agenda  The 
unjust demonic that destroys people psychologically 
and practically, which is the brutal corona trick that 
has created hysteria and madness for some people 
to kill them in fear and terror or heart disease, I have 
previously written about these viral heresies in several 
previous articles, and here I return and warn all people 
that the corona virus is an artificial thing and it is  The 
largest and dirtiest war and phobia against man and 
humanity at all, and directed specifically to the end of 
the Third World, because no human being has mercy, 
whether big or small,
 This is the biggest crime they committed, which was 
not mentioned before in ancient history, in contempo-
rary history, and in any of the previous epochs, against 
the unparalleled humanity, and the other part of the 
heresy of corona, that is, to force people under very 
difficult living pressure to persuade them to accept the 
curative and macrophage vaccine that is grown  In his 
body is a collector for transmitting and receiving all 
information by means of modern electronic radiation, 
which works by powerful satellites, this thing can de-
termine the age of a person and eliminate it in a short 
period of time and to know everything about him from 
thousands to Z from the date of his birth until the date 
of his death, and he can  To record everything about a 
person and a person’s life 24 hours a day without any 
interruption, this is the beginning of the aches that we 
have guessed the Bible, because it is the beginning of 
pain and the beginning of labor before the end of this 
evil world, let us repeat with him, beloved, this blessed 
saying do not be afraid  Because I am with you wher-
ever you are, if God is with us, then who is he who 
will be upon us, and the Lord blesses all loved ones 
who accept the Lord for their salvation and the eternal 
salvation of their children and grandchildren, because 
salvation is not for anyone else under  To Heaven, and 
because he is a jealous God who misses the sins of 
the fathers by the sons of those who did not keep, 
his commandments and salvation work, he has all the 
praise and thanksgiving forever, faithful,

The one who believes has been saved, 
and the one who does not believe, the 
wrath of God abides in him forever,
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على  املعلن  اهلل  غضب  من  خلص  قد  باملسيح  آمن  الذي 
انسان  كل  ولكن  الدينونة،  يوم  يدان يف  وال  البشر  مجيع 
سيكون   آخر  خملوق  اي  من  الشفاعة  يطلب  او  بغريه  يؤمن 
حتت حكم الدينونة املخيفة جدًا اليت ال ترحم احدا وال تشفق 
على احد، وكل انسان يؤمن بأحد من البشر، غري أبنه يسوع 
اهلل  مع  والذي صاحلنا  اخلالص  قد متم  وحده  الذي  املسيح 
وتذهب  واميانك  نفسك  ختدع  فال  يهلك..  السماوي،  أبيه 
التجربة الشريرة والعبادة  الوثنية لكي تقع يف  العبادة  اىل 
الصنمية الفاشلة. تأكد ملن جيب أن تعطيه كل الثقة وتعبده 

وتؤمن به ال بغريه ربًا واهلًا.
 لنا اميان واحد وشفيع واحد واله واحد وما تبقى طبيعة مريضة 
ارضا وحجرا وبشرا يف طريقها  اىل الزوال.. وهنا أردد هذا 
القول كل ما حتت السماء باطل األباطيل ورأس احلكمة خمافة 
اهلل  أعداء  أعّدها  فقد  العامل  بها  مير  اليت  التجربة   اما  اهلل، 
االنسانية  اعداء  اي  القراصنة  أولئك  اوصلنا  لقد  االشرار.. 
ايضًا اىل األجندة الشيطانية الظاملة اليت تدمر الناس نفسيًا 
هسرتيا  كّونت  اليت  املتوحشة  الكورونا  خدعة  وهي  وعمليًا 

وجنونا عند بعض الناس لقتلهم خوفًا ورعبًا.
لقد كتبت سابقًا عن هذه البدع الفريوسية يف عدة مقاالت، 
شيء  الكورونا  فريس  بأن  الناس  مجيع  وأنبه  اعود  وهنا 
مفتعل وهو أكرب واوسخ حرب وفوبيا ضد االنسان واإلنسانية 
الثالث،  العامل  لنهاية  خصيًصا  موجهة  وهي  اإلطالق،  على 

النها ال ترحم اي انسان كبرًيا كان او صغريا.
هذا هو اكرب اجرام يرتكبونه حبق البشرية حيث ليس له مثيل 
ال يف التاريخ القديم وال  التاريخ املعاصر وال يف اي حقبة 

من احلقبات السابقة واحلاضرة.
حتت  الناس  إجبار  هو  الكورونا  بدعة  من  االخر  والشق   
ضغط معيشي صعب جدًا واقناعهم بالقبول باللقاح الشايف 
واملاكرو تشيبس الذي يزرع يف جسم االنسان جمّمعا لالرسال 
االكرتوني  االشعاع  بواسطة  املعلومات  جلميع  واالستقبال 
احلديث، الذي يعمل بواسطة االقمار االصطناعية اجلبارة، هذا 
الشيء من املمكن أن حيدد عمر االنسان ويقضي عليه يف 

فرتة زمنية قصرية.
 فبهذا املايكرو تشيبس يصبح االنسان مسريا ال خمريا، اي 
االرادة حيث ان من يضعه يف جسمه يستطيع ان  مسلوب 
يتحكم مبصريه ويعرف كل شيء عنه من األلف اىل الياء من 
يوم والدته اىل حني موته، وباستطاعته أن يسّجل كل شيء 
أي  يوميًا من دون  وحياته على مدى ٢٤ساعة  االنسان  عن 

توقف.
املقدس،  الكتاب  منها  حذرنا  الذي  االوجاع  بداية  هى  هذه 

وهي بداية املخاض قبل انتهاء هذا العامل الشرير.
 دعونا نردد معه أيها االحباء هذا القول املبارك: ال ختافوا 
أينما كنتم.. فإن كان اهلل معنا فمن هو الذي  ألنين معكم 

سيغلبنا؟!.
أجل خالصهم  من  يقبلونه  الذين  االحباء  يبارك مجيع  الرب   
به  ال  خالص  ال  انه  اذ  األبدي،  وأحفادهم  أبنائهم  وخالص 
ومعه فهو البداية والنهاية، وألنه اله غيور يغفر كل الذنوب 
اليت ارتكبناها ونرتكبها شرط ان نتوب اليه توبة صادقة ال 

عودة عنها.
علينا ان  حنفظ وصاياه ليتم فينا عمله اخلالصي.. له كل 

احلمد والشكر اىل االبد  امني.
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تـتمات

بومبيو: رمسنا سياسة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أنه  إىل  الشيوخ  اخلارجية يف جملس  العالقات  جلنة  أمام  استماع 
 5G على العامل أن يدرك هذه املخاطر السيما استخدامها شبكة«
ألغراض جتسسية«، منوهًا إىل أن »جمموعة دول السبع أدانت ما 

تقوم به الصني وأنها تتصرف حبس عدائي«.
وقال بومبيو إن »هناك جهود متعددة يف األمم املتحدة ملواجهة 
الصني فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية«، الفتًا إىل أن »وزارة 
الفكرية  امللكية  حبقوق  يتعلق  فيما  اخلناق  بتضييق  تقوم  العدل 

جتاه الصني«. 
ويف وقت سابق من يوم امس االول، قام سفري الواليات املتحدة 
تكون  قد  »عواقب«  مواجهة  من  األخرية  بتهديد  الربازيل  يف 
اقتصادية، يف حال تعاقدت مع جمموعة »هواوي« الصينية، لبناء 

شبكة اتصاالت اجليل الـخامس.
بالده  أن  »الكونغرس«،  أمام  بومبيو  أكد  منفصل،  سياق  ويف 
رمست سياسة الضغوط القصوى على إيران األمر الذي حرم طهران 
من الواردات اليت تستخدمها لالخنراط يف »النشاطات اإلرهابية«، 

على حد تعبريه.
اهلل  حزب  لتصنيف  األوروبية  الدول  اقناع  »استطعنا  وأضاف 
بوصفه كيان إرهابي«، منوهًا إىل أنه »البد من العمل على متديد 
حظر السالح املفروض على إيران الذي سينتهي يف تشرين األول 

ومنع إيران من نقل األسلحة إىل احلوثيني«.
وكان قائد القوة اجلوفضائية يف حرس الثورة اإليراني العميد أمري 
حاجي زادة كشف أمس تفاصيل إطالق الصواريخ الباليستية »من 
أعماق األرض«، اليت تتم للمرة األوىل يف العامل ضمن مناورات 

»الرسول األعظم« اليت تنفذها بالده يف مياه اخلليج.
بفرض  قامت  واشنطن  أن  األمريكي،  اخلارجية  وزير  أوضح  كما 
إجراءات  اختاذها  إىل  باإلضافة  روسيًا،  هدفًا   360 على  عقوبات 
حبق تركيا، وتقيم فرض عقوبات عليها بسبب منظومة إس 400 

الروسية. 
وأثار  الفروف،  سريغي  الروسي  نظريه  مع  حتدث  إنه  وقال 
خمتلف  األمريكيني يف  حياة  تهديد  »السيما  القضايا،  كافة  معه 
املناطق«، مشددًا على أن واشنطن حتذر من أي تهديد جلنودها 

يف أفغانستان. 
»ليست روسيا فقط من متول طالبان، بل هناك  أنه  وأشار إىل 

الدعم اإليراني وتدفق األموال اخلليجية«، وفق تعبريه.
ومبا خيص قرار البنتاغون بسحب 12 ألف جنديًا أمريكًا من أملانيا، 
أكد بومبيو أنه شارك فيما وصفه بـ«القرار االسرتاتيجي«، معتربًا 

أن »أملانيا مل تعد على خط املواجهة«. 
وقال »ستكون القوات العائدة إىل الوطن متاحة بالكامل إلعادة 
نشرها مستقباًل«، مشددًا على أن بالده قادرة »على ردع روسيا 

بالكامل«.
وأعلن وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب، أمس االول، أنه سينقل 
مقره األوروبي من شتوتغارت يف أملانيا إىل بلجيكا، وذلك أثناء 
استعراضه خلطط أوسع نطاقًا لنقل حنو 12 ألفًا من قواته إىل خارج 

أملانيا بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب.
من  بالقرب  قواتها  من  قسمًا  ستنقل  واشنطن  إن  إسرب،  وقال 
احلدود الروسية »بهدف ردع موسكو«، مشريًا إىل أن بالده »قد 

تنشر يف املستقبل قوات إضافية يف بولندا ودول البلطيق«.

