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زار أندونيسيا واجتمع مع الرئيس ويدودو وكبار املسؤولني

الراعي التقى يف القاهرة السيسي والبابا تاوضرس وأشاد مبؤمتر االزهر

عون :ملنع االحتكار يف تلزيم املشاريع ..جعجع :خلصخصة الكهرباء املـلك سـلمان يشـدد عـلى ضـرب اإلرهـاب
أكد رئيس اجلمهورية
عون
ميشال
العماد
أن آلية جديدة لتلزيم
واملناقصات
املشاريع
ستعتمد يف كل االدارات
واملؤسسات
الرمسية
العامة ترتكز أساسا على
الشفافية وحق املنافسة
املشروعة ومنع االحتكار،
الفتا اىل أن هذه التدابري
هي جزء من خطة مكافحة
الفساد اليت انطلقت مع
بداية العهد وبعد تشكيل
احلكومة برئاسة الرئيس
سعد احلريري.
وقال« :إن مسرية التغيري
اليت انطلقت ستعم مجيع
القطاعات ولن تتوقف،
بل ستطور تباعا» ،معتربا

الرئيس عون مستقبال وفد مقاولي األشغال والبناء يف قصر بعبدا

أن «للخصخصة قواعد
وأصوال وفقا لكل قطاع،
ألن االولوية هي مصلحة

اللبنانيني وخري اجملتمع».
كالم عون جاء خالل
استقباله قبل ظهر امس

«حرب السالل» ُتعرقل مفاوضات جنيف

شهدت أروقة مفاوضات
جنيف السورية انتكاسة
أمس االول ،مع اتهام
موسكو «اهليئة العليا
بأنها
للمفاوضات»

إفساد
عن
مسؤولة
العملية التفاوضية ،يف
مؤشر إىل «حرب السالل»
املفرتض أن تنطلق منها
جولة املفاوضات املقبلة

بعد انتهاء اجلولة احلالية،
على األرجح اليوم اجلمعة.
وتزامن ذلك مع خلط
فصيل سوري منضو يف

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced
&
in
need
for
a
حكومية ( )Licenceيف املهن
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

االول يف قصر بعبدا وفد
نقابة مقاولي االشغال
العامة والبناء اللبنانية،
الذي ضم الرئيس الفخري

التتمة صفحة 31

احلرمني
خادم
شدد
الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز على ضرورة
مواجهة التحديات ،وتكثيف
اجلهود حملاربة اإلرهاب
وجتفيف منابعه.
وقال إن «ظاهرة اإلرهاب
وصدام
والتطرف،
الثقافات وعدم احرتام
سيادة الدول والتدخل يف
شؤونها الداخلية ،حتديات
تواجه العامل اإلسالمي
أمجع» ،مشريًا إىل أن
ذلك يستدعي الوقوف
صفًا واحدًا يف مواجهة
هذه التحديات ،وتنسيق
املواقف واجلهود ،مبا خيدم
املصاحل املشرتكة واألمن
والسلم الدوليني.
وقال يف كلمة أمام جملس
النواب اإلندونيسي يف
جاكرتا أمس االول« :إن
هذه الزيارة لبلدكم وما

سيلفي للملك سلمان والرئيس ويدودو مع الوزيرة التنمية البشرية والرئيسة
األندونسية السابقة يف جاكرتا أمس االول( .أ ف ب)
سبقها من زيارة ألخي والزيارات املتبادلة بني
فخامة الرئيس إىل اململكة
التتمة صفحة 31

 20غارة أمريكية على «القاعدة» يف اليمن
اجلو
سالح
كثف
األمريكي غاراته أمس
من
بطائرات
االول
دون طيار على مواقع
«تنظيم القاعدة يف
يف
العرب»
جزيرة

اليمن ،وشن  20غارة
على مواقع يسيطر عليها
التنظيم يف اليمن قتل
فيها  12على األقل من
عناصره.

التتمة صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

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
والعديد غريها..
many more

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
both employers and workers
Assessment.
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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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

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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لـبنانيات

الراعي التقى يف القاهرة الرئيس املصري وبابا االقباط:

مـؤتـمر األزهـر انـعقد بنـجاح وسـتنتج عـنه ثـمار كـثرية
املاروني
البطريرك
التقى
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول
اخلميس ،الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي يف القصر
اجلمهوري يف القاهرة ،وكان
حبث يف ابرز النقاط اليت
تضمنها البيان الصادر عن مؤمتر
االزهر ،حيث شدد الطرفان على
«ضرورة نبذ اخلطاب املتطرف
واعتماد خطاب ديين معتدل
يضمن العيش بكرامة لكافة
األشخاص اىل اي طائفة او
مذهب انتموا».
وأعرب الراعي بعد اللقاء ،عن
«تقدير وشكر كبريين لفخامة
الرئيس السيسي لرعايته مؤمتر
األزهر» ،وقال« :لقد تشرفت
بلقاء فخامة رئيس مجهورية مصر
عبد الفتاح السيسي ونقلت اليه
حتيات فخامة رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال عون،
كذلك محلين الرئيس السيسي
حتياته للرئيس عون».
أضاف« :أما حديثنا األساسي
فكان انطالقا من مؤمتر االزهر
الذي متحور حول مواضيع احلرية
واملواطنة والتنوع والتكامل.
ويف الواقع استهل الرئيس
حديثه انطالقا من املؤمتر
واهميته ،وحنن عقبنا عليه
وخصوصا ان بيان األزهر مل
يتضمن فقط تأكيد عيش

الرئيس السيسي مستقبال البطريريك الراعي

املسلمني واملسيحيني معا يف
هذه البلدان العربية الشرق
اوسطية ،او الوقوف بوحدتنا
يف وجه كل احلركات األصولية
والتنظيمات اإلرهابية ،وامنا
ايضا كان هناك تركيز من
قبل الرئيس ومن قبلنا على
ان تلغى كلمة اقلية وتستبدل
بكلمة مواطنة وهذا امر مهم
جدا ،عندها لن ننظر اىل بعضنا
البعض على اننا مواطنون من
هذه الطائفة او من هذا املذهب
وامنا على اساس املواطنة اليت
جتمع بيننا مجيعا».
وتابع« :لقد ركز الرئيس
السيسي على هذا املوضوع
ومنه انطلق ليقول انه ال يوجد
اال وحدتنا وتعاوننا ضمن اوطاننا

وهذا يساعدنا على الوقوف ضد
كل احلركات االصولية .وحنن من
جهتنا اكدنا مع البطريرك ساكو
من العراق الذي كان موجودا
معنا انه من غري املمكن استمرار
احلرب يف سوريا والعراق واليمن
وفلسطني ،فهذا ال خيدم احدا.
وقلنا للرئيس ان العامل اليوم
حباجة اىل صوتك واىل صوت
مصر ودورها .ال ميكن للحرب
ان تستمر وان يستمر معها
النزيف واهلجرة ألننا مع الوقت
خنسر كل مكونات عاملنا الشرق
اوسطي سواء كانت مكوناته
مسيحية ام اسالمية وعندها
نكون قد خسرنا كل شيء».
وأردف« :بالطبع عقب الرئيس
على هذا املوضوع وقال انه

National

Strata Management

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

يدافع دائما عن هذه القضية
وهو يريد هلذه احلرب ان
تنتهي .كما ركزنا على قضية
املاليني من البشر الذين هجروا
من سوريا والعراق وقلنا انهم
كائنات بشرية لذلك ال ميكن
للمفاوضات اليت تتم بهدف
ايقاف احلروب ان تكون
اكادميية فقط ألن هناك كائنات
بشرية موجودة على االرض
وهي موجوعة ومريضة ومشردة
ومذلولة ،وهذا امر ال ميكن ألي
ضمري ان يتحمله .واكدنا مع
الرئيس ان بقاء املاليني من
هؤالء االشخاص مهجرين من
دون ارض وبيوت واوطان يعين
اننا نغذي من حيث ال ندري
التنظيمات اإلرهابية ونغذي
احلركات األصولية الن هؤالء
االشخاص حبالتهم البائسة
يشكلون حقوال خصبة للحركات
والتنظيمات اإلرهابية .وهنا
كنا على توافق تام مع الرئيس
الذي نهنىء الشعب املصري
عليه ،كذلك نهنىء االمة العربية
ألنه شخص مدرك وواع وهو
يكرم من القلب ويشاركنا نفس
املشاعر .لقد اعطانا امال ورجاء
بأنه صديق كبري للسالم وهو
حمب ايضا».
األزهر
«مؤمتر
ان
ورأى
الذي انعقد بنجاح ستنتج
عنه مثار كثرية نتيجة لتالقي
البلدان ال 60فيه مبسلميهم
ومسيحييهم وعلى تنوعهم»،
معتربا ان «الكالم الذي اطلق
حول املواضيع األربعة سيكون

األنبا تاوضروس مستقبال البطريريك الراعي

له مدلوالت كثرية ونتائج كبرية
على مستوى العامل العربي
وهو سيساعد ايضا على تغيري
والديين
السياسي
اخلطاب
ولكن سيكون له تأثريه ايضا
على اجملتمع الغربي الذي ينادي
بصراع احلضارات والديانات».

تاوضرس الثاني

بعد ذلك ،التقى الراعي بابا
الكنيسة القبطية يف مصر
تاوضرس الثاني ،وكان حبث
يف شؤون دينية.
بعد اللقاء ،قال الراعي« :لقد
عربنا للبابا تاوضرس عن أملنا
وتضامننا مع العائالت اليت
هجرت من سيناء .ولقد اعرب
قداسته عن أسفه هلذا القدر
الذي قبلنا ان نعيشه .وحتدثنا
عن قيمة مؤمتر األزهر وقيمة
البيان الذي صدر عنه .ووجهنا
التهاني والتحيات للرئيس
السيسي ولشيخ االزهر على
جناح هذا املؤمتر وعلى ما حيمله
من مثار كبرية على مستوى
عاملنا العربي ألن ما من احد
يتجرأ على تكلم لغة غري اللغة
اليت حتدث عنها البيان يف ما
يتعلق بالعيش معا والتعايش
بني املسيحيني واملسلمني.
وبالتالي فإن مثار املؤمتر كبرية
ليس على مستوى العامل العربي
فقط وامنا على مستوى الغرب
الذي يرى ولألسف استحالة يف
ان تعيش الديانات املختلفة
سويا .ولكننا اظهرنا عكس ذلك
فنحن عشنا معا على مدى 1400
سنة يف هذه األوطان العربية

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

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

GRANVILLE WARD

مسيحيني ومسلمني وسنتابع
األمر .كذلك هناك روابط روحية
عميقة جتمع بيننا وبني البابا
تاوضرس ،فلقد حتدثنا يف
قضايا كنسية وحنن نتعاون
كثريا معه وخصوصا مع وجود
ابرشية لنا هنا يف مصر».
ونوه الراعي بعالقة «املودة
واإلحرتام اليت تربط بني راعي
ابرشية القاهرة املارونية جورج
شيحان والرئيس السيسي
والبابا تاوضرس» ،وقال« :اننا
ننظر هكذا اىل وحدة الكنائس
لكي تسري اىل االمام ونتطلع
دائما اىل شد عرى وروابط
تضامننا وحمبتنا».

رعية مار مارون

وكان البطريرك املاروني قد
زار رعية مار مارون يف مصر
اجلديدة واليت ختدمها الرهبنة
املرميية املارونية حيث تتم اعمال
الرتميم يف الكنيسة ،ويف مركز
«الرسالة» واملستشفى اجملاور،
واطلع من رئيس الرسالة االب
نبيل رفول ومعاونه االب كمال
مسعان على ابرز املراحل اليت
شهدتها هذه األعمال.

الكنيسة البطرسية

كذلك ،زار الكنيسة البطرسية
اليت شهدت التفجري اإلرهابي
الذي ذهب ضحيته عدد من
املؤمنني ،والتقى جمموعة من
اهالي الضحايا الشهداء الذين
سقطوا ومنحهم بركته الرسولية،
معربا عن تضامنه معهم ومع
املسيحيني يف مصر ،ورفع
الصالة لراحة نفوس الشهداء
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لبنانيات

عون :آلية جديدة لتلزيم املشاريع
واملناقصات تقوم على الشفافية ومنع االحتكار

أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون أن آلية جديدة
لتلزيم املشاريع واملناقصات
ستعتمد يف كل االدارات
الرمسية واملؤسسات العامة
ترتكز أساسا على الشفافية
وحق املنافسة املشروعة ومنع
االحتكار ،الفتا اىل أن هذه
التدابري هي جزء من خطة
مكافحة الفساد اليت انطلقت
مع بداية العهد وبعد تشكيل
احلكومة برئاسة الرئيس سعد
احلريري.
وقال« :إن مسرية التغيري اليت
انطلقت ستعم مجيع القطاعات
ولن تتوقف ،بل ستطور تباعا»،
معتربا أن «للخصخصة قواعد
وأصوال وفقا لكل قطاع ،ألن
االولوية هي مصلحة اللبنانيني
وخري اجملتمع».
كالم عون جاء خالل استقباله
قبل ظهر امس االول يف قصر
بعبدا وفد نقابة مقاولي االشغال
العامة والبناء اللبنانية ،الذي
ضم الرئيس الفخري للنقابة
املهندس فؤاد مجيل اخلازن
املهندس
النقابة
ورئيس
مارون احللو وأعضاء جملس
النقابة ومديرها العام.
وحتدث احللو مؤكدا أن «عهد
الرئيس عون سيكون عهدا
تتحقق فيه نقلة نوعية ونهضة
اقتصادية ونهجا تغيرييا ملعاجلة
لألزمات
الداخلية
االسباب
املتالحقة واملتواصلة اليت
متر بها االوضاع االقتصادية
واملالية».
وقال« :إن نقابة املقاولني
مرتاحة اىل تعهدكم بأن
اإلصالح االقتصادي ال يكون
إال بإرساء نظام الشفافية عرب
إقرار منظومة القوانني اليت
تساعد على الوقاية من الفساد
وتفعيل أجهزة الرقابة ومتكينها
من القيام بكامل أدوارها».
وعرض احللو مطالب النقابة،
ومنها :إقرار قانون دفرت
الشروط واالحكام العامة يف
جملس النواب ،وتطبيق مرسوم
تصنيف املتعهدين ومكاتب
الدروس وتعيني رئيس هليئة
مشروع
واقرار
التصنيف،
مرسوم تنظيم ممارسة مهنة
املقاولة يف لبنان احملال على
جملس الوزراء.
كذلك متنى أن يعطي عون
املعنية
لإلدارات
تعليماته
املقاولني
تطلعات
لتلبية
جلهة التخطيط والتنسيق بني
االدارات العامة وتطبيق قانون
الصفقات العمومية وادارة
وعقود
املناقصات
شؤون
القطاع اخلاص ووضع خمططات
للمقالع
مناطقية
توجيهية
والكسارات لصيانة املشاريع
وتسديد مستحقات املقاولني
العالقة لدى وزارة االشغال
العامة وجملس االمناء واالعمار
والبالغ
االخرى
واالدارات
جمموعها حنو  350مليار لرية
لبنانية».
وأعطى عون توجيهاته اىل
اجلهات املختصة مبتابعة مطالب
املقاولني.

احلريري ترأس اجتماعا حضره احلاج حسن
وباسيل وعيتاني وعربيد وعرض مع فادي
اجلميل معاناة القطاع الصناعي وطموحاته

الحرير مع الحاج حسن وباسيل وعيتاني وعربيد واخرين

الرئيسان عون وعباس خالل املؤتمر الصحايف
وفد القاع

واستقبل عون النائب مروان
فارس مع وفد من بلدة القاع
البقاعية ضم كاهن الرعية
االب إليان نصراهلل واملخاتري
وفعاليات البلدة الذين عرضوا
على رئيس اجلمهورية مطالب
بلدتهم.
وقال النائب فارس باسم الوفد
ان ابناء القاع فخورين بانتخاب
العماد عون رئيسا للجمهورية
متمنني أن يولي مطالبهم
االهتمام الذي طاملا ابداه
الرئيس عون جلميع اللبنانيني.
ومن هذه املطالب ،إستكمال
عملية فرز اراضي القاع وهي
عملية حيوية تثبت اهالي
البلدة يف قريتهم وحتول دون
هجراتهم املتكررة ،ومد مياه
نبع اللبوة بقساطل حديدية متنع
املياه اليت يعيش منها االهالي
يف ري اراضيهم من أن تغور،
وضرورة رصد اموال لوزارة
لبلدتي
ختصص
املهجرين
القاع ورأس بعلبك إلجناز ملف
التعويضات واستكمال إنشاء
سد العاصي اليت متت املباشرة
به وتوقف .كما طالب االب
نصراهلل املساعدة يف تأمني
تغذية كهربائية مستدامة للبئر
اليت تؤمن املياه للبلدة.
ورد عون مرحبا بالوفد ،ومؤكدا
متابعته الدائمة ملطالب ابناء
القاع قبل انتخابه رئيسا
للجمهورية ،الفتا اىل حرصه
على حتقيق االمناء املتوازن
يف كل املناطق اللبنانية
السيما االطراف اليت اشار
اليها يف خطاب القسم ورسالة
االستقالل .وأعرب الرئيس
عون عن اعتزازه بأبناء القاع
الشمالي
والبقاع
خصوصا
عموما وحرصهم على وحدتهم
ومتسكهم باالرض ،الفتا اىل
مسؤولية مؤسسات الدولة يف
تعزيز هذا الصمود وتوفري كل
مقومات النجاح له.
وشدد على ضرورة العمل بأسرع
وقت ممكن على اجناز عملية فرز
االراضي ألن استمرار الوضع
على ما هو عليه يؤدي مع مرور
الزمن اىل حصول تعديات او
خالفات ونزاعات على امللكية.

منظمة املديرين التنفيذيني الشباب

واستقبل عون يف حضور الوزير
السابق نقوال صحناوي وفدا
من منظمة املديرين التنفيذيني
الشباب  YPOضم عددا من
مديري املؤسسات والشركات
واملصارف دون االربعني سنة
من العمر ،وحتدث بامسهم إيدي
شرفان ،احد اعضاء اجلمعية،
مشريا اىل ان  YPOهي عضو يف
مجعية YOUNG PRESIDENT
 ORGANIZATIONاالمريكية
وتضم عددا من الشباب رؤساء
الشركات وعددهم يف لبنان 70
شخصا ،ميثلون قسما ال بأس
به من اقتصاد القطاع اخلاص.
وهنأ شرفان باسم الوفد
الرئيس عون على انتخابه «آمال
أن يكون العهد احلالي عهد خري
للبنان ،ومؤكدا أن «اجلمعية
ستبذل كل اجلهد للعب دور
هام يف تقوية االقتصاد
اللبناني».
ورد عون متمنيا النجاح جلميع
أعضاء اجلمعية يف أعماهلم،
مثنيا على الدور الذي يقومون
به يف تقوية بنية االقتصاد
اللبناني ،ومشريا اىل أن البالد
دخلت مرحلة جديدة من مكافحة
الفساد وأن اجلميع ،مبن فيهم
رئيس اجلمهورية ،هم حتت
سقف الدستور والقوانني.
رئيس
دام
«ما
وقال:
اجلمهورية وضع نفسه يف هذا
املوضع فلن يتمكن احد من
اخرتاق هذا السقف» ،معتربا
ذلك مبثابة «االنتظام االول
للدولة ،ألن املرجع للحكم يف
القرارات االساسية هو الدستور
أما يف القرارات االخرى فهو
القانون».
وتطرق اىل أهمية وضع
خطة إمنائية شاملة ملختلف
القطاعات« ،ألنه من دون
إمناء لن نتمكن من أن نتخطى
االزمة املالية واالقتصادية اليت
يعانيها لبنان».

نائب فرنسي

واستقبل عون يف حضور
النائب سيمون ابي رميا،
النائب الفرنسي عن منطقة مان
أي لوار Maine Et Loire
الفرنسية ورئيس بلدية بلدة

شوليه  Choletالفرنسية
السيد جيل بوردوليكس يرافقه
رئيس بلدية عاريا بيار جباني
مع اعضاء اجمللس البلدي.
وأوضح النائب الفرنسي ان
زيارته للبنان تندرج ضمن
سلسلة زيارات قام بها يف
إطار التوأمة القائمة بني بلدية
شوليه الفرنسية وبلدية عاريا،
وملتابعة املشاريع االمنائية
واالجتماعية اليت نفذت يف
عاريا يف إطار هذه التوأمة،
ومنها امللعب الرياضي.

رئيس اتحاد بلديات جبيل

واستقبل يف حضور ابي رميا
أيضا رئيس احتاد بلديات جبيل
فادي مارتينوس الذي اطلعه
على اوضاع بلديات قضاء جبيل
وحاجاتها واملشاريع االمنائية
املتعلقة بها ،كما تطرق البحث
اىل اخلطة املوضوعة حلل مشكلة
النفايات والتعاون بني خمتلف
البلديات.

رئيس الرهبانية املارونية

والتقى الرئيس العام للرهبانية
االباتي
املارونية
اللبنانية
نعمة اهلل هاشم واالمني العام
للرهبانية االب ميشال ابو طقة
ورئيس جامعة الروح القدس
االب الربوفسور جورج حبيقة
الذين عرضوا معه االوضاع
العامة يف البالد.

السفري كرم

واستقبل رئيس اجلمهورية
مندوب لبنان الدائم لدى
االونيسكو السفري الدكتور
خليل كرم الذي اطلعه على
النشاطات الثقافية والفكرية
اليت تقوم بها البعثة الدائمة
للبنان يف املنظمة الدولية،
وبرنامج النشاطات املوضوعة
هلذه الغاية .كما وضع السفري
كرم رئيس اجلمهورية يف آخر
املعطيات املتصلة بدعم مرشحة
لبنان ملنصب املدير العام
لالونيسكو السيدة فريا خوري.
ونوه الرئيس عون بأهمية
اليت
الثقافية
النشاطات
تعكس صورة لبنان احلضارية
يف اخلارج والسيما يف منظمة
اليونيسكو.

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مساء امس
االول اخلميس ،يف السراي
مجعية
رئيس
احلكومي،
اجلميل
فادي
الصناعيني
ورؤساء النقابات الصناعية يف
لبنان ،وعرض معهم اوضاع
الصناعة ومشاكلها وهمومها
ومطالبها.
بعد اللقاء ،قال اجلميل:
«نقلنا للرئيس احلريري معاناة
الصناعة وطموحاتها وقدراتها،
وشكرناه على االهتمام الذي
يقدمه هلذا القطاع ،خصوصا
اننا عقدنا معه اجتماعات عدة،
كما حضر املهرجان الصناعي
الذي عقد أخريا .ونالحظ أن
هناك اهتماما مطلقا بالقطاع
الصناعي خالل العهد اجلديد،
وهذا االمر ملسناه مع انتخاب
رئيس اجلمهورية وإصراره
على اعطاء القطاع الصناعي
كل الفرص ،وكذلك ،االهتمام
الذي نلمسه من وزير الصناعة.
واليوم ،فان حكومة استعادة
الثقة جمتمعة والرئيس احلريري
يعطي كل االهتمام لشؤون
الصناعة وشجونها .القطاع
الصناعي هو قطاع فاعل ،وما
يهمنا هو شباب لبنان».
أضاف« :طرحنا على الرئيس
احلريري املشاكل اليت نتعرض
هلا من تهريب ومزامحة غري
مشروعة من مؤسسات يف عقر
دارنا .كما تداولنا يف موضوع
اخنفاض الصادرات .وحنن
لدينا مشروع امنائي للبنان ،وما
نطالب به كصناعيني هو من
اجل شباب لبنان ،وباستطاعنا
خلق مشاريع جديدة».
تابع« :كما حبثنا يف مواضيع
مهمة جدا من أجل حتفيز
صادراتنا ألن كل مليار دوالر
يتم ختفيفه من العجز التجاري
يكون كفيال بأن خيلق  64ألف
فرصة عمل».
سئل :ماذا ملستم من الرئيس
احلريري خالل االجتماع؟
اجاب« :الرئيس احلريري يكرر
مرارا اهتمامه وحتفيزه للقطاع
الصناعي ،وكان اتفاق بيننا
على هذا االمر واعطائه فرصا
متكافئة ،خصوصا ان لدينا
للرئيس
وذكرنا
قدرات.
احلريري مدى جناح الصناعيني
حول العامل ،ومن غري املسموح
للصناعيني اللبنانيني الذين
ينجحون يف اخلارج ،أن يعانوا
من صعوبات يف بلدهم .ولقد
ملسنا وعي الرئيس احلريري
على هذا االمر ،وهو أبدى

استعداده ملساعدتنا يف هذا
املوضوع .ولذلك ،كلنا امل
وسنقوم بإجراءات من اجل
حتفيز الصادرات ،وأن يكون
هناك تكافؤ فرص ،ونطالب
بأن تكون هناك معاملة باملثل
مع الدول اليت تصدر لنا،
ومتنعنا من التصدير اليها،
فهذا هو حق الصناعيني
واللبنانيني من اجل ان يستمر
البلد يف قدراته .كما ان لدينا
كفاءة كصناعيني وطاقات
مالية كبرية .ومن خالل رؤية
الرئيس احلريري واصراره على
حتفيز االقتصاد واعطائه فرصا،
نستطيع ابقاء لبنان يعيش على
وترية قدراته .ويف عام ،2009
عندما كان العامل يعاني من ازمة
عاملية اقتصادية أجنز لبنان منوا
مقداره  10يف املئة».
وبعد ذلك ،ترأس احلريري
اجتماعا حضره وزير الصناعة
حسني احلاج حسن ،وزير
اخلارجية جربان باسيل ،رئيس
مؤسسة «ايدال» نبيل عيتاني
ورئيس مجعية تراخيص االمتياز
شارل عربيد.
وخالل االجتماع ،جرى عرض
«اجلمعية اللبنانية لرتاخيص
االمتياز» ملشروع تعده لتعزيز
صورة لبنان واقتصاده يف
العامل ،متاشيا مع عنوان
احلكومة :استعادة الثقة».

