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مـلف الـنافعة على طريق الضـبضبة؟!..ومزيد من التوقيفات يف «عقارية» بعبدا
مصرع جندي وإصابة ثالثة من قوات «اليونيفيل»  ..مـَن وراء احلادثة؟

نتنياهو :اتفاق ترسيم احلدود
البحرية مع لبنان «أمـّن»
انـتهاء الـفصل الـعاشـر مـن مسرحية انـتخاب
مـصاحل إسـرائيل

الرئيس بـ «ال رئيس» ..تقارب يف أصوات معوض
و«الـورقة الـبيضاء» وال مـوع َد لـجلسة مـقبلة

ٍ
جلسة هي األخرية
يف
تكرر مشهد
هلذا العام،
ّ
انتخاب
يف
الفشل
رئيس للجمهورية داخل
ٍ
للمرة
النواب
قاعة جملس
ّ
ّ
العاشرة أمس األول،
بعدما مل َ
تلق دعوة رئيس
بري إىل
اجمللس نبيه
ّ
احلوار جتاوبًا من القوى
األساسية،
السياسية
ّ
ومتت االستعاضة عنها
ٍ
أي جديد،
مبشهد مل حيمل ّ
لتنتهي بفقدان النصاب

يف الدورة الثانية من دون
يضرب رئيس اجمللس
أن
َ
موعدًا جللسة جديدة على
غرار ما كان يفعل يف ختام
ّ
كل جلسة.
وقد انتهت عملية فرز
هذه
يف
األصوات،
اجللسة ،على النحو اآلتي:
 38ميشال معوض ،و37
ورقة بيضاء ،و 9امليثاق،
و 8عصام خليفة ،و6
لبنان اجلديد ،و 2زياد
بارود ،و 2صالح حنني،

و 2التوافق ،وصوت واحد
مليالد أبو ملهب ،وصوت
واحد لشفيق مرعي و3
أوراق ملغاة.
ّ
النّواب :إدغار
وقد غاب
طرابلسي ،شوقي دكاش،
جناة عون صليبا ،سجيع
عطية ،بيار بو عاصي،
نبيل
صادق،
وضاح
بدر ،جربان باسيل ،أغوب
الياس
بقرادونيان،
جرادي ،أكرم شهيب،
سيمون ابي رميا ،علي

عسريان.
اجللسة،
انتهاء
وبعد
قال عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» ،النائب علي
إن «حلظة إجناز
فياضّ ،
االستحقاق الرئاسي ال
تولد إال يف ثنايا التوافق
الوطين وخريطة التوازنات
النيابية تفرض أن يكون
هناك حوار بني القوى».
أن «خطوط
ولفت إىل
ّ
التواصل مفتوحة بني
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عمدة إسطنبول يرفض احلكم ضده:

سأتصدى لالنقالب على إرادة الشعب

بلدية
رئيس
أعلن
إمام
أكرم
إسطنبول،
القرار
رفضه
أوغلو،
القضائي ضده ،مؤكدًا
ّ
أنه سيتصدى لـ «االنقالب
الشعب»،
إرادة
على
حبسب تعبريه.
وقال إمام أوغلو ،يف

األول
أمس
تصريح،
ّ
اخلميسّ ،
يسلم
إنه «لن
إدارة بلدية إسطنبول إىل
من يسعى لسرقة إرادة
الشعب» ،كما أعلن أنه
«سيعمل يف إطار حتالف
املعارضة على حل كل
املشاكل».

للـبيع

محل بقالة وسمانة
للبيع يف قلب أوبرن!
تأسس منذ  40عاماً
معروف لدى سكان
املنطقة
يفتح  7أيام يف
األسبوع ( 7صباحـًا -
 10لي ً
ال).

السعر  $$$قابل
للتفاوض.

البيع ألسباب عائلية.
لالتصال:
0476 836 313

تركية
حمكمة
وكانت
حكمت على رئيس بلدية
إمام
أكرم
إسطنبول،
أوغلو ،بالسجن أكثر من
عامني بتهمة إهانة أعضاء
العليا لالنتخابات،
اهليئة
ُ
وهو أمر مينعه عمليًا من
مُمارسة السياسة ،وفرضت

For Sale

A great mixed
business (Grocery
)& Delicatessen
opportunity is
available for sale in
!the heart of Auburn
An established
business that
has been in the
community for the
past 40 years.
Business is open 7
days a week (7am
-10pm).
Price $$$ is
negotiable.
Selling for family
reasons.
For enquiry call:

0476 836 313

حظرًا سياسيًا عليه بتهمة
إهانة مسؤولني عموميني،
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الوزراء
رئيس
أشار
ّ
املكلف
اإلسرائيلي
بتشكيل احلكومة بنيامني
نتانياهو ،إىل أنه يستبعد
الرتاجع عن اتفاق ترسيم
احلدود البحرية مع لبنان.
واعترب نتنياهو يف حديث
ملوقع قناة «العربية» باللغة
أن «اتفاق
اإلجنليزية،
ّ
ترسيم احلدود مع لبنان
أمن مصاحل إسرائيل»،
ّ
مشددا على «أننا لسنا
ً
قريبني من اتفاق لرتسيم
احلدود الربية مع لبنان».
وكان نتنياهو قد أعرب
عدة مرات عن رفضه
التفاق ترسيم احلدود
البحرية مع لبنان ،وذلك
يف أكثر من مناسبة قبل
اإلسرائيلية
االنتخابات
اليت انتهت حبصوله على
األغلبية يف الكنيست يف
 2تشرين الثاني.
ويف سياق آخر ،ذكر
أن «االحتجاجات
نتنياهو
ّ
تشكل خطرا حقيقيا على
موضحا
النظام اإليراني»،
ً
ّ
أنه «لدينا القدرة على

منع إيران من امتالك
ً
الفتا إىل
قنبلة نووية»،
«أننا سنمنع إيران من
امتالك قنبلة نووية بال
إذن الواليات املتحدة

األمريكية».
وقال نتنياهو إنه ملتزم
اتفاقيات
على
بالبناء
مع
املوقعة
التطبيع
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فرنسا تعلن خروج قواتها
بالكامل من أفريقيا الوسطى

األركان
هيئة
أعلنت
العامة الفرنسية ،أمس
األول اخلميس ،خروج آخر
جندي فرنسي من أفريقيا
الوسطى ،ضمن املهمة
اللوجيستية يف هذه الدولة

األفريقية.
األركان
هيئة
وقالت
الفرنسية يف بيان« :
اليوم  15كانون األول
غادر آخر جندي فرنسي
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إيران ردّاً على االحتاد األوروبي:

لن نتسامح مع ترويج العنف واإلرهاب

اخلارجية
وزارة
ردت
ّ
اإليرانية ،أمس األول
اخلميس ،على مواقف
االحتاد األوروبي وحكومات
طهران،
ضد
أوروبية

ّ
مؤك ً
أن «إيران لن
دة
ّ
تقبل ،بأي شكل ،األجندة
املزيفة للضغط عليها».
ورفضت اخلارجية اإليرانية،
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ته

ــنئة وتــنويه

Seeking Part-Time Assistant

Arabic Speaking and English
Office Assistant - Insurance
Send Resume To:
danny@dakkans.com.au
Students or Experienced Welcome

Tel: (02) 9707 3077

تتقدم «الهريال
د» من الجالية،
ع
ام
ة،
و
امل
سي
بأحر التهاني
حية خاصة،
السنة املبارك بمناسبة عيدي ا
ملي
الد
امل
ج
يد
و
رأس
ة ،أعادهما ا
هلل على الجميع
بالخري واليمن
رب
وال كات.
وتعلن لقرائها
الكرام انها ست
حت
ج
ب
ع
ن
ا
أل
من هذا الع
سواق ابتدا ًء
السب دد على ان تعاود
ال
ص
دو
ر،
كا
ملع
تاد ،يوم
ت املوافق
يف  21كانون ا
لثاني .2023

أسرة «اهلريالد»

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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
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لــبنانيات

بو عاصي انتخب رئيسا ملنتدى الربملانيني العرب
رمحة زار البطريرك الراعي:
الوفاء للمقاومة :العبور إىل مرحلة
للسكان والتنمية وشارك يف اجتماع «املؤمتر الدولي لدى رأس الكنيسة املارونية حرص كبري على االستقرار واملعاجلات املطلوبة متوقف على
للسكان والقضايا املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة» ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
إجناز االستحقاق الرئاسي

انتخب النائب بيار بو عاصي
الربملانيني
ملنتدى
رئيسا
والتنمية،
للسكان
العرب
وشارك اليوم يف اجتماع منتدى
للسكان
العرب
الربملانيني
والتنمية والرابطة اآلسيوية
للسكان ،الذي عقد بالتعاون مع
صندوق األمم املتحدة للسكان،
عرب تقنية «زوم» للحديث
عن «املؤمتر الدولي للسكان
بأهداف
املتعلقة
والقضايا
 متكنيالتنمية املستدامة
الشباب والعنف املبين على النوع
االجتماعي».
وشارك يف االجتماع رئيسة
للسكان
اآلسيوية
الرابطة
ايكيغامي
كيوكو
والتنمية
ومستشارة صندوق األمم املتحدة
للسكان الدكتورة هالة يوسف
واألمني العام ملنتدى الربملانيني
العرب الدكتور حممد الصمادي
وأعضاء املنتدى الربملانيون من
دول :لبنان ،تونس ،السودان،
اجلزائر ،مصر ،البحرين واليابان،
إضافة إىل استشاريني من
الدول املذكورة واألمني العام
املساعد للمنتدى املستشارة
الدكتورة مسر حداد.
استهل االجتماع بكلمة ترحيبية
من األمني العام الصمادي ،ثم
كلمة رئيس املنتدى بو عاصي،
الذي أضاء على «املرحلة
التنموية اجلديدة ،حيث حيتل
اجلانب السكاني عموما ،والشباب
خصوصا موقعا مهما فيها وعلى
ارتباط قضايا السكان والتنمية
بأهداف التنمية املستدامة»،
متمنيا «أن يساهم هذا احلوار
العربي يف االجابة على أسئلة
كثرية يف طريق حتقيق التنمية
والرفاه ألفراد جمتمعاتنا».

ايكيغامي

وشددت إيكيغامي على «ضرورة
العمل اجلماعي احلثيث من أجل
حتقيق أهداف املؤمتر الدولي

للسكان والتنمية وأهداف خطة
التنمية املستدامة .»٢٠٣٠
كما كانت كلمة وورقة عمل من
صندوق األمم املتحدة للسكان
للدول العربية يف اإلطار ذاته.

حداد

بعد ذلك ،قدمت الدكتورة مسر
حداد ورقة بعنوان «العنف
املبين على النوع االجتماعي -
دراسة حالة لبنان» ،مت التطرق
فيها إىل «تأثري جائحة كورونا
والوضع االقتصادي املرتدي
وانفجار مرفأ بريوت على تزايد
حالة العنف املبين على النوع
االجتماعي ،خصوصا العنف ضد
النساء وسبل مواجهة هذا التزايد
وامكانية اجياد احللول».

بوعاصي

ثم فتح باب املناقشة لينتهي
اللقاء بكلمة ختامية لرئيس
املنتدى حتدث فيها عن «أهمية
الوعي والتوعية عرب محالت واسعة
وأهمية اجلرأة لدى الربملاني يف
حتمل مسؤوليته وأداء واجبه
وترمجة هذه اجلرأة بالتشريع
الذي هو منارة وبوصلة جيب
وضعها جملتمعاتنا من خالل
رفض العنف».
وأكد أن «وجود الربملاني يف
موقعه ،إمنا هو لتحسني ظروف
أفراد جمتمعه» ،مشددا على
«أهمية املثابرة وضرورة تبادل
البيانات واخلربات لنتوصل إىل
محاية النساء والفتيات».
كذلك ،حتدث عن «دور الشباب»،
معتربا إياهم «ثروة حنظى بها»،
وقال« :جيب النظر إليهم من
زاوية قيمنا اإلنسانية».
ودعا إىل «دعمهم مبساحة
من احلرية ،اليت هي األساس
لالستقرار».
وشكر لـ «اجلميع الثقة اليت
أولوه إياها بانتخابه رئيسا
العرب
الربملانيني
ملنتدى
للسكان والتنمية».

ميقاتي :أمام الشغور يف رأس الدولة
جند أنفسنا يف احلكومة ملزمني باملضي
يف عملنا الدارة شؤون الدولة

أعلن رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي يف حفل
اطالق «االطار الوطين اللبناني
ملنهاج التعليم العام ما قبل
اجلامعي» ،قبل ظهر اليوم يف
السرايا« :ينعقد لقاؤنا اليوم
بالتزامن مع اجللسة العاشرة
النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
استحقاق أساسي جدا
وهو
املؤسسات
عقد
الكتمال
الدستورية ،لكن لالسف ما زال
الشغور يف رأس الدولة قائما
واخلالفات تعصف بني خمتلف
القوى والتيارات حيال مقاربة
هذا امللف .أمام هذا الواقع
جند انفسنا يف احلكومة ملزمني
وأخالقيا
ووطنيا
دستوريا
املضي يف عملنا الدارة شؤون
الدولة ومعاجلة امللفات امللحة
وبتها».
ولفت إىل أن «هذه املهمة
سنقوم بها بقناعة وإقدام
وفق ما ينص عليه الدستور
وندعو
الوطين،
والواجب
اجلميع اىل ابعاد هذا املوضوع

السياسية
الصراعات
عن
واالعتبارات الطائفية» ،ورأى
أن «ضغط امللفات االجتماعية
يتحمله مجيع اللبنانيني وليس
فئة منهم».
واعترب أن «القلق على احلاضر
واملستقبل حال معممة يف كل
وأن نزيف اهلجرة
املناطق
وجع يصيب كل بيت وليس
طائفة حمددة» ،وقال« :تعالوا
نتالقى على ما جيمع بني الناس
ونعاجل امللفات املطروحة بروح
املسؤولية بعيدا من العناد
واملكابرة وحماولة أخذ البلد
رهينة االعتبارات السياسية.
أمام وجع الناس تسقط كل
االعتبارات ،وال صوت يعلو على
صوت املواطن املوجوع والقلق
على احلاضر واملستقبل».
وكان رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي ،قد
اجتمع أمس األول ،مع وزير
الشؤون االجتماعية يف حكومة
تصريف االعمال هكتور احلجار،
يف السرايا احلكومية.

الراعي مستقبال رحمة

زار النائب السابق اميل رمحه
الصرح البطريركي يف بكركي،
والتقى الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي ،وقال بعد
اللقاء:
نيافة
بلقاء
«تشرفت
الكاردينال ،غبطة البطريرك مار
بشاره بطرس الراعي ،وجرى
عرض الوضع اللبناني من
خمتلف جوانبه يف ظل استمرار
الشغور الرئاسي .وملست

لدى رأس الكنيسة املارونية
حرصا كبريا ،واهتماما خاصا
بضرورة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ينهي حال الشغور
يف أسرع وقت .وهو النتخاب
رئيس يتمتع بدرجة عالية من
والسرية
والنزاهة
االخالق
احلسنة ،وأن الطائفة املارونية
غنية بامثال هؤالء الذين تتوافر
فيهم القدرة على مجع الشمل
اللبناني».

معوض :سأتواصل مع اكرب مروحة
من القوى السياسية حملاولة
االتفاق على رئيس اصالحي

املرشح النائب ميشال معوض

أعلن النائب ميشال معوض بعد
رفع اجللسة العاشرة النتخاب
رئيس للجمهورية« :لسوء احلظ
اننا ذاهبون اىل انهاء هذه السنة
من دون رئيس للجمهورية .وما
حصل اليوم اعادة للجلسات
السابقة ،رمبا الفارق من اسبوع
واسبوعني اىل اليوم ان الدوالر
اصبح بـ  43الف لرية يف
وقت كان بني ،35،38،40
يدفع
يوم تأخري
وكل
اللبنانيون الثمن .واتوجه اىل
اللبنانيني واللبنانيات والقوى
السياسية اليت تنتخب ألن ما
حصل اليوم ،اىل جانب تهريب
اجللسة ،فرح وضحك بطريقة
ال حترتم املؤسسات وجملس
النواب وجدية هذا االستحقاق
الناس .وعلينا
ومعاناة
ان حنقق خرقا يف النقاش
واحلوار بني القوى السياسية،
ولكي حنقق ذلك ،علينا وقف
التكاذب ،وبدل ان يكون
النقاش على شكل الرئيس،
النقاش احلقيقي جيب ان يكون
على ما هو مطلوب من الرئيس:

هل نريد رئيس حماصصة
حماصصة
حلكومة
يؤسس
ونبقى كما حنن ،مع مزيد
من االنهيار ،او نريد حقيقة
تغيري؟ أنا مقتنع بأننا نستطيع
ان نغري ،لبنان قادر ان خيرج
من االزمة ،وقادرون على ان
نعيد أموال املودعني واخلروج
من حال الفقر ،لبنان قادر
ان يعود اىل اداء دوره يف
املنطقة ،هذا يتطلب استعادة
للثقة واستعادة هليبة الدولة
بيننا كلبنانيني،
ومصارحة
والقوى املعارضة على تنوعها
عليها ان تتحمل مسؤولياتها،
وتناقش مع بعضها البعض
لكي نستطيع توحيدها ،وما
دمنا مشرذمني ال نستطيع
حتقيق خرق».
وأضاف« :سأفيد من هذين
استطيع
لكي
االسبوعني
مروحة
اكرب
التواصل مع
من القوى السياسية واجراء
اختيار
حناول
نقاش لكي
رئيس سيادي ،اصالحي السنة
املقبلة».

توجهت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
مبقرها املركزي ،بعد ظهر أمس
األول ،برئاسة النائب حممد
رعد ،ملناسبة عيدي امليالد
ورأس السنة ،بـ «أمسى آيات
التهنئة والتربيك إىل اللبنانيني
مجيعا ،وإىل كل الشعوب احملبة
لإلميان واحلق والعدالة واألمان»،
سائلة «املوىل عز وجل أن
تتغري أوضاع البشرية حنو
األحسن ،وأن يالقي اللبنانيون
سنتهم اجلديدة مبزيد من اإلميان
والتوثب الوطين والتصميم على
مواجهة التحديات املصريية
وجتاوز عقبات االنتظام يف
عمل املؤسسات الدستورية
ومعاجلة مشاكل البالد البنيوية
وغريها».
وشددت الكتلة على أن
«انتخاب رئيس جديد للجمهورية
اللبنانية هو استحقاق وطين
بامتياز ،والتوافق الوطين وحده
هو الكفيل بإجنازه بأقصر
وقت وأقل كلفة وتداعيات.
وإن املواقف السلبية املناهضة
للحوار وصوال لالتفاق الوطين
يف ظل املوازين االنتخابية
القائمة ،هي مستغربة وغري
مفهومة فضال عن كونها تفتح
عن قصد أو عن غري قصد أبواب
التدخل اإلقليمي والدولي على
حساب املصاحل الوطنية العليا
للبالد».
وأكدت «وجوب تواصل احلوار
الثنائي أو األعم بني خمتلف
الفرقاء احملليني حيث أمكن
ذلك ،نظرا ألن اجلميع معنيون
االستحقاق
مع
بالتفاعل
ونتائجه وفق ما حيفظ وحدة
وسيادتها
وقوتها
البالد
ومصاحلها الكربى» ،معتربة أن
«العبور إىل مرحلة االستقرار
واملعاجلات املطلوبة للمشاكل
اليت يعاني منها املواطنون
على صعيد الغذاء والدواء
والصحة والتعليم والضمانات
العمل
وفرص
االجتماعية
واالستثمار ومعاجلة النفايات
ومحاية البيئة وغريها ،متوقفة
على إجناز االستحقاق الرئاسي
الذي بات ميثل املدخل الطبيعي
لتعزيز اهلدوء الداخلي من
جهة ،وتفعيل احللول من جهة
أخرى».
وأشارت إىل أن «تطبيق قانون
املوازنة العامة للعام 2022
والتزام روحيته يتيحان معاجلة
العديد من املسائل والتسهيالت
التفصيلية اليت تواجه بعض

اإلدارات أو املرافق العامة
وال سيما يف اجلامعة اللبنانية
واملدارس الرمسية والبلديات
وغريها ،وهذا األمر يتطلب ت
عا و نا إ جيا بيا و تفهما متبا د ل
ا بني املسؤولني اإلداريني
ومتابعة جدية من قبل الوزراء
املعنيني الذين يتولون مهام
تصريف األعمال يف املرحلة
الراهنة».
وإذ لفتت اىل أنه «مع قدوم
فصل الشتاء وما يتطلبه لدى
املواطنني عموما من حتضريات
متس حياتهم اليومية ،وبلحاظ
العدواني
احلصار
استمرار
اللئيم املفروض من اإلدارة
األمريكية النافذة واليت تدعي
زورا صداقة اللبنانيني فيما
تواصل عمليا جتويعهم وحرمانهم
من احلصول على الغذاء والدواء
والكهرباء ومواد التدفئة بالكلفة
املتدنية أو عرب املساعدات اليت
تقررها دول متعاونة ومتفهمة
ملعاناة اللبنانيني ومشاكلهم
«احلكومة
الراهنة» ،دعت
والقوى السياسية مجيعا إليالء
هذه املتطلبات العناية الالزمة
والتعاون إىل أبعد احلدود من
أجل ختفيف ثقل وأعباء هذه
املتطلبات قدر املستطاع»،
«لسياسة
جمددة إدانتها
احلصار والعقوبات العدوانية
األمريكية املفروضة على بلدنا
وشعبنا ملآرب سياسية ختدم
أعداء البالد ومصاحلهم على
حساب أبناء البالد وخياراتهم
الوطنية».
وأكدت الكتلة أنها «تنظر
بعني ملؤها الثقة واألمل إىل
تصاعد أعمال املقاومة يف
الضفة الغربية مبا يؤشر إىل
جتذر ورسوخ هذا اخليار لدى
الشعب الفلسطيين وأجياله
الشابة».
وحيت «روح التحدي لدى
هؤالء» ،معربة عن «فخرها
واعتزازها بهم ،وتشد على
أيديهم وعلى أيدي فصائل
املقاومة بكل تنوعاتها ،ومن
الفلسطيين
الشعب
خلفها
الشجاع واملضحي» ،معتربة
الذي
املقاومة
أن «طريق
ينتهجه الشعب الفلسطيين قد
أثبت جدواه يف مقارعة العدو
مؤامراته،
وإحباط
احملتل،
وإفشال رهاناته على تطويع
الصاعدة
األجيال
وتدجني
وتطبيع العالقة معها ،وكذلك
يف مراكمة اإلجنازات على طريق
التحرير واالنتصار الكامل».

ريفي :اإلعتداء على اليونيفيل جرمية
إضافية يرتكبها «حزب اهلل» حتت
عنوان األهالي

اعترب النائب اللواء أشرف ريفي يف بيان ان «اإلعتداء على اليونيفيل
هو جرمية إضافية يرتكبها «حزب اهلل» حتت عنوان األهالي ،حبق
لبنان واستقراره ،على وقع السلطة الساكتة والعاجزة».
واكد ان «املطلوب التحقيق وجلب املعتدين إىل القضاء ،وإال
سيكرس سطوة السالح غري الشرعي
فإن استمرار هذا املسلسل
ّ
ّ
يشكل ضمانة
وسيؤدي إىل التعطيل النهائي للقرار  ١٧٠١الذي
للبنان» .وختم سائال»:إىل متى يا «حزب اهلل» ستمعن يف ختريب
لبنان وعزله وتعريضه ألفدح املخاطر؟»
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لــبنانيات

وزير الدفاع تلقى اتصاال من نظريه
االيرلندي وأكد له ان «حتقي ًقا دقي ًقا
جارٍ يف احلادثة لكشف كل مالبساتها»

تلقى وزير الدفاع الوطين يف
حكومة تصريف االعمال موريس
سليم ،إتصالاً
هاتفيا من وزير
ً
الدفاع اإليرلندي سيمون كوفين
عرب فيه عن قلقه من احلادثة
اليت أودت حبياة أحد جنود
الوحدة اإليرلندية العاملة يف
إطار قوات اليونيفيل ،وإصابة
ثالثة آخرين حالة أحدهم حرجة.
وقال كوفين إنه «على مدى
عقدين من الزمن مل تتعرض
الوحدة اإليرلندية ألي إعتداء،
وهي تقوم بواجبها حلفظ
السالم يف املنطقة بكل اندفاع
وإخالص» .وأكد «اهمية توصل

التحقيق اىل معرفة حقيقة
وتفاصيل احلادثة املؤملة نظرا
النعكاسها على الدور الذي
تقوم به الوحدة اإليرلندية
يف اطار قوات اليونيفيل منذ
عقود».
بدوره قدم سليم التعازي
بوفاة اجلندي اإليرلندي اىل
وزير الدفاع والدولة والشعب
اإليرلندي وخصوصا اىل عائلة
اجلندي ،ومتنى الشفاء العاجل
للجرحى.
وأكد سليم نظريه االيرلندي ان
ً
ً
جار يف احلادثة
حتقيقا
«
دقيقا ٍ
لكشف كل مالبساتها».

زياد أسود :قد تذهب السعودية
إىل يّ
تبن خيار فرجنية رئيسا

إعترب النائب السابق زياد
أن «رئيس «التيار
أسود،
ّ
الوطين احلر» النائب جربان
أي
باسيل ،ال يستسيغ وصول ّ
َ
املرش َحني اجلديني لرئاسة
من
اجلمهورية رئيس تيار «املردة»
سليمان فرجنية وقائد اجليش
ن إىل قصر بعبدا،
جوزيف عو 
إن ليس بينهما من هو
وقال ّ
أخف وطأة عليه من اآلخر»،
أن «معظم نواب
الفتا إىل ّ
«التيار» جيهلون سبب خالف
باسيل مع فرجنية ،واستغرب
احلساسية الظاهرة حيال قائد
اجليش».
ويف حديث عرب تلفزيون
«لبنان» ،لفت اىل أن «باسيل
يهوى اجملازفات حبسب معرفته
به ،ويلعب راهنًا لعبة الوقت
ّ
ولكنه
ألن عينه على الرئاسة،
ّ
أن رهان باسيل الرئاسي
اعترب ّ
ألن ظرفه خيتلف عن
خاسر،
ّ
الظرف الذي أتى مبيشال عون
رئيسًا للجمهورية» ،مؤكدا أنه
ّ
يشق طريق فرجنية أو
«لن

عون إىل بعبدا ال راهنًا وال
مستقب ًال ،مل يستبعد إمكان
ذهاب السعودية يف وقت الحق
إىل تبنيّ خيار فرجنية رئيسا»،
معتربا ّ
أنه «يف هذه احلالة
حيصل فرجنية على أصوات كتلة
«القوات اللبنانية».
وأشار أسود اىل ّ
إنه «مع
األحزاب
ولكن
الفدرالية،
تتلهى بفوزها
سطحية،
املسيحية
ّ
ّ
على بعضها يف االنتخابات
تتقدم
اجلامعية ،وأجنب من أن
ّ
بطرح الفدرالية اجلريء لتغيري
النظام وتطويره ،وعزا هذا العجز
املسيحي اجلماعي إىل كون ّ
كل
«مكوش» على
زعيم مسيحي
ّ
حصته وفق تعبريه».
ويف انتقاده لتحالفات األحزاب
املسيحية يف الفرتة السابقة مع
أحزاب من خارج اإلطار املسيحي،
إن «املسيحيني
رأى أسود
ّ
مهروقني وفاشلني» ،بدءًا من
التحالف مع «حزب اهلل» وصو ً
ال
خيك» الذي أطاح بـ
إىل «أوعى ّ
«املردة» و»الكتائب».

جعجع استنكر االعتداء على الكتيبة االيرلندية:

هل هذا جزاء دول أرسلت أبناءها
للمساعدة على ارساء االستقرار يف بالدنا؟

صدر عن رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع البيان
اآلتي :
«أتقدم بالتعازي من عائلة
اجلندي اإليرلندي الشهيد،
ومن الدولة اإليرلندية  ،وأمتنى
الشفاء العاجل للمصابني.
وإنين إذ أستنكر االعتداء
السافر على جنود الكتيبة
اإليرلندية ،أتساءل هل هذا
جزاء الدول اليت ارسلت أبناءها

للمساعدة على ارساء االستقرار
يف بالدنا؟.
على احلكومة اللبنانية ان تواكب
حلظة بلحظة األجهزة األمنية
والقضائية املعنية ،لتحقيق
كامل وشفاف ودقيق باحلادثة،
واخلروج يف أسرع وقت
ممكن بنتائج واضحة واختاذ
كل اإلجراءات الالزمة لضمان
عدم وقوع حوادث مماثلة يف
املستقبل».

وفيق صفا يُعزي قائد «اليونيفيل»
بإسم «حزب اهلل»
أجرى رئيس وحدة التنسيق
واالرتباط يف حزب اهلل وفيق صفا
إتصا ً
ال بقائد اليونيفيل اجلنرال
أرولدو الزارو مقدمًا العزاء باسم

حزب اهلل ،باجلندي الذي سقط
من الكتيبة اإليرلندية ،ومقدمًا
للكتيبة
واملواساة
التعازي
وعائلة اجلندي.

مقتل جندي لليونيفيل
وجرح ثالثة آخرين يف
حادثة العاقبية

مل حُتسم بعد مالبسات احلادثة
تعرضت هلا آلية تابعة
اليت
ّ
بعد
«اليونيفيل»،
لقوات
منتصف ليل أمس األول
اخلميس ،على الطريق البحرية
بني الزهراني وصور عند حملة
العاقبية ،وقد كانت يف طريقها
إىل مطار بريوت الدولي ،إال
أنها أسفرت عن مقتل جندي
إيرلندي وجرح ثالثة آخرين.
فإن
األولية،
ويف املعلومات
ّ
ّ
ّ
تعقبوا اآللية
شبانًا من املنطقة
اليت سلكت الطريق البحرية
خبالف العادة اليت تقضي بأن
تسلك مواكب «اليونيفيل»
األوتوسرتاد .وقد أثار مرور
ّ
متأخر وخارج
اآللية يف وقت
الليطاني
جنوبي
منطقة
مبسافة بعيدة حفيظة الشبان
أن
الذين حاولوا إيقافها ،إال ّ
السائق رفض الوقوف وداس
على أقدام أحد الشبان ،ما
أحدث غضبًا بني اجلموع الذين
فس ّجل ،يف
حاصروا اآللية.
ُ
تلك األثناء ،إطالق نار مل حُي ّدد
مصدره ،ما زاد غضب اجلموع
ودفع بالسائق إىل القيادة
بينهم بسرعة قبل أن يصطدم
بأحد احملال املالصقة للطريق.
املصورة اليت
وحبسب املقاطع
ّ
ُوزعت على مواقع التواصل
فإن الشبان حاولوا
االجتماعيّ ،
إنقاذ اجلنود قبل أن يأتي
عناصر من الدفاع املدني
لينتشلوا جثة السائق .وحضر
اجليش اللبناني وفريق من
اليونيفيل للتحقيق باحلادث،
فيما ُنقل القتيل واجلرحى إىل
أحد مستشفيات صيدا.
فإن التحقيق
ووفق املعلوماتّ ،
ّ
سيرتكز مع اجلنود الناجني عن
سبب مرورهم يف طريقهم
إىل بريوت يف هذه املنطقة،
ّ
وختلفهم عن املوكب الذي
سلك وجهة األوتوسرتاد كما
جتري العادة.

تيننتي :الحادث وقع خارج منطقة
عملياتنا والتفاصيل متضاربة

أول تعليق على احلادثة،
ويف ّ
أقر الناطق الرمسي باسم
ّ
بأن
اليونيفيل أندريا تيننيت
ّ
احلادث وقع «خارج منطقة
عمليات اليونيفيل يف جنوب
إن «أفكاره
لبنان» ،وقال
ّ
مع سكان املنطقة الذين رمبا
أصيبوا أو شعروا باخلوف

أن
يف احلادث» ،الفتًا إىل ّ
احلادث
حول
«التفاصيل
ننسق
متفرقة ومتضاربة ،وحنن ّ
ّ
مع القوات املسلحة اللبنانية،
وفتحنا حتقيقًا لتحديد ما حدث
بالضبط».
رد على استفسار ،أفاد
ويف ّ
املكتب اإلعالمي لليونيفيل
بأن احلادثة لن ّ
تؤثر على عمل
ّ
اليونيفيل يف منطقة عملياتها.
تتحرك
وقد شوهدت آلياتها
ّ
بشكل اعتيادي منذ الصباح.