امجالي الناتج احمللي ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فصلني  بعد  اقتصادي  ركود  يف  رمسّيًا  املتحدة  الواليات  تدخل 
متتاليني من تراجع النمو، حيث تراجع إمجالي الناتج احمللي بنسبة 

32,9% يف الربع الثاني من العام 2020.
العاملية  احلرب  نهاية  منذ  تراجع فصلي  أكرب  الرتاجع،  وُيعترب هذا 

الثانية.
املاضي  حزيران  إىل  نيسان  من  اإلمجالي  احمللي  الناتج  فاخنفض 
األمريكّية،  التجارة  لوزارة  األوىل  للقراءة  وفقًا   ،%  32,9 بنسبة 
حبسب بيانات أصدرها مكتب التحليل االقتصادي األمريكي، املس 

االول اخلميس.
واخنفضت أسعار املشرتيات احمللّية، وهي مؤشر رئيسي للتضخم،  
الربع  1,4% يف  بزيادة  مقارنة  الفرتة،  هذه  خالل   %1,5 بنسبة 
األول عندما اخنفض الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة 5%، واخنفض 

مؤشر أسعار نفقات االستهالك الشخصي بنسبة %1,9.
االستهالك  نفقات  أسعار  اخنفضت  والطاقة،  الغذاء  وباستثناء 

الشخصي األساسية بنسبة %1,1.
يف السياق نفسه، شهدت الواليات املتحدة ارتفاعًا كبريًا يف معدل 
البطالة بنسبة 14,7%، خاصة مع أزمة وباء كورونا وإغالق البالد 

ألكثر من ثالثة أشهر.
 وقال املكتب الوطين للبحوث االقتصادية إن الركود احلالي بدأ 
بالفعل يف شباط املاضي، أي قبل شهر من إعالن اإلغالق بسبب 
كورونا، حيث اخنفض الناتج احمللي اإلمجالي يف الربع األول من 

العام 2020 بنسبة %5.
مليون و300 ألف أمريكي قدموا مؤخرًا طلبات للحصول على إعانات 
مع  العمل،  من  التسريح  حاالت  لوترية  مستمر  تراجع  يف  بطالة، 

استمرار أزمة »كوفيد-19«.
أن  من  اجلاري،  17 متوز  حذروا يف  الدولي،  النقد  خرباء صندوق 
الناتج االقتصادي األمريكي »من املتوقع أن ينكمش بنسبة %6,6 
تكون  قد  التوقعات  تلك  لكن  كورونا«،  بسبب صدمة   2020 يف 

أسوأ بفعل تصاعد جديد لوترية اإلصابات بالفريوس وزيادة يف 
تفشي للفقر.

يذكر أّن الواليات املتحدة جتاوزت األربعاء املاضي عتبة 150 ألف 
وفاة جراء فريوس كورونا، كما سجلت 4,51 مليون إصابة حتى 

اآلن، حبسب بيانات جامعة »جونز هوبكنز«.

بومبيو أمام الكونغرس ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أمام  شهادته  يف  بومبيو،  مايك  األمريكي،  اخلارجية  وزير  أكد 
الكونغرس األمريكي، اسم االول اخلميس، أن »أمريكا ستعمل على 

منع إيران من تزويد احلوثيني بالسالح«.
وقال بومبيو إن »إيران مسؤولة عن الدمار يف الشرق األوسط«، 

وتعهد بالعمل على »متديد حظر السالح املفروض على إيران«.
ويف ملف العالقات مع أنقرة، كشف بومبيو أن واشنطن تبحث »فرض 

عقوبات على تركيا بسبب صفقة صواريخ إس 400 الروسية«.
وحول تدهور العالقات مع الصني بعد تبادل غلق قنصليتني وإعالن 
بومبيو مؤخرا إنهاء الوضع اخلاصة الذي كانت حتظى به هونغ كونغ 
متناوال  تهديدا،  متثل  الصني  أن  على  بومبيو  شدد  التجارة،  يف 
اجلهود الدبلوماسية اليت تبذهلا واشنطن مع عدد من الدول لكبح 

املخاطر.
انتهاكات يف  ارتكبت  »الصني  أن  األمريكية  اخلارجية  وزير  وأكد 
هونغ كونغ«، مشريا إىل أن »بكني تستخدم شبكة اجليل اخلامس 

للتجسس«.
وذكر ترمب أنه تناول مع نظريه الروسي سريغي الفروف كل ما 
أفغانستان،  أمريكيني يف  جنود  لقتل  مكافآت  أثري عن ختصيص 
فحوى  يكشف  ولن  استخبارية،  معلومات  يكشف  لن  أنه  موضحا 
رؤساء  مع  ترمب  دونالد  األمريكي  الرئيس  ومناقشات  اتصاالت 

آخرين.
وروسيا  الصني  مع  التعامل  عن  بومبيو  أمريكيون،  نواب  وسأل 
حبسب  األسلحة،  وصادرات  أملانيا  يف  القوات  عدد  وتقليص 

رويرتز.
اخلارجية  للجنةالعالقات  استماع  جلسة  بشهادته يف  بومبيو  وأدىل 
يف جملس الشيوخ للمرة األوىل منذ 15 شهرا، وذلك يف معرض 

مناقشة طلب امليزانية السنوية لوزارة اخلارجية.
وأصدر الدميقراطيون يف جلنة العالقات اخلارجية تقريرا هذا األسبوع 
بقدرة  أضر  إنه  وقالوا  للخارجية،  كوزير  بومبيو  أداء  بشدة  ينتقد 
الوزارة على تنفيذ مهام دبلوماسية من خالل تعليق شغل الوظائف 
ألشهر، ومعاملة الدبلوماسيني املخضرمني باستهانة، وترويج ثقافة 

االنتقام.
وقال السيناتور بوب منينديز، كبري الدميقراطيني يف اللجنة: »هذا 
ليس هجوما على أحد مؤسساتنا االحتادية فحسب، بل هو عار على 

القيم والقيادة األمريكية، ويعرض أمننا الوطين للخطر«.

توتر قبل التظاهرة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املظاهرة  قبيل  عاٍل  توتر  وجود  اإلسرائيلّية،   »12« القناة  أكدت 
اليت خُيطط هلا قرب منزل رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو يف شارع 

»بلفور« يف »تل أبيب«. 
القائم بأعمال قائد الشرطة اإلسرائيلي موتي كوهني، أشار امس 
حدود  ضمن  التعبري  حبق  مواطن  لكل  »سُيسمح  أّنه  إىل  االول 
القانون،  وفق  حيتجون  املتظاهرين  »غالبية  أّن  مربزًا  القانون«، 

وكشرطة علينا ضمان صيانة هذا احلق«.
ورئيس  السابق  اإلسرائيلي  األمن  وزير  اعترب  متصل،  سياق  يف 
حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليربمان، أّنه »جيب أن نفعل كل 

شيء ملنع حصول حرب أهلّية«. 
إّن  قال  اخلميس،  اليوم  »تويرت«  على  له  تغريدة  ويف  ليربمان 
»االحتجاج هو حق مكتسب لكل إنسان يف كل جمتمع دميقراطي«.

وأضاف ليربمان: »حتديدًا اآلن يف ذكرى 9 آب من هذا العام، أتوجه 
للجميع وإىل كل املتظاهرين مع وضد، وإىل كل الذين يتفقون أو 
ال يتفقون بالرأي، تعالوا حنرتم بعضنا البعض. ممنوع أن نشد احلبل 

أكثر من الالزم«.
أّنه »لقد رأينا لألسف احتكاكات وعنف  وحتدث ليربمان أيضًا عن 
حرب  منع  أجل  من  شيء  كل  نفعل  أن  جيب  متبادلة.  واتهامات 
أهلّية. تعالوا حنرتم أحدنا اآلخر، تعالوا نسمح بالتعبري بشكل حر لكل 

واحد، من دون خوف ومن دون عنف ومن دون اتهامات«.
يف الوقت نفسه، أشارت وسائل إعالم إسرائيلية، إىل أّن التظاهرات 
ضد نتنياهو »انتقلت إىل اخلارج، حيث انضّم إسرائيلّيون يسكنون 

يف الواليات املتحدة وأوروبا إىل املتظاهرين يف إسرائيل«. 
كبري  »تشابه  اليوم  يوجد  أّنه  اإلسرائيلّية،   »12 »القناة  وقالت 
بني ما حيصل من صراعات ونزاعات داخلية، وبني ما حصل يف 
بابل  انقسامات ونزاعات واحتالهلم من قبل  اليهودي من  التاريخ 

وتيتوس«.  
واجلدير بالذكر أّن اليهود حيتفون يوم 9 آب من كل عام، مبا يسّمى 
»ذكرى سقوط أورشليم وهدم هيكلي سليمان األول والثاني على 

يد البابليني والرومان«. 
وكان وزير األمن ورئيس حزب »أزرق أبيض« بين غانتس، تطرق 
امس االول اخلميس إىل موضوع العنف حبق املتظاهرين، وقال إّن 
»العنف الذي نشهده، هو أمر يقلقين، وهو يرمز بنظري إىل منحدر 

زلق ميكن أن يوصلنا إىل حرب أهلّية«.
يف سياق متصل، قال زعيم املعارضة يائري البيد، إن »حتريض 
أعضاء يف مجاعات  بأنهم  ُيشتبه  أشخاص  قيام  إىل  أّدى  نتنياهو 

ميني متطرف باالعتداء على متظاهرين خالل تظاهرة يف تل أبيب«.

