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لقاء بدعوة من سالم بني احلريري وميقاتي لتجنيب طرابلس «معركة»!

مصر تتهم قوى اقليمية بدعم االرهاب يف سوريا

«حزب اهلل» يفتح املواجهة املصرفية ونصراهلل حلليفه :لسنا ملزمني حلفاءكم انفجرت يف حلب وأريافها بعد انتهاء اهلدنة
يف ظل تصاعد احلمى
االنتخابية عشية املرحلة
الثانية من االنتخابات البلدية
واالختيارية االحد املقبل يف
حمافظة جبل لبنان ،اخرتق
تطور الفت يتعلق بتنفيذ
تعاميم مصرف لبنان على
املصارف اللبنانية يف شأن
التزام االجراءات االمريكية
ضد «حزب اهلل» بعدما
الحت بوادر هجوم للحزب
وضع أمامها احلكومة ك ًال
يف خانة االحراج.
املسألة
هذه
وبرزت
بتعقيداتها من خالل اثارة
«كتلة الوفاء للمقاومة
« أو ً
ال يف بيانها بعد

السيد نصراهلل يلقي كلمته امس االول عرب شاشة( .عن تلفزيون املنار)

ظهر أمس االول موضوع
القانون االمريكي الذي
والتزام
أخريًا
صدر
املصارف اللبنانية احكامه
متخذة منه موقفًا حادًا اذ

اعتربت انه «يؤسس حلرب
الغاء حملية» ومحلت بعنف
للمرة االوىل على مصرف
لبنان وعدد من املصارف
متهمة إياها «بتأجيج هذه

واشنطن تبدأ تشغيل الدروع الصاروخية وروسيا تعرتض

بدأت الواليات املتحدة
تشغيل درع صاروخية
بتكلفة  800مليون دوالر
يف رومانيا يف خطوة تراها
حيوية حلمايتها ومحاية

أوروبا من دول تصفها
باملارقة ويقول الكرملني
إنها تهدف إىل حتييد
ترسانة روسيا النووية.
وأعلن مسؤولون بارزون

من الواليات املتحدة وحلف
مشال األطلسي على أصداء
املوسيقى العسكرية يف
قاعدة ديفيسيلو اجلوية
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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
Y Confined Spaces

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
FatigueمنDriverتنظيمات مهنية
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*RegisteredElectrical
Training Organisation
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 3 / 235 Pitt
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700

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

احلرب» وذهبت اىل التحذير
من ان هذا االمر «يعرض
البالد النهيار نقدي خطري
ولفوضى عارمة».
وفيما طالبت الكتلة باعادة
النظر يف هذه التعاميم،
نقل وزيرا «حزب اهلل»
حممد فنيش وحسني احلاج
حسن موقف احلزب من
التعاميم اىل جملس الوزراء
يف جلسته مساء حيث دار
بني
مستفيض
نقاش
الوزراء يف هذا املوضوع
بكل احملاذير اليت ينطوي
عليها طرح اعادة النظر يف

بعد ساعات على انتهاء
اهلدنة يف حلب انفجرت
االشتباكات بني اجليش
العربي السوري وحلفائه
من جهة واملسلحني بقيادة
جيش الفتح وجبهة النصرة
على حماور مدينة حلب
واريافها.

اجليش السوري والقوات
املساندة له شنوا هجومًا
مباغتًا على مقرات «جبهة
النصرة» يف خميم حندرات
ومتكنوا من التقدم من اجلهة
الشمالية من احلي وأوقعوا
قتلى وجرحى يف صفوف

وقال قائد ميداني يف لواء
القدس الرديف للجيش
السوري إن اجليش السوري
والقوات الرديفة سيطروا
على مقطع الشاهر ومنطقة
املعامل مبخيم حندرات بريف
حلب الشمالي.
وأضاف القائد امليداني بأن
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Better than advertised rates
Plus NO FEES when you buy/convert
USD, Euros & GBP in cash
!or send by T.T. overseas
!Just mention Pack&Go
when you visit o
one of
our branches.

جتريد رئيسة
الربازيل من منصبها
والسلطة تنتقل اىل
تامر

Foreign Exchange

& Pack
!Go

صوت جملس الشيوخ
باألغلبية،
الربازيلي
لصاحل وقف الرئيسة
ديلما روسيف عن العمل
ملدة  180يوما ،وإخضاعها
حملاكمة بتهمة التقصري.
وتستعد روسيف (68
عاما) للتخلي عن السلطة
لنائبها ميشال تامر بعد
بدء إجراءات إقالتها يف
جملس الشيوخ.
وستلقي أول امرأة مت
انتخابها رئيسة للربازيل
عام  ،2010خطابا قبل
أن تغادر القصر الرئاسي

التتمة صفحة 31

This offer is valid from 01/05/2016 until 30/08/2016. Terms and conditions apply and are available in the Product Disclosure Statement
e from any
(PDS).
branch
The
ofPDS
Bankand
of Sydney,
current rates
at banksyd.com.au
are availabl or by calling 1300
888 700. This advice is general and does not take into account your specific needs. The PDS should be considered before making any decisions about the appropriateness of any of our products. Other Fees
& Charges may apply. Bank of Sydney Ltd (BOS) ABN 44 093 488 629 AFSL & Australian Credit Licence Number 243 444.

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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اعالنات

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة
طوني شالال وأوالده
أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على
أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

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

منقوشة ع الصاج

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

عدوان خالل إعالن الئحة اجمللس البلدي يف دير القمر:

حبثنا عن البارع واملميز ومل
نبحث عن حصص

جملس الوزراء كلف سالم مبشاركة خليل
متابعة موضوع العقوبات االمريكية على
حزب اهلل مع حاكم مصرف لبنان

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة سالم

عدوان خالل اعالن الالئحة
عقد نائب رئيس حزب «القوات
اللبنانية» النائب جورج عدوان
مؤمترا صحافيا يف دير القمر،
أعلن خالله الئحة اجمللس البلدي
اليت تضم  18عضوا ،واملدعومة
من «القوات اللبنانية» و»التيار
الوطين احلر» برئاسة السفري
السابق ملحم مستو.
ونوه عدوان ب»أعضاء الالئحة
املكتملة» ،وقال« :حبثنا عن
البارع واملميز ،وعمن يستعد
للتضحية من أجل دير القمر،
ومل نبحث عن حصص وال عن
إنتماءات أيا كانت».
وأشار إىل أنه «متت دراسة
مشاكل دير القمر منذ سنوات،
والعمل جار مع فريق شبابي
لوضع برنامج ضمن خارطة
زمنية للتوصل إىل حتقيق
األفضل لدير القمر» ،مؤكدا
أن «دير القمر نسيج متكامل»،
وقال« :اليوم إمسحوا لي أن
أعلق على ما ورد يف بعض
الصحف أن جورج عدوان خيتطف
التيار الوطين احلر من الشوف،
فهذا أمر خاطئ ،فالتيار ال أحد
يستطيع أن خيطفه ،وورقة
إعالن النوايا ستثبت العالقة
بينه والقوات».
ووعد بأنه «بعد النجاح يف
صفحة
سيفتح
اإلنتخابات

جديدة مشرقة لدير القمر،
كما تستحق» ،وقال« :إن
دير القمر يف حاجة اليوم
لتعود منارة يف الشوف وتعود
الساحة اليت يلتقي فيها كل
الناس ،كل الطوائف ،كل
اجملموعات ،ليوزعوا ثقافة
وعيشا مشرتكا».
أضاف« :مشروعنا هو أن جنعل
الناس يعيشون يف احلاضر
ويبنون مستقبلهم .لدينا ماض
عظيم نفتخر به ،ولن ننساه،
فهو حمفوظ يف ذاكرتنا ،كما
أن متثال كميل مشعون حمفوظ
من ورائنا».
وكشف عدوان عن «مكتب مؤمن
ألهالي دير القمر يف بريوت
ومعامالتهم
أعماهلم
ليتابع
يف دير القمر ،بهدف توفري
الراحة وأفضل الظروف ألهالي
البلدة» ،واضعا أمام دير القمر
اجمللس البلدي واملخاتري الذين
سيكملون العمل البلدي.
ويف اخلتام ،دعا عدوان أهالي
البلدة إىل «املشاركة يف
اإلنتخابات البلدية بكثافة»،
وقال« :املطلوب منكم أن
تنتخبوا بكل عقلكم وضمريكم
ومسؤوليتكم كي نستطيع معا
أن نوصل دير القمر إىل حيث
تستحق».

عقد جملس الوزراء ،جلسة
عادية عند الرابعة والنصف
من عصر امس االول اخلميس
برئاسة رئيس جملس الوزراء
متام سالم وحضور الوزراء
الذين غاب منهم وزير الزراعة
أكرم شهيب.
على اثر اجللسة اليت استمرت
حنو ثالث ساعات ،تال وزير
االعالم رمزي جريج املقررات
الرمسية اآلتية« :بناء على
دعوة رئيس جملس الوزراء،
عقد اجمللس جلسته األسبوعية
عند الساعة الرابعة والنصف من
بعد ظهر يوم اخلميس الواقع
فيه  12أيار  2016برئاسة دولة
الرئيس وحضور الوزراء ،الذين
غاب منهم وزير الزراعة أكرم
شهيب.
يف مستهل اجللسة ،كرر دولة
الرئيس ،كما يف اجللسات
السابقة ،املطالبة بضرورة
انتخاب رئيس مجهورية يف
أسرع وقت ،آم ًال أن تكون
االنتخابات البلدية ،اليت متت
مرحلتها األوىل بنجاح بفضل
املسؤولني عنها ويف طليعتهم
وزير الداخلية ،حافزا المتام
سائر االستحقاقات الدستورية،

مبا يؤمن انتظام عمل سائر
املؤسسات الدستورية.
بعد ذلك أثري موضوع التدابري
املتخذة من قبل املصارف،
بناء على تعاميم مصرف لبنان
العقوبات
لقانون
تطبيقا
االمريكي على حزب اهلل ،فتمت
مناقشة هذه التدابري حيث أبدى
الوزراء وجهات نظرهم بشأنها
وبنتيجة مناقشة مستفيضة،
قرر اجمللس تكليف دولة
الرئيس متابعة هذا املوضوع
مع حاكم مصرف لبنان مبشاركة
وزير املالية املطلع على
تفاصيل االتصاالت واالجراءات
املتخذة واعالم جملس الوزراء
عند االقتضاء عن نتيجة متابعته
هلذا املوضوع.
بعد ذلك مت عرض موضوع
العقد املوقع بني الدولة
اللبنانية وشركة j&pavax
متعهدة أعمال معمل دير عمار
مستفيضة
مناقشة
فتمت
هلذا املوضوع من الناحيتني
القانونية واالستنسابية وقد
استغرقت هذه املناقشة وقتا
طويال حبيث مت تأجيل البحث
اىل اجللسة املقبلة اليت ستعقد
بعد ظهر يوم اخلميس املقبل».

سلهب :الوطين احلر يتعاطى مع اإلنتخابات
على أساس أن لكل بلدة خصوصيتها

املشنوق للمحافظني :لالستفادة من جتربة األحد االنتخابي
وحتسني األداء اإلداري ومعاجلة الثغرات اللوجستية
رأس وزير الداخلية والبلديات
اجتماعا
املشنوق
نهاد
للمحافظني يف مكتبه للبحث يف
االستعدادات النهائية للمراحل
الثالث املقبلة من االنتخابات
البلدية واالختيارية ،يف كل
من جبل لبنان ولبنان اجلنوبي
الشمالي
ولبنان
والنبطية
وعكار.
وأوعز املشنوق إىل احملافظني
واإلجراءات
التدابري
باختاذ
الالزمة لضمان حسن سري العملية
االنتخابية على كل املستويات،
واالستفادة من جتربة املرحلة
األوىل األحد املاضي من أجل
معاجلة بعض الثغرات اللوجستية
اليت ظهرت وبالتالي حتسني
األداء اإلداري.
وحضر االجتماع حمافظ النبطية
حممود املوىل وحمافظ اجلنوب
منصور ضو وحمافظ الشمال
رمزي نهرا واملديرة العامة
للشؤون السياسية والالجئني
فاتن يونس ومدير املديرية

اإلدارية املشرتكة يف وزارة
الداخلية العميد الياس اخلوري،
ومستشار الوزير الدكتور خليل
جبارة.
ثم التقى املشنوق رئيس غرفة
التجارة والصناعة اللبنانية يف
شاطئ العاج الدكتور جوزف
خوري يرافقه املهندس وليد
كيب ،وكان حبث يف العالقات
االقتصادية بني البلدين.
وأطلع خوري الوزير املشنوق
على أوضاع اجلالية اللبنانية يف
شاطئ العاج ،وكانت مناسبة
مت خالهلا عرض تطوير العالقات
على املستوى االغرتابي اللبناني
 العاجي.ثم عرض املشنوق مع سفري
دولة اإلمارات العربية املتحدة
محد سعيد الشامسي للعالقات
اللبنانية  -اإلماراتية ،وكانت
مناسبة قدم خالهلا السفري
للوزير
التعازي
الشامسي
املشنوق بوفاة شقيقه زياد
صاحل املشنوق.

باسيل من الدوحة :ما جيمع شعبينا ال
تزيله حمطة شابتها التباسات

اجتمع وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل خالل زيارته الدوحة،
مع نظريه القطري وزير اخلارجية
حممد بن عبد الرمحن آل ثاني ،ثم
التقى نظريه الصيين وانغ يي يف
حضور سفري لبنان يف قطر حسن
جنم.
اللقاء:
اثر
باسيل
وقال
تطرقنا اىل العديد من املواضيع
املتعلقة باالرهاب وأزمة النازحني
وأهمية دور الصني ولبنان
بتقديم منوذج عن التسامح الذي
ميكنه أن يواجه منوذج االرهاب،
وحتدثنا عن ربط هذين القسمني
من العامل بأفكار التعايش واحلوار
بدل من فكر العنف الذي يقدمه
داعش واملنظمات الشبيهة له.
وهذا االمر نقويه من خالل عالقات
التجارة ،حبيث يستطيع لبنان أن
يكون املرجع االساس للصني
يف املنطقة يف اعادة اعمار
سوريا وميكن تقويته أيضا بهزمية
داعش من خالل منع انتشار هذه
املنظمات االرهابية ليس فقط يف
املنطقة ،ولكن هذا التهديد قد
يصل اىل الصني».
وأكد «ان االرهاب والنزوح
قضيتان مرتبطتان ببعضهما
البعض ،ونسعى لتعميم فكرة
أن لبنان بصيغته احلالية ،وهي
املساواة يف التعدد ،ميكنها ان
تكون الصيغة اليت بإمكانها أن
تواجه االرهاب ،والذي يفرتض
أن تضع حدا لتمدد النزوح
واملس بالنسيج الفريد ،فالنزوح
خيرب النسيج والتعدد وحنن نريد
احلفاظ عليه».
وعن لقائه بنظريه القطري قال
»:هذا تأكيد أن لبنان سيكون
دائما جزءا ومكونا أساسيا من
هذه املنطقة ومن هذا العامل
العربي ،ال ينسلخ عنهما ،وهو ما
يتمسك به إخواننا العرب ودولة
قطر ،ويتمثل هذا االمر باحلفاظ
على أفضل العالقات الثنائية ألن
ما جيمع الشعبني ال تزيله حلظة

أو حمطة معينة شابتها التباسات
عديدة .إن العالقة ستبقى راسخة
ونعمل على تعزيزها أكثر».
وقال»:هناك عالقة ثنائية بني
لبنان وقطر وهي قوية ،وهذا
اللقاء جزء من إظهارها ولكن
هناك مشكلة على مستوى
املنطقة ال ميكن أن نزيلها مبجرد
لقاء وإمنا تتطلب مسارا سياسيا
طويال .يف سوريا هو قائم وجيب
أن يكون يف املنطقة ،وهذا
املسار عليه أن يزيل اخلالفات
والتباينات القوية املوجودة يف
املنطقة من خالل احلوار ومن
خالل احللول السياسية ،وهذا ما
يرسخ احلل».
وعن التعاون بني لبنان والصني
االقتصادي
املستوى
على
والتكنولوجيا احلديثة أشار الوزير
باسيل «اىل ان ما ميكن أن يقدمه
لبنان للصني هو أبعد بكثري
من مساحة لبنان .فاللبنانيون
منتشرون يف كل العامل يف
 169دولة والعالقة االقتصادية
تقوم على هذا االنتشار الواسع،
اضافة اىل ان اللبنانيني ميكنهم
أن يقدموا اخلدمات واالبداع يف
الكثري من اجملاالت يف تصميم
االزياء ،الفن ،الفنادق ،الطعام
واملصارف حيث ميكن للخدمة
اللبنانية باالضافة اىل بعض
البضائع الزراعية والغذائية أن
تدخل اىل االسواق الصينية كون
بني لبنان والصني تبادل جتاري،
والصني هي الشريك االول
للبنان ومن هذه املبادلة يستطيع
لبنان أن يستفيد من القدرات
الصينية».
وعن طريق احلرير قال»:نعمل
على تعزيز هذا الطريق ،واملنتدى
العربي  -الصيين يهدف لعودة
االزدهار اىل طريق احلرير،
وميكن للبنان ان يقدم الكثري من
خالل العالقة التجارية والعالقة
االنسانية احلضارية اليت يتميز
بها».

فوز الالئحة االئتالفية يف قرطبا بالتزكية
أوضح النائب سليم سلهب يف
حديث اىل اذاعة «صوت لبنان
  »93,3أن «التيار الوطين احلريتعاطى مع اإلنتخابات البلدية
على أساس أن لكل بلدة أو
مدينة خصوصيتها وال برنامج
بلديا موحدا لالنتخابات».
ورأى أنه ويف ما يتعلق بانتخابات
جونيه ،القوات اللبنانية باقية
يف مكانها كما التيار ،مشريا
إىل أن «التيار يف صدد اجراء
تقييم شامل واختاذ العرب بعد
انتهاء اإلنتخابات» ،داعيا اىل
«عدم استباق النتائج يف جبل
لبنان».

وتوجه اىل «البيارتة» بالقول:
التعاطي
وعلينا
«فهمناكم
مبوضوعية مع املسألة لنتمكن
من التصحيح» ،الفتا اىل أن
«عناوين مبادرة الرئيس نبيه
بري الرئاسية والنيابية جيدة
جدا».
وإذ جدد تأكيد «ضرورة اجراء
اإلنتخابات النيابية» ،وضع
«حضور بري الشخصي اىل
اللجان املشرتكة يف إطار سعيه
اجلدي والتسويق لتسوية معينة
تتجه حنو القانون املختلط ولكن
املشكلة األساس تبقى يف حجم
الدوائر».

افيد يف جبيل عن فوز الالئحة
االئتالفية يف بلدة قرطبا
املدعومة من االحزاب واملنسق
العام لقوى  14اذار الدكتور
فارس سعيد والعائالت برئاسة

رئيس البلدية احلالي ورئيس
احتاد بلديات قضاء جبيل
بالتزكية
مارتينوس
فادي
بعد سحب عدد من املرشحني
ترشيحاتهم.
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لبنانيات

لقاء بني ميقاتي واحلريري بدعوة من سالم يف املصيطبة ريفي بعد لقائه عوده :جيب أن نسعى بأيدينا اىل معركة
انتخابية فتفت :فخورون باحملافظة على املناصفة

صدر عن املكتب االعالمي
لرئيس جملس الوزراء متام سالم
البيان التالي :بدعوة من رئيس
جملس الوزراء متام سالم ،التقى
الرئيسان جنيب ميقاتي وسعد
احلريري مساء اليوم (امس االول
اخلميس) اىل مائدة عشاء يف
منزله يف املصيطبة ،ومت البحث
يف األوضاع السياسية العامة
والتشديد على ضرورة تعزيز
اللحمة بني مكونات النسيج
اللبناني من دون استثناء أو
استبعاد أحد ،ألن لبنان حيتاج
اىل حتصني جبهته الداخلية

يف ظل االوضاع املتفجرة يف
املنطقة اليت بلغت حدا غري
مسبوق يف خطورته.
ونوه الرئيسان ميقاتي واحلريري
مببادرة احلكومة اىل اجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية.
وأمل اجملتمعون أن ينسحب هذا
األمر على االستحقاقات كافة،
ال سيما منها انتخاب رئيس
للجمهورية ،وأن تتعاون كل
االطراف من أجل اطالق عجلة
عمل جملس النواب واقرار
قانون جديد وعصري لالنتخابات
النيابية.

بصبوص عرض االوضاع مع الفرزلي والتقى
وفد نادي الشرق حلوار احلضارات
إستقبل املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
بعد ظهر امس االول يف مكتبه
بثكنة املقر العام ،نائب رئيس
جملس النواب السابق ايلي
الفرزلي ،يف زيارة جرى خالهلا
البحث يف االوضاع العامة يف
البالد.
وكان بصبوص إستقبل رئيس
نادي «الشرق حلوار احلضارات»
إيلي سرغاني على رأس وفد
من النادي ،وجرى البحث يف

التحضريات اليت يقوم بها
النادي لعقد مؤمتر الشبيبة
الدولي للسالم بني  5و  15آب
املقبل برعاية اجلامعة اللبنانية
يف احلدت ،والذي يستضيف
حنو  400شاب وشابة من حوالي
 40دولة إضافة اىل  100إعالمي
دولي وعربي.
وأثنى بصبوص على هذا «املؤمتر
الذي من شأنه تفعيل احلوار
بني احلضارات وتقريب وجهات
النظر فيما بني الشعوب».

بري استقبل اخلليل وعلي فضل اهلل وقائد اليونيفيل
إستقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
يف عني التينة ،قائد قوات
«اليونيفيل» يف اجلنوب اجلنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،يف حضور
املستشار االعالمي علي محدان،
وجرى عرض لالوضاع يف لبنان
عموما واجلنوب خصوصا.
وكان استقبل ظهرا العالمة
السيد علي فضل اهلل والسيد

باقر فضل اهلل ،وتناول احلديث
الوضع العام يف البالد.
كذلك استقبل النائب أنور
اخلليل على رأس وفد من
املخاتري واملشايخ يف حاصبيا،
لشكره على دوره وما قدمه
ويقدمه حلاصبيا واملنطقة يف
كل اجملاالت ،وآخرها مشروع
املياه الذي يغذي البلدة ومناطق
أخرى.

احلريري استقبل الوزير
السابق مروان شربل

استقبل الرئيس سعد احلريري
عصر امس االول يف «بيت
الوسط» ،وزير الداخلية السابق
مروان شربل ،الذي قال على
األثر« :هنأت الرئيس احلريري
على االنتخابات البلدية اليت
جرت بعد عودته إىل بريوت،
حيث مل حتدث أي ضربة كف.

وأكدت له ضرورة استكمال
هذه اخلطوة من خالل إجراء
االنتخابات البلدية والنيابية
والرئاسية ،وأيضا من دون
حصول أي ضربة كف .فلبنان
كان دائما بلد الدميقراطية
واحلرية ،وجيب أن ال خيسر هذه
امليزة».

استقبل مرتوبوليت بريوت للروم
االرثوذكس املطران الياس
عوده ،امس االول يف دار
املطرانية يف االشرفية ،النائب
الدكتور أمحد فتفت.
اثر اللقاء قال النائب فتفت:
«قمت بزيارة سيدنا الياس
لتهنئته بعيد الفصح ،وكانت
زيارة تقييمية لكل ما جيري حولنا،
وبالتأكيد حتدثنا عن انتخابات
بلدية بريوت ،وكان لسيدنا
مجلة هي آية من اإلجنيل تقول:
«من يضع يده على احملراث ال
ينظر إىل الوراء» ،وبالتالي جيب
علينا أن ننظر إىل املستقبل واىل
العمل اجلاد من هذا الفريق الذي
اعتربه سيدنا فريقا متجانسا يف
البلدية ،واال ننظر إىل الوراء ألن
الوراء يعيقنا ويسبب لنا الكثري
من املشاكل».
اضاف« :جيب أن نقيم كل ما جرى
لكي نستطيع أن نتوجه للمستقبل
بنظرة إنتاج وإجيابية .يف الوقت
نفسه ،حنن فخورون جدا أنه
متت احملافظة على املناصفة
يف املدينة وهي رسالة ميثاقية
وطنية مهمة جدا ،كان يسعى
إليها بكل جهده تيار املستقبل
وعلى رأسه دولة الرئيس سعد
احلريري ،كرسالة لتعمم يف كل
أرجاء الوطن وتكون مثاال حيتذى
حني ميكن االحتذاء بها يف أي
منطقة .ومن جهة أخرى ،أود
التأكيد أنه كما قال دولة الرئيس
سعد احلريري أن الالئحة األخرى
اليت مسيت بريوت مدينيت ،حنن
ال نعتربها أبدا يف موقع اخلصومة
السياسية ،بل تعرب عن نفس
الروح اليت يعرب عنها قسم كبري
من الئحة البيارتة ،مبعنى نفسية
وروحية  14آذار ،وأيضا إرادتها
باإلصالح ،وكان فيها الكثري من
العناصر اجليدة ،وبالتالي حنن
ال ننظر اىل املوضوع من منظار
سياسي بالنتيجة العامة ،إال
مبقدار احملافظة على املناصفة،
وكانت هذه املعركة األساسية
اليت حصلت».
واوضح« :أكيد اليوم ،هناك
تقييمات خمتلفة ،هناك وجهات
نظر عما جرى حتصيال يف بعض
صناديق االقرتاع ،حتديدا يف
املنطقة العزيزة منطقة األشرفية
اليت لي شرف أن أكون من
سكانها ،هذا جيب تقييمه بشكل
دقيق وعدم التسرع بإعطاء أي
وجهات نظر قبل أن ندرك ما
جرى ،وبعد ذلك جيري حديث
حواري مع كل األطراف إذا كان
هناك من أخطاء ،لتقييم هذه
األخطاء وتصحيحها يف املرحلة
املقبلة على الصعد كافة».
وعما اذا كان حيمل رسالة عتب
اىل املطران عوده ،قال فتقت:
«أبدا ،ال ليس هناك اي رسالة
عتب ،فال ميكن أن نعتب على
سيدنا ،فهو مرجع وصاحب قرار
ورؤية ،بالتأكيد ليس هو من
يأخذ القرار السياسي ،بل يوجه
وكل توجيهاته اليت يقوهلا نعتز
بها دائما .فليس هناك من عتب
او لوم على سيدنا بأي شكل
من األشكال .بل على العكس
هذه زيارة حمبة ومعزة واحرتام،
وفيها اجلانب الشخصي ألنه مل
يتسن لي أن أعايد سيدنا خالل
األعياد».

ريفي

ثم استقبل املطران عوده وزير
العدل املستقيل أشرف ريفي،
الذي قال بعد الزيارة« :تشرفت
بلقاء سيدنا املطران عوده الذي
ألتقي به دائما يف املفاصل

الوطنية ،للتشاور واستطالع
أوضاع البالد .واليوم احلدث هو
االنتخابات البلدية فرض نفسه
كحدث دميوقراطي بعد انقطاع
لسنوات عديدة عن األحداث
الدميوقراطية ،وأثبت اللبناني أنه
يسعى إىل الدميوقراطية والرقي
واحلضارة ،فلنتنافس انتخابيا
كما حصل» ،مهنئا «أهل بريوت
وأهل البقاع الذين أجنزوا هذا
االستحقاق بكل أمان وسالم»،
حمييا «األجهزة األمنية كافة اليت
تقوم مبهماتها ،من جيش وأمن
داخلي وأمن عام وأمن دولة»،
متمنيا ان «تستكمل هذه التجربة
يف كل احملافظات واألقضية».
واوضح ان «هذه التجربة تقول
أنه مل يكن هناك داع للتمديد
جمللس النواب .فاليوم احلجة
األمنية سقطت .وعندما ننتهي من
كل املراحل االنتخابية للبلديات،
جيب أن يعاد النظر والعودة فورا
اىل االنتخابات النيابية وما قبل
انتخاب رئيس اجلمهورية ،حتى
نعيد تركيب السلطة اللبنانية
ونعيش بأمان وسالم».
اضاف« :يف طرابلس مدينيت
العزيزة حنضر أنفسنا لالستحقاق
االنتخابي .جيب اال خييفنا أحد
ويقول ،جيب أن جننب املدينة
املعركة االنتخابية .على العكس
أنا أدعو ملنطق خمتلف متاما،
فيجب أن نسعى بأيدينا اىل
معركة انتخابية ،وجيب أن نعلم
أوالدنا وأجيالنا كيف ننتخب
وكيف نقوم حبملة انتخابية وكيف
نقوم حبملة إعالمية وإعالنية وكيف
نركب مكنة انتخابية .فهذا واجب
علينا أن نتعلمه ال أن خناف منه»،
مشريا اىل ان «طرابلس وامليناء
عانتا كثريا من جملس بلدي مسوه
توافقيا ،إمنا كان حماصصة.
فاملدينة مل تستفد خالل الست
سنوات إال باحلد األدنى من
اإلمناء ،كذلك امليناء .وكلنا نعلم
أنه عندما اهتز الوفاق السياسي،
فرطت بلدية امليناء وشلت بلدية
طرابلس».
واكد «نسعى دائما ملعركة
انتخابية ،وجيب أن نسعى
لالنتخابات دون اخلوف منها
نهائيا .وبالنسبة لي سأدعم
«الئحة اجملتمع املدني» ،ونصحت
القيمني على تشكيل اللوائح
أن يعدوا تركيبة فيها تزاوج ما
بني اجملتمع املدني ،أي أهل
االختصاص واملمثلني عن املناطق
الشعبية ،وأعطيت مثاال ،وهو انه
ميكن أن يكون هناك  2من التبانة،
و 2من القبة ،و 2من أبو مسرا،
و 2من باب الرمل و 2من األسواق
الداخلية .وهذه املناطق هي األكثر
حاجة للتنمية .وهكذا ينقل ممثل
املنطقة حاجات منطقته ،وهي
تشكل الثقل االنتخابي الكبري.
وهنا نقوم بشراكة ما بني الطبقة
الوسطى والطبقة العليا  -هنا
أتكلم اقتصاديا  -وأبناء املناطق
الشعبية ،لنقوم بشراكة من خالل
اجملتمع الطرابلسي».
وختم« :هناك عدة أشخاص
هلم كل احرتام وتقدير ليشكلوا
اللوائح ،وأنا قد أعود إىل خيار
الشهيد الرئيس رفيق احلريري
عام  ،1998عندما اختار أمحد قمر
الدين ليشكل الئحة بوجه لوائح
السلطة السورية اليت كانت
قائمة يومذاك ،استطاع أمحد
قمرالدين من خالل مسعى معني
ومن خالل جهد وطين أن خيرق
الئحة السلطة السورية خبمسة
أعضاء .وقد يكون خيارنا باجتاه
املهندس أمحد قمرالدين».

امل أبو زيد :ترشيح عازار جاء متأخرا
ومستشفى جزين ليس مبستشفى
أعلن املرشح عن املقعد املاروني
الشاغر يف جزين أمل أبو زيد
«أن انتخابات جزين الفرعية كان
يفرتض أن جترى بعد وفاة النائب
ميشال احللو ،لكن العتبارات
سياسية خاصة وضيقة تقاعست
احلكومة عن القيام بهذا الدور
النتخاب نائب جديد .أما السبب
وراء إجراء االنتخابات الفرعية
حاليا فهو أن وزير الداخلية نهاد
املشنوق بعد زيارته للرابية ولقائه
العماد ميشال عون والطلب اليه
املوافقة على إجراء انتخابات بلدية
واختيارية ،أصر عليه العماد عون
أن حتدث انتخابات فرعية مللء
املقعد الشاغر يف جزين ،وهكذا
كان ،ونأمل يف  22ايار اجلاري
أن نرى اجلزينيني يتوجهون اىل
أقالم االقرتاع ملمارسة حقهم
االنتخابي».
وأشار ردا على سؤال اىل أن
«التيار الوطين احلر عام 2009
متكن من إيصال  3مرشحني من
قضاء جزين اىل الندوة الربملانية،
وبعد مرور  7سنوات ما زال التيار
يتصدر الرقم االول يف الرتاتبية
على صعيد القاعدة الشعبية،
فكيف إذا اضيف اىل ذلك
االتفاق الذي حصل مع القوات
اللبنانية؟ وحتى حزب الكتائب
اختذ قرارا بتأييد مرشح التيار
حتت عنوان الوحدة املسيحية.
ودولة الرئيس نبيه بري ليس
بعيدا عن هذه االجواء االنتخابية،
وهو يرتك احلرية للناخبني ،وقد
تكون هلذا االمر اعتبارات خاصة
ألن ترشيح االستاذ ابراهيم
عازار جاء متأخرا ،ورمبا لعلمهم
أن املعركة خاسرة ،ولذلك ليس
الرئيس بري مضطرا اىل أن
يكون داخل هذه املعمعة».
وعن النقص يف اإلمناء يف
جزين واقتصار خدمات جملس
اجلنوب على البعض ،قال« :ال
شك أنه منذ سنة  1982حني
كان االحتالل االسرائيلي قائما
يف اجلنوب وحتديدا يف قضاء
جزين ،كان هناك غياب شبه تام
للدولة اللبنانية حتى عام ،2000
وبعد  25أيار ذكرى التحرير،
باتت هناك حركة جديدة يف
حماولة لتعويض غياب الدولة عن
قضاء جزين .بالنسبة اىل جملس
النواب كان هناك حضور ،ولكن
حمدود ،وخصوصا يف معظم
القرى الشيعية ويف بعض القرى
املسيحية ،ونفذ بعض املشاريع
إمنا مل تكن املشاريع كافية
لتلبية احلاجات ولسد النقص.
وميكنين أن أحتدث أيضا عن
جملس االمناء واالعمار ،إذ إنه يف
آخر نشرة أصدرها تبني أن قضاء
جزين كان يف أدنى مرتبة من
تنفيذ املشاريع وصرف االموال
من قبل اجمللس ،وبلغت النسبة
 0,54يف املئة ،وهي غري مقبولة
على صعيد قضاء لديه  3نواب
ويعيش فيه  600ألف مواطن».
وأوضح «أن هذا االمر ال يعكس
تقصريا فقط من النواب منذ عام
 ،1992ألن النائب مهما حاول
ممارسة ضغوط على جملس االمناء
واالعمار فهناك واقع سياسي،
ويف كثري من االحيان توضع
االمور يف اطار سياسي وليس
يف اطار إمنائي .فكل حكومة منذ
أيام االستقالل اىل اليوم تتحدث
عن االمناء املتوازن ،وهذا شعار
على الورق ومل يتحقق يوما،

ويفرتض وجود نهج جديد من
أي حكومة ستأتي ،جلهة إميانها
الفعلي بتطبيق االمناء املتوازن
وإقرار تشريعات معينة واألخذ
مبعايري مطبقة يف العامل ،وحنن
ما زلنا بعيدين عنها ،حبيث اذا
كان هناك  128نائبا ،يأخذ قضاء
جزين الذي لديه  3نواب حصته
من املوازنة العامة للدولة اللبنانية
بعد قسمة  3على  ،128ويوضع
املبلغ الناتج من هذه احلصة يف
املصرف املركزي ملصلحة قضاء
جزين من أجل صرفه يف قضايا
التنمية من البلديات واحتادات
البلديات».
وعن مشكلة مستشفى جزين
وافتقار املنطقة اىل فروع
جامعية ،قال« :لألسف كلما
تعاطى مسؤول أو مواطن يف
موضوع مستشفى جزين فسر
ذلك كأن هناك أمرا كيديا موجها
اىل االشخاص الذين يؤيدون أو
حيمون أو يشكلون مظلة لرئيس
جملس ادارة املستشفى الذي
يؤيده االستاذ مسري عازار.
وإذا تكلمت أنا وغريي يف هذا
املوضوع فمن وجهة نظر انسانية
فقط ،فاملستشفى إسم كبري
جدا ،لكنه واقعيا ليس مبستشفى
نهائيا ،وهناك خوف عند الناس
من أنهم يف حال ذهابهم اىل
املستشفى ستكون حياتهم يف
خطر ،ألن أي تعاطي فيه من
منطلق سياسي هو خطأ ،ومضى
وقت طويل وحنن نقول بضرورة
تغيري جملس ادارة املستشفى
وجتهيزه بطاقم طيب كامل
وادارة مالية ومتويل من الدولة.
ومنذ فرتة غري بعيدة تويف شاب
عمره  33سنة بعد متضيته 14
ساعة يف املستشفى ،ألن أحدا
مل يعرف أن لديه مشكلة يف
القلب ،وتكرر االمر بعد ايام.
والناس تنظر اىل هذا املستشفى
كأنه مستوصف صغري لتلبية أمور
بسيطة ،فيما احلاالت الطارئة
تنقل اىل مستشفى عني وزين
أو اىل مستشفيات صيدا .وهذا
احلرمان يصيب االهالي الذين
يسكنون يف جزين صيفا شتاء،
ويرتفع العدد يف الصيف،
ألسباب سياسية ،وألن وزراء
الصحة الذين تعاقبوا كانوا يف
اجتاه سياسي معني غري متوافق
مع التيار الوطين احلر ،وكانوا
يعاقبون كل املنطقة من خالل
عدم التوصل اىل حل معني عرب
تعيني جملس ادارة قادر ،وهذا
يدفعين اىل االستمرار يف إعالء
الصوت مع النائب زياد اسود
والتعاطي بطريقة خمتلفة .واذا
نزل الناس اىل الشوارع للتعبري
عن وجعهم فسنكون امامهم
إللزام وزارة الصحة التوصل
اىل حل هلذه القضية ،ألنه من
غري املسموح االستهتار حبياة
الناس».
ويف موضوع فتح فرع للجامعة
يف قضاء جزين ،قال« :قمنا
مبساع كثرية مع اجلامعة االنطونية
واجلامعة
الكسليك
وجامعة
اللبنانية ،وطرحنا عليهم السؤال
ملاذا حتى هذه اللحظة ليس هناك
فرعان أو ثالثة فروع أساسية يف
املنطقة؟ وكان اجلواب إن شاء
اهلل ،وسندرس األمر ،وغياب
فروع للجامعة عن جزين يؤدي
بالشباب اىل النزول اىل بريوت
ويلحق بهؤالء أهلهم».
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لبنانيات

نصر اهلل :ملتزمون مع حلفائنا يف االنتخابات ولكننا
لسنا ملزمني مبن يتحالفون معهم
ألقى االمني العام لـ»حزب
اهلل» السيد حسن نصر اهلل
عصر امس االول اخلميس،
كلمة خالل حفل تكرميي جلرحى
«املقاومة االسالمية» ،حضرته
شخصيات حزبية وسياسية
وعلماء
وفلسطينية
لبنانية
دين.
بداية آي من الذكر احلكيم تالها
القارىء عباس شرف الدين ،ثم
فيلم مصور عن جرحى املقاومة،
فكلمة تقديم من الشاعر علي
عباس ،وكلمة مؤسسة اجلرحى
القاها حسني دكروب.
نصر اهلل
ثم أطل نصر اهلل عرب شاشة،
فحيا اجلرحى ،وتناول بعض
العناوين السياسية يف املنطقة
واالنتخابات البلدية وما يتعلق
باملناسبة .وقال« :حنن بني
يدي اجلرحى الذين قاتلوا
املشروع الصهيوني والذين
يقاتلون اليوم مشروعا مشابها
له».
واستذكر «يوم النكبة يف عام
 1948واليت حلت بفلسطني
الحتالل
ومهدت
وشعبها
االراضي املقدسة يف العام
 ،»1967عارضا املعاناة الناجتة
منها وآثارها يف «وجدان
االمة ويف كرامتها وشرفها
ومستقبلها
واستقرارها
ورخائها».
وقال« :لقد أتى االنكليز ومن
خلفهم الغرب ،بالعصابات
الصهيونية واالرهاب واهلمجية
الكيان
وأقاموا
والوحشية
االسرائيلي من اجل املشروع
الربيطاني االستعماري للسيطرة
على فلسطني .وجتاهلت بريطانيا
اليت اعرتفت سريعا بإسرائيل،
حق الشعب الفلسطيين».
أضاف« :منذ سنوات جتري يف
منطقتنا نكبة مشابهة على يد
وريث بريطانيا ،أي الواليات
املتحدة االمريكية وحلفاؤها
االقليميون ،حيث جاؤوا بقوى
متوحشة من اجل تدمري روح
املقاومة وإرادتها يف بقية
حكوماتنا وشعوبنا .لكن الفارق
بني نكبة  48واليوم هو وجود
قوى حية يف املنطقة مصممة
على اسقاط املشروع االمريكي
وكل ادواته وليس كما حصل
مع املشروع الربيطاني ،وما
جرحاكم وشهداؤكم اال دليل».
وتابع« :ان ما تقوم به داعش
كما فعلت امس يف بغداد ،سببه
هزائمها يف اجلبهات فتلجأ اىل
قتل املدنيني ،وهذا ما تفعله
وفعلته يف سوريا ولبنان».
وأردف« :بعض الناس ال
املسؤولية
حتميل
يقبلون
المريكا يف دعمها هلذه احلركات
التكفريية ،ويتساءلون عن
الدليل على ذلك ،وايضا هذا
االمر يتعلق بالوعي ومشروع
العدو .فمثال يف العام 2009
ادلت وزيرة اخلارجية االمريكية
هيالري كلينتون آنذاك امام
جلنة املخصصات االمريكية
بتصريح قالت فيه ان الناس

الذين حناربهم اليوم عملنا على
متويلهم منذ عشرين سنة ،وفعلنا
ذلك الننا كنا عالقني يف معركة
مع االحتاد السوفياتي ومل نكن
حنب ان نراه يسيطر على أسيا
الوسطى ،فكان جتنيد هؤالء
اجملاهدين بالتعاون مع املخابرات
الباكستانية والسعودية ممن
حيملون الفكر الوهابي لتقاتل
االحتاد السوفياتي .وقد خسر
السوفيات ولكن عندما انتهى
توظيف القاعدة أهملناهم وما
زرعناه كان علينا ان حنصده
الننا بعد ذلك تركنا اجليش
الباكستاني يواجه النتائج حيث
التفجريات مستمرة وحنن االن
ندفع مثن الوقت الضائع».
وقال نصر اهلل« :اليوم هناك
مشكلة عند الغرب والواليات
املتحدة واسرائيل امسها حمور
املقاومة أي ايران وسوريا
وحركات املقاومة يف لبنان
وفلسطني والعراق واليمن،
امسها اليقظة اليت حصلت يف
االمة يف السنوات االخرية.
مشكلتهم ليست يف دينك على
املستوى القشري الظاهري بل
مع احلركات اليت ترفض احتالل
املقدسات وكل من يرفض
اهليمنة االمريكية ويريد استعادة
كرامة هذه االمة ومشكلتهم مع
ثقافة املقاومة».
أضاف« :قاتلوهم باالسرائيلي
يف  2006ففشلوا ومثلها يف
عزة ،لذلك عادوا اىل النموذج
السابق اي منوذج افغانستان
وجلبوا هؤالء لتدمري االمة،
وهؤالء برأي امريكا والغرب
يقاتلون باسم االسالم ومكة
وحتت
والصحابة
واملدينة
عناوين الفتنة .هذه هي النكبة
الكربى ،واذا مسحنا هلا ان
تنجح فستضيع فلسطني لذلك
جلبوا هؤالء من كل البلدان اىل
سوريا».
وأعطى منودحا ثانيا هي «مقابلة
جرت هذا العام مع اجلنرال
كالرك
ويسلي
االمريكي
وهو كان القائد االعلى حللف
االطلسي بني  ،2000 - 1997اذ
قال على شاشة سي .ان .ان.
ان واشنطن وحلفاءها هم الذين
انشأوا مجاعة داعش ملواجهة
حزب اهلل يف لبنان بهدف
تدمريه ،وقد عملنا على تأمني
التمويل لداعش من اصدقائنا

وحلفائنا ،وقد صرفنا مئات
ماليني الدوالرات على حماربة
حزب اهلل وحماصرته ،وواشنطن
سهلت مترير جرائم داعش
اعالميا بهدف ارهاب الناس
وتهجريهم من املنطقة».
ورأى أن «داعش ستكون خطرا
مستقبليا على غزة والضفة
الغربية بعد ان جاؤوا بها
لتقاتل ايران والعراق وسوريا
وافغانسان حيث حصل انشقاق
داعش عن طالبان» ،متهما
النظام السعودي ب»العمل على
دعم هؤالء».
ودعا اىل «التبصر بهذا اخلطر»،
مشريا اىل أن «هدف امريكا هو
خدمة اسرائيل» ،منوها ب»ثبات
اهل اليمن والعراق وسوريا يف
ظل حماوالت امريكية للعودة
اىل هذه البلدان».
وخاطب املسلمني من سنة
وشيعة ،قائال« :ما جيري يف
املنطقة ليس صراعا سنيا
شيعيا على االطالق ،بل هو
تدمري للصحوة االسالمية ،او
اذا شئتم الربيع العربي حبجة
حماربة االرهاب».
وتوجه اىل املسيحيني يف بالد
الشام بالقول« :البعض ما زال
يراهن على امريكا اليت عندما
قررت احلاق اهلزمية بالسوفيات
مل تهتم مبا سيجري الهل
باكستان بل خبدمة مشاريعها،
وهي ال تسأل عن مسيحيني
وال عن مسلمني ،وقد دفع
املسيحيون الثمن يف العراق
وسوريا ومل حيصل ذلك يف
لبنان».
وشدد على «ضرورة رؤية ما
جيري يف املنطقة النها ليست
معركة اصالحات او حقوق
انسان او اسالم او مقدسات،
امنا هي معركة مع اجلماعات
املتوحشة اليت أتى بها الغرب
لتدمري املقاومة» .وقال« :هذا
ما كنا نعرفه منذ اليوم االول
وعملنا على مواجهته وذهب
شبان ومقاومون اىل امليادين
حيث صمدوا وعملوا على احلاق
اهلزمية بهذا املشروع الذي مل
حيقق اهدافه».
أضاف« :حنن مجيعا حتملنا
وسنبقى
املسؤولية
هذه
شهادة
وجراحكم
نتحملها،
ملقاومتكم ولبلدكم ولشعبكم
املشروعني
مواجهة
يف

االسرائيلي واالمريكي باالدوات
التكفريية».
وأشار اىل «توسع الكالم يف
امريكا ومن مسؤوليها حول
دور السعودية» ،داعيا االعالم
اىل «متابعة هذا االمر».
وتطرق نصر اهلل اىل االنتخابات
البلدية ،فشكر الذين «انتخبوا
لوائح املقاومة واجليش اللبناني
والقوى االمنية لتوفريهم االمن
الجراء هذه االنتخابات» ،متوقفا
امام «تضحيات هؤالء مبقاتلة
عن
وابعادهم
التكفرييني
احلدود الشمالية».
ودعا اىل «مواجهة التحديات
بقوة املوقف ،وقال :سنعمل
على التنمية يف البلديات
اليت مت انتخابنا فيها وسنخدم
اجلميع .واحلزب اختذ قرارا
بالتحالف مع اصدقائه وحلفائه
يف هذه االنتخابات اال الذين
خاصمونا وشتمونا وهامجونا
طيلة السنوات املاضية وأساؤوا
اىل كرامتنا وقواعدنا».
أضاف« :هناك أمثان دفعها
بعض خصومنا يف االنتخابات
البلدية مؤخرا نتيجة حتالفات
معينة قاموا بها .ان حزب اهلل
لن يتحالف مع خصم سياسي،
وموقفنا هذا ليس اعرتاضا على
خيارات حلفائنا ،وحنن نتفهم
حتالف حليفنا عون مع القوات
ومثلها حتالف امل مع املستقبل.
حنن ملتزمون مع حلفائنا سياسيا
واخالقيا ،ولكننا لسنا ملزمني
مبن يتحالفون معهم ،فنحن
ملتزمون بالتحالف مع حليفنا
عون ولسنا ملزمني بالتحالف
مع القوات او الكتائب .حنن
لن نتخلى عن حليف او صديق
ولن نغدر ،وهذا ما حصل يف
املرحلة االوىل من االنتخابات
البلدية وما سيحصل الحقا».
وتطرق اىل ما حصل يف بريوت،
قائال« :ال عالقة لنا مبا حصل،
وكان قرارنا أال نكون يف الئحة
تضم خصمنا تيار املستقبل،
ولكن شارك فيها حلفاؤنا امل
والتيار الوطين ومل نعرتض».
ونفى «توجيه رسائل من فوق او
حتت الطاولة هلؤالء اخلصوم».
وقال« :مل نشكل الئحة ثانية
ومل ندعم الالئحة املضادة هلا.
وكانت فرصة الفوز صعبة،
وستستخدم يف حتريض مذهيب
وحنن ال نريد التوتر يف البلد».
وعن انتخابات زحلة ،قال« :مل
نرشح احدا ومل يكن هدفنا
وجود مرشح وكنا نتمنى على
حلفائنا أن يتوحدوا ولكن هذا
مل حيصل ،فكان خيارنا تقديم
الدعم الكامل حللفائنا يف
التيار الوطين احلر ودعم بعض
املرشحني يف اللوائح االخرى
السباب اخالقية وسياسية».
وأكد ان «العالقة مع التيار
الوطين احلر هي فوق الثقة».
وعن انتخابات جبل لبنان
االحد ،قال« :لقد عملنا على
تشكيل لوائح مع حلفائنا يف
التيار الوطين احلر واالحزاب
الصديقة».

الوفاء للمقاومة :تعاميم حاكم املصرف املركزي
انصياع غري مربر لسلطات االنتداب االمريكي النقدي

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك بعد ظهر امس االول،
برئاسة النائب حممد رعد ويف
حضور أعضائها.
وصدر على األثر البيان اآلتي:
«مع مطلع شهر شعبان املبارك
الذي يزدان بذكرى والدة حفيد
رسول اهلل حممد االمام احلسني
ووالدة ابنه علي ابن احلسني
زين العابدين وكذلك بذكرى
والدة أخيه أبي الفضل العباس
وهي الذكرى اليت اعتمدتها
املقاومة االسالمية يوما سنويا
للجريح املقاوم ،تهنئ الكتلة
مجيع املسلمني واألحرار بهذه
املناسبات العطرة وترسل حتية
اكبار وتضامن مع جرحى املقاومة
الذين صانوا جبراحهم وبدماء
اخوانهم اجملاهدين والشهداء
سيادة الوطن وكرامة ابنائه ,كما
تؤكد لعوائلهم الشريفة وقوفها
الدائم اىل جانبهم والتزامها عهد
الوفاء هلم ولتضحياتهم.
وعلى صعيد آخر ،أبدت الكتلة
ارتياحها اىل إجناز املرحلة األوىل
من االستحقاق البلدي واالختياري
يف كل من بريوت والبقاع وبعلبك
اهلرمل ،وسط أجواء تنافسية
هادئة وحرص عام على األمن
واالستقرار ،وهي تتوجه اىل
شعبنا اللبناني بتحية إكبار لوعيه
ومتسكه حبقه الطبيعي يف التعبري
عن خياراته حتت سقف القانون
ترشحا أم اقرتاعا أم امتناعا.
كما تتوجه الكتلة بالتهنئة
وبالشكر اجلزيل اىل كل أهلنا يف
بريوت والبقاع وبعلبك اهلرمل،
الذين ساهموا يف إجناز هذا
االستحقاق وتصرفوا بأعلى درجة
من املسؤولية الوطنية ومل ينزلقوا
اىل مهاوي التشنج املذهيب
والطائفي ،وأكدوا احتضانهم
املعتاد ملرشحي «التنمية والوفاء
للمقاومة ولشهدائها» ،ووجهوا
للعامل رسالة بالغة الوضوح بأن
البيئة احلاضنة للمقاومة ولرجاهلا
ستبقى السند الداعم هلما يف كل
الظروف واألحوال وعلى الرغم
من كثرة االستهدافات املعادية
وتنوعها.
وجتدد الكتلة تأكيدها لكل احللفاء
أنها ستبقى يف موقع احلريص
عليهم مجيعا ،أيا تكن التباينات
اجلزئية معها أو يف ما بينهم
على مستوى األداء ،أو على
مستوى التقدير للظروف اخلاصة
وحلسابات املصاحل واالحجام.
بعد ذلك ناقشت الكتلة جدول
أعمال جلستها وانتهت اىل ما
يأتي:
 -1إن التعقيدات اليت تواجهها
التسويات
اجياد
حماوالت
السياسية لألزمات يف سوريا
والعراق واليمن ،تأخذ ويا لألسف
الشديد منحى تصاعديا ينذر
بإطالة أمد هذه األزمات ،ولقد
بات واضحا الدور احملوري لالدارة
األمريكية وللنظام السعودي يف
هذا املنحى التصعيدي للتوتر
والتعطيلي للحلول الواقعية
واملمكنة وما جيري من جمازر
دموية يف العراق يؤكد ذلك.
وال شك يف أن لبنان سيتأثر
سلبا بهذا املنحى ما مل حتسن
السلطة مراعاة الوفاق الوطين
ومتطلباته.
إن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد

أن لبنان هو يف دائرة التهديد
واالستهداف من إرهاب اجلماعات
التكفريية على اختالفها ودون
أي متييز ،ومن إرهاب العدو
االسرائيلي الذي ال يزال يهدد
لبنان دائما بالعدوان.
إن املسؤولية الوطنية تقتضي
من اجلميع إعداد كل الظروف
واملناخات والتفاهمات الالزمة
واملناسبة لدرء ومواجهة هذين
واالستهدافني.
التهديدين
وإن أي تغافل عن خطرهما أو
االستخفاف بشأنهما هو كارثة
كربى ستطال اجلميع ،كما ان
رهان البعض على صداقاته
الدولية واالقليمية مع حلفاء
هذين االرهابني هو رهان فاشل،
قد أثبتت الوقائع املاضية
والتطورات اجلارية من حولنا
خطأه وسوء العاقبة اليت تطال
أصحابه مع أوطانهم وشعوبهم.
 -2إن احلل الواقعي لألزمة
السياسية يف لبنان يقتضي
أوال عودة اجلميع اىل التطبيق
الكامل لوثيقة الوفاق الوطين من
دون أي استنساب أو انتقاء،
واالقرار ثانيا لقانون انتخاب
متثيلي صحيح وعادل وفاعل
يعزز الوحدة الوطنية والعيش
املناصفة
ويعتمد
املشرتك
والنسبية الكاملة يف لبنان
كدائرة واحدة أو بضع دوائر
موسعة.
إن التهرب من إقرار هذا القانون
االنتخابي األمثل حتت أي ذريعة
ليس له ما يربره على االطالق
خصوصا بعد إجراء االنتخابات
البلدية واالختيارية أخريا.
كما أن اهلواجس اليت تنتاب
املسيحيني بالنسبة اىل وجودهم،
خصوصا بعد الذي جرى عليهم
يف العراق وسوريا على أيدي
االرهابيني التكفرييني ،ال سبيل
اىل تبديدها إال بتعزيز الوحدة
املشرتك
والعيش
الوطنية
واملناصفة والشراكة احلقيقية
يف احلكم ،وهي تتحقق مجيعها
من خالل اعتماد النسبية الكاملة
يف قانون االنتخاب املأمول.
 -3إن القانون االمريكي الذي
صدر أخريا وتلتزم املصارف
اللبنانية العمل مبوجب أحكامه،
هو قانون مرفوض مجلة وتفصيال
ألنه يؤسس حلرب إلغاء حملية
يسهم يف تأجيجها املصرف
املركزي وعدد من املصارف،
فضال عن كون التزامه مصادرة
للسيادة اللبنانية النقدية.
إن التعاميم اليت أصدرها أخريا
حاكم املصرف املركزي وفقا
للقانون االمريكي السيئ الذكر،
هو انصياع غري مربر لسلطات
االنتداب االمريكي النقدي على
بالدنا ،ومن شأنها أن تزيد
تفاقم األزمة النقدية وتدفع
البالد حنو االفالس بسبب ما
سينتج من قطيعة واسعة بني
اللبنانيني واملصارف ،األمر
الذي يعرض البالد النهيار نقدي
خطري ولفوضى عارمة غري قابلة
لإلحتواء.
إن الكتلة تدعو حاكم املصرف
املركزي اىل اعادة النظر يف
تعاميمه األخرية لتتوافق مع
وتطالب
الوطنية،
السيادة
احلكومة بإختاذ االجراءات املناسبة
لتاليف التداعيات اخلطرة اليت
ستنجم عنها».
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لبنانيات

حلود استقبل االمني العام للمنظمة
األوروبية لألمن واملعلومات
استقبل الرئيس العماد اميل
حلود يف دارته يف الريزة،
امني عام املنظمة االوروبية
لالمن واملعلومات ومنظمة
جامعة الشعوب العربية السفري
هيثم ابو سعيد ،ورئيس التيار
اللجنة
ورئيس
األسعدي،
الدولية يف املنظمة لدى
احملاكم الدولية معن األسعد.
وحتدث بو سعيد ،فقال« :أن
تركيا اليت رفضت كل تعاون
دولي منذ أيلول  ،2015والذي
يقضي مبحاربة داعش على
حدودها مع سوريا يف الشمال،
متورطة يف املقابل مع هذا
التنظيم اإلرهابي».
وحذر «احملفل الدولي من
األعمال اإللتفافية اليت تقوم
بها أنقرة اليوم بإعادة املشهد
نفسه من خالل إتفاق ضمين
حصل بني قيادة داعش
العسكرية مع عناصر خمابراتية
داخل األراضي السورية (منطقة
حلس وبرسوس) يقضي بفربكة
أنشطة عسكرية داخل األراضي
الرتكية ضمن خمطط مسبق أعد
له سلفا من أجل إعطاء الذريعة
للحكومة الرتكية برفع سقف
املطالب السياسية يف األروقة
الدبلوماسية الغربية لتمرير
مطلب إعادة النظر واملوافقة
على قيام منطقة حرة متتد من
مدينة «جرابلس» حتى مدينة
«مارع» بريف حلب الشمالي
وبعمق  40كيلومرتا داخل
األراضي السورية».
اضاف »:ان اإلحتاد األوروبي
يدرك هذا االمر وهو على

علم بكل التفاصيلَّ ،
اال ان
االحتاد يقوم بتسوية سياسية
مع أنقرة تقضي بتخفيف عدد
النازحني السورين يف الغرب
مقابل القبول باملنطقة العازلة
املطلوبة وإطالق يد تركيا
عليها حتت حجة تأمني منطقة
آمنة للسوريني».
وتابع« :ويف سياق متصل
فإن الواليات املتحدة االمريكية
ستقوم بنشر بطاريات مضادة
للصواريخ (باتريوت) ومنصات
صاروخية متعددة على احلدود
الرتكية السورية ،كما ستقوم
بإغالق منطقة منبج يف مشال
حلب لألهداف ذاتها ،كما
ستقوم (القوات االمريكية)
بدعم املشروع اجلديد الذي
يقضي بإعادة رسم خارطة
ليتماشى
االوسط
الشرق
احلالي
االجتماعي
والواقع
الذي مت إنشاؤه وفق خمطط
إسرائيلي ومركز القرار يف
املشروع
وهذا
البنتاغون،
بات من البنود اجلدية الذي
يتم طرحه يف الكواليس
الدبلوماسية من اجل اخلروج
من الدوامة احلاصلة».

رئيس جلنة دار الفتوى يف الكويت نقل عن دريان
ان االمور يف املنطقة لن تستقيم إال باحلوار
والتالقي حلل النزاعات والصراعات

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان،
سفري النوايا احلسنة للسالم
واإلنسانية بالشرق األوسط يف
منظمة السالم الدولي والتنمية
حسان حوحو رئيس جلنة دار
الفتوى يف الكويت.
وقال حوحو« :اطلعنا مساحته
على أوضاع اجلالية اللبنانية
يف الكويت وما تقوم به جلنة
دار الفتوى من نشاطات يف
توطيد أواصر اللحمة بني
كافة اللبنانيني ،واستمعنا
منه إىل مجلة من اإلرشادات
والتوجيهات يف جمال تعزيز
وترسيخ الوحدة بني أبناء
الشعبني اللبناني والكوييت،
وطلبنا منه زيارة دولة الكويت
اليت ترعى اللبنانيني وتعاملهم
كفرد من أفراد أبناءها ،ووعدنا
املفيت دريان أن تكون له
زيارة لدولة الكويت للقاء

مشعون  :ال حتالف مع الوطين احلر يف انتخابات
دير القمر

رأى رئيس حزب الوطنيني األحرار
النائب دوري مشعون يف حديث

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

أمريها واملسؤولني فيها وأبناء
اجلالية اللبنانية ،ومحلنا مساحته
رسالة حمبة وتقدير إىل اجلالية
اللبنانية والشعب الكوييت الذي
يكن له كل احرتام وخصوصا
ألمري الدولة الشيخ صباح
األمحد الصباح قائد السالم
واإلنسانية الذي حيافظ على
اإلمجاع العربي وتعزيز الوحدة
والتعاون يف جملس التعاون
اخلليجي ،واكد لنا مساحته
أن دولة الكويت تقوم بدور
سياسي أساسي بارز ومهم يف
التقارب بني العاملني العربي
واإلسالمي خصوصا يف ظل
الظروف الصعبة اليت مير بها
عاملنا العربي».
وختم حوحو ان املفيت دريان
قال« :لن تستقيم األمور يف
املنطقة إال باحلوار والتالقي حلل
النزاعات والصراعات اليت تضر
األمة العربية واإلسالمية».

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

اىل اذاعة «الشرق» ،أنه «بعد
حماوالت عدة مل يتم التوصل
إىل إنتخاب رئيس للجمهورية»،
مشريا
اىل ان «االمور ال تزال كما هي،
وال ميكن أن نبين آماال كربى على
وساطة فرنسية».
وشدد مشعون على «عدم التالعب
بالدستور وإحرتامه ،وإذا أردنا
اإلنتخاب فيجب أن تكون ملة 6
سنوات كما جاء يف الدستور».
وأمل «أن جتري اإلنتخابات البلدية
يف دير القمر بكل روح رياضية،
والذي ينال أصواتا أكثر يفوز»،
نافيا «التحالف مع التيار الوطين
احلر» ،ومؤكدا على أنه «موجود يف
الوسط تاركا احلرية للناخبني».
وحول مانشرته جريدة «النهار»
أن التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية شكلوا الئحة ضده،
أكد مشعون أن «هذا التصرف
مل يفاجئه وكان منتظرا ،ألنهم
ال يأخذون بعني اإلعتبار سوى
مصلحتهم» ،مضيفا أنه «طوال
 10سنوات من توليه رئاسة
البلدية يف دير القمر عمل الكثري
من أجل املنطقة».
وعن التفاوض من أجل الئحة
توافقية يف دير القمر ،أكد
«إستحالة هذا املوضوع ،ألنه ال
ميكن التفاوض مع التيار الوطين
احلر» ،معتربا إن «ميشال عون هو
العدو األكرب للبنان».
وعن نتائج اإلنتخابات البلدية يف
بريتال وبعلبك ،رأى «أن اللبنانيني
باألساس ال حيبون سياسة الفرض
ومنها سياسة حزب اهلل» ،مشريا
إىل «أن هناك من حياول معارضة
إرادة السالح».

ممثل معوض يف احتفال حلركة االستقالل يف سيدني:

منفتحون على اجلميع ملصلحة لبنان
أحيت «حركة االستقالل» يف
سيدني ،احتفاهلا السنوي يف
حضور هنري معوض ممثال رئيس
احلركة ميشال معوض.
وقد حضر االحتفال عضو اجمللس
التشريعي ديفيد كالرك ممثال
رئيس حكومة الوالية مايك
بريد ،زعيم املعارضة لوك
فولي ،النائب طوني بورك ممثال
زعيم املعارضة الفيدرالية بيل
شورتن ،النائب جايسن كلري،
النائب جهاد ديب ،والنائبة
جوليا فني ،األب طوني سركيس
ممثال املطران انطوان شربل
طربيه ،األب انطوان طعمه ممثال
األب يوسف سليمان ،بهية ابو
محد ممثلة القنصل اللبناني
جورج بيطار غامن ،رئيس مجعية
املرسلني اللبنانيني األب مارون
موسى.
كما شارك يف االحتفال ،رئيس
التجمع املسيحي والي وهبه،
نائب رئيس الرابطة املارونية
ليشع شدياق ،رئيسة مكتب
االنتشار املاروني الربوفسور
فاديا غصني ،رؤساء احزاب
وتيارات «قوى  14آذار»
و»التيار الوطين احلر» ومنسق
اسرتاليا يف «حركة االستقالل»
اسعد بركات ،ومنسق احلركة يف
سيدني سعيد الدويهي.
افتتاحا النشيدان االسرتالي
واللبناني ،وقدم الربنامج مسؤول
االعالم زياد نادر ،وتواىل على
الكالم كل من  :ديفيد كالرك،
وطوني بورك ولوك فولي ،حيث
نوهوا ب»دور احلركة على صعيد
اجلالية وعلى الصعيد اللبناني».
والقى كلمة  14آذار املسؤول
االعالمي يف مفوضية االحرار
مارك البطي ،الذي شدد «على
ثوابت ومبادئ  14آذار»،
مستنكرا «وجود السالح غري
الشرعي» ،ومشددا على «اهمية
دعم اجليش اللبناني».

معوض

وألقى معوض كلمة رئيس
احلركة ،فشكر احلضور ،موجها
«التحية اىل احلكومة والشعب
االسرتاليني واجلالية اللبنانية
معوض»،
ميشال
باسم
ومستعرضا «االنتخابات البلدية
وخصوصا مد اليد للتوافق يف
زغرتا  -الزاوية».
وأكد أن «جهد حركة االستقالل
سينصب من اجل اقرار الالمركزية
االدارية ،والدعوة اىل وجود سالح
واحد هو سالح اجليش اللبناني،
وعلى شعار «ال للسالح غري
الشرعي» ،منوها ب»املصاحلة
املسيحية املسيحية ،وبأهمية
الشراكة احلقيقية اللبنانية بني
املسيحيني واملسلمني».
وحتدث عن «الفساد املستشري
يف خمتلف الدوائر اللبنانية»،
فقال« :نقوم يف زغرتا  -الزاوية
بكل ما يتوجب علينا على مستوى
االنتخابات البلدية ،مددنا يدنا
للتوافق على قاعدة الربامج
اإلمنائية احلقيقية ،وأصرينا على
أن يكون التوافق شامال وأال
يستثين أحدا من املسيحيني،
وحتى اجملتمع املدني أيضا ،وحنن
فخورون مبا أجنزناه حتى اليوم،
وإن شاء اهلل يتجسد ما عملنا له
طوال األسابيع املاضية ،مبجالس
بلدية تعمل بشكل متجانس
خلدمة زغرتا وكل قرى القضاء

من دون استثناء ،وحتقيق اإلمناء
الذي تستحقه مدينتنا وقرانا».
اضاف« :يكفينا أن نتابع
مسلسل الفضائح الذي ال ينتهي
كي ندرك خطورة مستوى الفساد
الذي وصلنا إليه يف لبنان ،من
فضيحة النفايات ،اىل االنرتنت
غري الشرعي ،اىل االجتار
بالبشر ،اىل الفساد يف قوى
األمن الداخلي ،اىل كامريات
بلدية بريوت ،اىل الرتاشق بني
النائب وليد جنبالط والوزير نهاد
املشنوق ،وبني رئيس التفتيش
املركزي وبني املفتش العام،
والسلسلة ال تنتهي ،ولنتمكن
من مواجهة كل ذلك ،ال بد
من قيام دولة حقيقية قوية،
دولة حتتكر السالح وتطبق
القوانني على اجلميع سواسية
ومن دون استثناء ،ألن ال أحد
فوق القانون ،دولة حقيقية
جبيش واحد ال يتعايش مع
أي ميليشيات أو سالح خارج
الشرعية ،دولة تضبط حدودها
فال تسمح للجحافل العسكرية
بتجاوزها ذهابا وإيابا اىل
سوريا والعراق واليمن وبلغاريا
واألرجنتني وغريها من الدول،
دولة دميقراطية ال تنتظر إشارات
وإمالءات خارجية النتخاب رئيس
جلمهوريتها ،وتبقى بال رأس
ورئيس جلمهوريتها لسنتني،
وال أحد يستطيع أن جيزم متى
ستحصل االنتخابات الرئاسية
بعد أن بشرنا نائب األمني العام
ل»حزب اهلل» الشيخ نعيم قاسم
بأن «أوان التسويات مل حين
بعد».
وتابع« :دولة دميقراطية تقر
قانونا عادال لالنتخابات النيابية
يعكس التمثيل الصحيح ،وال
تنتظر عشية كل انتخابات لتغري
قوانني االنتخابات مبا حيقق
مصاحل الطبقة السياسية احلاكمة،
ودولة دميقراطية حتكم فيها
األكثرية الفائزة يف االنتخابات
وتعارض األقلية اخلاسرة من
أجل التمكن من القيام باحملاسبة
الربملانية ،عوض الغرق يف منطق
«الوحدة الوطنية» الكاذبة،
وبدعة امليثاقية اإللغائية لكل
منطق دميقراطي».
وختم« :لتحقيق كل ذلك ،ال
يسعنا إال االعتماد على أنفسنا،
حنن الذين بسواعدنا وإرادتنا
حررنا لبنان من الوصاية السورية
يف  14آذار ال  2005وأخرجنا
جيش االحتالل السوري يف 26
نيسان  ،2005وال بد من العودة
إىل املبادىء ال املصاحل ،وأن
نكون رجال دولة ال رجال أعمال،
وأن نكون مستعدين لالستشهاد
يف سبيل لبنان متاما كما
استشهد رفيق احلريري وباسل
فليحان ومسري قصري وجورج
حاوي وجربان تويين ووليد عيدو
وأنطوان غامن ووسام عيد ووسام
احلسن وحممد شطح ،وحنن يف
«حركة االستقالل» على العهد
باقون ،لن نغري قناعاتنا ولن
نبدل مبادئنا ،باقون على ثوابتنا
ال نساوم ،ومنفتحون على اجلميع
ملصلحة لبنان».
ومنحت احلركة هذا العام جوائزها
لكل من الربوفسورة فاديا
غصني ،وجهاد ديب ،وبيرت
الباشا ،وحتدثت عن اجلوائز إيفا
معوض باسم احلركة.
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محاكم

«العسكرية» تباشر استجواب موقويف «اخلاليا النائمة»

ملـف «أحـداث عـربا» إىل الـحكم مـن دون ..األسـري

العسكرية
احملكمة
تسدل
الدائمة يف الرابع والعشرين
من الشهر اجلاري ،الستارة
على ملف»احداث عربا» يف جزئه
املنفصل عن حماكمة الشيخ
امحد االسري واخرين املقررة يف
الثاني عشر من متوز املقبل،
باصدار احكامها على  38متهما
بني موقوفني وخملى سبيلهم،
وذلك بعد ثالث سنوات على
تلك املعركة اليت سقط فيها
للجيش اللبناني  20شهيدا بني
ضابط وعسكري.
يف
احملكمة
انتهاء
ومع
اجللسة املقبلة من مرحلة مساع
ستنطق
فانها
املرافعات،
حبكمها على املتهمني الـ 38ومن
ابرزهم نعيم عباس ،كما انها
ستصدر احكامها حبق متهمني
اخرين يف سبعة ملفات متفرعة
عن «ملف عربا» .غري ان اصدار
االحكام يف 24ايار اجلاري ،يبقى
مرتبطا مبا قد «ختّبئه»اجللسة من
معوقات لطاملا سعى رئيس
احملكمة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم منذ احالة القضية
امامه اىل تذليلها للتسريع
باحملاكمات.
وكانت احملكمة حبضور ممثل
النيابة العامة القاضي هاني
حلمي احلجار قد استمعت امس
اىل مرافعات وكالء الدفاع عن
سبعة متهمني ،على ان تستمع
يف اجللسة املقبلة اىل املرافعات
عن احدى عشر متهما ،الدفعة
االخرية من هذه املرحلة.
يف املقابل ،فقد باشرت احملكمة
امس حماكمة  20متهما بينهم
 16موقوفا مبلف»اخلاليا النائمة»
التابعة لالسري بتهمة التخطيط
لعمليات اغتيال وتفجري اماكن
جتارية ودينية وعسكرية ،فيما
املتهم الفار شاهني سليمان
امللقب بـ»أبو حديد» و»أبو
املدبرين
رامي» كان على رأس
ّ
ّ
واملنفذين لتكوين
واملخططني
هذه اخلاليا ،اليت حازت االسلحة
والذخائر واالعتدة ،وتواصل
عناصرها يف ما بينهم عرب خطوط
ّ
مشكلني بذلك شبكة مقفلة
أمنية
من االتصاالت.
وقد ارتبطت هذه اخلاليا بشكل
مباشر بالشبكات اإلرهابية يف
طرابلس وسعت اىل تنفيذ
خمططاتها من اغتياالت أو أعمال
تفجري ،بالتزامن مع املعارك
اليت اندلعت يف طرابلس
وحبنني يف تشرين األول العام
 2014بهدف ختفيف الضغط عن
اإلرهابيني يف الشمال ،اال انها
مل تتمكن من ذلك بعد أن كان
شدد من إجراءاته
اجليش قد
ّ
األمنية يف صيدا بالتزامن مع
هذه املعارك.
وقد استجوبت احملكمة امس
ثالثة من املوقوفني ورفعت
اجللسة اىل احلادي والعشرين
من حزيران املقبل الستكمال
استجواب باقي املوقوفني.
ويف «ملف عربا» الذي تابعه
امس وكيل عائالت شهداء
اجليش احملامي زياد البيطار،

كرر ممثل النيابة العامة مآل
االدعاء ثم استمعت احملكمة
اىل مرافعة احملامي شربل
ساسني بوكالته عن املخلى
سبيله زياد ابراهيم البابا الذي
اكد عدم انتماء موكله اىل اي
تنظيم او ومل يتواجد يف بقعة
االعتداء على اجليش يف عربا
امنا كان مع اخرين يف منطقة
جمدليون يبحثون عن شقة.
بانه»موظف
موكله
ووصف
مثالي يف وزارة االتصاالت ومل
يرتكب اي خمالفة مشددا على
انه يعاني اصابة تعوق قيامه
بأعمال «خشنة» .واعترب ان
العطف اجلرمي على موكله الذي
اتى على لسان صالح العقاد ال
ميكن البناء عليه خصوصا وان
االخري قد تراجع عن افادته اليت
ذكر فيها انه شاهد موكله عند
طلعة احملافظ مفندا املغالطات
الواردة يف افادة العقاد اليت
ادىل بها حتت الضرب ّ
مذكرا بان
العقاد كان قاصرا خالل»معركة
عربا» .وانتهى اىل طلب اعالن
«يعز
براءة موكله الذي قال
ّ
علي ان ُاتهم بقتال اجليش فيما
انا بريء من ذلك».
وعن املتهم املخلى سبيله حسن
معنية ترافعت احملامية عليا
ّ
شلحة ،فلفتت اىل انه طالب
جامعي وان عائلته بعيدة كل
البعد عن االحزاب .وتناولت
التحقيقات االولية اليت افاد
فيها موكلها انه تواجد يف
منطقة املعركة بالصدفة فلجأ
اىل احد االبنية حيث كان
املسلحون منتشرين فطلب
منه احدهم احلراسة بعد ان
سلمه سالحا لكنه رماه وهرب.
واعتربت ان سبب تردد موكلها
اىل مسجد بالل بن رباح هو
التعرف اىل شؤون الدين وليس
اكثر من ذلك .واكدت ان القرار
ّ
صنف موكلها ضمن
االتهامي
اليت مل تطلق النار على اجليش
منتهية اىل طلب كف التعقبات
عنه واال الرباءة.
كم ترافعت شلحة عن املتهم
املخلى سبيله عاصم العاريف
الذي كان موظفا لدى االسري
يف املكتب االعالمي لقاء راتب
شهري وان عالقته باالسري
ال تتعدى اكثر من ذلك فهو
مل يكن يوما ضمن جمموعته
الدعوية او العسكرية مؤكدة بانه
مل حيمل السالح مطلقا .وطلبت
له الرباءة.
وترافع احملامي حممد املراد عن
املتهم املخلى سبيله غالب محود
الذي اثار مجلة مغالطات شابت
التحقيقات االولية ومنها مدة
التوقيف االحتياطي واالكراه
النفسي واملعنوي الذي تعرض
له ،معتربا ان هذه املغالطات
من شأنها املس حبقوق املتهم.
ورأى ان موكله كان يدافع عن
منزله وعندما علم ان املعركة
مع اجليش رمى سالحه مشددا
على انه مل يكن مقتنعا خبطب
االسري .وانتهى اىل طلب ابطال
التحقيقات االوليىة مع موكله

واذا ارتأت احملكمة جترميه فانه
يستحق منحه اسبابا ختفيفية.
كذلك ترافع املراد عن املوقوف
الفلسطيين املتهم حممد عبد
اجلبار حسن ،حيث اوضح االخري
بان كلمة «امريي» اليت وردت
على هاتفه ال تعين االسري «
فقائدنا واحد وهو رمزنا الشهيد
ياسر عرفات» .واوضح املراد
يف مرافعته ان موكله مل ينكر
عمله لدى االسري كمرافق ،وهو
برر ذلك حباجته اىل مساعدات
لشقيقه
واجتماعية
طبية
املريض معتربا ان نية موكله
مل تتجه اىل اطالق النار او
التحريض على اجليش ،ولفت
ان ان كلمة «امريي» ال ميكن
ان تعزز قناعة احملكمة ،مكررا
ما ورد يف مرافعته السابقة
جلهة املغالطات اليت شابت
التحقيقات االولية طالبا ابطاهلا
ومنتهيا اىل منح موكله االسباب
التخفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه
اليت جتاوزت الثالث سنوات.
ويف مرافعته عن املتهم
املوقوف فادي ابو ضهر
رأى احملامي املراد تشابها
بني موكليه ابو ضهر ومحود
من حيث التوصيف القانوني
لالفعال املنسوبة اليهما واعترب
ان وقائع افادته االولية باطلة
وجوبا لناحية خمالفتها االنتظام
العام لالسباب اليت ذكرها يف
مرافعاته السابقة .واوضح
املراد ان موكله ابو ضهر انكر
اعرتافاته االولية عازيا السبب
اىل التعذيب الذي تعرض له،
حني اقر حبمله السالح وقيامه
باحلراسة ملنع تقدم اجليش.
وطلب ابطال التعقبات عن موكله
واال اعالن براءته للشك ولعدم
الدليل ومنحه اسبابا ختفيفية اذا
ارتأت احملكمة جترميه.
اما عن املتهم املخلى سبيله
حسن ابو طبلة فرتافع احملامي
حممود صّباغ الذي اعترب ان ال
دليل عن مشاركة موكله يف
القتال ضد اجليش طالبا ابطال
التعقبات حبقه متبنيا مرافعة
زميله احملامي املراد.
واخريا ترافعت احملامية زينة
املصري عن املتهم املخلى
سبيله حممد الشورى فاكدت
عدم مشاركة موكلها يف اطالق
النار او التحريض على اجليش

وسلطت الضوء على عدة نقاط
منها تواجد موكلها يف مكان
احلادث صدفة لكونه يعمل
سائق اجرة حني كان ينقل
ركابا من الرميلة اىل عربا ،وقد
عمل حينها على االختباء يف احد
املباني حيث تواجد مسلحون.
واعتربت ان تردد موكلها اىل
مسجد بالل بن رباح كان بهدف
الصالة ،الفتة اىل انه رفض
ّ
وفندت
نقل طعام للمسلحني.
جتاوزات حصلت يف معرض
التحقيق االولي مع موكلها طالبة
ابطاله والرباءة.
ويف ملف اخر متفرع عن
«ملف عربا» ترافعت املصري
عن املتهمني املخلى سبيلهما
حممود الشامية وابراهيم حربا
وطلبت ابطال التعقبات حبقهما
واستطرادا اعالن براءتهما.
وارجأت احملكمة اىل  24اجلاري
حماكمة اخرين يف ملفات متفرعة
عن «ملف عربا».
ثم استجوبت احملكمة يف
ملف»اخلاليا النائمة» التابعة
لالسري املوقوف عبد الرمحن
احلالق الذي تراوحت اجاباته بني
غري صحيح» و»ال اعرف»فيما اقر
يف التحقيقات االولية بعالقته
بالفار شاهني سليمان وتواصله
مع فايز عثمان والتخطيط
لعمليات اغتيال واستهداف
مركز خمابرات اجليش يف صيدا
بصاروخ»لو».
وقال املتهم احلالق حبضور
وكيلته احملامية وداد شهاب انه
كان يدرس وشقيقه الشريعة
يف معهد البخاري يف وادي
اجلاموس حيث تعرف على فايز
عثمان قبل ان يعودا اىل صيدا
حيث انقطعت عالقته به .ونفى
ما ادىل به سابقا عن «اعجابه
بالشيخ االسري» موضحا انه كان
يرتدد اىل املسجد للصالة كونه
كان قريبا من احملل الذي كان
يعمل فيه .واضاف احلالق «
انا كنت يف املنزل اثناء اندالع
املعركة يف عربا وبعد يومني خفت
بسبب حصول اعتقاالت طالت
الشبان الذين كانوا يرتددون
اىل املسجد فاتصلت بفايز
عثمان الذي دعاني اىل طرابلس
فقصدته وشقيقي ومكثنا عنده
مخسة ايام» .وتابع »:ال اعلم
شيئا عن ارتباطات فايز عثمان
ومل خيربني عنها « .ونفى ان

يكون قد تداول واملتهمان حممد
عاصم حجازي ومعروف حنقري
االحداث السورية .وبسؤاله
نفى ان يكون حجازي قد ابلغه
التحضري للقيام بعمل امين
من قبل جمموعة تابعة لالسري.
كما انكر واقعة لقائه بشاهني
سليمان الذي عرض عليه واخرين
تسجيال صوتيا لالسري ،وابلغه
انه حيضر العمال ضد حزب اهلل
وموافقته على االنضمام اليه.
واصر احلالق على نفي معرفته
بسليمان وقال ان االخري مل
يسلمه اي شرائح للهواتف كما
مل يعرض عليه جمموعة اهداف
منها مبنى خمابرات اجليش يف
بصاروخ
الستهدافه
صيدا
«لو» وحمال لبيع االحذية يعود
الحد عناصر حزب اهلل وحمال
السلحة صيد وبنك صادرات
ايران .واضاف بانه فوجئ اثناء
التحقيق بان املتهم الفار فؤاد
ابو غزالة هو نفسه نديم نافيا
ان يكون االخري قد قام بتدريبه
نظريا على قذائف.
وردا على سؤال نفى ايضا ان
يكون ابوغزالة قد اتصل به يف 25
تشرين االول العام  2014تاريخ
«معركة حبنني وطرابلس» لوضع
اللمسات االخرية على خمطط
استهداف اجليش يف صيدا ثم
عاد بعد ثالث ساعات واتصل به
مبلغا اياه عن الغاء العملية وسأله
حينها عن السبب فاجابه ابو غزالة
«ان االوامر هكذا».
وافاد احلالق ان فايز عثمان
اتصل به عرب «الواتساب» من
السجن نافيا ان يكون االخري
قد استفسر منه عن سبب عدم
تنفيذ العملية ضد اجليش امنا
فقط لالطمئنان .كما نفى ان
يكون ابو غزالة قد سلمه جعبا
ورمانات يدوية قام بتخبئتها
مبحل يف شارع دالعة.
وعن ذهابه اىل شقة يف
بقاعصفرين قال احلالق ان
فايز عثمان طلب منه التوجه
اىل هناك حيث التقاه يف تلك
الشقة اليت شاهد فيها «شب
شايب» امنا ال يعرف اذا كان
االخري هو امحد ميقاتي ،امنا
عثمان اخربه ان ذلك «الشاب»
لديه مشاكل بسبب «احداث
طرابلس» نافيا علمه مبخطط
ميقاتي بانشاء امارة تابعة
لداعش ومجعه الشباب يف تلك

الشقة من اجل ذلك.
وباستجواب املتهم حممد عاصم
عمر حجازي حبضور وكيله
احملامي حممود صباغ افاد
بانه ميلك حمال لصيانة املطاعم
والسوبر ماركت نافيا ان يكون
من مؤيدي نهج االسري او من
احدى جمموعاته .وروى واقعة
مشاهدته حلادثة حي التعمري
حيث كان يقوم بتصليح براد
لدى شخص من آل املصري.
وقال حجازي  :مسعت حينها
ان االسري سيحضر اىل املنطقة
النه كان يرفض رؤية مظاهر
عاشوراء ،وبالفعل حضر وكان
يوجد اشخاص من حزب اهلل
واصور
وانا كنت اقف متفرجا
ّ
احلادث بهاتفي عندما بدأ اطالق
النار « .واكد الشاهد ان ال
عالقة له بـ»احداث عربا» فقبلها
بايام اصيب بكسر يف يده ما
يثبت عدم مشاركته يف تلك
االحداث .وقال عن شاهني
جد عادي
سليمان انه شخص ّ
وسبق ان اوقف يف وزارة
الدفاع ستة ايام واخلي سبيله.
كما اكد املتهم ان سليمان
كان يتحدث امام عن «مظلومية
ّ
السنة» نافيا ان يكون قد تسلم
منه اي هاتف امين او بندقية.
واثار املتهم اساليب التعذيب
الذي تعرض له حيث تتم
معاجلته يف سجن جزين من قبل
طبيب اسنان .وافاد بانه ما
ذكر عن استئجاره شقة لتخزين
السالح وان عبد الرمحن احلالق
كان مبحله قبيل تنفيذ عملية
اغتيال اثنني من سرايا املقاومة
هو امر غري صحيح مؤكدا بانه
كان حينها يف منطقة الصاحلية
وبرفقة ابناء عمه .واشار اىل
انه كان يلتقي بسليمان يف
احد النوادي الرياضية نافيا ان
يكون رافق احلالق اىل طرابلس
امنا شقيقه عبد الرمحن حجازي.
وانتهى املتهم اىل التأكيد
بانه كان يعمل على تأسيس
مصاحل له فكيف ُيقدم على
هكذا مشروع ويقوم باي عمل
امين .واخريا استجوبت احملكمة
املتهم عبداهلل العجمي حبضور
وكيلته احملامية مريا فياض
جد والده ايراني وهو
فافاد ان ّ
ميلك حمال لتصليح السيارات
يف صيدا وان شاهني سليمان
كان يعمل لديه .وسئل عن
سبب التالزم اجلغرايف بني رقم
هاتفه وهاتف سليمان ،فاكد
املتهم ان سليمان كان يرافقه
اىل عدة مناطق من اجل شراء
قطع سيارات كما كان يرتدد
اىل منزله .واوضح بان سليمان
كان حيمل دائما كيسا حيوي
هواتف واوراقا وكان يرتك
الكيس احيانا يف سيارته .وهل
انه رافق سليمان اىل طرابلس
حيث نقل لالسري امواال وسالحا
نفى املتهم ذلك واكد بانه مل
يذهب واياه اىل طرابلس.
ورفعت احملكمة اجللسة اىل 21
حزيران املقبل ملتابعة استجواب
باقي املتهمني.
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جمازر متنقلة يف بغداد يتبناها «داعش» محلة أمريكية لوقف االستثمارات الغربية يف إيران
ثالث جمازر ارتكبها «داعش»
يف بغداد أمس االول ،راح
ضحيتها عشرات العراقيني.
اثنتان منها يف مدينة الصدر
أنصار
حيث
والكاظمية،
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
الذين لبوا دعوته إىل التظاهر
واقتحموا املنطقة اخلضراء،
واستهدفت الثالثة حي اجلامعة
ذي الغالبية السنية .وتبنى
التنظيم اهلجمات بسيارات
مفخخة وانتحاريني على هذه
األحياء .وكانت احلصيلة ،حتى
مساء أمس  86قتي ًال وعشرات
املصابني .وبدا واضحًا أن
اهلدف من اجملازر املتنقلة من
منطقة إىل أخرى ،إشعال احلرب
األهلية.
وقتل  22شخصًا ،على األقل،
يف تفجري سيارتني يقود
إحداهما انتحاري يف منطقيت
الكاظمية واجلامعة ،يف مشال
وغرب بغداد ،على ما أفادت
مصادر الشرطة .وجاء يف
بيان لـ»داعش» ،نقلته مواقع
جهادية« :متكن االستشهاديان
أنس األنصاري وأبو عبد امللك
األنصاري من االنغماس يف
جتمعات احلشد الرافضي ،مشال
بغداد وغربها ،ومتكن األول من
تفجري حزامه الناسف عند مدخل
مدينة الكاظمية» .وأضاف أن
«االستشهادي اآلخر متكن من
االنغماس وسط نقطة تفتيش
للحشد الرافضي يف حي
العدل».
وقال ضابط برتبة عقيد« :قتل

تصرخ يف موقع التفجري يف مدينة
الصدر أمس االول( .رويرتز)

 14شخصًا وأصيب  35يف
هجوم انتحاري بسيارة مفخخة
استهدف مدخ ًال رئيسيًا ملنطقة
الكاظمية» ،حيث مرقد اإلمام
موسى الكاظم يف مشال بغداد.
كما «قتل مثانية أشخاص وجرح
 21يف انفجار سيارة مفخخة قرب
حمالت جتارية يف حي اجلامعة»
(غرب) .والكاظمية منطقة ذات
غالبية شيعية فيما تقطن حي
اجلامعة غالبية سنية.
ويف وقت سابق أمس االول،
استهدف تفجري سيارة مفخخة
ً
شعبية يف مدينة الصدر،
سوقًا
شرق بغداد ،خملفًا  64قتي ًال
و 82جرحيًا .وقال مصدر أمين
إن «بني القتلى  12امرأة
وتسعة أطفال».
وأكد مصدر طيب حصيلة
الضحايا الذين نقل معظمهم
إىل مستشفيي اإلمام علي
والصدر.
وجاء يف بيان آخر لـ»داعش»:

«متكن االستشهادي أبو سليمان
األنصاري من الوصول إىل جتمع
كبري للحشد الرافضي يف مدينة
الصدر الرافضية وفجر سيارته
املفخخة وسط مجوعهم».
وأدى التفجري إىل احرتاق عدد
من احملالت التجارية القريبة
حيث تناثرت مالبس اختلطت
بدماء الضحايا وتعالت صرخات
غضب أطلقها مئات األهالي.
ويشهد العراق أزمة سياسية،
بسبب خالفات داخل جملس
النواب على تشكيل حكومة
جديدة .وقدم رئيس الوزراء
حيدر العبادي قائمة بأمساء
مرشحني تكنوقراط وشخصيات
مستقلة رفضت األحزاب الكربى
عليها،
التصويت
النافذة
متمسكة باحلصول على حقائب
يف أي تشكيلة.
وأدت اخلالفات إىل تصاعد
التوتر واقتحام متظاهرين،
معظمهم من أنصار الصدر،
املنطقة اخلضراء وسيطروا على
مبنى الربملان لساعات عدة قبل
أيام .وقالت النائب زينب
الطائي من كتلة الصدر إن
«اخلالفات مستمرة .حتى اآلن
مل حيدد موعد اجللسة املقبلة».
وأضافت أن «الربملان منقسم
( .)...أعتقد بأننا لن نصل إىل
نتيجة والقرار بيد الشعب».
ورأت أن «بقاء احملاصصة
يهدف إىل استمرار الفساد،
ألن الكتل السياسية متمسكة
يشغلها
اليت
بالوزارات»
مرشحوها.