ميقاتي :إلجراء التحقيقات الالزمة

شدد رئيس حكومة
من جهته،
ّ
جنيب
األعمال،
تصريف
ميقاتي ،على «ضرورة إجراء
السلطات املعنية التحقيقات
الالزمة لكشف مالبسات احلادث
وعلى حتاشي تكراره مستقبال»،
ّ
التحلي
مناشدًا «مجيع األطراف
باحلكمة وسعة الصدر يف هذه
مير بها
املرحلة احلرجة اليت
ّ
الوطن».
ّ
ونوه بـ»التضحيات اليت تبذهلا
قوات اليونيفيل يف سبيل
حفظ السالم يف اجلنوب ،مبا
ينعكس استقرارًا ألهل املنطقة
وللبنان عمومًا».
وأجرى ميقاتي اتصالني بقائد
اجليش العماد جوزيف عون
والقائد العام لليونيفيل اجلنرال
آرولدو الزارو ّ
واطلع منهما على
مالبسات احلادث.
كما أبرق إىل رئيس إيرلندا
مايكل دانيال هيغينز واألمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييس معزيًا ومعبرّ ًا عن
تضامنه معهما يف هذا احلادث
األليم.

«الخارجية» :ملحاسبة املسؤولني
عن الحادث

بدورها ،دانت وزارة اخلارجية
واملغرتبني احلادث ،وأشارت
إىل ّ
أنها تتابع «باهتمام كبري
مع السلطات اللبنانية املعنية
كافة واليونيفيل التحقيقات
ّ
للتمكن من
اليت باشرتها
عنه»،
املسؤولني
حماسبة
وأكدت «احرتامها وتقديرها
العالي لعمل الكتيبة اإليرلندية
وجلميع قوات اليونيفيل يف
مشددة على «أهمية
اجلنوب»،
ّ
احلفاظ على أمن وسالمة مجيع
القوات الدولية العاملة يف
لبنان».

نصار من بكركي :جلسة تشاورية
وزارية غدا (أمس) وعلى النواب
حتمل مسؤولياتهم

استقبل البطريرك املاروني
بطرس
الكاردينال ماربشاره
الراعي وزير السياحة يف حكومة
تصريف االعمال املهندس وليد
نصار  ،وعرض معه أوضاع
القطاع السياحي يف فرتة
االعياد وضرورة تفعيل السياحة
الدينية.
بعد اللقاء:
نصار
وقال
ّ
«اليوم كان لقاء إعتياديا مع
سيدنا فتعودنا أن نأتي إىل
الصرح ويكون هناك أمور
دقيقة ووطنية وطبعًا وضعته
بأجواء احلركة السياحية يف
لبنان ،وخصوصًا اآلن يف فرتة
األعياد ويف نشاطات السياحة
الدينية اليت تقام ،املوضوعان
الرئيسيان اللذان تداولنا بهما،
هما املوضوع احلكومي واملوضوع
الرئاسي .يف املوضوع احلكومي
دولة الرئيس ميقاتي دعا
ٍ
لقاء تشاوري
جملس الوزراء إىل
غدًا الساعة الرابعة من بعد ظهر
ّ
وكلي أمل يف هذا
غد اجلمعة،
اللقاء التشاوري أن نفتح
صفحة جديدة ونستطيع اإلتفاق
على آلية معينة للمستقبل
القريب بإنتظار إنتخاب رئيس
للجمهورية».
اضاف« :أما يف موضوع
إنتخابات رئاسة اجلمهورية ،حنن
دائمَا نقف مع بكركي ومع هذا
الصرح يف ما يتعلق باملواقف
الوطنية وهذا اإلستحقاق جيب
أن حيصل بأسرع وقت ممكن،
وندعو اجمللس النيابي بكامل
أعضائه أن يكون لديه مسؤولية
أكثر يف هذا املوضوع ،وإذا
مل تقبل الكتل السياسية أن
تتحاور مع بعضها على األقل
أن يكون هناك جمهود أكثر بأن
يتفقوا على إسم مرشح ،جيب
أن ننتهي ويكون لدينا رئيس
للجمهورية ألن لدينا إستحقاقات
مهمة على الصعيد املعيشي
ً
خباصة».
واإلقتصادي
وردًا على سؤال حول احلركة

السياحية واحلجوزارت ورحالت
الطريان ،أشار نصار إىل أن
«احلركة السياحية كما توقعنا
ستكون األعداد عالية جدًا
فوق  600ألف مغرتب وسائح
قادمني إىل لبنان من البلدان
كافة وخصوصًا الدول العربية
ومصر)،
والعراق
(األردن
ودائمًا حنن ننادي باإلستقرار
السياسي ،فإذا مل يتوافر
فإن
السياسي
االستقرار
الوافدين واملنتشرين اللبنانيني
يغريون وجهة سفرهم وال يأتون
إىل لبنان ،ولكن إن شاءاهلل نأمل
أن هذه األعداد ستكون هنا يف
لبنان خالل هذه الفرتة وحنن
كوزارة سياحة نقوم بواجباتنا
جتاه املواطن والوافد ضمن
اإلمكانات املوضوعة لدينا».
وعن قيامه بأي دور بني الوزير
جربان باسيل والرئيس جنيب
ميقاتي ،أجاب قائ ًال« :حنن
شو بينطلب منا حاضرين على
طول» ،لغة احلوار أعتقد أنها
موجودة لدى الرئيس ميقاتي
ويف شخصيته ،فهو رجل
حوار وتفاهم وحيب التفاهم
واحلوار  ،والوزير باسيل أبدى
هذه الرغبة من هنا من صرح
بكركي ،لذلك حنن دائما نقول
احلوار والتفاهم يؤديان إىل
احلل يف لبنان خاصة فيما
وصلنا إليه اليوم .وال دور
لدي بهذا الشأن اليوم».
ويف رده على سؤال إن كان
هناك رئيس بدون قرار خارجي،
نصار إىل أنه «دائمًا
لفت
ّ
العوامل اخلارجية تؤثر على هذا
اإلستحقاق الرئاسي وليس من
اليوم إمنا منذ سنني ونتمنى
هذه املرة أن يكون تأثري اخلارج
على إنتخابات رئيس اجلمهورية
بشكل أقل».
هذا وعرض البطريرك الراعي
االوضاع العامة مع السفري
املصري يف لبنان الدكتور ياسر
علوي .

مولوي التقى األمسر وجوان حبيش وحواط وأكد ضرورة
إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية يف موعدها

الداخلية
وزير
استقبل
والبلديات يف حكومة تصريف
األعمال القاضي بسام مولوي،
يف مكتبه أمس األول ،النائب
زياد حواط.
وشدد حواط على «ضرورة
البلدية
االنتخابات
إجراء
واالختيارية يف موعدها ،فهي
استحقاق دستوري ال حيتمل

التأجيل».
والتقى مولوي النائب سعيد
األمسر ،ومت البحث يف شؤون
إمنائية وعامة.
كما التقى مولوي رئيس احتاد
بلديات كسروان الفتوح رئيس
بلدية جونيه جوان حبيش،
وحبث معه يف أمور تتعلق
مبنطقة كسروان الفتوح.

املفيت عبد اهلل اتصل بقائد اليونيفيل معزيا:

للتحقيق الفعلي يف حادثة العاقبية

دعا العالمة مفيت صور وجبل
عامل القاضي الشيخ حسن
عبداهلل «االجهزة االمنية والقوى
للتحقيق
اللبنانية
املسلحة
الفعلي يف حادثة بلدة العاقبية
اليت ادت اىل وفاة جندي
من الكتيبة اإليرلندية التابعة

لليونفل يف لبنان».
جاء ذلك خالل اتصال مع القائد
العام لليونيفيل يف جنوب لبنان
اللواء ارولدوو الثارو ،و قدم
له واجب العزاء بوفاة اجلندي
وجرح اخرين .ومتمنيا للجرحى
«الشفاء العاجل».
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لــبنانيات

بريم رعى مؤمتر»اطالق االطار التقييمي للتكنولوجيا الصحية»:

ملزمون باالمل ولبنان لن يسقط ..كركي :لرتشيد االنفاق يف القـطاع الصحي والدوائي
نظم الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي مؤمترا بعنوان «اطالق
االطار التقييمي للتكنولوجيا
الصحية» ،يف مركز «اجلمعية
العربية للضمان االجتماعي»،
برعاية وزير العمل يف حكومة
تصريف االعمال مصطفى بريم
وحضوره ورئيس جلنة الصحة
النائب بالل عبداهلل ،املدير العام
للصندوق الدكتور حممد كركي،
رئيس جملس ادارة الصندوق
غازي حييى ،رئيس اجمللس
االقتصادي االجتماعي شارل
عربيد ،رئيس االحتاد العمالي
العام الدكتور بشاره االمسر،
اىل رؤساء وممثلني عن
النقابات الصحية نقباء :االطباء
خباش ،املستشفيات
يوسف
سليمان هارون ،الصيادلة جو
سلوم ،مستوردي االدوية كريم
جبارة ،مصانع االدوية كارول
ابي كرم ،واعضاء جملس
االدارة واللجنة االستشارية
الطبية العليا وجلنة االدوية
يف الصندوق وممثلي شركات
االدوية.
وحبسب بيان الصندوق ،يأتي
املؤمتر «يف اطار استكمال
اخلطوات اليت تقوم بها ادارة
الضمان لتعزيز اوضاع الصندوق
فروعه
تقدميات
وحتسني
الثالثة ،ال سيما تقدميات فرع
ضمان املرض واالمومة وحفاظا
على دميومته واستمراره يف
لعب دوره الريادي يف تأمني
االمن الصحي واالجتماعي».
وهبة
افتتح املؤمتر بالنشيد الوطين،
ثم كلمة ملديرة العالقات العامة
يف الصندوق لور وهبة ،اشارت
فيها اىل «اهمية وضع االسس
املناسبة العتماد سياسات
صحية ناجحة وترشيد االنفاق
الصحي» ،وشرحت باختصار
تكنولوجيا
تقويم
اهداف
الصحة.
كركي
ثم استهل كركي كلمته مرحبا
باحلضور والفاعليات املشاركة،
واشار اىل انه «متاشيا مع املبدأ
الذي يكرس حق كل انسان
بالضمان االجتماعي والوصول
واالستشفاء،
الطبابة
اىل
الصندوق
ادارة
اعتمدت
سياسات عدة واختذت عددا من
التدابري لتحسني تقدميات فروعه
الثالثة العاملة .ففي فرع ضمان
املرض واألمومة متت زيادة
التعرفات الطبية مرتني ونصف
وزيادة التعرفات االستشفائية
املقطوعة ثالثة اضعاف ،وذلك
بانتظار زيادة احلد االدنى
الرمسي لالجور لرفعها اىل 5
او  6مرات .وبالتالي ،فإن
التعرفات اجلديدة يف حال
اقرارها ستزيد مساهمة الضمان
بشكل كبري يف االستشفاء
يف حال استقرار سعر صرف
العملة الوطنية .اما يف موضوع
فقد
العائلية،
التعويضات
انهى جملس ادارة الصندوق
مشروع مرسوم زيادة تقدميات
هذا الفرع ثالثة أضعاف،

وتطرأ بريم اىل مشروع نظام
التقاعد واضافة مادة واحدة
عليه تسمح باختيارية االنتساب
اليه» ،مشددا على أن «االصالح
جيب ان يبدأ من داخل املؤسسة
لكي يعرب بها اىل بر االمان،
وحنن حمكومون باالمل ،فلبنان
بالرغم من كل
لن يسقط
االزمات والظروف الصعبة اليت
مير بها».
وبعد االنتهاء من اعمال
االفتتاح ،كان هناك عرضان
مرئيان ،االول قدمه اخلبري

حبيث يصبح جمموع التقدميات
العائلية للعائلة املؤلفة من
زوجة ومخسة اوالد 675000
ل.ل .بدال من  225000ل.ل.
اي مبضاعفته ثالث مرات .اما
يف موضوع تعويض نهاية
اخلدمة الذي تدنت قيمته
الشرائية بسبب انهيار سعر
صرف اللرية اللبنانية مقابل
الدوالر االمريكي ،فقد اجنزت
وبناء على
ادارة الصندوق
ً
طلب من معالي وزير العمل،
من خالل جلنة ّ
شكلتها يف شهر
شباط  ،2022مشروع نظام
خاص بالتقاعد والذي يقضي
باستبدال تعويض نهاية اخلدمة
للراغبني بذلك مبعاش تقاعدي
مدى احلياة ،وقد استعانت
ّ
مبنظمة العمل
إدارة الصندوق
الدراسات
لتأمني
الدولية
اإلكتوارية الالزمة لتنفيذ هذا
النظام».
ثم شرح كركي اهلدف من
املؤمتر ،فأشار اىل انه «يأتي
يف اطار معاجلة موضوع
الدواء وهو جزء من تقدميات
فرع ضمان املرض واالمومة،
ويتناول جزءا مهما من عملية
تطوير صنع القرار يف جمال
االستثمارات الصحية بشكل
عام ،وعلى مستوى الصندوق
بشكل خاص ،وهو يندرج ضمن
اخلطوات واجلهود املستمرة
اليت يقوم بها الصندوق
لتقديم افضل اخلدمات الصحية
االزمة
للمضمونني .وبسبب
االقتصادية اليت مير بها بلدنا ،ما
ينعكس سلبا على قدرة اجلهات
الضامنة لتأمني التمويل الالزم
للتقدميات الصحية ،لذلك جيب
علينا التصرف مبسؤولية لرتشيد
االنفاق يف القطاع الصحي
والدوائي ،ويف هذا السياق
عملت ادارة الصندوق منذ
على
تقريبًا،
حواىل السنة
وضع االسس املناسبة لتقويم
ضمن
الصحية
التكنولوجيا
اطار تعاون وعمل مشرتك
مع جامعـة رادبود Radboud -
University Medical schoolهولندا،
 ))Netherlandsيف
وهي جامعة متخصصة يف وضع
السياسات الصحية وأطر ترشيد
االنفاق الصحي للكثري من
الدولُ ،
وتِّوج هذا العمل الدؤوب
العلمية بوضع اطار
والشراكة
ّ
علمي وعملي يتناسب مع انظمة

الصندوق وسياسة ترشيد
االنفاق الصحي ،مع ضمان
حق املريض املضمون يف
الوصول اىل العالج املناسب
من جهة ومراعاة القدرات
املالية للصندوق من جهة
أخرى ،وستكون نقطة انطالق
هذا املشروع من خالل وضع
سياسات ومواصفات وضوابط
لعملية تسجيل االدوية على لوائح
الصندوق وطرق املساهمة بها
من قبل الضمان .وسوف يتم
كل ذلك وفق أسس ومعايري
ّ
وعلمية ،وذلك
وشفافة
واضحة
ّ
َ
سسي
بغية إضفاء الطابع
املؤ َّ
على طريقة عمل جلنة األدوية
تطورت
يف الصندوق اليت
َّ
بشكل كبري على مدى السنني
املاضية».
وختم كركي ،شاكرا الفاعليات
املشاركة يف املؤمتر ،متمنيا له
النجاح يف اعماله.
يحيى
بدوره ،شدد حييى على «اهمية
هذا املشروع» ،مؤكدا «التزام
جملس ادارة الصندوق دراسة
القرارت
واختاذ
املشاريع
املناسبة اليت ستنتج عن هذه
املبادرة» ،وقال« :هدفهم
النهوض
واالخري،
االول
مبؤسسة الضمان االجتماعي
واحلفاظ على دميومتها واجياد
اآلليات املتطورة واملناسبة
لتعزيز الوضع املالي للصندوق

والتخفيف عن كاهل املضمونني
الذين القت االزمة االقتصادية
اليت تعصف بالبالد وزرها الثقيل
عليهم وعلى عائالتهم».
عبداهلل
وحتدث النائب عبداهلل ،فأكد
«ضرورة العمل على اجياد
احللول والتوقف عن البكاء على
ما مضى واالسراع يف اختاذ
التدابري ولو كان البعض منها
موجعا ،وذلك للحفاظ على بقاء
الضمان االجتماعي والنظام
الصحي يف لبنان».
بريم
ويف اخلتام ،القى الوزير بريم
كلمة ،اكد فيها «ضرورة
اخللفيات
عن
التغاضي
السياسية وتبين االقرتاحات
املفيدة اليت تنعكس اجيابا
على املواطن» ،مشريا اىل
«ضرورة تغيري تفكرينا ،فنحن
منر بأزمة ،وتفكري االزمة خيتلف
عن التفكري يف االيام العادية،
وكذلك
االولويات
فتتبدل
الوسائل» ،مشددا على «اهمية
االطار املطروح والقرارات اليت
ستنتج عنه» ،وقال« :هناك
العديد من االجراءات اليت ميكن
اختاذها لرتشيد االنفاق ،كاعادة
النظر يف الئحة االدوية اليت
يغطيها الضمان وتقليل عددها
واعتماد
االولويات
حبسب
النسب املئوية اليت سيغطيها
لكل دواء حبسب اهميته».

بو حبيب التقى سفري هنغاريا
وممثل صندوق النقد الدولي
ومفوض شؤون الالجئني
حبث وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف االعمال
الدكتور عبداهلل بو حبيب مع
سفري هنغاريا فرينز تشيالغ،
والدور
الثنائية
العالقات
اهلنغاري الداعم للبنان خصوصا
داخل االحتاد االوروبي .كما مت
البحث يف الزيارات الرمسية
الثنائية اىل البلدين واليت من
املمكن ان حتصل مطلع العام
املقبل.
واستقبل الوزير بو حبيب
املمثل املقيم لصندوق النقد

الدولي فريديريكو ليما الذي
عرض للنشاطات اليت يقوم
بها الصندوق حاليا يف لبنان
.
كما مت البحث يف التحضريات
اجلارية بني الطرفني لتوقيع
اتفاقية املقر اجلديد لصندوق
النقد الدولي يف بريوت.
ومن زوار وزير اخلارجية اليوم،
ممثل املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف
لبنان إياكي إيتو يف زيارة
وداعية ملناسبة انتهاء مهامه

االقتصادي االختصاصي يف
اقتصاديات الصحة العاملية
الربوفسور روب بالتوسني من
جامعة رادباود  -هولندا ،بعنوان
«جامعة رادباود وامثلة حول
عملية التداول واخذ القرارات
املستندة اىل االدلة وامثلة عن
املفهوم والتطبيق» .والثاني،
العملي
«التطبيق
بعنوان
واملالحظات اخلتامية السس
تقويم تكنولوجيا الصحة» قدمه
العضو يف جلنة االدوية يف
الصندوق الدكتور نزار صعب.

االصالحات مطلب هام مؤ ّجل ألن املنظومة احلاكمة
الفاسدة هي ذاتها و»ال تريد كشف عوراتها»
كوثر حنبوري

شدد ،اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف
ّ
بيانه األخري ،بعد انعقاد دورته ّ
«أهمية
الثالثة واألربعني ،على
ّ
واقتصادية
سياسية
تنفيذ إصالحات
هيكلية شاملة ،تضمن
ّ
ّ
ّ
ّ
الس
واالقتصادية.
ياسية
تغلب لبنان على أزمته ّ
ّ
ّ
دعوات نسمعها داخليا وخارجيا عن أهمية أجراء إصالحات والسري
بها ،صندوق النقد يضعها كشرط أساسي للربنامج مع احلكومة
اللبنانية ،ويرى انها ما زالت بطيئة للغاية ،واالتفاق يقوم على
تنفيذ  10أصالحات للحصول على  3مليارات دوالر تفيد
للحد
ّ
من اإلنهيار املالي ،الذي زاد من معدالت الفقر يف لبنان،
واحلكومة اللبنانية تعي متاما وتعرتف أنها تصب يف املصلحة
العامة أوال ،ومن الضروري القيام بها باألمس قبل اليوم،
بغض النظر عن اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي ،أو مع الدول
واملنظمات املاحنة األخرى ،بينها جمموعة الدعم الدولية ،اليت
ٍ
الحظت «بقلق عدم احراز تقدم
كاف يف تنفيذ االلتزامات اليت
مت
التعهد بها مبوجب اتفاق  7نيسان على مستوى املوظفني ،ال
ّ
سيما اعتماد التشريعات املناسبة بشأن «الكابيتال كونرتول»
والسرية املصرفية واصالح القطاع املصريف ،فضال عن التأخري
ّ
يف اختاذ القرارات
املتعلقة بتوحيد اسعار الصرف واستعادة
عافية القطاع املالي».
العديد من املسؤولني والكل يف لبنان بات يعرف ويدرك
أننا ّ
كلما تأخرنا باإلصالح زادت األكالف ُ
املرهقة واألعباء على
اإلقتصاد واللبنانيني .اال ان السؤال املطروح ،ما هو سبب
البطء والعوائق والعراقيل؟ واىل متى سنظل نسمع بهذه
املعزوفة قبل أن تطبق وتصبح واقعا؟!.
وبنيوية
جوهرية
نعرف أن اإلصالحات املطلوبة
سياسية
ّ
ّ
ّ
عدة ،وقد جرت حماوالت خجولة يف
واقتصادية ،تطاول قطاعات ّ
ّ
بعض الوزارات لتطبيقها منذ سنوات لكن ...ملاذا مل تستكمل
وتتعرقل ،ما هي األسباب والداوفع؟!.
برأي اإلقتصادي روي بدارو أن االصالحات مل حتصل لسبب
وجيه هو اننا ال نريد «إظهار عوراتنا» لآلخرين ،موضحا عرب
الزميلة «النشرة» اننا اذا فعلنا ننكشف وسيظهر أمام اجلميع
أن الطبقة احلاكمة فاسدة منذ سنوات طويلة! وأردف أن ال
كم ّ
أحد لديه مصلحة للقيام بها ،وهم حاليا حياولون استنفاد صرب
فريق صندوق النقد الدولي ،وباعتقادي ان األخري لن يستمر
اىل أبعد من حزيران أو متوز املقبلني اذا بقينا على ما حنن عليه،
ّ
عندها رمبا
يصغرون الفريق أو سيصدرون بيانا قاسيا أكثر من
وعدم
احلاكمة
الطبقة
عن
العام
نهاية
قبل
السابق
جديتها ال
ّ
ممن يتقاذفون كرة املسؤوليات ،خصوصا يف موضوع
سيما ّ
ّ
السرية املصرفية والكابيتال كونرتول وإعادة هيكلة املصارف
والنظام املالي واملوازنة اليت أصبحت ميزانية وليس موازنة.
من جهته أشار اخلبري املالي واملصريف نيكوال شيخاني اىل ان
عما اذا كانت ستطّبق
لدينا مشكلة كربى فيما خص اإلصالحاتّ ،
وترتافق مع احملاسبة رغم أنها صعبة املنال بسبب عدم وجود
أي خرق لتغيري حقيقي يف النظام ،وهذا ما سيعقد األمور
لتصبح أكثر صعوبة.
وأردف «اننا نفتقد اىل قضاء مستقل ،واذا ّ
اختذ أي قرار ال
يتمكن من تطبيقه ،وخلص باالشارة اىل خطورة ما جيري ألنه
هما املنظومة احلاكمة ّ
االنقاذيةّ .
يعيق التقدم يف املسرية
اليت
مت ً
ّ
ّ
ملا تزل هي نفسها وهذا ما يبطئ مسري التغيري ،وذكر على
سبيل املثال «أنهم حني حاولوا اجناز قانون السرية املصرفية
ّ
«فخخوه» .ألننا حني ننزع السرية املصرفية تصبح احملاسبة أكثر
سهولة وعندها ميكننا القيام باإلصالحات».
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مـقاالت وتـحقيقات

ليبان بوست :إبراء الذمة الواسعة

مصاحلة غري قانونية مع شركة هدرت املال العام متهيداً إلعادة تسليمها القطاع:

إبـراء الـذمّة الواسـعة لـ «لـيبان بوسـت»
رىل إبراهيم

رغم كل ارتكابات شركة «ليبان بوست»
على مدى  20عامًا ،منحها جملس الوزراء يف
ذمة رغم الدعوى
جلسة «األمور
ّ
امللحة» براءة ّ
ضدها يف جملس شورى الدولة .االستعجال
ّ
مرده أن الشركة ستشارك يف مناقصة تلزيم
ّ
الربيد اليت تفض عروضها بعد حنو شهر،
سجلها
الذمة لتنظيف
وأنها حتتاج إىل براءة
ّ
ّ
جتاه الدولة .وبد ً
ال من أن االعتماد على تقرير
ديوان احملاسبة لتفنيد خمالفات الشركة اليت
هدرت املال العام ،ودعوة الوزراء املتعاقبني
إىل جلسة مساءلةُ ،
اتفق على مصاحلة «ليبان
بوست» لقاء  1.5مليار لرية ،ما مينحها
فرصة جديدة لالستيالء على هذا القطاع
لتسع سنوات مقبلة
ّ
فض عروض
قبل حنو شهر ونصف شهر على
مرر
مناقصة تلزيم بريد الدولة اللبنانيةّ ،
جملس الوزراء من خارج جدول األعمال خالل
خصصت
جلسته األخرية ( )2022/12/5اليت
ّ
لـ «األمور الطارئة» ،اقرتاحًا من وزير
االتصاالت جوني قرم مبنح شركة «ليبان
بوست» خمالصة وإبراء ذمة عن السنوات
املمتدة من  2001حتى  ،2019/12/31بعد
ّ
تأكيده أن الشركة أودعت شيكني يف وزارة
املالية بقيمة  13.733مليار لرية و1.545
مليار لرية ،وهي املبالغ اليت افرتض الوزير
بذمة الشركة للدولة .ومبوجب
أنها متوجبة
ّ
هذا اإلبراء املذكور يف دفرت الشروط املعد
من هيئة الشراء العام ،بات ميكن للشركة
املشاركة يف املناقصة.
قرم قال لـلزميلة «األخبار» إن اقرتاحه جاء
«تنفيذًا لقرار ديوان احملاسبة ،وبتكليف من
جملس الوزراء حبسب القرار رقم  14تاريخ
 ،2020/6/18وإبراء الذمة ال عالقة له ال
بدعوى سابقة أو الحقة بل هو حمصور فقط
بتنفيذ املقاصة املطلوبة من الديوان» ،إال
أنه بفعل هذه التسوية ،لن يدخل إىل اخلزينة
إال مبلغ  1.545مليار لرية ،إذ إن الشيك
الثاني بقيمة  13.733مليار مل يدخل قط إىل
اخلزينة بل «دفعته وزارة املال إىل الشركة
لقاء اشرتاكات قدمية إلدارات ومؤسسات
عامة ،وهو املبلغ نفسه الذي عادت «ليبان
بوست» ودفعته إىل املالية ليبقى الفرق
 1.545مليار» حبسب تفسري قرم.
املشكلة األساسية يف «التسوية» اليت وافق
بعدة
عليها جملس الوزراء جمتمعًا تتصل
ّ
نواح:
 -1مل يسأل أي من الوزراء عن املبالغ
املتوجبة على الشركة منذ نهاية  2020وحتى
الساعة ،فـ»ليبان بوست» ما زالت تعمل
بشكل طبيعي نتيجة التمديد هلا حتى نهاية
أيار  .2023ويقول قرم يف هذا الصدد إن
هذا املوضوع «ليس عندي ،بل على ديوان
احملاسبة أن ُيعد تقريرًا آخر يغطي هذه
الفرتة».
 -2مثة دعوى يف جملس شورى الدولة من
ضد الدولة مل يصدر فيها
«ليبان بوست»
ّ
حكم بعد ،خصوصًا أن الشركة حاولت الرتاجع
عنها ومل تقبل هيئة القضايا .وحبسب
املادة  20من قانون تنظيم وزارة العدل
«ال جيوز لإلدارات العامة التابعة للدولة
إجراء املصاحلات يف الدعاوى العالقة أمام
احملاكم واليت يكون للدولة عالقة بها إال
بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ومدير عام
وزارة العدل ،وتعترب باطلة كل مصاحلة تعقد
خالفًا هلذا النص» ،لذا فإن هذه املصاحلة
«باطلة» .لكن لوزير االتصاالت تفسريًا آخر،
إذ يقول إن موجبات هذه املادة حمصورة

بالدعاوى اجلزائية وليس الدعاوى املدنية
غري املنتهية.
يف املقابل ،تقول رئيسة هيئة القضايا
القاضية هيالنة إسكندر لـ»األخبار» إن
ال مصاحلات يف الدعاوى «سواء اجلزائية
ّ
حيق جمللس الوزراء «عقد
أو املدنية» وال
مصاحلة إال بعد أن ُتعرض علينا ،ألن الدعوى
ما زالت عالقة لدينا ،وخصوصًا أننا مل نقبل
طلب ليبان بوست بالرتاجع عنها ،بل يهمنا
أن نثبت أن الشركة مدينة للدولة ال العكس
كما تطالب» .أما الشيكات اليت ُدفعت ،فعلى
تسد
القضاء «أن يقول كلمته فيها إذا كانت
ّ
ما هو مستحق للدولة فع ًال أو ال ،طاملا أن
النزاع معروض أمامه ،حتى لو ُدفع املبلع
ذمة أم ال».
وبوجود براءة ّ
يؤكد قرم أنه مل يوقع براءة الذمة يف انتظار
كلمة ديوان احملاسبة يف هذا الشأن .علمًا
ّ
فض عروض املناقصة حيصل يف 24
بأن
ً
اجلاري ،وخوفا من أال تكون مثة جلسة ثانية
جمللس الوزراء طلب قرم من جملس الوزراء
منحه تفويضًا لتوقيع العقد مع الشركة الفائزة
باملزايدة وهو ما رفضه األمني العام جمللس
الوزراء حممود مكية كونه خمالفًا للقانون.
 -3مبلغ الـ 1.5مليار لرية الذي تقاضته
املالية كان يوازي مليون دوالر سابقًا ،بينما
ال تتعدى قيمته اليوم  37ألف دوالر ،ما
يعين أن الدولة خسرت حنو  963ألف دوالر.
فيما يعترب قرم أن عقد الدولة مع الشركة
ّ
مت باللرية اللبنانية وال ميكنها املطالبة بدفع
مستحقاتها بالدوالر والعكس صحيح… إال
حيدد آلية تقاضي
إذا أصدرت الدولة تعميمًا ّ
هذه العقود نتيجة املتغيرّ ات االقتصادية
والنقدية.
رئيسة هيئة القضايا :ال يحقّ ملجلس الوزراء عقد
مصالحة إال بعد أن تُعرض علينا
من جهته ،يلفت مدير عام االستثمار السابق
يف وزارة الطاقة غسان بيضون ،وهو كان
مدققًا يف ديوان احملاسبة ولديه معرفة
تفصيلية مبلف «ليبان بوست» ،إىل أن
ّ
«استغلت وقت الفراغ لتمرر قرار
احلكومة
ليبان بوست وتربئ ذمتها ،قبل تغيرّ سعر
الصرف الرمسي يف شباط املقبل ،متهيدًا
إلعادة تلزميها القطاع» .هكذا جرى تنظيف
سجل الشركة اليت كان ميلكها رئيس احلكومة
ّ
حصته إىل جمموعة
جنيب ميقاتي قبل أن يبيع ّ
«سرادار» لقاء أسهم يف اجملموعة نفسها.
ويبدو أن هذه الشركة هي الوحيدة اليت
تقدمت إىل املناقصة حتى اآلن ،إذ علمت
ّ
«األخبار» أن شركة أخرى اشرتت دفرت
الشروط لكنها مل حتسم قرار مشاركتها
بعد.
 -4الواضح أن تقرير ديوان احملاسبة استقى
أرقامه املالية املتعلقة مبستحقات الدولة بناء
على ما خلص إليه تقرير مدقق احلسابات
املكلف من وزارة االتصاالت ال مراقبني
عاملني لدى الديوان .وبالتالي يقول بيضون
إن هذه األرقام ليست شاملة أو نهائية وال
تعرب فع ًال عما يفرتض للدولة أن تتقاضاه من
الشركة خالل األعوام العشرين السابقة .علمًا
أن الديوان يذكر جمموعة خمالفات جيب أن
تشكل جرس إنذار جمللسي الوزراء والنواب
خصوصًا لناحية اإليرادات املعدمة اليت كانت
تصل إىل الدولة واليت بلغت حنو  5مليارات
لرية طيلة فرتة عمل الشركة ،يف حني أن
املديرية العامة للربيد أدخلت خالل سنة
واحدة ( )1998-1997حنو  12مليار لرية إىل
اخلزينة .ومل يعر النواب أيضًا أي اهتمام

