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نـصر اهلل متـوعداً اسـرائـيل :فـككـوا ديـمونة!

نصر اهلل يتوعد اسرائيل
غري حمسوبة ...ومل ينس
توجيه
نصراهلل
السيد
الرسائل اىل الداخل ،ولو
«بغالف» اقليمي ،حيث
حضر الرئيس ميشال

عون مرتني يف اخلطاب،
االشادة العلنية سبقها
حبسب معلومات «الديار»
الرجلني،
بني
اتصال
حيث مثن السيد نصراهلل

لقاء «براغماتي» لتيلرسون والفروف ال يب ّدد خالفات

وزيري اخلارجية
أوحى لقاء
َ
األمريكي ريكس تيلرسون
والروسي سريغي الفروف
يف بون أمس االول ،بأن
العالقات بني اجلانبني لن
تشهد حتو ً
ال إجيابيًا سريعًا،
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عون :لن أمسح ألحد من اخلارج بالتدخل يف الشؤون اللبنانية

محلت كلمة االمني العام
حلزب اهلل السيد حسن
ذكرى
يف
نصراهلل
عدة
القادة،
الشهداء
«رسائل» يف اكثر من
اجتاه داخلي واقليمي.
هو طمأن اللبنانيني اىل
جهوزية املقاومة لردع
اسرائيل عن القيام بأي
اعتداء ،ورفع مستوى
لالسرائيليني
التهديد
مبعادلة اسرتاتيجية جديدة
عرب دعوتهم اىل تفكيك
مفاعل دميونة النووي،
«حيث بات بامكان املقاومة
حتويل التهديد اىل فرصة»
اجليش
قيادة
متوعدا
«مبفاجآت»
االسرائيلي

بعد توتر تال فرض واشنطن
عقوبات على موسكو إثر
ضمها شبه جزيرة القرم
ّ
وتدخلها عسكريًا يف النزاع
األوكراني.
وقد فاقم ذلك سجال

حاد يف الواليات املتحدة
حول تدخل روسي حمتمل
يف انتخابات الرئاسة اليت
ُنظمت يف  8تشرين الثاني
(نوفمرب) املاضي ،وشبهات
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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..

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

مواقف الرئيس االخرية
من املقاومة والقضية
الفلسطينية ...كما كان
الفتا عدم تطرق االمني
العام حلزب اهلل اىل موقف
تيار املستقبل ورئيس
احلكومة سعد احلريري
من مسالة «السالح» غري
الشرعي ،لكنه جنح يف
ايصال رسالته بوضوح،
عندما اكد ان دعم «البيئة
احلاضنة» للمقاومة وموقف
الرئيس منها ،يعد كافيا
لتحافظ على قوتها ،دون
احلاجة اىل دعم االخرين.
ـ املفاجآت ـ
السيد
حديث
ولعل
نصراهلل عن «املفاجآت»
اليت ستغري مسار احلرب
هو اكثر ما يصيب

اتهامات متبادلة
بني دمشق واملعارضة
يف آستانة
تبادل وفدا احلكومة
وفصائل
السورية
املسلحة
املعارضة
شأن
يف
االتهامات
عدم
عن
املسؤولية
توصل اجتماع آستانة
أمس إىل اتفاق لتثبيت
وقف النار وآلية تسجيل
اخلروق والرد عليها ،يف
وقت أعلن وزير الدفاع
الروسي سريغي شويغو
املواجهات
«انتهاء
املباشرة» بني القوات
واملعارضة
النظامية
املعتدلة ،مشددًا على
ضرورة وضع «خرائط
فصل اإلرهابيني عن
املعتدلني».
يف الوقت ذاته ،تتجه
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األمن السعودي حيطم 4خاليا «داعشية»
حطمت وزارة الداخلية
خاليا
أربع
السعودية
عنقودية إرهابية ،تابعة
لتنظيم «داعش» تضم 18
عنصرًا ،بينهم  15سعوديًا،
يف عملية أمنية استمرت
مخسة أيام ومشلت أربع
مناطق يف اململكة.
وقال الناطق األمين يف
وزارة الداخلية ،أن العملية
«جاءت امتدادًا ملا تقوم
به اجلهات األمنية من
خالل متابعتها املستمرة
أنشطة الفئة الضالة،
وإحباط خمططاتها اإلرهابية

الساعية إىل النيل من أمن
اململكة واستقرارها».
وأضاف« :أن اجلهات
ويف
متكنت،
األمنية
عمليات استباقية بدأت
املاضي ،من
السبت
إطاحة أربع خاليا عنقودية
إرهابية يف مناطق مكة
املكرمة ،واملدينة املنورة،
والرياض ،والقصيم ،نشط
عناصرها يف أدوار متنوعة
كتوفري مأوى للمطلوبني
أمنيًا ،ومنهم طايع بن
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 Granny Flatلالجيار

لالجيار  Granny Flatيف غيلدفورد حبالة
ممتازة تتألف من غرفة نوم واسعة مع خزانة
باحلائط وصالون مع غرفة سفرة وغريهما
لالتصال0413222622 :

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

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

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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لبنانيات

عون :تطبيق القانون هو األساس ولن أمسح ألحد من اخلارج بالتدخل يف الشؤون اللبنانية
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون أنه لن يقبل يف
عهده أن خيرق أحد الدستور
والقوانني واالنظمة املرعية
االجراء ،وعندما يكون رئيس
الدولة حتت سقف النظام
والقانون ،فعلى اجلميع أن
يكونوا كذلك حلل كل املشاكل
اليت تعرتض عملنا ،إذ ال حاجة
عند وجود النصوص الدستورية
والقانونية ألي اجتهادات او
تفسريات خاطئة».
وأضاف« :إن تطبيق القانون
هو االساس يف مقاربة كل
املواضيع ومنها تلك اليت تعنى
باالعالم وعمل وسائله».
وقال عون خالل استقباله
وفد اجمللس الوطين لالعالم
املرئي واملسموع برئاسة عبد
اهلادي حمفوظ «إن املواقف
اليت يعلنها ال متييز فيها بني
فريق لبناني وآخر ،بل هي
تأتي يف سياق احملافظة على
وحدة لبنان وصون التضامن
الداخلي يف مواجهة االعتداءات
اخلارجية اليت تتهددنا ،السيما
أننا متفقون اليوم على إعادة
إعمار بلدنا واستكمال مسرية
نهوضه .وأنا ال أفرق يف
دفاعي عن اللبنانيني بني فريق
وآخر او فئة وأخرى وسيكون
موقفي دائما واحدا ولن أمسح
ألحد من اخلارج بالتدخل يف
الشؤون الداخلية اللبنانية».
وجدد عون تأكيده أن نظام
النسبية هو األفضل للقانون
االنتخابي اجلديد ،مشريا اىل
وجود عوامل إجيابية يف السعي
اىل االتفاق على هذا القانون.
وحتدث رئيس اجلمهورية عن
الواقع االعالمي الراهن يف
البالد ،فلفت اىل أنه توقع
حصول االزمة يف القطاع
االعالمي عندما بدأت بوادرها
يف اوروبا ،الفتا اىل أن تطور
وسائل االعالم املرئية ووسائل
التواصل االجتماعي أثر على
هذا القطاع املكتوب واملرئي
منه ،وإن تطور التقنيات
سهل دخول االعالم املرئي اىل
بيوتنا.
وشدد على أهمية تقديم الدعم
املعنوي واملادي هلذا القطاع،
وقال« :حنن اليوم يف عجز
يف ميزان املدفوعات جراء
تراكم الديون والنظام الريعي
الذي اتبع يف اقتصادنا والذي
قضى على الطبقة الوسطى
يف لبنان ،والصحافة جزء من
اجملتمع اللبناني الذي تأثر بهذا
النظام االقتصادي واملردود
املالي الضعيف ،وسنحاول
تقديم املساعدة عرب دعم هذا
االقتصاد السيما من خالل
اجلوالت اخلارجية اليت نقوم بها
واليت من شأنها أن تؤثر إجيابا
يف هذا اجملال».
وكان رئيس اجمللس الوطين
قد استهل اللقاء باالشارة اىل
ان اجلميع اعترب وصول الرئيس
عون اىل سدة الرئاسة مكسبا
كبريا للبنان وعودة اىل نوع
من املزاوجة بني لبنان القوي
وقال:
القوي.
والرئيس
«لقد وضعتم بوصلة يف بيان
القسم للمزاوجة بني هذين
االمرين وربطتم بني تنفيذ

بنود الطائف كاملة لناحية
مسألة حماربة الفساد وحتقيق
العدالة االجتماعية والربط بني
االطراف واملركز ،إضافة اىل
كيفية مقاربتكم لفكرة حتييد
لبنان عن احملاور والنزاعات
من دون معاجلة هذه املسألة
على قاعدة ان لبنان ليس له
عالقة باملشاكل احمليطة به او
مبواجهته للعدو والتنظيمات
االرهابية املتطرفة».
وأضاف« :كلنا أمل أن األمور يف
لبنان ستشهد تغيريا ،والسيما
من خالل اجلوالت اخلارجية اليت
تقومون بها ،واليت تؤكد دور
لبنان وحتاول ان تستعيد دوره
الفعلي».
أما يف ما خيص واقع اإلعالم
يف لبنان ،فأشار حمفوظ اىل أن
اإلعالم املكتوب حيتضر ووضع
املرئي صعب .ورأى أنه «ال
بد من أن تتوافر رؤية إعالمية
لكيفية محاية هذا اإلعالم ،الذي
يف بعض االحيان يلجأ اىل
االثارة السياسية او الغرائزية
او التحامل على البعض لكسب
اجلمهور ألغراض حمددة ،مشريا
اىل أن احلرية االعالمية مسألة
مطلوبة ولكن املناقبية االخالقية
واالعالمية يفرتض ايضا أن
حترتم وتراعى من اجلميع».
ولفت اىل أن «املطلوب
محاية احلرية االعالمية ضمن
القانون واحلؤول دون الفوضى
االعالمية املوجودة يف البلد،
وصون االمن االجتماعي».

سالم

إىل ذلك ،كانت لرئيس
لقاءات
سلسلة
اجلمهورية
سياسية
مواضيع
تناولت
وإمنائية واجتماعية.
ويف هذا السياق ،استقبل
عون الرئيس متام سالم وأجرى
معه جولة أفق تناولت األوضاع
السياسية العامة والتطورات
األخرية .كما مت التطرق إىل
النتائج اإلجيابية للزيارات اليت
قام بها رئيس اجلمهورية لكل
من السعودية وقطر ومصر
واالردن.

وزير الطاقة وهيئة قطاع البرتول

واستقبل عون يف حضور وزير
الطاقة واملياه سيزار أبي خليل،
هيئة إدارة قطاع البرتول برئاسة
وسام شباط وعضوية :غازي
دعبول ،وسام الذهيب ،عاصم
بو ابراهيم ،وليد نصر ،ناصر
حطيط ،الذين اطلعوا رئيس
اجلمهورية على عمل اهليئة بعد
اقرار املراسيم املتعلقة بقطاع
النفط والغاز يف جملس الوزراء.
وطلب عون االسراع يف انهاء
التدابري واالجراءات املتصلة
بدورة الرتاخيص األوىل للمياه
البحرية السيما تأهيل الشركات
بشفافية وعدالة.
وبعد اللقاء حتدث ابي خليل
اىل الصحافيني فقال« :أطلعنا
فخامة الرئيس على آخر التطورات
الرتاخيص
بدورة
املتعلقة
االوىل للمياه البحرية اللبنانية
بعدما كانت أخذت احلكومة يف
العهد اجلديد قرار املوافقة
على نشر املراسيم الضرورية
الستكمال هذه الدورة ،ومت
بعدها وضع خارطة طريق
الستكماهلا .ووضعنا فخامته

للجمهورية ،مما
بلبنان ودوره.

عزز

وفد أهالي عرسال

الرئيس العماد ميشال عون
يف كافة التدابري واخلطوات
اليت يتم اختاذها يف هذا
االطار وحصلنا منه على الدعم
والتوجيهات لالسراع بإنهائها
واجراء ما يلزم الجناحها إن كان
من اجلهة التقنية او التسويقية
والتواصل مع الشركات املؤهلة
او الراغبة بالتأهل واملشاركة
فيها ،ما من شأنه زيادة
التنافس وإجناحها ،حبيث تكون
للدولة اللبنانية افضل الشروط
يف العقود اليت سوف توقع قبل
آخر العام احلالي ،إذ إن دورة
التأهيل ستنتهي يف  31آذار،
ونعلن امساء الشركات اجلديدة
املؤهلة يف  13نيسان .ويف 15
ايلول ستقدم الشركات املؤهلة
والراغبة يف املشاركة عروضها
اىل هيئة ادارة قطاع البرتول
اليت ستقيم بدورها العروض
وترفع تقريرها اىل الوزير،
ومن ثم سأرفعه بدوري اىل
جملس الوزراء كي يأخذ القرار
بالشركات الفائزة والتوقيع
معها قبل نهاية العام احلالي».
وسئل عن القانون الضرييب،
فأشار اىل «ان هناك جلنة
وزارية يرأسها رئيس احلكومة
أنهت عملها وهي يف طور
صياغة التقرير ،ومن املؤكد
انها سرتفعه اىل جملس
الوزراء كي يصار اىل اصدار
مرسوم وحتويله اىل جملس
النواب ليقره .ومن شأن
هذه اخلطوة ان تساعد بشكل
ملحوظ دورة الرتاخيص اليت
تطمئن الشركات اليت سيكون
امامها منظومة تشريعية واضحة
تقدم على اساسها ،وهذا من
شأنه ايضا ان حيسن الشروط
ملصلحة الدولة اللبنانية».
وسئل عما إذا كانت هناك
صعوبات تعرتض الشركات اليت
تقدم للمناقصات ،فأشار اىل
«عدم وجودها ،بل على العكس
إن هيئة ادارة قطاع البرتول
اجنزت عمال حصل على تقدير
خمتلف اجلهات العاملية واخلرباء
يف هذا اجملال ،وكل الشركات

حصلت على التسهيالت الالزمة،
وهيئة ادارة القطاع تقوم بكل
ما يلزم يف هذا االطار ،وإن
شاء اهلل سيكون لدينا عدد كبري
من الشركات اليت ستقدم على
دورة الرتاخيص يف لبنان».
وأشار ردا على سؤال اىل أن
البحث يف لقائه مع الرئيس
عون تناول موضوع النفط فقط،
«أما بالنسبة اىل خطة الكهرباء،
فنحن لدينا ورقة ادارة قطاع
الكهرباء ،وهي صاحلة ،وقد
طرأ بعض التأخري على بعض
مساراتها ونعمل على تسريع
تنفيذ هذه املسارات ،وعندما
ننهي عملنا سنعلن عنها ،وال
نريد ان نناقشها قبل ذلك».
أما بالنسبة اىل استثمار عائدات
هذا القطاع ،واالجتاه حنو إنشاء
صندوق سيادي ،فقال« :إن
قانون املوارد البرتولية يف
املياه البحرية اللبنانية رقم
 132الصادر عام  2010يدعو
اىل إنشاء صندوق سيادي
توضع فيه عائدات البرتول،
والعمل على صياغة القانون
املتعلق بالصندوق السيادي
جار ،وستتم مناقشته يف
جملس الوزراء وحيال على
جملس النواب إلقراره».

حياة أرسالن

واستقبل عون رئيسة «هيئة
تفعيل دور املرأة يف القرار
الوطين» األمرية حياة أرسالن
اليت أوضحت أن البحث تناول
األوضاع العامة السيما بعد بدء
استعادة لبنان لدوره االساسي
يف الداخل كما يف اخلارج من
خالل الزيارات اليت يقوم بها
الرئيس عون إىل الدول واليت
تعزز االنفتاح على األشقاء
العرب «خصوصا وأن فخامة
الرئيس يؤكد على أن لبنان
على مسافة واحدة من مجيع
الدول الشقيقة» .وأشارت إىل
ان جنلها األمري عادل فيصل
أرسالن الذي رافقها ،نقل إىل
رئيس اجلمهورية ارتياح اجلالية
اللبنانية اىل انتخابه رئيسا

الثقة

واستقبل عون وفدا من أهالي
بلدة عرسال برئاسة رئيس
البلدية باسل أمحد احلجريي
وعضوية املخاتري وممثلي البلدة
الذين القى رئيس البلدية كلمة
بامسهم عرض فيها للواقع
الراهن يف البلدة ومعاناة أهلها
املستمرة حتى اليوم نتيجة
األوضاع األمنية اليت تعيشها
مع اجلوار.
وقال« :لقد دفع أهالي عرسال
من أمنهم ودماء ابنائهم
ومستقبلهم وصحتهم وقوت
عياهلم .وهم مازالوا على العهد
معك ومع اجليش اللبناني ومع
العلم اللبناني .إننا مع اجليش
الذي مهما قلنا ال نوفيه حقه،
اجليش الساهر يف الربد واخلطر
والظلمة من أجلنا ومن اجل كل
الوطن ،ألن عرسال هي خط
الدفاع االول ،وألنها اخلاصرة
املستهدفة للعبور من خالهلا
اىل عمق الوطن ،لكن اجليش
وأهالي عرسال معه هلم
باملرصاد».
وأضاف« :إن عرسال مع
العلم اللبناني الذي وقفت
أمامه فخامتك يوم دخلت اىل
القصر ،وقد شعرت وأنا أراقب
عرب الشاشة أنك عندما وصلت
اىل قبالته أمسكت دمعك ،ومل
أعرف أكان ذلك أملا وحزنا أم
فرحا وشكرا ،أول كل ذلك يف
آن ،ودمع الرجال ليس عيبا
وال نقصا ،فالرجال الصادقون
يتأثرون واحملاربون االقوياء
يقوون وأنت حاربت  15سنة كي
تعود اىل الوطن ،وعندما عدت
هتف اجلميع بنفس الشعار الذي
أخرجوك من أجله :ما بدنا جيش
بلبنان إال اجليش اللبناني».
وتابع« :عرسال اليوم حتارب
بكل ما تستطيع وتقدم كل
ما متلك من أجل أن تعود اىل
حضن الوطن ،ومن أجل إقناع
اجلميع بأنها مل ترتكب جرما
او خطيئة ما تستحق االعدام
ألجله .هي تركت وحيدة على
احلدود الشرقية مبفردها تواجه
ما ناءت عن محله دول كبرية.
عرسال اليوم يا فخامة الرئيس
كلها أمل ورجاء بأن حتظى
برعايتكم الكرمية والنظر اليها
بعني العطف واملسؤولية وعني
الوالد اىل الولد .وهي يف
أمس احلاجة لالهتمام على كل
املستويات ،وال نبالغ إذا قلنا
أنها بلدة منكوبة».
وطالب رئيس البلدية باإليعاز
اىل الوزارات املعنية بإيالء
عرسال االهتمام الالزم السيما
وانها تستضيف  120ألف نازح
يشكلون ضغطا رهيبا على كل

القطاعات :الطرقات ،الكهرباء
واملياه واليد العاملة واملدارس
واملستوصفات ،وأهمها التلوث
احلاصل بسبب املياه املبتذلة.
ورد عون مرحبا بأبناء عرسال،
واصفا إياها باجلرح النازف
مؤكدا انها تستحق العناية
الفائقة وواعدا بأن حتظى بكل
االهتمام الالزم وتأمني اخلدمات
اليت طالبتم بها ،قائال« :اني
اشاطركم ما تطالبون به ،فقد
سبق لي ان عشته ،وانا آت من
االرض واالشواك».
وأكد رئيس اجلمهورية ان
االولوية هي للحفاظ على
والباقي
واالستقرار
االمن
سيتم تأمينه تباعا ،مشددا
على متابعته اوضاع عرسال
وحميطها.
اخلبري االكتواري ابرهيم مهنا
ويف قصر بعبدا ،اخلبري
ابرهيم
الدكتور
االكتواري
مهنا الذي عرض مع رئيس
اجلمهورية مواضيع عدة تتناول
شؤون الرعاية االجتماعية،
أبرزها إصالح عائدات ما بعد
التقاعد للذين عملوا يف القطاع
املدني وللقوات املسلحة وزيادة
تقدميات الضمان االجتماعي،
باالضافة اىل تقدميات وزارتي
الصحة والشؤون االجتماعية
وتعزيز دور القطاع اخلاص يف
التقدميات االضافية.

تعزية دولة االمارات

على صعيد آخر ،أبرق عون اىل
رئيس دولة االمارات العربية
املتحدة الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان معزيا بالسفري
االماراتي يف افغانستان الذي
قضى متأثرا جبروحه نتيجة
االعتداء االرهابي الذي حصل
قبل شهر.

تهنئة الرئيس االملاني

كما أبرق عون اىل الرئيس
االملاني اجلديد فرانك فالرت
شتاينماير مهنئا بانتخابه رئيسا
جلمهورية املانيا االحتادية ،وجاء
يف الربقية« :يطيب لي أن
أهنئكم ملناسبة انتخابكم رئيسا
جلمهورية املانيا االحتادية،
وهو حدث جاء تتوجيا ملسرية
سياسية متيزمت بها وعربمت عنها
حني توليتم وزارة اخلارجية
االملانية.
وال أزال أذكر اللقاء االخري الذي
مجعنا يف قصر الرئاسة اللبنانية
حيث عربمت بصدق عن التهاني
بانتخابي ،وأجرينا جولة مفيدة
من احملادثات .وإني على يقني
أن وصولكم اىل سدة الرئاسة
االملانية سيكون عنصرا اساسيا
يف الدفع حنو املزيد من
االستقرار والنجاح ألملانيا وحنو
تعزيز الوحدة االوروبية يف هذا
الظرف الدقيق وحنو دور املاني
أكرب يف املنطقة».

حاصباني انهى جولته يف الكورة بزيارة
منسقية القوات يف كفرصارون

اختتم نائب رئيس جملس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني،
جولته يف الكورة بزيارة منسقية القوات يف كفرصارون ،يرافقه
النائب فادي كرم.
وعقد لقاء مع مسؤولي املناطق يف «القوات» ،كما التقى أطباء
القوات اللبنانية واطلعهم على جولته واستمع إىل هواجسهم.
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السبت  18شــباط 2017

لبنانيات

سامي اجلميل :حنن أمام معضلة ستبدأ بعد  21شباط والتمديد امر معيب

احلريري اكد الهالي العسكريني املخطوفني متابعة امللف مع عون واملعنيني
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،ظهر امس االول
يف السراي احلكومي ،سفري
منظمة فرسان مالطا يف لبنان
شارل هنري داراغون يرافقه
املستشار االول لدى السفارة
فرنسوا ابي صعب.
بعد االجتماع ،قال داراغون:
«انه اللقاء االول مع دولته
منذ تسلمه مهامه اجلديدة وقد
اطلعته على عمل ونشاطات
منظمة فرسان مالطا يف لبنان
واتفاق التعاون املوقع بيننا
وبني احلكومة اللبنانية ،كما
عرضنا للعالقات اليت ارسيناها
مع الوزراء الذين نتعاون معهم
الصحة
وزيري
وخصوصا
والشؤون االجتماعية».

الرهبنة املارونية

كما استقبل الرئيس احلريري
وفدا من الرهبنة اللبنانية
املارونية برئاسة االب العام
نعمة اهلل اهلاشم وجملس
املدبرين يف حضور املستشار
داوود الصايغ ،ومت خالل
االجتماع عرض لألوضاع العامة
يف البالد من خمتلف جوانبها.

الجميل

ثم استقبل الرئيس احلريري
رئيس «حزب الكتائب» النائب
سامي اجلميل الذي قال بعد
اللقاء« :كانت مناسبة للتطرق
مع دولة الرئيس اىل امللفات
املطروحة ،وعربنا عن وجهة
نظرنا حياهلا ومنها قانون
االنتخابات وباقي امللفات مثل
املوازنة».
أضاف« :يف هذا اإلطار ،أردنا
أن نؤكد للرأي العام أن أياما
معدودة تفصلنا عن مرحلة
مهمة ،من بعدها سيتعرض لبنان
ملشاكل يف نظامه الدميوقراطي،
ففي  21الشهر اجلاري ،أي بعد
أيام إن مل يكن هناك قانون
يقر يف اجمللس النيابي ،وهو
ما يرجح حصوله ،فإن هذا يعين
اننا متجهون إىل خيارات مجيعها
سيء .فإما أن حتصل انتخابات
على اساس قانون الستني ،ما
يعين التمديد للطبقة السياسية
احلالية  4سنوات جديدة،
ونستمر يف املشكلة التمثيلية
اليت حنن فيها اليوم لـ 4سنوات
مقبلة ،أو أننا متجهون إىل متديد
للمجلس النيابي أو إىل الفراغ
النيابي ،وهذه احللول الثالثة
بالنسبة إلينا مرفوضة».
وتابع« :ال نستطيع اليوم
أن نعترب أن موضوع التمديد
أمر عادي وطبيعي ،أو ان
إجراء االنتخابات على اساس
قانون الستني هو أمر طبيعي،
وباألخص بعد كل الوعود اليت
مسعناها من كل املسؤولني يف
الدولة اللبنانية ،الذين وعلى
مدى أشهر ،وعدوا اللبنانيني
ووعدونا بقانون انتخابي جديد
يسمح لنا بإجراء االنتخابات يف
وقتها وموعدها ،وتعطي هذه
االنتخابات نفسا جديدا للبلد
وتفتح الباب أمام كل األطراف
اللبنانية لكي تتمكن من الدخول
إىل اجمللس النيابي ،فنجدد
الطبقة السياسية وحنقق الكوتا

الرئيس الحريري مستقبال وفد اهالي العسكريني املخطوفني
النسائية اليت حنن حباجة إليها،
ونقيم اإلصالحات اليت حنن حباجة
إليها ،ونفتح الباب أمام أحزاب
وشخصيات جديدة تستطيع أن
جتدد اجمللس النيابي».
وختم قائال« :لألسف ،حنن
اليوم حنذر بأن ال يستهني
أحد بالتمديد ويقول ان األمر
بسيط ،نؤجل االنتخابات أو
مندد .ال يستهينن أحد أن يبقى
القانون نفسه .اللبنانيون لن
يتقبلوا أن يبقى قانون الستني
هو الراعي لالنتخابات املقبلة.
حنن نأسف أن تكون احلكومة
قد أوصلت نفسها إىل مكان مل
تعد فيه مشروع قانون لتطرحه
على اجمللس النيابي ،ونأسف
ايضا أن يكون اجمللس النيابي
مل يضع بعد قوانني االنتخاب
على جدول أعمال اجللسات
التشريعية ،وانه مل يقم بأي
عمل جدي إلقرار قانون انتخابي
جديد ،وحنن اليوم أمام معضلة
ستبدأ بعد عدة أيام ،اي بعد 21
شباط .»2017
سئل :مباذا أبلغكم الرئيس
احلريري يف هذا اخلصوص؟
أجاب« :الرئيس احلريري يقول
أن االتصاالت جارية اآلن ولكن
مل يتم التوصل لشيء .حنن
ما نقوله أن احلكومة جيب أن
تتحمل مسؤوليتها كفريق عمل
وتقدم اقرتاحا إىل اجمللس
النيابي يعطى األولوية يف
جلسة تشريعية للتصويت عليه.
إن مل تقم احلكومة بهذا األمر،
فإن هناك قوانني موجودة
ومطروحة يف اجمللس النيابي،
وعلى رئيس اجمللس النيابي أن
يطرحها على التصويت ،ويتم
التصويت عليها .وأي تقصري
يف هذين االمرين ،اكان يف
اجمللس النيابي أو يف احلكومة،
يتحمل مسؤوليته كل املسؤولني
السياسيني يف لبنان ،ألن
الدستور يقول أن هذه القوانني
جيب أن تعرض للتصويت يف
اجمللس النيابي ،وعدم طرحها
على التصويت يعد تقصريا،
وهو بالنسبة إلينا تواطؤ لكي
يبقى لبنان على احلالة اليت هو
فيها اآلن ،وبهذه الطريقة من
التعاطي مع الشعب اللبناني
الذي يعترب اليوم أن ال كلمة له
يف مستقبل بلده .هناك الكثري
اليوم ممن لديهم طموح وأفكار
خبصوص لبنان وال حيق هلم وال

يعطون الفرصة للدخول اىل
الندوة النيابية .هناك العديد
من األحزاب اجلديدة واجملتمع
املدني الناشط جدا يف لبنان،
لديهم طموح بتطوير احلياة
السياسية وال تتاح هلم هذه
الفرصة».
وتابع« :هلذا السبب نعترب أنه
مرة جديدة يضيع البلد فرصة
لتطوير نفسه ،وبالتالي فإننا
متجهون يف هذه احلالة إما
إىل التمديد احلتمي من خالل
قانون الستني ،وبالتالي مندد
لألزمات احلالية ولألداء احلالي
والفساد احلالي واهلدر احلالي،
ولكل ما هو سيء وترونه يف
البلد منذ  8سنوات وحتى
اليوم ،ومندد ايضا هلذه احلالة
ولطريقة التعاطي مع امللفات
يف لبنان».
سئل :ملاذا تستبعدون التمديد
التقين؟
أجاب :ملاذا نلجأ إىل التمديد
التقين؟ ملاذا مل يقر القانون
يف وقته؟ ملاذا مل يتم البدء
بالقانون االنتخابي؟ لو درس
القانون االنتخابي منذ بداية
عهد احلكومة ملا كنا حباجة إىل
التمديد التقين .ملاذا نستسهل
ضرب املواعيد الدستورية بهذا
الشكل ،وكأن األمر عادي
وطبيعي وال مشكلة فيه .امر
كهذا يسقط حكومات يف دول
حترتم نفسها .حنن اليوم يف
لبنان أصبحنا «متمسحني»،
نرى اخلطأ ونعتاد عليه ومل
نعد نلتفت إىل األخطاء الكبرية
اليت ترتكب .بالنسبة إلينا حنن،
جيب أن نتوقف وننتفض على
األخطاء وإال نكون قد تطبعنا
مع األداء السيء والفساد وكل
النمط الالمؤسساتي السائد
يف لبنان  ،وهذا أمر نرفض
أن نعتاد عليه .سنبقى نقول
رأينا ونطالب بتطبيق الدستور،
وحنلم ونطمح بدولة قانون
يف لبنان حيرتم فيها القانون
والدستور واملهل الدستورية،
وسنظل نعمل ايضا على تطوير
بلدنا .ويف اليوم الذي نقبل
فيه بالبلد الذي نعيش فيه على
ما هو عليه و أن لبنان كما هو
عليه اليوم ،فمن األفضل أن
نعيش يف بلد آخر ،ألن هذا
البلد ال يليق باللبنانيني بالشكل
الذي يدار فيه .لذلك سنبقى
صوتا صارخا ،حتى وإن كنا

يف بعض األوقات صوتا عكس
السري ،سنبقى نعد اللبنانيني
أننا سنستمر باعتبار التمديد
للمجلس النيابي أمر معيب حبق
اللبنانيني.

اهالي العسكريني املخطوفني

واستقبل رئيس جملس الوزراء
وفدا من اهالي العسكريني
املخطوفني لدى داعش يف
حضور وزير االتصاالت مجال
اجلراح والنائبني زياد القادري
وامني وهيب واالمني العام
للمجلس االعلى للدفاع اللواء
حممد خري وحبث معهم يف
تطورات امللف.
وخالل اللقاء ،ابدى الرئيس
احلريري تعاطفه وتضامنه مع
قضية املخطوفني مؤكدا انه
لن يألو جهدا حلل هذه املأساة،
معربا عن حتسسه مع معاناتهم
جراء ذلك .وابلغ الوفد انه
يولي هذا امللف الوطين
واالنساني بامتياز اهتماما خاصا
وسيتابعه مع رئيس اجلمهورية
واملسؤولني االمنيني املعنيني
حتى النهاية».
بعد اللقاء ،قال نظام مغيط:
«كان اللقاء صرحيا مع الرئيس
احلريري وقد عرب االهالي عن
وجعهم وأملهم واالهمال الذين
يعيشونه خالل فرتة خطف
اوالدهم اليت امتدت على مدى
اكثر من سنتني ونصف السنة،
ووعدنا دولته بتكثيف جهوده
يف هذا امللف بالتعاون مع
رئيس اجلمهورية ميشال عون
ورئيس جملس النواب نبيه
بري ،وسنرتقب هذه الوعود
وال سيما انه مل يعد لدينا آمال
كثرية بالوعود ،حبيث أصبحنا
يف حالة كمن يبحث عن ابرة
يف كومة قش .لالسف كان
دور الدولة مغيب عن هذا
املوضوع ،واالن اصبح لنا
دولة قوية وقوتها ترتجم بعودة
العسكريني املخطوفني ،وطاملا
انهم مل يعودوا فإن ال دولة
قوية وهذه وصمة عار كبرية
جدا ،ونتمنى يف القريب العاجل
ان تنتهي هذه املسألة ويرتاح
اجلميع وعند ذاك نشعر ان لدينا
دولة».
من ناحيته ،قال حسني يوسف:
«اللقاء كان لتحريك ملف
العسكريني بالشكل املطلوب
وحنن مل نلمس يف الفرتة
املاضية اال كل التقصري بكل

اسف ،مع تقديري واحرتامي
للضحايا الذين سقطوا يف
اجملزرة الرتكية حيث كان هناك
اهتمام يوازي مئات املرات
االهتمام مبلف العسكريني،
وهذا ما قلناه لدولة الرئيس
احلريري الذي وعدنا ببذل جهد
زائد إلجياد حل هلذا املوضوع».
أضاف« :ملف ابنائنا يوازي حجم
الدولة اللبنانية بكل اطيافها
وتوجهاتها السياسية ،لذلك
فإن اهتمامنا بهذا امللف يوازي
حجم هذا البلد وحنن لن نتخلى
عنه ولن نرتك طرف خيط قد
يؤدي اىل حل هذا امللف مهما
كان .والرئيس احلريري وعد
بضمريه وشرفه العمل ملتابعة
هذا امللف ،مع العلم ان اللواء
عباس ابراهيم مل يقصر ،لكن،
يد وحدها ال تصفق ،وبعد ان

دعم رئيس اجلمهورية هذا
امللف فان الرئيس احلريري
يدعمه اليوم .وان شاء اهلل
قريبا سيدعم الرئيس بري هذا
امللف ايضا وهؤالء اربعة اعمدة
يف لبنان ونأمل منهم مجيعا
انهاءه».
وقال خليل شداد« :لقد اكد
التعاون
احلريري
الرئيس
التام مع اللواء ابراهيم النهاء
ملف العسكريني ،وحنن نتمنى
على اللواء ابراهيم كما وعدنا
بإنهاء هذا امللف وان يكون
العسكريون مع اهاليهم يف اول
عيد مقبل».

تويني

وكان الرئيس احلريري قد
استقبل وزير الدولة لشؤون
مكافحة الفساد نقوال تويين
وعرض معه شؤون وزارته.

ريفي :نسأل نصراهلل عمن فوضه لعب دور
املرشد األعلى للبنان ومؤسساته وشعبه

اللواء اشرف ريفي
صدرعن الوزير السابق اللواء
أشرف ريفي اآلتي« :يؤكد كالم
أمني عام حزب اهلل السيد حسن
نصراهلل أنه بات يتصرف على
أنه املرشد العام للدولة وصاحب
القرار يف السلم واحلرب وصانع
السياسة اخلارجية ،واملتحكم
مبصري اللبنانيني ومبستقبلهم
وإقتصادهم ،فأين هي الدولة
من أعلى رأس اهلرم إىل احلكومة
جمتمعة ،من هذه املواقف ،اليت
متس بكرامة ودور املواقع
ومن يشغلونها ،واليت حتول
املؤسسات اىل هياكل فارغة،
فيما حيدد حزب تابع إليران
سياسة لبنان ،ويرهنها ملصلحة
رعاته يف طهران وحيول لبنان
اىل صندوق بريد لتبادل
الرسائل احلارة ملصلحتها كلما
دعت احلاجة.
إننا إذ نسأل نصراهلل عمن
فوضه لعب دور املرشد األعلى
للبنان ومؤسساته وشعبه ،نسأل
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون املؤمتن على الدستور ،هل
ان لبنان القوي يستقيم بوجود
دويلة السالح العابرة للحدود،
وهل وافقت على تشريع تدخل
حزب اهلل يف سوريا والعراق
واليمن والبحرين ،بعد أن
شرعت السالح يف الداخل حتت
عنوان الدفاع عن لبنان ،وما
معنى الضمانات اليت قدمتها
يف اململكة العربية السعودية

ودول اخلليج العربي ،إلعادة
إصالح العالقة مع هذه الدول
الصديقة ،يف وقت يتعمد من
خرب هذه العالقات أن ميعن
فيها ختريبا ،وأنت بالكاد عدت
من زيارتك له.
كما نسأل احلكومة اللبنانية
الصامتة ،هل أن هذا الصمت
هو موافقة وتسليم بأن
مسؤولية املؤسسات الدستورية
املنوط بها إحتكار قرار السلم
واحلرب ،والسياسة اخلارجية ،قد
باتت بيد الدويلة اليت تقرر عن
اللبنانيني مصريهم ،وتصطنع
هلم أعداء هم يف احلقيقة أخلص
أصدقائهم وداعميهم.
إن الصمت على هذا التجاوز
اخلطري ،جيعل من لبنان دولة
ملحقة كليا بالدويلة اليت تتلقى
توجيهاتها من طهران ،مع كل
ما يعين ذلك إحتمال الدخول يف
مغامرات كلفت وقد تكلف لبنان
غاليا خصوصا بعد املواقف
الرمسية اليت شرعت السالح
متجاوزة إلتزام لبنان بالقرارات
الدولية.
إن قوة لبنان تكمن يف وجود
دولة ،ال يساوم أحد فيها على
دورها وهيبتها ومؤسساتها،
مع من يصادر هذا الدور.
ونقول ألرباب الدويلة أننا
سنواجههم ،حتى حتقيق الدولة
السيدة واملستقلة ،مهما كربت
التحديات».

صفحة 5

Saturday 18 February 2017

السبت  18شــباط 2017

Page 5

لبنانيات

اجلميل من بكركي:األنسب موقتا الدوائر الصغرى
وجملس نيابي لسنتني يصوغ قانون انتخاب عصريا..
اخلطيب :خطة لوزارة البيئة قريبا

املاروني
البطريرك
استقبل
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي يف بكركي،
وزير البيئة طارق اخلطيب الذي
لفت اىل «حرص صاحب الغبطة
التام على معرفة املشاكل اليت
تعاني منها البيئة يف لبنان
واحلث على معاجلتها».
وقال« :لقد اشار غبطته يف خالل
لقائنا اىل البيئة البشرية وملست
حرصه على العودة الفعلية
والفاعلة اىل اجلبل واملشاركة يف
احلياة العامة فيه من كل جوانبها.
وكانت مناسبة استمعنا فيها
اىل توجيهات غبطته ودعواته
لتوفيقنا مبهامنا يف هذه الوزارة
وابرزها اليوم مهمة معاجلة مشكلة
النفايات .ويف هذا اإلطار عرضت
ملا نقوم به من اعداد وصلنا اىل
املرحلة النهائية منه متهيدا إلعالن
خطة اسرتاتيجية شاملة حلل مشكلة
النفايات يكون عمادها الالمركزية
اإلدارية».
اضاف« :ان عمل الوزارة مهم جدا
بالنسبة حلياة الناس ولسالمتهم.
انها من الوزارات األساسية جدا
يف الوطن ،فهي تشكل عنصرا
اساسيا حلماية اإلقتصاد وتفعيله
وال ميكن ان يكون هناك سياحة
نشيطة من دون بيئة سليمة.
والوزارة يف املهام اليت ينص
قانون انشائها هي وزارة اساسية
تتعاطى مع كل الشؤون الزراعية
وتلوث
واملائية
والصناعية
اهلواء وتعمل للحد من خماطرها.
صالحيات الوزارة واسعة جدا
يبقى علينا ممارستها على الرغم
من ان بعضا منها موزع بني عدد
من الوزارات».

الجميل

واستقبل الراعي ،الرئيس امني
اجلميل وعرض معه االوضاع
الراهنة ،وقال اجلميل بعد اللقاء:
«الزيارة لغبطته واجب وخصوصا
يف هذه الظروف حيث االمور
تتسارع على كل الصعد ،وهي
للبحث يف املؤمتر الذي دعت
اليه مؤسسة االزهر يف القاهرة
بعنوان «احلوار واملواطنية» ومن
املمكن ان يكون مدخال لبحث
معمق حول احلوار ومستقبل
العالقات يف هذه املنطقة .وهذا
املؤمتر سيعقد يف اواخر شباط
احلالي ،وسيشارك فيه غبطة
البطريرك الراعي وانا ،وهناك
تنسيق بيننا حول املواضيع اليت
ستطرح واليت تساعد على احلوار
يف هذا الظرف وتساعد على نشر
التعددية والدميوقراطية ،ونأمل
ان يكون للبنان دور مهم يف هذا
املؤمتر وتنتج منه مبادرات تؤكد
الدميوقراطية واحلرية واحلوار».
سئل عن تأجيل االنتخابات،
فأجاب« :املؤسف ان البحث حيصل
بشكل عبثي وكل فريق حياول
نص قانون على قياسه ،وهذا
امر غري طبيعي يف الدميوقراطية
حبيث ال يستطيع كل فريق صوغ
قانون على قياسه بالتفاصيل
الضيقة ،وإال ال قانون ،فهذا
ال خيدم مصلحة البلد .لرمبا هذا
يعيدنا اىل كالم الرئيس بري

قبل االنتخابات الرئاسية حبيث
قال «جيب ان نتفق على بعض
االمور ومنها قانون االنتخابات»
ألنه كان يدرك صعوبة الوصول
اىل قانون انتخاب يف حال
طبيعية ،واآلن وصلنا اىل هذه
املعضلة ،فنحن موقفنا واضح
واالنسب ان يكون هناك قانون
يضمن العالقة بالتواصل املباشر
بني الناخب واملرشح ،حبيث
يكون املرشح قريبا من الناخب،
هذا يكون يف الدوائر الصغرى،
ونعترب ان هذا هو احلل االنسب
يف الوقت احلاضر وخصوصا انهم
ال يستطيعون التوافق على قانون
امشل من ذلك ،أكان على صعيد
النسبية او املختلط وما شابه
ذلك.
االعرتاضات على الدائرة الصغرية
حقيقة ليست مقنعة ،وما دامت
هناك صعوبة يف سن قانون
جديد على اساس النسبية او
املختلط ،فان احلل االنسب
العودة اىل الدوائر الصغرى،
وبناء على اقرتاحات البعض ان
تكون والية جملس النواب سنتني
ينكب خالهلما على درس قانون
متطور وعصري يأخذ يف االعتبار
كل االختبارات اخلارجية ويؤدي
اىل حتديد اهلدف .أما اذا بقينا
يف هذا االطار فمن الصعب ،على
ما يبدو ،سن قانون جديد يف حني
يقولون ان قانون الستني ال ميكن
ان مير ألنه يؤكد سياسة احملادل
وجيمد اكثر فأكثر الدميوقراطية يف
لبنان ويؤدي اىل حتكم االكثريات
يف هذا البلد .ميكن احلل الذي
نقرتحه لفرتة وجيزة من خالل
القانون غري املعقد ،ومن السهل
تطبيقه ويتيح للبناني اجملال بأن
يهدأ ويعود اىل درس القوانني
بتمعن مبا خيدم مصلحة البلد».
وعن اخلوف من الفراغ يف السلطة
التشريعية ،قال« :ال شك ان
هناك خوفا من هذا االمر ،وهذا
ما حتدثنا فيه مع غبطة البطريرك
الذي ابدى ختوفه من ان حيصل
الفراغ ،والفراغ الكامل صعب
ان حيصل يف ظل امكان اجياد
حلول موقتة داخل املؤسس،ات
وامنا املوقت ال خيدم مصلحة البلد
وخربناه خالل عامني ونصف عام
قبل انتخاب رئيس للجمهورية،
ونعود لالنتظار جمددا لسن قانون
جديد النتخابات جديدة ،وهذا ليس
من مصلحة البلد ،ومن هنا اذا
كانت هناك استحالة يف االسراع
يف سن قانون جديد فلنتفق على
شيء موقت هو الدائرة الصغرى
ملدة وجيزة ،ونذكر بالقانون لئال
نقع يف الفراغ واحملظور الذي هو
تعطيل املؤسسات».
وقال ردا على سؤال« :هناك
قلق كبري ونعرف ان غبطته
حريص على مصلحة البلد واحلوار
سري
وحسن
والدميوقراطية
املؤسسات .وال شك ان غبطته
قلق على هذا املوضوع ألنه يعلم
ان هناك صعوبات اليوم يف
سن قانون جديد وهو متخوف
من العودة اىل قانون الستني،
كما ان الفراغ ليس هو البديل
وهناك حرية ومأزق يف الوقت
احلاضر».

جريصاتي بعد اجتماع التكتل:

مثة حبث متقدم يوازن
بني االكثري والنسيب

التكتل خالل اجتماعه
عقد «تكتل التغيري واالصالح»
اجتماعه االسبوعي يف الرابية
برئاسة رئيس «التيار الوطين
احلر» وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل.

جريصاتي

بعد االجتماع حتدث وزير العدل
سليم جريصاتي ،فقال« :عقد
تكتل التغيري واالصالح اجتماعه
الدوري االسبوعي يف الرابية
برئاسة رئيس التكتل رئيس
التيار الوطين احلر جربان
باسيل ،حيث استعرض االمور
التالية:
اوال ،عرض عام لرئيس التكتل
حول االوضاع العامة يف ضوء
املستجدات السياسية لبنانيا
وتوقف
ودوليا،
واقليميا
التكتل عند مواقف فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون االخرية ،اليت هي واضحة
وضوح الشمس وال حتتاج اىل
تفسري او اجتهاد وال ينتج عنها
اي تداعيات او آثار من اي نوع
كانت على التزامات وتعهدات
لبنان الدولية كالقرار 1701
مثال».
اضاف« :ان عنوان العهد
الرئاسي الواعد والواثق هو
االستقرار العام على ما ورد
يف خطاب القسم ويف مناسبات
عدة ،حيث كان للرئيس كالم
يف هذا الشأن ،االستقرار العام
على مجيع املستويات ومصلحة
لبنان العليا وال تناقض بني هذه
العناوين واملواثيق وااللتزامات
الدولية بل على العكس ،طبعا
ليس يف كالمنا اي تربير ،بل
كل تأكيد وكل اصرار على
ان فخامة رئيس البالد يعي
مستلزمات قسمه».
وشدد على ان «اقرار قانون
موازنة العام  2017ضروري
وان االجتماعات يف جملس
الوزراء على قدم وساق القرار
مشروع املوازنة .فاقرارها
ضروري لرفع خمالفة متمادية
وخطرية بالدستور وهي عدم
وجود موازنات منذ  12سنة»،
معتربا ان «هذه املوازنة سوف
تفي بالغرض االنفاقي وتكون

مناسبة لتصحيح اداء املالية
العلمة مع ختفيض الطموحات
واوجه االنفاق غري اجملدي.
اما الطموحات الكربى املتعلقة
بالرؤية االقتصادية العامة
فسوف تتضمنها موازنة العام
 2018وحنن ايضا على مشارف
مهلها الدستورية».
وتابع :جريصاتي «حنن نقول
اولية نعم ،طبعا املوازنة
اولوية ولكن االولوية الكلية
هي يف مكان آخر اي يف البند
الثالث الذي استعرضه التكتل
واملقصود قانون االنتخاب،
انتخاب اعضاء جملس النواب
بعد ان استقر الرأي على
ان قانون الستني او قانون
ال 2008املستنسخ عنه مل يعد
يصلح اطالقا يف ضوء امليثاق،
ال بل هو نقيض امليثاق ونقيض
اتفاق الطائف اي وثيقة الوفاق
الوطين».
وسأل« :ملاذا نقول ان هذا
القانون هو اولوية ،النه مرتبط
ارتباطا مباشرا باعادة تكوين
السلطة بعد ان انتظمت الرئاسة
االوىل وانتظمت احلكومة وقد
تألفت على النحو الذي تألفت
فيه وصار لزاما ان تكون
السلطة املشرتعة وهي السلطة
االم متوافقة احكام امليثاق
والدستور نشأة واداء ،طبعا
تكوين السلطة املشرتعة على
وميثاقية
دستورية
اسس
سليمة .مثة حبث متقدم ،بعكس
التشاؤم السائد حاليا ،يوازن
بني االكثري والنسيب ،لكن
ضمن املعيار الواحد واهلدف
الواحد ،اي صحة التمثيل
وفعاليته .وحنن اليوم يف
طور انتظار االجوبة الناجعة
على ما نتمنى بالنسبة اىل هذا
الطرح».
واعلن جريصاتي ان «التيار
الوطين احلر سوف يعقد مؤمترا
للبلديات وهو مناسبة مثينة
لاللتزام البلدي واحلق البلدي
واالمناء البلدي ،متحرك هو
التيار على صعيد االمناء
املتوازن وحقوق البلديات وحنن
ايضا على مشارف اقرار قانون
الال مركزية االدارية»

آالن عون  :نرفض اي متديد جمللس النواب
إال ألسباب تقنية ولفرتة ال تتعدى الـ  3أشهر

شارك عضو «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب آالن عون،
يف ندوة نظمتها هيئة «التيار
الوطين احلر» يف الضبية ،يف
حضور مسؤول النشاطات يف
قضاء املنت وسام شهوان،
منسق التيار يف الضبية فؤاد
ميني واملرشح احملتمل للتيار عن
املقعد الكاثوليكي يف املنت إدي
املعلوف وعدد من الناشطني يف
اهليئة.
واكد عون يف كلمته أن «التيار
الوطين احلر حقق التوازن برئاسة
اجلمهورية يف النظام السياسي
القائم» ،وامل أن «حنقق التوازن
بإجناز قانون إنتخابي وبالتالي
نضع حد لألزمات اليت تظهر عند
كل إستحقاق دستوري».
ورأى ان «تكويني السلطة يف
لبنان ينطلق من إنتخاب جملس
النواب وتتشكل احلكومة وينتخب
الرئيس وفق توازناته» ،موضحا
«لو كان النظام علماني ملا سألنا
عن صحة التمثيل داخل كل
طائفة ،ومبا ان النظام السياسي
طائفي ،لذلك نطالب بإعطاء كل
فئة احلق بإنتخاب نوابها ،أو على
األقل املساهمة يف إنتخابهم دون
أن يعين ذلك اإلستفراد بإنتخاب
كل طائفة ملمثليها».
ومتنى أن «يؤدي موقف رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
الضاغط إىل التأسيس إلنتخاب
جمالس نواب تؤمن التمثيل
الصحيح ألول مرة منذ الطائف»،
رافضا «أي متديد جمللس النواب

إال ألسباب تقنية ولفرتة زمنية ال
تتعدى الـ 3أشهر».
واذ شدد على ان «اإلستقرار
اإلنتخابي ضرورة من أجل زيادة
اإلنتاجية ،ومن غري املنطقي
صياغة قانون إنتخابي جديد كل
 4سنوات» .قال« :ال أتوقع أن
يقر القانون األمثل ألنه سينتج
عن تسوية سياسية ،لكن ال شك
أنه سيكون أفضل من سوابقه،
نسعى إىل احلد األدنى من
اإلستقرار اإلنتخابي على األقل
 20سنة».
وتطرق عون إىل «الوقت الضائع
الذي شهده لبنان جراء األزمات
السياسية اليت مر بها البلد
وأخرت مسار بناء الدولة» ،فاشار
إىل أن «إنتخاب العماد عون تأخر
 11سنة وأن تأتي متأخرة أفضل
من أن ال تأتي أبدا .لن تنتهي
املشاكل بني ليلة وضحاها ،فال
أحد ميلك عصا سحرية ،لكن ال
شك إن اإلجنازات لبناء الدولة
أخذت السكة الصحيحة».
اضاف« :بدأنا دراسة املوازنة يف
احلكومة وجملس النواب ،فال ميكن
أن يبقى أنفاق الدولة متفلت،
وهذا أول شرط حملاربة الفساد
فمحاربة
الشفافية.
وحتقيق
الفساد تبدأ من خالل ضبط
التلزميات يف احلكومة وعرب تفعيل
التفتيش املركزي وإعتماد ال
 e-governmentاليت ختفف
اإلحتكاك بني املوظف واملواطن،
وإستكمال اإلستثمارات املطلوبة
يف الكهرباء».