تضم
اطلقت منظمة أمريكية
ّ
ومشرعني سابقني من
مسؤولني
ّ
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي،
وشخصيات أوروبية ،محلة إعالمية
ضخمة حتذر شركات عاملية من
وسياسية
اقتصادية
أخطار
لالستثمار يف إيران اليت ما زالت
ترزح حتت عقوبات مصرفية،
وأخرى مرتبطة باإلرهاب ،وذلك
بعد حنو سنة على إبرامها االتفاق
النووي مع الدول الست.
«متحدون
جمموعة
وباشرت
ضد إيران نووية» اليت تتخذ
نيويورك مقرًا ولديها فروع يف
أوروبا ،احلملة عرب صحف أمريكية
ودولية ،ومن خالل رسائل
وجهتها إىل  140شركة
خاصة ّ
عاملية ،بينها «جنرال إلكرتيك»
و «بومباردييه» و «مارسك» و
«سيمنس» ،تشرح فيها أخطارًا
قانونية واقتصادية وسياسية
لالستثمار يف إيران ،خصوصًا
بعدما اعتقلت اخلريف املاضي
رجل األعمال األمريكي  -اإليراني
سيامك منازي وخبري املعلوماتية
اللبناني نزار زكا .وستستمر
احلملة أشهرًا ،وتطاول اهليئات
االقتصادية األكثر فاعلية يف
نيويورك وبروكسيل ولندن.
ويشرح رئيس جملس إدارة
اجملموعة السيناتور األمريكي
السابق جوزيف ليربمان لـ
«احلياة» هدف احلملة ،معتربًا
أن االتفاق النووي «ليس ترمجة
تلقائية لالستثمار يف إيران،
وال يعين أن أسواقها مفتوحة
وأن هناك منجمًا ذهبيًا» على
أراضيها.
ليربمان الذي كان مرشحًا
ملنصب نائب الرئيس ،خالل

احلملة االنتخابية للدميوقراطي
آل غور ضد الرئيس اجلمهوري
السابق جورج دبليو بوش ونائبه
ديك تشيين ،شدد على أن
حتوليًا»،
«االتفاق النووي ليس ّ
وزاد« :مل تتغيرّ نشاطات النظام
اإليراني ،املهددة للواليات
املتحدة وللمنطقة ،بل زادت بعد
الصفقة النووية ،من سورية إىل
العراق واليمن ،عرب دعمها نظام
(الرئيس السوري بشار) األسد
وحزب اهلل (اللبناني) واحلوثيني»
يف اليمن.
ّ
وذكر بأن «هناك عقوبات
مصرفية مستمرة على إيران،
وأخرى تطاول احلرس الثوري،
ويف قانون باتريوت أكت»
الذي
أقرته الواليات املتحدة
ّ
بعد هجمات  11أيلول (سبتمرب)
 ،2001وتابع« :أي تعامالت مع
شركات مرتبطة باحلرس الثوري،
ستجر مشكالت على الغرب».
ّ
وأبلغ احمللل يف «املركز من أجل
التقدم األمريكي» كن سوفر
ّ
«احلياة» أن يف إيران «شرحية
استهالكية ضخمة مغرية للمستثمر
األمريكي واألوروبي» ،مستدركًا:
«هناك أخطار كربى بالنسبة
إىل املستثمرين ،بسبب الدور
احلكومي الواسع يف االقتصاد
اإليراني ،وغياب الشفافية وعدم
وجود نظام قانوني مستقل
ّ
حلماية املستثمر».
وذكر بأن
 264شخصًا ومنظمة يف إيران
خيضعون لعقوبات أمريكية ،منّبهًا
إىل أن على أي مستثمر يدخل
سوقها أن «يتفادى التشابك
يف خيوطها ومواجهة إجراءات
عقابية».
وترتكز محلة اجملموعة على

عرض األخطار أمام املستثمر
األوروبي ،وهي كانت حاضرة
يف مؤمتر زيوريخ أخريًا حول
إيران .واعترب جوليو تريزي ،وزير
اخلارجية اإليطالي السابق ،وهو
مسؤول يف اجملموعة شارك يف
املؤمتر ،أن «اجلانب األوروبي
يبدي حذرًا أكرب حيال االستثمار
مما كان عليه بعد
يف إيرانّ ،
(إبرام) االتفاق» يف متوز (يوليو)
املاضي .وأضاف:
«ال ميكن التعامل مع إيران
بوصفها شريكًا كام ًال ،وهي
جتري جتارب صاروخية وتدعم
ميليشيات مسلحة يف املنطقة،
كما ختضع لعقوبات أمريكية
وأخرى من جملس التعاون
اخلليجي» .ونّبه إىل أن إيران
ليست الصني أو كوبا ،الفتًا
إىل «مشكالت كثرية يف نظامها
واقتصادها ،أبرزها الدور املعقد
للحرس الثوري» يف قطاعات
حيوية.
وحتاول اجملموعة ربط مسار
االنفتاح االقتصادي على طهران،
باملسارين السياسي واإلقليمي.
واعترب سوفر أن «على املرشد
يف إيران علي خامنئي احلسم
بني خيار تعزيز االستثمارات،
أو تقوية ذراع احلرس الثوري
يف االقتصاد» .ورأى أن طهران
حتتاج إىل إصالحات هيكلية
وقانونية ،لتصبح أكثر جاذبية
بالنسبة إىل املستثمرين.
إىل ذلك أحبط الدميوقراطيون يف
جملس الشيوخ األمريكي تعدي ًال
أعده السيناتور اجلمهوري توم
ّ
كوتون ملنع الواليات املتحدة
من شراء كميات أخرى من املاء
الثقيل من إيران.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

صفحة 9

Saturday 14 May 2016

السبت  14أيــار 2016

Page 9

عرب وعالم

سويسرا تنفي «أدلة» عن
اتفاق سري أبرم يف السبعينات
مع منظمة التحرير

مل يتوصل حتقيق سويسري
ألي أدلة اىل أن وزيرًا سابقًا
أبرم اتفاقًا سريًا يعرض
مساعدة ديبلوماسية ملنظمة
التحرير الفلسطينية عام 1970
يف مقابل وقفها أي هجوم
على أهداف سويسرية.
كما جتاهلت منظمة التحرير
التعليق على األمر ،ومل يصدر
املسؤول السابق يف املنظمة
فاروق قدومي أي تأكيد أو
نفي.
وكانت الشرطة الربيطانية
حتقيقاتها
خالل
اكتشفت
باغتيال رسام الكاريكاتور
الفلسطيين ناجي العلي يف عام
 ،1987ان أحد الذين ارادت
االستماع اليهم والتحقيق معهم
يف القضية يزور زيوريخ دوريًا
برفقة مسؤولني فلسطينيني،
على رغم أن الشرطة الربيطانية
أبلغت السويسريني بشبهات
حول دوره مع «القوة »17
الفلسطينية.
وكان كتاب «سنوات اإلرهاب
السويسري» الذي أثار أيضًا
تساؤالت حتدث عن احتمال أن
يكون اتفاق مع منظمة التحرير
الفلسطينية أثر يف سري
التحقيق يف تفجري استهدف
طائرة تابعة لشركة «سويس
إير» يف  1970وأودى حبياة
 47شخصًا.
املاركسي
اإلرهابي
وقال
كارلوس ،املدان جبرائم إرهاب
دولي والذي يعتربه البعض رمزًا
ملناهضة اإلمربيالية إبان احلرب
الباردة ،قال يف تصرحيات
صحافية يف آذار (مارس)
املاضي إنه حترك حبرية يف
سويسرا خالل سبعينات القرن
العشرين مبوجب «اتفاق عدم
اعتداء» بني احلكومة ومنظمة
التحرير الفلسطينية .ويقضي
كارلوس أحكامًا بالسجن مدى
احلياة يف فرنسا بعد إدانته يف
سلسلة هجمات.
وقالت احلكومة السويسرية
يف بيان أمس االول إن قوة
مهمات كانت تشكلت للنظر
يف هذه املزاعم مل جتد دلي ًال
على اتفاق سري بني الوزير
السابق بيري جرابر أو أي من
ممثلي سويسرا اآلخرين وبني
فاروق القدومي املسؤول

مبنظمة التحرير الفلسطينية.
وورد يف ملخص أعدته قوة
املهمات عن خالصة حتقيقها
«قوة املهمات توصلت إىل ما
يلي :مل يكن هناك أي اتفاق
سري يف ايلول (سبتمرب) 1970
بني فاروق القدومي وممثلي
سويسرا يف جنيف».
ومل جتد قوة املهمات اليت
ضمت ممثلني عن اجليش
ووزارة اخلارجية والشرطة
االحتادية وإدارات قضائية
باإلضافة اىل املدعي العام
وإدارة السجالت الفيديرالية،
أي دليل أيضًا على عرقلة
مدعني سويسريني عن التحقيق
يف كارثة الطائرة.
وتوصلت اللجنة اىل تلك النتائج
بعد دراسة حنو  400من ملفات
احلكومة والشرطة ووثائق
ختص جرابر وسجالت اللجنة
الدولية للصليب األمحر.
وحصلت كذلك على ردود
مكتوبة من القدومي وفالرت
بوزر وهو الشخص الوحيد
الباقي على قيد احلياة ممن
االجتماعات
يف
شاركوا
احلكومية يف السبعينات وبيري
إيف سيمونني مستشار جرابر
الشخصي.
ويف كتابه قال الصحايف
السويسري مارسيل جري إن
جرابر الذي تويف عام  2003عن
 94سنة ،أبرم يف السر اتفاقًا
مع منظمة التحرير الفلسطينية
بعد هجمات بينها قتل قائد
طائرة إسرائيلية يف مطار
زيوريخ يف  1969وإجبار ثالث
طائرات حتمل مئات الرهائن
على اهلبوط يف األردن عام
.1970
وكتبت قوة املهمات تقول إن
جري رفض الكشف عن مصادره
اليت حتدثت اليه قبل اصدار
كتابه.
ويف رد مكتوب على أسئلة
من وكالة «رويرتز» قال جري
إنه يرى أن التقرير «منصف
ومهم» لكنه تشبث بفرضيته
األصلية عن إبرام اتفاق سري
استنادًا للمقابالت اليت أجراها
مع املصادر اليت شكلت
حجر األساس لكتابه .وقال:
«كتبت دومًا أنه ما من دليل
كتابي حمدد».

مقتل  3إرهابيني و4
دركيني يف عمليتني
لألمن التونسي
نفذت قوات األمن التونسية
إحدى أكرب عملياتها منذ
إرهابيني
سنوات ،وأعلنت قتل
َ
خطرين وتوقيف  16آخرين،
وذلك يف حمافظة أريانة القريبة
من العاصمة.
وأشارت وزارة الداخلية يف بيان
أمس االول ،إىل «القضاء على
مسلحني إرهابيني خطرين»،
َ
مل تقدم تفاصيل عنهما فورًا،
وذلك «خالل عملية أمنية
معقدة يف منطقة املنيهلة» يف
حمافظة أريانة.
ولفت البيان إىل «إلقاء
القبض يف العملية ذاتها على
 16مطلوبًا خطرًا ،ومصادرة
كمية من األسلحة» ،بينها
«كالشنيكوف»
رشاشات
ومسدسات ،إضافة إىل قنابل
يدوية وذخرية.
وأكدت الوزارة أن العملية
أطلقت على إثر «معلومات
استخباراتية عن عناصر إرهابية
أتت من مناطق خمتلفة من
داخل اجلمهورية وجتمعت يف
العاصمة وحتديدًا يف منطقة
التضامن (يف أريانة) للتحضري
لعمليات ارهابية متزامنة».
وأبلغ شهود يف املنطقة
«احلياة» أن القتيلني ورفاقهما
املوقوفني ،جتمعوا يف منزل
يف مدينة املنيهلة الواقعة
مشال العاصمة منذ أسبوع ،ومل
تالحظ عليهم حتركات مشبوهة
وكان مظهرهم عاديًا من دون
حلى أو مالبس أفغانية ومل
يرتادوا املسجد خالل إقامتهم
يف املدينة.
ويذكر أن االنتحاري حسام
ُ
العبدلي الذي فجر يف 24
تشرين الثاني (نوفمرب) 2015
باصًا لعناصر األمن الرئاسي
يف قلب العاصمة تونس،
كان يقطن أحد األحياء الشعبية
الفقرية يف مدينة املنيهلة.
وأسفر اهلجوم يف حينه عن
قتل  12أمنيًا كانوا على منت
الباص ،يف هجوم تبناه تنظيم
«داعش» ،وكان أكثر اهلجمات
دموية يف تاريخ البالد.
وأتت العملية األمنية مشال
العاصمة أمس ،غداة تفكيك
الوحدات األمنية يف حمافظة
(وسط
الساحلية
املهدية
شرق)« ،خلية تكفريية تتألف
من ثالثة عناصر يعملون على
استقطاب الطالب احملليني
ونشر األفكار املتشددة يف
أوساطهم» ،كما أفاد بيان
واعرتف
الداخلية.
لوزارة
الثالثة «بأنهم بايعوا تنظيم
داعش» ،وأنهم «ينشطون
على شبكة االنرتنات للرتويج
عرب
التنظيم
لعمليات
حسابات يف مواقع التواصل
اإلجتماعية» .وأوردت الوزارة
يف بيان أنه «بعد حتريات
معمقة ،اعرتف أحدهم بنشاطه
ضمن خلية تكفريية يف حمافظة
قبلي (جنوب غربي) تضم ثالثة

عناصر ختطط الستهداف رجال
األمن والعسكريني احملليني،
بواسطة السالح األبيض».
وأشار البيان إىل أن اثنني من
املوقوفني «رصدا عددًا من
األمنيني متهيدًا لتصفيتهم».
وليل أمس االول قتل أربعة
دركيني يف عملية ملكافحة
تطاوين
بوالية
االرهاب
(جنوب) احلدودية مع ليبيا.
وقالت وزارة الداخلية «ان
وحدات من احلرس الوطين
(الدرك) تبادلت إطالق النار
«عنصرين ارهابيي» يف
مع
ْ
منطقة املعونه مبعتمدية الصمار
ّ
و»مت القضاء
من والية تطاوين
على عنصر إرهابي يف حني
فجر العنصر اإلرهابي الثاني
ّ
نفسه حبزام ناسف ما أسفر عن
إستشهاد» ضابطني وعنصرين
يف احلرس الوطين.
وتتزامن هذه العمليات مع
محلة اعتقاالت واسعة تنفذها
السلطات يف خمتلف حمافظات
البالد يف صفوف حمسوبني
على التيار السلفي اجلهادي
انضموا إىل خاليا ختطط
هلجمات يف تونس ،كما تنفذ
الوحدات األمنية والعسكرية
عمليات متشيط واسعة النطاق
يف اجلبال احملاذية للحدود
التونسية  -اجلزائرية.

احلوثيون تراجعوا عن اتفاق إطالق األسرى
أخفقت أمس االول ،املشاورات
الدائرة يف الكويت بني وفد
احلكومة اليمنية ووفد احلوثيني
وحزب الرئيس السابق علي
صاحل يف حتقيق أي تقدم يف
امللفني السياسي واألمين،
وقللت مصادر قريبة من
املشاورات من احتمال بدء
تبادل إطالق سراح األسرى
واملعتقلني قريبًا ،بعدما تراجع
احلوثيون عن االتفاق واستبعدوا
تنفيذًا سريعًا هلذه األفكار.
وكانت مصادر قريبة من
احلكومة اليمنية نسبت الثلثاء
إىل اللجنة املختصة بالسجناء
واألسرى واملعتقلني «اتفاقًا
من حيث املبدأ على حبث
مقرتح إلطالق  50يف املئة
من احملتجزين لدى كل طرف
قبل شهر رمضان املقبل وعلى
إطالق مجيع احملتجزين مستقب ًال
كبادرة حسن نية وإجراء لبناء
الثقة».
يف هذا الوقت ،أوضح حمافظ
عدن اللواء عيدروس الزبيدي
يف حديث إىل «احلياة» أن
ترحيل بعض اليمنيني ممن
ال حيملون هويات شخصية
من عدن إىل مناطقهم يأتي
ضمن خطة أمنية مدروسة
مصادق عليها من الرئيس
عبدربه منصور هادي ملكافحة
اجلرمية.
وانتشار
اإلرهاب
وتعهد الزبيدي بإعادة األمن
واالستقرار إىل عدن.
وجنا أمس االول ،قائد املنطقة
العسكرية األوىل يف اجليش
اليمين اللواء عبدالرمحن احلليلي
من حماولة اغتيال وسط
حضرموت ،كما تصاعدت خروق

اهلدنة على أكثر من جبهة،
واندلعت اشتباكات ضارية
بني القوات احلكومية وميليشيا
احلوثيني يف تعز.
الفرعية
اللجنة
وعقدت
املسؤولة عن ملف األسرى
واملعتقلني اجتماعًا أمس،
برعاية األمم املتحدة ودرست
«مقرتحات لإلفراج أو تبادل
عدد أو نسبة من األسرى يف
غضون فرتة قصرية كبادرة
حسن نية ،إضافة إىل معايري
اختيار األشخاص املطلوب
إطالق سراحهم وآليات التنفيذ
املناسبة» ،لكن مل يعلن عن
نتائج حمددة أو مواعيد زمنية
للتنفيذ ،كذلك عقدت اللجنتان
الفرعيتان املختصتان ببحث
امللفني السياسي واألمين
اجتماعات أمس االول.
ووفق املصادر فإن الصعوبة
يف عمل اللجان تكمن يف
حماوالت وفد احلوثيني وحزب
صاحل انتزاع اعرتاف من احلكومة
بشرعية الوضع الذي ترتب
على اقتحام صنعاء وهيمنة
االنقالبيني على اليمن ،وهو ما
ترفضه احلكومة اليمنية بشدة
مدعومة بهذا من دول جملس
وأفادت
اخلليجي.
لتعاون
مصادر مطلعة بأن «ممثلي
احلوثيني وصاحل يف اللجنة
موقفهم
جددوا
السياسية
الرافض للتعاطي مع امللف
السياسي من دون التوافق
على سلطة تنفيذية ،فيما أكد
الوفد احلكومي أن هذا املطلب
ال ميكن أن يكون قبل استعادة
الدولة وتسليم األسلحة وإنهاء
االنقالب.
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Dumped Fremantle candidate Chris Brown could be expelled Sex Party looks to Labor as door
closes on Greens
from the Labor party

Labor’s candidate for Freemantle, Chris Brown, will be disendorsed. Photo: ABC SYDNEY

The union official set be
disendorsed from standing
for the Labor party in West
Australia could be kicked
out of the party for failing
to reveal historic criminal
convictions during the preselection process.
Opposition leader Bill
Shorten is said to be “frustrated and disappointed”
after it was revealed the
Maritime Union of Australia official Chris Brown
was disendorsed after he
did not disclose that he
had been convicted of assaulting a police officer
and drink driving in the
1980s before being named
the candidate.
Mr Brown was specifically
asked whether he had a
criminal past as part of
the Labor party’s vetting
ahead of his preselection
for the seat of Fremantle.
In addition, would-be Labor candidates are also
asked a catch-all question
“is there anything in your
past or present that would
embarrass the Labor party
if made public?”
A source familiar with his
vetting process told Fairfax Media Mr Brown did
not declare his convictions
despite the opportunities
to do so.
Mr Brown did not return
Fairfax Media’s calls but
told the ABC he didn’t disclose the convictions because he was not legally
obliged to as he had applied to have them spent.
“The [Spent Convictions]
Act doesn’t require you

to disclose those convictions,” Mr Brown told the
ABC.
“Legally I don’t have to tell
anyone and it’s not recoverable, but I chose to tell
the party because it’s a
part of who I am, I was the
victim of an assault.”
“I’ve got nothing to hide,
I’ve actually come out and
I’ve been seeking to use
those convictions in my
campaigning in Fremantle
because I think it ties in
with the violence that is
happening here,” he said.
After learning of the convictions, the party’s National Executive investigated the report, rejected
Mr Brown’s view and recommended to Labor leader
Bill Shorten that Mr Brown
be disendorsed.
Mr Shorten moved swiftly
after receiving the advice
from Secretary George
Wright and immediately
accepted the recommendation. Josh Wilson, a former staffer to the retiring
MP Melissa Parke, who
beat Mr Brown in the rank
and file vote for preselection, will be installed as the
candidate.
Federally, Labor sources
were confident the matter would not detract from
Mr Shorten’s federal campaign which resumes in
Townsville on Thursday.
But West Australian party
sources expressed fear the
incident could affect tight
races in the seats of Burt
and Cowan as well as affect former Senator Louise

Pratt’s chances of regaining the party another seat
in the Senate. “People are
furious,” said one source.
Mr Brown was convicted
in 1985 for assaulting a
police officer when he was
aged 19, but says it was an
accident and resulted in a
12 month good behaviour
bond that was spent from
his record in 2011.
He says he was the victim
of an unprovoked attack
by multiple assailants, who
held him down as they repeatedly punched him, and
he accidentally made con-

tact with an officer who
had come to his aid as he
struggled to free himself.
Another conviction that
was spent five years ago
was driving under the
influence of alcohol. Mr
Brown said he was aged
18 in 1984 when he was
caught driving just 0.01
per cent over the limit, and
was fined and had his license suspended for three
months.
The former wharfie said he
had no other charges or
convictions of any kind.
In a lengthy email sent to
media after news broke of
Labor dumping him, Mr
Brown said it was lawful to
answer “no” when asked
about prior convictions, if
they had been spent.
He said he voluntarily
provided details about
the spent convictions at
a meeting with Labor’s
national office staff last
month.
“I have never hidden from
my past and fully disclosed
all events as required to,”
Mr Brown said.

Shorten joined by wife for birthday
Opposition Leader Bill
Shorten will celebrate his
birthday with a visit from
his wife on the campaign
trail.
Chloe Shorten will make
her debut on the hustings
on Thursday, as her husband celebrates his 49th
birthday.
The opposition leader will
take his campaign south
to Rockhampton, departing Townsville after having set up camp there
since Monday.

Rockhampton falls under
the key Central Queensland electorate of Capricornia - a crucial seat for
Labor.
It’s held by Liberal-National MP Michelle Landry by
a very slim margin of 0.8
per cent but has traditionally been a Labor seat.
Labor’s candidate Leisa
Neaton is a school principal, fitting for a campaign
Mr Shorten has described
as a referendum on education.

Labor promise $10.6m for
prostate cancer
Specialist prostate cancer nurses will double
under a federal Labor
government.
The party has pledged
$10.6 million to help
those suffering from the

third most deadly cancer in Australia, that will
cost 3000 Australian
men their lives in 2016.
The funding will be
spread over three
years.

Senate hopeful: Ross Fitzgerald with Sex Party MP Fiona Patten. Photo:
James Brickwood

Bill Shorten’s chances
of holding inner Sydney
seats have been enhanced
by the Australian Sex Party’s likely decision to direct preferences to Labor.
The progressive small
party is intent on paying
back inner-city Greens
rivals for supporting the
Turnbull government’s reforms to the Senate.
In Sydney to announce
the Australian Sex Party’s
NSW Senate team ticket,
the party’s only parliamentary representative,
Victorian Upper House
MP Fiona Patten, said Labor would likely get their
preferences in the seats
of Sydney and Grayndler. The party was also
considering standing in a
third seat.
“The door has closed for
the Greens in inner city
Sydney.” she said.
“At the last Melbourne
by-election we got nearly
seven per cent of the vote
and we could have some
impact on those [Sydney]
inner city seats,” she said
“We spoke to them at
length prior to them supporting this [Senate] legislation and I don’t think we
should be rewarding them
for really trying to close
the door on parties like
ourselves.”
Ms Patten was hopeful
Labor would return the favour by helping her party’s
NSW Senate campaign
– Evan Hughes, Labor’s
man opposing Prime Minister Malcolm Turnbull in
Wentworth, attended the
Senate campaign launch
and said he would happily
letterbox for the Austra-

lian Sex Party.
Historian and author Ross
Fitzgerald will head the
party’s NSW Senate ticket.
He said the Greens had
become a blight that negated their pretence to be
progressives.
“Its so hypocritical for
the Greens to join forces
with the Coalition and Xenophon and make life so
difficult for minor parties,
forgetting that they were a
minor party themselves,”
he said.
Professor Fitzgerald said
his key platform included
taxing religious institutions, supporting same
sex marriage and dying
with dignity legislation,
prison reforms to include
dealing with alcoholism,
addiction and illiteracy
rates among parolees and
the legislation and taxing
of marijuana.
The Australian Sex Party
started in 2009 as the
political arm of the Eros
Foundation, an umbrella
lobbying group for the
sex industry but expanded over time to adopt a
range of socially progressive policies. After several
unsuccessful attempts at
politics, Ms Patten won
her Victorian Upper House
seat in 2014 with three per
cent of the vote. She has
since established a strong
reputation as a reform figurehead.
Professor Fitzgerald said
the major parties were telling Australians they had
to get the budget back in
the black while they were
willing to spend billions
on defence.

Page 11

Saturday 14 May 2016

2016  أيــار14 السبت

Australian News

11 صفحة

اسرتاليات

Turnbull’s ticking time bomb: How Slip- ميزانية الضمادات اإلنتخابية
per affair could derail campaign

Former speaker Peter Slipper. Picture:
Gary RamageSource:News Corp Australia

FEDERAL Police will make a
court application that could
lead to Malcolm Turnbull’s
election campaign being derailed close to polling day.
The AFP will ask the Federal
Court for access to records
related to the James Ashby affair — the claim that a former
staffer to Peter Slipper copied
his employer’s confidential diary and gave the information to
others.
This comes as Mr Turnbull was
linked to a company named in
the Panama Papers tax evasion scandal. He was a former
director of a company incorporated by embattled law firm
Mossack Fonseca, but there is
no suggestion Mr Turnbull had
acted improperly.
Federal Police Commissioner
Andrew Colvin has revealed
that investigations into the
most enduring controversy of
recent federal political history
are close to conclusion.
“What I will say is that the majority of the investigation has
been completed. However,
there are still a couple of significant avenues of inquiry that
we are following,” Commis-

sioner Colvin told a Senate Estimates committee last week.
On April 27, the AFP was granted approval for a Federal Court
application for the records.
“It involves records held by the
Federal Court from a different
process, a different hearing
that the Federal Court was involved in,” Mr Colvin said.
If the investigations lead to
charges being laid in the next
seven weeks, Mr Turnbull
could have to carry the campaign burden of prominent
Liberals — past and present
MPs — having to explain their
actions.
And the pressure would be
only slightly less were a former
MP linked to a campaign to undermine Mr Slipper in reprisal
for his move from the Liberals
to help the minority Labor government.
James Ashby worked for Mr
Slipper, the Liberal who turned
independent, when Julia Gillard offered to promote him
from deputy speaker to speaker in late 2011.
He was in the post for less than
12 months and left amid controversy over his relationship
with Mr Ashby, and allegations
he had misused allowances.
Mr Ashby, who has been working recently as a pilot for perennial candidate Pauline Hanson,
took a sexual harassment case
against Mr Slipper. He did not
succeed, but the action resulted in damaging text messages
and emails being released.
Former Peter Slipper staffer
James Ashby now works with

Pauline Hanson.
Former Liberal minister Mal
Brough, who has publicly acknowledged receiving a copy
of the Slipper diary from Mr
Ashby, is not standing again
for his seat of Fisher, formerly
held by Mr Slipper.
Police interviewed Mr Brough
in January.
Mr Ashby has suggested sitting
MPs — Industry Minister Christopher Pyne and Assistant Minister for Innovation Wyatt Roy
— might have been involved
in the anti-Slipper operation.
There has been no evidence to
support this and the pair have
denied it.
“I know Mr Ashby has seen fit
to talk about certain things in
the media but I do not think it is
appropriate for me to confirm
or deny whether we have taken
statements or whom we may be
interested in,” Mr Colvin said.
In February, the AFP executed
warrants to get “relevant material” from Parliament House
computers.
“It related to records that (the
Department of Parliamentary
Services) hold,” Acting Deputy
Commissioner Ian McCartney
told the Senate committee.
The AFP officers made clear
they would soon be in a position to lay charges.
“From our perspective, the majority of the investigation has
been completed, but we need
to go through and assure ourselves we have all of the relevant material before we make
a final judgment,” Mr Colvin
said.

Bank of Sydney reduces the home
loan variable rate by 0.27% p.a.
Bank of Sydney announced today a reduction in its variable
home loan rate by 0.27% per
annum (Owner occupied), a
rate cut above the RBA’s 0.25%
per annum.
This will bring Bank of Sydney’s Expect More Home Loan
Owner Occupier* variable rate
to 3.88% per annum with the
comparison rate** at 4.28% per
annum.

 علمًا ان امليزانية مل تتطرق،الوزراء
ال من قريب أو بعيد إىل اإلستثمار
السليب (نيغتيف غرينغ) أو األرباح
 وعوضًا عن ذلك،على رأس املال
»شن رئيس الوزراء محلة «ختويف
ّ
من خطة حزب العمال لتغيري العمل
باإلستثمار السليب وختفيض األرباح
 وأين دور التعليم.على رأس املال
يف عملية النمو وتأمني الوظائف يف
الوقت الذي تقطر احلكومة الدعم هلذا
القطاع بعد اإلقتطاع الكبري يف ميزانية
عوضت احلكومة يف
ّ  حيث2014 عام
 مليار دوالر من1.2 ميزانيتها مبلغ
.تلك اإلقتطاعات لقطاع التعليم
وهنا نأتي إىل السؤال األخري
 هل هذه هي امليزانية،واألساسي
اليت سرتتكز عليها اخلطة االقتصادية
الوطنية اليت تتحدث عنها احلكومة
حلملتها
كشعار
اعلنتها
واليت
 وهل ستؤمن امليزانية النمو،االنتخابية
والوظائف واألموال لدفع التخفيضات
قدرتها
الضريبية للشركات واليت
ّ
 مليار48 وزارة اخلزانة بأكثر من
 هذا طبعًا اذا،دوالر لعشر سنوات
استثنينا منو الوظائف احلكومية اليت
28 هربتها احلكومة من خالل تعيني
موظفًا ومديرًا وسفريًا من حمازبيها
يف مؤسسات خمتلفة قبل ان تنتقل
اىل تصريف االعمال( سدني مورنيغ
.)11  ص2016  أيار8-7 هريالد
 هذا ال يتم مبيزانية من،طبعًا
 بعيدًا عن،الضمادات اإلنتخابية
والضريبية
اإلقتصادية
اجلراحة
والسياسية واملصداقية اليت تعاني
من عجز يفوق العجز بامليزانية الذي
 وماذا عن الثقة،تتذرع به احلكومة
يعول عليها رئيس الوزراء
اليت
ّ
،مالكوم ترينبول يف محلته اإلنتخابية
ألننا من خالل جتربتنا معه ال نعرف
ما هي القضايا اليت ستكون مطروحة
 وإذا ما كانت اية،على طاولة البحث
قضية مطروحة متى سيرتاجع عنه
.رئيس الوزراء
 رغم هذه احملاولة من رئيس،باخلتام
الوزراء لكسب أصوات الناخبني إال
أنه سوف ُيفاجأ بأن الناخبني سوف
يصوتون بعيدًا عما جاء يف امليزانية
حتى من قبل من قد يعتربون من
!الراحبني
واأليام واإلنتخابات اليت اصبح هلا
يوليو) القادم/متوز2( تاريخ حمدد
 وهذا،بيننا هي احلكم والفيصل
االعتقاد بناء على ما جاء قبل
اسبوعني يف الصحف عن استعداد
املواطنني لدفع املزيد من الضرائب
.مقابل خدمات أفضل
 مبا قاله حمرر الشؤون،وننهي
اإلقتصادية يف صحيفة ذي سدني
مورنيغ هريالد روس غيتنغ يف
 والنمو،مقالته اليت عنونها الوظائف
 أيار8-7( قد يكون يومًا بعيدًا جدًا
) قسم الشؤون اإلقتصادية6 ص
يف مقالته املقاربة
وفند غيتنغ
، النمو،اخلطأ للميزانية لقضايا العجز
 والتخفيضات الضريبية،الوظائف
 على%25  إىل%30 للشركات من
مدى عشر سنوات باإلضافة إىل
.اإلنفاق
وعلينا ان ال ننسى اننا امام محلة
 يومًا وهي من اطول55 انتخابية من
 وقد تكون حافلة بالعديد،احلمالت
من املفاجآت واملواقف اليت قد تغري
!مزاج الناخبني

be the first Australian Bank to
Rob Anderson, CEO of Bank of do so.”
Sydney, said: “The Bank has Home Loan rate Changes will
been working hard over the be effective 27th May 2016.
last several months to reduce
its funding and operating costs For further information please
and we are very pleased to ad- contact:
vise that we are now in the po- Soteris Hadjikyriacou,
sition to pass a rate cut over Head of Marketing,
and above the RBA rate reduc- Email: soteris.hadjikyriacou@ عباس علي مراد
tion on to new owner occupier banksyd.com.au
Email:abbasmorad@hotmail.
com
home loan customers; and to Mobile: + 61 403 777 167

 وبعيدًا عن الزمة الراحبني،بداية
واخلاسرين اليت ترافق امليزانية كل
عام جيب علينا النظر إىل الصورة
عنصر
وأوهلا
،كافة
بأبعادها
املصارحة مع املواطنني الذي يعترب
،مقدمة ألي عملية إصالح إقتصادي
. ثقايف وتعليمي، اجتماعي،سياسي
وهنا يأتي السؤال األول هل
صارحت احلكومة مواطنيها عند تقديم
ميزانيتها؟
لنحصل على اجلواب الشايف على
هذا السؤال علينا النظر إىل ما مل
يقله وزير اخلزينة سكوت موريسن
أكثر من الذي حياول الرتويج له
(النمو والوظائف) ألن املسكوت عنه
ُ
 فعندما حتني ساعة،واملضمرأخطر
املصارحة من املنظور احلكومي يكون
ُ خب من
ُ
.انتخب
الضرر قد وقع
َ وانت
السؤال الثاني ملاذا وأثناء احلديث
عن النمو يتم ربط عملية النمو
 أي اإلقتصاد الصيين؟،بإقتصاد آخر
نطرح هذا السؤال مع وعينا الكامل
أننا نعيش عصر العوملة وترابط
.إقتصاديات العامل
نعم الصني أكرب شريك جتاري
 ووقعنا معها اتفاقية جتارة،ألسرتاليا
 وزارها رئيس،حرة السنة املاضية
الوزراء قبل شهرين على رأس أكرب
 لكن ما،وفد من رجال املال واالعمال
هي الضمانات أن يستمر شهر العسل
الصني؟ خصوصًا اذا
يف عالقاتنا مع
ّ
ما أخذنا بعني اإلعتبار الوضع املتازم
يف حبر الصني اجلنوبي وجنوب شرق
 وكلنا يذكر قرار انونيسيا قبل.آسيا
بضعة أعوام وقف استرياد األبقار
األسرتالية واالثر الذي تركه على
.املزارعني لعدم وجود سوق بديلة
السؤال الثالث كيف يكون تأمني
 من%75 الوظائف والنمو وقرابة
القوى العاملة وعامود اإلقتصاد
تناستهم احلكومة يف ميزانيتها أي
80 األشخاص ذوي الدخل ما دون
.ألف دوالر
السؤال الرابع ملاذا الرتكيز على
سد العجز يف امليزانية (وهذا شيء
ّ
مشروع طبعًا) لكن هل الظروف
باحلد من
احلالية تسمح للحكومة
ّ
النفقات وزيادة الضرائب؟
يف الوقت الذي حيتاج فيه اإلقتصاد
إىل زيادة الوظائف والنمو والتحول
من األقتصاد الذي يعتمد على
تصدير املواد االولية اىل اقتصاد
احلد من
 فإن سياسة،خدمات
 ولذلك، النفقات هلا مردود سليب
بادر البنك املركزي إىل ختفيض سعر
الفائدة لتشجيع االنفاق ولو كانت
الدورة اإلقتصادية سليمة كنا رأينا
 علمًا،البنك يتحرك باالجتاه املعاكس
متقدم
أن وضع أسرتاليا اإلقتصادي
ّ
بكثري على غريه من إقتصاديات
 والديون اخلارجية ال،العامل املتقدم
. من الدخل القومي%14 تتعدى
السؤال اخلامس ماذا عن القطاع
الصناعي وخصوصًا قطاع صناعة
 وما هي خطط،السيارات واحلديد
احلكومة إلستيعاب العاملني يف
قطاع صناعة السيارات اليت ستقفل
مصانعها يف اسرتاليا العام القادم؟
كما تساءل النائب املستقل نيك
.زينفون
ُ
 ماذا عن، وليس آخرًا،وأخريا
مشاريع الطاقة النظيفة والتغريات
 وماذا عن حلم املواطن،املناخية
األسرتالي يف متلك منزل خصوصًا
إذا مل يكن لديه عائلة غنية لتساعده
 حسب نصيحة رئيس،لشراء منزل
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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

<R
X
F

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

\U
WRHYH ZKHUHLQ
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H
Z
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DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

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

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

شربل ّ
حناس «املواطن القاتل»
محمد نزال
يبدو الرجل كمن أخذ عهدًا على نفسه
أال يغيب عن الساحة .ال يوجد عنده
شيء امسه «برستيج» .الوزير السابق
ّ
بلدية
مرشح النتخابات
شربل حنّاس
ّ
احلريرية ،وكلّ
بريوت ،نعم ،يف وجه
ّ
ّ
وكل شيء .لن يعبأ بلغة الربح
اللوائح،
واخلسارة .املهم أال نستسلم «هلم».
الرجل حيمل مستوى «استثنائيًا» من
األمل.
ال يريد شربل ّ
حناس أن ييأس .مل
يفلح شيء يف جعله يفقد األمل.
جمرد األمل .الرجل ُيريد أن
ال ،ليس
ّ
حتبه،
ُيقاتل ،دائمًا ،أبدًا .إن كنت ال ّ
ألي سبب كان ،فما الذي ستقوله عنه؟
«ثقيل الدم»؟ ال بأس ،هو قاهلا عن
نفسه ،أمس ،عارفًا أن هناك من يراه كذلك.
ُتريد أن تراه كطالب يف مدرسة ،بينما رفاقه
يلعبون أثناء فرصة نصف الساعة ،فيأتي
مهمة ،تعين حياتهم،
إليهم ليخربهم عن مسألة
ّ
فيعرضون عنه ،ثم يكرهونه ،إذ ُيفسد عليهم
ُ
استغراقهم يف لعبهم! هذا هو شربل حناس.
َ
املثل عنه.
هو ال ُينكر .يروقه أص ًال هذا
ها هو اآلن ُيقارع سعد احلريري يف انتخابات
بلدية بريوت .ال تعنيه حسابات الربح واخلسارة
ّ
«التقليدية» .األمور حمسومة ،صحيح ،لكنه
ّ
ُيريد أن يقول :حنن هنا ،مل منت بعد .أو مبعنى
آخر ،لن تفلحوا يف قتلنا.
حتى ولو فعلتم ،وحصل ما حصل ،فلن منوت
إال وحنن نبصق يف وجوهكم .مل يقلها هكذا.
فسر «جنون» هذا الرجل إال
لكن ال شيء ُي ّ
أن يكون كذلك .اجلنون مفردة غري حمرتمة،
غالبًا ،يف بالدنا .ميكننا القول إن جنون ّ
حناس
مترد
ليس ضد
ّ
«العقالنية» يف الفلسفة ،بل ّ
كل موتّ ،
على ّ
كل ذل ،خيرج من ُي ّربره باسم
ضد طلسمة الذهن .طريقته
جنونه
العقل.
ّ
رمبا تنطبق عليها مقولة أحد اهلنادكة« :إذا
ّ
يشك شخص واحد أسبوعيًا ّ
بأنك جمنون،
مل
ً
حقيقيًا يف هذا العامل».
ا
تأثري
دث
ال
فأنت
تحُ
ّ
حسنًا ،ليس االختبار األول له ،على أكثر من
حر.
صعيد ،ومع ذلك ال يريد أن ييأس .هو ّ
سوقية إطالقًا .هو
الـ»حر» هنا ليست
وهذه
ّ
ّ
حر وفقط.
ّ
لن يكتفي بالتصويب على الئحة احلريري ،أو
الئحة البيارتة ،اليت يسخر من تسميتها ،بل
جتده «غري مرتاح» أيضًا لتلك الالئحة الثالثة:
ّ
الكل ميكنه أن يضع مشاريع
«بريوت مدينيت».
ّ
الكل ميكنه أن ُينشىء كالمًا ،ولكن
انتخابية،
ّ
«ما زلت ال أفهم كيف للبعض أن يفهم
االنتخابات البلدية كإطار إمنائي فقط ،كيف! ال
يوجد شيء امسه «بعيدًا عن السياسة» .ليست
البلدية أن تسقي شجريات املدينة .حنن
مهمة
ّ
ّ
نعيش يف منطقة حترتق» .ال حاجة لذكر موقف
ّ
يعول الرجل
حناس من الئحة احلريري .ال
ّ
على من مل ُيدرك بعد
أن احلريرية ،مبختلف
نسخها ،كانت إحدى
أدوات قتلنا منذ انتهاء
احلرب األهلية.
اإلنتخابات بعد يومني.
جلس ّ
حناس يف «مركز

مهمة فدائية
جديدة يتك ّفلها
نحّاس ،باسم ّ
كل
«الصعاليك» من
كافة الجهات

طبارة» ،ومن حوله ّ
ثلة ِمن «اخلوارج»
توفيق ّ
على النظام القائم ،وراح يقول« :االنتخابات
البلدية ليست مهرجانًا بلديًا وال عائليًا ،وليست
جمرد إمناء وال كناسة شوارع .يوم األحد املقبل،
ومع اغالق صناديق االقرتاع البلدي ،سيفقد
جملس النواب شرعيته الدستورية ،املكذوبة
أص ًال ،إذ تكون حجة التمديد جمللس النواب
احلالي قد سقطت ،وقد كانت ،حبسب اجمللس
الدستوري ،تتلخص يف عدم القدرة على
إجرائها ألسباب أمنية» .من كان وزيرًا ،سابقًا،

ها هو ُي ّ
لبلدية .غريبة يف لبنان؟
رشح نفسه
ّ
الصور.
يعرف هو ذلك .لكن «حنن نعيش على
َ
كل الصور النمطية يف بلدنا مشوهة .كثريون
يرون أن حيثياتهم ال تسمح هلم مبا يرونه
نزو ً
ال ملستوى بلدية ،لألسف» .رمبا لو وجد من
ّ
املرشح ضمن
«تنازل» مثله لتحالف معه حناس
إطار حركة «مواطنون ومواطنات يف دولة»،
لكن مل يفعلها سواه .املهم ،االنتخابات بعد
جمرد بلدية ،خاصة
يومني ،هي عنده أكثر من ّ
يف احلالة اليت نعيش فيها .يقول« :إن املواد
القانونية تتحدث عن دور للبلدية يف كل ما هو
ذو منفعة عامة .دور اختصاصي .وبالتالي مع
انهيار الدولة الذي نشهده ،والذي قد تزداد
حدته ،ستكون السلطات ّ
كلها يف يد البلديات،
كونها هي اجملالس املنتخبة من الناس ،هي
الشرعية الوحيدة ،بعد سقوط شرعية النواب
ّ
احلاليني» .يستمر ّ
حناس يف َجلد كل فاقد
يتحدث عن دور البلدية جتاه أزمة
لألمل يسمعه.
ّ
السكن! مسألة أخرى غريبة يطرحها .يستشهد
بالقانون ،مبواد حمددة ،يستخرج منها قدرة
البلدية على عدم منح رخصة بناء ،خاصة يف
العاصمة ،لكل من يرفض أن خيصص يف مبناه
(أو قل برجه) الضخم عددًا من الشقق لذوي
الدخل احملدود وأصحاب احلاجات اخلاصة.
حند من هجرة
يقول« :بهذه الطريقة ميكننا أن ّ
الشباب ...لو أرادوا حقًا».
كانت جتلس إىل ميينه غادة اليايف ،املرشحة
إىل جانب حناس يف بريوت على الئحة
«مواطنون ومواطنات» .نالت الئحة احلريري من
اليايف ما تستحق من «التقريع» .ابنة الرئيس
األسبق للحكومة عبداهلل اليايف ،ال تثق اليوم
ّ
ومترده» .معها جورج
بـ»حناس ومشاكسته
إال
ّ
صفري وياسر ساروط ،ويكتمل عقد الالئحة من
أربعة أشخاص ،على مستوى بريوت.
ّ
حناس ،باسم ّ
يتكفلها ّ
كل
مهمة فدائية جديدة
«الصعاليك» من كافة اجلهات ،من بعد ما
«لفظه» النظام سابقًا.
معركة أخرى ،بعد معاركه مع وزراء ونواب
وقضاة وأمنيني ونافذين ،على مدى السنوات
املاضية ،واليت قد ُينسى بعضها سريعًا ،إمنا
لن ُينسى بسهولة يوم مل حتتمله ّ
كل القوى
السياسية ،جمتمعة ،وزيرًا يف حكومة« ...طرد
ّ
نفسه» منها.
حجم األمل لدى ّ
مستفز
حناس ،واإلصرار عليه،
ّ
حمبني وكارهني .ذات يوم،
جدًا لكثريين ،من ّ
كتب أنسي احلاج عن «سيوران القاتل».
ُ
استفز احلاج ِمن إخالص «رسول العدم»
(الفيلسوف إمييل سيوران) ليأسه وتشاؤمه،
حتى نهاية حياته التسعينية« :بوالئه حتى مماته
مدمرًا» .مل
انضباطيًا
منهجيًا
والء
لسوداويته
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
يتب عما بدأه شابًا .وخيتم:
«أن ُيثابر كاتب
ْ
فأمر
على حشيشة الفراغ ،كما فعل سيوران،
ٌ
ال يضاهيه غري القتل» .لو أردنا استعارة
استفزاز أنسي احلاج ،ولكن من باب آخر،
معكوسًا ضد اليأس ،األمل الذي ال توبة عنه،
فيمكننا أن نقول عن صاحبنا اليوم« :شربل
ّ
حناس القاتل».

تعديل املناهج الرتبوية :يف خدمة النظام الطائفي
فاتن الحاج

يلعب التعليم دورًا رئيسًا يف خدمة النظام
القائم ،على الصعيد السياسي كما على الصعيد
االقتصادي ،اال انه ال حيظى باالهتمام الكايف من
قبل املشتغلني واملشتغالت يف الشأن العام.
ففي ذروة أزمة هذا النظام وفشله يف التصدي
ألبسط التحديات ،تسمح احلكومة بوضع مهمة
تعديل «املناهج الرتبوية» يف عهدة مؤسسة
تنفذ برناجمًا عامًا ممو ً
ّ
ال من السفارة
خاصة
الربيطانية يف بريوت!
مليون تلميذ يف املدارس الرمسية واخلاصة
خيضعون للمناهج الرتبوية يف مؤسسات التعليم
املختلفة يف لبنان .وحبسب رئيسة املركز
الرتبوي للبحوث واإلمناء (املؤسسة املعنية بإعداد
املناهج) ،ندى عوجيان ،ليست املناهج جمرد كتب
يعاد النظر مبضامينها ،بل هي خلطة كاملة من
طرائق التدريس واألنشطة والتقويم اليت تعمل
على بناء شخصية املتعلم ووعيه وتدريبه.
هذه املناهج ختضع حاليًا إلعادة نظر ،وهذا ،يف
رأي الرتبويني ،مطلوب دائمًا باعتبار ان تطوير
التعليم جيب أن يكون عملية متواصلة وتراكمية.
إال أن احلكومة مسحت بتجيري جزء من وظيفة
الدولة يف هذا اجملال اىل مؤسسة خاصة تعمل
كمنظمة غري حكومية ،هي مؤسسة «اديان» .كان
الفتًا جدًا أن يتم اإلعالن عن انطالق «املرحلة
التنفيذية لتطوير منهج مادتي الرتبية الوطنية
والتنشئة املدنية والفلسفة واحلضارات» ،يف
سياق مشروع «االسرتاتيجية الوطنية للرتبية على
املواطنة والعيش معًا» ،الذي تنفذه مؤسسة
«أديان» ،بالشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم
العالي واملركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،وبدعم
من السفارة الربيطانية يف لبنان.
تأسست
تبدو «اديان» مناسبة هلذا الدور ،فهي ّ
لبنانية للدراسات
كمؤسسة
يف  6آب ،2006
ّ
ّ
تعرف عن
ّ
الدينية والتضامن الروحي ،حبسب ما ّ
نفسها على مواقعها .وترمي اسرتاتيجيتها اىل
تعديل املناهج وفقًا ملقاربة ملتبسة يف الواقع
اللبناني ،حتت عنوان «املواطنة احلاضنة للتنوع
الديين» و»ثقافة السالم» ...من دون املس
بالتعليم الديين املتفلت يف املدارس.
يقرتح احد الرتبويني السؤال التالي كمدخل لفهم
املقاربة اليت تطرحها «أديان»« :كيف ميكن أن
يشكل التلميذ معرفته الدينية ويصل إىل املعلومة
وفق منهج علمي ،وهو ال يزال يتعلم ،يف حصص
الدين ،إيديولوجيا دينية وتربية على العقائد ،يف
وقت مل يعد خافيًا على أحد كيف يرفع انتشار
التعليم الديين يف املدارس منسوب الطائفية
والتعصب ورفض اآلخر؟».
يطرح هذا السؤال االشكالية الرئيسة اليت
تعرتض مقاربة «اديان» .بقول الربوفسور منري
أبو عسلي ،الرئيس السابق للمركز الرتبوي ،إن
«نظامنا الطائفي ،املذهيب ،احملاصصي ،الزبائين
يقف غالبًا عائقًا أمام كل املبادرات اآليلة اىل مجع
موحدة».
اللبنانيني باجتاه أهداف وطنية مدنية
ّ
يسأل يف حديث مع «األخبار»« :هل باستطاعة
االتفاقية مع مؤسسة أديان ّ
ختطي النظام الطائفي
ييسرها
دينية
ثقافة
وحتويل التعليم الديين إىل
ّ
أساتذة مدنيون؟ هل ميكنها حتويل مدارسنا اىل
حتول
ميدان لتعزيز االنتماء الوطين باملطلق؟ هل ّ
املتعلمني إىل متخرجني متدربني على ممارسة
الدميوقراطية والدفاع عن احلريات العامة؟ هل
تنتج متعلمني قادرين على حماسبة املسؤولني
حتول
مهما كانت طوائفهم وانتماءاتهم؟ هل
ّ
نظامنا تدرجييًا وبالطرق الدميوقراطية ،من خالل
أفواج املتعلمني ،إىل نظام مبين على الكفاءة من
دون غريها؟».
ّ
يتطلب «متكني املعلمني
برأيه ،إن حتقيق ذلك
من اعتماد طرائق تعليم ّ
حتث املتعلم على التفكري
والتحليل ،على التساؤل والبحث واالستنتاج،
وتنمي فيه روح التعاون واالستماع إىل اآلخر
ّ
وجتعله قادرًا على طرح تصورات غري التصورات
فيتحرر من قيوده الطائفية واملناطقية
السائدة،
ّ
الضيقة وينطلق اىل رحاب الوطن» .يلفت ابو
عسلي إىل ضرورة أن تلحظ االتفاقية توسيع
مساحة املشاركة لتشمل املرجعيات املدنية وأن
تتوقف عند اهلدف املرجو من إعادة النظر مبنهجي
«الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية» و»الفلسفة
واحلضارات»« ،فاملطلوب بنظرنا كان وال يزال
اإلسهام ،من خالل هاتني املادتني ،يف إعداد
جيل من املواطنني :حيرتمون بعضهم البعض مهما

تعددت آراؤهم وانتماءاتهم الطائفية واملناطقية،
ّ
يتواصلون بشكل إجيابي يف ما بينهم ،ويعملون
معًا لبناء مستقبلهم».
وحبسب الباحث الرتبوي حممد فاعور ،املطلوب
ليس إدماج مفهوم املواطنة ضمن التنوع الديين،
إمنا وضع التنوع الديين حتت مظلة املواطنة.
أن الرتبية املواطنية تشمل احرتام
ويلفت إىل ّ
االنتماءات الدينية والعرقية واملناطقية املختلفة
للمواطنني املتساوين أمام القانون وال تقبل
بالتمييز يف احلقوق والواجبات على أساس ديين
أو مذهيب أو مناطقي أو عشائري .وهذا املفهوم
يتناقض مع تأسيس النظام السياسي على
أساس طائفي وديين كما هي احلال يف لبنان
اآلن .أما بناء املواطن اللبناني املعتز بانتمائه
الوطين واإلنساني والذي حيرتم قيم التعايش
والدميقراطية والسالم فال يتناقض ،كما يقول ،مع
املوقف العربي التارخيي جتاه القضية الفلسطينية
ووعي أبعاد الصراع مع العدو الصهيوني وسائر
القضايا العاملية اهلامة مثل الفقر والفساد
والتلوث البيئي.
املواطنة كما يعرفها الرئيس السابق للمركز
الرتبوي منر فرحية ،هي عالقة املواطن القانونية
بالدولة وعالقته الوجدانية باألرض والشعب
والتاريخ والثقافة والرتاث ،لذلك ال ميكن لإلطار
الديين أن حيصرها ضمنه ،كما ال ميكن للمواطنية
أن تكون يف خدمة اجملموعات ،بل العكس هو
الصحيح ،وهو أن تصبح االنتماءات املذهبية
ثانوية بالنسبة إىل االنتماء املواطين.
ويف رأيه ،من أول مبادئ املواطنية املساواة
بني املواطنني ،وإال يكون وجودها بالشكل
والكالم املستهلك يوميًا ،إذ جيزم «أننا ما زلنا
رعايا وأزالم وطوائف ،وحنتاج إىل بناء شخصياتنا
كمواطنني وليس كأتباع .وهذا أمر معقد وصعب
ّ
يف جمتمع اعتاد اخلضوع للزعماء،
وينشئ أبناءه
على عبادة األشخاص ،فيما املنظومة القائمة
تهتم بالتفرقة أكثر ألنها تريد أن يبقى الوضع
االجتماعي والسياسي مأزومًا كي يبقى خيدم
مصاحلها».
ال ميانع استاذ مادة املناهج يف اجلامعة اللبنانية
هاشم عواضة أن يلعب املنهج التعليمي دورًا
يف الرتبية على املواطنة واحرتام االلتزام
ّ
ختطي
الشخصية ،شرط عدم
واحلرية
الديين
ّ
ّ
وإنسانيته .يقول ّ
إنه يؤيد
اآلخر
ة
وحري
القوانني
ّ
ّ
شخصيًا ،وانسجامًا مع قناعاته ،التعليم الديين
ّ
الوطنية،
الرتبوية
املضبوط حتت سقف السياسة
ّ
ّ
والذي يكون لوزارة الرتبية فيه دور املشرف
واملراقب.
حتاول رئيسة املركز الرتبوي ندى عوجيان ان ختفف
من أثر ّ
تدخل مؤسسة خاصة يف تعديل املناهج،
تقول إن االتفاقية مع «اديان» حمكومة بضوابط
الدستور والقوانني واألنظمة واملراسيم اليت
حيدد جملس الوزراء يف خالهلا دقائق وتفاصيل
املواد .وبالتالي ،فإن التعاون مع هذه املؤسسة
هو ضمن التعاون مع اجملتمع املدني واجلمعيات
املتخصصة والناشطة ،ومع املؤسسات الرتبوية
اخلاصة والرمسية ،ومتر مضامينه وتوجهاته عرب
اللجنة العليا للمناهج ووزارة الرتبية وجملس
شورى الدولة وجملس الوزراء.
أن اللبنانيني على تنوع توجهاتهم اإلميانية
وترى ّ
يعيشون حتت سقف املواطنة احلاضنة للتنوع،
وحيلون مشاكلهم باحلوار والسالم ،ضمن
مقتضيات القوانني واالنظمة الراعية للحياة.
الوطنية املنبثقة عن
وتضيف« :عنوان الشرعة
ّ
مشروع أديان هو الرتبية على املواطنة احلاضنة
للتنوع الديين ،ويف هذا جواب كاف وشاف،
ّ
فاملواطنة تدير هذا التنوع يف االجتاه املطلوب
والتنوع الديين واقع يف لبنان!
وليس العكس.
ّ
فهل كان الواقع الدستوري والقانوني يف لبنان
مصدر غنى أم سبب ويالت؟».
تنوع ديين
وتقول« :وطننا حيتضن مواطنني ذوي ّ
مركبة .وقد حاول البعض إلغاءنا ،وحاول
وهوية
ّ
ّ
آخرون صهرنا ،وهناك من أراد تقسيمنا ،كما
اقرتح آخرون تهجرينا كأن التنوع خطيئة أو عار
أو ّ
مذلة ،فال أرى أي خطأ يف أن نصبح مواطنني
لبنانيني ومؤمنني .بل قد يكون مفهوم املواطنة
احلاضنة للتنوع الديين مدخ ًال لتبين مفهوم
التثاقف الذي قد يساهم يف اخراج اللبنانيني من
االنتماءات املتنوعة املتنافرة إىل استثمار التنوع
وطنية جامعة».
إلنتاج ثقافة
ّ
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بلديات

زحلة قواتية :انتصار حتالف جعجع ــ عون
غسان سعود
انتزعت القوات اللبنانية فوزًا كبريًا يف
مدينة زحلة ،أمس ،رد الصاع املنتظر
من الرئيس سعد احلريري هلا صاعني
للمستقبل .وقد بدأ منذ الصباح
التفاف نصب سيدة زحلة باجتاه معراب
من دون أن ينتبه أحد حتى فوجئت
االنتخابي
املاكينات يف نهاية اليوم
ّ
الطويل بتكرار السيدة العذراء معجزتها
الكتائيب لويس
املتخيلة أيام اخلطيب
ّ
أبو شرف يوم طالبها من ساحة جونية
بأن تلتفت إىل ساحة جونية ،حيث
فتخيلها سامعوه
الثالثي
حيتفل احللف
ّ
ّ
تستجيب.
محاسة احلزبيني بلغت ذروتها يف
شوارع زحلة :مواكب سيارة وكثافة
مندوبني ورايات حزبية ورقص يف
الشوارع .أما غري احلزبيني فواصلوا
التفرج طوال النهار «من بعيد لبعيد»،
من دون إظهار أية مباالة بكل ما حيصل
حوهلم .حتى من كبد نفسه عناء النزول
إىل مركز االقرتاع حتت منزله ،تبسم
لكل املندوبني من دون استثناء ،دخل
واقرتع ،ثم غادر من دون أن تكتشف
املاكينات ملن اقرتع.
االنتخابي االستثنائي حققته
العمل
ّ
ماكينة النائب نقوال فتوش اليت
االنتخابي وقبله
أوحت طوال اليوم
ّ
بأنها تلعب يف ملعب األحزاب قبل أن
تبني نتائج األقالم الكاثوليكية أخذها
األصوات من طريق الكتلة الشعبية ال
أحد آخر .وال شك أن فتوش اليوم
هو غري فتوش أول من أمس على
مستويات كثرية.
وقد حصدت ماكينته :أو ً
ال أصوات
من يعرفون باجملنسني الذين اعتادوا
القدوم يف االستحقاقات االنتخابية
السابقة النتخاب الكتائب والقوات
اللبنانية ،علمًا بأن مناصري القوات
والكتائب وبعض العونيني كانوا
يطالبون باالعتداء على هؤالء الناخبني
ومنعهم بكل الوسائل من الوصول
إىل مراكز االقرتاع ،مظهرين ميدانيًا
سلوكًا عدائيًا ومهينًا .ومتكن فتوش
بفضل تأييد هؤالء من حتقيق خرق
وسط املقرتعني من الطائفة السنية.
ثانيًا أصوات اجملموعة الناخبة الصغرية
اليت تتسابق املاكينات (باستثناء
التيار الوطين) على رشوتها منذ أكثر
من سبعني عامًا ،ال منذ عام أو عامني،
علمًا بأن نسبة هؤالء ال تتجاوز أبدًا
عشرة باملئة .ثالثًا ،حصدت ماكينة
فتوش غالبية أصوات حركة أمل اليت
اقرتعت لالئحة فتوش فقط .رابعًا،
حصدت هذه املاكينة أصوات حزب
اهلل أيضًا الذي أثبت عرب دعمه مثانية
من الئحة فتوش ومجيع املرشحني
العونيني وقوفه على مسافة واحدة
من مجيع حلفائه الزحليني .خامسًا،
استقطبت هذه املاكينة كل املوالني
آلل فتوش وكل من يدينون هلم خبدمة
من دون استثناء ،سواء يف زحلة أو
يف بريوت أو يف بلدان االغرتاب.
وخالصة النتيجة اليت حققها فتوش
تفيد بعدم قدرة القوى السياسية على
التعامل أكثر معه بوصفه جمرد نائب
زحلي حليف حلزب اهلل وحركة أمل.
ّ
ماكينة سكاف ختوض منذ أسابيع عددًا
كبريًا من التحديات :حتدي إثبات السيدة
مرييام سكاف نفسها كرئيسة للكتلة
الشعبية يف أول استحقاق انتخابي بعد
أشهر قليلة على وفاة الوزير الياس
سكاف ،مع كل ما يستلزم ذلك من
خارجي .وحتدي
تنازالت داخلية وتشدد
ّ
شد العصب الكاثوليكي يف ظل
حماولة الثنائية املسيحية شد العصب

املاروني ،رغم
بني
اخلالف
الكتلة الشعبية
ومطران زحلة
للكا ثو ليك .
وحتدي الوقوف
يف وجه الثالثية
مع
املسيحية
كل ما يستتبع
ذلك من ختوين
و حتر يض
و غري هما .
إجياد
وحتدي
زحلي
صدى
ّ
خلطاب الكتلة
«زحلة
عن
أو ً
ورغم
ال».
جناح الكتلة يف
مزامحة األحزاب
ويف
إعالميًا
الشارع باألعالم
و ا أل غا ني
و ا ملند و بني ،
ماكينة
فإن
ا لعا ئال ت

حتالف حزب اهلل واألحزاب يفوز
يف بعلبك
رامح حمية

صبّت أصوات تيار املستقبل لالئحة سكاف من دون أن يستفز ذلك القواتيني (هيثم املوسوي)

التقليدية أظهرت ضعفًا مقارنة مع
ماكينة األحزاب املتطورة ،سواء يف
إدارة العمل بعيدًا عن األنظار أو يف
معرفة النتائج .وكانت الكتلة تعتقد
بأنها تفوقت وسط الناخبني البيارتة،
حمتفلة عند الظهرية بتنخيب كل من
يفرتض مبندوبيها تنخيبهم .وال شك
أن اخلسارة اليت منيت بها الكتلة
ستخلط أوراقًا كثرية يف عالقتها
مع خمتلف األفرقاء السياسيني داخل
زحلة وخارجها .وال شك أن تصويت
الناخبني السنة والشيعة واألرثوذكس
وحتى املوارنة ميكن فهمه ،لكن ما ال
ميكن فهمه ويفرتض بالكتلة التمعن
كثريًا بأسبابه هو تصويت الناخبني
الكاثوليك .يف املقابل ،جنحت «الكتلة»
يف جتاوز التحريض املذهيب عليها ومل
تتوقف أبدًا عند حماوالت نواب القوات
تصوير أي تقدم للكتلة عليهم بأنه
نتيجة دعم حزب اهلل ،يف ظل وعي
الناخبني الواضح لتوزيع حزب اهلل
أصواته بالتساوي على الكتل الثالث،
فيما صبت أصوات تيار املستقبل
لالئحة سكاف من دون أن يستفز ذلك
القواتيني عالنية أقله.
ماكينة األحزاب واجهت جمموعة
حتديات هي األخرى تبدأ بتوحيد
جهود القوات والعونيني أو ً
ال ،وقبول
العونيني بشروط رئيس الالئحة
أسعد زغيب ثانيًا ،وجتاوز افتقادهم
الغطاء الكاثوليكي ثالثًا ،ورفع نسبة
التصويت املاروني رابعًا ،واالستفادة
من ثروات حشد رجال األعمال املؤيدين
للقوات والعونيني ملواجهة مال سكاف
ــ فتوش خامسًا ،وجتاوز فخ التشطيب
سادسًا .وميكن القول إن األحزاب
جنحت يف جتاوز مجيع هذه التحديات،
يف ظل عمل مميز للفريق اإلعالمي على
مدار الدقيقة لرفع منسوب التعبئة
بكل الوسائل .وقد أوحت ماكينة
األحزاب بأنها ترى املال السياسي
ومن يوصفون باجملنسني ألول مرة
يف زحلة ،فرفعوا منسوب التعبئة يف
أوساط الزحليني لدحر املال السياسي
ومواجهة خطر «األصوات الغريبة» .أما
األهم من هذا كله ،فهو إثبات زحلة
أن الثنائية املسيحية حتظى بتأييد
شعيب عارم ،لكن هادئ جدًا .وكان
ّ
يصعب خالل اليوم االنتخابي اكتشاف

ما حيصل حقيقة يف صناديق االقرتاع،
لكن سرعان ما بينّ الفرز أن مقام
سيدة زحلة برم االحد باجتاه الرابية
ومعراب ،كما فعلت سيدة حريصا
حني التفتت صوب ساحة جونية حيث
كان اخلطيب الكتائيب لويس أبو شرف
يناديها لتناصر احللف الثالثي .إال
أن األهم من هذا كله هو رصد حالة
القوات يف شوارع زحلة أمس .فمن
مركز اقرتاع إىل آخر تكرر املشهد
نفسه :صبيان ال تتجاوز أعمارهم عشر
سنوات يلوحون بأعالم القوات اللبنانية،
وفتيات يرتدين «تي شرتات» برتقالية
ويعصنب رؤوسهن بأعالم القوات.
وبني مركز وآخر بضعة عونيني وقوات
جيتمعون حول نرجيلة أو يرقصون على
أغاني القوات ،فيما صور رئيس حزب
القوات مسري جعجع تزين مكاتب التيار
الوطين احلر .وحتت اخليم االنتخابية
قواتي» أو
كان هناك دائمًا «مغوار
ّ
أكثر يروي بعضالته املفتولة لشباب
عونيني مذهولني فصو ً
ال من بطوالته
يف احلرب ،مستفسرًا عن واحد أو أكثر
من أفراد عائلتهم كان يقاتل معهم.
وهذا مبعزل عن نتيجة االنتخابات
قواتي كبري يربر إصرار جعجع
نصر
ّ
على إسقاط فرص التوافق وخوض
معركة تعرف ماكينته سلفًا نتيجتها.
العوني
فخالل سنوات ،كان النفور
ّ
من القوات حيول دون تسرب أعداد
عونية مهمة باجتاه القوات ،إال أن
مشهد أمس بينّ انكسار جدران اجلليد
بني هذين احلزبني ،ويف ظل اهلشاشة
التنظيمية العونية مقارنة بالقوات
وعدم امتالك العونيني قدرات القوات
املالية واإلعالمية وعدم امتالكهم يف
خطابهم أي تفاصيل جاذبة للمراهقني
والشباب ،كان ميكن مالحظة مالمح
أولوية ملا ستحمله السنوات املقبلة.
وخالصة األسبوعني الزحليني الطويلني
تفيد بتوجيه القوات اللبنانية صفعة
حول الرد
قوية لتيار املستقبل الذي ّ
على اتفاق عون ــ جعجع خبلط األوراق
الزحلية .وقد أثبتت القوات نفسها
مرجعية زحلية أوىل يفرتض بسكاف
وفتوش أن يتجاوزا كل خالفاتهما
ويوحدا جهودهما ويبدآ التنسيق مع
كل أصدقائهما املشرتكني يف حال
رغبا بإبعاد شبحها من فوق مدينتهما.

مر قطوع االنتخابات يف قرى
بهدوء ّ
وبلدات بالد بعلبك ـــ اهلرمل ،رغم
تسجيل بعض اإلشكاالت الفردية.
متر االنتخابات بهذا
ُكثر مل يتوقعوا أن ّ
حدة
اهلدوء الالفت ،بعدما وصلت ّ
املشاحنات واالحتقان إىل أوجها خالل
فرتة تشكيل اللوائح ونسج التحالفات
العائلية واحلزبية.
يف بعلبك «مدينة الشمس» ،بدت
احلماسة لالنتخابات البلدية باهتة
صباحًا .شوارع شبه خالية ،فحتى
ساحة السرايا اليت تشهد عادة زمحة
سري خانقة ،خلت صباحًا من املارة
والسيارات.
وحدها السيارات اليت حتمل مكبرّ ات
الصوت ،التابعة ملاكينة حزب اهلل
االنتخابية ،كانت خترق صمت الشوارع
ّ
وتقض هدوءها باألناشيد احلماسية.
األمر يكاد يكون نفسه أمام مراكز
االقرتاع ،لوال عشرات املندوبني
التابعني للماكينتني االنتخابيتني
لالئحتني املتنافستني .الئحة «التنمية
والوفاء» ،اليت ضمت ائتالف «حزب
اهلل» وحركة أمل مع األحزاب والقوى
الوطنية واإلسالمية يف املدينة،
والئحة «بعلبك مدينيت» املدعومة من
غالب ياغي وجزء من العائالت.
سيد املوقف نتيجة
وبقي الرتقب
ّ
تدني نسب االقرتاع طيلة فرتة ما قبل
الظهر ،لكن أحد مندوبي الئحة ياغي
كان متفائ ًال .يعلق املندوب آما ً
ال على
الناخبني البعلبكيني« ،طول عمرها
بعلبك بتقرتع من الضهر وطالع ،وحتى
الدقيقة األخرية» .وبالفعل ،النسبة
املتدنية صباحًا سرعان ما تغريت يف
فرتة ما بعد الظهر ،لرتتفع وتصل إىل
حدود  ،%45ولتشهد مراكز االقرتاع
حركة كثيفة .األصفر واألخضر ،وإن
حضرا بشكل كثيف ،إال أن ذلك مل
حيبط من عزمية مرشحي الئحة «بعلبك
مدينيت» وماكينتهم االنتخابية ،فقد
رشحت معلومات عصر االحد عن «محلة
تشطيب» مورست من قبل «عائالت
شيعية» يف املدينة ،حبق بعضها
البعض ،األمر الذي زاد من عزمية
«العائالت السنية» وتيار املستقبل
الذي جيرّ أصوات مناصريه لالئحة
ياغي ،ورفع نسب االقرتاع «السين
إىل  ،%56يف حني مل يسجل أكثر من
 %41لدى العائالت الشيعية» ،حبسب
ما شرحت مصادر مواكبة .إلاّ أن الفوز
حصة الالئحة املدعومة من
كان من
ّ
حزب اهلل وحتالف األحزاب ،بفارق كبري
على الئحة ياغي.
وإذا كانت بلدات يف قرى شرقي
بعلبك مل تشهد معركة انتخابية
قاسية بسبب املنافسة بني الئحات
مكتملة ومرشحني منفردين ،فإن
بلدة جنتا حرصت على السري بالعملية
ّ
تدخل
دميوقراطيًا ،إىل أن حصل
«حزبي» حبسب ما يؤكد ابن البلدة
ّ
الدفة
علي أيوب ،وحماولتهم «قلب
ملصلحة رئيس البلدية احلالي أمحد
أيوب من أجل متابعة مشروعهم
القديم املتمثل مبعمل املوت» ،ما أدى
إىل حصول خالف بني أفراد من عائلة
أيوب وآخرين من آل مبارك ،تطور إىل
إطالق نار .وسرعان ما تدخل اجليش
وأعاد األمور إىل طبيعتها .ويف
بلدة حوش النيب ،وعلى أثر خالفات
على االنتخابات البلدية واالختيارية،
وحبسب مصادر أمنية ،أطلق املدعو

ع .احلاج حسن واملدعو و .ح .ح .النار
من أسلحة حربية على عدة أشخاص،
بينهم مؤهل يف قوى األمن الداخلي،
ونقل املصابون إىل مستشفى رياق
للمعاجلة ،ليقوم اجليش بعمليات دهم
داخل البلدة للبحث عن مطلقي النار،
الذين متكنوا من الفرار.
أما يف طاريا ،فقد شهدت منافسة بني
الئحتني مكتملتني ،األوىل «التنمية
والوفاء» ،املدعومة من «الثنائي
«أمة حزب اهلل»
الشيعي» ،والثانية
ّ
املدعومة من العائالت .محاوة املعركة
جتلت يف زمحة الناخبني مع الدقائق
األوىل لفتح صناديق االقرتاع ،ونسبة
اقرتاع وصلت إىل حدود ،%65
وهي النسبة األعلى يف سائر قرى
املنطقة.
وتشابهت العملية االنتخابية يف دير
ّ
ترشحت يف
األمحر ومشسطار ،حيث
البلدتني الئحة مكتملة مقابل أخرى
غري مكتملة خبمسة مرشحني .ويف دير
األمحر ،متكن الدكتور طارق حبشي من
تشكيل الئحة عائلية مكتملة ،تنافسها
الئحة غري مكتملة من سبعة مرشحني.
أما يف مشسطار ،فالئحة «التنمية
والوفاء» املدعومة من حزب اهلل وحركة
أمل ،مقابل الئحة غري مكتملة خبمسة
مرشحني.
وبلدة
الشمالي
البقاع
ويف
عرسال اليت جنحت يف «امتحانها
الدميوقراطي» ،مبؤازرة أمنية قوامها
 2300عسكري ورجل أمن ما بني
أحياء البلدة و»املنطقة اخلضراء» حيث
مراكز االقرتاع يف حملة راس السرج،
مل يسجل يف البلدة أي حدث أمين،
األمر الذي انعكس إجيابًا على نسب
االقرتاع اليت فاقت الـ» »%55على
الرغم من «التأخري الناجم عن األخطاء
يف لوائح القيد وسجالت نفوس
الناخبني» كما يؤكد» باسل احلجريي
الذي يرأس الئحة «عرسال جتمعنا».
الناخبون العراسلة نقلوا بواسطة
فانات وسيارات أجرة من داخل أحياء
البلدة إىل «املنطقة اخلضراء» ،وعبرّ وا
عن ارتياحهم لعودة عرسال إىل «كنف
الدولة»« ،وإن مؤقتًا» كما يقول أحد
الناخبني .وبقيت املنافسة بني ثالث
لوائح ،حيث مل تنجح املساعي اليت
تدخل فيها تيار املستقبل لدمج الئحيت
«احلزم» اليت يرأسها علي احلجريي «أبو
عجينة» ،مع الئحة «عرسال أو ً
ال» ،بعد
الرفض القاطع بضم «أبو عجينة»،
«حتى ال تنعكس صورته السلبية على
الئحة عرسال أو ً
ال» ،وليخوض «أبو
عجينة» االنتخابات بالئحة غري مكتملة
بـ 18مرشحًا ،بوجه الئحتني مكتملتني
منافستني.
وليس بعيدًا عن عرسال ،خاضت بلدة
القاع معركة انتخابية عائلية ــــ حزبية
بامتياز بني ثالث لوائح« .التخطيط
والتنمية» ويرأسها مسري عوض
ومؤلفة من العائالت ،والئحة «أرضي
هوييت» املدعومة من القوات اللبنانية
ويرأسها بشري مطر منسق القوات يف
القاع ،والئحة «اإلمناء واإلصالح» اليت
يرأسها وهيب البيطار واملدعومة من
التيار الوطين احلر واحلزب السوري
القومي االجتماعي .وحتى ساعات
متأخرة من ليل االحد ،كانت النتائح
ال تزال متقاربة يف القاع بني الئحة
القوات والئحة العونيني ــ القوميني،
الذين فازوا مبعركة املخاتري.

صفحة 15

Saturday 14 May 2016

السبت  14أيــار 2016

Page 15

بلديات

احلريري يربح بلدية بريوت ونسبة
االقرتاح حواىل  80يف املئة

صحيح ان تيار املستقبل فاز باجمللس البلدي يف
العاصمة بريوت غري انه املرشحني مل يتمكنوا من
حشد اكثر من  20يف املئة من الناخبني.
يف الكثري من دول العاملُ ،تعاد االنتخابات امام
عب عن رفض  80يف
هذا اإلقبال اهلزيل الذي رّ
املئة من الناخبني للخيارات املطروحة ،أو للنظام
االنتخابي برمته.
صحيح ان الرئيس سعد احلريري ميكنه أن
يفاخر بأن نسبة االقرتاع مل ختتلف عن مثيلتها
يف االنتخابات البلدية عام  ،2010إال أن هذه
حتدثوا
املفاخرة ال تخُ في استياءه .مقربون منه
ّ
عن خيبته من اإلقبال الضعيف االحد.
فبحسب ماكينته ،اقرتع من «السنة البيارتة»
حنو  55ألف شخص .ما يعين ان زعامة احلريري،
ورغم قيادته احلملة االنتخابية لـ «الئحة البيارتة»
بنفسه ،تبينّ أن  80يف املئة من أهل العاصمة ال
ينجذبون لشعار «املناصفة» الذي رفعه ،وال هم
معنيون بالعنوان العنصري الذي محل لواءه الشيخ
سعد ومرشحه لرئاسة البلدية مجال عيتاني ،أال
وهو «بريوت ألهلها».
كان مبقدور حزب اهلل «إيذاء» احلريري لو انه
وصب كتلة ناخبيه
حرك ماكينته يوم االنتخاب،
ّ
ّ
خلصوم «الئحة البيارتة» .لكنه مل يفعل .ورغم
ذلك ،مل يتجاوز تأييد «الئحة السلطة» اكثر من
ثلثي املقرتعني.
لكن النتيجة تعكس أيضًا أن االحتجاج على القوى
النافذة كرب كثريا خالل السنوات املاضية ،إال انه
ظل موضعيًا .وأن خصوم «قوى النظام» ليسوا
اكثر من اصوات احتجاجية ال تقدر على التغيري.
ففي مقابل «الئحة البيارتة» ،تقف الئحتا «بريوت
مدينيت» ،و»مواطنون ومواطنات يف دولة».
األوىل كانت صاحبة احلضور األكرب بني اجلمهور،
قدمت نفسها يف صورة
افرتاضيًا على األقلّ .
«ناصعة» وعصرية ،مستفيدة من الزخم الذي حظي
به احلراك املدني الصيف املاضي .واملفارقة أن
النتيجة اليت حصدتها بدت كنتيجة احلراك نفسه.
وظروف معركة هذه الالئحة كانت مالئمة للغاية
هلا :قوى الالئحة املنافسة غري مرتاصة (مثال،
اخلالف القواتي ــ املستقبلي واخلالف العوني
ــ العوني وعدم مشاركة حزب اهلل يف «الئحة
البيارتة» واملوقف امللتبس للنائب وليد جنبالط)؛
راعي «الئحة السلطة ،أي احلريري ،ال ميلك القدرة
على االنفاق االنتخابي كما يف السابق؛ اجمللس
البلدي السابق موغل يف «االرتكابات» ،وآخرها
حماولة تهريب صفقة الرملة البيضاء املشبوهة؛
ازمة النفايات اليت أوصلت مجاهري القوى
التقليدية إىل مرحلة غري مسبوقة من «القرف»
واالحتجاج مل تحُ ل بعد ،فروائح النفايات ال تزال
تصل إىل منازل سكان العاصمة والضواحي ،رغم
رفع «الزبالة» من الشوارعُ .يضاف إىل ذلك أن

التكتيك الذي اعتمدته الئحة «بريوت مدينيت»
كان يهدف إىل عدم استفزاز الكتل الطائفية
ّ
جتنب الكالم
والسياسية الكبرية ،من خالل
تعمد
السياسي الصريح .فعلى سبيل املثال،
ّ
الربنامج االنتخابي لالئحة «اجملتمع املدني» عدم
اإلشارة إىل شركة «سوليدير» ،ال من قريب وال
من بعيد ،رغم ان هذا الربنامج مبين يف اجلزء
األساسي منه على «التخطيط املدني» للعاصمة.
ّ
تتمكن «بريوت مدينيت» من
تقدم ،مل
ورغم ما
ّ
الوصول إىل عقل اجلمهور العريض وقلبه ،مع كل
الدعم اإلعالمي الذي تلقته« .اجملتمع املدني»،
بكل نسخه ،عاجز عن خماطبة الناس .مثة فئة
متحدثًا بامسها
من اجلمهور تقبل بهذا «اجملتمع»
ّ
يف قضايا جزئية ،لكنها ال ترى فيه قائدًا هلا أو
ممث ًال سياسيًا هلا.
بدورها ،بدت الئحة «مواطنون ومواطنات يف
دولة» ،كـ «رئيسها» شربل حناس« ،حالة
شغب» يف وجه النظام.

أساسية
عربة
تبقى
بريوت
انتخابات
من
أالحد ،سرتفضها قوى
نظام ما بعد الطائف أو
ستتجاهلها :فض ًال عن أن
جناح مؤسسات الدولة
يف تنفيذ االستحقاق،

اإلقبال الهزيل عبّر
عن رفض  80يف
املئة من الناخبني
للخيارات املطروحة
أو للنظام االنتخابي
برمته

صار حبد ذاته حجة على السلطة نفسها اليت متنع
االنتخابات النيابية ،فإن نتائج اجلولة االوىل من
االنتخابات احمللية ،تظهر مرة جديدة عقم النظام
االكثري يف االنتخابات العامة ،وضرورة الذهاب
جديًا حنو النظام النسيب ،بدل صراخ السياسيني
وتأنيبهم اجلمهور بسبب عدم إقباله على االقرتاع؛
إال إذا كان ضعف املشاركة يف التصويت يف
العاصمة االحد تعبريًا عن استسالم املواطنني
لالمر الواقع أكثر منه مظهرًا من مظاهر المباالتهم
باالنتخابات.
خارج بريوت ،كانت زحلة االختبار االول للتحالف
اجلديد بني التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية.
وكانت النتيجة اجيابية هلذا التحالف .لكن خسارة
الئحة الزعامة احمللية التقليدية املتمثلة بآل
سكاف ،لن تقفل بيتًا ،كما ان نسب االصوات
الكبرية اليت حصلت عليها الئحة آل فتوش لن
تنقل الراية من منزل اىل آخر.
يف بقية البقاع ،مل تظهر مفاجآت ،لكن تصويتا
الفتا يف اهلرمل ،اعطى اشارة قوية عن مواقف
قواعد حزب اهلل من الرتشيحات املفروضة عليه،
متثل بإسقاط ابرز الوجوه البلدية هناك مصطفى
طه ،بينما ثبت احلزب املعادلة يف وجه حماوالت
الشيخ صبحي الطفيلي «التسلل» من بريتال.

التيار الوطين احلر يرسب يف
انتخابات بريوت!
رىل إبراهيم

الوزير نقوال صحناوي

القيادي زياد عبس

سقط حزب «التيار الوطين احلر» االحد
يف أول امتحان دميوقراطي حقيقي خالل
انتخابات بريوت البلدية واالختيارية .وكانت
النتيجة :تياران والئحتان وخيمتا مندوبني
كل يف مواجهة األخرى .واخلالف الذي بدأ
يوم اخلميس املاضي حول إقصاء مفاوض
التيار (الوزير نقوال صحناوي) هليئة التيار
يف بريوت األوىل عن املشاركة يف تسمية
املخاتري املرشحني ،انتهى بتدافع وتضارب
بني مناصري احلزب الواحد.

البلدية بني عبس وصحناوي ،نصبت خيمتان
لـ»التيارين» يف الرميل وبشكل خاص أمام
َ
مدرسة احلكمة ،وبدأ مندوبو الطرفني يوزعون
الئحتني خمتلفتني :صحناوي يلتزم بـ»الئحة
السلطة» ،فيما للهيئة وعبس الئحتهما املنقحة
ما بني شربل حناس و»بريوت مدينيت» مبا
يعب عن الرأي العام العوني املتململ من
رّ
التحالف مع «سوليدير».
حاد تطور اىل اشتباك
وهو ما قاد اىل خالف ّ
باأليدي قبل الظهر ما بني مندوبي صحناوي
املستوردين من الدكوانة ،نظرًا اىل أن تيار
األشرفية كله بيد اهليئة ،وما بني مندوبي
تيار بريوت.
ّ
فتمثل مبساندة
«السوريالي»،
املشهد
أما
ّ
خيمة القوات اللبنانية خليمة صحناوي ضد
اهليئة احمللية ،رافقتها شتائم وتوعد باإلقصاء
من احلزب ،األمر الذي دفع باجليش اىل التدخل
َ
للفصل ما بني
فريقي العونيني املتصارعني.
مل يطل األمر حتى وصل مبعوثا رئيس التيار
جربان باسيل ،منسق النشاطات والتشريفات
مارك ساسني ومسؤول قطاع الشباب هادي
سعيد ،ويف جعبتهما رسالة اىل اهليئة للملمة
«الفضيحة» العلنية« :اخلعوا قمصانكم
الربتقالية وأزيلوا لوغو التيار عن اخليمة».
سريعًا ،رفض تيار بريوت الطلب ،مؤكدًا أنه
«الشرعية احلزبية والشعبية» ،فيما اآلخرون
«معينون» ،وبالتالي يفرتض بالطرف الثاني
ّ
االنسحاب من الساحة .والطرف الثاني هنا مل
يكن ميثل التيار يف حقيقة األمر لسببني :أو ً
ال
ألن املندوبني ال ينتمون اىل التيار وال إىل
األشرفية.
وثانيًا ألن صحناوي أبعد نفسه عن املشهد
مكتفيًا بالتجول بسيارته ،ال الوجود مع
احلزبيني على األرض ،لينتهي باجللوس يف
مكتبه يف مار مرت.
وقد ظهر هذا الفرق جليًا على أرض الواقع،
حيث كان عبس يصول وجيول باستمرار بني
األقالم واحلزببني ،مقب ًال هذه ومعانقًا ذاك
وموزعًا اللوائح املنقحة بنفسه يف أقالم
االقرتاع .واستطاع ترمجة نشاطه احلزبي
يف الدائرة منذ ما يزيد على مثاني سنوات
يف صناديق اقرتاع نصار الذي حقق نسبة
مرتفعة ،على اعتبار أنه «مرشح عوني منفرد
يف وجه كل حمادل األحزاب ،مبا فيها التيار
الوطين احلر»! إال أن مترد اهليئة وعبس
وتسجيل األخري «سكورًا» عونيًا جديًا يف
دائرة بريوت األوىل مل ينزل بسالسة على
قلب صحناوي والرابية .تقول الشائعة إن
قرار فصل عبس و 10من املقربني منه بات
جاهزًا وينتظر توقيع القيادة احلزبية.

أما ساحة املعركة فكانت يف منطقة الرميل
حيث نصب كل من فريق الوزير صحناوي
واهليئة العونية مرتاسه يف مواجهة اآلخر.
بدأت القصة يوم اخلميس املاضي حني خلصت
املفاوضات العونية اليت كان يديرها صحناوي
مع باقي األحزاب اىل
إشراك التيار يف الئحة
املخاتري االئتالفية.
وفيما كانت هيئة
التيار يف بريوت تنتظر
إمتام «الصفقة» حلسم
املرشحني،
أمساء
فوجئت مبا وصفته

صحناوي
أبعد نفسه
عن املشهد
مكتفياً بالتجول
بسيارته

مصادرها «تفرد صحناوي بالتسمية من
دون استشارتنا» .يومها انتفض أعضاء
َ
اهليئة
املنتخبة على ما قال مسؤولوها إنه
جتاوز نائب الرئيس للنظام الداخلي احلزبي
الواضح من ناحية صالحيتها يف اقرتاح
األمساء ورفعها اىل هيئة القضاء ،لكنها
قررت التصويت لالئحة التحالف بصيغتها
األصلية مع تعديل بسيط :استبدال مرشح
صحناوي على املخرتة يف الرميل فادي
ناكوزي باسم اإلعالمي يف الـ»أو تي يف»
إيلي نصار .فناكوزي هو مرشح خاسر يف
انتخابات التيار احلزبية ،وجمرد طرحه حبسب
اهليئة هو مسعى الستفزازها أو ً
ال ،يف ما
عدا إحراجها أمام بعض املرشحني احلزبيني
املوعودين بتبنيهم.
هكذا أوعزت اهليئة اىل مناصري التيار
يف األشرفية باحلفاظ على الكوتا املخصصة
لكل حزب ،مع حرية انتقاء املرشح املفضل
لديهم.
وسط هذا كله ،وقف القيادي يف التيار
الوطين احلر زياد عبس اىل جانب هيئة بريوت
بطبيعة احلال ،فهو أحد أبرز املساهمني
يف جناحها خالل االنتخابات احلزبية .وألن
«القلوب مليانة» منذ ما قبل االنتخابات
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«صوت الناس» ينطلق إىل بلدية صيدا
آمال خليل

أعلن اللقاء الوطين يف صيدا الئحة «صوت الناس» اليت خيوض
بها معركة االنتخابات البلدية يف املدينة .فقراء وعصاميون
وعصاميات ،اختارهم التنظيم الشعيب الناصري وحلفاؤه ليهزم
بهم مشروع آل احلريري «وإحدى أدواته الئحة رئيس البلدية احلالي
حممد السعودي» ..ال ييأس صيداويون كثر من خيار آل سعد .ال
ينفكون عن التحلق حوهلم يف أي احتفال أو جتوال هلم يف الشوارع
والبلد القدمية .كأن معروف سعد قد استشهد منذ أشهر يف ساحة
النجمة دفاعًا عن لقمة عيشهم.
يف العمق ،صيدا وفية وليست «دعيسة ملح» كما يقول البعض،
حتول الكثري من مناصرة ورثة سعد إىل آل احلريري.
عاتبًا على ّ
يف حلظة استقرار ،تنقاد حنو البوابة الفوقا حيث يتفرج إليها
متثال سعد نزو ً
ال باجتاه ساحة النجمة ومرورًا مبا تركه يف الشاكرية
والسوق واألزقة .منذ بداية التسعينيات ،عانى البعض من
التشويش .غرق على حنو تدرجيي يف «البيسني» احلريري .لكنه
قرر أن يصحو يف االنتخابات البلدية  .2004أسقط الالئحة املدعومة
من الرئيس رفيق احلريري وحلفائه واستعاد البلدية من احلريريني
إىل الوطنيني ،بتحالف بني التنظيم الشعيب الناصري وعبد الرمحن
البزري .لكنها مل حتقق جزءًا من برناجمها االنتخابي بسبب خالفات
بني الشركاء .إخفاقات تسلل منها احلريريون ،ليستعيدوا البلدية
رد فعل الناس الذي استمر لسنوات بعد
عام  ،2010مستثمرين ّ
اغتيال احلريري ،وماكينة خدمات ضخمة وفرتها العائلة بعد .2005
اختار احلريريون قبل  6سنوات حممد السعودي ،صديق رئيس
التنظيم أسامة سعد ومن كان يتطوع كمندوب يف ماكينة معروف
سعد االنتخابية ،مرشحًا هلم لرئاسة البلدية ،وجنحوا به .يف املعركة
احلالية ،ختطى الوطنيون إخفاقاتهم وقرروا استعادة البلدية.
يف عام  ،1963فاز معروف سعد برئاسة بلدية صيدا .الئحته اليت
نازل بها بورجوازيي وم ّالكي املدينة الذين تكتلوا يف الئحة واحدة،
تشكلت من أبناء الطبقتني الفقرية واملتوسطة منهم الصياد
والنجار عبد السالم األسري
سليم مجعة والعامل أبو خليل النابلسي
ّ
والرتبوي صالح البابا .يف أحد املهرجانات االنتخابية قال سعد:
«إن نزولنا إىل معركة االنتخابات البلدية معناه إعالن احلرب على
االستهتار بأموال وأرواح وكرامات الناس .ونزولنا معناه الثورة
على تاريخ مليء باملخازي والفضائح واخليانات».
بعد  53عامًاّ ،
شكل جنله أسامة الئحة من الطينة ذاتها .خبالف الئحة
التيار الوطين يف دورتي  2004و ،2010جتاهلت الئحة «صوت
الناس» احملاصصة السياسية ،فانقسمت بني ذوي الدخل احملدود
ومتوسطي احلال والقطاعات املهنية والرتبوية والعلمية .على
رأس الالئحة بالل شعبان املهندس اإللكرتوني الذي «درس يف
مدارس صيدا الرمسية وختصص يف اخلارج مبنحة تعليمية» ،كما
قال .أعضاؤها العشرون (بينهم مخس سيدات) موظفون ومقاول
وأستاذ تربية بدنية ونقابي وموظف ومسرحي وموسيقي ومديرة
وحمام ومدير مبيعات ومديرة
ومدرسة وعامل
روضة وطبيب
ٍ
ّ
مؤسسة ومدير فوج اإلنقاذ الشعيب .واألهم أن ملعظمهم حكايات
يف مقارعة العدو اإلسرائيلي وعمالئه من صيدا إىل كفرفالوس.
حوهلم ،احتشد مساء أمس صيداويون يشبهونهم .يف شارع
املطران سليم غزال يف السوق التجاري لبوا الدعوات العامة
للمشاركة .كما يأتون إىل مسرية الوفاء السنوية ملعروف سعد،
حضرت عائالت وأمهات وشبان وأطفال على وقع نشيد «جايي مع
ّ
حمال
الشعب املسكني» .منرب املتكلمني نصب أمام واجهة أربعة
أقفلت بسبب ركود احلركة االقتصادية يف املدينة .قبالتها مبنى
جتاري لرجل األعمال حممد زيدان ،وآخر آلل العاليلي .فيما الشارع
رصف حديثًا ومنع دخول السيارات إليه .ألبست املدينة ثوبًا
فارهًا ،لكن شعبها ال يزال هو هو .يف الزوايا ،انتشرت عربات
بيع الفول والذرة .أصحابها صيداويون أيضًا ،استغلوا املناسبة
ليسرتزقوا بعد أن منعهتم البلدية من التجوال على الكورنيش
البحري ويف السوق .أمس ،يف مهرجان إطالق احلملة االنتخابية
لـ»صوت الناس» ،دعا سعد «أبناء وشباب وصبايا صيدا للتخلص
ويسهموا
من االستهتار مبصاحل الناس وأن يضموا أصواتهم لالئحة ُ
يف حماربة الفساد واإلفساد ويشاركوا يف معركة التغيري .فعندما
يصل صوت الناس إىل اجمللس البلدي ،فإن خطوة مهمة نكون قد
خطوناها على طريق اخلالص من تسلط زعامات الطوائف وحيتان
املال ومافيات الفساد .ونؤكد أن الصوت قد عال وارتفع ألن
التغيري املطلوب ال بد له أن يشمل كل منظومة العجز والفشل
والفساد ،بدءًا باجمللس النيابي واحلكومة ،وصو ً
ال إىل البلديات.
منظومة السلطة بكل مكوناتها واحدة والقوى السلطوية من زعامات
الطوائف وحيتان املال يهيمنون على الدولة بكل مفاصلها،
ومن ضمنها البلديات .وهؤالء املرشحون يعيشون هموم الناس
ومشاكلهم وميلكون الكفاءة والتصميم على مواجهتها ومنغرسون
يف تربة صيدا ولديهم الرؤية والربنامج اهلادفني إلعادة احلركة
واالزدهار إىل املدينة اليت تستحق احلياة» .واعترب سعد أن جناح
«صوت الناس» ،جناح لكل املعرتضني على سوء األوضاع.
بني احلشود ،من تنقل يف السنوات املاضية بني اجلماعة اإلسالمية
وآل احلريري .بدا متحمسًا يف مهرجان أمس ،مستعيدًا أصله الذي
ّ
«الضالني» ،عززت أمل «صوت الناس» بتكرار
نشأ عليه .عودة
مشهد انتصار عام  ،2004مستفيدين من نتائج اإلقرتاع اهلزيلة
اليت حصدتها الئحة احلريري يف بريوت.