لسؤال الديوان عما حيول دون دعوة وزراء
االتصاالت املتعاقبني إىل اجمللس لالستيضاح
عما حصل لتصبح الدولة هي ُ
املدين لصاحل
الشركة املشغلة وعن سوء إدارة القطاع
واخنفاض اإليرادات بهذا الشكل.
عيـّنة من نهب املال العام
عدة نقاط جوهرية واردة
أهمل جملس الوزراء ّ
يف تقرير ديوان احملاسبة تكفي حملاسبة
الشركة وتعليق عملها ومنعها من التقدم إىل
املناقصة وهي:
 تبينّ أن الدولة ما زالت تصرف سنويًامبالغ على الربيد .وتبينّ من احلساب اإلداري
العام للعام  2019إن النفقات التشغيلية
املصروفة من رواتب وأجور وقرطاسية
وإجيارات وخالفه ،بلغت  4مليارات و120
عينة عن املبالغ اليت ُتصرف
مليون لرية وهي ّ
سنويًا على هذا القطاع بد ً
ال من أن تكون هذه
املبالغ مشمولة ضمن العقد.
متكررة مع الشركة بالطريقة
 إجراء مقاصاتّ
اليت ّ
تعرض املال
متت بها ،يتضمن حماذير
ّ
العام لإلهدار بسبب إمكانية دفع ذات
االلتزامات من قبل اإلدارات الرمسية لصاحل
مرة مباشرة ،ومرة
«ليبان بوست» مرتنيّ :
عن طريق املقاصة.
صبت
 أدخلت الدولة تعديالت على العقدّ
ّ
املشغل ،فبعدما أخلت الشركة الطابق
لصاحل
األرضي يف املطار وأعادته إىل وزارة
االتصاالت مقابل خفض بدل االستعمال من
مليون دوالر إىل  600ألفُ ،أعيد هذا الطابق
لي ّ
شغل من الشركة من دون رفع بدل
جمددًا ُ
ً
االستعمال إىل ما كان عليه سابقا أي مليون

دوالر ومن دون تربير ،فنتجت منه خسارة
الدولة مبلغ  600ألف دوالر سنويًا .ال بل
بات إمجالي مدفوعات بدالت إجيار املكاتب
اليت تشغلها الشركة تبلغ سنويًا  658مليون
حصة الدولة من اإليرادات
دوالر ،وخفضت
ّ
إىل  %5حتى مبلغ  20مليون دوالر بد ً
ال من
 ،14.8بد ً
ال من  %10كما كانت سابقًا.
 تقاضت الشركة مبوجب التعديل 50 ،ألفدوالر لقاء قيامها مبراقبة شركات الربيد
الدولية ،ما رتب هذه النفقة على عاتق
الوزارة بشكل شهري وهو إجراء كان ميكن
للموظفني املتوافرين لدى املديرية القيام
به.
 مل يطرأ أي تعديل على بدالت إشغال مركزبريوت للفرز ومبنى رياض الصلح رغم أن
تعديل العقد يقضي بزيادة هذه البدالت
كحد أقصى بعد انقضاء 3
بنسبة %10
ّ
سنوات على تنفيذ العقد.
هذه عينة صغرية عما كانت «ليبان بوست»
جتنيه وما زالت ،من األموال العامة ،وهي
تشكل منوذجًا عن طريقة إدارة قطاعات
الدولة اليت يفرتض أن تكون ُمرحبة ُ
وتلزم
خلدمة املواطنني ورفد اخلزينة .إمنا تنتهي
بتحويلها إىل «بقرة حلوب» تعمل لدى
الشركات اخلاصة على حساب مصلحة
املواطنني واخلزينة واملال العام .ويبدو أن
هذه هي «املعايري» احلامسة يف تلزيم جملس
الوزراء للقطاعات املنتجة؛ ففي حال فازت
«ليبان بوست» باملناقصة جمددًا ،فإنها
ملدة  9سنوات
ستسيطر على «بريد» لبنان ّ
مقبلة.
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مـقاالت وتـحقيقات

الفاتيكان للراعي:

التدويل يض ّر باملسيحيني
وفيق قانصوه

ّ
أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة للـزميلة «األخبار» أن دعوة
البطريرك املاروني بشارة الراعي ،يف عظته يف بكركي األحد
املاضي ،إىل «تدويل القضية اللبنانية بعد فشل احللول الداخلية»
حادة يف أوساط الفاتيكان ويف
لقيت عدم ارتياح وانتقادات ّ
ً
عدد من الدول الغربية املعنية بلبنان ،وخصوصا فرنسا.
وحبسب املعلومات ،فقد وصلت إىل بكركي نصائح فاتيكانية
خصوصًا تدعو إىل اإلقالع عن هذه الدعوة ،العتبارات كثرية ،منها
أن أيًا من دول العامل املعنية عادة بالشأن اللبناني غري جاهزة
حاليًا ملثل هذه اخلطوة .غري أن األهم يف ما وصل إىل بكركي
هو أن أي مسار حنو التدويل «سيكون على حساب املسيحيني
يف شكل أساسي» .ولفتت هذه النصائح إىل «خماطر الدعوة
إىل التدويل على مسيحيي لبنان يف ظل تراجعهم العددي ونسبة
اهلجرة املرتفعة يف صفوفهم خصوصًا بعد االنهيار املالي».
ّ
وذكرت مبا مسعه الراعي من البابا فرنسيس شخصيًا أثناء
اجتماع رؤساء الكنائس الشرقية قبل أكثر من عام بعدم حتبيذه
الدعوة إىل أي أمر ليس حمل إمجاع بني اللبنانيني كالتدويل
واحلياد .وحبسب املصادر فإن الفاتيكان «حريص على الوحدة
الوطنية اللبنانية والتالقي بني املسيحيني واملسلمني ،ويعترب
لبنان قبلة املسيحيني املشرقيني ،وهو قادر بهذه الوحدة على
ضمان بقاء من ّ
تبقى من مسيحيني يف بالد الشام والعراق».
وأشارت إىل أن أولوية الفاتيكان العاجلة اليوم هي «انتخاب
الرئيس املسيحي الذي يتوافق عليه اللبنانيون» ،وذلك «بعيدًا
مكونًا
من القضايا اخلالفية كسالح حزب اهلل ...وهو يعترب احلزب ّ
أساسيًا على املسيحيني التالقي معه رغم املسائل اخلالفية».
وقد غابت الدعوة إىل التدويل عن بيان االجتماع الشهري جمللس
املطارنة املوارنة أمس الذي رأى أن «االتصاالت الدولية والعربية
اجلارية يف الشأن الرئاسي اللبنانيُ ،تعطي مزيدًا من األمل
رئيس جديد للجمهورية».
بانتخاب
ِ
ٍ
وأسف «للسجال السياسي احلاد حول اجتماع احلكومة األخري
الذي كان باإلمكان حتاشيه لو أن املسؤولني عاجلوا األمر بروية
وتشاور ،وباحلوار ّ
البناء ،بعيدًا من الكيد السياسي ،ومع احرتام
الدستور وامليثاق الوطين نصًا وروحًا» ،الفتًا إىل أن «أمور
ّ
شتى،
دستورية
األساسية ميكن معاجلتها بأساليب
املواطنني
ّ
ّ
من دون انعقاد احلكومة املستقيلة ،والبالد يف حال الشغور
الرئاسي».
ّ
وفيما ال يزال الشلل السياسي مسيطرًا مع ترحيل امللف الرئاسي
بعد جلسة اليوم إىل السنة املقبلة ،لفتت زيارة نائب مساعد وزيِر
األمريكي يف مكتب
اخلارجية
شؤون الشرق األدنى املعين مبلف
ِ
ّ
سوريا وبالد الشام إيثن غولدريتش إىل لبنان .مصادر معنية
وضعت زيارة غولدريتش ،وقبله زيارة مساعد وزير اخلارجية
األمريكي السابق ديفيد هيل يف إطار االستطالع األمريكي عن
قرب ملواقف األطراف اللبنانية وخصوصًا حزب اهلل يف ما يتعلق
بامللف الرئاسي ،واملدى الذي ميكن أن يبلغه يف دعمه لرتشيح
الوزير سليمان فرجنية.
ً
ً
ولفتت املصادر إىل أن جولة هيل مشلت عددا كبريا من األطراف
اللبنانية ،وقد كان مستمعًا أغلب الوقت« ،وهو رغم أنه ال يتبوأ
منصبًا رمسيًا يف اإلدارة األمريكية إال أن زيارته ال ميكن أن
توضع يف إطار لقاءات مع معارف وأصدقاء» .وأشارت إىل أن
«األمريكيني مل حيزموا أمرهم نهائيًا بعد يف ما يتعلق بامللف
حدي عدم دفع األمور إىل االنهيار،
اللبناني ،وهم ال يزالون بني َّ
واإلبقاء على الستاتيكو احلالي ريثما تنجلي األمور».

مراجعة حزب اهلل وخشية بكركي من اخلالف الطائفي
هيام القصيفي

أي حماولة
عكس بيان جملس املطارنة موقفًا مسيحيًا حامسًا من ّ
لعقد جلسة ثانية جمللس الوزراء .هي إحدى نتائج اجللسة األوىل
اليت أعادت تسليط الضوء على انقسام طائفي كان اجلميع يف
غنى عنه.
مل ينتج من اإلصرار على انعقاد جلسة جمللس الوزراء يف حكومة
أي فوائد توازي االرتدادات السلبية اليت ّ
خلفها.
تصريف األعمال ّ
التذرع بقضية مرضى األمراض املستعصية الذين
وبعيدًا عن
ّ
يعتصمون بال طائل منذ أشهر طويلة ،قبل أن تستقيل حكومة
الرئيس جنيب ميقاتي ،مل يثمر اجتماع احلكومة عن أي إجيابية
يف املشهد السياسي .بل إن مجيع األطراف املعنيني كانوا يف
غنى عن إضافة مشكلة جديدة اىل ما يعيشه لبنان ،وخصوصًا
جلهة بلورة االنقسام الطائفي وظهور إشارات طائفية تفاعلت
يف األيام األخرية ،وأفضت اىل إعادة القوى األساسية حساباتها
على ضوء ما جرى.
من بني املعنيني يصبح حزب اهلل األول يف هذا اجملال ،ألن
ال أحد من القوى السياسية املعنية مباشرة مقتنع بأن ميقاتي
بنية توجيهه رسائل
تصرف لوحده ،وأن احلزب ليس وراء الدعوة ّ
ّ
مباشرة .لذا تطرح األسئلة اجلدية حول ما حصده من تغطيته
اجتماع احلكومة ألن أي نتيجة سياسية ال توازي االنعكاسات
السلبية خللق جمموعة مشكالت سياسية .بدءًا من ردود فعل
التيار الوطين احلر ورئيسه جربان باسيل واضطرار احلزب اىل
ُ
استهدف به
الرد عليه .والردود املقصودة تعين حتديدًا ما
ّ
احلزب من قواعد التيار ،والدعوات اىل فرط التفاهم .صحيح
أن موقف باسيل يف جملس النواب رئاسيًا مل يأت يف املستوى
املطلوب ،وأن سقف التفاهم ال يزال مضبوطًا ،إال أن باسيل
عبرّ عن امتعاض قاعدته وليس امتعاضه وحده حيال احلزب .يف
املقابل ،ربح حزب اهلل تأكيد موقف رئيس احلكومة مبا ّ
سنيًا
ميثل
ّ
اىل جانبه .وهذا األمر له سلبياته وإجيابياته :اإلجيابيات جلهة
وحدة موقف الثنائي ورئاسة احلكومة ،والسلبيات اليت أنتجها
هذا االلتقاء «اإلسالمي» على العالقة مع القوى املسيحية اليت
تتوجس من أي تقاطع من هذا النوع يشمل رئيس احلزب التقدمي
ّ
االشرتاكي وليد جنبالط.
كذلك فإن حزب اهلل مل يكد يعيد فتح خطوط التواصل مع بكركي
بعد جفاء ،وهو أمر أثار حفيظة معارضيه خشية تأثريات احلزب
على موقفها من قضايا أساسية ،وال سيما بعد قضية املطران
موسى احلاج ،حتى غطى اجتماع احلكومة بال مربرات مقنعة .ورغم
ً
خطأ ملوقف بكركي من جلسة جملس الوزراء
أن تفسريات أعطيت
وهلجة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي «املدوزنة» مع ميقاتي،
إال أن جملس املطارنة كان واضحًا أمس ،ومل حيمل اجتهادات يف
ما يتعلق بعقد جلسة للحكومة .وهذا البيان يأتي تعبريًا عن موقف
عدد من املطارنة سبق أن وقفوا موقفًا رافضًا الجتماع احلكومة،
وكانوا حريصني على إبداء تشددهم حيال أي موقف بطريركي
يفسره أي طرف بأنه مساومة .ومل يكن هذا املوقف
ميكن أن
ّ
أي من القوى املعنية .وهو
وليد زيارات سياسية أو تأثريات ّ
بقدر ما محل رسالة اىل رئيس احلكومة ،إال أنه محل أيضًا رسائل
اىل داعميه يف أي خطوة مستقبلية خشية إثارة شرخ جديد يف
العالقات الداخلية ،وال سيما مع اإلشارة اىل حادثة األشرفية
مهما كانت خلفياتها.
ّ
يشك يف أن باسيل ال يزال
يف املقابل ،ورغم أن أحدًا لن
ّ
يتخلى عنه بسهولة ولو ارتفعت
حليف حزب اهلل وأن احلزب لن
ً
حدة الرسائل بينهما ،إال أن إعادة تظهري اخلالف طائفيا ال ختدم
ّ
حيرك دومًا
احلزب وحليفه املسيحي .ومع أن رئيس التيار الذي ّ
ّ
أي
مد جسور
ورقة حقوق املسيحيني ،مل
يتمكن من ّ
تالق مع ّ
ٍ
ً
طرف مسيحي من املعارضة كما كان يأمل أخريا ،نتيجة سوء
عالقته وأدائه السابق معها ،إال أن التالقي املسيحي على رفض
ثم عدم تلبية دعوة الرئيس نبيه بري
جلسة جملس الوزراء ،ومن ّ
ّ
يشكل حمطة الفتة ،علمًا أن القوات والكتائب هما
اىل احلوار،
املبادران يف موقفهما من احلكومة ومل يلتحقا بباسيل ،بدليل
رفض لقائه واحلوار معه حتى يف ظل بكركي.
قد ال يتوقف حزب اهلل كثريًا عند نقطة اللقاء املسيحي غري
املنسق ،نتيجة اعتقاد راسخ بأن حدود هذا االلتقاء معروفة
ّ
ّ
ختطي
وال قدرة هلا على خلق وقائع جديدة .إال أن من الصعب
عوامل انعكاس الشرخ الطائفي جمددًا ،وخصوصًا يف ترمجتها
العملية على األرض .واألهم هو أن التوقيت ليس مالئمًا اليوم
للحزب إلنتاج توترات يف غنى عنها .لذا تذهب املراجعة اىل
احتساب عقد اجللسة من األخطاء اليت ّ
أخلت بالتوازن يف ميزان
الربح واخلسارة ،وكان يف اإلمكان تالفيها .وقد يكون بري
وجنبالط تعامال مع ما حصل جبدية أكثر نتيجة ما توافر هلما من
معلومات حول خلفيات املواقف السياسية وما سينجم عنها يف
حال االستمرار يف نهج جلسات جملس الوزراء .واملقصود هنا
يتعدى تعويم باسيل يف هذا الشكل الذي استفاد منه باحلد
ّ
املقبول والذي ال يريح الطرفني ،ألن توسع االمتعاض لدى
بكركي والقوات والكتائب ،وسحب احلوار كنكسة لربي ،يعين
مزيدًا من االصطفاف الطائفي يف مرحلة غياب رئيس اجلمهورية.
أما إذا سارت األمور حنو جلسة ثانية بعد بيان بكركي ومواقف

القوى املسيحية ،فهذا يعين أن ما حصل ليس خطوة ناقصة.
حينها سريصد موقف حزب اهلل بعني أخرى ،كما موقف باسيل
محال األوجه يف كالم تصعيدي يومًا وكالم تهدئة
النهائي وليس ّ
يومًا آخر.

لبنان خيشى تسلّم هبة القمح والفيول الروسية

أزمة رحالت «إيرفلوت»:

بريوت ترفض كل احللول
فراس الشويف

بدأت قضية وقف الرحالت املباشرة بني بريوت وموسكو ّ
منحى
تتخذ
ً
جديدًا مع وجود نية لدى املسافرين الدائمني إىل روسيا وعائالت
الطالب اللبنانيني فيها القيام بتحركات شعبية ّ
حلل املسألة.
وعلمت الزميلة «األخبار» ،أن اجلالية اللبنانية يف موسكو وبعض
ّ
حتضر لسلسلة
الروابط واجلمعيات املعنية بالشأن اللبناني  -الروسي
حتركات أمام وزارة األشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة وهيئة
ّ
الطريان املدني ومؤسسات أخرى ،وصو ً
ال حتى إىل قطع طريق
املطار ،احتجاجًا على استمرار ّ
توقف الرحالت بني العاصمتني.
يأتي ذلك بعدما أبلغت هيئة الطريان املدني ،األسبوع الفائت ،شركة
اجلوية الروسية «إير فلوت» ،أن شركات النفط اللبنانية
اخلطوط
ّ
رفضت تزويد الطائرات الروسية بالوقود حبجة خشيتها من العقوبات
الغربية ،خصوصًا أن بعضها يرتبط ارتباطًا مباشرًا بشركات غربية.
قرار هيئة الطريان املدني يأتي يف سياق متكامل من العرقلة ملنع
عودة الرحالت اليت ّ
تقلص عددها مع جائحة كورونا من أربع أسبوعيًا
إىل رحلتني مع احنسار اجلائحة .وقد حاولت «إير فلوت» إعادة تسيري
رحالتها مع احلصول على ضمانات بعدم وضع اليد على الطائرات
يف لبنان كما فعلت دول عدة حتت الضغط األمريكي ّ
حبق الطائرات
واليخوت الروسية.
قرار شركات النفط أتى رغم اتصاالت قامت بها السفارة الروسية
وأصدقاء روسيا يف لبنان مع أكثر من صاحب شركة يف كارتيل
النفط ،من دون الوصول إىل نتيجة إجيابية ،ورغم التعهدات الروسية
باستخدام طائرات من طراز «بوينغ» و»إيرباص» مت استئجارها أخريًا
من الصني وتركيا وغري خاضعة للعقوبات.
يف املقابل ،رفضت شركة «ميدل إيست» أيضًا القيام بالرحالت
بد ً
ال من «إير فلوت» ،بذريعة رفض شركات التأمني تغطية هذه
الرحالت ،رغم أن غالبية الشركات العربية ،ال سيما األردنية واملصرية
والسعودية والقطرية واإلماراتية ،ال تزال تسري رحالتها إىل موسكو
ّ
حتط طائرات «إير فلوت» يف مطارات هذه
بشكل طبيعي ،فيما
الدول رغم النفوذ األمريكي الكبري فيها ،ما جيعل هذا النفوذ يف
لبنان يتجاوز ما هو عليه يف دول لطاملا اعتربت كيانات تابعة
للواليات املتحدة ،إضافة إىل االرتباط الكبري بني مصاحل كارتيل
النفط يف لبنان واإلدارة األمريكية.
يف املقابل ،تدير احلكومة «األذن الطرشاء» ملصاحل شرحية واسعة
من اللبنانيني ،تتجاوز الـ  50ألف مسافر دائم شهريًا .وعدا عن
الكلفة املالية اهلائلة اليت يتكبدها هؤالء على منت الرحالت العربية
أو رحالت اخلطوط الرتكية ،بعدما بات سعر البطاقة االقتصادية فيها
يتجاوز الـ  2000دوالر ذهابًا وإيابًا ،خيسر لبنان فرصة االستفادة
من خط الرتانزيت بني بريوت وموسكو ،كما فعلت تركيا ،مع ّ
توقف
الرحالت املباشرة بني روسيا وعدد من الدول الغربية.
وصول امللف إىل طريق مسدود دفع باملتضررين إىل البحث عن طرق
جديدة إلعادة الرحالت املباشرة ،خصوصًا بعد اإلعالن عن بدء شركة
«معراج» اإليرانية تسيري رحالتها إىل بريوت.
ويدور همس عن اقرتاح بديل يتضمن تسيري «إير فلوت» رحالت
سيما تعبئة
إىل بريوت من دون االستفادة من اخلدمات األرضية ال ّ
ّ
للتزود
تتوقف الطائرات يف رحلة اإلياب يف أنطاليا
الفيول ،على أن
ّ
ً
ّ
بالوقود .إال أن هذا احلل يتضمن أيضا إنزال الركاب من الطائرة
ونقلهم بعيدًا منها أكثر من ساعتني ،ما يعين إطالة أمد الرحلة
واملعاناة على الركاب ،عدا عن أن هذا احلل يظهر لبنان كيانًا بال
سيادة جتاه األمريكيني وجتاه كارتيل النفط ،ويسيء أكثر للعالقات
اللبنانية ــ الروسية.
ورغم بعض اخلطوات االستيعابية اليت تقوم بها روسيا جتاه لبنان،
إال أن مسار اإلساءة للعالقة ال يزال مستمرًا يف ملفات أخرى .فإىل
جانب تبنيّ لبنان مواقف معادية لروسيا يف األمم املتحدة وتتماشى
مع الضغوط الغربية ضد موسكو ،تعرض موسكو هبة أربعني ألف طن
من القمح و 25ألف طن من املشتقات النفطية ،بعد قرار الرئيس
فالدميري بوتني بإيكال امللف لوزارة الطوارئ الروسية .وحتى اآلن ال
يرتدد يف استالم اهلبة على ما ّ
تؤكد مصادر السفارتني
يزال لبنان
ّ
الروسية يف بريوت واللبنانية يف موسكو ،من دون سبب وجيه سوى
اخلضوع لإلرادة األمريكية!
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إسـرتاليات

بدء الع ّد التنازلي حللول العيد بعد  50يوماً ٌ
وقت لتغيري
أسلوب تفكرينا واحرتامنا يف عيد أسرتاليا املقبل

سوف يلهم عيد أسرتاليا لعام
 2023يف نيو ساوث ويلز
األمة من خالل برنامج مشولي
ّ
يتسم باالحرتام وجيمع الناس
معًا عرب املصارحة باحلقائق
وسرد القصص بينما نتأمل
كأمة.
ّ
ونتمعن بهويتنا ّ
يسر حكومة نيو ساوث ويلز
ّ
وجملس عيد أسرتاليا يف نيو
ساوث ويلز اإلعالن أن برنامج
االحتفاالت بعيد أسرتاليا لعام
 2023سيعود إىل نسخته
الكامله مع عدد وافر من
القصص األسرتالية ُ
امللهمة
للمشاركة بها وتوطيد روح
األلفة بني أبناء اجملتمعات يف
سدني ويف أحناء نيو ساوث
ويلز.
نشجع مجيع األسرتاليني على
التمعن والتأمل بتاريخ أمتنا
ّ
واحرتامه وتكرميه واالحتفال
بالعيد بصورة تعكس معنى
العيد بالنسبة إليهم .إنه
بنجاحاتنا
للتفكري
وقت
وإخفاقاتنا والستخدام العيد
بغية االستمرار يف معاجلة
التوترات التارخيية واالحتفال
وشعبنا
ووطننا
بواليتنا
ومستقبلنا املشرتك.
وقال رئيس الوالية Dominic
 Perrottetإنه بوجود العديد
من اجملتمعات يف نيو ساوث
ويلز اليت واجهت مصاعب
وحتديات يف العام املاضي،
كوارث
بسبب
خصوصًا
الفيضانات املتالحقة ،من
الضروري أن تتاح للناس
الفرصة لألمل والتضامن
واالستمتاع باحتفاالت عيد
أسرتاليا.
وأضاف السيد :Perrottet
«إننا ندرك بأن عيد أسرتاليا
معان خمتلفة لدى خمتلف
له
ٍ
األشخاص ،وخصوصًا بالنسبة
للعديد من أبناء األوطان
األوىل الذين قد جيدون هذا
العيد يومًا صعبًا وحمزنًا».
وتابع« :إن واليتنا غنية
بثقافات ومعارف ومساهمات
أبناء األوطان األوىل الذي
قطنوا يف هذا البلد واهتموا
برعايته منذ أكثر من 65000
نقر بتجاربهم
سنة .وحنن
ّ
التحمل
على
وقدرتهم
ّ
ومساهمتهم املتواصلة على
مر القرون بنقل ثقافتهم من
ّ
جيل إىل آخر».
وأردف« :إن عيد أسرتاليا
هو فرصة للحوار عن تارخينا
لتحقيق
العمل
ومواصلة
املصاحلة والتعايف .وسوف
يتيح برنامج عيد أسرتاليا
يف نيو ساوث ويلز الفرصة
بتفاؤل
والتفكري
للتأمل
بأبنائنا وثقافتنا وجمتمعنا
الناجج
الثقافات
متعدد
ومبستقبل مشرق لنيو ساوث
ويلز».
بعد  50يومًا ،سوف ُيربز
برنامج احتفاالت عيد أسرتاليا
وجه والية نيو ساوث ويلز
والتنوع
املفعمة بالنشاط
ّ
ويعيد إحياء خليج سدني
الرائع الذي سيكون املسرح
بيوم
لالحتفال
الرئيسي
وطين ملهم من الفجر إىل

غروب الشمس.
مع بزوغ الشمس يف 26
كانون الثاني/يناير ،سوف
يبدأ االحتفال بفرتة تأمل تكرميًا
ألصحاب األمة األبورجيينيني
وسكان جزر مضيق توريس
مع إضاءة أشرعة سدني
أوبرا هاوس بأعمال فنية من
تقديم أبناء األوطان األوىل.
ويتزامن التأمل الصباحي مع
رفع العلم الوطين األسرتالي
والعلم األبورجييين األسرتالي
معًا على سدني هاربر بريدج
واالعرتاف
للوحدة
رمزًا
والشمولية ،وهو رمز أصبح
دائمًا منذ متوز/يوليو هذا
العام.
يلي ذلك مراسيم WugulOra
تقام
اليت
الصباحية،
للمرة العشرين يف .2023
ومراسيم  ،WugulOraاليت
واحدة»،
«عشرية
تعين
عبارة عن احتفال متنقل يف
 Barangarooيدعو اجلميع إىل
التضامن وإدراك أهمية أقدم
حية متواصلة يف العامل
ثقافة ّ
واالعرتاف بها.
وطوال النهار حتى املساء
سوف تبقى األضواء مسلطة
على خليج سدني وضفافه
مع عروض اخلليج األيقونية
تشمل
اليت
املفضلة
استعراض اهلاربر وماراثون
قوارب الفريي وسباق السفن
الطويلة وحتية إىل أسرتاليا
وعروض قوى الدفاع اجلوية
باإلضافة إىل العديد من
النشاطات الرتفيهية يف أحناء
املدينة.
ومع غروب الشمس ،ينطلق
حفل عيد أسرتاليا املوسيقي
مدرجات
احلي على عتبة
ّ
سدني أوبرا هاوس امتدادًا
إىل سريكوالر كي تتخلله
عروض ألفضل جنوم الغناء
األسرتاليني
واملوسيقي
ويرافقه عرض لأللعاب النارية
والبحرية ،كما تضاء أشرعة
األوبرا هاوس بصور ملهمة
ختتصر أمتنا .وسوف يتم
إصدار بطاقات جمانية هلذا
االحتفال يف منتصف كانون
الثاني/يناير ،وسيتم بث
حفل عيد أسرتاليا املوسيقي
احلي يف مجيع أحناء أسرتاليا
على قناة ِ ABCالتلفزيونية
وعلى .ABC iview
هذا وتواصل حكومة نيو ساوث
ويلز وجملس عيد أسرتاليا
يف نيو ساوث ويلز االلتزام
بتطوير الربنامج بالتشاور مع
ممثلني من األوطان األوىل
الذين يقدمون اإلرشاد يف
إعداد الربنامج للتأكد من
ّ
اتصافه باالحرتام ومتثيله
ألسرتاليا املعاصرة.
Yvonne Weldon
وقالت
امليدالية
على
احلائزة
مدير
ونائب
األسرتالية
جملس عيد أسرتاليا يف نيو
ساوث ويلز ،وجملس املناطق
احلضرية احمللية لألراضي
األبورجيينية ،إن عيد أسرتاليا
هو وقت إلحياء ذكرى استمرار
ثقافة األوطان األوىل وتكرميها
والستخدام العيد لدفع احلوار

إىل موقع الصدارة .وتابعت:
«دعونا نقيم حوارًا صادقًا مع
بعضنا البعض بشأن تارخينا،
لنتمكن من متابعة املسرية
معًا .إن  26كانون الثاني/
يناير تاريخ له وطأة على أبناء
األوطان األوىل ،وهو تذكري
متواصل باألمل واحلسرة جراء
التغيريات اليت اجتاحت مجيع
أبناء األوطان األوىل .يف هذا
يقروا
التاريخ على اآلخرين أن ّ
ويعرتفوا بكافة اآلثار السلبية
يف تارخينا».
وأضافت السيدة :Waldon
«أشجع اجلميع على حضور
مراسيم  WugulOraالصباحية
تسجل مرور  20عامًا على
اليت
ّ
نقدم
اهلام.
االحتفال
هذا
ّ
ونقر بنظرة
ألجدادنا
احرتامنا
ّ
أبناء األوطان األوىل لعيد
أسرتاليا .إنها مراسيم تتحدى
تفكرينا وجتمع الناس من
خمتلف اخللفيات معًا لالستماع
إىل الشيوخ األبورجيينيني
احملليني يتكلمون عن قوة
حية يف
ومرونة أقدم ثقافة ّ
العامل».
وقال رئيس جملس عيد
أسرتاليا يف نيو ساوث ويلز
 Andrew Parkerإننا نفخر جدًا
بشمولية برنامج عيد أسرتاليا
يف نيو ساوث ويلز وباحتضانه
للمجتمعات املتنوعة للمشاركة
يف االحتفاالت.
وأضاف« :يسعدنا جدًا عودة
كامل برنامج عيد أسرتاليا
يف نيو ساوث ويلز إىل
سابق عهده يف مجيع أحناء
الوالية .لقد كانت الـ12
شهرًا املاضية عصيبة على
العديد من اجملتمعات وسوف
توفر احتفاالت عيد أسرتاليا
الفرصة للتضامن والتكاتف.
وقد مت تصميم العيد وبرنامج
نيو ساوث ويلز لتقديم
االحرتام والتأمل باإلضافة
إىل االحتفال وإجياد القواسم
واحلس بالتفاؤل».
املشرتكة
ّ
وختم السيد  Parkerبقوله:
من
أكثر
حيضر
سوف
 110سفراء ممثلني لعيد
أسرتاليا احتفاالت البلديات
احمللية بعيد أسرتاليا لعام
ّ
تلخص هذه
 .2023وسوف
االحتفاالت تعدديتنا الثقافية
بدءا من
وتنوعنا الثقايف
ً
مهرجان جز صوف الغنم
السنوي يف  Bombalaإىل
مسابقة تناول البطيخ األمحر
يف  Narromineوصو ً
ال إىل
تناول الفطور يف أجواء احلياة
الربية يف ».Blacktown
لالطالع على برنامج االحتفال
ّ
تفقد .australiaday.com.au
وسوف يتم حتديث املزيد
من التفاصيل عن احتفال
عيد أسرتاليا لعام 2023
وأمساء الفنانني املشاركني
وحجز التذاكر واملعلومات عن
حضور االحتفال يف منتصف
كانون الثاني/يناير.
لالتصاالت اإلعالميةDPC :
Media | media@dpc.nsw.
| gov.au
0436 684 129

ألبانيزي حباجة إىل دعم اخلضر والميب
وبوكوك لتمرير فاتورة «طوارئ الطاقة»

