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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia
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بني التأليف واإلنتخابات :مقايضات و«قصقصة جوانح»!

رؤساؤنا الثالثة ..متى ترى حكومتنا النور؟!
شباط ،أي بعد حنو شهرين
ونصف الشهر من اآلن.
وهنا تبدو الفرص ضعيفة
َّ
تتعثر
جدًا .فالقانون الذي
والدته منذ سنوات ،لن

يرى النور خالل أسابيع
قليلة ..طبعًا إذا أتيح
للحكومة أو ً
ال أن تولد.
ّ
تأخر تأليف احلكومة
فإذا
الشهر
منتصف
حتى

حشود عسكرية تستعد لـ «حرب شوارع» يف حلب

اقرتحت موسكو أمس
االول العمل مع األمم
املتحدة لفتح أربعة ممرات
إنسانية إلخراج املدنيني

وخصوصًا اجلرحى من شرق
حلب ،وإدخال مساعدات
طبية إليها ،بالتزامن مع
استعداد فصائل معارضة

من جهة والقوات النظامية
وامليلشيات املوالية من
جهة خلوض «حرب شوارع»
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights

Y

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

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412
Saturday 3 December 2016, Issue No. 802

pp: 255003 / 09613

تركيبة اجمللس أه ّم بكثري من تركيبة حكوم ٍة لن تدوم أكثر من أربعة أشهر
استغراب
ميكن
ال
«االعرتاف» الذي باح
به الوزير نهاد املشنوق
اعتماد
أرجحية
حول
قانون  ،1960إذا كان
ُيراد إجراء االنتخابات
يف موعدها ،أي يف أيار
املقبل .فاملشنوق ،من
موقعه يف الداخلية ،هو
ّ
«بق البحصة»
القادر على
و»تبليع» اجلميع حتمية
قانون الـ 60لضرورات
تقنية ،ومن دون أن حُيِرج
ّ
نفسه .وهكذاَ ،تغسل
القوى السياسية أيديها
من ُ
«تهمة» الـ.60
إذا كان ُيراد لالنتخابات
النيابية املقبلة أن جُترى
على أساس قانون جديد،
فإن املهلة املتاحة إلقرار
ّ
القانون تنتهي يف منتصف

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

اجلاري ،سيدخل اجلميع
يف عطالت األعياد ،حتى
نهاية األسبوع األول من
السنة اجلديدة ،ما يعين
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10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

حصة السنة يف «احلشد الشعيب»
معركة يف
الكونغرس األمريكي
تعرقل إقرار املوازنة
لتعديل «العدالة
ضد رعاة اإلرهاب»

فتح كل من السيناتور
جون ماكني والسيناتور
ليندسي غراهام أمس
االول معركة تعديل
قانون «العدالة ضد رعاة
اإلرهاب» (جاستا) .
السيناتوران
وأعلن
غراهام
اجلمهوريان
وماكني أنهما سيقدمان
تعدي ًال للقانون حتى ال
ميكن مقاضاة حكومة إال
إذا كانت تتعامل «عن
عمد» مع منظمة إرهابية،
وذلك حلماية الواليات
دعاوى
من
املتحدة
ديبلوماسييها
تطاول
وسفاراتها يف قضايا
تتعلق باألمن القومي.

التتمة صفحة 31

تواصل القوات العراقية
الشرطة
من
مدعومة
وفصائل «احلشد الشعيب»
املوصل،
يف
التقدم
وتقرتب من اجلانب األمين
للمدينة وبلدة تلعفر.
وأكد وزير الدفاع األمريكي
آشتون كارتر أن أيام
«داعش» باتت معدودة.
وأعلنت األمم املتحدة أن
حواىل ألفي عنصر من

اجليش و «البيشمركة»
الشعيب»
«احلشد
و
قتلوا يف العراق الشهر
املاضي ،يف حني أعلن
األكراد أن  1600عنصر
من «البيشمركة» وحدها
قتلوا يف املوصل.
من جهة أخرى ،فشل
الربملان يف إقرار املوازنة
أمس بسبب اخلالفات

التتمة صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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اعــالنات

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164

أفران ماونت
لويس

للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

خدماتنا تشمل:

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

Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

نفتح  7ايام
يف األسبوع:

من  6صباحا -
 5بعد الظهر

منقوشة ع الصاج

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55
@77 Email: tony.mtlewispizzeria
gmail.com
Check out our Prices on our
Page on Facebook Mount Lewis
Pizzeria

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

اختصاصيون يف تسهيل القروض
* نتعهد تسريع وتسهيل القروض بال عمولة
* استخدام األصول املتوفرة لالستثمار او شراء مصالح
* خيارات لتغيري الدائنني وتوفري بعض الفوائد
* مراجعة ومناقشة فوائد افضل لقرضك املنزلي ودمج
القروض يف قرض واحد

سـجى امامـي
غـربيال مـيخا
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لبنانيات

احلريري أومل تكرميا للمسؤول الفاتيكاني وأكد على عيش اللبنانيني جمتمعني رئيس اجلمهورية استقبل رئيس اجمللس العراقي حلوار االديان
ازيفيدو :بريوت ترمن مبادرة جتسد الوحدة واالخوة والسالم
أقام الرئيس املكلف سعد
احلريري ظهر امس االول يف
«بيت الوسط» ،مأدبة غداء
تكرميية على شرف املسؤول
الفاتيكاني للشؤون الثقافية
املونسنيور كارلوس ازيفيدو،
حضرها الرئيس فؤاد السنيورة،
ممثل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
القاضي حممد عساف ،وزير
السياحة ميشال فرعون ،وزير
الطاقة واملياه ارتور نظريان،
السفري البابوي يف لبنان غربيال
كاتشيا ،النائبة بهية احلريري،
املمثل الشخصي لالمني العام
لالمم املتحدة يف لبنان سيغريد
كاغ ،رئيس الطائفة االجنيلية
القس حبيب بدر ،مطران بريوت
للموارنة بولس مطر وشخصيات
اجتماعية وروحية وثقافية.

الحريري

بعد املأدبة ،ألقى احلريري
كلمة قال فيها« :أشكر حضرة
املونسنيور على جميئه اىل
لبنان ومشاركته يف مهرجان
«بريوت ترمن» وهو حدث ينظمه
اللبنانيون منذ زمن طويل،
كما نشكر قداسة البابا على
ارسالكم اىل لبنان لتكونوا
معنا لرتوا وتظهروا وجه لبنان
احلقيقي حيث يعيش املسلمون
واملسيحيون معا ،ولرتوا ايضا
هذا البلد يعيد بناء نفسه
وينهض من اخلراب الذي
شهده يف املاضي».
أضاف« :انه لشرف كبري ان
استضيفكم هنا اليوم يف
بيت الوسط يف بريوت ،حيث
اود ان ارى دائما اللبنانيني
جمتمعني مع بعضهم ،ونأمل ان
نظل دائما هكذا .أرحب بكم من
جديد يف بريوت وآمل ان تطول
اقامتكم يف هذا البلد».

ازيديفو

بدوره ،قال ازيديفو« :أود
بداية ان اشكركم بكل صدق
دولة الرئيس ،على املودة اليت
اظهرمتوها من خالل اقامة هذه
املأدبة ،وامسحوا لي ان احيي
بكل روح الصداقة لدي مجيع
الشخصيات اليت شرفتنا اليوم
حبضورها استجابة لدعوتكم
الكرمية للمشاركة يف حلظة
االخوة هذه .وأرجو ان تروا
اليوم من خالل وجودي يف
لبنان ،عربون تقدير من قداسة
البابا فرنسيس للبنانيني،
ولسلوكهم املثالي من خالل
استقباهلم النازحني ،وقدرتهم
على العيش معا يف اطار
االحرتام واملعرفة املتبادلة
والصداقة والتعاون بني كل
مكونات اجملتمع».
أضاف« :هنا اود ان اذكر
بالكلمات املليئة باملعاني لكم
واليت قاهلا البابا القديس
يوحنا بولس الثاني :ان لبنان
اكثر من بلد انه رسالة للشرق
والغرب معا .كما تعلمون ان
قداسة البابا فرنسيس يثمن
عاليا االستقبال املميز الذي
اظهره بلدكم يف االونة االخرية
حيال الرجال والنساء واالطفال
الذين اضطروا لرتك منازهلم
وارضهم .لقد استقبلتموهم
حتى اقصى حدود امكاناتكم

الحريري
بل ابعد مما كان باستطاعتكم
القيام به .وهذا يشكل دليل
حمبة تتسامى لتشمل االختالفات
الثقافية والدينية وتفتح عاملا
من السالم».
وتابع« :من ناحييت ،أنا ايضا
متأثر مببادرة بريوت ترمن
وبسرور كبري سأشارك هذا
املساء يف حفل االفتتاح ،واود
ان اعرب منذ االن ،لكل الذين
ساهموا واخنرطوا يف هذا احلدث
اجلميل وكذلك كل الذين قدموا
دعما مؤسساتيا او خاصا ،عن
كامل تقديري واحرتامي هلذه
املبادرة املهيبة اليت جتسد
الوحدة واالخوة والسالم :انها
رسالة ليس فقط للبنان بل
للعامل امجع الذي هو بأمس
احلاجة اليها».
وأردف« :أمتنى لكم يا دولة
الرئيس ولكل احلاضرين معنا
هنا ،احلكمة واجلرأة للوصول
اىل عامل من االنسجام واجلمال
كما سيظهر يف احلفل الليلة.
ونأمل ان تتمكنوا من خالل
كرمكم وانفتاحكم واعتدالكم ان
تساعدوا لبنان يف ان يستمر
بالسري على خطى ترسيخ
االستقرار والسالم لنبين معا
عاملا افضل لنا مجيعا».
ثم قدم ازيديفو ميدالية
تذكارية اىل الرئيس احلريري،
ثم توجها والسفري البابوي اىل
الباحة اخلارجية والتقطوا صورا
تذكارية امام شجرة امليالد يف
«بيت الوسط».
ثم استقبل الرئيس سعد
احلريري مساء امس االول
اخلميس يف «بيت الوسط»
وفدا من حركة «مشروع
تونس» برئاسة األمني العام
للحركة حمسن مرزوق الذي
قال على األثر« :تشرفت بلقاء
الرئيس احلريري ونقلت اليه
تهانينا بتكليفه تشكيل احلكومة
اللبنانية اجلديدة ،وحتدثنا يف
جو ودي للغاية عن ضرورة
تطوير العالقات بني تونس
ولبنان ،وعن آفاق تطوير هذه
العالقات على املستوى احلزبي
أيضا ،باعتبار أننا نتشارك يف
املقاربة الوسطية على مستوى
البلدين وعلى املستوى العربي

ككل».
اضاف مرزوق يقول « :ومن
األفكار اليت حتدث فيها الرئيس
احلريري ،إمكانية إطالق تيار
عربي وتنسيق مشرتك بني كل
األحزاب واحلركات السياسية
الوسطية اليت يتقارب برناجمها
وتوجهاتها ،حتى يكون صوت
االعتدال هو الصوت الطاغي
يف منطقة تكثر فيها اهلزات
على كل املستويات ،بكل
أسف».
وكان الوفد قد زار ضريح
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يف وسط بريوت ،حيث وضع
إكليال من الزهر وقرأ الفاحتة عن
روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون بعد ظهر
امس االول اخلميس يف قصر
بعبدا ،رئيس اجمللس العراقي
حلوار االديان العالمة السيد
جواد اخلوئي يرافقه مستشار
مؤسسة اخلوئي يف لندن
الدكتور والباحث السيد حيدر
اخلوئي ،ورئيس املركز العربي
للحوار الشيخ عباس اجلوهري،
وعرض معهم االوضاع العامة
وما يتصل حبوار االديان
وبالوضع يف العراق.
وبعد اللقاء ،حتدث السيد
اخلوئي فقال« :تشرفت بلقاء
فخامة الرئيس العماد ميشال
عون ،ومتنيت له التوفيق
يف مهامه ،ونأمل ان نشهد
يف العراق الفرحة والبهجة
نفسها اليت شهدها لبنان يف
الفرتة االخرية من خالل احلركة
السياسية اليت حصلت ،كما
آمل ان يستفيد العراق من
احلكمة اليت يتمتع بها فخامة
الرئيس».
اضاف« :ان لبنان والعراق
يواجهان خطرا واحدا وارهابا
واحدا ،وسيخرجان منتصرين
ان شاء اهلل .وشدد على
اهمية حوار االديان ،وباالخص
بني املسلمني واملسيحيني»،
مشريا اىل انه «اذا كانت النخلة
اسالمية ،فجذورها مسيحية وال
وجود للشرق االوسط من دون
املسيحيني».

رسالة تهنئة

وعلى صعيد آخر ،تلقى الرئيس
عون رسالة تهنئة من رئيس
جملس الوزراء وزير الدفاع يف
مجهورية موريشيوس السري

رئيس الكتائب استقبل سفري مصر وعرضا
االوضاع يف لبنان واملنطقة

سامي الجميل
إستقبل رئيس حزب الكتائب
اللبنانية» النائب سامي اجلميل
يف بيت الكتائب املركزي يف
الصيفي ،سفري مصر نزيه
النجاري ،وحضر اللقاء نائب
رئيس احلزب سليم الصايغ.
ومت خالل اللقاء حبث تطورات
األوضاع السياسية يف لبنان
واملنطقة.
إثر اللقاء قال جناري« :سعدت
بلقاء النائب اجلميل رئيس
حزب الكتائب اللبنانية الذي
له تاريخ عريق يف لبنان،
ومن املهم جدا يف هذه

اللحظة اليت مير فيها لبنان
مبخاض بالنسبة إىل تشكيل
احلكومة والعهد اجلديد ،أن
نلتقي بكافة القوى السياسية
على الساحة اللبنانية ونتابع
االتصاالت مع الكتائب وسائر
بهدف
السياسية
القوى
مساعدة لبنان على حتقيق
املطلوب من إستقرار ،يسمح
بالنمو االقتصادي ويسمح
بأن يظل لبنان نائيا بنفسه
وحاميا نفسه من الصراع
اإلقليمي الدائر حاليا يف
منطقة املشرق».

الرئيس عون مستقبال الوفد

انرود جاغنات ،ملناسبة عيد
االستقالل.
وأمل السري جاغنات «تعزيز

روابط الصداقة والتعاون اليت
جتمع بني البلدين ،ملا فيه
مصلحة الشعبني».

رعد :العالج الصحيح ملشكالتنا قانون انتخابي
حيقق امشل واعدل متثيل

نظمت اهليئة الصحية اإلسالمية،
مؤمترا طبيا بعنوان «األدوية
املهدئة .بدائل وحلول» ،برعاية
رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب حممد رعد ،يف قاعة
فندق كورال بيتش -اجلناح.
بداية ،حتدث رعد فقال« :أشكر
اهليئة الصحية على تنظيمها
هذا املؤمتر الذي يناقش قضية
اساسية هامة ،حيث ان معاجلة
موضوع االدوية املهدئة ينم
عن احساس عال باملسؤولية،
احلياة
تعقيدات
أن
اال
واملشاكل الشخصية واالنسانية
واالقتصادية
والسياسية
واالجتماعية قد تتسبب للبعض
بضغوط نفسية كبرية».
واعترب ان «هذه املشاكل تؤثر
يف سالمة اجملتمع وال بد من
معاجلة هذه الظاهرة امللحة على
خمتلف السبل واالجتاهات ،بدءا
من التوعية العامة وصوال اىل
اقرار تشريعات ضرورية خاصة
تنظم بشكل علمي الضوابط
واحللول والسبل اآليلة للحصول
على االدوية املهدئة وطريقة
استهالكها».
وأكد رعد ان «االزمات اليت
نعانيها من تنامي البطالة
والركود االقتصادي والفساد،
فضال عن االنقسام السياسي
احلاد ،واالنقسام حول اخليارات
الوطنية وتعطل املؤسسات
الدستورية ،وتقاذف االتهامات،
وتنافس وسائل االعالم يف
عرض الفضائح ،كل ذلك
النفسية
بالضغوط
تسبب
واالزمات
واالضطرابات
الشخصية لبعض املواطنني».
وأضاف« :ان التسويات املهدئة
اليت جربها اللبنانيون مرارا
كانت تنتهي عادة بتفجر ازمات
جديدة ،والن التسويات املهدئة
كاالدوية املهدئة ليست العالج

احلقيقي ،فمشاكلنا السياسية
واالجتماعية
واالقتصادية
والنفسية تتفاقم وتنفجر كل
عقد او عقدين من الزمن .لذلك
فان العالج الصحيح ملشكالتنا
يكمن يف التشخيص الدقيق
يف اعتماد قانون انتخابي حيقق
امشل واعدل متثيل للبنانيني
على اختالف طوائفهم ومناطقهم
واجتاهتهم ،ويشكل مدماكا
اساسيا العادة بناء الدولة
وسلطاتها وتشريع القوانني
اليت تستجيب حلاجات اللبنانيني
بدل تفصيلها على مقاسات
فئوية ومناطقية ،ان مواصفات
قانون االنتخاب االنفة الذكر ال
تكون اال باعتماد النسبية مع
لبنان دائرة واحدة او بالدوائر
املوسعة».
ورأى رعد ان «العهد الرئاسي
اجلديد ،والتحوالت يف املواقف
الدولية واالقليمية ،واليت تؤشر
راهنا اىل فشل االستخدام
لالرهاب التكفريي يف حتقيق
الغايات ولو مؤقتا بعد ان
متادى كثريا يف تهديدالعامل
بأسره».
وختم رعد « :هذا العهد جيب
ان يوفر فرصة ساحنة لبناء
دولة حقيقة يف لبنان ،تقوم
بواجباتها الوطنية كلها ،وان
احلكومة قيد التشكل والذي
ينبغي ان تكون حكومة وفاق
وطين جامعة ملختلف القوى يف
البالد ،فال نرى موجبا يربر التأخر
يف تشكيلها ،وليست العقد
اليت يبالغ البعض يف عرضها
بل يف تضخمها احيانا وينسبها
اىل مصادر او أوساط متابعة،
كل ذلك ليست مبثابة عقد
عصية على احلل وان احتاجت
حسب رأينا لبعض جهد وتفهم،
ونأمل ان تبصر احلكومة النور
قريبا».

دريان استقبل سفري أملانيا ووفدا من علماء سلطنة عمان
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،سفري املانيا مارتن
هوت يف حضور الدكتور رضوان
السيد ،وحبثا يف أوضاع لبنان
واملنطقة وتعزيز العالقات بني
البلدين.
والتقى املفيت أيضا وفدا من
أعيان العلماء يف سلطنة عمان
يرافقهم رئيس دائرة أوقاف

عكار الشيخ مالك جديدة ،ومت
البحث يف سبل توطيد العالقة
بني العلماء وتوحيد الرؤية
ملواجهة كل من حياول تشويه
صورة االسالم واملسلمني.
كذلك استقبل وفدا من بلدية
بقاعصفرين ضم خماتري البلدة
برئاسة رئيس البلدية سعد
طالب ،وعرضوا له أوضاع املنطقة
ومواضيع متعلقة باألوقاف فيها.
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لبنانيات

الراعي استقبل ابراهيم مشس الدين
واطلع من قمري على مشاريع مائية

الراعي مستقبال شمس الدين
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر اليوم ،يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
املدير العام للموارد املائية
والكهربائية يف وزارة الطاقة
الدكتور فادي قمري الذي أطلعه
على عدد من املشاريع اإلمنائية
اليت تستعد الوزارة لتنفيذها،
وقال« :لقد جئنا لنأخذ بركة
غبطته بعد عودته من السفر،
وبعد اهلدية اليت اهداها اىل
الشعب اللبناني ،ألنه هو
األساس يف انتخاب رئيس
اجلمهورية وخالص اجلمهورية.
كما أطلعنا غبطته على أجواء
املشاريع اليت نقوم بها يف
الوادي املقدس يف قنوبني
كإعادة تأهيل الطريق الرئيسية
لكي نتمكن من زيارة املكان،
إضافة اىل مشاريع خزانات مياه
للمزارعني يف املنطقة ومشاريع
إنارة على الطاقة الشمسية
وملنطقة
املقدس
للوادي
الدميان وبكركي».
وأضاف قمري« :عرضنا مشاريع
السدود والبحريات يف لبنان،
ألنه من دون التخزين السطحي
وتغذية املياه اجلوفية ال ميكن
تأمني املياه لألجيال القادمة.
املياه تذهب هدرا يف البحر
حبدود مليار ومئيت مليون
مرت مكعب سنويا ،وهذا حيتم
علينا اجناز هذه املشاريع رأفة

باألجيال القادمة وحفاظا على
السياسة املائية لكل اللبنانيني،
وملواجهة االحتباس احلراري
الذي سيقلص من سنة اىل سنة
املوارد املائية ليس فقط يف
لبنان بل يف العامل أمجع».
ثم التقى الراعي الوزير السابق
ابراهيم مشس الدين الذي قدم
هنأه بانتخاب رئيس للبالد آمال
أن «تتشكل احلكومة بأسرع
وقت ممكن ووفق القواعد
الدستورية» .وشدد مشس
الدين على «ضرورة وحدة
اجلميع لبناء دولة بشكل صحيح،
وان يكون هناك تركيز على
اعتماد الدستور والقانون يف
عمل املؤسسات اليت ختدم مجيع
اللبنانيني من دون حماصصة».
واعترب مشس الدين أن «بكركي
مؤسسة قائدة يف اجملتمع
اللبناني وهلا دور وطين كبري
وجامع يف حفظ اجلمهورية
واحلرص على تطبيق الدستور».
بعدها استقبل الراعي وفدا من
رابطة آل بشراوي من بلدة رأس
بعلبك يرتأسه راعي أبرشية دير
األمحر املارونية املطران حنا
رمحة ،يف زيارة اللتماس الربكة،
عرضوا يف خالهلا مواضيع إمنائية
واجتماعية تهم أبناء البلدة.
ومن زوار الصرح راعي أبرشية
قربص املارونية املطران يوسف
سويف ،ثم قنصل مجهورية
سان مارينو يوسف زغيب.

لقاء األحزاب :حذار إضاعة الوقت ملنع إقرار
قانون االنتخاب على أساس التمثيل النسيب
توقف «لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية»
يف بيان بعد اجتماعه الدوري
امس االول يف مقر «رابطة
الشغيلة» يف بربور ،برئاسة
النائب السابق زاهر اخلطيب ،عند
تشكيل احلكومة وأسباب التأخري
يف اإلعالن عنها ،والتطورات
امليدانية يف سوريا.
وحذر اجملتمعون من «أن يكون
وراء التأخري يف اإلعالن عن
تشكيل احلكومة اجلديدة نية
مضمرة إلضاعة الوقت بغية منع
إقرار قانون جديد لالنتخابات
على أساس التمثيل النسيب
إيصال
وبالتالي
الكامل،
اللبنانيني إىل حلظة االختيار بني
أمرين :إما إجراء االنتخابات على
أساس قانون الستني املرفوض
من اغلب اللبنانيني ،وإما
التمديد جمددا للربملان بعنوان
تقين ألن الوقت املتبقي مل يعد
يسمح بنقاش القانون االنتخابي
والتوصل إىل اتفاق على قانون
جديد وإقراره ،والتحضري إلجراء
االنتخابات على أساسه».
وأكدوا أن «مثل هذا السيناريو
املبيت من وراء تأخري تشكيل
احلكومة ،كشف عنه باألمس وزير
الداخلية املنتمي إىل فريق تيار
املستقبل الذي يرأسه الرئيس
املكلف بتشكيل احلكومة سعد
احلريري ،مما يؤشر إىل أن هذا
الفريق يريد الوصول إىل مرحلة
الفراغ ليكون الذريعة للتمديد،
أو إلجراء االنتخابات على أساس
قانون الستني الذي يتبناه
الرئيس املكلف ،وهلذا يدعو
لقاء األحزاب اللبنانيني إىل
التحرك ملنع هذا السيناريو،
واإلسراع يف تشكيل احلكومة،

والعمل على فرض قانون
االنتخاب املرجو القائم على
أساس النسبية الكاملة الضامن
لصحة وعدالة التمثيل».
وأشاد اجملتمعون «باإلجنازات
امليدانية النوعية اليت حققها
اجليش العربي السوري وحلفاؤه
يف احلرب ضد اجلماعات
اإلرهابية التكفريية على جبهات
القتال كافة ،السيما يف شرق
حلب ،وريف القنيطرة».
وأكدوا أن «حترير أحياء حلب
الشرقية ومدينة خان الشيح
والقرى اجملاورة هلا يف
القنيطرة ،أدى إىل انهيارات
كبرية يف صفوف اجلماعات
رهانات
وإسقاط
اإلرهابية
الدول املنخرطة يف احلرب على
سورية ،يف حتقيق أهدافها.
العربي
اجليش
فانتصارات
السوري وحلفائه تقرب سوريا
من ساعة حتقيق النصر على
قوى اإلرهاب والعدوان».
ودان اجملتمعون «العدوان
الصهيوني األخري على موقع
للجيش العربي السوري قرب
دمشق» ،وأشاروا إىل أن «هذا
العدوان يأتي يف سياق حماولة
يائسة إلبعاد األنظار عن هزائم
املسلحني ولرفع معنوياتهم
املنهارة ،لكن مثل هذه احملاولة
كسابقاتها ستمنى بالفشل».

الرابطة السنية :لالسراع بتشكيل احلكومة واجراء
حوار لبناني فلسطيين حول خميم عني احللوة
دعا رئيس «الرابطة اإلسالمية
السنية» ماهر صقال يف بيان

للـبيع Convinience Store
احملل مدخوله  13ألف دوالر يف األسبوع ومعه مسكن
بغرفيت نوم
يصلح لفرن مناقيش وحلم بعجني اىل جانب احملل
السعر  100ألف دوالر
عقد اإلجيار  6سنوات
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ طوني على الرقم:
9788 1298

العنوان:
136 Fowler Rd. Guildford

امس االول ،إىل «اإلسراع يف
تشكيل احلكومة ،واحملافظة
على أجواء التفاؤل اليت واكبت
إنتخاب العماد ميشال عون
رئيسا للجمهورية ،وتطلعات
بالتغيري
اللبناني
املواطن
وخصوصا على الصعيد اخلدماتي
واملعيشي».
وإعترب أن «مبدأ بناء جدار عازل
بني خميم عني احللوة وحميطه ال
ميكن أن يعاجل احلوادث األمنية
أو مشكلة اجملموعات اإلرهابية
وغريها من القضايا داخل خميم
له ابعاده السياسية والتقاطعات
االجتماعية واملعيشية».
ونوه صقال ب»دور اجليش
وإجنازاته وتضحياته الوطنية
يف حفظ األمن واالستقرار،
كما وعلى العالقات اللبنانية
الفلسطينية املميزة».
ودعا إىل «توسيع دائرة
التواصل واحلوار بني قيادة
اجليش والقيادات الرمسية يف
املخيم ،للوصول إىل حلول من
شأنها حفظ األمن واالستقرار
يف املخيم واجلوار ،وتراعي
األوضاع االنسانية واحلياتية
ألبناء املخيم ،وكل ذلك ضمن
توجيهات احلكومة اللبنانية».

الوفاء للمقاومة أشادت بإجنازات
اجليش :ال مربر لتأخري التأليف
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك بعد ظهر امس االول
اخلميس  ،برئاسة النائب حممد
رعد ويف حضور أعضائها.
استهلت الكتلة جلستها ،وفق
بيان ،باستحضار «القيم االهلية
والدور الرسالي العظيم لنيب
الرمحة واهلدى وسيد املرسلني
حممد.
وأكدت يف ذكرى وفاته «التزام
االسالم احملمدي األصيل الذي
تدين البشرية مجعاء ملفاهيمه
وللتحوالت احلضارية الراقية
اليت أحدثها وأخرج بها البشرية
من الظلمات اىل النور ،وبني
هلا النهج االقوم الذي حيقق
الصالح والعدل والسعادة
لالفراد واجملتمعات يف كل
زمان ومكان».
بعد ذلك ناقشت الكتلة
االوضاع احمللية «وما آلت اليه
االتصاالت لتشكيل احلكومة
وعرضت للتطورات خاصة يف
مسار املواجهة مع مجاعات
االرهاب التكفريي ،وما يتحقق
من إجنازات لدحر مشروعها
التدمريي للمنطقة سواء يف
لبنان أو سوريا أو العراق،
وخلصت اىل ما يأتي:
 تتوجه الكتلة بالتهنئة اىلاجليش اللبناني واستخباراته
العسكرية على االجنازات االمنية
املتواصلة يف كشف شبكات
االرهاب التكفريي ومالحقة
اجملرمني والقتلة الذين اعتدوا
على أمن اللبنانيني ،وحتيي ما
قام به اجليش ،خصوصا جلهة
القبض على اجملموعة اإلرهابية
يف عرسال املسؤولة عن
خطف العسكريني اللبنانيني،
واالعتداء على مراكز اجليش،
وعن ارسال السيارات املفخخة
اليت اوقعت عشرات الشهداء
واجلرحى يف املناطق اللبنانية،
مبا يؤكد من جديد أن الذين
ارتكبوا أعمال التفجري ضد
اللبنانيني والذين استهدفوا
جيشنا الوطين لن يفلتوا من
العقاب.
 جتدد الكتلة دعوتها لالسراعيف تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية اجلامعة وال ترى مربرا
للتأخري ،خصوصا أن العقبات
املتبقية ليست عصية على

احلل ،كما تؤكد الكتلة جمددا
ضرورة توسعة قاعدة التمثيل
ليشمل كل املكونات السياسية
يف لبنان.
 ترى الكتلة أن إقرار قانونانتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل
هو املدخل الضروري العادة
بناء دولة الشراكة احلقيقية،
واالصالح الفعلي ،وتستهجن
املماطلة احلالية والسابقة يف
اجناز القانون املنشود وكأن
املقصود هو احباط الشعب
اللبناني وجتاهل ارادته يف
رفض التمديد ورفض قانون
الستني الذي يشكل اعتماده
تعطيال لكل مشاريع النهوض
بالدولة واعادة بناء مؤسساتها
على اسس سليمة.
 توقفت الكتلة عند بعضاملمارسات يف عدد من الوزارات
جلهة التوظيف االستنسابي او
منع الناجحني يف جملس اخلدمة
املدنية من االلتحاق بوظائفهم
خالفا للقانون ،وإذ تنبه اىل
خماطر هذه املمارسات فإنها
تدعو اىل وضع حد فوري هلا
والعودة اىل القوانني املرعية
االجراء اليت هي وحدها املرجعية
الصاحلة يف هذا الشأن.
 إن ما تقوم به اجلماعاتالتكفريية املهزومة يف املوصل
ويف شرق حلب من أعمال قتل
وحصار للمدنيني واختاذهم
دروعا بشرية يظهر طبيعتها
الوحشية وحقيقة مشروعها
التدمريي الذي تنامى بفعل
سياسات الدعم من رعاتها
الدوليني واالقليميني.
إن القضاء على هذه اجلماعات
ووقف الدعم اخلارجي هلا هو
املدخل الضروري الستقرار
العراق من جهة والنهاء معاناة
املدنيني والولوج اىل احلل
السياسي يف سوريا من جهة
أخرى.
 تعرب الكتلة عن مشاركتهاللشعب الكوبي الصديق مشاعر
االسى لفقده الزعيم املناضل
فيديل كاسرتو الذي ميثل رمزا
للحركة التحررية وعنوانا لتجربة
ثورية جريئة يف القرن العشرين
تركت تأثريا يف جممل احلركات
املناهضة لسياسات العدوان
واالرهاب اليت متارسها وترعاها
االدارات االمريكية املتعاقبة».

مكتب اإلعالم يف القصر اجلمهوري
طلب مراجعته يف أخبار الرئيس

صدر عن مكتب اإلعالم يف
رئاسة اجلمهورية البيان اآلتي:
«تنشر بعض وسائل اإلعالم
من حني إىل آخر ،أخبارا خمتلقة
تتعلق باستقباالت فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
أو اتصاالته ،كما تنسب إليه
مواقف تدعي أنها صادرة عنه.
يهيب مكتب اإلعالم يف رئاسة
اإلعالم
بوسائل
اجلمهورية
املرئية واملسموعة واملكتوبة
مراجعته يف كل ما يتصل بأخبار
فخامة الرئيس واستقباالته
ومواقفه ،ويلفت إىل أن تكرار

نشر أخبار غري صحيحة وعلى
حنو متعمد ،يسيء إىل وسائل
اإلعالم نفسها وإىل صدقيتها
جتاه الرأي العام ،إضافة إىل
كون ذلك خيالف القوانني
واألنظمة املرعية اإلجراء».
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لبنانيات

قزي بعد جلسة استثنائية للضمان :نشد على يد
القضاء للذهاب بالتحقيق املالي حتى النهاية
عقد جملس إدارة الصندوق
الوطين للضمان االجتماعي
برئاسة
استثنائية
جلسة
رئيس جملس اإلدارة الدكتور
طوبيا زخيا ويف حضور وزير
العمل سجعان قزي واملدير
ورئيس
الصندوق
العام
اللجنة الفنية ومفوض احلكومة
واألعضاء.
إفتتح الرئيس اجللسة بشكر
وزير العمل على «اهتمامه
الصندوق
بشؤون
البالغ
ومتابعته بصفته وزير الوصاية
كل قضايا جملس اإلدارة».
ويف نهاية االجتماع عقد
قزي مؤمترا صحافيا استهله
بالقول« :إن االجتماع اليوم
لسببني :األول لتقييم فرتة
التعاون املشرتك بيين كوزير
سلطة الوصاية وبني جملس
إدارة الصندوق واللجنة الفنية
وأمانة السر على مدى سنتني
وعشرة أشهر.
والسبب الثاني هو متابعة
التحقيق يف الفضيحة املالية
بشأن براءات الذمة املزورة
اليت ارتكبها أحد معقيب
املعامالت بالتواطؤ مع أحد
مستخدمي الصندوق.
بالنسبة اىل املوضوع األول،
كان ال بد من شكر جملس
اإلدارة ورئيس اللجنة الفنية
واملدير العام على التعاون
املثمر الذي أدى اىل حتقيق
عدد كبري من اإلجنازات
ال يتسع الوقت لذكرها،
وأبرزها:
 مكننة عمل الصندوق اليتإنطلقت بالتعاون مع اإلحتاد
األوروبي.
 التغطية الشاملة لألمراضاملستعصية جلهة األدوية اليت
يبلغ مثنها ما بني  500ألف
لرية لبنانية و 50ألف دوالر
أمريكي.
 الوصفة الطبية املوحدةبالتعاون مع وزارة الصحة
واليت أدت اىل إخنفاض
فاتورة الدواء.
 التغطية ألنواع جديدة مناألمراض مل يكن الصندوق
يقوم بتغطيتها وهذا األمر
أعطى راحة ألصحاب هذه
الشرائح
خاصة
األمراض
الدخل
وذوي
الفقرية
احملدود.
 تغطية تقنيات طبية وعملياتحديثة مل يكن الصندوق
يغطيها من قبل.
 فتح بعض املكاتب يفاملناطق وملء الشغور فيها
رغم أن هذا األمر يبقى ناقصا
جدا ،وال سيما على صعيد
اإلدارة املركزية».
أضاف« :أما بالنسبة اىل
موضوع الفضيحة املالية فقد
اجتمعنا اليوم لنقول إننا اىل
جانب القضاء للكشف عن كل
مالبسات هذه العملية ،وان
إدارة الصندوق كمجلس إدارة
وأمانة سر وجلنة فنية ليست
يف وارد عرقلة عمل القضاء
وعدم تسهيل التحقيقات
اجلارية ،خصوصا أن على رأس

ابو فاعور :الجراء االنتخابات النيابية يف موعدها والتنازع على
احلقائب ناتج عن تثبيت قواعد العمل السياسي والتوازنات اجلديدة
شارك وزير الصحة العامة وائل
ابو فاعور ،يف لقاء حواري مع
كوادر منظمة الشباب التقدمي
يف املقر الرئيسي للحزب يف
بريوت ،حضره امني السر
العام يف احلزب ظافر ناصر،
مفوض الشباب صاحل حديفه
وامني عام منظمة الشباب
سالم عبد الصمد.

عبد الصمد

القزي يلقي كلمته
هذه التحقيقات قاضيني نثق
بنزاهتهما وموضوعيتهما ،هما
املدعي العام املالي القاضي
علي إبراهيم وقاضي التحقيق
العدلي يف منطقة بريوت
عويدات،
غسان
القاضي
وحنن لدينا كل الثقة بأنهما
سيذهبان يف هذه القضية
حتى النهاية.
والتحقيق هو الكشف عن
واملتهمني
املالبسات
احلقيقيني ،وليس عن ما
يتم تداوله أحيانا يف الصحف
ونشر أمساء ال عالقة هلا بهذا
املوضوع .وعلينا كسياسيني
وإعالميني أن نعرف أن
كرامات الناس ال جيوز أن
ترمى يف الشارع ،وأن وجود
الفضيحة ال يربر انتهاك
الكرامات ونشر أمساء قبل
أن يتم التأكد من اإلتهامات،
ألنه حبسب القوانني اللبنانية
وحبسب العرف العدلي يف
العامل كل متهم بريء حتى
يدان ،وحنن نشد على يد
القضاء للذهاب بهذه القضية
حتى النهاية ونعرف حقيقة ما
حيصل ألن هذه العملية اليت
حصلت كبرية وال ميكن أن تتم
دون وجود تواطؤ بني معقب
املعامالت وبعض مستخدمي
صندوق الضمان االجتماعي».
وأشار اىل أن «هذا األمر
يدفعنا اىل إعطاء مالحظتني:
املالحظة األوىل على مؤسسة
الضمان:
 حتصني اإلدارة من خاللاملكننة اليت حتد يف العالقة
بني املواطن واملستخدم.
 ملء الشغور يف املديريات،ألن املديريات من دون
مديرين أصيلني ال تستطيع
أن تقوم بدورها.
 تعزيز أجهزة الرقابة من قبلجملس اإلدارة واللجنة الفنية
واملديرية العامة ،ألن الرقابة
قادرة على أن تكون هي
احلماية املسبقة حلصول نوع
مماثل من الفضائح.
 احلد من دور معقيباملعامالت ،وهذا األمر أعرفه
من خالل وزارة العمل ،فبقدر
ما يكون هناك عمالء ووسطاء
ومساسرة أقل يكون هناك
شفافية وعمل إداري أفعل.
إن هذا األمر هو مسؤولية
مشرتكة على إدارة الصندوق
حتى تضع شروطا للقبول
مبعقيب املعامالت ،واملسؤولية

أيضا على الشركات حتى
يكون لديها أيضا عالقة
مباشرة مع الصندوق دون
املرور بالوسطاء خاصة وأن
ضحايا هذه الفضيحة هم من
الشركات الكربى اليت لديها
القدرة أن يكون لديها فريق
عمل ذاتي يتعاطى مباشرة مع
الصندوق ،علما أن ما حصل
يف الضمان والذي ال جيوز أن
نقلل من أهميته أو نهمشه
حيصل مثله كل يوم يف
إدارات عامة ووزارات أخرى
من الدولة اللبنانية.
إننا كشعب نطالب بتغيري
الطبقة السياسية ،حنن على
حق ،ولكن على حق أيضا يف
أن نطالب بإعادة النظر يف
اإلدارة القائمة يف مؤسسات
الدولة».
ورأى أن «أحد عوائق إنطالق
وزارة العمل لكي تكون وزارة
أكثر فعالية وشفافية هو عدم
القدرة على ضخ دم جديد من
خالل توظيف الكفاءات ألن
كل شيء حمصور باملوظفني
اإلدارة
يف
املوجودين
اللبنانية ،وحتى التعاقد جيب
أن مير عرب جملس اخلدمة
املدنية ،وهذا ما يعيق حتديث
اإلدارة وحيوهلا اىل ما يشبه
حوض ماء مل تتغري مياهه منذ
عام  ،1990ومن يغطس فيه
يصاب باألمراض واألوبئة.
املطلوب تغيري دم اإلدارة
اللبنانية وإال فسنبقى نتحدث
اىل أبد اآلبدين عن مكافحة
الفساد وسنبقى يف عتمة
الفساد».
وأكد أن «القضاء وضع اليوم
يده على عملية يف الصندوق
وغدا رمبا سيضع يده على
إدارة عامة أخرى ،واملطلوب
معاجلة الفساد باجلملة وليس
باملفرق .أي على العهد اجلديد
الذي حنيي رئيسه فخامة العماد
ميشال عون الذي نتوسم فيه
كل اخلري ألنه رئيس قوي
وشجاع ولديه الروح امليثاقية
والثقة الشعبية ،أن تكون
أوىل مسؤولياته وضع خطة
إصالحية شاملة جلميع إدارات
الدولة اللبنانية اليت مل تعد
تتحمل الوضع القائم حاليا».
وختم قزي« :لقد قررنا اليوم
أنه حني يستدعي القضاء
أي إنسان ال يعين أنه متهم
إمنا يعين أنه شاهد ويساعد
القضاء على كشف احلقيقة».

بداية ،كلمة عبد الصمد الذي
نوه باإلجنازات اليت حتققت
«خالل الفرتة اليت توىل فيها
الوزير ابو فاعور وزارتني ،مع
ما رافق ذلك من شغور يف
موقع الرئاسة األوىل ،حيث
تطلع اىل ما حيتاجه الفقري
وما حيتاجه كل إنسان ،ووقف
اىل جانبه ،وحارب جتار املال
والبشر يف وقت كان البعض
يتطلع اىل كيفية زيادة
ثرواتهم ومحاية الفاسدين».

ابو فاعور

ثم حتدث الوزير ابو فاعور،
فشكر أمانة السر العامة
ومفوضية الشباب والطلبة
العامة
واألمانة
والرياضة
ملنظمة الشباب التقدمي على
الدعوة هلذا اللقاء ،وقال:
«هذا اللقاء الذي اعترب ان
احليز األساسي فيه هو للنقاش
النقاش
ولكن
السياسي
الداخلي بني احلزب واملنظمة
الذي هو نقاش جيب أن يبقى
دائما وحيويا ومستمرا».
اضاف« :امسحوا لي ان أعرب
عن مدى اعتزازي بأن أكون
أوال يف هذا املنبت الذي
انطلقت منه ،وهذه القاعة
اليت هلا رمزيتها التارخيية،
ويف هذا احلزب وهذه املنظمة
وأمام هذا احلضور الذي يعرب
عن هذه احليوية الكربى يف
احلزب التقدمي اإلشرتاكي،
هذا احلزب الذي مل يفقد يف
يوم من األيام التصاقه بنبض
الشباب ،لذلك وجودكم اليوم
بهذا الكم اهلائل وهذا العدد
الكبري وبهذا التحفز يزيدني
قناعة بأن هذا احلزب على
الرغم من أنه مر عليه سنوات
وسنوات طويلة ما زال فتيا
ويافعا وما زال أمامه الكثري
من التحديات والكثري من
اإلجنازات».
وتابع« :وأخريا ،جنحنا يف
أن نطوي صفحة الشغور يف
رئاسة اجلمهورية ،وجنحنا
كقوى سياسية جمتمعة بدوافع
داخلية وغري داخلية يف أن منأل
الفراغ يف رئاسة اجلمهورية
وحتصل هذه التسوية اليت
قادت اىل وصول العماد
ميشال عون اىل الرئاسة.
آمل أن تكون هذه التسوية
بصرف النصر عن معطياتها
ودوافعها احمللية واخلارجية،
فرصة لفتح صفحة جديدة
يف العالقات بني اللبنانيني،
وفرصة إلعطاء اللبناني إمكانية
التقاط انفاسه على املستوى
واإلقتصادي
السياسي
واإلجتماعي ألن اللبنانيني
الذين ناصروا هذا الفريق
او ذاك على مدى السنوات

املاضية ،تعبوا وهذا التعب
يتم التعبري عنه أحيانا باإلنكفاء
وبالتأفف
السياسي
عن
من السياسيني وبالضائقة
اإلقتصادية وبالشعور ببعض
املطالب اإلجتماعية اليت مت
التعبري عنها بشكل او بآخر
يف السنوات املاضية .أشكال
التعبري بعضها كان جديا،
وبعضها كان هواة ،وبعضها
كان موضوعيا ،وبعضها كان
غري موضوعي بلغ حد الشتائم
للسياسة والسياسيني ،ولكن
كل ذلك كان تعبريا عن
حال من اإلحتقان اإلجتماعي
واإلقتصادي الذي كان وال
زال موجودا يف لبنان».
واعترب ان «النقاش الذي
حيكم اليوم حياتنا السياسية،
هل ستشكل احلكومة أو
ال .يف نهاية هذا املخاض
ستشكل احلكومة طال هذا
الزمن أم قصر ،وال أعتقد
انه ستطول األيام قبل أن
تشكل .رمبا حنتاج اليوم اىل
بعض املداوالت األخرية،
ولكن اعتقد انه لن يكون األمر
قبل تشكيل احلكومة املقبلة.
احلكومة يف نهاية األمر هي
أداة وليست غاية حبد ذاتها،
هي أداة للحكم وللسياسة
املتوازنة وهي الحتضان كل
القوى السياسية .وبالتالي
هذا التنازع املستميت من قبل
القوى السياسية على املواقع
رمبا يكون يف اجلزء الظاهر
منه نتيجة املخاض التقليدي
على
التقليدي
والتنازع
احلقائب ،رمبا يكون يف جزء
آخر منه ناتج عن تثبيت قواعد
للعمل السياسي والتوازنات
اجلديدة يف مرحلة العهد
اجلديد ،يعين ال أحد يريد أن
يدخل اىل هذا العهد باعتبار
انه فقد شيئا من حقوقه أم
مل يثبت شيئا من ثوابته ورمبا
يكون ايضا يف خلفية تأخري
تشكيل احلكومة .هو هذه
احلال من عدم اليقني لدى
القوى السياسية».
وقال« :اليوم ،إذا كان هناك
بني اللبنانيني من يستطيع أن
حيكم ،فما هو الفيصل بني
اللبنانيني؟ ليس مبقدورهم
وال مبقدور السياسيني أن
يقولوا ما هي نوعية التوازنات
اجلديدة ،وما هي التحالفات
اجلديدة .هناك حال من
عدم اليقني لدى كل القوى
السياسية :حتالف  14آذار و8
آذار كانت اإلنتخابات النيابية
هي اجلرس الذي اعلن انتهاء
التحالفني».
ورأى «إن حجم التداخل
والتفاهمات واإلتفاقات بات
يتجاوز وخيتلف مع  14آذار
و 8آذار» ،لذلك هناك حال
من عدم الوضوح يف املشهد
السياسي» .وقال« :حزب
«القوات اللبنانية» متحالف مع
«التيار الوطين احلر» ،بينما يف
نفس الوقت «التيار الوطين»
متحالف مع «حزب اهلل» ،ويف
نفس الوقت «حزب اهلل» ليس
بينه وبني «القوات اللبنانية»
عالقة .رئيس جملس النواب

نبيه بري متحالف مع النائب
سليمان فرجنية ،والنائب
سليمان فرجنية والرئيس بري
متحالفان مع «حزب اهلل»،
يف نفس الوقت هناك خالف
كبري بني النائب فرجنية وبني
الرئيس بري وبني التيار
الوطين احلر ،لذلك الكل يريد
أن يتلمس خطواته قبل اإلقدام
على أي خطوة ورمبا يكون
هذا جزء من األسباب الكامنة
وراء عدم تشكيل احلكومة
حتى اللحظة .من املؤكد ان
هناك نزاعا حول األشغال
ملن والصحة ملن .هذا خماض
تقليدي وكالسيكي موجود يف
كل تشكيل احلكومات حيصل
ولكن فعليا يف خلفية عقل
اجلميع ،الكل متوجس يريد
أن تتضح لديه الصورة ألن
هناك جمموعة تفاهمات حبد
ذاتها متناقضة أبرمت بني
نفس القوى السياسية ،فكيف
نستطيع أن نليب كل هذه
التفاهمات يف نفس الوقت.
وال أعتقد اننا سندخل يف أزمة
تشكيل طويلة األمد».
أضاف« :املسار الطبيعي الذي
جيب أن ينطلق مع العهد اجلديد
هو بعد تشكيل احلكومة :التفرغ
لالنتخابات النيابية اليت جيب
أن جتري يف موعدها وال أعتقد
ان أيا من القوى السياسية
ميلك جرأة الظهور أمام الرأي
العام اللبناني والقوى والقول
بتأجيل اإلنتخابات ،ال تأجيال
تقنيا وال تأجيال غري تقين،
وعادة التأجيل التقين هو
متويه للتأجيل ،يعين جلعل
اللبناني يبتلع هذا الطعم نقول
بدل التأجيل تأجيل تقين ،بينما
فعليا هو تأجيل لالنتخابات.
املطلوب ان جتري اإلنتخابات
يف موعدها ،واملطلوب اإلتفاق
على قانون انتخاب وأعتقد انه
اىل حد ما جرى تقارب يف
وجهات النظر بني األكثري
والنسيب بتوازنات معينة يبقى
حجم الدوائر اإلنتخابية .إذا ما
استطعنا الوصول اىل تفاهم
وطين حيفظ كل التمثيل العادل
لكل املكونات اللبنانية ،نذهب
اىل قانون انتخاب جديد وجتري
اإلنتخابات على أساسه».
وقال« :إذا مل نستطع الوصول
اىل هذا األمر ،فاإلنتخابات
جتري حسب القانون النافذ
حاليا واملعمول به حاليا إال
إذا كان هناك من يريد أن
يرهن اإلنتخابات بالقانون،
وهذا تعطيل جمددا لالنتخابات
النيابية ،والتعطيل تعطيل
سواء كان خلفيته التعطيل
السياسي أو نتيجة القانون أو
التعطيل التقين ،هذا تعطيل
للدميوقراطية اللبنانية .هذا
اجمللس النيابي مدد لنفسه
نتيجة ظروف معينة ،وكان
العنوان األساسي فيها الظرف
األمين ،هذا الظرف األمين
مضى وانقضى ،واليوم ال
شيء حيول دون قيام انتخابات
نيابية ،وبالتالي املسؤولية
على اجمللس النيابي ،وعلى
احلكومة أن جتري اإلنتخابات
النيابية يف موعدها».
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لبنانيات

ورشة عمل يف جملس النواب عن الالمركزية االدارية

غامن ممثال بري :حتقق االمناء املتوازن والوحدة الوطنية وتواجه اخطار التقسيم
برعاية رئيس جملس النواب
نبيه بري ممثال بالنائب روبري
غامن ،نظم «برنامج دعم التنمية
الربملانية يف لبنان» املمول
من االحتاد االوروبي وجلنة
االدارة والعدل ورشة عمل حول
«الالمركزية االدارية امناء متوازن
ومتثيل عادل» ،وذلك عند
التاسعة من صباح امس االول
يف مكتبة اجمللس ،حضرها النواب
السادة :عبد اللطيف الزين،
مسري اجلسر ،حممد احلجار ،خالد
زهرمان ،علي عسريان ،حكمت
ديب ،ايلي عون ،فريد اخلازن،
عاطف جمدالني ،امحد فتفت،
غسان خميرب ،شانت جنجنيان،
وليد خوري ،عباس هاشم،
ياسني جابر ،مروان محادة ،نواف
املوسوي ،وليد خوري ،قاسم
هاشم وعلي فياض.
كما شارك عميد املعهد العالي
يف احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية االقتصادية يف اجلامعة
اللبنانية طوني عطاهلل ،وخرباء من
اجملتمع املدني ووزراء سابقون
ومدراء عامون ورؤساء بلديات
وقضاة ورؤساء جمالس بلدية
وادارية.

