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مشاورات األزمة احلكومية على أبواب حلحلة

جنود من الجيش خالل العملية العسكرية يف جرود رأس بعلبك أمس االول( .م .ت).
املتداخلة.
اجنازًا
يعد
ما
ففي
اسرتاتيجيًا عسكريًا يف
شديدة
جردية
جبهة
الوعورة والتعقيد ،شنت
وحدات اجليش فجر أمس

االول عملية خاطفة يف
جرود رأس بعلبك ردًا على
حماوالت التسلل املتكررة
اليت قامت بها جمموعات
من املسلحني املتحصنني
يف اجلرود وكانت آخرها

كييف تسحب أسلحة ثقيلة من جبهة الشرق

أعلنت كييف أمس االول،
بدء سحب األسلحة الثقيلة
من خطوط التماس على
جبهة شرق أوكرانيا ،يف

خطوة متهد لتخفيف التوتر
وإطالق إشارة تنفيذ بقية
مراحل اتفاق «مينسك -
 »2للتهدئة ،والذي أبرم

يف  12الشهر اجلاري.
وقال الناطق العسكري
ستيلماخ:
أناتولي
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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 traineeshipsTrades
benefiting
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

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
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اجليش يتق ّدم يف اجلرد بعملية استباقية
املعطيات
كانت
إذا
امليدانية على احلدود
الشرقية للبنان مع سوريا
أملت مسارعة اجليش امس
االول اىل تنفيذ عملية
عسكرية استباقية اتسمت
بطابع السرعة واملباغتة،
مما أتاح للجيش تقدمًا
ملموسًا وسيطرة أوسع
على تالل اسرتاتيجية جتعله
يف موقع دفاعي أكثر
حتصينًا ومتانة حتسبًا لكل
االحتماالت ،فيفرتض ان
تكون هذه العملية أعادت
مبفاعيلها غري املباشرة
تذكري الوسط السياسي
خبطورة الظروف احملدقة
بالبالد اليت تستوجب
«جراحات» سياسية على
خمتلف مسارات االزمات

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

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

ثالث حماوالت متعاقبة
ليال استهدفت مواقعه يف
تالل احلمرا وأم خالد يف
جرود رأس بعلبك املوازية
ّ
ومتكن اجليش يف
لعرسال.
هذه العملية من السيطرة
التامة على مرتفعي صدر
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السلطة الفلسطينية ترفض مشروع قرار أمريكي
أوروبي لنقل قطاع غزة إىل سيطرتها

كشفت صادر دبلوماسية
غربية عن طرح األمريكيني
واألوروبيني مشروع قرار
على السلطة الفلسطينية
احلرب
بعد
وإسرائيل
األخرية على غزة يقضي
ببسط السلطة الفلسطينية
سيطرتها على القطاع
واملعابر احلدودية ،مع
تعهد دولي باختاذ إجراءات
تؤدي إىل سيطرتها أيضًا
على كافة القوات املسلحة
وعلى السالح ،لكن السلطة
رفضت االقرتاح.
مصادر
كشفت
فقد
أن
غربية
دبلوماسية
الفلسطينية
السلطة
رفضت يف أيلول /سبتمرب
قرار
مشروع
املاضي
أمريكي أوروبي يف جملس
األمن الدولي يقضي ببسط
سلطة السلطة الفلسطينية
والبدء الفوري بإعمار قطاع
غزة.

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

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

«واال»
موقع
ونقل
اإلسرائيلي الذي قال إنه
اطلع على مسودة مشروع
القرار أن املشروع «كان

يهدف إىل إعادة السلطة
الفلسطينية لقطاع غزة
وضمان وقف إطالق نار
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املعركة املقبلة يف تل أبيض ...واألكراد يستعدون
تتجه األنظار اىل منطقة
تل أبيض مشال حمافظة
الرقة ،واليت يبدو انها
ستكون احللقة األهم يف
تشهده
الذي
الصراع
املنطقة ،فحدودها مع
تركيا متتد ألكثر من 125

كيلومرتًا وتشكل ممرًا
للكثري من العابرين غري
الشرعيني ،وحيلم بعضهم
بضم هذه املنطقة اىل
الكيان الكردي املزعوم
وجتلى ذلك يف نشر بعض
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اسرائيل واألردن يوقعان على اتفاق
قناة البحرين وشالوم يصفه بالتارخيي

وقع األردن وإسرائيل
اتفاق اتفاق قناة البحرين
الذي يتضمن إقامة منشأة
لتحلية مياه البحر امليت من

أجل تأمني املياه ملنطقة
العربة يف إسرائيل والعقبة
يف األردن حيث وصف
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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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اعـالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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لبنانيات

أمحد احلريري يواصل زيارته ألوسرتاليا

اجليش سيطر على تلتني اسرتاتيجيتني يف رأس بعلبك
بعملية استباقية استخدم فيها الطريان املروحي الشغور الرئاسي بدأ ينسحب على احلكومة
شن اجليش اللبناني فجر
امس االول بعد رصده ارتفاعا
يف وترية حتركات املسلحني
واستقدامهم تعزيزات بشرية
وعسكرية اىل مراكزهم ،حتضريا
هلجوم على حمور رأس بعلبك،
جتلى يف  3حماوالت تسلل اىل
املواقع العسكرية اللبنانية ليل
أمس االول يف تالل احلمرا وأم
خالد املوازيتني لعرسال ،عملية
استباقية سريعة سيطر خالهلا
على تالل اسرتاتيجية ،أبرزها
مرتفعا صدر اجلرش وحرف
اجلرش ،يسمحان له مبراقبة
بشكل
االرهابيني
حتركات
وحصن فيهما مراكزه
أفضل،
ّ
االمامية ،مستكمال خطه الدفاعي
املمتد من جبل الصليب يف القاع
اىل تلة أم خالد يف جرد بعلبك.
وأوقع اجليش خالل العملية قتلى
وجرحى يف صفوف املسلحني،
فيما سجلت  3اصابات غري
خطرة يف صفوفه.
فقد شهدت السلسلة الشرقية
منذ اخلامسة والنصف من صباح
امس االول ،معارك عنيفة ،حيث
قصف اجليش حماور تليت احلمرا
وأم خالد يف رأس بعلبك وجرود
عرسال باألسلحة الصاروخية
واملدفعية الثقيلة واملتوسطة،
ومتكن من السيطرة على تالل
َ
التلتني.
اسرتاتيجية يف حميط

قيادة الجيش

وأعلنت قيادة اجليش -مديرية
التوجيه :يف إطار تأمني احليطة
األمنية للقرى والبلدات املتامخة
للحدود الشرقية ،منعًا لتسلل
اجلماعات اإلرهابية واالعتداء
على املواطنني ،نفذت وحدات
من اجليش فجرا عملية عسكرية
سريعة يف منطقة جرود رأس
بعلبك ،متكنت بنتيجتها من
السيطرة التامة على مرتفعي
صدر اجلرش وحرف اجلرش،
مشال شرق تلة رأس احلمرا
باجتاه احلدود اللبنانية -
السورية ،من دون تسجيل أي
إصابات يف صفوف العسكريني.
واستخدمت قوى اجليش خالل
باملدفعية
رمايات
العملية
واألسلحة املناسبة ضد جتمعات
املسلحني وحتركاتهم بالقرب
املذكورين،
املرتفعني
من
وحققت إصابات مباشرة يف
صفوفهم ،كما ضبطت عددًا
من العبوات الناسفة واألسلحة
املتوسطة واخلفيفة والذخائر،
باإلضافة إىل أعتدة عسكرية
عائدة لإلرهابيني.
ويف بيان الحق ،أشارت القيادة
اىل ان قوى اجليش املنتشرة يف
املنطقة واصلت االشتباك مع
التنظيمات اإلرهابية ،واستهداف
حتصيناتها ونقاط جتمعها وطرق
حتركاتها برمايات املدفعية
ً
حمققة
الثقيلة،
واألسلحة
إصابات مباشرة يف صفوف
املسلحني بني قتيل وجريح،
ونتج عن هذه اإلشتباكات
إصابة ثالثة عسكريني جبروح
غري خطرة.

الطريان
اجليش
واستخدم
يف
واالستطالعي
املروحي
قصفه اجملموعات املسلحة،
وتقدم باجتاه مراكز عسكرية
ّ
ونقاط جديدة يف تالل جرش
االسرتاتيجية اليت كان حيتلها
املسلحون يف رأس بعلبك،
ّ
ومتكن من السيطرة بشكل
كامل على التلة وحميطها يف
جرود رأس بعلبك وعلى تلة
املخريمية ،حيث عثر على جثث
للمسلحني ،وصادر كميات من
االسلحة والذخائر كانت حبوزة
املسلحني .وعمل اجليش على
تفكيك  12عبوة ناسفة عثر
عليها يف تالل جرش بعدما
استحدث موقعني عسكريني،
معززا انتشار فوج اجملوقل يف
جرود املنطقة.
ويف املعلومات ،وقع قتلى
وجرحى يف صفوف املسلحني
يف عملية اجليش للسيطرة على
تلة اجلرش اليت انتهت عند
السابعة والنصف صباحًا والعمل
جار على حتصني املوقع.
وبعد الظهر ،شهدت جرود
عرسال ورأس بعلبك اشتباكات
فيها
استخدمت
متقطعة،
والطريان
الثقيلة
املدفعية
املروحي .وعمل اجليش من
مواقعه اجلديدة على مالحقة
حتركات املسلحني يف جرود
القلمون املوازية لعرسال.
وكان اجليش استقدم اىل مواقعه
مزيدا من التعزيزات
اجلديدة
ً
العسكرية لفوج اجملوقل ،بعدما
كان صد  3حماوالت تسلل يف
اليومني املاضيني على مواقعه
يف تالل احلمرا وأم خالد يف
جرود راس بعلبك املوازيتني
لعرسال.
يف املوازاة ،سقط صاروخ يف
منطقة عني الشعب عند مدخل
عرسال الغربي قرب حاجز اجليش
مصدره اجلماعات املسلحة يف
السلسلة الشرقية ،اقتصرت
أضراره على املاديات.

ارتياح شعبي

يف غضون ذلك ،تركت عملية
اجليش ارتياحا يف صفوف
اهالي رأس بعلبك واملنطقة،
الذين أكدوا ان تلة اجلرش
تشرف على بقية التالل وهي
نقطة اسرتاتيجية جدا ،معربني

عن اطمئنانهم ألن اجليش متكن
من السيطرة عليها ،مؤكدين
وقوفهم اىل جانبه ،سائلني
الشفاء العاجل جلرحاه.
وأوضح اخلبري نزار عبد القادر
ان هذه العملية االستباقية
تعترب خطوة من اخلطوات اليت
متنع تكرار العمليات املباغتة
على مراكز لبنانية كتلك اليت
استهدفت تلة احلمرا مؤخرا،
مضيفا يبدو ان اجليش يستعد
ايضا لقرب انتهاء فصل الشتاء
حيث من املتوقع ان تزداد
يف الربيع حترشات املسلحني
وحماوالتهم احلثيثة الختبار نقاط
ضعف اجليش يف جبهة انتشاره
بني عرسال والقاع ،الخرتاق
هذه اجلبهة والدخول اىل بعض
القرى الشيعية .واملسلحون
حياولون زعزعة دفاعات اجليش
وثقة الناس يف املنطقة به،
النهم يشعرون انه بات سدا
منيعا حيبط كل خمططاتهم جلعل
لبنان جزءا من مسرح العمليات
السوري.
وهل تكرس عملية امس االول
ان اجليش بات يف موقع القوة
قال بعد جتربة عرسال االوىل
اليت جرت يف آبّ ،
تعلم اجليش
دروسا كثرية ،واظن انه انتشر
يف وضع دفاعي وليس يف
وضع مراكز امامية ملنع التسلل
فقط .ومن الطبيعي ان حياول
بني احلني واآلخر ،القيام مبزيد
من اخلطوات اليت تعزز قدراته
ليس على مواجهة التسلل فقط
بل صد حماوالت املسلحني
الخرتاق احلدود اللبنانية -
السورية.
وعن التخوف مما قد حيصل
مع حلول الربيع وما اذا كانت
التهديدات مضخمة ،أشار عبد
القادر اىل ان دائما يف تقييم
املخاطر والتهديدات ،القيادة
العسكرية الواعية تأخذ اخليار
االخطر وهو هنا ،عملية اجتياح
كما حصل يف عرسال يف االشهر
املاضية .ولذلك ،من الطبيعي
وليس من باب التخويف ،ان
يتخذ اجليش اخلطوات الالزمة
والتصدي
دفاعاته
لتعزيز
لكل االحتماالت اليت ميكن ان
تتسبب بها اي عملية قد ينفذها
املسلحون من القلمون يف اجتاه
لبنان.

واصل األمني العام لتيار
املستقبل أمحد احلريري ،جولته
ّ
ومثل
االغرتابية يف أوسرتاليا
الرئيس سعد احلريري ،يف إحياء
الذكرى العاشرة الستشهاد
الرئيس رفيق احلريري ،بدعوة
من منسقية كانربا يف western
 ،creek clubيف حضور ممثل
حكومة كانربا نيك مانكس،
القائم بأعمال السفارة اللبنانية
ميالد رعد ،سفراء:
املتحدة،
العربية
االمارات
ليبيا،
املغرب،
االردن،
وفلسطني ،ممثل دار الفتوى
يف أوسرتاليا الشيخ مالك
زيدان ،ممثلني لقوى  14آذار
والتيار الوطين احلر ،املنسقة
العامة لالغرتاب مرينا منيمنة،
املنسق العام ألوسرتاليا عبداهلل
املري ،منسق كانربا حممد برجاق
وأعضاء املنسقية ،وحشد من
مجهور تيار املستقبل وأبناء
اجلالية اللبنانية يف كانربا.
استهل احلريري كلمته بتوجيه
التحية إىل مجهور تيار املستقبل
يف كانربا ،على إصراره على
االنتماء إىل لبنان ،يف وقت
هجر اهلويات اجلامعة كثريون
إىل والية من هنا وخالفة من
هناك .وباتوا يشهرون هويات
دينية
وعصبوية.
ضيقة
وطائفية ،مشريا إىل أن القول
املأثور يقول إن لبنان ال يطري
إال جبناحيه املسلم واملسيحي.
وأنا أقول ،يف ضوء ما نقوم
به من جوالت اغرتابية ،إن
لبنان ال يقوم إال جبناحيه املقيم
واملغرتب.
وإذ وصف الرئيس سعد
احلريري ب رجل اليد املمدودة
دائما والسباق دوما إىل إطالق
املبادرات الوطنية إلخراج لبنان
من أزماته ،شدد على أن احلوار
اليوم ليس ترفا بقدر ما هو
حاجة وضرورة يف هذه املرحلة
احلساسة لتخفيف االحتقان
السين  -الشيعي والدفع يف
اجتاه إنهاء الشغور الرئاسي
باعتباره أولوية األولويات يف
مرحلة حنن أحوج ما نكون فيها
إىل وجود رئيس للجمهورية يف
قصر بعبدا الذي مل من الفراغ
بقدر ما مل اللبنانيون من
تداعياته اخلطرية اليت تلوح يف
أفق احلكومة اليت تعيش فراغا
مقنعا.
وأوضح أن موقفنا من القضايا
اخلالفية لن يتبدل ما مل يقتنع
حزب اهلل بأن استكباره مقتلة له
وللبنان سواء تعلق األمر بقتاله
يف سوريا دفاعا عن بشار األسد
أو بالتدخل السافر يف شؤون
دول عربية عزيزة أو بعدم
التعاون مع احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان واإلصرار على
عدم تسليمها املتهمني باغتيال
الرئيس الشهيد.
وأكد أننا أكثر من ندرك أن
احلوار ليس وهما أيضا وأن
أي نتجية حيققها ،مهما بدت
صغرية ،ميثل رحبا صافيا لتيار
بناء الدولة يف لبنان وذلك يعين
ان نتيجة أي حوار ستعود علينا
بالفائدة أكثر مما تعود على

غرينا الغارق يف أزماته ألننا
دعاة االنصياع ملنطق الدولة
وألننا نؤمن بأن الدولة وحدها
هي صاحبة احلق يف استخدام
العنف مبوجب القانون وصاحبة
احلق يف امتالك السالح.
وأشار إىل أن ما نشهده من
حوار اليوم وفر على البلد توترا
واضطرابا وهذا ما نعتربه جناحا،
ألن مقياس النجاح لدينا يقاس
على مصلحة البلد .وكل ما
يصب يف مصلحة البلد نعتربه
نصرا لنا .أما كل ما يصب يف
غري مصلحته نعتربه هزمية لنا.
هذا هو امليزان الذي تقاس
عليه سياسات تيار املستقبل
منذ تأسيسه وحتى اليوم.
وشدد على ضرورة االنتماء إىل
الوطن والتخلي عن االنتماءات
الضيقة اليت يتغذى منها

اإلرهاب والتطرف الذي نصر
على مواجهته باالعتدال والثبات
على صورة رفيق احلريري .فال
مفر لنا مجيعا من جبه االرهاب
إال بوحدتنا الكفيلة وحدها هزمه
مهما كانت مسمياته من داعش
وغري داعش .لكن على البعض
أوال أن يكف عن املمارسات
اليت أتت ب داعش إىل أرضنا
وحولت بيوت اللبنانيني إىل
مدفن
بيوت عزاء وأرضهم إىل
ٍ
مفتوح.
وكان االحتفال الذي قدمه
عزت احلليب استهل بالوقوف
دقيقة صمت عن روح الرئيس
الشهيد ،ثم ألقيت كلمات حملمد
برجاوي باسم منسقية كانربا،
والشاعرة حنان علي مران اليت
ألقت قصيدة مهداة إىل روح
الرئيس الشهيد.

سالم اطلع من قهوجي على الوضع االمين
وبقرادونيان نقل حرصه على انتخاب رئيس

أكد رئيس احلكومة متام سالم
حرصه على ضرورة انتخاب
رئيس للجمهورية يف أقرب
وقت واخلروج من هذا املأزق
وشدد على ضرورة التوافق
على أال تؤدي ضرورة التوافق
اىل تعطيل اجللسات احلكومية.
كالم الرئيس سالم نقله عنه
األمني العام حلزب الطاشناق
آغوب بقرادونيان الذي زار
السراي على رأس وفد من
األمانة العامة وقال بعد اللقاء:
قمنا اليوم بزيارة رئيس احلكومة
بعد إنتخابات اللجنة املركزية
اجلديدة حلزب الطاشناق وحبثنا
يف الكثري من القضايا يف
الشأن اللبناني العام وكذلك
يف الشؤون األرمنية اليت ختص
الطائفة .كما حبثنا يف املوضوع
احلكومي وأكد الرئيس سالم
حرصه على ضرورة إنتخاب
رئيس للجمهورية يف أقرب
وقت واخلروج من هذا املأزق.
وشدد على ضرورة التوافق
على أال تؤدي ضرورة التوافق
اىل تعطيل اجللسات احلكومية،
وملسنا أن هناك بوادر خري
يف هذا اإلطار مع احلفاظ على
اهمية التوافق يف احلكومة .كما
حبثنا يف شؤون النفط وبعض
الطائفة
وشؤون
الوزارات
األرمنية يف لبنان ومئوية إبادة
األرمن واملبادرات اليت ننوي
القيام بها.

وحبث رئيس احلكومة مع نائبه
وزير الدفاع الوطين مسري مقبل
ووزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دوفريج يف
ملفات حكومية.

بو صعب

واستقبل الرئيس سالم وزير
الرتبية والتعليم العالي الياس
بو صعب الذي قال بعد اللقاء:
حنن نوافق رئيس احلكومة على
طرحه ألننا ضد مبدأ التعطيل،
وأعتقد انه يف جو أفكار جديدة
للتعاطي داخل احلكومة ومع
أي جلسة جمللس الوزراء ُتعقد
مستقبال ،وما ُيفكر به الرئيس
سالم هو املناسب وحنن نؤيده
ألنه من غري املمكن أن تستمر
احلكومة على النمط اليت كانت
عليه سابقا ،فما قبل القطيعة
ليس كما بعدها وبالتالي
هو دائما مع الوفاق وضد
التعطيل.
ثم استقبل سالم على التوالي:
املفيت اجلعفري املمتاز الشيخ
أمحد قبالن ،ثم
األمينة التنفيذية لإلسكوا يف
لبنان رميا خلف.
وعرض رئيس الوزراء مع قائد
اجليش العماد جان قهوجي،
تطورات االوضاع االمنية يف
لبنان.
ثم استقبل سالم وفدا من جلنة
املتابعة للمكاتب الرتبوية يف
اجلامعة اللبنانية يف الشمال.
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لبنانيات

جريج :اللقاء التشاوري ليس تكتالً سياسياً ونأمل حترير االستحقاق
الرئاسي من الكواليس االقليمية
نفى وزير اإلعالم رمزي جريج
أن يكون اللقاء التشاوري
الذي عقد امس االول يف دارة
الرئيس امني اجلميل موجها ضد
التقارب العوني  -القواتي،
موضحا أن اللقاء ليس امرا
استثنائيا او غري مالوف ،بل ان
الوزراء املشاركني فيه جيتمعون
بصورة اعتيادية قبل انعقاد
جلسات جملس الوزراء للبحث يف
الشؤون املطروحة ،وهو ليس
ضد أحد ،كما ورد يف البيان.
وقال ،يف حديث اىل تلفزيون
لبنان :أراد اللقاء الرتكيز على
 3أمور:
 -1عدم تسخيف غياب رئيس
للجمهورية واستمرار الشغور
الذي يعطل عمل كل املؤسسات
الدستورية ،ورئيس احلكومة
متام سالم كان يف مستهل
كل جلسة يؤكد ضرورة انتخاب
رئيس لتنظيم عمل سائر
املؤسسات ،وحنن نلتقي معه
على هذا الصعيد ،إذ إن عدم
انتخاب رئيس جديد ليس
مسؤولية للحكومة بل مسؤولية
من يتخلفون عن حضور جلسات
لالنتخاب.
 -2ضرورة استمرار عمل احلكومة
وعدم استعمال الوزراء حق
النقض لعرقلة سري االعمال.
 -3دعم مساعي الرئيس
سالم من أجل تسهيل أمر
انتخاب رئيس واحملافظة على
املؤسسات الدستورية الوحيدة
اليت تعمل.
وقال جريج ردا على سؤال عن
خروج الكتائب عن إمجاع  14آذار
يف اللقاء التشاوري :إن الكتائب
جزء من  14آذار ،ومل حيصل أي
تغيري يف التكتالت السياسية،
فكل فريق مشارك يف اللقاء
انطلق من مواقفه السابقة من
الناحية السياسية ،الكتائب جزء
من  14آذار ولن تتخلى عنها،
وبعد أسبوعني حنتفل بالذكرى
العاشرة إلطالق ثورة االرز ،وال
أعتقد أن هذا اللقاء سيؤدي اىل
اي انعكاس سليب بني مكونات
هذا الفريق ،وال سيما مع تيار
املستقبل ،إذ جتمعنا مسلمات
وطنية متفق عليها.
وأكد أن اللقاء ال يشكل تكتال
سياسيا ،بل هو جمرد لقاء

يتشاور خالله اجملتمعون يف أمور
الساعة ويتخذون مواقف منها.
ولفت اىل أن املشاركني يف
اللقاء مل يعرقلوا عمل احلكومة،
يف حني أن ما ادى اىل رفع
اجللسة االخرية جمللس الوزراء
هو عرقلة ناجتة من تصرفات
وزراء خارج اللقاء التشاوري،
وحتديدا من التيار الوطين احلر.
وشدد على أننا ندعم الرئيس
سالم ولدينا الثقة بأنه سيقود
البالد اىل شاطىء االمان،
وشاطىء االمان يكون بانتخاب
رئيس ،ويبقى هذا األمر أولوية
االولويات.
ولفت جريج اىل أنه عند تأليف
احلكومة كان من الداعمني التباع
آلية عمل وفق ما تنص عليه
املادة  65من الدستور ،معتربا
أن التوافق غري خمالف للدستور،

ولكن لو احسن الوزراء استعمال
اآللية وممارسة حق الفيتو من
دون تعسف أو سعيا للمحافظة
على مصاحل سياسية ،ملا وقعنا
يف االزمة احلالية.
وامل انعقاد جلسة حكومية يف
أسرع وقت ،وان يتصرف الوزراء
وفق مبدأ التوافق بعيدا عن
املصاحل السياسية أو احلزبية.
وإذ متنى حترير االستحقاق
الرئاسي من الكواليس االقليمية،
استذكر كالم املفكر والقانوني
ادمون رباط يف مؤلفاته :من
العبث التحري يف طيات التاريخ
السياسي عن مثال جمللس ممثل
للشعب ،يتقاعس عن القيام
بواجب دستوري معنوي النتخاب
رئيس للدولة ،الفتا اىل ان
هذا التقاعس يهدد كل النظام
السياسي يف لبنان.

احلسيين زار احلص ورأى أن مفتاح حل األزمة
اسرتجاع الشرعية للمؤسسات الدستورية
حسني
الرئيس
اعترب
احلسيين أن مفتاح حل أزمتنا
باسرتجاع الشرعية للمؤسسات
الدستورية.
فقد زار الرئيس احلسيين امس
االول الرئيس سليم احلص يف
دارته يف عائشة بكار وحبث معه
األوضاع.
وقال احلسيين بعد اللقاء:
تربطين بالرئيس احلص عالقة
قدمية جدا ،فقد اجتزنا معا
حمطات كثرية يف تاريخ االزمة
اللبنانية ،وبالتالي من الطبيعي
من وقت اىل آخر ان نقف على
رأي الرئيس احلص ملا له من
خربة واسعة يف الشأن العام
وخصوصا يف هذه املرحلة
اخلطرة من تاريخ لبنان.
واضاف :ميكنين تشبيه رئاسة
اجلمهورية ب عمود البيت واهل
احلل والربط ،حيث اذا تعرض
البيت اىل عواصف يبقى عمود
البيت ويصبح من مهمة اهل
احلل والربط ان يعيدوا تركيز
االوتاد اليت تربط اركان البيت.
حنن خالل هذه العاصفة ،سقط
البيت على رؤوسنا مجيعا ،االمر
الذي يوجب علينا االرتفاع اىل
مستوى املسؤولية والدخول
يف احلل من الباب احلقيقي،

بدون لف وال دوران .فمفتاح
حل ازمتنا هو اسرتجاع الشرعية
للمؤسسات الدستورية حيث
جند قانون انتخاب شرعي
يؤهلنا الجراء انتخابات حقيقية،
عند ذلك يكون لدينا مؤسسة
شرعية تستطيع انتخاب الرئيس
الشرعي ونعيد البيت اىل ما
كان عليه يف حالته الطبيعية.
واشار اىل ان هناك من يعتقد
ان هذا الطريق هو طريق طويل،
بينما هو الطريق االقصر النهاء
االزمة يف خضم هذه العاصفة
اليت تشمل منطقتنا وتعيق
لبنان عن لعب دور خلريه وخري
املنطقة.
وختم بالقول :هناك حل أسرع
حبيث ننتخب رئيسا موقتا
للجمهورية كمرحلة انتقالية الجراء
انتخابات جدية بقانون انتخاب
جدي يف ظل رئيس تنتهي مدته
خالل سنة ،وعند ذلك نعود اىل
احلالة الطبيعية .واذا كان هناك
من تعثر فانين استطيع ان اؤكد
ان ال حل الزمة لبنان اال من
خالل انتخابات نيابية حقيقية
تؤمن صحة التمثيل السياسي
لشتى فئات الشعب وأجياله
وفعالية التمثيل كما ورد يف
وثيقة الوفاق الوطين.

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

حرب :هدف اللقاء التشاوري احملافظة على املؤسسات

بري التقى فرعون وجتمع العلماء

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التينة ،وزير االتصاالت بطرس
حرب ،وعرض معه االوضاع وآلية
عمل احلكومة.
وقال حرب بعد اللقاء :االجتماع
مع دولة الرئيس كان للبحث يف
االزمة السياسية والدستورية يف
البالد .كانت مناسبة للتشاور يف
آلية عمل جملس الوزراء وكيفية
السري بأعماله وعدم تعطيله ،ويف
الوقت نفسه عدم تشجيع معرقلي
انتخابات رئاسة اجلمهورية على
السري يف خطتهم.
تداولنا اآلراء حول هذا األمر
ووجدنا ان امكان التالقي بني
واملختلفة
املتناقضة
اآلراء
كبري .وستبذل املساعي من كل
االطراف الراغبة يف ان تستقيم
اعمال الدولة وال تتعطل املصاحل
العادية واليومية ،ويف الوقت
نفسه الراغبة يف ملء الشغور
الرئاسي ،وهناك امكان ،انطالقا
من هذه املبادىء ،ان جند آليات
او ان نوفر جوا ملمارسة آليات
معينة قادرة على ان خترجنا من
املأزق دون ان جتعل جملس
الوزراء أسريا حملاولة فرض
بعض اآلراء عليه.
أضاف :ال جيوز ان يبقى جملس
الوزراء أسريا لنزوات بعض
القوى السياسية اليت استفادت
من عملية التوافق لتحويل
مسعى التوافق اىل حق ممارسة
الفيتو على كل ما ال تريد ان
مير .ويف الوقت عينه ال جيوز
بأي صورة ان تسري امور البالد
وننسى ان لدينا مشكلة اساسية
ورئيسية هي الفراغ يف موقع
رئاسة اجلمهورية .أي آلية ميكن
ان تعتمد يف جملس الوزراء ال
ميكن ان تؤدي اىل تشجيع من
يعطل انتخابات الرئاسة على
االستمرار يف تعطيلها .وقد
أطلعت دولة الرئيس على أجواء
اللقاء التشاوري الذي عقد يف
منزل الرئيس أمني اجلميل
والذي يصب يف اطار احملافظة
على الدولة وعلى مؤسساتها بعد
اطالة الفراغ يف موقع رئاسة
اجلمهورية ،والسعي يف الوقت
نفسه اىل إجياد مناخ مالئم لكي
متارس اآللية املتفق عليها بشكل
ال يتعارض مع احكام الدستور
وال يؤدي بالنتيجة اىل تعطيل
عمل جملس الوزراء إذا أسيء
استعماهلا.
وأكد أن اجلو كان جيدا ،وسأتابع
اتصاالتي وسأجتمع مع الرئيس
سالم وسنتداول ما ميكن عمله.
وسئل عن دعوة بري رئيس

احلكومة للدعوة اىل جلسة جمللس
الوزراء يف أسرع وقت ،فأجاب:
عاجال ام آجال على الوزراء ان
يتحملوا مسؤولياتهم ،وعلى
جملس الوزراء ان جيتمع ويقرر
كيف ميكن ان تسري االمور يف
البالد ،ألنه اذا كان جملس
الوزراء سيعلن عجزه عن هذا االمر
فال اعتقد انه جيب ان يستمر او
ان تستمر احلكومة .علينا مجيعا
ان نتحمل مسؤولياتنا ،واعتقد
انه اذا كانت ستحصل عملية
جتاذب ملمارسة السلبيات يف
ادارة شؤون البالد وحماولة
فرض آراء البعض على البعض
اآلخر وممارسة سلطة الوصاية
والفيتو ضمن جملس الوزراء،
فإنين أعتقد انه جيب أال يستمر،
بل العكس ،علينا أن نتحمل
مسؤولياتنا ونرعى شؤون البلد
وال نعطل مصاحل الناس ،ويف
الوقت نفسه ان نعمل دائما
بذهنية ان هناك مركزا اساسيا
يف البلد .إن رأس كل السلطات
يف لبنان غائب وشاغر ،وعلينا
أن نعمل مللئه.
ثم استقبل بري الوزير السابق
جوزف اهلاشم وعرض معه الوضع
العام.
وقال اهلاشم بعد اللقاء :إن
رئيس اجمللس مصمم على
املضي يف املبادرات وحتديد
مسؤولية اإلخفاق يف مواجهة
ما يهدد اجلمهورية ،من تفكك
وما يتأجج حول البالد من ألسنة
للنار.
ورأى أن الرئيس بري حبكم
مسؤوليته الدستورية ،من شأنه
القيام بهذا الدور اإلنقاذي
حيال تالحق اإلنهيارات اليت
زعزعت أركان الدولة ومرتكزاتها
الشرعية والقانونية ،فضال عن
كونه مرجعية وفاقية مل تنخرط
يف املواجهات احلادة مع أي
من القوى األخرى على غرار من
يقيمون يف ما بينهم احلوارات.

تجمع العلماء

واستقبل جتمع العلماء املسلمني،
وكانت جولة أفق لالوضاع
والتطورات.
وبعد اللقاء قال الشيخ امحد
الزين بإسم الوفد :تشرفنا بلقاء
دولة الرئيس االستاذ نبيه بري،
وكان اللقاء مناسبة لتداول
أوضاع لبنان واملنطقة ،ودائما
يكون اللقاء مع دولته مفيدا ملا
يتمتع به من سعة أفق وحكمة
ودراية ،وقد أكدنا لدولته االمور
التالية:
أوال :شكرنا لدولته رعايته للحوار
بني االخوة يف تيار املستقبل

A J LAWN MOWING SERVICES

لجميح حاجاتكم
من أعمال
قص العشب
وتنظيف
الحدائق

* Lawn Mowing * Garden Rubbish Removal

االتصال على الرقم0406 683 350 :

وحزب اهلل ،والذي يسهم يف
تبديد أجواء الفتنة املذهبية اليت
يسعى هلا اعداء لبنان ،آملني
وصول احلوار اىل قرارت تسهم
يف خروج البلد من حالة املراوحة
اليت مير بها.
ثانيا :وضعنا دولته يف اجواء
التحرك الذي يقوم به جتمع
العلماء املسلمني من خالل اجلولة
على القيادات الروحية االسالمية
اللبنانية لدعوتها اىل لقاء علمائي
موسع حتت رعايتهم ،يعلن موقفا
موحدا من اجلماعات التكفريية
ويوضح للرأي العام يف لبنان
واملنطقة ان هذه اجلماعات ال
متت بأفعاهلا لالسالم بصلة ،بل
ان هذه االفعال منافية ألحكام
االسالم والذي حيرمها وينهي
عنها.
ثالثا :اطلعنا من دولة الرئيس
على سعيه إلعادة اجتماعات
جملس الوزراء انطالقا من
احكام الدستور ،اذ ال جيوز ان
يبقى البلد معطال يف مؤسساته
الدستورية الثالث واجتماعات
احلكومة ضرورة لتصريف امور
الناس واال وقعنا يف الفراغ
الكامل.
رابعا :اكدنا ضرورة االسراع يف
انتخاب رئيس مجهورية والذي
بإنتخابه تستقيم امور البلد
وتنتظم مؤسساته الدستورية،
واكدنا موقفنا بضرورة ان يأتي
رئيس مجهورية هو االكثر متثيال
لطائفته والذي يتمتع باملواصفات
اليت تؤهله ان يكون بعد وصوله
لسدة الرئاسة حكما وعلى مسافة
واحدة من مجيع االطراف ومتبنيا
ملبدأ قوة لبنان يف شعبه وجيشه
ومقاومته.

منظمة السياحة

ثم استقبل بري االمني العام
ملنظمة السياحة العاملية طالب
الرفاعي ووزير السياحة ميشال
فرعون والوفد املرافق.
وبعد الزيارة قال الرفاعي:
تشرفت بلقاء دولة الرئيس
مبعية معالي الوزير فرعون ،وكان
اللقاء مثمرا وجيدا جدا ،عرضنا
خالله االوضاع كافة ،وخصوصا
التحسن الكبري الذي طرأ على
االرقام والتدفقات السياحية
على لبنان ،وال سيما مع بدايات
عام  .2015هذا كله مؤشر
اجيابي ،فالسياحة صناعة مهمة
جدا بالنسبة اىل لبنان ،وملسنا
من دولته كل دعم وتأييد هلذه
الصناعة وهذا القطاع.
أضاف :عرض الوزير فرعون
معنا يف هذا االجتماع اخلطط
واملشاريع اليت يف البال،
ووجدنا كل الدعم والتأييد من
دولته .واستطيع ان اقول انه
بالرغم من الكثري من التحديات
اليت متر بها املنطقة ،فإن صناعة
السياحة ستبقى صناعة واعدة
جدا .لبنان مولد صناعة السياحة
يف العامل العربي بل يف الكثري
من دول العامل وسيبقى كذلك
ان شاءاهلل .هذه الزيارة لي هي
الثانية للبنان بصفيت امينا عاما
ملنظمة السياحة العاملية ،واشكر
معاليه جدا هلذه الدعوة الكرمية،
وان شاء اهلل يف نهاية هذه
الزيارة اليت ستستغرق يومني،
سيكون هناك شيء من االعالن
عن بعض املبادرات املهمة اليت
حنن يف صدد وضع اللمسات
النهائية عليها.
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لبنانيات

دعا الدول العربية لتشكيل قوة تقضي على االرهاب

جمدالني :االرباك يف البلد
سببه غياب الرئيس
اعترب النائب عاطف جمدالني يف
بيان أن ما يرتكب من جرائم
بربرية يف حق املسيحيني
يف سوريا هذه االيام ،يعترب
وصمة سوداء يف سجل العامل
احلر الذي ال يزال يتحرك خبجل
مريب للقضاء على ظاهرة
االرهاب اليت جتتاح منطقتنا
العربية ،وهي ظاهرة غريبة من
عادات غالبية شعوب املنطقة
واخالقياتها واقتناعاتها.
وقال :ندعو الدول العربية
الشقيقة اىل التحرك والقيام
مبا ميليه عليها الواجب
والضمري جلهة تشكيل آلية
عسكرية للقضاء على هذا
االرهاب االعمى ،وحنن نرى
ان دعوة رئيس مجهورية
مصر العربية اىل تشكيل
هذه القوة ،هي دعوة منطقية
وضرورية وتعكس حرص
رئيس أكرب دولة عربية على
حماربة التطرف وإرساء أسس
العدالة واالعتدال ،وهذا هو
مطلبنا للحفاظ على التعددية
والتنوع يف هذا الشرق.
أضاف :قلوبنا وعقولنا مع
املسيحيني االبرياء الذين
يضمون اىل الئحة الضحايا
الشهداء يف هذا الشرق
املعذب ،ونطالب احلكومة
اللبنانية وكل االجهزة الرمسية
املعنية ،بتسهيل دخول هؤالء
اىل لبنان يف حال قضت
احلاجة ،ووصلوا بطريقة أو
اخرى اىل احلدود اللبنانية.
كما نطالب احلكومة بالتنسيق
مع املنظمات احمللية والدولية
لتأمني أي مساعدات طارئة
ميكن ايصاهلا اىل املسيحيني
يف مواقع وجودهم يف
سوريا ،ومن خالل التنسيق
مع األبرشيات والرهبانية اليت
يتبع هلا هؤالء يف لبنان.
وختم :إنه قدر املسيحيني يف
هذا الشرق ،ان يكونوا جزءا
اساسيا من ضحايا االرهاب،
عل تضحياتهم تساهم يف
خروجنا من الظلمة اليت حتيط
بنا ،اىل نور احلرية واحلضارة
والتقدم.

حديث اذاعي

ورأى النائب جمدالني يف حديث
اىل اذاعة الشرق لدى سؤاله
عن تعثر اإلتصاالت اجلارية
من أجل إنعقاد جلسات جملس
الوزراء أن اإلرباك احلاصل هو
نتيجة غياب واضح يف موقع
رئاسة اجلمهورية ،مشريا إىل
أن عمل املؤسسات ال ينتظم
إال بإنتخاب رئيس.
وأضاف :إن اآللية اليت
إتبعتها احلكومة حتى اليوم
يف جزء منها تقول إن قرارات
احلكومة تتخذ بالتوافق وإذا
تعذر التوافق فبالتصويت،
لكن الواضح متاما هو أن
التوافق مستحيل والواضح

أيضا غياب القرارات اليت
هي ضرورية للحياة اليومية
إرتأى
لذلك
للمواطنني،
الرئيس سالم ضرورة تغيري
هذه اآللية واإلنتقال إىل
الفقرة الثانية من املادة 65
وهي التصويت وبذلك نكون
قد إلتزمنا بالدستور ،مبعنى
أن التصويت على القرارات
العادية يلزمها النصف زائدا
واحدا والقرارات اإلستثنائية
حتتاج إىل الثلثني ،أما األمور
اليت هي من إختصاص رئيس
اجلمهورية إما تكون باإلمجاع
أو ترحل إىل حني إنتخاب
رئيس.
واكد النائب جمدالني أهمية
وجود رئيس للجمهورية قائال
ليس فقط احلكومة متعثرة إمنا
أيضا اجمللس النيابي.

وعن املسؤول عن تعطيل
انتخاب رئيس ،أجاب :إن
موقع الرئاسة هو األول يف
لبنان وعدم إنتخاب رئيس
يعرض الدولة للخطر والزوال
والرتاجع ،وهي مسألة وطنية
والذي يتحمل مسؤولية عدم
إنتخاب الرئيس هو من يعطل
إكتمال النصاب والذي يسبب
استمرار مرحلة الفراغ يف
البلد .من ال يؤمن النصاب هو
فريق مسيحي وآخر شيعي،
صحيح أن التوافق املسيحي
ضروري لكن ليس هذا كل
شيء ،مؤكدا أن موضوع
بإمتياز
سياسي
الرئاسة
ورؤية سياسية ملستقبله
حول ما الذي يريده الرئيس
اجلديد للبنان من هنا اخلالف
السياسي ومن هنا تعطيل
إنتخاب الرئيس.
وعن تسليح اجليش وال سيما
اهلبة السعودية املنتظرة يف
نيسان املقبل قال :هذا
يدل على ثالثة أمور األول
هو أن السعودية ومشكور
دعمها للبنان واللبنانيني
وعلى رأسهم اجليش اللبناني
للدولة
الفقري
والعمود
اللبنانية ،هذا األمر يثبت إىل
أي درجة معنية اململكة بلبنان،
أما األمر الثاني مشكورة فرنسا
لدعمها لبنان وهي اليت لبت
حاجته من اآلليات اليت طلبها
اجليش ملواجهة املشاكل اليت
تعرتضه حملاربة اإلرهاب اآلتي
من سوريا ،أما الثالث فهو
فضح حماوالت الفريق الذي
كان يشكك جبدية اململكة
وجدية فرنسا بتسليح اجليش
صداقة
مؤكدا
اللبناني،
اململكة العربية السعودية
للبنان وصداقة فرنسا أيضا
ونيتهما لتقديم املساعدة
للبنان.
ومتنى النائب جمدالني ملناسبة
ذكرى  14آذار ،أال نفقد األمل
بأن يكون لدينا دولة ،مبديا
كل اإلصرار على النضال من
أجل الوصول إىل دولة قوية.

باسيل اختتم زيارته لالكوادور بلقاء رئيسها:

لبنان يلعب دورا كبريا مبحاربة االرهاب
اختتم وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل زيارته اإلكوادور
بلقاء رئيس اجلمهورية رافاييل
كوريا يف كيتو العاصمة ،على
مدى ساعة وربع الساعة ،يف
حضور وزير اخلارجية ريكاردو
باتينيو ،وسفري اإلكوادور يف
قطر اللبناني األصل قبالن
ابي صعب ،والقنصل الفخري
يف كيتو اسعد زرد ،مدير
الشؤون السياسية يف اخلارجية
اللبنانية السفري شربل وهبه
والديبلوماسي جورج فاضل.
وقد مت خالل اللقاء احلديث عن
تعزيز التعاون يف القطاعات
االقتصادية والرتبوية واملالية
ودور اجلالية اللبنانية يف هذا
اإلطار ،كما تطرق االجتماع
اىل افتتاح سفارة لبنانية يف
اإلكوادور وتبادل السفراء،
باالضافة اىل موضوع االرهاب
واخلطر الذي يشكله ليس فقط
على لبنان وإمنا ايضا على
اإلكوادور املفتوحة حدودها
امام اجلميع.
وصدر عن القصر اجلمهوري
بيان رحب بزيارة الوزير باسيل،
قال فيه الرئيس كوريا بالنسبة
لنا إنه لشرف عظيم أن تكون
يف بلدنا ،وسلط الضوء على
عمل اجملتمع اللبناني الذي
يعيش يف االكوادور.
كما أعرب الرئيس عن أمله يف
أن يساعد هذا االجتماع على
تعزيز أواصر الصداقة مع لبنان
البلد الذي حنب.
وقال الوزير باسيل امام االعالم
اإلكوادوري :كان لي شرف
لقاء رئيس كوريا وكانت
مناسبة شكرته فيها على
موقف اإلكوادور املساند دوما
للبنان ،يف القضايا السياسية
املتعلقة باملنطقة وعلى حسن
اللبنانية
للجالية
الضيافة
املوجودة يف اإلكوادور منذ
 140عاما .وكانت أيضا مناسبة
ناقشنا خالهلا مواضيع خمتلفة
يف املنطقة ،وعرضنا املخاطر
الكبرية اليت تواجهنا نتيجة
اجلماعات اإلرهابية .ان لبنان
يلعب دورا كبريا يف املنطقة
حملاربة االرهاب من خالل كونه
منوذجا للتسامح .ولبنان يعتقد
انه على كل الدول ان تدرك
وتعي خطر االرهاب ،الذي
باإلمكان حماربته طبعا من
خالل االعمال العسكرية ،ولكن
الوسيلة األهم هي من خالل
حماربته إيديولوجيا .النموذج
اجليد للعالقات اليت تربط بني
لبنان واالكوادور هو التأكيد
املثالي هلذه األفكار.

تعزيز العالقات

أضاف :حنن مع مزيد من التعاون
السياسية
عالقاتنا
لتعزيز
والثقافية واالقتصادية ،اعتقد
ان لبنان واالكوادور بإمكانهما
ان يكونا جسرا بني أمريكا
والشرق االوسط ،وصلة وصل
بني احلضارات ،وهذا برأيي
احلل األمثل ملواجهة االرهاب.
وآمل العمل بطريقة مثمرة من
اجل مستقبل اكثر ازدهارا
مع فرص اكثر من اجل لبنان
واالكوادور اليت تأثرت بطريقة
إجيابية للتقدم الذي أحرزته

خالل السنوات االخرية.
ووقع الوزير باسيل مع نظريه
اإلكوادوري ريكاردو باتينيو
اتفاقية تفاهم حول التعاون
السياسي ،وكانت سبقتها
جلسة حمادثات يف قصر
حناس املبنى الذي تقع فيه
وزارة اخلارجية ،تناول فيها
اجملتمعون سبل تطوير وتعزيز
العالقات بني لبنان واالكوادور
يف خمتلف اجملاالت ،بعدها عقد
الوزيران مؤمترا صحافيا استهله
الوزير باسيل ،فأثنى على موقف
اإلكوادور الداعم دوما للبنان
يف احملافل الدولية ،شاكرا هلا
وقوفها الدائم اىل جانب قضايا
لبنان احملقة ،والقضايا العربية
وقضية فلسطني.
وأوضح أن ما نطمح اليه من هذا
التفاهم هو املزيد من التعاون
السياسي من اجل تعميم فكرة
لبنان ،الذي يود من خالل املوقع
السياسي املميز لالكوادور يف
منطقة أمريكا الالتينية ،ان
يشرح الفكرة اليت تقوم على
حماربة االرهاب.
اضاف :ان لبنان ليس البلد
الوحيد املهدد من التنظيمات
اإلرهابية مثل داعش ،الن فكرة
الكيانات الطائفية املتصارعة
يف املنطقة ال ميكن اال ان تطال
كل دول العامل ومنها دول
أمريكا الالتينية .ومثال على
ذلك ما حصل من خالل قيام
داعش جمددا باجتياح والتسبب
مبجازر لعشرين بلدة آشورية،
ان هذا االمر يتكرر بعد تهجري
املسيحيني وااليزيديني من
املوصل ،ومقتل وذبح وقطع
رأس  21قبطيا من مصر.
وأشار اىل ان جمرد عدم حترك

اآللة القضائية الدولية لوقف
هذه االعمال اإلرهابية هو
عامل مشجع هلذه التنظيمات
على االستمرار بتشغيل مكنة
القتل التابعة له .لذلك حبثنا
اليوم مع وزير اخلارجية فكرة
القيام جبهد دولي لتحريك
عمل احملكمة اجلنائية الدولية.
كذلك تداولنا يف موضوع تطوير
العالقات الثنائية على املستوى
االقتصادي والسياسي بني
بلدينا ،مبا يرقى اىل مستوى
العالقات القائمة بني الشعبني،
وحبثنا يف موضوع تطوير
العالقات القنصلية من خالل
إبالغ السلطات يف البلدين عن
نيتنا بفتح سفارة للبنان يف
اإلكوادور.
ووجه الوزير باسيل دعوة اىل
نظريه لزيارة لبنان.
بدوره حتدث وزير خارجية
اإلكوادور عن دور اجلالية
اللبنانية الفاعل يف بالده،
مشريا اىل التقارب يف املواقف
العاملية ،مؤكدا وقوف بالده
الدائم اىل جانب القضايا
اللبنانية والقضية الفلسطينية
والعمل من اجل التوصل اىل
إحالل السالم والعيش املشرتك،
مشددا على ان موقفنا مشرتك
معكم ضد االرهاب ،الفتا اىل
انه اآلن ستصبح العالقات
افضل من قبل مع التبادل
الديبلوماسي لبلدينا.
والتقى الوزير باسيل وزير
القطاعات االسرتاتيجة رفاييل
بوفيدا بوينا ،واستمع الوفد اىل
عرض عن التطور االسرتاتيجي
لقطاعات البنى التحتية والنفط
والغاز والكهرباء واالتصاالت
يف
البصرية
وااللياف
االكوادور.
وأبدى بوينا استعداد بالده
للتعاون مع لبنان على صعيد
تبادل اخلربات ،ال سيما يف
جمال إنتاج النفط ،آمال أن
تساهم شركات لبنانية يف

االستثمار يف هذا احلقل.
من جهته أمل الوزير باسيل يف
تعزيز العالقات مع االكوادور
على خمتلف االصعدة ،والتعاون
يف جمالي النفط والغاز
لالستفادة من خربتها ،مؤكدا
اهمية دور اجلالية اللبنانية يف
االقتصاد االكوادوري.
ثم انتقل الوفد اىل اجمللس
القضائي حيث التقى الوزير
باسيل رئيسه املتحدر من اصل
لبناني شربل غوستافو جلخ،
الذي حتدث عن حتديث القضاء
االكوادوري الذي يعترب مثاال
يف خدماته يف املنطقة ،الفتا
اىل وجود قانون جديد وعدالة
سريعة مما يعطي ثقة لقطاعي
االعمال واالستثمار.
من جهته قال الوزير باسيل:
إن لبنان لطاملا كان ضحية
الدول
من
العدالة
عدم
اجملاورة ومن العدالة الدولية،
مشريا اىل االضطهاد املمنهج
الذي يتعرض له املسيحيون
يف الشرق األوسط على يد
اجلماعات االرهابية ،داعيا اىل
العمل من اجل إحالل العدالة
الدولية ،مثنيا على القضاة
توقيع
مقرتحا
اللبنانيني،
اتفاقية قضائية مع االكوادور
على غرار املكسيك.
وعرض مع القاضي جلخ ملسألة
انشاء سفارة لبنانية يف
االكوادور ،ودعاه اىل املشاركة
يف املؤمتر االغرتابي الذي
تنظمه وزارة اخلارجية يف شهر
ايار املقبل.
وقد وعد القاضي جلخ باحلضور
اىل بريوت للمشاركة باملؤمتر
والعمل على موضوع االتفاقية
القضائية مع لبنان.
واستقبل الوزير باسيل يف مقر
إقامته يف فندق املاريوت ،وفدا
من مدينة املعرفة برئاسة نائبة
وزير الرتبية ،ومدير املشروع
الذي هو عبارة عن مدينة جامعية
متطورة يتم تشييدها حاليا.
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لبنانيات

الساحلي :احلرب الكونية بسوريا النائب سعد :لتغليب منطق التسوية بانتخابات السنيورة استنكر تدمري داعش االثار
حماولة لعزل حمور املقاومة رئاسة اجلمهورية واعادة االعتبار للبعد الوطين االشورية ودعا اجملتمع الدولي لوقف
هذا املسلسل االجرامي

الوفاء
كتلة
عضو
لفت
للمقاومة النائب نوار الساحلي
اىل ان القانون الدولي
اإلنساني الذي جيب نظريًا ان
يكون القانون األمسى والذي
يعلو القوانني احمللية لكل
الدول ،أول ما يشري إليه هو
حقوق اإلنسان وهي حقوق
مكتسبة لكل إنسان على وجه
البسيطة وال ميكن الي قانون
ان يناقضها او ينتزعها منه،
وال ميكن ايضًا الي دستور ان
حيرمه منها.
واعترب خالل املؤمتر العاملي
الثاني عشر ملناهضة العزل
الذي ُعقد يف قصر االونيسكو،
ان املسؤول االول عن انتهاك
حقوق االنسان وسياسات
العزل املنظمة واالعتقاالت
التعسفية هو األمم املتحدة
وامريكا وغريها من الدول
اليت تدعي التقدم .هناك
غطرسة وعنجهية وجترب أحادي
يف العامل تقودها الواليات
املتحدة االمريكية وغريها من
الدول املستكربة واملتسلطة.
وهي دول يف ظاهرها دول
القانون واحلريات وحقوق
االنسان لكنها يف الواقع دول
القمع واالعتقال والقضاء
على كل من هو ليس تابعا
هلا ،أو تابعا للدولة املزروعة
زور ًا إسرائيل ،الدولة االوىل
الراعية لإلرهاب العاملي .إن
هذه الدول تدوس على كل
القوانني واالعراف وتضربها
بعرض احلائط.
وقال الساحلي حاولت أمريكا
وتوابعها منذ إنتصارالثورة
اجلمهورية
عزل
االيرانية
االسالمية االيرانية ومارست
ّ
كل أنواع الضغوطات عليها
من حروب وحصار اقتصادي

وغريها .فقط ألنها وقفت
ضد التبعية ألمريكا وعادت
اسرائيل وساندت ودعمت
كل حركات املقاومة والتحرر
يف العامل ال سيما الفلسطينية
واللبنانية .واليوم ،إيران
بالرغم من كل هذا العزل،
استطاعت ان تثبت وجودها
وخترق كل جدران احلصار
االقتصادي وتقدمت على كل
الصعد .
وأوضح ان اليوم ال يوجد أي
عاقل يصدق ان ما حيصل
يف سوريا له عالقة باحلرية
والدميقراطية ،بل ما حيصل
هو حرب كونية حملاولة عزل
حمور املقاومة وضرب سوريا
وذلك عرب تدمري الدولة
واجليش ،لكن حنن على
قناعة ان هذه احلرب فشلت
وبدأت عقارب الساعة تعود
اىل الوراء وسيذوب الثلج
ويبان املرج وستنتصر القوى
املناهضة لإلرهاب على هذه
القوى التكفريية املدعومة
بد منه،
عامليًا  .وهنا سؤال ال ّ
هل تعترب الواليات املتحدة
داعش والنصرة وغريهما من
املنظمات اإلرهابية؟ اذا كان
اجلواب نعم ،ملاذا ال متارس
احلقيقية
العزل
سياسة
ضد ها؟ وملاذا ال جتفف منابع
ّ
الدعم هلا؟ وعليه ،حنن على
قناعة ان اإلرهاب وسيلة بيد
اإلستكبار العاملي والقضاء
عليه وحماربته أكذوبة أمريكية
كبرية.
وختم الساحلي ان التجارب
هي
املقاومة
ان
علمتنا
لتحرير
الوحيد
السبيل
الشعوب من االحتالل وال
ميكن للباطل ان يستمر واحلق
بإذن اهلل هو املنتصر.

