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اقرتاحات أوروبية لتقييد السالح الفلسطيين

ب ّري :ملاذا التمديد واالنتخاب متاح؟

مقتل  3من قادة «محاس» بغارة إسرائيلية و«القسام» تتوعد عون لتعديل دستوري دون غطاء احللفاء
ديبلوماسيون
كشف
أمس االول أن اجملموعة
األمم
يف
األوروبية
املتحدة عرضت بصفة غري
رمسية اقرتاحات ميكن أن
تدمج يف مشروع قرار يف
جملس األمن يهدف اىل
ارساء وقف فوري ودائم
للنار خيضع ملراقبة دولية
بني القوات اإلسرائيلية
والفصائل الفلسطينية مع
إعادة اإلعتبار اىل اتفاق
عام  2005للحركة والعبور
من قطاع غزة واليه.
وعرضت هذه اإلقرتاحات
كل من بريطانيا وفرنسا
وأملانيا على عدد من
يف
األعضاء
الدول
جملس األمن ،حيث كان
األردن قدم مشروع قرار

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتوسط الرئيس الفلسطيني محمود عباس – اىل اليسار – ورئيس املكتب
السياسي لـ»حماس» خالد مشعل يف الدوحة أمس االول( .أ ف ب)
الفلسطينية
بإسم اجملموعة العربية ير النور ألن الطرفني والفصائل
اسرائيل
قبل أسابيع .غري أنه مل املتحاربني،
التتمة صفحة 31

يبدو املشهد السياسي
الداخلي مفتقرا اىل بوصلة
حتدد اولوياته يف ظل
التداخل القوي بني أزمة
الفراغ الرئاسي اليت تكمل
بعد ثالثة ايام شهرها
الثالث واآلفاق الغامضة
االنتخابات
الستحقاق
صدور
عقب
النيابية
مرسوم دعوة اهليئات
الناخبة متأخرا عن موعده.
واذ يبدو واضحا ان خمتلف
القوى السياسية تغرق
جمددا يف حسابات تتجاوز
الواقع الداخلي اىل ترقب
تداعيات التطورات اجلارية
يف العراق بعد سوريا
هذه املرة ،فان االزمتني
الرئاسية والنيابية تتجهان
حنو مزيد من اجلمود

واملراوحة نظرا اىل استبعاد
اي تطور يف املدى القريب
من شأنه ان يكسر هذا
اجلمود .
وسط هذا املناخ انربى
«تكتل التغيري واالصالح
« يف اليومني االخريين
حملاولة حتريك اجلمود
الداخلي بتحركني متعاقبني
استوقفا املراقبني من حيث
داللتهما وتوقيتهما اللذان
يغلب االعتقاد انهما على
صلة مباشرة باحلسابات
الرئاسية لرئيس التكتل
عون.
ميشال
العماد
وبعد البيان الذي اصدره
التكتل االربعاء حامال نربة
تصعيدية يف شأن ما
وصفه بـ»معركة التصفية
السياسية من املوصل اىل

بعبدا « بادر أمس (االول)
للتكتل
العام
االمني
النائب ابرهيم كنعان اىل
تقديم نص اقرتاح قانون
بتعديل دستوري وقعه
عشرة من نواب التكتل
اىل االمانة العامة جمللس
النواب يقضي بانتخاب
رئيس اجلمهورية باالقرتاع
الشعيب املباشر ،على ان
يعقد كنعان مؤمترا صحافيا
لشرح
(امس)
اجلمعة
االقرتاح .
واذ بدا من االصداء
الفورية املتنوعة لالقرتاح
انه اثار رفض خصوم عون
ومل ينزل بردا وسالما على
القوى احلليفة االساسية
له يف قوى  8آذار ،دافع
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واشنطن ن َفت التعاون مع طهران يف العراق

هاغل يف بغداد األسبوع املقبل لوضع خطة اقتحام املوصل»
ترسم الزيارة املرتقبة
لوزير دفاع الواليات املتحدة
اىل العراق قريبا صورة
واضحة لطبيعة التحرك

االمريكي املقبل ومستقبل
الوجود العسكري يف هذا
البلد الذي يعاني من
اضطرابات امنية وسياسية

بني
املشاكل
خلفتها
الفرقاء العراقيني ومتدد
تنظيم الدولة االسالمية

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة السيد مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
:بـ جو على الرقم

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

Proudly supported by

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au michael.k@nationalre.com.au
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ACT SAVE
Flagfall 29¢

HORIZONTAL POS
In store POS
®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call 1300 854 607
Logo’s for ATL advertising (not in store)

Recharge available here

The above special rates are applicable for those customers who opt-in by texting ACT SAVE to 2525 If you are a National plan ( Saver Plan S, M, L, and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Customers who do not opt-in will be
charged at the standard rate. These rates and inclusions are current as of 15/07/2014 we reserve the right to change terms of this promotion, giving 7 days’ notice at www.lycamobile.com.au.

®

VERTICAL POS
In store POS

LM_AUS_Middle East Herald Dimensions- 26cm(w) x 17cm(h).indd 1
®

Logo’s for ATL advertising (not in store)
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لبنانيات

تكتل التغيري واإلصالح سلّم جملس النواب جملس الوزراء قرر وضع خارطة طريق
نص اقرتاح انتخاب رئيس اجلمهورية ادارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ
من الشعب

سلم امس االول امني عام
تكتل التغيري واالصالح النائب
ابراهيم كنعان امني عام جملس
النواب عدنان ضاهر ،نص
اقرتاح بتعديل الدستور ويقضي
اجلمهورية
رئيس
بانتخاب
مباشرة من الشعب ،موقع من
عشرة نواب من التكتل.
ومن املقرر ان يكون عقد كنعان
مؤمترا صحافيا عند احلادية عشرة
والنصف قبل ظهر امس اجلمعة
يف جملس النواب يتحدث فيه
عن هذا االقرتاح.
من جهة ثانية ،أعلن كنعان أن
ملف سلسلة الرتب والرواتب
للقطاع العام جاهز يف جوانبه
التقنية كافة ،مشريًا إىل أن
إقرارها يتطلب قرارًا سياسيًا
مرد التأخري يف ذلك
ألن
ّ
سياسي بامتياز.
وقال كنعان لوكالة األنباء
املركزية عن تطورات ملف
السلسلة يف ضوء استعجال
رئيس جملس النواب نبيه بري
إقرارها :ال شيء جديدًا يف هذا
املوضوع ،فاملطلوب أمر واحد
فقط هو أن ينزل مجيع النواب إىل
اجمللس واملشاركة يف اجللسة
التشريعية إلقرار السلسلة .أما
غري ذلك ،فاملوضوع انتهى من
جوانبه كافة ُ
وأشبع درسًا ومت
تأليف جلنة فرعية أوىل وثانية
وجلان مشرتكة ،كما ُعقدت
هيئة عامة واجتماعات تسوية
ميينًا ويسارًا ،إىل حني توصلنا
إىل توازن مالي كامل بني

اإليرادات والنفقات ،كما طلب
الرئيس فؤاد السنيورة .إذًا ما
هو مطلوب اآلن؟!
وتابع :من هنا ،املوضوع مل يعد
تقنيًا بل سياسي ،فاجلميع يعلم
منذ اليوم األول أن التوازن
قائم ،لكن املوضوع سياسي
بامتياز حيث هناك طرف
سياسي يرفض النزول إىل
جملس النواب.
ولفت كنعان إىل امللف املالي
الداهم اليوم ،وأبرز بنوده ملف
السلسلة ،إصدارات سندات
اليوروبوندز ،القروض ،اهلبات،
رواتب القطاع العام ،فتح
اعتمادات إضافية ...إخل ،معلنًا
أنه ال ميكن اإلستمرار يف بلد
ذاهب إىل كارثة يف حال بقي
التشريع املالي غائبًا.
وإذ رفض الدخول يف تفاصيل
األرقام األخرية للسلسلة ،قال
كنعانُ :عقد يف مكتب الرئيس
مطول حيث مت تأمني
بري اجتماع
ّ
التوازن املالي مئة يف املئة،
حد قول الرئيس بري ويف
على ّ
حضوري .لذلك املوضوع مل يعد
مسألة إيرادات ونفقات ،بل
سياسي حبت ،والكرة اآلن يف
ملعب الرئيس السنيورة .أما
متقدم يف
من جانبنا ،فموقفنا
ّ
هذا املوضوع ،حتى أن اللجنة
اليت ترأستها خرجت بتقرير
حظي مبوافقة اجلميع باإلمجاع،
إن جلهة اللجان املشرتكة أو
اللجنة النيابية الفرعية وصو ً
ال
إىل هيئة التنسيق النقابية.

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP
For
Your Granny Flat
Contact
Saeed Mob: 0424695585

اكد رئيس جملس الوزراء
متام سالم على ضرورة اجناز
االستحقاق الرئاسي بأسرع
وقت ،ألنه يتوقف عليه
استكمال تكوين املؤسسات
الدستورية واستقامة عملها.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة
عادية امس االول يف السراي
برئاسة الرئيس متام سالم
وحضور مجيع الوزراء وعلى
جدول االعمال  58بندا أبرزها
ملف النفايات الصلبة.
وبعد اجللسة اليت استمرت حنو
سبع ساعات ،تال وزير االعالم
املقررات االتية:
استهل دولة الرئيس اجللسة
بالتأكيد كما كل مرة على
االستحقاق
اجناز
ضرورة
الرئاسي بأسرع وقت ،ألنه
يتوقف على هذا االجناز
استكمال تكوين املؤسسات
الدستورية واستقامة عملها.
بعد ذلك انضم اىل االجتماع
رئيس جملس االمناء واالعمار
بناء لطلب دولة الرئيس فقدم
اىل اجمللس تقريرا مفصال عن
موضوع النفايات الصلبة،
ومتت مناقشة هذا التقرير
من قبل اجمللس ،وعلى االثر
اختذ اجمللس املباشرة بوضع
املرحلة االوىل من خارطة
طريق ادارة النفايات الصلبة
موضع التنفيذ عرب القرارين
التاليني:
اوال  -تكليف وزارتي املالية
والداخلية والبلديات االسراع
يف صرف املستحقات العائدة
للبلديات احمليطة مبطمر عبيه
 عني درافيل ويف اعطائهاحوافز مالية لتلك البلديات
واعفائها من بعض االقتطاعات
واملتوجبات املستحقة عليها
وذلك خالل مهلة شهر.
ثانيا -تأليف جلنة وزارية

برئاسة نائب رئيس جملس
الوزراء وعضوية وزراء املالية
والزراعة والداخلية والبلديات
الوطنية
والرتبية
والبيئة
ورئيس جملس االمناء واالعمار
للتباحث مع جمموعة آفريدا
وشركيت الفاجيت وباتكو حول
املرحلة االنتقالية املتعلقة
للنفايات
الشاملة
باخلطة
الصلبة.

املقررات

وبعد االنتهاء من مناقشة
موضوع النفايات غادر رئيس
جملس االمناء واالعمار اجللسة
وانتقل اجمللس اىل حبث
سائر البنود الواردة على
جدول اعمال اجللسة فتداول
فيها واختذ بصددها القرارات
الالزمة واهمها:
اوال  -املوافقة على اعفاء
النازحني السوريني املخالفني
قبل تاريخ هذا القرار ،الذين
يرغبون بالعودة اىل سوريا من
رسوم االقامة املرتتبة عليهم
تسوية الوضاعهم وتشجيعا
ملغادرة لبنان بصورة قانونية،
على ان يعمل بهذا القرار ملدة
ثالثة اشهر.
ثانيا -املوافقة على الرتخيص
لبعض اجلمعيات النشاء فروع
هلا يف لبنان.
ثالثا -املوافقة على مشاريع
مراسيم بنقل اعتمادات من
احتياطي املوازنة العامة اىل
موازنات رئاسة جملس الوزراء
وبعض الوزارات لعام 2014
على اساس القاعدة االثين
عشرية.
رابعا -املوافقة على مرسوم
تعيني القاضيني مسر صواح
وحسني شاهني مفتشني
عامني لدى هيئة التفتيش
القضائي.

ضربة
ع الراس

أوسمة ودروع بالجملة

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

أصبح سوق الدروع وشهادات الدكتوراه بالكيلو واملفرق
واجلمله باملزاد العلين .
على من يريد اجلاه أن يتقدم إىل ذوي اإلختصاصات بطلب
( غداء وطين )ينال شهادة باجلهل من جاهل .
عاشت األمية يف مستنقعاتها ..
***

عميل يعلـّم الناس الوطنية

يعمل أحد العمالء على نشر مؤلفاته الوطنية وهو املعروف

بالالوطنية فالوطنية عنده هي التقاط الصور له يف املناسبات
الوطنية فقط واجللوس يف «على رأس املآدب و «مسح»

الصحون حتى اللمعان.

بتعيش كثري ...بتشوف كثري  ...واخليانة بالدم

 ..وعيش يا عميل ..سوقك اليوم ماشي وما إمل مثيل!
انه زمن الكذب والنفاق واملتاجرة باالوطان!

جريصاتي :نداء التكتل ال يهدف للكسب
والرابية ترحب بقهوجي ولقيادة جيش منزهة

املفاجئ
التصعيد
اكتسب
ملواقف تكتل التغيري واالصالح
والذهاب اىل احلديث عن حماربة
للمسيحيني بعدا جديدا وال سيما
على الساحة املسيحية فماذا
وراء هذا التصعيد؟
الوزير السابق سليم جريصاتي
أوضح لوكالة األنباء املركزية
ان النداء الذي أطلقه التكتل،
باألمس ،على لسان وزير
اخلارجية جربان باسيل يقع
يف موقعه الزمين وامليثاقي
والوطين ،ويأتي يف سياق
ما يتعرض له املسيحيون يف
الشرق وسواهم من األقليات
من انكفاء دور ،وبالتالي،
تهديد وجود .وزيارة باسيل اىل
عدة بعد
العراق محلت دالالت ّ
الواقع الذي ملسه هناك ،مشريا
اىل ان اهلجمة على مسيحيي
الشرق هلا أبعاد خطرية وصلت
حد التهجري القسري جلماعات
اىل ّ
بأكملها عن ديارها وهي يف
جذور هذه األرض ،لكن ما
حيصل يف لبنان هو االساس
الن إذا كان مسيحيو لبنان يف
خري فإن مسيحيي املشرق يف
خري ،ومسيحيو لبنان ليسوا يف
خري .وكانت هذه مناسبة للتذكري
الكربى
امليثاقية
بالعناوين
والعنوان االساسي يف امليثاق
الوطين أال هو املشاركة يف
صناعة القرار ،وحتت هذا العنوان
الكبري ارتضينا تعديالت جوهرية
يف مواقع أساسية يف الدولة
منها رئاسة اجلمهورية ،كما
ارتضينا التشاركية يف السلطة
مكون
االجرائية على أال يستبعد
ّ
من القرار الوطين على املستوى
االداري والعسكري والقضائي
والسياسي والنيابي واالجرائي
ويف املواقع الدستورية الثالثة
االساسية الذي أرسى عرفهم
ميثاق .1943

انكفاء مسيحي

مدة نشهد انكفاء
وتابع منذ ّ
مسيحيا من جهة والتفافا من
سائر مكونات الوطن على
املتقدمة أو
املواقع املسيحية
ّ
يتقدم بها
على املشاريع اليت
ّ
املمثلون الشرعيون واالكثر
متثيال للمكون املسيحي يف لبنان
من جهة أخرى ،مؤكدا انهم لن
يتمكنوا من تغييب دورنا الننا
متيقنون ان دورنا مرادف
لوجودنا ،ولوال وجودنا لكان
لبنان قطعة من صحرائهم .وال
حتتاج اي جهة يف العامل العربي
اىل ان يتحول لبنان مبيزته
التعددية والتنوعية من الناحية
احلضارية والثقافية والسياسية
واحلريات العامة يف هذا الشرق،
إضافة اىل تبوؤ املوقع االول
فيه مسيحي اىل صحراء.
ولفت جريصاتي اىل ان هناك
هجمة علينا يف االدارة ويف
املشاريع االمنائية واالجتماعية
اليت ننفذها ،باالضافة اىل
االلتفاف على املوقع الرئاسي
وتعطيله املصطنع النه ممنوع ان
يأتي املمثل االقوى للمسيحيني
اىل املوقع االول يف الدولة ،وال
ندري حتت اي حجة يتم استبعاده،

هذا ما سنتصدى له اليوم،
مشريا اىل اننا نتوجه بهذا النداء
كما توجه السيد حسن نصراهلل
اىل اجلماعة قائال تعالوا نتناسى
خالفاتنا الصغرية والسلطوية
ونتصدى معا اىل خطر االرهاب
التكفريي االلغائي ،وحنن مع
السيد يف ندائه ملواجهة هذه
اآلفة خصوصا اننا يف عرسال
خضنا جتربة مع هذا االرهاب
التكفريي.

لن نقبل بعد اليوم

وشدد على اننا لن نقبل بعد
ّ
اليوم ان خيتزل أحد دورنا أو
نغيب
ان يلتف أحد علينا أو ان ّ
عن املشاركة الفعلية يف صناعة
القرار الوطين أو ان يتم اتهامنا
بتعطيل موقعنا الذي يناسبنا
على صعيد احلجم الذي منثله،
موضحا اننا ال ندعو بهذا النداء
اىل كسب سلطوي ،بل ان هذا
النداء يندرج يف إطار التحذير
الننا بعد اليوم جيب ان نكون
موحدين للتصدي لالرهاب وان
نكون متأكدين يف االساليب
املناسبة ملواجهة االرهاب ،لذلك
جيب ان يكون ّ
كل منا يف موقعه
الطبيعي ويف حالة تشاركية
فعلية .وصرختنا هي للقول اننا
يف خطر وجودي وكياني.
وأكد جريصاتي اننا لن نقبل بأن
يكون املوقع االول يف الدولة
رماديا أو وسطيا أو تسوويا
الن التسوية لن تكون على
حساب املسيحيني بعد اليوم
بعد احلوادث اليت مررنا بها،
وحنن نعبرّ عن الوجدان املسيحي
مبفاهيم القوة والتمثيل ،مضيفا
ضد التمديد وإن
لذلك حنن
ّ
أرادوا الذهاب اىل االقرتاع
مباشرة من الشعب لرئيس
تقدمنا بهذه املبادرة
فنحن
ّ
لنثبت للمشككني اننا االقوى
للمكون املسيحي.
وطنيا
ّ
وعن زيارة العماد جان قهوجي
اىل الرابية ،أوضح ان هذه
اجتماعية،
تفقدية
الزيارة
والعماد قهوجي مرحب به يف
الرابية يف اي حني وإشكاليتنا
معه يف مكان آخر ،خصوصا
اننا نرغب يف جيش متماسك
وعقيدته راسخة وهو كذلك،
ونرغب يف جيش يعرف عدوه
االسرائيلي واالرهاب وان يكون
منزهة
متمكنا من املعارف بقيادة ّ
عن املآرب الشخصية ونأمل ان
تكون كذلك.
وردا على سؤال عن احلديث
عن زيارة جديدة للنائب وليد
جنبالط اىل العماد عون ،قال
جريصاتي أهال وسهال مبن يزور
الرابية اليوم ،ومن يزور هذه
الدار إمنا حيج اىل املكان الذي
يشعر فيه املسيحي اليوم ان
عينه عليه وعلى وجوده وعلى
دوره ،الفتا اىل ان معركتنا
الوجودية واملصريية ال حتتاج
اىل استئذان من أحد.
وعن التعديل الدستوري الذي
يتقدم به نواب التكتل غدا ،قال
ّ
أفضل االمتناع عن الكالم يف هذا
االقرتاح قبل املؤمتر الصحايف
لنواب التكتل غدا (امس).
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لبنانيات

السنيورة :محاية اللبنانيني مسلمني
ومسيحيني تكون باالنضواء حتت
مشروع الدولة

اشاد رئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة بكالم
رئيس مؤسسة البورا األب
طوني خضرا مؤكدًا أن محاية
اللبنانيني مسلمني ومسيحيني
تكون باالنضواء حتت مشروع
الدولة
فقد اجرى رئيس كتلة املستقبل
النيابية الرئيس السنيورة،
اتصاال هاتفيا باألب طوني
خضرا ،اشاد فيه بالكالم
واملوقف الذي صدر باألمس
عن االب خضرا والذي دعا
فيه الشباب املسيحي لاللتحاق
باجليش اللبناني ومبؤسسات
الدولة اللبنانية للمشاركة يف
بناء لبنان ومؤسساته وللدفاع
عنه وتأمني احلماية للبنانيني عرب
االخنراط يف إدارته ومؤسساته
الرمسية.
كما اشاد السنيورة مبوقف االب
خضرا الذي قال فيه ال لالمن
الذاتي وال للميليشيات ونعم
لسالح الشرعية وحده الذي
حيمينا.
واعترب السنيورة ان كالم االب
خضرا ودعوته لدعم الدولة
اللبنانية ومؤسساتها العسكرية
االمنية ودعوة الشباب املسيحي
واملسلم لالخنراط يف صفوف
اجليش هو الكالم الذي خيدم
الوطنية احلقيقية وهو نتاج
التفكري الوطين املوزون الذي
يقول كيف ميكن للبنانيني
جمتمعني أن يواجهوا االخطار
احمليطة بهم ويعملوا معا من
أجل اخلري العام.
وقال لقد اثبتت التجارب السابقة
وعلى وجه اخلصوص وجتارب
االيام واألسابيع املاضية ان
مؤسسات الدولة اللبنانية االمنية
من جيش وقوى امن داخلي هي
اليت حتمي اللبنانيني يف مواجهة
االرهاب وليس االمن احلزبي او
الطائفي او املذهيب.
اضاف يف هذه االيام العصيبة
نسمع الكثري من الدعوات
املضرة
الغريبة
واالفكار
اليت تدعو للخروج عن الدولة
ومؤسساتها وتشجع على االمن
الذاتي وعلى انشاء امليليشيات
وهي كلها جتارب فاشلة وأليمة
سبق للشعب اللبناني ان جربها

وخربها وعرف ويالتها ومضارها
وانكوى بنارها.
ورأى ان سيطرة امليليشيات
وفكرها تبني انه هو الذي ساهم
يف تدمري أو تقزيم ما بناه
الشعب اللبناني وما حققه من
إجنازات.

االنضواء بمشروع الدولة

وقال ان محاية اللبنانيني
تكون
ومسيحيني
مسلمني
باالنضواء حتت مشروع الدولة
ومبا يدعم املؤسسات االمنية
حلماية لبنان وحدوده .اما العودة
الستحضار املشاريع االخرى
احلزبية واملذهبية والطائفية
فليست سوى الفخ الذي ينصب
جمددا للبنانيني للوقوع فيه
وبالتالي لالحنراف عن هدف
حتقيق مصلحة اللبنانيني حاضرا
ومستقبال.
واعترب السنيورة يف كالمه مع
االب خضرا ان الشعب اللبناني
ليس امامه ال التمسك بدولته
املدنية وباستقالله وبنظامه
الدميقراطي ودستوره ملواجهة
االستبداد والظلم والتصدي
ملوجات التطرف والعنف ودعوات
اللجوء إىل األمن الذاتي.
واكد ان التمسك بصيغة لبنان
وبالعيش املشرتك االسالمي
لبنان
وبدولة
املسيحي
ومؤسساتها ،هو احلماية الفعلية
للبنانيني مسيحيني ومسلمني
وكل املشاريع االخرى هي
مشاريع خراب وحروب داخلية
وويالت .فاألمن احلزبي والفئوي
هو الذي جلب وجيلب املصائب
والويالت بينما االنضواء يف
كنف املؤسسات الشرعية للدولة
ومن ضمنها مؤسساته العسكرية
واالمنية هي اليت محت وحتمي
اللبنانيني ومتكنهما من التنافس
االجيابي من أجل بناء حاضرهما
ومستقبلهما الواحد واستمرار
منوذجهم الفريد يف العيش
املشرتك.
ودعا السنيورة االب خضرا
ومن يؤمن بهذا التوجه مسلمني
سويا
للعمل
ومسيحيني،
من أجل دعم فكرة ومشروع
الدولة ومؤسساتها يف مواجهة
االستبداد والتسلط ومحاية
لبنان من التطرف والعنف.

مذكرة االقليات املسيحية اىل االحتاد االوروبي:

ملواجهة االرهابيني واعادة
النازحني اىل ديارهم
وجهت اجلمعية الكردية اللبنانية
األقليات
ومؤمتر
اخلريية
املسيحية مذكرة اىل االحتاد
االوروبي ،بعد اجتماع مشرتك
يف مركز االحتاد ،تسلمتها
القائمة باعمال بعثة االحتاد يف
لبنان روث جباده.
وجاء يف املذكرة :نتوجه اليكم
بكتابنا هذا بعد ان ضقنا ذرعا
ملا حيدث حاليا يف منطقة
وخصوصا
االوسط
الشرق
ما جيري يف سوريا والعراق.
هناك ضمائر نائمة ال تكرتث ملا
حيدث من قتل وتهجري وسفك
للدماء .فقتل األبرياء من أطفال
ونساء وشيوخ وعزل مدنيني
وتشريدهم بعد سلب أمواهلم
وتهجريهم من قراهم ومدنهم،
اضافة اىل فرض اجلزية عليهم
وإجبارهم على ترك معتقداتهم
وإميانهم بغية القضاء عليهم
مجلة تعد جرائم ضد اإلنسانية،
اإلنسان
حلقوق
ومناهضة
املكرسة باملواثيق الدولية.
وهذا ما جعلنا جنهر الصوت
إستنكارا للجرائم اليت ترتكب
ضد املدنيني األبرياء من أبناء
والقومية
الدينية
األقليات

قوى

التنظيمات

بواسطة
اإلرهابية.
وناشدت العامل بأسره من خالل
اإلحتاد األوروبي اىل املنظمات
املدنية واإلنسانية والدينية
واملهنية ،وندعوه إلستنكار ما
حيدث من جرائم والتصدي هلذه
التنظيمات االرهابية اليت تتغذى
باملال والسالح من قوى ظالمية
همجية متخلفة لتحقيق مآرب
مشبوهة يف ظل تفتت الدول
واجليوش .كما نؤكد على أهمية
عدم تهجري األقليات وغريهم
وعودة النازحني اىل ديارهم
اضافة اىل وضع حد للتطهري
العرقي والتغيري الدميوغرايف.
واكدت اجلمعية واملؤمتر اننا
لن نكتفي باإلستنكار والتنديد
بل بإختاذ القرارات العسكرية
اليت تلزم داعش والتنظيمات
األرهابية املتطرفة بالوقوف
عند حدها وذلك حلماية الناس
اآلمنني املساملني ،متمنية
التعاون لتأمني احلماية للذين
هربوا من اإلضطهاد يف
العراق وسوريا اىل لبنان على
كل األصعدة لتشمل احلماية
القانونية واإلجتماعية واملادية.

لقاء مسيحيي املشرق :لدعم اجليش وعدم
تقديم تنازالت للجماعات التكفريية
عقد لقاء مسيحيي املشرق
اجتماعه الدوري يف مقره يف
مطرانية الكلدان يف احلازمية
 بعبدا برئاسة أمينه العاماملطران مسري مظلوم.
واستنكر اللقاء يف بيان اهلجمة
اإلرهابية اليت تعرضت هلا بلدة
عرسال وما رافق ذلك من ترويع
لألهالي ،ومن جرائم ارتكبتها
العصابات املسلحة حبق األبرياء،
مؤكدا وقوفه الكامل إىل جانب
اجليش اللبناني الذي استطاع
بفضل حكمة قيادته وبسالة
جنوده من استعادة بلدة عرسال
إىل حضن الوطن ،معربا عن
عميق قلقه جراء تعالي بعض
األصوات املشبوهة املشككة
بدور اجليش الوطين بغية
حتقيق مآرب سياسية دنيئة،
وهو يرفض كل ما من شأنه
تشويه صورة اجليش أو املس
به ،مطالبا العمل اجلاد والسريع

بغية إطالق سراح املخطوفني
من دون تقديم أي تنازالت
للجماعات التكفريية كي ال
تذهب دماء شهداء اجليش
الزكية هباء.
ونوه اللقاء ب اجتماع أصحاب
الكنائس
بطاركة
الغبطة
الشرقية الذي عقد يف الدميان
بتاريخ  7آب  ،2014معربا عن
تأييده الكامل للبيان املشرتك
الذي صدر عقب ذلك نظرا
لتشخيصه الشامل والدقيق
ملختلف األخطار احملدقة بهذه
املنطقة من العامل ،مشددا على
ضرورة التجاوب مع النداء الذي
أطلقه أصحاب الغبطة يف ختام
هذا البيان ،وداعيا اجلميع إىل
قراءته بتمعن ،آمال أن تعمل كل
القوى الفاعلة على الصعيدين
لتحقيق
والدولي
االقليمي
املطالب احملددة فيه يف أسرع
وقت ممكن.

هيئة التنسيق :تنظيم
الصفوف خلطة حترك

رحلة قطار السالم من
مسجد التقوى اىل مسجد
السالم

انطلقت رحلة قطار السالم
من مسجد التقوى اىل مسجد
السالم ،بدعوة من مجعية بيت
اآلداب والعلوم ومجعية الطريق
وحركة السالم الدائم ،يف
ذكرى مرور سنة على تفجري
مسجدي طرابلس.
وجاب الشبان مرتدين القمصان
األعالم
ورافعني
البيضاء
اللبنانية والبالونات البيضاء،
تعبريا عن رغبتهم بالسالم
احلقيقي يف املدينة ،وعربوا

شوارعها وصوال اىل مسجد
السالم.
وكانت كلمة لرئيس اجلمعية
حممد ديب قال فيها :بعد
مرور سنة على تفجري مسجدي
طرابلس قمنا بهذه اخلطوة
دعما للسلم األهلي والعيش
املشرتك ورحلتنا من التقوى
اىل السالم تعبريا عن العيش
املشرتك والسلم األهلي وحبنا
للعيش الواحد.
أضاف :إنطلقنا شبانا وشابات
مرتدين القمصان البيض عرب
شوارع طرابلس ،لنؤكد للجميع
بأن الشباب يف املدينة يتطلع
اىل سالم حقيقي يف مدينة
التقوى والسالم ،يف ظل دولة
حتافظ على مجيع أبنائها.

اعلنت هيئة التنسيق النقابية
خالل اعتصام نفذته قبل
الظهر يف وسط بريوت رفضها
االفادات واملماطلة يف اقرار
السلسلة ،وناشدت املسؤولني
حتقيق الوعود .والقيت كلمات
شددت على ان حقوقنا راسخة
ولن نتنازل عنها.
ولوحظ ان عضوي اهليئة حنا
غريب ونعمه حمفوض مل يتحدثا
يف االعتصام .وقالت عضو
هيئة التنسيق غادة الزعرتي ان
القناع سقط عن كل هذه الطبقة
السياسية احلاكمة اليت اختلفت
على كل امللفات املصريية
وتكتلت واتفقت على ضرب

جــواز سـفر مـفقود
فقد جواز سفر باسم
السيد علي سلوم
فالرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم:
0424 341 349

حقوقنا ونضالنا من اجل احقاق
هذه احلقوق .وقالت ثالث
سنوات وحنن نرفع الصوت
مطالبني بتصحيح وضع خمتل
منذ  18سنة واكثر ،وعوض
ان يعمل املسؤولون على
حل هذا امللف العالق ،ادخلوا
الرتبية والبالد والعباد يف نفق
جديد مظلم بإقرارهم االفادات
وامجاعهم على قوننتها ،علما
ان اعرتاض وزير واحد يف
جملس الوزراء كان كافيا لوقف
تنفيذه.
وشدد رئيس رابطة موظفي
االدارة العامة حممود حيدر
على استمرارية هيئة التنسيق
يف معركتها من اجل السلسلة
متوجها اىل كل الكتل النيابية
بالقول :سياستكم انكشفت
بانت
تعرت.
ومواقفكم
سياساتكم عرب عدم التزامكم
بتعهداتكم واتفاقاتكم معنا وعرب
اعطاء افادات بدل الشهادات.
موحدين
سنبقى
وختم:
ومستمرين يف معركتنا من
اجل اقرار السلسلة .واعلن
عن سلسلة اجتماعات ستعقد
االسبوع املقبل لوضع خطة حترك
مستقبلية ولتنظيم الصفوف.
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لبنانيات

اقرتح عمالً وطنياً مشرتكاً ملواجهة حاالت التنافر واالنقسام منعا الستغالهلا باثارة الفنت

ملتقى األديان يدعو اىل قمة روحية عاملية تتخذ موقفا من ظاهرة التكفرييني
أقام ملتقى األديان والثقافات
للتنمية واحلوار ،لقاء تشاوريا
يف كنيسة مار فرام الكربى يف
األشرفية ،تضامنا مع املسيحيني
واملسلمني واألقليات ،الذين
والعنف
للتهجري
يتعرضون
التنظيمات
من
والتشريد
املتطرفة يف العراق ،يف حضور
العديد من الشخصيات الدينية
من خمتلف الطوائف واملذاهب
اللبنانية.
بعد الوقوف دقيقة صمت
الشهداء
ألرواح
ابتهاال
والشهيدات ،ورجاء لالفراج عن
املطرانني يوحنا إبراهيم وبولس
اليازجي ،حتدث األمني العام
للملتقى الشيخ حسني شحادي،
متسائال :ما هي األخطاء اليت
اإلرهاب
ليتصدر
ارتكبناها
التكفريي واجهة املشهد العربي
واإلسالمي؟ وأي عقل هذا الذي
يريد أن خيتطف املسيحيني،
ويفصلهم عن عروبتهم؟ وهل
ميكن أن نقرأ تارخينا وثقافتنا
وحضارتنا مبعزل عن هذه
املسيحية ،اليت كان هلا الدور
املميز يف كل هذا الشرق ،حتى
يف املقاومة ،اليت ابتدأت منذ
عهد الفرجنة ،وامتزج دمنا مع
بعضنا البعض؟.

فضل اهلل

ثم ألقى رئيس ملتقى األديان
والثقافات العالمة السيد علي
فضل اهلل ،كلمة جاء فيها :تعاني
املنطقة العربية واإلسالمية أزمة
مل تعهدها من قبل ،وهي بروز
منطق تكفريي إلغائي إقصائي
يرفض اآلخر ،كل اآلخر ،دينيا
أو مذهبيا أو عرقيا ،ويعترب
أن ما يفكر فيه وميارسه ،هو
من عمق الدين ،ويستمد منه
شرعيته ،فالدين هو الذي يربر
له أن يقتل ،أو أن يذبح ،أو
أن يقوم بكل هذه املمارسات
اليت تقشعر منها األبدان.
ومكمن اخلطورة يف هذا الطرح،
أن يفقد الدين جوهره وانفتاحه
ورحابته ،فال يعود ،كما مثل
طوال تارخيه ،دينا حيمل عناوين
الرمحة واحملبة والتواصل ،ومد
اجلسور مع اآلخرين ،والتعايش
معهم ...ويعترب أن اإلنسان
على اإلنسان حرام ،دمه وماله
وعرضه ،دينا ال إكراه فيه ،دينا
يوجب االلتزام بأخالقيات احلرب
حتى وهو يدعو إليها.
إننا ال ندعي أن عالقة أتباع
األديان مل تشبها هنات أو
صراعات ،فهناك حاالت توتر
عشناها يف لبنان ،ويف عدد
من البلدان العربية واإلسالمية،
ولكننا كنا دائما نقول ،إنها مل
تنطلق من جذور دينية ،بقدر ما
كانت تعبريا عن صراع سياسي،
يعطى لبوسا دينيا ،وحيرك
املشاعر الدينية...
ولذلك ،غالبا ما كانت القوى
والقيادات املشاركة يف مثل
هذه الصراعات ،ال حتمل عنوان
الدين ،وال هي من الرموز
الدينية ،إمنا محلت من الدين
شكله الطائفي والعصبوي،
الذي تستخدمه لشحن النفوس،
بهدف حتقيق مآرب سياسية...
أضاف :من هنا أيها األحبة،

حنن حباجة يف هذه املرحلة إىل
مواجهة هذا املنطق الذي نراه
خطرا يهدد ركائز الدين وقيمه
واستمراره وحضوره ،وحتى
االنتماء إليه ،عدا ما يسببه
من مشكلة كبرية للواقع الذي
نعيش فيه .وحنن نرى إمكانية
حماصرته وإضعافه ،لكونه ال
ينسجم مع قيم شعوب املنطقة
املستقبل،
إىل
وتطلعاتها
فضال عن أن متدده قائم على
االستفادة من تناقضات الواقع
السياسي املتشنج يف املنطقة،
وتوتراته،
ودوليا،
إقليميا
وهي تناقضات قابلة للمعاجلة،
الستشعار مجيع األطراف مبخاطر
هذه احلالة ،أو لتمكنهم من
معاجلة املشكالت القائمة يف ما
بينهم.
ولذلك ،إننا نرى إمكانات
واسعة ملواجهة هذا الواقع،
وذلك عرب القيام بعدة خطوات
عنوانها األساس عزل هؤالء عن
أية حاضنة .وميكن أن يتم هذا
اهلدف من خالل األمور التالية:
أوال  -بذل اجلهود الفكرية
والثقافية ملعاجلة جذور هذه
الظاهرة ،حتى ال تلقى قبوال يف
األوساط اليت تتواجد فيها .ومن
هنا ،ال بد من أن يعمل املفكرون
والعلماء إلزالة التفسري اخلاطئ
يف فهم الدين وطبيعة العالقة
مع اآلخر.
ثانيا  -النزول إىل أرض الواقع،
والقيام بالدور الرتبوي املنشود
واجلامعات،
املدارس،
يف
واألندية الثقافية ،والكنائس،
واحلسينيات،
واملساجد،
لتعزيز مناخات احملبة والرمحة
التوتر
وإزالة
والتواصل،
والتشنج الذي ينتجه الواقع
السياسي أو األمين ،وعدم
استحضار أحقاد التاريخ األليم،
أو االجنرار وراء األحكام الظاملة
جتاه هذا املذهب أو ذاك الدين
أو تلك الطائفة ..وهنا ،نشدد
على دور علماء الدين يف أن
يكونوا إطفائيني ،وأال ينجروا
إىل توترات الشارع وانفعاالته.
ثالثا  -تثبيت منطق الدولة
العادلة اليت يشعر فيها أبناء
كل الطوائف واملذاهب بأنهم
مواطنون من درجة واحدة ،ألن
أي إحساس بالغنب أو الظلم،
سيدفع أصحابه وحنن ال نربر
ذلك ،إىل التعبئة الطائفية،
وإثارة الغرائز املذهبية ،أو
بأي كان ،واالستقواء
االستعانة ٍ
به ،للخروج مما حيسبونه ظلما،
وهو ما يهدد وحدة البالد
واستقالهلا.
رابعا  -تعزيز دور اجليش
والقوى األمنية وتقويتها ،كحل
بديل ملواجهة كل من يسعى
إىل حتويل منطقه اإللغائي
واإلقصائي إىل مشروع يتحرك
يف أرض الواقع .ومن هنا،
دعونا وندعو إىل تعزيز اجليش
اللبناني والقوى األمنية يف
لبنان.
خامسا  -رفع الصوت عاليا يف
وجه الذين يؤمنون هلذا املنطق
القوة على خمتلف املستويات.
ونقول لكل الذين يدعمونه،
إنهم خمطئون وخاطئون ،وحتت
أي اعتبار ،فهذا املنطق إن

استشرى ،فهو لن يقف عند
حد ،بل سيمتد ،كما أشار إىل
ذلك السيد املسيح عندما قال:
حبق أقول لكم :إن احلريق ليقع
يف البيت الواحد ،فال يزال
ينتقل من بيت إىل بيت ،حتى
حترتق بيوت كثرية ،إال أن
يستدرك البيت األول ،فيهدم
من قواعده ،فال جتد فيه النار
حمال ،وكذلك الظامل األول ،لو
أخذ على يديه ،مل يوجد من بعده
إمام ظامل فيأمتون به ،كما لو مل
جتد النار يف البيت األول خشبا
وألواحا مل حترق شيئا ،ولقوله
تعاىل :واتقوا فتنة ال تصينب
الذين ظلموا منكم خآصة.
سادسا  -التعاون اإلسالمي
املسيحي ،وبني كل األديان،
للعمل على عالج هذه الظاهرة،
وكل الظواهر املماثلة ،وأن
نكون مجيعا كاجلسد الواحد،
إذا اشتكى منه عضو تداعت له
سائر األعضاء ،وأن ال يعيش
املسيحيون ،وال اإليزيديون ،وال
املسلمون وحدهم ،أو أن يعانوا
آالمهم لوحدهم ،بل يهب اجلميع
ليكونوا صوتا واحدا ،ويدا واحدة،
يف مواجهة كل هذا الواقع املرير
ونتائجه وتداعياته.
سابعا  -إطالق دول العامل
صوتها يف األمم املتحدة ،وأن
تكون جادة يف قراراتها ،وإن
كنا خنشى مما تبيته بعض الدول
املؤثرة ،بعدما مسعنا أنها تدعو
املسيحيني إىل اهلجرة إليها،
رغم تقديرنا لبعد هذه الدعوة
اإلنساني .ويبقى الدور األساس
لالهتمام بإجراء مصاحلات عربية
وإسالمية ،تساهم يف احتواء هذا
اخلطر الذي يهدد اجلميع.
وأخريا ،ال بد من أن نؤكد أننا
نفوت أن نبذل أي
كملتقى ،لن ِ
جهد داخلي وخارجي ،انطالقا
من مسؤولياتنا ،للوقوف يف
وجه املنطق التكفريي اإللغائي،
والعمل على التخفيف من آثاره
وتداعياته ،والعالج ما أمكنا إىل
ذلك سبيال...

كورية

وألقى املطران دانيال كورية
كلمة شدد فيها على أن
مسيحيي الشرق يتعرضون
ملؤامرة عظيمة ،وأن ما حيصل يف
سوريا والعراق ،مأساة إنسانية
ينبغي عدم السكوت عنها ،فهي
تهدد املسيحيني ،كما تهدد كل

العرب وكل املسلمني.
وقال :مل نكن نتوهم عندما
اختطف املطرانان يوحنا إبراهيم
وبولس اليازجي ،بأن نقطة
الصفر لتهجري املسيحيني من
الشرق قد بدأت .وسأل عن
سبب صمت املنظمات اإلنسانية
واحلقوقية العاملية ،واجلهات
العربية والدولية ،وكذلك الدول
الكربى ،اليت ال تبدي استعدادا
إال الستضافة املسيحيني ،بعيدا
عن بالدهم.
اجلعيد
ثم كانت مداخلة للشيخ زهري
اجلعيد باسم جتمع العلماء
املسلمني ،أشار فيها إىل أن
يضرب
التكفريي
اإلرهاب
اجلميع ،وال مييز مسلما عن
مسيحي ،وأن أهل السنة
واجلماعة هم من أكرب املتضررين
من هذا اإلرهاب ،وقال :إننا
عندما انتصرنا على العدو
الصهيوني يف حرب متوز ،ويف
غزة ،عملوا على ضرب الوحدة
بني املسلمني واملسيحيني،
وكانت الفتنة الكربى حلساب
العدو الصهيوني.
ويف مداخلة للمطران يوحنا
بطاح ،قال :صالة الفاحتة
تشبه صالة أبانا والسالم،
وحنن نشرتك بإنسانية واحدة..
حنن من أسلمنا أنفسنا هلل قبل
اإلسالم ،فلماذا نكفر؟ التكفريية
تكفرنا ،ألنها جتهلنا ،واإلنسان
عدو ما جيهل.
وحتدث الشيخ أمحد كنعان،
مؤكدا أن املظلومني يف الشرق
هم أهل الشرق كلهم ،مسلمني
ومسيحيني ..وأن الظلم عم
علينا يوم سقطت فلسطني
بيد الغاصب ..وإسرائيل تعمل
الستكمال مشروعها ،بتقسيم
املقسم ،وجتزئة اجملزأ.
كما حتدث عمر املصري باسم
اجلماعة اإلسالمية ،داعيا إىل
العمل لفصل الفكر التكفريي
عن البيئة احلاضنة له ،معتربا أن
ما حيصل ال يستهدف املسيحيني
والشيعة ،بل اإلنسانية كلها،
مشريا إىل استنكار املرجعيات
اإلسالمية السنية وشجبها هلذه
األعمال .وأكد أن الذي حصل
يف العراق يشبه ثورة شعب حرم
من أبسط حقوقه ،ما جعل الكثري
من الشرائح تنحو حنو التطرف.
اما الدكتور زكي مجعة فقال:
إننا أمام مشهد مفتوح على كثري

من األخطار ،وأمام عقل جاهلي
متوحش ،يتحرك يف عملية
إبادة عابرة للبلدان واحلدود.
ولفت إىل أن ذلك هو انعكاس
للمشروع الصهيوني اهلادف إىل
إنهاء الوجود اإلنساني واحلضاري
يف هذه املنطقة.

الوثيقة

ثم تال الشيخ دانيال عبد اخلالق
وثيقة اللقاء التشاوري ،وجاء
فيها:
ال تزال األحداث اإلرهابية الدموية
اجلارية يف العراق وسوريا
ولبنان ،هي األكثر خطورة
على مستوى املنطقة العربية
واإلسالمية برمتها ،وذلك مبا
تركته من مظامل فادحة تستهدف
بعدوانيتها تغيري البنى الروحية
والثقافية واألخالقية لقيمنا
املشرتكة ،وهو األمر الذي وضع
أكثر من عالمة استفهام حول
القوى الداعمة حلركات التطرف،
النسيج
بتمزيق
وصلتها
االجتماعي ،وتقسيم األوطان
والشعوب.
كذلك ،وال خيفى أن العوامل
والصراعات اخلارجية والدولية
واإلقليمية ،قد لعبت دورا كبريا
يف استمرار هذه احملنة وهذه
املأساة ،اليت تطاول املسلمني
واملسيحيني واألقليات الدينية،
وليس آخرها اجملازر الوحشية
اليت يتعرضون هلا ،وعمليات
التهجري الواسعة.
ولعل ما جرى يف املوصل
ونينوى وسنجار ،وسواها من
املدن العربية واإلسالمية ،من
قتل ،وتدمري ،وتهجري ،وانتهاك
جلميع احلرمات ،مبا يف ذلك
حرمة األطفال واألمهات والعزل
واألبرياء ،يكاد يف واقعه األليم
يلخص حجم ما آلت إليه ظاهرة
والالمباالة
املريب
الصمت
األحداث
مبخاطر
املستهرتة
وتداعياتها الكارثية على مجيع
الدول والبلدان.
وأمام هذا املشهد املظلم املفتوح
على مجيع االحتماالت ،وجه ملتقى
األديان والثقافات دعوته إىل
هذا اللقاء التشاوري ،مبشاركة
ثلة من النخب الثقافية والدينية
واالجتماعية واإلعالمية ،برجاء
أن نقوم معا يدا بيد ،وجبميع
املساعي واجلهود ،ملواجهة هذا
اخلطر وحتدياته ،واختاذ املواقف
املناسبة حلماية عيشنا املشرتك،

وأخالقنا املشرتكة يف لبنان
واملنطقة.
وانطالقا من شعورنا باملسؤولية،
حنن املسلمني واملسيحيني،
وكل فئات اجملتمع ،يف لقائنا
التشاوري ،نرفع هذا النداء:
أوال  -ينظر اللقاء إىل الظاهرة
التكفريية اإلقصائية بوصفها
ظاهرة ال تنطلق من عمق الدين
وجذوره ،اليت تدعو إىل احملبة،
والرمحة ،واالنفتاح على اآلخر،
ومد جسور التواصل معه.
ثانيا  -يدعو اللقاء التشاوري
إىل عمل وطين مشرتك ،ودولة
ملواجهة
واحلريات،
العدالة
واالنقسام،
التنافر
حاالت
اليت تستغلها حركات اإلرهاب
والتطرف ،لتأجيج الفنت وضرب
الوحدة الوطنية.
ثالثا  -واللقاء إذ يعرب عن
دعمه وتضامنه مع القوى
األمنية الرمسية ،احلريصة على
سالمة الوطن وسلمه األهلي،
فهو واثق من حتصني جمتمعاتنا
بالوعي واملناعة ،والتعاون على
ردع هذا اخلطر الذي يهدد حاضر
الوطن ومستقبله.
رابعا  -يدعو اللقاء املرجعيات
الدينية والروحية كافة ،إىل أوسع
قمة عاملية روحية واستثنائية،
الختاذ موقف مشرتك وصريح
من الظاهرة التكفريية.
خامسا  -يستنكر اللقاء ،وبشدة،
ما تتعرض له األقليات الدينية
خباصة،
واأليزيدية
بعامة،
ويدين مجيع األعمال الوحشية
واإلجرامية اليت استهدفت وال
تزال تستهدف ضرب العيش
املشرتك يف صميم مكوناته
وقيمه.
سادسا  -يؤكد اللقاء التشاوري
تضامنه مع نداء بطاركة الكنائس
الشرقية ،ودعوتهم املوجهة إىل
كل األنظمة والدول اليت تدعم
املنظمات اإلرهابية ،بشكل
مباشر وغري مباشر ،وتسلحهم
ومتوهلم ،إىل إيقاف ما تقوم
به ،ألن التطرف الديين ،أيا كان
مصدره ،سيؤذي من يدعمه،
ويطاول سلبا من مل يقاومه.
سابعا  -ينظر اللقاء التشاوري
إىل الوجود املسيحي يف بلدان
الشرق األوسط ،بوصفه جزءا
ال يتجزأ من اهلوية العربية
ونسيجها الثقايف والروحي،
وهو إذ يؤكد وجوب احرتام
املواطنة املتساوية ،يشجب
ويستنكر مجيع أشكال الضغوط
الرامية إىل تهجري املسيحيني
من ديارهم وأوطانهم.
ثامنا  -يدعو اللقاء يف اجتماعه
التشاوري هذا إىل تشكيل جلنة
تبادر إىل درس كل الوسائل
املمكنة اليت تساهم يف عودة
النازحني واملهجرين إىل ديارهم
آمنني.
تاسعا  -يوجه اللقاء التشاوري
املنابر
مجيع
إىل
دعوته
واملؤسسات اإلعالمية يف لبنان
والعامل ،لتحمل مسؤولياتها
الكاملة ،من خالل الربامج
اخلاصة بتعزيز مناخات االعتدال
واالنفتاح واملصاحلات ،ووضع
حد ال يسمح بظهور اجملاهرين
خبطاب الفتنة والتطرف الديين
جبميع أشكاله.
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لبنانيات

لقاء املستقبل واجلماعة يف جمدليون:

رفض التطرف واالرهاب
عقدت قيادتا تيار املستقبل
واجلماعة االسالمية يف اجلنوب
اجتماعهما الدوري يف دارة
جمدليون شارك فيه عن
التيار :النائبة بهية احلريري
ومنسق عام اجلنوب ناصر محود
واملسؤول التنظيمي حميي
الدين اجلويدي ،وعن اجلماعة
املسؤول التنظيمي امحد جردلي
واملسؤول السياسي بسام محود
واملسؤول االجتماعي حسن ابو
زيد ،يف حضور رئيس مجعية
جتار صيدا وضواحيها علي
الشريف وعدنان الزيباوي.
وقال محود بإسم اجملتمعني:
ان تطور األحداث يف لبنان
واألوضاع بشكل عام يستدعي
مواصلة اللقاءات واحلرص
على التواصل الدائم لبحث كل
القضايا السياسية وتأثريات
الواقع السياسي على األوضاع
األمنية على الساحة اللبنانية
عموما وعلى الساحة الصيداوية
واجلنوبية بشكل خاص .حتدثنا
عن ضرورة اجراء انتخابات
اجلمهورية
لرئاسة
سريعة
واجناز االستحقاقات الدستورية
كافة ،ألن الواقع يف لبنان ال
حيتمل تأجيل هذه االستحقاقات
الدستورية اكثر .وحتدثنا عن
األوضاع األمنية وخصوصا يف
صيدا يف ظل نوع من االرتياح
للواقع األمين يف املدينة.
واضاف :توقفنا مليا عند
موضوع األمن يف لبنان .ومثال
على ذلك موضوع موقع ما

يسمى أحرار السنة يف بعلبك،
هذا املوقع الذي لطاملا روجت
بعض وسائل االعالم وطبلت له
وجعلته يف مقدمات نشراتها
اإلخبارية ،واعتربت انه موقع
والتطرف
اإلرهاب
خيدم
وسيؤدي اىل فتنة ،وكان كل ما
يصدر فيه بالنسبة للبعض يعترب
من األمور املبتوتة واحملسومة،
اال انه بعدما ظهر واضحا من
يقف وراء هذا املوقع وكيف انه
كان مشروع فتنة شبيه مبشروع
مساحة  -اململوك ،نشعر ان
هذه الوسائل االعالمية مل تأت
على ذكر هذه احلقائق وكيف
ان هناك مشروع فتنة فعلية
حقيقية تقوم به بعض اجلهات
او بعض القوى االستخباراتية
لاليقاع بني ابناء الوطن الواحد.
فلذلك حنن نطالب ونصر على
استكمال التحقيقات يف هذا
امللف واطالع الرأي العام
على حقيقة من يقف خلف هذا
الشخص الذي يدير هذا املوقع
الفتنوي الذي لطاملا اتهمت به
ساحتنا.
وتابع :ويف هذا اجملال ،نؤكد
ان االرهاب والتطرف والغلو
مرفوض عند اجلميع وليس
مرفوضا يف مكان ومقبوال يف
مكان آخر .حنن نؤكد اننا نرفض
كل اشكال التطرف وكل اشكال
القتل من اي جهة كانت ،وحنن
مع مشروع الدولة ومع مشروع
بناء مؤسسات الدولة ومع
القوى األمنية واجليش اللبناني،

ولكن ايضا نرفض ان يكون ما
يسمى داعش مشاعة ملنع حرية
الرأي والتعبري.
وأكد ان اتهام كل من خيالفك
الرأي بأنه داعش هذا مرفوض.
حنن يف الوقت الذي نرفض
فيه التطرف من اي طرف كان،
نصر على حريتنا يف التعبري
عن ارائنا ومواقفنا السياسية
دون خوف من مشاعة داعش
وما شابه ذلك .حنن ندعو فعال
يف هذه الظروف احلساسة
اليت متر بها منطقة الشرق
األوسط بشكل عام اىل ان يعي
السياسيون يف لبنان ضرورة
التالقي واحلوار ضمن احرتام
اخلصوصيات ،وضمن احرتام
كل طائفة للطائفة األخرى وكل
القوى للقوى األخرى ،من اجل
ان حنفظ لبنان وحنفظ اهلنا
وجمتمعنا من اي فتنة يسعى
هلا اآلخرون ،وال يكون ذلك اال
بإجناز ثالثة أمور أساسية:
االول :االنسحاب الكلي والسريع
من التدخل امليداني يف األزمة
السورية والعودة اىل مبدأ النأي
الفعلي للبنان عن تداعياتها.
والثاني :اإلسراع يف إجناز
االستحقاق الرئاسي وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وكل
الدستورية
االستحقاقات
االخرى.
بالقضايا
البت
والثالث:
واملطلبية
االقتصادية
واملعيشية للمواطنني وإعطاء
احلقوق ألصحابها.