غانم

بداية ،حتدث غامن يف جلسة
االفتتاح فقال« :ارحب بكم
امجل ترحيب يف هذه املؤسسة
الدستورية العريقة باسم دولة
رئيس جملس النواب االستاذ
نبيه بري الذي لي شرف
متثيله يف هذه الورشة وبامسي
الشخصي لنبحث معا يف موضوع
الالمركزية االدارية الواردة يف
وثيقة الوفاق الوطين حتت عنوان
«االصالحات االخرى» بالتنسيق
مع برنامج دعم التنمية الربملانية
يف لبنان.
اضاف« :ركزت الوثيقة على
ان الدولة اللبنانية دولة واحدة
موحدة ذات سلطة مركزية قوية
مبعنى انها ربطت بني الالحصرية
جلهة متثيل مجيع ادارات الدولة
يف املناطق االدارية وبني اعادة
النظر يف التقسيم االداري مبا
يؤمن االنصهار الوطين واحلفاظ
على العيش املشرتك ووحدة
االرض والشعب واملؤسسات
حيث نصت على اعتماد الالمركزية
االدارية املوسعة على مستوى
الوحدات االدارية الصغرى.
وبذلك حددت الوثيقة االطار
السياسي واالداري لالمركزية
االدارية واوجبت التقيد به ضمانا
لوحدة االرض والشعب يف الوطن
الواحد ،اما اهلدف االساس فهو
حتقيق االمناء املتوازن بني خمتلف
املناطق اللبنانية ثقافيا ،اجتماعيا
واقتصاديا واعطاء املواطن دورا
فاعال يف سري عمل االدارات
احمللية الذي هو ادرى بها من
السلطات املركزية».
وتابع« :لقد اصبحت احلاجة
ماسة اىل اعادة النظر يف
التنظيمات االدارية املعمول
بها واىل االفساح يف اجملال
امام املناطق او االقضية
لرعاية مصاحلنا وادارة شؤونها
وممارسة الدميوقراطية بشكل
منتظم وبناء من خالل جمالس

اقضية منتخبة ،وهذا حيقق االطار
املؤاتي للتنمية املتوازنة بني
املناطق وخيفف عن املواطن اعباء
املعامالت االدارية اليت حيتاجها
لتلبية حاجاته .ان الالمركزية
االدارية اصبحت ضرورة للبنان
الذي يتكون مواطنوه من شرائح
خمتلفة ومتنوعة النها حتقق
الوحدة الوطنية وتعترب افضل
وسيلة ملواجهة اخطار التشتت
والتقسيم .كما انها الوسيلة
الفضلى ملشاركة املواطنني
الفعلية يف السياسة اليت حتكم
الوطن والوعاء الذي حيتضن
التعددية ،ويراعي خصوصية
احلاجات احمللية ومصاحلها مقارنة
حباجات الوطن ومصاحله».
االهم
«والركيزة
واردف:
ملشروع الالمركزية االدارية
ينطلق من البلديات؟ االساس
يف هذه اهليكلية ،واجلدير ذكره
ان جتارب البلديات جيب ان
تدفعنا اىل تعديل قانون انتخاب
البلديات مع ما يتالءم ومشروع
الالمركزية االدارية كي ال
تتضارب الصالحيات من جهة وال
تتعطل املراقبة من جهة اخرى.
وباالضافة اىل رقابة املواطنني
من خالل متابعتهم العمال
جملس القضاء وادارته وحماسبة
املسؤولني عنها ،اال انه يقتضي
ايضا تأمني مراقبة اهليئات
املختصة يف السلطة املركزية.
واكتفي باالشارة يف هذا اجملال
اىل االمور االتية:
 ضرورة فصل الالمركزية عنهيمنة الدولة من خالل مؤسساتها
كما هو حاصل بالنسبة اىل
البلديات.
 تشديد رقابة ديوان احملاسبةوالتفتيش املركزي على جمالس
االقضية املنتخبة دون ان يشكل
هذا النوع من الرقابة مصادرة
ضغط للتأثري على قراراتها.
 ابقاء القرارات ذات التداعياتالسياسية احملتملة حتت سلطة
واالدارات
الوزارات
ورقابة
املختصة كاالستمالك واسقاط
امللكية واملخططات التوجيهية
وسواها من القرارات املشابهة.
وختم« :اردنا من هذه الورشة ان
تكون رافعة لعمل اللجنة النيابية
املنبثقة عن اللجان املشرتكة
الالمركزية
مشروع
لدرس
االدارية ،واعين بذلك ان تكون
مداخالتهم واقرتاحاتكم ليس
فقط ذات قيمة مضافة بل
خاصة واقعية موضوعيا وقابلة
للتطبيق.
وال اشك بأن املشاركني
باحللقات اكان برئاسة اجللسات
او باملداخالت او باملناقشات
من قبل اجملتمع املدني يتمتعون
باخلربات والكفاءات العالية يف
هذا اجملال مما يكفي بأن حتقق
هذه الورشة النتائج اليت نطمح
اليها».

هومس

ثم حتدث مسؤول مشروع دعم
التنمية الربملانية يف لبنان
بوهان هومس عن اجندة العمل
وعن اهمية الالمركزية وقدم
امثلة من بلد عن اجيابيات
الالمركزية االدارية لتسهيل امور

غانم
املواطنني.

الجلسة االوىل

ثم بدأت جلسة العمل االوىل اليت
ترأسها الوزير السابق زياد بارود
الذي لفت اىل «اهلواجس لدى
الكثري من مسألة تأثري الالمركزية
على وحدة البلد وعلى ضرورات
محاية وحدة الدولة.
اضاف« :املطلوب اجوبة اعطيت
اصال يف اتفاق الطائف ،ومنذ
هذا االتفاق دخلت الالمركزية
حيز االمجاع ومل تعد مطلبا فئويا،
واكدت الالمركزية منذ اتفاق
الطائف انها ستكون جزءا من
وحدة الدولة ،وانها يف اطار
هذه الوحدة ،وال خوف على
االطالق من الالمركزية االدارية
طاملا ان السلطة املركزية
ستستمر قوية وطاملا الالمركزية
ال تصل اىل حد الفيدرالية بأي
شكل من االشكال» ،منوها اىل
ان «ورشة العمل هذه مهمة لرفد
جملس النواب بافكار اضافية
وتوقيتها مناسب ،الن اللجنة
الفرعية املنبثقة عن اللجان
املشرتكة تنكب على مناقشة هذا
املوضوع» ،آمال ان «تنجزه يف
القريب العاجل».
وركزت جلسة العمل االوىل
على «امليزات الضرورية يف
نظام الالمركزية االدارية جلهة
احملافظة على وحدة الدولة
ومؤسساتها ضمن االستقاللية
االدارية واملالية والرقابية»..

قباني

وقدم الوزير السابق الدكتور
خالد قباني ،مداخلة عن «امليزات
الضرورية يف نظام الالمركزية
االدارية جلهة احملافظة على
وحدة الدولة ومؤسساتها ضمن
االستقاللية االدارية واملالية
والرقابة عليها».
وقال« :ان االصالحات اليت
تضمنها اتفاق الطائف ،واليت
أصبح معظمها جزءا من الدستور،
جاءت لتحاكي املبادئ األساسية
واجلوهرية اليت شكلت مقدمة
للدستور ،ويف أساسها وحدة
الدولة والالمركزية اإلدارية،
فنص اتفاق الطائف على اعتماد
الالمركزية اإلدارية املوسعة
على مستوى الوحدات اإلدارية
الصغرى ( القضاء وما دون )
وذلك لتمكني اجلماعات احمللية
من إدارة شؤونها الذاتية عن
طريق جمالس منتخبة حمليا (
 ) Autonomieومبا يؤدي
إىل مشاركة اجملتمع احمللي
يف إدارة الشأن العام بهدف

حتقيق الدميوقراطية على الصعيد
احمللي ،كما هي على الصعيد
الوطين ،على أن يرتافق هذا
األمر مع اعتماد خطة إمنائية
موحدة شاملة للبالد قادرة على
تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها
اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز موارد
البلديات والبلديات املوحدة
واالحتادات البلدية باإلمكانات
املالية الالزمة ،مبا حيقق اإلمناء
املتوازن ،وبالتالي العدالة».
اضاف« :تتطلب هذه اخلطة
جتنيد مجيع الطاقات واإلمكانات
البشرية وتهيئة األطر اجلغرافية
املناسبة على مستوى الوحدات
اإلقليمية املختلفة الستيعاب
عملية التنمية الشاملة واملشاركة
فيها ،حبيث ينظر إىل إقليم
الدولة كوحدة إمنائية متكاملة،
ومبا حيقق هدف اإلمناء املتوازن،
والذي يعترب من أركان وحدة
الدولة واستقرار النظام ،فيكون
لالمركزية اإلدارية آثارا إجيابية
على العيش املشرتك ،وحبيث
تشكل الالمركزية عنصر وأداة
جذب وليس أداة طرد».
وتابع« :وعلى هذا األساس
سنبحث هذا املوضوع من خالل
فصلني ،نتطرق يف األول منهما
إىل ميزات الالمركزية اإلدارية
من خالل أبعادها ،ويف الثاني
إىل ميزاتها من خالل وحدة
الدولة وتعزيز العيش املشرتك،
لينكشف أمامنا هذا االرتباط
الوثيق بني الالمركزية اإلدارية
والعيش املشرتك يف إطار وحدة
الدولة».
الفصل األول :ميزات الالمركزية
اإلدارية من خالل أبعادها:
تنطوي الالمركزية اإلدارية على
جوانب وأبعاد ،تظهر ميزاتها
ومضامينها وجوهرها وتساعد
على فهم حقيقة مكوناتها،
واليت عادة ما يتناوهلا الدارسون
والباحثون من جانبها اإلداري،
يف حني أن الالمركزية تتضمن
ابعادا ثالثة:
البعد التنظيمي اإلداريالبعد السياسي الدميوقراطيالبعد االقتصادي اإلمنائيأوال :يف البعد التنظيمي اإلداري
لالمركزية
ما من دولة يف عصرنا احلاضر
إال وتعتمد نظاما ال مركزيا،
على الصعيد اإلداري ،إىل
جانب النظام املركزي .وتقوم
الالمركزية على تنظيم اجلهاز
اإلداري يف الدولة بشكل يسمح
بتعدد أشخاصها اإلدارية على

أساس إقليمي ،ومؤداها استقالل
جزء من أرض الدولة بإدارة
مرافقه العامة ويكون للشخص
اإلداري الالمركزي يف هذه احلالة
اختصاص عام بالنسبة هلذا اجلزء
احملدد من أرض الدولة.
ويفرتض التنظيم اإلداري حتديد
العالقة بني السلطة املركزية
والسلطات الالمركزية املتمثلة
باجملالس احمللية ،وبالتالي،
توزيع الصالحيات اإلدارية بني
السلطة املركزية ،من جهة،
والسلطات احمللية .من جهة
ثانية ،مبا حيقق االستقالل الذاتي
للهيئات احمللية بإدارة نفسها
بنفسها ،دون املساس بوحدة
الدولة ،ذلك أن الالمركزية
اإلدارية وإن كانت تؤمن
استقالال ذاتيا للجماعات احمللية،
إال أنها تعيش يف حضن السلطة
املركزية ،وعليه ،جيب فهم
الالمركزية على أنها ليست تبعية
وليست استقالال.
أ-ليست تبعية بكون عالقة
احمللية
واجملالس
الوحدات
بالسلطة املركزية ليست عالقة
رئاسية وال عالقة خضوع ،وتاليا
ليس لإلدارة املركزية سلطة
رئاسية أو تسلسلية على اإلدارة
احمللية الالمركزية.
مبعنى
استقالال
ب-ليست
أن اجملالس احمللية ليست
سلطات سيدة (Pouvoirs
 ) souverainsوهي ال حتدد
لنفسها جمال اختصاصها أو
صالحياتها ،بل يبقى هذا األمر
من اختصاص السلطة املركزية (
السلطة التشريعية).
فالتبعية والسلطة الرئاسية
يؤديان إىل إهدار مفهوم
الالمركزية ،كما أن االستقالل
يعين زعزعة وحدة الدولة اإلدارية
والسياسية اليت حرص عليها
اتفاق الطائف بالتأكيد على ان
الدولة اللبنانية دولة واحدة
موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
وعليه ،فإن هناك مبدأين أو
قاعدتني حتكم البعد التنظيمي
اإلداري لالمركزية:
الذاتي
االستقالل
أوالهماللجماعات
Autonomie
احمللية أي للهيئات الالمركزية
بإدارة شؤونها الذاتية بنفسها،
وهذا يعين إناطة هذه اهليئات
بصالحيات حمددة ينص عليها
القانون ،متارسها باالستقالل
عن السلطة املركزية ،وتتخذ
فيها قرارات نافذة بذاتها ،إال
ما استثين منها بنص صريح،
أي باختصار كلي ،تتمتع اهليئات
الالمركزية بسلطة التقرير ،أي
اختاذ القرارات النافذة ،مبعزل
عن تدخل السلطة املركزية ،مع
ما يستتبع ذلك من متتع هذه
اهليئات بالشخصية املعنوية
واالستقاللني املالي واإلداري.
السلطة
احتفاظ
وثانيهمااملركزية حبق الرقابة على أعمال
ضمانا
الالمركزية،
اهليئات
لتحقيق املصاحل العامة احمللية
واحرتام القانون ،وذلك يف
إطار احلد الدنى الذي ال يهدر
االستقالل الذاتي الذي تتمتع به
اهليئات احمللية.

ويصطدم هذا التنظيم اإلداري
مبشكالت كثرية ومعقدة يقتضي
حلها ،وذلك من خالل اعتماد
تقسيمات إدارية مناسبة ألغراض
اإلدارة احمللية ،ومنها:
مشكلة حتديد عدد الوحداتاإلدارية اليت تضمها الدولة
وحجمها ( حمافظات ،أقضية،
بلديات)...،
مشكلة حتديد مستويات الوحداتاإلدارية الالمركزية ،وهل تتكون
من مستوى واحد ،مثل البلدية
يف لبنان أو من عدة مستويات
( جمالس حمافظات ،جمالس
أقضية -جمالس بلدية ) ،كما هو
الشأن يف فرنسا وبريطانيا.
مشكلة حتديد أنسب وضعللعالقات بني الوحدات ،وهل
يكون ذلك عاموديا وعلى شكل
تسلسل هرمي ،أم أفقيا ،مبعنى
املساواة بني الوحدات.
مشكلة توزيع الصالحيات بنيالسلطة املركزية والسلطات
احمللية وحتديد طبيعة العالقة
ومداها اليت جتمع بني املركز
املعطى
والدور
واألطراف،
للسلطات احمللية.
السياسي
البعد
ثانيا:
الدميوقراطي لالمركزية
تقوم الالمركزية على مشاركة
املواطن يف إدارة الشأن العام،
وبالتالي ،فهي ترتكز إىل قاعدة
دميوقراطية مؤداها مشاركة
األهالي يف القرار ويف إدارة
شؤونهم الذاتية بأنفسهم من
خالل االنتخابات ،وقيام الدولة
بتعزيز املناخ الدميوقراطي يف
البالد وتوفري مناخ احلرية الذي
يكفل التعبري عن إرادة املواطن
وإطالق قدراته وإمكاناته وملكاته
الفكرية واالنتاجية.
الصعيد
على
واالنتخاب،
احمللي هو شرط أساسي
لتحقيق الالمركزية ،ألن النظام
الالمركزي هو امتداد للفكرة
املستوى
على
الدميوقراطية
احمللي .هذا االنتخاب هو الذي
ينمي مستوى معني من الثقافة
الدميوقراطية وحيقق قدرا من
املشاركة الشعبية ويقوي الوالء
االجتماعي ويدفع املواطن إىل
االهتمام بالشؤون العامة ومحل
املسؤولية.
ويقول العالمة موريس هوريو
 Maurice Hauriouيف هذا
الصدد:
« إن الالمركزية تنحو إىل خلق
مراكز إدارية عامة مستقلة يعني
أشخاصها عن طريق اجلسم
االنتخابي للوحدة اإلدارية ليس
بهدف اختيار أفضل السبل
إلدارة الوحدات احمللية ،وإمنا
من أجل مشاركة أكثر دميقراطية
للمواطنني .فاملركزية ،من وجهة
النظر اإلدارية ،تؤمن للبالد
إدارة أكثر حذقا وجتردا وتكامال
واقتصادا من الالمركزية .ولكن
الوطن ليس حباجة فقط إىل
إدارة حسنة ولكنه حباجة أيضا
إىل حريات سياسية .واحلريات
مشاركة
تفرتض
السياسية
واسعة من الشعب يف احلكم
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بواسطة االنتخابات السياسية
واجلمعيات السياسية .والناخبون
كما وأعضاء اجملالس ال تكتمل
تربيتهم وثقافتهم السياسية
إال عن طريق االنتخابات احمللية
ويف اجملالس احمللية».
فكما أن هناك دميوقراطية
سياسية تقوم على مشاركة
املواطنني يف احلكم عن طريق
االنتخابات ،كذلك برز على
الصعيد اإلداري ،ما عرف
بالدميوقراطية اإلدارية اليت حتقق
مشاركة املواطنني على الصعيد
احمللي يف إدارة شؤونهم
الذاتية بعيدا وباالستقالل عن
السلطة اإلدارية املركزية.
فالالمركزية حبد ذاتها نظام ذا
طابع دميوقراطي ،السيما إذا
نظر إليها من زاويتها التارخيية
واالجتماعية والسياسية .وهي
ليست نهجا أو أسلوبا من
األساليب اإلدارية فحسب،
ولكنها موقع اجتماعي ملمارسة
على
الدميوقراطية
احلريات
الصعيد احمللي.
ولعل ألكسي دو تو كفيل هو
خري من عرب عن وجهة النظر
هذه ،حني اعترب أن الالمركزية
مؤسسة دميوقراطية ومدرسة
للحريات السياسية.
«C'est pourtant dans
la commune que réside
la force des peuples
libres. Les institutions
communales sont à
la liberté ce que les
écoles primaries sont
à la science. Elles se
mettent à la portée
du peuple. Elles lui en
font goûter l'usage
paisible et l'habituent
à
s'en
servir.
Sans
institutions
communales,
une
nation peut se donner
un goût libre, mais
elle n'a pas l'esprit de
».la liberté
الالمركزية
بني
فالعالقة
والدميوقراطية إذن هي عالقة
عضوية وليست عالقة عارضة
أو سطحية ،وهذه العالقة قد
أفرزت عالقة أخرى متممة ،وهي
عالقة الالمركزية باالنتخاب نظرا
الرتباط الدميوقراطية بفكرة
االنتخاب.
وعلى هذا األساس حتكم
البعد السياسي الدميوقراطي
لالمركزية فكرتان:
فكرة املشاركة يف إدارةالشأن العام اإلداري عل
الصعيد احمللي
فكرة انتخاب اهليئات احملليةمن قبل اجلماعات احمللية
ثالثا :البعد االقتصادي -
اإلمنائي لالمركزية
لقد ذهبت مقدمة الدستور يف
تركيزها على اإلمناء املتوازن
للمناطق وأهميته يف بناء الوطن
ومستقبله ،اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا ،إىل حد اعتباره ركن
أساسي من أركان وحدة الدولة
واستقرار النظام ،ومن هنا
نفهم عناية اتفاق الطائف برفع
درجة الالمركزية اإلدارية إىل
مستوى القضاء.
للمناطق
املتوازن
واإلمناء
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لبنانيات
يفرتض أمرين:
 -1دور أساسي للدولة يف
القيام بعملية اإلمناء املتوازن
يؤكد على وحدة الدولة واجملتمع
ويؤمن التوازن بني املناطق
والفئات االجتماعية.
 -2دور للمناطق يف عملية
اإلمناء يؤكد على مشاركة
املناطق من جهة ،وتكتمل بها
اخلطة اإلمنائية املوحدة الشاملة
للبالد من جهة ثانية.
وينطوي هذا البعد االقتصادي
واإلمنائي لالمركزية على فكرة
التضامن االجتماعي وعلى فكرة
العدالة اللتان تعتربان ركيزة
أساسية من ركائز بناء الدولة
ووحدتها والسالم االجتماعي،
فضال عما تنطويان عليه من
تعزيز وحتصني للعيش املشرتك
واستقرار النظام.
ومقتضى هذا اإلمناء املتوازن،
أن ينظر إىل إقليم الدولة
كوحدة إمنائية متكاملة ،حبيث ال
تنمو منطقة على حساب منطقة
أخرى ،وال قطاع اقتصادي على
حساب قطاع اقتصادي آخر ،بل
أن تأتي اخلطة اإلمنائية موحدة
وشاملة للبالد ،وقادرة على
تطوير املناطق اللبنانية قاطبة،
وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا،
دون أن تغفل امداد البلديات
والوحدات الالمركزية اإلقليمية،
باإلمكانات املالية الالزمة لتعزيز
دورها ولتمكينها من مواكبة
خطة الدولة اإلمنائية الشاملة.
وقرار اإلمناء ،هو قرار سياسي،
وهذا يعين أنه من مسؤولية
الدولة ،وعلى عاتقها تقع
عملية البناء واإلعمار واإلمناء،
ولكن هذه العملية ال تكتمل
إال مبشاركة املواطنني مجيعا
السياسية
القوى
وخمتلف
ومؤسسات اجملتمع املدني يف
حتمل هذه املسؤولية.
البعد
إهمال
جيوز
وال
االقتصادي يف الالمركزية ألن
هذا اإلهمال يؤدي إىل التفاوت
بني املناطق يف حال عدم قيام
السلطة املركزية بضبط عملية
التنمية على املستوى الوطين.
ففي وضع من التفاوت
االجتماعي واالقتصادي جيب
أن تتدخل السلطة املركزية
والعدالة
املساواة
لتحقيق
لضمان حد أدنى من املصاحل
العامة احلياتية ،ألن االنسجام
اساسي
هو
االقتصادي
وضروري لالنسجام االجتماعي.
فكلما تعمقت املصاحل املشرتكة
وتشابكت ،وكلما تعزز التعاون
اإلنتاجية
القطاعات
بني
املختلفة ،وكلما قربت الوشائج
بني املواطنني وشعر كل حباجته
لآلخر ،وكلما توسعت دائرة
اجملال العام وشارك اجلميع يف
تنفيذ املشاريع التنموية العامة،
وترافق مع إحساس باملسؤولية
العامة وبالدور ،كلما أدى ذلك
إىل تعزيز وحدة الدولة و العيش
املشرتك وضرورته ،وهذا ما
تؤمنه الالمركزية اإلدارية.
الفصل الثاني :ميزات الالمركزية
االدارية جلهة تعزيز وحدة الدولة
و العيش املشرتك
متحور اتفاق الطائف حول مسألة
أساسية جوهرية ،قامت عليها
فلسفة اتفاق الطائف وهي
العيش املشرتك .فالعيش
املشرتك هو جوهر ولب اتفاق
الطائف وهو الثابت يف تاريخ

لبنان السياسي احلديث الذي مل
يتغري عرب الزمن ،على الرغم من
احلروب والصراعات واألزمات
اليت تعرض هلا لبنان ،بل كان
يتجدد هذا العيش كلما جتددت
فيه األزمات واحلروب ،وكلما
تعرض لبنان خلطر مدهلم ،كان
خيرج من حالة الالوعي إدراك
مجاعي ،يوقظ ضمائر اللبنانيني
ويبصرهم مبصاحلهم ،أوكأن
اإلحساس باخلطر على الوجود
وعلى املصري املشرتك ،يلعب
دوره يف إعادة التفاهم واللحمة
بني اللبنانيني ،فكانت املواثيق
والعاميات  ،ومن ثم امليثاق
الوطين واتفاق الطائف.
ورد يف مذكرة بكركي الوطنية:
«ليست مقولة العيش معا اليت
يتمسك بها اللبنانيون شيئا
عرضيا أو شعارا مرحليا ،إمنا
هي لب التجربة اللبنانية ».جاء
اتفاق الطائف ،يف مضمونه
وتعزيز
لتأصيل
وأهدافه،
مفهوم العيش املشرتك ،الذي
يشكل الضمانة احلقيقية لوحدة
وسيادته
واستقالله
لبنان
وحريته ،ولوجود الدولة املركزية
القوية ،وكرد على كل حماوالت
تقسيمه أو جتزئته ،بعد أن شهد
تاريخ لبنان السياسي حماوالت
وجتارب يائسة لتفكيك الدولة
وتفتيت العيش املشرتك،
ومنها احلرب األهلية األخرية،
ولذلك بلور دستور الطائف
العيش املشرتك يف مبادئ
وقواعد مؤسساتية دستورية
راسخة.
وقوة العيش املشرتك انه
يتماهى مع معنى لبنان ،أي
لبنان احلرية الذي يستطيع فيه
املواطن أن يكون حرا ،وأن
ميارس إميانه وعقيدته وقناعاته
دومنا قيود أو إكراه ،ولبنان
التسامح حيث االعرتاف حبق
االختالف والقبول بالرأي اآلخر،
ولبنان االعتدال ،حيث ال تطرف
وال عصبية ،ولبنان الرسالة و
املخترب احلضاري للتعايش بني
األديان املختلفة.
يف ضوء هذه التطلعات
واألهداف جيب النظر إىل
دستور الطائف وتفسري مبادئه
ونصوصه ،وطبيعة الالمركزية
اليت وضع ركائزها وقواعدها
اتفاق الطائف ،واليت جتسدت
يف مقدمة الدستور ،اليت حددت
ركائز وأسس العيش املشرتك
وسبل محايته .ولذلك جاءت
نصوص الدستور ترمجة ملفهوم
العيش املشرتك الذي يشكل
جوهر الوجود اللبناني ،وقوة
الوطن اللبناني ،حبيث يتحصن
هذا العيش ،من خالل قواعد
دستورية جتلت يف تنظيم
السلطات وتوزيع الصالحيات،
لكي ال يبقى شعارا أو عنوانا ال
أساس أو مرتكزات أو مقومات
تصونه وحتميه.
لقد اعتربت الفقرة «ز» من مقدمة
الدستور ان اإلمناء املتوازن
للمناطق ،ثقافيا واجتماعيا
واقتصاديا هو ركن أساسي من
أركان وحدة الدولة واستقرار
النظام ،نظرا لدوره يف تقليص
وردم اهلوة يف مستويات
املعيشة بني اللبنانيني ،ويف
التخفيف من حدة التفاوت بني
الطبقات االجتماعية والقطاعات
االقتصادية ،واليت تنعكس
بصورة مباشرة على الوضع

النزاعات
وإثارة
السياسي
واخلالفات ،مبا يؤثر على حالة
االستقرار يف البالد.
وتأكيدا على اهمية اإلمناء
املتوازن ودوره اإلجيابي ،فقد
حلظ اتفاق الطائف ضرورة
حضور الدولة وإداراتها على
مستويات عالية يف كل املناطق
اللبنانية ،وتوسيع صالحيات
ممثليها ،يف هذه املناطق ،على
مستوى احملافظات واألقضية،
مبا يعرف يف العلم اإلداري
بالالحصرية اإلدارية ،كما نص
اتفاق الطائف على توسيع نطاق
تطبيق الالمركزية اإلدارية على
مستوى القضاء ومادون ،مبا
يعطي لألهلني حق املشاركة
يف إدارة شؤونهم الذاتية من
جهة ،وميكنهم من املساهمة
يف تنمية مناطقهم وأريافهم،
مبا يعزز خطة الدولة اإلمنائية
على مستوى الوطن ،ويؤمن
جناح اإلمناء املتوازن من جهة
ثانية ،وبالتالي حتقيق العدالة
االجتماعية واالقتصادية ،ألن
العدالة هي من مقومات احلكم
الرشيد وإحدى أهم ركائز
االستقرار يف البالد .كما يساهم
يف حتقيق الدميوقراطية على
الصعيد احمللي ألن الالمركزية
اإلدارية تشكل مدرسة للحريات
وللثقافة الدميوقراطية .وبهذا
الالمركزية
تصبح
املعنى
االدارية ،مبا تؤمن من إمناء
متوازن ومن إشراك املواطنني
يف إدارة شؤونهم الذاتية،
العامة
للمصاحل
وتشابك
املشرتكة ،عنصر تقارب وتالحم
يعزز وحدة الدولة ويقوي
وشائج العيش املشرتك.
خاتمة:
ال مركزية إدارية إمنائية،
من جهة ،تعطي لألهالي حق
املشاركة يف إدارة شؤونهم
الذاتية وتنمية مناطقهم ،يف
إطار وحدة األرض والشعب
واملؤسسات ،أي يف إطار وحدة
الدولة وقيام السلطة املركزية
اجلامعة مبسؤولياتها الوطنية،
ومشاركة سياسية دميوقراطية
حقيقية ،من جهة ثانية ،تقوم
على مبادئ احلرية واحلق
والعدالة واملساواة يف إطار
نظام سياسي برملاني قائم
على مبدأ الفصل بني السلطات
وااللتزام بالدستور واحرتام
القانون وتكوين للسلطات على
أساس مبدأ السيادة الشعبية
والتمثيل السياسي املرتكز على
مبدأ الشرعية أي مبدأ االنتخاب
احلر ،املبين على قانون انتخاب
يؤمن صحة التمثيل السياسي
وفعالية هذا التمثيل ،وانبثاق
جملس نيابي نتيجة انتخابات
حرة ونزيهة ،وقيام سلطة
قضائية مستقلة ،وال مركزية
إدارية إمنائية تقيم توازنا
اقتصاديا واجتماعيا ومتاسكا
وطنيا وعدالة بني اللبنانيني،
وحتقق األمن واألمان االجتماعي
واالستقرار يف البالد ،هي
مقومات ومرتكزات وميزات
تؤسس لعيش مشرتك سليم
ومعافى ،بل حلياة طبيعية
والوئام
السالم
يسودها
واالطمئنان.
يتكامل الشأن اإلداري اإلمنائي
االقتصادي والشأن الدستوري
السياسي ،ليشكال معا نواة
دولة موحدة و مستقرة ومزدهرة

وآمنة .ويف ذلك إعالء لإلرادة
الوطنية اجلامعة .فحني يتكامل
الشأن األول ،بوجهه االقتصادي
واالجتماعي عرب تنظيم ال مركزي
إمنائي ،حتقيقا للعدالة ،والشأن
السياسي
بوجهه
الثاني،
انتخابات
عرب
والدستوري،
حرة ونزيهة ،تأمينا للمشاركة
الدميوقراطية يف احلكم ،ويكون
للمؤسسات دورها يف القيادة
ويف رسم السياسات العامة
يف إطار سلطة مركزية قوية
وموثوقة ،حينذاك تنتظم أمور
الدولة ويتعزز مفهوم الشأن
العام ويطغى على الشأن
اخلاص ،ويتحقق االستقرار،
وحينها يأخذ العيش املشرتك
ويصبح
ومضمونه،
معناه
حقيقة وواقعا ،صمام األمان
للكيان اللبناني ولوحدة الدولة
ويصبح
النظام،
واستقرار
هذا العيش املشرتك ،وهو
جوهر وجود لبنان واستمراره،
للحرية
األساسية
الضمانة
والسيادة واالستقالل وال تعود
الالمركز اإلدارية مصدر خوف
للبعض ،من جهة ،وهاجسا
بالنسبة للبعض اآلخر ،بل تكون
عامل مجع واطمئنان وسبيال إىل
حتقيق اإلمناء املتوازن والتكامل
حتقيق
وإىل
االقتصادي،
التضامن االجتماعي والعدالة».
عطااهلل
والقى طوني عطاهلل كلمة جاء
الالمركزية
«قوانني
فيها:
اإلدارية هي يف صلب النقاش
حول إصالح األنظمة السياسية.
الدميوقراطية
بني
العالقة
والالمركزية هي عالقة جدلية
صعبة .وليست االنتخابات
مرادفة حتمًا للدميوقراطية.
ويقتضي األخذ يف االعتبار
درجة فاعلية السلطة احمللية.
وقد تكون الالمركزية مناقضة
للمسار الدميوقراطي إذا فقدت
اهليئات احمللية حيويتها مثل ما
حيصل اليوم مع قانون البلديات
وتراجع دور اجملالس البلدية
يف اخلدمات ،أو إذا افتقرت
الالمركزية إىل عنوان عام هو
الوحدة يف إدارة التنوع ،وإىل
احرتام الفروقات حبيث ان كل
منطقة حيب ان تكون واحدة
ومتنوعة .يضطر العديد من
السياسيني اليوم إىل التدخل
لدى السلطة املركزية لتسيري
شؤون البلديات ومشاريعها يف
مناطقهم».
اضاف« :مشروع الالمركزية
يف لبنان قد يكون أحد
العناوين الرئيسية إلنطالقة
العهد اجلديد ،وللبيان الوزاري
للحكومة اجلديدة وورشة عمل
جمللس النواب ،بهدف إعادة
بناء السلطة ،وجتديد النخب
على املستوى احمللي وإشراك
املواطنني واملناطق يف تقرير
اإلقليمية.
والتنمية
اإلمناء
الالمركزية اإلدارية هلا أهمية
قصوى للبنان لألسباب التالية:
اوال ،الالمركزية مالزمة لطبيعة
التنوع اللبناني :ليس اهلدف
من اعتماد الالمركزية اإلدارية
مسايرة موجة عاملية حيث معظم
البلدان اليت عرفت مركزية قوية
تتجه حنو أشكال خمتلفة من
الالمركزية .الالمركزية مالزمة
للمجتمعات الشبيهة بلبنان
ألسباب عدة :ضمان مشاركة
واسعة ،ومعاجلة التجاذبات

الطائفية ،تعزيز التعاون بني
اهليئات الالمركزية وتاليا الوحدة
الداخلية ،تسريع آلية القرار اليت
غالبا ما تتعرقل على املستوى
املركزي .علما بأن االنتقال إىل
الالمركزية حيظى بتوافق وإمجاع
وطين منذ إقرار وثيقة الوفاق
الوطين يف الطائف اليت نصت
على الالمركزية اإلدارية واإلمناء
املتوازن من ضمن ما نصت
عليه من إصالحات بنيوية للنظام
السياسي .شددت الوثيقة على
متكني اجملالس البلدية وأيضا
على الالمركزية ،ولكن ذلك
مل يكن من أولويات احلكومات
املتعاقبة .ترتافق الالمركزية
بالضرورة مع فصل وزارة
الداخلية عن البلديات نظرا حلجم
الشؤون الداخلة يف اختصاصها
حاليا :من االهتمام باألجهزة
األمنية ،إىل البلديات فاملخاتري
والسجون واالنتخابات».
وتابع« :ثانيا ،تنمية الثقافة
الالمركزية :ادرج اتفاق الطائف
حق اإلمناء املتوازن للمناطق يف
مقدمة الدستور اليت تتضمن
ثوابت ميثاقية تسمو على بقية
املواد الدستورية .مل يكن اإلمناء
املتوازن قبل ذلك ميثل حقا
مكرسا من الناحية الدستورية.
نصت الفقرة ( ز) من مقدمة
الدستور أن :اإلمناء املتوازن
واجتماعيا
ثقافيا
للمناطق
واقتصاديا ركن أساسي من
أركان وحدة الدولة واستقرار
النظام .لكن عدم تعميم ثقافة
العمل البلدي تشكل أكرب عائق
أمام التنمية احمللية وخطورة
قصوى ،اذ خيشى التحول من
مركزية املركز اىل المركزية
حملية اقطاعية أكثر طغيانا من
مركزية املركز .سعى برنامج
«احلكمية احمللية» الذي نفذته
للسلم
اللبنانية
املؤسسة
األهلي الدائم حتت عنوان «دعم
اجملتمع األهلي للعمل البلدي»
إىل تعميم ثقافة المركزية برغم
املعوقات يف الذهنية اللبنانية.
تكمن عوائق العمل البلدي يف:
ذهنية االصطفاف واالستتباع،
العالقات القائمة على نفوذ
وليس على قواعد حقوقية،
الفردانية واألنانية على حساب
الشأن العام والشؤون احلياتية
اليومية املشرتكة ،الرتاجع يف
مناهج الرتبية املدنية ،مفهوما
املسبقة
والرقابة
الوصاية
اليت تشمل للعمل البلدي ستة
مستويات هي :رقابة اجمللس
املالي،
املراقب
البلدي،
الداخلية،
وزير
احملافظ،
ديوان احملاسبة ،جملس شورى
الدولة».
واردف« :يظهر من خالل
حتقيق ومقابالت أجريتها قبل
سنتني مع رؤساء بلديات
بروز مواطنية جديدة يف لبنان
يقول رؤساء البلديات :ان
تطبيق الالمركزية يواجه عوائق
سياسية وصعوبات كبرية ألنها
ستأخذ ادوار السياسيني .وان
الوصول إىل نظام المركزي ال
يزال دونه صعوبات حيث ان
استمرار العوائق املركزية وعدم
تسهيل الوصول إىل نظام
مركزي يساهمان يف استمرار
الروتني اإلداري قائما يف
الدوائر اإلدارية ،وتاليا يف
احلفاظ على الرشوة لتسريع
التتمة على الصفحة 26
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سياسة

بـوتني يـريد «أصـدقاء» لـروسيا يف العامل

حدد الرئيس الروسي فالدميري
بوتني أبرز مالمح سياسة
بالده على الصعيدين الداخلي
واخلارجي للسنة املقبلة ،وقال
إن «العامني األخريين جعال
روسيا أقوى ،وانتقلت من
مرحلة التعايش مع األزمة إىل
التغلب عليها يف ظل ظروف
احلصار والعقوبات الغربية».
وشدد على أن موسكو «ال
تريد مواجهات مع أي طرف،
بل حتتاج إىل أصدقاء ،لكننا
لن نسمح بانتهاك مصاحلنا أو
إهماهلا .نريد حتديد مصرينا
بأنفسنا».
وفيما بدأت أوكرانيا جتارب
صاروخية تستمر ليومني يف
منطقة خريسون (جنوب) احملاذية
لشبه جزيرة القرم (جنوب) اليت
ضمتها روسيا إىل أراضيها يف
آذار (مارس)  ،2014وصفت
موسكو املناورات بأنها «سابقة
خطرية» ،وردت برفع درجة
تأهب دفاعاتها اجلوية ،ونشر
سفن حربية يف البحر األسود.
ومل حيمل اخلطاب السنوي
الربملانيني
أمام
لبوتني
مفاجآت ،إذ ركز كما كان
متوقعًا على القضايا الداخلية
واهلموم املعيشية للمواطنني
الذين قال إنهم «توحدوا
حول القيم الوطنية ،وأثبتوا
جمددًا قدرتهم على الصمود
ومواجهة التحديات املفروضة
على روسيا» ،يف إشارة إىل
نتائج االنتخابات األخرية جمللس
الدوما (الربملان) ،وجناح حزب
«روسيا املوحدة» احلاكم يف
اكتساح مقاعد الربملان ،وهو
ما اعتربه بوتني «انعكاسًا ملزاج
الروس وتعزيزًا للمؤسسات

الدميوقراطية».
وشدد على أن تعثر االقتصاد
بالدرجة
مرتبط
الروسي
األوىل بقضايا داخلية ،وليس
بالعقوبات الغربية .معتربًا أن
على رأسها «غياب االستثمارات،
والتكنولوجيا احلديثة ،ونقص
الكوادر احملرتفة ،إىل جانب
التنافسية الضعيفة» .لكنه
استدرك أن «هذه العقبات مل
متنع حتقيق مجلة إجنازات بينها
تراجع معدالت الوفيات وحتسن
اخلدمات الطبية ونشاط عدد من
القطاعات االقتصادية ،بينها
القطاع الزراعي الذي اعترب أن
العقوبات الغربية أفادته ،إذ
إن «حصيلة صادرات املواد
الغذائية يف روسيا جتاوزت 16
بليون دوالر خالل سنة ،فيما
بلغت الصادرات العسكرية
 14.5بليون دوالر».
ورأى بوتني أن مشاكل داخلية
تعرتض خطط التنمية ،بينها
الفساد الذي وعد بـ «مواصلة
حماربته» ،حمذرًا من حتويله
إىل «استعراض ،ألن تطبيق
القانون سيطاول اجلميع».
وحدد بوتني أولويات السياسة
الروسية اخلارجية ،و «على
رأسها استكمال مشروع التكامل
األوراسي الذي قد يكون مادة
للبحث مع بلدان أوروبية،
خصوصًا أننا نرى تطورات يف
بلدان أوروبية تعكس النزوع
حنو مزيد من االستقالل».
وكان الفتًا أن الواليات املتحدة
حلت خامسة يف ترتيب الئحة
اهتمامات السياسة اخلارجية
الروسية خالل املرحلة املقبلة،
بعد أوراسيا والعالقات مع
الصني اليت اعتربها «الشريك

األساسي» ،ثم اهلند واليابان.
وأمل بوتني ببناء «عالقات
مع اإلدارة األمريكية اجلديدة
على أساس املصاحل واملنفعة
املتبادلة والتعاون يف امللفات
اإلقليمية والدولية ،وأهمها
مكافحة اإلرهاب» ،مشريًا إىل
«مسؤولية خاصة تقع على
عاتق بلدينا وخالفاتنا تؤدي
إىل تعميق املشاكل الدولية
واإلقليمية».
لكن «عقيدة السياسة اخلارجية
الروسية» اليت نشرها الكرملني
أمس االول ،حلظت تشديد

موسكو هلجتها مع واشنطن
(ناتو)،
األطلسي
واحللف
إذ اعتربت أن توسع احللف
واقرتابه من حدودها إضافة إىل
نشر الدرع الصاروخية األمريكية
يف أوروبا «تهديدات مباشرة
لروسيا اليت متلك حق الرد عرب
تدابري متكافئة» .كما أكدت
العقيدة التزام روسيا معاهدة
«ستارت» لتقليص التسلح
اإلسرتاتيجي ،مع مطالبتها
واشنطن بإعالن االلتزام ذاته.
وأبدى بوتني أسفه ألن «العامل
أهدر سنوات بعد انتهاء احلرب
الباردة ،ومل يوظفها يف بناء
نظام عاملي عادل ومستقر
جديد للقرن .»21
وغمز يف شكل عابر من قناة
الغرب الذي «كان يتهمنا
بالتضييق على حرية الصحافة،
وماذا يفعلون اآلن؟» يف إشارة
إىل انتقادات موسكو للتضييق
على وسائل إعالم روسية يف
أوروبا.

سالم حبث وسفري اسرتاليا يف العالقات
الثنائية والتقى الرببري ومطرجي

سالم مستقبال سفري اسرتاليا
استقبل رئيس جملس الوزراء

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

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

متام سالم قبل ظهر امس
االول اهلميس ،يف دارته يف
املصيطبة ،سفري اسرتاليا
غلني اندرو مايلز ،حيث مت
عرض لالوضاع والتطورات
إضافة اىل العالقات بني
البلدين.
واستقبل الرئيس سالم الوزير
السابق فاروق الرببري ،فرئيس
هيئة الدفاع عن حقوق بريوت
احملامي صائب مطرجي.