البوح املكتوم بني القريبني من احلزب والتيار
جان عزيز
نعم ،مثة شيء ما بني العتب وعدم الفهم املتبادلني ،يسري
بصمت وكتمان بني شارع التيار الوطين احلر وشارع حزب اهلل.
ال يصح الكتمان وال جيدي .يكفي دلي ًال أن عبارة واحدة كتبت
بدافع احلرص قبل يومني ،لتنبيه زعيمي «التفاهم» إىل أن سوءًا
فجرت مكبوتات من التشنج المست عداء الشامتني على
يعرتيهّ ،
انتظار أبدي.
آخر عوارض ما جيري بني الطرفني ،ظهر على هامش االنتخابات
البلدية ملدينة زحلة .يف حلظة ،بدا أن «التيار» يف موقع واحلزب
يف موقع آخر .فوجئ بعض األصدقاء املشرتكني مبا حيصل .ثارت
غريتهم وحرصهم .فتطوع بعضهم ملساع محيدة.
يف الرابية مل حيظوا بكلمة .ال مشكل إطالقًا .يف الضاحية الكالم
مماثل :حلفنا اسرتاتيجي وثابت وصلب .وال ميكن لفاصلة بلدية
أن تغري شيئًا من رسوخه .غري أن البوح يف الشارع وبني األنصار
كان مغايرًا .العونيون خيتصرون احليثيات بسؤال :كيف نذهب
إىل خوض معركة زحلة األساسية بالنسبة إلينا يف السياسة ،فال
جند حزب اهلل معنا؟
نقل الوسطاء احلرصاء تساؤالت الربتقاليني إىل أصدقاء حزب اهلل.
فأخذ هؤالء على عاتقهم ومسؤوليتهم اخلاصة مهمة الشرح والبوح.
يعرض القريبون من حزب اهلل قراءتهم بشكل منهجي متسلسل.
أو ً
ال ،ال ميكن للعونيني مطالبة أنصار احلزب وال معاتبتهم .فهم
ذهبوا إىل اتفاق بلدي يف زحلة مع خصوم حزب اهلل يف السياسة،
من دون أي تنسيق معهم .وبالتالي ال ميكنهم أن يتوقعوا منهم
االلتحاق مبوقفهم هذا تلقائيًا .أيضًا هم ذهبوا إىل ائتالف مع
احلريري يف انتخابات بريوت ،من دون حزب اهلل .ومل يقابل أنصار
احلزب خطوتهم هذه بأي سلبية وال أي متلمل.
فلماذا ال يتفهم العونيون موقف احلزب املماثل يف غري مكان؟
حتى غدًا يف جزين ،يستبق القريبون من حزب اهلل ،سيتجه
العونيون إىل منافسة حادة ،بلديًا ونيابيًا ،مع طرف حملي حمسوب
على حليف حزب اهلل ،نبيه بري.
ولن جيد احلزب يف ذلك أي غضاضة ولن يعترب املوقف العوني
احليز
أحاديًا وال سلبيًا جتاهه .بل هو جمرد أداء طبيعي يف سياق
ّ
اخلاص لكل من احلليفني ،وضمن اهلوامش السياسية املنطقية
جلسمني سياسيني كبريين ممتدين على مساحة البلد .ما يعين
احتفاظ كل منهما باعتباراته اخلاصة وحساباته اخلاصة يف كل ما
ال يتعارض مع سياق حتالفهما.
أكثر من ذلك ،يقول القريبون من احلزب ،يف زحلة نفسها ،يدرك
العونيون كما يدرك حزب اهلل نفسه ،أن للمعركة البلدية أبعادًا
سياسية أكرب من هذا االستحقاق العابر .فهي مرتبطة مباشرة
باالصطفافات السياسية داخل املدينة ،واليت ستفرض نفسها
الحقًا على استحقاق االنتخابات النيابية.
والطرفان مل ينسيا بعد أن هذه الدائرة االنتخابية هي اليت
أعطت األكثرية النيابية للفريق احلريري سنة  .2009وبالتالي،
وعلى هامش خوض االنتخابات البلدية ،كان مثة حرص لدى حزب
اهلل ،على أال يؤدي االستحقاق البلدي إىل تراكمات وذيول تثقل
االستحقاق النيابي الحقًا ،وتقود إىل خسارة معركته النيابية
مستقب ًال .مع ما ميكن أن يعين ذلك من احتمال خسارة األكثرية
الربملانية مرة أخرى.
لذلك ،وبدافع حرص حزب اهلل على مصلحة حلفائه ومصلحته ،قرر
أال يقطع مع أطراف زحالويني آخرين .رغم تهافت بعضهم إىل
االرمتاء يف احلضن احلريري .مبا يبقي حلزب اهلل على األقل ،قدرة
التحرك نيابيًا ،ولو من باب مشاركة احلريري يف خرقه الزحالوي
احملقق .فأين اخلطأ يف ذلك؟!
يتفهم القريبون من التيار الوطين احلر حيثيات موقف حزب اهلل.
وحياولون تقبلها.
غري أن ذلك ال يلغي مالحظاتهم حياهلا .يقولون :بالنسبة إىل بعض
متوضعاتنا البلدية ،ال ميكن التعويل عليها لبناء أي مستمسك.
يكفي أن نالحظ مث ًال أن خيارنا يف انتخابات بلدية بريوت ،هو
نفسه خيار الرئيس نبيه بري.
وال نعتقد حلظة أن ذلك أحرج حزب اهلل أو أوجد أي شعرة يف
املسافة بينهما .أما يف جزين ،فاملسألة استوفت حبثها ومتحيصها
منذ العام  .2009ومذذاك مت حلها بني الرابية والضاحية ،من دون
أي غبار يف أجوائهما.أما مسألة زحلة فمختلفة .إن جلهة حتالفنا مع
القوات ،أو جلهة املعنى السياسي النتخابات بلديتها.
فإعالن النيات املشرتك مع القوات ،خطوة كان حزب اهلل وسيظل
شريكًا مسترتًا فيها .وال ضرورة للمزيد .متامًا كما كان تفاهم
مارخمايل قبل عشرة أعوام مشروع شراكة يسعى ويطمح إىل ضم
احلريري .فال نقزة وال قطب خمفية يومها وال اآلن .علمًا أن تفاهم
احلزب مع القوات سابق.
وهو بدأ بشكل مباشر يف إطار التحالف الرباعي سنة  .2005يوم
اقرتع حزب اهلل لصاحل مرشح مسري جعجع يف بعبدا عاليه ...كي
ال نستذكر كل تفاصيل تلك املرحلة .غري أن انتخابات زحلة قبل
يومني ،كانت تشكل حتديًا وجوديًا مليشال عون ،بعد إقراره خطوة
التوافق املسيحي حول رئاسته.

وأي نكسة هناك ،كانت ستعين مقت ًال هلذا املشروع .وكان كثريون
يف الداخل كما اخلارج ،مستنفرين للمسارعة ليل األحد املاضي،
ليعلنوا يف اإلعالم وللسفارات ولكل الكون ،ها قد انتهى ميشال
عون.
وهنا مكمن اخلطر الذي كان قائمًا .فض ًال عن حمذور آخر كان
ممكنًا ،وهو إعطاء االنطباع اخلاطئ ،بأن الصوت غري املسيحي
هو من قرر مصري عاصمة الكثلكة .ال يف قضائها ،بل يف قلب
أحيائها.
لكن األخطر ،كما يسر القريبون من التيار ،كان اإلحياء مبحذور
أشد إقالقًا .وهو أن البعض يرى يف التحالف مع عون جمرد مرحلة.
بعده وبعدها ،ال بد من العودة إىل التعامل مع البيوتات املسيحية،
ال مع مرجعيات هذه اجلماعة...
ينتهي النقاش كله يف الرابية .يبستم ميشال عون عند كلماته
األوىل .قبل أن يقفله بعبارة وحيدة« :أنا أعرف السيد وأثق به.
هذا يكفيين ،وهذا يكفي» .لكن الكالم يظل ضروريًا ،لنقل ما
بني الرجلني إىل ما بني مجاعتني ،وإىل بلد كامل ،يتوق إىل
التفاهم ،وحيرص على معاجلة أي سوء ...تفاهم.

عرسال قالت كلمتها يف االنتخابات
البلدية
جان عزيز
ما مل يكن يف إمكان العراسلة قوله علنًا ،عبرّ وا عنه بوضوح يف
صناديق االقرتاع :عرسال املغلوب على أمرها تريد التغيري بعدما
ّ
وتسلط رئيس البلدية السابق
أنهكتها متاجرة تيار املستقبل بها،
علي احلجريي (أبو عجينة) عليها ،واحتالل العصابات التكفريية
هلا.
بنسبة اقرتاع فاقت  ،%54ويف أجواء انتخابية هادئة يف «املنطقة
اخلضراء» ،يف حملة راس السرج ،أطاح العراسلة االحد املاضيتيار
وعمر»
ّ
املستقبل ورموزه يف البلدة .منحت عرسال تيار «كبرّ
صفرًا ،بعدما اقرتعت لالئحة «عرسال جتمعنا» اليت حصدت 20
مقعدًا من .21
فيما خسرت الالئحتان املدعومتان من املستقبل« ،احلزم» برئاسة
«أبو عجينة» و»عرسال أو ً
ال» اليت شكلها حسني رشيد احلجريي.
وسجل خرق وحيد للمرشح حممد علي احلجريي (يقطن يف بلدة اللبوة
ُ
اجملاورة) من الئحة «عرسال أو ً
ال» .ويف االنتخابات االختيارية،
خسر املختاران احملسوبان على املستقبل سعد الدين كرنيب وحممد
علي احلجريي (شقيق الشيخ مصطفى احلجريي «أبو طاقية»).
وقال أحد فعاليات البلدة إن املستقبل «تلقى صفعة تعبرّ عن حنق
أبناء البلدة من الواقع املرير الذي وصلوا إليه اجتماعيًا واقتصاديًا
وأمنيًا نتيجة سياسة رئيس البلدية التابعة للتيار ،ومن «ختلي
يعدون أنفسهم فيها أقطابًا عنا» .
الدولة اليت ّ
املدوية قد تطيح ،حبسب مصادر عرسالية ،أفرادًا يف
اخلسارة
ّ
مكتب تيار املستقبل يف البلدة .علمًا أن الرئيس سعد احلريري
أخفق شخصيًا يف مساعيه لدمج الئحيت «احلزم» و»عرسال أو ً
ال»،
وهو كان قد استدعى «أبو عجينة» إىل بريوت واجتمع معه ،وأوعز
إىل ممثله يف البلدة أمحد رباح مبواصلة املساعي ملواجهة الئحة
«عرسال جتمعنا».
إال أن «عرسال أو ً
ال» رفضت حتى انضمام «أبو عجينة» مبفرده
إليها بسبب الغضب الشعيب الواضح عليه وخشية أن ينعكس
انضمامه سلبًا.
مصادر عرسالية ّ
أكدت أن الغضب الشعيب ال ينحصر يف «أبو
عجينة» ،بل «يف كل سياسة املستقبل يف بلدتنا» .ولفتت
إىل أن من األسباب اليت دفعت العراسلة إىل االقرتاع لالئحة
العائالت «عرسال جتمعنا» ،هو اتضاح دعم التيار األزرق لالئحتني
املقابلتني.
وهاجم «أبو عجينة» مرارًا يف األيام املاضية الئحة «عرسال جتمعنا»،
واتهمها بأنها تضم مقربني من حزب اهلل .وعزت املصادر ذلك
إىل أنه يدرك «طموح العراسلة إىل التغيري بسبب سوء أدائه»،
سواء على املستوى اإلداري واخلدماتي ،أو يف ما خص إدارة
ملف النازحني السوريني ،الذي مل يوله «االهتمام الكايف ،لتصل
األمور إىل حد الفلتان على كافة املستويات األمنية واالقتصادية
واالجتماعية».
ّ
وأكدت مصادر يف الالئحة الفائزة أن مرشحي «عرسال أو ً
ال»
«ليسوا أغرابًا ،بل هم من أطياف البلدة املتنوعة ،ومن بينهم
مستقلون وشيوعيون وناصريون ،انتخبهم األهالي إلعادة الدولة
ووزاراتها إىل عرسال ،وإعادة عرسال إىل حميطها الذي تربطها
به عالقات تارخيية اجتماعية وعائلية ،مع إدارة منظمة مللف اإلخوة
السوريني».
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ثـقافة

اطلـب فـريوز ...ولـو يف الصـني!
ارليت خوري

هو كاي (منصور) *
يف عام  ،2003التحقت بكلية اللغة العربية
يف جامعة الدراسات األجنبية يف بكني لتعلم
اللغة والثقافة العربيتني .وكنت أحبث عن
األسطوانات املوسيقية العربية بصفيت هاويًا
للموسيقى العاملية عندما
تعرفت ،مبساعدة
ّ
اخلبرية العربية اليت كانت تدرسين مادة
احملادثة ،اىل املوسيقى العربية ،وخصوصًا
يف بالد الشام.
أن أول أغنية عربية استمعت
وما زلت أذكر ّ
إليها كانت «حبيتك بالصيف» للثالثي الكبري
األخوين رحباني وفريوز ،ومن ثم لفرقة
«امليادين» اليت يرأسها مرسيل خليفة،
إضافة إىل أغان فولكلورية شرقية مثل «بنات
االسكندرية» و»البنت الشلبية» ،ألجد نفسي
منهمكًا يف املقامات العربية اجلميلة رغم
غرابتها يف البداية ،ويف األنغام والقوالب
املوسيقية العربية امللونة ،قدًا حلبيًا أو موشحًا
ً
أو
طقطوقة أو دورًا.
حبسب روبري صفدي (تاريخ املوسيقى
العربية) ،كانت املوسيقى احمللية اللبنانية
بعد احلرب العاملية الثانية ،عمومًا« ،فنًا تابعًا
للهجة والكلمة املصرية حتى منتصف القرن
العشرين».
ومع االستقالل ،أسهم لبنانيون كفيلمون
وهيب وزكي ناصيف ووديع الصايف يف
تأليف املغناة اللبنانية العربية وتطويرها،
فيما اشتهر وليد غلمية وتوفيق الباشا وسليم
سحاب بسمفونياتهم العربية الضخمة ،وذاع
صيت األخوين فليفل يف املوسيقى الوطنية
والعسكرية .أما األخوان رحباني ،عاصي
ّ
ومنصور،
فشكال مع فريوز أهم ظاهرة فنية
وثقافية عرفها لبنان يف النصف الثاني من
القرن املاضي ،جتاوزت احلدود لتصل إىل كل
العامل العربي.
نهل عاصي ومنصور
املوسيقى
أصول
املشرقية
الكنيسية
من ينابيعها األصلية،
باالحرتام
ومتيزا
لألصالة
الواضح
والرتاث ،والنجاح يف

استعانا بعناصر
الفن العبثي
واألسلوب
الساخر على
أساس الواقعية
االجتماعية

التجديد والرؤية املستقبلية ،فأنتجا تراثًا
غنائيًا يزيد على ألف أغنية ُق ّدم معظمها يف
إطار مسرحيات غنائية (حنو  )25ذاع صيتها
يف مشرق العامل العربي ومغربه .وال تزال
مسرحياتهما الغنائية تعرض يف وقتنا احلاضر
على مسارح البلدان العربية.
وقد اتصفت أعماهلما املوسيقية بسمات
مشرتكة عدة منها:
ــــ امليل إىل األغاني القصرية ،سواء ضمن
املسرحيات الغنائية أم
كأغان منفردة ،مراعاة
ٍ
للعصر الذي يسوده التغيري السريع  .كما ماال
إىل كتابة اجلمل املوسيقية السهلة البسيطة،
اليت ال تثري يف املستمع شعورًا بامللل رغم
أنها قد تبدو للوهلة األوىل مج ًال ساذجة.
على سبيل املثال ،ورغم أنهما ّ
ألفا مئات
من أغانيهما باستعمال مقام النهاوند ،إال أن
أغنية «ليالي الشمال احلزينة» ،مث ًال ،ختتلف
عن «آخر أيام الصيفية» ،وال تشبه «كرمالك»
أو «بتتلج الدني» ،ما يدل على قدرتهما على
استنباط األحلان البسيطة واجلميلة.
ــــ االعتماد على الفنون الشعبية وتطويرها.
إن الرحبانيني أبدعا يف تلحينها اعتمادًا على
ّ
مواويل العتابا وامليجانا والغزيل وأبو الزلف

والدلعونا والروزانا وغريها.
غنت فريوز يف «ناس من
ورق» أغنية على حلن موال
يسمى بالبغدادي ،وغنت
صباح يف «موسم العز»
أغنية على حلن مطلع أبو
الزلف ،إضافة إىل حلن زفة
العروس الذي نسمعه يف
هذه املسرحية .كما نلحظ
استعانتهما بلحن على دلعونا
مرات عدة يف «جسر القمر»
و»قصيدة احلب» وغريهما،
فيما برزت الدبكة اللبنانية يف
إبداعاتهما املسرحية الغنائية
بصورة واضحة.
ــــ ربط العناصر املوسيقية
الغربية باملوسيقى العربية
الشرقية .مل يعتمد عاصي ومنصور على
الزجل واملواويل وغريهما من األغاني الشعبية
اللبنانية فحسب ،بل حاوال التفتيش عن
موسيقى شعوب العامل وتقدميها بصورة
مقبولة ومتناغمة .كما أنهما مل يكتفيا باالعتماد
على اهلارموني الغربية ،بل حاوال تقريبها إىل
األصول املوسيقية الشرقية .فالغناء الشرقي
حيتوي على الكثري من االرجتال والقليل من
الرتكيز على الكتابة املوسيقية املدونة،
فيما يركز الغناء الغربي بشدة على النوتات
املوسيقية املدونة الدقيقة .وما أبدعه عاصي
ومنصور هو االندماج السلس بني هذين
النوعني من الغناء واملوسيقى .وساعدتهما
يف ذلك قدرة فريوز املتميزة على أداء اجلمل
املوسيقية يف عدد هائل من حمتوى خزانة
الكنوز الرحبانية .ومنذ منتصف اخلمسينيات،
بدأ األخوان رحباني أغنيات تعتمد على األشعار
والقصائد واألوركسرتا الشرقية الصغرية
من حيث أسلوبها وعدد آالتها ،ثم حتوال إىل
األوركسرتا الكبرية اليت تشبه الكالسيكية
من حيث التوزيع وعدد اآلالت ،سواء أكانت
نفخية أو إيقاعية أو وترية ،إىل جانب املقامات
الكالسيكية واألوزان اإليقاعية املتجسدة يف
سامبا ورومبا ومارش وغريها.

املسرحيات الغنائية
ال خيلو احلديث عن األخوين رحباني وأعماهلما
املوسيقية من مسرحياتهما الغنائية .يقول
بعضهم إن مسرحياتهما استعراضية سهلة
ال حتتاج إىل التعمق يف اقتفاء مضامينها
وحمتوياتها ،إال أننا سنجد فراسة مالحظاتهما
ودقة تعليقاتهما على القضايا االجتماعية يف
قرى لبنان ومدنه.
يقول جورج هيغل« :ينتسب كل فن ،مهما
كان نوعه ،إىل عصره وأمته ليعكس الظروف
اخلاصة ويتعايش مع األهداف التارخيية
اخلاصة» .واملسرح الغنائي عند األخوين
ِ
رحباني مل
يأت عفو اخلاطر بل نتيجة إرهاص
كبري ،كان خيتزل إبداع كل من ساهم يف بناء
املسرح الغنائي العربي
ابتداء من مارون نقاش
ً
ومرورًا بسليمان قرداحي ويوسف خياط وأبي
خليل القباني وسالمة حجازي وسيد درويش
حتى الوصول إىل ذروته على أيدي عاصي
ومنصور .ويعتمد مسرحهما الغنائي على
النصوص الشعرية واملوسيقى اجلميلة والروح
اإلنسانية ،كما يف مسرحيات املرحلة الريفية
األوىل («جسر القمر» و»دواليب اهلواء»).
أما املسرحيات املدينية ،فتعترب نقطة التحول
يف إبداعهما من ناحييت املضمون واألسلوب
الفين ،إذ تركا وصف احلياة الريفية البسيطة

األخوان رحباني
وبدآ انتقاد املدينة اليت متتلئ باخلداع واألكاذيب
بعيدة عن العدالة االجتماعية قبل اندالع احلرب
األهلية .وتعكس هذه املسرحيات مواضيع
عديدة تتمثل يف فساد احلكومة وظاهرة اهلجرة
(«احملطة») .ومقارنة مع املسرحيات الريفية،
مل يكن املوضوع احملوري يف الفرتة املدينية
تروجيًا حلل املشاكل باحلب واحملبة كما يف
مسرحية «جسر القمر» مث ًال ،بل حتوال إىل إبراز
املشاكل النامجة عن الظروف االقتصادية
والسياسية وقتئذ .أما األسلوب الفين الذي
متيز به األخوان يف هذه املرحلة ،فيتمثل يف
استعانتهما بعناصر الفن العبثي واألسلوب
الساخر على أساس الواقعية االجتماعية.

املدرسة الرحبانية
مل تؤثر املدرسة الرحبانية على املوسيقى
اللبنانية واملسرح الغنائي اللبناني فحسب،
بل على املوسيقى العربية أيضًا .يتجسد ذلك
يف االهتمام بالتوفيق بني األصالة واحلداثة،
وبني التوريث والتحديث الذي كان يسعى إليه
عاصي ومنصور على قدر اإلمكان ويعد قامسًا
مشرتكًا يتصف به املبدعون املوسيقيون يف
لبنان .من دون هذه السمات املشرتكة ،لن
يتم تطوير غناء املوال العربي االرجتالي عند
ّ
وديع الصايف الذي
اختط لنفسه نهجًا غنائيًا،
ّ
وشكل مدرسة يف الصوت واألداء والتلحني
واالرجتال.
ومن دون هذه السمات املشرتكة ،لن يتم
تأليف مقدمة «ميس الريم» على يد زياد
الرحباني الذي كان مراهقًا عبقريًا ومتأثرًا
بأسلوب والده وعمه ،ولن يتم إصدار عدد
كبري من األغاني اجلميلة
تشهد
اليت
تناغمًا
سلسًا بني موسيقى
اجلاز واللحن الشرقي.
ومن دون هذه السمات
املشرتكة ،لن نسمع
حجازكار»
«تقاسيم

مسرحهما اختزل
إبداع كل من
سليمان قرداحي
ويوسف خياط
وأبي خليل القباني
وسالمة حجازي

و»لونغا نهواند» يف «كونشرتو األندلس»
ملرسيل خليفة أو املغناة «أمحد العربي»
اجلريئة ،أو السماعيات أو البشارف اليت أعاد
توزيعها يف أعماله املستجدة .ومن دون هذه
السمات املشرتكة ،لن نتمتع بالقفلة اجلميلة
واملفاجئة من قفالت البشارف الشرقية
الكالسيكية يف «قادسية» وليد غلمية ،ولن
جند األداء اجلديد لـ «ملا بدا يتثنى» وغريه
من املوشحات األندلسية املتداولة على
ألسنة أجيال متتالية من الفنانني اللبنانيني

املتفوقني .ومن دون هذه السمات ،لن يتم
تأسيس فرقة «األنوار» اللبنانية العاملية
اليت شارك يف تأسيسها الفنان الكبري زكي
ناصيف الذي حلن املوشح وجدد الفلكلور
اللبناني بقالب جديد مزيج من األلوان الشرقية
ومطعم بالتقنية الغربية
ومتعايش مع العصر
ّ
ٍ
مثل «يا حبييب خدني بايدك» بأداء وداد ،أو
«أهال بهالطلة أهال» بأداء صباح .ومن دون
هذه السمات ،لن يسعى شربل روحانا إىل
جتديد أسلوب العزف على آلة العود ،ولن
نصغي إىل «دوزان» شربل ،آخر ألبوماته اليت
تعد عصارة التجارب املتعددة ملبدع موسيقى
العودين هذا .لو كتبت آالف الصفحات عن
هذه املدرسة املميزة وهذا النوع من املوسيقى
العربية ،لبقيت
مقصرًا حبقها مبا قدمته منذ
ّ
قرابة نصف قرن ونيف من العطاء املتميز
للفنون العربية حلنًا
وغناء؛ لو ضربت مئات
ً
األمثلة عن الذين طوروا وما زالوا يطورون
موسيقى لبنان وغناءه ،لبقيت مقصرًا كذلك
حبقهم مبا يقدمونه من املساهمات اجلليلة يف
الوطن العربي تراثًا وفنًا.
ولن تكفي هذه العجالة السريعة لتناول موضوع
املوسيقى اللبنانية معتمدًا على منوذج األخوين
رحباني .احلديث عن املوسيقى اللبنانية مهمة
يسرية وعسرية يف آن ،فمن اليسري أن
يذكر دارسو اللغة العربية والثقافة العربية
أو الباحثون املتخصصون باملوسيقى الشرقية
يف الصني أمساء أعالم املوسيقى اللبنانية
مثل حليم الرومي أو خالد أبو النصر.
كما من اليسري أن جيد اجليل اجلديد من
الطالب واملستمعني عرب اإلذاعات أو القنوات
الفضائية أو الشبكة الدولية أمساء مشاهري
موسيقى البوب الذين لقوا إقبا ً
ال واسعًا يف
لبنان والعامل العربي بأكمله ،إال أن من العسري
أن نصل إىل تعمق التذوق يف مجاليتها
وإنسانيتها إىل جانب طرق حتليل مساتها
وشخصياتها وقيمتها الفنية.
احلديث عن األخوين رحباني مزيج بني
السهولة والصعوبة أيضًا .إنه ألمر سهل
أن يغين املستمعون ،متخصصني أم هواة،
مع أحلانهما وأنغامهما بفضل انتشار أعماهلما
املوسيقية وذيوع شهرة السيدة فريوز ،إال
أن طريق هضم ما وراء أبيات القصائد أو
سطور الكلمات من املغزى العميق يتطلب من
الدارسني أو الباحثني بذل جهودهم الدؤوبة.
إذ أن فنهم حبر تتعاقب فيه أمواج من
النوتات املوسيقية والقصائد الرائعة واألفكار
الروحانية .أما التحديات الكربى للدخول
إىل املوسيقى اللبنانية العربية بالنسبة إىل
الباحثني الصينيني ،فتتمثل يف كيفية تعريف
اجلمهور الصيين بها بغية تعزيز التواصل
والتبادل والتفاعل بني احلضارتني العريقتني
الضاربتني جبذورهما يف الرتاث احلضاري
املشرتك.
يف مساء بكيين رذاذي ،جلست أمام
الكومبيوتر
ألدون هذه األلفاظ العربية مفكرًا
ّ
يف هذين املوضوعني ومستمعًا إىل صوت
فريوز املالئكي على حلن عاصي ومنصور
اخلالد راجيًا أن يتم توضيح ــــ بهذه الكلمات
القليلة املتواضعة ــــ وجهة نظري اليت تتمثل
يف ما أود أن أقوله عن املنجز الفين الرحباني
اللبناني وما يعرب عنه املوسيقاران الكبريان
بنفسيهما!

* أستاذ كلية اللغة العربية يف «جامعة الدراسات
األجنبية» يف بكني
ماجستري يف اللغة العربية وآدابها ،ودبلوم يف العلوم
املوسيقية .أصدر عددًا من البحوث املنشورة يف
جمالت علمية وترجم بعض املسرحيات العربية إىل
اللغة الصينية ،منها مسرحية «مشس النهار» لتوفيق
احلكيم ومسرحية «هالة وامللك» لألخوين رحباني (قيد
الطبع).
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
التحقيق يف «ملف سوكلني» اىل  13حزيران

أرجأ قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات مرة جديدة اىل
 13حزيران املقبل ،التحقيق يف «ملف سوكلني» ،بعد ان كانت جلسة
حمددة ملباشرة االستجوابات.
االمس ّ
وجاء ارجاء اجللسة ،بعد ان طلب املدعيان وكيل النائب سامي اجلميل
احملامي مارك حبقة ووكيل ثالث بلديات يف عكار احملامي زياد بيطار
احلصول عن نسخة من ترمجة املستندات واملراسالت االجنبية.

توقيف ناشر شريط دعائي لـ«داعش»

اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن خالل اسبوع 14
شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص
من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية وسبعة اشخاص جبرم
تهريب وتسهيل انتقال االشخاص بطرق غري شرعية.
كما اوقفت تسعة جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة وثالثة
آخرين جبرم انتحال صفة امنية والنصب واالحتيال ،وشخص جبرم بث
شريط دعائي لتنظيم داعش االرهابي والتسبب بإزعاج السلطات.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.
من جهتها ،افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 45
مطلوبا جبرائم خمدرات ،سرقة ،تزوير وسلب.

إحالة «داعشي» على القضاء

أحالت مديرية املخابرات يف اجليش اىل النيابة العامة العسكرية،
املوقوف السوري حممد مصطفى موصلي النتمائه إىل خلية أمنية تابعة
لتنظيم «داعش» يف بلدة عرسال ،بإمرة اإلرهابي نايف فايز حديد
امللقب بـ «أبو الفوز» ،والذي كان قد قتل خالل عملية الدهم اليت
نفذها اجليش بتاريخ  ،2016/4/28بعد قيامه مع آخرين بإطالق النار
على عناصر الدورية املكلفة بتوقيفهم.

قتيل بإشكال فردي يف طرابلس
املصري ومهدي مجال الدين ،تطور اىل اطالق نار ،ما ادى اىل مقتل
االول بأربع طلقات نارية من بندقية «بومب اكشن».
ونقلت جثة املغدور اىل مستشفى املظلوم فيما حضرت على الفور
عناصر قوى االمن الداخلي واجليش وباشرت التحقيق يف احلادث.
والحقا متكنت «شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي من توقيف
مجال الدين يف بلدة بشمزين يف الكورة ،بعد ساعات على وقوع
اجلرمية.

سارق باجلرم املشهود

اوقفت دورية من مفرزة جديدة القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية ،شخصا باجلرم املشهود يف حملة انطلياس م.ح 40(.عاما)
أثناء حماولته فتح سيارة متوقفة على جانب الطريق .
وبالتحقيق معه ،اعرتف بارتكابه حنو  14عملية سرقة من داخل السيارات
يف مناطق :انطلياس ،الزلقا ،البوشرية ،الفنار وحي السريان .وقد
تبني أنه من أصحاب السوابق جبرائم :سرقة ،ترويج عملة مزيفة
وتزوير.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء إلشارة القضاء
املختص ،من الذين تعرضت سياراتهم لعمليات مماثلة يف املناطق
املذكورة ،احلضور إىل مركز مفرزة اجلديدة القضائية الكائن يف جممع
اجلديدة بالقرب من قصر عدل اجلديدة ،أو اإلتصال على أحد الرقمني:
 01/900391أو  ،01/901203متهيدا الختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة».

ضحية حبادث سري يف جمدل ترشيش

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل وجريح نتيجة تصادم
بني شاحنة وسيارة على طريق عام جمدل ترشيش نقال اىل مستشفى
حبنس.
ووقع حادث سري عند مفرتق بلدة اخلرايب يف النبطية ،بني سيارتني
من نوع «تويوتا» لون امحر واخرى هوندا ،نتج عنه مخسة جرحى ،حالة
احدهم حرجة .ومت نقلهم اىل املستشفى للمعاجلة.
وعلى طريق عام صور باجتاه احلوش ،ادى حادث سري اىل سقوط
جريح نتيجة تصادم بني سيارة ودراجة نارية.
كما جرح شخص نتيجة اصطدام سيارة حبائط على طريق عام بلدة
بقرزال باجتاه القنطرة يف عكار نقل اىل مستشفى اليوسف الطيب
للمعاجلة.
ونقل جريح اىل مستشفى الروم نتيجة تصادم بني سيارتني قرب
كنيسة السيدة يف االشرفية.
وجرح ستة اشخاص نتيجة تصادم بني بيك آب وفان لنقل الركاب
عند مفرق برجا على املسلك الشرقي .ونقلوا اىل مستشفى احلاج يف
اجلية للمعاجلة.

 5264خمالفة سرعة

تواصل مفارز السري يف قوى األمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات

السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال نهارا ،اليت سجلت خالل أسبوع
تنظيم  5264خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من
احلوادث.
ودعت املخالفني اىل الدخول اىل موقع قوى االمن الداخلي االلكرتوني
بغية االطالع على احملاضر املنظمة حبقهم.

«فرحة» سارق مل تكتمل

مل «يهنأ» أ.س .مببلغ الثالثني الف دوالر الذي سرقه من احد
االشخاص بعد رصده وهو يسحبه من احد املصارف .فبعد يومني من
سرقته للمبلغ من سيارة الضحية بعد كسر زجاجها يف حملة معوض ،
متكنت مفرزة الضاحية القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من معرفة
هويته وتوقيفه يف حملة حي السلم حيث اعرتف بإقدامه على سرقة
املبلغ املذكور وبانه من اصحاب السوابق .ومت العثور على املبلغ خمبأ
ّ
وسلم اىل صاحبه.
يف احد املستودعات يف حملة حتويطة الغدير،
بناء إلشارة القضاء
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
ً
املختص ،من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة احلضور إىل مركز
مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي ـ ثكنة الشهيد
مصطفى علي حسن ،أو اإلتصال على أحد الرقمني 01/842403 :أو
 ،01/842405متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

نعاه على «الفايسبوك» بعدما أرداه مبسدسني

قاتل زياد القاصوف يف زحلة ميثّل جرميته

بدم بارد ،عمد يوسف عبود اىل قتل زميله يف العمل زياد القاصوف
بعدما استدرجه لي ًال اىل مدخل املبنى الذي يقطنه يف ضهور زحلة
وافرغ يف جسده ست رصاصات من مسدسني خمتلفني .ثم قام
القاتل بنعي زميله على الفايسبوك وكأن شيئًا مل يكن.
وبعد حتقيقات مكثفة اجريت حول اجلرمية اليت وقعت يف  26نيسان
املاضي ،حامت الشبهات حول عبود الذي استدعي اىل التحقيق يف
املرة االوىل ،ثم تقرر تركه رهن التحقيق ليعاد استدعاؤه يف املرة
الثانية بعد ان اثبتت التحقيقات ارتكابه اجلرمية اليت اعرتف بها واليت
ارتكبها السباب تتعلق بعملية اختالس يف مستشفى تل شيحا حيث
ِ
حماسبًا.
يعمل املغدور مديرًا ماليًا والقاتل
وقام عبود بعد ظهر امس بتمثيل اجلرمية حبضور كل من النائب العام
االستئنايف يف البقاع القاضي فريد كالس ،قاضي التحقيق االول يف
البقاع عماد الزين ،احملامي العام االستئنايف يف البقاع زاهر محادة،
رئيس قسم املباحث اجلنائية االقليمية يف وحدة الشرطة القضائية
العميد حسني صاحل ،آمر مفرزة زحلة القضائية املقدم طرودي القاضي
وعدد من ضباط ورتباء املفرزة.
وقد اعرتف القاتل بتنفيذ اجلرمية بواسطة مسدسني ألسباب تتعلق
بالوظيفة .وكانت عناصر مفرزة زحلة القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية قد اماطت اللثام عن هذه اجلرمية واوقفت القاتل.

سرقات متنقلة يف قرى قضاء البرتون واألهالي
يناشدون األجهزة األمنية

ناشد أهالي منطقة البرتون االجهزة املختصة اختاذ التدابري الالزمة
ملكافحة السرقات اليت تشهدها قرى وبلدات القضاء بعد أن تكاثرت
وتوزعت يف كافة القرى.
وكانت بلدتا كفرعبيدا ومسار جبيل قد شهدتا عملييت سرقة يف يوم
واحد حيث أقدم جمهولون على دخول منزل جوني ديبو يف بلدة مسار
جبيل وسرقوا كمية كبرية من اجملوهرات واالموال .وتقدم ديبو بشكوى
لدى خمفر درك البرتون وحضرت االجهزة االمنية واالدلة اجلنائية لرفع
البصمات وبوشرت التحقيقات لكشف هوية الفاعلني.
وتزامنا مع هذه العملية أقدم جمهولون يستقلون سيارة اجرة من
نوع كيا رمادية اللون ،على نشل سلسال وأيقونة ذهبية من عنق
منتهى خنله الياس فدعوس اثناء سريها على الطريق البحري يف بلدة
كفرعبيدا.

خرج بصفقة التبادل مع «النصرة» وأدخل مكانه
ابنه القاصر

خرج السوري عبد اللطيف اسعد من السجن يف االول من كانون
االول املاضي ضمن صفقة التبادل اليت متت مع جبهة النصرة لتحرير
 16عسكريا كانوا اختطفوا خالل «معركة عرسال» يف اب العام ،2014
ليدخل مكانه ابنه القاصر مالذ بالتهمة عينها ،وهي االنتماء اىل تنظيم
جبهة النصرة واملشاركة يف طبخ وتصنيع متفجرات وصواريخ وارساهلا
اىل سوريا» ،وذلك يف احدى الشقق اليت مت استئجارها يف منطقة
الضنية حتت ستار مساعدة الالجئني السوريني.
يتسن السعد االبن ان يلتقي بوالده يف قاعة احملكمة اليت سبقه
مل
ّ
وحكم عليه آنذاك بالسجن مدة ثالث سنوات اشغاال شاقة ،امنا
اليها ُ
«ودعه» يف سجن روميه اثر اخالء سبيله ضمن صفقة التبادل ،حيث
ّ
اعلمه انه خرج من السجن» بعد تقدميه طلبا لتخفيض عقوبته» .ويف
تلك الفرتة اليت كانت تجُ رى فيها املفاوضات مع النصرة لتحرير

العسكريني  ،كان عبد اللطيف اسعد قد تقدم بواسطة وكيله احملامي
حممد صبلوح بطلب نقض امام حمكمة التمييز العسكرية للحكم الصادر
حرًا امام «التمييز العسكرية»
حبقه.
وصرح وكيله امس ان اسعد حياكم ّ
ّ
وهو حيضر جلسات حماكمته حيث ال يزال موجودا يف لبنان.
واالربعاء ،واجه اسعد االبن والده ،من خالل افادة ادىل بها االخري امام
احملكمة يف معرض حماكمته السابقة ،فالوالد اكد ان ابنه مالذ كان
عموري يف تصنيع الصواريخ والعبوات وكان يقضي
يساعد املدعو ّ
«عموري»
وبرر سبب وجوده مع
مالذ
نفاه
الذي
االمر
معظم وقته معه»
ّ
ّ
املذكور هو العمل معه يف جمال تلبيس احلجر متظاهرا امام احملكمة
«بالنقمة» على «عموري» الذي «اكل له حقه من خالل العمل معه».
ومل تكن افادة والد اسعد هي الوحيدة اليت جوبه بها امس ،فثمة
افادة شقيقه االكرب حممد الذي اكد فيها ان عموري احضر اىل منزهلم
 10غالونات من االسيد والسماد الزراعي جرى استعماهلا يف تصنيع
رد القاصر بالنفي
العبوات والصواريخ اليت كانت ترسل اىل سورياّ .
على افادة شقيقه حممد جاءت بالطريقة نفسها اليت رد فيها على
افادة والده «احملرر» جلهة التلعثم ليخلص اىل نتيجة انه لو كان
مطلوبا ملا كان قصد مركزا لالمن العام اللبناني لتجديد اقامته حيث
مت حينها توقيفه.
وعلى الرغم من «االوقات» الطويلة اليت قضاها املوقوف مالذ مع
«عموري» ،فانه مل يعد يذكر مالمح ذلك الرجل حيث امتنع عن اعطاء
مواصفاته قائال« :مل اره منذ العام  2012وال اذكر مواصفاته ،فرجل
مثله ما بيهمين بنوب».
ويف احملصلة ،فان احملكمة قررت امس برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم ادانة املتهم واحالة نسخة عن ملفه اىل حمكمة االحداث
لتحديد العقوبة املناسبة له كونه قاصرا.
وحبضور مندوبة االحداث نسرين فرحات ووكيله احملامي حممد صبلوح
افاد مالذ اسعد ان ما كتب يف التحقيق معه قد مت حتت التعذيب
نافيا اي عالقة له بالتهم املنسوبة اليه ،مؤكدا انه مل يهرب مع
عموري ،ومل يشاركه سوى يف العمل .ويف مرافعته اعترب احملامي
صبلوح بعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر ادانته
واحالة امللف اىل حمكمة االحداث لتطبيق العقوبة املناسبة حبقه ،ان
موكله لو اراد القتال يف سوريا ملا كان هرب اىل لبنان بسبب احلرب
وفر
بعد مقتل خطيبته ،الفتا اىل ان عموري اوقع الكثري من الشباب
ّ
اىل سوريا طارحا عدة عالمات استفهام حول االخري وكيفية متكنه من
الفرار اىل سوريا .وطلب للمتهم الرباءة ويف حال ادانته احالته اىل
حمكمة االحداث.

طعن وسلب يف زوق مصبح
اثناء مرور دورية تابعة لفصيلة زوق مصبح يف وحدة الدرك اإلقليمي
تقدم منها أحد االشخاص والدماء تسيل من وجهه
يف حملة نهر الكلبّ ،
ويديه ،وأخرب عناصرها ،بأنه تعرض للسلب والطعن أربع طعنات يف
يديه ورأسه بواسطة سكني من قبل ثالثة أشخاص جمهولي اهلوية يف
حملة زكريت.
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات الفورية ،متكن عناصر الدورية من
توقيف أحد الفاعلني أثناء مروره سريًا على األقدام يف حملة زوق
تعرف إليه الضحية ،الذي نقل إىل أحد
مصبح وهو السوري م.ع .وقد ّ
املستشفيات لتلقي العالج.
للتوسع بالتحقيق معه ،فيما
وأحيل املوقوف إىل فصيلة انطلياس
ّ
العمل مستمر لتوقيف باقي املتورطني.

«العسكرية» حتكم على دقماق حبيازة أسلحة
وذخائر

اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم حكما حبق الشيخ بالل دقماق بتهمة نقل وحيازة أسلحة وذخائر
حربية واعتدة عسكرية غري مرخصة.
وقضى احلكم بتغريم دقماق مبلغ مليون ومخسماية الف لرية ومصادرة
املضبوطات من االسلحة والذخائر واالعتدة العسكرية.
وكان دقماق قد مثل االربعاء امام احملكمة اليت استجوبته حول التهمة
فأقر حبيازته ست بنادق نقلها املسؤول عن احلرس
املنسوبة اليه ،
ّ
لدى الشيخ داعي االسالم الشهال املدعو ابو عبداهلل  .واوضح انه كان
يف تركيا اثناء دهم منزله يف طرابلس العام  ،2014ومسع من وسائل
االعالم عن دهم منزله ومصادرة اسلحة واعتدة عسكرية وذخائر .وقال
ّ
تسلم مفتاح منزله قبل سفره ونقل
إن مسؤول احلرس لدى الشهال،
ّ
االسلحة اليه .ولفت دقماق اىل انه كان خيدم الدولة من خالل منع
استعمال االسلحة يف وجهها كاشفا ان اللواء عباس ابراهيم نصحه
بالعودة اىل لبنان.

االدعاء على  11من «داعش»

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر،
على  11شخصا من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية ،بينهم سبعة
موقوفني جبرم االنتماء اىل تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال
ارهابية والتخطيط للقيام بأعمال تفجري يف الضاحية اجلنوبية ويف
بريوت واماكن تواجد اجانب.
واحال امللف مع املوقوفني اىل قاضي التحقيق العسكري االول رياض
ابو غيدا.
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قداس وجناز

قداس وجناز األربعني عن نفس
الفقيد فرانسوا شحاده البطي
مزايا الراحل طالبأً من اهلل ان
يسكنه فسيح جناته ،بإسم
عائلة واهل الفقيد فرانسوا
نشكر كل من واسانا آالمنا
مما خفف على قلوبنا املفجوعة
من حزن وألم وحفظ الجميع
وعائالتهم من اي مكروه.

النائبة جوليا فني

الشاعر جميل الدويهي

آدي ومارك البطي يقرآن النوايا
بمناسبة مرور أربعني يوما
على وفاة فرانسوا شحاده
البطي اقيم يف كنيسة مار
يوحنا الحبيب ماونت درويت
قداساً ترأسه كاهن الرعية
االب مارون وعاونه لفيف
من الكهنة  ،اىل جانب اهل
واصدقاء الفقيد حضر القداس
النائبة عن منطقة غرانفيل
يف حزب العمال جوليا فني
وممثلو احزاب لبنانية  ،طوني
عبيد القوات اللبنانية اسرتاليا
حزب الكتائب اللبنانية بيرت
مارون حركة االستقالل اسعد
بركات اسرتاليا وسعيد
الدويهي سيدني حزب
الوطنيون االحرار مفوض
اسرتاليا طوني نكد واعضاء

اشقاء واقارب الفقيد وحضور

جانب من حضور

كلوفيس ومارك البطي
يتناوالن القربان املقدس
املفوضية  ،قرأ الرسالة
بالعربية الدكتور جميل
الدويهي وباإلنكليزية النائب
جوليا فني  ،بعد االنجيل القى
االب مارون عظة عدد فيها

حزب االحرار يشارك يف حفل حركة االستقالل

عرض طموحات املدينة الذكية
يوم الجمعة حضرت حدث  State of the Cityلعام  2016الذي اقامته غرفة التجارة والصناعة يف
باراماتا يف .Oatlands House
وكان موضوع هذا العام
«مارسوا عمال يف مدينة ذكية» Doing Business in a Smart City
ِ
وأتيحت لي فرصة اطالع مجتمع األعمال على احدث الطرق التي تعمل بها بلدية باراماتا لتحقيق
رؤيتنا يف إنشاء مدينة ذكية.
وستكون باراماتا مدينة ذكية تعزز أسس التخطيط السليم يف املناطق الحضرية ،الشفافية يف الحكم ،البيانات املفتوحة وتمكني
التكنولوجيات التي من شأنها أن تعزز موقعنا كمدينة نابضة بالحياة ،الناس محور إهتمامها ،متصلة ومزدهرة اقتصاديا.
وسيتم الكشف عن مزيد من التحديثات حول سبل عمل البلدية باتجاه رؤيتنا للمدينة الذكية يف األسابيع املقبلة.
وكان الخطاب الرئيسي للمعلق يف مجال األعمال ،الكاتب والديموغرايف برنارد سالت واستمع الحضور اىل فريق من الخرباء بمن
فيهم ديفيد  Pringمن  ،KPMGإيان وونغ من آ IBMو راين برينز من ويستفيلد باراماتا.
لقد كان من املثري أن نسمع عن مدى التقدم الكبري الذي يتحقق يف باراماتا وقوة االقتصاد املحلي املتجه نحو املستقبل.

االعرتاف بخدمات اعضاء البلدية لفرتات طويلة
جرى تقديم جوائز الخدمة الطويلة لعدد من اعضاء بلدية باراماتا يف اجتماع املجلس البلدي مساء يوم االثنني يف مسارح ريفرسايد.
وقد تلقى كل من اعضاء البلدية بيار إسرب وجوليا فني و أندرو ويلسون شهادة الخدمة ،بمناسبة مرور  16عاما على عضويتهم يف
املجلس البلدي.
وسيتم تقديم جائزة الخدمة املميزة لعضوة البلدية لورين  Wearneبمناسبة مرور  20عاما على عضويتها يف البلدية وذلك يف
املؤتمر السنوي للحكومة املحلية يف نيو ساوث ويلز ( )LGNSWوذلك
يف وقت الحق من العام الحالي .وسيتسلم عضو البلدية جون شديد
شهادة فخرية لخدمته ثالث واليات كرئيس بلدية ،وهي جائزة مميزة
كان لي ،ايضا ،شرف تسلمها عام .2004
أهنئ أعضاء املجلس الذين حصلوا على جوائز وأشكرهم على سنواتهم
العديدة يف خدمة مجتمعنا املحلي.

خطة جديدة إلعادة التدوير New recycling scheme
ضمت بلدية باراماتا جهودها اىل سلطة نيو ساوث ويلز لحماية البيئة

فولي وفني يتوسطان كلوفيس ومارك البطي وطوني نكد وحضور
شاركت مفوضية اسرتاليا
باملناسبة السنوية التي تحييها
حركة االستقالل يف سدني
وتميزت املناسبة بالحضور
الرسمي على الصعيدين
االسرتالي واللبناني كما حضر
خصيصا من لبنان للمشاركة
يف الحفل االستاذ هنري
معوض ممث ً
ال رئيس حركة
االستقالل ميشال معوض كما
القى كلمة قوى الرابع عشر
من اذار مسؤول امانة االعالم
يف مفوضية اسرتاليا مارك
البطي وكانت للمفوض طوني
نكد والوفد الحزبي املرافق
لقاءات على هامش املناسبة

مارك البطي يلقي كلمة االحرار
مع رؤوساء االحزاب اللبنانية
واالسرتالية.

مسؤول االعالم:
مارك البطي

( )EPAوالبلديات املجاورة من اجل خدمة إعادة تدوير جديدة.
وتسمح خدمة إعادة التدوير املجتمعية املتنقلة للسكان التنسيق مع البلدية
لجمع عناصر نفايات مختارة مجانا.
وسيكون بمقدر سكان باراماتا وهولرويد واوبرن ان تكون لديهم مشكلة
نفايات منزلية شائعة يتم جمعها مثل قوارير الغاز ،طفايات الحريق ،الدهان،
اضوية (الفلورسان) ،زيوت املحركات والبطاريات (للسيارات واملنازل).
ملزيد من املعلومات وللتسجيل يرجى زيارة www.problemwaste.
.com.au

عرض طموحات املدينة الذكية :رئيس البلدية بول غارارد مع
املتحدث الرئيسي برنار سالت .Salt
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مـناسـبات

العشاء السنوي اخلامس للمؤسسة االعالمية للشرق االوسط يف سيدني

أحيت املؤسسة االعالمية للشرق االوسط برئاسة رئيس مجلس االدارة
والي وهبه عشاءها السنوي الخامس يف صالة «البلفيو» يف حضور حشد
من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والدينية والحزبية ورؤساء
جمعيات ومؤسسات لبنانية وعربية.
افتتحت املناسبة بالنشيدين اللبناني واالسرتالي ،وقدم فقراتها رئيس
تحرير «االنوار» الزميل سايد مخايل والزميلة نعومي تسفريكو.
ورحب رئيس تحرير «التلغراف» الزميل انطوان قزي بالحضور والقى
قصيدة باملناسبة.
والقى املدير العام للمؤسسة االعالمية الزميل ريمي وهبه كلمة «املؤسسة»
باالنكليزية ،فرحب بالحضور وشرح دور املطبوعات التي تصدر عنها مثمنا
«مشاركة ابناء الجالية العربية والداعمني يف االحتفال السنوي».

رزق

والقى املدير العام للبنك العربي اسرتاليا جو رزق كلمة اشار فيها اىل
انه «من املهم ان تتوافر الثقة يف وسائل االعالم والبنك العربي يرعى
حفل مؤسسة الشرق االوسط لالعالم منذ خمس سنوات ،اذ يتابع
انتاجها القائم على الثقة والتكريس للعمل االعالمي ويهنئها على مشوارها
االعالمي».

ديب

والقى النائب جهاد ديب كلمة زعيم املعارضة يف الوالية لوك فولي ،قال
فيها «ان عدد الجالية اللبنانية ال يقل عن  250,000نسمة مشريا اىل انه
«زار لبنان منذ عشر سنوات ولبنان الصغري لجأ اليه  1,5مليون سوري
اضافة اىل  1,5مليون فلسطيني».
اضاف «اننا نحب لبنان رسالة املحبة والسالم ويجب العمل معا جماعيا لكي
نحافظ على تراثنا مع الثقة والوالء للمجتمع االسرتالي اذ ان  40يف املئة

من االسرتاليني مولودون خارج اسرتاليا».

كالرك

وكانت الكلمة التالية لعضو املجلس التشريعي يف الوالية ديفيد كالرك
نيابة عن رئيس حكومة الوالية مايك بريد جاء فيها« :ان الجالية الناطقة
بالعربية هي متنوعة ويجمعنا اهلل يف حفل العشاء ملؤسسة الشرق
االوسط لالعالم .فإن عدد الجالية العربية كما تقول االرقام هو 300,000
شخص ولكن الحقيقة ان العدد هو مليون لو اخذنا يف الحسبان ابناء الجيل
الثالث والرابع فإن الحفل الليلة يضم جميع فئات الجالية من مسيحيني
ومسلمني وغريهم من الفئات .والجالية اللبنانية لها تاريخ مثل الفيلسوف
الخالد جربان خليل جربان الذي يعترب ثالث شاعر يقرأ له يف تاريخ الكرة
االرضية .وصحيفة التلغراف اليومية هي اكرب الصحف العربية انتشارا
واهمية خارج الشرق االوسط».

عبد اهلادي

والقى السفري الفلسطيني لدى كانربا الدكتور عزت عبد الهادي عميد
السلك الديبلوماسي العربي يف اسرتاليا ،كلمة قال فيها انه قارئ منتظم
لصحيفة التلغراف وهي همزة الوصل بني الثقافات املتنوعة ويقرأها ابناء
الجالية العربية وتنشرها مؤسسة الشرق االوسط لالعالم مع مجلة
النجوم على املوقع االلكرتوني».
اضاف «انني أنقل تقدير السفراء العرب للمؤسسة البارزة يف رسالتها
يف نشر الثقافة العربية والسياسة العربية للمجتمع االسرتالي ويف اعتدال
موقفها يف بث املعلومات واملعرفة».

كلري

وكانت الكلمة التالية للنائب الفيدرالي للدائرة االنتخابية بالكسالند ووزير

الظل للشؤون الداخلية جايسون كلري الذي اشار «اىل اندماج الجالية
اللبنانية والعربية يف املجتمع االسرتالي مثل الجندي اللبناني منصور لحود
الذي حارب مع القوات االسرتالية يف الحرب العاملية االوىل على الجبهة
الغربية من فرنسا وبلجيكا وعاد ثانية اىل اسرتاليا».
اضاف« :ان القوات االسرتالية اسهمت يف الحربني العامليتني االوىل والثانية
يف تحرير لبنان اذ قتل ودفن يف الرتبة اللبنانية نحو  264جنديا اسرتاليا
وبريطانيا .وعلينا جميعا ان نكن الوالء السرتاليا مع احرتام وتقدير الجذور
العربية».

صليبا

الكلمة االخرية لراعي الكنيسة االورثوذكسية االنطاكية املرتوبوليت
بولس صليبا الذي قال «ان الحفل يف هذه الليلة يجمع اسرتاليني من اصول
شرق اوسطية جاؤوا من اماكن بعيدة لالحتفال بالعيد السنوي ملؤسسة
الشرق االوسط لالعالم ونحن نفتخر بجذورنا وتراثنا واعمال الخري التي
تجمعنا».
وتخلل االحتفال برنامج فني احياه الفنان الكس حدشيتي والفنانة اللبنانية
منال نعمة.
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مناسبات

النادي الفلسطيين حيتفل بعيد األم حبضور رئيسة بلدية بيت حلم فريا بابون
والسفري عبد اهلادي واملئات من اجلالية الفلسطينية واالصدقاء

السيدة فريا بابون

السفري عزت عبد الهادي

السيد سام (سليمان) اسكندر

السيد جميل بطشون

بابون ،عبد الهادي ،زنانريي ،قرانوح ،اسكندر ،شرب وحضور

الطاولة الرسمية

اسكندر يقدم هدية للسيدة بابون ويبدو عبد الهادي وعصفور وشرب وقرانوح وبطشون

رئيسة بلدية بيت لحم السيدة بابون وبعض السيدات يقطعن قالب الحلوى
أقام النادي الفلسطيني حفال ساهرا
يمناسبة عيد األم وذلك مساء السبت
املاضي يف مركزه يف غيلدفورد.
والحفل ،الذي قدمته السيدة ماغو
شاهني وكانت ضيفة الشرف فيه
رئيسة بلدية بيت لحم السيدة فريا
بابون ،حضره السفري الفلسطيني
يف كانبريا السيد عزت عبد الهادي،
املعتمد الرسمي لحركة فتح يف
اسرتاليا الدكتور آدي زنانريي وامني
سرها الحاج عبد القادر قرانوح،
رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور
وعقيلته السيدة سالي ،رئيس بلدية
ماركفيل سليمان (سام) اسكندر ،منفذ
الحزب السوري القومي االجتماعي يف
سيدني احمد االيوبي ،رئيس تحرير
جريدة الهريالد الزميل انطونيوس بو
رزق واملئات من الجالية الفلسطينية
واالصدقاء.
قامت بتعريف الحفل السيدة ماغو
شاهني فتحدثت عن ضيفة اسرتاليا
والجالية الفلسطينية رئيسة بلدية
بيت لحم السيدة فريا بابون وقالت

انها اول امرأة تتوىل رئاسة بلدية
بيت لحم وذلك عام  2012منوهة
بمؤهالتها العلمية والعملية.
وكشفت السيدة شاهني للحضور
عن ان رئيسة بلدية بيت لحم
تزور اسرتاليا بدعوة رسمية من
وزارة الشؤون الخارجية االسرتالية
وان السيدة بابون تمكنت بفضل
صراحتها وذكائها من وضع املسؤولني
االسرتاليني الذين التقتهم يف صورة
ما يجري يف االراضي الفلسطينية
املحتلة عامة ويف بلديتها بيت لحم
خاصة مناشدة اياهم دعم القضية
الفلسطينية النها قضية حق.
وهنأت السيدة شاهني جميع االمهات
بعيد االمهات ،متمنية للجميع عيدا
سعيدا.
بداية الكلمات كانت لرئيس النادي
اللسطيني السيد جميل بطشون
الذي تحدث عن مسرية النادي وقال
ان القضية الفلسطينية ما زالت
تعيش يف النفوس والضمائر بفضل
االمهات الفلسطينيات اللواتي

السيدة ماغو شاهني

السيدة فريا بابون مع سالي عصفور وماغو شاهني واخريات

بطشون يقدم هدية للسيدة بابون ويبدو عبد الهادي وعصفور وشرب وقرانوح واسكندر

جاك وعيسى والياس شرب وعقيالتهم وماهر درويش مع السيدة بابون

جاك شرب وعقيلته وماهر درويش وحضور
هنّ امهات القضية واللواتي انجنب
الشهداء واالبطال .ورحب السيد
بطشون برئيسة بلدية بيت لحم
معتربا انها ضيفة الجالية الفلسطينية
كلها ،وهنأ جميع االمهات بعيدهن.
ثم قدمت السيدة شاهني السفري
الفلسطيني عزت عبد الهادي الذي
رحب بالضيفة الكريمة متمنيا
لها زيارة ناجحة كما هنأ االمهات
بعيدهن.
ثم كانت كلمة لرئيس بلدية ماركفيل

رؤساء بلديات بانكستاون وبيت لحم وماركفيل عصفور وبابون واسكندر

السيد سام (سليمان) اسكندر فرحب
برئيسة بلدية بيت لحم يف اسرتاليا
وتطرق اىل التوأمة التي قام بها خالل
توليه رئاسة البلدية عام  2011بني
بلديتي ماركفيل وبيت لحم .وهنأ
السيد اسكندر االمهات بعيدهن.
وكانت مسكَ الختام كلم ُة رئيسة
بلدية بيت لحم الضيفة فريا بابون
فتحدثت فيها عن االم الفلسطينة
ودورها يف النضال والكفاح ضد
االحتالل ،كما تطرقت اىل االرض

جاك وعيسى والياس شرب وعقيالتهم وماهر درويش

الحاج عبد القادر قرانوح وكريمته هبة
الفلسطينية وما تمثله لكل شعب
وخاصة الشعب الفلسطيني.
وقالت السيدة بابون ان العالقة بني
فلسطينيي الوطن والشتات هي
عالقة متماسكة وقوية.
وأفاضت الضيفة بالحديث عن
االوضاع الصعبة التي يعيشها
الفلسطينيون عامة وفلسطينيو
بيت لحم خاصة يف ظل االحتالل
االسرائيلي الغاشم الذي بنى جدارا
يف كل بلدة وقرية وحي.

واعلنت السيدة بابون ان الشعب
الفلسطيني مصمم على استعادة
حقوقه املشروعة مهما غلت التضحيات
وهنأت االمهات بعيدهن.
ثم قطعت الضيفة السيدة بابون،
مع عدد من السيدات الفلسطينيات،
قالب الحلوى الخاص باملناسبة وسط
الهتاف والتصفيق.
وجرى اخذ الصور التذكارية مع
الضيفة التي كانت محط تقدير
واعجاب واحرتام الجميع.
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Tel; 9709 3002

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
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.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

دنان

الدميوقراطية والعلمانية يف الصراع السوري
عادل يازجي
يالحظ يف األزمة السورية أن املواالة واملعارضة ،كالهما يستنكر
والتطرف ،يف خطابه اإلعالمي ،وينادي
والتعصب،
الطائفية،
ّ
ّ
بالعلمانية إما نصًا صرحيًا ال لبس فيه وال غموض ،أو مداورة
بتسمية تقرتب من املصطلح مبدلوله السياسي ،ويرتكز املستقبل
يف رؤية كل منهما على التعددية السياسية ،وتداول السلطة،
إذًا ال خالف على املستقبل الدميوقراطي التعددي يف أدبيات كل
من الطرفني!

دنان
ُ
ُ
ِ
األنوثة
فيك
وتشرق
العناقيد
تنمو
ُ
ُّ
ِ
املسافات
ختضل كل
سي ً
دوال
دة من
ٍ
أقرأ ّ
تسردين
مبا
ْ
ترشني ليلي رذاذًا طرياً
ّ
الناهدين
فأغفو على
ِ
وأمتص روحي سالفاً
ُّ
إذن سوف أعلو
األنني
وأمشي على املاء صفر
ْ
أحاول موج البحار ارتفاعًا
شقيًا
أرى املاء حتيت
ّ
َ
يفر ُغ يّ
امللوحة
من
ّ
ُّ
يستف حزني
سأصاعد اآلن
ّ
ّ
َ
أتلو إليك الطريق اليت علمتين
الصالة على جسر سكري
وقهري ....
ً
للحنني
انة
رب
اآلن
تعالي معي
ِ
ّ
ً
وبوصلة للغوايةِ
ختصبني
فوري دنانًا مبا
َ
ّ
فتني
على رعشة الش
ْ
سأسكر مما تضيفني كأسًا
حبجم انهياري
ومما تضيفني طقسًا
يفوق انبهاري
متطرين
كر ما
ْ
رخيم هو ّ
ٌ
الس ُ
أشرب هل من مزيدٍ
سأشرب
ُ
ُ
ِ
تسربت لطفًا
قد
ألبلغ ما ْ
أنا يف مسيلك أطفو ..
ّ
أوظف كل احلواس التماسًا
آلالئك املشتهاة
وأفرغ ّ
ِ
منك
كل املسامات
ً
ّ
أفك احتباسا إلبطني من
صعرت وحياة
ٍ
الدوار
دعيين أباشر سحر
ِ
املسار
وأبدأ خيط
ِ
تعري
ّ
وكوني انفجارًا بوجه الغالة
ْ
ّ
وضخي تراتيل ٍ
بعيدة
آه
تعري
ّ
تعري
ّ
ُ
الوحيدة
أحبك أنت
ال توقظيين
تركت احلروب الشديدة
فخلفي
ُ
تعري
ّ
وكوني اثنتني
مساء وأرضًا مفيدة
ً
تعري
ّ
ّ
ضل ُ
يل هذي اجملازات
أنا اآلن
ِ
الكنايات فوق املياه الشريدة
حتت
حّ
ترنت شعرًا
ْ
فهل تسندين القصيدة ؟؟؟

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

وبالتالي سينعم السوريون بالدميوقراطية والعلمانية (حتمًا) أيًا كان
املنتصر يف هذه املعركة التفاوضية ،السياسية ،الدولية ،مهما
ّ
شكك اخلبثاء واملغرضون بالنوايا ،ألن اخلطاب اإلعالمي لكل طرف
ّ
ّ
يشكك بنوايا الطرف اآلخر،
ويتهمه (ظلمًا) باإلقصائية والتسترُّ
وراء الشعارات العلمانية ،ويدعم اتهاماته (الباطلة) باملمارسات
ّ
ويفندها.
على أرض الواقع
بديهي يف أمر ملتبس كهذا ،ويف مفاوضات تلقى اهتمامًا عامليًا
غري مسبوق ،أن تكون هذه املسألة واضحة ،ليس بإيراد املصطلح
محال أوجه ،مثله مثل تراثنا العربي واإلسالمي كله،
نصًا ،فهو َّ
ووضوحها يقتضي وضع خريطة طريق ليس سياسيًا فحسب ،بل
ثقافيًا  -وهو األهم  -ألن حتقيق مضمون هذا املصطلح عمليًا
يقتضي خطة ثقافية تغيريية شاملة ،تستند إىل قوة القانون
ويناقش
حلمايتها ،باعتمادها نصًا واضحًا يف الدستور املرتقبُ ،
النص يف املفاوضات إلقراره ،وتغطيته سياسيًا ،ومحايته من
اخلروق احملتملة ،ودحض الشك باليقني ،إذ ال تفاؤل حتى اآلن
باحلل السياسي بعامة ،فكيف بنص يستند إىل مصطلح إشكالي،
ذي نظريات ختتلف ،وتأتلف ،يف كثري من حيثياتها الفكرية
والتطبيقية؟
ما رشح عن اجلولة األوىل للمفاوضات حول هذا املوضوع حتديدًا
(العلمانية أم املدنية) ،يوحي بأن كل طرف يزايد على الطرف اآلخر
تعصبه ،وتسربله بالعلمانية
يف دميوقراطيته ،وتعدديته ،وعدم
ُّ
قلبًا وقالبًا ،أحدهما يكتفي بالنص احلريف ،والثاني بنص آخر
يساويه ويزيد قلي ًال.
ليس املقصود هنا نقد طرف على حساب طرف آخر ،بل الشك
يف األهداف والنتائج ما مل توضع آلية سياسية ،ثقافية ،قانونية
لضبط مسار الناتج التفاوضي حول هذا املوضوع الضائع بني
األطراف السياسية ،والعسكرية ،لدى كل من النظام واملعارضة،
هذا إذا تفاءلنا بأن احلل السياسي على األبواب استنادًا إىل
احتدام املعارك (السياسية) اليت تنتهي عادة بـ /ال غالب وال
مغلوب ،/وهذا هو الوسط (املمتنع) ،يف األزمة السورية العميقة
األبعاد.
هذه الرؤية جمرد نقطة نظام أمام أطراف التفاوض كلها حول
الطاولة أو من وراء الستار ،يف الداخل واخلارج ،نستند فيها إىل
أن التاريخ الثقايف القريب واملعاصر لبالد الشام بعامة ،مل ُيقرأ
حتى اآلن قراءة سياسية ،تبينّ هــويته وتأثريه بل دوره يف صنع
ّ
وخملفاتها ،وتغيرياتها ،وعالقة ما آلت
سياسات القرن املاضي،
إليه تلك السياسات باحلاضنة الثقافية اليت منــت وترعرعت بني
ظهرانيها ،وهل كان ذلك التاريخ احلافل بالبحث والتحليل للرتاث
العربي ،وللتيارات الفكرية والسياسية األوروبية ،يؤســس عامدًا
أو جاه ًال ملا آلت إليه أحوال املشرق العربي يف أيامنا هذه؟
هكذا قراءة ليست ترفًا ثقافيًا ،بل رصد ملا خرج من حتت عباءة
مرحلة تنويرية نهضوية أفرزت جي ًال بل أجيا ً
ال غري إقصائية ،متارس
التعددية براحة واطمئنان (طبعًا يف فرتات متقطعة قبل طوفان
األحزاب الشمولية) ،وغاية الرصد هي إضاءة البدائل الفكرية
املتطرف ،باعتبارها سبق أن
السياسية املطروحة لوقف الزحف
ّ
استخدمت ،وجنحت مرحليًا ،وسرعان ما اختفى تأثريها ،فهل كان
اهتز وختلخل أمام التغريات الالحقة؟
وجودها عرضيًا ،سطحيًا،
ّ
وبالتالي هل نعيد النظر بأدواتنا احلالية أم ال؟
هذه التساؤالت تصعب اإلجابة عنها يف عجالة لتسليط الضوء أمام
املفاوضات ،وأمام هيئات ومؤسسات احلوار العربية ،واإلسالمية،
يوجه أحباثه إىل هذه املساحة
واإلقليمية ،والدولية ،لعل أيًا منها ّ
الزمنية ملا حفلت به من تيارات إصالحية تنويرية ،ال للعمل
ّ
غض الطرف
مبقتضاها ،بل لقراءة أسباب فشلها ،وتدارك عدم
أمام املفاوضات عن أسباب الفشل يف ما يستجد.
التاريخ القريب واملعاصر هو القرن العشرون ،وقراءته سياسيًا
ليس تأرخيًا للسلطات احلاكمة ،وال تدوينًا هلا ،بل هي رصد ملا مل
عر ُه الباحثون االهتمام الذي يستحقه ،ويبدو أنهم اعتربوه عرضيًا
ُي ْ
يف سياق أعم وأمشل ،أو غضوا الطرف عنه عامدين لعالقته
امللتبسة باحملظورات املذهبية ،إذ كانت العلمانية متارس فعليًا

من محادثات جنيف بني املعارضة السورية والنظام (أ ب)

يف تلك املرحلة ،ودخلت يف املنطلقات النظرية لتيارات اإلحياء
العربي ،الوطنية والقومية ،على رغم محالت التيارات األصولية
عليها .ويف كل األحوال ال حتتاج العلمانية إىل إعادة قراءة،
بل قراءة األرضية الثقافية اليت خفيت معاملها وتأثرياتها آنذاك
وظهرت نتائجها مؤخرًا فإذا بها نقيض ماكان!
املشكلة يف التيارات القومية العلمانية مل تكن يف آيديولوجياتها،
بل يف ازدواجية الوالء الفكري الذي انعكس أمراضًا يف داخلها،
ظهرت يف ما بعد من خالل املمارسة السياسية الالعلمانية ،لعدم
استنادها إىل فلسفة إجرائية قادرة على ضبط إيقاع املمارسة
السياسية.
ُكتب الكثري حول ظواهر هذه املرحلة من تاريخ بالد الشام ،أما
بواطنها اخلفية فما زالت أرضًا بكرًا للدراسة والتحليلُ ،غ َ
ض
الط ُ
َّ
رف عنها عمدًا ظنًا بال أهميتها ،فإذا (احلقائق كلها أوهام).
وحتول ربيعها إىل (خريف عربي) أربك
ما حدث لثورات الربيع العربي
ُّ
الدول العربية كلها على مستوى اجلماهري واملثقفني واألحزاب،
والسلطات السياسية احلاكمة ،وارتد كل طرف إىل نفسه ،وأدواته
يعيد قراءتها ،حرصًا على حياته ،وأتباعه ،ومستقبله .والشك يف
أن التطرف هو هاجس اجلميع ،فأخطاره ال تقتصر على إجهاص
تهدد األمن واالستقرار يف كل مكان خبالياه النائمة،
الثورات ،بل ّ
اليت ال ميكن القضاء عليها بالعصا األمنية وحدها ،بل األهم من
التطرف يف كل
القوة األمنية ،هو األمن (الثقايف) الذي خيرتقه
ّ
مكان ،وال تفيد فيه شعارات العلمنة ،فقد أفرغتها الديكتاتوريات
العربية من مضمونها ،وكأن تلك األنظمة من خالل تبنيها (الظاهر)
للعلمانية ،وضعت حدًا إلمكانية تطبيقها يف املنطقة العربية (على
رغم جناحاتها األوروبية والعاملية عمومًا).
وطاملا أن اخلطر حملي ،وعربي ،وإقليمي ،ودولي ،فما هو دور
املنظمات ذات االختصاص ،كاملنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (أليكسو) ،واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة
والعلوم (أسيسكو) ،واملنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم
(يونيسكو)؟
للتطرف الذي أجهض
طبيعي أن هذه املنظمات ال تعري اهتمامًا
ّ
الثورات العربية ،لكنه مل يتوقف عند هذا احلد ،فخطره يعم ،ومل
ً
فجأة ،بل هو موجود يف صلب األرضية الثقافية والرتبوية،
يولد
وهو من نتاجها الطبيعي قبل األزمات احلالية وأثناءها ،ومن ثم
أليس ضروريًا وضع املنابع حتت اجملهر بهدف الوقاية والعالج؟
يف مثانينات القرن العشرين ،وضعت املنظمة العربية للرتبية
مستها :اخلطة
والثقافة والعلوم (أليكسو) مشروع إسرتاتيجية ّ
الشاملة لتطوير الثقافة العربية ،إضافة إىل ما سبقها من
إسرتاتيجيات يف الرتبية ،والعلوم ،وحمو األمية ،وتعليم الكبار،
إن هذه اإلبداعات ال تضر وال تنفع مطلقًا ،وهي
واحلق ُيقالَّ :
تنسجم مع اليمني واليسار ،والوسط ،واملثالية ،واملادية،
واملتطرفة ،واليت بني بني...إخل.
واملذهبيات املعتدلة
ّ
ال شك يف أن هذه املنظمات (أليكسو  -أسيسكو  -يونيسكو) هي
املعنية باألرضيات الرتبوية والثقافية اليت تصنع اإلنسان ،لكنها
 واقعيًا  -ال تعاجل أي أمر إشكالي كهذا ،وهي باستمرار (قلقة)أسوة (بقلق) األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ،لذلك ُيلقى
العبء حاليًا على هيئات احلوار ومؤسساته عربيًا ودوليًا ،لضبط
تعليم األديان يف أطر عقالنية ضمن منظومة معرفية أوسع حمورها
(دراسة األديان) ،والبحث يف (املتون) األساسية ،وفرزها عن
اهلوامش ،والقراءات ،اليت ضاعت املتون يف ركامها ،وغربلة هذه
التوجه إىل اهلدف املنشود.
اهلوامش والقراءات ليستقيم
ُّ
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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

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

صفحة 25

Saturday 14 May 2016

السبت  14أيــار 2016

ملبورن

Page 25

Melbourne

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

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمدير مكتب
ملبورن الزميل كميل
مسعود على الرقم:
0405272581

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان
يقدم لزبائنه
الكرام أشهى األطباق
اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة
سريعة ..جلسة
مرحية ..معاملة
ودودة ..خربة طويلة

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
.2016 فيكتوريا لعام
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
 فيكتوريا برئاسة السيد- مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
.غنيم فضول

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

 سنة25  و18 على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
:ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم
0447176293

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:


Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

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

ëÏmÏm@Úè

bÓ€a6éa@¿@∂
نتعهد
أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية

ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ملبورن

أسباب جتعلك يف حالة جوع دائمة..
جتنبوها!
يشعر بعض األشخاص بأنهم
يف حالة جوع دائمة ،ويعزى
ذلك إىل عدم القدرة على
شهيتهم
على
السيطرة
والرغبة يف تناول الطعام
بشكل متواصل دون شبع.

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
فيكتوريا لعام .2016
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني

نشرت صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية تقريرًا يعدد بعض
االسباب اليت جتعل الشخص
يعاني حالة دائمة من اجلوع.
إليكم أبرزها:
تناول الطعام بسرعة:
أشارت الدراسات أنه ينبغي
أن يأخذ املرء من  15إىل 20
دقيقة منذ البدء يف تناول
وجبة الطعام ،حتى تصل
إشارات إىل الدماغ تنبه
بالشعور باالمتالء والشبع،
وضرورة التوقف عن الطعام.
عدم احتواء الوجبة على
الربوتني :إدخال الربوتني
يف كل وجبة رئيسية وكذلك
وجبات «السناك» ميأل املعدة
ويشعر الشخص بالشبع لفرتة
طويلة ألنه يأخذ وقتًا طوي ًال
هلضمه.
عدم تناول الدهون بشكل
كاف :تعترب الدهون عنصرًا
غذائيًا معقدًا حيتاج لوقت
وهضمه،
لتكسريه
طويل

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

فيشعر املرء حبالة شبع لفرتة
طويلة عند تناوله.
قلة تناول األلياف :تعترب
االلياف جزءًا أساسيًا جلهاز
هضمي سليم وصحي ،وهناك
نوعان من األلياف قابلة للذوبان
مثل بذر الكتان والبقوليات
والفراولة والشوفان وغري
قابلة للذوبان مثل اخلضروات
والفواكه واملكسرات ،حيث
يصل الشخص بتناوهلا إىل
مرحلة الشبع لفرتة أطول مع
حتسني مستوى السكر يف
الدم.
عدم تناول الفواكه :حتتوي

الفواكه على سكر وفركتوز
طبيعي ،لذا ميكن االعتماد
على الفواكه مبثابة املصدر
الرئيسي للسكر الذي حيتاجه
اجلسم ،ويكفي حصتني من
الفواكه يوميًا.
النوم :تدفع قلة النوم
الشخص لتناول املزيد من
الطعام ،فاحلرمان من قسط
وافر من النوم حُيدث اضطراب
يف هرمونات اجلوع والشبع
«لبتني وغريلني» ،حيث
يزداد الثاني املسؤول عن
اجلوع ويقل األول املسؤول
عن كبح مجاح الشهية.

مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فيكتوريا برئاسة السيد
غنيم فضول.
ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
تلفزيون MTV

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني  18و  25سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن

ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم:
0447176293

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

لقاء وعشاء حلزب القوات مع االعالم اللبناني والعربي يف ملبورن

حداد يشكر االعالميني على تعاونهم ويؤكد على جهود القوات
لالنفتاح على كل مكونات اجلالية اللبنانية

أقام حزب القوات اللبنانية مركز ملبورن يف مساء اإلربعاء
 2016/5/4لقاء تواصل وعشاء مع عدد من اهليئات
اإلعالمية اللبنانية والعربية يف مدينة ملبورن ،حبضور
رئيس املركز السيد سعيد حداد وأعضاء أللجان ،وذلك
يف مطعم:
MAMA MANOUSH, 350 NICHOLSON STREET
FITZROY,
حضره كل من اإلعالميني عن:
جريدة التلغراف :السيدة جنوى فراكس  -والسيد إيلي
النداف
جريدة املستقبل :السيد زاهي الزيبق
جريدة اهلريالد :السيد كميل مسعود
السيدة إميان رميان:عربي SBSإذاعة
عربي :مديراإلذاعة السيد جوني عبو ويرافقه السيد حسام
شعبو LBCإذاعة
السيد جورج زعيط TRIPLE ZZZ :إذاعة صوت لبنان
ملبورن
حيث القى خالل العشاء السيد حداد كلمة ترحيب باإلعالميني
املدعوين ،شكر فيها تعاونهم مع مركز احلزب يف ملبورن
من خالل مجيع النشاطات اليت يقيمها ،وأكد يف كلمته
على اجلهود احلثيثة اليت تقوم بها القوات لإلنفتاح على
كل مكونات اجلالية اللبنانية والعربية ،وباإلخص اإلعالم
الذي إعتربه السيد حداد هو الواجهة األفضل اليت من
خالهلا يتم التواصل مع اجلميع ،كما دعا اىل إجياد الصيغة
املناسبة للتواصل والعمل األفضل بني حزب القوات
واجلسم اإلعالمي يف ملبورن.
ثم كانت كلمة أيضا لإلعالمي إيلي النداف شكر فيها
أصحاب الدعوة ،ورأى يف مضمون هذه الدعوة طريقا
صحيحا للتواصل مع القوات من حيث التنسيق املسبق
حول أي نشاط سوف يكون مستقبال إستكماال وأكثر تفعيال
ملا سبق من تعاون.
ثم ختم السيد كميل مسعود ممثال زمالئه اإلعالميني
بكلمة القاها ،أتى فيها بالشكر على هذه الدعوة اليت

إعتربها تكرميا للكلمة والقلم اإلعالمي احلر ،الذي يعمل
بكل شفافية ليكون قريبا من مجيع أبناء اجلالية اللبنانية
والعربية ،وكما نوه باخلطوة والنقلة اجلديدة اليت تنتهجها
القوات كما ورد على لسان السيد حداد ،وأثنى أيضا على
رئيس احلزب الدكتور مسري جعجع الذي يعمل على بث روح
اإلنفتاح يف احلزب وتعميمها على كافة املراكز القواتية
يف اإلنتشار.
وكما أيضا كان هذا اللقاء والعشاء ،فرصة مثمرة للتعارف
الشخصي بني كل أعضاء املركز وأإلعالميني املتعاونني يف
هذا اجملال ،فيما أتاح بالتالي الفرصة لتعارف اإلعالميني
بعضهم مع بعض عن قرب والذين هم بدورهم شكروا
ومثنوا مثرة هذا اللقاء.
حيث أخذت الصور التذكارية للحضور اثناء العشاء وصور
جامعة عند اإلنتهاء من اللقاء.
والقى الزميل كميل مسعود كلمة جاء فيها:
حضرات السادة اصحاب الدعوة احملرتمني،
زمالئي الكرام،
عندما يتم تكريم رجال الصحافة واالعالم يف مناسبة

من املناسبات فامنا يعين ذلك ان
تكرم الكلمة
ّ
اليت كانت وستبقى يف البدء هي االساس وان
يكرم احلرف الذي ينشر النور واالبداع عرب اصــقاع
ّ
العــامل والذي يــمزق كــل عتم وجــهل وختــلف.
ويف احلقيقة ان اروع تكريم يظل على الدوام هو تكريم
محلة االقالم الذين ميتشقون سالح احلرف والكلمة يف
مسريتهم املشرفة لتحقيق العدالة وللثورة على الظلم ضد
الظامل.
ومن دواعي الفخر واالعتزاز ان يأتي تكريم الصحافيني
واالعالميني من قبل مؤسسة اغرتابية هي القوات اللبنانية
يف فيكتوريا اليت تزرع ارزة اينما كانت وتنشر حمبة لبنان
اينما وجدت.
ويبقى تكريم االعالميني واجبا مشرفا يشجعهم على متابعة
املسرية ونشر رسالة صاحبة اجلاللة بصدق وموضوعية
واخالص.
فشكرا للقوات اللبنانية والقيمني عليها يف فيكتوريا
وحتية لقائد مسريتها الطويلة الدكتور مسري جعجع ،وشكرا
لكم مجيعا.
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نجــوم

مفاجأة :هذا ما حيصل عندما تتحول زوجات النجوم إىل مديرات أعماهلم
قصة احلب واالرتباط بني النجوم وزوجاتهم ختطت حدود املنزل
ووصلت إىل العمل ،لدرجة أن النجوم أصبحوا يرتكون حتركاتهم
لديهن رؤية
يف كل مكان يف العامل يف يد زوجاتهم ،اللواتي
ّ
أزواجهن النجوم ،باإلضافة
شاملة ودقيقة يف كل ما يتعلق بعمل
ّ
مهمتهن
إىل اهتمامهن بهم من حيث املظهر والشكل إىل جانب
ّ
األساسية كزوجات.
جملة سيدتي التقت بعدد من زوجات النجوم ففتحن لنا قلبها
وحتدثن عن هذه املهمة.

جيهان زوجة حكيم
البداية كانت مع جيهان زوجة حكيم اليت قالت« :قضيت سنني
طويلة من عمري خارج مصر ،عشت يف عواصم أوروبية عديدة،
فوالدي مصري -يوناني وأمي فنزويلية ،وكانت تتوىل عندما
ارتبطت حبكيم منصب القنصل العام لفنزويال يف القاهرة .وهذا
ما جعلين أتواجد يف مصر لفرتة طويلة حيث تعرفت على حكيم
وتزوجته ،إذ كنت أتوىل إدارة إعماله يف شركة اإلنتاج اليت كان
متعاقدًا معها ،وهذه التعامالت خلقت حالة اإلعجاب وتزوجته.
وطبعًا ،استمر تعاوني مع حكيم ،ولكن هذه املرة ليس حكيم
املطرب ،بل زوجي .وحبكم إجادتي ألكثر من لغة ،كنت أركز على
مشاركاته يف املهرجانات الدولية.
أال تعتقدين أنها مهمة صعبة ألن الشائعات تطارد النجوم وأيضًا
املعجبات؟
علي
سهلت
إنتاج
شركة
يف
حبكيم
ارتباطي
قبل
عملي
طبيعة
ّ
املهمة جدًا ،وأنا أتعامل مع الشائعات بهدوء وال أتوقف عندها.
بهن وأحرص على
أما فيما يتعلق باملعجبات ،فأكون سعيدة جدًا
ّ
معهن؛ ألن ذلك دليل جناحه.
تصوير حكيم
ّ
أال تعتقدين أن عملك قد يؤثر على اهتمامك بالبيت وأوالدك؟
هذا غري حقيقي ،فأنا أضع بييت يف املقام األول وعملي يأتي بعد
ذلك .وميكنين أن أحتمل بعض املتاعب يف مقابل أن أجد زوجي
وأوالدي سعيدين ،وأنا منظمة جدًا وأعرف قيمة الوقت .ولذلك،
ال ميكن أن أخلط بني طبيعة عملي وبييت .كما أنين ال أتدخل يف
العمل الفين بل يف مظهر حكيم ووزنه وما شابه.
وهل تتعاقدين مع زوجك بشكل رمسي يف هذه احلالة؟
ليس تعاقدًا رمسيًا مثل أي مدير أعمال ،ولكنين أدافع عن مصلحة
زوجي يف املقام األول .وتضحك وتقول :يف النهاية ،زوجي يقدر
جمهودي .فعملي هدفه مساعدته للمزيد من النجاح والتألق بعيدًا
عن أي هدف آخر.
لكن ،هل من املمكن أن حتدث خالفات بينكما يف العمل ،وما هو
موقفك عندما يشتد اخلالف؟
حيدث أحيانًا تعارض يف وجهات النظر ،ولكن يف النهاية ،ندرس
املوقف من كل جوانبه لكي نصل للرأي السليم .وحكيم لديه صرب
لالستماع إىل كل وجهات النظر ودراسة أي مشروع لكي نصل يف
النهاية إىل القرار الصائب.

أحمد زاهر وزوجته هدى عبد الحليم

يوسف الشريف وزوجته إنجي عالء

إنجي عالء زوجة الفنان يوسف الشريف

أما إجني عالء زوجة الفنان يوسف الشريف فتقول« :حبكم عملي
كمؤلفة ،وبعد أن قدمت مع يوسف عم ًال فنيًا حقق صدى كبريًا،
أصبح وجودي معه يف الفرتة األخرية مكثفًا جدًا .ولذلك ،أحرص
على أن أتابع كل ما خيص زوجي؛ ألنين أريده دائمًا يف جناح
متواصل .وصدقين ،املوضوع ليس مديرة أعمال ،ولكن خوف
وحرص على استكمال النجاح بشكل متواصل .كما أنين أحرص
على النقاش معه يف كل صغرية وكبرية تتعلق بعملي ،وأعرف
جيدًا حدودي وال أجتاوزها ،وأصر على التواجد معه يف التصوير
ألنه ال يأكل جيدًا ،وبالتالي أرى أن من أهم وظائفي كزوجة
احلرص بشكل كامل على زيادة بريقه كنجم .وليس عيبًا على
اإلطالق أن تقوم زوجة الفنان ببعض املهام عنه؛ ألنها أكثر
الناس إخالصًا له .ولكن ،جيب أن تعرف حدودها وال تكون سببًا
يف أزماته.
لو حدث اختالف يف وجهات النظر بينكما ،من صاحب القرار؟
بالتأكيد يوسف ،ألنين يف النهاية ،ال أحتمل قرارًا قد يتسبب يف
مشكالت كبرية له .وبالتالي ،أقول وجهة نظري وأترك األمر له
يف النهاية .وعلى فكرة ،ليس هذا ألني زوجته بل ألن اختصاص
مديرة األعمال يتوقف عند هذا احلد ،والقرار النهائي للنجم.

جيهان زوجة املطرب هشام عباس

بينما تؤكد جيهان زوجة املطرب هشام عباس أن اهلدف األساسي
من تواجدها مع زوجها يف كل أعماله هو حرصها الشديد على أن
يكون كل عمل إضافة له .وتضيف »:كما أنين متواجدة معه بشكل
مستمر يف البيت .ويف كل األحوال ،هو حيكي لي كل شيء ،ومن
هنا حرصت على أن أشاركه كل أعماله وأكون جبواره وهو يرحب
كثريًا بتواجدي ،ويشعر أنين أقوم مبهام وظيفيت على أكمل وجه.
واحلقيقة ،إن أي زوجة حتمل هموم وآمال زوجها ،وبالتالي البد

يوسف الشريف وزوجته إنجي عالء
هشام عباس وزوجته جيهان

علي ،لكنين ال ميكن أن
أن تقدم له النصيحة .قد يكون هذا عبئًا
ّ
أتركه مبفرده ،كما أن قرارنا يكون بعد أن نستشري بعضنا البعض
وكل خطوة تكون حبساب.
هناك عقبات كثرية تواجه الفنان يف احلفالت واملناسبات ،كيف
تتعاملني معها؟
أتعامل حبيادية شديدة .وعندما نكون يف العمل ،أعرف جيدًا أنه
فنان وملك مجهوره وال أتدخل نهائيًا .كما أن هشام طيلة الوقت
حيرص على أن يقدمين يف أمجل صورة.
ليس معنى أنين زوجة فنان أن أكتفي فقط بذلك طاملا أنين أجيد
جما ً
ال آخر .أما إذا كانت الزوجة تفتقر إىل موهبة اإلدارة فعليها
أن تصمت وتبتعد نهائيًا عن ذلك حتى ال تضع نفسها يف مشكلة
وتتسبب يف إحراج زوجها.
هل من املمكن أن تسمحي بوجود مدير أعمال آخر هلشام؟
طبعًا ،وهو بالفعل لديه مدير أعمال يالزمه يف كل مكان .لكن
احلقيقة اليت أرغب يف تأكيدها هو أنين أريد أن يتقدم زوجي
لإلمام .وهذا سبب إصراري على أن أقوم بدوري.

هدى عبد الحليم زوجة أحمد زاهر

بينما بدأت هدى عبد احلليم زوجة أمحد زاهر كالمها قائلة« :زوجي
يثق بي بشكل كبري ،لذا ترك لي إدارة أعماله؛ إال أن كل قراراتنا
نأخذها بالتشاور .وأنا أطلع على كل تعاقداته وأثبت كفاءتي يف
مهميت .أما العالقة يف العمل فبعيدة متامًا عن كوني زوجته.
هل حدثت بينكما أي خالفات يف الرأي حول بعض املوضوعات؟
االختالفات تكون يف فكرة املشاركة أم ال ،وال ميكن أن أضغط
عليه إطالقًا؛ ألن الفنان جيب أن يكون مهيئًا نفسيًا للعمل .لكن
النقاشات تدور حول األجر ومواعيد التصوير.