بو عاصي :اجليش الضامن الوحيد لالستقرار ومواجهة االرهاب
اجتمع وزير الشؤون االجتماعية
بيار بو عاصي ،يف مكتبه يف
الوزارة ،بسفرية الواليات املتحدة
االمريكية اليزابيت ريتشارد
وعرض معها املواضيع اليت تهم
اجلانبني على املستويني احمللي
واالقليمي.
وأثنى الوزير بو عاصي على
«املساعدات األمريكية املقدمة
اىل لبنان ،وخصوصا تلك املوجهة
ملساعدة اجليش اللبناني ودعم
القوى االمنية» ،مشددا على ان
«اجليش اللبناني يبقى الضامن
الوحيد لالستقرار يف الداخل

اللبناني وعلى احلدود ملواجهة اي
خطر ارهابي او حتد امين يهدد
لبنان» .ومشل البحث مع ريتشارد
«امكان تعزيز املساعدات للتنمية
املستدامة على االراضي اللبنانية
كافة».
والتقى بو عاصي سفري االحتاد
باراس
فرنسوا
السويسري
وكانت مناسبة «لتداول االفكار
عن سبل تعزيز الشراكة بني
اجلانبني واهمية تطوير املشاريع
املشرتكة واملدعومة من سويسرا
بشفافية تامة لتحقيق نتائج عملية
وجمدية».

»The Testimony of «Gloria Polo
Join us at Saint Raymnond’s Maronite Parish
Using St Joseph the Worker Church
Day & Time: Monday 20 February 2017
7.30 - 9.30PM
Address: 39-41 Wellington Rd, Auburn NSW
On May 5, 1995, Gloria Polo was struck by lightning and suffered tremendous physical damage
both inside and outside her body. She was left
uncoscious for days. During this time, Our Lord
granted her the great grace of seeing her state of
soul in the book of life and how her life up until
that moment had been squandered living in mortal
sin. Through the abundant mercy of God. Gloria
miraculously recovered from her horrible injuries.
God gave her a second chance and now she travels the world sharing her testimony and encouraging everyone she meets to convert and save their
soul while they still have the time to do so.
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لبنانيات

نصر اهلل :ادعو العدو اإلسرائيلي إىل تفكيك مفاعل دميونا النووي وموقف عون وبيئة املقاومة واجليش عوامل رادعة له

القى االمني العام لـ «حزب
اهلل» السيد حسن نصر اهلل كلمة
يف احتفال سادة النصر ـ القادة
الشهداء.
وجاء يف نص الكلمة« :إنين
يف البداية أرحب حبضوركم
الكبري يف هذه البلدات اجملاهدة
والطيبة .التحية إىل إخواني
وأخواتي يف بلدة النيب شيت،
بلدة سيد شهداء املقاومة
اإلسالمية السيد عباس املوسوي
والشهيدة العزيزة السيدة أم
ياسر والشهيد حسني عباس
املوسوي .التحية إىل إخواني
وأخواتي يف بلدة جبشيت ،بلدة
شيخ شهداء املقاومة االسالمية
الشيخ راغب حرب رضوان اهلل
تعاىل عليه .التحية إىل إخواني
وأخواتي يف بلدة طري دبا ،بلدة
الشهيد القائد احلاج عماد مغنية
رضوان اهلل تعاىل عليه .والتحية
إليكم مجيعا ،إىل احلاضرين يف
كل األماكن وكل البلدات واملدن
ملشاركتنا احتفالنا السنوي هذا
باسم سادة النصر ،الشهداء
القادة أو القادة الشهداء سادة
النصر.
أنا يف البداية ،يف طبيعة
املناسبات ،أتوجه إليكم وإىل
اجلميع ،إىل رسول اهلل حممد
(صلى اهلل عليه وعلى آله
وسلم) ،إىل أهل بيت النبوة
والعصمة ،إىل الصحابة الكرام،
وإىل مجيع مسلمي العامل،
وباخلصوص إىل بقية اهلل يف
األراضني موالنا صاحب الزمان
(عليه السالم) يف ذكرى
شهادة أمه الزهراء السيدة
فاطمة بضعة رسول اهلل (ص)
وزوج أمري املؤمنني وأم األمة
وسيدة نساء العاملني (صلوات
اهلل عليهم وعليها أمجعني).
أيضا ،نتوجه بالتحية يف الذكرى
والثالثني
الثامنة
السنوية
اإلسالمية
الثورة
النتصار
املباركة يف إيران بقيادة اإلمام
اخلميين (قدس سره) واليت
غريت وجه املنطقة وأحيت آمال
املستضعفني وحققت أحالم
األنبياء ،نتوجه بالتحية إىل
إمامنا اخلميين ،إىل السيد القائد
اإلمام اخلامنئي (دام ظله) ،إىل
مجيع املسؤولني يف اجلمهورية
اإلسالمية ،إىل شعب اجلمهورية
اإلسالمية العزيز واملضحي
والذي يقف بكل قوة إىل جانب
املظلومني
منطقتنا
شعوب
واملقاومني
املستضعفني
واجملاهدين واملدافعني عن
يف
ومقدساتهم
كرامتهم
أراضيهم ووجودهم وأعراضهم
ودمائهم ،نوجه هلم التحية يف
هذه الذكرى العظيمة والعطرة
والطيبة ،كما جندد التربيك
والتعزية لعائلة سيد شهداء
املقاومة االسالمية السيد عباس
وأم ياسر وحسني ،ألبنائه وبناته
وإخوانه وأخواته وأحبائه وكل
أعزائه وتالمذته ورفاق دربه،
أيضا أجدد التربيك والتعزية
لعائلة شيخ الشهداء الشيخ
راغب ،لوالدته لكل أحبائه
وإخوته وزوجته وأبنائه وبناته
وتالميذه ورفاق دربه ،الذين ما
زالوا حيملون بندقيته ويتطلعون
إىل حيث ما كان يتطلع.
بعد مضي  32عاما على شهادة
الشيخ راغب و 25عاما على

شهادة السيد عباس و 9أعوام
على شهادة احلاج عماد ،نصر
على إحياء هذه املناسبة ،ويف
نفس اليوم 16 ،شباط ،يف
نفس اليوم من كل عام ،تعبريا
عن حبنا هلؤالء القادة الشهداء
ووفائنا هلم واعرتافنا بفضلهم
وإمياننا العميق بنهجهم والتزامنا
الثابت مبواصلة طريقهم والعمل
بوصيتهم ،وجهادنا املتواصل
لتحقيق أهدافهم اليت استشهدوا
من أجلها.
وأيضا نصر على إحياء هذه
املناسبة من أجل أن تعرف
األجيال احلالية واألجيال اآلتية
من هم القادة احلقيقيون وأولو
الفضل وأصحاب التضحيات
اجلسام الذين نصرنا اهلل تعاىل
وإخالصهم
صدقهم
بربكة
وجهادهم وصربهم وتضحياتهم
ودمائهم الزكية ،من هم
سادة النصر ،لتعرف األجيال
على مدى التاريخ اآلتي هذ
احلقيقة ،وليعرف اجلميع أيضا
أن صورتنا احلقيقية ،صورة
حزب اهلل احلقيقية ،صورة
املقاومة اإلسالمية احلقيقية يف
لبنان ،هي صورة السيد عباس
والشيخ راغب واحلاج عماد
الذين ال نقدمهم لشعبنا وألجيال
أمتنا فقط كقادة شهداء ،وإمنا
نقدمهم كنموذج ،كقدوة يف
حياتهم ،يف سريتهم ،يف
عبادتهم ،يف إميانهم ،تدينهم،
أخالقهم ،يف تواضعهم ،يف
صدقهم ،يف إخالصهم ،يف
صربهم ،يف ترفعهم عن
الصغائر ،يف مشوخهم إىل
مستوى قضايا األمة ،يف كل
واحلسنة،
اجلميلة
صفاتهم
نقدمهم كقدوة ألنفسنا ،ألبنائنا
وبناتنا ،ألحفادنا ،لكل األجيال
اآلتية ،لنقول هلم :كونوا
كالسيد عباس ،كونوا كالشيخ
راغب ،كونوا كاحلاج عماد ،كما
كانوا يف صفاتهم العظيمة
واجلليلة.
إن التعريف دائما بالسيد عباس
وبالسيدة أم ياسر وبالشيخ
راغب وباحلاج عماد وببقية القادة
الشهداء وبقية الشهداء هو من
الواجبات األخالقية واجلهادية
على كل الناس ،ليس فقط
على حزب اهلل ،ليس فقط
علينا ،على كل من ينعم اليوم
باألمن والسالم واحلرية والتحرير
والكرامة والعزة  ،بربكة هؤالء
ودمائهم وتضحياتهم.
نعم هم سادة النصر ،النصر
الذي حتقق على أيديهم عندما
كانو أحياء يصنعونه يوميا
يف املوقف ،يف امليدان ،يف
العمليات ،يف التثبيت ،يف
التوجيه ،وهم سادة النصر الذي
حتقق بعد شهادتهم ،ألنهم كانوا
صناعه بدمائهم ،وبالقواعد اليت
بنوها ،األركان اليت ثبتوها،
مبسرية صلبة شاخمة صامدة ال
تهزها العواصف وال الزالزل.
وهم سادة كل نصر آت يف
مسريتنا إىل قيام الساعة،
كذلك بقية الشهداء وبقية
القادة الشهداء.
عندما نتحدث اليوم ،كما كنا
نتحدث قبل أيام يف بعلبك
عن االنتصار الكبري يف سوريا
على املشروع التكفريي ،على
املشروع األمريكي التكفريي،

الذي كان يستند إىل قوى
إقليمية ،وكان يهدف وما
زال إىل تدمري شعوب ودول
وجمتمعات وجيوش وحركات
املقاومة يف املنطقة.
عندما نتحدث عن هذا االنتصار،
عن مقاومتنا يف حزب اهلل ،إىل
جانب السوريني قيادة وجيشا
وشعبا ،وإىل جانب بقية احللفاء
واألصدقاء ،حنن نقول إن
الشهداء هم سادة هذا النصر.
حنن يف العام املاضي ،من 16
شباط  2016إىل  16شباط هذا
العام ،قضى لنا شهداء أعزاء
قادة كبار يف هذا امليدان
وهذه الساحة ،ويف مقدمهم
القائد الشهيد السيد مصطفى
بدر الدين (السيد ذو الفقار)،
الشهيد القائد ابو حممد اإلقليم،
الشهيد القائد احلاج عالء
البوسنة ،الشهيد القائد احلاج
عالء ،وقبلهم شهداء يف العراق
ويف سوريا وبعدهم شهداء من
القادة امليدانيني يف اخلطوط
األمامية واملواجهات الدامية
والقاسية.
نعم ،هؤالء الشهداء دائما يف
نظرنا ،يف إمياننا ،يف ثقافتنا،
هم سادة النصر.
إنين أيضا يف هذه املناسبة
العظيمة أتوجه بالتحية إىل
كل عوائل شهداء مقاومتنا
ومسريتنا ،الذين دائما كانوا
يعربون عن إميانهم والتزامهم
ويقينهم وصربهم والذين دفعوا
بفلذات أكبادهم وأحبائهم إىل
كل ساحات املواجهة ،سواء يف
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،أو
يف مواجهة املشروع التكفريي
الظالمي اهلمجي ،إىل كل
اجلرحى الذين ما زالوا يعانون
اجلراح ،إىل كل األسرى
احملررين الذين ما زالوا يعانون
آثار األسر والتعذيب ،وإىل كل
أهالي املفقودين الذين ما زال
مصريهم جمهوال لدى العدو أو
يف سوريا أو يف أي مكان آخر.
أتوجه أيضا بالتحية ،قبل أن
أدخل إىل ملفات اخلطاب ،إىل
اجملاهدين املرابطني .حنن اآلن
يف شهر شباط ،يف عز الربد
العاصف
والطقس
والثلج
والعواصف اآلتية من هنا ومن
هناك ،أتوجه بكل إجالل وإكبار
وخشوع إىل الرجال الرجال،
املرابطني يف اجلبال العالية،
يف التالل ،يف الربد والصقيع
والثلج ،من رجال املقاومة ،من
اجملاهدين ،من ضباط وجنود
اجليش اللبناني ،على احلدود
اللبنانية وعلى كامل احلدود

اللبنانية ،وأيضا من ضباط
وجنود اجليش السوري يف
اجلهة املقابلة من احلدود ،الذين
حيرسون حدودهم وحدودنا
وبلدهم وبلدنا من اإلرهابيني
واألنتحاريني
واملفخخات
واملرتبصني ببلدينا وبشعبينا
كل املخاطر.
أيها األخوة واألخوات ،حنن عادة
حنرص يف هذه الذكرى ،ذكرى
القادة الشهداء ،قادة املقاومة،
أن يكون امللف األساسي يف
احلديث هو ما يرتبط بالعدو
لي
وامسحوا
اإلسرائيلي،
أن أدخل إليه من بوابتني،
البوابة اللبنانية أوال ،والبوابة
الفلسطينية ثانيا.
من البوابة اللبنانية ،فلنقل يف
املوضوع اإلسرائيلي مع لبنان:
خالل األسابيع املاضية واألشهر
القليلة املاضية مسعنا الكثري
من الكالم اإلسرائيلي وقرأنا
الكثري من املقاالت والتحليالت
والتقديرات اإلسرائيلية ،وأيضا
عقد عدد من املؤمترات ،خصوصا
يف بداية العام امليالدي اجلديد،
ومسعنا أيضا تقديرات جديدة
وأحاديث إسرائيلية عن البيئة
اإلسرتاتيجية يف املنطقة وحتدث
يف هذه املؤمترات رؤساء ووزراء
وجنراالت وخنب وأساتذة ،وكان
هناك حمصال.
نشر الكثري مما قيل قبل وبعد،
اخلالصة ،يعين النقطة املركزية
حتى ال أطيل مبقدمات النقطة،
هي التهويل املستمر على
لبنان ،احلديث عن حرب لبنان
هذه
وسيناريوهات
الثالثة
احلرب وما ستفعله إسرائيل
بلبنان يف حرب لبنان الثالثة،
وعلى قدر ما تريديون ،مقاالت
وكلمات وخطب وتهديد وتهويل
وما شاكل.
أنا أريد أن أقف قليال عند
هذه املوضوع .طبعا املوقف
اإلسرائيلي ،حتى على مستوى
التقدير ،يتطور فيما يتعلق
بلبنان ،فيما يتعلق حبزب اهلل
بالتحديد ،إنه يقول مثال (إنه)
التهديد االسرتاتيجي ،التهديد
املركزي ،التهديد األهم ،هذه
السنة وضعونا يف املرتبة
األوىل ،طبعا هذه عالمة فخر
حلزب اهلل ،ولكن هي مؤشر خطر
يف البيئة اإلسرتاتيجية ،عندما
يفرتض اإلسرائيلي أن الدول
العربية ال تشكل تهديدا ،أن
اجليوش العربية باتت ال تشكل
تهديدا ،أن التهديد الوحيد كان
يشكله اجليش السوري ،اآلن
خفضوا مرتبة اجليش السوري

وانهماكه
انشغاله
باعتبار
واستنزافه يف احلرب الداخلية،
فبكل هذا املناخ يصبح حزب
اهلل باملرتبة األوىل ،وإيران
اليت تبعد آالف الكيلومرتات
عن فلسطني تصبح يف املرتبة
الثانية واملقاومة الفلسطينية
يف املرتبة الثالثة.
اآلن فيما يعين لبنان ،هذا
التهديد والتهويل طبعا هو
ليس باجلديد اجلديد .دائما،
يبدو أن هناك هدفا إسرائيليا
بالضغط الدائم على الناس يف
لبنان وعلى الشعب يف لبنان
وخصوصا على بيئة املقاومة يف
لبنان ،ضخ هائل ودائم وضغط
على األعصاب وعلى الوضع
النفسي وإبقائنا يف صورة أنه
كل فرتة خيرج شخص ليتحدث
عن احلرب على لبنان ،إسرائيل
ستبدأ احلرب على لبنان.
واآلن يف اآلونة األخرية بعد
جميء ترامب إىل رئاسة الواليات
املتحدة األمريكية أيضا عادت
هذه التحليالت والتقديرات
لتكثر .طبعا ،أنا ال أريد أن
أتكلم شيئا جازما ،نفيا أو
إثباتا ولكن أنا أدعو اللبنانيني
والشعب اللبناني وكل املقيمني
يف لبنان ـ ألنهم كلهم معنيون
بالنهاية بهذا املوضوع سواء
كانوا مقيمني أو الجئني أو
نازحني فلسطينيني أو سوريني
ـ كل الناس املتواجدين على
األرض اللبنانية ،أن يقاربوا
هذا األمر من الزاوية التالية أو
بالوعي التالي:
أوال :إن هذا الكالم حنن نسمعه
منذ إنتهاء حرب متوز ،2006
ولذلك كثر كان عندهم تقدير
بأن  2007ستكون حرب لبنان
الثالثة ،والبعض قال .2008
مرت الـ 2008قالوا  ،2009مرت
الـ 2009قالوا  ،2010انتهت
الـ 2010قالوا 2016 ،2011
كذلك األمر ،مر  11عاما على
حرب متوز ويف كل يوم بعد
حرب متوز كنا نسمع عن حرب
لبنان الثالثة واالنتقام اآلتي
والدمار
والوعيد
والتهديد
الضاحية
وعقيدة
والتدمري
وتدمري البنى التحتية يف لبنان
وما شاكل.
حسنا هذه  11سنة ،خري ،إن
شاء اهلل مروا على خري ،أمن
وأمان وسالم وجنوب آمن وبقاع
غربي آمن وحاصبيا وراشيا
آمنة ،لبنان آمن ،اآلن هناك
بعض اخلروقات اليت حتصل بني
احلني واآلخر .حسنا هذا واحد.
إذا هذه  11سنة من يقول 2017
يصبحوا ،2019 ،2018 ،12
 ،2020اهلل يعلم.
ثانيا :إن التطور السياسي
الذي يبنى عليه اآلن هو موضوع
ترامب ،أن ترامب ميكن أن يأذن
إلسرائيل ،للعدو اإلسرائيلي،
أن يشن حربا على لبنان لتصفية
حزب اهلل.
اآلن طبعا هناك نقاش سياسي
بهذا املوضوع ،أن اإلدارة
األمريكية اجلديدة ما هي
أولوياتها باملنطقة ،حتى اآلن
غري مفهوم أي شيء من شيء،
ألن ما زال هناك نزاع باحلقيقة
يف اإلدارة بني القيادة الفردية
وبني قيادة املؤسسة ،وبالتعبري
اللبناني ،هناك «نتوعة اآلن»،

ال نعرف إن كان ترامب ذاهبا
مشاال أو ميينا ،غري مفهوم أي
شيء من شيء.
لكن بكل األحوال ،هذه النقطة
ال ختيفنا حتى لو كان هذا
التحليل صحيحا ،يعين حتى لو
كان التحليل يقول إن ترامب
سيأذن لنتنياهو بشن حرب على
لبنان ،أو أنه سيشجعه على شن
حرب ،أكثر من إعطاء إذن ،هل
املسألة متوقفة ،مسألة احلرب
على لبنان مسألة متوقفة على
اإلذن األمريكي أو التشجيع
األمريكي؟
أنا أقول لكم :ال .سأعيد كالما
سابقا من باب التأكيد وترسيخ
الفكرة .انظروا إخواننا وأخواتنا
وشعوب
وأناسنا
وشعبنا
املنطقة :بالنسبة إلسرائيل،
الظروف السياسية لشن حرب
على لبنان موجودة دائما،
موجودة دائما ،الغطاء األمريكي
موجود دائما ،ولألسف الشديد
الغطاء العربي موجود وشبه
دائم ،الغطاء العربي الذي
مسح إلسرائيل أن تعتدي على
لبنان عام  ،2006اليوم موجود
أكثر من  ،2006ألسباب عديدة
وكثرية ال أريد أن أدخل فيها
اآلن .بل بالعكس ،اآلن يوجد
بعض الدول العربية احلاضرة
أن متول احلرب اإلسرائيلية
وتدفع أرباح على التكاليف
أيضا ،ألنهم يعتربون يف نهاية
املطاف أن حزب اهلل هو جزء
من جبهة ،جزء من حمور عطل
الكثري من مشاريعهم السوداء
يف املنطقة.
املسألة بالنسبة إلسرائيل ال
هي مسألة إذن أمريكي وال
غطاء أمريكي وال غطاء عربي
وال شيء ،املسألة بالنسبة
إلسرائيل ،خصوصا بعد حرب
متوز  ،2006خصوصا بعد حروب
غزة وحرب  2014على غزة أنها
إذا كانت تريد أن تذهب إىل
حرب مع لبنان ،كما يقولون هم
أنا ال أحلل من عندي ،هل يربح
اإلسرائيليون هذه احلرب؟ هل
يتحقق هلم نصر بني ،حاسم
وحيقق أهدافه وبأقل خسائر
ممكنة فيما يتعلق بالعدو
وباجلبهة الداخلية؟ هذه هي
املسألة .املسألة األساسية
بالنسبة إلسرائيل هي هذه،
وال عالقة هلا ال برتامب وال
بأوباما وال بفالن أو علتان على
اإلطالق ،وهذا يعين بالتحديد أن
ما متثله املقاومة من قوة وما
متثله بيئة املقاومة من ثبات
واحتضان كبري وعميق وقوي
هو عنصر القوة األساسي إىل
جانب اجليش اللبناني ،إىل
جانب موقف بقية اللبنانيني
واليوم أضيف إليهم إىل جانب
املوقف الثابت والراسخ لفخامة
اللبنانية
اجلمهورية
رئيس
العماد ميشال عون ،هذه عناصر
القوة.
ملاذا أقول البيئة احلاضنة الثابتة
والصامدة اليت أثبتت على مدى
السنوات املاضية من خالل
االمتحان السوري أنها بيئة قوية
ثابتة حاضنة مؤمنة ومستعدة
ألعلى مستويات التضحية .طاملا
عامل القوة هذا موجود ،هذا هو
الذي يردع إسرائيل عن احلرب،
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هو الذي ردعها  2007و2008
و  2009و  2010و  2011و12
و  ،16 ،15 ،14 ،13وهو الذي
يردعها اليوم ويف املستقبل.
نعم ،إذا شعر العدو أن املقاومة
وهنت وضعفت وتراجعت ،أن
بيئة املقاومة وهنت وتعبت،
هذا سيشجع هذا العدو على
املغامرة وعلى اإلقدام ،إذا حنن
اليوم يف مواجهة كل التهديد
والتهويل ،ضمانتنا بعد اهلل
سبحانه وتعاىل عندنا ،فينا،
يف وصايا شهدائنا ،يف الروح
اليت أهلمونا إياها ،السيد عباس
والشيخ راغب واحلاج عماد ،يف
جماهدينا ،يف رجالنا ونسائنا
وأطفالنا
وصغارنا
وكبارنا
وثقافتنا وصمودنا ،هذا هو
الذي حيمي البلد وهو الذي مينع
احلرب ،ال الفيتو األمريكي وال
اإلذن األمريكي.
باملؤشرات أيضا اليت تؤكد
هذا املعنى ،سأحكي بعض
املؤشرات السريعة ألن الوقت
ال يسمح أن نعطي حتليال كامال
حول هذا املوضوع.
واحد :موضوع األمونيا ،خزانات
األمونيا يف حيفا ،صدر قرار
قبل أيام أنه خالل عشرة أيام
جيب إخالء خزانات األمونيا
يف حيفا .ملاذا ،وقد كان هلا
عشرات السنني هذه اخلزانات
موجودة؟ ألن املقاومة حتدثت
عن هذه اخلزانات وما تشكله من
قنبلة نووية ،جاء من يدلنا أكثر
من هذا ،أن هناك السفينة اليت
تأتي باألمونيا وتوزع على خزان
حيفا وعلى خزانات أخرى ،إذا
كنت أنا قلت عن خزان األمونيا
يف حيفا ميثل قنبلة نووية،
هم قالوا عن السفينة اليت
تأتي يف البحر وحتمل األمونيا
إىل فلسطني احملتلة إنها متثل
مخس قنابل نووية .حسنا ،هذه
السفينة أين ميكن أن تهرب منا،
افرتضنا أنهم أفرغوا خزان حيفا،
أوال هذا اخلزان أينما أخذوه حنن
إن شاء اهلل نطاله ،طبعا حيفا
أسهل ال يوجد شك ،حيفا أقرب
وأسهل ،لكن هذا اخلزان أينما
أخذوه حنن نطاله.
حسنا ،خبأمت اخلزان ،السفينة
أين تريدون أن ختبئوها ،حتت
أي موجة تريدون أن ختبئواها.
إذا هذا العدو يف مقابل مقاومة
متلك القدرات ومتلك الشجاعة
إلستخدام هذه القدرات يف أي
مواجهة حقيقية هو يعمل ألف
حساب ،وعلى هذا األساس إذا
يريدون أن يفرغوا اخلزان.
طبعا أهل حيفا شكروا حزب اهلل
أنه كثر خريكم يا مجاعة حنن
أصبح لنا  30 ،20سنة نطالب
ومل يرد علينا أحد.
أنا اليوم يف ذكرى قادة النصر
أدعو العدو اإلسرائيلي ليس
فقط إىل إخالء خزان األمونيا
يف حيفا وإمنا أيضا أدعوه إىل
تفكيك مفاعل دميونا النووي..
إىل تفكيك مفعل دميونا
النووي.
هم لديهم معلومات كافية عن
هذا املفاعل أنه عتيق وقديم
ومهرتئ «خالص كازه» وال
حيتمل وال حيتاج جلهد صاروخي
كبري وضخم ،وهم يعلمون أيضا
أنه إذا أصابت الصواريخ هذا
املفاعل ماذا سيحل بهم ،ماذا
سيحل بهم وبكيانهم وحجم
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لبنانيات
املخاطر الذي حيملها إليهم.
إسرائيل ،كما قلت يف السابق
يف موضوع خزان األمونيا ،هي
متلك سالحا نوويا وتعرتض
على إيران ،على برنامج نووي
سلمي .ولكن حنن بفضل اهلل عز
وجل وبعقول وشجاعة جماهدينا
وبقدراتنا الذاتية نستطيع أن
حنول التهديد إىل فرصة.
السالح النووي اإلسرائيلي الذي
يشكل تهديدا لكل املنطقة حنن
حنوله إىل فرصة ،حنوله إىل
لكيانها،
إلسرائيل،
تهديد
ملستعمريها،
ملستوطنيها،
لغزاتها الذين حيتلون فلسطني
احملتلة.
القرار
أن
اعترب
البعض
اإلسرائيلي بإخالء خزان األمونيا
يف حيفا مؤشر على قرب احلرب
على لبنان ،قد يكون ذلك أنا.
ال أوافقه لكن أنا ال أحتدث
بقطعيات وجزميات ولكن أنا
أقول هلؤالء بل هو مؤشر على
ثقة العدو باملقاومة يف لبنان،
على إميان العدو بقوة وقدرة
املقاومة يف لبنان ،وأنها عندما
تقول تستطيع أن تنفذ ما
تقول .إقرأوا هذه الدالالت قبل
أن تقرأوا الدالالت باجتاه آخر.
مؤشر آخر أيضا أريد أن أقف
فيه عند هذه العجالة .هو يريد
شن حرب .الكل بات يعرف أن
احلرب اجلوية وحدها ال حتسم
معركة وال تصنع نصرا يف أي
مكان .اليوم يف العراق لو مل
يكن هناك جيش عراقي وحشد
شعيب وقوات مكافحة إرهاب
وعشائر عراقية تقاتل ،لو جاء
أقوى سالح جو يف العامل ال
يستطيع أن حيسم املعركة مع
داعش.
اليوم يف سورية لو مل يكن
والقوات
السوري
اجليش
الشعبية من خمتلف احللفاء تقاتل
على األرض السورية والشعب
السوري يقاتل على األرض
السورية ،فإن أقوى سالح جو ال
يستطيع أن حيسم معركة .طبعا
هو مؤثر بكل تأكيد وشريك يف
النصر ،ولكن هذا بات معروفا
بعد حرب لبنان وبعد حروب
غزة وبعد كثري من احلروب يف
العامل ،هذا اليوم من الثوابت
العسكرية واالسرتاتيجية.
الطائرات،
أرسلتم
حسنا.
قصفت يف لبنان ،مبعزل عما
سنفعله فيها .لكن أال تريد
(أيها العدو) أن ترسل قوات
إىل لبنان لتصنع نصرا حامسا
قاطعا حيقق لك أهدافك؟ ما هو
مصري هذه القوات اليت ستدخل
إىل لبنان؟ أصال هو سريسل
قوات إىل لبنان عندما يهدد
باحلرب .سأحتدث هنا بهذا
املؤشر عن شاهدين:
الشاهد األول يف غزة  2014لواء
غوالني أيها اإلخوة واألخوات من
أفضل بل لعله األفضل يف ألوية
النخبة يف جيش العدو وقيل لي
أيضا إنه من أفضل ألوية النخبة
يف العامل ،من أفضل ألوية
النخبة ،ألوية املشاة والقوات
اخلاصة يف العامل .حياول يف
حرب  2014أن يدخل إىل حي
الشجاعية يف غزة ،فيمزق ويذل
ويفشل ويهزم يف حي واحد من
قطاع غزة احملاصر واملكشوف
كصحراء أمام عني العدو.
ألويتكم هذه إذا جاءت إىل جنوب
لبنان ما الذي سيحدث بها،
ضباطكم وجنودكم ودباباتكم،

لواء النخبة ،لواء غوالني حلقت
به اهلزمية البشعة يف قطاع
غزة بعد ماذا؟ بعد  ،2006وهم
أخذوا الدروس والعرب وأجروا
معاجلات ودربوا ألوية املشاة
لديهم وألوية النخبة وجهزوها
وسلحوها واستفادوا من كل
عيوبهم وثغراتهم ونواقصهم
يف حرب متوز ،ذهبوا إىل غزة
لريوا نتيجة التدريب والتجهيز
واملناورات بعد مثاني سنوات
من حرب متوز ،ليواجهوا هذه
اهلزمية يف حي الشجاعية.
أنتم الذين وقفتم أليام طويلة
على بوابات مدينة بنت جبيل
مباذا تهددون «شو عم ترعدوا»،
مل ختيفون الناس؟
الشاهد اآلخر :ما جيري على
احلدود عندنا .رمبا اإلعالم ال
يسلط الضوء كثريا على هذا
املوضوع .أنا أمتنى أن يذهب
اآلخرون ويروا ،ليس فقط
املنار .من اجليد أن ترسل
العالقات األعالمية وفودا ،وهذا
ميكننا تنسيقه ،ومنها وسائل
اعالم أجنبية يذهبوا ويروا
اإلسرائيليني ماذا يفعلون على
احلدود :اجلدران العالية ،امسنت
مسيك للعديد من املناطق املهمة
أو املؤثرة باملعنى العسكري.
اجلدران،
يبين
اإلسرائيلي
تالل جيرفونها وديان يغلقونها
أعلنوا عن وضع خطط حلماية
املستعمرات يف مشال فلسطني
احملتلة وناوروا على هذه اخلطط
ملاذا؟ من سنة ال 48ما الذي
بيننا وبني الكيان اإلسرائيلي؟
بيننا وبني فلسطني احملتلة؟
هناك شريط شائك ،فقط
شريط ،.ألن اإلسرائيلي وقتما
يشاء يقص الشريط ويدخل
إىل أرضنا .هو الذي حيتل وهو
من يهاجم وهو من يعتدي وهو
القوي وهو املتفوق.
ألول مرة منذ العام ،1948
ألول مرة ،هذه من بركات هؤالء
القادة الشهداء ،سادة النصر،
وتضحيات كل املقاومني يف
لبنان ،وليس فقط حنن،
يبين جدرانا وينشئ سواتر
ترابية ويضع خططا دفاعية
عن املستعمرات .ولسنا حنن
فقط علينا وضع خطط دفاعية
عن قرانا ومدننا ،هو عليه
وضع خطط دفاعية عن التالل
والوديان واملستعمرات يف
مشال فلسطني احملتلة .إذا
كنت (أيها العدو) هلذه الدرجة
قويا ومقتدر وعظيما و»طحيش»
مل تشيد جدرانا وتالال ووديانا
وحقول ألغام وما شاكل.
هناك شيء تغري ،وهناك شيء
اإلسرائيلي،
بالعقل
تبدل
بالعقل العسكري اإلسرائيلي،
بالنفس اإلسرائيلية ،بالوجدان
اإلسرائيلي .مل تعد املقاومة
يف لبنان هي مقاومة فقط تقف
عندما تدافع عن بلدها ،تقف
وتقاتل وتدافع يف أرضها .ال،
لذلك أنا سأكتفي بهذا املقدار
ألقول الناس لريحيوا أعصابهم،
ال يتأثروا كثريا بكل ما يقال
ويكتب ،كل هذا التهويل
والتهديد والوعيد هذا كله نضعه
يف دائرة احلرب النفسية.
بالتأكيد هذا ال يعين أن نقول
ليس هناك شيء .ال ،املقاومة
وما هو مطلوب من الدولة إن
شاء اهلل عندما يصبح لدينا دولة
حقيقية كما هو مطلوب من
اجليش الذي أثبت مصداقيته

يف كل الظروف الصعبة،
املطلوب من املقاومة أن تبين
على أسوأ االحتماالت.
على الناس أن يرتاحوا لكن على
املقاومة أن ال ترتاح .املقاومة
جيب أن تبقى دائما حاضرة
جاهزة «مرتبة أمورها» تفتح
عينينها وتفتح أذنيها ،يدها
على الزناد ،والعدو يفهم ذلك،
ألن هذا هو الذي يردع العدو.
بالتأكيد أنا أيضا ـ غري الدعوة
إىل تفكيك دميونا ـ أريد أن
أوجه رسالة أخرية وأكتفي بهذا
املقدار بالشق اللبناني مع العدو
اإلسرائيلي وهي :أنا أقول
لقادة العدو ألنه يبدو أنهم بدأوا
خيطئون بالفهم :أنتم يف حرب
متوز بنيتم أن لديكم معلومات
كافية عن املقاومة فهجمتم
وفوجئتم باملفاجآت العديدة
املعروفة ،وقمتم مبا يسمى
بعملية «الوزن النوعي» اليت
فشلت وغريت مسار احلرب.
أنا أعلم وحنن يف حزب اهلل
واملقاومة نعلم أنكم ختططون
لعملية وزن نوعي جديدة إذا
حصلت حرب ما يف يوم ما.
وأنتم خمطئون عندما تفرتضون
أن معلوماتكم كافية .دائما لدينا
ما خنفيه ،هذا جزء من عقيدتنا
وجزء من اسرتاتيجيتنا ،من
عقيدتنا القتالية واسرتاتيجيتنا
العسكرية واألمنية ،وستفاجأون
مبا خنفيه ،وما خنفيه ميكن أن
يغري مسار أي حرب ستكون
محاقة لو أقدمتم عليها.
أيها اللبنانيون ،أيها الشعب
والشريف
الكريم
اللبناني
والعزيز :بربكة هؤالء القادة
الشهداء وإخوانهم وتالمذتهم
ودمائهم وتضحياتهم ميكن أن
تثقوا اليوم بقدرتكم وبقوتكم
وبردعكم وبأنكم يف عني العدو
شيء عظيم وكبري ،جيب أن
تثقوا بهذا وتؤمنوا بهذا وتبنوا
عليه احلسابات.
املوضوع
الثاني
العنوان
البوابة
من
اإلسرائيلي
الفلسطينية .ماذا جيري اآلن.
اآلن إسرائيل تواصل عملية
التهويد يف أوسع نطاق ،تهويد
القدس ،طرد سكانها ،املزيد من
الوحدات السكنية واملستعمرات
لتغيري هويتها وفصلها عن
الضفة الغربية وصوال إىل منع
األذان ـ اآلن مشروع قانون
حكومة نتنياهو إىل الكنسيت
ـ وصوال إىل قانون سلب
األراضي الفلسطينية يف الضفة
الغربية ،واالجتاه إىل بناء اآلالف
من الوحدات السكنية يف الضفة
بالقتل
االستمرار
الغربية،
اليومي واالعتقاالت اليومية،
وأعمال اهلدم للمنازل بشكل
للحقول.
والتجريف
يومي،
واآلن مع ترامب ،احلديث عن
نقل السفارة االمريكية من تل
أبيب إىل القدس .أهمية داللة
هذا املوضوع هو تثبيت القدس
كعاصمة أبدية هلذا الكيان
الغاصب ،التخلي األمريكي عن
فكرة حل الدولتني ،الذي لنا
حنن كمقاومة ال يعين شيئا،
ولكنه كان ميثل األمل الوحيد
للمسار التفاوضي وملن يؤمن
بهذا املسار.
األمريكيون ،أمس ترامب قال
حنن لن نضغط على إسرائيل،
دعوا الفلسطينيني يتفاوضون
مباشرة ويتفاهمون معهم،
يعين ماذا ؟ يعين «عليكم

االسرائيليون،
هل
خري».
بدون ضغط أمريكي وبدون
ضغط دولي وبدون ضغط
عربي ،وبدون أي ضغط ،هؤالء
الصهاينة بثقافتهم وأطماعهم
وجشعهم واستعالئهم وعلوهم
واستكبارهم ،هؤالء باملفاوضات
سيعطون الفلسطينيني؟ حتى
الفتات؟
هذا يعين اليوم بعد اللقاء وما
صدر عن اللقاء بني نتنياهو
وترامب ،حقيقة ال أبالغ إذا
قلت إنه أمس أعلن بشكل شبه
رمسي وفاة املسار التفاوضي،
أعلنت الوفاة ،انتهى املوضوع،
بالنسبة لإلسرائيليني ال يوجد
شيء امسه دولة فلسطينية،
تلك املؤمترات ـ اليت أتكلم عنهم
ـ بداية العام ،خطب فيهم وزراء
جنراالت وخنب ،بكل خطاباتهم
ال يوجد شيء امسه الدولة
الفلسطينية ،هذا غري وارد
كخيار.
قبل سنوات كنا نقول واليوم
أذكر مبا كنا نقول :املشروع
لفلسطني
اإلسرائيلي
وللفلسطينيني هو :خذوا غزة،
وطبعا غزة تلك اليت جيب أن
تبقى حماصرة ،بال ميناء وال
مطار وال حدود ،ولكن خذوها
لكم ألنها شكلت عبئا على
الصهاينة ،أما بقية فلسطني
فهي للصهاينة .أقصى ما ميكن
أن يعطى يف الضفة الغربية
هو حكم ذاتي إداري حمدود
ستقطعه
األوصال،
مقطع
اآلن آالف الوحدات السكنية
وانتهى األمر .الفلسطنيون
يف الشتات( ،هلم) التوطني أو
اهلجرة ،يف لبنان ويف سورية
واألردن وحيث هم ،أو اهلجرة،
واآلن مفتوح يف العامل ،يعرض
جنسيات على الفلسطينيني
لكي يرحلوا .هذا أقصى شيء
يعطيه اإلسرائيلي :حكم ذاتي
إداري حمدود يف الضفة الغربية
املقطعة االوصال.
اإلسرائيليون
أيضا،
أمس
أنفسهم ،احملللون أنفسهم،
يتحدثون عن املراحل النهائية
لتصفية القضية الفلسطينية.
قد ال يكون يف هذا األمر أي
مبالغة لألسف الشديد .وأساس
مبادرة السالم العربية أو احلل
يف مبادرة السالم العربية التابع
للعام  2002يقوم على فكرة
الدولتني ،هذا األصل انتهى،
انسحق ،سقط.
ماذا يقول القادة العرب ،األنظمة
العربية احلكومات العربية ،جامعة
الدول العربية ،أصحاب مبادرة
السالم الذين قالوا بأن املبادرة
على الطاولة ولن تبقى طويال،
هل بقيت املبادرة على الطاولة؟
هل ما زالت موجودة باالصل!؟
من يعرتف بها؟
يصل
أن
الطبيعي
من
اإلسرائيليون إىل املرحلة اليت
يقولون فيها إننا حنن نشهد
املرحلة النهائية من تصفية
القضية الفلسطينية ،ألنه مع كل
ما خدم به أوباما إسرائيل ،اآلن
هي تقول إن ترامب أفضل.
حسنا ،أما الدول العربية،
أين الضغط العربي؟ بالعكس
مسارعة إىل العالقة مع اسرائيل
حتت الطاولة وفوقها بدون خجل،
تطبيع عربي ،تطبيع خليجي،
باستثناء بعض الدول العربية،
تطبيع ،وفود ،إىل البحرين وإىل
بعض الدول العربية ،ويرقصون

ويغنون ،وحيملون السيوف،
وال خيجلون يف البحرين هؤالء
الصهاينة ،بأن يغنوا سنهدم
املسجد ونبين املهيكل ،وهؤالء
العرب الذين يرقصون معهم
من البحارنة الذين هم من مجاعة
السلطة ،وطبعا اجلهلة األغبياء
ال يفقهون ماذا يقول هؤالء
الصهاينة ،وأنا رأيي حتى لو
فهموا ،فهذا ال يقدم وال يؤخر،
ألنه مل يعد هناك شيء له قيمة
عند هذه األنظمة وعند أتباع هذه
االنظمة.
باألمس صوت غريب ،ميكن
الكثريون تساءلوا ،يا مجاعة
أين يعيش هذا الرجل ،من أي
عامل أتى؟ عندما يذهب مثال
فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
العماد ميشال عون إىل جامعة
الدول العربية ،أعتقد أنه أزعجهم
عندما حدثهم عن القدس،
اإلسالمية
املقدسات
وعن
واملسيحية ،وأزعجهم عندما
ذكرهم مبسؤولياتهم كدول
عربية ،وكعرب ،عن فلسطني
وعن املقدسات ،وأزعجهم عندما
حدثهم عن املقاومة قبل ذهابه
وبعد ذهابه ،وأزعجهم عندما قال
هلم إن الفكر الصهيوني استطاع
أن حيول احلرب من مواجهة
عربية اسرائيلية إىل مواجهة
عربية عربية ،تعالوا لتعاجلوا هذا
املشكل ،ولكن «على من تلقي
مزامريك يا داوود؟»
يف هذا الوضع العربي السيء،
نعم ،من حق اإلسرائيليني أن
يتحدثوا عن بيئة اسرتاتيجية
ممتازة ومن حق نتنياهو باألمس
أن يقول مل مير يوم يف حياتي
قبل اآلن شعرت فيه أو اشعر
فيه بأن الدول العربية مل تعد
تنظر إلينا كعدو بل كحليف،
هذه شهادة نتنياهو وصمة عار
يف جبني أغلب هؤالء احلكام
من ملوك وأمراء ورؤساء عرب،
أغلبهم ،باستثاء طبعا بعض
القادة والرؤساء ،الذين هلم
موقف خمتلف ويدفعون مثن هذا
املوقف املختلف ،أليس هذا
وصمة عار؟ ماذ ا يقول الشعب
الفلسطيين؟ ماذا تقول كل
فصائل املقاومة يف فلسطني؟
كل الفصائل ،من يؤمن
باملقاومة ومن يؤمن بالتفاوض،
ماذا يقول ماليني الفلسطينيني
يف الشتات ،ماذا يقول العرب
الذين ما زال فيهم بقية شرف
وشهامة وعروبة وكرامة ،أين
هو املوقف العربي؟ وأين هو
اجلواب العربي؟ طبعا ال جواب،
اجلواب يف مكان آخر ،املزيد
من القتل يف اليمن ،املزيد من
القتل يف البحرين ،املزيد من
التآمر على سورية وعلى العراق،
املزيد من البحث عن حتالفات
حملاربة اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران ،هؤالء هم العرب اليوم،
احلكام العرب.
حسنا ،ماذا بقي من خيارات أمام
الفلسطينيني؟ هذا ال يدعو إىل
اليأس على اإلطالق ،أنا أريد
أن أقول للشعب الفلسطيين يف
ذكرى هؤالء القادة الذين أحبوا
فلسطني وعشقوا فلسطني،
هكذا كان السيد عباس ،هكذا
كان الشيخ راغب ،هكذا كان
احلاج عماد ،كانوا فلسطينيني
أكثر من كونهم لبنانيني ،السيد
عباس كان فلسطينيا أكثر من
كونه لبنانيا ،والفلسطينيون
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اسرتاليا يف أسبوع

أسرتاليا تصدم الراغبني يف اإلقالع أسرتاليا بوست ..أجور كبرية كيلي :جعلوني جمرمة!
عن التدخني بقرار خطري

تلقى الراغبون يف اإلقالع عن
التدخني يف أسرتاليا ضربة
موجعة بعد أن اختذت هيئة
املنتجات الدوائية األسرتالية
قرارا مفاجئا حبظر مؤقت
للسجائر اإللكرتونية اليت حتتوي
على جرعات من النيكوتني.
وبذلك ،يتم حرمان املدخنني
األسرتاليني من فرصة استخدام
تكنولوجيا ساعدت املاليني على
اإلقالع عن العادة القاتلة.
األكثر تأثرا هم املنتمون
للطبقة األدنى اليت يتزايد بينها
معدالت التدخني ،لكنهم يعانون
من التكلفة العالية له ،وكانوا
يأملون يف اإلقالع عرب السيجارة
اإللكرتونية.
ويف اذار  ،2017مثة احتمال
لتحويل احلظر املذكور من مؤقت
إىل دائم باستثناء الوصفات
الطبية رغم أن معظم األطباء
ميتنعون عن منح املرضى مثل
هذه املوافقات.
ويف حال استمرار احلظر،
سيضطر هؤالء إىل اللجوء للسوق
السوداء لشراء سجائر إلكرتونية

وخدمات فقرية

مبا

جمهولة املصدر ومهربة
يعرض املدخنني ملخاطر أكرب.
وعالوة على ذلك ،فقد يضطر
آخرون إىل شراء كميات كبرية
من النيكوتني شديد الرتكيز عرب
اإلنرتنت خللطه بسائل السيجارة
اإللكرتونية يف خطوة قد جتلب
هلم أضرارا صحية واسعة
املدى.
وميثل قرار هيئة املنتجات
الدوائية األسرتالية خروجا عن
النهج الذي تتبعه العديد من
البلدان اليت ال حتظر السجائر
اململكة
مثل
اإللكرتونية
املتحدة ودول االحتاد األوروبي
وكندا
والواليات املتحدة
ونيوزيلندا.
هذه الدول تتعامل مع املنتجات
اليت تساعد املدخنني على
اإلقالع بشكل مغاير متاما ملا
تفعله أسرتاليا.
القرار األسرتالي يرتبط بتداعيات
واسعة النطاق مثل زيادة نسبة
التدخني بني الشباب.
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قالت الكاتبة فيفيان بريسون
إن ثقتها يف شركة الربيد
األسرتالي «أسرتاليا بوست»
باتت تقرتب من الصفر بعد
تقارير حول الراتب اخليالي
الذي حيصل عليه رئيسها
التنفيذي أمحد فاعور.
وأضافت أنه بالرغم من الراتب
الباهظ ،إال أن مستوى اخلدمات
اليت تقدمها الشركة تشهد
تتدهورا بشكل ملحوظ وسردت
جتربة شخصية هلا حول التلكؤ
الشديد يف زمن التوصيل.
وأشارت إىل أن عملية إعادة
توجيه الرسائل اليت ال تصل
إىل أصحابها تستغرق وقتا
طويال.
وعالوة على ذلك ،ارتفع سعر
الطابع الربيدي من  70سنتا
إىل دوالر ،بل يتضاعف إىل
أكثر من  % 100حال الرغبة
يف وصول الرسائل يف زمن
أقل.
وتابعت ساخرة« :لو أنين ذهبت
سريا على األقدام إىل املكان
الذي أرغب فيه يف توصيل
الرسائل ،كنت سأقطع زمنا
أقل».
ولفتت الكاتبة إىل تأخر
أسرتاليا بوست يف توصيل
السريع،
بالربيد
األشياء
فعلى سبيل املثال مت طلب
جمموعة من القمصان اخلاصة
باهلالووين يف بداية أكتوبر
ومل تصل حتى اليوم الثالثني
من الشهر.
والئنا
رغم
وأردفت»:

يف خطاب مفتوح ..مشاهري أسرتاليا يطالبون مبفوضية
فيدرالية ملكافحة الفساد
قالت صحيفة الغارديان إن
شخصيات بارزة يف أسرتاليا
أعلنت عن دعمها لفكرة إنشاء
ملكافحة
مستقلة
مفوضية
الفساد يف أسرتاليا على غرار
الواليات ،ووقعت على خطاب
مفتوح بهذا الشأن.
يأتي ذلك يف أعقاب أسابيع
السياسية
الفضائح
من
املرتبطة بنفقات على حساب
دافعي الضرائب ،واليت أدت
إىل استقالة وزير الصحة
سوزان لي.
ووصفت الشخصيات البارزة
القومية
باالقضية
الفساد
اليت مل يعد باإلمكان استمرار
جتاهلها.
وكان استطالع قد كشف أن
أكثر من  % 85من األسرتاليني
يدعمون فكرة إنشاء مفوضية
ملكافحة
فيدرالية
مستقلة
الفساد.
وردا على سؤال إذا ما
كان هناك فساد يف احلياة
على
األسرتالية
السياسية
املستوى الفيدرالي ،أجاب
 % 85.3بنعم وفقا ملا نشرته
فريفاكس ميديا السبت.