حتول رهيب يف شكل وديانة املمثلة
األسرتالية كيت فيشر

فيشر اآلن

فيشر يف عمر 14

فيشر مع خطيبها عام  1997امللياردير جايمس باكر

حدث تغري هائل للعارضة
واملمثلة األسرتالية كيت فيشر،
سواء يف شكلها أو امسها أو
مهنتها أو حتى ديانتها.
وتعيش فيشر اآلن يف منطقة
«توراك» مبدينة ملبورن عاصمة
والية فكتوريا األسرتالية.
النجمة السابقة اليت اكتسبت
شهرتها عام  1993بعد مشاركتها
Sirens
يف بطولة فيلم
حتولت إىل الديانة اليهودية
األرثوذكسية ،وغريت امسها
إىل  T’Ziporah Malkaوهو
اسم إسرائيلي.
وقالت يف تصرحيات صحفية:
«لقد تعلمت أن األفضل ارتداء
مالبس أكثر احتشاما» ،لكنها
متنت التخلص من دوامة زيادة
الوزن اليت تالحقها منذ مرحلة
املراهقة.
وكانت احلياة الشخصية للنجمة
األسرتالية حمط أنظار اجلميع ال
سيما بعد خطوبتها من امللياردير
األسرتالي جاميس باكر قبل ان

ينفصال عام .1998
يذكر أن باكر ارتبط مؤخرا بنجمة
البوب ماريا كاري.
ويف أعقاب انفصاهلا عن باكر،
انتقلت فيشر إىل الواليات
املتحدة ،ال سيما وأنها حتمل
اجلنسية األمريكية إذ أن والدها
الليربالي برو جوراد عضو
الربملان عضو مسجل يف احلزب
اجلمهوري األمريكي.
وبعد  20عاما ،عادت جمددا
إىل أسرتاليا ،لكنها أعلنت عن
ندمها من هروبها من الواليات
املتحدة مبجرد انتهاء عالقتها مع
امللياردير األسرتالي.
وأضافت« :أحيانا أحادث نفسي
ما اذا كان جيب أن أمكث يف
أسرتاليا ،لكنين كنت يف حالة
من الدمار».
وتعيش النجمة السابقة حاليا
يف شقة مبلبورن وتعمل يف
مركز لرعاية املسنني.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف  8كانون االول اجلاري ..مدارس نيو ساوث ويلز بدون مدرسني

ستواجه املدارس احلكومة عرب
والية نيو ساوث ويلز فوضى
هائلة يف الثامن من ديسمرب
عندما يتوقف أكثر من  50ألف
مدرس عن العمل،يف أحدث
تطورات إضراب متدرج احتجاجا
على تدني األجور.
ومن املقرر أنسيجد طالب
أكثر من  2000مدرسة ابتدائية
وثانوية أنفسهم بدون مدرسني
يف الفصول يف الثامن من
ديسمرب املقبل حيث سيذهب
املدرسون للتصويت على قبول
أو رفض مقرتح من وزارة
التعليم بشأن األجور اليت ما
زالت ختضع ملفاوضات.
وأملح احتاد مدرسي نيو ساوث
ويلز يف رسالة إىل أعضائه أمس
إىل إمكانية حدوث ممارسات
مستقبلية أخرى لوضع حلول
لألمحال الزائدة اليت يتعرض هلا
معلمو املدارس.
وقال االحتاد إن األعضاء سيتم

إخطارهم بتفاصيل املفاوضات
من أجل وضع رواتب جديدة.
يذكر أن حكومة بريد كانت
قد قلصت زيادات األجور
للمدرسني حبيث ال تتجاوز 2.5
 %رغم مطالب االحتاد بزيادة
تلك النسبة.
ويبدأ راتب املعلم يف الوقت

ألف دوالر
الرهن 49.647
سنويا ،تتزايد بإضافة العالوات
إىل  95.46ألف دوالر.
املدرسون أصحاب اخلربة الكبرية
تبلغ أجورهم  101.6ألف دوالر.
أما أعلى مرتب لناظر مدرسة يبلغ
 181.3ألف دوالر سنويا.
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ميليسا هيغينز ..املرأة اليت عرفان يوسف :أسرتاليا «تترتنب»
خدعت حكومة نيو ساوث ويلز

يف كوينزالند ..العربدة تسيطر على عطالت «املغادرين»

بولني هانسون واريك ابيتز وكوري برناردي يف الربملان

ميليسا هيغينز
ذكرت تقارير أن امرأة بنيو
ساوث ويلز يف التاسعة
والعشرين من عمرها خدعت
حكومة الوالية يف  3.6مليون
دافعي
أموال
من
دوالر
الضرائب ،حيث زورت شهادات
تتعلق بأجور عمال مركز حكومي
حلماية الطفل ،واختلقت بيانات
وهمية عن األوضاع الصحية
لألطفال.
واستخدمت املرأة املذكورة
شهادة جراح أعصاب للحصول
على ماليني الدوالرات على
هيئة دعوم حكومية لرعاية
الطفل ،وفقا لوثائق كشفتها
حمكمة بنيو ساوث ويلز.
وعلى مدى عامني ،اعتادت
ميليسا جايد هيغينز مالكة
مركز رعاية األطفال « Aussie
بيانات
استخدام
»Giggles
مزورة عن األطفال ،وإرساهلا
بالفاكس إىل وزارة التعليم،
حتت شعار «وزارة اخلدمات
اإلنسانية» إلقناع املسؤولني
بضخ ماليني الدوالرت اختلستها
املرأة حلسابها اخلاص.
ومن بني ما أرسلته املتهمة
االدعاء بأن «األطفال يف خطر»
بغية احلصول على دعوم بغري

وجه حق.
ومتكنت املرأة يف بعض احلاالت
من احلصول على دعوم بقيمة
 180دوالر لكل ساعة استنادا
اىل بيانات وهمية مفربكة ،رغم
أن قيمة الدعم القانوني كان
يفرتض أال يتجاوز  10دوالرات
لكل ساعة.
ويف إحدى الوقائع ،متكنت
املرأة من احلصول على 260
ألف دوالر إمجالي أجر عاملة
باملركز زعمت زورا أنها ترعى
طفال مغطى بالندبات والدماء
اجلافة.
ودافعت هيغينز عن نفسها
قائلة« :كل األموال اليت تلقيتها
هلؤالء األطفال مت إنفاقها على
تعليمهم».
واستمرت املرأة يف تلقي
مساعدات حتى آذار  ،2015اليت
حصلت فيه هيغينز على 17582
دوالر ،قبل أن تقوم الشرطة
مبداهمة منزهلا وصادرت أمواال
بقيمة  2.25مليون دوالر،
وسيارة يبلغ سعرها  90ألف
دوالر.
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قال عرفان يوسف الباحث
مبعهد الفريد ديكني للمواطنة
والعوملة التابع جلامعة ديكني
إن «الرتنبة» نسبة إىل الرئيس
األمريكي املنتخب دونالد ترامب
باتت تتوغل يف احلياة السياسية
الرئيسية يف أسرتاليا.
وأضاف« :يف وسائل اإلعالم
االجتماعي ،شاهدت دعما حمموما
لدونالد ترامب من أشخاص غري
متوقعني مثل نائب باراماتا
السابق روس كامريون الذي
دعم اآلراء املتطرفة لرتامب».
وتابع« :األدهى أن أعضاء
جملس شيوخ ليرباليني أمثال
كوري برناردي أعلنوا والءهم
لرتامب ،وكذلك أعضاء جمالس
بلديات حاليني وسابقني يف
سيدني وملبورن».
واستدرك« :فريق ترامب يف
أسرتاليا مل يعد يقتصر على
بولني هانسون زعيمة حزب»
أمة واحدة».
اخلرباء احملافظون باتوا منهمكني
يف خلق أعذار آلراء ترامب
اخلطرية ،مثل غريغ شرييدان،
صحفي األسرتاليان الذي ادعى
أن ستيف بانون مساعد ترامب
اجلديد ليس معاديا للسامية،
مضيفا أن موقع «بريتبارت»
نيوز الذي يرتأس بانون
موال إلسرائيل ،حبسب
حتريره
ٍ
الباحث.
واختتم قائال« :احلقيقة أن
اجتاهات ترامب املتطرفة دخلت
السياسي
الرئيسي
التيار
والثقايف احملافظ بأسرتاليا،

ادانة كاهن سابق اعتدى جنسيا على  5أطفال
الكنيسة
كاهن
أدين
اإلجنليكانية السابق رميوند
اجلنسي
باالعتداء
شيك
على  5أطفال جنوب والية
أسرتاليا الغربية خالل حقبة
زمنية بلغت  30عاما.
باتهامات
تشيك
وأدين
شديدة،
فاحشة
ارتكاب
وتهميت االعتداء الفاحش
والتعامل البذئ مع أطفال
خالل الفرتة بني -1955
.1985
من جانبه ،قال القاضي رونالد
برمنغهام إن املتهم خان الثقة
اليت ارتبطت مبنصبه كعضو
موقر بالكنيسة مبا ترك تأثريا
هائال يف نفوس الضحايا.
وانهمر ضحايا انتهاكات
الكاهن ومؤيدوهم وأقاربهم
بالبكاء بينما كانت هيئة

احمللفني تتلو احلكم.
وأخرب القاضي املتهم أن
فرصة جناته من السجن
باتت ضئيلة بعد إدانته،
لكنه مسح له باخلروج بكفالة
بشروط صارمة حلني جلسة
النطق باحلكم يف فرباير العام
املقبل.
وقال أحد األقارب« :لقد
حتققت العدالة اليت كنا
تريدها ،لكنه مل يكن يستحق
حتى اخلروج بكفالة».
واستطرد« :إنه شرير ،جمرد
االستماع إىل بعض ما فعله
يف حق األطفال أمر مروع».
ومضى يقول« :رد فعل
الكنيسة مل يكن جيدا كما
جيب ،لكنه حتسن يف الوقت
املناسب وتعاونت الكنيسة
معنا يف القضية».

الكاهن
اتهامات
أول
األسرتالي تعزي وقائعها إىل
عام  1955يف منطقة وميبلي
مبدينة بريث بأسرتاليا الغربية
حيث حترش جنسيا بطفل يف
احلادية عشر.
القرن
سيتينات
ويف
املنصرم اعتدى على طفل
يف «ألباني» ،قبل أن يعتدي
جنسيا على طفلني عامي
 1975و.1976
واقرتف القس األسرتالي
آخر جرائمه عام  1985مبنطقة
«ويليامز» حينما حترش بأحد
األطفال يف منزله.
وقررت الكنيسة جتريد القس
السابق من صفته التشريفية
عام .2014
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على حنو يتجاوز كثريا هانسون
وتيارها املتطرف اليميين».
وأضاف يف مقال بصحيفة
«اإليج» األسرتالية »:قبل 10
سنوات كنت يف ضيافة مع
حمطة إذاعية بكانبريا ،تعليقا
على مقال كتبته حول عالقة
اإلسالم باإلرهاب».
ولفت الباحث إىل أنه خالل
املقابلة وجه أسئلة من نوعية
« :أين هؤالء األئمة املعتدلني؟
ملاذا ال أمسع من يطلق عليهم
ينتقدون
املعتدلني
األئمة
اإلرهابيني؟ أم أنهم ليسوا
معتدلني كما نعتقد؟
وأردف« :بعد انتخاب املرشح
اجلمهوري األمريكي دونالد
ترامب الذي اتسمت محلته
بالعنصرية والتعصب وكراهية
النساء ،والذي يروج مؤيدوه
البارزون لربامج معادية للسامية
ومروجة للعنف ضد الناس،
وهيمنة ذوي البشرة البيضاء،
أوجه اآلن نفس أسئلة املذيع
إىل أتباع الكنيسة» ،يف إشارة
ضمنية إىل عدم إدانتهم
امللياردير
آلراء
الصرحية
اجلمهوري األمريكي.
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سدني

حذرت شرطة كوينزالند من
زيادة نسبة القاء القبض على
خرجيي املدارس العليا ،من
اجلنسني ،الذين يطلق عليهم
لقب «املغادرين» أثناء عطالتهم
الصاخبة اليت يقيمونها بعد
انتهاء آخر االختبارات ،وتستمر
ملدة أسبوعني بالتناوب.
وتضاعف عدد اعتقاالت هذا
العام مرتني على األقل مقارنة
بالعام املاضي ،كما نقلت مراهق
إىل املستشفى بعد سقوط من
الشرفة بعد حماولته التنقل بني
الشرفات.
وبلغ عدد اخلرجيني املقبوض
عليهم يف أول أسبوع من عطلة
هذا العام يف جولد كوست 70
شخصا مقارنة بـ  37شخصا
العام املاضي.
ودخل مراهق يف السابعة عشر
من عمره مستشفى يف جولد
كوست مصابا بكسر يف احلوض
بعد سقوطه من الطابق الثاني
من شرفة شقة يف «سريفرز
بارادايز» مساء اخلميس.
من
«املغادرون»
وجترد
اجلنسني من مالبسهم وأخذوا
يرقصون ،وخرج بعضهم إىل

الشوارع أشبه عراة ،مما دفع
الشرطة إىل إلقاء القبض على
بعضهم حتت تأثري اخلمور.
وقالت السلطات األمنية إن
معظم احلاالت ترتبط باتهامات
خمدرات ،أو اإلزعاج العام،
ولفتت إىل أن معظم هؤالء
احملتفلني بانتهاء دراستهم
الثانوية يظهرون سلوكيات
جيدة.
الدفعة اجلديدة من «املغادرين»
لديهم محاس كبري بتكرار
العربدة اليت اتسمت بها
سلوكيات زمالئهم يف األسبوع
األول.
وقالت ميشيل ستينر ،مسؤولة
الشرطة يف كوينزالند إن مخسة
حوادث تنقل بني الشرفات
وقعت يف األسبوع األول،
ولفتت إىل أنه من حسن احلظ
عدم وقوع حاالت وفاة بسببها.
وتابعت« :من احملبط حدوث
سلوكيات حمفوفة باملخاطر
يرتكبها بعض «املغادرين».
وحذرت الشرطة «املغادرين»
بعدم التنقل بني الشرفات بعد
كسر حوض مراهق.
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دراسة :مخس شباب أسرتاليا يشربون
اخلمر دائما قبل اجلنس
فواتري غاز باهظة دون قراءة
الغضب يتملك سكان سيدني

العداد

تسبب االرتفاع اجلنوني لفواتري
الغاز يف سيدني يف اشتعال
غضب املواطنني الذين تأثرت
ميزانيتهم املالية سلبا.

كشفت دراسة حبثية جديدة،
أوردتها صحيفة الديلي ميل
الربيطانيةـ أن مخس شباب
أسرتاليا يعتمدون دائما على
اخلمور أو املخدرات يف ممارسة
اجلنس.
كما قال تسعة أعشار املشاركني
أنهم مارسوا اجلنس حتت تأثري
اخلمور ولو ملرة واحدة على
األقل خالل العام املاضي.
ووجه القائمون على االستطالع،
الذي أجراه باحثون جبامعة غرب
سيدني ،أسئلة إىل  300شخص
من مرتادي حفل موسيقي بنيو
ساوث ويلز لشرح ميوهلم
ممارسة
يف
واجتاهاتهم
اجلنس.
من جانبها ،قالت الربوفيسورة

روس بالي« :إنه حبث هام
ترتبط نتائجه بتداعيات على
صحة عدد ملحوظ من شباب
أسرتاليا».
وأظهرت الدراسة أيضا أن
العديد من املراهقني ال يعرفون
كيفية استخدام الواقي الذكري
بشكل صحيح أثناء املمارسة
اجلنسية ،حيث قال  % 37إنهم
كسروا على األقل واقيا ذكريا
واحدا خالل العام املاضي.
وباإلضافة إىل ذلك ،ذكر 18
 %فقط من املشاركني إنهم
استخدموا الواقي الذكري دائما
أثناء اجلنس خالل الشهور اإلثين
عشر املاضية.
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وارتفعت قيمة فواتري الغاز
بزيادات كبرية تصل إىل % 70
دون االعتماد غالبا على قراءة
العداد.
وتصدر شركات الغاز فواتري
استنادا فقط على التقديرات
عندما ال يستطيع قارئ العدادات
الوصول إىل املستهلك اللتقاط
القراءة الرمسية ،أو عندما ال
يقوم املشرتك بالتدوين الذاتي
للقراءات يف الوقت املناسب.
وتتواصل مظامل املتضررين
املرسلة إىل إدارة شكاوى الطاقة
حيث يرغبون يف حماسبتهم فقط
على ما يستهلكونه فعليا.
ويف جممع سكين بسيدني،
اشتكى املقيمون من زيادة
70
قيمة فواتري الغاز حتى
 ،%وتطول مدة النزاعات حتى
أنها تتجاوز العام يف بعض
األحيان.
آخرون مت إخبارهم أنه ستكون
هناك رسوم خاصة مقابل ذهاب
قارئ العداد إىل منازهلم والتقاط

القراءة احلقيقية لالستهالك.
وكتب أحد املستخدمني على
موقع فيسبوك« :لقد تلقينا
للتو فاتورة ربع سنوية استنادا
فقط على «التقديرات» ،بقيمة
تتجاوز ستة أضعاف االستخدام
احلقيقي مقارنة بذات الفرتة من
العام املاضي».
وقال مواطن آخر« :نأمل أن
يظل شخص ما يف املنزل
عندما يأتي قارئ العداد .أعاني
بشكل ربع سنوي من مأساة
الفواتري».
وكتب ثالث ساخرا« :احلل
الوحيد ان يكون شخص ما
متواجدا باملنزل ال يفارقه على
مدى  24ساعة»
وعرب آخر عن غضبه قائال« :للمرة
الرابعة ،تأتي فاتورة الغاز التابعة
لشركة «إيه جي إل» خاطئة،
حيث تستند على تقديرات
زائفة ،لقد أعطيتهم القراءات
الصحيحة لكنهم يصرون على
مسألة التقديرات».
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وفاة الضحية السادسة ..الربو يقتل سكان فيكتوريا
تسببت موجة شديدة من
اإلصابة بالربو يف ملبورن يف
وفاة سادس ضحايا هذا املرض
اخلطري.
وأكد ناطق باسم هيئة الصحة
يف القطاع الشرقي مبلبورن
«إيسرتن هيلث» وفاة سادس
الضحايا اإلثنني إثر تفجر تلك
العاصفة الربوية.
وأضاف املتحدث الرمسي :بلغ
عدد الوفيات ستة أشخاص
نتيجة لظروف تتعلق بانتشار
داء الربو.
ومل يفصح املسؤول الرمسي
عن عمر او جنس الضحية
السادسة.
من جانبه ،قالت وزيرة الصحة

يف حكومة فيكتوريا yيل
هينيسي« :البعض من تلك
الوفيات يرتبط بشكل مباشر
بالربو ،فيما يتعلق البعض اآلخر
بأعراض مرضية أخرى تسبب
الربو يف تفاقمها».
مسألة
«إنها
وأردفت:
تستدعي التحقيق املالئم جبانب
تعاطفنا»
وكشفت تقارير هوية  4من
املتوفني الستة ،وهم عمر ّ
جملد،
 18عاما ،وهوب كارنيفالي20 ،
عاما ،وأبولو بابادوبولوس35 ،
عاما ،وكالرنس ليو.
وتلقى أكثر من  8500شخص
العالج منذ اندالع حالة الطوارئ
اجلوية
باألحوال
املرتبطة
السيئة.
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هوب كارنيفالي وعمر مج ّلد بني الضحايا
يذكر أن موجة اإلصابة بالربو
تتفاقم جراء اندالع عواصف
شديدة ،ال سيما عند حدوث
تغيري مناخي بارد يف فصل
الربيع ،وهو ما قد يسبب
مشكالت تنفس خطرية.

وأعلن رئيس حكومة فيكتوريا
دانيال أندروز خطة قيمتها 500
مليون دوالر لالستعانة باملزيد
من املسعفني وتسريع وترية
االستجابة للحاالت الطارئة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

FROM THE MIDDLE EASTERN
CHURCHES IN AUSTRALIA
Lebanese Migration to Australia
significant problems we face
with acts of terrorism which
are clearly condemned by both
Christians and Muslims from
the same ancestry.
We seek to emulate the success
of Australian society as the
world’s beacon in continuing
to uphold harmony and
unity between all faiths and
ethnicities.
In particular,
we will remain resilient in
building our ever increasing
close working relationship
with the Muslim community
in Australia, hands bonded
as one in a socially cohesive
and rich culturally diverse
Australian community.
Issued on 30 November 2016.
For further enquiries, please
contact 02 8831 0000 or email
media@maronite.org.au

Recent
public
comments
that may have questioned
the prudence of permitting
migration to Australia from
Lebanon have been difficult to
witness.
We, Bishops and Leaders
of Christian communities
in Australia from Lebanese
and Middle Eastern heritage
(Catholic,
Orthodox and
Oriental), stand firm with
our friends and neighbours
from the Australian Muslim
community
of
Lebanese
ancestry. The contribution
of Australians from Lebanese
background to building this
wonderful,
multicultural,
multi-faith society has been
overwhelmingly positive since
the 1800s.
This is not to minimise the

بيان صادر عن كنائس مشرقية يف أسرتاليا

اهلجرة اللبنانية إىل اوسرتاليا
إن التصرحيات اليت أطلقت
مؤخرًا واليت شككت باالجراءات
اليت مسحت يف املاضي باهلجرة
من لبنان اىل اسرتاليا ،هي
تصرحيات وجدنا من الصعب
تقبلها والسماع بها.
حنن ،أساقفة ومطارنة من
الكنائس املشرقية يف أسرتاليا،
نعلن عن وقوفنا حبزم اىل جانب
أصدقائنا وأشقائنا من اجلالية
اللبنانية االسالمية يف أسرتاليا.
أن مساهمات األسرتاليني،
من جذور لبنانية ،جتاه هذه
البالد الرائعة ،املتعددة ثقافيًا
واميانيًا ،كانت اجيابية بشكل
كبري منذ بدايات اهلجرة اىل
أسرتاليا واليت تعود إىل القرن
التاسع عشر.
وجتدر االشارة اىل أن اهلدف من

هذا االعالن ليس التقليل من
أهمية املشاكل والتحديات اليت
نواجهها بسبب أعمال االرهاب،
اذ جنتمع كلنا ،مسيحيون
ومسلمون ،على رفض اإلرهاب
وادانته بشكل قاطع.
كذلك فإننا نسعى اىل حماكاة
النجاحات يف اجملتمع األسرتالي
يف وقت يشجع فيه العامل
بأسره االستمرار بدعم االنسجام
والوحدة بني كافة األديان
واألعراق .ويف هذا االطار،
نعلن عن متسكنا واستمرارنا
ببناء عالقة عمل وثيقة وقوية
مع اجلالية االسالمية يف
اوسرتاليا ،لنكون يدًا واحدة
تعمل لدعم التماسك اإلجتماعي
والتنوع الثقايف يف هذا اجملتمع
األسرتالي املتعدد.

العالناتكم
يف اهلريالد االتصال على
الرقم:
0403482345
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اسرتاليات

أسرتاليا ،عفواً معالي الوزير داتون … من هو األسرتالي؟ lفيت اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو حممد يستضيف
عباس علي مراد
لقاء قادة االديان يف اسرتاليا:
متحدون للقضاء على التعصب والعنصرية
املهاجرون العرب اللبنانيون املسلمون يستحقون
االشادة والتقدير؛ ملا قدموه ألسرتاليا من أعمال مشرفة

كأسرتالي من خلفية لبنانية عربية مسلمة،
ومن اجليل األول اخرتت اهلجرة اىل أسرتاليا
وحاصل على اجلنسية األسرتالية منذ أكثر
أديت قسم الوالء
من عقدين ونصف ،حيث ّ
املرعية
قوانينها
ألسرتاليا وإحرتام
وعلي
ّ
من الواجبات ولي من احلقوق ما لغريي من
املواطنني ،شعرت وللوهلة األوىل ان قسمي
ال قيمة له عندما مسعت تصرحيات وزير اهلجرة
ّ
الفيدرالي بيرت دايتون فيما
يتعلق بفئة معينة
من املهاجرين وإتهام رئيس احلكومة األسبق
ً
مالكوم فريزر بأنها ارتكبت
خطأ يف توطني
الالجئني يف سبعينات القرن املاضي ،ليعود
وحتت ضغط زعيم املعارضة الفيدرالية بيل
شورتن يف الربملان
وخيص اجلالية اللبنانية
ّ
اإلسالمية ،والطامة الكربى أن الوزير أشار إىل
اجليلني الثاني والثالث من أبناء تلك اجلالية
وقد استخدم الوزير بعض اإلحصاءات اليت
تقول أنه من أصل  33شخصًا وجهت هلم
التهم باإلرهاب هناك  22منهم من أصول
لبنانية مسلمة.
ال نريد أن ندخل مع الوزير داتون يف جدل
حول األرقام اليت إستعان بها لتربير موقفه
وانه يريد أن يسمي األشياء بأمسائها على
ّ
الرغم من ان ارقامه
تشكل  %0.01من
السكان املتحدرين من أصول لبنانية ،علمًا
وأن الوزير نفسه ويف حماولة للتغطية
على تصرحياته قال« :إن أغلبية األسرتالني
اللبنانيني هم ملتزمني بالقانون ويعملون
جبهد ،ومواطنون جيدون لكن مسعتهم تتشوه
بسبب هذه النسبة صغرية».
إذن ،هنا مربط الفرس ،إذا كان الوزير
يدرك هذه احلقيقة فلماذا مل يلجأ إىل دراسة
أسباب خروج هذه النسبة الصغرية على
القوانني وعدم إلقاء ّ
التهم جزافًا كما تقول
جاسنتا كارول رئيس قسم مكافحة اإلرهاب
يف معهد الدراسات األسرتاتيجية األسرتالي:
«على الرغم من أهمية احلقيقة ،ألنه وبدون
تلك احلقائق ،فإن السياسة والعواطف قد
تقود إىل خطر تشويه جمتمعنا ،وتضيف أن
املسألة جيب أال تكون على من تقع املالمة
ّ
ولكن كيف نستمر يف
تعلم الدروس من
جتاربنا من أجل حتسني الوضع ،هذا ميكن
وجيب أن يكون شأنًا برملانيًا لربملان يقوم
بوظيفته ،ومبا أننا أوجدنا قضية خالفية ،فإن
على ممثلينا من كل األطراف الرتكيز على
كيفية ّ
حل هذه املشكلة»( .سدني مورنينغ
هريالد  2016/11/23ص)19
ويف نفس السياق يقول الربوفيسور كاليف
وليامز أحد القادة العسكريني القدامى والذي
يعمل حاليًا يف اجلامعة الوطنية األسرتالية
قسم القانون العسكري واألمين« :إنها فكرة
جبيدة أن ننقاش هذه األمور على املأل
ليست ّ
ألننا حباجة إىل التعاون مع العائالت اليت هي
املرجع األول إذا كان هناك قلق وخوف من
احنراف أي شاب»( .سدني مورنينغ هريالد
 2016/11/25صفحة )5
يصر على مواقفه
يبدو أن الوزير داتون الذي ّ
ّ
ال يرى ضرورة
حلل هذه املسألة ،وألسباب
سياسية مل تكن املرة األوىل اليت يدلي
بها الوزير بهكذا تصرحيات ،فأثناء احلملة
اإلنتخابية األخرية ّ
اتهم الوزير الالجئني
باألمية
ّ
(قراءة وحساب) وأنهم يريدون أخذ وظائفنا!
كما اتهمهم بأنهم يريدون احلصول على أموال
الضمان اإلجتماعي.
لكن هل هذه األسباب السياسية والتنافس
السرتجاع األصوات اإلنتخابية اليت هجرت حزب
األحرار إىل حزب أمة واحدة اليميين وغريه من
األحزاب الصغرية ت ّربر تصرحيات الوزير؟
ال نرى ذلك مطلقًا ،وإذا رأى الوزير داتون أنه
يريد ركوب موجة دونالد ترامب يف أمريكا أو
بريكزت يف بريطانيا ،فإننا نقول له أن أسرتاليا
ال تشبه أمريكا وال بريطانيا وعليه اإلنتباه كما

رئيس الوزراء مالكوم ترينبول الذي مل يدين
تصرحيات الوزير ووصفه بالرؤوف ،اذ أن
زيادة الكراهية
والتعصب يف اجملتمع ليست
ّ
من مصلحتنا كأسرتاليني ،وعلينا الرتكيز على
التفرقة بني األفراد اجملرمني وجاليتهم اإلثنية،
وجيب اخلروج من عقلية «األقلية واألكثرية»
أن «حنن وهم» وهذا ما يتطلب من رئيس
الوزراء إظهار قيادته كما قال الربوفيسور
جان هيوسن رئيس حزب األحرار السابق الذي
أدان تصرحيات داتون قائ ًال إنه متأكد من
أن كل احلكومات ارتكبت نفس اخلطأ وميكن
كذلك ان تكون احلكومة احلالية وهذا ما قد
يظهر يف املستقبل( .سدني مورنيغ هريالد
 2016/11/20-19صفحة )6
حنن نضم صوتنا إىل صوت هيوسن وندعو
رئيس الوزراء إلظهار قيادته وأكثر من
ذلك ندعوه إىل إقالة داتون من منصبه وأال
يبقى رهينة لدى جناح اليمني الذي يهدده
باإلنقالب عليه وإخراجه من السلطة ألن ذلك
أعاق اإلصالحات الضرورية للبالد من ضريبية،
ثقافية ،بيئية ،إجتماعية وإسكانية وغريها…
ّ
اليت
توقعها املواطنون من رئيس الوزراء
مالكوم ترينبول عندما انقلب على سلفه طوني
أبوت أيول عام  2015قبل ان يعود وينقلب
على نفسه وقناعته.
مبا أن الوزير اعتمد على األرقام واإلحصاءات
لدعم تصرحياته ،نقول له وإنه حسب مؤسسة
سكانلون فإن الغالبية العظمى من األسرتاليني
 %83يعتقدون أن التعددية الثقافثة جيدة
ألسرتاليا ،وإن أغلبية واضحة  %59يرون أن
مستوى اهلجرة احلالي مقبول أو حتى منخفض.
(سدني مورنيغ هريالد  2016/11/22صفحة
 )16وهنا نشري اىل ان رئيس الوزراء كان
واىل أألمس القريب يفاخر بالتعددية الثقافية
االسرتالية فلماذا السكوت عن تصرحيات
الوزير داتون؟ بإختصار إنه املنصب الذي
يتحكم به جناح اليمني يف حزب أألحرار والذي
يعترب داتون أحد صقوره.
أخريًا ،نريد أن نسأل الوزير ما هو تعريفه
لألسرتالي ومن هو األسرتالي؟!
بالتأكيد أن الوزير ميلك األرقام واإلحصاءات
عن
مكونات الشعب األسرتالي مبن فيهم
ّ
سكان اسرتاليا األصليني واملهاجرين ونسبة
املولودين يف اخلارج ،او املولودين ألبوين
مولودون يف اخلارج ،أو املولودون ألبوين
أحدهما مولود يف اخلارج.
إن النقاش احلالي جيب أن يشكل جرس
أنذار ملا ستؤول إليه احلال إذا ما ّ
مت تعديل
املادة  18س من قانون ّ
الذم العنصري اليت
يريد تعديلها بعض نواب حزب األحرار(جناح
ّ
اليمني) حتت شعار حرية الرأي واليت
شكل
رئيس احلكومة جلنة برملانية لدراسة كيفية
تعديل تلك املادة بعد أن كان قد استبعد
ذلك كليًا يف السابق!
وهنا احب ان اثبت ما كتبه أحد القراء
(سيميون كالسن من منطقة اليزبث باي)
يف صفحة الرأي يف صحيفة (سدني مورننغ
هريالد  2016/11/23ص …)17فحسب مكتب
اإلحصاء االسرتالي فإنه يف الربع الثاني من
عام  2016حتى حزيران فإن متوسط عدد نزالء
السجون االسرتالية بدوام كامل كان 38685
فعليه وحسب منطق الوزير داتون جيب فحص
أثنية هؤالء السجناء وأن مننع كل من هو من
تلك اخللفيات االثنية من اهلجرة اىل أسرتاليا
وان نعاقب االخرين املوجودين حاليا من اجل
محاية اجملتمع ،لكن املشكلة اذا طبقنا منطق
الوزير فإن ذلك سيؤدي اىل فرض حضر على
جمتمعنا بأكمله من أجل محاية هذا اجملتمع.
سدني

Email:abbasmorad@hotmail.
com

وزير التعددية الثقافية الوالية جون عجاقة يلقي كلمته ويبدو زعيم املعارضة يف الوالية لوك فولي ،السناتورة
كونشيتا فريافانتي ويلز ونائب رئيس بلدية كانرتبري السابق ورئيس مجموعة «كوميونيتي هارموني» خضر
صالح

مفتي الديار االسرتالية الدكتور ابراهيم ابو محمد  ،السناتورة كونشيتا فريافانتي ويلز ،زعيم املعارضة يف
الوالية لوك فولي ،رئيس مجلس االئمة املسلمني باسرتاليا الشيخ شادي السليمان  ،ونائب رئيس بلدية
كانرتبري السابق ورئيس مجموعة «كوميونيتي هارموني» خضر صالح .
اسرتاليا
مفيت
استضاف
الدكتور ابراهيم ابو حممد
نهلة ،
وعقيلته الدكتورة
اللقاء ال  19لقادة اتباع
مبناسبة
االديان باسرتاليا
نهاية العام  ،حبضور وزراء
احلكومة
ومسؤولني من
االسرتالية واملعارضة وخنبة
من قادة اتباع االديان و
اجملتمع واجلاليات املختلفة
باسرتاليا .
والقى املفيت ابو حممد
قيمة
خالل اللقاء كلمة
شدد فيها على االحتاد من
اجل القضاء على التعصب
والعنصرية والكراهية جبميع
انواعها  ،معتربا ان اسرتاليا
حممية بقيم االحرتام واحلب
اليت ينعم بها
واالنفتاح
مجيع ابنائها قبل اي اجراءات

اخرى .
على ان العنصرية
وشدد
واالنغالق على اآلخر هي
امراض يف الفكر والروح
االنسانية قبل ان تكون وباء
وامراض يف اجملتمع  ،لذلك
جيب نزع تلك تلك االمراض
من النفوس قبل النصوص
لنعيش سويا يف هذا اجملتمع
 ،واعترب
متحدين متحابني
املفيت ابو حممد ان تصرحيات
وزير اهلجرة دايتون واخلاصة
اللبنانيني
باملهاجرين
املسلمني تطور جديد يف
ممارسة العنصرية ودعاه كي
يتذكر الدروس الذي جيب
أن يتعلمها ،ويف مقدمتها
التحرر من النزعات العنصرية
والتعصب االعمى  ،مؤكدا ان
االجيال من املهاجرين العرب

اللبنانني املسلمني الذي
حتدث عنها داتون هي اجيال
تستحق االشادة والتقدير؛
ملا قدموه ألسرتاليا من أعمال
مشرفة وحمرتمة.
كما القيت خالل اللقاء كلمات
من ممثلة رئيس الوزراء
وزيرة التنمية
االسرتالية
حلوض الباسفيك السناتورة
كونشيتا فريافانيت ويلز،
زعيم املعارضة يف الوالية
لوك فولي  ،ووزير التعددية
احلضارية يف الوالية جون
الكنيسة
رئيس
عجاقة،
االنغليكانية يف غوسفورد
رود باور  ،رئيس جملس
االئمة شادي السليمان ،
النائب جهاد ديب ،وعدد من
رؤساء املؤسسات الدينية
واالجتماعية على اختالفها.
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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

صفحة 13

Saturday 3 December 2016

السبت  3كانـون األول 2016

Page 13

مقاالت وتحقيقات

اجليش «يسحب» أمري داعش من «عقر داره»:

ترسيخ معادلة الضرب «خلف خطوط العدو»
رضوان مرتضى

ن ّفذ الجيش أكثر من عملية يف جرود عرسال من دون إعالنها (هيثم املوسوي)
غي اجليش اسرتاتيجيته يف مواجهة اإلرهاب .مل
رّ
يعد ينتظر اإلرهابيني ريثما يصلون إىل «املناطق
اآلمنة» .اخلطة تقضي بتحديد الرأس وضربه حيث
هو .عملية توقيف «أمري داعش يف عرسال» يوم
اجلمعة من االسبوع املاضي مل تكن األوىل ،بل
الثالثة اليت ُت َ
علن يف غضون  4أشهر.
يد اجليش رأس تنظيم «الدولة اإلسالمية»
طاولت ُ
يف عرسال .أمري اجلماعة املتشددة أمحد يوسف
أمون امللقب بـ»الشيخ» سقط بالضربة القاضية.
س ِحب من قلب خيمته.
ُ
ّ
مسلحُ ،أصيب يف قدمه ،فيما ُأطِبق
وبعد اشتباك
سجلها
على باقي أفراد جمموعته« .ضربة معلم»
ّ
عناصر فوج املكافحة يف املؤسسة العسكرية.
وحبسب املصادر األمنية ،بدأ اإلعداد للعملية
منذ عدة أسابيع .وبعدما رصدت وحدة خاصة من
أعدت العدة ثم أطبقت عليه
اجليش حركة أمونّ ،
يف املكان والزمان اللذين ال ميكن أن يتوقعهما.
وعلمت «األخبار» أن اجملموعة نفسها اليت أشرفت
على رصد «أمري الدولة يف عني احللوة» عماد
ياسني واختطفته يف عملية احرتافية ،هي نفسها
املسؤولة عن عملية توقيف أمون .وكما انطلقت
هذه اجملموعة يف مهمة خاصة إىل عني احللوة،
قصدت عرسال للغاية نفسها .وكانت «الغنيمة»
أمريين بالطريقة نفسها.
العملية األمنية اليت
تسجل يف خانة إجنازات
االستثنائية،
اجليش
تكشف عن قرار خمتلف
لدى قيادة اجليش،

أمون مسؤول عن
انتحاريي القاع وجهّز
سيارتني مفخختني
لتفجريهما يف الضاحية

بدأت نتائجه تظهر منذ أشهر« :لن ننتظر اإلرهاب
ليضرب ،وال إلرسال خالياه إىل املناطق اآلمنة ،بل
سنقصده يف عقر داره».
ستخدم حصرًا لتوقيف أمون
أسلوب العمل هذا مل ُي
َ
وياسني .فقبلهما ،متكن اجليش يف عملية مماثلة
يف شهر آب املاضي من توقيف القيادي البارز يف
داعش املدعو طارق الفليطي وقتل سامح الربيدي،
يف عرسال أيضًاُ .أجنزت هذه العملية باالحرتافية
ُ
استهدف يف أرضه ووسط
نفسهاُ .ح ِّدد اهلدف ثم
جمموعته .كذلك ّ
نفذت قوات خاصة من اجليش
َ
ُ
أكثر من عملية يف جرود عرسال ،مل تعلن ألسباب
ً
نتيجة لقرار ُخّ ِ
شتى .وأتت هذه العمليات
اتذ منذ
حنو  7أشهر ،بإعادة تفعيل العمل «خلف خطوط
العدو» .فمنذ عام  ،2013كانت األجهزة األمنية
تالحق اخلاليا اليت ّ
تنفذ عمليات «داخل األراضي
اللبنانية اآلمنة» ،سواء بعد التنفيذ أو قبله .أما
العمل «يف املناطق اخلارجة عن سلطة الدولة»،
فقد ّ
توقف مطلع عام  ،2013بعد استشهاد الرائد
بيار بشعالني واملعاون إبراهيم زهرمان عندما
حاولت قوة من اجليش توقيف القيادي اإلسالمي
خالد حجريي من قلب عرسال ووقعت يف كمني
للجموعات املسلحة.
مجد اجليش هذا النوع من
ومنذ ذلك احلنيّ ،

العمليات ليعيد استئنافها يف األشهر األخرية،
بعدما باتت هناك قناعة راسخة لدى قيادة اجليش
بأن «هذه العمليات النوعية ضرورة قصوى إلنهاك
العدو».
عملية التوقيف انطلقت يف متام السادسة من صباح
اجلمعة املاضي ،يف منطقة يف اجلرود العرسالية
ُتعرف بوادي األرانب .وبعدما تيقنت قوة الرصد
من وجود اهلدف يف خيمته ،وبعد إحصاء اجملموعة
احمليطة به وحتديد نوعية أسلحتها وعتادها ،تلقت
قوة «املكافحة» أوامرها ببدء التنفيذ ،فيما كانت
املنطقة احمليطة باهلدف ختضع للرصد ،مع وجود
قوات إضافية من اجليش قادرة على التدخل يف
حال استقدام اجملموعات املسلحة قوات إسناد إذا
ما طال أمد العملية .بعد اإلطباق على اخليمة اليت
كان أمون موجودًا فيها ،حدث اشتباك كانت قوة
حتسبت له ،يف ظل وجود أوامر صارمة
الدهم قد
ّ
من قيادة العملية بضرورة توقيفه حيًا ،لكي
ستثمر املعلومات املوجودة يف حوزته .أصيب
ُت
َ
أمون يف إحدى رجليه ،ومتكن اجليش من توقيفه
ونقله بطوافة عسكرية إىل أحد املستشفيات.
وكشفت قيادة اجليش أن املوقوفني يف العملية
هم كل من أمحد يوسف أمون امللقب بـ»أبو يوسف»
وبـ»الشيخ» ،عصام صديق ،عبد الرمحن الغاوي،
حممد الغاوي ،حسام العكلة ،عكرمة عيوش ،تهامة
عيوش ،عدنان فاضل ،عبد اللطيف صديق ،حممد
أمون وعلي أمون.
وقد صادر اجليش خالل العملية كميات كبرية من
األسلحة واألحزمة الناسفة واألعتدة العسكرية.
أن أمون متورط يف
وتكشف املصادر األمنية ّ
العمليات اليت طاولت دوريات اجليش عرب
استهداف مباشر أو نتيجة زرع عبوات ناسفة
وتفجريها بدورياته ،واملشاركة يف إعداد
السيارات املفخخة وجتهيزها وتفجريها ،وال سيما
أن
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت .وذكر اجليش ّ
املوقوف أمون مسؤول عن إطالق الصواريخ على
بلدات بقاعية يف عام  ،2014وأحد املخططني
لعمليات اخلطف اليت طاولت مواطنني لبنانيني
وسوريني يف عرسال.
جهز
قد
كان
أمون
أن
األمنية
وذكرت املصادر
ّ
ّ
سيارتني مفخختني إلرساهلما إىل ضاحية بريوت.
وكشفت ّ
أنه مسؤول عن إعداد االنتحاريني اخلمسة
وقدم هلم
القاع
بلدة
عرب
التسلل
حاولوا
الذين
ّ
تسهيالت لوجستية ،قبل أن يؤدي خلل يف
التخطيط إىل إفشال العملية.
وقد أثنى على عملية اجليش رئيس اجلمهورية
ميشال عون ،والرئيس املكلف تأليف احلكومة
سعد احلريري ،فيما أصدر حزب اهلل بيانًا هنأ
اجليش فيه بالعملية ،معتربًا أنها «تأكيد لدور
املؤسسة العسكرية األساسي يف محاية احلدود
وعب احلزب عن أمله
وختليصها من اإلرهابيني».
رّ
بأن يكون هلذه العملية ومثيالتها «األثر األكرب يف
إعادة» جنود اجليش املخطوفني (منذ آب )2014
إىل أهاليهم.