النفايات

وكان احلريري قد ترأس بعد
ظهر امس االول اخلميس يف
السراي احلكومي ،اجتماعا للجنة
الوزارية املكلفة البحث يف
موضوع النفايات ،حضره نائب
رئيس احلكومة وزير الصحة
غسان حاصباني والوزراء :نهاد
املشنوق ،ميشال فرعون ،علي
حسن خليل ،يوسف فنيانوس،
حسني احلاج حسن ،سيزار أبي
خليل ،طارق اخلطيب وعناية
عز الدين ،ورئيس جملس
االمناء واالعمار نبيل اجلسر،
ومتت متابعة البحث يف احللول
املطروحة ملشكلة النفايات.
بعد االجتماع الذي دام حتى
الثالثة اال ربعا ،أوضح املشنوق
أنه مت حتقيق تقدم كبري من
خالل إدخال التعديالت اليت
اقرتحتها الوزارات املعنية على
دفرت شروط معاجلة النفايات.
من ناحيته ،قال اخلطيب إن
اللجنة تابعت البحث يف دراسة
دفرت الشروط املقدم من شركة
«رامبول» ،مشريا اىل أن هناك
عددا من املالحظات قدمتها
وزارتا البيئة والطاقة.
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لبنانيات

جعجع يف افتتاح مؤمتر االمناء لنبقى :نطلب من احلكومة خصخصة الكهرباء بأقل التكاليف

حاصـباني :نـعمل لـرؤية مـتكاملة للـرعاية الصـحية واالسـتشفاء
عقد جهاز التنمية احمللية يف
«القوات اللبنانية» ومنسقية
كسروان مؤمترا تنمويا للمنطقة
بعنوان «اإلمناء لنبقى» ،برعاية
رئيس احلزب مسري جعجع،
يف املقر العام يف معراب،
وذلك ضمن اخلطة اليت يعمل
عليها اجلهاز بإشراف تقين
من الـ  CDDGبهدف ازدهار
اجملتمعات يف لبنان وصون
ومحاية املوارد الطبيعية فيها،
من خالل نشر مفاهيم التنمية
املستدامة لبناء جمتمع متطور
ومتقدم إقتصاديا ،إجتماعيا،
وسياسيا.
حضر املؤمتر :نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الصحة
غسان حاصباني ،النواب :فريد
الياس اخلازن ،نعمة اهلل أبي
نصر ويوسف خليل ،الوزراء
السابقون :سليم الصايغ ،زياد
بارود وسجعان القزي ،النائب
السابق منصور البون ،رئيس
املؤسسة املارونية لالنتشار
نعمة افرام ،قائمقام كسروان
جوزيف منصور ،رئيس احتاد
بلديات كسروان رئيس بلدية
جونية جوان حبيش ،رئيس
هيئة قضاء كسروان الفتوح
يف «التيار الوطين احلر» جيلبري
سالمه ،منسق تيار «املستقبل»
يف كسروان شربل زوين،
رئيس اقليم الكتائب يف
كسروان عضو املكتب السياسي
شاكر سالمه ،مفوض حزب
الوطنيني االحرار يف كسروان
جان زغيب ،مرشح «القوات»
يف كسروان-الفتوح شوقي
الدكاش ،منسق «القوات» يف
كسروان-الفتوح جوزف خليل،
رئيس جهاز التنمية احمللية يف
«القوات» مارك زينون ،رؤساء
بلديات وخماتري القضاء وحشد
من الشخصيات السياسية،
القنصلية،
الديبلوماسية،
اإلقتصادية،
العسكرية،
اإلعالمية والفنية.

جعجع

بعد النشيدين الوطين والقواتي،
قال جعجع« :ان الوقت الذي
منضيه يف هكذا مؤمترات هو
األفضل باعتبار ان نتائجها
اجيابية اذ انها ال حتتوي على
التشنجات بل على اهتمامات
املواطن وحنن هنا لنبلورها،
ولكن القسم األكرب من كلميت
اليوم متعلق مبوضوع الكهرباء
احليوي واألساسي والذي يطال
لبنان بأكمله».
وأشار اىل أنه «يف أقصى دول
أفريقيا مل يعد هناك جمتمعات
دون كهرباء ،ومنذ سنوات
بدأت أسأل نفسي هل ممكن
ُ
أن يكون تأمني الكهرباء أمر
مستحيل يف لبنان؟ إىل حني
مت تشكيل احلكومة احلالية
وشاءت الظروف والرتكيبة
املوجودة فضال عن التفاهم
مع التيار الوطين احلر أن نتمثل
يف احلكومة مبجموعة وازنة من
الوزارات ،فأول ما طرأ إىل
ذهين هو ملف الكهرباء».

دراستنا
«خالل
أضاف:
للموازنة العامة ،رأينا ضرورة
الكهرباء،
موضوع
دراسة
فاملوازنة هي من أهم األمور
لتسيري شؤون الدولة ،وخالل
دراستنا هلا وجدنا بندا عن
عجز كبري يف الكهرباء للعام
املقبل يف املوازنة ،ويف حال
صححنا هذا البند بإمكاننا توفري
مليار و 200مليون دوالر من
العجز ،وانطالقا من هنا ارتأينا
وجوب تصحيح موضوع الكهرباء
لتصحيح املوازنة ،وحنن بذلك
ال نتعدى على صالحيات وزير
الطاقة واملياه ،ويف املناسبة
ويف حال كان لدى وزير الطاقة
سيزار أبي خليل أي اقرتاح
يف وزارات الصحة والشؤون
فنحن
واالعالم
االجتماعية
جاهزون هلا».
ولفت جعجع اىل ان «وزراء
التيار الوطين احلر لديهم نية
طيبة ملعاجلة مشكلة الكهرباء،
يف
تكمن
املعضلة
لكن
تركيبات االدارات اللبنانية ويف
عمل احلكومة اللبنانية ،فالوزير
جربان باسيل هو من وضع خطة
لتصحيح الكهرباء وهو أكثر
من يريد تطبيقها لكن لألسف
االدارات اللبنانية منعته من
ذلك».
واعترب أن «املعادلة بسيطة اذ
أنه منذ العام  1994وحتى اآلن
حناول اصالح قطاع الكهرباء،
الذي كبد الدولة ديونا أدت إىل
زيادة التعرفة على املواطن ،ما
يقارب مليون ونصف دوالر يف
السنة ،وأمام هذا الواقع جيب
ان نسأل عن إمكانية وجود
احللول ،فاملوضوع هو موضوع
حكومة وادارة بأكملها ،يف
ٌ
حل آخر
الوقت الذي يتوافر
بعد دراسة مستفيضة ال يكلف
الدولة أمواال اضافية».
وأعلن أنه «يف حال ملسنا اننا
موجودون يف احلكومة دون
تغيري الوضع القائم ،سنقدم
استقالتنا الننا ال نهوى العمل
احلكومي بل هدفنا تصحيح
فاملطلوب
القائم،
الوضع
بطلب
هو قرار من احلكومة
ٍ
من وزير الطاقة لوضع دفرت
الشروط ملناقصة الكهرباء
يف لبنان يف مهلة أقصاها 3
أشهر ،ومثة قانون صدر يف
العام  2014جييز لوزارة الطاقة
تلزيم القطاع اخلاص بإنتاج
الكهرباء».
واذ طمأن اجلميع ان «صالبة
العالقة والتفاهم بني الوطين
احلر والقوات هي من عناد
وصالبة ميشال عون ومن
عنادي وصالبيت أنا» ،أوضح
جعجع انه «يف بداية طرح ملف
الكهرباء كان هناك فروقات
يف وجهات النظر حول كيفية
مقاربة املوضوع ،وملن حياول
االيقاع بيننا اقول له لن تصل
اىل أي نتيجة».
ورد جعجع على الصحافة
الصفراء كما مساها فقال« :من
ينتقد اخلصخصة هو نفسه من
يشرع «املقاومة» ،فهو يدعي

قائدها «احلكيم» على حتويل
معراب من خالل هذه املبادرة
اىل مساحة تالق ومسح فكري
مبا يهدف إلمناء كسروان
الفتوح».

حبيش

جعجع يلقي كلمته
إمكانية املقاومة بشكل خاص
ألنه يعترب أن اجليش اللبناني
غري جاهز ولكن يف الوقت
عينه ال ميكن تكليف القطاع
اخلاص بأحد ملفات الدولة كونه
يرى ان االدارات غري جاهزة،
والسؤال املطروح كيف يعقل
فهم هذه املقاربة؟».
وتابع« :كلما طرحت القوات
طرحا يسعى البعض لتبيانه
وكأنه ال جيوز ،فالقوات من
األحزاب القليلة جدا اليت
قواعدها الشعبية هي بنسبة
 %99،99وذلك ردا على من
يتهمنا أننا ندعم الرأمساليني
ورجال األعمال ،الذين نتشرف
بهم باعتبار أن اي بلد يقوم
على جهود رجال أعماله فالبعض
نسي أن ستالني قد مات».
واستشهد بتجربة شركة كهرباء
زحلة الناجحة «اليت تؤمن
الكهربائي
بالتيار
التغذية
 ،24/24لذا نرى أن من غري
املستحيل تطبيق هذه التجربة
على مساحة كل لبنان ،هذا
اىل جانب انها توفر على جيب
املواطن اعباء مالية إضافية»،
مشريا اىل أن «خطة القوات
للكهرباء مستوحاة مما قامت به
شركة كهرباء زحلة».
واستطرد «لقد قالت الصحافة
الصفراء أيضا ان هذه اخلطة
لن توفر على املواطن اللبناني،
ناسبة ذلك اىل خرباء يف هذا
اجملال دون ان توضح ،وهو أمر
خاطئ ،حنن أمام استحقاق مهم
جدا بهدف انهاء ازمة الكهرباء
يف لبنان ،ومن هنا نطلب من
احلكومة خصخصة هذا القطاع
بأقل التكاليف ،نظرا اىل ان
تكاليف انتاج الدولة للكهرباء
أعلى من القطاع اخلاص بنسبة
 ،»1.5آمال «أن يولد مشروع
القوات الكهربائي يف وقت
قريب وأن ينري التيار الكهربائي
املناطق اللبنانية كافة».

حاصباني

بدوره ،ألقى الوزير حاصباني
كلمة قال فيها« :جنتمع اليوم
حتت شعار «اإلمناء… لنبقى»
وحنن كلنا ثقة بأن االمناء ٌ
كل
متكامل بني االنسان والثقافة
واالقتصاد والبيئة والصحة
والرتبية ،ولكن يبقى حموره
االنسان .وأي إمناء جيب ان

يكون وفق اسس واضحة
تضمن دميومته ،وان يواكب
تطورات العصر ويرافق الثورة
الرقمية اليت يعيشها العامل»،
مضيفا« :تدخل الرعاية الصحية
يف صلب االمناء ليس من
باب العالج واالستشفاء ،بل
يف االساس من باب التوعية
واخلطوات الوقائية للحد من
احلاجة اىل العالج واالستشفاء،
من هنا خلق ثقافة صحية لدى
املواطن».
أضاف« :تطعيم االطفال ليس
من الكماليات ،ووزارة الصحة
توفر اللقاحات بشكل كبري
وشبه جماني ،وكذلك الصورة
الشعاعية للمرأة ومراقبة ترقق
العظم وما اىل ذلك من محالت.
صحة االنسان مقدسة ومن
غري املقبول إهماهلا ،فأي إمناء
مزدهر وأي جمتمع حيوي وأي
وطن رائد متى كان املواطن
عليال؟» ،مشريا اىل «اننا نسعى
بكل جهد يف وزارة الصحة
العامة اىل تعزيز التوعية ورفع
مستوى الطبابة واالستشفاء،
والتشديد على الالمركزية يف
ذلك فاملستشفى جيب ان
يتفاعل مع البيئة احمللية ويأخذ
باالعتبار حاجاتها ،فنسهل بذلك
على املريض تلقي عالجه حمليا
عوضا عن تكبد مشقة االنتقال
اىل العاصمة وخنلق فرص
عمل يف املنطقة .واليوم مع
تطور التكنولوجيا ،ميكن اجراء
اي جراحة يف مستشفى حملي
بالتعاون مع اطباء حتى خارج
لبنان».
وأردف حاصباني« :من هنا
نسعى اىل تفعيل مستشفى
البوار احلكومي الذي استقبل
عام  1034 ،2016مريضا على
حساب وزارة الصحة بقيمة 2،5
مليار ،ليكون يف خدمة أهل
كسروان واجلوار وفق افضل
املعايري ويقدم أجود اخلدامات
هلم».
وقال« :كما نسعى اىل
رفع السقوف املالية لباقي
مستشفيات القضاء لتتالءم
مع احلاجات .كذلك ،حنن نتجه
لزيادة عدد مراكز الرعاية
الصحية االولية واليت هي
بإدارة وزارة الصحة أو بالتعاون
معها».
وختم« :نعمل على رؤية متكاملة

للرعاية الصحية واالستشفاء
يف لبنان ،من حيث حتسني
جودة اخلدمات وترشيد اإلدارة
ومواكبة التطور ملا فيه خدمة
االنسان يف لبنان».

الخازن

أما النائب اخلازن فاعترب يف
مداخلته «أن كسروان الفتوح
شهدت نهضة كبرية يف قطاع
املياه ومت توظيف مبلغ كبري
هلذا املوضوع ،مشريا اىل
انه مثة مشروع مستقبلي وهو
االوتوسرتاد اجلديد الذي يبدأ
يف الضبية وينتهي يف العقيبة
ويعترب شريان املنطقة .هذا
املوضوع ُيعطى اهمية كبرية
حاليا ويتفعل بدعم من الرئيس
ميشال عون ألنه مشروع مكلف
وحيوي على املدى البعيد».
أضاف»:ان متويل مشاريع
الصرف الصحي موجود فعليا
ال نظريا وقيمتها  200مليون
دوالر واملفروض ان تكون
كافية وكل االجراءات املطلوبة
اختذت ،ونعمل على ان يكون
املشروع متكامال واعتبار ان
املنطقة اليت مير فيها هي
واحدة».
واعترب أنه «بسبب الروتني
االداري الذي يأخذ وقتا
وبسبب الظروف السياسية
حصل التأخري يف التنفيذ ،لكن
يف الـ 2017سيتم تلزيم حمطة
التكرير يف املعاملتني ومريوبا
ويف زوق مصبح».

أفرام

من جهته ،إعترب رئيس املؤسسة
املارونية لالنتشار نعمت أفرام
أن االمناء يوحد ،مشريا اىل أن
«مفهوم تطوير حياة اإلنسان
وسعادة املواطن هما يف صلب
وجود الدولة كما أن االمناء هو
حجر الزاوية يف بناء هيكل
الدولة».
ولفت اىل أن «االمناء يلمس
حسيا عندما يثبت الوطن قدرته
على إستيعاب شبان وشباب
لبنان وجينبهم اهلجرة».
وختم« :بعد زمن طويل من
احلرمان واالهمال أتطلع بأمل
كبري مع بداية هذا العهد اىل
زمن جديد يعيد إحياء روح
االمناء يف كسروان الفتوح،
وألشكر «القوات» بشخص

بدوره رئيس احتاد بلديات
كسروان الفتوح جوان حبيش
فقال« :إن كنا نتفق يف
السياسة أو خنتلف فنحن ال
جمال حمكومون أن نكون يف
اإلمناء فريقا واحدا يعمل على
االرتقاء حبياة االنسان اىل
مستوى الكرامة».
أضاف« :حنن يف هذا العهد
امليمون عهد رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،الذي
لطاملا إنتظرناه مبا ميثل من قيم
ومعرفة ونوايا يف إصالح مكامن
اخللل يف دولتنا :يف السياسة،
ويف االدارة والقضاء واألمن،
فنحن نود أن يتحقق لنا ما
حلمنا به طيلة عقود مضت،
وأن نعطى حقوقنا كمواطنني
يف بلد حنن أساسه وحافظنا
عليه بالعرق والدم طيلة قرون
وأجيال سبقت ،وإمياننا راسخ
بأننا حاضره ومستقبله».
وإعترب حبيش أن «كسروان
الفتوح قلب لبنان وال جيوز
أن تبقيه الدولة بعد اليوم على
هامش براجمها ومشاريعها اىل
حد أصبح العقدة عوض أن يكون
صلة الوصل القوية بني أطراف
البالد والعاصمة بريوت».
وشدد على أن «احلرص
الذي تبديه العائالت اللبنانية
كافة باحلفاظ على امليثاقية
وما حيضرنا من تفاهمات
وإعالنات لنوايا متبادلة وعلى
أمل إستكماهلا مع كل الفرقاء
يعطي دفعا إجيابيا يف إصالح
األمور ونشري اىل أن هناك
سبيال واحدا اىل ذلك أال وهو
إستئصال الفساد من جمتمعنا
ومن دولتنا».
وطالب ب»الالمركزية االدارية
اليت ينص عليها الدستور حقيقة،
وبطريق دولي Autostrade
حيل عقدة السري ويف هذا
االجتاه أعددنا دراسة حلل
واقعي وهي قيد الدرس مع
املعنيني ،كما كسروان حتتاج
اىل املرفأ السياحي يف جونيه
الذي مت تلزيم أعمال مرحلته
األوىل بالفعل ،فضال عن إنشاء
مستشفى حكومي الئق ال يهان
االنسان على أبوابه ،اىل جانب
مدرسة رمسية الئقة تنافس
كافة املدارس األخرى ،كما
تريد كسروان كهرباء  24ساعة
يف اليوم دون تلوث وضجيج،
واحللول متوافرة إن كان على
الصعيد املركزي أو على صعيد
الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،وما يقرتحه حزب
القوات اللبنانية بشخص رئيسه
يف هذا اجملال هو حل أكيد
واقعي وجذري وقانوني ومن له
أذنان سامعتان فليسمع ،ونريد
أيضا حمطات ملعاجلة الصرف
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لبنانيات

جعجع يف افتتاح مؤمتر...
الصحي لرفع التلوث الناشئ
عنها برا وحبرا ،ونريد أماكن
ملعاجلة النفايات بطريقة صحية
وبيئية وبكلفة منطقية ،وأخريا
كسروان تريد مركزا للمعاينة
امليكانيكية ضمن نطاقها كي
ننجز املعاينة بطريقة عصرية
من دون أي إهانة».

الدكاش

من جهته ألقى مرشح احلزب يف
كسروان عضو اجمللس املركزي
شوقي الدكاش كلمة قال
فيها« :ليس من دون داللة
أن جنتمع اليوم يف معراب لرفع
الصوت معا مطالبني باالمناء
لنبقى» ،هنا ،التقينا سابقا
حول تفاهم تارخيي مع «التيار
الوطين احلر» ،فطوينا صفحة
املاضي وفتحنا صفحة بناء
الدولة وإستعادة املؤسسات
وإنتظامها ،هنا إجتمعنا حول
ترشيح رئيس للجمهورية يعيد
التوازن اىل مفهوم احلقوق
والواجبات والشراكة والعدالة،
ومن هنا من معراب نطلق
مؤمترنا االول المناء كسروان -
الفتوح».
أضاف« :ال يأتي هذا املؤمتر
من فراغ ،إنه نتيجة مسار وخيار
ل»القوات اللبنانية» اليت تهتم
بالقضايا الوطنية والسياسية
الكربى ،متاما بقدر إهتمامها
بالتفاصيل اليومية احلياتية
للناس ،لذا أجدني من املرات
القليلة مربكا .فإن شكرت
صاحب الرعاية الدكتور مسري
جعجع  ،يف داره وبني اهله
ورفاقه ،قيل متلق ،وإن جتاهلت
كنت كمن ينكر الشهادة للحق،
وحنن أبناء إميان يقول «ال يوقد
سراج ويوضع حتت املكيال».
فشكرا دكتور جعجع .شكرا
الهتمامك ومتابعتك لشؤون
كسروان  -الفتوح وشجونها».
كسروان
«شؤون
وتابع:
 الفتوح ايها السادة كماشجونها كثرية .فالعاصية على
الطامع واملعتدي واحملتل هي
أكثر االقضية إنصياعا للقانون
وموجباته ،هي اليت تقوم بكل
ما عليها من واجبات للدولة
وتنتظر أن تبادل باملثل ،لكن
الوقائع ليست دائما على
قدر االنتظارات ،ال أريد أن
أقول أن كسروان  -الفتوح
حمرومة ،فقد خصها اهلل،
مبوقع إستثنائي اجلمال جعلها
مقصدا على املتوسط ،وال أريد
أن أنكر على كل من سعى أو
حقق مشروعا للمنطقة ،جهده
وإجنازه .لكننا نعرف مجيعا
أن كسروان  -الفتوح حتتاج
اىل الكثري الكثري ،حتتاج أوال
اىل تضافر اجلهود لتحقيق
مشاريعها االمنائية الكربى،
من أزمات السري اخلانقة
عند مدخلها ،اىل مرفأ جونية
السياحي املنتظر ،اىل واقع
اخلدمات الصحية والبيئية ،اىل
أزمات املزارعني وصوال اىل
مشاكل الناس احلياتية اليومية
من النقل العام اىل التعليم وما
بينهما».
وأردف« :هذه القضايا ال حتل

مببادرات فردية ،حتتاج اىل
تضافر اجلهود والتعاون بني
البلديات وإحتاد البلديات وعلى
رأسه الصديق جوان حبيش،
حتتاج اىل إندفاع االحزاب
والتزامها ،والقوات اللبنانية
يف طليعة املبادرين يف هذا
اجملال ،حتتاج اىل االستفادة
من زخم العهد الواعد بالعدالة
يف احلقوق ،وهو ما سنعمل
على ترمجته مع «التيار الوطين
احلر» ،ال تنقصنا االفكار
واملبادرات واملشاريع ،كما ال
تنقصنا االرادة ،لكننا حنتاج
مجيعا اىل التعاون ليكون
مستقبل كسروان أفضل من
حاضرها ،فليس مقبوال أن
تكون أهم االجنازات الكبرية
للمنطقة تعود اىل عهد الرئيس
فؤاد شهاب .وليس مقبوال أن
نشكو وال نبادر ،وحنن سنبادر.
ونضع
االولويات
سنحدد
املشاريع واخلطط وسنتابعها
ونالحق تفاصيلها اىل أن تنجز
وستنجز».
وختم قائال« :ما لقاؤنا اليوم
اال تأكيد على توافقنا على
شعار املؤمتر ب»االمناء نبقى»
وسوف نبقى ،سوف نبقى
يف كسروان  -الفتوح نصون
أرضنا ونطور جمتمعنا ،سوف
نبقى حنسن املؤسسات لنحصن
املواطن من ذل احلاجة .سوف
نبقى حراسا ملشروع سياسي
باحلرية
التمسك
عناوينه
والسيادة والشرعية واالحتكام
اىل الدولة ،سوف نبقى يشاء
أو ال يشاء الغري ،فأصمد لبنان
ما بك وهن ،سوف نبقى ال بد
يف االرض من حق وما من حق
ومل نبق حنن وعلى هذه الوعود
أعاهدكم ،واتعهد العمل لنبقى
ونستمر».