مصادر فرنسية تكشف ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املناصب يف إطار مكافحة الفساد، فرد لودريان بالقول: مرت 3 
ما  فرنسا  وفعلت  باالصالحات  الوعود  منكم  نسمع  وحنن  سنوات 
بوسعها إلمتام »مؤمتر سيدر« ملساعدة لبنان، لكن الوعود التزال 
على حاهلا ويبدو ان الرئيس عون تضايق من كالم ضيفه، واكتفى 

بتكرار كالمه وانتهى اللقاء عند هذا احلد.
أما اللقاء الذي اجهز على الزيارة فقد كــــان بني دياب ولودريان، 
إذ قدم دياب جردة بالتعيينات اليت أقرتها احلكومة يف جملس إدارة 
الكهــرباء وبعض املراكز املالية، معتربا أنها حتاكي مطالب الدول 

املشاركة مبؤمتر »سيدر« وغريه.
ال  خجولة  خطوات  إال  ليس  به  قمتم  ما  إن  لودريان:  قــال:  هنا 
اليت  التعيينات  املطلوبة،  البنيوية  اإلصالحات  مستوى  إىل  ترقى 
متت معظمها على أساس احملاصصة وهذه ال تساعد على نهوض 

املؤسسات ووقف اهلدر واالستنزاف.
الكهرباء  مؤسسة  إدارة  جملس  اكتمال  عدم  إىل  لودريان  ولفت 
بتعيني رئيس جديد وجتنب تعيني اهليئة الناظمة حتى اآلن والعمل 

على تعديل نظامها كي تبقى ملحقة بوزير الطاقة وتنفذ رغباته.
ومثلها ملطار  لالتصاالت  ناظمة  تعيني هيئة  كما تساءل عن عدم 
وبدا  والضرييب  اجلمركي  التهرب  ومكافحة  الدولي  احلريري  رفيق 
عن  التحدث  مرة  من  أكثر  حاول  وقد  حمشورا،  احلكومة  رئيس 
إجنازات، لكن لودريان كان يقول له، حنن ال نرى إجنازات يف عملك 
وما زلتم تدورون يف مكانكم، فيما تزداد األزمة حدة وتتضاعف 

معاناة اللبنانيني.
هنا رد دياب على الوزير الزائر قائال: أنا رئيس حكومة لبنان وال 
أمسح لك بإعطائي التعليمات وما جيب القيام به، انا لست سعد 

احلريري ألنفذ تعليماتك.
وأجابه لودريان بقوله: أنا ال أعطي تعليمات ألحد، وال أمسح لنفسي 
بذلك، وأتيت ألقول لكم بكل وضوح ساعدوا انفسكم لنساعدكم، 
لفرنسا وهو  احلريري صديق  أن  احرتام  بكل  لك  أقول  أن  وجيب 
ميثل شرحية وازنة من اللبنانيني، وتعاونا معه بكل احرتام ملا فيه 

مصلحة لبنان وفرنسا.
لقاء  يف  أسفه  أبدى  الذي  احلريري  سعد  إىل  وصل  دياب  كالم 
لتصرحيات  مخيس  يوم  ككل  الصحافيني  مع  األسبوعية  الدردشة 
أصدقائنا  إزاء  الديبلوماسية  بهذه  يأخذنا  أين  إىل  وسأل:  دياب 
التارخييني الذين وقفوا معنا يف كل األزمات اليت مرت على لبنان 
بهذا  يتحدث  آخر  مسؤول  أي  أو  احلكومة  رئيس  كان  اذا  وقال: 
األسلوب عن دولة نعتربها يف لبنان األم احلنون، فمن املؤسف أن 

نسمع هكذا كالم من هكذا حكومة.
بالتدقيق  قاموا  احلريري:  قال  عنها،  احملكى  اإلصالحات  وعن 
على  التدقيق  جيروا  مل  لكن  أهنئهم،  لبنان  مصرف  على  اجلنائي 

وزارات الطاقة وغريها.
وردا على سؤال قال احلريري ال أريد أن أكون رئيس حكومة وال 

أريد ألحد أن يفرض شروطه علي.
غري ان باريس مل تشأ الذهاب يف مشكلة وزير خارجيتها مع احلكم 
واحلكومة يف لبنان اىل حد الالعودة، بدليل زيارة وفد من السفارة 
يف بريوت برئاسة القائمة باألعمال سالينا غرونيت كاتاالنو، اىل 
رئيس احلكومة، »ملتابعة املباحثات اليت اجراها الوزير لودريان يف 

بريوت«، وأكدت كاتاالنو لدياب اهتمام بالدها مبساعدة لبنان.
بدوره اكد دياب تطلع لبنان اىل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين، 
واضعا زيارة الوزير لودريان يف سياق العالقة التارخيية العميقة.

اليت برزت مؤخرًا بسبب األخطاء  االنتقادات  أخرى، وبعد  من جهة 
اليت حصلت يف نتائج فحوص »بي سي آر« وتزوير بعضها، شّدد 
وزير الصحة العامة محد حسن على »أن أي جتاوز أو ارتكاب من هذا 
النوع سيؤدي إىل مصادرة جهاز )بي سي آر( واستخدامه يف خمترب 

آخر، إضافة إىل اختاذ تدابري مسلكية«.
وحذر من أي »جتاوزات حتصل مع بعض السوريني الذين يتهافتون 
إذ  بالدهم،  إىل  مغادرتهم  قبل  الفحوصات  إلجراء  كبرية  بأعداد 
تبني أن مثة من يؤمن هلم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص 

املخربي لقاء مبلغ مالي«.
ورأى حسن خالل اجتماعه مع أصحاب املختربات اليت جتري فحوصات 
»بي سي آر« أن »ارتكاب البعض هذه األخطاء غري مربر« وجيب أال 

»يضيع جهد املختربات يف لبنان واليت متيز باحلرفية واملهنية«.
وتوقف حسن عند الوفيات اليت حصلت يف األيام األخرية، فشدد 
على »وجوب إلزام املؤسسات االستشفائية بإسعاف املريض قبل 
االستفسار عن جهته الضامنة، وأيًا كانت هذه اجلهة«، الفتًا إىل 
نسبة  أن  كافة؛ خصوصًا  الضامنة  األجهزة  بني  التنسيق  »وجوب 
الوضع  بسبب  ازدادت  العامة  الصحة  وزارة  نفقة  على  الطبابة 
التأمني  املائة، كما أن شركات  االقتصادي، من 15 إىل 20 يف 
تتهرب من تغطية املصابني بـ)كورونا(، وهناك كثريون الذين مل 

جيددوا تأمينهم«.
والعسكرية  املدنية  الضامنة  اجلهات  مع  اجتماع  بعد  حسن  وأعلن 
أنه »تبني حتى اآلن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، 
وجود أمكنة شاغرة يف بعض املستشفيات اليت رفضت استقبال 
املريض عبد اهلل احلالني الذي تويف قبل بضعة أيام«، مشريًا إىل 
أنه »اتفق مع وزيرة العدل على اختاذ إجراء مباشر وتسمية مدير 
أسرة  وجود  خيبئ  أو  مريض  استقبال  يرفض  الذي  املستشفى 

شاغرة يف مستشفاه«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
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يف إشارة إىل انتصارها على الوباء، أعلنت نيوزيلندا، اليوم 
االثنني، رفع كل القيود املتبقية واخلاصة بالتباعد االجتماعي 
واالقتصاد باستثناء مراقبة احلدود، وذلك بعد ساعات من 
إعالنها عدم تسجيل أي حالة نشطة لإلصابة بفريوس كورونا 

اجلديد.

يوم  أرديرن،  جاسيندا  نيوزيلندا،  وزراء  رئيسة  قالت  فقد 
التدابري  كل  رفع  سيتم  إنه  املاضي،  االسبوع  من  االثنني 
املتعلقة بفريوس كورونا، املسبب لوباء كوفيد-19، ابتداء 

من يوم الثالثاء املاضي.

على فريوس  القضاء  بعد  هذه،  التدابري  رفع  أن  وأوضح   
إغالق احلدود، وفقا ملا  البالد، ال يشمل قيود  كورونا يف 

ذكرته وكالة رويرتز.

أن  صحفي،  مؤمتر  يف  نيوزيلندا،  وزراء  رئيسة  وأضافت 
بالدها ستنتقل إىل املستوى األول من حالة التأهب العام 

ابتداء من منتصف ليل االثنني.