أهالي الشياح رداً على ما نشر يف جريدة النهار:

لواء فعاليات الشياح خلية داعشية تدعم كالماً نابياً حبق الرموز املسيحية
بيان أهالي الشياح ردا على
االنتقادات اليت طالت عظة
األب سليم خملوف
ردًا على ما صدر على املوقع
ّ
اإللكرتوني جلريدة النهار ،عن ما
سمى بفاعليات منطقة ّ
الش ّياح
ُي ّ
حول العظة اليت ألقاها كاهن
ّ
الش ّياح اخلوري سليم
رعية
ّ
خملوف .جئنا حنن أبناء منطقة
ّ
الش ّياح بإصدار البيان التالي،
ونأمل أن ينشر البيان املذكور
على املوقع بإسم أبناء منطقة
الشياح ،كما نشرمت بيانًا ّ
موقعًا
ّ

من فعاليات ّ
الشياح دون ذكر
أمسائهم.
واخريا استفاق لواء فعاليات
الشياح الذي كان كخلية
داعشية نائمة ليدعم كالمًا
نابيًا صدر حبق الرموز املسيحية
من قديسني ومطارنة وكهنة
ورهبان.
اال تطرح هذه االستفاقة
ومصدرها
توقيتها
يف
عالمات استفهام عن غاياتها
واهدافها؟
فاذا كانت االهداف وطنية

مناقيش  -لحم بعجني -
صفائح بجبنة  -سبانخ
 -سنبوسك  -كباكيب -

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح
 7أيام يف األسبوع
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands

الشياح
بفعاليات
فاالوىل
وهم من اهلها االنتصار لدماء
اخوانهم واهلهم.
اما اذا كانت سياسية فقد
اخطأت املناسبة واهلدف ،فدماء
ّ
تسخر
شهداء اجليش الذكية ال
يف املعارك االنتخابية السابقة
والالحقة.
فتقسيم الشياح فعاليات ورعايا
وبلدية وابناء خيدم اهداف
رئيس بلديتها الذي استفاق
لالعرتاض على عظة تأبينية
كان يف مقدمة سامعيها ،ام
انه صرب عشرة ايام منتظرًا
احياء من
اشارة من معلم او
ً
حمرض؟
ّ
إن الشياح الثكلى بدماء شهداء
ّ
جيشها وابناءها الذين قتلوا
بأيد ارهابية ال متت لإلسالم
بصلة ،تستنكر حماولة اخلرق
الذي سعى اليها رئيس بلديتها
حماو ً
ال التفريق بني كهنتها
وابناءها ،وتؤكد لفعالياتها
ان مكانهم يف الشياح وليس
كفصيل يردد ما تلوكه ألسنة
الدواعش الذين حياولون حمو
املسيحية من الشرق العادة
إدخاله يف غياهب الظلمات.

جنبالط عرض واملطران مطر التطورات

إستقبل رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي النائب وليد جنبالط
يف دارته يف كليمنصو امس
االول ،رئيس اساقفة بريوت
للموارنة املطران بولس مطر
يرافقه الوزير السابق روجيه
ديب ،وتناول البحث التطورات
الراهنة.
وقال أمني السر العام يف
احلزب التقدمي االشرتاكي
ظافر ناصر لوكالة األنباء
املركزية :ان جنبالط سيلتقي
قريبا الرئيس اجلميل والدكتور
جعجع وذلك ضمن جوالته على
القيادات السياسية.
واضاف :ان االستقرار االمين
حيتاج اىل االنفتاح والتواصل
واىل اقامة عالقات جيدة الفتا
اىل ان اللقاءات اليت اجراها
النائب جنبالط خالل الفرتة
املاضية ركزت على عنوان
اساسي هو ضرورة تأمني
شبكة امان سياسية لتحصني
استقرار البلد ،تضاف اىل
أولوية االستحقاق الرئاسي يف
ظل االوضاع الراهنة ،ومنها
ما حصل يف عرسال ،وما
ميكن ان يتعرض له البلد من
خماطر نتيجة الوضع االقليمي
وتداعياته.
وأعلن ان جولة رئيس احلزب
للقاء
هي
املناطق
على
املواطنني والرتكيز على اجياد
طريقة الرتقاء اخلطاب السياسي
اىل مستوى املسؤولية الوطنية
اليت جيب ان يتحملها اجلميع
من دون مناكفات سياسية او
جتاذبات او مصاحل تأتي من
هنا او هناك.
واشار اىل ان احلزب دعا ويدعو
دائما اىل ضرورة فتح قنوات
التواصل بني القوى السياسية
بغض النظر أين نلتقي واين
خنتلف ،فليس كل من نزورهم
نتفق معهم يف كل االمور،
اال ان اجلميع متوافق على ان
االستقرار مصلحة للجميع ،وان
اخلطر سيطاول اجلميع ولن
يستثين فئة دون اخرى.
ولفت اىل ان الرتكيز يف
املرحلة الراهنة يستوجب تنظيم

اخلالف حول عناوين اساسية،
معلنا ان جنبالط سيزور االحد

املقبل منطقة بيصور من ضمن
جوالته على املناطق.

ما جرى يف عرسال دليل على ان شيئا كان حمضرا

دو فريج :لبنان حباجة اىل رئيس

اعترب وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دو فريج أن الشرق
االوسط اجلديد الذي منعنا
حصوله حصل لسوء احلظ ،حاولوا
وضع الدميوقراطية يف العراق
وان يفرضوا على العراقيني
الطريقة
على
الدميوقراطية
االمريكية.
ولفت دو فريج يف حديث
تلفزيوني ،اىل أن االعتدال اليوم
هو املستهدف ،وأمريكا شنت
غارات من خوفها على كردستان
النها تريد املزيد من النفوذ،
ومن اجل ان تبقى كردستان
وان يكون املسيحيني يف محاية
االكراد بعد ان مت ذحبهم من
قبل االكراد يف املاضي .هم
يقومون بقصف بعض املواقع من
أجل ان يسيطر االكراد عليها،
ويريدون ان يبقى العراق لكن
ضمن الفيدراليات وهذا املخطط
جيب ان نقرر ان نسلم منه ،واذا
قررنا تنفيذه ال نكون لبنانيني
والصيغة اللبنانية تطري عندها.
وقال :ما جرى يف عرسال دليل
على انه كان هناك شيء حمضر
للبنان يف عرسال ،وقبل ان
تتشكل احلكومة استيقظ الناس
على انسحاب املسلحني من
يربود وهي اليت كانت ستكون
ام املعارك ،ورأينا انه مت فتح
هلم جمال من اجل الدخول اىل
جرود عرسال ،وهنا السؤال ملاذا
مت فتح الطريق هلم؟.
وأكد أن الطريقة الوحيدة
ملواجهتهم تكون بالوحدة ،وما
نراه يذكرنا بال 1976وقت شعر
املسيحيني انهم سيذهبون اىل
اخلارج ،يف ال 40سنة املاضية
تراجع عدد املسيحيني يف سوريا
ولبنان والعراق وفلسطني.
وعن ما قاله وزير اخلارجية جربان
باسيل اليوم يف مؤمتره الصحايف،
اعترب دو فريج ان الوزير باسيل
وتياره من الذين يساهمون بعدم

وجود رئيس مجهورية طاملا انهم
ال يذهبون اىل اجللسات اليت
يدعو هلا رئيس جملس النواب.
أضاف :لبنان اليوم حباجة اىل
رئيس مرجعية لكل الناس ،هذا
هو الرئيس القوي وهذا الطائف،
وعليه ان يكون معتدال كذلك االمر
بالنسبة لرئيس احلكومة ورئيس
جملس النواب ،الفتًا اىل أنه
بالنسبة للعونيني الرئيس عليه
ان ميثل بيئته وهذا غري صحيح،
فمثال الرئيس متام سالم حمبوب
مسيحيًا فلماذا علينا ان نسري
مببدأ املثالثة اليت حاربناها؟.
وتابع :حنن مل نضع فيتو على
احد فلتتفضلوا على االنتخابات
ولنصوت للرئيس .مل اقتنع
يوما بسياسة العماد عون وخفت
من سياسته فأنا اعترب ان هذه
السياسة ال تسري يف لبنان فحرب
التحرير حرب ساقطة عسكريا.
ورأى أن االنتخابات النيابية كي
تكون قريبة للدميوقراطية عليها
ان تكون يف يوم واحد.
وإذ ذكر بأن الرئيس الشهيد
رفيق احلريري كان جيتمع
بأخصامه اكثر مما كان جيتمع
حبلفائه ،قال :احلوار عليه ان
يبقى مفتوحا مع اكرب خصم لنا.
اضاف :لست خائفا من تطيري
الرئاسة ولكن ال جيب ان منر
بأزمة كي ننتخب رئيسا ،مشريًا
اىل أن الرئيس مشعون كان على
حق عندما قال ان ما جيري يف
العراق جيري يف لبنان والواضح
انهم ذاهبون يف العراق اىل
تأليف حكومة وتسوية ولكن عيب
علينا ان ننتظر ماذا سيجري يف
العراق ونبقى معلقني مبا سيجري
يف املنطقة.
وتابع :نشعر ان الناس مل تعد
تتكل على الطبقة السياسية
املوجودة يف البلد ومل يعد هناك
ثقة بالرتكيبة السياسية املوجودة
اليوم.

بمناسية ذكرى اعالن قداسة «مار
شربل»
يتشرف رئيس وجمور دير مار شربل
 بانشبولبدعوتكم للمشاركة
يف القداس االحتفالي يوم السبت  27ايلول
 2014الساعة  5،30مساء ويليه الباربكيو السنوي
العائلي لرعية مار شربل وذلك الساعة  7،00مساء
يف باحة مدرسة مار شربل.
نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة
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السبت  23آب 2014

لبنانيات

املشرقيون يشهدون مسلسل تصفية هوية ووجود ودور ،ويبقى قرارنا املواجهة والبقاء واحلياة

الوزير باسيل بعد اجتماع التكتّل :تفريغ املوصل وكسب وقصر بعبدا
من ناسها األصيلني سيؤدّي اىل إمالء شوارع الغرب مبف ّرغيهم

ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية.
وبعد اإلجتماع تال الوزير جربان
ّ
التكتل ،فلفت
باسيل بيان
أن ما يشهده املشرق إزاء
إىل ّ
ما حيصل مع املسيحيني يف
لبنان واملنطقة احمليطة مرورًا
بسوريا والعراق هو عبارة عن
مسلسل تصفية هوية ووجود
الر ّد هو
ودور،
ّ
مشددًا على ّ
أن ّ
باملواجهة والبقاء واحلياة.
وأضاف« :ننبه العامل املسيحي
أن ما حيصل ال يهدد املسيحيني
ّ
وننبه
العامل،
يف
بل
منطقتنا
يف
ّ
أن ما يتهددهم
العامل اإلسالمي ّ
أكثر بكثري مما يتهددنا ولو
أن
الحقًا،
وننبه العامل أمجع ّ
ّ
القضية هي قضية انسان
باختالفه وتنوعه دينًا وفكرًا
وعرقًا وجنسًا».
ا
مم
يتعرض له
ثم عرض بعضًا ّ
ّ
ّ
املسيحيون من تصفية حلضورهم
يف املنطقة؛ ففي فلسطني
تعمل إسرائيل على تصفيتهم،
ويف سوريا التكفرييون ،ويف
أما يف
العراق
ّ
الداعشيونّ ..
فيتعرضون للتهميش
لبنان،
ّ
وياسبون
اإلدارات،
يف
حُ
فيتم جتميد
للدولة
النتمائهم
ّ
بد ً
ال من
اإلمنائية
اجنازاتهم
ّ
الدولة ،كما
تشجيعهم على بناء ّ
حُيرمون من ّ
حقهم يف املناصفة
احلقيقية من خالل إسقاط
إنتخابية عادلة ..وكذلك
قوانني
ّ
بالنسبة لرئاسة اجلمهورية« ،إذ
وتصغر خُ
ُتنزع الصالحيات ُ
ويتار
هلا أشخاص هم بتمثيلهم أصغر
حتى من ممارسة ما تبقى».
وإذ طالب باسيل اجملتمع
الدولي بوقف جرمية الصمت
وبوقف أي عمل يشجع على
هجرة اجملموعات املكونة للمنطقة
واألقليات ووخصوصًا املسيحية
«أن تفريغ
شدد على
منها،
ّ
ّ
الشرق من مسيحييه هو تفريغ
للمسيحية من رسالتها ومعناها،
وأن تفريغ الشرق من مشرقييه
هو تفريغ للبشرية من إنسانها
املتعدد وأن تفريغ املوصل
وكسب وقصر بعبدا من ناسها
سيؤدي اىل إمالء
األصيلني
ّ
مبفرغيهم».
الغرب
شوارع
ّ
إىل ذلك ،طلب باسيل من
يف
واألقليات
املسيحيني
بأرضهم
التشبث
املنطقة
ّ
والدفاع عنها بكل الوسائل
«ألن اقتالعكم من
املتاحة،
ّ
أرضكم هو اقتالعكم من ذاتكم،
تلك الذات اليت لن جتدون مكانًا
هلا يف العامل.»..
توجه للشركاء يف الوطن
ثم
ّ
ّ
قائ ًال« :اآلن هو آوان الشراكة
ً
ً
ونيابة
إدارة
واالعرتاف باآلخر
ً
ورئاسة ،أو هو أوان الداعشية
السياسية .فاختاروا وأعلنوا»..
واألقليات يف
أما للمسيحيني
ّ
ّ

لبنان ،فقال« :املطلوب هو
البقاء على إميانكم برسالتكم
وبوطنكم ...وحنن أمامكم يف
املواجهة فاثبتوا إال إذا رأيتمونا
ِ
واهلل لن نتزحزح».
متزحزحني،
النص الكامل لبيان
يلي
ويف ما
ّ
ّ
التكتل:
ّ
إننا يف تكتل التغيري واإلصالح،
وإزاء العنف املادي واملعنوي
من جهة ،واملتفلت واملربمج من
جهة أخرى ،احلاصل يف لبنان
واملنطقة من حولنا ،نعترب اليوم
أن ما حيصل مع مسيحيي العراق
ّ
وسوريا واملنطقة وكل مكوناتها
وأن ما يستهدفنا يف
يصيبنا،
ّ
السياسة واحلياة يف لبنان إنمّ ا
يصيب اهلوية املشرقية ،حيث
يشهد املشرقيون مسلسل
تصفية هوية ووجود ودور
ويبقى قرارنا املواجهة والبقاء
واحلياة.
ّ
إنه مسلسل واحد ،مرتابط أو
ال ،مربمج أو ال ،إنمّ ا يؤدي اىل
اهلدف نفسه وهو إلغاء رسالتنا.
مسلسل نستعرض بضع حلقاته
سريعًا لرسم املشهد وحتديد
األسباب املوجبة لنا باملواجهة.
ففي اجلوار تتم تصفية احلضور
املسيحي من فلسطني وحوهلا
على يد اسرائيل مباشرة وبعجز
كامل من السلطات هناك،
ويف سوريا تتم التصفية على
يد مجاعات التكفري ومبعاينة
وتشجيع من اجملتمع الدولي،
ويف العراق تتم على يد داعش
ٍ
وجه
يف ظل ضياع وإشاحة
بني املركز يف بغداد واالقليم
يف كردستان .وننبه العامل
أن ما حيصل ال يهدد
املسيحي ّ
املسيحيني يف منطقتنا بل يف
وننبه العامل االسالمي
العامل،
ّ
أن ما يتهددهم أكثر بكثري مما
ّ
ً
وننبه العامل
،
ا
الحق
ولو
يتهددنا
ّ
أن القضية هي قضية
أمجع ّ
انسان باختالفه وتنوعه دينًا
وفكرًا وعرقًا وجنسًا.
ويف لبنان ،يتغلغل االرهاب
ملثمًا بالدين يف جمتمعنا،
ومتخفيًا بزي النازحني يف
بعض اماكن ايوائهم فنصرخ
دفاعًا عن كل اللبنانيني ونتهم
فورًا بالعنصرية والالإنسانية.
وتهجم بعض اجلماعات اللبنانية
مواطنينا
على
املتطرفة
وعسكريينا ،فنصرخ حلاجتهم
باجراء عسكري او منطقة
عسكرية ونتهم فورًا بالتحريض
وتتم مناصرتهم علنًا وزيارتهم
ودعمهم فجورًا من قبل بعض
املسؤولني والفئات السياسية،
املسيحية واالسالمية ،لفرض
الصمت علينا والسماح هلم
باملزيد من اجلهوزية ...فيجهزون
وتهاجم داعش والنصرة بلداتنا
وجيشنا ،وحتتل وختطف ،وتأخذ
من سجننا املركزي يف روميه
مركزًا لعملياتهم؛ فنحرر جزئيًا
ونساوم جزئيًا ُ
ونستنزف بدل

احلسم حيث نقدر والتحرير
الكامل حتى احلدود وحماصرة
العدو باجلغرافيا والتموين حتى
خنقه وتسليمه ألسرانا.
ويف بناء الدولة حنارب بدل أن
نشجع يف انتمائنا اىل لبنان
ّ
الدولة املدنية وليس اىل أي
دولة خارجية أخرى وكأن بنا
نعاقب على فكرنا اإلصالحي
التغيريي اهلادف لتأمني مالذ
ألهلنا هو الدولة بدل تأمني
امللجأ هلم من االرهاب أو
التهجري من ميليشيات احلرب
أو اهلجرة من ميليشيات السلم
واقطاع الفكر واملال والدين.
ويف البقاء يف اإلدارة العامة
أو الدخول يف مؤسسات
ونقاصص لفكرنا
نواجه
الدولة،
َ
َ
املؤسسي ونرى املياومني
ً
ويطردون
عنوة
يدخلون
ّ
متخفني
عنوة ونرى أشباههم
بالقانون أحيانًا وباخلدمة املدنية
أحيانًا أخرى وباملمارسة القمعية
مرارًا ،ثم يربرون الالتوازن
الطائفي بعدم اقدام املسيحيني
بعد أن يكونوا قد قتلوا فيهم
روح التقدم ملؤسسات الدولة
اليت بدأت تكون غريبة عنهم.
فنصرخ العادتهم اىل حضنها
احرتامًا التفاق موقع او قانون
مقر أو عرف معتمد اال أن روح
التسلط وامليليشيا يف الدولة
تتغلب على روح الدولة.
ويف االمناء املتوازن والعدالة
االجتماعية وتساوي الناس يف
احلقوق والواجبات ،نعمل فنقدم
القوانني ،اقرتاحًا ومشروعًا،
ونقر بعضها ومننع من اقرار
الكثري الكثري مما يطمئن يف
استعادة اجلنسية وبيع األراضي
وما يبلسم يف املفقودين
يف سوريا واملتواجدين يف
اسرائيل ،وما يؤمل منه يف
والضمان
املالي
التدقيق
االجتماعي وضمان الشيخوخة
والعدالة الضريبية وسلسلة
الرتب والرواتب والواردات
العادلة والشراكة االمنية...
ونستلم الوزارات فنضع هلا
اخلطط والربامج ونبدأ بتنفيذ

املشاريع العطاء الناس حقوقها
يف االتصاالت واملاء والكهرباء
والنفط والعمل والقضاء العادل.
فيتم التحايل علينا النتزاع هذه
أن السبب
احلقائب منا ليتبني ّ
هو ايقاف املشاريع وتوقيفها
حبجج واهية عديدة منها البيئية
والزراعية والتقنية وعلى رأسها
املالية .فاالتصاالت ترتاجع
خدمة وموارد فقط بسبب اختاذ
اجراءات معاكسة الجراءاتنا،
واموال البلديات من عائدات
اخلليوي حيرمون منها فقط
بسبب انه عمل حق قمنا حنن
به.
ومعامل الكهرباء اليت كان
يفرتض انتهاء اثنني منها
هذا الشهر تتوقف اعماهلا،
ليحرم املواطنون من وعد
اعطيناهم اياه بــ 24/24يف
نهاية الــ; 2015وسدود املياه
جيري العمل على توقيفها ألنها
يف مناطقنا بالرغم من اننا
يف مرحلة جفاف استثنائية ال
يستحي احد منها ومن الظهور
يف االعالم او التسرت من خلفه
اليقاف بنائها .
ومشاريع بناء خط الغاز الساحلي
وحمطة التغويز املائية جيري
جتميدهم بالرغم من توفريهم
اكثر من مليار دوالر سنويًا،
ما يزيد عن حاجتنا من موارد
للسلسلة.
ومشروع االستكشاف والتنقيب
عن البرتول برًا وحبرًا جيري
تأجيله مرارًا وحيرم اللبنانيني
من اخلالص االقتصادي واملالي،
فقط ملصاحل البعض السياسية
البعض
وملصاحل
خارجيًا،
ً
املنفعية داخليا وكأن بلدنا ال
قيمة الزدهاره والستقراره.
ويف قانون االنتخاب ،حُ َ
ن ّجم
فتطري املناصفة فع ًال ُمعاشًا
وتبقى كالمًا مجي ًال .فنحاول
تصديق الكالم ونقدم القوانني
احملققة للشراكة فتطري ويطري
معها شرعية اجمللس النيابي
واجمللس الدستوري ،لنعيش
متديدًا مرشحًا لتمديد ،مُتدد معه
حالة الالشراكة والالمناصفة

والالتوازن ،ونعيش االختالالت
املمددة ألزماتنا الوطنية.
ّ
ويف رئاسة اجلمهوريةُ ،تنزع
خُ
ُ
ويتار
وتصغر،
الصالحيات
هلا أشخاص هم بتمثيلهم
أصغر حتى من ممارسة ما
تبقى .فنساوم للتعويض عن
املوقع ،قانونًا انتخابيًا ومتثي ًال
حكوميًا وتشاركًا سياسيًا .ثم
فن ّتهم
نقاوم الستعادة املوقعُ ،
بالتعطيل بعد أن ّ
عطلوا املركز،
ويريدون تعطيل من ميلؤه.
حسبهم أن اتهامهم سريدعنا
عن مقاومتنا ،غري مدركني أي
نوع من املقاومني حنن واننا
نلعب مصرينا ومصري من منثل
يف حلظة نتعرض فيها ملعركة
تصفية متر يف املوصل وكسب
وقصر بعبدا ،وأن التصفية
السياسية لنا يف لبنان هي
تصفية معنوية لكل من منثل
وهي داعشية سياسية مطلوب
من أفرقاء الداخل التوقف عن
ممارستها ومن أفرقاء اخلارج
االمتناع عن تغطيتها.
حنن ال نبكي هنا وال نندب
نوصف فقط
أنفسنا ،حنن
ّ
لنواجه ،ولكي يواكبنا الرأي
العام يف مواجهتنا .حنن لسنا
بكائني شحاذين ،حنن مقاومني
معاندين حلقوقنا ،حنن طالب
حق.
حنن نطالب اجملتمع الدولي
بوقف جرمية الصمت وبوقف أي
عمل يشجع على هجرة اجملموعات
املكونة للمنطقة واالقليات
وخاصة املسيحية منها ،ونقول
له «إن خطيئة تهجري ماليني
املسيحيني ال ميكن مسحها أو
غفرانها باستقبال بضعة آالف
منهم».
إن تفريغ
للغرب
ونقول
ّ
الشرق من مسيحييه هو تفريغ
للمسيحية من رسالتها ومعناها،
وان تفريغ الشرق من مشرقييه
هو تفريغ للبشرية من انسانها
وإن تفريغ املوصل
املتعدد
ّ
وكسب وقصر بعبدا من ناسها
األصيلني سيؤدي اىل إمالء
شوارعكم مبفرغيهم.
حنن نسأل الفاتيكان (والكنائس
الشرقية) أكثر من الصالة
ونسأهلم باستعمال نفوذهم
وتأثريهم الدبلوماسي يف العامل
ليس لتأمني احلماية فقط
بل لتأمني العقاب واملالحقة
لالرهابيني عرب القانون الدولي
واحملكمة اجلنائية الدولية.
ونسأهلم :من حيمل الرسالة
اذا ازيل الرسل وماذا يبقى
من روما اذا ازيلت اقدام
املسيحية؟ حنن نتوجه اىل
املسلمني يف العامل بتحمل
مسؤولياتهم جتاه ديانتهم بنزع
اللثام عن التكفريني واظهار
صورة اهلل البهية ،وعدم تقاذف
خطر االرهابيني من بلد اىل
آخر وعدم وضع خطوط وحدود

لتقدم داعش بل الغاء أي خط
تواجد هلم واالطباق عليهم يف
كل دول املنطقة والعامل من
خالل اسرتاتيجية إقليمية إللغاء
التكفري ،يكون منبعها الفكر
املتنور وتكون أدواتها سيوف
احلق.
حنن نطلب من املسيحيني
واالقليات يف املنطقة بالبقاء
يف أرضهم وبالدفاع عنها
بكل الوسائل املتاحة هلم
ونطالب هلم بوسائل الدفاع
عن انفسهم ،ونقول هلم
ان اقتالعكم من ارضكم هو
اقتالعكم من ذاتكم  ،تلك
الذات اليت لن جتدون مكانًا هلا
يف العامل ،حتى يف لبنان الذي
هو مكان اجلميع.
حنن نقول إلخوتنا يف املواطنة،
يف اللبنانية ،نقول للبنانيني،
ّ
ووهبنا هذه
إننا خلقنا معًا
ُ
االرض معًا ،ائتمنا على هذا
النموذج معًا فصار عندنا
بلد صغري حبجمه ولكن كبري
نضيع هذا االرث
برسالته ،فهل
ّ
االنساني احلضاري العظيم او
حنافظ عليه ؟
من دوننا او من دونكم ال لبنان
وال قيمة له :ومن دون دورنا
السياسي الكامل ال وجود لنا
يف لبنان; ومن دون وجودنا يف
لبنان سيكون لكم صحراؤكم
ويكون لنا جبالنا املوزعة يف
العامل من دون طعمكم ومن
دون طعم لنا.
اآلن هو أوان الشراكة واالعرتاف
ً
ً
ً
ورئاسة ،أو
ونيابة
إدارة
باآلخر
هو أوان الداعشية السياسية.
فاختاروا وأعلنوا.
األقليات
ننادي
وحنن
واملسيحيني يف لبنان للقيام
املسيح
رسالة
برسالتهم،
على األرض .فال عجب إن هم
ُ
اضطهدوا ،فهذا ما أبقاهم يف
هذه اجلبال «وطوبى لكم إن
اضطهدوكم من أجل امسي»،
وحنن نقول للمسيحيني يف
أن بواخر اتت لرتحيلهم
لبنان ّ
وأن
وصمدوا،
وقاتلوا
فأبوا
ّ
املطلوب اليوم هو أقل بكثري،
فاملطلوب هو البقاء على إميانكم
برسالتكم وبوطنكم.
حنن أمامكم يف املواجهة فاثبتوا
اال اذا رأيتمونا متزحزحني ،واهلل
لن نتزحزح .وحنن نقول ألبناء
التيار الوطين احلر وألحزاب
التكتل وحلفائه وأصدقائه
واحملبني حافظوا على روح
مستمر
فنضالنا
املقاومة،
ومتواصل ومتعدد االشكال.
املبادرة،
روح
واستعيدوا
وكونوا خفرًا لبلدياتكم ،وأنصارًا
جليشكم ،واشنقوا أصنامهم يف
ّ
وفكوا حلامهم عن
الطرقات،
األبواب ،وانزعوا ملصقاتهم
عن األفواه وكونوا كما كنتم
دومًا رموز «الشرف والتضحية
والوفاء».
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داعش يذبح الصحايف االمريكي
جيمس فولي

«سكتلنديارد» تنشط لكشف هوية القاتل املفرتض جليمس فولي

سعت شرطة سكتلندريارد امس
االول اىل كشف هوية الرجل
امللثم الذي عرف عن نفسه بأنه
قاتل جيمس فولي ،مشرية اىل
انها تنطلق من االفرتاض القائل
انه من الربيطانيني الذين جندتهم
الدولة االسالمية ،ويشكلون كما
تقول لندن «خطرا على االمن
القومي».
واستخدمت وسائل االعالم تعابري
قاسية للتعبري عن اشتمئزازها
بعد نشر شريط فيديو الدولة
االسالمية الذي يظهر قطع رأس
الصحايف االمريكي على يد رجل
ملثم يتحدث بلهجة بريطانية.
وقد وصفت الرجل بأنه «جزار»
و»مهووس» ،و»بريطاني على
االرجح» ،كما قال رئيس الوزراء
ديفيد كامريون.
وقال ريتشارد باريت املدير
السابق لشعبة مكافحة االرهاب
يف اجهزة االستخبارات الربيطانية
ام.آي 6.امس «سيتمكنون يف
نهاية املطاف من حتديد هويته»
وميكنهم ان يعولوا من اجل ذلك
على مساعدة من االقرباء.
واضاف هذا اخلبري يف مقابلة مع
اذاعة بي.بي.سي رايديو فور ،ان
اعتقاله يف سوريا او يف العراق
اللذين يواجهان حربا ،واحالته على
القضاء ميكن ان يبدو من جهة اخرى
اكثر تعقيدا .لكنه قال انه اذا مل
يقتل يف املعركة فسيثري الشكوك
بالتأكيد «يف احد االيام».
واجهزة
للشرطة
وتتوافر
متطورة
ادوات
االستخبارات
جدا للتعرف اىل مالمح الوجه
والصوت ،متكنها من التعرف اىل
هوية القاتل.
وتتوافر هلما ايضا استمارات لفئة
من  400اىل  500بريطاني على

االقل يقاتلون يف العراق ويف
سوريا ،كما تقول السلطات.
ومن االشخاص الواردة امساؤهم
يف االستمارات ،شبان ظهروا
مكشويف الوجوه يف اشرطة فيديو
جديدة اعدت لالستخدام الدعائي
والتجنيد يف الدولة االسالمية.
ويعترب شرياز ماهر من املركز
الدولي للدراسات حول التطرف
يف كينغز كوليدج يف لندن،
ان اجملموعة تضم عددا من اكثر
املتطوعني «دموية ووحشية».
لكن عددا من اخلرباء حذروا من
اخلالصات املتسرعة ،يف اطار
التحقيق حول القاتل املفرتض
جليمس فولي.
وكشف ريتشارد باريت ان شريط
الفيديو الذي يرمي اىل بث الرعب
«شريط مبالغ فيه اىل حد ما».
حمرتفة
بطريقة
اعد
فقد
استخدمت فيها تقنية التقطيع
وادخال الصوت وكثري من احليل
االخراجية .ويقول خرباء ان الصوت
بلهجة بريطانية الذي يلفظ حكم
االعدام على الصحايف االمريكي،
قد يكون مدبلجا وهو صوت رجل
آخر غري القاتل.
وقد قررت السلطات يف مرحلة
اوىل جتاهل هذه االعتبارات،
للقول ان تورط بريطاني ،بأي
صفة كان ،يف هذا العمل مسألة
تثري االمشئزاز.
ويف حماولتها الرامية اىل فهم
الظاهرة من اجل التصدي هلا،
تقول السلطات ان من الصعوبة
مبكان وضع رسوم تقريبية
للمقاتلني الشبان ،طاملا ان
دوافعهم ختتلف من واحد اىل
آخر .فهم متدينون ،ويكشفون
رغبة يف تأمني مزيد من العدالة
ويعربون عن استياء عميق او

خطة «عش الدبابري» وداعش:

البغدادي تلقّى تدريبات مع املوساد وتعلّم فن اخلطابة
اذاع تنظيم الدولة االسالمية
الذي يسيطر على مناطق يف
العراق وسوريا تسجي ًال مصورًا
اليوم الثلثاء يزعم انه يظهر ذبح
الصحايف االمريكي جيمس فولي
الذي اختفى يف سوريا قبل
عامني .وبث التسجيل الذي
عنوانه «رسالة اىل امريكا» على
مواقع لالعالم االجتماعي.
ملثم اىل
ويظهر يف الفيديو
ٌ
جانب فولي الذي ُألبس رداء
باللون الربتقالي رمز احملكومني
باالعدام يف الواليات املتحدة.
ويردد فولي عبارات تتضمن
اتهامًا للرئيس االمريكي باراك
اوباما بانه السبب يف انهاء
حياته بسبب قراره ضرب
العراق .وينتهي الفيديو مبشهد
الذبح عرب لقطة «ممنتجة» ،اذ
نرى الرجل امللثم وهو يقرتب
من رقبة فولي ومن ثم نرى جثة
مفصولة الرأس .ليتلوها مشهد
لرجل آخر اىل جانب امللثم يقول
االخري انه سيكون اهلدف الثاني
اذا مل يرتاجع اوباما عن ضرب
«داعش».
وعمل فولي مراسال يف الشرق
االوسط خلمس سنوات وخطفه
مسلحون جمهولون يف 22
تشرين الثاني . 2012
وقال حساب على تويرت انشأته
اسرته للمساعدة يف العثور

عليه «نعلم ان الكثريين منكم
يبحثون عن تأكيد أو اجابات.
من فضلكم اصربوا حتى تتاح
لنا مجيعا املزيد من املعلومات
وواصلوا الدعاء لفولي».
وظهر يف جزء من الفيلم ايضا
صحايف امريكي اخر يدعى
ستيفن جويل ستولوف ،كتبوا
يف اسفل الصورة انه سيلقى
املصري نفسه اذا مل جيمد اوباما
الضربات اجلوية يف العراق ضدر
مراكز داعش.
يف املقابل ،قال البيت االبيض
ان عناصر من املخابرات
االمريكية تعمل للتحقق من صحة
تسجيل مصور يزعم انه يظهر
قيام تنظيم الدولة االسالمية
املتشدد باعدام صحفي امريكي
وعرب عن الغضب إذا ثبت انه
حقيقي.
وقالت كاثلني هايدن املتحدثة
باسم البيت االبيض «شاهدنا
تسجيال مصورا يزعم انه يظهر
قتل املواطن االمريكي جيمس
فولي بواسطة تنظيم الدولة
االسالمية .اجهزة املخابرات تعمل
بأسرع ما ميكن لتحديد ما اذا
كان حقيقيا» .واضافت« :اذا
ثبت انه حقيقي فاننا مروعون
للقتل الوحشي لصحايف امريكي
بريء ونعرب عن أعمق تعازينا
السرته واصدقائه».

ظهر تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام أو مبا ُيعرف بـ
«داعش» يف عام .2013
أسئلة عدة دارت حول التنظيم
منذ ذلك احلني ،عن ظروف
الداعمني
وعن
تأسيسه
واملمولني له.
يف مذكرات وزيرة اخلارجية
هيالري
السابقة
األمريكية
اإلدارة
أسست
كلينتون،
األمريكية «داش» بهدف تنفيذ
مشروع الشرق األوسط الكبري،
وتقسيم املنطقة على اساس
مذهيب وعرقي ،وقد كان
املخطط يرمي حبسب كتاب
«اخليارات الصعبة» هليالري اىل
اعرتاف اكثر من  112دولة حول
العامل بالدولة اإلسالمية حلظة

إعالن والدتها ..لكن حسابات
احلقل مل تتفق مع حسابات
البيدر ،فاملمارسات الوحشية
اليت نفذها داعش أحرجت
اإلدارة األمريكية على ما يبدو،
فرتاجعت عن اإلعرتاف بشرعية
هذا التنظيم..
يؤكد هذا الكالم العميل األمريكي
الفار ادوارد سنودن ،الذي
يكشف عن تعاون استخباري
بني ّ
كل من امريكا وبريطانيا
واسرائيل ،لتأسيس دولة
اخلالفة ،واهلدف وفق سنودن
هو محاية امن اسرائيل من خالل
استقطاب ارهابيي العامل اىل
داعش ،وتكفري اآلخر وحماولة
الغائه وتشويهه لإلسالم وفتح
مستمرة.
حروب ونزاعات
ٍ
ّ

رفض للمجتمع وبالتالي رغبة يف
املغامرة .ويأتي هؤالء االشخاص
من كل احناء البالد والضواحي
الفقرية مثل ضاحية لوتون يف
لندن ومدن االقاليم مثل مانشسرت
وكارديف او بورتسماوث.
ويكشفون من جهة اخرى عن
شديدة
تعليمية
مستويات
االختالف ،وعن امية اىل جانب
الطلبة الشبان.
وقد يكون جعفر ديغايس (16
عاما) املتحدر من بريغتون ،اصغر
عناصر هذه اجملموعة املركبة.
اما عبد الوحيد جميد فقد يكون

اول انتحاري بريطاني يقتل يف
انفجار شاحنة مفخخة كان يقودها
اىل سوريا .وهو يتحدر من ويست
سوكس ،ويف احلادية واالربعني
من عمره وأب لثالثة اوالد.
وذكر عدد كبري من الصحف بتحذير
ناصر مثين ( 20عاما) الذي غادر
كارديف واوقف دروسه الطبية
متوجها اىل سوريا برفقة شقيقه
الصغري .وعندما التقطت له صورة
اىل جانب قنبلة يدوية الصنع يف
شريط فيديو دعائي ،قال «هكذا
اذا ،اململكة املتحدة خائفة .سأعود
مزودا باملعرفة اليت تعلمتها».

واشنطن أخفقت يف إنقاذ رهائن
أمريكيني يف سوريا

أعلنت واشنطن أن القوات
األمريكية فشلت يف إنقاذ رهائن
أمريكيني حيتجزهم تنظيم «الدولة
االسالمية» يف سوريا ،ذلك بعد
ساعات من دعوة الرئيس باراك
أوباما اىل القضاء على «سرطان»
تنظيم «الدولة االسالمية».
ويأتي هذا االعالن غداة نشر
شريط
اإلسالمية»
«الدولة
فيديو يظهر فيه مسلح ملثم،
ينتمي للتنظيم ،وهو يقطع رأس
الصحايف األمريكي جيمس فولي
الذي خطف يف سوريا يف نهاية
 .2012كما تضمن الشريط تهديدًا
من التنظيم بقتل رهينة أمريكي
آخر ،اذا تواصلت الغارات اجلوية
األمريكية يف مشال العراق.
وتواصل الطائرات احلربية األمريكية
غاراتها اجلوية ضد اهداف لتنظيم
«الدولة االسالمية» يف العراق.
وعلى الرغم من التهديد بقتل
الرهينة الثاني ،قال اوباما« :عندما
يستهدف امريكيون يف مكان ما
نقوم بكل ما يف وسعنا الحقاق
العدالة».
وبعد تصريح أوباما طالبت وزارة
اخلارجية االمريكية بإرسال 300
جندي اضايف اىل العراق ،حيث
ينتشر حنو  850جنديًا ومستشارًا
عسكريًا حلماية املنشآت االمريكية.
وبعد ذلك ،افاد مسؤولون وتقارير
اعالمية ان القوات االمريكية حاولت
انقاذ فولي ورهائن امريكيني آخرين
حيتجزهم تنظيم «الدولة االسالمية»
يف سوريا ولكنها فشلت.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»
عن مسؤولني رفيعي املستوى
يف اإلدارة األمريكية مل
تسمهم،
ّ
أن جيمس فولي كان من ضمن
الرهائن الذين هدفت العملية
األمريكية لتحريرهم ،واليت شارك
فيها عشرات اجلنود ،موضحة
أنه خالل العملية ،أصيب أحد
أفراد قوة الكوماندوس األمريكية
جبروح خالل تبادل عنيف إلطالق
النار بينهم وبني مقاتلي «الدولة
اإلسالمية».
ومل حيدد البيت األبيض والبنتاغون
هويات الرهائن الذين كانت
العملية تستهدف اطالق سراحهم
وال عددهم.
وقالت ليزا موناكو ،كبرية
مستشاري الرئيس أوباما لشؤون
مكافحة اإلرهاب ،إنه «يف وقت
سابق خالل هذا الصيف ،أعطى
الرئيس (باراك أوباما) موافقته
على عملية ترمي إىل انقاذ مواطنني
أمريكيني خمتطفني وحمتجزين رغمًا
عنهم ،لدى تنظيم الدولة اإلسالمية

يف سوريا».
وأضافت يف بيان أن «احلكومة
األمريكية اعتقدت أن لديها ما
يكفي من املعلومات االستخباراتية،
وعندما حانت الفرصة ،أجاز الرئيس
للبنتاغون بالشروع سريعًا بتنفيذ
عملية هدفها انقاذ مواطنينا ،لكن
العملية فشلت ألن الرهائن مل
يكونوا موجودين يف املكان الذي
حددته االستخبارات األمريكية»،
موضحة أنه «بالنظر إىل ضرورة
محاية القدرات العمالنية جليشنا،
لن نكشف عن أي تفصيل».
من جهته ،قال الناطق باسم وزارة
الدفاع االمريكية (البنتاغون) جون
كريبي ،ان عناصر من سالحي
اجلو والرب شاركت يف هذه العملية
اليت «كانت تركز على شبكة
احتجاز حمددة داخل تنظيم الدولة
االسالمية».
ويشار إىل انها املرة االوىل اليت
تعلن فيها الواليات املتحدة عن
عملية عسكرية من هذا النوع داخل
سوريا منذ اندالع النزاع يف هذا
البلد يف آذار .2011
ويف فيديو إعدام فولي ،قال
املسلح امللثم ان اي اعتداء على
«الدولة االسالمية» هو اعتداء
على املسلمني الذين قبلوا بدولة
«اخلالفة االسالمية».
وأفادت صحيفة «نيويورك تاميز»
ان التنظيم املتطرف كان طلب
فدية من عشرات ماليني الدوالرات،
مقابل اطالق سراح فولي ،ثم عمد
اىل قتله بعدما رفضت واشنطن
دفع الفدية .وأعلنت الناطقة باسم
جملس األمن القومي األمريكي
كيتلني هايدن مساء االربعاء ،أن
الواليات املتحدة «مل تكن ترغب
أبدًا بالكشف عن هذه العملية».
وأضافت« :لقد قررنا الكشف عن
هذه العملية اليوم ،بعدما بدا لنا
واضحًا أن عددًا من وسائل اإلعالم
يستعد للكشف عنها ،وأنه لن
يكون أمامنا أي خيار سوى اإلقرار
حبصوهلا».
واوضح الرئيس االمريكي انه حتدث
اىل عائلة فولي ،مؤكدًا أن قتله
«صدم ضمري العامل امجع» .وقال
ان تنظيم «الدولة االسالمية ال
يتحدث باسم اي ديانة .ليس هناك
ديانة تقول بذبح األبرياء .عقيدتهم
فارغة» ،داعيًا اىل التعبئة لتجنب
انتشار هذا «السرطان» .واضاف:
«لقد خطفوا نساء اخضعن للتعذيب
واالغتصاب والعبودية ،واغتالوا
مسلمني سنة وشيعة باآلالف،
وهامجوا املسيحيني واالقليات
الدينية االخرى».
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العدوان على غزة يعيد خلط األوراق داخل إسرائيل ..والعني على لبنان
القدس احملتلة ـ حسن مواسي
اإلسرائيلية
احلرب
عادت
على قطاع غزة لتحتل املشهد
اإلسرائيلي بعد فشل مفاوضات
وقف إطالق النار يف العاصمة
املصرية ،القاهرة ،بني إسرائيل
وفصائل املقاومة الفلسطينية،
بعد تهدئة استمرت ألكثر من
أسبوع.
وأبرزت الصحف اإلسرائيلية،
أمس االول ،اخلالفات الداخلية
يف أوساط الوزراء وأعضاء
املصغر
الوزاري
اجمللس
للشؤون السياسية واألمنية
كرر
«الكابينت» ،خصوصًا بعدما ّ
رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو،
االربعاء االنتقادات لوزرائه
وأعضاء «الكابينيت» ،الذين
انتقدوا بدورهم ،إدارته للحرب
وفشله يف حتقيق أهدافها
املعلنة.
طالت انتقادات نتنياهو كل من
وزير اخلارجية اإلسرائيلي وزعيم
حزب «إسرائيل بيتنا» ،أفيغدور
االقتصاد
ووزير
ليربمان،
اإلسرائيلي وزعيم حزب «البيت
اليهودي» ،نفتالي بينت الذي
رد بينت على انتقادات نتنياهو،
ًّ
مصرًا على موقفه الرافض
التفاوض مع حركة املقاومة
«محاس».
وحتت عنوان «حرب الكابينت»،
«يديعوت
صحيفة
أشارت
أحرونوت» إىل الشرخ الواقع
بني نتنياهو وأعضاء اجمللس

الوزاري املصغر ،وخصوصًا بينت
وليربمان ،وكتبت تقول« :بات
راسخًا لدى اجلمهور اإلسرائيلي
أن توجيه نتنياهو االنتقادات
لوزراء «الكابينيت» ،دليل على
املأزق الذي يعصف به ،وعلى
حالة الضغط اليت يعاني منها
يف ظل الفشل يف حتقيق أي من
أهداف احلرب ،بدءًا من استعادة
اهلدوء ،ومرورًا بكسر حركة
«محاس» ،وانتهاء بتجريد غزة
من السالح».
وتساءل احمللل السياسي،
مشعون شيفر يف حتليل نشره
حتت عنوان «أين الردع»« ،ماذا
بقى من أهداف عملية «اجلرف
الصامد؟» ،وأضاف« :مل جير نزع
سالح فصائل املقاومة وحركة
«محاس» ،ومل جير تقويض
وسلطتها،
«محاس»
حركة
وال حتى تنصيب الرئيس
الفلسطيين (حممود عباس) أبو
غزة».
مازن على عرش ّ
ورأى أنه «من الصعب االقتناع
أن حركة «محاس» تشعر بشيء
من قوة الردع اإلسرائيلية،
فعندما ُيعلن نتنياهو أن كل
وواردة،
مطروحة
اخليارات
فهذا يعين انه استعان عند بدء
احلرب بـ 81ألف جندي احتياط،
للتلويح بأن اجليش على وشك
إعادة السيطرة على قطاع غزة،
وتبني أن تهديده فارغ املضمون
وجمرد خدعة».
حمرر الشؤون احلزبية يف صحيفة