خليل

بدوره ،أكد منسق كسروان
الفتوح يف حزب «القوات
اللبنانية» الدكتور جوزيف خليل
أن «اللقاء جيسد بكل وضوح
الصورة البهية حلزب «القوات

اللبنانية» ،كما جيسد ما نطمح
اليه لكسروان الفتوح وقال:
«فإذا كانت املقاومة املنظمة
حاجة ماسة للحفاظ على الوجود،
اال أن أهدافها ال تكتمل اال عند
إكتمال بناء الدولة مبنطقها
وفكرها ،فالعمل السياسي ال
ميكن أن يقتصر على املواقف
واملبادىء ،بل هو وكما يراه
حزب «القوات» وسيلة ضرورية
لتحسني وتطوير حياة االنسان
اليومية ،ولتأمني املقومات
االساسية للعيش الكريم واليت
هي حق لكل مواطن وال ميكن
ان تكون منة من احد».

أضاف« :أن غياب هذا املنطق
ولسنوات عديدة عن احلياة
السياسية كان بالتأكيد املمر
االلزامي ملا نراه اليوم يف
كسروان الفتوح طرقات أشبه
السيارات،
لركن
بساحات
شاطئ أشبه مبستنقع للصرف
الصحي ،مدينة من أمجل املدن
أشبه مبستودع ملوث يف معمل
حراري ،مستشفى حكومي،
أشبه مبستوصف صغري ،يعبق
برائحة الفساد والصفقات،
مواطن كفوء ،أقنع نفسه ان
العلم والكفاءة هما نقمة،
وأن السبيل الوحيد للتقدم هو
التزمل والتسكع عند أصحاب
النفوذ».
وختم « :كسروان اليوم متر يف
مرحلة املرض الشديد ،وحنن
اليوم يف غرفة العناية الفائقة
يف معراب ،نتطلع اليكم ،أنتم
املوجودون ها هنا اليوم ،للبدء
بعملية االنعاش ،عملية ستكون
ناجحة ال حمال ما دامت حتت
اشراف حكيم بارع».

بعدها مت عرض فيديو تناول
اإلجنازات واملشاريع اإلمنائية
اليت قام بها جهاز التنمية
احمللية يف «القوات اللبنانية»
منذ تأسيسه وحتى اليوم.

ثم عقدت حلقات حوارية
أدارها اإلعالمي فادي شهوان،
متحورت حول :الصحة العامة،
الصرف الصحي ،أوتوسرتاد
ومرفأ جونية ،البيئة ،وواقع
جرد كسروان  -الفتوح ،شارك
فيها رؤساء بلديات القضاء.

الوفاء للمقاومة :متمسكون بالنسبية
الكاملة واملطلوب إقرار السلسلة
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك بعد ظهر امس االول
اخلميس برئاسة النائب حممد
رعد.
وأفاد بيان للمجتمعني أنه «جرى
عرض مسهب لالقرتاحات اليت
ختضع لنقاش جدي بني خمتلف
األفرقاء والقوى السياسية يف
لبنان بهدف التوصل اىل توافق
وازن حول الصيغة النهائية
لقانون االنتخاب اجلديد».
اىل
الكتلة
أشارت
وإذ
بني
املتبادلة
«الصراحة
املتحاورين» ،فقد شددت
على وجوب مراعاة أي اقرتاح
للمعايري الدستورية وملضمون
احملددات اليت وردت يف وثيقة
الوفاق الوطين «خصوصا جلهة
املناصفة والعيش الواحد او
املشرتك ،وكذلك جلهة صحة
التمثيل وفاعليته ومشوله».
بعد ذلك اطلعت الكتلة على
وقائع ونتائج املؤمتر السادس
لدعم القضية الفلسطينية الذي
عقد أخريا بدعوة من جملس
الشورى االسالمي يف طهران،
فأعربت عن تقديرها البالغ
ألهمية هذا املؤمتر «خصوصا
وتوقيته
موضوعه
جلهة
ومقرراته أو جلهة عدد وفاعلية
املشاركني يف أعماله».
واعتربت أن «املواقف احلازمة
واالسرتاتيجية اليت عرب عنها
مساحة االمام اخلامنئي يف
افتتاح املؤمتر جتاه قضية
فلسطني واخليارات الواجب
اعتمادها ،تشكل خارطة الطريق
اجملدية لنصرتها ودعمها».
وتوجهت الكتلة «بالشكر الكبري
للجمهورية االسالمية االيرانية
على احتضانها الدائم ومساندتها
الفاعلة للشعب الفلسطيين
املقاوم ولكل حركات املقاومة
االسرائيلي،
االحتالل
ضد
رغم كل التضييق واحلصار

املفروض عليها من االدارة
االمريكية وحلفائها ووكالئها
يف املنطقة والعامل».
وخلصت بعد مداوالتها اىل ما
يأتي:
« -على صعيد قانون االنتخاب،
تؤكد الكتلة متسكها بالنسبية
الكاملة مع الدائرة الواحدة أو
الدوائر املوسعة ،وترى فيها
الصيغة االكثر انسجاما والتزاما
مع املعايري اليت حتقق للشعب
اللبناني صحة ومشول وفاعلية
التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة
نوعية يف مسار بناء الدولة
القوية وجتديدا يف احلياة
السياسية وتفعيال هلا ،وصونا
لالستقرار السياسي يف البالد.
 تدعو الكتلة الزمالء النواباىل االسراع يف مناقشة سلسلة
الرتب والرواتب واقرارها يف
جلسة اللجان النيابية املشرتكة
املقررة يوم االثنني املقبل
 2017/3/6متهيدا إلقرارها يف
اهليئة العامة للمجلس ومالقاة
مشروع قانون املوازنة العامة
بغية أداء احلقوق املتوجبة
للموظفني والعمال املستخدمني
الذين طال انتظار إنصافهم.
 تأسف الكتلة حلالة التوتر اليتتنتاب خميم عني احللوة بني
الفرتة واألخرى ،وللتأثريات
السلبية اليت تلقي بثقلها على
كل أبناء الشعب الفلسطيين
يف املخيم وعلى أبناء مدينة
صيدا وقضائها ،وتضم الكتلة
صوتها اىل اصوات كل الذين

يرفضون العبث بأمن املخيم
للتهدئة
ويدعون
واجلوار
وملعاجلة الوضع حبكمة وسرعة
واحلؤول دون تفاقمه.
 ترى الكتلة أن االتصاالتاليت جتريها بعض الدول
يف املنطقة العربية مع كيان
العدو االسرائيلي وعالقات
التعاون اليت مل تعد سرا على
أحد ،ليست إال هروبا يائسا
اىل االمام ودليال على فشل
وخيبة سياسات هذه الدول
جتاه شعوبها وجتاه االدوار
اليت أوكلت اليها سابقا من
اإلدارات االمريكية املتعاقبة.
ولن يستطيع هذا اهلروب
حنو الدور اجلديد الفاضح ،أن
يطفئ روح املقاومة أو أن
حيقق أيا من املخططات التآمرية
املشبوهة.
إن على هذه الدول اليت
تعرف نفسها أن تعيد النظر
يف سياساتها وتتصرف مبا
متليه تطلعات شعوب املنطقة
واستعداداتها حلماية حق الشعب
الفلسطيين يف حترير أرضه
وتقرير مصريه بإرادته ،وحتقيق
أوسع تضامن عربي واسالمي
رافض للتسلط األجنيب ولنهب
ثروات األمة املهدورة يف
مراتع الفساد والرتف واحلروب
العبثية وافتعال العداوات مع
احلريصني على حسن اجلوار
والتعاون ملا فيه حتقيق مصاحل
شعوب املنطقة ومنع ارتهانها
لقوى الشر والطغيان».
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ماروني :حزب الكتائب أول من طالب خبصخصة قطاع الكهرباء
لفت عضو كتلة الكتائب
النائب إيلي ماروني إىل أن
«املنطق الطبيعي لألمور هو
إقرار املوازنة وهذا يكون يف
أي دولة طبيعية ،ألنها توصلنا
اىل بر أمان مالي واقتصادي،
لكنه أبدى أسفه ألننا منذ 2005
وحنن من دون موازنة من دون
أي مربر» ،سائال« :هل عدم
إقرارها هو الستمرار اهلدر
والسرقة والفلتان يف ادارة
شؤون الناس والدولة؟»
وأشار ماروني يف حديث اىل
برنامج «حوار أونالين» عرب
«صوت لبنان  ،»100.5إىل أن
«العهد بشرنا بوزارة للقضاء
على الفساد وبأن هناك معركة
ضد الفساد وحنن بانتظارها
لنشارك يف القتال يف الدفاع
عن حقوق الناس والوطن لكن
نر شيئا ومنذ 4
حتى الساعة مل َ
اشهر وحنن مكاننا ال بل يظهر
أن الفساد يستشري بشكل
أكرب» ،لكنه لفت اىل «اننا يف
فرتة مساح»
وأكد ماروني ردا على سؤال
عن كيفية القضاء على الفساد
أن «كثريين من املوجودين
يف السلطة جيب استبعادههم
عنها» ،وقال« :الفاسدون
موجودون داخل االجهزة والكل
يعرفهم ،واتكالنا هو على
الرئيس القوي وحنن اىل جانبه،
امنا اذا بقي الوضع على ما هو
عليه فسيختلف الرأي».
وأوضح أن «على رأس اهلرم
أي الرئيس التصميم على عدم
اجراء التعيينات على اساس
احملسوبيات ،إذ جيب وضع
الشخص املناسب يف املكان
املناسب».

وعن سلسلة الرتب والرواتب
أكد ماروني أنها «حق لكل
مواطن موظف وواجب على
الدولة ان تؤمنه ،لكن خوفنا
من استمرار التمادي يف فرض
الضرائب كي ال تأكل هذه
الزيادة قبل والدتها».
وجزم «بأننا سنشارك يف
اجتماعات اللجنة واهليئة العامة
وسنرفض أي ضرائب جديدة
ترهق كاهل املواطن» ،مشريا
إىل «أننا إذا بدأنا بوقف
اهلدر والفساد فسنستطيع
تأمني متويل سلسلة الرتب
والرواتب».
وذكر بأن حزب الكتائب
«يطالب منذ زمن خبصخصة
قطاع الكهرباء اليت لو مت األخذ
بها لكنا أمنا متويل السلسلة»،
الفتا إىل أن «دولتنا الفاشلة
اختارت دفع ملياري دوالر عجز
عوض أن تدفعها ملرة واحدة
وتؤمن الكهرباء  24/24ساعة».
واعترب أن «جتربة مدينة زحلة
خبصخصة الكهرباء جتربة فريدة
ومشجعة» ،سائال« :مل ال
تعمم يف كل لبنان بعيدا عن
اخلصخصة اجلزئية؟»
وسأل« :أين ذهبت الـ 24مليار
دوالر اليت خصصتها الدولة يف
املاضي للكهرباء وكأنه حكم
على اللبناني أن يعيش يف
الظلمة؟».
ورأى أن «على الشعب أن
يسائل حكامه عن الكهرباء
واملياه وزمحة السري والكثري
من امللفات املعيشية اليت جيب
ان يفك قيده منها وذلك عرب
اإلنتخابات النيابية املقبلة».
وعن قانون االنتخابات جدد
ماروني التأكيد «أننا حباجة إىل

قانون يؤمن صحة التمثيل لكل
اللبنانيني وخصوصا املسيحيني
الذين لطاملا شعروا بالغنب ومع
قانون ذات معيار واحد يف
تقسيم الدوائر».
وأكد أن «ال مفر من حصول
اإلنتخابات ،لكن لألسف كل
طرف خياف على حصته والكتل
تعمل على والدة خملوق قانوني
عجائيب».
وردا على سؤال ذكر بأن «حزب
اهلل هو من أتى باجلنرال عون
رئيسا وهذه حقيقة جيب أال
ينساها أحد».
واعترب أن «احلكام يعيشون يف
القصور والناس متوت من اجلوع
وال احد يشعر بوجعهم .فليخفف
حكامنا سفراتهم غري اجملدية».
وأشار إىل أن «احلراك املدني
مل يكن ميتلك مشروعا واضحا،
واإلعتماد الوحيد اليوم هو على
الشعب الذي عليه أن حياسب
وحيكم ضمريه».
واكد أن حزب الكتائب اليوم
«اخذ قراراته عن قناعة ورغم
معرفته بأنه سيتعرض للعقاب
من هذه السلطة لكنه مل يرتاجع
عن مطالب الناس».
وقال ماروني« :لسان حالنا
اليومي هو املطالبة حبق املواطن
ومن حق اللبناني أن يعيش بعد
أربعني عاما من العذابات».
واعترب أن «قانون اإلجيارات يف
لبنان هو قمة العدل وقمة الظلم
فاملالك يستحق بدالت عادلة
واملستأجر يستحق مساكن
شعبية حتميه».
وعن زحلة واالنتخابات النيابية
قال« :اخلريطة االنتخابية يف
زحلة غري واضحة بانتظار قانون
االنتخابات والتحالفات».

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

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

الرياشي يف مؤمتر مديرية الدراسات:

ثقافة احلوار تأسيس حلضارة السالم ووسيلة الشجعان ال اجلبناء
افتتح وزير االعالم ملحم
الثالث
املؤمتر
الرياشي
ملديرية الدراسات واملنشورات
اللبنانية يف وزارة االعالم،
بعنوان «ثقافة احلوار ووسائل
يف
االجتماعي»،
التواصل
مبنى عصام فارس يف اجلامعة
االمريكية ،يف حضور وزيرة
الدولة لشؤون التنمية االدارية
الدكتورة عناية عز الدين ،وزير
السياحة اواديس كيدانيان،
مارك خبعازي ممثال وزير
الدولة لشؤون الفساد نقوال

تويين ،معن محية ممثال وزير
الدولة لشؤون جملس النواب
علي قانصو ،جاد حيدر ممثال
وزير املهجرين طالل ارسالن،
سفراء :مصر نزيه النجاري،
اندونيسيا باغاس هابسورو،
غوتيري
خوسيه
االرجنتني
ماكسويل ،القائم باالعمال
السعودي وليد خباري ،مدير
اذاعة صوت لبنان أسعد مارون
ممثال رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل ،العميد
طوني حداد ممثال قائد اجليش

بري استقبل سفريي سوريا واملغرب وكاغ

بري مستقبال كاغ

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول
يف عني التينة،
اخلميس
السفري السوري علي عبد الكريم
علي الذي قال بعد اللقاء« :عرب
دولة الرئيس اليوم عن ثقته
بأن اجلهود بني االفرقاء على
الساحة اللبنانية جادة ومستمرة
للوصول اىل قانون انتخابي
ولضمان االمن ،مع انه أبدى
قلقا ملا جرى يف املخيمات ،آمال
تضافر اجلهود سواء يف لبنان او
مع االطراف ذات الصلة لضمان
أمن املخيمات واالمن اللبناني.
ويف ما خيص سوريا ،كان
سعيدا ومتفائال ومرحبا مبا جيري
على الساحة السورية يف كل
اجلبهات من انتصارات للجيش
العربي السوري ومن تثمري هلذه
االنتصارات يف السعي الدولي
للوصول اىل تسوية تستند
اىل ما حيققه السوريون جيشا
وقيادة ومؤسسات للخروج من
هذه املؤامرة املركبة اليت كانت

وال تزال تشكل حتديا لدول
املنطقة».
ورأى أن «املخرج اآلمن الذي
يشكل نافذة اخلالص هو
صمود سوريا جيشا وقيادة
ومؤسسات ،ولذلك كان ينظر
دولته اىل املستقبل بتفاؤل
ويشري اىل حماذير يراها جتاه
دول ترعى االرهاب وال تزال
والتطاول
الشغب
حتاول
واملماطلة لكي ال تصل االمور
اىل النتائج اليت يراها حتمية
باذن اهلل ،نتائج امنية واجيابية
تكون يف مصلحة سوريا
واملنطقة».
ثم استقبل بري السفري املغربي
اجلديد أحممد كرين يف زيارة
بروتوكولية ،وتناول احلديث
التطورات الراهنة والعالقات
الثنائية.
والتقى بري بعد الظهر املنسقة
العامة لالمم املتحدة يف لبنان
السيدة سيغريد كاغ ،وعرض
معها التطورات.

بوعاصي حبث مع وزير ايرلندي يف أعباء النزوح
السوري وإجتمع مع وفد البنك الدولي وسفري اجلزائر
التقى وزير الشؤون االجتماعية
بيار بو عاصي يف مكتبه يف
الوزارة ،وزير الدولة االيرلندي
لشؤون اهلجرة والتنمية الدولية
جوزيف ميكهاغ يف أول لقاء
سياسي له يف لبنان ،يف حضور
سفري ايرلندا يف لبنان داميان
كول ووفد مرافق ،وحبث معه
االيرلندية
املساعدات
يف
املقدمة للبنان للمساهمة يف
مواجهة أعباء النزوح السوري،
كما تطرق البحث اىل موضوع
تبادل اخلربات وحتليل املعطيات
املتوفرة .وشكر بو عاصي
ضيفه على املساهمة االيرلندية

يف إطار قوات «اليونيفيل» وما
يبذله اجلنود االيرلنديون من
جهود حلفظ االمن واالستقرار
على احلدود اللبنانية.
من جهة ثانية ،إجتمع الوزير بو
عاصي مع وفد من البنك الدولي
ملناقشة املشاريع املشرتكة ،ال
سيما مشروع دعم االسر االكثر
فقرا وبرامج التطوع.
وإستقبل أيضا سفري اجلزائر
أمحد بو زيان وكانت مناسبة
للبحث يف املواضيع ذات
االهتمام املشرتك وأطر التعاون
املستقبلي بني البلدين على
صعيد الشؤون االجتماعية.

العماد جان قهوجي ،رئيس
«اجمللس الوطين لالعالم» عبد
اهلادي حمفوظ ،الوزير السابق
وليد الداعوق ،ممثل عن نقيب
احملامني ،نقيب احملررين الياس
عون ،العقيد جوزف مسلم ممثال
املدير العام لقوى االمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،الرائد
جوزف خنلة ممثال املدير العام
المن الدولة اللواء جورج قرعة،
العقيد اميل الديك ممثال املدير
العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،العميد الركن بهاء
حالل ممثال مدير املخابرات كميل
ضاهر ،العميد جورج كالس
ممثال رئيس اجلامعة اللبنانية
الدكتور فؤاد ايوب ،الدكتور
جان كلود صعب ممثال نقيب
االطباء ،مديرة «الوكالة الوطنية
لالعالم» لور سليمان صعب،
مدير اذاعة لبنان حممد ابراهيم،
مستشاري وزير االعالم اندريه
قصاص وانطوان عيد ،حسني
بن عبد العزي ممثال مدير وكالة
االنباء السعودية.
كما حضر ممثلون عن سفارات:
ايران محيد رضا فرحاني ،املغرب
نائب السفري حممد السعيدي،
سلطنة عمان املستشار ناصر
خبيت
االمارات
العماري،
الكثري ،قطر املستشار سلطان
مبارك ،اجلزائر العيد بواري،
العراق املستشار االول يف
رخان،
مصطفى
السفارة
املسؤولة السياسية يف سفارة
الصني تا نيان ،املستشار
السياسي االول يف السفارة
االيرانية ابراج االهي.
كذلك حضر نقيب املصورين
طاهر،
عزيز
الصحافيني
املسؤول االعالمي املركزي
يف حركة امل الدكتور طالل
حاطوم ،مفوض االعالم يف
احلزب االشرتاكي رامي الريس،
رئيس مؤسسة اديان فادي
ضو ،املهندس حممد ايوب
ممثال اهليئة الناظمة لالتصاالت،
رؤساء ادارة جمالس احملطات
التلفزيونية :بيار الضاهر،
ابراهيم فرحات ،قاسم سويد،
كرمى اخلياط ،رئيس رابطة
خرجيي االعالم عامر املشموشي،
زهري جلول ممثال احتاد بلديات
الضاحية اجلنوبية .رئيس قسم
االعالم يف جامعة الكسليك مرينا
ابو زيد ،رئيس قسم الدراسات
االعالمية يف اجلامعة االمريكية
نبيل دجاني ،رئيس قسم
االعالم يف اجلامعة اللبنانية
االمريكية كريستيان اوسي،
رئيس قسم االعالم يف اجلامعة
العربية مجال جماهد ،مدير كلية
االعالم يف الفرع االول رامي
جنم ،رئيس جامعة فينيسيا
عماد زبيب .مدير عام اذاعة
النور يوسف الزين ،مدير عام
اذاعة صوت الشعب مسعان ابو
موسى ،مديرة االذاعة االرمنية
هال حداد.

ماجد

بعد النشيد الوطين ،حتدث مدير
الدراسات واملنشورات اللبنانية
يف وزارة االعالم خضر ماجد،
فقال« :عندما تتحاور مع الطرف
اآلخر فانت تظهر ثقافتك.

صفحة 7

فكيف ال نستطيع ان نصنع
ثقافة احلوار ونعطي الفرصة
لالخر ان يطرح ما عنده ،اذا
كان رب الكون هو اول من
اسس احلوار مع اآلخر يف جمتمع
قائم على التعددية الطائفية
والسياسية والفكرية».
واكد ان «ثقافة احلوار هي
ضرورة وطنية حتمية ،وان كل
من حيمل سالحا وال حيمل فكرا
سيصبح يوما ما قاطع طريق»،
وقال« :وحدة الكلمة ال ينبغي
أن تظل شعارا مرفوعا أو كلمة
مكتوبة .مكاني بينكم ،عرشي
قلبكم ،قوتي يدكم ،حارسي
اجتماعكم
جمدي
عيونكم،
كلمات لسيد ثقافة احلوار.
والصراع
والصدام
التنازع
والتباعد والتناحر والكراهية
واحلقد واخلوف والشك كل ذلك
يشكل البديل عن ثقافة احلوار،
الفضائيات ...هواء ملوث».
أضاف« :هذة الكلمات هي
منوذج للحوار االفرتاضي الذي
غرد امس لـ «هاشتاغ» أطلقه
موقع الوزارة على «تويرت»،
ووصل خالل اقل من ثالث
ساعات اىل اكثر من  16الف
مشاركة حول املؤمتر ،اضافة اىل
حوار آخر على مواقع الفيسبوك.
وكان اجتماعنا اليوم هو احلوار
احلقيقي لالعالم واملشاركني
يف اثبات الوحدة والتماسك».
وقال« :نفتتح املؤمتر الثالث
لوزارة االعالم برعاية وتوجيهات
معالي الوزير ملحم الرياشي،
النهوض
ورشة
ملواكبة
اليت انطلق بها يف الوزراة
ولنجسد حقيقة مفهوم «احلوار
والتواصل» ولنثبت ان االعالم
العام هو يف طليعة املؤسسات
الفاعلة واملنتجة يف البلد».
واعلن «ان مديرية الدراسات
واملنشورات اللبنانية يف وزارة
االعالم الذي عرب عن مؤمترها احد
الزمالء االعالميني بالقول «ان
وزارة االعالم اليت يعتربونها
قطاعا رمسيا هي وزارة تفكر
وتتطلع حنو مستقبل اعالمي
افضل» تعدكم بأن خيرج مؤمترنا
هذا بتوصيات لن تبقى اسرية
البيانات واجللسات على اهميتها
بل ان ترتجم انقالبا على بعض
الواقع االعالمي الذي فيه
الكثري من العثرات .وما يشجعنا
على ذلك هو املشاركة الفاعلة
والواسعة من خمتلف وسائل
االعالم واجلامعات واملؤسسات
والروابط
واالمنية
الدينية
واجلمعيات لنسج شراكة تنتج
اعالما حماورا حيمي اهلوية
الوطنية والقيم وتنشر الوعي
لتكريس حرية الرأي والتعبري».
وتابع ماجد« :ان مواقع التواصل
االجتماعي نقلت االعالم اىل
آفاق غري مسبوقة تعطي كل
ناشط مساحة للتأثري والتأثر
واالنتقال عرب احلدود فكانت
منربا للتغيري وحمركا سياسيا
وال
واقتصاديا
واجتماعيا
سيما عند الشباب ،اضافة اىل
استخدامها من قبل السياسيني
منصات تواصل وحوار مع
املواطنني وبريد رسائل يف ما
بينهم».
وقال« :اننا ندعو اىل التسامح
ونبذ العنف واالرهاب والتطرف
بكل اشكاله وعدم استخدام
االجتماعي
التواصل
مواقع
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لبنانيات
منصات هلا ،من اجل حوار
انساني يف مجيع الفضاءات
االعالمية والسياسية والدينية
واالجتماعية
واالقتصادية
لنرتقي ونتكامل مع قيم انسانية
جامعة فال جيتمع حب اهلل مع
كراهية الناس .ألنه مع وسائل
اصبح
االجتماعي
التواصل
االعالم وسيلة لدى كل فرد
يتكامل معها وتتقاسم وسائل
االعالم االدوار بني صحافة
مكتوبة وتلفاز واذاعة وموقع
الكرتوني ،لذلك ال بد لكل هذا
االعالم من اعادة تفعيل دوره
ووظيفته ليبقى مشعا ورائدا
من منارته لبنان».
وختم« :أتقدم بالشكر من
اجلميع ،من رعى وجهد وشارك
يف اقامة هذا املؤمتر وفعالياته
وال سيما معالي وزير االعالم
االستاذ ملحم الرياشي والزمالء
يف خمتلف وحدات الوزارة ومن
رئيس اجمللس الوطين لالعالم.
كذلك اشكر مشاركة كل من
اجليش اللبناني (مركز البحوث
االسرتاتيجية)
والدراسات
وقوى االمن الداخلي (شعبة
العالقات العامة ومكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية) ومكتب
االعالم يف االمن العام .والشكر
موصل للجامعة االمريكية يف
بريوت الستضافتها هذا املؤمتر
بشخص رئيسها ورئيس قسم
الدراسات االعالمية الدكتور
نبيل دجاني ،وللجامعة اللبنانية
بشخص رئيسها وعمادتها
ومدراء فرعيها يف االعالم،
وجلامعة القديس يوسف وجامعة
بريوت العربية واجلامعة اللبنانية
االمريكية وجامعة الكسليك
وجامعة فينيسيا وجامعة اجلنان
الكاثوليكي
املركز
وملدير
لالعالم ولرئيس ملتقى االديان
والثقافات للحوار والتنمية
ورابطة
اديات
وملؤسسة
خرجيي االعالم ،الذين شكلوا
مروحة واسعة تنتج اعالم ثقافة
احلوار».
واشار اىل انه «سيتم االعالن
عن التوصيات فور اجنازها من
قبل جلنة تنبثق عن املؤمترين
يف مؤمتر صحايف يعقد يف
مكتب معالي الوزير يعلن عنه
يف حينه».