دعا عضو اللقاء الدميوقراطي
النائب انطوان سعد يف
تصريح اىل تغليب منطق
التسوية يف انتخابات رئاسة
اجلمهورية ،واعادة االعتبار
للبعد الوطين ،الننا انتظرنا
التفاهمات
جمرى
طويال
املسيحية  -املسيحية ومل
ميكن
وال
مثارها،
تؤت
االستمرار بواقع الفراغ الذي
يهدد اجلمهورية والرئاسة
ويشل البلد ويقذف به يف
اجملهول.
ولفت إىل ان هناك استحالة
اقليمية يف الظروف الراهنة
على توفري مناخات او اشارات
تسوية رئاسية ،خاصة يف
ظل السياسة االيرانية اليت
تسعى اىل اهليمنة والتوسع
واحلاق لبنان مبحورها ،مما
يدفعنا اىل البحث عن تسوية
داخلية على رئيس توافقي
الوطنية
املصلحة
حيقق
مفاعيل
ويلغي
العليا
االنقسام حول هذا امللف
الوطين احلساس ،معربا عن
اعتقاده ان مرشح اللقاء
الدميقراطي النائب هنري
حلو ميتلك تلك املواصفات
اليت ميكن ان تقود إىل
تسوية وطنية جامعة ،على
قاعدة نهج االعتدال الذي
يلهج به اللقاء ويف إطار
االنفتاح الذي ينسحب على
غالبية الكتل النيابية.
ويف موضوع إقرار آلية
عمل جملس الوزراء اعترب
سعد انه ال ميكن ان تسري
حكومة باعتماد توقيع 24
وزيرا ،معربا عن قناعته ان
املنطق الذي عرب عنه رئيس
احلكومة متام سالم هو منطق
دستوري وسليم حلل عقدة
اآللية يف ظل غياب رئيس

أمل أن حتل املسائل اخلالفية يف أسرع وقت

طعمة :ملعاجلة اآلليات على طاولة احلكومة
دعا عضو اللقاء الدميقراطي
اىل
طعمة
نعمة
النائب
جلسات
معاودة
ضرورة
جملس الوزراء ومعاجلة كل
اآلليات والصيغ على طاولة
املرحلة
باعتبار
احلكومة،
الراهنة يف غاية الصعوبة،
واخلطر الداهم حييط بلبنان
جراء احلروب املشتعلة حوله،
مما يستدعي حكمة ومقاربة
هادئة ومسؤولة لكل امللفات
املطروحة على بساط البحث،
وال سيما ان غياب العمل
احلكومي ،ويف هذه الظروف
بالذات ،له ارتدادات سلبية
على أمن الناس االجتماعي
واملعيشي يف ظل األعباء
الثقيلة اليت يرزحون حتت
عبئها ،وباحملصلة ال احد
حتمل تبعات هذه
بامكانه
ّ
االوضاع اليت تتطلب تغليب
كل
على
الوطين
احلس
ّ

االعتبارات االخرى.
ومتنى النائب طعمة ان حتل
املسائل اخلالفية يف اقرب
ليس
النه
ممكن،
وقت
باستطاعة اي طرف ان يسقط
احلكومة اليت تبقى حاجة
وضرورة اىل حني انتخاب
للجمهورية،
عتيد
رئيس
ّ
مؤكدا ان اللقاء الدميقراطي
يسهل كل ما يؤدي اىل
ّ
املكونات
بني
التوافق
املشاركة يف احلكومة وليس
لديه أية آليات خاصة سوى
الذي
بالطائف،
التمسك
يبقى الضامن للسلم األهلي
والدستور ،وهو الذي ينظم
عمل املؤسسات وعلى مجيع
القوى السياسية ان تسعى
اىل حتصني هذا االتفاق.
النائب طعمة ويف تصريح له،
دان االعمال االرهابية اليت
تطاول املقدسات والرموز

يف
واالسالمية
املسيحية
سوريا وغريها ،داعيا اجملتمع
على
العمل
اىل
الدولي
التحرك امام شظف التهجري
الذي يطاول املسيحيني يف
احلسكة بعد استهدافهم يف
املوصل ونينوى وغريهم،
خادم
خطاب
على
مثنيا
امللك
الشريفني
احلرمني
سلمان بن عبدالعزيز يف
مؤمتر مكة االسالمي ،الذي
رسم خطا بيانيا ملواجهة
االرهاب وادانته الن االسالم
براء من هذه اهلمجية اليت
تتنامى ،وهذا املوقف خلادم
ّ
يشكل
احلرمني الشريفني إمنا
ضمانة لرتسيخ حمور االعتدال
جتسده اململكة العربية
الذي
ّ
تشهده
وما
السعودية،
الرياض اليوم من حراك عربي
ودولي لدليل على دورها
وموقعها وحكمة قيادتها.

اجلمهورية ،وبالتالي فيجب
اعتماد النصف زائد واحد يف
القرارات العادية واكثرية
القرارات
يف
الثلثني
امليثاقية واملهمة ،ألنه ال
جيوز ان تعتمد آلية تشل
عمل احلكومة يف ظل هذا
االنقسام احلاد ،خاصة ان
كيمياء التفاهمات مل تتبلور
حتى اللحظة بني مكونات
احلكومة ،ويف ظل حفلة
اليت
الشعبوية
املزايدات
تزيد احتماالت الفراغ وشل
املؤسسات وتعطيلها ،يف
حلظة احوج ما نكون فيها
إىل تكريس عمل املؤسسات
وخلق التسويات والتفاهمات
انتاجية
منسوب
ورفع
احلوار.
لبننة
اىل
سعد
ودعا
االستحقاقات واىل اخلروج
الكلي من احلرب الدائرة يف
سوريا ال سيما تدخل حزب
اهلل وبعض التنظيمات ،ألن
يف ذلك نسفا للحوار والي
تفاهم ميكن ان حيصل،
مؤكدا ان جهود رئيس
اللقاء الدميقراطي النائب
وليد جنبالط كان هلا تأثريها
االجيابي يف ارساء احلوار
ويف بناء التفاهمات ،ووجود
الرئيس سعد احلريري يف
بريوت يرخي بظالله االجيابية
على جناح احلوار وعلى تعزيز
مناخات التفاهمات الوطنية.

اعترب رئيس كتلة املستقبل
فؤاد
الرئيس
النيابية
السنيورة ،يف بيان ،ان
حتطيم االثار االشورية من قبل
داعش يف العراق جرمية حبق
الرتاث االنساني ،الن هذه
االثار هي جزء مهم من تاريخ
البشرية والرتاث العاملي،
فضال عن ذلك فان تلك
االثار متثل اوىل احلضارات
االنسانية ،وال ميكن كتابة
تاريخ البشرية من دون هذه
االثار اليت اعطت املؤرخني
والعلماء الدالئل واالثباتات
االوىل على بدايات تفكري
االنسان وكيف كانت اصول
هذا التفكري الذي تطور
ليصل اىل ما وصل اليه يف
هذاالقرن الواحد والعشرين.
وقال :لقد اقدمت داعش
ومع االسف على تدمري هذا
الرتاث ،وهذا جرمية مشينة
ومهولة سيسجلها التاريخ
كما سبق ان سجل غريها
من اجلرائم اليت اقدم عليها
غريهم من الربابرة املتوحشني
الذين شوهوا جبرائمهم تاريخ
البشرية والرتاث العاملي.
ورأى ان فداحة اجرام داعش
تكمن ايضا يف تالزم التدمري
مع سفك دماء املواطنني
السوريني االشوريني األبرياء

منط
وتدمري
وتهجريهم
حياتهم وعيشهم الطاعن يف
التاريخ منذ مئات السنني،
وهنا اجلرمية الكربى اليت تأتي
اضافة ملا قامت به داعش
العراقيني
املواطنني
ضد
االيزيديني.
واكد ان ما جرى يف العراق
وسوريا على يد داعش ،ال
ميكن السكوت عنه وجتاوزه،
بل بات جرمية موصوفة ضد
احملاسبة
جيب
االنسانية
عليها بسبب فداحتها وعمق
الضرر الذي احلقته بتاريخ
البشرية وتراثها.
وشدد على ان احملاسبة
على هذه اجلرائم باتت من
مهمة اجملتمع الدولي الذي
جيب ان يبادر لوقف هذا
املسلسل االجرامي من دون
أي تأخري واليوم قبل االمس.
الن التأخري يرتب املزيد من
االضرار واخلسائر اليت ال
تعوض.
واستقبل الرئيس السنيورة
يف مكتبه يف بلس سفرية
اليونان يف لبنان كاترين
بورا يف زيارة وداعية،
مناسبة
الزيارة
وكانت
لعرض االوضاع العامة يف
لبنان واملنطقة والعالقات
ا لثنا ئية .
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لبنانيات

كنعان بعد التكتل :اهلدف من
احلوارات رؤية مشرتكة حتقق اخلرق
يف جدار االزمة حتت سقف الدستور

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه االسبوعي يف الرابية
الرئيس
دولة
برئاسة
العماد ميشال عون وعرض
للتطورات الراهنة.
حتدث امني
وعقب االجتماع
ّ
سر التكتل النائب ابراهيم
كنعان فقال:
 -1كانت هناك قراءة لكل
املواقف اليت تصدر عن الكتل
السياسية واملرجعيات ،وكان
هناك توافق تام على اعتبار
ان املصلحة الوطنية يف هذه
املرحلة تقتضي الكثري من
االستيعاب والرتوي واحلكمة
يف مقاربة االمور .فنحن
يف وضع دقيق وحنتاج اىل
جهد كبري لعدم الدخول يف
ردود االفعال ،بل يف تكوين
رؤية مشرتكة غري منعزلة
وال تستثين احدًا ،على رغم
احلوارات املسيحية-املسيحية
االسالمية-االسالمية،
او
على
االلتقاء
فاملطلوب
قواسم مشرتكة لبنانية.
وهذا االمر ينسحب على
كل امللفات ،من تكوين
سلطة اىل مشاريع مطروحة
على املستويات االقتصادية
واالجتماعية،
واملالية
وبالدرجة االوىل السياسية.
-2كان هناك حبث يف ما
حيدث يف اجمللس النيابي.
اقرتاح
هناك
وكان
قانون يف اللجان النيابية
املشرتكة يرمي اىل استفادة
اخلدمات
من
املتعاقدين
التقاعدية يف نهاية اخلدمة،
وهو ملف نتابعه يف التكتل
بشكل دقيق ويهمنا ان
تصل احلقوق اىل مستحقيها،
مع كل التفاصيل املطلوبة،
واليت جيب اال تأخذ الكثري من
الوقت .ومهلة االسبوع اليت
منحت لوزارة املال وجملس
اخلدمة ستكون مدار متابعة
من التكتل النها مسألة
تهم اللبنانيني ،وشرحية
يف االدارة لديها وضع غري

مستقر .وعلى احلل املطروح
ان يتوازن مع االمكانات
وان حيسم مع اعطاء احلقوق
ملستحقيها.
-3حبثنا يف مشاريع امنائية
يف خمتلف املناطق .والتكتل
يضم كتل من خمتلف االقضية.
وقد حبثنا يف املشاريع على
مستوى االشغال واملياه
والطاقة وسواها ،وستكون
هناك متابعة من قبل نواب
التكتل مع الوزارات املعنية،
على قاعدة األولويات السيما
بعد االضرار اليت تسببت بها
العاصفة .وهناك تكليف
ملتابعة
املناطق
لنواب
هذه املسائل مع الوزارات
واملعنيني الجياد حلول هلا.
وعن آلية العمل احلكومي قال
كنعان «ما يهمنا هو استمرار
احلكومة بعملها ألن شللها
مضر ،ولكن علينا اال نعترب
ان وجود رئيس اجلمهورية
وعدمه امر سيان ،وحنن
ننطلق من هذه املقاربة يف
البحث مع رئيس احلكومة،
إن كان من خالل ما يقوم
به العماد ميشال عون او
الوزراء املعنيني ،والطرح
سيتبلور يف االيام املقبلة
التوجه» .
بناء على هذا
ّ
وردًا على سؤال عن احلوار
مع القوات اللبنانية قال
النائب كنعان «حنن نتابع
هذا املسار ،واجلميع يعلم ان
مداوالته جبوهرها ومضمومنها
سرية ،وهي تهدف اىل
الوصول اىل حلول مشرتكة،
حبيث تتوافر القناعة عند
على
املعنيني،
االطراف
املستوى املسيحي ومن ثم
املستوى الوطين ،بالوصول
اىل حل خيرق اجلدار .فال نريد
احلوار من اجل احلوار ،ونأمل
يف ان نصل اىل قواسم
مشرتكة واال تعرتضنا عقبات
توقف هذه املسرية ،لنصل
اىل ما يريده اللبنانيون
واملسيحيون» .

الراعي :كان رجل املسؤوليات الكبرية املخبأة حتت ستار البساطة

تشييع املطران فرنسيس البيسري مبشاركة حاشدة يف بكركي
املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي صالة اجلناز لراحة نفس
املثلث الرمحة املطران فرنسيس
البيسري على مذبح كنيسة الباحة
اخلارجية للصرح البطريركي يف
البطريرك
مبشاركة
بكركي
صفري
نصراهلل
الكاردينال
وأعضاء سينودس الكنيسة
املارونية .كما شارك السفري
البابوي املونسنيور غابريلي
السريان
بطريرك
كاتشا،
الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان وممثلون عن خمتلف
الطوائف املسيحية ولفيف من
املطارنة والكهنة.
وحضر النائب ميشال موسى ممثال
الرئيس نبيه بري ،وزير العمل
سجعان القزي ممثال الرئيس متام
سالم ،وزيرة املهجرين أليس
شبطيين ممثلة الرئيس ميشال
سليمان ،الدكتور داود الصايغ
ممثال الرئيس سعد احلريري،
النائب وليد خوري ممثال النائب
العماد ميشال عون ،رئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور
مسري جعجع وعقيلته النائبة
سرتيدا جعجع ،السيدة مارلني
حرب ممثلة الوزير بطرس حرب،
خالد علوان ممثال الوزير اشرف
ريفي ،النواب اميل رمحة ،هادي
حبيش وايلي كريوز ،ممثل قائد
اجليش العقيد شارل اخلوري،
العميد وليم جملي ممثال الرئيس
عصام فارس ،الوزيرة السابقة
نايلة معوض ،رئيس اجمللس
العام املاروني الوزير السابق
وديع اخلازن على رأس وفد من
اجمللس.

عظة

بعد االجنيل املقدس القى
البطريرك الراعي كلمة بعنوان:
فرحت بالقائلني لي اىل بيت
الرب ننطلق ،قال فيها :فرحت
بالقائلني لي :إىل بيت الرب
ننطلق مز1 :122
فرنسيس البيسري ،اإلكلرييكي
والكاهن واألسقف ،إسم مرادف
للفرح وروح السالم واحلنان.
هكذا عرف منذ مولده يف بلدة
قنات  -بقضاء بشري ،يف بيت
املرحومني نعمه وبديعة البيسري،
حيث تربى على اإلميان واألخالق
إىل جانب شقيقني وشقيقتني،
سبقته إحداهن املرحومة سيدة
إىل بيت اآلب تاركة عائلة من
بعدها ،مشلها املثلث الرمحة
املطران فرنسيس بعطف خاص.
لبى صغريا دعوة اهلل إىل
الكهنوت ،بفضل إميانه الواعي
واحلب املتقد يف قلبه للمسيح
وللكنيسة.
يف املدرسة اإلكلرييكية ،حيث
تنقل ما بني مار عبدا  -هرهريا
وعني ورقة ومار مارون غزير،
يف املراحل االبتدائية والتكميلية
والثانوية ،ميز دعوته إىل
الكهنوت ،والتزم بروحانيته،
ومنا يف فضائله وروح اخلدمة
والغرية واجلهوزية.
ويف جامعة القديس يوسف
 بريوت ،نضجت كل هذهالفضائل وامليزات ،وكونت
شخصيته املعدة للكهنوت ،عرب
دراسة الفلسفة والالهوت ،فبلغ

إىل الرسامة الكهنوتية اليت قبلها
بوضع يد أبينا صاحب الغبطة
والنيافة مار نصراهلل بطرس،
عندما كان نائبا بطريركيا عاما،
يف  8نيسان  .1962وأكمل ،يف
تلك السنوات ثقافته بإجازة يف
الفلسفة من اجلامعة اللبنانية،
وبديبلوم يف علم االجتماع من
معهد اآلداب الشرقية.
بهذه العدة بدأ رسالته الكهنوتية
يف السنتني األوليني مدرسا يف
إكلريكية مار عبدا  -هرهريا.
ويف سنة  1964عني كاهنا
لرعية مار إسطفان البرتون
فخدمها خدمة كهنوتية مميزة
روحيا وراعويا واجتماعيا ،على
سبع وعشرين سنة .فدخل
مدى
ٍ
قلوب أبناء البرتون واملنطقة
على اختالف طوائفهم ،وحفظ
هلم مكانة يف قلبه وصالته،
وهم بادلوه إياها.
ويف الوقت عينه ،درس الفلسفة
يف مدارس رمسية وكاثوليكية.
وعاش معهم تعاليم اجملمع
املسكوني الفاتيكاني الثاني.
وشكلوا النواة األوىل ملشروع
لبناني جديد على شاكلة
جممع
ٍ
ٍ
اجملمع اللبناني الذي عقد سنة
 1736يف دير سيدة اللويزة،
فكان اجملمع البطريركي املاروني
الذي عقد ما بني .2006-2003
وظلوا هم إياهم ،مع سواهم ،يف
صلب تهيئة نصوصه ويف أعماله
ٍ
كأساقفة فاعلني ،ومتابعة تطبيق
تعاليمه وتوصياته إىل اليوم.
وفوق ذلك ،كتب يف مرحلة خدمته
الكهنوتية مثانية مؤلفات من
أصل اثنني وثالثني مؤلفا .وقد
بدأ مرحلة الكتابة يف سنة 1964
برتمجة وثائق اجملمع املسكوني
الفاتيكاني مع املطرانني يوسف
بشاره واملثلث الرمحة عبدو
خليفه ،قبل أسقفيتهم مجيعا.
بفضل غنى شخصيته الكهنوتية
واإلنسانية ،وفطنته وحكمته
وحسن إدارته ،وخباصة حمبته
الراعوية ،وحالة الفرح الدائم
من فرح املسيح واإلجنيل،
وبفضل عطاءاته املتنوعة يف
التسع وعشرين سنة من اخلدمة
يف الكهنوت ،إختاره الروح
القدس ،بانتخاب سينودس
أساقفة كنيستنا البطريركية
املارونية ،أسقفا يف السابع
من حزيران  ،1991ومنحه البابا
القديس يوحنا بولس الثاني
الشركة ،فأعلن نبأ انتخابه يف
اخلامس والعشرين من الشهر
نفسه ،وقد شاءه سلفنا صاحب
الغبطة مار نصراهلل بطرس ،نائبا
بطريركيا عاما يف نيابة اجلبه من
األبرشية البطريركية ،مقيما يف
الكرسي البطريركي يف الدميان،
فخدمها حتى سنة  2012ملدة
إحدى وعشرين سنة.
متيزت رعايته األسقفية يف نيابة
اجلبه ،مبزيد من الفرح الدائم
وابتسامة
الداخلي
والسالم
احملبة .فعطف على الكهنة وأحبهم
واحرتمهم وأكرمهم ،إدراكا منه
أنهم معاونوه يف اخلدمة ،وأخوته
يف الكهنوت ،وأصدقاؤه األحباء
الذين حيمل معهم عبء الرسالة
ٍ
وخباصة
الراعوية .وإدراكا أيضا
جسم كهنوتي هو رأسه
أنهم
ٌ

باسم املسيح وبشخصه ،فال
ميكن انفصال األسقف الرأس
عن اجلسم الكهنوتي املوحد ،وال
اجلسم أو أحد أعضائه عن التناغم
مع الرأس .وله الفضل الكبري
ٍ
عدد من كهنة النيابة
يف إرسال
للتخصص يف روميه وباريس،
ملستقبل زاهر فيها.
إعدادا
ٍ
ورسم إثنني وثالثني كاهنا.
ساعد من ماله اخلاص الكهنة
املرضى ،وخصص من ماله أيضا
مؤسسة للعناية بالكهنة ،وعمل
باهتمام على مشروع تقاعدهم،
ٍ
وأوىل العناية بالرعايا حبضوره
فيها يف خمتلف املناسبات ،قريبا
جدا من أبنائها يف كل ظروف
حياتهم .وسهر على تنشيط
احلياة الروحية فيها ،وبناء
الكنائس اجلديدة ،والقاعات
الراعوية .وعطف على الفقراء
واملهمشني واملسنني.
وزار أبناء النيابة البطريركية
املنتشرين يف كندا والواليات
املتحدة األمريكية وأوسرتاليا
واخلليج العربي .فأحبوه وفرحوا
به ،ووثقوا عالقات التعاون

والدعم مع بلداتهم وقراهم
األصلية .وظل على عالقة طيبة
مع أبرشية البرتون ،مع أسقفها
املطران منري خرياهلل وكهنتها
وشعبها .وهم وجدوا فيه أبا حمبا
وصديقا وفيا .وظلوا يشركوه
يف أفراحهم وأحزانهم.
مع هذه املهام األسقفية ،واصل
اإلرشاد الروحي يف إكلرييكيتنا
البطريركية يف غزير ،ثم أسند
إليه سلفنا صاحب الغبطة
والنيافة مهمة اإلشراف على
هذه اإلكلرييكية ،واإلشراف
على رابطة كاريتاس  -لبنان
كرئيس جمللس البطاركة
بامسه
ٍ
واألساقفة الكاثوليك يف لبنان.
وانتخبه هذا اجمللس رئيسا للجنة
األسقفية للتعليم املسيحي،
ورئيسا للجنة األسقفية لراعوية
الصحة ،ما اضطره السفر إىل
روما مرات عديدة للمشاركة يف
اجلمعيات العمومية واملؤمترات
اليت كانت تنظمها الدوائر
هذا
املختصة.
الفاتيكانية
فضال عن مشاركته يف أعمال
السينودس اخلاص بلبنان ،الذي
دعا إليه ورئسه البابا القديس
يوحنا بولس الثاني.
رجل
كان
بأنه
ووصفه
املسؤوليات الكبرية املخبأة حتت
ستار البساطة

احلدود فتحت أمام األشوريني بعيداً من االجراءات

درباس :فربكة آلية جديدة هرطقة دستورية
لالسبوع الثاني على التوالي
ال جلسة جمللس الوزراء يف
ّ
ظل االنقسامات الوزارية داخل
احلكومة بني لقاء الثمانية وتأييد
فريق آخر خيار العودة اىل
الدستور وطرح التيار الوطين
احلر تشكيل جلنة وزارية مصغرة.
ّ
وحتى الساعة مل تربز معطيات
عملية تشري اىل حلحلة رغم تأكيد
القوى السياسية كافة استعدادها
لتسهيل عملها وعدم تعطيلها.
وزير الشؤون االجتماعية رشيد
ٍ
حديث اىل وكالة
درباس لفت يف
األنباء املركزية اىل ان الرئيس
متام سالم يواصل اتصاالته
مع االطراف السياسية كافة
ومعظمهم باتوا يف مناخ تسهيل
عمل احلكومة ،وطبعا خُيشى من
إساءة تفسري هذا االمر ،اي إذا
أردنا تسيري أمور املواطنني قد
تكيفا مع الفراغ الرئاسي،
ُيعترب
ّ
وهذا غري صحيح ،مؤكدا ان
البحث عن رئيس للجمهورية
ّ
واحلث على انتخابه أمر يومي
ّ
وحيوي وضروري لكنه ال يعطل
شراء املازوت لتوليد الكهرباء
على سبيل املثال.
واعترب ان الوضع السياسي غري
طبيعي ،لكن هذا ال جيب ان
ينعكس على الوضع االجتماعي
واخلدماتي للمواطنني ،وبالتالي،
ّ
حيق الي طرف ان يستخدم
ال
التعطيل وسيلة كي يفرض رأيه
حبجة الفراغ الرئاسي.
وقال درباس حتى اآلن مل نتبلغ
عن جلسة جمللس الوزراء االسبوع
املقبل ،وتابع حنن على تفاهم
تام مع الرئيس سالم ،واللقاء
وديا.
معه أمس كان ّ
وعن التكتالت الوزارية داخل
متعنا بهذه
احلكومة ،رأى اننا إذا ّ
االنقسامات فهي ال تتناقض
النص
يف ما بينها الن تفسري
ّ

الدستوري ليس صعبا وإذا
تقيدنا به حبسن نية وإرادة طيبة
ّ
سنبتعد عن املشاكل .لدى ّ
كل
فريق أو وزير هواجسه ،وهذه
اهلواجس ال مانع من حماولة
إزالتها من جهة وتفسريها من
جهة أخرى إضافة اىل تطمني
اللبنانيني ،لكن ال جيوز تعطيل
عمل مؤسسات الدولة واملواطنني
يف ّ
مشددا
ظل هذه اهلواجس،
ّ
على ان ال جمال للبحث عن آلية
خمرتعة أو مفربكة ،هذا الكالم
عبارة عن هرطقة دستورية وحنن
مؤمتنون على الدستور اللبناني
يف ّ
ظل غياب رئيس اجلمهورية
ومعرضون للمحاكمة إذا خرقناه.
ّ
وأكد درباس ان ال مصلحة الي
فريق سياسي لبناني يف تعطيل
عمل احلكومة ،امنا هناك نوع من
التجاذب يف مرحلة من املراحل
وقد يطول اكثر من األمد الالزم
لكن النهاية ستفضي اىل ّ
حل أو
تسوية ما.
وعن التداول بتجنيد اجملموعات
التكفريية  400شاب من الشمال،
أجاب من الصعب ان جيدوا 400
شاب ،لكن بغض النظر عن
العدد ،معظم هؤالء الشباب مل
جيدوا فرصا للعمل لذلك فان
العالج ال يكون بالتوعية وتفسري
الدين بشكل صحيح فقط بل عرب
خلق فرص عمل هلؤالء كي يتمكنوا
من إعالة أنفسهم وعائالتهم.
وردا على سؤال عن النازحني
السوريني ،كشف درباس ان
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق ّ
أبلغ األمن العام فتح
الباب أمام اآلشوريني بغض
النظر عن قرار احلكومة االخري يف
شأن النازحني ،مشريا اىل ان
ّ
سيمثل لبنان يف
الرئيس سالم
مؤمتر الدول املاحنة يف الكويت
يف  31آذار املقبل.
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عرب وعالم

ولي ولي العهد السعودي يناقش مع
كامرون أوضاع املنطقة

احلوثيون يتهمون هادي باخليانة
محل زعيم مجاعة احلوثيني
عبدامللك احلوثي بعنف على
التجمع اليمين لإلصالح متهمًا
ُّ
إياه بالتواطؤ مع «القاعدة».
وأعلن يف خطاب ألقاه مساء
أمس االول إصرار مجاعته
على تشكيل اجمللسني الوطين
والرئاسي ،كما هاجم السعودية
والرئيس عبد ربه منصور
هادي متهمًا إياه بـ «اخليانة
الوطنية» و «االرتهان ألمريكا
والسعودية».
جتمع اإلصالح
وذكر احلوثي أن ُّ
يتحالف مع «القاعدة» يف مأرب
َّ
وقلل من خماوف حول
وشبوة،
إمكان تراجع الدعم السعودي
مشريًا
اليمين،
لالقتصاد
إىل وجود «بدائل للعالقات
السياسية يف العامل اإلسالمي»،
وملمحًا إىل إيران.
وأكد هادي خالل لقائه يف
عدن (جنوب) أمس االول
مبعوث األمم املتحدة مجال
متسكه باحلوار يف سياق
بنعمرّ ،
الشرعية الدستورية وخمرجات
احلوار الوطين ،يف حني هدد
قادة حوثيون حبل األحزاب يف
غضون أسبوع ،إذا أصرت على
االعرتاف بشرعية هادي وعلى
رفض «اإلعالن الدستوري»
الذي أصدرته اجلماعة.
وفيما بدأت مدينة عدن تتحول
إىل عاصمة بديلة لصنعاء منذ
وصول هادي إليها السبت
املاضي ،وتراجعه عن استقالته،
ُعلم أن السفري السعودي حممد
بن سعيد آل جابر باشر رمسيًا
أمس مزاولة عمله يف عدن،
ويتوقع أن يلتحق به عدد من
سفراء دول اخلليج والدول
الغربية.
وقال السفري أمس االول ،إن
«السفارة تعمل بكامل طاقمها
من عدن ،وأن الوضع السياسي
يف البالد مقلق حتى اآلن»،
مؤكدًا أن السعودية والدول
اخلليجية متمسكة بدعم شرعية
الرئيس هادي وتدعو كل
األطراف إىل «التزام خمرجات
احلوار الوطين وتنفيذ املبادرة
اخلليجية ،كونها املخرج الوحيد
لألزمة يف اليمن».
وكان جملس األمن رحب يف
بيان أصدره ليل األربعاء
بتحرك الرئيس الشرعي عبد
ربه منصور هادي حبرية بعد
ختلصه من اإلقامة اجلربية اليت
فرضها عليه احلوثيون يف
صنعاء ،داعيًا مجاعتهم إىل
اإلفراج الفوري وغري املشروط
عن رئيس احلكومة خالد حباح
والوزراءُ ،
وكل َم ْن ُو ِ
ضعوا يف
ُ
اعت ِقلوا يف
اإلقامة اجلربية أو
شكل تعسفي .وحض البيان
األطراف املعنيني على تسريع
احلوار بعد نقله إىل مكان حيدده
مبعوث األمني العام لألمم
املتحدة إىل اليمن مجال بنعمر.
كما رحب اجمللس باستعداد
هادي لـ «االخنراط حبسن نية
يف املفاوضات السياسية اليت
تجُ رى يف رعاية األمم املتحدة،
من أجل التوصل إىل حل سلمي
لألزمة».
االول
أمس
وتواصلت

هادي يرحب بمبعوث األمم املتحدة يف عدن أمس االول
التظاهرات احلاشدة يف مدن
مينية رفضًا النقالب احلوثيني،
وتأييدًا لشرعية هادي ،غداة
سيطرة احلوثيني على معسكر
مدينة
يف
اجلوي
للدفاع
احلديدة (غرب) بعد ساعات
من اشتباكات أوقعت قتلى
يعد واحدًا
وجرحى .واملعسكر
ّ
من أكثر املعسكرات تسليحًا
وحيتوي خمازن السالح التابعة
للمنطقة العسكرية اخلامسة.
وردد آالف من املتظاهرين يف
مدينة البيضاء شعارات مناهضة
ُ
ون ِّظمت تظاهرة
للحوثيني،
حاشدة يف مدينة ذمار رفضًا

النقالب اجلماعة وتأييدًا للرئيس
هادي.
واستقبل هادي يف عدن عددًا
من قادة األحزاب الذين كسروا
حصارًا فرضه احلوثيون عليهم
يف صنعاء ،وقالت مصادر
حزبية أنهم اتفقوا مع الرئيس
على استمرار احلوار ونقله
إىل تعز أو عدن .كما التقى
هادي قيادة السلطة احمللية
حملافظة مأرب اليت استعصى
على احلوثيني دخوهلا .وذكرت
مصادر قريبة من الرئيس أنه
أكد خالل لقائه أمس االول
بنعمر «ضرورة مواصلة احلوار

مصر :إنفجار عبوات ناسفة يف
القاهرة واجليزة ومقتل عشرات
املسلحني يف عملية أمنية بسيناء

يف إطار الشرعية الدستورية
وخمرجات احلوار الوطين اليت
أمجعت عليها خمتلف القوى
والشعب اليمين».
ونقلت وكالة «فرانس برس»
عن مبعوث األمم املتحدة قوله
خالل مؤمتر صحايف يف عدن
أنه أعرب هلادي عن أمله بـ
«أن تكون عودته ملزاولة مهامه
عام ًال مساعدًا يف إخراج اليمن
من األزمة» .وزاد أنه ناقش مع
الرئيس «األوضاع الشاذة يف
اليمن وسبل اخلروج منها بطرق
سلمية» ،مشددًا على أن هادي
«متمسك باحلوار حلل اخلالفات
ودان اللجوء إىل العنف لتحقيق
أغراض سياسية».
ويف سياق ردود التصعيد،
هدد قادة حوثيون أعضاء يف
«اللجنة الثورية» التابعة للجماعة
حبل األحزاب يف غضون أسبوع،
إذا مل يتم التوافق على حل
لألزمة يستبعد هادي الذي
اعتربته اجلماعة «مطلوبًا للعدالة»
وأحالته على النيابة العامة.
وكان احلزب االشرتاكي وحزب
«التجمع اليمين لإلصالح» أعلنا
تعليق مشاركتهما يف احلوار،
احتجاجًا على انتهاكات احلوثيني
الذين أوقفوا القيادي اإلصالحي
حممد قحطان ومنعوه من السفر
إىل عدن ،كما منعوا األمني
العام للتنظيم الناصري عبداهلل
نعمان من السفر عرب مطار
صنعاء للقاء هادي .وتسود
خماوف من إصرار احلوثيني
على موقفهم املتصلب إزاء
شرعية األخري ،ورفض احللول
التوافقية ،واحتمال جلوئهم
إىل القوة للسيطرة على مأرب
وتعز.

كامرون مستقب ً
ال األمري محمد بن نايف.

حبث ولي ولي العهد السعودي
النائب الثاني لرئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية األمري
حممد بن نايف ،مع رئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامرون أمس
االول ،أوضاع املنطقة والتعاون
الثنائي بني البلدين ،إضافة إىل
مكافحة اإلرهاب ،والتقى األمري
حممد بن نايف ليل األربعاء ،ولي
العهد الربيطاني األمري تشارلز،
وذلك يف مقر إقامته.
ورحب كامريون ،بزيارة ولي
ّ
ولي العهد إىل بريطانيا ،الذي
نقل اليه حتيات خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وولي العهد األمري
مقرن بن عبدالعزيز ،وجرى خالل
االستقبال استعراض العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل
تعزيزها يف مجيع اجملاالت.
السفري
االستقبال
حضر
السعودي لدى اململكة املتحدة
األمري حممد بن نواف والوفد

الرمسي املرافق.
واختتم ولي ولي العهد
األوىل
زيارته
السعودي
الرمسية إىل بريطانيا بعد
توليه مهمات منصبه يف
كانون الثاني (يناير) املاضي،
وترأس وفدًا حكوميًا رفيعًا ضم
وزراء التجارة والصناعة توفيق
الربيعة والثقافة واإلعالم عادل
الطريفي والشؤون اخلارجية
نزار مدني ورئيس االستخبارات
العامة خالد احلميدان ،وعددًا من
املسؤولني األمنيني والعسكريني
السعوديني ،وركزت احملادثات
اليت أجراها األمري حممد بن نايف
مع املسؤولني الربيطانيني
على مكافحة اإلرهاب والتطرف
يف املنطقة ،والسبل الكفيلة
ملواجهة تنظيم «داعش» ،إضافة
إىل األزمة السورية وأوضاع
اليمن ،وأجرى مشاورات حول
آخر التطورات يف ملف إيران
النووي.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
الشرطة املصرية فتحت تحقيقات يف الحوادث األمنية املتفرقة

قتل شخص وإصيب آخرون
يف تفجريات بعبوات ناسفة
استهدفت مناطق يف العاصمة
املصرية وحمافظة اجليزة .فقد
أكدت مصادر عسكرية مقتل
وإصابة عشرات املسلحني يف
عملية أمنية يف سيناء أدت
أيضًا إىل إحباط عمليات تفجري
كانت تستهدف مقار أمنية.
قتل شخص وأصيب آخرون يف
انفجار عبوة ناسفة يف شارع
الوحدة يف منطقة إمبابة يف
القاهرة .كذلك أصيب شخص
يف انفجار وقع يف شارع
السودان يف حمافظة اجليزة.
وقد بوشرت التحقيقات يف
احلادثني ،وانتشر عناصر من
قوى األمن لتمشيط املنطقتني

حبثًا عن عبوات أخرى .كما
أصيب  4أشخاص يف انفجار
عبوة ناسفة قرب قسم شرطة
الوراق يف احملافظة نفسها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد
مصادر عسكرية مصرية مقتل
 40مسلحًا وإصابة عشرات
آخرين جبروح يف عمليات للجيش
املصري بسيناء .وأضافت
إن املسلحني قتلوا يف
املصادر ّ
قصف جوي للجيش بطائرات
األباتشي على قرى الشلاّ ق
جنوب
واللفيتات
والتومة
زويد ،وعلى جنوب قرية
الشيخ
ّ
املاسورة برفح بشمال سيناء.
كذلك أدت العملية إىل إحباط
سبع عمليات تفجري كانت
تستهدف مقار أمنية.

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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سياسيات

«نزهة» تركية يف سوريا ...أين النظام و»داعش» واألكراد و»احلر»؟ إسرائيل تبين سوراً Muslims blast PM’s Scapegoating
محمد نمر
of the Community
بني اجلليل ولبنان

حنو  40دبابة و 50مدرعة و750
عنصرًا تركيًا دخلوا األراضي
السورية يف نزهة عسكرية.
اجتازوا كوباني اليت حيميها
األكراد و»اجليش السوري
احلر» ووصلوا إىل ريف منبج
ّ
تعج بعناصر تنظيم «الدولة
اليت ّ
اإلسالمية» .وخالل ساعات
أجلوا منها اجلنود األتراك الذين
حيمون ضريح «سليمان شاه»،
ورفعوا رفات الضريح متهيدًا
لنقلها إىل منطقة حدودية قريبة
من قرية «آمشة» ،حيث ُرفع
العلم الرتكي.
عملية ّ
مت تنفيذها يف أقل من
مثاني ساعات .كانت كالنزهة
بالنسبة إىل اجليش الرتكي
أي
الذي عاد ساملًا من دون ّ
عائق ،أعلن فقط عن مقتل
جندي بسبب «حادث عرضي».
أمر طرح تساؤالت عديدة،
أهمها :أين النظام السوري
من كل ما جرى؟ وهل عدم
أي اشتباك مع «داعش»
وقوع ّ
يف منبج ُيثبت نظرية التنسيق
معها؟ ما دالالت هذه العملية
يف هذا التوقيت؟
ّ
والصحايف
الناشط
يؤكد
السوري كارلوس كوباني أن
«دخول جيش الرتكي وعبوره
آمشة القرية التابعة لكوباني،
جاء بعد تنسيق وإذن عبور من
القوات الكردية» ،فيما يشري
الناشط مدير شبكة «شاهد
عيان حلب» حسان احلليب إىل
«االعتياد قبل أشهر على دخول
دوريات للجيش الرتكي لتبديل
احلرس حول ضريح سليمان
شاه ،لكن فجر األحد دخل
يضم مئات العربات
رتل كبري
ّ
األراضي السورية عن طريق
مدينة كوباني متجهًا إىل مدينة
منبج يف ريف حلب ،حيث يقع
ضريح «سليمان شاه» من دون
ّ
ظل
أن يتعرض له أحد ،يف
مشاركة الطريان الرتكي الذي
أي مضايقة من النظام
مل يشهد ّ
السوري او «داعش» املتواجد
يف منبج».

دور لـ»داعش» يف العملية؟

تستقبل
تركيا
تزال
ال
االتهامات يف شأن تنسيق مع
«داعش» ،فيما األوىل تنفي
هذا األمر ،وسط تساؤالت عن
السبب الذي منع «داعش»
االرهابية من مقاتلة االتراك،
أي
يف الوقت الذي ال ينجو فيه ّ
ّ
ويؤكد
حي من إرهابها.
كائن ّ
ّ
احمللل السياسي الرتكي زاهد
غول لـ»النهار» أن «العملية
الرتكية حماولة لعدم توريط
تركيا ،وكأنها تريد أن تقول
ان االنسحاب من سوريا ،جاء
أي مشكلة
لتحييد نفسها عن ّ
قد تقع ،خصوصًا أن منطقة
سليمان شاه الرتكية كانت
مبثابة اخلاصرة الرخوة وقد
أرادت تركيا إغالق هذا امللف
أي مربر
حتى ال يكون هناك ّ
للتعرض
ألي طرف من االطراف
ّ
ّ
هلا او لتوريطها يف املستقبل،
خصوصًا ان هذه املنطقة تشهد
الكثري من عمليات االقتتال
الداخلي».
أي تنسيق مع
ينفي غول حصول ّ

خشية من تسلل
عناصر حزب اهلل

«داعش» ،واستغرب احلديث
تعرضه للقافلة يف
عن عدم
ّ
ّ
ظل معطيات تشري إىل «وضع
بعض املتفجرات على الطريق
الذي سلكه الرتل ،فض ًال عن
ان انسحاب القافلة ّ
تأخر أكثر
من ساعتني بعد تأمني ومتشيط
املنطقة».
ويرتك لـ»داعش» االجابة عن
السؤال :ملاذا مل تقاتل العناصر
الرتكية؟ لكن يف الوقت عينه
يشري إىل أن «تركيا كانت أعدت
العدة ألي طارىء ،والدليل
ّ
هو حجم القوة العسكرية اليت
تألفت من حنو  40دبابة و50
مدرعة و 750عنصرًا مع طائرات
من دون طيار ومروحيات ،وهذا
تتحسب
يثبت أن تركيا كانت
ّ
لألسوأ ،ألن نقل اجلنود ال
حيتاج إىل هذا احلجم من القوة
العسكرية» ،موضحًا أن «تركيا
تنسق إال مع قوات التحالف
مل
ّ
بإخبارهم،
وذلك
الدولي،
كما أخربت االئتالف السوري
واملعارضة السورية العسكرية
املوجودة على األرض ومنها
القوى الكردية ،وذلك قبل
ساعة من انطالق العملية ،كما
انها أخربت النظام السوري».

رسائل العملية

ّ
يؤكد احمللل السياسي ميشال
نوفل أيضا أن تركيا «نسقت مع
ما يسمى باملعارضة املعتدلة»،
ويقول« :عندما تنقل تركيا هذا
الضريح فذلك يعين اننا جيب ان
ّ
تطورات كبرية يف سوريا
نتوقع
ّ
مبزيد من الفوضى والعنف،
وبالتالي يريدون أن ينقلوا هذا
املقام الذي يعين الكثري للحزب
احلاكم يف تركيا ،الذي يركز
على اهلوية اإلسالمية والرتاث
العثماني».
ويرى يف العملية ُبعدين« :األول
ّ
يتوقعون املزيد
أن االتراك رمبا
من الفوضى والعنف يف هذه
املنطقة ،ما جيعل دخوهلم غري
ممكن والعملية أصعب ،الثاني
يرتبط برسالة إىل التحالف
الدولي وخصوصا أمريكا ،بأن
العمليات ال ّربية هي األكثر
اجلوية ،فض ًال عن
فعالية من
ّ
توجيه رسالة إىل النظام السوري
أن هناك جزءًا كبريًا من أراضيه
غري مسيطر عليها».
أما غول فريبط رسائل العملية
الرتكي
السياسي
بالوضع
«تركيا
ويقول:
الداخلي،
على ابواب انتخابات بعد ثالثة
أشهر ونصف الشهر ،وترغب

باهلدوء التام يف امللف السوري
العسكري ،خصوصًا ان لديها
نوعا من أنواع النشوة ألنها
اآلن ً
ّ
حققت املهمة بسالم ،لكن لو
كان حصل أي طارىء لكان
انقلب احلال على تركيا بأسوأ
ما تتوقع».

«بروفا»؟

البعض اعترب أن دخول الرتل
مبثابة
الضخم
العسكري
ألي عمل عسكري
«بروفا»
ّ
مقبل ،لكن غول يستبعد ذلك،
ّ
ويذكر بأن «تركيا لن توافق
ّ
تدخل عسكري إال بغطاء
على
دولي غري متوافر حاليًا ،وهي ال
ّ
للتدخل،
تبحث اآلن عن م ّربرات
ألنها موجودة أساسًا من بدء
سقوط الطائرة الرتكية وصو ً
ال
إىل مئات قذائف اهلاون على
االراضي الرتكية ،فهي لن
ُتقدم على أي تدخل عسكري
حتى لو كانت قادرة على هذا
االمر ،إال بغطاء دولي».
ّ
ويؤكد نوفل األمر نفسه،
بالقول« :ال ميكن لرتكيا ان
عسكريا إال يف ّ
ظل غطاء
تدخل
ًّ
شرعي دولي ،ألنها تدرك
أنها قضية كبرية ،وقد تكون
وتتورط
ثانية
افغانستان
ّ
بأضرار كبرية».

ردود فعل سلبية

ورغم كل ذلك فإن كارلوس
كوباني يعترب أن «مساندة
داعش» لرتكيا او العكس
صحيح ،هي لعبة مكشوفة،
ألن تركيا تدعم اإلرهاب خوفًا
من وصول أكراد سوريا إىل
حقوقهم املغتصبة منذ آالف
حترك ساكنًا
السنني ،فهي مل ّ
عندما كانت داعش تتخذ من
مرقد الشاه مركزًا لعملياتها
اإلرهابية وبالتنسيق التام مع
احلكومة املركزية الرتكية»،
وحتدث عن معطيات تفيد بأن
«مرقد سليمان شاه مت نقله منذ
فرتة طويلة ،لكنهم ّ
تكتموا على
هذا املوضوع».
رد
كما تطرق الناشط احلليب إىل ّ
الفعل السليب من أهالي حلب
جتاه العملية الرتكية ،ويقول:
ّ
مما
«الشارع السوري
يتهكم ّ
ّ
تتدخل يف
جرى ،بأن تركيا
سوريا حلماية األموات وال
ّ
تتدخل حلماية األحياء» ،معتربًا
أن «العملية تهدف يف شكل
أساسي لسحب فتيل أي صدام
بني داعش وتركيا يف املستقبل
القريب».