احلريري ملسيحيي  14آذار :ها ِجروا إىل معراب
غسان سعود

ّ
ركزت مفاوضات تأليف احلكومة األضواء على
حلفاء حزب اهلل .لكن التدقيق ُيظهر أن هؤالء
خبري .أما من جيب االطمئنان عليهم فهم مسيحيو
تيار املستقبل ،ومن يوصفون باملستقلني
والكتائب واألحرار وغريهم؛ هؤالء يتعرضون
لـ»اإلبادة» يف سبيل تعزيز متثيل القوات
اللبنانية,
عام  2009كان رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع يتوقع أن يشري رئيس تيار املستقبل
سعد احلريري إىل كل من ميشال فرعون ونايلة
تويين وهادي حبيش وعاطف جمدالني وسريج
طورسركيسيان وجان أوغسبيان ورياض رحال
وغريهم بإصبعه لينتقلوا من كتلة املستقبل
إىل كتلة القوات .فقائد القوات كان ينتظر من
احلريري أن يعامله معاملة حزب اهلل للعماد ميشال
عون ،فيسلمه أمر التمثيل املسيحي كام ًال ،مبا يف
ذلك أهل بيته ويقدم له القرابني ليستأثر حبصة
 14آذار املسيحية كما يستأثر عون حبصة  8آذار.
إال أن احلريري مل حيرك إصبعه ،وقال ما معناه إن
عطاياه النيابية جلعجع يف زحلة والشوف والكورة
يفرتض أن تكفيه .وعشية تشكيل احلكومات مل
يكن أمام جعجع مرة تلو األخرى سوى االعتكاف
هربًا من ظهور حزبه وزاريًا حبجم بطرس حرب أو
ميشال فرعون أو حزب الكتائب.
أما رئيس كتلة املستقبل فؤاد السنيورة،
سياسي مهم لإليعاز
فاستغل كل استحقاق
ّ
مسيحيي املستقبل أو ما يعرف باملستقلني
إىل
ّ
من أجل االجتماع .فغداة تبين جعجع الظريف
للقانون األرثوذكسي وعدة مناسبات أخرى حاول
احلريريون القول إن جعجع ال ميثل غري حزبه فيما
فعاليات  14آذار املسيحية معهم .ويف وقت
كان العماد ميشال عون جيمع يف اللقاء املسيحي
مث ًال العدد األكرب من الفعاليات املسيحية ،كان
تيار املستقبل يبقي القوات اللبنانية يف زاوية
التمثيل دون عراضات.
ً
فجأة ،قرر مسري جعجع اخلروج من القفص
لكن
املستقبلي بالتفاهم مع التيار الوطين احلر .حصة
ّ
التيار والرئيس وقوى  8آذار ثابتة يف احلكومة
مل ولن متس ،أما تيار املستقبل فكان حيصل
يف غالبية احلكومات على معظم احلصة السنية
ونصف احلصة املسيحية اليت يوزعها على :نائب
أو أكثر من نوابه املسيحيني (نبيل دو فريج يف
احلكومة احلالية) ،ونائبني أو أكثر على ما يوصف
باملسيحيني املستقلني (ميشال فرعون وبطرس
حرب) ،واثنني أو أكثر حلزب الكتائب ،واثنني
أو أكثر لرئيس اجلمهورية الذي كان يدور يف
فلكه .إال أن حصة الرئيس مل يعد ميكن وضعها
يف خانة املستقبل ،واجلديد كان انتفاضة
القوات يف وجه احلريري ــ وليس أي أحد آخر
ــ للقول إن القوات ال املسيحيني املستقلني
أو كتلة املستقبل أو الكتائب أو أي أحد آخر
مسيحيي  14آذار .حتى تسمية ميشال
ميثل
ّ
فرعون وزيرًا باتت خترج من معراب ال من بيت
الوسط« .حنن حلفاء» تقول القوات للمستقبل:
ّ
السنة وحنن نسمي
«لكن ،أنت تسمي الوزراء
املسيحيني» .وبدل أن يرفض احلريري أو يقول
إن حلرب وأصدقائه دينًا عليه منذ وقوفهم إىل
يهز رأسه
جانب والده منذ اتفاق الطائف ،ها هو ّ
موافقًا على التضحية بهؤالء .يقوم حزب اهلل بكل
ما يلزم مع الرئيس العماد ميشال عون والوزير
جربان باسيل وغريهما من أجل إبقاء بيوت حلفائه
السياسية مفتوحة ،فيما يبارك احلريري إقفال
بيوتات التويين واملر والبون ومكاري وحرب وكل
من اتكلوا عليه.
ال شك يف أن مقاربة تقاسم التمثيل املسيحي
بني التيار الوطين احلر من جهة  8آذار والقوات
من جهة  14آذار خطرية باعتبار القوات حزبًا
معارضًا بشدة حللفاء التيار ،إال أن املشكلة
ليست مشكلة  8آذار .فسواء كان الياس
املر أو بطرس حرب أو أي قواتي هو الوزير،
النتيجة هي نفسها بالنسبة إىل حزب اهلل .ال
بل إن ملحم رياشي أقل خطورة بألف مرة ومرة
من طارق مرتي ،وشتان ما بني أنطوان زهرا
والياس املر .املشكلة الرئيسية عند حلفاء تيار
املستقبل وأزالمه .البالون الذي نفخه العونيون

يدفع تيار املستقبل الثمن األكرب لتحالف التيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية (هيثم املوسوي)

قد ينفجر الحقًا يف وجههم ،لكنه اآلن يقف يف
وجه احلريري ،مينعه من التنفس ويناوله اخلنجر
آمرًا أن يتخلص ممن ّ
وعمر قصورهم
علمهم
ّ
وكبهم .املشكلة هناك وليس يف أي مكان
رّ
آخر .اسألوا املستشارين األربعة أو اخلمسة يف
غرف احلريري املغلقة عن القوات اللبنانية قبل
أي أحد آخر .فما فعله حزب اهلل منذ سنوات مل
احلريري مباشرة ،لكن معراب تقول
يهدد النفوذ
ّ
املسيحي يف يدي وأنت
«القرار
اليوم:
للحريري
ّ
متثل الطائفة السنية يف أحسن تقدير فقط».
يف قيادة  14آذار ،كان مثة سعد احلريري ووليد
جنبالط وصف طويل من املسيحيني حرص
احلريري دائمًا على أن ال يتقدم أحد منهم اآلخر،
فيما جعجع يقول اليوم« :أنا الصف كله» .يبدو
املوقف العوني موجهًا يف الشكل إىل حزب اهلل
باعتبار القوات يعادي احلزب ،لكن من يدفع
عمليًا الثمن هو تيار املستقبل فقط .واملأزق
احلريري كبري ،فرئيس املستقبل رفض مرارًا
ّ
مس بقانون االنتخاب ميكن أن خيسره
أي
ّ
اهليمنة املستقبلية منذ عام  1992على غالبية
املقاعد السنية ونصف املقاعد املسيحية ،لكن
جعجع يطرق باب احملظور اليوم ويقتحم املربع
احلريري .وصحيح أنهما وجهان ملرجعية سياسية
سعودية ــ أمريكية واحدة ،إال أن قبول احلريري
باألمر الواقع اجلعجعي مفاجئ و»خطري» .فمن
يضمن أن ال تتعارض مواقفهما جمددًا كما حصل
عدة مرات خالل العامني املاضيني؟ ومن يضمن
أن ال تتضارب التوجيهات كما حصل مع احلريري
والوزير أشرف ريفي؟ وال شك أن احلريري اليوم
منهك ماليًا وسياسيًا وال تنقصه فوق معاركه
الكثرية معركة مع جعجع ،إال أن رفعه الرايات
البيضاء ميثل حتو ً
ال كبريًا يف احلياة السياسية:
عودة القوات اللبنانية بقوة معطى جيب التعامل
جبدية معه ،إال أن املعطى األهم هو عودة
احلريري ليكون زعيمًا سنيًا فقط .وكما يفرتض
أن يعامل جعجع كرئيس كتلة وزارية تضم أربعة
وزراء بطريقة خمتلفة عن التعامل معه كرئيس
كتلة وزارية تضم وزيرًا أو وزيرًا ونصف الوزير،
ال شك أن التعامل مع احلريري الذي تضم كتلته
ّ
سنة ووزيرًا مسيحيًا سيختلف عن
مخسة وزراء
التعامل السابق معه حني كانت كتلته الوزارية
تتألف من مخسة وزراء مسيحيني ومخسة سنة.
احلريري الذي مل يتحرك عام ،2009
واإلصبع
ّ
ها هو يشري إىل تويين وحرب وحبيش ومكاري
ودو فريج وجمدالني ورياض رحال ونضال
طعمة وكل اآلخرين أن يلحقوا بفرعون يف
إخالء ديوانيته والذهاب متضرعني إىل معراب
لتقبل بهم .هو يفعل ذلك ،إال إذا قرر احلريري
استخدام رقعة الشطرنج اليت تظهر يف صور
استقباله للسياسيني ،وقام بنقلة نوعية مل
يعتد اللبنانيون قيامه مبثلها منذ مباشرته العمل
السياسي :أن يتبنى قانونًا انتخابيًا يضمن صحة
التمثيل ،أو أن خيوض االنتخابات املقبلة يف كل
املناطق إىل جانب الذين يقفون إىل جانبه طوال
 11عامًا ،وكانوا قرب والده منذ عام  .1992لكن
حتى اللحظة ،أداؤه ال يشري إال إىل أنه ملتزم
احلدود اليت رمسها له جعجع.
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من عني احللوة إىل وادي األرانب:

كـواليس عملـييت توقـيف يـاسني وأمـون
اصطاد اجليش أمريين من تنظيم «الدولة اإلسالمية» يف
عمليتني أمنيتني نظيفتني مل تسقط فيهما قطرة دم .كيف
ح ِّدد اهلدف ُ
وأ ِع ّدت العملية؟ من اخرتق صفوف «العدو»؟
ُ
ِّ
املنفذة؟
كم دام رصد املطلوبني ،وكيف حتركت اجملموعة
«األخبار» تنشر تفاصيل كواليس التخطيط والتنفيذ لعملييت
توقيف عماد ياسني وأمحد أمون.
حال اجليش قبل توقيف املطلوبني عماد ياسني وأمحد أمون
َ
قدما أو
إن
موقوفني لن ُي ِّ
ليس كما بعده .قد يقول قائل ّ
أمر آخر ،لناحية نوعية
الواقع
يؤخرا يف سجل جيش .غري أن
ٌ
املطلوبني وأسلوب التنفيذ االستثنائي .إذ أعادت هاتان
العمليتان الثقة احلقيقية باجليش ،ال قو ً
ال عرب الشعارات
ّ
يشككون
واملزايدات ،بل فع ًال .فمع كل عملية ،كان ُكثر
فيها.
ُ
أن لدى اجليش القدرة
يعقل
هل
شاكلة:
على
أسئلة
تداول
وت
ّ
على تنفيذ عملية كهذه؟ أمل يستعن حبزب اهلل أو باستخبارات
لكن حجم ياسني وأمون
أجنبية؟ ما مدى جدية هذه العملية؟
ّ
ونظافة عملييت توقيفهما (وقبلهما عمليتان مشابهتان يف
جرود عرسال ،لكن ملوقوفني أقل أهمية) حجزا للجيش موقعًا
متقدمًا يف جمال مكافحة اإلرهاب.
حتى يف قلب العدو ،فمن كان يسرح وميرح مطمئنًا يف
أن يد اجليش قد
خمبئه إىل أن اجليش عاجز ،بات يدرك ّ
تطاوله يف عقر داره يف أي حلظة.
مل يكن سه ًال القرار الذي خّ
اتذته قيادة اجليش (استنادًا إىل
تقديرات مديرية املخابرات ودراستها) بالضرب خلف خطوط
بد منها .فاخلطر أصبح وشيكًا وداهمًا
العدو .املخاطرة كان ال ّ
ّ
لكنها كانت صعبة املنال
من خاليا إرهابية حمددة املكان،
بناء عليه ،كان القرار بضربها يف
حتى أشهر قليلة مضت.
ً
عقر دارها إلنهاكها وقطع الطريق عليها.
فاألمن االستباقي بالذهاب إىل العدو لضربه وتوقيفه حاجة
ملحة ،بد ً
ال من انتظار قدومه وترقبه ريثما يضرب .وقد جاءت
ّ
النتائج امليدانية وفقًا للتوقعات،
ّ
لتؤكد أن هذه املخاطرة كانت
حمسوبة.
العمليتان األبرز كانتا توقيف أمريين
تشددًا يف
يف أكثر التنظيمات
ّ
العامل .عماد ياسني امللقب بـ «أبو
هشام» ،أمري «الدولة» يف عني
احللوة الذي أوقف يف  ٢٢أيلول

ثمانية أفراد فقط
ّ
خططوا ون ّفذوا
عملية اختطاف
عماد ياسني

املاضي ،وأمحد يوسف أمون امللقب بـ «الشيخ أبو يوسف»،
أمري «الدولة» يف عرسال الذي أوقف منذ يومني.
يف العمليتني األوىل والثانيةّ ،
تولت املهمة جمموعة خاصة:
مجعت املعلومات ودرست املخاطر ثم حددت الزمان واملكان
املناسبني لالنقضاض على الفريسة .كان أفراد هذه اجملموعة
ٍ
دماء
بأن العملية ستكون نظيفة ولن ُتهرق نقطة
على يقني ّ
ِّ
ِ
ُ
القيمون
وحرص
هلا.
م
س
ر
كما
اخلطة
ذت
ف
ن
واحدة إذا ما
ِّ
ُ
عليها على سرية العملية ُ
وأخفيت كافة تفاصيلها عن كافة
الوحدات والفرق .بل أخفيت عن معظم أفراد اجملموعة نفسها
الذين مل ُي ّ
بلغوا بتفاصيل العملية إال يف اليوم نفسه.
ُر ِ
صد عماد ياسني ملدة شهر وعشرة أيام .وبعد حتديد
استؤجر حمل مسانة يبعد عدة أمتار عن املبنى الذي
منزله،
ِ
يقطنهُ .ج ِّهز احملل الذي يشرف على طريق يرتاده ياسني
يوميًاُ .أ ِ
حدثت ثغرة تؤدي إىل خارج املخيم ليكون مبثابة ممر
ُ
است ِ
شاب من خارج املخيم ،بالتنسيق
حضر
ملنفذي العملية.
ٌّ
مع استخبارات اجليش ،ليشغل احملل املذكور .أثناء جتهيز
احملل ،لفت انتباه ياسني أعمال تلحيم وأصوات «مقدح»
قريبة.
ّ
لكن األخري مل يفطن إىل
للتأكد مما جيري،
أرسل ياسني ابنه
ّ
األعمال اجلارية يف احملل ،بعدما أبلغه صاحبه املفرتض ّ
بأنه
يوسع الواجهة .يف موازاة ذلكِ ،
عمل شاغل احملل ،الذي
ّ
التقرب من ياسني .استوقفه يف
كان مبثابة «مخُ رب» ،على
ّ
العزة
شاب سوري له وشتمه
تعرض
ٍّ
ّ
إحدى املرات شاكيًا له ّ
اإلهلية ،فأمسك ياسني بالشاب ُ
املشتكى منه (يعمل يف حمل
س ِّجل ذلك يف كامريات
برادات مواجه) يف الطريق وهددهُ .
املراقبة.
أظهر رصد «أبو هشام» ّ
أنه كان دقيقًا يف مواعيده .مل يكن
يتأخر دقيقة واحدة .خيرج إىل املسجد يوميًا يف متام الساعة
 ١٢:٣٧دقيقة (خالل فرتة الرصد كان موعد الصالة يتأخر

رضوان مرتضى

استعدّت لتوقيف أمون قوّة مؤلفة من  ٧٥ضابطاً وعسكرياً من فرقة املكافحة (هيثم املوسوي)
يتعمد
دقيقة يوميًا) .كذلك كان حذرًا يف حتركاته ،حبيث
ّ
ّ
املصلني قد أصبحوا داخل
يوميًا أن يصل بعد أن يكون مجيع
املسجد ،ثم يكون أول اخلارجني فور انتهاء الصالة.
خال .خالل فرتة
ويف كلتا احلالتني ،يكون الشارع شبه
ٍ
القيمون على عملية الرصد عدد خطوات
املراقبة ،أحصى
ّ
ياسني والوقت الذي يتطلبه وصوله إىل املسجدُ .ح ِّدد
شخصان مسلحان من مرافقيه ،كانا عادة ما يقفان بعيدين
عنه يف أول الطريق أو يسبقانه على الدرب نفسه .وعلمت
ّ
مزود
أن ياسني
اجملموعة ّ
يتنقل حام ًال مسدسًا (من نوع غلوك ّ
ُ
َ
ّ
برشاش) ،يضعه على وسطه ،لكن خلص قائد اجملموعة إىل
التقيد
إن
أن عباءة ياسني ستعوق سحبه املسدس ،وبالتاليّ ،
ّ
ّ
مقدس .أظهر الكشف وجود كامريا مراقبة تعود
بوقت التنفيذ ّ
لتنظيم «عصبة األنصار» ،على بعد مخسة أمتار عن احملل،
وتكشف الدرب اليت يسلكها ياسني يوميًا .كان باستطاعة
القوة اخلاصة تعطيلها ،لكن خشي عناصرها من لفت نظر
حمتمل قد حيدثه تعطيلها.
وتوزع
يوم العمليةُ ،فِرز مثانية أفراد فقط لتنفيذ العملية.
ّ
ّ
تبدل
قناصان على مبنيني كاشفني لإلسناد يف حال حصول ّ
ّ
ّ
انقضت اجملموعة على
احملدد،
اخلطة .ويف التوقيت
يف
ّ
ياسنيُ .أجنزت العملية يف أقل من دقيقة للحؤول دون ّ
تدخل
س ِحب إىل داخل
مرافقيه وقبل أن يتمكن من سحب مسدسهُ .
احملل ،ومنه إىل خارج املخيم .ومن هناك ،انطلقت ثالث
سيارات للتمويه ،قصدت سيارة فرع استخبارات اجلنوب.
والثانية صيدا ،فيما توجهت الثالثة اليت كانت تقل ياسني
إىل مبنى وزارة الدفاع يف الريزةُ .
وأبلغ اللواء السابع لتأمني
طريق السيارة اليت تقل «مطلوبًا خطرًا».
أما أمحد يوسف أمون املشهور بـ «الشيخ» ،فلم يكن أفضل
حا ً
ال من ياسني .بعد مرور حنو شهرين ،وقع أمون يف يد
ً
اجملموعة نفسها اليت أطاحت نظريه يف عني احللوة ،علما أنه
كان قد أصبح يف مرمى الرصد منذ ثالثة أشهر ونصف ،أي
قبل التخطيط لعملية ياسني.
وكان قد بدأ البحث عن أمون بعد هجمات القاع االنتحارية.
تكرر امسه يف إفادات عدد من املوقوفني الذين قبض عليهم
اجليش ،بعدما تبينّ ّ
أنه أشرف لوجستيًا على جتهيزهم ونقلهم.
أمون ابن بلدة عرسال.
وعلى جري عادة نظرائه يف تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،كان
شديد احلذر يف تنقالته .متكنت استخبارات اجليش من حتديد
ّ
يتنقل بينهاُ .أحصيت ثالثة مواقع ،فيما ُر ِ
صدت
األماكن اليت
ثالث وسائل نقل يعتمدها (سيارة رباعية الدفع ،دراجة نارية،
 .)Atvكان يزور زوجته بشكل شبه يومي بعد صالة املغرب،
يقضي عدة ساعات لديها يف عرسال قبل أن يغادر.
ّ
يتنقل بني موقعني ،منشرة حجر لشخص من آل احلجريي،

وميكث أحيانًا يف منزل مالصق هلا يعود لقريبه من آل أمون،
خميم يف وادي األرانب ُطِرد منه قاطنوه قبل
واملوقع الثاني ّ
قوة مؤلفة  ٧٥ضابطًا وعسكريًا
ثالثة أشهر.
ّ
استعدت للعملية ّ
من فرقة املكافحة.
كانت العملية استثنائية من حيث اإلعدادُ .ر ِ
صدت اجملموعة
املستهدفة على مدى أسابيع.
منو ٍم ألفراد اخللية املتشددة
حاولت اجملموعة اخلاصة
دس ِّ
ّ
لكنها مل ُت َّ
وفقُ .
ّ
ش ِّددت املراقبة عن كثب.
لسحبهم نيامًا،
َ
ٍ
طوال أسابيعُ ،ر ِ
وسكنة
حركة
ص َد «األمري» ،لتحديد كل
َ
وح ِّددت الطرقات اليت يسلكها ،ثم
لتفادي وقوع أي خطأُ .
ُخّ
حيًا .صالة الصبح كانت الثغرة اليت عربت
اتذ القرار بسحبه ّ
ّ
القوة األمنية من خالهلا .فقد كان أفراد اجملموعة يصلون
ّ
صالة الصبح ثم خيلدون إىل النوم بعدهاُ .ح ِّددت الساعة
الصفر بعد مرور ساعة على صالة الصبح لضمان القضاء
على أي فرصة مقاومة للمجموعة .وهكذا كان ،بعدما ُو ِ
ضعت
طوافة على أهبة االستعداد إلسعاف أي عنصٍر قد ُيصاب.

وصلت القوات املهامجة
لتحاصر املخيم قرابة الثالثة
فجرًا .تسلل عناصر اجليش
متخفني على منت سيارات
بيك أب من داخل عرسال
ليشكلوا طوقًا حول املخيم،
وأوقفوا حتركاتهم مع حلول

كان ياسني آخر من
يصل إىل املسجد
وأول من يخرج منه
فور انتهاء الصالة

صالة الصبح للحؤول دون لفت االنتباه.
ويف متام السادسة وعشر دقائق انطلق اهلجوم .مل يكد ُيطفأ
ضوء اخليمة األخرية حتى مأل صوت الرصاص الذي انطلق
بغزارة أرجاء املنطقة.
كان ُيقصد إرهاب أفراد اجملموعة إلجبارهم على االستسالم
من دون مقاومة .وهكذا كان ،إذ استسلم أفراد اخللية الذين
باغتهم اهلجوم ،باستثناء أمون الذي مل يكد يبادر بإطالق
النار ،حتى أسقطه قناص عرب إصابة مباشرة يف قدميه
(صحته جيدة وال خطر على حياته ،لكن تكشف املصادر أنه
لن يتمكن من السري جمددًا) .كان يف اخليمة رقم  ،40حبسب
اجملموعة الراصدة.
وقع أرضًا فيما ّ
سلم باقي أفراد اجملموعة أنفسهم .وقد ُنقل
املوقوفون على منت طوافة عسكرية إىل القاعدة العسكرية يف
حربتا ،فيما ُنقل املوقوف املصاب إىل املستشفى .وحبسب
فإن عدد أفراد خلية أمون ال يزيد على
املعلومات األولية،
ّ
أربعة عناصر ،فيما املوقوفون اآلخرون ال عالقة هلم .وكشفت
مصادر أمنية أن بعضهم سبق أن أوقف ُ
وأطلق سراحه ،مرجحة
احتمال تركهم يف األيام املقبلة.
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انـحباس األمـطار « ُيـسعّر» أزمـة املـياه
هديل فرفور
مل تتجاوز كميات األمطار
ُ
شهري
خالل
املتساقطة
تشرين األول وتشرين الثاني
الـ  %9من ُ
عدل الوسطي
امل ّ
التقديري هلذين الشهرين.
«احنباس» الشتاء ،إذا ما
استمرُ ،ينبئ بأزمة جفاف
حدة تقنني
ّ
جدية ستزيد من ّ
املياه القاسي.
 10ملم فقط ،بلغ
املعدل
ّ
ُ
الوسطي
لكميات
قدر
امل ّ
متساقطات األمطار خالل
شهري تشرين األول وتشرين
الثاني .مل
«جين» الشهران
ِ
املذكوران أكثر من  %9من
املعدل الوسطي لألمطار
ّ
ُ
قدر أن يشهداها .فبحسب
امل ّ
املدير العام ملصلحة األحباث
ميشال
العلمية
الزراعية
ّ
أفرام ،فإن
املعدل الوسطي
لألمطار خالل هذين الشهرين
قدر ،بشكل عام ،بنحو 120
ُي ّ
ملم.
ً
عول
عادة ،حبسب عدد من
ُي َّ
اخلرباء ،على هذين الشهرين
لتجميع ُمتساقطات األمطار
يكون
احتياطي
كمخزون
مبثابة «التعويض» يف حال مل
تشهد األشهر التالية غزارة
يف ُ
املتساقطات .يقول أفرام
إنه يف حال بقيت كميات املتساقطات
ضمن هذا ُ
عدل ،فإننا ُمقبلون على
امل ّ
موسم من
الشح ال حمال .وعلى الرغم
ّ
من أنه من املتوقع أن يكون األسبوع
ُ
ّ
املقبل ماطرًا ،إال أن «ما من
مؤشرات
ّ
تدل على أن كانون األول سيكون
غزيرًا» ،وفق ما يقول أفرام.
«مالمح» اجلفاف بدأت تظهر .يف البقاع
مث ًال ،وحبسب أفرام ،اخنفض مستوى
املياه اجلوفية حنو  110أمتار .ويف
منطقة القاع حتديدًا ،حيث ُتصنف غالبية
األراضي زراعية ،بات استخراج املياه
رتب على
«ي ّ
يتم على عمق  300مرت ،ما ُ
املزارع كلفة ضخمة لتغطية أعمال ضخ
املياه وغريها» ،وفق ما يقول رئيس
مجعية املزارعني أنطوان احلويك.
يلفت األخري إىل أن الضرر يقع على
الزراعات الشتوية ،كالقمح مث ًال ،الفتًا
ّ
إىل «الكارثة» اليت
ستحل باملزارعني
العاجزين عن استخراج املياه.
خالل السنوات الطويلة املاضية ،كان
استخراج املياه يف البقاع يتم على عمق
 3أمتار ،حبسب احلويك الذي ُيشري إىل
أن منسوب املياه اجلوفية احلالي لن
يعلو «حتى لو شهدنا مومسًا ماطرًا»،
وذلك بسبب الضخ العشوائي املنتهج
منذ سنوات إضافة إىل غياب سياسة
إعادة تعبئة خزانات املياه اجلوفية،
فض ًال عن غياب مواسم األمطار اليت
عهدها لبنان منذ سنوات طويلة مضت.
يوضح الباحث واألستاذ يف اجلامعة
األمريكية يف بريوت روالن رياشي أن
 %80من املياه العذبة مصدرها الثلوج،
ال ُ
املتساقطاتُ ،مشريًا إىل أن الثلوج
هي اليت تغذي املياه اجلوفية .وبالتالي،
إن الصقيع والعواصف الثلجية باتا
ّ
«مطلوبني» من أجل «تكديس الثلوج
وذوبانها على مهل وتسربها حنو
املخازن اجلوفية» .يقول رياشي إنه
خبالف ما ُيثار ،التعويض عن النقص
يف املتساقطات ال يكون عرب «شتوات»
غزيرة ،موضحًا يف هذا الصدد ،أن
الدراسات تقوم بتحليل «أسلوب»
الشتاء .برأيه ،إن الشتاء الغزير الذي
ّ
يتدفق مرة واحدة والذي قد يتسّبب
بفياضانات خيتلف عن الشتاء املنتظم
والدوري« ،فالقدرة على ختزين املياه

خالل يوم ممطر و»عنيف» أقل بكثري من
القدرة على التخزين خالل أيام الشتاء
الدوري»ُ ،مشريًا إىل
التطرف الذي بات
ّ
حيكم موسم املطر« ،وهو ما يندرج
ضمن تداعيات التغيرّ املناخي».
هذا الكالم يتوافق وما يقوله أفرام
الذي يلفت إىل التفاوت الكبري يف
درجات احلرارة الذي حيصل حاليًا،
ويعطي مثا ً
ال أيضًا عن البقاع ويقول إن
ُ
احلرارة تصل لي ًال إىل  2حتت الصفر،
لرتتفع نهارًا إىل أكثر من  20درجة ،يف
إشارة إىل «روح» الصحراء املتطرفة
الذي بدأ يخُ يم على املناطق البقاعية.
ّ
يتبنى أفرام فكرة أن تأخر الشتاء
واحنباس األمطار هما من «نتاج التغيري
يرتيث البعض يف تبنيّ
املناخي» ،فيما ّ
هذه الفكرة واعتبارها «دورات مناخية»
ّ
حتتاج إىل تدقيق .حتى اليوم،
يتجنب
عدد من اخلرباء إطالق صفة «الظاهرة
املناخية» على الطقس ُ
املسيطر حاليًا،
«مستغرب».
لكنهم يجُ معون على أنه ُ
الضرر الناجم عن اجلفاف ،ال يقتصر على
معاناة املزارعني الدورية واملومسية،
تتهدد أو ً
ويتعداه إىل خلق أزمة فعلية
ال
ّ
ّ
صحة اإلنسان .يقول أفرام« :الشتاء
أقل ،يعين
التلوث أكثر» ،يف إشارة
ّ
إىل احلاجة ُ
املستمرة إىل مياه األمطار
اليت تغذي املياه العذبة وجتدد الركود
الكامن يف املخازن ،خصوصًا مع انتشار
عوامل التلوث يف اآلونة األخرية.
أزمة اجلفاف هذه ُمكلفة،
ويتكبد
ّ
ُ
خسائرها يوميًا
املقيمون يف لبنان
الذين يعانون أزمة انقطاع املياه.
حتركات
مؤخرًا ،شهد الكثري من املناطق ّ
عديدة ،كبلدة حراجل مث ًال ،ضد التقنني
صور البعض أن
املتزايد للمياه .وفيما ُي ّ
األزمة «طبيعية» وتندرج ضمن التقنني
ّ
ُ
املستمر و»املعهود»،
يؤكد املعنيون
يف ملف املياه أن اجلفاف سيزيد من
حدة التقنني وبالتالي من أعباء األسر
ّ
ُ
املقيمة .هذه األسر تنفق حنو نصف
مليار دوالر سنويًا على املياه ،حبسب
ما يقول الرياشي.
عام ُ ،2010ق ّدر الطلب السنوي على
املياه ،بـ  1.5مليار مرت مكعب ،وفق
«مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان».
حينها ،وصل العجز إىل  73مليون مرت

مكعب .ومن املتوقع ،حبسب املؤسسة،
ّ
أن يزيد الطلب على املياه بنسبة ،%55
ليصل الطلب على املياه عام 2020
إىل  2.3مليار مرت
مكعب ،وبطبيعة
ّ
احلال ،من املتوقع أن يتضاعف العجز
يف ظل تغييب سياسات إدارة املياه
وترشيدها.
تقول املؤسسة على موقعها اإللكرتوني،
إنه جترى االستفادة من  %17فقط من
مياه ُ
املتساقطات ،وهو ما ُيثبت سياسة
«الالسياسة» اليت تنتهجها الدولة ،كما
يف الكثري من املرافق احلياتية.
ال إجراءات وقائية تجُ ّنب األزمة ُ
املرتقبة،
وفق كل من احلويك والرياشي وأفرام.
ّ
يتطلب
يجُ مع هؤالء أن تدارك األزمة
سياسة إلدارة املياه .هذه السياسة
حتتاج إىل سنوات من التخطيط.
وبالتالي ،حبسب منطق هؤالء ،يف ّ
ظل
إهمال الدولة وجتنبها لسنوات طويلة
وضع سياسات ترشيد االستهالك،
ُتصبح اإلجراءات الواجب اتباعها لتفادي
اتباعها عاجزة ال عن مواجهة األثر فقط،
بل عاجزة عن ختفيف وطأته أيضًا.
اخليار األبرز ،إن مل يكن الوحيد ،الذي
تنتهجه الدولة حاليًا يف مسألة إدارة
أزمة املياه هو سعيها إىل بناء السدود.
يقول الرياشي يف هذا الصدد إن هناك
 18سدًا بني ما جيرى التحضري له وبني
ما بوشر به.

الجفاف «يغذي» الحرائق

تشهد مناطق يف فلسطني احملتلة حرائق
كبرية .يقول األستاذ اجلامعي جاد أبو
عراج ،إن خطر احلرائق يف جنوب لبنان،
كما غريه من املناطق اللبنانية احلرجية،
قائم .ويستعرض يف هذا الصدد
حوادث احلرائق اليت حصلت خالل
هذا الشهر يف عكار وبعض البلدات
اللبنانيةُ .ي ّ
غذي هذا اخلطر ،حبسب أبو
عراج ،عامل اجلفاف الذي يؤثر يف نسبة
رطوبة األحراج ،فض ًال عن وجود اليباس
املنتشر يف املناطق احلرجية .هل من
إمكانية لتدارك هذا اخلطر؟ يجُ يب أبو
عراج إن املسألة تتعلق أو ً
ال وأخريًا
بكيفية إدارة الغابات يف لبنانُ ،مشرياً
إىل أن غياب األهلية ملواجهة هذا اخلطر
سيؤدي ُحكمًا إىل كارثة كبرية.

 3سيناريوات تركية للمرحلة املقبلة :هل فهمت أنقرة رسالة الغارة اجلوية؟
يحيى دبوق
َ
ُ
ُ
جماوزة
الصل َف هي
«أن
اخلليل
زعم
َّ
قدر ّ
واالد ِ
الظْر ِف،
عاء فوق ذلك َت َكرُّبًا».
َ
ّ
على ذلك ،الرئيس الرتكي رجب طيب
ّ
تصلف .هو يعمل
إردوغان ،صلف وقد
على فرض حقائق واقتناص فرص ،كان
عليه أن يقتنصها يف زمن ماض .تبدل
الظروف وتغريها يف الساحة السورية،
مل يعودا متناسبني مع قدرة إردوغان
على تفعيل القوة ،اليت يراها مفرطة جدًا
ويتحسر على عدم تفعيلها.
ّ
متر الساحة السورية ،حاليًا ،مبرحلة
ّ
انتظار تبلور توجهات اإلدارة األمريكية
اجلديدة ،مع تطلع روسيا وتبعًا هلا الدولة
السورية وحلفائها ،إمكان حتقيق ما يشبه
«تلزيم» الساحة أمريكيًا إىل روسيا ،يف
حد أقصى ،أو تفاهم ما ،حتت السقوف
املرتفعة لإلدارة احلالية .هو أمل ورهان
على فعل مستقبلي غري حمسوم ،لكنه من
ناحية موسكو ،حتديدًا ،يستأهل االنتظار.
مقابل ذلك ،تعيش اجلماعات املسلحة
على اختالفها ،حالة خليطة من القلق
وفقدان القدرة على التغيري امليداني،
ومنع األسوأ الذي يلوح يف األفق ،مهما
اجتهت مقاربات الالعبني الرئيسيني يف
الساحة السورية .مع ذلك ،تراهن هذه
اجلماعات ،من منطلق اآلمال والتمين،
على تبلور واقع خمتلف عما هو مقدر هلا،
نتيجة تضارب املصاحل بني الكبارّ ،
عله
على هامش هذا التضارب حيمل تغيريًا
حيد من خسائرها ويؤجل
من شأنه أن ّ
رمبا اجتثاثها.
األمر ذاته مبا خص احللفاء املباشرين
للواليات املتحدة ،وحتديدًا الكرد ،الذين
باتوا يتموضعون دفاعيًا وينكفئون عن
أراض ،بعد شبه
الفعل اهلجومي وقضم
ٍ
ّ
ختل أمريكي عنهم ،يف أعقاب التدخل
العسكري الرتكي املباشر.
من ناحية تركيا ،متضي أنقرة يف مشروع
القضم النسيب يف سوريا ،على أمل
الرتسيخ الالحق للقضم .هي تشبه سي ًال
من ماء ال يقف إال أمام سدود وموانع
جغرافية ،وإال فانه ينجرف حيث ميكنه.
الضربة اجلوية السورية بالقرب من
مدينة الباب ،وما سبقها من قول وفعل
سدًا أمام املياه
سوريني ،جاءت لتضع ّ
الرتكية يف سوريا ومتنع اجنرافها .لكن،
هل وصلت الرسالة؟ وهل تكون كافية
لفرملة االندفاعة الرتكية؟
تبدو أنقرة أنها تنظر إىل ما لديها ،من
قدرة وإرادة فعل متساويتني ،وهي غري
ذلك .وىل الزمن الذي كانت فيه القدرة
العسكرية هي الدافعة فقط للفعل ،دون
ربطها بالظروف وبإمكان حتقيق النتيجة
والثمن واملخاطرة بإمكانات الفشل ربطًا
بقدرة وإرادة الطرف اآلخر على الفعل
واإلرادة املعاكسة.
توجه عارم وجارف إىل حد اجملازفة
توسع ال
امليدانية ،للتوسع اإلقليمي.
ّ
جتد أنقرة حرجًا يف اإلعالن والكشف
عنه ،دون خوف من تبعاته ،إذ إنها جتد
يف ضعف الساحات املتامخة هلا ،يف
سوريا والعراق ،دعوة للتوسع والقضم
اإلقليمي .حبسب مفهومها هي ،هي
حماولة السرتجاع ما سلب من تركيا ،أكثر
من كونه قضمًا من أراضي آخرين.
بعد أحادية القرار يف تركيا ،عمدت
أنقرة إىل تفعيل اسرتاتيجية حتقيق
املصاحل عرب التدخل العسكري املباشر
يف سوريا .العنوان العريض ،مواجهة
الكرد ومشروعهم االنفصالي ،إضافة
إىل تقاطع املصلحة وإن باختالف
املضمون مع الدولة السورية وحلفائها،
وحتديدًا روسيًاّ ،
مكن تركيا من فرض
نفسها ميدانيًا يف سوريا ،األمر الذي
أحبط املسعى الكردي ،ويف ذلك مصلحة
مشرتكة مل ختل من البدء مبخاطرة من
ناحية دمشق وحلفائها.

إلاّ
أن مواجهة «اخلطر» الكردي ،من
ّ
ناحية تركيا ،مل يكن سوى جزء من
اسرتاتيجيتها ،فاستغلت «السماح»
املعطى هلا ميدانيًا حبدود املطلوب
ملواجهة هذا «اخلطر» ،باجتاه حتقيق ما
أمكن من «اسرتجاع حقها» يف سوريا،
مبعنى القضم والتوسع اإلقليمي ،الذي
حدوده تتسع ملا ميكنها أن تصل إليه.
إال أن ما كان ممكنًا قبل التدخل الروسي،
وقبله اإليراني ،بات حاليًا دونه خماطرة
وإمكان رد يوجب التأمل والتأني ،ومن
شأنه أن يفضي إىل ما ال تريده أنقرة،
وحتديدًا مواجهة عسكرية مباشرة .لكن
يف الوقت نفسه ،راهنت ويبدو أنها ال
تزال تراهن ،على أن اآلخرين ،أي الدولة
السورية وحلفاءها ،وحتديدًا الروسي ،ال
يريدون أيضًا املواجهة معها ،رغم رسائل
القول والفعل املرسلة من قبلهم إىل
أنقرة بضرورة احلد من تطلعاتها وحماولة
فرض حقائق ميدانية عرب قضم مزيد من
األراضي السورية.
إال أن إرادة التوسع لدى أنقرة ،والشعور
بفائض القوة ،وتوقع زائد عن حده أن ال
أحد يريد مواجهتها أو التسبب مبواجهتها،
دفعها إىل التمادي .فكان لزامًا على
الدولة السورية ،ورمبا أيضًا بالتبعية
أو أيضًا كمصلحة بالتوازي ،لزامًا على
روسيا ،أن ُتفهم أنقرة خطورة خطواتها
ودفعها إىل االمتناع عن تنفيذ مشاريعها
التوسعية.
كانت رسالة الغارة اجلوية ،بالقرب من
مدينة الباب ،اليت من شأنها أن ترسم
بالدم الرتكي ،حدود وقواعد االشتباك
ومنع جتاوز احلدود «املسموح» بها
ابتداء مع الدخول الرتكي إىل سوريا ،مبا
ال يتجاوز شبه املتفق عليه.
يف العودة إىل السؤال :هل وصلت
أن أنقرة أمام ثالثة
الرسالة؟ يبدو ّ
سيناريوات ،ممكنة نظريًا ،وقد تقدم
يف ظل إصرارها على اسرتاتيجية فرض
احلقائق امليدانية ،أن تسلك أحدها:
التسمر يف املكان ،واالكتفاء باحلقائق
امليدانية اليت حققتها أنقرة إىل اآلن،
مبعنى منع الكرد من مبتغاهم ،واالكتفاء
بفرض نفسها ميدانيًا يف الساحة
السورية ،مبا حققته ،كطرف ال ميكن
جتاوزه يف مرحلة.
عدم مساع رسالة الغارة اجلوية ،رغم
أنها صاخبة ،ومواصلة العمل لتحقيق
ما حذرت منه الرسالة ،األمر الذي
يستتبع ،على األرجح ،تدحرجًا حنو مواجهة
مع اجليش السوري قد تدفع بدورها
إىل مواجهة مع روسيا ،من شأنها أن
تكون حاضرة ابتداء لدى أصحاب القرار
يف أنقرة ...فموسكو ،اليت كادت أن
تصطدم مباشرة بالواليات املتحدة بعد
التهديد األمريكي باستهداف اجليش
السوري ،لن تقف مكتوفة األيدي ما
دون التهديد األمريكي.
ثالثًا ،وهو األرجح يف حال حتقق ظروفه،
أن تنحرف الشهية الرتكية شرقًا ،حنو
الكرد ،وأن حتل منبج مكان الباب...
األمر الذي ينذر مبزيد من املواجهات
املباشرة مع الكرد ،لن تقتصر على غرب
نهر الفرات ،بل من شأنها أن تنسحب
أيضًا إىل شرقه.
وكيفما اتفق ،يف السيناريوات الثالثة،
ميكن القول إن تركيا ــ إردوغان حققت
احلد األدنى املطلوب للبقاء عنصرًا فاع ًال
ومؤثرًا يف الساحة السورية ،يف حال
توجه األمور حنو تسوية حيكى عنها مع
تولي اإلدارة األمريكية اجلديدة مهماتها.
لكن ما خيشى على أنقرة ،إن كان
هناك ضرورة للخشية عليها ،أن تسلك
سيناريوات متطرفة وتراهن على القوة
الزائدة لديها كما تراها هي ،من دون
التفات إىل قدرة اآلخرين وإرادتهم.
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مقاالت وتحقيقات

«اإلخوان» حنو تسوية «مؤملة» مع السيسي:

الـحفاظ عـلى ما تـبقّى من الـتنظيم
محمود علي
يف الوقت الذي ينايف فيه اخلطاب اإلعالمي
لـ»اإلخوان املسلمني» مساعيها للتصاحل أو
التسوية مع الدولة املصرية ،تتكرر لقاءات
اجلماعة خارج مصر بقيادات استخبارية مصرية
للبحث عن تسوية ترضي الطرفني ،وهو ما
قد تفاجئ به اجلماعة الرأي العام املصري
خالل األيام املقبلة.
اسطنبول | اضطرت مجاعة «اإلخوان املسلمني»
إىل البوح بقليل من التفاصيل حول هوية
االتصاالت اليت جتريها السلطات املصرية
معها منذ أسابيع ،يف ظل اجلدل الذي قام
بعد تصرحيات سابقة األسبوع املاضي لنائب
مرشد «اإلخوان» ابراهيم منري .فالقيادي
املقيم يف لندن كان قد شدد على أنه «ال
تصاحل مع نظام السيسي الذي قتل اآلالف
من اإلخوان ،وال تنازل عن عودة حممد مرسي
إىل السلطة ،فض ًال عن عودة جملس الشورى
ّ
املنحلني بقرار من وزير الدفاع
والشعب
آنذاك عبد الفتاح السيسي».
لكن «اإلخوان» ،نشرت أول من أمس ،تقريرًا
أقرب إىل بيان ،يف أحد املواقع املقربة من
مكتب لندن ،قالت فيه إنها «تتلقى اتصاالت
من قبل شخصيات قريبة من النظام ،وأخرى
من داخله ،حملاولة البحث عن رؤية ما إلنهاء
األزمة بشكل أو بآخر ،أو على األقل ،الوصول
إىل تهدئة بني خمتلف األطراف» .وقالت يف
الرسالة إن هذه االتصاالت جرت مع قيادات
إخوانية بارزة داخل مصر ،وكذلك مع بعض
ً
كاشفة أن
القيادات الكبرية خارج البالد،
هناك اتصاالت قامت بها شخصيات عسكرية
سابقة وحالية يف هذا الصدد.
وقد سعى نائب مرشد «اإلخوان» والقائم
بأعماله حممود عزت ،طوال األيام املاضية إىل
وأد التحركات املعارضة اليت قادها مكتب
اخلارج للسيطرة على التنظيم ،وأجرى انتخابات
استطاع من خالهلا تزكية كل احملسوبني عليه
يرجحون أفضلية التسوية مع السلطة،
والذين ّ
يف مقابل التهدئة وخروج املعتقلني وإنهاء
حالة الصراع الصفرية احلالية.
أكثر من قيادي من «اإلخوان» كشفوا
لـ»األخبار» ،تفاصيل اللقاءات واالتصاالت
اليت متت خالل األيام املاضية معهم داخل
مصر وخارجها .فوفقًا لقيادي إخواني يف
مكتب «اإلخوان» املصريني يف مدينة جدة
السعودية ،أن مسؤول مكتب «اإلخوان» يف
الرياض هو من التقى وفدًا من املخابرات
العامة املصرية يف األيام القليلة املاضية
للحديث عن تسوية سياسية.
وعلى الرغم من عدم نشر السعودية أي تفاصيل
عن تلك اللقاءات ،أوضح القيادي اإلخواني
أن اللقاء مت برعاية املخابرات السعودية ،فيما
تشكل الوفد اإلخواني من ثالثة أعضاء؛ على
رأسهم مسؤول مكتب الرياض ،والذي يأمتر
بتوجيهات مكتب «اإلخوان» يف لندن ويف
مقدمهم ابراهيم منري احملسوب على جبهة
حممود عزت يف مصر.
يف هذا الوقت ،قالت مصادر حكومية مصرية
إن هناك نزاعًا بني أطراف أمنية داخل النظام
حول التسوية مع «اإلخوان».
فعلى الرغم من األوضاع السياسية الصعبة
وإغالق املناخ السياسي العام يف مصر،
ترى أطراف أمنية مقربة من السيسي أن
«اإلخوان» سوف ينصاعون يف النهاية
للسلطة وال جمال حملاوالت التسوية معهم.
يف املقابل ،ترى أطراف أمنية أخرى أن
ملف «اإلخوان» جيب إغالقه بتسوية يف ظل
الوضع الداخلي ،فض ًال عن ضغوط أوروبية
وأمريكية على السيسي لدمج «اإلخوان» يف
ً
مشرية إىل أن
امللف السياسي مرة أخرى،
إلغاء اإلعدامات عن «اإلخوان» وحممد مرسي
كان نتاج ضغط أمريكي ،وخصوصًا من وزير

اخلارجية جون كريي إلدخال «اإلخوان» يف
احلياة السياسية ،مثلما كان الوضع عليه أيام
نظام حسين مبارك.
ومع اشتعال ردود أفعال قواعد «اإلخوان»
حول اللقاء الذي أخذ حيزًا من النقاش ومن
الشتائم املوجهة للقيادات القدمية ،فض ًال عن
التخوين ،رأت السعودية أن تسريب اخلرب
يسيء إليها ،وخصوصًا أنها أدرجت مجاعة
«اإلخوان املسلمني» على قوائم اإلرهاب منذ
أكثر من عام ،وهو ما دفع اململكة إىل تهديد
القيادات اإلخوانية يف السعودية بالرتحيل
مساع
يف حال تكرار مثل هذه التسريبات عن
ٍ
سعودية لرعاية تسوية إخوانية مع النظام يف
مصر ،وذلك وفقًا للقيادي يف مكتب جدة.
قواعد «اإلخوان» يف الداخل مل تكن بعيدة
عن التفاصيل املتناثرة حول األزمة ومساعي
القيادات التارخيية للبحث عن تسوية سياسية
مع نظام السيسي .فمع وصول خرب لقاء
قيادات «اإلخوان» بوفد املخابرات العامة
املصرية يف الرياض ،أبدت قطاعات كبرية
من قواعد «اإلخوان» يف وسط الدلتا والقاهرة
الكربى وبعض حمافظات الصعيد مثل املنيا
وقنا وسوهاج ترحيبها ،مع اشرتاط اإلفراج
عن املعتقلني وإنهاء حالة املعاناة احلالية اليت
يعانيها املطاردون والتنظيم بشكل كامل،
وفقًا لرواية قيادي إخواني يف قطاع وسط
الدلتا مشال مصر لـ»األخبار».
ويذهب قيادي إخواني يف اسطنبول إىل أبعد
من ذلك بقوله إن اإلعالمي السعودي مجال
خاشقجي التقى بقيادات إخوانية يف تركيا
يف األشهر املاضية بتكليف من الرياض
جلس نبض اإلخوان حيال تسوية مع النظام.
ذلك إىل جانب نصيحة سعودية لـ»اإلخوان»
باالختفاء من تصدر املشهد السياسي بالكامل
والسماح لوجوه ليربالية أو حتى إسالمية
مستقلة لتصدر املشهد السياسي يف مصر
حتى يتجنب «اإلخوان» استفزاز األطراف
اإلقليمية والدولية.
وفيما ميكن اعتباره مساعي إجيابية من جانب
قيادات التنظيم التارخيية حللحلة األزمة
احلالية ،مثة عوائق بني «اإلخوان» والسلطة
سوف تكون كالبؤر اليت ستبتلع أي حماوالت
تسوية يف القريب العاجل ،إال إذا كان لدى
«اإلخوان» القدرة على ابتالع هذا احلجم من
اخلسائر؛ وعلى رأسها بطبيعة احلال االنسحاب
من املشهد السياسي ،فض ًال عن قبول
السيسي يف السلطة ،باإلضافة إىل السكوت
عن قتلى «رابعة» و»النهضة» ،واملوقف
الشائك من قضية حممد مرسي.
وحول التوقيت الدقيق للقاء القيادات
اإلخوانية بوفد املخابرات املصرية يف
السعودية ،قال قيادي إخواني من املنوفية
مشال مصر لـ»األخبار» ،إن اللقاء كان يف
عزاء األمري تركي بن عبد العزيز ،شقيق امللك
السعودي سلمان الذي تويف يف  12من
الشهر احلالي ،كاشفًا عن أن الوفد املصري
طالب الوفد اإلخواني بإبالغ القيادات التارخيية
برغبة اجلهاز األمين املصري يف اجللوس معًا
والبحث عن صيغة ترضي كل األطراف ،وهو
ما رحب به الوفد اإلخواني ،مشريًا يف الوقت
نفسه إىل أن األخري ذهب إىل العزاء بتكليف
من ابراهيم منري بعد تواصل مع املخابرات
السعودية.
ومع الغياب الواضح ملكتب األزمة يف
اخلارج واحملسوب على التيار الشبابي داخل
«اإلخوان» يف ملف التسوية مع النظام يف
مصر ،بدا أن ابراهيم منري ماض حنو تسوية
مؤملة لـ»اإلخوان» يف سبيل احلفاظ على ما
تبقى من التنظيم داخل مصر وضمان عودة
املطاردين إىل ديارهم ،من دون مالحقة من
النظام يف مصر.

اطاحة التفاح عن عرشه :تراجع
الصادرات %35
فيفيان عقيقي
شهدت صادرات التفاح
خالل الفصول الثالثة
األوىل من عام 2016
تراجعًا بنسبة ،%35
واخنفضت قيمتها حنو 8
ماليني دوالر يف مقارنة
املاضي،
العام
مع
منعكسة بالدرجة األوىل
على صغار املزارعني
اللبنانيني ،الذين وإن
استفادوا من الدعم
قدمته احلكومة ،إلاّ
الذي ّ
األساسية
أن مطالبهم
ّ
حتررهم من سطوة
اليت ّ
جتار الوساطة ال تزال
ّ
غائبة عن السياسات
احلكومية.
ّ

سجّل لبنان تراجعاً يف صادرات التفاح بنسبة  %34.96خالل األرباع الثالثة األوىل من
( 2016أرشيف)

منذ حنو أربع سنوات ،مل يعد التفاح اللبناني
اللبنانية ،بل ُأطيح عن عرشه،
ملك الفاكهة
ّ
بعدما تراجعت صادراته من  88ألف طن عام
 2012إىل حنو  33ألف طن حتى أيلول .2016
إن ازدياد الطلب احمللي واإلقليمي على التفاح
الطازج (غري امل ّربد) ،رفع مثن التفاح املطابق

املواصفات،
هلذه
وأعاد لبنان مراتب إىل
الوراء ،لعدم قدرته على
االلتزام بهذه الشروط
اليت تتيح له املنافسة
إقليميًا وأوروبيًا ،بسبب
ارتفاع تكاليفها اليت
تتضمن عدم استعمال
ّ

يُنتج لبنان نحو
 154ألف طن
من التفاح سنوياً
وهو يش ّكل %23
من إجمالي إنتاج
الفواكه

برادات التخزين اليت
املبيدات واالعتماد على ّ
مييل إليها املزارع اللبناني ،إضافة إىل اعتماد
متطورة غري موجودة
طرق توضيب ونقل
ّ
عدة فاقمت
حمليًاُ ،يضاف إىل ذلك ،عوامل ّ
السورية
أزمة مزارعي التفاح ،أبرزها احلرب
ّ
الربية ،وتفاقم
اليت قطعت طرق التصدير
ّ
السياسية مع دول اخلليج.
التوترات
ّ
ّ
منظمة األغذية والزراعة
ووفقًا إلحصاءات
التابعة لألمم املتحدة (ُ ،)FAOيزرع التفاح
مقدرة بـ 13604
إمجالية
اللبناني على مساحة
ّ
ّ
وينتج لبنان حنو  154ألف طن
هكتاراتُ ،
ّ
ويشكل التفاح  %23من إمجالي
سنويًا،
اللبنانية ،الذي يساهم فيه
الفواكه
إنتاج
ّ
ّ
تتخطى مساحة أراضيهم
كبار املزارعني الذين
ّ
(ويشكلون
ثالثة هكتارات ،وصغار املزارعني
العدد األكرب) الذين ترتاوح مساحة أراضيهم
بني  0.3و 3هكتارات .يبيع صغار املزارعني
حماصيلهم إىل جتار الوساطة بسعر ثابت
يشمل كلفة العمالة واحلصاد والتعبئة ،فيما
كبار املزارعني يبيعون حماصيلهم مباشرة
ّ
وقلة
لتجار التجزئة أو يف سوق اجلملة احمللي،
منهم يشاركون يف تصدير اإلنتاج.