الشيخ

ثم كانت كلمة عميدة كلية
االداب والعلوم يف اجلامعة
فاديا
الدكتورة
االمريكية
الشيخ ممثلة رئيس اجلامعة
فضلو خوري ،قالت فيها:
«أرحب بكم باألصالة عن نفسي
وبالوكالة عن الدكتور فضلو
خوري رئيس اجلامعة األمريكية
الذي تعذر عليه مشاركتكم
يف هذا اللقاء الرتباطه املسبق
باجتماع يف دولة اإلمارات
العربية ،وقد طلب مين التعبري
عن سروره هلذا التعاون بني
برنامج الدراسات اإلعالمية يف
اجلامعة األمريكية ووزارة اإلعالم
اللبنانية يف مناقشة موضوع
ثقافة احلوار ووسائل التواصل
اإلجتماعي .وقد شدد الدكتور
خوري مرارا على أهمية تعاون
اجلامعة العلمي مع املؤسسات
واجلامعات اللبنانية والعربية،
وهذا التعاون هو أحد األهداف
اليت يسعى إىل تعزيزها خالل
واليته».
اجلامعة
«أطلقت
أضافت:
األمريكية يف بريوت برنامج

الليسانس يف اإلعالم عام
 1970وكانت ثاني اجلامعات
اللبنانية ،بعد اجلامعة اللبنانية
اليت متنح ليسانسا يف اإلعالم
يف لبنان .غري ان ظروف احلرب
األهلية فرضت دمج عدد من
برامج اجلامعة فتم دمج أقسام
اإلعالم والعلوم اإلجتماعية يف
دائرة متنح شهادة مشرتكة.
بدأت
2010
العام
ويف
هذه الدائرة مبنح دبلوم يف
التواصل اإلعالمي ومن ثم،
يف العام  ،2012وافق جملس
أمناء اجلامعة األمريكية وجملس
احلكام يف والية نيويورك على
البدء بربنامج الدراسات العليا
على مستوى املاجستري يف
الدراسات اإلعالمية ،ويف العام
 2013بدأ برنامج الليسانس يف
التواصل ووسائل اإلعالم .وقد
توسع برنامج الدراسات اإلعالمية
يف اجلامعة يف السنوات الثالث
املاضية فصار عدد الطالب
املنتمني اليه يناهز  180طالبا
وطالبة».
وتابعت« :يركز الربنامج على
دراسة دور وسائل اإلعالم
يف اجملتمع على الصعيد
احمللي واإلقليمي والدولي،
ويوفر منهجا ليبرياليا يستند
اىل العلوم اإلجتماعية وبدرس
النظريات اإلعالمية والبحوث
مع
اإلعالمية،
واملمارسة
الرتكيز على التفكري النقدي
وعلى دور وسائل اإلعالم يف
اجملتمع ،وللربنامج نطاق إقليمي
وعاملي يوازن بني النظريات
والبحوث وبني املهارات النقدية
واملهنية .ويسعى اىل أن يصبح
مركزا عامليا لدراسة وسائل
اإلعالم والتواصل املتجذرة يف
املنطقة العربية».
وختمت« :يتوق الربنامج اىل أن
يصري الرائد يف املنطقة من
خالل الرتكيز على العالقة بني
وسائل اإلعالم واجملتمع كما
يهدف اىل بناء هيئة تعليمية
عالية الكفاءة العلمية واألخالقية
من ذوي اخلربة يف البحث والنقد
العلميني .مرة ثانية ،أرحب بكم
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
أهال وسهال».

فضل اهلل

بعدها ،حتدث رئيس جلنة االعالم
النيابية النائب فضل اهلل الذي
قال« :يفتح هذا املؤمتر أبواب
النقاش أمام الدور املفرتض
لوسائل التواصل اإلجتماعي
يف تعزيز ثقافة احلوار وقبول
اآلخر .فاحلوار مبا هو اجملادلة
باليت هي أحسن ،ورمبا هو
عملية تبادل اآلراء واألفكار
حول قضية ما ،حيتاج اىل
والفطنة
الواسعة،
املعرفة
النفس،
وصقل
واحلذاقة
وكلها من معاني الثقافة ،وحني
يتوفر ذلك حيوز القائمون بأي
حوار على ملكة فن التخاطب
والنقاش املوضوعي ،وإيصال
اآلراء بأسلوب راق حيقق اهلدف
املنشود».
أضاف« :يسهم احلوار يف
تقريب وجهات النظر بني
خمتلفني ،للتفاهم او اإلختالف
الذي ال يفسد قواعد اإلحرتام،
التخاطب
طرقه
وأفضل
أساليبه
وأفضل
املباشر،
إجادة فن اإلستماع ،واإلقناع
العلمي،
باملنطق
واإلقتناع
وبالدليل والربهان .وغري ذلك
مما ينضح بلغة التحريض

واإلثارة والتضليل مع املعاندة
واملكابرة ،ونراه على وسائل
إعالمية أو يف منتديات متنوعة،
ال ميت اىل لغة احلوار بصلة».
وتابع« :صار لدينا يف عامل
اليوم وسائل جديدة للتخاطب
غري املباشر ،وأبرزها وسائل
التواصل اإلجتماعي اليت حتولت
اىل منصة حوار وتالق ،وأحيانا
اىل منرب للرتاشق وتعميق
الشروخ اإلجتماعية والسياسية.
لقد أعادت هذه الوسائل تشكيل
الساحة اإلعالمية العاملية وفتحت
الفضاء اإلعالمي ليكون متاحا
أمام الراغبني يف ولوجه ،بعيدا
عن هيمنة اإلعالم التقليدي
وحمتكريه ،فصار بإمكان الفرد
أو جمموعة من األفراد ،أو
اجلماعة ككل ،تشكيل وسائلهم
اإلعالمية وإيصال أفكارهم
وصوتهم وصورتهم اىل حيث
يصل هذا الفضاء اإلعالمي.
فلم تعد املعلومة حمتكرة كما
يف السابق ،وان كانت التقنيات
األساسية ال تزال حمتكرة ،ولكن
مثل هذا اإلحتكار مل يستطع
حجب الفضاء اإلفرتاضي».
ولفت إىل أن «النقاش القانوني
ال يزال قائما حول طبيعة
التوصيف املعطى لوسائل
التواصل هل هي وسائل
إعالم؟ أم منصات للتعبري
الفردي؟ فال ختضع واحلال هذه
للموجبات القانونية اليت ختضع
هلا وسائل اإلعالم التقليدية،
وهو نقاش أوصلنا يف جلنة
اإلعالم واإلتصاالت النيابية
يف خالل نقاش اقرتاح قانون
اإلعالم اجلديد اىل اعتبار وسائل
التواصل اإلجتماعي ،وسائل
تعبري شخصية ال ختضع لقواعد
القانون اجلديد ،ولذلك بقيت
مشمولة باملواد اليت تتناول
قضايا النشر ،ولكن حبسب
الواقع ،فإن انتشار وسائل
التواصل وتأثريها جتاوز يف
عامل اليوم إطار التعبري الفردي
لتتحول اىل الوسائل األكثر
شعبية».
وأكد أن «احلديث عن القانون
يقودنا اىل تأكيد أهمية احرتام
حرية التعبري احملمية يف
دستورنا ،فاحلرية هي إحدى
امليزات األساسية للبنان ،بل
هي املكون امليثاقي األول،
الذي ال معنى للبنان من
دونه ،وحنن من موقعنا النيابي
والسياسي والثقايف متمسكون
بهذه احلرية اىل أبعد احلدود.
إننا مبقدار حرصنا على محاية
احلريات وخباصة اإلعالمية،
فإننا ومن املوقع ذاته حرصاء
على محاية خصوصيات اآلخرين،
فال جيوز وفق كل املعايري
اإلنسانية واألخالقية ،اإلعتداء
على هذه اخلصوصيات ،ألن
احلرية مبا هي قيمة إنسانية
راقية ،دافع للتمسك حبرية
اآلخرين ،واحرتام ثقافتهم،
واحملافظة تنوع اإلنتماءات يف
الوطن الواحد وعدم اإلساءة
اىل القيم األخالقية والدينية
للمجتمع ،وهذا مبدأ إنساني
عاملي أقرته املواثيق الدولية،
وملزم للجميع مبا فيه وسائل
اإلعالم ألنها قيم حممية ايضا
بالقوانني الوطنية ،مبا فيها
القانون اللبناني».
وقال« :إننا يف لبنان معنيون،
ومن مواقعنا املتنوعة ،أن
نعمل على إعادة رسم دورنا

كوطن التنوع بأبعاده املختلفة
السياسية والدينية والثقافية،
وتقدميه كملتقى للحوار ،فهذا
الوطن الذي نريد احملافظة عليه
كنموذج هلذا التنوع والتعايش
السلمية ،والسيادة والكرامة
الوطنية ،يستحق منا مجيعا أن
نبذل يف سبيل احلفاظ عليه كل
تضحية ممكنة ،وهو ما بذلته
أنفس زكية ملقاومني وجيش
وطين يف سبيل حتريره من
اإلحتالل اإلسرائيلي ومحايته».
ورأى أن «احملافظة على
بلدنا وفق هذا الدور املنشود
تتطلب تعزيز مظلة األمان
ما
واإلجتماعي،
السياسي
دامت املظلة األمنية الوطنية
قد وفرت اإلستقرار النسبية
يف مرحلة اللهيب الذي حييط
بنا ،واملخاطر احملدقة بنموذجنا
الوطين بفعل انتشار ظاهرة
الغلو والتطرف ،وتكفري اآلخر،
وإلغائه من احلياة ،وهي ظاهرة
تستهدف املنطقة وترتبص بنا،
وهي تستخدم وسائل عنفية
كثرية ،وال توفر لنشر أفكارها
اهلدامة ما لديها من وسائل
إعالم وتقنيات بصرية».
وتابع« :إن مظلة األمان
السياسي واإلجتماعي لبلدنا
توفرها سلطة وطنية منبثقة من
إرادة شعبية متحررة من قيود
قوانني اإلنتخاب املفصلة على
غري قياس الشعب ،فاملقاس
الوحيد للشعب اللبناني هو
القانون العادل الذي ال نراه
إال بالنسبية الكاملة على أساس
لبنان داالئرة واحدة أو دوائر
موسعة ،فهذا هو الطريق
الصحيح لنا مجيعا من دون
أن نغفل وجود هواجس حباجة
للمعاجلة .ان سلوك هذا الطريق
يتطلب تسريع وترية احلوارات
الداخلية للتفاهم على القانون
وعلى معاجلة اهلواجس ،وحنن
منفتحون على هذه احلوارات
وعلى تبادل اآلراء واألفكار،
ومستعدون لتقديم كل ما
يلزم للوصول اىل هذا القانون
العادل ،ألن شعب لبنان
يستحق األفضل ،ويستأهل أن
يتواضع له املتمسكون باحتكار
السلطة عن طريق أكثريات
وهمية ،مل تنتج سوى توالد
األزمات الوطنية وتفاقمها .مع
اإلشارة اىل ان عامل الوقت
ضاغط على البلد كله ،وليس
على طرف دون آخر».
وقال« :إن مثل هذا القانون
اإلنتخابي هو الذي يعطي للشعب
القدرة على حماسبة ممثليه يف
السلطة ،فيعيد اإلنتظام اىل
عمل املؤسسات على قاعدة
املساءلة واحملاسبة ،فمن دون
احملاسبة القانونية العادلة ،بال
حماباة وحمسوبيات وحمميات
سياسية وطائفية ومذهبية،
سيبقى الفساد متغلغال يف
شرايني اإلدارات الرمسية وهدر
املال العام ونهبه والتسيب
سائدا ،ومن دون احملاسبة
ستبقى هذه املساءلة جمرد
حشرجات ملواطنني ال جيدون
متنفسا سوى وسائل التواصل
اإلجتماعي ،لصب جام غضبهم
على الواقع القائم ،غضب ال
يصل اىل آذان املسؤولني
املطمئنني اىل عودتهم للمجلس
النيابي واحلكومة مبحادل القانون
األكثري».
وختم»:إن هذا املؤمتر الذي

تبادر اىل تنظيمه مديرية
الدراسات واملنشورات يف
وزارة اإلعالم اللبنانية فرصة
مهمة للتباحث يف العناوين
املدرجة على جلساته ،فعلى عاتق
املشاركني تقع مهام أساسية،
كتقديم األفكار اليت تسهم يف
اإلستفادة من وسائل التواصل
اإلجتماعي كمنصة للحوار البناء
واإلجيابي ،خاصة بني الشباب
وهم األكثر استخداما هلذه
الوسائل ،ويف نشر ما يفيد
املتلقني من فكر وثقافة وقيم
أخالقية واجتماعية ،وتبادل
اخلربات والتجارب ،واإلبتعاد
عن التحريض ،ولغة الشتائم،
وترسيخ مبدأ العيش الواحد،
وتعميق اإلنتماء للوطن».

الرياشي

وحتدث الوزير رياشي ،مشريا
اىل جمموعة نقاط أساسية يف
هذا املؤمتر ،وقال»:يف زمن
سابق كان العصر النووي،
اليوم هو عصر التواصل الذي
أصبح فيه كل مواطن نوعا ما
إعالميا ،ووصل اإلعالم يف
بعض األحيان اىل حد اإلباحية
مبعنى ان كل شيء مباح وكل
كالم مباح ،ويف بعض وسائل
االعالم ليس هناك أي صدقية،
كما جلهة التواصل الفردي
واإلجتماعي».
واكد «ان هذه األمور حتتاج اىل
تأطري بشكل ما ،اىل إطار جديد
واىل دراسة للواقع كما هو
واىل االستيعاب والتفهم ،حتى
اىل تفهم بعض العنفية اليت
متارس علينا يف بعض األحيان.
عندما نرى نقطة سوداء على
ورقة بيضاء ،ننظر فقط اىل
ونتجاهل
السوداء
النقطة
املساحة البيضاء الكبرية اىل
جانبها .علينا أن نركز على
املساحة البيضاء ومن خالهلا
نتطلع بإجيابية ألي تواصل ،ألن
واقع التواصل واحلوار هو نتيجة
أي حرب وأي خالف وأي مشكلة
بني الناس ألنهم يعودون
اىل احلوار والسالم .أحيانا
أسأل نفسي مل حتارب الناس
بعضها ،طاملا ستعود وتصنع
السالم مع بعضها البعض .هذه
الندوة هي باب من أبواب احلوار
والتواصل».
وتابع»:كان جالل الدين الرومي
يقول «اجلرح يف قليب قد يكون
بابا لدخول النور» ،وأي جرح يف
قلب أي منا جيب أن يكون بابا
لدخول احلوار والتواصل ،وهذا
الباب فتح من جديد بانتظار
وصولنا لوزارة احلوار والتواصل
وبناء جمتمع لبناني أفضل».
اضاف« :يف هذه املناسبة ومن
اجلامعة األمريكية يف بريوت،
أطلق املوقع اإلعالمي لوزارة
اإلعالم بالنسخة اجلديدة والذي
أعدته مديرية الدراسات .كل
املواقع األلكرتونية اليت يتم
التحرك من خالهلا تشبه العصر
وتشبه املستقبل اآلتي».
واعترب الوزير رياشي «ان ثقافة
احلوار هي تأسيس حلضارة
السالم اليت هي حضارة
حضارة
وليست
الشجعان
اجلبناء .وان استعمال العنف
والقوة واحلض على الكراهية
وأكثرية األوقات جمانا من
دون أي هدف ،هي وسائل
الضعفاء ،أما بناء السالم فهو
وسيلة الشجعان».
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صفحة 8

Saturday 4 March 2017

السبت  4آذار 2017

Page 8
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مفاوضات جنيف لن تقود إىل ح ٍل يف سورية
رضوان زيادة

يف  21تشرين األول (أكتوبر)  2013مقا ً
ال بعنوان «ملاذا على املعارضة
السورية حضور مؤمتر جنيف؟» .أثار املقال حينها الكثري من ردود
الفعل املرحبة ورمبا لعب دورًا يف إقناع املعارضة اليت كانت مرتددة
وقتها يف حضور أول مفاوضات غري مباشرة عقدت يف جنيف برعاية
األمم املتحدة ،وكان املبعوث األممي األخضر اإلبراهيمي يشرف وقتها
على املفاوضات ويضع أجندتها.
يف ذلك املقال حاججت بأنه «جيب أن تظهر املعارضة السياسية
والعسكرية سواء ممثلة يف اجليش احلر أو االئتالف حسًا باملسؤولية
جتاه الشعب السوري املهجر واملشرد ،إذ ال يعقل أننا ال نستطيع
أن نقدم أجوبة ملاليني السوريني حول انتهاء األزمة وأمل عودتهم
إىل بيوتهم ،حول مصري أبنائهم وبناتهم املعتقلني يف سجون نظام
األسد ،واخلوف يزداد يومًا بعد يوم حول وفاتهم حتت التعذيب يف
ممارسة اعتادت سجون االحتالل األسدي على ممارستها حبق كل
املعتقلني من دون متييز بني سنهم أو جنسهم» .
وبالتالي قلت إنه جيب أن تظهر املعارضة نوعًا من اإلحساس
باملسؤولية جتاه كل ذلك ،وأن النصر العسكري عرب «اجليش احلر» ال
ميكن حتقيقه من دون تدخل عسكري خارجي بدا بعيدًا وقتها على رغم
استخدام األسد السالح الكيماوي يف الغوطة يف  ٢١أب (اغسطس)
 ،2013حيث جتنب األسد حينها الضربة العسكرية األمريكية عرب صفقة
روسية قضت بتسليم أسلحته الكيماوية مقابل جتنب الضربة.
ولذلك أضفت بأنه جيب أن تكون أولويات املعارضة السورية يف
التحضري ملؤمتر جنيف كالتالي:
 جتنب أي معارك جانبية تزيد من خسارة املعارضة قيمتها ومسعتهايف الشارع السوري حول من سيحضر اللقاء؟ ومن هو الوفد الذي
سيمثل السوريني؟ وتركيز النقاش واحلوار حول ملاذا سنحضر إىل
جنيف؟ وماذا ميكن أن حنققه من حضور املؤمتر؟
 ينص اتفاق جنيف األول على ما يسمى «جسم انتقالي كاملالصالحيات» ،وبالتالي ال بد للمعارضة من اإلصرار على تشكيل
جملس انتقالي ال دور لألسد فيه ،ميتلك الصالحيات الكاملة مبا فيها
اجليش واالستخبارات ويشرف على املرحلة االنتقالية ،إىل حني إجراء
انتخابات حرة ونزيهة بإشراف األمم املتحدة ،تسبقها إجراءات شاملة
تشمل عودة املهجرين والنازحني.
 جيب أن تصر املعارضة على تشكيل إجراءات ثقة ومسارات متابعةتشرف عليها األمم املتحدة ،وهي :مسار املعتقلني السياسيني
حبيث جيري تسليم كل اللوائح إىل األمم املتحدة إلجبار نظام األسد
على إطالقهم من دون أي شروط ،ومتابعة شؤونهم حبيث تستطيع
املعارضة أن تكسب ثقة آالف العائالت السورية اليت لديها معتقلون
يف سجون األسد ،واملسار الثاني يتعلق بفك احلصار عن املناطق
احملاصرة وعلى رأسها الغوطة الشرقية ومحص وخميم الريموك،
وتكون مسؤولية األمم املتحدة هي مراقبة وصول املساعدات اإلنسانية
يف شكل كامل إىل هذه املناطق ،أما املسار الثالث فهو التزام دولي
ومن كل الدول الداعمة ملؤمتر جنيف بإعادة إعمار املناطق املتضررة
واملنكوبة وإعطائها وأهلها تعويضات خاصة وسخية ،فكل مناطق
املعارضة أصابها األسد بالدمار ،وعلى املعارضة السياسية أن تعي
ضرورة فتح كل الفرص إلعادة ماليني الالجئني إىل بيوتهم بأمان
ّ
يذل السوري يف عمره كما خيضع لإلذالل اليوم يف
وكرامة ،فلم
خميمات اللجوء.
تلك إذن هي النقاط اليت جيب أن يدور النقاش حوهلا بني املعارضة
اليوم ،وجيب عدم حتويل النقاش إىل نقاش حول الوطنية واخليانة.
جيب أن تتصرف املعارضة مبسؤولية جتاه ماليني السوريني وحبنكة
حبيث تتخلص من األسد عرب مسار دولي يلتزم به اجملتمع الدولي
حول املرحلة االنتقالية.
لألسف مل يتحقق شيء من ذلك خالل السنوات األربع املاضية وعقدت
جوالت تفاوضية عدة يف جنيف أيضًا بال معنى أو حتى مربر لعقدها من
دون حتضري من القائمني عليها يف األمم املتحدة.
وبالتالي وكما يقال املكتوب ظاهر من عنوانه :لن تقود املفاوضات
املستأنفة جمددًا إىل أي حل ،بل بالعكس متامًا ازداد الوضع على
األرض يف سورية سوءًا وتدهورًا ،فارتفع عدد الشهداء إىل ما يقارب
النصف مليون ،وزاد عدد الالجئني إىل ما يعادل الستة ماليني أما
النازحون يف وطنهم ففاق عددهم  9ماليني ،وبالتالي تعرض أكثر
من نصف السكان للقتل والتهجري والتشريد مع سياسات األسد اليت
ازدادت شراسة وهمجية ،واألسوأ من ذلك أن املعارضة السورية
العسكرية تعرضت هلزمية قاسية جدًا باخلروج من مدينة داريا رمز
الصمود واملقاومة يف دمشق ،وحلب اليت كانت لوقت طويل رمز
امتالك املعارضة زمام املبادرة يف الشمال السوري ،وتتالت عمليات
التهجري القسري بإشراف روسي – إيراني.
وحتى يف امللف الذي يبدو لوهلة أوىل أنه يف غاية البساطة وال يكلف
النظام أي تكلفة سياسية أو عسكرية وهو امللف اإلنساني ،مل يفرج
النظام عن املعتقلني وزاد عدد التقارير املروعة عن عمليات القتل
والتصفية اجلماعية داخل السجون وآخرها كان تقرير منظمة العفو
الدولية عن سجن صيدنايا ،أما املناطق احملاصرة فبدل أن تنتهي
ازداد عددها وبات التجويع سياسة يومية لكسر املدنيني واملعارضة،
وبات اجملتمع الدولي يستمع إىل هذه األخبار من دون اكرتاث أو
مسؤولية بأنه جيب القيام بشيء لوقف عمليات اإلبادة هذه.
وفوق ذلك كله أتى فوز إدارة أمريكية جديدة ترى احلل السوري
يف روسيا فجعل السوريني يرتمحون رمبا على أيام باراك أوباما
وسلبيته الكارثية اليت أوصلت سورية إىل دمار معمم على يد األسد
وحلفائه.
بالتالي ما هي نقاط القوة اليت ميكن املعارضة أن ترتكز عليها يف

مفاوضاتها السياسية يف جنيف؟ عصفت ذهين كثريًا فلم أجد ما
يستحق عناء الذهاب إىل جنيف.
واألسوأ من ذلك كله أن املعارضة السياسة تشظت إىل معنى ضياع
اهلوية السورية متامًا ،فتحالفاتها باتت هي اليت تفرض عليها قرارها
ومل يعد القرار الوطين موجهًا هلا أو بوصلة لتحركاتها.
احلل يكمن يف عملية تعبئة مجاعية للمعارضة مبا أمسيه عملية
«التحشيد املدني» من أجل التغيري ،وهذه تشمل املهجرين والالجئني
والسوريني يف املناطق احملررة وحتى يف مناطق النظام ،إنهاء عهد
ما يسمى الفصائل املسلحة والتوحد حتت راية وطنية واحدة ،ويف
الوقت نفسه خلق مناخ سياسي ضاغط دولي وإقليمي وداخلي باجتاه
مطالب حمددة وواضحة مثل اإلفراج عن املعتقلني كلهم وإنهاء وصمة
العار و «املساخل» البشرية اليت تستمر حتت أعيننا ،والرتكيز على
املطالب اإلنسانية يف كسر احلصار عن املناطق احملاصرة.
جيب على املعارضة السياسية العمل على تشكيل قطب مواز مؤثر
وفعال عرب تكثيف االجتماعات الدورية واالتفاق على عدد من اخلطوات
السياسية ذات األثر اجلماهريي مثل الدعوة إىل عدد من االعتصامات
السلمية والعلنية يف شكل مشرتك داخل سورية وخارجها.
علينا أن نعتمد على الشباب كشرحية حمورية يف بناء الرتاكمات
السياسية على أرض الواقع ،ففعاليتهم يف املشاركة تؤشر إىل
الدميومة واالستمرارية والقدرة على الوصول إىل أكرب الشرائح تأثريًا
يف اجملتمع السوري حبكم كونه جمتمعًا شابًا كما يدل على ذلك
متوسط العمر يف هذا اجملتمع.
واجلزء األخري من عملية التحشيد يتعلق ببناء إسرتاتيجية واضحة
وحمددة اخلطوات واألهداف لعملية االنتهاء من األمل وإشاعة األمل
بأن التغيري يف سورية ليس ممكنًا فحسب بل مقبل بكل تأكيد.