أمرية زوجة الفنان عزت أبو عوف
أيضًا ،أمرية زوجة الفنان عزت أبو عوف كانت تتوىل إدارة أعماله
من سنني طويلة ،حتى قبل أن يقرر عزت أبو عوف العام املاضي
أن يتزوجها بسبب وقوفها جبواره يف أزمته املرضية وبعد وفاة
زوجته فاطيما.
وما زالت أمرية تتابع عملها رغم قلة عدد األعمال اليت يشارك
فيها عزت خالل الفرتة األخرية.
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مجتمع وأسرة

دنيا بطمة ترد بقسوة على محاتها
فكيف كانت ردّة فعل زوجها؟

وجهتها إليها والدة زوجها السيدة مها الرتك
بعد االتهامات اليت ّ
يف «سيدتي نت» ،عقب عرض القناة املغربية الثانية ربورتاجًا مع
ردت دنيا
املطربة املغربية دنيا بطمة من داخل منزهلا يف املنامةّ ،
عرب حسابها على موقع «انستقرام» ،حيث نشرت صورة كتبت
عليها املثل العربي« :إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ،وإن أنت
أكرمت اللئيم متردا «.
وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه « هكذا حال بعض البشر ،احلمد
هلل على نعمة العقل اليت ال ميتلكها الكثريون ،بعضهم كبار يف
السن ،لكنهم صغار العقول والعكس صحيح ،وبعضهم يعتقدون
أنهم مثقفون لكنهم يف نفس الوقت متخلفون ومنهم من يتقن
الكذب ولكن ينسى أن اهلل يرانا واهلل يكفيكم شر اللئيم إذا
متردا» .
وأضافت دنيا» حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،النية أبلغ من العمل،
هذا حال الدنيا القافلة تسري والكالب تنبح ،مغربية مرفوعة الراس
ماأنداس».
يف نفس السياق ،ساند حممد الرتك زوجته ،وكتب ردًا على
تأسفًا على هجوم والدته ،حسب تعبريه،
صفحته على «انستقرام» ّ
معلقًا بالقول« :شكرا يا أمي ملا فعلت اليوم .شكرا يا أمي على
تشهريك بي وبزوجيت اليت ال تكن لك غري االحرتام والتقدير.
شكرا يا أمي لتكذيبك احلقيقة وجعلي يف عيون الناس أبا شريرا.
شكرا يا أمي جلعل الكالب تنبح .شكرا يا أمي لتدمري كل شيء
مجيل .شكرا وشكرا و شكرا يا من ربيتنا على أن نكون يدا وحدة
متكاتفني متالمحني بوجه كل من حاول أن يتطاول علينا.
شكرا ألنك مل حتسيب حساب لي وألي فرد من العائلة.
أمتنى من اهلل أن يكون ضمريك مرتاح ملا فعلت يا أمي وبدون
سبب ،أنا وزوجيت و األوالد ومجيع العائلة ال نستحق هذا اهلجوم
الصادم الذي ليس له أساس من احلقيقة أو الصحة.
اللهم انصرني على كل من عاداني وحاول إيذاء من أحبهم.
أما خبصوص طليقيت اليت بعض الناس متعاطف معها أقولكم إذا
سرتت أو سكت على متثيلها فاعلموا أنه ليس خوفا منها بل خوفا
على مشاعر من أحب ،وأمتنى من اجلميع أن ال يتدخل أو يتكلم
ويقذف بكالم بأنكم ال تعرفون احلقيقة البشعة  .واستعطاف الناس
يأتي من قول احلقيقة ال تلفيقها.و ختم الرتك رده « اسأل اهلل
السرت والتوبة».
يذكر أنه قبل أيام ،عرضت القناة الثانية ربورتاجًا للفنانة « دنيا
بطمة» خالل نشرة األخبار ،من داخل منزهلا باملنامة مع زوجها
وأوالده الثالثة ،كشفت فيه عن حياتها العائلية واالجتماعية يف
تشبثها بعاداتها املغربية.
بلدها الثاني البحرين وعن
ّ

للبنات 5 ..طرق للتخلص من
اإلحباط

ِ
جربت يف غمرة حزنك وإحباطك أن تنظري للمرآة وتهمسي
هل
ِ
جربت شعورًا أن حتيب ذاتك رغم
لنفسك فى عينيك :أنا أحبك؟ هل
ارتكابها اخلطأ والتقصري؟ هل فكرت كيف تضعني نهاية لكونك
متقوقعة بداخلك ومواطن قوتك ال ترى؟
مدربة التنمية البشرية إجالل أمني تهديك يف ما يلي  5همسات
لتجاوز حاالت إحباطك والبدء من جديدة بروح مليئة بالتفاؤل:
 .1ال تنصيت لألحاديث السلبية ،مثل« :أنت أنثى ضعيفة»،
«أنت وحيدة بال سند»« ،الدنيا غري آمنة» ،فهي جمرد كلمات
ضعيها حتت قدميك ،واستغلي قوة اللحظة ،وارمي كل ما فات
وراء ظهرك ،واقفلي أذنيك عن كل كلمة تعيقك ،وال تستمعي هلا،
فهي تزودك بطاقة سلبية معرقلة ،فكل مشاكلك تنبع من داخلك،
من قصور رؤيتك لذاتك ،لذا تعلمي كيف تنظري لنفسك ،وكوني
مرآة ذاتك وعني ذاتك.
 .2اعلمي أن القتلة اخلمس هم من يعرقلوا تقدمك :اللوم ،النقد،
املقارنة ،الشكوى ،التسويف.
 .3احبثي بداخلك عن مواطن القوة ،وفتشي عن موهبة أو رغبة
دفينة لعمل شيء ما ،واكتيب على الورق هذه املوهبة أو الرغبة
الدفينة ،وحوليها لواقع ملموس على الورق أو ً
ال ،وامنحيها طاقة
الوجود ،ثم احبثي على وسائل التواصل االجتماعي واإلنرتنت عن
أناس هلم خربة يف هذا اجملال وحتدثي معهم ،وامجعي معلومات
ِ
ِ
خلقت الفكرة
فأنت بذلك
تفيدك ،وضعي خطة وحددي هلا زمنًا،
ِ
ِ
وبثثت فيها طاقة ،لذا ابدئي بالشغل
وعمقتها يف حيز وجودك
فورًا ،وال تنتظري رأي أحدِ ،
أنت مديرة نفسك.
 .4ال تستصغري أي فكرة حتلمني بها ،فاملشروعات الكبرية بدأت
بفكرة صغرية ،واكسري حالة اإلحباط بالبدء بفكرة جديدة مهما
كانت بسيطة.
 .5أكرمي نفسك بأال حتتاجي أحدًا ،وال ترتكي لنفسك فراغًا
فيبتلعك ويشغلك بالتفاهات ،وانهضي بنفسك وتفوقي يف
دراستك وأبهري من حولك بتميزك وتعدد أنشطتك ومواهبك.

ما حقيقة زواج أحالم مستغامني من ملياردير خليجي شاب؟

ردت الكاتبة اجلزائرية أحالم مستغامني على شائعة زواجها من
ملياردير خليجي شاب وختليها عن حماربتها للرجال بطريقتها
اخلاصة.

التسامح طريقك للسالم والسعادة

تنقل لي انتشار خرب زواجي من ملياردير خليجي واحلياة اهلانئة اليت
أنعم بها يف كنفه».

نشرت على «فايسبوك» الصور اليت انتشرت على انها مع امللياردير
الشاب ،مؤكدة ان املوجود يف الصور هو ابنها غسان وكانوا معًا
يف مهرجان شيكيا للسينما جبنوب إيطاليا.

وأضافت« :تأكيدًا لإلشاعة أرفق املنشور بصورة قدمية لي رفقة
ابين غسان ،يوم رافقين قبل سنتني حلضور تكرميي يف مهرجان
شيكيا للسينما جبنوب إيطاليا  .حيث كانت إقاميت يف في َال مجيلة
حوهلا أصحابها إىل فندق».
ّ

وعلقت على الصور بطريقتها قائلة« :كنت حمتاجة منذ عصور إىل
شيء جيعلين أضحك ،حاجة نزار يف املاضي إىل امرأة جتعله يبكي،
إىل أن أهدتين صديقة البارحة قهقهة تقامستها مع زوجي ،وهي

وتابعت« :انتشر اخلرب كالنار يف اهلشيم ،ومنذ البارحة وأنا أتقبل
على حساباتي تهاني البعض حبياتي الزوجية اجلديدة ،وهجوم
البعض اآلخر للسبب نفسه».

التسامح من أمجل الصفات اإلنسانية وإن كان من أصعب الصفات
على النفس اليت ذاقت مرارة الظلم أو القهر السيما بالنسبة للنساء
اللواتي ال ينسني القسوة واخليانة بسهولة ،فالقدرة على العفو
عند املقدرة والتجاوز عن أخطاء اآلخرين ووضع األعذار هلم والنظر
إىل مزاياهم وحسناتهم بد ً
ال من الرتكيز على عيوبهم وأخطائهم
حتتاج إىل الكثري من اجلهد وتغيري القناعات.
فيما يلي ترشدنا املدربة وخمتصة علوم الطاقة إجالل أمني إىل أهمية
التسامح للذات وكيفية حتقيقه للوصول إىل السالم والسعادة:
بداية تقول املدربة إجالل :خلقنا بطاقة جريان كاملاء يف البحار
واألنهار وكاهلواء يف الغالف اجلوي وحولنا ،وكذلك أجسامنا تقوم
على أساس جريان الدورة الدموية لتنساب ويتدفق فيها الدم
بطاقة جريان وسريان ،وإذا توقف يف أي منطقة حتدث أمراض،
وكطاقة التنفس تسري يف مساراتها ،وإذا تعطل سريانها حتدث
اختناقات ،والروح كذلك إذا تعطل اجلريان فيها سبب تعط ًال يف
احلياة ويف الرزق ويف الصحة ،فإذا كانت طاقة االنسياب هي
األصل ،ملاذا نوقف حياتنا على خطأ حدث من شخص أو مشكلة
حدثت من قريب أو بعيد؟
وتضيف :كل علوم الطاقة حتثنا على أن ندع األمور متر بسالم
وسالسة ،وليس األصل أن نقف ونصدر أحكامًا على اآلخرين ،إمنا
األصل أن ندع األمور متر بطاقتها األصلية اليت هي االنسيابية
واجلريان ،كما أننا أحيانًا نعطى األمور أكرب من حجمها الطبيعي
بسبب اإلجيو ،فيتعطل سريان الروح يف اجلسم ،وتسحب منا احلياة
وحنن أحياء فقط باالسم ،فنوقف تدفق اخلري والرمحة يف أنفسنا؛
ألن طاقة التسامح وكل طاقات اخلري هي طاقة روح ،واليت هي يف
األصل نفحة ربانية حتمل كل اخلري واحلياة والسعادة ،فإذا كنت ال
تشعرين باحلياة وبالسعادة ،عليك أن راجعي نفسك.
كيف حتظني بطاقة التسامح؟
 .1تساءلي :كم شخصًا حكمت عليه بدون أن تسمعي منه؟ كم
شخصًا ختاصمت معه وقطعت عالقتك به بسبب النزاع على أمور
دنيوية؟ كم رمحًا قطعته ألسباب واهية أو حتى ألسباب كبرية
ولكن الفيصل فيها للنفس واإلجيو؟
 .2استعيدي طاقتك ،وامسحي لروحك باالنسياب لتعطيك طاقة
احلياة ،كذلك امسحي لطاقات اخلري والسعادة واجلريان بأن تتدفق
يف شرايينك ومتأل رئتيك بالصحة والسالم واهلدوء النفسي.
 .3ساحمي نفسك؛ ألنك متسكت بأمور دنيوية ،واهلل وحده األعلم
لو كانت أتتك لكان فيها هالكك ،ودعي األمر هلل الذي سيعوضك
خريًا منها ،واجعل نفسك كروحك مطمئنة بقضاء اهلل ومستمتعة
بنعمه ومستسلمة بكل خري وتسامح وغفران.
 .4ساحمي كل من سبب لك األذى حتى تسمحي لنفسك بأن
تتنفس السعادة وأن تستقبل طاقات اخلري والسالم وأن تصبح
نفسك راضية مرضية تعيش يف خري وسالم.
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تتـمات

انفجرت يف حلب ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

صفوف هذا التنظيم.
وأشار إىل أن اجليش قام باالنسحاب من عدد من املواقع اليت سيطر
عليها خالل اهلجوم وثبت خطوط نقاطه يف مقطع الشاهر ،متهيدا لشن
هجوم يف وقت الحق.
يذكر أن لواء القدس هو فصيل مقاتل إىل جانب اجليش السوري
يتكون معظم عناصره من الفلسطينيني.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ومصادر من مقاتلي املعارضة
إن قوات احلكومة السورية خاضت معارك مع معارضني مشالي حلب
بعد انتهاء أجل تهدئة يف املدينة ذاتها.
وتركز القتال يف منطقة حندرات اليت تسيطر عليها املعارضة وهي
منطقة مهمة لقربها من آخر طريق يصل إىل مناطق املعارضة يف حلب
اليت كانت كربى مدن سوريا قبل الصراع وتنقسم اآلن بني احلكومة
واملقاتلني.
وذكر املرصد أن القوات املوالية للحكومة شنت هجوما يف املنطقة
بدعم من ضربات جوية استهدفت حندرات والطريق الوحيد املؤدي إىل
املناطق اليت يسيطر عليها مقاتلو املعارضة يف املدينة.
وقالت مصادر من مقاتلي املعارضة إن قوات احلكومة سيطرت على
بعض األراضي.
وكانت تهدئة مدتها  48ساعة أعلنها اجليش السوري يف مدينة حلب
قد انتهت ومل يعلن على الفور متديد التهدئة اليت توسطت فيها
الواليات املتحدة وروسيا بهدف إحياء اتفاق أوسع نطاقا لوقف األعمال
القتالية كان قد انهار يف اغلب أرجاء غرب سوريا .وساهم تصاعد
حدة القتال يف حلب يف انهيار حمادثات السالم يف جنيف الشهر
املاضي.
ويف املقابل متكنت جبهة النصرة من السيطرة على قرية الزاره يف
ريف محاه اجلنوبي املتصل بريف محاه الشمالي ،واتهمت احلكومة
السورية النصرة بارتكاب جمزرة يف املدنيني بالبلدة.
على صعيد آخر ،دارت اشتباكات عنيفة بني قوات «سوريا الدميقراطية»
وتنظيم «داعش» بريف احلسكة اجلنوبي.
وأشار مصدر عسكري إىل أن القوات الكردية تصدت لتنظيم «داعش»
الذي حاول التسلل ملناطق تواجدهم يف ريف احلسكة اجلنوبي يف قرييت
عناد وأبو فاس ،ما أدى إىل استشهاد أربعة عشر جنديا كرديا.
وأضاف املصدر ،تقدمت قوات سوريا الدميقراطية مبساندة طريان
التحالف حنو قرية كشكش ،وقرية مركدة ،و الزيانات ،واحلمرة،
الواقعة جنوبي الشدادي ،ما ّ
خلف قتلى وجرحى يف صفوف تنظيم
«داعش».
وتسيطر قوات سوريا الدميقراطية على معظم الريف اجلنوبي حملافظة
احلسكة ،بعد سيطرتها على مدينة الشدادي  60كم جنوبي احلسكة قبل
حنو ثالثة أشهر ،مبساندة طريان التحالف الدولي.

مصر تتهم قوى إقليمية بدعم اإلرهاب

وعلى الصعيد السياسي أشار وزير اخلارجية املصري سامح شكري إىل
طموحات قوى شرق أوسطية بتوسيع نفوذها على حساب قوى عربية،
وما ترتب على ذلك من تأجيج الصراعات اإلقليمية وظهور قوى تطرف
وإرهاب مللء فراغ السلطة يف مساحات واسعة من بلدان املنطقة.
وأشار الوزير خالل جلسة جمللس األمن الدولي حول «خطاب وأيديولوجيات
اإلرهاب» إىل توهم قوى إقليمية ودولية من خالل وضع تصنيفات
متباينة لتلك التنظيمات اإلرهابية لتحقيق مصاحلها السياسية ،الفتا
إىل األزمة السورية اليت ترعرعت يف خضمها التنظيمات اإلرهابية،
مطالبًا بسرعة إنهاء األزمة من خالل تعاون الدول األعضاء يف جمموعة
دعم سوريا مع جملس األمن الدولي.
وقال شكري «تؤكد القراءة املتأنية لتاريخ ونشاط هذه التنظيمات
عدم وجود فوارق إيديولوجية جوهرية بينها ،فهي تتخذ مرجعيات فكرية
نادى بها مفكرو التكفري والعنف واإلرهاب ،ومن بينهم سيد قطب
كمنهج لعملها وخطابها ورسائلها اإلعالمية القائمة على العداء وتكفري
اجملتمع ،وهي مجيعها مفاهيم مشوهة تتنافى مع روح اإلسالم اليت
تأبى االنعزال والتطرف ،ورسالته السمحة اليت أقرت باالختالف ومسحت
به ،بل ورسخت مفاهيم قبول اآلخر والتعايش السلمي واحرتام حقوق
اإلنسان».

وزارة الخارجية الروسية

باملقابل رأت وزارة اخلارجية الروسية أن تطورات الوضع السوري
وصلت إىل نقطة انعطاف.
وقالت ماريا زاخاروفا ،املتحدثة الرمسية باسم اخلارجية الروسية يف
مؤمتر صحفي أسبوعي هلا ،يف موسكو ،إن تسوية األزمة السورية
تشهد نقلة نوعية.
وشددت زاخاروفا على أن روسيا تبذل ،كالسابق ،كل ما بوسعها،
مبا يف ذلك يف إطار اجملموعة الدولية لدعم سوريا ،لكي تغلب النزعة
حنو التهدئة على تطورات األوضاع يف البالد ليتم نقل النزاع السوري
الداخلي إىل جمرى التسوية السياسية بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إىل أن الشيء األهم حاليا على صعيد التسوية هو ضمان تنفيذ
االتفاقات والتفاهمات اليت مت التوصل إليها ،بشكل منسق وكامل
من قبل كل األطراف السورية ومجيع أعضاء اجملموعة الدولية لدعم
سوريا .وتابعت زاخاروفا ،قائلة إنه يف هذا السياق تطالب موسكو
املعارضة السورية املسلحة اليت أعلنت مشاركتها يف نظام وقف
األعمال العدائية ،بالتنصل من اإلرهابيني ،مبا يف ذلك جغرافيا.
كما تصر روسيا على قطع القنوات املتبقية لتمويل اجملموعات

اإلرهابية الناشطة يف سوريا ،وكذلك على وقف إمدادها بالسالح
والعتاد والبشر عرب احلدود الرتكية السورية.

واشنطن تبدأ تشغيل ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النائية بدء تشغيل موقع الصواريخ الباليستية الدفاعية القادرة على
اعرتاض صواريخ من دول مثل إيران اليت تقول واشنطن إن صوارخيها
قد تصل ذات يوم إىل مدن أوروبية كربى.
وقال روبرت وورك مساعد وزير الدفاع األمريكي وهو يقف أمام البناء
اخلرساني الرمادي الضخم الذي يضم الدرع والذي رفع عليه علم
الواليات املتحدة «ما دامت إيران مستمرة يف تطوير ونشر الصواريخ
الباليستية ستظل الواليات املتحدة تعمل مع حلفائها للدفاع عن حلف
مشال األطلسي».
وقبل بدء املراسم حذر فرانك روز مساعد نائب وزير اخلارجية األمريكي
لشؤون احلد من التسلح من أن صواريخ إيران الباليستية ميكن أن
تصيب أجزاء يف أوروبا منها رومانيا.
وستمتد الدرع الدفاعية لدى استكماهلا من غرينالند إىل اآلزور .وبدأت
الواليات املتحدة العمل يف موقع أخري يف بولندا من املقرر أن يكون
جاهزا يف أواخر عام  2018ليكتمل بذلك اخلط الدفاعي الذي اقرتح
ألول مرة منذ حنو عشر سنوات.
وتشمل الدرع الكاملة كذلك سفنا وأجهزة رادار يف خمتلف أرجاء
أوروبا .وستسلم حللف مشال األطلسي يف متوز على أن يكون مركز
القيادة والتحكم يف قاعدة جوية أمريكية يف أملانيا.
وتشعر روسيا بالغضب من استعراض القوة الذي يقوم به خصم
احلرب الباردة يف شرق أوروبا الذي كان حيكمه الشيوعيون سابقا
حيث كانت موسكو تتمتع بالنفوذ ذات يوم .وتقول موسكو إن التحالف
الذي تقوده الواليات املتحدة حياول تطويقها بالقرب من البحر األسود
ذي األهمية االسرتاتيجية الذي يوجد به أسطول حبري روسي وحيث
يدرس احللف زيادة الدوريات.
ويأتي جتهيز الدرع بينما يعد احللف رادعا جديدا يف بولندا ومنطقة
البلطيق بعد أن ضمت روسيا منطقة القرم عام  .2014ويف مواجهة
ذلك تعزز روسيا جانبيها الغربي واجلنوبي بثالث فرق جديدة.
وعلى الرغم من تطمينات الواليات املتحدة يقول الكرملني إن اهلدف
احلقيقي للدرع الصاروخية هو حتييد الرتسانة النووية ملوسكو.
ويرفض املسؤولون األمريكيون وجهة النظر الروسية وينحون بالالئمة
على موسكو يف توقف احملادثات مع احللف عام  2013واليت كانت
تهدف لشرح كيف ستعمل الدرع.
ونقلت وكالة انرتفاكس الروسية لألنباء عن أندريه كيلني وهو
مسؤول بارز بوزارة اخلارجية الروسية قوله يوم اخلميس «إنه جزء من
االحتواء العسكري والسياسي لروسيا ...هذه القرارات اليت يتخذها
حلف مشال األطلسي من شأنها أن تفاقم وضعا صعبا بالفعل».
ومن ناحية أخرى قال دميرتي بيسكوف املتحدث باسم الكرملني «نشر
الدرع الصاروخية بال شك يشكل تهديدا ألمن روسيا االحتادية».

جتريد رئيسة الربازيل ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وتلتقي أنصارها حسب مكتب اإلعالم حلزب العمال.
ودعا احلزب نوابه وناشطيه إىل التجمع أمام قصر الرئاسة حتت شعار
«لن نقبل حبكومة غري شرعية».
ومن املنتظر أن يلقي نائب الرئيسة ميشال تامر ( 75عاما) خطابا من
قصر الرئاسة يرافقه وزير املالية انريكي مريييس.
إىل ذلك ،يطوي أكرب بلد يف أمريكا الالتينية صفحة  13عاما من حكم
حزب العمال الربازيلي الذي بدأ يف  2003مع انتخاب الرئيس لويس
ايناسيو لوال دا سيلفا الذي شهدت البالد يف عهده طفرة اقتصادية
واجتماعية مطلع األلفية الثالثة.
ويف وقت سابق ،رفضت احملكمة الفدرالية العليا يف الربازيل الطعن
الذي قدمته احلكومة بشأن إقالة روسيف.
وقال متحدث باسم احملكمة إن القاضي تيوري زافاسكي «رفض طلب
تعليق اآللية» الذي قدمته مساء الثالثاء هيئة الدفاع عن الرئيسة
اليسارية.وشكل هذا الطعن الفرصة األخرية للرئيسة للحيلولة دون
املضي يف اإلجراء الربملاني الذي صادق عليه جملس النواب بغالبية
كبرية ( 367صوتا مقابل  )146يف السابع عشر من نيسان املاضي.

«حزب اهلل» يفتح املواجهة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التعاميم جلهة التداعيات اليت يرتكها على القطاع املصريف اللبناني.
وعلم ان جلسة جملس الوزراء اليت إستمرت ثالث ساعات استهلكت
وزيري «حزب اهلل» على التدابري
ساعة منها يف البحث يف إعرتاض
ّ
اليت اختذتها املصارف بناء على تعاميم مصرف لبنان تطبيقًا لقانون
العقوبات االمريكي على «حزب اهلل» ،استهلكت الساعتان األخريان يف
وزيري حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيرت
مناقشة إعرتاض
ّ
على العقد املوقع بني الدولة اللبنانية وشركة  j&pavaxمتعهدة أعمال
معمل دير عمار .لذا مل يقرتب اجمللس من بنود جدول أالعمال املؤلف
من  120بندًا.
الوزيرين فنيش واحلاج
ويف التفاصيل اليت أوردتها مصادر وزارية ان
ّ
حسن طرحا موضوع العقوبات املالية االمريكية على «حزب اهلل» ،فبدا
جملس الوزراء عاجزا عن إختاذ أي قرار .وخالل النقاش طرح عدد من
االقرتاحات منها تشكيل جلنة وزارية ملتابعة املوضوع أو عقد جلسة

خاصة للمجلس للبحث فيه أو تركه للمعاجلة بني رئيس الوزراء متام
سالم وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ووزير املال .وقد اعتمد
االقرتاح االخري .لكن املصادر أوضحت أن خيارات الدولة حمصورة
بتنفيذ القرار االمريكي على رغم حماولة «حزب اهلل» نزع الطوق عنه
فيما الدولة عاجزة عن مساعدته .وكشفت أن حاكم املركزي مل يتخذ
القرارات بنفسه بل أتت بعد التشاور مع املرجعيات وحتديدًا مع «حزب
اهلل».
وزيري «أمل» على عقد دير عمار ،فقد جاء على خلفية
أما اعرتاض
ّ
تنفيذ العقد بإضافة ضريبة الـ  TVAأو عدم إضافتها .لكن الغالبية
العظمى من الوزراء أيدت العقد كما ورد بعيدًا من موضوع الضريبة.
وبعد ساعتينّ من النقاش مت تأجيل البند ،االمر الذي وصفته املصادر
بالسابقة اليت تسيء اىل عمل اجمللس ،قائلة :مل نكن نعرف من هو
وزير الطاقة هل هو جربان باسيل أم آرتور نظاريان؟ ومن هو وزير
املوارد هل هو الياس بوصعب أم باسيل؟ ومن هو وزير املال هل
هو زعيرت أم خليل؟ ومن هو حاكم املركزي هل هما الوزيران فنيش
واحلاج حسن أم سالمة؟
وقال وزير العمل سجعان قزي ل تعليقًا على اجللسة« :ان جملس
الوزراء كان أشبه بديوانية بال أراكيل!».
وعلم ان جدول أعمال اجللسة الذي مل يناقش كان تضمن بندًا لطلب
وزارة اخلارجية واملغرتبني املوافقة على إنشاء جلنة وزارية لوضع
لوائح امسية باإلرهاب ،وذلك استنادًا إىل كتاب يعود إىل تاريخ
 8آب  2014أوضحت فيه أن لبنان انضم إىل غالبية اتفاقات األمم
املتحدة املتعلقة باإلرهاب كما أبرم اإلتفاق العربي ملكافحة اإلرهاب
ميز بوضوح بني اإلرهاب ومقاومة اإلحتالل .وأضافت
يف  1999والذي ّ
أن القرارات الدولية ذات الصلة حيتم على الدول املشاركة يف توفري
معلومات عن التنظيمات التكفريية« ،داعش و»النصرة» و»القاعدة»
وشبيهاتها ،ووضعها يف الئحة خاصة ،مع اإلشارة إىل قرار جمللس
الوزراء يعود تارخيه إىل  12أيلول  2007باملوافقة على إنشاء جلنة
تنسيق وطنية لقمع متويل اإلرهاب تضم ممثلني لوزارات العدل
والداخلية واخلارجية واملال والنيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق
اخلاصة ومصرف لبنان.

لقاء املصيطبة

يف غضون ذلك ،اكتسبت التحركات واملواقف السياسية املتصلة
باجلوالت املقبلة من االنتخابات البلدية حرارة تصاعدية وكان أبرزها
مبادرة الرئيس سالم اىل مجع الرئيسني سعد احلريري وجنيب ميقاتي
ليل أمس بعيدًا من االعالم يف لقاء نادر هلما منذ سنوات يف دارة
سالم يف املصيطبة .وتركزت هذه املبادرة على حماولة تسهيل
التوافق بني الرئيسني احلريري وميقاتي مدخ ًال اىل توافق واسع يف
مدينة طرابلس جيري العمل احلثيث على اجناحه .واستمر اللقاء حتى
منتصف الليل ،وأصدر املكتب اإلعالمي للرئيس سالم بيانًا أفاد
أن احلريري وميقاتي التقيا بدعوة منه إىل مائدة عشاء ّ
ومت البحث
يف األوضاع السياسية العامة «والتشديد على ضرورة تعزيز اللحمة
مكونات النسيج اللبناني من دون استثناء أو استبعاد أحد ألن
بني
ّ
لبنان حيتاج إىل حتصني جبهته الداخلية يف ظل األوضاع املتفجرة يف
ونوه الرئيسان ميقاتي واحلريري مببادرة احلكومة إىل إجراء
املنطقةّ .
االنتخابات البلدية واالختيارية .وأمل اجملتمعون أن ينسحب هذا األمر
سيما منها انتخاب رئيس للجمهورية ،وأن
على االستحقاقات كافة ،ال ّ
يتعاون مجيع األطراف من أجل إطالق عجلة عمل جملس النواب وإقرار
قانون جديد وعصري لالنتخابات النيابية».

نصراهلل والحلفاء

ويف تطور آخر ،اكتسب داللة بارزة عقب مرحلة بريوت والبقاع جلهة
التداعيات اليت تركتها على العالقات بني احللفاء السياسيني ،توقف
املراقبون عند الرسائل املباشرة اليت وجهها االمني العام لـ»حزب اهلل
« السيد حسن نصراهلل اىل حليفه رئيس «تكتل التغيري واالصالح»
العماد ميشال عون يف ظل االمتعاض الذي ردده الفريق العوني من
توزيع احلزب أصواته على أطراف السباق االنتخابي يف زحلة.
وقال نصراهلل يف ما بدا ردًا مباشرًا على االنتقادات العوني «ان احلزب
ملتزم التحالف مع التيار الوطين احلر وليس ملزمًا التصويت ملن حتالف
معهم التيار» .وأضاف« :حنن ال خنون وال نطعن حليفا واننا غري
ملزمني لوائح انضم اليها خصوم سياسيون للحزب».
واعتربت مواقف نصراهلل مبثابة الرسالة األوضح عن حتالفاته مع حلفائه
سواء يف ما يتعلق باملرحلة االوىل أو باملراحل اليت ستعقبها يف مناطق
اخرى ستتداخل فيها عوامل مشابهة ملعركيت زحلة وبريوت( .مزيد من
التفاصيل ص )5
ويشار يف السياق االنتخابي اىل انه قبل ثالثة أيام من جولة االنتخابات
يف جبل لبنان وفيما حتتدم محى التنافس يف بعض املدن والبلدات
على خلفيات سياسية مثل جونية وسن الفيل ،بدت معركة دير القمر
مرشحة ملواجهة حادة بني رئيس حزب الوطنيني االحرار دوري مشعون
وحليفه الوزير السابق ناجي البستاني من جهة و»القوات اللبنانية»
ممثلة بالنائب جورج عدوان و»التيار الوطين احلر» من جهة أخرى.
كما تشهد الدامور مواجهة ساخنة بني الئحتني على خلفية امنائية
عائلية .واجتهت الشويفات أيضًا اىل مواجهة بني احلزب التقدمي
االشرتاكي واحلزب الدميوقراطي اللبناني برئاسة النائب طالل ارسالن
بعد فشل حماوالت التوافق.
ويف املقابل اسرتاحت مدينة عاليه من السباق بعدما فازت فيها
الئحة توافقية بالتزكية أمس االول  .وفازت أيضًا الئحة بالتزكية يف
املختارة .وفازت الئحة توافقية يف قرطبا بالتزكية بدعم من النائب
السابق فارس سعيد والعائالت واالحزاب.
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ثقافة

جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتماع العربي املعاصر
عبداإلله بلقزيز

يف «سلسلة السياسة والدين» عن «منتدى املعارف» صدر
للمفكر املغربي عبد اإلله بلقزيز «الدولة واجملتمع ،جدليات التوحيد
واالنقسام يف االجتماع العربي املعاصر».
يتقدم الكتاب يف نسخته الثانية مازجًا ،وحيًا ،وتفكرييًا ،بأسلوب
حبث ،اىل مصطلحه الدقيق ،ومنهجه الصارم ،يتمتع بيسر ووضوح،
وبكتابة مرسومة بدقة ،يف مواصفات النظريات املتصلة جبوهر
الكتاب ،الكتاب يف قسمني وفصول عدة .األول الدولة واألمة:
ديناميات التوحيد ،والثاني« :الدولة واألمة ديناميات االنقسام».
هنا مقدمة النسخة الثانية.
ال تقر حال جملتمع ،وينتظم له امر من دون دولة :قوية قادرة.
افرتاض جمتمع من غري دولة ،أو يف غفاء عن بعض من وظائفها،
ضرب من اخليال والوهم ،أو يف غفاء عن بعض من وظائفها،
ضرب من اخليال والوهم ،وجتذيف ضد تيار حقائق التاريخ .ساجلنا
هذه األزعومة ،منذ زمن ،وما برحنا نرى يف خترصاتها خطرًا على
االجتماع الوطين ينبغي دفعه .ثم ما لبثنا ان شاهدنا كيف تتجدد
األغلوطة عينها لدى قطاعات عريضة من الناس ،مبناسبة محاسة
«الربيع العربي» واالندفاعات الطوباوية لبعض كبري من مجهوره،
فتتجدد معها احلاجة اىل نقد فكري صريح ،وجريء ،ملثل هذه
األوهام الطفولية؛ نقدًا ال مياري أو يداهن ويتملق مشاعر اجلمهور،
وخاصة يف حلظة «ثورية» يرتفع فيها معدل احلرج لدى كل صاحب
رأي..
ليس يف الكالم على الدولة ،بهذا املعنى ،تقديس هلا أو تبجيل،
أو ارتفاع بها عن نصاب وظائفها يف االجتماع االنساني ،كما
ليس فيه صمت عنها ،وعما يسعها ان تأتيه من قهر زائد عن حد
تدخلها الشرعي؛ فلقد سبق ووقفنا وقفات نقدية ملقاربة ظاهرة
املنزع التسلطي يف سلطة الدولة ،غري أنا ما حدنا عن االعتقاد ان
مثل ذلك املنزع ـ وهو ممجوج ومرفوض ـ قابل للرتويض وصو ً
ال
اىل احملو؛ وذلك من طريق النضال الدميوقراطي السلمي الذي ال
خيتلط فيه معنى الدولة ،ككيان مجعي ،مع معنى السلطة والنظام
على مثال اختالطه يف األذهان اليوم!
ولقد سبق ان كتبنا عما ميكن ان يكون يف الدولة من سوء ،غري
اننا نبهنا ـ يف الوقت عينه ـ على أن االسوأ من سوء الدولة هو
الالدولة؛ إذ ليس بعد اسقاط الدولة غري ميالد نظام الطوائف
واملذاهب والقبائل والعشائر ،وانقسام الشعب الواحد اىل
«شعوب» عديدة بعدد العصائب واملناطق ،واصطدام هذا اخلليط
ببعضه مدفوعًاُ ،ك ًال وابعاضًا ،مبنازع االستيالء والسيطرة ـ على
النحو الذي وصفه عبد الرمحن بن خلدون يف حتليله االجتماع العربي
االسالمي «الوسيط» ـ ومدفوعًا ،يف الوقت عينه ،بأوهام امكان
بناء سلطة على حدود اجلماعة األهلية اليت تبدأ سريورة متايزها ،من
غريها من اجلماعات األخرى ،يف التبلور والتعاظم واالتساع!
ال شيء يتولد من اسقاط الدولة غري اجناب نقيضها/نقائضها
حكمًا؛ فإذا كانت الدولة ،اي دولة ،الكيان الذي يرمز اىل السلطة
أيا تكن طبيعة تلك السلطة والنظام
والنظام والقانون ،وجيسدها ـ ً
والقانون ـ فان حالة الالدولة هي احلال النقيض من الدولة؛
هي حال الفوضى العامة واملعممة ،وحال احلرب األهلية ـ الساخنة
والباردة ـ حيث التخاؤف (اخلوف املتبادل) بني اجلماعات األهلية،
ولوذ كل مجاعة منها بداخلها وبـ «أمنها الذاتي»؛ حال التنازع
املفتوح بني األهواء والشرائع واإلرادات ،حيث ال شريعة (قانون)
جامعة وال ارادة عامة .إنها ،باختصار ،حالة ما قبل السياسة .وهي
حني تصري هكذا ،أو شيئًا بهذه املثابة ،يلتغي وجود اجملتمع ذاته،
فيستحيل اىل جمرد مجاعات حيكمها منطق القطيع!
ليس بعد الدولة ،إذن ،اال العودة اىل ما قبل الدولة؛ اي اىل
احلالة اليت وصفها الفيلسوف االنكليزي توماس هوبز بـ «حالة
الطبيعة» حيث «حرب اجلميع على اجلميع» ،وحيث ال وازع من
الناس يزع بعضهم عن بعضهم ،ويكف اذى بعضهم عن بعضهم
كما رأى عبد الرمحن بن خلدون قبله .مل تعرف البشرية يف تارخيها
االجتماعي ،اي مذ اجنزت االنفصال الكامل عن مرحلة القطيع
وانتظمت يف جمتمعات مستقرة ،غري نظام الدولة مبا هو نظام
اجتماعها االنساني .وهي مل تهتد بعد ـ قد ال تهتدي ـ اىل تركيب
معادلة اخرى لوجودها غري تلك اليت سرت سريتها يف التاريخ،
وأدركها العقل االنساني مسلمًا بأنها وحدها الصيغة الكيانية اليت
تفتح للمجتمعات الباب حنو االستقرار والتعايش والتقدم.
[ اخرتاع الدولة
وصفنا الدولة بأنها أعظم اخرتاع انساني؛ فلقد كان الناس
خيرتعون اجملتمع حني اخرتعوا الدولة ،اي حني اهتدوا اىل تنظيم
اجتماعهم واخضاعه لسلطة تنشأ منهم وتكون هلم .انها املعادلة
الذهبية يف تاريخ االنسان؛ وهي اليت امكن ،بفضلها ،امخاد نوازع
الشر يف البشر (وهذه من صميم نوازعهم احليوانية) ،وتصري
االنسان انسانًا :بالتهذيب ،وإمخاد الغرائز االفرتاسية ـ مبعنييها
املادي والرمزي ـ واخضاعه لنظام مجاعي يقوم على مطالب تتجاوز
نداءه احليوي (احليواني) وتعقله.

هذا كالم يف ضرورة الدولة لالجتماع االنساني ،اسهب فيه
الفالسفة واملفكرون منذ مخسة وعشرين قرنًا ،وإن مل يكن بلغ
امساع بعضنا! ان كان منا من يعالن الدولة عداء او اعرتاضا ألنها
متسلطة ،فليقاوم تسلطها من دون ان يرمي بالولد يف القمامة
ألنه احدث يف ثيابه ،أو من دون ان يفجر غرفة من أجل قتل ذبابة
فيها!
ليست الدولة احلديثة ،اليت قامت يف البالد العربية يف القرن
العشرين ،مما يصدق عليها نعت الدولة الوطنية احلديثة ،على حنو
انطباقه على الدولة يف اجملتمعات الغربية اليوم؛ فالدولة ،عندنا،
ما تأسست على عقد اجتماعي متوافق عليه ،وال قامت على مبدأ
الفصل بني السلطة ،وال على مبادئ املواطنة واحلريات واحلقوق،
وجممل ما يقع يف نطاق منظومة الدولة الوطنية احلديثة (دولة احلق
والقانون) من قواعد حاكمة لالجتماع السياسي ،بل هي اىل مزيج
من نظام الدولة السلطانية التقليدية والسلطة االدارية الكولونيالية
كانت اقرب يف الطبيعة واالشغال .ولقد كان التجاذب فيها حادًا
ـ هلذا السبب بالذات ـ بني منطق الدولة التقليدية املوروثة عن
العهد السلطاني ،بتقاليدها االستبدادية العريقة ،ومنطق الدولة
العصرية الذي مل يغري من ماهيتها املهجنة ،ومل ميس فيها اال
والقشور! لكنها ،على الرغم من ذلك كله كانت دولة،
السطوح
ّ
أو كان فيها مالمح وعناصر من الدولة :السلطان السياسي
اجلامع ،والنظام والقانون العام ،واحلد األدنى الضروري من األمن
االجتماعي الذي من دونه ال جمتمع ،وال حياة عامة أو خاصة ،قيد
الوجود.
[ خطورة الفراغ
ليس هذا تربيرًا الستبداد النظام احلاكم يف الدولة ،وال تسترّ ًا على
فظاعاته الوحشية جتاه احلريات واحلقوق واألرزاق ،وال تلميعًا له
ببيان حسنات االستقرار ِ
ون َعم االمن اجملتمعي ،وال شيئًا من مثيل
ذلك ،بل هو اىل التشديد على خطورة الفراغ الذي خيلفه غياب
قوم آخرين يطيب هلم
الدولة اقرب .هذا من دون ان نذهب مذهب ٍ
أن يقارنوا بني استبداد سلطة الدولة واستبداد السلطات األهلية
العصبوية ،بني القمع واحلرب األهلية؛ إذ ليس القنافذ أملس،
وليس يف االستبداد ما يحُ مد ،وإن كان أحد ال خيتلف مع أحد يف
االعتقاد أن نظريه األهلي (حرب اجلميع على اجلميع ،كما مساها
الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبز) هو الشر املستطري؛ ذاك الذي
يضحي بالكثري ،من أجل
يهون على أي جمتمع عاقل يف العامل أن
ّ
منع وقوعه ،أو تفادي السبل اليت تأخذه إليه.
استبداد الدولة ُيفسد الدولة والسياسة واجملتمع .يخُ رج الدولة
فيحوهلا
عن معناها ككيان مجعي للشعب (أو األمة) والوطن،
ّ
إىل جمرد سلطة يف يد فريق اجتماعي يسخرها ملصلحته .وهو،
بهذا املقياس ،يضع ما ال حصر له من املشكالت واحلوائل دون
وتكون السياسة فيه مبا
تقدمها ،ودون تقدم اجملتمع واستقراره،
ّ
هي فعالية مدنية ،عقالنية ومتحضرة ،لتنظيم اخلالفات والتعبري عن
املصاحل .لكن استبداد سلطات األمر الواقع ،األهلية والعصبوية،
يقرتف من املعاصي ما هو أكثر :يأتي على الدولة واجملتمع معًا
مبعاول اهلدم ،وال يرتك لالجتماع اإلنساني مكانًا!
[ استبداد الدولة والالدولة
إذا كان من سبيل إىل مقارنة تينك احلالني من االستبداد :استبداد
الدولة واستبداد الالدولة ،فهي (أي السبيل) ،إىل مالحظة الفارق
اخلرايف بني إمكان مغالبة االستبداد األول ،وإعادة الدولة إىل
رشدها ،وامتناع بل استحالة مغالبة االستبداد الثاني بالعودة إىل
صيغة الدولة .وحتى إذا ما امتكن أمر مغالبة هذا االستبداد،
وتذليل امتناعها واالمتكان ذاك عسري فإن استيالد الدولة ومتكينها
من القيامة ثانية غالبًا ما يقع يف شروط ،وبشروط ،أسوأ تكون
ّ
املولدة من جوف الفنت واحلروب األهلية،
فيها صيغة الدولة،
تشوهًا وفظاعة من طبعتها األوىل الساقطة حتت سنابك خيل
أكثر
ّ
احملاربني الساخطني على دولتهم!
وبيان ذلك أن الناس ،طبقات أو فئات اجتماعية وروابط وهيئات
يروضوا وحش
مدنية وأحزابًا ونقابات ،...يقتدرون على أن
ّ
ُ
ويك ّفوا عائلته ،ولو بدفعهم غرامات باهظة
االستبداد الدوليت،
يف سبيل ذلك وللبشرية خربة تارخيية عريقة يف ترويض وحشية
الدولة) ،لكنهم ال ميلكون ،على وجه القطع ،أن يأتوا الدفاع عينه
عن أنفسهم ووجودهم حني َيعدو بعضهم على بعض عداء إفناء
أو إخضاع ،أو يقاتل بعضهم بعضًا على مصلحة ،أو يفرض الواحد
منهم قانونه وشرعته بالقوة ،على آخر ،...وبكلمة :حني تنعدم
والتحيف و(بني)
لديهم أسباب احلماية .إن الفارق عظيم بني الظلم
ّ
قانون الغاب؛ فليس يستوي ،يف النتائج ،فقدان احلق يف الرأي
أو يف املشاركة السياسية حتى مع ُعسر مغالبة ذلك الفقدان مع
فقدان احلق يف احلياة :أقدس حقوق اإلنسان مجيعًا .ذاكم هو
الفارق بني «املضاعفات اجلانبية» لدولة مل تبلغ بعد سن الرشد،
فتتصرف على مقتضى العقل ال على مقتضى اهلوى ،كما هي

ّ
الفتاكة اليت ترتكها،
أحوال الدولة يف بالد العرب ،و(بني) األدواء
يف اجلسم اجملتمعي ،حال الالدولة.
اخلروج اآلمن من عصر استبداد الدولة ميتكن لدى مجيع من ركبوا
مركب النضال عن احلقوق واحلريات ،بالوسائل واألساليب املدنية
الدميوقراطية ،ولو طالت الرحلة واستهلكت من الزمن كثرية .أما
اخلروج من غياهب احلرب األهلية ،فليس له أن يكون آمنًا ،عدا
عن أنه عسري وشاق وطويل األمد؛ ذلك أن تركة تلك احلروب يف
اجملتمعات والنفوس ثقيلة الوطأة ،ومديدة الزمن مفاعيل .وإذا
ما ُق ّيض جملتمع أن خيرج منها بتجديد «العقد االجتماعي» ،وبعث
الدولة من حتت رماد احلرائق ،وتكون صورة الدولة «اجلديدة»
وشوهت تكوينه.
دمرت اجملتمع
ّ
شوهاء ،ألن حقبة الالدولة العجفاء ّ
ال يشعر بوطأة هذه احلالة ّ
إال من عاشوا جتربة غياب الدولة؛ وهم
كثر بل يزيدون كثرة يف البالد العربية ،بعد أن تكالبت عليها
ضغوط اخلارج مع محاقات بعض أبنائها «اجملاهدين» ضدها!
[ عدة التحليل
ليس كاتب هذه السطور يف مجلة من يطيب هلم أن يتحدثوا،
َبعديًا ،بلغة ُح َكمائية على طريقة «أثبتت األحداث والتطورات
صحة توقعاتنا»؛ فلقد كنت أحلل يف هذا الكتاب وضعًا عربيًا
ميور باألزمات العاصفة ،وكنت أدرك أن التأزم السياسي يف
لبنى
ذلك الوضع بلغ مبلغًا قد تتولد منه هزات دراماتيكية ُ
االجتماع السياسي وعالقاته .وإذ ّ
ونبهت ،مل أكن أتوقع
حذرت
ّ
ً
أدعيه .كنت حملال فقط ،وكانت
ادعيت ذلك أو ّ
أو أستبصر ،وال ّ
أمامي عدة التحليل من واقعات وأدوات نظرية ،فحاولت أن أقرأ
األوىل (الواقعات) يف مرآة الثانية ،أو أن أجعل الثانية تستنطق
األوىل لتستبني ،بذلك االستنطاق ،ما هو خمبوء يف جوفها من
فتنبه
تناقضات ،والعوامل املختلفة التي تولد تلك التناقضات،
ّ
على املسألة.
لقد تنبهت على أمور كثرية يف الكتاب قبل أن ِ
يهل هالل «الربيع
نبهت على خماطر
العربي» الدامي ،سنوات ،فتقع الواقعة؛ ّ
النظر ،بعني التخليط ،إىل اجملال السياسي على حنو ال ُتدرك
فيه مستوياته ومؤسساته والفواصل بينها ،فال يلبث الواحد ّ
منا
أن يتكلم على الدولة فيعين بها السلطة أو النظام السياسي؛
تتقوض
مغبة السري يف نهج التغيري املسلح الذي
ونبهت على
ّ
ّ
ّ
طرية العود ،واجملتمع ضعيف
به األبنية اهلشة كافة :الدولة
ّ
ونبهت على املسالك االنتحارية واملهالك اليت
االندماج والتجانسّ ،
يقود إليها التالعب  Manipulationبالعصبيات ،وركوب صهوة
االنقسام األهلي ،طلبًا ملغنم صغري؛ ونبهت على خطأ االعتقاد
أن الدميوقراطية على األبواب ،وأنها من رحم صناديق االقرتاع
خترج ،زاعمًا أنها ثقافة ،يف املقام األول وأنها رهن بالتوافق على
مشروع جمتمعي (عقد اجتماعي) ،ومنافسة سياسية زمنية ال دخل
نبهت على االحنراف الذي تنتهي إليه ُأزعومة
للعقائد فيها؛ ثم ّ
الربط بني الليربالية السياسية و(بني) الدميوقراطية ،والربط بني
الدميوقراطية والليربالية االقتصادية ،مناهضًا النظرة األدواتية
(الوسائلية) واملفهوم الليربالي السطحي للدميوقراطية ،ومناهضًا
يف الوقت عينه الدفاع عن فكرة وجوب ّ
ختلي الدولة عن وظائفها
االجتماعية االقتصادية ،الئذا يف ذلك مبوقف ،مل ِ
أح ْد عنه ،مبظاهرة
ومناصرة مطلب العدالة االجتماعية .زعمت ذلك يف الكتاب ،وما
زلت زعيمًا به حتى يوم الناس هذا.
نبه عليه
ونبهت إىل أخرى ويؤسفين أن ما ّ
نبهت على أشياء كثريةّ ،
ّ
نبه إليه مل حيظ بفرصة االستقبال اإلجيابي؛ فما
الكتاب وقع ،وما ّ
إن بدأ موسم االنتفاضات و»الثورات» حتى عاد اجلميع إىل مناطق
االلتباس يف التفكري والنظر ،والذ األكثرون بالسهل واجلاهز من
األفكار واليقينيات املعلبة ،فبدت هلم األشياء واملسالك واضحة
وضوح الشمس يف كبد السماء! وزاد الشعبويون وقد تكاثروا
مثل الفطريات الطني ّ
بلة؛ فنفخوا أوهامهم وأباطيلهم يف اجلمهور،
وساقوا عفويته حنو اجملهول .وأذكر أن أحد الكاتبني كتب بعد 25
تشف ونكاية،
يناير  2011يف مصر يرد على كتابي هذا ،مبفردات
ٍّ
برغم أن صاحبه كان ،يف الكتاب ،لسان حال الدولة! فطنت حني
عدهم الكتاب يف
قرأت رأيه ،إىل أنه مثال منوذجي ألولئك الذين ّ
مجلة من يأتون ذلك اخللط القاتل بني الدولة والنظام السياسي.
وليس يهمين أمر تشفيه ،ساعتئذ ،وإمنا يعنيين أن أعرف إن كان
هو وغريه ّ
اتعظ ،بعد دروس «الثورات» ،حني انهدم عمران الدولة
واجملتمع معًا ،وانفلتت الفنت واحلروب األهلية من ِعقاهلا ،أم برح
معتصمًا بعقيدته...
بقي أن أشري إىل أنين أنهيت كتابة هذا الكتاب يف صيف العام
 2007ووضعت مقدمة له ،حيث دفعته إىل النشر ،يف فاتح العام
 .2008ومعنى ذلك أنه كتب قبل «الثورة» بنحو ثالث سنوات
ونيف .وإذ أعيد دفع الكتاب إىل النشر ،كما هو من دون إدخال
ّ
إضافات عليه ،ولن أقول ،هنا ،إن من حسن حظ الكتاب أن جتربة
«الثورات» أثبتت دقة حتليالته أو صوابها ،وإمنا أقول إن من سوء
احلظ أن تلك «الثورات» مل ُتثبت ُبطالنه ،أو ُ
الغنية عنه.
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ثقافة

مهرجانات بعلبك يف عيدها الستني تعود اىل مدينة الشمس

بـرنامـج فـين عـاملي بنـكهة مـحلية!
يقظان التقي
حتتفل مهرجانات بعلبك الدولية بعيدها الستني
بربنامج فين حافل اساسه العودة اىل مدينة
الشمس ،بعلبك والعودة بنوستاجليا وحنني اىل
املاضي ،واىل املستقبل ،نافذة على الفنون
والثقافات وعلى مسار مهرجان دولي اغنى احلياة
اللبنانية واالنسانية بعالقات حضارية وفنون
عميقة كرست رسالة لبنان الثقافية.
رئيسة جلنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دي
فريج عقدت امس مؤمترًا صحافيًا يف وزارة
السياحة حبضور اعالمي ورمسي حاشد ومن
اصدقاء املهرجان واملدينة اعلنت فيه برنامج
االحتفالية الستني وباحتفالية كبرية.
املؤمتر الصحايف شارك فيه وزير الثقافة رميون
عرجيي ووزير السياحة ميشال فرعون والوزيرة
السابقة ليلى الصلح محادة ،حمافظ البقاع بشري
خضر ورئيس بلدية بعلبك اىل الفنانني عبد احلليم
كركال وجنله املصمم الكوريغرايف ايفان كركال.
املؤمتر الصحايف شهد كلمات جددت منه محادة
العهد مع املهرجان الذي واجه صعوبات عدة،
وعلى «عيد املهرجانات» (رميون عرجيي)،
ودور املهرجانات يف تقرير رسالة لبنان والدورة
السياحية (ميشال فرعون) فيما حتدث خضر عن
الوضع االمين املستتب بعد اجراء االنتخابات
البلدية وسقوط احلجج األمنية ويف كلمات رئيس
بلدية بعلبك واجلهة او اجلهات االعالمية الراعية
للمهرجان.
أما عبداحلليم كركال فتحدث عن حفل االفتتاح
ليال لبنانية تلتقي
«ذاكرة طريق احلرير» يف
ٍ
مع ذاكرة احلضارات العاملية وتاريخ شعوب العامل
يف طريق السفينة من الصني اىل بعلبك.
بعد ذلك اعلنت دي فريج برنامج املهرجانات وفق
التوقيت التالي:
 1ـ «ع طريق احلرير» :مسرحية غنائية راقصة
ليال لبنانية ،اجلمعة  22والسبت
ملسرح كركال،
ٍ
 23متوز  .2016ادراج معبد باخوس.

كان املوعد األول جلان ميشال جار مع النجاح
الباهر عام  1976عند اطالق  Oxygenوهو واحد
من أجنح األعمال املوسيقية االلكرتونية.
يعود جان ميشال جار من جديد هذه السنة
مع البوم جديد بعنوان the: 2 Electronica Vol
 Heart of Noiseالذي يأتي مكم ًال لاللبوم األول
 .The Time Machine :1 Electronica Volصدر
هذا األلبوم يف ربيع العام  2016وهو جيمع اعما ً
ال
موسيقية هامة تعاون الجنازها مع رون وسيباستيان
تيلييه وكريستوف وبراميال سكريم Primal Scream
ومع فريق .Pet Shop Boys
 3ـ ميكا :حفل موسقى البوب .أدراج معبد
باخوس.
يعود املوسيقي الفنان العاملي ميكا ذو اجلذور
اللبنانية اىل بعلبك ليؤدي يف ربوعها حف ًال مبهجًا
ونابضًا بااللوان.
 4ـ الفرقة الرباعية لبوب جاميس :حفل موسيقى
اجلاز اجلمعة  12آب  .2016معبد باخوس.

مسرحية تبحر جغرافيًا وتارخيًا ،الحياء حوادث مرت
وأغنت احلياة االنسانية بعالقات حضارية عميقة،
شكلت مسارًا تارخييًا لعدة شعوب وعهود.
وشكلت هذه احلوادث مسرحًا الشهر املغامرات
واحلكايات ،اليت كرست التفاعل احلضاري
والتجاري ،االنساني والثقايف.

هو عازف اسطوري على البيانو وحتديدًا ملوسيقى
اجلاز واستاذ يف اجلاز الناعم وأحد اعمدة دمج
موسيقى اجلاز  Jazz fusionيف السبعينات.
اكتشفه كوينس جونز يف بداية الستينات من
القرن املاضي.

 2ـ جان ميشال جار :موسيقى الكرتونية ،السبت
 30متوز  .2016ادراج معبد باخوس.

 5ـ عبري نعمة« :املتنيب ..مسافرًا ابدًا» ،اجلمعة
 19آب  .2016معبد باخوس.

تنطلق عبري نعمة من بني اعمدة هيكل باخوس
املهيبة ،يف رحلة موسيقية على خطى كبري شعراء
العرب ابي طيب املتنيب عرب حمطات رحالته واىل
ابعد ،حيث مل تطأ قدما الشاعر قط.
تقدم عبري خالل الرحلة ثنائيات حضارية تضع
مقابل كل حمطة من رحالت املتنيب التارخيية،
حمطة موازية تشكل صدى هلا ابعد من حدود
التاريخ واجلغرافيا.
 6ـ ليزا سيمون :االحد  21آب  .2016معبد
باخوس.
انها االبنة الوحيدة للديفا نينا سيمون ،ولكنها
احتاجت اىل وقت لتحيي موهبتها وأغانيها.
بعد بداية مسريتها الفنية اليت حياها النقاد يف
برودواي ،اعادت تسجيل رصيد والدتها من
األغاني مع اصدار البوم Simone on Simone
ومثلت على املسرح اىل جانب دايان ريفز
وأجنيليك كيدجو وليز رايت.
 7ـ شريين عبد الوهاب :حفلة شرقية ،اجلمعة 26
آب  .2016ادراج معبد باخوس.
 8ـ خوسيه فان دام يغين كارلوس غارديل :االحد
 28آب  .2016معبد باخوس.
حفل موسيقي استثنائي حيييه خوسيه فان
دام وجان لويس راسينفوس وجان فيليب
ً
احلانا من الذخرية
كوالر نيفني يستعيدون فيه
املوسيقية لكارلوس غارديل ( 1890ـ .)1935

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

إصدارات

«كل شيء للبيع» لصبحي فحماوي
عمان/
صدر عن «اآلن ناشرون وموزعون» يف ّ
األردن كتاب «كل شيء للبيع» لـ»صبحي
فحماوي» ،حيوي الكتاب بني دفتيه ثالمثئة
ومخس وثالثني أقصوصة ،تتوزع على 174صفحة
من القطع املتوسط .كتب فحماوي على الغالف
األخري للكتاب:
«سأشهد أن هذا النوع األقصر مساحة يف عامل
السرد ،وأعين به «األقصوصة» ،واليت يسمونها
تقليدًا للغرب بـ»القصة القصرية جدًا» ،قد أتاح
لي فرصة التعبري عن أفكار كثرية كانت تسكنين،
وكنت أنوء حبملها يف رأسي ،ويثقلين وضعها
على كاهلي ،مثل ثقل «حجر سيزيف»».
وأضاف فحماوي« :وبهذه اجملموعة الثالثية اليت
ستصدر يف ثالثة كتب ،حتت عنوان مشرتك»
«ألف أقصوصة ،وأقصوصة» وعنوان فرعي هلذا
الكتاب «كل شيء للبيع» ،استطعت أن أنزل
بيوضي الصغرية الكثرية ،ليس على صخور الربك،
وحواف املياه ،كما تفعلها الضفادع ،ولكن على
الشبكة العنكبوتية ،وعلى الورق ،لتحيا ،وتتقافز
يف كل مكان».
وبهذه الثالثية يكون «فحماوي» قد سرب أغوار
األقصوصة ،ليعود بعدها ويتفرغ لكتابة الرواية.
سبق وصدر للكاتب تسع روايات ،وست جمموعات
قصصية ،وسبع مسرحيات ومشاهد مسرحية،
وتناولت ست كتب نقدية مؤلفاته ،وناقش
عدة
عدد من الباحثني رسائل ماجستري ودكتوراه ّ
متحورت حول رواياته وقصصه.
نذكر من أقصوصات الكتاب:
[ تغيري
كان يشاهد األشياء ،فيمر عليها بلمح البصر ،غري
قادر على حتريك ساكن فيها،
ّ
يتذكر كيف كان يف طفولته موقنًا ّ
أنه
سيغيرّ
ُ
الدنيا بأكملها.
ّ
[ مقابلة توظيف
دعا اجلميلة المتحان املقابلة الوظيفية،
كانت كل أسئلته شخصية حبتة،
ال تتعلق باملهنة املرجوة.
[ غنائم
بعدما وقع العرب يف مأزق هجمات الغرب،
نزلت مئات آالف السبايا إىل البحر ،بصفتها
«طنيبة ،دخيلة».
غرق معظمهن يف البحر ..ومت إنقاذ البعض
اآلخر..
قدمن أنفسهن إىل الغرب صاغرات..
اختلف الغرب على اقتسام الغنائم..
«دراسات يف علم الكالم اجلديد» حلسن
يوسفيان
«دراسات يف ِعْلم الكالم اجلديد» ،هي جمموعة
أحباث ُت ّ
شكل حمتويات الكتاب اجلديد ،الصادر
حديثًا ،وبالعنوان نفسه ،للكاتب
اإليراني والباحث
ّ
اإلسالمية ،الدكتور يف ْ
يف العلوم
علم الكالم
ّ
حسن يوسفيان.
وهذا الكتاب الذي ترمجه إىل العربية حممد حسن
زراقط ،هو من منشورات «مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي» ،وبالتعاون مع «مؤسسة دراسة
اجلامعية للعلوم
وتدوين الكتب
اإلنسانية (مست)،
ّ
ّ
يف بريوت ،وهو كتاب صدر يف طبعة أوىل عام
ٍ
كحلقة من «سلسلة الدراسات
،2016
احلضارية»
ّ
اليت يصدرها «مركز احلضارة».
واملوضوعات اليت يتناوهلا هذا الكتاب ،هي إثنا
عشر موضوعًاّ ،
ّ
كل منها
يستقل به فصل بذاته،
«الدين
وعليه فإن الفصل األول يتمحور حول:
ِّ
والدراسات الدينية»؛ والفصل الثاني يعاجل
ّ
مسألة «منشأ الدين»؛ والفصل الثالث موسوم
بـ»:إثبات وجود اهلل»؛ و»صفات اهلل» ،هي مدار
حبث الفصل الرابع؛ ويتحدث الفصل اخلامس عن:
ْ
ّ
الشرور يف نظام
«موقع
اخللق»؛ و»احلاجة إىل
الدين» يتمحور حوهلا الفصل السادس؛ و»لغة
ِّ
الدين» يتناوهلا الفصل
أما الفصل
السابع؛ ّ
َّ
الثامن فيدور حول« :العقل والوحي»؛ و»التجربة
ّ
عددية
و»الت
الدينية» يستعرضها الفصل التاسع؛
ّ
ّ
الدينية»؛ يستعرضها الفصل العاشر؛ والفصل
«الدين يف اجملتمع»؛
احلادي عشر ،موقوف على:
ِّ
والفصل الثاني عشر (الفصل األخري) موقوف
«الدين واألخالق».
على:
ِّ
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Federal election 2016: Malcolm Turnbull pulls the ‘Surprising’ talkback victory helps Bill
trigger for winter showdown on July 2
Shorten win day one of media war

callers and Turnbull poorly, with many critics on
the right who believe the
deficit is too large or just
don’t like his style.”
Mr Turnbull has faced
criticism from some in his

party for not appearing on
Sydney’s 2GB radio since
rolling Tony Abbott.
Hosts Alan Jones and
Ray Hadley had regular
interviews with Mr Abbott
during his leadership but
have been snubbed by Mr
Turnbull so far.
Last month, Mr Turnbull
appeared on rival station
2SM with John Laws.
But he had more mentions
across radio, newspapers,
television and online media on Monday, recording
10,891 hits, ahead of Mr
Shorten’s 9003. Greens
Leader Richard Di Natale
received 794 hits.
Both leaders are in Queensland on Tuesday, with
Mr Shorten talking about
education funding and Mr
Turnbull visiting a hospital in Brisbane.

Prime Minister Malcolm
Turnbull was once a director of an offshore company set up by Mossack
Fonseca, data from the
Panama Papers shows.
The Australian Financial
Review reports that in the
1990s the Prime Minister
and former NSW Premier
Neville Wran were on the
board of Star Mining NL
and its subsidiary in the
British Virgin Islands,
Star Technology Service,
which had been incorporated by Mossack Fonseca two years earlier.
Star Mining is an Australian listed company which
hoped to develop a $20
billion Siberian gold mine
called Sukhoi Log.
Cabinet Secretary Arthur
Sinodinos defended Mr
Turnbull on Thursday.
“Can you hear that noise
behind me? That’s the
noise of a dead horse being flogged,” he told ABC
radio.
“This is a 20-year-old
matter.”
He also accused the Australian Financial Review of
“flogging a dead horse”
and said the paper risked

becoming a “down-market
tabloid”.
A spokesman for Mr Turnbull told the paper that
the Prime Minister didn’t
know the company was
administered by Mossack
Fonseca.
The paper reports there
is no suggestion he acted
improperly while a director.
In response to allegations
Star Technologies had
made donations to Russian politicians, Mr Turnbull’s spokesman said the
Prime Minister was not
aware of any such donations in the time before or
after he was a director.
On September 1, 1995,
Mr Turnbull and Mr Wran
resigned from Star Mining before stepping down
from Star Technology later that month, citing work
commitments in Australia.
The details are included
in documents obtained
by the International Consortium of Investigative
Journalists known as the
Panama Papers but are
not part of the publicly
searchable database.

Isentia communications manager Patrick Baume said the talkback radio figures were the most surprising results in the study.

Malcolm Turnbull. Photo: Scott Barbour

Australians are evenly
poised as Malcolm Turnbull commits Australia to
a risky winter election on
July 2, asking voters to
back his plan for lower
business taxes to fuel
growth over Bill Shorten’s
alternative of higher taxes
on the rich and business
to fund vast new spending
on hospitals and schools.
The government goes into
the campaign proper, level
pegging with an opposition that as recently as a
few months ago was not
even in the hunt.
With a wafer-thin lead of
51-49 in the latest FairfaxIpsos poll - or 50-50 if voter preferences are taken
into account - the result
cannot be predicted.
Mr Turnbull said the economic policy differences
meant voters faced a decision that “cannot be clearer” whereas Mr Shorten
called it an election about
who voters trusted to protect services for ordinary
people.
The Prime Minister’s winter gamble comes as voters mark down his politically crucial budget as
unfair 43 per cent to 37,
and as polls confirm the
opposition is on the rise,
putting the eventual result
on a knife-edge. Forty-six
per cent of respondents
said they were dissatisfied
by the budget.
However a clear majority
of voters at 53 per cent,
still expect the Turnbull
government to survive the
longest campaign since
1966.
“At this election, Austra-

Malcolm Turnbull. Photo: Scott Barbour

lians will have a very clear
choice - to keep the course,
maintain the commitment
to our national economic
plan for growth and jobs,
or go back to Labor, with
its high-taxing, higher
spending, debt and deficit
agenda,” Mr Turnbull said,
just minutes after visiting
the Governor-General Sir
Peter Cosgrove to have
both houses of parliament
dissolved.
Mr Shorten, speaking from
Tasmania, said he was the
one with the positive plan
and that voters would opt
for that over “three more
years of dysfunction, of
dithering and of disappointment”.
“I will fight this election
on schools and education
... I will fight this election
to make Australia a fairer
place, where the needs
of families, small businesses, the great bulk of
Australians, are placed at
the top of the priority list,”
he said.
With Mr Shorten gaining
ground as his personal
standing improves, the
do-or-die election will pit
the two untried campaigners against each other in
a presidential-style war
of attrition likely to see
strong negative attacks
and its share of outright
errors.
Mr Turnbull flagged more
than one debate between
himself and Mr Shorten,
advising: “We haven’t discussed debates but I look
forward to having a number of them.”
In an early sign of what
many expect will be a

campaign heavy on negativity, Mr Turnbull used his
opening press conference
to accuse Labor of planning to deliberately damage the economy, declaring “everything Labor is
doing is absolutely calculated to stop our economic
progress in its tracks”.
“During this election campaign, my opponent, Mr
Shorten, will ... continue
to make very big promises
of higher spending and I
ask Australians when they
hear these promises from
him and from Labor to remember that Labor has no
credible or coherent way
to pay for them, other than
through more debt and
higher taxes,” he said.
“We have an economic
plan for growth and jobs ...
on the other hand, our opponents are promising to
increase income tax, they
are opposing a tax cut for
Australian businesses.”
The election is expected
to focus heavily on the
leaders’ personalities, but
it will also be a contest
between different philosophies, with the government banking on its
10-year $48 billion cuts in
business taxes, designed
to fire jobs and growth,
and Labor opposing that
outright emphasising instead heavy government
investment in schools and
hospitals.
The poll showed voters are
evenly divided between
the Coalition and Labor,
with the former ahead by a
whisker 51-49 when preference flows are modelled
on the 2013 election.

The Insentia study found very little support for Mr Turnbull on any issue on
Monday.

Opposition Leader Bill
Shorten has been declared winner of the media war on the first full day
of the election campaign,
boosted by a “surprising”
positive response on talkback radio.
According to media monitoring firm Isentia, Mr
Shorten had a clear advantage in the number of
more favourable responses, scoring an average of
42/100, compared with
Prime Minister Malcolm
Turnbull’s 33/100.
While he campaigned in
Queensland, Mr Shorten
was well ahead in the
key media battleground
of talkback radio, often
considered more favourable to conservative politicians.
Mr Shorten received a
positive rating of 53/100
in the study, compared
with 39/100 for Mr Turnbull.
Analysts study the favourability of comments
across the platforms, considering content and tone
of callers and commenters
and awarding each one a
score out of 100, with 50
being considered neutral.
“Shorten was well ahead
and even in positive territory at 53, while Turnbull
scored 39,” he said.
“The most prominent issue was general leadership capabilities, with
Shorten doing well among

Panama Papers: Malcolm Turnbull named
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Election 2016: Reserve Bank worried about negative gearing, capital gains
tax concessions

Prime Minister Malcolm Turnbull on Monday. Photo: Andrew Meares

Opposition Leader Bill Shorten is happy to debate the PM at any time,
says a spokesperson. Photo: Alex Ellinghausen

Extract from RBA memo

The Reserve Bank has
expressed
concern
about negative gearing
and the tax concession
for capital gains, saying
any change that discouraged negative gearing
might be “a good thing”
from a financial stability
perspective.
Any change which discourages negative gearing may be a good thing
from a financial stability
perspective.
Labor has come under
sustained attack from
the Coalition for promising sweeping changes
to Australia’s negative
gearing and capital gains
tax regime to save $32
billion over 10 years.
But an internal bank
memo released under
freedom of information
laws runs counter to
Prime Minister Malcolm
Turnbull’s warnings that
Labor’s proposal to ban
negative gearing ex-

cept for new properties
would deliver “a massive
shock” to the property
market.
Mr Turnbull repeated
those warnings on day
one of the campaign,
saying that Labor’s policy would hold back the
Australian economy.
The Reserve Bank memo
says negative gearing
and capital gains tax
rules affect property
more significantly than
other investments “as it
can be purchased with
higher leverage than
shares”.
A move against negative
gearing, the memo says,
would trigger a largescale sale of negativelygeared properties “only
if the changes were not
grandfathered”.
Labor’s policy plan
would grandfather its
changes, meaning properties that are negatively
geared would remain so

until they were sold, preventing a rush of sales
as negative gearers offload homes.
The memo is a “Q&A”
brief dated December
2014, meaning it was
written before Labor announced its policy to
wind back negative gearing and before the government pledged to continue it.
Since the December 2014
memo, Sydney house
prices have climbed a further 11 per cent. Loans to
investors account for 46
per cent of all money lent
for housing.
The Coalition has positioned itself as the protector of Australia’s existing negative gearing and
capital gains tax regime,
which it argues is largely
used by average “mum
and dad” wage earners,
and signalled its willingness to launch a scare
campaign over the issue.

But Labor argues its proposed changes will improve housing affordability, particularly for first
homebuyers, while also
improving the budget bottom line.
In Brisbane on Monday,
Mr Turnbull stepped up
pressure over Labor’s
capital gains tax policy
as he described it as an
attack on all investments
and said it would make
Australians invest and
employ less.
“Bill Shorten wants to
have less investment in
Australia, can you believe
that? He wants Australians to invest less and
if they invest less, they’ll
employ less,” he said.
“That’s why he is putting
up the tax on capital gains.
That’s why he is seeking
to ban negative gearing,
standing in the road of
entrepreneurship.”
Last week, Mr Shorten
said he could not under-

stand why the Turnbull
government “was happy
to give a tax cut to a millionaire, happy to give a
tax cut to a billion-dollar
company, happy to die in
the ditch over the ability
of property speculators to
get paid by the taxpayer
to subsidise their property investment. But there
is no plan for housing affordability.”
In Cairns on Monday, Mr
Shorten hammered the
government for wanting to hand business a
$50 billion tax cut over
10 years - a key promise
in the budget it released
last Tuesday - and argued
that more money should
instead be spent on education funding.
The Opposition Leader
was on the back foot,
however, after his candidate in the seat of Melbourne contradicted party policy on turning back
asylum-seeker boats and
offshore detention, insisting five times that the
ALP’s policy was clear
and would not change.
The Labor policy would
restrict future negative
gearing to investment income, meaning new investors would still be able to
write off losses on properties and other investments, but only against
investment income rather
than wages.
Investors in new properties would be exempt and
the discount on capital
gains tax would be cut
from 50 to 25 per cent,
but only for new investors.
In a boost for the ALP, the
bank says in the memo
it isn’t concerned about
negative gearing in its
own right, but about its
interaction with the capital gains tax discount introduced by the Howard
government in 1999.
The change meant “only
half of any capital gains
are taxed at your marginal

rate, however the loss on
the investment initially is
100 per cent tax deductible”.
The lopsided arrangement “may encourage
chasing of capital gains”
and “investors bidding up
housing prices”.
The memo says negative gearers are more of
a threat to the stability of
the financial system than
owner-occupiers because
they are more likely to
have interest-only loans
and so won’t have “as
much of an equity buffer in the situation where
prices fall”.
The bank has made its
views known previously in
submissions to the financial system inquiry and
House of Representatives
home ownership inquiry,
although not in such blunt
terms. Q&A briefs are prepared by senior officers
to arm officials such as
Governor Glenn Stevens
with answers to questions likely to be asked in
parliamentary hearings or
public functions.
A spokesman for Treasurer Scott Morrison said the
note cited was a briefing
memo, not an official RBA
document.
“It was prepared in late
2014, well before the
Australian
Prudential
Regulation Authority instituted measures that
slowed housing credit
growth considerably,” the
spokesman said.
“Nowhere has the Reserve
Bank endorsed Labor’s
policy and Bill Shorten
and other opponents of
mum and dad investors
who use negative gearing
should be careful not to
verbal the RBA.”
Touring the inner-Sydney electorate of Grayndler on Monday Greens
leader Richard Di Natale
said he would go further
than Labor and abolish
the capital gains tax discount altogether.
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No deals: major parties rule out return to Gillardera Coalition government
Labor has ruled out forming a coalition government
with the Greens in the unlikely event of a hung parliament in 2016, as both
Malcolm Turnbull and Bill
Shorten traded blows over
who might do preference
deals with the environmental party in selected
seats.
Labor’s declaration appears to categorically rule
out any post-election negotiation with the Greens
to form a government
even if the ALP were to
win more seats than the
Coalition, but fall short of
a majority.
On a messy second full
day of the 2016 federal
election campaign, the
Liberal Party came under
attack from its own side
for its budget changes to
superannuation, which
have angered some on the
Coalition backbench as
well as the conservative
think-tank, the Institute for
Public Affairs.
On the government’s superannuation changes,
Foreign Minister Julie
Bishop appeared to leave
open the door to some
tinkering with the super
plan in an ABC radio in
Adelaide. She maintained
the party line that the new
lifetime cap on the retirement phase was not retrospective but said the
government would “get
feedback on unintended
consequences” after it
had drafted legislation for
the super changes.
Scott Morrison has fired
back at the IPA, even as
Liberal backbenchers professed concern over the
proposed new super rules,
with the Treasurer arguing
the super changes only
took effect from next year
and would only apply to
future earnings.
Labor, in turn, was under pressure over asylum
seeker policy for a second consecutive day after
Fairfax Media revealed on
Monday the party’s candidate in the seat of Melbourne, Sophie Ismail, did
not support its policy of
potentially turning back

asylum seeker boats.
The ALP candidate in the
seat of Herbert, Cathy
O’Toole, appeared with Mr
Shorten in Townsville on
Tuesday and was forced to
bat away a volley of questions about whether she
supported the party’s policy and why she had appeared at an asylum seeker protest three months
before being pre-selected
by the ALP. Eventually, Mr
Shorten stepped in to protect her.
Labor candidates went to
ground on Tuesday, with
most not returning calls
or declining to comment,
though a party spokesman dismissed suggestions candidates had been
gagged over the issue. Of
several candidates contacted on Tuesday, only
four were willing to comment and even then, they
would only restate their
party’s official policy.
Most declined to comment
or did not call back.
The fight over preferences
sharpened in Batman in
Victoria, and Grayndler in
New South Wales, both
Labor jewels that could fall
to the Greens on the back
of Liberal preferences
thereby displacing the two
senior frontbenchers holding them, David Feeney
and Anthony Albanese respectively.
After Julia Gillard’s politically unpopular alliance
with the Greens in 2010 to
secure her majority, Labor
is eager to avoid any suggestion it could reprise
that arrangement.
Mr Shorten said Labor
would not consider a coalition under any circumstances, sending a pointed message to the Greens’
sole lower house federal
MP, Adam Bandt.
“Can I put it another way to
Mr Bandt and the Greens tell ‘em they’re dreaming,”
he said.
“No deals with Labor
about forming a coalition.
No deals.”
He said there was only one
reason the Liberal Party
was even considering the
idea.

“The Greens and the Liberal Party, in some sort of
unholy deal, are talking
about preferencing each
other ahead of Labor,” he
said.
“You’ve got the Greens
on the extreme left and Mr
Turnbull’s Liberals on the
extreme right and they are
proposing to preference
each other, which basically means if you’re a Liberal voter in the inner city,
your vote will go to to the
Greens.
Asked about the possibility of the Liberal Party putting the Greens ahead of
Labor on its lower house
how-to-vote instruction
card to voters, Mr Turnbull
deferred to the organisational wing of the party.
“There is absolutely no
chance of that – yes, I can
rule out any collaboration
with the Greens to form a
government, but I can tell
you Labor won’t and Labor
can’t.”
But the Liberal Party’s Federal Director, Tony Nutt,
was hardly more definitive,
stopping short of denying that a Liberal-Greens
preference deal could yet

emerge even though no
decisions had been taken.
“Preferences are allocated
consistent with the electoral interests of the party,
our values, principles, and
priorities, and the best interests of the Australian
people in having an effective national government,”
he said.
“During elections, various
parties have various discussions.
“Preferences are decided
when nominations have
closed and all the parties
and other candidates and
their views are known to
us.”
Victorian Liberal president
Michael Kroger made the
case on Tuesday night for
doing deals with the leftwing party.
“Here’s the reason why
people in the Liberal Party, hard-headed people,
think that our policy might
have to change. Because
this: Labor have gone to
the left in recent years and
now our view is there isn’t
much to distinguish Labor and the Greens,” he
told Andrew Bolt on Sky
News.

Election deadlock could trigger fresh poll
A fresh election has become a possibility should
the July 2 poll result in a
hung parliament.
In 2010, Julia Gillard
sealed written agreements
with the Greens and independent MPs to form government after the election
resulted in the first hung
parliament in seven decades.
The most recent opinion
polls, which have Labor
and the coalition levelpegging, raise at least
the possibility of another
hung parliament.
The debate kicked off in
earnest on Wednesday
morning when Labor frontbencher Tony Burke was
asked whether a second
election would be needed
to resolve the deadlock.
“We certainly would not
be forming any sort of coalition agreement with the
Greens,” Mr Burke told

ABC radio.
Shadow treasurer Chris
Bowen later told reporters in Sydney any minority government after July
2 would be determined
purely by a vote of confidence on the floor of the
House of Representatives.
“There would be no arrangements, deals, agreements, entered into,” he
said.
“Labor governs alone or
not at all.”
Asked whether he would
rule out a second election, Opposition Leader
Bill Shorten told reporters
in Mackay: “Our aim is to
win the first one.”
“I’m not going to prejudge
what the Australian people
will do.”
Prime Minister Malcolm
Turnbull said Labor could
not be believed when it
came to dealing with the
Greens.
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Richard Di Natale said the Greens don’t do
polling. These leaked emails prove otherwise
It is the party that portrays
itself as above politics,
arguing it’s different from
the competition.
I don’t know what they are
all doing is the honest answer
But it turns out the Greens
are just as willing to use
the same political tools
when it suits their purpose - such as winning
the inner city seat of Batman, in Melbourne, from
the ALP.
On April 27, Greens leader Richard Di Natale told
the National Press Club
his party “haven’t done
internal polling. We don’t
waste our money on that.
News Limited can do that
for us. We rely on a good
field campaign”.
But emails leaked to Fairfax Media reveal that just
one day later, the Greens
campaign manager in
Batman, Gavan Mcfadzean, emailed ReachtTEL,
one of the best-known
pollsters in Australia, to
conduct polling.
“Interested in undertaking a voting intention/2PP
poll for voters in the federal [seat] of Batman]” the
email to ReachTEL read.
The Greens candidate
in the seat in 2013, Alex
Bhathal, is standing again
and is confident she can
grow her vote from the
26.4 per cent of her previous primary vote.
Asked to explain the apparent contradiction with
her leader, Ms Bhathal
told Fairfax Media she
knew nothing about the
request for polling.
“ I’m the candidate, I
wasn’t involved in those
discussions at all. We
have a large team. I don’t
know what they are all doing is the honest answer,”
she said.
“People send me documents and I don’t have
the time to read them.”
Mr Mcfadzean confirmed
he had contacted ReachTEL to commission polling but played down the
significance of the request.
“It wasn’t focus group or

issues based. Polls can
be inaccurate, it can be
hard to get an accurate
read,” he said, referring
to the fact that major published polls tend to compare the two-party preferred vote of Labor and
the Coalition, not Labor
and the Greens, which is
the relevant comparison
in a seat like Batman.
“We just wanted to see
how we were tracking,” he
said, adding the Greens
have not subsequently
conducted polling in Batman since the knockback
from ReachTEL.
On the prospect of a preference deal between the
Coalition and the Greens
to defeat Mr Feeney, Ms
Bhathal posted on Facebook on Tuesday that
“there is no deal. We will
never preference the Liberals ahead of Labor”.
“David Feeney is desperately trying to secure Liberal preferences.
He knows that in seven
weeks, voters in our electorate will choose better representation from
a local Greens candidate
with 30 years’ experience
helping our community
and who will stand up for
what matters. We’re building to win Batman in our
own right this election,
just as Adam Bandt did in
2013.”
The request for polling is
not the first.
Back in April - before
Senator Di Natale made
his declaration - the party
commissioned a ReachTEL poll of more than
800 voters in the seat of
Melbourne Ports to determine if they supported
Labor MP Michael Danby’s move to preference
the Liberal Party ahead of
the Greens.
A spokesperson for the
Greens said: “The Australian Greens national body
hasn’t commissioned any
polling of lower house
seats but local branches
are free make to decisions about how they use
their campaign resources,
within guidelines”.
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Coalition’s $840 million interns plan illegal: Fiona Scott hit with leadership questions during
Malcolm Turnbull visit
lawyers
A centrepiece of Malcolm
Turnbull’s
re-election
platform, the budget’s
PaTH interns program,
breaches current minimum wage standards and
would require changes
that would either blow out
its cost or see it stalled in
a hostile Senate, according to employment law
experts commissioned by
the ACTU.
Legal advice sought by
the peak union body suggests the PaTH program,
(Prepare, Trial, Hire) which
proposes to pay under
25-year-old jobseekers a
$200-a-fortnight top-up
over and above the dole,
would leave vulnerable
interns languishing below
the legally enforceable
minimum wage and potentially able to sue for recovery of unpaid wages.
Currently a single childless jobseeker on Newstart
gets $263 a week, which
would rise to just $364 a
week despite 25 hours of
work per week.
The $840 million program
forms a central plank
of the Turnbull government’s jobs and growth
package.It features generous $1000 incentive payments to employers in the
intern phase and $10,000
employer payments in the
hire phase, raising concerns of a perverse incentive for employers to
churn through interns.
But if the legal advice is
correct, the program is
not legally sound in its
current form and would
necessitate changes to
the Fair Work Act, or have
its subsidies increased
to meet minimum wage
rates, adding hundreds of
millions to its cost.
While concerns of exploitation and systemic
abuse have been raised
by unions and the group
Interns Australia, the advice from the firm Maurice
Blackburn is the first authoritative argument that
it is technically illegal.

The ACTU argues it
“would require new legislation to legalise a
second-class category of
$4-per-hour workers and
remove those employees’
basic rights under the Fair
Work Act”.
It says fixing the problem to bring interns’s pay
up to the legal minimum
would “blow out” the cost
of the PaTH program by
$478 million.
“The government’s plan
is either very badly designed and underfunded,
or very well designed to
exploit Australian workers and strip them of their
legal rights and pay,”
said ACTU president Ged
Kearney.
“Not since the 1990s has
it been legal to pay workers as little as $4 per hour.
This policy takes employment standards in this
country back almost 30
years and has the potential to drag down wages
and conditions for all
workers – not just those
in lower-paid jobs.
“For a government to
change the law to allow
big companies to pay
workers $4 an hour, while
stripping them of protections and entitlements
under the Fair Work Act is
one of the heaviest betrayals of Australian workers
since WorkChoices.”
Legal academic Andrew
Stewart, who is Adelaide
University’s John Bray
Professor of Law, said
it appeared there were
problems with the hasty
design of the scheme.
“It certainly appears that
important details had not
been worked out because
this was announced last
Tuesday with some information but nothing about
safeguards and nothing
about the operation of the
Fair Work Act; nothing
about the relationship to
the National Work Experience Program and since
then what we’ve seen is
a drip-feed of announce-

ments by a combination
of minister and department officials in Senate
Estimates, which, to me,
suggest that the government has been sorting
out details on the run,” he
said.
Professor Stewart said
the difficulties arose because of ambiguities in
the legal status of the
relationship between intern and the firm - with
the added complication of
other parties such as the
government and the job
service provider. He said
unlike the National Work
Experience Program, in
which people participated
in purely voluntary work
without pay, the PaTH
scheme appeared to create an employment contract.
And that brings with it
minimum standards in
wages, safeguards, and
insurance. However, he
said there was little supporting detail on these areas at the time of release.
Defending the scheme
last week after its budget
day unveiling, Mr Turnbull rounded on Labor
and unions for standing
in the way of a chance to
“change a life” by exposing a young person who
had never worked, to the
experience needed to get
a job.
“You take a young person
who is unemployed, who
is perhaps unemployable, and you make them
employable you change
a whole life ... the life of
their partner, the life of
their children,” he said
Questioned on the aspects of the program,
Department of Employment secretary Rernee
Leon had said employers
would be kicked out of the
scheme if they abused it.
“If an employer is making
a habit of churning people through subsidised
placements we would
stop referring to them,”
she stated.

Prime Minister Malcolm Turnbull with Lindsay MP Fiona Scott at a press conference in Penrith. Photo:
Andrew Meares

Malcolm Turnbull greets Fiona Scott during the 2016 campaign Photo:
Andrew Meares

Fiona Scott greets Tony Abbott during the 2013 campaign. Photo:
Alex Ellinghausen

Fiona Scott, the western
Sydney Liberal MP once
lauded by Tony Abbott
for her “sex appeal”, has
refused to confirm she
switched allegiance to back
Malcolm Turnbull in the bitter leadership spill last September.
I have never disclosed how
I voted, and frankly I never
will
Ms Scott’s personal loyalties have become a key issue in her fight to retain the
bellwether Sydney seat of
Lindsay, based around Penrith.
Conservative members of
the party have abandoned
her campaign in solidarity
with Mr Abbott.
Mr Abbott’s own federal
electorate
conference,
which poured resources into
Lindsay in 2013, decided

last month to support Karen
McNamara in her quest to
hold on to the central coast
seat of Dobell rather than
support Ms Scott.
At Mr Turnbull’s press conference on Wednesday, Ms
Scott was asked whether
she voted for the current or
former Prime Minister and
whether Mr Abbott’s forces
viewed her as a “traitor”.
“I take my role as a parliamentarian very, very seriously. In that, the solidarity
of the party room is absolutely crucial. I don’t leak
from the party room,” she
said.
“I have never disclosed how
I voted, and frankly I never
will. Because I think it’s important for members of Parliament to be able to take
the trust of their communi-

ties and the trust of their
community is taking your
vows and your oaths very
seriously.
“People who do choose to
do those things, that’s a
matter for them. But for me,
I hold my own moral code.”
Mr Turnbull stepped in to
support of Ms Scott.
“Fiona’s spoken courageously there and, frankly,
those party room ballots are
secret ballots and they’re
secret for a reason. And so
that people can confidentially make a choice.”
A number of Mr Turnbull’s
frontbench colleagues revealed shortly after the
September spill how they
voted.
Labor is confident of picking up Lindsay, which the
Coalition holds with a margin of 3 per cent.
Mr Turnbull said holding the
seat was crucial to his reelection.
“It is critical because if we
hold this seat, then we will
be returned to government
and then we will be able to
carry out our national economic plan.”
A planned street walk in
Penrith by Mr Turnbull and
Ms Scott was cancelled
shortly after the press conference.
Opposition Leader Bill
Shorten seized on Ms
Scott’s comments.
“The divisions in the Liberal Party were again today
on display because she famously was supported by
Tony Abbott,” Mr Shorten
said. “Tony Abbott is running his separate election campaign because he
doesn’t have confidence
that Malcolm Turnbull can
do it.”
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اعالنات

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور يكرم رئيسة بلدية بيت حلم فريا بابون

السيدة فريا بابون تلقي كلمتها

السيد كال عصفور يلقي كلمته

صورة جامعة للضيفة فريا بابون مع السفري الفلسطيني عبد الهادي وبعض ابناء الجالية الفلسطينية يف الحفل ويبدو النائب جهاد ديب

السيدة بابون مع السفري الفلسطيني عبد الهادي ورئيس بلدية بانكستاون عصفور والنائب ديب وحضور

السيدة فريا بابون والسيد كال عصفور يتبادالن هدايا التكريم

السيدة فريا بابون والسيد كال عصفور يف صورة تذكارية
أقام رئيس بلدية بانكستاون السيد كال عصفور حفل كوكتيل تكريما
لرئيسة بلدية بيت لحم السيدة فريا بابون وذلك يفBankstown
 Council Chambersبعد ظهر يوم الجمعة من األسبوع املاضي.
وقد حضر الحفل التكريمي النائب جهاد ديب ،السفري الفلسطيني يف
كانبريا عزت عبد الهادي ،معتمد حركة فتح يف اسرتاليا الدكتور آدي
زنانريي ،املسؤوالن يف النادي الفلسطيني جاك شرب ومازن درويش،
وعدد من ابناء الجالية الفلسطينية واللبنانية.
بدأ الحفل بكلمة لرئيس بلدية بانكستاون كال عصفور تحدث فيها عن

السيدة بابون تتوسط السيد جاك شرب والسيد ماهر درويش

السيدة بابون تتوسط السيد كال عصفور والزميل اكرم املغوش

الضيفة فريا بابون ومسريتها العلمية والعملية.
وقال السيد عصفور ان السيدة بابون تزور اسرتاليا بدعوة رسمية من
وزارة الشؤون الخارجية االسرتالية لتطلع املسؤولني االسرتاليني على
االوضاع يف االراضي الفلسطينية.
وتابع يقول ان السيدة بابون ،التي انتخبت رئيسة لبلدية بيت لحم عام
 2012وكانت بذلك اول امرأة تتوىل هذا املنصب منذ تأسيسها ،تحمل
شهادة ماجستري يف األدب اإلثني األمريكي النسوي ( )1995ومـُرشـَّحة
ايضا للحصول على شهادة الدكتوراه يف التخصص ذاته.
وتحدث السيد عصفور عن مؤهالت االستاذة الضيفة العلمية التي
حاضـرت يف جامعة بيت لحم لطلبة البكالوريوس – قسم اللغة اإلنكليزية
وآدابها ملدة واحد وعشرين عاماً ،ويف جامعة بيت لحم لطلبة املاجستري
ملدة ست سنوات يف مساق «النوع األجتماعي والتنمية» وشغلت منصب
عميدة مساعدة لشؤون الطلبة يف الجامعة ومديرة ملدرسة الروم
الكاثوليك يف بيت ساحور ،كما انها تسلمت العديد من املناصب ونالت
عدة جوائز ولها كتابات متعددة.
ووصف السيد عصفور الضيفة فريا بابون باملناضلة التي ال تهادن وال
تساوم وال ترضخ للضغوط االسرائيلية وانها مؤمنة بعدالة القضية
الفلسطينية ومناضلة مستعدة لبذل الغالي والنفيس يف سبيلها.
ثم كانت كلمة مختصرة لرئيسة بلدية بيت لحم االستاذة فريا بابون
تحدثت فيها عن املعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل

االسرائيلي الغاشم الذي اقام جدارا يف كل بلدة وقرية وحي حتى دخل
البيت الواحد ،كما قالت.
واعلنت السيدة بابون عن ان االدارة املدنية االسرائيلية تمنع الفلسطينيني
من اقامة اي مشاريع تنموية ،وان اوضاع هؤالء تحت االحتالل مزرية
ومرتدية اىل اقصى الحدود ولكنهم مع ذلك متمسكون بأرضهم
ومستعدون للمقاومة والنضال حتى الرمق االخري من حياتهم.
وكشفت الضيفة بابون مدى التهويد ،وخاصة تهويد االرض ،الذي يلحق
بالضفة عامة وببيت لحم خاصة وذكرت انه عام  1967كان هناك 200
ألف فلسطيني فقط اما اليوم وبفعل سياسة الحكومات االسرائيلية
الداعمة للتوسع واقامة املستوطنات فارتفع العدد اىل  600ألف.
وتطرقت اىل العالقة القوية واملتماسكة بني فلسطينيي الداخل واخوانهم
يف الشتات وقالت انها القوية واملتماسكة.
وشكرت السيدة بابون الحكومة االسرتالية على دعوتها رسميا لزيارة
اسرتاليا واتاحة الفرصة لها الطالع املسؤولني االسرتليني على املأساة
اليومية واملعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت االحتالل االسرائيلي،
كم شكرت السيد عصفور وبلدية بانكستاون على هذه االلتفاتة املميزة
والكريمة.
وتم فتح باب االسئلة والتي اجابت عليها بكل شفافية وصراحة وصدق.
وجرى بعد ذلك التقاط الصور التذكارية مع الضيفة الكريمة السيدة فريا
بابون.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 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 مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
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باسيل أطلق العمل بتطبيق قانون استعادة اجلنسية :معركتنا للسنني الـ  10املقبلة

خرق واسع للهدنة وتفجريات يف محص

واشنطن  :دولتكم ليست يف حالة املوت السريري! جهد روسي ــ أمريكي الجناح التهدئة
أسر ذلك السفري الذي
مباذا ّ
يرى ،ويسمع ،ما ال يراه
وما ال يسمعه ،اآلخرون يف
اذن مرجعية سياسية؟ «اذا
كنتم تراهنون على تسوية
اقليمية وشيكة من اجل
فكفكة أزماتكم ،فعليكم
تغيري هذا الرهان ألن
الصراع االقليمي سيتصاعد
أكثر فأكثر يف املرحلة
املقبلة ،وسرتون ما هو
اسوأ بكثري».
السفري أضاف «ال ريب
ان رئيس اجمللس النيابي
عندكم نبيه بري ميتلك
فائضًا من النوايا السليمة،
واحلس السليم ،يف مقولته

باسيل يتحدث يف مؤتمر الطاقة االغرتابية

حول التفاهم السعودي
 االيراني ،اما ما يوضعمن سيناريوات سواء يف
الرياض أم يف طهران،
فينبئ بأن السعوديني

يعملون على تعبئة كل
االقليم
يف
امكاناتهم
ملطاردة االيرانيني ،كما
ان االيرانيني خرباء يف هذا
اجملال».