متت دعوة الربملان للتعامل مع
أزمة الطاقة ،حيث من املقرر
أن يواجه رئيس الوزراء معركة
إلجناز خطته.
ألبانيزي
أنطوني
ويستعد
ملواجهة يف جملس الشيوخ هذا
األسبوع عندما تتم دعوة الربملان
للتعامل مع أزمة الطاقة.
وكان جملس الوزراء الوطين
قد وافق ،يوم اجلمعة من
األسبوع املاضي ،على إجراءات
مؤقتة «استثنائية» تستهدف
فواتري الطاقة املرتفعة ،حيث
تسعى احلكومة اآلن إىل فرض
حد أقصى لسعر كل من
الفحم والغاز وتقديم الدعم
لألسرتاليني املعرضني للخطر.
وإذا مت مترير التشريع يف
جملس الشيوخ ،فسيتم وضع
دوالرا
حد أقصى للغاز عند 12
ً
للغيغاجول ،ولن تتجاوز أسعار
دوالرا للطن ملدة 12
الفحم 125
ً
شهرا ..كما سيتم تقديم مدونة
ً
لقواعد السلوك.
وقوبلت اخلطة بغضب من أرباب
الصناعة ،وأشار االئتالف إىل
أنه لن يدعم الصفقة عند عودته
إىل كانبريا يوم اخلميس (أمس
األول) ،مما يعين أن احلكومة
ستحتاج إىل دعم كل من اخلضر
وعضو جملس الشيوخ املستقل
اآلخر على األقل ..سواء جاكي
الميب أو ديفيد بوكوك.
وقال ألبانيزي إن حتليل دائرة
اخلزانة يشري إىل أن احلد
األقصى سوف خيفض الفواتري
دوالرا وأن «احلل»
بنحو 230
ً
مزيدا من الضغط على
لن يضع
ً
التضخم.
وقالت السناتور الميب إنها
ال تريد «عدم دعمها» ،لكنها
تنتظر املزيد من التفاصيل من
احلكومة.
وصرحت للقناة التلفزيونية« :ال
أعتقد أن هناك أي شخص يريد
إيقاف عملية اإلغاثة ،هذا أمر
مؤكد».
واضافت «ال تبدو بعض االغاثة
املشكلة ،بعض املشكلة يف
الغاز والفحم .لكن بالتأكيد
لدينا نية لدعم ذلك يوم اخلميس
(أمس االول)».
أما زعيم حزب اخلضر آدم
باندت فقال إنه وحزبه يتفهمون
الضرورة امللحة ومستعدون
للعمل مع احلكومة «حبسن
نية».
وتابع يقول إنه بينما يدعم
مساعدة األسرتاليني يف دفع
فواتري الكهرباء اخلاصة بهم،
سيكون من املستحيل على
حزب اخلضر دعم خطة من شأنها
تعويض شركات الفحم والغاز.
وصرح لراديو « :ABCسيكون
من الصعب على اخلضر دعم
منح األموال العامة لشركات
الفحم والغاز يف وقت حناول
فيه حتقيق أهدافنا املناخية».
وقال السيد ألبانيزي إنه حتدث
بالفعل إىل السيد  Bandtوكان
على استعداد ملواصلة احملادثات
مع اخلضر هذا األسبوع.
وقال« :إنين على ثقة تامة
من أنه عند مواجهة سؤال
[هل تريدون وضع حد أقصى
لسعر الغاز؟] فإن غالبية
أعضاء جملسي النواب والشيوخ
سيجيبون باإلجياب ..وعندما
ُيسألون :هل تريدون مساعدة
األشخاص الذين يتلقون اغاثة
من الكومنولث خلفض فواتري

الطاقة اخلاصة بهم؟ فسيجيبون
ً
أيضا ..هذا ما يفعله هذا
نعم
التشريع».
بالتعويضات
يتعلق
وفيما
لشركات الغاز والفحم ،قال
ألبانيزي إنه من «املعقول» توقع
مدفوعات إذا كانت تكلفة إنتاجها
دوالرا للغيغاجول أو
أكرب من 12
ً
دوالرا للطن.
125
ً
لكنه قال إن ذلك مل يرد يف
التشريع ،مضيفا «هذه ليست
حزمة معقدة ،إنها حزمة بسيطة
للغاية».
وفيما يتعلق مبسألة ما إذا كان
االئتالف سيدعم التشريع ،قال
رئيس الوزراء إنه «سيصاب
صوت حزب
بالذهول» إذا
ّ
األحرار «لصاحل أسعار طاقة
أعلى».
وقد أثارت الصفقة والتشريع
ً
أيضا غضب أرباب
الالحق
الصناعة ،ال سيما مجعية
األسرتالية
البرتول
إنتاج
واالستكشاف ،اليت تطالب
باجتماع مع السيد ألبانيزي بينما
تستعد إلطالق محلة مباليني

الدوالرات ملعارضة اخلطة.
وقال ألبانيزي إن اإلجراء
املؤقت بشأن الغاز لن تكون له
أي آثار على الصادرات وال على
االستثمار ،وإنه مستعد لالجتماع
مع اجملموعة هذا األسبوع.
وتابع يقول« :إننا نتعامل
ً
ضغوطا
مع رد معقول يضع
نزولية على الزيادات اليت كانت
نتيجة مباشرة للغزو الروسي
ألوكرانيا ..لقد توصلنا إىل
إجراءات مسؤولة ولن يكون هلا
تأثري سليب على االستثمار..
وتشاورنا حول هذه اإلجراءات
لفرتة طويلة من الزمن ..مل
نتسرع يف هذا».
ويف نقاش ساخن على القناة
السابعة ،جادل نائب احلزب
الوطين برنابي جويس وزيرة
البيئة تانيا بليربسك طالبا منها
تقديم مزيد من التفاصيل حول
ما يستهدفه التشريع بالفعل.
وقال جويس إنه يريد أن
تنخفض أسعار الكهرباء ،لكن
ستكون
األفضل
السياسة
«زيادة العرض».

ترتيبات دفعات العطالت الرمسية يف عيد
امليالد ورأس السنة اجلديدة

Services Australia
ستغلق
(وزارة اخلدمات اإلنسانية) مبا
فيها ( Centrelinkسنرتلينك)
و Medicareوخدمات Child
 Supportأبوابها خالل فرتة
( Christmas and New Yearعيد
امليالد اجمليد ورأس السنة
امليالدية).
ستتوقف مجيع service centres
(مراكز اخلدمة) ومعظم اخلطوط
اهلاتفية عن العمل يف التواريخ
التالية:
2022 December 26 Monday
(اإلثنني  26ديسمرب )2022
2022 December 27 Tuesday
(الثالثاء  27ديسمرب )2022
2022 December 28 Wednesday
(األربعاء  28ديسمرب )2022
2023 January 2 Monday
(اإلثنني  2يناير .)2023
إذا كان عليك إعادة منوذج
أو اإلبالغ عن دخلك لدفعة
 Centrelinkيف أحد هذه األيام
 ،فسيكون بإمكانك اإلبالغ عنها
ً
مسبقا.
ستخربك  Services Australiaإذا
كان عليك اإلبالغ عن دخلك
مسبقا.
إذا مل تكن حباجة إىل إعادة
منوذج أو تقرير للحصول على
دفعة ،فقد تدفع لك Services
مبكرا.
Australia
ً
خالل أيام العطل الرمسية،
ميكنك احلصول على معلومات
حول مدفوعات child support
اخلاصة بك باستخدام
Child Support Info Service
وحساب Child Support online
 accountاخلاص بك على
اإلنرتنت.
ميكنك استخدام حساب myGov
 accountاخلاص بك للوصول
إىل حساباتك عرب اإلنرتنت ،مبا
يف ذلك حساب Centrelink
 online accountاخلاص بك على
اإلنرتنت أثناء فرتة إغالق مراكز
ً
أيضا استخدام
اخلدمة .ميكنك
Express Plus mobile apps
و  phone self serviceللتحقق
من تواريخ التقارير أو حتديث

بياناتك أو اإلبالغ عن دخلك
بسرعة وسهولة.
ميكنك احلصول على املزيد من
املعلومات عن اإلبالغ خالل فرتة
العطالت عرب:
اإللكرتوني
املوقع
servicesaustralia . gov. au/
holidays
وخدمات
لدفعات
بالنسبة
 ، Centrelinkميكنك االتصال
بـ  131 202للتحدث مع شخص
بلغتك.
للحصول على مساعدة بشأن
 ، Medicareميكنك االتصال
بـ  132 011وإخبارنا إذا كنت
حباجة إىل مرتجم فوري ،وسنقوم
بالتنسيق لذلك جمانا.
للحصول على مساعدة بشأن
 ، Child Supportميكنك االتصال
بـ  131 272وإخبارنا إذا كنت
حباجة إىل مرتجم فوري ،وسنقوم
بالتنسيق لذلك جمانا.
ً
أيضا وقت مناسب للتحقق
هذا
من حتديث بياناتك املصرفية
مع  ، Medicareللتأكد من
حصولك على املزايا اليت حيق
لك احلصول عليها .ميكنك
القيام بذلك بسرعة وسهولة عرب
اإلنرتنت باستخدام Medicare
 online accountعرب  myGovأو
تطبيق Medicare Express Plus
 mobile appعلى اجلوال.
ميكنك قراءة معلومات حول
Service
وخدمات
دفعات
 Australia’sأو االستماع إليها
أو مشاهدتها بلغات أخرى
باالطالع على املوقع اإللكرتوني
servicesaustralia . gov. au/
yourlanguage
*املكاملات من هاتف منزلكم
يف أي مكان يف أسرتاليا إىل
األرقام اليت تبدأ بـ’ ‘13هلا
تعرفة ثابتة .قد خيتلف ذلك عن
أسعار االتصاالت احمللية ومن
شركة هاتف إىل أخرى.
املكاملات من هاتف منزلكم
إىل األرقام اليت تبدأ بـ ’‘1800
جمانية .قد تكون املكاملات من
اجلوال
اهلاتف العام أو اهلاتف
ّ
وتسعر بتعرفة أعلى.
موقوتة
ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

التحالف العسكري الروسي اإليراني
يتصاعد ..ما تأثرياته يف الساحة الدولية؟
شارل أبي نادر
بعد مرور  10أشهر على
انطالق احلرب الروسية
األوكرانية ،بدأ الغرب يعرب
عن
توجه واضح وثابت
ّ
إلنهائها ،وبأي مثن ،ولو
تراجع عما كان يراه خطوطًا
محرًا مل يكن ينوي الرتاجع
عنها.
مع إطالق روسيا عمليتها
يف
اخلاصة
العسكرية
أوكرانيا ،وبعدما اخنرط
الناتو والغرب األطلسي
يف املواجهة بشكل واسع
ومؤثر ،بدأت تظهر تداعيات

هذه العملية وتتمدد يف الساحة الدولية يومًا
بعد يوم.
مل تعد هذه التداعيات حمصورة بأوكرانيا وشرق
أوروبا فحسب ،فقد أصبح العامل كله تقريبًا
متأثرًا بهذه احلرب ،وبدأ
شبح احلرب العاملية
ُ
الثالثة أو احلرب النووية يقرتب أكثر فأكثر.
اليوم ،وبعد مرور حنو  10أشهر على هذه
احلرب ،وبعدما أيقن كل أطرافها صعوبة حسمها
وإنهائها عسكريًا ،وخصوصًا بعدما اقتنع الناتو
باستحالة هزمية روسيا فيها ،على الرغم من
التعثر الواضح الذي واجه مسار عمليتها
بسبب ضخامة الدعم الغربي الواسع لكييف،
ويف وقت بدأت ترتفع األصوات من خمتلف
مطال ً
ِ
االجتاهات،
بة بإجياد تسوية سياسية،
وبالعودة إىل دراسة بعض الضمانات اليت
طالبت بها موسكو قبل أن تضطر إىل تنفيذ
العملية ،بدأ الغرب يعرب عن توجه واضح وثابت
إلنهاء هذه احلرب،
وبأي مثن ،ولو تراجع عما
ّ
كان يعتربه خطوطًا محرًا مل يكن ينوي الرتاجع
عنها.
هذا التوجه ،ولو مل يظهر بشكل واضح أو
مباشر ،ميكن استنتاجه من اجتاهني رئيسني
هما:
أو ً
ال :موقف االحتاد األوروبي
قد تكون تصرحيات املسؤولني األوروبيني
وقادة دول االحتاد أو مسؤوليه خري دليل
على هذا التوجه .تؤكد ذلك تصرحيات قادة
دوليت االرتكاز الرئيسيتني يف االحتاد ،فرنسا
وأملانيا ،ولو ظهر بعض الرتدد والرتاجع
والضياع فيها ،الذي يعود إىل اخلشية من
املوقف األمريكي املعارض هلذا التوجه إذا كان
بقرار أوروبي ،إذ تريد واشنطن أن تتبنى هي
هذا املوقف تفاوضًا وقرارًا.
تأكيدًا لذلك ،جاء تصريح مفوض الشؤون
اخلارجية لالحتاد األوروبي ،جوزيب بوريل،
بأن «خمزونات التكتل األوروبي العسكرية
ّ
استنفدت» ،إذ لفت إىل افتقار أوروبا إىل
القدرات العسكرية احلامسة حلماية أمنها من
التهديدات العالية املخاطر .ومن خالل تدوينة
بوريل يف موقع االحتاد األوروبي األحد:
«إن
ّ
قدمأسلحة ألوكرانيا .وبذلك،
االحتاد األوروبي ّ
أدركنا أن خمزوناتنا العسكرية استنفدت»،
ميكن التماس نقطتني:
 - 1اخلوف األوروبي من تطور احلرب وتوسعها
غربًا ،وحتديدًا يف بعض دول أوروبا الشرقية،
وخصوصًا يف الدول األكثر تشددًا ضد الروس،
مثل بولندا أو دول البلطيق الثالث ،وخصوصًا
إستونيا؛ فمع هذه القدرات العسكرية احملدودة،
سيكون من الصعب مواجهة الروس بنجاح.
 -2حتضري الرأي العام األوروبي وحكومات
االحتاد وإقناعهم حبتمية اخنراطهم يف التسوية
ووجوب ذلك ،ولو مل تكن ملصلحتهم ،إذ
ستتضمن حتمًا بعض املكتسبات ملوسكو،
ّ
مع حتقيق األخرية نسبة كبرية من أهدافها من
العملية.
ثانيًا :املوقف األمريكي اإلسرائيلي
من جهة أخرى ،ومع القلق الواضح الذي ظهر

يف املوقف املشرتك األمريكي اإلسرائيلي من
التحالف العسكري املتصاعد بني روسيا وإيران،
ميكن استنتاج توجه آخر غري التوجه األوروبي حنو
البحث اجلدي عن تسوية للحرب يف أوكرانيا،
اليت كانت ،حبسب أغلب املتابعني ،السبب
الرئيس وراء تنامي هذا التحالف العسكري
(الروسي  -اإليراني) ،إذ ستطال تداعياته
يف درجة أوىل مستوى االشتباك والصراع بني
حمور املقاومة الذي تقوده إيران و»إسرائيل»،
األمر الذي ميكن استنتاجه أيضًا من اجتاهني يف
التصرحيات :اجتاه أمريكي واجتاه إسرائيلي.
يف االجتاه األمريكي ،قال املتحدث باسم
جملس األمن القومي يف البيت األبيض جون
إن «موسكو وطهران تدرسان إطالق
كريبي ّ
إنتاج مشرتك للطائرات املسيرّ ة يف روسيا»،
مضيفًا باالستناد إىل االستخبارات األمريكية:
«تعتزم موسكو تزويد إيران مبعدات متطورة
ومروحيات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات
وطائرات مقاتلة» ،ليصل حجم ما تقدمه روسيا
إليران ،حبسب قوله ،إىل مستوى غري مسبوق
من الدعم عسكريًا وتقنيًا ،األمر الذي
حيول
ّ
عالقتهما إىل شراكة دفاعية شاملة وكاملة.
ويف اإلطار نفسه ،ومن وجهة نظر «تل
أبيب» حيال هذا التحالف،
حتدثت وسائل
ّ
إعالم إسرائيلية عن القلق الذي تعيشه دوائر
االستخبارات العسكرية يف كيان االحتالل
بشأن التعاون الروسي اإليراني يف اجملالني
العسكري واألمين.
ألجهزة
تقارير
الوسائل
هذه
ونقلت
االستخبارات ،حتدثت عن «اتفاق ثنائي لتصنيع
مئات الطائرات العسكرية من دون طيار يف
موسكو ،وتصدير منظومات دفاع جوي متطورة
روسية إليران».
وتعليقًا على ذلك ،قال معلق الشؤون اخلارجية
إن «ما
يف «القناة  »13اإلسرائيلية نداف أيال ّ
يقلق إسرائيل ليس إمكانية اإلنتاج الصناعي
للطائرات املسرية فحسب ،على الرغم من
ً
أن نتائج خطوة كهذه ميكن أن تكون
قاسية
ّ
بالنسبة إىل إسرائيل ،ولكن املقلق أيضًا هو
نقل منظومات دفاعية روسية ميكن أن
تصعب
ّ
بشكل كبري على سالح اجلو اإلسرائيلي مهامجة
أهداف داخل إيران إذا ما حصل ذلك» .وما
يقصده هنا رمبا يكون حتديدًا منظومات «إس
إس  »400الروسية األكثر تطورًا عامليًا.
من هنا ،ميكننا ربط التوجه الغربي إلنهاء احلرب
يف أوكرانيا بتسوية تأخذ بعني االعتبار مطالب
الروس وضماناتهم مع «التداعيات اخلطرة»
املرتقبة للتحالف العسكري الروسي اإليراني
املتصاعد.
ومع تطور هذا التحالف ،وخصوصًا مع ما
ميكن أن يقدمه عسكريًا ملوسكو يف امليدان
األوروبي ،وحتديدًا الشرقي ،يف ظل تراجع
مستوى القدرة الدفاعية األوروبية (التقليدية
حتديدًا) ،ومع ما ميكن أن يقدمه عسكريًا
إليران يف ميدان املواجهة يف الشرق األوسط،
وحتديدًا ضد «إسرائيل» ،سيكون املوقف حتمًا
يف غري مصلحة الناتو و»إسرائيل».

تقدم الكالم عن قائد اجليش :رئيس ستاتيكو
القوى
تتعامل
جبدية،
السياسية،
ّ
مع ترشيح قائد
العماد
اجليش
جوزف عون لرئاسة
لكن
اجلمهورية.
على طريق الوصول
إىل ترمجة الرتشيح
هناك
انتخابًا،
املطبات
كثري من
ّ
والبازارات املفتوحة
تسويات
على
وتنازالت.
فتح الكالم اجلدي عن
التعديل الدستوري
ميهد النتخاب
الذي ّ
قائد اجليش العماد

هيام القصيفي

جوزف عون رئيسًا للجمهورية .هذا ال يعين أن
قرارًا صدر بانتخاب عون حكمًا .لكن البازار
السياسي فتح على جبهات عدة ،بدءًا من رئاسة
اجمللس النيابي وصو ً
ال إىل القوى السياسية
املسيحية وحزب اهلل .وعلى طريق هذا البازار،
ميكن استشفاف معطيات وقراءات متعددة حول
ما قد يلجأ إليه أي طرف من املعنيني املباشرين
يف تقديم تنازالت النتخاب عون أو التمسك
مبواقف رافضة إىل النفس األخري.
يف خالصات أولية لنقاشات األيام األخرية ،أن
أي اتفاق داخلي أو خارجي تؤديه قطر نيابة عن
األمريكيني ،أو الفرنسيني ،حول ترقية اسم قائد
اجليش إىل املرتبة األوىل يف الئحة املرشحني
األساسيني يعين أن «ال اتفاق حلل األزمة
اللبنانية ،بل هو جمرد انتخاب رئيس إلدارة
األزمة أو بتوصيف أدق رئيس ستاتيكو».
وهذا يرتجم استطرادًا بكالم أوسع أن الدول
املعنية ال تزال ترتيث يف حسم خيارات أساسية
تتعلق بلبنان ،يف انتظار مزيد من اإليضاحات
حول أوضاع دول املنطقة وصو ً
ال إىل أوكرانيا.
وقائد اجليش يف هذا اإلطار ،مبا حيمل من
مواصفات ،أو ال حيمل ،يف وضع استثنائي
اقتصادي ومالي دقيق ،يوازي معادلة أن احلل
املوقت هو انتخاب رئيس ال حيمل ح ًال إنقاذيًا
يسهل إضافة بعض اللمسات اخلفيفة
بقدر ما
ّ
على األزمة العالقة بفك العقدة الرئاسية ليس
إال.
لذا بدأ الكالم عن حماوالت لطرح التعديل
الدستوري تدرجيًا حبيث يصبح الكالم عنه
مناسبة لفتح ثغرة يف جدار األزمة الرئاسية،
جلهة جس النبض حول ما ميكن أن تكون عليه
مواقف القوى املعنية وال سيما املسيحية منها
يف القبول أو عدم القبول بالتعديل الدستوري
أو انتخاب عون من دون تعديل دستوري وبال
رد فعل معارض .يف الكالم أن القوات قد
تكون الطرف األكثر قابلية للمساومة السياسية
لالرتضاء بقائد اجليش ،علمًا أن احلديث يشمل
عدم التفاؤل بقدرة القوات اليت يتهم رئيسها
الدكتور مسري جعجع بأنه صياد تسويات ،أن
تقبض «مثن» هذا القبول يف السياسة ،ويف
العهد اجلديد ،العتبارات معروفة .لكن القوات
تفتح الطريق أمام «ال» ّ
خمففة ،بدل أن تكون
قاطعة يف رفض عون ألسباب تتعدى رفض
تسمية عسكري كما جرت العادة .وهنا تتفق
القوات مع التيار الوطين بعدم تكريس معادلة
انتقال رئيس من الريزة إىل بعبدا.
من جهته ،ال يزال رئيس التيار الوطين احلر جربان
باسيل يعاند ترشيح عون .الفكرة األوىل اليت
جيري الكالم عنها أن قاعدة التيار املنبثقة أساسًا
من رحم املؤسسة العسكرية يف التسعينات وما
بعدها ،ميكن أن توالي قائد اجليش وهذا األمر
يثري خشية قيادة التيار ،رغم أن مثة مبالغة يف
تصوير اجليل اجلديد من القاعدة العونية أقرب
إىل اجليش منه إىل قيادة التيار .الفكرة الثانية
هي أن باسيل الذي خيوض معركة كسر عظم مع
حزب اهلل حول ترشيح رئيس تيار املردة سليمان
فرجنية ،يشن املعركة نفسها حيال ترشيح عون.

وهو من أجل ذلك مستعد للذهاب يف معركته
إىل احلد األقصى مع حزب اهلل .لكن هناك من
حياول تسويق فكرة أن قائد اجليش قد يكون
الرئيس ميشال سليمان رقم  ،2أي مبعنى عدم
حتوله قوة قائمة بذاتها رغم أنه خارج من رحم
مؤسسة عسكرية تدعمه ،بعكس ما ميكن أن
يشكله فرجنية من خطر سياسي عليه ،ال سيما
جلهة اتكائه على ركن أساسي هو الرئيس نبيه
بري .وهذا يعين أن خشية باسيل غري مربرة
يف أال يتمكن من خلق نواة داخل احلكم تواليه
وإن مل تكن حبجم ما كان موجودًا خالل عهد
الرئيس ميشال عون .لكن قلق قيادة التيار
أن تكون الظروف خمتلفة بني ظروف سليمان
وظروف جميء عون حاليًا ،يف ضوء صعود قوى
ختاصم باسيل وتعاند استمرار وجوده يف العهد
اجلديد كقوة أساسية ،األمر الذي يضيق اخلناق
عليه .لذا يتعامل رئيس التيار مع ترشيح عون
على أنه مسألة حياة أو موت كما يتعامل مع
ترشيح فرجنية.
لكن فتح باب التسويات مبكرًا يف ما خص
ترشيح قائد اجليش ،يعين يف الوقت نفسه
أن من سيفتح البازار مدرك حلجم ما سيتطلبه
تسويق قائد اجليش داخليًا ،على غرار تسويق
سليمان يف الدوحة وما قبلها وما بعدها ،وما
سيطلبه باسيل من أمثان ،كما غريه من القوى
السياسية .هنا ميكن اإلضاءة على موقف حزب
اهلل من هذا الرتشيح.

رغم كل ما بينهما من توترات جدية ال يزال حزب
اهلل رافضاً لفكرة تجاوز باسيل

يف مكان ما ،قد يكون اإلتيان بعون خمرجًا
للحزب ،جلهة التقاطع اخلارجي اإلقليمي من
دون أن يسجل تراجعًا يف موقفه وهو الذي
مل يعلن دعمه العلين لفرجنية ،كما أنه طرح
منذ اليوم األول فكرة التوافق على رئيس جديد
وليس التشبث برئيس من طرف واحد .وانتخاب
عون كرئيس إدارة أزمة فقط وليس الدخول
يف متاهات حلول تتعلق جبوهر أزمة النظام
احلالي وملحقاتها املالية واالقتصادية ،يعطي
احلزب مزيدًا من الوقت لتلمس معطيات خارجية
ومآل الوضع اإلقليمي ،ويرحيه داخليًا من أعباء
صدامات ال حيتاجها ،وهو الذي حرص على أن
حيكى عن أحد اللقاءات مع قائد اجليش علنيًا.
واحلزب كما الرئيس نبيه بري لن يقطعا الطريق
إىل انتخاب أي رئيس ،أكان عون أو غريه قبل
الكثري من التفاهمات والتسويات كسلة متكاملة،
وليس اختيار رئيس احلكومة اجلديد وحده من
ضمنها .وإذا كان بري جتاوز عقدة باسيل منذ
ما قبل انتهاء العهد املاضي ،إال أن حزب اهلل
ال يزال رغم كل ما بينهما من توترات جدية ال
ميكن التقليل من أهميتها ،رافضًا لفكرة جتاوز
باسيل بسهولة .ما بينهما يبدو أحيانًا عصيًا
على الفهم .لكنه أحيانًا سهل إىل حد أن موقف
التيار اليوم جازم أن احلزب لن يتخطى باسيل
يف ترشيح قائد اجليش .أما توافق كليهما عليه
فيحتاج إىل وعود متنوعة االجتاهات .وهذه املرة
على طريقة وعد انتخاب الرئيس ميشال عون
وليس أقل من ذلك.
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مــقاالت وتـحقيقات

حـسابات اللـقاء الـسوري الـرتكي املـؤجل حزب اهلل  -باسيل :فقدا ٌن متباد ٌل للثقة؟
أحمد الدرزي

تبدو أطراف أستانة الثالثة
(روسيا وتركيا وإيران)
مستعجلة على املصاحلة
بني األسد وإردوغان،
وقبل االنتخابات الرئاسية
الرتكية؛ فموسكو وطهران
تفضالن استمرار إردوغان
يف احلكم.
قد اللقاء الثالثي
مذ ُع َ
بني رؤساء روسيا وتركيا
طهران،
يف
وإيران
يف  19متوز/يوليو هلذا
العام ،واإلشارات الرتكية
تتواىل ،حول املصاحلة
بني الرئيسني األسد
وإردوغان ،مبا أوحى بأن
اللقاء املرتقب بينهما

بات قاب قوسني أو أدنى مع صمت سوري
مطبق ،على الرغم من اللقاءات األمنية بني
البلدين على أعلى مستوى ،إىل أن سربت وكالة
«رويرتز» املوقف السوري الرافض للقاء قبل
االنتخابات الرئاسية الرتكية .وهذا الوضع زاد
من حجم الضغوط االقتصادية على السوريني،
بعد أن تفاءلوا بقرب اخلروج من احملنة اليت
طالت أكثر من قدرتهم على
التح ُّمل .فما هي
َ
حسابات األطراف األربعة؟ وإىل أين يتجهون يف
املسارات السياسية؟
َّ
ولدت احلرب يف أوكرانيا مستوى آخر من
االصطفافات السياسية الدولية ،ودفعت إىل
مزيد من حدة االستقطابات الدولية واإلقليمية،
وأبرزت األدوار اإلقليمية ،إليران وتركيا بالدرجة
األوىل ،وللسعودية ومعها دول اخلليج بالدرجة
الثانية ،مبا أظهر قدرة الدول الثالث على
التأثري يف جممل السياسات العاملية ،مبا أربك
الواليات املتحدة ومعها دول العامل الغربي،
وفرض عليها حسابات جديدة يف صراعها من
أجل اإلبقاء على بنية النظام الدولي الغربي
املهيمن.
وقد يكون تعبري املتحدث باسم البيت األبيض
األمريكي ،جون كريبي ،خبصوص ارتفاع مستوى
العالقات بني روسيا وإيران أكثرها تأكيدًا حلجم
القلق ،بعد أن وصفها «بالشراكة الدفاعية
الكاملة»؛ فالبلدان يشرتكان يف ِحَّدة العداء
للغرب ،وفرضت عليهما عقوبات دفعت بهما
حنو املواجهة املشرتكة ،بعد أن أدرك البلدان
أنهما خيوضان صراع الوجود والبقاء ،وليس
هلما خيار إال خيار الشراكة ،وأن اخلروج من هذا
الصراع ال يكون إال بهزمية املشروع األمريكي
ً
ً
عامة.
خاصة ،والغربي
وهذا األمر حيتاج إىل تنسيق عالي املستوى،
إلخراج الواليات املتحدة من منطقة غربي آسيا،
وخباصة من العراق وسوريا ولبنان ،وهو حيتاج
أيضًا إىل تعاون تركيا الفاعل بعد دورها
السليب الكبري يف احلرب السورية ،إضافة إىل
دورها الكبري يف شرقي املتوسط.
ولمَ
يقتصر األمر على الشراكة الروسية
اإليرانية؛ فرتكيا اليت ُأغلقت يف وجهها أبواب
االنتماء إىل العامل الغربي ،ومنعت من االنضمام
إىل االحتاد األوروبي ،وجدت يف احلرب
األوكرانية فرصة لتعزيز أوراقها كي تكون
حمورًا ال غنى عنه كجسر بني الشرق والغرب،
ومكان لالستثمار الكبري ،يساعدها يف اخلروج
من أزمتها االقتصادية الكبرية.
بالتحول
إياها
روسيا
ووجدت تركيا يف إغراء
ّ
إىل املركز األساسي لتوزيع الطاقة اآلتية من
روسيا وآذربيجان وإيران وكازاخستان ،وفيما
بعد من شرقي املتوسط ،فرصة هلا كي تعاظم
دورها اإلقليمي والدولي ،إضافة إىل
حتوهلا
ّ
إىل مركز استقطاب لالستثمارات الغربية اهلاربة
من أملانيا وفرنسا وبقية دول االحتاد األوربي
يكون بدي ًال من الواليات املتحدة .وأظهرت
نفسها الطرف األكثر استفادة من رفع أمثان
الطاقة ،وهي حتتاج إىل االستقرار السياسي
واالقتصادي ،واستمرار الرئيس إردوغان يف

احلكم.
وهذا األمر حيتاج إىل االنتهاء من احلرب
السورية ،اليت ألقت بظالهلا على الداخل الرتكي
ّ
سياسيًا واقتصاديًا،
وقللت من حظوظ إعادة
انتخاب الرئيس إردوغان.
ولكن احلسابات السورية مل تكن تتماشى متامًا
وحسابات األطراف الثالثة ،على الرغم من
قناعة دمشق الكاملة بأن االستقرار يف سوريا
ال ميكن أن يتحقق من دون مصاحلة كاملة مع
تركيا .ولكن اخلشية من تقلبات سياسات
الرئيس الرتكي ،كما فعل بعد منتصف آذار/
مارس عام  ،2011واحلذر من فقدان مركزية
القرار السياسي واالقتصادي والعسكري
جراء املصاحلة اليت تتطلب إجياد صيغة للحل
السياسي تلحظ شراكة معارضني سوريني
حمسوبني على تركيا ،ويقبلون مبصاحلة دمشق،
كل ذلك دفع القيادة السورية إىل رفض اللقاء
يف موسكو ،بعد اإلحجام عن عدم تلبية شروطها
املتمثلة يف خروج االحتالل الرتكي من أراضي
الشمال السوري ،والتخلص من التنظيمات
اإلرهابية.
تبدو أطراف أستانة الثالثة مستعجلة على
املصاحلة ،وقبل االنتخابات الرئاسية الرتكية؛
فموسكو وطهران تفضالن استمرار الرئيس
إردوغان يف احلكم ،وهو الرجل القوي الذي
يستطيع أن ينفذ أي اتفاقية أو أي تفاهم
معهما ،على العكس من حتالف األحزاب الستة
اليت اجتمعت على معارضة الرئيس الرتكي،
وأن أي اتفاق معها حيتاج إىل التوفيق فيما
بينها ،وهي متباينة املصاحل والرؤى حول
الصراع الدولي واإلقليمي ،مبا يدفع إىل بروز
اجلانب البريوقراطي ،وتأثري تطاول عنصر
الزمن يف التنفيذ.
وهناك أمر آخر يشكل خطرًا على الدولتني،
هو اعتبار العاصمتني أن كل القوى السياسية
يف تركيا تعمل حتت املظلة األمريكية ،وإن
على حنو متفاوت ،وهي قد تهدم كل اإلجنازات
اليت حققتها لبناء نظام إقليمي ودولي جديد،
سواء بالعنوان األوراسي الذي يرى إيران تركيا
ركيزتني أساسيتني لنجاحه ،أو بعنوان حمور
طهران-دمشق ،الذي ال يرى خالصه إال بزوال
«إسرائيل».
ويف املقابل فإن دمشق قد حسمت أمرها
وقررت تأجيل لقاء املصاحلة ،إىل ما بعد
االنتخابات الرئاسية الرتكية ،على الرغم من
ّ
الضغوط االقتصادية اهلائلة
وتعطل ما تبقى
من احلياة الطبيعية .وما بني اإلسراع والتأجيل
تكمن الفرص والتهديدات ،خصوصًا بعد أن
كان الرد الرتكي بثالثة شروط ،على لسان
املتحدث باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن:
املطالبة بالتخلص من املنظمات اإلرهابية،
واحلصول على منطقة آمنة بعمق  32كيلومرتًا،
والدخول يف حل سياسي .فهل نشهد تذلي ًال
لعقبات لقاء املصاحلة بفعل حاجة األطراف
الثالثة إىل ذلك ،أم يؤجل األمر إىل ما بعد
انتخابات الرئاسية اليت يمُ كن أن تضمن استمرار
الرئيس إردوغان ،ولكن من منطلقات جديدة؟