وقال  % 55من املشاركني
إن هناك الكثري من مظاهر
الفساد.
 %82من املشاركني دعموا
فكرة إنشاء مفوضية فيدرالية
مستقلة ملكافحة الفساد ،فيما
قال  % 11إنهم ال ميلكون رأيا
حمددا يف هذا الشأن.
أكثر من  40شخصية أسرتالية
بارزة وقعوا على خطاب مفتوح
يدعو إلنشاء مفوضية مكافحة
فساد فسدرالية.
وقال اخلطاب« :الرأي العام
التعب
أصابه
األسرتالي
والضجر من نقص احملاسبة
الذي تكشف يف فضائح متكررة
ارتكبها سياسيون فيدراليون
وآخرون».
وتابع« :يف نيو ساوث ويلز
مكافحة
مفوضية
وبفضل
بالوالية،
اخلاصة
الفساد
مت اكتشاف قضايا فساد
خطرية يف الدوائر السياسية
واحلكومية».
واستطرد البيان« :الفضائح
الفيدرالية املستمرة املتعلقة
دافعي
أموال
بانتهاكات
الضرائب مثل مستحقات السفر

باإلضافة إىل خمالفات التربعات
السياسية وغريها تشري إىل
ضرورة توسيع نطاق مفوضيات
الفساد حبيث ال تقتصر على
الواليات فحسب».
جوناثون هونيور ،الرئيس
التنفيذي ملركز املصلحة العامة
قال إن إنشاء مفوضية فيدرالية
ملكافحة الفساد سيساهم
يف تنسيق جهود املؤسسات
املعنية بالنظر إىل سلوكيات
أعضاء احلكومة ،ومضى يقول:
«مثة حاجة إىل بذل الكثري من
اجلهد للوصول إىل النموذج
الصحيح».
اخلضر
وقال زعيم حزب
ريتشارد دي ناتال إن التغيري
مطلوب إلعادة الثقة جمددا يف
املؤسسات األسرتالية.
ووصف دي ناتال فكرة أن
الربملان الفيدرالي حمصن من
الفساد باملضحكة.
السيناتور نيك زينوفون ذكر
أن الضغط املستقل على
أعضاء الربملان لكشف نفقاتهم
سيكون فعاال.
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ألسرتاليا بوست لكن زوجي
ذهب إىل شركات أخرى إلجناز
أعماله ،وطلب من املوردين
فعل املزيد».
وألقت الكاتبة اللوم على مديري
الشركة الذين حيصلون على
مبالغ هائلة دون أن ينعكس
ذلك إجيابا على األداء.
وذكرت تقارير أن أمحد فاعور
حيصل على راتب سنوي يبلغ
حوالي  4.4مليون دوالر خبالف
احلوافز.
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شعرت األسرتالية كيلي إنها
مثل اجملرمني عندما طرق رجال
شرطة بابها وألقوا القبض
عليها ومثلت أمام احملاكمة
بتهمة عدم دفع غرامات
استخدام طرق يرتبط املرور
بها برسوم ينبغي على أصحاب
السيارت تكبدها.
وكانت كيلي قد انتقلت من
بوالية
Maryborough
كوينزالند مع زوجيها وابنيها
إىل ملبورن يف نهاية .2012
ومل تكن املرأة تدري أنها ظلت
على مدى شهور تسافر عرب
طرق ينبغي دفع رسوم للمرور
بها ،وتزايدت الغرامات عليها
لتبلغ حنو 30ألف دوالر.
كيلي كان يتعني عليها قيادة
سيارتها ملسافات طويلة بعد
وصوهلا إىل ملبورن اليصال
زوجها إىل عمله يف الصباح،
والذهاب إليه مرة أخرى بعد
االنتهاء من العمل ،وكذلك
احلال بالنسبة البنيها.
أحيانا ،كانت كيلي تستخدم
طرق «سييت لينك» مرات
عديدة يف اليوم الواحد.
وعالوة على ذلك ،عانت كيلي
وعائلتها من عدم توفر سكن
مالئم وهو ما دفعها للتنقل

كيلي
كثريا بسيارتها بني الفنادق
ومراكز الكوارث.
ومل تكن كيلي ترى طلبات
دفع رسوم املرور حتى استقرت
أخريا يف شقة بـ «نورث كوت»
اإلخطارات
عليها
وانهالت
كاملطر.
أشعر
«كنت
واستطردت:
باإلحراج من الذهاب إىل
صندوق الربيد».
وكشف تقرير حديث زيادة هذه
احلاالت من خمالفات عدم دفع
رسوم الطرق على حنو هائل يف
ملبورن.
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خبري إسالمي :هذه حقيقة الشريعة
الناشطة
واجهت
عندما
املسلمة يامسني عبد اجمليد
السيناتورة جاكي الميب بشأن
دعم األخرية لدونالد ترامب
والرغبة يف ترحيل كافة
املسلمني املؤدين للشريعة،
سألتها قائلة« :ماذا تعرفني
عن الشريعة.
وأضافت عبد اجمليد أن اإلسالم
دين بسيط يطالب املسلمني
بتأدية الصلوات اخلمس.
لكن سيناتورة تسمانيا علقت
قائلة« :ماذا عن حقوق املرأة؟
ال ميكنك أن تكوني مؤيدة
للشريعة ونصف حامل يف
نفس الوقت؟»
لذلك من هو احملق بينهما؟
من جانبه ،قال الدكتور
جان علي ،أستاذ الشريعة
اإلسالمية إنه من اخلطأ التفوه
مبصطلح «قانون الشريعة».
وفسر ذلك قائال «الشريعة
هي القانون اإلسالمي ،ولذلك
مصطلح قانون الشريعة يبدو
حشوا ال فائدة منه مثل القول
«أنا أرجع بالسيارة للخلف».
ويف اللغة العربية ،تعين كلمة
شريعة الطريق الذي يؤدي
إىل مكان املاء.
ونبعت ذلك من لغة الشعب
العربي الذي عاش يف الصحراء
اليت تتسم بندرة املياه.
وفسر ذلك قائال« :إنهم
حيتاجون إىل التحرك صوب
املاء بشكل مباشر ،وبأسرع
ما ميكن ،وال يريدون إهدار
الوقت».
وتابع« :املاء يعين احلياة،
وبدونه لن تستطيع العيش،
مثة حاجة مطلقة إليه».
ولفت إىل أنه بالنسبة

للمسلمني ،فإن الشريعة
ترشدهم إىل الطريق الصحيح
السعادة
إىل
وتقودهم
واالنسجام والسالم والرضا،
واحلياة الطيبة يف هذا العامل،
ثم إىل حياة أبدية منوذجية يف
اآلخرة».
الشريعة هي جمموعة من
النصوص املكتوبة اليت حتكم
كافة مناحي احلياة.
واستطرد علي« :الشريعة
تتعلق بشؤون املرياث والزواج
والدفن واالعتناء باليتامى».
وبشكل أساسي فإن الشريعة
هي القانون الذي حيكم الدين
اإلسالمي لكنها أكرب نطاقا من
ذلك بسبب تضمنها لقضايا
اجتماعية واقتصادية وثقافية
وسياسية.
الشريعة كذلك تنقسم إىل
شكلني ،القرآني ،والقانوني.
الدكتور علي أفاد أن القرآن
يتضمن توجيهات مباشرة
بشأن مواقف معينة ،مثل
وحصول
املرياث
قوانني
الرجل على ضعف ما حتصل
عليه األنثى.
لكن يف املواقف اليت مل
يذكرها القرآن ،يأتي دور
السنة.
أساسية
مثة  5مصادر
للشريعة:
 -1القرآن
 -2احلديث
 -3القياس
 -4اإلمجاع
 -5االجتهاد
وتابع علي« :ميكنك اللجوء
إىل أحد املصادر أو مجيعها،
ال يوجد بلد يف العامل يعتمد
بشكل كلي على الشريعة،

وهو السبب يف عدم وجود
دول إسالمية لكن املصطلح
األدق هي بلدان مسلمة».
وحتى السعودية اليت تضم
مكة ،فإن الشريعة ال يتم
اتباعها بشكل كامل حيث ال
توجد ملكية يف اإلسالم.
ويف بلدان مثل ماليزيا،
يوجد نظام قضائي مزدوج
يسري فيه القانون العريف مع
الشريعة جنبا إىل جنب ،وخيتار
املواطنون إالم حيتكمون.
وسأله املوقع األسرتالي:
«العديد من الناس مسعوا
قصصا عن البرت والرجم
وختان
األطفال،
وزواج
النساء ،وحظر قيادة النساء،
ما أصل ذلك؟»
وأجاب قائال« :رغم أن القرآن
مل يذكر بعضا من تلك األمور،
لكن البعض تبناها وكأنها
ضمن الشريعة ،حبسب تفسري
كل دولة للنص».
العلماء
«بعض
وواصل:
واألفراد يتبنون فهما حرفيا،
بينما آخرون يطبقون نهجا
أكثر ليربالية».
وبينما يتحدث القرآن عن برت
اليد بالنسبة للسارق ،لكن
الشريعة وضعت مرونة أكثر
يف تطبيق عقوبات خمتلفة،
فإذا مل ترغب الدولة يف برت
اليد ميكن اللجوء إىل عقوبة
السجن مثال.
بأربعة
تسمح
الشريعة
زوجات ،لكن إذا كان القانون
األسرتالي ينص على زوجة
واحدة ،فإن مثة مرونة يف
الشريعة للتوافق مع هذا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

الغارديان :أسرتاليا تتصبب عرقا
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الري بيكرينيغ رسام الكاريكاتور األسرتالي
العبون من فريق «سوانز وايت» يبدو عليهم التأثر من حرارة الجو خالل
فرتة ما بني الشوطني يف مباراة أقيمت الجمعة
قالت صحيفة الغارديان إن
أسرتاليا تتصبب عرقا جراء
موجة احلر الشديدة يف ظل
مناقشات السياسيني حول
مستقبل الطاقة.
وبينما تبلغ درجات احلرارة
مستويات قياسية يف الساحل
الشرقي األسرتالني يناقش
السياسيون مزيج الطاقة الذي
حيتاجونه للتغلب على أزمة
التغري املناخي مع التيقن يف
نفس الوقت من توفري إمدادات
طاقة كافية.
وتشهد أسرتاليا صيفا طويال
حارا حطم األرقام القياسية،
حيث يتوقع أن تتصبب حنو
مخس مساحة أسرتاليا عرقا
السبت بدرجات حرارة تتجاوز
 44سلزيوس.
بيد أن درجات حرارة أكرب
يتوقع حدوثها يف أجزاء من
نيو ساوث ويلز وكوينزالند
الواليتني اللتني شهدتا يف
الشهور األخرية سلسلة من
املوجات احلارة.
زيادة استخدام مكيفات اهلواء
يضع شبكات الطاقة يف
أسرتاليا على احملك.
وتسبب النقص يف الكهرباء يف
انقطاعها عن  40ألف شخص
جبنوب أسرتاليا اخلميس ،كما
متت مناشدة عائالت ومتاجر نيو
ساوث ويلز لتقليص استهالك
الطاقة لتجنب حدوث مشكالت
مشابهة.
ويف ذات األثناء ،يتعارك

السياسيون حول مدى كفاءة
الطاقة
شبكات
ومصداقية
التخلص
ومزايا
الراهنة،
التدرجيي من الطاقة اليت
واالستعانة
بالفحم
تعمل
بالطاقة املتجددة ،حيث تواصل
أسرتاليا التزامها الذي قطعته
على نفسها يف اتفاقية باريس
للمناخ.
من جانبه ،قال ستيفن وود
املسؤول مبكتب األرصاد إن
حوالي  % 20من أسرتاليا ،أو
ما يناهز  1.5مليون كم مربع
سوف تعاني من درجات حرارة
هائلة تتجاوز  40سلزيوس
السبت.
واستطرد« :حدوث درجات
حرارة هائلة وغري معتادة على
تلك املساحة الشاسعة لفرتات
طويلة يعمق من املعاناة».
وسجل مطار سيدني أعلى درجة
حرارة يف فرباير حيث المست
 42.9سلزيوس ،حمطما رقما
قياسيا مل يتم كسره منذ 37
عاما.
ولفت وود أن هذا الشهر يف
طريقه ليسجل رقما قياسيا يف
أعلى درجات احلرارة يف سيدني
وبريزبن ،يف أعقاب شهر يناير
الذي سجل هو اآلخر رقما
قياسيا.
وتوقع خرباء أرصاد تسجيل درجة
حرارة تالمس  48سلزيوس يف
مناطق حول إيفانهو وسط نيو
ساوث ويلز.
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أسرتاليا تقرتب من لقب أعلى سن معاش
يف العامل املتقدم

ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء
األسرتالي مالكومل ترينبول
بصدد وضع تشريع لرفع سن
املعاش إىل  70عاما لتضح
أسرتاليا صاحبة رقم اعلى سن
عمل بني دول العامل املتقدمة.
وبينما تسعى احلكومة إىل حتقيق
توازن يتعلق باملوازنة وتبحث
عن طرق لتقليص فاتورة
اخلدمات االجتماعية ،يسعى
االئتالف إىل تنفيذ اقرتاح رفع
سن املعاش إىل  70عاما حبلول
عام .2035
يذكر أن سن التقاعد احلالي يف
أسرتاليا يبلغ  65عاما وسوف
يزيد بشكل مرحلي إىل  67عاما
خالل الفرتة بني يوليو -2017
يوليو  ،2023لكن ما سيحدث
بعد ذلك مثار مناقشات.
وأكدت احلكومة مؤخرا التزامها
بسياسة اقرتحتها أوال عام

 2014لرفع سن املعاش إىل 70
بني .2035-2025
وسيؤثر هذا اإلجراء حال تنفيذه
على مواليد ما بعد حزيران 1966
وما زال حباجة إىل تشريع.
من جانبها ،قالت جيين ماكلني
من حزب العمال إن زيادة سن
املعاش إىل  70عاما سوف يعين
أن أسرتاليا ستتجاوز كافة دول
العامل املتقدم يف هذا الصدد.
اخلالصة أنه إذا مت تنفيذ اقرتاح
أسرتاليا
ستكون
االئتالف
بالفعل صاحبة سن املعاش
األكرب بني الدول املذكورة.
لكن ليست أسرتاليا فحسب
اليت تدفع لزيادة سن املعاش
بل توجد دول أخرى ،لذلك ال
ميكن اجلزم بشكل قاطع من
الوضع املستقبلي.
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هانسون

روس كامريون مذيع سكاي نيوز وعضو الربملان الليربالي السابق

يف الوسط الشقراء كريالي سميث حفل تربعات «»Q Society

قال رسام الكاريكاتري االسرتالي
الري بيكرينيغ إنه يرجتف عن رؤية
املسلمني.
وأضاف خالل مشارته كضيف
شرف يف حفل تربعات لصاحل
املنظمة املناهضة لإلسالم Q
 Societyيف سيدني مساء
اخلميس« :دعوني أكون أمينا ،أنا
ال أستطيع حتمل املسلمني ،وإذا
ساروا معي يف نفس الشارع أبدأ
يف االرجتاف».
وتربع بيكريينغ برسم له جيسد
امراة منتقبة تتعرض لالغتصاب
من زوج ابنتها.
وحاول الرسام األسرتالي بعدها
يف ختفيف اللهجة قائال« :ليسوا
مجيعهم أشرارا».
واشرتى أحد األشخاص الرسم
الكاريكاتوري مببلغ  600دوالر،
سيتم توجيهه لدفع املصروفات
القانونية ألعضاء بارزين باملنظمة
املتعصبة أبرزهم كريالي مسيث
الشقراء صاحبة الكاريزما اليت
ترشحت يف االنتخابات األخرية
اخلاصة مبجلس الشيوخ بوالية نيو
ساوث ويلز ممثلة لتحالف احلرية
األسرتالي «أسرتاليان ليربتي
أليانس».
يذكر أن مسؤول شهادة حالل
حممد املويلحي أقام دعوى
قضائية بتهمة التشهري ضد
أعضاء من املنظمة املذكورة.
ويتوقع أن تبلغ املصروفات
القانونية للدفاع عن املدعى
عليهم حنو مليون دوالر.
من جانبه ،قال دييب روبنسون
رئيس املنظمة« :أسرتاليا تتجه
لطريق اإلصالح السياسي أسرع
مما يتخيل البعض ،فقد بدأ
الناس يف االستيقاظ».
واستطرد« :الربيكسيت ونتائج
االنتخابات الرئاسية األمريكية متثل

حافزا لزيادة حظوظ احملافظني».
ومن املتوقع ان يكون قد جرى
امس اجلمعة حفل تربع آخر لصاحل
املنظمة يف ملبورن.
ويؤمن أنصار احلركة أنهم
يتحدثون باسم األغلبية الصامتة
الذين خيشون تأثري اإلسالم على
اجملتمع األسرتالي.
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سدني

دعت السياسية املثرية للجدل
بولني هانسون إىل ترحيل أعضاء
عصابة إفريقية خارج أسرتاليا
بعد أحداث عنف شهدتها ملبورن
يف نهاية األسبوع.
العصابة املكونة من حوالي 40
شابا إفريقيا اقتحموا مهرجانا
صيفيا غرب ملبورن وضربوا
وسرقوا
املشاركني
بعض
حمافظهم وحقائبهم وهواتفهم
احملمولة.
ويف واقعة أخرى ،نقل مراهق
إىل املستشفى بعد اعتداء افراد
العصابة عليه أمام قسم شرطة
كارولني سربينغز.
وتشهد ملبورن سلسلة من
احلوادث املنسوبة إىل شباب
أفارقة وقالت هانسون إن لديها
حال بسيطا ملواجهة ذلك.
وزادت السيناتورة األسرتالية
زعيمة حزب أمة واحدة« :اقبضوا
خارج
واطردوهم
عليهم
أسرتاليا».
وجذب تعليق هانسون مئات
التعليقات الذي أبدوا ترحيبا
بوجهة نظرها.
سيناتورة
آراء
أن
يذكر
كوينزالند املتطرفة جتذب العديد
من الداعمني يف أحناء أسرتاليا،
حيث كشف استطالع حديث أن

حزبها قد حيصد على  20مقعدا
يف برملان كوينزالند يف انتخابات
هذا العام.
ويف أسرتاليا الغربية ،عقد حزبها
اتفاقية تفاهم مع احلزب الليربالي
الذي سيفضل «أمة واحدة» عن
«الوطنيني» يف جملس الشيوخ
بالوالية األسرتالية.
يذكر أن وقف اهلجرة اإلفريقية
سياسة طاملا طالبت بها بولني
هانسون ،لكن متحدثا بامسها
قال إنها ال تطالب برتحيل
املهاجرين امللتزمني بالقانون
من أي عرق ،لكن دعوتها تقتصر
على مرتكيب اجلرائم.
ويف  ،2009وصفت هانسون
الالجئني بأنهم غري قادرين
على التكيف مع احلياة والثقافة
األسرتالية.
القس األمسر مايكل غانغ قال إن
أولياء أمور أفراد العصابة يأتون
إليه طالبني املساعدة الفتا إىل
الضغوط والتوتر الذي يعانيه
اآلباء واألمهات بسبب األبناء.
واستطرد« :لقد جاءوا من
مناطق حروب آملني أن يوفروا
مكانا أفضل ألبنائهم لكنهم
يعانون من ضغوط واكتئاب
بسبب أوالدهم».
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احلر يف أسرتاليا ..كيف يتكيف جسم اإلنسان؟ شهادة حالل يف أسرتاليا ..ضريبة بال تفسري سقوط طفل وشقيقته من نافذة يف بانكستاون

املسعفون يحاولون إنقاذ الطفلة وشقيقها

يف الطقس الحار يتدفق الدم اىل الجلد

يف الطقس البارد يتقلص تدفق الدم
من الطبيعي أن نشعر باحلرارة
الشديدة والتعرق وعدم الراحة
مع الطقس احلار.
وتعاني أسرتاليا من ارتفاع
شديد يف درجات احلرارة بلغ
مستويات قياسية يف بعض
املناطق.
لكن كيف يتكيف جسم اإلنسان
مع تلك التغيريات؟
ينبغي أوال أن نلقي نظرة يف
كيفية حفاظ اجلسم على درجة
حرارته الداخلية مستقرة.
شعورنا بعدم الراحة يف الطقس
احلار يعزي ألن اجلسد جياهد
للحفاظ على إبقاء درجة حرارته
األساسية يف حالة ثبات.
ويدخل اجلسم يف ردود فعل
انعكاسية ،حيث ينشط اجلهاز
العصيب دون أن نشعر جبانب
تغيريات سلوكية تتمثل يف
أفعالنا اإلرادية يف حماولة
للتكيف وترطيب اجلو.
عدم الراحة اليت نشعر بها
تكون دافعا لتعديالت سلوكية،
فالعديد منا يريد القفز مثال
داخل محام بارد.
ومن املعروف أن أي تغيريات
بسيطة يف درجة حرارة اجلسم
ميكن أن تؤدي بسرعة إىل
املرض مثل احلمى وضربات
القلب واإلجهاد الشديد.
وحيتوي جسد اإلنسان على
أجهزة استشعار ترصد درجة
احلرارة الداخلية ويظهر ذلك من
خالل البشرة اليت تساعدنا على

معرفة وجود خلل حراري.
مثرية
البشرية
البيولوجية
لإلعجاب ،حيث تستطيع إبقاء
درجة حرارة اجلسم ثابتة نسبيا
يف نطاق واسع املدى من
درجات احلرارة احمليطة.
وعلى سبيل املثال ،ال ختتلف
درجة حرارة اجلسم إال مبقدار
 % 0.5عندما ترتاوح درجات
احلرارة احمليطة بني 48-12
درجة مبقياس سلزيوس.
اآللية األساسية تتمثل يف التحكم
يف تدفق الدم إىل البشرة الذي
ميثل مفتاحا للسيطرة على درجة
احلرارة الداخلية.
ويؤدي نظام الدورة الدموية إىل
حتريك الدم يف أحناء اجلسم.
اخنفاض تدفق الدم إىل البشرة،
حيدث ختزين درجات احلرارة
داخل اجلسم.
وتؤدي زيادة تدفق الدم إىل
البشرة إىل تقليص درجة
احلرارة اليت يكتسبها اجلسم.
ويف درجات احلرارة الباردة ،ال
يكون هناك تقريبا تدفق دماء
إىل البشرة للحفاظ على درجة
احلرارة
ولعل هذا السبب الرئيسي
يف شحوب بشرتنا يف الطقس
البارد.
وحياول جسد اإلنسان التحكم
يف عملية تدفق الدم للحفاظ
على درجة احلرارة الداخلية.
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قال الكاتب شاين هيفرنان
يف مقال مبوقع «اليف تريدينغ
نيوز» إن هناك العديد من
الناس الذين يناهضون فرض
رسوم «شهادة حالل» على
بعض املنتجات يف أسرتاليا.
ال
قضيتان
«مثة
وتابع:
يستطيع أحد إنكارهما ،األوىل
أن األسرتاليني يتم إجبارهم
على دفع الضريبة ملؤسسات
إسالمية ،عالوة على تواصل
الشكوك إذا ما كانت تلك
الرسوم تذهب لتمويل مجاعات
إرهابية».
وأضاف الكاتب أنه يف حاالت
كثرية يتم إخفاء الرسوم عن
املستهلكني الذين ال يدركون
أنهم ميولون مؤسسات إسالمية،
حبسب الكاتب.
«ضريبة بال تفسري» ،عبارة
قاهلا جيس أوتيس عام 1761
وتعكس استياء األمريكيني من
ضريبة فرضها عليهم الربملان
الربيطاني آنذاك رغم أنهم
مل يقوموا بانتخاب أي من
أعضائه.
وأصبحت تلك اجلملة شعارا
مناهضا لربيطانيا حتى قامت
الثورة األمريكية.
يف شهادة حالل ،يدفع
األسرتاليون رسوما ملؤسسات
ال يعرفونها وال متثلهم.
«ضريبة بال تفسري» أثارت
حربا من أجل االستقالل من
قبل ،وتستعد لتكرار ذلك يف
أسرتاليا.
السياسية
شبكة
وقالت
األسرتالية جاكي الميب« :ال
توجد أي التزامات قانونية لدفع

تلك الرسوم .شهادة حالل يتم
التعامل معها على أساس جتاري
حبت ،لكنها ال ترتبط بتقارير
رمسية أو آلية ملراجعتها ،أو
سبل للتيقن من عدم إساءة
استخدام األموال اليت يتكبدها
األسرتاليون».
وبالنسبة للعديد من الثقافات
يف أسرتاليا ،بينهم  80ألف
من السيخ ،فإن تناول منتجات
شهادة حالل حمظور.
املسلمون شأنهم شأن أتباع
الديانات األخرى حيق هلم
اختيار الطعام الذي يتناسب مع
عقيدتهم الدينية.
جلنة حتقيق شكلها املدعي العام
الفيدرالي براندس فشلت يف
إعطاء السيناتورة جاكي الميب
ضمانات بأن أموال شهادة
حالل ال تستخدم يف متويل
مجاعات إرهابية.
ودعت شبكة جاكي الميب كافة
األحزاب السياسية لدعم مشروع
قانون ينص على ضرورة
الوضوح
مبعايري
االلتزام
شهادات
يف
والشفافية
منتجات الطعام يف أسرتاليا،
سواء «حالل» أو «كوشر» أو
غريها ،وإلزام القائمني عليها
بتوضيح الرسوم ،وخضوعها
للمراجعة الرمسية.
حزب «أمة واحدة» الذي تقوده
السيناتورة بولني هانسون قال
إن شراء منتجات حالل يعين
دعم أسلمة أسرتاليا ،وتطبيق
الشريعة اإلسالمية ،مبا يتعارض
مع الدستور األسرتالي.
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خدمات الطوارئ هرعت نحو موقع الحادث

املسعفون والشرطة توافدوا على مشهد الحادث

سقطت طفلة أسرتالية يف
اخلامس من عمرها وشقيقها
الذي ال يتجاوز األعوام الثالثة
من نافذة شقة والديهما من
الطابق الثالث.
وذكرت تقارير أن الثنائي كان
يقفزان فوق سرير جماور لنافذة
مفتوحة مما أدى لسقوطهما
حوالي الساعة العاشرة مساء.
وقال اجلريان لصحيفة الديلي
تليغراف إن الصغريين كانا
يلهوان على سرير مؤلف من
طابقني قبل احلادث.
وانتقلت عائلة الطفلني من
مسقط رأسها األردن إىل
أسرتاليا قبل أقل من شهر.
وقال أحد اجلريان« :لقد كان
الطقس حارا ،ودأب العديد من
األشخاص على ترك النوافذ
مفتوحة».
ومسع رجل يعيش يف الطابق
األول من املبنى صوت االرتطام
وهرع مسرعا للمساعدة.

ومت استدعاء خدمات الطوارئ
إىل  South Terraceحوالي
الساعة  8.50صباحا ،ونقل
الطفلني إىل مستشفى األطفال
يف ويستميد.
إصابات الطفلة تهدد حياتها،
حالة
يف
شقيقها
بينما
مستقرة.
وقالت خبرية سالمة األطفال
كريستني إريسكني إن أولياء
األمور ينبغي عليهم عدم وضع
أثاث بالقرب من النوافذ.
أصبح
«لقد
واستطردت:
السرير مبثابة منصة هلو وكذلك
الدواليب ،من األفضل منع
األطفال من القفز بالقرب من
النوافذ ,ألن ستائر الذباب ال
حتمي من السقوط».
ونصحت بضرورة إبقاء النوافذ
مغلقة ،أو وضع قيود على
النافذة حبيث ال ميكن فتح
النافذة أكثر من  12.5سم.
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جتريد مقاتل داعش خالد ش ّروف من اجلنسية األسرتالية

أصبح مقاتل داعش خالد شاروف
أول مواطن مزدوج اجلنسية يتم
جتريده من جنسيته األسرتالية
مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب
اجلديدة.
وقالت متحدثة باسم وزير
اهلجرة األسرتالي بيرت دوتون
إنه مت جتريد مواطن من جنسيته
األسرتالية مبوجب حزمة القوانني
املناهضة لإلرهاب واليت مررها
الربملان يف .2015
ورفضت املتحدثة ذكر امسه
لكن تقارير بصحيفة األسرتاليان
أكدت أنه خالد شاروف.
وقالت «ويك إند أسرتاليان» إن
جلنة سرية تتألف من مسؤولني
تابعني للشرطة واملخابرات
وموظفني وحمامني قررت جتريد
شاروف من جنسيته األسرتالية

سابق

من

العام

يف وقت
اجلاري.
يذكر أن خالد شاروف هو جنل
عائلة مهاجرة لبنانية ،وبات
اآلن مضطرا لالعتماد فقط
على جنسيته اللبنانية إذا أراد
مغادرة سوريا.
شاروف ،والد خلمسة أبناء،
واحتل مانشيتات األخبار عام
 2014بعد انتشار صورة له
ولطفله الصغري وهما يقطعان
رأس ضابط سوري.
وسافر شاروف إىل سوريا عام
 2013مع صديقه الذي كان
يقيم يف سيدني حممد العمر.
أما زوجته ،تارا نيتلتون ،فقد
سافرت إىل سوريا بصحبة
أبنائها ،لكنها توفيت ،وما زال

تجريد خالد شاروف من جنسيته األسرتالية

مصري أوالده جمهوال بالرغم من
تقارير حول زواج ابنته الكربى
زينب من العمر الذي قتل الحقا
يف غارة جوية.

ويف عام  ،2015ذكرت تقارير
غري مؤكدة أن شاروف قضى
حنبه يف سوريا.
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اسرتاليا يف اسبوع

صدق أو ال تصدق..

 4.4مليون دوالر راتب سنوي ألمحد فاعور
رئيس «أسرتاليا بوست» عدا العالوة

سارة كوهان ..ملاذا أصبحت حديث
السوشيال ميديا؟

استنكر الكاتب شاين هيفرنون
يف مقال مبوقع «اليف تريدينغ
نيوز» عدم إقدام السلطات
بعض البلدان مثل أسرتاليا على
حظر حزب التحرير رغم دعوته
صراحة إىل أسلمة الغرب.
وأضاف« :عمليات االعتقال
يف نهاية األسبوع توضح
خطورة حزب التحرير .إذ أن
فتاة دامناركية يف السادس
عشر من عمرها تواجه السجن
 4سنوات بعد توجيه اتهامات
إرهابية إليها».
وكانت الفتاة جتهز لقصف
مدرستني ،وخططت إلجراء
اختبار تفجريي ،حبسب النائبة
العامة الدمناركية ليز -لوت
نيالس.
وبدأت الفتاة الدمناركية تهتم
باإلسالم يف خريف 2015
ونشرت تدوينات حول األسلحة
واجلهاد عرب وسائل التواصل
االجتماعي ،وكانت عضوة يف
الفرع الدمناركي حلزب التحرير،
تلك احلركة اإلسالمية اليت
تسعى لتأسيس خالفة يف مجيع
أحناء العامل.
حزب التحرير حمظور يف روسيا
ويف جمموعة من البلدان اليت

أحمد فاعور
أثارت فضيحة راتب الرئيس
التنفيذي لشركة «أسرتاليا
بوست» قضية الال مساواة
يف األجور اليت تعاني منها
أسرتاليا.
أن
جديد
حبث
وكشف
األسرتاليني يؤمنون أن راتب
أي رئيس تنفيذي ال ينبغي أن
يتجاوز بأي حال  8أضعاف أجر
املوظف العادي.
بيد أن راتب أمحد فاعور يبلغ
حوالي  119ضعفا مقارنة بأجر
عامل الربيد العادي ،وحوالي
 73.5ضعفا مقارنة مبتوسط
األجور يف قطاعات املواصالت
والربيد واملخازن.
ويف عام  ،16-2015حصل
فاعور على  5.6مليون دوالر
أسرتالي ،بينها  4.4مليون
دوالر أسرتالي ،و 1.2مليون
دوالر حعالوة.
ويثري ذلك أزمة الال مساواة
يف األجور ،اليت ينبغي أن
توضع ضمن أولويات األجندة
السياسية.
األمر ليس جمرد إنفاق أموال
كثرية ،لكنه أيضا نقص
الشفافية ،فقد تكتمت شركة

«أسرتاليا بوست» على راتب
فاعور ،الذي كان وكأنه من
أكرب األسرار ،ومل يتم الكشف
عنه إال هذا األسبوع.
الشركة مل ترغب يف أن نعرف
احلقيقة ،رغم أنها كانت ملزمة
بتقديم املعلومات للجنة داخل
جملس الشيوخ عام .2016
واحتجت أسرتاليا بوست قائلة
إنها باتت هدفا هلجوم إعالمي
يضر مبصداقيتها.
حساسية «أسرتاليا بوست» تنبع
بشكل خاص من كونها شركة
تابعة للحكومة الفيدرالية.
رئيس الوزراء مالكومل تورنبول
قال إنه يعتقد أن راتب أمحد
فاعور مبالغ فيه.
ويف كندا حيصل رئيس شركة
الربيد على أجر سنوي يوازي
 497ألف دوالر أسرتالي سنويا،
كما حيصل نظريه يف الواليات
املتحدة على ما يوازي 543
ألف دوالر أسرتالي.
ويف بريطانيا ،يبلغ راتب رئيس
شركة الربيد على ما يوازي 2.5
مليون دوالر أسرتالي سنويا.

اختذ مالكومل توونبول رئيس
حكومة أسرتاليا قرارا بإلغاء خطة
اسكان بدأ تفعيلها منذ سنوات
لتوفري منازل معقولة الثمن.
يأتي ذلك بعد إخفاق اخلطة يف
ختفيف حدة األزمة السكنية اليت
تضرب أسرتاليا.
اخلطة كانت تنفذ مبوجب ما
الوطنية
االتفاقية
يسمى
إلسكان معقول الثمن ،وكلفت
احلكومة حوالي  9مليارات دوالر
منذ أن دشنتها حكومة كيفن
راد عام .2009
وقالت صحيفة األسرتاليان إن
تورنبول قرر إلغاء اخلطة يف
موازنة ايار.
وبدال من زيادة اإلسكان العام
بعد تفعيل االتفاقية ،أشارت
اإلحصائيات يف تقرير اخلدمات
احلكومية الشهر املاضي إىل
تراجع إمدادات هذا النوع من

اإلسكان املنخفض السعر مبقدار
 16000وحدة سكنية.
وعالوة على ذلك ،فإن % 20
من العقارات احلالية حتت نفس
الفئة تبدو يف حالة غري معقولة،
و % 8غري مأهولة بالسكان.
«حنن نعتقد بضرورة أن يؤدي
كل دوالر ننفقه يف برنامج
املساكن معقولة الثمن إىل
زيادة عدد املساكن العامة
واالجتماعية ،لكن بوضوح مل
يتم تنفيذ هذا اهلدف» ،وفقا
ملايكل سوكار مساعد وزير
اخلزانة.
لتسعة
«ونظرا
واستطرد:
تكبدها
دوالرات
مليارات
الكومنولث للواليات واألقاليم
منذ  ،2009باتت اخلطة حمل
شك».
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تعتربه منظمة إرهابية.
بيد أن حزب التحرير ليس
حمظورا يف الواليات املتحدة،
بل يقيم أعضاؤه مناسبات
وجيمعون تربعات.
وعالوة على ذلك ،مل حتظر
أسرتاليا حزب التحرير رغم
وجود عريضة وقع عليها
الكثريون ،تدعو إىل تصنيفه
منظمة إرهابية.
عرف ،رمسيا ،احلزب نفسه
ُ
وي ّ
بأنه حركة سياسية أيديولوجيتها
اإلسالم.
املوقع الرمسي العاملي للحزب
ينتقد مسلمي الواليات املتحدة
بدعوى أنهم يتعرضون لعملية
خداع للمشاركة يف االنتخابات
للكفار.وأضاف:
العلمانية
«إنها خطة شيطانية».
وال يعرتف حزب التحرير بالنظام
السياسي األمريكي.
واستطرد الكاتب« :يتبنى
معادية
سياسة
احلزب
إلسرائيل بل أن أحد منشوراته
يقول إن اليهود شعب خائن
ينتهك دائما املواثيق والعهود
ويقتلون األنبياء واألبرياء».
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حتذير لسكان نيو ساوث ويلز:

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تورنبول يلغي خطة لتوفري
مساكن معقولة الثمن

ملاذا مل حتظر أسرتاليا
«حزب التحرير»؟

انقطاع الكهرباء اجلمعة (أمس)

باتت طالبة احلقوق األسرتالية
سارة كوهان املقيمة بسيدني
حديث شبكات السوشيال ميديا
بسبب صورها اليت تسبح فيها
مع احليتان وأمساك القرش
والدالفني واخلنازير وغريها.
رحالتها
كوهان
وسجلت
البحرية يف شتى أحناء العامل
عرب حسابها على إنستغرام،
وأصبحت جنمة على شبكات
التواصل االجتماعي.
مغامرات األسرتالية الشقراء
امتدت إىل بورا بورا وهاواي
وجزر البهاما وغريها.
وتظهر طالبة احلقوق يف
بعض الصور وهي تسبح مع
اخلنازير.
وقضت سارة كوهان السنوات
القليلة املاضية يف السفر خالل
العطالت الدراسة إىل أكثر
األماكن غرابة مثل جزر «كوك»
و»بورا بورا» وهاواي» و»جزر
البهاما» و»أوروبا» وأمريكا

اجلنوبية».
كوهان 22 ،عاما ،اليت استكملت
جبامعيت
تبادلية
كورسات
هارفارد وكولومبيا ،سجلت
مغامراتها يف صور عجيبة على
إنستجرام ،مما ساعدها على
زيادة عدد متابعيها إىل 245
ألف يف شهور قليلة.
وفيما يلي جمموعة من صور
الطالبة األسرتالية مع الكائنات
البحرية واخلنازير:
وقد حقق عدد متابعي الفتاة
صعودا
االنستغرام
على
صاروخيا من  20ألف إىل أكثر
من  240ألف
ووصفت سارة احلوت قائلة إن
لديه أمجل األلوان يف بطنه
قالت كوهان إن شبكات
السوشيال ميديا ال سيما
االنستغرام أحدثت طفرة يف
عامل السفر.
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تواجه نيو ساوث ويلز احتماال
بانقطاع شامل للكهرباء اجلمعة
(أمس) حيث تعاني شبكة
الطاقة بالوالية من صعوبة
التأقلم مع االرتفاع احلاد يف
درجات احلرارة.
وبينما حدثت مشادات بني
االئتالف وحزب العمال بشأن
أحدث مظاهر انقطاع التيار
الكهربائي يف جنوب أسرتاليا،
حذرت شركة طاقة بارزة من أن
الوالية األكثر تعدادا سكانيا
ستحرم من الكهرباء اجلمعة بني
 5-3مساء ما مل تقدم املولدات
املزيد من اإلمدادات.
وتواجه نيو ساوث ويلز عجزا
مبقدار  264ميجاوات  ،حبسب
حتذيرات شركة تشغيل الطاقة
األسرتالية  Ameoمبا جيعل
إمدادات الطاقة املتعلقة اليت
تغذي مئات اآلالف من املنازل
واألنشطة التجارية يف خطر يف
ظل ارتفاع درجات احلرارة فوق
 40درجة مبقياس سلزيوس
يف بعض أجزاء الوالية.
تسبب نقص
وسبق ان

الكهرباء يف انقطاع الطاقة عن
 40ألف شخص بوالية جنوب
أسرتاليا وفشلت حتذيرات
مسبقة لنفس الشركة يف
اختاذ التدابري الالزمة ملنع
حدوث ذلك.
ودفع هذا رئيس الوزراء
األسرتالي مالكومل تورنبول
ووزير الطاقة جوش فريدنربغ
إىل مواصلة هجومهما على
وانتقاد
ويثرييل،
حكومة
املتجددة
الطاقة
استخدام
بالوالية.
القى وزير اخلزانة
وقد
األسرتالي سكوت موريسون
املالمة على احلكومة العمالية
يف جنوب أسرتاليا ،واتهمها
الطاقة
إمدادات
بتعريض
خلطورة حقيقية.
وتابع« :احلكومة العمالية تقطع
الوظائف وتطفئ املصابيح
وتطفئ مكيفات اهلواء وتعرض
السكان للغليان يف ظل هذا
الطقس».
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الدليل التجاري

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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كتابات

أسرار الوجود ..هل جهنم موجودة وماذا حيصل بعد املوت؟ ..هل تريدون شهادة حية حلقيقة جهنم؟
برمحة اهلية يكشف يسوع املسيح أسرارا للرائية د .غلوريا بولو اليت تشاهدونها على شاشات التلفزة ...أين ومتى وكيف؟؟؟
من اعداد د.ترييزا حرب

املقدمة
السيدة غلوريا هي طبيبة اسنان من بوغوتا_كولومبيا .برحمة الهية ظهر يسوع املسيح وكشف لها عن مرحلة
ما بعد املوت بعد أن ضربتها الصاعقة الكهربائية فعادت اىل الحياة بأعجوبة.
يف عام  2..7والول مرة سمعت مقتطفات من شهادة حياة غلوريا على راديو ماريا يف كولومبيا تتحدث فيها
غلوريا عن السر الذي المست به جهنم وماذا يحصل للروح بعد املوت.
ذلك الحديث كان باذن من االب دانيال غانيون املسؤول عن عقيدة االيمان يف الرئاسة االسقفية يف مكسيكو
الذي اوصى باالستماع اىل شهادتها الحية نظرا ملا تتضمنه من وحي ال يخالف تعاليم الكنيسة املقدسة.
نهار االثنني يف  20شباط ستزور غلوريا رعية مار رومانوس يف كنيسة مار يوسف العامل لالدالء بشهادتها
الحية وجها لوجه عن نعمة لحظات الرؤيا الفائقة الوصف التي منحها اياها يسوع املسيح ,من الساعة - 7،30
 9.30مساء على العنوان التالي:
39 -41 Wellington Rd, Auburn
ترقبوا الحدث! انها فرصة العمر للشهادة بانفسكم مع أهال وسهال بالجميع.
اختصار وتتمة ما نشر يف السابق:
غلوريا طبيبة اسنان توفيت
لدقائق تروي ما حدث معها يف
العامل االخر يف
 19تشرين الثاني2011 ، .القصة
مستوحاة من قصة حقيقية حدثت
مع غلوريا بولو من بوغوتا-
كولومبيا.
السيدة غلوريا بولو تروي يف
سنة  2007اىل» راديو ماريا «يف
كولومبيا شهادة حياتها:
يف ايار  1995كنت اعد شهادة
دراسة عليا يف طب االسنان يف
جامعةكولومبيا الوطنية يف بوغوتا
مع ابن اخيت الذي كان طبيب
اسنان كذلك بعد ظهر اجلمعة ذاك
كان زوجي يرافقنا اذ كان علينا
ان نأخذ كتبا من الكلية .كانت
متطر بغزارة وكنا ابن اخيت وانا
حنتمي حتت مظلة صغرية.يف
تلك الربهة ضربتنا صاعقة كلني،
مات ابن اخيت فورا وعلى الرغم
من صغر سنه كان تعبده كبريا
للطفل يسوع .اما انا فاحرتق
جسدي بشكل فظيع ..الصاعقة
فحمتين ..الصاعقة احرقت معدتي
وكبدي وكلييت ورئيت .كنت
استخدم منع احلمل واضع لولبا
فقد اصطدم بكهرباء الصاعقة مما
فحم مبيضي .وجدت نفسي يف
حال سكتة قلبية ومن دون حياة.
دخلت نفسي يف تلك اللحظة يف
نفق مجيل جدا من نور ابيض
ميألني فرحا وسالما ,ما من كلمة
ميكنها ان تصف عظمة حلظة
السعادة تلك كنت اشعر بنفسي
سعيدة ومملوءة فرحا الني ما عدت
خاضعة لقانون اجلاذبية.رأيت يف
اخر النفق مثل مشس ينبعث منها
نور خارق .ما من لون على االرض
شبيه بسطوع كهذا .كنت اشعر
فيها كل حب وسالم.
فيما كنت ارتفع حتققت من انين
قد مت .ما عاد جسدي ينتمي اىل
املكان والزمان .يف هذه اللحظة
كان ممكنا لي ان احتضن بالنظر
الناس كلهم االحياء واالموات
استطعت ان اضم اجدادي
ووالدي املتوفني ..استطعت ان
اعانق الناس كلهم ,عندها ادركت
كم خدعت بامياني بالتقمص .خالل
تلك االونة اجلميلة جدا خارج
جسدي ,فقدت مفهوم الوقت ومل
اعد انظر للناس من اخلارج كما
كنت على االرض النين كنت على
االرض املك احكاما سيئة ومسبقة
على الناس اما هنا فكنت اتأمل
الكائنات من الداخل كنت استطيع
معرفة افكارها ومشاعرها.
مسعت يف تلك الربهة صوت
زوجي الذي كان يبكي ويناديين
كي ال ارحل.
ويف تلك اللحظة فكرت بابنائي

ومل ار زوجي فقط بل احسست
ايضا حبزنه العميق .ومسح لي
الرب بالعودة حنو جسدي حيث
كنت ارقد بدون حياة .كنت اشعر
بفرح عظيم كنت استطيع رؤية
االطباء الذين كانوا خيضعونين
لصدمات كهربائية لبثنا هناك
لساعة ونصف الساعة ,استقريت
قرب رأسي وشعرت بصدمة
كهربائية جذبتين بعنف اىل داخل
جسدي وكان االمر مؤملا الن
ذلك كان يبعث شرارات من كل
االحناء .رأيت نفسي اندمج بشيء
ما ضيق جدا وكان حلمي احملروق
يؤملين جدا ,لكن اجلرح االفظع
كان يصدر من غروري كنت
امراة جمتمع مثقفة ,تلميذة عبدت
جسدها واجلمال واملوضة .حب
جسدي كان حمور وجودي.
من هناك نقلوني اىل املستشفى
حيث قادوني اىل املركز اجلراحي,
وبدؤوا تنظيف جروحي.
وفيما كنت حتت تاثري املخدر,
فاذا بي اخرج جمددا من جسدي
وبدا شريط حياتي اليت عشتها
تظهر امامي كما عشتها حقا وذلك
احزنين وكان وقت رهيب ..فلم
اكن سوى كاثوليكية عابثة مل
تكن عالقيت بالرب تتوقف اال على
قداس االحد ليس اكثر من 25
دقيقة حيث موعظة الكاهن كانت
االوجز .تلك كانت عالقيت بالرب.
كل االفكار العاملية اثرت بي مثل
دوارة هواء.
ذات يوم فيما كنت يف الدراسات
العليا لطب االسنان مسعت كاهنا
يؤكد ان ال وجود جلهنم وال
للشياطني عندها قلت لنفسي
باننا كلنا سنذهب اىل الفردوس,
بصرف النظر عن خطايانا فابتعدت
كليا عن الرب .غدت احاديثي
منحرفة الني ما عدت استطيع
وضع حد للخطيئة وبدأت اقول
للجميع بان الشيطان ليس موجودا
وان ذلك تالعب واخرتاع من
الكهنة.
يف تلك اللحظة كنت ارى شياطني
مقبلة حنوي كانت هلم وجوه حاقدة
بشعة وكنت أشعر انين كنت ملكا
لكل منهم .ادركت ان اخلطيئة
مل تكن جمانية وان الكذب االكثر
سفالة للشيطان ,وكان وهم بان
الشيطان غري موجود .تصوروا
خويف .اردت العودة اىل داخل
جسدي ,لكن هذا االخري مل يكن
يدعين ادخل .فركضت اىل خارج
احلجرة آملة باالختباء يف مكان
ما لكنين انتهيت يف القفز يف
الفراغ.
وقعت يف نفق جيذبين حنو
االسفل.يف البدء كان مثة نور
ومثة ناس كثر .امنا سرعان ما
مارة عرب انفاق
بدأت اهلبوط
ّ

معتمة كليا وال سبيل للمقارنة بني
عتمة ذلك املوضع والعتمة اليت
على االرض ..كانت تلك العتمة
تسبب العذاب واهلول والعار
وكانت الرائحة نتنة .مل اكن
اجنح يف الصعود ثانية .يف نقطة
معينة رأيت على االرض مثل هوة
هائلة تنفتح ورأيت فراغا شاسعا
وهاوية ال قعر هلا .واالفظع يف
ذلك الثقب الفارغ كنا نشعر
بالغياب املطلق حلب اهلل وذلك من
دون ادنى امل .امتصين الثقب
وكنت مذعورة .كنت اعلم انين اذا
مضيت اىل داخله فسوف متوت
نفسي .كان جسدي يدخل يف
هذا الثقب يف حلظة أمل ورعب.
بدأت اصرخ حنو أنفس املطهر
للمساعدة فشعرت بأمل شديد
الني رايت ان االالف واالالف من
البشر كانت هناك خصوصا شبابنا
كنت امسع صيحات فظيعة وانات
زعزعت كياني.
اعطي لي ان افهم ان اىل هناك
متضي انفس املنتحرين الذين
يقتلون انفسهم يف حلظة يأس
وكنت ارى النفس تدخل النار
وخترج بدون ان تهلكها النار بل
تظل تعذبها دون ان تهلكها.
والعذاب االكرب هناك هو غياب
اهلل.
اخذت اصرخ انين قديسة تقريبا
مل اسرق مل اقتل اجريت عالجات
اسنان جمانية للفقراء .كنت اذهب
االحد للقداس .انين كاثوليكية
اخرجوني من هنا .عندها حملت
وميضا ضعيفا واؤكد لكم ان
ادنى وميض يف ذلك املوضع
هو امجل اهلدايا .رأيت درجات
فوق الثقب رأيت ابي املتويف
قبل  5سنوات ثم رأيت امي تقف
ب  4درجات اىل اعلى ومغمورة
بنور اكثر ,ورحت اتوسل اليهما
ليخرجاني من هنا وكان حزنهما
هائال حيث يف ذلك املوقع ميكنكم
الشعور مبشاعر االخرين .اخذ ابي
يبكي وكانت امي تصلي فعلمت
انهما ال يستطيعان اخراجي وازداد
أملي بأملهما .لذا رجعت اصرخ
جمددا اخرجاني من هنا .هذه املرة
مسعت صوتا عذبا غمرني حبب
وسالم وكل املخلوقات الشريرة
اليت كانت حتيط بي هربت النها
ال تستطيع مواجهة احلب.
قال لي ذلك الصوت مبا انك
كاثوليكية قولي لي ما هي وصايا
اهلل؟ ها هي ضربة خائبة من جانيب
كانت امي حتدثين عن وصية احلب
االوىل فقلت «احب الرب اهلك قبل
كل شيء وقريبك كنفسك» عندها
مسعت «حسنا هل احببتهما؟»
اجبت «نعم» فاجابين» ال كنت
تسجدين امام اهلك عندما كنت
فقرية لساعات تتوسلني اليه بان