ومعلومات السفري تقول
«ان السعوديني يعتربون
ان االيرانيني استنزفوا كل
طاقتهم ،والدليل ان قاسم
سليماني ذهب اىل موسكو
الطالق صيحة استغاثة بأن
دمشق ستقع يف أيدي
و»النصرة»،
«داعش»
مستجلبًا السوخوي لكي
تعيد ترتيب خارطة القوى
على االرض ،ولكن يف
نطاق يتيح للنظام ان يبقى
واقفًا على ساق واحدة».
ويقول السعوديون عن
انفسهم انهم مل يستنزفوا

واصل جيش االحتالل
قصفه
االسرائيلي
لالحياء السكنية شرق
رفح بالدبابات مما ادى
شاب
استشهاد
اىل

فلسطيين.
وافيد ان الشاب أصيب
بشظايا قذيفة مدفعية،
ملستشفى
نقل
حيث
أبو يوسف النجار لتلقي

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
Y Confined Spaces

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
FatigueمنDriverتنظيمات مهنية
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*RegisteredElectrical
Training Organisation
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 3 / 235 Pitt
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700

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

الشام وانطلق من حمورين:
احملور االول من بلدة الزربة
والثاني من حي الراشدين

التتمة صفحة 31

املعارضة وصفت اخلطوة «انقالب من القصر»

اوغلو لن يرتشح لرئاسة العدالة والتنمية
مؤمترا استثنائيا بعد أقل
من أسبوعني الختيار رئيس
جديد ،ودافع أوغلو عن

قال رئيس حزب العدالة
والتنمية الرتكي أمحد داود
أوغلو اىل إنه لن يرتشح
لرئاسة احلزب الذي سيعقد

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

طائرات االحتالل ودباباته تقصف شرق رفح وزوارقه تفتح نريان رشاشاتها على الصيادين
العالج ،لكنة ما لبث ان
فارق احلياة.
وكانت قوات االحتالل
توغلت ملسافة مئة مرت
مشال قطاع غزة .بينما

اهلدنة يف مدينة حلب جنحت
صباحًا لكنها سقطت مع
ساعات العصر عندما بدأ
املسلحون هجومًا واسعًا
يف ريف حلب اجلنوبي
على مدينة خان طومان
السيارات
مستخدمني
املفخخة واآلليات وآالف
املسلحني.
هجوم املسلحني على خان
طومان شارك فيه باالضافة
اىل النصرة ،قوات الشيخ
زين الدين زنكي واحرار

وخان العسل باالضافة اىل
تنفيذ هجمات ثانوية باجتاه

قصفت بالرشاشات مناطق
شرق بلدة جباليا وبلدة
بيت حانون.
وكانت مدفعية االحتالل
قصفت خبمس قذائف،
مناطق متفرقة شرق مدينة
خانيونس ،جنوب قطاع
غزة ،عصر اليوم.
كما قصفت قوات االحتالل
باستخدام قذائف املدفعية،
مناطق يف خانيونس ،حيث
ترافق القصف مع حتليق
مكثف لطائرات االستطالع.
متصل،
سياق
ويف
قصفت طائرة استطالع
إسرائيلية ،أرضا خالية
شرق مدينة رفح ،جنوب
بصاروخني،
القطاع،
دون وقوع إصابات يف
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أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

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

منقوشة ع الصاج

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

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

صفحة 2

Saturday 7 May 2016

السبت  7أيــار 2016
Advertisement

id

v:`8ŦŦſŢ
Æũmð e

#umŦŰfŦũss=8³Ŧƀsë >üdŦ
�� اال������ت ا���را��� ��ه ا������ّ �� ،ت ����� ا������ �����
ا����خ و�� ا���� أن ���ن ��ر��ً ������ ا������ ������ ا������

وإذا ا���ت ا������ ��� ا��� ��� ،أن ���� أر����ً �� ً����� 12
اال�� 1 �� ،إ�� � �������� ،12
��� �
اال��اد ��� ����� ���رك�
ّ

�� ور�� اال���اع ا�����ء ا�����ة ا����� ����� ا����خ،
����� أن ����ر ا������ ّإ�� ��ق ا��� أو �����

ا���اب �� ��� ّ��� �� ور�� اال���اع ا����اء ��� ،أن
ا������ ����� ّ
�
���� ر���ً �� ّ
�� ���� ،ا���ا ًء �� ا���� ”���� “1رك االول وا���� ”“2
����رك ا����� و���ا دوا��� إ�� ����� �� ����� ر�� �� ٍّ�� �� ا������ت�

إذا ا���ت ا������ ��ق ا������� ،ج �
االن إ�� ����� أر��م ��
�����ت ��� �
اال��� �� ا���� ” �� “1ا����� ا���ص �����ب ا��ي
�����ه أو ا������� ا��� ������� ���رك �
االول ،وا���� ”���� “2رك ا�����
و���ا دوا��� إ�� أن ����� �� و�� أر��م �� ����� 6ت ��� �
اال���
6

����ن ���ك ������ت �� ”����� ا������“ ����ة ����ح ��� ور��
ا���ا��� ال ���� إذا أ���ت — �� ���� إال ّ أن ���� ور�� ا���اع أ��ى�

#smŦ8 ŢŨŰ:hs>m umŦŰfŦũss=8³Ŧƀ
������ ا�����

1300 720 132 www.aec.gov.au

Authorised by the Electoral Commissioner, 50 Marcus Clarke Street, Canberra ACT.

Page 2

صفحة 3

Saturday 7 May 2016

السبت  7أيــار 2016

Page 3

لبنانيات

جملس الوزراء وافق على مشروع قانون باجازة ابرام
بروتوكول اتفاقية الشراكة االوروبية املتوسطية وسالم
يشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

عقد جملس الوزراء جلسة
عادية عند الرابعة والنصف
من عصر امس االول برئاسة
رئيس جملس الوزراء متام سالم
وحضور الوزراء الذين غاب
منهم وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ووزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس.
على اثر اجللسة اليت استمرت
حنو أربع ساعات ،تال وزير
االعالم رمزي جريج املقررات
الرمسية اآلتية:
بناء على دعوة دولة رئيس
جملس الوزراء ،عقد اجمللس
جلسته األسبوعية عند الساعة
الرابعة والنصف من يوم
اخلميس الواقع فيه اخلامس
من شهر أيار  2016برئاسة
دولة الرئيس وحضور الوزراء
الذين غاب منهم الوزيران نهاد
املشنوق و رشيد درباس.
استهل دولة الرئيس اجللسة
بتكرار املطالبة ،كما يف اجللسات
انتخاب
بضرورة
السابقة،
رئيس جديد للجمهورية ،بعد
أن طال الشغور الرئاسي وأثر
بصورة سلبية على انتظام عمل
سائر املؤسسات الدستورية.
ثم أشار دولة الرئيس اىل عيد
الشهداء الذي يصادف يوم غد
واىل ذكرى شهداء الصحافة،
مؤكدا على ثوابتنا الوطنية
ومتسكنا باحلريات العامة وال
سيما احلرية االعالمية وبنظامنا
الدميقراطي.
بعد ذلك انتقل اجمللس اىل
حبث البنود الواردة على جدول
أعمال اجللسة ،فأدىل الوزراء
بوجهات نظرهم بصددها ،وبعد
التداول اختذ اجمللس القرارات
املناسبة وأهمها:
 - 1املوافقة على طلب وزارة
االقتصاد والتجارة إعادة تصدير
معدات حربية اىل بريطانيا بناء
على طلب السفارة الربيطانية
يف لبنان.
 - 2املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل الرتخيص
باشغال أمالك عمومية حبرية يف
منطقة رأس بريوت لزوم انشاء
خط تصريف املياه املبتذلة يف
مرفأ الصيادين يف بريوت.
 - 3املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تعديل
نظام البناء والفرز واالستثمار
للمنطقة الصناعية يف منطقة
اجلديدة العقارية.
 - 4املوافقة على مشروع يرمي
اىل تعديل الشروط اخلاصة يف
منطقة رومية العقارية.
 - 5املوافقة على مشروع يرمي
اىل تصديق تعديل التصميم
التوجيهي والنظام التفصيلي
العام للمنطقة الصناعية يف
منطقة تكريت.
 -6املوافقة على مشروع مرسوم
يرمي اىل تعديل التصميم
التوجيهي والنظام التفصيلي
العام لقسم من منطقة مهرين
العقارية.
 - 7املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تصديق
والغاء ختطيط طريق يف منطقة

املشنوق مستقبال االن عون

كفردبيان.
 - 8املوافقة على مشروع مرسوم
يرمي اىل تصديق والغاء أقسام
من شبكة ختطيطات مصدقة يف
منطقة عني عنوب.
 - 9املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تصديق
التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام ملنطقة جدرا.
 - 10املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تصديق
والغاء ختطيطات طرق يف
منطقة القلمون.
- 11املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تصديق
التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي لقسم من منطقة
أنفة واحلريشة العقارية.
 - 12املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تصديق
التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام ملنطقة حارة
صيدا.
 - 13املوافقة على مشروع
يرمي اىل حتديد منطقة ضم
وفرز عام يف منطقيت الوسطاني
والدكرمان.
 - 14املوافقة على طلب وزارة
الصحة العامة ختصيص جزء
من عقار يف منطقة الصرفند
العقارية لبناء مستشفى حكومي
عليه.
 - 15املوافقة على مشاريع
مراسيم ترمي اىل نقل اعتمادات
مببالغ خمتلفة من احتياطي
املوازنة اىل موازنة رئاسة
جملس الوزراء وبعض الوزارات
واالدارات للعام  2016على
أساس القاعدة االثنيت عشرية
تلبية الحتياجاتها.
 - 16املوافقة على طلبات بعض
الوزارات بقبول هبات نقدية أو
عينية مقدمة لصاحلها أو لصاحل
جهات تابعة هلا.
 - 17املوافقة على طلب بعض
الوزارات املشاركة يف اجتماعات
ومؤمترات خارج لبنان.
- 18املوافقة على طلب وزارة
الطاقة واملياه جتديد بعض
العقود على سبيل التسوية
مع مؤسسة كهرباء لبنان و18
متعامل للعام .2014
- 19املوافقة على طلب وزارة
الصحة العامة جتديد عقود اتفاق
مع متعاقدين لدى الوزارة على
سبيل التسوية للعام .2015
- 20املوافقة على طلب وزارة
االتصاالت اصدار طابع بريدي
تذكاري مبناسبة مرور  140عاما

معهد

وجامعة

على تأسيس
احلكمة.
 - 21املوافقة على مشروع
قانون يرمي اىل االجازة بابرام
بروتوكول اتفاقية الشراكة
االوروبية  -املتوسطية بني
اجلمهورية اللبنانية واجملموعة
االوروبية ودوهلا األعضاء بشأن
اتفاق اطاري متعلق باملبادىء
العامة ملشاركة لبنان يف برامج
االحتاد.

سالم استقبل املشنوق:

لالقبال بكثافة على صناديق االقرتاع
دعا رئيس جملس الوزراء متام
سالم مجيع اللبنانيني «اىل
اإلقبال بكثافة على صناديق
االقرتاع يف االنتخابات البلدية
واالختيارية اليت تبدأ مرحلتها
االوىل يوم االحد املقبل».
ويف تصريح أدىل به ،بعد
استقباله يف السراي احلكومي
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق لالطالع منه على سري
التحضريات اليت تقوم بها
وزارته على املستويني اإلداري
واألمين ،قال»:إن االنتخابات
البلدية واالختيارية هي مناسبة
ملمارسة حق وواجب كفلهما
الدستور جلميع املواطنني،
التقاليد
لتجديد
وفرصة
الدميوقراطية اليت يفتقدها
اللبنانيون منذ زمن».
أضاف»:إن االنظار تتجه يف
شكل خاص إىل بريوت ،اليت
ستدشن مع حمافظيت البقاع
وبعلبك -اهلرمل مسار العملية
اإلنتخابية يف مجيع احناء لبنان،
واليت نأمل أن يتوجه أبناؤها
بكثافة إىل صناديق االقرتاع

قهوجي عرض مع قائد مشاة البحرية
األمريكية سبل التعاون بني اجليشني

قهوجي مستقبال بايدلر
استقبل قائد اجليش العماد جان
قهوجي يف مكتبه يف الريزة،
قائد مشاة البحرية يف القيادة
الفريق
األمريكية
الوسطى
ويليام بايدلر على رأس وفد
مرافق ،يف حضور ملحق الدفاع
ريتشارد
العقيد
األمريكي
كويرك ،وجرى البحث يف

جماالت التعاون العسكري بني
جيشي البلدين ،خصوصا يف
جمال تدريب الوحدات اخلاصة
وجتهيزها .كما استقبل وفدا من
«مؤسسة العرفان التوحيدية»
ضم املشايخ علي زين الدين
ومحزة كوكاش وراجح عبد
اخلالق وزياد موسى.

نصراهلل عرض مع والييت التطورات يف
لبنان واملنطقة

نصر اهلل مستقبال واليتي

استقبل األمني العام ل»حزب
اهلل» السيد حسن نصر اهلل،
مستشار اإلمام السيد علي
اخلامنئي للعالقات الدولية
الدكتور علي أكرب والييت ،يف
حضور السفري اإليراني يف

بريوت حممد فتحعلي ،حيث
«جرى استعراض ومناقشة
آخر التطورات السياسية يف
حبسب
واملنطقة»،
لبنان
بيان للعالقات االعالمية يف
احلزب.

سالم مستقبال املشنوق

ليختاروا من يرونه األصلح
لتمثيلهم ولتحقيق ما من شأنه
حتسني مستوى العيش يف
العاصمة».
وتابع»:إنين أدعو أهلي يف
بريوت إىل جعل الثامن من
أيار يوم عرس وطين تظهر فيه
املدينة حيويتها ،وجتدد جملسها
البلدي ،مؤكدة أنها احلاضنة
اجلامعة احلريصة على التوازن
بني مجيع مكوناتها واملتمسكة
بوحدة الصف والعيش املشرتك

بني مجيع ابنائها».
سالم
الرئيس
وختم
بالقول»:نأمل أن يشكل جناح
االنتخابات البلدية واالختيارية،
بفضل جهود وزارة الداخلية
والبلديات ومجيع القوى األمنية،
املمارسة
الستعادة
مدخال
الدميوقراطية الغائبة عن حياتنا
السياسية منذ سنوات ،واجراء
االستحقاقات االنتخابية األهم،
أي انتخاب رئيس للجمهورية
وجتديد اجمللس النيابي».

امحد الصفدي :نرفض احملاصصة السياسية يف
االنتخابات البلدية يف طرابلس
أعلن نائب رئيس «مؤسسة
الصفدي
امحد
الصفدي»
«رفضه تكرار جتربة االنتخابات
البلدية املاضية اليت قامت
على احملاصصة السياسية
وأثبتت فشلها» ،مشريا اىل
ان «االجتماعات املتواصلة اليت
تعقد مع نواب املدينة هي من
أجل التوافق على رئيس ميتلك
الرؤية ملشروع نهضوي وقادر
على تشكيل فريق عمل مستقل
ومنسجم ميثل الكفايات من
كل فئات طرابلس ومكوناتها،
بعيدا من الضغوط واحملاصصة
السياسية اليت وإن عادت فلن
نشارك فيها وسنكون خارجها
داعمني من نراه مناسبا وأهال
خلدمة مدينتا».
كالم الصفدي جاء خالل متثيله
النائب حممد الصفدي خالل
«مهرجان الربيع الرابع عشر»،
جلمعية جمالس اخلري وفرقة
اصداء إلحياء الغناء الرتاثي يف
«مركز الصفدي الثقايف» ،يف
حضور حممد كمال زيادة ممثال
وزير العدل املستقيل اللواء
اشرف ريفي ،العميد يوسف
جابر ممثال قائد اجليش العماد
جان قهوجي ،النقيب زياد
خمول ممثال املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،النقيب طالل محدان
ممثال املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،واصف
كرمية ممثال املدير العام للدفاع
املدني العميد رميون خطار،
املقدم امين فالح ممثال رئيس
مكتب خمابرات الشمال العميد
كرم مراد ،ورئيس مجعية
اصدقاء قوى األمن عبد الغين
هرموش.

ودعا الصفدي اىل «االقبال
الكثيف على صناديق االقرتاع
إليصال جملس بلدي يشكل
فريق عمل منسجما ومتكامال من
املستقلني ،ميثل كل اطياف
اجملتمع الطرابلسي ومكوناته
اليت تشكل مصدر غنى لطاملا
ميز مدينة طرابلس عن معظم
املدن اللبنانية».
واعترب ان «هذه االنتخابات
جيب ان جتمع وال تفرق،
وجيب ان تتعاىل على كل
اخلالفات والتجاذبات السياسية
ملصلحة طرابلس ،ألن جناح
البلدية ينعكس اجيابا على كل
الطرابلسيني وفشلها سيكون
وباال عليهم».
بدوره ،رأى رئيس مجعية
جمالس اخلري عبد احلميد عطية
«اننا نعيش اليوم ربيعني:
ربيع الطبيعة وربيع طرابلس
البلدي واالختياري الذي يتكامل
مع الربيع االول ،ألن ال معنى
جلمال طبيعتنا ان مل يرفد بقيامة
مدينتنا من كبوتها» داعيا اىل
«اعطاء هذا االستحقاق ابعاده
احلقيقية مبا حيصن طرابلس
وجيعلها اكثر املدن حراكا
اقتصاديا واجتماعيا».
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باسيل أطلق العمل بتطبيق قانون استعادة اجلنسية :ورشة وطنية عاملية نسخر طاقاتنا والسلك القنصلي والدبلوماسي لتحقيقه
اطلق وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل يف افتتاح مؤمتر
الطاقة االغرتابية الذي انعقد
صباح امس االول اخلميس
للسنة الثالثة على التوالي
يف فندق غراند هيلتون -
احلبتور يف سن الفيل ،رمسيا
العمل بتطبيق قانون استعادة
اجلنسية ،يف حضور فاعليات
سياسية وروحية وديبلوماسية
وعسكرية وقضائية واقتصادية
وإعالمية اىل جانب مشاركة حنو
الف شخصية اغرتابية.
وقال»:النها معركتنا للسنني
العشر املقبلة ،وهذا التحدي
ليس لنا وحدنا بل لكم ،لنحفظ
اهلوية معا .نهزم الدويالت
الطائفية ونقهر الفكر التكفريي
ونعيش عيشا واحدا ضمن
خصوصية كل منا .حنارب
الفساد ومننعه من نهش بنية
الدولة ونبين ادارة سليمة
وحكم صاحل حياسب وحياكم.
مننع اهليمنة والتسلط واالحادية
الفكرية والسياسية ونكرس
املناصفة التشاركية فنحفظ
امليثاق والصيغة والدستور».
وكان الوزير باسيل قد استهل
كلمته بالقول« :أهال بكم على
ارض الوطن ،على ارض حتمل
سحر النجاح وسر اهلوية ،اهال
بكم على ارض جتمعكم وجتذبكم
مهما طال الزمن وبعدت
املسافات ،اهال ومية أهال بأهل
الدار ،انتم األصل ومش زوار،
ونقول مع طوني طرابلسي
«املغرتب ليس غريبا بل هو اخ
لك يعيش يف غرفة اخرى من
املنزل» ،حنن اآلن يف نفس
الغرفة».
لقاؤكم
«يشرفين
أضاف:
يف مؤمتر الطاقة االغرتابية
 2016 LDEالذي تنظمه وزارة
اخلارجية ،وأشعر بالسعادة
عندما أرى أمامي حواىل 1000
لبناني آتني من  80دولة،
وأشعر بالفخر عندما امسع
قصص جناحاتكم وهي جناحات
للوطن ،وأشعر باملسؤولية
عندما املس حجم االنتشار
وامكانياتنا يف اندثار .طموحنا
كان ان نلتقي وان يصبح لقاؤنا
دوريا وها انتم تعودون اىل
ارضكم لنلتقي ،أيها السائحون
يف فضاء االوطان كاألجرام
السماوية تدورون حول جاذبية
مشسكم لبنان ،جيمعنا االميان
بلبنان».
وسأل« :من حنن لنلتقي هنا؟
من حنن لنأتي من  80دولة
ونلتقي يف مكان واحد ،ويف
زمان واحد؟ ماذا جيمعنا؟
ماذا يربطنا؟ من حنن؟ حنن
لبنانيون  -تربطنا اللبنانية وهي
فكرة انسانية عاملية  -هي
عاملية لبنان ،فيها التاريخ ال
بل تواريخ ،فيها احلضارة ال
بل حضارات ،فيها الثقافة
ال بل ثقافات ،فيها الدين ال
بل أديان ،فيها العرق والدم
واجلني والنخاع العظمي والنسل
البشري ،فيها األرض ،األرض
واحلجر والعقد والرتاب والشجرة
ومرقد العنزة ،فيها الدولة ،ال
انه الكيان ،ال ال انها االمة،
األمة اللبنانية».
وأضاف« :هذا كله حنن .حنن

عامليون .لبنانيون امريكيون -
لبنانيون التينيون  -لبنانيون
اوروبيون  -لبنانيون عرب -
لبنانيون لبنانيون  -لبنانيون
يف الصميم ،يف الشروش،
شروشنا ضاربة يف االرض،
يف عمق االرض .حنن لبنانيون
اوال ،حنن مشرقيون ثانيا ،حنن
عرب ثالثا .لبنانيون اوال  -رمبا
تفرعت غصوننا وتناثرت اوراقنا
هنا وهناك ،ولكن جذورونا تبقى
هنا يف ارض لبنان ،مشرقيون
ثانيا  -رمبا تعددت مذاهبنا
وتنوعت طوائفنا هنا وهناك،
ولكن نور اهلامنا يبقى هنا فوق
أرض لبنان ،عرب ثالثا  -رمبا
اختلفت هلجاتنا وتبدلت تقاليدنا
هنا وهناك ،ولكن ركن ثقافتنا
يبقى هنا على ارض لبنان.
هل هذه اخللطة هي سرنا؟ هل
تعلمون ملاذا هذا الوطن الصغري
يستضيف  200نازح والجئ يف
كل كلم املربع (يف اعلى رقم
يسجله التاريخ والعامل) دون
ان ينهار؟
هل تعلمون ملاذا هذا الوطن
يقتل ويهجر ثلثي شعبه يف
 ،1915ومتر عليه احلروب
والغزوات وتدمره  15سنة من
احلرب الداخلية وسنوات عدة
من احلروب اخلارجية دون ان
يندثر؟»
أضاف»:هل تعلمون ملاذا هذا
الوطن مل يسجل عليه انه صدر
نازحا او الجئا لبنانيا واحدا بعد
كل هذه املآسي؟ ألننا لبنانيون
ال شيء يقهرنا .هل لبنان الوطن
هو اذا سر قوتنا كشعب؟ ألنه
وطن حاضن للبنانية ،وألن
لبنان رسالة لالنسانية وخمترب
للدميقراطية التوافقية ومنوذج
للتعددية يدافع عنها يف الغرب
وحيفظ اقلياتها يف الشرق.
ال خيتار االنكفاء بل يعتمد
االخنراط االجيابي عندما حيتاج.
انه ليس لقيطا لسايكس
بيكو ولن يكون تصفية إلرثه،
واللبنانيون ليسوا مستوردين
اىل املنطقة ولن يكونوا قابلني
للتصدير منها .ما هو اذا سرنا؟
انها «اللبنانية» اليت تقصر
املسافات وجتمع املعتقدات
وحتفظ العادات .ولكن ما
هي هذه «اللبنانية»؟ ما هو
تعريفها؟ لن استطيع هنا ابدا
تلخيصها وال ادعي القدرة على
ذلك .ولكن سأحاول تلمس
القليل من معاملها والدخول اىل
بعض مضامينها والغوص يف
بعض اعماقها».
تابع :هل اللبنانية انسان؟ انها
اناس اتوا اىل لبنان ،مساملني
او حماربني ،واناس هجروا لبنان
مرغمني او جمازفني .انها اسم
عمره سبعة آالف سنة ،ورد 70
مرة يف الكتاب املقدس .انها
اليسار املهاجرة بانية حضارة
الساحل االفريقي الشمالي،
انها أوروبا ابنة ملك صور اليت
اهدت امسها لقارة بأكملها».
وأضاف»:هل اللبنانية تاريخ؟
إنها تاريخ شهد على حنت
الفينيقيني لألحرف األوىل،
فنحتوا االرز سفنا ومحلوا
االجبدية اىل العامل .انها تاريخ
ألقدم مدن العامل من بيبلوس،
اىل قرطاج يف تونس ،صرباته

الوزير باسيل يف مؤتمر الطاقة االغرتابية

وسرت يف ليبيا ،طنجة يف
املغرب ،ليثيوم يف قربص،
جنوى وبالريموتي يف ايطاليا،
ومالطا ،وقرطاجينا وايبيزا يف
اسبانيا ،وصوال اىل سواحل
كوينزالند يف اسرتاليا قبل 3
آالف سنة (اي قبل  2700سنة
من اكتشاف الكابنت كووك هلا).
انها تاريخ ألم الشرائع بريوت
حيث مدرسة احلقوق BERYTUS
.NUTRIS LEGUMانها تاريخ
النهضة العربية والنهضويني».
وتابع»:هل اللبنانية حضارة؟
املصريني
حضارة
انها
والكلدانيني
واالشوريني
والفرس واالغريق والرومان
والبيزنطيني والعرب والالتني
واملماليك والعثمانيني .انها
تراكم حضارات وثقافات انتج
هذه الثقافة التعددية الفريدة
بتنوعها وبقدرتها على التأقلم
والتكيف.اذا اللبنانية هوية
فكرية خاصة».
وقال»:هل اللبنانية عرق؟ انها
اعراق اتت من اصول عديدة
وخبصائص فيزيونومية متنوعة
دون ان ندعي باننا خمتارون من
اهلل ،امنا هناك ما مييزنا بدمنا،
جبيناتنا ويعطينا هذه القدرة
االستثنائية على التحمل .اذا
اللبنانية هوية بشرية انسانية
استثنائية هلا خصائصها .هل
اللبنانية دين؟ انها اديان
ومذاهب وطوائف بلغت ال ،18
ولبنانيتنا انطلقت من أرض
والدة املسيح والرسل واالنبياء،
وهي نقطة التقاء األديان.اذا
اللبنانية دين التسامح واحلوار
والقبول باآلخر  -اللبنانية دين
السالم».
وقال»:هل اللبنانية أرض؟ إنها
أرض أضحت مكسرا للغزاة،
فهنا قهر جنكيز خان ،وهنا هزم
مرتزقة الرومان ،وهنا اوقفت
غزوة الفرسان (الصليبني)،
وهنا ختم حكم السلطان
(العثماني) ،وهنا اندحر االنتداب
(الفرنسي) ،وهنا انسحبت
الوصاية (السورية) ،وهنا
انكسر االحتالل (االسرائيلي)
وهنا يتكسر االرهاب الداعشي.
هنا أرض النصر على كل
عدوان.ارض هي منبع ومقصد
وحمطة ،وقد شكلت منذ القدم
جبال لبنان ووديانه مالذا
للمضطهدين ،مما اعطى اجدادنا
قدرة على ترويض االرض
الوعرة ،واعطاهم ايضا قدرة
على التأقلم مع اراضي اهلجرة
احملتلون،
جاءها
الواسعة.
وجاءتها موجات النزوح يف

 1840و 1860و 1914و1939
و 1975وفقد الوطن اكثر من
ثلثي سكانه مرة واحدة منذ
مئة عام ،ثلث باجلوع ،وثلث
باهلجرة ،وحنن الثلث الباقي
على ارض الوطن .والذين رحلوا
وجدوا احلب يف اوطان اخرى
فامتزجوا مع اعراق ودماء اخرى
واعطوا احملبة والنهضة والنجاح
حيثما حلوا وظلوا لبنانيني بوعي
وال وعي .اذا اللبنانية ارض
القطة جاذبة عطشى ألبنائها
املنتشرين».
وتابع« :هل اللبنانية كيان؟
إنها صخرة حرية حنتها اجدادنا
متسكا بارض حرة .انها واحة
تسامح وقال عنها صديقي توم
باراك البارحة انها «واحة منزل»
« .»oasis of homeانها شغف
حنو العمل العام محله اجدادنا
املهاجرون فحملهم اىل تبوء
ارفع املناصب السياسية اينما
وجدوا .انها حب لدولة ال بديل
هلم عنها وقد جعلتهم يرسخون
مصطلح املناصفة بني املسلمني
واملسيحيني يف احلكم واالدارة
من اجل احلفاظ عليها .إنها أمة
تتخطى حدود العامل العربي
واالسالمي ،وال تكتفي بالغرب
حدودا لفكرها الذي ال حدود
له يف التنور واالنفتاح .اذا
اللبنانية كيان بشري مساحته
 10452كلم 2وحدوده العامل.
اللبنانية هي شيء من كل
هذا ،وهي كل هذا .انها مزيج
من انسان وتاريخ وحضارة
وعرق ودين وارض وكيان.
انها عاملية لبنان ،انها حتمل
لبنان اىل العامل وحتمل العامل
اىل لبنان .كيف حنافظ عليها؟
كيف حنافظ على كنز لنا ،يف
زمن يعصف فيه الطمع بثروات
اآلخرين؟.
 - 1حنفظ اهلوية :نرفض
التوطني ونقف بوجه النزوح
السوري ونعمل فعال للعودة.
وحنن يف اخلارجية نعيد اجلنسية
للبنانيني االصيلني املستحقني
هلا .ونعلن لكم اليوم رمسيا
اطالق العمل بتطبيق قانون
استعادة اجلنسية ،هذا القانون
احللم الذي اصبح واقعا .انها
ورشة وطنية عاملية نسخر كل
السلك القنصلي والدبلوماسي
وكل طاقاتنا يف الوزارة ويف
الدولة للسعي وراء اللبنانيني
ليستعيدوا جنسيتهم ،ونعني
يف كل مدينة فيها لبنانيني
القناصل الفخريني القادرين
واملستحقني .وجنند من اجلها
Libanity
اجلنسية
«جنود

 « soldiersحيث ندعوكم اليوم
اجلنسية
«بسلك
لاللتحاق
اللبنانية» الذي نعلن انشاءه
ممن يرغب منكم ويقدر على
جتنيس اللبنانيني ،فيكون يف
جيشنا ويرتقى مع اومسة كلما
جنس & Libanity Cavalier
 .Libanity Commandorونطلب
منكم التسجل اليوم يف مركز
الـ  MoFAيف املؤمتر دعما
هلذه احلملة يف احلفاظ على
لبنان .هذه معركتنا للعشر
سنوات املقبلة ،وهذا التحدي
ليس لنا وحدنا بل لكم ،لنحفظ
اهلوية معا .كلنا جنود للجنسية،
كلنا جنود للهوية ،كلنا جنود
للبنان».
 - 2حنفظ الدولة :حنمي
االستقالل ونقاوم اسرائيل
اليت تتعدى على السيادة
وحنارب االرهاب الذي يتعدى
على حريتنا .نهزم الدويالت
الطائفية ونقهر الفكر التكفريي
ونعيش عيشا واحدا ضمن
خصوصية كل منا .حنارب
الفساد ومننعه من نهش بنية
الدولة ونبين ادارة سليمة
وحكم صاحل حياسب وحياكم.
مننع اهليمنة والتسلط واالحادية
الفكرية والسياسية ونكرس
املناصفة التشاركية فنحفظ
امليثاق والصيغة والدستور.
وحنن يف وزارة اخلارجية
نصارع العامل كله يف املنتديات
واملؤمترات واالجتماعات لنحفظ
الوطن والكيان ونبين الدولة.
 - 3حنفظ الثقافة واللغة:
فنمنع كل فكر دخيل تشويهي
لفكر جمتمعنا وحنن يف وزارة
اخلارجية نقوم بانشاء متحف
املغرتب لنحفظ تراثنا (والذي
سنزوره نهار السبت) .ونسعى
القامة املدرسة اللبنانية LDS
يف كل بلد من العامل لنحفظ
لغتنا وثقافتنا.
 - 4حنفظ االنسان :مننع
االعتداء على كرامته الفردية
ونؤمن الكرامة الوطنية لشعبنا.
نطبق مبادىء العدالة االنسانية
واملساواة بني املواطنني .نؤمن
للناس احلياة الكرمية من خالل
اقتصاد منتج يؤدي لالزدهار.
وحنن يف اخلارجية هنا نطالبكم
مبشروع  Buy Lebaneseألنكم
بذلك حتررون اللبناني من اعباء
حياته اليومية من دون ان
تضيفوا على انفسكم اي عبء،
وندعوكم ايضا للعمل معنا يف
مشروع الصندوق االغرتابي
اللبناني  ،LDFلالستثمار معا،
منتشرين ومقيمني ،يف لبنان
ويف خارجه.
 - 5حنفظ األرض :مننع بيعها
ومتلكها من االجانب وغري
املتحدرين ،حيث اننا بفقدان
االرض نفقد نقطة االرتكاز
لنا ،فهي املغنطيس والالقط
الذي جيمع بني كل مكونات
«اللبنانية» .وحنن يف اخلارجية،
اطلقنا مشروع ارزة املغرتب
لكي يكون لكل لبناني منتشر
ارزة مغروسة بامسه يف ارض
لبنان ،تربطه به عميقا كجذورها
وتنفلش بغصونها باجتاه العامل.
واألهم ان حنفظ الرابط ما بني
االنسان واالرض ،الذين اذا
ما انفكا ضاع الوطن ،فنمنع

االنقطاع عن بعضنا البعض
وعن ارض الوطن .وحنن يف
اخلارجية اطلقنا عدة مشاريع
لتأمني التواصل والرتابط،
فأطلقنا  Lebanon Connectاليت
هي منصة Platform/للتعارف
االجتماعي واالقتصادي بني
اللبنانيني يف كل احناء العامل،
كما توفر لنا قاعدة معلومات حنن
بأمس احلاجة اليها لكي نرتبط
بكم معرفيا .وكذلك اطلقنا
بيت املغرتب حيث سيكون لكم
حارة كاملة للمنتشرين من 14
وحدة ،وقد انهينا منها البيت
اللبناني  -االسرتالي ،وبيت
املوسيقى ،والبيت اللبناني -
الروسي الذي ندشنه السبت
املقبل ،وقطعنا نصف الطريق
يف اجناز متحف املغرتب والبيت
اللبناني  -االماراتي واللبناني -
االمريكي وباشرنا بتنفيذ البيت
اللبناني  -الكندي ،ونأمل يف
هذا املؤمتر ان نلقى الدعم
الالزم الطالق البيت اللبناني -
االفريقي ،واللبناني  -االوروبي
واللبناني  -الربازيلي واللبناني
 الالتيين وغريه .وكذلك اقمناونقيم «مؤمتر الطاقة االغرتابية»
ليصبح تقليدا سنويا نلتزم به،
حنن وانتم ،يف كل سنة يف
شهر أيار ،وندعوكم ان حتفظوا
تاريخ  4و  5و 6ايار لعقد املؤمتر
الرابع.»2017 LDE -
وقال« :اخواني املنتشرين،
مفهوم اننا نطمح لنصل اىل
كل لبناني من ال  14,5مليون
املنتشرين يف  691دولة من
العامل ،ولكن مفهوم ايضا
ان امكانيات الوزارة والدولة
بأكملها حمدودة ،اال اننا
جند يف لبنانيتنا من االرادة
والقوة ما يكفي لنبادر ونطلق
املشاريع ،وجند يف لبنانيتكم
ما يكفي للعودة واالرتباط
بالوطن ،فنلتقي بالنجاح لنكتب
قصة جناح اضافية باسم
لبنان وانتشاره .لقد اعتمدنا
الدبلوماسية االغرتابية ركنا اوال
من االركان االربعة للدبلوماسية
اللبنانية الفاعلة اليت شارك معنا
فيها يف اليومني املاضيني كل
رؤساء بعثاتنا يف العامل ليكونوا
معكم اليوم يشاركونكم فرح
العودة اىل الوطن ولذة االجناز
من اجل لبنان .لقد استخلصنا
مع دبلوماسيينا يف مؤمترنا
البارحة ان االنتشار يشكل
األساس لنجاح الديبلوماسية
االقتصادية فال اقتصاد لنا يف
اخلارج من دونكم ،ونركز هذه
السنة على فرص االستثمار
املفتوحة يف اوسرتاليا وافريقيا
وايران وروسيا وكوبا واخلليج،
واستخلصنا ايضا انكم الركيزة
األوىل للدبلوماسية الثقافية
القائمة على نشر ثقافة لبنان
اىل العامل بفنه وادبه ورمسه
وحنته وغنائه ورقصه وازيائه؛
واستخلصنا كذلك انكم الوسيلة
األفعل اليصال صوت لبنان
اىل دول العامل من خالل
الدبلوماسية السياسية اليت
تشكلون سلكها االغرتابي آملني
ان يصبح تدرجييا لوبيا لبنانيا
ضاغطا وفاعال وحاميا لوطن
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لبنانيات

باسيل أطلق العمل بتطبيق قانون استعادة...
األرز».
وأضاف« :هذا ما تفعله
وإياكم وزارة اخلارجية .أما
أنتم فماذا تفعلون؟ أنتم
حتضرون ،ترتبطون وتتلبننون
فتتواصلون،
تتصلون
تتعلمون فتعلمون ،تستعيدون
فتعيدون  -انتم تنشرون،
تزرعون وحتصدون -حتبون وال
تتوقفون ،تعطون وال حتصون،
انتم تفيدون ونريدكم ان
تستفيدوا .انتم متألون املكان
لنا فرحا وفخرا».
وختم« :أهلي املنتشرين،
اركض وراءكم يف كل
املعمورة .اشعر بفخر عند كل
لقاء واشعر بنوستاجليا عند
كل فراق .اشعر بأنين املس
قطعة من لبنان عندما اصافح
لبنانيا غاب عقودا عن ارضه
ومل تغب عنه هويته .اشعر انه
اينما كنا ،يف وزارة او بني
الناس ،واينما كنتم ،يف مهجر
او على ارض الوطن ،اينما
كنا وكنتم ،االمس لبنانيتكم،
وامسع الغرب يقول لي عرب
اوليفر وندل هوملز« :الوطن
هو املكان الذي حنبه ،فهو
املكان الذي تغادره اقدامنا
لكن قلوبنا تظل فيه .وامسع
الشرق يقول لكم عرب سعيد
عقل« :بالدي انا ولبنان
عهد ،ليس ارزا ،وال جباال
وماء ،وطين احلب ليس يف
احلب حقد اينما كنا وكنتم،
االمس لبنانيتكم ،وانظر اليكم
تقولون :ال ،مل نرحل ،ها قد
عدنا ،عدنا اىل غرفة اخرى او
يف نفس الغرفة ،حنن يف منزل
واحد «جتمعنا اللبنانية» اينما
كنا ،لبنانيون حنن ونبقى».

جلسات العمل

ثم بدأت جلسات العمل ،وألقى
رئيس جملس إدارة ومدير عام
بنك بريوت الدكتور سليم صفري
كلمة قال فيها« :أينما كنا يف
العامل وأينما كانت وجهتنا،
فإن البوصلة اليت جتمعنا تؤشر
دائما اىل لبنان.لطاملا أدت
اهلجرة اللبنانية دورا حيويا يف
الصمود اإلقتصادي اللبناني،
وخصوصا أن غري املقيمني
يودعون تقريبا ما يوازي 32
مليار دوالر تشكل ما نسبته
 %20من الودائع املصرفية،
كما ان التحويالت البالغة
سنويا تقريبا  7مليارات دوالر
توفر لوطننا مصدرا أساسيا
للنقد األجنيب ،كل هذا
مصدر أساس لنجاح القطاع
املصريف وتدعيم قدرته على
متويل اإلقتصاد ،ولطاملا
قلت أنك تستطيع أن تأخذ
لبنانيا من لبنان ،لكنك لن
تقدر أبدا على أخذ لبنان من
قلوب اللبنانيني املغرتبني،
«فاألعجوبة اللبنانية» ترتمجها
هذه العالقة الوطيدة بني
مغرتبينا ووطنهم األم  ،فهذا
الشغف باإلكتشاف والرغبة يف
اإلبقاء على العالقة الوطيدة مع
أرض اآلباء هو اجلينة اليت متيز

اللبناني عرب التاريخ ،حتدى
أسالفنا احلقائق اجليوسياسية
ورفضوا اإلستسالم وإنطلقو
حنو العامل هادفني إىل حياة
أفضل ،فابتدعوا الفرص ومل
يبخلوا بالتطلع إىل لبنان مع
كل طاقاتهم وثرواتهم اليت
حققوها».
نتقاسم
«حنن
وأضاف:
معكم واجبا واحدا ،هو ذلك
اإلمتياز بان ندعم أكثر تراثنا
وإستمراره ،ولذلك حنن هنا،
املغرتبني
إخوتنا
لتشجيع
على لعب دور أكثر فاعلية
يف صقل مستقبل وطننا،
ذلك أننا إذا
َّ
متكنا من مجع
املبادرات الفردية هي بوتقة،
ميكن لالستثمار اإلغرتابي
حينها ان يكون حامسا ،وحنن
يف «بنك بريوت» حضرنا يف
 9دول مبجموعة موظفينا اليت
تقارب  3آالف موظف خلدمة
مغرتبينا علما أن «بنك بريوت»
نفسه هو ترمجة واضحة لقصة
جناح إغرتابية ،أن الرابط الذي
يشد املغرتبني إىل لبنان جيب
أن يكون دربا بوجهيت سري،
فنحن ذهبنا إىل حيث أنتم
خلدمتكم ،وهذه وجهة ،أما
الوجهة الثانية اليت أناديكم
لسلوكها فتتضمن :إستثمار
وقتكم ومعرفتكم وطاقتكم
ووجودكم يف لبنان ،مساعدة
وطنكم األم على حتقيق
املستقبل األفضل خصوصا
يف املناطق الريفية اليت
كثري منكم ينحدر منها ،وحيث
يضطر شبابنا فيها إىل اهلجرة
حبثا عن املستقبل األفضل،
فجامعاتنا خترج حواىل  40ألف
شاب وشابة سنويا والوطن ال
يستطيع توفري فرص العمل
هلم .العمل على اإلفادة من
املركزي
املصريف
تعميم
 33املتعلق بدعم املبادرات
الفردية وهو ما يضمن %75
من حجم إستثماركم .وإنين
أدعوكم إىل املشاركة يف
هذه املبادرة الرؤيوية حلاكم
رياض
املركزي
املصرف
سالمة».
وقال« :إخوتي إىل جانبكم
املصرف املركزي و القطاع
املصريف مبا فيه «بنك بريوت»
مستعدون للتمويل والدعم
لتحقيق إنطالقة ما أدعوه:
«منطقة الطاقة اإلغرتابية
اللبنانية».
وختم« :أنا كمصريف أقدر
كثريا معنى اإلحتياط الذهيب
اللبناني ،إال أنين كمواطن
هم
مغرتبينا
أن
أعترب
إحتياطنا اإلسرتاتيجي الذي ال
ينضب».
ثم حتدث انطونيو اهلاشم،
رئيس مجعية ،bar of Beirut
لالحوال
العامة
واملديرة
الشخصية يف وزارة الداخلية
واملدير
خوري،
سوزان
العام للمغرتبني هيثم مجعة،
الشيعي
اجمللس
وممثل
االعلى يف كندا السيد نبيل
عباس ،ورئيسة املؤسسة
املارونية لالنتشار يف العامل

هيام بستاني ،وموفد املؤمتر
املاروني اىل الباراغواي االب
حنون اندراوس ،والربوفسور
يف اجلامعة اللبناينة-االمريكية
بول تبار ،ورئيس املركز
اللبناني للهجرة لوران عون.
وكانت مداخالت عن التجارب
الشخصية لكل من جينا سكر
من املغرتبني اىل االرجنتني
وجاميس
حلام
وعيسى
قاصوف من الواليات املتحدة
االمريكية.
وعقدت بعد الظهر جلسة ثانية
بعنوان مشروع وزارة اخلارجية
لشراء االنتاج اللبناني حتدث
فيها كل من مديرة الشؤون
االقتصادية يف الوزارة دونا
الرتك ومؤسس سوق الطيب
كمال مذوق واالختصاصي يف
شؤون التنمية االقتصادية
جورج فرن واملديرة يف
انديفور ليبانون كريستينا
شحادة ورجل االعمال مارون
شديد.
وعقدت جلسة ثالثة بعنوان
«ليبانون كونكت» حتدث فيها
كل من ماريو هاشم وفادي
جوزف وميشال تاجر ،وابرهيم
دباس وروال جوني.
ثم عقدت جلسة بعنوان «بيت
الدياسبورا اللبنانية» حتدث
فيها كل من النائبة يف
الربملان الفرنسي كريستينا
عساف واملدير العام لآلثار يف
وزارة الثقافة سركيس خوري
واملهندسة املعمارية يف البيت
اللبناني للدياسبورا كوزيت
اهلاشم واملستشار القانوني
يف بيت الدياسبورا اللبنانية
مسري كنعان ورئيس الغرفة
اللبنانية يف هاليفاكس نورمان
حناس واكرم خاطر من مركز
الدراسات عن الدياسبورا يف
الواليات املتحدة االمريكية.
وعقدت جلسة عن صندوق
االنتشار حتدث فيها عن
الصندوق الدولي للتنمية يف
وزارة الرتبية ايلي نعيم،
وممثل اجملمع الثقايف العربي
يف كنساس عبد االمي حالوي،
واملدير العام للمدرسة اللبنانية
يف قطر وجيه سعد ومالك
مشروع املدرسة اللبنانية يف
ميشيغن حسن عواضة ومالك
مشروع املدرسة اللبننية يف
بغداد فادي فرح واملؤسس
املساعد الكادميية خليل جربان
الدولية يف نيو يورك جون ابي
حبيب.
ثم عقدت جلسة بعنوان
االستثمار للبقاء حتدث فيها
كل من فيليب زيادة وخليل
بدوي ورزن سنكوسكي.
ويف ختام اليوم االول للمؤمتر
عقدت جلسة بعنوان نساء
رائدات حتدث فيها مديرة
الربوتوكول يف وزارة اخلارجية
مريا ضاهر فيوليد والعضو
الفدرالي يف جملس العموم
الكندي ايفا ناصيف وسيدة
االعمال انا اوروميان وسيمون
مطر ونائبة رئيس جامعة اوتاوا
منى منر واملستشارة يف جمال
االعمال رويدة حبيقة.

آالن عون :املعركة مفصلية ورأس احلربة فيها
عون وجعجع وال مفر من احلوار مع املستقبل
كشف النائب يف «التيار
الوطين احلر» آالن عون ،يف
حديث اىل جملة «النجوى-
املسرية»« ،أن التحالف بني
«القوات اللبنانية» و»التيار
الوطين احلر» فرض نفسه ضيفا
على الساحة السياسية يف لبنان
بدءا من االنتخابات الرئاسية
مرورا باالنتخابات البلدية وصوال
اىل االنتخابات النيابية ،واملمر
اإللزامي سيكون يف قانون
االنتخاب».
واكد «أن مسري جعجع وميشال
عون هما رأس احلربة يف املعركة
املفصلية» ،وقال« :ال شك
يف أن االتفاق بني «التيار»
و»القوات» فرض نفسه عامال
أساسيا يف املشهد السياسي
ولكنه مل يأخذ حجمه بعد ألن
البلديات هلا طابع حملي وعائلي
أكثر ومل تطغ عليه ثقافة
العمل احلزبي املنظم .لذلك ال
ميكن أن تكون هذه االنتخابات
معيارا حقيقيا الختبار هذا
التفاهم حبكم طغيان االعتبارات
العائلية ،لكنه ساهم إىل حد
ما يف إلغاء العصب السياسي
هلذه االنتخابات ،وهذه املسألة
الفتة وجديرة بالقراءة ملعرفة
كيف سيؤثر هذا التحالف يف
االنتخابات النيابية على غرار ما
هو حاصل يف اإلنتخابات البلدية
يف زحلة اليت تشكل حمكا
و»بروفا» لالنتخابات النيابية
على الساحة املسيحية».
وأشار عون إىل «أن العالقة
اليت بدأت بتفاهم وإعالن نوايا
ثم إعالن ترشيح ودعم وموقف
موحد من رئاسة اجلمهورية،
ختترب حاليا يف أكثر من مسألة
كجلسات التشريع مثال ،والتحدي
األول هو أن يصل «القوات»
و»التيار» اىل تصور مشرتك
حول قانون االنتخاب وتسويقه
لدى حليف كل منهما».
وأكد «أن موافقة «التيار»
على أي قانون ترتبط مبوافقة
الثنائي الشيعي وحتديدا «حزب
اهلل» .و»القوات» تقول إنها
ال توافق على أي طرح إذا
مل يكن «املستقبل» موافقا
عليه ،لذلك ذهبت «القوات»
يف اجتاه القانون املختلط بني
النسيب واألكثري» ،مشريا إىل
أن «حزب اهلل» يقرتب من أي
مشروع يقرتب من النسبية وهو
ليس مقفال على النقاش».
وأعلن «ان خيار «التيار» املثالي
هو القانون األرثوذكسي ،ولكن
حتى هذه الساعة مل يقدر أن
حيققه مع أنه اجتاز مرحلة اللجان
املشرتكة وأحيل اىل التصويت
يف اهليئة العامة .مع التأكيد
أن التيار ال يتمسك بالشكل
إمنا باجلوهر ومبنطق املناصفة
وكل ما يقربنا منها سواء
أكان إمسه أرثوذكسي أو غري
أرثوذكسي».
وعن أسباب استمرار تعطيل
مسار االنتخابات الرئاسية رغم
تأييد «حزب اهلل للعماد عون،
قال عون« :العقدة ليست يف
«حزب اهلل» .املسيحيون يف
غالبيتهم قالوا إننا اتفقنا على

خيار معني وجيب على املسلمني
أن حيرتموه وال ميكن أن نلعب
لعبة عددية يف جملس النواب
ألن هناك مشكلة ميثاقية
أوال ،ثم هناك ثانيا مشكلة
بنيوية ألن هذا اجمللس ال
يعكس صحة التمثيل ،وثالثا
ألن هذا اجمللس مت التمديد له
مرتني ومل يعط الفرصة إلعادة
جتديد صحة متثيله ليكسب
مشروعيته يف عملية انتخاب
الرئيس .هلذه االعتبارات اللعبة
العددية ليست واردة .اما ان
حترتم اإلرادة املسيحية او ال
حترتمها .هذه املعادلة وهذا
الذي يوقف الرئاسة .إما أن
يتخلى املسيحيون عن إرادتهم
وهذا ليس واردا ،إما أن يتخلى
املعارضون عن معارضتهم وهذا
ما مل حيصل بعد».
وعن عدم طلب «حزب اهلل»
من فريق  8آذار جمتمعا أن
ينتخب العماد عون كما فعل مع
الرئيس جنيب ميقاتي ،أكد عون
«أن هذا األمر ليس مستحيال،
لكنه حيتاج اىل فك عقدة «تيار
املستقبل» .ال تستطيع ان
تنتخب رئيس مجهورية من دون
الطائفة السنية .هذه مسألة
ميثاقية مثل قانون االنتخاب»،
مشريا إىل «أن التواصل مع
تيار املستقبل مستمر ولكن
ليس على مستوى عال».
واشار اىل العالقة مع رئيس
جملس النواب نبيه بري ،فقال:
«إن اللعبة الداخلية ختلط األوراق
كلها ،واملسألة حتتاج اىل
مراجعة ألن ال مفر من التعاطي
مع الرئيس بري كرئيس جمللس
النواب ومكون أساسي يف البلد
ال ميكن جتاوزه».

وعن موقف التيار الوطين احلر
من طرح انتخابات رئيس ملدة
سنتني مع رزمة إصالحات ،أكد
«أن الرئيس حسني احلسيين
طرحه كمرحلة انتقالية وضمن
عملية إصالحية .ممكن فهم هذا
الطرح من خالل هذه املعادلة
ولكن هذا ال يعين أننا نقبل به
والطرح يف األساس غري جدي.
ويف حال استمرت عقدة الرئاسة
جيب الذهاب اىل االنتخابات
النيابية .ولو كان على أساس
قانون الستني او أي قانون ألنه
جيب إعادة إنتاج واقع جديد».
وختم« :ال جيوز االستمرار يف
رفض ما يقرره الناس وأن
تقول للمسيحيني إن أكثريتكم
تريد هذا الرئيس وحنن ال نريد
ما تقرره هذه األكثرية .هذه
هي املشكلة اليوم .مل تعد
قصة شخص .صارت قصة
مبدئية .هذه معركة مفصلية
يف التعاطي مع املسيحيني من
خالل هذا النظام السياسي .إما
أن يتمكن املسيحيون من رحبها
وتثبيتها وإما أن خيسروها اىل
األبد .ورأس احلربة يف هذه
املعركة العماد عون والدكتور
مسري جعجع».

جعجع عرض مع رئيس الرابطة املارونية
يف سيدني شؤون اجلالية

جعجع مستقبال جرجس
التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
الرابطة
رئيس
معراب،
املارونية يف سيدني  -أسرتاليا
باخوس جرجس ،يرافقه وفد من

بلدة أيطو .وعرض اجملتمعون
األوضاع السياسية العامة يف
لبنان واملنطقة ،باإلضافة اىل
شؤون وشجون اجلالية اللبنانية
يف أسرتاليا.

اجليش :زورق معاد خرق املياه اإلقليمية
مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه البيان اآلتي« :بتارخيه
الساعة  ،8.22أقدم زورق حربي
تابع للعدو اإلسرائيلي على خرق
املياه اإلقليمية اللبنانية مقابل

رأس الناقورة ،ملسافة 205
أمتار وملدة  7دقائق.
وجتري متابعة اخلرق بالتنسيق
مع قوات األمم املتحدة املؤقتة
يف لبنان».
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لبنانيات

احلريري خالل مهرجان انتخابي لالئحة البيارتة:

بريوت تستحق صوتنا لنمنع أيا كان من أن يكسر وصية املناصفة
نظمت الئحة «البيارتة» املرشحة
النتخابات اجمللس البلدي يف
بريوت ،برعاية الرئيس سعد
احلريري وحضوره ،مهرجانا
انتخابيا حاشدا ،عصر امس
االول ،يف النادي الرياضي
 رأس بريوت ،حضره رئيسالالئحة املهندس مجال عيتاني
ونواب العاصمة وخماتريها
وحشد من املواطنني.
بعد النشيد الوطين ،ألقى
عيتاني كلمة رحب فيها
باحلضور ،وعرف بأعضاء الالئحة
وكفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية،
مؤكدا أن «هذه الالئحة ستعمل
ما يف وسعها للنهوض ببريوت
وتأمني حاجات أهلها».

الحريري

من جهته ،قال احلريري« :يا
عيين عليك يا بريوت ،يا عيين
عليكم يا أهل بريوت ،واهلل..
واهلل ...واهلل ...ليس هناك
أمجل من بريوت ،وال أمجل من
أهل بريوت .كل هذا الوقت،
كل هذا الوقت ،كنت أشتاق
لبريوت ،واآلن عندما أقف
بينكم أعرف متاما ملا كنت
أشتاق :كنت أشتاق إليكم،
إىل هذه «اجلمعة» معكم ،إىل
هذه اللحظات اليت أشعر فيها
بأني ،فعال ،بني أهلي وإخوتي
وأحبائي ،بني أهل بريوت ،بني
البيارتة .لنبدأ من اآلخر ،أنتم
قولوا لي :ما اسم أهل بريوت؟
ارفعوا أصواتكم ،نعم ارفعوا
أصواتكم ،دعوا العامل بأسره
يسمع أصواتكم ،ماذا قلتم؟
ما امسكم يا أهل بريوت؟ نعم،
البيارتة ما اسم الئحتكم؟ نعم
«الئحة البيارتة» ،وصوتكم
الذي أمسعه ملن سيكون يوم
األحد؟ لالئحة البيارتة .ينظرون
إلينا ويقولون :ماذا البيارتة،
وملاذا الئحة البيارتة ،أل حبييب،
أهل بريوت بيارتة ،وبيارتة
ونص كمان».
أضاف« :صحيح أن العاصمة
لكل الناس ،ولكل لبنان،
صحيح أن أهل العاصمة هم
لكل لبنان ،ولكن ال يقولن أحد
أن ذلك يعين أن بريوت ليس
هلا أهل أو ناس .وإذا أردنا أن
جنعل بريوت رأسها مرفوعا،
جيب أن جنعل قرار بريوت ،بيد
أهلها .أنتم أهل بريوت ،أبا عن
جد أنتم قرارها ،أنتم كرامتها،
أنتم روحها ،أنتم أبوها وأمها،
وأنتم خط الدفاع األول عن
تارخيها ودورها .حنن هنا
لنقول ،إنه بال البيارتة ،ليست
هناك بريوت ،بال البيارتة ،ليس
هناك رأس بريوت ،وال أشرفية،
وال مزرعة وال الطريق اجلديدة،
وال مصيطبة وال صيفي ،وال
زقاق البالط وال باشورة ،ال
مينا احلصن وال عني مريسة
وال رميل وال مدور وال مرفأ.
أنتم عصب املدينة ،ومصدر
قوتها .من دونكم ،بريوت بال
روح وبال دور وبال مستقبل.
أنتم جعلتم من بريوت عاصمة
لبنان ،وأنتم مسؤولون عن
العاصمة لتبقى مكانا جيمع كل

الرئيس سعد الحريري
اللبنانيني .ال أحد يزايدن علينا:
حنن من يعرف أن بريوت كبرية
وعظيمة ألنها عاصمة لبنان.
وبريوت تكرب بكل اللبنانيني،
الذين عاشوا فيها ودرسوا فيها
وعملوا لتكون عاصمة احلضارة
والثقافة والعلم واإلبداع يف
العامل العربي .نريد بريوت حبجم
أحالم كل اللبنانيني وحبجم وفاء
البيارتة لبريوت ولكل لبنان».
وتابع« :البيارتة اسم الئحة أهل
بريوت ،والبيارتة فريق عمل،
وليس فريقا للوجاهة .فريق
عمل ،فيه مهندسون ومعماريون
وأطباء وحمامون وخرباء ماليون
وخرباء إعالم وخرباء معلوماتية،
ورجال أعمال وناشطون يف
اجملال اإلجتماعي والرياضي
والرتبوي وخرباء بيئة وطاقة،
وطاقات كثرية وكبرية .فريق
عمل ممنوع عليه أن يفشل .الئحة
البيارتة متثل كل أهل العاصمة،
ولكن كل أهل العاصمة يريدون
أن يروا عمال ،يريدون أن يروا
مدينة نظيفة وأرصفة يسريون
عليها ،يريدون أن يذهبوا إىل
حبر نظيف ،ويريدون أن يروا
بريوت أمجل مدينة يف الشرق،
ال شيء مينعنا أن نكون أحسن
وأمجل وأنظف مدينة .هذا حتد
نريد أن خنوضه سويا ،وأنا
شخصيا لن أتهاون مع أي
تقصري ،ولن أمسح بأن تغرق
بريوت يف النفايات بعد اليوم.
أعود وأكرر ،أنا مل أكن هنا،
ولكين اليوم هنا وسأبقى ،باق
يف بريوت ،باق معكم ،مع أهلي
وبني أهلي ،وإىل جانب أهلي
يف بريوت وكل لبنان».
وأردف« :صحيح أن البعض
يقول لكم إن هذه االنتخابات
إمنائية ،عائلية ،غري سياسية،
ولكن كال ،هذه بريوت ،هذه
العاصمة ،هذه عاصمة كل
االقتصاد،
عاصمة
شيء،
وعاصمة
اإلدارة
وعاصمة
الرياضة وعاصمة الفن وعاصمة

الصحة وعاصمة الثقافة .هذه
وبالتالي:
الدولة،
عاصمة
رفيق
السياسة.
عاصمة
احلريري كان يعرف ما هي
بريوت ،وما هي أهمية بريوت.
أليسوا هم أنفسهم من اتهموا
رفيق احلريري أنه ركز املشروع
اإلقتصادي واإلمنائي والرتبوي
والصحي والرياضي يف بريوت؟
نعم ،ألن بريوت هي عاصمة
لبنان وواجهته ،ولكي يأتي
االستثمار إىل لبنان ،وفرص
العمل إىل لبنان ،والسياحة إىل
لبنان ،واحلياة الثقافية والعلمية
إىل لبنان ،ال بد أن تبدأ بعاصمة
لبنان ،بريوت».
وقال« :بريوت كانت وال تزال
وستبقى واجهة مشروع رفيق
احلريري السياسي أيضا ،وهذه
مناسبة لكي أحتدث مرة أخرى
عن مشروعنا ،عن مشروع تيار
املستقبل ،ألن هناك رمبا من
نسي أو يريد أن ينسى :تيار
املستقبل ،حنن تيار العلم،
وبناء املدارس ودعم اجلامعات،
حنن األربعني ألف خريج جامعي
يف وجه امليليشيات ،حنن إعادة
اإلعمار يف وجه الدمار ،حنن
النهضة االقتصادية يف وجه
التخريب ،حنن الشهيد من أجل
الوطن ،وحنن االستقالل الثاني
يف عام  ،2005حنن باسل
فليحان ،نائب بريوت وأحلى
شباب لبنان ،الذي استشهد
على السان جورج .وحنن وليد
عيدو نائب بريوت وصوت
احلرية ،الذي استشهد هنا يف
املنارة ،على بعد أمتار .وحنن
وسام احلسن ،بطل مكافحة
اإلرهاب الذي استشهد يف
األشرفية .وحنن حممد شطح
رجل احلوار والتفاهم والتفهم،
الذي استشهد يف مينا احلصن.
حنن االنفتاح واإلعتدال يف وجه
التطرف واإلرهاب .حنن لبنان
أوال ،حنن منكم ،وحنن أنتم
وحنن اللبنانيون».

أضاف« :منذ أيام رفيق احلريري
ومشروعنا السياسي يتلخص
بكلمتني :العيش املشرتك
والوحدة الوطنية .وخط الدفاع
عن هذا املشروع هو املناصفة
يف العاصمة حتديدا ،وهذا
سبب إصرارنا على املناصفة،
وهذا سبب حماوالتهم منذ 14
آذار  2005وحتى اليوم لضرب
املناصفة بالتشطيب ،باخلرق،
بأي طريقة .ومسؤوليتنا أن
نقول يوم األحد بأصواتنا
إن بريوت ما زالت متمسكة
باملناصفة والعيش املشرتك
ومبشروع
الوطنية
والوحدة
رفيق احلريري الوطين لبريوت
ولكل لبنان .ومن يقول لنا
إن االنتخابات غري سياسية أو
اجلسوا يف بيتكم وال تصوتوا
أو أشطبوا هذا االسم أو ذاك أو
صوتوا ضد «الئحة البيارتة»،
يقول لنا يف احلقيقة :صوتوا
ضد مشروع رفيق احلريري،
صحيح أننا جمتمعون يف ملعب
لكرة السلة .وباملناسبة ،شكرا
للنادي الرياضي الذي مجعنا،
شكرا هلذا النادي البريوتي
العريق! نعم ملعب كرة سلة
جيمعنا ،ولكن املباراة اليت
َّ
نتحضر هلا هي املباراة احلقيقية،
الشعبية ،الدميوقراطية ،مباراة
اإلنتخابات يوم األحد .يف هذه
املباراة ،وبعكس مباريات كرة
السلة ،حنن لسنا متفرجني .كل
واحد فيكم ،وكل واحدة فيكم
العب .كل واحد بصوته ،يؤثر
على نتيجة املباراة ،ومجيعنا
فريق واحد ،فريق بريوت ،فريق
أهل بريوت ،فريق البيارتة».
وتابع« :نعم ،ليست مباراة
كرة سلة نستطيع أن نقول إنه
بإمكاننا مشاهدتها من املنزل،
عرب التلفزيون ،وليس لنا
كلمة يف نتيجتها .كال ،فلكي
تربح بريوت ،ويرحبوا البيارتة،
كل واحد فينا عليه مسؤولية
النزول إىل مركز االقرتاع
واإلدالء بصوته لالئحة البيارتة.
وقد يقول لكم البعض ملاذا
التصويت ،فالالئحة ستنجح يف
كل األحوال ،هؤالء هم الذين
يريدون أن يلغوا أصواتكم،
وإخراجكم
إلغاءكم
يريدون
من املباراة ومن البطولة كلها
أيضا».
وختم« :بريوت هذه ،بريوت
أنتم ،بريوت اليت عشقها
رفيق احلريري ،اليت دفع رفيق
احلريري حياته مثنا للدفاع عنها
وعن أهلها ،بريوت تستحق
صوتنا يوم األحد .بريوت تستحق
صوتنا يوم األحد لنمنع أيا كان
من أن يكسر وصية املناصفة،
واخلرق،
التشطيب
ومننع
ونعطي صوتنا لبريوت ،ولالئحة
البيارتة« ،زي ما هيي» .صوتنا
يوم األحد ،ليس كثريا على
بريوت ،وموعدنا يوم األحد،
الساعة السابعة صباحا ،لنعطي
صوتنا لالئحة البيارتة «زي ما
هيي» ،وموعدنا من يوم االثنني
بإذن اهلل ،مع جملسكم البلدي
اجلديد ومع مستقبل أفضل
للعاصمة وألهل العاصمة».

الراعي التقى وفدا من أبرشية فريساي

يزبك :املشكلة أمام إجراء االنتخابات مل تكن أمنية
بل نفسية وعلى اللبنانيني حتمل مسؤولياتهم

الراعي مستقبال وفد ابرشية فرساي
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي بعد ظهر امس االول ،يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
الوكيل الشرعي العام لالمام
اخلامنئي يف لبنان الشيخ حممد
يزبك ،حبضور راعي ابرشية
بعلبك دير االمحر املطران حنا
رمحه.
بعد اللقاء ،قال يزبك« :تشرفنا
بزيارة صاحب الغبطة للتشاور
يف امورنا بشكل عام والتأكيد
على العيش الواحد وعلى
الشعار الذي رفعه صاحب
الغبطة «الشراكة» .ومنطقة
البقاع الشمالي حباجة اىل مزيد
من العناية والتعاون .ويف
الوقت عينه اتوجه بالشكر اىل
سيادة املطران رمحه ،فنحن
شركاء يف كل هذه القضايا.
وحتدثنا عن احلادث املؤمل الذي
حصل منذ ما يزيد عن سنة
واشهر مع اهلنا آل الفخري
(يف بتدعي) وطلبنا بكل امل
ان صاحب الغبطة الذي آمله ما
حصل وقد تدخل لرأب الصدع،
ان يعطي التفاتته الكرمية من
اجل حل هذه املعضلة ،النها إن
مل حتل ،سنبقى نعيش يف حالة
من القلق .فوعد صاحب الغبطة
وكلف سيادة املطران مبتابعة
هذا املوضوع .وعلى امل ان
شاء اهلل ان املسألة ستحل
بالشكل الذي يضمن كرامة
اجلميع والعيش املشرتك».
أضاف« :أنا بدوري أشكر غبطته
على الوقت الذي اتاحه لنا
للحديث عن املنطقة وجمرياتها
وعن لبنان وما نعانيه وعن
ضرورة تفعيل مسألة الدولة
وانتخاب رئيس اجلمهورية،
وحنن يف بداية انتخابات

بلدية ،واالعذار اليت كانت
من قبل ،ان الوضع االمين ال
يسمح ،فإن االنتخابات البلدية
اليت يعرب فيها كل مواطن عن
رأيه ،اسقط هذه املقولة .فإذا
بإمكاننا ان جنري هذه االنتخابات
وليس هنالك من مشكلة امنية.
ولكن املشكلة هي مشكلة
نفسية وعلى اللبنانيني مجيعا
كما على السياسيني ان يتحملوا
مسؤولياتهم وان خيرجوا من
موقعهم الضيق اىل سعة لبنان
الن سيادة لبنان واستقالله
وحريته ال تكون اال من خالل
حتمل اللبنانيني مسؤولياتهم
مجيعا».

أبرشية فرساي

وكان الراعي استقبل قبل
الظهر ،وفدا من أبرشية فريساي
أسقف
برئاسة
الفرنسية
فريساي املونسينيور إيريك
أومونية واملدير العام جلمعية
 Oeuvre d’orientاملونسينيور
باسكال غولنيش ،يرافقهم
راعي ابرشية صور املطران
شكراهلل نبيل احلاج ،يف زيارة
التماس بركة تركز فيها احلديث
على نتائج مشروع التوأمة بني
أبرشية فريساي وأبرشية صور
املارونية منذ العام .2006
وأوضح احلاج أن «الوفد قد
زار ابرشية صور وتفقد مجيع
العائالت احملتاجة وال سيما
العراقية منها ،كذلك التقى
طالب املدارس يف األبرشية
الذين يقدمون هلم العون ايضا.
وهو اليوم خيتتم زيارته اىل
لبنان بزيارة غبطته إللتماس
بركته واطالعه على مثار مشروع
التوأمة والبحث يف سبل تعزيزه
ملا فيه خري مجيع العائالت
املعوزة».

جعجع زار وزير الداخلية معزيا بشقيقه

زار رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق

يف مكتبه يف وزارة الداخلية،
حيث قدم له التعازي بوفاة
شقيقه زياد صاحل املشنوق.
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مقاالت وتحقيقات

جلنة االعالم تابعت ملف االنرتنت ..فضل اهلل :لن نقبل بلفلفة القضية وهناك معدات اسرائيلية

حـرب :طـلب مالحـقة مـوظفني مل يـرفق بالتحقيقات وفقا لالصول

عقدت جلنة االعالم واالتصاالت
النيابية جلسة ،يف العاشرة
والنصف من قبل ظهر امس،
يف اجمللس النيابي برئاسة
رئيس اللجنة النائب الدكتور
حسن فضل اهلل وحضور وزير
االتصاالت بطرس حرب ونائب
رئيس احلكومة وزير الدفاع
الوطين مسري مقبل والنواب:
عمار حوري ،االن عون ،زياد
اسود ،كامل الرفاعي ،امحد
فتفت ،حكمت ديب ،غازي
يوسف ،معني املرعيب ،علي
بزي ،سريج طورسركيسيان،
قاسم هاشم ،جان اوغاسبيان،
زياد القادري وحممد احلجار.
العام
املدعي
حضر
كما
التمييزي القاضي مسري محود،
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية القاضي صقر صقر،
املدعي العام املالي القاضي
علي ابراهيم والعميد يف اجليش
اللبناني انطوان قهوجي ،وعن
هيئة املالكني ناجي عبود.

مؤتمر صحايف

انتهت اجللسة عند الثانية بعد
الظهر عقد بعدها فضل اهلل
وحرب مؤمترا صحافيا مشرتكا
اكدا خالله متابعة ملف االنرتنت
غري الشرعي ،وعدم لفلفة هذه
القضية ،وتقرر عقد جلسة
اخرى يف  31ايار اجلاري بعد
االنتخابات البلدية.
بداية حتدث فضل اهلل فقال:
«عقدنا جلسة مطولة ومهمة
ونعرف ان اجلميع مشغول
باالنتخابات البلدية ،لكن هذه
القضية تفرض نفسها ولن
متوت وسنبقى نتابعها حتى
الوصول اىل النتيجة املتوخاة».
اضاف« :قيل كالم كبري وخطري
واطلع النواب على التقارير حول
هذا امللف من خمابرات اجليش
اللبناني ،واطلعوا ايضا على
جمموعة من املعطيات احلساسة
واخلطرية ايضا حول هذا امللف
وتعقيداته وتفرعاته ،لكن كلنا
اتفقنا ان القضية االساس
بالنسبة الينا هي شبكات االنرتنت
غري الشرعي ،فاذا كان هناك
من تفرعات اخرى فاملسارات
القضائية تسري فيها لكن من
دون اهمال او اغفال املسار
االساسي املتعلق بوجود حمطات
تستجر االنرتنت غري الشرعي مع
امكانية التجسس االسرائيلي.
ناقشنا باسهاب ملف التجسس
يف جلسة اليوم وتبني لنا ان
هناك معدات اسرائيلية ،كانت
مركبة يف بعض احملطات ووفق
التقرير الرمسي الذي اعدته
مديرية املخابرات يف اجليش
اللبناني فهناك حمطات كانت
تستجر االنرتنت غري الشرعي
كمحطة الضنية وهناك حمطات
كاليت كانت يف الزعرور فيها
معدات وقد مت مسح بعض
االدلة وايضا الشركة املزودة
لبعض الشرائح هي شركة
اسرائيلية وهذا موضوع حساس
وخطري وحنن طلبنا االستمرار يف
التحقيق والتوسع فيه للوصول
اىل النتائج املرجوة».

وتابع« :االخطر اليوم كان يف
احلديث عن تفكيك املعدات
قبل الوصول اليها من قبل
االجهزة املختصة وبالتالي جرى
تضييع بعض املصادر واالدلة،
وهذا كالم رمسي قيل اليوم
يف اجللسة ،ومل يعد جمرد
حتليالت وال جمرد كالم اعالمي
وايضا االرتباط بامللف السابق
الذي له عالقة مبحطة الباروك،
طلبنا اليوم كنواب اعادة
التحقيق يف ملف املعدات،
وهل املعدات اليت وجدت يف
بعض احملطات هي نفسها
اليت كانت يف الباروك؟ ،طبعا
القضاء جتاوب وستتم املقاربة
بني االرقام املتسلسلة للمعدات
اليت ضبطت يف احملطات غري
الشرعية واليت كانت تستجر
االنرتنيت ،مع املعدات اليت
كانت موجودة يف الباروك النه
يف التقرير الرمسي استعيدت
املعدات اليت كانت يف الباروك
وهذه املعدات كانت اسرائيلية،
وكان هناك ادانة حول هذه
القضية بأنه كان هناك جتسس
من خالل هذه املعدات وسنعيد
فتح هذا امللف ،وايضا يف
الكالم الرمسي لتقرير وزارة
الدفاع مل يتم اجلزم بأن ليس
هناك جتسس ،امنا هذا املوضوع
يستكمل الن هناك بعض االدلة
جرى تضييعها من خالل تفكيك
املعدات سلفا ،وبالتالي مل تعد
تعمل هذه املعدات ملراقبة مع
من تتعامل وتتصل .كما جرى
التطرق اىل الشركة املوجودة
يف تركيا وميكن ان تكون هذه
الشركة مرتبطة بطريقة او بأخرى
باسرائيل وتكون بالتالي امكانية
التجسس كبرية جدا».
واردف فضل اهلل« :قال البعض
طاملا القضاء خمرتقا فيمكن ان
يتم الدخول اىل التجهيزات
بطريقة او باخرى ،حنن كما
قلنا يف داخل اجللسة اقول اذا
كان االسرائيلي استطاع يف
مكان ما التجسس ،فال نفتح
له االبواب ونسمح هلذا االمر
ان يتم ،فالقضاء يفرتض ان
يستمر يف عمله ،خصوصا وانه
تبني لنا اليوم ان املعدات
اليت كانت يف الباروك كانت
حمجوزة لكنها سرقت واعيدت
اىل اصحابها ،وسيتحدث معالي
الوزير حرب عن تفاصيل هذه
القضية ،ولالسف بالرغم من
ان هناك احكاما وما شابه على
االشخاص الذين قاموا بهذا
اجلرم لكن لالسف عادوا اىل
اماكن عملهم».
وقال« :جرى احلديث عن وجود
ابراج ضخمة يف بعض املناطق
يف بريوت وانها تقوم بنفس
العمل الذي كانت تقوم به
الشبكات اليت كانت موجودة يف
جبل لبنان ،والقضاء اخذ العلم
بذلك ،ووعدت مديرية املخابرات
يف اجليش باجراء التحقيق
الفوري امام هذه املعطيات
وضرورة ضبط الصحون الالقطة
اليت تأتي اىل البلد النه من غري
املعروف طريقة استخدامها،
وهذه االبراج الضخمة هل

تستخدم الستجرار االنرتنت غري
الشرعي ام ال ،واملفرتض ان
جييبونا يف اجللسة املقبلة وال
نريد ان نستبق التحقيق حول
هذه االبراج».
واضاف« :انا اليوم ال اريد
ان احتدث عن كل املعطيات
الكبرية واخلطرية اليت قيلت يف
اجللسة ،وسنحتفظ بها داخل
اللجنة ولن اتناول التقرير الذي
اعدته وقدمته مديرية املخابرات
يف اجليش من خالل وزير الدفاع
مسري مقبل للجنة ،لكن ما اود
قوله ان دورنا هو يف اعادة
تصويب اجتاه هذه القضية بدل
ان تذهب اىل الزواريب الخفاء
املعامل االساسية هلذه القضية.
اجلميع اكد ان هناك انرتنت غري
شرعي كان يستجر اىل لبنان
خالفا للقانون وايضا هناك
امكانية جتسس اسرائيلي،
هذان االمران هما حمل متابعة
داخل اللجنة وخارج اللجنة وعلى
املستوى القضائي ولن نقبل
بأي شكل من االشكال بلفلفة
هذه القضية وتضييعها ولن
نقبل بتمييعها والتغطية على
احد ،وسنبقى نقوم بواجبنا
ودورنا ،فانا كنت آتيا اىل
اللجنة وواضعا يف ذهين مكاشفة
الرأي العام وبكل صراحة عن
حقيقة هذا املوضوع ،وقلت يف
بداية اجللسة وامام اجلميع اما
ان نقر ان هناك جرمية ارتكبت
يف هذا البلد او ال جرمية ،وانا
حاضر القول للرأي العام بأننا
شغلناكم معنا شهرين متتاليني
وتبني لنا ان هناك فقط كم
مستفيدا من الصغار الذين
ادعينا عليهم وانتهت القصة،
او ان نقول ان هناك قضية
كبرية وهناك من يغطيها،
وانا كنت اود القول ان هناك
صفقة كبرية ما ،لكن اكتفيت
مبا قلته يف اللجنة الننا وعدنا
بأن هذا املوضوع لن يكون فيه
اي تغطية ولن تكون فيه اي
حماولة للتعمية على املرتكبني
الكبار ،وقلنا هلم اننا لن نسكت
او نكل عن هذا املوضوع حتى
نرى املرتكبني الكبار قد سيقوا
اىل السجن ،فاذا كانوا صغارا
حناسبهم ولكن ال حناسب
الصغار ويبقى الكبار طلقاء
خارج اطار احملاسبة».
وتابع« :املساءلة تفرض ان
املسؤولية،
اجلميع
يتحمل
وحنن كلجنة نيابية وكنواب
نقوم بدورنا يف اطار املساءلة
واحملاسبة لكن يف الوقت نفسه
على السلطات واالجهزة املعنية
ان تقوم ايضا بدورها».
وقال فضل اهلل« :لن نعلن
املوقف النهائي ونقول كل
شيء ،الننا اتفقنا ان نكمل
واجلميع يريد ان نكمل حتى
النهاية ،وصحيح اننا منر االن
بفرتة انتخابات بلدية واغلب
النواب منشغلون يف مناطقهم
واتفقنا
االنتخابات،
بهذه
على موعد جديد جللسة مقبلة
ستعقد يف  31ايار اجلاري
بعد االنتخابات البلدية يف كل
احملافظات ،واعتقد انه حتى هذا

املوعد هناك فرتة كافية للقضاء
اللبنانية
واالجهزة
اللبناني
االمنية لتستكمل كل حتقيقاتها
وكل اجهزتها حتى تأتي يف 31
ايار اىل اجللسة لتقول لنا هذا
ما توصلنا اليه ،وبذلك ميكن
ان حناول قفل هذه القضية
والوصول اىل النتائج املرجوة
وحنن ال نريد ان يظلم احد او
يفرتى على احد ،وكذلك ال نريد
ان حنمي احدا ،او نغطي احدا
امنا هدفنا يف هذه اللجنة احقاق
احلق واظهار احلقيقة والعدالة،
ونرفض ان يكون هناك تسويات
او كبش حمرقة او تغطية الي
كان .حنن نريد احلقيقة ونريد
على االقل ان نصل مبلف واحد
من ملفات الفساد يف الدولة
اىل نتيجة حتى نعيد الثقة اىل
الدولة واىل القضاء واالمن
واجمللس النيابي واحلكومة واىل
كل الطبقة السياسية املعنية
بهذا امللف».
اضاف« :من هنا اقول ان
جلنة االعالم واالتصاالت تكافح
حماوالت
وتكافح
الفساد
التغطية على الفساد ،وهذا
ملف فساد وملف امن يف البلد،
وحنن سنكافحه بالقدرات املتاحة
لنا ،وايضا مبا يتيح لنا القانون،
انا يف اللحظة اليت أرى فيها ان
هناك تباطؤا او حماوالت للفلفة
او للتعمية ،سأطلع الرأي العام
القول ان هذا ما توصلنا اليه،
وهذه هي النتيجة اليت توصلنا
اليها وعلى كل واحد ان يتحمل
املسؤولية وسأمسي االمور
بامسائها وليسمعنا اجلميع ،انه
يف اللحظة اليت نرى ان هناك
اي لفلفة فهذه احملاضر موجودة
وسنطلب من دولة رئيس جملس
النواب وفقا لالصول ان ننشرها
على االعالم ليتمكن الراي العام
من االطالع على كل احملاضر،
ومن يريد عندها ان حيمل معوال
لكي يهدم الدولة اللبنانية
فليتحمل هو املسؤولية امام
الراي العام وامام السلطات
املعنية ،علما بأن هذه السلطات
لن تستطيع القيام بدورها
واجمللس النيابي لن يستطيع
احملاسبة واحلكومة بوضع معني،
لكن على االقل لدينا راي عام
ولدينا وسائل اعالم لبنانية
تساعدنا وتطلع على ما يدور
من نقاشات وبهذه النقاشات
يقال الكثري الكثري ،فاذا كان
هناك اي لفلفة سنضع كل
هذه احملاضر امام الراي العام
اللبناني وليتحمل كل واحد
مسؤوليته وهذه القضية ما
دمنا نتابعها يف جلنة االعالم
واالتصاالت فلن تلفلف».

حرب

بدوره ،وصف حرب اجواء
اجللسة ب»االجيابية واملوضوعية
كما جرت العادة» ،وقال:
«االكيد ان الزمالء النواب كانوا
حريصني على القيام بواجبهم
الربملاني ملعرفة حقيقة ما جرى
يف قضية االنرتنت غري الشرعي،
واكدت للجنة انين مستمر بامللف
حتى النهاية ،وبالتالي مستعد

للتعاون مع القضاء املختص،
يف اي موضوع يستند اىل
االصول وبطريقة جدية».
اضاف« :تبلغت من النيابة
العامة املالية طلبا الخذ االذن
مبالحقة بعض املوظفني يف
وزارة االتصاالت ،وتبني لي ان
الطلب وصل بطريقة غري مراعية
لالصول املتبعة ،النه مل يرفق
بالتحقيقات اليت جيب ان يبنى
عليها قراري ،وطلبت من النيابة
هذه التحقيقات وانا مستعد
للتجاوب مع طلب املالحقة الي
موظف اجد ان هناك جدية يف
مالحقته».
وتابع حرب« :من حق املواطن
ان يعلم مصري هذه القضية
اخلطرية ،خصوصا وان هناك
تداخال بني عدة قضايا ال سيما
وان خمابرات اجليش ابلغت
اللجنة عدم امكانية نفي وجود
حتسس اسرائيلي على وسائل
االتصاالت .وانا موقفي صريح
وواضح ،لن اقبل بلفلفة هذا
امللف ،ونرتك للقضاء الذي
نضع فيه كل الثقة اختاذ
القرار احلاسم الن لديه عناصر
تقدير قد ال تكون موجودة
لدينا والتحقيقات سرية ،وهو
املخول بتحديد من يالحق امنا
بالنتيجة سيكون لدينا املوقف
املناسب».
واردف« :املؤسف ان هذا امللف
يأخذ طابع التحقيق االعالمي
وليس التحقيق القضائي ،وهذا
ما يسيء للقضاء وللتحقيق
كما يسيء اىل وسائل االعالم
اليت تتعاطى مع هذا امللف على
خلفية االثارة االعالمية اكثر من
الرتكيز على مضمون التحقيقات
وعن حقيقة ما جيري ،ونتمنى
على وسائل االعالم ان تاخذ
اخلرب الصحيح العالم املواطن
باحلقيقة مبا يؤمن سري العدالة
وصدقية هذه الوسائل».
وقال« :طلبت من اللجنة حتديد
جلسة خاصة لقضية ال «غوغل
كاش» كي ال تتداخل امللفات
نظرا الهمية قضية االنرتنت
غري الشرعي وايضا قضية ال
«غوغل كاش» ،ومستمرون
بالعمل ملعرفة احلقائق ومالحقة
اي مسؤول او متورط يف
هذين املوضوعني ومعرفة من
عرض لبنان للتجسس وهدر
املال مبداخيل كبرية ومن خالف
القوانني ومالحقة املرتكبني
من قبل القضاء ،وسنضع كل
االثباتات والوثائق اليت لدينا».
اضاف« :املعدات اليت صودرت
يف العام  2009تبني من احملاكمة
اليت حصلت ان احد املوظفني
يف اوجريو آنذاك هو من تسلم
املعدات اليت متت مصادرتها،
ثم باعها الصحاب العالقة مببلغ
ثالثني الف دوالر وحكم عليه يف
العام  2009بالسجن وبالغرامة،
اما بالنسبة لليوم فاملعدات
غري موجودة وصودرت يف
اليوم االول بناء لطلب النيابة
العامة املالية ،وترك بعض
منها ومن ثم يف اليوم الثاني
وطلبنا
بكاملها،
اسرتدوها
التدقيق والتحقيق بأن هذه

املعدات هي ذاتها ومل حيصل
التالعب بها ،ومتنياتي على
كل الناس ان يأخذوا باالعتبار
ما قاله رئيس اللجنة والذي
انا ايضا مصمم عليه ،وحنن
كحكومة ايضا مصممون ملتابعته
حتى النهاية ولن نتهاون يف
هذا امللف ،ولن نقبل بلفلفة
هذا امللف وبالتغطية على احد
فيه اكان رفيع املقام او كان
انسانا عاديا ،لن نقبل ان يالحق
الفقري و»املعرت» الن ليس
هناك من حيميه ويكون بالتالي
القوي والغين ال يطاله القانون
فالقانون يطال كل الناس».
وتابع« :حنن كوزارة اتصاالت
اؤكد على موقفي ،اننا ال ميكن
ان نقبل بالتغطية على احد
وسنتعاون مع القضاء اىل اخر
درجات التعاون ،ولكن ال احد
يطلب منا ان نكون جزارين.
نطلب ان يكون احلاكم هو القضاء
ولسنا حنن وال غرينا ،امنا هناك
حماكم وعدلية يفرتض ان تقوم
بدورها وليس دور الناس ان
حتاكم بعضها امنا دور الناس
ان تطلع على احلقائق والقضاء
هو الذي حيكم».
سئل :اال ختشون ان تكون
مغادرة رئيس هيئة اوجريو عبد
املنعم يوسف مغادرة من دون
عوده تهربا من املالحقة؟
اجاب النائب فضل اهلل:
«مسؤوليتنا حنن كلجنة توجيه
الدعوة اىل الوزير املختص،
والوزير هو الذي حيدد من
يشارك معه يف اجللسة وفقا
لالصول وللنظام الداخلي ،اما
الكالم عن مغادرة عبد املنعم
يوسف فالوزير هو من جييب».
وهنا قال حرب« :بالنسبة
لوجود الدكتور عبد املنعم
يوسف تلقيت طلبا باالذن
مبالحقته فهو مطلوب كشاهد
عند الرئيس سامي العبد اهلل،
وانا بلغت اليوم اال انه يف
النيابة العامة املالية طلبوا اذنا
مبالحقته كمشتبه به وكمدعى
عليه ،وقبل ان نتسلم هذه
الطلبات كان يوسف قد سافر
لزيارة عائلته يف فرنسا ،واثناء
وجوده يف باريس يف االجازة
مع عائلته تعرض لوعكة صحية
بالقلب ونقل اىل املستشفى
واجريت له عملية ،وركبوا له
رصورين يف شرايني القلب،
وارسل لي التقارير الطبية على
هذا االمر ،واليت تؤكد بأنه
حباجة اىل راحة حواىل العشرة
ايام ومنتصف الشهر يكون
يف لبنان وال ارى ان هناك
اي تهرب وانا كمحام اعرف ان
اي انسان يكون مطلوبا للعدالة
وهو خارج لبنان هناك وسائل
قانونية وقضائية تصل اليه
اينما كان عرب االنرتبول الدولي
وغريه ،وما يهمين قبل اطالق
االحكام على الناس فلندع
القضاء حيقق ويظهر الوقائع
وعلى ضوء ما يظهره التحقيق
يتم العمل واملفرتض بنا اذا
كان عندنا اميان بان دولتنا
موجودة فيفرتض ان متارس
السلطات عملها».
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لبنانيات

ما الذي تستطيع أمريكا أن تقدمه للبنان يف فوضى ملفّات املنطقة؟
سام منسـّى
عقد مركز واشنطن لسياسات الشرق األدنى يف واشنطن يف
 20نيسان (أبريل)  ،2016ندوة موضوعها «مئة سنة على
القيــمون على الندوة لبنان
وخص
اتفاقية سايكس بيكو».
ّ
ّ
جبانب مستقل ،بعدما كان مغيبًا منذ سنوات عن األدبيات
السياسية األمريكية ،سواء من الســـياسيني أو الباحثني ،وحتى
يف وسائل اإلعــالم ،فال يؤتى على ذكره إال يف حال حصـــول
حدث أمــين على أراضيه أو يف ســـياق احلديث عن «حزب اهلل».
هنا مداخليت عن لبنان يف الندوة:
* ال ميكن مقاربة األوضاع يف لبنان يف معزل عن حميطه،
فالدول كلها تتأثر مبحيطها القريب ،ولبنان ليس جبزيرة
منعزلة.
ومنذ نشأته ككيان سياسي يف بداية القرن املاضي وصدى
ترتد عليه .األسباب ليست
األحداث يف جواره القريب والبعيد
ّ
كلها من اخلارج ،بل إن فريقًا يف الداخل كان يتطلع شرقًا وآخر
يتطلع غربًا.
بعد  5سنوات فقط على االستقالل ( )1943وقعت حرب 1948
مع الدولة الناشئة على حدوده اجلنوبية ،فاستضاف إثرها عددًا
كبريًا من الالجئني ،الذين أضيف إليهم  300ألف الجئ بعد
احلرب العربية اإلسرائيلية العام  1967وأحداث األردن عام
.1970
حلف بغداد والوحدة السورية -املصرية أشعال يف لبنان ما مسي
بثورة .1958
انطالق املقاومة الفلسطينية بعد حرب ّ 1967
ولد دولة ضمن
الدولة وجعل من املنظمات الفلسطينية وامتداداتها العربية،
من سورية إىل العراق وليبيا وغريها ،أقوى من الدولة وسببًا
لعمليات واشتباكات مع إسرائيل.
 1975تاريخ اندالع احلرب األهلية وما استتبعها من دخول
اجليش السوري إىل لبنان واجتياح إسرائيل جنوبه عام ،1978
واالجتياح األهم واألكرب عام  1982الذي بلغ العاصمة بريوت.
تنامي ومتدد ميليشيا مذهبية،
ومنذ العام  1983يشهد لبنان
َ
حزب اهلل ،باتت تشكل دولة ضمن دولة ،وأصبحت أكرب من
الدولة ،اليت أضحت شبه غائبة.
إن مدة الوجود األجنيب على أرض لبنان ،الفرنسي والفلسطيين
املسلح والسوري واإلسرائيلي ،بلغت منذ العام  1943تاريخ
االستقالل ،وحتى العام  42 ،2005سنة من أصل  .62هذا مع
اإلنزال األمريكي يف  1958ودخول قوات دولية أراضيه إثر
االجتياحني اإلسرائيليني .كل هذا السرد اململ هو للداللة على
أهمية العامل اخلارجي وحموريته يف احلياة السياسية واألمنية
للبنان.
ويف ضوء هذا الواقع الداخلي يف لبنان واألوضاع املتفجرة
حوله ،السيما احلرب الدائرة يف سورية ،ما هي اإلجابات على
األسئلة املوجهة إلينا :أو ً
ال :التحديات اليت تواجه البلد .ثانيًا:
عناصر القوة .ثالثًا :ماذا تستطيع الواليات املتحدة القيام به
جتاه لبنان.
 -1التحديات
 التحدي األول ،األهم واألكثر تأثريًا على مسار احلياةالسياسية ،ال سيما جلهة صناعة القرار ،هو حزب اهلل كقوة
عسكرية مسلحة ومدربة بكفاءة عالية باتت متثل غالبية الطائفة
الشيعية.
وأن يكون حلزب ما قوة متثيلية ليس باألمر املستغرب ،إمنا
النافر واملؤثر يف نظام مبين على دور الطوائف ،اختزال حزب
واحد قرار طائفة رئيسة ،ما يعين تعطيل القرار السياسي
وبالتالي احلياة السياسية واملؤسسات ،على غرار ما هو حاصل
يف لبنان منذ سنوات ،هذا إضافة إىل استخدام «حزب اهلل»
سالحه يف الداخل لتحقيق أجندته السياسية ،واألخطر أنه بات
قوة إقليمية عابرة للدولة يأمتر بشكل جلي بأمر جهة أجنبية هي
إيران ،ومنخرط يف حمور إقليمي خيوض أكثر من نزاع أو حرب
يف املنطقة .إن تنامي قوة هذا احلزب أدى إىل تعميق الشعور
باملظلومية السنية وانتشار الفكر املتشدد املتطرف يف البيئات
املهمشة يف لبنان.
 التحدي الثاني ،هو النزوح السوري إىل لبنان مع وجود ما اليقل عن  1.3مليون نازح سوري يف بلد ال يتعدى عدد سكانه
 3.5مليون نسمة .إن هذا النزوح واملأساة اإلنسانية اليت
يعيشها النازحون يشكل معضلة:
أو ً
ال :ألنه متفلت غري منظم ومنتشر على األراضي اللبنانية
كافة.
ثانيًا :ألن البلد املضيف يفتقر إىل احلد األدنى لوجود حكومة،
بل دولة.
ثالثًا :له تداعيات سياسية وأمنية بفعل التجاذب السياسي
احلاد بني اللبنانيني بالنسبة إىل الشأن السوري.