نقوال ناصيف
بني حزب اهلل والتيار الوطين احلر اكثر من
جيربان اآلن ،للمرة االوىل منذ
خالف .رمبا
ّ
«تفاهم مار خمايل» عام  ،2006مغزى تبادهلما
فقدان الثقة قبل الوصول يف ما بعد اىل اوان
ب حتى
استعادتها .ليس اخلالف االول ،ومل َي نُ ْ
اآلن على االقل انه عابر
ُ
اشتكي من متلمل قاعدة التيار
يف ما مضى
الوطين احلر من حزب اهلل .قيل كذلك ان
بري على
مفاضلة احلزب عالقته بالرئيس نبيه ّ
اي سواه  -وهي حتمية غري قابلة للجدل -
أضعفت التيار وكذلك عهد الرئيس ميشال
عون .قيل الكثري من حول بعض االلتباسات
بني الطرفني كانت الضرورة توجب ان يتمايز
احدهما عن اآلخر اىل حد االفرتاق اجلزئي عنه.
آخر الشكاوى كان مآل حكومة الرئيس جنيب
ميقاتي املستقيلة واملكلفة تصريف االعمال.
لكليهما مقاربة دستورية واخرى سياسية هلا
غري متشابهتني قبل ان يتأكد انهما خمتلفتان
ومتباعدتان .بلغت الذروة يف انتخابات رئاسة
اجلمهورية واخليار املضمر  -ما دام غري معلن
رمسيًا بعد  -برتشيح احلزب سليمان فرجنية.
اتت املقابلة التلفزيونية االحد الفائت كي
ّ
تفند كل نقاط التباين بني احلليفني .مع
انهما يف اكثر من مناسبة ،قدميًا وحديثًا ،اكدا
متسكهما بـ»تفاهم مار خمايل» وعدم رغبة اي
منهما يف االنقضاض عليه او التنصل منه،
بيد ان التفاهم ذاك اضحى فع ًال ،بفعل تقادم
الزمن« ،على احملك» كما قال باسيل .رمبا
بسبب استنفاده آخر مقومات بقائه وصموده
الطويل:
 ألن حزب اهلل مل يعد اآلن ،كما كان يقولقب ًال ،يف حاجة اىل احلماية الوطنية له ووقوف
فريق اساسي اىل جانبه بعدما قال امينه العام
السيد حسن نصراهلل اخريًا يف  11تشرين
الثاني ان املقاومة حتمي نفسها بنفسها .وهي
اضافة مهمة يف لغة احلزب الذي قال قبل
عقود انه حيبذ االمجاع على املقاومة وااللتفاف
من حوهلا .وألن ال حرب متوز  2006ثانية بعد
اآلن بفعل ترسيم احلدود مع اسرائيل الذي
ربط أمن الرب بأمن البحر.
 وألن الوظيفة الفعلية لتفاهم  2006استنفدهكذلك وصول الرئيس ميشال عون وتياره،
وليس الرئيس فحسب ،اىل رئاسة اجلمهورية.
جتربة يصعب التفكري يف اسرتجاعها .ارتبطت
بالرجل الرئيس ال بتياره .كانت مكلفة للحزب
وحلفائه ك ّربي وفرجنية .يصعب جمددًا على
حزب اهلل ان يقول يومًا ما يف املستقبل
ألد
صوت الحد ّ
القريب او البعيد ل ّربي ان ال ُي ِّ
اعدائه السياسيني يف جلسة انتخابه رئيسًا
للجمهورية ،وان يقول لزعيم زغرتا مرة اخرى
ان يفسح يف املقعد لسواه.
لذينك السببني يصح القول رمبا ان املطلوب
من اجل بقاء احلليفني معًا ان يفكرا يومًا ما يف
مشروع خمتلف .حتى الوصول اليه ال عنوان
لعالقتهما ،يف الوقت احلاضر على االقل،
سوى ان جيهرا مبا بات يتجاوز التباين واخلالف
بينهما.
مثة اسباب وجيهة وشت مبا قد حدث حتى
ّ
وختلف
اآلن ،اال انها تعكس عدم رضى كامل
بدورها تداعيات:
 - 1االنقطاع ال يزال مستمرًا بينهما .وهو
مؤشر سليب حاولت املقابلة التلفزيونية
تقليل عالماته حبصره بالشق السياسي دون
الشخصي .بيد ان الطرفني حيرصان على وقف
احلمالت االعالمية.
 - 2مل يستسغ حزب اهلل الطريقة اليت ادار بها
التيار الوطين احلر اقرتاعه يف اجللسة التاسعة
النتخاب الرئيس اخلميس الفائت ،عندما حاول
توجيه رسالة سلبية اىل مغزى الورقة البيضاء
موزعة على امساء
باهدار التيار ستة أصوات
ّ
الغية (بني ميشال او معوض او معوض بدري
ضاهر) .ساء احلزب يومذاك ان يصري اىل

وفسر ذلك التصويت
خماطبته على حنو كهذا،
َّ
على انه حماولة تهديد غري مقبولة .اضف
رفضه اضعاف ما ترمز اليه اصوات االوراق
البيض وفحواها الفعلي احلالي يف جلسات
االنتخاب.
 - 3رغم تربير باسيل انه مل يتعرض اىل نصراهلل
تصرف احلزب معه،
شخصيًا وكان يقصد سوء
ّ
بيد ان االخري ال يسعه القبول بالذريعة .ال
فصل بني احلزب وامينه العام الذي اعتاد ان
يقول يف اطالالته االعالمية مرارًا انه «يشاور»
عم ًال بالقاعدة الشرعية املتبعة .ليس املقصود
بذلك سوى وضع القرار يف شورى احلزب
اليت تتخذه ،اال ان املعروف كذلك ان احلزب
والشورى يفوضان اىل نصراهلل بالذات اختاذ
القرار .اما اكثر ما يعرفه رئيس التيار وخربه
وجرب
تعرف اىل نصراهلل للمرة االوىل
منذ
ّ
ّ
تكرارًا العالقة واالجتماع به كما مع قياداته
اآلخرين قبيل وضع «تفاهم مار خمايل»
وبعده ،كما يعرف باطن الرتكيبة الداخلية ،ان
احدًا يف حزب اهلل ال يتخذ قرارًا او ُيبلغ اىل
اي احد قرارًا ايًا يكن مستواه ،مل ينل موافقة
امينه العام .بذلك ال يفصل حزب اهلل بني
العام والشخصي .اساءة هذا اساءة لذاك.
متداخالن اىل حد االندماج.
 - 4ساء احلزب توجيه االتهام اليه غداة جلسة
حكومة تصريف االعمال اليت قاطعها وزراء
التيار .سبق املؤمتر الصحايف لباسيل الثلثاء
يف  6كانون االول اجتماع الكتلة النيابية للتيار
الوطين احلر طوال ساعتني مل ِ
يأت على ذكر ما
معد سلفاً
ادىل به رئيسه على االثر ،يف بيان ّ
ومحل على نصراهلل دومنا ان يسميه.

سقف حزب اهلل :حد أقصى انتخاب فرنجية ،حد
أدنى جلسات حكومة تصريف االعمال

 - 5حلزب اهلل يف عالقته احلالية بالتيار الوطين
حبدين :اعلى
احلر كما حبلفائه اآلخرين سقف ّ
هو انتخاب مرشحه فرجنية ،وادنى هو عقد
حكومة تصريف االعمال جلسات عندما تتوافر
لديها بنود ضرورية وملحة .ال مشكلة ميكن
ان يواجهها نصاب ثلثيها كي تنعقد من اآلن
امللح
فصاعدًا ،شرط قصر جلساتها على
ّ
واملوجب .يف ضوء جلستها االوىل يف 5
كانون االول ضمنت بعدذاك ميثاقية املشاركة
املسيحية فيها من خالل جوني القرم وزياد
مكاري وزيري فرجنية ،ناهيك بالوزير االرمين
جورج بوشكيان ،فيما نصابها السياسي
اضحى حمفوظًا من خالل مشاركة وزيري حزب
ّ
توقع ميقاتي حضور بني
اهلل .قبيل انعقادها
معو ً
ال على مشاركة ثالثة وزراء
 19و 20وزيرًا
ّ
تغيبهم هم امني سالم (السباب مذهبية)
فاجأه ّ
ووليد نصار (السباب شخصية) وعصام شرف
الدين (حليف حزب اهلل).
 - 6رغم االعتقاد اجلازم بأن ال فكاك لتحالف
التيار الوطين احلر وحزب اهلل ،بيد ان ما ترتب
على ازمتهما احلالية املستمرة ان يصري اىل
كسر احدهما احللقة بقوة اكرب مما قيل يف
املقابلة التلفزيونية ،من هذا الفريق او ذاك.
بات باسيل امام امر واقع جديد هو اجتماعات
حكومة ميقاتي دومنا ان تتحول حكمًا اىل
متسك
دورية متسارعة .االمر الواقع اآلخر
ّ
احلزب برتشيح فرجنية يف مقابل رفض باسيل
انتخابه .اذذاك ال مناص من استعادة سابقة
.2016
ان انتخاب عون حتميًا بتأييد
حينذاك ،بعدما َب َ
العراب
مسيحي  -سنيّ شامل معطوف على
ّ
بري دعوة اجمللس اىل
االول حزب اهلل ،اختار ّ
االنعقاد دومنا ان يقرتع وكتلته له ،كذلك
فعل فرجنية بأن حضرت كتلته ومل تقرتع
للرئيس السابق .مع ذلك ،كالهما شاركا يف
املصوت له ،وكان
كل حكومات العهد غري
َّ
ً
متثيلهما فيه وازنًا ومؤثرا وكذلك فاعلية كل
منهما معارضة او جماراة.
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مـقاالت وتـحقيقات

توجهات السياسة األمريكية يف ضوء زيارة ماكرون لواشنطن ورئيس الصني للرياض
منذر سليمان  -جعفر الجعفري

عداء أمريكا للصني يتصدر خطابات وتوجهات
قادتها ،سياسيني وعسكريني ،فض ًال عن
الضخ اليومي يف أخطبوط إمرباطوريتها
ّ
تركز على البعد األيديولوجي
اإلعالمية اليت
التقليدي واستنهاض نزعة العداء للشيوعية.
احتفى البيت األبيض بضيفه الزائر الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون مؤكدًا عمق العالقة
اليت تربط واشنطن باالحتاد األوروبي ،الذي
ّ
شخص دوره بدقة وزير خارجية بلجيكا األسبق،
مارك آيسكينز ،يف مطلع التسعينيات من القرن
املاضي ،متهكمًا بالقول إن تباين توجهات
االحتاد األوروبي والتناقضات الكامنة بني
صفوفه وضعاه يف مرتبة «عمالق اقتصادي،
ٍ
انطواء عسكري»،
وقزم سياسي ،ويف حال
أمام واشنطن.
جنحت الواليات املتحدة ،منذ والية الرئيس
أوباما ،يف تقزيم أهمية دول االحتاد وسيادة
قراره ،وخصوصًا أكثرها تأثريًا ونفوذًا ،فرنسا
وفرض عليها مبجموعها زيادة إنفاقها
وأملانيا،
َ
العسكري لتصل إىل  %2من الناتج الوطين،
كحد أدنى ،واالصطفاف خلف قرار واشنطن مبا
خيدم مصاحل األخرية .وتركت واشنطن لالحتاد
«هامشًا» رمزيًا للتحرك يوازي قرارها تزويد
ً
متنوعة من األسلحة والذخائر
ترسانة
أوكرانيا
ّ
واملساعدات االقتصادية.
ُتدرك الواليات املتحدة ،يف املديات األبعد،
حاجتها إىل تطوير إسرتاتيجيتها األوروبية،
بفعل التطورات العاملية ،اليت بدأت تتبلور
أركانها «الستبدال سياسة العوملة بعقد
حتالفات اقتصادية على مستوى األقاليم»،
ومبا يضمن سيطرتها على الدول الغربية
جمتمعة واخنراطها أيضًا يف مشاريع هيمنة
واشنطن على املوارد العاملية.
وتعتقد بعض النخب األمريكية أن واشنطن لن
كفخ «لتقويض
تتخلى عن توظيف حلف الناتو
ٍّ
أوروبا» ،وتوجهاتها لتدمري اقتصاد الدول
األخرى ،وعلى الدول األوروبية املشاركة
الفعالة يف ذلك.
ّ
واشنطن ،حبزبيها الدميوقراطي واجلمهوري،
ال خُت ِف ازدراءها بالقارة العجوز كمجموعة،
ويصرح قادتها العسكريون بشأن وضعية
ّ
القوة العسكرية األوروبية بأنها «هامشية يف
حسابات اإلسرتاتيجية األمريكية» ،لقناعتها
شبه املطلقة بأن «روسيا ال متتلك القوة وال
تعول على
اإلرادة لغزو دول حلف الناتو» ،وال ّ
تكليفها إرسال قوات عسكرية مباشرة إىل
أوكرانيا ،مث ًال.
فإن
أما بشأن املواجهة األمريكية مع الصنيّ ،
«مساهمة حلف الناتو يف نشر قوات أوروبية
هناك ،ستبقى رمزية صرفة» (أناتول ليفن،
مدير برنامج أوروبا اآلسيوية يف «معهد
كوينسي» بواشنطن 1 ،كانون األول .)2022
يف ضوء هذه اخللفية وتواضع التوقعات،
تعتقد النخب السياسية والفكرية األمريكية أن
الزيارة تأتي لتعزيز موقف الرئيس األمريكي،
جو بايدن ،الذي سيمضي حلشد األوروبيني،
عرب الرئيس الفرنسي ،خلف اإلجراءات العقابية
األمريكية حنو روسيا.
ليس سرًا ما تضمره واشنطن من مشاعر عدائية
جتاه القارة العجوز ،وما ختشاه من إمكانية
مضي «بعض» الدول األوروبية الرئيسة يف
رفع العقوبات املفروضة على روسيا «لقاء
تسوية سلمية للنزاع يف أوكرانيا واستئناف
ضخ الغاز الروسي» إىل أوروبا ،ومتضي يف
وضع مزيد من العراقيل أمام دول االحتاد
األوروبي ،اليت تئن من وطأة نقص هائل يف
خمزون وتوريد الطاقة والغاز الروسيني.
مييز العالقة الثنائية اخلاصة بني واشنطن
ما ّ
وباريس هو استمرار األزمات بينهما ،بدءًا
بعهد الرئيس الفرنسي األسبق شارل ديغول،
وقراره املبدئي عدم انضمام بالده عسكريًا
إىل حلف الناتو ،مرورًا باألزمة األخرية بينهما
املتأتية من ضغوط واشنطن على أسرتاليا

لفك عقودها العسكرية املربمة مع فرنسا لبناء
ً
متسببة خبسارة مالية ضخمة
غواصات نووية،
لألخرية.
سلطت األزمة األوكرانية الضوء على «تباعد»
الرؤى وإسرتاتيجيات التعامل مع املسألة بني
واشنطن وباريس ،وذهاب الرئيس الفرنسي
بعيدًا يف انتقاده واشنطن قائ ًال« :أمريكا
تبيع أوروبا الغاز بأربعة أضعاف سعره».
ووجه كذلك وزير املال الفرنسي ،برونو لو
املصدرين
مري ،اللوم إىل واشنطن قائ ًال إن
ّ
األمريكيني «يستغلون أزمة الطاقة لتعزيز
سيطرة الواليات املتحدة اقتصاديًا وإضعاف
أوروبا»( ،كلمة للوزير لومري أمام اجلمعية
الوطنية الفرنسية 1 ،تشرين األول .)2022

وتفاقمت أزمة عدد من الدول األوروبية نتيجة
استمرار احلرب يف أوكرانيا ،وطلبات واشنطن
املستمرة ،أحيانًا بصيغة التهديد ،لتقديم
دعم متواصل ألوكرانيا .وهو ما دفع اليومية
األمريكية «بوليتيكو» ،يف نسختها األوروبية،
إىل رصد تدهور اآللة اإلنتاجية األوروبية نق ًال
عن مسؤولني فرنسيني بأنه «جرى استنفاد
خمزون األسلحة املقدمة من دول الناتو إىل
أوكرانيا من بقية مرافق التخزين» («بوليتيكو»،
النشرة األوروبية 1 ،كانون األول .)2022
النافذة،
األمريكية
الصحيفة
وأشارت
«نيويورك تاميز» ،إىل حال «اإلرهاق يف
 20دولة من جمموع دول احللف الثالثني»،
ونفاد خمزون ترساناتها احلربية نتيجة دعمها
احلرب يف أوكرانيا ،لكن واشنطن أصرت على
ضرورة استمرار تدفق األسلحة األوروبية إىل
أوكرانيا (يومية «نيويورك تاميز» 29 ،تشرين
الثاني/نوفمرب .)2022

مهد للزيارة بإعالنه أبرز
اجلانب الفرنسي
ّ
عناوين جدول األعمال ،وهي «حض واشنطن
الدبلوماسية بشأن
على دفع مساعي (ماكرون) ّ
احلرب يف أوكرانيا واالعرتاض الفرنسي على
النزعة ِ
احلمائية األمريكية» لشركاتها متعددة
اجلنسية (موقع «فرنسا  »24اإللكرتوني29 ،
تشرين الثاني .)2022
الرئيس الفرنسي ماكرون هو املسؤول
األوروبي األوحد الذي حيافظ على إدامة عالقة
مباشرة بنظريه الروسي ،وقوبلت تصرحياته
بعدم رضا واشنطن يف شأن ضرورة التوصل
إىل مفاوضات تفضي إىل إنهاء احلرب يف
أوكرانيا ،وذلك تتوجيًا ملساعي ُعزوف
الشعوب األوروربية وتفاوت محاسة دعمها
ألوكرانيا ،وإحساسها مبعاناتها الذاتية من
غالء وسائل الطاقة نتيجة «أخطاء» قرارات
زعمائها باالصطفاف خلف واشنطن.

أمريكا :الصني والسعودية

رمسيًا ،واكبت واشنطن زيارة الرئيس الصيين
للرياض عن كثب ومل تصدر ديباجاتها املعتادة
باالنتقاص من الصني وشيطنة السعودية.
ووصفت الزيارة بـ»احليوية وبالغة األهمية»،
(يومية «وول سرتيت جورنال» يف  9كانون
أول .)2022
عينة من النخب الفكرية
ونقلت الصحيفة عن ّ
والسياسية األمريكية معربة عن «قلق الواليات
املتحدة» من الزيارة ،اليت أسفرت عن توقيع
«اتفاقية شراكة إسرتاتيجية شاملة» بينهما،
تشمل قطاعي الطاقة والتقنية املتقدمة «ورمبا
عقد صفقات شراء السعودية معدات عسكرية
صينية متطورة ،وبناء مصنع إلنتاج بطاريات
اهليدروجني» يف السعودية ملصلحة «املدينة
ّ
تبناها ولي العهد حممد بن
الذكية» اليت
سلمان.
ِقّلة من النخب األمريكية املشار إليها تناولت
معادلة «ملاذا تنجح الصني وتفشل أمريكا»
يف اسرتضاء الدول النامية ،أو الغوص
يف عمق اإلسرتاتيجية الصينية اليت تستند
إىل عقيدتها وموروثها التارخيي ،تيانكسيا
 ،))Tianxiaيقابلها مفهوم «كل شيء حتت

قبة السماء».
ورأت تلك الفئة أن زعماء
البلدين ،الصني والسعودية،
«جِرحت مشاعرهما نتيجة
قد
ُ
إصرار واشنطن على ترويج
واحلقوق
الفردية
احلريات
«وول
(يومية
اإلنسانية»
سرتيت جورنال» 8 ،كانون
األول .)2022
وجتاهلت تلك النخب اخلوض
يف تفصيل حقيقة العقيدة
الصينية« ،تيانكسيا» ،اليت
تستند إىل منظومة هرمية
«تكون فيه منظومة ِ
الق َيم أعلى
من احلرية (الفردية) ،واألخالق فوق اعتبارات
القانون» (حبث ألستاذ العلوم السياسية
جبامعة ّ
عنابة باجلزائر ،يوناب كمال ،نشره يف
موقع «امليادين نت» 22 ،نيسان.)2020
ومن أهم بنود «(التيانكسيا) :مركزية الدولة،
فقد فهم املسؤولون أن بالدهم مل ختسر
إال عندما ضعفت السلطة املركزية ،وهذا ما
يقوله تاريخ احلروب األهلية واجملاعات وحروب
األفيون واالجتياحات األجنبية» (حبث للدكتورة
احلويك عطية 27 ،آذار.)2020
حياة
ّ
ّ
موضحة «لقد ُعرف النظام
وأضافت عطية
التارخيي الصيين بنظام «التيانكسيا» .وعندما
اعتنقت الصني شيوعية ماو تسي تونغ ،كان
األخري قد حاول أن ينهل من الرتاث الثقايف
استمر
الصيين لبناء تيانكسيا جديدة ،وهكذا
ّ
ُخلفاؤه .فلم تكن الصني شيوعية كاالحتاد
السوفياتي ،وال ليربالية كأوروبا وأمريكا.
وبهذا حافظت على تصاعد قوتها من دون أن
ختسر نفسها».
عداء أمريكا للصني يتصدر خطابات وتوجهات
قادتها ،سياسيني وعسكريني ،فض ًال عن
الضخ اليومي يف أخطبوط إمرباطوريتها
ّ
تركز على البعد األيديولوجي
اإلعالمية اليت
التقليدي واستنهاض نزعة العداء للشيوعية.
ّ
تبنى الكونغرس سلسلة من القوانني
كما
ُ
«تشرعن» عداء املؤسسة احلاكمة للصني،
من أبرزها «قانون املنافسة اإلسرتاتيجية لعام
 ،»2021الذي ُي ّ
صنف الصني منافسًا إسرتاتيجيًا
للواليات املتحدة ،عوضًا من التعاون بينهما
وترمجة توجهات اإلدارات األمريكية السابقة
عدت الصني «شريكًا إسرتاتيجيا».
اليت ّ
وتأكيدًا للتوجهات العدائية للمؤسسة احلاكمة
األمريكية ،ازداد منسوب التوتر واحتمال
اندالع اشتباك مباشر بني واشنطن وبكني
عقب زيارة رئيسة جملس النواب األمريكي،
نانسي بيلوسي ،لتايوان على الرغم من رفض
الصني وحتذيرها إياها ،فض ًال عن مطالبة
الرئيس الصيين نظريه األمريكي بالتزام مبدأ
«الصني الواحدة» ،الذي يعين عدم اعرتاف
واشنطن دبلوماسيًا بتايوان.
قادة أمريكا العسكريون أيضًا انضموا تباعًا إىل
موجة التهريج اإلعالمي ضد الصني وخمططاتها
ّ
متثل «حتديًا منهجيًا
املستقبلية ،وبأنها
للواليات املتحدة ،ويف مجيع اجملاالت العسكرية
والدبلوماسية».
والتقنية
واالقتصادية
وآخرهم قائد القيادة اإلسرتاتيجية األمريكية،
ّ
حمذرًا من أن
سرتاتكوم ،تشارلز ريتشارد
الصني تطور أسلحتها النووية بوترية أسرع
بكثري من الواليات املتحدة( ،يومية «واشنطن
تاميز» ،يف  8كانون األول .)2022
وفيما خيص السعودية وزيارة الرئيس
الصيين هلا ،أعربت واشنطن عن قلقها العميق
من توافق الطرفني ،الصيين والسعودي ،على
االجتار بالعمالت الوطنية بينهما وخارج منظومة
«سويفت» الغربية .ولفتت إىل مشاركة
مندوب عن «البنك التجاري والصناعي للصني»
يف الوفد الرمسي الزائر للرياض ،وهو أكرب
املصارف الصينية« ،واملشارك املباشر يف

بلورة نظام سيبس –  »CIPSاملالي البديل من
منظومة «سويفت».

زيارة شي جينغ بينغ عربياً:

صر وقاهرتها تمُ سك بإيقاعات
يف البدء كانت ِم ْ
التطورات السياسية والدولية وتتصدرها ،وهي
أول من اعرتف جبمهورية الصني الشعبية ،يف
 16أيار/مايو  .1956التزمت القاهرة سياسة
جسدتها قمة باندونغ
«احلياد اإلجيابي» ،كما ّ
(نيسان/إبريل  ،)1955وساهمت يف تأسيس
جمموعة «دول عدم االحنياز» بني القطبني
العامليني ،موسكو وواشنطن.
ِ
صر ال
حترك م ْ
ويف ظل االنطباع السائد بأن ّ
ٍ
تابع للقرار السعودي،
كطرف
مقيدًا
يزال
ّ
ٍ
املميز والقيادي يف
وذلك على نقيض دورها
ّ
بوصلة توجهات السياسة العربية ،على مدى
عقود حامسة ،وعلى رأسها القضية املركزية
صارخ عن
فلسطني ،اليت تغيب على حنو
ٍ
جدول أعمال قمم الرياض الثالث املعلنة مع
الرئيس الصيين الزائر.
كان ذلك ضروريًا لسرب أغوار ركائز اإلسرتاتيجية
األمريكية يف املنطقة العربية ،وموافقة النظام
الرمسي بقيادة الثقل السعودي على عدم إثارة
مسألة «عودة الالجئني الفلسطينيني» ،أو
عادل للقضية الفلسطينية»
حل
ٍ
معادلة «إجياد ٍ
على الساحات الدولية ،كما كانت ،وما زالت،
ثابتة يف السردية الرمسية للنظام العربي.
جوهر مسألة تغييب «حق الالجئني الفلسطينيني
يصب يف خدمة الرؤى
يف العودة» أنه
ّ
األمريكية الثابتة لتحصني «إسرائيل» ودميومة
تفوقها على جمموع القوى العربية ،على األقل
ّ
شكل خروج مصر من
يف دول الطوق اليت
معادلة املواجهة والتصدي أكرب خدمة ملشروع
اهليمنة األمريكي ،وامتدادًا إىل ضخ احلياة يف
املشروع الصهيوني بأيدي وأموال عربية.
يسود اعتقاد لدى بعض النخب الفكرية
والسياسية أن واشنطن ليست بعيدة من
حيثيات القمم املتتالية يف الرياض ،وخصوصًا
ّ
ّ
تتحملها
أن مصاحلها أضحت مصونة وبتكلفة
دول النفط العربية بالدرجة األوىل .كما ُت ّ
وفر
ُفرصًا فريدة هلا لضبط إيقاعات العالقات
العربية الصينية ،على أرضية التزامات األطراف
اتفاقيات ،بل قيود« ،كامب ديفيد» ،وكذلك
دميومة التزام أصحاب الدعوة عزل سوريا
واستبعادها من التطورات اإلقليمية حوهلا،
وتشديد احلصار عليها.
عامل اليوم يبتعد عن االلتزام األيديولوجي
ميز عالقات الصني وروسيا سابقًا
الذي ّ
بدعم حركات التحرر العربية ُ
ونظمها الوطنية.
ّ
وتغلبت املصاحل االقتصادية لكل دولة على
ما عداها من ِق َيم والتزامات تنموية ،نتيجة
تغول عقيدة «العوملة» والتوجهات الليربالية
ّ
األمريكية ،وتطبيقاتها اليت زادت معدالت
الفقر والتهميش وهجرة األدمغة.
فإن النظم السياسية احمللية هي من
وعليه،
ّ
تعول على نتائج إجيابية لتوجهات الصني
ّ
وعالقاتها املتعددة باملنطقة العربية ،وهي
أيضًا تطمع يف تعزيز شرعيتها املفقودة.
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مـقاالت وتـحقيقات

العقوبات على سوريا ..عربية وليست غربية
حسني محلي
القضية ليست قضية «نظام
يراد تغيريه يف دمشق»،
بل هي أكرب من ذلك بكثري،
إذ تسعى األنظمة العربية
واإلقليمية بالتناوب لتدمري
كل دولة تعرتض على األجندة
الصهيو-أمريكية.
بعد  11عامًا من انطالق ما
يسمى الثورة السورية مل يعد
يف سوريا وال يف العامل من ال
يعي حقيقة كل األحداث اليت
وقعت ،باستثناء أولئك اخلونة
والعمالء الذين باعوا ضمائرهم
للمتآمرين يف الداخل واخلارج.
ويعرف اجلميع أيضًا أن ما
ً
دولة
تعرضت له سوريا
وشعبًا ،يف السنوات اإلحدى
عشرة املاضية ،كان مبثابة
احلرب الكونية اليت مل يشهد
التاريخ البشري هلا مثي ًال ،إذ
تآمر ما ال يقل عن مئة دولة
ومنظمة إقليمية ودولية على
سوريا.
وغزاها حنو  200ألف من
اإلرهابيني األجانب ،هواة
وحمرتيف القتل واإلجرام،
إرضاء لغرائز سادتهم يف
املنطقة وخارجها .وحتى إن
جتاهلنا اعرتافات القطري
محد بن جاسم ،فقد أثبتت
كل املعطيات الالحقة الدور
الذي أدته األنظمة العربية،
ومعها تركيا ومن خلفها مجيعًا
«إسرائيل» يف كل التفاصيل
اليت عاشتها سوريا يف الفرتة
املاضية ،وهي ما زالت
كذلك.
فهذه األنظمة املعقدة نفسيًا
ِ
تكتف مبا أحلقته من دمار
مل
شامل بسوريا البلد فساهمت
يف قتل مئات اآلالف من
أدت الدور
أبناء شعبها .وهي ّ
األساسي يف تهجري املاليني
منه ،بهدف القضاء على اهلوية
الوطنية والقومية لإلنسان
السوري بكل مكوناته الدينية
والطائفية والعرقية واالجتماعية
والتارخيية العريقة.
وكان ذلك غاية املؤامرة
الكونية األبرز اليت استهدفت
سوريا ألنها «قلعة الصمود
والتصدي» لكل املؤامرات
اليت استهدفت ،وما زالت،
القضايا العربية واإلسالمية
الوطنية منها والقومية ،ويف
مقدمها فلسطني.
وكان من الضرورة أن تكون
«تل أبيب» يف اخلندق األول
للعدوان على سوريا ،وكان
من الضرورة أيضًا أن تكون
أنظمة املنطقة يف خدمتها على
حنو مباشر أو غري مباشر ،وهو
ما أثبتته تطورات العامني
املاضيني فقط ،عندما قرع
حكام املنطقة يف السعودية
واإلمارات والبحرين واملغرب
والسودان وتركيا ومصر
عمان،
وسلطنة
واألردن
وسرًا قطر ،أبواب الكيان
يقتل
الذي
الصهيوني
يوميًا الشباب الفلسطينيني
والعرب ،واملسلمون صم بكم