النهار البريوتية

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية
أن جيش اإلحتالل اإلسرائيلي
يبين سورًا بني كيبوتس حنيتا
يف اجلليل الغربي وبني لبنان
خشية تنفيذ األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل،
باحتالل
املتكررة
تهديداته
مستوطنات يف اجلليل.
وقالت إن هدف السور «منع
وصول سريع للقوات املعادية
إىل داخل إسرائيل».
ولفتت إىل أن بناء السور
هو مبثابة جزء من ورشة
أعمال هندسية واسعة «قامت
به فرقة اجلليل يف اجليش
اإلسرائيلي».
ويهدف هذا العمل وفق ما
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية
إىل حتديد ما أمسته بنقاط
الضعف يف املنطقة اليت ميكن
حلزب اهلل أن يستغلها للتسلل
يف أي مواجهة مقبلة مع
إسرائيل.
ونقلت عن مصادر كبرية
يف املنطقة الشمالية قوهلا
إن «تهديدات نصر اهلل اليت
تتحدث عن احتالل مستوطنات
يف اجلليل ليست منفصلة
عن الواقع ،وحتديدًا تلك
املستوطنات املوجودة على
احلدود اللبنانية».
وشددت هذه املصادر على
اجلهوزية إلخالء مستوطنات يف
حالة الطوارئ أو احتالل سريع
للمناطق اليت حياول حزب اهلل
التسلل منها.
اإلعالم
وسائل
وأشارت
اإلسرائيلية عن مصدر عسكري
إسرائيلي رمسي إىل أن اعمال
البنية التحتية «ستجري على
مدى عدة اسابيع بالقرب من
مستوطنة حانيتا وهدفها حتسني
البنية الدفاعية على احلدود».

Mr Hafez Kassem

Mr Kassem said that the
Prime Minister’s comments
are harsh and reckless
and show a total lack
of understanding of the
ongoing
engagement
and work of the Muslim
Community. “He made the
same mistake when he
reminded the Indonesians
about Australia’s billion
dollar tsunami assistance
package in his recent
”engagement with them.
Mr Kassem urged the PM
to think carefully and to
tone down his rhetoric. “At
this crucial time we have
to stand together to build
our nation rather than
scapegoating one segment
of the community for petty
political benefit or to deflect
attention from his own
personal failings as the
”leader of this nation.

Mr Hafez Kassem, President
of Muslims Australia – AFIC,
while on a visit to the holy
city of Makkah, said that the
National Security address
by the Prime Minister was
a great disappointment to
the Muslim Community of
Australia.
Mr Kassem said that all
Islamic organizations in
Australia and overseas
have repeatedly condemned
all forms of violence and
extremism at home or
overseas and distanced
Islam and Muslims from all
forms of terrorism. “I am
amazed at the suggestion
that Muslims need to
continue to do this as if
to prove our loyalty to
Australia”. “The allegiance
of the Muslims of Australia
is to Australia first and
foremost”, he stressed.

داعش خيطف اكثر من  200اشوري مسيحي يف ريف احلسكة وخشية من عمليات قتل مجاعية حبقهم
آلشوريون يف قلب خطر
«داعش» ،مصري وجودهم على
ّ
شنه
احملك بعد اهلجوم الذي
التنظيم على عدد من قراهم
يف حمافظة احلسكة مشال شرق
سوريا وسط خماوف من وقوع
إبادة مجاعية.
«اآلشوريون»
وينتشر
السوريون يف حمافظات حلب
واحلسكة ودمشق
اآلشوريون يف سوريا دخلوا
شن
دائرة جمازر داعش...
ّ
التنظيم هجومًا عنيفًا على عدد
من القرى اآلشورية املمتدة
على شريط نهر اخلابور والتابعة
حملافظة احلسكة مشال شرق
سوريا.
عشرات اآلشوريني راحوا ضحية
اجملازر اليت ارتكبها التنظيم يف
تل متر كربى املدن اآلشورية
يف ريف احلسكة الغربي .كما
فر املئات إىل املناطق اجملاورة
ّ
الواقعة حتت سيطرة اجليش
السوري واملقاتلني الكرد.

يف تل هرمز أحرق التنظيم
أقدم الكنائس املسيحية يف
سوريا  ،باإلضافة إىل عشرات
املنازل يف تل شامريام وتل
نصري واألغبيش وتوما يلدا
مصدر
وحبسب
واحلاووز.
أمين اختطف مسلحو «داعش»
أكثر من مئيت شخص من
اآلشوريني ،أغلبهم من النساء
واألطفال واقتادوهم إىل جهة
جمهولة  ...وأعرب املصدر عن
خشيته من عمليات قتل مجاعية
حبقهم.
«داعش» فرض أيضًا سيطرته
على قرى تل مشريام وتل
طلعة وتل طويل وقرب شامية
وتل هرمز ،وعدد من القرى
واملزارع اآلشورية يف املنطقة،
وقطع الطريق الواصل بني تل
متر ومدينة احلسكة .كما حاول
التسلل إىل احلدود الرتكية عرب
بلدة رأس العني.
ينتسب اآلشوريون آلشور
اإلبن الثاني لسام بن نوح...

ينتشرون يف حمافظات حلب
واحلسكة ودمشق ،وكذلك يف
ريف محص ...يبلغ عددهم
حواىل عشرة آالف شخص...
كنائس.
ست
ويتبعون
غالبيتهم ال تزال تتحدث اللغة
السريانية .وهم ميثلون القسم
األكرب من مسيحيي سوريا.
كما ينتشر اآلشوريون يف
العراق وتركيا وبأعداد قليلة
ويعدون من
يف إيران...
ّ
أقدم الشعوب اليت اعتنقت
املسيحية ،وذلك ابتداء من
القرن األول امليالدي.
منذ بداية هذا الشهر ،أضحت
عشرات القرى اآلشورية يف
قلب اخلطر ...تعيش هاجس
الوجود بعد حتوهلا إىل خط
اشتباك مشتعل بني «داعش»
من جهة ،وحزب اإلحتاد
الدميقراطي الكردي مدعوما
مبسلحي اجمللس العسكري
السرياني واللجان الشعبية من
جهة أخرى.
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تقرير يدعو اىل اصالح جذري
لنظام الرفاهية (السنرتلينك) أبوت يتعهد اختاذ اجراءات صارمة ضد اإلرهاب يف أسرتاليا واخلارج
حتت عنوان االمن القومي

أوصى تقرير مراجعة رئيسية
انه جيب اجراء تبسيط جذري
لنظام الرعاية االجتماعية يف
أسرتاليا والبالغ  150مليار
دوالر ليشمل فقط الدفعات
اخلمس األولية ،مع االستثمار
مقدما يف األشخاص املعرضني
خلطر البطالة الطويلة األجل.
كما اوصت املراجعة ،اليت أمرت
حكومة أبوت القيام بها عام
 ،2013بشخصانية «اجلوازات
للعمل» (personalised «Passports
 )»to Workإلعالم املستفيدين
من الرعاية االجتماعية كيف
ان تتغري مدفوعاتهم يف حال
بدأوا العمل أو زادت ساعات
عملهم ،للحد من خوف الناس
من اجياد وظيفة.
وقد صدر التقرير النهائي
للمراجعة اليت أجراها الرئيس
ميشن
ملؤسسة
السابق
اسرتاليا باتريك مكلور يوم
األربعاء ،واشار التقرير إىل
أن «العديد» الناس الذين
يستفيدون من نظام اإلعانة
سيكونون أفضل حاال يف ظل
النظام اجلديد.
وأكد التقرير أيضا أن هناك
تدابري حيز التطبيق للتأكد من
«من عدم حصول اي اخنفاض
يف معدل الدفع ألي فرد ينتقل
من النظام القديم إىل النظام
اجلديد».
بدوره أشاد وزير اخلدمات
االجتماعية سكوت موريسون
بالتقرير واصفا اياه بأنه «مفيد
جدا» و»رؤيوي» لكنه الحظ أنه
يشكل إطارا للتغيري يف املدى
الطويل ،وليس يف السنوات
القليلة املقبلة.
ويف تغيري يف مشروع التقرير،
الذي اقرتح يف حزيران عام
 2014وخفض الدفعات إىل أربع
دفعات كبرية ،توصي النسخة
النهائية بتخفيض الدفوعات
األولية من  20إىل مخس ،وهي
تتكون من مدفوعات سن العمل
( ،)working age paymentمعاش
دعم األشخاص الذين يعانون
من إعاقة شديدة ودائمة،
معاش الشيخوخة ،مدفوعات
األطفال والشباب ومدفوعات
مقدمي الرعاية (.)carer payment
وستكون مدفوعات سن العمل
على ثالثة مستويات ،وتعتمد
على مقدار العجز الذي يعاني
منه الفرد ومقدار ما ميكنه
القيام به من عمل أو دراسة.
ففي مزيد من التبسيط للنظام،
يوصي التقرير مبراجعة اخرى
خلفض  55دفعة مكملة حالية
ألربع فئات وهي املساعدة يف
اإلجيار والتكاليف اإلضافية
األطفال،
برتبية
املتعلقة
وتكاليف إضافية تتعلق بالشباب
الذين يعيشون بعيدا عن
املنزل للعمل والدراسة ،تقديم
املساعدة لرعاية املعوقني أو
الضعفاء واملسنني.
يف خطوة تعكس نهج الرعاية
االجتماعية املعمول به يف
نيوزيلندة ،يوصي تقرير السيد
مكلور ان تتبنى أسرتاليا «نهج

االستثمار» ،الذي يهدف اىل
االستثمار يف اجملموعات اليت
تعاني من «اعاقة مدى احلياة»
واليت تستفيد من نظام الرعاية
لبناء قدرتها على االستقاللية.
الرعاية
كفاءة
ولتعزيز
االجتماعية ،توصي املراجعة
بتعديل املدفوعات من خالل
«مراجعة مستويات املعيشة
االجتماعية» من قبل جلنة
من اخلرباء كل أربع سنوات
لتكلفة
تلقائي
و»تعديل
املعيشة» مثل مؤشر أسعار
املستهلك أو مؤشر ُيبنى هلذا
الغرض ،كل ستة أشهر.
ومل تقم املراجعة بأي منذجة
او اشارة إىل أي موازنة
لإلصالحات املقرتحة.
ووصف السيد مكلور التقرير،
كل
أيضا
رئسه
الذي
ويسلي أيرد وسالي
من
سنكلري ،بانه يقدم «هندسة»
( )architectureجديدة لنظام
الرعاية االجتماعية الذي أصبح
مربكا ومعقدا جدا.
ويف حني قال موريسون ان
احلكومة مل تقدم ردا حتى
اآلن ،أشار اىل منوذج الرعاية
االجتماعية يف نيوزيلندا وقال
ان احلكومة تدرسه عن كثب.
وقال السيد موريسون أيضا أن
احلكومة ليس لديها أكثر لتقوله
قريبا حول نظام تكنولوجيا
املعلومات ( )IT systemالذي
ُيستخدم يف توفري مدفوعات
الرعاية االجتماعية ،مشريا اىل
أن النظام احلالي يعود إىل
مثانينات القرن املاضي.
وكان وزير اخلدمات االجتماعية
السابق كيفني اندروز قد امر
باجراء املراجعة يف اواخر العام
 ،2013وكان من املتوقع يف
البداية أن تستلمه احلكومة
حبدود تشرين االول من عام
.2014
وتشمل التوصيات األخرى:
• عدم وضع دفعات رعاية
الرفاهية (السنرتلينك) يف
حساب الشباب وحتت تصرفهم
قبل بلوغهم سن الـ  22عاما على
ان تذهب آلبائهم بدال عن ذلك.
لتكنولوجيا
جديد
• نظام
إصالحات
لدعم
املعلومات
الرفاهية يتكامل مع بيانات
مكتب الضرائب األسرتالي.
• التخلص التدرجيي واجراء
تغيريات يف عدد من مدفوعات
الرعاية االجتماعية على مراحل.
• خطة وظائف ودعم أكرب
لألشخاص ذوي إعاقة صحية
وعقلية.
• التكامل بني العمل وخدمات
الصحة العقلية.
• مبادرات ملساعدة الشباب على
االنتقال من املدرسة إىل العمل،
من خالل حتسني عالقات افضل
مع أرباب العمل واجملتمعات
والشركات
• احلد من الروتني حول العمل
اخلريي لتعزيز قدرات اجملتمع.
• استخدام دقيق يستهدف إدارة
الدخل (حني حتظر مدفوعات
الرعاية االجتماعية).

ابوت لدى اعالنه عن التغيريات
سيتم جتريد االسرتاليني ،الذين
حياولون االنضمام إىل اجلماعات
اإلرهابية عبادة املوت يف
اخلارج ،من اجلنسية االسرتالية
مبوجب قوانني جديدة دراماتيكية
سيجري تقدميها أمام الربملان
يف األسابيع املقبلة.
ففي أول خطاب لألمن القومي
من قبل رئيس الوزراء االسرتالي
حذر السيد طوني ابوت صباح
االثنني من أن خطر اإلرهاب
احمللي مل يسبق له مثيل يف
تاريخ البالد ،وهو اآلن يشكل
خطرا واضحا وحاضرا.
وقال رئيس الوزراء لدى اعالنه
عن تغيريات مثرية للجدل
لقوانني اجلنسية يف ضوء
انضمام  110اسرتاليني إىل
تنظيم الدولة اإلسالمية يف
سوريا والعراق انه سيتم جتريد
االشخاص املزدوجي اجلنسية
من جنسيتهم األسرتالية إذا
ُوجدوا متورطني مع اجلماعات
اإلرهابية.
كما أن املواطنني األسرتاليني
سيواجهون أيضا فقدان امتيازات
املواطنة وعدم السماح هلم
بالعودة إىل أسرتاليا واحلصول
على اخلدمات القنصلية وحظر
السفر.
وقال رئيس الوزراء يف خطاب
أدىل به يف مقر الشرطة
الفيدرالية االسرتالية يف كانبريا
«انين أعلن اليوم أن احلكومة
سوف تنظر يف تدابري جديدة
لتعزيز قوانني اهلجرة ،فضال
عن خيارات جديدة للتعامل مع
املواطنني األسرتاليني الذين
يشاركون يف اإلرهاب».
واضاف يقول «ال ميكن أن نسمح
للناس السيئني باستخدام
طبيعتنا اجليدة ضدنا».
وتابع ان «احلكومة ستطور
تعديالت على قانون اجلنسية
االسرتالية حتى نتمكن من إلغاء
أو تعليق اجلنسية األسرتالية يف
حالة اجلنسية مزدوجة ..والذين
يقاتلون ضد أسرتاليا سيفقدون
جنسيتهم».
وقال ان «االسرتاليني الذين
محلوا السالح مع مجاعات
إرهابية ،وخاصة حني يشارك
يف
االسرتاليون
اجلنود
افغانستان والعراق ،ووقفوا
ضد بلدهم ينبغي أن يتم
التعامل معهم وفقا لذلك.
واوضح انه «بالنسبة للمواطنني

ندرس
فاننا
األسرتاليني،
تعليق بعض امتيازات املواطنة
عن األفراد املتورطني يف
اإلرهاب وميكن أن تشمل
تقييد القدرة على املغادرة أو
العودة إىل أسرتاليا ،واحلصول
على اخلدمات القنصلية يف
اخلارج ،فضال عن احلصول على
مدفوعات الرعاية االجتماعية
(السنرتلينك)».
وتظهر األرقام ان هناك:
•  :20عدد األشخاص الذين
قبض عليهم واتهموا نتيجة
لعمليات إرهابية جرت يف مجيع
أحناء أسرتاليا منذ شهر ايلول.
•  100،000رسالة يف وسائل
اإلعالم االجتماعية يف جمموعة
عباد
متنوعة من اللغات ينشرها ّ
املوت اإلسالميون وأنصارهم كل
يوم.
•  110اسرتاليني سافروا اىل
اخلارج لالنضمام إىل عبادة املوت
يف العراق وسوريا وما ال يقل عن
 20منهم لقوا حتفهم.
•  400حتقيق ملكافحة اإلرهاب
ذات أولوية عالية يقوم بها جهاز
املخابرات االسرتالية (ازيو)
حاليا ،مؤكدا أيضا أنه سيتم حظر
حزب التحرير املتطرف.
وقال «ان التنظيمات واالفراد
الذين ينشرون ،بشكل صارخ،
الفتنة والتفرقة ،مثل حزب
التحرير ،ال ينبغي هلم اإلفالت
من العقاب» .واضاف يقول
«اليوم ،استطيع ان اؤكد ان
احلكومة سوف تتخذ إجراءات

ضد خطباء الكراهية ،وهي
تشمل فرض تعزيز القوانني
ضد دعاة اإلرهاب».
وقال ان «االجراءات اجلديدة
لتحدي الدعاية اإلرهابية تشمل
توفري املواد البديلة على
االنرتنت على أساس القيم
يشمل
وسوف
االسرتالية.
احلظر تشويه الصورة ،التخويف
والتحريض على الكراهية.
ومفرجًا عن نتائج مراجعة بنية
األمن القومي للبالد ،أكد
السيد ابوت ان جهاز املخابرات
االسرتالية (ازيو) يراقب اآلن
 400حالة لألمن القومي ذات
«أولوية قصوى» اضافة اىل
التحقيق والتقصي لعدة آالف
من احلاالت.
وأعلن السيد ابوت عن انشاء
فريق عمل جديد ملكافحة
منسق
وتعيني
اإلرهاب
لوضع خمتلف حاالت التجسس
ووكاالت مكافحة التجسس حتت
مظلة واحدة.
وقال «ان أسرتاليا دخلت حقبة
جديدة وطويلة األجل من تزايد
خطر االرهاب مع تزايد خطر
العناصر احمللية».
واستطرد يقول «يف كل
التهديد
فان
املقاييس،
السرتاليا يزداد سوءا وعدد
املقاتلني األجانب يتزايد وعدد
من املتعاطفني املعروفني
وأنصار املتطرفني آخذ يف
االزدياد ،وعدد اإلرهابيني
احملتملني ،مبا يف ذلك العديد
من الذين يعيشون يف وسطنا،
آخذ يف االرتفاع أيضا».
وتابع «لقد رأينا قطع الرؤوس،
وعمليات اإلعدام اجلماعية،
والصلب واالستعباد اجلنسي
باسم الدين.
وقال «حنن نعلم أن هذه االمور
تشكل أوقات اختبار للجميع
هنا وجلميع الذين اقسموا
حلماية
الدستورية
اليمني
احلريات الدميقراطية ..لقد رأينا
إخواننا االسرتاليني  -ناس
ولدوا للعيش وترك اآلخرين
يعيشون -يستسلمون إلغراءات
عبادة املوت هذه ..يف ايلول
املاضي ،مت رفع املستوى
الوطين للتهديد اإلرهابي إىل

األعلى ،مما يعين احتمال وقوع
هجوم إرهابي..وقال املنتقدون
اننا كنا نبالغ».
واضاف «لكن منذ ذلك احلني،
شهدنا هجوما مسعورا على
اثنني من عناصر الشرطة يف
ملبورن وكذلك الرعب يف حصار
مارتن باليس».
نعمان حيدر 18( ،عاما) ،قتل
بالرصاص بعد طعن اثنني من
ضباط الشرطة يف ملبورن..
ومعن مؤنس ( )Man Monisقتل
من قبل الشرطة بعد أن أخذ
الرهائن يف مقهى ليندت يف
مارتن باليس يف سيدني.
وأكد السيد ابوت ان ال يقل عن
 110اسرتاليني قد سافروا إىل
اخلارج لالنضمام إىل عبادة املوت
يف العراق وسوريا ،كاشفا «ان
 20منهم على األقل ،حتى اآلن،
لقوا حتفهم».
ِ
اصدر مراجعة
وقال «اليوم،
مكافحة اإلرهاب اليت كلفت
احلكومة كلفت القيام بها يف اب
املاضي حيث وجدت أننا نواجه
مرحلة جديدة وطويلة األجل من
تزايد خطر اإلرهاب ..الكثري من
االرهابيني منوا يف اسرتاليا..
توص
ويف حني أن املراجعة مل
ِ
بتغيريات هيكلية كبرية ،فانها
ِ
اوصت بتعزيز اسرتاتيجيتنا
وحتسني
اإلرهاب
ملكافحة
تعاوننا مع اجملتمعات احمللية
املعرضة للخطر».
واضاف يقول «ال استطيع
أن ِ
أعد بعدم حدوث فظائع
ارهابية مرة أخرى على األراضي
األسرتالية ..ولكن امسحوا
لي أن أقدم لكم هذا التأكيد
وهو ان حكوميت لن تقلل من
شأن هذا التهديد .سوف نتخذ
القرارات الصعبة للحفاظ عليكم
وعلى عائالتكم آمنة».
وقد حذرت حكومة أبوت فانه
جيب إزالة التخفيضات يف
املوازنة لوكاالت التجسس
ومواجهة اإلرهاب أو خطر
املساس باألمن القومي.
وكانت اوصت مراجعة هندسة
األمن القومي يف البالد ،بأمر
من رئيس الوزراء يف آب
املاضي ،بازالة االقتطاعات من
موازنة مكافحة االرهاب.

خالد شروف لدى ظهوره على يو تيوب يقطع راس احد الرهائن

صفحة 11

Saturday 28 February 2015

السبت  28شباط 2015

اسرتاليات

أبوت جيدد متسكه بكرادلني وزوجها
الفناين نافيا اي «تضارب يف املصاحل»

جدد رئيس الوزراء طوني ابوت
وقوفه اىل جانب كبرية موظفي
مكتبه بيتا كرادلني  Credlinرغم
الضرر اجلديد املتسرب والذي
يكشف عن انشقاق كبري بني
كبار مسؤولي حزب االحرار حول
دورها.
ويصر السيد أبوت على ان زواج
السيدة كرادلني من مدير حزب
االحرار الفيدرالي ،براين الفناين
ليس تضارب مصاحل ،واصفا
أحدث تسرب بأنه «زوبعة يف
فنجان».
ففي اثنتني من رسائل الربيد
اإللكرتوني املسربة إىل وسائل
إعالم فريفاكس ،كتب أمني
الصندوق الفيدرالي للحزب فيل
هيغنسون عن عالقة السيدة
كرادلني مع السيد الفناين
ووصفها بانها «املعضلة احلالية
أخطر» اليت تواجه احلزب.
وكتب «كيف ميكن هلذا احلزب
السماح لفريق من زوج وزوجة
يف هذه األدوار» وان عالقتهما
كانت تتسبب باختالل وظيفي
و»اتصاالت خشبية وال ميكن
االعتماد عليها».
ولكن السيد ابوت قلل من
رسائل الربيد اإللكرتوني وكرر
ثقته بالزوجني القويني.
وأشار رئيس الوزراء إىل أن
السيد الفناين كان املدير
الفيدرالي للحزب ملدة 12
عاما والسيدة كرادلني شغلت

ابوت يتحدث اىل كرادلني
سلسلة من املناصب العليا لعدة
وزراء وزعماء أحزاب.
وقال لراديو ماكواري يوم
الثالثاء «وهكذا ،إذا كانت
هذه االمور مشكلة ،فانها كانت
مشكلة ملدة  10عاما .يف الواقع
هذه ليست مشكلة».
وقد فسر هذا التسرب االحدث
بانه هجوم جديد على قيادة
السيد ابوت ويأتي يف الوقت
الذي يواجه فيه ضغوطا متجددة
من داخل وزارته ،مع تقرير اخر
سرب لوسائل اعالم فريفاكس
ُ
يدعي ان سبعة من نواب املقاعد
اخللفية  frontbenchersوجهوا
اليه حتذيرا.
وعلى الرغم من فشل التصويت
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على االطاحة بالسيد ابوت يف
وقت سابق من هذا الشهر،
فان هؤالء الوزراء ،الذين مل يتم
الكشف عن امسائهم ،وحبسب
ما ورد ،يناقشون توقيت حترك
حمتمل ضده.
ورفض السيد ابوت ذلك
التقرير أيضا ،قائال ان الناخبني
«يشعرون بالقرف من هذه
االمور الداخلية».
وصرح رئيس الوزراء للقناة
التلفزيونية التاسعة قائال ان
«رؤساء الوزراء هم دائما حتت
املراقبة ..هناك شعور بانه
عليك كل يوم ان تنجز».
وكانت هناك بعض األخبار اجليدة
للسيد ابوت يوم الثالثاء ،حيث

Australian News
أظهر احدث استطالع لآلراء ارتفاع
الدعم لالئتالف ثالث نقاط مئوية
ليصل اىل أعلى مستوى له خالل
أربعة أشهر.
ومع ذلك ،فإن حزب العمال
ما زال يتقدم االئتالف بـ 53
مقابل  47يف املئة بعد احتساب
االصوات التفضيلية ،يف حني
أن  77يف املئة ممن شاركوا يف
االستطالع وصفوا السيد ابوت
باملتغطرس.
ودافعت وزير اخلارجية جولي
بيشوب ووزير املالية ماتياس
كورمان  Cormannعن أداء
والسيدة
الفناين
السيد
كرادلني ،قائلني ان كالهما
قاما بأدوارهما لسنوات عديدة.
وقالت السيدة بيشوب أنهما
«زوجان هائالن» ساعدا االئتالف
على الفوز باحلكومة.
وصرحت إلذاعة  ABCقائلة
«من الواضح ان األمور يف حالة
صعبة يف الوقت احلاضر وهكذا
يبدو أن الناس يشريون بأصابع
االتهام إىل أولئك الذين ،يف
املاضي ،أشادوا مبا بذاله من
جهود.»،
وردا على التقرير الذي يقول
نواب املقاعد االمامية يتآمرون
ضد السيد ابوت ،قال السناتور
كورمان ان رئيس الوزراء ال
زال حيظى بدعم «قوي وموحد»
لوزارته.
واوضحت وزيرة اخلارجية ،اليت
توصف كبديل حمتمل للسيد
أبوت ،أنها ليست على علم بأي
ختطيط لنواب املقاعد االمامية
الزاحة رئيس الوزراء.
وقالت بيشوب «هم مل يتحدثوا
معي».

قيادات اسالمية تنتقد خطاب
ابوت يف «األمن القومي»
عربت قيادات يف اجلالية
االسالمية عن غضبها من رئيس
الوزراء طوني أبوت بشأن
خطابه حول األمن القومي الذي
القاه يوم االثنني قائلة انه
مل يفعل شيئا غري تأجيج التوتر
والتقليل من شأن جهود القادة
املسلمني الذين يعملون على
تقليل العداء اجملتمعي.
فقد أدانت اجلمعية االسالمية
اللبنانية يف الكمبا خطاب
ً
ناعتة اياه بأنه
رئيس الوزراء
«خطاب عدائي ضد املسلمني»
استخدمه السيد ابوت يوم
االثنني ،واصفة ذلك بـ
«االنتهازية السياسية» وغري
الضروري.
وقال رئيس اجلمعية مسري دندن
ان «تصرحيات رئيس الوزراء
متهورة بشكل ال يصدق»،
مضيفا «أنه (اخلطاب) ليس
اال حماولة لكسب تأييد الرأي
العام ،خاصة يف ظل املناخ
السياسي السائد».
وكان السيد ابوت قد رأى يف
خطاب له حول األمن القومي
يوم االثنني ،ان بامكان اجملتمع
اإلسالمي أن يفعل املزيد لوقف
انتشار التطرف ،قائال «كثريا ما
مسعت القادة الغربيني يصفون
اإلسالم بأنه دين السالم،
أمتنى أن يقول هذا قادة أكثر
من املسلمني ويف مناسبات
وأحيان اكثر ويعنون ذلك».

واعتربت رئيسة اجمللس العربي
االسرتالي السيدة رندة قطان
ان هذه التعليقات غري مفيدة
على االطالق.
وقالت السيدة قطان «حقا
شعرت بالدهشة حيال ذلك ومل
أستطع النوم الليلة املاضية»،
مضيفة «على الرجل االول يف
البالد [السيد ابوت] االقالع عن
هذه التعليقات ،فهي ليست
مفيدة وغري منتجة وتلحق إهانة
كبرية بالكثريين منا الذين
يعملون جبد هلذه للغاية كما
انها فقط تؤجج مشاعر الكراهية
والعنصرية».
وقالت السيدة قطان ان غري
املسلمني سيتأثرون «بنريان
العنصرية» نتيجة لذلك.
واعرب السيد قيصر طراد،
املتحدث باسم مجعية الصداقة
االسالمية االسرتالية ،عن عدم
رضاه عن جدول أعمال السيد
ابوت.
وقال انه ال ميكنه أن يعتقد ان
رئيس الوزراء يقلل من جهود
اجلماعات اإلسالمية.
واضاف ان «احلكومة تعرف
جيدا ومتاما مدى الصعوبة اليت
يالقيها اجملتمع املسلم يف
املساعدة على محاية وحتسني
سالمة وأمن أسرتاليا».
وقال ان «هذا النوع من
الرسائل لرئيس وزراء غري
مفيد ابدا يف هذه الظروف».

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



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

نواب «ورقة النعوة» :مراسم حم ّل املراسيم!
رىل إبراهيم
يف ظل اجلمود التشريعي والسياسي
ّ
تعطل عمل النواب .بدل
واإلمنائي،
جملس النواب باتت وجهتهم جمالس
العزاء ،وحمل العمل على املراسيم
ّ
جل اهتمامهم اىل املراسم
حتول
ّ
اجلنائزية .نواب األكاليل وأوراق
«النعوة» والتوابيت ،كيف ميضون أيام
بطالتهم؟
جرت العادة يف قرى اجلرد أن تعمد
امليت فور وفاته.
النسوة اىل ربط فم
ّ
أما اليوم ،فيكاد هذا األمر ُيناط بالنواب
وباملرشحني الطاحمني اىل الوصول اىل
َ
يعلن
ساحة النجمة .قبل أيام ،ما كاد
خرب وفاة «أبو جورج» ،حتى كان أحد
نواب كسروان يتنافس وزميله السابق
على باب منزل املرحوم ،كأنهما آتيان
لربط فمه!
يتغي
ومن كسروان اىل املنت الشمالي،
رّ
ويتعدد املرحومون ،لكن
املتنافسون
ّ
اهلدف واحد :أصوات عائلة الفقيد .أحد
نواب تكتل التغيري واالصالح يستعجل
الوصول اىل منزل الفقيد ،أي فقيد،
قبل كل زمالئه .ولوال «العيب واحليا»،
يشمر عن زنوده و»يدور» بصينية
يكاد
ّ
القهوة على املعزين لثالثة أيام .ومتى
عرف السبب بطل العجب :عندما ُيسأل
ابن أعالي املنت ملاذا يفضل مرشحًا
على آخر ،يكون جوابه تلقائيًا بأن األول
واسى العائلة ،ولزم منزهلا ثالثة أيام،
فيما الثاني مل يتكبد عناء «جرب اخلاطر»
حتى!
ويف غياب مشاريع القوانني واملراسيم،
يستمرئ النواب العاطلون من العمل
التعازي واملراسم .وبدل اجمللس
تتحول جمالس العزاء ساحات
النيابي
ّ
للتنافس على استقطاب األصوات،
وخصوصًا أن «املوسم هذا الشتاء
دسم» ،حبسب أحد النواب املتنيني،
وأن «التعازي كثرية والنهار اللي ما
فيه شغل ،بنعمل فيه مخس دفونة»،
حبسب النائب السابق منصور البون.
واألخري يف كسروان ،شأنه شأن
النائب السابق طالل املرعيب يف عكار،
والنائب زياد أسود يف جزين واملرشح
مسعود األشقر يف األشرفية ،بات
حضورهم مقرتنًا بالوفيات ،فال يكاد
صاحب البيت يراهم حتى يسأل فورًا:
«خري مني مات؟»!
يف املاضي ،كان النواب واملرشحون
والوجهاء يتبلغون أخبار الوفيات عرب
خمتار الضيعة ،أما اليوم ،فباتت هذه،
ألهميتها ،إحدى املهمات األساسية
للهيئات احلزبية املناطقية ،فضال عن
ّ
املتوفني على
حرص كثريين من أقرباء
نعيهم إىل السياسيني بأنفسهم.
أما من ال حزب وراءه ،فلن يعدم وسيلة
ّ
املتوفني» .يشرح
للوصول اىل «داتا
أحد السياسيني أنه يستقي معلوماته
من صفحات الوفيات يف اجلرائد ،فيما
يشري آخر إىل تعاقده مع معظم شركات
دفن املوتى يف منطقته« :يرسلون إلي
يوميًا قائمة بأمساء األموات ،فأدقق مع
مجاعيت فيها ألتأكد َمن ِمن املنطقة،
ومن هو جمرد مقيم ،وأطلب على هذا
األساس من الشركة إرسال إكليل من
الورد أو صليب أو عدم إرسال شيء».
وال حيول هذا كله دون الوقوع يف
بعض املواقف احملرجة ،كأن يقصد
كنيسة بدل أخرى ،أو يدخل صالونًا بدل
آخر يف الكنيسة نفسها ،أو أن يواسي
امليت قائ ًال« :اهلل يرمحو كان
عائلة
ّ
آدمي» ،ليكتشف أن املرحوم امرأة!
ويروى أن رئيس حزب الكتائب الراحل

مجالس العزاء ح ّلت محل املجلس النيابي (هيثم املوسوي)

يفوت عزاء حتى يف
بيار اجلميل مل يكن ّ
عز أيام احلرب ،وعندما سئل كيف يفعل
ّ
ذلك وحزبه خيوض معارك شرسة على
اجلبهات ،أجاب« :حنن نقاتل للحفاظ
على هذه التقاليد» .ومع أن الرئيس
أمني اجلميل وجنله النائب سامي اجلميل
مل يسريا على خطى األب املؤسس ،إال
«مجيله» .يف عكار ال
أن لكل قضاء
ّ
يرتك النائب السابق وجيه البعريين
عزاء يعتب عليه .ويف جبيل ،يؤدي
النائب سيمون أبي رميا الدور نفسه،
كما يؤديه يف بعبدا نواب التيار الوطين
احلر ،ويف كسروان النائب السابق
منصور البون .ويف املنت الشمالي،
كانت للنائب ميشال املر شهرة واسعة
يف هذا اجملال ،إال أن نشاطه تراجع
أخريًا ملصلحة النائبني ابراهيم كنعان
وغسان خميرب ،واملرشح العوني جورج
عبود ،واملرشح القواتي ادي أبي
اللمع.
يف غالبية األحيان ،تصبح التعازي نوعًا
من «اإلدمان» .ويكون أول ما حيرص
عليه النائب فور بدء نشاطه االستفسار:
ميت اليوم؟» .وجمالس العزاء
«مني عنا ّ
ّ
متثل مناسبة لبعض النواب من أجل
توطيد عالقتهم بناخبيهم ،ومكانًا للثرثرة
واالطالع على أخبار البلدات والعائالت.
أبي رميا جيدها طريقة فضلى للوقوف
اىل جانب القاعدة الشعبية ،والتواصل
معها ومعرفة همومها ،نافيا أن يكون
قد أدى واجبات التعازي ولو مرة يف
منزل عائلة ال يعرفها« :املواطن بيكون
بيعرف  300شخص ،أما النائب ،فيعرف
حنو  20أو  30ألف شخص ،وبالتالي
أعزي يف مكان ما أكون على
حني
ّ
معرفة وثيقة بأحد أفراد العائلة».
من جهة أخرى ،قد تكون التعازي فرصة
الثبات النفس واالستعراض أمام أبناء
البلدة ،وحدث وال حرج هنا عن تنافس
نواب املنت ،مث ًال ،حول من ميثل اجلنرال
ميشال عون يف دفن «أم رميون» ،ومن
يقف قرب عائلة «أبو جوزيف» لتقبل
التعازي بفقيدها برغم عدم معرفة
النائب بالفقيد أو بأهله! اذ واذا
صدف أن أرسل عون نائبًا ميثله اىل
مسقط رأس نائب آخر ،تشتعل املعارك
رحب املطران
بينهما ،وخصوصا إذا ّ
مبمثل اجلنرال وأغفل اسم نائب البلدة
أو مرشحها! وقد أدى تفاقم األمر اىل
اعتماد املطارنة طريقة جديدة للرتحيب
عرب ذكرهم «أصحاب املعالي» من دون
تسميتهم باألمساء.

الصلبان للزعماء

حيرص العماد ميشال عون ورئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع على

التعازي عرب إرسال صلبان مشكوكة
بالورود بامسهما الشخصي .أما النواب
واملرشحون ،فيكتفون بارسال األكاليل،
باستثناء النائب ابراهيم كنعان،
واملرشح جورج عبود ،اللذين حيذوان
حذو اجلنرال .ومعلوم أن الصلبان
أغلى من األكاليل ،وعادة ما تكون حمل
تقدير أكرب لدى عائلة املتوفى ،وهي
نوعان :صليب وروده مشكوكة يراوح
مثنه بني مئة ألف لرية ومئة دوالر،
وصليب مغلف بنايلون مع ورود منثورة
حوله مثنه  60ألف لرية .واذا ما احتسبنا
احلد األدنى من واجبات التعازي ال
أن
ّ
ميكن أن يقل عن الثمانية يف األسبوع
الواحد ،يصبح لزاما على النائب أو
املرشح ختصيص ميزانية شهرية هلذا
األمر .علما أن النائب يلتزم قضاءه،
فيما عون وجعجع ملزمان االهتمام بكل
ويقدر أحد الناشطني نفقات
األقضية.
ّ
الرجلني حنو  10آالف شهريًا.
واىل جانب الصليب ،تتكفل األحزاب
واملرشحون امليسورون بدفع مثن
النعش اذا كان الفقيد حزبيًا أو ينتمي
اىل عائلة ال تؤيدهما متامًا؛ ما جيعل
أفراد العائلة مدينني أخالقيا للمتربع.
ويراوح سعر التابوت بني ألف وثالثة
آالف دوالر حبسب نوعه وحجمه ،أما إذا
كمل املتربع «مجيله» ،فيتكفل بالقهوة
ّ
والطعام وحجز صالون الكنيسة ورجال
امليت.
الدين ،وأحيانا دفع مثن الباس
ّ

حماسة الجميل و»بلفة» البون

يروي أحد السياسيني أن رئيس حزب
الكتائب أمني اجلميل كان حاضرا خالل
وصول نعش الشاعر الراحل سعيد
عقل اىل الكنيسة ،حيث بدأت تتوافد
احلشود السياسية واالعالمية والفنية
والشعبية لتقبيل النعش .ومن فرط
محاسة اجلميل ،مل مييز بني حوض
الزهور والنعش ،فانقض فوق احلوض
يقبله حبرارة ،ظنا منه أن فيه جثة سعيد
عقل .ويف حادثة اخرى ،كان النائب
السابق كميل زيادة جديدًا على الساحة
السياسية ،فبدأ مبرافقة النائب السابق
منصور البون يف واجبات التعازي.
داخل الكنيسة ،كان ميكن االستعاضة
عن ارسال األكاليل بالتربع مببلغ ال
يتعدى مئة دوالر أو  200ألف لرية،
فيما كان البون ّ
حيث صديقه على التربع
بأربعمئة دوالر دفعة واحدة بعد االتفاق
مع املسؤولة عن الصندوق بوضع 300
دوالر بامسه ،و 100دوالر باسم زيادة.
األخري اكتشف اللعبة بعد فوات األوان،
فما كان من البون اال أن وعده حبسم
املبالغ املدفوعة من مصاريف الالئحة!

خرتاق شرائح اهلواتف اخللوية :أمريكا ال تكف عن التجسس
بسام القنطار
ال يكف ادوارد سنودن عن إدهاشنا.
جديد تسسريباته تقرير يقول إن
االستخبارات األمريكية واالستخبارات
الربيطانية سرقتا مفاتيح تشفري شرائح
ّ
صنعتها شركة
اهلاتف النقال اليت
«جيمالتو» ،والنتيجة احلصول على
عدد هائل من قاعدة بيانات االتصاالت
وتبادل املعلومات ملليارات اهلواتف
احملمولة حول العامل  ...وبينها لبنان
كشف تقرير جديد أن االستخبارات
الربيطانية
واالستخبارات
األمريكية
اخرتقتا «جيمالتو» ،أكرب شركة لتصنيع
شرائح االتصال اخلاصة باهلواتف
احملمولة ( ،)simوحصلتا على مفاتيح
تشفري ،ما مسح هلما مبراقبة املستخدمني.
وذكر موقع «ذي إنرتسيبت» الذي
يديره صحايف الغارديان السابق غلني
أن عملية االخرتاق
غرينوالد ،امس اجلمعةّ ،
االستخباري لشرائح االتصال اخلاصة
باهلواتف احملمولة جرت على حنو مشرتك
من جانب كل من االستخبارات األمريكية
واالستخبارات الربيطانية ،مشريا إىل أن
ذلك رمبا سهل التنصت على الكثري من
مستخدمي شبكات اهلواتف احملمولة يف
العامل.
وقال املوقع إنه يستند يف ذلك إىل
وثيقة داخلية بريطانية تعود إىل عام
 2010سربها املوظف السابق يف وكالة
األمن القومي األمريكية إدوارد سنودن.
وذكر التقرير أن وحدة مشرتكة من
وكالة األمن القومي األمريكية ومركز
االتصاالت احلكومية الربيطاني اخرتقت
شركة «جيمالتو» ،اليت تنتج ملياري
شرحية اتصال سنويا لـ  450شركة
اتصاالت ،من بينها (إيه تي آند
تي) و(تي موبايل) و(تشينا موبايل)
و(سوفت بانك).
وكشفت معلومات واسعة االطالع لـ
«االخبار» ان نسبة عاليه من شرائح
ّ
تصنعها شركة
اهلاتف اخللوي يف لبنان
«جيمالتو» ،اليت تزود ايضًا مشروعي
جواز السفر البيومرتي ونظام إدارة
احلدود اجلاري العمل عليه بالشراكة مع
شركة  Inkriptاللبنانية.
وأكد مروان حايك املدير العام لشركة
 Alfaاليت تديرها شركة «أوراسكوم»
والتكنولوجيا
واإلعالم
لالتصاالت
القابضة املصرية يف اتصال مع
«االخبار» ان «أوراسكوم» ال تتعامل
مع «جيمالتو» .وكشف حايك ان شرائح
(سيم) اليت تستخدمها شركة  Alfaمنذ
عام  2010تصنعها شركة Oberthur
الفرنسية .علما ان  Alfaتعاقدت يف
فرتة سابقة مع شركة  Inkriptاللبنانية
لتزويدها الشرائح ،لكن الغي العقد بعد
فرتة لعدم حصول الشركة على معايري
اجلودة املطلوبة.
بدوره قال املدير العام هليئة اوجريو عبد
املنعم يوسف إن مجيع شرائح البطاقات
املستخدمة يف كابينات اهلاتف الثابتة من
تصنيع شركة «جيمالتو» ،ولقد اشرتتها
اوجريو عن طريق شركة  Inkriptاللبنانية.
ولفت يوسف اىل ان ردود الفعل على
تسريبات سنودن عن «جيمالتو» قد بدات
تظهر للعيان حيث تراجعت اسهمها يف
بورصة فرنسا بنسبة  9يف املئة .واردف
قائ ًال «غالبية مشغلي اهلاتف اخللوي حول
العامل يتعاملون مع «جيمالتو» وحضورها
قوي جدًا يف جمال األمن الرقمي ،وقبل
اسبوع وقعت عقودا ضخمة مع االمارات
والربازيل يف جمال خدمات االتصاالت
النقالة ،وأمن الدفع واخلدمات السحابية
ومحاية اهلوية واخلصوصية واخلدمات
الصحية اإللكرتونية والتنقل وخدمات
احلكومة اإللكرتونية ،وخدمات حجز
التذاكر واالتصال حبلول جهاز -إىل-
جهاز».
العام جملموعة «زين» يف
وقال املدير
ّ

لبنان وسيم منصور إن الشركة االم لديها
اكثر من  ٥٠مليون مشرتك يف خمتلف
احناء العامل ،وانه ارسل اىل الفريق
التقين يف الشركة نسخة عن التقرير عن
خرق «جيمالتو» الجراء تقويم علمي حول
طبيعة اخلرق ،وما اذا كان قد طاول
شرائح تستخدمها الشركة ،مع تأكيده
أن شبكة اهلاتف اخللوي يف لبنان ،اليت
تديرها جمموعة «زين» ،ليست خمرتقة.
ولفت منصور اىل ان عملية الربط بني
الشركة املشغلة للهاتف اخللوي والشركة
املصنعة للشرحية ،متر بعدة مراحل ،ولقد
تطورت خوارزمية مفتاح االمان بطريقة
تصعب عملية االخرتاق ،وخصوصًا اجليل
الرابع  .4Gوختم منصور « ليس لدينا
اي شكوى عن اخرتاق يف شرائحنا ،علما
اننا بانتظار ايضاحات اضافية من شركة
«جيمالتو».
وكان نائب الرئيس التنفيذي لـ
«جيمالتو» بول بيفرلي ،قد عبرّ ملوقع
«ذي إنرتسيبت» عن أنه «انزعج» إثر
شيوع أنباء االخرتاق .وأضاف« :األهم
بالنسبة إلينا هو أن نفهم مدى االخرتاق
والبيانات اليت تسربت» .وأوضح
التقرير أن الوحدة االستخبارية حصلت
على نسخة من مفاتيح تشفري من شأنها
متكني االستخبارات من رصد االتصاالت
اليت جُترى عرب اهلاتف احملمول دون
موافقة أو معرفة شركة االتصاالت أو
السلطات.
وتتيح مفاتيح التشفري للوكالتني
االستخباريتني جتاوز عملية تشفري
البيانات املتوافرة على شرائح «جيمالتو»
املستخدمة يف ماليني اهلواتف حول
العامل ،وذلك للتجسس على املستخدمني
دون إثارة الشكوك ،وهو األمر الذي دعا
حمللني أمنني إىل وصف االخرتاق بأنه
«خرب سيئ وضربة قوية ملساعي تأمني
االتصاالت عرب اهلواتف احملمولة».
هذا ،وأضافت الوثائق إن مفاتيح
ّ
مكنت الوكالتني األمريكية
التشفري
والربيطانية كذلك من اخرتاق االتصاالت
دون طلب إذن قضائي ،أو التعاون مع
البالد اليت جُترى فيها االتصاالت أو مع
الشركات املشغلة للشرائح ،كما أنها
ّ
مكنتهما من فك تشفري اتصاالت مشفرة
سابقة جرى اعرتاضها وفشلت جهودهم
يف الوصول إىل حمتواها قبل احلصول
على تلك املفاتيح.
وال ترتك عملية التجسس باستخدام
مفاتيح التشفري األصلية لشرائح
االتصاالت أي أثر ميكن أن ينبه املستخدم
أو شركة االتصاالت أو الدولة التابع هلا
شبكة االتصاالت بوجود عملية اعرتاض
أو جتسس من جهة خارجية.
يذكر أن «جيمالتو» تتعامل ،حبسب
املعلومات الواردة على موقعها الرمسي،
مع  450مشغال لالتصاالت ،يف حنو 190
دولة حول العامل؛ فيما يقدر إنتاجها من
شرائح االتصاالت سنويًا بنحو  2مليار
شرحية .وكذلك تشمل خدمات الشركة
انتاج بطاقات االئتمان وغريها من ادوات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،اليت
حتتاج اىل تقنية تشفري ومحاية عالية،
وشعار الشركة هو «االمان جمانًا».
واثارت فضيحة اخرتاق شركة «جيمالتو»
مروحة من ردود الفعل الغاضبة أبداها
برملانيون هولنديون ،حيث يقع املقر
الرئيسي للشركة .وقال غريار سشو
النائب يف الربملان اهلولندي « ال نريد
ان يقوم اي جهاز استخبارات اجنيب بهذه
تقدم مع برملانيني
االفعال» .معلنًا انه ّ
اخرين باستجواب اىل احلكومة اهلولندية
حول ما اذا كان جهاز االستخبارات
اهلولندي على علم باالخرتاق الذي حصل
لشركة «جيمالتو» ،وخصوصًا ان الربملان
وافق على قانون مينع اعمال االخرتاق
والتجسس على االفراد.
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مقاالت وتحقيقات

«ربيع داعش» يف مشال أفريقيا

فـضيحة فـي رومـية
آمال خليل

ال تقف األزمة عند هذه الحدود بل تمتد إىل الجنوب (أ ف ب)
هو تنظيم «داعش» يتوسع خارج بالد
الشام .مل يكتف بـ «والية سيناء»
وحدها ،بل يبدو مصممًا على التمدد
يف كامل الشمال األفريقي .ما حصل
يف سرت أمس ليس سوى حمطة
من سلسلة تستهدف إطالق «ربيع
داعشي» يف القارة السوداء.
يف األمس القريب ،أعلنت «والية
سيناء» .واليوم «والية سرت» ،وغدًا
«والية اجلزائر» و»والية الرباط»
و ....ما سبق ليس جمرد خيال ،بل
حقيقة يبدو واضحًا أنها حتفر نفسها
يف األرض يف ذلك الشمال األفريقي
املرتامي األطراف ،حيث احلدود
الفاصلة بني الدول بآالف الكيلومرتات
تعرب صحارى ال أول هلا وال آخر ،وال
من قدرة على ضبطها.
منطقة الفكر التكفريي جزء أصيل من
مكوناتها ،عملت على تدعيمه دول
إقليمية نافذة ،تتقدمها السعودية،
باملال والدعاة والكتب وغريها .كانت
يف مثانينيات القرن املاضي ،املصدر
األساسي للجهاديني إىل أفغانستان،
أو ما عرف حينها باألفغان العرب.
وكانت يف التسعينيات مسرحًا لنشاط
هؤالء الذين راحوا يقاتلون جيوش
بالدهم يف حماولة ألسلمة الدول.
والعقد املاضي ،انتقلوا إىل العراق
ملقارعة االحتالل األمريكي لبالد
املسلمني ،قبل أن ينتقلوا مع األلفية
اجلديدة إىل سوريا للمشاركة يف معركة
إسقاط الرئيس بشار األسد .ليس
مهمًا العنوان الذي اختذوه ألنفسهم
وال الراية اليت محلوا السالح حتتها.
يف املاضي كان تنظيم «القاعدة» درة
التنظيمات التكفريية يف العامل ،بعدما
حتول إىل أمنوذج له أطره وآليات عمله
ومنهجه «اجلهادي» ،وذلك قبل أن
تسقط معاقله يف أفغانستان ويتحول
إىل عالمة جتارية تضعها كل جمموعة
تكفريية تقرر أن ترفع السالح ومتارس
اإلرهاب يف اجتاه ما .واليوم ،تغري
هذا النموذج وأصبح امسه «داعش»
الذي ولد يف العراق قبل أن يتحول هو
أيضًا اىل نقطة جذب للتكفرييني يف
كل أحناء العامل ،وبينهم «اجلهاديون
األفارقة».
ال ميكن احلديث عن السلفية اجلهادية
وتارخيها من دون أن حتتل مصر مركز
الصدارة .فتلك احلالة فيها ليست
مستجدة ،وال حتى سيناء تشكل وضعًا
منعز ً
ال عن الداخل املصري .اعتمدت