«هآرتس» يوسي فريتري اعترب
أن «ما جيري من نقاشات داخل
«الكابينيت» ،وتفاقم اخلالفات
بني نتنياهو ووزراء حكومته،
وما يرافق ذلك من صعوبات
يواجهها داخل حزبه «الليكود»،
يشي باقرتاب موعد انهيار حكومة
نتنياهو الثالثة» ،الفتًا إىل أن
«شدة اخلالفات الراهنة تدعو
بأن حكومة نتنياهو
إىل االعتقاد ّ
لن تصمد بعد الدورة الشتوية
املقبلة للكنيست ،واليت تنتهي
يف أواخر آذار املقبل».
ويف السياق نفسه ،عزت
صحيفة «يديعوت احرنوت» فشل
مفاوضات وقف إطالق النار يف
القاهرة ،وتراجع اسرائيل عن
املضي قدمًا فيها ،إىل ضغط
ّ
ليربمان ،مشرية إىل «املأزق
احلقيقي الذي وصلت إليه
إسرائيل حتت رئاسة نتنياهو،
جراء فشلها يف ترمجة احلرب
ّ
على غزة ،إىل مكاسب سياسية،
وكسر املقاومة الفلسطينية،
مع السعي لضرب عصافري عدة
حبجر واحد».
وبينت الشروط اجلديدة اليت
عاد بها الوفد اإلسرائيلي ،إىل
القاهرة ،وفق إيقاع ليربمان،
وبينت ،مدى ضعف كل من
نتنياهو ،ويعلون ،يف السيطرة
وفرض
«الكابينيت»،
على
موقفهما التفاوضي عليهما ،يف
ّ
تعرضهما لسهام االنتقادات
ظل ّ
واملزايدات عليهما بسوء إدارة

«املعركة».
ومل تقتصر املزايدات على أعضاء
احلكومة واالئتالف احلكومي
مواقف
وتقاطعت
احلاكم،
حزبي «مريتس»« ،العمل»،
وصو ً
ال إىل أقصى اليمني،
ممث ًال ببينت نفسه ،فض ًال عن
انتقادات ومزايدات صدرت من
داخل «الليكود» ،الذي يتزعمه
نتنياهو ،عرب الوزيرين جدعون
ساعر وجلعاد أردان ،اللذين باتا
يعتربان أنفسهما مرشحني خلالفة
«بييب» لرئاسة «الليكود».
وميثل تراجع نتنياهو أمام
ضغوط ليربمان بعد كشف
الورقة املصرية ،دلي ًال على مدى
الضعف والوحدة اليت يعاني
منها رئيس الوزراء ،لكنه يمُ ثل
يف الوقت نفسه ،إقرارًا من
اجليش ،بأن أداءه يف العدوان
مل يوفر إلسرائيل املوقف
التفاوضي الذي كانت تريده.
ويف املقابل ،واىل جانب
الضغوط من داخل االئتالف
وحزبه ،يتعرض نتنياهو لضغط
شعيب يتمثل برفض سكان
اإلسرائيلية
املستوطنات
احملاذية للقطاع ،العودة إىل
بيوتهم ،خصوصًا بعد انهيار
اهلدنة ،الثالثاء املاضي.
العسكري
الفشل
ورافق
اإلسرائيلي ،فشل ديبلوماسي
وسياسي إقليمي ودولي ،إذ
حاولت إسرائيل وحكومة نتنياهو
يف األيام األخرية ،دق األسافني

الفلسطينية،
السلطة
بني
واملقاومة ،وأحملت إىل حتمية
القبول باملبادرة املصرية ،إىل
أن جاءت الصفعة اإلسرائيلية
للمبادرة.
وحتاول إسرائيل من خالل
التصعيد احلالي العودة إىل
«املربع األول» ،واالنطالق جمددًا
حتسن
لتحقيق أهداف جديدة،
ّ
وضعها التفاوضي ،وترمي
إىل إخضاع «محاس» ،وهي
خطوات موجهة ليس فقط للحلبة
اخلارجية ،وإمنا أيضا الستعادة
«زمام املبادرة» واخلروج من
خانة االجنرار وراء أداء املقاومة،
وفق االنتقادات والتحليالت،
كرسها احملللون العسكريون
اليت ّ
يف إسرائيل منذ بدء العدوان.
أما على الصعيد الداخلي ،فإن
التقديرات تشري إىل أن انهيار
التهدئة من شأنه أن يدفع
بنتنياهو ،إىل تبين املواقف
األكثر تطرفًا ،لضمان بقائه
يف احلكم يف مواجهة التحركات
الداخلية يف «الليكود» ،ويف
االئتالف للتخلص منه ،بعد
وصمه بالفشل ،وعدم احملافظة
اإلسرائيلية
املصاحل
على
األمنية ،ويف مقدمتها فشله يف
إعادة اهلدوء للمستوطنات.
إىل ذلك ،وعلى الرغم من
انشغال إسرائيل يف استمرار
غزة،
شن العدوان على قطاع ّ
ّ
ومحلة االنتقادات اليت يتعرض
هلا نتنياهو ،حول كيفية إدارة
ضد «محاس» ،العني
احلرب
ّ
اإلسرائيلية ال تغمض ،خشية
ّ
الشمالية مع «حزب
توتر اجلبهة
ّ

اهلل».
فقد اتهم وزير السياحة عوزي
لنداو ،أمس االول ،نتنياهو
ّ
بأنه يقود إسرائيل إىل حرب
ضد «محاس» ،وطالبه
استنزاف
ّ
اجلدي ،مبا يف ذلك إعادة
بالعمل
ّ
غزة ،يف وقت
احتالل قطاع ّ
ُتواصل إسرائيل متابعة ومواكبة
الشمالية،
التطورات على احلدود
ّ
حيث نقل موقع «عنيان مركزي»
إسرائيلي
عسكري
عن مصدر
ّ
ّ
قوله ّ
شن حرب
إنه ال يستبعد
ّ
ثالثة على لبنان.
العسكرية
ورجح احمللل للشؤون
ّ
ّ
يف صحيفة «هآرتس» أمري
أن ُتبادر إسرائيل إىل
اورون ْ
حرب ثالثة على لبنان العام
أن قائد
املقبل ،منوهًا إىل ّ
العامة للجيش
هيئة األركان
ّ
اإلسرائيلي ،بيين غانتس الذي
ّ
شارك كضابط شاب يف حرب
لبنان األوىل ،سيجد نفسه يف
اجلبهة اللبنانية من جديد.
اجلنراالت
أحد
عن
ونقل
املركزيني يف قيادة اجليش
من دون ذكر امسه ،قوله إن
احتماالت حرب جديدة مع «حزب
اهلل» قبل انتهاء والية غانتس
أي يف شهر شباط
كبرية جدًاْ ،
من العام املقبل ،مشريًا إىل أن
احلرب ستشمل عملية برية يسقط
خالهلا مئات اجلنود اإلسرائيليني
بني قتلى وجرحى.
وحبسب اجلنرال املذكور ،فإن
إسرائيل تهدف من ذلك منع
حالة يتم فيها استغالل معلومات
استخباراتية الغتيال االمني

التتمة ص 31

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

خضار وفواكه طازجة يومياً من
املاركت
تتوفر لدينا أجبان * ألبان *
مكسرات * موالح * زيوت *
زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر
* ماء ورد * برية بافاريا * عصائر
* هدايا وغريها الكثري

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع
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اسرتاليات

باملر يتعهد بالتصدي ألي تغيريات على
هدف الطاقة املتجددة RET

تعهد كاليف باملر بالتصدي
ألي حترك من قبل حكومة ابوت
إلضعاف أو إلغاء هدف اسرتاليا
للطاقة املتجددة خالل الربملان
احلالي.
وقال زعيم حزب باملر يونايتد ان
حزبه سوف يتمسك بالوعد الذي
اعطاء يف حزيران مبعارضة أية
تغيريات قبل االنتخابات املقبلة
هلدف الطاقة املتجددة ،احملدد
اآلن بـ  41ألف غيغاوات ساعة

( )gigawatt hours 41,000من
إنتاج الطاقة املتجددة سنويا
حبلول عام .2020
وقد ادىل السيد باملر بتصرحياته
بعد صدور تقارير بان رئيس
الوزراء طوني أبوت ووزير
اخلزانة جو هوكي ووزير املالية
ماتياس كورمان يدفعون جلنة
مراجعة هدف الطاقة املتجددة
 RETلدعم قضية إلغاء اخلطة.
وقد سلمت اللجنة اليت اختارتها
رئيس
بقيادة
احلكومة،
شركة كالتكس السابق ديك
اربورتون ،تقريرها اىل احلكومة
يوم االثنني.
وكان جون غراميز ،الرئيس
الطاقة
جمللس
التنفيذي
قد
االسرتالي،
الشمسية
علم من مصدر حكومي رفيع
املستوى بان تقرير اربورتون
اوصى بإلغاء هدف الطاقة
املتجددة بالغاء املخطط لصاحل
مشغلني جدد واسعي النطاق.
لكن السيد غراميز رفض
الكشف عن اسم املصدر ،قبل
ان يضيف انه يعتقد ان التقرير
يوصي أيضا بالغاء نظام الطاقة
املتجددة على نطاق صغري،
مما عزز طفرة تركيب األلواح
الشمسية على سقوف املنازل.
ورفض السيد اربورتون تأكيد
ما اذا تقرير جلنته حيتوي هذه
التوصيات.
ودعت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن السيد ابوت
لإلفراج الفوري عن حمتويات
التقرير.
وقالت السيناتورة ميلن «ان
حكومة أبوت قامت بكل ما هو
ممكن إلعداد زوال هدف الطاقة
املتجددة ألصدقائهم يف صناعة
الفحم على وجه اخلصوص ،حيث
ال ميكن التعامل مع املنافسة من
الطاقة املتجددة».
ووجد تقرير ،مكلف من معهد
املناخ ومجاعات بيئية أخرى ،ان
منتجي الطاقة العاملة بالفحم
والغاز سوف يضمنون ارباحا
مفاجئة حبوالي  10مليارات
دوالر على مدى السنوات الـ
 15املقبلة إذا مت ختفيض هدف
الطاقة املتجددة وأكثر من ذلك
يف حال جرى الغاؤه .وسيكون

ارتفاع أسعار اجلملة القناة
الرئيسية إليرادات إضافية
بينما العائالت ستنتهي أيضا
بدفع املزيد من أجل الكهرباء.
وقال نائب مقعد فريفاكس
النائب السيد باملر ممازحا أن
على احلكومة التطلع اىل حزب
اخلضر لدعم أي تغيريات على
هدف الطاقة املتجددة.
واضاف السيد باملر يقول «اننا
نصوت عليه ،لذلك أفرتض
لن
ّ
أنها سوف تضطر القناع اخلضر
بالغاء هدف الطاقة املتجددة..
حنن لن نوافق على التخلص
منه».
ّ
اعلنا أننا سوف
وقال «لقد
ندعم االحتفاظ به (هدف
الطاقة املتجددة) طيلة عمر هذا
الربملان».
واعلن السناتور املستقل نيك
زينوفون انه سيكون «قلقا
للغاية» إذا اختارت احلكومة
إلغاء اهلدف وأن إلغاءه باجلملة
سيكون خطوة إىل الوراء.
وقال «إذا الغينا اهلدف فان
ذلك سوف يرسل إشارة واضحة
جدا وتستطيع أن ترى انهيار
االستثمار يف الطاقة املتجددة.
وقالت كل من شركيت  AGLو
 ،Origin Energyوهما من أكرب
املستفيدين من التغيريات انهما
تدعمان هدف الطاقة املتجددة
ولكنهما ال تدعمان الغاءه.
وقالت متحدثة باسم AGL
«ان الشركة ما زالت ألكثر من
سنة تسلط الضوء على احلاجة
إلصالح سياسة هدف الطاقة
كونه يف شكله
املتجددة
احلالي غري قابل للتحقيق».
وتابعت تقول «ان الشركة مع
إصالحه ألن شركات مثل AGL
سوف تكون قادرة ماليا على
االستثمار يف املزيد من توليد
الطاقة املتجددة».
وقال ستيف غارنر ،املدير العام

لـ  ،Keppel Princeوهو منتج
ألبراج توربينات الرياح ومقرها
يف بورتالند يف غرب فيكتوريا
تسرح ما
ان الشركة سوف
ّ
ال يقل عن  100اىل  150من
عماهلا إذا مت الغاء خطة هدف
الطاقة املتجددة.
واعلن غارنر «يف الوقت الراهن
حنن نواجه كارثة ..حتى ان
اضعاف اهلدف سيؤدي اىل
تباطؤ يف استثمارات جديدة يف
هذا القطاع.
وقال ماثيو وارن ،املدير
التنفيذي جلمعية تزويد الطاقة
أن النظام احلالي لن يكون
قادرا على الوفاء بأهدافه.
وكشف عن «ان هناك حاجة
الستثمارات جديدة بـ  24مليار
دوالر لتحقيق اهلدف احلالي».
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ابوت يدفع جمددا باجتاه قوانني األمن الوطين

خرباء ارهاب حيذرون حكومة االئتالف
من قطع مدفوعات السنرتلينك عن «لن تهاجر اىل هذا البلد ما مل تنضم اىل فريقنا»
املتطرفني املشتبه بهم

حذر خرباء اسرتاليون يف
مكافحة االرهاب االئتالف من
التحرك لقطع مدفوعات الرعاية
(السنرتلينك)
االجتماعية
عن األشخاص الذين تورطوا
يف سلوك متطرف ،قائلني
ان ذلك قد يدفع املتطرفني
احملتملني اىل أحضان منظمات
إرهابية.
وقالت الربوفيسورة يف جامعة
فيكتوريا ميشال غرومسان ان
االشخاص الذين اجنروا إىل
التطرف نفروا بالفعل من اجملتمع
وأن خطة احلكومة الفيدرالية
ستجعلهم يفتقرون اىل االنتماء
وقالت انها «اسرتاتيجية خطرة
جدا جدا».
وتابعت تقول «إذا حرمت الناس
الذين حيتاجون اىل فوائد ،فإن
ذلك سيدفع بهم اىل البحث عن
أشكال بديلة من الدعم».
وقالت الربوفيسور غرومسان،
اليت تركز حبثها على مواجهة
التطرف العنفي ،ان املنظمات
العنفية غالبا ما تستخدم الدعم
املالي جلذب أعضاء جدد.
وكان رئيس الوزراء طوني
ابوت ،قد اعلن يف عطلة نهاية
األسبوع املاضي ،ان احلكومة
ُ
لوقف
تشريعات
ستدخل
مدفوعات الرعاية االجتماعية
(السنرتلينك) عن االسرتاليني
الذين يتورطون يف سلوك
متطرف.
وقال السيد ابوت ان الدفعات
ستلغى إذا قيمت وكاالت األمن
القومي شخصا ما بأنه يشكل
تهديدا خطريا لألمن القومي
األسرتالي».
وأشار السيد ابوت إىل قضية
خالد شروف  ،Sharroufالذي
ُيعتقد أنه شارك يف القتال يف
الشرق األوسط ،فيما استمر يف
تلقي مدفوعات الرعاية بعدما
هرب من اسرتاليا اىل سوريا.
وختطط احلكومة لتقديم التشريع

إىل الربملان بعد عودته اىل
استئناف جلساته يف الربيع يف
نهاية شهر اب احلالي.
ورأى الربوفيسور يف جامعة
موناش غريغ بارتون أن قطع
مدفوعات الرعاية االجتماعية،
جيعل احلكومة ختاطر بفقدان ثقة
اجملتمع اإلسالمي األوسع.
واضاف «ان منع بعض األفراد
من احلصول على املزايا واملنافع
اليت تقدمها الدولة لوقف اخلطر
هو ميزة صغرية مقارنة بفقدان
الثقة الذي سيكون اكرب بني
سائر شرائح اجملتمع».
وقال الربوفيسور بارتون ،الذي
هو جزء من املركز العاملي
لبحوث اإلرهاب ،ان املسلمني
االسرتاليني يشعرون «بهشاشة
كبرية».
وتأتي خطوة قطع مدفوعات
الرفاهية يف أعقاب قوانني
مكافحة اإلرهاب اجلديدة املقرتحة
اليت من شأنها توسيع نطاق
تعريف النشاط اإلرهابي وجعل
االمر سهال العتقال املشتبه بهم
وإلغاء جوازات سفرهم.
وقال الربوفيسور بارتون أنه
إذا أرادت احلكومة تضييق
اخلناق على مدفوعات الرعاية
االجتماعية للمتطرفني ،ينبغي
أن يتم ذلك «بهدوء تام»
و«ليس بالتهليل».
وقالت الدكتورة آن  Alyمن
جامعة كورتني أنه بينما هناك
سبب وجيه لوقف مدفوعات
الرفاه يف حالة شخص مثل
شروف  ،Sharroufفان احلكومة
حباجة إىل أن تكون على علم
بامكانية ان يصبح حتركها جزءا
من نظريات تآمر بان «املسلمني
مستهدفون».
وقالت الدكتورة  Alyأن من
االفضل ان تستثمر احلكومة
يف برامج مكافحة التطرف لوقف
الناس عن التورط يف التطرف
العنفي قبل فوات االوان».

أوضح رئيس الوزراء طوني
أبوت مالحظاته بالنسبة لـ
«فريق أسرتاليا» حيث قال يف
مقابلة إذاعية «لن تهاجر إىل
هذا البلد إال إذا اردت اإلنضمام
اىل فريقنا».
ففي مقابلة مع حمطة اذاعة 2GB
يف سيدني تناول السيد ابوت
جمددا ما سبق وقاله يف وقت
سابق من هذا الشهر عندما أعلن
عن تعزيز قوانني األمن الوطين،
قائال «على كل فرد أن يكون
من فريق أسرتاليا».
وذهب إىل القول «على كل
شخص ان يضع هذا البلد
ومصاحله وقيمه وشعبه أوال،
ولن تهاجر إىل هذا البلد إال إذا
كنت تريد اإلنضمام لفريقنا».
وسئل السيد ابوت ما ينبغي
القيام به إذا مت اكتشاف ان
شخصا ما يف أسرتاليا يرفع
علم منظمة إرهابية على منزله
أو مصلحته التجارية ،فأجاب «ال
أعرف ما هو املوقف القانوني
ولكن بصراحة العلم الوحيد
الذي جيب أن ُيرفع هو العلم
الوطين االسرتالي».
وقال السيد ابوت ان على
احلكومة توخي احلذر يف معاجلة
«مشكلة خطرية تتمثل يف
االشخاص املتطرفني الذين
يذهبون إىل الشرق األوسط

للقتال مع اجلماعات اإلرهابية ثم
حياولون العودة إىل أسرتاليا».
واضاف يقول ان «ما يتعني
علينا القيام به هو تشجيع التيار
املعتدل على التحدث».
وتابع «يف أغلب األحيان ،يتألف
بلدنا من الشرفاء الطيبني الذين
يريدون وضع اسرتاليا وشعبها
أوال ،واملهم اال يتم وصم اي
من اجلاليات على أساس عدد
قليل من املتشددين».
وجدد رئيس الوزراء دعوته ان
يأتي املسلمون املعتدلون ،بعد
غضبهم ،للحوار بشأن قوانني
اإلرهاب اجلديدة املقرتحة ،بعد
وصف هؤالء التغيريات بانها
على أساس قوانني العرق
والكراهية.
اجلمعية
وصفت
وقد
االسالمية اللبنانية الصالحيات
املقرتحة بشأن األمن القومي
وتعهدت
«املؤسفة»،
بـ
«ينظر اليها على
ألنـه
مبحاربتها
ُ
نطاق واسع بانها استهداف
للمسلمني».
الوطين
اجمللس
وانضم
األسرتالي ألئمة املساجد إىل
االنتقادات قائال انه يعتقد ان
التغيريات املقرتحة سوف «تؤثر
بشدة» على حقوق وحريات مجيع
االسرتاليني ولكن «ال سيما
اصحاب العقيدة اإلسالمية».

مسلمو اسرتاليا يرفضون اإلرهاب ويدعون ملعاجلة التهميش والتحيز ضدهم
اشاد رئيس الوزراء االسرتالي
طوني ابوت مبساهمات اجلالية
املسلمة يف بالده يف تعزيز االمن
والسالم يف البالد ،مؤكدا العمل
كفريق واحد مع قادة اجملتمع
املسلم من اجل مواجهة التطرف
واالرهاب.
وجاءت تصرحيات ابوت خالل
لقاءه يف مكتبه يف سيدني بعد
ظهر االثنني املاضي قادة اجملتمع
املسلم يف البالد حضره مفيت
اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو حممد
واعضاء جملس االئمة والدعاة
واملراكز
اجلمعيات
ورؤساء
ملناقشة
باسرتاليا
االسالمية
االجراءات والقوانني اجلديدة اليت
وضعتها احلكومة االسرتالية حتت
بند مكافحة االرهاب .وطلب ابوت
من اجملتمعني دعم القوانني
والتعديالت اجلديدة مؤكدا انها ال
تستهدف اجلالية املسلمة.
من ناحيته أكد مفيت اسرتاليا
الدكتور ابراهيم ابو حممد على

املسلمني
والتزام
مواطنية
االسرتاليني بالقوانني املرعية
باسرتاليا باعتبارها موطن هلم
والبنائهم.
وبني أن املسلمني حيملون رسالة
السالم والتسامح يف اجملتمع
االسرتالي ويرفضون كل اشكال
التطرف واالرهاب واالخالل باالمن
الذي يتنافى مع التزامهم الديين
واالخالقي.

ودعا املفيت اىل العمل من اجل
معاجلة ظواهر التهميش واحلمالت
املتحيزة وفقدان فرص العدالة
ونقص فرص العمل اليت يعاني
منها الشباب االسرتالي املسلم.
بدوره طالب رئيس مجعية الصداقة
االسالمية االسرتالية قيصر طراد
وسائل االعالم بعدم اطالق
تسميات ومصطلحات اسالمية على
املتهمني بالتطرف واالرهاب.

ودعا السلطات االسرتالية اىل
عدم التعامل بازدواجية مع ظواهر
االرهاب والتطرف معربا عن قلق
اجلالية املسلمة من بعض البنود
يف التعديالت اجلديدة ومنها ما
يتعلق بسفر االشخاص اىل سوريا
والعراق.
واكد رئيس الوزراء يف نهاية
االجتماع على حرص احلكومة
االسرتالية على االستماع اىل
القادة املسلمني واالخذ بوجهة
نظرهم مبا يتعلق بالتعديىالت
املقرتحة.
يذكر ان رئيس الوزراء االسرتالي
سيجتمع يف وقت الحق من هذا
االسبوع مع القادة املسلمني يف
مدينة ملبورن.
كذلك عقد اجتماع بني وزير
االدعاء العام جورج برانديس
والقادة املسلمني يوم االربعاء
القادم ملناقشة القوانني اجلديدة
اليت تعدها احلكومة ملكافحة
«اإلرهاب».
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اسرتاليات

Australian News

احلكومة «مستعدة» الجراء تعديالت على املوازنة

اعلن وزير الصحة الفيدرالي
بيرت داتون ان احلكومة ال يزال
لديه طريق طويل لتقطعه لتمرير
تدابري موازنتها ،غري انه يأمل
ان ال يكون الدفع املشرتك (7
ً
ضحية املفاوضات
دوالرات)
مع اعضاء االحزاب الصغرية يف
جملس الشيوخ .crossbenchers
وقال ان املناقشات حول
الدفع املشرتك مع اجلمعية
الطبية األسرتالية وهيئات طبية
رئيسية أخرى ركزت على «من
يشملهم ومن ال» (who>s in and
 )who>s outبدال من الرتكيز على
رسم  7دوالرات املقرتح.
وقال السيد داتون ان الدفع
املشرتك ( 7دوالرات) متواضع
جدا باملقارنة مع دول مثل
نيوزيلندة وان املناقشات مع
أعضاء جملس الشيوخ بشأن هذا
البند يف املوازنة كانت مثمرة
حتى اآلن ومدعاة للتفاؤل.
وقال لراديو اي بي سي «آمل
ان تتمكن احلكومة من القيام
بصفقة فيما يتعلق بالدفع
املشرتك لدى زيارة املمارس
العام ،واذا مل حيصل هذا فان
امليديكري سينهار».
ويدعو حزب العمال احلكومة
للعودة إىل اعادة رسم املوازنة،
بينما يقول االئتالف أنه على
استعداد لتقديم «تعديل هنا
وتعديل هناك».
تنازالت
احلكومة
وتدرس
على الدفع املشرتك لدى
زيارة املمارس العام ،وحترير

والتدابري
اجلامعية
الرسوم
اليت تتعلق بضريبة التعدين
لتمرير موازنتها يف جملس
الشيوخ ،وسط معارضة من
حزبي العمال واخلضر واعضاء
االحزب الصغرية وخاصة حزب
باملر يونايتد.
وحثت وزيرة اخلارجية نائبة
زعيم حزب االحرار جولي بيشوب
على التوصل اىل حل وسط مع
جملس الشيوخ ،قائلة إذا كانت
اقرتاحات االحزاب الصغرية
 crossbenchersبناءة «فينبغي
أن ننظر فيها».
ونفت ان تكون احلكومة
فشلت يف بيع املوازنة وقالت
إلذاعة « ABCدائما يكون من
الصعب بيع املوازنة يف الفصل
األول».
واضافت تقول ان «احلكومات
السابقة كانت جتد ذلك
صعبا ،وحنن مل نكن نعتقد
أن االمر سيكون سهال مع هذه
املوازنة».
ورأت أيضا أن جهود احلكومة ما
زالت يف «األيام األوىل» لتمرير
موازنتها يف الربملان.
وقالت «أنا أعرف ان االمر
استغرق سنوات للمصادقة على
تدابري املوازنة يف احلكومات
السابقة».
وقال السناتور املستقل نيك
زينوفون مازحا أن احلديث عن
«تعديل» يف املوازنة يذكره
بالذهاب اىل مقوم العظام
( ،)chiropractorوقال لراديو

اي بي سي «يف الواقع
أعتقد ان هذه املوازنة حباجة

احلكومة «ملتزمة» بهدف الطاقة املتجددة

لبعض التخدير العام واجلراحة
اجلذرية».

عمر ياسني يهنئ املفيت دريان
ويوجه له دعوة لزيارة اسرتاليا

عمر ياسني مع املفتي عبد اللطيف دريان والشيخ خلدون عريمط
قام امني سر مجعية ابناء
الضنية اخلريية يف اسرتاليا
احلاج عمر ياسني على رأس
وفد من ابناء الضنية والشمال
واجلالية االسالمية باسرتاليا
بزيارة الشيخ عبد اللطيف
دريان للتهنئة غداة انتخابه
مفتيا للجمهورية ،رافقه فيها
امني عام اجمللس الشرعي
االسالمي االعلى الشيخ خلدون
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عرميط .
ووصف ياسني انتخاب املفيت
باحلدث الذي طال
دريان
انتظاره لصاحل اهل السنة
واجلماعة يف لبنان وكل
اللبنانني.
ووجه احلاج ياسني للمفيت
دريان دعوة له وللشيخ عرميط
لزيارة اسرتاليا ،حيث وعد
بتلبيتها يف القريب العاجل.

اعلنت حكومة أبوت أنها ال تزال
ملتزمة بهدف الطاقة املتجددة
renewable energy target RET
على الرغم من التقارير القائلة
عكس ذلك.
وقال وزير املالية ماتياس
كورمان ان احلكومة سوف تنتظر
مراجعة جلنة دراـة هـدف الطاقة
املتجددة قبل اختاذ أي قرارات،
لكنها تصر على أنها ال تفكر يف
التخلي عن هذه السياسة.
وينص هدف الطاقة املتجددة
على أن يتولد  20يف املئة
من جمموع الكهرباء يف البالد
من مصادر متجددة حبلول عام
.2020
ودعا النقاد للتخلي سياسة
ازالة هدف الطاقة املتجددة .
وطلبت احلكومة من جلنة
املراجعة النظر يف مدى مالءمة
خطة الطاقة النظيفة احلزبني
الكبريين (االئتالف والعمال)
وتأثريها على أسعار الطاقة.
وذكرت الزميلة The Australian

 Financial Reviewان رئيس
الوزراء طوني ابوت طلب من
جلنة املراجعة بذل املزيد من
العمل على خيار الغاء اهلدف.
لكن السناتور كورمان نفى ان
يكون هذا هو موقف احلكومة،
وقال لراديو اي بي سي «إن
احلكومة ال تزال ملتزمة هدف
الطاقة املتجددة».
ووجدت دراسة جديدة ان الغاء
هدف الطاقة املتجددة سيزيد
أرباح الفحم والغاز بنسبة 8
مليارات من عام  2015حتى عام
 ،2030دون التأثري على أسعار
الكهرباء للمستهلك مع زيادة
تلوث الكربون مبقدار 150
مليون طن حبلول عام .2030
قال الرئيس التنفيذي ملعهد
املناخ جون كونور ان مساعي
إضعاف
الطاقة
شركات
هدف الطاقة املتجددة يدعو
للسخرية ويأتي بدافع املصلحة
الذاتية بدال من التوفري على
املستهلكني.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

منح «اإلفادات» خالفاً للقانون

أحزاب السلطة ته ّدد وحدة هيئة التنسيق
فاتن الحاج

قوى السلطة تريد قطع رأس هيئة التنسيق النقابية ووأد أي
عب
احتمال لنشوء حركة نقابية خارج سيطرتها .هذه اخلالصة رّ
عنها بوضوح التفافها حول وزير الرتبية الياس بو صعب،
وتشجيعه على املضي يف خمالفة القانون وإصدار إفادات.
ردًا يقيها االنقسام
هيئة التنسيق بدت مرتبكة ،وهي مل جتد ّ
إال العودة جملالس املندوبني واجلمعيات العمومية الختاذ قرار
حتت عنوان «محاية الشهادة الرمسية».
قرار وزير الرتبية الياس بو صعب إعطاء اإلفادات ،ليس
سبب االنتكاسة اجلديدة اليت تعرضت هلا هيئة التنسيق
النقابية .فالقرار كان منتظرًا بعد انكشاف مواقع كل األطراف
السياسية من ملف سلسلة الرتب والرواتب .سبب االنتكاسة
أنه جرى التفريط مبا حققته هيئة التنسيق يف األسبوع املاضي
من موقف موحد مدعوم من قواعد املعلمني واملوظفني بعدم
الرتاجع عن قرار مقاطعة تصحيح االمتحانات حتت أي ذريعة،
وذلك من خالل انقسامات ظهرت بني مكونات اهليئة ،يف أثر
إعالن بو صعب للقرار ،السبت املاضي.
قيادات اهليئة (املتأثرة بنفوذ أحزاب السلطة) انقسمت
بني
داع إىل الرضوخ والذهاب إىل التصحيح ،حبجة إنقاذ
ٍ
وبني
الرمسية،
الشهادة
داع إىل حتويل الضغوط إىل فرصة
ٍ
جديدة لالنتقال باحلركة النقابية إىل أفق جديد ،عرب اإلصرار
على موقف هيئة التنسيق «املوحد» والرد على القرار ،الذي
يراد منه قطع رأس اهليئة ،بالعمل فورًا على حتويل الروابط
إىل نقابات وإعالن قيام «احتاد نقابات املوظفني يف القطاع
العام» ،وبالتالي االستعداد الستكمال املعركة بأدوات أكثر
فعالية وتنظيمًا وأكثر متثي ًال للقواعد.
هيئة التنسيق باجتماعاتها املتواصلة حتى منتصف ليل
السبت ـ األحد ،مل تصل إىل قرار واحد ،فجرى االتفاق على
العودة إىل جمالس املندوبني واجلمعيات العمومية .وقضت
التسوية بأن حتمل التوصية هذه املرة عنوان «محاية الشهادة
أن قرار منح اإلفادات أسقط
أقرت ّ
الرمسية» ،أي ّ
إن اهليئة ّ
إما ترك القوى السياسية
عمليًا سالحها احلالي ،وبات عليها ّ
وإما الرتاجع
تتحمل مسؤولياتها جتاه تدمري املستوى التعليميّ ،
بإعالن استعدادها لتصحيح االمتحانات وإعالن النتائج حتى ال
ُتتهم بأنها مسحت بتعريض مصاحل الطالب للخطر ،وكان الفتًا
يف هذا السياق أعلنه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
بأن العام الدراسي سيبدأ يف موعده يف
الرمسي حنا غريبّ ،
األول من أيلول املقبل.
هناك خيار جرى التباحث فيه بني قيادات اهليئة ،وسيكون
مطروحًا على النقاش يف القواعد ،وهو اللجوء إىل القضاء
عدة
إلسقاط قرار منح اإلفادات ،نظرًا إىل خمالفته قوانني ّ
وحاجته إىل تشريع يف اجمللس النيابي جيعل منح اإلفادات
إجراء قانونيًا .إال أن الضغوط احلزبية تستبعد مثل هذا اخليار،
ً
عدة داخل اهليئة استعادت ما حصل يف
وهو ما عكسته آراء ّ
أصرت
قضية بدل النقل للعاملني يف القطاع اخلاص ،إذ
ّ
ّ
أحزاب السلطة على إقرار مرسوم بدل النقل وثم «قوننته»
أدى يومها إىل استقالة الوزير شربل ّ
حناس.
الحقًا ،وهو ما ّ
حالة التململ من الضغوط احلزبية بادية يف صفوف املعلمني
واملوظفني .وسأل نقابيون مستقلون :إذا كان النواب
سيذهبون إىل اجمللس النيابي لقوننة اإلفادات ،فلماذا ال
ينزلون إلقرار السلسلة؟ ملاذا استعجل وزير الرتبية حرق
ورقة التصحيح برمتها ،وال سيما شهادة الربيفيه وشهادات
التعليم املهين ،ما دام الوقت ليس داهمًا بعد؟ يقولون:
«كل من وافق يف جملس الوزراء على إعطاء اإلفادات ضحى
بالرتبية وأسهم يف السعي إىل وأد احلركة النقابية».
أن ما قبل اإلفادات ليس كما
يف املقابل ،هناك من يرى ّ
بعدها ،واألمر بات يستحق مراجعة خلطوة مقاطعة التصحيح
وتقوميها بتبصر وعقالنية والعمل من أجل كسب تعاطف
األهالي والطالب مع هيئة التنسيق .وتبقى الكلمة الفصل
جملالس املندوبني واجلمعيات العمومية.
حتى اللحظة اليت أعلن فيها وزير الرتبية قراره ،كانت قيادات
تعول على نتائج اللقاء الذي مجع رئيس جملس
هيئة التنسيق ّ
النواب نبيه بري والنائبة بهية احلريري قبيل ساعات قليلة من
أن اللقاء فشل يف حتديد موعد
املؤمتر الصحايف للوزير .إال ّ
جللسة تشريعية قريبة إلقرار السلسلة وذهب باجتاه دعم
قوننة اإلفادات من خالل دعوة جلنة الرتبية النيابية إىل جلسة،
عند الثانية عشرة ظهر الثالثاء املقبل ،تكون اإلفادات بندًا

أحزاب السلطة تهدّد وحدة هيئة التنسيق (مروان بوحيدر)
رئيسيًا على جدول أعماهلا.
وتنقل مصادر النائبة احلريري قوهلا إننا «كنا أمام خيارين
أحالهما مر ،ومل يعد أمامنا سوى القبول باإلفادات ،وإن كنا
قد عارضناها يف البداية ،إلاّ أن الوقت بات داهمًا والطالب
مرتبطون بدخول اجلامعات» .ويف ما خيص السلسلة ،تلفت
املصادر إىل أن االجتماع مع بري مل يتطرق إىل حلول آنية ،إمنا
أكد أهمية متابعة االتصاالت بني األفرقاء السياسيني بشأن
الصيغ املطروحة ،مبا أن موضوع الطالب قد حسم ومل نعد
حمشورين بالوقت».
هل صحيح أن النائبة احلريري طرحت يف االجتماع مع بري
السري يف أرقام السلسلة اليت أعدتها اللجنة النيابية الفرعية
الثانية برئاسة النائب جورج عدوان؟ جتيب املصادر« :لقد
أن
طرحت أفكار عدة ،وإن مت ترجيح مشروع جلنة عدوان ،إلاّ ّ
كل ذلك كان يصطدم مببدأ تعذر عقد جلسة تشريعية قريبة
بسبب غياب انتخاب رئاسة اجلمهورية» .وتستدرك« :صحيح
أن النائبة احلريري ال يعنيها ربط اجللسة باستحقاق آخر ،إلاّ
أنها جزء من تيار سياسي وال تستطيع أن حتل موضوع السلسلة
بصورة جزئية ومنفصلة عن باقي امللفات» .لكن املعلومات
تشري إىل أن العقدة مل تعد يف عقد اجللسة التشريعية ،بل
يف السلسلة نفسها ،مبا ّ
أنه لن يكون هناك تشريع قبل إقرار
السلسلة.
إذًا ،جنحت أحزاب السلطة بتأمني التغطية لقرار االنقضاض
على هيئة التنسيق النقابية ،واختذ بو صعب قراره باعتماد
وثائق الرتشيح لالمتحانات بدي ًال للشهادات ،وأباح «أخذ
الصاحل بعزا الطاحل» ،وقضى على آمال طالب متفوقني كانوا
يتحرقون ملعرفة عالماتهم وآملهم مساواتهم بالراسبني.
ّ
سعى بو صعب إىل قطع الطريق على أي إمكانية للطعن بقراره
حني أعلن إتالف املسابقات مباشرة (وهي وثائق رمسية) ،أو
هكذا أوحى يف مؤمتره الصحايف ،حبجة أنه لن يكون هناك
تصحيح بعد اآلن .إال أن «األخبار» علمت ّ ُ
عد مشروع
أنه أ ّ
مرسوم ومشروع قانون بهدف تغطية إعطاء اإلفادات وإتالف
املسابقات يف الوقت نفسه ،وأن العملية األخرية لن حتصل
قبل صدور املرسوم أو القانون.
أمل تكن لدى بو صعب خيارات أخرى؟ جييب أحد القانونيني
بأنه كان عليه أن حييل مشروع قانون بإعطاء اإلفادات،
كخطوة أوىل ،وهذا واجبه قانونيًا ،فض ًال عن أن خطوة كهذه
كانت ستشكل عامل ضغط على الكتل النيابية ،وليس هيئة
التنسيق .إال أن بو صعب قرر الذهاب إىل مواجهة اهليئة
ّ
والتدخل يف شؤونها ،وجتلى ذلك بصورة خاصة عندما أعلن
ّ
أنه تبلغ من ثالثة نقابيني من أصل أربعة يف هيئة التنسيق
رغبتهم يف تصحيح االمتحانات ،واشرتط إعادة تقويم العمل
النقابي ليستمر بدعمه ملطالب املعلمني.

«قندهار العراق» :مسلحو
«داعش» يف غرف التوليد!
محمد عبود
طبيبات املوصل شاهدات على ممارسات مسلحي «داعش»،
ً
مقارنة باملعلمات واملوظفات
لكونهن أكثر متاسًا مع املسلحني
احلكوميات اللواتي التزمن بيوتهن خوفًا من اخلطف أو االغتصاب
على أيدي الغرباء.
بغداد | قبل ثالثة أعوام ،رفع التيار املدني العراقي شعار
«بغداد لن تكون قندهار» .انتشر الشعار إىل املوصل،
ّ
وعلقت على جدران احملافظة الفتات ُخ ّطت باألمحر الصارخ
«نينوى ليست قندهار  ..أنقذونا» ،يف إشارة إىل ما كان
يتعرض له أهاليها ،آنذاك ،من هجمة شرسة على أيدي تنظيم
تضمنت قتل كل من ال ترتدي احلجاب ،ولو كانت
«القاعدة»،
ّ
مسيحية أو أيزدية.
حتولت
الكابوس الذي كان خيشاه املوصليون بات حقيقة.
ّ
املوصل إىل قندهار جديدة ،تقام فيها احلدودُ ،
وتزال منها
اآلثار الشاهدة على حضارات تعود اىل آالف السنني ،ومتحى
أطياف ومذاهب من أرض عاش أهلها يف وئام على مدى
قرون.
تهجري أهل املوصل إىل سفوح اجلبال والصحاري هو رأس
جبل اجلليد «الداعشي» .تزخر احملافظة بقصص املوت اجملاني
وبربرية تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،وبفتاوى جتنيد األطفال
قسرًا ،وجيب األتاوات من التجار ،فضال عن ممارسات مل
يفطن هلا حتى املغول إبان استباحتهم بالد الرافدين يف القرن
الثالث عشر امليالدي ،كإرغام النساء على اخلتان وسبيهن،
وهو ما روته لـ «األخبار» طبيبتان من املوصل نشرتا على
مواقع التواصل االجتماعي رسالة شرحت حراجة املوقف،
واستصرختا «أصحاب الضمري احلي» إنقاذ األهالي من براثن
«الدولة اإلسالمية».
وتروي الدكتورة سلوى مهاجر للزميلة «األخبار»« :أجربونا على
ارتداء الربقع والنقاب .يف صالة التوليد عادة ما مينع دخول
الرجال ،إال أنهم يدخلون بسالحهم وقذارتهم اىل الصالة حبجة
املراقبة ويتحرشون بالنساء والطبيبات» .وتكشف مهاجر عن
تعرضها لشتى أشكال التحرش من قبل املسلحني ،وال سيما
ّ
العرب منهم .وتوضح« :أحدهم يدعى أبو مؤمن .حترش بي
وهو يعلم أنين متزوجة وأم ألطفال .عندما أخربت زوجي ،أجرى
اتصاالت مبقربني من املسلحني .إال أن األمر انقلب ضدي.
ففي اليوم التالي ،جاء أبو مؤمن وهددني بقطع رأس زوجي
إن مل أصمت».
كجوار
وتضيف مهاجر« :يتصرف املسلحون مع نساء املوصل
ٍ
تعرض طبيبات وممرضات
يف العصور اجلاهلية» ،مشرية إىل ّ
لالغتصاب حتت التهديد بالقتل .وتستذكر أيام عملها قبل
تعرض لنا
سيطرة «الدولة» على املدينة ،فتقول« :كنا إذا
ّ
أحد يف الشارع ،وهو أمر نادر احلصول يف املوصل ،نقلب
الدنيا وال نقعدها على رأسه .أما اآلن ،فإن أعراضنا باتت
معرضة لالنتهاك ،وال أحد ينطق ببنت شفة».
ّ
زميلتها الدكتورة أنسام احلمداني تقول لـ «األخبار» إن
«املسلحني منعوا أي طبيبة أو من عناصر الكادر النسوي من
الدخول إىل املستشفى من دون مخار وتغطية اليدين .وعندما
سألناهم كيف ميكن الطبيبة القيام بعملها وفحص املرضى
ردوا بأنها
أو إجراء العمليات ،ووجهها مغطى ويداها كذلك؟ ّ
قوانني الدولة» .وتضيف« :بكل وقاحة يسألون الطبيبة ما
اذا كانت متزوجة أم ال .والبعض متادى يف استهتاره ليطلب
أن ترتدي املتزوجة اللون األسود ،والعزباء اللون األبيض».
يدعون ،بعدما جعلونا نثق
وتساءلت« :هل جاؤوا لتحريرنا كما ّ
بهم ،وهل حيملون أخالقًا إسالمية فع ًال؟».
وتروي أنسام أن زميلة هلا اختصاصية يف األمراض النسائية
والتوليد ،جاءت إلمتام دوامها يف املستشفى وإجراء العمليات،
فأوقفها مسلحو «الدولة» لعدم لبسها اخلمار ،وملا قالت هلم
إنها تريد معاينة املرضى ،أجابوها باللهجة املوصلية «املرضى
خلي ميوتون ما مهم .املهم حجابج (حجابك)».
ومع تزايد القصف اجلوي الذي يقوم به اجليش العراقي
والقوات األمريكية ،وتزايد هجرة االطباء أو تركهم العمل،
يتوقع املشرفون على اجلانب الصحي يف املوصل أيامًا سوداء
مع تزايد أعداد اجلرحى ،والنقص احلاد يف امدادات األدوية
والكادر الطيب.
ً
مذيلة
رسالة
ا
أخري
االجتماعي
التواصل
مواقع
وانتشرت على
ّ
باسم «طبيبات املوصل» ،دعت إىل اإلضراب يف مستشفيات
ً
مشرية إىل
جراء انتهاكات رجال «الدولة»،
املوصل من ّ
استمرار العديد من الطبيبات يف الدوام حلراجة املوقف
اإلنساني يف املدينة .وناشدت الطبيبات يف رسالتهن اجملتمع
الدولي انقاذهن من سطوة تنظيم «الدولة» ،حمذرات من أزمة
إنسانية نتيجة هجرة الطبيبات.
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مقاالت وتحقيقات

نصر اهلل «يلقي احلجة» :حنو معركة وقـف امل ّد الداعشي
وتفجر هناك
ليست «داعش» جمموعة إجرامية تقتل هنا وتفجر
ّ
وحسب ،بل هي مجاعة منظمة هلا مشروع سيقتلع ،يف حال
جناحه ،أسس وجود اجزاء كبرية من مكونات املشرق العربي.
اللبنانيون ال يزالون يستخفون بها .هلذا السبب ،أعلن السيد
حسن نصر اهلل «النفري» ملواجهتها
تتعامل القوى السياسية اللبنانية ّ
خبفة مع ما جيري داخل األراضي
اللبنانية وخارجها .استخفاف باألعداء وباألصدقاء وبالقدرات،
الظاهر منها والكامن .ما يدور يف املنطقة حاليًا ،من مذابح
وتهاو للحدود على أيدي مجاعة
وتهجري جلماعات دينية وعرقية
ٍ
حترك املسؤولني اللبنانيني لتدارس أخطار
«داعش» ،مل يستدع ّ
وتهدد ،ميدانيًا،
تتمدد يف سوريا والعراق،
هذه الظاهرة اليت
ّ
ّ
باملس بالدول احمليطة بهاتني الدولتني.
ّ
قرر مرة جديدة
األمني العام حلزب اهلل ،السيد حسن نصر اهللّ ،
دق ناقوس اخلطر .ويف خطاب ميكن وصفه باملفصلي ،خرج
«ليلقي احلجة» على اللبنانيني ،داعيًا إىل ما يشبه «االسرتاتيجية
الدفاعية» يف وجه «داعش» .قارن بني خطر األخري ،وخطر
الصهيونية ،واضعًا املقاومة مرة جديدة يف موقع الدفاع عن
لبنان ،إذا تقاعست الدولة (وهو يدرك أن الدولة ستتقاعس).
وكما أن لبنان غيرّ معادالت إقليمية ودولية بانتصاره على
العدوان اإلسرائيلي عام  ،2006وعد نصر اهلل بأن يغيرّ لبنان
معادالت إقليمية ودولية عنوانها «الزحف الداعشي» على
املشرق .بعيدًا عن احلسابات السياسية اللبنانية ،يصعب على
من يعرفون حزب اهلل وأمينه العام إال أن يتعاملوا مع خطاب
ذكرى انتصار متوز ــ آب  ،2006يوم اجلمعة املاضي ،كإعالن
ّ
حيضر نفسه حلرب كربى عنوانها
نوع من النفري العام يف حمور
مواجهة املد الداعشي يف املشرق.
التحوالت يف
كرر السيد نصر اهلل حتذيره من خطورة
ّ
فقد ّ
املنطقةّ ،
مؤكدًا أن شعوب املنطقة وجيوشها يف خطر وجودي،
وأن «املسار احلالي خطري للغاية ألنه يهدف إىل تفتيت كل
شيء» .وشرح التهديدات اليت يشكلها متدد تنظيم «داعش»
يف سوريا والعراق ،داعيًا اجلميع إىل التكاتف ملواجهته ،ألن
«اخلطر الوجودي يكون أولوية يف املواجهة ،وخالف ذلك يكون
أعما ً
ال غري مسؤولة».
وجهها عرب شاشة قناة املنار،
وأشار نصر اهلل يف رسالته اليت ّ
ملناسبة عيد انتصار املقاومة يف عدوان متوز  ،2006إىل أن
«حرب متوز مل تكن معركة صغرية ،بل كانت حربًا حقيقية
تتخطى لبنان إىل املنطقة» .وأكد أن «امليدان هو الذي أجرب
اإلسرائيلي على أن يصرخ» ،مشريًا إىل أن «املقاومة صمدت
وبقيت ،ومت تأجيل احلرب على سوريا وعلى غزة يومها آلخر
 ،2008وبالعكس حصل تصاعد للمقاومة يف العراق مع إرادة
وطنية عراقية ،وسقط مسار املخطط ،ولكن من دون أن يسقط
اهلدف األمريكي يف املنطقة ...هذه احلرب فشلت ...وهذا
اجملموع يف لبنان وفلسطني والعراق وسوريا وإيران قادر على
إسقاط املشاريع اجلديدة» .واعترب أن ما جيري يف غزة «حرب
يف مسار جديد للسيطرة على املنطقة ومنابع النفط وتأمني
اإلسرائيلي غلة وفرض شروطه» ،و»هو حلقة يف ملفات هذا
املسار اجلديد».
وانطالقًا من القراءة التارخيية والتوصيف احلالي ،رأى أن
«املنطقة يف حالة خطر وجودي ،واملسار اجلديد أصعب وأخطر
من املسار السابق ،ألنه ليس بهدف إسقاط أنظمة واستبداهلا
بنظم جديدة ،بل هو مسار تدمريي وحتطيم جيوش وشعوب
وكيانات وتفتيت كل شيء» .وأشار إىل عنصرين يف سياق
«بناء خريطة جديدة للمنطقة ،وأن نقبل بأي إمالءات كي خنرج من
هذه املصيبة» ،وهما «اإلسرائيلي لضرب ونزع سالح املقاومة
وتيئيس الناس يف غزة» ،والعنصر اآلخر «هو التيار التكفريي،
وأوضح جتلياته داعش».
وسأل« :هل ميكن التغلب على املسار اجلديد وإحلاق اهلزمية به؟»،
مؤكدًا أن «هذا ال حيصل بالتمين ،ولكن بالعمل واجلهد» ،داعيًا
إىل «عدم الذهاب إىل خيارات فاشلة ،بل إىل خيارات واقعية
تنبع من واقع أمتنا ،ووضع خطة ملواجهة هذا التهديد».
يف العنصر األول ،أشار األمني العام حلزب اهلل إىل موضوع
«عدم تقدير خطر الصهيونية عندما بدأت تتغلغل يف فلسطني»،
وإىل أننا «وصلنا إىل هذه احلال بسبب ضياع التقدير األول...
والعنوان الثاني هو الرهان على اجملتمع الدولي ،وتصديق اإلنكليز
وفرنسا وأمريكا ،والرهان على اجلامعة العربية .»...وأكد أن
«األمر الوحيد الذي كان صحيحًا هو الكفاح املسلح» .أما العنصر
الثاني ،فهو أن «داعش يسيطر على أجزاء واسعة من سوريا
والعراق ،وسيسيطر على النفط واألنهار وسدود رئيسية ولديه
كميات كبرية من السالح والذخائر» ،واضعًا عالمات استفهام
حول «الدول اليت ستشرتي النفط من داعش» .وأشار إىل
ّ
ّ
مذكرًا
السنة بالدرجة األوىل»،
أن جمازر داعش «حصلت بأهل
ّ
والسنة واملسيحيني واأليزيديني ،وأن
باحلرب على األكراد
«داعش لن يوفر أحدًا منهم وال مقدساتهم» .وسخر ممن اتهموا

 ...ورؤية مستقبليّة مطابقة:

«داعش» خطر على كل املنطقة
فراس الشويف

وضع نصراهلل املقاومة مرة جديدة يف موقع الدفاع عن لبنان (األخبار)
سوريا وإيران بأنهما وراءها ،مؤكدًا أن «األمريكي غض النظر
كي يستفيد من ظاهرة داعش ...أكيد هم (داعش) خمرتقون،
سواء علموا أو ال».
ودعا اللبنانيني والفلسطينيني والسوريني وأهل اخلليج إىل
«التخلي عن العصبيات الطائفية واملذهبية والعداوات الشخصية،
والتوقف أمام هذا اخلطر الذي ال يستهدف الشيعة وحزب اهلل
واملسيحيني والعلويني واأليزيديني والدروز واألباضيني ،وإمنا
أهل السنة بالدرجة األوىل» ،مطالبًا بـ»مناقشة اخليارات جتاه
هذا اخلطر» ،سائ ًال «هل نراهن على اجملتمع الدولي؟ ولكن أي
جمتمع دولي سيتدخل وملصلحة من؟» .وتابع« :عندما اجتاح
داعش املوصل ونينوى وغريها ،مل يتدخل اجملتمع الدولي ()...
تدخل عندما وصل خطر داعش إىل كردستان ملا هلا من وضع
سياسي عند الغرب».
وحول خطر «داعش» على لبنان ،أشار نصر اهلل إىل أن «حزب
اهلل يرغب يف مناقشة هذا اخلطر ولكن ليس عرب مؤمتر حوار».
ووصف النقاش القائل بأن انسحاب حزب اهلل من سوريا يبعد
خطر «داعش» ،بـ»غري املفيد ،ألن املنطقة كلها يف خطر»،
وطالب اجلميع «بوضع املناكفات جانبًا» ألن «املسؤولية
تقتضي محاية البلد» .وكرر السؤال« :هل بقاؤنا يف سوريا
حيمي لبنان أم العكس؟» .وأكد أن «داعش ومن وراء داعش
ميكن إحلاق اهلزمية به ،وميكن إسقاطه وال مستقبل له ،ولكن يف
حال جتمع العراقيون والسوريون واللبنانيون ملواجهته ،وليس
يف حال دفن رؤوسنا يف الرمال» .وأكد أنه «إذا ختلى من
يريد عن املسؤولية ،فنحن لن نتخلى ولن نهاجر إىل أي مكان
يف العامل وسنبقى هنا ،وهنا سنحيا وإذا فرض علينا القتال
وندفن هنا ...وميكننا أن نغري مجيعًا مسار املنطقة كما حصل
يف حرب متوز».
ويف معرض رفضه لدعوات توسيع القرار  1701باجتاه احلدود
السورية ،سأل نصر اهلل إن كان القرار «مينع إسرائيل من
االعتداء على لبنان؟ ( )...قوات الطوارئ حتتاج إىل من حيميها،
ومن محى لبنان هو معادلة املقاومة واجليش والشعب ،وليس
املظلة الدولية وال القرار  1701وال اجملتمع الدولي» .كما سأل
«لو أن داعش سيطر على سوريا وصار على حدود لبنان ،فهل
النأي بالنفس حيمي لبنان عندها؟» ،مشريًا إىل أن «لبنان يذبح
جنود جيشه ،يف ظل مطالبته بالنأي بالنفس» ،ومستغربًا «اعتبار
ّ
وحذر من أن «اللبنانيني مجيعًا أمام
البعض أن ال خطر موجودًا».
اخلطر ككيان وجمتمع» ،ما «يتطلب وضع اخلالفات جانبًا .ال عيب
من مراجعة املواقف والبحث عن عناصر القوة وجتميعها ملواجهة
هذا اخلطر ،ويف طليعتها اجليش والقوى األمنية ،وتسليحه
بسالح فعال» .وطالب «بدعم حقيقي رمسي وشعيب ومعنوي
للجيش ،وأن تقف الدولة لتأمني إعادة األسرى من اجليش ألن
كل حلظة متر هي حلظة إذالل له وللبنان» .ورفض «االتهامات
املوجهة إىل اجليش بأنه أداة بيد حزب اهلل ،فهذا جيشنا الوطين،
وجيش مجيع اللبنانيني».
ودعا نصر اهلل إىل «احلفاظ على احلكومة احلالية ألنها املؤسسة
الوحيدة الشغالة إىل حني انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشددًا
على «إجراء املصاحلات املناطقية يف باب التبانة وبعل حمسن
والضاحية والشويفات ،ووقف التحريض واالحتقان الداخلي،
وإجراء كالم رمسي مع سوريا حول قضية النازحني ،ومعاجلة
هذه القضية والحقًا الكالم مع سوريا حول مسألة احلدود».
وخاطب أهل عرسال قائ ًال «أنتم أحباؤنا وأهلنا» ،وأشار إىل أن
«مستقبل عرسال هو بعلبك اهلرمل ،وليس داعش» .وعن رئاسة
اجلمهورية ،قال« :كفى ذهابًا وإيابًا .ال حتكوا مع وسطاء .حنن
يف فريق  8آذار نطالب باحلوار املباشر ،فال تنتظروا املعطيات
اإلقليمية والدولية» ،مطالبًا بـ»معاجلة امللفات املعيشية».