ال يفقهون ،جبنًا ورعبًا ،وهم
بال شرف وال كرامة أو دين.
ومن دون أن تكتفي هذه
طوال
بأفعاهلا
األنظمة
السنوات املاضية استنفرت
كل إمكاناتها ملسح سوريا عن
اخلريطة ،بعدما استبعدتها من
اجلامعة العربية ،ولكنها أخفقت
يف حتقيق أهدافها ،وراحت
تبحث عن سبل أخرى تساعدها
يف حتقيق هذه األهداف ،على
الرغم من خالفات األنظمة فيما
بينها ،وكان العداء لسوريا
ً
دولة وشعبًا قامسها املشرتك
وحتت شعار «الشعب يريد
إسقاط النظام».
فبعد أن أخفقت هذه األنظمة
ومن معها دوليًا يف إسقاط
«نظام األسد» وتفتيت الدولة
َ
يبق أمامها إال
السورية ،مل
اللجوء إىل السالح األكثر فتكًا
وهو قتل الشعب السوري
برمته بعد جتويعه وإذالله
بقوت أوالده ،وكأن هؤالء
األوالد ليسوا بشرًا (ال أقول
ليسوا عربًا أو مسلمني) يف
نظر احلكام ومن معهم من
اخلونة والعمالء واجملرمني.
فحمد بن جاسم الذي اعرتف
بإنفاق مئات املليارات من
الدوالر «لالنقضاض على
الصيدة» ،أي على الرئيس
األسد ،مل يفكر هو من
معه يف إرسال «حفنة من
الدوالرات» تنقذ أسرة سورية
من اجلوع أو املرض أو املوت.
وأما أمثال بن جاسم فقد
تسابقوا فيما بينهم ،وما
زالوا ،لضخ عشرات املليارات
من الدوالرات يف املصرف
املركزي الرتكي إلنقاذ تلك
البالد من أزمتها املالية
اخلطرة ،وحتى يبقى إردوغان
يف السلطة على الرغم من كل
ما قاله فيهم.
فهم مجيعًا يتربعون مبليارات
الدوالرات للجامعات واملعاهد
األمريكية ،ويتصيدون الفرص
لالنقضاض على شعيب اليمن
ولبنان حتى ميوتا جوعًا
كالشعب السوري .وكل ذلك
خمططات ومشاريع للكيان
العربي الذي يسعى الستعباد
الشعوب العربية واإلسالمية
وفق عقيدته اليهودية بطابعها
الصهيوني.
وإال فإن األنظمة العربية،
لو أرادت ،تستطيع يف يوم
واحد ،إن مل نقل يف ساعة
واحدة ،أن تساعد الشعبني
السوري واللبناني على حل
مشكالته املعيشية اليومية،
ليس باملساعدات املالية
وحسب ،بل عرب االنفتاح
جتاريًا واقتصاديًا على هذين
البلدين العربيني ،ومن دون
أن تبالي بالتهديدات األمريكية
والغربية.
وإال فالسؤال يسري جدًا وهو
ماذا تريد األنظمة املذكورة من
الشعبني السوري واللبناني؟
فإذا كانت هي ،كما تقول،

«ضد نظام األسد وحزب
اهلل» ،فلماذا ال تساعد
الشعبني السوري واللبناني
مباشرة ،وال أعتقد أن الرئيس
األسد والسيد حسن نصر اهلل
سيعرتضان على ذلك كما
اعرتض اآلخرون على البرتول
اإليراني والكهرباء السورية
والغاز املصري إىل لبنان،
وقبل ذلك على البرتول
اإليراني إىل سوريا.
ثم ملاذا تلتزم هذه األنظمة
العقوبات األمريكية والغربية
على سوريا ولبنان واليمن،
(لنرتك إيران جانبًا) وال حترك
ساكنًا لفرض أي عقوبات على
دولة االحتالل اليت مل جترؤ
واشنطن وال أي عاصمة غربية
أخرى على فرض أي عقوبات
عليها بأي شكل من األشكال،
ومهما ارتكبت من جرائم يومية
ضد الشعب الفلسطيين.
من دون أي شك ،ال ولن
ترتاجع األنظمة عن مواقفها
التآمرية ما دامت قراراتها
مرهونة بيد الكيان الصهيوني
ومن معه يف أمريكا والعواصم
الغربية ،اليت قتلت منذ احلرب
ماليني
العراقية-اإليرانية
العرب واملسلمني.
من دون أدنى شك ،ستستمر
هذه األنظمة يف عمالتها
وتآمرها على شعوبها وشعوب
املنطقة ،وإال كيف لنا أن
نفسر مواقف هذه األنظمة
ّ
جتاه القضية الفلسطينية منذ
نفسر
بدايتها .وكيف لنا أن
ّ
سكوت األنظمة وجتاهلها ملا
يعانيه الشعب الفلسطيين،
ليس بفعل عدوان الكيان
الصهيوني يوميًا وحسب ،بل
يف حياته اليومية.
فهذه األنظمة اليت تسكت
عن معاملة «إسرائيل» آالف
الفلسطينيني عندما يذهبون
مزارع
يف
للعمل
يوميًا
املستوطنني اليهود ،وال تفكر
يف تنفيذ املشاريع التنموية
ترتدد ،من دون أي
هلم لن
ّ
شك ،يف االنتقام من الشعبني
السوري واللبناني ،ألنهما
وقفا ويقفان دائمًا إىل جانب
الشعب الفلسطيين يف نضاله،
ليس من أجل االستقالل
وحسب ،بل من أجل العيش
الكريم .وهو ما ال وجود له
يف قواميس وأعراف األنظمة
املذكورة ،وقامسها اجليين
املشرتك هو العمالة واخلنوع
واالستسالم ،ثم العداء لكل ما
وأبي.
هو إنساني شريف
ّ
ليست
القضية
باختصار،
قضية «نظام يراد تغيريه
يف دمشق» ،بل هي أكرب من
ذلك بكثري ،إذ تسعى األنظمة
العربية واإلقليمية بالتناوب
لتدمري كل دولة تعرتض على
الصهيو-أمريكية،
األجندة
وهدفها الوحيد هو القضاء
على كل عربي ومسلم شريف
يرفض االستسالم واخلنوع
والركوع أمامها.

وديـعة عــــام 2022
بثينة شعبان

ّ
اخلطة تلو
عدو العرب وحده هو الذي يبتدع
ّ
ّ
العربي ويوهم
يفتت اجلسد
األخرى كي
ّ
وأن
العرب بأنهم ليسوا أمة واحدة،
ّ
األمازيغية والسريانية واآلشورية دليل
التنوع دلي ًال على
على ذلك ،بينما يبقى هذا
ّ
ّ
والغين.
الصحي والسلمي
التالقح
ّ
صدح صوتها عرب اهلاتف وهي جتهش
عربي
بالبكاء :لقد فازت املغرب ،فاز بلد
ّ
ّ
عربي إىل نصف
للمرة األوىل بلد
وترشح
ّ
ّ
نهائيات كأس العامل فيما كان املغاربة
ّ
كل
والعرب يرفعون علم فلسطني يف
املراكز والساحات ،كان العرب مجيعًا من
ّ
يصلون للفريق املغربي
احمليط إىل اخلليج
أن هذا الفريق
كفريق عربي ،وشعر اجلميع ّ
عربي أو ً
ّ
ّ
وفلسطيين
ال
ميثلهم مجيعًا وأنه
ّ
أو ً
ال ،والناطق بلغة الضاد واملعبرَّ عن مشاعر
ما يقارب نصف مليار إنسان.
إن أول ما جيب استنتاجه من هذه الوقفة
ّ
العربية الشعبية الصادقة والنابضة بالعروبة
العدو
يروجه
احلقيقية اليت ال متوت هو ّ
ّ
أن ما ّ
الصهيوني من انتشار أثره وتأثريه يف أرضنا
املقدسة ما هي إال أضغاث أحالم
العربية
ّ
يريد أن يقنع من خالهلا ضعاف النفوس
ّ
بأنه ال مستقبل هلم وألمتهم وال امتداد وال
دولي إال من خالله.
تأثري
وال
عالقات
ّ
هذا الوهم الذي زرعه يف نفوس الكثريين
والذي يهدف إىل استالبهم إميانهم
وقوتهم ووحدة مصريهم جيب
حبضارتهم
ّ
ّ
املخلفات اليت
أن ندفنه مجيعًا ونعده من
انزوت بانزواء عام  ،2022وأن تكون جمريات
الشهر األخري من هذا العام حافزًا للجميع
للتحرك بشكل خمتلف وبطريقة تليق بتارخينا
ّ
ومقدراتنا وآمال شعوبنا.
وحضارتنا
ّ
ّ
الصدف أن تعقد القمة العربية
لعل من مجيل ُّ
– الصينية يف اليوم نفسه الذي كانت
قلوب العرب تهفو إىل انتصار ولو على
فريق كرة قدم يثبت هلم إنهم موجودون
ّ
يكف
وأن رسائل اإلحباط اليت ال
وقادرونّ ،
العدو عن تسريبها هلم عرب آالف الوسائط
ّ
إمنا تهدف إىل هزميتهم نفسيًا وتثبيط
هممهم ،وإقناعهم بأنهم غري قادرين على
ميد يد
قرر هذا
العدو أن ّ
ّ
فعل شيء إال إذا ّ
العون هلم.
مسمرة على
يف الوقت الذي كانت األعني
ّ
عربي ،كان
الشاشات ،والقلوب تهتف لفريق
ّ
يتحدث للمرة األوىل وبهذه
الرئيس الصيين
ّ
الصراحة عن ّ
حق الفلسطينيني يف أرضهم،
وعدم شرعية املستوطنات ،وضرورة
ّ
احلق يف فلسطني وإقامة الدولة
إحقاق
الفلسطينية على حدود  1967وعاصمتها
املرة
القدس الشرقية،
واملهم ّ
ّ
أن هذه هي ّ
األوىل اليت تولي الصني ّ
كل هذه األهمية
وتتحدث عن
للعالقات العربية – الصينية،
ّ
ّ
لألمتني العربية والصينية،
جتذر احلضارتني ّ
وآفاق التعاون الالحمدود الواعد بني هاتني
األمتني.
هذا الدرس جيب أال يغيب عن األذهان،
أن العرب ،ويف ّ
كل مفصل أو أزمة،
وهو ّ
ع
ت
صادقة
عربية
مبشاعر
قلوبهم
تنبض
برّ
ً
مما
ا
بعيد
العروبة
إىل
حقيقي
انتماء
عن
ّ
ّ
يدعيه ويلهج
يقوم به بعض حكامهم،
وعما ّ
ّ
األهم هو ترمجة هذا
به أعداؤهم .ولكن
ّ
الدرس إىل خطوات عملية حتافظ أو ً
ال وقبل
ّ
كل شيء على لغة الضاد يف مدارسهم
أن
وجامعاتهم ومنتدياتهم ،وتدرك وتوقن ّ
اخلالص السياسي واالقتصادي واملستقبلي
للعرب مجيعًا إمنا يكمن يف التفاتة بعضهم
ّ
كل املشرتكات بني
كأمة مع
إىل بعض
ّ
أبنائها ،ومع ّ
كل اآلفاق الغنية اليت تفتحها
اجلادة.
مثل هذه االلتفاتة
ّ
أن كل من يبتغي إقامة
فنحن نالحظ ونراقب ّ
عالقة مع بلد عربي يطمح إىل عالقة مع العرب

ألن مردود هذه العالقة سيكون أضعافًا
مجيعًاّ ،
عربي مبفرده.
بلد
مع
عالقة
أي
عن
مضاعفة
ّ
ّ
فإن التكامل
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
ّ
قوة فريدة هلم
بني الدول العربية ُيعد مصدر ّ
ّ
يشكلون كتلة إقليمية وازنة جدًا
مجيعًا؛ فالعرب
متتلك من التاريخ واجلغرافية واالقتصاد وحوامل
الطاقة ما جيعل منهم رقمًا صعبًا على الساحتني
اإلقليمية والدولية .وإن ّ
نتحدث عن
كنا اليوم
ّ
متعدد القطب نذكر فيه الغرب والصني
عامل
ّ
حقيقي سيجعل
عربي
نهج
اتباع
فإن
وروسيا،
ّ
ّ
ّ
تتجرأ
من الوطن العربي قطبًا إقليميًا وازنًا ال
ّ
قوة أخرى إقليمية أو دولية على معاداته أو
ّ
ومقدراته وهو ما ال ميكن أن
االستهانة بسيادته
ّ
عربي مبفرده.
أي بلد
ينجزه ّ
ّ
من ناحية أخرى ،نشهد وباستمرار احملاوالت
الصهيونية ومن ّ
لف لفيفهم لتقسيم العرب
ّ
وسنة وشيعة ،وإىل
إىل مسيحيني ومسلمني،
ما هنالك من تسميات ال تعين شيئًا ألبناء هذه
األرض الذين عاشوا عليها متآلفني متحابني
وتطورت هلجاتهم ولغاتهم
آالف السنني،
ّ
التنوع مصدر غنى هلم
ومعتقداتهم ،وكان هذا
ّ
ومتيز وإبداع ،ومجال
مجيعًا ومصدر سعة أفق،
ّ
يف العيش والطقوس واإلجناز .وقد بدأت هذه
احلمالت على حنو ّ
مركز مع احلرب األمريكية على
للمرة األوىل على الـ»بي
العراق حني مسعنا
ّ
بي سي» عبارة« :املثلث السنيّ » ،اليت
ثم أخذت إذاعاتهم
جرحت أمساعنا ومشاعرناّ ،
ّ
سنة وشيعة .واملنطق
تتحدث عن
وسردياتهم
ّ
هو لو مل يكن العيش املشرتك هو امليزة اليت
يؤمن بها اجلميع ،والعقيدة اليت يعتنقها اجلميع،
استمرت هذه املذاهب واألديان واألعراف
ملا
ّ
والتقاليد ،وملا صمدت يف وجه املتغريات من
األزمان.
ّ
اخلطة تلو األخرى
عدو العرب وحده هو الذي يبتدع
ّ
ّ
العربي ويوهم العرب بأنهم
يفتت اجلسد
كي
ّ
وأن األمازيغية والسريانية
ليسوا أمة واحدة،
ّ
التنوع
واآلشورية دليل على ذلك ،بينما يبقى هذا
ّ
ّ
والغين بني
الصحي والسلمي
دلي ًال على التالقح
ّ
أدى
اللغات واألعراق واألديان واحلضارات ،ما ّ
ومتيزهم يف خمتلف اجملاالت.
تطور اجلميع
إىل
ّ
ّ
يؤسس الصهاينة ،كما فعل الصهيوني
حني
ّ
جلعاد سيفيت ،مدرسة جمانية للغة العربية
يوجه ضربة قاصمة
العامية ،فذلك ألنه يريد أن ّ
إىل العروة الوثقى اليت جتمع العرب مجيعًا ،وهي
واحملببة،
اللغة العربية الفصحى اجلميلة والسهلة
ّ
وأغنى لغات األرض يف االشتقاقات ،وهو ما
ضمن استمرارهم فض ًال عن كونها اللغة اليت
اختارها املوىل العزيز لقرآنه الكريم ،الذي ّ
ميثل
دستورًا مجي ًال للمجتمع واخللق الرفيع والعمل
الصاحل.
ّ
كل ادعاءاتهم احلرص على األعراق واألقليات
يف هذا الوطن العربي ،إمنا تهدف إىل شيء
واحد أال وهو تفتيت صلة العروبة ،اليت هي
احلاضن الثقايف والنفسي واحلضاري والتارخيي
ّ
لكل من عاش على هذه األرض ،وأبدع يف النهل
عز وجل:
من تراثها واإلضافة إليه .يقول اهلل ّ
«ومن آياته اختالف ألسنتكم وألوانكم»،
فكيف ينقلب هؤالء على آيات اهلل ليجعلوا من
االختالف سببًا للبغض والكراهية واحلروب ،فيما
هي آية علينا أن نفهمها وأن نستمتع بها ،وأن
ّ
تشكل مصدر غنى للجميع.
املستمرة واإلعالم املغرض
الصهيونية
الدعاية
ّ
عدوان خبيثان ينسالن يف ّ
كل صفوفنا ومواقعنا،
ّ
وإذا كانت األسابيع األخرية يف أحداث املونديال،
والقمة العربية – الصينية قد أودعا شيئًا راسخًا
ّ
حية وحاضرة يف ضمري
وثابتًا فهو ّ
أن العروبة ّ
ّ
وكل ما علينا فعله هو االستثمار
العرب مجيعًا،
الذكي يف هذه القيمة السياسية االقتصادية
اجملتمعية القادرة جدًا على إعالء شأن العرب
مجيعًا بني األمم ،وتسليمهم مقاليد تعيد إليهم
وحتوهلم إىل العب حُيسب
بعض أجماد تارخيهم،
ّ
له حساب إقليميًا ودوليًا.
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SOUTH WEST SYDNEY POLICE STATION TO RECEIVE $7 MILLION REVAMP

Wendy Lindsay, Minister Toole and Police Officers

Wishing you the happiest
holidays with your families
and friends.

Dr. Alaa Alawadi

بإدارة طوني شالال والعائلة

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

 مساء5 الـ-  صباحا5 من االثنني حتى األحد من الـ
 صفائح- فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
..أصناف املعجنات
 تشكيلة مميزة..مناقيش ع الصاج
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

 ايام7 نفتح
يف االسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن القربان
للمناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

Residents in south west
Sydney are set to benefit
from a $7 million upgrade to
Revesby Police Station by
the NSW Government.
The police station, which
has been in operation since
1953, will receive a new
façade and further internal
upgrades, as part of a record $434 million investment to construct new and
improve existing police stations, buildings and training
facilities across the State.
NSW Deputy Premier and
Minister for Police Paul
Toole said the revamp to
Revesby Police Station
comes after calls from local
police and the community.
“We have listened to those
requests and delivered
funding to provide a modern, state-of-the-art police
station to meet the needs
of south-west Sydney now
and into the future,” Mr
Toole said.
“The upgrades will allow

the station to accommodate the growing number of
officers in the Bankstown
Police Area Command for
years to come.
“As Minister for Police, I
am committed to providing
all of our 22,000 workforce
with the very best resources and facilities to help
them keep our community
safe.”
State Member for East Hills
Wendy Lindsay said the
upgrade to Revesby Police
Station will be welcomed by
the community.
“I have been advocating for
this upgrade since I was
elected in 2019 and I am
so pleased that the Liberal
State Government is investing in our community. Our
police officers work hard
every day to keep our community safe and I’m glad
this upgrade will contribute
to the station’s efficiency
and security,” Mrs Lindsay
said.

South West Metropolitan
Region Commander Assistant Commissioner Stuart
Smith said the purposedriven upgrades would
support the future needs of
the policing resources for
the area.
“All of our local officers –
whether they are general
duties officers patrolling
our streets, or specialist
officers working behind the
scenes to solve crimes –
work hard
to keep our families and
communities safe, and it is
vital we provide the stateof-the art facilities they
need to do these important
jobs,” Assistant Commissioner Smith said.
“The upgraded Revesby
Police Station will provide
a more welcoming and efficient space for the local
community and our officers, including the most
up-to-date technology, and
secure and safe facilities to
accommodate vulnerable
victims of crime.”
Planning for external works
has begun and early work
is expected to commence
next year.
Stephanie Le Bas | State
Member for East Hills |
9772 2774
Alex Bernhardt | Deputy
Premier | 0448 203 742
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العالناتكم يف الهريالد االتصال على أحد
الرقمني:
02 9788 0313
أو
040 5555 220
خـربة طويلة
أسـعار منافسة
صدق يف املعاملة
لتسعرية مجانية االتصال0424524164 :

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

VP Professional Cleaning Service offers professional affordable
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning.
Extensive experience. No job too big or too small. You will not be
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

تساعد  NSW Governmentفي
خفض تكلفة المعيشة من خالل تقديم
المزيد من الطرق للتوفير ،بما في ذلك:
•  Gas Rebatesتصل إلى
 110دوالر
• توفير يصل إلى  600دوالر
في فواتير الطاقة من خالل
 Solar Installationمجانًا

• Council Rate Rebates
تصل إلى  250دوالر

انضم إلى الماليين الذين وفّروا
واستخدم  Savings Finderلمعرفة
القسائم والخصومات التي يحق لك
موعدا مع
الحصول عليها ،أو احجز ً
أخصائي في أمور التوفير.

وامنح  
مرىانيتك بعض الدعم

service.nsw.gov.au


أكرى من  70طريقة
التوفرى
تساعدك عىل

SAVINGS FINDER
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الـدليل الـتجاري

العامل الروحاني د .عالء العوادي
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها  -كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية  -عالج السحر
واملس  -عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

Tel: 0400 449 000

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

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

AAA Sydney Repairs

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم
للخياطة الرجالية

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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كـتابات

من فيلمون وهيب إىل ملحم بركات :توقعات
كفرشيما تك ّ
رم أبناءها عام
٢٠٢٣

يسوع بدمـّو فادينا

رنا علوش

وهيب،
فيلمون
الرومي،
حليم
الرجي ،وردة
فايق
ّ
ماري
اليازجي،
سليمان ،وأكثر من
شخصية
مخسني
ّ
طبعت تاريخ األدب
والفن واملوسيقى
والشعر والصحافة
يف لبنان ،ولدوا
يف قرية كفرشيما
بعبدا).
(قضاء
تكرميية
يف خطوة
ّ
الشخصيات،
لتلك
ّ
بلدية
أقامت
ّ
أخريًا
كفرشيما

د .عالء العوادي
عربيا

البلدية السابق وهو مبنى تراثي ،كي يتضمن أرشيف أهم
متحفًا يف مبنى
ّ
يقدم
الكفرشيمية حمتفيًا بأهم أعماهلا .اجلزء الصغري من املتحف،
الشخصيات
ّ
ّ
ّ
أما املوضوع
ّ
للزوار نبذة عن تاريخ القرية بدءًا من املرحلة العثمانية إىل اليومّ .
الشخصيات اليت
الزوار ،فهو تاريخ
األهم الذي يتناوله املتحف ويعرضه على
ّ
ّ
ملعت يف األدب ،والصحافة والفن وكانت أصوهلا من القرية .يعرض املتحف
سريها ،وصورًا وكتابات متثل أهم أعماهلا ،وبعض املقتنيات اليت تعود إليها.
كيف ّ
مت العمل على إقامة هذا املتحف؟

مبنى املتحف

ست سنوات ،فكانت اخلطوة
بدأت بلدية كفرشيما العمل على هذا املتحف قبل
ّ
البلدية مع أهالي
الشخصيات ومجع األرشيف عنها .تعاونت
األوىل يف حصر أهم
ّ
ّ
ّ
قدم
القرية وتواصلت مع عائالت وأصدقاء
الكتاب والصحافيني والفناننيّ .
األهالي واألصدقاء املساعدة جلهة تأكيد بعض املعلومات ،ومنح بعض املقتنيات
والتذكارات والصور للمتحف املستقبلي« .طلب املساعدة من أهالي القرية كان
إن إجناز
سه ًال وسلسًا ،لقد ّ
قدموا ما باستطاعتهم برحابة صدر .يف النهايةّ ،
متحف مماثل هو من أهالي القرية وإىل أهالي القرية» هذا ما تؤكده رين ياغي
الفتى ،وهي عضو يف جملس البلدية ومسؤولة اللجنة الثقافية .تتوقف عند املدة
الفعلية اليت استغرقها املتحف هي
أن املدة
اليت استغرقها إجناز املتحف« :رغم ّ
ّ
أن بعض األرشيفات قد بدأ العمل عليها قبل ذلك بكثري.
ّ
ست سنوات ،إلاّ ّ
فأرشيف املوسيقار ملحم بركات مث ًال استغرق العمل عليه حوالي  17عامًا ،وقد
ّ
ومت التعاون معها
ثم ُطرح على البلدية
بدأ هذا النشاط مببادرة
فردية ،ومن ّ
ّ
بهدف إكماله».
البلدية السابق لعرض ما جمُ ع
صص مبنى
بعد االنتهاء من مجع األرشيفُ ،خ ّ
ّ
ووزع
وتهيئته ليصبح متحفًا ،وبالتالي ُحكم املشروع باملساحة اليت ُق ّدمت إليهُ ،
األرشيف داخل املتحف ّ
الفنية
الشخصيات
باتباع أربعة تقاسيم :قسم يشمل
ّ
ّ
كفيلمون وهيب ،ملحم بركات ،ماري سليمان وماجدة الرومي .قسم يعرض
الرجي ،وديع سليمان والياس
الشخصيات األدبية كناصيف اليازجي ،طانيوس
ّ
ّ
الصحافية كإميل القارح ،وردة
الشخصيات
فرحات .القسم الثالث يتناول
ّ
ّ
أما القسم الرابع ،فيعرض بشكل موجز تاريخ قرية
اليازجي وفايق
ّ
الرجيّ .
ورياضية ويعرض
وبيئية
ثقافية
كفرشيما وأهم ما قامت به البلدية من أنشطة
ّ
ّ
ّ
أسسه أديب الفتى مع خنبة
أرشيف «نادي األدب والرياضة» يف القرية الذي ّ
الشخصيات
من شباب كفرشيما عام  .1974باحلديث مع رين ياغي الفتى عن
ّ
ً
مشرية إىل النساء اللواتي حظني
اليت يكرمها هذا املتحف ،تعرب عن فخرها،
شخصيات ميثلن
مبكانتهن داخل املتحف .توضح« :يف هذا املتحف ،حتظى ثالث
ّ
األدب النسوي يف قرية كفرشيما ،الشاعرة والصحافية وردة اليازجي اليت عملت
يف «لسان احلال» و»أجيال» وغريهما من الصحف .األديبة هنا كسباني كوراني،
اليت شاركت يف املؤمتر النسائي يف شيكاغو عام  ،1893وأصدرت مؤلفات عدة،
واألديبة أنيسة عبد النور اليت عملت يف جريدة «زحلة الفتاة»».

استغرق العمل على أرشيف ملحم بركات حوالي  17عاماً

عن أهمية إقامة متحف ثقايف مماثل يف قرية كفرشيما ،يقول رئيس البلدية
لشخصيات القرية
التكرميية
الرجي« :مل يقم أي نوع من األنشطة
احملامي وسيم
ّ
ّ
ّ
توسعت على مستوى العامل ،إلاّ أن بداياتها
الشخصيات
املرموقة من قبل ،هذه
ّ
ّ
كانت من كفرشيما ،وحنن مدينون جلميع هذه الشخصيات اليت تركت بصمتها يف
الشخصيات،
األول تكريم تلك
عامل األدب والفن والصحافة .فهذا املتحف هدفه ّ
ّ
ولكنه ال يقتصر على هذا فقط ،بل هو خطوة لتخليد تاريخ وتراث القرية العريق
واحملافظة عليه ليكون يف متناول اجليل اجلديد».
ال تقتصر األنشطة الثقافية لبلدية كفرشيما على بناء متحفها اجلديد ،إذ يؤكد
رئيسها« :لقد أقمنا مكتبة عامة يف القرية .خطوتنا اجلديدة كانت بناء هذا املتحف
أما خطوتنا القادمة ،فتهدف إىل مجع األرشيف الذي عملنا عليه كي
التكرمييّ .
تصرف اجليل اجلديد بهدف اإلفادة منه يف األحباث والرسائل اليت قد
يكون يف
ّ
يشدد على اهتمام جملس البلدية بإقامة األنشطة الثقافية
ينفذها يف املستقبل».
ّ
التحتية
والعمل على نشر الثقافة يف القرية ،مضيفًا« :يتم االهتمام بالبنى
ّ
والطرقات بتوفري املال .أما مشاريع مماثلة ،فتتم بتوافر التاريخ والرتاث».
املكرمني
سيقام احتفال افتتاح للمتحف قريبًا ،وسيحضره أهالي البلدة وعائالت
ّ
وستتخلله كلمة لوزير الثقافة« .كفرشيما كانت عاصمة لبنان الثقافية يف القرن
التاسع عشر» هذا ما تقوله رين ياغي الفتى ،وهذا املتحف مبادرة ترمي إىل
احلفاظ على إرث القرية الثقايف وختليده لألجيال اجلديدة والالحقة.

-١وفاة ملك عربي خمضرم
 -٢اضطرابات يف العراق تؤدي اىل اسقاط احلكومة.
 -٣تسوية النزاع السوري السوري.
 -٤ازمه مياه نهر النيل تصل اىل صراع واصطدام .
 -٤مشاكل ومصادمات يف بلد خليجي.
-٥تغيريات حكومية مهمة يف اكثر من بلد عربي وخليجي على
وجه اخلصوص.
 -٦يشهد االردن مشاكل واضطرابات شعبية.
 -٧صراع حدودي بني اسرائيل وحزب اهلل اللبناني.
 -٨مقتل سياسي عراقي كبري بظروف غامضة .
 -٩فنان مصري خمضرم حياته يف خطر .
 -١٠كوارث وسيول يف اكثر من بلد عربي.
 -١١ظاهرة فلكية تثري الرعب يف اكثر من بلد عربي.
-١٢استمرار العنف واالقتتال يف بلد افريقي.
 -١٣فريوس فتاك جيتاح اكثر من بلد عربي.
-١٤قائد ديين كبري حياته يف خطر كبري.
-١٥استمرار االزمه االقتصادية اللبنانية وتدهور سعر اللرية
ملستويات غري مسبوقة.
 -١٠فنان لبناني كبري يعلن عن مرضه اخلطري ومن ثم الوفاة.

اسرتاليا

-١هبوط حاد وكبري يف اسعار العقارات.
-٢ارتفاع اسعار املواد الغذائية بشكل كبري يف الربع االول من
عام .2023
 -٣موجة حرائق وفيضانات يف اكثر من والية.
 -٤تغري مرتقب يف رئاسة وزراء والية نيو ساوث ويلز وعدة
وزارات.
 -٥رئيس الوزراء الفيدرالي البانيزي بأزمة حكوميه حادة
وانتقادات ألدائه.
 -٦كوينزالند يف حالة طوارئ.
-٧جرمية مفزعة تهز الوسط االعالمي.
 -٨اتهامات الذعة حلزب العمال من قبل االحرار بسبب حادث
طارئ.
 -٩وفاة وزير فيدرالي مبرض عضال.
-١٠هزه ارضية يف والية اسرتالية تثري الذعر.