«حزب اهلل» ال ُّ
يسره ضحك روحاني
حسان حيدر
بالتأكيد ،لن يستسيغ «حزب اهلل» الذي يديره «احلرس الثوري» دعوة
الرئيس اإليراني حسن روحاني إىل الضحك بد ًال من البكاء ،فيما هو يرفع
شعار «كل أرض كربالء وكل يوم عاشوراء» ،يف تعميم حلال «اإلبكاء»
اليت يفرضها يف مناطق نفوذه ،لتسري على اللبنانيني أمجعني ،وتوسيع
نطاقها لتشمل ما تيسر له من أرض سورية.
روحاني تساءل يف معرض انتقاده احملافظني الذين ينوون استبداله
برئيس جديد يف أيار (مايو) املقبل ،ملاذا يرفض منافسوه أن «يتمتع
اإليرانيون مبباهج احلياة ،وكيف أن البكاء مهما بلغت مستوياته حالل ،فيما
الضحك والنشاط حرام؟».
لكن للحزب رأيًا آخر .فهو يعتقد ،على غرار املتشددين كافة ،أن الفرح
والسرور ال يتناسبان مع فكرة «املقاومة واجلهاد» اليت ال ميكن أن تستقيم
سوى يف أجواء من احلزن والعبوس واحلداد واملوت واالنتحار ،لذا حيظر
أي احتفال يف جنوب لبنان وضاحية بريوت اجلنوبية بغري «أعياده» اليت
تقتصر على التذكري باحلروب والتهجري وسائر املآسي ،مثل «يوم الشهيد»
و «يوم املقاومة» و «عيد التحرير» ،فيمنع احلفالت الغنائية ،وينكر حتى
على السكان املسيحيني يف القرى اجلنوبية االحتفال مبناسباتهم خوف
انتقال «عدوى السعادة» إىل مجهوره.
وقبل حنو ثالثة أشهر ،منعت هيئة «التعبئة الرتبوية» التابعة له طالبًا
جامعيني يف العاصمة بريوت كانوا حيتفلون بذكرى صديق هلم ،من
االستماع إىل أغاني فريوز ملا قد تسببه من «انشراح» قد يلهي مناصريه
عن مهمتهم اجلليلة :الندب الدائم متهيدًا لتحرير مزارع شبعا.
«قيم املقاومة» اليت يقول احلزب إنه يدافع عنها وحيافظ عليها،
لكن
َ
مل تعد موجودة سوى يف خطابات أمينه العام وتصرحيات قادته ووزرائه
ونوابه .فاحلزب حتول عمليًا يف اجلنوب اللبناني إىل حارس حلدود إسرائيل
مبوجب اتفاقات أبرمها وشكلت أساس قرار جملس األمن  ،1701قبل أن
ُتسدى إليه وظيفة جديدة هي «حترير» سورية من شعبها ،لتظل مالئمة
حلكم آل األسد.
التهديدات األخرية اليت أطلقها نصراهلل بقصف مفاعل دميونا
وال تقنع أحدًا
ُ
وخزانات كيماوية يف حيفا ،ألنها تندرج فقط يف إطار التفاوض اإليراني
مع اإلدارة األمريكية اجلديدة :التلويح حبرب مع إسرائيل لإلبقاء على
التنعم مبكاسب االتفاق النووي والتحايل
الوضع القائم ،مبا يتيح استمرار
ّ
على العقوبات املتبقية.
وإسرائيل نفسها تدرك مدى التزام «حزب اهلل» بالتفاهم احلدودي ،ومدى
مثالية الوضع يف جنوب لبنان بالنسبة إليها ،حتى أن رئيس وزرائها
نتانياهو دعا قبل أيام إىل نقل هذه التجربة إىل قطاع غزة ،مطالبًا
بنشر قوات دولية هناك إلرساء هدوء مماثل وإغالق اجلبهة مع حركة
«محاس».
الصوري إلسرائيل ال غرض له سوى املزايدة على
ذلك أن عداء إيران ُ
العرب ،مبن فيهم أصحاب القضية أنفسهم ،وإقامة مهرجانات عن فلسطني
معظم خطبائها ممن تلوثت أيديهم بالدم الفلسطيين.
ويذهب احلزب إىل أبعد مما ذهب إليه نتانياهو ،فيدعو إىل إحياء منوذج
«الشريط احلدودي» الذي كانت تقيمه إسرائيل إبان احتالل جنوب لبنان،
وإنشاء شريط مماثل يف سورية عند احلدود مع لبنان.
لكن رمبا يكون روحاني خمطئًا .فال شيء ُيفرح يف إيران اليت حيكمها
«احلرس» و «الباسيج» باملعتقالت والرتهيب ،وال يف لبنان الذي صار
رئيسه ناطقًا باسم «حزب اهلل» ،يدافع عن سالحه وشططه.
غري أنه يف حال قرر املرشد متديد فرتة رضاه عن روحاني وإعادة «انتخابه»
رئيسًا ،رمبا يضطر «حزب اهلل» إىل مراعاة رغبته والنظر يف دعوة الرئيس،
وقد جيرب توزيع بعض «احلبوب» اليت يتهم بتصنيعها وتهريبها إىل دول
اخلليج ،على أعضائه وأنصاره ومريديه ،لعلها ختفف عبوسهم قلي ًال وختفف
عمن ُيبكونهم يف طريقهم.
ّ

مصرية سيناء مبسلميها
ومسيحييها
محمد علي فرحات

جدد شيخ األزهر أمحد الطيب والبابا تواضروس الثاني االتفاق على
التطرف ،وهو اتفاق قديم
ترسيخ قيم التعايش واملواطنة ملواجهة
ُّ
يتعزز دائمًا بالشخصية املصرية القائمة على التسامح
وواضح،
ّ
واالعرتاف.
وال ُيعزى تهجري عائالت قبطية أخريًا من العريش إىل خلل يف
العالقات اإلسالمية -املسيحية ،على رغم بيانات التهديد اليت
وتضمنها كالمًا من الرتاث اإلسالمي
وجهها «داعش» وإخوانه
ّ
ّ
يغطي به التنظيم حقيقته السياسية اليت ُكشفت جزئيًا وال جيرؤ
أحد على كشفها كاملة :لعبة خبيثة وخطرية تقرن الدين بالقتل،
استطاعت هدم جمتمعات يف املشرق العربي (العراق وسورية)
وتهدد جواره الرتكي ،كما تضرب يف أوروبا وأحناء عدة من عاملنا،
وهي منذ أكثر من سنة حتاول خلخلة اجملتمع املصري الراسخ.
الدولة واجملتمع العميق واألزهر والكنيسة ،تبعث كلها برسائل
طمأنة إىل املواطن املصري املسلم واملسيحي ،لكن الوقائع اجلارحة
تتسبب بالقلق ،خصوصًا عندما يشاهد العامل على شاشات التلفزة
ّ
تلك املواطنة املسيحية الصامتة ذات الوشاح الفرعوني األسود،
ومن حوهلا أبناؤها ،تنظر يف الفراغ لدى وصوهلا إىل اإلمساعيلية
ً
مبتعدة قسرًا عن منزل العائلة يف العريش .كان االستقبال الئقًا
فتؤمن للنازحني مساكن ووظائف،
تقدمه احلكومة وأهل املدينة
ّ
ّ
تهجروا من الصعيد على مدى عقود ومل
كما حدث سابقًا ملواطنني
ّ
يعودوا.
متسكهم باملواطنة ،ورفضهم
ويسجل للمسيحيني املصريني
ّ
ُّ
ُّ
التدخل األجنيب يف شؤونهم وشؤون وطنهم .لقد حاذروا نعتهم
بـ «األقلية» ألنهم يعيشون املواطنة يف النسيج املتداخل للمجتمع
املصري وال يرضون االنزالق إىل الغيتوات ،على رغم حاالت
التهجري القسري على أيدي مجاعات متطرفة عابرة للدول ورافضة
مبدأ املواطنة.
وحمبو مصر أن يصبح التهجري داخل
وأخوف ما خيافه املصريون
ّ
الوطن خربًا عاديًا ال يستحق رد الفعل املناسب ،عند ذلك تصبح
مصر مهيأة ملا ّ
وتوزع
حل بالعراق وسورية حيث انهار اجملتمع
ّ
أشتاتًا هزيلة.
مواطنون مسيحيون يف العريش ورفح ،يعين أن مشال سيناء جزء
يتجزأ من مصر.
ال
ّ
مواطنون مسيحيون مطرودون من هناك ،يعين أن السكان املسلمني
الباقني مهيأون لفقد هويتهم املصرية يف دولة «داعش» أو ما
مياثلها ،أي يف الالدولة والالمواطنة.
وإذ حيلو لرواد املقاهي يف مصر ترداد إشاعات وسيناريوات
ُيطلقها معارضون« ،إخوان» وغري «إخوان» ،فذلك استهتار بآالم
ّ
يرتكز على
متسرع
مواطنني فقدوا بيوتهم وأرزاقهم يف حتليل
ّ
ّ
معارضة احلكم بأي مثن .وهذه اخلفة يف رد الفعل جيب أال ُتلهي
املعنيني عن جذر ما ميكن تسميته جتاوزًا املسألة القبطية اليت بدأت
على مرحلتني ،األوىل مع تأسيس مجاعة «اإلخوان املسلمني» عام
 1928حني خلط حسن البنا بني املواطنني املصريني املسيحيني
والوافدين من أوروبا وبالد الشام الذين احتلوا واجهة احلركة
االقتصادية والثقافية يف مصر ،خصوصًا يف فرتة ما بني احلربني
ّ
البنا ،بقدر من اجلهل أو عدم املسؤولية،
العامليتني ،وقد نسب
إىل االقباط ما اعتربه سيئات اقرتفها الوافدون .وإذا ّ
سلمنا برأيه
أضرت باملصريني مسلمني ومسيحيني ،وال
فإن هذه السيئات
ّ
عالقة لألقباط.
واملرحلة الثانية بدأت مع استيالء «الضباط األحرار» على احلكم يف
متوز (يوليو)  ،1952ومل يكن هؤالء يف معظمهم بعيدين عن مزاج
املتسرعة ،حتى إذا اصطدم مجال
«اإلخوان» الطائفي وأحكامه
ّ
عبدالناصر بقيادة «اإلخوان» عام  1954دخل الطرفان يف منافسة
أدت إىل تهميش
إسالموية يف إدارات الدولة واجلسم االجتماعيّ ،
األقباط ،والتنافس ال يزال قائمًا بشكل أو بآخر إىل اليوم.
يتفهمان
اجملتمع املصري العميق والدولة املصرية العميقة ،وحدهما
ّ
املواطنة القبطية الراسخة عرب التاريخ ،حتى يف فرتات ضم مصر
إىل اجملال السياسي اإلسالمي لقرون انتهت مع دولة حممد علي
اليت أعادت ملصر هويتها االجتماعية واستقالهلا السياسي.
 ...ومنذ ثورة  25يناير يبحث الشعب املصري عن معنى وطنه
مواجهًا عداء «اإلخوان» لفكرة الوطن واملواطن وخفة معارضني
يستعريون أفكارهم من جتارب بعيدة وال ينظرون إىل متطلبات
مصر شعبًا وأرضًا وحتديات ،وال ننسى أيضًا اخلطاب اخلشيب
لبعض أجهزة احلكم حني تتنافس مع اإلسالم السياسي مستعرية
كالمه.
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مــقاالت

اإلسرتاتيجية األمريكية اجلديدة
يف سورية والعراق
لينا الخطيب
مع اقرتاب املوعد النهائي الذي تبلغ مدته 30
يومًا لوزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس
ليصمم اسرتاتيجية هلزمية تنظيم «داعش»،
بدأت التكهنات بالظهور حيال مكونات هذه
اإلسرتاتيجية .أتت رحلة ماتيس إىل العراق
لتأكيد أهمية التعاون العسكري بني حكوميت
أمريكا والعراق يف احلرب ضد اجلماعات
املتطرفة .وهذا التعاون قائم بالفعل ،حيث أن
التقارير تشري إىل أن املستشارين العسكريني
األمريكيني يساعدون القوات العراقية يف
املعركة الستعادة املوصل من «داعش».
ومن املتوقع أن توسع إسرتاتيجية ماتيس
جمال هذا التعاون ،على رغم عدم الوضوح يف
شأن ما إذا كان هذا يعين إرسال املزيد من
القوات األمريكية إىل العراق ،ولكن على رغم
أهمية وضرورة زيادة الدعم األمريكي للحكومة
العراقية يف حربها ضد «داعش» فإن هذا غري
ٍ
كاف .فمن أجل أن توفر إسرتاتيجية ماتيس
شيئًا أكثر فعالية مما فعلته الواليات املتحدة
يف عهد إدارة أوباما ،فإنها يف حاجة إىل أن
تتخطى األمور العسكرية وأن تكون مبنية على
تفكري بعيد املدى.
على رغم أن حترير األراضي العراقية من قبضة
«داعش» يبدو ناجحًا عسكريًا ،إال أن هذا
حيجب وجود بعض املشاكل على املدى البعيد
يف العراق ،واليت جيب معاجلتها من أجل منع
«داعش» أو اجلماعات املشابهة له من الظهور
مرة أخرى يف املستقبل بسبب التظلم املستمر.
بعض هذه املشاكل يتضمن مسألة من سيحكم
املناطق احملررة بعد «داعش» ،خصوصًا أن
يّ
السن يف العراق يواجه انقسامات
اجملتمع
داخلية.
قد يتحد اجملتمع الشيعي يف العراق كذلك يف
احلرب ضد «داعش» ،لكن ليست هناك اتفاقية
بعد خبصوص املشهد السياسي بعد هزمية
التنظيم ،حيث أن القادة السياسيني مستمرون
يف اهليمنة على اجملتمع بأجنداتهم التنافسية.
وتصر إيران على دعم نوري املالكي الذي يرى
مؤيدوه أن احلرب ضد «داعش» تشكل فرصة
الستعادة السلطة سواء كانت يف شكل رمسي
أو غري رمسي ،بينما خصومه السياسيون من
الطائفة الشيعية أيضًا يتنافسون بني بعضهم.
أما اجملتمع الكردي فهو يشهد كذلك تضاربات
سياسية مماثلة بني أحزاب وقادة خمتلفني.
وهكذا فإن االنقسامات الطائفية ليست وحدها
ما يفسد املشهد االجتماعي والسياسي يف
العراق  -على رغم أن احلرب على «داعش»
متكنت من توحيد الكثريين من طوائف وأديان
وأعراق خمتلفة  -بل هناك أيضًا الصدامات
السياسية داخل الطائفة الواحدة والعرق الواحد.
أي إسرتاتيجية فعالة ضد «داعش» جيب أن
تتناول البعد السياسي للمستقبل.
وضع شبيه بذلك موجود يف سورية .من غري
املعروف بعد إذا كان وزير الدفاع األمريكي
ماتيس يفضل إرسال قوات أمريكية إىل سورية
لتحرير املناطق من قبضة «داعش» ،ولكن
التساؤل عمن سيسطر على منطقة الرقة بعد
خروج «داعش» هو أمر مهم ،ألنه وبغض النظر
عن التدخل األمريكي فإن القوات األمريكية لن
تكون هي من سيقوم بهذا الدور.
تعترب الواليات املتحدة اجملموعات الكردية اليت
تقاتل «داعش» يف مشال سورية حليفًا وفيًا.
ولكن عند األخذ يف االعتبار الصراعات املوجودة
بني بعض هذه اجملموعات اليت تنتمي إىل قوات
وحدات «محاية الشعب الكردي» وبني العرب،

فإن التوتر العرقي سيكون مشكلة حمتملة ،يف
حال مت نشر «قوات سورية الدميوقراطية» ذات
الغالبية الكردية الستعادة السيطرة على الرقة
من أيدي «داعش».
وتفيد األنباء بأن الواليات املتحدة قطعت
التمويل عن «اجليش السوري احلر» يف مشال
سورية ،ما يقلل يف شكل كبري قدرة فصائله
على لعب دور يف حترير األراضي من «داعش»
وتأمينها يف ما بعد .بعض سكان الرقة العرب
يقولون إنهم يفضلون البقاء حتت حكم «داعش»
على أن تكون مناطقهم حتت سيطرة األكراد.
مسألة مهمة أخرى هي املقاتلون األجانب .تقرير
يقوم سياسة
مقبل ملعهد «تشاتام هاوس»
ّ
الغرب جتاه سورية على مدى السنوات الست
املاضية يربز أهمية امتالك إسرتاتيجية خبصوص
آالف املقاتلني األجانب يف صفوف «داعش»
وغريه من اجملموعات إذا كانت هناك أرادة
هلزمية هذه اجلماعات املتطرفة .وهذا يتطلب
تنسيقًا دقيقًا يف شأن تسليم املقاتلني إىل
سلطات بالدهم وكذلك وضع برامج إعادة تأهيل
ودمج املقاتلني العائدين مع الدول اليت يتعدى
عددها  80دولة واليت يأتي منها هؤالء املقاتلون
األجانب.
هناك أيضًا التعقيد الناتج من استخدام
امليليشيات الشيعية اخلارجية اليت تدعمها إيران
يف احلرب ضد «داعش» يف الداخل السوري.
هذه امليليشيات تستخدم من قبل نظام بشار
األسد لتدعمه يف املعارك ضد «اجليش السوري
احلر» ،ما يساهم يف زيادة سوء التوتر الطائفي
يف سورية .يستفيد «داعش» من هذا التوتر
ّ
السنة حلشد الدعم .وألن
ويستخدم سردية قمع
امليليشيات الشيعية هي اليت تهاجم «داعش»
يف الغالب ،فإن هذا سيزيد الطني بلة وسيعطي
«داعش» عذرًا آخر لتربير قضيته يف سورية على
حساب القوات املعتدلة اليت يتضاؤل حجمها
بسرعة.
القوات املعتدلة هذه تتألف من مقاتلني حمليني،
ومع استمرار الصراع وضعف موقف «اجليش
السوري احلر» فإن العديد من املقاتلني ينضمون
إىل اجملموعات اجلهادية بد ً
ال منه .وكما يشري
تقرير «تشاتام هاوس» ،فإن مجيع املقاتلني
السوريني أو العراقيني ال ينضمون إىل هذه
اجملموعات اجلهادية بسبب اإليديولوجيا ،فالعديد
منهم ينضمون بسبب احلوافز السياسية أو
االقتصادية .وعند مواجهة االختيار بني النظام
أو جمموعات جهادية تبدو أكثر فعالية يف قتاله
وممولة يف شكل أفضل من «اجليش احلر» ،فإن
الكثريين يدفعون الختيار اجلهاديني .معاجلة هذه
الدوافع هي ضرورة أساسية لوضع إسرتاتيجية
شاملة ضد «داعش» ،وهذا يعين أن هذه
اإلسرتاتيجية جيب أن تتناول املرحلة االنتقالية
السياسية يف سورية .وكما يف العراق ،فمن
دون إعارة االنتباه للسياسة فإن «داعش»
قد يضعف عسكريًا ولكنه سيستمر يف اإللقاء
بظالله على سورية.
وهنا تأتي مسألة التعاون األمريكي احملتمل
مع نظام بشار األسد والذي حياول أن يظهر
نفسه على أنه قوة ضد املتطرفني .مبا أن هذا
سهل قيام اجلماعات اجلهادية املتطرفة
النظام
ّ
يف سورية لتشويه مسعة ثورة عام ،2011
فهل ميكن الوثوق به بأن ال يعيد استخدام هذا
التكتيك مرة أخرى مطلقًا يف املستقبل؟
* كاتبة لبنانية ورئيسة برنامج الشرق األوسط
ومشال أفريقيا يف معهد «تشاتام هاوس» -
لندن