القاهرة يف التعامل مع مجاعات كهذه،
منذ البداية ،نظرية تصدير الضرر منذ
اغتيال أنور السادات الذي كان يوفر
حضنًا ملن كانوا يسمون «اجملاهدين»
قبل أن يقتل برصاصاتهم .لكنها
عادت إىل دائرة االستهداف اجلهادي
يف العقدين األخريين وقبل أزمة «الربيع
العربي» ،بعمليات اقتصرت بداية على
األهداف السياحية بدرجة رئيسية ،قبل
أن تتصاعد لتدخل يف حالة اشتباك
تدرجيية مع اجليش املصري ،بالتزامن
مع بعض اهلجمات الصاروخية املتفرقة
على إسرائيل ،وصو ً
ال إىل ترك األخرية
وراء الظهر والتوجه إىل استهداف
القوات املصرية ،باعتبارها عدوًا
أول .ومن أبرز احلركات التكفريية
املصرية« ،أجناد مصر» و»أنصار بيت
املقدس».
غري أن أهمية احلالة الليبية تكمن يف
أنها نقلت جتارب احلركات املتطرفة
من العمل يف الظل إىل العلن عرب
السيطرة على مساحات واسعة تشمل
مدنًا وطرقًا اسرتاتيجية تصل بني
البحر األبيض املتوسط والصحراء
األفريقية (الصحراء الكربى) ،وقد عزز
هذا األمر بشكل رئيسي واقع انفالت
معمر
األوضاع يف ليبيا إثر سقوط نظام ّ
القذايف وعدم وجود قوى قادرة على
جتميع أوصال السلطة ضمن األراضي
الليبية .ومل تكن حقيقة وجود مجاعات
تكفريية يف دول الشمال األفريقي
خافية .سبق أن أعلنت اجملموعات
اجلزائرية والتونسية والليبية الوالء
لـ»داعش» .فقد كشفت جمموعة
من العناصر املتطرفة يف  12أيلول
املاضي ،عن انضمامها إىل «الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام» ومبايعة
أبو بكر البغدادي ،بعد انشقاقها عن
«القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي»،
اليت يتزعمها اجلزائري عبد املالك
دروكدال ،وأطلقت على نفسها «جند
اخلالفة يف أرض اجلزائر» وأمريها
خالد أبو سليمان .هناك أيضًا «جند
اخلالفة يف أرض اجلزائر» اليت كانت
تعرف يف ما مضى بكتيبة «الفرقان»،
اليت كانت تنشط حتت لواء «القاعدة
يف بالد املغرب اإلسالمي» .أما يف
تونس ،فقد أعلنت كتيبة «عقبة بن
نافع» ،اليت يقودها اجلزائري لقمان
أبو صخر ،الوالء لتنظيم «داعش»،
واليت هلا عالقات وطيدة مع تنظيم
«أنصار الشريعة» التونسي بقيادة

عياض ،وفرعه اللييب بزعامة حممد
أبو ّ
الزهاوي ،ما يعين أن ملبايعة الكتيبة
لتنظيم «داعش» ،روابط مع اجلماعات
لكن ليبيا
املتطرفة الناشطة يف ليبيا.
ّ
تصنع االستثناء ،وتبقى أكرب ملجأ
للعناصر اإلرهابية التابعة لـ»الدولة
اخلزان
اإلسالمية» ،بعدما كانت
ّ
واملمون األساسي ملختلف
الرئيسي
ّ
اجلماعات املنتشرة يف سوريا ،فض ًال
طبعًا عن اجملموعات املعلنة يف كل من
التشاد جنوبًا ،مرورًا بالنيجر ومالي،
وصو ً
ال إىل موريتانيا .دول جيمع بينها
ما يسمى الصحراء الكربى (تشمل دو ً
ال
أخرى واألفضل تعريفها مبنطقة تداخل
الصحراء الكربى والساحل).
لكن ،وبهدف حتديد أطر زمنية تمُ ّكن
من رسم صورة تقريبية (يف ظل غياب
فإن الظهور
املعلومات الدقيقة)،
ّ
الفعلي ترافق مع التحوالت اليت
شهدها العامل العربي من جهة ،ومع
عملية «سرفال» الفرنسية يف مشال
مالي من جهة أخرى.
عادت مشال أفريقيا لتكون يف قلب
الصراعات الدولية بالنظر أساسًا إىل
عنصر احلرب على اإلرهاب ،حروب
تؤججها عناصر أخرى ،بينها اخلالفات
احلدودية واملوارد الطبيعية اليت
حتتويها ،لتعقد املشهد وتتحول إىل
أهم املناطق اليت تشهد صراعات على
فإن الدول
الساحة الدولية .أيضًا،
ّ
الغربية ،استفادت ،وتستفيد ،من
واقع ضعف متدد نفوذ مراكز السلطة
يف الدول املعنية لتجد مربرًا إلنشاء
قواعد عسكرية هناك ،فيكون هلا ما
يلزم من أدوات عسكرية خالل املراحل
املقبلة.
وقد ال تقف األزمة عند هذه احلدود ،بل
إىل اجلنوب .هناك طرف راكم عوامل
التموضع واالنتشار وسط شبه صمت
دولي وقلة اهتمام عربي :بوكو حرام.
يف تقرير حديث لـ»فرانس برس»،
تقول :ال يعرف عديدها وال هيكليتها
وال مصادر متويلها ،وفق اخلرباء
والعسكريني .وتبني األسبوع املاضي
أن هذه اجلماعة قادرة على شن
هجمات يف وقت واحد بأساليب عدة
ويف أماكن متباعدة يف الوقت نفسه:
هجمات انتحارية يف نيجرييا وهجمات
بقوارب يف التشاد ،وهجمات برية يف
النيجر والكامريون ونيجرييا».
عن (األخبار)

«تفه عليكم» ،قاهلا وزير الداخلية السابق
خديه أثناء
مروان شربل ،وهو يكاد يلطم ّ
ّ
تفقده ورشة ترميم املبنى (د) يف سجن
رومية ،للشركاء يف فضيحة املاليني اليت
راحت هدرًا من دون االلتزام بشروط
الرتميم .لكن الدولة تبدو
مصرة على
ّ
اإلمعان يف هدر أمواهلا وماء وجهها:
املتعهد املخالف يف الـ(د) ّ
كلف برتميم
املبنى (ب) ،ورمبا بقية احلروف األجبدية،
بإشراف العميد الذي عوقب مسلكيًا
بسبب تغطيته الفضيحة.
أواخر الشهر الفائت ،انطلقت ورشة
ترميم املبنى (ب) يف سجن رومية بعد
إجناز اخلطة األمنية اليت أنهت أسطورته
ونقلت نزالءه إىل املبنى (د) .املبنى
الذي يشهد ورشة أشغال ،للمرة األوىل
منذ تشييد السجن يف الستينيات ،سائر
على خطى شقيقه املبنى (د) يف الرتميم
والتأهيل .وزير الداخلية نهاد املشنوق
الذي يرعى الورشة ألزم املتعهد بإنهاء
األشغال يف غضون ثالثة أشهر ،وتسليم
املبنى اىل الوزارة بتاريخ  22نيسان
املقبل .وعندها ،سينقل احملكومون إىل
املبنى
املرمم ليبدأ ترميم مبنى احملكومني.
ّ
وإثر إجناز هذا األخري ،ينقل إليه ،مؤقتًا،
السجناء األحداث لتنطلق الورشة اخلاصة
مببناهم .هكذا تكون الوزارة قد أجنزت
خطة ترميم السجن .
يف املبنى (ب) ورشة ال تهدأ .العمال
يبدأون دوامهم منذ ساعات الفجر حتى
حلول املساء ،يتوزعون على فرق تتقاسم
تأهيل شبكات الكهرباء واملياه واملراحيض
وطلي اجلدران واألبواب والنوافذ...
السجناء وعائالتهم واملواطنون واجلهات
املاحنة اليت
متول الورشة (عدد من
ّ
اهليئات احلقوقية األهلية) ووزير
ّ
الداخلية ،ينتظرون
تسلم مبنى منوذجي.
لكن حساب احلقل قد ال يطابق حساب
البيدر .الدولة اليت أنفقت تسعة ماليني
دوالر سابقًا على ترميم املبنى (د)،
اكتشف وزير داخليتها السابق مروان
ّ
شربل لدى
تسلمه املبنى أنها ذهبت هدرًا
ً
بسبب التشطيب الذي مل ينتج غرفا توفر
املستلزمات الضرورية للسجناء ووفق
املواصفات املطلوبة .يومها مسع اجلميع
صراخ شربل وتهديده« :ولك تفه عليكم
وعلى هالشغل .أنتم مجاعة مكتب األبنية،
بعرفكم ،وبعرف الكومسيون يلي بتاخدوه
جليابكم .ما رأيته ال ُي ّ
كلف أكثر من مئة
دوالر .أين ذهبت األموال؟ سأحاسب
الذي وضع دراسة التأهيل والرتميم .يا
عيب الشوم عليكم»!
وأشار تقرير شربل حول خمالفات
الصيانة والرتميم يومها إىل «نش
يف السقف ،وعدم استبدال قساطل
الصرف الصحي األساسية يف املناور
رغم اهرتائها ،كذلك فإن صنابري املياه
داخل الغرف ظاهرة وغري مثبتة ما يسمح
بنزعها بسهولة ،فيما كراسي احلمامات
واملغاسل مركبة من مادة البورسالن،
ما يسمح بكسرها وحتويلها إىل آالت
حادة» .وزاد أن «أبواب الطبقات
واألجنحة ال تغلق بشكل حمكم ،وحواجب
أبواب الغرف فارغة ما يسمح للسجناء
بإخفاء ممنوعات داخلها ،وبعض مصايف
املياه يف احلمامات غري صاحلة لتصريف
املياه ،وبعض النوافذ الداخلية ال تفتح
وتغلق بسهولة ،والطالء اخلارجي للمبنى
مت بصورة سطحية ،وممرات األجنحة غري
جمهزة بإنارة كافية ،ما يعوق املراقبة
بشكل جيد إخل .»...
إثر انكشاف الفضيحةّ ،
ألفت احلكومة جلنة
وزارية تضم مسري مقبل ونقوال صحناوي
ومروان خري الدين ،مستندة إىل تقرير
أعده شربل خلالصة الورشة ،علمًا بأن
ّ

اهليئة العليا لإلغاثة وجملس اإلمناء
واإلعمار ووزارة األشغال طرحت مناقصة
لرتميم املبنى بعد انتفاضة السجناء عام
 ،2011وأجنزت األشغال منتصف متوز من
عام .2013
يف الظاهر ،مل تساهم الدولة يف قرش
واحد يف الورشة اجلارية يف املبنى
(ب) اجلارية حاليًا .لكن املفارقة أن
تلزيم األشغال ُأعطي للمتعهد خ .ص،.
وهو نفسه الذي فازت شركته بأشغال
ورشة الـ(د) مبناقصة وصلت قيمتها
إىل حنو ستة ماليني دوالر .ويبدو أن
جترب
تصر على أن
الدولة
اجملرب،
ّ
ّ
ّ
ليس املتعهد فحسب ،بل أيضًا ن .ف،.
الضابط املسؤول يف مكتب األبنية يف
قوى األمن الداخلي واملسؤول عن وضع
دراسة ترميم املبنى (د) الذي عوقب
مسلكيًا بنتيجة التحقيقات اليت طلبها
بناء على
ووضع الضابطً ،
شربل يومهاُ ،
توصيته ،يف تصرف املدير العام لقوى
األمن الداخلي (يف عهد اللواء إبراهيم
بصبوص) .حينها كان الضابط برتبة
عقيد .أما اآلن فقد غدا عميدًا مكلفًا من
قبل ديوان املدير العام باإلشراف على
ورشة املبنى (ب) ،مستعيدًا دوره حرفيًا.
قيل حينها إن املتعهد «ال لوم عليه ،إذ
إنه ّ
نفذ دراسة غري مناسبة» ،فيما ال حيق
ً
لشربل أكثر من معاقبة الضابط مسلكيا،
علمًا بأن للفساد عقوبة جنائية كان على
القضاء التنّبه هلا.
مسؤول ّ
اطلع يف وقت سابق على ملف
ترميم املبنى (د) ،لفت لدى علمه بإعادة
تكليف املتعهد والعميد إىل أن ملف
املبنى (د) كان ال يزال أمام النيابة
العامة املالية والقضاء العسكري ،للنظر
يف املخالفات اليت ُّ
اتهما بارتكابها .فهل
أعلنت براءتهما لكي يكرر تلزميهما املبنى
(ب)؟
الورشة اجلارية يف (ب) ،حبسب مصادر
مطلعة على ما يدور داخل السجن ،تنفذ،
مرة أخرى ،دراسة غري مناسبة .وهي
أكدت لـ»األخبار» أن شراكة املتعهد
والعميد «لن تنتج إال مبنى (د) ثانيًا».
يذكر أن اللجنة الوزارية فرضت على
أجل
املتعهد ترميم ورشة الرتميم ،ما ّ
تسليم املبنى (د) عامًا إضافيًا ،فيما
استدعى ،بعد أيام قليلة ،وزير األشغال
السابق غازي العريضي ك ًال من املدير
العام لقوى االمن الداخلي العميد بصبوص
واملتعهد وجلنة شكلت من وزارة الداخلية
تألفت من عدد من الضباط من بينهم
العقيد املشرف على وضع الدراسة نفسه
وآمر سرية السجون والعقيد غ .م( .طرد
الحقًا نهائيًا بسبب اتهامه بتسهيل
إدخال املخدرات إىل السجن) ،وجرى
تأكيد على «احلرص على حسن سري عمل
املؤسسات وتأكيد مبدأ احملاسبة داخل
املؤسسات».
مع ذلك ،تؤكد املصادر أن املبنى بقي
على حاله .بعض أهالي السجناء نقل إىل
«األخبار مشاهدات أبنائهم للمبنى (د)
الذي نقلوا إليه« .النش دائم يف طبقات
املبنى الثالث اليت يضم كل منها بني 26
اىل  30غرفة يتوزع عليها ألف سجني،
فيما يشكو هؤالء من فصل مراحيض
االستحمام إىل خارج الغرف وختصيص
«دوش» لكل سجني مرة يف األسبوع «.
العواصف األخرية ضاعفت النش وكسرت
النوافذ اليت ألصقت بالصق رخو مل حيكم
إغالقها.
عد الدولة إلطالق التربيرات املناسبة
هل ُت ّ
يف حفل تدشني املبنى (ب)؟ من نسي
فضيحة (د) ،ينسى ما بعدها ،خصوصًا
إن كانت للعميد املهندس حظوة سياسية
تغسل ذنوبه وللمتعهد ظهر قوي.
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مقاالت وتحقيقات

املقاولون مستنفرون :استغالل العمال السوريني «حق مكتسب»
إيفا الشويف
تعترب العمالة السورية حاجة ألصحاب
األعمال يف لبنان ،وال سيما يف قطاع
البناء واملقاوالت ،حيث يعمل حنو 350
ألف عامل سوري ،حبسب تقديرات نقابة
املقاولني اللبنانيني .هؤالء خيضعون
لشروط قاسية يف سوق العمل ،وهم
حمرومون من احلد األدنى لألجور ومن
التأمينات االجتماعية ،وبالتالي يتم
نفخ األرباح عرب استغالهلم .لكن تدابري
وإجراءات املديرية العامة لألمن العام
استنفرت املقاولني .أعلنوا رفضهم
تسوية أوضاع عماهلم ،وفقًا ملا تنص
عليه القوانني ،وال سيما جلهة إصدار
إجازات العمل وتأشريات اإلقامة
وتسديد الرسوم الواجبة عليهم للدولة.
منذ صدور قرار املديرية العامة لألمن
العام لتحديد شروط إقامة السوريني
يف لبنان يف آخر يوم من عام 2014
(وتعديله يف  ،)2015/2/3بدأت
املشاكل بالظهور عرب منع دخول
الالجئني إال وفق استنسابية وزارة
الشؤون االجتماعية واألمن العام ،يف
ظل عدم حتديد معايري إنسانية واضحة،
وصو ً
ال إىل تطبيق ما يشبه نظام الكفالة
على العمال السوريني .آنذاك ،تركز
احلديث على املتأثرين املباشرين بهذه
اإلجراءات ،أي السوريني أنفسهم ،اىل
أن بدأت هذه اإلجراءات تثري حفيظة
أصحاب األعمال يف القطاعات األكثر
استغال ً
ال للسوريني.
قرار األمن العام منع يف خانته السابعة
أي سوري ال ميكن تصنيف سبب زيارته
ضمن الفئات اليت حددها (سياحة،
زيارة عمل ،تسوق ،مالك ومستأجر
عقار ،دراسة ،سفر ،عالج ومراجعة
سفارات) من الدخول اىل لبنان ،إال إذا
كفله لبناني مبوجب «تعهد باملسؤولية»،
ما يفرض على املؤسسات االستحصال
على إجازات عمل من وزارة العمل
جلميع العاملني لديها ،وإال لن يكون
مبقدورهم االنتقال عرب املعابر الشرعية
من سوريا وإليها.
أبرز املشتكني من إجراءات األمن العام
هم املقاولون واملتعهدون الكبار،
الذين عقدوا أمس اجتماعًا موسعًا مع
وزير العمل سجعان قزي ،حتت عنوان
«ملتبس» هو «العمالة السورية يف قطاع
املقاوالت وتأثري التدابري واإلجراءات
اجلديدة على هذه اليد العاملة» .إال
أن املداخالت أظهرت أن «اخلطورة»
بالنسبة هلؤالء تكمن يف أثر اإلجراءات
على تدفق العمالة «الرخيصة» وكلفة
رسوم «اإلقامة» اليت مل تكن ُتسدد،
ما دفع بنقابة مقاولي األشغال العامة
والبناء إىل لقاء وزير العمل مرتني خالل
هذا األسبوع ،من أجل الوصول اىل
«تسوية عاجلة».
يقول عضو جملس إدارة نقابة املقاولني،
عبدو سكرية ،إن قطاع البناء والبنى
التحتية يضم حنو  350ألف عامل سوري
بـ»احلد األدنى» ،يتوزعون على 3400
شركة 3000 :منها تعمل يف القطاع
اخلاص و 400تعمل يف عقود القطاع
العام .قيمة أعمال هذه الشركات
تبلغ  10مليارات دوالر .يلفت رئيس
جملس إدارة النقابة فؤاد اخلازن اىل
أن العمالة غري املتخصصة يف الورش
تتألف بالكامل من السوريني.
زاد اللجوء السوري من نشاط القطاع،
ّ
أو ً
تدفق املزيد من اليد
ال من ناحية
العاملة (إحصاءات األمم املتحدة تشري
اىل  100ألف عامل إضايف) .وثانيًا،
اتساع سوق العمل بسبب املشاريع اليت
تقوم بها املنظمات الدولية من بناء

خزانات للمياه،
،
ت
بيو
إ مد ا د ا ت …
املنافسة حاليًا
بشكل
قائمة
قوي بني العمال
ا لسو ر يني
أنفسهم .يلفت
سكرية إىل أن
العامل
أجرة
السوري يبلغ
دوالرًا
20
يوميًا ،وأجرة
30
املعلم
نافيًا
دوالر.
أن يكون األجر
قد اخنفض يف
تزايد
موازاة

تـحدي عـون وجـعجع
جان عزيز

قيمة أعمال شركات البناء تبلغ  10مليارات دوالر (هيثم املوسوي)
السوريني،

وبالتالي

عدد الالجئني
العمالل.
شكوى املقاولني واملتعهدين واضحة:
هذه اإلجراءات والتدابري تفرض عليهم
تسديد كلفة مالية ،مل يكونوا ملتزمني
بتسديدها ،وهم اليوم غري مستعدين
لتسديدها .يعلن اخلازن أنه يتفهم
ضرورة اختاذ تدابري استثنائية أمنية
يف ظل الظروف الراهنة ،إال أن هذه
التدابري ،برأيه ،تنعكس سلبًا على
نواح عدة ،شرحتها
مشاريع القطاع من
ٍ
النقابة يف ورقة العمل اليت عرضتها
على قزي .وقد ّ
ركز اجتماع أمس على
الكلفة اليت سيتكّبدها هؤالء إذا ما
شرعوا عمل السوريني لديهم ،وثانيًا
ّ
الوقت الذي حيتاجون إليه إلجناز عدد
هائل من معامالت اإلقامة والعمل
ّ
توقف مشاريعهم» ،حبسب
«ما يعين
زعمهم .يقول سكرية إن كلفة كل عامل
سوري يف لبنان تبلغ  2000دوالر سنويًا
إلصدار إجازة العمل ،اإلقامة ،الضمان،
عقود كاتب العدل… وتقرتح النقابة
إعادة النظر بطبيعة وعدد املستندات
املطلوبة واعتماد املستندات اإلمجالية.
أما اقرتاحها الثاني ،والذي أغضب
قزي ،فهو تفويض صالحية بت طلبات
الرتخيص بالعمل وتوقيع بطاقات العمل
إىل الدوائر اإلقليمية التابعة لوزارة
العمل عوض حصرها بوزير العمل ،ما
اعتربه قزي تطاو ً
ال على صالحياته.
ورأت النقابة أن اإلجراءات املفروضة
على صاحب العمل لتقديم طلب موافقة
مسبقة «فردي وامسي» هي إجراءات
غري قابلة للتطبيق من قبل املقاولني
الكبار الذين يعمل لديهم ما بني 200
و 500عامل يف املشروع الواحد ،إذ
يستدعي هذا تقديم طلب مستقل لكل
عامل .وقد طرحت النقابة صدور قرار
استثنائي مؤقت العتماد طلب إمجالي
بعمال كل شركة خاص باملقاولني.
ُيدرك املقاولون أن النمط الذي كان
ُي ّتبع قبل اإلجراءات (أي عدم إجناز
إجازات عمل وإقامة) غري قانوني،
وقد عربوا عن ذلك يف نقاشاتهم مع
حجتهم لالستمرار يف
الوزير ،لكن
ّ
خمالفة القوانني «أن استيقاظ الدولة
فجأة وفرض تسوية األمور من دون
آلية واضحة ،هو أمر غري سليم» ،يقول
عضو جملس إدارة النقابة مارون احللو.
«تعهد املسؤولية»
يشكو املقاولون من
ّ
املطلوب منهم أمام األمن العام ،يقولون
إن ذلك جيعلهم «مسؤولني عن نشاطات
العمال ،وأي عمل يقومون به ميكن أن
يسيء اىل اآلخرين» .هلذا السبب،
يقف املقاولون ضد نظام الكفالة الذي

تفرضه هذه اإلجراءات ،فهو ،برأيهم،
ظامل هلم ،ال للعمال .تكفي اإلشارة اىل
أن رئيس النقابة نفسه أعلن أنه منع 6
عمال سوريني لديه من امتالك هواتف
بناء على «دردشة» مع األمن العام ،إذ
ً
إن امتالك هاتف ميكن أن يؤدي اىل
اخنراطهم يف أعمال ختريبية! اعرتض
وزير العمل على ذلك ،ألنه ينطوي
مس باحلريات الشخصية ،إال أنه
على
ّ
مل يلق اللوم على «بدعة» الكفيل اليت
يفرضها األمن العام ،واليت تسمح
ألصحاب العمل بالتحكم حبياة العاملني
لديهم ،حبجج خمتلفة تصل اىل «احلفاظ
على األمن».

قزي يواجه املقاولني

أصغى وزير العمل جيدًا إىل «نق»
املقاولني ،وحدد مطلبهم بشكل دقيق:
«االستفادة من العمالة السورية بأقل
قدر من اإلجراءات اإلدارية ،وبأقل مثن،
ً
مباشرة
وبأسرع وقت» .لكنه أضاف
«من ُينجز مشروعًا مباليني الدوالرات،
لن يؤثر عليه دفع جزء قليل من أرباحه
يرد عليه أحد
لتسوية أوضاع عماله»ّ .
املقاولني بأن كل مشروع يضم أكثر
من  300عامل ،ليجيب قزي ضاحكًا
«هذا يعين أن املشروع يربح املاليني».
«مهو ً
ال» أن «قسمًا كبريًا
يتدخل اخلازن
ّ
من املشاريع تابع للدولة ،وأعتقد أن
الدولة ليس لديها مصلحة يف إيقاف
مشاريعها» .تزداد حدة النقاش بني
الوزير واملقاولني عندما يعرتض أحدهم
على أن لديه مشروعني حيتاج كل
منهما اىل  600عامل .وحني باشر بإجناز
املعامالت مت إيقافها .يرد الوزير متهمًا
إياه بأنه «عندما يكون لديك 1000
عامل وترسل أوراق  17عام ًال فقط ،من
ويصر
الطبيعي أن تتوقف املعامالت».
ّ
قزي على أنه لن ّ
يتخذ أي خطوة غري
قانونية يف هذا اإلطار ،مثل السماح
بتسجيل عدد من العمال والتغاضي
عن جزء آخر« ،من دون غطاء وزاري»،
وعليه اقرتح طرح املوضوع على اللجنة
الوزارية املختصة بأزمة اللجوء ،ومن ثم
عرضه على جملس الوزراء.
يف احلصيلة ،خلص االجتماع إىل 4
اقرتاحات هي :إقامة دائرة خمتصة يف
النقابة إلجناز معامالت اإلقامة والعمل
التدرج بتنظيم أوضاع
جلميع الشركات،
ّ
العمال حبيث يتم إجناز معامالت كل
شركة على مراحل وليس دفعة واحدة،
عدم تضمني املعامالت كل تفاصيل
العقود لتحديد عدد العمال ،مقابل
تقديم إفادة انتساب اىل النقابة ،وأخريًا
تسريع إجناز املعامالت يف الوزارة.

ال يخُ في بعض مسيحيي  14آذار
انزعاجهم وامتعاضهم واستياءهم،
توجسهم وقلقهم ،من حوار
وحتى
ّ
عون ــــ جعجع .بعض األسباب شخصية
فردية ،متصلة بإرهاصات أي اتفاق
بني الرابية ومعراب وانعكاسه على
خارطة التحالفات االنتخابية على
الساحة املسيحية .لكن بعضها اآلخر
حيمل مضامني أكثر سياسية .وهي
تستحق البحث والتدقيق.
يدرك
االنتخابية،
املسألة
يف
مسيحيو  14آذار من املستقلني ،أن
اتفاق عون جعجع سيكون حتمًا على
حساب فضائهم السياسي .ففي
الوقائع ،هم يعرفون معنى أن تظهر
نتائج استطالعات الرأي العام لدى
املسيحيني ،تأييد ما يفوق التسعني
يف املئة منهم هلكذا اتفاق .ما يعين
أن النتائج نفسها ستظهرها صناديق
االقرتاع ،لصاحل أي حتالف انتخابي
يضم عون وفرجنيه من جهة ،وجعجع
واجلميل من جهة أخرى .شيء من
حمدلة حزب اهلل – حركة أمل ،يف
املشهد املسيحي .حيث ال يعود هناك
مستقلون وال حياديون وال وسطيون.
ال بل أكثر من ذلك ،يعي مسيحيو
 14آذار جيدًا ،أن البحث بني الرابية
ومعراب يتناول ،يف ما يتناول،
املسألة االنتخابية .قانونًا ،وخارطة
حتالفات .وهم يعون كذلك أن يف
خلفية كل من طريف التفاوض ،أن
جزءًا من مكاسبه من االتفاق املرتقب،
هو إمكان ختففه من أعباء ما يسمى
مستقلني يف فريقه .واألهم حصاده
ملقاعد هؤالء ،من دون منة حليف وال
مجيل قانون.
غري أن مسيحيي  14آذار املستقلني
أنفسهم يعتربون أمرًا كهذا مؤذيًا
للحياة السياسية يف الوسط املسيحي،
وسلبيًا حيال دينامية الشأن العام لدى
املسيحيني .فهم يرون أن الوجود
املسيحي هو وليد الدور ،ال الشخص
وال املوقع وال األرقام .والدور
املطلوب اليوم هو خطاب مسيحي
وطين عام ،يواكب عصرنا وحميطنا
وأفق املستقبل العاملي .يقول هؤالء
إن اخلشية ليست من جمرد اتفاق بني
األقطاب .بل من أن يؤدي اتفاق
كهذا إىل انغالق مسيحي على ذاتية
انطوائية يف السياسة والقضايا
الوطنية واملصريية ،فيما املرحلة
حبلى باستحقاقات كربى .يشرح هؤالء
باحلكي املباشر :خنشى أن يؤدي بنا
اتفاق مسيحي ــــ مسيحي إىل إعادة
وهم «القلعة املسيحية» اليت خنتبئ
داخلها ،فيما كل اجلبهات مفتوحة
على كل االحتماالت .فيصري املشهد
اللبناني كالتالي :مثة طرف شيعي هو
حزب اهلل ،يقول إنه بات ميسك بقرار
لبنان وسوريا والعراق واليمن ورمبا
بلدان أخرى ،وهو يفكر اآلن يف ما
إذا كان سيتوغل يف اجلليل أو يف
اجلوالن ،بينما املسيحيون غارقون يف
حوض رابع وموظفي كازينو وتعيني
مدير كلية جامعية.
ويف املقابل ،مثة طرف سين،
هو فريق احلريري ،يكرس نفسه
يف موقع حارس الكيان اللبناني،
ويتكرس بذلك حمجة للسياسيني
والدبلوماسيني واألطراف الدوليني،
فيما املسيحيون مكرسون لسجاالت

سد جنة ومقاصة نفايات البلد ،يف
أحسن األحوال .يرى أحد أركان 14
آذار من املسيحيني املستقلني ،أن
هذا متامًا ما وسم تاريخ لبنان منذ
االستقالل ،وهو ما نراه يتحول اليوم.
فقصر القنطاري ،مقر رئاسة بشارة
اخلوري وكميل مشعون ،كان حمجة
اجلهات والدول املعنية بلبنان ،ألن
موقع الرئاسة كان عنوان حراسة
اهليكل اللبناني .جاء فؤاد شهاب،
فأعطى عبد الناصر يف املوقف
اخلارجي ،ما دفعه إىل موازنة ذلك بنقل
القصر إىل قلب كسروان ،ليطمئن
املسيحيني بأنه أعطى القاهرة لكن
عنوان شرعية الكيان صار يف جونيه.
بعدها انزاحت الرئاسة تدرجييًا صوب
قلب لبنان ،من سن الفيل إىل بعبدا،
وظلت مرجعية شرعية الوطن ،مبعزل
عن دور مجاعة أو حصص مذاهب...
يرى الركن اآلذاري املسيحي ،أنه منذ
العام  ،2005انتقل هذا الدور والعنوان
إىل البيت احلريري .ال ألن موازين
القوى تبدلت .بل ألن سيد هذا البيت
اختار خطاب شرعية الوطن ،وأولوية
الكيان .فصار االنتقال تلقائيًا حتميًا.
وهذا ما خيشى الركن نفسه أن يغفله
اتفاق عون ــــ جعجع.
يف املقابل ،مثة ما يغيب عن هذه
القراءة ،مما هو أمر واقع .أال وهو
أن مثة موقعًا امسه رئاسة اجلمهورية،
جيب أن ميأل .ولتحقيق ذلك تبدو
املداخل أربعة نظريًا ،ال خامس هلا:
أو ً
ال ،أن ُيدفع مثن املوقع إىل اخلارج.
ً
متاما كما تكرر األمر يف عهود عدة.
مبعنى أن يستقوي شخص بدولة
أو دول على بلده ،أو أن يستقوي
اخلارج بوصي على البلد .ثانيًا ،أن
ُتطبخ الرئاسة بني طرف مسيحي
وبني فريق أقلوي ،من نوع بيضة
القبان .مبعنى أن يتفق عون ،أو
جعجع ،مع وليد جنبالط مث ًال .فينتج
عن االتفاق رئيس دستوري ،لكن
بال شرعية ميثاقية وال حتى وطنية.
وهو ما يبدو أن الثالثة ،عون وجعجع
وجنبالط ،يرفضونه حلسن احلظ.
ثالثًا ،أن تأتي الرئاسة نتاج اتفاق
بني قسم من املسيحيني ،وباقي
املسلمني .كأن يقنع عون احلريري،
أو ينجح جعجع باستمالة النواب
الشيعة .فيكون الرئيس دستوريًا
وميثاقيًا ،لكنه سيظل موسومًا
بوصمة االستقواء بشركائه املسلمني
على باقي املسيحيني.
يبقى اخليار الرابع ،أن تبدأ الرئاسة
بتوافق مسيحي ــــ مسيحي ،يبنى عليه
اإلمجاع الوطين أو شبهه .فيضمن كل
دوائر االستقرار واإلقرار .من الداخل
املسيحي على قاعدة املصاحلة الكاملة
وتطهري الذاكرة واالعرتاف بأن كلنا
قد أخطأنا وأننا كلنا نستغفر ونغفر.
إىل املستوى اللبناني على قاعدة
التوازن والتكامل ،وصو ً
ال إىل
مقاربة قضايا اخلارج مبنطق السيادة
والتعاون ومقاربة تطورات املنطقة
والعامل ،بكل عناصر القوة اللبنانية،
وبقدرة التأثري واالنفتاح ،ال جمرد
التأثر واالنعزال.
إنه التحدي املطروح على عون
وجعجع ،حتد تساهم يف إجنازه
وحتصينه مالحظات كل احلريصني،
وحتى «النقزانني».
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مقاالت وتحقيقات

«األطراف» بال تدفئة :الناس تدمري اجليش املصري بعد العراقي والسوري؟

يف قبضة حمتكري املازوت
إيفا الشويف

منذ أسابيع تعلم الدولة أن املناطق الداخلية
تعاني نقصًا حادًا يف مادة املازوت.
نقص
ٌ
ظهر بعد انتشار معلومات عن ارتفاع أسعار
املشتقات النفطية قريبًا ،فباشر املوردون
واملوزعون واحملطات بالتخزين واالحتكار طمعًا
بأرباح أكثر .منذ أيام تنتظر الدولة وصول
ّ
و»تهول»
العاصفة
و»حتذر» منها ،لكنها مل
ّ
تفعل شيئًا ما عدا التهويل ،بل على العكس،
هناك معلومات ترتدد عن إسهام منشآت
النفط اململوكة من الدولة يف زيادة حمنة
الناس
.الناس يف املناطق اجلبلية يعانون فع ًال.
«متوت العامل كلها ،اهلل ال يردا ،املهم املافيا
جتمع مصاري ،حننا الفقرا مني بيسأل عنا
ّ
أص ًال؟» ،يصرخ نائب رئيس احتاد بلديات
جرد القيطع حامت عثمان .املناطق املمتدة من
بلدة البزال إىل فنيدق ،على ارتفاع  1200مرت
فوق سطح البحر« ،اختفى» فيها املازوت.
يقول عثمان إنه «يوجد يف اجلرد فقط 4
حمطات وقود أنهت مجيعها املخزون املتوافر
لديها» .يشرح أن املشكلة سببها املوردون
«الذين أحضروا  5000ليرت فقط لتغطية
املنطقة عوض  20ألف ليرت حتتاجها ،ما اضطر
أصحاب احملطات إىل تقنني البيع» .يستطرد
عثمان غاضبًا« :عارفني انو يف عاصفة جايي
ليش ما بعتولنا مازوت؟!».
قطع شوقي العبد القاطن يف البقاع مسافة 10
كيلومرتات إىل حمطة «ميدكو» يف زحلة ليعود
بصفيحة واحدة ،ألن العامل رفض بيعه أكثر.
بلغت التوترات النامجة عن نقص املازوت
حد العراك ،إذ تشاجر رضوان مصطفى مع
ّ
عامل احملطة يف تعنايل بعد أن طلب منه
مثن صفيحة املازوت  20ألف لرية ،فيما عداد
احملطة والتسعرية يشريان إىل  15100لرية،
أي بفارق  5آالف لرية.
صاحب إحدى حمطات احملروقات يف البقاع
حاول الدفاع عن نفسه لبيعه صفيحة املازوت
ّ
بـ 18ألف لرية للمستهلك ،يشري إىل أنه
تسلم
مؤخرا  3000ليرت من مادة املازوت بسعر
 17000لرية من أحد متعهدي احملروقات يف
البقاع.
يف اجلنوب ،يواجه املواطنون الصقيع
بالبطانيات ،فبعدما تعذر على أمحد احلسن
احلصول على املازوت ،وجد أن البطانيات
وحدها ختفف من الربد القارس .العامل يف
إحدى حمطات الوقود يف بلدة شقرا اجلنوبية،
ال ميلك املازوت لتدفئة أوالده وزوجته ،يقول:
«نفد املازوت منذ أيام من احملطة ،ولتعبئة
غالون صغري
عدة.
علي أن أقطع كيلومرتات ّ
ّ
ختيل أن من ال ميلكون سيارات يقضون
ّ
لياليهم من دون تدفئة».
بدأ الناس يف البقاع واجلنوب تغيري وسائل
التدفئة لديهم واستخدام احلطب بعد أن اشتدت
أزمة املازوت ،هذه هي حال «اخلاضعني للعبة
االحتكارات».
ختتلف احلجج
املقدمة من قبل أطراف «اللعبة»،
ّ
فأصحاب الشركات املستوردة يوجهون األنظار
حنو املعابر غري الشرعية إىل سوريا حيث يصل
سعر صفيحة املازوت يف السوق السوداء إىل
 17دوالرًا .شركات التوزيع تقول إن املنشآت
متتنع عن تسليمها الكميات املطلوبة .أصحاب
احملطات يتهمون الشركات بعدم تسليمهم
املازوت ،ووزارة االقتصاد والتجارة ،صاحبة
الوصاية على محاية املستهلك ،ال تزال
«تضرب بيد من حديد» ،إىل درجة أنها مل
تتمكن حتى من احلصول على جداول تسليم
الشركات املستوردة .املعطيات اليت يقدمها
الالعبون تفضح الكميات الكبرية من املازوت

املوجودة يف «البلد».
يؤكد وزير الطاقة واملياه أرتور نظريان
أن إحصاءات الشركات املستوردة للنفط
أظهرت منذ شهر و 25يومًا زيادة يف الكميات
املستوردة بلغت  120مليون ليرت عن معدل
السنة السابقة .املنشآت سلمت مؤخرا 6
ماليني ليرت ،أي أكثر من املعدل املعتاد بـ
ص ِّدر مليونان
 3000طن .خالل شهر ونصف ُ
و 280ألف ليرت فقط إىل سوريا ،ما يعين
نسبة قليلة جدًا مقارنة بالكميات املوجودة.
صاحب إحدى الشركات النفطية (رفض ذكر
امسه) أكد أنها أخرجت مؤخرا  4ماليني ليرت
من املازوت األخضر .هذا يعين أنه ُاخرج إىل
السوق  10ماليني ليرت من املازوت .رئيس
نقابة احملطات يف لبنان سامي الرباكس ،أكد
لـلزميلة »األخبار» احتكار البعض للمازوت يف
وأن «املشكلة بدأت عند الشركات اليت
البقاعّ ،
كانت تكثف من عمليات التسليم خالل تدني
السعر العاملي ،وعندما عاد السعر لالرتفاع
وازداد الطلب يف السوق السوري باسعار
تفوق التسعرية الرمسية ،قطعت الشركات
التسليم للسوق احمللية وفتحت على السوق
السورية» .يضيف الرباكس أن «هناك 1500
حمطة غري مرخصة ،تتزود بالوقود من السوق
احلرة ،وتبيعها بأسعار السوق السوداء».
وزير االقتصاد آالن حكيم كان ينتظر جداول
التسليم من كافة الشركات املستوردة خالل
األربعة أسابيع املاضية ليحدد اإلجراءات الواجب
اختاذها حبق احملتكرين ،إال أن «اجلداول أتت
ناقصة من ناحية الكميات والتسليم» ،وفق
ما يؤكده.
لذلك قرر الوزير إرسال مراقيب الوزارة يف
جولة تفقدية على شركات التوزيع لتحديد
 3نقاط :سحب جداول التسليم ،التأكد من
املخزون ،ومعرفة الكميات اليت جرى توزيعها.
كذلك طلب حكيم من القوى األمنية احلد من
التصدير الشرعي إىل سوريا ووقف التصدير
غري الشرعي .يرى حكيم أن ما حيصل هو
متر األمور
«جرمية حبق املواطن اللبناني ،ولن ّ
سي َ
قاضون ُ
هكذا .هناك أشخاص
سحب
وت َ
ُ
الرخص منهم» .يشري إىل أن «هيئات اإلغاثة
توزع صهاريج املازوت بسعر أعلى
يف البقاع ّ
لالجئني» .لكن على حكيم أن «يضرب بيد من
حديد» يف املنشآت النفطية أيضًا ،إذ ينفي
صاحب إحدى الشركات أن تكون املنشآت
ّ
تسلم الكميات اليت ُتعلنها« ،فبعدما كان
يتسلم  70ألف ليرت يف اليوم ،أصبح يتسلم
فقط  20ألف ليرت» ،مؤكدًا أن املنشآت متارس
اللعبة نفسها اليت يقوم بها التجار :ختزين
الكميات إىل أن ترتفع األسعار أكثر .يلفت
إىل أن استهالك لبنان السنوي من املازوت
يبلغ مليونًا و 300ألف طن ،والزيادة اليت
حتدث عنها نظريان ناجتة من التدفق السوري
ّ
أما احلديث الذي ُيشاع
وازدياد االستهالكّ .
عن التهريب إىل سوريا ،فهو مبالغ فيه إلخفاء
عمليات التخزين احمللية بانتظار ارتفاع األسعار
أكثر ،يعرتف التاجر بأن الكميات موجودة يف
اخلزانات ولن تظهر قبل أن ترتفع األسعار
 1500لرية إضافية .يشري مصدر مطلع على
امللف إىل أن السعر احلالي لصفيحة املازوت
( 14900لرية) ال حيقق األرباح اليت يتطلع
إليها التجار ،وبالتالي يستمرون يف ختزين
الكميات بانتظار األسبوعني املقبلني ،إذ من
املتوقع أن يرتفع السعر  800لرية األسبوع
املقبل و 1000لرية يف األسبوع الذي يليه،
عندها «سيغرق» البلد باملازوت الذي كان
ً
خمبأ لدى الشركات وأصحاب احملطات.

بمشاركة رامح حمية ،أسامة القادري ،وداني األمي

سامي كليب

باتت مصر يف وضع ال تحُ سد عليه .صارت
على صفيح ملتهب من املعارك واألزمات
الداخلية واخلارجية .بعض هذا املشهد
ُ
بعضه اآلخر
يشبه بدايات احلرب السورية.
يوحي بأن معركة تدمري اجليش املصري قد
بدأت ،لتكتمل لوحة تفكيك الدول املركزية
بعد العراق وسوريا .لعل املشهد سيزداد
سوداوية وعنفًا وفش ًال كلما جاهر الرئيس
عبد الفتاح السيسي بتحالفاته مع روسيا
والصني ،وبتنافره مع السياسة األمريكية،
وكلما شعرت إسرائيل بضرورة انتهاء فرصة
االتفاق اإليراني ــــ الغربي للحصول على
اسرتاتيجية أمنية حتمي حدودها من سيناء
إىل اجلوالن فلبنان.
لنراقب املشهد عن قرب:
دول األطلسي ختذل مصر حيال التدخل
العسكري يف ليبيا .يأتي هذا اخلذالن بعد
زيارة اسرتاتيجية للرئيس الروسي فالدميري
بوتني للقاهرة .مصر تشرتي طائرات
«رافال» فرنسية .تقول صحيفة «لوموند»
الفرنسية املوثوقة« :من الطبيعي أن يشرتي
السيسي الرافال بدل أف  16األمريكية ،ألنه
غري احلليف االسرتاتيجي ملصر».
ما إن يتهم مندوب مصر لدى اجلامعة العربية
دولة قطر بأنها «داعمة لإلرهاب» ،حتى
يسارع جملس التعاون اخلليجي إىل إصدار
تبعه ببيان
بيان يدين الكالم املصري ،ثم ُي ُ
آخر يؤكد التضامن مع القاهرة ضد اإلرهاب.
الرسالة واضحة .هل مثة تناغم غري مباشر
بني املوقفني األمريكي واخلليجي؟ ليس
مرجح.
مؤكدًا ،لكنه ّ
مصر تغلق جماهلا اجلوي أمام طائرة ليبية
متوجهة إىل تركيا ،وتقفل مكتبها السياحي
يف إسطنبول .يتفاقم التوتر .تركيا مل ولن
تهضم إقصاء اإلخوان املسلمني عن السلطة
يف مصر.
مؤشرات كثرية تفيد بأن السعودية وتركيا
تسعيان إىل رأب الصدع بينهما .معروف أن
ولي العهد األمري حممد بن نايف ُيعترب
ولي
ّ
ّ
مهندس التقارب بني البلدين .ثم إن امللك
سلمان نفسه كان قد زار تركيا عام 2013
وجرى توقيع اتفاقيات دفاعية وصناعية،
وتأكيد تطوير العالقات التارخيية.
عقدت مصر اجتماعًا للمعارضة السورية بغية
مجع صفوفها .مل حيضره اإلخوان ألنهم على
الئحة اإلرهاب .اتفقت القاهرة مع الرئيس
السابق لالئتالف السوري هادي البحرة على
تأمني حضور جيد من االئتالف يعوض غياب
اإلخوان .وعد ،ثم ذهب ومل يعد .تركيا
وقطر أفشلتا االجتماع .ومن جانبها ،القيادة
ّ
تلتف
السورية استاءت ،معتربة أن القاهرة
على املبادرة الروسية.
قال وزير اخلارجية السعودي األمري سعود
الفيصل« :ليس لنا أي مشكلة مع اإلخوان
املسلمني .مشكلتنا فقط مع فئة قليلة
تنتمي إىل هذه اجلماعة .هذه الفئة هم من
يف رقبتهم بيعة للمرشد» .عادت الزميلة
مسر املقرن ناقلة هذا الكالم ،ومعها عدد
ّ
الكتاب السعوديني ،للتأكيد أن ال تغيري
من
يف املوقف السعودي من اإلخوان .سبق
السيف العذل .ليس األمري العريق بالعمل
الدبلوماسي هو من خيطئ يف مجلة كهذه.
قلقت القاهرة ألن كالم الفيصل جاء بعد
تولي امللك سلمان شؤون العرش ،وجاء يف
أعقاب كالم عن وساطة قطرية بني السعودية
واإلخوان.
حد
تفاقمت مشكلة مصر مع حركة محاس إىل ّ

إعالن حمكمة مصرية حظر كتائب عز الدين
القسام ،اجلناح العسكري حلماس ،واعتبارها
منظمة إرهابية.
لو نظرنا إىل اجلانب األفريقي ،تبدو مشكلة
السد اإلثيوبي على نهر النيل أكرب من أن
حتل قريبًا .لعل الطرفني املصري واإلثيوبي
يتعامالن مع هذه املشكلة بطريقة دفن رأس
النعامة يف الرمال حيال أزمة ال بد ستكرب أو
قد تنفجر الحقًا.
لنختصر املشهد:
مشكلة مصرية متفاقمة عند حدودها الليبية
ستنعكس خطرًا أمنيا وتؤثر سلبًا على العمالة
املصرية يف ليبيا (أكثر من مليون ،عاد
منهم حنو  200ألف) .حرب مفتوحة ومشبوهة
يف سيناء ختتلط فيها عناصر حملية وأخرى
فلسطينية وثالثة إسرائيلية بأقنعة خمتلفة.
ٌ
ريبة متفاقمة مع
مشكلة كبرية مع تركيا.
دول اخلليج اليت صار بعضها ينظر بقلق إىل
متنام
التدهور األمين وتصرف اجليش .إرهاب
ٍ
عرب التفجريات واالغتياالت واالعتداءات.
لو أضفنا إىل كل ذلك احتمال تقليص
املساعدات املالية السعودية قبل الربيع
املقبل ،فال شك أن مصر ستكون يف وضع
صعب جدًا مهما ضخ السيسي ووزارة
اخلارجية من رسائل األمل.
أين اخلطر؟
طوال األزمات املاضية ،كان الشعب املصري
يلجأ إىل اجليش .فاملؤسسة العسكرية هلا
شعبية كبرية ترسخت عرب التاريخ ،وهلا شبكة
مصاحل وخدمات شعبية هائلة تستند إىل ثلث
ميزانية الدولة .اآلن اجليش يف الواجهات
الثالث :السياسية (عرب السيسي) واألمنية
(من خالل املواجهات الداخلية ويف ليبيا)
والدبلوماسية (لكون املؤسسة العسكرية
توجه مباشرة سياسة اخلارجية أو ينوب عنها
ِّ
يف جممل املرات).
اجليش إذًا يف الواجهة .وحني تصبح
اجليوش العربية يف الواجهة ،تبدأ مرحلة
تدمريها .اجليش املصري ال يزال ،بالرغم
من كامب دايفيد ،من أخطر اجليوش العربية
على إسرائيل (حسبما تفيد مراكز أحباثها)،
والشعب املصري ال يزال يفرح بأغنية
أي أم
«أنا بكره إسرائيل» كما تفرح بها ّ
فلسطينية قتل احملتل فلذة كبدها.
ممنوع على مصر استعادة كرامتها .ممنوع
عليها التحرك خارج حدودها من دون إذن
أمريكي .ممنوع عليها تغيري جماري الرياح مع
اجليش السوري .ممنوع عليها استعادة وهج
أفريقي .ممنوع عليها اإلفادة من املساعدات
املالية الستعادة وهج قومي .ال بد أن تبقى
فقرية ومسلوبة القرار.
هذه مرحلة حساسة جدًا ،فإما ينجح اجليش
يف استعادة اللحمة واالستقرار ،وإما يفشل
فتبدأ مرحلة التفكك ،حينها يسهل على
إسرائيل فرض معادلة أمنية جديدة وسط
حبر من الدمار واإلرهاب والتفكك العربي
املخزي.
ال شك يف أن القيادة املصرية تتحمل جزءاً
من أخطاء ما حيصل ،وأن عليها أن تعيد
قراءة اسرتاتيجيتها الداخلية واخلارجية ،لكن
يبدو أن السيسي ،وبالرغم من كبوته حيال
احلرب اإلسرائيلية على غزة ،ال يزال مؤمنًا
بأنه واجليش يستطيعان تغيري املعادلة،
ولعله يتذكر مقوله الزعيم الراحل مجال عبد
الناصر« :ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد
االستعباد».
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مقاالت وتحقيقات

اجليش الرتكي حبماية «داعش» و»األكراد»

أنـقرة :أمـر ريـف حـلب لـي
إيلي حنا

ضمن مسرح عمليات جمهز ،دخلت قوات
تركية األراضي السورية لتنقل رفات
«سليمان شاه» .العملية «السلسة»
جاءت نتيجة حتالفات وتقاطعات عملت
عليها أنقرة مع القوة الكردية يف
املنطقة وتنظيم «داعش» .اليوم اختار
جد
مؤسس
األتراك مكانًا جديد ًا لدفن ّ
ّ
دولتهم «عثمان األول» ،لتكون على
حنو أوضح العبًا ضمن مسرح عمليات
الشمال السوري ،مبا
خيص األكراد
ّ
واجليش السوري حتديد ًا .
تبدو تركيا الدولة الوحيدة اليت راكمت
إجنازات على صعيد عالقتها بفصائل
املعارضة السورية .خالل السنوات
املاضية ،شهدت قطر والسعودية
نكسات على صعيد اجملموعات اليت
ترعاها ،وحدها أنقرة حافظت على
مستوى عالقة تصاعدي ومتنوع مع
الفصائل املختلفة ،لتتوجها أمس
بعملية «من دون أي طلقة رصاص»،
يف عمق األراضي السورية اخلاضعة
املفرتضني:
«عدويها»
لسيطرة
«الوحدات» الكردية ،و»داعش».
بعيد ًا عن اجملموعات «املباشرة»
كالكتائب الرتكمانية ،كان للدولة
الرتكية تأثري كبري على معظم الفصائل
الكربى («اجلبهة الشامية» منوذجًا )،
وخصوصًا يف الشمال السوري.
وتكاد تكون القوة الوحيدة اليت َخرِب ت
اتفاقات ضمنية مع تنظيم «داعش».
ِ
ضريح سليمان شاه
«الشركي» (حسب
وصف التنظيم) واحملاصر مل يشهد،
مث ًال  ،مصري أضرحة وقبور املواطنني
واألولياء يف املناطق اليت دخلها
«جنود البغدادي».
اليوم ،ورقة جديدة يف الشمال
السوري أظهرتها تركيا ،الدولة اليت
تعاملت مع معركة عني العرب مببدأ
رابح ــ رابح ،كونها َر َعت كسر شوكة
«حزب االحتاد الدميوقراطي» PYD
(صاحب مشروع «اإلدارة الذاتية»)
عرب اهلجوم «الداعشي» الكاسح على
مدينة عني العرب وريفها يف أيلول
ّ
املاضي لت ّرب ر بعدها أي
تدخل هلا حبجة
وجود التنظيم األصولي على حدودها،
ثم مسحت لقوات البيشمركة العراقية
ّ
ّ
بالتدخل ودعم أكراد سوريا بعد اتفاق
مع أربيل (كردستان العراق) ،بالتزامن
مع بدء غارات «حتالف أمريكا» .يوم
أمس ،دخلت اآلليات الرتكية من معرب
مرشد بينار (عني العرب) واخرتقت
بسالم نقاط «وحدات محاية الشعب»
الكردية لتصل إىل قرب سليمان شاه
«احملاصر» ،وتنهي عملية مدتها ساعات
من دون أي طلقة .أنقرة «املرتاحة»
مشا ً
ال وضعت قرية آمشه (غربي عني
العرب) «حتت سيطرة اجليش»،
ورفعت العلم الرتكي عليها ،واختذت
منها موقعًا جديد ًا للضريح .املوقع
الذي يبعد حنو  200مرت عن احلدود،
أصبحت أنقرة تتعامل معه كجزء من
أراضيها ،واليوم هو حتت أعني الفرع
السوري حلزب العمال الكردستاني
( ،)PYDأي أصبح الوجود الرتكي يف
املنطقة الكردية السورية نقطة انطالق
رئيسية يف الشمال ،وأصبح لدى
أنقرة «ذراع مسلح» داخل «كانتون
كوباني» ،وبالتالي على أكراد سوريا
ّ
أن
يفكروا مرتني قبل انتهاج سياسات
تتناقض مع املصاحل الرتكية.
بالتزامن مع املعركة احلساسة اليت
جتري يف ريف حلب الشمالي بني

اجليش السوري واملعارضة املسلحة
ّ
تؤكد هذه األخرية
املدعومة من أنقرة،
وجودها «الرمسي» يف نطاق عمليات
قريب
(حتر كت آلياتها وجنودها يف
ّ
عمق الريف احلليب يف حواىل 30
كيلومرت ًا ) ،وبآالف املسلحني يف
النطاق األبعد يف منطقة
متتد من حلب
ّ
املدينة حنو احلدود .ورغم ذلك ،أبلغت
تركيا اجلانب السوري مسبقًا بالعملية،
ما يعين عدم رغبتها بأي احتكاك قد
يتوسع إىل حرب بني اجلانبني.
ّ
تنظيم «وحدات محاية الشعب» ّ
أكد أن
عناصره «املكلفني من قبل القيادة»
التقوا مع املسؤولني األتراك مدة 4
أيام قبل إمتام العملية ،وشاركوا
يف وضع خطة العملية وكيفية
مشا ر كتهم .
أما تركيا ،فأكدت اتصاهلا (مع
األكراد) حبلفائها البيشمركة يف
«كوباني» .وأشار رئيس وزرائها أمحد
داود أوغلو إىل مشاركة « 39دبابة،
و 57عربة مدرعة ،و 100آلية ،و572
جنديًا يف العملية»،
متحد ثًا عن تزامن
ّ
ذلك مع «توجه قوة عسكرية أخرى إىل
قرية آمشه متهيد ًا لنقل الرفات إليها
يف األيام املقبلة بعد نقلها موقتًا
أن قرار
اىل تركيا» .كما لفت إىل ّ
العملية اليت أطلق عليها اسم «شاه
فرات»« ،اختذ يف أنقرة يف إطار
القواعد القانونية دون طلب إذن أو
استئذان».