عن االخبار

يصغر هامش الفوارق بني رؤية كل من حزب اهلل وتيار املستقبل
خلطر «داعش» .لكن التيار متفائل بقدرة «املظلة الدولية» على
محاية لبنان .املظلة اليت ال ميكن احلزب االعتماد عليها.
عما يراه حزب اهلل يف تنظيم
ال ختتلف رؤية تيار املستقبل كثريًا ّ
«داعش» من «خطر وجودي» .بعيدًا عن املواقف العلنية ملمثلي
التيار ووسائل إعالمه ،يبدو احلديث يف العمق مع أحد وجوه التيار
البارزة واملقربة من الرئيس سعد احلريري ،كاحلديث مع أحد نواب
حزب اهلل ،مع االختالف على أصل نشأة «داعش» طبعًا ،وتفاصيل
أخرى ال تغيرّ يف املضمون شيئًا.
ّ
يشكل «داعش» وما ّ
ميثل من
بالنسبة إىل املسؤول املستقبلي،
الفكر التكفريي «خطرًا على ّ
كل املنطقة ،من العراق إىل سوريا
احلد،
ولبنان و .»...وال يقف املسؤول املستقبلي عند هذا
ّ
ّ
«داعش
يشكل خطرًا على استقرار دول اخلليج أيضًا» .املصدر
تغشه َ
ّ
اهلَّبة الغربية املفاجئة للهجوم على «داعش» وتسليح
ال
الكرد« .الغارات األمريكية جمرد حتذير ،فاألمريكيون يريدون أن
يرمسوا حدودًا لداعش ممنوع اخرتاقها ،ومنها كردستان».
ويف معرض ذكر املسؤول تهريب السالح و»الداعشيني» إىل
العراق وسوريا عرب احلدود الرتكية ،يشري إىل «غض نظر تركي
توسع داعش ،إن مل يكن أكثر .يظنون أنهم سينجون».
واضح عن ّ
«ستهب يف وجهه العشائر السنية
وإذا كان «داعش» الذي
ّ
يف العراق» حبسب املسؤول املستقبلي ،أحد أطوار الصراع يف
وستتوسع حدوده إىل
املنطقة ،فإن هذا «الصراع طويل جدًا،
ّ
الشرق ومشال أفريقيا بشكل أكرب ...وال تنسى أوكرانيا وأوروبا
الشرقية».
حيمل
أن
يعين
«داعش»
نشأة
عن
املستقبلي
املسؤول
احلديث مع
ّ
إيران وحزب اهلل جزءًا من املسؤولية« ،بسبب التدخل واهليمنة
اإليرانية يف العراق وسوريا ولبنان ،وبسبب تدخل حزب اهلل
واستثارة النعرات الطائفية» ،وكذلك النظام السوري ،الذي «ترك
داعش يكرب وأفرج عن عدد من مسؤوليه من سجونه ،ودعم بعض
قادته قبل الثورة السورية» ،فض ًال عن انتشار الفكر التفكريي.
أما عن مصريه ،فهو «لدور مرحلي ،وهو الفرز املذهيب والتطهري
يتم
املناطقي» ،وحبسب املسؤول« :ال يدرك قادة داعش أنه
ّ
استخدامهم أمريكيًا وإقليميًا».
ويف سياق احلديث عن التكفري ،يشري املسؤول إىل أهمية عودة
الرئيس احلريري إىل لبنان .يقول إن «احلريري عاد يف الوقت
املناسب ،يف ّ
ظل موقف سعودي واضح حملاربة اإلرهاب ،فمحاربة
التكفري تستوجب وجود مرجعية سنية قوية معتدلة ،يف مقابل
خطوات من قبل حزب اهلل لتخفيف االحتقان املذهيب» .وال خيفي
املصدر تعجبه من عدم إشارة األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصر اهلل اىل أي كالم إجيابي عن احلريري يف مواقفه األخرية.
املسؤول املستقبلي ،باملناسبة ،ال يدخل يف اإلشارة الدائمة
لفريق  14آذار ،بالقول إن دخول حزب اهلل إىل سوريا أحضر
ربا «سبب األمر التفجريات والعمليات
«داعش» إىل لبنان ،برأيه مّ
اإلرهابية» ،إمنا «قدوم داعش إىل لبنان سببه حاجة التنظيم إىل
منفذ حبري ،أي طرابلس وعكار» .ويف إطار أطماع «داعش»
يف لبنان ،يصل النقاش إىل أحداث عرسال .حبسب معلومات
املسؤول ،فإن «مسلحي داعش أرادوا الدخول إىل البقاع
الشمالي وارتكاب جمازر مذهبية ،بهدف إثارة فتنة كبرية ،وتفجري
البلد وإقامة متاريس يف بريوت ومناطق أخرى ،وخطف مدنيني
ملبادلتهم باملوقوفني اإلسالميني ،لكنهم خطفوا عسكريني» .يف
تقويم املعركة ،يرى املصدر أن «أداء اجليش اللبناني كان جيدًا
بالنسبة إىل قدراته ،لكن احلمد هلل أن املعركة مل تطل ،ألننا
كنا سندخل يف حرب استنزاف متتد ألشهر ،وعلى أساسها تتوتر
ّ
توقف املعارك على هذا
املناطق األخرى» .ويعزو الفضل يف
النحو إىل «املسار السياسي الذي أطلقناه بالتوازي مع املسار
«يتم جتهيز اجليش مبعدات مقبولة
األمين والعسكري» ،متوقعًا أن
ّ
ملواجهة اإلرهابيني يف املدى املنظور بفضل اهلبة اليت قدمتها
اململكة وأتى بها احلريري».
حبسب رأي املسؤول املستقبلي ومعطياته ،فإن اخلطر على لبنان
من الفكر التفكريي أقل بكثري من اخلطر على العراق وسوريا.
«ستتآكل قدرة اجليش السوري يف املستقبل أكثر وأكثر إىل
جانب تآكل قوى املعارضة األخرى لصاحل داعش ،وخصوصًا يف
محص» .ويرى املسؤول أن «املعارك ستعود إىل محص من جديد،
حتى إىل منطقة القصري ،اليت سيبدأون مبهامجتها يف املرحلة
املقبلة للعودة إليها» .أما عن سبب الطمأنينة على وضع لبنان،
فيشري املسؤول إىل أن «لبنان ال يزال يقبع حتت الشمسية
الدولية ،إذا انفجر لبنان ينفجر كل شيء يف املنطقة» .وحبسب
توصيفه« ،لبنان أشبه بطاولة مستديرة أو قاعة اجتماعات ،تتحاور
فيها أجهزة االستخبارات الدولية واحمللية ،يريدون مكانًا يتحدثون
فيه!» .عالمة فارقة بالنسبة إىل املسؤول ،أن لبنان مل يكن يومًا
حتى مشاهدًا ملا حيدث على أرضه ،أما اليوم« ،فهو يشارك عرب
بعض األجهزة األمنية اللبنانية وأطراف أخرى ،يف هذه اللعبة».
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مقاالت وتحقيقات

حكومة حرب سورية قريباً
سامي كليب
لن حتمل احلكومة
العتيدة
السورية
متدد
اخرتاقات كبريةُّ .
داعش يف العراق
وسورية خفف سقف
التوقعات السياسية
مستوى
ورفع
االجتاهات العسكرية
او تلك املرتبطة بها.
ال أمساء معارضة من
اخلارج ،وال تغيريات
جوهرية سوى ببعض
املعروفة
األمساء
تغيب
قد
اليت
ألسباب خاصة .دور احلكومة إذًا هو ادارة
شؤون الناس مبا يتالءم مع العملية العسكرية
وتشجيعهم على العودة وتعزيز املصاحلات
الداخلية.
ادارة الرئيس بشار االسد مل تقتنع أص ًال
منذ بداية األزمة واحلرب مبعارضة اخلارج.
البعض يقول انها لو اقتنعت لرمبا غريت
بعض مسارات احلرب خصوصًا أن جزءًا من
املعارضني ليسوا من انصار التدخل اخلارجي
ومؤمنون باحلوار للحل.
غالبًا ما نظرت القيادة السورية اىل معارضة
اخلارج على أنها «عميلة» ملشاريع خارجية.
املرة الوحيدة اليت اقتنعت مبجالستها على
طاولة واحدة كانت يف جنيف .لعل ذلك حصل
فقط من اجل تسهيل عمل احلليف الروسي
دوليًا وليس اقتناعًا جبدوى احلوار .اليوم
يبدو االسد ونظريه الروسي فالدميري بوتني
وحلفاؤهم اآلخرون مقتنعني بصوابية اخليار
العسكري( .كيف ال وبوتني يعتمد اخليار
نفسه يف اوكرانيا؟).
من يزر دمشق حاليًا قد يسمع كالمًا مفاده
انه «حتى جملس االمن الدولي اقتنع أخريًا
بأن ال حل مع االرهاب سوى باستئصاله
وضرب مصادر متويله» .القرار األخري الصادر
عن اجمللس يريح سوريا ،رغم ان مثة نظرية
اخرى تقول انه قد يدفع بعض املوقعني عليه
لتوجيهه ضد النظام السوري الحقًا .أصحاب
هذه النظرية يتساءلون مث ًال ملاذا كل هذا
الرفع مبستوى االسلحة للكرد ،هل فقط
لضرب داعش ام الهداف اقليمية اكرب اهمية
الحقًا؟
ال حاجة اذا لفتح خطوط مع معارضة اخلارج
النها بنظر القيادة السورية أعجز من ان متون
على شارع واحد .مثة معارضون يف الداخل
سيدخلون احلكومة ولكن ليس يف مواقع
مؤثرة .االولوية ال تزال للحسم على األرض.
لألمر اسباب اخرى .فمنذ خطاب القسم للرئيس
األسد بعد االنتخابات األخرية ،لوحظ ان وترية
اهلجمات املضادة ازدادت .تعرضت ألوية
وفرق هلجمات واسعة من داعش والنصرة
وغريها .تكاد القيادة السورية تعترب معارضة
اخلارج داعمة لداعش والنصرة رغم ان هذه
املعارضة مستهدفة عالنية من داعش.
يف أول رد عسكري من القيادة السورية
على تلك االخرتاقات متت السيطرة على
املليحة .ستليها قريبًا السيطرة على جوبر
ُ
ٌ
معارك
ومناطق اخرى .هذه بشكل عام
صعبة
ُ
ومعقدة.
احلرفية العالية يف شبكة االنفاق عند
لهُ
املسلحني ،قتا م الشرس من بيت اىل بيت،
قناعتهم َّ
ُ
اكتساب
بأنهم خيوضون حربًا جهادية،
ُ
ٍ
ِ
مهارات عسكرية بعد
ثالث سنوات من احلرب،
واهلجوم املباغت بعدد كبري من املسلحني يف
كل مرةُّ ،
َ
ً
ُ
معركة جوبر
جتعل
أمور
كلها
صعبة
ٌ
لكن
وخطرية.
ومعقدة
قرار السيطرة عليها
َ
يبدو أنه اختذ فع ًال.

لو حتقق للجيش ان يسيطر عليها ،فهذا
سيمنع او ً
ال الكثري من القذائف اليت ال تزال
تنهمر على دمشق ،وسيحقق اخرتاقًا عسكريًا
ومعنويًا للدولة السورية.
يف املعركة ضد داعش كل املفاجآت واردة.
ال جمال اذا بالنسبة للقيادة السورية فتح
األبواب السياسية ألية مغامرات .من املهم
استمرار املصاحلات يف الداخل .كل جبهة
تنتهي بالتفاهم ال بالقتال مقبولة ال بل
ومطلوبة .العفو يشمل يف بعض املرات
اخطر املسلحني اذا ما سلموا سالحهم .عاد
اىل صفوف اجليش السوري ضباط مل تذكر
امساؤهم ،فتحت قنوات اتصال اخرى قد
تظهر نتائجها قريبًا ،مثة قناعة شبه مطلقة بأن
معارضة اخلارج ال تستطيع ان تضبط شارعًا
واحدًا وبأن املسلحني ال يعرتفون أص ًال بها،
فلماذا احلوار معها؟ احلوار مع املقاتلني أجنع.
هذا سيتعزز مع احلكومة العتيدة.
خارجيًا ،تبدو دمشق مرتاحة للقرار الدولي
االخري .لكنها مرتاحة أكثر للعالقة مع موسكو
وايران .القيادة الروسية ترسل قريبًا اسلحة
جديدة ومهمة يف سياق معارك الشوارع
واالنفاق.
إيران تعمل على سحب فتيل العراق ،وتستمر
بالتفاوض مع اطراف اقليمية ودولية عديدة
لتغيري جماري الرياح.
ليس غريبًا ان تظهر بوادر انفراج بني العراق
واجلار السعودي بعد فرتة االتهامات املتبادلة
بني نوري املالكي والسعودية وتركيا وقطر.
جيري العمل حثيثًا أيضًا لرتتيب اتصال ايراني
ـ سعودي.
ادراج قرار جملس االمن حتت الفصل السابع
مهم لوقف متويل التكفرييني ومنع استرياد
النفط منهم عرب تركيا .الالفت يف جمال النفط
ان بعض خصوم سوريا يف لبنان باعوها نفطًا
أكثر من مرة ،وبعض املسلحني الذين تناوبوا
السيطرة على بعض مصايف النفط ـــ أي
اجليش احلر ثم النصرة ثم داعش ـــ حاولوا
اكثر من مرة استدراج وسطاء لبيع الغاز
والنفط ملناطق يسيطر عليها اجليش .دخل
هذا أيضًا يف سياق تعزيز مصاحلات داخلية.
الدولة جتاوبت يف بعض املرات مع اجليش
احلر ومت إطالق سراح بعض املرتبطني بضباط
منشقني.
خمتصر القول ان القيادة السورية التزال عند
القناعة نفسها .ما مل يتم احلسم على االرض
لن يتغري شيء.
من االفضل إذًا عدم انتظار مفاجآت كبرية من
احلكومة السورية باستثناء تغيري بعض االمساء
املعروفة .املشكلة ان احلسم طال ،الناس
تعبوا ،واجليش يوزع قواته على االراضي
السورية كلها ،والشتاء على األبواب.
ُ
هل
سترتك سوريا تقاتل داعش والنصرة
وغريهما لوحدها ،ام ان قرار جملس االمن
مقدمة لتحوالت أهم؟

ه ّجرت املواطنني وقضت على هلجات اآلرامية

«الدولة االسالمية» متحو لغة املسيح من الوجود
ترجمة عبداالله مجيد

قرقوش وتل كيبة وكرملش ،ثالث بلدات يف سهل
نينوى مشال العراق ،سيطر عليها تنظيم الدولة
االسالمية «داعش» ،يف اوائل آب (اغسطس)،
ولكنها متثل آخر املراكز السكانية الكبرية للناطقني
باللغة اآلرامية يف العامل.
لندن :يسيطر داعش اآلن على قلب العراق املسيحي
القديم ،بعد تقدمه مشال شرق املوصل .ويقول
مسؤولون يف األمم املتحدة إن حنو  200الف مسيحي
نزحوا تاركني بيوتهم يف سهل نينوى ليلة  6آب
ً
(اغسطس)
خوفا من داعش الذي هدد بقتلهم أو
اجبارهم على اعتناق االسالم .وقال األسقف العراقي
جوزيف توماس إن الوضع «كارثي» وأزمة تفوق
الوصف.
كارثة ثقافية
تكمن وراء األزمة االنسانية كارثة ثقافية ولغوية
ذات أبعاد تارخيية ،فإن انقراض لغة يف موطنها،
نادرا ما يكون عملية طبيعية بل حيدث دائمًا نتيجة
ً
ضغوط واضطهاد ومتييز ضد الناطقني بها .واشتهر
العامل األلسين كني هايل ،مبقارنته تدمري لغة من
اللغات ،بالقاء قنبلة على متحف اللوفر.
اآلرامية
تغطي اآلرامية طائفة واسعة من اللغات واللهجات
السامية مرتابطة يف ما بينها ،ولكن من يتكلم
واحدة منها يف أحيان كثرية ال يفهم األخرى .وتضع
أحدث التقديرات اليت تعود إىل عقد التسعينات عدد
الناطقني باآلرامية يف حدود  500الف شخص نصفهم
ويرجح أن يكون الرقم اليوم أقل
كانوا يف العراقُ .
بكثري ،وال يوجد بلد يعرتف
رمسيا باآلرامية لغة أو
ً
حيميها من االنقراض ،وهذه نهاية مأساوية للغة مر
زمن كانت لغة عاملية تقريًبا ،نطق بها اولاً اآلراميون
قبل أكثر من  3000سنة يف سوريا ،واصبحت لغة
االمرباطورية اآلشورية .إذ كانت اآلرامية مبرتبة
االنكليزية اليوم يف العامل ،لغة مستخدمة من اهلند
إىل مصر ،وبقيت يف وقت سقطت امرباطوريات
مزدهرة يف ظل البابليني ،ومرة اخرى يف زمن
االمرباطورية الفارسية األوىل يف القرن السادس
قبل امليالد .وكان ماليني يستخدمون اآلرامية يف
التجارة والدبلوماسية واحلياة اليومية ،وحتى بعد أن
فرض االكسندر األكرب اليونانية على امرباطوريته
مرتامية األطراف يف القرن الرابع قبل امليالد،
استمرت اآلرامية يف االنتشار ومتخضت عن هلجات
جديدة ،كما يف فلسطني القدمية حيث حلت
تدرجييا
ً
حمل العربية املتداولة ،وباآلرامية ُأطلقت النبؤة
بسقوط بابل خالل وليمة امللك بلشزار ،كما ورد
يف كتاب دانيال.
هناك حنو ثالثة آالف سنة من السجالت املتواصلة
للغة اآلرامية ال تضاهيها يف مثل هذا األرث
املكتوب إال الصينية واليونانية والعربية ،وكانت
للغة اآلرامية مكانة مقدسة أو شبه مقدسة عند كثري
من األديان .فهي على ما ُيفرتض لغة املسيح اليت
بها نطق عبارته على الصليب «إهلي ،إهلي ،ملاذا
ُ
ختليت عين؟»
واستخدمت يف التلمود اليهودي ويف
الكنائس املسيحية الشرقية ،حيث كانت ُتعرف
بالسريانية بوصفها طقس الصابئة املندائيني يف
العراق ولغتهم اليومية.
واستمرت اآلرامية لغة واسعة اإلنتشار يف شرق
املتوسط والشرق األوسط بعد سنوات على مرور
االكسندر .ومل
يتحول الناطقون باآلرامية إىل
ّ
مجاعات جبلية معزولة إال بعد انتشار العربية يف
القرن السابع امليالدي.
ورغم التهميش ،فإن هذا العامل الناطق باآلرامية،
بقي أكثر من الف عام إىل أن دمر القرن العشرون
ِ
ما تبقى منها ،وخالل احلرب العاملية األوىل مل
يكتف
العثمانيون املندحرون بذبح األرمن واليونانيني،
بل ارتكبوا ما ُيعرف اليوم بابادة اآلشوريني بذبح
وتهجري املسيحيني الناطقني باآلرامية يف شرق
تركيا .وهرب غالبية الناجني إىل ايران والعراق،
وبعد عقود هاجر غالبية اليهود الناطقني باآلرامية
إىل اسرائيل.
َّ
وتكفل آية اهلل اخلميين يف إيران وصدام حسني يف
العراق بتشديد الضغط على من بقوا من املسيحيني
الناطقني باآلرامية واضطهادهم .وأصبح الشتات
حقيقة يف حياة السريان الذين انتشروا يف احناء
العامل ،من بلدان متامخة للمنطقة الناطقة باآلرامية
ً
سابقا مثل تركيا واألردن وروسيا إىل جتمعات أحدث
عهدا يف أماكن مثل ميشيغان وكاليفورنيا وضواحي
ً
شيكاغو يف الواليات املتحدة.

واحنسرت إىل حد كبري املندائية اجلديدة املشتقة
من اآلرامية اجلديدة يف العراق وايران ،وال يتكلمها
اليوم إال بضع مئات .يف هذه األثناء ّ
تقلصت دائرتها
الغربية اجلديدة إىل بلدة واحدة هي معلولة ،اضافة
اىل قريتني جماورتني هلا مشال شرقي دمشق.
وحبسب تقديرات صادرة عام  1996كان يعيش
يف هذه املناطق حنو  15الف ناطق باآلرامية بينهم
العديد من األطفال .ويف عام  2006فتحت جامعة
دمشق أكادميية للغة اآلرامية.
سوريا
ثم اندلعت احلرب األهلية السورية ،ويف ايلول
(سبتمرب)  2013سقطت معلولة بيد قوات من املعارضة،
تردد أنها خليط من جبهة النصرة املرتبطة بتنظيم
القاعدة واجليش السوري احلر .وهرب املتبقون من
الناطقني باآلرامية إىل دمشق أو إىل قرى مسيحية
يف اجلنوب ،حبسب العامل األلسين فرينر ارنولد الذي
عمل مع سكان هذه املنطقة عشرات السنني .وقال
ارنولد إن قوات النظام السوري استعادت السيطرة
على معلولة يف نيسان (ابريل)  2014ولكن «غالبية
البيوت دمرت ومل يكن هناك ماء وال كهرباء».
عادت عائالت قليلة إىل معلولة يف متوز (يوليو)
حبسب ارنولد ،ولكن فرص إحياء األكادميية تبدو
ضئيلة اآلن ،وتنقل جملة فورين بولسي عن عماد
رحيان أحد مدرسي اآلرامية يف األكادميية انه
كانت لديه «احالم كبرية عن األكادميية ،ولكن يف
هذه احلرب يف بلدي ال استطيع التفكري يف اللغة
اآلرامية» .واضاف رحيان أن
كثريا من اللغة اآلرامية
ً
ُفقد ،وأن
كثريا من األطفال املسيحيني ال يتكلمونها
ً
اآلن ،مشريًا إىل «أن البعض حياولون انقاذ اللغة
حيثما يكونون ولكن ذلك ليس سه ًال».
لذا كانت أفضل فرصة لبقاء اآلرامية حتى أوائل آب
(اغسطس) يف مشال العراق ،بني مجاعاته املتنوعة
يف الشمال الشرقي .ولكن عدد املسيحيني يف
العراق ينخفض بال حساب منذ سنوات ،من 1.5
مليون يف  2003إىل حنو  350إىل ً 450
الفا اليوم،
حبسب جملة فورين بولسي .ورغم ذلك ظل سهل
نينوى مبنأى من اسوأ األسباب وراء اخنفاض عدد
املسيحيني .ويف كانون الثاني (يناير) أعلنت بغداد
نيتها يف حتويل املنطقة إىل حمافظة.
داعش
ولكن يف حزيران (يونيو) سيطر تنظيم الدولة
االسالمية «داعش» على املوصل وهربت قوات
اجليش العراقي ،ويف  6آب (اغسطس) سيطر
داعش على قرقوش ،أكرب مدينة مسيحية يف العراق
ُيقدر عدد سكانها بنحو ً 50
الفا .وهرب السكان
املسيحيون يف ليلة مظلمة غالبيتهم باجتاه اربيل.
ورغم الضربات اجلوية االمريكية خالل األيام املاضية،
ما زال داعش يسيطر على قلب اللغة اآلرامية الذي
ُأفرغ اآلن من سكانه األصليني .ويقول العامل
األلسين جيفري كان جمللة فورين بولسي «إن اخلطر
الذي يهدد املسيحيني الناطقني باآلرامية اجلديدة
ً
جدا»
مضيفا «أن يف
يف مشال العراق خطر كبري ً
املنطقة عشرات القرى الناطقة باآلرامية ،ولكل قرية
ُ
اقتلع سكان
هلجتها املختلفة قليلاً  ،وبالتالي إذا
ً
شتاتا
وحشروا يف خميمات الجئني أو تبعثروا
القرى ُ
يف احناء العامل ،فإن اللهجات ستموت حتما».
وقال كان إن املأساة املستمرة فصوهلا «تعيد
التذكري باألحداث الفظيعة خالل احلرب العاملية
األوىل ،اليت أدت إىل موت عشرات اللهجات اآلرامية
اجلديدة يف جنوب شرق تركيا».
ومجع مشروع القاعدة البيانية لآلرامية اجلديدة يف
الشمال الشرقي باشراف جيفري كان ،يف جامعة
كامربدج أكثر من  130هلجة كانت مستخدمة يف
عموم املنطقة نصفها من العراق .وانقرضت غالبية
اللهجات األخرى أو ال يتكلمها إال أفراد مبعثرون
يعيشون يف الشتات.
بعد قرن من عمليات التهجري واالضطهاد ،هل ميكن
لآلرامية احملكية أن تبقى من دون موطنها يف سهل
نينوى؟ ما بني الصهر والتهجري فإن التحديات اليت
تواجه احلفاظ على اللغة يف الشتات حتديات هائلة
حتى إذا بقي الناطقون بها يف اربيل.
وما مل يتحرك العامل ،فإن وجود داعش يف سهل
نينوى قد يكون الفصل األخري يف تاريخ اللغة
اآلرامية .فعامليًا ،ختتفي لغات وثقافات مبعدالت
غري مسبوقة .ولكن ما حيدث للغة اآلرامية خيتلف
كثريا وخميف .إذ جيري الغاء لغة وثقافة عن عمد ومع
ً
سبق االصرار أمام انظارنا ويف الزمن احلقيقي.
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مقاالت وتحقيقات

ال مسيحيني يف الشرق:

جنبالط يواكب شارعه:

القرار رمسي واألمر مقضي «داعش» عدوّ اجلميع
جان عزيز
قضي األمر .اقتلع مسيحيو العراق من
أرضهم .نهائيًا .كل ما تبقى جمرد خطابات
وكالم من أنواع شتى .بني تربير العجز أو
جتميل التواطؤ أو ختفيف املأساة ،على طريقة
التنظري للموت الرحيم ،فض ًال عن بضع مراث
وبعض عظات .اقتلع املسيحيون من العراق،
ال ألن برابرة «داعش» جيش عظيم ،وال ألن
موازين القوى بني االسالم املعتدل من جهة ــــ
يف حال ُوجد أص ًال ــــ وبني االسالم التكفريي
اإللغائي اإلبادي القاتل من جهة أخرى ،باتت
ّ
خمتلة بشكل ساحق لصاحل الثاني.
اقتلع مسيحيو العراق من تارخيهم اآلاليف،
ألن عقد التأسيس ،ودفرت شروط العقد
الشيطاني اجلهنمي املشرتك ،بني «داعش»
وبني القرار السياسي االقتصادي املصلحي
وينصان
الغربي ،يقتضيان اقتالع املسيحيني
ّ
على تسفريهم وترانسفريهم ،ويفرضان أال
يكون هناك مسيحي يف الشرق ،حتت طائلة
إلغاء العقد.
ليست املسألة «نظرية مؤامرة» ،وال خطابًا
خشبيًا يف مواجهة العجز املسيحي والفشل
وحتى اهلبل .هي وقائع جامدة باتت مكتوبة
بالدم والدمع .مثة دليالن قاطعان أخريًا:
أو ً
ال ،أن تكون «داعش» قادرة على تصدير
النفط ،وقادرة على استيفاء مثنه ،فيما
 77ألف مصرف حول العامل خضعت لنظام
«فاتكا» األمريكي ملراقبة دخل كل مواطن
من أرض العام سام ،وفيما يعجز نازح
سوري بائس عن حتويل قسط دراسة ابنه
يف أي جامعة غربية .يف هذا الوقت بالذات،
ويف هذا العامل األمريكي نفسه ،تبيع
«داعش» النفط .وتستويف عائداته نقدًا
وحتويالت وعينًا ،وعلى عني شرطي العامل.
ثم الدليل الثاني ،أن تذهب «داعش»
نفسها إىل املوصل وسهل نينوى ،فتذبح
الشيعي فورًا ،وختيرّ السين بني البيعة أو
املوت ،وتعطي اإليزيدي فرصة األسلمة
بعد «دورة استتابة» ،أو اإلبادة  ...لكنها
ال تقتل أي مسيحي .تكتفي بتهجريهم.
بطردهم .بعد سرقة كل ما ميلكون طبعًا.
ُيرتكون مدقعني معوزين جاهزين ألي مالذ
وملجأ .هائمني على وجوههم صوب الشمال.
كما كل هجرات تاريخ املآسي البشرية صوب
الشمال.على عكس هجرات االستعمار.
ملاذا مل تقتل «داعش» املسيحيني؟ ألن
القرار الغربي الذي يرعاها فرض عليها
ذلك .وألن هذا القرار الغربي يريد أمرين:
يريد الشرق بال مسيحيني .ويريد مسيحيي
الشرق عنده.ملاذا يريد الشرق بال مسيحيني؟
قصة قدمية وطويلة يعرفها كل املتابعني.
منذ زمن «الليتنة» (حماولة فرض حتول
الكنائس الشرقية إىل الالتينية) حتى زمن
«الصهينة».
ال أحد يريدهم هنا .الصهاينة ال يريدونهم.
ّ
ويشوشون
يعكرون صفاء دولتهم العرقية،
ّ
على منوذج اسرائيل العنصرية .اإلسالم
السياسي ال يريدهم هنا .يف مكان ما
يف العمق املؤسس لوجدان هذا اإلسالم
السياسي ،مثة قاعدة شرعية أن «ال يكون
دينان يف جزيرة العرب» .قاعدة يؤمن أهل
اإلسالم السياسي أنها صحيحة ،وأن كل ما
ناقضها منسوخ.
ومثة أكثر من  30ألف بوابة فقهية على أي

حمرك حبث معلوماتي تؤكد ذلك.وحني قال
مفيت العائلة السعودية بهدم كل كنائس
اجلزيرة مل يكن خيرج عن تلك القاعدة ،بل
ويطبقها.
كان يقيس عليها
ّ
كان ال يزال هناك بعض وجدان غربي متأثر
عاطفيًا مبقوالت أرض يسوع ومهد املسيحية
وأوهام احلمايات وأضغاث اجلسور والرؤوس
ودبابات الفاتيكان ...لكنه وجدان اندثر
نهائيًا.
مل يكن ينقص النقراضه ،غري حتول نسب
الزيادة السكانية يف الغرب حنو السلبية.
نتيجة تدني أعداد الوالدات اجلديدة عن أعداد
الوفيات يف معظم دول الغرب الصناعي.
صارت الدميغرافيا هاجسًا تنمويًا واقتصاديًا
يف البداية.
بعدها حتولت هاجسًا أمنيًا وسياديًا ووجوديًا،
نتيجة اندفاع اهلجرة اإلسالمية لتعبئة ذلك
النقص السكاني الغربي .مع ما محلته تلك
اهلجرات من أزمات «املهاجرين» وأحزمة املدن
وأماكن اخلروج عن سيطرة الدول املضيفة.
قاهلا صانعو القرار الغربي بوضوح .قاهلا
ساركوزي ومريكل وبلري :لقد فشل االندماج
اإلسالمي يف جمتمعاتنا الغربية .ماذا يعين
ذلك؟ البحث إذن عن «بؤساء» من غري
املهاجرين املسلمني .ذهبوا بداية صوب
أمريكا الالتينية .ثم تطلعوا صوب أوروبا
تنبهوا إىل
الشرقية .ويف ذروة األزمة
ّ
مسيحيي الشرق .إنها فرصة مثالية :إذا
مسحنا لإلسالم السياسي بطرد هؤالء ،نكون
قد ضربنا عصافري عدة بوحشية واحدة .نرضي
اإلسالميني يف أماكنهم ،خندم اسرائيل،
خنفف من النزوح «غري املندمج» إىل بلداننا،
ال بل ميكن أن خنلق حركة معاكسة عرب إحياء
مفهوم «اهلجرة والتكفري» يف حرفيته ،نقضي
على اآلالف منهم يف حروبهم احلضارية...
ونربح مئات اآلالف ،ورمبا بضعة ماليني من
املهاجرين املسيحيني املؤهلني لالندماج يف
وسوقنا هلم ،من دون أي كلفة
نظام سوقنا َ
إضافية.
هي هذه بداية الفكرة املؤسسة لنظرية
«الربيع العربي» ،كما استوحيت من أحباث
جاك أتالي االقتصادية التنموية .قبل أن
خيتصرها ساركوزي بصالفته للبطريرك
الراعي يف أيلول  :2012ال مكان لكم يف
نصدق.
الشرق .تعالوا إىل هنا .يومها مل
ّ
يصدق .اعتقد أن
أص ًال البطريرك نفسه مل
ّ
«نيكوال الصغري» ،كما يسميه الذين يعرفونه
على حقيقته ،عبرّ خطأ .أو هو التبس عليه
األمر أو أشكل القول .بعد ثالثة أعوام مل يعد
مثة جمال لاللتباس من أي نوع كان .مع أن
ساركوزي رحل وجاء مكانه َخَلف خصم.
ومع ذلك صدر بيان رمسي ،وعن وزيرين
سياديني من عاصمة شارملان والقديس
لويس و»مربط خيل» مسيحيي الشرق :أه ًال
وسه ًال مبسيحيي العراق يف فرنسا .قضي
األمر.
صار القرار رمسيًا .للمرة األوىل يف تارخينا
احلديث واملعاصر ،املؤامرة باتت بيانًا رمسيًا،
اسود على أبيض .ال مكان ملسيحيي الشرق
يف أرضهم.
ماذا بعد؟ مثة فرصة بعد يف لبنان .لكنها
أخرية وخطرية .وهي لذلك تقتضي قول
األشياء بامسائها .وهلذا القول صلة...

فراس الشويف

سبق اجلمهور
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ووادي التيم،
عدو
صار
ّ
الدروز واضحًا:
التكفري.
يالقي النائب
وليد جنبالط،

مواقف جنبالط تواكب تغيّراً واضحاً يف املزاج الدرزي (مروان طحطح)

يف حراكه األخري ،جزءًا كبريًا من املزاج الدرزي
تكون خالل العامني املاضيني ،ونقل إىل
الذي
ّ
اجلزء اآلخر اقتناعه اجلديد .لقاء األمني العام حلزب
ّ
ودق ناقوس اخلطر من
اهلل السيد حسن نصراهلل
«داعش» ،أعاد تذكري الدروز اللبنانيني ،وحتديدًا
يف التيار اجلنبالطي ،مبا دأب أخصام احلزب
التقدمي االشرتاكي يف اجلبل على قوله ،وما
سبقتهم إليه السويداء وجبل الشيخ وجرمانا.
ّ
شك يف أن املوقف اجلنبالطي احلاد من
ال
نظام الرئيس السوري ّ
صم آذان
بشار األسد
ّ
اجلنبالطيني طوال العامني األولني من عمر األزمة
ٍ
بعنف
السورية .كانت السيارات املفخخة تنفجر
ومير األمر
يف جرمانا ويسقط شهداء وجرحى،
ّ
ٍ
بصمت يف الشوف وعاليه .عانى أهالي السويداء
كثريًا من «املسلحني املعتدلني» الذين راهن
عليهم جنبالط قبل أن تأتي «داعش» ،وعاليه
ّ
املنشق عن اجليش السوري خلدون زين
َأ َّب َنت
الدين ،بدل أن حتزن على أكثر من  1500شهيد
مدني وعسكري من أهالي جبل الدروز .كان
هذا قبل عامني .أما وقد صار قطع الرؤوس
من املوصل إىل عرسال كقطف القطن ،فقد بات
مكان آخر.
املزاج يف
ٍ
عمليًا ،تسود الدروز يف لبنان حال من الرتقب
جراء اخلوف العام الذي جيتاح الشرق ،بعد
واحلذر ّ
طرد عصابات «داعش» للمسيحيني من املوصل
وجرائم اجتثاث األزيديني من الشمال العراقي.
وتعزز احلنق على التكفري التطورات اليت تعصف
ّ
بقرى جبل الشيخ ،وأخبار اهلجمات الدائمة
ملسلحني من «جبهة النصرة» على قرى عرنة
وحضر وقلعة جندل ،واحتالل بلدة مغر املري قبل
عدة أشهر ،فض ًال عن تطورات السويداء يف األيام
املاضية ،حيث أقدم مسلحو «النصرة» وبعض
السكان من البدو على إحراق بيوت قرية بيت
داما يف املقرن الغربي من السويداء ،بعد نهبها
وقتل  14شخصًا ،بينهم سيدة مسنة وطفل يف
الـ 11من عمره.
يقول أحد املشايخ املعروفني بقربهم من جنبالط
عدو اجلميع ّ
سنة
وعدائهم حلزب اهلل ،إن «داعش ّ
وشيعة ودروزًا ومسيحيني» .مل ينتظر الشيخ
حراك جنبالط األخري ليدرك أن «الوقت ليس وقتًا
للنزاع مع حزب اهلل ،بل حملاربة داعش» .سبق
أن شعر الشيخ بتغيرّ املزاج منذ العام املاضي،
يغرد ضد التكفري يف جمالسه اخلاصة ،من
فبدأ ّ
دون أن خيرج عن اخلطاب اجلنبالطي .وفيما كانت
املرجعيات الدينية يف لبنان أقرب إىل املواقف
اليت اختذها مشايخ العقل يف سوريا ،يبدو هؤالء
اآلن ،من خلوات البياضة يف حاصبيا إىل مشايخ
اجلرد والشوف ،يف ٍ
متاه تام مع هذا املوقف.
عمليًا ،انتهت مفاعيل أحداث أيار  2008يف
اجلبل .خطر «داعش» ال يقارن باحلنق على حزب

اهلل .زار البيك الشويفات وديرقوبل وقربمشون
وعيناب ،ومان على مشايخ آل اخلشن ومجاعة
لطي جراح املاضي مع املقاومة،
«الداعي عمار»
ّ
من دون أن يغفل بيصور اليت يزورها يف نهاية
هذا األسبوع احلالي مع النائب طالل أرسالن.
حتى مسؤولو حزب اهلل يف اجلبل يقولون إن «رصد
اجلو الدرزي العام يشري إىل تغيرّ واضح يف املزاج
يف الفرتة املاضية ،ولقاء جنبالط بالسيد حسم
األمور» .وإن كانت مصادر احلزب االشرتاكي يف
نشوة تامة لتكامل اجلو الدرزي مع جنبالط ،تسارع
مصادر احلزب الدميوقراطي اللبناني إىل التأكيد
أن «هذه هي رؤية املري منذ البداية» .وتشري
مصادر احلزب السوري القومي االجتماعي الذي
يشارك بفاعلية يف الدفاع عن حمافظة السويداء،
إىل أن «اجلو العام يف اجلبل (لبنان) بدأ بالتفاعل
بشكل أكرب مع األحداث السورية ،خصوصًا بعد
الفظاعات اليت ميارسها التكفرييون يف سوريا،
وال ّ
شك يف أن موقف جنبالط اجلديد سيساهم يف
وهاب،
زيادة التفاعل» .أما الوزير السابق وئام ّ
فقد أتى جنبالط إىل حيث وقف هو منذ البداية،
وتنقل مصادره يف الشوف «أخبارًا طيبة» عن
«اصطفاف الدروز اخلالص ضد داعش».
اهلبة يف اجلبل ،يف عاليه واملنت األعلى حتديدًا،
ّ
بدأت ترتجم نشاطًا ملحوظًا يف عمل البلديات ،إذ
كثفت شرطة البلديات مراقبة العمال والنازحني
السوريني يف القرى وأماكن جتمعاتهم ،وعادت
إىل التشدد يف تطبيق «أنظمة» السكن للنازحني،
ٍ
قيود واضحة على حركة التنقل الليلية .وال
مع
ّ
شك يف أن األنظمة اجلديدة تأخذ الصاحل يف عزاء
الطاحل من العمال والنازحني السوريني ،إذ تنقل
مصادر متابعة أخبارًا عن اعتداءات على العمال،
مشابهة لتلك اليت حدثت بعد اخلروج السوري من
لبنان ،وبعد أحداث أيار .2008
وال ختفي مصادر متعددة يف اجلبل ووادي
التيم ،ومنها مصادر احلزب االشرتاكي ،أن يكون
«اخلوف يف املناطق الدرزية من أن يكون بعض
الداعشيني قد تسلل إىل إقليم اخلروب أو البقاع
الغربي ...وربمّ ا إىل الشوف وعاليه» ،وتنفي
املصادر أن يكون قد مت توقيف أي مطلوب
«داعشي» يف اجلبل يف الفرتة املاضية ،على
الرغم من اإلشاعات.
مسألة أخرى ينبغي التوقف عندها .تنتشر يف
القرى الدرزية حالة من الرغبة يف التسلح واألمن
عمم على مسؤولي احلزب
الذاتي .ومع أن جنبالط ّ
مرة رفضه لألمن الذاتي وطالب
وكرر أكثر من ّ
ّ
ترتدد
حبصر األمر باألجهزة األمنية اللبنانية،
ّ
أصوات الرصاص البعيد يف بعض أودية عاليه
والشوف منذ أكثر من شهر ،يف ما تشري إليه
مصادر أمنية بـ»تدريبات ملشايخ ومدنيني على
الرماية».