كيف أفشلت روسيا اسرتاتيجيتها املنفردة يف سورية؟
عبد الوهاب بدرخان

اين الواليات املتحدة؟ ...هكذا تساءل املبعوث
األممي اخلاص باألزمة السورية أمام مؤمتر ميونيخ
لألمن يف سياق حديثه عن التحضري للمفاوضات
بني املعارضة والنظام .وبعد شروعه يف إدارة
«جنيف  »4قد يكون ستيفان دي ميستورا تساءل
أيضًا :أين روسيا؟ ...فغياب الدولتني الكربيني
مؤشر ،لديه ولدى كثريين ،ملراوحة التفاوض يف
ٌ
انتظار تدخلهما ،الذي ينتظر بدوره توافقهما ،كما
ّ
يتطلب استعادتهما االتصال والتواصل إلنتاج
يبق من السابقة سوى
مل
اذ
جديدة،
تفاهمات
ِ
القليل الذي ميكن اإلبقاء عليه .ثم أن روسيا
غيرّ ت الكثري من معطيات األزمة ووقائعها ،بعدم
ممانعة أو بشبه تفويض أمريكيني ،لكن من دون
أن يعين ذلك أن واشنطن باصمة مسبقًا على كل
ما تفعله موسكو أو مستعدة للقبول بكل أمر واقع
تقيمه .على العكس ،قد تكون أمريكا ،بدورها،
يف صدد إحداث تغيريات جلعل املناطق اآلمنة أمرًا
واقعًا آخر ،ولذا جتب مراقبة احلراك يف جبهة درعا
واملراجعة األمريكية لقواعد التنسيق مع تركيا يف
َ
شأني الشمال السوري و «احلرب على داعش».
شعرت دول «جمموعة أصدقاء سورية» ببعض
من االرتياح ،خالل اجتماعها يف برلني ،عندما أكد
وزير اخلارجية األمريكي دعم واشنطن مفاوضات
يتخوفون من موقف مفاجئ
جنيف ،إذ كان نظراؤه
ّ
وصادم على الطريقة الرتامبية ،خصوصًا أنهم
ّ
عدة تفيد بأن اإلدارة اجلديدة مل
تلقوا إشارات ّ
تعد مقتنعة بأن مسار جنيف ميكن أن يفضي اىل
حل سياسي .لكن وحدة املوقف ومظهر التماسك
اللذين خرج بهما اجتماع «أصدقاء سورية» ليسا
الكلمة األخرية إلدارة ترامب ،كونها ال تزال تدرس
توجهاتها املقبلة سوى
خياراتها وليس معروفًا من ّ
تركيزها على ضرب «داعش» ،وكونها يف كل
األحوال تريد تعاونًا مع روسيا .لذلك فإن «الدعم»
الذي أعلنه ريكس تيلريسون لـ «جنيف  »4ال حيمل
مالمح الرعاية السابقة للمفاوضات وأهدافها ،وال
يوضح َمن تدعم إدارة ترامب حاليًا يف سورية،
ّ
وحضتها
مجدت تسليحها لفصائل مقاتلة
فهي ّ
على توحيد صفوفها ملقاتلة «داعش» ،وليست
هلا اتصاالت معروفة مع أي فريق معارض ،فيما
ضيق معلومات عن اتصاالت هلا
ُت َ
تداول على نطاق ّ
مع أجهزة تابعة للنظام يف إطار التخطيط للحرب
على اإلرهاب ورمبا تتناول ايضًا مسألة «املناطق
اآلمنة».
كما ينتظر احللفاء واألصدقاء ،كذلك ينتظر «قيصر»
ّ
والتعثر يف
فالتسرع يف اختاذ قرارات
الكرملني،
ّ
ّ
والتقلب يف حتديد األهداف ّ
تؤخر
اختيار األشخاص
إقالع إدارة ترامب بسياسة خارجية جديدة على رغم
وجود ّ
ملفات ساخنة .كما أن التأرجح بني االندفاع
والرتاجع ّ
أكد صعوبة أن حتسم واشنطن موقفها من
روسيا ،فأجواء املغازالت بني ترامب وفالدميري بوتني
تبددت ومل َ
يبق سوى منها تكرار بروتوكولي للرغبة
ّ
وتعاون ليس واضحًا متى يبدآن ،وال يف
تقارب
يف
ٍ
ٍ
أفق اسرتاتيجي ميكن تطبيقهما .وال شك أن قضية
ّ
التدخل الروسي يف احلملة االنتخابية وتداعياتها
وصو ً
ال اىل استقالة مايكل فلني املستشار السابق
وأجلته .وإذا ُأضيف
لألمن القومي أبطأت التقارب ّ
عدوًا ،وتأكيد
أو
اجلدل على تصنيف روسيا صديقًا
ّ
الضم الروسي لشبه
استمرار العقوبات على خلفية
ّ
جزيرة القرم ،كذلك جتديد نائب الرئيس ووزير
الدفاع االلتزام األمريكي حبلف «الناتو» ،كعوامل
متس مباشرة عصب
مفرملة للتعاون ،فإن هذه
ّ
ّ
يتوقعها
سياسات بوتني وثوابتها والتنازالت اليت
من إدارة ترامب.
ّ
ً
مهمًا بني روسيا
ا
حمك
يبقى
السوري
غري أن امللف
ّ
ّ
استغل بوتني الغياب األمريكي
وأمريكا ،وقد
إلعادة هندسة معامل األزمة ،بدءًا حبسم عسكري
ّ
املسلح واقامة
ملعركة حلب ثم مبحاولة انهاء الصراع
وضمان ثالثيني (مع تركيا وإيران) لرعاية
تفاهم
ٍ
ٍ
وقف شامل إلطالق النار والتمهيد ملفاوضات
على احلل السياسي .ومبواكبة ذلك أعلنت موسكو
توسيع قاعدتها يف طرطوس للمكوث فيها 49
سنة مقبلة وأبرمت مع حكومة نظام بشار األسد
ّ
حتكمًا الحقًا باالقتصاد وإعادة
اتفاقات متنحها
متقدمة يف
خطوات
أجنزت
كانت
اإلعمار ،فيما
ّ
إعادة تنظيم اجليش احلكومي وتهيئته الستيعاب
فرختها
امليليشيات اليت انبثقت من صفوفه أو ّ

إيران اىل جانبه بقصد تهميشه ،فض ًال عن
ّ
املنشقني أو دمج عناصر
استعادة العسكريني
الفصائل املسلحة املعارضة .كل ذلك أعطى
انطباعًا عامًا بأن روسيا امتلكت الكلمة العليا
واألخرية يف الشأن السوري ،سواء بوجودها على
بتفاهم
األرض وعملها املباشر مع النظام ،أو
ٍ
مع تركيا ّ
وبت
مكنها من ضبط ايقاع الفصائل
ّ
متطر ً
ً
فة.
أو
معتدلة
تصنيفها
ّ
لتحرك موسكو بأن روسيا
السريعة
الوترية
أوحت
ّ
التطهر من وصمة جرائم حلب
اىل
جهة
من
تسعى
ّ
وتدمريها ،أي أنها  -أخريًا!  -تغيرّ ت وتريد أن
ّ
نظامي
تقنن «النصر» الذي أهدته اىل حليفيها
َ
مسار «سلمي»  -سياسي.
يف
وطهران
دمشق
ٍ
وكان ميكن أن ّ
يولد ذلك دينامية إلنهاء الصراع،
لو أن هذه هي االرادة احلقيقية ملوسكو ،ولو
أن ادارتها هلذا املسار مل تكن على هذا القدر
من الالمهنية التعيسة ،كما أن «التغي» الروسي
املفرتض مل ينعكس على نظام األسد وإيران.
من ذلك مث ًال ،أن موسكو استبقت إعالن وقف
النار باجتماع ثالثي لوزراء اخلارجية وآخر لوزراء
الدفاع لتأكيد «ضمان» الدول الثالث لتنفيذه،
لكن تبينّ أن الضمان الوحيد سرى على الفصائل
املعارضة وقد التزمته تركيا ،فيما ال يزال ضمان
روسيا للنظام ،وإيران مليليشياتها ،بال أي تأثري
حتى اآلن .وكان ُيفرتض أن تكسب روسيا يف
ً
صدقية مفتقدة ،إال أن ّ
كل ما
مؤمتر «آستانة »1
فعلته قبله وخالله وبعده كان عبارة عن خطوات
مبتسرة ومنقوصة ،وقد ّ
إما فشلت
تأكد اآلن أنها ّ
يف إلزام النظام وإيران باحرتام اهلدنة ،أو أنها مل
ترد ذلك اص ًال ،بدليل أنها شاركت يف انتهاكات
لوقف النار يف مناطق ال وجود فيها للمجموعات
ّ
التوحش
املصنفة إرهابية .بل استعادت أخريًا نهج
ّ
عندما استخدمت قنابل النابامل يف قصف محص
وإدلب.
ثم كان ذلك األداء البائس الذي ّ
متثل بتمرير
أعدها «خرباء» روس.
نسخة دستور جديد لسورية ّ
ّ
املعلب مستهجنة كليًا،
فعدا أن فكرة الدستور
كانت طريقة تقدميه مسخرة موصوفة .وإذ قيل
إن هذه املساهمة الدستورية استهدفت تفعيل
املفاوضات وتسريع اخلطى حنو احلل السياسي،
فإنها كشفت أمرين :األول أن موسكو تعمل على
مواز لـ «جنيف» أو بديل منه ،واآلخر أنها
مسار
ٍ
تعد
مل
ما
يف
املسلحة
الفصائل
اقحام
أرادت
ّ
نفسها له .وحينما حاولت موسكو ،قبيل «آستانة
 ،»2الدفع أكثر يف اجتاه «تسييس» جدول
االعمال العسكري ،جازفت بزعزعة تفاهماتها مع
ووجهت من جانب الفصائل بأنها مل تلتزم
تركياُ ،
تعهداتها يف شأن اهلدنة .مثة مفارقة غريبة يف
«آستانة  ،»1فهو كان فرصة صنعتها موسكو ثم
تعمد وتصميم ،وكان بإمكانها
فوتتها مع سابق
ّ
ّ
وفدين عسكريني للتداول يف
أن تقصره على
َ
تثبيت وقف النار إال أن طبيعة وفد النظام كشفت
أن املقاصد الروسية من املؤمتر كانت سياسية
وهو ما شاءت ترسيخه يف «آستانة  »2لكنها
جدية اآللية
أخفقت ،ما ّ
أدى أيضًا اىل اجهاض ّ
الثالثية لوقف النار.
كانت موسكو ّ
ختلت عن تصنيف مجيع الفصائل
بأنها «ارهابية» أرادت من جهة استمالة الفصائل
ّ
مبمثليها اىل آستانة
«املعتدلة» واحتواءها فجاءت
«متمردين» مهزومني يف حلب ملواجهة
باعتبارهم
ّ
«وفد احلكومة» الذي واصل اعتبارهم «ارهابيني».
بل أرادت من جهة اخرى فرض مسار آستانة
لنسف مسار جنيف أو افراغه من أي مضمون،
ومتمردين
فاألزمة يف نظرها هي بني النظام
ّ
ّ
مسلحني وليست بينه وبني معارضة سياسية،
املنصات (موسكو والقاهرة وآستانة
معارضو
أما
ّ
ومحيميم و )...غري املرتبطني بأي فصائل وال
بأي حراك شعيب ،فيمكن استخدامهم لتسليط
ّ
تشتت املعارضة يف مقابل متاسك
الضوء على
ّ
للتحكم بوجهة أي حل وضمان
النظام ،وبالتالي
أنه ال يعين انتقا ً
ال بل استمرارًا سياسيًا .وهكذا
أفشلت روسيا مسار جنيف كما أفشلت مسار
ّ
مفضلة العودة اىل الضغط العسكري
آستانة،
الستدعاء إدارة ترامب اىل مساومة مل تفلح يف
فرضها على إدارة أوباما.
* كاتب وصحايف لبناني
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صراخ امرأة يكشف مفاجأة صادمة حل سوبر ألزمة شراء املنزل األول

املنزل الذي انبعث من «الصراخ»
أثار صراخ امرأة فزع اجلريان
يف بلدة نارابني الذين اتصلوا
بالشرطة وطالبوها بالقدوم
ملعرفة حقيقة ما حيدث.
واتصل اجلريان برقم طوارئ
 000بعد أن مسعوا صراخ امراة
يف متام الساعة  11:20من
مساء الثالثاء.
لكن صدمة أكرب اعرتت السكان
عندما نظروا من النوافذ املفتوحة
ليعلموا أن صراخ املرأة هو جراء

ممارستها اجلنس مع زوجها.
وجاءت الشرطة بعد فرتة
وجيزة ،لكن الزوجني كانا
قد فرغا من ممارسة اجلنس
وتوقفت األصوات العالية.
واشتكى اجلريان من أن مثل
هذه العالقة احلميمية واألصوات
العالية متثل خطورة على
أخالقيات أبنائهم املراهقني.

ونصحت الشرطة سكان الوحدة
السكنية باغالق النوافذ أثناء
ممارسة اجلنس حمذرين من أن
االستثارة متثل خرقا للقانون إذا
مل تتم وراء النوافذ املغلقة.

األسرتاليان
صحيفة
قالت
إن املسؤولني يدرسون مدى
إمكانية تطبيق حل «سوبر» من
أجل تقليص الصعوبات اليت
تواجه الراغبني يف شراء املنزل
األول.
مثة إسرتاتيجية إسكان جديدة
تصب يف صاحل شراء املنزل
األول وتكتسب زمخا بني أعضاء
الربملان ،يف وقت ينأى فيه
سكوت موريسون عن الضرائب
املبالغ فيها كوسيلة لتخفيف
الضغوط على قطاع العقار
امللتهب.
وعلمت الزميلة األسرتاليان أن
هناك اقرتاحا بالسماح للشباب
باالستفادة من بعض مدخرات
معاش التقاعد ملساعدتهم على
شراء املنزل األول.
يأتي ذلك بينما تسعى وزارة
اخلزانة إىل تطوير إسرتاتيجية
جديدة حتمل العديد من التغيريات
لتوفري مساكن بأسعار معقولة،
وينتظر أن تكشف عنها يف
موازنة مايو الفيدرالية.
سيضحى
لالقرتاح،
ووفقا

الراغبون يف شراء املنزل
األول قادرين على احلصول
على جزء من مدخراتهم البنكية
املتعلقة مبساهماتهم التطوعية
يف مستحقات التقاعد ،على أن
يتم استخدامها يف الدفع لشراء
املنزل األول.
بيد أن بعض املسؤولني
احلكوميني األسرتاليني البارزين
يعرتيهم احلذر والتشكك من
االقرتاح.
ومع تبقي  10أسابيع فقط
على إعالن املوازنة الفيدرالية،
الربملان
أعضاء
يتناقش
التابعني لالئتالف يف أفضل

السبل للتعامل مع أزمة عدم
قدرة الكثريين على الدخول يف
سوق اإلسكان.
ويتوقع أن تتسم املوازنة
املقبلة بزيادة السماح بتمويل
القطاع اخلاص حلل أزمة غالء
املساكن.
وكان مايكل سوكار مسؤول
اإلسكان معقول الثمن يف
احلكومة الفيدرالية قد تعرض
النتقادات هائلة بعد اقرتاحه
بأن الراغبني يف شراء منزل
ينبغي أن يلتحقوا بوظائف
مرتفعة األجور.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

باألرقام ..كم يعمل موظفو أسرتاليا؟

الشهر املاضي ،ويف واقعة
منفصلة ،مت تغريم زوجني 1000
دوالر بعد ضبطهما ميارسان
اجلنس على املأل يف مانلي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 200ألف دوالر ال تكفي لشراء منزل

إذا كنت تعيش يف إحدى عواصم
الواليات األسرتالية ستعاني
بالتأكيد من االرتفاع الصاروخي
يف أسعار العقارات.
ففي سيدني ،يبلغ متوسط
سعر السكن ما يتجاوز مليون
دوالر ،كما أن ملبورن ليست
ببعيدة عن ذلك.
إذا ماذا سيفعل الشباب للدخول
إىل سوق العقارات؟
ويين ياب ،أكادميية قانونية،
ومؤلفة وسيدة أعمال ناجحة
يف الثالثني من عمرها.
ياب هي مؤسسة مشاركة ألول
مقهى للقطط يف سيدني والذي
حيمل اسم .Catmosphere
ويف الوقت احلالي ،تؤجر ياب
استوديو داخل مدينة سيدني
مع شريكها توماس ديريكوت.
وقالت ياب« :أمتلك مدخرات
 200ألف دوالر وأكسب سنويا
بني  90000-60000دوالر،
وأرغب ببساطة يف امتالك

مكان أعيش فيه ،حاولت حتى
شراء وحدة مبساحة صغرية
لكن البنوك رفضت منحي رهنا
عقاريا ،لذلك ينبغي عليك الدفع
نقدا».
وتابعت« :أحبث عن شقة ولو
بغرفة نوم واحدة يف سيدني أو
على أطراف املدينة ،وال أشرتط
السكن يف أفضل مكان على
كوكب األرض».
وبالرغم من مدخراتها وأرباحها
السنوية لكن وضعها الوظيفي
احلالي ترفض البنوك التعامل
معه.
وفيما يلي رسم بياني مبعدل
التغري يف أسعار املنازل
والشقق السكنية يف املدن
األسرتالية خالل الفرتة بني
2016-2006
بن أنسون مسسار الرهانات
«ليجيند
مبؤسسة
العقارية
فاينانس» ،ميتلك  28عاما من
اخلربة.

وقال بن أنسون إن الصعوبات
ترتبط كذلك بارتفاع أسعار
اإلجيار يف سيدني ،وفسر
ذلك« :بالنسبة لزوجني شابني
يرغبان يف تأجري وحدة سكنية
يف سيدني يتعني عليهما الدفع
بني  450-400دوالر أسبوعيا،
باإلضافة إىل االدخار يف حماولة
لشراء السكن األول ،مما جيعل
املهمة عسرية للغاية ما مل
يتنازلوا عن الطعام والتنزه يف
العطالت واحتساء شراب مع
األصدقاء».
«بالنسبة
يقول:
ومضى
للشخص الذي يرغب يف شراء
سكن بـ  600ألف دوالر ،ينبغي
عليه نظريا دفع مقدم  30ألف
دوالر ،لكنه يفاجأ مببلغ 32
ألف دوالر ضرائب ودمغات،
وهي القشة اليت تقسم ظهر
البعري».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ختلى جملس الضرائب األسرتالي
عن اقرتاح يلزم موظفيه بالعمل
 37.5ساعة أسبوعيا بعد رد
الفعل الشديد من العاملني.
االقرتاح املذكور كان يلزم
املوظفني بالعمل  45دقيقة
إضافية أسبوعيا ،أو 9دقائق
زائدة يوميا.
فكرة عمل موظفي مكتب
الضرائب األسرتالي أصحاب
الدوام الكامل  37.5ساعة
أسبوعيا تبدو منطقية ،لكن إىل
أي مدى تقرتب تلك الساعات
مع متوسط ما ميكثه العاملون
باملؤسسات األسرتالية؟
املوظفني
أن
الواقع،

األسرتاليني ال يلتزمون بشكل
عام باملواعيد
فيمكثون
للعمل،
الدقيقة
ساعات أقصر أو أطول.
ووفقا ملكتب اإلحصاء األسرتالي
فإن املتوسط األسبوعي لعدد
ساعات عمل املوظفني أصحاب
الدوام الكامل للوظائف غري
اإلدارية بنظام املكافآت بلغ
 37.4ساعة يف مايو .2016
أما بالنسبة للموظفني العاملني
حتت نطاق اتفاقات مشروعات
فريتفع متوسط الساعات إىل
.% 37.8
وفيما يتعلق بهؤالء الذين
حيصلون على أجور مبوجب
اتفاقات فردية ،فإن عدد

ساعات عملهم األسبوعية تبلغ
.38.5
كبري من األسرتاليني
عدد
يعملون بنظام الدوام اجلزئي
حيث كشفت اإلحصائيات أن
 % 19من الرجال و % 48من
النساء يعملون عادة أقل من 35
ساعة أسبوعيا.
 % 30من موظفي أسرتاليا
الرجال و % 11من املوظفات
يعملون أسبوعيا أكثر من 45
ساعة.
وفيما يلي رسوم بيانية توضح
تطور عدد ساعات عمل موظفي
أسرتاليا للجنسني بني -2002
.2016

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

إعالمي أسرتالي يدافع عن قيصر طراد
ويتطاول على القرآن
تطاول اإلعالمي األسرتالي
أندرو بولت على القرآن
الكريم ،وذلك يف مقال
بصحيفة اهلريالد صن.
وكتب بولت مقاله بعنوان
«القرآن ،وليس قيصر طراد
هو املشكلة احلقيقية وراء
ضرب الزوجات».
وأضاف« :توقفوا عن انتقاد
قيصر طراد ،ليس من العدل
أن يهامجه الصحفيون لقوله
إن اإلسالم يأمر الرجال بضرب
الزوجات غري املطيعات».
واستطرد« :لقد كان طراد
حمقا ،أليس كذلك؟»
ولفت إىل مطالبة السيناتورة
ميشاليا كاش وزيرة املرأة
قيصر طراد بتقديم استقالته
من رئاسة االحتاد األسرتالي
للمجالس اإلسالمية.
ومضى يقول« :ملاذا تهامجون
طراد بينما كان ببساطة
يستشهد بالقرآن».
وانتقد بولت هيئة اإلذاعة
األسرتالية «إيه بي سي»
لرفضها التطرق إىل تعليقات
طراد لعدم رغبتها يف «إيذاء
اإلسالم» على حد تعبريه رغم
أنها تشتهر بتغطيتها عن
العنف املنزلي.
وتابع« :عندما سألت طراد
إذا ما كانت يامسني عبد
اجمليد اليت تظهر يف «إيه

بي سي» حمقة يف قوهلا إن
اإلسالم أكثر األديان دفاعا
عن املرأة».
وأردف« :كيف حيدث ذلك
بينما خيرب القرآن الرجال بأن
التعامل مع املرأة الناشز
يكون بالعظة ثم اهلجر يف
املضاجع ثم الضرب.
وقد اصر طراد على األقل،
على أن
والكالم للكاتب،
الضرب هو اخليار األخري
قائال« :قبل أن تفكر يف
استخدام يديك ،أو أي نوع
من العنف ،هل جلأت إىل
اخليار األول وهو العظة؟
رمبا ستجلب لزوجتك باقة من
الزهور».
واستشهد بولت بتفسري
الشيخ يوسف القرضاوي
رئيس االحتاد العاملي لعلماء
املسلمني لآلية والذي قال:
«تعليمات القرآن واضحة،
إذا شعر الزوج بنشوز زوجته
ومتردها عليها حياول أوال
فعل قصارى جهده لتقويم
سلوكها عرب الكلمات الطيبة،
وإذا مل حيدث ذلك يهجرها
يف الفراش ،وإذا فشل
ذلك يسمح له بضربها ضربا
خفيفا متجنبا وجهها واملناطق
احلساسة األخرى».
«خرباء
بولت:
وواصل

مقارنة األديان حيتجون أنهم
يستطيعون العثور على مثل
هذه التعاليم املروعة يف
اإلجنيل».
وزاد بقوله« :يا له من هراء،
ال أحد يستطيع أن يؤكد أن
املسيح يدعم العنف بل على
النقيض ،بل على العكس
فقد قال «من كان بكم بال
خطيئة فلريمها حبجر ،حماوال
منع تنفيذ عقوبة الرجم على
امرأة ،كما قال «من ضربك
على خدك األمين أدر له خدك
األيسر».
وأضاف« :مل يدعم أي من
املسيحي
الدين
قيادات
ضرب الزوجة أو ممارسة أي
وحشية».
وختم قائال« :لذلك جيب أن
تتوقفوا عن انتقاد طراد
أن املشكلة يف
وتعرتفوا
القرآن».
وجتاهل أندرو بولت يف
أن اإلسالم كرم
مقاله
املرأة وخصص سورة كاملة
يف القرآن باسم «مريم»،
كما قال الرسول يف خطبة
الوداع «استوصوا بالنساء
خريا» ،وغريها من النصوص
اإلسالمية اليت تؤكد احرتام
اإلسالم للمرأة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مرشح حزب بولني هانسون:

ال نريد مسلمني يف أسرتاليا
قال ديفيد أرشيبالد مرشح
حزب (أمة واحدة) الذي تتزعمه
السيناتورة بولني هانسون
إن املسلمني ال ينبغي هلم
العيش يف أسرتاليا.
آراء مرشح حزب بولني
تبدو معادية
هانسون
لإلسالم ،مؤكدا أنه يتمنى عدم
وجود أي مسلم يف أسرتاليا،
لكنه أشار إىل صعوبة الطرد
الكامل للمسلمني.
ومتنى املرشح وقف اهلجرة
من كافة البلدان.
ووصف أرشيبالد مرشح مقعد
بيلبارا «األمهات العازبات»
بالعائق الذي يواجه أسرتاليا.
ويعتقد املرشح األسرتالي أن
صعود تيار بولني هانسون
الرافض للمؤسسات التقليدية
سيساعده على الفوز باملقعد
يف انتخابات والية أسرتاليا
الغربية الشهر املقبل.
أرشيبالد ،اجليولوجي الذي
استقال من عضوية احلزب
الليربالي العام املاضي يرى
أنه قد يصبح صانع قرار بعد

ديفيد أرشيبالد مرشح حزب (أمة واحدة)
انتخابات  11مارس.
واستطرد« :أود أن أكون
وزيرا للموارد».
وكشف استطالع «نيوزبول»
شعبية «أمة واحدة»
أن
بوالية أسرتالية الغربية تالمس
مستوى  ،% 13ويعتقد
مسؤولو احلزب أنهم قادرون
على الفوز بـ  % 30من عدد
األصوات يف بيلبارا.