مسرح العمليات جاهز

حتضري
سبقها
الرتكية،
العملية
مسرح العمليات من حلفائها ،إذ
أعلنت «غرفة عمليات بركان الفرات»
(فصائل «مشس الشمال» و»جبهة
قبل
الرقة»)،
و»ثوار
األكراد»
أن جسر قره قوزاق ومنطقة
يومنيّ ،
قره قوزاق ومفرق صرين وصوامع
صرين ،منطقة عسكرية .وكانت هذه
الفصائل قد سيطرت قبل أيام على
ثالث قرى (ناصرو ،وخروص ،وجعدة)
يف الريف اجلنوبي ملدينة عني العرب
بعد اشتباكات مع عناصر «داعش»،
وبذلك وصلوا إىل حميط جسر قره
قوزاق ،وأصبحوا على مقربة من ضريح
السلطان سليمان شاه.
كذلك أعلنت ،بالتزامن« ،وحدات
محاية الشعب» ،منطقة جسر قره
قوزاق ومفرق صرين والصوامع
مناطق اشتباكات ،مؤكدة
خلو املنطقة
ّ
بينهم وبني ضريح سليمان شاه
من وجود مباشر لتنظيم «داعش».
كذلك أفاد «املركز اإلعالمي لوحدات
محاية الشعب»
بأن «املكلفني من
ّ
قبل القيادة يف كوباني التقوا
مع املسؤولني األتراك مدة  4أيام
وتناقشوا حول خمطط محلة ضريح
الشاه سليمان» .وأضاف البيان ّ
إنه
«أوصلت وحداتنا بعرباتها اجليش
الرتكي إىل ضريح الشاه سليمان،
وذلك يف الطريق الذي مت حتديده
سابقًا  ،وحتصنت قواتنا يف املواقع
اليت تسيطر عليها ،كما أدت بنجاح
املهمات اليت تقع على عاتقها إليصال
قوات اجليش الرتكي».
«بروفة سابقة»
أواخر الشهر املاضي ،كتب الصحايف
الرتكي الشهري متهان دمري (مدير
أن
جريدة «حرييت» السابق يف أنقرة) ّ
«اجلنود (األتراك) احملاصرين داخل
الضريحّ ،
وفر هلم تنظيم داعش املاء

والغذاء» ،عندما ّ
تأخر تسليم اإلمدادات
من تركيا .إذ ًا ال يعترب اخلوف الرتكي
الرمسي من أي
رد ة فعل ميدانية
ّ
لتنظيم «داعش» حقيقيًا  ،إذ سبق
ألنقرة يف نيسان املاضي إيصال
إمدادات جلنودها يف الضريح مع
تبديلهم .حينها ،نقلت صحيفة «الشرق
األوسط» عن «القيادي امليداني
املعارض» يف ريف حلب ،منذر سالل،
أن «تنسيق احلكومة الرتكية مع تنظيم
ّ
الدولة اإلسالمية ليس جديد ًا » ،مؤكد ًا
ّ
أمن (داعش)
أنه «قبل ثالثة أشهر ّ
دخول قوة تركيا لتبديل عناصر محاية
الضريح (سليمان شاه) ،مشرتطًا
آنذاك على اجلانب الرتكي احلصول
على بعض األسلحة وإنزال العلم
الرتكي املرفوع عن الضريح» .حينها،
أكد املتحدث باسم «وحدات محاية
الشعب» ريدور خليل
أن «تنظيم
ّ
ّ
داعش
تسلم محاية الرتل الرتكي
بعد عبوره من املناطق الكردية».
وكان «مركز حلب اإلعالمي» قد ّ
أكد
أن عناصر من «داعش» رافقوا رت ًال
ّ
للجيش الرتكي قرب الضريح سليمان
شاه يف ريف منبج ،خالل عودته إىل
تركيا ،مشري ًا إىل أن «عناصره رافقوا
الرتل من أجل تأمني محايته ،األمر
الذي دعا البعض إىل االعتقاد بأن
التنظيم سيطر على الرتل».

دمشق :عدوان سافر

من جهتها ،رأت دمشق أن تركيا
«قامت بعدوان سافر على األراضي
السورية» .ولفتت يف بيان لوزارة
اخلارجية إىل أنه «بالرغم من قيام
وزارة اخلارجية الرتكية بإبالغ القنصلية
السورية يف اسطنبول عشية هذا
العدوان بنيتها نقل ضريح سليمان
شاه إىل مكان آخر ،إال أنها مل تنتظر
موافقة اجلانب السوري على ذلك كما
جرت العادة وفقًا لالتفاقية املوقعة
عام  1921بني تركيا وسلطة االحتالل
الفرنسي أنذاك» .وليل أمس ،أوضح
وزير اخلارجية الرتكي ،مولود جاويش
أوغلوّ ،
أنه «أبلغنا القنصلية السورية
من خالل مذكرة دبلوماسية ،أننا خنلي
املكان (منطقة الضريح) ،إال أن هذه
أرضنا ،وسنعود إليها ،كما أبلغناهم
أننا سنقيم الضريح جمدد ًا يف قرية
أمشه ،وعليه فليس هناك أي ترك
لألراضي.»...

ضريح سليمان شاه

يقع ضريح سليمان شاه ،جد عثمان
األول مؤسس اإلمرباطورية العثمانية،
على ضفة نهر الفرات قرب مدينة منبج
يف ريف حلب .وملا احتل السلطان
سليم األول سوريا إثر معركة مرج دابق
(حلب) يف آب  ،1516أقام قرب ًا الئقًا
جبد العثمانيني دعاه الرحالة «املزار
ّ
ثم عندما
تقر ر عام 1968
الرتكي»ّ .
ّ
إنشاء
سد الفرات يف موقع الطبقة
ّ
(مدينة الثورة حاليًا ) ما سيؤدي إىل
أن ُيغمر كامل الضريح وأجزاء من
قلعة جعرب مبياه حبرية السد،
تقر ر
ّ
نقل الضريح اىل ّ
تلة مرتفعة مشال تل
قره قوزاق .وحبسب املادة التاسعة
من معاهدة أنقرة املوقعة بني تركيا
وفرنسا يف عهد االنتداب الفرنسي
على سوريا عام  ،1921جرى االتفاق
على أن يبقى «ضريح سليمان شاه»
حتت السيادة الرتكية ،ويسهر على
محايته جنود أتراك ويرفع فيه علم
تركي.

الرابية تنتظر :هل سيقول جعجع نعم؟
نقوال ناصيف

حوار التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية ال هو جممد وال مستعجل .يقع
يف منزلة وسطى جتعله حائر ًا ومعلقًا
على ما ينتظره الرئيس ميشال عون
من رئيس حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع :هل يريده رئيسًا ام ال؟.
أجنزت ورقة العمل بني التيار الوطين
احلر وحزب القوات اللبنانية .لكن ماذا
بعد ؟
مل يكن سه ًال التوصل اليها بني
فريقني مسيحيني تناحرا وتبادال
العداء يف العقود الثالثة املنصرمة،
على حنو ال يشبه حاال مماثلة بني
فريقني مسيحيني آخرين ،او لبنانيني.
عد التصور املشرتك للتنظيمني
بذلك ُي ّ
املارونيني اجناز ًا مهمًا وضروريًا ،
كونه يتناول كل ما يشكوان منه
من طريقة ادارة السلطة واحلكم يف
مرحلة ما بعد اتفاق الطائف ،وحجب
الدور املسيحي فيها واهمال متثيله
السياسي والشعيب .كالهما ناءا حتت
عبء ثقيل على مستوى القاعدة،
ودفعا كلفة باهظة على مستوى
قائديهما يف املنفى والسجن.
على حنو كهذا ،يكاد يكون تصورهما
املشرتك هو الوثيقة االوىل بينهما مذ
تصد ر الرئيس ميشال عون والدكتور
ّ
مسري جعجع واجهة احلدث املسيحي
بني عامي  1989و ،1994ثم منذ عام
 .2005يلتقيان اآلن على الورق ليس
اال ،للمرة االوىل ايضًا مذ شاركا يف
نشوء قوى  14آذار  2005ثم ختلى
عون عنها.
لكن ماذا بعد ذلك كله؟
بعد اطالق احلوار السنيّ ــــ الشيعي
اواخر كانون االول املاضي ،حتركت
عجلة حوار التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية حبيوية من خالل لقاءات
ممثليهما النائب
كنعان
ابراهيم
رياشي.
وملحم
بعد جوالت عدة
من احلوارُ ،
ضربت

ما مل ينضم جعجع
اىل تأييد انتخاب
عون رئيساً ،لن
تعدو ورقة التصور
حرباً على ورق

مواعيد شتى لتوقع لقاء عون وجعجع
حتت شعار انهما يتصاحلان مع الذات،
ومع القاعدة املسيحية املنقسمة على
نفسها بينهما ،واحدهما مع اآلخر.
اىل اآلن مل حيصل االجتماع .وقد ال
حيصل يف مدى قريب .خاب االعتقاد
بأن ورقة التصور ستستعجله اكثر من
ذي قبل.
اجنزت الورقة نهائيًا تقريبًا  ،وقد تطرأ
عليها تعديالت طفيفة توصف بالتقنية
فحسب ،غري ذات اهمية .يكاد يقول
املطلعون عليها انها قادت حوار
التنظيمني اىل ما قبل خواتيمه.
مع ذلك:
ــــ لن ُيكشف عن بنودها.
ــــ لن ُتدىل على املأل يف مؤمتر
صحايف.
ــــ لن يلتقي عون وجعجع لتوقيعها.
ــــ لن جيتمعا لتكريس املصاحلة
بينهما .
ــــ ليست ملزمة ألي منهما حتى اآلن
على االقل.
لن تكون ورقة التصور اعالنًا جاد ًا
وحقيقيًا  ،ما مل توضع هلا قبعتها اليت
تكسبها شرعيتها وصدقيتها وفعل
التزامها بالنسبة اىل احد طريف احلوار
على االقل ،وهو التيار الوطين احلر .ما
مل ينضم جعجع اىل تأييد انتخاب عون
رئيسا للجمهورية ،لن يعدو التصور،
على اهمية ما
تضمنه ،حرب ًا على ورق.
ّ
يف الرابية يبدو املوقف واضحًا وحمدد ًا
تبعًا ملعطيات منها:

 1ــــ كل االوراق باتت على الطاولة،
ومل يعد مثة مكان الهدار الوقت
واملناورات .كال الطرفني يعرف ما
يريده اآلخر ،ما يقتضي حسم اخليارات
اخري ًا .
 2ــــ كان مثة اكثر من سبب يف
االسبوعني املنصرمني لتوقف احلوار،
اال ان الرغبة املتبادلة يف استمراره
حالت دون جتميده .اول تلك االسباب
ّ
بث شريط النائبة سرتيدا جعجع على
حمطة تلفزيون التيار الوطين احلر،
نظرت اليه نائبة بشري على انها
حماولة لزعزعة الثقة الناشئة حديثًا
بني الطرفني .ثانيها عبارة رئيس
حزب القوات اللبنانية ،على حسابه
على تويرت ،واليت أمل فيها يف ختم
احلوار يف مثل هذه االيام من السنة
املقبلة .امتعض عون منها ،واكتفى
ود ي ،لكنه ذو مغزى ،هو نهاية
برد ّ
الصوم.
 3ــــ ال يزال عون يتمسك بوجهة
نظره القائلة انه ال يسعه االنتظار اىل
ما شاء اهلل ،وال يرى ورقة التصور
هدفًا يف ذاته ينتهي عند اجنازها.
ليست سوى حتضري طبيعي لالنتقال
اىل احملطة االساسية اليت يتوخاها
احلوار ،وهي االستحقاق الرئاسي .بل
جيدها عون جزء ًا مكم ًال للتفاهم على
انتخابه رئيسًا  ،وفص ًال من برناجمه
للحكم يتضمن الضمانات اليت ميكن
ان يطلبها جعجع لدوره يف العهد.
لورقة التصور ايضًا تفسري آخر
لعون جتعله يتساءل :هل ابرامها مع
جعجع جتعلهما حليفني يف االنتخابات
النيابية املقبلة على غرار حركة امل
وحزب اهلل ،حليفني وشريكني يف
االستحقاقات الدستورية؟ ال اشارات
واضحة ارسلتها اليه القوات اللبنانية
عن موقعها من تيار املستقبل،
حليفها االنتخابي ،يف مرحلة ما بعد
ورقة التصور ،خصوصا أن الورقة
تلك حتمل رؤية مشرتكة لعون وجعجع
على ما يتطلبانه من القانون اجلديد
لالنتخاب وصدقية التمثيل املسيحي
يف املؤسسات الدستورية.
 4ــــ مثة سؤال ايضًا يرتدد يف دائرة
ضيقة يف الرابية هو اآلتي :باتت
ورقة التصور املشرتك جاهزة على
طاولة رئيس حزب القوات اللبنانية،
فهل اقرتب الرجل فع ًال من االقتناع
بانتخاب عون رئيسا؟
يف املقابل يتصرف رئيس التيار
الوطين احلر ،وهو يتمسك برتشحه
للرئاسة ،على انه الشخصية املارونية
القادرة على ادارة التوازن بني
الفريقني السنيّ
والشيعي املمثلني
بتيار املستقبل وحزب اهلل يف
مرحلة غليان املنطقة ،واألقدر على
منح الفريق املسيحي دور ًا رئيسيًا
يف فك االشتباك بينهما ،ناهيك
باستعادة احلقوق ،حليف متني حلزب
اهلل ،على تواصل اجيابي مع الرئيس
سعد احلريري والنائب وليد جنبالط،
حماور للقوات اللبنانية ،قائد سابق
للجيش يعي متاما اهمية دور املؤسسة
العسكرية يف احلرب املفتوحة مع
االرهاب .مواصفات ليست الفرقاء
آخرين او مرشحني معلنني سواه،
ما جيعله االكثر استقال ً
ال  ،بل «بابا
اجلمهورية».
سوى ذلك كله ،ال متلك يداه احلل،
وال يبدو قادر ًا على احداث اخرتاق
حقيقي يف احللقة املقفلة لالستحقاق
الرئاسي .ليس سوى احد االفرقاء
الرئيسيني ،بيد انه ال يستطيع صنع
حل او رئيس من دون اآلخرين.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أحدهم اعترب أن «ال وجود للحزب العربي
الدميوقراطي يف جبل حمسن»
املؤبد لرفعت عيد يف «اشتباكات طرابلس»
دانت احملكمة العسكرية الدائمة رئيس احلزب العربي الدميوقراطي
رفعت عيد يف حكم غيابي أصدرته أمس حبقه جبرم تأليفه عصابة
وترؤسه جمموعة مسلحة يف جبل حمسن وإعطائه اوامر ببدء
االشتباكات وتزويد املقاتلني بالسالح والذخرية .وقضى احلكم
بوضع رفعت عيد يف االشغال الشاقة املؤبدة وجتريده من حقوقه
املدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية ،وانفاذ مذكرة التوقيف
الغيابية الصادرة حبقه.
كما دانت احملكمة أربعة موقوفني انتموا إىل اجملموعة املسلحة
للقيام بأعمال إرهابية واشرتاكهم يف جوالت قتالية أدت إىل
قتل مواطنني .وحكمت على املوقوفني سليمان علي وعمار عبد
الرمحن بالسجن مدة سنة ونصف السنة .كما حكمت على املوقوفني
سليمان سعيد وعلي معروف بالسجن مدة سنة وألزمت املوقوفني
االربعة بتقديم بندقية حربية.
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية
املستشار املدني القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة
العامة القاضي هاني حلمي احلجار ،قد استجوبت املوقوفني الذين
أنكروا مجيعًا انتماءهم إىل احلزب العربي الدميوقراطي .كما نفوا
ّ
وجل ما فعلوه هو تأمني احلراسة
مشاركتهم يف جوالت القتال،
يف منطقة اجلبل.
وأفاد سليمان سعيد حبضور وكيله احملامي باسل عباس أنه سوري
األصل وقد حصل على اجلنسية اللبنانية عام  1994حيث مكث يف
جبل حمسن .وبسؤاله نفى ما أدىل به من اعرتافات يف معرض
التحقيق األولي حول انتسابه إىل احلزب العربي الدميوقراطي
وخضوعه لدورة تدريب عسكرية .وقال عن املدعو علي احلمصي
ينسق مع خمابرات اجليش يف حال االشتباه بأي سيارة يف
أنه كان ّ
منطقة اجلبل نافيًا أن يكون للحمصي املذكور أي جمموعة مسلحة.
وسئل عن رفعت عيد فأجاب :ال عالقة لي به ،نافيًا ما ذكره سابقًا
بأن عيد كان يعطي األوامر ويتصل بهم على االجهزة .وقال :أنا
صنعت له برادي وقلت أن أستاذ رفعت كان يتحدث عرب اجلهاز.
وحول اعرتافه مبشاركته يف  4جوالت قتالية قال :غري صحيح،
إمنا كنت أقوم باحلراسة عن ابين الوحيد الذي استشهد أخريًا يف
تفجريي جبل حمسن ،نافيًا اقتناءه أي سالح.
وباستجواب عمار عبدالرمحن حبضور وكيله احملامي عباس نفى
بدوره انتسابه إىل احلزب ،زاعمًا تعاونه مع اجليش كما نفى أي
دور له يف املعارك وقال إنه كان يبيع السكان أثناء املعارك حيث
ميلك حمل مسانة يف اجلبل .وعن اعرتافه السابق بأنه قائد جمموعة
أجاب :كنا حنن سكان املشروع حيث أقطن نقوم باحلراسة ،وقد
استلمت سالحًا من عيد .وعن املدعو سامل عيد املعروف بأبو مجيل
قال إنه تعرف عليه يف الفيال (منزل رفعت عيد) ،موضحًا أن األخري
وقبل تنفيذ اخلطة األمنية يف طرابلس طلب ختبئة السالح لدى
دخول اجليش ،وقال :أنا هربت أثر تنفيذ اخلطة األمنية ومل أطلق
النار على اجليش.
وأفاد سليمان علي حبضور وكيلته احملامية هيام عيد ،أنه يقال
عنه أنه قائد حمور البقار ،إمنا هو ليس كذلك ،وردًا على سؤال
أوضح أن هناك حوالي  20شابًا كانوا يدافعون عن اجلبل ،وأن
سامل عيد كان يؤمن هلم السالح.
وسئل :من الذي كان يعطي األوامر بإطالق النار فأجاب :ال توجد
أوامر ،حنن كنا ندافع عن أنفسنا ومل نعتد على أحد.
سئل :أمل تفتحوا النار بأمر من رفعت عيد ،اجاب :مل يطلب منا
ذلك ،وال مصلحة لدي يف إطالق النار على اجليش وأنا دفعت دمًا
وال أريد أن يدفع ابين الدم أيضًا.
وباستجواب علي معروف حبضور وكيله احملامي صليبا احلاج ،قال
بأنه عمل حارسًا يف «فيال عيد» ،إمنا مل خيضع ألي دورة عسكرية.
وبسؤاله قال :مل أشارك يف القتال سوى يف  7أيار يف شارع
املهاجرين وحصلت على بندقية و 120رصاصة من «أبو مجيل»،
نافيًا إطالقه النار على اجليش.
ويف رده على سؤال ملمثل النيابة العامة القاضي هاني احلجار،
اوضح املوقوف سليمان علي أن أعمال احلراسة يف اجلبل كان
ينظمها علي احلمصي ،حيث يقوم كل واحد باحلراسة أمام منزله،
وهو كان مبثابة جلنة أمنية تتواصل مع خمابرات اجليش ،وكثر
من الشباب الذين قاموا بأعمال احلراسة ومل يكونوا منتسبني إىل
احلزب .وردًا على سؤال ملوكلته قال علي :مل يكن أحد يف احلزب،
فال يوجد حزب أص ًال ،إمنا حنن أوالد منطقة واحدة وندافع عنها.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة إدانة املتهمني ترافع احملامي
عباس عن وكيليه سعيد وعبدالرمحن فطلب هلما الرباءة لعدم توافر
العناصر اجلرمية ،ويف حال اإلدانة جترميهما وفقًا للمادة  72أسلحة
كونهم كانوا يف حال الدفاع املشروع عن النفس واستطرادًا منهما
أسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفهما اليت المست السنة.
واعتربت احملامية هيام عيد يف دفاعها عن املوقوف علي أن شباب
جبل حمسن محوا اجليش ،وقد دافعوا عن أنفسهم ألنهم كانوا يف

بيئة ليس فيها من حيميهم .وقالت :أين التنظيم اإلرهابي ،وإذا
كان املقصود به احلزب العربي الدميوقراطي فهو حزب مرخص.
وعندما تناولت مسألة عدم إحالة أي من األشخاص أمام احملكمة
على خلفية ما حصل خالل مهرجان إحقاق احلق ،قاطعها رئيس
احملكمة موضحًا أن هناك حوالي  288شخصًا حياكمون أمام احملكمة.
وانتهت إىل طلب كف التعقبات عن موكلها واستطرادًا الرباءة
واعتبار فعله ينطبق على املادة  72أسلحة.
ويف مرافعة عن موكله املوقوف معروف ،أكد احملامي صليبا احلاج
أن موكله غادر منطقة جبل حمسن قبل  3سنوات ومكث يف جونيه،
ّ
وجل ما قام به قبل
وبالتالي فهو مل يشارك يف جوالت القتال،
ذلك هو القيام بأعمال احلراسة يف منزل عيد .واعترب أن ال شيء
يثبت ما أسند إىل موكله طالبًا إعالن براءته وكف التعقبات حبقه
وتطبيق املادة  72أسلحة حبقه ،ومنحه أسبابًا ختفيفية .وبسؤال
املتهمني عن كالمهم األخري طلبوا الرباءة.

إحباط عملية كربى لتهريب احلشيشة حبراً إىل ليبيا
أضاف مكتب مكافحة املخدرات املركزي إىل الئحة إجنازاته يف جمال
مكافحة هذه اآلفة ،إجنازًا نوعيًا جديدًا بإحباطه أكرب عملية نوعية
لتهريب احلشيشة عن طريق البحر إىل ليبيا تقدر بنحو سبعة ماليني
دوالر ،ضبطت يف صناديق حتوي التفاح.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه يف أكرب
عملية نوعية حملاولة تهريب «حشيشة الكيف اخلام املخدرة» حتصل
يف لبنان ،متكن مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة
القضائية بعد املتابعة والرصد الدقيق ،من ضبط وإحباط تهريب
حواىل الطنني من حشيشة الكيف اخلام ،وهي خالصة حمصول أكثر
من ألف دومن من األراضي املزروعة ،أي يعادل حواىل  250طنًا من
نبتة احلشيشة بعد حصادها وجتفيفها واليت تفوق قيمتها املادية
السبعة ماليني دوالر امريكي حيث كانت معدة للتهريب عرب البحر
اىل «ليبيا» داخل شحنة من التفاح ،كما أوقف املتورط األساسي
السوري ع .ن 56( .عامًا).
جار لتوقيف باقي أفراد الشبكة ،والتحقيق مستمر بإشراف
والعمل ٍ
القضاء املختص.
وتظهر الصور اليت وزعتها املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
صناديق حتوي التفاح اليت ضبطت املخدرات بداخلها.

«املعلومات» توقف مطلوباً يف ببنني

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي انه بنتيجة التحريات
واالستقصاءات املكثفة ،متكنت شعبة املعلومات ويف حملة ببنني
من رصد وتوقيف املطلوب للقضاء م.خ 42( .عامًا) مبوجب تسع
مذكرات توقيف وإلقاء قبض وخالصات أحكام عدلية جبرائم :قتل،
حماولة قتل ،سلب بقوة السالح ،خطف ،اعتداء جنسي ،ختريب
وتلف مزروعات.
ُ
ممونان
وضبط حبوزته بندقية حربية نوع كالشنيكوف وممشطان
ّ
بـ 55طلقة صاحلة لالستعمال .وسلم مع املضبوطات اىل فصيلة
العبدة إلجراء املقتضى القانوني حبقه.

التحقيق باختالس أموال مستشفى رفيق احلريري

باشر قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات التحقيق
يف ملف اختالس أموال عامة من مستشفى رفيق احلريري اجلامعي.
فاستمع إىل إفادات عشرة شهود .وقدم احملامي مجيل قمربيس
بوكالته عن رئيسة قسم الصيدلة يف املستشفى دفوعًا شكلية.
وأرجأ القاضي عويدات اجللسة إىل  23نيسان املقبل.

خمالفات «املولدات» أمام القضاء

أحال وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم  63حمضر ضبط

إىل القضاء من خمالفات ألصحاب املولدات من خمتلف املناطق
اللبنانية.

توقيف مزوري مستندات سفر

أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام  17شخصًا
بينهم  14شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
كما أوقفت  3أشخاص جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة
واالحتيال .بعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل
القضاء املختص.

«املطبوعات» تغ ّرم السيد  14مليون لرية جبرائم
القدح والذم والتهديد

على أثر املؤمتر الصحايف الذي عقده اللواء املتقاعد مجيل السيد

يف  12أيلول من العام  ،2010ادعت النيابة العامة االستئنافية
عليه جبرائم النيل من الوحدة الوطنية وتعكري الصفاء بني عناصر
األمة ،والتهديد والقدح والذم ،وأحالته على حمكمة املطبوعات
اليت أصدرت حبقه حكمًا برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية
املستشارتني نوال صليبا وروال عبداهلل .وقضى احلكم بإدانة
السيد جبرمي القدح والذم بتغرميه مبلغ  12مليون لرية لبنانية.
كما ُأدين جبرم التهديد بتغرميه مليوني لرية ،وأبطلت احملكمة
التعقبات حبقه من جرم تعكري الصفاء بني عناصر األمة .وألزمت
احملكمة السيد نشر خالصة معبرّ ة عن احلكم على نفقته يف  3صحف
فور إبالغه نسخة عنه وفقًا لألصول وتدريكه املصاريف والرسوم.

مسلسل إحراق السيارات يعود إىل قرى عكار
عاد مسلسل حرق السيارات ورمي القنابل اليدوية خصوصًا يف
قرى مشحة ،خربة داوود ،احلوشب وهي مناطق شهدت اعتداءات
على عسكريني ،ورأت مصادر أمنية فيها حماولة إلعادة التوتري اىل
املنطقة مؤكدة أنها ستتصدى ملثل هذه احملاوالت ولن تكل يف
مالحقة الفاعلني وكشف هوياتهم.
وقد أقدم جمهولون يف بلدة احلوشب على رمي قنبلة يدوية بالقرب
من معرض لنشر احلجر يعود حلسن مشص العبود ،ما أدى اىل
تضرر سيارة بشظايا كانت متوقفة يف احمللة .كما عمد آخرون
إىل رمي زجاجة حارقة على مستودع لألخشاب ميلكه رائد مرعب ما
أدى اىل اندالع حريق هائل عمل األهالي على امخاده وأحلق أضرارًا
مادية جسيمة.
وعثر فجر ألثالثاء على سيارة نائب رئيس بلدية مشحة عبد النافع
حممد علوش حمرتقة حيث أقدم جمهولون على إحراقها أثناء توقفها
أمام منزله يف مشحة .وقد فتحت القوى األمنية حتقيقًا ملعرفة
مالبسات احلادث.
واستنكر رئيس بلدية مشحا املهندس زكريا الزعيب احلادث ووصفه
بالعمل التخرييب اجلبان واستهداف اآلمنني.
وقال« :إن اليد اآلمثة متتد من جديد لزعزعة االمن واستهدفت
اليوم نائب رئيس البلدية لتستهدف البلدة بأسرها» .واستغرب
«جتدد اإلخالل باألمن وحرق السيارات وكان آخرها منذ حواىل
الشهر بإحراق سيارة حممد حييى أيضًا بعد توقف السرقات».
وطالب رئيس البلدية وزير الداخلية واألجهزة االمنية بـ»التحرك
الفوري ووضع اليد على هذا امللف اخلطري خصوصًا وان
املستهدفني معروفني بأخالقهم واحرتام اجلميع هلم وهنا تكمن
اخلطورة باستهداف اآلمنني».

ترك دقماق بسند إقامة
قرر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
ترك الشيخ بالل دقماق بسند إقامة ،بعدما اخضع للتحقيق لدى
مديرية املخابرات يف اجليش اثر توقيفه من قبل جهاز االمن العام
يف مطار رفيق احلريري الدولي اثناء عودته من تركيا ،انفاذا
لوثيقة امنية صادرة حبقه على خلفية ضبط اسلحة يف منزله يف
منطقة ابي مسرا يف طرابلس.
وطلب صقر من خمابرات اجليش ختم التحقيق مع دقماق وإحالة
امللف اليه ،الختاذ االجراء القانوني املناسب.

«خطف نفسه» يف شتورا للحصول على فدية
أقدم جمهولون صباح ألثالثاء على خطف إيلي عون بالقرب من بنك
عودة يف شتورا وفروا به.
وبعد الظهر اتصل املخطوف ايلي عون بغرفة عمليات قوى االمن
الداخلي يف بعبدا على الرقم  112وافاد بأن اخلاطفني ضربوه
ورموه عند مستديرة الصياد.
وعلى الفور ،حضرت اىل املكان دورية من قوى االمن الداخلي
لنقله اىل احد مستشفيات املنطقة.
وبينت التحقيقات أن عون ركن شاحنته يف املكان الذي ادعى
ّ
خطفه منه ،وغادر ،وفق ما أظهرت كامريات املراقبة ،وادعى أنه
تعرض لعملية خطف للحصول على فدية مالية.
ّ

موقوفان سوريان جبرمية قتل

متكنت «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي من توقيف
السوريني (أ.خ) و(أ.ك) املتهمني بتورطهما يف جرمية قتل يف
انطلياس.

القبض على سوري لنقله أسلحة

دهمت قوة من مكتب حلبا اإلقليمي يف أمن الدولة السوري
خ.س يف بلدة التليل جبرم نقل أسلحة ،وحبقه خالصة حكم باجلرم
نفسه ،وقد جرى توقيفه.
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مــقابلة
العامل الروحاني والباراسيكولوجي

الدكتور عالء العوادي
لـ «الـهريالد»:

حصلت على درجة الدكتوراه يف علم النفس والباراسايكولوجي وأُن ُت ِخ ُ
ُ
بت رئيسا جلمعية الباراسايكولوجي اإلماراتية

أُعاجل السحر واألعمال الشيطانية اليت تؤثر يف خمتلف اجملاالت الصحية والنفسية واملادية

عالم روحاني وباراسايكولوجي قدير اكتسب من خالل اعماله العالجية
والشفاءات التي قام بها شهرة واسعة طالت اسرتاليا والعديد من
البالد العربية انه الدكتور عالء العوادي.
ونظرا لشهرته يف حقل اختصاصه واملصداقية التي اتصفت بها أعماله
جرى انتخابه رئيسا لجمعية الباراسايكولوجي االماراتية.
ومع ان شخصيته فطرت على قدرات روحانية وسايكولوجية منذ
الصغر اال أنه أدرك ان هذه القدرات حتى تثمر وتفعل ينبغي صقلها
بالعلم واالختصاص ..فدرس وجدّ واجتهد حتى نال درجة الدكتوراه
يف هذا املجال.
وتشمل عالجاته مسائل السحر واملس الشيطاني واملشاكل الصحية
والنفسية واملادية واالجتماعية وغريها من االمور التي تؤثر يف حياة
االفراد العملية واألسرية وقد تكللت معظم أعماله بشفاءات يشهد لها
العديد من االشخاص الذين عولجوا على يده.
وبمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه يف علم النفس والباراسايكولوجي
كان لـ «الهريالد» من الدكتور عالء العوادي هذا الحوار:

حوار انطونيوس بو رزق
س /اليزال بعض أبناء اجلالية
قليلي املعلومات عن الدكتور
والباراسايكولوجي
الروحاني
عالء العوادي ..هل لنا ببطاقة
هوية حلضرتك وكيف تقدم
نفسك البناء اجلالية؟
من
العوادي
عالء
ج/
مواليد العراق ولدت يف
دراسيت
وأكملت
البصرة
للكويت
وانتقلت
اجلامعية
يف الثمانينات وعدت للعراق
عام  ١٩٩٠ورغم ختصصي
يف الصناعات البرتوكيمياوية
كنت شغوفًا بعلوم الفلك وعلم

الباراسايكولوجي والروحانيات
واليت توجد لبنتها عندي منذ
الصغر حتى درست ومارست
العمل الروحاني ليومنا هذا،
اكتب يف جمال اختصاصي يف
العديد من الصحف واجملالت
العربية الصادرة يف اسرتاليا
وخارج اسرتاليا ،كذلك عضو
يف العديد من اجلمعيات الفلكية
والروحانية االسرتالية والدولية
وحاصل على لقب سفري السالم
موسسة
ورئيس
العاملي،
سواقي للثقافة والفنون.
س /متى احسست ان لديك

الدكتور عالء العوادي والزميل أنطونيوس بو رزق يف مكاتب الهريالد
القدرة واملوهبة وكيف عملت
على تنميتها وتطويرها؟
ج /يف احلقيقه املوضوع طويل
ومتشعب لكن ميكن اجنازه منذ
نهاية الثمانينات وحدوث العديد
من الظواهر غري املفهومة
وكنت أعتربها او أفهمها يف
حينها من باب الصدفة او العجز
عن فهمها احيانا اخرى وبعد
مرور السنني قرأت عن اخلواطر
والتوقعات فعلمت انها ليست
جمرد صدفة فهنالك اسرار
وعلم يهتم بتفسريها ،وبدأت
بدراسة هذا العلم واقصد علم
الباراسايكولوجي وتطوير هذه
القدرات وهلل احلمد حتى وصلت
اىل ما وصلت اليه ،وأشكر اهلل

سبحانه على هذه النعمة اليت
جتعلين سعيد بل سعيد جدا
حينما ارى البسمة على شفاه
من كانوا يعانون من مشاكل
السحر او املس الشيطاني،
هذه االعمال الشيطانية ،اليت
تؤثر ،بدورها على االسرة
بشكل عام وعلى الشخص ذاته
بشكل خاص يف خمتلف اجملاالت
الصحية والنفسية واملادية
وحتى االجتماعية مما يؤثر على
الروابط االسرية بشكل مباشر.
س /ماذا يشمل اختصاصك
بالضبط؟
ج /اختصاصي هو علم
الباراسايكولوجي وعلم النفس
وممارسة غنية قاربت الربع

ترقبوا
االفتتاح الكبري ملؤسسة دكان أخوان
Business Services Centre - Mount
Lewis
لصاحبها السيد بسام دكان
وذلك الساعة الواحدة من يوم االحد
املوافق يف  2015 - 3 - 1على
العنوان :
3 / 165 - 167 Wattle St, Mount
Lewis
يرعى احتفال االفتتاح قنصل لبنان العام
يف سيدني االستاذ جورج البيطار
غانم ورئيسة بلدية بانكستاون ليندا
داوني Linda Downey
يتخلل االفتتاح مرطبات وقهوة
وحلويات.

العالم الروحاني والباراسايكولوجي الدكتور عالء العوادي

قرن يف الروحانيات وعلم
الفلك وأمارس العالج الروحاني
بطريقة الرقية ولدي العديد
من املرضى مبختلف األديان
والقوميات ،وهلل احلمد النتائج
جيدة جدا ،وهذا بشهادتهم
هم ،وقد ساعدني اهلل تعاىل
على زرع البسمه على الشفاه
 ..فهديف االول واالهم معاجلة
احملتاجني بشكل علمي بعيدا
عن الغش والكذب وهلل احلمد.
تود
اخرية
كلمة
س/
توجيها؟
ج /أحب ان أقول بان علينا
مجيعا ان نكون مشروعًا للحب
االحقاد
ومقارعة
والعطاء

واألنانية وعدم تسقيط اآلخرين
بدوافع من الغرية وهذه
مشكلة نعاني منها يف اجلالية
العربية ونلمسها لدى مثقفينا
ومبدعينا قبل غريهم ال لشيء
سوى النهم ال يتمنون النجاح
لغريهم لألسف وهذا ما نعانيه
يف جمتمعنا! لذا علينا بدال من
ذلك ان ندعم ونشجع الكفاءات
والطاقات ونؤازرها.
وأخريا احب ان اشكر جريدة
عليها
والقائمني
اهلريالد
بدءا برئيس التحرير االستاذ
أنطونيوس بو رزق اىل بقية
العاملني يف هذه الصحيفة
الغراء.
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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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إعالنات

مـطعم مـلح وبـهار SALE & PEPE

جولة اهلريالد على املؤسسات الناجحة
يقوم زميلنا يف جريدة الهريالد كميل مسعود بجولة على عدد من
املؤسسات اللبنانية والعربية الناجحة يف والية فيكتوريا ويوم
الجمعة من االسبوع قام بزيارة اىل مطعم ملح وبهار الكائن يف
 LYGON ST, CARLTONوقد استقبلنا صاحب املطعم السيد
رئيق بخعازي قائالك اهال وسهال بالصحافة وأنت ربيبها.
يتألف املطعم من طابقني أرضي وعلوي ويتسع لحواىل  170كرسيا
حيث كان كتلة بشرية من الرواد الذين يتذوقون أشهى املأكوالت
االيطالية املتنوعة االصناف ويستمتعون باملوسيقى الغربية التي
تثلج قلوب الضيوف وتضفي على االجواء الفرح والسعادة.
وقد ملس زميلنا عددا من الصفات التي تميز املطعم منها النظافة
التامة والخدمة املميزة والسريعة وحسن الرتتيب والتنظيم
واالستقباالت الحميمة واللقمة اللذيذة على يد اختصاصيني يف فن
الطهو اضافة اىل االجواء املريحة.
ويف دردشة مع بعض الزبائن قال لنا بعضهم نحن زبائن هذا
املطعم منذ زمن بعيد وال نرضى عنه بديال وقال آخرون ان املعاملة
الحسنة والودودة التي نجدها يف هذا املطعم ال نجدها يف اي
مطعم آخر حيث ان صاحبه السيد رئيف بخعازي واوالده والعاملني
فيه يعطوننا من وقتهم وراحتهم ويلبون كل طلباتنا.
وال نبالغ اذا قلنا ان القيمني على مطعم ملح وبهار وخاصة صاحبه
السيد رئيف بخعازي ال يهمهم كسب املال بقدر ما يهمهم كسب
صداقات الناس وسعادتهم ،وقد أضحى هذا املطعم ،يف هذه
املنطقة املكتظة بالسكان ،ملتقى الطبقة الراقية والعائالت املحرتمة

بالرغم من تعدّد املطاعم حوله
حيث أصبح الناس يتوافدون
اليه من جميع انحاء ملبورن
وضواحيها لتذوق اللقمة
الشهية وتلمس الكرم
الحاتمي..
كذلك يتميز املطعم بالخضار
واللحوم الطازجة يوميا من
املاركت اضافة اىل االيادي
التي تحضر املأكوالت الخالية
من الكوليسرتول كيف ال،
والسيد رئيف بخعازي له
خربة واسعة يف هذا املجال
وقد عرف كيف يحافظ على
سمعة هذا املطعم ويـُكسبه
مزيدا من الشهرة والصيت
الحسن ولهذا نراه يستضيف
يوميا اعدادا كبرية من الزبائن
من جاليات لبنانية وعربية
واجنيبة على حد سواء.
ويستقبل املطعم سائر انواع
املناسبات من خطوبات

واعراس واعياد ميالد وعمادات وجلسات عمل
وغريها التي تضفي عليها اجواء املطعم مزيدا من
الراحة واالنسجام.
ان من يقصد مطعم ملح وبهار مرة يصبح من زبائنه
الدائمني وال يعود يرضى عنه بديال.
تهانينا للسيد رئيف بخعازي واىل مزيد من النجاح
والتألق.

232 LYGON ST, CARLTON, VIC - Tel: (03) 9663 2599

مـطعم مـلح وبـهار SALE & PEPE
لـصاحبه رئـيف بـخعازي
وراق يقع يف LYGON ST, CARLTON
مطعم فخم
ٍ
يقدم أشهى املأكوالت االيطالية على اختالفها.
دجاج  -لحم مشوي  -سمك  -سيفود  -باستا  -ستايك وغريها الكثري
يتألف املطعم من طابقني ..الطابق األرضي يتسع لـ  85كرسيا والطابق العلوي لـ 85
كرسيا.
يستقبل سائر أنواع املناسبات  ..خطوبة  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت نجاح  -جلسات
عمل وغري ذلك على صوت املوسيقى التي تضفي على املناسبات مزيدا من الراحة.
معاملة أسرية تجعل الضيوف يشعرون بالسعادة.

املطعم مرخـّص للمشروبات

نفتح  7أيام يف االسبوع
من االثنني حتى السبت من الـ  4بعد الظهر حتى الـ  10ليال
األحد من الـ  10صباحا حتى الـ  10ليال
تعالوا اىل عالم املطاعم واطلبوا ما ّ
لذ وطاب من املأكوالت

لقمة شهية

خدمة مميزة

نظافة تامة

خربة طويلة

232 LYGON ST, CARLTON, VIC - Tel: (03) 9663 2599
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

قــهر

إليك أنا
عزفت القهر منفردًا
آلخر دمعٍة رمست
حدود خرابنا من قش
قصتنا
ألصعب زفرة يف الناي
نلفظها
وتلفظنا
عناقًا يف انكماش احللم
أولنا
وآخرنا
جدار من عويل نسائنا
يهوي
أحالم رمسناها
لنعرب فوق
ٍ
ويعرب فوقنا دمنا
املخصي نعرفه
نفاق العامل
ّ
يقامسنا وسادتنا
ينام بنا
بلل
نعوم الليل يف ٍ
الذل
من
ِ
ونطفوا فوق شهوتنا
هو اخلازوق سيدتي
أعد لنا
َّ
أنا أخشى عليك أنا
ً
ماكرة
جميء اللحظة العمياء
تعيد الرسم ثانيًة
ملخدعنا
وختصيين
وتقطع نهدك األمسى
لشطرين
ِ
أنا أخشى عليك أنا
نهدين
فراغًا بني
ِ
يباعدنا
يشتتنا
هو اخلازوق سيدتي
أعد لنا
َّ
أنا أخشى
صباحًا ال أراك هنا
وأنت هنا
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

فـشرت

زمن كانت فيه العصا عند
وأنا تلميذ ابتدائي ،يف
ٍ
االهل واملعلمني من ضرورات تعليم األجيال ،نزع
ً
تهمة عنه وألصقها بي.
رفيق لي يف احدى املرات
عندها استجوبتين الناظرة وقلت هلا« :فشر! ...هيدا
واحد كذاب!
عشر ضربات
نال رفيقي جزاء كذبه ،راحتاه تلقتا
َ
وركبتاه قّبلتا االرض نصف ساعة .وأما انا ،نظيف
ّ
الذل ،ألن
الكف ،فلم تكتمل عندي لذة الشماتة بذائق
الناظرة وهي العارفة أن الكتابة عند التلميذ الكسول
قررت تلقيين
أشد ايالما من ضربة املسطرة اخلشبيةّ ،
درسا يف اختيار عباراتي ،فأجربتين ألاّ أرجع يف اليوم
التالي إال وقد كتبت مجلة «انا تلميذ مهذب ،ال أقول
ٍ
ألحد فشرت وال كذبت بل أقول هذا الكالم غري
صحيح ».مئيت مرة! وكل سطر بلون! وهددتين بكسر
العصا على اصابع يدي اليمنى إن كان خط الكتابة
سيئًا!
ْ
عرفت أن لكلمة «فشرت» وجودًا يف
حديثًا،
ً
ً
عامية من
مفردة
اللغة العربية الفصحى .كنت أظنها
مرتوكات السلطنة العثمانية ككلمة «طز» و «بلكي»
و «طرمبة» و «دغري» اخل .تهاديها اىل مسعي من
أفواه بعض الوجوه البارزة دفعين كي أنفض الغبار
عن القاموس العربي ّ
أثرها .ووجدته!
علين أجد َ
ً
وادعى باطال والفاعل
«فشر» يعين كذب
فعل
ّ
َ
«فاشر» او َ
«ف ّشار» أي ّ
كذاب ِ
مبال ٌغ يف كذبه.
قبل أسابيع قليلة ،مسعت النائب اللبناني أمحد
فتفت يقوهلا خالل مؤمتر صحايف ردًا على صحايف
تابع لقناة املنار اتهمه بأنه عندما كان على رأس
وزارة الداخلية ِإ ّبان حرب متوز  ،2006كان ومن معه
يقدمون الشاي جليش العدو اإلسرائيلي يف قرية
غضب فتفت فقال
مرجعيون جنوب لبنان .االتهام أثار
َ
له« :فشرت حنن مل نقدم الشاي».
«فشرت» -بتقطع -أحيانا وأحيانا ال يتقبلها املتلقي.
ّ
الفظة والعبارات النابية،
فهي كغريها من الكلمات
مفتاح عراك.
سبب مغادرة
قبل عام تقريبا ،كان هذا املصطلح
َ
العميد املتقاعد أمني حطيط من برنامج «األسبوع يف
يقدمه اإلعالمي يف تلفزيون اجلديد جورج
ساعة» الذي ّ
صلبيي .ضيف احللقة املواجه ،جورج بكاسيين ،الذي
يشغل منصب رئيس حترير جريدة املستقبل ،القى
وصف
بـوقود «فشرت» على نار احلوار اعرتاضا على ْ
االخري
حطيط لتاريخ السابع من أيار باجمليد ،فاشتعل
ُ
غادر احللقة ورفض العودة اىل االستوديو بعد
غضبًا،
َ
تقديم االعتذار اليه»- .ما قطعت!» -
بكاسيين
رفض
َ
يف القاموس العربي ،مل أجد أن «فشرت» قد تعين
«كالمك خيالي» أو « لن تتمكن من َنوال ما تبتغي».
حنن الناطقون بلغة الضاد نعوزها أحيانا مبعنى ّ
تهكمي
ٍ
ذكرت .اليكم منوذجا .قرأت مؤخرا خربًا،
مرادف ملا
ْ
احتار تفاعلي معه بني الصدمة والدهشة ،مفاده أنه
خالل عرض مسرحية «ايامك يا بطل» للكاهن فادي
دور «بشري امحد»،
تابت الذي يلعب يف املسرحية
َ
انفعل أحد احلاضرين وصرخ يف ارجاء الصالة وبأعلى
صوته «فشرت» ،بعد أن أنهى األب تابت أداء مجلة»:
من هو يوسف بيك كرم مني مفتكر حالو .جيبولي
كرم زحف لعندي ».تابت استدار باجتاه مصدر الصوت
وابتسم »- .قطعت!» -
أحد السياسيني
رمبا لو كان مؤدي
دور بشري امحد ُ
َ
اللبنانيني احلاليني ،لكان حصل صدام! فغالبية من
ميثلون الشعب وعلى الشعب ،هم أقرب اىل إظهار
عالمات الغضب منها اىل متثيل االبتسامة يف وجه
اخصامهم.
بالعودة اىل قصاص الناظرة لي يف طفوليت
والذي اعتربته ظاملا آنذاك ،فقد جعلين أعي أهمية
ّ
حبق
واروض لساني على اختيار كلماتي
الكلمة
ّ
اخلصم والصديق .فمثال ،متى وددت ان انطق بكلمة
«كذاب» استبدهلا بـعبارة» كالمك مش صحيح» ،من
باب حياء اخللق .ولكن ،أكون فاشرًا باحرتاف أيها
ُ
ٍ
كلمات
أركل «فشرت» او
القارئ إن اقنعتك أني ال
أكثر فظاظة حتاكي الرخص ،يف مرمى اخلصم ،عند
ُ
ضبط
علي
احتداد املالسنات .احيانا ولألسف ،يصعب ّ
لساني يف حلظات الغضب ُ
ندمة .ولست وحدي من
امل َ
يعد ُيْل َمح بني
جيد صعوبة يف ذلك ،فكاظم الغيظ مل ُ
الناس
هب
َ
تر ُ
الناس وال ناظرة يف احلياة االجتماعية ْ
ثهم على االرتقاء يف التواصل واخلالف مع
بعصاها وتحَ ُ
اآلخرين فوق اسلوب الشتائم والذم.
وحده الضمري يف مدرسة احلياة َيْر َقب االخالق
لينا ام
وحيرس باب الفم ،ويبقى تأنيب الضمريّ ،
ُ
وقاحته
شديدا ،العصا االنسب ملن عصا واقتحمت
َ
منطق الكالم.