صفحة 17

Saturday 23 August 2014

السبت  23آب 2014

Page 17

مقاالت

مواصفات جديدة للرئيس :التفاهم
مع األسد
هيام القصيفي
ترتدد يف دوائر غربية معلومات عن
ّ
متغريات يف الرؤية السعودية اىل
مصري الرئيس السوري بشار االسد،
متدد «داعش».
على خلفية اخلوف من ّ
وهذا من شأنه أن يطرح يف لبنان
احتماالت تتعلق بإضافة مواصفات
جديدة للرئيس العتيد.
حني زار وزير اخلارجية السعودي سعود
الفيصل الرئيس الروسي فالدميري
بوتني يف سوتشي ،يف الثالث من
حزيران الفائت ،يف حضور وزير
اخلارجية الروسي سريغي الفروف ،مل
تتسرب معلومات مفصلة عن فحوى
اللقاء ،ما خال أنه تناول أزمات منطقة
الشرق االوسط ،واملفاوضات االيرانية
مع دول الغرب ،وأسعار النفط.
ولكن ،حبسب أحد املطلعني على
نقاشات دوائر غربية معنية بأزمات
الشرق االوسط ــ وعلى ضآلة
التسريبات حول ما دار يف هذا اللقاء
تسربت أخريًا معلومات الفتة يف
ـــ
ّ
مضمونها ،تشري ،بوضوح ،اىل أن
الوزير السعودي ،وخالل الكالم مع
بوتني عن ترتيبات قد تقوم بها روسيا
حلل االزمة السورية ،قبل ،للمرة
االوىل ،احلديث عن حل لألزمة بوجود
الرئيس بشار االسد يف السلطة.
وحبسب املعلومات ،فإنه بعد لقاء
حزيران ،وانفجار قضية «داعش»
ومتددها ،زار الفروف السعودية يف
ّ
 21حزيران الستكمال ما حبث يف
سوتشي .وتزامنت زيارته مع بدء
روسيا استعداداتها لتسليم حكومة
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي
دفعة جديدة من طائرات «سوخوي»،
يف إطار صفقة اتفق عليها سابقًا.
وأكد الفروف ،خالل الزيارة ،أن
هذا التعاون مع املالكي ال يلغي
التفاهمات اليت حصلت يف لقاء بوتني
ـــ الفيصل.
يتبدى ،يومًا
على اخلط املصري ،كان
ّ
بعد آخر ،أن عالقة الرئيس عبد الفتاح
السيسي مع الواليات املتحدة هي
عالقة «واجب» أكثر مما هي حتالف،
خصوصًا يف ظل املوقف األمريكي
املعروف من الطريقة اليت أسقط فيها
السيسي الرئيس «اإلخواني» األسبق
حممد مرسي .استفاد السيسي يف
موقفه من واشنطن من دعم بعض
دول جملس التعاون اخلليجي ،وعلى
رأسها السعودية اليت بات معلومًا أن
الود ،بسبب
عالقتها مع أمريكا تفتقد
ّ
املوقف من امللف االيراني واالزمة
السورية.
ويف املقابل ،عزز الرئيس املصري من
انفتاحه على موسكو ،وزار بوتني قبل
أسبوع ،وتطرقا اىل االزمة السورية،
علمًا بأن ما وصل اىل مسامع روسيا
هو مواقف غري حادة للسيسي جتاه
الرئيس االسد.
وتشري املعلومات اىل أن كالمًا كثريًا
يرتدد يف الدوائر الديبلوماسية عن
رسائل متبادلة بني السيسي واالسد،
وهو ما ظهر واضحًا خالل العدوان
االسرائيلي األخري على غزة ،إذ مل
يصدر كالم من دمشق ضد املبادرة
املصرية ،ال بل إن القاهرة حصلت،
عرب موسكو ،على ضمانات بعدم توتري
جبهة اجلوالن أو اجلنوب اللبناني ،وبأن

ال أحد يرغب يف جر املنطقة اىل حرب
واسعة.
وحبسب املعلومات ،فإن السيسي أبلغ
السعودية ودول اخلليج أن واشنطن
غري جدية يف دعمها للمعارضة السورية
اليت تصنفها معتدلة ،وأن خطوات
إنشاء منطقة حممية يف جنوب سوريا
تضم التنظيمات «املعتدلة» ،اتضح
ّ
تتحقق يف املدى
ميدانيًا أنها لن
ً
املنظور ،خصوصا يف ضوء عدم تسلم
هؤالء املعارضني أسلحة نوعية .كذلك
فإن األسد ،يف رأي الرئيس املصري،
حيقق انتصارات ملموسة على القوى
اليت يريد أن حيقق انتصارًا عليها.
وتربط املعلومات بني املوقفني
السعودي واملصري من سوريا ،وإن
كان موقف القاهرة يف هذا الشأن
أكثر تقدمًا ،وينبع من خوف مبطن
من تقدم «داعش» وكسرها للحدود
اجلغرافية اليت رمسها اتفاق سايكس
ـــ بيكو بني سوريا والعراق ،وتهديدها
دول اجلوار.
اىل ماذا يقود هذا العرض؟
إذا صح هذا السيناريو املتداول،
حبسب املعلومات ،فإن املنطقة أمام
حتول جديد يتعلق بعالقة السعودية
ّ
بالنظام السوري .ويف ما خيص
لبنان ،فإنه سيكون أمام مرحلة خمتلفة
وحقيقة جديدة تتعلق بعالقة االستحقاق
الرئاسي ،وتلحظ دورًا لدمشق يف هذا
امللف .وستكون قوى  14آذار حتديدًا
أمام هذه احلقيقة اليت ستضيف اىل
شخص الرئيس العتيد مواصفات
جديدة ،وهي أن يكون مقبو ً
ال من
النظام السوري ،أو على االقل قابالً
سيستجد،
للتحاور معه .وهذا يعين أنه
ّ
من اآلن فصاعدًا ،كالم عن نوع جديد
مر
من املواصفات الرئاسية ،بعدما ّ
لبنان مبرحلة تركز فيها الكالم على
الرئيس «القوي» أو «التوافقي».
املشكلة الكربى يف هذا السيناريو أن
الرئيس سعد احلريري قد يوضع أمام
استحقاق أساسي ومهم ،وله انعكاسات
مباشرة على حلفائه املسيحيني وعلى
الشارع السنيّ .
فكيف ميكن للحريري ،إذا سلكت
السعودية جبدية سبيل القبول حبل
سوري مع بقاء األسد ،أن يقنع حلفاءه
املسيحيني ،ويف مقدمهم القوات
اللبنانية ،بهذه التسوية؟ وهل لديه
القدرة على ضبط الشارع السنيّ إذا
اضطر اىل القبول بالرتتيب السعودي،
علمًا بأن هذا الشارع ،ومعه عدد من
نواب احلريري مشا ً
ّ
متفلتًا
ال وبقاعًا ،بدا
ّ
من قيادة املستقبل ،حبسب ما دلت
مرارًا أحداث طرابلس وعرسال ،من
دون أن ننسى أنه سبق للحريري أن
ذهب اىل دمشق والتقى األسد ونام
يف ضيافته ،وقبل بتأليف احلكومة
احلالية جنبًا اىل جنب مع حزب اهلل
يوم انطالق أعمال احملكمة الدولية يف
الهاي.
يبقى السؤال :ما هو موقف طهران
وواشنطن من احتماالت الرتتيبات اليت
حيكى عنها ،وال سيما يف ضوء إعادة
بعض دول املنطقة صوغ تفاهمات مع
موسكو قد ترتد تداعياتها مباشرة على
أزمات املنطقة واحللول اليت ترسم
هلا؟

انهيار املفاوضات ميهد حلرب استنزاف
علي حيدر

اإلخفاق اإلسرائيلي يف امليدان على
مدى شهر من احلرب ،ثم حماولة
تعويض ذلك يف املفاوضات السياسية
واملماطلة فيها ،مل يثمرا إال جمزرة
جديدة ارتكبها االحتالل يف حماولة
الغتيال قيادي كبري يف املقاومة ،لعله
ينجح يف تسجيل «شبه انتصار»
اجملازر
سياسة
الثالثاء
عادت
اإلسرائيلية وأوهلا كانت حبق عائلة
الدلو اليت قضى منها عشرات الشهداء
واجلرحى بعد قصف منزهلا خبمسة
صواريخ ثقيلة من الطائرات احلربية،
ما وضع املقاومة الفلسطينية أمام
خيار واحد هو العودة إىل الرد حتت
عنوان «حرب االستنزاف» ،وال سيما أن
مفاوضات القاهرة انهارت مساء أمس
بعد حنو أسبوعني أخفق خالهلما الوفدان
اإلسرائيلي والفلسطيين يف الوصول
إىل نتيجة بفعل تعنت العدو ،والقرار
األمريكي الواضح مبنع تثمري إجنازات
املقاومة سياسيا.
وأعلنت فصائل املقاومة قبل انتهاء
التهدئة بنصف ساعة أنها قصفت
مدن القدس و»تل أبيب» ومطار «بن
غوريون» ومدن بئر السبع ،و»نتيفوت»،
و»سديروت»
مالخي»،
و»كريات
بعشرات الصواريخ ردا على االخرتاق
اإلسرائيلي.
وكان بارزا ذكر بيان «القسام»
استخدام صاروخ فجر  5اإليراني خالل
القصف ،كما أكد البيان أن «قصف
منزل عائلة الدلو فتح أبواب جهنم على
العدو» ،لكن الالفت أكثر عبارة وردت
يف بيان الكتائب جاء فيها« :نتحدى
العدو الصهيوني أن يعلن عن السبب
احلقيقي الكامن وراء هذا العمل اجلبان
يف قصفه ملنزل عائلة الدلو» ،وهو ما
عزته وسائل إعالم عربية (موقع القناة
العاشرة) إىل حماولة اغتيال قائد
الوحدة الصاروخية يف «القسام» ،لكن
مل يظهر جناحها حتى كتابة النص ،كما
قالت القناة العربية إن معلوماتها بناء
على تقديرات أمنية.
مباشرة ،ألقت الواليات املتحدة الالئمة
على «محاس» لـ»خرقها» وقف إطالق
النار ،وقالت نائبة املتحدث باسم
اخلارجية األمريكية ،ماري هارف ،أمس،
إنه «وفق علمنا فقد متت املوافقة على
متديد وقف إطالق النار لكنه سرعان ما
خرق» .وجددت تأكيدها «حق إسرائيل
يف الدفاع عن نفسها ضد هذا النوع
من اهلجمات».
من جانبها ،ردت «محاس» على
األمريكية
اخلارجية
تصرحيات
بالقول إنها «شرعنة لقتل املدنيني
الفلسطينيني وتدمري لفرص التوصل
إىل اتفاق تهدئة» ،وأضاف املتحدث
بامسها ،سامي أبو زهري ،أن «الوفد
ّ
سلم موقفه النهائي من
الفلسطيين
التهدئة للوسيط املصري» .وتابع أن
«املقاومة قادرة على التعامل مع كل
اخليارات والتطورات».
وفجر االربعاء خرج رئيس الوفد
الفلسطيين ،عزام األمحد ،يف مؤمتر
صحايف أكد فيه أن الوفد قدم ورقة
نهائية إىل اجلانب املصري منذ العصر،
«لكن العجرفة اإلسرائيلية ّ
متثلت يف
رفض الرد وسلسلة الغارات الوحشية
ردا على ثالثة صواريخ بدائية مل جترح
أحدا أو تدمر شيئا ،ما يصعب علينا
إقناع القادة امليدانيني بأن هناك أمال
للحلول السياسية» .واستدرك األمحد:
«مغادرتنا القاهرة ليست انسحابا ،بل
أبلغنا املصريني استعدادنا للعودة
يف حال استجد شيء» .ونفى أي

عالقة لزيارة رئيس السلطة ،حممود
عباس ،إىل القاهرة (املقررة اجلمعة)
باملفاوضات اليت انهارت.
وبدأ فرط العقد الثالثاء حينما ادعت
إسرائيل أن ثالثة صواريخ فلسطينية
سقطت على النقب احملتل (جنوب)،
لكن من املبالغة القول إن هذه
الصواريخ الفلسطينية ،إن صحت
الرواية اإلسرائيلية بشأنها ،هي اليت
فجرت املوقف ،فاملفاوضات حتى متديد
التهدئة ليوم واحد (حتى منتصف الليل)
كانت يف حكم املنتهية بال نتائج ،كما
أعلنت مصادر فلسطينية .وكان أبو
زهري قد نفى علم حركته بإطالق
صواريخ من غزة على النقب ،وأوضح
أن الغارات اإلسرائيلية على غزة تهدف
إىل إجهاض مفاوضات القاهرة
وأعلنت مصادر قريبة من «محاس»
أن مفاوضات األيام املاضية انتهت
من دون التوصل إىل اتفاق أو حتى
متديد للتهدئة ،وذلك بعد مغادرة الوفد
اإلسرائيلي مساء الثالثاء ،لذلك قرر
الوفد الفلسطيين املغادرة االربعاء.
كذلك قال القيادي يف «اجلهاد
اإلسالمي» ،خالد البطش ،لوكالة
«معا» احمللية إن املفاوضات انهارت
«ومل نتوصل إىل اتفاق صريح ونهائي
بسبب التعنت االسرائيلي».
وبغض النظر عن صحة الرواية
اإلسرائيلية عن الصواريخ اليت سقطت
جنوب فلسطني احملتلة ،فإن من املؤكد
أن الطرف الفلسطيين كان حيتاج إىل
إفهام اإلسرائيلي بأن البديل عن
التوصل إىل اتفاق لن يكون معادلة
«هدوء مقابل هدوء» من دون تلبية
مطالب الشعب الفلسطيين امللحة.
ويف مقابل الرهان اإلسرائيلي على
أن جترب التضحيات الكبرية اليت قدمها
الشعب الفلسطيين قيادة الفصائل
على تقديم تنازالت سياسية ،أو ردعها
عن مواصلة الرد ،كانت املقاومة حتتاج
إىل منطق استداللي من نوع خاص
يبدد األوهام اليت راودت كثريين يف
إسرائيل وجعلتهم يعملون على أن تنعم
مستوطنات جنوب إسرائيل باهلدوء يف
ظل استمرار معاناة غزة.
أيضًا ،كانت املقاومة حتتاج إىل
«مساعدة» قيادة العدو على اكتشاف
عقم رهاناتها بأن يؤدي رفع مستوى
القلق لدى اجلمهور الفلسطيين عرب
التهديدات اليت حرص قادته على
تظهريها عرب وسائل اإلعالم ،إىل إنتاج
قرارات سياسية وعمالنية تتالءم مع
آماله.
مع ذلك ،أدرك اإلسرائيليون مسبقًا
أن حشر الفلسطينيني على طاولة
املفاوضات ،سيلغي مروحة من
اخليارات اليت تناوهلا عدد من املعلقني
إزاء مرحلة اليوم الذي يلي إخفاق
املباحثات ،بل جعل هذا املقاومة أمام
خيار وحيد ،هو مواصلة الرد بغض النظر
عن التوقيت واألسلوب واحلجم .وكان
من الطبيعي أن يكون تقدير القيادتني
السياسية واألمنية يف تل أبيب مييل
إىل تبين «خيارات عدوانية» لتعزيز
قدرة الردع ،وترمجها جيش العدو عرب
غارات واعتداءات.
هذا املنسوب من التعزيز بات مطلوبًا
وحاضرًا بقوة على طاولة صانع القرار
اإلسرائيلي ،يف ظل انسداد السبل أمام
املفاوضات السياسية ،وهي نتيجة
عب عنه رئيس
قرار اسرتاتيجي سبق أن رَّ
وزراء العدو ،بنيامني نتنياهو ،بالقول
إنه «إذا كانت محاس تعتقد أن مبقدورها
التغطية على خسارتها العسكرية بإجناز

سياسي فهي خمطئة» ،كما عكسته
حركة املفاوضات اليت كانت مضبوطة
بشعار «ممنوع على الفلسطيين أن حيقق
إجنازات بفعل املقاومة».
تأسيسًا على ما تقدم ،وسواء أكانت
الصواريخ اخرتاعًا إسرائيليًا ،أم جاءت
االعتداءات اليت شنها سالح اجلو من
موقع الرد على هذه الصواريخ ،فإن
الرد اإلسرائيلي أتى وفق تقدير حمدد،
ومن أجل أهداف مرسومة تتطلبها
السيناريوات السياسية واألمنية اليت
ستليها.
ورغم أن امليدان يسهم يف بلورة جمريات
أخرى لألحداث بعيدًا عن املسارات اليت
حتددها القيادات السياسية ،كإيقاع
جمزرة كبرية بالفلسطينيني أو مقتل
إسرائيليني جراء صواريخ فلسطينية،
فإننا حنتاج إىل متابعة جمرى املواجهة
واجتاهاتها اليت جتددت أمس واليوم
الكتشاف العامل األساسي الذي
سيتحكم يف رسم املسارات امليدانية
واكتشاف العامل السياسي الداخلي
(االسرائيلي) أو ما له صلة بطاولة
املفاوضات ،أم إن تطورات امليدان
ستكون هلا ديناميكيتها اليت تفرض
نفسها على صانع القرار جلهة حتديد
وترية العدوان.
ضمن السياق نفسه ،رأى أحد أعضاء
اجمللس الوزاري املصغر ،يف حديث
ملوقع «واي نت» العربي ،أنه «من
احملتمل أن املفاوضات مل تنهار
نهائيا» ،مضيفًا ،من دون أن يذكر
امسه« ،باألمس كان هناك شعور بأن
األطراف قريبون من االتفاق ،وكل شيء
كان منتهيا ،لكن محاس قررت تصليب
مواقفها» .ولفت إىل ضرورة االنتظار
لرؤية ما إن كان التصعيد األمين من
نوع الكباش الذي يقع يف «اللحظة
األخرية يف املفاوضات أو أنه تعبري عن
رغبة حقيقية يف التصعيد» .ورأى أن
«األمور غري واضحة ،لذلك فإن االنتظار
مسألة حامسة يف هذه املرحلة».
يف كل األحوال ،يبقى القدر املتيقن
أن نقطة االرتكاز يف الرهان اإلسرائيلي
تتمحور حول مفاعيل اآلالم واملعاناة
اليت سّببها ،وال يزال يسببها ،جيش
العدو للفلسطينيني عرب خطة هجمات
نفذها وفق تعليمات املستوى السياسي
حيمل فيه
الذي يواكبها خبطاب إعالمي ّ
الضحية املسؤولية.
على خط آخر ،حرص نتنياهو ،العتبارات
داخلية بالدرجة األوىل ،على أن يبدو
بناء على قرار
انسحابه من املفاوضات ً
بادر إليه ضمن جزء من «الرد على خرق
اتفاق التهدئة من الطرف الفلسطيين».
ووفق التقارير اإلعالمية العربية ،فقد
صدر أمر االنسحاب من رئيس احلكومة
ووزير اجليش ،موشيه يعلون ،كذلك
بناء
أتت غارات سالح اجلو اإلسرائيلي ً
على تعليمات االثنني ،مع اإلشارة إىل
أن اجلبهة الداخلية قررت فتح املالجئ
قبل رد املقاومة بساعات.
ومع تقدم نتنياهو خطوة إىل األمام،
وفق معايري اليمني املتطرف داخل
حكومته ،فإن هذا مل مينع وزير
االقتصاد ،نفتالي بينيت ،من الغمز
لألول ،فانتقده ضمنًا بالتعقيب على
إطالق الصواريخ من غزة« :عندما تريد
االنتصار على منظمة إرهابية ،ينبغي
احلسم معها ،وعندما تدير مفاوضات
مع منظمة إرهابية ،تتلقى املزيد من
اإلرهاب» .وفسر بينيت انهيار وقف
النار بفكرة أن «محاس تظن أن إطالق
الصواريخ يساعدها على حتقيق إجنازات
يف املفاوضات» ،وأكمل« :إطالق
ً
خطأ بالنسبة إليها،
الصواريخ ليس
لكنه منهج» .كذلك قدر الوزير أنه
«عاج ًال أو آج ًال ،ستضطر إسرائيل إىل
احلسم مع محاس».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مباشرة استجواب املوقوفني يف «أحداث عرسال»
باشر قاضي التحقيق العسكري املناوب عماد الزين الثالثاء
استجواب املوقوفني من تنظيمي الدولة االسالمية يف بالد العراق
والشام (داعش) والنصرة يف قضية االعتداء على اجليش اللبناني
وقتل وحماولة قتل عناصره يف منطقة عرسال.
وكان الزين قد تسلم االثنني ادعاء النيابة العامة العسكرية يف
امللف على  42شخصا بينهم عشرة موقوفني سوريني ومن ضمنهم
عماد مجعة الذي اوقف يف البدء على حاجز للجيش اللبناني يف احد
جرود عرسال اثناء حماولة دخوله اىل البلدة واسند اىل املدعى
عليهم اقدامهم على االنتماء اىل تنظيمات ارهابية مسلحة والقيام
بأعمال ارهابية باالعتداء على اجليش وحواجزه وقتل وحماولة قتل
عسكريني وحماولة السيطرة على مناطق لبنانية بهدف انشاء
امارتهم.

القبض على سارق سيارة مد ّجج بالسالح

متكنت شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي يف حملة طريق
املختارة بطمه ،من توقيف ف.م ( 34عامًا) على منت سيارة شريي
حتمل لوحة سورية.
وضبط حبوزته بندقية حربية نوع كالشنكوف و  5مماشط ومسدس
خليب مع طلقة واحدة ،و 8أجهزة خلوية وكومبيوتر وكامريا ومبلغ
 800/دوالر أمريكي.
كما عثر يف السيارة املضبوطة على شرائح هلواتف ومظاريف من
النايلون صغرية احلجم تستخدم لتوضيب املخدرات.
وبالتحقيق معه اعرتف بأنه قام باالشرتاك مع شخصني آخرين
جار لتوقيفهما) ،على الدخول بقوة السالح ،إىل منزل يف
(العمل ٍ
حملة الربكات ـ الضاحية اجلنوبية ،وأقدموا على سرقة السيارة
واملضبوطات املذكورة.
بناء إلشارة القضاء املختص ،من الذين وقعوا
وطلبت املديرية
ً
ضحية أعماله وتعرفوا عليه ،احلضور إىل مركز خمفر درك املختارة
الكائن يف بلدة املختارة ،أو اإلتصال على الرقم،05/310187 :
متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

جرحى حبادثي سري يف حلبا وعنايا
وقع حادث سري على طريق عام عرقة حلبا بني سيارتي ب ام لون
اسود بداخلها كل من طوني.ح (اصابته حرجة جدا) ،وجوني ع.
ورميون ك ،.وجورج.د ومجيعهم من عناصر اجليش ،وبني سيارة
نوع مرسيدس  190لون نبيذي بقيادة هادي.ح.
وعملت سيارتان تابعتان للصليب االمحر اللبناني على نقل املصابني
اىل مركز اليوسف االستشفائي يف حلبا للمعاجلة.
كما وقع حادث سري على طريق عام عنايا جبيل بني سيارتي
هيونداي سوداء اللون وكيا بيكانتو زرقاء اللون ،أدى اىل جرح:
زياد جورج زيادة ،رافاييل أبي مسعان وجويل أبي رميا ،ومت نقلهم
بواسطة الصليب األمحر اىل مستشفيي «سيدة املعونات اجلامعي»
و»سيدة ماريتيم» ،وجروحهم متوسطة.

توقيف  54مطلوباً

قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام بني التاسع
من آب اجلاري ولغاية  18منه بتوقيف  54شخصًا بينهم اثنان
واربعون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
إنتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية،
وثالثة اشخاص لقيامهم بتصوير اماكن أمنية ،واربعة أشخاص
جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام اإلقامة ،وثالثة أشخاص جبرم
تهريب اشخاص واستعمال مستندات غري عائدة هلم ،وشخصان
جبرم القيام بأعمال خملة باآلداب العامة .وبعد انتهاء التحقيق مع
املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

تصفية  8استدرجتهم عصابة سورية اىل جرود عرسال للسرقة
أسند إىل سورية يف عصابة سرقة دور استدراج الضحايا ،وجنحت
يف استدراج مثانية أشخاص عمد أفراد العصابة إىل سرقتهم ومن
ثم قتلهم يف جرود عرسال.
ومتكنت القوى األمنية من توقيف اثنني من أفراد العصابة أحدهما
الفتاة مجيلة.م اليت اعرتفت بقتل  8أشخاص أحدهم سليمان
احلجريي ( 27عامًا) الذي ُوجد مقتو ً
ال داخل سيارته يف عرسال يف
الثاني من نيسان املاضي.
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة متكنت مفرزة بعلبك
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية ،من معرفة هوية ومكان
تواجد الفاعلني توقيف إثنني منهما ،بعد مداهمة منزليهما يف
بلدة عرسال ،وهما كل من :السورية مجيل.م ( 23عامًا) والسوري
القاصر ج.ع ( 14عامًا).

بناء الشارة القضاء املختص وحبضور مندوب
وبالتحقيق معهما
ً
االحداث ،اعرتفت األوىل أنها كانت ،باالشرتاك مع الثاني وشخصني
آخرين بينهما أخيها جلهة والدتها (متواريني عن االنظار) ،تستدرج
ضحاياها ثم يقومون بقتلهم ويسرقون ما لديهم من :أموال،
سيارة  ،دراجة نارية وسالح ،وبلغ جمموع ضحاياهم مثانية اشخاص
جرى قتلهم يف جرود بلدة عرسال .كما قامت بالداللة على أماكن
ارتكاب اجلرائم املذكورة.وأودع املوقوفان القضاء املختص والعمل
جار لتوقيف شريكيهما.
ٍ

إدانة فلسطينيني بأعمال تفجري يف خميم عني احللوة
دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم اصدرته برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني حسن شحرور
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين ،الفلسطيين
فادي غسان ابراهيم امللقب بـ»السيكمو» ومواطنه حممد دهشه
جبرم تأليف عصابة مسلحة يف عني احللوة وحيازة مواد متفجرة
للقيام بأعمال ارهابية ،والقيام بها بتفجري حمالت.
وقضى احلكم بسجن ابراهيم مدة مخس سنوات اشغاال شاقة
وجتريده من حقوقه املدنية ،والزامه بتقديم بندقية حربية ،فيما
حكمت على دهشة بالسجن مدة سنة .وسبق للمحكمة ان اصدرت
حكمًا حبق ابراهيم قضى بسجنه  10سنوات جبرم استهداف قوات
«اليونيفيل» يف اجلنوب.
وكانت احملكمة قد استكملت الثالثاء حماكمة املوقوفني املذكورين،
بتالوة بعض ما ورد يف افادة الشاهد االساس الفلسطيين مجال
خليل يف مرحلة التحقيق االولي بعد تعذر ابالغه .وقد افاد خليل
حينها انه كان ضمن جمموعة طه الشريدي وقد نفذ عدة عمليات
قتل ومراقبة اشخاص .وقال عن دهشة انه كان يعطي دروسًا
دينية جملموعة الشريدي ومن بينهم فادي ابراهيم ،حيث تطورت
الدروس اىل دروس جهادية تتعلق باقامة الدولة االسالمية
وحماكمة الكفار كحركة فتح والدولة اللبنانية ،وأن هذه اجملموعة
اجرت تدريبات عسكرية على يد حممد العاريف.
وعلق فادي ابراهيم على اقوال الشاهد موضحًا ان االخري كان
موقوفًا مدة عامني وبعد انتهاء حمكوميته استدعي ابراهيم اىل
التحقيق جمددًا ومتت مالحقته يف هذه القضية واصر ابراهيم على
مواجهة الشاهد بعدما اعترب ان اقواله هي جمرد افرتاء حبقه.
اما دهشة فأوضح من جهته بأنه كان يعطي دروسًا دينية عن
الفقه واصفًا عالقته جبميع احلركات االسالمية باملمتازة ،وقال ان
ما ذكره الشاهد عنه غري صحيح جلهة اعطائه دروسًا دينية تتعلق
بالتكفري.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين تطبيق
مواد االتهام ،ترافعت وكيلة ابراهيم احملامية محزة ،فطلبت ابطال
التعقبات حبقه جلهة تأليف عصابة مسلحة لسبق املالحقة واحلكم
حبقه ،مشرية اىل عدم وجود اي ركن مادي او اي دليل ضده
على االتهام املسند اليه ،ورأت ان العطف اجلرمي الذي ادىل به
الشاهد ،ال يشكل دليل اتهام حبق موكلها ،وطلبت اعالن براءته
من جرم االرهاب.
وترافعت وكيلة دهشة احملامية زويا داغر الفتة اىل وجود شخص
آخر وليس موكلها كان يعطي الدروس التكفريية .وقالت ان ال
دليل على انتماء موكلها اىل اي تنظيم مسلح ،كما مل يشارك يف
اية اعمال ارهابية يف حال حصوهلا .وطلبت بالنتيجة اعالن براءته
واستطرادا االكتفاء مبدة توقيفه.
وبسؤال ابراهيم ودهشة عن كالمهما االخري طلبا الرباءة.

توقيف  25سورياً يف زغرتا
داهمت عناصر خمابرات اجليش يف زغرتا عددًا من أماكن وجود
النازحني السوريني يف املدينة واجلوار ،وأوقفت مخسة وعشرين
سوريًا (وضعهم غري قانوني) ،بانتظار استكمال ملفاتهم.
كذلك حجزت عددًا من الدراجات النارية.

جدار يف كرتمايا يصطاد العمال السوريني
قضى عامل سوري خالل انهيار جدار حفرة للصرف الصحي قيد
اإلجناز يف بلدة كرتمايا.
وكان قتل عامل سوري آخر قبل أيام يف املكان نفسه والظروف
ذاتها .وحضرت القوى األمنية وفتحت حتقيقًا باحلادث.

غريق يف حبر صيدا

قضى ماهر سنجر غرقًا على شاطئ صيدا صباح الثالثاء.

«فرحة» سلب مل تتم

بعد ساعات على ادعاء احد االشخاص تعرضه للسلب بعد استدراجه
اىل بلدة اخليام ،مت توقيف  3من افراد العصابة واستعادة قسم

من مبلغ الستني الف دوالر املسلوب.
واصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا اوضحت فيه
انه يف الساعة الثالثة من فجر الثالثاء ادعى امام اخليام يف وحدة
الدرك ع.ن .انه ليل  19 18اجلاري اقدم جمهولون على سلبه
مبلغ  60الف دوالر امريكي بعد استدراجه اىل بلدة اخليام قضاء
مرجعيون من قبل ع.ح.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة والتنسيق بني الفصيلة
وشعبة املعلومات ومفرزة استقصاء اجلنوب مت كشف افراد العصابة
وتوقيف ثالثة منهم هم :ح.أ ( 33عاما) وع.أ 31( .عاما) ون.خ
( 32عاما).
كما مت ضبط  49850دوالرًا امريكيًا من اصل املبلغ املسلوب.
التحقيق جار بإشراف القضاء املختص فيما العمل مستمر لتوقيف
باقي افراد العصابة.

قتيل حبادث سري يف شكا

لقي وديع اجلزار ،مصرعه يف حادث سري وقع الثالثاء عند مفرتق
اجلزائري يف اهلري شكا على املسلك الغربي لالوتوسرتاد.
ويف عكار (املستقبل) ،جنا سائق شاحنة بأعجوبة ،بعدما متكن من
القفز من الشاحنة إثر فقدانه السيطرة عليها على طريق القموعة،
قبل أن ترتطم بأشجار إىل جانب الطريق ،ما حال دون انزالقها
إىل أعماق الوادي.
وقد اقتصرت أضرار احلادث على املاديات.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم
بني سيارة ودراجة نارية على تقاطع االحتاد بولفار سن الفيل.

عمليات نوعية للمقاومة يف جرود القلمون تستهدف إرهابيني
يستمر اجليش السوري وحزب اهلل مبالحقة اجملموعات املسلحة يف
منطقة القلمون السورية ،وحتديدًا قيادييها املسؤولني عن عمليات
التفجري االنتحارية اليت وقعت يف لبنان قبل عام كامل.
فقد ّ
نفذ اجليش السوري وحزب اهلل عملية نوعية يف جرود القلمون،
ادت إىل قتل القيادي يف «داعش» ،أبو عبد اهلل العراقي ،الذي
كان امريًا للتنظيم يف القلمون ،وكان مسؤو ً
ال عن جتهيز عدد من
االنتحاريني وتفخيخ عدد من السيارات اليت استهدفت املدنيني
اللبنانيني يف الضاحية والبقاع.
فر العراقي بعد سيطرة اجليش السوري وقوات حزب اهلل على
وقد ّ
مدينة يربود يف آذار املاضي ،وختفى مع جمموعة تابعة له .لكن
ّ
ونفذ عملية رصد دقيقة له،
جهاز امن املقاومة استمر مبالحقته،
إىل حني التمكن من قتله مع جمموعة تابعة له أخريًا.
وكان العراقي يتوىل شخصيًا اإلشراف على عمليات شراء سيارات
من لبنان ،وتفخيخها يف القلمون ،ثم إعادة إرساهلا لتفجريها يف
سيفجر نفسه يف هذه السيارات .وسبق أن
لبنان ،كما جتهيز من
ّ
ّ
نفذ جهاز امن املقاومة عملية أمنية يف جرود القلمون أيضًا ،متكن
خالهلا من تفجري «فيال» كانت تستخدم يف عمليات التفخيخ ،ما
أدى إىل مقتل عدد من املتورطني يف عمليات التفجري يف الضاحية
والبقاع الشمالي.

مقتل سورية ذحباً يف برجا وتوقيف خاهلا
أقدم قريب فتاة سورية على قتلها ذحبًا يف بلدة برجا يف إقليم
ّ
ومتكنت القوى األمنية بعد ساعات
اخلروب .وقد اعرتف بفعلته.
على وقوع اجلرمية من توقيف القاتل ،بعدما عثر فجرًا على جثة
املغدورة نوار اخلالد ( 21عامًا) مذبوحة داخل منزل أقربائها يف
برجا .وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة متكنت شعبة
املعلومات يف قوى االمن الداخلي من توقيف خال الضحية السوري
ر.ق 30( .عامًا) .وبالتحقيق معه اعرتف بارتكاب اجلرمية وبأنه
أقدم على ذحبها ألسباب عائلية ،كما مت ضبط السكني املستعمل
يف اجلرمية.

شاحنة جتتاح سيارتني يف الكحالة وتوقع جرحى
اجتاحت شاحنة سيارتني على الطريق الدولي عند بلدة الكحالة ،ما
اسفر عن وقوع عدد من اجلرحى ،عملت سيارات اسعاف على نقلهم
اىل مستشفيات املنطقة.

حريق كبري مبعمل بالستيك يف الفرزل

شب حريق هائل صباح أالربعاء يف معمل بالستيك خلف سوق
اخلضر يف بلدة الفرزل البقاعية .وقد غطت سحب الدخان األسود
قوة احلريق.
مساء املنطقة بفعل ّ
وهرعت إىل املكان فرق الدفاع املدني يف املنطقة وعملت على
إمخاد حريق.
من جهة اخرى عملت فرق الدفاع املدني مع فرق االطفاء من كافة
مراكز كسروان ،على امخاد حريق اندلع عصر االربعاء ،يف احد
احراج منطقة درعون حريصا.
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نشاطات

أفران صحتني  SAHTAYNقمة النجاح

األفران من الداخل

بعض أصناف املعجنات

عندما تدخل افران صحتني ،الكائنة اىل جانب محامص حسون يف
 Gilbert Rdيف منطقة برستون لصاحبها السيد بشارة طوق «الصغري»
يستوقفك اكثر من عنوان لتكون احد الزبائن الدائمني لهذه االفران بفعل
الحركة الدائمة والرتحيب الحار والبسمة الحلوة والـ «أهال» النابعة من
قلوب العاملني يف هذه االفران التي تتميز باالسعار املدروسة والخدمة
املمتازة للزبائن والجلسة املريحة والنظافة التامة.
وتقدم أفران صحتني ما لذ وطاب من أطباق املعجنات املتعددة ..مناقيش
 لحم بعجني  -فطاير بجبنة  -فطاير بسبابغ -بيتزا  -سجق وغريها مناملأكوالت الشهية.
وغني عن القول ان اللحومات والخضار طازجة يوميا من املاركت عدا
الحلويات املتنوعة ،كل ذلك حرصا من ادارة األفران على تقديم ما هو
افضل للزبائن.
وال شك ان العمل ال ينجح اال بالتكامل بني رب العمل والعمال وهذا ما
تتميز به بالفعل أفران صحتني التي يقول العاملون فيها انهم لم يشعروا
يوما انهم عمال بل أسرة واحدة «ألننا نشعر ان اصحاب هذه االفران وعلى
رأسهم بشارة طوق اخ لنا» ،وبفضل هذه املعاملة االخوية من اصحاب
األفران نرى العاملني فيها يعملون بكل أمانة واخالص وبـ «بضحكة»

ال تفارق وجوههم يف خدمة الزبائن الذين ال يرضون عن هذه األفران
بديال مما جعل هذه االفران تفوز بثقة ابناء الجالية وتصل اىل قمة النجاح
بسرعة قياسية.
وبالرغم من حداثة هذه االفران فانها تشهد حركة دائمة خارجة عن
املألوف والسر يكمن بااليادي النظيفة والقلوب الطيبة وانا هنا ال القي
الكالم جزافا بل اقول حقائق ووقائع ملستها بنفسي كما ملسها غريي من
رواد وزبائن هذه االفران التي اصبح اسمها على كل شفة ولسان.
لقد أثبتت أفران صحتني انها جديرة بالريادة يف صناعة املعجنات يف
سائر انحاء ملبورن ووصلت اىل النجاح خالل وقت قصري واكتسبت
صورة نقية صافية لدى ابناء الجالية الذين يتحدثون عن النجاح الكبري
الذي استطاع تحقيقه صاحبها بشارة طوق بفضل وقوف زوجته السيدة
مورا « »MOIRAوتضحياتها اىل جانب زوجها يف أصعب الظروف وهي
التي تتوىل ادارة االفران حيث ان وجهها البشوش يعترب بمثابة مفتاح اىل
قلوب الزبائن.
كلمة حق تقال ان من يأكل خبزه بعرق جبينه فان اهلل ال يرتكه بل يقف اىل
جانبه وييسر أمره واليوم بشارة طوق وعقيلته الفاضلة يعمالن جنبا اىل
جدنب ويضحيان يف سبيل حياة أسمى وأفضل واهلل ولي التوفيق.

بشارة طوق (الصغري) صاحب األفران ..ضحكة ال تفارق وجهه

جانب من الحلويات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
حـــالل فـي غيلـفورد حـــالل

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق -
مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصناف الثمار
البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة  -تبولة
 محص  -فول Chicken Burger - - - Beef Burgerسلطات على أنواعها
 بطاطا مقلية  -وجبات لألطفال وغريهاالكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات..
أراكيل بعدة نكهات
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس
يف اهلواء الطلق

أوقات العمل
نـفتح  7أيـام فـي األسـبوع
من الساعة  5،30صباحا حتى الـ  12ليال

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

زورونا واستفيدوا من
تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

فرع ملبورن
178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923
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كتابات

نوّاب التنظري :ال يعلّمون الصيد وال يعطـون مسكاً!
غسان سعود
ال يزال ديكور املطعم يف وسط بريوت هو
نفسه منذ ثالث سنوات .السياسيون جزء من
الديكور .وللكراسي هنا ،ككراسي جملس النواب،
أمساء ثابتة .تتداخل أصوات مضغهم الطعام مع
«علكهم» بيانات كتلهم السياسية ،فيما اهتمامات
ناخبيهم يف أسفل األولويات .هؤالء ال يؤمنون
باملثل الصيينّ :
علمين الصيد وال تعطين مسكة.
هم ال ّ
يعلمون وال يعطون!
كيف يعقل أن يذهب اجليش السوري
واستخباراته ،ويبقى خالد ضاهر وحممد كبارة
وهادي حبيش ورياض رحال ومجال اجلراح وحممد
قباني وبطرس حرب ونايلة معوض على األراضي
اللبنانية؟ أال يتعارض هذا مع السيادة الوطنية؟
ملاذا ال يزال فؤاد السنيورة موجودًا يف حياتنا
السياسية؟ كيف يذهب حزب التنظيم ويبقى جورج
عدوان؟
كيف ينتخب أنطوان زهرا نائبًا بعد أكثر من ربع

قصيدة الـربيع

ويأتي الربيع
ْ
وليس الربيع ككل الفصول
ألن الربيع سيأتي بأنت
ْ
ٌ
احلصول
احتمال يفوق
وأنت
ويأتي يعشب فيك اخلدود
الشفاه
ويرسم زهرًا حدود
ْ
مداه
فأملح عطرًا طوي ًال
ْ
ويأتي الربيع
يليق بأنت وخيرب عنك
السماء
حكايا
ْ
ويعلن أنك أغلى النساء
ْ
البتول
وأنت
ْ
وكيف
ملاذا أتيت وأين
ْ
ً
شتاء خريفا وصيف
ربيعًا
ً
وقصة عطر يظلل روحي
ْ
سبيل
ونهرًا
وأمشي سريعا اىل ضفتيك
ْ
الوصول
أريد
ألرمي إليك سفينة عشقي
ْ
صول
وفيك َأ
وأسعى اليك
ْ
وشوقي يسابق عمرى يقول :
ْ
املستحيل
تعالي ملوعدك
تعالي تركت جراحي بعيدًا
ْ
ثقيل
وموتًا
وأبدأ فيك
ْ
صباح البنفسج فوق احلقول

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

قرن على تفكيك حاجز الرببارة؟ كيف ينتهي زمن
ويوزر «املاركيز» نبيل دو
«النبالء» يف أوروبا
ّ
فريج هنا؟ وهل هو جملس وزراء أم ميدان لسباق
اخليل؟ أين تذهب بنفسك؟ ذهب ميشال سليمان
وبقي زياد بارود ومسري مقبل وأليس شبطيين.
ختيل نفسك مع مسري مقبل يف مصعد أو مكتب
ّ
أو مطعم وال مفر من أن تسمعه ويسمعك .مقبل
ضليع يف الدفاع ،ووزير السياحة السابق نقوال
فتوش علاّ مة يف الشؤون الدستورية.
كيف تقنع أيًا من هؤالء النواب بأن تزفيت وزارة
األشغال العامة طريقًا ليس إجنازًا ،وأنه لن يدخل
مدت ،خالل واليته النيابية
التاريخ ألن احلكومة ّ
اليت ال تبدو هلا نهاية ،شبكات للصرف الصحي
يف بعض القرى .تسأل نواب عاليه وبعبدا واملنت
وكسروان وجبيل والبرتون والكورة عن إجنازاتهم،
فيحدثونك عن شبكات «اجملارير» .اسألوا النواب
نضال طعمة وأمحد فتفت وعباس هاشم وعصام
صوايا وإدغار معلوف وسليم سلهب وارتور نظريان
وسليم كرم واسطفان الدويهي وأغوب بقرادونيان
وجيلربت زوين وفادي االعور ويوسف خليل ونعمة
اهلل أبي نصر وقاسم هاشم وأمحد كرامي ووليد
سكرية وكامل الرفاعي وطالل أرسالن وعبد اجمليد
صاحل وبالل فرحات وعلي خريس ونوار الساحلي
وهاني قبيسي وسامر سعاده وفادي اهلرب وجورج
عدوان وجوزف معلوف وشانت جنجنيان وطوني أبو
خاطر وإيلي كريوز وإيلي عون وهنري حلو ونقوال
غصن وروبري فاضل وسريج طورسركيسيان
وعاطف جمدالني وسيبوح قالبكيان وباسم الشاب
ونبيل دي فريج وجان أوغاسبيان وأنطوان سعد
وكاظم اخلري وعماد احلوت وخالد زهرمان وزياد
القادري وأمني وهيب وبدر ونوس وخضر حبيب.
اسألوا أيًا منهم عن إجناز واحد حققه يف العامني
املاضيني .عن مشروع بيئي أو زراعي أو جتاري أو
ثقايف أو تعليمي أو رياضي أو سياحي أو صناعي
أو حريف ميكن حفيده االعتزاز ،بعد مخسني عامًا،
بأن جلده الفضل يف إجنازه .اسأل نعمة اهلل أبي
نصر أن حيدثك عن شيء غري قانون التجنيس وخذ
صمتًا عميقًا!
كان هناك ميشال املر واحد يف املنت ،فبات
هناك اليوم أربعة «ميشاالت» املر .ما يبقي
رؤساء جمالس البلدية يف املنت مع «أبو الياس»
أنه أقل تطلبًا وتسلطًا من النواب اآلخرين وأكثر
احرتامًا لنفسه وهلم .يتصرف إيلي ماروني مع
نفسه ،ويتصرف اآلخرون معه ،باعتباه ممث ًال
للشعب يف اجمللس النيابي .ال يريد شانت
جنجنيان أن يعيش مراهقته كاملة بدل كدر النيابة
وجديتها؟ عبثًا تطلب من نائب أو وزير تعريفك
ّ
اىل شخصية ما تستحق الكتابة عنها ،أو تسأله
عن فضيحة ختص خصمهّ .
يلف ويدور ويعود إىل
«ذاته اإلهلية» أو اىل «التمريك» على زميل له يف
الكتلة نفسها .أين ملفات فساد ميشال املر اليت
وعد التيار الوطين احلر ناخبيه بكشفها؟ وملاذا ال
يكشف النائب أنطوان زهرا باألرقام واملستندات
عن األراضي اليت ّ
متلكها الوزير جربان باسيل بدل
أن يواصل مهزلة االتهامات اإلعالمية؟ ال شيء
ّ
«يلتون»
البتة سوى حفالت فطور وغداء وعشاء
فيها الكالم ويعجنونه ،لينتهي أحدهم اىل اإلقرار:
«ما طالع بإيدنا شي».
تهرب إىل إحدى بلدات اجلبل :بزبدين .أحد
مير بالشبانية وفالوغا ومحانا
الطرق اىل البلدة ّ
وأمساء طنانة أخرى ،فيما مير طريق آخر بضهور
السياحي
الشوير وبولونيا واملتني وأمساء هلا وزنها
ّ
املفرتض .ساحات هذه القرى ،كغالبية مطاعمها
وفنادقها ،شبه خاوية إال من بعض السياح
اخلليجيني .قبيل الوصول اىل بزبدين بساتني
خمصصة للتخييم .يف القرية ،ال تكاد ختلو شرفة
من رائحة املشاوي ودخانها ،فيما أطفال ميألون
األزقة .يوجد هنا من يربي النحل ويعصر الدبس
ويزرع التفاح ويربي البط .مرمح خيل وناد للرماية
وآخر لألنشطة الكشفية ومأوى للعجزة ومطاعم
يستحيل أن جتد كرسيًا فيها من دون حجز مسبق.
حبماسة ،خيرب رئيس جملسها البلدي بيار بعقليين

عن البئر اليت تروي ست قرى وجدران الدعم اليت
وسعها وامللعب الرياضي
رممّ ها والطرقات اليت ّ
أعدت البلدية خرائطه ومشروع إلزام املنازل
الذي ّ
بسقف أسطحها بالقرميد ومنع اجمللس البلدي
األهالي من بناء أكثر من طابقني؛ أرضي وأول،
وعن التسهيالت للشباب الراغبني يف استحداث
مشاريع سياحية ،وعن اتصاالت مبصارف إلقناعها
باالستثمار يف فندق أو مشروع سياحي أكرب يف
ظل عجز املشاريع احلالية عن استيعاب أعداد
الزائرين الكبرية.
ّ
توتر ال ميكنك إخفاءه
محاسة بعقليين يقابلها
لدى اكتشاف أن األمر ال حيتاج إىل وزير سياحة
أو نائب .يكفي أن يكون هناك رئيس بلدية ،أو
شاب ناشط يتمتع ببعض العالقات يف الوزارات،
ليحدث تغيريًا صغريًا .عندما يصل احلديث إىل
كلفة مثل هذه املشاريع ،واليت ترتاوح بني عشرة
آالف ومئة ألف دوالر ،تكتشف أن السياحة اجلبلية
ّ
«عل» الوزير السابق فادي عبود اللبنانيني
اليت
بها من دون أن حيقق شيئًا منها بعيدًا عن فقرا
وعيون السيمان ،ال حتتاج إىل ميزانيات ضخمة.
قد تكفي قروض وزارة الشؤون االجتماعية لتغطية
نفقاتها.
ختيل ما كان ميكن أن تكون
التوتر يزداد مبجرد ّ
قسم
األوضاع عليه يف كل أعالي بعبدا فيما لو ّ
نواب القضاء القرى بعضهم على بعض ،والتزم
كل منهم استحداث ،مع من يرغب من أبناء البلدة،
بضعة مشاريع اقتصادية تنعش هذه البلدات
وتدفع أهالي قرى أخرى إىل التفكري يف زيارتها.
ماذا لو حبث النائب سيمون أبي رميا عن مشاريع
صغرية تنعش بلدته اجلبيلية على مدار العام ،بدل
«يهينها على نفسه» مبهرجان صيفي ينعشها
أن
ّ

أربعة أو مخسة أيام كل عام؟ ماذا لو يستعيض
تنسكه بتحقيق خدمة لناخبيه
النائب إيلي كريوز عن ّ
غري الصالة ألجلهم ،وعندها كان يف وسعه إنعاش
ثالث أو أربع قرى يف بشري خالل سنوات نيابته
ّ
يعكر أحدهم صفو النائب عصام
العشر؟ ماذا لو
صوايا يف مقر إقامته األمريكي مبشروع يشجع من
يزور جزين وشالهلا على العودة إليها جمددًا؟ ماذا
لو ينّبه أحدهم كل رجال األعمال اجلدد إىل أن
التربع لبعض الكنائس وبعض الناخبني مبئة دوالر
سيجعلهم جمرد أرقام إضافية يف دفاتر الناخبني،
فيما ميكنهم البحث عن أفكار جديدة ترتك أثرها
اإلجيابي عند الناخبني؟ اسألوا أمحد فتفت عن
مشاريعه املماثلة يف منطقة الضنية مث ًال :كم
شجرة تفاح ّ
وفر ملزارعي منطقته طوال مسريته
النيابية مقارنة بعدد تصرحياته السياسية؟ كم
مشروع سياحي أنشأ يف تلك األعالي االستثنائية،
وهو احلريص على الوجه السياحي للبنان؟
النواب على امتداد األمة ال يبالون بإمكان توفري
مدخول إضايف لثالث أسر هنا من تربية النحل،
وثالث هناك من عصر الدبس أو اخلل أو صناعة
الصابون أو إحدى الصناعات احلرفية .هم هنا
للتنظري السياسي.
حتويل بزبدين إىل قرية سياحية جمرد تفصيل
هامشي .إال أن مقارنة نهايات األسبوع فيها ،أو
يف إهدن ،مبا هي عليه يف التالل املمتدة من
القموعة إىل الضنية فبشري وتنورين والعاقورة
وصو ً
ال اىل اهلرمل ختنق .كيف ميكن النواب مضغ
األفكار نفسها من دون التفكري يف ما ميكن أن
يفيد ناخبيهم؟ وكيف ميكن هؤالء الناخبني مواصلة
«علك» االنتقادات نفسها ،قبل أن يعودوا ،كل
أربعة أعوام ،اىل مضغ األمساء نفسها؟

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم العربي وليد توفيق  :إنز ل يا مجيل يف الساحة

أعتاد النجم العربي احملبوب وليد
توفيق أن يليب دعوات اجلالية العربية
يف اسرتاليا مع كامل فرقته املوسيقية
وحييي احلفالت الكبرية واجلميلة حبضور
مجهوره الواسع من مجيع أطياف اجلالية
العربية ويف كل مرة يزور فيها اسرتاليا
كنت أجري معه املقابالت الصحفية ويقول
لي أنا سعيد جدًا بلقاء اجلالية العربية يف
هذه البالد االسرتالية اجلميلة جدًا جبماهلا
الطبيعي واحلرية والدميقراطية ووصول
العديد من أبناء اجلالية إىل مركز القرار
السياسي فيها .كما وأنين سعيد بتفاعل
اجلالية وتواصلها مع اوطاننا االم واحلفاظ
على تراثنا العربي وأنا أخي أكرم أرى
فيك الوجه الصبوح الذي ميثل وجه جبل
العرب وبين معروف واملوسيقار املعلم
اخلالد األمري فريد االطرش وصديقي
املميز النجم الكبري اخلالد فهد بالن
ّ
ورجل االعمال الكبري االستاذ سليمان
نصر الدين صاحب ورئيس جملس إدارة
فندق ومطعم الفاندوم يف دمشق الذي
شرع أبوابه لنا كفنانني لبنانيني وعرب
على أكمل وجه واستضافنا مع النجم
الغالي املرحوم فهد بالن يف اجلبل األشم

النجم العربي وليد توفيق خالل مقابلة صحفية مع الزميل أكرم املغوّش
(إرشيف )

وتذوقنا املنسف العربي أكلة اجلبل الشعبية املشهورة .
ويطيب لي أن أنشر هذه األغنية اجلميلة من روائع النجم وليد توفيق ( إنزل يا مجيل )
..إنزل مجيل يف الساحة ...وإمتخرت كدا بالراحة ...انا قد عينيك مع اني ...نظرة عينيك دباحة ..
ما لك طالع بالعالي ...يا مالي قليب ليالي ...أمرك يامجيل ...
يا وعدي على األيام دي ...من غري ما حتس تعدي ...تاخذ أكثر ما بتدي ...وأنا ويا األيام وحدي
...يا قمر الليل ...ياقمر الليل الوردي ...شاور للنجمة تهاد ...
أمرك يا مجيل
..يا ربيع احللم األخضر ...إن كان عالصرب أصرب ...هات إيدك وأفتح قلبك ...الدنيا حتسهر جنبك
...ياحبر ما لوش نهاية ...قليب مالح وحكاية  ...أمرك يا مجيل .
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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Melbourne

جيب رفع احلصانة النيابية عن كل من يهاجم اجليش وحماكمته
مراقب سياسي
ظاهرة امحد االسري كانت االسوأ على لبنان منذ االستقالل
حتى يومنا هذا ،ويف هذا السياق كان قد حذر وزير الدفاع
السابق فايز غصن من وجود خاليا ارهابية نائمة يف عرسال
ويف الشمال .اال انه قامت قيامة بعض قوى الرابع عشر
من اذار وخاصة يف طرابلس وعكار امثال املرعيب والضاهر
وغريهما حيث ُقطعت الطرقات ُ
وأحرقت الدواليب احتجاجا
على ما حذر منه وزير الدفاع آنذاك.
وبينما اجليش اللبناني يالحق االرهابيني يف عربا وعلى رأسهم
امحد االسري كانت طرابلس تشتعل باالطارات واالحتجاجات
وقطع الطرقات واطالق النار على عناصر اجليش وقوى االمن
الداخلي.
ويف الوقت ذاته كان وزير الداخلية مروان شربل يتبادل
القبالت مع امحد االسري ..وملا سيطر اجليش سيطرة تامة على
عربا فر االسري ومن معه من االرهابيني.
يف السابق اغتالوا اجليش يف نهر البارد وقبل ذلك يف
الضنية وبعده يف طرابلس وعربا واليوم يف عرسال وكان
اجليش يقدم خرية ضباطه ورتبائه وجنوده حفاظا على الوطن
وسالمة ابنائه .والغريب هو ان خالد الضاهر ومعني املرعيب
اتهما اجليش ،الذي ضبط االمن ومنع الفوضى ،وحرضا عليه
ومحال مسؤولية الدماء اليت جرت يف عرسال اىل قائد اجليش
ووصفا اجليش بانه جيش سورية وايران يف لبنان.
وهنا نتساءل :هل كانا يريدان من اجليش ان يقف مكتوف
االيدي مفسحا يف اجملال لقيام «امارة» اسالمية داعشية
«نصروية» يف لبنان؟
حزب اهلل يقدم دعما معنويا للجيش اللبناني وعسكريا ساعة
تدعو احلاجة ..هذا هو حزب اهلل وهؤالء هم نواب طرابلس
وعكار ..يا للعيب والعار!
اجليش يسهر ليل نهار وجيعل من احلجر وسادة ومن الفضاء
غطاء كي ينام املواطن آمنا.
ان مثل هؤالء النواب ومن معهم ،الذين هم من قبيلة
داعش واخوانها ،والذين حيرضون على اجليش ويتآمرون عليه
وعلى الوطن برمته ،جتب معاقبتهم جبرمية اخليانة العظمى.
وقد وصف احد اللبنانيني ومن على شاشة التلفزيون هؤالء
النواب بالزعران وقال انه جتب حماكمتهم «وأنا مسؤول عن
كالمي» حسب قوله.
فهل تسارع السلطات اللبنانية الختاذ االجراءات املناسبة
حبق هؤالء وغريهم!؟ فلننتظر!
اللبناني املقيم كما املغرتب يسأل ملاذا اذا سرق الفقري
الطعام عائلته حيال اىل احملاكمة واذا هاجم احد النواب اجليش