رابعًا :له تأثريات اقتصادية يف بلد يعاني أساسًا من
أوضاع اقتصادية بائسة ونقصًا يف اخلدمات والبنى التحتية
األساسية.
خامسًا :تأثريه الدميوغرايف ،حبيث ينبغي األخذ يف االعتبار
خماوف املسيحيني والشيعة من أن غالبية النازحني هم من
السنة.
ويف احملصلة ،فإن اللجوء السوري إىل لبنان هو قنبلة موقوتة
ال ندري متى تنفجر.
 التحدي الثالث ،هو خميمات الالجئني الفلسطينيني ،واليتتضم حنو  400ألف الجئ غالبيتهم من السنة .هذه املخيمات
هي تقريبًا خارج أي سلطة ،تعيش أوضاعًا اقتصادية واجتماعية
بائسة وحتتضن أطرافًا ومنظمات دينية وسياسية وعسكرية ذات
امتدادات استخبارية عدة ،إضافة إىل عدد كبري من املطلوبني
واخلارجني على القانون.
 التحدي الرابع ،هو حمصلة التحديات اليت ذكرنا ،ما قد يؤديإىل انتقال احلرب السورية إىل لبنان ،السيما مع اخنراط «حزب
اهلل» فيها .ويف املقابل ،وعلى رغم عدم اخنراط الفريق اآلخر
عسكريًا فيها ،فأفراد منه يقاتلون يف سوريا وقسم كبري
متعاطف مع املعارضة السورية بأشكاهلا املختلفة.

انجيلينا جولي تزور مخيماً لالجئني السوريني يف لبنان (أ ف ب)

 -2عناصر القوة
 ضمور نسيب للتجاذب الطائفي بني املسيحيني واملسلمنيوارتفاعه بني الشيعة والسنة من جهة ،وبني مسيحيي  14آذار
ومسيحيي  8آذار من جهة أخرى.
التكيف ،وهي
 املرونة اللبنانية ،أي قدرة اللبنانيني علىّ
خاصية ذات حدين .القدرة على التأقلم مع عدم وجود دولة،
فأرسى لبنان أمنه اخلاص االجتماعي واالقتصادي واخلدماتي.
وتشعبها.
إمنا هذه املرونة مسحت باستمرار األزمات
ّ
 جمتمع مدني قوي نسبيًا ،ومساحة من احلريات املدنية والفرديةأتاحها وجود طوائف متعددة هلا هوامش من االستقالل .كما أن
ظاهرة االختالط بني أبناء الطوائف يف أماكن العمل والتسوق
واللهو ،ميزة غري متوافرة يف دول اجلوار اليت تعيش نزاعات
طائفية أو إثنية.
 -قوة القطاع اخلاص ،ال سيما على الصعيد االقتصادي.

ترايسي مشعون :أبوابي ستبقى مفتوحة
لكل من يريد أن يعمل خلري دير القمر

 -3أمريكا ولبنان
من جهة ،يصعب أن نطالب واشنطن بسياسة مستقلة جتاه
لبنان ،ومن جهة أخرى فإن مشاكل لبنان الرئيسة مبعظمها ذات
أسباب إقليمية.
كما أن جتارب لبنان مع السياسة األمريكية خميبة ،أقله منذ
العام  1969تاريخ بداية األزمات الكيانية يف لبنان .املواقف
األمريكية من لبنان يف معظمها عبارة عن ردود فعل على أحداث
أكثر منها اسرتاتيجية واضحة .ردود أفعال مسكونة بهاجس
محاية حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان ومع سورية.
يصعب االدعاء بالقدرة على توجيه النصح أو املشورة لدولة
كربى ،إمنا بإمكان املراقب واملتابع لشؤون لبنان واملنطقة
تصور ما حيتاج إليه لبنان واملنطقة من الواليات املتحدة
باآلتي:
 إدارة منخرطة جمددًا بشؤون اإلقليم ومقتنعة بأن املنطقةوسالمها وازدهارها حتتاج إىل الواليات املتحدة ،كما أن مصلحة
الواليات املتحدة أن ال تتخلى عن املنطقة.
 رؤية واضحة ملا تريد واشنطن من املنطقة وما تريد املنطقةمن أمريكا يف آن.
 جتنب الفراغ جراء االنسحاب األمريكي ،ألن املتشددينالعنفيني ،من استبداد ديين أو عسكري وقوى غري دميوقراطية،
على غرار روسيا أو الصني ،سوف تنقض مللئه.
 االبتعاد من جتزئة األزمات واجرتاح احللول اآلنية السريعةاجلاهزة.
 فهم العناصر املشرتكة يف نزاعات املنطقة. ال حلول للحروب يف اإلقليم ،من سورية إىل العراق واليمنوليبيا ،من دون دور أمريكي فاعل إىل جانب القوى الدولية
األخرى ،يعيد القوى املتنازعة إىل أحجامها احلقيقية.
 االمتناع عن تلزيم املشكالت إىل احلكام املستبدين جراء قناعةخاطئة بأن الدميوقراطية ليست احلل املناسب هلذه الشعوب يف
هذه األوقات .والعمل اجلاد على دعم اإلصالحات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية يف دول املنطقة ،أو ً
ال
ملواجهة املد املتشدد وثانيا لقيام دول حديثة عمادها احلوكمة
الصاحلة والدميوقراطية والتنمية.
 تسوية نهائية عادلة للنزاع الفلسطيين اإلسرائيلي تسمحبسالم عربي إسرائيلي شامل.
 عودة الثقة حللفاء واشنطن بها ،بعدما أدت سياستها اخلارجيةإىل خسارة احللفاء دون كسب األعداء.
وكما بدأت أختم :ما من حلول جذرية ملشكالت لبنان وحروب

أدلت رئيسة حزب «الدميقراطيون األحرار» ترايسي داني مشعون
بالبيان التالي:
تابعت منذ فرتة طويلة موضوع اإلنتخابات البلدية خصوصًا يف
مدينيت دير القمر حيث قمت جبوالت كثرية وعقدت اجتماعات
عديدة إلمكانية التوصل إىل رؤية مشرتكة جتمع كافة أبناء مدينيت
من خالل الوصول إىل إنتخاب جملس بلدي يضطلع بأهداف امنائية
ملا فيه خري دير القمر وأبنائها
لذا ،يهمين أن أوضح التالي:
مطلوب من الفريق الذي سيحالفه احلظ بالربح أن يعمل فقط
ملصلحة مدينة األمراء وللخري العام فيها بعيدًا عن اي كيدية
سياسية ،وأن يركز على املواضيع اإلمنائية حيث احلاجة كبرية
إليها يف كل اجملاالت وامليادين.
نعول على اجلميع أن ينسوا التنافس اإلنتخابي فور صدور النتائج
وشبك األيادي كفريق عمل واحد من داخل اجمللس وخارجه ملصلحة
دير القمر.
وأخريًا ،أؤكد بأن أبوابي ستبقى مفتوحة لكل من يريد أن يعمل
خلري دير القمر ،كما اشكر كل من تعاون معي من أفراد عائليت
ومقربني وأصدقاء ،وأعود وأؤكد بأنين لست بوارد الرتشح لرئاسة
البلدية يف دير القمر ،كوني تفرغت للعمل السياسي خلدمة وطين
على خط ومبادئ الرئيس كميل منر مشعون.

ّ
وجل ما يطلب اللبنانيون يف هذه املرحلة
املنطقة مستعرة،
هو أن تضغط واشنطن بكل قوة للحفاظ على احلد األدنى
من االستقرار األمين والسياسي واالقتصادي ووقف االنهيار
يف البالد .إجراءات لتفعيل عمل املؤسسات يف حدها األدنى
وتأمني املساعدات االقتصادية ،كما املساعدة والضغط
لتتوقف عملية قضم «حزب اهلل» وحلفائه ما تبقى منه ،بانتظار
أن تنتهي احلروب يف املنطقة ...وان ال تسمح واشنطن بأن
تأتي التسوية يف املنطقة على حساب البلد الصغري.
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مقاالت وتحقيقات

خطة األسد لـ «االنتصار الساحق» بدعم روسيا وإيران ...وأوباما
إبراهيم حميدي
خطورة ما جيري وما سيجري يف سورية،
ذلك الشعور العميق لدى بعض املسؤولني
يف دمشق بـ «االنتصار» املمزوج بالريبة من
نيات القيصر فالدميري بوتني .االقتناع بأن
كل العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية هي
ملصلحة النظام وحلفائه ،واالعتقاد بأن هناك
نافذة من الفرصة ،جيب اقتناصها .إنها السنة
األخرية من عهد إدارة الرئيس باراك أوباما قبل
االنتقال إىل إدارة جديدة.
اخلطة احلالية يف دمشق وطهران أو ً
ال وموسكو
تدعمها وفق أولوياتها ،تقوم على معادلة صلبة.
إجياد «اجنازات» عسكرية وسياسية تكون أمرًا
واقعًا على طاولة الرئيس األمريكي اجلديد.
سياسيًا ،استخدام منصة جنيف للدفع يف اجتاه
تسويات سياسية من منطلق أن النظام يف املوقع
األقوى .الوصفة ،هي تشكيل «حكومة وحدة
موسعة» من موالني للنظام ومعارضة
وطنية
ّ
ومستقلني و «آخرين» .حتديد معايري االختيار،
يأتي من دمشق وحلفائها .عمليًا ،املعارضون،
أو بعضهم ،من جمموعيت موسكو والقاهرة و
«جمموعة محيميم» .ال بأس من العمل على شق
صفوف «اهليئة التفاوضية العليا» املعارضة.
ال مانع أيضًا من بعض الشخصيات العسكرية
املعارضة.
املعيار ،قبول يف أن هذه احلكومة ستشكل
مبوجب الدستور احلالي للعام  ،٢٠١٢وتؤدي
اليمني الدستورية أمام الرئيس بشار األسد.
ميكن أن تسمى أنها «حكم» مبوجب نص القرار
 .٢٢٥٤وتكون مهمة هذا «احلكم» اإلشراف
على «االنتقال السياسي» .أي ،العمل على
صوغ دستور جديد ،كما طلب القرار ،٢٢٥٤
حبيث تكون لـ «الدولة» اليد الطوىل يف حتديد
الدستور اجلديد .هناك  ٢٣مادة يف الدستور
احلالي تتحدث عن صالحيات رئيس اجلمهورية.
التفاوض يكون على توزيعها .وقتذاك سيكون
النظام مستعدًا للتخلي عن بعض الصالحيات
التنفيذية والقضائية والتشريعية ،لكن ستبقى
الصالحيات اجلوهرية ،خصوصًا ما يتعلق باجليش
واألمن ،يف عهدة رئاسة اجلمهورية.
وسيكون هناك حرص روسي إلقناع دمشق بالسري
يف هذه اخلطة حبيث تقابل الربنامج الزمين للقرار
 ،٢٢٥٤وتشكل يف الشهرين املقبلني ،ثم تنفيذ
الوعد الذي أطلقه وزير اخلارجية جون كريي
يف  ٢٤آذار (مارس) املاضي ،لصوغ الدستور
اجلديد يف آب (أغسطس) املقبل الذي سيكون
أساسًا إلجراء االنتخابات املقبلة يف حدود سنة
من ذاك.
وقتذاك ،يف آب ،الرهان يف دمشق وحلفائها،
هو أن اإلدارة األمريكية ستكون يف عجلة من
أمرها لتحقيق أي إجناز يف األزمة السورية،
وستكون يف موقع أضعف ألسباب داخلية هلا
عالقة بضغوط من «احلزب الدميوقراطي» واقرتاب
موسم االنتخابات ،لذلك فهي ستقبل رمسيًا فكرة
املوافقة على ترشيح األسد لالنتخابات املقبلة،
وستكون يف حل من تعهداتها املطاطة حللفائها
اإلقليميني والسوريني.
رهان الثالثي ،دمشق  -طهران  -موسكو،
سيكون مدعومًا بـ «إجنازات عسكرية» .األنباء
حتدثت أن يف دمشق من يعتقد أن الرئيس
بوتني يف حاجة للرئيس األسد مثلما األخري
يف حاجة لألول .بل أن البعض ذهب إىل حد
االعتقاد بأن «الروس يعملون عنا» .لذلك،
فإنهم سيقبلون اخلطة العسكرية ،وهي تتضمن
«القضم» وتوسيع تدرجيي لـ «سورية املفيدة»
خالل مدة سنتني .املطلوب من روسيا تقديم
الغطاء اجلوي وتقديم الوحدات القتالية اخلاصة.
لكن يف الوقت نفسه ،يف دمشق اسئلة من
مآالت اخلطة الروسية وتفاهمات الكرملني مع
البيت األبيض .لذلك ،ليس غريبًا ان يطلب

إىل ذلك ،هناك سعي للتواصل مع شخصيات
معارضة سنية ،إلقناعها بضرورة عدم االخنراط
يف هذا املشروع الروسي و «عدم إعطاء شرعية
ّ
سنية» هلذه اخلطة .كسر مشروع الوصول إىل
معادلة :حكومة موسعة تضم بعض الشخصيات
املعارضة ذات االعتبار يف مقابل «داعش»
واملتطرفني على األرض.

مسؤولون سوريون من اجلزائر التوسط لدى
موسكو الستجالء نيات القيصر.
يف هذه اخلطة العسكرية ،يأتي حصار حلب
وقطع خطوط اإلمداد مع تركيا وإدلب ومحاة.
وال بأس من التنسيق العملياتي مع املقاتلني
األكراد .أيضًا ،ال باس من اإلفادة من خماطر
«داعش».
لذلك ،فإن القصف على حلب ممنهج إلضعاف
عوامل الصمود أمام احلصار اآلتي .ضرب
املياه
وحمطات
واملدارس
املستشفيات
واجلوامع ،كي يشكل املدنيون عوامل ضغط
على املقاتلني املعارضني .تكرار جتربة محص.
ضرب ،حصار ،وتسويات حملية.
سيمهد الطريق للمرحلة
عزل حلب عن إدلب،
ّ
الثانية القائمة على اتباع سياسة «األرض
احملروقة» يف إدلب .وإذا كان وجود عناصر
من «جبهة النصرة» كافيًا كي تعطي إدارة
أوباما الضوء األخضر لروسيا كي حتاصر حلب
عرب اإلقرار بصعوبة «التمييز بني النصرة
واآلخرين» ودعوة الفصائل لـ «االبتعاد» عن
«جبهة النصرة» ،فإن سيطرة «جيش الفتح»،
الذي يضم «النصرة» وفصائل إسالمية حليفة،
سيكون كافيًا إلعطاء غطاء لتدمري إدلب واتباع
منوذج غروزني فيها.
تدمري «داعش» وإضعافه ،هما السياسة الوحيدة
الواضحة ألوباما .غري ذلك ليس سوى تصرحيات
سياسية -إعالمية .لذلك ،لن تبخل روسيا على
أوباما بإعطائه بعض «اإلجنازات» .ستسمح
لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا بتوفري
غطاء جوي لتحالف كردي -عربي للسيطرة على
الرقة عاصمة «داعش» قبل نهاية السنة ،حبيث
يكون أوباما قادرًا للحديث عن «إجناز» يوازي
إجناز بوتني باستعادة تدمر .لكن الكرملني لن
يعطي هذه «اجلائزة» للبيت األبيض من دون أي
مثن .الثمن ،وافقة أوباما على تنسيق كامل بني
بالندية.
اجليشني األمريكي والروسي .اعرتاف
ّ
أيضًا ،مزيد من اخلطوات يف «استعادة النظام
السوري للشرعية» ،أي استعداد لتعاون ما بني
واشنطن والنظام.
إىل «احلكومة املوسعة» وعزل حلب وضرب
إدلب والتحالف -التنسيق ضد «داعش»،
تأتي املصاحلات احمللية ركنًا أساسيًا من هذه
اخلطة لدعم املسارين العسكري والسياسي.
تهدئة يف أماكن وتصعيد يف أخرى وتسويات
حيث األمر متاح .اذن ،الوجبة اليت ستقدمها
دمشق للمعارضة يف جنيف ويف امليدان :حكومة
موسعة وفق تفسرينا للقرار  2254او «االرض
احملروقة» واحلصار والسحق .أي ،املفاوضات
هي كي تقبل املعارضة االستسالم وليس ان
تكون شريكة يف احلل.
خطة املعارضة
أمام هذه الصورة ،تضيق خيارات املعارضة
وحلفائها .لكن اتصاالت وراء اجلدران ،تشري
إىل مساع لبلورة خطة مقابلة .بعض عناصرها:
إعطاء الدعم الكايف للمعارضة املعتدلة كي
ال تسحق يف السنة املتبقية من إدارة أوباما
مع زيادة االنسجام بني الكيانني العسكري
والسياسي .وهنا تطرح إمكانية تزويد املعارضة
بأسلحة إضافية تعزز «صمودها» وبقاءها يف
السنة الصعبة وعدم ذوبانها يف املتطرف وعدم
هيمنة اخلطاب املتطرف لتنظيمات مثل «داعش»
و «النصرة» .ويقبل بعضهم باتفاق وقف
العمليات القتالية واملساعدات اإلنسانية لتعزيز
عوامل البقاء يف األشهر املقبلة.
يضاف إىل ذلك ،إجراء مزيد من التنسيق بني
«االئتالف الوطين السوري» املعارض و «هيئة
التنسيق الوطين» (معارضة الداخل) للوصول
إىل رؤية مشرتكة تزيد عن التحالف يف «اهليئة

جون كريي (أ ف ب)

التفاوضية العليا» .وهناك رهان على إبقاء
االنسجام بني «اهليئة» والفصائل املقاتلة يف
اجلنوب والشمال وعدم اجملازفة خبسارة التعاون
الذي تبلور يف األشهر األخرية .هذا هو أحد
األسباب اليت دفع «اهليئة» ومنسقها العام
رياض حجاب إىل اعتبار موقف الفصائل املقاتلة
أساسيًا يف تعليق املشاركة يف مفاوضات
جنيف.
تظهر بعض األصوات املعارضة للدفع حنو عودة
«اهليئة» إىل جنيف لـ «ملء الفراغ» وعرقلة خطة
دمشق وموسكو لتشكيل «حكومة موسعة» مبن
حضر عرب تشكيل قائمة جديدة من املعارضني
قابلة باحلل الوسط التجميلي .لكن رهان
ّ
يرتكز على «الشارع» و «الفصائل
«اهليئة»
املقاتلة» وعدم اجملازفة خبسارة هذا الدعم
واحلسابات اإلقليمية أيضًا .لذلك ،لن تقبل
العودة اىل جنيف مامل حيصل تقدم يف امللفات
االنسانية والسياسية ووقف القصف .إضافة

وتتضمن أيضًا ،ضرورة أن جيد الرئيس
األمريكي اجلديد عندما يأتي إىل البيت األبيض
ويشكل إدارته بعد سنة ،قوى معتدلة .قوى
سياسية وعسكرية لديها رؤية سياسية
تصور
واقتصادية ودستورية وعسكرية ،ولديها
ّ
لسورية اجلديدة حبيث تكون شريكًا يف البحث
عن حل سياسي .هناك رهان أنه حتى لو مضى
«املشروع الروسي» قدمًا ،فإنه حمكوم بالفشل
بعد بضعة أشهر ألنه لن يعاجل القضايا اجلوهرية،
وأنه عبارة عن تكرار لـ «عقد اجتماعي» انتهت
صالحياته .تشكيل حكومة موسعة بضم شخصيات
كانت موجودة يف احلكومة يف العام  ،2011لن
يعاجل عناصر التمرد واخللل احلقيقية.
ّ
ضيق
التدخل الروسي فرض واقعًا جديدًا.
ّ
اخليارات أو حددها .املعارضة مل يعد مطروحاً
هلا االنتصار .أقصى ما ميكن هو حتسني شروط
التفاوض .النظام مل يعد مقتنعًا بالتسوية حتى
بالكالم عن احلل الوسط .مل يعد قاب ًال بـ «ال
غالب وال مغلوب» .واضح أن هناك سعيًا إىل
«االنتصار الساحق» .مطاردة بعض املسؤولني
وهم االنتصار وسقوط سورية يف فخ الصراع
اإلقليمي وطموحات بوتني الدولية ،سيزيد من
فقدان السوريني قراراتهم ...ويفتح الطريق
أمام الكثري والكثري من شالالت الدماء يف
سورية.
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Budget 2016: Malcolm Turnbull refuses to
name key number in awkward TV interview

Sky News political editor tackles Prime Minister Malcolm Turnbull on how much a cut to the company tax
rate will cost the budget. Photo: Sky News

It is the centrepiece
of Malcolm Turnbull’s
election budget: a
company tax cut he argues will stimulate the
economy and underpin
the government’s core
message of “jobs and
growth”.
But the Prime Minister
has refused to say how
much the tax break will
cost the budget bottom
line over the next 10
years, when the company tax rate will eventually step down to 25
per cent.
Pressed
numerous
times by Sky News host
David Speers to put a
number on it, Mr Turnbull would only say that
Treasury projected the
budget to be back in
the black by 2020/21
and stay there.
“The Treasury has not
identified the dollar
cost of that particular
item,” he said. “The
cost of the plan is set
out in the medium-term
outlook and shows the
budget returning to balance.”
Speers again tried to
elicit a dollar figure. “I
don’t understand what
the cost is - what’s it
going to cost taxpayers
to cut the company tax
rate to 25 per cent?” he
asked.
“What it ensures is that
we’ll have stronger jobs
and growth,” Mr Turn-

bull replied.
Under the government’s
plan, the tax rate on
small businesses will
decrease to 27.5 per
cent, and the threshold
to qualify for that lower
rate will gradually increase to turnover of
$1 billion. After that,
the tax rate for all companies will be stepped
down to 25 per cent.
The budget’s forward
estimates show the
policy will hit revenue
by $5.3 billion over the
next four years, but after that it is unclear.
Mr Turnbull stressed
the cut to company tax
was affordable as indicated by Treasury’s
projections on the underlying cash balance
out to 2026/27.
Picking up a physical
copy of Budget Paper
No.1, he pointed to the
relevant graph, but still
refused to be drawn on
the 10-year figure.
“This is not a difficult
question,” Speers insisted to no avail. The
stand-off even prompted Bill Shorten’s press
office to write up a transcript of the exchange
and distribute it to the
media.
Labor also went to
town against the government in Parliament.
“The centrepiece of
the budget and they
forgot to cost it. Even

Joe Hockey was more
competent than that,”
said frontbencher Tony
Burke, before he was
gagged by the government.
Labor released costings by the Parliamentary Budget Office
showing that a cut to
25 per cent would cost
the budget $16.45 billion a year by 2026/27.
Separately,
Deloitte
Access Economics director Chris Richardson estimated the tax
cut would hit revenue
by $55 billion over the
next 10 years. Mr Turnbull said Mr Richardson
“may well be right”, but
warned that “the further
out you forecast, there
is more uncertainty”.
The matter is significant because many
economists argue Australia has a structural
problem on the revenue side of the budget and have warned
against tax breaks that
would further decrease
tax receipts.
Labor has also sought
to frame Treasurer
Scott Morrison’s first
budget as one that rewards the big end of
town, including high
income earners, although the party would
support a tax cut for
businesses with turnover of less than $2
million.
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Scott Morrison declares an end to class warfare as Bill
Shorten prepares billions in savings

Treasurer Scott Morrison
has declared an end to
class warfare in Australian
politics during his postbudget sales pitch, saying voters were “over the
us and them” approach to
governing.
As the government shifted
gears and began its election-eve sales pitch, Mr
Morrison dismissed claims
the budget had created winners and losers, argued the
stronger economy would
benefit all and highlighted
crackdowns on multinational tax avoidance and
superannuation tax concessions as evidence of
the budget’s fairness.
“We have got to stop looking at the economy as if it’s
a whole bunch of individuals, and they are all looking
for their little bit out of the
government,” Mr Morrison
told the National Press
Club post-budget lunch.
“Australians are over this
class warfare, they are over
the us and them. They are
over it.”
But the Labor leader Bill
Shorten will reject that
claim on Thursday night
and is preparing to launch
a ferocious attack on the
Turnbull government in his
budget reply speech.
The Opposition Leader
will make politically brave
promises of billions of dollars in new spending cuts
over a 10-year period in his
speech, while also claiming
tens of billions in savings
by opposing the budget’s
centrepiece “10 year plan”
to cut company tax to 25
per cent by 2026-27.
Mr Shorten will argue in
his budget reply the Turnbull budget is unfair and
out of touch, and he will
highlight the disparity between Coalition tax cuts
for high income earners
and big business while
keeping former prime minister Tony Abbott’s cuts to
payments and support for
working and middle class
families.
Parliamentary Budget Office modelling seen by
Fairfax Media and understood to be based on the
company tax cut trajectory
unveiled by the government on Tuesday showed

cuts over 10 years to 202627 would cost the budget
more than $50 billion.
In the final three years
alone it would cost $37.6
billion: moving to 27 per
cent for all companies in
2024-25 would cost Treasury coffers $8.7 billion;
moving to 26 per cent in
2025-26 would cost $12.45
billion; and moving to 25
per cent in 2026-27 would
cost $16.45 billion.
And in a clear sign that
class warfare will, in fact,
feature prominently during the election campaign,
Prime Minister Malcolm
Turnbull told Parliament
“this is a war, a political
war, they [Labor] want to
commence against aspiration, against ambition,
against enterprise” as he
sold his government’s
budget.
But the Treasurer struggled to explain how a new
lifetime cap of $1.6 million
on superannuation balances in the tax-free retirement phase would not
have a retrospective effect
on long-term savers who
had been swelling their
retirement nest eggs without such a cap, and who
had been assured by the
Coalition that no such rule
changes were being considered.
“We are not taxing the
earnings out of retirement phase accounts. Full
stop,” Mr Morrison told the
National Press Club.
“What we have done is we
have set a limit on what
can go into those retirement accounts, that’s a
different position.”
Meanwhile Labor, in its
search for new savings to
announce in Mr Shorten’s
speech on Thursday night,
looked closely at axing the
diesel fuel rebate, which
benefits farmers and miners and which environment
groups claim could save
the budget up to $6 billion
a year, but that move has
been ruled out.
Fiscal responsibility will be
at the heart of Mr Shorten’s
speech in a move designed
to head off government
claims that Labor avoids
tough decisions in favour
of a tax-and-spend ap-

proach to economic management.
It will also serve as a riposte
to government claims of a
$19.5 billion hole over 10
years in the opposition’s
plan – adopted by government – to hike tobacco excise by 12.5 per cent a year
for four more years.
The federal opposition targeted the government’s
plans to allow the temporary Deficit Repair Levy of
2 per cent to expire next
year, housing affordability
and the government’s refusal to release the 10-year
cost of its proposed company tax cuts.
Mr Shorten is expected to
use his budget reply – the
last set-piece event before the election campaign
commences this weekend
– to portray Mr Morrison’s
budget as unfair and underwhelming.
Among positions expected
to be confirmed by the Labor leader is the continued
opposition to removal of
the 2 per cent “temporary”
budget repair levy on high
income earners, and the
adoption of the government’s measures to arrest
bracket creep for uppermiddle income earners.
The conservative-aligned
free-market Institute of
Public Affairs director John
Roskam branded Mr Morrison’s claim about superannuation changes “obviously wrong” because the
change was “clearly retrospective” in its effect.
Mr Roskam said the changes were also “diabolically
complex” and represented
a betrayal of long-term Liberal Party supporters such
as self-funded retirees,
and small business owners who have planned to
roll their businesses into
their super-accounts on
retirement.
“They feel taken for granted,” said Mr Roskam, who
claimed many had emailed
him to complain.
In a harsh critique of the
Morrison super changes,
Mr Roskam slammed the
policy and said the cap
was too low, as was another setting a $500,000 limit
on post-tax deposits in the
retirement phase account.
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Clive Palmer and Liberal MP Ewen Jones in shouting match Multinational tax crackdown in budget shows cuts to ATO
at Parliament House
cost millions, says Labor

PUP leader Clive Palmer exchanges words with government whip Ewen Jones during
a press conference at Parliament House on Thursday. Photo: Alex Ellinghausen

He will not go quietly.
Outgoing MP Clive Palmer
staged yet another press
conference on Thursday,
flanked by a swarm of new
Senate candidates for his
fledgling Palmer United
Party.
A Palmer presser is always an act of theatre, but
this time it was an uninvited guest who stole the
show - Ewen Jones, Liberal MP for Herbert and
Mr Palmer’s parliamentary
nemesis, who rocked up
to heckle the businessman
about donations made by
his now-collapsed company Queensland Nickel.
“When are you giving back
the money that’s gone
to Palmer United from
Queensland Nickel?” Mr
Jones asked. “What about
the purchases you have
made out of Queensland
Nickel money?”
More than 550 workers lost their jobs when
Queensland Nickel collapsed, a devastating
setback for Townsville,
where Mr Jones’s electorate is centred. The government has announced

it will cover $74 million in
entitlements - the largest
ever payout under the Fair
Entitlements Guarantee but has signalled its intention to pursue Mr Palmer
to recover the money.
Mr Jones’s questions
prompted a shouting
match with Mr Palmer, who
called the government “a
disgrace” and claimed the
assertions raised by Mr
Jones were untrue.
“You’re just desperate to
lose your seat,” Mr Palmer
told the MP. “You are looking after yourself, nobody
else. You don’t look after
anybody else and you will
soon be unemployed.”
Palmer United’s newly
announced Senate candidate for NSW, Sue-Ellen
Wrightson, then jumped in
from the sidelines, appearing to mock the occasion
on which Mr Jones shed
tears during a press conference about Queensland
Nickel’s sacked workers.
“Goodbye Ewen,” she
said. “Would you like a tissue?”
Mr Jones said he would be
happy to be unemployed

if it meant Mr Palmer was
held financially accountable for the job losses at
Queensland Nickel. He
also called the embattled
businessman and former
LNP life member, “a grub
of the highest order”.
A report handed down by
Queensland Nickel’s administrators last month
found Mr Palmer may
have acted recklessly as
a director and shadow director of the company. It
recommended an investigation by the corporate
regulator, the Australian
Securities and Investments Commission, which
could yet mean Mr Palmer
faces criminal charges.
Meanwhile, Mr Palmer’s
personal standing in the
seat of Fairfax has nosedived. A Galaxy poll in
January found he commanded just 2 per cent of
voters’ first preferences,
and only 7 per cent were
satisfied with his performance. On Wednesday
Mr Palmer announced he
would not recontest the
seat, which he won by a
handful of votes in 2013.
The businessman left the
door open for a tilt at the
Senate himself, saying he
would need to speak with
his wife Anna first. He
would not rule out using
money from his company
Mineralogy to fund the
party’s Senate campaign.
“Why shouldn’t it make a
donation? It’s a free society we live in,” he said.
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The Turnbull government’s $4 billion raid on
tax-dodging multinationals appears to amount to
little more than the natural
dividend of hiring extra
staff to the depleted ranks
of the Australian Tax Office, according to tax
transparency campaigners and Labor.
Treasurer Scott Morrison
announced in the budget
that 390 new staff would
be part of a 1300-strong
“tax avoidance taskforce”
looking at tax compliance
by multinational companies operating in Australia.
The price tag for the staffing boost is listed in the
budget papers as $680
million over four years.
In 2014, Neil Olesen, second commissioner at the
ATO, told the House of
Representatives’ standing
committee on tax and revenue that each $1 invested
in employing tax officers
returns up to $6 in extra
revenue to the public coffers.
On that basis, the new
staff announced as part
of the tax avoidance taskforce would be expected
to generate $4 billion over
the four-year period - or
almost exactly what the
government has pencilled
in as the revenue boost
from multinationals.
Shadow assistant treasurer Andrew Leigh said the
revenue boost applied to
the hirings was evidence
that the 4700 redundancies at the ATO since the
Coalition came to office
was evidence that cuts to
the department had cost
revenue.
“Promising to restore
some of the Tax Office’s
funding in this budget is
an admission of failure,
not a new crackdown on
multinationals. It’s too little and too late,” he said.
Mark Zirnsak of the Tax
Justice Network said the
renewed focus on multinationals was welcome.

“This will be a boost to the
multinational area but we
are well aware there’s a lot
of tax being lost in other
areas. The tax avoidance
taskforce does not make
up for the fact they have
cut much more staff from
other parts of the ATO,”
he said.
Since the change of government, the ATO has had
to trim its workforce from
more just over 22,000 to
about 18,500.
Mr Morrison said the
avoidance taskforce will
be given extra powers to
investigate and penalise
multinationals that divert
profits offshore.
A new diverted profits
tax modelled on Britain’s

“Google tax” is expected
to raise $100 million a
year from the 2018 financial year.
Mr Morrison said Tax
Commissioner Chris Jordan will provide regular
progress reports to government and that information will be released to the
public for the first time at
the end of the year.
Mr Zirnsak said the government appeared aware
that frustration at corporate tax evasion was widespread in the community.
“This was designed to
partly neutralise the issue
ahead of the election but
I think people are going
to stick with this for quite
some time,” he said.

Budget Delivers More Trains To
Geelong And Waurn Ponds
The Andrews Labor Government is delivering more
train services to Geelong
and South West Victoria,
and planning for new services in the future.
Minister for Public Transport, Jacinta Allan, visited
Waurn Ponds on thursday
to discuss the massive investment in services to Victoria’s second largest city
and South Western Victoria.
This investment, delivered
in last week’s Victorian
Budget 2016/17, will deliver more than 50 extra
train services for Geelong
every week, more weekday
and Sunday services on the
Warrnambool line and develop a business case for
the duplication of the line
between South Geelong
and Waurn Ponds.
The Victorian Budget provides $131 million to increase regional train services, including 54 extra
services for Geelong every
week, including four more
off-peak services every day
and 26 extra services on
weekends.
This builds on the 200 extra services a week to Gee-

long added last year with
the opening of Regional
Rail Link.
The Warrnambool line will
get an extra weekday service from Warrnambool to
Geelong and back, as well
as an additional return service from Warrnambool to
Melbourne on Sundays.
The Victorian Budget also
provides $3 million to develop a business case for
duplication of the line from
South Geelong to Waurn
Ponds.
Ms Allan also announced
today that the Labor Government would make major
improvements to the busy
bus interchange at Deakin
University’s Geelong campus, with better shelter,
bright lighting and extra
seating.
These initiatives are part
of the Labor Government’s
$1.3 billion investment in
better regional train services, which includes $280
million for 27 new VLocity
carriages, $141 million for
critical maintenance and
$198 million to rebuild V/
Line, so it can deliver the
extra services people in
Geelong need and deserve.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

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

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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بلديات

معركة ضارية يف زحلة :كل شيء مباح
فراس الشويف
تتصارع ثالث لوائح يف مدينة زحلة يف واحدة
من كربى املعارك االنتخابية على مستوى لبنان.
وحتى اآلن ،ال يبدو أن أيًا من اللوائح قد حسمت
ّ
يتوقع أكثر من طرف أن
فوزها النهائي ،فيما
تتداخل اللوائح وخيرق مرشحون متعددون ،ما
يصعب تشكيل جملس بلدي متماسك.
ّ
تبدو معركة االنتخابات البلدية يف مدينة زحلة
كربى معارك اليوم االنتخابي األول يف  8أيار
املقبل ،مع ظهور اهتمام بالغ باملعركة من قبل
خمتلف القوى السياسية يف البالد ،وبروز ثالث
ّ
بـ»كل الوسائل» على  21مقعدًا
لوائح تتنافس
بلديًا.
وميكن القول إن معركة زحلة حتمل أبعادًا
أوهلا حماولة حزب القوات اللبنانية
سياسية ّ
عدةّ ،
والتيار الوطين احلر تظهري حتالفهما السياسي
ــــ االنتخابي اجلديد يف أكرب مدينة كاثوليكية
مشرقية عرب تشكيل الئحة مشرتكة برئاسة
الرئيس السابق للبلدية أسعد زغيب .وثانيها،
التفاف القوى اليت تدعم وصول النائب سليمان
فرجنية إىل رئاسة اجلمهورية على خيارات رئيسة
الكتلة الشعبية مرييام سكاف ،يف مقابل التحالف
العوني ــــ القواتي ،بتشكيل الئحة يرأسها يوسف
ّ
ومعقدة من احلسابات
سكاف ،يف تركيبة متداخلة
العائلية والزحلية .وتربز إىل جانب الئحة زغيب
املدعومة من القوات والتيار احلر وحزب الكتائب
اللبنانية ،والئحة الكتلة الشعبية بعنوان «زحلة
األمانة» ،الئحة موسى فتوش شقيق النائب
نقوال ّ
فتوش بعنوان «زحلة تستحق» ،بعد فشل
التوافق بني آل ّ
فتوش والئحة التيار ــــ القوات،
بإصرار من رئيس القوات مسري جعجع ،واستحالة
ّ
وفتوش.
التحالف بني سكاف
وحتى بعد ساعات على إعالن زغيب الئحته ،اليت
ّ
يؤكد النائب السابق سليم عون لـ»األخبار» أنها
ّ
مرشحًا ال فرق فيها بني
«الئحة واحدة من عشرين
قواتي وعوني» ،واعتداد القواتيني والكتائبيني
بها ،ال تزال الالئحة «غري متجانسة» ،باعرتاف
ّ
مرشح فيها ،بعد اعرتاف زغيب نفسه،
أكثر من
مقربني منه قبل أيام ،بـ»خطأ
مع
اجتماع
خالل
ّ
التورط مع األحزاب».
ّ
وقبل أيام معدودة ،مل تكن الئحة زغيب يف
وارد أن تبصر النور على رغم القرار العوني ــــ
موحدة ،يف ّ
ظل اخلالف
القواتي بتشكيل الئحة
ّ
على توزيع احلصص ،والصراع على مقعد نائب
احلر أخريًا،
الرئيس ،الذي ناله التيار الوطين
ّ
منسقه يف زحلة طوني أبو يونس ،من
بشخص
ّ
خارج العرف السائد يف املدينة مبنح مقعد نائب
ّ
املعلقة ،كما هي احلال يف
الرئيس ألبناء حي
ّ
وفتوش ،علمًا بأن أبو يونس
الئحيت سكاف
ليس امسًا جدليًا يف املدينة ،ومقبول من خمتلف
األطراف .وبدا واضحًا سعي مهندسي ورقة إعالن
النوايا بني معراب والرابية ،رئيس جهاز التواصل
يف القوات ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان،
يف األيام املاضية ،إىل تذليل العقبات يف زحلة،
للوصول إىل إعالن الالئحة أمس .ويتخوف
أعضاء يف الئحة زغيب
من التشطيب .ففي
«معلوماتهم وقراءتهم»
أن النائب الكتائيب إيلي
ماروني ،الذي ال يزال
«حصته»،
يعرتض على
ّ
رمبا يوعز لعدد من

ماروني قد
ّ
«يشطب» أسماء
من الئحة زغيب
بينهم كتائبيون

املقربني منه بـ»تشطيب» أمساء على الئحة
ّ
يتخوف
زغيب ،ومن بينها أمساء كتائبية ،فيما
ّ
تقدم زمالئهم العونيني
القواتيون من إمكانية
ّ
ّ
ظل امتناع الصوت الشيعي يف
عليهم ،يف
املدينة عن التصويت للمرشحني القواتيني ،يف
مقابل االقرتاع ملصلحة العونيني ،ما ّ
حيتم على
القواتيني حرمان العونيني جزءًا من أصواتهم.
األولية ،فإن أصوات حزب اهلل
وحبسب املعلومات
ّ
وحركة أمل ستتوزع بني سكاف والتيار الوطين
احلر والئحة ّ
فتوش ،مع رفض الطرفني التعليق

على سري املعركة االنتخابية مجلة وتفصي ًال.
وفيما خيوض زغيب والقواتيون حربًا إعالمية
ضد سكاف ،على خلفية استقباهلا
ضروس
ّ
الرئيس سعد احلريري ،حتت عنوان «التحالف
مع احلريري لكسر التحالف املسيحي» ،سقطت
محلة زغيب ضد سكاف بالضربة القاضية ،بعد
اللقاء الذي مجع احلريري جبعجع ،وتأكيدهما
«اإلعالمي» التحالف يف االنتخابات البلدية
ّ
التكتم حول فحوى اللقاء
والنيابية .وعلى رغم
بني جعجع واحلريري ،علمت «األخبار» أن اللقاء
مل يثمر تفاهمًا واضحًا حول زحلة .فمبادرة جعجع
بالطلب من احلريري منح تيار املستقبل أصواته
املقرب أص ًال من
يف املدينة لالئحة زغيب،
ّ
التيار ،يف مقابل وعد من جعجع مبنح املستقبل
أصوات القواتيني يف االنتخابات النيابية ،مل
تلق آذانًا صاغية عند احلريري ،الذي ّ
َ
أكد أنه «ال
ميون على كل األصوات السنية يف زحلة» ،فيما
ّ
أكدت مصادر مستقبلية لـ»األخبار» أن «أصوات
ً
ستصب ملصلحة سكاف» ،علما بأن
املستقبل
ّ
ّ
مرشحًا شبه رمسي على الئحة
لتيار املستقبل
سكاف هو عبدو حسنه .وزغيب هو شريك رئيس
جملس إدارة «سوليدير» عبد اللطيف الشماع يف
تنفيذ مشروع «سوليدير املصغرة» ،على أرض
يسميها
الرهبنة الشويرية ،أو «البستنة» كما
ّ
ّ
منفذ مطابخ قصر احلريري يف
الزحليون ،وهو
قريطم ،وربمّ ا «شعرة معاوية» بني احلريري
وجعجع.
يعده الزحليون
وتستفيد الكتلة الشعبية مّما
ّ
«فرضًا لألمر الواقع من خارج زحلة برتشيح
زغيب» ،من دون مراعاة خصوصية زحلة ،حيث
يشعر الكاثوليك اللبنانيون تارخييًا فيها بأنهم
يردده
على هامش املارونية السياسية .إلاّ أن ما ّ
ويرتدد يف جمالس آل ّ
فتوش ،أن
«الكتلويون»
ّ
«زغيب ُفرض أص ًال على زحلة من قبل السفارة
األمريكية ،كما ُفرض على الراحل (النائب)
إيلي سكاف سابقًا» .وال خيرج ما مسعه رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب ميشال عون من
أحد السفراء األمريكيني ،عن أن «زغيب أبرز
شركائنا» ،عن سياق الدعم األمريكي لألخري،
يرتدد عن متابعة القائم بأعمال السفارة
وما
ّ
األمريكية يف لبنان ريتشارد جونز معركة زحلة
باهتمام بالغ ،فض ًال عن أن خروج زغيب من
ّ
يشكل سببًا إضافيًا ليكون األقرب
عباءة سكاف
اىل قلب النائبة سرتيدا جعجع .غري أن التحالف
القواتي ــــ العوني وما حيكى عن دعم أمريكي
لزغيب ،مل يرتمجا دعمًا ماليًا لألخري الذي يواجه
ماكينيت سكاف وفتوش املاليتني ،ما يدفعه
حتمل جزء من احلملة االنتخابية على نفقته
إىل
ّ
اخلاصة ،والبحث عن مصادر متويل من أصدقاء
متمولني .ويقول سليم عون لـ»األخبار» إن
ّ
ّ
الضخ املالي،
يتخوف من
احلر
«التيار الوطين
ّ
ّ
ومن ّ
تدخل األجهزة األمنية يف االنتخابات» ،علمًا
عدة مناقالت أمنية يف زحلة قبل أقل
بأنه جرت ّ
من شهر.
على مقلب الكتلة الشعبية ،مل تستطع سكاف
حتقيق املفاجأة املنتظرة بعد إعالنها الئحتها،
وبروز أكثر من سبعة أمساء يف الالئحة من
اجمللس البلدي القديم ،الذي ّ
تتهمه بالفساد.
لكن إسقاط زغيب على الزحليني ،يف املدينة
ّ
ّ
يشكل
اليت
تتمسك حتى اللحظة خبصوصيتها،
ّ
ّ
تتوقع
حالة تعاطف مع وريثة إيلي سكاف اليت
أكثر من جهة من خارج زحلة هلا الفوز ،إضافة
إىل املنفعة اليت تعود عليها بوجود الئحة ثالثة
برئاسة فتوش .فلفتوش جزء من «البلوك»
العوني ،وعلى ما تقول مصادر آل فتوش
ّ
ستحقق
لـ»األخبار» فإن «الئحة موسى فتوش
نتائج تذهل اجلميع» ،مدعومة مباكينة انتخابية ــــ
خدماتية ضخمة ،وصو ً
ّ
ضخ املال االنتخابي
ال إىل
املطلوب .وجيري احلديث يف زحلة عن بدء بورصة
«الدفع» لشراء األصوات انطالقًا من  300دوالر
ّ
للصوت ،وصو ً
توقعات بارتفاع
ال إىل  ،800مع
«سعر الصوت» يومي اجلمعة والسبت إىل 1500
دوالر ،واخنفاضه يوم األحد إىل أقل من .300

جونية :البون حفّار قبور اللوائح
غسان سعود

احلفرة اليت حفرها النائب السابق منصور البون
لرئيس مجعية الصناعيني السابق ،نعمة افرام،
ال ميكن اخلروج منها ،إال أن افرام يرتنح على
حافتها ومل يقع بعد .تراجعت إىل اخللف كثريًا
املعركة اليت بشرت األحزاب بها ضد البيوتات
السياسية ،ليلوح يف األفق خياران :معركة ّ
مقنعة
بني العونيني ممثلني جبوان حبيش ،والقوات
ممثلني بافرام؛ أو جمرد معركة «أهلية مبحلية»
بني حبيش والبون ،يكون افرام والنائب السابق
خاسريها الوحيدين.
فريد اخلازن
َ
فهم األوضاع االنتخابية يف جونية يتطلب ختيل
طاولة مستديرة جيلس حوهلا أربعة العبني
أساسيني :الرئيس التنفيذي جملموع شركات
«إندفكو» نعمة افرام ،النائب السابق منصور
البون ،النائب السابق فريد هيكل اخلازن ،ورئيس
بلدية جونية السابق جوان حبيش.
خلف افرام جتلس جمموعتان :تضم األوىل أصدقاء
والده وزوجته وعدة أفراد من أسرته ،وغريهم
ممن مييلون تارخييًا إىل عقد التفاهمات ،سواء
مع العماد ميشال عون أو مع البون ،مرورًا
باخلازن وكل اآلخرين ،فيما يرتبع يف الثانية ابن
عمه الذي يدير عمليًا غالبية شركات آل افرام،
وعدة أصدقاء غالبيتهم يدورون يف فلك القوات
اللبنانية يشدونه يف اجتاه وقف املساعدات
اخلريية السياسية وخوض االستحقاقات منفردين،
ليكتشف آل افرام أخريًا حجمهم ويتبينوا ما هلم
وما عليهم .فالبون وافرام يشاركان يف احتفاالت
الفوز عادة ،لكن ال أحد سيتقّبل مع آل افرام
التعازي حني خيسرون .أما الكرسي الذي جيلس
افرام عليه فقد ورثه عن والده صحيح ،إال أن
القوات اللبنانية «شدشدت» مفاصله .فبعد فشل
القوات يف تنسيب شخصيات كسروانية مؤثرة أو
توطيد عالقتها بالنواب السابقني الذين يدورون
يف فلك  14آذار ،كما حصل يف أقضية أخرى،
وفشل جتربة عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس
َ
يبق أحد غري افرام يف كسروان ميكن
إده ،مل
ً
معراب التعويل عليه .علما أن افرام كان يكتفي
مبا ُيعطى له دون معارك .لكن محاسة أصدقائه
أو ً
الشخصي
ال ،ودعم القوات ثانيًا ،والطابع
ّ
ً
جدًا للمعركة بينه وبني حبيش ثالثا ،ومعرفته
أن انسحابه أو خسارته من دون إثبات حضوره
يف املدينة أقله سيمثل ضربة موجعة لطموحه
السياسي رابعًا ،كلها تدفع يف اجتاه استمراره
ّ
يف املعركة هذه املرة ،رغم كل تشكيك البون
واخلازن.
البون قصة أخرى :هو املقصود باملثل القائل
«من حفر حفرة ألخيه وقع فيها» .فخالل مسريته
السياسية الطويلة مل يشبع وريث فؤاد البون من
حفر احلفر والوقوع فيها ،لكنه أصيب أخريًا بفوبيا
من الغدر حتول دون مساحه ألحد بالوقوف خلفه
فيدفعه يف احلفرة فور إنهائه احلفر .وقد بادر
البون إىل تشجيع عضو مجعية مار منصور دي بول
فؤاد البواري على تشكيل الئحة خلوض االنتخابات
البلدية يف جونية .وبواري أكثر من يدين بالوالء
للبون يف كسروان كلها ،ال يف جونية فقط .وقد
مثل ترشيحه فخًا «شديد الذكاء» آلل افرام .ففي
حال استمرار اللوائح الثالثة ،ستتقاسم الئحة
افرام والبون األصوات اليت أتاحت هلا الفوز
بفارق ضئيل جدًا على الئحة حبيش ،فيفوز األخري
ويقصد البون الرابية ليسمع شكر اجلنرال وثناءه
على جناح البون بتشتيت أصوات خصومه .ويف
تراجع افرام ،كما يتوقع البون ،سيكون مرشحه
حال ُ
(البواري) رئيس الالئحة هذه املرة ويحُ تفل بالفوز
يف حال فوز البواري يف منزل البون ،ليعترب األخري
عندها زعيم جونية األول ومرجعيتها ال آل افرام أو
غريهم .وتشري الصيغ املتداولة اليوم إىل حصول
مرشح البون على رئاسة الالئحة ومرشح افرام
على نيابة الرئاسة ،أو حصول كل منهما على
مدويًا
الرئاسة ثالث سنوات .ومتثل احلالتان رحبًا ّ
للبون .أما اجلدير ذكره أخريًا يف شأن البون ،فهو
أنه كان أول من ّ
هلل لرتشيح حبيش باعتباره يبعد
ً
من طريقه مرشحًا جديا إىل االنتخابات النيابية
على الالئحة العونية.
اخلازن واقع يف املقابل «بني شاقوفني» :ويله

أن يربح عديله (افرام) بامتداداته املعرابية
وويله أن يربح مرشح البون .يعيش «الشيخ»
حالة «خسارة تامة» .ففوز بواري سيعترب فوزًا
للبون رغم حماوالت اخلازن القول إن البواري
قريب منه أيضًا ،وفوز فادي فياض سيعترب فوزًا
الفرام وحده .وعليه يبدو اخليار األنسب للنائب
الكسرواني السابق هو قطع الطريق الفاصل بني
بيته والرابية للقول إن مرشح اجلنرال مرشحه وال
جيوز يف الشرع السياسي إهلاء زعيم املوارنة
مبعارك جانبية صغرية ،ليتناغم بذلك بلديًا مع
خياراته السياسية ويبين جسرًا جديًا بني الرابية
حمو ً
ال عالقته بالنائب سليمان فرجنية من
وبنشعيّ ،
نقطة ضعف بالنسبة إليه يف األوساط العونية إىل
نقطة قوة .و»الشيخ» ال حيتمل خسائر إضافية.
فهو خارج اجمللس النيابي منذ أكثر من عشر
سنوات ،وخارج اجمللس البلدي منذ ست سنوات
ويتفرج على األحزاب تزامحه يف أبرز معاقله .وعذر
فوض افرام إجياد خمرج توافقي
اخلازن جاهزّ :
ففشل ومرشحه إىل رئاسة اجمللس البلدي فادي
فياض ُجرب يف اجمللس البلدي احلالي وهو يصلح
كمرشح توافقي ال كمرشح معركة .واجلدير ذكره
أن حبيش مهد الطريق للخازن حني زاره أكثر من
تشجيعي.
مرة ،مقدمًا أكثر من عرض
ّ
حبيش بدوره يواصل العيش يف حالة «رابح
رابح» .فهو خاض االنتخابات البلدية عام 2010
يف وجه افرام واخلازن والبون والقوات والتيار
رد مجيل ما آلل
والكتائب وكل من يريدون ّ
افرام ،ومع ذلك حصد أكثر من  44يف املئة
ضرب َم َثل»
من أصوات املقرتعني وحتول إىل َ
«م َ
تنسج حوله األساطري .أما اليوم ،فهو يرى خصومه
املفرتضني مضعضعني كما مل يكونوا يومًا وحيظى
بدعم شبه مطلق من التيار الوطين احلر الذي ينظر
إىل حبيش منذ أكثر من عامني باعتباره ضالته
الكسروانية املنشودة .وبات واضحًا أن التيار
سيتكئ مستقب ًال على جنرالني يف كسروان ،واحد
عسكري يدعى شامل روكز ،وآخر مدني يدعى
جوان حبيش .األمر الذي يبقي القوات اللبنانية
عما
يف حالة استنفار يف جونية هذه األيام ،حبثًا ّ
حيول دون انطالق هذه الثنائية يف كسروان
بدفع كبري .واخليارات املتوافرة قبالة حبيش تفيد
بالتالي :يف حال استمرار اللوائح الثالثة سينتصر
«كوع» البون أو اخلازن أو االثنني معًا
حتمًا .إذا
ّ
التم
باجتاهه ،سرًا أو عالنية ،سينتصر أيضًا .إذا
ّ
حلفاء األمس بعضهم على بعض من دون استمالة
التيار الوطين احلر سيبقى هو املنتصر .يف حال
اتفاق افرام مع اخلازن ومع البون ،وأقنعوا العماد
ميشال عون بطريقة ما يف تقديم جونية هدية
جمانية للقوات ،ستخاض معركة حيتفل حبيش يف
ختامها ،سواء بالفوز أو حبصوله منفردًا جمددًا
على أكثر من  40يف املئة من األصوات.
قبل أسابيع قليلة كان مشهد جونية ينبئ مبعركة
كسر عظم بني العونيني والقوات من جهة،
والنائب سليمان فرجنية ممث ًال بالنائب السابق
فريد هيكل اخلازن من جهة أخرى .لكن املشهد
تغري بالكامل بسرعة استثنائية ،إذ متوضعت
القوات بهدوء خلف افرام ،فيما متوضع العونيون
بهدوء أكرب خلف حبيش .ويف ظل العالقة الودية
املستجدة بني القوات والعونيني ،يبدو أن اتفاقًا
ّ
مت بينهما على عدم إعالن موقف رمسي مما حيصل
حتى اآلن أو ترك احلرية عالنية للناخبني .وبعدما
خرج اخلازن جزئيًا من املعركة ،بات البون الذي
بدا حضوره ثانويًا قبل أسبوعني الالعب األساسي
هذه األيام .علمًا أن البون آخر من ينام يف جونية
منذ أكثر من أسبوعني وأول من يستيقظ .وهو
حني يلتقي مع حبيش يف عشاء صغري ،حيرص
على أن يقود السيارة بنفسه يف طريق العودة
ليوصله إىل منزله ويتأكد من عدم مبارحته
املنزل ،فيما هو يصول يف جونية وجيول .وحني
يلتقي الرجالن يف السوق العتيق ،حيرص البون
على إحاطة حبيش بذراعه من اخللف والتأخر عنه
خطوة صغرية ،متظاهرًا كل مرة بأنه يصافح أحد
األشخاص ،فيما يفتح حبيش عينيه جيدًا حبثًا
عن َ
حفر البون ،لثقته بأن تظاهر صديقه اجلديد
بـ»السهيان» ،إمنا خيفي الكثري من «الدواهي».
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بلديات

انتخابات بريتال:

حزب اهلل وحيداً بال
حركة أمل
رامح حمية

عازار يرتشح لنيابة جزين:

عاصمة كسروان:

خالف إضايف بني سقوط التحالف العوني
ـ القواتي
عون وبري؟
فيفيان عقيقي

آمال خليل

سحبت حركة أمل مرشحيها الثالثة بعدما طالبت بثمانية ونائب الرئيس (مروان
طحطح)
بات جيب على حزب اهلل خوض معركته االنتخابية وحيدًا يف بلدة
ّ
فض االتفاق بينه وبني حركة أمل ،قبل يوم واحد فقط
بريتال.
من إعالن الئحة «التنمية والوفاء لشهداء بريتال» ،وقبل يومني
على إعالن الئحة «إمناء بريتال» املنافسة .سحبت حركة أمل
مرشحيها بسبب «عدم التوافق على الئحة موحدة» يف البلدة
مع احلليف «حزب اهلل».
مصادر متابعة لشؤون االنتخابات يف بريتال قالت إن أمل
مست  3مرشحني (من أصل  ،)18على الئحة التحالف
كانت قد ّ
مع حزب اهلل .لكنها عادت وطالبت بثمانية مرشحني ،مشرتطة
أن يكون منهم نائب الرئيس .وتقول املصادر إن احلركة
رفعت سقف مطالبها بهدف االنسحاب من الالئحة .فابن البلدة،
القيادي يف حركة أمل ،بسام طليس ،ميون على البلدية احلالية،
احملسوب رئيسها على الشيخ صبحي الطفيلي .أما حصوله على
 3مقاعد يف بلدية يقودها حزب اهلل (يف حال فازت الئحة
احلزب) ،فسيخفف من قدرته على التأثري يف اجمللس البلدي.
ودفعه ذلك إىل االنسحاب من التحالف مع احلزب ،وإعالن
الوقوف على احلياد .وتؤكد املصادر أن مناصري «احلركة» يف
بريتال سيدعمون الالئحة احملسوبة على الطفيلي.
انسحاب «أمل» مل مينع حزب اهلل من إكمال معركته اليت بدأها
يف بريتال ،حيث أضاف أمساء  3مرشحني آخرين بدل مرشحي
أمل املنسحبني ،وأعلن الالئحة مكتملة بـ 18مرشحًا ،يف احتفال
حتدث فيه وزير الصناعة حسني احلاج حسن.
ومن املقرر أن تكون رئاسة البلدية ،يف حال فوز الالئحة،
مداورة بني  3أشخاص من عائالت بريتال الثالث الكربى:
طليس وإمساعيل ومظلوم.
وقال احلاج حسن إنها «املرة األوىل» اليت يشارك فيها حزب
اهلل يف االنتخابات البلدية يف بريتال ،ويف «تشكيل الئحة
انتخابية» ،واضعًا ذلك يف خانة «املشروع السياسي والوفاء
للشهداء ولفلسطني» ،ومن أن بريتال «ال ميكن أن تكون إال
حافظة لدماء الشهداء وللكلمة احلرة والوفاء لدماء الشهداء».
مرده إىل أن املعركة ما
واإلكثار من ِذكر الشهداء يف اخلطاب ّ
كانت لتكون لو مل يضغط أهالي الشهداء على قيادة احلزب.
فبعد تصرحيات الطفيلي املسيئة لشهداء املقاومة يف سوريا،
أصرت عائالت الشهداء على خوض معركة النتزاع البلدية من
ّ
مؤيدي الطفيلي.
ّ
فالبلدة موالية حلزب اهلل الذي حصلت الئحته يف االنتخابات
النيابية األخرية على أكثر من  90يف املئة من أصواتها.
شيد يف املكان الذي قصفته الطائرات اإلسرائيلية يف
الذي
ّ
حرب متوز  ،2006أعلن إمساعيل الئحة «إمناء بريتال» ،مؤكدًا
أن بريتال «حاملة راية املقاومة» ،مبديًا حزنه «لتحول اسم
املقاومة ورايتها لالستثمار الرخيص» ،مع تشديده على أن
املقاومة «أكرب من أي منصب أو موقع ،وحرام علينا أن نوظفها
يف سبيل أهداف صغرية واستثمار لغايات آنية ،فاملقاومة هي
عزنا وفخرنا وسبيلنا إىل احلياة ،فلنرتك الشهداء يف عليائهم
وال نسئ هلم باستعماهلم قميص عثمان عند كل منعطف
ضيق».
«القيمني على املقاومة» بالتنبه واحلرص
وتوجه إمساعيل إىل
ّ
«هوة كبرية
ملا حيصل باسم املقاومة ،وهو ما قد يؤدي إىل
ّ
بينها وبني أهلها ،إذا ما استمر البعض يف هذا األداء» .كذلك
وجه إمساعيل شكره حلركة أمل على «موقفها الذي يدل على
ّ
وعي القيادة وثقتها بأهالي بريتال ،وحسن اختيارهم بعيدًا عن
احلسابات السياسية».

ّ
ترشحه رمسيًا عن املقعد النيابي
قدم إبراهيم عازار ،الثالثاء،
الشاغر يف جزين .اقتحام جنل النائب السابق مسري عازار للثالثية
الربتقالية يف نيابة القضاء ،مل يسقط توقعات العونيني بفوز
هادئ ملرشحهم أمل أبو زيد فحسب ،بل أيضًا أحيا الصراع بني
عراب آل عازار ،والعماد ميشال عون.
الرئيس نبيه بريّ ،
فاجأ عازار الكثريين بالرتشح الذي سبقه إليه منذ أكثر من
أسبوعني كل من أبو زيد والعميد صالح جربان وأنطوان كرم
(يعلن اليوم باتريك رزق اهلل ترشحه عن املقعد نفسه).
بداية ،ساد الظن أن «العازاريني» سريكزون على جبهة االنتخابات
البلدية يف مسقط رأسهم ،ولن يفتحوا معركة ثانية على اجلبهة
النيابية .وتناقل البعض أن بري ال يريد أن يضاعف األسباب
اخلالفية مع عون .ومنذ إعالن موعد االنتخابات ،بدأ العازاريون
مشاوراتهم مع أنصارهم بالتزامن مع تثبيت تطبيق حتالف التيار
الوطين والقوات اللبنانية على جملس جزين .أوساط العونيني
أشارت إىل أن عازار تلقى عرضًا باملشاركة يف الئحة توافقية
لالنتخابات البلدية يف مدينة جزين ،تتوزع فيها املقاعد الثمانية
عشر ثالثيًا ( 6للعونيني و 6للقوات و 6لعازار) .إال أنه رفض،
مطالبًا بعشرة مقاعد «باعتبار أن حصة العونيني والقوات تعترب
ضمن فريق واحد».
لكن لعازار معطيات أخرى قال« :كنا نسعى لبلدية توافقية يف
جزين» .وللغاية ،اجتمع بهيئة التيار يف القضاء ،املعنية بتنسيق
الالئحة ،ثم التقى مبمثلني عن القوات ،وعرض على الطرفني عقد
لقاء ثالثي كخطوة ثانية ثم لقاء جامع مع العائالت .لكن التواصل
بينه وبني الثنائي توقف عند اخلطوة األوىل بلقائه معهما كل
على حدة.
بعدها ،دعاهما إىل اجتماع جديد مع فاعليات املنطقة ،إال أنهما
قاطعاه «ومل يتصال جمددًا ومل يعرضا أي توزيع أو توافق»
حبسب عازار .أما عرضه هلما ،فقد استند إىل «التوافق على
شخص الرئيس وتوزيع املقاعد على القاعدة النسبية وفق
انتخابات  2016وليس انتخابات .»2010
واألهم ،أنه أبدى استعداده
لتقديم «تضحية» كبادرة حسن
نية إلجناح التوافق البلدي ،بعزوفه
عن الرتشح لالنتخابات النيابية
ومنافسة املرشح العوني أبو زيد.
«كان لدينا االستعداد لئال نرتشح
إىل النيابة» قال عازار .أما وقد
باداله بالقطيعة ،فقد قرر الرد

عازار :للرئيس بري
موقف داعم لنا،
لكنه ليس موجِّهاً
للرتشح أو عدمه

بلديًا ونيابيًا.
يصر عازار على أن ترشحه للنيابة مع استمراره بدعم الئحة بلدية
بوجه الئحة الثنائي العوني ــــ القواتي «مش ردة فعل على
البلدية ،بل ردة فعل على اجلو اإللغائي خلصوصية مدينة جزين».
لكن من يلغي من ،ما دام الناخبون هم من سيقررون؟ مصطلح
اإللغاء اجلزيين يستحضر ثقافة يتوارثها البعض من أبناء عروس
الشالل».جزين من الرباد (مدخل املدينة لناحية كفرحونة) للمعبور
(مدخلها لناحية بكاسني)».
خيتصر البعض  53بلدة يف القضاء بعاصمته .اختصار ينسحب
على رفض كثري من اجلزينيني تقاسم املقاعد النيابية الثالثة يف
القضاء مع أبناء البلدات األخرى .فهل جتذب جزينية عازار املزيد
من األصوات (أبو زيد من مليخ)؟
مهما تباينت االعتبارات املناطقية ،يبقى االعتبار السياسي لصيقًا
برتشح عازار .ال يصدق كثر أن ال عالقة للرئيس نبيه بري برتشح
جنل مسري عازار ،شريكه الرئيسي يف املنطقة منذ سنوات.
«اهلل يساعد بري» ،يقول عازار االبن .يوضح أن «للصديق
موجهًا للرتشح أو عدمه،
الرئيس بري موقفًا داعمًا لنا وليس
ِّ
بل يرتك اخليار لنا» .لكن بري ال يرتك حصانه اجلزيين وحيدًا،
خصوصًا أن الكيمياء ال تزال مفقودة مع خصمهما املشرتك،
عون.
«حنن والرئيس بري مل يتغري شيء يف عالقتنا» قال عازار .وماذا
عن الناخبني الشيعة؟ يف انتخابات  ،2009لعب الناخبون الشيعة
املؤيدون حلزب اهلل دورًا يف الفوز املدوي لالئحة الربتقالية
كاملة ،يف مقابل هزمية عازار املدعوم من بري .يف االنتخابات
املرتقبة ،هل ينقسم الناخبون الشيعة أيضًا ،فينتخب احملسوبون
على احلزب ،أبو زيد ،وينتخب احملسوبون على حركة أمل عازار؟

جوان حبيش بربكة برتقالية
تتجه األمور يف جونية ،عاصمة قضاء كسروان ،حنو احلسم
وخوض معركة االنتخابات البلدية بالئحتني .األوىل برئاسة جوان
احلر ،والثانية برئاسة فؤاد
حبيش ،مدعومًا من التيار الوطين
ّ
البواري بتحالف بني نعمة افرام والقوات اللبنانية والنائبني
السابقني فريد هيكل اخلازن ومنصور البون.
آخر املفاوضات بني حبيش وافرام أفضت إىل تنازل األخري عن
األول ،وحلول يوسف حبيش (شقيق
رئاسة البلدية ملصلحة
ّ
ّ
ً
ّ
(مرشح آل افرام)
فياض
وفادي
،
ا
رئيس
امللقب بسيتو)
جوان
ّ
مسى افرام
بعدما
األعضاء
أمساء
على
وقع
اخلالف
لكن
له،
نائبًا
ّ
ضد حبيش
قدما شكوى
ّ
كلاًّ من جورج بعينو وربيع بويز اللذين ّ
ّ
بلدية جونية .انفرط عقد
يتهمانه فيها بهدر املال العام يف
ّ
التوافق ،وانسحب ّ
كل من البون واخلازن معلنني دعمهما الئحة
البواري.
تطور أخرج سيناريو انتخابيًا حموره ثالث لوائح :األوىل برئاسة
ّ
حبيش ،والثانية برئاسة فياض ،والثالثة برئاسة البواري .بقيت
فيه حظوظ الالئحتني الثانية والثالثة ضعيفة ،بعدما حسم التيار
الوطين احلر موقفه بدعم حبيش ،وبقي موقف القوات ضبابيًا.
لرص
جمددًا مع البون واخلازن،
دفع ذلك افرام إىل التفاوض
ّ
ّ
ودب النبض يف الئحة قد حُيكم هلا
الصفوف يف وجه حبيش،
ّ
ّ
املتوقع إعالنها مساء اليوم.
بالفوز ،ومن
ّ
فياض أن «األمور باتت شبه حمسومة لتشكيل الئحة
يؤكد ّ
توافقية جتمع الئحة «التجدد» املدعومة من آل افرام ،والئحة
ّ
البواري املدعومة من النائبني السابقني اخلازن والبون ،بعدما
فشلت املفاوضات مع جوان حبيش ،على أن يكون البواري
رئيسها وأنا نائبه ،وذلك بعدما ّ
ذللت غالبية العقبات».
متسك البون بالبواري
أبرزها
عدة،
واجه دمج الالئحتني عقبات ّ
ّ
فياض مناصفة ،وهو ما
مع
يتقامسها
رئاسية كاملة ال
لفرتة
ّ
ّ
ّ
حتقق له ،مقابل حصول آل افرام على أكثرية مقاعد اجمللس
البلدي ،على أن يدعموا البواري يف رئاسة احتاد بلديات كسروان
ّ
فياض) إدارة
فيتفرغ إلدارته
ــــ الفتوح،
ويكلف نائبه (فادي ّ
ّ
ِّ
ُ
لفياض (القواتي اهلوى)
اخلازن
رفض
ل
ل
وذ
جونية.
بلدية
ّ
ّ
كل من ملحم عضيمي وربيع حكيم
واعرتاض افرام على
األول ،بانضمامهما إىل الالئحة ،مع انسحاب
احملسوبني على
ّ
التيار من الئحة حبيش لالنضمام
من
ب
املقر
سيلفيو شيحا
ّ
ّ
إىل الئحة افرام .يف وقت ما زال موقف القوات فيه غري معلن
مع احتمال انضمامها إىل التحالف اجلديد بعد أن انسحب زياد
الشايب احملسوب على القوات من الئحة حبيش.
احلر
الوطين
للتيار
االنتخابية
يف املقلب اآلخر ،انضمت املاكينة
ّ
ّ
إىل ماكينة جوان حبيش ،وبدأت العمل منذ اخلميس املاضي
استعدادًا للمعركة .علمًا أن حبيش يستكمل تشكيل الئحة
أعضاء سابقني يف البلدية ،على أن يكون
تضم
شبابية ال
ً
ّ
ّ
ّ
ويؤكد أن «هناك بعض املقاعد
نائبه حمسوبًا على «التيار».
ّ
املتعلقة بالتحالفات
التطورات
الناقصة يف الالئحة يف انتظار آخر
ّ
االنتخابية».
ّ
ّ
التيار
أن
على
يومني،
خالل
الالئحة
إطالق
ويتوقع
عن
تضم
ّ
ّ
احلر حتى اآلن كلاًّ من روالن شهوان ورمزي األشقر
الوطين
ّ
وروي اهلوا وسامي الربجي وجهاد سعادة ،فيما جيري التفاوض
امسي ّ
كل من باتريك املستحي وشربل القاضي من غدير.
على
َ
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مقاالت وتحقيقات

يف أن ال تلعب اللعبة :دفاعاً عن املقاطعة تعيني رئيس األركان ورقة إلبطال
التمديد لقهوجي
عامر محسن

يف ّ
سياسي تقريبًا ،ويف خضم كل
مفصل
كل
ٍ
ّ
عادية أم
محلة أو مناسبة (سواء أكانت انتخابات
ّ
غزو العراق أو احلراك اللبناني األخري ،ال فرق)
هناك دينامية حتضر باستمرار ،ميكن تلخيصها
ٌ
طرف ما يريد «أن
على النحو التالي :هناك دومًا
«حرب
وشر ،سردية عن
يبيعك شيئًا» ،رواية خري
ٍ
ّ
ٌ
ضرورية»،
صورة مجيلة عن
شباب مثالي بريء ال
ٍ
يدفعه اال احلماس ،اخل.
خلف هذه الصورة املثالية واليت ّ
مت تصميمها
بعناية ،ختتبىء بالضرورة حقيقة خمتلفة ،ومصاحل
فعلية ،وأجندات فردية ،ال ميكن أن تتوافق مع
ّ
تعلمت سريعًا
يتم تقدميها .وقد
«السلعة» كما
ّ
أن املهمة احلقيقية للصحايف ،وكل من يكتب
ّ
يف الشأن العام ،هي يف أن يكون نقديًا جتاه
ّ
ويفككها
هذه «السلعة» ،وأن يقرتب من الصورة
ويكشف ما خلفها ،وليس أن يساهم يف عملية
التلميع والتوضيب والتسويق.
فإن أكثر صنوف احلمالت
باملعنى نفسه،
ّ
ّ
الشك ،وتدعو اىل التدقيق
السياسية اليت تثري
والتمحيص ،هي تلك اليت من املمكن أن نسميها
ٌ
طرف
«حلول اخلطوة الواحدة»؛ أي حني يشرح لك
ما ّ
بأنه يكفي أن تنزل اىل الشارع مث ًال ،أو تضع
ً
حال
ورقة يف صندوق ،حتى ننتقل فجأة من
ٍ
ٌ
مستقبل يقطع
اىل حال ،ونسقط النظام ،ويكون
أن
مع احلاضر .املشكلة يف هذه احلاالت ليست ّ
ّ
التوقعات والوعود عالية السقف ومن الصعب
حتقيقها (فمن الطبيعي لكل حركة ومشروع أن
يضع نصب عينه أهدافًا طموحة) ،املشكلة هي
أن هذه احلمالت تعد باختزال ّ
كل العمل الدؤوب
ّ
واخلطوات والنضال الذي تتطلبه ،تارخييًا ،هذه
تقدم خطة واقعية،
األهداف والتحوالت ،وال
ّ
منطقية ،للوصول اليها ــــ بل تعد حبرق املراحل
وحتقيق ما نرغب به فورا وبـ»خطوة واحدة»؛
ومن هنا هي مغرية وجذابة ،ويف اآلن ذاته
خطرة .هلذه األسباب ،جند صفات مشرتكة يف
عامة وغري حمددة ،ال تقف
هذه احلمالت :أهدافها ّ
زخم
خلفها تنظيمات علنية ومعروفة ،جتري وسط
ٍ
ٍ
درجة
اعالمي كبري ،وشعاراتها فضفاضة اىل
تسمح جلمهور وفئات متعددة ،ذات أهداف ورؤى
متناقضة ،باالعتقاد بأن احلركة تتكلم بامسها هي
(االنقالب ،من جهة أخرى ،هو خطة «من خطوة
واحدة» ولكنها «واقعية» على األقل .والكثري من
هذه احلركات ،كما يف اوكرانيا ومصر ،تبني يف
النهاية ّ
ولكن االنقالب ينطوي على
أنها انقالب،
ّ
جمموعة معينة تقرر سلفًا من سيحكم ،وتستخدم
اآلخرين يف سبيل ذلك ،على عكس «الصورة»
اليت تبيعها للجمهور لدى احتدام األحداث).
من أكثر اجملاالت اليت جتتذب «حلول اخلطوة
الواحدة» هو ميدان االنتخابات وموامسها .املسألة
أن االنتخابات ،بطبيعتها ،هي
هنا تتجاوز فكرة ّ
حال
أي
ٍ
تتويج للقوة االجتماعية وال ميكن يف ّ
ٌ
من األحوال أن تكون معربًا اليها؛ بل هو سؤال
حد ذاتها ،بصفتها
يتعلق مبؤسسة االنتخابات يف ّ
األهم يف عاملنا السياسي .وألنها لعبة،
«اللعبة»
ّ
فهي (كالقمار) تعطيك دومًا ــــ نظريًا وظاهرًا على
األقل ــــ احتما ً
ال بالفوز والظفر ،ومن هنا اغواؤها
وقابليتها ألن تصري منصة للطموحات والوعود
(واألوهام) .من زاوية املمارسة السياسية
وقواعد العمل وأفق االحتماالت ،فإن االنتخابات
ً
خمتلفة
يف امريكا ولبنان والصني تعين أمورًا
متامًا ،ولكن املشرتك بينها مجيعًا ،ووظيفتها
األساس ،هو أن االنتخابات تعمل كـ»صندوق
نوع فائق،
سحري» ُيسبغ على النظام شرعية من ٍ
ال ترقى اىل الشك والتحدي ،وختتلف جوهريًا عن
الغلبة أو اهليمنة أو اي تربيٍر آخر للحكم والسلطة.
وألنها لعبة ايضًا ،فاالنتخابات ال قيمة هلا الاّ اذا
اجلد ،وشاركت فيها ووافقت
أخذتها على حممل
ّ
على قواعدها ونتائجها.
هلذا السبب ،هناك حجة سلطوية تتكرر على
ّ
حتض على املشاركة يف االنتخابات
الدوام،
وكنوع من «واجب» ،وأنه
كقيمة يف ذاتها
ٍ
تصوت دائمًا ــــ يف أي انتخابات وكل
جيب أن
ّ
ٌ
«موقف
انتخابات ــــ وترى أن املقاطعة هي

ّ
يستحق اللوم ،وتفريط حبقك وصوتك،
سليب»
وأن تصويتك ـــــ وإن يف غياب احتمال التغيري
واجب ّ
أقله ملنع «األسوأ» من الفوز (وهناك
ــــ
ٌ
دائمًا «أسوأ» ،حتى بني ترامب وكلينتون).
هذا اخلطاب سائد ألن النظام حيتاج دومًا اىل
هذه املشاركة وهذه «البيعة» ،من خصومه قبل
مواليه ،بل هي فعليًا كل ما يريده منهم .يف
امريكا ،على سبيل املثال ،مل تشعر املؤسسة
حزب
السياسية بالقلق احلقيقي من احتمال قيام
ٍ
ثالث أو تيار راديكالي أو فوز
شخص كرتامب أو
ٍ
ساندرز ،ولكن التحذيرات ارتفعت حني احندرت
نسب املشاركة الشعبية يف االنتخابات ،وهبطت
دون اخلمسني يف املئة يف السباق الرئاسي يف
بداية التسعينيات ،وخرجت حتليالت تقول إنها
ستتقلص أكثر وباستمرار مع عزوف الكثري من
الناس (خاصة األقليات والفقراء) عن التصويت،
وشعورهم بأن نتيجة االنتخابات لن تؤثر فعليا
على حياتهم ومشاكلهم.
ولكن حني تكون «اللعبة» مغشوشة ،أو مقررة
سلفًا ،أو جمرد غطاء للغلبة واالستتباع وسلطة
املال ،فقد يكون «املوقف السليب» هو يف
املشاركة بها والتصديق عليها وتشريعها ،وليس
يف املقاطعة أو ،حتى ،عدم االكرتاث ــــ وهو
ايضًا موقف سياسي .يف انتخابات بلدية بريوت
يوم األحد ،ستفوز الئحة «املستقبل» وحلفائه،
ال ألن هناك ّ
غشًا وتزويرًا ،وال بسبب «مرض
الطائفية» ،بل ألنها ّ
متثل نفوذًا ماديًا حقيقيًا
يربط الناس به ،أو يدفع البعض اآلخر ــــ كأغلب
البشر ــــ اىل امليل صوب «الفريق الرابح»
والتماهي معه ،وتفضيل مزايا احلكم على منابر
املكرسة حتتاج ،بشكل
املعارضة .هذه السلطة
ّ
دوري ،اىل العملية االنتخابية ومظاهرها حتى
جتدد شرعيتها ،وكلما كان شكل هذه العملية
«حقيقيًا» ،وفيه معارضة وتنافس و»بدائل»،
كلما حققت اهلدف املرجو منها.
سياق كهذا ،ال عيب يف أن ترفض أن تلعب
يف
ٍ
اللعبة ،أو أن تعمل من خارج النظام إن كنت ال
تؤمن به ،وتبين نفسك (كما فعلت كل احلركات
األصيلة والناجحة) يف اجملتمع عرب العمل الصامت
والتخطيط ومراكمة االجنازات ،وليس الفشل.
وتأسيس قوة بديلة واضحة سياسيًا ،تعرف
ما تريد وكيف حتصل عليه .مقياس النجاح هنا
ال ينحصر يف إحياء تظاهرة أو «تنظيم ثورة»
كهدف مباشر وأوحد ،بل يقاس أساسًا بالقدرة
على البذل والتضحية ،واملخاطرة ونكران الذات
ّ
نستشفها ،قبل أي شيء آخر ،من السلوك
(وهذه
الفردي ،واألولويات والطموحات ،وخيارات املهنة
ّ
الرنانة).
واحلياة ،وليس املواقف
نظام كلبنان« ،املوقف السليب» احلقيقي هو
يف
ٍ
تصوت لالئحة مهيمنة ،تعرف يف قرارة
يف أن
ّ
نفسك أن خلفها فسادًا وعجزًا وخيانة (خاصة
ان مل تكن مستفيدًا مباشرة ومل تقبض الثمن)،
وليس أن تستنكف عن إعطاء النظام صوتك
وجهدك واهتمامك.
من جهة أخرى ،كما يقول الزميل مجال غصن ،حني
ينتقل بعض الناشطني ،خالل أشهر ،من احملاججة
بأن النظام فاسد وغري شرعي وميؤوس منه اىل
اقناعنا بأن هناك احتما ً
ال بأن «نتسلل» اليه،
ونلعب لعبته ونفوز عليه فيها ،فمن الطبيعي أن
ّ
نشكك جبدوى هذه «البدائل» ،وأن ال نصوت،
جملرد تسجيل املوقف أو للتنويع وحتدي
بالطبع،
ّ
امللل .باملناسبة ،حقبة التسعينيات ،اليت يصفها
ٍ
ونظام «ممسوك»،
ركود
احملللون اليوم كمرحلة
ٍ
ّ
مملة على اإلطالق،
مل تكن ــــ من داخلها ــــ
وكان النظام حيرص على ابقاء دفق مستمر من
الفضائح واجلدال السياسي واحلمالت االنتخابية
املثرية ــــ باستثناء املناطق اليت كانت تقاطع
االنتخابات مجاعيًا ،وقد سببت أزمة حقيقية لنظام
اجلمهورية الثانية يف بداياته .أمام هذه اخليارات،
قد يكون التصويت للعائلة أفضل من التصويت
للحزب ،والتصويت للحزب أفضل من التصويت
ٍ
حاالت كثرية ،هي املوقف
للزعيم؛ واملقاطعة ،يف
املشرف ُ
املتاح.
ّ

هيام القصيفي
يف موازاة االنتخابات البلدية،
ال تزال مثة ملفات عالقة ال
ميكن التيار الوطين احلر تركها:
خوض معركة قانون االنتخاب،
للمجلس
التمديد
ورفض
النيابي ،واملعركة الدائمة
لتعيني قائد جديد للجيش.
البلدية
االنتخابات
ليست
تشكل
وحدها
واالختيارية
حجة قانونية ودستورية للتيار
الوطين احلر للطعن يف التمديد
للمجلس النيابي مرتني .فجعبة
التيار قد تكون مليئة ،بعد
االنتهاء من االستحقاق البلدي،
ومن ثم النيابي الفرعي يف
جزين ،بأكثر من ملف سياسي

املظلة الدولية باقية فوق الجيش ولبنان بصرف النظر عن االسماء (هيثم
املوسوي)

وأمين يشغل به الوضع الداخلي.
رد
تشكل الظروف االستثنائية اليت اعتمدها ّ
اجمللس الدستوري على الطعن الذي قدمه
لب املشكلة والدافع إىل الطعن يف
التيار ّ
االنتخابات البلدية ،اليت يشارك فيها التيار
بقوة ،من غري أن تعترب مشاركته فيها عقبة
أمام الطعن ،ألن تعاطيه مع االستحقاق جبدية
ومبشاركة كثيفة ،ترشيحًا واقرتاعًا ،يؤكد
«الظروف الطبيعية وليس االستثنائية اليت
بررت التمديد» .وهذه الظروف هي نفسها
قد تكون حجة موضوعية للتيار كي يعارض
أي متديد جديد لقائد اجليش العماد جان
قهوجي.
يف األشهر القليلة املاضية ،بدا أن مثة هدنة
غري معلنة بني التيار وقيادة اجليش ،عززها
أمران :استكمال التعيينات يف اجمللس
العسكري بثالثة أعضاء،
اثنان منهم مقربان من
رئيس تكتل التغيري
العماد
واإلصالح
ميشال عون ،وتعيني
مدير املخابرات العميد
كميل ضاهر.

صالحية
مجلس الوزراء
مجتمعا تعيني
رئيس االركان

عالقة ضاهر بعون قدمية ،وكذلك عالقته
وصداقته مع العميد املتقاعد شامل روكز،
لكن العالقتني وزيارة ضاهر للرابية ال تؤثر
يف أي قرار يكون مدار حبث بعد انتهاء
االستحقاقات االنتخابية املقبلة .واالستحقاق
املقبل املتعلق بتعيني رئيس جديد لألركان
بد ً
ال من اللواء الركن وليد سلمان قبل نهاية
متوز املقبل ،هو الذي يشري فعليًا إىل توجه
التيار الوطين احلر إىل استخدام كافة األوراق
اليت ميلكها يف مواجهة حماولة التمديد جمددًا
لقهوجي ،الذي مل ميدد له يف آب الفائت
سوى سنة واحدة تنتهي يف أيلول املقبل.
حتى اآلن ترتدد معلومات عن بقاء التيار
على موقفه من الرغبة يف تعيني قائد جديد
للجيش ومواجهة أي قرار حياول وزير الدفاع
مسري مقبل التفرد به وحده جمددًا والتمسك
بصالحياته .ألن تعيني رئيس األركان يف
عهدة جملس الوزراء جمتمعًا هذه املرة ،ولن
يكون يف عهدة وزير الدفاع ،الذي ميلك
فقط حق تأجيل التسريح أو االستدعاء من
االحتياط ،وهذان األمران مل يعودا جائزين.
وفيما يربط منتقدو اهلجوم الذي يشنه
النائب وليد جنبالط على قائد اجليش ،يف
ظل
مساع سياسية ُأجريت معه لتخفيف حدة
ٍ

اهلجوم وعدم كشف كل الوقائع واألمساء
اليت يف حوزته يف ملفات عدة ،وهي باتت
معروفة ،مبوضوع تعيني رئيس األركان وحقه
يرد بها املعنيون
يف تسميته ،فإن احلجة اليت ّ
يف اجليش ،هي أن هذا املوضوع برسم جملس
الوزراء ،وليس برسم قيادة اجليش وحدها،
وعلى جملس الوزراء اختاذ القرار املناسب.
هذه الذريعة نفسها قد تكون مفتاحًا يف
يد معارضي التمديد لقهوجي مرة ثالثة،
والطعن بالتمديدين السابقني .فالظروف
«غري االستثنائية» مسحت بتعيني أعضاء
اجمللس العسكري اجلدد ومدير املخابرات،
وستسمح بتعيني رئيس األركان ،وال
ميكن وفق ذلك التمديد لقائد اجليش .أما
يف شأن التذرع باألوضاع األمنية وضرورة
احلفاظ على االستقرار ،فإن املظلة الدولية
باقية فوق اجليش ولبنان بغض النظر عن
األمساء ،بدليل أن االهتمام الغربي والتنسيق
األمريكي استمرا سنوات مع مدير املخابرات
السابق إدمون فاضل ،ومع ذلك ترك فاضل
منصبه ،ويفرتض أن يستمر التعاون األمريكي
مع مديرية املخابرات بالنمط ذاته ،ألن احلكم
استمرارية والدعم الغربي يستمر للجيش
وفقًا هلذه املعادلة.
وبقدر اهتمام التيار الوطين احلر باالنتخابات
النيابية وقانون االنتخاب وفرض إيقاع جديد
على طاولة احلوار وجملس الوزراء بعدم
جتاهل احلقوق املسيحيني ،ومتسكه يف هذا
اإلطار مبعاجلة ملف جهاز أمن الدولة ،فإن
التيار وفق املعلومات ال ميكن أن يساوم يف
ملف تعيني رئيس األركان وال تعيني قائد
جديد للجيش .ومع انتهاء االنتخابات البلدية
واالختيارية ،سيكون جملس الوزراء على
موعد مع مشكلة إضافية ال يتوقع أن يساوم
عون يف حلها .لكن إذا ُأعيد فتح هذا امللف،
ووضع جديًا على طاولة البحث ،قد يكون
ُ
أمام
عون
حتد أساسي يف اختيار األمساء
ٍّ
املرشحة لقيادة اجليش ،إذ شهدت األشهر
املاضية خروج عدد من العمداء املشهود هلم
والذين كانوا مؤهلني للقيادة ،وهناك آخرون
أيضًا يف طريقهم إىل التقاعد ،األمر الذي
يقلص الئحة األمساء املؤهلة جبدية لتولي
قيادة اجليش ،ويعيد فتح باب االقرتاحات
والرتشيحات جمددًا.
ً
بعض الذين يعتربون أن عون
مصر دوما على
ّ
إزاحة أحد املرشحني الرئاسيني من طريقه،
يرون أن معركة قيادة اجليش ستفتح مرة
أخرى يف وقت مبكر ،فعون ميهل االستحقاقات
وال يهملها.
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بلديات

اجلراح يتم ّرد على احلريري:

ال للـتفاهم مــع مــراد
أسامة القادري
تستعد بلدة املرج (البقاع الغربي) خلوض االستحقاق االنتخابي
مبعركة «على املنخار» بني ثالث لوائح :األوىل باسم «الئحة
التضامن واإلمناء» يرأسها رئيس البلدية السابق كمال حرب،
اجلراح ،ابن عم النائب عن تيار املستقبل
والثانية برئاسة منور
ّ
اجلراح ،والثالثة يرأسها رئيس البلدية احلالي ناظم صاحل.
مجال
ّ
ومع أن مساعي عدة بذلت لتحقيق الوفاق يف البلدة ،خصوصًا بعد
التفاهم بني الرئيس سعد احلريري ورئيس حزب االحتاد الوزير
السابق عبد الرحيم على ّ
بث روح الوفاق يف بلديات البقاع الغربي
واألوسط ،إال أن طرح النائب اجلراح بالتوافق على شخصية حيادية
ال تكون من العائالت الست الكربى يف البلدة ،مل يعرف طريقه
إىل النجاح .وبينما ّ
تتهم مصادر اجلراح مراد بـ»ختريب» التوافق،
عرب «إقناع آل حرب برفع سقف مطالبهم وعدم قبوهلم بالصيغة»،
علمًا بأن اجلراح من أبرز املعرتضني على الوفاق بني احلريري
ومراد ،نفت مصادر األخري أن يكون قد ّ
تدخل من قريب أو بعيد
يف انتخابات املرج و»حنن مع التوافق بشكل كامل يف كل القوى»،
الفتة اىل أن «بني مراد وآل حرب إشكالية قدميةُ ،قطعت على
أثرها كل قنوات االتصال بينهما».
ّ
اجلراح من تثبيت لعبة تنافس العائالت يف البلدة ،على
ومتكن
ّ
حساب االرتباطات احلزبية ،بعد أن
ضمت الئحة قريبه رئيس
ّ
البلدية السابق عماد الشموري ،وهو عضو يف احلزب السوري
القومي االجتماعي ،باإلضافة إىل أحد البعثيني وأحد احملسوبني
يشن اجلراح
على جملس اجلنوب وحركة أمل .ويف الوقت نفسه،
ّ
محلة إعالمية على حرب ،على خلفية حضور األمني العام القطري
حلزب البعث العربي االشرتاكي معني غازي حفل إعالن الئحته.
ّ
حيرمه
حيلله اجلراح لنفسه
ويقول أحد فعاليات البلدة إن «ما
ّ
ّ
مؤكدًا« :لن ننتخب الئحة البعث ،كذلك لن ننتخب
على غريه»،
اجلراح ...ستكون لنا الئحة من الكفاءات واخلربات من مجيع
الئحة
ّ
اللوائح ،مش زي ما هي».
وبوجود ثالث لوائح من دون عنوان سياسي للمعركة وبشخصيات
اجلراح بالئحة «خمتلطة» أقرب
متداخلة ،تبدو فرص فوز
ّ
ّ
التحقق .فبحسب مصادر متابعة يف البلدة،
السيناريوهات إىل
اجلراح
«الئحة صاحل تأخذ من درب الئحة آل حرب ،وبالتالي تعطي
ّ
فرصة أكرب حلصد أكرب عدد من األعضاء» .فيما ّ
تؤكد مصادر يف
األول يف
قوى  8آذار أن «اجلراح جنح يف تصوير نفسه الالعب
ّ
بلدته ،واهلدف هو التأكيد أمام احلريري لنفوذه».
يتخوف هؤالء من
اللعبة الدميوقراطية ال تقلق أهالي املرج ،إنمّ ا
ّ
التوترات بني آل حرب وأبناء العشائر العربية على خلفيات ثأر
ّ
جتدد ّ
قدمية ،خصوصًا بعدما وافق وزير الداخلية نهاد املشنوق على طلب
فصل أقالم االقرتاع للعشائر العربية عن البلدة ،ونقلها اىل منطقة
اجلراحية حيث يقيمون .وحبسب مصادر مطلعة ،فإن اجلراح ضغط
لدى وزير الداخلية لفصل أقالم االقرتاع .ويقول حرب لـ»األخبار»
إنه «ال توجد حجة لدى اجلراح ورئيس البلدية لتقديم طلب الفصل،
ألن عملية النقل هدفها منع مندوبينا من الوصول إىل صناديق
االقرتاع يف اجلراحية ،ومن لدينا معهم مشكلة ،ال يقرتعون يف
البلدة ،بل يف جمدل عنجر والروضة وبرالياس» .ويتابع حرب:
«نتخوف من أن يكون هدف نقل األقالم هو خلق فتنة ،ألننا سنكون
تقدم بالطلب
حنمل مسؤوليته ملن ّ
يف اجلراحية ،وأي إشكال حيصلّ ،
وضغط للموافقة عليه» .من جهتها ،تقول مصادر اجلراح إن «حرب
يريد أن تبقى الصناديق يف البلدة ،كي ال حيضر أبناء العشائر
للتصويت ،ألنه يعرف أنهم سيصوتون ضده».
«خيرب» وفاق اخليارة
اجلراح
ّ
ّ
ومن املرج ،إىل اخليارة ،مسقط رأس مراد ،اليت نامت على وفاق
ّ
لكل من حممد علي مظلوم
باقتسام الوالية البلدية ثالث سنوات
وحممد حميي الدين الكردي ،واستفاقت على معركة بني الئحتني
يرأس مظلوم والكردي ك ًال منهما ،للتنافس على الئحة من 9
اجلراح ضغط على الرئيس احلالي قاسم مظلوم
أعضاء .ويرتدد أن ّ
لتخريب الوفاق ،بعد أن متت «قراءة الفاحتة» حبضور مراد شخصيًا
ّ
بالـ»عزيم»
اجلراح
املرشحني النائب
لتحقيق التوافق .ويصف أحد
ّ
ّ
(من جيول على بيوت الناس ليدعوهم إىل العرس) ،إذ إنه «جيول
على الفعاليات ليعطل أي وفاق يعمل عليه مراد».
وجزم حممد مظلوم بأن «تدخل اجلراح عرب قنوات عند العشائر،
جعلهم يرفعون من مطالبهم يف اجمللس البلدي واملطالبة بعضوين
ونائب رئيس ،بعدما كانت الصيغة نائب رئيس وعضو ،وهنا
وقعت إشكالية سحب األعضاء الذين نرشحهم» .بدوره ،يشري
الكردي إىل أن سقوط التوافق سببه أن «مظلوم مل حيط وجهاء
عائلته بصورة النتائج» .ويضيف« :تفاجأنا بعدها بأن أحد فعاليات
عائلة مظلوم املقربة من النائب اجلراح رفض املناصفة واحلصة،
وأراد الذهاب إىل املعركة».
مصادر مقربة من مرادّ ،
أكدت أن رئيس حزب االحتاد «عمل على
الوفاق منذ بدء بروز أمساء املرشحني ،مستعينًا بعالقاته الشخصية
بالناس واملونة على الشخصيتني ،وحلحلة العقد عند العشائر من
نواب
خالل زيارته هلم برفقة مظلوم والكردي» ،مضيفة «أن أحد ّ
املنطقة يبدو أنه ال يريد التزام القرار املركزي لقيادته».