وقالت إنه ميكن إقامة املناسبات العامة واخلاصة دون قيود 
بشكل  العمل  والفندقة  التجزئة  جتارة  لقطاعات  ميكن  كما 

طبيعي كما ميكن استئناف كل وسائل النقل العام.

صدر  بيان  يف  أعلنت  النيوزيلندية  الصحة  وزارة  وكانت   
عنها يف وقت سابق االثنني من االسبوع املاضي أنه مل يتم 
يف  اجلديد  كورونا  بـفريوس  نشطة  إصابة  حاالت  تسجيل 

نيوزيلندا ألول مرة منذ 28 شباط املاضي.

آشلي  الطبيب  نيوزيلندا،  يف  للصحة  العام  املدير  وقال 
العزل  من  اآلن  خرج  شخص  آخر  إن  بيان  يف  بلومفيلد، 

الصحي بعد اختفاء األعراض.

يشار إىل أن نيوزيلندا، سبق أن أعلنت عن استئناف األعمال 
التجارية نشاطها، مبا يف ذلك مراكز التسوق ودور السينما 

واملقاهي والصاالت الرياضية.

دراسة تكشف سر جناح نيوزيلندا بهزمية جائحة كورونا

كشفت دارسة حديثة عن سر جناح نيوزيلندا يف القضاء على 
فريوس كورونا املستجد، مشرية إىل أن امتثال املواطنيني 
يف  والثقة  األساسية  النظافة  ملمارسات  النيوزيلنديني 

السلطات بلغت مئة باملئة.

ماسي  جامعة  يف  باحثون  أجراها  اليت  الدراسة  واستطلعت 
إجراءات  انتهاء  بعد  ألف شخص  من  أكثر  آراء  النيوزيلندية 
نيوزيلندا  يف  املواطنني  استجابة  على  للتعرف  اإلغالق 

للجائحة.

وقال الدكتور جاغاديش ثاكر، احملاضر يف كلية االتصاالت 
والصحافة والتسويق يف جامعة ماسي: »لقد تكاتف اجلميع 
بقدرات  نؤمن  كنا  أننا  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  البالد،  يف 

خربائنا السياسيني والصحيني.«

الصحية  الرسائل  عرب  اجلائحة  نيوزيلندا  »جتاوزت  وأضاف: 
البسيطة والواضحة، وكان يتم التواصل بلطف وتعاطف كبري 

مع الناس، حتى عندما كانوا يطالبون بتغيريات صعبة.«

 يذكر أن نيوزيلندا سجلت حنو 22 وفاة وحواىل 1500 إصابة 
بفريوس كورونا املستجد، بعد فرضها ضوابط صارمة على 
احلدود، وفرض إجراءات اإلغالق بشكل مبكر عن دول العامل 

يف 25 مارس.

البالد يف  على  املفروضة  القيود  بتخفيف  نيوزيلندا  وبدأت 
باستثناء  الطبيعية،  شبه  حياتها  إىل  لتعود  مايو،  منتصف 

احلدود اليت ال تزال مغلقة.

ووجد الباحثون أن النيوزيلنديني يتمتعون مبستوى عال من 
املعرفة حول املرض وكيفية انتشاره، حيث قال مثانية من 
أصل عشرة إنهم اعتمدوا سلوكيات متكررة لغسل اليدين، 
يف حني قال 9 من أصل 10 إنهم يلتزمون  بتعليمات التباعد 

االجتماعي.

تقريًبا  النيوزيلنديني  »مجيع  أن  إىل  الباحثون  وخلص 
يعلمون بشكل صحيح احلقائق املهمة حول فريوس كورونا 

املستجد«.

»حوالي تسعة من كل عشرة  أن  الدراسة إىل  أشارت  فقد 
والسلوكيات  املرض،  أعراض  يعرفون  النيوزيلنديني  من 
أغلبية  حددت  كما  العدوى.  انتقال  كيفية  وعن  الوقائية، 
الكاذبة  التقارير  صحيح  بشكل  النيوزيلنديني  من  كبرية 

واألخبار املضللة عن تفشي اجلائحة«.

وحبسب الدراسة املسحية فقد أظهر النيوزيلنديون مستوى 
عالٍ  من املعرفة اليت مكنتهم من نفي الشائعات املتعلقة 
أن  يعرفون  كانوا  بأنهم  منهم   %94 وأجاب  بالفريوس، 
املسنني ليسوا فقط املعرضني لإلصابة بالعدوى، وأن أبراج 

اجليل اخلامس لإلنرتنت ليست هلا أي عالقة باملرض.

الفريوس،  على  القضاء  يف  البالد  جناح  من  الرغم  وعلى 
حياة  يف  كبرية  خسائر  أحدث  قد  الوباء  أن  الباحثون  وجد 
النيوزيلنديني، حيث أبلغ واحد من كل مخسة أشخاص تقريبًا 
أفراد أسرتهم عن فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم  أحد  أو 

على دفع الفواتري الشهرية.

 كما أشار أربعة من أصل 10 من املستطلعة أراؤهم إىل أنهم 
أو أحد أفراد أسرتهم شعروا باالكتئاب أو مبشاكل يف النوم 

بشكل جيد.

من ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن تأثر السكان األصليون 

يف نيوزيلندا باألزمة كان متفاوتا، إذ جاء تأثري اجلائحة على 
املاوريني ضعفي أقرنائهم من املواطنني النيوزيلنديني من 
من  أو  االقتصادي،  الصعيد  على  سواء  األوروبية  األصول 
ناحية عدم إمكانية حصوهلم على الرعاية الطبية الكافية أثناء 

حالة الطوارئ.

ووفقا للدراسة أيضا فقد اعتقد واحد من كل ثالثة نيوزيلنديني 
أن فريوس كورونا متت هندستة خمربيا، يف حني اعتقد واحد 
من كل أربعة أن التعرض ألشعة الشمس أو احلرارة الشديدة 

ميكن أن مينع أو يقتل فريوس كورونا.

لدى  كبريا  تأييدا  وجدت  الدراسة  إن  ثاكر  الدكتور  وقال 
النيوزيلنديني  إلجراءات احلد من اهلجرة والسياحة أو تقييدها 
لكنه  البالد.  لالقتصاد يف  الفقري  العمود  تعترب  أنها  رغم 
أشار إىل أن املواقف املتشددة احلالية حيال قضايا اهلجرة 
العامل  دول  تتعلم  عندما  املستقبل  يف  ستتغري  والسياحة 

كيفية التعامل مع األزمات الصحية بشكل أفضل.

نيوزيلندا تنتصر على كورونا 
وترفع كل القيود اخلاصة بالوباء

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن رفع كل تدابري اإلغالق

الفتة على أحد البيوت يف أوكالند تطلب البقاء يف املنازل

املستجد،  كورونا  جائحة  فريوس  من  الثانية  املرحلة  دخولنا  مع 
وفقا  العامل،  يف  جديدة  ملناطق  القاتل  الفريوس  ينتقل  وبينما 
مع  تعاملت  اليت  الدول  املهم رصد  من  العاملية،  الصحة  ملنظمة 

الفريوس بالشكل األمثل حول العامل، خالل األشهر املاضية.
ويف تقرير جمللة »تايم« األمريكية، مت رصد األمثلة األفضل حول 
العامل، يف التعامل مع الوباء، واليت قد ترسم خريطة للدول اليت 

بدأت اآلن بالتعامل مع اجلائحة بشكل جدي وخطري.
اإلمارات مثال عاملي

وحللت اجمللة عددا من الدول اليت احتوت الوباء، أو قدمت مثاال 
والشعيب  احلكومي  املستوى  على  صحيح،  بشكل  معه  للتعامل 
العربية  اإلمارات  دولة  الدول،  هذه  بني  ومن  واالقتصادي، 
املتحدة، اليت دخلت القائمة من أوسع أبوابها، كواحدة من الدول 
اليت أصبحت مثاال حيتذى يف التعامل مع جائحة عاملية حبجم فريوس 

»كوفيد-19«.
فإن  الدولية،  الشؤون  وخبري  اجمللة  حمرر  برمير،  إليان  ووفقا 
اإلمارات دخلت القائمة بالرغم من هبوط حاد بأسعار النفط خالل 
الفرتة املاضية، وهو أحد أعمدة االقتصاد يف البالد، وهو أمر مثري 

لإلعجاب، على حد قوله.
وقال برمير: »دخلت اإلمارات هذه القائمة باحتضانها لعدة إجراءات 
اجتماعية مهمة، مثل فرض حظر التجول لساعات حمددة، وإغالق 
صارمة،  تعقيم  حلمالت  باإلضافة  العامة..  االماكن  من  العديد 
حالة   300 )حنو  كورونا  جراء  من  الوفيات  عدد  على  إنعكس  مما 
فقط(، بالرغم من أن الدولة سجلت أول حالة إصابة مبكرا يف 29 

يناير«.
تكاليف  مجيع  أن  هي  كثريا  ساعدت  اليت  األمور  »من  وأضاف: 
الصحي  التأمني  عن  النظر  بغض  احلكومة،  غطتها  كوفيد-19 

لألفراد«.
القائمة الذهبية

يف  العامل،  حول  األفضل  للدول  »تايم«  جملة  قائمة  وضمت 
االستجابة للوباء، 10 دول أخرى، وهي تايوان وسنغافورة وكوريا 
واليونان  وآيسلندا  وأملانيا  وكندا  وأسرتاليا  ونيوزيلندا  اجلنوبية 