ايلي قزي kazzi_elie@hotmail.com

القائد العظيم سلطان باشا االطرش  :إن كأس احلنظل بالعز أشهى من ماء احلياة مع الذل
كتب  :أكرم برجس املغوّش

يف ظل االوضاع العربية املأزومة
باخلالفات املستشرية من القمة
إىل القاعدة يف كافة احناء الوطن
العربي والعدو الصهيوني ودواعشه
ويذحبون
ويقتلون
يعربدون
ويشردون أحرار شعبنا مبباركة
أنظمة الذل املستعربة وحكام الغدر
والعار وهم يرفعون رايات العدو
يف عواصمهم بالعلن والسر دون
خجل أو حياء وفاقد الشيء ال
يعطيه ،نعود إىل القائد العظيم
البطل اخلالد سلطان باشا االطرش
أبي الثورات العربية املظفرة وشيخ القائد الخالد سلطان باشا االطرش والرئيس الخالد جمال عبد الناصر
اجملاهدين االكرب يوم قاد فرسان بين معروف واحرار
الوطن وحرروا سوريه ولبنان من غدر العثمانيني
والفرنسيني وقاتلوا الصهاينة اجملرمني وحققوا
عليهم االنتصارات ولوال خيانة االنظمة واحلكام
والتاريخ يعيد نفسه ملا كان استعمار يف الوطن
العربي .وما احوجنا يف هذا الوقت بالذات حلكمة
ووصية القائد العظيم سلطان باشا االطرش ّ
عل
االحرار والشرفاء جيمعون مشلهم ويعيدون أالجماد
اىل االجماد اليت سقتها ارواح الشهداء االبطال من
اجل وطن احلرية واالحرار ال موطن الذل واالشرار
كما آلت اليه اوطاننا العربية من جراء االخطاء
املستفحلة ودواعش الغدر والعار.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
«اخواني وابنائي العرب ،عزمت وانا يف ايامي
االخرية انتظر املوت احلق ان اخاطبكم مودعا وموصيا،
لقد اولتين هذه االمة قيادة الثورة السورية الكربى
ضد االحتالل الفرنسي الغادر فقمت بامانة القيادة
وطلبت الشهادة واديت االمانة .
انطلقت الثورة من اجلبل األشم ،جبل العرب لتشمل
وتعم وكان شعارها الدين هلل والوطن للجميع،
واعتقد انها حققت لكم عزة وفخارًا ولالستعمار ذ ً
ال
وانكسارًا ،وصييت لكم اخواني وابنائي العرب هي
ان امامكم طريقًا طويلة ومشقة شديدة حتتاج اىل
جهد وجهاد ،جهاد مع النفس وجهاد مع العدو
فاصربوا صرب االحرار ولتكن وحدتكم الوطنية وقوة

اميانكم وتراص صفوفكم هي سبيلكم لرد االعداء
وطرد الغاصبني وحترير االرض.
واعلموا ان احلفاظ على االستقالل امانة يف
اعناقكم بعد ان مات من اجله العديد من الشهداء
وسالت للوصول إليه الكثري من الدماء .
واعلموا ان وحدة العرب هي املنعة والقوة وانها
حلم االجيال وطريق اخلالص واعلموا بان ما اخذ
بالسيف بالسيف يؤخذ وان االميان اقوى من كل
السالح وان كاس احلنظل بالعز أشهى من ماء
احلياة مع الذل وان االميان يشحن بالصرب وحيفظ
بالعدل ويعزز باليقني ويقوى باجلهاد.
عودوا اىل تارخيكم احلافل بالبطوالت الزاخر
باالجماد الني مل أر اقوى تأثريًا يف النفوس
من قراءة التاريخ لتنبيه الشعور وايقاظ اهلمم
الستنهاض الشعوب لتظفر حبريتها وحتقق وحدتها
وترفع اعالم النصر واعلموا ان التقوى هلل واحلب
لالرض وان احلق منتصر وان الشرف باحلفاظ على
اخللق وان االعتزاز باحلرية والفخر بالكرامة وأن
النهوض بالعلم والعمل وان االمن بالعدل وان
بالتعاون قوة احلمد هلل ثم احلمد هلل لقد اعطاني
عمرًا فقضيته جهادًا وامضيته زهدًا ثبتين واعادني
باخواني ،اساله املغفرة وبه املستعان وهو حسيب
ونعم الوكيل .
اما ما خلفته من رزق ومال فهو زهد فالح متواضع
حتكمه قواعد الشريعة السمحاء».

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم عاصي احلالني :صوت احلّدى للضيف وغناني عرب والسيف يعزم سيف رقص وحنجلي

النجم عاصي الحالني بتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

من الفنانني احملبوبني الذين زاروا اسرتاليا عدة مرات واحيوا احلفالت الناجحة والكبرية النجم املتألق
عاصي احلالني ويف كل مرة كان يزور فيها سيدني كنت اجري معه مقابلة صحفية وكان يقول لي دومًا
مميز ألنه يتفاعل مع هذه البالد االسرتلية املضيافة ويتواصل مع
اجلمهور العربي يف اسرتاليا  ،مجهور ّ
الوطن األم ولذلك حيلو لي أن أغين من تراثنا اجمليد لشعبنا العربي :
والسيف يعزم سيف رقص وحنجلة
صوت احلدى للضيف وغناني عرب
رمش الزينة مكحول بليلة مكحلة
سرج الفرس مشغول بارباع الذهب
والسيف يعزم سيف رقص وحنجلة
صوت احلدى للضيف وغناني عرب
رمش الزينة مكحول بليلة مكحلة
سرج الفرس مشغول بارباع الذهب
خيال نازل ضيف على ديرة هالي
قمر سحر الليل شارق ما غرب
ّ
مهيلة
فنجان قهوة يذوق مرة
شايل حبييب صورة عيوني وطلب
ّ
والسيف يعزم سيف رقص وحنجلة
صوت احلدى للضيف وغناني عرب
رمش الزينة مكحول بليلة مكحلة
سرج الفرس مشغول بارباع الذهب
قومي على املايلني قومي متايلي
زينة ويلي جبني قمر ما غرب
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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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عقرب يلسع مسافرة على طائرة أمريكية
لسع عقرب مسافرة على منت طائرة تابعة لشركة أالسكا إيرالينز
وهي يف طريقها إىل بورتالند بوالية اوريغون مما تسبب يف تأخر
الرحلة اليت أقلعت من املكسيك.
وقال املتحدث باسم الشركة ،كولي كوسغروف ،إن الرحلة رقم
 567اليت بدأت من لوس كابوس يف املكسيك كانت تسري على
املدرج استعدادا لإلقالع ،السبت ،يف مطار لوس أجنلوس الدولي
عندما لسع العقرب السيدة.
وأضاف أن الطائرة عادت إىل البوابة ،حيث عاجل مسعفون السيدة
وعرضوا عالجا طبيا إضافيا ،لكنها رفضته ومل تعد للطائرة بينما
بقي الركاب على متنها.
وأزاحت السيدة العقرب فور تعرضها للسع ودهسته بقدمها على
أرض الطائرة ،وقال املتحدث إن الطاقم فتش الطائرة حبثا عن أي
عقارب أخرى وإن الطائرة أقلعت بعد حنو  50دقيقة.
وقال كوسغروف" :ال نعرف بالضبط كيف متكن العقرب من دخول
الطائرة لكن الرحلة بدأت يف لوس كابوس باملكسيك حيث تنتشر
العقارب".
وأوضح أن الشركة اتصلت بالسيدة ،األحد ،فيما خيص احتمال
دفع تعويض هلا وللوقوف على حالتها.
ويقول موقع مايو كلينك على اإلنرتنت إن  30فقط من بني حنو
 1500نوع للعقارب لسعاتها فتاكة.
وجاء يف املوقع" :لسعات العقارب رغم أنها مؤملة فإن أغلبها غري
ضار".

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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Melbourne

تقنية جديدة ستجعل اتصال اهلاتف
باإلنرتنت أسرع  1000مرة

جرمية “بشعة”  ..هذه هي أصغر مهووسة
بالقتل يف العامل!

تنظر حمكمة أمريكية يف قضية طفلة ،تبلغ من العمر  12عاما،
متهمة بطعن أفضل صديقاتها  19مرة ،بدون سبب ،وجملرد
«إرضاء» شخصية خيالية على االنرتنت.

طورت شركة " "Artemis Networksتقنية قد جتعل اتصال
ّ
اهلواتف الذكية باإلنرتنت أسرع  1000مرة مما تتيحه شبكات
اجليل الرابع لالتصال "ّ ."4G
إال أن هذه التقنية متاحة يف
مدينة سان فرانسيسكو األمريكية وحدها.
وأعلنت الشركة أن القاطنني يف سان فرانسيسكو ميكنهم
اآلن شراء شرحية اتصال تقبل العمل عرب شبكات pCell
 ،وسيتمكن كل من يشرتي هاتفا جديدا بدون تعاقد مع
التزود بشرحيتها اجلديدة.
شركة اتصال ،من
ّ
ومل يشر املدير التنفيذي للشركة حتى اآلن إىل إمكانية
توفري تلك اخلدمة يف املدن والبلدان األخرى ،ولكنه أشار
إىل أن الشركة تنوي تقديم عروض وخطط خمتلفة عند
التزود بالشرحية ،كما أعلن عن خطة لتطوير أجهزة "راوتر"
ّ
منزلية.
وستتيح شرحية " "Artemis Networksميزات يف االتصال
من املنتظر أن توفرها شبكات اجليل اخلامس املقرر إتاحتها
يف العام  ،2020كما أن أسعارها ستكون رخيصة مبا يكفي
ملنافسة أجهزة املودم املتاحة.

وأظهرت حتقيقات حمكمة والية ويسكونسن األمريكية إن
مورغان غيزر ( 12عاما) ،استدرجت بالتعاون مع أنيسا وير
( 12عاما) ،صديقتهما «املفضلة» بايتون لوتنر ( 12عاما)
إىل إحدى الغابات ،قبل أن تقوم غيزر بطعنها  19مرة ،حبسب
صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وقالت مصادر يف الشرطة احمللية إنها عثرت يف غرفة غيزر
على رسومات متثل عمليات قتل وحشية ،عالوة على دمى مت
ورسم عليها رسوم سادية ،إضافة إىل مالحظات
تقطيعهاُ ،
كتبت فيها الطفلة «أنا أحب قتل الناس».
وأشارت نفس املصادر إىل أن الفتاة تعاني من اضطراب
عقلي ،نتج عن تعلقها بشخصية «سليندر مان» اخليالية على
االنرتنت ،وهي شخصية لرجل حنيل وطويل ،يلبس األسود
وله ذراعان طويالن خيطف بهما األطفال ويقتلهم.
وكان احلادث قد وقع يف نيسان من العام املاضي ،عندما
تعرضت لوتنر للطعن  19مرة ،ولكنها متكنت من الزحف،
واحلصول على مساعدة ،وجنت من املوت بأعجوبة.
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اجليش الروسي من أقوى جيوش
العامل برتسانته العسكرية والنووية

للجيش الروسي قدرات هائلة فهو برتسانته
وخاصة النووية يعد من أقوى جيوش العامل
وهو مستمر يف تطوير هذه الرتسانة.
التفاصيل يف التقرير التالي...
ترسانة األسلحة النووية الروسية تقدر بـ
 8500رأس حربي نووي
أكثر من ثالثة ماليني هو إمجالي عدد اجلنود
األساسيني واالحتياط يف ثاني أقوى جيش
يف العامل.
حنو ألف مروحية متلك روسيا اليت متتلك أيضًا
أكثر من ثالثة آالف طائرة حربية معظمها
حديث .هلذه الطائرات أكثر من ألف ومئيت
مدرج لإلقالع واهلبوط.
كذلك تتضمن ترسانة موسكو العسكرية
عشرات آالف الدبابات واملدرعات ومئات القطع
البحرية من سفن حربية وغواصات وزوارق،
إىل جانب الفرقاطات واملدمرات وكاسحات
األلغام والصواريخ واألقمار االصطناعية.
أما ترسانة األسلحة النووية الروسية فهي
األضخم وتقدر  8500رأس حربي نووي.
روسيا اليت تبلغ مساحتها أكثر من سبعة
عشر مليون كيلومرت مربع ،وسكانها الذين
يناهزون  146مليون نسمة بلغت ميزانيتها
العسكرية العام املاضي حنو اثنني وسبعني
مليار دوالر
وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو أعلن
قبل أقل من شهر أن خطة عمل الوزارة لعام
 2015تقضي بزيادة القدرة القتالية للقوات
املسلحة على خلفية الظروف السياسية
والعسكرية .وحبسب التقديرات فإن امليزانية
العسكرية ستفوق الثمانني مليار دوالر .كما

أن موسكو تنوي وضع مخسني صاروخًا نوويًا
يف اخلدمة هذا العام ،حبسب رئيس هيئة
األركان العامة للقوات املسلحة.
وضمن خطة دؤوبة متتد إىل عام  2020حيقق
الدب الروسي خطوات متسارعة يف جمال
حتديث ترسانة اجليش طائرة «سو أربعة
وثالثني» ،ومنظومة «إسكندر أم» ودبابة
«تي تسعني» وغريها ،أمثلة على جتسد واقع
التطور هذا يف السنتني األخريتني.
فمنظومة صواريخ «إسكندر -إم» مث ًال هي
منظومة قادرة على تدمري األهداف على
مسافات حتى مخسمائة كيلومرت بدقة ،وتكون
جاهزة إلطالق الصواريخ خالل عشرين دقيقة.
كما ميكنها استخدام صواريخ جمنحة أو باليستية
قادرة على محل رؤوس نووية ،وتعمل هذه
املنظومة يف ظروف مناخية صعبة.
أما طائرة «سو  »34فتعد مزجيًا من الطائرة
املقاتلة ،وقاذفة القنابل ،وباستطاعتها تنفيذ
حركات الطاقم البهلوانية يف اهلواء والعمل
كطائرة هجوم واعرتاض ،وتستطيع محل
مثانية أطنان من القنابل والصواريخ العالية
الدقة دفعة واحدة ،وميكنها العمل يف أي
ظروف جوية ويف أي وقت.
أما دبابة «تي تسعني» فهي أكثر الدبابات
املتطورة العاملة يف اجليش الروسي ،وتزود
مدفعًا من عيار  125وبندقية آلية ثقيلة مضادة
للطائرات ،وميكن التحكم فيها أوتوماتيكيًا.
كما أن منظومة صواريخ «إس أربعمائة»
مضادة لطائرات اإلنذار املبكر ،وطائرات
التشويش ،وطائرات االستطالع ،ومضادة
أيضًا للصواريخ البالستية املتوسطة املدى.

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 :

نوكيا ومايكروسوفت :احلرب مل تنت ِه

حزيران املنصرمُ ،كشفت اسرتاتيجية
مايكروسوفت اجلديدة وعزمها على قتل العالمة
التجارية لنوكيا اليت استحوذت على قطاع
اهلواتف فيها بالكامل يف صفقة مل تتجاوز
سبعة مليارات دوالر وهو ما عد اقل بكثري من
قيمتها احلقيقية ،وما كان جيري يف السر قبل
أشهر بات اليوم حديث الساعة ال سيما بعدما
أطلقت مايكروسوفت أول جهاز هلا من دون
عالمة نوكيا.
وعمدت مايكروسوفت إىل إطالق Lumia 535
الذي يعد أول جهاز من سلسلة لوميا ال يظهر
عليه اسم نوكيا رغم ان االتفاق بني الشركتني
يسمح ملايكروسوفت باستخدام اسم نوكيا لنحو
سنة ونصف السنة ،وهو ما مل تلتزم الشركة
األمريكية به ،بل ستكتفي باستخدام اسم نوكيا
من خالل األجهزة غري الذكية ،ما جيعل العالمة
التجارية السابقة مرتبطة باهلواتف ذات اجلودة
املنخفضة.
وردت نوكيا «دفاعًا» عن عالمتها التجارية
ّ
بإطالق أول جهاز لوحي باسم نوكيا وهو
 NOKIA N1الذي يعمل بنظام اندرويد ،ويتوقع
أن حيقق جناحًا باهرًا ،ال سيما مع التجربة
السابقة لنوكيا يف األجهزة اللوحية حيث حقق
جهاز ( 2025 LUMIAبنظام وندوز) جناحًا باهرًا
قبل أن يتوقف إنتاجه فجأة.
وتأتي هذه اخلطوة لتعمق اهلوة بني الشركة
األمريكية والشركة الفنلندية ال سيما أن مثة
الكثري من املشكالت اليت طفت على سطح
العالقة بني الشركتني منذ إبرام الصفقة
الشهرية .فقد ُ
اتهمت مايكروسوفت بصرف
معظم موظفي نوكيا بعد الدمج حتى ان الكثري
من املوظفني قدموا استقاالتهم بأنفسهم بسبب
الضغوط الكبرية اليت تعرضوا هلا وتسريب
احتمال صرفهم.

غري أن شركة مايكروسوفت أكدت لـ «األخبار»
أن االتفاق بينها وبني ونوكيا مل يكن يلزمها
باستخدام اسم «نوكيا» ،بل يذكر فقط أن
ملايكروسوفت احلق القانوني الستعمال اسم
نوكيا إذا أرادت .وقد متت املرحلة االنتقالية
على هذا األساس متاشيًا مع االتفاق بني
الطرفني .لكنها أكدت من جهة أخرى أن اهلواتف
العادية غري الذكية ستبقى حتت اسم نوكيا
مبا أن ملايكروسوفت حق استخدام هذا االسم
ملدة  10سنوات بدءًا من تاريخ العقد .أما عن
طرد موظفي نوكيا ،فأوضحت مايكروسوفت
أنها أعلنت يف متوز  2014خطة إلعادة هيكلية
املؤسسة وضم قطاع األجهزة واخلدمات اخلاص
بنوكيا إىل اسرتاتيجية الشركة الشاملة ،ما أدى
إىل إلغاء حنو  18000وظيفة يف مايكروسوفت
حول العامل منها  12500كانت نتيجة الدمج
ومشلت موظفني إداريني وتقنيني من الشركتني
كلتيهما ،وبالتالي مل تقتصر إعادة اهليكلة على
موظفي نوكيا السابقني فحسب.
ّ
ومل
تعلق مايكروسوفت على إطالق نوكيا
جهازها اجلديد ،بل اكتفت بالقول إنه شأن
له عالقة بنوكيا وال خيص مايكروسوف ،لكنها
أكدت عزمها املضي يف تطوير جهازها اللوحي
اخلاص املوجود منذ سنوات يف األسواق حتت
اسم .Surface
احلرب الباردة بني نوكيا ومايكروسوفت مل تنته
بعد ،لكنها انتقلت اىل مستوى آخر من الصراع،
وهو حرب إثبات قدرة كل منهما على النجاح من
دون شريكه السابق .فها هي مايكروسوفت
حتاول النجاح حيث فشلت نوكيا ،وها هي
نوكيا حتاول أن تثبت أن تراجعها الكارثي كان
بسبب متسكها مبايكروسوفت وعدم انتقاهلا إىل
غرميتها غوغل ونظام أندرويد .فلمن يف النهاية
ستكون الغلبة؟
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مناسبات

أمحد احلريري يواصل جولته يف سيدني:

اللبنانيون ال يريدون العودة إىل األيام السوداء  ..والرئيس احلريري حياول تثبيت االستقرار

مع رجال االعمال

يف اللقاء مع منسقية سيدني

جانب من االجتماع مع ممثلي قوى  14آذار

مع القنصل اللبناني

متحدثاً يف لقاء عادل الحسن

واصل األمني العام لـ»تيار املستقبل» أمحد احلريري ،جولته االغرتابية
يف مدينة سيدني األسرتالية ،حيث ختلل اليوم الثاني حمطات سياسية
وتنظيمية واجتماعية.

حضر االجتماع كل من :رئيس قسم سيدني الكتائيب بيرت مارون،
رئيس مكتب «القوات اللبنانية» شربل فخري ،مفوض حزب الوطنيني
األحرار كلوفيس البطي ،منسق «حركة االستقالل» اسعد بركات،
ورئيس الرابطة املارونية توفيق كريوز ،ورئيس «التجمع املسيحي»
والي وهيه.

يف سيدني جورج بيطار غامن ،اىل مأدبة عشاء تكرميية ،يف دار سكنه
يف سيدني ،يف حضور ممثل دار الفتوى الشيخ مالك زيدان.

رجال االعمال

واستهل يومه الثاني بلقاء صباحي مع عدد من رجال االعمال ،أكد
يف خالله أن «أهم سبب الغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يعود لكونه حاول أن يضع االولويات االقتصادية للبلد قبل االولويات
املوجه لسياسة الدولة ،حبيث
السياسية ،وأن يكون االقتصاد هو
ّ
تصبح طائفة اللبنانيني مجيعًا هي اقتصادهم وأعماهلم وأرباحهم
يتلهوا ما بني مسلم ومسيحي يف السابق ،أو
واستثماراتهم ،كي ال
ّ
ما بني سين وشيعي حاليًا».
وقال »:رؤية الرئيس الشهيد كانت تهدف اىل حتويل لبنان اىل بلد
يشبه ماليزيا أو تايوان أو تايالند جديدة ،وكان لديه التوجه نفسه
الذي كان يتبعه مهاتري حممد يف ذلك الوقت ،وكان املواصفات
متطابقة ،يف ذلك احلني قال له مهاتري حممد ،سيقتلونك يا دولة
الرئيس اذا اردت ان جتعل لبنان كماليزيا ،لديك جاران كل واحد
أسوء من اآلخر ،سواء اسرائيل أو سوريا ،فأجابه الرئيس احلريري
ليس لدي سالح آخر إلنقاذ البلد إال عرب هذه الرؤية ،وسأستمر بها».
وأوضح أن «الرئيس سعد احلريري حياول تثبيت االستقرار باحلد
األدنى يف حماولة إلبقاء من يف لبنان داخل لبنان ،يف ظل ما نشهده
من رغبة لدى الناس بالرحيل واهلجرة».
ورأى «أن لبنان لن يبقى يف مرحلة شد االعصاب اليت يعيشها حاليًا،
لذا نأمل بالوصول إىل حلول ،ويف مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية».
وتوقع «أن ال تتأخر عودة االستقرار إىل لبنان ،على الرغم من وجود
حماوالت لتخويف اللبنانيني ،يف حماولة جلرهم اىل ما حيصل يف
املنطقة ،من قتل ودمار وخراب ،لكن حنن على ثقة بأن اللبنانيني ال
يريدون العودة اىل االيام السوداء اليت جعلتكم تهاجرون من البلد».
وكان اللقاء استهل بكلمة ترحيبية ملنسق قطاع رجال االعمال يف
سيدني خالد الشيخ.

منسقية سيدني

لقاء سياسيًا تنظيميًا ،يف مكتب منسقية سيدني،
ثم عقد أمحد احلريري ً
يف حضور منسق عام االغرتاب مرينا منيمنة ،منسق عام اسرتاليا عبد
اهلل املري ،ومنسق سيدني عمر شحادة.
وشرح يف حواره مع أعضاء املنسقية «ما يقوم به «تيار املستقبل»
حلماية لبنان وإيصاله اىل بر األمان ،من خالل السياسة احلكيمة اليت
يتبعها الرئيس سعد احلريري ،لتهدئة النفوس وختفيف االحتقان».
ودعاهم اىل» التحلي بالصرب والصمود ،لتحقيق هدفنا بإكمال مشروع
رفيق احلريري االقتصادي ،واملضي قدمًا بتمتني الشراكة مع كل
الفرقاء يف الوطن».

لقاء مع «  ١٤أذار»

وتال اللقاء مع منسقية سيدني ،اجتماع عقده أمحد احلريري مع ممثلي
قوى « ١٤آذار» ،ختلله جولة أفق سياسية حول خمتلف التطورات
احمللية واإلقليمية.

القنصل اللبناني

ومساء ،لبى أمحد احلريري والوفد املرافق ،دعوة قنصل لبنان العام
ً

عادل الحسن

لقاء
ثم انتقل اىل فندق « ،»sofitelحيث أقام له عادل احلسن
ً
تكرمييًا ،يف حضور خنبة من أبناء اجلالية اللبنانية يف سيدني ،وممثلي
طوق ،وممثل احلزب
قوى « ١٤آذار» ،ممثل التيار الوطين احلر طوني َّ
التقدمي االشرتاكي ممدوح مطر.

البطي يلقي كلمة قوى  ١٤اذار -سدني يف مهرجان تيار املستقبل حبضور املنسق العام امحد احلريري
عشر مضت على انتفاضة شعب وإستفاقة
ها هي سنوات
ٌ
،بعيد اغتيل الشهيد رفيق احلريري ّ
حطم شعب لبنان
وطن ُ
مشرع الصدر اىل الساحات ويف العراء
سالسل العبودية ونزل
ّ
ٍ
حاقد غاشم  ،صرخ الضحية يف وجه اجملرم
عدو
يف وجه
ٍ
«كفى» ،كفى إجرامًا وكفى إرهابًا ،فقد كان الشهيد رفيق
احلريري أبًا لكل اللبنانيني ترك قصوره وعزه وجاهه وعاد اىل
يضمد جراحه الدامية
الوطن املحُ ّطم جيمع أنقاضه املتناثرة،
ّ
،جاء ليطفئ حريقًا يكاد يأتي على الوطن فكان كالسندباد
جيوب اصقاع االرض وهو املشهود له يف عالقاته مع رؤساء
دول وشخصيات هلا تأثري يف اجملال السياسي واالقتصادي
حماو ً
ال اعادة الثقة الدولية يف هذا البلد ،وبعد ان بدأ جسم
الوطن املريض يستجيب للدواء وبعد ان َّ
نظف الرئيس
الشهيد معامل احلرب من الشوارع ورممها وأضاء طرقاتها ،
تضج
بدأت احلياة تعود تدرجييًا اىل جسم الوطن وبدأت الدماء
ّ
يف عروق اقتصاده على الرغم من الصعوبات اجلمة اليت كانت
له باملرصاد وباألخص من جانب النظام السوري آنذاك الذي
ٌ
آخذ يف التنامي
كان يرى ان دور الشهيد رفيق احلريري
وأصبح العبًا اساسيًا يف امليدان السياسي الذي كان له احلق
يف ذلك يف حكم ترؤسه للحكومة اللبنانية  ،ولسنا هنا يف
جدل عن هوية اجملرم اليت باتت احملكمة الدولية على قاب
قوسني من ان ّ
تدل عليه باألصبع ،
نعود لنقول بأن رفيق احلريري مل يكن لفريق من اللبنانيني
دون فريق آخر بل كان مع لبنان ومن كان ضد لبنان يكون
ُحكمًا ضده  ،وها حننا وبعد مرور سنوات على تلك الفاجعة
الوطنية نلمس ملس اليد كم كان الشهيد على حق يف خياراته
الوطنية واإلقتصادية ،فهو عمل على دعم مؤسسات الدولة
اللبنانية كافة وبشكل خاص مؤسسة اجليش اللبناني  ،وكان
وجوده على رأس احلكومة ضمانة اقتصادية يف نظر اجملتمع
الدولي ،كان الرئيس الشهيد مع املقاومة وداعمها األكرب
يوم كان جنوبنا حمت ًال  ،وعندما انسحب العدو اإلسرائيلي
اجنز مهامه اىل
منه طالب ان ينضم سالح املقاومة وبعد ان
َ
سالح الدولة الشرعي،نسأل هنا ان كانت صدفة ان تبدأ تلك
احلروب والزالزل األمنية واإلرهاب األعمى بعد إغتيال الرئيس

الشهيد ؟ اما اجلواب
فهو بائن للعلن بان
الشهيد كان العقبة
ورمبا
االساسية
الوحيدة يف وجه حروب
االٍرهاب والتطرف ملا
كان ُيعرف عنه من
إعتدال وحكمة وهذا
ما يزيد تعلقنا وإمياننا
بالقضية اليت ألجلها
ناضل ومن اجلها
استشهد وها حنن
ابناء الرابع عشر من
اذار وعلى الرغم من
همجية ووحشية العدو
الذي يرتبص ِب َنا يف كل زاوية ووراء كل مفرق ها حنن يدًا
ِّ
نكمل
بيد وساعدًا بساعد حتى بزوغ مشس اجلمهورية اجلامعة
ِ
الناجزة السيادة وما زلنا ندعوا اىل شراكة
مشروع الدولة
وطنية ّ
حقة فال نريد من حزب اهلل ان يتدخل يف شؤون اي
نص إعالن بعبدا اليت وافق
كما
بعيدة
ام
كانت
قريبة
دولة
ّ
عليه ،وان ال يستقوي على أبناء وطنه بالسالح كما جاء يف
نداء بكركي وان يكون اجلميع حتت مظلة الوطن كما دعى
لقاء العلماء املسلمني وال نقبل ان يمُ ّن ْن علينا احد بانه
ٌ
جيش يدافع عن كل ارض الوطن ،وان دعت
حيمينا فلنا
جنود نهوى الشهادة ذودًا عن حدوده ،وعدنا
فنحن
احلاجة
ٌ
دائم
توهج
يف
األرز
ثورة
تظل
ان
الشهيد
الرفيق
أيها
لك
ْ
أغمضت عينيك عليه وتعود بريوت
حتى يتحقق حلمك الذي
َ
ودرة املتوسط بسواعد اجلامعني واملثقفني
عاصمة الشرق
ّ
الذين َّ
علمت اغلبهم وزرعت يف قلوبهم حمبة لبنان ّ
،من قرير
العني يا شيخ الشهداء فالعدالة اإلهية آتية ال حمالة وان غدًا
لناظره قريب..
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كتابات

مكتبة اإلسكندرية تعيد
اكتشاف تراث ما قبل التاريخ

حــال الـتاريخ

محمد الحمامصي

شوقي مسلماني
( 1قال)
ـ ليس كالثقافة
واملواجهة.
ـ ال صيد أسهل من صيد
الكساىل.
ّ
تبيض عيناه.
ـ من يسيء اإلصغاء
ـ صديقك ال حيوجك للتمويه يف
حديثك.
ـ الوجه هو اإلنسان.
يَ
فوقعت
نظرت
ـ
عين على نبع
ْ
ُ
نظرت حولي ،إىل َ
اجلمال
ثم
ُ
املاءّ ،
الربيعي ،إىل الورود والزهور،
وتلك السماء الزرقاء الصافية
املنعشة،
وجلست على حجر عزيزًا،
ُ
َ
ُم ِ
شجرة
سندًا ظهري املستقيم
ً
خنيل .وقال ،وهكذا ،ودائما :ال
يغين الوكيل عن األصيل.
ـ يقع اإلنسان حيث يفشل
اجملتمع.
ـ يف ّ
كل
ميت.
غائب
ْ
**
حلفر

األنفاق

( 2بوذا)
ّ
«أن تفهم كل شيء يعين أن تغفر
ّ
كل شيء».
**
( 3جودت فخر الدين)
ّ
«الشاعر الشاعر ال
يتكئ على
موضوعه ،بل ينهض به».
**
( 4خاطرة)
أسلوب أجمد ناصر غري أسلوب حييى
جابر ،أجمد ناصر رصني وحييى جابر
مشاكس.
**
ّ
مسلح)
( 5سطو
ُ
ّ
أعرف أسرة متلك حمل مسانة
وخضروات يعمل فيه الزوج
أن الزوجة
والزوجة ،وكنت أعرف ّ
ّ
مبذرة ،وكانت ذاتها ،وإلشباع
رغبتها بالتبذير ،تسرق من ّ
غلة
ّ
واحلق ّ
يوميًا.
املتجر
أني مسعت
ّ
صد ُ
بذلك من زوجيت ،وقد
قتها يف
ّ
أت
بر ُ
حينه ظاهرًاّ ،
أما يف باطين فقد ّ
ً
َ
ّ
ربا أقاويل
ساحة الزوجة
ّ
حمتجا أنها مّ
وما أكثر األقاويل .وقالت لي
ّ
أن الزوجة تسرق من
الغلة
زوجيت ّ
على مرأى من ولديها الصغريين.
شب الصغريان .واليوم بلغين
وقد
ّ
َ
القبض عليهما
أن الشرطة ألقت
ّ
ّ
مسلح.
وهما مع ثالث جبرمية سطو
**
( 6حال التاريخ)
باألمس البعيد كان
صدام عند
ّ
بعض املفتني بطل القادسية،
وبعض الشعراء يف الكويت ألبسه
ثوب
النبوة ،وبعد فرتة وجيزة قالوا
ّ
ّ
أنه كافر بعثي .وهناك اليوم من
يقول عن امللك السعودي ،ومن
الوهابيّ ،
داخل املذهب
أنه خادم
ّ
احلرمني ،وهناك من أفتى بقتله.
وهناك من العراعري من ال يعرف
ألف باء القراءة وأصبح بني ليلة
وضحاها رمزًا من رموز احلركة

الداعشية .وهناك ِمن ساسة لبنان
النبوة
من ألبس نفسه ثوب
ويردد
ّ
ّ
ّ
بأن «الذي ال يريد أن
يتكلم معي
ّ
إجري».
مثل
تركيا ترى أن داعش
ّ
أمر طبيعي وشرعي ،وهناك يف
السعودية من يرى الشيء ذاته
جلبهة النصرة ،وهناك من يقول
ّ
كذا هو حال التاريخ،
كل واحد
ً
يؤرخ حسب ما يراه مناسبا له،
ّ
واحلقيقة هي بالواقع عند الذين
يقرأون
ويتدبرون ،أي عند الذين
ّ
يستعملون العقل والفكر من دون
تعصب
وحتيز« .منقول عن شخص
ّ
ّ
باقي
جمهول
حسن
دعى
ُي
اهلوية».
ّ
**
( 7الشيطان األكرب)
«ثالثة يف العراق :شيعي
لص،
ّ
يّ
سن قاتل ،وكردي خائن» قال
أن
جنرال أمريكي نسي أن يضيف ّ
ّ
الوسواس
اخلناس ،الذي يوسوس
يف صدور الناس ،الشيطان األكرب،
يف أمريكا.
**
( 8الشيخ هارون)
ُّ
ٍ
لعنة تنزل على عالمَ مل يرتك لك
كل
يا شيخ هارون خيارًا ّ
إال اجلنون.
**
( 9علي غريب)
«ال يستقيم حوار بني إيدولوجيتني
خمتلفتني ّ
إال إذا قام على أساس
املوضوع املشرتك وهو «اإلنسان»
وهي احلياة االجتماعية الكرمية
وحريتهم
على األرض لبين البشر
ّ
وقيمهم النبيلة ومساواتهم ،من
هنا ُيبنى األساس للعالقة بني
الشيوعيني واألحزاب الدينية ،ولنا
من جتربة رجال الالهوت وحتالفهم
مع املاركسيني يف أمريكا الالتينية
خري دليل وشاهد على مالقاة
اإليديولوجيتني باملوضوع املشرتك
وهو اإلنسان».
**
( 10غيفارا)
يهمين أين ومتى سأموت بقدر
«ال
ّ
الثوار ميلؤون
ما يهمين أن يبقى
ّ
العامل ضجيجًا كي ال ينام العامل
ّ
بكل ثقله على أجساد الفقراء».
**
( 11من أغنية)
يف البدء
الضجة.
كانت
ّ
أغنية
من
(ترمجيت
إنكليزية).
ّ
**

شبابية
ّ

( 12حبس انفرادي )..
«...
سأخلع الباب وأقف مكانه
ألمنع نفسي من اخلروج
إىل حفرة العامل».
ـ مازن معروف ـ من جمموعة «مالك
على حبل غسيل».
Shawki1@optusnet.com.au

ينظم مركز دراسات الكتابات واخلطوط
يف مكتبة اإلسكندرية مؤمترا دوليا بعنوان
«عصور ما قبل التاريخ يف الوطن العربي
وأفريقيا يف دورته الثانية» يف الفرتة
من  5-2آذار (مارس)  ،2015وذلك ضمن
اهتمام املركز بدراسة النقوش واخلطوط
والكتابات يف العامل عرب العصور بداية
من عصر ما قبل األسرات حتى العصر
الرقمي احلالي.
وقد أشارت د.عزة اخلولي؛ رئيسة
القطاع األكادميي يف مكتبة اإلسكندرية،
إىل أن هذا املؤمتر قد جاء ليتوافق
مع أهداف مركز اخلطوط والذي يهتم
بدراسة تطور النقوش والكتابات حتى
العصر الرقمي ،ودراسة مجاليات اخلطوط
والنقوش كوسيلة للتعبري الفين الراقي.
ولذلك فكان من الضروري إلقاء الضوء
على الرسوم والنقوش الصخرية لعصور
ما قبل التاريخ يف أفريقيا والوطن
العربي.
وصرح د.عصام السعيد؛ مدير مركز
دراسات الكتابات واخلطوط ،أن
األحباث املقدمة يف املؤمتر والذي بلغ
عددها مخسني حبثا ،تتناول موضوعات
جديدة حول أحدث االكتشافات للرسوم
والنقوش الصخرية واليت تشمل الرسوم
والنقوش الصخرية ودورها يف نشأة
الكتابة ،وهجرة اإلنسان األول من
القارة األفريقية ،فضال عن السمات
احلضارية آلثار عصور ما قبل التاريخ
يف الوطن العربي وأفريقيا ،وحضارات
ما قبل التاريخ يف العامل «التشابه
واالختالف» .وتطرقت بعض األحباث
إىل دراسات البيئة األثرية ملواقع
عصور ما قبل التاريخ ،وعلم اجليولوجيا
واألنثروبولوجي.
ً
وقد تلقى املؤمتر
أحباثا عدة من خمتلف
الدول العربية كالسودان والكويت
واجلزائر واملغرب والعراق ومصر واألردن
واليمن ،وكلها أحباث جديدة تكشف
عن كل ما هو جديد يف جمال الرسوم
والنقوش الصخرية يف أفريقيا والوطن
العربي .ولقد أعلن مركز دراسات
الكتابات واخلطوط يف الشهر املاضي
عن األحباث العلمية اليت قد قبلت يف
ً
املؤمتر ،وذلك
وفقا للجنة علمية موقرة
مكون أعضاؤها من أساتذة متخصصني
يف جمال عصور ما قبل التاريخ وذلك
الختيار أنسب املوضوعات العلمية
املتخصصة واليت تتعلق مبحاور املؤمتر.
وإن أحباث هذا املؤمتر سوف تساهم
بشكل فعال يف حتديد وتوثيق ونشر
كافة الرسوم الصخرية وغريها ،يف
الوطن العربي وأفريقيا مع إبراز دورها
يف نشأة الكتابة والتعريف بطبيعة آثار ما
قبل التاريخ املختلفة وإبراز الدور اهلام
للقارة األفريقية كمهد لإلنسان األول.
ومن خالل املؤمتر سوف يتم تنظيم
سلسلة من احملاضرات للمتخصصني
يف هذا اجملال ،مبا يتيح إمكانية تبادل
اخلربات واملعلومات على الصعيدين
اإلقليمي والعاملي على حد سواء .وسوف
ً
يربز هذا املؤمتر
أيضا الصالت احلضارية
بني ثقافات ما قبل التاريخ يف الوطن
العربي وغريها من احلضارات األخرى
يف العامل ،فض ًال عن توثيق الصلة
بني العلماء والباحثني املتخصصني يف
آثار ما قبل التاريخ يف املنطقة العربية
وأفريقيا والعامل والدراسات املرتبطة به
وتوثيق العالقات بني اجلامعات واملعاهد
املتخصصة يف هذا اجملال .وسيقوم
مركز دراسات الكتابات واخلطوط بنشر
نتائج أحدث البعثات األثرية لعصور ما
قبل التاريخ اليت نفذت يف البلدان
العربية واألفريقية ومناقشة املشاكل
اخلاصة بدراسات ما قبل التاريخ يف هذه
املنطقة.

ابوت ،االداء املتعثّر وحرب
التسريبات
بعد ان جنا رئيس الوزراء طوني ابوت
التحدي على زعامة احلزب قبل
من
ّ
ثالثة اسابيع حبصوله على تأييد 61
صوتّا مقابل  39من اصل  102عضوًا،
الربملانية
الذين يشكلون الكتلة
للحزب وتغيب نائب وامتناع آخر على
التصويت ،اعلن رئيس الوزراء « أن
احلكومة اجليدة تبدأ اليوم».
املعلوم ان رئيس الوزراء ومنذ فوزه
بإنتخابات ايلول عام  2013وعد بوعود
ونفذها ،وكسر وعودا اخرى عندما
عرض ميزانيته االوىل اليت القت
ردود فعل سلبية لدى املواطنني،
هذه الردود القت آذانا صاغية يف
جملس الشيوخ الذي عرقل اقرار
امليزانية خصوصًا يف ما يتعلق
بإصالح التعليم اجلامعي والضريبة
على زيارة الطبيب ،باالضافة اىل
ذلك عانت امليزانية والدخل احلكومي
من تراجع اسعار املواد األولية كالفحم
واحلديد والغاز ،هذا الرتاجع وعدم
اقرار مجيع بنود امليزانية زاد من حجم
املشكلة املوجودة حيث نسبة اإلنفاق
اىل ارتفاع واملداخيل احلكومية اىل
ولسد العجز جلأت احلكومة
اخنفاض،
ّ
اىل اإلستدانة.
وعود رئيس احلكومة اليت اطلقها بعد
التحدي على زعامة احلزب ،واليت كان
أهمها املزيد من اإلستشارة مع نواب
املقاعد اخللفية بدأت تتبخر عندما
اقدم رئيس الوزراء على طرد النائب
منسق الكتلة الربملانية
فيليب رادوك
ّ
للحزب ،والذي اعتربه البعض نوعا من
اإلنتقام من رادوك او تفردا بالقرار
من رئيس الوزراء كما قال وزير
االتصاالت مالكوم ترينبول يف برنامج
سؤال وجواب على حمطة اي بي سي
يف .2015/02/16
مل يكن اداء رئيس الوزراء افضل
عندما حاول تذكري اندونيسيا بأن
اسرتاليا قدمت ألندونيسيا قرابة مليار
دوالر العام  2004بعد فيضانات املدى
العالي (تسونامي) واليت راح ضحيتها
اكثر من مئة الف مواطن يف حماولة
منه للضغط على اندونيسيا لوقف
حكم اإلعدام حبق اثنني من جمموعة
التسعة املتهمني بتهريب املخدرات
اندرو شان وماياران سوكومارمز،
هذه التصرحيات اعتربتها اندونيسيا
نوعا من التهديد حسب الناطق بإسم
اخلارجية األندونيسية الذي أضاف بأن
الكل يعرف طبيعة الرد على التهديد،
وقد قام بعض الغاضبني من
االندونسيني بوصف رئيس الوزراء
بشيلوك احد ابطال
طوني ابوت
مسرحية شكسبري «تاجر البندقية»
والذي كان يدين الناس امواال
ويفرض شروطا قاسية على من خيفق
يف السداد ،وقد جاء هذا التعليق من
ضمن محلة العادة اموال املساعدات
ألسرتاليا ،وقد ّ
علق الصحايف وليد
علي يف صحيفة (سيدني مورنيغ
هريالد  2015/02/20ص  )18على
اقوال ابوت كأنها ترداد ملا قاله
املذيع آلن جونز بهذا اخلصوص على
تلفزيون اي بي سي يف 2015/02/16
برنامج سؤال وجواب ،وأضاف ان
املشكلة ،ان رئيس الوزراء يدير
دبلوماسية على املستوى الدولي
وليس برنامج بث مباشر ،واعترب اخلبري
يف الشؤون األندونيسية غريغ فيلي
من اجلامعة الوطنية االسرتالية ان

تصرحيات ابوت خطأ كبري حيث تسمح
للذين يريدون احلط من قدر اسرتاليا
القول ان املساعدات ليست من اجل
اإلغاثة وال مساعدات انسانية ،امنا من
اجل اهداف اسرتاليا اخلاصة (س م
ه  2015/02/21ما وراء األخبار ص
.)27
من جهة ثانية وخبصوص بناء اسطول
الغواصات االسرتالية ،اعترب النائب
من جنوب اسرتاليا شون ادواردز بأنه
خدع من قبل رئيس الوزراء الذي كان
وعده قبل التحدي على زعامة احلزب
بأن مؤسسة بناء الغواصات االسرتالية
سوف تؤخذ بعني اإلعتبار وتستشار
كما اي شركة اخرى ليتبينّ الحقًا ان
احلكومة مل تتواصل مع الشركة كما
ذكرت صحيفة (س م ه يف عددها
الصادر السبت الواقع يف 22/21
قسم ما وراء األخبار ص .)26
كأن اإلداء املتعثر لرئيس الوزراء
والتدمري الذاتي ،هلذا اإلداء ال يكفي،
فقد بدأت حرب على رئيس الوزراء من
نوع آخر ومن داخل احلكومة فقد بدأت
حرب التسريبات حيث نشرت حريدة
ذي اسرتاليان يف  2015/02/21خربًا
عن ان رئيس الوزراء طلب املشورة
عن امكانية غزو العراق منفردًا بقلم
احملرر املساعد جون الين ،ويقضي
اقرتاح ابوت حسب الصحيفة بإرسال
 3500جندي اسرتالي ملقاتلة الدولة
اإلسالمية يف العراق ،وذلك خالل
اجتماع عقد يف كانربا يف  25تشرين
الثاني املاضي وقد حضرته مستشارة
رئيس الوزراء بيتا كردلني واليت مل
تعارض اإلقرتاح الذي محله رئيس
الوزراء بعد ذلك لكبار املخططني
العسكريني الذين صعقوا من اإلقرتاح
واخربوا ابوت ان ارسال  3500جندي
اسرتالي من دون اي غطاء من
الواليات املتحدة او حلف الناتو يعترب
كارثة على اسرتاليا .رئيس الوزراء
رد على هذا اخلرب بأنها
طوني ابوت ّ
تصر
قصة خيالية وكاذبة ومع ذلك ّ
الصحيفة على مصداقية اخلرب.
يف ظل هذه األجواء ،من هنا اىل اين
واىل متى سيصمد رئيس الوزراء يف
منصبه؟
التحدي على زعامة احلزب وجناة
كنا بعد
ّ
رئيس الوزراء ،اعتقدنا ان الفرصة
اليت منحت لرئيس الوزراء هي تقديم
ميزانيته الثانية يف أيار القادم ،لكن
الدالئل تشري اىل ان األمور قد تتسارع
اذا ما استمر اإلداء احلكومي على ما هو
عليه اىل جانب التسريبات اليت تشكل
مدخ ًال اىل تغيري يف القيادة ووقف
حالة التدهور والتخبط.
يبقى علينا ،ان ننتظر ماذا سيقدم
رئيس الوزراء يف خطته األمنية
والتقرير عن حادثة مارتن باليس هذا
االسبوع وردود الفعل عليه ،وهل
ستكون لصاحل رئيس احلكومة ام ال؟
يف اخلتام ،نشري اىل مقال نشرته
صحيفة ذي غارديان االلكرتونية
يف  2015/2/18بقلم جون راديك،
املقالة ،تدعو اىل انتخاب قيادة
احلزب من قبل اعضاء احلزب وضرورة
اصالح النظام الغري دميقراطي املعمول
به حاليًا ،حيث حتتكر الكتلة الربملانية
اختيار زعيم احلزب ،وذلك من اجل
مصلحة الوطن.

عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com
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جهاز كشف اجلن يثري جدال امرأة تطلب الطالق لرغبتها يف «غاالكسي أس »6األول من
«اجلماع» ثالث مرات يوميًا!
نوعه يثري ضجة عاملية!
واسعا يف دول اخلليج !

كاهن يعود من املوت ويعلن
أن اهلل إمرأة!!