معركة راشيا :زمن أبو فاعور توقف عام 2005
فراس الشويف
تنتظر بلدية راشيا معركة قاسية بني الئحة زياد العريان والشيخ
سهيل القضماني والئحة الوزير وائل أبو فاعور اليت يرأسها بسام
دالل .املعركة يف راشيا أبعد من بلدية ،فهل خيضع مركز القضاء
وقدامى االشرتاكيني للوزير الشاب الذي خيوض املعركة كما لو
أنها تدور يوم  14آذار 2005؟
ال يحُ سد الوزير وائل أبو فاعور على اجلهد الذي تستهلكه
منه االنتخابات البلدية يف قضاء راشيا عمومًا ،ومدينة راشيا
خصوصًا.
ّ
التوتر يف
ومع اقرتاب موعد االستحقاق األحد املقبل ،يزداد
عاصمة القضاء بانتظار املعركة احلامسة بني الئحتني ،األوىل
الصحة العامة واحلزب التقدمي االشرتاكي،
مدعومة رمسيًا من وزير ّ
والثانية يرأسها رئيس البلدية السابق زياد العريان ،مدعومًا من
العائالت ،وبعض احملسوبني تارخييًا على االشرتاكي ،على رأسهم
الشيخ سهيل القضماني ابن الشيخ الراحل إبراهيم القضماني.
ومع أن رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط ،كان
ّ
يفضل تشكيل لوائح توافقية يف غالبية القرى والبلدات اليت يوجد
فيها االشرتاكي ،من عاليه والشوف واملنت األعلى ،إىل حاصبيا
وراشيا ،وعلى هذا األساس ُرمست خطوط عريضة مع النائب
طالل أرسالن واحلزب السوري القومي االجتماعي والنائب السابق
فيصل الداوود ،مع مراعاة العائالت واخلصوصيات يف القرى.
الرحال ّ
تبادل
حطت على معركة قاسية يف راشيا ،وسط
ٍ
إلاّ أن ِّ
لالتهامات بني أبو فاعور والعريان بتعطيل التوافق.
ّ
أطل أبو فاعور خالل إعالن الئحته «شباب
قبل حنو أسبوعني،
ّ
متوتر وعنيف،
خبطاب
بسام دالل،
ٍ
إلمناء راشيا» برئاسة املقاول ّ
إما بـ»الرضوخ أو
يتهدد مرشحي الالئحة املنافسة
ّ
ّ
ويتوعدهمّ ،
يشد أبو فاعور عصب الئحته ،ألقى خطابًا مل
اهلزمية» .ولكي
ّ
حمو ً
ال املعركة من تنافس على بلدية،
يقله االشرتاكي منذ ّ ،2005
إىل «حرب إلغاء» بني جنبالط وقوى  8آذار «اليت انتهت يف ّ
كل
وتوحدت يف راشيا» ،على ما ذكر يف خطابه .وأشار وزير
لبنان،
ّ
ّ
مذكرًا
الصحة إىل «أوامر من خلف احلدود» أتت لقوى  8آذار،
ّ
بـ»العقيد مصطفى» ومفرزة املخابرات السورية يف املدينة ،بعد
املقربون منه خالل األسبوعني املاضيني بتسويق اتهامات
أن جهد
ّ
غري منطقية حلزب اهلل ،عن أنه «حيشد يف راشيا ملواجهة جنبالط»!
علمًا بأنه أدخل إحدى القوميات السوريات إىل الئحته ،بينما دخل
إىل الئحة العريان ثالثة أعضاء على األقل حيسبون على التيار
الوطين ّ
احلر ،وأكثر من اشرتاكي.
تهديد أبو فاعور ووعيده« ،انعكس سلبًا عليه» ،على ما يقول أكثر
من مصدر يف الئحة العريان ،خصوصًا أن الوزير َم َّن على أهالي
ّ
مذكرًا إياهم مبا «أنعمه عليهم» جنبالط و(ليس من أموال
راشيا،
الدولة واملواطنني اللبنانيني) :مدارس ،جامعات ،مركز الربيد،
التنظيم املدني ،مركز للمعاينة امليكانيكية ،شبكة طرقات ،وظائف
وتوجه إىل الالئحة املقابلة بالقول« :عملتوا كم حيط
يف الدولة...
ّ
براشيا شيلوهم ،عملتوا حديقة حمَ ّ ُلوها» .غري أن كالم أبو فاعور،
ردًا هادئًا من العريان ،الذي أعلن الئحته قبل حنو أسبوع،
لقي ّ
موجهًا الشكر إىل ّ
كل من أسهم يف إمناء راشيا« :دولة الرئيس
ّ
بري على دور جملس اجلنوب ،الوزير مروان محادة على إجناز
نبيه
ّ
مستشفى راشيا ،الرئيس سعد احلريري لتأهيله البئر اإلرتوازية،
الشيخ بهجت غيث على بناء اجلامعة اللبنانية ،الوزيرة السابقة
ليلى الصلح محادة على ترميم جناح االستقالل يف قلعة راشيا،
مجيل شرانق على تأهيل ساحة سوق راشيا.»...
حرب اخلطابات ليست الوسيلة الوحيدة للحشد االنتخابي يف
ّ
يتسلح العريان بغياب الغطاء السياسي عن الئحته،
املدينة .فبينما
وخوض القضماني املعركة إىل جانبه برتكيبة عائلية ــ حملية ّ
متكنه
من خرق «بلوكات» األصوات االشرتاكية وضمانه نسبة مرتفعة
ّ
ً
وسيلة
من أصوات املسيحيني يف املدينة ،ال
يوفر أبو فاعور
ُ
طابق»
الصحة يفصل
«امل ِ
للحشد إلاّ ويستعملها .فمن يسمع وزير ّ
عن «غري ُ
يره يف راشيا إأل ممسكًا بعصا
امل ِ
طابق» يف بريوت ،ال َ
برتهيب وترغيب ،على قاعدة «من ال ينتخبنا ليس ّ
منا»،
وجزرة،
ٍ
حيي الكواسبة وامليدان،
كما ُي ّ
ردد يف البيوت اليت يزورها يف َّ
وبكيفا وضهر
ويف بيوت ناخيب راشيا املقيمني يف قرى عيحا
ّ
األمحر.
وما حيكى يف راشيا ،يقوله أعضاء يف الئحة العريان،عن تهديدات
يتعرض هلا الناخبون يف راشيا ،اشرتاكيني وغري
وعروض
ٍ
ّ
يهدد
هدد حبرمانها ساعات التعاقد ،وذاك
ّ
اشرتاكيني :فتلك ُت َّ
التطوع يف اجليش .فحني تنحصر وظائف أهل راشيا
حبرمان ابنه
ّ
بشخص واحد،
والصحة وغريها
يف اجليش واألمن العام والتعليم
ّ
ٍ
تصبح النتيجة على الشكل التالي :ابن راشيا «املطابق» ،هو ذلك
ّ
مضطرًا إىل الوقوف على باب كليمنصو أو قصر
الذي مل يعد
املختارة للحصول على وظيفة ،وبدل ذلك يقف على باب وكالة
أما االشرتاكي «املطابق»،
داخلية احلزب االشرتاكي يف راشياّ .
فهو ذلك الذي ُي َسِّلم بأن حزبه يف راشيا ،سريثه أبو فاعور ،حاملا
يرث تيمور جنبالط املقعد الدرزي يف الشوف.
ومع ذلك ،ال يبدو الوزير «السوبر ستار» مرتاحًا .تراه جيول من

بيت إىل بيت ،ويسرق «غفوة» هنا واسرتاحة هناك يغمض فيها
عينيه ،فيما األصوات اليت يف جيبه هي هي .باألرقام ،ينتخب
يف راشيا حنو  4000درزي و 2200مسيحي .يف االنتخابات البلدية
املاضية ،وصلت نسبة االقرتاع إىل  %60عند الدروز و %21عند
ّ
يقل عن مخسني صوتًا،
املسيحيني ،وخسر العريان يومها بفارق
أما اليوم ،فيبدو العريان
وكان القضماني يف مواجهة العريانّ .
نقدم لراشيا ّ
كل
مرتاحًا ،ويقول« :حنن الئحة إمنائية ،نريد أن
ّ
يهدد
اخلري بعيدًا عن السياسة» ،فيما يقول القضماني« :ال أحد
ّ
املغمسة بالذل ال نريدها» .ويف
راشيا بلقمة عيشها ،واللقمة
ّ
مقابل خطاب أبو فاعور واعتباره املعركة سياسية ،يقول رئيس
الئحته ،بسام دالل ،وهو رجل أعمال غري مقيم يف راشيا ،إن
سنمد يدنا للجميع».
«الئحتنا هدفها إمنائي بامتياز ،وإذا وصلنا
ّ
ّ
مؤكدًا أن
وخيتلف دالل مع توصيف أبو فاعور حول التوافق،
ّ
معطلة ،ومن األفضل أن يربح
فعالة ،بل
«التوافق ال ينتج بلديات ّ
أحد الفريقني».
تتعدى املعركة
بالنسبة إىل «قدامى» االشرتاكيني يف راشيا،
ّ
معركة بلدية« ،إنها معركة إثبات أبو فاعور أمام جنبالط ،إنه الرقم
الصعب يف القضاء يف ّ
ظل كل اإلمكانات اليت ّ
سخرها له موقعه
ّ
حبق أكثر
كوزير وشخصيته النشيطة ،وقرار اإلقصاء الذي اختذ
من رمز اشرتاكي يف راشيا وحاصبيا».
ّ
توقعات النتائج؟ العريان واثق من فوزه ،وأبو فاعور
ماذا عن
جيتهد ليفوز ،فيما يقول مراقبون إنه «يف أسوأ األحوال ،ستخرق
الئحة العريان ــ القضماني الالئحة الثانية بثالثة أو أربعة أعضاء»،
ّ
تعدت الـ
ليتوقف األمر على رفع نسبة االقرتاع املسيحي ،اليت إذا ّ
ً
كاملة!
تهدد أبو فاعور بسقوط الئحته
،%26
ّ

التوافق العوني ــ القواتي ينجو يف بريوت
رىل إبراهيم
كاد التوافق القواتي العوني يسقط يف بريوت ،بعد تهديد التيار
الوطين احلر بسحب مرشحيه من الئحة «البيارتة» إذا مل ُي َّت َفق على
صيغة مقبولة يف ما خص الئحة املخاتري .وحتى مساء أول من
أمس ،كانت مفاوضات التيار مع القوات وقوى  14آذار متعثرة،
وكادت الالئحة تبصر النور مساء أمس من دون العونيني.
عرابي «إعالن النوايا» سارعا إىل تربيد أعصاب الطرفني
إال أن
َ
إلنقاذ «التحالف املسيحي» ،فهرول النائب إبراهيم كنعان وملحم
رياشي إىل منزل وزير االتصاالت السابق نقوال صحناوي إلنقاذ
التفاهم من خطوة تؤدي إىل خوض التيار معركة املخاتري منفردًا
يف وجه اجلميع.
أيضًا حضر ،بطلب من الرياشي ،مسؤول منطقة بريوت يف القوات
عماد واكيم ،وكان االتفاق على صيغة يدخل فيها التيار الوطين
احلر الئحة االئتالف االختيارية بستة خماتري من أصل  2( 40يف
األشرفية و 2يف الرميل و 1يف املدور و 1يف الصيفي) ،علمًا بأنه
كان قد فاز يف عام  2010من خالل معركة ضد قوى  14آذار بـ
أي من مرشحيه
 5خماتري يف الرميل من دون أن يتمكن من إجناح ٍّ
يف األشرفية والصيفي.
وتشري مصادر التيار الوطين احلر إىل أن «صعوبة املفاوضات
متثلت يف كيفية دخولنا إىل الالئحة ،إذ كان من الضروري أن
يصار إىل سحب بعض املرشحني إلحاللنا والطاشناق مكانهم».
ووقعت بعض «املشكالت مع فعاليات اختيارية هلا تارخيها
ً
عامة ،إذ حصل دفق باملرشحني ،ووصل
ووزنها وبني املرشحني
العدد إىل حنو  100مرشح ،وهو ما عجزت األحزاب والعائالت عن
حتمله» .انتهت احلبكة مساء االربعاء يف اجتماع يف منزل النائب
ميشال فرعون ضم ممثلني عن كل األحزاب .ومتكن التيار من حجز
مقاعد له يف الالئحة توازي مقاعد القوات اللبنانية ،فيما حصل
الكتائب على حصة تقل عنهما ،أي مخسة مرشحني ،ونال فرعون
 4مرشحني.
ونال الطاشناق والرمغفار  11مقعدًا 9 :يف املدور 2 ،يف األشرفية
و 2يف الرميل .أما باقي املرشحني على الالئحة ،فمن العائالت.
واالئتالف هذا وفقًا للتيار هو من أبرز التجارب الناجحة يف هذا
االستحقاق البلدي ،نظرًا إىل تعقيدات بريوت ،وهو «مثرة إعالن
النوايا الذي ألغى  8و 14آذار وأعاد خلط األوراق السياسية من
جديد».
على املقلب اآلخر ،تعرض أحد املرشحني املدعومني من فرعون،
الياس حداد ،نهار الثالثاء لالعتداء على مكتبه ومتزيق صوره.
وسرت شائعات عن تعرض جنله للضرب أيضًا من قبل جمموعة
شباب يوالون إحدى شخصيات  14آذار يف األشرفية ،وذلك جراء
عدم استجابته ملطلب األخري االنسحاب ملصلحة مرشحه لضمان
فوزه على املقعد االختياري الكاثوليكي الوحيد.
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قضايا وتحقيقات

مواطنون يرفضون جعلهم كبش حمرقة ومساواتهم مع مولينبيك البلجيكيّة
ارليت خوري
على بعد  ١٥حمطة مرتو من األحياء الراقية
ّ
يتطلب
يف وسط باريس ،أي على مسافة ال
اجتيازها أكثر من ثالثني دقيقة ،يوجد عامل آخر،
ال فرنسي وال أفريقي وال مغربي عربي ،إمنا
الثالثة معًا.
هذا العامل جيهله زوار باريس ،مثلهم مثل
الغالبية العظمى من سكانها ،اليت ال تعرف عنه
سوى ما تتناقله وسائل اإلعالم من حني اىل آخر،
وال حيمل سوى ما يبعث على الريبة والقلق.
لكن عائقًا
إنه عامل مالصق للعاصمة جغرافيًا،
ّ
نفسيًا يفصله عنها متامًا ،إنه ضاحية سني سان
دوني اليت مير يف حماذاتها وال يشعر بوجودها
املسافر أو الوافد اىل باريس عرب مطار شارل
ديغول.
تكونت تباعًا عرب موجات اهلجرة
هذه الضاحية
ّ
املتتالية اليت شهدتها فرنسا ،حبـيـث بــات
يـقـيــم فيها أشـخاص من حواىل  ١٣٠جنسية
خمتلفة يقيمون معًا ،لكن من الصعب تقدير
تنوع
درجة التمازج القائمة بينهم نظرًا اىل
ّ
أصوهلم وجذورهم.
التداخل شبه معدوم بني سان دوني وباريس،
ّ
كل يف
فسكان الضاحية والعاصمة يعيشون
وجوه ،ثم ليس هناك ما حيمل الباريسي
عامله
ّ
لزيارة منطقة حتضر إعالميًا من خالل اخللل األمين
وجتارة املخدرات والتطرف اإلسالمي ،وأخريًا
اإلرهاب.
تصدرت األحداث قبل عشر
أنباء هذه الضاحية
ّ
سنوات ،بعد مقتل الشابني زياد بنا وبونا
تراوري صعقًا بالتيار الكهربائي بعد اختبائهما
داخل حمطة توليد هربًا من الشرطة ،ما أشعل
استمرت ثالثة أسابيع.
انتفاضة الضواحي اليت
ّ
بعد هذه االنتفاضة اليت امتدت اىل غالبية
ضواحي فرنسا ،سقطت سان دوني يف
النسيان ،ومل يعد جيري احلديث عنها سوى بني
احلني واآلخر يف إطار مواضيع على صلة بالسالم
عمومًا واألصولية.
لتنصب جمددًا على املنطقة مساء
األنظار عادت
ّ
الثلثاء يف  ١٣تشرين الثاني (نوفمرب) املاضي،
فجر ثالثة انتحاريني أنفسهم قرب «ستاد
حيث ّ
دو فرانس» لكرة القدم ،خالل مباراة حضرها
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند.
يف تلك الليلة ،جنت املنطقة من جمزرة ضخمة
كون عدد ضحايا التفجريات اقتصر على قتيل
واحد إضافة اىل االنتحاريني الثالثة ،فيما كان
أعضاء آخرون يف جمموعتهم يزرعون املوت يف
مقاهي باريس وصالة «باتاكالن» موقعني ١٣٠
قتي ًال.
ّ
تدفقت وسائل اإلعالم الفرنسية والدولية اىل
سان دوني لتغطية ما حصل ،لكن األمور مل تقف
عند هذا احلد ،إمنا شهدت ذروة جديدة مساء
 ١٨تشرين الثاني ،حني اقتحمت القوات اخلاصة
منسق اهلجمات اليت
الفرنسية شقة جلأ إليها
ّ
استهدفت باريس عبداحلميد أباعود.
وحولت
عملية االقتحام استمرت سبع ساعات،
ّ
الضيق الواقع يف الوسط القديم
شارع كوربيون
ّ
لسان دوني ،اىل ساحة معركة أطلقت خالهلا
مخسة آالف طلقة نارية باجتاه الشقة الواقعة يف
مكون من ثالث طبقات ،اختبأ يف داخلها
مبنى
ّ
أباعود وابنة عمه حسنة أيت احلسني وشخص
ثالث لقوا مجيعًا مصرعهم.
هذه العملية عززت االهتمام والتوافد اإلعالمي

اىل سان دوني« ،لكن هذا
االهتمام ليس من النوع الذي
نرغب فيه» على حد قول عامل
يف أحد املقاهي ،ألن اإلعالم
«جيعل منا كبش حمرقة» لكل
ما جيري يف فرنسا.
الريبة حيال اإلعالم تكاد تكون
عام ًال مشرتكًا بني سكان
املنطقة ،الذين يشتكون من
الصورة البائسة والسلبية اليت
يلصقها بهم ،لكن شكواهم
حتولت اىل استياء وغضب عقب
تفجريات بروكسيل ،اليت ّ
نفذها
أعضاء يف اجملموعة نفسها اليت
استهدفت باريس يف تشرين
الثاني ،وتبينّ أنهم نشأوا مجيعًا
يف ضاحية مولينبيك البلجيكية.
«ماذا يعين أن يلجأ أباعود اىل
سان دوني؟» ،تقول سيدة
أوروبية املالمح يف أحد املقاهي،
و «هل هذا جيعل من كل سكان
سان دوني إرهابيني؟» ،مبدية
غضبها البالغ من التشبيهات
اإلعالمية والرمسية أيضًا بني
الضاحيتني.
«ال أعرف مولينبيك» تقول
السيدة ،لكنها على ثقة بأن
سكانها ليسوا مجيعًا جهاديني،
وإمنا أشخاص ال يرغبون يف أكثر من أن يعيشوا
حياتهم ويسريوا أمورهم ومشاغلهم.
كالم هذه السيدة يتقاطع مع تصريح رئــيــس
احلكومة مـانـويل فالز ،الذي قال أن «السلفيني
ال ميثلون أكثر من واحد يف املئة من مسلمي
فرنــسا ،لكن رسائــلهم هي الوحيدة اليت
نسمعها ويسمعها الشباب».
ال يذهب فالز أبعد من ذلك يف تصرحيه ،وال
يشري اىل اإلهمال املستشري والقديم من
الدولة الفرنسية ،الذي أتاح لصوت األصولية
والتطرف أن يصبح نافذًا لدى بعض الشباب ،مبا
فيه األوروبي يف سان دوني ومناطق فرنسية
أخرى.
مبوقفه هذا ،يتساوى فالز على رغم كونه يف
موقع املسؤولية ،مع أمحد صاحب أحد املتاجر يف
سوق سان دوني ،الذي يقول« :ال أفهم هؤالء
الشبان الذين يستخدمون الدين للمزايدة على
اآلخرين والقول أنهم أفضل منهم».
عندما يتحدث فالز عن الضواحي ،يقول جميد
مسودن البالغ من العمر  ٣٩سنة ،أنه «يتكلم
من داخل مكتبه» ،وأن سان دوني مثلها مثل
ضواح أخرى فرنسية ال تعرف منذ سنوات سوى
ٍ
اإلنكار واإلهمال والنقص الفادح على صعيد
املواصالت واخلدمات كافة من صحية وتعليمية،
فيما البطالة تبلغ أكثر من  ٢٣يف املئة.
اخلطط اليت اعتمدت «لتطوير الضواحي» ورصدت
هلا مبالغ طائلة« ،مت إعدادها من أشخاص ال
يعرفون هذه املناطق وحقيقة أوضاعها» ،وهؤالء
يف رأي مسودن يعتربون أن استبدال األبراج
مبساكن وطالء واجهات املباني يكفي لتغيري
األوضاع ،وال يبدون أي اهتمام بالعمل على
صعيد النسيج االجتماعي.
جيب الكف عن إخافة الناس بإثارة مشكالت
مصطنعة ،فالصخب الذي أحاط بلجوء أباعود اىل
سان دوني واحلديث عن خاليا نائمة وأصولية

املبنى الذي اختبأ فيه أبا عود
تفرض قبضتها على الضواحي ،يهدف وفق
مسودن اىل تعمية املشكالت الفعلية« ،لسنا
قاعدة خلفية لتنظيم داعش» مثلما أن مولينبيك
«اليت زرتها أخريًا ليست الرقة».
«أنظري من حولك» يتابع مسودن« ،ماذا
ترين سوى مواطنني عاديني ،هل ترين بينهم
جهاديني؟» ،واجلهاديون موجودين يف أي حال
أينما كان» .حنن متمسكون بهوية منطقتنا ،وهي
وتنوع» ،وسكانها
منطقة شعبية ومنطقة هجرة
ّ
هم أسر تربي أوالدها وشباب وشابات حيبون
اللهو واملرح ،وهم أبعد ما يكون من امليول
اجلهادية.
وبالفعل ،يف السوق الشعبية اليت تقام كل
ثلثاء عند الساحة املواجهة لكاتدرائية سان دوني
املهيبة ،حيث يرقد ملوك فرنسا هناك ،نساء
حمجبات وغري حمجبات وملتحون وغري ملتحني.
هناك من يرتدي مالبس أوروبية ،وهناك
من يرتدي مالبس أفريقية ،وأيضًا يهودية
وأرثوذكسية .يتنقلون بني أصناف البضائع
املنتشرة من حوهلم واملتاجر املتنوعة وفقًا
لتنوعهم ،فمطعم الكباب مالصق ملقهى فرنسي
ّ
وعلى مقربة من مطعم حالل للهمربغر ،ويتخاطبون
بالفرنسية اليت غالبًا ما متتزج بلغات أخرى منها
العربية.
وعن احتمال وجود عناصر جهادية ،يقول
مسودن :رمبا ،فقد جرى احلديث عن قاعيت صالة
ُتلقى فيهما خطب متزمتة ومل تغلقا من جانب
ويشدد على أن «من مسؤوليتنا مجيعًا
السلطة.
ّ
مواجهة التطرف» ،لكن سكان هذه املنطقة يف
حاجة اىل أن حيرتموا و ...مواقف عديدة تسمع
باستمرار توحي بأن «كل مسلم إرهابي وكل
حمجبة بلهاء ومنصاعة».
بعد الصدمة اليت أصابتها نتيجة اقتحام شقة
أباعود ،ال تتوق سان دوني اىل أكثر من احلياة
العادية ،لكن هذا ال يلغي شعور بعضهم بقدر
ّ
التشنج.
من

سيدة من معارف مسودن تقول أنها متمسكة
مبنطقتها حيث تنشط يف اجملال االجتماعي،
لكنا حتلم ألوالدها مبغادرة أوروبا لتجنيبهم
عنصريتها ،فهم يتبعون دورة تدريبية حيث
باتوا ينادون كونهم من أصول عربية بـ «جواد»،
أمن ألباعود الشقة
نسبة اىل جواد أبو داود الذي ّ
اليت اختبأ فيها.
هذه السيدة باتت تقاطع وسائل اإلعالم على
اختالفها ،ألنها مل تعد حتتمل نزعتها اىل التعميم
ووصم سكان الضواحي وتشويه صورتهم،
خصوصًا من هم من أصول عربية.
إميان حديد ناشطة يف محلة مقاطعة املنتجات
اإلسرائيلية ،تعبرّ عن نوع آخر من الريبة ،وتشكو
من الوشايات اخلاطئة املتعددة اليت أعقبت
اعتداءات  ١٣تشرين الثاني ،نتيجة البارانويا اليت
ّ
حلت يف عقول البعض حيال املسلمني عمومًا.
وتبدي حديد استياءها من التضييق احلاصل على
صعيد احلريات العامة ،يف ظل حالة الطوارئ
اليت جتيز احلظر االعتباطي لبعض التجمعات
والتحركات ،وهو ما تلمسه يوميًا من خالل عملها
يف إطار محلة املقاطعة.
يف أحد الشوارع الفرعية القريبة من السوق،
والذي يبدو شبه فارغ من احلركة ،يقف املبنى
الذي مت اقتحامه والذي حيمل منظره على التقزز،
أزيلت عن واجهته آثار الطلقات اليت أصابته
وسدت مجيع نوافذه وهو مغلق اآلن بالشمع
ّ
األمحر.
ّ
يذكر تلقائيًا مبا قاله الباحث
مشهد املبنى
رشيد بن زين جمللة فرنسية ،ومفاده أن
اجليل األول من املهاجرين كان حيلم بالعودة
اىل البالد ،واجليل الثاني حلم باالندماج يف
اجلمهورية ،أما اجليل الثالث واحلالي فيبحث
املتزمتة
لنفسه عن هوية يف املمارسة الدينية
ّ
لـ «داعش» الذي يوهمه بأنه يؤمن له كرامة
يف احلياة واآلخرة.
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
عمل اللصوص يف «اسرتاحة» العطلة ..سرقات
تفوق الـ 80مليون لرية
مل «يسرتح» اللصوص حتى يف أيام العطلة ،حيث «غنموا» من
عملياتهم اليت قاموا بها ما يفوق الثمانني مليون لرية .وقد محلت
التقارير األمنية سلسلة حوادث سرقة ونشل وسلب يف عدة
مناطق.
ففي حملة البوشرية  -قضاء املنت دخل اللصوص لي ًال منزل السوري
جورج سرايا أثناء غيابه عنه بواسطة الكسر واخللع وسرقوا من داخله
على ما أفاد لدى قوى األمن الداخلي مبالغ مالية قدرها بـ 32مليون
لرية لبنانية و 10آالف دوالر امريكي و 150الف لرية سورية .وقد
حضرت اىل املكان االدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت
التحقيقات.
ويف مزرعة يشوع قضاء املنت اقدمت العاملة االثيوبية غيود مامو
على سرقة جموهرات من منزل خمدومها ألفريد سلوم وفرت بها
قدرت بالفي دوالر امريكي .وعممت صورة العاملة والبحث
واليت ّ
جار عنها لتوقيفها.
وأقدم لص عند طريق سرعني يف البقاع على كسر زجاج سيارة
هوندا اكورد ميلكها مهدي كنعان كان ركنها اىل جانب الطريق
ومتكن من سرقة حمفظة حتوي على ما ذكر كنعان مبلغ مليون ونصف
املليون لرية و 450دوالرًا أمريكيًا.
ويف حملة حارة حريك دخل اللصوص بواسطة الكسر واخللع مكتب
«محلة البدر» للسياحة والسفر وسرقوا من داخله حبسب افادة
مسؤول املكتب مبلغًا نقديًا بلغ  10االف دوالر امريكي .وقد حضرت
االدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت التحقيقات ملعرفة
الفاعلني.
ويف حملة االوزاعي اثناء انتقال ايوب اجلوني على منت سيارة اجرة
لتوصيله اىل اول خلدة ،حنا به السائق اىل جانب الطريق وسلبه ما
حيمل من اموال نقدية وطعنه يف بطنه وانزله من السيارة .وقد نقلته
سيارة اسعاف اىل مستشفى الزهراء للمعاجلة .ووصفت مصادر طبية
يف املستشفى بأن وضعه مستقر وقد اعطى اجلوني مالمح املعتدي
وهو موضع مالحقة من قبل القوى االمنية بناء الشارة القضاء.
ويف حملة بشامون  -قضاء عاليه دخل اللصوص مطعم كوزموس
بواسطة الكسر واخللع وسرقوا من خزنة املطعم مبلغًا ماليًا نقديًا
قال مدير املطعم ومشغله انه بلغ  24مليون لرية لبنانية .وقد بدأت
التحقيقات ملعرفة املالبسات.
وافاد لدى قوى االمن الداخلي يف الكسليك مشغل مطعم سوشي
قاسم طالل حيدر ان مبلغ اربعة ماليني ونصف املليون لرية لبنانية
ُفقد من خزنة املطعم وادعى على العامل السابق ناجي .ج.ص.
وصهره بالقيام بسرقة االموال والبحث جار عنهما لتوقيفهما
والتحقيق معهما بناء الشارة القضاء.

طرق املوت «تصطاد» أربع ضحايا
ال تزال مآسي حوادث السري األليمة ّ
ختلف بشكل يومي مزيدا من
الضحايا على طرقات املوت ،وكان آخرها سقوط أربعة قتلى .
فعلى طريق عام بلدتي الشرقية  -النبطية  ،صدمت سيارة BMW
يقودها الشاب ي.ع .ص (  22عاما من بلدة الدوير) دراجة نارية
على طريق عام بلدتي الشرقية  -كوثرية السياد يقودها ط.أ .بوريا
(  54عاما من بلدة تفاحتا) مما ادى اىل مقتله على الفور ،وعملت
سيارة اسعاف على نقل جثته اىل مستشفى الشيخ راغب حرب يف
تول ،وحضر اىل مكان احلادث خبري السري مصطفى محادي ودورية
من خمفر درك الدوير وفتحوا حتقيقا مبالبساته.
وصدمت سيارة «غولف» ،شخصا يف العقد السادس من العمر عند
مستديرة املكلس ،ما أدى اىل وفاته على الفور.
وقضى الطبيب نادر توفيق قاسم ( 60عاما) بعد انقالب سيارته
القرية واجمليدل يف املنطقة.
يف الوادي على الطريق الواقعة بني
ّ
وعملت عناصر الدفاع املدني على رفع السيارة واجلثة من الوادي.
وادى حادث سري وقع على طريق عام صور الناقورة (املستقبل)
بني سيارة من نوع رانج روفر تقودها امرأة وُاخرى من نوع رابيد اىل
مصرع الشاب حممد أيوب من مارون الرأس وجرح مخسة اشخاص
بينهم طفل.
وحضرت سيارات اإلسعاف وعملت على نقل اجلرحى اىل مستشفيات
املنطقة فيما حضرت األجهزة االمنية وباشرت التحقيقات.

األمن العام يالحق مزوّري مستندات سفر
اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع
عشرة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت عشرة آخرين جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة،
واربعة جبرم تهريب أجانب وشخصان جبرم اشتباه أمين وجتارة
أسلحة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني ،أحيلوا مجيعا اىل القضاء

املختص.

توقيف  23سورياً على حاجز دير عمار
أوقفت قوة من اجليش على حاجز دير عمار 23 ،سوريا لتجوهلم داخل
األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية ،وقيادة سيارات بصورة غري
قانونية .وضبطت  3فانات وبيك آب نوع تويوتا ،وسيارة نوع بي
أم.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء
الالزم.
ومتكنت دورية تابعة ملكتب أمن الدولة يف اهلرمل ،من توقيف
السوريني ص.د.وخ.م .املطلوبان للمحكمة العسكرية جبرم حيازة
َّ
أسلحة من دون ترخيص واقامة غري شرعية.

نهر بسري يبتلع فتى أثناء التقاطه الصور
قضى الفتى السوري آالن لقمان ( 13عاما) غرقا يف نهر بسري
يف جزين ،أثناء التقاطه الصور على ضفة النهر .ومت نقله بواسطة
الصليب االمحر اىل مستشفى جزين احلكومي ،وباشر خمفر درك
جزين التحقيق يف احلادث.

 945خمالفة سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  945خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

حريق بفرن يف جبيل
شب حريق كبري يف فرن لصنع املناقيش واملعجنات يف حي مار
ّ
جرجس  -جبيل ،وعملت فرق االطفاء يف مركزي جبيل والعقيبة يف
الدفاع املدني على إمخاده.
وقد أتى احلريق على كامل الفرن وحمتوياته ،واقتصرت أضراره على
املاديات.

جثة يف إيعات
عثر على جثة أ.اهلرب يف مركز عمله عند مفرق بلدة إيعات ،والتحقيق
جار لكشف مالبسات احلادث.

حاول إدخال خمدرات إىل إسرائيل بلبوس
«اليونيفيل»
«انت يف بريوت» ...قال احملقق يف مديرية املخابرات يف اجليش
اللبناني للموقوف علي ذياب احملمد وهو من البدو بعد ان استلمه
الصليب االمحر الدولي من اسرائيل اليت سجن فيها مثاني سنوات
وشهرا حملاولته ادخال  12كيلوغراما من املخدرات عرب الشريط
الشائك ،يف الثامن من تشرين الثاني العام .2007
حاول احملمد ادخال احلشيشة داخل حقيبة «متنكرا» بلباس قوات
ّ
وحجته ان هذه «البزة» اليت ابتاعها مببلغ الفني
الطوارئ الدولية
شر عائلة
ومخسماية لرية لبنانية فقط من بلدة كفركال ،ستقيه من ّ
دم» ،حيث جرى
املصطفى اليت ترتبص به وبعائلته بسبب «خالفات ّ
طرده واشقاءه من الوزاني وسكنوا يف وطى اخليام.
راع ،اثناء استجوابه االربعاء امام احملكمة العسكرية
ويزعم احملمد وهو ٍ
برئاسة العميد انطوان فلتاكي انه كان يقوم بـ»ترسيم»ارض ميلكها
قرب الشريط الشائك مع احد اشقائه حيث جرى توقيفهما من قبل
االسرائيليني ،نافيا حماولته الدخول اىل االراضي الفلسطينية احملتلة
لرتويج املخدرات اليت ضبطت حبوزته« ،فلم يكن يف احلقيبة سوى
ومهدة» قال احملمد  -الذي انكر محله  12كيلو
قساطل حديد وطاسة
ّ
من حشيشة الكيف داخل احلقيبة.
ولدى سؤاله عن ان قضيته مت عرضها على حمطات التلفزيون
االسرائيلية وجرى عرض املخدرات ،فأجاب« :غري صحيح ،ال يوجد
خمدرات ،وانا وشقيقي تعرضنا الطالق نار من االسرائيليني واصبنا
وادخلونا اىل اسرائيل بعد رمي قنابل مضيئة».
يفسر ما يزعمه انه كان يقوم برتسيم حدود ارضه ليال اجاب:
وكيف
ّ
دمًا بيننا وبني
«كان الوقت ساعة املغرب ،ومل انزل نهارا الن مثة ّ
املساح قام بفرز االرض وانه وشقيقه
آل املصطفى» ،مضيفا بان
ّ
ارادا وضع احلديد واالسهم على حدودها.
وافاد احملمد انه بعد توقيفه من قبل االسرائيليني جرت حماكمته
وشقيقه بالسجن مدة مثاني سنوات وشهرا بتهمة تواصله مع حزب
اهلل وليس املخدرات .وبعد انتهاء حمكوميته ّ
سلمه الصليب االمحر
الدولي يف الناقورة اىل اجليش اللبناني وذلك يف الثامن من تشرين
الثاني العام  ، 2015وقال له احملقق آنذاك «انت يف بريوت» .

واوضح انه كان وشقيقه يف سجن واحد امنا ليس يف الزنزانة
نفسها مشّبها السجن يف اسرائيل بسجن روميه.
ويف رده على اسئلة ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين ان
ارتداء بزات اليونيفل امر مسموح ومل يعرتضه اي من تلك القوات
الن ذلك ليس خمالفا ،فهي خفيفة وارتديها بشكل عادي اثنار
عملي ،ولست الوحيد الذي يرتديها امنا كل البلد».
واشار ردا على سؤال لوكيله احملامي يوسف الياس ،اىل «ان
دم مع
العشرية طلبت منه واشقاءه االبتعاد عن البلد بعد خالف ّ
آل املصطفى فذهبوا اىل وطى اخليام» .وبعد ان استمهل وكيله
للمرافعة ارجئت اجللسة اىل اخلامس والعشرين من تشرين الثاني
املقبل.

اكرب مروّج يف سجن روميه ..يعرتف

عشر سنوات مضت على توقيف ح .ن .م .يف السجن ،وهو الذي
«إشتهر» برتويج املخدرات يف سجن رومية املركزي قبل ان ُينقل
اىل سجن بنت جبيل بعد العملية االمنية النوعية للقوة الضاربة يف
ّ
فرقت
قوى االمن الداخلي يف كانون الثاني من العام  2014اليت
«العشاق» ووزعت املوقوفني على السجون اللبنانية ويف سجن
الرحيانية ٌ
كل حبسب «خصوصيته االمنية».
ويالحق ح.ن.م .بعدد من امللفات ،منها الدعوى املالحق بها
الضابطان اللذان جرى طردهما من السلك العسكري بعد تورطهما
يف عملية ادخال كمية من احلشيشة اىل سجن روميه لصاحل ح.ن.م.
نفسه الذي اعرتف صراحة برتويج املخدرات يف السجن من نوع
احلشيشة وتناوله احلبوب املخدرة داخل السجن وذلك يف العام
 .2012وتوجه اىل رئيس احملكمة العسكرية العميد انطوان فلتاكي
قائال له »:انا رح نفعك وبعرتف وسبق ان اعرتفت يف التحقيقني
االولي واالستنطاقي مبا اسند إلي واؤيد افاداتي السابقة».
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين تطبيق مواد
االتهام ،ترافع وكيل املوىل احملامي فراس البوّاب فاعترب ان اعرتاف
ينم عن ندم طالبا منحه أوسع االسباب التخفيفية .
موكله ّ
واصدرت احملكمة مساء حكما قضى بسجن ح.ن.م .مدة عشر سنوات
اشغاال شاقة مع جتريده من حقوقه املدنية وتغرميه مبلغ احدى عشر
مليون لرية.

مذكرتا توقيف يف ملف الـ«غوغل كاش»
باشر قاضي التحقيق يف بريوت فادي العنيسي حتقيقاته يف ملف
ّ
املتعلق بتقنية «غوغل كاش»،
متفرع عن ملف االنرتنت غري الشرعي
فأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتني حبق توفيق حيسو وروبري صعب
اللذين استمهال استجوابهما لتقديم مذكرة دفوع شكلية.
موعدا
حدد قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل
ً
من جهتهّ ،
جديدا لالستماع اىل افادة مدير عام «هيئة اوجريو» عبداملنعم يوسف
ً
مقررا االربعاء ،واستدعاه اىل جلسة يعقدها يوم
كان
والذي
كشاهد
ً
االربعاء املقبل يف احلادي عشر من اجلاري بعدما تبني ان يوسف مل
يتبلغ موعد جلسة االمس لوجوده خارج البالد.
ً
بيانا نفت فيه «ما
ويف هذه اإلطار ،اصدرت «هيئة اوجريو»
تداولته بعض الوسائل اإلعالمية» ،واكدت «أن الرئيس املدير العام
هليئة أوجريو يف إجازة إدارية وصحية خارج األراضي اللبنانية بعلم
وموافقة وزير االتصاالت مبوجب القرارين الصادرين عنه رقم 1/323
و  ،1/378وذلك حبسب األصول واألنظمة املرعية اإلجراء».
وكان القاضي عبداهلل قد أصدر السبت املاضي مذكرتي توقيف
وجاهيتني حبق توفيق حيسو وحسن مرتضى وطانيوس احلداد جبرم
تركيب وبيع واستجرار انرتنيت بصورة غري شرعية  .كما اصدر
مذكرتي توقيف غيابيتني حبق الفارين انطوان ملحم وعبداهلل عدرا يف
امللف عينه فيما تقدم وكيل املدعى عليه حممد جنيد مبعذرة طبية.

فرار موقوف من سجن القبّة
متكن السجني ع.ر .من الفرار من سجن القبة ،وهو كان أوقف جبرم
تشكيله عصابة سلب.
وعلى الفور ،بدأت القوى واالجهزة األمنية عمليات البحث عنه،
وفتحت حتقيقا لتحديد املسؤوليات ومعرفة كيفية متكنه من الفرار.

القبض على فلسطيين شارك يف «معركة عربا»
أعلنت املديرية العامة لألمن العام عن توقيف الفلسطيين إ.م.
ملشاركته ضمن جمموعة مسلحة يف القتال يف «معركة عربا».
وبالتحقيق معه اعرتف مبشاركته ضمن جمموعة مسلحة يف القتال
ضد اجليش ومهامجة احلواجز واملراكز العسكرية يف «معركة عربا»،
وانه اقدم على اخفاء السالح والذخرية بعد املعركة لدى كل من أ.د.
وأ.غ .وم.ج فتمت مداهمة منازهلم وضبط السالح والذخرية وبعض
االعتدة العسكرية .وبالتحقيق معهم اعرتفوا مبا نسب اليهم.
بعد انتهاء التحقيقات معهم أحيلوا مع املضبوطات اىل القضاء
املختص».
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كلمة رئيس جملس إدارة ومدير عام بنك
بريوت الدكتور سليم صفري كلمة يف اجللسة
اإلفتتاحية ملؤمتر الطاقة اإلغرتابية

سايد حامت وعقيلته يعودان من لبنان
بعد زيارة مفاجئة عاد من
لبنان وبالتحديد من بلدته
داربعشتار  -الكورة السيد
سايد حاتم الرئيس السابق
للجامعة اللبنانية الثقافية
يف فيكتوريا ورئيس جمعية
داربعشتار ترافقه عقيلته
السيدة الفاضلة جانيت بعد

زيارة مفاجئة الرض الوطن
دامت اسبوعني للقيام
بواجب العزاء والوقوف اىل
جانب العائلة ومؤاساتها يف
مصابها األليم اثر الحادث
املفجع الذي تعرض له ابن
ابنة حميه ابن الـ  25ربيعا
املهندس الياس كتورة الذي

لم يرحم شبابه.
اسرة جريدة الهريالد يف
ملبورن وسيدني ،التي
آملها املصاب ،تعزي العائلة
يف لبنان واالهل واالقارب
يف االغرتاب ..رحم اهلل
شبابه وأسكنه فسيح جناته
وللعائلة الصرب والعزاء.

الدكتور سليم صفري
القى رئيس مجلس إدارة
ومدير عام بنك بريوت
الدكتور سليم صفري كلمة
يف الجلسة اإلفتتاحية ملؤتمر
الطاقة اإلغرتابية الذي نظمته
وزارة الخارجية اليوم يف فندق
«املرتوبوليتان» وقال يف هذه
الكلمة:
أينما كنّا يف العالم وأينما
كانت وجهتنا ،فإن البوصلة
التي تجمعنا تؤشر دائما اىل
لبنان.
لطاملا أدت الهجرة اللبنانية
دوراً حيوياً يف الصمود
اإلقتصادي اللبناني ،خصوصاً
وان غري املقيمني يودعون
تقريباً ما يوازي  32مليار
دوالر تشكل ما نسبته %20
من الودائع املصرفية ،كما ان
التحويالت البالغة سنوياً
تقريباً  7مليارات دوالر
تو ّفر لوطننا مصدراً أساسياً
للنقد األجنبي ،كل هذا
مصدر أساس لنجاح القطاع
املصريف وتدعيم قدرته على
تمويل اإلقتصاد ،ولطاملا
قلت أنك تستطيع أن تأخذ
لبنانياً من لبنان ،لكنك لن
تقدر أبداً على أخذ لبنان من
قلوب اللبنانيني املغرتبني،
اللبنانية»
«فاألعجوبة
ترتجمها هذه العالقة الوطيدة
بني مغرتبينا ووطنهم األم ،
فهذا الشغف باإلكتشاف و
الرغبة يف اإلبقاء على العالقة
الوطيدة مع أرض اآلباء هو
الجينة التي تميّز اللبناني
عرب التاريخ ،تحدى أسالفنا
الجيوسياسية
الحقائق
ورفضوا اإلستسالم وإنطلقو
نحو العالم هادفني إىل حياة
أفضل ،فابتدعوا الفرص ولم
يبخلوا بالتطلع إىل لبنان مع
كل طاقاتهم وثرواتهم التي
حققوها.
ونحن نتقاسم معكم واجباً
واحداً ،هو ذلك اإلمتياز بان
ندّعم أكثر تراثنا وإستمراره،
ولذلك نحن هنا ،لتشجيع
إخوتنا املغرتبني على لعب
دور أكثر فاعلية يف صقل

مستقبل وطننا ،ذلك أننا
إذا تمكنَّا من جمع املبادرات
الفردية هي بوتقة ،يمكن
لإلستثمار اإلغرتابي حينها ان
يكون حاسماً.
ونحن يف «بنك بريوت»
حضرنا يف  9دول بمجموعة
موظفينا التي تقارب  3آالف
موظف لخدمة مغرتبينا علماً
أن «بنك بريوت» نفسه هو
ترجمة واضحة لقصة نجاح
إغرتابية ،أن الرابط الذي
يشد املغرتبني إىل لبنان يجب
أن يكون درباً بوجهتي سري،
فنحن ذهبنا إىل حيث أنتم
لخدمتكم ،وهذه وجهة ،أما
الوجهة الثانية التي أناديكم
لسلوكها فتتضمن:
 إستثمار وقتكم ومعرفتكموطاقتكم ووجودكم يف لبنان.
 مساعدة وطنكم األم علتحقيق املستقبل األفضل
خصوصاً يف املناطق الريفية
التي كثري منكم ينحدر منها،
وحيث يضطر شبابنا فيها
إىل الهجرة بحثاً عن املستقبل
األفضل ،فجامعاتنا تخرّج
حوالي  40ألف شاب وشابة
سنوياً و الوطن ال يستطيع
توفري فرص العمل لهم .
 العمل على اإلفادة من تعميماملصريف املركزي  33املتعلق
بدعم املبادرات الفردية وهو
ما يضمن  %75من حجم
إستثماركم .وإنني أدعوكم
إىل املشاركة يف هذه املبادرة
الرؤيوية لحاكم املصرف
املركزي رياض سالمة.
إخوتي إىل جانبكم املصرف
املركزي و القطاع املصريف بما
فيه «بنك بريوت» مستعدون
للتمويل و الدعم لتحقيق
إنطالقة ما أدعوه:
«منطقة الطاقة اإلغرتابية
اللبنانية».
وأختم بالقول :أنا كمصريف
أقدّر كثرياً معنى اإلحتياط
الذهبي اللبناني ،إال أنني
كمواطن أعترب أن مغرتبينا
هم إحتياطنا اإلسرتاتيجي
الذي ال ينضب.

ال يزال  Wanderersبطل باراماتا

على الرغم من الجهود الباسلة لفريق غرب سيدني لم يتمكنوا من الفوز ببطولة الدوري عندما واجهوا اداليد
يونايتد يف النهائي الكبري يوم االحد لكن الجميع مع النادي يجب أن يكونوا فخورين بما حققه هذا املوسم .لقد
كان موسما آخر ال ينسى للـ  Wanderersالذي احتل املركز الثاني يف الدوري ،وحجز مكانا يف دوري بطل آسيا
وعزّز سمعته كواحد من الفرق الرياضية األكثر نجاحا يف اسرتاليا وهو يف املوسم الرابع فقط .يف حني أن إعادة
تطوير « »Wanderlandستشهد نقل فريق غرب سيدني مؤقتا مبارياته اىل الحديقة األوملبية غري أنه سيظل
دائما فريق باراماتا ،ونحن فخورون جدا أن نكون شريكا قويا للنادي.
يف الفرتة التي تسبق النهائي الكبري أصدر رئيس بلدية  Playfordيف أدياليد تحديا برفع علم مدينته فوق تاون هول باراماتا وارتداء قميص أدياليد
الذي فقده الـ واندرارز .يوم االثنني شرّفتُ الرهان ،لكنني كنت مرتاحا جدا ،لعلمي بأن فريق غرب سيدني سيعود أكرب وأفضل عندما يعود الدوري
األسرتالي يف وقت الحق هذا العام.

مدينة ذكية تركز على مدينة رائدة

يوم الجمعة ستستضيف غرفة التجارة والصناعة يف باراماتا  the 2016 State of the Cityتحت عنوان «.»Doing Business in a Smart City
وتهدف البلدية ان تصبح باراماتا واحدة من املدن الذكية الرائدة يف العالم ،وأنا أتطلع إىل فرصة مناقشة هذا الهدف وآثاره مع أصحاب األعمال
التجارية املحلية .وسيقام هذا الحدث يف  Oatlands Houseمن  11:45صباحا حتي الـ  2،00من بعد الظهر يوم الجمعة  6أيار  /مايو وسيلقي
املعلق يف حقل االعمال واملصالح ،برنار سولت  Saltخطابا رئيسيا .ملزيد من التفاصيل يرجى زيارةwww.parramattachamber.com.au :

 Big Island Festivalيف باراماتا هذا السبت

سيتم تحويل باراماتا إىل شريحة من جنوب املحيط الهادئ هذا السبت عندما تستضيف البلدية مهرجان الجزيرة الكبرية يف Centenary Square

قبل  .the 2016 Pacific Test double-header ،Pirtekوسيقام املهرجان ،الذي
يحتوي على مأكوالت تقليدية وترفيه ،من الـ  10صباحا حتي الـ  2،00من بعد الظهر
يوم السبت (اليوم) وسوف يحتفل برتاث جزر املحيط الهادئ لالعبني الذين سيشاركون
يف املباريات االختبارية يف وقت الحق من هذا اليوم .وتبدأ مباراة كرة القدم على ملعب
 Pirtekبني  Junior Kangaroosو  ، Kiwisتليها مباريات اختبارية بني بابوا نيو
غيني وفيجي ،وبني تونغا وساموا .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة www.nrl.com

شاركوا يف سباق كأس رئيس البلدية

وسيشهد يوم السبت أيضا انطالق كأس رئيس البلدية يف بيت السباقات يف غرب
سيدني .Rosehill Gardens ،وميزة سباق الـ  2000مرت السنوي انه يسلط الضوء
على هذا السباق العائلي .انه دائما يوم رائع يف الهواء الطلق ،لذلك إذا كنت تستمتع
بالسباق تأكد من مجيئك عبى الفور .تفتح البوابات الساعة  10:30صباحا.

االحتفال بعيد األم مع نزهة يف الحديقة

انه عيد األم يوم االحد (غدا) وأتمنى لجميع من األمهات يف باراماتا يوما سعيدا جدا .يف
االحتفال ،ستستضيف حديقة باراماتا واحدا من سباقات املرح الكالسيكية العديدة
بعيد االم التي تجري يف جميع أنحاء البالد لجمع األموال ألبحاث سرطان الثدي .سيكون
هناك سباق الـ  4كلم وسباق الـ  8كلم ،لذا إذا كنتم تبحثون عن نشاط عائلي ممتع يف
عيد األم فانني أشجعكم على املشي أو الجري واملساعدة يف دعم هذه املسألة الهامة.
ملعرفة املزيد من البحث زوروا ‘Western Sydney’ at www.motherdayclassic.
com.au

ال يزال  Wanderersبطل باراماتا :رئيس بلدية باراماتا بول
غارارد يشرّف رهانه مع رئيس بلدية باليفورد ،غلني دوهرتي)
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مبباركة االب فارس وحضور القنصل اخلطيب ونواب وشخصيات عمالية واصدقاء

املختار ميالد احلليب وعقيلته ديانا يكرمان النائب الفيدرالي بيرت خليل

أقام املختار ميالد الحلبي وعقيلته ديانا غداء تكريميا للنائب
الفدرالي بيرت خليل بمباركة راعي الكنيسة املارونية يف ملبورن
األب الني فارس وحضور القنصل العام اللبناني يف ملبورن
غسان الخطيب.
وقد شارك يف املناسبة النواب نزيه األسمر وعقيلته هيام
والنائب والوزير السابق تيو تيوفانوس وعقيلته وامني حزب
العمال األسرتالي املهندس ستيفن دونالي والنائب الفدرالي
األسرتالي ووزير الظل لوزارة الدفاع األسرتالي ووزير البوليس
األسرتالي ديفيد فيني وعقيلته املحامية ليربتي سنكا ورئيس
بلبدية مورلند السيد المربوس تابينوس واملستشار الخاص

للوزير فيني السيد بان مكسفيلد واملستشار القانوني املحامي
أنفر اردوغان.
كما شارك الغداء لفيف من االصدقاء واالهل ميالد بولس
وعقيلته وإيلي بولس وعقيلته وميشال بولس وعقيلته والسيد
سركيس بو رعد وعقيلته والياس غصن وعقيلته وفادي غصن
واألخ جوزيف الحلبي ابو الياس وعقيلته ام الياس والعائلة
وشيخ الشباب اسرب جميل الحلبي واألحباء جوني الحلبي
وعقيلته نتالي وجانيت والياس وتانيا الحلبي ولفيف من األهل
واالصدقاء ،وقد اعتذر عن الحضور الرتباطات سابقة النائبة
االنسة مارلني كريوز والنائب سيزار ملحم,
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مناسبات

أكد أن لبنان سيبقى بلد اإلنفتاح

صفري أومل تكرمياً للوفد األسرتالي حبضور وزير اخلارجية
أولم رئيس مجلس
إدارة و مدير عام
بنك بريوت الدكتور
سليم صفري تكريماً
للوفد األسرتالي
اللبناني الذي يزور
لبنان حالياً للمشاركة
يف أعمال مؤتمر
الطاقة اإلغرتابية
الذي تنظمه وزارة
الخارجية .
شارك يف املناسبة
الخارجية
وزير
واملغرتبني جربان
باسيل ،باإلضافة
إىل سفري اوسرتاليا
يف لبنان غلني مايلز
بأعمال
والقائم
سفارة لبنان يف
اوسرتاليا جيسكار
وقنصل
خوري
لبنان يف سيدني
جورج بيطار غانم،
كما حضر الوزير
وليد
السابق
الداعوق والسفري
السابق
اللبناني
يف اوسرتاليا جان
دانيال.
لبى الدعوة رئيس
التجارة
غرفة
اللبنانية األوسرتالية
يف ملبورن فادي
الزوقي على رأس
وفد ضم حوالي
ثالثني من رجال
األعمال اللبنانيني يف
اوسرتاليا ،باإلضافة
إىل وفد الجامعة
الثقافية
اللبنانية
يف القارة البعيدة
ميشال
برئاسة
الدويهي وضم عدداً
من رجال األعمال.
وقد رحب صفري
بالحضور معترباً أن
لبنان يف حاجة ماسة
إىل طاقات كل ابنائه
خصوصاً
أولئك
املغرتبني.
وأكد أن لبنان سيبقى
كما هو بلد املحبة
واإلنفتاح والطاقات
التي تنتشر يف كل
أنحاء العالم عوناً
للبنان ودعماً له.
وإذ اشاد بروح
املواطنية اللبنانية
التي يتمتع بها

خصوصاً اللبنانيون
يف
املغرتبون
ا و سرت ا ليا ،
دعاهم اىل توجيه
استثماراتهم نحو
لبنان ألن لبنان
يستحق ذلك وألن
اإلستثمار املدروس
يف لبنان يأتي
بعوائد مرتفعة.
ورد الزوقي بكلمة
معربة شكر فيها
صفري على كل ما
يفعله من أجل لبنان
و من أجل اللبنانيني
يف
املنتشرين
مختلف دول العالم.
وأشاد بالدور الكبري
الذي يقوم به «بنك
أوف سيدني «
اململوك من «بنك
خدم ًة
بريوت»،
للبنانيني يف القارة
األوسرتالية.
كما اشاد بالجهود
التي تبذل من
أجل شد الطاقات
نحو
اإلغرتابية
لبنان.
قدم
أن
وبعد
درعاً تقديرية إىل
صفري ،تحدث وزير
جربان
الخارجية
فرحب
باسيل
بالوفد
بحرارة
األوسرتالي اللبناني
و شدد على أن لبنان
بأبنائه
محظوظ
حول
املنتشرين
العالم و أن لبنان
يبقى هذه الواحة
التي علينا أن نحافظ
عليها يف هذه البقعة
من العالم رسول
حضارة و محبة و
إنفتاح.
بمشاركة
ونوه
نيني
للبنا
ا
يف
األوسرتاليني
الطاقة
مؤتمر
اإلغرتابية متمنياً
لهم طيب اإلقامة يف
ربوع وطنهم األم.

العمل على تعزيز
بني
العالقات
البلدين والشعبني،
شاكراً للبنان محبته
وضيافته وعنفوان

ابنائه.
ثم كان قطع قالب
الحلوى باملناسبة
قبل أن يدعى الجميع
إىل حفل العشاء.

باسيل ،صفري ،الزوقي ،ناصيف ،دويهي ،بيطار واخرون يقطعون قالب الحلوى

وكانت مداخلة أيضاً
للسفري مايلز اشاد
فيها بلبنان وبطاقات
شعبه خصوصاً يف
متمنياً
اوسرتاليا
8/04/2016 2:09:33 PM
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;
22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Tel; 9709 3002

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
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.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

غــبا ٌر

رمته البسوس بوجه احلياة
َ
وهنالك
ووقت تشتت بني هنا
ٌ
ننأى قلي ًال
جهات
نشد اجلهات إىل الال
ْ
ّ
تنام األساطري يف عزلة ّ
اي
الن ِ
يساقط اللحن من جلد أنثى
ّ
شهوتني
أناخت لنا صدرها
ِ
للشتات
ومدت بإيقاعها
ْ
ّ
***
غبار
ٌ
ِ
الرمادة
و هذي الطلول لعام
التضاد
ال لون إال
ُ
الذي ميضغ األرض شرقًا فشرقًا
ً
للقبور
ذاكرة
يلوح بالليل
ّ
ْ
العصور
عصور تغادر ورد
ْ
ٌ
دوامة البدء يف شرفة
وتشرح
ّ
االنتهاء
ْ
ِ
السماء
مساء تغادر ضوء
ٌ
ٌ
األغبياء
وارض تهاجر يف هودج
ْ
***
غبار
ٌ
ُ
أزال
ولكنين ال
اهلواء
أسبح فيك
َ
ّ
ُ
أرض
حبيبة من خصب
ولدنا معًا يا
ٍ
ِ
ّ
السماء
وكنا فسائل قوس
اللون
ومل خنرت
َ
مل خنرت َ
اهلل
األنبياء
مل خنرت
َ
ولدنا
مدانا السماء
نرج الغمام
ّ
نشاء
ونشرب من وحيه ما
ْ
فكيف استحلنا شريدين
نتقن وحل اجلهات
ونعتاد خزي الشوارع ِ
الفناء؟
كيف اقرتفنا
ْ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

أمني معلوف :ال مكان لليأس!
كريم ابو مرعي  -ايالف

 :رأى الكاتب اللبناني الفرنسي امني معلوف ان عيش الناس مع
بعضهم البعض بات أصعب مما كان يتصور ،مؤكدا لوكالة فرانس
برس االحد ان على املثقفني العمل لتصور عامل خمتلف على رغم
هذه املرحلة من «الضياع الفكري والعنف» .وخالل لقاء يف ابوظيب
حيث يتواجد عضو االكادميية الفرنسية لتسلم جائزة «مؤسسة الشيخ
زايد للكتاب» لشخصية العام الثقافية يف احتفال يقام مساء االحد،
تطرق الكاتب اىل مسائل اهلوية واالنتماء واالشكاليات االجتماعية
يف عامل اليوم.
وقال معلوف «انا نشأت يف لبنان ،ويف لبنان عندنا هاجس دائم
هو جعل الناس يعيشون مع بعضهم البعض ( )...هذه مسألة غري
سهلة يف أي جمتمع ،ال يف اجملتمع اللبناني وال يف جمتمعات عربية
اخرى وال يف جمتعمات اوروبية» .اضاف «هاجسي ان نتمكن من
جعل الناس يعيشون مع بعضهم البعض ،ومل اكن اعتقد يوما ان
املسألة سهلة ،وقد يكون انطباعي يف الفرتة االخرية انها اصعب
حتى مما كنت اتصور ،ومن الواضح اننا ال نسري يف هذا االجتاه
اليوم».
ورأى انه «علينا ان نسري يف هذا االجتاه ،وال خيار لنا اال ان نسري
يف اجتاه جعل الناس يعيشون مع بعضهم البعض .لكن املسألة
كانت صعبة ،وما زالت صعبة ،واملستقبل حيمل طبعا صعوبات
جديدة ال شك».
وعكس معلوف يف مؤلفاته ،نشأته املتعددة الثقافة خصوصا
والدته يف لبنان يف شباط/فرباير العام  ،1949وعمله يف اجملال
الصحايف ،قبل هجرته اىل فرنسا بعيد اندالع احلرب االهلية يف
بالده عام  .1975والقت مؤلفاته بالفرنسية انتشارا عامليا ،ومنها
«اهلويات القاتلة» ( )1998الذي طرح فيه مسألة االنتماءات املتعددة
والتعايش يف ما بينها ،وبدا فيه مدافعا عن الحتمية التصادم بني
الثقافات واهلويات من الشرق والغرب.
اال ان الظروف الراهنة جتعل من نظرة معلوف لواقع تعايش اهلويات
اكثر قتامة ،من دون ان تدفعه اىل ان يبدل من قناعاته .وتشهد
دول شرق اوسطية عدة منذ اعوام نزاعات دامية ادت اىل مقتل
مئات اآلالف خصوصا يف سوريا والعراق ،حيث بات تنظيم الدولة
االسالمية اجلهادي يسيطر على مساحات واسعة .وتبنى التنظيم
خالل االشهر املاضية هجمات يف قلب اوروبا ،خصوصا يف باريس
وبروكسل ،اودت بالعشرات ،وفتحت نقاشا اجتماعيا اوروبيا حول
اهلوية واندماج االقليات الدينية وغريها.
ويقول «كل اجملتمعات مبا فيها اجملتمع الفرنسي ،مبا فيها
اجملتمعات االوروبية ،مبا فيها اجملتمعات العربية ،متر يف مرحلة
صعبة دقيقة قد تهدد املبادىء اليت بنيت عليها اجملتمعات ،قد
تهدد القيم اليت بنيت عليها اجملتمعات ،وهذا جزء اساسي من
املشكلة اليت نعيشها يف هذه املرحلة العصيبة واليت تتميز بالضياع
الفكري وبالعنف».
وعلى رغم امله بانه تكون «املراحل املقبلة أقل صعوبة» ،يشدد
الكاتب على ضرورة ان يقوم «املسؤولون يف خمتلف اجملتمعات،
املسؤولون السياسيون ،الثقافيون ،الرتبوين ...ان يقوموا بواجبهم
يف حماولة بناء التعايش يف ( )...قلوب الناس ،وهذا مشروع
لسنوات ورمبا ألجيال».
ال مكان لليأس
وتطرح االشكاليات الراهنة اسئلة عن الدور الذي ميكن ان حيظى
به املثقفون يف ظل صراعات ال تبقي وال تذر .اال ان معلوف الذي
تعهد لدى دخوله االكادميية الفرنسية يف العام  2012خلفا للكاتب
الفرنسي الراحل كلود ليفي-سرتوس ،بالعمل على حتطيم «اجلدار»
الذي ينشأ يف البحر املتوسط بني اهلويات الثقافية اليت ينتمي
اليها ،يدعو املثقفني اىل عدم التخلي عن دورهم ،وان بات هذا
االخري اكثر صعوبة وحمدودية .ويقول «واضح ان اجلدار مل يتحطم،
وهو قد يكون اليوم اعلى مما كان يف املاضي .هل أنا سأغري
موقفي؟ طبعا أل .هل أنا سأحاول جهدي للمساهمة يف حتطيم هذا
اجلدار؟ بالطبع ( )...هل أتوقع ان يتحطم يف املستقبل القريب؟
ال ،لكن أملي كبري بأن نتمكن من ختطي هذه املرحلة يف املستقبل
على االقل ليتمكن ابنائي واحفادي ان يعيشوا يف عامل أفضل من
الذي يعد هلم اليوم».
ويسأل «هل هذا يعين ان على املثقف ان يتوقف عن العمل من
اجل االهداف ،من اجل اآلمال اليت يعيش من اجلها؟ يف رأيي انا
ان على املثقف ان يعرف مدى صعوبة مهمته اليوم ،ان يواصل
العمل ،ان يواصل الكتابة ( )...ما ميكن له ان يفعل ،ما ميكن له
ان حيقق كان دائما حمدودا ،وهو اليوم حمدود ،لكن دوره ضروري،
ضروري ان يتصور عاملا خمتلفا ،جمتمعا خمتلفا ،ضروري ان يعمل
حلل املشكالت».
ويؤكد الكاتب احلائز جائزة «غونكور» االدبية الفرنسية املرموقة عن
رواية «صخرة طانيوس» ( ،)1993ان االنسان «ال يغري قناعاته الن
الوضع صعب.
قناعاته تبقى وحياول ان يساهم يف اصالح االمور .هل سيتمكن من
اصالحها؟ طبعا ال ،لكن واجبه ان حياول» .ويشدد على ان اليأس
يف ظل هذا الواقع ليس خيارا ،قائال «اليأس ال يقود اىل أي حل.
اليأس ليس حال .االفضل (لالنسان) ان يأمل وخيطىء ،بدال من ان
ييأس ويكون على حق».

بابلو نريودا..

أربع جنائز وموت غامض!
يوسف يلدا  -ايالف
ُدفن الشاعر التشيلي يوم الثالثاء املاضي يف إيسال نيغرا،وللمرة
الرابعة ،دون التوصل إىل حتديد األسباب احلقيقية ملوته حتى
اآلن.
ُأعيد دفن رفات الشاعر التشيلي بابلو نريودا ،احلاصل على جائزة
نوبل ،يوم الثالثاء املاضي يف حديقة منزله بإيسال نيغرا ،قبالة
احمليط اهلادئ ،على ساحل تشيلي الوسطي ،بعد أن كان تقرر
نبش قربه قبل ثالث سنوات ،بغية حتديد سبب موته وإن كان ُقتل
خالل حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيت.
وكان عدد من املقربني من صاحب «عشرون قصيدة حب وأغنية
يائسة» يف إستقبال نعشه يف ساعة مبكرة من يوم الثالثاء
املاضي ،للرتحيب بعودته إىل مكان سكناه الشهري ،الذي يقع يف
متميزة قبالة احمليط اهلادئ ،حيث كان الشاعر طلب أن
منطقة
ّ
ُيدفن هناك ،مثلما قال يف ديوانه «النشيد الشامل»« ،رفاقي،
إدفنوني يف إيسال نيغرا ،قبالة البحر الذي أعرف».
سار املوكب ببطء وراء النعش امللفوف بعلم تشيلي من أمام
املكان الذي تنبأ نريودا يومًا قائ ًال « :لقد عدت من أسفاري.
أحبرت كي أصنع الفرحة».
وكانت أوىل خيوط النهار يف ذلك الثالثاء الشتائي ،قد المست
تابوت الشاعر اخلشيب الذي كان سريقد على اجلانب األسفل
املنحدر من حديقة املنزل ،واملطل على الساحل ،إىل جانب تابوت
زوجته الثالثة ،ماتيلدا أوروتيا.
عند الظهرية ،ويف حضور أكثر من  300شخص ،أنشدت أوركسرتا
تتكون من جمموعة من الشباب ،البعض من قصائد احلب األكثر
شهرة يف العامل لنريودا ،تكرميًا له .وقال الكاتب فريناندو
كيلودران أثناء إلقاء كلمته «نريودا اآلن برفقتنا ،عاد ليلقي
نظرة على أمواج البحر ،ويعانق حبيبته ماتيلدا» .وهتف العشرات
ٍ
بصوت واحد «الرفيق بابلو
من أعضاء احلزب الشيوعي يودعونه
نريودا .حاضر! اآلن وإىل األبد!» .وإختتمت مراسيم الدفن بتقديم
بارا.
أغنية
«شكر للحياة» للفنانة التشيلية الراحلة فيوليتا ّ
ً
شكوك حول مقتل نريودا
ووفقًا لشهادة الوفاة الرمسية ،أن بابلو نريودا تويف يف 23
سبتمرب/أيلول  ،1973بعد أيام قليلة على اإلنقالب العسكري الذي
قاده إوغستو بينوشيت ،وذلك نتيجة إصابته مبرض سرطان
الربوستاتا الذي كان يعاني منه .ومع ذلك ،أكد سائقه مانويل
أرايا ،وزوجته ماتيلدا أوروتيا ،وشخصيات أخرى قامت بزيارته قبل
موته بساعات ،أن الشاعر كان يتمتع بصحة جيدة ،وأن املوت ّ
حل
عليه بطريقة مفاجئة.
ٍ
خمتربات من كندا والدامنارك بتحليل احلمض النووي لبكترييا
وتقوم
املكورات العنقودية الذهبية (تسبب املرض املميت متالزمة الصدمة
ّ
التسممية) ،واليت كان ُعثر عليها يف عظام الشاعر ،من أجل معرفة
فيما إذا كانت موجودة يف جسمه قبل دخوله إىل املستشفى.
وأكدت مصادر ذات الصلة بالتحقيق قبل أيام لوكالة األنباء
اإلسبانية (إيفي) أنه سيكون «من املستحيل عمليًا» حتديد من
وكيف مت وضع البكرتيا يف جسم نريودا.
وقال رودولفو رييس ،أحد أبناء شقيق الشاعر أن هناك شخص
عجل من
ثالث «متكن من حقن جسم نريودا بالبكترييا ،األمر الذي ّ
موته يف مستشفى سانتا ماريا يف سانتياغو» .وهذه املستشفى
كانت حتت إدارة القوات العسكرية .ويف الوقت الذي يوشك
التحقيق الذي يعمل من أجل توضيح اسباب موت نريودا على
نهايته ،أعيد رفاته إىل أسرته من أجل دفنه يوم الثالثاء املاضي،
وللمرة الرابعة.
رحلة رفات الشاعر
وكان ُدفن الشاعر التشيلي ألول مرة يف سانتياغو يف يوم حزين
وحتول ذلك اليوم إىل مناسبة
بتأريخ  25سبتمرب/أيلول ،1973
ّ
ضد الديكتاتورية .وإنضم حينها إىل موكب اجلنازة ،وهو
للتنديد
ّ
يف طريقه اىل املقربة العامة ،املئات من األشخاص الذين كسروا
جدار الصمت املطبق وهم يرددون نشيد «األممية».
وعندما دفن نريودا يف ضريح أسرة الكاتبة أدريانا ديتبورن ،طلنب
شقيقات األخرية نقله من هناك .ويف  7مايس /آيار  ،1974وبعد
مكان رصني يف
مرور أقل من عام على جنازته األوىل ،نقل إىل
ٍ
املقربة ذاتها .ومل حيضر تلك اجلنازة الثانية سوى ستة أشخاص.
ومثلما كتب صديقه الشاعر خاميي كيسادا «صباح حزين جلنازة
حزينة».
ومع عودة الدميقراطية إىل تشيلي ،يف عام  ،1992إستخرجت جثة
كل من نريودا وكذلك جثة زوجته الثالثة ماتيلدا أوروتيا ،من
ٍ
املقربة العامة لنقلها إىل إيسال نيغرا ،تلبية لرغبة الشاعر.
وبسبب الشكوك اليت أحاطت مبوت نريوداّ ،
مت نبش جثته مرة
أخرى ،ولتنقل إىل مبنى (اخلدمة الطبية القانونية) ،يف سانتياغو،
من أجل حتليلها .وبعد ثالث سنوات ،ويف  26من أبريل /نيسان
احلالي ،دفن رفات نريودا وللمرة الرابعة .لكن ،هل ستكون هذه
املرة األخرية؟!
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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

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
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Melbourne

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

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمدير مكتب
ملبورن الزميل كميل
مسعود على الرقم:
0405272581

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان
يقدم لزبائنه
الكرام أشهى األطباق
اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة
سريعة ..جلسة
مرحية ..معاملة
ودودة ..خربة طويلة

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
.2016 فيكتوريا لعام
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
 فيكتوريا برئاسة السيد- مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
.غنيم فضول

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

 سنة25  و18 على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
:ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم
0447176293

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:


Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate


Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

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

ëÏmÏm@Úè

bÓ€a6éa@¿@∂
نتعهد
أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية

ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ملبورن

غـابريال غـارسيا مـاركيز والـعرب!
عند رحيله يف السابع عشر من
شهر أبريل -نيسان ،2014بكي
العربا،وبدموع ساخنة ،غابريال
غارسيا ماركيز صاحب «مائة
العزلة»،و«خريف
من
عام
«احلب يف زمن
البطريرك»،و
ّ
موت
الطاعون»،و «وقائع
معلن»،وغريها من الروائع اليت
أدهشت القراء يف مجيع احناء
ّ
أشك يف صدق
العامل.وأنا ال
اجلياشة
مشاعرهم،وعواطفهم
ّ
غري أني أمسح لنفسي بأن
أسأل :ولكن ماذا فعلوا له يف
عامليا
حياته عندما كان جنما
ّ
مسموع الكلمة والرأي حتى
ّ
كل هذا احلب
يغدقون عليه
بعد أن رحل عن الدنيا وهو يف
قمة اجملد والشهرة؟؟
ّ
يف حوار معه ،سئل ماركيز
ذات مرة عن العرب فقال بإنه
ّ
كل رواياته ترمجت
مسع بأن
ّ
الضاد،وأنها تباع على
اىل لغة
األرصفة يف العواصمم واملدن
ّ
يتلق فلسا
العربية غري انه مل
واحدا من دور النشر اليت
ّ
أي
أصدرت اعماله.كما مل
يتلق ّ
عربية !وكان
دعوة من سفارة
ّ
على ّ
حق يف ما قال .
واحلال أنه -أي ماركيز-كان ال
عدة
يكرم
بد أن
عربيا ألسباب ّ
ّ
ّ
ّ
.ففي العديد من احلوارات اليت
اجريت معه،آعرتف بأنه تأثر
ّ
مبكرا بألف ليلة وليلة».

حسـّونة املصباحي

كما أنه جعل مواطنا من أصل
نصار
سوري،هم سانتياغو
ّ
،بطال لرائعته «وقائع موت
معلن».ويف العديد من آثاره
حنن نلمس آجنذابه اىل األسلوب
يتميز به
الشيق،واملثري الذي
ّ
ّ
الرواة يف بالد الشرق .ومن
الطرائف اليت كان يرويها أنه
ّ
مشردا يف باريس
ملا عاش
ّ
يف أواخر اخلمسينات من القرن
املاضي،وكانت حرب التحرير
آنذاك
مشتعلة
اجلزائرية
،أوقفته اجلندرمة الفرنسية
مرة بسبب مالحمه
أكثر من ّ
املغاربية! .باإلضافة اىل هذا
ّ
كله،كان ماركيز متعاطفا مع
جممل القضايا العربية ،وأبدا
مل يزر اسرائيل اليت يعتربها
العرب عدوتهم األوىل.فإذا
ما أظهر مبدع كبري من هنا أو
هناك تعاطفا معها ،أو زارها
،قاطعوه ونبذوه ،وشتموه
ما
الشتائم.وهذا
بأقذع
فعلوه مع الراحل الكبري اآلخر
خورخي لويس بورخيس عندما
قبل احلصول على «جائزة
القدس».
شن عليه العرب هجومات
فقد
ّ
عنيفة بسببها .وما كان من
حقهم ان يفعلوا ذلك .
من
بورخيس
كان
فقد
بالثقافة
املتأثرين
اكثر
اشد العارفني
العربية،ومن
ّ

بها ،وبرموزها،وخفاياها.وهذا
ما يربز يف قصصه ،ويف
حماضرته الشهرية عن «ألف
ليلة وليلة.مع ذلك مل يهتم به
العرب،مل مينحوه أية جائزة،ومل
يقدروا األعمال اجلليلة اليت
ّ
قدمها لثقافتهم.غري أنهم
ّ
أباحوا ألنفسهم التشنيع به
لقبوله اجلائزة املذكورة.ومثل
هذا التصرف مع املبدعني
الكبار كان دائما القاعدة
وليس االستثناء.
األنظمة
تهتم
وعندما
،واملؤسسات الثقافية العربية
مبفكر أو مبدع،فإنها ال تفعل
ذلك تقديرا ألعماله،ومواقفه
،وإمنا ألنه يظهر تعاطفا عادة
ما يكون كاذبا مع قضاياهم.
وغالبا ما يكون هذا املبدع،أو
هذا املفكر آنتهازيا بال قيمة،وال
تأثري حتى داخل بالده.
وهكذا كان حال الفرنسي
روجيه غارودي الذي بدأ
فقد
ا،فلما
شيوعي
حياته
ّ
ّ
فكريا
مصداقيته،وفشل
،أسلم،وآجته اىل العرب ليغرف
الكثري من امواهلم من دون
ان يقدم هلم ولقضاياهم ما
ميكن ان ينفعهم،ويفيدهم.
هلذا كله ،جيوز لي أن أقول
بإن بكاء العرب على رحيل
ماركيز يبدو نشازا،وعمال مثريا
للسخرية واإلمتعاض !

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
فيكتوريا لعام .2016
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فيكتوريا برئاسة السيد
غنيم فضول.
ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
تلفزيون MTV

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني  18و  25سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن

ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم:
0447176293

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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من هنا وهناك

تايلور سويفت تنال حصة األسد
يف حفلRadio Disney
ليس بالغريب على النجمة العاملية تايلور سويفت  Taylor Swiftأن
أي حفل توزيع جوائز حتضره.
تنال حصة األسد يف ّ
فقد حصدت النجمة البالغة من العمر  26عامًا  3جوائز أثناء احلفل
اخلاص ،الذي أقامته شركة «ديزني» لتوزيع اجلوائز
السنوي
ّ
املوسيقية ،بفضل أغنيتها « ،»Bad Bloodإذ حصلت على جائزة أغنية
العام ،كما حصلت على جائزة أكثر األغاني إثارة للضجة ،باإلضافة
إىل نيلها جائزة أكثر األغاني تناسبًا مع حاالت االنفصال.
وقد حصدت صديقتها سيلينا غوميز  Selena Gomezجائزة أفضل
مغن من نصيب إيد شريان Ed
مغنية ،فيما كانت جائزة أفضل
ٍ
 ،Sheeranوأفضل فرقة غنائية كانت فرقة .Fifth Harmony

منيح يلّي وقف «شي.
ان .ان»!

تفاصيل يوم املمثل املصري
األخري قبل وفاته املفاجئة

أهم الفائزين يف احلفل:
وهذه الئحة بأمساء ّ
أفضل األغنية تناسبًا مع االزدحام Perfect :لـ One Direction
أفضل فنانة صاعدة :توري كيلي Tori Kelly
أفضل فنان جديد :كليسا بالرييين Kelsea Ballerini
أكثر األغاني تشعرك بالسعادة Better When I’m Dancing :لـ
ميغان تراينور Meghan Trainor
أكثر األغاني سهولة يف الغناء What Do You Mean :لـ جاسنت
بيرب Justin Bieber
أفضل كلمات Eyes Wide Open :لـ سابرينا كاربنرت Sabrina
Carpenter
أفضل أغنية راقصة  Focus :لـ أريانا غراندي

عند غسل سيارتك ..التزم
بهذه القواعد الذهبية!

روي الفنان أمحد راسم ،صديق الفنان الراحل وائل نور وزميله يف
مسرحية (الغابة املسحروة) ،تفاصيل يومه األخري قبل وفاته.

هل استسلم سالم الزعرتي؟ هل بدأ فؤاد ميني رجييمًا خاصًا؟
هل ّ
مت تدجني لسان أبو طالل؟ هل انقطع عباس جعفر من
احلشيشة؟ هل التقى عبدالرحيم العوجة فتاة أحالمه؟
هل أطلق جنيد زين الدين شركته اخلاصة؟ أسئلة كثرية
يطرحها املشاهدون بعد إعالن قرار توقيف برنامج «شي ان
ان» بشكل نهائي ،وال جيدون جوابًا عليها ،هذا من جهة.
جو من االرتياح والطمأنينة بني
ويف اجلهة املقابلة ،يسود ّ
ً
ّ
األوساط اإلعالمية اليت بات بإمكانها أخريا أن تنفخ سيجارتها
على رواق وترتاح من املنافسة الشرسة اليت كان يفرضها
برنامج «شي ان ان» مبحطته األسبوعية.
ّ
ول َد خرب إيقاف «شي ان ان» صدمة فعلية بني أوساط
ً
ً
وجد يف الربنامج امتدادا فعليا ملا
الشباب اللبناني الذي َ
«ي َّتمه» من الربنامج الوحيد
اخلرب
ذاك
وكأن
يجَ ول يف خاطره،
ّ
َ
على الشاشات اللبنانية الذي ميكن انتظاره من أسبوع إىل
ّ
والتعلم
أسبوع ،وأحد الربامج النادرة اليت ميكن االستمتاع بها
من سخريتها الوقحة ومن تقاريرها الكاريكاتورية الفاضحة.

هل تريد ان تغسل سيارتك جبانب املنزل ومبفردك؟ حسنا ،انه
خيار صائب من دون أدنى شك السيما ان مراكز التنظيف لن تهتم
بسيارتك كما ستفعل أنت ،ولذلك التزم بهذه القواعد الذهبية حتى
تصل اىل نتيجة مرضية:
 -1بداية ،ختلص من أكرب قدر من الغبار واألتربة ،لتكون عملية
التنظيف بسيطة.
 -2ابدء بعملية تنظيف داخلية السيارة من خالل ازالة االشياء
والنفايات ،والتمسك بالغسل اجلاف من دون مياه.
 -3استخدم مواد التلميع والتنظيف اخلاصة باالثاث من أجل تنظيف
داخل غرفة السيارة.
 -4قم باغالق النوافد واألبواب بشكل جيد من أجل عدم دخول
الغبار أو املاء و مواد التنظيف اىل داخل السيارة.
 -5قم بتنظيف اطارات السيارة قبل غسلها ،وذلك من أجل
احملافظة على نتيجة تنظيف هيكل السيارة ألن غسل االطارات
فيما بعد قد يسبب يف اتساخها ثانية.
 -6عليك ان تقوم بهذه املهمة يف مكان بارد بعيد عن أشعة
الشمس ،وذلك حرصا على أن ال جيف صابون التنظيف على هيكل
السيارة قبل شطفها مما جيعل التخلص منه أمرا صعبا.
 -7استخدم املاء الدافىء فهو أفضل من املاء البارد ،فالسيارة
تتسخ عادة مبواد زيتية أو شحمية يصعب التخلص منها باملاء
البارد.
 -8عليك االستعانة بقماش وادوات ناعمة ،وجتفيف السيارة بقطعة
قطنية نظيفة ،فرتك املاء ليجف من تلقاء نفسه قد يرتك أثر على
هيكل السيارة.

كان املشاهد اللبناني ينتظر «شي ان ان» ليضحك من
َ
جيدًا من
ولكن ليحزن من قلبه أيضًا
قلبه،
ْ
ويف ّتح عينيه ّ
ّ
ً
بأي
خالل هذا الربنامج الكوميدي الذي مل يستخف يوما
ّ
الست اليت
موضوع تناوله ،والذي مل يغرق خالل السنوات
ّ
أمضاها على اهلواء يف ّ
فخ التبخري للضيوف ...وهو يف
يستثن أحدًا من السياسيني واألحزاب واحملطات
األساس مل
ِ
ّ
يغرد وحيدًا خارج السرب الالهث
والفنانني واجمللاّ ت،
َ
وبقي ّ
خلف الرايتينغ.
ّ
مسلطًا على السياسة واالجتماع
كان الربنامج «بروجيكتور»
وكافح لفتح
والفن والثقافة ولقمة العيش والبيئة،
والرتفيه
ّ
َ
ثغرة ولو ضئيلة يف جدار الطائفية والتَبعية واالستسالم.
ّ
ِ
يستخف
يستسهل «شي ان ان» صناعة الضحكة ومل
مل
واظب على تقديم مادة إعالمية تروي
أبدًا مبشاهديه ،بل
َ
ّ
َ
العمال .وغزارته اإلعدادية
وتروح عن قلوب
املثقف
غليل
ّ
ّ
والكوميدية كانت تكفي مللء هواء عشرات الربامج
األخرى...
كان «شي ان ان» عالمة فارقة يف اللعبة اإلعالمية احلديثة،
«ومنيح ّ
يلي وقف» ،ألنه ربمّ ا حان الوقت لينتقل فريق
ّ
العمل إىل شاشة مُتكنه من احلصول على مزيد من املساحة
لتتوسع قدرته على التأثري بشكل أكرب
اإلنتاجية والتمويل
ّ
على الرأي اجلماعي ،واملشاركة أكثر يف خياطة النسيج
الشبابي اللبناني املستقبلي...
احلمدهلل ّ
أنه ّ
مت إيقاف الربنامج حتى «تحِ لى اللعبة أكثر»،
نسل الربنامج ،فلإلعالم
ولكن إذا كان هناك قرار أكرب بقطع
ِ
«إنس يا فويف».
اللبناني نقول
َ

قال راسم يف تصرحيات صحافية له« :الراحل وصل إىل اإلسكندرية
قبل وفاته بيوم واحد لتقديم ليلة بالعرض املسرحي لألطفال
احتفا ً
ال بأعياد الربيع على مسرح عبد املنعم جابر باإلسكندرية .فور
وصوله من القاهرة توجه إىل شقته بالعجمي الستبدال منازله وعاد
بعدها على الفور إىل املسرح».
تابع أمحد حديثه قائ ًال« :وائل نور ظهر عليه اإلجهاد الشديد
قبل بداية العرض ورغم ذلك حرص على تقديم العرض وتأدية
االستكشات املوجودة فيه كاملة بالرقص والغناء وبعده جلس مع
فريق العمل واتفقوا على اللقاء يف اليوم التالي لتناول الغداء
سويًا وألول مرة منذ انطالق العرض يقوم بالسالم عليهم حبرارة
مجيعًا قبل مغادرته املسرح عائدًا إىل منزله حيث كان يتمتع حبب
مجيع العاملني يف املسرحية».
بناء على موعدنا لكنه
أضاف« :حاولت االتصال به ظهر اليوم التالي ً
ً
الحقا ويرد عليه املساعد
فوجئ بإغالق هاتفه قبل أن يتم فتحه
وخيربه بوفاته يف سريره نتيجة أزمة قلبية بعدما استدعى اإلسعاف
وتأكد املسعفني أنه توفى وليس مغميا عليه.