وهدد الوطن واملواطن يبقى يسرح وميرح يف طول الوطن
وعرضه دون حماكمة وال حتى مساءلة؟!
يف أوائل السبعينات اتهم احد النواب من آل مشص بتهريب
املخدرات فرفع وزير العدل تقريرا حبق هذا النائب ..اوقف
النائب وبعد حتقيق مطول معه حوكم وطرد من الربملان ونزعت
عنه الصفة النيابية.
واالسبوع املاضي قال احملامي النائب اميل رمحة انين اطالب
اجمللس النيابي برفع احلصانة عن هؤالء النواب يف اول جلسة
له ليكونوا عربة لسواهم.
وهادي حبيش هذا االنسان االعمى واملعمي القلب قال
ان حزب اهلل ال يقل عن داعش ناسيا او متناسيا ان املرحوم
والده كان عميال لسوريا وبالتحديد لغازي كنعان ،وهكذا فان
امثال هذا النائب آخر من حيق له توجيه االتهامات وتصنيف
اآلخرين ..انه يرى االبرة يف عني غريه وال يرى املسلة يف
عينه.
النائب وليد جنبالط الذي له بعض السقطات و «الشردات»
عاد اىل رشده االسبوع ما قبل املاضي ليعلن انه لوال حزب
اهلل لكان داعش ومن معه من االرهابيني قد دخلوا اىل لبنان
منذ زمن بعيد.
اننا نأمل بعد احداث عرسال ان تعمد السلطات اللبنانية
املختصة اىل توقيف هؤالء النواب واحالتهم اىل القضاء
املختص الجراء املناسب حبقهم فالتمادي والتحريض على
اجليش مل يعد مقبوال بعد اآلن.
فاذا كان الرؤساء يف الدول املتقدمة حيالون للمحاكمة وهذا
ما حصل مؤخرا للرئيس الفرنسي السابق نيكوالو ساركوزي،
فلماذا ال جيرؤ لبنان على حماكمة نائب؟
ومع العودة اىل عرسال فان الوساطة اليت قام بها وفد
العلماء املسلمني مع االرهابيني من اجل وقف اطالق النار فيها
الكثري من الشكوك من جهة ومن جهة اخرى فان التفاوض
جيب ان يكون بني دولة ودولة وليس بني دولة وجمموعات
ارهابية اتت من دول خمتلفة.
وباعتقادي ان التفاوض مع االرهابيني يعود لصاحلهم بعد
ان قتلوا ما قتلوا واسروا ما اسروا من اجليش والقوى االمنية
اللبنانية ملبادلتهم بأخطر داعشي اعتقله اجليش يف اليوم
االول من احلرب على اجليش وعرسال.
وخنتم هذا املقال جبملة قاهلا حبيب افرام يف حديثه
اىل احدى حمطات التلفزة وهي «العيش بكرامة او املوت
بكرامة» فهل ما زالت هناك ذرة كرامة ووطنية لدى بعض
املسؤولني يف لبنان؟!
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كتابات
ملبورن

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

إيـالف بـاروناما

شوقي مسلماني

( 1كلمة)
«اجتاز وديع سعادة امتحان الشعر .أطلق عشر
جمموعات زوجني إثنني ك ًال منها على مستوى
الشكل وعلى مستوى املضمون ،الصورة
احلب.
والفكرة ،األمل واألمل ،وعلى مستوى
ّ
اشتغل على ميزان من ذهب .شعراء عرب ُ
كثر
اجلد إىل جتربته.
ينظرون بعني
ّ
بدأ الشاعر سعادة رحلته مع الشعر من ذروة
وحسدهم
«ليس للمساء أخوة» .كثريون حسدوه،
ُ
حب وتقدير وإعجاب بهذا العنوان ،كان
كان من ّ
ذلك قبل أربعة عقود ،وكثريون حيسدونه اآلن
ُ
نكهة شعره خمتلفة
للسبب ذاته .الشاعر سعادة
أن يف الشعر
يف الشعر العربي احلديث ،أقصد ّ
كل
العربي قدميًا وحديثًا شعراء مرموقني لشعر ٍّ
تتيسر
منهم نكهة ،ولشعر وديع سعادة نكهة ال
ّ
إال ّ
ّ
لقلة.
احلياة ودود ،مّ
إنا ليس غالبًا .برتقالة يف جيب
فقري .راجع إىل البيت .احلياة أب يراقب وهو
ّ
تتوقف حافلة وينزل منها
على عتبة البيت عسى
ّ
وظلوا هناك .كثريًا أغرى وديع
أحد الذين طاروا
سعادة احلياة من دون فائدة .الشراع ّ
أرق من أن
أن
يواجه حديد الريح العاصفة .هل أكاد أقول ّ
اهلزمية قد انتصرت؟ .اهلزمية تنتصر ،لكن ليس
بقوة احلياة فيه رفع وديع
يف حضرة الشعر.
ّ
سعادة شباكه ليصطاد الضباب .الشعر شباك
لصيد الضباب .اهلزمية تنهزم أمام حياة شاعرة.
بهذا املعنى ليس الشعر عزاءّ ،
تشبث ،وحبياة
إنه
ّ
شفيفة ،وبريشة من نسائم .وديع سعادة ّ
خط
أشعاره رغم األمل والعزلة وظالم ليل دامس.
شعره نسائم أجنحة ،شعره من أمل العظام،
كوة أيضًا تدخل منها
شعره من عزلة ،شعره من ّ
الشمس.
**
ِ
(النسر)
2
قالت عصافري وهي مبحاولة استهزاء من
نسر« :ما ُ
ِ
بعد بالكاد
باله يحُ ِّلق النسر عاليًا حتى ُ
ُيرى»؟ .فيما هي ال تدرك ّ
أنه حيث هو لكي
يراها مجيعًا.
**
( 3قال)
الفلسطينية
الكوفية
تتحول
ـ مل يرق لي أن
ّ
ّ
ّ
إىل ربطة عنق.
أن البعض ال يزال
ـ هل يعقل بعد  1400سنة ّ
عند من ّ
أحق باخلالفة بعد الرسول؟!.
ـ هناك أمساء جتعلين أشعر باملصاحلة مع
الذات ،وهناك أمساء أشعر معها باألسف.
الطيب بالعمل اجلميل من
ـ وإقران القول
ّ
العقل النبيل.
ـ ال ختلو ُ
«خيالء» من عرض عضالت.
ـ يوم ّ
مت تفكيك اجليش العراقي بدأ تنفيذ
ّ
خمطط تفكيك العراق.
مث ُل هؤالء املنافقني هو َ
ـ َ
مث ُل ذاك الذي
ّ
يتشاوف ّ
«شغ ْل عقلك» وال يكتفي
أنه قال لك
تشغل عقلك بل يعيقك من ّ
ّ
كل
أن ال يشرح كيف

شد «زنربك» فض ًال
سبيل إذا حلظ يف رأسك حركة ّ
عن حركة آلة أو مرصد وهذا مثا ً
ال ال حصرًا.
**
(عباس بيضون)
ّ 4
ألن ّ
مثة قريبني من جلدنا ومن
«هل نبكي
ّ
ّ
مرة هذا الثأر اجلنوني،
دمنا
مرة بعد ّ
يتلقون ّ
السقوف
يلبثون يف الزوايا واألنفاق وحتت
ّ
ينتظرون متى تأتي الساعة ،متى حيني الدور
 ...لعبة األقوياء تتفاقم ،األقوياء يستقوون
أكثر ويتجبرّ ون أكثر ويستضعفونهم أكثر وهم
عادية،
هكذا ،املوت أقرب أقدارهم وأكثرها
ّ
املوت الكثري املتزايد البسيط العاديّ ،
إنه جرعة
فحسب ،جمرد إغماضة ،اجلميع موتى افرتاضيون
يودع ميتًا ،ميت يفارق ميتا،
وهم هكذا ،ميت
ّ
ال صراخ وال حنيب يكفيان وال جدوى منهماّ ،
مثة
استضعاف عاملي ،هناك بقعة مستضعفة بدون
أن يرتفع صوت ،بدون أن ينتصر أحد هلا ،العامل
تشبع وامتأل ومل يعد هناك شيء
موبوء ،العامل
ّ
غزة مرتوكة للطائرات املغرية،
حيركهّ .
ّ
يهزه أو ّ
غزة فريسة والعامل اعتادها كذلك».
ّ
**
( 5مث ًال)
قال لي ّ
أنهم يصنعون للقمر مناذج ملنتزهات
ومحامات بينما مجاعتنا ال يزالون على
وملسابح
ّ
خالف إذا القمر ولد أم مل يولد بعد!.
**
( 6مقاربة)
It is not the desert that will stop you, but the
.grain of sand in your shoes
حبات
ليست الصحراء هي اليت ستعيقك ،بل ّ
الرمل يف حذائك.
**
( 7بيار أبي صعب)
الطيب اكتفى بالصمت
السامري
أن
«لو ّ
ّ
ّ
ّ
جراء ما جيري بأزمة ضمري
من
مير
ه
إن
لقلنا
واحلياد
ّ
ّ
ّ
حادة ّ
«املعذبني يف
شلت قدرته على الدفاع عن
ّ
الرمسية أو لنقل أصوات
لكن أوروبا
األرض»
ّ
ّ
السوبرانو الوازنة فيها تدافع عن القاتل وت ّربر
وتؤمن له الغطاء السياسي والديبلوماسي
له
ّ
االعالمية اليت تليق بأبشع األنظمة
والربوباغاندا
ّ
الشموليةّ ،
كل هؤالء هم أصدقاء إسرائيل إذًا ،ال
ّ
حتدد
سوريا وفلسطني ،وهذه الصداقة هي اليت ّ
اخلارجية».
االسرتاتيجية وسياساتهم
مواقفهم
ّ
ّ
**
( 8بوذا)
تتطور وتصبح فع ًال خري من تلك
ـ الفكرة اليت
ّ
اليت تقف عند كونها فكرة.
ـ ال ميكنك االرحتال يف طريق إال حني تصبح
أنت الطريق.
جيدًا خري من أن تصل.
ـ أن تسافر ّ
Shawki1@optusnet.com.au

رواية «أن تقتل طائرًا ساخرًا» األبلغ أثرًا بقلم امرأة
عبد االله مجيد

ساخرا» قائمة
طائرا
تصدرت رواية «أن تقتل
ً
ً
أثرا بقلم امرأة .وجاءت رواية هاربر
الكتب األبلغ ً
لي يف املركز األول يف استطالع أجراه منظمو
جائزة بيليز األدبية األمريكية ملعرفة الروايات
اليت كتبتها أديبات ،وكان هلا «أبلغ األثر يف
القراء أو تغيريها».
حياة
ّ
القراء ،رجالاً ونساء ،ملصلحة رواية
صوت آالف
ّ
ّ
حمام يف جنوب الواليات
لي ،اليت تروي قصة
ٍ
املتحدة ،يدافع عن رجل أسود متهم باغتصاب
امرأة بيضاء .وقالت احملامية شامي تشاكرابارتي
مديرة منظمة ليربتي للدفاع عن احلريات إن رواية
ً
مغر ًدا حسب
ساخرا» أو
طائرا
«أن تقتل
ً
ً
بريئا أو ّ
كثريا
الرتمجة العربية ،هي الكتاب الذي أوصل
ً
من القانونيني إىل اإلميان حبقوق اإلنسان.
وأضافت تشاكرابارتي «أن احتفاظ قصة هاربر
تتعرض حقوق
لي العظيمة جباذبيتها يف وقت
ّ

اإلنسان إىل اهلجوم يف سائر أحناء العامل ،مينح
األمل بانتصار العدالة واملساواة على الظلم».
اختارت تشاكرابارتي رواية لي بوصفها النص
أثرا من تأليف امرأة ،واصفة الرواية بأنها
األبلغ ً
العمل األدبي ،الذي دفع كثريين إىل دراسة
َّ
وأثر يف أجيال كاملة من احملامني.
القانون،
وقالت املغنية شارلني سبريييت إن رواية
ساخرا» كانت حبها األول مع
طائرا
«أن تقتل
ً
ً
الكتب .واختارت ماري بريد أستاذة الدراسات
الكالسيكية يف جامعة كامربدج رواية جني آير
لشارلوت برونيت ،فيما وقع اختيار الروائية جوانا
ترولوب على رواية «أبراج تربيزوند» من أدب
األطفال للكاتبة روز ماكولي ،قائلة إنها كانت
تقرأ هذه الرواية «كل عشر سنوات» ،وإنها
عال ملن عنده االستعداد أن
ستقرأها بصوت
ٍ
يقف بال حراك مدة كافية أثناء قراءتها له.
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أنسي احلاج :الشاعر املسكون بفكرة التجدد
عبدالكريم كاظم

شعرية الشعر عند أنسي احلاج ،له أرض الكالم
وبه كينونة الصياغة اللغوية والفنية ،الرمزية
والزمنية.

 2الشاعر املحاط باألسرار..

الشاعر ال
ّ
حيول النظر يف كلماته بل يسيرّ
إليها ،الشاعر الذي ال يستعري حربه من أقالم
اآلخرين ،الذي يكتب نصه ويكسر حصار الرؤية،
زور املعنى،
الذي يقع فريسة احلرية وال ُي ّ
الذي ال ينجو من اغتياب املتشاعرين وال ُيرتجم
دالالته إىل عقائد أو شعارات ،الشاعر الذي ميد
ويرمم
لغته باجتاه عامل واسع ،خيلخل األسيجة ُ
تضاريس وجه القصيدة ،الذي يرتك احلياة نهبًا
لبداوات جاحمة وأخوانيات منافقة وراعشة ،الذي
حيسب اإلساءة للنص واجلمال والكون نوعًا من
شحذ أظافر املتشاعرين على صخرة عنفوانه .هذا
حيس بأن احلضارة
أن
الشاعر :مل يكن له ٌّ
بد من ْ
َّ
ّ
عنفها ومل يكن ليفوته
تكاد ختتنق يف بعض
أن القصيدة ُتعتصر قطرة قطرة وتتصبب نقطة
نقطة لكي يعاد تكوينها يف ذهن العامل ،الشاعر
تعجل
الذي مل يتأخر يف احلضور مع النص لكنه
ّ
تعجل ،ال لشيء
يف الذهاب مع املعنى ،أقول:
َّ
إال ألنه كان ينبغي أن يتباطأ مع اللغة ليعلم
املتشاعرين كيف يقرتبون من النص ـ املعنى
اقرتابًا روحيًا ،ولكي يعرف املتشاعرون اآلن
وغدًا ،سبل التعاطي مع احلرف واملفردة واملعنى
والرمز والعبارة ،الشاعر الذي يتمتع مبخيلة هائلة،
احملاط باألسرار ،والذي ال يدرك النقاد من نصه
إال القليل ،يغوص يف الشعر حتى الغرق ويطفو
به حتى التحليق ،أحيانًا يتأنق وأحيانًا يتخلى عن
كل هندامُ ،يكيف ذاته على غري قياس مألوف،
مزدانًا باحلكمة والضحكة والقول الطريف ،أنه
يتوحد ويستوحد يف احلياة أو النص .يتقن
الكالم ،ال بواسطة الكلمة وحسب إمنا باإلشارة.
له أرض الكالم وبه كينونة الصياغة ،حيرر املعنى
من كل ما خينق القول ،أن اجلمالية تستقيم يف
نصوص أنسي احلاج معنى يعرب حدود االنتماءات
الضيقة ،يصون العبارة ويقيم شعرية النقيض،
ينام على مقربة من خزانته السحرية :خزانة
اخليال ،إنه بكلمة واحدة ،أزلي.

 3لذة اللفظ وغرابة الجملة الشعرية...

من خالل قراءاتي لنصوصه( :لن ،الرأس
املقطوع ،ماضي األيام اآلتية ،ماذا صنعت
بالذهب/ماذا فعلت بالوردة ،الرسولة بشعرها
الطويل حتى الينابيع ،الوليمة ،كتاب خوامت يف
جزئني ،كتاب مقاالت ،كلمات كلمات كلمات/
ثالثة أجزاء إضافة لكتاباته الصحفية املتنوعة
وترمجاته) تأكدت لي عدة استنتاجات نقدية
هي :بالتجريب خيطو الشاعر إىل املعنى املغاير،
وبالصدق وحده يستطيع الشاعر أن حيول فحم
حياته اليومية إىل أملاس ،والشاعر احلق ال
يدخل يف ظل أحد ،ألن من حيرتق وحده ،يكون
دائمًا مصدر الضوء ،صنعة الشعر ،عند أنسي
احلاج ،صنعتان ،صنعة الطالق اخليال وصنعة

هوليوود تقف حائرة إزاء
حقيقة قاسية :إنتحار النجوم
يوسف يلدا

إلخفاء كل أثٍر للصنعة ،أي أن
النص الشعري هو الشكل
املرئي والالمرئي من املضمون
املوازي للغة ،وهلذه األخرية
أكثر من داللة ،يف نصوصه،
أيضًا ،يقاس كل شيء باجلمال
املتصل بالفكرة واللغة.هذه
االستنتاجات النقدية للنصوص
جتلت يف استحضار املعاني
مع الدالالت ومع جتربة الشاعر
املمثلة يف رحلة الشعر اليت
عاشها ،فهي ،وأعين التجربة،
على مستوى النص تالقي
الذات يف شكل جدلي تتصارع
على مستواه األفكار والقيم

 1الشاعر املسكون بفكرة التجدد..

تتكشف حداثوية أنسي احلاج يف وجوهها
املتعددة ،إذ انتصار قصيدة النثر يف جتديد
ّ
األسئلة ال يف الظفر بإجابات منتصرة ،كان
الشاعر يعيد ترتيب املعاني بإرادة مجالية
مغايرة ،ولتصبح إرادة اجلمال هي الشكل الذي
ويتكون الشاعر فيه ،فال
يكون النص الشعري
ّ
ّ
إخفاق ينتظر املعنى يف منتصف النص ،فإن
كسا املعنى شيء من النص ،كان النص لونًا
من ألوان مجالية اللغة ،وألن اللغة نفسها تعيد
االتزان إىل ما اضطرب من املعنى.
يتكون النص الشعري ،الذي يكتبه أنسي
ّ
ويتكون املستقبل يف
احلاج ،يف املستقبل
ّ
زمن آت يضمن حتقق النص ،أي يضمن حتقق
املستقبل يف املستقبل الذي مل نصل إليه بعد.
يبدو النص خطوات من اجلمل املتالحقة طاملا أن
سري النص هو سري املستقبل الذي حيايثه ،إن
التصور النقدي هو الذي جيعل النثر يستقر
هذا
ّ
مطمئنًا يف كتابات ومقاالت ونصوص أنسي
احلاج املتنوعة ،وذلك يف صيغة مستقبلية،
حداها :الصدق واملوقف من املعنى ،إذن
أيضًاّ ،
نصر الشاعر املعنى اجلمالي أو الشعري املغاير
الذي استنصره.
كان الشاعر يف الداللة (احلياة) قبل أن ميتصه
املعنى (املوت) الذي أختاره ،مرتاحًا إىل فكرة
النص القادم ،كانت نصوصه الشعرية مزجيًا
من براءة الناثر ونبل املوقف الشعري واألخالقي
واملعريف ،وكان شاعرًا من نوع خمتلف ،فهو
حداثوي وإمياني ومستقبلي ومؤمن باحلرف الذي
يكتبه ،ومؤمن بأن اللفظ هو وسيلة التغيري
والتعبري ،ومؤمن بأن نصه يرى اآلتي (يف
ماضي األيام اآلتية) حتى وإن حط الضباب على
مرة ،كان أنسي هذا كله وشيئًا
العني أكثر من ّ
آخر :كان يرى نفسه مسؤو ً
ال عن املعنى اجلمالي
الذي هو ضرورة حياتية وشعرية وشرط الزم ال
يكتمل الشاعر املغاير إال به ،وكان أنسي شاعرًا
كونيًا أيضًا.
أنسي احلاج املسكون بفكرة التجدد ،فقد
كان ،كعادته ،خارج املألوف ،شاعرًا قبل أن
يكون رائيًا ،ورائيًا بعد أن أصبح شاعرًا وإذا
كانت حساسيته الشعرية ترد إىل حس رهيف
بضرورة التجدد ،فإنها تستدعي ،ويف اللحظة
تصوره للكتابة واحلياة واجلمال ،حيث
ذاتها،
ّ
احلياة معنى وحيث الكتابة فعل حتويلي ال يكون
اجلمال إال به ،فالكتابة هي ما ترتجم حركة اجلمال
يف احلياة.
بتأن كبري ،النص اجلديد على
وضع الشاعر،
ٍ
منضدة التجريب دومًا ،عاز ً
ال الكالم عن أشباه
الكالم واملعنى اجلمالي عن أشالء املعنى الغائم،
وفاص ًال بني (النثر) وغبارًا متناثرًا توهم شكله
(نثرًا) يف زمن قوامه غبار ،وكان فيما يكتب،
يتعسف أحيانًا ،ممارسًا اسرتاتيجية مجالية ولغوية
وفنية أدمن عليها ،ختلط املعنى اجلمالي أو اجلمال
نفسه بقليل من العسف كي يولد النص واضحًا
يف انتسابه كما لو كان يقول :إن التخلص من
مثرة (لغة) فاسدة يستلزم التخلص من الغصن
(النقد) الذي حيملها حتى لو كان (اكادمييًا).
كان هناك ،دائمًا ،يف الكتابة الشعرية ،ذلك
احلد الالنهائي الذي أخذه أنسي من نقاء املعنى
وبياض الكلمة وفنية اللغة.
كان أنسي احلاج شاعرًا يهرب من الشكل
الشعري التقليدي إىل الصورة الشعرية املختلفة
اليت تهدم املنطق وتنفتح على فضاء لفظي ال
نهاية له ،وكان فيما يكتب حيتضن العامل كله،
فيضع النص اجلديد يف زمن والتأمل فيه يف
زمن آخر ،ليجمع الزمنني وجيتمعان فيه ،هذا
هو الشاعر الذي يؤانس على منضدته أزمنة أو
جتارب متعددة ،كأن البحث عن املعنى للنهار
والتأمل يف اللغة الشعرية لليل وما بني البحث
يف النهار والتأمل يف الليل حوار يتنافس فيه
زمن آخر جمهول .وهكذا يبقى املعنى اجلمالي هو

أمام قائمة طويلة ال نهاية هلا

والتجارب بكل مضامينها اجلمالية والفنية
واللغوية املغايرة ،فيصبح النص تشكي ًال فنيًا
كثيفًا يتجه حنو املعنى فتحضر الداللة لكونها
جتسيدًا لواقع لغوي ـ شعري حمسوس ،ولذلك
جاء النص منوذجًا يعتمد على حضور التجربة
وتوحدها بالذات الشاعرة أو الكتابة الشعرية،
حبيث خيلق التكامل الفين الذي جيسد اكتشاف
اجلديد من خالل داللة وأبعاد ورموز اللغة.
يستخدم أنسي احلاج أسلوبًا أكثر تكام ًال يف
منوه حبيث جيمع بني اجلمالي والتأمل الفكري
عندما يستند املعنى إىل فنية الرؤيا ،فينشد
لذة اللفظ وغرابة اجلملة ومن هذا التداخل الفين
أيضًا يستدعي الشاعر لغته ليكتب التقاطاته اليت
تتأسس يف النص بطريقة ال تتكشف للقارئ إال
بإدراك أبعادها فيقوم النص بتوحيد عناصرها
واكتشاف انفعاالتها .أنسي احلاج شاعر حقًا زاخر
اخليال ،يفكر بالصور الشعرية البليغة خبطوطها
ودالالتها وفنيتها ،ويف ألفاظه ومجله وتعابريه
اكتناز وعناية وجسارة يف اجملاز وبصرية شعرية
ٌ
ثاقبة نبوئية ،والنص الشعري عنده له مداه،
ووعيه املخزون يف التجربة وأعين وعيه املعريف
والشعري املتحرر من األعراف اللغوية التقليدية
واملستهلكة.
إذا كانت النصوص الشعرية انعكاسًا صادقًا
ألسلوب أو حلياة الشاعر وفكره ورؤاه يف الكتابة
فهذه هي جمتمعة تتطابق كليًا على مسار شاعرنا
أنسي ،تتطابق على قاموسه الشعري وما حيمله
من مفردات ومجل وعبارات ،شاعر بأهمية أنسي
هو شاعر مغاير ،أو ً
ال ألنه مل يكرر ذاته فيما أنتج
من نصوص ومقاالت ،وثانيًا يتقن كتابة املعنى
اجلمالي .لقد كتب نصوصه عرب االحتكاك باللغة
املغايرة ال عرب استعارة الشكل الزخريف للنثر
العربي وإعادة صياغته يف حكايات أو كتابات
ومقاالت ال قيمة هلا.

 4خاتمة :الشاعر الذي وشى به املوت..

إن فهم حقيقة املوت ليس باألمر السهل،
قد ال يكون بإمكاننا تقبلها كما لو أنها صيغت
قسرًا ،ولكن نربة احلياة اليت تغلف كل كلمة
من كلمات الشاعر احلقيقي تبعث فينا إحساسات
إضافية لتلبغ مداركنا وأسئلتنا وحريتنا أمام هذه
احلقيقة.
هكذا غاب أنسي احلاج ،ولقد حفر غيابه إىل
األبد يف ذاكرة الشعر ذكرى شخصيته الشعرية
اإلنسانية املدهشة ،وهو قد حدد ،كما يبدو لي
كقارئ ،إىل حد كبري التأثري الشعري واملعريف
الذي تركه .لقد أجرى خياره بني احلياة واملوت
بكل حرية ،وإذا كان على يقني بأن حقيقة
املوت اليت ال تتفق مع احلياة سوف تنتصر عاج ًال
أم آج ًال فإنه قد تنبأ يف البعض من نصوصه
موتًا هو أقرب ما ميكن إىل احلياة حني قال يف
ُ
(ت ّ
أخاف أن أعرفُ :
دلُلك أحالم
قصيدته املعنونة
القلق وتغدر بك) (والويل لك من اليقني) وبهذا
الشكل فإن ك ًال منهما وأعين ،الغدر ـ اليقني،
يصيبه األذى ،فكالهما قائم يف احلياة واملوت.

سيدني :مع إنتحار املمثل األمريكي روبن
ويليامز تعود هوليوود لتقف حائرة ،ووجهًا
لوجه إزاء حقيقة قاسية :جنوم يف قمة الشهرة
ينتحرون بسبب مشاكل نفسية.
كتبت املمثلة الشابة لينا دونهام ،جنمة
مسلسل «غريلز» ،مؤخرًا يف تغريدة هلا على
موقع «تويرت» ،أن النقاش حول املشاكل
النفسية ضرورية ،كذلك يف عامل السينما.
وأضافت «إنها ملأساة كبرية أن ال تنتهي
مناقشة السالمة النفسية .ال املال وال الشهرة
وال حرية اإلبداع تستطيع محايتها .ليس هناك ما
هو أكثر أهمية من الصحة .إنتبهوا على أنفسكم.
إنتبهوا على اآلخرين».
وكما يبدو ،أن قائمة جنوم معقل صناعة
السينما العاملية «هوليوود» الذين قرروا وضع
نهاية حلياتهم عن طريق اإلنتحار ،طويلة وال
نهاية هلا :فيليب سيمور هوفمان كان إنتحر قبل
وتضم القائمة أيضًا هيث ليدجر،
أشهر قليلة،
ُّ
وبريتين مرييف ،وريفر فونيكس ،وآنا نيكول
مسيث ،وجودي غارالند ،وإن كانت حادثة إنتحار
مارلني مونرو األكثر شهرة .وال تتضمن القائمة
تلك األمساء املرتبطة بعامل الرتفيه والسينما،
واليت تعاني من مشاكل اإلدمان على الكحول
واملخدرات ،وتصدرت صورها أغلفة اجلرائد
واجملالت ،كما يف حالة ليندسي لوهان.
والسؤال املطروح اليوم هو :هل فعلت
هوليوود ما يكفي حلماية النجوم من هذه املشاكل
النفسية؟ يرى توم نونان ،مؤسس الشركة «بولز
آي إنتريتينمينت» لإلنتاج ،وأستاذ مدرسة «يو
سي إل آي» للمسرح ،والسينما والتلفزيون أنه
«ال ميكن إلقاء اللوم على قطاع بأكمله بسبب
بعض املآسي الشخصية».
وبهذا الصدد ،يقول الطبيب النفساني جودي
بلوم «أعتقد أن هوليوود عملت الكثري من أجل
إعانة الفنانني وعالج أمراضهم النفسية .ومثال
على ذلك ،ما ينص عليه عقد نقابة املمثلني
(سكرين أكتور غيلد)،والذي حيتوي على تأمني
صحي يغطي األمراض النفسية».
وتوفر مؤسسة السينما أيضُا تأمينات تتضمن
تقديم اإلعانة النفسية ألعضاء القطاع الذين
ليس مبقدورهم دفع نفقات التأمني .ويشري بلوم
كذلك ،إىل أن هذا القطاع كان دائم التعاقد مع
املمثلني الذين يعانون من اإلدمان على الكحول
أو اإلكتئاب ،ومن ثم خيضعهم للعالج.
ويقول توم نونان أن هوليوود هي «مدينة
بشكل ال يصدق ،تنشر رسالة مفادها
مرحية
ٍ
مبرض عقلي ال يعين أبدًا ضعف يف
أن اإلصابة
ٍ
الشخصية .أن املشكلة احلقيقية تكمن يف أنه
ينبغي على الواليات املتحدة والعامل الغربي إيالء
املزيد من اإلهتمام ،وبذل املزيد من اجلهد من أجل
التأكيد على أنه ميكن التغلب على هذه األمراض،
وأن هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك».
ويؤكد الطبيب النفساني جودي بلوم أيضًا،
على أن مشاكل اإلكتئاب أو إدمان جنوم
هوليوود «يتم تدواهلا كثريًا يف وسائل اإلعالم
وهذا ليس سيئًا ،لكن نتائجها خطرية ،وتؤثر
على اجملتمع بأكمله».
ويعتقد بلوم أن نرجسية الفنانني تتجاوز حدود
ٍ
حبث دائم عن
الشهرة ،واإلبداع يكون عندهم يف
موافقة العامل اخلارجي ،الذي ميكن أن يؤدي إىل
اإلحساس باإلحباط والفراغ.
وأحد اجلوانب األكثر إثارة للدهشة يف وفاة
ٍ
ولسنوات مع
روبن وليامز هو أيضًا صراعه
اإلكتئاب ،حيث كان يطلب املساعدة للخروج
من أزمته النفسية هذه .فقد كان وليامز
يتلقى العالج يف «هازيلدين» ،أحد أفضل
املراكز الصحية ،كما يؤكد بلوم ،مضيفًا «ولكن
الدواء ليس دقيقًا دائمًا ،ففي بعض األحيان
ضد
يصاب أحدهم بنوبة قلبية ،ويعطونه أدوية
ّ
الكوليسرتول واإلجهاد ،ويعتين بطعامه ،ورغم
ذلك ،يعود ليصاب بنوبة قلبية .ونفس الشئ
ميكن أن يقال عن اإلكتئاب».
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متفرقات

قصة أغرب من اخليال عن بوتني :الربازيلية جيزيل بوندشني األعلى دخال
“من كتاب كلينتون “اخليارات
بني عارضات األزياء فى العامل
الصعبة” ”Hard choices

روحاني يهنئ أول امرأة ايرانية تفوز
جبائزة مرموقة ويثري الغضب

تنقل هيالري كلينتون وزيرة
اخلارجية األمريكية السابقة
يف كتابها اجلديد "اخليارات
الصعبة"  Hard choicesالقصة
التالية عن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني:
أثناء احلرب العاملية الثانية
كان والد بوتني جنديًا يف
اجليش الروسي .وبعد أسابيع طويلة قضاها يف اجلبهة ،حصل
على إجازة تسمح له بالعودة إىل مدينته "لينينغراد" ،اليت أصبحت
اآلن تعرف بامسها األصلي "سان بطرسربغ".
وتقول القصة إنه ما إن وصل إىل الشارع الذي يقع فيه منزله،
حتى رأى شاحنة عسكرية حمملة باجلثث ومتوقفة إىل جانب الطريق
الرئيس .فقد كانت قوات احللفاء قصفت املدينة عشوائيًا مما
أدى إىل سقوط العشرات من القتلى املدنيني .وجرى جتميع اجلثث
يف الشاحنة متهيدًا لنقلها إىل مقربة مجاعية أعدت هلذه الغاية يف
ضاحية املدينة.
وقف والد بوتني أمام اجلثث املتكدسة يف الشاحنة املكشوفة حزينًا
حذاء سبق أن
حذاء يف رجل جثة سيدة يشبه
ومتاثرًا .والحظ أن
ً
ً
ً
اشرتاه لزوجته .فتوجه حنو بيته مسرعا لالطمئنان على زوجته  ,غري
أنه سرعان ما تراجع عن ذلك ،وعاد إىل الشاحنة من جديد ليتفحص
جثة صاحبة احلذاء ،فإذا بها زوجته!!.
مل يشأ الزوج احلزين أن تدفن زوجته يف قرب مجاعي ،ولذلك طلب
سحب جثتها من الشاحنة لنقلها إىل منزله متهيدًا لدفنها بشكل
الئق .ولكن خالل عملية النقل تبني له أن زوجته مل متت ،وأنها ال
تزال تتنفس ببطء وبصعوبة فحملها إىل املستشفى ،حيث أجريت
هلا اإلسعافات الالزمة واستعادت حياتها من جديد.
و بعد عامني على هذا احلادث ،محلت الزوجة اليت كادت تدفن حية
 ,ووضعت صبيًا امسه فالدميري بوتني!.

(رويرتز) قال املوقع اإللكرتونى جمللة فوربس أمس االثنني إن
عارضة األزياء الربازيلية جيزيل بوندشني هى األعلى دخال بني
عارضات األزياء فى العامل للعام الثامن على التواىل ،بعد أن مجعت
حنو 47مليون دوالر العام املاضى من عقود مرحبة ومشروعات
جتارية .وتقدمت بوندشني ( 34عاما)  -املتزوجة من العب كرة
القدم األمريكية توم برادى واألم لطفلني -بفارق كبري عن أقرب
منافسيها اهلولندية دوتزن كرويس ( 29عاما) التى حققت
دخال بلغ مثانية ماليني دوالر قبل خصم الضرائب واملصاريف
والربازيلية أدريانا ليما ( 33عاما) التى حققت نفس الدخل.
وقال موقع فوربس دوت كوم عن بوندشني إن "النجمة الربازيلية
مجعت  47مليون دوالر على مدى االثنى عشر شهرا املاضية قبل
حساب الضرائب واملصاريف" مضيفا أن دخلها زاد عن دخل زوجها
بستة عشر مليون دوالر .ووقعت عارضة األزياء الشهرية عقودا
مع سلسلة متاجر إتش آند إم وبيت أزياء كارولينا هرييرا الفرنسى
إضافة إىل شركات أخرى ولديها أيضا اتفاقات لتصميم مالبس
داخلية نسائية وأحذية .وذكر موقع فوربس أن "بوندشني  -التى
لديها  2.7مليون متابع على موقع إنستجرام -رحبت  386مليون
دوالر من العمل فى عروض األزياء منذ  ".2001ومشلت حسابات
فوربس أرباح عارضات األزياء فى الفرتة من يونيو  2013إىل يونيو
 2014وتابعت دخلهم من الرتويج ملستحضرات التجميل وعقود
اإلعالنات وخطوط إنتاج العطور.

وجه كوهني ومؤخرة كارداشيان يف صورة واحدة

وهنا تنتهي القصة لتبدأ األسئلة :ماذا لو أن السلطات العسكرية
السوفييتية مل متنح والد بوتني إجازة للعودة إىل مدينته؟ وماذا
لو مل يعد يف ذلك اليوم من اجلبهة إىل بيته؟ وماذا لو مل مير يف
الشارع الذي كانت تتوقف فيه الشاحنة؟ أو حتى لو تأخر قلي ًال
وحتركت الشاحنة إىل املقربة اجلماعية؟.
ماذا لو مل يالحظ احلذاء يف رجل تلك السيدة ؟ أي تاريخ كان
لروسيا اليوم؟ وأي دور كان هلا يف الشيشان ويف سوريا ،يف
جورجيا وأوكرانيا؟ وأي عالقة كان ميكن أن تقوم بني الكرملني
واالحتاد االوروبي  ,والواليات املتحدة؟ وهل إن لقصة والدة
بوتني اليت يرويها هو نفسه  ،أي تأثري على شخصيته وسلوكه
وقراراته؟.

الطيار ينام ومساعدته مشغولة والطائرة تهوي
حتقق هيئة مراقبة الطريان يف اهلند يف اسباب اخنفاض طائرة تابعة
لشركة جت ايرويز حنو مخسة آالف قدم ( 1520مرتا) اثناء التحليق
يف اجملال اجلوي الرتكي األسبوع املاضي بعدما أفادت تقارير بأن
الطيار كان نائما بينما كانت مساعدته مشغولة باستخدام جهاز
إلدارة الرحلة.
هوت فجأة الطائرة اليت تشغلها ثاني أكرب شركة خلطوط الطريان
يف اهلند أثناء رحلتها بني مومباي وبروكسل يوم اجلمعة.
وذكرت صحيفة تاميز اوف انديا أن مساعدة الطيار كان من
املفرتض أن تضمن ثبات ارتفاع الطائرة اثناء التحليق بينما كان
الطيار يف راحة مصرح بها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مل تكشف عن هويته قوله إن مساعدة
الطيار ابلغت هيئة مراقبة الطريان بانها كانت تستخدم نظاما
حمموال يهدف إىل تنفيذ مهام إدارة الرحلة اجلوية بسرعة ومل تدرك
أن الطائرة هوت.
وأعلنت املديرية العامة للطريان املدني يف بيان وقف الطيارين عن
العمل يف انتظار التحقيق واستدعائهما لالستجواب أمس األربعاء.

وجه الرئيس اإليراني حسن روحاني عرب "تويرت" تهنئة حارة إىل
عاملة الرياضيات اإليرانية مريم مريزخاني ،بصفتها أول امرأة تفوز
جبائزة فيلدز اليت تعترب الوسام األعلى يف جمال الرياضيات.
اجلدير بالذكر ان هذه اجلائزة املرموقة تضاهي مبستواها العلمي
جائزة نوبل ،وهي مُتنح مرة واحدة كل  4سنوات ،ما يزيد من
أهميتها ويرفع من شأنها حتى بني اجلوائز العلمية الدولية.
جاء يف تهنئة روحاني " ..مربوك يا مريم مريزخاني لكونك أصبحت
أول امرأة تفوز على اإلطالق جبائزة فيلدز ،جاعلة كل اإليرانيني
فخورين".
كما أضاف أن اإليرانيني "يشعرون بالفخر اليوم لكون أول امرأة
تفوز بتلك اجلائزة هي مواطنتهم" ،منوها إىل أنه "جيب ان جيلس
املتفوقون يف املقدمة ،مستحقني كل االحرتام ،وعن جدارة".
لكن بطاقة التهنئة هذه أثارت استياء العديد من مواطين اجلمهورية
اإلسالمية ،وذلك بسبب نشر روحاني صورة العاملة الشابة على
حسابه وهي بدون حجاب.
دفعت هذه التهنئة عددا كبريا من النشطاء يف داخل إيران وخارجها
إىل التفاعل معها ،وذلك مبشاركات طرحوا من خالهلا اسئلة على
روحاني حول ما إذا يشجع اإليرانيات كي يثبنت أنفسهن مثل
مريزخاني ،وكذلك عن وضع املرأة يف إيران بشكل عام.
ُيشار إىل أن مريم مريزخاني ُولدت يف طهران يف مايو/أيار
عام  ،1977وهي تشغل منذ عام  2008موقع أستاذة يف جامعة
ستانفورد ،اليت تعترب واحدة من أعرق جامعات الواليات املتحدة
االمريكية.
ال "نوبل" يف الرياضيات  ..واحبث عن املرأة

حصل اإلعالمي التلفزيوني االمريكي آندي كوهني على درس من
جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان يف برناجمه "Teach Me Your
 ،"Talentانتهى حبصة عملية مجعت بني وجهه ومؤخرتها يف نهاية
احللقة.
فقد استضاف اإلعالمي املعروف احلسناء اليت حققت بفضل
مؤخرتها شهرة تتجاوز شهرة سياسيني وعلماء ومفكرين عظماء
نسي كثريون مالمح وجوههم ،استضافها لتعطيه درسا يف كيفية
التقاط صور الـ "سيلفي" ،فقدمت له إرشادات تسمح له مبمارسة
ذلك بطريقة حرفية.

بكل تأكيد ميكن القول إنه حبصوهلا على هذه اجلائزة فإن العاملة
اإليرانية "انتقمت" لكل النساء يف العامل ،بعد أكثر من  100سنة
تعمد مؤسسها العامل السويدي ألفرد
من تأسيس جائزة نوبل ،اليت ّ
نوبل استثناء مادة الرياضيات من بني العلوم اليت مُتنح جائزته
فيها ،وذلك لسبب يتعلق باملرأة أو ً
ال وأخريًا.
فقد أحب نوبل فتاة وأراد الزواج بها ،لكنها هجرته من أجل حبيبها
عامل الرياضيات السويدي ماغنوس غوستاف لفلر ،ما جعله ُيعرض
عن إضافة هذا اجملال إىل اجملاالت العلمية األخرى اليت ُيكرم فيها
العلماء باجلائزة ،خلشيته من أن العامل الفذ ماغنوس لفلر سيكون
مرشحا قويا لنيلها ،وهو ما مل يكن نوبل يرغب به.

والدة ثالثة صغار باندا للمرة األوىل يف التاريخ

أثناء الربنامج صرحت كيم أنها تستعد إلصدار كتاب أشبه بألبوم
"سيلفي" ،سيحتوي على  352صورة ذاتية التقطتها النجمة
لنفسها.
ويف نهاية الربنامج سأل كوهني ضيفته عما اذا كانت تسمح له
بالتقاط "سيلفي" مع مؤخرتها ،فردت واالبتسامة تعلو وجهها ..
بالطبع".

يعترب خرباء صينيون والدة ثالثة صغار للباندا يف حديقة احليوانات
يف مدينة كوانغ تشو معجزة جديدة ألن الباندا تكا ال تتكاثر إال يف
ظروف احلرية.
ومل حيصل يف السابق أن يولد ثالثة صغار بصحة جيدة.

ويبدو بوضوح من وضعية اهلاتف الذي ُتلتقط به الصورة ،أن
الظاهر على شاشته وجه آندي ومؤخرة كيم اليت حتولت إىل رأس
مال ،استثمرته كارداشيان بنجاح يف عامل النجوم.
اجلدير بالذكر أن هذه ليست املرة األوىل اليت تتحول مؤخرة
كارداشيان إىل حمور احلوار يف برنامج تلفزيوني ،إذ انتشر فيديو
قبل أكثر من سنتني للقاء جيمع إعالميا بالشابة األمريكية اليت
عرضت عليه بنفسها أن يلمس هذا اجلزء املثري  ..للجدل ،كي
يتأكد أنها طبيعية.

ولد صغار الباندا يف يونيو/حزيران املاضي إال أن وسائل اإلعالم
مل تعلم بذلك إال يف أوائل أغسطس ألن أطباء حديقة احليوانات
خوفا عليها وضعوها يف حاضنات خاصة وأعادوا الصغار ألمها يف
مطلع أغسطس فقط.
من املعتاد اعتبار صغار الباندا قابلة للحياة إذا بقيت على قيد
احلياة مبرور نصف عام على والدتها.
تعد يف الوقت الراهن
جدير بالذكر أن الباندا اليت تعيش يف الغابة ّ
 1.6ألف حيوان فقط.
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منوعات

زواج عربي من يهودية أعلنت
إسالمها يثري موجة غضب بإسرائيل

حتول زواج بني فتاة يهودية إسرائيلية اعتنقت اإلسالم مؤخرا
وشاب عربي مسلم داخل اسرائيل إىل ساحة سياسية امتألت
باملظاهرات اليت ُرفعت فيها الفتات عنصرية وحراسات أمنية
مشددة.
ووصلت تداعيات الزواج بني مارال مالكا 23 -عاما -املوظفة
السابقة يف اخلدمة االجتماعية بإسرائيل ،وحممد منصور 26 -عاما
 ويعمل مقاوال ،إىل رئيس الدولة وأقسام القضاء والشرطة.وكانت مظاهرات احملتجني من اليمينيني اإلسرائيليني املتطرفني
قد اندلعت بعد أن انتشرت أخبار الزفاف على مواقع التواصل
االجتماعي ،وحاول املتظاهرون منع إقامته مرددين هتافات مثل
"املوت للعرب" ،ولكن الشرطة منعتهم من مهامجة املدعوين إىل
حفل الزفاف.
وبدأت الدعوة لالحتجاجات من قبل منظمة الشعلة (الهافا)
اليمينية املتطرفة ،اليت تنشط ضد "اختالط اليهود والزجيات
املختلطة" ،وطوال املساء ،اشتبك املتظاهرون الذين ارتدوا
قمصانا كتبت عليها شعارات عنصرية مع حنو مئة عنصر من
الشرطة اإلسرائيلية اليت كانت موجودة يف موقع حفل الزفاف،
وحاولوا إهانة املدعوين إىل احلفل واشتبكوا مع عشرات من
املؤيدين للزواج.
وشكل عشرات من رجال الشرطة سالسل بشرية إلبعاد احملتجني
عن بوابات قاعة الزفاف ،واعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين،
ومل تقع أية إصابات.
كان العريس قد قضى يوما كامال يف حمكمة ريشون لتسيون،
يف حماولة الستصدار أمر منع مظاهرة اليمني املتطرف.
وأخفق حمامي الزوجني يف استصدار أمر قضائي حبظر
االحتجاجات ،إال أنه حصل على موافقة بإبعاد احملتجني  200مرت
عن قاعة حفل الزفاف.
ومع ذلك وزع املؤيدون للزواج ورودا ومحلوا الفتات تقول
"احلب أقوى من كل شيء" و"اليهود واملسلمون يرفضون أن
يكونوا أعداء" ،بينما رفع احملتجون اليمينيون األعالم اإلسرائيلية
مرددين الشعارات العنصرية مثل "املوت للعرب" و "لن حتصل
على اخيت".
هذا وعلق والد العريس قائال إن مارال هي "ابنته الثانية،
ليقوموا بكل ما يريدونه ،أطفاهلما يف املستقبل سيكونون
مسلمني حبسب الدين".
أما والد العروس فرفض احلضور وأعلن عرب حمطات التلفزيون
اإلسرائيلية أنه لن حيضر أبدا "زفاف ابنته إىل عربي".
هذا وقد وصلت أصداء الزفاف الذي أثار اهتمام وسائل اإلعالم
االسرائيلية إىل الرئيس االسرائيلي رؤوفني ريفلني الذي أعرب
عن قلقه من أن تتجاوز هذه التظاهرة "اخلطوط احلمر".
من جهتها ،أكدت وزيرة العدل تسييب ليفين االثنني يف حديث
لإلذاعة العامة أن تظاهرة منظمة الهافا "تلقي بكراهيتها على
الشابني" ،مشرية إىل أن "هذا النوع من التطرف غري حمتمل".
واضطر العروسان إىل استئجار حراس شخصيني للتحقق من
قائمة املدعوين إىل احلفل الذي عقد يف املنطقة الصناعية يف
ريشون لتسيون بينما اضطر مئات من املدعوين للعبور من أمام
املتظاهرين الذين رددوا شعارات عنصرية

تع ّرف إىل تقاليد وعادات
املائدة يف دول خمتلفة
لكل بلد اسلوبه
و عا د ا ته
وتقاليده عند
اجللوس اىل
مائدة الطعام،
فمنهم
يراعي
من
ا لتهذ يب
و ا آل د ا ب
و ا لليا قة
واالتيكيت والشخص اآلخر حبسب منشأ بيئته ،واملكان الذي ولد
فيه ونوعية الطعام وطرق تناوله .ما هو الئق ف بلد قد يكون غري
مرغوب فيه يف آخر او يتبني بأنه غريب.
اليك بعض التقاليد والعادات املتبعة اثناء اجللوس اىل املائدة:
* تعترب تايلند من البلدان اليت تستخدم الشوكة بالتالزم مع امللعقة
لدفع الطعام اىل الفم ،وقد قدم امللك شواللونغكورن (King
 )Chulalongkornاالواني يف سنة  1897اىل تايلند بعد زيارته
ألوروبا .وال تتفاجأ اذا كنت يف ضيافتهم وتناول احدهم من طبقك
من غري استئذان فهذا من فن االتيكيت لديهم.
* يلتهم اليابانيون الطعام يف صوت عال جدا وخصوصا احلساء
الساخن العتقادهم بأن الصوت العالي هو دليل على التلذذ بالطبق
ومذاقه املميز بعكس بعض البلدان اليت تعتربها من التصرفات
غري الالئقة واثناء زيارتك لليابان جتنب استخدام عصى الطعام
يف شكل مواز للمائدة عند مضغك الطعام ،وال تضع يف وعاء الرز
العصي عاموديًا فذلك يسبب ازعاجًا هلم.
* اما يف اهلند وبعض بلدان الشرق االوسط يعترب االكل باليد
اليسرى من احملرمات ( )tabooوخصوصا اذا مل تكن اعسر العتقادهم
بأن اليدين قسمان :اليمنى تأخذ األكل اما الثانية فتبقى نظيفة.
* يف كوريا اجلنوبية ال ُيسمح لصغار السن اجللوس اىل املائدة
والبدء بتناول الطعام اذ االولوية تكون لكبار السن احرتامًا هلم،
واذا ُقدم لك مشروبًا فيجب ان تأخذه بيديك االثنتني معًا.
* يف حال ذهبت اىل ايطاليا جتنب ان تطلب مع الطبق البحري
اجلبنة ،فذلك تقليديًا ليس باالمر املستحق ،وكذلك البيتزا فال جيب
ان توضع على وجهها ،فالقاعدة هنا ان ال تطلبها اذا مل تقدم مع
الطبق .اما بالنسبة اىل حميب الكابوتشينو فاحذر ان تطلبه بعد الظهر
اي بعد الثالثة.
* تؤكل االطباق الصينية بعيدان مستقيمة النتقاء الطعام واكله
وخصوصا وعاء االرز ،ولكن عليك االنتباه عند ذهابك اىل الني من
طريقة وضع العيدان اثناء االكل ،فال جيب ان تضعها باجتاه اي
شخص موجود على الطاولة او تشري بها اىل االعلى او االسفل،
وجتنب اثناء تناولك االمساك ان تقلب السمكة اىل اجلانب اآلخر
منها ،ألنهم يعتقدون بأنها تأتي بسوء احلظ ويتخيلون قارب
الصيادين يقلب بهم ،وال بد من االنتباه اىل عدم اعطاء النادل
البقشيش ألنه يعترب اهانة له.
* اذا كان ال بد لك ان متر باملكسيك وقدمت لك التاكو (،)tacos
االكلة الشعبية املشهورة احملشوة خببز امللفوف ،فاحذر طلب
الشوكة والسكينة فذلك يعد غرورًا وتكربًا ،خبالف تشيلي اليت تقع
يف امريكا اجلنوبية فال يقبل ان تأكل بدونهما حتى وان كانت قطع
بطاطا مقلية.
* للمطاعم يف الربازيل طريقة غريبة يف طلب الطعام ،اذ هناك فقط
رموز وليس امساء لالطباق ،فكل رمز يقابله دائرتان واحدة محراء
والثانية خضراء ،فاذا اعجبك الطبق ضع اشارة على اخلضراء.
* اما اذا كان لديك اصدقاء فرنسيني ال تقرتح يف دفع نصف
الفاتورة او تقسيمها يف املطعم كما يف دول اخرى فذلك أمر
مشني ،اما ان تدفعها كاملة او ال تدفعها.
اما بعد االنتهاء من تناول الطعام فرتك الصحون فارغة يف اليابان
واهلند هو دليل اىل ان الضيوف استلذوا واستمتعوا باالطباق،
بعكس الصني فتعترب انه مل ينل الطبق اعجابه ومل يشبعه ويف
بعض الدول العربية والثقافات البدوية يعترب بأنه اكتفى بهذا
الطعام وينتظر فنجان القهوة خصوصا يف دول اخلليج فيستمر
سكب القهوة يف الفنجان اىل ان يهزه الضيف تعبريًا عن الشكر
واالكتفاء.