أحدث جهاز «»ghostark
املتخصص يف الكشف عن
والذي
(اجلن)
األشباح،
مت اإلعالن عنه مؤخرًا عرب
موقعه الرمسي http://www.
 /ghostark.comجد ً
ال داخل
الدول اخلليجية والعاملية،
بني مؤيد للفكرة ومؤكد على قدرة العلم
التوصل ألي شيء ،ومعارض يؤكد أن حدود
علم البشر تقف أمام الغيبيات اليت أراد اهلل عز
وجل إخفاءها.
وأعلن املوقع الرمسي عن طرح اجلهاز يف ربيع
دوالرا بعد أن كان
 2015بسعر خمفض 199
ً
دوالرا ،ومت تصميم اجلهاز
بسعر 249
ً
لالستخدام الشخصي حبجم جهاز اهلاتف احملمول
ليسهل محله يف جيب صاحبه.
جهاز كشف اجلن يثري جدال واسعا يف دول
اخلليج !
وطبقا ملوقع صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية،
أوضح صانعو اجلهاز أنه ميلك إمكانية خارقة
لتسجيل األصوات اليت تصدرها األشباح واليت
ال يستطيع اإلنسان مساعها ،ومت تصميمه من
خالل مصمم إيطالي هو ماسيمو روسي.
ومت تزويد اجلهاز برادار وماسح جيد ،كما
يستخدم الكامريا واجلي بي اس ملعرفة أماكن
األشباح ،ويتوىل التطبيق عرض األشباح مباشرة
على الكامريا عند إجياد إحدها ،من خالل متشيط
املنطقة.
من جانبه أكد حسني مصطفى ،اخلبري العربي
يف التقنيات احلديثة وعلوم االتصاالت وفقا
لصحيفة "املدينة" السعودية إمكانية توقع أي
شيء مع التقدم العلمي بعد أن أصبح العلم
يتخطى حدود ما وراء الطبيعة ،وغالبية احلواجز
اليت كان يصعب الوصول إليها يف السابق.
موجودا
وشدد مصطفى أن اجلهاز إذا كان
ً
بالفعل سيمثل ثورة علمية كبرية ،وأن هناك من
سيستخدمه يف صاحل البشر ،بينما البعض اآلخر
سيعتربه أداة للنصب واالحتيال حبجة الكشف
عن اجلن واألشباح.
ورفض أمحد هاشم ،اخلبري يف علوم ما وراء
الطبيعة ،لذات الصحيفة ما يتم الرتويج له
مؤكدا أن احلدود البشرية تقف
خبصوص اجلهاز،
ً
أمام الغيبيات اليت اختص اهلل تعاىل بها لنفسه
ومنعها عن كثري من خلقه إال من شاء له ذلك.
وقال هاشم :إن اهلل سبحانه وتعالي اختص كل
خملوقاته بشكل وجودي خمتلف عن األخر سواء
يف طريقة معيشتهم أوتواصلهم أو صورتهم
اجلسدية ،ومن هذه املخلوقات اجلن الذي
اختصهم اهلل خبصوصية يصعب على البشر
معرفتها أو اكتشافها ،وذلك من رمحة اهلل خبلقه
حتى ال يسبب هلم رؤية األشباح واجلن على
هيئتهم احلقيقية الفزع واخلوف

ألعالناتكم يف الهريالد االتصال
على احد الرقمني
02 87648186 - 0403482345

رفعت زوجة دعوى يف حمكمة دبي الشرعية
تطلب الطالق من زوجها حبجة أن زوجها ال
يستطيع أن يشبع رغبتها اجلنسية وهي ترغب
يف اجلماع مرتني أو ثالث مرات يوميًا حبسب
صحيفة "غلف نيوز اإلماراتية".
وقد أخربت الزوجة القاضي بأن زوجها يقيم معها
عالقة مرتني وأقصاها ثالث مرات أسبوعيًا ،هنا
اقرتح القاضي أن تطلب الزوجة مساعدة طبية
لعالج شبقها فردت سريعًا أن زوجها هو الذي
حيتاج إىل مساعدة طبية وليست هي.
قال مصدر قضائي للصحيفة إن القاضي رفض
دعوى الطالق اليت ترتكز على أن زوجها يسبب
هلا ضررًا وان األسباب األخرى اليت ذكرتها يف
دعواها ليست كافية لتطليقها.
أصرت الزوجة أن زوجها ليس يف مقدوره
هنا
ّ
أن يفي حباجتها اجلنسية وقالت يف دعواها إنها
تشرتط على زوجها أن يسعدها جنسيًا أو مينحها
الطالق.
وإلصرار الزوجة أمرت احملكمة أن جيرى الزوج
فحوصات طبية لكي ترى احملكمة إن كان
الئقًا ويستطيع أن يسعدها وما زالت القضية
مستمرة.

املرأة ال تؤمت ّن على سر
ألكثر من  38ساعة

أظهرت دراسة علمية حديثة أن أغلب النساء
ال يستطعن االحتفاظ بالسر ألكثر من  38ساعة
وغالبا ما يبحن به إىل أشخاص غري معنيني.
وأكدت أستاذة علم االجتماع يف جامعة "ميشيغن"
األمريكية الدكتورة مارغريت باول يف دراسة
مطولة بعنوان "املرأة أقدم وكالة أنباء عاملية"
أن املرأة ال تستطيع حفظ األسرار أكثر من 38
ساعة فقط.
وكشفت الدراسة اليت جرت على  500امرأة
مصرية ترتاوح أعمارهن ما بني  18و 60عاما،
أن  25يف املئة منهن اعرتفن بأنهن ال يستطعن
حفظ السر إطالقا مهما يكن شخصيا وخطريا.
وأوضحت الدراسة أن النساء غالبا ما يبحن
بالسر إىل شخص غري معين باملوضوع أو ينتمي
إىل دائرة اجتماعية خمتلفة ،وبالرغم من أن 9
فتيات من أصل  10يعتربن أنفسهن جديرات
بالثقة فإنهن يبحن دائما باألسرار ،وأن ثلثي
النساء يشعرن بالذنب بعد البوح بالسر .وأشارت
الدراسة إىل أن اهلاتف واإلنرتنت ساهما بشكل
كبري يف إفشاء األسرار.

تعتمد الشركات املصنعة للهواتف النقالة الكشف
عن أجهزة جديدة خالل املؤمتر العاملي للهواتف
احملمولة يف املدينة اإلسبانية برشلونة،
إال أن شركة "سامسونغ" حتاول رفع الستار عن
هاتف تشري األدلة كافة إىل أنه "غاالكسي أس
."6
ونشر رئيس شركة "تي-موبايل" تغريدة األحد
املاضي يبدو أنها تكشف رمسيًا عن هاتف
"غاالكسي أس  ،"6أو على األقل النظرة األوىل
جلوانب هذا اهلاتف بعنوان "."Six Appeal
وتستمر شركة "سامسونغ" بالكشف عن بعض
جوانب هذا اجلهاز اجلديد الذي من شأنه أن
يكون األول من نوعه ،السيما االبتعاد عن
مادة البالستيك يف تصنيع األجهزة واللجوء
إىل املعدن بشكل كامل ،باإلضافة إىل جوانب
منحنية من اجلهتني ،ومل يتم معرفة ما إذا كانت
تلك اجلوانب تعمل بشكل مشابه جلهاز سامسونغ
إيدج أم ال.
يشار إىل أن اإلعالن الرمسي عن اهلاتف والكشف
عنه سيكون مع بداية الشهر اآلتي يف املؤمتر
العاملي للهواتف احملمولة يف إسبانيا.
أن "التكنولوجيا
وتعتقد الشركة الكورية العمالقة َّ
املنحنية اليت يتميز بها ميكن أن تعطيه ميزة على
منافسه "أبل" ،لذا مت بالفعل استخدام شاشة
منحنية يف سامسونغ غاالكسي مالحظة احلافة.
ومع ذلك ،فإن حواف  S6هلا القدرة على العمل
من اليسار أو اليمني أو العكس.
وسيكون للمستخدمني خيار اختيار األمساء
املفضلة مع القدرة على حتديد ألوان هلم.
وضمنت "سامسونغ" اجلهاز أو األجهزة اجلديدة
املتعددة شاحن مدمج السلكي.
وكتب مهندس رئيسي يف شركة سامسونغ
لإللكرتونيات واحملمول :العام  2015سيكون عامًا
تارخييًا لنمو الشحن الالسلكي مع شركائنا يف
اهلواتف الذكية غاالكسي ،سيكون املستخدمون
قادرون على دخول عامل السلكي جديد مل يسبق
له مثيل".

أصابعك حتدد مستقبلك مع النساء !!

أشارت صحيفة "مريور" الربيطانية إىل ان جمموعة
من العلماء يف جامعة كندية قاموا بإجراء دراسة
تؤكد انه ميكن استخدام أصابع الرجل للتعرف
على شخصيته وموقفه جتاه املرأة وما إذا كان
سيعاملها بأدب أم بوقاحة أو بأي طريقة أخرى.
وحبست الصحيفة أجريت الدراسة على 155
متطوعا على مدار  20يوما شارك فيها املتطوعون
على مواقع التواصل االجتماعي املختلفة ملدة 5
دقائق أو أكثر ،وذلك لرصد قائمة بسلوكياتهم
أثناء هذا التفاعل.
وأسفرت النتائج عن أن الرجل الذي لديه إصبع
البنصر أطول من السبابة مييل إىل االهتمام باملرأة
واحرتامها ،بينما يتميز سلوكه بشيء من الوقاحة
والنفور عمن يتقارب لديه طول هذين اإلصبعني.
والنسبة الكبرية بني هذين اإلصبعني فتجعل
صاحبها أكثر مشاكسة مع النساء وأكثر عرضة
للدخول يف عالقات فاشلة معهن واليت تنتهي يف
الغالب باالنفصال ،كما يصبحون أكثر ميلاً للشجار
مع اآلخرين من الرجال.

ذكرت عدة وسائل إعالم أمريكية أن الكاهن
جون مايكل أونيل ( 71عام) من املاساشوستس،
تعرض لنوبة قلبية يف  29مانون الثاني وأعلن
عن وفاته سريريًا ،لكن األطباء متكنوا من إعادته
إىل احلياة عن طريق إعادة تشغيل قلبه ،بعد 48
دقيقة من توقفه.
األب جون مايكل اونيل ،يتذكر بدقة الدقائق
الطويلة من املوت السريري .فقد صرح أنه كان
حماطًا بنور ساطع وشعر بأنه خرج من جسده مدعيًا
أنه رأى ربه يف «وجه أم دافىء ومريح».
وأوضح الكاهن الكاثوليكي أن «هذا الوجه كان
كبري ومريح يف نفس الوقت ،ويتمتع بصوت
ناعم ومهدىء ومطمئن كعناق األم»  .كما أكد
الكاهن أن «حقيقة كون اهلل أم مقدسة بدل أب
أقدس ال يزعجه  ،بل هي كل ما كان يتمناه».

زوجة جورج وسوف حامل وهاربة
وابنه يطالب باالجهاض

ّ
متثلت بزواج سلطان
مفاجأة العام ،2014
الطرب جورج وسوف من صبية قطرية ُتدعى ندى
وهي بطلة سباقات رالي ،ورئيسة قسم شؤون
الالعبني يف مستشفى (سبيتار) يف قطر.
تزوج ندى على الطريقة اإلسالمية
والوسوف
ّ
وعلى يد مفيت سوريا الشيخ أمحد حسون.
ّ
تزوج مدنيًا
وكنا حينها كتبنا نتساءل ،إن كان ّ
من ندى ،وإن كان ّ
طلق زوجته شاليمار املسلمة
تزوجها قبل  30عامًا ،وهي والدة أبناءه
اليت
ّ
الثالثة.
أن مراسم
صرحت ندى ّ
عد انتشار اخلرب وتأكيدهّ ،
أصدقاءا
ضمت
بل
سر ّية،
الزفاف مل تكن
ً
ّ
ّ
ومعارف.
كانت ندى ترافق الوسوف يف ّ
كل مراحل عالجه،
ويقال ّ
أنها كانت معه يف كواليس حفله األخري
ُ
يف بريوت ،ضمن مهرجانات (أعياد بريوت).
أن ندى
اجلديد يف األمر ،وحبسب مصادرّ ،
اكتشفت قبل أيامّ ،
أنها حامل يف أشهرها
األوىل ،وعندما أبلغت الوسوف باألمر ،مل يمُ انع،
لكن ابنه األكرب هو من رفض األمر متامًا ،وطلب
ّ
من والده إجبارها على إسقاط جنينها.
ندى حبسب الرواية ،تركت الوسوف وهربت
إىل قطر ،خوفًا من إجبارها على إسقاط اجلنني،
وأن الوسوف يتصل بها ويطلب منها أن تعود
ّ
ً
ً
ً
لكن
ميسها بسوء،
لن
ا
أحد
بأن
ا
إياه
ا
واعد
إليه،
ّ
ّ
ّ
األخرية خائفة ومرتددة وال تريد العودة.
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دراسة

هل أنت أحد «األشرار» دون أن تدري؟
ملاذا يكون بعض الناس أنانيني وخمادعني
ُ
وقساة بصورة مفرطة؟ الصحفي ديفيد روبسون
يطرح هذا السؤال على عامل خاض يف أعماق
أكثر جوانب العقل البشري غموضا.
لتدس حشرات غري ضارة يف
إذا واتتك فرصة
ّ
طاحونة القهوة ،فهل ستستمتع بذلك؟ حتى لو
مسعت صوت تهشم مفاصلها؟ وهل ستتلذذ
بشكل مفرط عندما جتعل املارة املساملني
يقفزون يف أماكنهم ألنك أمسعتهم ضوضاء
صاخبة بشكل مفاجئ؟
هذه بعض االختبارات اليت جيريها ديلروي
بوهلوس ،األستاذ املقيم جبامعة كولومبيا
الربيطانية بكندا ،يف حماولة لفهم "السمات
الشخصية املظلمة" اليت قد نلحظها حولنا.
وحياول بوهلوس اإلجابة على سؤال طاملا
راودنا :ملاذا جيد بعض الناس متعة يف القسوة
ضد اآلخرين؟ ليس فقط أولئك املرضى نفسيا
والقتلة – بل وحتى طالب املدرسة املشاغبني
ومدمين التعليقات والرسائل املؤذية على شبكة
اإلنرتنت ووجهاء اجملتمع من السياسيني ورجال
الشرطة.
ويعتقد بوهلوس أنه من السهل وضع افرتاضات
سريعة ومبسطة عن هؤالء الناس ،ويضيف:
"منيل إىل تصنيف األشخاص الذين نلتقيهم
ضمن جمموعة القديسني أو قالب الشياطني–،
فنحن نريد أن نصنف الناس يف عاملنا ببساطة
إىل أخيار وأشرار".
تقدير الذات
بدأ اهتمام بوهلوس بالنرجسيني – األنانيني
واملغرورين بشكل مفرط ،الذين ينتقدون
غريهم ليشعروا قيمتهم.
قبل أكثر من عقد بقليل ،اقرتح عليه طالب
الدراسات العليا كيفن وليامز أن حيقق بشأن
التوجهات مرتبطة باثنتني من
ما إذا كانت هذه
ّ
اخلصال :امليكافيلية (الذين يتالعبون بغريهم،
بكل برود) واالضطراب العقلي ُ
(قساة القلب
ّ
وحيصنون
الذين ال حيسون مبشاعر اآلخرين
أنفسهم منها).
وقد توصل الباحثان إىل أن اخلصال الثالث
(النرجسية وامليكافيلية واالضطراب العقلي)
مستقلة عن بعضها عموما ،مع أنه قد يتزامن
وجودها معا يف نفس الشخص أحيانا ،مما يشكل
لديه ما ميكن تسميته بـ "الثالوث املظلم".
ما يثري الدهشة هو الصراحة اليت يغلب أن
تظهر على املشرتكني يف مثل هذه الدراسات.
فاستطالعات الرأي اليت جيريها بوهلوس تسأل
املشرتكني بشأن ما إذا كانوا يتفقون مع مُج ٍل
مثل "أود الرتكيز على األشخاص الضعفاء" أو
"من احلكمة أال ختربني عن أسرارك".
ستتصور بأن تلك الصفات خمجلة لالعرتاف بها
– ولكن ،على األقل يف املخترب أو استطالعات
الرأي ،يصرح الناس مبا يف دواخلهم .وتبدو
أسئلة استطالعات الرأي وكأنها متعلقة باستبداد
وقسوة األشخاص يف احلياة اليومية ،سواء خالل
سين املراهقة أو بعد مرحلة البلوغ .وحيتمل كثريا
ألولئك األشخاص بالتحديد أن خيونوا شركاء
حياتهم (خصوصا ذوي امليول امليكافيلية أو
املضطربني عقليا) وأن يغشوا يف االختبارات.
مع ذلك ،ومبا أن بوهلوس مييل إىل الرتكيز
على األشرار العاديني فقط ،وليس اجملرمني أو
املضطربني عقليا ،فإن تلك اخلصال لن تظهر
على اإلطالق يف اللقاءات األوىل .ويقول" :إنهم
يتدبرون أمرهم يف كل اجملتمعات ،وبالتالي
فهم يتحكمون باألمور مبا يكفي ليتجنبوا الوقوع

يف املشاكل .إال أنها تنال اهتمامك بني الفينة
واألخرى".
على سبيل املثال ،من نعرف أنهم نرجسيون
يسارعون إلظهار ميلهم إىل "اإلفراط يف
اإلدعاءات" – تلك هي إحدى االسرتاتيجيات اليت
ّ
يتبعونها لتساعدهم يف تعزيز غرورهم .خالل
بعض االختبارات ،اختلق هلم بوهلوس موضوعًا
ما ،وسرعان ما تناولوه يف النقاش وكانوا
حياولون أن يظهروا وكأنهم يعرفون األمر من
كل جوانبه ،وكانوا يغضبون حال إدراكهم أنه
جيادهلم يف األمر.
ويضيف" :ما يدهشك هو أن كل ذلك يقع ضمن
مشوه عن
إجيابي
ما جيعلهم يعيشون يف جو
ّ
ّ
ذواتهم".
ُو ِلدوا أشرارا؟
عندما بدأ بوهلوس يف إلقاء الضوء على مثل هذه
العقليات املظلمة ،سارع آخرون بإظهار رغبتهم
يف الرد على بعض األسئلة األساسية عن احلالة
اإلنسانية :هل يولد الناس أشرارًا ،مث ًال؟ تشري
دراسات أجريت على التوائم املتطابقة وغري
املتطابقة إىل وجود عنصر وراثي كبري نسبيا
يف حاليت النرجسية واالضطراب العقلي ،مع أن
امليكافيلية تبدو بيئية املنشأ – أي أنك تكتسب
من اآلخرين كيفية التالعب بالناس لتحقيق
مآربك.
وبرغم ذلك ،ال ميكن ملا ورثناه أن يسلب منا
أظن أن من يولد
مسؤولياتنا الشخصية" .ال
ّ
باملادة الوراثية لالضطراب العقلي سيظل كذلك
دون اختاذ أي إجراء بشأنه" ،حسبما تقول مينا
ليونز من جامعة ليفربول.
ال عليك إال أن تلقي نظرة على األبطال غري
الكاملني يف األدب الشعيب – جيمس بوند ،دون
درابر ،أو جوردن بيلفورت يف فيلم "ذئب وول
سرتيت" -لكي تالحظ أن الشخصيات اخلبيثة هلا
جاذبية جنسية ،وذلك اكتشاف مدعوم بدراسات
ّ
لعل األدلة األخرى ملنافع ذلك تأتي من
علمية.
صفة إنسانية جوهرية أخرى -فيما إذا كنت
شخصا صباحيا أو مسائيا.
ُ
وتطلق تسمية "بومة الليل" على األشخاص الذين
يظلون يقظني حتى ساعات متأخرة من الليل،
وال ينهضون يف الصباح الباكر .توصلت ليونز
والطالبة لديها ،أميي جونز ،إىل أن هذا النوع من
األشخاص مييلون إىل تسجيل نقاط أكثر من تلك
اخلصال اليت متيز "الثالوث املظلم".
إذ يغلب عليهم أن يكونوا من اجملازفني– وهي
إحدى صفات املضطربني عقليا؛ كما أنهم أكثر
خداعا للناس– وهي صفة ميكافيلية؛ ونرجسيني
إذ مييلون إىل استغالل اآلخرين.
وهذا منطقي إذا ما أخذنا بعني االعتبار تطور
اجلنس البشري :فرمبا يكون لدى الشخصيات
اخلبيثة فرص أكرب لتسرق وتتالعب باآلخرين
ومتارس عالقات جنسية حمظورة أواخر الليل،
بينما يكون اآلخرون نائمني .وبالتالي ،فقد
تطوروا ليكونوا خملوقات ليلية.
لكن مهما تكن احلقيقة يف هذه النظرية ،فإن
بوهلوس يتفق مع أن هذا النوع من الناس
سيحصلون دوما على منافذ ليستغلوا منها
اآلخرين.
زوايا معتمة
بدأ بوهلوس مؤخرا يف التعرف على أمور أعمق
لألطياف املظلمة يف النفس ،ويقول" :كنا
ندفع األمور أكثر من احلدود املتعارف عليها.
وجهنا أسئلة يف غاية التطرف ".عندها اكتشفت
ّ
أن البعض اعرتفوا بإيذائهم اآلخرين ،ليس

االستمتاع
سوى
لغرض
بذلك .احلاسم يف األمر،
أن هذه امليول ليست
ببساطة انعكاسا للنرجسية
أو االضطراب العقلي أو
امليكافيلية ،بل تبدو وكأنها
تشكل شخصيتهم الثانوية
هلذا
اليومية".
"السادية
يسميها بوهلوس
السبب،
ّ
حاليا "رباعيات اخلباثة".
قدمت جتربة "طاحونة القهوة"
اليت قدمت على أن فيها
حشرات وسيلة مثلى لبوهلوس وزمالئه ليختربوا
ما إذا كانت تعكس سلوكيات احلياة الواقعية.
كانت طاحونة القهوة ،وبدون علم املشرتكني،
قد ُحِّورت لتوفر منفذًا للحشرات كي تهرب منها
– إال أن املاكينة ظلت تصدر صوت قرقعة خميفة
يشبه صوت تهشم مفاصل احلشرات.
كان بعض املشرتكني حساسا إىل درجة أنهم
رفضوا القيام بذلك ،بينما استمتع آخرون بنشاط
لقيامهم بتلك املهمة .ويقول" :مل يريدوا فقط
أن يقوموا بشيء شرير لتلك احلشرات ،بل كانوا
يريدون املزيد ،يف الوقت الذي رأى فيه آخرون
أن األمر فظيع إىل درجة أنهم مل يريدوا البقاء
يف الغرفة نفسها".
ميكن القول إنه ال داعي ألي إنسان عقالني أن
يهتم كثريا بأحاسيس احلشرات .إال أن فريق
أعد لعبة على الكمبيوتر تتيح للمشرتكني
االختبار ّ
"معاقبة" منافسيهم ،وذلك بإصدار ضوضاء
مساعة الرأس .مل يكن األمر إلزاميًا؛
صاخبة عرب ّ
يؤدوا
يف احلقيقة ،كان على املتطوعني أن
ّ
مهمة لفظية مملة لكي حيصلوا على حق معاقبة
ّ
منافسيهم.
مع ذلك ،ولدهشة بوهلوس ،كان الساديون
العاديون سعداء جدًا خلوض املشقة املتعلقة
بذلك .ويضيف بوهلوس" :مل يكن لديهم الرغبة
يف القيام بذلك فقط ،بل كانوا يشعرون بدافع
لالستمتاع به ،وللقيام مبجهود أكرب بغرض
احلصول على فرصة إليذاء اآلخرين".
املهم يف ذلك ،مل يكن هناك أي عامل حيثهم
على القيام بذلك ،أو أي منفعة شخصية جينونها
من قسوتهم تلك ،بل كانوا يقومون بذلك بغرض
املتعة اخلالصة فقط.
مدمين الرسائل املسيئة على اإلنرتنت
يعتقد بوهلوس أن األمر متعلق مباشرة باألشخاص
الذين يدمنون إيذاء اآلخرين على اإلنرتنت من
خالل تعليقاتهم ورسائلهم املسيئة" .يبدو أنهم
ميثلون نسخة اإلنرتنت من الساديني العاديني،
ألنهم يقضون الكثري من الوقت ليبحثوا عن
أشخاص كي يؤذونهم".
ما هو مؤكد ،أنه يف استطالع جمهول ملثل هؤالء
من مدمين التعليقات املسيئة على اإلنرتنت،
تبني أنهم حصلوا على درجات عالية من خصال
"رباعيات اخلباثة" ،وخاصة عنصر السادية اليت
تمُ ارس يوميا – وقد كان االستمتاع دافعهم
الرئيسي.
يف احلقيقة ،إن جتربة آلة طحن القهوة وبها
احلشرات تشري إىل مسألة أخرى :رمبا تكون لدى
الساديني العاديني استجابات انفعالية صامتة
السارة – وبالتالي رمبا
جتاه مجيع أنواع األنشطة
ّ
تكون أفعاهلم يف القسوة العشوائية ما هي إال
حماوالت لكسر حاجز َخ َدر األحاسيس والعواطف.
كانت النتيجة الفورية هلذه األحباث هي االهتمام
الذي القته اكتشافات بوهلوس من قبل أجهزة
الشرطة واجليش ،فقد أرادوا التعاون مع

بوهلوس لريوا ما إذا كانت آرائه قادرة على
شرح أسباب إساءة استعمال البعض ملراكزهم
الوظيفية.
"ينصب االهتمام على أن
ويقول بوهلوس:
ّ
هؤالء الناس قد خيتارون عمدا وظائف تعطيهم
الصالحية إليذاء اآلخرين ".إذا كان األمر كذلك،
فهناك حاجة للقيام مبزيد من البحث لغربلة ذوي
الشخصيات اخلبيثة عند التوظيف.
متحمس أيضا لبحث جديد
ويبدو أن بوهلوس
ّ
حول "امليكافيلية األخالقية" و "النرجسيني
أناس رمبا يكونوا من ذوي
الشعبيني" – وهم
ٌ
خصال خبيثة لكنهم يستعملونها لعمل اخلري (كما
يرونه هم).
يف بعض احلاالت ،رمبا تكون هناك حاجة لعدم
الرمحة" .لكي تكون رئيسا للوزراء ،ال جيب
عليك أن تكون ضعيفا – عليك أن تكون حادا،
وتؤذي اآلخرين ،وحتى أن تكون مقرفا ،لكي
تنفذ غاياتك األخالقية "،حسب قول بوهلوس.
يف نهاية املطاف ،غالبا ما تكون لدى أصحاب
الشخصيات اخلبيثة بواعث وثقة بالنفس إلجناز
األمور – حتى "األم ترييزا" كان هلا ،على ما
يبدو ،جانب صلب فوالذي يف شخصيتها،
حسبما يقول" .لن تفيد اجملتمع بأن جتلس يف
منزلك وتكون لطيفًا".
كل ما ذكر يؤكد االنقسام الكاذب بني اخلري
والشر ،والذي حرص بوهلوس على استقصائه.
ويعد هذا سؤال شخصي ،بقدر ما هو سؤال
علمي مهين أيضا .ويعرتف بوهلوس برؤية خيط
رفيع "خبيث" يف سلوكه هو :على سبيل املثال،
يستمتع مبشاهدة الرياضات العنيفة واملؤذية،
مثل "فنون القتال املتنوع".
ويضيف" :مل يستغرق األمر وقتا طويال ألرى أن
مستواي هو فوق املتوسط بالنسبة هلذه اخلصال
اخلبيثة .لكن مع األخذ يف االعتبار فضولي
امللتزم لكوني عامل ،ولولعي واستمتاعي ببحث
واستقصاء مثل هذه األمور .فقد ظننت أنه رمبا
أكون يف موقع مناسب أللقي نظرة على اجلانب
السوداوي واخلبيث".
bbc
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تتــمات

كييف تسحب أسلحة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بأمر من الرئيس بيرتو بوروشينكو وإشراف مراقيب منظمة األمن
والتعاون األوروبية ،املرحلة األوىل من عملية سحب أسلحتنا ،وهي
مدافع رابريا من عيار مئة ملليمرت سترتاجع إىل مسافة  25كيلومرتًا
من خط املواجهة».
وكان االنفصاليون أعلنوا قبل يومني الشروع يف سحب أسلحتهم،
لكن كييف أكدت أنها لن تنفذ خطوة مماثلة قبل التأكد من «تطبيق
وقف النار بالكامل».
يف غضون ذلك ،دعت وزارة اخلارجية الروسية أطراف األزمة ومنظمة
األمن والتعاون األوروبية إىل ضمان تنفيذ اتفاق «مينسك »2 -
بالكامل ،لكنها انتقدت «مطالبة بعثة املراقبة األوروبية طريف األزمة
بتقديم معلومات كاملة عن متركز األسلحة ومساراتها وموعد سحبها
وأماكن ختزينها» ،مشرية إىل أن املطلبني األوكراني واألوروبي مل
ُيدرجا ضمن اتفاق مينسك.
ولليوم الثاني ،أعلن اجليش األوكراني عدم سقوط أي من جنوده
على خط اجلبهة يف الشرق ،لكن قائد قوات احللف األطلسي (ناتو)
أصر على أن «الوضع
يف أوروبا اجلنرال األمريكي فيليب بريدلوف
ّ
ال يتحسن ،ويسوء يومًا بعد يوم» .واتهم روسيا برفع سقفها عاليًا
على الصعيد العسكري يف شرق أوكرانيا ،عرب نقل «أكثر من ألف
عربة قتال وقوات ومئات من الدفاعات اجلوية املتطورة جدًا وكتائب
مدفعية».
واعترب وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أن «تهديد الغرب
بفرض عقوبات جديدة على موسكو يدل على أن واشنطن وبروكسيل
ال تعمالن إلجناح اتفاق مينسك» .وتابع« :حياولون تأجيج هسترييا
عامة ،وحتويل االنتباه عن ضرورة تطبيق بنود االتفاق .العامل يدرك
متامًا أن ال هدنة مثالية ،لكن منظمة األمن والتعاون األوروبية أكدت
تراجع حدة املواجهات».

املعركة املقبلة يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
االحزاب الكردية عقب اجتماع هلا منذ ايام خريطة (مصورة) تعترب
منطقة تل أبيض جزءًا من كردستان الغربية والرابط بني مناطق تواجد
االكراد يف ريف احلسكة الشمالي وريف حلب الشمالي.
مل تظهر أهمية منطقة تل أبيض خالل هذه االيام فقط بل كانت
اهلدف الرئيس ملسلحي املعارضة ألن السيطرة عليها تعين فتح
وتأمني خطوط االمداد (التموين والتطبيب والتسليح) مع تركيا ،وقد
متت السيطرة على املدينة نهاية شهر ايلول (سبتمرب) عام 2012
بعد ان فتحت البوابة احلدودية مع تركيا ابوابها امام العشرات من
السيارات ومئات املسلحني ،ثم أكملت املعارضة السيطرة على باقي
بلدات املنطقة وأبرزها ناحية سلوك وتأمني اخلط الشرقي والتوجه
اىل مدينة رأس العني يف حمافظة احلسكة لتسيطرعليها الحقًا وحدات
محاية الشعب الكردي .
منطقة تل أبيض تقدر مساحتها بنحو  10آالف كيلومرت مربع أي ما
يعادل مساحة لبنان وعدد سكانها يف بداية عام  2011جتاوز200
ألف نسمة ،ومتتد حدودها االدارية من منطقة عني العرب(كوباني)
غربًا  /حلب  ،اىل حدود رأس العني  /احلسكة شرقًا ،تسكنها عشائر
عربية مرتابطة وغالبيتها من قبيلة قيس أو كما تلفظ حمليًا ( جيس)
 ..ويف مدينة تل أبيض والريف القريب منها يتواجد املسيحييون
وغالبيتهم من االرمن الذين قدموا اىل سورية ابان مذابح االتراك
ضد االرمن بداية القرن املاضي .يسكن العرب واالكراد يف قرى تل
أبيض الغربية حتى قرية بغديك بينما جتاورها قرية خان اجلرادي (بندر
خان) وتسكنها عائلة اجلرادي اليت تنتمي اىل عشرية البوجرادة .وهذه
القرى متداخلة وخمتلطة بني عرب وأكراد وهناك عالقات مصاهرة
بينهم ناهـــيك عن الـــالقات االقتصادية وكذلك احلال يف مدينة
تل أبيض اليت يتوزع أسواقها وحركة جتارتها عرب وأكراد وتركمان
ومسيحيون.
الريف الغربي يشهد حالة اختالط بني سكانه من أكراد وعرب وأبناء
العشائر العربية ،أما الريف الشرقي املمتد من مدينة تل ابيض حتى
مدينة رأس العني يف حمافظة احلسكة فتقطنه قبائل عربية.
العشائر يعيش ابناؤها يف الطرف الرتكي احملاذي للحدود ،وحتى
هذه املنطقة هي مناطق عربية وجزء من اجلزيرة العليا وهي واحدة
من ثالث حمافظات سورية تقع حتت السيطرة الرتكية وهي (لواء
اسكندرون  -كيليكيا  -اجلزيرة العليا).
هذه احلقائق ال يستطيع أحد تغيريها رغم كل ما تتعرض له املنطقة
من محالت أقلها إعالمية وكذلك حتضريات على االرض بدأ العمل بها
منذ سنوات من قبل بعض االكراد االنفصاليني .فقد اعلن يف االجتماع
الذي ضم عددًا من االحزاب الكردية يف مدينة القامشلي يف حمافظة
احلسكة منذ ايام وحبسب مصادر اعالمية ان ممثل احلزب الدميوقراطي
نوري برميو قدم إىل االجتماع خريطة لـ «كردستان سورية» تضمنت
ربطًا بني أقاليم اإلدارات الذاتية الكردية الثالث من اجلزيرة يف مشال
شرقي سورية وقرب كردستان العراق اىل عني العرب (كوباني)
وعفرين يف مشال سورية قرب احلدود مع تركيا ،بالتزامن مع مطالب
بتوفري «ممر آمن» بني اجلزيرة وعني العرب.
وبالتوازي مع ذلك ويف اليوم الثاني لإلجتماع أطلق ناشطون أكراد
محلة «لتأكيد اهلوية الكردية ملدينة تل أبيض» واعتبارها جزءًا من
اقليم «كردستان سورية».

وبالعودة اىل اخلريطة اليت قدمها ممثل احلزب الدميوقراطي نوري
برميو فقد ضمت كل منطقة تل أبيض وقسمًا كبريًا من ريف الرقة
الشمالي ومنـــها مناطق تل السمن اليت تبعد عن مدينة الرقة حواىل
 40كيلومرتًا ما يعين بأن اخلارطة متتد لنحو  70كيلــــومرتًا على احلدود
السورية الـــرتكية .ويكفـــي ان نشري اىل ان عدد القرى اليت تتبع
اداريًا ملنطقة تل أبيض هي اكثر من  630قرية ،بينها حواىل 27
قرية كردية.
املعارك املستمرة بني القوات املشرتكة املدافعة عن عني العرب
يف الريف الشرقي (وحدات محاية الشعب – البيشمركة – ولواء ثوار
الرقة) يعتربها بعض الساسة الكرد مقدمة للسيطرة على منطقة تل
أبيض وضمها اىل «كردستان سورية» ويتم ذلك حتت مظلة التحالف
يف حربه على تنظيم الدولة االسالمية «داعش» .ويف املقابل أعلن
الكثري من وجهاء املنطقة وشيوخ العشائر بأن أي تقدم لألكراد بهدف
السيطرة على املنطقة سيكون معركة مع العرب من أبناء املنطقة،
خصوصًا يف ظل انسحاب وتراجع تنظيم «داعش» وقيامه برتحيل
عائالت املهاجرين من التنظيم الذين يسكنون يف تل أبيض باجتاه
مدينة الرقة.
وحتسبًا هلذا املوقف فقد اعلن منذ ايام ابو عيسى قائد لواء ثوار
الرقة بأنه لن يدخل اىل مدينة تل أبيض سوى عناصر لواء ثوار
الرقة .ولكن التطورات على االرض تشي بأمور أخرى ولعل أهمها
التحرك العسكري الرتكي الذي متثل بإخالء املنطقة احلدودية الرتكية
من املدنيني وانتشار اجليش الرتكي على احلدود مما ينذر باحتمال
تدخل عسكري تركي وشيك يف حال تقدم القوات الكردية اليت تتخذ
من حربها على تنظيم الدولة االسالمية «داعش» ذريعة للسيطرة
على منطقة تل ابيض وضمها اىل اقليم (كردستان سورية ) ،يف
الوقت الذي يقف الكثري من املواطنني والسياسيني االكراد ضد هذا
املشروع.

اسرائيل واالردن يوقعان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وزير التعاون الدولي سيلفان شالوم االتفاق بالتارخيي وبأنه األهم
منذ اتفاق السالم مع إسرائيل.
فقد وقع وزير التعاون الدولي اإلسرائيلي سلفان شالوم مع نظريه
األردني على اتفاق قناة البحرين يف مراسم رمسية حبضور شخصيات
عديدة من اجلانبني وممثلني عن البنك الدولي وسفارتي الواليات
املتحدة االمريكية يف اسرائيل واألردن.
وقال الوزير سلفان شالوم خالل املراسم «حنن اليوم حنقق رؤية
بنيامني زئيف هرتسل يف نهاية القرن التاسع عشر الذي تنبأ بضرورة
احلاجة إىل إحياء البحر امليت» مضيفًا أنه «اتفاق تارخيي واألهم منذ
اتفاق السالم مع األردن».
ويتضمن املشروع كما نقل موقع «يديعوت أحرونوت» إقامة منشأة
لتحلية املياه مشال العقبة من أجل تأمني املياه ملنطقة العربة يف
إسرائيل والعقبة يف األردن ونقل املياه مع جتميع عالي ملياه ماحلة
إىل البحر امليت.
وسيتم نقل املياه عرب قسطل طوله  200كلم من البحر األمحر إىل البحر
امليت وذلك بهدف استقرار البحر امليت وإنقاذه.
القناة الثانية اإلسرائيلية وصفت االتفاق بأنه «تارخيي» .ويذكر بأن
املشروع هو الصيغة احلالية خلطة قناة املياه اليت توافقت اسرائيل
واألردن عليها منذ التوقيع على معاهدة السالم عام  1994وكانت
جزءًا من رؤى حكومات إسرائيلية لسنوات منذ عهد اسحق موداعي
ويوفال نئمان منتصف القرن املاضي.
ومبوجب االتفاق سوف حيلى حنو مثانني مليون مرت مكعب يف منشأة
تقام يف العقبة ،حتصل مدينتا ايالت والعربا اإلسرائيليتان على قرابة
مخسني مليونًا منها ،بينما حيصل األردنيون على ثالثني مليون مرت
مكعب يف مناطق اجلنوب ،ومخسني مليون مرت مكعب لشمال حبرية
طربيا ،شرط أن تباع املياه هلم بسعر املياه املكررة.
يضاف إىل ذلك حتويل ما يفيض من املياه إىل البحر امليت ،يف
مسعى للحد من تراجع منسوب مياهه.

السلطة الفلسطينية ترفض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
دائم بني غزة وإسرائيل».
وتضمن مشروع القرار بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع
ّ
غزة والسيطرة على املعابر احلدودية ،كما تضمن تعهدًا دوليًا باختاذ
إجراءات تؤدي إىل سيطرة السلطة الفلسطينية على كافة القوات
املسلحة وعلى السالح .كما مشلت مسودة القرار البدء بإعمار قطاع
غزة بشكل فوري.
وحبسب املوقع العربي فإنه متت بلورة مسودة مشروع القرار يف
أيلول /سبتمرب املاضي فور انتهاء العدوان على قطاع غزة جبهود
من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا بالتعاون مع األردن العضو
الدوري يف جملس األمن الدولي.
وأكد دبلوماسيون للموقع أن األردن عرض مسودة القرار يف الشهر
ذاته على السلطة الفلسطينية وكان يتوقع أن حيظى على موافقة
السلطة الفلسطينية.
وحبسب التقرير فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية مل تشاركا يف
بلورة مسودة مشروع القرار لكنهما كانتا على اطالع به ،كما أن مصر
اليت رعت اتفاق وقف إطالق النار يف قطاع غزة كانت مطلعة على
التفاصيل.

وقال التقرير إن مسودة القرار عرضت على إسرائيل والفلسطينني
كرزمة واحدة غري قابلة للتعديل وكان أمامهما إما القبول أو الرفض،
مشريًا إىل أن رفض الفلسطينني ّ
وفر على إسرائيل مأزق اخلوض
يف خيارات القبول أو الرفض .ونقل املوقع عن دبلوماسي مطلع
أن اهلدف األساسي كان ضمان وقف إطالق نار مستقر بني غزة
وإسرائيل وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية .وأضاف أن السلطة
رفضت مشروع القرار ألنه يضعها يف مصيدة وتكون أمام خيارين إما
املواجهة مع محاس أو التعرض النتقادات من إسرائيل كلما أطلقت
قذيفة صاروخية من قطاع غزة .وبتقدير دبلوماسي آخر كان مطلعًا
على االتصاالت فإن الفلسطينيني اعرتضوا على مشروع القرار ألنهم
كانوا يأملون باستئناف جهود املصاحلة بعد العدوان.

مشاورات االزمة احلكومية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اجلرش وحرف اجلرش اللذين يبعدان حنو ثالثة كيلومرتات عن تلة
احلمرا ،علمًا ان التلتني اللتني متركز فيهما اجليش وأقام فيهما
حتصيناته املتقدمة اجلديدة هما أعلى من تلة احلمرا وكان املسلحون
يتمركزون فيهما .وأتاحت العملية للجيش توسيع إحكام قبضته على
املنطقة وإبعاد املسلحني اىل داخل اجلرد والتضييق عليهم من حيث
امكانات التسلل وشن هجمات مباغتة على مواقعه .ومل تقف العملية
عند حدود السيطرة على التلتني بل أكمل اجليش طوال ساعات النهار
عملية تعقب املسلحني بالنار اذ استخدم املدفعية والطوافات ،فيما
نفذ الفوج اجملوقل انتشارا واسعا يف املنطقة بعد استقدام تعزيزات.
وأصيب يف العملية مخسة عسكريني بينهم ضابط يف حال حرجة.
وأكدت مصادر عسكرية أن العملية كانت ناجحة جدًا ،اذ استبق
ّ
حتضر له اجلماعات االرهابية
اجليش بها أي عمل عسكري ميكن ان
وأقام حتصيناته يف هذه املنطقة اليت تعترب اسرتاتيجية من الناحية
ّ
ومتكن من ّ
شل قدرة هذه اجلماعات على القيام بأي عمل
العسكرية،
يتحسبوا هلا ،أوقع
مل
اليت
املباغتة
العملية
هذه
ونتيجة
عسكري.
ّ
اجليش يف صفوفهم ما بني  13و 14قتي ًال ،فض ًال عن اجلرحى،
ّ
املسلحون اىل
وفر
وضبط أعتدة وأسلحة وذخائر وعبوات ناسفة،
ّ
خارج املنطقة( .املزيد ص )3

االزمة الحكومية

أما على صعيد أزمة اآللية احلكومية ،فعلم ان رئيس الوزراء متام
سالم مل يتوصل حتى مساء امس االول اىل معطيات تتيح له الدعوة
اىل عقد جلسة جمللس الوزراء االسبوع املقبل ،على رغم اللقاءات
واالتصاالت اليت عقدها يف الساعات الـ 24االخرية .ومل يستبعد وزير
البيئة حممد املشنوق ،أحد أعضاء كتلة الرئيس سالم الوزارية ،يف
تصرحيات له امس انعقاد جلسة االسبوع املقبل.
وشهدت احلركة اجلارية على حمور هذه االزمة لقاءات كثيفة امس االول
يف السرايا بني سالم وعدد من الوزراء فيما قام وزير االتصاالت
بطرس حرب بتحرك مكوكي مشل عني التينة والسرايا ومعراب حمذرا
من «ابقاء جملس الوزراء أسريًا لنزوات بعض القوى السياسية اليت
استفادت من عملية التوافق لتحويلها اىل ممارسة الفيتو على كل ما
ال تريد أال مير».
يف املقابل ،قال مصدر يف «اللقاء التشاوري» الوزاري إن هناك يف
االجواء نوعا من التطور االجيابي ،إذ صار واضحًا ان تعديل آلية العمل
املعتمدة حاليا يف جملس الوزراء شبه متعذر ويف الوقت نفسه يعلم
الرئيس سالم ان معارضي تعديل اآللية ال يتخذون هذا املوقف نكاية
أو لعرقلة طرحه ،بل على العكس ،فإن كل االطراف يؤيدونه .ولكن
مكون وطين مسيحي يعترب أن الضغط ليس على الرئيس سالم
هناك ّ
وإمنا على النواب الذين ال ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية .كما أن
الرئيس سالم يعلم ان أعضاء «اللقاء التشاوري» هم داعمون له
داخل جملس الوزراء :فوزراء الكتائب حلفاء له ومثلهم وزراء الرئيس
ميشال سليمان كما أن الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون من
أقرب الناس اليه .ولفت املصدر اىل ان الوزير حرب أطلع امس
الرئيس سالم على هذه االجواء .كما أجرى وزير االعالم رمزي جريج
اتصاال بزميله الوزير حممد املشنوق ،وكان الرئيس سالم اتصل أخريا
اجلميل لالطمئنان اىل صحته .واعترب ان اإلخراج هلذه
بالرئيس أمني
ّ
االجواء االجيابية يكون بدعوة الرئيس سالم اىل عقد جلسة جمللس
الوزراء يصارح فيها أعضاء احلكومة بأنه لن يكون ملكيا أكثر من
امللك ،داعيا اجلميع اىل حتمل مسؤولياتهم .فإما يتم تعديل اآللية
وإما يعاود العمل باآللية القائمة شرط عدم عرقلة العمل .وأشار اىل
ان الرئيس نبيه بري هو من أنصار دعوة الرئيس سالم جملس الوزراء
اىل االنعقاد.

واشنطن و»حزب اهلل»

يف سياق آخر ،أفيد يف واشنطن ان وزارة اخلزانة االمريكية فرضت
أمس عقوبات على شبكة دعم «حزب اهلل» يف نيجرييا متهمة جبمع
االموال والتجنيد والرصد .واستهدفت العقوبات االخوين مصطفى
فواز وفوزي فواز ،باالضافة اىل عبداهلل الطحيين .كما فرضت عقوبات
على مصاحلهم االقتصادية .وجاء بيان للوزارة ان مصطفى فواز
الذي اعتقلته السلطات النيجريية يف  2013واعرتف بانتمائه اىل
«حزب اهلل» كان جيمع التربعات حلساب احلزب ،وكان يرصد حتركات
االجانب يف نيجرييا .واتهمت الوزارة فوزي فواز «حبيازة اسلحة ثقيلة
والضلوع يف اعمال ارهابية بصفته عضوًا يف جهاز العالقات اخلارجية
يف احلزب ،وبأنه أوجد البنية التحتية ألعمال حزب اهلل االرهابية
ولوحداته العمالنية يف افريقيا والعامل» .ووصف بيان الوزارة عبداهلل
الطحيين بأنه «املمثل الدائم حلزب اهلل يف نيجرييا ،وبأنه كان يقوم
جبمع االموال للحزب ،اضافة اىل مجع املعلومات للحزب عن أهداف
غربية يف نيجرييا».
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صحة ومجتمع

هذه بعض من فوائد خل التفاح املدهشة

هل أنت نباتي؟ هذه العناصر حيتاجها جسمك الشوكوالتة تساعد يف التخلص من شحم البطن
والورك

يعد خل التفاح من
أفضل أنواع اخلل من
حيث الفوائد الغذائية،
فهو حيتوي على نسبة
عالية من الفيتامينات
الضرورية
واملعادن
للجسم ،باإلضافة إىل
دوره يف إضافة نكهة
مميزة على العديد من وصفات الطعام.

الرابطة
شددت
للنباتيني
األملانية
على ضرورة إمداد
اجلسم ببعض العناصر
الالزمة،
الغذائية
مثل احلديد والزنك
واليود وفيتامني "د"
الدهنية
واألمحاض
أوميغا  3جتنبًا لإلصابة بنقص يف التغذية.

وال يكاد أي منزل خيلو من خل التفاح ،الذي ميكن استخدامه
لتنظيف وتعقيم الفواكه أيضًا ،ملا ميتلكه من خواص قاتلة
للجراثيم والبكترييا .ويقدم موقع اليف هاك اإللكرتوني جمموعة
من الفوائد املدهشة اليت مل تكن تعرفها من قبل خلل التفاح.

وأوضحت الرابطة األملانية أنه "ميكن للنباتيني أن حيصلوا على
احلديد من احلبوب الكاملة والبقوليات والبذور الزيتية واملكسرات.
كما يتوفر احلديد أيضًا يف بعض اخلضراوات ،مثل الشمر واخلس
واجلرجري والكوسة والبازالء اخلضراء والسبانخ ،باإلضافة إىل
بعض الفواكه اجملففة مثل اخلوخ واملشمش والتمر".

 -1فقدان الوزن
أثبتت العديد من االحباث أن خل التفاح يساعد على خسارة الوزن
وحرق الدهون خاصة يف منطقة البطن وحميط اخلصر ،باإلضافة
إىل ختفيض نسبة الدهون الثالثية والكولسرتول الضار يف
الدم ،كما يساعد على تنشيط عمليات االيض يف اجلسم .وميكن
استخدامه عن طريق اضافته للسلطة او لكوب املاء بشرط اال تزيد
كميته يف اليوم عن ملعقتني كبريتني.
 -2تنظيم سكر الدم
تشري الدراسات واألحباث إىل أن تأثري خل التفاح على تنظيم
نسبة السكر يف الدم بالغ األهمية ،حيث يتداخل اخلل مع
الكربوهيدرات ويبطئ عملية امتصاص السكر يف جمرى الدم ،كما
خلصت العديد من االحباث إىل أن خل التفاح يساعد على ختفيض
مستوى اجللوكوز للوقاية من مرض السكري.

وأضافت الرابطة أنه "ميكن حتسني قدرة اجلسم على امتصاص
احلديد بتناول الفاكهة واخلضراوات الغنية بفيتامني "ج" ،وعلى
النقيض فإن القهوة والشاي األسود واحلليب والبيض ُتعيق
اجلسم عن امتصاص احلديد".
وأوضحت الرابطة األملانية أن فيتامني "د" متوفر يف بعض
ً
ناصحة
األطعمة ،مثل الفطر واملارغرين ولكن بكميات ضئيلة،
بضرورة تنزه النباتيني يف اهلواء الطلق ملدة  15دقيقة يوميًا،
لتزويد اجلسم بفيتامني "د" عن طريق اجللد.
وتتوفر األمحاض الدهنية أوميغا  3يف بعض الزيوت النباتية،
مثل زيت الكتان وزيت القنب أو زيت الكانوال ،باإلضافة إىل
املكسرات وخاصة اجلوز ،الذي حيتوي على محض ألفا لينوليك
أيضًا.

 – 3صحة القلب
يساعد خل التفاح على تنظيم ضغط الدم وختيض مستوى
الكوليسرتول الضار ،نظرًا الحتوائه على نسبة عالية من محض
اخلليك ،مما جيعل تناول خل التفاح مع وجبات الطعام أمرَا ضروريًا
لصحة القلب.

وميكن إمداد اجلسم بالزنك من خالل تناول احلبوب الكاملة
والبقوليات والبذور الزيتية واملكسرات ،مع مراعاة أن القهوة
والشاي األسود واحلليب والبيض تعيق اجلسم عن امتصاص
الزنك أيضًا.

 -4حماربة الشيخوخة
تلعب اخلصائص املضادة لألكسدة يف خل التفاح دورًا هامًا يف
عالج مشاكل البشرة ،وإبطاء شيخوخة اجللد عن طريق احلفاظ على
استقرار التوازن احلمضي والقلوي يف اجلسم.

أما اليود ،فيمكن للنباتيني احلصول عليه بتناول امللح املعاجل
باليود والطحالب البحرية ،السيما البنية ،ولتجنب اضطرابات
وظائف الغدة الدرقية ينبغي استعمال املنتجات املدون عليها
حمتوى اليود فقط ،مع مراعاة احلد األقصى لتناوهلا.