واألرجنتني.
وفقا للمجلة، متكنت تايوان صاحبة احلكم الذاتي من تقديم استجابة 

رائعة يف ظروف أقل من مثالية.
إلبطاء  حماولة  يف  متتالية  ألسابيع  اقتصادها  إغالق  من  فبدال 
الفريوس، اجتهت تايوان إىل طريق آخر - بعد إغالق حدودها بسرعة 
وحظر تصدير األقنعة اجلراحية، واستخدمت احلكومة تطبيقات لتتبع 
جهات االتصال، ولتتبع اهلاتف احملمول لتحديد وتأكد من التزام 

اجلميع باحلجر الصحي.
أما سنغافورة فكانت من بني الدول األوىل اليت »انتصرت« على 
للمجلة،  وفقا  مستحقة  وهي مسعة  للوباء،  الستجابتها  الفريوس 

على خلفية نهجها احلازم لتتبع االتصال بني األشخاص.
وقامت احلكومة ببناء مساحات مؤقتة لألسرة بسرعات فائقة، إليواء 
حتت  الضحايا  معدل  اخنفاض  على  حافظ  مما  الفريوس،  مرضى 
اجلنوبية،  لكوريا  احلازم  املبكر  الفعل  رد  وساهم  باملئة.  الـ0.1 
على احلفاظ على عدد الوفيات املنخفض باإلضافة الخنفاض العدد 

اإلمجالي للحاالت، وهو أقل من 12 ألف حالة.
نيوزيلندا وأسرتاليا

صعود  لكن  كثريا،  نيوزيلندا  املعزول  اجلغرايف  املوقع  ساعد 
أكثر بكثري من احلظ اجلغرايف اجليد،  التصنيف هو  نيوزيلندا يف 

حسب ما أشارت اجمللة.
مت الكشف عن أول حالة لنيوزيلندا يف 28 فرباير، ومقارنة باحلكومات 
األخرى، حتركت نيوزيلندا بسرعة إلغالق البالد - فبعد أقل من 3 
أسابيع، أغلقت البالد حدودها للمسافرين اخلارجيني، وبعد أسبوع 
فقط، مل تغلق فقط األعمال األساسية، لكنها ذهبت إىل أبعد من 
ال  أنه  يعين  الذي  الرابع«،  املستوى  من  »إغالق  بتأسيس  ذلك، 

ميكن للسكان التفاعل إال مع األشخاص داخل منازهلم.
أما يف أسرتاليا، فأسفرت االستجابة املنسقة ملسؤولي احلكومة، 
عن أرقام من بني األفضل يف العامل )7276 إصابة و 102 حالة 

وفاة فقط يف بلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة(.
كما ساعدت احلوافز االقتصادية ألكثر من 10 يف املائة من الناتج 
احمللي اإلمجالي - حنو دعم األجور ومضاعفة إعانات البطالة والرعاية 

اجملانية لألطفال - بشكل كبري أيضا.
كندا

حتديدا،  أكثر  )وبشكل  كندا  جتربة  أن  األكادمييني  بعض  أكد 
عاما،   20 من  يقرب  ما  منذ  السارس  فريوس  مع  إخفاقاتها( 
فاحلكومة  احلالي،  الوباء  ملواجهة  أفضل  بشكل  أعدتهم  اليت  هي 

الفيدرالية لعبت دورا حامسا يف الرعاية الصحية.
أملانيا

تعترب استجابة أملانيا للفريوس منوذجا بني الدول األوروبية، حيث 
جنت البالد من الطفرة املبكرة يف احلاالت اليت شاهدتها اجلارتان 
)مبا يف ذلك  السريعة  االحتواء  وإسبانيا، وحصلت جهود  إيطاليا 
االختبارات واسعة النطاق والتواصل العام الواسع والشفافية( على 

دعم عام واسع النطاق.

اإلمارات ضمن قائمة أفضل الدول 
استجابة لكورونا
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أزيـاء

جمموعات  إطالق  مع  مبصادفته  العام  هذا  األضحى  عيد  يتميز 
حمظوظة  فأنت  لذلك،  والفخامة.  بالرقي  املفعمة   2020 خريف 
ضمن  من  صيحة  آخر  عصري  بلوك  االستمتاع  على  لقدرتك 

جمموعات املوسم اجلديد.
املفعمة  اإلطالالت  انتقاء  حنو  توجهي   ،2020 األضحى  لعيد 
واحرصي  النهار  ألوقات  املناسبة  األنيقة  بالفساتني  باألنوثة 
على تنسيقها مع اإلكسسوارات واجملوهرات املناسبة لتفادي 
املبالغة يف اإلطاللة؛ كما ميكنك اعتماد اجلمبسوت إذا كنت من 
ارتداء  اختاري  واألنوثة،  القوة  بني  جتمع  وإلطاللة  عاشقاته. 

البدلة األنثوية العصرية بألوان مميزة رائجة خلريف 2020.
ولكي نسهل عليك األمور، اخرتنا لك اليوم أمجل إطالالت عيد 
األضحى األكثر عصرية من جمموعات خريف 2020 كي تلقي نظرة 
عليها وتستوحي منها إطاللتك للعيد من أهم املاركات العاملية 

وبتوقيع أرقى املصممني العامليني.

أجمل إطالالت عيد األضحى من أزياء خريف 2020
أمجل  من تصاميم  واسعة  باقة   2020 خريف  تضمنت جمموعات 
األضحى  عيد  بإطالالت  بالفعل  تليق  اليت  العصرية  الفساتني 

هذا العام.
خريف  عروض  منصات  على  كبري  بشكل  اجللد  لفتتنا فساتني 

إطالالت عيد األضحى 2020 األكثر عصرية من جمموعات خريف 2020

 2020 آب   1 Saturday 1 August 2020الـسبت 

A Line   ميدي مع  2020، فأعجبنا فستان جلد أمحر بتصميم 
مزيج من اجللد األسود على صدره من دار أليكساندر ماكوين 
Alexander McQueen. من األمجل تنسيق هذا الفستان يوم عيد 
األضحى مع حقيبة وحذاء كعب من اجللد األسود إلطاللة متكاملة. 
كذلك أعجبنا فستان اجللد الطويل بتصميم معطف بالّلون الزييت 
ضمن عرض سلفاتوري فرياغامو Salvatore Ferragamo إلطاللة 

عيد بسيطة وأنيقة يف الوقت ذاته.
بالطبعات  الفساتني  األضحى  عيد  يوم  إلطاللتك  اختاري 
لعاشقات  باألخص  موضة  آخر  تعترب  واليت  الرتندي،  العصرية 
باللونني   Polka Dots البولكا موضة السبعينيات، مثل فستان 
الورود من منصة  الطويل بطبعات  والفستان  األبيض واألمحر 

  .Rodarte عرض رودارت
أجمل تصاميم جمبسوت إلطالالت عيد األضحى من مجموعات 

خريف 2020
 ،2020 خلريف  رواجها  على  حمافظة  اجلمبسوت  موضة  تزال  ال 
وقد انتقينا من منصات عروض املوسم ألهم املاركات العاملية 

جمموعة مميزة تليق بإطالالت عيد األضحى هذا العام.
يضفي  حيث  العام  هذا  العيد  إلطاللة  احلرير  قماش  اختاري 
الكثري من السحر واألنوثة على أسلوبك، وقد أعجبنا مجبسوت 
الفاتح مع طبعات مصممة  البيج  باللون  الفضفاض  احلرير  آية جابر - سيدتيمن 

جاكيت كارو مع ليغنغ التيكس من سان لوران Saint Laurentفستان جلد أحمر بتصميم A LINE من أليكساندر ماكوين

جمبسوت حرير باللون البيج والطبعات األنيقة من ستيال ماكارتني

Prada إطاللة بالشراريب من برادا

 Stella ماكارتنسي  الفضية ضمن عرض ستيال  الزركشات  من 
.McCartney

وإلطاللة أكثر كاجوال وشباب، اختاري من سلفاتوري فرياغامو 
على  حزام  مع  األسود  الدنيم  مجبسوت   Salvatore Ferragamo
اخلصر. يليق هذا التصميم بصاحبات القامات النحيفة، فارتديه 

مع حذاء بوت boots بكعب رفيع إلضفاء أنوثة رقيقة.
ألن موضة البدالت النسائية املستوحاة من األسلوب الذكوري 
باعتماد  2020، ننصحك  تعرف رواجًا كبريًا ضمن موضة خريف 
إطاللة البدلة مبختلف تصاميمها ونقشاتها وخاماتها لعيد األضحى 

2020 سواء الكارو أو الباتشوورك أو باأللوان السادة. 
اختاري البدلة بأسلوب الباتشوورك العصري، أي موضة املرقع، 
 Alexander واليت جاءت مميزة ضمن عرض أليكساندر ماكوين
طبعة  تعد  واليت  الكارو،  البدلة  اختيار  ميكنك  أم   .McQueen
التنورة امليدي واألكتاف  أساسية ملوسم اخلريف، مع تصميم 

.Rodarte املنفوخة من عرض رودارت
الكالسيكي،  والتصميم  العصرية  اجلرأة  بني  جيمع  وألسلوب 
اختاري من دار سان لوران Saint Laurent بليزر كارو باللونني 
األمحر واألسود ونسقيها مع ليغنغ legging من خامة الالتكس 

الرتندي والشبابية.