خيرجك من البؤس ولكي تذهيب
اىل اجلامعة ويف كل مرة حتتاجني
اىل املال كنت تتلني املسبحة من
أجل حاجاتك اخلاصة».
كنت باحلقيقة احب ابليس وليس
اهلل .وقد وضعت يف عيادتي
حدوة حصان وخرزة النهما
باعتقادي يبعدان قوى الشر.
فيما يتعلق بتصريف كزوجة كنت
اشكو كل الوقت من الصباح اىل
املساء واشكو يف استمرار من
اوالدي وقال لي الرب اني مل
اعترب املرضى ابدا وكان قليب من
حجر .كنت اشرتي مؤنة للمعوزين
ليس بدافع حب بل ألبدو سخية
وللتالعب باملعوزين ليمتدحوني.
قيل لي ان اهلي كان املال.
عندما وصلنا اىل الوصية الثانية
رأيت حبزن انين يف طفوليت
كنت اكذب على امي لتحاشي
قصاصاتها القاسية فكنت احلف
باهلل على الكذب ودائما اقول هلا
فلتضربين صاعقة ان كنت اكذب,
وحدث ان الصاعقة ضربتين
وفحمتين.
فوجئت برؤية املخلوقات اليت
كانت حميطة بي كانت تسجد عابدة
يف حضرة اهلل ورأيت العذراء عند
قدمي الرب تصلي وتتشفع لي.
فيما يتعلق باحرتام يوم الرب
وهي الوصية الثالثة كان الصوت
يقول لي بانين كنت امضي االحد
 5ساعات اهتم جبسدي ,ال اريد
الذهاب للقداس الن اهلل موجود
فلم علي الذهاب
يف كل مكان
َ
اىل القداس؟ ذكرني الصوت
بان اهلل كان يسهر علي ليال نهارا
اال اني كنت انسى بان لي نفسا
جيب علي تغذيتها وكنت اقول ان
من يقرأ كلمة اهلل يغدو جمنونا.
مل اكن اذهب لالعرتاف ابدا
وكنت اقول بان الكهنة هم اسوأ
مين ,كان الشيطان مينعين عن
االعرتاف ومينع نفسي بان تشفى
باالعرتاف ..كنت اقول أميكننا ان
نتصور بان اهلل احلي يف قطعة
خبز؟
كنت اقرتح على امي بان تهجر
والدي النه كان يشرب ويطارد
النساء وهي كانت ترفض ذلك
وتقول لي بان لديها  7أوالد فاذا
تركته فمن يصلي له كي ال خيسر
نفسه؟ آالمي اقدمها مع االم
الرب يسوع .اما انا فبدأت اشجع
االجهاض واملساكنة والطالق.
حني وصلنا للوصية اخلامسة
أراني الرب القاتل الذي كنت
مولت
ارتكبه اي االجهاض حيث ّ
اجهاضات عدة .واعطيت نصائح
سيئة لفتيات متحدثة اليهم بان
يستفدن من جسدهن وقائلة هلن
بان عليهن استخدام وسائل منع
احلمل .فخالل االجهاض تصرخ
ويسمع صراخ بالسماء
النفس أملا ُ
وكذلك يسمع صراخ الفرح يف
جهنم .ان مثن هذا الدم الربيء
حيرر كل مرة شيطانا اضافيا اىل
االرض .انا غمست يدي يف هذا
الدم وغدت نفسي غارقة يف
الظالم .كنت دائما حمبطة ومكتئبة
وعنيفة ,فخطاياي جعلتين كذلك.
فيما يتعلق بالوصية الـ  6ال تزن
فقد اعطوني ان ارى انين يف كل
مرة اكشف عن صدري وألبس
سراويل ضيقة كنت احرض
الرجال على الفسق واشجعهم
على اخلطيئة وكنت اشجع النساء

املخدوعات من رجاهلن على خيانة
ازواجهن وكنت اكرز ضد املغفرة
واشجع الطالق وانا كان زوجي
رجل حياتي الوحيد .وكم كان
مؤملا رؤية والدي يبكي كثريا
هلذا السبب وهو يكتشف انه كان
املثال السيئ.
اما الوصية الـ  7ال تسرق ..أراني
الرب كيف ابدد مالي على املوضة
واملظاهر وكم هناك اناس جائعة
ومل اساعدها واظهر لي يف كل
مرة كنت انتقد انسانا كنت اسرق
كرامته كما كنت اختلس من
اوالدي نعمة ان حيظوا بام حنون
كنت اختلى عنهم من اجل العامل..
كنت ارى حياتي السابقة امامي
كما يف فيلم وأراها امامي منذ
والدتي.
خبصوص شهادات الزور والكذب
غدوت خبرية يف هذا املوضوع فال
وجود ألكاذيب بريئة كلها من
ابليس واالثام اليت ارتكبتها عندما
جرحت الغري بلساني وسخرت
منهم.
خالل هذه الدينونة رأيت آثامي
كان سببها الطمع ورأيت نفسي
سعيدة مع مال كثري وغدا املال
هوسي ومع ذلك كنت اجد نفسي
وحيدة فارغة عنيفة مكبوتة وفكرت
حتى باالنتحار.
اكاذييب كانت معروضة امام
الكل ليتمكن كل واحد من رؤيتها
وكذلك امام اهلي.
كنت اتسكع خارج املدرسة عندما
كنت يف عمر الـ  16ملشاهدة
فيلم خالعي وكنت اكذب على
امي .كانت امي ترى حياتي كلها
امامها .كنت آكل املوز والقي
القشور اينما كان وأراني الرب
شخصا انزلق فوق قشر املوز
وكان ميكنين ان اقتله.
كنت اكره االعرتاف للخوري ولو
كنت اعرتفت بكل خطاياي لكان
الرب رمحين ,املرة الوحيدة اليت
اعرتفت بها بعد مناوليت االوىل
كان عندما ردت لي امراة 4500
بيزوس زيادة كان ذلك يف حمل
تغزية يف بوغوتا ادركت خطأها
يف السيارة وقلت يف نفسي
هذه احلمقاء اعطتين ماال زائدا
ومبا ان ابي علمنا ان نكون شرفاء
قررت العودة اىل هناك ألرد
هلا املال ولكن كانت زمحة سري
خانقة لذا قررت عدم العودة؟
فذهبت لالعرتاف االحد بأنين مل
اعر
اردها وحتى خالل اعرتايف مل ْ
انتباهي لكلمات الكاهن ,فالرب
أراني كم عانت هذه املرأة وحرمت
نفسها خالل ايام عدة وبسبيب
جاع صغرياها ..وسألين الرب
ماذا فعلت باملواهب اليت منحين
اياها؟ مل افعل شيئا وخاصة ألخي
االنسان وكنت عبدة نفسي وهكذا
وصلت عند الرب فارغة اليدين.
أراني الرب انين كنت حية امنا
ميتة روحيا كنت ارى نفسي يف
اخلارج حسنة اللباس طيبة الرائحة
امنا يف الداخل نتانة حقيقية.
اخريا انغلق كتاب حياتي امامي
والحظت اني كنت اتوجه حنو بئر
هلا باب يف القعر او حتيت وفيما
كنت انزل داخلها بدأت ادعو كل
قديسي السماء ليخلصوني وعندما
انتهيت حل الصمت وشعرت بفراغ
عظيم وأمل عميق.
كنت افكر بان اجلميع على
مت برائحة
االرض يعتقدون بانين ّ

القداسة .ورفعت عيين والتقى
نظري بنظر امي وصرخت حنوها
امي كم انا خجلة حيث اذهب لن
اراك ثانية .فرأيت يديها تسدد
حنو العلى عندها منحت نعمة
رائعة حيث رأيت ثانية حلظة من
حياتي املاضية عندما قال لي احد
مرضاي «انك مادية جدا وسوف
حتتاجني يوما اىل هذه النصيحة
وهي انه عندما يداهمك خطر اطليب
من يسوع ان يكسوك بدمه النه
لن يتخلى عنك ابدا فهو دفع دمه
مثنا الجلك».
عندها طلبت من يسوع خبجل بان
مينحين فرصة ثانية ,فانفتحت
لي امجل فرصة يف حياتي اذ
اتى يسوع الخراجي من عمق بئر
اجلحيم ورفعين فانبطحت كل تلك
املخلوقات الرهيبة ارضا .قال لي
يسوعي احلبيب بكل حمبة سوف
تعودين اىل االرض وامنحك فرصة
ثانية لكنه اوضح ان ذلك مل يكن
بسبب صلوات عائليت امنا بسبب
تشفع كل من هم غرباء عين وبكوا
وصلوا على االرض بكل حمبة من
اجلي.
ورأيت الناس الذين يصلون
الجلي ,وقال لي الرب ان هناك
شخصا فالحا فقريا يسكن على
سفح السيريا نيفادا سانتا مارتا
ذهب اىل املدينة ليشرتي قصب
السكر وعبأ السكر يف ورقة
صحيفة ورأى صورتي يف تلك
الصحيفة وانا حمرتقة كليا وعندما
رآني الرجل هكذا حتى بدون ان
خر على ركبتيه وقال
يقرا املقال ّ
«ايها الرب اشفق على هذه املرأة
فاذا خلصت اخيت الصغرية فانين
اعدك باني سوف احج اىل كنيسة
يسوع يف جنوب غرب كولومبيا
امنا ارجوك خلصها».كم كان هذا
الرجل ميلك احملبة يف قلبه كي
يعرض نفسه لعبور منطقة من
أجلي وهو ال يعرفين .وقال لي
الرب هذا هو حب القريب واضاف
ستعودين وترددين ما حصل ِ
لك
والويل ملن لن يتبدل بعد مساعه
شهادتك!

النهاية:

أنا هو نور احلياة يف خضم معارك
احلياة ...بالرمحة االهلية يف أي
حال ،اخلطيئة ُتزال ...يسوع هو
نعم الرفيق ،أنا هو الطريق...
دعا البابا فرنسيس الكاثوليك حول
العامل ملمارسة أعمال الرمحة خالل
يوبيل الرمحة اإلستثنائي الذي
تعيشه الكنيسة .وأعمال الرمحة
هي أعمال احملبة اليت نساعد بها
القريب يف ضروراته اجلسدية
والروحية .التعليم ،والنصح،
والتعزية ،وتقويم العزم هي
روحية مثل املغفرة
أعمال رمحة
ّ
واإلحتمال بصرب .وتقوم أعمال
خصوصا على
الرمحة اجلسدية
ً
إطعام اجلياع ،وإيواء من ليس هلم
منزل ،وعيادة املرضى وزيارة
السجناء ودفن املوتى .ومن هذه
األعمال ،اإلحسان إىل الفقراء هو
من الدالالت الرئيسة على احملبة
األخوية :وهو ممارسة للعدالة
ُترضي اهلل( .تعليم الكنيسة
الكاثوليكية.)2447 ،
أهال وسهال باجلميع يف رعية مار
رومانوس يف كنيسة مار يوسف
العامل أوبرن لالستماع اىل شهادة
د .غلوريا بولو.
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مقاالت وتحقيقات

رواية صعود «داعش» :الع ّرابون واألجندة األمريكية
محمد بدير

ً
عدها كثريون أخطر من
دخل العراق يف حزيران 2014
أزمة وجودية ّ
االحتالل األمريكي الذي عصف به قبل حنو عقد من الزمن .االجتياح
«الداعشي» ألكثر من ثلث مساحة البلد وضع الكيان العراقي يف
مهب الريح وكاد أن يطيح به ،لوال أن رياحًا هّبت مبا ال تشتهي
سفن املشروع الذي ُد ّبر بليل يف كواليس العاصمة الرتكية.
سريعًا خطف حمور املقاومة املبادرة وخاض مواجهة ضروس على
حمورين :امليداني ،من خالل «احلشد الشعيب» ،لتثبيت الدولة
العراقية واستعادة ما انتزع منها بالتآمر اإلرهابي؛ والسياسي،
لتحرير «احلشد» من القيود السياسية اليت ُوضعت على طريقه يف
معارك حترير األرض ،وللحؤول دون تثمري الدور الوظيفي الذي
عرابيه .األهم ،أنه يف زمحة الوترية
أنيط بـ»داعش» من قبل ّ
املكثفة لألحداث ،غابت تفاصيل من رواية الصعود «الداعشي» من
املفيد اسرتجاعها.
سيجري الكثري من املياه يف نهري دجلة والفرات قبل أن ُيعلن تطهري
أرض الرافدين من االحتالل «الداعشي» ،وعلى األرجح سيضطر
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،إىل إعادة جتديد املوعد الذي
ضربه مرتني سابقًا لنهاية تنظيم «الدولة» :األول ،مطلع أيلول
املاضي حني أعلن أن عام  2016سيشهد نهاية «داعش» عسكريًا،
والثاني يف نهاية كانون أول ،حني عاد وصرح أن نهاية «داعش»
حتتاج إىل ثالثة أشهر.
صحيح أن اخلط البياني للعمليات العسكرية يؤشر حنو اجتاه واضح
وحتمي ،هو إنهاء الوجود العسكري للتنظيم يف العراق ،بيد أن
وترية العمليات تشي بأن الوصول إىل هذا اهلدف دونه ليس فقط
املزيد من الدم واجلهد ،بل العقبات والقيود السياسية املتصلة
حبقبة ما بعد «داعش».
فالقضاء على التنظيم يف العراق كان ّ
وملا يزل استحقاقًا تتقاطع
عنده مصاحل ومشاريع سياسية كربى ال ختتلف كثريًا عن تلك اليت
كمنت وراء مرحلة انفالش هذا التنظيم قبل عامني ونصف العام
(يف الواقع هي امتداد هلا) وسيطرته على حنو أربع حمافظات كاملة
وصو ً
مطلع
ال إىل ختوم العاصمة بغداد .آنذاك ،للتذكري« ،انطلقت»
َ
عام « ،2014الثورة العراقية الكربى» يف مدينة الفلوجة برعاية تركية
 خليجية  -أمريكية مباشرة .وحتت شعار «مظلومية أهل السنة»كان جيرى بناء املشروعية ملخطط تقسيم العراق إىل دويالت سنية
تب صريح من
وشيعية وكردية ،وهو املشروع الذي كان موضع نّ ٍّ
أركان أساسية يف اإلدارة األمريكية يف حينه ،ويف مقدمتهم ،نائب
الرئيس جو بايدن ،ووزير الدفاع تشاك هاغل« .الثورة» اليت اختذت
شكل االعتصامات املفتوحة يف ساحات الفلوجة ،ما لبثت ،يف شهر
شباط ،أن أخرجت املدينة وحميطها من سيطرة الدولة العراقية ،بينما
كان جيري التخطيط داخل الكواليس الرتكية ،وبإشراف خمابراتي
تركي  -خليجي ملشروع االجتياح العسكري للمحافظات ذات الغالبية
السنية (ميكن القول :الشمالية والغربية والوسطى اليت تضم غالبية
سكانية سنية) على أيدي عدد من الفصائل العراقية املسلحة اليت
مجعتها غرفة تنسيق مشرتكة.
الفصائل السبعة كانت خليطًا هجينًا
من االنتماءات البعثية (جيش الطريقة
(كتائب
واإلسالمية
النقشبندية)
ثورة العشرين ،اجليش اإلسالمي
يف العراق) والسلفية (جيش أنصار
السنة ،جيش اجملاهدين) والتكفريية
(الدولة اإلسالمية يف العراق والشام)
العسكري
(اجمللس
والعشائرية

تحول «داعش»
لدى التحالف
األمريكي إىل
رافعة ضغط ضد
محور املقاومة

لعشائر العراق)؛ لكنها تقاطعت مجيعها عند اهلدف احملدد خليجيًا
وتركيًا ،وهو إسقاط احلكومة املركزية يف بغداد ،مبا يفتح الباب
ٍ
طموحات
على إعادة هيكلية نظام احلكم ،من دون أن يلغي ذلك
خاصة أضمرها بعض الفصائل ،كعودة حكم البعث بالنسبة إىل
النقشبنديني وكتائب ثورة العشرين ،وأخرى أكثر مجوحًا بالنسبة
إىل داعش ،كما سيتبينّ الحقًا.
وقد كان أمحد الدباش ،زعيم ومؤسس «اجليش اإلسالمي يف
العراق» األكثر صراحة يف التعبري عن جوهر املشروع الذي ُدبر
بليل يف العاصمة الرتكية .فالرجل ،الذي مل يسبق له أن تواصل
قرر يف احلادي والعشرين من حزيران ،2014
مع اإلعالم من قبلّ ،
أي يف خضم الغزو املسلح للمحافظات العراقية ،أن خيص صحيفة
«ديلي تلغراف» الربيطانية حبوار ،كان األول له على اإلطالق ،كشف
فيه األهداف احلقيقية ملا جيري :أكد مشاركة اآلالف من رجاله يف
القتال إىل جانب داعش الستعادة بغداد ،طالب بتنحي رئيس
الوزراء نوري املالكي ،وبتقسيم العراق إىل ثالث مناطق حكم ذاتي
يتقاسم فيها السنة واألكراد والشيعة موارد الدولة بالتساوي.
ويروي عارفون كيف أنه بعد سقوط حمافظة نينوي واألنبار ووصول
الزحف املسلح إىل ختوم سامراء ،عاصمة حمافظة صالح الدين،
اتصل أحد كبار القادة يف اجليش العراقي هناك ببغداد ليستعلم
عن الوضعية العامة ملا حيصل .جاءه اجلواب من جهات نافذة يف

احلكم ومقربة من نائب الرئيس السابق،
طارق اهلامشي ،أن «اللعبة قد انتهت
ً
مشرية عليه
واالنقالب يسري حنو احلسم»،
بعبثية القيام بأية حركة اعرتاضية ملواجهة
ما حيصل.

«الحساب الطويل والثقيل»
لكن ،على ٍ
مواز للغزو املسلح ،كان
خط
ٍ
دبره
«داعش» ينفذ مشروعه اخلاص ،الذي ّ
ِ
وبطش دمويني
فنش َط بسرعة
بليل أيضًا،
ٍ
ٍ
إلزاحة كل الشركاء عن املسرح واالستفراد
ٍ
بيانات
بامليدان من دون منازع .وفيما كانت
تصدر عنه تتوعد الفصائل األخرى بوضوح
وحتذرها من مغبة منازعته على السلطة يف
املناطق «احملررة» ،كانت عناصره تنفذ
إعدامات ميدانية حبق رفاق السالح يف
الفلوجة وتكريت والدور واملوصل وغريهم ،يف صيف  ،2014تقاطعت الفصائل جميعها عند الهدف املحدد خليجياً وتركياً ،وهو إسقاط حكومة
سولت هلم أنفسهم احلضور امليداني
ممن ّ
ّ
بغداد (أرشيف)
املسلح بذريعة الشراكة يف نظم األمور .وقد كان «داعش»
حد عدم قبوله ،ليس فقط برفع صور
حامسًا يف االستئثار باألمر ّ
ٍ
لشخصيات أو رموز من الفصائل األخرى ،بل حتى حبياد «شركائه»
السابقني ،إذ أصر على حصول البيعة منهم ألمريه البغدادي .وهذا
ما حصل فع ًال بالنسبة إىل كثري من قيادات الفصائل األخرى ،حتى
تردد أن عزة الدوري نفسه ،نائب الرئيس العراقي السابق وزعيم
ً
تقية حفاظًا على روحه وأرواح عدد
أدى البيعة
جيش النقشبنديةّ ،
زج بهم «الدواعش» يف السجون.
الذين
من قيادات جيشه
ّ
ومل يصرب «داعش» كثريًا حتى يكشف عن أفق مشروعه احلقيقي.
ففي حني كانت البيانات واملواقف اليت صدرت عن بقية الفصائل
ٍ
وقيادات فيها (الدباش والدوري
مث ًال) تتحدث عن الزحف حنو
بغداد لإلطاحة حبكومة املالكي،
خرج املتحدث باسم «داعش»،
أبو حممد العدناني ببيانه الشهري
( 12حزيران  )2014الذي عاهد
فيه باستمرار الزحف حنو النجف

االعتبار الوحيد
الذي فرض توقيت
معركة املوصل كان
االنتخابات األمريكية

وكربالء لتصفية «احلساب الطويل والثقيل».
وفيما كانت الدول الراعية للغزو املسلح تعمل على هندسة التثمري
السياسي حلركتها االنقالبية من خالل «املؤمتر التمهيدي لثوار
العراق» الذي عقد يف العاصمة األردنية ( 15متوز  )2014ومتحور
حول إعادة هيكلة العملية السياسية يف العراق مبا يتساوق ورؤية
«الثوار» ،كان «داعش» ميضي قدمًا يف مشروعه اخلاص الذي
متثل بالتحضري إلعالن اخلالفة اليت ُأعلنت فع ًال بعد حنو أسبوعني
( 29متوز  .)2014ويف السياق ،مل َي ُفت التنظيم العمل على انتزاع
عرابي الغزو املسلح ،وهو ما حصل على وجه
االعرتاف به من ّ
اخلصوص مع األتراك الذين فاوضوا التنظيم ألسابيع ،فيما كان
 48من دبلوماسييهم حمتجزين لديه يف قنصلية املوصل ،إىل أن
توصل اجلانبان إىل صيغة تكرس التعاون املتبادل بينهما ،فكان
أن ُأطلق سراح الدبلوماسيني األتراك ( ،)2014/9/20ليصحبوا
الرهائن الوحيدين الذين خيرجون ساملني من األسر «الداعشي»
على اإلطالق .ومشلت صيغة التعاون غري املعلنة آلية تنسيق حتفظ
املصاحل الرتكية يف مقابل تسهيل أنقرة خدمات ذات طابع لوجسيت
لـ»داعش» ،تشمل مترير العناصر والسالح ،ومعاجلة اجلرحى وشراء
الواردات النفطية الداعشية بثلث سعرها السوقي.

الخطة باء
وهكذا حتولت سيطرة «داعش» على احملافظات العراقية ذات
الغالبية السنية أمرًا واقعًا من خارج احلسابات األولية للدول الراعية
لالنقالب ،فما كان من هذه الدول إال أن انتقلت إىل اخلطة باء،
وهي توظيف الكيان اإلرهابي الناشئ يف سياق ابتزاز بغداد على
حماربته .وكان بديهيًا أن هذا االبتزاز مل يطاول أربيل ،احلليف
الطبيعي لألمريكيني ،اليت تدخلت واشنطن سريعًا إلنقاذها من
املد «الداعشي» حنوها ،فشنت ،بدءًا من  7آب  ،2014وعلى مدى
أسابيع مئات الغارات لوقفه من دون أن تطلب أي فاتورة سياسية
مقابل ذلك.
أما بغداد ،فكان هلا حساب آخر .وقد تنوعت املصاحل /املطالب إزاءها
بقدر تنوع احللفاء املوضوعيني اجلدد لـ»داعش» .لكن الثابت فيها
كان يراوح بني إعادة تكوين نظام احلكم املركزي مبا يكفل نفوذًا
طاغيًا للمكونات احلليفة لواشنطن وأنقرة والرياض ،وبني إضعاف

هذا احلكم ملصلحة طرح األقلمة الذي يعطي هذه املكونات أقاليمها
اخلاصة بها ويضعها يف مواجهة اإلقليم احملسوب على طهران.
ويف بؤرة هذه املصاحل ،كان للواليات املتحدة أجندة إضافية
حمددة ،عملت على حتقيقها منذ اليوم األول :العودة العسكرية إىل
العراق ،إما عرب اتفاقية رمسية مع حكومة بغداد ،وإما بقوة األمر
الواقع الذي تفرضه ضرورة حماربة «اإلرهاب الداعشي» .الرئيس
األمريكي باراك أوباما ،أجاد التعبري عن هذه «الضرورة» يف خطابه
بتاريخ  10أيلول  2014حني أعلن أن «داعش ميثل تهديدًا لشعيب
العراق وسوريا والشرق األوسط عمومًا ...وإذا ظل من دون كابح،
فإن هؤالء اإلرهابيني ميكن أن يشكلوا تهديدًا أكرب يتخطى تلك
املنطقة ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة» .يف اخلطاب نفسه ،أعلن
أن «أمريكا ستقود حتالفًا عريضًا لرد هذا التهديد» ،كاشفًا
أوباما ّ
عن إيفاد  475عسكريًا آخر إىل العراق ،أضيفوا إىل مئات كانوا قد
أرسلوا قبلهم بأسابيع حبجة محاية السفارة األمريكية.
ِ
تشته سفن التحالف الدولي .ففي الوقت الذي
لكن رياحًا هّبت مبا مل
كانت القوات العراقية النظامية ،ومن ورائها القيادة السياسية،
تعيش حالة انعدام توازن ،تدخلت طهران بشكل سريع وحاسم،
من خالل حلفائها احملليني ،لبلورة بديل عراقي حملاربة «داعش»،
حتت سقف هدف سياسي واضح هو عدم السماح بسقوط حكومة
بغداد بفعل الضغط «الداعشي» ،أو ابتزازها النتزاع تنازالت تتعلق
بإعادة تكوين السلطة أو باتفاقية تنظم عودة القوات األمريكية إىل
بالد الرافدين.

الصراع على التحرير
وميكن القول إن املواجهة امليدانية اليت انطلقت منذ حزيران
 2014ضد «داعش» يف العراق ،تظللت على امتداد هذه الفرتة
مبواجهة سياسية كانت جترى يف ميدان آخر ،مادتها صراع املصاحل
ٍ
حتالف ضم «احلشد الشعيب» ورعاته
واملشاريع اآلنف ذكره :بني
من القوى السياسية والدينية العراقية وكذلك إيران وحليفها
ٍ
وحتالف مضاد ،ضم تركيا والسعودية
اللبناني األقوى (حزب اهلل)،
وقطر والواليات املتحدة وقوى عراقية موالية من بقايا «الثورة».
ويف حني جعل التحالف األول – الذي مل يكن يف الواقع سوى
انعكاس حملور املقاومة األوسع يف املنطقة  -هدفه احملوري القضاء
على «داعش» من دون تقديم أي أمثان سياسية مقابل ذلك،
سعى التحالف الثاني  -الذي صار عمليًا عرابًا لـ»داعش»  -إلكساء
التنظيم اإلرهابي دورًا وظيفيًا متثل بتحويله إىل رافعة ضغط ضد
حمور املقاومة عمومًا ،واحلكومة العراقية خصوصًا ،وضبط إيقاع
قتاله على أساس تثمري هذا الدور.
وهكذا حصل أنه وفقًا هلذا اإليقاع بالضبط ،احنصر تدخل التحالف
الدولي (إقرأ :األمريكي) يف األشهر األوىل اليت تلت االجتياح
«الداعشي» ،بالعمل على جلم امتداد التنظيم حنو املناطق الكردية
يف أربيل ومنع سيطرته على سد املوصل ،وذلك من خالل شن
حنو  2000غارة جوية بني شهري آب وتشرين أول فقط (نعم
كانت هناك مساعدة شكلية لأليزيديني ،وصلت بعد أن كان
«داعش» قد فتك مبن فتك من أبناء هذه الطائفة ،وهجر اآلخرين
إىل الوديان واجلبال) .بعد ذلك ،بقي العامل يسمع عرب النشرات
اإلخبارية عن مئات من الغارات تنفذها مقاتالت التحالف ،دون أن
يقرتن ذلك بتحرير شرب واحد من األراضي العراقية ،غري الكردية.
وكانت الرمادي هي املدينة الوحيدة اليت شارك طريان التحالف
بفعالية يف حتريرها /تدمريها ،وحصل ذلك فقط ألن سقوطها
بأيدي «داعش» ،الذي جرى يف أوج «التدخل الدولي» ،أحرج
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مقاالت وتحقيقات

رواية صعود «داعش»...
األمريكية وفضح الفعالية اجلوفاء للتحالف الذي تقوده .بيد أن
ّ
يغط على احلقيقة املسرحية للتحالف
حترير /تدمري الرمادي مل
ٍ
األمريكي ،الذي مل ُيسجل له أي إجناز حتريري فعلي ،يف وقت
كانت وحدات «احلشد» تزحف من منطقة إىل منطقة وحترر عشرات
آالف الكيلومرتات بإمكانات متواضعة ،مدعومة خبربات وأسلحة
إيرانية أقل تواضعًا .بل إن معلومات مؤكدة تفيد بأن طائرات
ٍ
عمليات لـ»احلشد» يف أكثر من
التحالف تدخلت غري مرة يف خضم
منطقة فشنت غارات اهلدف منها عرقلة تقدم قوات «احلشد» ،أو
نفذت إنزاالت تتضمن معونات لوجستية لـ»داعش».
وليس أدل على التوظيف السياسي لـ»داعش» يف أجندة التحالف
األمريكي من معركيت حترير الفلوجة واملوصل .ففي األوىل ،تأجلت
عملية التحرير عامًا كام ًال ،ال لشيء ،سوى ألن دول التحالف وضعت
همها أن تبقى
خطًا أمحر دون حترير املدينة على أيدي «احلشد» ،وما ّ
حتت سيطرة «داعش» يف املقابل.
أما الثانية ،فإن االعتبار الوحيد الذي فرض توقيتها ،يف ظل
عدم اجلهوزية امليدانية الكاملة للقوات العراقية ،كان االحتياجات
االنتخابية للحزب الدميوقراطي يف االنتخابات الرئاسية األمريكية.
فاحلزب املذكور استنسب ،ببساطة ،أن يكون حترير املوصل ورقة
ٍ
إجنازات
انتخابية جيرى تعوميها للقول إن إدارة الدميوقراطيني حتقق
يف حماربة اإلرهاب ،يف مقابل خطاب املرشح دونالد ترامب الذي
ٍ
بالزمة فيه .وللتذكري،
كانت «حماربة اإلرهاب اإلسالمي» أشبه
فإن الغطاء اجلوي الذي تعهد األمريكي تقدميه لعمليات «قادمون
يا نينوى» ،ما لبث أن توقف بشكل شبه كلي بعيد االنتخابات
األمريكية ،ثم عاد واستؤنف بوترية شكلية الحقًا مبا حيفظ نوعًا
من املراوحة يف انتظار توجهات اإلدارة اجلديدة .ويؤكد عارفون
أن األجندة األمريكية والرتكية لتحرير نينوى تقدم ترتيبات ما بعد
التحرير على التحرير نفسه ،علمًا أن هذه الرتتيبات تتمحور حول
ٍ
نفوذ تركي وأمريكي يف احملافظة جيعلها أقرب إىل
صيغ لتكريس
ٍ
أنقرة وواشنطن منها إىل بغداد.
ويف انتظار جالء التجاذبات السياسية اليت حتكم وترية عمليات
«قادمون يا نينوى» ،يبقى الرهان على مفاجآت «احلشد الشعيب»،
ً
عنوة يف العمليات ،رغم االعرتاض اخلليجي -
الذي أقحم نفسه
الرتكي  -األمريكي ،وأخذ على عاتقه اجلزء األصعب منها ،املتمثل
بالتوغل الصحراوي حملاصرة املوصل من الغرب وقطع التواصل
الربي بينها واحلدود السورية .وهو بذلك ،كما جيزم مراقبون،
أفشل جانبًا أساسيًا من املخطط األمريكي الذي كان يراهن على
«إزاحة» داعش من املوصل و»تكديسه» يف سوريا ،ربطًا مبشروع
مستقبلي هناك يتصل بوضعية احلدود بني دمشق وبغداد.

أجندة العبادي

يقرر رئيس الوزراء العراقي التدخل يف أجندة عمليات
قبل أن
ّ
«احلشد الشعيب» ،دأب األخري على حتديد جدول أولوياته بشأن
املناطق املقررة استعادتها من «داعش» بناء على اعتبارات إنسانية
وعملياتية بالدرجة األوىل .وغالبًا ما كانت تتحكم اعتبارات مثل حجم
التهديد وخطورته الداهمة وقدرات «احلشد» املتاحة على إزالته
برتتيب هذه األولويات .فمث ًال ،مع حماصرة الزحف «الداعشي»
مدينة سامراء ،كانت األولوية إعادة فتح طريقها وتأمينها ،وبعدها
حتولت األولوية إىل فك احلصار عن مدينة آمرلي اليت كانت على
وشك السقوط ،ومن ثم لفتح طريق بغداد ــ كركوك اليت متر يف
وسط حمافظة دياىل .وهكذا حصل مع جرف الصخر الواقع على
خاصرة الطريق إىل كربالء ،ومن بعدها مدينة بلد اليت تعرضت
حلصار زاحف .ويف وقت الحق انتقل «احلشد» إىل أخذ زمام
املبادرة ،فنفذ عدة عمليات كبرية لتحرير ما تبقى من دياىل (يف
منطقة املقدادية) ومدينة تكريت مع حمطيها وجزيرة الثرثار يف
صالح الدين وصو ً
ال إىل التخوم الشمالية للفلوجة .عندها تدخل
العبادي ،مستجيبًا للضغط اخلليجي واألمريكي بوقف العمليات
وحتويلها إىل منطقة بيجي مشال صالح الدين .ومع االنتهاء من
بيجي ،أعيد طرح استحقاق الفلوجة على الطاولة ،فكانت التسوية
اليت قبل بها «احلشد» وتقتضي بعدم دخوله املدينة واقتصار
دوره على حماصرتها .ومن بعد الفلوجة اشتغل «احلشد» على حترير
جزيرة سامراء ،على أن تكون احلوجية هي احملطة التالية يف جدول
العمليات ،نظرًا إىل أهميتها النفطية واجلغرافية من جهة ،واألكالف
البشرية الكبرية اليت يستدعيها تثبيت خطوط التماس فيها مع
«داعش» من جهة أخرى.
لكن العبادي ّ
مرة أخرى ،وبإمالء أمريكي اقتضته الضرورات
تدخل ّ
ً
االنتخابية للدميوقراطيني ،محُ ِّ وال بوصلة العمليات حنو املوصل ،يف
ٍ
وقت مل يكن األمر يف حسبان القوات املعنية .اإلمالء األمريكي
ً
نفسه (املدعوم تركيا) كان يريد إقصاء احلشد عن املعركة ألسباب
تتصل برتتيبات ما بعد التحرير ،لكن األخري فرض نفسه على حمور
تلعفر وفق معادلة ختدم اجلهد امليداني الرئيسي يف مدينة املوصل
من جهة ،وتعطل خمطط نقل «داعش» إىل سوريا من جهة ثانية،
وال تكسر العبادي  -القائد العام للقوات املسلحة  -أمام األمريكيني
من جهة ثالثة.

بريوت ممر للمرشحني للرئاسة الفرنسية مشهد «تعنيفي» يثقل أزمة العجز االنتخابي

هل حتوّل مسيحيو الشرق
سلعة انتخابية ؟
املصدر«( :النهار») موناليزا فريحة
تصل اىل بريوت ،غدا األحد ،مرشحة حزب اجلبهة الوطنية للرئاسة
الفرنسية مارين لوين يف زيارة تستمر يومني تلتقي خالهلا حبسب
ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر حكومي يف بريوت
رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد احلريري.
وتأتي زيارة لوبن لبريوت بعد ثالثة أسابيع تقريبًا من زيارة مرشح
احلزب االشرتاكي إميانويل ماكرون الذي أمضى  48ساعة يف لبنان،
وقبل زيارة متوقعة يف آذار املقبل ملرشح اليمني فرنسوا فيون
الذي أرجأ زيارة سابقة كانت مقرر مطلع شباط بعد تفجري «لو كانار
أنشينيه» فضيحة «بينيلوب غيت» اليت يتهم فيها باعطاء زوجته
واثنني من أوالده وظائف وهمية.
يف االعالم الفرنسي ،تفاوتت التعليقات على زيارة ماكرون يف
حينه .ففيما قالت «الفيغارو» أن مرشح االشرتاكي جاء اىل بريوت
ل»تكريس مكانته الدولية» ،كانت «الباريزيان» أكثر انتقادًا له،
معتربة أنه «لعب (دور) الرئيس» يف العاصمة اللبنانية .أما لوبن
فتدرج زيارتها حبسب اجلبهة الوطنية يف إطار توجيه رسالة دعم
اىل مسيحيي الشرق.
وأيًا يكن اهلدف املعلن للزيارات الفرنسية «الرئاسية» لبريوت،
يقول الباحث البارز يف معهد العالقات الدولية واالسرتاتيجية
«إيريس» يف فرنسا وأستاذ العالقات الدولية يف جامعة القديس
يوسف يف بريوت كريم إميل بيطار للزميلة»النهار» البريوتية إن
لبنان صار ممرًا أساسيًا ملعظم املرشحني لالنتخابات الرئاسية يف
فرنسا ،كونه بات بوابة للشرق االوسط ،وخصوصًا يف ظل احلرب
السورية.
ال يشكل لبنان بالطبع رهانًا أساسيًا للمرشحني على الصعيد
االنتخابي  ،فعدد الناخبني الفرنسيني يف لبنان كما عدد اللبنانيني
متدن
الذين حيملون جنسيات فرنسية ويشاركون يف االنتخابات
ّ
جدًا.
وحبسب األرقام الرمسية ،يعيش يف لبنان  23الف فرنسي ولبناني
فرنسي ،بينهم  17ألفًا مسجلون على اللوائح االنتخابية .وعام
 ،2012صوت  68,3يف املئة من املقرتعني لصاحل نيكوال ساركوزي
و 31,7يف املئة لصاحل فرنسوا هوالند .ويف انتخابات 2007و2002
و ،1995صوت الفرنسيون يف لبنان لصاحل مرشح اليمني أيضًا.
من هذا املنطلق ،يقول بيطار إن الزيارات اليت يقوم بها املرشحون
الفرنسيون هي رمزية اىل حد بعيد ،وتتيح هلم ابداء وجهة نظرهم
بالسياسة اخلارجية «وهو ما حصل فع ًال مع ماكرون الذي أوضح
للمرة األوىل عقيدته للسياسة اخلارجية من بريوت مؤيدًا سياسة
توازن بالنسبة اىل سوريا ،ومعارضًا أن يكون رحيل الرئيس بشار
األسد «شرطًا مسبقًا» ،يف خروج عن السياسة املؤيدة للمعارضة
واليت تتبعها باريس منذ بداية النزاع السوري قبل حنو ست
سنوات.
أما بالنسبة اىل اليمني واليمني املتطرف خصوصًا ،فتكتسب زيارة
بريوت بعدًا آخر ،نظرًا اىل أن اجلانبني يرفعان تقليديًا لواء الدفاع
عن مسيحيي الشرق .ويف هذه احلملة الرئاسية حتديدًا ،يكتسب
هذا الشعار زمخًا اضافيًا مع التنافس احلاد بني فيون ولوبن على
استغالل خماوف الناخبني من التطرف اإلسالمي .
وعن هذا االمر يقول بيطار« :ال شك يف أن مثة تعاطفًا يف فرنسا
مع مسيحيي الشرق ،وخصوصًا لدى ناخيب اليمني ،وهو ما حتاول
لوبن وغريها االفادة منه بزيارتها لبريوت ،ولكن يف الواقع ال فهم
حقيقيًا ملا جيري يف املنطقة» ،معتربًا أن مثة نظرة سطحية ملقاربة
مسيحيي املنطقة ،والكليشيهات كثرية عن الصراع بني املسيحيني
واالسالم يف امتداد للنظرة اليت كانت سائدة يف القرن التاسع
عشر ،إذ كانت فرنسا تعترب حامية ملسيحيي الشرق .ويلفت اىل
غيب كثريًا حروب الواسطة اجلديدة الدائرة يف
ان هذه النظرة ُت ّ
املنطقة والصراع السائد حاليًا بني ايران والسعودية ،وتأثريه على
مسيحيي املنطقة.
يف ما خص لبنان حتديدًا ،تتمتع لوبن بتأييد بني بعض املسيحيني.
ويشري ماكرون خصوصًا اىل النائب عن اجلبهة الوطنية جيلبري
كوالر ،الصديق شخصي للرئيس عون.
ويف امللف السوري الذي يهم الناخبني الفرنسيني يف لبنان والذي
تطرق اليه ماكرون يف زيارته لبريوت ،فموقف لوبن منه واضح
جدًا ،هي املعروفة خبطابها املدافع عن الرئيس السوري واملطالبة
بالتحاور معه بدل عزله ،متبنية نظريته يف أن احلرب السورية هي
بني النظام واجملموعات اجلهادية.
ولكن الفرنسيني يف لبنان ،شأنهم شأن اللبنانيني املنقسمني حول
األزمة السورية ،لن جيمعوا بالضرورة على آراء الضيفة الفرنسية.
وكانت قناة «تي يف  « 5نقلت عن شارلوت برتال ،وهي حمامية
فرنسية متخصصة يف االزمة السورية ،وتعمل يف لبنان منذ ثالث
سنوات ،أن « اعادة اطالق احلوار مع بشار االسد هو تشريه لرئيس
مل يفشل فحسب ،وإمنا هو أيضًا جمرم».

اذا كانت انطالقة جملس الوزراء يف مناقشة مشروع املوازنة لسنة
 ،2017قد أعادت بعض «املهابة « املهدورة يف مشهد تعنيفي ضد
وسيلة اعالمية كاد يؤدي اىل ما ال حتمد عقباه ليل الثالثاء املاضي
فان ذلك ال يعين جتاهل االشتباك احلاصل بني املساعي الستدراك
االزمات اليت تفرخ تباعا يف الطريق الشاقة العادة االنتظام اىل
مسرية الدولة والتعقيدات اليت يضفيها العجز السياسي عن اجياد
حل ملأزق قانون االنتخاب بات يشكل عنوانا عريضا ألزمة مفتوحة
حتفز على توقع مزيد من املآزق.
بدا املشهد يف اليومني األخريين كأنه ترمجة واقعية لكالم رئيس
الوزراء سعد احلريري يف خطاب الذكرى الـ 12الغتيال الرئيس
رفيق احلريري عن «املصاحلة املستحيلة بني تطبيق اتفاق الطائف
والوصول اىل دولة مدنية حديثة ال متيز بني ابنائها « .واذ اورد
احلريري هذه املعادلة من باب تشديده على رفضها وتأكيد مضيه
يف معاكستها ،فان وقائع اليومني االخريين أوحت مبخاوف من
تنامي التعقيدات يف هذا املسار من خالل جتهم االجواء السياسية
املتصلة باملساعي الجياد ثغرة تنفذ منها ازمة قانون االنتخاب أو ً
ال
ومن ثم عرب تنامي مالمح االرباكات اليت حتوط برتددات موقف
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون من سالح املقاومة مع صدور
موقف رمسي لالمم املتحدة يذكر بالتزامات لبنان مبوجب القرار
 .1701وبينما كان يفرتض ان تنصرف احلكومة اىل هم اقرار
موازنة تصاعدت ردود الفعل السلبية على بنودها الضريبية سلفًا،
جاءت واقعة االعتداء الذي تعرضت له حمطة «اجلديد» التلفزيونية
على ايدي متظاهرين من حركة «أمل» ليل الثلثاء لتزيد املشهد
قتامة مع كل املالبسات السلبية اليت واكبت املمارسات العنفية
اليت اتبعها املتظاهرون وتأخر القوى االمنية يف فك احلصار عن
مبنى احملطة.
واذا كانت احلكومة وضعت قضية «اجلديد « بكل مالبساتها يف
عهدة القضاء للفلفة تداعياتها السياسية وخصوصًا بعدما اختذت
ملمحًا طائفيًا جتاوز االطار االعالمي والسياسي ،فان شروعها يف
در ،مشروع املوازنة مل حيجب الصعوبات اليت بدأت تواجهها انطالقا
من مواقف العدد االكرب من الوزراء برفض فرض ضرائب جديدة
على الطبقات الفقرية واملتوسطة يف حني حيتوي مشروع املوازنة
على سلة ضريبية واسعة سبق جملس النواب أن أقرها تباعًا.
هذه املفارقة اىل حتمية تضمني املوازنة سلسلة الرتب والرواتب
العالقة منذ زمن طويل أدت اىل تشعب النقاش يف جلسة جملس
الوزراء وتبني بوضوح ان مثة مسلكا اضطراريا قد تلجأ اليه احلكومة
باعادة «ترشيق» املوازنة ان من خالل فصل السلسلة عن املوازنة
واقرارها الحقا مبراسيم منفصلة وان من خالل اعادة النظر يف بنود
متضخمة يف قطاعات توظيفية خمتلفة .وبدا ان مثة حاجة اىل تاليف
مسلك خاليف جديد رمبا نفذ اىل الصف احلكومي من باب املوازنة،
فقرر الرئيس احلريري تكثيف جلسات جملس الوزراء اخلاصة باقرار
املوزانة حبيث تعقد اجلمعة املقبل جلسة أخرى تليها ثالث جلسات
اضافية متعاقبة االسبوع املقبل.
أما على صعيد مأزق قانون االنتخاب ،فيبدو ان التطور الوحيد الذي
برز يف كواليس املشاورات السياسية يف االيام االخرية يتصل
بتجديد الدفع حنو صيغة خمتلطة مل تتبلور اطرها التفصيلية متامًا بعد
يف انتظار استمزاج اآلراء واملواقف االولية منها .وعلمت «النهار»
من مصادر يف احلزب التقدمي االشرتاكي أن رئيس احلزب النائب
وليد جنبالط قدم أفكارًا إىل رئيس جملس النواب نبيه بري يف
«الرتوش» ،إىل
موضوع قانون االنتخابات تشكل عودة ،مع بعض
ُ
مشروع القانون املختلط بني األكثري والنسيب الذي سبق للتقدمي
أن اتفق عليه مع «تيار املستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» ،على
أن يكون قضاءا الشوف وعاليه دائرة واحدة.
وأوضحت املصادر نفسها أن القبول بشيء من النسبية يف القانون
يتضمن تطويرًا للمشروع الثالثي املشرتك على قاعدة التمثيل
الصحيح للجميع ،وأيضًا على أساس القاعدة األهم عند احلزب
التقدمي ،وهي احملافظة على العيش معًا يف اجلبل واملصاحلة
التارخيية بني أبنائه ،مذكرة بإبداء جنبالط كل االستعداد للشركة
الحقًا يف االنتخابات مع كل القوى املوجودة يف اجلبل.
ورأت املصادر أن املوضوع بعد هذا التطور بات يف مكان آخر ،وأن
احلزب التقدمي االشرتاكي قدم أقصى ما يستطيع القبول به يف
مبادرة حسن النية هذه ،وتاليًا مل يعد ممكنًا القول إنه يقف يف
ِ
املطالبة بقانون جديد لالنتخاب.
صف معرقلي حتقيق اإلرادة العامة
وخلصت إىل أن املبادرة صارت بني يدي الرئيس بري الذي
سيتوىل اإلخراج املناسب لطرحها وتسويقها .وبالفعل ّ
ملح الرئيس
بري أمس أمام النواب اىل هذه االفكار ،موضحًا ان جنبالط قدم
طرحًا خطيًا عن نظام خمتلط ينطلق من معيار واحد وجيعل الشوف
وعاليه دائرة واحدة لكنه تكتم على التفاصيل .وتتحدث معلومات
عن ان جنبالط تقدم خطوة يف ما يطرحه بطرح القانون االكثري
معد ً
ال يف اجتاه النسبية مبا يرضي االفرقاء االخرين حبيث ميكن بعد
االنتخابات النيابية املقبلة الذهاب اىل اعداد مشروع قانون جمللس
نواب خارج القيد الطائفي والشروع يف انشاء جملس الشيوخ.
وتقول مصادر معنية باملشاورات واالتصاالت اجلارية إن اجراء
االنتخابات بات مرجحا بنسبة كبرية يف اخلريف املقبل على رغم توقع
توجيه وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق الدعوة اىل اهليئات
الناخبة االسبوع املقبل ،اذ ان املساعي لالتفاق على قانون جديد
ختطو خطوات النملة ويصعب الرتاجع عنها ،اىل احتماالت أخرى باتت
خارج احلسابات السياسية.
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مــقاالت وتحقيقات

احلركة النقابية يف لبنان :اإلجنازات والتحديات
عباس الصباغ
مجة  ،وحياول امليادين نت
تواجه احلركة النقابية يف لبنان حتديات ّ
ّ
حمطات العمل النقابي يف لبنان تسليط الضوء
عرب استعراض أبرز
على واقع احلركة العمالية يف ّ
ظل تراجع دور االحتاد العمالي العام،
وذلك من خالل هذا التحقيق يف  3حلقات وفيه مقابالت مع نقابيني
عاصروا الفرتة الذهبية للعمل النقابي وآخرين خُمضرمني ال يزالون
خيوضون ِغمار النضال االجتماعي.
قبل انتصار ثورة أكتوبر البلشفية يف روسيا القيصرية بعشر
بغالبيته جزءًا من السلطنة العثمانية
سنوات عرف لبنان الذي كان
ّ
ظهور حركة نقابية ّ
إتكأت على حركة الفالحني اليت عرفها جبل
ّ
ويؤكد النقابيون الذين عاصروا
لبنان منتصف القرن التاسع عشر،
النقابيني األوائل وناضلوا يف صفوف االحتاد ومنهم النقابي أديب
أبو حبيب «أن احلركة النقابية ومنذ تأسيسها يف العام  1907بدت
ّ
مستقلة ولكنها عانت يف الفرتات الالحقة للتأسيس الكثري
كحركة
احلادة ،ورغم ذلك ّ
حققت إجنازات كثرية.
من االنقسامات
ّ
وذكر أن سلطات االحتالل الفرنسية مل تعارض إنشاء احتاد
حتول إىل حزب سياسي حتت إسم
عمالي عام  ،1921سرعان ما ّ
حزب العمال ،قاده برجوازيون ليرباليون حرصوا على توطيد التعاون
الطَبقي وعلى التفاهم مع سلطات االنتداب .إال أن تأسيس حزب
عمالي يف
الشعب (الشيوعي) عام  ،1924وطرح أول برنامج ّ
احتفاالت األول من أيار عام  ،1925كانت عوامل أفضت إىل انطالق
احلركة العمالية النقابية يف مواجهة سلطات االحتالل على املستويني
الوطين واالقتصادي عن طريق اإلضرابات واملواجهات العمالية اليت
العمال حتفه ،إىل أن أرغمت السلطة على إصدار
لقي خالهلا بعض
ّ
َ
قانون العمل عام .1946
العز يف لبنان
سميه أيام ّ
النقابي ُمرسل ُمرسل ( 85عامًا) يستعيد ما ُي ّ
عندما كانت النقابات تفرض مطالبها على احلكومات منذ منتصف
مخسينات القرن الفائت ،ويقول للميادين نت « :أول تظاهرة
شاركت فيها كانت يف العام  1953عندما كانت النقابات تطالب
ُ
بإقرار الضمان االجتماعي إسوة بدول أخرى ،وكانت القوى األمنية
العمال».
متنعنا من التظاهر وحتى تحُ ّظر إقامة االحتفال يف عيد
ّ
ُمرسل يفخر بأن النقابات استطاعت بعد عشر سنوات من التظاهر
إرغام السلطة على إقرار نظام الضمان االجتماعي الذي بدأ العمل به
ويضيف »:مطالبنا األخرى كانت تصحيح األجور وعدم رفع
عام ُ 1965
األسعار ،وكانت التظاهرة األضخم تلك اليت ُعِرفت بتظاهرة الرغيف
التحركات املطلبية اليت قامت بها احلركة النقابية،
وكانت من أهم
ّ
ّ
العمال واملستخدمني
لنقابات
الوطين
االحتاد
مها
نظ
فالتظاهرة
ّ
تأسس عام  ) 1966يف  23آذار  /مارس عام  1974وكانت
( ّ
رفضًا لزيادة سعر ربطة اخلبز من  40اىل  45قرشًا ،وصفيحة
البنزين من  7إىل  7,25لريات .وحبسب النقابي أديب بو حبيب
فإن املتظاهرين يف ساحة بشارة اخلوري (قرب وسط العاصمة
بريوت) مبشاركة حنو  50ألف متظاهر من كل املناطق الصناعية يف
حبسن التنظيم وانضباط املتظاهرين ،حتى ِ
وصفت
لبنان،
ومتيزت ُ
ّ
التظاهرة بـ»الراقية».