تراجع الصادرات %10

شهدت صادرات التفاح تراجعًا منذ عام 2012
الزمنية
مقابل ارتفاع الواردات خالل الفرتة
ّ
نفسها (ولو أن الصادرات بقيت أعلى من
اجلمركية املفروضة
الواردات نتيجة الرسوم
ّ
على التفاح املستورد بنسبة  ،%70حبيث
ّ
احلد األدنى للرسوم املفروضة حنو
يشكل
ّ
لبنانية للكيلوغرام الواحد).
 1500لرية
ّ
معدل االخنفاض السنوي يف قيمة
وبلغ
ّ
صادرات التفاح اللبناني بني  2012و2015
حنو  ،%9.98حيث ّ
مت تصدير حنو  57ألف طن
بقيمة  12.6مليون دوالر عام  ،2015وارتفعت
قيمة الواردات مبعدل منو سنوي وصل إىل
 ،%17.25من خالل استرياد حنو  1700طن

بقيمة  1.43مليون دوالر عام .2015
وخالل الفصول الثالثة األوىل من عام ،2016
سجل لبنان تراجعًا يف صادرات التفاح بنسبة
ّ
صدر حنو  33ألف طن ،وهو
 ،%34.96بعدما
ّ
ّ
شكل اخنفاضًا بنسبة  %13.61يف القيمة
ما
ّ
احملققة وهي  8.10ماليني دوالر ،يف مقارنة
ّ
احملققة يف الفرتة نفسها من العام
مع األرقام
املاضي .مع اإلشارة إىل أن مصر استوردت
احلصة األكرب من صادرات التفاح اللبناني
ّ
بنسبة  ،%73.09تليها الكويت بنسبة %9.13
السعودية بنسبة
العربية
ثم اململكة
ومن ّ
ّ
ّ
.%9.05
وسجل لبنان خالل الفرتة نفسها استريادًا
ّ
بنحو  1200طن ،وهو أقل بنسبة  %14.25يف
مقارنة مع الفرتة نفسها من العام املاضي،
ّ
يشكل اخنفاضًا بنسبة  %5.68يف قيمة
ما
االسترياد وهي  1.13مليون دوالر أمريكي،
علمًا بأن  %81.40من حجم االسترياد مصدره
إيطاليا ،تليها فرنسا بنسبة  ،%15.06ومن
ثم تشيلي بنسبة .%2.16
ّ

سياسة الدولة :أقل من مبادرات

هذا االخنفاض يف الصادرات إىل جانب الزيادة
أدى إىل وجود فائض يف التفاح
يف الوارداتّ ،
اللبناني ،فهوت أسعاره خالل عامني من  25ألف
(يضم حنو  20كيلوغرامًا)
لرية للقفص الواحد
ّ
إىل  5آالف لرية لبنانية ،علمًا بأن هذا السعر
يغطي  %35فقط من قيمة التكاليف ،وال
يسمح بإيفاء أسعار احلرث والتقليم واملبيدات
احلشرية واألمسدة والتخزين ،ما يضع صغار
ّ
إما رهينة لدى جتار الوساطة الذين
املزارعني ّ
يشرتون حماصيلهم بأرخص األسعار ويبيعونها
ّ
حتقق هلم حصرًا هامشًا من الربح ،أو
بأسعار
تكبد تكاليف
يدفعهم إىل إتالف حماصيلهم بدل ّ
إضافية حلصادها ،وجيعل من أصحاب مصانع
ّ
الغذائية اليت تعتمد على التفاح
الصناعات
ّ
املستفيدين األبرز عرب زيادة اإلنتاج أو إنتاج
الكمية نفسها بكلفة أقل.
ّ
مقابل ذلك ،مل تشمل سياسات احلكومة
اللبنانية ملواجهة هذه العوائق عم ًال لتحسني
ّ
الدولية،
نوعية التفاح اللبناني لتلبية املعايري
ّ
وحتسني أعمال الفرز والتصنيف ،ودعم
املزارعني لتجديد بساتينهم وإدخال تقنيات
إنتاج جديدة ،وزيادة االستثمارات يف مرحلة
ما بعد احلصار ،وهي مطالب املزارعني
املزمنة .بل اقتصرت على عدد قليل من
االتفاقيات لزيادة صادرات التفاح ،أبرزها مع
ّ
مصر واألردن وروسيا .إذ وافقت مصر على
زيادة وارداتها من التفاح اللبناني من  38ألف
يتكبد لبنان
طن إىل  50ألف طن ،على أن
ّ
حتملها تكاليف التربيد.
تكاليف الشحن ،مقابل ّ
اجلمركية من 250
فيما خفضت روسيا الرسوم
ّ
دوالرًا للطن الواحد إىل  66دوالرًا.
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كوبا بعد فيدل كاسرتو
كرم سعيد  -كاتب مصري
حظي الرئيس الكوبي الراحل
فيدل كاسرتو ،بدعم شعيب
حكمه
فرتة
طوال
كبري
اليت استمرت ما يقرب من
نصف قرن ،رغم سياسة
التضييق على احلريات وقضم
املعارضة ،والتوجه الشيوعي
للبالد واعتمادها نظام احلزب
الواحد .وإذا مل يعد كاسرتو
كما كان يف خميلة قطاعات
من الشعب الكوبي ،فإنه ظل
طوي ًال «الرئيس الضرورة»
لدى كثريين ،بفضل جهوده

راؤول كاسرتو يرفع يد باراك أوباما يف هافانا (أ ف ب)

يف جماالت التعليم والصحة ،إضافة إىل دور
ال ختطئه عني يف إنهاء سياسة التمييز العرقي.
فحكومة كاسرتو عملت منذ العام  1959على
إزالة الفوارق االجتماعية والطبقية .ويف حكمه
اختفتى معظم مظاهر التقسيم الطبقي والتمييز
االجتماعي ،وتساوى اجلميع مع فوارق ضيقة يف
السلم االجتماعي واالقتصادي .لكن ،إذا كان
كاسرتو سيبقى يف الذاكرة على أنه الرجل الذي
أعلى قيم املساواة واإلخاء بني الكوبيني ،فإنه
سيظل الرجل الذي فشل يف قيادة البالد إىل
طريق النمو ،عرب نظام اقتصادي مغلق ومثقل
بالديون ،ويعتمد على املعونات من الشركاء
األساسيني ،روسيا والصني وفنزويال ،ناهيك
بغياب تعزيز املؤسسات الدميوقراطية رغم قوته
ونفوذه والكاريزما اليت متتع بها.
على صعيد ذي شأن ،ظلت كوبا طوال عهد
كاسرتو تعاني عزلة ،ووصل املناخ إىل مرحلة
الشحن مع الواليات املتحدة األمريكية ،السيما
بعد أن فرضت واشنطن يف العام  1961حظرًا
جتاريًا على كوبا .ثم أصبح مسار العالقة أكثر
تعقيدًا مع مساح كوبا لالحتاد السوفياتي السابق
ببناء قاعدة صواريخ نووية على أراضيها .ورغم
مغادرة كاسرتو السلطة يف العام  2008ملصلحة
شقيقه األصغر راوول ،فإنه ظل شديد العدائية
جتاه السياسة األمريكية ،واتضح ذلك يف رسالته
املنشورة عشية زيارة الرئيس باراك أوباما هافانا
يف آذار (مارس) املاضي ،وقال فيها« :ال حنتاج
من اإلمرباطورية أن متنحنا أية هدايا» .وأضاف
أن «الرئيس األمريكي يفكر ،ولكنه ال حياول أن
يطور نظرياته حول السياسة الكوبية».
يف مقابل العالقة املتوترة مع واشنطن والغرب،
توجهات مغايرة لكاسرتو حيال القضايا
مثة
ّ
العربية ،فهو كان األعلى صوتًا يف القارة اجلنوبية
يف إدانة العدوان اإلسرائيلي يف حزيران (يونيو)
 ،1967وطالب بانسحاب إسرائيل الشامل ،كما
مسح بافتتاح مكتب دائم حلركة «فتح» يف هافانا
ناه َ
ض ثورات
يف سبعينات القرن املاضي .لكنه َ
الربيع العربي ،فوصف الثورة يف ليبيا وسورية
أيادي خبيثة بالسعي إىل
باالضطرابات ،متهمًا
َ
تآكل الرصيد التقليدي لألنظمة اليت تواجه
اهليمنة األمريكية.
طاملا اعتمد كاسرتو نهجًا سياسيًا معاديًا للغرب،
والعالقات بني بالده وواشنطن مل تكن جيدة،
فهل ستتغري هذه السياسة الكوبية باجتاه تعزيز
سياسة االنفتاح اليت يتبناها راوول كاسرتو؟
ّ
مرشحة ملزيد من مراجعة
مثة مؤشرات إىل أن كوبا
العالقة مع حميطها اإلقليمي والدولي بعد رحيل
كاسرتو ،الذي كان ميثل عبئًا ضمنيًا ومعنويًا
أحيانًا على سياسة أخيه ،خصوصًا يف ما خيص
ّ
يتمثل
العالقة مع واشنطن .وأول املؤشرات
يف اخنرط راوول يف عالقة مغايرة مع الواليات
املتحدة ،انتهت بعودة العالقات الديبلوماسية،
وبعدها زيارة أوباما هافانا ،وهي األوىل لرئيس
عززت التقارب
أمريكي منذ  90عامًا ،علمًا أنها ّ
الذي بدأت خطواته يف نهاية العام  .2014مع
ذلك ،تبقى نقاط خالف بني واشنطن وهافانا،
اليت ترى أن الوقت حان لرفع احلصار املفروض
عليها وعدم االكتفاء بتخفيفه .ويشار إىل أن
الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب أملح
خالل محلته االنتخابية إىل نيته إلغاء االتفاق

مع كوبا حال وصوله إىل السلطة .صحيح أن
التصرحيات االنتخابية ،قد ال ترتجم إىل مواقف
ُّ
تسلم ترامب الرئاسة ،لكنها تعطي
سياسية بعد
للتوجهات السياسية العامة .لكن
املالمح
بعض
ُّ
تأكيد الرئيس األمريكي املنتخب يف شأن إلغاء
االتفاق مع كوبا قد يتغري ألسباب عدة ،منها
سعي إدارة أوباما قبل مغادرتها إىل مترير تشريع
خيص االتفاق مع كوبا ،فض ًال عن التالقي بني
ترامب وبوتني الداعم لكوبا ،وحاجة أمريكا إىل
استعادة رصيدها التقليدي يف جنوب القارة.
ومنها كذلك إقامة كوبا عالقة شراكة مصلحية
أكثر منها أيديولوجية مع روسيا والصني وإيران،
استنادًا إىل تسارع اسرتاتيجية استدارة هذه
الدول جمددًا إىل أمريكا الالتينية ،عرب اتفاقات
الشراكة التجارية وصفقات التسليح وقروض
من دون فوائد.
ويالحظ أن كوبا اخنرطت يف القضايا اإلقليمية
للقارة اجلنوبية ،فسعت إىل االلتفاف على األزمة
ّ
وجتلى ذلك يف دعم
يف فنزويال عرب التفاوض،
كاسرتو مبادرة الفاتيكان .ناهيك بلعب دور مهم
منذ العام  2012يف تسوية صراع نظام احلكم يف
كولومبيا مع حركة «فارك» اليسارية ،واليت كان
كاسرتو أهم داعميها.
َ
رافقتها
توجهات كوبا اإلصالحية حنو اخلارج
ُّ
معاجلة أولية لبعض قضايا الداخل الشائكة
لتحسني صورة البالد ،وأم ًال باخلروج من العزلة
واالندماج يف النظام االقتصادي العاملي .وكان
التطور األهم بدأ يف  14كانون الثاني (يناير)
طبقت السلطات الكوبية قانونًا يتيح
 ،2013حني ّ
للمواطنني السفر إىل اخلارج ،للمرة األوىل منذ
نصف قرن .ومبوجب هذا القانون يصبح يف إمكان
التوجه إىل اخلارج
أي كوبي يتجاوز الـ 18عامًا
ُّ
َّ
موثق من ولي أمره.
شريطة حصوله على إذن
َّ
ومثل هذا القانون يف جوهره حماولة لتجاوز أزمة
االنغالق اليت فرضها النظام الشيوعي منذ العام
 ،1961إذ مل يكن للكوبيني حق مغادرة اجلزيرة
من دون احلصول على «بطاقة بيضاء» وتأمني
دعوة من اخلارج ،على أن يعودوا يف غضون
 11شهرًا على األكثر ،وإال صودرت ممتلكاتهم
ُ
واعتربوا منفيني .مل يكن قانون السفر وحده
الكاشف عن رغبة كوبا راوول يف اإلصالح،
ففي ختام مؤمتر احلزب الشيوعي  2011أعلن أن
كوبا «ال تستطيع االستمرار يف إلقاء اللوم على
احلصار األمريكي واعتباره سببًا لكل مشاكلنا.
بل علينا حترير اقتصادنا الذي حيتضر إلنقاذ
االشرتاكية» .كما دعا إىل حظر بقاء أي «مسؤول
رئيسي» يف منصبه ألكثر من عشر سنوات.
السياق األهم على طريق اإلصالح يف كوبا بعد
رحيل فيدل كاسرتو ،هو أن القيادة الراهنة ،باتت
أكثر بعدًا من خرافة املؤامرة اليت تهدف إىل تدمري
البالد ،وأضحت أكثر عقالنية ومصلحية يف قراءة
معطيات ومتغريات املشهد الدولي واإلقليمي.
احلياة يف كوبا مرشحة لتغيري إجيابي يف كثري
من جوانبها حال استكمال خريطة اإلصالحات اليت
تسري ببطء .وكوبا لديها اإلمكانات لتجاوز أزمتها
يف الداخل وفك عزلتها مع اخلارج ،لكنها تبقى
يف حاجة إىل مصاحلة سياسية براغماتية مع ذاتها،
والتقارب مع التوجهات السياسية املعارضة يف
الداخل بعيدًا من سياسة العصا الغليظة اليت ما
تشوه سياسة االنفتاح الكوبية.
زالت
ّ

كوبا بعد فيدل كاسرتو
عبد الرحمن عبد املوىل الصلح  -كاتب لبناني
حظي الرئيس الكوبي الراحل فيدل
كاسرتو ،بدعم شعيب كبري طوال
فرتة حكمه اليت استمرت ما يقرب من
نصف قرن ،رغم سياسة التضييق على
احلريات وقضم املعارضة ،والتوجه
الشيوعي للبالد واعتمادها نظام احلزب
الواحد .وإذا مل يعد كاسرتو كما كان
يف خميلة قطاعات من الشعب الكوبي،
فإنه ظل طوي ًال «الرئيس الضرورة»
لدى كثريين ،بفضل جهوده يف جماالت
التعليم والصحة ،إضافة إىل دور ال ختطئه
عني يف إنهاء سياسة التمييز العرقي.
فحكومة كاسرتو عملت منذ العام 1959
على إزالة الفوارق االجتماعية والطبقية.
ويف حكمه اختفتى معظم مظاهر التقسيم الطبقي
والتمييز االجتماعي ،وتساوى اجلميع مع فوارق
ضيقة يف السلم االجتماعي واالقتصادي .لكن،
إذا كان كاسرتو سيبقى يف الذاكرة على أنه
الرجل الذي أعلى قيم املساواة واإلخاء بني
الكوبيني ،فإنه سيظل الرجل الذي فشل يف
قيادة البالد إىل طريق النمو ،عرب نظام اقتصادي
مغلق ومثقل بالديون ،ويعتمد على املعونات من
الشركاء األساسيني ،روسيا والصني وفنزويال،
ناهيك بغياب تعزيز املؤسسات الدميوقراطية رغم
قوته ونفوذه والكاريزما اليت متتع بها.
على صعيد ذي شأن ،ظلت كوبا طوال عهد
كاسرتو تعاني عزلة ،ووصل املناخ إىل مرحلة
الشحن مع الواليات املتحدة األمريكية ،السيما
بعد أن فرضت واشنطن يف العام  1961حظرًا
جتاريًا على كوبا .ثم أصبح مسار العالقة أكثر
تعقيدًا مع مساح كوبا لالحتاد السوفياتي السابق
ببناء قاعدة صواريخ نووية على أراضيها .ورغم
مغادرة كاسرتو السلطة يف العام  2008ملصلحة
شقيقه األصغر راوول ،فإنه ظل شديد العدائية
جتاه السياسة األمريكية ،واتضح ذلك يف رسالته
املنشورة عشية زيارة الرئيس باراك أوباما هافانا
يف آذار (مارس) املاضي ،وقال فيها« :ال حنتاج
من اإلمرباطورية أن متنحنا أية هدايا» .وأضاف
أن «الرئيس األمريكي يفكر ،ولكنه ال حياول أن
يطور نظرياته حول السياسة الكوبية».
يف مقابل العالقة املتوترة مع واشنطن والغرب،
توجهات مغايرة لكاسرتو حيال القضايا
مثة
ّ
العربية ،فهو كان األعلى صوتًا يف القارة اجلنوبية
يف إدانة العدوان اإلسرائيلي يف حزيران (يونيو)
 ،1967وطالب بانسحاب إسرائيل الشامل ،كما
مسح بافتتاح مكتب دائم حلركة «فتح» يف هافانا
ناه َ
ض ثورات
يف سبعينات القرن املاضي .لكنه َ
الربيع العربي ،فوصف الثورة يف ليبيا وسورية
أيادي خبيثة بالسعي إىل
باالضطرابات ،متهمًا
َ
تآكل الرصيد التقليدي لألنظمة اليت تواجه
اهليمنة األمريكية.
طاملا اعتمد كاسرتو نهجًا سياسيًا معاديًا للغرب،
والعالقات بني بالده وواشنطن مل تكن جيدة،
فهل ستتغري هذه السياسة الكوبية باجتاه تعزيز
سياسة االنفتاح اليت يتبناها راوول كاسرتو؟
ّ
مرشحة ملزيد من مراجعة
مثة مؤشرات إىل أن كوبا
العالقة مع حميطها اإلقليمي والدولي بعد رحيل
كاسرتو ،الذي كان ميثل عبئًا ضمنيًا ومعنويًا
أحيانًا على سياسة أخيه ،خصوصًا يف ما خيص
ّ
يتمثل
العالقة مع واشنطن .وأول املؤشرات
يف اخنرط راوول يف عالقة مغايرة مع الواليات
املتحدة ،انتهت بعودة العالقات الديبلوماسية،
وبعدها زيارة أوباما هافانا ،وهي األوىل لرئيس
عززت التقارب
أمريكي منذ  90عامًا ،علمًا أنها ّ
الذي بدأت خطواته يف نهاية العام  .2014مع
ذلك ،تبقى نقاط خالف بني واشنطن وهافانا،
اليت ترى أن الوقت حان لرفع احلصار املفروض
عليها وعدم االكتفاء بتخفيفه .ويشار إىل أن
الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب أملح
خالل محلته االنتخابية إىل نيته إلغاء االتفاق
مع كوبا حال وصوله إىل السلطة .صحيح أن
التصرحيات االنتخابية ،قد ال ترتجم إىل مواقف

ُّ
تسلم ترامب الرئاسة ،لكنها تعطي
سياسية بعد
للتوجهات السياسية العامة .لكن
بعض املالمح
ُّ
تأكيد الرئيس األمريكي املنتخب يف شأن إلغاء
االتفاق مع كوبا قد يتغري ألسباب عدة ،منها
سعي إدارة أوباما قبل مغادرتها إىل مترير تشريع
خيص االتفاق مع كوبا ،فض ًال عن التالقي بني
ترامب وبوتني الداعم لكوبا ،وحاجة أمريكا إىل
استعادة رصيدها التقليدي يف جنوب القارة.
ومنها كذلك إقامة كوبا عالقة شراكة مصلحية
أكثر منها أيديولوجية مع روسيا والصني وإيران،
استنادًا إىل تسارع اسرتاتيجية استدارة هذه
الدول جمددًا إىل أمريكا الالتينية ،عرب اتفاقات
الشراكة التجارية وصفقات التسليح وقروض
من دون فوائد.
ويالحظ أن كوبا اخنرطت يف القضايا اإلقليمية
للقارة اجلنوبية ،فسعت إىل االلتفاف على األزمة
ّ
وجتلى ذلك يف دعم
يف فنزويال عرب التفاوض،
كاسرتو مبادرة الفاتيكان .ناهيك بلعب دور مهم
منذ العام  2012يف تسوية صراع نظام احلكم يف
كولومبيا مع حركة «فارك» اليسارية ،واليت كان
كاسرتو أهم داعميها.
َ
رافقتها
توجهات كوبا اإلصالحية حنو اخلارج
ُّ
معاجلة أولية لبعض قضايا الداخل الشائكة
لتحسني صورة البالد ،وأم ًال باخلروج من العزلة
واالندماج يف النظام االقتصادي العاملي .وكان
التطور األهم بدأ يف  14كانون الثاني (يناير)
طبقت السلطات الكوبية قانونًا يتيح
 ،2013حني ّ
للمواطنني السفر إىل اخلارج ،للمرة األوىل منذ
نصف قرن .ومبوجب هذا القانون يصبح يف إمكان
التوجه إىل اخلارج
أي كوبي يتجاوز الـ 18عامًا
ُّ
َّ
موثق من ولي أمره.
شريطة حصوله على إذن
َّ
ومثل هذا القانون يف جوهره حماولة لتجاوز أزمة
االنغالق اليت فرضها النظام الشيوعي منذ العام
 ،1961إذ مل يكن للكوبيني حق مغادرة اجلزيرة
من دون احلصول على «بطاقة بيضاء» وتأمني
دعوة من اخلارج ،على أن يعودوا يف غضون
 11شهرًا على األكثر ،وإال صودرت ممتلكاتهم
ُ
واعتربوا منفيني .مل يكن قانون السفر وحده
الكاشف عن رغبة كوبا راوول يف اإلصالح،
ففي ختام مؤمتر احلزب الشيوعي  2011أعلن أن
كوبا «ال تستطيع االستمرار يف إلقاء اللوم على
احلصار األمريكي واعتباره سببًا لكل مشاكلنا.
بل علينا حترير اقتصادنا الذي حيتضر إلنقاذ
االشرتاكية» .كما دعا إىل حظر بقاء أي «مسؤول
رئيسي» يف منصبه ألكثر من عشر سنوات.
السياق األهم على طريق اإلصالح يف كوبا بعد
رحيل فيدل كاسرتو ،هو أن القيادة الراهنة ،باتت
أكثر بعدًا من خرافة املؤامرة اليت تهدف إىل تدمري
البالد ،وأضحت أكثر عقالنية ومصلحية يف قراءة
معطيات ومتغريات املشهد الدولي واإلقليمي.
احلياة يف كوبا مرشحة لتغيري إجيابي يف كثري
من جوانبها حال استكمال خريطة اإلصالحات اليت
تسري ببطء .وكوبا لديها اإلمكانات لتجاوز أزمتها
يف الداخل وفك عزلتها مع اخلارج ،لكنها تبقى
يف حاجة إىل مصاحلة سياسية براغماتية مع ذاتها،
والتقارب مع التوجهات السياسية املعارضة يف
الداخل بعيدًا من سياسة العصا الغليظة اليت ما
تشوه سياسة االنفتاح الكوبية.
زالت
ّ

صفحة 18

Saturday 3 December 2016

السبت  3كانـون األول 2016

Page 18

قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«فيلم أمريكي طويل» يف حماكمة متهمني
بتفجري خمزن لـ «حزب اهلل»
ينأى ضابط املدفعية املنشق عن اجليش السوري ابراهيم مطاوع بنفسه
عن أي أحداث أمنية شارك فيها على األراضي اللبنانية ،واقتصر
«عمله» على األراضي السورية ،وما إفادته األولية عن «إحداث عرسال
 »2وقبلها باستهداف مراكز تابعة حلزب اهلل يف جرود حنلة وبريتال،
والتفجري الذي طال موقعًا للحزب يف سرعني ،سوى «من نسج خيال
احملققني» ،على الرغم من أن تلك اإلفادة قد تقاطعت مع إفادات
متهمني آخرين يف امللف الذين اعرتفوا أوليًا بأنه طلب منهم جتنيد
شبان وإلقاء متفجرات على مراكز تابعة حلزب اهلل ،ليدلي أحدهم بأن
ّ
«زفة أعراس» ،فيما
عالقته باألخري ال تتعدى كونه كان يريد تأمني
تواصله مع املتهم اآلخر جاء من باب العمل يف بيع األجبان واأللبان.
وسط هذا اإلنكار توجه رئيس احملكمة العسكرية العميد الركن حسني
عبداهلل اىل املتهمني متسائ ًال عما إذا كانت إفاداتهم هي «فيلم
أمريكي طويل» ،لريد مطاوع باستغراب عن كيفية التحقيق معه أوليًا
كونه كان معصوب العينني وقد ّ
وقع على إفادته من دون أن يطلع
عليها.
املطعمة بالكثري من
ومل ُيدل مطاوع يف إفادته أمام احملكمة أمس
ّ
السياسة ،سوى بالنفي بعدما عاود رئيس احملكمة تالوة التحقيق
األولي على مسامعه والذي أفاد فيه أنه كان ضابط مدفعية يف
الكلية احلربية العام  1995قبل أن يصبح مدربًا يف تلك الكلية العام
 2005حتى بدء الثورة السورية حيث انشق عن اجليش السوري ليلتحق
باجليش السوري احلر مع آخرين .ويتابع مطاوع يف تلك اإلفادة أن
سياسة زهران علوش كانت تابعة للحارج إمنا كان هدفنا هو خالص
الناس .وبعد سقوط يربود أصيب بأزمة قلبية فنقل اىل عرسال ومنذ
ذلك احلني مل تعد لديه أي جمموعة ،فاجملموعة انشقت عن اجليش احلر
وبايعت النصرة .وقال أمام احملكمة :إن وضعي الصحي مل يسمح لي
القيام بأي عمل ميداني فهم كانوا يف اجلرود وأنا يف عرسال وأنا
مل أبايع أحدًا.
الفرقة اليت انتمى اليها أطلقت على نفسها «الفرقة  »11وكانت
عبارة عن جتمع ضباط وتشكيالت اجليش السوري احلر ،وقد طلب منه
املدعو أبو مجيل دراسة عن القلمون إمنا عبداهلل الرفاعي مل يتوافق
وإياه على ذلك.
وبسؤاله عما ورد يف تلك اإلفادة بأن اجملموعة كانت حباجة لصواريخ
غراد وسيارات وأنها استهدفت جمموعة تابعة حلزب اهلل يف جرود
حنلة وبريتال بالصواريخ ،نفى مطاوع ذلك وأفاد أنه مل ينفذ أي عمل
عسكري يف لبنان .أما عن عالقته بأبو أمحد مجعة فقال مطاوع إنه
ليس هو نفسه عماد مجعة فاألخري مدني فيما األول هو مالزم منشق
من حوش عرب.
تناول مطاوع يف إفادته األولية مسألة التنسيق مع النصرة وشراء
صواريخ بـ 3000دوالر للصاروخ الواحد ،ليجيب أمس بأنه مل حيصل
أي تعاون مع النصرة قبل شهرين من معركة عرسال.
وبسؤاله عما طلبه منه أبو حسني وأبو فداء الرفاعي باالنضمام اىل
داعش قال مطاوع :حنن مل حنضر أهلنا اىل عرسال للقيام حبرب.
ويف إفادة مطاوع األولية حتدث أيضًا عن اجتماع ُعقد بني داعش
والنصرة اهلدف منه الضغط على اجليش اللبناني لفك أسر عماد
مجعة وأنه أعطى األوامر جملموعته بالتوجه اىل عرسال وضرب حواجز
اجليش ،وهذا ما حصل بالفعل حيث دارت اشتباكات مع اجليش فيما
كان مطاوع يتابع سري املعركة من غرفة العمليات مع كل من أبو مالك
التلي وآخرين.
وحول ما ذكره املتهم علي صلح بأنه كلفه إلقاء متفجرتني على خمزن
حلزب اهلل يف سرعني وتنفيذ عمليات ضد احلزب ،نفى مطاوع ذلك
وقال إن عالقتهما ال تتعدى كونه كان يشرتي منه األجبان واأللبان
حملله يف عرسال ،وقال عن عضو االئتالف ماجد صاحلة بأنه أرسل له
أموا ًال إلغاثة النازحني يف عرسال ومل يكلفك استطالع بعض املواقع.
صب ملصلحة إسرائيل وأن
وأفاد مطاوع أيضًا عن أن تفجري سرعني
ّ
مثة غرفة كانت تتحكم بها املخابرات اإلسرائيلية واألمريكية ،كما ذكر
أوليًا أنه يف العام  2013شارك يف اغتيال اخلبري اإليراني حسام
حوش.
وباستجواب املتهم علي صلح قال إنه يعرف مطاوع باسم أبو النور
وعالقته به جتارية نافيًا أي ارتباط له بتفجري سرعني ،حيث أدىل
برواية «غريبة» مفادها أنه كان متوجهًا اىل منزله لي ًال عندما توقفت
سيارته فجأة بني سرعني وبريتال فرتكها يف مكانها ليعود يف اليوم
التالي مع أصدقاء له حيث مازحهم حينها باإلسراع يف مغادرة املكان
بسبب املشاكل اليت حتصل يف املنطقة .وسئل عما ذكره أوليًا عن
أن أبو النور عرض عليه تأمني شبان لضرب حزب اهلل وتنفيذ تفجريات
تستهدف مراكز احلزب يف البقاع ،وأنه توجه اىل عرسال واستلم من
أبو النور  200ألف لرية وحقيبة حتوي متفجرات وكيف أن الفتيل مل
يشتعل يف البدء .وجاء جواب صلح :ال شيء بيين وبينه سوى العمل
يف بيع األجبان واأللبان .أما السوري امساعيل الغالول فنفى بدوره أي
عالقة له بتفجري سرعني وقال إن صلح هو زميله يف العمل وال يعرف
شيئًا يف لبنان أكثر من بعلبك ودورس .وحول تطابق إفادته مع إفادة
صلح أجاب أنا فقط رافقته لتعبئة سيارته بالوقود.
وباستجواب محزة صلح قال إنه مل يتواصل مع أبو النور أكثر من

 15يومًا عرب اهلاتف بهدف بيعه ألبسة كون صلح ميلك حم ًال ثم عاد
وطلب منه تأمني زفة لعرس .وحاول املتهم إبعاد التهمة عنه بالقول
ّ
فعلق رئيس احملكمة ممازحا
إنه «كل يوم أخرج مع غروب صبايا»،
«مبينّ من اجلاكيت» حيث كان املتهم يرتدي سرتة من الشاموا نبيذية
اللون وعلى أطرافها الفرو .وبعدما أكد بأن أبو النور مل يعرض عليه
أي عمل أمين قال إنه سبق ان حاول الدخول اىل العراق عام 2003
هربًا من والده ألنه رسب يف املدرسة .وبسؤاله أنكر أن يكون قد
رافق علي صلح اىل غرفة يف سرعني وقاما بتصويرها من اخلارج
بواسطة اهلاتف .وسئل عن إحدى الرسائل املتبادلة بينه وبني أبو
النور واليت ُذكر فيها «بدنا حنط اهلدية يللي بعتنالكون ياها» ،وكان
جواب املتهم» كان يطلب مين تأمني زفة عرس».
وبعد أن استمهل وكالء الدفاع عن املتهمني للمرافعة أرجئت اجللسة
اىل  25كانون الثاني املقبل.

شاحنة جتتاح  14سيارة يف النبطية

اجتاحت شاحنة كبرية حنو  14سيارة على دوار كفررمان  -النبطية،
بعدما فقد سائقها السيطرة بسبب عطل يف املكابح ،وتسبب احلادث
بوقوع اصابات طفيفة بني سائقي السيارات وركابها.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة تصادم بني
 4سيارات يف حملة انفاق املطار باجتاه بريوت .وجريح نتيجة انزالق
دراجة نارية اول جسر انطلياس على املسلك الشرقي .
وافادت املديرية العامة للدفاع املدني ان فرقها عملت على نقل جرحية
إىل مستشفى بريوت احلكومي إثر تعرضها حلادث صدم وقع على
أوتوسرتاد اجلناح  -بريوت.

إحالة «داعشيني» أمام احملكمة

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان االثنني قرارين ،اتهم
فيهما غزوان العويشي (مكتوم القيد) وصاحل جابر باالنتماء اىل تنظيم
داعش االرهابي بهدف القيام بأعمال ارهابية يف عرسال.
واحال صوان املتهمني امام احملكمة العسكرية للمحاكمة سندا اىل
مواد تصل عقوبتها القصوى اىل االعدام.
يف املقابل ،اعلنت املديرية العامة لألمن العام عن توقيف السوري
أ.د .إلنتمائه اىل تنظيم ارهابي.
وبنتيجة التحقيق معه ،اعرتف بانتمائه ألحبد التنظيمات االرهابية وانه
ناشط باالشرتاك مع اللبناني ك.ع .يف جمال تأمني الدعم اللوجسيت
لعناصر التنظيم ولزوم املشايف امليدانية التابعة للتنظيم الكائنة يف
جرود عرسال.
جار
والعمل
املختص،
القضاء
اىل
احيل
معه
التحقيق
وبعد انتهاء
ٍ
لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.

 1145خمالفة سرعة

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  1145خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

توقيف مزوّري مستندات سفر

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع،
بتوقيف اربعة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقف آخر جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص بطرق غري شرعية
ودخول خلسة ،وشخصني جبرم استعمال جواز سفر غري عائد حلامله.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

عصابتان لتهريب أشخاص وسلب السيارات

بعد توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع يف وحدة الدرك
السوريي م.ب .وم.ش ،.بتهريب أشخاص
اإلقليمي ،حول قيام
نَّ
هوية عائدة ألشخاص
بطاقات
بواسطة
شرعية،
سوريني بطريقة غري
ّ
آخرين ،متكنت املفرزة من توقيفهما بعد مداهمة منزهلما يف بلدة جمدل
عنجر البقاعية.كما اوقفت مثانية سوريني داخل املنزل ،كان املوقوفان
بصدد تهريبهم خارج األراضي اللبنانية.
َ
املوقوفني اعرتفا مبا نسب إليهما ،وبقيامهما بعمليات
وبالتحقيق مع
التهريب باإلشرتاك مع السوري ع.ق.الذي جرى توقيفه ،وهو من
أصحاب السوابق يف جمال تهريب األشخاص.
من جهتها ،متكنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف
وحدة الشرطة القضائية ،من توقيف ع.م.وم.ط.وم.ك .الذين يؤلفون
عصابة لسرقة وسلب السيارات وذلك بعد مداهمتهم أثناء اجتماعهم
ّ
السلم – الضاحية اجلنوبية ،حيث بادروا إىل إطالق النار
حي
يف حملة ّ
الرد باملثل على مصادر النريان،
باجتاه
القوة مما أضطر عناصرها إىل ّ
ّ
أصيب خالهلا رئيس العصابة ع.م .يف رجله وكتفه ،وقد نقل إىل أحد
مستقرة وهو مطلوب للقضاء
الصحية
املستشفيات للمعاجلة ،وحالته
ّ
ّ
ُ
السيارات.وضبط حبوزة
مبوجب مذكرتي توقيف جبرم سلب وسرقة

املوقوفني قطعة من حشيشة الكيف.
اىل ذلك ،وعلى اثر ورود اتصال هاتفي على الرقم  112من مواطن
يف حملة الصنائع ،يفيد فيه أن شخصًا جمهو ًال دخل اىل منزله بواسطة
الكسر واخللع معتقدًا أنه غري موجود بداخله ،وخالل  10دقائق وصلت
دورية من مفرزة استقصاء بريوت يف وحدة شرطة بريوت واوقفت
السوري أ.ذ 65(.عاما).
وكان أحد مواقع التواصل االجتماعي قد تداول منذ فرتة صورة جمهول
يقوم بالسرقة من داخل عدة منازل يف املنطقة.

استجواب القذايف خبطف الصدر ورفيقيه

حدد احملقق العدلي القاضي زاهر محادة ،يف جرمية تغييب االمام
ّ
موسى الصدر وخطفه مع رفيقيه الشيخ حممد يعقوب والصحايف عباس
بدر الدين ،يوم اجلمعة يف التاسع من كانون االول املقبل جلسة
الستجواب املوقوف هنيبعل القذايف يف الشكوى املقدمة ضده من
املدعني عائالت املغيّبني جبرم اخلطف.
وكان محادة ،قد رد الدفوع الشكلية اليت تقدم بها احملامي أكرم
عازوري بوكالته عن القذايف ،وفقا ملطالعة النيابة العامة التمييزية،
وذلك قبل ان يعلن عازوري اعتزاله الوكالة.

متابعة التحقيق يف «جرمية بتدعي»

تابع احملقق العدلي يف «جرمية بتدعي» القاضي سامي صادر ،حتقيقاته
الثالثاء ،فاستجوب موقوفا جديدا كان القي القبض عليه يف ايلول
ّ
ونفذ حبقه مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة سابقا .الذي
املاضي،
القي القبض عليه يف ايلول املاضي ونفذت يف حقه مذكرة التوقيف
الغيابية.
ويواصل القاضي صادر حتقيقاته يف اجلرمية مطلع السنة اجلديدة.

ضبط يف منزله صاروخ ومتفجرات وذخائر
تعود لكتائب عبداهلل عزام
توقيف شقيق املتهم الرئيسي بتفجريي ضهر
البيدر والطيونة
دهمت قوة من مديرية املخابرات يف اجليش يف بلدة جمدل عنجر ،منزل
عمر حسن خروب املتهم بتأمني أسلحة ومتفجرات ملصلحة شقيقه الفار
رضوان املنتمي إىل تنظيم» كتائب عبداهلل العزام» ،املتهم الرئيسي
بتنفيذ عدة تفجريات آخرها تفجري الطيونة بتاريخ  2014/6/20وتفجري
ضهر البيدر بتاريخ .2014/6/23
واوقفت املديرية عمر خروب وضبطت داخل منزله كمية كبرية من
الذخائر واملتفجرات وصاروخا مضادا للطائرات .ومت تسليمه مع
املضبوطات اىل املرجع املختص وبوشر التحقيق.
وتنظر احملكمة العسكرية الدائمة يف التفجريين املذكورين واملتهم
فيهما املوقوف حممود ابو عباس الذي اعرتف يف التحقيقات االولية
ّ
خروب رافقا االنتحاري إىل بريوت بسيارة املرسيدس
بأنه ورضوان ّ
فجرها قرب مقهى أبو عساف يف الطيونة واسفرت عن
حيث
املفخخة
ّ
استشهاد املفتش الثاني يف االمن العام عبد الكريم حدرج ليعود
ويرتاجع عن تلك االعرتافات اثناء استجوابه امام احملكمة يف العاشر من
شهر حزيران املاضي.اما سيارة املورانو فكانت قد انفجرت قبل ثالثة
ايام من ذلك على حاجز ضهر البيدر ما ادى اىل استشهاد املؤهل اول
يف قوى االمن الداخلي حممود مجال الدين.
وكان مت اكتشاف املتورطني من الدراسة الفنية للخطوط املستخدمة
ضمن نطاق التفجريين وهم اىل ابو عباس الفارون سراج الدين
زريقات ورضوان خروب وحسني زهران وامحد محيد ،فيما حياكم اىل
جانب ابو عباس املخلى سبيله اركان جلول بتهمة عدم ابالغ السلطات
املختصة عما كانت ختطط له الشبكة االرهابية.

مطاردة سالبَني على طريق املطار وتوقيفهما
باجلرم املشهود

اثناء قيام فصيلة املرجية يف وحدة الدرك االقليمي بتنفيذ ليل امين
يف حملة طريق املطار ،تعرضت احدى السيدات للنشل ،حيث متكنت
عناصر الفصيلة من مطاردة الفاعلني ع.ص 22(.عاما) وبرفقته
السورية م.ل 24(.عاما) وتوقيفهما باجلرم املشهود على منت دراجة
آلية.
وبالتحقيق معهما ،اعرتفا بقيامهما بعدة عمليات نشل طالت عددا من
املواطنني وبتعاطيهما املخدرات ،كما تبني انه يوجد حبق ع .ص.
مذكرة توقيف جبرم خمدرات ،وحبق م .ل .بالغي حبث وحتر جبرم
خمدرات ودعارة.
واحيل املوقوفان اىل مفرزة الضاحية القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية للتوسع بالتحقيق معهما ،بناء إلشارة القضاء املختص.
من جهة اخرى،أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف
 73مطلوبا جبرائم خمدرات ،سرقة ،احتيال وإطالق نار.
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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
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حامالً بركة البابا فرنسيس للجالية اللبنانية واملارونية يف أسرتاليا

املطران طربيه يعود اىل أسرتاليا بعد زيارته الفاتيكان ولبنان

املطران طربيه يقبل يد قداسة البابا فرنسيس
عاد صاحب السيادة املطران انطوان شربل طربيه ،راعي
أبرشية أسرتاليا املارونية ،اىل أسرتاليا خمتتما زيارته
اىل الفاتيكان ولبنان واليت ختللتها لقاءات مع مرجعيات
ومسؤولني يف الكنيسة يف الفاتيكان اىل جانب لقاءات مع
فعاليات رمسية وروحية يف لبنان.
ومن أبرز هذه اللقاءات االجتماع الذي ُعقد يف مطرانية األرمن
الكاثوليك يف األشرفية حبضور بطريرك األرمن الكاثوليك
كريكور بيدروس العشرين ومطارنة وممثلني عن الكنائس
يف حلب كما حضر اللقاء السفري األسرتالي لدى لبنان السيد
غلني مايلز .وقد متحور النقاش حول أوضاع العائالت يف
مدينة حلب والظروف املأساوية اليت يعيشون يف ظلها كما
ّ
مت التطرق اىل سياسة أسرتاليا جتاه الالجئني سيما وأن عدد
ُ
استنفد مع
الالجئني الذي قد تعهدت أسرتاليا بأخذه قد
العديد من الطلبات اليت مت رفضها ُ
وطرح السؤال عن كيفية

مصافحة بني قداسة البابا فرنسيس واملطران طربيه

معاجلة هذه الطلبات واذا ما كان سيتم اعادة النظر بها أو
حتويلها اىل دول أخرى قد تضمن هلذه العائالت املهجرة فرصة
العيش الكريم على أراضيها .وقد كان اللقاء مناسبة لتوزيع
املعايدات واملساعدات املالية اليت ُخصصت لالكلريوس يف
مدينة حلب مبناسبة عيد امليالد واليت ّ
مت تقدمتها باسم جملس
أساقفة الكنائس املشرقية يف أسرتاليا.
زيارة لبنان أتت عقب مشاركة سيادة املطران انطوان
شربل طربيه ،اىل جانب  120مطران من كافة احناء العامل،
باملؤمتر الذي ُعقد يف الفاتيكان حول تعديالت احلق القانوني
الكنسي اليت أصدرها البابا فرنسيس بالنسبة ملوضوع بطالن
الزواج واحملاكم الروحية وقد اجته النقاش حنو قضية تسريع
االجراءات لبطالن الزواج وقضايا أخرى تتعلق باحملاكم الروحية
الكنسية .وقد ُختم املؤمتر مع قداسة البابا فرنسيس الذي
بارك اللقاء واملشاركني ،وكانت مناسبة التقى خالهلا املطران

محله بركته للجالية اللبنانية
طربيه بالبابا فرنسيس الذي ّ
يف أسرتاليا وأبناء األبرشية املارونية .ويف ضوء نتائج هذا
سيصار اىل انشاء حمكمة روحية كنسية يف األبرشية
املؤمتر ُ
املارونية يف أسرتاليا للنظر يف دعوات بطالن الزواج ألبناء
اجلالية املارونية .كذلك التقى املطران طربيه يف الفاتيكان
برئيس جممع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري
الذي أعلن عن زيارة سيقوم بها اىل أسرتاليا يف شهر أيار
من العام املقبل .كما كان لقاء مع أمني سر دولة الفاتيكان
للشؤون اخلارجية املونسنيور بول ريتشارد غالغري واجتماع مع
غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي
تزامن وجوده يف الفاتيكان.
وقد شارك املطران طربيه أيضًا برتبة سيامة الكاردلة اجلدد
يف روما اىل جانب غبطة البطريرك الراعي واملطران فرنسوا
عيد.

حمالت سيفتون للسمانة العربية
تتوفر لدينا مجيع املواد الغذائية والتموينية..
معـلبات  -أجـبان  -ألـبان  -مكـسرات  -مـرطبات
 -قـهوة  -أراكـيل  -وغـريها الكـثري

معاملة جيدة  -خدمة ممتازة  -أسعار مهاودة
نتقدم من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك  ...أعادهما اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

وكل عام وأنتم بألف خري

Tel: 96455454

Add: 33 Helen Street Sefton,

Page 21

Negotiator Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
THREE QUARTER PAGE client approval only and must not be used for
any other purpose.
2016
 كانـون3Magazine
السبت
Theاألول
Coupon
Group P/L 21 صفحة

Saturday 3 December 2016

اعــالنات
National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au michael.k@nationalre.com.au

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

سـيارة
مـيزان
FREEمـجانا
WHEEL
ALIGNMENT

BEFORE I
BURNOUT!