بدلة باللون الكاميل من سلفاتوري فرياغامو بدلة كارو من أليكساندر ماكوين 
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A bitter blame game has 
erupted between the Fed-
eral and State governments 
over Victoria’s outbreak, 
with officials labelling it a 
“sh*tshow.”
Prime Minister Scott Mor-
rison has been accused of 
bungling the response to 
Victoria’s COVID-19 aged 
care outbreak after send-
ing in junior nurses to fight 
the deadly virus.
It has prompted Victo-
rian officials to warn of a 
“sh*tshow” in the sector 
after they were forced to 
break into medicine cabi-
nets at a Melbourne nurs-
ing home.
A bitter blame game has 
erupted between the Mor-
rison Government and the 
Andrews Government in 
Victoria over the corona-
virus outbreak now laying 
siege to the state’s nurs-
ing homes where 769 aged 
care residents and workers 
are infected.
The decision to suspend 
elective surgery to make 
room for aged care resi-
dents follows an exchange 
of text messages between 
Mr Morrison and Victorian 
Premier Daniel Andrews 
commencing on Monday 
morning at 9.30am.
On Tuesday, news.com.
au revealed that the Prime 
Minister intervened to 
force Mr Andrews to can-
cel elective surgery in the 
state after he resisted the 
move.
But in a tit-for-tat briefing 
last night, Victorian offi-
cials said it was in fact the 
Morrison Government that 
had bungled the crisis and 
remained wholly respon-
sible for the aged care sec-
tor, insisting it had acted 
within 24 hours of the first, 
formal request.
Horrified Victorian public 
health officials insist they 
raised the alarm over the 
Morrison Government’s 
response last Wednesday 
when they found elderly 
residents at St Basil’s 
nursing home in Melbourne 
sleeping in soiled beds, 
covered in faeces and 
without medication.
It followed the decision to 
stand down all staff at the 
COVID-19 infected nurs-
ing home, as federal offi-
cials took over and moved 

in to run the home, and 
the communication break-
down with families that fol-
lowed.
The Greek Orthodox aged 
care home is now being 
investigated after the out-
break infected 86 resi-
dents and staff, leading to 
multiple deaths.
But it’s not the first time 
concerns have been raised 
over the home with a fam-
ily previously complaining 
last year that their elderly 
mother was found smeared 
in faeces and a “therapy 
cat” was filmed eating the 
residents food.
While the Federal Govern-
ment sent in the private 
firm Aspen Medical last 
week, shocked Victorian 
officials told news.com.au 
public health workers who 
briefed them that night 
warned, “it’s a sh*tshow” 
and complained some of 
the nurses sent in by the 
private contractors ap-
pointed by the Morrison 
Government were young-
er, graduate nurses.
One official claimed they 
had to break into a medi-
cine cabinet after all the 
staff at the aged care home 
were stood down by the 
Morrison Government and 
ordered to isolate in the 
wake of the largest COVID-
19 outbreak in Victorian 
aged care.
It’s a version of events 
backed in part by a pathol-
ogy worker “Julie”, who 
asked to remain anony-
mous but told ABC radio 
there were chaotic scenes 
and language barriers 
when staff arrived to help 
the residents.
“We had no idea who they 
were. We can’t send off 
random samples of peo-
ple,” she said.
“Staff didn’t know who was 
meant to be in which bed.”
The timeline outlined by 
Victorian officials begins 
with the Andrews Govern-
ment imploring the Mor-
rison Government to take 
action last week before it 
sent in private providers 
Aspen Medical.
In contrast, the Morrison 
Government insists that 
Australia’s chief medical 
officer first urged Victoria 
to cancel more elective 
surgery last week and was 

Scott Morrison, Daniel Andrews in aged care debacle
shocked when it didn’t 
happen over the weekend.
The Victorian Premier, 
who insists the Govern-
ment wasn’t asked to act 
until Sunday, expressed 
his frustration at the press 
conference where he re-
peatedly noted that aged 
care was the Morrison 
Government’s responsibil-
ity.
“I’ve spoken with the Prime 
Minister. Ministers have 
been speaking. Officials 
have been speaking. It was 
a very long night, but this 
is a critical challenge,’’ he 
said.
“The Commonwealth has 
asked for assistance. 
They’ve asked for certain 
things and that’s exactly 
what they will get.”
The Prime Minister said the 
situation remained “very 
concerning” and he had 
cut short a three-day visit 
to Queensland to devote 
himself to the aged care 
crisis.
“We have just over 80 fa-
cilities out of just over 
430 in Victoria which have 
been affected. Not all se-
verely, but some of those 
cases have been far more 
severe,’’ he said.
Health Minister Greg Hunt 
confirmed the Victorian 
Public Health Unit instruct-
ed all staff at St Basil’s to 
immediately isolate.
“Seventy-nine of 115 
residents have now been 
transferred,” Mr Hunt said.
“Our role is to make sure 
that those remaining resi-
dents are safe, and the ad-
vice that I had as of late last 
night and early this morn-
ing is that the conditions 
are stable. The staffing is 
led by a very experienced 
nurse unit manager.”
But Greg Reeve, the chief 
executive of Heritage Care, 
which runs the home, said 
he had been pleading with 
health authorities to move 
residents into hospitals for 
days.
In a statement, St Basil’s 
chairman Konstantin Kon-
tis said the “extremely 
distressed” staff had done 
their best in a difficult situ-
ation.
Personal protective equip-
ment (PPE) had only been 
used at the home since 
July 13, when the Morrison 

Government mandated the 
use of masks.
“If now, using 20/20 hind-
sight, it is alleged that this 
was too late, that is no 
fault of our own,” Mr Kon-
tis said.
Last week, Mr Hunt con-
firmed that federal officials 
had taken over St Basil’s 
and that the federal chief 
nursing and midwifery of-
ficer Alison McMillan had 

The NSW Government 
will introduce a land tax 
discount for new build-to-
rent housing projects until 
2040 and a new Housing 
Diversity SEPP to provide 
more housing options, 
greater surety for renters, 
boost construction and 
support jobs during the 
COVID-19 recovery.
NSW Treasurer Dominic 
Perrottet and Planning and 
Public Spaces Minister 
Rob Stokes said the tax cut 
would encourage build-to-
rent developments by en-
suring they were subject 
to similar overall amounts 
of State tax as compara-
ble build-to-sell develop-
ments.
“Build-to-rent is popular 
overseas but still in its in-
fancy in Australia, and we 
want to remove barriers 
and allow this segment of 
the market to grow,” Mr 
Perrottet said.
“Renters benefit through 
greater choice and be-
cause the focus is placed 
on them, rather than just 
geared towards property 
owners, it has an added 
benefit of encouraging bet-
ter quality rental proper-
ties and much longer-term 
leases.
“This will provide further 
confidence, boost the 
housing construction in-
dustry, create more op-
tions for investors and 
builders of developments 
and ultimately more hous-
ing options and security 
for tenants.”
The discount will be equiva-
lent to at least a 50 per cent 
reduction in land tax, de-
pendent on the unimproved 

land value. To be eligible for 
the discount, a build-to-rent 
development in metropoli-
tan areas must be at least 
50 units, with a different 
threshold for regional areas 
to be considered.
 Construction must have 
commenced on or after 1 
July 2020 and the projects 
must provide purpose built 
rental units, be managed 
under unified ownership, 
and include options for 
longer leases.
An exemption from for-
eign investor surcharges 
will also be provided un-
til 2040 for Build-to-Rent 
developers, and integrity 
measures will be included 
to ensure that these dis-
counts are not used for tax 
avoidance.
Full eligibility criteria for 
build-to-rent projects will 
be set-out in guidelines 
for the industry in coming 
weeks.
The NSW Government 
is also exhibiting a new 
streamlined Housing Di-
versity State Environmen-
tal Planning Policy (SEPP) 
that includes proposed 
development standards 
for build-to-rent hous-
ing across the state and 
design guidance on built 
form, context and char-
acter, sustainability and 
amenity to ensure good 
outcomes for surrounding 
communities and future 
residents.
Planning and Public Spac-
es Minister Rob Stokes 
said the proposed changes 
will simplify planning con-
trols to support investment 
in diverse and affordable 
housing types including 

LAND TAX CUT TO DRIVE BUILD-
TO-RENT REVOLUTION

personally attended the 
site.
“Significantly, we are tak-
ing steps in those particu-
lar areas where there are 
special needs. I know in 
particular that Alison has 
been at St. Basil’s in the 
last 24 hours and the Com-
monwealth has moved in 
to support and assist,’’ Mr 
Hunt said.
But Mr Andrews declared 
infection control so poor 
in some private nursing 

homes in the state that he 
would not let his mother be 
cared for in the aged care 
facilities.
“I would not let my mum be 
in some of these places, I 
just wouldn’t,’’ he said.
“I cannot stand here and tell 
you that I have confidence 
that staff and management 
across a number of private 
sector aged care facilities 
are able to provide the care 
that is appropriate to keep 
their residents safe.”