عمّال املطابع  :نواة العمل النقابي

ّ
عمال املطابع خالل فرتة الستينات والسبعينات العصب
شكل ّ
ً
تأسست
املطابع
ال
لعم
نقابة
أول
بأن
ا
علم
النقابية
للحركة
األساس
ّ
ّ
عام  1913وترأسها الحقًا الصحايف ونقيب حُ
املّررين نسيب املتين
ضد الرئيس اللبناني
الذي اغتيل خالل ثورة  1958اليت قامت
ّ
الراحل كميل مشعون وإصراره على إحلاق لبنان باملعسكر الغربي
متاس مباشر مع السياسة،
وحلف بغداد نظرًا إىل أنهم كانوا على
ٍ
ال سيما أن بريوت استقطبت دور النشر وكانت عاصمة الصحافة
العربية وتصدر فيها العشرات من املطبوعات اليومية واألسبوعية
ّ
ّ
شكلوا
عمال املطابع
والشهرية  ،ويف السياق
يتذكر ُمرسل أن ّ
واحدة من أهم النقابات يف لبنان ومل يكونوا مجيعهم من اليساريني
عمال ونقابيون من حزب
أو الشيوعيني ،إمنا كان يف صفوفهم ّ
التقدمي االشرتاكي
الكتائب ومن الكتلة الوطنية ومن احلزب
ّ
وآخرون،
يف موازاة احلركة العمالية نشط الطالب يف لبنان ّ
ونظموا التظاهرات
اليت كانت تلتقي يف الكثري من أهدافها مع املطالب النقابية،
وشهدت فرتة السبعينات نشاطًا الفتًا للحركة الطالبية ال سيما بعد
انتفاضة الطالب يف فرنسا يف أيار  /مايو عام . 1968
العمالي والنقابات كانت
لتحركات االحتاد
أما احلركات الرديفة
ّ
ّ
ّ
ولعل تظاهرة صيادي صيدا كانت
حتركات الصيادين قبل احلرب،
ّ
مؤسس التنظيم الشعيب الناصري معروف
األبرز وخالهلا أصيب
ّ
سعد يف  26شباط عام  ، 1975ومن استشهاده ما يضعه املتابعون
لألوضاع اللبنانية إنه كان مبثابة أحد أسباب احلرب يف لبنان ال
سيما أنه ُعِرف مبواقفه العروبية ومناهضته لليمني اللبناني ،
الصياد نبيه بوجي الذي عايش الشهيد سعد ذكرياته عن
ويروي
ّ
ويتأبط يده حلظة
جانبه
إىل
يقف
كان
حيث
األسود»
«اليوم
ذلك
ّ
اغتياله ،فيقول« :إن أقطاب احلركة الوطنية ( املتحالفة مع منظمة
تعده
التحرير الفلسطينية) يف ذلك احلني كانوا يستشعرون خطرًا ما ّ

السلطة لضرب الفريق الوطين،
فأوفدوا القيادي الشيوعي حميي
الدين حشيشو وآخرين لثنيه
عن املشاركة يف التظاهرة ألن
ّ
وحجتك
ضدنا،
حيضر
«شيئًا ما
ّ
ّ
معك ،وأنت مريض منذ ثالثة
أيام ،ودرجة حرارتك أربعون،
وكل العامل تعرف ذلك» قال
حشيشو ،لكن معروف أجابه:
هالعمر أخذل
بدك بآخر
«شو ّ
ُ
املعترّ ين».
وأغلقت سنوات اهلدوء أبوابها
مميز ليدخل يف
على واقع نقابي ّ
استمرت
سبات خالل احلرب اليت
ّ
 15عامًا ،ولكن سنوات احلرب مل
تثن النقابيني عن التظاهر رفضًا
ِ
للحرب .

الحكومات املتعاقبة ساهمت يف
تقهقرها

خالل احلرب كان االنقسام حادًا
بني اللبنانيني وكانت احلواجز
وخطوط التماس تفصل بني
اهلم
املناطق ،وبالتالي كان
ّ
األساسي البحث عن مكان آمن
وليس املطالبة بتحسني األجور أو
أية مطالب أخرى ولكن كل ذلك
مل مينع االحتاد العمالي العام من
الدعوة مرارًا وتكرارًا لوقف احلرب
وإعادة توحيد البالد.
حتركات
سنوات احلرب شهدت ّ
ّ
ولعل
الفتة للحركة العمالية
أشهرها تلك التظاهرة اليت
انطلقت من الشطر الغربي للعاصمة بريوت بالتزامن مع انطالق
تظاهرة مماثلة من شطرها الشرقي وكان اللقاء على معرب املتحف
(أحد خطوط التماس بني القسمني الشرقي والغربي من العاصمة
وسجلت خالل
اللبنانيية خالل احلرب) ،وكان ذلك يف العام ، 1986
ّ
التظاهرة مشاركة الفتة وسط توحيد اهلتافات الداعية إىل وقف
احلرب وإعادة توحيد البالد.
رئيس االحتاد الوطين لنقابات العمال واملستخدمني كاسرتو عبد
اهلل يوضح للميادين نت أن النقابات العمالية حاولت خالل احلرب
ّ
حتركات عدة واخنرطت
رفع الصوت لوقف اإلقتتال الداخلي
ونفذت ّ
ّ
حتركات للمطالبة بإطالق
مت
ونظ
ايضًا يف القضايا الوطنية،
ّ
املعتقلني من معتقلي أنصار واخليام ( معتقالن أقامهما جيش
اإلحتالل اإلسرائيلي يف جنوب لبنان)
وخيلص عبد اهلل إىل أن احلركة العمالية خالل احلرب وعلى الرغم
من الظروف الصعبة إال أنها حافظت على وحدتها على الرغم من
االنقسامات يف لبنان.
ولكن وقبل أسابيع قليلة من شرارة احلرب اللبنانية كانت مدينة
صيدا جنوب البالد تغلي بعد اغتيال الزعيم الناصري الشهيد
وشهدت املدينة صدامات بني األهالي والقوى
معروف سعد،
األمنية  ،وبسبب النقسام السياسي الداخلي والنظرات املتباينة
إزاء القضية الفلسطينية ،فقد عمدت السلطة حينها إىل إقحام
التحركات حتى النقابية واملطلبية ،وباتت
الفلسطينيني يف كل
ّ
املسائل الداخلية احمللية سرعان ما تكتسب وجهًا فلسطينيًا تسبغه
أرخ
عليها قوة اندفاع السياسة الفلسطينية يف لبنان ،حبسب من ّ
لتلك املرحلة يف تاريخ لبنان ومنهم النائب الياس اخلازن الذي
ّ
خص ّ
تقطع أوصال اجلمهورية ( ) 1975-1967للحديث عن
مؤلفه
ّ
تاثري العامل الفلسطيين يف األحداث اللبنانية.
ُ
املعضلة الثانية اليت تبلورت خالل احلرب كانت نظرة السلطة
احلاكمة للحركات العمالية وإضفاء صبغة اليسار الشيوعي عليها،
املكونات العمالية من احلركة الوطنية اليت كان
نظرًا لقرب هذه
ّ
مؤسس احلزب التقدمي االشرتاكي واملتحالف
جنبالط
يتزعمها كمال
ّ
ّ
مع منظمة التحرير الفلسطينية خالل احلرب.

زيادة األجور يف عزٌ الحرب

رئيس احتاد النقل الربي عبد األمري جندي يعود بالذاكرة إىل
ّ
مؤكدًا للميادين نت أن احلركة العمالية يف العام
سنوات احلرب
 1977استطاعت فرض رفع احلد األدنى لألجور من  305لريات إىل
 675لرية ،وذلك بعد حتركات يف الشارع وزيارات للمسؤولني يف
املنطقتني الشرقية والغربية للعاصمة بريوت».
أما تظاهرة العام  1986فكانت حبسب جندي واحدة من أهم

التظاهرات خالل احلرب ،ال سيما أن العمال حاولوا إزالة الساتر
الرتابي الذي كان يفصل بني شطري العاصمة.
ويوضح »:عندما التقينا برفاقنا الذين حضروا من املنطقة الشرقية
وحاولنا معهم فتح ممر يف وسط الساتر الرتابي  ،ولكن عناصر
تفرقنا خصوصًا
من القوات اللبنانية أطلقوا النار يف اجتاهنا وعندها ّ
ّ
حتركنا امليداني ،
أن أعدادنا كانت كبرية وعند هذا احلد
توقف ّ
ولكن رئيس االحتاد عامذاك جورج صقر ّ
ظل على مواقفه ومل يأبه
بتهديدات بعض األحزاب ،علمًا أنه كان يقيم يف الشطر الغربي
من العاصمة».
حترك آخر ّ
نفذه االحتاد العمالي العام عام  1987عرب دعوته لإلضراب
املفتوح ،وذكر جندي أن عناصر من املخابرات السورية تدخلت
إلعادة فتح الطرق وخصوصًا يف منطقة احلمرا بعد أن عمد السائقون
إىل ركن سياراتهم يف وسط الشارع الرئيسي يف احلمرا  ،وبعد
عدم امتثالنا جرت اتصاالت بالنقابي الراحل إلياس اهلرب ومحلت
بعض التهديد ما مل يصار إىل إعادة فتح الطرق وإخالء الشوارع»،
ويشري جندي إىل أن االحتاد واصل حتركاته ال سيما أن التحرك كان
ضد رفع أسعار البنزين.
ّ
بدوره يذكر النقابي علي حمي الدين بأن احلركة العمالية خالل احلرب
جنحت يف فرض تشكيل جلنة مؤشر الغالء عام  ، 1981وقبل ذلك
جنحت ايضًا يف حث لبنان على اإلنضمام لإلتفاقية الدولية للعمل.
يف موازاة العمل النقابي اخنرط العمال يف تنظيم التحركات إلطالق
املخطوفني لدى أحزاب اجلبهة اللبنانية يف الشطر الشرقي ،وكذلك
الكشف عن مصري املخطوفني لدى أحزاب احلركة الوطنية يف الشطر
الغربي  ،وكانت لتلك التحركات بعض النتائج ومنها الكشف عن
مصري بعض املخطوفني.
وخالل احلرب أيضًا صار الصراع الطبقي وجهًا من أوجه الصراع
قدمت برناجمها املرحلي وفيه
السياسي ال سيما أن احلركة الوطنية ّ
دعوة صرحية لإلصالح االقتصادي ،ويعزو بعض املتابعني إىل
أن أحد أسباب احلرب األهلية اللبنانية ملتصق بشكل وثيق باألزمة
االقتصادية – االجتماعية وسياسة حرمان املناطق النائية ،وهي
اليت عرفت الحقًا باملناطق احملرومة وال سيما يف مشال البالد
وجنوبها.
وال خيفي بعض النقابيني اليساريني أن احلركة املطلبية وجدت يف
الربنامج املرحلي للحركة الوطنية فسحة أمل للتغيري وبالتالي صون
حقوق الطبقة العاملة.
من جهتهم حاول منظرو اليسار فك اإلرتباط بني احلركة الوطنية
واحلركة العمالية ،حيث انتقدوا موقف احلركة الوطنية جلهة ارتباط
مسوه الربجوازية واحتقار الطبقات الكادحة.
بعض وجوهها مبا ّ
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خرباء يرفضون «أبلسة» الضرائب على الريوع واألرباح :تعديل النظام الضرييب ضروري
هديل فرفور
جنح أصحاب الرساميل والثروات (حتى اآلن) يف فرض خطاب
ّ
قوة ضغط
«شعبوي» ضد أي زيادة على الضرائب.
شكل هؤالء ّ
ملحوظة يف االحزاب املمثلة يف السلطة ويف اإلعالم ،من أجل إجهاض
اإلجراءات املقرتحة يف مشروع قانون موازنة عام  ،2017وتصويرها
ّ
كلها (من دون أي متييز) كإجراءات «غري شعبية» ّ
ترتب املزيد من
الضرر على الطبقات الوسطى والفقرية ،وتؤدي اىل املزيد من الرتاجع
يف النشاط االقتصادي ...يف الواقع ،ليس كل اإلجراءات املقرتحة
«خبيثة» ،بل بعضها «محيد» وينبغي فرضه مبعدالت أعلى بكثري مما
هو مقرتح ،حبسب ما أدىل به  7خرباء استطلعت «األخبار» مواقفهم.
ما جيدر رفضه من هذه اإلجراءات هو ما يصيب األسر يف استهالكها
ومداخيل العمل وأرباح املنتجني ،وال سيما زيادة الضريبة على القيمة
املضافة من  %10اىل  %11وسائر الرسوم والضرائب غري املباشرة.
إال أن اإلجراءات االخرى اليت تصيب الريوع واالرباح والثروات جيدر
معدل الضريبة
دعمها وتشجيعها ،وال سيما ما يتعلق منها بزيادة
ّ
على ربح الفوائد من  %5اىل  ،%7وتكليف املصارف بهذه الضريبة
تهربت من تسديدها طيلة السنوات املاضية على الرغم من
بعدما
ّ
االرباح الكبرية اليت جتنيها .كذلك ما يتعلق بزيادة معدل الضريبة
على شركات األموال من  %15إىل  .%17وأيضًا فرض ضريبة مبعدل
 %15على أرباح التفرغ عن العقارات ،إذ ال ُيعقل أن تكون أرباح
املضاربات العقارية اليت رفعت أسعار االراضي والشقق معفاة من
أي ضريبة .كذلك جيدر التشجيع على فرض ضريبة على العقارات
غري املستعملة والشقق الشاغرة لتشجيع أصحابها على استثمارها أو
مما هو معروض .وأيضًا جيدر التشجيع
تأجريها أو بيعها بأسعار أدنى ّ
على فرض الغرامات على احتالل االمالك العامة ....هذه اإلجراءات
تنطوي على إصالح ،ولو بسيط ،يف بنية االقتصاد وقدر قليل
من العدالة املفقودة يف النظام الضرييب القائم ،الذي طاملا عاقب
الفقراء واملنتجني وكافأ األثرياء والريعيني.
يطغى اآلن خطاب «أبلسة» فرض الضرائب ُ
باملطلق .تقود هذا التوجه
اهليئات االقتصاديةُ ،
املتضررة األوىل من فرض هذه الضرائب وإقرار
سلسلة الرواتب وزيادة النفقات االستثمارية على البنى التحتية
واخلدمات ،اليت ُأهملت منذ سنوات نتيجة غياب إقرار املوازنات أو ً
ال.
يف هذا السياق ،تعقد مجعية املصارف اجتماعًا استثنائيًا يوم غد
االربعاء ملناقشة انعكاس الضرائب اجلديدة على القطاع املصريف.
يف هذا االجتماع ستظهر حقيقة اخلطاب الرافض للضرائب واملصاحل
اليت تقف خلفه.

شربل نحاس

يقول حناس إن هناك حاجة لزيادة معدالت الضرائب ،نظرًا إىل
يتحمل
«إرث الدين العام اللعني» ،الفتًا اىل أن االقتصاد اللبناني ال
ّ
بعد اآلن انكماشًا يف االستثمارات واخلدمات األساسية ،كذلك ال
يرد
يتحمل انكماشًا يف الدخل واالستهالك للفئات العاملة .هكذا ّ
ّ
تلوح به
حناس على التهويل مبسألة االنكماش االقتصادي الذي ّ
اهليئات االقتصادية كنتيجة لفرض ضرائب على أرباح ذوي املداخيل
الريعية.
يتحمل هذه الزيادات ،وفق ّ
حناس ،فهم مجيع أصحاب
أما من عليه أن
ّ
ّ
املداخيل الريعية اليت ال ُتساهم يف اإلنتاج وال ختلق فرص عمل وال
ُتساهم يف حتقيق التوازن يف امليزان التجاري ،وباألخص فرض
ضرائب على أرباح جتارة العقارات وأرباح تبادل السندات املالية.
وفق حناس ،ال مناص من فرض الضرائب كإجراء ُيعزز مداخيل
الدولة ،وال ميكن ألي إجراء بديل (يقرتحه عادة املتضررون من فرض
الضرائب وهم غالبيتهم من أصحاب الرساميل) أن يؤدي املهمة
اليت تؤديها الضرائب ،لكنه يلفت اىل نوع الضرائب املفروضة.
وهنا يقول حناس إنه ال جيوز أن يكون اقتطاع الضرائب من مداخيل
العمل ومن أرباح الشركات املنتجة (تبلغ نسبة الضرائب املقتطعة
من هذه املداخيل  )%25أعلى من الضرائب على املداخيل الريعية
(تبلغ نسبة الضرائب املقتطعة على الفوائد  %5وعلى أرباح جتارة
االراضي .)%5
خيتم ّ
حناس بالقول إن تعديل النظام الضرييب ضروري ،ليس فقط
من أجل تعزيز مداخيل الدولة فقط ،بل ألنه حاجة لتحسني األداء
االقتصادي وتوجيه املوارد وطاقات العمل حنو اإلنتاج وخلق فرص
عمل.

* األمني العام لحركة مواطنون ومواطنات
يف دولة ــــ وزير سابق

روي بدارو

يقول اخلبري االقتصادي روي بدارو إن الطرح جيب أن يرتكز على
مسألة كيفية زيادة مداخيل الدولة ،سواء عرب االيرادات الضريبية
أو غري الضريبيةُ ،مشريًا اىل أن مسألة زيادة املداخيل ال تكون
بالضرورة عرب زيادة الضرائب.
التهرب الضرييب
من هنا ،يرى بدارو ضرورة التوجه اىل معاجلة مسألة
ّ
وختفيض عدد املكتومني ،أي املتهربني من الضرائب .برأيهُ ،ت ّ
شكل
ضرائب املتهربني حنو  %40من حجم الدخل اإلمجالي ،سواء كان
نظمة أو غري ّ
تهربهم بطريقة ُم ّ
منظمة.
ّ
ُيشري بدارو اىل أن مسألة معاجلة الواقع الضرييب يف لبنان شائكة،
على اعتبار أن «زيادة الضرائب تؤدي اىل االنكماش ،وأن عدم زيادة
الضرائب تؤدي اىل عجز يف مالية الدولة ،وبالتالي اىل االنكماش».
ّ
تتعلق بـ»نوع الضرائب الواجب
وهنا ،يلفت بدارو اىل أن املسألة

سمري املقدسي

روي بدارو

ايلي يشوعي

غسان ديبة

شربل نحاس

فرضها» ،مشريًا اىل ضرورة ختفيف العبء الضرييب على رب العامل
حد سواء ،مبعنى ختفيف الضغط على أي طرف خيلق
والعامل على ّ
وظيفة.
يتحمل االقتصاد الوطين املزيد من الضرائب؟ االقتصاد اللبناني
هل
ّ
حتمل الضرائب ،جييب بدارو ،جُمددًا طرح مسألة البحث
جُمرب على ّ
يف «نوعية الضرائب» ،والفتًا اىل ضرورة معاجلة مسألة اهلدر
واحملاصصات السياسية اليت ُت ّ
شكل عائقًا أمام زيادة مداخيل
الدولة.

سمري املقدسي

* خبري اقتصادي

ً
بداية،
يقول املقدسي إنه حبكم العجز الكبري يف امليزانية ،ال بد،
من أن ّ
ننظم اإلنفاق بعقالنية ،بهدف التخلص من ممارسات اإلنفاق
الفاسدة واملسرفة .وإذا كان هناك ،بعد ذلك ،حاجة إىل رفع عائدات
الضرائب ،ال بد ألي زيادة يف معدالت الضرائب من أن تبنى على
حد أدنى
أسس عادلة ،حبيث حتدد الضريبة حبسب القدرة ،كما حيدد ّ
للدخل ُيعفى كل من يقع دونه من الدفع.
ويدعو املقدسي اىل استشارة خرباء الضرائب يف وضع أي قانون
ضرييب جديد .ففي األعوام املاضية ،مت جتاهل مسألة عقلنة اإلنفاق
ّ
يشكل عبئًا على االقتصاد الوطين.
العام ،ما نتج منه دين عام متنام،
وتتعلق مشكلة عقلنة النظام الضرييب بأزمة احلكم يف لبنان ،إذ ما
دام مستوى احلكم متدنيًا ،سيبقى مستوى املساءلة كذلك ،ولذلك
ليست املشاكل املتعلقة باملوازنة إلاّ وجهًا من أوجه األزمة الوطنية.
من هذا املنطلق ،يرى املقدسي أنه جيب أن تكون نقطة البداية عند
إصالح املؤسسات احلكومية .وقد ال ميانع املواطنون دفع ضرائب
(عادلة) أعلى ،إذا آمنوا بأنهم حيصلون يف املقابل على اخلدمات
احلكومية املناسبة .ولكنهم بالتأكيد سيمانعون دفع ضرائب أعلى
لتمويل الفساد احلكومي.

* أستاذ فخري يف االقتصاد واملدير املؤسس ملعهد االقتصاد املالي يف
الجامعة األمريكية يف بريوت ( -)AUBوزير سابق.

عبد الحليم فضل اهلل

يرى فضل اهلل أن االقتصاد الوطين حباجة اىل نظام ضرييب جديد
يؤمن العدالة الضريبية اليت ُتنصف ُ
املستهلك واملنتج ،الفتًا اىل أن
يتحملها ُ
املستهلك واملنتج ،بل
رفع معدالت الضرائب حاليًا جيب أن ال
ّ
يتحملها أصحاب الريوع»ُ .ي ّ
ركز فضل اهلل على أنه يف ظل
«جيب أن
ّ
العبء االجتماعي الذي يرزح حتته ُ
املستهلك واملنتج ،ليس املطلوب
زيادة معدالت الضرائب غري املباشرة اليت تؤثر على املذكورين .من
هنا ،يلفت فضل اهلل اىل ضرورة إقرار قانون الضريبة املوحدة على
الدخل بشكل ال يؤثر على ُ
املستهلك ،ما يؤدي اىل تفعيل الضريبة
التصاعدية .ووفق فضل اهلل ،إن الضريبة التصاعدية بشكلها الراهن
«ليست إال شكلية» .كذلك ُيشري فضل اهلل اىل ضرورة «التوازي بني
الضرائب املباشرة اليت ُتشكل  %30من جممل الضرائب والضرائب
غري املباشرة اليت ُتشكل حنو  %70من جممل الضرائب» .برأيه،
جيب أن ُترفع معدالت الضرائب املباشرة ،ذلك أنها «أكثر عدالة».
أما ُ
التهرب
املشكلة الواجب معاجلتها ،وفق فضل اهلل ،فهي مسألة
ّ
الضرييب «الذي غالبًا ما يلجأ اليه النافذون» ،ألن معاجلة هذه ُ
املشكلة
عزز االيرادات.
من شأنها أن ُت ّ

* رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق  -أستاذ محاضر يف كلية
العلوم االقتصادية وإدارة األعمال

إيلي يشوعي

يرى يشوعي أن لبنان مل يعد «جنة ضريبية» كما جيري الرتويج
له ،ويلفت اىل أن األكالف اليت تتكّبدها األسر لقاء اخلدمات اليت
عد باهظة جدًاُ ،مشريًا اىل أن الضرائب باتت ُت ّ
شكل
حتصل عليها ُت ّ
حنو  %35من مداخيل ُ
ليشري
النقطة
هذه
من
يشوعي
ينطلق
سر.
األ
ُ
اىل أن الواقع احلالي لألسر ،يف ظل الركود االقتصادي الراهن،
يتحمل زيادة الضرائب غري املباشرة اليت تقع على عاتق هؤالء.
ال
ّ
وهنا ُيشري اىل ضرورة زيادة الضرائب الشخصية لتغذية مداخيل
الدولة وتوسيع الصحن الضرييب .ويرى يشوعي أن زيادة الضرائب
جيب أن تكون على ذوي املداخيل املرتفعة لتحقيق نوع من العدالة

شربل قرداحي

عبد الحليم
فضل اهلل

التهرب الضرييب
االجتماعية والضريبية .وخيتم بضرورة معاجلة مسألة
ّ
وااللتفات اىل احملاصصات والفساد الذي يفتك بالنظام االقتصادي.
هذا الفساد ،برأيه ،عائق أمام تعزيز مداخيل الدولة.

* عميد كلية إدارة األعمال واالقتصاد يف جامعة سيدة اللويزة

غسان ديبة

يرى ديبة أن هناك ضرورة لزيادة إيرادات الدولة عرب زيادة االيرادات
الضريبية ،ألن هناك حاجة لزيادة النفقات االستثمارية على البنى
التحتية اليت ُأهملت منذ عشر سنوات نتيجة غياب إقرار املوازنات،
«وبالتالي من الضروري عند إقرار أول موازنة بعد هذا االنقطاع أن
يتم زيادة النفقات على البنى التحتية» .كذلك ،فإن زيادة إيرادات
عد ضرورة ،برأي ديبة ،من أجل زيادة النفقات االجتماعية
الدولة ُت ّ
ومن أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب اليت ال ميكن جتاهلها .يقول
حتمل االقتصاد الوطين املزيد من
ديبة إنه ليس هناك ما ُيسمى عدم ّ
الضرائب باملطلق ،الفتًا اىل حتديد نوع الضرائب اليت جيري احلديث
عن ضرورة زيادتها .وهذا يعين ضرورة إقرار الضرائب على الثروة
اليت ال تلحظها املوازنة اجلديدة ،كذلك إقرار الضرائب على املداخيل
الريعية والربح العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد واملصارف.
الالفت هو ما ُيشري اليه ديبة ،وهو أن هذه الزيادات اليت تفرضها
املوازنة اجلديدة على هذه الفئة املذكورة (املصارف وذوي املداخيل
الريعية) تبقى قليلة جدًا مقارنة مع الدول األخرى .وهنا يلفت اىل
سوق هلا اهليئات االقتصادية
ضرورة مواجهة «أبلسة» الضرائب اليت ُت ّ
تتهرب من دفع الضرائب على أرباحها ،الفتًا اىل أن نسبة العبء
كي
ّ
الضرييب منخفضة جدًا نسبة اىل الناتج احمللي .أما الضرائب غري
املباشرة اليت تتمثل يف الرسوم اليت تدفعها الطبقات العاملة ،فريى
ديبة أنه ال ينبغي زيادتها.
روج هلا اهليئات
خيتم ديبة بالقول إن اإلجراءات البديلة اليت ُت ّ
ّ
التهرب
لتجنب إقرار الضرائب كـمحاربة الفساد ومعاجلة
االقتصادية
ّ
الضرييب ليست هي املسألة املطروحة ،الفتًا اىل أن الرتويج ألي
بديل من فرض ضرائب على أصحاب االموال هو حماولة لتجنيب هؤالء
دفع ضرائب على أرباحهم.

* رئيس قسم االقتصاد يف الجامعة اللبنانية األمريكية

شربل قرداحي

يقول قرداحي إن جممل ما يدفعه اللبنانيون من ضرائب ورسوم ال
تتجاوز نسبته  %19من جممل الناتج احمللي اإلمجالي ،وهي «نسبة
متدنية جدًا مقارنة مع الدول االخرى ،إذ تبلغ حنو  %42يف فرنسا
مث ًال».
يشري قرداحي اىل أن  %75من الضرائب هي ضرائب ورسوم غري
ينم عن عيب أساسي يف تركيبة الضرائب يف
مباشرة« ،وهو ما ّ
لبنان» .ينطلق قرداحي من هذا السرد ليقول إن هناك حاجة اىل
إعادة النظر يف تركيبة الضرائب غري املتوازنة وغري «الصحية».
ويقصد أن نسبة الضرائب املباشرة من الناتج احمللي االمجالي ال
تزيد على  ،%5كذلك فإنها ال تزيد على  %25من جممل الضرائب
والرسوم يف الوقت الذي تبلغ هذه النسبة  %61يف أوروبا ،ليخلص
اىل ضرورة تعديل هذه الرتكيبة لتصبح متوازنة وصحية.
تتضمن بعض اإلجراءات اليت تتسم
يرى قرداحي أن املوازنة اجلديدة
ّ
باإلجيابية ،ولعل أهمها إجراء إلغاء حق احلسم للمصارف (اإلعفاء من
موجب الضريبة على الفوائد) .برأيه« ،إن كل من يتصدى هلذا اإلجراء
يف املوازنة ،إمنا يتصدى إلجراء إصالحي يف بنية الضرائب املوجودة
* خبري مالي
منذ سنوات».
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ريــاضة

مالعب بريوت ممنوعة على نواديها
أحمد محيي الدين

غابت مالعب بريوت الكبرية عن استضافة مباريات ضمن الدوري
العام الـ 57لكرة القدم ،إذ أحجمت املدينة الرياضية جمددًا عن
استضافة اللقاءات بعدما تعرض العشب جمددًا لـ»جرثومة خبيثة»،
وكان امللعب قد أقفل أكثر من سنتني ومل يستضف هذا املوسم
سوى مباريات قليلة بعدما عادت أرضه الستضافة الفرق ،كما
ان ملعب بريوت البلدي أصبح بعيدًا عن خريطة املباريات بعدما
تضررت أرضيته يف مباريات هذا املوسم القليلة أيضًا ،وبات يف
حالة شبه تعسة ال تصلح إلجراء املباريات ،بينما تؤكد بلدية بريوت
يف كل مناسة أنها يف صدد حتسينه وتأهيله مع بقية مالعب
املدينة دون أي إنشاءت ودون إقامة أي مواقف للسيارات .وكان
مثة مشروع لتحويل امللعب اىل مرأب للسيارات مع بعض املرافق
احليوية ملمارسة رياضة املشي ،إضافة اىل جممعات جتارية ،قبل
أن ترتاجع عن هذا القرار.
وجيد االحتاد اللبناني لكرة القدم والنوادي يف الدرجة األوىل،
والبريوتية منها على وجه اخلصوص مثل النجمة واألنصار صاحيب
القاعدة اجلماهريية األكرب والصفاء والراسينغ ،صعوبة يف التنقل
اىل خارج العاصمة الستضافة مبارياتهم .ويعرتف رئيس جلنة
املسابقات يف االحتاد موسى مكي بوجود أزمة حقيقية للمالعب.
وقال يف حديث اىل «النهار»« :أزمة املالعب باتت تتجدد يف كل
موسم تقريبًا ،ولكن حاليًا األمور أصبحت متفاقمة على حنو كبري،
فامللعب البلدي لبريوت أصبح يف حالة يرثى هلا ،ومل نلق جتاوبًا
من البلدية اليت ال تقوم بصيانته ،علما أن ليس فيه موظفون.
واألمر مشابه للمدينة الرياضية اليت أقفلت جمددًا بسبب تلف
عشبه .وحاليًا ،نسابق الزمن مع جملس اإلدارة والوزارة لصيانة
أرضه قبل استحقاق منتخب لبنان يف اجلولة األوىل لتصفيات كأس
األمم اآلسيوية يف  28آذار املقبل ،إذ ينبغي ان نستضيف منتخب
هونغ كونغ».
وأضاف مكي« :حناول ان جنود باملوجود فيما خص مباريات
الدوري ،ونأسف ان يستضيف فريق بريوتي (النجمة) آخر جنوبيا
(التضامن صور) يف ملعب طرابلس البلدي يف املرحلة املقبلة من
الدوري» .ورأى أن االمر أصبح منوطا بالوزارة ،وبالتالي احلكومة
«إذ ال يفرتض ان تكون الرياضة يف آخر اهتماماتها» .وتطرق عضو
اللجنة التنفيذية اىل موضوع ملعب صيدا فاعتربه منقذ البطوالت
احمللية ،وإن كانت أرضه قد تعبت من كثرة املباريات اليت جترى
عليها.
وكانت منتخبات وفرق خارجية عدة لعبت يف صيدا قد اشتكت
من أرضه ،خصوصًا مدرب منتخب كوريا اجلنوبية األملاني أولي
شتيليكه الذي وصف أرض ملعب صيدا بـ»املسيئة اىل كرة القدم
وصورة البلد بشكل عام».
وعمومًا ،حتولت غالبية املالعب اللبنانية اىل العشب االصطناعي
لتخفيف كلفة صيانة العشب الطبيعي ،وهذا األمر وصفه الكثري
من املدربني األجانب الذين عملوا يف لبنان باملضر للرياضة الشعبية
األوىل يف البلد.
واالمر السليب اآلخر هو حتول عدد كبري من املالعب اىل ثكنات
عسكرية أضرت باملنشآت وال سيما ملعب برج محود املبعد من
استضافة املباريات أيضًا وطرابلس األومليب.
إقفال املالعب يكبد النوادي خسائر كبرية وال سيما انها تقوم على
ميزانيات ضعيفة أص ًال ومتارس وفق نظام اهلواة من دون رعاية
فعلية.
وعلق أمني سر نادي النجمة سعد الدين عيتاني على األمر:
«اهلل يكون يف عون نوادي كرة القدم .فنحن نادي النجمة أكثر
املتضررين من هذا احلال ،إذ حنب دومًا اللعب يف أرضنا بني
مجهورنا يف مالعب صاحلة وبقدرة استيعابية كبرية للمناصرين
الذين يشكلون القسم األكرب من األموال لتغذية صناديق النوادي
واالحتاد على حد سواء.
ولكن يف ظل هذا الواقع نتكبد خسائر كبرية جراء التنقل بني املدن
اللبنانية وكلفة الفنادق فض ًال عن اإلرهاق البدني» .وأشار اىل ان
املباراة املقبلة ضد التضامن ستقام يف طرابلس لئال يكرس مبدأ
إقامة مباريات «النبيذي» من دون مجهور.
وتابع عيتاني« :لدينا استحقاق قاري إذ سنكون أحد ممثلي
لبنان يف كأس االحتاد اآلسيوي واضطررنا اىل نقل مباراتني اىل
ملعب صيدا ونأمل ان تكون املدينة الرياضية جاهزة قبل اللقاء
الثالث».
ووصف عيتاني الوضع احلالي للمالعب باملزري واملؤسف:
«املنشآت املوجودة حاليًا مل نكن لنحلم بها ،وجيب ان نصونها
وحنافظ عليها ال ان نرتك صروحا كهذه مبواصفات دولية عرضة
لألهمال».
وكشف انه يف آخر اجتماعات النوادي مع وزير الشباب والرياضة
حممد فنيش طرح موضوع خصخصة املالعب ووعدهم الوزير بالعمل
على األمر.
وكشفت مصادر ان الوزارة تعد مشروعًا لتشكيل هيئة لالشراف
على املالعب وخصخصتها بغية االستفادة منها ،وهذا األمر انطلق
يف عهد الوزير فيصل كرامي ،وحاليًا باتت األمور شبه منجزة ومثة
تفاصيل صغرية يعمل عليها قبل إعالن عن «املؤسسة العامة
للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية» واليت وضعها الوزير يف
سلم األولويات.

انريكي حتت الضغط بعد اخلسارة «الكارثية»« ...هذا ليس برشلونة»!
يواجه مدرب نادي برشلونة االسباني لويس انريكي انتقادات
ومشكالت متفاقمة بعد اخلسارة «الكارثية» صفر 4-امام باريس
سان جرمان الثلثاء يف دوري ابطال #اوروبا ،واليت يرجح ان
تقصي النادي بشكل مبكر من املسابقة للمرة االوىل منذ زهاء
عقد.
وبعد تكبد النادي الكاتالوني النتيجة القاسية على ملعب بارك دي
برانس يف #باريس ،بدا التوتر على انريكي خالل مقابلة مع مذيع
تلفزيوني ،كما انه تلقى انتقادات من العب خط وسطه سريجيو
بوسكيتس على خلفية خياراته يف ارض امللعب.
أخبار ذات صلة
ميسي اعتذر عن عدم القدوم «يف آخر حلظة» ...ملاذا أرجأ زيارته
ملصر؟
سان جريمان  -برشلونة :صراع األموال القطرية
وعكست الصحف االسبانية صدمة املشجعني بعد النتيجة ،فعنونت
«سبورت» الكاتالونية على صفحتها االوىل «هذا ليس برشلونة»،
بينما وصفت «آس» املدريدية نتيجة مباراة الذهاب بانها «كارثة
كاملة».
وهيمن النادي الباريسي على جمريات املباراة وقسم االهداف
االربعة بني شوطيها .وسجل العب ريال مدريد السابق االرجنتيين
اخنل دي ماريا هدفني ،اضافة اىل هدف لكل من االملاني يوليان
دراكسلر واالوروغوياني ادينسون كافاني.
وبات برشلونة بهذه النتيجة اليت توازي أسوأ خسارة تلقاها يف
املواسم الثالثة بقيادة انريكي ،على عتبة االقصاء من مثن نهائي
دوري ابطال اوروبا للمرة االوىل منذ  ،2007-2006بينما ضمن
النادي الباريسي بشكل كبري حتقيق اجناز يطمح اليه منذ انتقال
ملكيته اىل هيئة قطر لالستثمارات الرياضية عام .2011
وقال انريكي الذي سبق له الدفاع عن الوان برشلونة كالعب،
«كانت ليلة كارثية ،وكنا فيها بشكل واضح» دون مستوى النادي
الفرنسي.
ويف مقابلة متوترة مع قناة «تي يف  ،»3قال انريكي للمذيع
«أحتمل املسؤولية ،لكن أرغب ايضا يف ان اقابل باالحرتام
والتعامل الشخصي ذاته يف املقابالت (الصحافية) عندما نكون
فائزين».
وستزيد هذه اخلسارة الشكوك اليت كانت حتوم حول مستقبل
انريكي على رأس اجلهاز الفين لربشلونة ،علما ان عقده احلالي مع
حامل لقب الدوري االسباني ينتهي مع نهاية هذا املوسم.
وساهم االطراء الذي قدمه بوسكيتس للخطة اليت اعتمدها املدرب
االسباني للنادي الباريسي اوناي إميري ،يف تعميق مشاكل
برشلونة.
وقال الالعب الدولي «مل تكن مشكلة موقف ،بل مشكلة كرة قدم.
ضغطوا (العبو باريس سان جرمان) بشكل اكرب وكانوا أفضل
تكتيكيا .كانت لديهم خطة ونفذوها بالشكل الذي ارادوه».
وعكست الصحف االسبانية ازمة برشلونة يف تعليقاتها اليوم.
وقالت صحيفة «سبورت» ان النادي «اشبه بسفينة حمطمة دون
ربان» ،مضيفة «برشلونة سقط يف باريس من دون عظمة ومن
دون اعذار».
واضافت« :كانت سقطة مدوية ،من الدقيقة االوىل اىل االخرية...
اكثر من جمرد حادث ،كانت انعكاسا للعديد من املشاكل ،بعضها
مضمر واآلخر جلي ،وسبق هلا ان ظهرت على امتداد املوسم».
وركزت الصحف بشكل اساسي على اختيار انريكي العب خط
الوسط الربتغالي اندري غوميش ،السيما وانه اتيحت لالخري فرصة
معادلة النتيجة  1-1منتصف الشوط االول.
وكان غوميش ( 23عاما) االغلى بني ستة العبني ضمهم برشلونة
اىل صفوفه الصيف املاضي ،وبلغت كلفتهم  127مليون دوالر،
بهدف اضافة عمق خلطة اللعب وضخ دماء شابة يف التشكيلة.
اال ان ايا منهم مل يرتك بصمته بعد يف برشلونة الذي ال يزال
يعتمد اىل حد كبري على نواة اساسية تتألف من العبني باتوا يف
مرحلة عمرية اكرب ،كاملدافع جريار بيكيه والعب الوسط اندريس
انييستا وبوسكيتس ،خلف ثالثي اهلجوم املكون من االرجنتيين
ليونيل ميسي والربازيلي نيمار واالوروغوياني لويس سواريز.
كما ان برشلونة مل يتمكن بعد من العثور على بديلني مناسبني
لظهريه االمين الربازيلي داني ألفيش ،وصانع العابه تشايف
هرنانديز اللذين سبق هلما احراز الثالثية مع املدرب السابق جوسيب
غوارديوال ،ويف املوسم االول مع انريكي العام .2015
وسيكون على رأس اولويات رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو،
ضمان متديد عقد ميسي الذي ينتهي مع نهاية املوسم املقبل ،علما
ان االرجنتيين وزميله سواريز سيبلغان الثالثني من العمر هذه
السنة.
ويف مقابل الصعوبات اليت يواجهها انريكي ،بدا مواطنه اوناي
اميري املستفيد االكرب ،اذ كالت له الصحف االسبانية املديح
االربعاء.
وقاد اميري اشبيلية اىل لقب الدوري االوروبي «أوروبا ليغ»
ثالث مرات يف املواسم الثالثة املاضية ،واثبت خربته على الساحة
االوروبية ،علما ان فوزه على برشلونة االربعاء هو الثاني له فقط
على النادي الكاتالوني منذ .2007

وقالت صحيفة «ماركا» االسبانية ان املالكني القطريني للنادي
الباريسي «عينوا اميري هلذا الغرض حتديدا» ،اي الذهاب بعيدا يف
دوري االبطال ،مضيفة «ما مل يتمكن (االيطالي) كارلو انشيلوتي
و(الفرنسي) لوران بالن من حتقيقه ،بات يف متناول إميري...
اقصاء برشلونة من دوري ابطال اوروبا».تؤكد دراسة حديثة أن
الرجال غري قادرين على الرتكيز على أكثر
وعلميا فإن وظيفة اللغة وحركة الذراع اليمنى على حد سواء جيري
التحكم بها عموما من قبل نصف الكرة املخية األيسر.
وأظهرت مقارنة النتائج أن اختبار اللغة عند الرجال والنساء فوق
سن الستني طغى على الدماغ األيسر لدرجة تغري حركة الذراع
اليمنى وتوقفها متاما.
وبي كيلني« :لقد فوجئنا بالنتائج النامجة عند كال اجلنسني مع
نّ
وجود ارتباط واضح بني املهمتني ،ويبدو أن هذا االستنتاج ميكن
تعميمه على أمثلة أخرى من تعدد املهام ،مبا يف ذلك القيادة
والتحدث ،واملشي وقراءة الرسائل النصية».

اجلولة الـ 16من الدوري الـ 56باألرقام

ارتفع عدد اهداف الدوري العام اللبناني الـ 56لكرة القدم بعد اجلولة
السادسة عشرة اىل  265هدفا يف  117مباراة ،مبعدل تسجيل 2,26
هدفني يف املباراة الواحدة.
وابتعد العهد يف صدارة الرتتيب رافعا رصيده اىل  33نقطة
ومتقدمًا بفارق  5نقاط عن النجمة الوصيف ،وذلك بعدما حقق فوزه
العاشر ،وهو اكثر الفرق فوزًا .وتساوى الغرميان التقليديان النجمة
واألنصار برصيد النقاط عينه ،وتقدم األول بفارق األهداف عن
الثاني .وتراجع الصفاء إىل املركز الرابع متساويًا مع السالم زغرتا
برصيد النقاط عينه ،متقدمًا عليه بفارق املواجهة املباشرة.
ويعترب االنصار الفريق االكثر تسجيال بـ 30هدفا ،يليه النجمة بـ29
هدفا ،فالصفاء والسالم زغرتا بــ 28هدفًا لكل منهما .ويعترب
االجتماعي األسوأ دفاعا اذ اهتزت شباكه  41مرة ،يليه اإلخاء
األهلي ( 29هدفًا) فاألنصار ( 27هدفًا).
وانتهت  73مباراة بفوز فريق على اآلخر ،بينما انتهت  44مباراة
بالتعادل .وكانت اكثر املباريات تسجيال تلك اليت فاز فيها السالم
على االنصار  2 - 5واالنصار على الصفاء  3 - 4والنجمة على
طرابلس بالنتيجة عينها والنجمة على االخاء  .1 – 6وكان اكرب فوز
من نصيب الصفاء على حساب السالم .0 – 6
وكانت اجلولة االوىل االكثر تسجيال بـ 23هدفا ،ثم اخلامسة بـ21
هدفًا ،بينما كانت العاشرة األقل تسجيال بـ 10أهداف.
اهلدافون
 - 1أبو بكر املل (طرابلس) ،وأكرم مغربي (النجمة) ،وكويف بواكيه
(االجتماعي) 9 :أهداف.
 - 2إيليو مارتينس (االخاء) ،ودومينيك ميندي (الصفاء)7 :
أهداف.
 - 3ربيع عطايا (األنصار) ،وآمادو نياس (السالم) ،وحممد قدوح
(العهد) ،وحممد جعفر (الراسينغ) ،وعلي السعدي (الصفاء)6 :
أهداف.
 – 4حسن احملمد (النجمة) ،والمني فان (التضامن صور) ،وامحد
حجازي (االخاء االهلي عاليه) وادمون شحادة ومايكل هيليغيب
(السالم زغرتا) ،ودايفيد أبوكو (طرابلس) 5 :أهداف.
ترتيب الفرق بعد اجلولة الــ 16
 – 1العهد  33نقطة – 2 ،النجمة  28نقطة – 3 ،األنصار  28نقطة،
 – 4الصفاء  27نقطة – 5 ،السالم  27نقطة – 6 ،النيب شيت 25
نقطة – 7 ،الراسينغ  21نقطة – 8 ،التضامن صور  20نقطة– 9 ،
اإلخاء  17نقطة – 10 ،طرابلس  14نقطة – 11 ،الساحل  13نقطة،
 – 12االجتماعي  8نقاط.
يف املرحلة الـ15
] افضل العب :حسن شعيتو (األنصار).
] افضل مدرب :سامي الشوم (األنصار).
] افضل الالعبني يف املرحلة اخلامسة عشرة :االجتماعي  -الصفاء
 :3 - 3الغاني كويف بواكيه (االجتماعي) .شباب الساحل  -النجمة
 :1 - 0أكرم مغربي (النجمة) .السالم زغرتا  -اإلخاء األهلي عاليه
 :3 - 1أمحد حجازي (اإلخاء األهلي عاليه) .األنصار  -التضامن صور
 :1 - 2حسن شعيتو (األنصار) .طرابلس  -النيب شيت :2 - 0
حسني العوطة (النيب شيت) .الراسينغ  -العهد  :1 - 0هيثم فاعور
(العهد).
] التشكيلة املثالية للمرحلة اخلامسة عشرة :احلارس علي احلاج حسن
(األنصار) والالعبون زهري عبد اهلل (شباب الساحل) ،وهيثم فاعور
(العهد) ،وحسني العوطة (النيب شيت) ،وحسن القاضي (السالم
زغرتا) ،وحسن شعيتو (األنصار) ،وحممد مقصود (االجتماعي)،
وأمحد حسن (التضامن صور) ،وأمحد حجازي (اإلخاء األهلي عاليه)،
والغاني كويف بواكيه (االجتماعي) ،وأكرم مغربي (النجمة).
] برنامج املرحلة السابعة عشرة :اخلميس  :2017/2/16الصفاء -
االخاء االهلي عاليه ( ،14:15ملعب العهد) ،اجلمعة :2017/2/17
االجتمـاعي  -العهد ( 14:15بـحمدون) ،النـجمة  -التضامن صور
( 15:00طـرابلس) ،السـبت  :2017/2/18الـسالم زغرتا  -طـرابـلس
( 14:15املرداشية) ،الـراسيـنـغ  -األنصار ( 15:30صيـدا) ،االحد
 :2017/2/19الـنيب شيـت  -شباب الساحل ( 14:15النيب شيت).
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تــهنئة

االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية (أفيك) يهـنئ

يتقدم االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية (أفيك) بأحر التهاني

من سمو أمري دولة الكويت صـباح األحمد الجابر الصـباح
ومن دولة الكويت ،حكوم ًة وشعباً ،ومن سعادة سفريها يف اسرتاليا

السيد نجيب البدر

بمناسبة العيد الوطني الكويتي الـ  ،56وذكرى التحرير الـ 26
داعني اهلل ان يكون عيد خري وبركات وسالم على دولة الكويت حكومة
وشعبا.
وكل عام وأنتم بألف خري.
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مــناسبات

حفلة ناجحةللرابطة املارونية يف سيدني يف الذكرى الثالثني لتأسيسها

قليموس :أوصيكم باملواظبة على رفد لبنان بالدعم ليبقى ثابتا يف وجه الرياح

املحامي قليموس

املطران طربيه

املطران طربيه وباخوس جرجس يقطعون قالب الحلوى ويبدو قليموس وبعض اعضاء الرابطة والفائزون بالدروع

باخوس جرجس

األب أنطوان طعمه ،سركيس وبرناديت ناصيف والنائبان فولي وبورك

النواب جهاد ديب وجودي ماكاي جوليا فني مع جيزيل جرجس

جان ونيسي ناصيف ،أنطوان وسونيا قليموس وجو بعيني

جو وشاد خطار وحضور

التيار الوطني الحر

تيار املردة

القوات اللبنانية

الوطنيون االحرار والكتائب اللبنانية

حركة االستقالل

اقامت الرابطة املارونية يف اسرتاليا
حفلتها السنوية يف سيدني بحضور
رئيس الرابطة املارونية يف لبنان
النقيب انطوان قليموس .وتزامنت
الحفلة ،التي تم األحتفال فيها
بالذكرى الثالثني لـتأسيس الرابطة
يف سيدني ،مع عيد شفيع الطائفة
مار مارون.
حضر الحفلة حشد كبري من ابناء
الجالية يتقدمهم سيادة املطران
انطوان شربل طربيه ،القائم بأعمال
السفارة اللبنانية جيسكار خوري،
القنصل اللبناني جورج البيطار
غانم وعقيلته بهية ابو حمد ،امني
سر نقابة املحررين ومستشار
الرابطة املارونية جوزيف القصيفي،

ومن الرسميني األسرتاليني النائب
جوليان ليسر ممثال رئيس الحكومة
األسرتالية مالكولم تورنبول ،النائب
طوني بورك ممثال زعيم املعارضة
بيل شورتن ،النائب جان سيدوتي
ممثال رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز
غالديس برجيكليان ،زعيم املعارضة
يف نيو ساوث ويلز لوك فولي ،وعدد
كبري من النواب من بينهم دايفد
كالرك وجهاد ديب وغريغ لوندي
وغاي زنغاري وغلني بروك وجودي
ماكاي ومارك كوري .كما حضر
العديد من األحزاب والجمعيات
والروابط والجامعة الثقافية ورجال
الدين والراهبات.
استهالال كلمة ترحيبية لعريف

الحفل فرد فرنجي ،ومن ثم صالة
وكلمة لسيادة املطران انطوان
شربل طربيه الذي هنأ الحضور
بعيد مار مارون منوها بسريته
والفضائل التي نشرها والتي حمل
من خاللها الكثريين اىل االيمان
بتعاليم السيد املسيح .كما تقدم
بالتهنئة من الرابطة املارونية يف
اسرتاليا بمناسبة عيدها الثالثني
وخاصة من األعضاء الذين واكبوا
مسرية الرابطة منذ انطالقتها.
وشدد املطران طربيه على «أهمية
األنتماء اىل العائلة واملحافظة على
قيمها ،والتعلق بالجذور ،والوفاء
ألسرتاليا التي هي مصدر فخر لنا»
منوها بعطاءات اسرتاليا ،وبلبنان

وطن املوارنة وسائر الطوائف
واملذاهب من ضمن اطار التعددية.
وختم بالقول «نصلي للبنان وللرئيس
ميشال عون من اجل ان ينعم الوطن
األم باألمان والتناغم والتعددية على
غرار ما هي عليه اسرتاليا».
ووجه رئيس الرابطة املارونية يف
اسرتاليا باخوس جرجس تحية اىل
النقيب انطوان قليموس شاكرا له
تلبيته الدعوة لزيارة اسرتاليا ،ووجه
تحية تقدير ايضا لكل من عمل يف
خدمة الرابطة املارونية يف اسرتاليا
طوال الثالثني سنة ،منوها بالرؤساء
السابقني ،وبكل من ساهم بإنجاح
الحفلة .وأشاد بما تقوم به الرابطة
يف لبنان وما تبذله من جهود يف

الدفاع عن حقوق املوارنة بشكل
خاص واملسيحيني عامة ،مشريا اىل
ضرورة السعي اىل جعل كل الروابط
املارونية يف العالم تعمل بالتنسيق
مع الرابطة األم يف لبنان وتحت
مظلتها.
اما ضيف الجالية رئيس الرابطة
املارونية يف لبنان النقيب انطوان
قليموس فقد أستهل كلمته بشكر
اسرتاليا واملسؤولني األسرتاليني
على حفاوتهم ،منوها بما قدمته
اسرتاليا اىل ابناء الجالية من فرص
عمل واستقرار .ودعا ابناء الجالية
اللبنانية «اىل املواظبة على رفد لبنان
بكل انواع الدعم ليبقى ثابتا يف وجه
الرياح العاتية ،والزالزل املتدافعة،

يشهد لثقافة الحرية والديموقراطية
والتعددية والعيش الواحد ،يف ظالل
األرز الخالد» .وعن الخطر الذي
يتعرض له املسيحيون يف الشرق
قال «ان ما يتعرض له املسيحيون يف
الشرق يعيدنا اىل العصور الظالمية
التي سعت اىل أقتالعنا من ارض
الرسالة ،ارض املنابت والجذور،
متوسلة كل األساليب املنافية لجوهر
األديان السماوية .أساليب يضطلع
بها تكفرييون استندوا اىل فتاوى
شوّهت الدين الحنيف .لكن ذلك
لم يرهبنا ولم يرهب شركاءنا يف
الحياة الواحدة الذين يؤمنون بالحوار
وقبول اآلخر املختلف ،ويجدون يف
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باخوس جرجس مع سليم الشدياق ويبدو ليشع الشدياق وعقيلته وحضور

املطران طربيه وباخوس جرجس مع الفائزين بدروع الرابطة

طوني خطار وعقيلته ،الشدياق ،جيسكار الخوري وحضور

رئيس بلدية بانكستاون سابقا كال عصفور وحضور

مارك نعمة وجورج زخيا

سليم الشدياق يتسلم درع الرابطة

ريمون ابو عاصي ،ايلي ناصيف وحضور

طوني وسوزي سليمان ،خليل طرطق وحضور

ابراهيم الخوري وعقيلته وميشال الدويهي وعقيلته

مارتن زعيرت وحضور

البري وهبه ،غازي قالوون ،الزميلة حافظ وحضور

باخوس جرجس وعقيلته باتي

ريتشارد طنوس ومارون طراد مع باخوس جرجس

طاولة آل ناصيف

نسرين خضرا ،كلري شالوحي وموظفون من بنك سيدني

التعددية سببا لغنى حضاري نوعي
يميزنا عن سائر األمم».
ونوه النقيب قليموس باملطران
طربيه الذي هو «من ساللة
أولئك الذين تحصنوا بإيمان
ينقل الجبال من مواضعها ،فهو
رجل صالة وعمل وتواضع ،هذه
الصفات التي بتنا نحتاج اليها لدى
القيمني على املصري يف وطننا».
ونوه بدور الرابطة املارونية يف
اسرتاليا وبرغبة التعاون والتنسيق
مع الرابطة يف لبنان ،بالقول «ان
زيارتنا اىل اسرتاليا هي لتجسيد
ما سبق ان توافقنا عليه مع رئيس
الرابطة الصديق باخوس جرجس
لجهة وضع إطار تنسيقي تكاملي
مع الرابطة األم يف لبنان وصوال
لرتسيخ هذه املفاهيم بأبهى
صورها .فتواصلنا سيستمر
برعاية سيادة املطران وكل
الخريين والشبيبة لوضع آليات
التعاون على السكة الصحيحة».
وأشاد قليموس بأنجازات ابناء

الجالية اللبنانية يف اسرتاليا بالقول
«لم تكونوا عالة على املجتمع
املضيف ،بل عونا له ،وعامال
رئيسيا يف نهضته وتطوره ،وقد
سرني ما سمعته من اطراء للدور
الذي تضطلعون به من املسؤولني
األسرتاليني الذين تسنى لي
األجتماع بهم ،فغمرني شعور
عميق بالفخر ،وتخيلت للحظة كأن
كل األرز هتف نشوانا ،بلسان
الشاعر القديم :هؤالء أبنائي
فجئني بمثلهم».
وختم النقيب قليموس قائال «لكم
من لبنان ،من رابطتكم األم ،من
مآقينا دموع الفرح ،ومن صدورنا
الدم يوم يعز ،ومن جبالنا الشموخ
والورد والرياحني».
وكانت كلمة لرئيس الجمهورية
اللبنانية العماد ميشال عون ألقاها
القائم بأعمال السفارة اللبنانية
جيسكار خوري ،ومما جاء فيها
«ثالثة عقود مرت على الرابطة
املارونية يف اسرتاليا ،جسدت
خاللها الصورة املشرقة للرابطة

النائبة جوليا فني مع بول غريارد وكريمته
األم التي أحتضنت أبناء الطائفة
املارونية اينما كانوا يف العالم،
فأشعرتهم انهم ال يزالون جزءا
من املجتمع اللبناني ».وعن النجاح
اللبناني يف اسرتاليا ،كتب الرئيس
عون «لطاملا كنتم على قدر األمال
املعلقة عليكم ».وتعهد الرئيس

«ان أعمل على طمأنتكم كلبنانيني
على مستقبل واعد لوطنكم األم،
وان تبقى الحركة متواصلة لتحقيق
األهداف التي يرجوها كل مؤمن
بلبنان وبدوره الريادي يف املنطقة
والعالم .فلنرفع معا كأس لبنان».
وكانت كلمات أشادت بالرابطة

بول غريارد وكريمته مع باخوس جرجس وكلوفيس البطي
املارونية والجالية اللبنانية يف
اسرتاليا ملمثل رئيسة حكومة
نيو ساوث ويلز النائب جان
سيدوتي ،وزعيم املعارضة لوك
فولي ،وممثل رئيس الحكومة
األسرتالية النائب جوليان ليسر،
وممثل املعارضة الفدرالية النائب

طوني بورك.
يف الختام كرّمت الرابطة املارونية
األخت ماري هنريات داريدو
والسيد سليم الشدياق والنقيب
انطوان قليموس على خدماتهم
وعطاءاتهم يف سبيل الكنيسة
واملجتمع.