ويعين ذلك أن أرشيبالد لديه
فرصة خلطف املقعد من أنياب
احلزب الوطين.
ووصف أرشيبالد منافسه
الرئيسي بريندون جريلز قائد
احلزب الوطين بأنه «شرير»
كما وصف رئيس حكومة
كولني
الغربية
أسرتاليا
بارنيت بأنه «اشرتاكي»،
وانتقد كذلك مارك ماكجوان
قائد احلزب العمالي بالوالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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
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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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ري داخـل الوطـن!
مسـيحيو سـيناء :تهـج ٌ
وسام متى

املكون األضعف،
مأساة السيناويني تتجدد .هذه املرة تصيب
ّ
وهم املسيحيون الذين يعيشون يف اجلزء الشمالي من شبه اجلزيرة
املصرية ،وأرغمتهم تهديدات «داعشية» ،نشرت أخريًا ،وترافقت
مع تصاعد وترية االعتداءات والتصفيات اجلسدية حبقهم إىل
مستويات غري مسبوقة ،فنزح املئات منهم إىل مدينة اإلمساعيلية
األكثر أمنًا ،ليصبحوا بذلك مهجرين داخل وطنهم.
حممد ،ويعرف
يف دير طور سيناء ،صورة «عهد» منسوب إىل النيب ّ
بـ»العهدة النبوية» .يقول نعوم بك شقري ،يف كتابه الشهري
«تاريخ سيناء» ،إنه «يف تقاليد رهبان هذا الدير ،فإن النيب
حممد كتب هلم هذا العهد يف السنة الثانية للهجرة أمانًا هلم،
وأن «السلطان
وللنصارى كافة ،على أرواحهم وأمواهلم وبيعهم»ّ ،
سليم العثماني ،عند فتحه مصر سنة  ،1517أخذه منهم ومحله إىل
اآلستانة ،وترك هلم صورة مع ترمجتها بالرتكية».
بصرف النظر عن اجلدل التارخيي بشأن تلك الوثيقة ،اليت ُيقال إنها
ُكتبت خبط اإلمام علي بن أبي طالب ،واليت تتفاوت فيها اآلراء،
ٍ
مشكك بها ،وفق فرضية اختالقها
متنب لرواية الرهبان ،وبني
بني
ٍّ
«لالستعانة بها يف دفع ظلم احلكام والغوغاء» ،فإن التاريخ
أن مسيحيي شبه اجلزيرة
السيناوي القديم واحلديث يشهد على ّ
املصرية عرفوا استقرارًا يف أوضاعهم ،منذ الفتح اإلسالمي ملصر،
يف منتصف القرن السابع امليالدي ،يف ما عدا بعض احملطات
التارخيية ،اليت مل تكن مآسيهم اإلنسانية خالهلا منعزلة عن جممل
ما حل بالسيناويني ،بشكل عام.
تبدل اليوم ،فمسيحيو سيناء ،يواجهون حاليًا ،واحدة من
لكن األمر ّ
أكثر املآسي ارتباطًا بانتمائهم الديين ،واليت اختذت منحى خطريًا
خالل األيام املاضية ،بعد سلسلة جرائم ارتكبتها مجاعة «والية
سيناء» ،اليت سبق أن أعلنت البيعة لتنظيم «داعش» ،يف الثالث
عشر من تشرين الثاني عام  ،2014وتهديدات مباشرة ،تسببت
مبوجة نزوح ،غري مسبوقة ،لعشرات األسر املسيحية املتبقية ،يف
مشال سيناء ،وال سيما العريش ،ما ينذر بإفراغ تام لتلك املدينة
مكوناتها.
املصرية من أحد
ّ
هكذا يراد ملصر أن تستعيد أحداثًا شبيهة ملا جرى يف املوصل
والرقة ،وغريهما من املدن اليت خضعت لسيطرة «داعش» ،من
استهداف ممنهج للمسيحيني ،وغريهم من األقليات ،يف جزء
حساس من مصر ،اليت طاملا ترددت عبارة «حالنا أفضل من سوريا
والعراق» ،على لسان مسؤوليها ،ويف مقدمهم الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،الذي خيوض حربًا مفتوحة ضد اجلماعات التكفريية يف
شبه اجلزيرة املصرية ،منذ قرابة أربعة أعوام ،بعد اشتعال اجلبهة
السيناوية ،بعشرات العمليات اإلرهابية ،منذ سقوط نظام «اإلخوان
املسلمني» يف الثالث من متوز عام .2013
لكن مأساة مسيحيي سيناء مل تكن وليدة تلك األحداث املفصلية
اليت رمست واقع احلياة السياسية يف مصر ،فاستهدافهم ،كهنة
ّ
متقطعة ،منذ األيام األوىل لـ»ثورة
وعلمانيني ،بدأ عمليًا ،بصورة
 25يناير» عام  ،2011بعدما شهد الشطر الشمالي من شبه
اجلزيرة املصرية انفالتًا أمنيًا غري مسبوق ،نتيجة ألسباب كثرية،
أبرزها املقاربة األمنية الصارمة ،اليت انتهجتها احلكومات املصرية
حتول
املتعاقبة ــ واملستمرة حتى اآلن ــ واليت كانت من نتائجها ّ
مئات الشبان ،من اجملتمع السيناوي ،حنو التشدد الديين ــ مبن
يعدون من
املخدرات والكحول والبشر ،الذين باتوا
مهربو
فيهم
ّ
ّ
ّ
رموز «اجلهاد» ــ فض ًال عن ضرب منظومة العالقات االجتماعية داخل
اجملتمع القبلي ،الذي ينظر إليه البعض باعتباره ركيزة لالستقرار
املكونات السنياوية كافة.
اجملتمعي بني
ّ
أول اعتداء ضد األقباط يف مشال سيناء بدأ يف التاسع والعشرين
تعرضت كنيسة مار جرجس
من كانون الثاني عام  ،2011حني
ّ
ّ
مرخصة افتتحت يف رفح عام
املقدسة ،وهي كنيسة
والعائلة
ّ
 ،1996لسلسلة هجمات وعمليات نهب ،على دفعات ،نفذتها
ّ
مسلحة ،تراوح عدد أفرادها ،بني اثنني ومئتني ،وفقًا
جمموعات
ملا رصده تقرير لـ»املبادرة املصرية للحقوق املدنية» ،صادر يف
عام  .2012ويشري هذا التقرير إىل أن األجهزة األمنية تقاعست،
حينها ،عن القيام بدورها ،حتى أنها مل تلق القبض على أي متهم
يف هذه األحداث ،فيما مل تصرف أي تعويضات من قبل احلكومة
املصرية على ما حلق بالكنيسة.
بعد املوجة األوىل من االعتداءات هذه ،مل يشهد مشال سيناء أي
أحداث دراماتيكية ضد املسيحيني ،يف ما عدا بعض املضايقات
ذات الطابع االجتماعي لشابات وسيدات وتالمذة مدارس.
ولكن األمر بلغ مستوى خطريًا منذ عام  ،2012خالل فرتة حكم
التطورات املتسارعة اليت راحت
«اإلخوان املسلمني» .فعالوة على
ّ
تشهدها الساحة السيناوية ،مع تنامي نشاط اجلماعات املتشددة،
وأبرزها تنظيم «أنصار بيت املقدس» ،وما رافق ذلك من عمليات
املتصوفة.
إرهابية ضد قوات اجليش والشرطة ،واعتداءات على
ّ
وسجل شهر أيلول من ذلك العام واقعة قيام ملثمني بتوزيع
ّ
قصاصات ورقية ،على ثالثة متاجر ميلكها مسيحيون يف مدينة
رفح ،تضمنت العبارة اآلتية« :أيها النصارى ،ارحلوا من هنا،

أمامكم  48ساعة .قد أعذر من أنذر ،وال
تلومن إال أنفسكم».
ّ
صرح
بدا التهديد «شغل هواة» ،كما
ّ
كثريون من املسؤولني السياسيني
واألمنيني يف ذلك الوقت ،مدللني بذلك
أن هذه البيانات كتبت على أوراق من
كراسات خبط اليد ،وبأخطاء إمالئية ،فيما
ّ
راحت التطمينات للمسيحيني يف سيناء
تنهال من مؤسسات احلكم ،مبا يف ذلك
رئاسة اجلمهورية ،وخصوصًا أن ذلك
ترافق مع سلسلة أحداث أكثر خطورة
استهدفت األقباط يف مناطق مثل دهشور
ّ
مسلح نفذه
والعمرانية ،وأعقبه هجوم
ملثمان ،يف رفح نفسها ،حني أطلقا ،يوم
اخلامس والعشرين من أيلول ،النار على
حمل جتاري ميلكه مسيحي.
تلك احلوادث أطلقت أوىل موجات النزوح
من سيناء ،فقد غادرت رفح حينها تسع
ّ
فضل
أسر مسيحية من أصل  ،15فيما
أفراد األسر األخرى البقاء يف بيوتهم ،اليت
عدة ،بناء على «نصائح» من
الزموها أليام ّ

أول اعتداء ضد األقباط يف شمال سيناء كان يف نهاية كانون الثاني ( 2011أ ف ب)

جهات أمنية!
تصاعدت وترية العنف يف سيناء ،كما هو معروف ،بشكل غري
مسبوق ،منذ عزل الرئيس «اإلخواني» حممد مرسي عن احلكم.
تعرضوا لعمليات قتل
وكان لألقباط حصتهم يف ما جرى ،حيث
ّ
متفرقة ،أحصاها مركز «وطن بالد حدود» بـ  13حالة ،أوالها حادثة
قتل مينا عبود شاروبني ( 7متوز  ،)2013وآخرها قتل سعد حنا
وابنه مدحت ( 22شباط .)2017
تعرض عدد من مسيحيي سيناء للخطف،
وإىل جانب عمليات القتلّ ،
كما جرى مع الطبيب وديع رمسيس ،الذي اختطف على أيدي
«متشددين» يف الرابع عشر من متوز عام  ،2014وأطلق سراحه بعد
 92يومًا على أثر دفع فدية ،وكذلك ،مع سامح عوض اهلل (تاجر)،
ومينا مرتي (صاحب حمل أدوات صحية) ،ومجال شنودة (تاجر)،
وشنودة رياض (صاحب مزرعة) ،الذي أطلق سراحه ،حمم ًال برسالة
تهديد ألقباط العريش.
تعرض عدد من األقباط يف سيناء العتداءات
وعالوة على ذلكّ ،
طاولت منازهلم ومصاحلهم ،فيما ال يكاد مير يوم إال باإلبالغ عن
نصية ،ووسائل أخرى ،وقد تزايدت وتريتها
تهديدات عرب رسائل ّ
منذ عام  ،2015حيث دأب تنظيم «والية سيناء» ،سواء مباشرة أو
عرب تغريدات حتريضية (بطلها األساسي املدعو أبو أياد املصري)،
متاشيًا مع توجهات تنظيم أبي بكر البغدادي بضرب األقليات ،أينما
وجدوا على أراضي «دولة اخلالفة» املزعومة.
رسائل التهديد والتحريض هذه ،ال شك أنها جتد أرضًا خصبة،
ليس يف سيناء فحسب ،وإمنا يف كل حمافظات مصر ،بتأثري من
شيوخ السلفية ،الذين أثار بعضهم قبل فرتة جد ً
ال حادًا برفضهم،
على سبيل املثال ،اعتبار اجلندي الذي يسقط دفاعًا عن سيناء
شهيدًا!
وال شك يف أن ما جيري حاليًا يف سيناء من عمليات تهجري
للمسيحيني ،يتجاوز البعد الطائفي التقليدي ،كما أنه يتخطى
األيديولوجيا التكفريية اليت حيملها
تنظيم «داعش» وإخوته ،وال سيما
أن موجة النزوح غري املسبوقة تلك
تطورات إقليمية،
ترتافق مع سلسلة
ّ
باتت سيناء يف عني عاصفتها ،وأبرزها

يُراد ملصر أن
تستعيد أحداثاً
شبيهة بما جرى يف
املوصل والرقة

صدى مشجعًا
أجندات مشبوهة ،مصدرها إسرائيل ،باتت تلقى
ً
يف الواليات املتحدة ،وال سيما بعد وصول دونالد ترامب إىل
البيت األبيض ،بداية باحلديث عن «الوطن البديل» للفلسطينيني
يف سيناء ،ودخول إسرائيل مباشرة على خط العمليات العسكرية
يف شبه اجلزيرة املصرية ،يف ظل تردد أنباء عن قيام طائرات
إسرائيلية من دون طيار بقصف مواقع جلماعة «والية سيناء».
وإذا كانت تلك األجندات املشبوهة ُتقابل بنفي علين من قبل
السلطات املصرية ،مبا يف ذلك رئاسة اجلمهورية ،فمن املؤكد
أن تكرار جتارب العراق وسوريا وليبيا يف مصر ،الدولة العربية
اليت حافظت على متاسكها برغم العواصف اإلقليمية احمليطة بها،
يندرج يف إطار تفكيكي ،إن جنح ،فاملشروع جاهز ،وإن أخفق ،فال
شك أنه سيكثف الضغوط األمنية ،ورمبا السياسية ،على النظام
املصري ،وهي ضغوط ال ميكن بأي شكل من األشكال مواجهتها،
من خالل املقاربة احلالية ،يف مكافحة اإلرهاب ،واليت من شأنها،
إذا استمرت ،أن جتعل مسيحيي سيناء ضحايا تلك املخططات
القذرة.

نحو  600عائلة قبطية يف شمال سيناء

من الصعب حصر عدد األقباط الذين يعيشون يف شبه جزيرة
أن عدد
سيناء ،اليت تشري اإلحصاءات املتوافرة خبصوصها إىل ّ
سكانها يبلغ حواىل  555ألف نسمة ،منهم  395ألف نسمة يف مشال
سيناء و 159ألف نسمة يف جنوبها.
فإن
وخبصوص حمافظة مشال سيناء ،حيث تقع مدينة العريش،
ّ
اإلحصاءات الكنسية تشري إىل وجود حنو  600عائلة قبطية.
وكان بيان أصدرته يوم اجلمعة املاضي ،الكنيسة القبطية
أن األحداث «تعمد إىل
األرثوذكسية ،قد نقل عن البابا تواضروس ّ
ضرب وحدتنا الوطنية ،ومتزيق اصطفافنا جبهة واحدة يف مواجهة
اإلرهاب ...استغال ً
ال حلالة التوتر املتصاعد والصراع املستعر يف
أن الرئيس
كافة أرجاء املنطقة العربية» ،فيما أعلن بيان رئاسي ّ
«وجه (يف اجتماع عقده أول من أمس) بأهمية
عبد الفتاح السيسي
ّ
التصدي لكل حماوالت زعزعة األمن واالستقرار يف مصر».
(األخبار)

 13حالة قتل منذ تموز 2013

رصد مركز «وطن بال حدود» احلقوقي  13حالة تصفية ضد مسيحيي
سيناء ،منذ عزل الرئيس «اإلخواني» حممد مرسي يف الثالث من
متوز عام .2013
يف  7متوز عام ُ ،2013قتل القس مينا عبود ( 39عامًا) كاهن
كنيسة مار مينا ،يف حي املساعيد يف غرب العريش.
يف  11متوز عام ُ ،2013قتل جمدي ملعي ( 59عامًا) ،وفصل رأسه
عن جسده ،بعد ستة أيام على خطفه ،أثناء توجهه إىل منزله يف
قلب مدينة الشيخ زويد.
يف األول من أيلول عام ُ ،2013قتل هاني مسري ( 37عامًا ــ تاجر
أدوات صحية) رميًا بالرصاص يف العريش ،وقد ُتركت معه رسالة
تهديد لكل أقباط العريش بالرحيل أو الذبح.
يف كانون الثاني عام ُ ،2015قتل نبيل حمروس بالسالح اآللي،
داخل منزله ،أمام أوالده وزوجته.
يف شباط عام ُ ،2015قتل وليم ميشيل فرج (صاحب حمل سن
سكاكني) أمام حمله يف سوق السمك يف العريش.
يف الثاني من أيار عام ُ ،2016قتل مساك نصراهلل ( 57عامًا ــ
موظف يف مديرية الصحة) ،حني كان يستقل سيارة العمل مع
زمالئه ،فأوقفهم اإلرهابيون ،وسألوا عن وجود «كفار نصارى».
يف  29حزيرانُ ،قتل القس رفائيل موسى ( 46عامًا) برصاص
جمهولني ،أثناء مغادرته الكنيسة.
يف  30كانون الثاني املاضي ،قتل وائل يوسف ( 35عامًا) بطلقات
نارية.
يف  11شباط احلاليُ ،قتل الطبيب بهجت مينا ( 40عامًا) ،بطلق
ناري يف الرأس بعدما مت توقيفه حتت تهديد السالح ،جنوبي
العريش.
بعد ذلك بيومنيُ ،قتل عادل شوقي ( 55عامًا) بطلق ناري بالرأس،
وهو يقيم يف حي السمران يف العريش.
ً
مدرس) بطلقات
ــ
ا
عام
(50
يف  16شباط ،قتل مجال توفيق جرس
ّ
يف الرأس.
يف  22شباط ،قتل كل من :سعد حنا ( 65عامًا) بطلق ناري يف
الرأس ،وابنه مدحت ( 45عامًا) حرقًا ،وعثر على جثتيهما خلف
مدرسة يف العريش.
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نائـب ُمـتّهم باحـتالل مـنزل!
ليا القزي

دفع طوني دريان وجويس ّ
متى  300مليون لرية مثن
ّ
ّ
يتسلماها بعد،
وس ّجلت بامسيهما ،إال أنهما مل
شقة ُ
ألن املالك السابق ،النائب يف كتلة القوات اللبنانية،
ّ
يدعي النائب أنه ال
شانت جنجنيان ،يرفض إخالءهاّ .
حيتل الشقة وإمنا هو ضحية عملية نصب ،بطلتها
الفارة
إليانا ضاهر ،مالكة كونتوار  E&Gللتسليف،
ّ
من وجه العدالة.
يواجه نائب حزب القوات اللبنانية عن قضاء زحلة،
شانت جنجنيان ،دعوى قضائيةُ ،يطلب منه مبوجبها
إخالء املنزل الذي يسكن فيه ،يف منطقة البوشرية
السيدة جويس
العقارية ،واململوك حاليًا من قبل
ّ
ّ
متى .األخرية اشرتت كامل القسم  2400( 13سهم)
من العقار رقم  ،2753بتاريخ ُ 2016/1/12
ون ّظم
سجل لدى أمانة السجل
هلذه الغاية عقد بيع ممسوح ُ
ّ
ومت استصدار سند متليك قسم
العقاري يف املنت
خاص رقمه .278
عملية الشراء حصلت بني ّ
متى والسيدة إليانا
إسرب ضاهر ،بوكالتها عن جنجنيان ،الذي كان قد
نظم لضاهر بصفته الشخصية وبوكالته عن والده
مارديروس ديكران جنجنيان وشقيقه بدروس
مارديروس جنجنيان «وكالة بيع عقارية» ،بتاريخ
 2016/1/8حتت الرقم  275/2016بهدف بيع العقار

اشرتت متـّى الشقة من ضاهر التي ّ
نظم لها جنجنيان وكالة لبيع العقار (مروان بو
حيدر )

املذكور «ملن تشاء وتريد حتى من أقرب املقربني إليها بالثمن
نص الوكالة .نقلت
والشروط اليت تراها مناسبة» ،كما جاء يف ّ
متى امللف إىل القضاء ،ورفعت الدعوى يوم  2016/8/16أمام
القاضي املنفرد املدني يف جبل لبنان الناظر يف قضايا العجلة،
بعدما رفض جنجنيان تسليم العقار هلا.
تعود القصة إىل حزيران املاضي حني انكشفت قضية ضاهر
فرت خارج
املتهمة باالحتيال والنصب مباليني الدوالرات ،ثم ّ
البالد .متلك ضاهر كونتوار  E&Gللتسليف ،الذي يعمل يف جمال
توظيف األموال ،وتقديم القروض املالية الصغرية والسريعة
(مقابل رهن)« .ضحايا» ضاهر ُكثر ،بينهم سياسيون وعسكريون
وقضاة .الوحيد الذي ُكشف النقاب عن امسه هو النائب جنجنيان
يدعي فيها أنه من املتضررين منها ،إذ
تقدم بدعوى جزائية ّ
ألنه ّ
يتهمها بسرقة عشرات آالف الدوالرات منه ،وببيع شقتني مبوجب
الوكالة اليت ّ
نظمها هلا ،من دون أن تحُ ّول األموال إىل حسابه.
أن دجويس ّ
متى
املستندات اليت اطلعت عليها «األخبار»ُ ،تظهر ّ
حولت يف  26و 27كانون الثاني  ،2016من حسابها املشرتك مع
ّ
ّ
شيكني إلليانا ،قيمة األول
زوجها طوني دريان يف بنك بريوت،
 225مليون لرية والثاني  75مليون لرية ،وحصلت يف مقابلهما
أن ّ
متى
على الشقة السكنية .إال ّ
تعترب نفسها ضحية احتيال ضاهر على
جنجنيان ،وضحية إصرار األخري على
عدم االعرتاف بعملية البيع واالستمرار
بالسكن يف الشقة اليت أصبحت ُملكًا
هلا.
تعرفت دجويس ّ
متى وزوجها طوني
ّ
دريان إىل ضاهر من خالل جورج أبو
شقرا «حني طلبا من األخري مساعدتهما
يف البحث عن شقة» ،حبسب مطلعني
على امللف .بعد فرتة ،اتصل أبو شقرا

نـُقل عن سمري
جعجع أن
القوات غري
معنيـّة بامللفّ
الذي يـُ ّ
حل يف
القضاء

ليبلغه عن وجود شقة ميلكها جنجنيان ،معروضة للبيع.
بدريان ُ
توجهت ّ
متى ملعاينتها ،كون زوجها يعمل يف السعودية .بعدما
ّ
ليخلي جنجنيان الشقة ألنها
متت الصفقة« ،طلبت ضاهر مهلة ُ
تبحث له يف الوقت نفسه عن شقة سكنية جديدة .مرور مخسة
ّ
تسلم الشقة مل ُيثر ريبة الزوجني« ،كون الطرف الثاني
أشهر دون
نائبًا ،ما يفرتض الشعور باألمان» ،كما ينقل مقربون منهما .إىل
أن هربت ضاهر خارج لبنان« ،فاتصل دريان جبنجنيان ،ووعد
األخري ّ
حبل األمور بالرتاضي».
املفاجأة كانت «أن يتقدم جنجنيان يف  1حزيران  2016بشكوى
ضد ضاهر ومتى وأبو شقرا وكلود شرتوني (األخريان
جزائية
ّ
اشرتيا القسم  7من العقار نفسه .ونتيجة تسوية بني أبو شقرا
وحمامي جنجنيان ،تنازل األول عن  1200سهم من القسم  7الذي
أن شرتوني طلب تعويضًا ماديًا لقاء تنازله عن
ميلكه ،يف حني ّ
الـ  1200سهم اليت ميلكها) .وتقدم يف  22حزيران بدعوى إبطال
عقد البيع ُ
املنظم ملصلحة متى» .النيابة العام التمييزية أحالت
التحقيقات إىل النيابة العامة االستثنائية يف جبل لبنان ،اليت
ادعت على ضاهر وأبو شقرا وجورج توما وروجيه جبور وكل من
يظهره التحقيق جبرم االحتيال ،من دون ذكر اسم ّ
متى ألنها
مل تمُ ارس جرم االحتيال على جنجنيان .وعلى ذمة املقربني من