 -5عالج مشاكل البشرة
من فوائد خل التفاح الطبيعي أيضًا انه ينظم درجة محوضة اجللد
وحيافظ على نعومة البشرة ،فغسل بشرتك به مع املاء قبل اخللود
للنوم وصباحًا قبل وضع املرطب ،سيساعد على ازالة البقع عن
بشرتك واثار حب الشباب وتنقيتها.
 -6عالج هشاشة العظام
يساعد خل التفاح على امتصاص العناصر املغذية من الكالسيوم،
وهو املعدن األساسي للوقاية من مرض هشاشة العظام.
 -7عالج التهاب احللق
عند اإلصابة بالزكام ،ميكن مزج ملعقة من خل التفاح مع املاء
واملضمضة به كل عدة ساعات للتخفيف من انسداد األنف وعالج
التهابات احللق املصاحبة لنزالت الربد ،حيث أن معظم اجلراثيم ال
تستطيع أن تعيش ضمن بيئة حامضية.
 -8صحة الشعر
ميكن خلل التفاح أن يزيد من تألق شعرك ويقويه ،عن طريق
شطف الشعر به بعد استخدام الشامبو ،حيث ميكنك استخدام عبوة
شامبو فارغة ،متأل بنصف ملعقة كبرية من خل التفاح وكوب من
املاء البارد .وغسل الشعر به عدة مرات يف االسبوع وستالحظ
نتائج مذهلة.
 -9التخلص من السموم
من بني فوائد خل التفاح أنه يساعد على التخلص من السموم،
حيث يعمل على موازنة درجة احلموضة يف اجلسم ،وبالتالي
ختليص اجلسم من مسومه بشكل عام ،وأظهرت األحباث أن خل
التفاح يساعد على تنشيط الدروة الدموية والقلب وإزالة السموم
من الكبد.
 -10عالج عسر اهلضم
إذا كنت ممن يعانون من عسر اهلضم ،وخاصة بعد تناول عدة
وجبات يف أوقات متقاربة ،فينصح بإضافة ملعقة صغرية من خل
التفاح إىل كوب ماء وشربه قبل وجبة الطعام بنصف ساعة.

هذه هي أعراض اخللل الوظيفي بالغدة
الدرقية ...فأحذروها؟
قالت جملة "الصيدليات احلديثة" األملانية إن وجود خلل وظيفي
بالغدة الدرقية يؤثر بالسلب على عملية األيض ،مشرية إىل أن هذا
اخللل ينقسم إىل نوعني :القصور الوظيفي وفرط النشاط.
وأوضحت اجمللة أن "أعراض القصور الوظيفي تتمثل يف الضعف
والتعب واضطرابات الرتكيز وسوء احلالة املزاجية واخنفاض ضغط
الدم واضطرابات سريان الدم وزيادة الوزن من دون تغيري العادات
الغذائية".
وللقصور الوظيفي أعراض مجالية تتمثل يف "جفاف وخشونة
البشرة وتقصف األظافر وفقدان الشعر للمعانه وبريقه أو تساقطه،
باإلضافة إىل أعراض أخرى ،مثل اإلحساس بالربودة وتراجع الرغبة
اجلنسية واإلمساك".
أما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية فتتمثل يف اضطرابات نظم
القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم وفقدان الوزن وزيادة
إفرازات العرق ،باإلضافة إىل اإلنهاك والعصبية وسوء احلالة
املزاجية وتساقط الشعر واإلسهال.
وأشارت اجمللة األملانية إىل أن "القصور الوظيفي قد يرجع مث ًال إىل
نقص اليود أو إىل أحد االلتهابات ،بينما قد يرجع فرط نشاط الغدة
إىل ما ُيعرف بداء "بازدوف" ،والذي يتم فيه تنشيط الغدة الدرقية
إلفراز اهلرمونات بشكل خارج عن السيطرة".
وتبعًا للسبب ،يتم عالج القصور الوظيفي من خالل تعاطي أقراص
هرمون الغدة الدرقية ،يف حني يتم عالج فرط النشاط من خالل
العقاقري ،اليت تكبح إفراز اهلرمونات.

يعترب علماء من اسبانيا
الشوكوالتة أفضل مساعد
ختفيض
يف
للراغبني
وزنهم ،بغض النظر عن
السعرات احلرارية املرتفعة
اليت تعطيها.
يتحدث علماء جامعة مدريد
االسبانية عن ميزات جديدة
غري اعتيادية للشوكوالتة .أجرى العلماء اختبارات شارك فيها
أكثر من ألف متطوع ،قسموا اىل ثالثة جمموعات :اجملموعة األوىل
تناولت سنة كاملة مواد غذائية تدخل يف تركيب احلميات الغذائية.
اجملموعة الثانية ،تناولت مواد غذائية كاليت يتناوهلا متوسطو
احلال .اجملموعة الثالثة كانت تتناول وجبات غذائية كما اجملموعة
األوىل ،ولكن مع اضافة  30غراما من الشوكوالتة يوميا.
وبعد انقضاء السنة ،اتضح ان افراد اجملموعة الثالثة فقدوا اكرب
كمية من الشحوم مقارنة بأفراد اجملموعتني األوىل والثانية.
استنتج العلماء من هذه التجربة أنه بفضل الشوكوالتة "الكاكاو"
ختلص أفراد اجملموعة الثالثة باملعدل  3.8كغم من وزنهم
واصبحت عضالت بطنهم أقوى.
يعود السبب يف هذه النتائج إىل أن الكاكاو غين مبركب
ثيوبرومني ،الذي كالكافيني ينسب إىل قلويدات البيورين ،ولكن
تأثريه أخف من الكافيني.
مركب ثيوبرومني يعجل من عملية التمثيل الغذائي (يشارك
يف حرق الشحوم) ويساعد يف امتصاص الربوتينات الكاملة،
أي مبساعدته ميكن ختفيف الوزن وتقوية العضالت يف الوقت
نفسه.
جتدر االشارة ،اىل ان علماء من جامعة كنتاكي األمريكية ،سبق
ان اكتشفوا ميزة جديدة للشوكوالتة (الكاكاو والكلوكوز فيها)
تساعد يف تنشيط إفراز هورمون السعادة "سريوتينني" الذي
خيفض العدوانية.
كما ينصح علماء جامعة لندن ،األشخاص الذين يعانون من مشاكل
يف الكبد تناول قطعة صغرية من الشوكوالتة مرة يوميا .وانه
اضافة اىل فائدتها لألوعية الدموية يف الكبد فإنها ختفض ضغط
الدم الحتوائها على مواد مضادة لألكسدة.

حقائق صادمة ال تعرفونها عن هذه الفاكهة النادرة!
فاكهة املوز ليست فاكهة نادرة
أو غريبة ..بل هي معروفة لدى
اجلميع ،وسهلة املنال .لكن ماذا
بالنسبة للموز األمحر؟
فعلى الرغم من غرابة األمر إال
أنه موجود وليس خيا ً
ال ،وهو أحد
أنواع املوز احملدودة االنتشار،
طعمه لذيذ وقريب من خليط
املوز مع التوت ،كثيف اللب
ومثرة واحدة منه تكفي عن 3
حبات من املوز األصفر ،وحتتوي
املوزة متوسطة احلجم على 400
ملغ من البوتاسيوم.
ً
أيضا بفيتامني  .Cفحبة واحدة من املوز األمحر تغطي
وهو غين
 ٪15من حاجة اجلسم هلذا الفيتامني ،كما أنه غين باأللياف الغذائية
اليت تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع
الثاني.
يزرع هذا النوع من املوز يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية،
وعادة ما يستغرق حنو  9أشهر حتى يصل ملرحلة النضوج ،ومن
أشهر الدول اليت يزرع فيها :كوستاريكا ،واملكسيك ،وبعض
الدول اإلفريقية مثل :تنزانيا ،وزجنبار.
العربية بسبب الظروف املناخية
ومن الصعب أن جنده يف املناطق
ّ
ّ
اليت ال تناسب زراعته هنا.
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متفرقات

مصري اختاروه للسفر إىل املريخ سيزرع فيه امللوخية !
املصري الذي اختاروه مع 99
آخرين للسفر يف رحلة بال عودة
إىل املريخ ،مؤمن طبعًا بأن األعمار
بيد اهلل ،وبأنه قد ال يالقي حتفه
يروجون ،ألنه وزمالؤه
فيه كما ّ
سيزرعون نباتات تساعدهم على
العيش يف البيئة املرخيية ،وهو
سيشاركهم بذلك ،فيحمل معه
بذور نبتة امللوخية اليت يعشقها
كطبق مفضل ليزرعها هناك،
وهذه ليست مزحة ،بل سيحمل
معه علب كشري وفول وطعمية
"إذا مسحوا لي بذلك" ،كما قال.
حممد سلاّ م ،معروف للمقربني
بلقب ميدو ،وهو عازب عمره 32
سنة ،وغري مرتبط عرب اخلطوبة
وغريها بأي فتاة ،وهو وحيد يف
دنياه مع أخيه مروان ،األصغر
سنا منه بأربعة أعوام ،ألن فاجعة
دموية حلقت حني كان مراهقا
قبل  14سنة بأبويه وأخيه األصغر
مصطفى.
واشتهر سلاّ م حني اختاروه قبل
أسبوعني من بني  205آالف و586
لبوا نداء منظمة أطلقت يف 2012
مشروعا خاصا مستهMars one
إلقامة "مستعمرة بشرية" يؤسسها
يف املريخ  24متطوعا ترسل كل
 4منهم يف رحالت بال عودة
على مراحل ،ومنهم عربي آخر
اختارته "مارس ون" اهلولندية،
وهو عراقي عمره  38ويقيم يف
الواليات املتحدة ،إال أن "العربية.
نت" حبثت عنه لتتحدث إليه ،لكن
العثور على جنيب وليد جنيب
املتخصص بعلوم الكمبيوتر كان
صعبا ،كما السفر إىل املريخ
والبقاء فيه حيا.
"قبليت للصالة ستكون الكرة
األرضية"
وكانت املنظمة ،وهي غري رحبية،
قلصت مرتني قائمة من اختارتهم،
لتصل إىل القائمة احلالية ،وهي
تضم  39أمريكيا و 31أوروبيا مع
 16من آسيا و 7من إفريقيا و 7من
أوقيانوسيا ،على أن يتم الفرز
النهائي بعد عام الختيار  24يتم
تقسيمهم إىل  6جمموعات ،يف
كل منها رجالن وامرأتان ،ممن
سيتم تدريبهم طوال  7سنوات،
وبعدها تنطلق عام  2023أول رحلة
تستغرق  7أشهر وحتمل  4يصلون

ويقيمون مبساكن جمهزة ويأكلون
مما يزرعون ،والباقي سيكون يف
عهدة رب العاملني.
ويعي سلاّ م أنه لن يعود من
املريخ أبدا ،وبأنها تذكرة سفر
بال عودة ،وأنه لو مسحوا له
حبمل صورة إنسان واحد إىل
هناك "فسأمحل صورة شقيقي
مروان" .أما لو مسحوا بأن حيمل
أغنية واحدة فسيختار "يا حبيبيت
يا مصر" للمطربة شادية ،وفق
ما ذكر عرب اهلاتف حني اتصلت
به "العربية.نت" وأضاف" :طبعا
سأمحل معي الكتاب الكريم ()..
سأكون أول من حيمل القرآن إىل
كوكب آخر ،وأول من يصلي
ويصوم فيه ،وأول من يتوضأ
ويتيمم وينادي باهلل أكرب عند
ّ
األذان" وفق تعبريه.
وهناك إشكاالت مبواقيت الكوكب
الذي حيلم بأن خيتاروه ضمن 24
سيمضون إليه على مراحل ،وهي
أن اليوم املرخيي خمتلف بساعاته
عن األرضي ،وقال س ّالم" :املرخيي
أطول حبوالي  39دقيقة ،لكن حل
هذه املشكلة ليس صعبا .أما
قبليت فستكون األرض بأكملها"،
مضيفا أنه سيحمل معه علب فول
وطعمية وكشري "ألتناوهلا أثناء
الرحلة إذا مسحوا .أما امللوخية
فسأزرعها ألنها طبقي املفضل"
وفقا ملا يتفاءل.
وسألته "العربية.نت" :لو افرتضنا
أنك سرتحل عن األرض اليوم
بالذات ،ألن ترتك فيها رسالة
ما ملصر وللمصريني ،أو حتى
للرئيس عبدالفتاح السيسي
لتوصيه بها وبهم"؟ فأجاب س ّالم:
"لو كانت مصر بقيادة رجل غريه،
لرتكت رسالة أمل هلا وللمصريني
طبعا .أما ألنه يدير السفينة
فسأكون مطمئنا عليها وعليهم،
ولن أترك أي رسالة .مصر يف
أمان ،وإن شاء اهلل تكون دائما
يف أمان" كما قال.
سالم (باألمحر) مع شقيقه مروان،
درس املوسيقى ثم االعالم
لسنتني باجلامعة ،وبعدها ختصص
باملعلوماتية
الفاجعة الدموية
الصحراوي

على

الطريق

س ّالم يعرف أنه سيودع كل من
يف األرض ويرحل عنها حيًا ،إال
ذكريات ستغفو وتستيقظ يف باله
دائما على الكوكب األمحر ،ومنها
املؤمل القاسي عليه ،كفاجعة
مسعت "العربية.نت" تفاصيلها
منه وحلت يف منتصف عام 2000
بأبويه وأخيه الذي كان عمره 4
سنوات ..كانوا عائدين بسيارة
صديق ،ومعه زوجته ،من رحلة
أمضوا فيها يوما مبنتجع "العني
السخنة" البعيد عند خليج السويس
 140كيلومرتا عن القاهرة.
كل شيء كان مظلما ليلة العودة
عرب طريق السويس الصحراوي،
وكانت على الطريق شاحنة
ضخمة حمملة بالبضائع ،فانعطف
سائقها إىل خمزن إلنزال محولته،
من دون أن يلحظها الصديق
وهو يقود سيارته ،فاصطدم
بها عنيفا وسط العتمة ومتزقت
السيارة ،وقضى كل من كان
فيها :والده الدكتور سيد ،وكان
عمره  44سنة ،ووالدته األكرب سنا
من أبيه بعام واحد ،إضافة ألخيه
الصغري.
ومل يبق على األرض من العائلة إال
س ّالم املوظف حاليا يف "الشركة
املصرية للتأمني والتكافل" ومعه
شقيقه مروان ،املوظف بشركة
للمقاوالت ،إضافة إىل  3شقق
تركها والده كمرياث ،واحدة
من  4غرف نوم مبدينة نصر،
حيث يقيمان ،واثنتان يف مدينة
الشروق ،القريبة  12كيلومرتا من
القاهرة ،اىل جانب ذكريات ذكر
منها س ّالم الكثري وهو يتحدث
إىل “العربية.نت” من هاتفه
اجلوال ،ومعظمها مع األخ األصغر
ومع أبويه ،خصوصا األم شادية
يوسف ،فقد كانت شهرية.
كانت مديرة تصوير يف “جهاز
وقامت
املصري”
التلفزيون
بتصوير فوازير رمضانية معروفة
ومسلسالت اشتهرت يف معظم
العامل العربي ،منها “دموع يف
عيون وقحة” يف  1980وبطله
املمثل عادل إمام ،إضافة ملسلسل
“ليالي احللمية” بعد  7سنوات ،إال
أنها قضت بالفاجعة ،تاركة ابنا
سيبقى على األرض وآخر حيلم أن
يصبح أول من يصل يف التاريخ
إىل ما مل يسبقه إليه سواه.

أغلى األطباق يف العامل..عجة بألف دوالر!!!
إذا كنت ثريا جدا ،وتستهويك
األطعمة النادرة واليت ال ميكن
إال لقلة قليلة حول العامل
تذوقها ،فإليكم هذه القائمة:
 1لتناول أغلى ساندويشإفطار يف العامل ،فإن الشيف
التنفيذي يف فندق "ويسنت"
يف نيويورك ،ابتكر "باجل
ساندويش" واملكون من كمية
صغرية من اجلنب األبيض وكريم
الكمأة وغوجي التوت وزيادة
السعر تكمن يف الكمأة ،ألن
هذا الفطر اإليطالي هو واحد
من املواد الغذائية األغلى يف
العامل .ومثن هذا الساندويش
هو  1000دوالر أمريكي.
 2ال تتوقع أن تكون العجة هيعبارة عن البيض املخفوق،
فإن تناوهلا يف فندق "لو باركر
مرييديان" يف نيويورك ،واليت
حققت قفزة عمالقة للفندق
والشيف معا ،وذلك من خالل
إضافة خمالب جراد البحر و10
أونصات من كافيار سريوغا،
إىل ست بيضات ،والنتيجة هي
عجة بألف دوالر.
االختصار
أردت
إذا
أما
النفقات،
يف
واالقتصاد

فإن رئيس
 3أما وجبة الغداءّ
الطباخني االسكتلندي املعروف
"دومينيكو كروال" قد قرر صنع
بيتزا رويال  ،007على غرار
أفالم "جيمس بوند" .الفطرية
ذات  12بوصة ،مليئة بالكركند،
والكافيار ،وصلصة الطماطم،
املدخن
السلمون
ومسك
بروسسيوتو،
االسكتلندي،
وحلم الغزال ،واخلل البلسمي.
وفوق ذلك كله ،هناك 24
قرياطا من رقائق الذهب بدال
من اجلبنة املبشورة ،وال يسمح
للزبائن بأن حيملوها معهم ،إال
أنها صاحلة لألكل ومثن البيتزا
 2400دوالر.

 4ويف اخلضراوات فإن البطيخاألسود هو من األنواع النادرة
يف العامل ،ويزرع فقط يف
جزيرة هوكايدو يف اليابان .وال
يسفر موسم احلصاد إال عن بضع
عشرات منه .مما جيعل هذا
البطيخ نادرا ،كما أن مستوى
حالوته ال تضاهى .والبطيخة
الواحدة اليت تزن  17باوند تبلغ
قيمتها  $ 6100فقط!
 5ومن املعروف بأن الكمأةاإليطالية هي من أغلى أنواع
الكمأة يف العامل وحني تدخل يف
أي وصفة ترفع سعر الطبق إىل
األضعاف ،ولعل ندرتها تكمن
يف صعوبة زراعتها ،وهو ما
يفسر مثنها الباهظ .وقد مت بيع
الكمأة البيضاء النادرة بوزن
 1.51كجم مببلغ .160,000$

تعليقات مضحكة لاليطاليني
من تهديد داعش بغزو روما

محل املقطع املصور اخلاص
بذبح املصريني األقباط يف ليبيا
على يد تنظيم داعش ،األسبوع
املاضي ،تهديدا إليطاليا ،حيث
قال مسلح ملثم" :حنن اليوم
يف جنوب روما .وسنغزوها إن
شاء اهلل" ،وسرعان ما أطلق
عناصر التنظيم اإلرهابي ومسا
على موقع "تويرت" للتواصل
"حنن
بعنوان:
االجتماعي،
قادمون روما" ،األمر الذي أجرب
اإليطاليني على الرد بطريقتهم
اخلاصة.
وتعلق ريتا كاتز ،مديرة جمموعة
"واشنطن
لصحيفة
حبثية،
بوست" األمريكية ،قائلة إن
ما جيعل األمور أكثر سوءا هو
بدء مؤيدي داعش يف استخدام
الوسم ،وانتشاره بشكل كبري.
ومن غري املفهوم بالضبط ما
تعنيه روما بالنسبة لداعش،
لكن بعض اخلرباء يعتقدون

* 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

فهناك نسخة
10
مصغرة
يف املئة فقط
من الكافيار
100
بتكلفة
دوالر .وقد
مت بيع الوجبة
من
الكاملة
12
فريتاتا
مرة يف العام،
يف حني بيعت النسخة املصغرة
منها حلوالي  50زبونًا يف عام
واحد.

*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

أنها تشري إىل الغرب بشكل
عام .فيما تشعر إيطاليا بقلق
خاص نظرا لقربها من ليبيا،
حيث ميكن قطع املسافة بقارب
بني سواحل البلدين عرب البحر
املتوسط.
وذكرت صحيفة "واشنطن
بوست" أن مبجرد انتشار الوسم
عرب وسائل اإلعالم اإليطالية،
بادر سكان العاصمة روما
بالرد بسخرية ،حمذرين تنظيم
الدولة من االزدحام املرورى
يف بلدهم.
ونشر مورو جوليفى صورة
ألحد الطرق السريعة يف روما،
مكتظا بالسيارات ،وعلق على
وسم داعش ،قائال "هل أنتم
متأكدون".
فيما كتب أليسو كونت يقول:
الدائري
الطريق
"احذروا
السريع :هناك الكثري من
السيارات ،رمبا تعلقون يف

الطريق!".
وكتب آخر يقول" :نصيحة:
ال تأتون بالقطار ،فإنه دائما
يتأخر!" .ونصح مواطن إيطالي
آخر بأفضل املطاعم اليت ميكن
أن يتناول فيها عناصر داعش
الطعام داخل إيطاليا.
بينما سخر آخر من فشل
قائال
اإليطالية،
احلكومات
"داعش أنتم متأخرون جدا ،لقد
مت تدمري إيطاليا بالفعل على يد
حكوماتها".
كما كتب أحد املشجعني
اإليطاليني على حسابه بتويرت
بعد مصدامات مشجعي فريق
فيينورد اهلولندي مع الشرطة
اإليطالية ،قبيل مباراة فريقهم
مع نادى روما يف الدوري
األوروبي ،قائال" :بعد الدمار
الذى سببه اهلولنديون رمبا
علينا أن نتحالف مع داعش
الحتالل هولندا".

الشرق االوسط للموسيقى والفنون
تقدم الشرق االوسط للموسيقى والفنون
بادراة الفنان قاسم البياع وباالشرتاك مع الفنان حميد مارون
سهرة مجانية كل اربعاء من الساعة الـ  7مساء اىل  11ليال
يف قاعة بلدية الكمبا مقابل محطة القطار لالستعالم االتصال
بالفنان قاسم البياع0414646123 :
الدعوة عامة للجالية العربية
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Prime Minister Tony Abbott vows to crack down on terrorism
in Australia and overseas during national security address

Prime Minister Tony Abbott making a national security statement at the
AFP headquarters in Canberra this morning. Picture: Kym Smith

• Abbott to strengthen immigration and citizenship
laws to fight terrorism
• Extremist group Hizb-utTahrir is set to be outlawed
by the government
• ASIO now monitoring 400
“high priority” national security cases
• Abbott warned to stop
cutting budget of counterterrorism agencies
AUSTRALIANS who attempt
to join up to death cult terrorist groups abroad will be
stripped of their citizenship
under dramatic new laws to
be brought before the Parliament within weeks.
In the first national security
address by an Australian
Prime Minister, Tony Abbott this morning warned
that the risk of domestic
terrorism was unprecedented in the country’s history and now posed a clear
and present danger.
Announcing controversial
changes to citizenship laws
in light of the 110 known
Australians to have joined
the Islamic State in Syria
and Iraq, the PM said dual
nationals would be stripped
of their Australian citizenship if found to be involved
with terror groups.
Australian nationals would
also face losing citizenship
privileges including being
allowed to return to Australia, access to consular
services and prohibition of
travel.
“Today, I am announcing that the Government
will look at new measures
to strengthen immigra-

tion laws, as well as new
options for dealing with
Australian citizens who
are involved in terrorism,”
the PM said in an address
made at the Australian Federal Police headquarters in
Canberra.
“We cannot allow bad people to use our good nature
against us.
“The Government will develop amendments to the
Australian Citizenship Act
so that we can revoke or
suspend Australian citizenship in the case of dual
nationals.
“It has long been the case
that people who fight
against Australia forfeit
their citizenship.
“Australians who take up
arms with terrorist groups,
especially while Australian
military personnel are engaged in Afghanistan and
Iraq, have sided against
their country and should
be treated accordingly.
“For Australian nationals,
we are examining suspending some of the privileges
of citizenship for individuals involved in terrorism.
“Those could include restricting the ability to leave
or return to Australia, and
access to consular services overseas, as well as access to welfare payments.”
By the numbers...
• 20: The number of people
arrested and charged as a
result of six counter terrorism operations conducted
around Australia since
September

• 100,000: social media
messages in a variety of
languages are churned out
by the Islamist death cult
and its supporters every
day
• 110 Australians have travelled overseas to join the
death cult in Iraq and Syria
- at least 20 have died
• 400 high-priority counterterrorism investigations
are currently underway
with ASIO
The PM also confirmed that
the extremist group Hizbut-Tahrir would be outlawed.
“Organisations and individuals blatantly spreading discord and division
— such as Hizb ut-Tahrir
— should not do so with
impunity,” he said.
“Today, I can confirm that
the Government will be
taking action against hate
preachers.
“This includes enforcing
our strengthened terrorism
advocacy laws.
It includes new programs
to challenge terrorist propaganda and to provide
alternative online material
based on Australian values.
“And it will include stronger prohibitions on vilifying, intimidating or inciting
hatred.
Releasing the findings of a
review of the country’s national security architecture,
Mr Abbott confirmed that
ASIO was now monitoring
400 “high priority” national
security cases with several
thousand “leads” being investigated.
As revealed by The Daily
Telegraph, Mr Abbott announced a new counterterrorism taskforce and co-ordinator to bring the various
spy and policing agencies
under one umbrella.
“Australia has entered
a new, long-term era of
heightened terrorism threat
with a much more significant homegrown element,”
he said.
“On all metrics, the threat to
Australia is worsening. The

counterterrorism strategy “But let me give you this
and improving our coop- assurance:
eration with at-risk com- “My Government will never
munities.
underestimate the threat.
“I can’t promise that ter- “We will make the difficult
number of foreign fighters rorist atrocities won’t ever decisions that must be
is increasing, the number again take place on Austra- taken to keep you and your
of known sympathisers lian soil.
family safe.”
and supporters of extremists is increasing, and the GLENN BROOKES WELCOMES NEW NURSnumber of potential terrorists, including many who ES & MIDWIVES TO LOCAL HOSPITALS
live in our midst, is rising
as well.”
“We have seen the beheadings, the mass executions,
the crucifixions and the
sexual slavery in the name
of religion.
“We know that these are
testing times for everyone
here — and for everyone
sworn to protect democratic freedoms.
“We have seen our fellow
Australians — people born
and bred to live and let live
— succumb to the lure of
this death cult.
“Last September, the National Terrorist Threat level
was lifted to High, which 131 new nurses and mid- haps in a new town - so I
means a terrorist attack is wives are commencing encourage the community
likely.
their life-saving work at to make our new nurses
“Critics said we were exag- South West Sydney Local and midwives welcome.”
gerating.
Health District this year, “Whether it’s investing in
“But since then, we have Member for East Hills,
new hospitals, enhancing
witnessed the frenzied at- Glenn Brookes on thursexisting facilities or recruittack on two police officers day.
in Melbourne and the horror Mr Brookes said in its first ing more nurses and midwives, this government is
of the Martin Place siege.
term, the Baird Government delivering improved health
Numan Haider, 18, was has made a record investservices.
shot dead after stabbing
ment in the recruitment of “I wish the new nurses and
two police officers in Melnurses and midwives.
midwives beginning work
bourne.
“The Baird Government in South West Sydney LoMan Monis was killed by
police after taking hostag- has a clear record when it cal Health District this year
es at the Lindt Cafe in Syd- comes to recruiting histor- all the very best. They will
ic numbers of nurses and be learning from the best
ney’s Martin Place.
Mr Abbott confirmed that at midwives to work in our and in very capable hands.
least 110 Australians have public hospitals. More than “I’m incredibly lucky to
travelled overseas to join 3400 (FTE) have joined the have the opportunity to
the death cult in Iraq and system since we came to meet nurses, midwives
office,” Mr Brookes said.
Syria.
and hospital staff at Bank“And
131
new
nurses
and
“At least 20 of them, so far,
stown-Lidcombe Hospital
midwives will be joining often and I’m always imare dead,” he said.
“Today, I am releasing the our local hospitals this pressed by their commitCounter Terrorism review year to deliver quality care ment to care.
that the Government com- to our community.
Health Minister Jillian Skinmissioned last August.
“These newly graduated ner said more than 1800
“The Review finds that we nurses and midwives have graduate nurses and midface a new, long-term era decided to spend their wives will begin their lifeof heightened terrorism graduate year learning and saving careers this year in
threat, with a much more developing their skills in 139 hospitals across NSW.
significant ‘home grown’ South West Sydney Local “There is no better time
element.
Health District, and I am than now to be working in
“While the Review did not thrilled to welcome them to
the NSW public health sysrecommend major struc- our region.
tural changes, it did recom- “We all remember what it’s tem,” Mrs Skinner said.
mend strengthening our like to start a new job - per- Media: Marc Nehme – 0490
371 165

Page 36

Saturday 28 February 2015

2015  شباط28 السبت

36 صفحة

News

PM stands by Loughnane Defiant Gillian Triggs resists pressure from Abbott government to resign
and Credlin
TONY Abbott is standing
by his powerful chief of
staff Peta Credlin despite
a damaging new leak revealing a major rift between top Liberal Party
officials over her role.
THE prime minister insists
Ms Credlin’s marriage to
the party’s federal director, Brian Loughnane, is
not a conflict of interest
and he has dismissed the
latest leak as a “storm in
a teacup”.
In two emails leaked to
Fairfax Media, the party’s
federal treasurer Phil
Higginson wrote that Ms
Credlin’s
relationship
with Mr Loughnane was
the “most serious current dilemma” facing the
party.
He wrote that “how this
party ever let a husband
and wife team into those
roles” was beyond him,
and that their relationship
was causing dysfunction
and “wooden and unreliable communication”.
But Mr Abbott downplayed the emails and restated his confidence in
the power couple.
He pointed out that Mr
Loughnane has been
the federal director for
12 years and Ms Credlin
has occupied a series of
senior positions for various ministers and party
leaders.
“So if this is a problem,
it’s been a problem for 10
years. In fact it is no problem,” he told Macquarie
Radio on Tuesday.
The latest leak has been
interpreted as a fresh attack on Mr Abbott’s leadership and comes as he
faces renewed pressure
from within his own ministry, with another Fairfax Media report claiming seven frontbenchers
have effectively put him
on notice.
Despite voting to support
Mr Abbott against a spill
motion earlier this month,
the unnamed ministers

are reportedly discussing
the timing of a potential
move against him.
Mr Abbott dismissed that
report too, saying voters are “sick of the internals”.
“Prime ministers are always on probation,” he
told the Nine Network.
“There is a sense in
which every day you have
to perform.”
Mr Abbott did have some
good news on Tuesday,
with the latest Newspoll
showing support for the
coalition had risen three
points to a four-month
high.
However, the government
still trails Labor 47 to 53
per cent on a two-party
basis, while 77 per cent
of those surveyed considered Mr Abbott arrogant.
Senior
frontbenchers
Julie Bishop and Mathias Cormann defended
the performance of Mr
Loughnane and Ms Credlin, saying they had both
occupied their roles for
many years.
Ms Bishop said they had
been a “formidable pair”
that helped the coalition
win government.
“Obviously things are in
a challenging situation at
present and so it seems
that people are pointing
the finger at those who,
in the past, were being
lauded for their efforts,”
she told ABC radio.
Responding to the report
that frontbenchers were
plotting against Mr Abbott, Senator Cormann
said the prime minister
still had the “strong and
united” backing of his
ministry.
Ms Bishop, who has been
touted as a possible replacement for Mr Abbott,
said she was not aware
of any frontbenchers
planning to move on the
prime minister.
“They haven’t spoken to
me,” she said.

On the attack: Prime Minister Tony Abbott in Parliament on Tuesday.
Photo: Alex Ellinghausen

The Abbott government has
been accused of breaching
the criminal code by offering Gillian Triggs an incentive to resign as president
of the Human Rights Commission.
It came after both Prime
Minister Tony Abbott and
Attorney-General George
Brandis stepped up their attacks on Professor Triggs,
accusing her of orchestrating a political stitch-up and
losing the confidence of
the Australian people.
Labor’s shadow attorneygeneral, Mark Dreyfus,
has written to the Australian Federal Police commissioner, Andrew Colvin, saying the offer may
“constitute corrupt and
unlawful conduct”. He has
asked that the matter be
investigated as a priority
for possible referral to the
Commonwealth Director of
Public Prosecutions. The
Greens are set to request
their own investigation.
The secretary of the Attorney-General’s department,
Chris Moraitis, on Tuesday
confirmed that Professor
Triggs was told a senior
role would be available if
she resigned after being
told she no longer had the
confidence of AttorneyGeneral, George Brandis.
Mr Moraitis denied explicitly linking Professor
Triggs’ resignation to the
job offer and said he did
not take the offer as “an
inducement” and did not
use the word “resignation” during a meeting
with Professor Triggs on
February 3.
But he conceded under

questioning from Labor
and Greens senators that
“one would flow from the
other”, effectively confirming that the job offer was
contingent upon Professor
Triggs accepting that her
position was untenable.
As Prime Minister Tony
Abbott escalated his attack
on Professor Triggs in the
Parliament, accusing her
of losing the confidence of
the Australian people, she
signalled a determination
to resist political pressure
to resign.
“I believe I am very able
to carry out the work of
the commission and that
I have the support of the
commissioners and the
staff,” a defiant Professor
Triggs said during a daylong appearance before a
Senate committee.
Confirmation that Professor Triggs had been offered
an incentive to resign, reported exclusively in Fairfax Media on February 13,
prompted Greens senator
Sarah Hanson-Young to
declare during the hearing: “It sounds like a bribe,
it smells like a bribe. What
we’re trying to work out is
whether it is.”
Senator Hanson-Young
later said the Greens were
considering a formal referral to the Australian Federal Police.
“This is an extremely serious case. If a position was
offered, as an inducement
to encourage the President
to resign, that would be a
clear breach of the Criminal Code,” she said.
“The government is obsessed with shutting down

Attorney-General Senator George Brandis and Professor Gillian Triggs.
Photo: Alex Ellinghausen

dissent and, this time, may
have gone too far.”
Labor’s Senate leader,
Penny Wong, said Senator Brandis’s attack on
Professor Triggs and his
failure to defend the commission “shows he is unfit
to be the Attorney”.
Mr Moraitis told the Senate committee he had visited Professor Triggs on
February 3 and conveyed
three messages: that the
Attorney-General had lost
confidence in Professor
Triggs as president of the
commission; that he retained significant “goodwill” towards her; and that
there would be a “senior
legal role that her skills
could be used for” if she
wanted to pursue it.
Under questioning, he
confirmed that accepting
this role would mean resigning at President of the
commission.
During question time, Mr
Abbott then launched
an assault on Professor
Triggs saying she has lost
the confidence of the government and her recent
inquiry into children in
detention was a “political
stitch up”.
“It’s absolutely crystal
clear, this inquiry by the
President of the Human
Rights Commission is
a political stitch up,” he
said.
“It’s a political stitch up
and it will be called out by
members of this government.
“I don’t know what matters
have been canvassed with
Professor Triggs, all I know
is that she was asked by

Labor ‘Do you understand
it to be an inducement?’
And she said, ‘I’d prefer
not to use that term.’
“If she’d rather not use
that term, members opposite should not either.”
Senator Brandis had earlier on Tuesday told Senate estimates that he had
lost confidence in Professor Triggs after her “error
in judgment” in conducting an investigation into
children in detention had
opened the Human Rights
Commission to accusations of bias. He said he
had reached the decision
in the weeks following her
explanation to Senate estimates last October on the
timing of the investigation
during the Coalition government.
“I felt that the political
impartiality of the Human Rights Commission
had been fatally compromised,” Senator Brandis
said.
“By catastrophic error of
judgment she placed the
Commission where it could
no longer command the
confidence of both sides
of politics, nor indeed my
own confidence as the
Minister in her own political partiality,” he said.
“I had reached the conclusion, sadly, that Professor
Triggs should consider
her position.”
An unbowed Professor
Triggs said the commission would continue to
meet its responsibilities
and expressed confidence
that the report would be
accepted by the public as
fair and impartial.
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New report calls for radical welfare overhaul Tony Abbott under fire from Muslim community after national security speech
welfare system that had

Review recommends welfare system overhaul: Social Services Minister
Scott Morrison. Photo: Alex Ellinghausen

Australia’s $150 billion
welfare system should be
radically simplified to include just five primary payments, with upfront investment in people at risk of
long-term unemployment,
a major review has recommended.
The review, ordered by
the Abbott government in
2013, also recommends
personalised “Passports
to Work” to tell welfare
recipients how their payments will change if they
start work or increase their
hours, to reduce people’s
fear about taking a job.
The final report of the review conducted by former
Mission Australia head Patrick McClure was released
on Wednesday, noting that
“many” people on the dole
would be better off under
the new system.
It also stressed there
should be measures in
place to make sure “no
individual moving from
the old system to the new
system will experience a
reduction in their rate of
payment”.
Social Services Minister
Scott Morrison praised the
report as “very useful” and
“visionary” but noted it
provided a framework for
change in the long-term,
not in the next few years.
In a change from the draft
report, which in June 2014
suggested a reduction to
four major payments, the
final version recommends
that the primary payments
be cut from 20 to five. They
would consist of a working
age payment, a supported
living pension for people
with a severe and permanent disability, age pen-

sion, child and youth payment and carer payment.
The working age payment
would have three payment levels, depending on
someone’s disability and
how much they could work
or study.
In a further streamlining of
the system, the report recommends a further review
to cut down the existing 55
supplements to four categories of help with rent,
the extra costs related to
raising children, the extra costs related to young
people living away from
home to work and study,
and assistance for caring
for disabled people or the
frail and aged.
In a move that mirrors
New Zealand’s approach
to welfare, the McClure report recommends Australia adopts an “investment
approach”, which makes
targeted investments in
groups with the largest
“lifetime liability” of being
on welfare and builds their
capacity to be independent.
To boost the adequacy of
welfare, the review recommends adjusting payments
through a “community living standards review” by a
panel of experts every four
years and an “automatic
cost of living adjustment,”
such as the consumer price
index or purpose-built index, every six months.
The review did not do any
modelling for or suggest
any budget for the proposed reforms. Mr McClure described the report,
which was also headed up
by Wesley Aird and Sally
Sinclair, as providing a
new “architecture” for a

become too confusing and
complex.
While Mr Morrison said
the government would not
yet provide a response, he
singled out the New Zealand welfare model and
said the government was
considering it closely. He
also flagged that the government would have more
to say soon about the IT
system that delivers welfare payments. Mr Morrison noted that the current
system dated back to the
1980s and was like “the
Walkman version of the
payment system”.
He is expected to make further comment about welfare reform during a National Press Club address
on Wednesday.
The report was ordered
by former social services
minister Kevin Andrews
in late 2013. It was initially
expected to go to government around October
2014.
Other recommendations
include:
• Income support should
not generally be available
to young people in their
own right until they are 22
but go to their parents instead
• A new IT system to support welfare reforms that
integrates with Australian
Taxation Office data
• Phasing in changes to
the number of welfare payments in stages
• A jobs plan and greater
supports for people with
disability and mental health
conditions
• Integrated employment
and mental health services
• Initiatives to help young
people go from school to
work, through better relationships with employers,
communities and businesses
• Reducing red tape around
philanthropy to strengthen
community capacity
• Careful, targeted use of
income management (the
approach where people’s
welfare payments are restricted)

Muslim community leaders
have voiced their anger at
Prime Minister Tony Abbott
over his national security
speech on Monday, saying
it did nothing but inflame
tensions and belittle the
efforts of Muslims leaders
working to decrease community antagonism.
The Lebanese Muslim
Association condemned
the “aggressive rhetoric
against Muslims” employed by Mr Abbott on
Monday, labelling it “politically opportunistic” and
unnecessary.
“The Prime Minister’s comments are incredibly reckless,” said Samier Dandan,
President of the LMA. “Few
would fail to see this newfound focus on national
security as anything other
than an attempt at gaining
public approval, especially
in light of the contemporary political climate.”
In a national security address on Monday, Mr Abbott argued the Islamic
community could be be
doing more to stop the
spread of extremism.
“I’ve often heard Western
leaders describe Islam as
a religion of peace,” Mr
Abbott said. “I wish more
Muslim leaders would say
that more often and mean
it.”
Head of the Arab Council
of Australia, Randa Kattan,
said the comments were
completely unhelpful.
“I’m really fired up about
this, I couldn’t sleep last
night,” Ms Kattan said.
“The top man [Mr Abbott]
needs to quit making these
comments, they are not
helpful.
“It is counterproductive
and extremely insulting to
many of us who have been
working really hard on this.
It just inflames sentiments
that are bordering on hatred and racism.”
Ms Kattan said non-Muslims would be affected and
would have to fan “not embers, but flames of racism”
as a result.
“Anybody who looks like
us [Muslims] has been tar-

nished now,” Ms Kattan might have olive skin, peosaid. “It impacts on wider ple can’t tell the difference
groups who look like us, or sometimes.

LABOR CONFIRMS AGAIN
ELECTRICITY PRICES ARE COMING DOWN
Less than a week after
being caught out saying
electricity prices decrease
under private ownership,
Labor’s Shadow Treasurer
has now confirmed prices
are coming down under the
NSW Liberals & Nationals.
In a debate on Radio 2UE
on Tuesday, Michael Daley
was forced to acknowledge
the draft determination
from the Australian Energy
Regulator (AER), which
shows prices will reduce
by 10 per cent.
Andrew Constance: Is the
AER in their draft determination saying prices are
going to drop by 10 per
cent? Yes or no.
Michael Daley: Well, that’s
over four years…
(Radio 2UE, 24/02/15)
Under the AER draft determination released in November, typical residential
customers could receive
the following average annual discounts on their
electricity bills:

whether public or private,
are regulated by the AER
- an independent national
body.
“And guess what? The
AER in their draft determination have said prices will
come down.
“Labor’s Michael Daley acknowledged that Tuesday,
debunking his own myth
that prices will increase.”
Just last week, Mr Daley
was caught out over the
following admission to Parliament in 2008:
Mr Andrew Fraser: They
have doubled since you’ve
been in this place. What
have you done about it?
Nothing.

Mr MICHAEL DALEY: The
member says that prices
are rising. He should read a
recent article by the former
Auditor-General of New
South Wales, Tony Harris,
in which he looked at the
effect of electricity privatiNetwork distribution area sation in Victoria and noted
Potential saving on a typi- conclusively that the eleccal household bill
tricity reforms in Victoria
Ausgrid $189
led to a significant price
Endeavour Energy
decrease in that State.
$159
Essential Energy $346
(Hansard, NSW Parliament,
26 February 2008)
Member for East Hills, “Labor’s now admitted the
Glenn Brookes said La- prices are coming down
bor’s scare campaign on under the NSW Liberals &
power prices has been Nationals, and with private
blown out of the water by ownership, they will come
one of their own.
down even further,” Glenn
“Labor and their candidate Brookes said.
for East Hills, Cameron “Labor can’t be trusted to
Murphy have been spread- deliver the infrastructure
ing the biggest lie around and services this State
town, claiming electricity needs, and they can’t be
prices will increase under trusted to put downward
our proposed 49 per cent pressure on the cost of livlease of the distribution ing.”
networks.
“Power networks in the MEDIA: Marc Nehme –
National Electricity Market, 0490 371 165
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Tony Abbott’s leadership facing renewed questions with Malcolm Turnbull breaking ranks

Malcolm Turnbull, Julie Bishop, Christopher Pyne and Tony Abbott in Parliament. Photo: Alex Ellinghausen

Tony Abbott’s judgment
is again being questioned
by colleagues over his
continuing attack on the
president of the Human
Rights Commission with
Malcolm Turnbull exposing the strategy as against
the interests of the government and the nation.
Internal despair at the
government’s problems
is now so widespread
that even MPs in the more
conservative junior coalition partner, the Nationals, are now adjusting for
a likely leadership change
to the moderate Mr Turnbull or another option.
Mr Abbott weathered a
testing question time in
Parliament on Wednesday after an attempt to
censure his AttorneyGeneral George Brandis
was defeated along party
lines.
But it came after Labor
had exposed government confusion over the
self-generated controversy with deputy Liberal
leader and Foreign Minister Julie Bishop claiming no inducement had
been offered to the HRC
president Gillian Triggs
to resign and further stating that she had not been
pressured to do so.
“I can advise that no such
offer was made,” she said,
on behalf of the Senatebased Mr Brandis.
Labor cited testimony
from the previous day’s
estimates committee hearings in which the secre-

tary of the Attorney-General’s department Chris
Moraitis had stated that
he had in fact discussed
an alternative “specific
role” for Professor Triggs
with Senator Brandis and
had then conveyed that
option to her in a meeting
on February 3.
Under sustained attack
over the issue, Mr Abbott
denied any inducement
had been offered and also
claimed there had been
no request for Professor
Triggs’s resignation despite his repeated statement that she had lost the
confidence of the government.
In a blatant contradiction of that approach, Mr
Turnbull praised Professor Triggs as a distinguished legal academic,
telling reporters the focus
should be on the subject
of her Forgotten Children
report into minors held in
immigration detention facilities.
“The issue is not Gillian
Triggs, the issue is the
children,” he said.
Later, Mr Abbott reluctantly agreed but the concession was all but lost
amid the political furore.
One senior Liberal called
the performance “embarrassing”, and another
described it as “the last
straw” for Mr Abbott’s
leadership.
Nationals MPs are now
bracing for a possible
change - given that they
will have no say in it - but

opinion is divided about
to whom the Liberal Party
should turn.
Fairfax Media spoke to
10 Nationals MPs, senators and party officials on
Wednesday to gauge support for Mr Abbott.
All backed the Prime Minister and said they did not
want him to be replaced
but there is a growing
acceptance among the
country-based
party
that he will eventually
be forced out by Liberal
Party colleagues unless
the government’s stocks
improve sharply.
Before the failed spill motion just over two weeks
ago the Nationals, led by
Deputy Prime Minister
Warren Truss, warned
the coalition agreement
was in play and that any
agreement would have to
be renegotiated between
the new leaders.
Nationals do not get a
vote on the Liberal Party
leadership.
One Nationals MP said
while there was a reluctance to see a return to
undeclared leadership
candidate Mr Turnbull,
who clashed with the
country-based party last
time he was leader, “but
if several more months
pass and people move,
we wouldn’t get between
them and a change”.
The MP said Nationals
who had been in parliament when Mr Turnbull
was opposition leader
were more reluctant, “but

there have been seven
or eight new MPs since
then” who would have
less trouble accepting the
Communications Minister
as leader.
A second Nationals MP
said the best course of
action for the Liberals
was to “get behind Tony”,
but added a significant
rider: “If they change, regardless of who it is, there
will be another a coalition
agreement.”
The MP agreed the Nationals could work with
Mr Turnbull.
A third Nationals MP said
while he liked Mr Abbott, “there has been no
evidence of change from
the Liberals. So now it’s
about what we can get
from them if there is a
change.”
He suggested the party
would be less vocal in
defending Mr Abbott, as
Mr Truss had done, if a
second spill motion were
brought on. He was one
of several contacted who
suggested a switch to
Social Services Minister
Scott Morrison might be
more palatable to the junior coalition partner.
A fourth MP said changing leaders was a “very,
very bad idea” and that
“these things never turn
out well”.
The MP warned that if a
change took place, “we
aren’t a rubber stamp and
our support is not unconditional”.
And a fifth suggested the
Prime Minister knew he
had until July or August
to turn around the government’s fortunes. In the
meantime, “if you go out
in the electorate, people
are just annoyed about
the leadership talk,” the
MP said.
Several MPs said guarantees would be sought
from any new Liberal
leader on issues such as
climate change policy, the
diesel fuel rebate, funding
for Northern Australia development and communications policy in regional
areas.

Hundreds of thousands to pay
much more to see GP, Senate hearing told

Greens senator Richard Di Natale believes hundreds of thousands of Australians will have to pay their full GP bill upfront.
Photo: James Boddington

Hundreds of thousands
of Australians who currently pay nothing to see
their doctor could face
having to pay the full
cost of their visit upfront
as a result of the Abbott
government’s Medicare
changes, a Senate committee has heard.
Health department officials told an estimates
hearing late on Wednesday that it expects about
5 per cent of services to
non-concessional
patients which are currently
bulk-billed would be privately billed following the
changes, which are due to
come into effect in July.
This would mean that
these patients would
have to pay the full cost
of the visit upfront, and
make their own claim for
a rebate from Medicare.
From July, the government is proposing to cut
the Medicare rebate for
GP visits for non-concessional patients by $5, and
allow doctors to recoup
the loss by charging patients a fee of up to $5.
But the testimony on
Wednesday indicates the
government expects doctors will charge significant numbers of patients
much more than $5.
Greens senator Richard
Di Natale said the department’s evidence “proves
that this is not just a $5
co-payment – it means
that hundreds of thousands of Australians will

be facing full upfront fees
of upwards of $50 to see
a GP.”
Senator Di Natale said
the department was probably
underestimating
how many doctors would
switch to charging their
patients the full cost of
the consultation upfront,
because it was not taking
into account a four-year
freeze on the indexation
of Medicare rebates,
which over time would
have a greater impact on
doctors’ incomes than
the $5 rebate cut.
Labor’s health spokeswoman Catherine King
said the department’s 5
per cent estimate equated to about 1.5 million
services which are currently being bulk-billed
being charged to patients
upfront.
Health Minister Sussan
Ley has embarked on a
wide-ranging consultation on Medicare reform,
but Assistant Health Minister Fiona Nash told the
hearing the $5 rebate cut
remained government
policy, at least for now.
“Government policy remains the $5 co-pay, but
we’ve paused to consult,” Senator Nash told
the hearing.
But Ms King said this
showed Ms Ley’s consultations were a “farce.”
In January, Ms Ley
dumped a plan to cut rebates for some short visits by $20.
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اعــالنات

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

طوني شالال وأوالده

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
*

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

BEFORE I
BURNOUT!

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذا
جديدة
4 NEW TYRES this month

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..العمل
دقة يف

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13
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LARG
Dunlop
Support our public
CARS
schools, hospitals
Monza
and TAFE’s.
200R
Put an end to
$
89 205/65R15
overdevelopment in
Parramatta.
H]dljhVcn
Stop the
4WD Goodyear
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
privatisation
of
our
ING:eg^XZVcY
Wrangler
electricity.
L:L>AA7:6I>I
HT
7N* E:GING:#
E



I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

159

$

James Shaw

31/10.5R15

www.tyrehouse.com.au

BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

Standing up for Parramatta

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

HMD-163-MTH.indd 1

M: 0467 668 052

E: james.shaw@nswlabor.org.au

JamesShawParramatta

23/6/10 4:39:00 PM

Authorised by Patricia Prociv
26 Short Street Rosehill NSW 2142

Spiritual Therapist

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

WAYNAK TV

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم من
جميع االقطار العربية

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 فاتتك 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
لالتـصال:

1300 9 2 2 7 8 8

القنوات مكفولة
لـ  3سنوات

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة

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