صفحة 22

Saturday 18 February 2017

السبت  18شــباط 2017

الناشط

Page 22

مــناسبات

طوني ومرييال خطار يكرمان رئيس الرابطة املارونية الضيف احملامي أنطوان قليموس

املطران انطوان شربل طربيه

املحامي أنطوان قليموس

السيد طوني خطار

الطاولة الرسمية

الزميل أنور حرب

السيدة مرييلال خطار

جوزيف القصيفي ،داريل ملحم ،الزميل حرب وعقيلته وباخوس جرجس وعقيلته

القنصل جورج البيطار غانم يقدم درع الرابطة لطوني خطار
ويبدو املطران طربيه واملحامي قليموس والزميل حرب

ميشال دويهي وعقيلته زيتا ،ابراهيم الخوري ،جو بعيني وحضور

سركيس ناصيف وعقيلته برناديت

جورج غصني وعقيلته الربوفيسورة فاديا

جو خطار وعقيلته شاد

جان ناصيف وعقيلته نيسي

القوات اللبنانية

فادي مللو وجورج زخيا وعقيلته

طوني سليمان وعقيلته سوزي ،خليل طرطق وفيفيان جرجس

حركة االستقالل

املطران طربيه ،القنصل غانم ،غريارد وعقيلته والبطي وقسطون وباريش
أقام رئيس املجلس املاروني يف اسرتاليا السيد طوني
خطار والسيدة مرييلال عقيلته حفل تكريم لرئيس الرابطة
املارونية يف لبنان الضيف املحامي انطوان قليموس والوفد
املرافق وذلك مساء السبت املاضي يف صالة الرينيسانس
يف ليدكمب.
والحفل ،الذي قدم فقراته الزميل أنور حرب بأجمل ما
يكون التقديم ،حضره ،اضافة اىل الوفد الضيف املحامي
انطوان قليموس والسيدة سونيا عقيلته والزميل جوزيف
القصيفي والسيدة فيفيان عقيلته ،املطران انطوان شربل
طربيه واألب أنطوان طعمه وراهبات ،قنصل لبنان العام
يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم والسيدة بهية ابو
حمد عقيلته ،النائب السابق داريل ملحم ،رئيس الرابطة
املارونية يف سيدني باخوس جرجس والسيدة باتي عقيلته،
الرئيس القاري السرتاليا ونيوزيالندة يف الجامعة اللبنانية
الثقافية ميشال دويهي وعقيلته زيتا ورئيسها يف نيو ساوث
ويلز ابراهيم الخوري ،التيار الوطني الحر ،حزب القوات
اللبنانية ،حزب الكتائب اللبنانية ،حزب الوطنيني االحرار،
حركة االستقالل ،رجال االعمال جورج غصني والربوفيسورة

جان ونيسي ناصيف ،سونيا قليموس ،فيفيان القصيفي وجوسلني شربل

فاديا عقيلته وجو خطار وعقيلته شاد وسركيس ناصيف
وعقيلته برناديت وجان ناصيف وعقيلته نيسي وطوني
سليمان وعقيلته سوزي وجورج زخيا وعقيلته وأنطوان
فرح ،الرئيس السابق لبلدية باراماتا بول غريارد والسيدة
عقيلته ،نائب رئيس بلدية بريوود أنطوان دويهي ،الناشط
يف حزب االحرار االسرتالي خليل طرطق ،كلري شالوحي،
شربل طوق الزمالء جان طربيه وعقيلته وجميل دويهي
وأنطونيوس بو رزق وعدد كبري من أبناء الجالية.
وبعد ان بارك الطعام سيادة املطران طربيه وتم تناول
العشاء ،تحدث مجددا املطران طربيه فاشار اىل مواضيع
هامة تخص الجالية اللبنانية عامة واملسيحية واملارونية
خاصة ناصحا بعدم زواج الشاب اللبناني يف اسرتاليا بفتاة
لبنانية تسكن يف لبنان والعكس ايضا ألن العديد من
هذه الزيجات قد فشل بسبب اختالف العادات والتقاليد
والثقافات.
ثم تحدث صاحب الدعوة السيد طوني خطار وتاله
املحتفى به املحامي انطوان قليموس الذي اشاد بالنجاحات
التي حققها اللبنانيون عامة واملسيحيون واملوارنة خاصة

بيرت مارون ،طوني طوق ،انطوان فرح ،كلري شالوحي ولودي ايوب

طوني سليمان وعقيلته سوزي

جان طربيه وعقيلته وشربل طوق

يف اسرتاليا على كل الصعد سياسيا واكاديميا واقتصاديا
وباألخص يف مجال التطوير والعقارات كما اشاد بنشاط
الرابطة املارونية يف سيدني متمنيا للمجلس املاروني،
الذي يرئسه السيد طوني خطار والذي انشئ حديثا ،كل
التوفيق والنجاح.
ثم قامت السيدة مرييلال خطار بتقدم بعض الرتاتيل

بصوت رائع مما اضفى على الجو مزيدا من الخشوع.
بعد ذلك اعتلى املسرح املحامي قليموس وطلب من القنصل
غانم ،الذي هو أحد أعضاء الرابطة يف لبنان ،ليقدم للسيد
طوني خطار درع الرابطة املارونية يف التفاتة مميزة القت
استحسان الحضور.
وكانت ادارة الرينيسانس ساهرة على راحة الجميع.
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كتابات

أجبدية الرمل واملسافات الغامضة :ردُّ اعتبارٍ للغنائية املوزونة

مالمح()1
َّ
َ
جيف
أن
قبل ْ
ِ
النهار
صفحات
ِ
ُ
جتول املدينةُ
احلزينة
رأس عمله
والربد على
ُ
ِ

ّ
ُ
مس عن
ريق
الش ِ
بقليل
على بضاعتها

سيدة ْ
ٌ
تنبت يف ِ
التبة
مل
هذه رُّ
ْ
وتقاسم
الورقيَة
تبيع املناديل
ُ
ُ
ّ
َ
َ
شجونه
الرصيف
ّ
عيناها مصلوبتان على البعيد
َ
هناك هلا بقايا ٍ
بيت وقلب..
وذكريات لن تشيخ يف غيابها
ْ
إنطفاءها البطيء
أحد
مل
يالحظ ٌ
َ
ْ
ً
ْ
ٌ
أخر يف
سيدة مل تشأ ْ
أن َ
تبيع شيئا َ
أكثر دفئاً
مكان
ٍ
َ
ُ
ِ
الوقت
تابوت
حيمل
زحام
َ
ٌ
ُ
مطر مؤجل
عيونُه ٌ
ً
ً
ٌ
صارت ألة حاسبة ..
وعقول
َ
الصرب
حُتصي
َ
رصيدها املتبقي َ
من َّ
ٌ
تكسٌر
خشخشة..
ُّ
ُ
ُ
ٌ
طوات على
أمان يابسة تسحقها اخل ُ
ٍ
الطريق
يهم
مين أو منك..ال ُّ
ِ
العزاء ببعضنا
لتقديم
وقت
ال
َ
ِ
الشارع اجملنون
ينتظرنا هذا
لن
ُ
َ
ٍ
سيدات
بضع
ُ
الوكاالت/
ُ
ِ
اليليق
شراء ما
مثن عرينا يف
ذر َن َ
يّب ْ
بهن..غالباً
َ
ِ
السوداء
األكياس
أصحاب
وحدهم
َ
ِ
ُ
مالمح املرحلة
َ
الس َرت
ُ
حيب ّ
فالفرح ُّ
أسود
والس ُرت اعتدناه
َ
ّ
يقتحم َن
ْ

/متاجر
َ

ْ
قمصان الغائبني
يعلق َن
أمهات
ٌ
َ
على األسطحة
ليصرف ُّ
ِ
البيت
ضوء ُه على
جنم
َ
كل ٍ
ّ
تربى فيه ....
الذي ّ
ِ
جوازات سفٍر إىل
تبيع
زوايا
ُ
الوهم
ِ
ٌ
ِ
اهلواتف
عيون مزروعة يف
ٌ
احملمولِة
َّ
قلوب تتجذر يف البعيد
ٌ
ً
أخر ,بال
رير ,يوما
وينام
ُ
َّ
َ
الس ُ
رغيف..
ُ
احلب
تزاول
ثنائيات دافئٌة
ٌ
َّ
َ
ٍ
ليوم جديد
بوعد
تور ُط احلياة
ِّ
ٍ
,رغم
اجلياع
تستدرج
َ
ُ
َ
ِ
صاص,لإلعرتاف
الر
ّ
وحدها ُّ
حق األجنحة
أن
للعصافري َ
َّ
ِ
ورهن حقائب املطر لسفر سعيد.

سعاد محمد

هنالك من الشعراء من يركن اىل أسلوب يراه مناسبا
ويؤثره على غريه من أساليب الشعر قدميها وحديثها.
ورغم تقلبات االشكال الشعرية العربية وتطور بعضها
واندثار بعضها اآلخر وسيادة بعضها لفرتة من الزمن
على غريها ،جند ان تلك النخبة من الشعراء تبقى
وفية اللتزاماتها الفنية ومن ثم الرؤيوية طوال فرتات
انتاجها الشعري الوفري.
ومن هؤالء الشعراء نشري اىل التونسي القريواني عبد
العزيز اهلمامي.
أمامي جمموعتان شعريتان له صدرتا يف أهاب أنيق
وإخراج مجيل .أوالهما أجبدية املاء والرمل .2011
وثانيهما مسافات غامضة  .2015وكالهما صدرتا يف
تونس.
ترتاوح قصائد الديوانني املذكورين ما بني القصيدة
العمودية التقليدية بشكلها املنتظم يف الشطرين،
وبني القصيدة احلرة التفعيلية بشكلها العنقودي،
مع احرتام كامل للموسيقى الشعرية املتولدة من
إيقاعات البحور الشعرية اخلليلية ،وإيفاء مميز للقوايف
الر ِو ّي املتناظر ،حني
املتتابعة ،واستعمال ذكي مليزة َّ
تغيب القافية أحيانا.
وتقف جتربة شعرية فريدة من نوعها يف هذين
الديوانني ورمبا يف مسرية الشاعر عبد العزيز اهلمامي
كلها ،عصية على التصنيف ،وردت على الصفحة
 66من مسافات غامضة حتت عنوان «طفل غزة»
فرد هلا كالم نقدي خمصوص يف مناسبة
تستحق أن ُي َ
خمصوصة .إن هذه القصيدة الرائعة حبق ،شكال
ومضمونا ،إمنا أضعها يف خانة «القصيدة املدورة»
على وفق ما برع فيها شعراء عرب قالئل أذكر منهم
بعجالة خليل اخلوري يف «مملكة النمل» وحسب الشيخ
جعفر يف «الرباعية الثالثة».
وإن كان القياس على احملمول يف املضمون فإني ال
أرى يف األفق ،عربيا وحتى فلسطينيا ،قصيدة راقية
على املستوى الفين وصادقة يف مستوى املضمون
وتكون قد اهتمت وخصصت ُج َّل خطابها الشعري
للشأن الفلسطيين الغزاوي حتديدا كما فعلت قصيدة
«طفل غزة» لعبد العزيز اهلمامي.
(على عتبة البيت طفل /يالحق لعبته /ثم يقضم تفاحة
يف يديه /وكان يردد أنشودة ِ
الق ْس ِم حينا /وينظر
مبتسما للسماء اخلفيضة /وهي تغيم رويدا رويدا/
ومل يدر أن الصواعق /سوف جتيئ من األرض حاملة/
هلبا وشظايا /وأن الصواريخ قادمة بعد حني /وأجنحة
الطائرات املغرية /سوف تدنس أطراف غزة /وتسحق
حارته املطمئنة بعد دقائق /لكنه ظل يلعب منغمسا يف
الرباءة /واألم جتلس جانب إخوته األربعه) .... /
 (مالحظة :الفواصل املائلة بني األبيات أصال منعمل الشاعر).
يف َت ْق ِدميها لديوان «أجبدية املاء والرمل» تقول
شاعرا .أن
الشاعرة مجيلة املاجري «الشاعر يولد
ً
شاعرا أو ال تكون تلك هي املسألة ،وذلك هو
تكون
ً
عصي على غري أصحابه».
الشعر
هو
وذلك
الشعر
سر
ّ
ٌّ
وتواصل الشاعرة التونسية أصيلة القريوان كالمها
مؤكدة إنها قد عرفت عبد العزيز اهلمامي منذ أن كانوا
خنبة من شباب القريوان يف أواخر ستينات القرن
العشرين مسكونني بهواجس الكتابة وعشق الشعر
منذ تلك األيام بنادي األدب بالقريوان« ،عرفته
شاعرا كما عرفناه مجيعنا مرتادو ذلك النادي منصف
الوهاييب حممد الغزي وبشري القهواجي والصحيب
الوهاييب وعلي الزايدي وخالد العالني وعامر سحنون
وسعاد النجار واحلبيب احلميدي والشاعر أمحد القديدي
وغريهم» .وتضيف قائلة« :كنا أوفياء جللسة صباح
ّ
نصا
نرتقبها بشغف شديد
األحد
ّ
ونعد لكل جلسة ّ
جديدا أو جمموعة من النصوص نقرؤها ونتناقش
ً
حوهلا ،وكان عبد العزيز اهلمامي هو سادن النادي
األمني عليه وما زال حيتفظ بأرشيفه وتارخيه بعد أن
ذهبت بنا احلياة مذاهب شتى .فعبد العزيز اهلمامي -
كما تقول مجيلة املاجري  -من فصيلة الشعراء الفحول
ّ
ّ
املطلع على
املتمكنني من ناصية الشعر وال بد للقارئ
مدونة شعراء القريوان ضمن مدونة الشعر التونسي
يف مرحلته احلديثة أن يدرك انتماء هذا الشاعر إىل ما
يطلق عليه البعض« ،مدرسة شعراء القريوان « على
مستوى اللغة واملضامني والنفس واملناخات اليت
ّ
تشكلها القريوان».
ويف السياق نفسه يقول الشاعر حممد الغزي ان عبد
العزيز اهلمامي ال ينتسب كشاعر إال اىل نفسه اذ ظل
على امتداد عقود يكتب خارج التيارات الشعرية اليت
كانت تستقطب الشعراء وتلون مواقفهم ورؤاهم.

فالشعر عند اهلمامي امنا هو «افصاح عن الداخل
ال عن اخلارج ،كتابة لتاريخ الروح ،تعبري عن خبئ
االحاسيس وغائر املشاعر .هذا التصور لفعل
الكتابة هو الذي وجه قصائد اهلمامي وأتاح هلا ان
تكون متوهجة جديدة دائما ومتجددة أبدا».
أما الشاعر منصف الوهاييب فيقدم شهادته يف
هذا اخلصوص قائال« :أعرف الشاعر عبد العزيز
اهلمامي منذ أواخر الستينات وفيا الختياره الشعري
وهو األخذ باألشياء القريبة الدانية ،فأكثر نصوصه
هادئة معتدلة ومن أظهر مساتها صفاء اللغة
وانسجام صورها السائغة املقبولة وهي تدور يف
مدارات قريبة اىل عناصر الكون وختلص اىل بداهة
األشياء وال ترتدد يف نسج شوابك القرابة بني
اإلسم واملسمى» .ويستدرك معقبا على قصائد
اهلمامي قائال عنها إنها« :رمبا أثارت بعض القلق
يف عواملنا األليفة وأشيائنا اليت استتبت أمساؤها
وهي تنفذ اىل تفاصيلها وتقف على حمتمل حركاتها
إال انها تظل يف األعم األغلب متناسبة متوازنة».
ولئن كان مضمون اجملموعتني اآلنفيت الذكر
امتدادا لتجربة الشاعر عبد العزيز اهلمامي األدبية
واإلنسانية الثرية اليت انطلقت من أواخر الستينات
وشكلت بأبعادها الفكرية العميقة حسب ما تقوله
الدكتورة نضار اهلمامي يف تقدميها لديوان
«مسافات غامضة» ،عالمة مضيئة يف تاريخ
املدرسة الشعرية القريوانية ،إال ان ما تضمنته
مسافات غامضة من حمتوى حداثي متجذر يف
صميم الوجود ونابع من تضاريس الذات يف مدها
وجزرها وعالقتها الوثيقة بواقع االنسان وقضاياه
أضفى ما أضفى على الذائقة الفنية من أريج
اللغة وجتلياتها على مكامن اجلمال املقيم داخل
القصيدة .وبعد أن أمعنت الناقدة الدكتورة نضار
اهلمامي نظرها يف خمتلف اجلوانب الفكرية واألدبية
واللغوية ملسافات غامضة أدركت إن الشاعر يريد
أن يشتغل على صنع الدهشة للقارئ وإثارة القلق
واحلرية لديه من أجل جتسيد اإلضافة النظرية
والتحليلية للنص الشعري احلديث ،ويف ذلك إبداع
آخر ،كما تقول الدكتورة ُنضار.
ان التنوع يف املضامني والدالالت وكذا يف
بني يف فضاء
أمر
هلو
املوضوعات واملقاربات
َ
ٌ
ٌ
اجملموعتني الشعري .فمن البوح والوجد الشفيف
ِ
بعناية شاعٍر يقيم وزنا
امللفح برومانسية مموسقة
ملوسيقى الكلمات ،اىل خوض غمار التجربة الروحية
والتصوفية ،اىل النهل من شؤون الوطن وشجونه،
ال ينسى الشاعر هموم وطنه العربي الكبري وقضيته
املركزية فلسطني ،يف الوقت الذي أخذت الثورة
التونسية يف  14يناير  2011بكل جتلياتها احليز
املهم من قصائد شاعرنا اهلمامي يف ديوانيه
املذكورين وخاصة «مسافات غامضة».
يف «أجبدية املاء والرمل» تقول الشاعرة مجيلة
املاجري يف مالحظة نقدية هلا إن اإلحياء واإللغاز
يبدأ من العنوان ويفتح الشاعر مواربة الباب عن
حقل داللي يعيد إىل مملكة املعنى سلطانها وإىل
اللغة وهجها وأسرارها وإن مراوحة عبد العزيز
اهلمامي بني أشكال قصائده وبنيتها بني العمودي
واحلر ّ
يؤكد انتماء الشاعر إىل مدرسة شعرية متينة
ّ
ّ
كما يعرب ذلك عن متكنه من أدواته الشعرية يف
هذا السياق.
ولد الشاعر عبد العزيز اهلمامي يف عام 1952
والثانوي
االبتدائي
بالقريوان اليت زاول بها تعليمه
ّ
ّ
واهتم يف بداية شبابه باألدب وكتابة الشعر ونشر
ّ
معظم قصائده باجملالت والصحف التونسية
والعربية وأحرز عديد اجلوائز وشهادات التقدير
يف املهرجانات وامللتقيات األدبية والشعرية.
أول من نشر إنتاجه املتنوع
وكانت جملة «الفكر « ّ
الذي يالمس اجلوانب الوطنية والغزل والوجدانيات
واجملاالت املرتبطة بقضايا اإلنسان واحلضارة.
أسس أول ناد لألدب سنة  1968يف القريوان
ّ
وكان هذا النادي الذي تواصل نشاطه ألكثر من
مخسة عشر سنة ويف أمكنة متعددة من املدينة
فضاء فكريا لإلبداعات الشعرية واألدبية الواعدة
أول أوبرييت شعرية وطنية
يف ذلك الوقت .كتب ّ
مت عرضها بقصر ّ
عام ّ 1969
ادة أمام الزعيم
رق َ
الراحل احلبيب بورقيبة وأنشد معظم أشعاره يف
املهرجانات واحملافل الوطنية والثقافية الكربى.
انتفاضة
الرائعة)
(مهداة إىل جيل الثورة التونسية ّ

َ
أت ْي ُت َك أحبث عن
ّ
ولكنك اآلن عنيّ اختفيت
أشم ُخ َ
طاك بعيين
وكنت
ُ
ّ
وأعلم ّ
أن َي منك
ّ
وأن َك من
ّ
الظل
أت يف
فكيف
جتز َ
ّ
ثم انكفأت؟
ّ
إذا ضحك اآلخرون
بكيت
َ
وإن شربوا املاء واحتكروه
ظمئت
َ
جتوع إذا شبعوا
وتعشق صمت القبور
إذا انتابك الوجع
ٌ
جدي
حلم
عن
خمتلف أنت
َأ
ّ
وعن مدن األمس
عن لون غيمتها
عن عصافريها ُ
املقعده
وكيف انتفضت كصقٍر جريح؟
واألجنم املجُ هده
البحر
لتستأجر
َ
َ
وما خانك الثائرون
تقص ِحبال األنوثة
وجئت
ّ
كوابيس هذا الظالم
تطوي
َ
َ
ريش ّ
ُ
الطواويس
وحترق
حني اندفعت
ً
نافذة للهواء
لتفتح
مجعا
وتصبح
ً
ً
وعاصفة يف ّ
الشوارع
ميالد َها خارج الليل
تعلن
َ
نصا مجي ًال
تكتب
ّ
بدد يف وطين
ُي ّ
َ
القلق ُ
املتثائب
نكهة
ِ
يف أعني العابرين
وأمساء قتلى ّ
الشوارع
ٌ
منقوشة يف رخام القبور
اليت ابتسمت لي يف الصباح
هم الشهداء جاؤوا
ِ
الورد واليامسني
على سفن
املتمدد حولي
أيها
ّ
فيا ّ
أراك حُتّلق مثلي
ً
حزينا كهذا الرتاب
الرياح
باختالج
وممتأل
ّ
تسري على أرضها ُ
املتعبه
وحتنو على ٍ
بلد ضاق ذرعا بقادته
ومبن سرقوه
ومن نهبوه
ونهرك ال ماء فيه
ُ
بيع
الر ُ
مر ّ
وما استبدل الثوب حني ّ
ّ
ضفتيه
على
ّ
تظل على قاب قوسينْ من ِ
نبعها
َ
شهى صباها
تت ّ
وأحالمها اهلاربه
الصمت
وخترج من ُ
عنق ّ
ُ
ندف من ّ
ٌ
الثلج بني يديك
ُ
صبح جمَ َر َتها
لت َ
ورفيف سنابلها
وتظهر ومضة سحٍر
على خنلها
وعشاء بساتينها ّ
الشاحَبه
الرحب
ويف فلكها ّ
َ
امسك حمتفيا بالتسابيح
يولد
مغتس ًال برحيق البنادق
واألغنيات
ُيزخرف صوتي
شب احلقول
ِب ُع ِ
ومينحه ثورة الكلمات
ً
لوثته اخليانات
سياطا إىل وطن ّ
واخلزي واالرتشاء
الظلم
أنهكه
ُ
الفجر تأتي
وأنت مع
ْ
لتطلع فوق احلرائق
صن ضياء
ُغ َ
وسوسنة ومحام
وتنبع حتت احلناجر
مير بدون جلام.
نهرا
ّ
ً
سخيا ّ

حكمت الحاج  -ايالف
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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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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Saturday
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2011 2012
Saturday
21 January

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

حول العامل ..هذه أغرب عادات اإلحتفال بعيد َّ
«العشاق»!
مع اقرتاب موعد عيد الفالنتاين،
يسارع الكثريون إىل شراء اهلدايا
واإلعداد الحتفاالت رومانسية برفقة
من تربطهم بهم عالقة حب عاطفية،
وختتلف عادات االحتفال من بلد آلخر
اعتمادًا على ثقافة ومعتقدات هذه
الشعوب.
وتقدم صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية
جمموعة من أغرب عادات االحتفال
بالفالنتاين حول العامل:
بريطانيا
يف الوقت الذي حيتفل الناس بهذا
العيد بتبادل اهلدايا مع أحبائهم ،ال
تغفل مدينة نورفولك عن األطفال
بهذا العيد ،حيث تقدم شخصية تدعى
جاك فاالنتاين اهلدايا لألطفال.
ويلز
يصادف يوم  14شباط من كل عام
عيد الفالنتاين ،لكن يف ويلز حُيتفل
بهذا العيد يف  25كانون الثاني ،حيث
يقدم الرجال هدايا للنساء على شكل
مالعق خشبية.
فرنسا
تنتشر عادة غريبة يف فرنسا تسعى
احلكومة إىل حظرها يف عيد الفالنتاين،
حيث جيتمع الرجال والنساء العزاب
يف منزل ،ويصرخ كل رجل وامرأة
يف وجه اآلخر ،ويف حال مل يكن أي
منهما راضيًا عن الشريك الذي وقع
اختياره عليه ،ينتقل إىل آخر ،أما
النساء اللواتي مل حيظني بأي رجل،
جيتمعن يف وقت الحق إلحراق صور

زها حديد تركت ثروة هائلة  ..وهكذا ق ّسمت

الرجال.
الصني
يف اليوم السابع من
الشهر السابع للسنة
الصينية ،حيتفل الناس
يف الصني مبا يعرف
بعيد شي شي ،الذي
يوازي عيد الفالنتاين.
أملانيا

تعترب اخلنازير يف أملانيا رمزًا للحظ
والشهوة ،لذلك عادة ما حتمل بطاقات
املعايدة واهلدايا صورًا للخنازير.
فنلندا وأستونيا
يف فنلندا وأستونيا حيتفل السكان
يوم  14شباط بعيد الصداقة ،وليس
بعيد الفالنتني كما حيدث يف العديد
من دول العامل.
بلغاريا
يصادف يوم  14شباط يف بلغاريا عيد
صناع اخلمور ،لذلك يرتبط االحتفال
بعيد الفالنتاين بتناول كميات كبرية
منها.
اليابان
يف اليابان تقدم النساء هدايا للرجال
يوم  14شباط ،ويرد الرجال اهلدية
بعد شهر كامل يوم  14آذار الذي
يعرف باليوم األبيض.
الربازيل
حيتفل السكان يف الربازيل بعيد ديا

دوس نامورادوس (عيد العشاق)
يوم  12حزيران ،حيث تؤدي النساء
العازبات طقوسًا خاصة على أمل
العثور على الزوج املناسب.
جنوب أفريقيا
تشبك النساء يف جنوب أفريقيا أمساء
الرجال الذين يرغنب االرتباط بهم على
أكمام قمصانهن داخل أيقونات على
شكل قلوب.
غانا
يف غانا متت تسمية يوم  14شباط
باليوم الوطين للشوكوالتة ،بهدف
زيادة مشاركة البالد يف إنتاج
الشوكوالتة وتعزيز السياحة.
الفلبني
ُتقام يف الفلبني يوم  14شباط
العديد من األعراس اجلماعية ،حيث
يفضل الكثريون عقد قرانهم يف
هذه املناسبة ،وعادة ما تكون هذه
األعراس بتمويل من احلكومة.

ذكرت صحيفة «تلغراف» أن
املعمارية الربيطانية الراحلة ذات
األصول العراقية ،زها حديد ،تركت
وراءها ثروة تقارب  85مليون دوالر،
دفعت  4ماليني منها مبثابة ديون.
وكانت العراقية الفذة قد توفيت،
يف مارس  ،2016متأثرة بنوبة
قلبية ،بعد مسار تصميم حافل،
تركت فيه بصمتها على معامل
شهرية بعدة دول
وتركت الراحلة ،اليت فارقت احلياة
عن عمر يناهز  66سنة ،شركاتها
واجلزء األكرب من ثروتها ،يف
عهدة  4مسؤولني تنفيذيني ،على
أن يتم تقسيمها على مستفيدين
يضمون أفراد عائلتها ومنظمة خريية
وشركات للهندسة.

ومل تكن حديد متزوجة عند وفاتها،
كما أنها مل تنجب أبناء ،ورصدت
حصصا مالية يف وصيتها بقيمة
 609آالف دوالر لكل من شقيقها
هيثم وابنيه حسني ورنا ،أما ابين
أخيها نك وليامز وتالة فقد حصل
كل منهما على  121ألف دوالر.
وحصل شريك زها يف جمال األعمال،
باتريك شوماخر ،بدوره على 609
آالف دوالر ،وهو الفرد الوحيد الذي
يستفيد من ثروة زها ،من خارج
العائلة.
وصنفت زها حديد يف املرتبة الرابعة
بقائمة أقوى  100امرأة عربية لعام
 ،2013وكانت أول سيدة حتصل على
امليدالية الذهبية من املعهد امللكي
للمهندسني املعماريني الربيطانيني.

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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تتــمات

نصر اهلل :العدو...
(تتمة املنشور ص  6و )7

يعرفون ذلك ،واحلاج عماد كذا
هكذا وأيضا الشيخ راغب ،يف
ذكرى قادة املقاومة هؤالء الذين
كانت فلسطني عشقهم وحبهم
وهدفهم وقضيتهم وأملهم،
أقول للشعب الفلسطيين :هذا
ليس مدعاة يأس ،أن سقوط
األقنعة أمر مهم« ،لو خرجوا فيكم
مل يزيدوكم إال خباال» ،سقوط
االقنعة ،سقوط املنافقني الذين
كذبوا عليكم لعشرات السنني
بأنهم يدعمون فلسطني وشعب
فلسطني وقضية فلسطني،
ما أهمية هذا؟ هذا جيوهر،
ويدع الصفوف نظيفة ،ويدع
الناس مميزة ،يضع اجلبان
واخلائن والعميل واجلاسوس
والسمسار ،يضعهم جانبا،
ويقول للشعب الفلسطيين
ولشعوب املنطقة ،هذه اخلالصة
الباقية ،البقية الباقية من كل
هذه االمتحانات والصعوبات،
هي اليت ستحرر فلسطني
وتصنع النصر ،بالعكس ،هذا
جيب أن يكون مدعاة لألمل
وليس سببا لليأس ،عندما
تتمايل هذه الصفوف ،فليخرجوا
من الصفوف ،كفاهم كذبا على
الشعوب العربية وعلى شعوبهم
وعلى الشعب الفلسطيين،
فليقولون إنهم قبلوا بإسرائيل،
وهم يطبعون مع إسرائيل وهم
وإسرائيل
إسرائيل،
حلفاء
ليست عدوا.
يا أخي فليجب أي أحد نتنياهو،
«ولو»! القليل من الشرف،
القليل من الشهامة عند هؤالء
امللوك واألمراء والرؤساء العرب،
فليقل له :كال أنت كذاب ،أنت
ما زلت عدوا ،مل تصبح حليفا،
ال جيرؤون! «ال تآخذونين أخذتين
العبارة بالعامية مثل ما نتكلم مع
بعضنا يف البيت».
هذا ليس مدعاة لليأس ،هذا
مدعاة لألمل الحقا ،ليس على
الشعب الفلسطيين أن يستسلم
أبدا ،عدم االستسالم ،مواصلة
املقاومة ،اإلميان باملقاومة،
الثقة خبيار املقاومة ،وأنه
يصنع االنتصارات ،املقاومة
حررت لبنان ،وحررت غزة
وجتارب التاريخ للمقاومات
الشعبية يف العصر احلاضر
وطوال التاريخ ،مسألة وقت،
طول نفس ،عض على االصابع،
جتربة الشعب الفلسطيين يف
هذا العامل كبرية جدا ،من أهم
أشكال املقاومة اليت جتري
اآلن يف فلسطني هي انتفاضة
القدس ،اليت جيب أن تتواصل،
هذه العمليات الفردية من أهم
أشكال املقاومة ،من أهم وأعظم
أشكال املقاومة ،ألنه فرد واحد،
ال ينتمي إىل جمموعة وال ينتمي
إىل تنظيم ،يف كل األحوال،
عندما يكون الفرد هو صاحب
القرار والعملية واخلطة وهو
الذي يستطلع اهلدف وهو الذي
ينفذ اهلدف وينفذ العملية ،من
يستطيع أن يصادر؟ أي عمل
استباقي غري ممكن ،وعندما
يتنوع ،شاب وشابة ومزارع
وطالب جامعي وأستاذ من
شرائح اجتماعية خمتلفة ،هذا هو
الذي يرعب العدو ويهز كيانه،
ويزلزل كيانه.

أنتم متلكون هذه الطاقة اإلميانية
املقاومة الشابة اهلائلة ،اليت عرب
عنها حتى اآلن شباب وشابات
فلسطني يف انتفاضة القدس.
وأخريا أيضا أريد أن أؤكد لشعبنا
الفلسطيين أن املنطقة لن تبقى
كما هي ،والعامل لن يبقى كما
هو ،ال أمريكا ترامب وال أمريكا
بوش وال اجليش االمريكي ،هو
اجليش األمريكي هو من أتى
وغزانا قبل عشرات السنني،
وكل هذه املنطقة تتغري،
ومشاريع تتهاوى وتسقط .ومن
قلب املعاناة ومن قلب الفنت
ومن قلب املؤامرات تولد أجيال
وأجيال وأجيال من اجملاهدين
واملقاومني واملؤمنني الذين
سيصنعون االنتصارات احلامسة
كما يصنعونها يف كل يوم،
وسيغريون وجه املنطقة وفق
أمل ومستقبل واعد ،وكل ما
جيري من حولنا هي ليست
القضية
تصفية
إرهاصات
الفلسطينية ،أبدا هي إرهاصات
تصفية املنافقني الكاذبني على
الشعب الفلسطيين.
أما القضية الفلسطينية فال
ميكن أن يصفيها أحد وال ميكن
أن ينهيها أحد .فليكن توكلكم
على اهلل عظيما وثقتكم بانفسكم
وبشبابكم وشاباتكم كبريا،
ولتكن هذه املقاومة ،وهذه
العمليات ،هذا الصمود هذا
الثبات صادقا هلل ،يف سبيل
اهلل ،يف عني اهلل ،واهلل سبحانه
وتعاىل ال خيلف امليعاد ،هو
وعد كل الصادقني والصابرين
الصامدين بالنصر ووفى بوعده
دائما.
ثالثا :متر علينا اليوم أيضا
الذكرى السنوية السادسة،
ست سنوات ،على انتفاضة
الشعب املظلوم يف البحرين.
وما شهدناه يف األشهر القليلة
املاضية ـ حتى ال نتكلم عن
املاضي وعن السنوات املاضية
ـ املزيد من ثبات القيادة
والشعب.
العلماء يف مواقفهم ،يف
بياناتهم ،يف خطبهم ،يف
توجهاتهم وتوجيهاتهم ،هم
أنفسهم ،مل يتغريوا ،مل
يتزلزلوا ،مل يضعفوا .منذ
اليوم األول يقولون ما قال
هذا الشعب بأغلبيته .واقعا
هناك أغلبية شعبية يف البحرين
قامت وثارت وانتفضت وأخذت
هذا املسار السلمي منذ البداية،
ورد عليها باالحتالل السعودي
للبحرين .اليوم البحرين ليست
بلدا مستقال ،هي بلد حمتل.
يقولون إنه مت استدعاؤنا من
قبل احلكومة البحرينية« ،ماشي
احلال» ،ولكن اآلن هناك قوات
سعودية يف البحرين هي قامت
بقمع الشعب البحريين وبقتل
الشعب البحريين.
يف األسابيع القليلة املاضية،
ويف األشهر القليلة املاضية
تواطأوا على قائد هذا الشعب،
مساحة آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم ،ولكن من محاه؟ محاه
اهلل ومحاه شعبه.
أين يوجد ـ باحلد األدنى بعشرات
السنني اليت حنن عشناها ،ال
أعلم بالتاريخ ما الوضع ـ انه
يوجد قائد يف منزل ويف بلدة

حماصرة بقوى األمن وباجليش
وباملدرعات وحيميه شعبه ،حيميه
رجال ونساء وشباب وشابات
يف ساحات الفداء ،ما يزيد
على  6أشهر ،يف حر البحرين
ويف برد البحرين ،ويف الليل
ويف النهار ،هل يوجد منوذج
كهذا يف العامل؟ وبالصدور
العارية وبالقبضات العزالء ال
يوجد لديهم شيء غري القبضة
والصدر والتكبري واإلميان وأكثر
من حماولة اقتحام سقط فيها
جرحى وشهداء يف الدفاع عن
قائدهم وعن أنفسهم .هذا
دليل على ماذا؟
عندما اقدم هذا النظام الطاغي
على إعدام ثالثة شبان ،وأحدهم
شاب صغري بالسن أيضا،
وكان يستطيع أن ال يعدمهم،
يستطيع أن حيكمهم باإلعدام
ويرتكهم مع وقف التنفيذ لو
كان هناك القليل من العقل
والقليل من احلكمة ولكن يوجد
غطرسة وليس فقط غطرسة
ويوجد تبعية أيضا .من قال
إن هذا القرار من آل خليفة؟
هذا القرار من السعودية .كيف
كان رد البحرينيني؟ قتل النظام
شبانهم من أجل إرهابهم ،من
أجل إسكاتهم ،من أجل إرعابهم،
ماذا قال عوائل الشهداء؟ ماذا
قالت أمهات الشهداء؟ كلنا
شاهدناهم على التلفاز ،وكذلك
أمهات الشهداء الذين قتلوا
قبل أيام ،ماذا مسعنا من النساء
الثكلى؟ ما رأيت إال مجيال ،ما
رأيت إال مجيال.
ليذهب هذا محد يف البحرين
وليجلب بعض اخلرباء ليشرحوا له
إذا كان ال يفهم ،ليشرحوا له،
جيلب أطباء نفسيني ويشرحوا
له ،عندما يكون رد فعل امرأة
ثكلت بولدها الذي قتل أو
أعدم ،بعد ساعات وليس بعد
أسبوع ،بعد ساعات ،وتقول ما
رأيت إال مجيال ،ليفهم من هو
هذا الشعب الذي يواجهه والذي
ينكل به والذي يقمعه.
ثم نزول عشرات االالف يف
ليلة واحدة باألكفان من رجال
ونساء ،وهم ال ميلكون سالحا
يدافعون به عن أنفسهم وليس
يف نيتهم أن يستخدموا السالح
برغم تهديد السلطة ،هذا مؤشر
على ماذا؟
يف الوقت الذي يرى هؤالء
الناس يف البحرين سكوت
العامل العربي والعامل االسالمي
واحلكومات والقادة واملؤسسات
الدينية ،بل بالعكس ،يرون
سيل الفتاوى اليت تقدم آلل
خليفة وآلل سعود لسحق
عظامهم وسفك دمائهم وإعدام
شانهم ،ويرون سكوت العامل،
ولكن إميانهم باهلل عز وجل
عظيم جدا ،إميانهم حبقانية
قضيتهم ،إميانهم بقادتهم
بقائدهم ،إميانهم بعلمائهم،
ثقتهم بأنفسهم ورهانهم على
املستقبل ،على وعد اهلل وعلى
غيب اهلل وعلى أن اهلل ينصر
ويعني ويتفضل ويتدخل ،هو
الذي جيعلهم يواصلون.
أيضا رسالة اليوم أن من يراهن
على هذا الشعب أن يتعب،
أن يهون ،أن يستسلم ،أن
يضعف بعد ست سنوات ،عليه
أن يرى مشاهد هذه األيام
ومشاهد األيام القليلة املاضية
ليعرف أن النجاة للبحرين هي

يف اإلصغاء ملطالب هؤالء
الناس املظلومني ،لتحقيق هذه
املطالب ،ملعاجلة وطنية حقيقية
ضمن إرادة ورغبات هذا الشعب
وقيادة هذا الشعب وشهداء
وعوائل شهداء وسجناء وجرحى
هذا الشعب العزيز.
العنوان الثالث أيضا :يف
اليمن حنن نقرتب من سنتني
من احلرب على اليمن ،احلرب
االمريكية السعودية شبه العربية
عدد من الدول العربية متورط
حتى أذنيه يف هذه احلرب ـ أنتم
تعلمون أنين شفاف وأمسي وال
تفرق معي ـ ويف مقدمها دولة
االمارات اليت تقدم نفسها دائما
بأنها دولة احلضارة واملدنية
وغريه ،هي جزء أساسي من هذا
العدوان ومن هذه احلرب على
الشعب يف اليمن.
إذا عدوان أمريكي سعودي
إماراتي شبه عربي ،ومدعوم
أيضا من بعض الدول ،من
اإلنكليز وغري اإلنكليز ،وامسحوا
لي أن أضيف اليوم ـ كان يف
السابق اإلخوة يف اليمن يقول
هذا وكنا حنن نتوقف قليال
لنتأكد من املعطيات ـ املعطيات
احلسية العلمية املادية تؤكد
أن إسرائيل أيضا شريك يف
هذا العدوان ،شريكة ماديا
ومعلوماتيا وتكنولوجيا ،وبعض
ضباطها وطياريها وأسلحتها
وإمكانياتها وخمابراتها هي جزء
من هذا العدوان.
عندما يتكلم نتنياهو عن احلليف،
أين احلليف؟ إحدى ساحات
احللف اإلسرائيلي السعودي هي
يف احلرب على اليمن بالوثائق
واملستندات احلسية واملادية،
هذا موجود.
هذه احلرب سيصبح عمرها
سنتان ،أي بعد شهر وعشرة
أيام أو أحد عشر يوما سيصبح
عمرها سنتان .بدأت احلرب على
أمل أن حتسم املعركة خالل
أسبوعني أو أسابيع قليلة،
ألنهم استضعفوا الشعب اليمين
ودائما هذه نظرة االستعالء جتاه
بعض الشعوب أن هؤالء فقراء
ومن هذا القبيل وهؤالء ال يوجد
لديهم إمكانات ولديهم خالفات
داخلية ودولتهم كيت ووضعهم
كيت ونستطيع أن نهجم عليهم
وأن منسحهم وأن نغلبهم وأن
نهزمهم وأن نفعل نصرا عظيما
وخيرج أحد ما يف الرياض ليقدم
نفسه على أنه مجال عبد الناصر
اجلديد لألمة العربية ،ولكن
مجال عبد الناصر (اجلديد) ليس
ضد إسرائيل بل ضد الشعب
اليمين.
هذا سيصبح عمره سنتان،
اليمين
الشعب
اليمنيون،
بأغلبيته الساحقة اليت تقاتل
واليت تقف يف وجه العدوان،
نعم هناك مينيون هناك احزاب
سياسيون،
ومينيون
مينية
هم والؤهم للسعودية وليس
والؤهم لليمن ويتآمرون على
شعبهم وعلى بلدهم ،ما هي
احلصيلة اليوم مثال يف جنوب
اليمن ،من احلاكم اليوم؟ يوجد
دولة احتالل امسها اإلمارات
ويوجد حمافظات بالكامل حتت
سيطرة القاعدة وداعش.
عبد ربه منصور الذي يريدون أن
يفرضوه رئيسا على اليمنيني
كأساس يف احلل ال ميون
على مدينة عدن ،ال ميون على