built-to-rent, co-living, so-
cial housing, and student 
housing.
“Not only do we need dif-
ferent types of housing 
– such as detached, high-
rise and missing-middle 
types, we need different 
tenures of housing – such 
as affordable and social 
housing, short and long-
term rentals and owner-oc-
cupiers,” Mr Stokes said.
“Build-to-rent provides a 
more direct route for in-
vestment in housing di-
versity, and provides the 
certainty needed to build 
in uncertain times.
“These proposed chang-
es will help support the 
State’s future housing 
needs while contributing 
to NSW’s economic re-
covery from COVID-19 by 
boosting residential con-
struction and supporting 
jobs.”
The new SEPP also in-
cludes new statewide defi-
nitions and provisions to 
support co-living develop-
ments and student hous-
ing, and new measures to 
assist the NSW Land and 
Housing Corporation to 
deliver more social hous-
ing on government owned 
land.
“The Housing Diversity 
SEPP delivers on our com-
mitment to simplify the 
planning system, reduce 
complexity, and support a 
strategic-led planning sys-
tem that delivers a broad 
range of housing needs for 
the community.”
The Housing Diversity 
SEPP is on exhibition for 
feedback until 9 Septem-
ber 2020.
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COVID-19 RESTRICTIONS 
TAKE EFFECT
-    NSW businesses are 
on notice to comply with 
the State’s public health 
orders, or risk a fine or 
closure, with restrictions 
around “higher risk” ac-
tivities coming into effect.
-     From Friday, 24 July 
2020 the following rules 
are in force:
* Compliance measures 
introduced to pubs will be 
extended to restaurants, 
bars cafés and clubs. This 
includes:
*  Limiting group book-
ings to a maximum of 10 
people;
* Mandatory COVID-Safe 
plans and registration as a 
COVID-Safe business;
* A digital record must be 
created within 24 hours.
*  Weddings and corporate 
events are limited to 150 
people subject to the four 
square metre rule and reg-
istration of the venue as 
a COVID-Safe business. 
Strict COVID-Safe plans 
must be in place and high-
risk activities including 
choirs and dancing must 
not occur; and
  Funerals and places of 
worship are limited to 100 
people, subject to the four 
square metre rule and a 
COVID-Safe business reg-
istration for the venue.
-  The rules on gather-
ings remain the same: 20 
guests inside the home 
and 20 for gatherings in 
a public place. However, 
as the home is a high 
transmission area, the 
NSW Chief Health Officer 
strongly recommends a 
COVID-Safe precaution-
ary approach of limiting 
visitors to the home to 10 
people as a general prin-
ciple.
-   The Public Health Or-
der can be found here: 
https://gazette.legisla-
tion.nsw.gov.au/so/down-
loadw3p? id=Gazette 
_2020_2020-160.pdf.

REZONINGS AND 
RAIL LINES TOP NEXT 

TRANCHE OF PLANNING 
PROJECTS TO BE AC-
CELERATED
-   The first stage of Syd-
ney’s Tech Precinct at Cen-
tral Station and improved 
rail networks across the 
State are part of the latest 
tranche of projects in the 
NSW Government’s Plan-
ning System Acceleration 
Program.
-    13 new projects that 
will be determined within 
the next four weeks. If ap-
proved, the projects could 
inject $4.3 billion into the 
NSW economy and cre-
ate opportunities for more 
than 8,400 new jobs.
-     The same stringent 
checks, balances and 
community consultation 
that ensures transparen-
cy, public benefit and mer-
it-based assessment of 
projects remain in place.
-    Decisions will be made 
on the projects by 14 Au-
gust 2020. For more infor-
mation visit http://www.
planning.nsw.gov.au/fast-
tracked-assessments.

2020 A RECORD YEAR 
FOR BUILDING SCHOOLS
-    The NSW government 
has built a record-equal-
ling 42 new and upgraded 
schools this year, and is 
poised to break the record 
in Term 3.
-    More than $1.3 billion 
has been invested in the 
record breaking 2020 
building program benefit-
ting thousands of students 
and providing thousands 
of construction jobs
-    In 2019, the NSW Gov-
ernment opened 42 new 
and upgraded schools 
with more than $1 billion 
invested.

NSW GOVERNMENT EX-
TENDS GIVIT PARTNER-
SHIP TO DIRECT DONA-
TIONS INTO RECOVERING 
COMMUNITIES
-     The NSW Government 
is extending its partner-
ship with charity organi-
sation GIVIT to ensure do-
nated goods and services 
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reach people who need 
them most in regional 
cities and towns recover-
ing from the impacts of 
drought and bushfire.
-    $407,000 in funding to 
enable the national not-
for-profit organisation to 
continue to facilitate re-
quests for essential items 
through its online dona-
tion platform for a further 
12 months.
-     To pledge cash and 
item donations, or to learn 
more, visit www.givit.org.
au.

GUARANTEED QUALITY 
IN TEACHER DEVELOP-
MENT 
-    The quality of externally 
run professional develop-
ment courses for teachers 
in NSW is under the mi-
croscope.
-    From 2021 each indi-
vidual course will need to 
demonstrate a genuine fo-
cus on improving teaching 
in the classroom through 
best practice to receive 
NSW Education Standards 
Authority (NESA) accredi-
tation.
-    The review will be com-
pleted by the end of 2020 
with the new standards to 
apply from 2021.

RECORD RECRUITMENT 
DRIVE FOR NEW AP-
PRENTICES
-    Sydney Trains is look-
ing to hire a record num-
ber of new apprentices, 
with 90 positions on offer.
-    Sydney Trains appren-
ticeships will be available 
across seven disciplines 
- Telecommunications, 
Signal Fitting, Signal Elec-
trical, Substations, Rail 
Traction, Plant Mechanic 
and High Voltage Cables, 
with all apprentices re-
ceiving nationally recogn-
ised trade qualifications.
-      There are more than 
200 apprentices currently 
working across Sydney 
Trains, with 60 joining 
the rail agency earlier this 
year. Previous apprentice-
ship intakes have includ-

ed people who have cho-
sen a career change from 
jobs and professions like 
teaching, or returning to 
the workforce for the first 
time after parenthood.
-      Applications can be 
made through the I Work 
for NSW website and close 
on 2 August 2020.

88 NEW SCHOOL CROSS-
ING SUPERVISORS TO 
KEEP KIDS SAFE
-     The safety of NSW’s 
youngest road users will 
be strengthened with the 
NSW Government set to 
appoint 88 new school 
crossing supervisors at 
80 schools across the 
state.
-    This is part of the Gov-
ernment’s fast-tracked 
$18.5 million plan to ap-
point 300 new school 
crossing supervisors 
within three years.
- Over the coming months 
these new school crossing 
supervisors will join more 
than 1200 others across 
the state helping to keep 
primary school students 
safe.

$4 MILLION FOR OUR 
SURF LIFE SAVING HE-
ROES
-     $4 million in funding 
will improve the facilities 
of Surf Life Saving Clubs 
across NSW with clubs in 
bushfire and drought af-
fected areas prioritised for 
assistance.
-    26 clubs have secured 
funds for upgrades, resto-
ration or construction as 
part of the NSW Govern-
ment’s Surf Club Facility 
Program.
-    For a full list of funding 
recipients visit: https://
sport.nsw.gov.au/clubs/
grants/SCFP.

NEVER SEEN BEFORE 
VIEW AS METRO DIGS 
DEEPER
-   Sydney Metro construc-
tion work deep under the 
city has revealed a view 
of Sydney never seen be-
fore.

-    Workers have finished 
digging a 19 metre long 
escalator tunnel to create 
one of the entrances to the 
new Martin Place metro 
station.
-     It took about seven 
weeks to excavate the 19 
metre deep tunnel, which 
will house four escalators 
as customers travel to the 
new underground metro 

station.
-    The tunnel is now being 
waterproofed and lined 
with concrete.

Victoria has recorded 723 
new coronavirus cases 
in the past 24 hours - the 
country’s highest daily to-
tal so far. 
Last updated July 30, 
2020 11:13AM AEST
With more than 20 per 
cent of aged care facilities 
affected, authorities have 
warned of more deaths.
Victoria has recorded 723 
new coronavirus cases 
within 24 hours - the 
country’s highest daily to-
tal so far. 
Premier Daniel Andrews 
says 13 people have died 
overnight – they are three 
men and three women in 
their 70s, three men and 
two women in their 80s, 
and two men in their 90s.
Today’s total number of 
new cases significantly 
higher than Monday’s re-
cord total of 532 and dis-
appointing after a drop to 
384 cases on Tuesday and 
295 cases on Wednesday.
The Victorian govern-
ment’s modelling showed 
that Monday should have 
been the state’s peak. 
However, the state’s chief 
health officer Brett Sutton 
said yesterday he couldn’t 
confirm that was the case 
in reality.
“You cannot make as-
sumptions on modelling. 
It doesn’t predict the fu-
ture. There are important 
insights that you can gain 
from the modelling, the 
kind of range it tells you, 
about where you are head-
ed, but you cannot say we 
have passed a peak,” he 
said. “There is nothing 

else to consider here. We 
have to watch the num-
bers every day.”
He also raised concern 
about the steady levels of 
community transmission 
in the state, despite a drop 
in overall numbers.
He said there were 55 ad-
ditional community trans-
mission cases that have 
been flagged from yester-
day’s numbers and there 
was a trend of about 50 
community transmission 
cases each day.
Premier Daniel Andrews 
says 13 people have died 
overnight – they are three 
men and three women in 
their 70s, three men and 
two women in their 80s, 
and two men in their 90s.
Some 312 Victorians are 
in hospital, 34 of those are 
in intensive care.
There are a total of 913 
active cases in aged care.
There are 5385 active 
cases in the state and 416 
in Melbourne Metro and 
Mitchell shire. There are 
255 in regional Victoria.
There were 19,921 
coronavirus tests 
conducted yesterday – 
that’s about 5000 fewer 
than the daily average this 
month.
Victoria Police have busted 
six men who claimed 
they were meeting up for 
work, but officers found 
them drinking alcohol and 
watching television.
They were staying in a 
short term rental property 
in Mornington Peninsula 
and were all issued with a 
penalty notice.
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723 new cases in Victoria
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NEWS