دوليا

 -١صراعات دولية يف عدة مدن اوربية
-٢اوكرانيا خترج منكسرة يف حربها مع روسيا.
 -٣ختلي الغرب عن اوكرانيا يف حربها مع روسيا.
 -٤كوارث وفيضانات يف عدة دول يف امريكا الالتينية وشرق
آسيا.
-٥كوارث متعددة تضرب الواليات املتحدة احداها غري
مسبوقة.
 -٦كارثة فضائية نتيجة جتربة صاروخية فاشلة.
-٧ازمة طاقة خانقة يف اوربا والعامل.
-٨الوضع الصحي للرئيس بايدن يف خطر.
-٩مناوشات عسكرية بني الكوريتني.
-١٠كارثة يف الربازيل.
-١١مآسي وكارثة يف اهلند.
-١٢أزمة عائلية داخل العائلة امللكية يف بريطانيا.
-١٣احدى جزر احمليط اهلادئ يف ازمة سياسية تعصف بالبلد.
-١٤زلزال مدمر يف ايران وباكستان.
 -١٥اغتيال مسؤل غربي اثناء جتمع مجاهريي.
 -١٦الرئيس الكوري الشمالي يتحدى الغرب عامة وامريكا على
وجه اخلصوص.
-١٧جناح جمهود فضائي مشرتك ألول مرة يكشف عن معلومات
قيمة.
-١٨اشتباكات ومظاهرات يف اكثر من بلد اوروبي ضد
احلكومات.
 -١٩الدوالر االمريكي يف ازمة حقيقية.
-٢٠الوضع الصحي لبابا الفاتيكان ينذر بالقلق.
واهلل اعلم

بدمو فادينا
يسوع ّ
وأحلى هدية هادينا
هادينا قصر وأجماد
منجينا
ومن إبليس ّ
يا رب اللي هادينا
عمر ونعمة غانينا
أكرم منك ما بيصري
ورينا
عا أجمادك ّ
العامل من أصلو خطري
ّ
خمطينا
أطرد مني
العامل صار بدو تغيري
ما يف غريك حامينا
وفرحنا كتري
رنـمنا
ّ
ّ
عا النعمة اللي عاطينا
ّ
بتحضنا حببك الكبري
ّ
بتغذينا
ومن روحك
برتمحنا بظرف العسري
ما يف غريك شافينا
وحدك ربي مهما يصري
فادي الكون وفادينا
بشكر حبك يا قدير
ربي وجمدي وراعينا
أنت اللي ّ
تعذبت كتري
بدم الغالي شارينا
ّ
ّ
وتصلي
مهما تركع
وتغيرّ من ملة مللة
ما يف غريو رب اجملد
ّ
الغلة
وحدو البيزيد
وجد
أطلب عن إميان
ّ
ّ
العلة
بكلمة بتشفى من
حد
كل شي عم يوضعلو ّ
صليب النصر ّ
معلي
حتتد
ال تهتم وال
ّ
ّ
آمن بأمسو وصلي
ويرجع كل خاطي يرتد
ّ
املنذلي
عن أخطاو
آمن بكالمو ليسوع
ملبك فزعان
ما بتبقى ّ
وما بيبقى ببيتك ّ
علة
بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تــتمات

انتهاء الفصل العاشر...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
القوى السياسية يف فرتة األعياد ،وال حركة نشطة يف االجتاه
ّ
وتأجلت األمور إىل العام اجلديد».
الرئاسي،
ّ
القوية» ّ
النائب غسان
«اجلمهورية
تكتل
شدد عضو
من جهته،
ّ
ّ
ّ
حاصباني ،على ّ
«أننا مع ّ
النقاش داخل جملس النواب ضمن جلسات
ً
مسؤولية مباشرة
يتحمل
ورقة بيضاء
ومن يضع
انتخابية مفتوحةَ ،
ّ
ّ
ّ
«أي شيء خارج جلسة مفتوحة
لعدم انتخاب رئيس» ،مشريًا إىل ّ
أن ّ
يؤدي إىل نتيجة».
جمللس النواب ال ّ
بدورهّ ،
متنى عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس حنكش عرب
ّ
تسموا
يكف عن تغطية هذه املسرحية وأن
«تويرت» على اإلعالم «أن
ّ
ّ
املعطلني عند خروجهم يف الدورة الثانية».
باألسامي النواب
ّ
الدميوقراطي»ّ ،
النائب بالل عبد
إىل ذلك ،قال عضو كتلة «اللقاء ّ
اهلل ،قبيل مشاركته يف اجللسةّ ،
أن البعض حُي ّب احلوار
إنه «يبدو ّ
الداخل ،وموضوع االنسحاب من اجللسات ّ
حق
يف اخلارج وليس يف ّ
كنا ال نوافق عليه»ّ .
وأكد ّ
دميقراطي وإن ّ
مصرون على اسم
«أننا
ّ
ّ
النائب ميشال معوض بقدر إصرارنا على احلوار».
من جهته ،نفى النائب فيصل كرامي أن يكون هناك طرح بأن
يرأس قائد اجليش جوزيف عون اجلمهورية مقابل رئاسته هو
احلكومة ،واضعًا األمر يف خانة «األحاديث اإلعالمية» ،داعيًا إىل
ّ
رئيس.
واالتفاق النتخاب
احلوار
ٍ
وسأل عضو كتلة «لبنان القوي» ،النائب غسان عطاهلل« :أي فكرة
امليثاقية وخارج الشراكة تضرب صيغة لبنان وملاذا يقبل
خارج
ّ
بري
ميقاتي على نفسه ما ال يقبله على غريه؟» وقال ّ
إن «الرئيس ّ
حيافظ دائمًا على الشراكة وامليثاق وعلى اجلميع أن يتحاور».
أما عضو كتلة «التنمية والتحرير» ،النائب علي حسن خليل ،فاعترب
ّ
ّ
لكل الكتل والنواب لالتفاق حول كيفية التفاهم وال
أن «احلوارات
ّ
إن «ما دعا إليه الرئيس
ُنريد ّ
الدخول يف سجاالت مع أحد» ،قائ ًال ّ
بري هو حوار بني كل الكتل».
ّ
غرد ّ
إن «جملس النواب
النائب مجيل
السيد قائ ًال ّ
ّ
من ناحيتهّ ،
سيفشل اليوم (أمس األول) أيضًا يف انتخاب رئيس ،ولذلك
ؤدي
هربوا حنو احلوار!» .وأضاف« :باملبدأ ،لبنان حباجة حلوار ُي ّ
حللول ملصلحة الدولة والناس ،ال حوار لتمرير الوقت بانتظار
حلول خارجية! أما عندنا ،فاحلوار يهدف للتوافق على ّ
حل وسط»،
سائ ًال« :شو يعين ّ
حصته من كعكة
حل وسط؟! يعين كل طرف أخذ ّ
الدولة».

حادثة اليونيفيل

تعرضت هلا آلية تابعة لقوات
مل حُتسم بعد مالبسات احلادثة اليت ّ
«اليونيفيل» ،بعد منتصف ليل أمس األول اخلميس ،على الطريق
البحرية بني الزهراني وصور عند حملة العاقبية ،وقد كانت يف
طريقها إىل مطار بريوت الدولي ،إال أنها أسفرت عن مقتل جندي
إيرلندي وجرح ثالثة آخرين.
ّ
تعقبوا اآللية اليت
فإن شبانًا من املنطقة
األوليةّ ،
ويف املعلومات ّ
سلكت الطريق البحرية خبالف العادة اليت تقضي بأن تسلك مواكب
ّ
متأخر
«اليونيفيل» األوتوسرتاد .وقد أثار مرور اآللية يف وقت
وخارج منطقة جنوبي الليطاني مبسافة بعيدة حفيظة الشبان الذين
أن السائق رفض الوقوف وداس على أقدام
حاولوا إيقافها ،إال ّ
أحد الشبان ،ما أحدث غضبًا بني اجلموع الذين حاصروا اآللية.
فس ّجل ،يف تلك األثناء ،إطالق نار مل حُي ّدد مصدره ،ما زاد غضب
ُ
اجلموع ودفع بالسائق إىل القيادة بينهم بسرعة قبل أن يصطدم
بأحد احملال املالصقة للطريق.
املصورة اليت ُوزعت على مواقع التواصل
وحبسب املقاطع
ّ
فإن الشبان حاولوا إنقاذ اجلنود قبل أن يأتي عناصر
االجتماعي،
ّ
من الدفاع املدني لينتشلوا جثة السائق .وحضر اجليش اللبناني
وفريق من اليونيفيل للتحقيق باحلادث ،فيما ُنقل القتيل واجلرحى
إىل أحد مستشفيات صيدا.
ّ
سيرتكز مع اجلنود الناجني عن
فإن التحقيق
ووفق املعلومات،
ّ
ّ
وختلفهم
سبب مرورهم يف طريقهم إىل بريوت يف هذه املنطقة،
عن املوكب الذي سلك وجهة األوتوسرتاد كما جتري العادة.
تيننتي :الحادث وقع خارج منطقة عملياتنا والتفاصيل متضاربة
أقر الناطق الرمسي باسم اليونيفيل
ويف ّ
أول تعليق على احلادثةّ ،
بأن احلادث وقع «خارج منطقة عمليات اليونيفيل
أندريا تيننيت ّ
إن «أفكاره مع سكان املنطقة الذين رمبا
يف جنوب لبنان» ،وقال ّ
أن «التفاصيل
أصيبوا أو شعروا باخلوف يف احلادث» ،الفتًا إىل ّ
ننسق مع القوات املسلحة
متفرقة ومتضاربة ،وحنن
حول احلادث
ّ
ّ
اللبنانية ،وفتحنا حتقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط».

نحو إخالء سبيل هدى سلوم :قرار بضبضبة ملف النافعة؟

كتب الزميل رضوان مرتضى يف الزميلة «األخبار»
ٍ
ُ
واست ِ
كملت
فساد يف لبنان
قاض على فتح ملف
جترأ
ٍ
مل يسبق أن ّ
التحقيقات فيه حتى سوق كل املتورطني إىل ما وراء القضبان.
ّ
يشذ عن هذه «القاعدة»،
وملف الفساد يف «مغارة النافعة» لن
إذا ما استمر النهج القضائي ُ
املعتمد اليوم أمام قاضي التحقيق
يف جبل لبنان القاضي نقوال منصور .امللف املفتوح أدى إىل إقفال
مركزي الدكوانة واألوزاعي بعد توقيف معظم املوظفني فيهما
بشبهات فساد .ولكون هؤالء ينتمون إىل فئات سياسية خمتلفة،
كانت الضغوط اليت تمُ ارس على القضاء واألمن هائلة لدعم هذا
ومنع املالحقة عن ذاك وتوفري احلماية ملنع توقيف آخرين.
أمام هذا الواقع ،يبدو أن اجلهود املبذولة من قبل احملامي العام

االستئنايف يف جبل لبنان نازك اخلطيب وحمققي فرع املعلومات
ستذهب هدرًا ،بعدما قرر قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال
منصور ،على ما يبدو ،السري بني النقط وتسجيل ضربة على احلافر
قرر منصور إبطال حمضر التحقيق مع
وأخرى على املسمار .لذلك ّ
املديرة العامة هليئة إدارة السري واآلليات واملركبات هدى سلوم
نص املادة  97من قانون أصول احملاكمات
وأبقاها موقوفة ،خمالفًا ّ
أن عدم وجود
واعترب
بالكاتب.
القاضي
اجلزائية جلهة عدم استعانة
ّ
توقيع الكاتب على احملضر يؤدي إىل بطالن احملضر ،األمر الذي
رأى فيه كثريون متهيدًا من القاضي إلخالء سبيل سلوم.
أن منصور رد مجيع الدفوع اليت أدلت بها سلوم لناحية سبق
وعلم ّ
املالحقة ولناحية انتقال القاضية إىل مقر فرع املعلومات يف املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي .وقد استند يف خطوته إىل مواد يف
قانون أصول احملاكمات املدنية واجلزائية اليت تقول بوجوب أن
يكون هناك كاتب ّ
يوقع مع القاضي على حماضر التحقيق .غري ّ
أنه
أن هذه النصوص ال ُت ّ
رتب أي بطالن .إذ ال بطالن
مل يلتفت إىل ّ
من دون نص صريح ،إال إذا كان العيب بالشكل يتعلق بصيغة
أن
جوهرية أو بصيغة تتعلق بالنظام العام .وجتدر اإلشارة إىل ّ
النصوص القانونية ال ُتفيد ببطالن احملضر إذا مل يستعن القاضي
بكاتب .وبذلك ،خالف قاضي التحقيق املبادئ العامة وخالف املنطق
القانوني السليم ملقاربة القضايا .فاملطالعة باألساس واملطالعة
أن حمضر املطالعة
بالدفوع يتم توقيعها من دون كاتب .علمًا ّ
باألساس أهم من حمضر االستجواب .كذلك ورقة الطلب واالدعاء
أمام احملاكم ال جيري فيها االستعانة بكاتب .فهل يعقل أن حمضر
الضابطة العدلية الذي يكتبه رتيب حتقيق غري باطل فيما حمضر
يوجه رتيب التحقيق؟
القاضي باطل ،وهو القاضي نفسه الذي ّ
يذكر أن املدعية العامة جلبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت
ّ
املتعلق بسلوم.
قرار القاضي منصور إبطال حمضر التحقيق

مزيد من التوقيفات يف «عقارية» بعبدا

كتبت الزميلة ندى أيوب
يسود الرتقب الدائرة العقارية يف بعبدا ،بعد توسيع دائرة
التوقيفات استكما ً
ال للملف املرتبط بقضايا فساد ورشى ضخمة،
فتحه احملامي العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضي سامر ليشع،
ٍ
إخبارات عن حجم الفضائح يف العقارية.
بعد ورود سلسلة
اجلديد يف القضية ،وفق معلومات «األخبار» ،محلة توقيفات أجرتها
شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي ،مشلت عددًا جديدًا من
املوظفني ،وطالت أمينة السجل العقاري يف بعبدا ن .ش .بواسطة
جلب من منزهلا ،ومعاون أمني السجل م .ش .ورئيسة
مذكرة
ٍ
مكتب بعبدا  -احلدث العقاري ر .ز .وأفادت مصادر قضائية بأن
ادعى على رئيسة مكتب الشياح العقاري ف .ي.
القاضي ليشع ّ
أيام
عشرة
مرور
بعد
رشى،
والتماس
املشروع
جبرم اإلثراء غري
ٍ
أسبوع ،شهدت عقارية بعبدا
وقبل
معها.
والتحقيق
على توقيفها
ٍ
ٍ
لعدد من املوظفني ،منهم من أخلي سبيله ومنهم من ال
توقيفات
يزال موقوفًا كمعاون أمني السجل ج .م.
التوقيفات احلاصلة نوعان ،إما ملوظفني وهي تتم بعدما أعطى وزير
املالية يف حكومة تصريف األعمال يوسف اخلليل اإلذن بها ،كونه
الرئيس املسؤول .وإما لسماسرة كانوا مبثابة «ضباط إيقاع» عمل
ّ
ٍ
معلومات مهمًا للقضاء و»املعلومات»
وشكلوا مصدر
عقارية بعبدا،
على السواء ،أدى إىل اتساع مروحة التوقيفات ،لتطال رؤوسًا
كبرية من املوظفني .ومن بني هؤالء السماسرة ال يزال كل من :م.
خ .وط .خ .وم .ش .موقوفني لدى «املعلومات».
التوسع يف
حنو
جمريات امللف تعكس اجتاهًا لدى القاضي ليشع
ّ
التحقيق .وهو ما ّ
تؤكده مصادر مواكبة ،تفيد بأن «حتقيقات املدعي
العام ستطال عددًا كبريًا من املوظفني».

فرنسا تعلن خروج...

اإليراني املتزايد يف املنطقة.
وقال نتنياهو إن إبرام اتفاقية مع السعودية ،سيكون مبثابة «قفزة
كبرية من أجل التوصل إىل سالم شامل بني إسرائيل والعامل
العربي» ويسهل يف نهاية املطاف التوصل إىل سالم فلسطيين
إسرائيلي ،مضيفا «أعتزم االستمرار» ومعربا عن أمله يف أن
«تشارك القيادة السعودية يف هذا اجلهد».

إيران ردا على ..

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
ّ
مؤك ً
دة
يف بيان« ،أي استخدام انتقائي ملصطلح حقوق اإلنسان»،
ّ
أنها «لن تتسامح مع من شارك يف ترويج العنف واإلرهاب».
أن «طهران لن ختضع للعقوبات
ّ
وشددت اخلارجية اإليرانية على ّ
أن احلوار مع االحتاد األوروبي ال ميكن حتقيقه
والتهديدات ،وتعتقد ّ
إلاّ عرب االحرتام والثقة».
ّ
أن تعاون إيران الدفاعي مع الدول األخرى «يتماشى
وأكدت ّ
ً
مدت
مع حقوق إيران والتزاماتها الدولية»،
أن «طهران ّ
مضيفة ّ
األخوة إىل مجيع دول اجلوار ،مبا يف ذلك دول منطقة غربي
يد
ّ
آسيا».
ٍ
وقت سابق ،طالبت وزارة اخلارجية اإليرانية بعض الدول
ويف
واملسؤولني األوروبيني بالتوقف عن استضافة اإلرهابيني وعن
دعمهم وتشجيعهم.
أن حكومة بالدها تتعامل مع أعمال
وذكرت اخلارجية اإليرانية ّ
ً
مقارنة
الشغب والعملية القضائية بأقصى درجات ضبط النفس،
بكثري من األنظمة الغربية ،اليت تسيء إىل مسعة احملتجني السلميني
واملتظاهرين وتقمعهم بعنف.
يأتي ذلك بعد أن التقى الرئيس الفرنسي ،إميانويل ماكرون،
جمموعة مناوئة إيرانية ،األمر الذي دانه املتحدث باسم وزارة
ّ
يشكل خرقًا
أن اللقاء
اخلارجية اإليرانية ،ناصر كنعاني ،مشريًا إىل ّ
صارخًا اللتزامات فرنسا الدولية بشأن مكافحة اإلرهاب والعنف،
الفتًا إىل أنه ُي َع ّد مبنزلة «ترويج هلاتني الظاهرتني املشؤومتني».
ُي َ
أن إيران شهدت ،يف اآلونة األخرية ،تظاهرات وأعمال شغب
ذكر ّ
أوقعت قتلى وجرحى يف صفوف قوى األمن واملدنيني ،وتزامنت
مع عمليات إرهابية يف البالد ،بينما فرضت واشنطن ودولاالحتاد
األوروبي عقوبات على مسؤولني ومؤسسات إيرانية بدعوى «قمع
االحتجاجات» ،يف حني تتهم طهران الدول الغربية مبحاولة إشعال
فتنة داخل إيران ،عن طريق دعم أعمال الشغب.
وبشأن املفاوضات النوويـة ،أشارت وزارة اخلارجية اإليرانية إىل
أن «االنتهاكات اجلسيمة األوروبية واألمريكية ،يف أثناء تنفيذ
ّ
االتفاق النوويّ ،
حتتم علينا التحلي بالواقعية مستقب ًال».

أن «إيران مستعدة الختتام املفاوضات على أساس
وأوضحت ّ
مسودة فيينا ،اليت صيغت بعد شهور من احملادثات الشاقة»،
ّ
ً
ناصحة الدول الغربية بـ «عدم تدمري أجواء التعاون التقين بني
إيران والوكالة الدولية للطاقة ،عرب تسييس بعض القضايا».
وكان قد أفاد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،حممد إسالمي،
بأن مسؤولني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون بالده يف
ّ
األيام القليلة املقبلة ،يف حماولة إلزالة عقبة بشأن «آثار يورانيوم
ُعثر عليها يف مواقع إيرانية غري َ
معلنة».
ّ
تعثرت
أن احملادثات اهلادفة إىل إحياء االتفاق النووي
يشار إىل ّ
بسبب عدم اتفاق الواليات املتحدة وإيران على النص النهائي
قدمه الوسيط األوروبي .وتطالب إيران بإغالق ملف
لالتفاق ،الذي ّ
ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بشأن «العثور على آثار
مواد نووية يف  3مواقع إيرانية غري معلنة».

ومنذ بداية إحياء االتفاق النووي ،تشدد طهران على  4قضايا
أساسية ،هي :الضمانات بعد انسحاب الواليات املتحدة األمريكية
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
ضمن املهمة اللوجستية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على منت من االتفاق النووي ،ورفع العقوبات عن إيران ،والتحقق من حدوث
الضمانات ورفع العقوبات ،باإلضافة إىل إغالق ملف االدعاءات
طائرة عسكرية متجهة إىل باريس».
أن «هذه املهمة ،اليت حشدت حواىل  130جنديًا فرنسيًا ،السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت ّ
سلم معسكر مبوكو إىل سلطات
مل يعد هلا أي مربر عملي ،وقد ُ
أفريقيا الوسطى يف  13كانون األول».
أن تسليم القاعدة العسكرية مت
وأكدت هيئة األركان العامة الفرنسية ّ
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
بشفافية وبتواصل مستمر مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى.
َ
املنتظر الطعن فيه.
أنه «حتى رحيلهم ،استمر اجلنود الفرنسيون يف حكم من
كما أشار البيان إىل ّ
أنه سيستأنف احلكم ،وهو ما يعين ّ
يف أداء مهمتهم اللوجستية باإلضافة إىل أعمال الدعم لسكان من جهته ،أكد حمامي أوغلو ّ
أنه
مستبعدًا عن االنتخابات
سيبقى يف منصب رئيس البلدية ،لكنه بات
أفريقيا الوسطى وال سيما لصاحل الشباب».
َ
هذا وكانت فرنسا ،أعلنت تعليق تعاونها العسكري مع أفريقيا الرئاسية املقررة العام املقبل.
ويأتي ذلك قبل  6أشهر من انتخابات تضع فيها املعارضة الرتكية
الوسطى بعد تعزيز التعاون العسكري بني بانغي وموسكو.
يف املقابل ،أعلن وزير املناجم والثروة املعدنية يف مجهورية إفريقيا أفضل ما لديها إلطاحة الرئيس ،رجب طيب إردوغان ،الذي حيكم
ضد أحد أملع آماهلا إىل
أدى احلكم
الوسطى يف شهر حزيران/يونيو املاضي ،أن روسيا ساعدت بالده البالد منذ  20عامًا ،بينما ّ
بالسجن ّ
َّ
ّ
املسلحة .زيادة خماطر حدوث صراع بشأن الرئاسة بني أقطاب املعارضة.
الستعادة  %90من أراضيها اليت كانت بقبضة اجلماعات
واحلكم بالسجن حبق رئيس بلدية إسطنبول ،أكرم إمام أوغلو ،الذي
كما أعلن املدير العام لرابطة «الضباط من أجل األمن الدولي»
ُ
أن عدد املدربني صدر يوم األربعاء ،باإلضافة إىل قرار حظره من ممارسة العمل
الروسية ألكسندر إيفانوف ،يف آب/أغسطسّ ،
الروس يف خمتلف هياكل السلطة يف مجهورية أفريقيا الوسطى السياسيِ ،
وكالهما جيب أن توافق عليه حمكمة االستئناف ،يضع
املستقبل السياسي املباشر لرئيس البلدية موضع تساؤل ،يف
بناء على طلب األخرية.
سيزداد ً
وقت كان ُي َع ّد أحد أبرز منافسي إردوغان احملتملني.
وتقول مصادر إن رؤساء املعارضة «يتباينون بشأن مرشحهم،
ومل يبدأوا حتى مناقشة القضية عالنية» ،األمر الذي مينح أفضلية
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
إلردوغان ،وهو يكافح الستعادة الدعم الشعيب ،الذي َتَأ َّكل بسبب
اإلمارات والبحرين حتت قيادته يف عام  ،2020واملعروفة باسم
احلاد يف مستويات املعيشة.
اتفاقيات إبراهيم ،واليت أوجدت حمورا جديدا يف مواجهة النفوذ التضخم وهبوط اللرية واالخنفاض
ّ

عمدة اسطنبول يرفض...

نتنياهو :اتفاق ترسيم...
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مــلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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مــشاهري

له مسات أحد أمراض املناعة الذاتية

سيلني ديون تكشف إصابتها حبالة
مرضية غري قابلة للعالج

كشفت سيلني ديون أنها مصابة مبتالزمة الشخص املتيبس ،وهو
اضطراب عصيب نادر له مسات أحد أمراض املناعة الذاتية.
وأخربت املغنية الكندية متابعيها على موقع إنستاغرام البالغ عددهم
 5.2مليون شخص أن املرض جيعل عضالتها متشنجة بشكل غري
مريح.
وأصبحت املغنية غري قادرة على املشي بسهولة نتيحة املرض
وتواجه صعوبة يف الغناء ،كما قالت ،وهذا يعين عدم قدرتها على
املشاركة يف حفالت كانت خمططة للعام القادم يف اململكة املتحدة
وأوروبا.
وقالت ديون يف حديث عاطفي عرب الفيديو «أعاني من مشاكل
صحية منذ فرتة طويلة ،وكنت أجد صعوبة يف مواجهةهذه التحديات
واحلديث عن كل شيء مررت به».
وأضافت «لقد شخصت مؤخرا باإلصابة مبرض عصيب نادر يسمى
«متالزمة الشخص املتيبس» اليت يصاب بها واحد من كل مليون
شخص .ومع أننا ما زلنا يف طور دراسة هذا املرض إال أننا نعرف
اآلن أنه وراء التشنجات اليت عانيت منها مؤخرا ،واليت تؤثر على كل
جوانب حياتي اليومية ،لألسف ،وأحيانا تسبب لي صعوبة يف املشي
ويف استخدام حبالي الصوتية للغناء بالطريقة اليت اعتدتها».
وقالت موجهة احلديث إىل معجبيها «يؤملين أن أخربكم اليوم أن ذلك
يعين عدم قدرتي على استئناف رحليت قي أوروبا يف شباط».
وكانت النجمة ،اليت فازت باألوسكار عن أغنيتها «قليب سيواصل
رحلته» اليت غنتها يف فيلم «تايتنك» ،قد قالت عام  2014إنها
ستجمد نشاطها الفين إىل أجل غري مسمى ،إذ كان زوجها رينيه
أجنليل يصارع مرض السرطان.
ومع أنها استأنفت نشاطها بعد سنة واحدة إال أنها ترجلت عن خشبة
املسرح مرة أخرى يف بداية عام  ،2016بعد رحيل أجنليل وشقيقها
دانييل ديون.
وعادت ديون إىل الغناء عام  2019مع ألبومها الذي محل عنوان
«الشجاعة» ،وشهد تعاونا مع سيا ،وسام مسيث ،وديفيد غويتا.
وبعد طرح األلبوم ،انطلقت النجمة يف جولة من احلفالت حول العامل،
كان عليها أن تتوقف بسبب وباء كوفيد .واضطرت لتغيري مواعيد
احلفالت املقررة هذه السنة أيضا بعد معاناتها من «تشنجات عضلية
حادة ومستمرة».
وقد أعيدت جدولة بعض احلفالت ،بينما ألغي البعض اآلخر.
وطمأنت ديون معجبيها أن فريقا رائعا من األطباء يتوىل العناية بها
من أجل أن تتحسن حالتها ،بينما حتصل على الدعم من «أطفاهلا
الغوالي».
وأوضحت أنها تبذل جهودا كبرية مع املدربني الطبيني كل يوم من
أجل إعادة تأهيلها للعودة إىل وضع يؤهلها للغناء جمددا ،ولكنها
اعرتفت أنها تعاني.
وقالت «الغناء هو كل ما أجيد ،هو الشيء الذي عملته طوال
حياتي ،والشيء الذي أعشق فعله».
وأضافت «افتقدكم كثريا ،أفتقد رؤيتكم من على خشبة املسرح،
افتقد الغناء لكم .دائما أعطي كل طاقيت ملا أقدمه ،وهو ما ال
استطيع فعله اآلن».
وودعت الفنانة مجهورها وهي تغالب دموعها بشكرهم لدعمهم،
مؤكدة أن ال خيار أمامها سوى الرتكيز على صحتها .وعربت عن
أملها يف أنها يف طريق الشفاء.
ً
ووفقا للمعهد الوطين لالضطرابات العصبية ،فإن من مساتها
«تيبس متقلب يف العضالت يف اجلذع واألطراف وزيادة احلساسية
للمثريات مثل الضوضاء واللمس واالضطراب العاطفي ،واليت ميكن
أن تؤدي إىل تقلصات العضالت».
ويشري املعهد أيضا إىل أن «األوضاع غري الطبيعية (للجسد) ،اليت
تكون يف غالبها حُمدبة ومتصلبة ،من مسات هذا االضطراب».
«ميكن لألشخاص الذين يعانون من متالزمة الشخص املتيبس أن
يكونوا عاجزين عن املشي أو احلركة ،أو خيشون مغادرة املنزل ألن
ضوضاء الشوارع ،مثل صوت أبواق السيارات ،ميكن أن تؤدي إىل
حدوث تقلصات وسقوطهم».
«يعاني معظم األفراد املصابني مبتالزمة الشخص املتيبس من
حاالت سقوط متكررة وألنهم يفتقرون إىل ردود الفعل الدفاعية
الطبيعية؛ ميكن أن تكون اإلصابات شديدة».
على الرغم من عدم وجود عالج ملتالزمة الشخص املتيبس ،إال
أن هناك عقاقري  -مبا يف ذلك األدوية املضادة للقلق ومرخيات
العضالت  -ميكن أن تبطئ من تقدمه.

هاري وميغن يهامجان الصحف
الشعبية الربيطانية يف مسلسل
«نتفليكس» الوثائقي عنهما

يكشف األمري هاري وزوجته ميغن ماركل يف املسلسل الوثائقي
الذي ّ
وفرته «نتفليكس» اعتبارًا من اخلميس ما وصفاه بأنه
«احلقيقة» ،من لقائهما عرب إنستغرام ثم قصة حبهما حتت أعني
لكن األهم أنهما يصفيان من خالل
صيادي صور املشاهري،
ّ
حلقاته حساباتهما مع الصحف الشعبية الربيطانية ،متهمني
إياها بتدمريهما كما فعلت مع األمرية الراحلة ديانا.
فبعد حواىل ثالثة أعوام على انسحابهما املدوي من العائلة
امللكية الربيطانية وثالثة أشهر متامًا على تولي امللك تشارلز
الثالث العرش ،أعاد مسلسل»هاري أند ميغن» إىل الواجهة
أزمة الزوجني مع العائلة اليت اتهماها بالعنصرية وبعدم
احتضان املمثلة األمريكية اخلالسية واملطلقة.
ّ
تشكل احللقات الثالث األخرية من املسلسل
وفيما يتوقع أن
ً
اليت تتوافر على «نتفليكس» اخلميس املقبل ،خطرا أكرب على
األسرة لتناوهلا قصة انتقال هاري وميغن إىل كاليفورنيا،
فإن احللقات الثالث األوىل اليت باتت متوافرة على املنصة ال
تتطرق نسبيًا إليها ،وتقتصر على بعض التلميحات الضمينة،
ّ
تركز على بداية قصة حب دوق ودوقة ساسكس حتى
إذ
زواجهما يف العام .2018
ومن خالل االستعانة بصور عائلية وأخرى إلجازات ،واملقابالت
اليت صورت تدرجيًا بواسطة اهلاتف ،يغوص املسلسل يف
عامل الزوجني اخلاص ،من لقائهما عرب إنستغرام ،إىل موعدهما
األول الذي تأخر عليه هاري ورحلتهما األوىل إىل بوتسوانا
للتخييم وعشائهما األول مع الشقيق األكرب وليام وزوجته
كايت ولقاء ميغن مع امللكة الراحلة إليزابيث الثانية عندما مل
تكن تعرف أصول االحنناء .
وأبرز ما يف هذا املسلسل أنه يتيح الفرصة أمام هاري ملهامجة
الصحف الشعبية الربيطانية اليت سرعان ما أصبحت معادية لـ
«الدوقة املزاجية» ُ
وتظهر تفضيلها لكايت عليها.
وصور هاري نفسه بواسطة هاتفه يف مطار هيثرو اللندني
قبل مغادرته بريطانيا العام  2020قائ ًال «من واجيب الكشف عن
هذا االستغالل والفساد لدى وسائل اإلعالم عندنا».
ويندد الزوجان يف املسلسل بأساليب الصحف الشعبية اليت
كانت تعمد إىل التعليق على كل حركات وتصرفات ميغن
اليت مل ّ
يعلمها أحد أصول الربوتوكول ،وراحت تطارد عائلتها
وأصدقاءها  ،وجتمع أسرار أخت غري شقيقة مل ترها منذ عشر
سنوات وتلفق الفضائح يف حقها ،حبسب الزوجني.
ويقول األمري البالغ  38عاما يف املسلسل أن زوجته «تشبه
كثريا» والدته ديانا اليت قضت يف حادث سيارة يف باريس
العام  1997أثناء مطاردتها من صيادي صور مشاهري بعد
فرتة وجيزة من طالقها من تشارلز .ويقول «رؤية امرأة أخرى
أحبها متر بهذا اجلنون أمر صعب .إنه الصياد يف مواجهة
فريسته».
وتوضح ميغن ( 41عامًا) «مهما بذلت من جهود ،وحتى لو
تصرفت بشكل جيد ،وهذا ما كنت أفعله ،كانوا جيدون دائمًا
طريقة لتدمريي».
ويستخدم املسلسل الوثائقي مقتطفات من مقابلة شهرية
أجريت مع ديانا العام  ،1995مع أن وليام طلب عدم عرضها
جمددًا.