مطار عدن ،جاء من السعودية
منذ يومني إىل عدن من أجل
أن يقوم بإجراءات ،أمس كان
هناك اشتباكات يف مطار عدن.
هؤالء الذين باعوا أنفسهم العداء
وطنهم ،سلموا هذا اجلزء من
البلد للقاعدة وداعش ولدولة
بتشكيالتهم
تتحكم
خارجية
وضباطهم وأمنهم واقتصادهم
ونفطهم وموانئهم ومطارهم.
أما أغلبية الشعب اليمين ما زالت
تقاتل وتواجه وتضحي وتثبت
وتصمد ،يوجد صمود أسطوري
يف اليمن .كل الذين قاتلوا
ويعرفون بالعسكر يستطيعون
بكل بساطة ،جنراالت العامل
اليوم ،الذي لديه القليل من
الفهم العسكري ،عندما ينظر
ملا جيري يف اليمن يفهم جيدا
أن ما جيري يف اليمن أسطورة،
معجزة حقيقية ،يصنعها الشعب
اليمين والشباب اليمين والقيادة
الشابة والشجاعة والشريفة يف
اليمن.
يف املقابل هناك حصار ،يوجد
أقل شي  16مليون أو  17مليون
ميين حتت احلصار منذ سنتني 16
مليون ميين عربي يا عرب ،مسلم
يا مسلمني ،حماصر ،وليس
أنصار اهلل أو املؤمتر الشعيب أو
احلكومة اليمنية أو فالن احلزب
اليمين يقول هذا إمنا مؤسسات
االمم املتحدة واملنظمات الدولية
تتحدث عن جماعة يف اليمن،
تتحدث عن خطر اجملاعة الذي
سيطال املاليني ،تتحدث عن
عشرات اآلالف الذين ماتوا أو
هم معرضون للموت من أطفال
اليمن بسبب سوء التغذية
واجلوع.
أما زال هناك ضمري أو شرف أو
كرامة؟ كال وخيرجون ويصدرون
فتاوى حلكام السعودية وحكام
اإلمارات وكل املعتدين على
الشعب اليمين :اقصفوهم
واقتلوهم ودمروهم ومل يرتكوا
شيئا.
أمس جملس عزاء نسائي قصف
بالطريان فقضى النسوة ما بني
شهيدة وجرحية .هذا أمام العامل
كله ،حصار ،جتويع وقصف
وقتل يومي وجميئ باملرتزقة
من كل أحناء العامل .هل
تعتقدون أن اجليش السعودي
هو الذي يقاتل؟ أبدا ،جزء منه،
هل تعلمون أين هو يقاتل؟ يف
املواقع اليت تسقط حتت يدي
شباب اليمن ،اجليش واللجان
الشعبية ،هناك يقاتل اجليش
السعودي ،أما يف بقية اجلبهات
أين يوجد جيش سعودي؟ يوجد
مرتزقة من اليمن ،من السودان
ومن األردن ومن باكستان ومن
أفغانستان ومن أفريقيا وكل
مكان يف العامل ،طاملا توجد
أموال يف السعودية ويوجد دم
عند اآلخرين وهم فقراء تعالوا
قاتلوا بالنيابة.
لكن ما هو املوقف اليمين،
واجليش
والشعب
القيادة
اإلصرار
الشعبية،
واللجان
على الصمود رغم اجلوع ،رغم
الغارات ،رغم القتل ،رغم
التدمري ،ألن يف اليمن شعبا
يقول هيهات منا الذلة ،وأي
شعب يقول هيهات منا الذلة
سينتصر دمه على السيف،
أيا يكن هذا السيف .هذه هي
احلقيقة.
حنن مسعنا من خالل الكثري من

اللقاءات والكواليس والذين
يزورون السعودية ويلتقون
باملسؤولني هناك ،يقولون
إن السعوديني يعرتفون أنهم
أخطأوا يف احلرب على اليمن
وأخطأوا يف احلسابات وأخطأوا
يف التقدير ،ويبحثون عن احلل
ويريدون حال حيفظ ماء وجوههم.
اليوم ،وكل يوم يقتل من
الطرفني ،مينيون وسعوديون
وعرب ومسلمون وتهدم بيوت،
وتدمر أماكن وجيوع عشرات
اآلالف من األطفال ،ملاذا؟ فقط
ألن هناك يف السعودية من
جيب أن جند له حال حيفظ ماء
وجهه ليصبح ملكا يف يوم من
األيام .هذه هي املعادلة.
ما هو احلل الذي حيفظ ماء
الوجه؟ احلل هو أن يستسلم
اليمنيون ،أن يسلموا السالح
وأن يسلموا املدن والحقا
نبحث عن حل سياسي ،وهذا
رفضه اليمنيون ،وهم يقولون
أنهم سيقاتلون حتى آخر قطرة
دم من أجل كرامتهم وعزتهم
ووطنهم ،ولديهم كل هذا
اإلميان باهلل عز وجل ،وكل هذه
الثقة بالنفس وبالنصر اآلتي،
ولديهم من العقل واملعرفة
والعلم ما يستطيعون أن
يطوروا به صوارخيهم وأسلحتهم
وإمكانياتهم وقدراتهم املادية
والبشرية ،وما داموا ميلكون
اإلميان والعزم لن ينتظروا أحدا
يف هذا العامل ،سيواصلون
وينتصرون.
أيها اإلخوة واألخوات ،طبعا
إمنا أحتدث عن اليمن والبحرين
فقط من أجل إثارة القضية ،يا
ليت لدينا ما نستطيع أن نقدمه
هلم .من أجل أن نقول للعامل
يف لبنان هنا قي زاوية ما ،يف
مدينة ما ،صوت لبناني ،صوت
عربي ،صوت مسلم خيالف كل
هذا اإلصطفاف املرتزق اخلانع
واخلاضع الذي يقدم اخلدمات
اجملانية ألمريكا وإسرائيل يف
منطقتنا وعلى حساب شعوبنا
وعلى حساب فلسطني.
يف هذه الذكرى العزيزة
والغالية ،نؤكد لسيدنا السيد
عباس ،لسيدتنا أم ياسر،
األم،
الفاضلة،
العاملة،
لشيخنا
احلنونة،
اجملاهدة،
الشيخ راغب ،لقائدنا اجلهادي
الكبري احلاج عماد مغنية ،للطفل
حسني ،الطفل الربيء الذي
قتل وذبح على طريق القدس،
لكل قادتنا الشهداء وشهدائنا
وجرحانا وأهلنا وشعبنا ،حنن
هنا باقون يف مواجهة كل هذه
املشاريع ،يف مواجهة كل هذه
املشاريع اليت تستهدف بلداننا
وشعوبنا وأمننا ومقدساتنا وأمتنا
ومستقبلنا ،سواء كان امسها
إسرائيل وهي مشروع أمريكي
متقدم يف املنطقة ،أو امسها
داعش ،أو امسها اجلماعات
التكفريية ،نواجهها بال تردد
وبال وهن وبال ضعف .وحنن
اليوم أيضا على طريق االنتصار
يف هذه املواجهة .كما انتصرت
املقاومة يف لبنان  1985ومن
خلفها حمور املقاومة ،سوريا
وإيران ،واملقاومة الفلسطينية
وكل من يدعم املقاومة يف
العامل .وكما انتصرت املقاومة
عام  2000يف لبنان ،ويف
حرب متوز  2006ومن خلفها
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نساء ومجتمع

سياسة انتقام املرأة وأسبابها
“اتق شر احلليم إذا غضب” ،هذا متامًا ما ينطبق على املرأة الغاضبة
اليت خترج عن طبيعتها الرقيقة ذات اجلناح املكسور لتوجه للرجل
ضربة قاسية ال ينساها بسبب تعرضها للظلم أو اخليانة أو رمبا
جملرد الغرية فقط ،قصص كثرية وغريبة تنقلها وسائل اإلعالم بني
فرتة وأخرى لنساء وصل بهن حد االنتقام أو الغرية للقيام بأفعال
وتصرفات ال ختطر ببال الرجل ،لتقول بني قوسني“ :احذر أيها الرجل
أن تغضب اجلنس اللطيف ،فقد تطلق الوحش بداخله”.
الكاتب واملستشار األسري الدكتور عبداإلله جدع له عدة مؤلفات عن
املرأة واكتشاف خبايا شخصيتها ودليل لطريقة التعامل معها ،يشرح
ل”سيدتي نت” ماهي سياسة انتقام املرأة وأسبابها وأنواعها:

ال ختجلي من صدرك الصغري ..هناك حلول

سياسة االنتقام

“على قدر حب املرأة وقوة عاطفتها يأتي انتقامها” ،عبارة أطلقها
األديب اإلجنليزي الشهري وليام شكسبري ،وفيها جانب كبري من
احلقيقة والواقعية ،فاملرأة عاطفية رقيقة املشاعر مرهفة احلس،
لكن تلك الصفات على مجاهلا وحسنها ميكن أن تكون وبا ً
ال عليها
حني تغضب؛ ألن ردود الفعل سوف تكون عاطفية سريعة تتحكم بها
املشاعر قبل العقل واملنطق ،وهو تكوين ال يعيبها إذا أحسن الرجل
واجملتمع التعامل معه واستغالل اإلجيابية فيها ،لذلك كان من املهم
التعرف على طباعها والتعامل معها من خالل االختالف بينها وبني
الرجل يف التكوين العاطفي والنفسي والعقلي ،فإذا جرحت املرأة
وعانت من خيانة أو قسوة أو جتاهل أو غرية ،فإن ردود أفعاهلا
تتوقف على حجم اإلساءة والضرر ،وغالبًا تأتي فجائية سريعة خاطفة
تتحكم فيها العواطف ،وبالطبع يأتي االنتقام كوسيلة من وسائل
ردود األفعال وفق احلدث واملؤثرات واحلالة النفسية.
ميكن أن تلجأ املرأة لالنتقام من زوجها ألسباب كثرية ،من بينها:
معاملته السيئة هلا أو عدم احرتامها أو عدم حتمل مسؤولياته كرجل،
ولكن االنتقام األكثر خطورة عندما تكتشف خيانته هلا مع امرأة أخرى،
لذلك من املهم منح املرأة الفرصة للحديث والفضفضة؛ ألن يف
ذلك تنفيس عن غضبها وارتياح لنفسيتها وانفراج حلاالت الغضب
واحلزن داخلها حتى ال ختتزن وترتاكم وتولد االنفجار ،وقلت ذلك يف
وتفهم
كتابي “خالف أم اختالف” ،إال أن األمر يتوقف على درجة وعي
ّ
واستيعاب الرجل الذي أمامها ،فإذا منحها الفرصة والوقت الكافيني
للحديث والفضفضة والبوح ،وكان مصغيًا مستمعًا متعاطفًا متفهمًا،
استطاع أن ينتشلها من أثر موجات االرتفاع يف حدة ودرجة الغضب
اليت ال حتمد عقباها ،أما إذا سخر أو جتاهل أو أمعن يف اهلروب ومل
يعتذر ،فإن االنتقام سوف يكون على قائمة ردود أفعاهلا.

جرح ال يلتئم

من طبيعة املرأة أنها تتمتع بالصرب ،وال حتب أن تهني الرجل
بسهولة ،ولكن من أكثر ما جيعلها عدوانية وخطرية جرحها عاطفيًا،
ومن الصعب جدًا أن تنسى ذلك اجلرح العاطفي؛ ألن العاطفة هي
أغلى شيء عندها ،وهي اليت حتدد سلوكها وحبها ورومنسيتها مع
الرجل.
ويف تقدير علماء النفس إن أكثر ما جيرح املرأة عاطفيًا هو شعورها
بالنقص والدونية ،فتميل إىل التخلص من هذه الدونية عن طريق
االنتقام الذي يشعرها بنوع من الرضا عن ذاتها ،واالنتقام بالنسبة
للمرأة اجملروحة عاطفيًا هو السبيل الستعادة كرامتها ،على حد قول
الدراسة.

أنواع االنتقام

تتعدد طرق االنتقام عند املرأة اليت تشعر بأنها قد جرحت عاطفيًا
بسبب خيانة زوجها هلا ،فما هي طرق االنتقام؟
أو ً
ال :إذا كانت هناك خيانة زوجية
يف هذه احلالة هناك ثالث طرق النتقام املرأة ،وتتمثل يف معاملته
باملثل ،أي خيانته أيضًا ،أو طلب الطالق وعدم الرتاجع مهما حصل،
أما األخطر فهو تفكري املرأة بقتل زوجها؛ ألنها ال تستطيع أن ختونه
كما خانها هو.
ثانيًا :املعاملة باملثل
أوضحت الدراسة أن املرأة غري احملرتمة من قبل زوجها ترد على ذلك
بعدم احرتام زوجها أيضًا ،أي حسب شريعة “العني بالعني والسن
بالسن”.
ثالثًا :هناك نساء ينتقمن من الزوج السيئ الطباع عرب األوالد
قد تشرح الزوجة ألبنائها وتفهمهم بأنهم ال ميكنهم االعتماد على
والدهم ،وجيب عليهم سلك طريقهم مبفردهم ،بل وشحنهم ضده
ومحلهم على كرهه ،فتدفع حينها الثمن باهظًا عاج ًال أم آجال ،لكن
الدراسة وصفت هذه الطريقة من االنتقام بالسيئة؛ ألن ليس لألوالد
ذنب يف العالقة بني األبوين.

نصيحة

وخيتتم قوله :غري أنه يف العموم أستطيع الزعم بأن للمرأة أساليب
دهاء ومكر كثرية ،وأنه مهما بلغ حبها وعاطفتها وطيبتها ميكن أن
تتحول إىل وحش كاسر بغيض ،وبالطبع ليس كل النساء واملرأة
الزوجة ميكن أن يتحولن أيضًا إىل عدو ،بل حتى األوالد الذين من
“يا َأ ُّي َها َّ
آمُنوا ِإ َّن
ال ِذ َ
ين َ
صلب الرجل يتحولون أيضًا ،حيث قال تعاىلَ :
َ
اج ُك ْم َوَأ ْو ِ
وه ْم” ،لذلك نصحت يف كتابي
ِم ْن أ ْز َو ِ
اح َذ ُر ُ
الد ُك ْم َع ُد ّوًا َل ُك ْم َف ْ
الذي ذكرته ويف كتب أخرى بضرورة استيعاب املرأة واحتوائها
وعدم جتاهل املشاكل معها لتحل نفسها بنفسها ،ألن صمتها
وغضبها املكبوت وحزنها الصامت له عواقب وخيمة جدًا تنعكس
سلبًا وخترج يف فعل بسيط رمبا مل يتوقع رد فعلها منه بذلك العنف،
واحلقيقة أن مثري رد الفعل جمموعة تراكمات ،وكان ذلك املوقف أو
املشكلة أو احلدث هو مبثابة القشة اليت قسمت ظهر البعري.

لكن كثريًا من الفتيات
الصدر عضو مهم يف تكوين اجلسم األنثويَّ ،
أن حجم الصدر الصغري يدعو إىل احلرج واخلجل ،وهذا غري
جيدن َّ
صحيح؛ َّ
حيدد ما هو حجم الصدر
ألنه ليس هنالك مقياس عاملي ِّ
املثالي ،مَّ
وإنا كل جسم ألي فتاة ينبغي أن يكون حجم الصدر
متناسبًا ومتناسقًا معه ،وهناك طرق كثرية تساعدك على ارتداء
املالبس إلبراز حجم صدرك حيافظ على شعورك بأنوثتك.
الزميلة “سيدتي نت” التقت باملصممة الشابة نبيلة ناظر ،لتطلعك
على أهم الطرق اليت تساعدك على إبراز صدرك الصغري.
أن حجم الثدي مل يعد مشكلة
بداية أوضحت املصممة نبيلة ناظرَّ ،
سواء كان كبريًا أو صغريًا لدى الفتيات ،فلكل شكل أو حجم مهما
كان ،مالبس وقصات وتصميمات تناسبه ،وتربز مجاله وشكله،
وأنوثته.
هذا املوضوع خمصص للفتيات الالتي يتذمرن من صغر حجم
صدرهن..
أساليب إبراز الصدر باملالبس:
احلديدية أو الزوائد
الدعامات
ذات
 ليس عيبًا ارتداء الصدرياتَّ
حتدد شكل الصدر بوضوح.
االسفنجية اليت ِّ
َّ
 الياقات املرتفعة مهما كان شكلها مناسبة إلبراز الصدر بكلبساطة.
 جتنب املالبس الضيقة اليت تزيد من مشكلة صغر حجم الثدي.كذلك املالبس الكبرية اليت تفاقم املشكلة.
 القمصان ذات األزارير واجليوب والياقات الكبرية مجيلة جدًا علىجسم صاحبات الصدر الصغري ،وتوحي بكرب حجم الصدر.
 الفساتني بتصميم قصة الصدر توحي بوجود صدر حبجم مناسبللجسم.
 وأيضًا الفساتني اليت حتوي طبقات عديدة عند منطقة الصدرتربز الصدر.
 ارتداء األحزمة العريضة والبلوزات ذات احلماالت الصغرية يناسبالصدر الصغري ويساهم يف بروزه.
 الفساتني ذات الظهر املفتوح ال تناسب إال ذوات الصدرالصغري ،وجتعل شكل الصدر مجي ًال.
 وكذلك الفساتني اليت تزين باإلكسسوارات عند منطقة الصدرجتعل من الصدر بارزًا.
 ارتداء األلوان الفاحتة من األعلى واأللوان الغامقة يف األسفل،يوحي للعني منظر الثدي باحلجم املناسب.

 االبتعاد عن تصاميم الياقات ذات احلرف ( )vفهي ختفي بروزالصدر.
ال تنسي هذه النصائح أيضًا:
 تصميم االمبري أيضًا ال يناسب أبدًا ذوات الصدر الصغري ،وهوالفستان ذو التصميم الضيق من األعلى ويبدأ باالتساع من حتت
الصدر مباشرة.
 األلوان الفاحتة والزاهية تناسب الصدر الصغري أكثر من األلوانالغامقة اليت ختفي حجم الصدر.
 عند ارتداء قمصان أو بلوزات مع البالطني يفضل اختيار بلوزاتوقمصان مصممة لتبقى فوق البنطال وليس حتته.
 عند ارتداء اإلكسسوارات كالسالسل والعقود للرقبة ينبغياختيار املناسب حلجم الصدر الصغري ،حتى ال تشتت النظر عن
الصدر فيبدو أصغر مما هو عليه.
عززي ثقتك:
أن من أهم ميزاته َّ
أنه
على صاحبات الصدر الصغري أن يعلمن َّ
يناسبه كثري من التصاميم والقصات املختلفة من األزياء ،واالختيار
بني املالبس املناسبة ليس باألمر الصعب .فقط ابدأن فبقليل
من الرتكيز وستجدن كثريًا من احللول املختلفة اليت حتقق اهلدف
املرجو ،وهو أن تشعري بأنوثتك وتعززي ثقتك بإطاللتك.
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مـقابلة

النجمان جنالء بدر وحممد عفيفي لـ “سيدتي” :هلذا السبب تزوجنا يف شهر رمضان

يف أيار  /مايو املاضي ،فاجأت الفنانة جنالء بدر مجهورها بإعالن
خطوبتها من رجل األعمال املصري حممد عفيفي على اهلواء يف
برنامج “بوضوح” الذي يقدمه اإلعالمي عمرو الليثي حيث قام
اخلطيبان بارتداء “شبكة” اخلطوبة على اهلواء ،وهي واقعة غريبة
ضجت بها مواقع التواصل االجتماعي ،وال سر يف ذلك إذ أن
ّ
مطلقًا.
جنالء اشتهرت برفضها العديد من اخلطاب ،وتزوجت رج ًال
أسئلة كثرية محلناها إىل العروسني وحصلنا من خالهلا على أسرار
وتفاصيل حبهما وزواجهما وإجابات ألول ظهور إعالمي هلما بعد
الزواج.

كيف التقيت زوجك للمرة األوىل؟

عرفت حممد من خالل أصدقاء مشرتكني؛ وصادفته مرارًا يف أماكن
أتواجد فيها كالساحل الشمالي؛ حيث التقيته أول مرة وأبدى إعجابه
بأحد أدواري ،ثم التقيته مرة أخرى يف حفل زفاف صديق لنا بعد
عام من لقاءات اإلعجاب الفين .وبعد فرتة ،خالل احلديث عنه
وجدت أصدقائي املقربني يشكرون يف أخالقه ،التقيته وحتدثت
معه وشعرت بأنه شخصية مرحية وسريعًا ارتبطنا.

تزوجت يف العشر األواخر من رمضان املاضي ،وكان هذا األمر غريباً جداً؛
ألنها فرتة صيام غري مستحب الزواج فيه ،فلمَ كانت هذه العجلة يف
تحديد عقد القران والزواج؟

مل نتعجل الزواج على اإلطالق ،لكن عندما جلست وحممد لتحديد
موعد للزواج رأينا أن معظم أقاربنا ،عقب رمضان ،يتواجدون
بالساحل الشمالي أو خارج البالد للمصيف ،فكان علينا أن خنتار
إما أن نؤجل الزواج ملا بعد إجازة الصيف أو حنتفل بزفافنا
بالساحل الشمالي أو اجلونة أو غريها من أماكن املصيف ،وكان
لدي ولدى حممد ،فقررنا عقد القران يف 15
ذلك غري مستحب
ّ
رمضان بعد أن طلبت من اإلنتاج إجازة .فمنحين املنتج مجال
العدل يومًا واحدًا فقط ألجل هذا األمر ،وكان قبل عقد القران
بيوم واحد ،وعندما عدت إىل التصوير يف اليوم التالي احتفل بي
فريق العمل كله ،وعلى رأسهم النجمة يسرا ومجال العدل واملخرج
هاني خليفة وكل الفنانني والفنيني داخل استديو التصوير،
وكنت يف غاية السعادة ،خاصة وأن اإلنتاج رفض منح إجازات
لكل فريق العمل يف يوم عقد القران؛ نظرًا لضيق الوقت خالل
تصوير املسلسل.

لم نرَ حفل زفافك مثلما يفعل زمالؤك يف مجال الفن؟

بالفعل ،مل نقم حفل زفاف لكننا اتفقنا أن نعقده يف عيد زواجنا
األول بصحبة أصدقائنا وعائلتنا ومعارفنا؛ حيث سنكون خالل تلك
الفرتة قد انتهينا من أعمال رمضان القادم إن شاء اهلل.
ِ
قلت إنك عانيت
علمنا أن زوجك حيب األكل من يدي زوجته ،وأنت
من إعداد وجبات اإلفطار والسحور خالل فرتة رمضان املاضي عقب
عقد قرانك مباشرة ،فكيف تقومني بإعداد الوجبات لبيتك حاليًا؟
أو ً
ال ،أي زوجة يف الدنيا حتب أن يأكل زوجها من صنع يديها،
صحيح أن عالقيت باملطبخ ضعيفة ،لكن عند الزواج هناك مسؤولية
البد من حتملها ،وهذا شيء يسعدني ،رغم أنين اكتشفت أن إعداد
الطعام يأخذ من وقت الزوجة ساعات كثرية ،لكن ما باليد حيلة،
وزوجي رجل متفهم ،فاتفقنا أن يكون إعداد األكالت املنزلية يف
يومني أو ثالثة أسبوعيًا ،أما باقي األسبوع فيكون األكل خارج
املنزل أو “ديلفريي”؛ الرتباطاتي الفنية أيضًا.

هل تعلمت طريقة إعداد بعض األكالت خالل جوالتك اإلعالمية والفنية؟

بالفعل ،أنا متأثرة باملطبخ العاملي ،لذلك تعلمت العديد من
األكالت ،منها امللوخية اللبنانية والسورية ،والشوربة املغربية

كيف التقيت بنجالء؟

(احلريرة) ،باإلضافة إىل أطباق إيطالية والعديد من السلطات...

لم تتح لك فرصة قضاء شهر العسل ..فماذا كان التعويض؟

غري صحيح ،فبعد انتهاء عملي يف كل املسلسالت اليت تعاقدت
عليها ،قدمت لي جمموعة الـ “إم بي سي” هدية باالشرتاك يف
برنامج “على شط حبر اهلوى” بصحبة النجوم على اليخت اجلوال ملدة
ثالثة أسابيع ،بصحبة كل من :نانسي عجرم وصابر الرباعي ورامي
عياش ووائل جسار ونوال الزغيب ،وقد أقاموا لي زفة رائعة لن
أنساها بهذه الرحلة ،وتركنا الربنامج عقب انتهائه بإيطاليا؛ لنكمل
شهر العسل هناك.

زوجك لديه ابن ،فهل تشعرين بشيء من الغرية حياله؟

لدي غرية ،فقد رجعت إىل طفوليت من خالل اللعب معه،
ال يوجد
ّ
لدي حنني لألمومة .فأنا أمارس طفوليت مع ابن زوجي
وأنا يف سن ّ
وأحبه كثريًا؛ ألنه نسخة مصغرة من زوجي ،وأشعر بالسعادة يف
اليومني اللذين جيلس فيهما معي؛ ألنه خيلق روحًا يف املنزل ،كما
أني أتدرب على األمومة معه يف نفس الوقت.

هل تؤجلني اإلنجاب من أجل مشوارك الفني أم لديك حنني لألمومة؟
أي امرأة لديها حنني لألمومة ،وأنا ال أؤجل مشروع اإلجناب ،لكن
يوجد تسعة أشهر للحمل البد من االبتعاد عن التصوير فيها وإيقاف
العمل ،لذا فالتأجيل لشهور إىل حني االنتهاء من تعاقداتي خالل
هذا املوسم فقط .وعقب شهر رمضان القادم إن شاء اهلل ،سأكون
يف انتظار احلمل وسأجتنب اإلرهاق يف هذه الفرتة ،خاصة وأن
ضغوط التصوير تصيب اإلنسان بالتوتر الشديد.

محمد عفيفي :أنا أحد املعجبني بأدوارها

أنا أحد املعجبني بأدوارها؛ وكنت أظن أنها ستقابلين بنفس
الشخصية اليت كانت تؤديها يف مسلسلها “بني السرايات” ،لكين
فوجئت بأنها خمتلفة متامًا ،وقد تقابلنا يف فرح أحد أصدقائنا،
وعلمت أنها شخصية حمرتمة ودمها خفيف وحتب املغامرات ،وظهر
ذلك عندما تقابلنا بإيطاليا واليونان فهي غري تقليدية يف حياتها،
وأنا أحب هذه الطريقة ،وتوطدت معرفتنا بعد عدة لقاءات بصحبة
أصدقائنا يف حفلة يف أحد الفنادق ولقاء آخر مع الفنان تامر
هجرس.

كيف التقيتها بصحبة ابنك يوسف؟

كان ذلك قبل االنفصال ،بعد أن صارحت يوسف باألمر ،وكان
خائفًا من تلك املقابلة خاصة وأن عمره ال يتعدى سبع سنوات،
كونا
خرجنا وتقابلنا بصالة البولينج وفوجئت بأن جنالء ويوسف ّ
فريقًا ضدي يف اللعب ،شعرت بأنهما طفالن يلعبان معي ،أحبها
من أول نظرة ،كما شعرت هي بذلك .فهو يشبهين يف كل طباعي،
حتى موعد ميالده مطابق متامًا ملوعد ميالدي.

هل غريت طريقة تعاملك مع يوسف بعد الزواج؟

مل تتغري طريقيت مع يوسف فهو شخصية قريبة جدًا مين ،ويوجد
تشابه بيننا ،رغم أني تعودت على رؤيته كل يوم قبل االنفصال،
لكن درجة التقارب كما هي رغم أننا ال نلتقي سوى يومني أو
ثالثة.

ما هو عملك؟

أنا شريك يف إحدى الشركات الكربى يف الدعاية واإلعالن ،وتنظيم
املعارض واملؤمترات وهي “كت كميونيكيشن” ،باإلضافة إىل
امتالكي جمموعة مطاعم ومستشار تسويقي.
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الـطاقة وطـرق العـالج بـها

*تقوية اإلميان باهلل هي طريق العالج
*طاقاتنا السلبية أساس املرض
*الطبيعة واملشي حفاة واالستلقاء على جذع شجرة شفاء
ألمراض عجز عنها الطب
*هكذا نعزز الطاقة يف داخلنا وحنصن ذاتنا من األمراض..
*الربو والصداع وآالم العظام والقولون وااللتهابات كلها ميكن
أن تشفى بالطاقة اإلجيابية.
العالج بالطاقة عرفه الفراعنة والرومان وأعاد إحياءه األملان منذ
 250سنة وصار يعرف اليوم باهليموثرابي أو الرايكي..
كيف يعيد العالج بالطاقة اإلنسان إىل حيويته ويشفيه من
األمراض املزمنة.

*هل العالج باألدوية هو أفضل العالجات؟

العالج باألدوية قد يكون نافعا جدا وال نستغين عنه؛ لكنه ليس
العالج الوحيد لألمراض ،حنن يف الطب البديل لدينا عالجات
كثرية مثل العالج باملوسيقى أو العالج الفيزوثريابي للذي
يعاني من آالم الظهر أو الديسك ،وأيضا العالج من خالل
صورة العني ،ويظهر عندنا العضو املصاب وأسباب املرض
وقد نعاجله بدواء غري كيميائي من األعشاب .هناك العديد
من األمراض اليت يعانيها الناس يكون عالجها نفسيا ،وهذه
األمراض عموما تظهر نتيجة الضغط النفسي والعصبية وطريقة
احلياة.
هذه الطاقة اليت ال نعرفها أو نتجاهلها هي هدية اهلل لنا،
وال نعود إليها إال يف حال أصابنا مكروه أو مصيبة ،وحينها
نستجدي اهلل ان خيلصنا .اهلل أعطانا ملء احلرية وال يتدخل إال
يف موتنا فهو قادر أن يطيل حياتنا ،وكما يقال لكل منا يومه
وذلك يتم بأمر من اهلل.

تفعيل اإليجابي
كل شخص لديه هذه الطاقة ،فأنا ال أستحضرها هي موجودة
أساسا عندي وعندك وعند كل فرد ،لكن هذا يعود إىل
الشخص نفسه كم هو إجيابي يف احلياة وكم هو قادر أن
يفعل اإلجيابية اليت عنده .وهذه الطاقة تأتي وتكرب كلما تقربنا
ّ
من اهلل وتواصلنا معه ،فهو يساعدنا ألن أساسا هذه الطاقة
هو سبحانه مصدرها ،وسأعطي مثاال؛ شخص ما يقود سيارته
وإذا به خيفف السرعة ،أو ينحرف باجتاه معني دون أن يدرك
ملاذا فعل ذلك وكأن شيئا ما أهلمه لفعل ذلك ،ويتفاجأ بأنه
قد خلص من حادث سري رهيب ،كم مرة حدثت معنا مثل هذه
القصص ،ومن قال لنا أن هلذا الشخص أن يبطء سرعته.
اجلواب هو أن الطاقة اإلجيابية؛ اليت هي على اتصال من اهلل؛
أهلمته فعل ذلك ونبهته من الوقوع يف احلادث.

*كيف يمكن لنا أن نفعل الطاقة اإليجابية التي تحمينا من األمراض؟

هناك أشخاص كثريون يعانون من أمراض ،وأحاول مساعدتهم
من خالل هذه الطاقة اإلجيابية ،وأبني هلم كيف يشحنون أنفسهم
بها .مثال على ذلك مريضه تعاني من وجع رأس ال يطاق
أشبه بامليغرين ،وقد خضعت للسكانر والتخطيط ولكل األشعة
والفحوصات املطلوبة ومل يستطع أي طبيب عالجها ،وعندما
كنت أعاينها مررت بقربها فشعرت أنين اهتز لكثرة الطاقة
السلبية اليت عندها ،فسألتها حينها إذا كان يوجد حديقة قرب
بيتها وكانت اإلجابة نعم ،فطلبت منها أن متشي حافية القدمني
وتضم الشجرة يف احلديقة ،قالت لي الناس سيعتربونين جمنونة
وأنا أفعل ذلك ،وفعال فعلت ما طلبت وبعد  15يوما ذهب الوجع
كليا .الذي حدث هنا أن بالرتاب طاقة إجيابية سحبت منها كل
طاقاتها السلبية ،والشجرة اليت ضمتها واستلقت على جذعها
مدتها بالطاقة اإلجيابية ،وهكذا كل الكهرباء اليت يف جسمها
سحبت منها وارتاحت.
لذا أنصح كل املتعبني الذين يعانون أمراضا خاصة النفسية،
أن يعودوا إىل األرض وميشون حفاة على الرتاب أو على
رمال الشاطئ ،ويقضون وقتا طويال يف الطبيعة مع األشجار
ويستلقون على جذوعها فهذا خري عالج هلم .شجرة الكينا اليت
طوهلا أكثر من  70مرتا ،أو شجرة األرز اليت مثرها مرتفع إىل
العلياء بعكس كل مثار االشجار اليت تتهدل نزوال ،ومن هنا
مسي “أرز الرب” ألنه يتوق للوصول إىل اهلل عز وجل ،أو
السنديان هذه الشجرة املعمرة كلها قادرة أن تشفينا من
الكثري من األمراض.

طاقة الهرم
*هل العالج بالطاقة هو نفسه الرايكي؟

نعم هو نفسه  ،وعلينا أن نعرف أن الطاقة موجودة يف كل
كائن حي ..احلطب فيه طاقة .اإلنسان فيه طاقة .الشجر.
النبات لكن املهم أن نعرف استخدام هذه الطاقة .هناك
أشخاص يتخصصون بالرايكي حتى يعرفون استخدام الطاقة
بشكل جيد.
وأقمت دراسات على طاقة اهلرم ،والدليل لو وضعنا عنقود
عنب يف غرفة هرمية لبقي أشهرا طازجا ،بينما لو وضعناه يف
غرفة عادية الهرتأ بعد يومني.

*ما األمراض التي يمكن الشفاء منها من خالل الطاقة؟

عرفت الكثري من املرضى الذين ال يوجد عندهم أي مشكلة
جسدية لكنهم يعانون أوجاعا ،وهؤالء أنصحهم بالتقرب من اهلل
بغض النظر عن الديانة؛ ألن كل الديانات السماوية حتكي مع
اهلل .فاهلل واحد والتقرب من اهلل هو احلل وهو العالج.

*هل الطاقة لها عدة وجوه يف الحياة وكيف نستفيد من هذه الطاقة؟

الطاقة هي املصدر األساسي لتسيري احلياة اليومية ،واإلنسان
سعى الكتشاف الطاقة وتطويرها ،فباألمس القريب كانوا
يعتربون الطاقة هي الفيزياء فقط أو الكهرباء أو املاء ،لكن
اليوم الطاقة تستهلك يف معظم حقول اإلنتاج ،وباتت تعترب
األبرز يف حياتنا ،وتسعى األمم المتالكها واحلفاظ عليها بشتى
الوسائل؛ حتى ولو عن طريق احلروب ،فهي احملرك األساسي
للنزاعات يف العامل اليوم ،وأعين بالطاقة هنا املاء أو البرتول أو
الكهرباء ،ألنهم يعتربون أن هذه هي الطاقة الوحيدة املوجودة
يف الكون.

انواع الطاقة؟

أنواع الطاقة عديدة منها النفط والغاز والذرة واملياه
والثروات الطبيعية ،وهذه الطاقات تشغل العامل منذ بدايات
القرن املاضي ،وقد سعى البعض إىل استكشاف طاقات
من نوع آخر ،مثل األملان الذين اكتشفوا الطاقة العالجية منذ
 250سنة ،وقبل ذلك كان الفراعنة كما هو مثبت برسوماتهم
على اجلدران ،وكذلك الرهبان الذين عاجلوا األمراض بالطاقة
اإلجيابية.
احملبة والتسامح
*ما مفهوم الشخص اإلجيابي؟ هل الشخص احملب املتسامح؟
احملبة مهمة جدا والتسامح سر كبري جدا والذي ال يسامح يبقى
جميشا بالطاقة السلبية ،بينما لو ساحمنا نكون قد رمينا كل
الطاقات السلبية خارجا ،ومن يسامح يعين أنه قبل بنعمة اهلل
وغفر للناس وهذا سيعطيه اهلل الكثري ،وهدية اهلل لنا ليس
بالضرورة أن تكون ماال أو سلطة أو ذهبا ،بل يكفي أن تكون
صحة.

*هل هذه الطاقة أصبحت علما ويقينا؟

طاملا هي حقيقية يعين أنها علمية وليست خرافة ،ويف العصور
القدمية كان اإلغريق ميارسون العلم بالطاقة ،وكذلك الفراعنة
والعربانيون والرومان واهلنود والصينيون والعرب واألفارقة،
والذي أعاد إحياء هذا العلم هم األملان منذ  250سنة ،وصار
امسه اهليموثريابي (العالج بالطاقة احليوية) ،ومهمته انتزاع
عوارض املرض من جسم املريض بواسطة الطاقة احليوية
املتجانسة.
هذه الطاقة احليوية حنصل عليها من املواد الطبيعية املنتشرة
حولنا مثل النباتات واألشجار واملاء واحليوانات ،وتشجع العضو
املصاب يف اجلسم على إفراغ عناصر مناعية دفاعية فيتخلص
من العلة أو املرض دون تدخل كيميائي.

*ما املقصود بالطاقة الحيوية التي تشفي من األمراض؟

هناك أعراض مرضية تظهر على اإلنسان وهي أمراض تكون
كردة فعل جتاه الطبيعة اليت حتيط بنا ،أو تكون طاقة حيوية
كامنة يف اجلسم وتولد معنا؛ لكن تكون كامنة يف البداية
وتدافع عن كل مسببات األمراض احمليطة بنا.
األمراض اليت تأتي كردة فعل ختتلف من إنسان آلخر حسب
عقله وعاطفته جتاه الطبيعة ،فمثال هناك شخص يتعرض لنكسة
عاطفية تكون ردة فعله خمتلفة عن شخص آخر عانى من ذات
املشكلة أو النكسة؛ إذن كل شخص منا عنده ردة فعل خمتلفة
ما يؤثر عليه وعلى تصرفاته يف اجملتمع.
فهناك شخص نتيجة نكسة ما قد يعاني من كآبة أو احنطاط
جسدي أو وجع ما؛ حتى لو وصفنا له دواء كيماويا لن يشفى
ألن املشكلة األساسية مل تعاجل .العالج هنا يكون بإعطائه
الطاقة الكافية حتى يصحح اخلطأ الذي عنده وخيرج من مأساته،
وهذه الطاقة تعطى من عدة نواح؛ قد تكون عالجات طبيعية
تغري تفكريه ويصبح قادرا على استيعاب مشكلته؛ ألن الدنيا

د .عــالء العـوادي

ال تنتهي عند التعرض ملشكلة ما.

األزمات الحياتية
*ما الذي يضعف طاقاتنا الحيوية؟

التعرض للمشاكل واألزمات احلياتية هي اليت تضعف هذه
الطاقة ،حنن حناول دوما املقاومة لكن يأتي وقت وتستنفد
هذه الطاقة ،وكل شخص حسب تركيبته النفسية واجلسدية
تكون درجة ضعفه.
من هنا تبدأ عوارض بعض األمراض تظهر نتيجة خفوت هذه
الطاقة ،وقد تكون على شكل أمراض الكآبة أو ضيق النفس
أو تظهر أعراض الربو واحلساسية وزيادة الشهية أو انعدامها،
وأعراض القولون وآالم املفاصل وأمراض القلب أو الصدر أو
األرق .وكلما زادت اإلساءة الطبيعية لنا تستمر هذه الطاقة
احليوية يف االضمحالل ويقوى علينا املرض حتى يصبح مزمنا.
وهنا يتضح مفهوم اهليموثرابي أو العالج بالطاقة اليت تعاجل
األمراض اليت هي ليست املرض نفسه ،بل هي أعراض نتيجة
اخنفاض الطاقة احليوية للجسم يف مواجهة اإلساءة من الطبيعة
احمليطة بنا.

*ما األمراض التي يمكن أن تعالج بالطاقة؟

علم الطاقة ميكن أن يعاجل أي مرض ويكون للطاقة دور إجيابي
يف شفائه ،كما ميكن أن يعاجل األمراض املزمنة والنفسية،
وأمراض املفاصل ،واحلساسية ،والربو ،والصداع ،واملعدة،
والقولون العصيب ،وااللتهابات ،وأمراض اجليوب األنفية
املزمنة ،واإلسهال ،وآالم الظهر والروماتيزم ،وكلما كان
العالج مبكرا كان الشفاء أفضل وأسرع.
صحيح أن علم الطاقة قد ال يعاجل أشياء معينة؛ مثل إنسان
تعرض حلادث سري وحيتاج لعملية جراحية ،هنا مهمة اجلراح أن
يعاجله ويضمد جروحه وكسوره .لكن هذا املريض الذي قد
يرقد يف الفراش لفرتة طويلة ،وقد يعاني من إعاقة ما نتيجة
احلادث تنعكس عليه سلبيا أوعلى تفكريه وحياته املستقبلية؛
هنا يأتي العالج بالطاقة ليساعده على ختطي هذه املرحلة من
العالج ،وتعطيه الدعم من أجل الشفاء السريع والتئام اجلراح.

أهمية الطبيعة
*كيف نعزز الطاقة اإليجابية لدينا حتى ال نقع باملرض أو حتى نشفى
سريعا يف حال داهمنا مرض ما؟

كنت قد ذكرت اإلميان وذكر اهلل والعودة إىل احملبة؛ الن
اهلل هو اخلالص والعزاء لنا يف الكرب ويف الفرح ويف كل
يوم .العودة إىل الطبيعة ومساكنة األشجار واملشي حفاة يف
الطبيعة وعلى رمال البحر ،والدليل على أهمية الطبيعة يف
إعطائنا الصحة واملعنويات اجليدة أننا نقوم مبقارنة بسيطة
بني أهل القرى اجلبلية وبني أبناء املدن .ابن القرية صحته
اجلسدية أفضل من صحة ابن املدينة ،وهمته أفضل ونشاطه
أكرب ونفسيته أمجل.
الكرم عند ابن القرية قد يعطيك صندوقا من التفاح جملرد أنك
زرته أو قد يهديك هدية غالية من أرضه ألن األرض علمته
الكرم ،إذن الطبيعة هي عنصر إجيابي لنا.
أيضا *وجعلنا من املاء كل شيء حي} ،فاملاء أساس الطاقة
اإلجيابية .لو أصبنا بربد ونريد أن نشرب الزهورات أو الشاي
نغلي املاء ثم نضع الشاي فيه ونشربه؛ ألن املاء لديه قدرة
على االحتفاظ بالطاقة اإلجيابية من أي مكون خيتلط بها ،وبذكر
املاء يصف األطباء النفسيون احلمام الدائم ملرضاهم ألن املاء
لديه قدرة على تهدئة األعصاب.
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ومن خلفها أيضا حمور املقاومة سوريا وإيران وكل من يدعم املقاومة
يف العامل ،حنن األن على بوابة االنتصار على املشروع األمريكي
السعودي اإلسرائيلي الذي امسه داعش واجلماعات التكفريية بعد
أن انقلب السحر على الساحر ،وبعد أن خرجت األفعى من السيطرة
لتعتدي على أهلها وعلى أصحابها وعلى صناعها .
فقط أريد أن أقول لكم تابعوا جيدا ما يقال اآلن يف العامل
وما قيل يف األشهر املاضية من مسؤولني أمريكيني سياسيني
ودبلوماسيني وجنراالت وأمنيني وما يقولوه اآلن مسؤولون أتراك،
أردوغان شخصيا حتدث أكثر من مرة أن داعش صناعة أمريكية.
ترامب هذا الرئيس الفعلي حتدث على مدى سنة أن داعش صناعة
أوباما وكلينتون وصناعة أمريكية .مسؤولون كبار يف تركيا وهذا
مسجل على تلفزيونات وشاهدوه على اليوتيوب ،حتدثوا أوضح
من هذا أن داعش صناعة أمريكية  -سعودية ،املشروع أمريكي،
قرار داعش أمريكي ،لكن الثقافة والتمويل واإلعالم والضباط
واجلنراالت وأجهزة املخابرات والفلوس وسالح داعش سعودي يف
البداية ،اآلن انقلب السحر على الساحر ،األن خرجت عن السيطرة
 ،اآلن ال أعلم  ،هل أقول إن السعودية ما زالت على صلة بداعش
أم ال حيتاج األمر إىل تدقيق .لكن ال شك أنها سعودية املنشأ ،
أن الصانع احلقيقي لداعش :أمريكا والسعودية ملصلحة إسرائيل
وملصلحة أمريكا ،واهلدف تدمري العراق ،تدمري سوريا ،تدمري مصر،
تدمري كل الدول اليت تدمر داعش فيها اآلن.
أنتم الذين تتحدثون عن عدم جواز اإلفالت من العقاب ،عندما
يتهم أحد بقتل أحد يف هذا العامل يقولون جيب أن حياكم وعدم
جواز اإلفالت من العقاب .السعودية اليت صنعت داعش هي اليت
تتحمل إىل جانب اإلدارة األمريكية بالدرجة األوىل مسؤولية مئات
اآلالف من الشهداء الذين قتلوا يف العراق ويف سوريا ويف ليبيا
ويف اليمن ويف سيناء ويف مصر .يف نيجرييا فقط منذ أيام
إعالن رمسي أن بوكو حرام املبايعة لداعش قتلت حتى اآلن مئة
ألف .اجلرائم ،املدن اليت دمرت ،الشعوب اليت مزقت نفسيا،
اجليوش اليت دمرت .أكرب اجلنايات يف التاريخ ارتكبت يف هذه
السنوات ،من ارتكبها :داعش واجلماعات التكفريية .من صنع
داعش واجلماعات التكفريية؟ أمريكا والسعودية .هل جيوز أن
يفلتوا من العقاب.
«خلصت احلكاية أنو هلق اكتشفوا» أنهم صنعوا تنينا سيحرق
اجلميع مبا فيها مصاحلهم .أليس هذا جيب أن يكون موضع عربة
ودراسة وتأمل بالنسبة لكل احلكومات والدول والشعوب لتحسم
موقفها .احلمد هلل الذي من علينا البصرية منذ اليوم األول ،ألننا
ننتمي إىل هؤالء القادة ،ألننا من هذه املدرسة وألننا من أتباع هذه
املقاومة اليت متلك من البصرية والوعي وتراكم اخلربة والتجربة ما
جيعلنا نفهم قبل حصول األحداث وحنسم خيارنا.
للسيد عباس ،ألم ياسر ،للشيخ راغب ،للحاج عماد ،لكل القادة
الشهداء ،لكل الشهداء  ،عهدنا جمددا يف  16شباط ،نواصل
دربكم ،حنفظ وصيتكم بعرقنا ،بدمائنا ،بفلذات أكبادنا ،بصربنا
وتضحياتنا ،ولن يكون إال النصر الذي ستبقون سادته ،وسادته
إىل قيام الساعة».

األمن السعودي حطم...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
سامل بن يسلم الصيعري الذي قتل يف دهم وكر إرهابي حبي
اليامسني يف  ،2017-1-7واالنتحاريان السعوديان اللذان فجرا
نفسيهما باسرتاحة احلرازات يف حمافظة جدة (خالد غازي حسني
السرواني ،ونادي مرزوق خلف املضياني عنزي) ،واملعلن عنه يف
.»2017-1-21
وقال الناطق باسم الوزارة أن مهمات اخلاليا مشلت «اختيار األهداف
ورصدها ومتريرها إىل التنظيم يف اخلارج ،والدعاية والرتويج
للفكر الضال لتنظيم داعش اإلرهابي على شبكة اإلنرتنت ،وجتنيد
أشخاص ملصلحة التنظيم والتحريض على املشاركة يف القتال
مبناطق الصراع ،وتوفري الدعم املالي هلم وألنشطتهم اإلرهابية ،مع
امتالك بعض عناصرها خربات يف صناعة األحزمة الناسفة والعبوات
املتفجرة وحتضري اخلالئط املستخدمة يف تصنيعها وتأمينها
لالنتحاريني وتدريبهم على استخدامها».
وبلغ عدد عناصر هذه اخلاليا املقبوض عليهم حتى اآلن  18شخصًا،
منهم اثنان من اليمنيني ،وآخر سوداني ،والبقية من السعوديني
وهم :إبراهيم صاحل سعيد الزهراني وخالد عبدالرمحن حممد
شراحيلي وراجي عبده علي حسن وسعيد صاحل سعيد الزهراني
وسليمان إبراهيم عبدالرمحن الفوزان وصاحل علي عبدالرمحن
الشالش وعاطف صواب ظافر الشهري وعبدالعزيز حممد عبدالعزيز
السويد وعبداهلل إبراهيم سليمان العضييب وعبداهلل محود عبداهلل
العضييب وعبداهلل حممد احلميدي املطريي وعبدامللك محد عبداهلل
الفهيد وحممد محد سليمان الفهيد ومعجل إبراهيم عبدالرمحن
الفوزان ومهند محد صالح الزيادي العتييب .وأمين عمر أمحد مقبل
(ميين) وخالد أمحد حممد باجعفر (ميين) ومازن األمني خمتار حممد
(سوداني).
كما أسفرت العملية األمنية عن ضبط عدد من األسلحة اآللية،
بيض ذات نوعية خطرة ،إضافة إىل مبالغ مالية كبرية
وأسلحة
ٍ
جتاوزت مليوني ريال .وأكدت وزارة الداخلية إحالة املتورطني على

القضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل.
املختصة حكمًا ابتدائيًا
من جهة ثانية ،أصدرت احملكمة اجلزائية
ّ
يقضي بثبوت إدانة مواطن باجتماعه يف الكويت بعدد من ذوي
التوجهات القتالية املنحرفة ،ثم سفره مع بعضهم من طريق تركيا
إىل سورية للمشاركة يف القتال الدائر هناك ،وانضمامه فيها
إىل عدد من اجلماعات اإلرهابية ،والتحاقه مبعسكر تدرييب إلحداها
وعمله يف إحداها مسؤو ً
ال عن مستودع األسلحة والذخائر ومستودع
األدوية ،وإمداده اجلماعات املقاتلة باألسلحة من خالل بيعها عليهم،
وحصوله على مبالغ مالية شخصية نتيجة ذلك.
وتضمنت التهم أيضًا تأييده تنظيم «داعش» اإلرهابي مببايعته
زعيم ذلك التنظيم ،وتزوجه امرأتني أجنبيتني من دون إذن مسبق
من اجلهات املختصة ،وتسليمه مبلغ  3آالف ريال ألحد األشخاص
يف تركيا مقابل حصوله على جوازات سفر مزورة له وإلحدى زوجتيه
وابنته ،وتقدميه معلومات أمنية غري صحيحة إىل السفارة السعودية
يف تركيا لتسهيل عودة زوجته وابنته إىل اململكة.