*

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES
دواليب
تشرتون
عندما
when 4you
purchase
الشهر
هذاthis
جديدة
4 NEW
TYRES
month

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased

 صدق يف التعامل..دقة يف العمل

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

39

$

155/80R13
 أيام يف األسبوع6 نفتح
LARGE
CARS

Dunlop
Monza
200R

بــارغـن وايــرهـاوس
$
89
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
20 L لالستعمال
H]dljhVcn
$110XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
واخلارجي
الداخلي
Apco ING:eg^XZVcY
20 L (3x1...Sealer,
L:L>AA7:6I>I
Primer,Undercoat)
$110
7N* E:GING:#
$
I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Apco
20 L  للسقف$85

4WD



Egdb^hZÇidndj

159

205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

P: 9832 0000 (APCO)

www.tyrehouse.com.au

اسـتقامةBURWOOD
CASTLE HILL
يف الـعمل
DURAL

صـدق يف
الـمعاملة

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

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

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

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

HMD-163-MTH.indd 1

23/6/10 4:39:00 PM

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160
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حركة االستقالل يف سيدني احيت الذكرى  27الستشهاد الرئيس معوض

اآلباء االجالء يقيمون الذبيحة االلهية عن أنفس الرئيس رينيه معوض ورفاقه

القنصل العام جورج البيطار غانم ،أسعد بركات وعقيلته وجوني مرعب

جهاد داغر ،طوني عيسى وحضور

سعيد دويهي وحضور

طوني نكد ،موسى محفوض ،بيرت مارون وحضور

طوني طوق ،طوني خطار ،ليشع شدياق وحضور

فادي زريقة ،سليم معوض ،فادي مللو وحضور

سليم الشدياق وحضور

الزميل بو رزق وعقيلته منى ،انطون بو أنطون وتاد ورينيه معوض

صورة جامعة للجنة حركة االستقالل مع رؤساء ومسؤولي االحزاب والتيارات واملجالس

أسعد بركات ،سعيد دويهي ،سركيس كرم وحضور
احيت حركة االستقالل الذكرى الـ  27الستشهاد الرئيس رينه معوض ورفاقه
بقداس يف كنيسة سيدة لبنان  -هارس بارك ،ترأسه الخوري واكيم نجيم
وعاونه عدد من كهنة وآباء سيدة لبنان ومار شربل.
وشارك يف القداس قنصل لبنان العام يف سيدني جورج البيطار غانم ،منسق
اوسرتاليا يف حركة االستقالل اسعد بركات ،منسق سيدني سعيد الدويهي،
رئيس قسم سيدني الكتائبي بيرت مارون ،رئيس مركز سيدني يف القوات

صورة جامعة للجنة حركة االستقالل مع رؤساء االحزاب والتيارات واملجالس ويبدو الزميل أنطونيوس بو رزق

تصوير شارل نصر
اللبنانية جهاد داغر ،مفوض حزب الوطنيني االحرار طوني نكد وأمينه العام يف
اسرتاليا كلوفيس البطي ،منسق التيار الوطني الحر طوني طوق ومسؤول االعالم
فيه جوني مرعب ،منسق تيار املردة فادي مللو ،ممثل تيار املستقبل موسى
محفوض ،رئيس املجلس املاروني طوني خطار ،نائب رئيس الرابطة املارونية
ليشع الشدياق ،رئيس جمعية بطل لبنان يوسف بك كرم جوزف مكاري،
وفاعليات من الجالية اللبنانية واعضاء حركة االستقالل ومناصرون وعدد كبري من

حركة االستقالل مع صورة الرئيس الشهيد
ابناء عائلة معوض يف سيدني.
والقى نجيم عظة نوه فيها بمسرية الرئيس الشهيد ،وقال« :ان اسم الرئيس
معوض اصبح مقرونا بذكرى االستقالل تاريخ استشهاده واصبح خالدا يف الذاكرة
الوطنية والسياسة الن هدفه كان خدمة الوطن واملواطن واالنماء االجتماعي
الشامل».
بعد القداس ،دعت الحركة اىل لقاء للحاضرين يف صالون الكنيسة .
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انتحال صفة دولة
شوقي مسلماني
 1ـ (احلصاد)
دينية وخطبة عن قدرة اهلل على الفتك مبن ال يركع..
وهما خارج قاعة ،بعد مناسبة
ّ
وعذاب الدنيا واآلخرة ،سأله« :معقول هذا الكالم»؟ .فقالّ :
«إنه اخلوف يزرعونه
ِ
احلصاد راكعني هلم».
ليكون
ُ
( 2مرحى)
َ
ُ
ُ
وغبطة البطريرك كرييل
قداسة البابا فرنسيس الكاثوليكي
أخ َوان مسيحيان،
ُ
مرة يف سنة 1054م إىل هذا
استمرت
األرثوذكسي.
العداوة بينهما منذ التقيا آخر ّ
ّ
ولكن الدين
عمُر العداوة بينهما قرون طويلة،
ّ
العام 2016م ،حيث التقيا وتصاحلاْ .
ّ
ضوئية.
وتكيف واستصلح ذاته مبقدار سنوات
وتبدل
حتول
املسيحي،
ّ
واحلق ُيقالّ ،
ّ
ّ
مرحى للبابا فرنسيس ،ومرحى لغبطة البطريرك كرييل ..وعقبال «مجاعتنا».
ّ
(ظل اهلل على األرض)
3
ويقول األستاذ مجيل عبداهلل يف كلمته حول الدولة وصراع املذاهب ..« :مل يربهن
التاريخ السياسي اإلسالمي فقط إمنا برهنت مجيع التجارب التارخيية للمجتمعات
تبنت الدولة فيها دينًا معينًا أنه يف اللحظة اليت ّ
حتول
اإلنسانية اليت ّ
يتفق فيها ّ
السلطة الروحية لألديان اىل سلطة دنيوية أو زمنية تصبح تلك االديان نفسها
لعامة
الضحية االوىل لذلك التحول ،وذلك بسبب التعارض بني دعوة األديان
ّ
الناس اىل تطبيق ُ
مثل روحية عليا يف دنياهم لتحقيق هدف مساوي أي لتأمني
ّ
الولوج اىل ّ
متطلبات حكم سياسي دنيوي حتكمه مصاحل
جنة اهلل يف السماء ،وبني
طبقية وفئوية تسعى اىل تأمني سيطرتها على البالد والعباد لبناء ّ
جنة صفوتها
خيص تبنيّ الدولة
على هذه األرض ..ومن خالل التجارب املسيحية واإلسالمية مبا
ّ
تطور عضوي اىل سلطة دنيوية (يف حالة
حتول الدين من خالل
لدين ما أو
ّ
ّ
اإلسالم) ففي كلتا احلالتني أفضى فرض دين الدولة على رعاياها اىل إستبداد
أدى بدوره اىل إستبداد سياسي إذ إن ( إقامة السلطة السياسية على قاعدة
ديين ّ
ّ
وظله يف األرض ال يعصى له أمر وال خيالف له
دينية جتعل احلاكم حاكمًا بإرادة اهلل
ّ
ُ
وتوظفه لشرعنة سلطات احلاكم».
الدين
السياسة
حتتجز
رأي .ويف هذه احلالة
ِ
َ
(حتية)
4
ّ
« ..شعب الصني ،وكان ذلك قبل أربعني عامًا» ،يكتب الصديق يؤاب حيفاوي،
أحد ،ووحده ّ
تعلم وعمل وبادر وغيرّ وزرع
«من أفقر شعوب العامل ،ومل يساعده ٌ
َ
قوة عظمى صاعدة،
وحول بالده إىل مركز صناعة
وبنى
وحصد
عاملية ،وإىل ّ
َّ
ّ
ّ
ككل ،وإذا نسبة
حتسن أوضاع الصني
والصينيني مع
الصينيات
وحتسنت أوضاع
ُّ
ّ
ّ
ّ
األول».
الفقر يف العامل قد اخنفضت ّ
فإن للصني الفضل ّ
( 5رأيت)
أصدقهّ ،
مستعد الرتكاب
ألني مل أمسع ..بل رأيت« :الرأمسالي
وقال لي ،وأنا
ّ
ّ
ربح بقيمة عشرة باملئة ،وألن خيون شرفه مقابل عشرين باملئة،
الكذب من أجل ٍ
وأن ينتهك ّ
كل الشرائع مقابل ثالثني يف املئة».
( 6علم وخرب)
كل من ينتحل صفة ..إنمّ ا يرتكب جرمية ُي ِ
عاقب عليها القانون ،وال يد فوق يد
تعده البطلة غادة عيد على التلفزيون
القانون« .علم وخرب» برنامج تلفزيوني
ّ
اللبناني « ،»MTVيفضح ما ال يستطيع العقل أن خيتلقه حتى ،وجيري بالصوت
اللبنانية» فسادًا ينخر
«اجلمهورية
املدعوة
والصورة ،وجهارًا نهارًا ..على أراضي
ّ
ّ
ّ
يف جسم الدولة طو ً
جمرد حاضر
ال وعرضًا ،ويأكل األخضر واليابس ،والدولة ذاتها ّ
ّ
ذرة كرامة،
يتحرك سريعًا،
غائب .إننا نهيب بالقضاء اللبناني أن
مسلحًا بآخر ّ
ّ
اللبنانية»
«اجلمهورية
املدعوة زورًا وبهتانًا:
ويلقي القبض باجلرم املشهود على
ّ
ّ
ّ
جبرمية موصوفة ..وهي انتحال صفة دولة.
( 7باملناسبة)
السيدة سهى عرفات أن تكون صديقة يف «فايسبوك» ،وقبلت
إلي
ْ
ّ
أرسلت ّ
«املسيج» تقول بعد السالم« :أنا السيدة
إلي عرب
تبعث
هي
ها
واليوم
الصداقة.
ّ
ّ
سهى عرفات ،زوجة الراحل ياسر عرفات ،الزعيم الفلسطيين الذي تويف « ..إىل
إن الراحل عرفات ترك هلا قبل وفاته مبلغًا من املال ،وهي تريد استثمار
أن تقول ّ
وإنها استنسبتين ملا قرأته لي وملا مسعته عنيّ
 25مليون دوالر يف سيدنيّ ،
وذكرت تفاصيل مثرية ّ
إنسانية ،وخلصت ّ
إنها
كلها
لكي أشرف على مشروعها،
ْ
ّ
وليتم التحويل
قانونية بسيطة،
سرتسل إلي املبلغ بالكامل ،وطلبت ،كإجراءات
ّ
ّ
بامسي ،أن أرسل إليها ،بأقرب فرصة ،بريدي األلكرتني ،إمسي الثالثي ،عنوان
بييت ..ونسخة من جواز سفري ،ونسخة من بطاقة اهلويةّ ،
الرد
وأنها «يف انتظار
ّ
إلي بريدها األلكرتوني@mrs.suhaarafat94 :
عاج ًال» .ومل تنس أن ترسل ّ
ّ
واحلق ُيقالّ ..
السيدة سهى .ومن جهيت،
 yahoo.comوأن ختتم باإلمضاء:
إني
ّ
قرأت «املسيج» باهتمام ،فقط ألتبينّ الوسيلة أو األسلوب ،وقد أكون ،للصديقات
وإن صحيفة
واألصدقاء ،آخر
املنبهني ،ولكن عسى يف اإلعادة إفادة ،خصوصًا ّ
ّ
حتدثت
األسرتالية ،وهي من كربيات صحف شبه
اهلريالد
القارة توزيعًا ورصانةّ ،
ّ
ّ
ضحيتها كثريون من أهل العلم والثقافة،
عن ضروب نصب عرب اإلنرتنت يقع
ّ
املصرفية ،وذكرت أمساء من بينها إسم الصديقة الشاعرة
وتتم سرقة حساباتهم
ّ
األسرتالية آن فريبرين ،وسألتها يف األمر عندما التقيتها أخريًا ..قالت وهي
ّ
تبتسم مبا معناه« :يأتونك بألف لبوس ولبوس» .وقبل أسبوع فقط وقع صديق
«ابن عرب» حمرتم ..بالفخ.
( 8أيضًا)
ما ارتفع صوت ّ
إال فيه محق.

Shawki1@optusnet.com.au

العثور على قصة
غري منشورة للكاتب
اتش جي ويلز

عناوين

عبد االله مجيد
ُعثر على قصة اشباح بعنوان «السقف
للكاتب اتش جي ويلز يف
املسكون»
ارشيف قال باحثون خمتصون بأعمال ويلز
وحياته انهم مل يروه من قبل .وستنشر
قصة الرعب ألول مرة يف جملة «سرتاند»
خالل االيام املقبلة.
ُعثر على القصة عندما مسع اندرو غولي
رئيس حترير جملة «سرتاند» ان لدى جامعة
الينوي االمريكية ارشيفًا ألعمال ويلز.
فسارع اىل توظيف مساعد لتصوير مئات
املخطوطات اليت أخذ ميحص فيها عسى ان
جيد فيها شيئًا جديدًا.
وقال غولي لصحيفة الغارديان انه ظن يف
البداية  ،بناء على عناوين املخطوطات  ،انه
وقع على الكثري من اعمال ويلز غري املنشورة
ولكنه يف النهاية اختصر هذه اآلالف من
الصفحات اىل «هذه القصة اللطيفة» على
حد تعبريه .ومساها قصة تندرج يف عداد
قصص ويلز الكالسيكية حبدث خارق للطبيعة
وشخصيات تنتمي اىل مدرستني فكريتني
يف تناول احلدث واألديب يف مواجهة
العامل .واضاف غولي انها تذكره بقصة
ويلز «الغرفة احلمراء» ولكن هلا طابعها
اخلاص .وقدر باحثون ان القصة ُكتبت يف
منتصف تسعينات القرن التاسع عشر عندما
كان ويلز يف حوالي الثالثني من العمر.
ويعين هذا انه كتب «السقف املسكون»
يف الوقت نفسه تقريبًا الذي انتج فيه اشهر
قصة أشباح كتبها  ،وهي «الغرفة احلمراء»
اليت تروي ليلة مرعبة عاشها شخص شكوكي
حياول تفنيد مزاعم تقول ان غرفة يف قلعة
مسكونة باالشباح .ويف حني ان ويلز اشتهر
بروايات اخليال العلمي مثل «آلة الزمن»
و»حرب العوامل» فانه كان يف احيان كثرية
يكتب قصصًا غوطية عن شكوكيني تواجههم
احداث خارقة للطبيعة كثريا ما تؤدي اىل
نهايات غامضة وخميفة.
ولكن قصة «السقف املسكون» اليت تنتمي
اىل هذا الطراز الغوطي ظلت جمهولة حتى
ان الباحثني املختصني بأعمال ويلز وحياته
باتريك باريندر ومايكل شريبورن قاال لوكالة
اسوشيتد برس انهما مل يعرفا بها قط من
قبل.
وباملقارنة مع قصص أخرى كتبها ويلز
توصل الباحثان اىل انه كتبها يف حوالي عام
 1895حني كانت قصص األشباح ذات شعبية
واسعة وكان ويلز غزير االنتاج ومعوزا يف
الوقت نفسه.
مل
ملاذا
هو
اللغز
ان
وقال باريندر
قدم
ي
ُ ِ
ويلز على بيع القصة أو إذا باعها فلماذا مل
ُتنشر قط فيما رأى شريبورن انها ليست من
قصص ويلز املتميزة ولكنها حكاية منسوجة
مبهارة.
وأوضح غولي رئيس حترير جملة «سرتاند»
ان سبب نشرها اآلن هو احلفاظ على تقليد
قراءة قصص األشباح يف ليالي الشتاء
الطويلة وخالل االجازة مشريا اىل اجوائها
املناسبة ملثل هذا املزاج  ،مبا يف ذلك بيت
قديم واشخاص يلعبون الشطرنج ويناقشون
السقف الغريب ولكن هناك يف الوقت
نفسه شيئًا خميفًا ومرعبًا ال ميكن وضع
اصبع عليه.

(نزوح )
وحيدًا
اإلياب
وهم
مضى خلف
ِ
ِ
ّ
ِ
عينيه
يقل ُب
اخلراب
احلنني وذات
ذات
ِ
ِ
يفت ُ
ّ
ش يف الال جواب
ترى من هنا؟
من أنا؟
كان لي فكرتي
واحلياة اليت .....
(حجر)
مساء
ً
ُ
ِ
أنوثتك
تند ْت
املشتهاة
ّ
باب حلمي
على ِ
دخلت
ُ
ّ
أوعز
بت قليب مبا
ورت ُ
َ
احللم لي
قمر
من ْ
والزلت حيًا
ُ
إىل أن رماني صباحي
حجر
بشمس
ٍ
ْ
(مسخ )
ّ
ِ
رمدي
متطى إىل
الس ّ
مسخه ّ
الس ْ
ِ
غداة
يئة
انتكاسته ّ
ِ
اإلناث
سريعًا يسام اشتعال
ً
ْ
مطفأة
شهوة
دنه
يرم ُ
ّ
يشرع ّ
بطيئًا
الزوال
كف
ِ
ّ
ٍ
نبيذ
يودعين الرتقاء
ّ
ْ
امرأة
له من حذاء
تندى ُ
ّ

الشاعر محمد عامر
أبو العال الشّماء
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ملبورن

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

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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

25 صفحة

العالناتكم
يف الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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2011 2012
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Melbourne
Melbourne



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
Email: employment@ipssecurity.com.au

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Permanent Visas
*Temporary Visas
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Citizenship
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Visa Cancellation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
*Deportation
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
<‹ñi<Ìäâˆπ]
Call
us today to find out what
we can do for you.
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
Úèœb‰ﬂ
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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مـلبورن

غامن ممثال بري :حتقق االمناء املتوازن والوحدة الوطنية...
تتمة املنشور على الصفحة 7
مشاريع البلديات ومعامالتها .وأوضح الرؤساء
املستطلعة آراؤهم انه بالرغم مما يشاع عن الفساد
يف البلديات ،فإنه يبقى أقل بكثري مما هو متفش
يف السلطة املركزية ألن الرقابة الشعبية احمللية
يف البلديات والنقاشات العامة اليت تنطلق مع
كل مشروع هي أشد فاعلية من رقابة املركز.
إن البلديات يف لبنان متلك اخلصائص األساسية
لالمركزية اإلدارية .لكن املشكلة تكمن يف
ذهنية بعض املسؤولني على مستويات خمتلفة
الذين مل يدركوا عامة أو حتى مل يتقبلوا بعد
األهداف احلقيقية لالمركزية املتمثلة بالدميقراطية
وحرية املواطنني يف إدارة حاجاتهم احمللية.
ومن مصلحة لبنان اعتماد الالمركزية لتحسني
أوضاع املواطنني ونوعية حياتهم يف اهليئات
احمللية والستمرار تعلقهم بأرضهم ووطنهم بدال
من اهلجرة .الدميوقراطية والالمركزية حباجة إىل
قيادة وخنبة وثقافة المركزية واعية وإال حتمل
خماطر انهيارها ،حتتاج إىل خنبة تتميز بالكفاءة
والتواضع».
وقال :ثالثا ،الالمركزية إمناء متوازن وحضور
قوي للدولة :كل المركزية تتضمن احرتام حقوق
اهليئات الالمركزية .لذلك فإن نقل الصالحيات من
السلطة املركزية إىل اهليئات الالمركزية ينبغي ان
يصاحبه نقل للموارد والضرائب والتمويل وبعض
اخلدمات .تتناقض الالمركزية مع أي توجه يعرب
عنه غالبا بالقول« :حنن ندفع الضرائب وغرينا
هو املستفيد!» كل نظام المركزي هو متالزم مع
موجب التضامن الوطين الشامل واإلمناء املتوازن
ومع خطط تنمية.
واضاف« :يفرتض ذلك حتما ان تلعب السلطة
املركزية دورها يف إعادة التوازن وتأمني
العدالة واملساواة للحؤول دون تركم الفروقات

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بني املناطق
والطوائف .لذا فإن مزيدا من الالمركزية تستدعي
حضورا أكرب للدولة .إذا منحت الدولة حرية أكرب،
يتعني عليها ان تؤمن مساواة أكرب منعا لتضاعف
اخللل بني املناطق والالمساواة .ان التوازن
يرتبط بقدرة الدولة على ممارسة دور احلكم،
والفصل وإعادة التوزيع .يتعني على الدولة
ان تصغي إىل اخلصوصيات دون ان تستسلم
للمصاحل الصغرية الشديدة التعارض .فالدولة
هي الضامن الوحيد للمصاحل اجلماعية ،هي جسر
العبور وال ميكنها التهرب من مسؤولياتها يف
تصحيح اخللل .وهكذا لن يؤدي تطبيق الالمركزية
إىل تفاوت إمنائي بني املناطق ،وال خشية ان
تزداد اهلوة اتساعا ما بني مناطق غنية ومناطق
فقرية .ألنه حتى يف ظل وجود الالمركزية
وموازنتها املستقلة ،فإنه يرتتب على السلطة
املركزية واجب املساهمة يف حتقيق املشاريع
وخطط اإلمناء اليت تنفذها السلطة الالمركزية
يف منطقتها .وتكون للمساهمات اليت تقدمها
السلطة املركزية اعتمادات يف املوازنة العامة
السنوية للدولة .وحيق للهيئات الالمركزية ان
تقبل اهلبات من جهات داخلية وخارجية بشرط ان
ختضع ملوافقة سلطة الوصاية وجملس الوزراء».
وتابع« :رابعا ،عالقة الالمركزية بالعيش
املشرتك :ان العالقة مباشرة ألن لبنان هو وحدة
اقتصادية ومصلحية وحياتية مشرتكة مل تستطع
احلروب والفرز طيلة أكثر من  15سنة تفكيكها.
مل تطرح أية جهة لبنانية التقسيم ،بل أشكال
خمتلفة من الالمركزية والفدرالية .كل تواصل يف
الشأن العام احمللي املشرتك وكل تنمية للنقاش
احمللي حول شؤون حياتية يومية عابرة بطبيعتها
للطوائف جيعل الوحدة اللبنانية أكثر صالبة.إذا

منح قانون الالمركزية املوعود أوسع الصالحيات
للمناطق ،فإنه يبقيها حتما ضمن الدولة الواحدة
املوحدة بعيدا عن أي منحى تقسيمي .إذ ال عالقة
لتطبيق الالمركزية على وحدة الدولة .ولن يؤدي
تطبيق الالمركزية إىل قيام تفاوت يف تطبيق
القوانني واألنظمة بني املناطق املختلفة ،أي
على سبيل املثال لن يكون السهر وتقديم
املشروبات الروحية مسموحا يف منطقة وممنوعا
يف أخرى ،ألن كل قيد على احلريات العامة ال
يشرعه جملس النواب.
يكون إال مبوجب قانون
ّ
توزيع يف املهمات داخل الدولة بني سلطات
املركز السلطات اإلقليمية ال يؤثر بشيء على
وحدتها ما دامت املؤسسات احمللية تعمل حتت
وصاية الدولة ،وما دام املشرتع العادي هو الذي
حيدد صالحياتها دومنا حاجة ألي ضمانة إلستمرار
صالحيات السلطات املركزية ومداها».
واردف« :الالمركزية يف لبنان هلا مرجعية موجودة
يف الدستور ووثيقة الوفاق الوطين .العديد من
النصوص النافذة كفيلة بكبح احنراف الالمركزية
حنو أي شكل من أشكال التقسيم .يف مقدمة
الدستور فقرات تعزز وحدة الوطن والعيش
املشرتك حيث «لبنان ( )...وطن نهائي جلميع
أبنائه ،واحدا أرضا وشعبا ومؤسسات .أرض
لبنان واحدة لكل اللبنانيني .لكل لبناني احلق
يف اإلقامة عليها يف ظل سيادة القانون ،فال
فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان وال
جتزئة وال تقسيم ( .)...وال شرعية ألي سلطة
تناقض العيش املشرتك .وورد يف وثيقة
الوفاق الوطين يف الباب الثالث حتت عنوان
«اإلصالحات األخرى والالمركزية اإلدارية» ان
الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة
مركزية قوية .ونص بند آخر على وجوب توسيع

صالحيات احملافظني والقائمقامني وإعادة النظر
يف التقسيم اإلداري مبا يؤمن االنصهار الوطين
وضمن احلفاظ على العيش املشرتك ووحدة
األرض والشعب واملؤسسات .وهناك بند آخر
حول اعتماد الالمركزية اإلدارية املوسعة وخطة
إمنائية شاملة للبالد قادرة على تطوير املناطق
اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز
موارد البلديات والبلديات املوحدة واالحتادات
البلدية باإلمكانات املالية الالزمة .وعلى سبيل
الوقاية ومنعا لاللتباس أو سوء الفهم ،أو خشية
تلوث املفهوم ،أضاف اللبنانيون على مصطلح
الالمركزية كلمة اإلدارية تعبريا عن انها ختتلف
بصورة جذرية عن الالمركزية السياسية املطبقة
يف الفدراليات اجلغرافية».
وختم« :من هنا نرى ضرورة اعتماد الالمركزية
اإلدارية كوسيلة لتحقيق اإلمناء املتوازن تعزيز
حضور الدولةاليت نص عليها الدستور ووثيقة
الوفاق الوطين .وعلى هذا األساس ،خنلص
إىل حتديد دعامات الالمركزية خبمسة عناصر:
إطار دستوري ميثاقي لإلمناء املتوازن وآخر
قانوني يوزع الصالحيات بني السلطات احمللية
والسلطات احلكومية يف العاصمة ،نظام مراقبة
على السلطات احمللية املنتخبة ،المركزية ضريبية
متنح االمتياز للسلطات املختلفة بتحصيل الرسوم
وتأمني شفافية املوازنة ،موارد بشرية تنسجم
مع قول مأثور بأن مركزية جيدة حتضر بيئة
حاضنة لالمركزية جيدة ،وأخريا ضمان الالمركزية
ملشاركة أكرب حجما».
مسرة
كما حتدث يف هذا املوضوع عضو اجمللس
الدستوري انطوان مسرة.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

اراب ايدول :جلنة التحكيم تسخر من جنمات عربيات كسرن احملظور وتزوجن من أجانب آخرهن إميان الباني
املشرتكني ونانسي عجرم تهدد

لجنة الحكم

ياسمني كساب

روال عازار

مشلت احللقة الثالثة من مرحلة جتارب األداء يف املوسم الرابع من
برنامج «أراب أيدول» خضوع جمموعة من املشرتكني من فلسطني
والبحرين ولبنان الختبارات تقييم األصوات من قبل جلنة التحكيم
املؤلفة من أحالم ونانسي عجرم ووائل كفوري وحسن الشافعي.
وبدا واضحًا ،وبهدف إضفاء املزيد من اإلثارة على احللقة ،االتفاق
عدة بني إدارة الربنامج وبني املشرتكني
املسبق على سيناريوهات ّ
يف الكواليس ،كما بني أعضاء جلنة التحكيم أنفسهم ،مثلما حصل
يف عرض مقاطع نانسي وهي تلتهم قطع الشوكوالتة ،أو عندما
ادعت زعلها من أحالم عندما طلبت منها إعطاء املشرتك ربيع زيود
ّ
فرصة ثانية ،والتصويت له بـ «نعم» ،بعدما حصل على «نعم»
ثم حصلت «متثيلية بلبلة» بني أعضاء
منها ومن وائل كفوريّ ،
ّ
وكأنها غضبت من كالم أحالم ،فغادرت
اللجنة ،حني بدت نانسي
الستوديو موحية باالنسحاب ،يف تكرار لسيناريو املوسم السابق
من برنامج «ذا فويس كيدز» ،عندما اكتشفت أنها مل تقل نعم
ّ
لطفلة اكتشفت ّ
أطلت بعد حلظات من وراء
ثم
أنها تشبه ابنتهاّ ،
زيود الذي كان
الكواليس ،وطلبت االستماع جمددًا إىل غناء ربيع ّ
بانتظارها ،لكي ترضي ضمريها يف احلكم على صوته وأدائه،
ّ
فتمكن من العبور إىل املرحلة
وكانت الـ «نعم» الثالثة من نصيبه
املقبلة من الربنامج.
املشرتك عبد العزيز فيصل كانت له حصة من السيناريو املفربك،
بعدما تبينّ أنه يشبه املذيع بدر آل زيدان ،فسّبب بلبلة بني
املشرتكني الذين كانوا ينتظرون دورهم لالمتثال أمام جلنة
التحكيم ،ولكن أحالم مل تنجح يف متثيلها عندما قالت له« :بدر»،
عندما دخل الستوديو للغناء واحلكم على صوته ،خصوصًا ّ
أنها مل
ّ
ُت ِ
ومتكن عبد العزيز فيصل
أي عالمة تعجب أو استغراب حبضوره،
بد ّ
من االنتقال إىل املرحلة الثانية من الربنامج.
أما روال عازار اليت غنت وأبدعت ،فحصلت على  4من الـ «نعم»؛
ومن شدة إعجاب أحالم بها قالت هلا «أنت بلوى».
خصت بهما أحالم زميلتها نانسي،
وكان الفتًا الدالل والغنج اللذان ّ
بوصفها بأمجل النعوت كـ «ننوسة وياعمري وحبيبيت».
القوي بعد وصلة من
فاجأ سعيد طربي أعضاء اللجنة بصوته
ّ
التعليقات على شعره .وقبل احلكم عليه ،اعتذر له حسن الشافعي
بتفوق،
عندما اعرتف له أنه أساء الظن به وبقدرته على الغناء
ّ
فانتقل سعيد إىل املرحلة املقبلة بـ  4من الـ»نعم» من ّ
كل أعضاء
جلنة التحكيم.
ّ
يتمكنوا من
ويف املوسم احلالي ،شارك بعض املتبارين الذين مل
الفوز يف املوسم املاضي من الربنامج ،ولكن احلظ مل حيالفهم
هذه املرة أيضًا ،فيما الذين انتقلوا إىل املرحلة املقبلة فهم :روال
عازار ،و سعيد طربي ،ونادين اخلطيب ،وجيانا غنطوس ،ونادر
محودة ،ويعقوب شاهني ،وأمري دندن ،وأمال شاهني ،وشادي
دكور ،وليندا زامل ،ونانسي حوا ،وعبد اهلل بافجيش ،وبدر احلسن،
وعبد العزيز فيصل ،وكفاح رستم ،وعامر صيداوي ،وربيع زيود،
وتامر ضاهر ،وربيع رحال ،ووليد بشارة ،وإبراهيم ملوحي ،وحممود
عثمان ،وحسن املصري.
ُ
حتدى بعض
وكالعادة ،مل
ختل احللقة من جرعات السخرية عندما ّ
املشرتكني جلنة التحكيم بأصواتهم الفاشلة ،كما حصل مع أمحد
عمرو ،الذي ّ
علق بعد أن حصل على « 4كال» من أعضاء جلنة التحكيم
جمتمعة ،فقال« :الطرب اهلادئ حباجة إىل صوتي ،ما عاد يف
مسيعة فعليني .أنا غلطت عندما ّ
فكرت باملشاركة بهيك برنامج».
ّ

ايمان الباني

العروس ياسمني كساب تزوجت جراحاً روسياً

تحية كاريوكا
حلم العاملية يراود ّ
كل جنوم هوليوود الشرق ،القاهرة ،بالرغم من
ّ
يتحقق لنجمات الفن إال بالزواج فقط .فعرب قرن من صناعة
أنه مل
تقدم ممثلة واحدة فيلمًا عامليًا ،ولكن التاريخ
السينما املصرية ،مل ّ
يشهد العشرات من حاالت زواج الفنانات برجال أوروبيني ،بعضهم
ّ
ليحقق حلمه باالقرتان بسحر الشرق ،وآخرهم النجم
غيرّ ديانته
الرتكي مراد يلدريم الذي ارتبط بعالقة حب مبلكة مجال املغرب
روسي ،أشهر إسالمه
السابقة واملمثلة إميان الباني ،وقبله جراح
ّ
منذ أيام ليتزوج النجمة الشابة يامسني كساب.
الفنانة الشابة يامسني كساب عقدت قرانها على طبيب جراح
روسي يدعى آرتيوم كوشرجيان ،بعد أشهر من غرام اندلعت
شرارته باملصادفة أثناء عطلتها مبدينة دهب الساحلية ،وجنحت
حماوالت توثيق إشهار إسالمه ،ليطلق على نفسه اسم «عمر» ،ثم
عقد قرانه عليها بالفعل.
آخر فنانة سبقت يامسني لتجربة الزواج بأجنيب كانت ملكة مجال مصر
السابقة واملمثلة اجني عبداهلل ،اليت ارتبطت سريعًا بالدبلوماسي
ألرب بوسوتر ،القائم بأعمال السفري الرتكي يف القاهرة ،إال أن
فرحتها مل تكتمل ،إذ بعد أشهر قليلة من الزفاف اكتشفت ورمًا
ّ
باملخ ،وسافرت معه خارج مصر حبثًا عن طوق جناة لدى
نادرًا
املستشفيات األوروبية.
الراقصة الذهبية سامية مجال صاحبة أشهر قصة زواج فنانة بأمريكي
ردت على إهانة مطرب عربي شهري رفض االرتباط بها ألنها راقصة
ّ
بإعالن زواجها بشاب أمريكي امسه شربد كينج ،أشهر إسالمه يف
ومسى نفسه عبداهلل كينج ،وسافرت معه إىل هيوسنت
وقت الحق
ّ
بوالية تكساس ،ولكنها عادت بعد أشهر ،بعدما اكتشفت أنه يريد
جبوار سحر الشرق «كنوزه» أيضًا ،ووضع يده على جموهراتها،
ادخرته من عملها بالرقص والسينما ،فحصلت على
وأنفق معظم ما ّ
وتزوجت الدوجنوان
«احمللية»،
قيمة
لتعرف
وعادت
ورقة طالق،
ّ
ّ
رشدي أباظة.
املنافسة بني الفراشة حتية كاريوكا وزميلة العمر سامية مجال مل
تقتصر على حلبة الرقص أو جنومية السينما ،بل سعت خلفها إىل

سميحة أيوب تزوجت مهندس ديكور إيطالي

الواليات املتحدة األمريكية ،وتزوجت ضابطًا أمريكيًا يدعي شيربد
ليفي ،أعلن إسالمه هو اآلخر .ولكن انشغاله بعمله دفع حتية إىل
فتتزوج أيضًا النجم رشدي
طلب الطالق ،لتعود على خطى صديقتها
ّ
أباظة.
الفنانة الراحلة ناهد شريف صاحبة أول حالة زواج مدني بتاريخ
ّ
ولعلها الوحيدة اليت احتفظت بديانتها
جنمات الفن املصري،
كمسلمة ،برغم زواجها الراقص األرمين املسيحي إدوار دمريجيان،
وإجنابها منه ابنتهما الوحيدة باتريسيا ،عام  ،1977بينما مل تنجب
من زجيتني سابقتني ،كانت األوىل باملخرج حسني حلمي املهندس،
والثانية بالفنان كمال الشناوي.
سيدة املسرح العربي الفنانة مسيحة أيوب هلا زجية أوىل ال تذكرها
أبدًا ،حني ارتبطت مبهندس ديكور إيطالي أشهر إسالمه .وبعدما
وتزوجت املمثل القدير حممود مرسي،
اطمأنت إىل إميانه تركته،
ّ
ّ
وطلقها ،فتزوجت من بعده املمثل
ودعها حبثًا عن العاملية
الذي ّ
ثم الكاتب سعد الدين وهبة ،وأخريًا املخرج أمحد
سرحان،
حمسن
ّ
النحاس.
ّ
كل امللل
الفنانة الراحلة لوال صدقي لديها قائمة أزواج من
ولكن أشهرها الزجية الثالثة مع املصور السينمائي
واجلنسيات،
ّ
ليتزوجها وغيرّ امسه
إسالمه
أشهر
الذي
داملانو»،
«جياني
اإليطالي
ّ
يستمر سوى لستة أشهر فقط،
مل
الزواج
لكن
املهدي».
«أمني
إىل
ّ
ّ
وابتعدت هي عن الضوء فيما ّ
ظل هو جنمًا يف كواليس صناعة
السينما املصرية.
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أسرة ومجتمع

نوال الزغيب :أوالدي يقولون عين فاشلة وابنيت تيا حت ّب الشهرة
حلت الفنانة نوال الزغيب ضيفة على برنامج
ّ
وأطلت ابنتها تيا ديب معها يف أول
وجر”،
“منا
ّ
ظهور إعالمي هلا .نوال اليت تكثف من إطالالتها
اإلعالمية يف الفرتة األخرية ،حتدثت عن إدارة
أعماهلا اجلديدة مع شقيقها مارسيل ،وعن عالقتها
بوسائل التواصل االجتماعي ،وعن توأميها جوي
وجورجي وابنتها تيا.
أما تيا ،فأكدت حبها للشهرة ،مشرية إىل أنها
سوف تتجه للتخصص يف جمال تصميم األزياء.
بداية ،شرحت نوال السبب الذي دفعها إىل كسر
عزلتها عن اإلعالم ،وقالت “ :أحب أن أكون قريبة
من الناس؛ ولذلك أحببت أن أغيرّ االسرتاتيجية
السابقة اليت كنا نسري عليها .هذه االسرتاتيجية
ال تتعلق بي وحدي ،ألنه عندما تكون هناك إدارة
بد من أن آخذ رأيها بعني االعتبار.
أعمال ،فال ّ
وإذا وجدت أنها ال تناسبين فإنين أتراجع عنها”.
نوال أجابت عن سؤال مل يكن يفرتض أن يطرح
عليها حول استبدال إدارة أعماهلا ،فأجابت:
“غيرّ تها منذ أكثر من شهر ،وبعد فرتة من
التعاون استمرت  5أو  6سنوات .وحاليًا ،شقيقي
مارسيل هو الذي يتوىل إدارة أعمالي” ،وتابعت:
“لن كون أول أو آخر فنانة تستبدل إدارة أعماهلا،
وحنن بصدد التحضري السرتاتيجية جديدة لتقديم
ما هو مناسب لي .وحاليًا أشعر بأنين سعيدة
ومتفائلة مع مارسيل ،وهذا الشعور سيدفعين
لتقديم أعمال حلوة .مع مدير أعمالي السابق كنت
كذلك ،ولكن جمرد اختاذ قرار جديد مينحين شعورًا
بالتفاؤل والسعادة”.
املتجددة،
نوال وصفت نفسها باإلنسانة
ّ
وقالت“ :أنا من األشخاص الذين يشعرون بامللل
وأحب أن أكون جديدة يف أعمالي
والروتني،
ّ
سنقدم
وإطالالتي وتصويراتي ،ولذلك حنن
ّ
اجلديد يف عام  2017وعلى مجيع املستويات”.
وعن عالقتها بوسائل التواصل االجتماعي ،أجابت
ثم
نوال“ :كانت
تسبب لي التوتر قبل عامّ ،
ّ
ما لبثت أن شعرت بأنين يف حاجة إليها ،ألنها
األساس”.
وعما إذا كان عدد املتابعني الكبري على وسائل
ّ
التواصل االجتماعي يساعد على تأمني نسبة
حضور عالية يف حفالت الفنان ،أوضحت نوال:
“ليس بالضرورة ،املهم هو تفاعل املتابعني.
هناك فنانون ال يكون لديهم نسبة متابعة كبرية،
ولكن يكون لديهم “اليكات” بأعداد ضخمة.
وعندما يطرحون فيديو كليب على “انستقرام”،
يكون عدد املشاهدين كبريًا جدًا ،وهذا يعكس
عما
حجم تفاعل اجلمهور مع الفنان ورضاهم ّ
يقدمه”.
ّ
وأكدت نوال أنها تتابع نانسي عجرم وجنوى كرم
وأحالم وراغب عالمة ووائل كفوري وديانا حداد
ورامي عياش وغريهم من الفنانني على مواقع
التواصل االجتماعي ،وتابعت“ :من يبادر إىل الـ
لدي
 followجيب أن أفعل مثله وأن أتابعه .يوجد ّ
يهتم بأمور “السوشيال ميديا” ،ولكنين
مكتب
ّ
ّ
أتدخل شخصيًا وأن أقوم بـ follow back
أحب أن
ّ
و .”block
وعن موقفها من التعليقات اليت كانت ترى فيها
ويف وائل كفوري زوجني مجيلني ،وميكن أن
قدما ديو “مني حبييب
ُينجبا أوالدًا جنومًا عندما ّ
أنا”ّ ،
علقت“ :أنا كنت متزوجة حينها ..أنا خلقت
متزوجة”.
أم للتوأمني جورج وجوي
الفنانة أشارت إىل أنها ّ
قد 10
ولفتاة امسها تيا ،وتابعت“ :لكن تيا ّ
وحتب الشهرة،
أوالد .هي ديناميكية وذكية جدًا
ّ
ً
ضد هذه الفكرة ،ليس خوفا من دخول
وأنا كنت
ّ
أوالدي الفن ،بل ألنين كنت أحرتم قرارهم يف
اختيار املهنة اليت يفضلونها عندما يكربون”.
وتابعت“ :جورجي وجوي ال يعرتفان بي كفنانة،
ومبجرد أن
وأنا فاشلة دائمًا من وجهة نظرهما.
ّ
أطلب منهما مساع أغنية جديدة لي أو فيديو
كليب يكون جوابهما “أكيد فاشلة” ،بينما تيا ترفع
معنوياتي ،وعندما تشعر بأن هناك عدم ازدياد
إلي قائلة“ :اعمليلي
يف عدد متابعيها،
ّ
تتودد ّ
أحب أن تصبح مشهورة ،ولكن
“ .””tagأنا مل أكن ّ
مصممة أزياء فقد
مبا أنها ترغب يف أن تصبح
ّ
تراجعت عن موقفي”.
تيا ديب يف أول إطاللة هلا على الشاشة،
حتب الشهرة على عكس
قالت نوال عنها“ :تيا
ّ

ّ
فعلقت“ :يف السابق مل تكن
أما تيا
شقيقيها”ّ .
حتبذ ظهوري اإلعالمي مع أنين كنت
والدتي
ّ
أرافقها يف لقاءاتها وأعماهلا” .نوال تدخلت
حتب الظهور واملوضة كثريًا ،وعندما
قائلة “ تيا
ّ
كانت ترافقين يف جوالت “الشوبينغ” كانت تصر
على شراء فساتني “الكوتور” اخلاصة باألطفال،
وكانت ترتديها عندما كانت ترافق والدتي إىل
حفالت األعراس” ،وأضافت “تيا حضرت كل
أعراس البلد”.
تيا قالت إنها ستبلغ الـ  18قريبًا ،وإنها سوف
تتجه إىل التخصص يف جمال تصميم األزياء،
وتابعت “أحب أن أساعد والدتي يف إطالاللتها،
وهي تستشريني دائمًا ،ولكنها ختتار ما تريده
هي”.
وأشارت تيا إىل أنها ترسم دائمًا تصميمات
خاصة بالفساتني وتطلع عليها والدتها ،مضيفة
ّ
ولكنها مل تطلب مين أبدًا
“هي تبدي رأيها بها،
أن ّ
أنفذ أيًا منها”.
ّ
وعلقت نوال “إذا قلت إنين أريد االعتزال يفرح
التوأمان ،أما تيا فتعرتض” .وتابعت “أنا أشجع
تستمري يف الرسم
تيا دائمًا ،وأقول هلا جيب أن
ّ
خاص بك .هي حتتاج إىل
وأن يكون لديك أسلوب
ّ
املزيد من الوقت واخلربة والدراسة لكي تصبح
أفضل يف جمال التصميم”.
تيا قالت إنها راضية متامًا عن ّ
كل اللوكات اليت
تطل بها والدتها ،ولكنها ليست على ّ
ّ
اطالع على
لوكاتها القدمية.

مشاكل الشعر قبل الزفاف ُتعاجلها هذه املاسكات!
أهمية يف إبراز تسرحية الشعر بطريقة
للشعر
ّ
الفتة .والشعر الصحي دليل اهتمام العروس
بنفسها ومجاهلا.
قد ال متلكني أفكارًا ّ
متكنك من العناية بشعرك
مهم للعروس
يف املنزل ،فاالهتمام بالشعر أمر
ّ
قبل الزفاف وبعده ،وجيب أن تبدأ بهذه اخلطوات
التعرف إىل
قبل أسابيع من الزفاف ،من أجل
ّ
املشاكل اليت يعاني منها شعرها وإجياد احللول
الطبيعية قد تساعدك
املناسبة .هذه املاسكات
ّ
ّ
ّ
وجتنبك
حل جزء من مشاكل شعرك،
على
املشاكل األخرى اليت يمُ كن أن حتصل .وإليك
هذه املاسكات:
ّ
التخلص من القشرة
ّ
للتخلص من القشرة قبل الزفاف ،ما عليك
كمية قليلة من ّ
خل التفاح يف
سوى أن تضعي
ّ
ّ
ثم ّ
ودلكي
بللي أطراف أصابعك،
وعاء عاديّ ،
ّ
اخلل،
الرأس .انتظري بضع دقائق حتى جفاف
كرري هذه العملية يوميًا
ّ
ثم اغسلي الشعر ّ
جيدًاّ .
إىل أن ختتفي القشرة نهائيًا .من املعروف أن
النتيجة لن تظهر إال بعد مرور بضعة أيام.
تساقط الشعر
من املهم معرفة أسباب تساقط شعر العروس.
فقد يعود التساقط إىل أسباب هرمونية أو إىل
نقص يف الفيتامينات أو احلديد .بعد ذلك،
نعاجل املشكلة عن طريق تزويد اجلسم مبا حيتاج
إليه من ّ
مغذيات ضرورية .يمُ كنك قبل االستحمام
أن تقسمي بصلة إىل نصفني ،وأن تفركي جلدة
تتسبب رائحة
الرأس بطريقة ناعمة .ميكن أن
ّ
ّ
الفعالة
لكنها من الوسائل
البصل باإلزعاج،
ّ
منو الشعر من جديد.
والقادرة على حتفيز ّ
لتغذية الشعر
هناك بعض الطرق لتعذية الشعر ،وهي مفيدة
جدًا .ما عليك سوى أن تضعي ملعقتني من
ثم أضيفي إليه بيضة
اللنب يف وعاء عاديّ ،
واخلطي املزيج جيدًا .ضعي املزيج على الرأس،
مدة نصف ساعة .بعد ذلك ،اغسلي
واتركيه ّ
شعرك بالشامبو املناسب ،ويمُ كنك إضافة زيت
اللوز إىل املزيج.
للشعر الدهين
ّ
حيضر
خاصًا مرتني يف الشهر.
اعتمدي قناعًا
ّ
القناع وفق اآلتي :ضعي أربع مالعق من الطحني
يف وعاء عادي مع ملعقتني كبريتني من زيت
الزيتون وثالث نقط من زيت الزعرت األساسي،
جيدًا .بعد ذلك ،ضعي
ّ
ثم امزجي املكونات ّ
مدة نصف
القناع على كامل الشعر ،واتركيه ّ
ثم اغسلي الشعر بشامبو ناعم.
ساعةّ ،

كيف تستعدين للحمل الثاني؟ للبنات ..خلطات طبيعية لزيادة
كثافة الشعر

هناك اجتاه متزايد حنو التخطيط واإلعداد
اجليد
ِّ
للحمل .فهذا أسلوب صحي جيد يؤثر إجيابيًا عليك
وعلى طفل املستقبل”.سيدتي وطفلك” التقت
باختصاصية النساء والتوليد ،الدكتورة رهام
َّ
لتقدم لك بعض النصائح اليت تساعدك
خليل؛
ِّ
على تهيئتك للحمل ثانية.
• احسيب ميزانية املولود :خططي ملصادر الدخل
واالحتياجات املطلوبة من األلبان واحلفاضات،
ومصاريف العالج أو زيارات الطبيب وغريها .ميكنك
االستعانة مبالبس األطفال املستعملة للتوفري من
اإلنفاق.
• احصلي على إجازة :إذا كان عملك يوفر فرص
العمل باملنزل فاغتنمي هذه الفرصة أو احصلي على
إجازة من العمل.
• حافظي على وزن صحي :إذا كان وزنك قلي ًال فرمبا
تتعرضني لوالدة مبكرة أو يكون وزن املولود أقل
َّ
من املفروض .أما إذا كان الوزن زائدًا فمن املمكن
تتعرضي ملضاعفات أثناء الوالدة ويكون وزن
أن
َّ
املولود أكرب من الالزم.
املهمة للخصوبة :مثل محض
• تناولي الفيتامينات
َّ
املهمة للصحة
الفوليك وغريها من الفيتامينات
َّ
العامة.
َّ
الصحية
• اهتمي بنظامك الغذائي :فمنع األطعمة غري
َّ
مهم لتحمل جسدك لعبء احلمل ،ولعدم انتقاهلا
للجنني.
• ابدئي بعالج جهازك اهلضمي :تناولي الكثري من
الغنية باأللياف؛ ملنع اإلمساك أو اإلسهال
األطعمة
َّ
الورقية.
مثل اخلضراوات
َّ
ألن هذا يساعد على
• ابتعدي عن التوتر واإلجهادَّ :
زيادة الرغبة احلميمية؛ ما يساعد على احلمل أيضًا.
• اهتمي بنومك :احصلي على  8ساعات نوم يوميًا
واجعليها لي ًال ،وليكن نومًا عميقًا.
• أوقفي التدخني :يف الوقت نفسه حتدثي مع
طبيبتك حول أفضل الطرق لإلقالع عن هذه العادة.
• كم عمرك؟
إذا كان عمرك  38سنة وتريدين إجناب طفلني
آخرين فلن يكون لديك متسع من الوقت لتجعلي
الفاصل العمري بينهما ثالث سنوات .ولكن إذا
صحية
كنت حتت الـ 30وليس لديك أي مشاكل
َّ
عندها ميكنك أن تكوني مرنة قلي ًال فيما خيص
التوقيت؛ حيث ترتاجع معدالت اخلصوبة عندما
تصلني إىل سن .35
• حتدثي عن خماوفك
إذا كان عليك أخذ عالج مطول فناقشي املسألة مع
طبيبتك رمبا حتتاجني إىل تغيري الدواء واالنتقال
إىل عالج آخر .على سبيل املثال ليس آمنًا تناول
حب الشباب الشديدة
دواء ملشاكل البثور ،أو ِّ
عندما تكونني حام ًال.
• آراء اخلرباء
يعد االنتظار من  18إىل  23شهرًا بعد والدة
ُّ
طفلك السابق أفضل لصحة الطفل اجلديد.
فإن الفاصل العمري
ووفقًا لدراسات عديدة
َّ
الذي يقل عن  17شهرًا يزيد احتمال إجنابك طف ًال
خدجيًا وبوزن أقل من املعدل الطبيعي ،كما يواجه
األطفال الذين حدث احلمل بهم بعد أكثر من 59
شهرًا (حنو مخس سنوات) من والدة أقرب أخ
َّ
املتوقعة ،مقارنة
أو أخت زيادة يف هذه النتائج
باألطفال الذين حدث احلمل بهم بعد  18إىل 23
شهرًا من الوالدة السابقة.