Australia and the United 
States are set to conduct 
more joint military exer-
cises in the South China 
Sea following Canberra’s 
decision to brand China’s 
territorial claims unlawful 
at the United Nations.
Australia will continue 
to resist any US offers 
to conduct freedom of 
navigation exercises in 
the disputed waterway, 
diplomatic sources say, 
but will look to increase 
the number of operations 
it conducts with the US 
navy.
The prospect of increas-
ing joint naval exercises 
in the South China Sea 
will be a topic of discus-
sion when Foreign Min-
ister Marise Payne and 
Defence Minister Linda 
Reynolds meet with their 
US counterparts in Wash-
ington over the coming 
days as part of the annual 
Australia-United States 
Ministerial Consultations.
Australia over the week-
end followed the US in 
formally rejecting China’s 
claim to key parts of the 
South China Sea, say-
ing there was “no legal 
basis” for China to draw 
straight baselines con-
necting the outermost 
points of island groups 
including the Four Sha 
archipelagos, lay claim to 
the Paracel and Spratly 
Islands or maritime zones 
generated by low tides.
US ambassador to Aus-
tralia Arthur Culvahouse 
jnr said the AUSMIN dis-
cussions this week would 

“continue our important 
work with Australia for 
the peace and prosperity 
of our region”.
“We commend Australia 
for its leadership in re-
jecting the PRC’s [Peo-
ple’s Republic of China’s] 
illegal claims in the South 
China Sea at the UN and 
in strongly calling out 
malign PRC behaviour 
when and where it oc-
curs,” he said. “Austra-
lia’s robust and ongoing 
leadership in the region 
helps secure our shared 
vision of a free and open 
Indo-Pacific.”
The US is keen for Aus-
tralia to join its navy in 
freedom of navigation 
exercises in the South 
China Sea, which would 
involve sailing within 12 
nautical miles of features 
claimed or occupied by 
China. However, govern-
ment sources said Aus-
tralia’s decision not to 
participate in FON exer-
cises had not changed.
The move to ramp up 
naval engagement in the 
area comes weeks after 
Australian warships on 
their way to conduct joint 
exercises in the Philip-
pine Sea were confronted 
by the Chinese navy. The 
Australian and US gov-
ernments have played 
down the incident.
But in a sign of increas-
ing hostility in the region, 
the People’s Liberation 
Army began live fire drills 
in an 8 kilometre radius 
in oceans near the South 
China Sea on Saturday.

Australia-US looking to ramp up joint military exercises in South China Sea

China’s Foreign Ministry 
has accused the US of 
stirring up tension and 
inciting confrontation in 
the disputed zone. Up to 
one third of the world’s 
shipping passes through 
the South China Sea, 
which has large oil, gas 
and fishing resources.
China’s government is 
expected to respond to 
Australia’s escalation 
within days. State media 
has warned further trade 
strikes on beef and wine 
could be on the cards.
The nationalistic Global 
Times has painted Aus-
tralia as a US puppet 
in the region amid the 
South China Sea dispute, 
condemnation of China’s 
crackdown on protesters 
in Hong Kong and the ex-
pulsion of Chinese tele-
communications giant 
Huawei from Western 5G 
networks.
The talks in Washington 
are expected to result in 
Australia and the US an-
nouncing a joint bid to 
crack down on disinfor-
mation campaigns by 
countries such as Rus-
sia and China. Under the 
move, both countries will 
collaborate on counter-
disinformation initiatives 
in the Indo-Pacific region, 
with a particular focus on 
Indonesia and the Philip-
pines.
Australia and the US have 
been growing increas-
ingly concerned about 
China’s disinformation 
campaigns throughout 
the region during the cor-
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Australia has rejected 
China’s claim to key parts 
of the South China Sea, 
joining the United States 
in branding the territorial 
ambitions unlawful at the 
United Nations.
The move could pave the 
way for increased naval 
engagement in the area a 
week after Australian war-
ships encountered the 
Chinese navy in disputed 
territory between Vietnam, 
Indonesia and the Philip-
pines.
In its filing to the United 
Nations on Saturday, the 
Australian government 
said there was “no legal 
basis” for China to draw 
straight baselines connect-
ing the outermost points of 
island groups including the 
Four Sha archipelagos, lay 
claim to the Paracel and 
Spratly Islands or maritime 
zones generated by low-
tides. China often refers to 
these territories as being 
inside its nine-dash line.
“Australia rejects any 
claims to internal waters, 
territorial sea, exclusive 
economic zone and conti-
nental shelf based on such 
baselines,” the statement 
said.
“The Australian govern-
ment encourages all claim-
ants in the South China 
Sea, including China, 
to clarify their maritime 
claims and resolve their 
differences peacefully, in 

accordance with interna-
tional law.”
The strategically signifi-
cant area has large oil, gas 
and fishing resources. Up 
to one-third of the world’s 
shipping passes through 
it. South Korea and Japan 
rely heavily on the route 
for their supply of fuels 
and raw materials.
US Secretary of Defence 
Mark Esper on Thursday 
accused the Chinese Com-
munity Party of bullying 
ASEAN nations out of the 
area’s fishing grounds 
and an estimated $US2.6 
trillion ($3.6 trillion) in po-
tential offshore oil and gas 
revenue.
“Most concerning for me 
is the People’s Liberation 
Army continues its aggres-
sive behaviour in the East 
and South China Seas, 
including sinking a Viet-
namese fishing boat, ha-
rassing Malaysian oil and 
gas development, escort-
ing Chinese fishing fleets 
into Indonesia’s claimed 
Exclusive Economic Zone 
and militarising occupied 
features in direct contra-
vention of China’s commit-
ments under international 
law,” he said.
On July 14, the US guided-
missile destroyer Ralph 
Johnson navigated near 
the Spratly Islands, a net-
work partly comprised of 
man-made atolls. Satel-
lite images from the same 

Australia labels China’s claims 
to South China Sea illegal

week show China had sta-
tioned eight fighter jets on 
another disputed island in 
the area.
The filing comes as For-
eign Minister Marise Payne 
and Defence Minister Linda 
Reynolds fly to Washing-
ton on Sunday for major 
talks with their US coun-
terparts at the most tense 
time for Australia-Sino re-
lations since diplomatic 
links were established in 
the 1970s.
Senators Payne and Reyn-
olds, who will have to self-
quarantine for 14 days 
when they return to Aus-
tralia, will have a series of 
meetings with Esper and 
US Secretary of State Mike 
Pompeo as part of the Aus-
tralia-United States Minis-
terial Consultations.
In a sign of the rising 
gravity of the geopolitical 
situation, Washington has 
insisted on face-to-face 
meetings at the peak of the 
coronavirus pandemic in 
the US.
The developments follow 
rising animosity between 
China and western govern-
ments over its imposition 
of national security laws 
in Hong Kong, the Chinese 
Communist Party’s treat-
ment of the Uighur Muslim 
minority and the rejection 
of its flagship telecommu-
nications provider Huawei 
from 5G networks around 
the world.

Foreign Minister Marise Payne and Defence Linda Reynolds arrive in Washington DC for the 2020 AUSMIN 
talks.Credit:Twitter/Linda Reynolds

onavirus pandemic.
 ‘war of consulates’ has 
erupted as diplomatic 
tensions between China 
and the United States es-
calate.
China’s Foreign Ministry 
announced a counter-dis-
information alliance with 
Russia on Saturday, the 
same day the first reports 
emerged of the Australia-
US plan.
Opposition foreign af-
fairs spokeswoman 
Penny Wong said Sena-
tor Payne and Senator 

Reynolds should use the 
AUSMIN talks to make 
clear to their US counter-
parts the need to support 
organisations such as 
the World Health Organi-
sation, from which the 
US has withdrawn.
“Marise Payne didn’t men-
tion the importance of US 
leadership in her latest 
foreign policy speech – I 
hope she makes it clear 
that Australia’s interests 
aren’t served by the US 
walking away from these 
crucial global objec-

tives,” she said.
The relationship between 
the world’s two largest 
economies deteriorated 
further on Monday af-
ter China officially took 
over the US consulate in 
Chengdu. The Chinese 
Ministry of Foreign Af-
fairs said it was forced 
to respond to US provo-
cation. Washington shut 
down the Chinese con-
sulate in Houston last 
week over allegations 
it had been pilfering US 
medical research. 



Page 30صفحة 30     
إعــالن

 2020 آب   1 Saturday 1 August 2020الـسبت 

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..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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إعــالنات

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography Drummers

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic



تـخفيضات هائـلة عـلى 
جـميع املـوجودات

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع مـعاملة أخـويةأسـعار منافـسة

 Big Fresh Sefton يتقدم أصحاب
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من 

اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة 
مبناسبة حلول عـيد األضحى املبارك.. 

جعله اهلل عيد خري وبركة للجميع..

عــيد مــبارك

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار 
والـفواكه الـطازجة يوميا باإلضافة اىل األجـبان 
واأللـبان واملـعلبات واملرطبات واملكـسرات والزيوت 
والقهوة  والـخبز  الطازج وسـائر أنـواع الحـبوب 

والسـمانة الـعربية

BIG FRESH FRUIT & GROCERIES SEFTON ,  Tel: 02 9645 5559
56 WALDRON ROAD, SEFTON NSW,  2162

SEFTON

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا 
الـحسومات الكـبرية يـوميا
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