أغرب  10حيل يف عامل السحر

يندهش كثريون منا مما يفعله أي ساحر متمكن من خدع وألعاب
أمامنا ،فهي تكاد تكون خدعة لن يصدقها أي عقل بشري نهائيًا،
ً
خاصة حني ترى ساحر يقطع نفسه لنصفني ثم يعيدهم مرة أخرى
جلسد واحد ،أو ساحر آخر يسري على املاء دون أن تفهم كيف فعل
ذلك .إليك أغرب وأشهر  10خدع يف عامل السحر.
 )1ساحر يقطع نفسه نصفني باستخدام منشار كهربائي قام
الساحر ديفيد كوبرفيلد ،بقطع جسده لنصفني أمام اجلمهور
بواسطة منشار كهربائي حاد للغاية .نام كوبرفيلد أمام اجلمهور
وفوقه املنشار ،ويف قمة اهلدوء انتظر كوبرفيلد اقرتاب املنشار
منه ،ليقسم جسده نصفني أمام اجلميع ،وبعد أن فعل ذلك ،أبعد
مساعديه كل نصف عن اآلخر ،ليحرك قدميه بعيدًا عنه ،ثم يعود
مرة أخرى للمنشار ،وبعد أن يرتفع لألعلى مرة أخرى ،يعود جسد
كوبرفيلد لالتصال مرة أخرى.
 )2ساحر يتجمد ألكثر من  60ساعة يف الثلج يف  27نوفمرب ،2000
بدأ الساحر املخضرم ديفيد بلني بتطبيق حيلة تسمى "Frozen in
 "Timeويقوم فيها بلني باملكوث داخل لوح من الثلج ألطول فرتة
ممكنة دون أن يصاب بشيء .وبالفعل مكث بلني داخل لوح ثلجي
كبري يف تاميز سكوير يف مدينة نيويورك ،وزودت له أنبوبة من
اهلواء واملاء كي يبقى على قيد احلياة ،وظل بلني داخل اللوح
الثلجي ملدة  63ساعة ،و 42دقيقة و 15ثانية قبل أن يتم كسر
اللوح باملناشري الكهربائية .وكان اجلليد شفافًا ووضع على منصة
مرتفعة إلظهار بلني داخله .بعد أن خرج بلني من لوح الثلج أصيب
بصدمة ،ولفه األشخاص يف غطاء ونقل إىل املستشفى على
الفور ،ولكي يستعيد بلني قدرته مرة أخرى بقي يف املستشفى
ملدة شهر.
 )3السري على املاء مر الساحر كريسس أجنل على املياه يف
حوض السباحة أمام حشد صغري يف شكل ملفت متامًا ،مما أدهش
اجلميع.
 )4حتمل النار يف هذه اخلدعة ،قام الساحر ديفيد كوبرفيلد
مبحاوالت لتحمل درجة حرارة تبلغ  2000درجة مئوية.
 )5إخفاء متثال احلرية قام ديفيد كوبرفيلد بإخفاء متثال احلرية الذي
صممه  Jim Steinmeyerو Don Wayneلدقائق على اهلواء مباشرة،
وأصبح مكانه فارغًا حني مرت طائرة هليكوبرت ،وهو ما أثار جد ً
ال
بني الكثريين بأن هناك عصابة اختطفت التمثال.
 )6الطفو يف اهلواء ظهر الساحر ديفيد كوبرفيليد وهو يطفو يف
اهلواء على أحد املدن دون أن يسقط نهائيًا لفرتة معينة من
الزمن.
 )7إزالة األسنان األمامية لفتاة قام ديفيد بلني خبدعة أمام
ومد أصابعه يف فمها خالعًا اثنني من
اجلمهور ،إذ وقف أمام فتاة،
ّ
أسنانها األمامية ،ثم وضعها يف فمه ،بعد ذلك بصق بلني على
فمها لتعود أسنان الفتاة هلا يف مكانها مثلما كانت متامًا.
 )8ابتالع االت احلفر وثقب الصخور ابتلع ساحر أملاني "شينور"
اآللة املستخدمة يف حفر الصخور وثقبها ،حيث قام بوضع اآللة
بشكل عمودي داخل حلقه مبتلعًا إياها يف شكل مثري وكأنه ينتحر،
ّ
وظل على قيد احلياة.
لكنه أخرجها مرة أخرى
 )9دفن نفسه حيًا جعل الساحر كريسس أجنل مساعديه يدفنونه
مكبل اليدين يف تابوت ،ووضعوه يف الرتاب على عمق وصل
ّ
ومتكن أجنل من الفرار ً
مرة أخرى ليظل على قيد
إىل ستة أقدام،
احلياة.
 )10اصطياد الرصاص وقفاحران ،وأطلقا الرصاص على بعضهما
البعض عند منطقة الفم ،وقام كل منهما بالتقاط الرصاص بفمه
دون أن يتأثرا بشيء إطالقًا .ولكي يأكدوا أن الرصاص حقيقي،
أخذوا رصاصًا من اجلمهور للتأكد من صالحيته.
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من هنا وهناك

ظاهرة “دلو املاء املثلج” جتتاح املاليني على
شبكات التواصل تعاطفا مع مرضىALS

جتتاح ظاهرة «دلو املاء املثلج» املاليني على شبكات التواصل
االجتماعي منذ أكثر من اسبوعيني ،عندما نشر العب البيسبول
السابق بيت فراتيس شريط فيديو يف فيسبوك ،أهلم املاليني
حول العامل.
ساهم شريط فراتيس يف لفت األنظار بقوة ملرض  ALSالعصيب
النادر ،ولفت انتباه العديد من مشاهري الكرة األرضية أمثال بيل
غيتس ،مارك زوكربريغ ،ليربون جيمس ،كريس كريسيت وتايلور
سويفت ،حيث قاموا بتفريغ دلو من املاء املثلج على رؤوسهم
وبالتحدث عن قضية املرض ،الذي أصبح ذا شهرة عاملية.
انتشرت فيديوهات "دلو املاء املثلج " يف وسائل االعالم
االجتماعية مثل النار ،ورفعت بذلك التمويالت والتوعية ملرض
" ALSالتصلب اجلانيب الضموري" ،املصاب به حوالي  30ألف
شخص من األمريكيني ،وهو مرض يهاجم اخلاليا العصبية ويؤدي
يف النهاية إىل الشلل التام ،على الرغم من بقاء العقل سليما،
إال أنه ال يتبقى للمريض بعد اإلصابة به الكثري من العمر لألسف،
حيث يكون متوسط فرتة البقاء املتوقع بعدها عادة من سنتني
إىل مخس سنوات.
وجعل املرض الناس يف اآلونة االخرية يصورون شريط فيديو
ألنفسهم ،بينما يقوم شخص آخر بإلقاء دلو من املاء املثلج على
رؤوسهمن ثم ينشر هذا احلدث يف فيسبوك ،وإينستاغرام ومواقع
وسائل التواصل االجتماعية األخرى ،وبعدها يرشح الشخص
أصدقاء آخرين ليفعلوا الشيء نفسه خالل  24ساعة ،أو يقوموا
بالتربع بـ  100دوالر لعالج مرض  ،ALSأو فعل األمرين معا.
وقد تشارك الناس أكثر من  1.2مليون فيديو لـ «دلو املاء
املثلج» يف الفيسبوك بني  1يونيو/حزيران و  13أغسطس/آب،
ُ
وذكرت الظاهرة أكثر من  2.2مليون مرة على تويرت منذ  29يوليو/
متوز ،وفقا لتلك املواقع.
وارتفعت التربعات جلمعية  ،ALSاليت قالت انها تلقت تربعات تقدر
بـ  13.3مليون دوالر منذ  29يوليو/متوز ،مقارنة بـ  1.7مليون
دوالر خالل نفس الفرتة من العام املاضي.
وأكدت اجلمعية أن عدد املتربعني زاد حوالي  260ألف ،مع مشاركة
موجة من املشاهري ورجال األعمال خالل األيام القليلة املاضية،
ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد.

«سريي» شريكة يف جرمية قتل
جلأ طالب يف جامعة فلوريدا ،بيدرو برافو " 20عامًا" إىل التطبيق
"سريي" املوجود يف أجهزة آبل الذكية ،لطلب املشورة حول كيفية
إخفاء جثة صديقه املتهم بقتله.
وعرض االدعاء يف قاعة احملكمة ،صورة ُوجدت على هاتف "آي
فون" اخلاص باملتهم ،وتضمن حوارًا مع التطبيق "سريي" الذي
يعمل بتقنية الذكاء االصطناعي.
وأظهرت الصورة طرح سؤال معني على تطبيق "سريي" وهو
"أريد أن أخفي زميلي يف الغرفة؟" ،فكان رد التطبيق عرب سؤال
توضيحي مع طرح جمموعة من اخليارات "ما هو نوعية األماكن اليت
تبحث عنها؟ املستنقعات ،الصهاريج ،مكبات النفيات ،املناجم".
فيما أشارت وسائل إعالم أمريكية إىل أن الصورة ليست خاصة
حبوار جرى بني "برافو" و"سريي" ،ولكنها جمرد صورة عثر عليها
الشاب على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك.
ويواجه "برافو" تهم ختدير زميله يف جامعة فلوريدا كريستيان
أغويالر " 18عامًا" وقتله خنقًا داخل إحدى السيارات ودفنه بإحدى
الغابات ،يف سبتمرب .2012

وظائف بسيطة ورواتب خياليّة

قد يكون حلم الكثريين خالل مراحل الطفولة ومن ثم املراهقة
أن يعملوا بوظائف مرموقة مثل الطبيب أو املهندس أو احملامي
أو حتى الوصول اىل منصب سياسي رفيع ،وذلك طمعا يف
كسب النفوذ واالحرتام ،فضال عن جين الكثري من األموال ،ولكن
حبسب هيئة اإلذاعة الربيطانية " ،"BBCفإن هناك بعض الوظائف
اليت تعترب أقل نفوذا وأهمية ،جتعل صاحبها جيين أمواال أكثر من
الوظائف املرموقة املعروفة.
وأوىل تلك الوظائف ،النجار ّ
الذي يعمل يف املسرح ،حيث حيصل
املتخصص يف جنارة مسارح األوبرا على سبيل املثال على حنو
 300أو  400ألف دوالر يف العام ،أي أكثر من مدير املسرح
نفسه.
ومن الوظائف اليت تثري الدهشة الرتفاع الراتب ،وظيفة عامل
املصعد يف املباني الشاهقة ،فرغم أنه ال يفعل سوى الضغط
على زر الصعود واهلبوط إال أن ذلك جيعل راتبه األعلى من بني
العمال يف البناية بأكملها.
وباملثل ،فإن مشغل الرافعات "الونش" يف عمليات البناء ،يف
مدينة لديها الكثري من مشاريع البناء مثل نيويورك ،حيصل على
حنو  500ألف دوالر يف السنة.
وقد تعترب وظيفة عامل "الونش" وظيفة خطرية إىل حد ما ،ومع
ذلك هناك وظائف عائدها كبري جدا رغم أنها ال حتتوي على أي
خماطرة ،ولكنها تعتمد على اخلدمة وتوفري الراحة لرب العمل،
وذلك مثل وظيفة تنزيه الكالب.
وحيصل ُم َنّزه الكالب على  25دوالرا يف النزهة الواحدة ،للكلب
الواحد ،وتستغرق النزهة حنو  3ساعات ،وإذا قام بنزهتني فقط
يف اليوم يصل راتبه السنوي إىل  96ألف دوالر.
أما العمل الصيفي الذي ال يتطلب أي خربة مثل العمل يف املطاعم
احمللية ،فإن مكسبه السنوي يصل إىل  35ألف دوالر خبالف
البقشيش.
ّ
مصفف الشعر اهلندي
ويف اهلند ،اليت تشتهر بالربجميات ،فإن
حيصل على راتب أكرب من مهندس الربجميات ،حيث من املمكن أن
جيين  500دوالر يوميا.

بسبب اجلاذبية  ..طوكيو تبدأ ببيع
محاالت الصدر الرجالية

طرحت يف أسواق العاصمة اليابانية طوكيو محاالت صدر جديدة،
تتميز عن كل ما سبقها من محاالت بأنها خمصصة للرجال فقط،
وذلك بسبب اجلاذبية .يؤكد مصممو هذا النوع من محاالت الصدر أن
اهلدف منها هو مساعدة الرجال الذين يتمتعون باللياقة يف احلفاظ
على لياقتهم ،وحتديدا يف حميط الصدر ،الذي قد يكون مهددا بأن
يرتهل بسبب اجلاذبية األرضية ،وهو ما تعاني بسببه بعض النساء.
هذا وينصح املختصون ارتداء هذه القطعة الرجالية اليت ُأطلق عليها
اسم " "Kahei Oyasumi Braقبل اخللود للنوم ،فيما يؤكد هؤالء أنه لو
اهتم الرجل مبعرفة املزيد عن جسده ،وحتديدا عضالت الصدر وكيفية
تقويتها ،لسعى إىل اقتناء محالة الصدر هذه .وعلى الرغم من أن املنتج
خمصص للرجال ،إال أن مصنعيه اختاروا له ألوانا أقرب إىل النسائية،
كالوردي واألصفر ،كما مت تصميم سراويل حتمل األلوان ذاتها.
هذا ومل تشر األنباء الواردة من اليابان اىل ما إذا كان هذا املنتج
سيسهم يف حتسني حاالت الرجال الذين تسببت هلم اجلاذبية برتهل
يف حميط الصدر ،أم أن دور هذه احلماالت يقتصر على الوقاية
فقط .من جانبهم تفاعل القائمون على صاالت الرياضة بالتعليق
على اخلرب وتأكيدهم بأن الوسيلة الوحيدة واملثلى للحصول على
جسد رياضي حقيقي هي ممارسة التمارين .كما مل يبد علماء أو
خمتصون بآرائهم حول محاالت الصدر الرجالية ،فيما يرجح مهتمون
أن يثري هذا االبتكار جدال كبريا يف األوساط العلمية ،ناهيك عن
االجتماعية.

توقعات غريبة حصلت فعالً!

سواء كنت ممن يؤمن بالتنبؤات أو ال ،ال شك ّ
أنك تعلم أنه من
املثري لإلضطراب الشديد أن تتحقق مثل هذه التنبؤات خصوصًا
عندما تكون سيئة ،وإن مل تكن يف احلقيقة أكثر من توقع حمظوظ
صدف أن حصل على األرض الواقع.
ونشر موقع "هافنغتون بوست" مقتطفات من كتاب "Unbelievable!:
 ،"The Bizarre World of Coincidencesوفيه أمثلة على بعض
التوقعات اليت صدف أن حتققت ،وبعضها للفرنسي الشهري
"نوسرتاداموس" الذي ألف كتاب تنبؤات نشر للمرة األوىل يف
العام  1555وأخذت األجيال تتناقله.
وذكر ان نوسرتاداموس تنبأ بأن دماء العادلني ستكون مطلوبة
يف لندن ،وحترق بالنار يف عام  ،66وما حصل هو ان حريقًا عظيمًا
شب يف لندن بالعام  1666فأحرق ما ال يقل عن  70ألف منزل
وسجلت العديد من الوفيات.
كما ان نوسرتاداموس تنبأ بقيام املستعبدين بالقبض على أمراء
ولوردات ووضعهم يف سجون ،وإعدام ملك بعدها ،وما حصل
على أرض الواقع هو اندالع الثورة الفرنسية بالعام  1789أسفرت
عن وضع أرستقراطيني وأفراد من العائلة املالكة يف حصن أشبه
بسجن هو "الباستيل" ،فيما أعدم ملك فرنسا لويس السادس
عشر يف العام .1793
وتوقع نوسرتاداموس أيضًا أن يربز ولد من عائلة فقرية بغرب
أوروبا ويغري بلسانه أعظم القوات العسكرية ،وتصل شهرته إىل
الشرق ،وما حصل هو بروز الزعيم النازي أدولف هتلر الذي يعرف
بـ"الولد األملاني" ،وانتشار االشرتاكية.
كما تنبأ بأن "نارًا بركانية يف باطن األرض ستحدث اضطرابًا حول
املدينة اجلديدة :صخرتان عظيمتان ستتحاربان لفرتة طويلة" ،وما
حصل هي اعتداءات  11أيلول على مركز التجارة العاملي يف مدينة
نيويورك ،اليت تعترب املدينة اجلديدة فيما الصخرتان هما برجا
املركز أو الديانتان املسيحية واإلسالم.
وذكر الكتاب تنبؤات تارخيية أخرى مثل حتديد رزنامة املايا العام
 1519ليكون عام عودة الرجل اإلله الستعادة مدينته ،ما صب
يف مصلحة الفاتح األسباني هرنان كورتيس ،الذي أرسل ليحتل
املكسيك يف هذه السنة واعترب الشخصية األسطورية اليت تظهر
على شكل نصف رجل ونصف أفعى مغطاة بالريش .وأضاف ان
مثا ً
ال آخر هو كتابة صديق للرئيس األمريكي أبراهام لينكولن كتابًا
يؤكد فيه ان األخري حلم كابوسًا يشري إىل وفاته قريبًا وذلك
قبل  3أيام من اغتياله ،ونقل عن الرئيس الراحل قوله انه مسع
يف نومه بكاء وحنيبًا يف البيت األبيض فأخذ يتساءل عن السبب
إىل أن وصل إىل حراس واقفني قرب نعش فسأهلم ماذا جيري
فقالوا له ان الرئيس قتل ،وقد اغتاله شخص ،قبل أن يستفيق
من نومه.
أما املثال اآلخر على التوقعات اليت حتققت ،فهو اغتيال الرئيس
األمريكي جون كيندي يف اليوم عينه الذي شعرت فيه زوجته
بالقلق الشديد بعدما قرأت إعالنًا يف جريدة ليس ألنه ينتقد
الرئيس األمريكي لتعاطفه مع الشيوعيني بل ألن تصميمه أشبه
بنعوة ،فحاول هو تهدئتها وقال هلا "جاكي إذا أراد شخص ما
إطالق النار علي من النافذة ،فلن يتمكن أحد من منعه ،لذا ملاذا
أنت قلقة؟" .وأوضح ان املثري للغرابة هو ان كيندي توقع كيف
سيموت يف اليوم عينه الذي اغتيل فيه.

ألعالناتكم معنا االتصال بــ
02 87648186
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تتــمات

العدوان على غزة ...

تتمة املنشور على الصفحة 9
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل ،واالجنرار إىل حرب كرد فعل.
واملخابراتية،
اإلسرتاتيجية
اإلسرائيلي البارز يف الشؤون
احمللل
ّ
ّ
ّ
يوسي ميلمان ،قال ّ
أن يكون «حزب اهلل» قد حصل
إنه يستعبد ْ
والبيولوجية ،إذ
الكيميائية
تقليدية مثل األسلحة
على أسلحة غري
ّ
ّ
ّ
ّ
أنه وفق املعلومات اليت حبوزته ،واليت تعتمد على مصادر
أمنية
ّ
فإن «حزب اهلل» وإيران عمال على حتقيق ذلك يف
إسرائيلية،
رفيعة
ّ
التقليدية املذكورة.
املاضي ،أي إمداد «حزب اهلل» باألسلحة غري
ّ
تقريرا كشف النقاب
أقوال ميلمان ،بعد إصدار منظمة إسرائيلية
ً
عن تزايد عدد الصواريخ التابعة لـ»حزب اهلل» ملا يزيد عن مئة ألف
صاروخ ،وضعت مباشرة على احلدود اإلسرائيلية ـ اللبنانية.
وأضاف ميلمان أنه وفق تقديرات أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية،
ميتلك «حزب اهلل» خمزونًا احتياطيًا ضخمًا يف أطراف أخرى من لبنان،
خالفًا لقرار جملس األمن رقم  1701الذي كانت نتيجته وقف إطالق
أن
النار بني إسرائيل و»حزب اهلل» عام  ،2006والذي ينص على ّ
احلكومة اللبنانية هي اجلهة الوحيدة املخولة حبمل السالح يف جنوب
لبنان.
وختشى إسرائيل ،وفقًا ملا يورده التقرير ،من أن تقوم إيران بلعب
دور كبري مل يسبق أن مارسته من قبل ،يف لبنان ،ويتضح ذلك من
خالل االزدياد امللحوظ يف الزيارات اليت قام بها قادة عسكريون
وسياسيون.
أن «حزب اهلل» حصل على صواريخ قصرية وبعيدة
ويزعم التقرير ّ
املدى من ثالثة طرق :حبرًا وجوًا وعن طريق احلدود السورية ،وتعترب
إيران وسوريا املزودين الرئيسيني للسالح ،يف حني حصل احلزب
وتدعي إسرائيل أن «حزب اهلل» خيزن السالح
على صواريخ روسيةّ .
يف الغرف احملصنة حتت األرض ويف املباني بني صفوف املدنيني.
يف حني ُتستخدم املباني العامة كنقاط مراقبة .وال يسمح لقوات حفظ
السالم يف لبنان (اليونيفيل) بالدخول إىل األماكن اخلاصة ،ما جيعل
من الصعب على قوات (اليونيفيل) رصد عمليات تهريب السالح.
اإلسرائيلي ّ
إنه يف السنوات
يف السياق نفسه ،قال موقع «ميداع»
ّ
أي منذ حرب لبنان الثانية  ،2006مل ٌيقم «حزب اهلل»
الـ 8املاضيةْ ،
ً
الفتا إىل ّ
أنه «مل يفعل ذلك من منطلق اخلوف،
ضد إسرائيل،
بأي عمل ّ
ّ
بل من أجل مواصلة بناء نفسه ،وبناء قوته وترسانته العسكريتني»،
إسرائيلية أمنية ،قوهلا ّ
إنه «يف حال اندالع املواجهة
ناق ًال عن مصادر
ّ
أمورا جديدة مل يعرفها يف
واجه
سي
اإلسرائيلي
اجليش
فإن
اجلديدةّ ،
ُ
ً
ّ
مضادات
السابق مثل
البحرية».
وسالح
للطائرات
ّ

عون لتعديل دستوري...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
للمس باتفاق الطائف.
كنعان عن االقرتاح رافضا تصويره كمحاولة
ّ
وقال ان االقرتاح يتعلق باملادة  49من الدستور وحتديدا بالفقرة 2
منها اليت تلحظ آلية انتخاب رئيس اجلمهورية يف جملس النواب.
وينص االقرتاح على تعديل الفقرة حبيث يصري انتخاب الرئيس على
دورتني :االوىل ينتخب فيها الرئيس باالقرتاع املباشر يف دورة
تأهيلية اوىل خيتار فيها املواطنون اللبنانيون من خمتلف الطوائف
املسيحية املنافسني االثنني ملوقع الرئاسة ،ثم جتري دورة ثانية
ينتخب فيها اللبنانيون من خمتلف الطوائف املسيحية واالسالمية
رئيس اجلمهورية من املرشحني االثنني .ولفت كنعان اىل ان املادة
« 49عدلت ثالث مرات سابقا يف شكل سليب اما لتمديد والية رئاسية
واما التاحة خمالفة النتخاب رئيس كان يشغل وظيفة فئة اوىل من
دون االستقالة قبل سنتني» .واضاف« :هذه املادة تقنية تتعلق
بآلية انتخاب الرئيس وال عالقة هلا بصالحيات الرئيس وال باملناصفة
وال متس تاليا جوهر الطائف بل حنن نرى انها الوسيلة الفضلى
الحرتام الطائف واملناصفة» .واعترب ان االقرتاح ينسجم مع مذكرة
الثوابت املسيحية لبكركي اليت نادت برئيس قوي يف بيئته».
وفيما علم من مصادر بارزة يف قوى  8آذار ان هذه القوى مل تنظر
بارتياح اىل تقديم االقرتاح ،قوبل من قوى  14آذار برفض واضح ولو
بتفاوت يف التعبري .وبدت واضحة رغبة قيادة حزب الكتائب اللبنانية
يف حتاشي اإلجنرار إىل سجال مع النائب العماد عون حول االقرتاح
وعدم تسليط الضوء عليه باعتباره غري جدي .يف املقابل قال مصدر
يف حزب «القوات اللبنانية» إن «ال مانع لدينا من انتخاب الرئيس من
الشعب ،فالدساتري غري منزلة ،لكننا نشرتط فك أسر الطائفة الشيعية
ولبنان تاليًا من وطأة سالح «حزب اهلل» كي يتمكن اللبنانيون مجيعًا
من التعبري عن رأيهم حبرية» .وأضاف ان اإلقرتاح العوني «توقيته
ملتبس والغاية منه اإلمعان يف تفريغ السلطة .وطلبه تعديل الدستور
اآلن يشبه طلب تعديل املناهج الرتبوية قبل اإلمتحانات .فلننتخب
رئيسًا ولريبح من يربح ثم ننظر يف تعديل الدستور .أما اقرتاح تعديل
الدستور اليوم فتوقيته خاطئ مئة يف املئة».
يف غضون ذلك ،ردد رئيس جملس النواب نبيه بري امام زواره انه
ال يزال يف االمكان اجراء االنتخابات الرئاسية على رغم التأخري الذي
حصل ،وان هذه االنتخابات جيب ان تبقى يف اولوية االولويات،
املمددة
زائد اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها وقبل انتهاء الوالية
ّ
للمجلس شرط ان يبقى الوضع االمين مقبوال وكما هو اآلن.
وأبلغ بري الزميلة «النهار» البريوتية انه ال يوفر سبيال للوساطة
اىل جانب النائب وليد جنبالط الجياد خمرج يؤدي اىل ملء الشغور
الرئاسي .واذ رفض احلديث عن التمديد تساءل« :ملاذا طرح التمديد
للمجلس وال يزال امامنا بعض الوقت الكايف الجناز االستحقاق
الرئاسي؟» وخلص اىل ان املهلة املتبقية للمجلس حتى  20تشرين
الثاني «كافية النتخاب رئيس اذا حصل توافق داخلي».

اىل ذلك علم ان رئيس جملس الوزراء متام سالم حرص على ان
ال تدخل السياسة يف مناقشات اجللسة العادية اليت عقدها اجمللس
أمس واستمرت قرابة ست ساعات ونصف ساعة .وهو قال يف
مستهلها ردا على طلب وزير اخلارجية جربان باسيل االدالء مبداخلة
سياسية« :النفايات أوال» يف اشارة اىل ان جدول أعمال اجللسة
حمصور بالنفايات الصلبة .ويف آخر اجللسة أبلغ الرئيس سالم الوزراء
أنه سريأس وفد لبنان اىل الدورة السنوية لالمم املتحدة الشهر
ّ
املقبل يف نيويورك على رأس وفد
مصغر جدا يضمه ووزير اخلارجية
فقط مع عدد حمدود من املستشارين «حرصا على عدم اغتياب موقع
حد تعبريه  .وقد حظي كالمه
رئاسة اجلمهورية الشاغر حاليا» على ّ
بثناء من عدد من الوزراء ووصفوه بأنه «موقف وطين ونبيل».
بالنسبة اىل اجللسة تركزت مناقشاتها طوال أربع ساعات على ملف
النفايات الصلبة يف حضور رئيس جملس االمناء واالعمار نبيل اجلسر.
لكن البحث مل يؤد اىل حسم امللف سواء لناحية االتفاق على طريقة
معاجلته أو لناحية متديد عقد شركة «سوكلني» أو لناحية االتفاق على
مطمر الناعمة .وانتهى البحث اىل اعتماد أسلوب املهل على ان تنجز
اللجنة الفرعية اليت ّ
شكلها اجمللس برئاسة الوزير مسري مقبل مهمتها
يف مهلة أقصاها  15يوما .وعلم ان االجتاه هو اىل فتح الباب امام
عقود جديدة لشركات حملية وخارجية على مستوى احملافظات مبدئيا
واعتماد مبدأ تعدد الشركات يف املرحلة املقبلة.
بعد ذلك ،وإثر االنتهاء من موضوع النفايات ،وجد اجمللس متسعا
ملتابعة البحث يف البنود املرجأة من اجللسة السابقة وعددها  59بندا،
فأقر عددا منها وهي بنود عادية .لكن النقاش توقف عند بند خط
التوتر العالي يف منطقة املنصورية املثري للجدل .وقد اعرتض وزراء
الكتائب على هذا البند نظرا اىل ما يعتربه السكان خطرا على الصحة
العامة واقرتح وزير العمل سجعان قزي إجراء مشاورات مع فاعليات
املنطقة وال سيما منها السياسية اليت تشمل الكتائب و»التيار الوطين
احلر».
كما طرح وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ملف الالجئني
السوريني ،فتقرر منح الالجئني الراغبني يف العودة اىل سوريا وهم
اآلن يف وضع خمالف لقوانني االقامة إعفاء من الغرامة الباهظة اليت
يرتتب عليهم دفعها يف االحوال العادية .وقال الوزير درباس ان
املفوضية السامية لالمم املتحدة لالجئني ترفض أن تشمل مساعداتها
الالجئني العراقيني ،فقرر جملس الوزراء إبالغ املسؤولني عن
املفوضية أنه ال حيق هلا ان متارس أنتقائية على هذا الصعيد وهذ
املوقف سيتوىل الوزير درباس إبالغه للمنظمة الدولية.

مقتل  3من قادة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حركة املقاومة اإلسالمية «محاس» ومنظمة «اجلهاد اإلسالمي» ،كانا
جيريان مفاوضات غري مباشرة يف رعاية مصرية يف القاهرة .وأدى
انهيار املفاوضات أخريًا اىل احياء هذا املسار يف أروقة األمم املتحدة
يف نيويورك.
وأكد ديبلوماسي غربي أن ديبلوماسيني اسرائيليني وفلسطينيني
أبدوا انفتاحًا على مناقشة اإلقرتاحات األوروبية ،علمًا أن الديبلوماسية
الفلسطينية ال تزال تعقد اآلمال على املشروع الذي قدمه األردن.
وقال إن «الرسالة اليت نتلقاها من الطرفني هي أنه سيكون مساعدًا
على تقديم بعض العناصر مما يتيح هلم تسويقها داخليًا» .وتتضمن
اإلقرتاحات وقفًا فوريًا للنار وعودة السلطة الفلسطينية رمسيًا اىل
قطاع غزة وفتح املعابر وتقديم ضمانات أمنية للطرفني ،واحياء اتفاق
عام  2005للحركة والعبور ،مبا يف ذلك عدم استخدام املعابر لتهريب
السالح وعدم استثمار املواد اليت تدخل غزة يف بناء األنفاق .وتتعلق
النقطة األهم بتوفري مراقبني من اإلحتاد األوروبي لإلشراف على
تطبيق هذه اخلطة ،علمًا أن مهمة املراقبة ميكن أن تعطى تفويضًا من
األمم املتحدة.
ومل يتضح على الفور موقف الواليات املتحدة من هذه اإلقرتاحات ،مع
اإلشارة اىل أنها مل تبد أي محاسة للمشروع الذي تقدم به األردن.
وال يزال هذا املشروع على الطاولة.
وينص مشروع القرار األردني على وقف نار دائم ودعم جهود الوساطة
ّ
املصرية ،ويؤكد ضرورة محاية املدنيني واحرتام حصانة منشآت األمم
املتحدة .كذلك يطالب برفع القيود املفروضة من اسرائيل على حركة
األشخاص والسلع يف غزة وإعادة فتح املعابر احلدودية بصفة دائمة.
كذلك يطالب مبساعدة إنسانية فورية للفلسطينيني ويدعو اىل بذل
جهود عاجلة من األطراف واجملتمع الدولي لتحقيق سالم شامل يستند
اىل الرؤية املتمثلة يف وجود دولتني ،فلسطني واسرائيل ،على
أساس حدود ما قبل عام .1967
على صعيد آخر ،قتلت إسرائيل ثالثة من كبار قادة «كتائب عز الدين
القسام» اجلناح العسكري حلركة املقاومة االسالمية «محاس» يف غارة
جوية على رفح بقطاع غزة  .وقالت إنها ستواصل استهداف قيادة
اجلناح العسكري للحركة بعد انهيار وقف النار.
وأفادت «محاس» إن القادة هم حممد أبو مشالة ورائد العطار وحممد
برهوم وهم األبرز بني اخلسائر البشرية اليت أعلنت عنها منذ بدأت
اسرائيل هجومها على القطاع قبل ستة أسابيع.
يف غضون ذلك ،قال املسؤول الكبري يف «محاس» بالضفة الغربية
صاحل العاروري الذي يعيش يف املنفى برتكيا إن احلركة خطفت ثالثة
شبان إسرائيليني أثار مقتلهم يف حزيران سلسلة من أعمال العنف
أدت إىل احلرب احلالية يف قطاع غزة.
وتوعدت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» ،اجلناح العسكري
حلركة «محاس» ،إسرائيل بدفع مثن اقرتافها جرمية اغتيال  3من كبار
قادة الكتائب خالل سلسلة غارات صباح أمس االول يف حي تل
السلطان مبدينة رفح
ويف الدوحة ،التقى الرئيس الفلسطيين حممود عباس ورئيس املكتب

السياسي لـ»محاس» خالد مشعل امري قطر الشيخ متيم بن محد آل
ثاني الجراء مشاورات بعد توقف اهلدنة بني اسرائيل والفلسطينيني
يف غزة.

هاغل يف بغداد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الدولة االسالمية «داعش» على مدن مهمة وتهديدها االمن االقليمي
والعاملي.
وال تدخر واشنطن جهدا يف اللجوء اىل اي طريقة او فكرة للتخلص
من تأثري انتشار املتشددين اجلهاديني يف العراق او سوريا حتى لو
كانت الكلفة االستعانة بقيادات عسكرية مهمة يف عهد نظام صدام
حسني ومن بينهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم امحد املعتقل
لدى احلكومة العراقية حيث تفيد معلومات بفتح خطوط التواصل معه
لقيادة كتائب مسلحة ملقاتلة «داعش» يف مدينة املوصل خصوصا.
ومع تعهد ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما باستمرار الضربات
اجلوية االمريكية على معاقل «داعش» يف مشال العراق ،اعتمد التنظيم
املتطرف اسرتاتيجية عمل جديدة من خالل اجراء مناقالت بني عناصره
يف العراق وسوريا لضمان سرية خططه والبقاء يف الواجهة.
ويف هذا الصدد ،اكدت مصادر سياسية مطلعة ان وزير الدفاع
االمريكي تشاك هاغل سيزور بغداد االسبوع املقبل الجراء حمادثات
مع كبار القادة السياسيني ومن بينهم رئيس الوزراء املكلف حيدر
العبادي ملناقشة الوضع االمين يف البالد واملواجهة اليت ختوضها
القوات االمنية مع «داعش».
واكدت املصادر ان «هاغل سيبحث يف بغداد واربيل تنفيذ ضربات
لتنظيم داعش بشكل اوسع ومبا يساعد على عملية استعادة املناطق
اليت سيطر عليها املسلحون يف مشال وغرب البالد» ،الفتة اىل انه
«سيتم تشكيل غرفة عمليات مشرتكة تكون مهمتها اختاذ استعدادات
والتهيؤ لعملية اهلجوم على املوصل واستعادتها من عناصر تنظيم
الدولة االسالمية».
اىل ذلك رأت الواليات املتحدة ان على أي دولة شرق اوسطية
مبا يف ذلك ايران تريد ان تضطلع بدور اجيابي يف مساعدة العراق
ضد ما يسمى «الدولة االسالمية» ،ان تبدأ بدعم تأليف حكومة عراقية
تشمل خمتلف مكونات اجملتمع العراقي .وصرحت الناطقة باسم وزارة
اخلارجية االمريكية ماري هارف ردًا على سؤال يف هذا الشأن« :اعتقد
انه اذا كان مثة دور اجيابي ميكن ان تضطلع به ايران ،فعليها ان
تضطلع مبثل هذا الدور االجيابي».
ويف إيضاح طريف لتصرحيات منسوبة اىل وزير اخلارجية االيراني
حممد جواد ظريف أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية» وجاء فيها ان
بالده مستعدة ملساعدة العراق ضد «الدولة االسالمية» شرط الغاء
العقوبات املفروضة عليها بسبب برناجمها النووي ،قالت هارف ان
«ظريف كان يف الواقع يتحدث عن املفاعل النووي آراك  Arakوليس
عن العراق  .»Iraqوبعدما أشارت اىل ان الناطقني الفارسية يف
احلكومة االمريكية تيقنوا من ذلك ،اضافت مستغربة« :هذا أمر ال
ميكن تصديقه تقريبا».
وعن احتمال تعاون امريكي  -ايراني ضد «الدولة االسالمية» يف
العراق ،قالت مصادر امريكية مسؤولة انه «ال تنسيق عسكريًا او
استخباراتيًا بني الواليات املتحدة وايران» ،لكن واشنطن «منفتحة
على التحاور مع االيرانيني ،كما حنن منفتحون على التحاور مع
الالعبني االقليميني االخرين يف شأن اخلطر الذي متثله الدولة
االسالمية يف العراق والشام يف العراق  ...لقد جرت مشاورات يف
السابق بيننا وبني االيرانيني يف شأن أفغانستان ،وهذا ال يشكل
سابقة جديدة».
وأكدت ان الواليات املتحدة تدرك اخلطورة الكاملة للوضع يف
العراق يف ضوء ما تقوم به «الدولة االسالمية» ،لكنها يف الوقت
عينه «قلقة من النشاطات االيرانية يف العراق والتقارير اليت تتحدث
عن تدفق االسلحة االيرانية اىل العراق» .وبعدما كررت ان الرتكيز
جيب ان يكون على تعزيز املؤسسات العراقية الوطنية «بطريقة
مشولية» ،لفتت اىل ان واشنطن تعرتف بان ايران والعراق جارتان
تربطهما عالقات وثيقة« ،وان ايران ميكن ان تضطلع بدور بناء اذا
ساهمت يف توجيه الرسالة ذاتها اىل احلكومة العراقية اليت نوجهها
حنن ،أي ان العراق سوف يبقى موحدا اذا كانت حكومته تشمل
ّ
السنة والشيعة واالكراد وغريهم من
اجلميع ،واذا احرتمت مصاحل
الفئات العراقية».
ثم قالت إن واشنطن وطهران ،على رغم انهما ناقشتا على هامش
املفاوضات النووية قضايا اقليمية اخرى ،ال تريدان ربط امللف النووي
–املعقد جدًا حبد ذاته  -بالقضايا اخلالفية االخرى مثل دور ايران يف
العراق وخصوصًا سوريا ولبنان ودعم ايران لنظام الرئيس السوري
بشار االسد و»حزب اهلل» .واذا بدا للمراقب من بعيد ان هناك
«تنسيقا» بني الطرفني يف العراق ،و خصوصًا يف ضوء التقارير اليت
تتحدث عن نشاط ميداني لاليرانيني يف العراق ،فان ذلك جيب ان
يفهم على انه مصادفة ،وال يعكس أي تنسيق عمالني( .مصدر مقرب
من صناع القرار ،حتدث وهو يبتسم عن وجود عناصر امريكية يف
فندق مبدينة اربيل ،صادف ان كان فيه مسؤولون ايرانيون يزورون
املدينة الجراء حمادثات مع املسؤولني االكراد).
والحظت املصادر انه ال تزال مثة معارضة قوية يف بعض واألجهزة
احلكومية ،وخصوصًا يف وزارة الدفاع وأجهزة االستخباراتي واستياء
عميق من الدور السليب الذي اضطلعت به ايران عندما كانت القوات
االمريكية منتشرة يف العراق «والذي أدى اىل مقتل عسكريني
امريكيني» .وقال مصدر ان احلديث عن «تعاون أو تنسيق» بني
الواليات املتحدة وايران يف العراق ضد «الدولة االسالمية» ،غري وارد
كما هو غري وارد يف سوريا بني واشنطن ونظام االسد ،الذي أكد
وزير الدفاع تشاك هيغل ورئيس هيئة االركان االمريكية املشرتكة
اجلنرال مارتن دميبسي انه «جزء من املشكلة» وليس جزءًا من احلل.
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صحة ومجتمع

عالجك األمثل للكوليستريول!
ّ
صحة الفرد ّ
ألنه يسبب أمراضًا يف
يشكل الكوليستريول خطرًا على
ّ
ّ
القلب فيمنع تدفق الدم ،ويسبب ارتفاع ضغط الدم واضطرابات
صحية أخرى ترتاكم مع بعضها البعض مسببة هذه األمراض .ويعترب
ّ
الكوليستريول نتيجة منط احلياة السيئ املرتكز على التدخني ،شرب
الكحول بكثرة ،البدانة والكسل .ولكن أصبح اليوم بإمكانك الوقاية
من الكوليسرتول وذلك من خالل ممارسة الرياضة ،هذا ما أثبتته
عدة أبرزها اآلتي:
دراسات ّ
األمريكية (american heart
مجعية القلب
• أثبتت دراسة أجرتها
ّ
ّ
اضية حتافظ على نسبة
أن التمارين
 )associationعام ّ ،2014
الري ّ
ّ
اجليد يف الدم ،أي الـ(  lipoprotein (HDLوختفض
الكوليستريول
ّ
نسبة الـ ( .triglyceride (TGوقد توصل الباحثون إىل هذه النتيجة
بعد فحصهم لـ 7106رجال تراوحت أعمارهم بني الـ 35والـ 59سنة
وكانوا يعانون من الـ  type II hyperlipoproteinemiaأي ارتفاع
معدل طبيعي للكوليستريول.
نسبة الـ  triglycerideيف الدم ،مقابل ّ
ّ
ويؤكد على هذه الدراسة مدير برنامج الطب الوقائي وعيادة
كلية الطب يف جامعة Wisconsin School of
الكوليستريول يف
ّ
ان التمارين
Medicine and Public Health
األمريكية مشريًا إىل ّ
ّ
السيئ  LDLمن الدم ،بل ترفع
معدل الكوليسرتول
اضية ال ختفض ّ
ّ
الري ّ
ّ
معدل الـ .triglyceride
من نسبة الكوليسرتول
اجليد  HDLوختفض ّ
ّ
الطب يف جامعة تكساس
كلية
أن الباحثني
األمريكية ّ
ّ
ّ
• توضح مديرة ّ
واألطباء يؤكدون أن الرياضة ختفض نسبة الكوليسرتول يف اجلسم
ّ
املؤكد منها أن التمارين الرياضية تفرز
وذلك ألسباب جمهولة،
السيئ او ما
أنزميات يف اجلسم تعمل على إزالة الكوليستريول
ّ
مادة
يعرف بالـ  LDLيف الدم وتوجيهه إىل الكبد ،حيث
يتحول إىل ّ
ّ
ّ
فكلما قمت مبمارسة
ضرورية للهضم.
يفرزها الكبد تدعى bile
ّ
التمارين الرياضية ّ
كلما عملت على إخراج الـ  LDLمن جسمك عرب
اخلروج.
كلما ّ
أنه ّ
لكلية الطب يف جامعة  Dukeاألمريكية ّ
كثف
• أشارت دراسة
ّ
ّ
التخلص من الكوليستريول السيئ
الرياضية عمل على
الفرد متارينه ّ
يف الدم .فقد أظهر هذا البحث الذي يرتكز إىل دراسة حالة افراد
أن األشخاص املتقاعسني عن
ّ
يعانون من الوزن الزائد ،تبينّ
الرياضة مل تنخفض لديهم نسبة الكوليسرتول أبدًا بعكس الذين
ّ
كانوا ميارسونها باعتدال ،فاخنفضت نسبة الـ  LDLلديهم بطريقة
أما الذين كانوا ميارسون التمارين الرياضية بقسوة ،فقد
طفيفةّ .
السيئ بطريقة كبرية.
اخنفضت لديهم نسبة الكوليستريول
ّ
الرياضة ،عليك حتسني منط عيشك للتخفيف
كما إىل جانب ممارسة ّ
من معدل الكوليستريول السيئ يف اجلسم عرب ّ
اتباع النصائح
التالية وحتت إشراف الطبيب طبعًا وهي:
• التوقف عن التدخني
• اعتماد نظام غذائي صحي :تنصح الوكالة الوطنية لسالمة العقاقري
باتباع نظام غذائي يفتقر للدهون (اللحوم ،اجلبنة ،الزبدة ،املقالي)...
ألن األلياف تزيل
وغين باأللياف املتواجدة يف اخلضار والفاكهة ّ
الدهون من اجلسم.
أن
• شرب الكحول باعتدال :تشري الوكالة الوطنية لسالمة العقاقري ّ
اجليد
شرب الكحول بطريقة معتدلة ،يرفع من معدل الكوليسرتول
ّ
أن اإليثانول ethanol
( )HDLيف الدم بنسبة  10و .%15كما وتبينّ ّ
املتواجد يف النبيذ حيمي القلب من األمراض.

اعتقاد خاطئ...آالم األزمة
القلبية تصيب الذراع األيسر
أوضح الربوفيسور األملاني ديرتيش أندريسني أن االعتقاد السائد
حبدوث آالم يف الذراع األيسر عند وقوع أزمة قلبية حادة خاطئ،
مشريًا إىل ظهوره بالفعل ،لكنه ال حيدث بالضرورة.
ويصف الربوفيسور هذه اآلالم بأنها واسعة النطاق وضاغطة
وحارقة ،وتقرتن بالشعور بضيق يف الصدر ،وغالبًا ما يعاني مرضى
األزمات القلبية من الكثري من التعرق ،مع الشعور بالغثيان .وعند
مالحظة إحدى عالمات األزمة القلبية ،فإنه جيب االتصال بطبيب
الطوارئ على الفور ،نظرًا ألنه يكون هناك خطر على احلياة.
وعند حدوث أزمة قلبية حادة يكون هناك انسداد يف الشريان
ٍ
كاف
التاجي ،وبالتالي ال يتم إمداد عضلة القلب املرتبطة به بقدر
من املواد املغذية ومتوت بشكل تدرجيي.
 6ساعات للنجاة
وأضاف الربوفيسور قائ ًال" :كلما كان الشريان املتعرض للضرر
كبريًا ،ازداد الضرر الواقع على القلب" .وتكون هناك فرصة أمام
املريض ملدة حوالي ست ساعات للنجاة من خالل إزالة االنسداد
بالشريان التاجي باستخدام الدعامات ،ولكن إذا ماتت عضلة القلب
بنسبة  ،%40فإن النسبة الباقية ال تكفي إلنقاذ حياة املريض.

اكتشاف بالغ االهمية  ...القضاء على
السمنة عرب الدماغ وليس املعدة

 10عالجات منزلية لتخفيف
اإلمساك وتطهري األمعاء

انتهت دراسة
طبية جديدة إىل
بالغ
اكتشاف
مفاده
األهمية،
أن السمنة ميكن
عالجها من خالل
وليس
الدماغ
املعدة أو طريقة
الطعام
ونوعية
يتناوله
الذي
الناس ،حيث وجد العلماء أن تغيريًا بسيطًا يف عقل اإلنسان
وطريقة تفكريه ميكن أن يؤدي إىل تقييد شهيته حنو الطعام،
وبالتالي يبدأ بتخسيس وزنه بغض النظر عن نوعية األكل الذي
يتناوله.

على الرغم من أن اإلمساك قد يكون عالمة على وجود مشكلة
أكرب ،إال أن استخدام العالجات املنزلية البسيطة ميكن أن خيفف
االنزعاج من مشكلة اإلمساك .إليك أفضل العالجات الطبيعية هلذه
املشكلة:

وحبسب الدراسة ،فإن الشهية لألكل وعملية استيعابه يف اجلسم
تتم بناء على أوامر من الدماغ وليس املعدة كما يسود االعتقاد،
حيث إن منطقة معينة يف الدماغ هي اليت تقوم بإفرازات تؤدي
إىل شعور اإلنسان باجلوع ،كما تؤدي إىل شعور اإلنسان بالشبع،
وبالتالي تصدر أمرًا بالتوقف عن األكل.
وتقول الدراسة اجلديدة املنشورة يف جملة (The Journal of Clinical
 )Investigationsإن بروتينا معينا يتم إنتاجه يف منطقة حمددة من
الدماغ هو الذي يفقد اإلنسان شهيته ويعطي أمرًا للجسم بالتوقف
عن تناول الطعام ،وحبسب التجارب اليت أجريت على فئران فقد
جنح العلماء يف إغالق "مستقبالت نووية صغرية" أدت إىل إنتاج
مزيد من الربوتينات يف الدماغ مبا يؤدي إىل القضاء على السمنة
دون أي تقييد يف نوعية الطعام ،مبا يف ذلك احللويات واألطعمة
الدمسة.
وقالت الربوفيسورة صابرينا ديانو اليت ترأست فريق البحث ،إن
"هذه احليوانات تناولت أطعمة دمسة وحلويات ،ومع ذلك فإن
وزنها مل يرتفع" نتيجة النجاح يف إنتاج هذه الربوتينات بالدماغ.
وأظهرت التجارب أن االبتعاد عن األطعمة الدمسة واحللويات ال
يؤدي دائمًا إىل القضاء على السمنة ،يف الوقت الذي يظهر من
نتائج هذه الدراسة أن القضاء على السمنة ميكن أن يتم عرب الدماغ
وليس من خالل تغيري نوع الطعام أو طريقة تناوله.
يشار إىل أن الكثري من دول العامل تعاني من السمنة املفرطة
اليت تتحول تدرجييًا إىل مرض ،مبا يف ذلك يف دول اخلليج اليت
تعاني من نسب مسنة مرتفعة ،وهو ما يؤدي إىل انتشار العديد من
األمراض املرتبطة بها ،مثل السكري والضغط والنوبات القلبية.