لقاء «براغماتي» لتيلرسون...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وشبهات باتصاالت حلملة الرئيس دونالد ترامب مع موسكو،
أطاحت مستشاره لألمن القومي مايكل فلني.
وحتدث الفروف عن حمادثات «براغماتية» ،مؤكدًا أن موسكو ال
تتدخل «يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى» ،ومدافعًا عن توصل
اجلانبني إىل تفاهمات حني «تتقاطع مصاحلهما» .يف املقابل ،أعلن
تيلريسون استعداد الواليات املتحدة للتعاون مع روسيا يف مسائل
ّ
وحضها على احرتام اتفاقات
«ختدم مصلحة الشعب األمريكي»،
مينسك للسالم يف أوكرانيا.
وقبل ساعات من لقاء تيلرسون – الفروف ،األول بينهما منذ
تنصيب ترامب يف  20كانون الثاني (يناير) املاضي ،أعلن وزير
الدفاع األمريكي جيمس ماتيس ،أن بالده «ال ترى ظروفًا مواتية
لتعاون عسكري» مع روسيا ،اليت شددت على «عقم» حماولة
الواليات املتحدة «إقامة حوار» بني اجلانبني «من موقع قوة» .لكن
الرئيس الروسي فالدميري بوتني اعترب أن «إعادة احلوار مع األجهزة
السرية يف الواليات املتحدة وأعضاء آخرين يف احللف األطلسي،
من مصلحتنا املشرتكة».
لقاء تيلرسون – الفروف أتى على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول
جمموعة العشرين يف بون ،متهيدًا لقمة زعماء اجملموعة يف هامبورغ
رجح أن يواجه
وي ّ
يف متوز (يوليو) املقبل ،واليت سيحضرها ترامبُ .
الوزير األمريكي تساؤالت وهواجس كثرية من نظرائه ،ال سيما
األوروبيني واآلسيويني ،يف شأن املسار الذي ستتخذه سياسة
وتشدده مع حلفاء للواليات املتحدة
تودده إىل روسيا
ترامب بعد ّ
ّ
يف منطقة آسيا– احمليط اهلادئ ورفعه شعار «أمريكا أو ً
ال».
لكن وزير اخلارجية الربيطاني بوريس جونسون ،وافق على «مقاربة»
واشنطن حيال موسكو ،إذ قال بعد لقائه نظريه األمريكي« :ال
نريد دخول حرب باردة جديدة ،لكننا ال نريد أيضًا أن يبقى املوقف
الروسي كما هو ،وكان ريكس تيلريسون واضحًا جدًا يف هذا
الصدد» .أما وزير اخلارجية األملاني زيغمار غابريـال ،فانتقد ترامب
ضمنًا ،مشددًا على أن «أي دولة يف العامل ال ميكنها التصدي
مبفردها للمشكالت الدولية الكربى الساخنة» ،ومنددًا مبيل إىل
«االنغالق» ونشر «أسالك شائكة».
وأشار تيلرسون إىل إجرائه حمادثات مثمرة مع الفروف ،مضيفًا:
«تعتزم الواليات املتحدة التعاون مع روسيا حني ميكننا إجياد جماالت
تعاون عملي ختدم مصلحة الشعب األمريكي .حني خنتلف ،ستدافع
الواليات املتحدة عن مصاحلها وقيمها ومصاحل حلفائها وقيمها».
ّ
نتوقع من روسيا
وتابع« :فيما نبحث عن قاعدة مشرتكة جديدة،
احرتام التزاماتها يف اتفاقات مينسك والعمل لنزع فتيل العنف يف
أوكرانيا».
أما الفروف فذكر أنه عقد اجتماعًا «براغماتيًا» مع نظريه األمريكي،
ناقشا خالله النزاعات يف سورية وأوكرانيا وأفغانستان .واستدرك
أنهما مل يبحثا يف العقوبات األمريكية املفروضة على موسكو،
قرروا (فرضها)
قائ ًال« :ننطلق من واقع أنه حدث عارض وأن َمن ّ
يقيموا أين تكمن فاعليتها بالنسبة إليهم».
عليهم أن ّ
ولفت إىل أن ترامب وبوتني سيلتقيان حني يعتربان ذلك «ممكنًا»،
ّ
يتعلق باحلرب على
مشريًا إىل «مصاحل مشرتكة ،ال سيما يف ما
اإلرهاب» .وأردف« :واضح أننا ال نستطيع تسوية كل املشكالت،
تدبر حلو ً
ال لكل
وأعتقد بأن قوى كربى مشابهة ال ميكنها أبدًا أن ّ
األمور .لكننا ندرك مجيعًا أنه حيث تتقاطع مصاحلنا ،وذلك هو األمر
غالبًا ،علينا أن منضي قدمًا».
وأكد الفروف أن روسيا ال تتدخل «يف الشؤون الداخلية للبلدان
األخرى» ،وزاد« :املسائل اليت سنناقشها كثرية ،وآمل بأن نتناقش
ونضع معايري عملنا املشرتك».

اتهامات متبادلة بني ...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

األنظار إىل بون اليوم حيث ُيعقد لقاء بني وزراء خارجية «جمموعة
أصدقاء سورية» ونظريهم األمريكي ريكس تيلرسون لتلمس
معامل السياسة اجلديدة إلدارة دونالد ترامب إزاء سورية بعد لقاء
تيلرسون نظريه الروسي سريغي الفروف أمس االول.
وكان اجتماع آستانة ُعقد متأخرًا يومًا عن املوعد احملدد سلفًا
ومتيز االجتماع
بسبب وصول مفاوضي املعارضة السورية متأخرين.
ّ
بانتقادات عنيفة وجهها رئيس الوفد احلكومي بشار اجلعفري إىل
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تركيا ،وقال إن االجتماع يف عاصمة كازاخستان مل يتمخض عن أي
اتفاق جديد ،بسبب الوصول املتأخر «غري املسؤول» للمشاركني
من وفد املعارضة املسلحة ،يف حني اتهم عضو يف وفد املعارضة
أسامة أبو زيد ،روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها يف خصوص وقف
النار وإطالق معتقلني.
مسودة اتفاق
ومل يعلن حتى املساء توقيع املشاركني يف آستانة
ّ
وقف النار ،اليت حصلت «احلياة» على نصها ،وتضمنت اتفاق
دمشق واملعارضة على وقف القتال بضمانات روسية وتركية
مع شرح للخروق ،بينها «األعمال العدائية ،وأي استخدام للقوة
ضد بعضها ،والسيطرة على أراض تشغلها أطراف أخرى لالتفاق،
وخمالفة أحكام قرار جملس األمن األممي  ،2254ورفض السماح
للوكاالت اإلنسانية» بالعمل حبرية ،إضافة إىل إنشاء «آلية» لتبادل
األسرى.
وكان شويغو أشار خالل لقائه املبعوث الدولي ستيفان دي
ميستورا يف موسكو أمس االول ،إىل «انتهاء املواجهات املباشرة
بني القوات احلكومية والفصائل املعتدلة» .وقال إنه يتوقع من
مفاوضات آستانة إقرار «خريطة تظهر بدقة مناطق سيطرة املعارضة
املعتدلة والتنظيمات اإلرهابية» .وأشار إىل مسودة خريطة قدمتها
موسكو إىل املفاوضات مت رمسها على أساس إحداثيات قدمها
الطرفان (احلكومة السورية واملعارضة) ،مشددًا على ضرورة إيالء
حتديد مواقع تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» (فتح الشام)
أهمية خاصة ،لتسهيل مواصلة حماربة هذين التنظيمني الحقًا
بالتعاون مع «املعارضة املعتدلة» وتركيا وإيران.

نصر اهلل متوعدا اسرائيل :فككوا ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بالذعر ،فتأكيده ان املقاومة «قادرة على الوصول اىل خزانات
االمونيا يف حيفا ،حتى لو نقلت اىل اي مكان ،وكذلك القدرة على
استهداف السفن الناقلة هلذه املواد» ،ودعوته االسرائيليني اىل
«تفكيك مفاعل دميونة النووي ،يرفع مستوى التحدي مع اسرائيل
اىل مرحلة غري مسبوقة ،وحبسب اوساط معنية بهذا امللف ،فان
ما يقلق االسرائيليني ليس ما حتدث عنه السيد نصراهلل ،وامنا ما
جتنب احلديث عنه ،والذعر احلقيقي هو ما حيصل حتت «اجلدار»
ويف «السماء» ،وليس على االرض ...السيد الذي جييد «اللعب»
على اعصاب القيادة واجلمهور االسرائيلي ،كشف صراحة عن قدرة
املقاومة على اصابة اهدافها االسرتاتيجية يف اسرائيل ،لكنه مل
حيدد الطريقة .وتناول معادلة «الصواريخ» دون غريها ...اسرائيل
ّ
تقدر ان حزب اهلل بات ميتلك صواريخ «فاتح» االيرانية ،وهي
صواريخ يرتاوح مداها بني  250كلم و 350كلم ،وميكن تزويدها
حبمولة من املواد الشديدة االنفجار ،وتبلغ سرعتها 1.5كلم يف
الثانية الواحدة ،وهي صواريخ تعمل على الوقود الصلب ما مينحها
ميزة سرعة يف االطالق ...وهامش اخلطأ ال يتعدى عشرة امتار...
كما تعرف اسرائيل ان «خمازن» اجليش السوري باتت مفتوحة امام
املقاومة الستخدام صواريخ «سكود» او نقلها اىل لبنان ...كما
ميتلك حزب اهلل صواريخ «ياخونت» ارض-حبر ،وتعتقد اسرائيل انه
حصل مؤخرا على صواريخ «خليج فارس» االيرانية الفائقة الدقة
يف ضرب االهداف البحرية ...لكنها ال تعرف ما اذا كان سيتم
استهداف املواقع االسرتاتيجية بالصواريخ او بأسلحة اخرى؟...
ويف هذا السياق تبقى املعلومات عن منظومة الطائرات املسرية
اليت بات حزب اهلل ميلك اسرابا مقاتلة منها« ،غامضة» وغري كافية،
الوحدة اجلوية املتخصصة اجرت بعض املناورات ،واثبتت التجربة
ان هذه الطائرات قادرة على محل املتفجرات واملناورة واالهم
القدرة على التملص من منظومة «الباترويت» االمريكية..
وال ينتهي الذعر هنا ،ويبقى القلق احلقيقي من اسلحة روسية
باتت اسرائيل متيقنة من وصوهلا اىل احلزب ...وتكمن اخلشية يف
حصول املقاومة على منظومة ارض-جو من طراز»اس ايه »11او
«كادفالي» ،كما ال تزال اسرائيل غري متيقنة من حصول املقاومة
على منظومة «بانستري اس »1املوجودة لدى اجليش السوري ،وهي
منظومة قادرة على التحرك السريع ،تتألف من مركبة تتحرك بسرعة
مع منصة اطالق لـ 12صاروخًا ،وتقدر هذه املنظومة على اصابة
االهداف اجلوية على بعد 20كيلومرتا وارتفاع  15كيلومرتًا...
اما الغموض الكبري فيبقى ف ميا حيصل حتت «اجلدار» الذي تبنيه
اسرائيل على احلدود مع لبنان .السيد نصراهلل تطرق اليه ملاما،
لكن االسرائيليني فهموا «الرسالة» ،ولسان حال السيد يقول
«حنن نرى ما تفعلون ،لن تستطيعوا الدفاع يف احلرب املقبلة عن
مشال فلسطني ،وقد يكون عليكم النظر جيدا اىل ما حيصل «حتت
اجلدار»...

عون

اىل ذلك أعلن عون خالل استقباله وفد اجمللس الوطين لالعالم
املرئي واملسموع برئاسة عبد اهلادي حمفوظ «إن املواقف اليت
يعلنها ال متييز فيها بني فريق لبناني وآخر ،بل هي تأتي يف سياق
احملافظة على وحدة لبنان وصون التضامن الداخلي يف مواجهة
االعتداءات اخلارجية اليت تتهددنا ،السيما أننا متفقون اليوم على
إعادة إعمار بلدنا واستكمال مسرية نهوضه .وأنا ال أفرق يف
دفاعي عن اللبنانيني بني فريق وآخر او فئة وأخرى وسيكون
موقفي دائما واحدا ولن أمسح ألحد من اخلارج بالتدخل يف الشؤون
الداخلية اللبنانية».
وجدد عون تأكيده أن نظام النسبية هو األفضل للقانون االنتخابي
اجلديد ،مشريا اىل وجود عوامل إجيابية يف السعي اىل االتفاق على
هذا القانون( .التفاصيل ص .)3
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متفرقات

الذبيحـة االهليـة لـراحـة نفـس والدة رئيس حزب الياس حارث الشدياق يف
ذمة اهلل
القوات اللبنانية الفقيــدة مـاري جعــجع فـي سـيدنـي

تويف يف لبنان املرحوم
احيـت القـوات اللبنانيـة اسـرتاليـا
 سـيدني قـداسا اهليا فـيكنيسة مار شربل لراحة نفـس
الفقيدة ماري جعجع والدة
رئيس حزب القـوات اللبنانيـة
الـدكتور سـمري جعجع ترأسه راعي
االبراشية املارونية يف اسرتاليا
املطران انطوان شـربل وعاونه
يف القداس النائب االبرشي
املونسينيور مارسيللينو يوسف
واالب انطوان طعمه واالباء برنار
عاصي ويواكيم جنيم ورهبان دير
مار شربل.
حضر القداس القنصل اللبناني جورج بيطار غامن ،املستشار واالعالميني السادة :أنور حرب ،انطوان قـزي  ،سايد خمايل،
القانوني للدكتور جعجع احملامي ستيف ستاننت ،رئيس مقاطعة جوزيف خوري ،مجيل الدويهي ،انطونيوس ابو رزق .وحشد من
اسرتاليا يف القوات طوني عبيد  ،رئيس مركز سيدني جهاد رؤساء اجلمعيات واملؤسسات وكوادر القوات اللبنانية وحشد من
داغر  ،رئيس قسم سيدني الكتائيب بيرت مارون ،منسق التيار أبناء اجلالية اللبنانية.
الوطين احلر طوني طوق  ،مفوض حزب الوطنني االحرار طوني وتال املونسينيور يوسف الرقيم البطريركي الـذي وجهه البطريرك
نكد  ،منسق حركة االستقالل يف اسرتاليا اسعد بركات مع منسق الراعي اىل عائلة الفقيدة يف لبنان ثم القى املطران طربيه عظة
سيدني سعيد الدويهي ،منسق تيار املستقبل يف أسرتاليا عبداهلل باالنكليزية نوه مبزايا الفقيدة ودورها يف تنشئة عائلة مسيحية
املري،ممثل احلزب التقدمي االشرتاكي والرابطة الدرزية اكرم مميزة ووجه التعازي اىل عائلة الفقيدة ورئيس حزب القوات
املصري  ،الرئيس اإلقليمي يف اجلامعة الثقافية ميشال الدويهي اللبنانية الـدكتور سـمري جعجع.
ورئيس جملس الوالية يف اجلامعة ابراهيم خوري ،رئيس اجمللس ويف اخلتام تقدمت القوات اللبنانية مركز سيدني بالشكر من املطران
املاروني طوني خطار ،نائب رئيس الرابطة املارونية انطوان طربيه ورهبان دير مار شربل والراهبات واالحزاب واملؤسسات
الدويهي ،مديرة مكتب هيئة االنتشار املاروني الدكتورة فاديا واحلضور على مشاركتهم بالصالة لراحة نفس الراحلة.
مكتـب االعالم
غصني وزوجها رجل االعمال جورج غصني  ،االخت اهلام جعجع					 .

الياس حارث الشدياق
من بشري عن عمر  46سنة .
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه السبت (اليوم) الواقع
فيه  18الجاري الساعة السابعة والربع مساء يف كنيسة
سيدة لبنان  -هاريس بارك.
الناعون :اشقاؤه بيار وطوني وفريد الشدياق وعائالتهم
وجميع االهل واالقارب .
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة (أول من أمس
وأمس) يف هول كنيسة سيدة لبنان من الساعة السادسة
حتى التاسعة مساء.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

الدعوة عامة

جتنّب السفر على تلك الطائرات!

نشرت تقارير إخبارية عديدة تقارير حول أسوأ خطوط
جوية كان ميكن السفر عليها يف العامل ،خالل عام 2016
املاضي.
وأشارت شبكة «بلومربغ» اإلخبارية األمريكية إىل أن تلك
القائمة يتم إعدادها سنويا ألهم شركات الطريان العاملية،
ً
وفقا لردود أفعال الركاب ،وللفحص الذي يتم إجراؤه على
منت طائرات الشركات املتنافسة.

* 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

إليكم قائمة أسوأ  10خطوط طريان حول
العامل بالنسبة املئوية اليت حصلت عليها
كل شركة:
 -10خطوط طريان «هاينان» الصينية:
%30.3
 -9اخلطوط اجلوية الكورية%31.74 :
 -8خطوط طريان «آير تشاينا» الصينية:
%32.73
 -7اخلطوط اجلوية «هونغ كونغ»:
%33.42
 -6خطوط «تشاينا إيسرتن» الصينية:
%35.8
 -5اخلطوط اجلوية «آسيانا» الكورية
اجلنوبية%37.46 :
 -4اخلطوط اجلوية الفلبينية%38.3 :
 -3خطوط «إنديا آير» اجلوية%38.71 :
 -2خطوط «آيسلندا»%41.05 :
 -1طريان العال اإلسرائيلي%56 :
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نــجوم

جنوم سوريون ورثوا الفن من آبائهم ..مـَن جنح ومـَن أخفق؟

هشام ورشا شربتجي

مظفر وأماني ونسرين الحكيم

حسام تحسني بيك وابنته نادين
تشهد الساحة الدرامية السورية ظهور عدد كبري من أبناء
الفنانني والنجوم السوريني ،الذين دخلوا إىل الوسط الفين
بعد أن تدرجوا يف ذلك من خالل عملهم مع أبائهم ،والذين
حتول قسم منهم اىل أمساء المعة.
ّ
الليث حجو وسيف الدين سبيعي ورشا شربتجي خمرجون
من الفنانني األوائل الذين دخلوا إىل الساحة الدرامية املخرج
الليث حجو ،ابن الفنان الراحل عمر حجو ،وكذلك املخرج واملمثل
سيف الدين سبيعي ،جنل الفنان الراحل رفيق سبيعي ،وأيضًا
املخرجة رشا شربتجي ،ابنة املخرج القدير هشام شربتجي،
حيث استطاع املخرجون الثالثة أن يضعوا بصمة يف الدراما
السورية والعربية من خالل إخراجهم عددًا من أهم األعمال
الدرامية.
أوالد عباس النوري وباسل اخلطيب وطلحت محدي وغسان
مسعود
كذلك ،احرتف العديد من أبناء الفنانني واملخرجني السوريني
الفن خالل السنوات األخرية ،حيث توجهوا اىل الدراسة
األكادميية ،ومن بينهم :عمرو علي ،جنل املخرج حامت علي،
الذي درس اإلخراج السينمائي يف القاهرة ،وميار النوري،
ابن النجم عباس النوري ،الذي يتابع دراسة اإلخراج يف
الواليات املتحدة األمريكية ،وأمحد محدي ،جنل الفنان الراحل
طلحت محدي ،والسدير مسعود ،جنل الفنان غسان مسعود،
الذين درس اإلخراج السينمائي ،واألمر نفسه ينطبق على
جميد اخلطيب ،ابن املخرج باسل اخلطيب ،الذي يتابع دراسة
اإلخراج يف اخلارج.
حتولوا اىل التمثيل
أوالد جنوم ّ
من جهة أخرى ،احرتف عدد من أبناء النجوم التمثيل ،ومنهم:
النجم قيس الشيخ جنيب ،جنل الفنان واملخرج حممد الشيخ
جنيب ،بينما احرتف شقيقه سيف الشيخ جنيب اإلخراج ،كما

نادين تجسني بيك

ديما بياعة

سيف الدين سبيعي
احرتفت نادين حتسني بيك ،ابنة الفنان القدير حسام حتسني
بيك ،التمثيل ،إضافة اىل الفنانتني نسرين وأماني احلكيم،
ابنيت املخرج واملمثل مظهر احلكيم ،وحازم زيدان ،ابن الفنان
أمين زيدان.
وكذلك األمر بالنسبة اىل الفنانة دمية بياعة ،ابنة الفنانة مها
املصري ،اليت احرتفت التمثيل منذ وقت طويل.

مها املصري وديما بياعة
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Dumping of coalition in WA an- Malcolm Turnbull: PM makes home Xenophon team to vote against
gers federal Nationals, delights blackout-proof with solar panels
welfare bill
One Nation
The Turnbull government “I can tell you what they
FEW things would be
tickling Pauline Hanson’s
political fancy more than
the spectacle of senior
Coalition figures made
uncomfortable — even
bickering — over the
presence of One Nation.
The decision by the West
Australian Liberals to
preference One Nation
ahead of the local Nationals has provided that
discomfort.
Opposition Leader Bill
Shorten would be almost
as delighted as Senator
Hanson as he niggles
Prime Minister Malcolm
Turnbull and pledges
Labor would never give
One Nation such a privileged slot.
Prime Minister Turnbull
last year said Pauline
Hanson was not a welcome presence, and
ministers have warned
her elevated profile is
discouraging
visitors
from neighbouring countries. The Liberals might
not remember what she
stood for two decades
ago, but the region does.
Today Mr Turnbull — who
will have to deal with four
One Nation senators to
get legislation through,
— wasn’t keen to comment and said it was a
state matter.
The preference deal was
a desperate measure by
WA Liberal Premier Colin
Barnett for electoral survival in the coming state
contest, but the implications go beyond his immediate future.
For the first time in 16
years the Hanson creation has a position of
respectability in a major
ballot, forced on a major
party by the smaller party’s appeal to voters. It is
no longer shoved back in
the pack, relegated like
joke contender.
The prospect now is for
a national deal with the
Liberals.
The binning of traditional

coalition arrangements
fuelled resentment over
the West Australian
pact, although the local
Nats are not as close to
the Liberals as in other
states, and have themselves approved a One
Nation preference arrangement.
Deputy Prime Minister
and federal Nationals
leader Barnaby Joyce
today warned Mr Barnett
might not be around as
Premier to celebrate the
consequences.
“It’s a statement of fact
that the most successful
governments in Australia are Liberal-National
governments and however that bond is formed
it works well,” Mr Joyce
told reporters today.
“When you step away
from that, there’s one
thing you can absolutely
be assured of — you are
going to be in opposition.”
It was a position former
Prime Minister Tony Abbott backed: “It is not up
to me to decide where
preferences would go
but if it was, I would certainly be putting One
Nation ahead of Labor
and I would be putting
the National party ahead
of everyone because
the National party are
our coalition partners
in Canberra and in most
states and they are our
alliance partners in
Western Australia. “The
background noise to the
National’s unhappiness
was a bunch of Liberal
ministers arguing Pauline Hanson was not the
same person who was
sacked as a Liberal candidate in 1996, but who
nevertheless won election to the House of Representatives and formed
her own party.
Senator Hanson would
insist she hasn’t changed
but the times had until
they suited her opinions.

Prime Minister Malcolm Turnbull. Picture: AAPSource:AAP

PRIME Minister Malcolm
Turnbull is making his
harbourside
mansion
blackout-proof — by installing hi-tech new batteries to store energy
generated by his rooftop
solar panels.
Late last year, Mr Turnbull installed lithium-ion
batteries at his home to
store power generated by
a series of rooftop solar
panels, which were recently upgraded.
The PM’s office confirmed
the work, which could
keep the lights on at the
Point Piper property in
the event of a blackout.
NSW averted the threat
of rolling blackouts on
Friday, amid soaring
temperatures that placed
huge demand on the electricity grid.
Blackouts were only narrowly avoided because
the Australian Energy
Market Operator (AEMO)
ordered
Newcastle’s
Tomago
aluminium
smelter, which uses a
whopping 10 per cent of
the state’s electricity, to
be turned off.
Further details of how
close NSW came to mass
blackouts emerged yesterday, with AEMO revealing that demand for
power peaked at just under 14,100 megawatts at
6pm in Sydney on Friday.
The normal summer peak
is around 12,500 megawatts and on Friday afternoon it is understood
around 14,700 megawatts were available in
the network.
It comes amid fierce debate about the role re-

newable energy played
— if any — in a series of
blackouts in South Australia, with Mr Turnbull
yesterday criticising unrealistic renewable energy targets he claims
are bumping up bills and
causing unreliable power
supplies.
“Dangerous Labor-Green
ideology has no place in
energy policy,” Mr Turnbull said.
The federal government
has been talking up the
future of coal-fired power
generation — with Treasurer Scott Morrison
even taking a lump of
coal into the Parliament
last week.
The federal government
has a target for 23.5 per
cent renewable energy by
2020, while Labor wants
50 per cent by 2030.
NSW Labor believes the
target should be more
ambitious than the federal government’s 23.5 per
cent but has not committed to a firm number.
Meanwhile, the Business Council of Australia (BCA) and 17 other
groups joined forces yesterday to demand a bipartisan agreement on future
energy policies, ensuring
Australia has enough
power in the future to
keep the lights on for
homes and businesses.
BCA boss Jennifer Westacott said every politician
and every party must
forge a new consensus
on the issue.
“This really matters now,
and we need some urgent, urgent collaboration,” she said.

has failed to win over four
crossbench senators for
its plan to tie an overhaul
of childcare fee subsidies
to welfare payment cuts
The Nick Xenophon Team,
which has three of the
nine crossbench votes
the government needs, is
not happy that about $3
billion in savings will be
quarantined for spending
on the national disability
insurance scheme.
“As a negotiating tactic, this is as subtle as a
sledgehammer,” Senator
Xenophon said on Tuesday.
Linking the welfare cuts
to NDIS funding was “robbing Peter to pay Paul”.
“In terms of trying to pit
one group of disadvantaged Australians with
another group of Australians in desperately needing help with disability
support services,” he told
ABC radio.
The senator would rather
see an increase in the
Medicare levy to cover
additional NDIS funding
arguing it would be more
equitable.
Senator Xenophon said
his team supported the
childcare changes but
didn’t back scrapping
family tax benefit supplements and limiting paid
parental leave to pay for
them
He wants the government
to go back to the drawing
board.
Tasmanian independent
Jacqui Lambie won’t be
backing the government
either.

can go and do with their
omnibus, they can stick it
where it fits,” she told the
ABC’s Q&A program.
“This is very cheeky about
rolling all (the measures),
because they’re never going to get it through.”
Later Senator Xenophon
told the Nine Network
there was always a different package that could be
crafted.
“For instance, billions of
dollars are wasted in defence,” he said.
“You would think, without compromising our
nation’s ability to defend
ourselves, there is waste
in other parts of the budget and that is something
that we need to look at.”
Social Services Minister
Christian Porter intends
having more discussions
with Senator Xenophon
about finding other savings measures.
But he warned the list of
savings in his portfolio
was not endless.
“The main issue here
is finding a way to fund
a very serious $1.6 billion investment in child
care which parents and
families and mums are
screaming out for,” Mr
Porter told ABC radio.
“We can’t do that from
borrowing more money,
we have to find savings to
fund that expenditure.”
Mr Porter insisted “no-one
is threatening the NDIS”
and the government was
committed to funding the
program even though
it hadn’t been properly
funded by Labor.

Alan Jones off air for
another three weeks
Jones, 75, made a visit to
2GB’s Sydney studio on
Monday to chat with colleague Ray Hadley, telling
listeners he’ll be taking
another three weeks off.
The radio announcer had
a back operation before

Christmas and since has
had several neck operations, the latest being on
Friday.
Jones will head back to
hospital to recuperate but
has assured his listeners
he will return on March 6.
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‘Your ban got lifted, get over it’: Senator Lambie and Muslim activist Abdel-Magied lock horns on Q&A

The Muslim engineer and Tasmanian senator repeatedly clashed throughout the show.Source:ABC

JACQUI Lambie and Muslim activist Yassmin Abdel-Magied have locked
horns in an ferocious
argument over the US
President’s travel ban on
Q&A.
The independent senator
said she believed Australia should “look after our
own backyard first” and
should “follow Donald
Trump’s example by deporting all Muslims who
support sharia law”.
Mechanical engineer Ms
Abdel-Magied broke in,
asking Senator Lambie
whether she knew what
sharia law was.
When Senator Lambie insisted she did, the Youth
Without Borders founder
insisted that it was as
simple as “me praying
five times day”.
The Tasmanian senator replied: “What about
rights for women? You
can’t be a sharia law supporter and be half pregnant at the same time.”
Her voice rising, Ms Abdel-Magied demanded:
“What are you talking
about? OK, I am not going to attack you personally. My frustration is that
people talk about Islam
without knowing anything
about it and they’re willing to completely negate
any of my rights as a human being, a woman, as
a person with agency,
simply because they have
an idea about what my
face is about. Excuse me,
Islam to me is the most
feminist religion, right.
We got equal rights well
before the Europeans.
“We don’t take our husbands’ last names … We

were given the right to
own land, their property. “The fact people go
around dissing in my face
without knowing anything
about it and want to chuck
me out of a country …”
Senator Lambie responded: “We have one law in
this country and it is the
Australian law. It is not
sharia law, not in this
country. Not in my day.”
Ms Abdel-Magied, who
explained that she was
born in Sudan and moved
to Brisbane as a toddler,
said sharia meant following the law of the land on
which you are on, adding:
“You don’t know anything about my religion.
You’re talking about stuff
you don’t know anything
about.”
Host Tony Jones broke in
to warn the women: “Can
I say shouting at each other is not going to help.”
Ms Abdel-Magied apologised for her “unbecoming” yelling, but said “the
fact we’re normalising
the kind of discussions
and rhetoric that Donald
Trump uses frightens
me”.
She added she was Australian and loved Australia
and yet Senator Lambie’s
advocacy of vulnerable
people did not appear to
include people like her.
“It hurts me deeply, right,
when you, when my elected representatives, don’t
want to have me in this
country simply because
of my faith or because of
where I was born. And I
think this kind of rhetoric
is what we saw pre-World
War II.”
Asked if she could see

Jacqui Lambie says Australia should follow Donald Trump’s example and
deport all Muslims who support sharia law.Source:ABC

Labor MP Kate Ellis, right, attacked One Nation for having members who
say Port Arthur and September 11 were faked.Source:ABC

how her words could be
seen as hateful to others,
Senator Lambie replied:
“To a minority. If that’s a
minority but this is for the
majority.”
A frustrated Ms AbdelMagied responded simply: “Oh, girl!”
The senator continued:
“We want to feel safe, be
safe, and Donald Trump,
if he wants to put those
on hold for three months,
he has every right to do
so until he can work out
exactly what is going on.
If that’s going to keep
America safer just like it’s
going to keep Australia —
stop playing the victim.
We’ve had enough.
“Your ban got lifted. Get
over it.”
WOULD LAMBIE JOIN
ONE NATION?
A stand-off was brewing
from the start of a fiery
Q&A, with Senator Lambie
not holding back as she
attacked the government
over political donations,
energy and childcare.
“We have 30 per cent of
the world’s uranium in the
country,” she said during
a debate on renewables,
telling the audience that
climate change was unstoppable. “Why aren’t
we looking at the nuclear
power instead of what
we have done with our
utilities and assets in
this country, sold them to
big businesses overseas
where they don’t pay their
bloody share of the tax
and are usually donors
of the bloody Liberal Party?”

out saying that single
mothers had made a lifestyle choice to be single
mothers and they were
leading to more ugly and
lazy children.”
BLACKOUTS
AND
BULLS***
Ms Abdel-Magied and
Senator Lambie did, however, share a concern for
marginalised Australians,
joining forces on several occasions to attack
Victorian Liberal senator
James Paterson.
When Mr Paterson tried to
explain why low-income
families would face activity tests for childcare support under the government’s family tax benefits
package, Senator Lambie
replied: “Oh, bulls***. I’m
really angry about this.
“I have come through that
system. I was on welfare,
on a disability support
pension for 10 years trying to support for two
kids. I’ve been at work
where I have had to pay
the childcare expenses
where they’ve cost me
three quarters of my wage
as a young private in the
army.
“We can do it a better
way. If those big companies start paying their
damn tax and that needs
to be done and that goes
for Google and Facebook,
start taxing them. Don’t
tell me it’s very difficult.
It’s very easy to come take
money off your people living on or low the poverty
line but it’s too hard to go
after their big donors.”
Ms Ellis, who is the shad-

Ms Abdel-Magied, who
used to work for an oil
company, was similarly
outspoken, but often appeared to coming from
an opposite perspective.
“I 100 per cent agree we
need to be thinking about
the most vulnerable people in our society,” she
said. “But that is not the
same as thinking about
doing things better for the
earth.”
They also clashed over
One Nation, with Jones
asking Senator Lambie
whether she would ever
consider joining the party
to be part of a more powerful entity with similar
views. “I was a part of a
bigger, powerful entity
once,” she replied. “Didn’t
work too well for me and
others.”
She also claimed Pauline
Hanson’s party was “not
there for the underdog”
because it supported the
government’s bundled together “omnibus” welfare
bill.
Ms Abdel-Magied was almost as concerned about
One Nation as she was
over Mr Trump, saying:
“We’re talking as if they
are not deeply xenophobic.”
Labor MP Kate Ellis also
attacked the party, saying: “One Nation has
members say the Port Arthur massacre was faked,
9/11 was a hoax, we saw
a couple of weeks ago,
not wanting to fire Jacqui
up too much again, but
we saw a couple of weeks
ago one of them coming

ow minister for early childhood education, pointed
out that many children
were in dangerous situations and desperately
needed safe spaces, and
would be left totally reliant on what their parents
did under the new childcare package.
Ms Abdel-Magied agreed,
telling Mr Paterson: “This
is the problem with not
having enough diversity
in government. There are
a bunch of people that
don’t face these problems saying, do you know
what’s good for people?”
The Liberal MP fired back:
“No, it’s what the data, the
evidence shows.”
Luca Belgiorno-Nettis,
founder of the newDemocracy Foundation, was
the most low-key voice
on the panel, with Jones
even imploring him to be
“the voice of reason” during the verbal jousting
between Senator Lambie
and Ms Abdel-Magied.
Mr Belgiorno-Nettis noted
that Q&A was “as much
about the contest of ideas
as it is about anything
else” but added: “The
most underused asset in
politics today is the common sense of everyday
people, not when they
vote but when they deliberate together. Not when
they are debating but
when they are deliberating, when they have no
incentive to win the debate.”
But even he had to confess the argument was
“great theatre”.
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Barnett defends WA Libs-One
Nation deal
The WA Liberals have defended their preference
deal with One Nation, saying the Pauline Hansonled party is a different
beast to 20 years ago,
but the Nationals warn it
could cost Premier Colin
Barnett a third term.
The Liberals have agreed
to preference One Nation
ahead of their coalitionturned-alliance partners
The Nationals in some of
WA’s upper house seats.
In return, One Nation will
preference the Liberals
above Labor in the lower
house, an arrangement Mr
Barnett has described as
pragmatic and practical.
He said One Nation was a
rejuvenated party, while
Health Minister John
Day said their previously
overtly racist views had
mellowed somewhat.
“They are a more moderate, more responsible
group of people,” Mr
Barnett told reporters on
Monday.
“The decision of the Liberal party is not one based
on philosophy. We are not
endorsing One Nation
candidates or One Nation
policies in any sense.
“It is basically a mathematical exercise ... to
maximise the Liberal party vote, particularly in the
lower house.”
Federal Nationals leader
Barnaby Joyce warned
Mr Barnett the deal could
result in him losing the
March 11 election, while
state leader Brendon
Grylls described it as “a
little slap in the face”, but
said he believed it would
boost his party’s first
preference votes.
If One Nation does gain
the balance of power in
parliament, which state
leader Colin Tincknell
says is a strong chance,
the Liberals face an uphill
battle getting their privatisation agenda over the
line.
But they would be used to
that, given the Nationals

have opposed the sale of
Fremantle Port and played
hardball on the proposed
TAB and Western Power
privatisations.
Mr Barnett says it’s probable One Nation will win
seats in the upper house,
which he predicted would
become very complicated
like the federal senate of
recent years.
“I think we’re going to
see a very complicated
parliament no matter who
wins,” he said.
Mr Tincknell also claimed
One Nation would be preferenced by the Liberals in
the lower house in “many,
many seats” but refused
to specify which ones.
Political analyst Martin
Drum said controlling
preferences was more
challenging in the lower house as many voters didn’t follow how-to
cards.
He said the deal would
help One Nation a lot perhaps more than the
Liberals - which would
be active at every polling
booth unlike Ms Hanson’s
party, which was targeting
country areas where there
were more booths.
Mr Drum said it was almost certain One Nation
would win the South West,
Mining and Pastoral, and
Agricultural region seats
in the upper house, giving
them “part of the balance
of power” - which the Liberals may end up having
contributed to without
achieving a benefit for
themselves.
WA opposition leader
Mark McGowan labelled
the deal dirty and desperate, saying it could backfire among Liberal voters
in multicultural seats including Perth, Mt Lawley,
Bicton and Riverton.
Federal Attorney-General
George Brandis said such
deals had happened before, with the Nationals
preferencing One Nation
ahead of the Liberals in
2008.
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Tax hikes obvious if savings blocked: PM
The Turnbull government
has raised the spectre of
higher taxes if the Senate
continues to frustrate billions of dollars in savings
measures.
Prime Minister Malcolm
Turnbull described the
option as a “penetrating
glimpse of the obvious”.
The government’s omnibus bill which ties welfare cuts to an overhaul
of childcare fee subsidies and quarantining
net budget savings for
the national disability insurance scheme appears
dead in the water after
Senate cross benchers
gave it the thumbs down.
The government might
also be forced to ditch
legislation for other savings - labelled “zombie
measures” - stymied by
the upper house.
It’s prompted Finance
Minister Mathias Cormann to issue a stark
warning: “There comes
a day when the only way
you can repair the budget
is through tax increases.”
Treasurer Scott Morrison
said if the government
couldn’t help fund the
NDIS with the net savings
from its omnibus bill it
only had two options.
“Increase taxes or in-

crease debt,” he told
News Corp.
The government could
not rely on a spike in iron
ore revenues to bankroll
spending and achieve
structural change.
“If the parliament is going to insist that the government spend more and
more money, particularly
on welfare, then someone has to pay for that,”
he said.
Opposition Leader Bill
Shorten described the
government’s support for
the NDIS as lukewarm,
and nominated a simple
solution to its budget
problem.
“Don’t go ahead with $50
billion of corporate tax
cuts,” he said.
Shadow treasurer Chris
Bowen said budget management had been as a
“rolling disaster” under
both Mr Morrison and his
predecessor Joe Hockey.
The treasurer was having a “massive tantrum”
because the Senate
wouldn’t follow his will.
Greens leader Richard Di
Natale said the treasurer
should have come to his
realisation months ago,
before the government
implemented income tax
cuts for those earning
more than $80,000.

Federal politicians who
submit false expense
claims could be jailed under changes proposed by
the Greens.
The minor party is pushing for amendments to
an expenses bill being
debated in parliament on
Wednesday. It wants MPs
who intentionally submit false claims jailed for
12 months or fined more
than $10,000, and electoral allowances worth
up to $46,000 paid into a
dedicated bank account
overseen by a compliance
officer.
Greens senator Lee Rhiannon told the Huffington

Post MPs entitlements had
“grey areas” that must be
addressed or politicians
would be seen as being
“more interested in making money than in serving
the public”.
Government MP Jane
Prentice said the punishments sounded a little extreme.
“I don’t know that anyone - I hope no one does
it deliberately,” she told
reporters in Canberra.
“I think some people may
get caught up in some
of the forms and other
problems, but I would’ve
thought that was a tad extreme.”

Jail MPs for dodgy expense claims:
Greens

NDIS poorer without welfare
cuts: Morrison
The Turnbull government has delivered a
thinly-veiled threat to opponents of its proposed
welfare cuts.
Carve away at the savings measures as much
as you like, but know
you’ll be tearing money
from the pockets Australians with disabilities,
Treasurer Scott Morrison
has warned.
About $3 billion in welfare cuts will be funnelled
into a designated kitty
for the national disability
insurance scheme, quarantining about $5 billion
for the scheme by the
end of 2020.
“This is saying that
there is a locked box
over in social services
... the money that will
come from making these
changes will go to ensure that the NDIS continues to be funded and
delivered on an ongoing
basis,” Mr Morrison told
reporters in Canberra on
Monday.
“Anything not passed
through this bill means
that the NDIS special account will be the poorer
for it and will have to
be made up from other
sources.”
Social Services Minister
Christian Porter conceded it was possible not all
of the 16 cuts in the “omnibus” welfare bill would
clear parliament.
“We are going to take the
case right up until the bill
is passed,” he said.
“The time that you truly
know whether you will
get support on each and
every measure is the
time that the vote is taken. If we make savings in
those areas, they will go
on to pay for the NDIS.”
The $5.5 billion in savings from the welfare
overhaul was to be split
between extra childcare
spending - about $1.6 billion - with the rest tipped
into balancing the bud-

get.
But Mr Morrison said
debiting the savings into
the NDIS special account
would deliver “greater
certainty” around the delivery of the scheme.
Mr Morrison told reporters there would be no
impact on the budget’s
cash balances as a result
of the decision.
“It goes to budget repair.
It is going to offset big
spending of the government,” he said.
Among the savings measures are phasing out
annual Family Tax Benefit supplements in favour
of increased fortnightly
payments, ending carbon tax compensation
for new welfare recipients, making young jobseekers wait a month
before receiving income
support, and forcing under-25s off the dole and
onto the lower youth allowance.
The government informed
Senate crossbenchers,
Labor and the Greens
about its new plans for
the rest of those savings
on Monday.
Labor social services
spokeswoman
Jenny
Macklin said the government was holding the
NDIS hostage in a disgraceful political game
of brinksmanship.
“People with a disability do not deserve to be
treated with such contempt by the Turnbull
government,” she said.
“Linking the delivery of
the NDIS to massive cuts
to families, pensioners,
people with disability,
carers and Newstart recipients is simply appalling.”
Greens senator Rachel
Siewert said slashing
welfare measures to fund
the NDIS was akin to robbing Peter to pay Paul,
accusing the treasurer
of attempting a “cheap
trick” to pile pressure on
the Senate.
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NSW top cop is govt’s decision: premier One Nation threatens Qld govt over WA Nats preference Greens before Liberals
NSW Premier Gladys Berejiklian denies members
of an independent panel
partly responsible for selecting the state’s next
police commissioner may
be biased against one of
the frontrunners.
Applications for a successor to Andrew Scipione
close in just 10 days and
former deputy commissioner Nick Kaldas, who
left his old post for medical reasons, is “considering” throwing his hat into
the ring.
Once applications close,
they will be reviewed by
an independent panel,
with recommendations
handed to Ms Berejiklian
and then a decision going
to cabinet.
The premier was on
Wednesday forced to shut
down suggestions two
members of that panel Blair Comley, the head of
the Department of Premier
and Cabinet, and Andrew
Cappie-Wood, the Director General of the Department of Attorney General
- may look unfavourably
upon Mr Kaldas.
“This is a decision for
government,” Ms Berejiklian told 2GB radio.
“We’re obviously open to

their recommendations,
we obviously encourage
all the best candidates to
come forward, and they
will, and they have.”
Ms Berejiklian said she
was confident the best
candidate will be given
the role.
“I have very much confidence in the process, but
the process has to run its
course,” she said.
Mr Scipione will step down
from his post in April after
bringing forward the date
of his departure.
Mr Kaldas, now working for the UN in Jordan,
has the backing of both
the opposition and the
Greens.
Another contender Deputy Commissioner Catherine Burn however has
been criticised over the
handling of the Lindt cafe
siege.
The conduct of both
Ms Burn and Mr Kaldas
was called into question
during the force’s longrunning internal bugging
scandal which could hinder the process for the
top job.
Ms Berejilkian said she
would “envisage” a decision would be made in
March.

budget

New One Nation MP Steve fall from higher coal royDickson has threatened alties, at least some of
to try to bring down the which is likely to go to
minority Palaszczuk gov- regional projects.
ernment unless its budget
includes a funding boost The Labor government
for regional Queensland. currently has 42 of the 89
Mr Dickson said cross- seats in state parliament
bench MPs could unite and needs the support
against the government of three of the six crossif it was unhappy with the benchers, including inJune budget and force an dependent speaker Peter
election, which is due by Wellington, to guarantee
early 2018.
supply.
He met with Katter party Katter party state leadMPs Robbie Katter and er Rob Katter said in a
Shane Knuth and Labor statement on Tuesday
defectors Billy Gordon the crossbenchers were
and Rob Pyne on Monday focused on getting as
as part of a cross bench much as possible for the
alliance.
regions during this term
“Four votes from the of parliament.
crossbenchers
could “A regional focus and
bring the Palaszczuk gov- practical solutions are
ernment down. Of course what we are looking to
that is a hypothetical ... use our power on this
it’s a shot across the Parliament,” he said in a
bow,” he told the ABC on statement.
Wednesday.
He told the Courier-Mail
Premier
Annastacia he would not rule out
Palaszczuk has been pushing for an early elecspending a significant tion if the party was unamount of time in the happy with the budget.
regions since returning “You don’t have to be
from holidays in late Jan- Einstein to work out that
uary, with extended trips if we’ve got the numbers
Barnett doesn’t know One Nation policies to western, central and and the Budget doesn’t
northern Queensland.
deliver for all of QueenPremier Colin Barnett ad- tion, with a recent News- The upcoming budget sland, then of course
mits he doesn’t know what poll giving it a 13 per cent
is expected to include a that would be a considerOne Nations policies are, primary vote.
despite the WA Liberals’ The premier said One Na- multi-billion dollar wind- ation,” he said.
doing a preference deal tion was more moderate Asylum seekers can come home, Sri Lankan PM says
with right-wing party.
today and had fewer of
The preference swap could the extreme policies with a MALCOLM Turnbull and Sri and they could simply come
deliver One Nation the bal- strong racial component it Lankan Prime Minister Ranil back.
Wickremesinghe have reiter- “They left Sri Lanka illeance of power in the upper had in the 1990s.
house and has infuriated One Nation’s policies in- ated their joint commitment gally, they are welcome to
the Nationals.
clude a ban on Muslim to combating people smug- return to Sri Lanka and we
won’t prosecute them,” he
It has also divided Liber- immigration and other glers in the Asia-Pacific.
als, given One Nation’s WA anti-Islam measures, re- But the Sri Lankan Prime said.
policies sharply differ, as it ductions in immigration Minister has some frank ad- Sri Lanka’s Prime Minister
opposes privatising West- generally, abolishing mul- vice for his citizens in Aus- Ranil Wickremesinghe says
ern Power and building the ticulturalism and the ra- tralia’s offshore detention asylum seekers will not be
prosecuted if they come
Roe 8 major road project. cial discrimination act and centres: come home.
Mr
Wickremesinghe
issued
home. Picture: AAP Image/
“I don’t even know what more protectionist ecothe
message
while
speaking
Mick Tsikas.
their policies are ... it (the nomic policies to support
at a joint press conference “They can come back to
preference deal) has got jobs.
nothing to do with policy It has released three spe- with Australian Prime Minis- Sri Lanka and we will have
at all,” Mr Barnett told re- cific policies for the WA ter Malcolm Turnbull in Can- them but remember they
berra this morning.
broke the law attempting to
porters.
election.
“I don’t know how many The WA Nationals have Brushing off concerns about come to Australia.”
seats they will win. I think retaliated by preferencing alleged human rights abus- Mr Wickremesinghe said
perhaps their position has the Greens ahead of their es his citizens may have some of the asylum seekbeen overrated.”
Liberal alliance partners faced in detention centres ers had left Sri Lanka from
One Nation is forecast to on the ticket for two up- on Manus Island and Nauru, areas that had never even
be the third most popular per house regions in next Mr Wickremesinghe said Sri seen conflict and that many
Lanka was “quite safe” now were not Tamils.
party at the March 11 elec- month’s state election.

The spurned WA Nationals
have retaliated to the Liberals’ preference deal with
One Nation by putting the
Greens ahead of their alliance partners in two out of
three upper house regions
in next month’s state election.
The alliance partners’ relationship continues to
crumble with the Nationals
placing one of the government’s cabinet members,
Agriculture and Food Minister Mark Lewis, behind
Greens MP Robin Chapple
in the Mining and Pastoral
region.
In the South West, the
Nationals
preferenced
the Greens’ Diane Evers
above three out of four
Liberal candidates.
The Nationals are furious
and see the Liberals’ deal
to preference One Nation
in the upper house in return for lower house preferences as a betrayal that
adds to the already formidable threat the populist
right-wing party poses to
it.
WA leader Brendon Grylls
called it a “slap in the
face”.
The Nationals defended
their retaliatory move,
pointing out they had still
allocated their first preferences to the Liberal Party
guaranteeing at least one
candidate would be elected, “which they haven’t
done for us,” WA Nationals spokesman Nathan
Quigley told AAP.
“We’ve done what we can
to get our guys up.”
The Nationals’ federal
leader and deputy prime
minister Barnaby Joyce
said a state election preferences war in WA was inevitable after the Liberals’
action.
“It’s all retaliation,” Mr
Joyce told Sky News.
“This is what happens
when you start picking
on your business partner
or your girlfriend - one
person scratches and the
other scratches back. I
don’t think they are outcomes you want.”
WA Liberal Premier Colin
Barnett repeated his view

on Tuesday that he thinks
One Nation is more moderate and not racist - federal
minister Arthur Sinodinos
similarly described them
as sophisticated - but then
admitted he didn’t know if
their policies were any different.
“I don’t even know what
their policies are ... it (the
preference deal) has got
nothing to do with policy
at all,” Mr Barnett told reporters.
“It is a mathematical process to maximise support
for the Liberal Party and
continue to provide terrific government for Western
Australia.
One Nation is set to overtake the Greens and be the
third most popular party at
the March 11 election.
It has policies that include
a ban on Muslim immigration and a royal commission into whether it should
be called a religion, reductions in immigration and
protectionist economic
policies to support jobs.
Mr Barnett refused to say
if he thought that was racist saying “go and ask One
Nation”.
The Nationals’ retaliation involving the Greens
backed his view that a
preference deal did not
mean he was endorsing
One Nation or was influenced by it’s policies, he
said.
“The Greens are vehemently opposed to live
animal exports,” he told
reporters.
“Do you think the National
party are now going to be
opposed to live animal exports.”
The Nationals have preferenced other parties above
the Liberals such as the
Shooters and Fishers,
Liberal Democrats and
Australian Christians but
to include the Greens is
unusual.
One Nation opposes Liberal plans to cut WA’s record debt by privatising
assets such as Western
Power and its leader Colin
Tincknell says if the party
wins the balance of power
it will block those sales.
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اعــالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Spiritual Therapist

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

 عالء العوادي.العامل الروحاني د

استشارات-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج بالتنويم-  عالج السحر واملس-روحانية ونفسية
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

Tel: 02 9632 4818

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

Fax :02 9632 3412
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ّڰ٪کګԙ
ڢӱڪڠڥڱ٧يڜ

100
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رٴذؚԊӌٖ
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$ 49.90
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*139*549#
HORIZONTAL POS
In store POS
®

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

VERTICAL POS
In store POS

lycamobile.com.au
®

1300 854 607
You must have a minimum account balance of $49.90 to activate the UNLIMITED Plan XL. The plan enables you to make unlimited standard national calls to Australian mobile and landline numbers and send unlimited standard SMS to Australian mobile numbers,
unlimited minutes to 40 countries: Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Czech republic, Denmark, France, Finland, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, India, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico,
Netherland, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, UK, USA and either 300 minutes to Group A countries or 100 minutes to Group B countries. (countries listed below) and access
up to 10GB plus 2 GB Bonus data (Bonus Data will be expired on 30 November 2016) for 28 days, all while in Australia. When you activate the UNLIMITED Plan XL, you cannot use any other Pay As You Go tariff or Saver tariff. Other services such as roaming, data
usage exceeding bundle data allowance, or premium service numbers (e.g. 1900 numbers) will be charged at our standard rates (data is charged at $0.07/MB – see: lycamobile.com.au for our current rates). You can have only ONE plan per mobile number at any
one time. If there is enough credit in your Lycamobile account, your plan will automatically renew at the end of the 28 days period. If you do not want your plan to renew, dial *190# and follow the instructions to cancel the plans auto renewal. The Lycamobile service is
only for personal use. If you use the service unreasonably (e.g. fraudulently or for business purposes), we may suspend or cancel your service. These rates and inclusions are current as of 06/10/2016. We may remove this plan by giving 7 days’ notice on our website
at lycamobile.com.au. Any plans already activated at time of withdrawal will continue until expiry of 28 days from activation. Group A countries : Bangladesh, Cambodia, Croatia, Indonesia, Japan, Pakistan, Philippines, Taiwan, Turkey, Vietnam, Group B countries :
Afghanistan Lebanon, Egypt, Iran, Iraq, Morocco landline, Syria Saudi Arabia, Kuwait, Russia, United Arab Emirates , Dominican Republic
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