اعتمادا على
كل فتاة لديها نوع خمتلف من الشعر
ً
الطبيعة الوراثية واألغذية واملناخ واملكان الذي
تعيش فيه ،منهن من تتمتع بكثافة ورونق خاص
لشعرها ،ومنهن من تعاني من شعرها اخلفيف،
يوجد هناك الكثري من العوامل األخرى اليت تؤثر
على كثافة الشعر منها ،نقص التغذية ،واإلجهاد
العاطفي والبدني املفرط ،استخدام املنتجات
الكيماوية الضارة ،سوء روتني العناية بالشعر،
واالختالالت اهلرمونية ،واحلساسية أو التلوث،
هذه األسباب قد تكون سبًبا وراء خفة شعرك،
ولكن حلسن احلظ ميكن عالجها بطرق بسيطة
وسهلة
تعريف معنا إىل بعض العالجات املنزلية املدهشة
اليت اخرتناها لك من خبرية الطاقة والعناية بالبشرة
والشعر والطب البديل هامسيك قيوجميان ،واليت
سوف تساعدك يف تطويل وتكثيف شعرك.
 1قناع البيض للشعراخلصائص العالجية يف البيض تعمل بشكل
جيد لتطويل وتكثيف الشعر ،وهو حيتوي على
مستويات عالية من الربوتينات والزنك والكربيت
واحلديد والفسفور واليود ،مما جيعل هذا القناع
أكثر من مدهش للشعر ،بكل بساطة ضعي بياض
بيضتني على شعرك ،واتركيه ملدة  15دقيقة،
كرري هذا القناع بشكل منتظم للحصول على
ً
ً
وتألقا.
ملعانا
شعر أكثر
 2العسل والبيض وزيت الزيتونأضيفي ملعقة من العسل وزيت الزيتون إىل
جيدا
بياض بيضة يف وعاء ،وامزجي املكونات
ً
حتى تصبح على شكل عجينة .ضعي اخلليط على
شعرك ،واتركيه ملدة  20دقيقة ،ثم اشطفيه
باملاء البارد والشامبو .كرري العملية بانتظام
وسرتين الفرق.
 3عصري البصلعصري البصل هو واحد من أفضل وأقدم العالجات
لتطويل وتكثيف الشعر ،فهو حيتوي على الكربيت
الذي يساعد يف تعزيز منو الشعر ،استخرجي
عصري البصل وضعيه على شعرك ملدة مخس
عشرة دقيقة ،وبعدها قومي بشطفه مع شامبو
معتدل.
 4عصري البطاطسإذا كنت تعانني من «داء الثعلبة» (وهي حالة
من ترقق الشعر) فهذه الوصفة هي األمثل لكي،
ببساطة قومي باستخراج عصري البطاطس وضعيه
على فروة رأسك ،واتركيه ملدة  15-20دقيقة،
من ثم اغسليه.
 5احللبةاحللبة هي عنصر فعال لزيادة طول وكثافة الشعر،
ضعي بذور احللبة ليلة كاملة يف املاء ،من ثم
قومي بطحنها يف اليوم التالي لتصبح على شكل
عجينة ،أضيفي إليها ملعقتني من احلليب العادي
وطبقيها كقناع على شعرك
أو حليب جوز اهلند،
ّ
ملدة  45دقيقة على األقل ،من ثم اغسليه.
 6حليب جوز اهلندإذا كنت تريدين فروع شعر صحية وخالية من
األضرار ،قومي بتدليك حليب جوز اهلند على
فروة رأسك واتركيه على شعرك ليلة كاملة،
واغسليه باملاء البارد يف اليوم التالي.
 7الشاي األخضرالشاي األخضر هو مصدر طبيعي للمواد املضادة
للتأكسد ،واليت تساعد يف عالج تساقط الشعر،
ضعي الشاي األخضر الدافئ يف مجيع أحناء فروة
رأسك ،من ثم اشطفيه باملاء البارد يف صباح
اليوم التالي.
 بذور الكمونضعي القليل من الكمون يف زيت الزيتون طول
الليل ،ويف صباح اليوم التالي قومي بتدليك
جيدا مع املزيج ،واتركيه ملدة 15
فروة رأسك
ً
دقيقة من ثم اغسليه.
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 24عاماً مضت..تع ّرف على أوّل هاتف
ذكي يف العامل

بعد «نوت  ..»7فضيحة جديدة تطارد «سامسونغ»

دهم ممثلون لالدعاء يف كوريا اجلنوبية ،مكاتب جمموعة «سامسونغ»
الكورية ،بسبب صالتها املزعومة بـ «تشوي سون سيل» الصديقة
املقربة لرئيسة البالد «باك جون هاي» اليت وجهت إليها اتهامات
يف فضيحة استغالل نفوذ.
ويف وقت سابق من العام اجلاري ،أعلنت شركة «سامسونغ» أنها
أوقفت مبيعات هاتف «غالكسي نوت  »7اجلديد ،بسبب عيوب يف
بطارية اهلاتف ،وهي األزمة اليت عصفت بأرباح الشركة وكبدتها
قرابة  4.5مليار دوالر من أرباحها الفصلية.
املدعني داهموا
وقالت متحدثة باسم هيئة املعاشات الوطنية ،إن
ّ
مقرها أيضا.
وأوضحت وكالة «يونهاب» لألنباء يف كوريا اجلنوبية ،أن التحقيقات
تدور حول قرار اهليئة املوافقة على صفقة اندماج بقيمة مثانية
مليارات دوالر ،بني «سامسونغ سي آند تي كورب» و»تشيل
إندسرتيز» ،العام املاضي.
وأكدت متحدثة باسم جمموعة «سامسونغ» أن مسؤولي االدعاء
زاروا مكاتب اجملموعة ،لكنها مل تذكر مزيدا من التفاصيل.
من جانبها ،أكدت املتحدثة باسم هيئة املعاشات الوطنية ،أن
املداهمات جرت يف مدينة «جيوجنو» اليت يقع فيها مقر اهليئة،
رافضة اإلدالء مبزيد من التفاصيل.
وتواجه «باك» و»تشوي» حتقيقات بسبب مزاعم ممارسة ضغوط
على شركات كبرية ،منها جمموعة «سامسونغ» ،لتقديم مساهمات
مالية ملؤسسات تدعم سياسة «باك» لدعم اجملتمعات الثقافية
والرياضية.
وكانت قد وجهت لكل من «تشوي» و»آن تشونج-بوم» املساعد
الرئاسي السابق اتهامات يوم األحد ،بإساءة استغالل السلطة ،يف
ضربة كبرية لرئيسة البالد يف معركتها من أجل البقاء سياسيا.
ومتلك هيئة املعاشات الوطنية حصصا يف الشركتني ،واعتربت
موافقتها ضرورية لنجاح االندماج.

كيف تزيد سرعة  Wifiبـ  3أضعاف!

أربعة وعشرون عامًا مضت على طرح أول هاتف ذكي ،وهو اهلاتف
عدًا فقط لتحقيق
الذي كان يتمتع
خباصيات متعددة ومل يكن ُم ّ
ّ
االتصال اهلاتفي.
هذا اهلاتف مل يكن من تصنيع أي من الشركات العمالقة يف جمال
اهلواتف الذكية اليوم ،فقد وقفت وراء أول هاتف ذكي شركة
عمالقة أخرى وهي آي بي إم ( )IBMعام  ،1992حني طرحت هاتفًا
مسته سيمون ( )Simonأو ( )Simon Personal Communicatorيف
ّ
معرض كومديكس ( )COMDEXيف الس فيغاس.
األول اهتمامًا
يف مثل اليوم قبل  24عامًا ،القى اهلاتف الذكي
ّ
املهمات يف هيكل
الزوار ،وذلك لوجود جمموعة من
كبريًا من قبل
ّ
ّ
اهلاتف ،فهناك كامريا وحاسب صغري شخصي .وكان بإمكان
املستخدم استقبال الفاكسات على هذا اجلهاز وحتديد قائمة املهام
واملراسالت والربيد وجمموعة من األلعاب وآلة حاسبة.
أول هاتف ذكي بسعة 1ميغابايت ذاكرة عشوائية!
وبفضل تعاون الشراكة بني «آي بي إم» وشركة «بيل ساوث»
( )BellSouthمت إطالق هذا اهلاتف ّ
الذكي يف أسواق الواليات
املتحدة األمريكية يف عام  1994بسعر  899دوالرًا .وبعد مضي
فرتة من الزمن جرى ختفيض السعر إىل  599دوالرًا وبيع خالل
ستة أشهر أكثر من  50ألف جهاز هاتف.
ويتمتع «سيمون» بشاشة بقياس  4.5بوصة بلونني ،وتعمل
باللمس بدقة  160X293بكسل.
ومت استخدام قلم خاص إلدخال البيانات .كما مت تزويد اهلاتف
الذكي مبعاجل بسرعة  16ميغاهرتز مع  1ميغابايت سعة الذاكرة
العشوائية ومثلها لتخزين املعلومات .وكان باإلمكان استخدام
اهلاتف لساعة كاملة من احلديث بدون احلاجة إىل إعادة شحنه.

طور فريق من الباحثني منظومة شبكات حملية السلكية ( )Wifiميكنها
تسريع عملية نقل البيانات على الشبكات املكدسة باملستخدمني.
ويطلق على املنظومة اجلديدة اسم «ميغا ميمو  »2.0وميكنها نقل
البيانات بسرعة تزيد مبعدل  3أضعاف مقارنة بالشبكات احمللية
الالسلكية املستخدمة حاليًا ،كما أنها تتميز بضعف حجم نطاق
إشارة الشبكة.
ويقول املوقع اإللكرتوني «ساينس ألريت» املتخصص يف
األحباث واالبتكارات العلمية إن املنظومة اجلديدة اليت طورها فريق
من الباحثني من خمترب علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي مبعهد
ماسوشيتس للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة ميكن تشغيلها على
أجهزة توزيع خدمة االنرتنت (الراوتر) يف املنازل ،إذا ما جنحت
الشركات املتخصصة مثل سيسكو ونيتجري يف دجمها يف األجهزة
اليت تنتجها.
مزايا املنظومة
ولكن أهم مزايا املنظومة اجلديدة تتمثل يف توفري خدمة االنرتنت
يف األماكن املزدمحة مثل األحداث الرياضية أو مراكز املؤمترات أو
املطارات عندما حياول مئات اآلالف من املستخدمني الدخول على
شبكة االنرتنت يف نفس الوقت.
ومن املعروف أن التقنية املستخدمة حاليًا لعالج مشكلة تكدس
الشبكات احمللية الالسلكية باملستخدمني تتمثل يف إضافة
املزيد من نقاط الدخول يف شكل راوترات متعددة حتى يستطيع
املستخدمون االتصال بها ،ولكن هذه الطريقة تؤدي إىل تداخل
اخلدمة وبطء يف توصيل البيانات.
جتنب تداخل الشبكات
ويوضح عز الدين حامد رئيس فريق البحث أن املنظومة اجلديدة
تقوم بتنسيق طريقة عمل نقاط الدخول املتعددة على الشبكة يف
نفس الوقت ،حبيث تقوم كل نقطة بنقل البيانات بنفس السرعة
وبدون حدوث أي تشويش بينها.
وأضاف أن االكتشاف احلقيقي لفريق البحث يتمثل يف التوصل
إىل معادلة تسمح جلميع وحدات البث املستقلة باستخدام نفس
نطاق الشبكة احمللية الالسلكية بدون أي تداخل ،وبالتالي استطاع
الفريق حل املشكلة اليت ظلت تؤرق خرباء الشبكات لفرتة طويلة.

ملاذا يصمم الربيطانيون طائرة بدون
طيار قابلة لألكل بالكامل

يبدو أن االبتكارات املتعلقة باملساعدات اإلنسانية يف الكوارث
واحلروب ما زالت يف بدايتها ،فبعد «السحاب» اخلاص بإغالق
اجلروح ،وعمليات التدخل اجلراحي عن بعد ،تتجه بعض الشركات
إىل إبداع حلول لتوصيل املساعدات الغذائية والطبية إىل مناطق
الكوارث واحلروب اليت يستحيل الوصول إليها بالوسائل التقليدية
كما يف مدينة حلب السورية احملاصرة على سبيل املثال.
يف السياق تعمل شركة  Windhorse Aerospaceالربيطانية على
مشروع «  »Pouncer droneأو الطائرة بدون طيار «بونسري» أي
ّ
«املنقضة» بالعربية.
و»  »Pouncer droneهي مشروع الطائرة بدون طيار األوىل يف
العامل القابلة لألكل بكاملها .وقد صممت الطائرة حبيث ميكن أن
تطري إىل املناطق العصية على فرق اإلنقاذ إما بسبب خطورتها
كمناطق احلروب أو الكوارث أو ألنها مناطق نائية ال ميكن الوصول
إليها بشكل تقليدي ،حيث األولوية للمساعدات الغذائية والطبية.
وميكن للطائرة «املنقضة» إطعام ما يقارب  50شخصا فضال عن
توفري معدات الطبخ واألدوية .وهيكل الطائرة أن ميكن أن يكون
مصنوعا من مواد نباتية ميكن أكلها ،أو من اخلشب اخلفيف الذي
ميكن حرقه للتدفئة أو لطهي محولة الطائرة ،أو باألحرى بقية
مكوناتها .علما أن اهليكالن ـ اخلشيب والنباتي ـ يتمتعان بنفس
القوة واملقاومة حبيث يبقى أداء الطائرة نفسه.
يبدو أن االبتكارات املتعلقة باملساعدات اإلنسانية يف الكوارث
واحلروب ما زالت يف بدايتها ،فبعد «السحاب» اخلاص بإغالق
اجلروح ،وعمليات التدخل اجلراحي عن بعد ،تتجه بعض الشركات
إىل إبداع حلول لتوصيل املساعدات الغذائية والطبية إىل مناطق
الكوارث واحلروب اليت يستحيل الوصول إليها بالوسائل التقليدية
كما يف مدينة حلب السورية احملاصرة على سبيل املثال.
يف السياق تعمل شركة  Windhorse Aerospaceالربيطانية على
مشروع «  »Pouncer droneأو الطائرة بدون طيار «بونسري» أي
ّ
«املنقضة» بالعربية.
و»  »Pouncer droneهي مشروع الطائرة بدون طيار األوىل يف
العامل القابلة لألكل بكاملها .وقد صممت الطائرة حبيث ميكن أن
تطري إىل املناطق العصية على فرق اإلنقاذ إما بسبب خطورتها
كمناطق احلروب أو الكوارث أو ألنها مناطق نائية ال ميكن الوصول
إليها بشكل تقليدي ،حيث األولوية للمساعدات الغذائية والطبية.
وميكن للطائرة «املنقضة» إطعام ما يقارب  50شخصا فضال عن
توفري معدات الطبخ واألدوية .وهيكل الطائرة أن ميكن أن يكون
مصنوعا من مواد نباتية ميكن أكلها ،أو من اخلشب اخلفيف الذي
ميكن حرقه للتدفئة أو لطهي محولة الطائرة ،أو باألحرى بقية
مكوناتها .علما أن اهليكالن ـ اخلشيب والنباتي ـ يتمتعان بنفس
القوة واملقاومة حبيث يبقى أداء الطائرة نفسه.
وأطلق مبتكرو الطائرة عليها أسم «املنقضة» لقدرته على االستجابة
السريعة .ميكن برجمة هذه الطائرات لالستجابة كمجموعة أو بشكل
فردي.
كما ميكن إطالقها من األرض أو من السماء ،كما أنها باإلضافة
إىل قدرتها على توفري اإلمدادات الغذائية والطبية ميكن ألجزاء
من الطائرات بدون طيار هذه أن تستخدم لتوفري املأوى عند
الضرورة.
الطائرة مل تنجز بشكلها القابل للطرح يف السوق بعد ،ويبحث
مبتكروها عن مستثمرين لتمويل املشروع.
ويقول ناجيل جيفور من شركة « »Windhorseحتى اآلن «املنقضة:
يف مراحل التصميم النهائي ،واملشروع ال يزال حباجة إىل التمويل
ليصبح حقيقة واقعة ،ولكن عند إجنازها ستغري «املنقضة»
بإمكانات تصميمها طريقة التعامل مع حاالت املساعدات الغذائية
الطارئة .ويضيف «حنن اآلن على استعداد لنقل املنقضة إىل
املرحلة التالية ..إىل حاالت واقعية يف العامل احلقيقي».
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف لبنان :سوق بقيمة  436مليون دوالر
 436مليون دوالر هو حجم سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
لبنان عام  ،2016حبسب املعطيات اليت نشرتها املؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات يف لبنان “إيدال” ،يف معرض حبثها عن فرص االستثمار
يف هذا القطاع .أرقام مفاجئة طرحتها املؤسسة عن حجم هذا القطاع
يف لبنان وتأثريه بالناتج احمللي اإلمجالي ،إضافة إىل توقعاتها
قدرتها بنسبة منو تصل إىل  9.7%حبلول عام 2019
املستقبلية اليت ّ
ليبلغ حجم هذا السوق يف لبنان  543.3مليون دوالر!
انضمت املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات يف لبنان “إيدال”
إىل موجة الرتويج ملا يسمى “اقتصاد املعرفة” عرب قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
أعدت املؤسسة دراسة بعنوان “فرص االستثمار يف قطاع تكنولوجيا
ّ
املعلومات واالتصاالت” ،بهدف تشجيع املستثمرين على االستثمار
يف هذا القطاع “الواعد” ،وتقديم سلة من احلوافز واإلعفاءات املالية
العامة هلم ،مثل اإلعفاءات من ضريبة الدخل على الشركات ،اليت
ميكن أن تصل إىل إعفاء بنسبة  100%ملدة  10سنوات ،خفض
على رسوم تسجيل األراضي ،تسهيل منح املوظفني تصاريح عمل.
كذلك حتل “إيدال” مكان مجيع اإلدارات العامة واهليئات والبلديات
يف منح التصاريح والرتاخيص اإلدارية باستثناء
تلك املمنوحة من قبل جملس الوزراء .سبق
للمؤسسة أن ساعدت  3شركات يف هذا القطاع،
هي ،Navigate Lebanon:و  WavesوMobile
 ،Broadband Wireless Accessوآخرها كان منذ 6
وبناء عليه عادت “إيدال” لتؤكد اخنراطها
سنوات،
ً
حتول اهتمام اجلميع ،من
يف هذا القطاع بعدما ّ
مؤسسات ومصارف وشركات ومستثمرين،
ّ
مركز ومتواصل
حنو هذا االقتصاد يف تسويق
لتصويره على أنه “مستقبل البلد” ،لتنجح أخرياً
حماوالت هذا “اللوبي” يف الضغط من أجل إلغاء
جزء كبري من الضرائب اليت كانت ستشكل
فرصة إلدخال املزيد من العائدات إىل خزينة
الدولة ،عرب سلة حوافز “إيدال” .لكن ملاذا كل
هذا الرتكيز على هذا القطاع؟
تكشف “إيدال” أن حجم سوق تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف لبنان عام  ،2016بلغ
منوها إىل
 436مليون دوالر ،وتتوقع أن يصل ّ
 9.7%حبلول عام  2019ليبلغ حجم هذه السوق
يف لبنان  543.3مليون دوالر.
فقد ازدهر قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احمللي مبعدل منو سنوي مركب
بنسبة  7%بني عامي  2014و ،2016وأسهم
بنسبة  3%من الناتج احمللي اإلمجالي عام .2013
تتوقع “إيدال” ،أن يتجاوز تأثري هذا القطاع على
الناتج احمللي اإلمجالي الـ  6مليارات دوالر عام
 ،2017وتقدر تأثريه يف سوق العمالة خبلق 6000
وظيفة جديدة!

واقع سوق تكنولوجيا املعلومات

يعمل سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف لبنان عرب  3جماالت فرعية تتصدرها األجهزة
سجلت أعلى نشاط يف هذا
( )hardwareاليت
ّ
القطاع ،إذ بلغت مبيعاتها  262.2مليون دوالر
عام  ،2016وهي تشكل  60%من إمجالي حجم
سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن
املتوقع أن ينمو هذا الفرع مبعدل سنوي مركب
نسبته  8.3%بني عامي  .2019 - 2016أما الفرع
الثاني هلذا القطاع ،فهو خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت شكلت  134.2مليون
دوالر من حجم السوق عام  ،2014أي  31%من
إمجالي اإلنفاق على هذا القطاع .يتوقع أن ينمو
هذا اجملال مبعدل سنوي مركب نسبته 12.3%
بني عامي  .2016-2019والفرع األخري هو تطوير
الربجميات الذي ّ
شكل  40مليون دوالر من حجم
السوق عام  ،2014أي ما يعادل  9%من حجم
سوق هذا القطاع ،ويتوقع أن ينمو مبعدل سنوي
مركب نسبته  10.1%بني عامي .2016-2019
تضم هذه السوق وفق إحصاءات “إيدال” ،حنو
 800شركة غالبيتها شركات صغرية ومتوسطة،
ومعظمها شركات توزيع وبيع .ترى الدراسة
أن هذا القطاع يتجه تدرجيًا من أنشطة جتارة
اجلملة والتجزئة إىل اإلبداع وابتكار احملتوى،
ً
خاصة أن حصة الشركات اليت تعنى بتقديم
اخلدمات وتطوير الربجميات تبلغ  40%من إمجالي
الشركات يف هذا القطاع ،مع العلم أن فرعي
اخلدمات وتطوير الربجميات يوظفان حنو 5000
فرد ،ويضمان حنو  202شركة صغرية ومتوسطة
يف الغالب .تعمل هذه الشركات يف  3أنشطة

إيفا الشويف

سنويًا ليبلغ مليار دوالر عام  ،2017ما يشكل
فرصة مواتية لرواد األعمال اللبنانيني ،وفق
“إيدال” .فمجال التسويق اإللكرتوني عرب اهلاتف
سيصبح ثالث أكرب منصة إعالن على اإلنرتنت يف
العامل ،فيما ستستمر حمركات البحث باالستحواذ
على أكرب حصة من عائدات اإلعالنات اإلمجالية،
حيث ُق ِّدر حجم هذه السوق بـ  49مليار دوالر
عام  ،2013ومن املتوقع أن يصل إىل  74مليار
دوالر عام .2018

الربمجيات كخدمة للشركات :الرقم األول يف لبنان

أكثر من  ٪60من شركات الربمجيات موجهة نحو التصدير (مروان بو حيدر)

رئيسية هي :تطوير الربجميات وحتديدًا يف
قطاعات الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات
املصرفية ،تطوير املواقع اإللكرتونية وبشكل
أساسي استضافة املواقع والتصميم واخلدمات
اإللكرتونية ،وأخريًا تقديم اخلدمات اهلاتفية وبناء
التطبيقات وبشكل أساسي األلعاب واملصارف
والدفع اإللكرتوني.
تفيد الدراسة بأن  58.2%من شركات تطوير
الربجميات واخلدمات موجودة يف بريوت ،مقابل
 36.3%يف جبل لبنان و 5%يف الشمال و0.5%
يف اجلنوب.
كمصدر
يف الواقع ،يلعب لبنان دورًا رائدًا
ّ
أساسي للخدمات التكنولوجية وتطوير الربجميات
يف املنطقة بعدما بلغت نسبة الصادرات
املرتبطة باخلدمات التكنولوجية  23.2%من
إمجالي حجم الصادرات عام  .2015كذلك ،إن
أكثر من  60٪من شركات الربجميات موجهة
حنو التصدير ،حبيث بلغت نسبة تصدير شركات
تطوير الربجميات  ،76%شركات تطوير املواقع
اإللكرتونية  67%و شركات تطوير التطبيقات
اهلاتفية .66%
ترى “إيدال” أن اخنفاض كلفة العمالة يف
هذا اجملال يف لبنان مقارنة بكلفة العمالة
يف الواليات املتحدة األمريكية ،أوروبا ودول
جملس التعاون اخلليجي هو ميزة تنافسية ،إذ
إن متوسط أجر مهندس الربجميات أقل بنحو
 37%من أجر مهندس الربجميات يف اخلليج،
وأقل بـ  50%من أجر مهندس الربجميات يف
الدول املتقدمة .يبلغ أجر مهندس الربجميات
يف لبنان حنو  20ألف دوالر سنويًا ،يف حني
أن أجر مهندس الربجميات يف نيويورك يبلغ 89
ألف دوالر سنويًا ويف االمارات العربية املتحدة
 32ألف دوالر.

كيف ترى “إيدال” فرص االستثمار يف هذا القطاع؟

تتطلع “إيدال” بنحو رئيسي إىل تلبية احتياجات
دول اخلليج ،متامًا مثل توجه رواد األعمال
اللبنانيني ،واستكما ً
ال لسياسات الدولة القائمة
وبناء عليه
على تلبية متطلبات السوق اخلارجية،
ً
فإن تشجيعها االستثمار يف هذه اجملاالت يرتكز
أساسًا على دراسة سوق اخلليج وحاجاته يف
أن اإلنفاق على هذا
ّ
السنوات املقبلة ،إذ تبينّ
القطاع يف املنطقة بلغ  212.9مليار دوالر هذه
السنة ،ما يشكل  6.1%من اإلنفاق العاملي على
هذا القطاع.
تستهدف “إيدال” هذا القطاع ألنها ،وفق
الدراسة ،ترى عددًا من املزايا التنافسية
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
احمللي تسفر عن عدد من الفرص التجارية يف
القطاعات الفرعية األساسية .نتحدث هنا عن 7
قطاعات فرعية لديها ،وفق املؤسسة ،مستقبل
اقتصادي ،هي :األلعاب اإللكرتونية ،الرعاية
الصحية اإللكرتونية ،التسويق اإللكرتوني،
الربجميات كخدمة  ،SaaSاإلعالم الرقمي،
اخلدمات االستهالكية مثل التطبيقات والشبكات
االجتماعية وبناء احملتوى ،وأخريًا اخلدمات املالية
والدفع اإللكرتوني.

املساهمات املتوقعة لقطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف االقتصاد املحلي عام :2017

 تأثري مباشر يف الناتج احمللي اإلمجالي بسببإنفاق هذا القطاع :بني  3.2مليارات و3.4
مليارات دوالر.
 تأثري غري مباشر يف الناتج احمللي اإلمجاليبسبب التضافر مع القطاعات االقتصادية
الرئيسية :بني  3مليارات و 3.3مليارات دوالر.
 تأثري غري مباشر يف الناتج احمللي اإلمجاليمن النفقات االستثمارية ،نظرًا إىل تعميق رأس
املال وارتفاع إمجالي عوامل اإلنتاج :بني 0.8
مليار و 1مليار دوالر.
 تأثري يف العمالة :فرص العمل املباشرة وغرياملباشرة اإلضافية اليت سيخلقها قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والقطاعات االقتصادية
الرئيسية ستبلغ  6000فرصة عمل جديدة.
 تأثري اجتماعي :ستبلغ الفوائد االجتماعيةالنامجة عن اعتماد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت نسبة تتجاوز الـ .4%
 حمصالت احلكومة :ستبلغ عائدات تكنولوجيااملعلومات واالتصاالت من خالل حصة اإليرادات،
وضريبة القيمة املضافة وضريبة الشركات،
واخلصخصة ،ورسوم املوجات الرتددية،
ومدخرات الدين حنو  9مليارات دوالر.

األلعاب اإللكرتونية :نمو عاملي بقيمة  10مليارات
دوالر

يوجد يف لبنان  8شركات متخصصة بتقديم
األلعاب االلكرتونية ،وهي توظف  151شخصًا.
الفرص االستثمارية تراها املؤسسة بارتفاع
مبيعات األلعاب اإللكرتونية يف منطقة الشرق
األوسط لتصل إىل  3.2مليارات دوالر هذه
السنة بسبب الفئة العمرية الصغرية لسكان
الدول العربية .كذلك ،إن  78%من املليار و200
مليون العب عامليًا يلعبون على هواتفهم الذكية
أو األلواح اإللكرتونية ،ومن املتوقع أن تقفل
منو سوق األلعاب املخصصة
هذا السنة على ّ
لأللواح الكرتونية بقيمة  10مليارات دوالر،
أما األلعاب املخصصة للهواتف الذكية ،فمن
املتوقع أن تنمو بنسبة  34%من سوق األلعاب
العاملية عام .2017

الرعاية الصحية اإللكرتونية :إنفاق  44مليار دوالر

يعمل يف لبنان  5شركات تعنى بالرعاية الصحية
اإللكرتونية توظف  123شخصًا ،أبرزها ETobb
و  Sohatiاللتان حتولتا إىل العبني عامليني.
يزدهر هذا اجملال بسرعة يف العامل العربي جراء
الطلب املتزايد على خدمات الرعاية الصحية
يف دول جملس التعاون اخلليجي ،إذ استقر
اإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية يف هذه
الدول على  44مليار دوالر عام  ،2011ومن
املتوقع أن ينمو مبعدل  15%حتى سنة .2018
ما جيعل لبنان العبًا يف هذا اجملال بسبب توافر
املهارات واإلمكانات ،إضافة إىل توافر اإلطار
القانوني املناسب وتقاطع هذا اجملال مع أسواق
وصناعات أخرى.

التسويق اإللكرتوني :مليار دوالر عام 2017
بلغ اإلنفاق على التسويق اإللكرتوني يف منطقة
الشرق األوسط عام  300 ،2013مليون دوالر،
ويستمر هذا اجملال يف االزدهار بنسبة 30%

حتوز خدمة برجميات الشركات العدد األكرب من
الشركات واملوظفني يف لبنان ،حبيث يعمل
يف هذا اجملال  3098شخصًا يتوزعون على
 94شركة .ترى “إيدال” يف دراستها أن هذا
اجملال يعطي الشركات اللبنانية إمكانية التغلب
على حالة عدم االستقرار السياسي وإجراءات
التصدير اليت تأخذ وقتًا طوي ًال عرب بيع املنتجات
على شبكة اإلنرتنت .من املتوقع أن يبلغ حجم
هذه السوق يف الشرق األوسط  307ماليني
دوالر عام  ،2018وتعتمد “إيدال” على أنه
سينفق ما بني عامي  2014و 2018يف منطقة
الشرق األوسط 4.7 ،مليارات دوالر على اخلدمات
السحابية العامة.

اإلعالم الرقمي 3 :شركات لبنانية فقط

يربز على الساحة اللبنانية تطبيقي “أنغامي” و
“سينيموز” كالعبني أساسيني يف جمال البث
الرقمي .على الصعيد احمللي ،يبدو أن لبنان ال
يزال بعيدًا عن هذا اجملال ،حيث يوجد فقط 3
ّ
تشغل
شركات متخصصة بالبث واإلعالم الرقمي
حنو  65موظفًا .إال أن “إيدال” وضعت هذا اجملال
تسجله األرقام على الصعيدين
ضمن أهدافها ملا
ّ
العاملي واإلقليمي .على الصعيد العاملي ،يتوقع
أن تنمو عائدات بث املوسيقى الرقمية مبعدل
سنوي مركب نسبته  ،13%ومقاطع الفيديو
املنزلية بنسبة  .28%أما على صعيد املنطقة،
ُ
فق ِّدر منو عائدات بث املوسيقى ومقاطع الفيديو
على اإلنرتنت مبعدل سنوي مركب بـ  60%من
عام  2011حتى  ،2014ما يتيح الفرصة أمام
رواد األعمال يف لبنان.
الخدمات االستهالكية %3 :فقط من املحتوى

اإللكرتوني بالعربية!

تشمل اخلدمات االستهالكية كل ما يتعلق
بالشبكات االجتماعية والتطبيقات وحمركات
البحث وبناء احملتوى ،ويبدو أن هناك طلبًا
كبريًا على بناء احملتوى العربي ،ما يشكل
فرصة لرواد األعمال اللبنانيني للدخول إىل هذا
اجملال ،خاصة أن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف
العامل العربي سيبلغ  226مليون مستخدم عام
 ،2018و 60%من مستخدمي اإلنرتنت يف منطقة
الشرق األوسط يفضلون احملتوى العربي ،إال أن
فقط  3%من احملتوى اإللكرتوني موجود باللغة
العربية .وقد أظهرت اإلحصاءات أن  35%من
املستخدمني يبحثون أساسًا باللغة العربية،
مقابل  24%يبحثون أساسًا باللغة اإلنكليزية،
بناء
و 19%ال يبحثون إال باللغة اإلنكليزية.
ً
عليه ،إن الشركتني الوحيدتني اللتني خرجتا
من لبنان حتى اآلن تعمالن يف جمال اخلدمات
االستهالكية :األوىل هي “شهية” ،وهي عبارة
عن منصة لوصفات أكل على اإلنرتنت ،اشرتتها
شركة يابانية مقابل  13.5مليون دوالر عام
 .2014والثانية هي “ديواني” ،شركة تعنى ببناء
احملتوى ،استحوذت على احلصة األكرب فيها
شركة فرنسية تدعى “ ”webediaمقابل  25مليون
دوالر عام .2014

الخدمات املالية والدفع اإللكرتوني 82 :مليون
مستخدم
تسيطر الشركات العاملة يف جمال اخلدمات
املالية والدفع اإللكرتوني على املرتبة الثانية
حمليًا من حيث عدد الشركات واملوظفني ،إذ
ّ
تشغل 648
يعمل يف هذا اجملال  11شركة
موظفًا .وعلى الصعيد العاملي ،من املتوقع أن
تصل سوق الدفع اإللكرتوني إىل  450مليون
مستخدم عام  ،2017ويف الشرق األوسط سيبلغ
عدد مستخدمي الدفع اإللكرتوني عرب اهلاتف
 82مليون مستخدم عام  ،2017بعدما كان حنو
 20مليون مستخدم عام  .2013أما حصة منطقة
الشرق األوسط من هذا السوق ،فستبلغ حسب
التوقعات  27.6مليار دوالر عام .2017
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تتـمات

حصة السنة يف «احلشد الشعيب»...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حصة السنة من «احلشد الشعيب» ،ورواتب املوظفني يف إقليم
كردستان.
وتوقع قادة ميدانيون أن ختضع اخلطط العسكرية يف بعض
احملاور لـ «تعديالت أو تغيريات» ،حيث تواجه القوات ،خصوصًا
يف احملور الشرقي ،صعوبات يف التوغل حنو مركز املدينة،
وسط حتذيرات من كارثة إنسانية يواجهها األهالي ،وانقطاع
املؤن واملياه والوقود ،يف ظل اشتداد برودة الطقس.
وقال النائب أمحد األسدي ،الناطق باسم «هيئة احلشد الشعيب»
يف بيان أمس االول إن «قوات احلشد متكنت من حماصرة ناحية
تل عبطة ،على أن يتم اقتحامها قريبًا» ،وأشار إىل «معلومات
تتحدث عن فرار عناصر تنظيم داعش وقادته بعد إحراقهم
املقرات املهمة والوثائق والكتب السرية» .وأعلن إعالم احلشد
«قتل عشرات اإلرهابيني بانفجار مستودع ألغام نتيجة األمطار
الغزيرة ،غرب مطار تلعفر».
إىل ذلك ،أفادت قيادة الشرطة االحتادية بأن قواتها وصلت
إىل «مشارف معسكر الغزالني ،جنوب غربي املوصل ،وتستعد
القتحامه وتطهريه من عصابات داعش» .ويبعد املعسكر الواقع
إىل الغرب من املطار بضعة كيلومرتات عن أحياء اجلانب األمين.
يف احملور الشرقي ،أفادت وزارة الدفاع بأن «الفرقة التاسعة
واصلت تطهري حي االنتصار ،ووصلت إىل مشارف حي الصحة،
وهي تعمل على تدمري أدوات داعش اليت تعرقل تقدم القوات
ّ
كالقناصني والعربات املفخخة والعبوات الناسفة ،وقد مت إجالء
عدد كبري من املدنيني ،للحيلولة دون استخدامهم دروعًا بشرية».
وحذر الناطق باسم جهاز مكافحة اإلرهاب صباح النعمان من أن
«داعش يستخدم سيارات املدنيني ،وحياول متويه وخداع القوات،
يف تنفيذ هجمات انتحارية» .ودعا سكان األحياء الشرقية ،عرب
مكربات الصوت ،إىل «البقاء يف منازهلم وعدم مغادرتها».
وقال قائد العمليات اخلاصة اللواء الركن معن السعدي إن
«الظروف اجلوية تعيق تقدم القوات ،وسنضطر إىل تطهري
املناطق احملررة قبل التوجه الستعادة ما تبقى منها» ،مؤكدًا
«حترير أحياء البكر والقادسية الثاني واإلخاء الثاني ،وأصبحنا
نسيطر على نصف األحياء الواقعة يف حمورنا».
وأوضح مساعد قائد قوات التحالف الدولي روبرت جونز يف بيان
أن طائرات التحالف «قصفت أربعة جسور من أصل مخسة تربط
جانيب املوصل» .وأضاف أنها «مل تدمر كليًا ،بل مت تعطيلها
ملنع داعش من استخدامها يف نقل عربات مفخخة من اجلهة
الغربية إىل الشرقية» ،الفتًا إىل أن «اهلجوم الذي دخل أسبوعه
السابع حيقق تقدمًا ،والعدو يواجه صعوبات ،ويدعو عناصره إىل
الثبات».
وأعلنت بعثة األمم املتحدة أن القوات العراقية فقدت حنو ألفني
من عناصرها يف تشرين الثاني (نوفمرب) املاضي ،خصوصًا يف
معركة استعادة املوصل من «داعش» .وتفيد األرقام الشهرية
اليت تصدرها البعثة لدى العراق ،أن  1959من القوات األمنية
قتلوا الشهر املاضي ،وأصيب حواىل  ،450وتشمل األرقام
عدد القتلى من اجليش والشرطة و «البيشمركة» و «احلشد
الشعيب».
سياسيًا ،فشل الربملان أمس االول يف إقرار مشروع قانون
املوازنة العامة لعام  ،2017وقالت النائب عالية نصيف لـ
«احلياة» ،إن «اخلالفات تركزت على طريقة توزيع رواتب موظفي
إقليم كردستان ،إذ طالبت الكتل الكردية بأن خيصص نفط
كركوك هلذا الغرض .أما اخلالف الثاني فأثارته الكتل السنية
حني طالبت بتخصيص نسبة  30يف املئة من موازنة احلشد
الشعيب للمقاتلني السنة» .واستبعدت مترير املوازنة السبت «إذ
أصرت كتلتا التحالف الكردستاني واحتاد القوى الوطنية على
تلك املطالب التعجيزية».
وأفاد النائب من «التحالف الكردستاني» عادل نوري أمس االول
بأن «ثالث كتل كردستانية أعلنت مبادرة تقضي بتسليم بغداد
 300ألف برميل يوميًا من نفط كركوك مقابل توفري رواتب
موظفي اإلقليم» .وأضاف أن «هذه الكتل تفاوضت مع الكتل
األخرى يف هذه املبادرة ووجدنا جتاوبًا».

حشود عسكرية تستعد...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف األحياء اجلنوبية الشرقية للمدينة ،يف وقت باتت القوات
النظامية تسيطر على نسبة  40يف املئة من األحياء الشرقية.
وأفاد الناطق باسم الكرملني بأن الرئيس فالدميري بوتني حبث
الوضع يف مدينة حلب مع جملس األمن القومي الروسي و «اتفقوا
على ضرورة مواصلة اجلهود لتسليم املساعدات اإلنسانية إىل
شرق املدينة».
وكان يان إيغالند رئيس جمموعة العمل حول املساعدة اإلنسانية
يف سورية التابعة لألمم املتحدة قال يف اختتام اجتماع يف جنيف،
إن «االحتاد الروسي أعلن أن مبعوثيه يريدون االجتماع يف حلب
مع موظفينا للبحث يف الطريقة اليت ميكننا فيها استخدام املمرات
األربعة إلجالء الناس ،خصوصًا  400جريح على األقل يف حاجة إىل
إجالء طيب فوري».

وأضاف أن هذه املمرات ميكن أن تستخدم أيضًا لنقل أدوية
ومواد طبية وغذائية .وأكد مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل سورية
ستيفان دي ميستورا أن إعالن «هدنة» إنسانية يبقى أولوية لدى
املنظمة الدولية .وتابع إيغالند أن سبل عمل املمرات اإلنسانية
األربعة املقرتحة من جانب موسكو ستبحث خالل النهار ،مذكرًا
بأن هذا األمر ال ميكن أن ينجح «إال يف حال احرتمته كل األطراف
املسلحة».
وأصبحت القوات النظامية ،خصوصًا من احلرس اجلمهوري وعناصر
الفرقة الرابعة ،املدعومة حبلفائها وبينهم عناصر من «احلرس
الثوري» و «حزب اهلل» تسيطر على  40يف املئة من شرق حلب بعد
 15يومًا على بدء هجوم واسع الستعادة كامل ثاني مدن سورية،
وفق «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» .وأضاف« :يعمل النظام
على تضييق اخلناق على ما تبقى من قسم حلب الشرقي الذي ما
زال حتت سيطرة املعارضة» ،مضيفًا أن مئات من جنود احلرس
اجلمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا «متهيدًا حلرب شوارع» يف
املناطق األكثر اكتظاظًا بالسكان يف شرق حلب.
وكانت قناة «حلب اليوم» أفادت من خالل حساباتها يف مواقع
التواصل االجتماعي ،بتشكيل «جيش حلب» التابع جمللس قيادة
حلب ،والذي يضم الفصائل كافة داخل املدينة .ونقل املصدر عن
أبو عبد الرمحن نور قائد «جيش حلب» قوله إن اهلدف من تشكيل
اجليش هو «توحيد اجلهود ضد اهلجمة الشرسة اليت تشنها قوات
النظام وفك احلصار عن املدينة» .وأبو عبدالرمحن نور قائد مجاعة
«اجلبهة الشامية» وهي واحدة من اجلماعات الرئيسية اليت حتارب
يف مشال سورية.
ويقدر «املرصد السوري» عدد املقاتلني املناهضني للنظام
يف شرق حلب حبواىل  15ألف عنصر بينهم  400من «جبهة فتح
الشام» .والتقى ممثلون عن فصائل املعارضة يف حلب ،يف األيام
املاضية موفدين روسًا يف أنقرة لبحث احتمال إعالن هدنة .وقال
القائد العام اجلديد لـ «حركة أحرار الشام اإلسالمية» املهندس
علي العمر إن «سبب االنتكاسات اليت حلت بالثورة هو الفرقة
وعدم التوحد».
على صعيد آخر ،أعلن الكرملني أن بوتني «حصل على توضيحات»
من نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان يف شأن تصريح األخري حول
أن هدف التوغل الرتكي يف سورية إطاحة الرئيس بشار األسد.
وأوضح أردوغان اخلميس أمام نواب حمليني يف أنقرة أن التدخل
الرتكي يف سورية «هدفه ليس بلدًا أو شخصًا ،بل املنظمات
اإلرهابية».
ويف طهران ،أفاد املعاون السياسي يف الرئاسة اإليرانية محيد أبو
طاليب بأن بوتني سريسل مندوبًا خاصًا عنه إىل إيران يف القريب
العاجل لدرس آليات وضع احللول حلل األزمات اإلقليمية ،مشريًا
إىل االتصال اهلاتفي الذي مت بني بوتني والرئيس اإليراني حسن
روحاني األحد املاضي.
ويف نيويورك ،امتنعت الدول العربية للمرة األوىل عن املشاركة
يف رعاية حترك دولي تقوده كندا يف األمم املتحدة «ألنه لن يكون
كافيًا» ،يدعو إىل عقد جلسة عادية للجمعية العامة منتصف الشهر
اجلاري إلصدار قرار ينص على وقف االنتهاكات ضد املدنيني يف
سورية وإيصال املساعدات اإلنسانية .وأوضحت مصادر عربية
أن «أي حترك يلقي الضوء على اجلرائم املرتكبة حبق املدنيني
السوريني ويدعو إىل وقفه هو حترك جيد وسنؤيده ،لكن هذا
التحرك لن يؤدي إىل قيام اجلمعية العامة مبسؤولياتها املأمولة
اليت ختوهلا اختاذ قرارات ملزمة ،ألنه يكتفي بالدعوة إىل جلسة
عادية ،ال ينتظر أن خترج بقرار له صفة اإللزام».
وكانت كندا بدأت هذا التحرك يف منتصف تشرين األول (أكتوبر)
املاضي وأدى إىل عقد جلسة غري رمسية يف اجلمعية آنذاك ،ضمن
خطة تصعيدية تقضي بالدعوة إىل «جلسة طارئة» يف حال استمرار
فشل جملس األمن يف حتمل مسؤولياته.

معركة يف الكونغرس األمريكي...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال غراهام يف كلمة أمام جملس الشيوخ« :كل ما نقوله ألي حليف
للواليات املتحدة هو أنه ال ميكن مقاضاتك يف الواليات املتحدة عن
عمل يتعلق باإلرهاب ما مل تشارك فيه عن علم وإن الشيء نفسه
ينطبق علينا يف بلدكم» .وأضاف« :إذا مل نقم بهذا التغيري فأنا
قلق من أن دو ً
ال أخرى ستمرر قوانني تتيح حماكمة أمريكا لضربات
طائرات من دون طيار ونشاطات أخرى يف احلرب على اإلرهاب».
وأكد ماكني أنه «إذا كانت هناك دولة وهلا استثمارات كبرية يف
الواليات املتحدة وهذه الدولة تعرف أن أصوهلا قد جُت ّمد يف حال
تقديم دعاوى ،فستسحب هذه األصول» .وبفتحهما الباب أمام
يصوت جملس الشيوخ عليه قبل عطلة نهاية
التعديل ،يتوقع أن
ّ
العام يف  16كانون األول (ديسمرب) اجلاري .غري أن تصويت هذا
الكونغرس بالذات بعد االنتخابات وبسبب اقرتاب انتهاء واليته
وقبل تولي الكونغرس اجلديد يف كانون الثاني املقبل ،سيتطلب
موافقة الـ  ١٠٠عضو بالكامل يف جملس الشيوخ على التعديل وهذا
مستبعد ،ما يعين دفع التعديل إىل الكونغرس املقبل وإعادة درس
التعديالت بعد تولي الرئيس اجلديد دونالد ترامب السلطة يف ٢٠
من الشهر املقبل.
وقال اخلبري السياسي مستشار السفارة السعودية يف واشنطن
فهد ناظر إن «عواقب جاستا تتخطى تشنج العالقة بني السعودية
والواليات املتحدة ،ومن الواضح أن قيادات الكونغرس وإدارة

الرئيس باراك أوباما نفسها لديها قلق جدي من انعكاسات قانونية
على الواليات املتحدة تطاول ديبلوماسييها أو طاقمها العسكري».
وأضاف أن جاستا «قد تغري أسلوب التعاطي يف العالقة بني
الدول وختلق ريبة وتوجسًا ما جيعل من الصعب التعاون يف األمور
اخلارجية».
وكان أعضاء جملسي الشيوخ والنواب رفضوا بغالبية ساحقة
اعرتاض أوباما على تشريع جاستا يف أيلول (سبتمرب) الفائت.
وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونًا .لكنهم قالوا فور ذلك إنهم
يرغبون يف تضييق نطاق التشريع لتهدئة املخاوف يف شأن تأثريه
احملتمل يف األمريكيني يف اخلارج والذي كان من أسباب اعرتاض
أوباما على اإلجراء .ومينح القانون استثناء للمبدأ القانوني اخلاص
باحلصانة السيادية يف قضايا اإلرهاب على األراضي األمريكية ما
يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من احلكومة
السعودية.