أخصائي جهاز هضمى :الشواء على الفحم
حيول الطعام إىل سم قاتل
يعشق الكثريون الطعام املشوى ،الذى يرتبط دائما بالرغبة فى
إنقاص الوزن والتخلص من الدهون،
ولكن على اجلانب اآلخر شواء األطعمة املختلفة ،سواء الربوتني
احليوانى بأنواعه أو حتى اخلضروات كشواء الفلفل األخضر واألمحر
واألصفر على الفحم ،أمر حيمل بعض املخاطر واألضرار ،التى
يتحدث عنها الدكتور حممد على ،اخصائى الباطنة واجلهاز اهلضمى،
حيث يلخصها فى  3أخطار حمققة قد جتعلك تفكر أكثر من مرة قبل
تناول األطعمة املشوية على الفحم وهى:
صورة أرشيفية
 – 1أن الفحم فى حد ذاته مصدر للتلوث ،وبالتاىل يقوم بتغيري
طبيعة الطعام وتركيبته وفوائده ،وحيول فوائده ملضار ،وجيفف
الطعام من عناصره املفيدة وحيوهلا ملركبات خطرية.
 -2األطعمة التى يتم شوائها تهدد املعدة ،ألنها تزيد من فرص
اإلصابة بأورام األمعاء واملعدة على املدى البعيد ،فالغبار املتناثر
من الفحم احملرتق ينتج مواد كربيتية وحارقة تلتصق بالطعام
وتزيده خطورته.
 -3الشواء جيعل الطعام ضارا بالقولون ،ويزيد من جتويفاته ،مما
يضره بشدة ويهدد حالته وسالمته فى املستقبل.

الزبيب .من أفضل العناصر الطبيعية الغنية باأللياف ،حيث يعترب
الزبيب مسه ًال طبيعيًا .تناول حفنة من الزبيب يف الصباح على
معدة فارغة وسيعمل كملني قوي ،كما أنه مفيد للصحة ألنه غين
باملغذيات.
اجلوافة .حتتوي اجلوافة على األلياف بنوعيها القابلة للذوبان يف
املاء وغري القابلة للذوبان ،إىل جانب أنها تساعد على إنتاج خماط
يف فتحة الشرج وتسهل تقلصات األمعاء.
عصري احلامض (الليمون) .يعترب عالجًا بسيطًا وسريعًا لإلمساك،
تناول كوبًا من املاء الدافئ يف الصباح مع بعض قطرات من
احلامض لتطهري األمعاء وتسهيل اإلخراج.
التني .سواء كان التني طازجًا أو جمففًا سيزود جسمك بكمية
كبرية من األلياف اليت ختفف اإلمساك ،سيفيدك كثريًا تناوله مع
كوب من احلليب.
بذور الكتان .ميكنك إضافة بذور الكتان إىل الطعام ،أو
ملعقة كبرية منها يف الصباح مع شرب كمية كبرية من
سيضيف ذلك إىل نظامك الغذائي كثريًا من األلياف اليت
اإلمساك ،إىل جانب أنها حتافظ على عدم ارتفاع ضغط
وحتارب السكري ،وحتمي القلب.

تناول
املاء.
ختفف
الدم،

است ِ
ُ
خدم زيت اخلروع منذ قرون يف عالج اإلمساك،
زيت اخلروع.
كما أن له خصائص تقتل الديدان املعوية .تناول ملعقة من زيت
اخلروع قبل النوم لتخفيف اإلمساك.
السبانخ .يقوم السبانخ بأكثر من جمرد ختفيف اإلمساك ،إنه
يطهر األمعاء ،وجيدد جدرانها .تناول حوالي  100ملل من عصري
السبانخ مع كمية مساوية من املاء مرتني يوميًا وستلمس حتسنًا
كبريًا ،حيث يعترب أكثر العالجات املنزلية فعالية يف عالج اإلمساك
واضطرابات األمعاء.
الربتقال .ألنه غين باأللياف إىل جانب فيتامني "سي" سيمنحك
كثريًا من االرتياح إذا تناولت برتقالتني يف اليوم ،واحدة يف
الصباح واألخرى مساء.
خليط البذور .قليل من بذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور
السمسم مع بعض اللوز املطحون ،سيصنع خليطًا رائعًا يساعد على
عالج اإلمساك .ميكنك إضافة اخلليط إىل السلطة لتجديد جدران
األمعاء.
النظام الغذائي .تناول وجبات منتظمة خفيفة ،واحرص على تناول
العشاء قبل حوالي  4-3ساعات من التوجه إىل الفراش ،وجتنب
األطعمة اليت حتتوي على الدقيق األبيض ،والسكر األبيض،
ّ
املصنعة ،وتناول الكثري من اخلضروات والفاكهة،
واألطعمة
واشرب  8أكواب من املاء يوميًا.

نصائح للتغلب على الصداع النصفي

تعاني شرحية كبرية من اجملتمع اللبناني من الصداع النصفي بسبب
منط احلياة الذي يعتمده كل منا .فما هي الوسائل اليت متكنك من
التغلب عليه؟
* التواجد يف منطقة هادئة بعيدًا من الضوء والضوضاء اليت تزيد
ّ
تطلب االمر سدادات
من حدة الصداع .حاول ان تنام ووضع ان
االذن لتجنب الضجيج.
* تناول السكر واشرب القهوة والكاكاو والكوال ألنها حتتوي على
الكافيني ،املادة اليت تستطيع معاجلة الصداع النصفي.
* دلك رأسك ووجهك جيدًا حتى ازالة الوجع.
* اجلأ اىل اليوغا ،ومارس الرياضة اليت جتعلك تشعر باالسرتخاء
وتطرد االجهاد الذي سببه الصداع.
* خذ الدواء يف الوقت املناسب قبل ان يبدأ الوجع بالتزايد.
* جتنب الدخان والكحول ألنها تزيد من حدة األمل.
* ضع كيسًا من الثلج يف منطقة الوجع ،ألن الربد ضغط على األوعية
الدموية املوسعة بسبب الصداع ،فتستعيد حجمها الطبيعي.
* ال ترتدد باللجوء اىل طبيبك الستشارته واطالعه على حالتك
الصحية ملساعدتك.
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طرد أستاذ أمريكي بسبب تغريدات
الرتكية فرحية حتتل املرتبة
 5حمظورات ُمنعت نساء أمريكا من
السابعة يف قائمة أمجل نساء العامل
مؤيدة لغزة
ممارستها حتى الستينات!
املمثلة
احتلت
الرتكية هازال كايا
املعروفة يف الوطن
بالرتكية
العربي
فرحية املرتبة السابعة
يف قائمة ألمجل 15
إمرأة يف العامل.

تسببت تغريدات مؤيدة للفلسطينيني ،ومنددة باهلجمات
اإلسرائيلية على غزة يف إلغاء تعاقد أستاذ جامعي يف جامعة
إلينوي األمريكية.
وكان ستيفن ساليطة حصل يف تشرين األول  2013على عرض
بااللتحاق بربنامج الدراسات األمريكية اهلندية كأستاذ مساعد ،غري
أنه تلقى يف األول من آب اجلاري رسالة تفيد بإلغاء تعاقده مع
اجلامعة.
ويعتقد باهر عزمي ،مدير مركز احلقوق الدستورية ،أن "آراء
ساليطة حول غزة ،واليت عرب عنها عرب "تويرت" ،هي السبب وراء
إلغاء تعاقده".
من جهته ،قالت املتحدثة باسم اجلامعة ،روبن نيل كيلر ،إن
"سياسة اجلامعة ال تسمح بالتعليق على األمور الشخصية ،ومنها
الوظائف".
غري أن طريقة تفكري ساليطة وآراءه بشأن الصراع العربي
اإلسرائيلي أمر ال خيفى على أي شخص ،فهو معروف بانتقاده
املستمر للسياسات اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني ،إضافة إىل أنه
ألف ستة كتب من بينها "روح إسرائيل ميتة "،و"التفرقة العنصرية
ضد العرب يف الواليات املتحدة األمريكية".
ومن بني التغريدات اليت أرسلها ساليطة حول التصعيد يف
غزة ،واليت يعتقد أنها أثارت اجلدل" :فقط إسرائيل ميكنها قتل
حنو  300طفل خالل أسابيع قليلة ،وتقدم نفسها يف الوقت ذاته
على أنها الضحية".

السلطات الصينية ترهب السائقني
بعقوبة غري عادية
أعلنت شرطة مدينة شانغ شينغ الصينية عن إدخال أسلوب
صارم ملكافحة تشغيل املصباح البعيد (العالي) وذلك انطالقا من
مبدأ معاقبة املذنب على قدر ذنبه.
وعقوبة من يبهر عيون سائقي االجتاه املعاكس هي إجالسه أمام
سيارة يشغل فيها املصباح البعيد مدة مخس دقائق.
وأنذرت السلطات احمللية السائقني عن طريق شبكة التواصل
احمللية وأضافت أن على املذنبني االستماع إىل حماضرة يف قواعد
السري ودفع غرامة مالية.
لكن اتضح الحقا أن هذه املبادرة كانت مزاحا يستهدف لفت
أنظار السائقني إىل ضرورة مراعاة قواعد السري.
وميكن اعتبار مثل هذا الرتهيب مضحكا مع أن حجته جدية ألن
التطور االقتصادي يف البلد أدى إىل زيادة عدد السيارات يف
الطرق وبالتالي زيادة املخالفات وحوادث السري وذلك على خلفية
اخنفاض مهارة القيادة وعدم التقيد بآدابها

القائمة
وجاءت
أستفتاء
حبسب
موقع
به
قام
. summitrans
وتضمنت القائمة
كل من األمساء التالية :
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال
اجلمال

الفنزويلي  -ايثيان لوناسول ساركوس كوليناريس
االسرتالي  -امييلي سكوت
البولندي  -جوانا كروبا
االيطالي  -ميليسا سكوتا
الفرنسي  -ميالني لوران
االندونيسي  -مارسيا ناسوتيون
الرتكي  -هازال كايا
الكوري  -بارك شني هاي
الفيتنامي  -تونغ تري تروك دنيم
الياباني  -كيكو كيتاغاوا
التايلندي  -سونيا كولينغ
الكندي  -نينا دوبريف
هونغ كونغ  -أجنلينا يونغ
املاليزي  -نورا دانيش
اهلندي  -شريا ساران

ال مياه على األرض حبلول عام !2040
كشفت دراستان جديدتان تركزان على العالقة بني املياه
والكهرباء العاملية يف حبوث أجريت على مدار  3سنوات ،أنه
حبلول عام  2040لن يكون هناك ما يكفي من املياه يف العامل
إلرواء السكان إذ تبني أن العامل قد يواجه نقصًا حادًا يف املياه
لتلبية الطلب يف حال عدم البحث عن مصادر أخرى لتوليد الطاقة،
وذلك ألن استغالل املياه يتم يف مجيع أحناء العامل إلنتاج الطاقة
الكهربائية .وقد أسفرت البحوث أيضًا أن أنظمة توليد الطاقة
ستؤثر بنسبة ما بني  30إىل  % 40من استهالك سكان العامل
حبلول عام . 2020
يأتي ذلك يف الوقت الذي يشري فيه الباحثون إىل أن املشكلة
الكبرية هي أن العاملني يف قطاع الكهرباء ال يدركون مقدار املياه
اليت تستهلك يف الواقع .وقد عكف جمموعة من الباحثني يف
جامعة "آرهوس" يف الدامنارك بالتعاون مع كلية حقوق فريمونت
يف الواليات املتحدة على إجياد حل إذ تعد الكهرباء أكرب مصدر
مستهلك للمياه بسبب احتياج حمطات الطاقة لدورات التربيد لكي
تعمل ،وبالتالي ،واحدة من التسويات األولية الصادرة عن هؤالء
الباحثني هي استبدال أنظمة الطاقة القدمية بأنظمة الرياح األكثر
استدامة وأنظمة الطاقة الشمسية .

هل لك أن تتخيل بأن محل املرأة
مربر كاف لفصلها عن العمل ،أو
أن يكون وزنها ونعومة يديها دورا
بتأمني وظيفتها ومصدر رزقها ،أو
أم يكون فتحها حلساب مصريف
حباجة لتوقيع الزوج ،أو عندما يقف
"اجلنس" كونها أثنى حائال دون
حتقيق طموحها األكادميي رغم
حصوهلا على درجات تفتح أمامها
أبواب أفضل اجلامعات ،نعم كان
هذا واقع حال املرأة بالواليات
املتحدة حتى حقبة ستينيات القرن
املاضي.
وأسس الرئيس األمريكي األسبق ،جون كينيدي ،عام ،1961
"مفوضية وضع املرأة" عام  ،1961وعني إليناور روزفلت كرئيسة
هلا ،وصرح أثناء نقاش معها ،نقلته قناة التلفزة ببث مباشر" :نريد
ضمان استخدام النساء على حنو فاعل ،نظرا لقدرتهن على توفري
حياة أفضل لشعبنا ،ذلك جبانب االضطالع مبسؤولياتهن الرئيسية
وهي البيت" ،يف رسالة خمتلطة للنساء مفادها" ،حققن طموحاتكن
من تعليم وتقدم لكن دون تفريط يف مهامكن األساسية".
ونتطرق هنا إىل مخسة "حمظورات" مدهشة فرضت على نساء
حقبة الستينيات:
اقتناء بطاقة مصرفية
للمصارف حق رفض منح بطاقات مصرفية لغري املتزوجات،
وحتى للمتزوجات يتطلب ذلك إضافة توقيع الزوج ،يف شروط
كانت مطبقة حتى حقبة السبعينيات ،وهو قيد أزاحه جانبا سن
قانون "تكافؤ فرص االئتمان" عام  ،1974ويقضي بعدم مشروعية
رفض منح بطاقة ائتمان المرأة بسبب جنسها.
العمل ضمن هيئة حملفني
احلظر خيتلف باختالف الواليات ،فوالية يوتا ،على سبيل املثال،
اعتربت املرأة كفؤة للقيام بهذه املهمة منذ عام  ..1879وحظرت
واليات أخرى على النساء العمل ضمن هيئات احمللفني من مبدأ
أن مهامهن األساسية هي البيت ،ولكونهن "رقيقات" على حتمل
التفاصيل البشعة للجرائم ،وعاطفيات بالطبيعة ،ما يؤثر على
موضوعيتهن يف أحكامهن على املتهمني ..ويف  ،1961أيدت حمكمة
عليا باإلمجاع قانونا صدر يف فلوريدا باستثناء اإلناث من العمل يف
هيئات احمللفني ،يف حظر استمر سريانه حتى  ،1973واآلن للنساء
حرية االنضمام إىل هيئات احمللفني يف واليات أمريكا اخلمسني.
حق استخدام حبوب منع احلمل
حرية املرأة للتقرير بشأن استخدام وسائل احلد من النسل ،أو
حتديد موعد اإلجناب ،قضايا مل تناقش عالنية حتى فرتة ستينيات
القرن املاضي ..يف عام  ،1957رخصت "دائرة الدواء والغذاء"
استخدام حبوب منع احلمل واقتصرت استخدامها على "األعراض
احلادة املصاحبة للحيض ,ومل جتزها الدائرة احلكومية كمانع للحمل
حتى عام  ،1960ورغم ذلك اعتربت بعض الواليات األمريكية
احلبة كعقار غري مشروع يقتصر استخدامه على املتزوجات فقط
لتنظيم النسل .وزعم املناهضون لوسيلة تنظيم األسرة ،اليت مل
تكن متوفرة يف كافة الصيدليات حينها ،بأنها "غري أخالقية تروج
للدعارة مثلها مثل اإلجهاض  ..واستغرق األمر عدة سنوات أخرى
قبل إجازة استخدامها لكافة النساء.
االلتحاق جبامعات مرموقة

* 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
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

جامعات "ييل" و"برينستون" حظرتا التحاق االناث حتى ،1969
وهارفارد يف ( 1977بعد ضمها لكلية رادكليف للبنات) ،واالستثناء
كانت جامعة بنسلفانيا اليت بدأت بقبول الفتيات بعد دراسة كل
حالة على حدة أو لظروف خاصة ،منذ عام 1872
فرص املساواة يف العمل
كشف تقرير أعدته "مفوضية وضع املرأة" عام  ،1963أن النساء
يعملن بنصف أجر الرجال  ،وحكر الوظائف اجملزية على الذكور
فقط ،ولدى مناقشة الكونغرس قانون احلقوق املدنية يف ،1962
بناء على اجلنس أو العرق ،وأسست
أدخل تعديل عليه مينع التمييز ً
"مؤسسة املرأة" لتفعيل قانون املساواة جراء عدم التعامل جديا مع
التعديل فيما خيص حق املرأة يف املساواة بالعمل.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 15 August 2014
COMMUNITY FEEDBACK PREMIER’S INNOVATION
SOUGHT ON $20 BILLION INITIATIVE LAUNCHED
PLAN TO REBUILD NSW • NSW Premier Mike Baird
launched the Premier’s In• The NSW Government is novation Initiative, which
seeking community feed- will use ‘crowdsourcing’
back on its plan to unlock to solve issues of conges$20 billion in infrastruc- tion, social housing asture funding by under- sets and open data.
taking a long-term lease • A competitive selection
of 49 per cent of “poles process will be underand wires” network busi- taken to identify inventive
solutions to these issues
nesses.
• The NSW Liberals & from private and non-govNationals have outlined ernment organisations.
a clear plan to improve • It follows the lead from
the daily lives of families countries like the UK and
across NSW by investing US where public services
in our roads and rail net- have been improved by
works, our schools and community working with
hospitals, and our water Governments.
• The initiative focuses on
infrastructure.
• The community is en- four areas: congestion,
couraged to have their social housing assets,
say, in the first step of open data and open ideas,
the consultation process where the public nomion specific issues or con- nates areas.
cerns regarding the Re- • For more information
building NSW plan and the visit www.nsw.gov.au/innovate.
proposed partial lease.
• Interested parties are invited to respond to the ini- GIVING BUSINESS A
tial discussion paper by VOICE IN LOCAL GOV19 September 2014. For ERNMENT ELECTIONS
more details visit www.re- • Steps are being taken
to give businesses in the
building.nsw.gov.au.
City of Sydney a greater
FIXING THE M4: KEY voice in local government
MILESTONES DELIVER- elections.
ING WESTCONNEX
• Under the proposed
• Key milestones were an- changes, non-resident
nounced in the delivery of owners and occupiers are
WestConnex this week, automatically enrolled on
including the release of the electoral roll, with up
the M4 Widening Environ- to two persons eligible to
mental Impact Statement. be enrolled. In contrast to
• The M4 Widening is part the current practice, they
of WestConnex, Austra- will remain on the nonlia’s biggest urban road residential roll between
project, which will pro- elections.
vide greater Sydney with • Current arrangements efa continuous free flowing fectively disenfranchise a
motorway.
large proportion of those
• The EIS shows the proj- who pay the rates of the
ect will achieve travel time City of Sydney, and are
savings of up to 74 per most directly impacted by
cent for motorists using council decisions.
this stretch of WestCon- • This is a fundamental
nex – saving motorists up flaw in the democratic
to 100,000 hours of travel system of local governtime a day and $1 million a ment elections, which is
day on car maintenance. denying many businesses
• Over the next month, a say in how their council
businesses, residents and is run.
motorists will be consulted. For more information MORE THAN 9,000 EXvisit www.westconnex. TRA WEEKLY PUBLIC
com.au.
TRANSPORT SERVICES
• More than 9,000 extra

weekly public transport
services have been delivered to the people of NSW
since March 2011.
• The services include
7,800 extra bus, 1,190
extra train, 220 extra ferry services, 4,800 more
bus, 734 more train and
84 more ferry services in
Western Sydney.
• Almost 100 extra weekly services began in the
west and north west this
month. There are 15 million customer journeys
on buses annually in the
north west, and the NSW
Government is working to
meet this demand.
• Other improvements
include the rollout of 78
brand new air-conditioned
Waratah trains, real-time
mobile phone apps for
trains and buses, and improved security, and more
than 500,000 Opal cards
issued.

21 kilometre stretch, following the completion of
safety work requested by
the NSW Government.
• The upgrade to widen
the bus stop lanes was
a direct request from the
NSW Government to make
the roads safer for those
using public transport,
and to improve the free
flow of traffic to reduce
travel times.
• This work complements
the completion of the upgrade to widen the motorway to deliver faster travel
times for the 100,000 motorists that use the road
every day.
• Motorists using the Hills
M2, instead of the alternative Epping Road route,
will experience average
travel time savings of 36
minutes and 41 minutes
in the afternoon.
THE CHAMPIONSHIPS
2015 SECURED
• Sydney’s signature Autumn Racing Carnival
event, The Championships, has been secured
for 2015 with the NSW
Government pledging to
invest $10 million towards
staging the event.
• This year, more than
50,000 people attended
the two-day event and,
with greater brand awareness and more time to
prepare, next year’s event
will be bigger and better.
• The NSW Liberals & Nationals want a strong and
viable racing industry
throughout NSW and are
proud to support what will
become the State’s premier racing event.
• Some of the funding will
be directed towards a new
quarantine station to allow foreign horses to race
in NSW year round without having to go through
Victoria.

MORE
GOVERNMENT
ONE-STOP SHOPS ON
THE WAY
• A further 10 locations
for Service NSW centres
have been announced
as the NSW Government
continues to expand the
one-stop shop government network.
• Our new Service Centres
are delivering a new standard of public sector customer service, enabling
customers to undertake
more than 800 transactions – everything from
applying for a driver licence, a Seniors Card or
paying a fine.
• The new Service NSW
centre locations are:
Bankstown,
Bathurst,
Broken Hill, Burwood,
Campbelltown, Coffs Harbour, Grafton, Goulburn,
Marrickville and Wetherill
Park.
• For more information
visit www.service.nsw.
gov.au or call 13 77 88.
$4.4 MILLION FACILITIES OPENED AT BATES
WORK COMPLETED ON DRIVE SCHOOL
M2 TO EXTEND 100KM/H • The NSW Government
SPEED LIMIT
has officially opened new
• Motorists travelling west- education facilities worth
bound on the M2 will now $4.4 million at Bates Drive
experience a 100km/h School in Sydney’s south.
speed zone along the full • Work undertaken at

Bates Drive School included replacing demountable
classrooms, building a
new administration block
and Covered Outdoor
Learning Area and installing solar heating for the
hydrotherapy pool.
• Bates Drive School is one
of 19 Schools for Specific
Purposes upgraded by
the NSW Government using $94 million of residual
Building the Education
Revolution (BER) funding.
• Schools for Specific Purposes cater for students
with some of the most
complex learning needs.
NEW HOMES FOR HOMELESS YOUNG PEOPLE
• More than 80 homeless
young people will benefit from 47 new homes in
Western Sydney, Nepean
Blue Mountains and the
Mid-North Coast.
• A total of $12.25 million $7.5 million from the NSW
Government and $4.75
million from the Commonwealth - has been set aside
under the Transitional National Partnership Agreement on Homelessness.
• A youth housing company, My Foundations
Youth Housing has been
established by the NSW
Government in partnership with Yfoundations
to get young people back
into education, training or
employment.
• My Foundations Youth
Housing will increase its
portfolio to operate across
NSW, providing property
and tenancy management
services on a local basis.
WATER INNOVATION SECURING SYDNEY’S WATER SUPPLY
• Close to one million
litres of water will be
saved every day as a result of a ground-breaking
partnership between Sydney Water and the private
sector at the new residential and commercial development at Central Park
Broadway.
• The new water recycling
facility - on the site of the
old Carlton Brewery at
Broadway - is the largest
of its kind in the world
and will set the standard

for water reuse and efficiency in new developments across Sydney.
• The water recycling facility on the site collects and
treats sewage and wastewater, then distributes recycled water for various
uses including the flushing of toilets, cold water
clothes washing and car
washing, which make up
50 per cent of traditional
potable water use.
• The water is also used
to irrigate the impressive
170 metre vertical garden
- the largest of its kind in
the southern hemisphere.
MARINE FISH STOCKING:
MORE REASONS TO FISH
IN NSW
• Fish stocks along the
coastline will receive a
major boost with the NSW
Government implementing a new marine fish
stocking program to enhance recreational fishing.
• The NSW Marine Fish
Stocking Program will
see about four million
juvenile Eastern king
prawns stocked in 10 locations along the coast
during 2014-15, starting
this summer.
• This marine stocking
project is another great
example of how money
raised through the recreational fishing fee is
being invested back into
projects and initiatives
that directly benefit recreational anglers.
• The following 10 locations have been identified
as potential stocking locations: Curalo Lagoon,
Wallagoot Lake, Nelson
Lake, Lake Tabourie, Burrill Lake, Lake Conjola,
Swan Lake, Narrabeen Lagoon, Wamberal Lagoon
and Khappinghat Creek.
Follow the NSW Government on Twitter and Instagram @MikeBairdMPFacebook www.facebook.
com/MikeBairdMP
Jim Daniel
Office of Glenn Brookes
MP
Member for East Hills
20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
PH: (02) 9772 2774 Fax:
(02) 9792 1718
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‘You don’t migrate to this country unless you want to join our Advocates of Scottish independence not friends of
team’: Tony Abbott renews push on national security laws freedom and justice: Tony Abbott
Prime Minister Tony Abbott has elaborated on his
“Team Australia” remarks,
telling a radio interview
that “you don’t migrate to
this country unless you
want to join our team”.
The Prime Minister will
meet Muslim communities in Sydney and in Melbourne this week to quell
disquiet about the government’s counter-terrorism
plans.
In an interview with Sydney radio station 2GB, Mr
Abbott harked back to a
term he used earlier this
month when announcing
enhanced national security
laws, saying “everyone has
got to be on team Australia”.
He went on to say “everyone has got to put this
country, its interests, its
values and its people first,
and you don’t migrate to
this country unless you
want to join our team”.
Mr Abbott was asked what
should be done if someone in Australia was discovered flying a flag for a
terrorist organisation over
their home or business.
“I don’t know what the legal position is but frankly
the only flag that should
be flying is the Australian
national flag,” Mr Abbott
said.
Mr Abbott said the government had to be vigilant in
addressing the “serious
problem of radicalised
people going to the Middle
East to fight with terrorist
groups” and then trying to
return to Australia.
“What we need to do is to
encourage the moderate
mainstream to speak out,”
he said.
“Overwhelmingly,
our
country is comprised of
good decent people who
want to put Australia and
its people first, and it’s
important that individual
communities can’t be caricatured on the basis of a
militant few.”
The Prime Minister’s re-

Prime Minister Tony Abbott will visit
Muslim communities in Sydney and Melbourne to discuss changes to national
security laws. Photo: Andrew Meares

newed pitch to moderate
Muslims comes after anger
at at the proposed new terror laws, which were linked
to the abandonment of
changes to race-hate laws.
The Lebanese Muslim Association has described
the proposed national security powers as “deplorable” and vowed to fight
them because they are
“widely perceived to target
Muslims”.
The Australian National
Imans Council has joined
the criticism, saying it believes the proposed changes will “severely impinge”
on the rights and freedoms
of all Australians but “especially those of Muslim
faith”.
Mr Abbott’s focus on national security this week
comes as government MPs
continue negotiations over
blocked budget measures,
with the PM, Foreign Minister Julie Bishop and Acting
Assistant Treasurer Mathias Cormann signalling
there could be adjustments
to get key budget measures
passed.
On Monday, the Prime Minister how the government
planned to reach a compromise over unpopular
budget measures with the
Senate crossbench when
it had to negotiate with the
Palmer United Party, led
by the unpredictable Clive
Palmer.
Mr Abbott said the government had to deal with ‘’the
parliament you’ve got’’ but

it would not sell out the
‘’fundamentals’’ of the budget it handed down in May.
‘’We’re prepared to talk
to the crossbench senators. What we’re not prepared to do though is sell
out the fundamentals and
the fundamentals are that
we have absolutely got to
get this budget crisis back
under control,’’ Mr Abbott
said.
“Even Clive Palmer was
using the term crisis last
week.
‘’So what I say to all of the
crossbench senators is: if
you don’t like what the government is putting up, give
us your alternative in terms
of how we save money.
‘’And there were some alternatives that came up
from one of the crossbench
members of the Federal
Parliament, and frankly,
they didn’t stack up for five
minutes.’’

Allies: Tony Abbott with UK Prime Minister David Cameron and
his wife Samantha. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Tony Abbott has weighed into the
debate on Scottish independence by saying those
advocating for a break-up
of the United Kingdom are
not the friends of justice
or freedom.
The Scots will go to the
polls on September 18 to
answer the referendum
question: “Should Scotland be an independent
country?”
In an interview with the
London Times, conducted
when he was in London

last week, Mr Abbott said:
“What the Scots do is a
matter for the Scots and
not for a moment do I presume to tell Scottish voters which way they should
vote.
“But as a friend of Britain,
as an observer from afar,
it’s hard to see how the
world would be helped by
an independent Scotland.
“I think that the people
who would like to see
the break-up of the United Kingdom are not the
friends of justice, not the

FAIR TRADING HEADS TO EAST HILLS
NSW Fair Trading Minister, Matthew Mason-Cox
and Member for East Hills,
Glenn Brookes, visited the
Sir Joseph Banks High
School in East Hills on 21
August to open a Revved
Up seminar session for senior students.
“The Revved Up program
is an important educational
tool for young people in
helping them understand
the pros and cons of buying a car,’’ Mr Mason-Cox
said.
«Fair Trading receives thousands of complaints each
year from people who believe they did not receive a
fair deal when they bought
their car.
«Buying your first car is an
important decision which
can quickly turn into a
costly one if you are not
prepared.»
The Revved Up seminar
session will be one of several events taking place in
East Hills, as part of the My

Place program visit, which
run from 18-21 August.
During the three days, business owners and consumers in the area will have an
opportunity to learn about
their rights and obligations. Fair Trading experts
will host information sessions on a range of topics,
including tenancy for both
landlords and people who
are renting.
Mr Mason-Cox said Mr
Brookes had been a strong
supporter of the My Place
program and push hard for
the event to come to his local area.
“It’s a great opportunity for
local businesses and the
public to have access to
fair trading experts who can
answer questions about
consumer rights as well as
their obligations,” said Mr
Brookes.
“Targeted sessions are also
available to address issues
facing vulnerable members
of the community including

tenancy issues for the Aboriginal community.’’
He encouraged East Hills
residents to come along to
the free seminars and activities offered as part of the
popular My Place program.
The My Place program is
part of NSW Fair Trading’s
continued commitment to
promote and educate the
community on legislation
that ensures a fair market.
My Place attracts more
than 40,000 people to its
sessions held around NSW
each year. All industry
seminars are open to the
public.
To register for events, go
to the Fair Trading website
www.fairtrading.nsw.gov.
au or call 13 32 20.

Media
Katherine Jimenez (Minister for Fair Trading) – 0408
123 641
Jim Daniel (East Hills Electorate Office) – (02) 9772
2774

friends of freedom, and
that the countries that
would cheer at the prospect of the break-up with
the United Kingdom are
not the countries whose
company one would like
to keep.”
Mr Abbott’s comments
were described by the
Times as “the most pointed intervention yet by a
foreign leader in the independence debate”.
A spokesman for Scottish
First Minister Alex Salmond, who is leading the proindependence campaign,
said the Australian Prime
Minister had “put his foot
in it”.
“Tony Abbott has a reputation for gaffes, but his bewildering comments have
all the hallmarks of one of
the Westminster government’s international briefings against Scotland,” he
said.
“Many Australians, including the great number with
close Scottish connections, will look on in bafflement at these remarks
- Australia is a country
that has gained its independence from Westminster and has never looked
back.”
Gail Lythgoe, campaign
organiser for pro-independence group Yes Scotland,
hit back at Mr Abbott’s
comments, telling Fairfax
Media that “independence
seems to be working well
for Australia”.
“After a Yes vote, Scotland will take her place as
a normal and valued member of the international
community, just as Australia did when she gained
independence at the turn
of the century,” she said.
US President Barack
Obama has previously
backed the UK staying
intact, saying: “If it ain’t
broke, don’t fix it.”
According to the latest
You-Gov poll, undertaken
on August 7, 55 per cent
of Scots say they would
vote no at the referendum
while 35 per cent say they
intend to vote yes.
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Extremism warning on Abbott cool on GP co-payment exemptions
Abbott is against exempt from the co-pay- which presented its pro- proposal, and is having
Coalition’s move to cut TONY
the idea of exempting chil- ment, when they have posal to the government it costed by his departdren from the unpopular to pay a similar charge three weeks ago.
ment.
welfare payments
$7 GP visit co-payment, for taxpayer-subsidised It also wants the govern- The coalition is struggling
Australian terrorism experts have questioned
the Coalition’s move to
cut welfare payments to
people involved in extremist conduct, saying it
could push potential extremists into the arms of
terror organisations.
Victoria University Professor Michele Grossman
said people drawn to extremism already felt alienated from the community
and that the federal government’s plan would
‘’compound’’ people’s
lack of belonging. ‘’It’s a
very, very risky strategy,’’
she said.
‘’If you deny people who
need benefits, it draws
them to seek alternative
forms of support.’’
Professor
Grossman,
whose research focuses
on countering violent
extremism, said recruiters for violent organisations often used financial
support to appeal to new
members.
At the weekend, Prime
Minister Tony Abbott announced the government
would introduce legislation to stop welfare payments for Australians
who are involved in extremist conduct.
Mr Abbott said payments
would be cancelled if national security agencies
assessed someone as a
‘’serious threat to Australia’s national security’’.
He cited the case of
Khaled Sharrouf, believed
to be fighting in the Middle East, who continued
to receive welfare payments after he had fled
Australia for Syria. The
government plans to introduce the legislation to
Parliament after it returns
for the spring sitting at
the end of August.
Monash University professor Greg Barton said
that in cutting welfare

payments, the government risked losing the
trust of the broader Muslim community.
‘’The danger is the small
advantage you might get
in stopping some individuals receiving state benefits is outweighed by a
much bigger loss of confidence across the whole
community,’’ he said.
Professor Barton, who
is part of the Global Terrorism Research Centre,
said Australian Muslims
were feeling ‘’very fragile’’.
The welfare move comes
in the wake of proposed
new counter-terrorism
laws that will broaden the
definition of terrorist activity and make it easier
to arrest suspects and
cancel passports.
Professor Barton said that
if the government wanted
to clamp down on welfare
payments to extremists,
it should be done ‘’very
quietly and consultatively
and not trumpeted’’.
Dr Anne Aly from Curtin
University said that while
there was good cause to
suspend welfare in the
case of someone like
Sharrouf, the government
needed to be aware of
how its actions could become part of conspiracy
theories ‘’that Muslims
are being targeted’’.
The co-founder of People
Against Violent Extremism said welfare should
only be cut in extreme
cases.
‘’Whenever you remove
somebody’s source of income, you’re much more
likely to lead them down a
path of crime,’’ she said.
Dr Aly said that the government would be better
off investing in deradicalisation programs to get
people ‘’out of becoming
engaged before it’s too
late’’.

saying sometimes you
have to pay for something
to appreciate what you’re
getting.
THE Australian Medical
Association (AMA) will
on Thursday unveil its
alternative model for the
Medicare charge, which
will demand vulnerable
patients like pensioners
and children be excluded.
The prime minister has
already questioned why
pensioners should be

medicines.
He has now appeared to
rule out exemptions for
children.
“I don’t see why the same
principles that govern the
Pharmaceutical Benefits
Scheme shouldn’t govern
Medicare as well,” he told
Fairfax Radio.
“Sometimes you’ve got to
pay something to appreciate what you’re getting.”
Mr Abbott’s comments
are a blow to the AMA,

Clive Palmer has vowed to
block any move by the Abbott government to weaken
or abolish Australia’s renewable energy target during this parliament.
The Palmer United Party
leader has said his party
will stick to the promise it
made in June to oppose
any changes before the
next election to the target,
now set at 41,000 gigawatt
hours of renewable energy
production annually by
2020.
Mr Palmer made his remarks on Monday following reports Prime Minister
Tony Abbott, Treasurer Joe
Hockey and Finance Minister Mathias Cormann were
pushing a panel reviewing
the RET to bolster the case
for abolishing the scheme.
The hand-picked panel, led
by former Caltex chairman
and climate change sceptic
Dick Warburton, handed its
report to the government
on Monday.
John Grimes, chief executive of the Australian Solar
Council, said he had been
told by a senior government source Warburton’s
report recommended abolishing the RET by closing
the scheme to new largescale operators.
But Mr Grimes refused to
name his source, before
adding that he believed
the report would also recommend the scrapping of
the small-scale renewable
energy scheme, which has

underpinned the boom in
roof top solar panels.
Mr Warburton refused to
confirm such recommendations are contained in his
panel’s report.
Greens Leader Christine
Milne called on Mr Abbott
to release immediately the
report’s contents.
“The Abbott government
has done everything possible to set up the demise
of the [RET] because their
mates in the big end of
town, in the coal industry in
particular, can’t cope with
the competition from renewable energy,” Senator
Milne said.
A report commissioned by
The Climate Institute and
other green groups found
coal- and gas-fired power
producers will secure a
profit windfall of about
$10 billion over the next
15 years if the RET is reduced and even more if it
is scrapped. Higher wholesale prices would be the
main conduit for the extra
earnings while households
would also end up paying
more for their electricity.
Fairfax MP Mr Palmer joked
that the government would
have to look to the Greens
to support any changes to
the RET.
“We won’t be voting for it,
so I suppose they’ll have to
get the Greens convinced
to abolish the RET,” Mr
Palmer said. “We wouldn’t
be agreeing to get rid of the
RET.

Palmer vows to block RET changes

ment to scrap plans to cut
the Medicare rebate by $5
for bulk billed patients,
which would leave doctors out of pocket if they
don’t charge the co-payment.
AMA president Brian Owler said he wouldn’t horsetrade with the government
on the co-payment plan.
“I think there’s a misconception that this was going to be a to-and-fro debate and that the AMA is in
there wheeling and dealing and trading things,”
he told ABC radio.
“We have a number of
policy positions, and one
of those is not removing
money from primary care
and general practice.”
Federal Health Minister
Peter Dutton has said
the coalition is seriously
considering the AMA

to garner Senate support
for the co-payment, with
Labor, the Greens and
crossbenchers opposed
to the amount and scope
of the charge.
Welfare and health groups
urged senators to reject
any deal struck between
the AMA and government,
complaining that they had
been frozen out of negotiations.
“It would hit poor and
chronically ill people
hardest and exemptions
would not go far enough,”
Australian Council of Social Service boss Cassandra Goldie said.
Treasurer Joe Hockey
also cited the co-payment
for subsidised medicines
when asked about the
AMA plan, saying “ultimately nothing can be for
free”.

Boycott by Islamic leaders foolish: PM
PRIME Minister Tony Abbott says Islamic leaders
who boycotted a meeting
on planned new counterterrorism laws acted “rather
foolishly”.
A HANDFUL of Muslim leaders refused to attend talks
with the government this
week in Melbourne and
Sydney, where Mr Abbott
pitched security laws aimed
at radicalised Australians.
Their response disappointed the prime minister who
says he wants everyone on
“Team Australia”.
“You can hardly complain
that people aren’t talking
to you and when you offer
them to talk say s̀orry we’re
not coming’,” he told ABC
radio on Thursday.
Laws are being drafted that
would, among other measures, require telcos to keep
metadata information on
calls and internet use, and
reverse the onus of proof by
deeming a person guilty of
an offence if they travel to
certain locations overseas.
While some Muslin leaders

“rather foolishly boycotted”
the talks, there was a “Team
Australia” spirit among
those who did attend, Mr
Abbott said.
“One of them was even
good enough to say, we are
all part of Team Australia
and you are our captain.
“Although, I imagine from
time to time he might have
wanted a different captain.”
Not everyone at the meetings agreed with the government’s policy, Mr Abbott
said.
Some Muslim groups have
dismissed the planned laws
as a response to a “trumpedup threat”.
While the official terror
threat level hasn’t changed,
the government is concerned about Australians
engaging with terrorist organisations overseas.
About 150 Australians have
been directly linked to conflicts in the Middle East with
60 known to be fighting in
Syria or Iraq where Islamic
extremists have been involved in brutal incidents.
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Carbon tax will be back, Mathias Cormann stokes debt fears in attempt to transform
budget debate
industry believes
Finance Minister Mathias cent political history had “We are more exposed fiscal gap and mounting
Major polluting companies believe a carbon price will be reintroduced in Australia
some time in the future,
according to the first
business survey released after its repeal.
The survey of major
Australian energy, mining, construction and
manufacturing firms
also found that 77 per
cent of those who responded did not believe
the repeal of the carbon
price scheme was likely
to reduce their overall
costs.
Led by Deakin University, the study was carried out between April
and June this year before the repeal was
passed by the Senate,
but when there was a
general expectation it
would occur.
The survey was sent to
436 firms required to
report their emissions
to the federal government annually. About
20 per cent - 87 companies - responded. The
responses were given
on the condition of anonymity.
Director of Deakin University’s Centre for Sustainable and Responsible Organisations, Nava
Subramaniam, said the
respondents reflected a
good spread of industries, including some of
the biggest companies
in the country.
Nearly 80 per cent of
respondents believed
some form of carbon
pricing would return.
Professor Subramaniam said comments from
the companies indicated this view was influenced by international
developments and a
feeling a future change
of federal government
would lead to a change
in climate policy.

The survey also found
87 per cent of companies had a ‘’neutral’’
stance on whether they
would participate in the
Coalition’s replacement
policy - the Emissions
Reduction Fund, which
is part of its direct action approach, under
which the government
would encourage companies and landowners
to cut emissions.
But a majority - 55 per
cent - said they did not
believe it would be easy
to participate in the
Emissions Reduction
Fund, and a similar proportion said the policy
did not offer many benefits to their firm.
“There is no optimism
at all, they did not say it
was easy for the firm to
participate in the [Emissions Reduction Fund].
They felt the government information given
was rather poor,” Professor Subramaniam
said.
In other results, threequarters of companies
said they had made
‘’some’’ to ‘’a great
deal’’ of investment in
controlling their emissions in the past three
years. More than half
said this investment
had increased substantially over the same
timeframe.
About half of companies believed they had
little choice but to continue to invest in carbon
dioxide emissions management in the future.
The report authors said
the findings showed
the federal government
could not assume that
repeal of the carbon tax
had removed regulatory
uncertainty, and recommended it provide
clearer information on
the Emissions Reduction Fund.

Cormann has moved to
reset the budget debate,
calling for a fiscal “reality
check” about the state of
the nation’s economy and
warning of a serious corrective action in future to
protect Australians’ living
standards.
In an address to the Sydney Institute that builds on
Treasurer Joe Hockey’s
warning of “emergency”
action and a Queenslandstyle austerity budget if
structural reforms such
as the $7 GP fee, higher
education and welfare
changes are not passed,
Senator Cormann said the
budget debate should not
be a “spectator sport” and
that “this is no game”.
The Finance Minister
pushed back against media “noise” about the budget timetable, pointing out
that crucial appropriation
bills had passed, as had a
$7.6 billion, four-year cut
to foreign aid and the tax
levy on high-income earners.
He said suggestions the
budget was unfair were
“nonsense” – despite
Treasury numbers released to Fairfax Media
showing the budget cuts
were inequitable – declaring “what is unfair is to
promise what you cannot
deliver”.
The tough talk comes before Parliament resumes
next week and after Mr
Hockey, his staff and Treasury officials have crisscrossed the country for a
series of budget-related
meetings with the Senate
crossbench.
“A number of the measures that are the subject of the most intensive
post-budget debate are
not due to take effect for
some time,” Senator Cormann said. “So there is
still ample time to keep
engaging with the Senate
crossbenchers.
“No government in re-

passed all of its budget
measures through both
houses of Parliament by
the end of August.”
The federal government
has so far failed to secure
support for a raft of budget measures that will cut
spending and raise revenue and the Palmer United Party has, so far, signalled its unwillingness to
compromise on many of
those measures.
But Senator Cormann
pointed out the GP fee
was not due to start until
July 1, 2015 and higher
education deregulation
until 2016.
He vowed the Abbott government was “committed
to the marathon” that was
passing the budget.
Treasurer Joe Hockey,
who has kept a low profile since apologising for
an embarrassing gaffe
that “the poorest people
either don’t have cars or
actually don’t drive very
far in many cases” while
arguing the $2.2 billion
fuel excise measure was
progressive, re-emerged
on Tuesday to argue his
comments had been misinterpreted and to press
the case for his budget.
“Australia cannot continue to borrow $1 billion
a month – 70 per cent of
it heading overseas as repayment of the interest,”
he said. “We have always
said that we’ve prepared
to negotiate with sensible
people ... these reforms
that still need to be delivered as part of the budget
are the ones that are going to set us up for the
future.”
Against a backdrop of
below-trend economic
growth, rising unemployment, low consumer
confidence and plateauing business investment,
Senator Cormann warned
that Australia was in a
much weaker fiscal position than in 2007.

and less resilient as a nation today than we could
be, should be and can
be again to deal with any
global economic challenges which may come our
way in the years ahead,”
he said.
Labor was in “complete
denial” about the state
of the nation’s finances,
Senator Cormann said,
but when the Coalition
returned to power federal
spending as a proportion
of gross domestic product
had risen from 23.1 per
cent to 25.9 per cent and
would hit 26.5 per cent in
a decade.
That trajectory, combined
with falling tax revenues,
translated into a growing

public debt.
The challenge for Labor
was to explain if they were
still committed to a budget surplus and, if so, how
they would achieve it.
To date, the Palmer United
Party has indicated it will
oppose the GP co-payment, rise in fuel excise,
education reforms and
increase to the Pharmaceutical Benefits Scheme
co-payment.
Shadow treasurer Chris
Bowen said the Coalition’s economic team was
“suffering from a lack of
economic experience”
and called on Prime Minister Tony Abbott to appoint
a new Assistant Treasurer
to help Mr Hockey.

Abbott sickened by journalist beheading

Prime Minister Tony Abbott has said he’s sickened by news of an American journalist’s beheading. Source: AAP

PRIME Minister Tony Abbott says he’s sickened
by news that Islamic State
extremists have beheaded
an American journalist.
THE group has released a
video showing a masked
militant executing James
Foley, who has been missing since he was seized
by armed men in Syria in
November 2012.
Mr Abbott says he hasn’t
seen the video but is appalled by the reports.
“It’s absolutely sickening,
absolutely despicable,”
he told Brisbane’s 4BC
radio.
“It’s a sign that there can
be no compromise whatsoever with the murder-

ous terrorists of the ISIL
movement. This is as near
to pure evil as we are ever
likely to see.”
Foley was an experienced
freelancer who had covered the war in Libya before heading to Syria to
follow the revolt against
Bashar al-Assad’s regime
for the Global Post and
AFP.
In the five-minute video, distributed online
by known Islamic State
sources, the group also
known as ISIL or ISIS declares Foley was killed
after US President Barack
Obama ordered air strikes
against the IS in northern
Iraq.
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األكادميية احلسناء رباح احلزوري:

احملبة احلقيقية ابنة
التفاهم الروحي
عندما يتكامل مجال املرأة باألخالق والعلم
واألدب والشكل احلسن تكون الدنيا بألف خري
ألن املرأة العظيمة هي األم العظية وأخت الرجال
يف امللمات الصعبة وعضد األب يف رعاية
األسرة وتربيتها وهي اجملتمع كله ألن الدنيا
كلها أم .
وهنا نسوق هذا الكالم وحنن نتحدث
ونستضيف يف زاويتنا الشابة األكادميية الراقية
احلسناء رباح احلزوري كرمية السيد املثالي
عيسى احلزوري والسيدة املثالية نورا طوق
احلزوري.
ولدت األكادميية رباح يف بلدة حرف أرده،
قضاء زغرتا ،لبنان الشمالي يف بيت علم وثقافة
وحصلت على ليسانس من كلية العلوم الطبيعية
وماجستري يف زرع خصوبة العقم من اجلامعة
اللبنانية يف بريوت وتابعت دراستها العليا يف
جامعة سيدني وحصلت بتفوق على ماجستري
بالصحة العامة وبدأت العمل يف حقل إختصاصها
يف أحد املستشفيات الكربى وهي تؤكد بان على
املرء ّ
اال ييأس من املثابرة على الدراسة وحتصيل
العلوم وتعديل شهاداته ،وهي تتقن اللغات
العربية واالنكليزية والفرنسية وتلم بااليطالية
وتسعى جاهدة لنيل شهادة الدكتوراه وتتمنى
على أبناء وبنات اجلالية املثابرة على حتصيل
العلم والتفاعل مع هذه البالد االسرتالية العظيمة
املتعددة احلضارات والثقافات والتواصل مع

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

املــعاجل الروحــاني ساجني جي

أوطاننا األم وتتمنى دائمًا على أن تكون جاليتنا
اللبنانية والعربية يف طليعة اجملتمع االسرتالي
الراقي ويكون شعارنا قو ً
ال وفع ًال احملبة ألن اهلل
حمبة وأن نؤسس ملنتديات ثقافية وفكرية تنشر
الوعي واأللفة واحملبة ألن احلياة حلم وحقيقة
ويطيب للحسناء االكادميية رباح احلزوري أن
تردد مع فيلسوف االنسانية جربان خليل جربان:
«ما أجهل الناس الذين يتوهمون أن احملبة
تتولد باملعاشرة الطويلة واملرافقة املستمرة..
أن احملبة احلقيقية هي إبنة التفاهم الروحي وإن
مل يتم هذا التفاهم الروحي بلحظة واحدة فال
يتم بعام وال جبيل كامل».
 ..احلسناء االكادميية رباح احلزوري وجه
مشرق طافح بالعلم واخلري والثقافة واالميان
باهلل واالنسانية واحملبة اليت تغمرها بثقة كاملة
ألنها تربت على القيم وتعمل بها هكذا هي
احلياة .

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

Speaking
English
Hindi

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط
* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم
* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر
* الغرية

نتكلم اهلندية
واالنكليزية

نتيجة مضمونة
100%

نفتح
7
أيام

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب
* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل
* عودة األحباء
* اجناب االوالد
* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

0426 411 133 0426 411 133

اتصلوا ألخذ
Astrological
موعد:
0405
959 672 Centre

4/ 130 Pendle Way.
Pendle Hill NSW 2145

0405 959 672

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  199دوالرا فقط

لالتـصال:

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات
ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر - :بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 -اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