أسئلة وهموم أخرى تشغل
بال احلامل
معلومات تساعدك يف هذه التجربة؛ لتبقي منتبهة يقظة أثناء
احلمل..
* انقطاع الطمث بعدها سيغدو عمل عمل جسمك متص ًال مطردًا بعد
ما كان دوريًا ،وسيتجه كليًا حنو غاية حمددة ،وهي إجناب كائن
حي.
* عالمات هذا التحول تظهر يف صورة حتوالت فيزيولوجية ،مما
يسبب لك الغثيان وبعض التوعكات؛ فاجلنني يتحول تدرجييًا من
خلية بسيطة إىل كائن صغري من بضعة ملليمرتات ،ولكنه ميتلك
قلبًا ينبض.
* عالمات اإلباضة تظهر بارتفاع معدل األسرتوجني يف الدم،
فينتج عن ذلك ردات فعل فيزيولوجية أوهلا انتفاخ الثديني ،غزارة
السائل املهبلي ،وأمل صغري يف موضع أحد املبيضني مع ظهور
قليل من الدم.
* بعد اندماج البويضة واحلوين املنوي تتقارب صبغات األم واألب
لتؤلف أزواجًا ،واجلينات اليت حتملها هذه الصبغات تظهر ما حتمله
من خصائص وراثية ،أو ال تظهرها تبعًا لكونها جينات مسيطرة
 cominantsأو متنحية -مغلوبة recessifs-هكذا يأتي الطفل حام ًال
خصائص وراثية ،خليطًا من خصائص األهل واألجداد.
* لون عيين الطفل يصعب حتديده مسبقًا؛ ألن هناك مايقارب
العشرين من اجلينات اليت تتحكم بلون العني ،وبالتالي كل
االحتماالت واردة.
* تأتى عينا الطفل زرقاوين إذا كانت عيون األبوين كستنائية
بنية ،ويكفي أن تكون عينا أحد األجداد أو األقارب زرقاء.
* إذا كانت عيون األبوين زرقاء تأتي عيون األوالد زرقاء أيضًا،
مع عدم استبعاد حدوث تغريات وراثية مع تواىل األجيال؛ فيظهر
الولد بعينني كستنائيتني يف عائلة ذات عيون زرقاء.
* فئة الدم حُتدد منذ اللحظة اليت يندمج فيها احلوين املنوي لألب
مع بويضة األم ،وهي تتبع بالضرورة فئة أحد الوالدين.
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منوعــات

أمريات وملكات أوروبيات ..ماض صاخب ه ّز العروش
مع مواجهة إنفانتا كريستينا ،أمرية إسبانيا ،حماكمة بتهمة االحتيال
الضرييب املزعوم ،القضية اليت أثرت على صورة العائلة امللكية
يف البالد بعد أن أصدر العاهل اإلسباني امللك فيليب السادس
مرسومًا ملكيًا بتجريد شقيقته األمرية كريستينا من لقب دوقة
بالتهرب من الضرائب يف
باملا دي مايوركا على خلفية اتهامها
ّ
فضيحة هزت عرش إسبانيا ،هناك العديد من أفراد العائالت
املالكة يف القارة األوروبية ،من امللكات واألمريات الصاخبات،
اللواتي ال مينت ألمريات عامل ديزني الساحر بصلة يف احلقيقة،
وعلى رأسهن أمرية إسبانيا إنفانتا.
أمرية إسبانيا إنفانتا
كانت أمرية بنية العينني بشعر متدرج الطول ،تعيش يف قصر من
القصص اخليالية بضواحي مدريد ،وكان هو العب كرة يد وسيم،
وله جحافل من املشجعني املعجبني وميدالية برونزية أوملبية
بامسه؛ وبعد عالقة حب مجعتهما ،مت الزفاف الفخم يف الكاتدرائية
يف برشلونة عام  ،1996احلدث االجتماعي األهم ذلك العام.
وكونهما شابني وجذابني ،أصبحا حمبوبي وسائل اإلعالم املعنية
باملشاهري يف إسبانيا ،فعملت هي ملؤسسة خريية ،يف حني درس
هو يف إدارة األعمال ،قبل أن ينتقال إىل أمريكا مع أطفاهلما
األربعة يف عام  ،2009وبعد ذلك ،ورد امسه يف حتقيق مرتبط
بالفساد ،وبدأ العامل يطلع على قصصهما.
قد يبدو هذا وكأنه مؤامرة من فيلم ديزني بائس ،فقد جر الشاب
الفتاة إىل فضيحة هزت العائلة املالكة اإلسبانية بأكملها؛ إذ اتهم
 ،Iñaki Urdangarínدوق باملا دي مايوركا ،وزوج األمرية إنفانتا
كريستينا ،بتحويل  4.6مليون جنيه إسرتليين من األموال العامة
من خالل منظمة غري هادفة للربح ،لنفسه يف أواخر عام ،2011
وسرعان ما دخلت زوجته ،كريستينا ،يف التحقيق ،أيضًا.

االمرية فيكتوريا واالمري دانيال يوم زفافهما

االمرية ليتيسيا

عندما انتقلت العائلة إىل برشلونة ،طرحت أسئلة حول كيفية
دفع مثن القصر البالغ  4.7مليون جنيه إسرتليين ،ومت استدعاء
األمرية لإلدالء بشهادتها يف احملكمة ،وقد تسربت رسائل بريد
إلكرتوني بني االثنني ،لتحال كريستينا إىل احملاكمة بتهمة
االحتيال الضرييب.
وقد وصف األمر بأنه فضيحة القرن ،وسعى امللك فيليب السادس
لينأى بنفسه عن فضيحة شقيقته وأسرتها ،وكانت كريستينا
غائبة بشكل واضح يف تتوجيه ،وقد مت اآلن مسح مجيع املراجع
عنها من املوقع امللكي ،كما أن استدعاء السادسة يف ترتيب
والية العرش اإلسباني للوقوف يف قفص االتهام ،هزت امللكية
اإلسبانية يف الصميم ،ولكن قصة كريستينا ليست الوحيدة يف
سجل العائالت امللكية األوروبية.
ملكة إسبانيا «ليتيسيا»
يف عام  ،2004أعلن األمري فيلييب خطوبته املفاجئة على ليتيسيا
أورتيز روكاسوالنو ،وهي مذيعة أخبار إسبانية متألقة ،وماضيها
معروف كمراسلة حرب ،وهلا زواج سري من معلمها يف املدرسة
الثانوية ،لكنها مل تنج من تعليق أحد أفراد العائلة املالكة خالل
تتويج امللك فيلييب ،فقال« :حنن ال حنب ليتيسيا؛ ألنها متكربة»،
ولديها مسعة لكونها طموحة وعصبية ،مع ميل جلراحة التجميل،
بينما وصفها ملك إسبانيا ،آنذاك ،خوان كارلوس بكونها «مطلقة
من عامة الشعب» ،وكان امللك السابق ،خوان كارلوس ،ينظر
إىل ملكة إسبانيا ليتيسيا باعتبارها تشكل تهديدًا للعائلة املالكة،
وفقًا لكتاب جديد عن العائلة املالكة ،حيمل عنوان «بالط امللك
فيليب السادس» ،حبسب صحيفة «الديلي ميل» الربيطانية.
ولكن منذ وصول الزوجني إىل العرش ،غريا يف الواقع نظرة
الشعب إىل النظام امللكي اإلسباني لألفضل .وقد أدخل امللك
فيليب تغيريات جلعل النظام امللكي أكثر عرضة للمساءلة
والشفافية ،ويف الوقت نفسه ،فإن زواجه سيدة من العامة زاد
شعبية العائلة املالكة ،وفقًا الستطالعات الرأي األخرية ،حتى
أنها ساعدت على تشكيل تواصل بني الشعب اإلسباني والنظام
امللكي ،وال تزال الصحافة قريبة من قلب امللكة ليتيسيا.
أمرية بلغاريا «كالينا»
اشتهرت األمرية «كالينا» باعتبارها فرد عائلة مالكة غري تقليدي،
وهي االبنة الوحيدة للقيصر املنفي سيميون الثاني من بلغاريا،
وتعرب عن شخصيتها من خالل تصفيفات شعر غري عادية ،وماكياج
وأزياء ،حتى أنها حلقت رأسها مرة خلسارتها يف رهان ،وأثارت
الدهشة بصبغ شعرها باللون الربتقالي ،كالينا ( 43عامًا) ،توصف
غالبًا بأنها «استفزازية» و»مسرفة» من قبل وسائل اإلعالم ،ويف
عام  2002تزوجت من كينت مونوز ،وهو مغامر إسباني وهو مقاتل
خنبة الكوماندوز السابقني ،لديهما ابن واحد يدعى «سيمون»،
وهو أول عضو يف العائلة املالكة يولد يف بلغاريا منذ  70عامًا.

امرية النرويج ميت ماريت

املبك ويليام الكسندر وامللكة ماكسيما يوم زفافهما

ملكة هولندا «ماكسيما»
عندما تزوج األمري ويليام ألكسندر ،الذي اعتلى عرش هولندا
عام  ،2013املصرفية ماكسيما زورجيويتا أرجنتينية املولد يف
عام  ،2001طغت على حفل الزفاف أحاديث حول ماضي والدها،
وهو عضو يف اجمللس العسكري ،وسبق أن حكم عليه ،على الرغم
من أنه نفى معرفته أو تورطه يف أي جرائم ،ومل حيضر السنيور
زورجيويتا الزفاف امللكي؛ خوفًا من إيذاء مستقبل ابنته ،ولكن
القلق كان أعمق من ذلك؛ إذ قيل إن والدة األمري ويليام ،امللكة
بياتريكس ،أصرت قبل الزفاف أن حيضر كل أصدقاء العروس
مالبسهم لعرضها على املسؤولني امللكيني؛ ضمانًا لعدم حصول
ما يفسد املناسبة.
أمرية النرويج «ميت ماريت»
باعرتافها ،كان لـ «ميت ماريت» ،زوجة ولي عهد النرويج األمري
ماض جامح؛ فقد كانت نادلة سابقة وأمًا عزباء ،وهي
هاكون،
ٍ
ّ
موظفة مصرف ،و»سفن
االبنة األصغر لـ»ماريت جتيسيم»،
هوييب» وهو صحفي خُمضرم ،ولكن األمري هاكون حتدى والديه
عن طريق السكن معها ،وفازت ميت ماريت فازت بقلوب اجلمهور
من خالل االعتذار عن «حياتها اجلاحمة» يف مؤمتر صحفي مؤثر قبل

امري وامرية النرويج يف حفل زفافهما

أيام من زفافها ،حيث وقف األمري هاكون إىل جانبها وهو ميسك
بيدها قائ ًال« :أنا بصدد أن أتنازل عن العرش ،ولكن قررت أن
أترك مصريي بيد الشعب ليقرر»،
أما «ميت ماريت» فقد أقرت خبطأها وأقرت بالندم على ماضيها
غري املستقر ،ومت زواجهما عام  2001حبفل ملكي فخم ،وحتولت
فيما بعد ألمرية منوذجية تقوم باملهام الرمسية.
أمرية السويد «فيكتوريا»
األمرية «فيكوريا» ولية عهد السويد ،واالبنة البكر مللك السويد
كارل غوستاف وزوجته امللكة سيلفيا ،تتحدث أربع لغات ،وألقت
أول خطاب علين هلا يف سن  ،18ولكن مل يكن طريقها كأمرية
سه ًال ،ففي عام  ،1996تبني أن فيكتوريا تعاني من فقدان الشهية،
وانتقلت عائلتها إىل الواليات املتحدة لتلقي مساعدة خمتصة ،كما
أنها عانت من «العمى اإلبصاري» ،وهذا يعين املعاناة للتعرف
حتى إىل األصدقاء واألقارب ،وكثر السؤال عن زواجها عام 2010
من مدرب اللياقة دانيال ويستلنغ واملدرب الشخصي لألمرية ،بعد
قصة حب دامت  8سنوات واجهت خالهلا رفض والدها امللك كونه
ال ينتمي لساللة ملكية أو نبيلة ،وتزوج االثنان عام  2010ليحمل
بعدها لقب األمري دانيال أمري السويد.
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تــغذية

تسع أكاذيب عن التغذية ختدع الكثري من الناس
حتدث الكاتب األملاني أوفه كنوب يف كتابه اجلديد «جنون التغذية»
عن األكاذيب التسع الكربى اليت ختدعنا بها الدراسات العلمية ،مثل
أن امللح مضر للصحة وأن الفواكه واخلضار مفيدة وأن تناول اللحوم
يسبب اإلصابة بأمراض القلب.
هنالك بعض األفكار الشائعة عن املواد والوجبات الغذائية ال ختلو من
الكذب أو التهويل ،مثل أن امللح يؤثر بصورة عامة على صحة القلب
والدماغ وأن اللحوم تسبب مجيعها السرطان .ومن يتناول طعامًا غري
صحي ميوت مبكرًا .ونقرأ هنا وهناك بعض الدراسات اليت حتدثت عن
إثبات أو نفي بعض هذه الشائعات.
هذه العبارات والنصائح ال ميكن تطبيقها على مجيع البشر ،بل إن
بعضها حتى تعطي املفعول املضاد ،كما يذكر أوفه كنوب يف كتابه
اجلديد «جنون التغذية» .ويشرح كنوب ملاذا ال جيب علينا اخلوف
من الطعام والغذاء يف حياتنا ،ويقدم هذه النصائح لشرح األكاذيب
الغذائية الكربى يف حياتنا ،كما نقلها عنه موقع «فوكوس» األملاني.
مخسة أطباق من الفواكه واخلضروات تقي اجلسم من السرطان وأمراض
القلب وتطيل العمر
يذكر كنوب يف كتابه أن الدراسات احلديثة مل تشر إىل صحة هذه
العبارة ،بل إن دراسات معتمدة ودقيقة مثل دراسة املركز األوروبي
لألحباث املستقبلية عن السرطان والتغذية «إيبيك» ،واليت يشرتك
فيها حنو نصف مليون شخص ،مل تؤكد أية عالقة بني تناول الفواكه
واخلضروات وبني مرض السرطان.
الفواكه واخلضروات صحية
هذه العبارة ال ميكن تطبيقها على مجيع البشر ،إذ أن بعضهم ال ميكنه
تناول اخلضار وتسبب له بعض املشاكل الصحية .وبعد اإلعالن عن
احلملة العاملية لتناول مخس وجبات من الفواكه واخلضروات يوميًا،
ارتفعت نسبة أمراض املعدة واألمعاء بنحو  80يف املائة.
تناول اللحوم يزيد من خماطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية
اختلف العلماء على صحة هذه العبارة .وال يوجد إثبات علمي واضح
يؤكد مزاعم أن الربوتينات واألمحاض الدهنية املشبعة املوجودة يف
اللحوم تسبب هذه املخاطر.
األغذية املشوية تسبب السرطان
شي اللحوم ضارة بالفعل ،حسب
بعض املواد اليت تتكون عند
ّ
الدراسات العلمية .لكن تناول اللحوم املشوية لبضع مرات يف السنة،
يف الصيف فقط مث ًال ،ال ميكن ربطها بزيادة نسبة اإلصابة بالسرطان،
حسب الكاتب كنوب.
بعض الدراسات تثبت ذلك ،فيما تنفي أخرى ذلك .فأوضحت مث ًال
دراسة من جامعة مانشسرت بأن الناس الذين يتناولون اللحوم وكل
أنواع الغذاء مقارنة بالنباتيني يعانون من زيادة طفيفة فقط يف معدل
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية .وال تلعب نوعية التغذية دورًا
رئيسيًا بل دورًا ثانويًا يف اإلصابة بهذه األمراض ،فيما قالت دراسة
أخرى من جامعة غراتس النمساوية إن متناولي اللحوم يتمتعون بصحة
جسمانية وعقلية أفضل من النباتيني.
النمط الغذائي اخلضري ،الذي يعتمد على تناول اخلضروات فقط ،هو
األفضل لصحة اإلنسان
اختلفت الدراسات حول فوائد ومضار النمط الغذائي اخلضري .فاملنافع
واآلثار الصحية جراء اتباع هذا النمط ميكن التشكيك بها بسهولة ،إذ
يعاني أصحاب النمط اخلضري من خماطر فقدان بعض املواد الغذائية
والفيتامينات املهمة للجسم ،وخاصة فيتامني «بي  »12الذي يسبب
فقدانه أضرارًا للجهاز العصيب لإلنسان.
باإلضافة إىل ذلك ،ذكر أوفه كنوب يف كتابه اجلديد «جنون التغذية»
أن هذا النمط اخلضري غري مناسب بتاتًا لألطفال واحلوامل وكبار
السن .ونوه إىل أن حنو  70يف املائة من النباتيني و 80يف املائة من
اخلضريني يعودون إىل تناول اللحوم وأنواع األغذية األخرى يومًا ما.
امللح يزيد من خماطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم واإلصابة بأمراض
القلب
مل تثبت الدراسات العلمية املختصة بضغط الدم وأمراض القلب صحة
هذه العبارة .لكن اإلثبات العلمي الوحيد يتحدث عن أن تناول كميات
كبرية من امللح يسبب أضرارًا للجسم ،وميكنه أن يزيد من خماطر
اإلصابة بأمراض األوعية الدموية .كما ذكرت عدة دراسات نشرت يف
الدورية العلمية «نوي إنغالند جورنال أوف ميديزين».
شرب احلليب يقصر العمر
ال ميكن األخذ علميًا بهذا التحذير .والدراسة اليت حتدثت عن هذا التحذير
كانت دراسة «مراقبة» وليست دراسة حبثية ،وكذلك حال الكثري من
الدراسات العلمية اليت تنشر يف الدوريات العلمية.
دراسة «املراقبة» ميكن أن تعطي نتائج خاطئة ،ألنها ال تدرس مجيع
العوامل وتأخذ بعض األحيان بعض العوامل لدراستها عن طريق
الصدفة .ولذلك تظهر بعض النتائج الغريبة ملثل هذه الدراسات.
مثال على ذلك عبارة «اللقلق ميكنه أن جيلب األطفال» ميكن أن تكون
صحيحة ،وذلك عندما جتري الدراسة حبثًا وتسجي ًال لعدد الوالدات يف
مدينة معينة وتبني يف نفس الوقت أن اللقلق بنى أعشاشًا له فوق
سطح بناية تسجيل األطفال يف نفس املدينة ويف نفس الفرتة.
ارتفاع مؤشر كتلة اجلسم (أي ارتفاع نسبة الدهون) يعين اخنفاض
معدل عمر اإلنسان
هناك بعض الدراسات اليت حتدثت عن عكس ذلك متامًا ،وأن ارتفاع
مؤشر كتلة اجلسم يعين اخنفاض نسبة اإلصابة ببعض األمراض.

أفضل  5فيتامينات تنمي
قدراتك العقلية
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أفضل  5فيتامينات تنمي قدراتك العقلية فيتامني  Eحيث جيب
الورقية اخلضراء ،وزيت ّ
الذرة ،وزيت
اإلكثار من اللوز ،واخلضار
ّ
والدقيق ،واحلبوب الكاملة ،فهذا الفيتامني يعمل
عباد الشمس،
ّ
ّ
احلد من مرض الزهامير .
على
ّ
مفيد جلسمك ،وهو يوجد
إن هذا الفيتامني
فيتامني  Bحيث ّ
ٌ
والبقوليات ،والبيض ،والفواكه ،واخلضار ،واألرز
يف احلليب،
ّ
ً
ّ
هاما يف احملافظة
ا
دور
يلعب
الفيتامني
وهذا
والكبد،
املقشر،
ّ
العقلية ،وحيمي من أمراض القلب
والرباعة
ماغ،
الد
وظيفة
على
ّ
ّ
جدًا؛
مهم
الفيتامني
هذا
إن
حيث
B12
فيتامني
ة.
الدماغي
كتة
والس
ٌّ ّ
ّ
ّ
ّ
وهو يوجد يف اللحوم ،ويعاني من نقصه معظم النباتيني ،وهذا
يؤدي إىل تلف األعصاب ،وفقدان ّ
ّ
ّ
وقلة يف
الذاكرة،
النقص قد ّ
املزاج ،وبطء العقل.
ويعد هذا الفيتامني مرتبطًا بالذاكرة؛ حيث يعاني من فقدانه
ّ
شرحية كبرية من اجملتمع ،وميكن تنشيطه عن طريق القراءة
الغنية به واللحوم .املغنيسيوم حيث
الذاتية ،باإلضافة إىل األطعمة
ّ
ّ
ّ
ّ
الدماغ
حيمي
ه
ألن
ماغ؛
للد
يات
املغذ
أهم
يعد أحد
إن املغنيسيوم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املكسرات ،والبذور،
من تلف األعصاب .ويوجد املغنيسيوم يف
ّ
واخلضراوات ذات األوراق اخلضراء ،واحلبوب الكاملة ،لكن معظم
األطعمة املطبوخة قد تفقد نسبة عالية من املغنيسيوم .محض
للدماغ
إن محض الفوليك
جدًا كفيتامني (بي) ّ
مهم ّ
الفوليك حيث ّ
ٌّ
التكيز وتنشيط الذاكرة.
لزيادة رّ
الورقية،
واخلضار
والفواكه،
ات،
البقولي
يف
احلمض
هذا
ويوجد
ّ
ّ
والعدس ،وحبوب القمح الكاملة .وحيتاج جسم اإلنسان إىل العديد
من الفيتامينات ّ
وإن
استمراريته وحتسني
اليت تعمل على
صحتهّ ،
ّ
ّ
آالم
أو
أعراض
إىل
ي
يؤد
الفيتامينات
هذه
من
نقص نسبة ما
ّ
ٍ
الصداع ،أو
أو
القدمني،
انتفاخ
مثل:
اجلسم
يف
بأماكن عديدة
ّ
النسيان ،أو الغثيان ،والعديد من األمور ّ
ّ
اليت جتعل يومك مبعثرًا،
جيدًا لعمل فحص دم دوري لك ،واالطمئنان
تنتبه
أن
عليك
ولذلك
ّ
أعراض ّ
أن ّ
تؤثر
بأي
النسب
على ّ
طبيعية يف جسمك .وإذا شعرت ّ
ٍ
ّ
عليك قم بزيارة ّ
الطبيب يف أسرع وقت ممكن فهذه الفيتامينات
الستمرارية حياتك.
جدًا
مهمة ّ
ّ
ّ

التوت الربي..مضاد فعال للخاليا
السرطانية واألورام اخلبيثة

التوت الربي مضاد فعال للخاليا السرطانية واألورام اخلبيثة أن
التوت الربي مبحتوياته الكاملة يبدو كأنه دواء فعال يف احلد من منو
الورم اخلبيث الذي يصيب أكثر من مليون إنسان يف العامل سنويًا،
ويقتل ما ال يقل عن  ٧٥٠ألف مريض يف كل عام ،مستهدفًا الدول
املتقدمة بشكل خاص ،سرطان القولون.
وألن مجيع مراكز البحث العلمي يف دراساتهم حاولوا فصل
ّ
ليتمكنوا من حتديد املادة الفعالة
مكونات التوت الربي عن بعضها
ّ
واستخدامها يف تصنيع عقاقري جديدة ،دون أن تنجح حماوالتاهم،
فإن توصياتهم املبدئية تقتضي بأال يعتمد املصابون بسرطان
حبات التوت
القولون على عصري التوت الربي ،بل على تناول ّ
كاملة ،إذ إن عناصر من قشر التوت الربي  -واليت ال توجد يف
العصائر -قد تكون وراء اخلصائص العجيبة للتوت.
يصيب سرطان القولون واحدًا من كل عشرين إنسانا (أي  ٪٥من
املتقدمة ،ويصنف يف أمريكا
البشر) ،خصوصًا يف أمريكا والدول
ّ
على أنه ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا (باستثناء سرطانات
اجللد) ،كما أنه ثالث أكثر أنواع السرطانات املسببة للموت يف
كل من اجلنسني ،يف حني فإن معدالت اإلصابة به تنخفض يف
الدول النامية وبلدان العامل الثالث ،وتصل حلدود أدنى بكثري
(أقل حبوالي عشرة أضعاف) يف دول إفريقيا وجنوب آسيا.
ّ
املتقدمة
وتفسر الدراسات شيوع سرطان القولون يف الدول
ّ
باملقارنة مع الدول األكثر فقرًا بسبب النمط الغذائي الذي يعتمد
بشكل رئيسي على اللحوم احلمراء على حساب األلياف واخلضار
واحلبوب ،كما تثبت التجارب أن النمط الكسول يف احلياة وقلة
ممارسة الرياضة تزيد من خطر املوت بسرطان القولون ،وباملقابل
يشيع املرض بشكل وراثي يف بعض العائالت ،إال أن ذلك ال
يشكل سوى  ٪٥من حاالت اإلصابة.
وكان الباحثون قد أجروا جتاربهم على
خمربية مصابة بسرطان
فئران
ٍ
ّ
القولون ،ووجدوا بعد عشرين أسبوعًا من تناول التوت الربي أن
األورام اخلبيثة قد ّ
قلت بنسبة النصف ،كما أن أحجامها كانت أصغر
مقارنة بالفئران اليت مل تتناول التوت ،كما أنهم مل حيصلوا على
ذات النتائج عندما قاموا بفصل عناصر التوت الربي عن بعضها
ّ
يتمكنوا من حتديد مادة فعالة واحدة ،وجادل بعضهم
بعضا ،لذا مل
ملادة فعالة ،بل إن حبة التوت بتضافر كل عناصرها
بأنه ال وجود
ّ
هي املادة الفعالة يف القضاء على السرطان.

ال يصدق ....ماذا حيدث عند تناول البوشار ؟
بالطبع مجيعنا نعرف الفشار ونعشقه عشقا كبريا فهو أنيسنا حلظة
مشاهدة التليفزيون أو عند متابعة مباريات الكرة وهو أيضا معشوق
أطفالنا فال ميكنك أن جتد طفل ال حيب تناول الفشار وكثريا ما
تصنع األمهات الفشار ألطفاهلن وذلك إستجابة إلحلاحهم الشديد
عليهن بتجهيزه وذلك يرجع إىل حبهم الشديد للفشار وذلك لطعمه
اللذيذ ومذاقه املميز الذي يفتح الشهية عند تناوله.
ولكن هل سألت نفسك يوما عن مدى التغريات اليت حتدث لك
نتيجة تناول الفشار؟وهل هو صحي أم ال؟ وهل عليك اإلكثار منه
أو التوقف عن تناوله يف احلال ؟
نقدم لك نتائج أحباث ودراسات علمية قام بها علماء أمريكيون
لدراسة مدي التغريات اليت حتدث لإلنسان فور تناوله للفشار وقد
أوضحت تلك األحباث موقفها النهائي من الفشار وهل هو صحي
ومفيد لإلنسان أم ال
فقد أعلنت جمموعة من العلماء عن جمموعة من التغريات حتدث فور
تناول اإلنسان للفشار بكميات كبرية وتتمثل تلك التغريات يف
اآلتي:
أوال :كشفت الدراسات العلمية عن إحتواء الفشار على كمية ال
بأس بها من مضادات األكسدة ويف حني تناول كميات كبرية
من الفشار فإن ذلك يعمل على مقاومة األمراض وهزمية خالياها
وحتسن أداء اجلهاز املناعي باجلسم

حيتوي
ثانيا:
على
الفشار
نسبة عالية جدا
من احلديد ويف
تناول
حني
كميات كبرية منه
فإن ذلك يعمل
يف القضاء على
وفقر
األنيميا

الدم جبدارة
ثالثا :كما أثبتت أن الفشار حيتوي على كميات ال بأس بها من
األلياف الطبيعية واليت تعد مفيدة جدا للجهاز اهلضمي ويف حني
تناول الفشار بكميات كبرية فإن ذلك يعمل على التخلص من
مشاكل املعدة وأعراضها املزعجة وخصوصا اإلمساك فقد أثبتت
الدراسات على قدرة الفشار يف القضاء الفعال والفوري على
اإلمساك
رابعا :كشفت األحباث أن تناول الفشار يعمل على ضبط معدل
السكر يف الدم لذلك يعد الفشار هو اإلختيار األمثل ملرضى السكر
حيث يعمل على ضبط معدل السكر يف الدم طبيعيا.
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تتـمات

واشنطن :دولتكم ليست ...

اوغلو لن يرتشح ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سوى القليل القليل من امكاناتهم ،وهم يف انطالقة اسرتاتيجية
متعددة الوجوه ،وستكون هلا تداعياتها يف املدى القصري كما
يف املدى البعيد.
ويشري السفري اىل ان االيرانيني يقرون بأن الضغوط اليت
مورست على واشنطن عقب توقيع االتفاق النووي جعلت املردود
االسرتاتيجي ،مبا فيه املردود االقتصادي بطبيعة احلال ،حمدودا
للغاية ،ودون أن يكون باالمكان العودة اىل ما قبل فيينا.
غري ان االيرانيني الذين ال تنقصهم احلنكة بأي حال ،والذين
يعرفون الكثري عن خفايا (ونقاط الضعف) لدى انظمة املنطقة،
يرون ان السعوديني امنا يلعبون على حافة اهلاوية.
وهم يعتربون ان خطة ولي ولي العهد االمري حممد بن سلمان هي
خطة على الورق أعدها خرباء دوليون يتعاملون مع األرقام بصورة
جمردة ،ودون اي اعتبار للوقائع املعقدة ،بل وللوقائع اهلائلة،
ان يف املنطقة أو يف اململكة «حيث راقصو العراضة حياولون
ان يرقصوا الروك اند رول».
السفري اضاف ان هناك قوى دولية تدفع باجتاه ان يبقى
الصراع بني السعودية وايران يف وترية متصاعدة ،السعوديون
واثقون من انكفاء االيرانيني ،ووقف تدخالتهم يف املنطقة،
وهي التدخالت اليت ،يف نظرهم ،جتاوزت كل احلدود ،دون
ان يكون هناك من نتائج سوى اخلراب ،خراب حلفائهم بالدرجة
االوىل ،مبا يف ذلك «حزب اهلل» الذي أين هو اآلن يف لبنان
كما يف املنطقة؟
وتبعًا ملا قاله السفري ،فان السعوديني الذين حياولون،
ويف سرعة قياسية ،اقامة شبكة من العالقات متتد اىل العمق
اآلسيوي ورمبا اىل العمق االفريقي ،يعتمدون على ثنائية املال
وااليديولوجيا ،لكن هذه الشبكة حتتاج اىل ادارة تتقن لعبة
القرن ،وهذا ما ال تستطيع اململكة االضطالع به بسبب طبيعة
النظام وختوفه من اي خطوات باجتاه التحديث على انه الوجه
اآلخر لالنتحار.
وال يستبعد السفري ان يظهر االيرانيون شراسة أكرب يف املرحلة
املقبلة ،يتهمون السعودية بأنها عملت على خطني متوازيني،
اقامة عالقات وثيقة ،وصلت اىل حد العالقات االستثمارية ،مع
عدد من اركان اللوبي اليهودي يف الواليات املتحدة ،وفتح
قنوات التواصل ،بل والتنسيق ،مع اسرائيل دون ان يقتصر
ذلك على القطاع االستخباراتي ،االيرانيون يتحدثون عن وضع
قواعد للتعاون االسرتاتيجي.
ما نقله السفري يتقاطع مع معطيات ومؤشرات تعكس مدى حدة
الصراع يف املنطقة ،وهناك بلدان خليجية تبدي خماوف حقيقية،
وعميقة ،من نتائج ما جيري او ما يتم االعداد له باعتبار ان لدى
املنطقة قابلية هائلة لالنفجار ،ومن االفضل مقاربة التفاهم بني
واشنطن وموسكو حول تفكيك ازمات املنطقة ،وتكريس «ثقافة
التسويات» بصورة «عملية وبناءة».
والواقع ان ما يتناهى اىل كبار املسؤولني اللبنانيني من
مصادر عربية وأجنبية ،ال يشي بأن ادارة األزمة تعين النوم
على حرير .السعوديون سيستخدمون كل الطرق ،وكل الساحات،
لـ»املطاردة» ،وااليرانيون سيستخدمون كل الطرق ،وكل
الساحات ،للمواجهة.
هذا جيعل االمور تأخذ منحى دراميًا ،ودون ان تكون هناك اي
آليات لضبط االيقاع ،خصوصًا مع تصاعد املناخ االنتخابي يف
الواليات املتحدة ،او حتول باراك اوباما أكثر فأكثر اىل بطة
عرجاء...
مثة من يلعب يف الوقت االمريكي الضائع ،ويف لبنان يوجد من
حيذر من التداعيات اخلطرية ،وبعدما بدا واضحا ان االجتاه هو حنو
تأجيل كل امللفات اىل االدارة االمريكية املقبلة ،لكن السؤال
الذي يطرح لبنانيًا ،واقليميًا ،هو ماذا سيحدث خالل األشهر
املتبقية من ادارة اوباما.

باسيل
اطلق وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل يف افتتاح مؤمتر
الطاقة االغرتابية الذي انعقد صباح امس االول اخلميس للسنة
الثالثة على التوالي يف فندق غراند هيلتون  -احلبتور يف سن
الفيل ،رمسيا العمل بتطبيق قانون استعادة اجلنسية ،يف حضور
فاعليات سياسية وروحية وديبلوماسية وعسكرية وقضائية
واقتصادية وإعالمية اىل جانب مشاركة حنو الف شخصية
اغرتابية.
وقال« :النها معركتنا للسنني العشر املقبلة ،وهذا التحدي ليس
لنا وحدنا بل لكم ،لنحفظ اهلوية معا .نهزم الدويالت الطائفية
ونقهر الفكر التكفريي ونعيش عيشا واحدا ضمن خصوصية
كل منا .حنارب الفساد ومننعه من نهش بنية الدولة ونبين
ادارة سليمة وحكم صاحل حياسب وحياكم .مننع اهليمنة والتسلط
واالحادية الفكرية والسياسية ونكرس املناصفة التشاركية
فنحفظ امليثاق والصيغة والدستور»( .التفاصيل الكاملة على
الصفحتني  4و .)5

عالقته برئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان ،قائال إنه لن
يسمح ألحد بالتطاول عليها.
ودعا أوغلو إىل جتنب أي شقاق ،وانتخاب رئيس جديد للحزب
يف املؤمتر االستثنائي القادم ،وقال إن حكومته واجهت حتديات
كثرية ،ال سيما ما جيري يف سوريا .وأضاف أن املؤمتر االستثنائي
للحزب املقرر عقده يف  22أيار اجلاري سيكون مؤمتر وفاء وليس
مؤمتر وداع ،و «لن أقول أي كلمة يف حق رئيس اجلمهورية»،
على حد قوله.
وشدد أوغلو على أنه لن يسمح ألحد بالتفوه بكلمة سوء على
عالقته مع الرئيس أردوغان ،أو أن يفتح باب الفتنة بيين
وبينه.
وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم املعارضة الرئيسية يف تركيا
إن اإلطاحة برئيس الوزراء أمحد داود أوغلو تتسق مع مساعي
الرئيس طيب إردوغان لتعزيز سلطات الرئاسة ووصف اخلطوة
بأنها «انقالب من القصر».
وقال كيليجدار أوغلو يف مؤمتر صحفي يف مقر حزب الشعب
اجلمهوري يف أنقره «جيب أال ُينظر إىل استقالة داود أوغلو على
أنها قضية حزبية داخلية  ..جيب على كل مؤيدي الدميقراطية
مقاومة انقالب القصر هذا».

جهد روسي  -امريكي ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ثانوية باجتاه برنه واخلالصة.
وقد متكن اجليش السوري من صد اهلجوم ومبواكبة الطريان
السوري والروسي من صد اهلجوم وحرق عدة اليات ودبابات،
وقد دفع اجليش السوري وحلفاؤه تعزيزات كبرية لصد اهلجوم.
كذلك متكن اجليش السوري وحلفاؤه من استعادة السيطرة على
تلة «السربيتال» يف ريف محص وكذلك حقل شاعر للغاز بعد
سيطرة داعش عليه لبضع ساعات.
وأفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان بأن تنظيم «داعش» متكن
من بسط سيطرته الكاملة فعليًا وبقوة السالح على حقل شاعر
للغاز يف ريف محص الشرقي.
وقال املرصد يف بيان ،إن «ذلك جاء عقب معارك عنيفة لليوم
الثالث على التوالي ،إثر هجوم للتنظيم على احلقل الواقع يف
ريف محص الشرقي» ،مشريًا إىل أن «االشتباكات أسفرت عن
مقتل  34عنصرًا من اجليش العربي السوري واملسلحني املوالني
هلا ،بينما قتل  16عنصرًا على األقل من عناصر التنظيم يف
االشتباكات ذاتها من ضمنهم اثنان فجرا نفسيهما بعربتني
مفخختني».
وأشار املرصد إىل أن «قوات النظام متكنت من استعادة السيطرة
على احلقل» ،حيث شهد حميط احلقل اشتباكات متفاوتة العنف
بني التنظيم واجليش العربي السوري ،وترافقت االشتباكات مع
قصف الطريان احلربي واملروحي على مناطق االشتباك.

مقتل  12مدنياً يف تفجريين يف حمص

على صعيد آخر ،قتل  12مدنيًا وأصيب  40آخرون جبروح اخلميس
يف تفجريين ارهابيني استهدفا بلدة املخرم الفوقاني يف حمافظة
محص يف وسط سوريا ،وفق ما أفاد به املرصد السوري حلقوق
اإلنسان.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد الرمحن إن «التفجريين،
أحدهما بسيارة مفخخة والثاني انتحاري ،أسفرا عن مقتل 10
مدنيني على األقل وإصابة  40آخرين جبروح» يف بلدة املخرم
الفوقاني الواقعة حنو  30كيلومرتًا إىل الشرق من مدينة محص.
اىل ذلك ،بدأ يف مدينة حلب وحميطها سريان اهلدنة اليت مت
التوصل إليها بني موسكو وواشنطن مساء الثالثاء املاضي.
وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت عن سريان هدنة
يف حلب ملدة  48ساعة بدءا من الساعة الواحدة فجر اخلميس 5
آيار اليت انهارت عصر امس بعد االشتباكات يف خان طومان.
من جهته ،أعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف وقت
سابق عن اتفاق مع الواليات املتحدة حول التهدئة يف حلب،
مشريا إىل رفض موسكو أن تشمل اهلدنة مواقع «جبهة النصرة»
يف حلب
من جهتها أقرت وزارة اخلارجية االمريكية بأن املعارضة السورية
يف حلب تتحرك مع الفصائل اليت مل تنضم إىل اهلدنة.
وقال مارك تونر املتحدث باسم اخلارجية االمريكية« :هذه إشارة
دائمة تلك اليت نرسلها ،حنن نعلم ،وقد قلنا سابقا ،أن الوضع
يف بعض املناطق معقد وغري مستقر ..كانت هناك بعض
اجملموعات املختلطة .علينا التفريق بينها وحتديد من وإىل أي
جانب يقف».
وأضاف تونر أن االتفاقية مع روسيا بشأن التهدئة «تستند إىل
حقائق مفادها أن احلكومة واملعارضة اللتني وقعتا على اتفاقية
وقف األعمال القتالية سيكون عليهما االلتزام بتطبيقها وبشكل

طوعي من أجل احلفاظ على استمراريتها ،فاألمر يعتمد عليهما يف
عدم مشاركتهما األطراف احمللية اليت مل تدخل عملية التوقيع».
وأشار تونر إىل أن الواليات املتحدة وروسيا أنهتا يف وقت
متأخر من الثالثاء  3أيار حمادثات بشأن التدابري الالزمة لتشمل
اهلدنة حمافظة حلب ،مبا يف ذلك املناطق احمليطة بها ،كجزء من
اجلهود العاجلة لنزع فتيل العنف يف سوريا.
من جانبه ،أعلن نائب األمني العام لألمم املتحدة جيفري فيلتمان،
أن املنظمة الدولية تدعو مجيع األطراف يف سوريا إىل االلتزام
بنظام وقف إطالق النار يف حلب ،طبقا لالتفاق الذي مت التوصل
إليه بني روسيا والواليات املتحدة.

األسد لبوتني :حلب تعانق ستالينغراد

اىل ذلك ،بعث الرئيس السوري بشار -األسد برقية تهنئة إىل
نظريه الروسي فالدميري ـ بوتني مبناسبة عيد النصر على النازية،
اعترب فيها أن مدينة حلب السورية متر اليوم مبحنة تشبه مأساة
ستالينغراد.
كما عرب الرئيس السوري عن تقديره ملواقف روسيا ومبساعدتها
للشعب السوري للوقوف يف وجه اإلرهاب.
واعترب أن تلك املواقف تعترب «استمرارا طبيعيا ملا عرف عن
الشعب الروسي من الوقوف يف وجه الظلم والعدوان واالنتصار
لقضايا الشعوب العادلة».
وتابع األسد أن مدينة حلب اليوم ،كما مجيع املدن السورية،
تعانق ستالينغراد البطلة وتعاهدها أنها رغم شراسة األعداء
وقساوة العدوان ،ورغم حجم التضحيات واآلالم فإن مدن وقرى
سورية وشعبها وجيشها األبي لن يقبلوا بأقل من دحر هذا
العدوان وحتقيق االنتصار النهائي عليه ،ملا فيه خري سوريا
واملنطقة والعامل.

إيران :استشاريونا سيبقون بطلب دمشق

من جهته ،كشف نائب وزير اخلارجية اإليراني حسني أمري عبد
اللهيان عن وجود بعض اخلسائر يف صفوف املستشارين
اإليرانيني وعناصر حرس الثورة اإلسالمية يف سوريا.
وأوضح عبد اللهيان يف حديث لوكالة «نوفوسيت» أنه «ال يوجد
يف سوريا مقاتلون إيرانيون أو وحدات إيرانية خاصة .لقد أرسلنا
سابقا بطلب من احلكومة السورية مستشارين عسكريني من
حرس الثورة اإلسالمية .وهم مستشارونا العسكريون املختصون
يف مكافحة اإلرهاب».
وأضاف املسؤول اإليراني أنه «إىل جانب هذه العناصر ،أرسلنا
عددا من خربائنا ومستشارينا العسكريني ،حضروا ،حسب احلاجة،
يف مناطق األعمال القتالية واستشهدوا».
وأكد عبد اللهيان أن طهران ستزيد من عدد اخلرباء العسكريني
اإليرانيني يف سوريا ،وذلك بسبب تنشيط عمليات مكافحة
اإلرهاب ،مضيفا أنهم سيبقون يف البالد طاملا تطلب دمشق
ذلك.
اىل ذلك ،محل وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري النظام
السوري مسؤولية خرق اهلدنة يف حلب ،حيث جدد النظام قصف
مناطق باملدينة وريفها ،بينما اعتربت املعارضة أن اتفاق اهلدنة
قرار سياسي بني واشنطن وموسكو بهدف تدمري حلب.
وجدد اجلبري التأكيد على أن السعودية ترى أال مكان لـ بشار
األسد يف مستقبل سوريا ،مضيفا «سواء مت ذلك عرب املسار
السلمي أو عرب غريه إذا مل تجُ د احللول السلمية».

طائرات االحتالل ودباباته ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
املواطنني .إىل ذلك فتحت زوارق االحتالل البحرية نريان رشاشاتها
صوب مراكب الصيادين يف حبر وسط ومشال القطاع ،دون أن
يبلغ عن إصابات يف صفوف الصيادين.
كما قصفت طائرات االحتالل موقعا مشال مدينة رفح ،بينما
قصفت مدفعية االحتالل منطقة شرق الربيج ،دون وقوع إصابات
يف صفوف املواطنني.
اىل ذلك اخطرت قوات االحتالل االسرائيلي ،امس االول ،مواطنا
بوقف العمل والبناء ملنزله شرق يطا جنوب اخلليل ،وصادرت
معدات البناء ،واتلفت خيما للسكن.
ووقال منسق اللجان الشعبية ملقاومة اجلدار واالستيطان راتب
اجلبور لـ وفا ،إن قوات االحتالل االسرائيلي ترافقها ما تسمى
باالدارة املدنية والتنظيم ،اقتحمت منطقة اجلوايا شرق يطا،
واخطرت بوقف العمل والبناء يف منزل املواطن عايد عباده
الشواهني ( 35عاما) ،واتلفت خيم السكن للمواطن الشواهني،
وصادرت معدات البناء من املكان ،حبجة البناء يف مناطق مصنفة
«ج».
كما أعلن جيش العدو اإلسرائيلي أنه اكتشف نفقًا جديدًا تابعًا
حلركة «محاس» اليت تسيطر على غزة ،ميتد بني القطاع واألراضي
احملتلة ،يف ثاني اكتشاف من نوعه يف األسابيع االخرية.
وقال املتحدث باسم اجليش بيرت لرينري للصحافيني أنه ال يوجد
أدنى شك أن النفق الذي عثر عليه جنوب قطاع غزة والذي ميتد
لنحو  30مرتًا حتت األرض ،كان سيتم استخدامه من قبل حركة
«محاس» لشن هجمات داخل األراضي الفلسطينية احملتلة.
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صحة ومجتمع

 5عالجات طبيعية تؤخر
ظهور الشيب
 7أسباب لتناول املوز يومياً

من عالج فقر الدم إىل حماربة االكتئاب الشوكوالتة تقلل أمراض السكري والقلب

افادت دراسة بريطانية حديثة ،أن تناول  25غراما من الشوكوالتة
يوميا ،يقلل من خطر اإلصابة بأمراض السكري والقلب ،الحتوائها
على مضادات األكسدة اليت متنع تلف خاليا اجلسم.
«و ِر ْك» الربيطانية،
أجرى الدراسة باحثون بكلية الطب جبامعة ُ
وذكروا فيها أن «األحباث أثبتت أن التناول املعتدل للشوكوالتة،
قد يعود بفوائد صحية كبرية على األشخاص ،ال سيما عندما يتعلق
األمر بالشوكوالتة الداكنة» ،ونشروا نتائج دراستهم اجلمعة ،يف
الدورية الربيطانية للتغذية.

ق بالنسبة للكثريين وخاصة من الشباب يف العشرينات
والثالثينات من العمر ،ألنه جيعلهم يظهرون أكرب سنًا.
وينتج الشيب املبكر عن عدة عوامل من أهمها :االستعداد
الوراثي وسوء التغذية والتدخني والتقلبات اهلرمونية
والتلوث واإلجهاد واستخدام منتجات الشعر غري املناسبة
وغري ذلك.
وميكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية لتأخري ظهور
الشيب ،واحلفاظ على شباب الشعر ومجاله .وفيما يلي
جمموعة من هذه الوصفات حبسب موقع توب  10هو
رمييديز:
 1أوراق الكاريتساعد أوراق الكاري على زيادة الرتكيز اللوني يف الشعر،
ويف حال خلطت مع زيت جوز اهلند ميكن أن تساعد يف منع
وتأخري ظهور الشيب .تغلى حفنة من أوراق الكاري مع ملعقة
من زيت جوز اهلند حتى تتفحم ،ثم يدلك بها الشعر وترتك
ملدة ترتاوح بني  30و 45دقيقة على الرأس .وتكرر هذه
العملية مرة أو مرتني يف األسبوع.
 2احلنةتستخدم احلنة كصبغة طبيعية للشعر ،وإىل جانب تعزيز
اللون ،تساعد احلنة على تقوية الشعر وجعله ناعم امللمس.
تطحن حفنة من أوراق احلنة ،وختلط مع  3مالعق من مسحوق
عنب الثعلب اهلندي ،وملعقة من مسحوق النب ،والقليل من
اللنب ،وتوضع اخللطة بالتساوي على الشعر ،وترتك إىل أن
جتف .وتكرر هذه العملية كل أسبوعني إىل  4أسابيع.
 3زيت جوز اهلند وعصري الليمونيعد زيت جوز اهلند عالجًا سحريًا للشعر ،فهو يرطب الشعر
وحيفز منوه وحيارب االلتهابات ويضيف اللمعان لشعرك،
ويف حال استخدامه لفرتة طويلة ،ميكن أن يساعد على عالج
الشيب واستعادة لون الشعر .ختلط  3مالعق من عصري
الليمون مع القليل من زيت جوز اهلند حبسب طول الشعر.
وتدعك فروة الرأس باخللطة وترتك ملدة ساعة على األقل،
وتكرر العملية مرة يف األسبوع.
 4عصري البصلً
وجد الباحثون مؤخرا أن الشيب ينتج عن اخنفاض يف نسبة
مركب مضاد لألكسدة الطبيعية يدعى الكاتاالز ،ويشجع
عصري البصل على إنتاج هذا املركب ،لذلك ميكن تدليك
فروة الرأس بعصري البصل ويرتك ملدة ترتاوح بني 30
دقيقة وساعة كاملة ،وتكرر هذه العملية يوميًا على مدى
عدة أسابيع.
 5الشاي األسوديساعد الشاي األسود على تعزيز لون الشعر وتنعيمه
براقًا .تغلى ملعقتان من الشاي األسود يف كوب
وجعله ّ
ماء ،وتضاف ملعقة صغرية من امللح ،ويرتك الشاي ليربد،
ويشطف الشعر به عدة مرات ،ويف املرة األخرية يرتك ملدة
ترتاوح بني  15و 20دقيقة قبل شطفه باملاء البارد ،وتكرر
هذه العملية مرة واحدة أو مرتني يف األسبوع.

املوز من ألذ الفاكهة على اإلطالق ،بغض النظر عما إذا
كنت حتبه نيئًا أو خمفوقًا مع احلليب أو مشويًا أو مطهيًا يف
وصفة من احللوى.
وإىل جانب كونه فاكهة لذيذة ،يساهم املوز يف تعزيز
صحة اجلسم ،واملساعدة يف تنظيم عملية اهلضم والسيطرة
على الشهية ،وعالج فقر الدم ،باإلضافة إىل ما حيتويه من
الفيتامينات واملعادن.
وفيما يلي األسباب اليت جتعل تناول املوز يوميًا من العادات
الضرورية لصحة اجلسم:
حماربة ضغط الدم مرتفع :نظرًا الرتفاع تركيز معدن
البوتاسيوم يف املوز ،واخنفاض تركيز الصوديوم فيه،
يساعد تناول املوز يوميًا يف خفض ضغط الدم ،وحماربة
ارتفاع تركيز الصوديوم يف الدم بعد وجبة ماحلة على سبيل
املثال.
حتسني أداء اجلهاز اهلضمي :املوز من الفاكهة الغنية
باأللياف القابلة وغري القابلة للذوبان .وتساعد األلياف على
تنظيم عملية اهلضم يف اجلسم.
طعام مثالي للحمية :يساعد املوز على الشعور بالشبع
لفرتات طويلة ،ليس فقط بسبب غناه باأللياف ،بل أيضًا
ألن رائحته تساهم يف إرسال إشارات للدماغ جتعله يشعر
بالشبع ،حبسب ما أثبتته الدراسات.
تعزيز صحة األوعية الدموية :تناول حصة أو حصتني من
يزود اجلسم بأربعة غرامات إضافية من األلياف،
املوز يوميًا ّ
ما يساهم يف خفض خطورة اإلصابة بأمراض األوعية الدموية
ومرض القلب التاجي وأمراض القلب بشكل عام.
تشكيل خاليا صحية :حتتوي حصة واحدة من املوز على 20
يف املائة من حاجة اجلسم البالغ لفيتامني «بي  ،»6الذي
يدخل يف تشكيل هرمون اإلنسولني الضروري للسيطرة على
معدل السكر يف الدم ،واألمحاض األمينية الضرورية لتكوين
خاليا صحية.
حماربة فقر الدم :املوز غين مبعدن احلديد ،الذي ّ
حيفز على
إنتاج مادة اهليموغلوبني يف خاليا الدم احلمراء ومعاجلة فقر
الدم.
حتسني املزاج :حتتوي حصة واحدة من املوز على 27
مليغرامًا من معدن املغنيزيوم ،الذي يساعد يف حتسني
املزاج ،ويساعد يف اخللود إىل النوم .ويف املقابل ،يعاني
األشخاص الذين ال يتزودون بالقدر الكايف من املغنيزيوم
من أعراض التوتر واالكتئاب.

وأشار الباحثون أن «الشوكوالتة الداكنة ،حتتوى على مستويات
مرتفعة من الكاكاو الغين مبضادات األكسدة ،مثل مركبات
الفالفونويد ،وهي مركبات ميكن أن متنع َتَلف اخلاليا».
وللوصول إلي نتائج الدراسة ،تابع الباحثون  1153شخصا ترتاوح
أعمارهم بني  18إىل  69عاما ،ورصدوا استهالكهم للشوكوالتة،
وارتباطها مبقاومة اجلسم لألنسولني ،الذي ينتج عنه زيادة خطر
اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاني ،وأمراض القلب ،إضافة
إىل تأثريها على مستويات إنزميات الكبد.
ووجد الباحثون أن  81.8%من املشاركني يف الدراسة ،تناولوا
الشوكوالتة ،وبلغ متوسط االستهالك اليومي حوالي  25غراما
يوميا.
وأثبتت النتائج أن االستهالك املعتدل للشوكوالتة يومياّ ،
خفض
مقاومة اجلسم لألنسولني ،كما قلل من خطر اإلصابة باضطرابات
القلب ،عرب حتسني مستويات إنزميات الكبد ،باملقارنة مبن مل
يتناولوا الشوكوالتة.
يف املقابل ،ونظرا الحتواء الشوكوالته على مستويات مرتفعة من
الدهون والسكر ،ميكن أن يؤدي االستهالك املفرط هلا إىل مشاكل
صحية ،مثل تسوس األسنان والبدانة.
وكانت دراسات سابقة كشفت أن تناول الشكوالتة بانتظام يف
أثناء احلمل ،ال يفيد األم وحدها ،بل ميكن أن يساعد على منو وتطور
اجلنني أيضا ،ويقي النساء من تسمم احلمل.
كما ركزت نتائج الدراسات على أن االعتدال يف تناول الشوكوالتة
السوداء هو احلل األمثل للتمتع بصحة جيدة ومزاج سعيد أيضا،
ألنها حتتوي على كمية كبرية من الكاكاو ،وتتكون من مواد مضادة
لألكسدة تعمل مبنزلة دفاعات مقاومة لبعض األمراض.

صحي مثني
الذرة … كن ٌز ٌ
تزخر الذرة بالعناصر
املفيدة
الغذائية
كاأللياف اليت تساعد
على حتسني عملية
اهلضم عالوة على محض
الثيامني
الفوليك،
والفيتامني سي الذي
يفيد يف تقوية مناعة
اجلسم واملغنسيوم.
كما تتميز الذرة املسلوقة بعدم احتوائها على الكوليسرتول ،كما أن
كوبًا واحدًا منها مينحكم  124سعرة حرارية فقط.
ومن الفوائد الصحية لتناول الذرة ،تنظيم عملية اهلضم مع التقليل
من نسبة اإلصابة بأمراض القلب والشرايني ،تقليل نسبة امتصاص
الكوليسرتول يف اجلسم وضبط مستوى السكر والتحكم بضغط
الدم.
كما تساعد على تقوية العظام والتأثري بشكل إجيابي على صحة
بشرتكم ونظركم بشكل عام.

Saturday 7 May 2016
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مطــبخ

جيب التاجر مع جبنة
التشيدر الشهية

بروشكيتا بالطماطم
والرحيان لرجيم مثالي

مع سلطة من اختياركم

مع الرحيان والسلطة

الستيك بأرغفة الذرة الدجاج مع
البطاطا باحلليب

*املقادير:

لتقديم وجبة غاية يف الروعة وبطعم طيب ومميز،
قدمت لنا الشيف روال الفار طبق جيب التاجر مع
جبنة التشيدر الشهية قدميها لعائلتك ومتتعوا
بأطيب األوقات وبألذ طعم
املقادير :
حليب :كوب وربع (دافئ ،للعجينة)
سكر :ملعقة كبرية (للعجينة)
مخرية :ملعقتان صغريتان (للعجينة)
طحني :كوبان وربع (للعجينة)
بيكنج بودر :ملعقة صغرية ونصف (للعجينة)
ملح :نصف ملعقة صغرية (للعجينة)
اجلنب الكرميي :كوب (للحشوة)
جبنة شيدر :كوب (مقطعة شرائح ،للحشوة)
خس :كوب (مقطع ،للحشوة)
خيار :كوب (مقطع ،للحشوة)
طماطم :كوب (مقطعة ،للحشوة)
طريقة التحضري
 .1يف وعاء صغري توضع اخلمرية والسكر ويضاف
ربع كوب من احلليب وحيرك املزيج ويغطى ويرتك
جانبا  10دقائق حتى يتضاعف حجمه.
 .2ينخل الطحني مع البيكينغ باودر وامللح ثم
يوضع خليط الطحني يف العجانة ويضاف إليها
خليط اخلمرية وتعجن جيدًا .ثم يضاف احلليب
بالتدريج ويعجن اخلليط ملدة  10دقائق ثم توضع
العجينة يف وعاء مدهون بالزيت وتغطى بنايلون
وترتك يف مكان دافئ ملدة ساعة أو حتى تصبح
ضعفي حجمها.
 .3توضع العجينة على سطح مرشوش بالطحني
وترق بسماكة  2/1سم ،ثم تقطع باستخدام قطاعة
دائرية الشكل قطرها 3سم ،وتقطع إىل دوائر
صغرية.
 .4حيمى الزيت يف قدر عميق على النار ،وتقلى
قطع العجني حتى تنتفخ وتصبح مثل الكرة ثم
تقلب حتى تأخذ لون بين .ترفع على ورق مطبخ
ليمتص الزيت الفائض.
 .5إصنعي جيب يف كل حبة باستعمال السكني،
شقيها إىل املنتصف فقط.
 .6تدهن كل قطعة باجلبنة الكرميية وتوضع بها
قطعة من التشيدر وحتشى بالطماطم واخلس
واخليار .وتقدم.

لتتناولي وجبة خفيفة أثناء اتباعك للرجيم ..اخرتنا
لك من مطبخ سيدتي وجبة خفيفة وسريعة التحضري
بروشكيتا بالطماطم والرحيان لرجيم مثالي حضريها
ومتتعي برشاقة وخفة طوال النهار
املقادير :
اخلبز الفرنسي 12 :شرحية
طماطم 4 :حبات (مفرومة)
رحيان :نصف كوب (مفروم)
زيت الزيتون :ملعقتان كبريتان
خل البلسمك :ملعقة صغرية
الثوم :فص (مهروس)
ملح :نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود :نصف ملعقة صغرية
طريقة التحضري
 .1اخلطي البندورة مع الرحيان وامللح والفلفل
والزيت واخلل البلسمي.
 .2صفي اخلبز بصينية مبطنة بورق اخلبز واخبزيها
بالفرن ملدة  10دقائق.
 .3وزعي اخلليط على شرائح اخلبز وقدميها.

بطاطس شيبس جببنة
البارميزان

طريقة حتضري بطاطس شيبس جببنة البارميزان،
وصفة سهلة التحضري وشهية ..سيحبها أطفالك
قدميها وشاركينا رأيك بطعمها الساحر
املقادير :
البطاطس 3 :حبات (مقشرة ومقطعة شرائح
رفيعة ،مغسولة ومصفاة)
الزيت النباتي :نصف كوب
جبنة بارميزان :ملعقتان كبريتان (مبشورة)
ملح :نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود :ربع ملعقة صغرية
البقدونس :ملعقتان كبريتان (مفروم)
لنب زبادي :كوب (للصلصة اجلانبية)
العسل :ملعقة صغرية (للصلصة اجلانبية)
عصري الليمون 1 :حبة (للصلصة اجلانبية)

شرحية الستيك
  2ملعقتان كبريتان من الزيت  500Gمن شرائح اللحم ملح  1ملعقة صغرية 2/1ملعقة صغرية من الفلفل األسود املطحون
الطازج
  10-8أرغفة من عجة الذرة(حاضرة يف السوق)Small corn tortillas
 4/1كوب من البصل األبيض مقطع ناعمًا
 2/1كوب كزبرة مفرومة
 3حبات من الفجل  ،مقطعة إىل شرائح رقيقة
 2/1حبة من األفوكادو مقطعة ملكعبات
 4/1كوب من جنب كوتيجا أو غريها من النوع
املفضل لديكم
 -أسافني من الليمون احلامض

* طريقة التحضري:
 رشوا شرحية اللحم بامللح والفلفل واتركوهاجانبًا ملدة  30دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.
 أضيفوا الزيت إىل مقالة على حرارة مرتفعةحتى يدخن الزيت من السخونة .عندها أضيفوا
شرحية حلم واقلوها .ال تلمسوها ملدة  5دقائق،
ثم اقلبوها على اجلانب اآلخر ملدة  5دقائق أيضًا
لكن على حرارة متوسطة.
 إرفعوها عن النار ،ثم اتركوها لرتتاح ملدة 15دقيقة قبل تقطيعها اىل قطع حبجم قضمة.
 اآلن سخنوا أرغفة عجة الذرة يف نفس املقالةنار هادئة.
على ٍ
*طريقة التقديم:
ضعوا قطع اللحم املفروم على األرغفة الساخنة،
وأضيفوا عليها البصل والكزبرة والفجل و
األفوكادو واجلنب .وقدموا كل رغيف مع شرحة
من أسافني الليمون احلامض.
برش ليمون :ملعقة صغرية (للصلصة
اجلانبية)
ملح :ربع ملعقة صغرية (للصلصة اجلانبية)
طريقة التحضري
 .1سخين الزيت النباتي يف مقالة عميقة على
النار ثم إقلي البطاطس بالزيت حتى تتحمر
وتصبح مقرمشة.
 .2ضعي البطاطس على ورق املطبخ وانثري
امللح والفلفل عليها.
 .3بعد ذلك ،انثري جبنة البارميزان والبقدونس
على البطاطس املقلية.
 .4اخلطي مكونات الصلصة وقدميها إىل جانب
البطاطس.

طبق اليوم مغذذي ولذيذ الطعم وهو الدجاج
مع البطاطا باحلليب .ورمبا يستغرق وقتًا طوي ًال
ً
نسبة لغريه من األطباق السريعة ،لكنه بطعمه
الغين يستحق العناء.
الدجاج مع البطاطا باحلليب
*املقادير:
 دجاجة حبجم  2/1 1كيلو ونصف امللح والفلفل األسود املطحون الطازج  3مالعق كبرية من الزبدة أو زيت الزيتون  5قطع من حلم اخلنزير املقدد(أو حلم احلبش)،يقطع إىل شرائح رقيقة
  1حبة كبرية من الكراث مفرومة خشنة  4/1كوب من أوراق إكليل اجلبل الطازجة قشر ليمونتا حامض ،مقشرة يف شرائحمسيكة بقشارة اخلضراوات
  10فصوص من الثوم ،غري مقشرة قرصة جوزة الطيب املبشور الطازج  2كوبان من احلليب كامل الدسم كيلو من البطاطا الصغرية احلجم*طريقة التحضري:
 سخنوا الفرن إىل حرارة  200درجة مئوية.تبلوا الدجاجة بسخاء مع امللح والفلفل .ثم
ادهنوا الزبدة أو زيت الزيتون إىل مقالة
كبرية وعميقة خمصصة للفرن وضعوها على
نار عالية .إحرقوا الدجاجة فيها ،ليصِبح جلدها
ٍ
بلون أشقر بكل اجلهات.
مقرمشًا
ٍ
 اآلن أضيفوا إىل الوعاء شرائح حلم اخلنزيرأو احلبش املقدد ،الكراث ،روزماري ،وقشور
الليمون والثوم وقليل من جوزة الطيب مع
احلليب .وأضيفوا قرصة أخرى من امللح حتسبًا
إلضافة رؤوس البطاطا اليت ستحتاجها.
احملمى ملدة 2/1 1
 ضعوا الوعاء يف الفرنّ
بشكل
ساعة ونصف .مع إضافة العصائر
ٍ
متقطع على مجيع أحناء الدجاجة .وإذا الحظتم
أن السائل يتبخر بسرعة كبرية جدًا ميكنكم
إضافة غطاء.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 اآلن إرفعوها عن النار عندما تتأكدوا مننضوجها وقطعوا الدجاجة بعناية بعد فصلها عن
البطاطا والصلصة.
*طريقة التقديم:
ضعوا شرائح من الدجاج يف األطباق وإىل
جانبها رؤوس البطاطا الصغرية مع ملعقة
ٍ
بوعاء
من الصلصة .وميكنكم إضافة الصلصة
خمصص منفرد .إنها لذيذة وغنية .كما ميكن
إضافة بعض اخلضراوات كالرحيان والنعناع
والبقدونس أو الثوم ُ
عمر ،أو ميكن تناوهلا
امل ِّ
مع سلطة من اختياركم.
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Federal Election 2016: Malcolm Turnbull rules Reserve Bank of Australia cuts cash rate to fight deflation
so expect more to come.”
out GST change for at least three years
Others, however, said there

“There will be no change to the GST in the next parliament”: Malcolm Turnbull.
Photo: Scott Barbour

Prime Minister Malcolm
Turnbull has put any
changes to the GST on
the political back burner, ruling out changes
to the consumption tax
for at least three years
if his government is reelected.
Ahead of Tuesday’s
federal budget - and an
expected visit to Government House by the
end of the week to ask
the Governor-General to
call an election for July
2 - Mr Turnbull also foreshadowed “substantial”
tax changes.
And the Prime Minister
has declared his government will be judged
by voters on its “new
agenda” at the election rather than being bound
to all of the promises
made by former Prime
Minister Tony Abbott.
“I can give you this
absolute undertaking,
there will be no change
to the GST in the next
parliament,” he told Sky
News.
“We are not fiddling,
this is going to be a critically important document... all of the other
measures that we have
proposed are vitally important, but obviously
the tax changes had to
await the budget.
“There is substantial
tax reform, tax changes
in the budget. Yes, we
will be going to an election on July 2 and that
will go to an election,
unless the measures

are passed before the
Houses are dissolved.”
The Coalition is expected to hike tobacco taxes
and to reduce superannuation tax concessions for the well-off in
Tuesday’s budget, while
a cut to company taxes
is also in prospect.
Other measures expected in the budget include a $5 billion dental
plan, additional funding
for corporate regulator ASIC and end to the
temporary budget repair
levy for people earning
more than $180,000 will
all be confirmed.
There will also be an
additional $1.2 billion
for school funding, students face the prospect
of paying more for their
university degrees – and
having to pay back their
debt sooner while an extension of the $20,000
instant asset write-off
for small business is in
prospect.
Reflecting on the decision to abandon a possible rise in the GST to
15 per cent, Mr Turnbull
dismissed suggestions
the federal government
had “given up” on tax
reform after looking
“very carefully” at the
GST.
“If you were to increase
the GST by 50 per cent,
to 15 per cent for example, you would raise
about an additional $30
billion a year. About $6
billion of that would go
in automatic indexation

of pensions and benefits, so you’d have $24
billion left,” he said.
“But here’s the catch,
at that point 91 per cent
of people in the bottom
20 per cent of incomes,
and about 74 per cent
of people in the second
bottom quintile would
be worse off.
“So we looked at the
distributional analysis,
we saw that by the time
you had compensated
people in the two bottom
quintiles, the bottom 40
per cent of incomes,
what you had left over to
go for personal income
tax cuts or company
tax cuts was a relatively
modest amount given
the scale of the change
proposed.”
The federal budget
would focus on supporting jobs and growth - a
familiar refrain from the
prime minister and his
front bench - while setting up the tax system
to be “sustainable” and
“fit for purpose in 2016
and the years ahead”.
Pressed on whether
he was bound by all
of the promises made
by Mr Abbott - such as
not changing the tax arrangements for Australia’s super system - Mr
Turnbull said that on the
eve of an election “what
we are setting out is an
economic plan for voters to approve or not at
the 2016 election”.
“This is submitting a
new agenda, this is not
Tony Abbott’s plan, it’s
the plan of the Turnbull
government.”
Labor has already promised to make changes to
both tobacco taxes and
superannuation and Mr
Abbott has criticised
these changes in that
context, while also arguing that the Turnbull
government’s agenda is
essentially the same as
his own.

Tuesday’s rates decision coincides with the federal government’s third budget.
Photo: Henry Zwartz

Reserve Bank of Australia
on Tuesday cut the cash
rate to a record low of 1.75
per cent in a bid to head off
falling prices and an economic downturn.
The cash rate is now easily
at its lowest level under the
current system of monetary
policy setting.
The cut, the first in a year,
came less than a week after
a shock drop in core inflation to well below the central bank’s 2 per cent to 3
per cent target band.
Most economists expect a
second cut before the end
of the year, although some
say the June quarter inflation figure, out in August,
will determine the RBA’s
next move.
Tuesday’s historic interest
rate reduction coincides
with the federal government’s third budget, which
is expected to be mildly
stimulatory despite pressure to narrow the deficit.
Deflation in the headline
consumer price index, due
mainly to falling oil prices
and aggressive retailer discounting, was the first such
quarterly contraction in
seven years.
Moderate inflation, the result of demand for goods
and services – including
labour – just outstripping
supply, is usually the mark
of a healthy economy.
However, when prices and
wages continue to fall, consumers often hold off on
buying and companies on
investing. Deflation also
pushes up the relative burden of debt.
The cash rate is now easily
at its lowest level under the
current system of monetary
policy setting.
The latest cut puts Australia
into the club of developed
economies with ever-falling

interest rates and bond
yields. Japan, the European
Union and parts of Scandinavia now have zero or even
negative nominal rates. New
Zealand, too, looks likely
to keeping cutting from an
already-low 2.25 per cent
official cash rate.
RBA governor Glenn Stevens said the decision
was based on last week’s
surprisingly weak inflation
read-out.
“Inflation has been quite
low for some time and recent data were unexpectedly low,” he said in a statement.
“While the quarterly data
contain some temporary
factors, these results, together with ongoing very
subdued growth in labour
costs and very low cost
pressures elsewhere in the
world, point to a lower outlook for inflation than previously forecast,” he said.
He also noted that softening
conditions in what was an
overheated housing market
had allowed the bank to cut
without fear of re-igniting
unsustainable price growth.
The Australian dollar, which
had risen solidly ahead
of the decision, dropped
like a stone. It was late on
Tuesday trading around
US75.72¢, down from just
above US77¢.
Jamieson Coote Bonds’
Charlie Jamieson, who also
predicted the cut, described
it as “the path of least regret
for the RBA”.
“A failure today to address
the shocking CPI numbers
risked falling behind the
curve and allowing that disinflationary force to build,”
he said.
“We fully expect a follow-up
cut over next three months;
the RBA rarely tweaks interest rate policy in isolation,

was little in Mr Stevens’
statement to suggest a follow-up cut, to 1.5 per cent,
although the RBA does
not always signal its next
move.
NAB’s chief economist for
markets, Ivan Colhoun, said
much would depend on the
inflation report for the June
quarter.
“What people will be asking
now is if one rate cut would
be enough to put them back
into that target band, or
make them confident about
that,” he said.
“For now I think there’s
nothing in the statement, or
in our reading of the economy, which suggests that
the economy has weakened
dramatically.”
He said the market focus
would now switch to Friday’s Statement on Monetary Policy, when the RBA
updates its February outlook on the country’s economic performance.
“That might inform you
on whether you should be
thinking about another cut
or not,” he said.
Twelve of 27 economists
surveyed by Bloomberg
had tipped Tuesday’s cut,
with the rest saying the
central bank would stay on
hold.
Some who called an onhold decision were critical
of Tuesday’s move.
“The domestic economy
does not need additional
support,” wrote Commonwealth Bank of Australia
chief economist Michael
Blythe.
“GDP growth rates remain
comfortably positive despite the headwinds from
falling commodity prices
and the end of the mining
construction boom,” he
said.
“Jobs growth rates remain
comfortably positive and
the unemployment rate is
trending down.
“[Tuesday’s] budget is
set to ramp up infrastructure spending, something
RBA governor Stevens has
called for to take some of
the pressure off monetary
policy.
“A rate cut against that
backdrop looks unusual”,
he said.
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Budget 2016: Door left open to flex- Budget 2016: Schools and hospitals
ible uni fees
win $4 billion extra funding

The Coalition has proposed other politically risky changes in a new discussion paper released alongside the budget. Photo: Louise Kennerley

The Turnbull government
has dumped one of the
most controversial measures in the Coalition’s
politically toxic 2014 budget – the full deregulation
of university fees – but
opened the door to other
potentially
unpopular
changes such as a new
two-tiered fee system.
Education Minister Simon
Birmingham shelved the
plan to allow universities
to set their own fees late
last year, but has now officially consigned the policy
to the scrap heap following an effective “$100,000
degree” scare campaign
by the Labor opposition.
The government, which
had already announced
a $1.2 billion boost for
school funding, hopes
the backdown will allow
it to neutralise education
funding as a policy battleground in the upcoming
federal election.
Advertisement
But in a bid to contain the
soaring costs of higher
education, the Coalition
has proposed other politically risky changes in
a new discussion paper
released alongside the
budget.
These include:
• Increasing student fees
but with limits on how
much can be charged;
• allowing universities
to set their own fees for
some elite courses;
• requiring students to pay
back their loans faster after graduating;
• recovering HECS debts
from deceased estates;
and
• retaining a 20 per cent

cut to university course
funding.
Ironically, scrapping fee
deregulation will boost
the budget bottom line
by $2 billion over the next
four years because the
government has shelved
accompanying spending
measures such as an expansion of federal funding
to private colleges and
sub-bachelor degrees.
Sponsored by NAB
“Although
concerned
about some of the misleading statements made
in relation to potential
impacts of fully flexible
courses, the government
has listened to community concerns about the perceived cost of higher education fees and evidence
about the possible impact
on student loans,” the discussion paper says.
“Nevertheless, the government is committed
to providing universities
with additional flexibility
to innovate, differentiate
themselves and offer students more choice and
higher quality offerings.
“To provide this ability, institutions could be
given the freedom to set
fees for a small cohort of
their students enrolled in
high quality, innovative
courses.”
The paper suggests these
deregulated “Flagship
Courses” would be limited to 20 per cent of each
university’s cohort. Fees
in such courses could be
restrained by Australian
Competition and Consumer Commission oversight
and by reducing government subsidies for uni-

versities which hike their
fees. The latter idea was
originally proposed by the
architect of the HECS system Bruce Chapman.
Graduates could also start
repaying their loans when
they earn around $45,000
a year – much sooner
rather than the current
$54,126. This would see
hundreds of thousands
more graduates start
paying back their HECS
debts.
Universities will be furious that the 20 per cent
course funding cut, which
they have loudly protested
since it was announced in
the 2014 budget, remains
baked into the government’s projections.
The discussion paper
says the cut may be reduced if the government
can achieve substantial
higher education savings
in other ways.
The government aims to
have a new package of reforms finalised by the end
of the year and legislated
by the middle of next year
so the new system can
begin in 2018.
The paper also foreshadows a shakeup of
postgraduate education,
including uncapping student numbers and creating a new system for allocating subsidised places.
The government would
target federal support at
postgraduate students in
fields such as teaching
and nursing as well as the
science, technology, engineering and mathematics
(STEM) fields.
The Higher Education
Participation Program, designed to encourage more
disadvantaged students
into university, will be cut
by $152 million over four
years.
The government will also
launch a $10 million vocational education advertising campaign as it works
to clean up the scandalplagued sector.

The Turnbull government
will invest an extra $4 billion
in schools and hospitals in
an attempt to neutralise Labor’s key strength ahead of
the July election.
The amounts, confirmed in
Tuesday’s budget, represent a minor retreat from
former prime minister Tony
Abbott’s 2014 pledge to cut
$80 billion from both over a
decade.
Meanwhile, the government
maintained its agreement
with the states and territories to grow public hospital
funding by $2.9 billion for
three years from 2017.
Budget papers revealed
that under the hospitals
agreement, NSW would receive about $652 million in
additional funding between
2017 and 2020, while Victoria would receive an extra
$478 million.
The agreement stalls the
government’s plans to limit
hospital funding growth
to inflation and population
growth rates – which the
Australian Medical Association has argued would
leave hospitals in a “funding black hole” - for another
three years.As revealed on
the weekend, it will also
spend an additional $1.2
billion in public and private
schools over the three years
to 2020. This will lift recurrent school funding from
$16 billion in 2016 to a little
over $20 billion in 2020.
Sponsored by NAB
The largest cut in health
was to aged care providers, with the government
planning to save $1.2 billion
over four years in funding
for aged care providers who
deliver complex health care
to residents.
The savings would come
from changes to the Aged
Care Funding Instrument,
which determines the level
of funding paid to aged care
providers, including plans
to halve inflation for the
complex care component
this year.
Budget papers described
the amount providers were
claiming from the government to provide complex
health care - including pain
management - as “unsus-

tainable spending” because
it was growing two-and-ahalf times faster than the
amount they claimed for
daily living activities and
to help manage residents’
cognitive impairments.
“Savings arising from better targeting of the funding
that aged care providers receive will provide the ability
to introduce new aged care
intiiatives and help meet
the continued growth in
aged care funding overall,”
they said.
It follows the government’s
MYEFO announcement that
it would introduce $10,800
fines this year for aged care
providers that deliberately
lodged false claims for government funding under the
instrument, in a move set to
claw back $472 million.
Medicare changes
The government will also
continue its freeze on Medicare rebates for all GP,
medical specialist and allied health services until
June 2020. It predicted this
would save about $925.3
million between 2018 and
2020. The private insurance
rebate and the Medicare
levy surcharge would also
be frozen until July 1, 2021,
saving a further $744.2 million.
The budget also signalled
a number of cuts and other
changes to the Medicare
Benefits Schedule on the
recommendation of the
Medical Services Advisory
Committee, which is conducting an ongoing review
of the schedule.
The government will remove or amend items the
committee had identified as
“clinically obsolete”. Budget papers said the federal
government would claw
back about $5.1 million in
rebates from these items
over four years, but did not
detail which items.
Further information would
be available from the Department of Health when
the changes took effect,
they said.
Rebates for newly listed
items on the Medicare Benefits Schedule and Veterans
Benefits Schedule would
also be restricted to save

a further $51.4 million over
four years. This included
consolidating 57 skin service items and restricting concurrent claims for
varicose veins treatments
“where clinically appropriate.”
The government will also
spend about $36 million
to add retinal photography
and magnetic resonance
imaging of the breast to the
Medicare Benefits Schedule, enabling more people
to be diagnosed early for
Diabetic Retinopathy and
breast cancer respectively.
In exchange for additional
funding for schools, the
government plans to impose new quality conditions on state and territory
governments, emphasising
a “back to basics” focus
on literacy and numeracy.
It will also require them to
at least maintain student
funding levels in a bid to
stop cost-shifting to the
Commonwealth.
It will be tied to a needsbased distribution of funding like Labor’s so-called
Gonski school funding reforms.
Education Minister Simon
Birmingham described it as
the “most signficiant package of eduction quality reforms in a generation”.
“We are commited to fairness and equity as core
values across all parts of
our education system,” he
said.
The government has also
committed an additional
$118 million over 2016 and
2017 to increase funding
for students with disabilities. The funding will be
targetted at schools and
students with the highest
need.
However, the money on offer falls well short of what
the opposition is promising
to deliver under the “full
Gonski”.
Labor says it will boost
schools funding by $4.5 billion over 2018 and 2019.
But the annual increases
of 3.56 per cent are more
generous than the inflation
rate increases that were being offered under Tony Abbott’s government.
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Budget 2016: Scott Morrison puts superannuation in the spotlight in low-spending budget

Bold
superannuation
changes that hit high income earners but leave
96 per cent of Australians
untouched are at the centre of Treasurer Scott Morrison’s first, low-spending
election-eve budget.
As the Reserve Bank took
the unprecedented step of
cutting interest rates to a
record low on budget day,
a suite of super changes
that will hit the Liberal
base and raise net $2.8
billion in revenue were
unveiled. A new diverted
profits tax that targets
multinational tax avoidance and raises $3.2 billion was also announced.
Offsetting that, a tax cut
from 28.5 per cent to 27.5
per cent will please eligible small and medium
businesses and over time
the number of companies
receiving the discount tax
rate will grow. By 202627, all business will pay a
rate of 25 per cent, “which
is where we need to be to
be competitive”, the Treasurer said.
“We raise $6 billion in our
changes to superannuation, we raise that from
some four per cent of
super account holders in
the country, and we invest $3 billion of that back
in the other 96 per cent,”
he said.
Small personal tax cuts
that raise the third income
tax bracket from $80,001
to a new threshold of
$87,001 and which “made
some space” for taxpayers were also unveiled,
though Mr Morrison said
the cut would deliver at
most about $316 per year
to people at the top end of
the tax bracket.

However, Labor’s claim
that the government has
done more for the top end
rather than the majority of
taxpayers has been given
a fillip by a lift in the income threshold triggering the second highest 37
cent income tax bracket.
“I’m not claiming this is
some great big tax cut at
all, that’s not its purpose,
what I’m seeking to do in
this budget is expand the
middle income tax bracket,” Mr Morrison said.
Taken together, the Treasurer said the super
changes recognised the
system should not be
“one size fits all” and that
more flexibility for older
Australians, women and
carers was needed.
The overall tax package,
according to Treasury
modelling, would deliver
a one per cent increase in
GDP and “a $16 billion lift
in the Australian economy. That’s what investing
in jobs and growth is all
about.”
In a cautious blueprint
which aims to make a
virtue of not “splashing
money around” despite
the looming election, the
government has banked
on getting a tick from Australians for sound economic management and
for setting a path towards
a comparatively small $6
billion deficit in four years
rather than through the
usual pre-election votebuying.
The budget has been designed to stamp Malcolm
Turnbull’s authority on
the Coalition heading into
the election campaign and
to emphasise the fairness
he promised, in sharp dis-

tinction to the politically
disastrous 2014 AbbottHockey budget.
The budget makes dramatic changes to the way
rich individuals can utilise
generous superannuation
concessions through a
new $1.6 million limit on
the total size of retirement accounts, limits on
the amount of post-tax
income that can be tipped
in, and a crimping of the
concessions avialable
to those earning above
$250,000.
But the promise of a
“stronger” economy was
immediately called into
question by the Reserve
Bank’s decision to cut the
cash rate to just 1.75 per
cent, with the bank citing
difficulties in the global
economy, and the slowdown in China.
In his statement, Reserve
Bank governor Glenn
Stevens said Australia’s
recent inflation data was
“unexpectedly low”.
“While the quarterly data
contain some temporary
factors, these results, together with ongoing very
subdued growth in labour
costs and very low cost
pressures elsewhere in
the world, point to a lower
outlook for inflation than
previously forecast,” Mr
Stevens said in his statement.
With revenues continuing
to slow, stripping billions
from the budget, the Treasurer said now was not
the time to be spending
money, despite the temptations of the July 2 poll.
“Our new spending commitments have been more
than offset by our disciplined restraint and better
targetting of spending in
other areas,” Mr Morrison
said.
“This is not the time to be
splashing money around
or increasing the tax burden on our economy or
on hardworking Australians and their families.”
Those at the bottom end

of the income scales will
be eligible for a new low
income superannuation
tax offset which will ensure that there is now tax
penalty - ordinarily 15
per cent on contributions
- for those paying into
their retirement savings
accounts.
In all, superannuation
reforms raise $2.8 billion over four years. The
tougher rules on multinational tax avoidance $3.2
billion over four years
and adoption of Labor’s
12.5 tobacco excise hike
will raise $4.7 billion over
that period.
These savings and revenue measures will be offset by personal income
and business tax cuts
and the additional assistance for small business
which costs $9.2 billion
over four years - a net
improvement of $1.6 billion over four years to the
budget bottom line.
Since the 2015-16 budget, the deficit has blown
out by a further $36.3 billion over four years; a
deterioration of $10.2 billion through until 201819. Folllowing the first
quarter when the CPI had
entered a period of deflation, the CPI been revised down a quarter of
a percentage point to 2
per cent in 2016-17 and
down another quarter of
a percent the following
year.
Economic growth is
also expected to cool in
2016-17 before recovering to trend growth of 3
per cent in the following
three years.
Unemployment, currently
running at 5.7 per cent, is
forecast to fall to an average of 5.5 per cent over
the next four years. This
represents a more bullish outlook on the jobs
market than Treasury
had made in the Mid-Year
Economic and Fiscal
Outlook delivered before
Christmas.
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Budget 2016: Rich hit with $1.6 million super cap
In a crackdown on superannuation tax perks, rich retirees will no longer be able to
draw tax-free earnings from
balances higher than $1.6 million.
Overall the package of super
tax changes in the 2016 federal budget is forecast to add
$2.9 billion to the budget’s
bottom line over four years.
Treasurer Scott Morrison said
the package was designed to
improve the “sustainability,
flexibility and integrity” of the
super system.
“Ninety-six per cent of Australians with super will be unaffected by, or be better off as a
result of, the superannuation
changes,” Mr Morrison said.
The Treasurer confirmed the
purpose of the super system
“to provide income in retirement to substitute or supplement the age pension” would
be enshrined in legislation. He
said this framework had acted
as “an important anchor” in
the development of policies
announced in the budget.
The government is trying to
find a balance between clamping down on the very wealthy
using super to accrue ultrahigh balances, while encouraging middle-income earners
to save more for a self-funded
retirement, reducing future
age pension costs.
From July 1, 2017, there will
be a $1.6 million cap on the
amount that can be transferred from a super accumulation account into a retirement
account, where earnings are
tax-free.
People with more than $1.6
million in super will be allowed
to keep their excess savings
in super, they just won’t be
able to funnel any more than
$1.6 million into the even
more generous tax settings of
a self-funded pension.
“A balance of $1.6 million can
support an income stream in
retirement around four times
the level of the single age
pension,” Mr Morrison said.
The Turnbull government will
also crack down on how much
extra cash workers can voluntarily stash in to super from
their after-tax income. Effective immediately is a new lifetime cap, set at $500,000, on
non-concessional (after-tax)
contributions.
There was previously no
lifetime limit on non-concessional contributions, with the

annual limit of $180,000 effectively enabling those few
who could afford to maximise
the annual cap each year
to build up super balances
worth millions of dollars.
High-income workers will
also be slugged with higher
taxes on their super contributions.
The annual income threshold
at which the high-income super contributions tax rate of
30 per cent, which is double
the 15 per cent paid by most
workers, applies on concessional contributions will be
lowered from $300,000 to
$250,000.
For these high-income earners, a 30 per cent contributions tax still represents
about a 17 per cent discount
to the highest marginal tax
rate.
The annual cap on concessional contributions will also
be lowered from $30,000 to
$25,000 for workers aged under 50.
Flexibility measures to encourage middle-income earners to save more for a selffunded retirement include
allowing workers with super
balances under $500,000
who have not already maximised their concessional
caps to carry forward three
years worth of contributions
into one.
Mr Morrison said this would
enable people to make
“catch-up” contributions.
Other changes to make the
contribution rules more flexible include allowing all savers
under the age of 75 to claim
a tax deduction for personal
contributions up to the concessional cap. This extends a
provision currently available
only to the self-employed.
Tax breaks will also be extended for those who top up
their low-income spouse’s
super fund.
In a nod to “fairness”, the
government unveiled its own
Low Income Superannuation
Tax Offset (LITSO) to replace
Labor’s outgoing Low Income Superannuation Contribution (LISC) from the next
financial year. This means
workers earning less than
$37,000 a year, for whom the
15 per cent contributions tax
on super is not a discount but
a surcharge, will continue to
receive an automatic rebate
worth up to $500 annually.
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Budget 2016: Malcolm Turnbull defends ‘dull’ Budget 2016: Treasurer Scott Morrison targets tax-dodgbudget, brushes aside recession fears
ing multinationals, offers relief for small business

Prime Minister Malcolm Turnbull during an interview with Sunrise host David
Koch. Photo: Alex Ellinghausen

Malcolm Turnbull has
brushed aside claims he
delivered a “dull” first budget as Prime Minister and
defended the fairness of
only handing income tax
cuts to those earning over
$80,000 a year.
Every person out there who
gets a $6 a week tax cut is
not going to be jumping for
joy
Mr Turnbull also said he
was not concerned about
the possibility of a recession, despite the Reserve
Bank of Australia’s shock
decision to cut interest
rates on Tuesday.
Hardening his rhetoric before his expected decision
to call a July 2 election this
weekend, Mr Turnbull accused Labor of indulging
in class envy and preparing to launching a “war on
business”.
Labor has questioned why
the government is cutting
corporate taxes while the
budget is in deficit and
only handing income tax
relief to Australians on over
$80,000 a year even though
75 per cent of Australians
earn under that amount.
In his first interview since
Tuesday night’s speech
by Treasurer Scott Morrison, Mr Turnbull said he
believed his first budget
- which delivered tax cuts
for small and medium businesses, new measures to
encourage young people
into jobs and cutbacks to
superannuation concessions for wealthy Australians - was an “exciting”
one.
“A lot of newspapers are

saying, ‘this is a bit of a
dull budget’,” Sunrise host
David Koch told Mr Turnbull.
“We all thought you would
bring the big excitement
and changes.”
Mr Turnbull responded:
“Scott Morrison was delivering a plan for jobs and
growth - I think that’s exciting but everyone has their
on views on that.
“The BCA [Business Council of Australia] described
the changes to business
tax, the biggest changes to
business tax in more than
a decade.
“These are substantial tax
reforms but these are reforms that are designed
not for the short term, not
for an election.
“They are designed for
the long-term, to ensure
that we continue to get
that successful, economic
transition from an economy that was fired up by a
mining construction boom
to one that enables us to
live within our means, have
a sustainable tax system
but above all, drive that
economic growth and jobs
upon which our futures and
those of our children and
grandchildren depend.”
Despite the RBA’s shock
decision to cut the cash
rate to a record low of 1.75
per cent on Tuesday, Mr
Turnbull said the economy
remains
fundamentally
strong.
“I don’t see [a recession] in
our future,” he said.
Mr Turnbull said the plan
to reduce company tax
rate to 25 per cent for all

businesses by 2026 would
boost the economy and
“modest” income tax cuts
were needed to stop people earning around $80,000
from moving into higher
tax brackets.
High income earners would
feel the pain of a crackdown
of superannuation tax concessions, he said.
“We have to make sure at
every level, we are competitive, we are more innovative, we are more
competitive, we’ve got the
infrastructure we need, we
have got the company tax
regime we need,” he said.
“Remember this, Labor is
setting itself up for a war
on business.
“They are setting themselves up for some kind of
class war. They are arguing that people who earn
$80,000 a year are rich.
“Labor presumably would
like them to go into the
second-top tax bracket.
“That’s the type of war of
envy, the politics of envy
which absolutely stands in
the way of aspiration and
enterprise and growth.”
Opposition Leader Bill
Shorten said Australians
on average incomes had
received little in the budget.
“If you earn less than
$80,000, which is 75 per
cent of all Australian workers, you will not get a cent
out of this budget, but your
schools will be cut, the
hospitals will be cut and
we will see precious little
action on climate change,”
Mr Shorten told the ABC.
“We are party who stand up
for the middle class and we
will support a $6 a week tax
cut [for workers on around
$80,000 a year]”.
“Every person out there
who gets a $6 a week tax
cut is not going to be jumping for joy.
“You will take it.
“But what I can’t do is
agree with the government
when they’re proposing
corporate tax cuts.”

Morrison has announced a long-term
phase-down of the company tax rate
to 25 per cent. Photo: Alex Ellinghausen

Modest immediate tax cuts
for small business will be
used to encourage jobs
growth, with Treasurer
Scott Morrison promising
a long-term phase-down
in the company tax rate
from 30 per cent to 25 per
cent.
The government’s “enterprise plan” will cost $5.3
billion in forfeited tax revenue over the next four
years, with the Treasurer
banking on about $3 billion to be clawed back
from tax-dodging multinationals.
But the government will be
forced to spend $700 million hiring extra officers
at the depleted Australian
Tax Office to create a team
of 1000 specialists go after the notoriously tax
agile multinationals, large
Australian companies and
wealthy individuals.
By 2020, small and medium-sized companies employing half the Australian
workforce will be paying
27.5¢ cents in the dollar,
with the threshold to pay
the relief rate to be wound
out in increments to $100
million in turnover by that
date.
From July 1 – a day before the expected election
- 60,000 companies that
currently pay 30¢ in the
dollar will pay 27.5¢.
Overall, 870,000 companies, employing 3.4 million
workers, will be taxed at
the 27.5 per cent rate from
July 1, with the turnover
threshold to qualify for the
lower rate increased from
$2 million to $10 million.
The threshold will then be

pushed out to $25 million
by 2017-18, $50 million
by 2019-19 and then $100
million by 2019-20.
Within a decade, all companies, including market
titans like Woolworths,
Wesfarmers and BHP Billiton, will be paying 25¢ in
the dollar under the enterprise plan.
Australia has the seventh
highest corporate tax
rate in the OECD and it
is “much higher than our
Asian neighbours”, according to Mr Morrison.
“Small and medium businesses are driving jobs
growth in Australia and
must continue to do so.
They are also overwhelmingly Australian-owned
and more likely to reinvest
their earnings in future
growth, as they seek to
build their businesses,”
he told Parliament in his
Budget address.
The government is bound
to use the prospect of declining corporate tax rates
as part of its election attack on Labor which has
committed to keeping the
company rate pegged at
30 per cent to help pay for
higher health and education spending.
As revealed by Fairfax
Media on Tuesday, the
centrepiece of the government’s second swipe at
tax-avoiding multinationals will be a diverted-profits tax modelled on Britain’s so-called “Google
Tax”.
It hits companies with
global revenues of more
than $1 billion caught
shifting profits offshore
with a special 40 per cent
penalty rate of tax on that
income.
Former Treasurer Joe
Hockey shied away from
imposing a Google Tax
when he introduced the
Multinational Anti-Avoidance Law last year.
But Mr Morrison said the
government was responding to anger in the community about large compa-

nies that have been found
to be paying tiny rates of
tax in Australia.
The “tax avoidance taskforce” will have 1000 specialists, Mr Morrison said,
part of a 55 per cent boost
to funding in that area of
the ATO.
The ATO has had staff embedded at 30 multinationals to better understand
their way of operating.
The Senate inquiry into
corporate tax avoidance
has exposed tech companies like Microsoft, Apple
and Google as making
only minute contributions to the public coffers
on their local profits and
Chevron, the owner of
Australia’s biggest liquefied natural gas projects,
has been hit with a $300
million tax avoidance bill
by the Federal Court.
“Everyone has to pay their
fair share of of tax, especially large corporates and
multinationals, on what
they earn in Australia,” Mr
Morrison said.
“The Turnbull government
has been listening to the
Australian people on this
issue and is taking action.”
Labor has already released a $4 billion package to crackdown on
profit shifting by restricting how much debt a local
subsidiary of a foreignbased multinational apply
to its Australian entity.
Large, crippling loans that
have to be repaid to intercompany divisions based
in low-tax countries is a
common way of avoiding
tax in Australia.
PriceWaterhouseCoopers
has urged caution in tightening debt ratio rules because of Australia’s reliance on foreign capital.
New whistleblower rules,
to begin from January 1,
2018, will allow employees, former employees and
advisers to companies to
provide information to the
ATO with more protection
against legal reprisal.
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اعالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 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 مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au