بني التأليف واالنتخابات...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن الوقت سيأكل املهلة .وحتى لو جنحت احملاوالت لتأليف
ّ
احلكومة ،فإن املسافة املتبقية سيجري استهالكها بإعداد البيان
الوزاري وعرض احلكومة على اجمللس لنيل الثقة.
ولذلك ،سيكون مستحي ًال إقرار قانون لالنتخابات النيابية يف
املدى القريب .وعلى األقل ،ستكون هناك حاجة اىل تأجيل
االنتخابات حتى نهاية الصيف ،على أمل إقرار القانون اجلديد.
ألن ّ
كل طرف يريد القانون
ولكن ،ال شيء يضمن التوافق حوله ّ
الذي يتيح له الغلبة يف اجمللس املقبل.
اجلميع ينظر إىل قانون االنتخابات بصفته أداة أساسية يف النزاع
على السيطرة .فالقوى السياسية تسعى من خالله إىل تكريس
ألن
معادلة القوة على امتداد السنوات الست املقبلة من العهدّ ،
ّ
التحكم باحلكومة
َمن يسيطر على اجمللس ستكون له القدرة على
يضيعها.
وبالعهد .وهذه فرصة ال يريد أحد أن
ّ
إن الصراع الدائر اليوم على احلصص
ويف شكل أوضحّ ،
والتوازنات يف داخل احلكومة العتيدة خيفي وراءه نزاعًا حول
السيطرة على اجمللس النيابي .وهكذا ،يغرق اجلميع يف أزمة
واحدة ،لكنها مزدوجة يف مظهرها :اجمللس واحلكومة.
فالعهد يريد أن يكون مدعومًا بأدوات السيطرة يف السلطتني
التشريعية والتنفيذية .وخصومه يريدون أن يكبحوا مجوحه من
خالل «قصقصة جواحنه» يف اجمللس واحلكومة .وهذا هو ،يف
العمق ،جوهر التعقيدات اليت تعرتض انطالق مؤسسات السلطة
ٍ
يتعهد بأنه سينهي مرحلة ويبدأ أخرى.
عهد
مع بداية
َّ
والذين يفاوضون اليوم على احلكومة يضعون نصب أعينهم ما
إن تركيبة اجمللس املقبلة،
سيكون عليه اجمللس النيابي .بل ّ
أهم بكثري
على مدى أربع سنوات من عهد العماد ميشال عون،
ّ
ٍ
حكومة لن تدوم أكثر من أربعة أشهر ،وذات مهمات
من تركيبة
حمددة وحمدودة.
َّ
ِّ
تفضل استمرار حكومة الرئيس متام
أن قوى أساسية
سرًا ّ
وليس ّ
مسمى ،أي
سالم ،ويف وضعية تصريف األعمال ،إىل أجل غري
ّ
إىل موعد االنتخابات النيابية ،إذا كانت عاجزة عن حتقيق موقع
وازن هلا يف احلكومة العتيدة.
ٍ
ولكن ،ماذا لو ّ
مرة أخرى ،وطارت إىل
تعثرت االنتخابات النيابية ّ
مسمى؟
أجل غري
َ
ّ
تصرف
يف هذه احلال ،ستكون خسارة العهد مزدوجة :حكومة
ِّ
ميدد له «تقنيًا»
األعمال إىل أجل غري
مسمى ،وجملس نيابي َّ
ّ
لبضعة أشهر ..ورمبا تليها بضعة أشهر أخرى ...حتت شعار
ٍ
وقت إلجناز القانون.
احلاجة إىل
ِّ
متعثرة
وهذا األمر سيؤدي  -يف حال حصوله  -إىل انطالقة
ٍ
لعهد أطلق كثريًا من الوعود باإلجنازات ومواجهة
وباردة جدًا
التحديات .ويف هذه احلال ،سيكون الرئيس عون قد خطا يف
طريق التعايش مع األمر الواقع الذي سلكه رؤساء اجلمهورية بعد
ّ
بأي مثن.
الطائف ،وهو ما حياول أن
يتجنبه ّ
يف املبدأ ،لن يقبل رئيس من نوع عون أن يسقط حتت هذه
لكن
التجربة ،ألنها ستؤدي إىل إحراق صورته كرمز للتغيري.
ّ
حمددة وحمدودة .وإذا
أن األدوات اليت ميلكها
ّ
املشكلة هي ّ
كانت أقوى هذه األدوات هي أن يتفاهم مع الرئيس املكلف
فإن استعمال هذه
سعد احلريري ،على تأليف حكومة «أمر واقع»ّ ،
األداة ال يبدو واقعيًا ،وأكالفه باهظة.
ً
محاسة لقانون وانتخابات
إذا ،إنه املأزق .ورمبا يكون عون األكثر
يف أقرب وقت ممكن ،ما يتيح له تكوين كتلة نيابية كبرية مع
حلفائه يف «القوات اللبنانية» تكون جبهة داعمة للعهد .ولكن،
إذا أراد انتخابات يف موعدها ،فسيكون مضطرًا إىل القبول
بإجرائها على أساس الـ.60
عشية االنتخابات البلدية األخرية ،دار اهلمس يف الصالونات
السياسية على رغبة العديد من القوى الفاعلة يف تهريب هذا
لكن ضغوطًا
االستحقاق ،على غرار تهريب االنتخابات النيابية.
ّ
دولية مورست يف االجتاه املعاكس وفرضت انتخابات بلدية أدت
إىل انكشاف واضح لبعض األحجام ،وإىل والدة قوى جديدة.
اجملتمع الدولي ميارس اليوم ضغوطًا إلجراء االنتخابات النيابية
يف موعدها .واالستجابة إليه تعين الرضوخ لقانون األمر الواقع
أي قانون  ،1960ألن ال اتفاق على بديل منه حتى إشعار آخر.
ولكن ،حتى ذلك الوقت ،ماذا سيدور داخل لعبة املقايضات
الشرسة و»قصقصة اجلوانح» ما بني العهد واحلكومة واجمللس؟
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صــحة وغذاء

خلطة سحرية للتنحيف والقضاء على
الكوليسرتول!

مشروب الشتاء 9 ...فوائد
للبابونج»...ال تصدق»؟

نظرية جديدة تنسف السبب
الشائع ملرض االكتئاب

نشرت إحدى اجملالت الطبية مكونات خلطة طبيعية بسيطة تساعد
على إنقاص الوزن وحتارب تراكم الكوليسرتول يف اجلسم.
يتحدث العديد من البحوث الطبية عن فوائد العسل السحرية لصحة
اإلنسان وذلك الحتوائه على الكثري من الفيتامينات واملكونات
الطبيعية اليت تقوي نظام املناعة وتساعد على حماربة األمراض،
وتؤكد تلك األحباث أن تناول العسل إىل جانب مكونات طبيعية
أخرى ميكن أن يأتي بنتائج إجيابية تساعد على حماربة السمنة
والقضاء على الشحوم املضرة اليت ترتاكم يف اجلسم.
ومن بعض تلك الوصفات اليت يدخل يف تركيبها العسل مزيج
العسل والقرفة ،حيث يؤكد اخلرباء أن مزج ملعقة من القرفة مع 5
مالعق من العسل وتناول ملعقة واحدة من هذا املزيج صباحا حيسن
عملية اهلضم يف املعدة ويساعد يف القضاء على الشحوم املضرة
املرتاكمة يف اجلسم.
ويؤكد اخلرباء أنه يتوجب مزج ملعقة واحدة من تلك اخللطة مع كوب
ماء فاتر وشربه قبل تناول وجبة اإلفطار بربع ساعة تقريبا.
وبعد العديد من التجارب اليت أجراها اخلرباء يف جمال الطب الحظوا
أن األشخاص الذين واظبوا على تناول تلك اخللطة ملدة ال تقل عن
شهرين ،اخنفضت لديهم معدالت الكوليسرتول بشكل ملحوظ ،كما
لوحظ لديهم حتسن واضح يف صحة الشرايني واألوردة اليت تفقد
جدرانها مرونتها مع تقدم العمر.
ويشري اخلرباء إىل أن تلك اخللطة وغريها من اخللطات الطبيعية قد
ال تكون وصفة عالجية ،لكنها تعد خطوة وقائية ممتازة للحفاظ على
صحة اجلسم والتقليل من معدالت الكوليسرتول.

اعالناتكم يف
اهلريالد طريقكم
اىل النجاح

ّ
املوثقة الستخدام البابونج إىل العهد اليوناني
تعود البدايات
والروماني يف مصر ،حيث مت استخدامه يف شفاء اجلروح .حاليًا
يزدهر موسم البابونج يف الشتاء ،لكن إىل جانب فوائده يف عالج
الربد والوقاية منه هناك مزايا عديدة أخرى لشاي البابونج ،إليك
أهمها:
يزود اجلسم مبواد نباتية تعمل
مضاد حيوي طبيعي .شرب البابونج ّ
كمضاد حيوي ،وحتمي من التهاب احللق وبكرتيا اجلهاز التنفسي،
وتعالد نزالت الربد.
اجلروح .هذا االستخدام قديم للبابونج ،فقد أوصى الطب القديم
بشرب شاي البابونج عند اإلصابة جبروح ،خاصة اليت تسببها
احلروق.
أمل العضالت .وجدت دراسة أن شرب البابونج يساعد على ختفيف
توتر العضالت ،كما ميكن أن خيفف من التشنجات اليت تصاحب
الدورة الشهرية.
أوجاع البطن .من فوائد عشب البابونج أنه خيفف اضطرابات املعدة
وأوجاعها ،كما يساعد على حتسني اهلضم ،وختفيف أعراض متالزمة
القولون العصيب.
النوم .إذا كنت تعاني من األرق ميكنك االعتماد على شاي البابونج
لتسهيل النعاس واالستغراق يف النوم.
البواسري .ميكن استخدام مرهم البابونج لعالج البواسري.
السرطان .شاي البابونج من األعشاب اليت تتزايد األدلة على
فوائدها يف عالج األورام ،خاصة سرطان اجللد.
حتسن صحة البشرة البابونج ،وهو أحد
البشرة .من األعشاب اليت
ّ
املكونات يف كثري من منتجات العناية بالبشرة.
لذا ،من املفيد شرب شاي البابونج لتخفيف مشاكل اجللد مثل
اإلكزميا ،وعالمات متدد البشرة (السيلوليت) ،وامحرار اجللد بسبب
احلساسية.

رغم أن ُعشر البشر يعانون من درجة ما من درجات االكتئاب،
لكن مسببات املرض وطريقة عالجه ما زالت مثارا للجدل.
الشهر املاضي ،ذكر باحثون دمناركيون أن مضادات االكتئاب
ترفع خماطر اإلقدام على االنتحار إذا تعاطاها أشخاص
أصحاء.
مضادات االكتئاب األكثر انتشارا مثل «بروزاك» معروفة بأنها
مثبطات انتقائية إلعادة امتصاص السريوتونني ،وتعمل على
أساس أن سبب االكئتئاب هو إفرز مستويات منخفضة من
مادة السريوتونني الكيميائية الدماغية ،وتفرتض أن املعاجلة
تتم من خالل تصحيح اخللل.
وعلى مدى عقود ،أخربتنا النظريات الطبية أن اجلاني الرئيسي
يف اختالل املزاج هو نقص مادة السريوتونني.
لكن اآلن يعزي عدد متزايد من األطباء مشكلة االكتئاب إىل
نظرية متطرفة مفادها أن بعض مرضى هذا الداء على األقل
هم يف واقع األمر ضحايا اللتهاب يف اجلسد يسببه رد فعل
جهاز املناعة جتاه عدوى أو توتر.
وتثل النظرية اجلديدة إحدى أكثر املناطق الساخنة يف علم
النفس اآلن ،ورمبا جتلب أخبارا سعيدة إىل حنو نصف مرضى
االكتئاب ،الذين مل يستجيبوا لعالج خلل السريوتونني.
وبشكل متزايد ،يثري خرباء علم النفس تساؤالت وشكوكا
بشأن االدعاء أن االكئتاب مشكلة سريوتونني.
ويف أبريل املاضي ،نشر الدكتور ديفيد هيلي ،أستاذ علم
النفس جبامعة باجنور دراسة حتت عنوان
واالكتئاب..تسويق
السريوتونني
«
اخلرافة».

* 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

وخلصت الدراسة إىل أن نظرية نسبة
السريوتونني املنخفضة اليت ترتبط
باالكتئاب تضرب جبذورها يف اجملال
العام ،دون دليل يعضده يف علم األدوية
النفسية.
من جاانبه ،قالت الدكتورة كيلي بروجان
خبرية علم النفس بنيويورك قالت« :على
مدى ستة عقود ،مل تثبت دراسة واحدة
أن سبب االكتئاب حدوث خلل يف مادة
السريوتونني».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

AL - MUSTAQBAL - Tuesday November 8 - 2016
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مـن هـنا وهـناك

 17وظيفة تسبب االكتئاب ..هل تشمل وظيفتك؟

قد تصاب باالكتئاب بسبب عدم حتققك يف العمل ،أو
ً
وأحيانا بسبب
بسبب الضغوط الزائدة أو تعرضك للظلم
ً
أحيانا ما يكون السبب يف
البريوقراطية يف العمل ،ولكن
اكتئابك هو العمل حبد ذاته ،حيث كشفت دراسة أمريكية
جديدة عن الوظائف الـ  17األكثر تسبًبا يف االكتئاب ملن
يعملون بها.
وعلى عكس املتوقع ،مل تكن هذه الوظائف هي املرتبطة
بالضغوط الكبرية وخطورة القرارات كالطب مث ًال أو األعمال
املصرفية ،أو وظائف متعلقة بالسياسة ،ولكن يف الواقع
متاما عن ذلك،
جاءت الوظائف املسببة لالكتئاب بعيدة
ً
وكانت مرتبطة أكثر بساعات العمل الطويلة الروتينية وعدم
وجود رقابة.
وحبسب جملة “ماري كلري” فإنه على رأس الوظائف املسببة
لالكتئاب جاءت وظيفة سائق النقل ،تليها وظيفة الوكيل
العقاري ثم العامل االجتماعي وعمال املصانع.
وأشارت الدراسة إىل أن بعض الوظائف اليت تسبب االكتئاب
كقيادة السيارات أو الكتابة يكون ذلك بسبب الطبيعة
املعزولة للعمل اليت تتطلب من أصحابه قضاء ساعات طويلة
يف العمل وحدهم.
أضافت أن الرجال العاملون يف هذه الوظائف أكثر عرضة
لالكتئاب الشديد من النساء.
أما الوظائف األقل تسبًبا فى االكتئاب فهي العمل فى
اخلدمات الرتفيهية اليت تشمل صناعة الرياضة وأداء الفنون
واللياقة البدنية وغريها.
قائمة الوظائف املسببة لالكتئاب مرتبة من األعلى لألقل:
سائق النقل

بعد شهر من املواعدة ..ما اكتشفه هذا
الثنائي ُمثري للدهشة!

التقى الثنائي األمريكي جاستني باوندرس وأميي غابرسون
للمرة األوىل يف مطعم لتناول العشاء يف كانون الثاني من
موقع الكرتوني للمواعدة.
العام  2014بعدما تعارفا عرب
ٍ
ومنذ اللحظة األوىل ،بدا اإلجنذاب واضحًا بينهما ّ
حتى أن
قدم هلما احللوى لإلحتفال بتاريخ هذا اللقاء.
النادل ّ
ّ
وقالت أميي أنها كانت
تفكر منذ بداية املوعد بأنها تريد
تناول العشاء مع جاستني ّ
كل ليلة لبقية حياتها.
وأخربت أن جاستني كان يبدي إعجابه بإمسها مرارا ألنه كان
معجب بفتاة ُتدعى أميي أيضا عندما كان يف احلضانة.
وبعد شهر ،أخرب جاستني أميي أن الندب املوجود على جبهته
هو نتيجة سقوطه يف املدرسة ،وقد تفاجأ عندما علم أن أميي
صورا
كانت ترتاد املدرسة نفسها .بعدها ،وجدت والدة أميي
ً
قدمية البنتها يف املدرسة ظهر فيها جاستني اىل جانبها.
ويف عام  ،2015طلب جاستني يد أميي للزواج مبساعدة
زمالئهم تالميذ يف املدرسة.
وتزوج الثنائي وقاال إن قصص احلب اخليالية ليست موجودة
فقط يف الكتب.

التقطت سيلفي مع ابنتها على فراش املوت..
فماذا ظهر فيها؟

العامل االجتماعي

مقدمو اخلدمات الشخصية

العمل يف التدبري املنزلي

العمل يف اخلدمات الزراعية
العمل يف البيع بالتجزئة
العمل يف الكهرباء والغاز والصرف الصحي
املقاولون املستقلون
العاملون يف املبيعات
العمل يف جمال البرتول والفحم
العمل يف إصالح السيارات

ويبدأ األمر عندما يتم إغراء الفتيات بالعمل يف مشروع حيمل
اسم مشروع حيمل اسم  JK businessيروج للمتاجر عرب استقطاب
فتيات لتسلية الزبائن.
ويتم إيهام الفتيات أن الوظيفة عادية بدوام جزئي ،لكن الواقع
أن الطالبات يقعن ضحية لالعتداءات اجلنسية.

وذهبت الفتاة لزيارة املتجر ،ودخلت غرفة ورأت فتاة يف مثل
عمرها أخربتها أن زبائن من الرجال يشاهدونها من الناحية األخرى
عرب مرآة مزدوجة.

مقدمو اخلدمات القانونية

العمل يف الطباعة والنشر

وتتزايد األمور سوءا عند نشر هذه الفيديوهات اجلنسية عرب
اإلنرتنت ،وتتعمق معاناة الطالبات الالتي يؤثرن الصمت حيال
ما يتعرضن له من انتهاكات.

وقالت الفتاة وهي تسرد مأساتها“ :لقد رغبت يف األموال من
أجل شراء مالبس وأشياء أخرى”.

عمال املصانع

العمل يف مسسرة األوراق املالية

بات العنف اجلنسي الذي يستهدف طالبات اليابان مشكلة خطرية،
إذ يتم إجبار الضحايا على الظهور يف أفالم إباحية ،أو الوقوع
ضحية ملا يسمى “بيزنس املدارس العليا” استغالال حلاجاتهن
املاسة إىل أموال.

ويف الصيف املاضي ،تودد رجل من طالبة يف السابعة عشر من
عمرها ،تعرف عليها عرب أحد تطبيقات الرسائل ،وأخربها قائال:
“لدي وظيفة جيدة لك بدوام جزئي” ،مدعيا أن بعض الفتيات
يرحبن مئات اآلالف من الني الياباني يوميا.

الوكيل العقاري

العمل يف إدارة املنظمات

طالبات اليابان يف
مصيدة اجلنس

التقطت والدة حزينة صورة البنتها على فراش املوت يظهر
تدعي يف واحدة من الصور
فيها “مالكها احلارس” كما ّ
األخرية معها.
وقد فقدت سارة دانربي من انكلرتا ،ابنتها البالغة من العمر
نادر من سرطان
بنوع
 19عامًا اميي بيكهام بعدما أصيبت
ٍ
ٍ
الكبد .وتقول السيدة إنها مقتنعة متامًا بظهور مالك يف
صورة سيلفي التقطتها مع ابنتها قبل فرتة وجيزة من
وفاتها.
أن دانربي كانت مع ابنتها يف مستشفى Royal Free
ُيذكر ّ
يف لندن لتلقي العالج عندما التقطتا هذه الصورة ،وقد
توفيت الفتاة بعد  3أسابيع.
تر بداية املالك يف الصورة ،الفتة إىل
وقالت الوالدة إنها مل َ
أنه عندما ننظر إليها عن كثب نرى شكل املالك ،وأضافت
“كان هناك فقط مصباحني يف هذا اجلانب من الغرفة
وكان كالهما غري مضاء ،الميكن تفسري ذلك ،إنه أمر غريب
جدًا”.
أن رؤية هذه الصورة ُيشعرها بالراحة
ولفتت الوالدة إىل ّ
أن هناك من يعتين بابنتها.
ألنها تعتقد ّ

وشعرت املراهقة اليابانية بالفزع من الفكرة ،ورجعت املنزل
دون إخبار والديها بشأن تلك الزيارة ،لكنها ضعفت أمام حاجتها
ملالبس وأدوات جتميل.
وتعتمد فكرة  JK businessesعلى جلوس الفتيات جبوار زبائن
رجال يف غرف خاصة ،كنوع من التسلية.
وتتنوع اخلدمات لتشمل املواعدة خارج احملال التجارية وغريها.
ويتطور األمر إىل االعتداءات اجلنسية،حيث حتدثت الشرطة
اليابانية عام  2015عن فتاة ذهبت يف جولة مع أحد الزبائن ،لكنه
هامجها جنسيا يف صندوق كاريوكي.
ويف حاالت أخرى ،جرى مطاردة فتيات واقتيادهن عنوة إىل
منازل الزبائن ،وأحيانا تصويرهن يف أوضاع جنسية خملة.
ووفقا لتحقيق شرطة اليابان ،بلغ عدد املتاجر اليت تطبق تلك
اخلدمة  132يف يونيو  ،2015وزاد إىل  174هذا العام.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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2016 marks the 30 year celebration
of Arab Bank Australia

in Australia. For over
30 years the Bank has
prided itself on being a
community bank here for
the people and offering
relationship banking and
superior service so each
and every person feels
welcome.
On Friday 18 November
2016 at the Great Hall at
Sydney University, Mr

Geoff Wild AM Chairman
of the Board of Directors & Mr Joe Rizk OAM,
Managing Director & CEO
of Arab Bank Australia
welcomed friends and
customers of Arab Bank
Australia to join in a celebration of this milestone
at our 30 Years of Service
dinner.
Among the VIP guests

for the evening were: The
Hon. Mike Baird (Premier
Of NSW) & Mrs Kerryn
Baird, The Hon. Gladys
Berejiklian (Treasurer of
NSW, and Minister for
Industrial Relations) The
Hon. John Ajaka (Minister for disability services,
ageing & multiculturalism)
and Mrs Mary Ajaka The
Hon. Shaoquett Mosel-

mane (Opposition Whip
in the Legislative Council), Les Taylor AM (Board
member of Arab Bank
Australia), Joe Khattar AM
(President of the Australian Lebanese Chamber
of Commerce), Roland
Jabbour (National Chairman of the Australian
Arab Chamber of Commerce & Industry), Has-

san Moussa (President of
the Australian Arab Business Cuncil)
The George Khouzame
Group helped the Bank
organise a wonderful
event on the night which
was fitting to celebrate
the hard work and effort
made over 30 years to
build Arab Bank Australia
from strength to strength

and proudly show our
gratitude to those who
have endowed their loyalty and support to Arab
Bank Australia, continuing to contribute to our
success. A wonderful
evening was had by all
and Arab Bank Australia
looks forward to serving
the community for many
more years to come.
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Protesters return to Parliament House as Malcolm Turn- Baird government replaces local employees
bull says he’s ‘surprised’ they weren’t charged
with 457 visa workers

The government expects to save $13.4 million over the first six years of
its privatisation of ServiceFirst. Photo: Michel O’Sullivan
Protesters on the forecourt of Parliament House in Canberra on Thursday 1 December 2016. Photo: Alex
Ellinghausen

The government has confirmed it has used people on 457 visas to fill 32
full-time jobs following its decision to outsource ServiceFirst. Minister
for Finance, Services and Property, Dominic Perrottet said 32 workers
will continue in the role. Photo: Gene Ramirez

Protesters on the forecourt of Parliament House in Canberra on Thursday 1 December 2016. Photo: Alex
Ellinghausen

Protesters have returned
to Parliament House for
the second day in a row,
this time scaling the
building’s front wall and
unfurling a banner which
reads “close the bloody
camps now”.
The group, also including a dozen people who
waded into the ceremonial pool in Parliament’s
forecourt, is again targeting Australia’s immigration policies.
Anti-asylum policy protesters force question
time to be adjourned for
more than half an hour.
The protest was organised
by the same group who
disrupted question time
in the House of Representatives on Wednesday, gluing themselves
to the furniture and causing proceedings to be
suspended as they were
dramatically removed
from the building.
Members of Whistleblowers Activists and Citizens
Alliance also turned the
water feature red, representing deaths from turn-

backs at sea, with signs
reading “Turnbacks Are
Murder” and “Blood On
Your Hands”.•
Prime Minister Malcolm
Turnbull said punishment
for Wednesday’s protesters was a matter for law
enforcement but said he
was “surprised that no
charges have been laid
if that is the case but I’ll
certainly look into it”.
He also said a glass barrier in front of the public viewing gallery in the
House of Representatives would probably be
considered in the wake of
the disturbance but that
he would be “very reluctant” to introduce such a
measure.
“Part of the whole experience of coming to Parliament is that it’s big open
spaces, it belongs to the
people, it’s the people’s
house,” he told Sydney
radio station 2GB.
“And I would prefer that
we did a better job, that
our security people did
a better job at checking
who is coming in and

were able to more quickly
move them out if they do
the wrong thing.
“But, you know, there’s a
lot of things we’ve had to
do in modern times to defend ourselves from a security point of view that
we’d rather not do.”
The repeated protests
have occurred as Parliament House considers
beefing up security, including fencing off the
signature sloping lawns.
WACA spokesperson Kat
Moore said on Thursday:
“We are here today to tell
the Australian Parliament
they are all complicit in
the murder, rape, torture
and child abuse of refugees. This is a state of
emergency and a humanitarian crisis.”
The protesters say Manus
Island, Nauru and Christmas Island are death
camps and demanding
every single person in
offshore detention be
evacuated immediately and the camps shut
down.

IT professionals are being hired on 457 visas in
preference to Australian
workers at the same time
the NSW government outsources public services.
The Public Service Association has called for
an urgent inquiry into
the Baird government’s
decision to contract out
public services, replacing
full-time local jobs with
overseas workers on temporary work visas.
Students at Regent’s Park
Christian School are being trained in IT skills for
the jobs of the future.
In response to questions
from Greens MP David
Shoebridge, the government has confirmed it has
used people on 457 visas
to fill 32 full-time jobs
following its decision to
outsource ServiceFirst
which looks after IT, human resources and payroll services. Minister for
Finance, Services and
Property Dominic Perrottet said that 32 workers “will continue in the
role”.
Mr Shoebridge said the
government is “failing to
deliver on local jobs”.
“Australia has real depth
in IT skills so it is quite

extraordinary for the NSW
government to bring in 32
workers under 457 visas,”
Mr Shoebridge said.
“These are the very jobs
we want our young IT
graduates and IT professionals to be filling so
that we build on our local skill base and deliver
a strong economic future
for the state.”
The PSA fears the government decision is the start
of a downward spiral in
employment that will flow
through to other public
services and the disability sector, which will soon
be privatised.
“Skilled, experienced local workers in full-time
employment are being thrown on the jobs
scrapheap by the Baird
government through its
mass privatisation program and replaced by foreign workers on temporary visas,” PSA general
secretary Stewart Little
said.•
“Is this the way forward
for disability services?
High needs specialised
care dumped in favour
of a temporary imported
workforce?
“The people of NSW deserve better than living in

the ‘temporary’ employment state.”
In response to supplementary questions from
Mr Shoebridge during a
budget estimates hearing earlier this year, the
government said it had
brought 32 workers to
Australia under the 457
visa program to help introduce its Infosys/Unisys operating systems.
The 32 were described
as domain experts who
would continue in their
role with the NSW government.
The government has said
it expects to save $13.4
million over the first six
years of its privatisation
of ServiceFirst.
Of the 254 people who
worked for ServiceFirst,
only 22 were transferred
to jobs with the new Infosys/Unisys service. There
are 144 staff members
employed offshore.
A spokesman for the
Department of Finance,
Services and Innovation
said government back office services will employ
the latest technology to
improve service delivery
and provide 24/7 support
to consumers.
The reforms will also save
around $20 million each
year which the government says will be reinvested in front-line services.
The Infosys Limited and
Unisys Australia workforce include 70 per cent
based in Australia and
30 per cent who are offshore.
“This workforce includes
15 workers on 457 visas
who are domain experts
with specialist skills in human resources, finance,
procurement and SAP
domains, and experts in
Infosys quality and governance frameworks,” the
spokesman said.
The spokesman said 457
visa holders are only employed to meet critical
skills shortages.
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Senate snubs government deal on backpacker
tax in surprise Turnbull government defeat

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce and his Nationals colleagues lauded the deal on
Monday but it was defeated in the Senate on Wednesday. Photo: Alex Ellinghausen

One Nation senator Rod Culleton (left), pictured with government senator Michaelia
Cash, voted for the lower 10.5 per cent tax rate, splitting with the rest of his party.
Photo: Andrew Meares

The beleaguered “backpacker tax” is back in
limbo after the Senate
snubbed a deal between
the Turnbull government
and One Nation for a 15
per cent tax on backpackers and reduced it to 10.5
per cent.
The Labor amendment
to reduce the rate was
passed by 35 votes to 32,
and had the backing of
the Greens, Derryn Hinch,
Jacqui Lambie, David
Leyonhjelm and One Nation’s Rod Culleton, who
again split with the rest of
his party.
The Turnbull government
suffers a surprise defeat
as the Senate snubs the
government’s deal on the
backpacker tax.
It is a hugely embarrassing turn of events for the
Turnbull
government,
which on Monday backed
down from its proposed
19.5 per cent rate and
trumpeted a deal with
One Nation for a compromise position of 15 per
cent.
Nationals leader Barnaby
Joyce gathered his entire
party room for a press
conference to declare
the issue “fixed”, while
deputy leader Fiona Nash
said: “We now have a 15
per cent rate. It’s a good
outcome.”

Treasurer Scott Morrison
said the government had
“got together with other
adults in the room” to
strike a deal and that: “It
doesn’t matter what the
Labor Party thinks now
... frankly the Labor Party
can go and take a flying
leap.”
But in a surprise decision, the Labor amendment received enough
Senate support to pass
and means the amended
bill will now return to the
House of Representatives, where the government will have to decide
whether to accept the
lower tax rate.
Changes to taxation
laws mean that working
holidaymakers will be
classed as non-residents
from next year and will be
taxed on the first dollar
they earn. If the Parliament does not settle on a
reduced rate, they will be
whacked at 32.5 cents in
the dollar.
Finance Minister Mathias
Cormann immediately
ruled out supporting the
amended bill in the lower
house.
“The government will
not be accepting these
requests in the House
of Representatives,” he
said. “The people who got
stuffed today by Labor,

Greens, Senator Hinch,
Senator Culleton are the
farmers of Australia.”
But Labor and parts of
the crossbench are now
appealing to disgruntled
Coalition MPs to cross
the floor and back the
amended bill.
Labor’s spokesman for regional affairs Joel Fitzgibbon singled out regional
electorate MPs such as
George Christensen, Andrew Broad and Ann Sudmalis, calling on them
to “do the right thing by
their farming communities and come with us”.
Senator Hinch told Sky
News he decided to back
the 10.5 per cent rate
partly after a conversation
he had at a prime ministerial party at The Lodge on
Sunday when he heard Mr
Morrison was opposed to
the 15 per cent rate, but
then embraced it the next
day.
“It’s back to the lower
house, it’s on their head.
You can solve it,” he said.
“You’ve got a couple of
Nationals who crossed
the floor over the Adler
[shotgun], why don’t they
cross the floor for the
farmers?”
The development is also
an embarrassment for
One Nation leader Pauline Hanson, who on Monday claimed credit for the
deal with the government
and described it as a “win
for One Nation”.
Now the deal is in tatters and the party has
plunged back into a damaging split.
Senator Culleton, a farmer
from Western Australia,
told Sky News he defied
his party’s position because he wanted to support fellow farmers.
“The party’s position was
15. But like I say, we’re all
senators and my position
has always been at 10½,”
he said. “This is intensive
labour which is hard to
find and we need to look
after the farmers.”

Nick Xenophon water backdown clears the way to ABCC win for Turnbull

NXT senators Skye Kakoschke-Moore, Nick Xenophon and Stirling Griff address the media on the party’s deal
with the Prime Minister. Photo: Alex Ellinghausen

A stunning backdown by
the Nick Xenophon Team
senators over water policy
has cleared the way for the
Turnbull government to
claim a year-ending Senate victory that would see
the construction watchdog
reinstated.
On Friday, Senator Xenophon and his team warned
they would not vote for
any government legislation unless there were additional guarantees for 450
gigalitres in environmental
water flows for the Murray
River.
Four days later, the trio
backed down and struck a
deal that provided no additional guarantees on the
450 gigalitres but claimed
victory after negotiations
with Prime Minster Malcolm Turnbull and South
Australian Premier Jay
Weatherill.
The deal effectively sidelines Deputy Prime Minister Barnaby Joyce, which
will delight South Australian Liberals who are furious with Mr Joyce’s handling of the issue, and his
apparent decision to side
with the eastern states
over the Murray.
It ensures the issue will
be discussed at Council
of Australian Government
meetings by the Prime Minister and premiers twice
yearly, and offers additional accountability through
the Senate estimates process - but Senator Xenophon admitted that there
is no extra money, and no
extra water flows in the
short-term.
Crucially for the Turnbull
government, the end to the
water stand-off meant that
negotiations over the res-

toration of the Australian
Building and Construction
Commission could be finalised.
That opens the door to a
successful end to 2016 for
Mr Turnbull and his government, and would build
on deals done over the
Registered Organisations
commission, superannuation and the backpacker
tax.
Senator Xenophon said the
chances of the ABCC bill
being passed were now
“better than 50-50” but
that it was unlikely to pass
by midnight Tuesday.
The government needs the
four Pauline Hanson One
Nation senators - one, Rod
Culleton, may go rogue the three Xenophon senators, and independents
David Leyonhjelm and Derryn Hinch to be sure of the
ABCC bill’s passage.
The Nick Xenophon Team
team senators and Senators Culleton and Hinch
have concerns over the
retrospectivity of the
ABCC bills, and other issues such as security of
payments and protections
for sub-contractors.
After days of negotiation
with Mr Turnbull and Mr
Weatherill over water, Mr
Xenophon batted away
suggestions of a backdown over water.
“The problem with the plan,
as it was set out, under the
previous government, was
that there was no robustness in the mechanisms of
dealing with it and what we
are seeing is the plan has
been elevated to that, the
first ministers, the Prime
Minister, the premiers and
the Chief minister of the
ACT,” he said.

“The fact that the Prime
Minister has taken charge
of the plan is a big deal.”
Senator Xenophon repeatedly declined questions
about the sidelining of Mr
Joyce and whether the
deputy prime minister had
mishandled the issue in the
first place.
Labor and the Greens immediately rounded on
Senator Xenophon - whose
stocks in South Australia have risen at their expense.
Labor’s Penny Wong said
the senator had sold out
South Australians.
“We wanted Nick Xenophon, along with every
South Australian senator
and member, to stand up
for South Australia. We
needed water, we didn’t
need more talk. As long as
Malcolm Turnbull has got
Barnaby Joyce in the water
portfolio, we know Barnaby
will never deliver an outcome that’s good for South
Australians and that’s good
for the basin,” she said.
“[Xenophon] has gone
for a deal that gives him
an excuse to vote for the
government’s legislation,
a deal that is about more
talk, that’s not about more
water. That’s disappointing.”
Greens senator Sarah
Hanson-Young said the
crossbench party could
not be trusted to stand up
for South Australia.
“Nick Xenophon has just
sold South Australia down
the river . . . he’s letting
South Australia and the
River Murray down, just
so he can cosy up to the
Coalition and help them to
rip rights away from hardworking Australians.”
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Government launches inquiry into missing tax billions from oil and gas sector

Treasurer Scott Morrison announces an inquiry into the PRRT at Parliament House on Wednesday. Photo: Alex Ellinghausen

The Turnbull government
has acknowledged for the
first time that Australia
is failing to secure a fair
share of revenue from oil
and gas companies, with
Treasurer Scott Morrison
calling a review into the
tax scheme governing offshore projects.
In a stunning admission
more than 12 months after Fairfax Media revealed
concerns that the petroleum resource rent tax
was being gamed by the
biggest fossil fuel multinationals, Mr Morrison
conceded on Wednesday:
“We think it is a problem.”
Oil and gas giants face tax
inquiry
The federal government
is going to make sure energy giants pay their share
of tax with Treasurer Scott
Morrison announcing a
Parliamentary inquiry. (Vision courtesy ABC News
24)
Former Treasury official
Mike Callaghan will lead
what Mr Morrison called
a “comprehensive and
holistic review” into why
PRRT collections are a
paltry $800 million a year,
down half since 2013, and
why revenue for the oil excise has halved over the
same period.
This week’s Auditor-General report into one offshore project in the $200
billion industry, the North
West Shelf, found a $5 billion bonanza in tax deductions taken by the companies behind the project,
including
Woodside,
Chevron, BP, Shell and

BHP Billiton, which have
reduced their royalty bills.
Fairfax Media has revealed concerns around
the wider industry which
has built up a $187 billion
mountain of tax credits
that will insulate the largest projects like Chevron’s
Gorgon venture from paying any PRRT, perhaps for
decades.
Mr Morrison did not quantify the revenue hole from
unpaid PRRT or confirm
that it could run into the
billions of dollars.
Advertisement
“That assumes that all of
the deductions that are
made are ineligible. That
is an aggressive claim,”
he said.
In announcing the inquiry,
Mr Morrison warned that
revenues are set to fall
even further.
That’s despite Australia
being on track to eclipse
Qatar as the world’s biggest exporter of liquefied
natural gas by 2020.
“I anticipate that we will
see a further [revenue]
deterioration potentially
in this area and that is
why it is important that we
address it,” Mr Morrison
said.
“We have seen this. We
think it is a problem.”
The inquiry of Mr Callaghan, a chief of staff to
former Liberal treasurer
Peter Costello, will report
in April to allow Mr Morrison to outline new measures in the May budget.
Mr Morrison acknowledged concern that the
PRRT was not operating

The Asia Excellence carries the first LNG cargo shipped from Chevron’s Gorgon LNG project in Western Australia. Photo: Supplied

as it was “originally intended” and said the inquiry would “address the
reasons for the rapid decline of Australian PRRT
revenues”.
“The integrity of Australia’s tax base is paramount,” he said.
“We will ensure that the
PRRT provides an equitable return to the Australian community from
the recovery of petroleum
resources without discouraging investment in
exploration and development that is vital to the
industry.”
The Australian Petroleum
Production and Exploration Association, representing the industry, said
the review was timely
because it would expose
a “dramatic collapse in
profits” behind falling tax
revenue.
“The continued payment
of taxes at a time when the
industry is under severe
pressure debunks critics’ suggestions that the
industry is not somehow
paying its way,” said APPEA chief executive Malcolm Roberts.
“Much of the debate about
PRRT has been characterised by grossly misleading information, distortion
and a willingness to ignore
the facts.
The government’s inquiry has put in the shade
moves by the Greens and
Labor to have Parliament
look at the PRRT and royalties system.
Labor wants to include
public hearings into the

existing corporate tax
avoidance inquiry by the
Senate’s Economic References Committee while
the Greens are pushing
for a standalone inquiry
by the same committee.
Fairfax Media has revealed
over recent months that
just 5 per cent of 150 oil
and gas ventures are paying any PRRT, despite
Australia being poised
to eclipse Qatar as the
world’s single biggest exporter of LNG by 2020.
Among the concessions
accumulated by the industry since the PRRT’s
imposition under Labor
is a write-off for “frontier
exploration” in deep water
that allows a company to
claim 150 per cent of exploration costs back from
the Australian Tax Office.
In 2010, Ken Henry’s review of the tax system
raised concern about the
PRRT’s “failure to collect
an appropriate and constant share of resource
rents from successful
projects due to uplift rates
that
over-compensate
successful investors for
the deferral of PRRT deductions”.
The Tax Justice Network
welcomed the inquiry on
Wednesday.
“The Government needs
to make sure that the Australian community is getting the best return on our
non-renewable resources
for the benefit of funding
our hospitals, care of the
elderly and people with
disabilities, our schools
and our universities,”

said TJN spokesman Mark
Zirnsak.
The International Transport Workers’ Federation,
which has commissioned
analysis of the PRRT, said
the mountain of tax credits
would swallow any public
benefit from $40 billion in
LNG exports by 2019.
“That’s simply unacceptable and the system needs
to change,” said ITF President Paddy Crumlin
“ITF research demonstrates, internationally,
Australia is a soft target
for the oil and gas industry. We welcome the Treasurer’s announcement
as an important first step
and look forward to making a submission to the
inquiry.”
Billions lost due to broken

tax – a timeline
November 17, 2015: Gas
sector grew 12-fold in a
decade to $60b but tax
take flatlines
December 17, 2015: Multinational oil and gas giants paying no petroleum
resource rent tax
March 28: Real returns
from Gorgon project likely
to be half official projections
April 12: WA gas boom
‘will not boost national
wealth for decades’
October 9: Turnbull government called on to explain where Australia’s
offshore gas wealth is going
October 15: The gas boom
is on but the riches for
Australia are far from assured.

Funding To Stop Family Violence In
Local Communities
Grassroots
programs
working to stop family violence in local communities across Victoria
will receive a $2.7 million
funding boost from the
Andrews Labor Government.
Grants of up to $150,000
will be provided to new
and existing community
organisations to drive
change at a local level,
making women safer and
stronger in their homes
and workplaces.
They will help support
community
organisations and workplaces tailor programs designed to
prevent family violence to
the unique needs of each
community.
The Community Partnerships for Primary Prevention Grants program will
open in mid-December,
ahead of the release of the
Labor Government’s Primary Prevention of Family
Violence Strategy in 2017.
Funding for these grants
was announced as part of
the Labor Government>s
$572 million response to
the most urgent recommendations of the Family
Violence Royal Commission.
The announcement takes
place in the Victoria

Against Violence campaign, which is timed to
coincide with the UN’s 16
Days of Activism against
gender based violence.
The campaign started on
the International Day for
the Elimination of Violence Against Women, 25
November, and concludes
on International Human
Rights Day, 10 December
2016.
Quotes attributable to
Minister for the Prevention of Family Violence
Fiona Richardson
“Programs work best
when they respond to
the unique needs of the
local community – these
grants directly support local communities to create
tailored initiatives.”
“It’s crucial we raise
awareness in the community about how family
violence takes place, and
how we can stop it entirely.”
Quote attributable to
Member for Wendouree
Sharon Knight
“Family violence leaves
deep scars in local communities. These local
programs can change
people’s lives for the better – helping women and
children stay safe, healthy
and strong.”
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مــناسبات

بدعوة من السيناتور شوكت مسلماني

مجعية بنت جبيل تكرم مسنّيها

قازان وشهادة التكريم

الحاجة بزي وشهادة التكريم

بدعوة ومبادرة من عضو
املجلس التشريعي يف نيو
ساوث املحامي شوكت
مسلماني أقامت جمعية بنت
جبيل يف سيدني حفل تكريم
ملسنـّي البلدة وذلك يف - 20
 2016- 11يف قاعة املرحوم
الدكتور خليل مصطفى يف
ارنكليف.
وحضر املناسبة ،املحامي
شوكت مسلماني ،نائب
رئيس بلدية ليفربول السيد
علي كرنيب ،الدكتور عماد برو،
املهندس علي حمود ،الناشط
الوطني واالجتماعي احمد ديب
وعدد من ابناء البلدة ورئيسا
تحرير االوبزرفر العاملية
وامليدل ايست هريالد.
بدأت املناسبة بالنشيدين
الوطنيني االسرتالي واللبناني
ثم تحدثت رئيسة الجمعية
رنا صعب عن املسنني ودورهم
وانجازاتهم وواجب تكريمهم.
ثم اعتلى املنرب الدكتور قاسم
مصطفى فتحدث عن الدكتور
الشاعر رضوان العشي
ومسريته التعلمية واصفا اياه
بـ «ايقونة الحب والعصامية
والعلم والثقافة ،زرع الضوء
واملعرفة يف مشاتل أيامنا».

األب الفرخ يستضيف النائبني ميهايلوك وديب

الشاعر العشي وشهادة التكريم بزي وشهادة التكريم

صورة جامعة للمكرمني مع ذويهم وبعض ابناء البلدة

االب لويس الفرخ يتوسط النائبني تانيا ميهايلوك وجهاد ديب

وقوفا:السيناتور مسلماني ،رنا صعب ،علي كرنيب ،أحمد ديب ،الزميل بو
رزق ،مرعي وحضور ..جلوسا :د شدياق ،املطربة فيكي مارون وحضور

االب الفرخ ،النائبان ميهايلوك وديب ،فدوى كبي ،االب رحمة ،االب شليطا وحضور

علي كرنيب ،د .علي بزي ،د .عماد برو ،علي حمود وحضور

الحضور اىل املائدة السخية
حضور

بعده قرأ نجل املكرّم غسان العشي قصيدة مطولة
لوالده تناول فيها مآثر بعض ابناء بلدة بنت جبيل
املجلني.
ثم تحدت الدكتور علي بزي عن السيد ابراهيم قازان
( 96عاما)..
وتكلم االستاذ علي بيضون عن سرية حياة الحاجة
رسمية أمني حراجلي وتناول يف كلمته االمومة بشكل
عام والحاجة رسمية بشكل خاص وقال انها من مواليد
 1926وان اوالدها واحفادها بلغ عددهم 128
فردا.
ثم تكلم السيد محمد بيضون عن حياة املسن احمد

تصوير مصطفى حجازي

محمد سعيد بيضون وقال انه التحق مؤهال بالفرقة
املوسيفية يف الحرس الجمهوري واصبح احد مدرّسيها،
وكان احد مؤسسي جمعية بنت جبيل يف سيدني.
وتحدث الشاب سعادة سعد عن والده ابراهيم سعد
وقال انه انتسب اىل الحزب السوري القومي االجتماعي
وترجم كتابا اىل االسبانية للشاعر شربل بعيني.
اما السيدة رنا صعب فتحدثت عن الحاجة ام رمزي
بزي.
وجرى بعد ذلك التقاط الصور التذكارية مع املسنني..
وكان هناك كوكتيل مميز وسخي من الفواكه والحلويات
واملرطبات اضافة اىل القهوة يف املناسبة.

إستضاف االسبوع املاضي رئيس دير ومعهد
مار شربل االب لويس الفرخ نائبة مقعد
بانكستاون السيدة تانيا ميهايلوك ونائب
مقعد الكمبا جهاد ديب اىل مأدبة غداء يف
الدير.
حضر املأدبة نائبة رئيس بلدية كانرتبريي
سابقا فدوى كبي ،واالباء طعمة ورحمة وكرباج
وطوني وغريهم أضافة اىل بعض الضيوف
والزميل أنطونيوس بو رزق
وقد دارت أحاديث بني االب الفرخ ورهبان
الدير والنائبني ميهايلوك وديب حول مسرية
دير مارشربل الدينية والتعليمية ،كما تطرق
الحديث اىل الوضع يف لبنان ،خصوصا وان

النائبني ديب وميهايلوك كانا قد زار لبنان
من ضمن الوفد الذي ترأسه زعيم املعارضة
يف الوالية لوك فاولي وقاال انهما اجتمعا مع
العماد ميشال عون (رئيس الجمهورية) وقائد
القوات اللبنانية سمري جعجع والبطريرك مار
بشارة بطرس الراعي وعدد آخر من املسؤولني
الدينيني والسياسيني وزارا الضنية وعددا آخر
من املناطق السياحية واالثرية والرتاثية.
كما تناول الحديث دور الجالية اللبنانية والعربية
يف انماء وازدهار وتطوير منطقتي بانكستاون
والكمبا وجوارهما.
وكانت املأدبة غنية بأصناف املأكوالت
والحلويات واملشروبات.
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