حضر احلدث املرموق مشاهري وشخصيات سياسية

جوليا روبرتس تزين ثوبها بصور جورج
كلوني يف حفل توزيع جوائز مركز كينيدي

لعبت جوليا روبرتس دور البطولة مع جورج كلوني يف ثالثية «أوشنز
إليفني» ويف فيلم «تذكرة إىل الجنة» هذا العام
أظهرت جوليا روبرتس دعمها جلورج كلوني يف حفل تكريم أقامه
مركز كينيدي املرموق بارتداء ثوب خاص مزين بصوره.
صورا مؤطرة للنجم طوال حياته
تضمن الثوب األسود الطويل
ً
بدءا من دوره يف دور دوغ روس يف مسلسل .ER
املهنيةً ،
وكان كلوني من بني العديد من الذين جرى تكرميهم على
إجنازهم مدى احلياة يف حفل توزيع جوائز مركز كينيدي هلذا
العام
وكان من املكرمني أيضا فريق الروك  U2واملغنية غالديس
نايت.
وحضر احلدث املرموق مشاهري وشخصيات سياسية ،مبا يف
ذلك مات دميون ،وباتي البيل ،وشون بن ،ونائبة الرئيس
األمريكي كاماال هاريس ،وشرييل كرو ،وغارث بروكس،
وساشا بارون كوهني ،وبيغ بريد من برنامج األطفال «شارع
مسسم».
كما حضر احلفل بول بيلوسي ،زوج رئيسة جملس النواب
نانسي بيلوسي ،ألول مرة منذ تعرضه هلجوم يف منزله يف
أواخر أكتوبر/تشرين األول.
وتلقى بيلوسي ،الذي كان يرتدي قبعة سوداء لتغطية إصابات
الرأس اليت أصيب بها إثر تعرضه هلجوم مبطرقة يف منزله،
ترحيبا حارا ،وصافحه الرئيس جو بايدن.
ويف وقت سابق ،أشاد الرئيس ،يف حفل استقبال بالبيت
األبيض ،بـ «جمموعة الفنانني االستثنائية» إلجنازاتهم
وإسهاماتهم يف الفنون.
وقال بايدن «شكرا لكم على إظهار قوة الفنون».
واستشهد بايدن بأغنية فريق «يو  ، One »2وتابع قائ ًال:
«يف اللحظة اليت يوجد فيها الكثري من الكراهية ،والكثري من
الغضب ،والكثري من االنقسام هنا يف أمريكا ،وبصراحة ،يف
مجيع أحناء العامل ،علينا أن نتذكر اليوم ،كما تقول أغنية يو
« ، 2حنن واحد ،لكننا لسنا متماثلني .علينا أن نتحمل بعضنا
البعض».
ً
الحقا على خشبة املسرح يف مركز جون
ومت االحتفاء بالفرقة
إف كينيدي للفنون املسرحية من قبل إيدي فيدر من فريق
بريل جام ،الذي غنى بعض أغنياتهم ؛ يف حني غنت الفنانة
األوكرانية مجاال أغنية .Walk On
ُ
وكتبت األغنية يف األصل لتكريم الزعيمة البورمية أونغ سان
مؤخرا كنشيد للتضامن مع
كتابتها
إعادة
متت
ولكن
كي،
سو
ً
شعب أوكرانيا.
وغنى بونو ،مغين فرقة  ،U2األغنية يف كييف يف وقت سابق
من هذا العام بدعوة من الرئيس فولودميري زيلينسكي.
مت االحتفاء باملكرمني يف البيت األبيض قبل حضور احلفل.
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صـحة وغـذاء

نوعان من األمل يف الساق قد ينذران حبدوث جلطة دموية «خطرية»
عادة ما يكون ختثر الدم طبيعيا وصحيا .وهي خطوة يتخذها
اجلسم ملنع النزيف كثريا إذا كنت مصابا ،حيث يعمل على سد
األوعية الدموية ملنع الدم من التدفق إىل ما ال نهاية.
لكن التخثر لفرتات طويلة ميكن أن يصبح «خطريا» وحتى
مهددا للحياة حبسب اهليئة الصحية .Baptist Health
وقد تظهر عالمتان على يف الساقني تدالن على أن هناك
مضاعفات خطرية لتخثر الدم ،وهي حتتاج إىل عالج سريع.
وتتمثل هذه العالمات يف مالحظة أمل «مفاجئ» أو «تدرجيي»
يف الساقني.
وعادة ما يكون ختثر الدم طبيعيا وصحيا .إنه خطوة يتخذها
اجلسم ملنع النزيف كثريا إذا كنت مصابا ،حبيث بعمل على
سد األوعية الدموية ملنع الدم من التدفق إىل ما ال نهاية .لكن
التخثر لفرتات طويلة ميكن أن يصبح «خطريا» وحتى مهددا
للحياة حبسب اهليئة الصحية .Baptist Health
وقد تظهر عالمتان على الساق تدالن على أن لديك «جلطة
خطرية» حتتاج إىل عالج سريع.
وميكن أن حتدث جلطات الدم يف أي من الشرايني – يف ما
يعرف باسم جتلط الشرايني  -أو األوردة حول اجلسم ،مبا
ويعرف هذا باسم ختثر
يف ذلك داخل الذراعني والساقنيُ ،
األوردة العميقة (.)DVT
وتقول اهليئة الصحية إن اجللطات اليت ال تذوب يف الدم ميكن
أن تسبب «مشاكل خطرية» ،حبيث ميكن أن متنع الدم من
احلركة يف مجيع أحناء اجلسم وتسبب األمل أو التورم.
وتوضح  Baptist Healthأنه إذا كانت اجللطة يف الذراعني أو
الساقني ،ميكن أن يكون األمل «مفاجئا» أو «تدرجييا».
وقال الربوفيسور بيفرلي هانت« :نعلم من الدراسات احلديثة
أن حنو  80%من جتلط األوردة العميقة صامتة سريريا ،حيث ال
يوجد لديهم أي تورم وليس لديهم أي تغيري يف اللون ،لكننا
نعلم أنها تسبب األمل .لذا ،إذا كان شخص ما يعاني من أمل
غري متوقع يف الساق ،وال يوجد تفسري واضح ،فعليه التفكري
يف جتلط األوردة العميقة».
ومن املهم االستجابة فورا للتخثر الوريدي العميق أو اخلثار
الشرياني .وميكن أن يسبب جتلط األوردة العميقة مضاعفات
مثل االنسداد الرئوي ،بينما ميكن أن يؤدي اخلثار الشرياني
إىل نوبة قلبية.
ويف بعض احلاالت ،ميكن أن تنفصل اجللطات الدموية عن
املكان الذي تشكلت فيه ألول مرة .وإذا حتركت اجللطة
الدموية لتسد أحد الشرايني املؤدية إىل قلبك ،فقد تصاب
بنوبة قلبية.
وميكن أن تنتقل اجللطات الدموية اليت تنفصل عن األوردة يف
ذراعيك وساقيك أيضا إىل رئتيك (االنصمام الرئوي) ،ما قد
يؤدي إىل فشل العضو.
ووففا ملؤسسة «مايو كلينك» ،تبدأ «معظم» حاالت االنسداد
الرئوي يف الوريد العميق يف الساق.
وتشمل األعراض األخرى جللطات الدم يف الذراعني أو الساقني
«االمحرار واحلرارة» ،كما توضح  .Baptist Healthوقد تواجه
أيضا «ضعفا مفاجئا يف الذراع أو الساق».
ما هي عالمات االنسداد الرئوي؟
من األفضل دائما التعامل مع جتلط األوردة العميقة يف أسرع
وقت ممكن .ولكن يف حالة حدوث ذلك ،جيدر االنتباه إىل
أعراض االنسداد الرئوي.
وقال هانت« :تشمل أعراض االنسداد الرئوي ضيق التنفس

املفاجئ أو التدرجيي ،وغالبا ما تسبب أملا يف الصدر يزداد
سوءا عند التنفس ،وميكن أن جتعل الناس يشعرون بالتعرق
وعدم الراحة فجأة .ويف الواقع ،ميكن أن تسبب أي أعراض
تنفسية تقريبا .وميكن أن يكون سعال الدم أيضا من األعراض،
ولكنه نادر جدا .لذلك ،من املهم أن يكون املهنيون الطبيون
واجلمهور على دراية بالعالمات واألعراض وعوامل اخلطر اليت
جيب البحث عنها».
وأوضحت أن عدم احلركة من األسباب الرئيسية حلدوث جلطات
الدم الوريدية وعدم حتركها ألنها ميكن أن تقلل من تدفق الدم
يف األوردة.
أعراض النوبة القلبية
تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

 أمل يف الصدر  -شعور بالضغط أو الثقل أو الضيق أوالضغط على الصدر
 أمل يف أجزاء أخرى من اجلسم  -ميكن أن تشعر كما لو أنً
(عادة الذراع األيسر،
األمل ينتشر من صدرك إىل ذراعيك
ولكن ميكن أن يؤثر على كلتا الذراعني) والفك والرقبة والظهر
والبطن
 الشعور بالدوار أو الدوخة التعرق ضيق يف التنفس الشعور بالغثيان أو املرض (القيء) شعور غامر بالقلق (على غرار نوبة اهللع) -السعال أو الصفري

أعراض للسرطان ميكن مالحظتها عند املشي جنبا إىل جنب مع  7عالمات أخرى
جيب االنتباه إليها
من املفهوم على نطاق واسع أن الكتل غري املربرة والنتوءات
والتعب العام هي مؤشرات مبكرة للسرطان .لكن الكفاح من
أجل املشي ميكن أن يكون أيضا عالمة على املرض.
ويعد سرطان العظام ،والذي يشار إليه غالبا باسم ساركوما
العظام ،نادرا نسبيا .وهناك عدة أنواع من سرطان العظام.
والساركوما الغضروفية هي األكثر شيوعا يف مرحلة البلوغ،
وتكون الساركوما العظمية (الورم الغرني العظمي) أكثر
شيوعا عند األطفال والشباب.
وغالبا ما يتسبب املرض يف أمل الساق ما جيعل من الصعب
على الشخص املصاب املشي.
وميكن أن يتأثر أي عظم ،على الرغم من أن سرطان العظام
يتطور غالبا يف العظام الطويلة للساقني أو الذراعني.
وتوضح هيئة اخلدمات الصحية الوطنية« :ميكن أحيانا اخللط
بني األمل بشكل خاطئ والتهاب املفاصل عند البالغني وآالم
النمو عند األطفال واملراهقني».
وتقول مؤسسة أحباث سرطان العظام ،وهي مجعية خريية،
إنه يف بعض األحيان ميكن تشخيص أمل العظام خطأ على
أنه التهاب يف األوتار أو إصابة رياضية ،وكذلك التهاب
يف املفاصل.
وحتذر اجلمعية اخلريية من أن آالم العظام السرطانية قد ال
يتم ختفيفها عن طريق املسكنات ،وميكن أن تتفاقم يف
الليل ،أو تأتي وختتفي بشكل متقطع.
وتقول اجلمعية اخلريية« :مبا أن سرطانات العظام األولية
نادرة ،ورمبا مل يسبق لكثري من األطباء العامني رؤية أي
حالة من قبل ،فإن املرضى عادة «يزورون طبيبهم العام
ثالث أو أربع مرات قبل تلقي اإلحالة».
 تورم (حول العظام املصابة) امحرار (حول العظام املصابة) املشي مع عرج كسر العظام بسهولة حرارة عالية -فقدان الوزن غري املربر

 التعرق ،وخاصة يف الليلوتقول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية (« :)NHSراجع طبيبك
إذا كنت تعاني من آالم العظام املستمرة أو الشديدة أو
املتفاقمة ،أو إذا كنت قلقا من وجود أي أعراض أخرى
لسرطان العظام .وعلى الرغم من أنه من غري احملتمل أن
تكون أعراضك نامجة عن السرطان ،فمن األفضل التأكد من
احلصول على التشخيص املناسب».
وبشكل عام ،يعيش أكثر من نصف املصابني بسرطان
العظام ألكثر من عشر سنوات ،بينما يعيش حنو ستة من
كل عشرة ملدة مخس سنوات على األقل.
وتشري مؤسسة أحباث السرطان اخلريية يف اململكة املتحدة
إىل أن صعوبة املشي ميكن أن تكون أيضا عالمة على وجود
ورم يف املخ.
وحيدث هذا عندما ينمو السرطان يف الفص اجلبهي .وهو
جزء الدماغ املسؤول عن احلركة مثل املشي.
وأورام الدماغ اليت تضغط على جذع الدماغ  -املسؤول عن
وظائف اجلسم املهمة مثل التنفس  -ميكن أن تؤدي أيضا
إىل عدم الثبات وصعوبة املشي.
وباملثل ،فإن السرطان الذي ينمو بالقرب من الغدة
الصنوبرية أو عليها ،واليت تنتج هرمونا يسمى امليالتونني،
ميكن أن يؤدي إىل عدم الثبات عند املشي.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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Shooters party
Scott Morrison’s role in ro- NSW
leader told to resign
bodebt scrutinised as former
PM fronts royal commission

Scott Morrison is considered one of the architects of the botched program. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Scott Morrison has finally
presented his defence for
the robodebt scheme after
a marathon royal commission hearing.
Scott Morrison has conceded his belief that robodebt was lawful was
eventually proven wrong,
but says his “faith” in
his department stopped
him from questioning the
scheme’s legality at the
outset.
The former prime minister’s role in the failed
Centrelink debt recovery
program was put under
a microscope as he gave
evidence to the royal commission into robodebt in
a marathon hearing on
Wednesday.
Mr Morrison, who is considered one of the architects of robodebt, was the
social services minister
when the policy was introduced in 2015 and prime
minister when it was discontinued in 2019 after it
was found to be unlawful.
On multiple occasions
during Wednesday’s hearing, Commissioner Catherine Holmes directed Mr
Morrison to stick to answering the questions put
to him, before asking him,
“Are you listening at all?”
“I do understand that you

come from a background
where rhetoric is important, but it is necessary
to listen to the question
and just answer it without
extra detail; unnecessary
detail, if you can,” Ms Holmes said at one point.
Robodebt was an automated method of calculating welfare recipients’ alleged debts by matching
their reported pay with
their supposed annual
incomes, which were estimated by averaging data
from the Australian Taxation Office.
The program falsely accused thousands of people of owing the government money and ended
up costing the commonwealth nearly $1.8bn in
written-off debts and
compensation paid to
victims who mounted a
class-action lawsuit.
Mr Morrison told the commission he was never
advised the robodebt
scheme was unlawful before it was implemented.
The commission has previously heard Mr Morrison was advised that the
robodebt scheme would
require changes to the
law to operate legally, but
he pushed ahead with the
program regardless.

The probe has also been
told the Department of
Social Services (DSS) advised in late 2014 that the
robodebt proposal would
require legislative change
and wouldn’t hold up
against a legal challenge
otherwise.
Former human services
minister Marise Payne told
the commission on Tuesday she didn’t know why
this advice was dropped
from the policy proposal
for robodebt by the time
it went to the expenditure
review committee before
the 2015 federal budget.
Mr Morrison was shown
an executive briefing,
which he signed in February 2015, in which
paragraphs saying the
proposed welfare compliance crackdown needed
legislative change had
been highlighted.
He said he didn’t know
who had highlighted these
paragraphs or why.
Mr Morrison said by the
time he took a final policy proposal to cabinet in
March 2015, the DSS had
changed its view and advised new legislation was
not required.
He conceded there was
a “fundamental change”
between his department’s
early advice and the final
document he presented
to cabinet.
Ms Holmes put it to Mr
Morrison that – given he’d
claimed to have a sound
understanding of social
security laws – he should
have wanted to know why
this advice had changed.
“I was satisfied that the
department would have
done their job,” Mr Morrison replied.
Mr Morrison said he believed income averaging
was standard practice
and had been used by the
DSS since 1994.
He said someone had giv-

en him verbal advice supporting that belief, but he
wasn’t able to recall the
details of the conversation.
Ms Holmes said she was
dubious about these particular claims.
The commission has been
told the Department of
Human Services – which
was in charge of running
robodebt – pressed ahead
with the illegal program
in part to meet its goal of
recouping an estimated
$1.2bn from Centrelink
customers.
Mr Morrison said on
Wednesday he had wanted to shore up the “integrity of the welfare system” but conceded the
government had wanted
to achieve balance budget and faced difficulties
in passing legislation because there was a hostile
senate in parliament at
the time.
He was shown the transcript of a 2015 Sky
News interview in which
he boasted about the savings potential of a proposed welfare crackdown
before robodebt existed.
Mr Morrison described
himself as a “welfare cop”
in that interview. He stood
by the choice of words
on Wednesday, saying:
“That’s how I colloquially
described it, often. I’m the
son of a police officer.”
He was successful in his
legal fight to release confidential cabinet documents, which had been
suppressed, to support
his own defence at the
commission.
Government Services Minister Bill Shorten blasted
Mr Morrison’s royal commission appearance as a
“shocking trainwreck performance”, saying he had
wasted an opportunity to
take responsibility for the
scheme and apologise.

Shooters, Fishers and Farmers MPs Robert Borsak and Robert Brown.
Picture: Steven Siewert

The NSW Shooters, Fishers and Farmers party
leader Robert Borsak is
under pressure to resign
after making “unacceptable” comments about
independent MP Helen
Dalton, suggesting she
should be “clocked”.
In a discrete meeting held
at the beginning of the final two sitting weeks of
the NSW parliament, Mr
Borsak was told by three
disgruntled party colleagues to resign from the
upper house and not contest the March election.
Phil Donato, Roy Butler
and Mark Banasiak became fed up after comments he made in parliament earlier this year,
when he suggested his
former colleague Helen Dalton, should be
“clocked”.
Ms Dalton, who quit the
Shooters, Fishers and
Farmers Party in March,
later labelled the comments “bullying”.
“The straw that broke the
camel’s back were the
comments to Helen Dalton,” Mr Butler, the member for Barwon, told AAP
on Wednesday.
“We can’t tolerate violence against women.”
“That’s that’s not what we
represent, not what we
think,” Mr Donato, the MP
for Orange, told AAP.
“It was an inappropriate
comment and I think to
date, Robert has not withdrawn or apologised.
“I don’t think he saw it as
a problem - he said, ‘It’s
not in Hansard’.”
Hansard is the official

daily transcript of parliament.
“I was quite blunt. I said,
‘Robert, it doesn’t matter
if it’s not in Hansard’.
“There’s footage, hearing
audibly, quite clearly, your
voice saying that.”
Mr Donato said the trio
had made it clear the comments were unacceptable.
“It’s not a pleasant conversation to have,” Mr Donato said.
“It’s very difficult. It’s awkward. It’s uncomfortable,
but it needed to be had.”
Mr Borsak was told he
could quietly exit and
make final speeches to
the parliament.
“We tried to do something
discrete and private but
that’s not how it is now,”
Mr Butler said.
The MPs also met with the
party executive to see if
Mr Borsak’s position on
the party ticket could be
downgraded if he chose
not to resign.
Ms Dalton said Mr Borsak’s comments had
opened up a conversation
in the parliament about
the lack of support for
women.
“I’m going to continue to
be an independent,” Ms
Dalton told AAP.
“I think, particularly Robert Borsak, was a handbrake on me,” she said,
adding she had previously been muzzled from
discussing certain issues.
“I’m not going to be silenced by anyone.”
AAP has contacted Mr
Borsak and the Shooters,
Fishers and Farmers party
for comment.
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Police shoot three dead after two cops, one bystander killed at Queensland property

MP Jason Wood has paid tribute to the slain officers. Picture: Facebook

The two young police officers executed in cold
blood at a Queensland
property on Monday afternoon have been identified.
Constable Rachel McCrow, 29, and Constable
Matthew Arnold, 26, were
gunned down at the property in the western Darling
Downs, about three hours
west of Brisbane.
A neighbour, now identified as Alan Dare, 58, was
also shot and killed in the
attack, which sparked a
massive manhunt for the
offenders.
The horrifying incident
ended in a gunfight, with
Special Operations police
shooting dead three suspects, including brothers Nathaniel and Gareth
Train, and a third female.
Police had been at the
scene following a request
from NSW Police regarding a missing person, who
was later revealed to be
former school principal
Nathaniel Train.
He had disappeared from
Dubbo in the NSW Central West in early December, with police and family
holding serious concerns
for his welfare.
At a press conference this
morning, a visibly emotional Queensland Police
Commissioner Katarina
Carroll described the situation as an “unimaginaeable tragedy”.
“This has been incredibly distressing and tragic
for everyone, particularly
family, officers involved,
colleagues, the organisation and the community,”
she said, at times pausing
and breaking down.
“As you would appreciate.
It is an extremely emotional and challenging

time for the Queensland
Police Service. Losing one
of our own has a profound
impact on every single officer and their families. To
lose two officers in one
incident is absolutely devastating.”
“This event is the largest
loss of police life we have
suffered in a single incident in many years,” Ms
Carroll said.
“I want to pay tribute to
the two other officers who
attended....they bravely
did what they could to
save their colleagues in
the most horrendous circumstances. Their bravery
was beyond belief.
“Thank you also to the
specialist police and other
first stand-of-responders
who were involved in the
dangerous
confrontation for many hours last
night. Matthew and Rachel
were highly respected and
much loved members of
the Queensland Police
Service. They were both
committed and courageous young people who
had a passion for policing and for serving their
community. Both under
30 years of age. Both had
wonderful careers and
lives ahead of them.”
She confirmed that both
officers had only recently started their policing
careers, with Mr Arnold
sworn in as a police officer in March 2020, while
Ms McCrow was sworn
in last year in June 2021.
Both officers started their
careers in the Dalby division before transferring to
Tara police station.
The two officers who escaped the scene have also
been identified as Constable Keeley Brough and

Constable Randall Kirk,
both aged 28 and from
Chinchilla Station.
They were both injured
and are recovering in hospital.
Ms Carroll also said “considerable weaponry” had
been involved in the incident, and that it was a
“miracle” the two officers
had lived.
“So two sets of officers
went, two from Chinchilla
and two from Tara. As I
said. I went to the scene.
It’s confronting as you can
appreciate,” she said.
“In my opinion, those officers did not stand a
chance. The fact that two
got out alive is a miracle.”
A statement issued overnight by Queensland Police confirmed a siege
situation ensued at the
property and specialist
police officers and Polair
responded.
“Two males and a female
were fatally shot during a
confrontation with police
shortly after 10.30pm,” it
reads.
Four police officers came
under fire from inside the
house as they walked up
the property’s driveway
to inquire about a missing
person, about 4.40pm on
Monday.
Horrifyingly, two of the
wounded police – Ms McCrow and Mr Arnold – were
seen to be -approached by
at least two shooters clad
in military-style camouflage ¬fatigues, and shot
-execution-style where
they lay, according to The
Australian.
It’s understood Mr Dare,
who came to inspect the
scene, was killed after the
officers were shot at close
range.
A witness reported seeing the suspects then take
the slain police officers’
pistols, the newspaper reports.
Queensland Police Service have shared heartbreaking new pictures of
the slain officers and paid
tribute to their service on
social media.
“It is with a heavy heart

we confirm the deaths of
Constable Matthew Arnold
and Constable Rachel McCrow,” the organisation
said in a poignant Facebook post.
“Their lives were cut tragically short in the line of
duty at Wieambilla yesterday.
“With Honour They
Served.”
MP and former police officer Jason Wood has also
paid tribute to the officers
online.
“This is just devastating.
As a former police officer
myself I know how hard
this will be on our men
and women in blue. My
thoughts and prayers are
with the friends and family
of all who have been lost,”
he wrote.
“Words cannot describe
the loss and anguish of
losing two young police
officers who have dedicated their lives to protecting
others may they RIP.”
Ms Carroll confirmed there
had been three fatalities
– two police officers and
one member of the public
– in the hours before the
suspects were also killed.
“It is with deep sadness
that I confirm the deaths
of three people, including two officers, during
an incident in the Western Downs late this afternoon,” Ms Carroll said.
“Four officers attended a
property on Waynes Road
in Wieambilla in relation to
a reported missing person
from New South Wales.
Tragically, while in attendance, two officers were
shot and declared deceased at the scene.
“A member of the public
was also shot and is deceased. Another officer received a bullet graze and
is receiving treatment in
hospital. A fourth officer
managed to escape the
property and is also receiving treatment.”
Why cops were at property
It has since emerged that
the officers involved in the
ambush were responding
to a special request from

NSW Police regarding a
missing Dubbo man, The
Daily Telegraph reports.
According to the publication, Queensland Police
had been asked to help in
the search for Nathaniel
Train, whose brother is believed to live at the Wains
Rd property, although it
is not yet known whether

Train was involved or
killed in the ambush.
Dubbo police are understood to have lodged the
request for assistance
with their Queensland
colleagues, with insiders
telling the Telegraph one
of Train’s relatives was
known to have an intense
distrust of police.

Public holiday payment arrangements Christmas and New Year
Services Australia, which
includes
Centrelink,
Medicare and Child Support, will close during the
Christmas and New Year
holiday period.
All service centres and
most phone lines will
close on:
Monday 26 December
2022
Tuesday 27 December
2022
Wednesday 28 December
2022
Monday 2 January 2023.
If you have to return a
form or report your earnings for a Centrelink payment on one of these
days, you will be able to
report earlier.
Services Australia will let
you know if you have to
report your earning earlier.
If you do not need to return a form or report to get
a payment, Services Australia may pay you early.
On public holidays, you
can get information about
your child support payments using the Child
Support Info Service and
your Child Support online
account.
When service centres are
closed, you can use your
myGov account to access
your online accounts, including your Centrelink
online account. You can
also use the Express Plus
mobile apps and phone
self service to check your
reporting dates, update
your details or report your
earnings quickly and easily.
You can find out more in-

formation about holiday
reporting by:
go to servicesaustralia.
gov.au/holidays
for Centrelink payments
and services, you can
call 131 202 to speak
with someone in your language.
for help with Medicare,
you can call 132 011 and
let us know if you need an
interpreter. We’ll arrange
one for free.
for help with Child Support, you can call 131 272
and let us know if you
need an interpreter. We’ll
arrange one for free.
It is also a good time to
check that your bank details are up to date with
Medicare, to make sure
you are getting the benefits you are entitled to.
You can do this quickly
and easily online using
your Medicare online account through myGov or
the Express Plus Medicare mobile app.
You can read, listen to or
watch information about
Service Australia’s payments and services in
other languages by going
to servicesaustralia.gov.
au/yourlanguage
*Calls to ‘13’ numbers
from your home phone
anywhere in Australia are
charged at a fixed rate.
This might differ from the
local call rate and between
phone providers.
Calls to ‘1800’ numbers
from your home phone
are free. Calls from public
and mobile phones may
be timed and charged at a
higher rate.
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Aussies can expect $230 Christmas bonus as con- Australia at increased
troversial energy package passes parliament risk of cyber attack: Microsoft report
Power bills are expected
to be reduced by about
$230, and gas companies
will be forced to abide by
a code of conduct after a
controversial package was
passed in parliament.
The government’s controversial legislation to tackle
unfair gas prices and give
households and small
businesses some relief
from surging power bills
has passed parliament.
Prime Minister Anthony Albanese and Treasurer Jim
Chalmers said the government had taken “urgent,
targeted, meaningful action” to take some of the
sting out of unsustainable
energy price rises.
MPs and senators were
recalled to Canberra for
a special session of parliament on Thursday to
debate the government’s
package.
It sailed through the both
houses after Anthony Albanese secured the Senate
support of the Greens, David Pocock, and the Jacqui
Lambie Network.
Opposition Leader Peter
Dutton and the Coalition
did not support the Bill after saying it would be “catastrophic” for Australian
economic policy.
Gas prices will be capped
at $12 a gigajoule for 12
months, which the government says will reduce
power bills by about $230.
The Queensland and NSW
governments will also enforce a cap on coal for the
same amount of time, at
$125 a tonne.
The package also includes
$1.5bn of additional relief
to small businesses and
some households.
Gas companies will also
have to abide by a mandatory code of conduct.
In exchange for the
Greens’ support, Labor
will include a “meaningful
and substantial package”
in the May budget that
will focus on “electrification” and help low income
households and renters
move away from gas in
their homes.
In introducing the Bill in

Energy Minister Chris Bowen says
the Bill will lower energy prices.
Picture: NCA NewsWire / Dan
Peled

the House on Thursday
morning, Dr Chalmers
said without urgent market intervention in the next
financial year, retail gas
prices were tipped to increase by a further 20 per
cent and electricity prices
by 36 per cent.
“That’s why urgent action
is needed … And when we
vote today, every member
of this place will make a
choice,” he said.
“To help Australians with
rising energy bills – or to
make it even harder for
them.
“To save Australian jobs –
or to surrender them.
“We choose to protect
households and small
businesses. We choose
to defend our local industries. And we choose to
save local jobs.”
What is the Energy Price
Relief Plan?
Main points:
• Gas price cap of $12 per
gigajoule for 12 months
• NSW and Queensland to
impose $125-a-tonne price
cap on coal used for electricity generation
• Up to $3bn in direct bill
relief – $1.5bn available
from Federal Government
if matched dollar for dollar
by states/territories
What it means for you
Prices still go up – but not
by as much
Costs:
• Predicted 36% rise in
2023-24 electricity prices cut by 13 percentage
points – saving the average household $230
• Gas price increases
eased by two percentage
points in 2022-23 and
16 percentage points in

2023-24
Bill relief:
• Will target those on income support, pensioners
and Commonwealth Seniors Health Card holders,
Family Tax Benefit A and B
recipients and small business
• Will be provided as a direct credit on power bills
• Amounts paid will vary
by state/territory
Dr Chalmers said the price
cap should not come as a
surprise to the industry,
given the average price of
domestic offers in 2021
was $9.20 a gigajoule.
The price cap will be reviewed in mid-2023.
Gas executives had met
with Mr Albanese earlier
in the week and warned
the unprecedented intervention measures would
freeze investment and exacerbate an energy crisis.
Woodside chief executive
Meg O’Neill said the legislation created “tremendous uncertainty” for the
industry.
Mr Dutton had earlier called
for the government to split
the Bill, saying while the
Coalition supported the
$1.5bn package, it rejected
the price cap on gas.
The Coalition did not
support the Bill in either
house. Independent MP
Kylea Tink voted with the
Coalition.
Dr Chalmers said the mandatory gas market code
would address “systemic
issues” in the market.
“The purpose is to ensure
that a fair and transparent
process applies in the negotiation of gas contracts,”
he said.
On the $1.5bn package, Dr
Chalmers said the states
and territories would jointly fund the Bill relief, which
will be applied directly.
Earlier, Energy Minister
Chris Bowen said if the
Coalition didn’t want to
support lowering power
prices, they could explain
why to the Australian people.
“The opposition has made
themselves
irrelevant
by deposing everything,

that’s a matter for them,”
Mr Bowen told ABC News.
“But where the parliament
works best is where parties that have disagreements, and we have plenty
of disagreements with the
Greens, but we also have
areas of agreement where
we can come together and
work on things together.
The parliament and the
country are better off.”
On the package the Greens
have secured, Dr Chalmers said the government,
as well as the Greens, was
“very interested” in helping households switch
away from gas to further
lower their energy bills.
“We do want to help people
make meaningful changes
at the household level to
get their bills down,” he
told ABC Radio.
Dr Chalmers said the government would work with
the Greens in developing
its package, which will be
contained in the May budget.
The package has yet to be
costed, and Greens leader
Adam Bandt could not on
Thursday morning provide
an estimate of how much it
would cost.
Industry Minister Ed Husic
said the government’s Bill
would ensure the survival
of small manufacturers.
“We have got to get these
input costs, energy prices down or we won’t get
ahead when it comes to
manufacturing,” he told
ABC News.
“Manufacturers will say we
want to do this work here
but we can’t do it if we’re
worried about where gas
prices are headed, so we
need to take that bill shock
out of the system.”
On why the price caps
mattered, Mr Husic said
gas companies were making profits on the backs of
struggling Australians.
“We are saying to them
‘can we just get the balance right here in the
national economic interest’?” he said.
“We are doing what is right
in the national economic
interest.”

The nation’s critical infrastructure is “severely vulnerable” to attacks from
cyber criminals, according
to a new report by Microsoft.
Australia is in danger of
being swept up in attacks
from cyber criminals targeting critical infrastructure.
Critical parts of the energy
grid and essential services
such as sewage treatment
plants could be hit by cyber attacks, shutting down
operations and threatening lives, according to Microsoft‘s latest Cyber Signals report.
75 per cent of the most
common control technologies used by critical infrastructure companies –
such as energy operators
– around the world are severely vulnerable to cyber
attacks, the report found.
As Australian utility companies increasingly automate their systems and
connect their operations
to IT systems, they’re becoming more vulnerable to
attack, according to Microsoft Australia’s national
security officer, Mark Anderson.
“The problem is, similar
to many of the devices in
our homes, these technologies, especially in an
industrial context, where
they may be several decades old, may not have
been initially built with cyber security in mind,” Mr
Anderson said.
“So when these traditionally disconnected systems
are bridged to connect to
IT, they can be left vulnerable to cyber attacks which
originate from the IT side
of the business.”
Hacks in the United States
have shut down major infrastructure such as the
Colonial pipeline, which
sparked fuel shortages in
five states and resulted in
a major jump in prices.
Attacks have also threat-

ened lives, such as when
hackers accessed systems at a local water plant
in Florida and attempted
to raise the level of chemicals in the water to a level
which would have been
poisonous.
“Nation-State and cybercriminal gangs have figured out that attacking
these technologies, when
not secured correctly, can
in some cases be quite
easy, with catastrophic
consequences, for example stopping the flow of
oil or electricity to an area
or country,” Mr Anderson
said.
“Cybercriminals have also
found that while holding
IT systems to ransom can
these days be hit or miss
in terms of if the victim
will pay, holding an operational technology system which may prevent
clean water from reaching
millions of residents has
greater consequence, and
as such, increases their
chance of a payout.”
Energy companies in particular are at higher risk of
coming under attack.
“Adversaries realise the
financial impact and extortion leverage of shutting
down energy and other
critical infrastructures is
far greater, compared to
other industries,” the report says.
Companies are increasingly finding weak links
in their systems, with a
78 per cent jump in those
disclosing “high-severity
vulnerabilities” from 2020
to 2022 in industrial control equipment.
There are warnings everyday Australians are being
used as pawns by cybercriminals. Microsoft has
observed Chinese-linked
threat actors target vulnerable home and small
office routers to use these
devices as footholds from
which to launch new attacks.
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