عدة.
الزوجني (متى ودريان) ،فإنهما تعرضا لضغوط وتهديدات ّ
وقد ُعرض عليهما «دفع مبلغ  100ألف دوالر مقابل إقفال امللف».
زج قيادة القوات اللبنانية بالقضية «كون ُ
املدعى
حاول الزوجان ّ
عليه نائبًا يف كتلتها ويسند ظهره إىل نفوذه السياسي بغية عدم
التنازل عن الشقة»ّ .
كل السياسيني القواتيني الذين تواصلوا
معهم «نفضوا أيديهم من القضيةُ ،
ونقل عن رئيس احلزب مسري
فليحل األمر يف القضاء .لكن الوزير
جعجع أن القوات غري معنيةُ ،
ّ
ومتى يف
ملحم رياشي قام بوساطة بني الفريقني ،فجمع جنجنيان
أحد اجملمعات التجارية يف املنت ،لكن من دون أن ينتج أي أمر
«م ّ
سلمًا أمره» لرياشي ،وأبلغه
إجيابي من اللقاء» .ال يزال دريان ُ
أن «أوالدي الثالثة أوالدك .يللي بدك ياه بتعملو».
ّ
الرواية من وجهة نظر جنجنيانُ ،يقدمها وكيله احملامي طوني
إن «عالقة جنجنيان بضاهر تعود إىل
فرجنية الذي قال لـ»األخبار» ّ
تعرف إليها من خالل صديق مشرتك
ما قبل  6أو  7سنوات حني ّ
وتوطدت العالقة ،إىل أن أقنعته بأن ُيشاركها يف شركة لتقديم
اخلدمات األمنية» .وحني أخربها بأنه ينوي الزواج ويريد االنتقال
إىل شقة أكرب« ،أقنعته بتوقيع وكالة بيع عقار .وهو ّ
سلمها سند
التمليك وليس مفتاح الشقة» .ما إن تسلمت ضاهر الوكالة يف
« ،2016/1/8باعت القسم  13منه يف  12كانون الثاني من دون
إبالغه ،وقبضت الشيكني يف  26و 27من الشهر نفسه» .يستند
ّ
ومتى.
احملامي إىل ذلك ،ليؤكد «وجود عالقة مراباة بني ضاهر
إن زوجته دفعت قرابة الـ
وزوج إليانا ضاهر قال يف التحقيق ّ
 60ألف دوالر فوائد ّ
ملتى ودريان بني أشهر كانون الثاني 2016
أن «الشيك بقيمة
وحزيران ( 2016تاريخ هرب ضاهر)» .ويزيد ّ
الـ  75مليون لرية ُوضع حبساب أبو شقرا .ولو كان صحيحًا أنه
بدل أتعاب مسسرة ،لكان حصل على  %5من قيمة عملية البيع
والشراء ،ال أكثر» .نقاط أخرى ُيعددها فرجنية لتثبيت كالمه ،منها
ليطالب مبفتاح الشقة».
أنه «بعد إجراء عملية البيع ،مل يتصل أحد ُ
وخالفًا الدعاء ّ
متى أنها سبق أن عاينت الشقة قبل شرائها وحددت
بعض موجوداتها ومعايناتها ،ينفي فرجنية ما قالته عن وجود جهاز
بالي ستايشن ،ويقول مثة «نش» يف السقف .ويوجد قبو ،على
عكس ما أدلت به».
إن جنجنيان ُيصادر شقة شخص آخر،
يرفض فرجنية أن ُيقال ّ
«كال ،ال تزال ملكه وحنن رفعنا دعوى إبطال عقد البيع .حنن نعترب
إن ّ
متى مشاركة بذلك ،ولكن
أن جنجنيان ضحية احتيال .ال نقول ّ
ّ
هي مرتبطة مع إليانا باملراباة» .ويؤكد أنه «بناء على أقوال زوج
إليانا ضاهر ،فإنها أصدرت من بنك بريوت ــ فرع عني الرمانة
شيكًا بقيمة  200ألف دوالر ملصلحة ّ
متى ودريان ،إضافة إىل عقد
هدد الزوجني أو عرض
البيع» .كما أنه ينفي أن يكون جنجنيان قد ّ
عليهما املال« :هم الذين عرضوا ذلك».
سياسيًا ،وبالنسبة إىل موقف القوات اللبنانية من امللف ،تؤكد
أن «جعجع سيطلع على امللف ويتدخل
مصادر رمسية يف احلزب ّ
يف الوقت املناسب» .أما مصادر جنجنيان ،فتأسف لعدم االكرتاث
الذي القاه «فهو التقى جعجع هلذه الغاية ،فطلب األخري ترك
احلزب خارج القضية».
األمر غري منطقي ،برأيه ،فأمام الرأي العام جنجنيان هو نائب يف
«يصادر» شقة متلكها ّ
أن ضاهر سلبته
متى .صحيح ّ
كتلة القوات ُ
ضد الطرف
أمواله ،لكنه ال ميلك دلي ًال واحدًا يستخدمه يف احملكمة
ّ
متى ودريان ميلكان ّ
أن ّ
كل املستندات اليت تؤكد
اآلخر .يف حني ّ
امتالكهما الشقة.

عني احللوة :النار
تالمس طريق اجلنوب
رضوان مرتضى

أدت االشتباكات يف مخيم عني الحلوة ألثالثاء اىل إقفال الطريق
الرئيسي بني بريوت والجنوب لساعات عدة (أف ب)
تعبث ٍ
أيد مشبوهة بأمن خميم عني احللوة .تلعب بدماء أهله وأمنهم
حلة السالح .ماذا جيري يف عني احللوة؟ ملاذا
دون
األبرياء
لتقتل
مَ َ
اشتعل املخيم وكيف هدأ؟ ما هي الرسائل اليت أوصلها املتحدث
باسم «عصبة األنصار اإلسالمية» أبو شريف عقل إىل املطلوبني
اللبنانيني املختبئني يف املخيم؟ هل تنجح القوة اجلديدة يف ضبط
يتحمل مسؤولية ما
األمن وهل لدى اجليش نية لدخوله؟ ومن
ّ
جيري :حركة فتح أم اإلسالميون؟ وما هو هدف املعركة فع ًال؟
اشتعل خميم عني احللوة جمددًا .الثالثاء ،كانت االشتباكات عنيفة
إىل درجة تكاد تكون غري مسبوقة ،ولو أنها اختذت شكل الرتاشق
حدتها
بالنار والقنص والقذائف ،ال االشتباكات املباشرة .لكن ّ
أدت إىل إقفال طريق بريوت ــ صيدا ــ اجلنوب احملاذي للمخيم،
ّ
تسرب بعضه إىل باقي املناطق
اجلنوب،
عاصمة
عم
توتر
وإىل
ّ
ّ
اللبنانية .استنفار أمين كبري ،داخل املخيم ويف حميطه ،وحديث
عن نقل قوات تابعة حلركة فتح ،ولـ»املنشقني» عنها ،من خميمات
اجلنوب إىل عني احللوة ،بتسهيل من اجليش.
اشتعل املخيم من دون أن يدري أحد ملاذا اشتعل .وهدأ من دون
أن يدري أحد السبب .ال حقيقة ثابتة يف خميم الشتات األكرب
سوى أن من ميلك «املونة» لوقف إطالق النار هو نفسه الذي ميلك
«املونة» إلشعاهلا.
ماذا جيري يف املخيم؟ هل هي تصفية حسابات بني حممود عباس
وحممد دحالن أم أنه الصراع بني عباس وحركة محاس على من يمُ ّثل
هزة عصا من األجهزة
الشعب الفلسطيين يف الشتات؟ أم أنه ّ
األمنية اللبنانية والفلسطينية للضغط على الفصائل اإلسالمية،
وعلى رأسها عصبة األنصار ،لتسليم املطلوبني املتورطني يف
عمليات إرهابية أو دفعهم إىل مغادرة املخيم؟ أما هي معركة ّ
شنها
ليوجهوا رسالة إىل «كل من يعنيهم األمر» بأن القرار
اإلرهابيون
ّ
األمين يف املخيم وبوابة اجلنوب ملك هلم وحدهم؟
تزدحم األسئلة اليت يبدو أن مجيعها منطقي للوهلة األوىل ،ال سيما
أن معاينة مسار األحداث يؤكد أن ما جيري ال يعدو كونه تقاطع
مصاحل يف أزمة تراكمت عقدها .غري
أن املؤكد هو أن ما جيري يف املخيم
تتحمل مسؤولية إدارته أكثر من
جهة .مصادر متعددة أكدت أن أحد
أهداف االشتباك األمين يف املخيم
الضغط على الفصائل اإلسالمية
لطرد املتورطني يف عمليات إرهابية
خارج املخيم أو دفعهم إىل تسليم

يهدف االشتباك
إىل الضغط على
الفصائل اإلسالمية
لطرد املتورطني يف
عمليات إرهابية

أنفسهم .وتستند هذه املصادر اىل التحقيقات األمنية والتوقيفات
األخرية اليت كشفت ارتباطًا وثيقًا بني مطلوبني خمتبئني يف املخيم
وخاليا تسعى للقيام بعمليات إرهابية يف الداخل اللبناني.
ويف هذا السياق تضع املصادر صرخة املتحدث باسم «عصبة
األنصار اإلسالمية» أبو شريف عقل الذي قال« :أتوجه إىل كل
الذين ُيشار إليهم بالبنان على أنهم متورطون يف العبث باألمن،
أطلب منهم أن خيرجوا من املخيم فورًا .مل يعد خميم عني احللوة
ً
ملجأ سوى ألبنائه» .وأبرز املعنيني بكالم عقل
يصلح ألن يكون
هو املطلوب اللبناني شادي املولوي .وتنقل املصادر أن اجليش
أبلغ الفصائل الفلسطينية رسالة شديدة اللهجة« :لن نرضى أن
يستمر هؤالء بالعبث باألمن اللبناني وهم موجودون حبمايتكم يف
املخيم» .وقد ترددت معلومات أن الفصائل الفلسطينية تعهدت
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قــضايا

بالصور :طريق املوت اىل قرطبا ...من املسؤول؟
فرج عبجي
أي عابر طريق من الساحل
صعودًا اىل قرطبا يشعر
ان شيئًا مريبًا قد حيصل
له عند مروره يف منطقة
بلحص اجلبيلية .حفريات
من حتت وأخرى من فوق،
فاألتربة حتاصرك من كل
حدب وصوب.
ولوهلة تشعر ان الطريق
الرئيسية قد تنهار .ناهيك
عن خطر التصادم أو
التدهور يف الوادي بسبب
عدد الشاحنات الكبري الذي
يسلك الطريق القدمية اليت
قد تستوعب وبصعوبة
سيارة واحدة ،من دون ان
نتحدث عن احرتام سائقي
الشاحنات للسالمة املرورية
واألتربة اليت حتجب الرؤية
عنك يف حال كنت تسري

نعلم ان كان هناك فع ًال ترخيص من وزارة االشغال او وزارة
الداخلية ،مل يعد بامكاننا السكوت عن ما جيري وجيب ان يكون
هناك رقابة وحماسبة».
يف انتظار أي خطوة رمسية قد تضع حدا ملا جيري ،تبقى حياة
املواطن املتوجه اىل قرطبا مهددة.

بـدايات الـطائـفية

بقلم عبده داود

وراءها.
هذه باختصار معاناة يومية يعيشها كل من قرر أن يصمد يف
قريته يف الشتاء او ان يصطاف فيها يف الصيف ،لكن لألسف
قد تكون ضريبة ذلك املوت احملتم.

سنعتصم السبت

أهالي قرطبا وعدد من القرى اجملاورة مل يستسلموا للواقع
األليم ،وقرروا التحرك منذ أسبوعني ،لكن حتى هذه اللحظة مل
يتم حتقيق اي نتيجة تذكر رغم الشكوى اليت قدمت وعمليات
لفت النظر للسلطة السياسية ملعاجلة هذه اجلرمية البيئية
واالنسانية .وقال أحد املعرتضني على جتاوزات مشروع نقل
الرمول االن كرم لـلزميلة «النهار» البريوتية ان «التحرك ال
يهدف اىل قطع ارزاق العاملني يف هذا املشروع ،لكن املطلوب
تنظيم عملهم وعدم تهديد سالمة املارة على الطريق الوحيدة
اليت تربط قرطبا بالساحل ،فاالرتكابات اليت حتصل وشفط

الرمول من حتت الطريق وفوقها تهدد بانهيارها بالكامل».
وأضاف «سنتحرك السبت املقبل اذا مل يتم التجاوب معنا حتى
يوم اخلميس وسنقطع الطريق اليصال صوتنا اىل املسؤولني
لوقف هذا املشروع الذي رخص شفهيا وليس بصورة رمسية
من وزارة الداخلية ،ويعمل املعمل يف الليل ايضا ويومي
االثنني واخلميس حيث جتتاح  50شاحنة حمملة باألتربة الطريق
صعودًا ونزوال».

الوضع خطر فع ً
ال

رئيس احتاد بلديات جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس،
مل ينكر خطورة الوضع على طريق بلحص اليت تربط الساحل
بقرطبا .وقال لـ»النهار» ان «الوضع فعال خطري ونقوم مع
بعض رؤساء البلديات يف جبيل بالتواصل مع وزير الداخلية
لوضع حد ملا جيري وفق القانون وليس عرب قطع الطرق ،وال

اخلالفات احلاصلة يف كنائسنا ..انقسامات وخالفات وتعددية
وطائفية وحتى عنصرية ،من اين جاءت ...واىل اين ذاهبة؟
احلقيقة ،اخلالفات بدأت منذ اليوم األول الذي سلم فيه يسوع
مفاتيح السماء اىل بطرس ،وقال له انت الصخرة وعلى هذه
الصخرة سأبين كنيسيت ...من حينها بدأت تدب اخلالفات بني
التالميذ ،بداية ملاذا بطرس؟ ماذا عن التالميذ اآلخرين .اجلميع
يظنون بانهم أحق حبمل املسؤولية ...كل واحد منهم يظن نفسه
أألجدر واألقدر واألفضل يف محل مفاتيح السماء .لكن يسوع هو
صاحب القرار وله وحده أن يقرر...
بعد القيامة وصعود يسوع اىل السماء ،سارت مواكب املبشرين
يف كل االجتاهات ،اوصاهم بطرس أن يفسروا ويعظوا وحيللوا
ويربطوا األمور كما يرونها مناسبة ،وحبسب ما اوصاهم يسوع
املسيح باحلق.
طبعا ،يف ذلك الزمان مل تكن هناك وسائل اتصال بني بعضهم
البعض .كان على التالميذ االساقفة مواجهة عقائد خمتلفة...
عقائد يهودية وعقائد وثنية وغريها .مما توجب عليهم اجراء
حوارات كثرية خمتلفة معقدة إلقناع اآلخرين مبا يبشرون به...
وبسبب تلك احلوارات تشعبت األفكار .وترسخت مواعظ رجال
الدين عند املؤمنني ،وصارت مفاهيم عقائدية ال ميكن زحزحتها
بسهولة.
وانتقلت العقيدة اىل أوالد املؤمنني واحفادهم والحقيهم ،وبذلك
اختلفت املفاهيم وتكونت عقائد متنوعة ،بني ابرشية وابرشية.
وذلك حبسب أفكار كل أسقف ورجال الكهنوت يف ابرشيته ،وال
نزال اىل اليوم نعيش هذه التشعبات واملتغريات يف تفسري
الالهوتيات.
حتى اجملامع املسكونية العديدة اليت جرت مل تستطع حل اخلالفات
القائمة.
اليوم حان الوقت لعوملة الكنيسة بعد أن اصبحت االتصاالت تربط
العامل كله بشبكة مواصالت الكرتونية واحدة .أصبح من الواجب
توحيد العقيدة واعادة الكنيسة اىل اجلذور األوىل اىل كنيسة
يسوع ...ذات مركزية واحدة ...جممع كنسي عقائدي واحد...
دراسات عقائدية واحدة وموحدة لتعاليم سيدنا يسوع املسيح...
عقيدة مبنية اساسها حمبة االنسان اىل السماء وحمبة االنسان
ألخيه االنسان كما أرادها يسوع املسيح...
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مــقاالت وتحقيقات

تـركيا وإيـران :نـهاية عـقود العـسل؟!
علي هاشم

كان التماثل يف السياقات بني إيران وتركيا خالل القرون السابقة
مثريًا لالهتمام .األعوام املئة ومخسون األخرية محلت كثريًا من
التشابه والتقارب مبا يف ذلك مرحلة ما بعد الثورة يف إيران
لكن هذه الثقة اليت امتدت
وصعود جنم اإلسالميني يف تركيا.
ّ
إبان حماولة االنقالب
ألردوغان
لعقود وترمجت يف دعم إيران
ّ
الفاشلة يف متوز /يوليو  2016تبدو ّ
أنها أمام اختبار صعب نتيجة
األزمة السورية .فما يلبث أن ينتهي مفعول املهدئ املؤقت حتى
يعود الصراخ جمددًا ليمأل املكان.
روح احلروب العثمانية ــ الفارسية تنبعث أصواتًا مرتفعة على
جانيب حدود تركيا وإيران .يف السابق كان الصراع بني سلطان
وشاه حتى وصل ذروته يف معركة «تشالديران» عام  1514وأنهي
على مراحل بني قصر شريين وأرضروم (1و .)2إنتهت حروب
اململكتني ومل يطل األمر حتى إنتهى زمن السالالت .سقط القاجار
والعثمانيون معًا ،وصعد نظامان جديدان يف أنقرة وطهران معًا.

هل وصلت العالقة بني أنقرة وطهران إىل مفرتق طرق؟

املتمردان ،رضا «مكسيم»
فالضابطان
ّ
خان ومصطفى كمال أفندي ،استبدال
السياق الديين امللكي بالسياق العلماني،
وقامت يف تركيا اجلمهورية بنكهة ملكية
عسكرية ،ويف إيران ُولدت ملكية بنزعة
تغريبية.
كان التماثل يف السياقات بني إيران
وتركيا خالل القرون السابقة مثريًا
لالهتمام .بيد أن األعوام املئة ومخسني
األخرية( ،إضافة إىل كونها شهدت
مميزة بني اجلارين) ،محلت كثريًا
عالقات
ّ
من التشابه والتقارب .فقبل عزل رضا
شاه يف إيران كان أتاتورك قد أسلم
الروح .وبعد الرجلني دخلت البالد يف
مرحلة من الرفاه السياسي .يف إيران كان
احلاكم إمسيًا حممد رضا بهلوي جنل الشاه
األول ،بينما يف تركيا تداول على السلطة
عدد من الرؤساء .لكن املرحلة متخضت
حرة ونزيهة
يف البلدين عن أول انتخابات ّ
يف بداية اخلمسينات ،أوصلت إىل رئاسيت
بينما كان يتحيّن كثر سقوط أردوغان وقفت طهران إىل جانب القيادة الرتكية ضدّ محاولة االنقالب
حكوميت البلدين ك ًال من السياسي اإليراني
مصدق ونظريه الرتكي عدنان مندريس.
املتمرد حممد
ّ
مصدق ليطيح به انقالب أمريكي ــ بريطاني،
مل يطل األمر على
ّ
مسي بعملية «أجاكس» .وأعاد االنقالب تنصيب الشاه اإلبن حممد
رضا بهلوي يف آب /أغسطس العام  .1953ومل يصمد مندريس
يف تركيا أبعد من العام  1960حني أطاح به انقالب عسكريُ .أعدم
مصدق يف اإلقامة اجلربية يف مدينة أمحد آباد
مندريس ووضع
ّ
اإليرانية واستقر احلكم للجيش يف تركيا وللملك يف إيران حتى
أواخر السبعينيات.
مع الثورة اإلسالمية يف إيران كان جنم جنم الدين أربكان يسطع
عدة وصل إىل
يف تركيا .فاخلمسيين املؤسس ألحزاب إسالمية ّ
لكن انقالب اجليش يف آذار /مارس
موقع نائب رئيس احلكومة
ّ
أنه ّ
العام  1980وضع حدًا لطموحاته على حنو مؤقت ،بيد ّ
وفر للحالة
اإلسالمية الرتكية زمخًا مل يكن موجودًا من قبل .يف العام 1996
كان حزب الرفاه الذي يتزعمه أرباكان يف أفضل أيامه ،وهكذا
ّ
اضطر لالستقالة عام 1997
أصبح زعيمه رئيسًا للحكومة إىل أن
بأمر من اجليش.
ومع إطاللة األلفية اجلديدة عاد اإلسالميون ليصعدوا السلم
بوجوه جديدة وأصبح رجب طيب أردوغان وعبد اهلل غل ،من
تالمذة أرباكان السابقني ،قادة احلزب اجلديد ،فتقامسا السلطة
بني رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وبالعكس ،إىل أن انتهى
املطاف بأردوغان وحيدًا على رأس اهلرم الرتكي.
يف  15متوز /يوليو  2016كاد انقالب عسكري يطيح بأردوغان
وينهي حقبة حزبه العدالة والتنمية يف السلطة اليت امتدت منذ
العام  .2001ويف اللحظة احملورية تلك ،وبينما يتحينّ كثر من
خصوم تركيا يف املنطقة والعامل ،حلظة سقوط أردوغان الذي
انقلب شعار سياسته من صفر مشاكل إىل صفر أصدقاء ،كان
يوجه مسؤوليه الرئيسيني
املرشد اإليراني السيد علي خامنئي
ّ
للتواصل مع القيادة الرتكية وسؤاهلا إن كانت حتتاج ألي نوع من
الدعم.
تسبب بها إسقاط طائرة
اليت
اخلصومة
رغم
بدورها،
كانت
روسيا
ّ
متد يد العون خلصمها اجلديد
حربية روسية على احلدود مع سورياّ ،
وتقدم له معلومات إستخبارية تنقذه من املصري احملتوم .يف تلك
ّ
الليلة مل جتد أنقرة إىل جانبها سوى موسكو وطهران.
وقفت أنقرة جمددًا على رجليها ،لكنها وجدت نفسها وسط حرب
على جبهات متعددة .فهي تواجه يف الداخل مجاعة الداعية فتح
اهلل غولن ،وحربًا ضروسًا إىل الشرق مع األكراد ،وحربًا حتى النخاع
على اجلبهة السورية .العراق بدوره شكل جبهة أخرى مشتعلة قد
جيد أردوغان نفسه يف أي حلظة مضطرًا خلوضها .هذا إىل جانب

صراع اهلوية القاتل الذي تعيشه البالد .فرتكيا اليت كانت حتى
سنوات قليلة مضت علمانية تريد اإللتحاق بالغرب( ،هكذا على
تقدم نفسها إسالمية تريد أن
األقل تربى أبناؤها) ،ها هي اليوم ّ
تقود الشرق وال تدري إذا كانت قادرة على التوفيق بني ما يّ
متن
به النفس وما هو ضروري ألمنها القومي .وحني خرجت أنقرة من
أزمتها تتلمس خارطة طريق حتالفاتها ،بدت روسيا أفضل من ميكن
البدء ببناء الثقة معه .هكذا رأت أنقرة ،أما طهران فهنا على ما
يبدو كانت تكمن املشكلة بالنسبة لألتراك.
مخس سنوات من احلرب السورية ومن تضارب املصاحل على امتداد
ّ
لعل تركيا
مزق جدار الثقة بني أنقرة وطهران.
املنطقة يبدو أنه ّ
تعتقد أنها على حق يف ما تقوم بها ،ورمبا يؤمن أردوغان بأن ما
يفعله يف سوريا واجب إهلي .األمر هو ذاته بالنسبة إليران ،اليت
ترى قيادتها أن احلرب يف سوريا دفاع مقدس وأن الدور الذي
تقوم به هناك هو احلق بعينه.
ّ
ّ
حمل للجسور مهما
حتمي هناك قطعًا ال
وحق
حتمي هنا
بني حق
ّ
ّ
حب
عن
للثاني
واحد
عب
ومهما
نوايا
حسن
من
لآلخر
طرف
أظهر
ّ
رّ
وغرية وحرص .ما بني اإليرانيني واألتراك حاليًا ال خيتلف كثريًا عما
كان بينهم خالل سنوات ما قبل اتفاقية أرضروم ( 1و .)2املدى
احليوي لألمن القومي خرج عن احلدود املرسومة سابقًا ،والتنافس
وصل إىل أوجه يف ظل فراغ كبري على امتداد اخلريطة من قصر
شريين إىل الالذقية .ليس ممكنًا على ما يبدو رتق األفتاق الرتكية
ــ اإليرانية ،وال الكالم اإلجيابي ،وال املبادرات ،وال اللقاءات أو
املهدئ
التنسيق وغريها ،فكل هذه احملاوالت ميكن أن تلعب دور
ّ
املؤقت الذي ما أن ينتهي مفعوله حتى يعود الصراخ جمددًا ليمأل
املكان.
حلفاء إيران رمبا يبدون سعداء بالتهجم الرتكي .وحلفاء أنقرة ال
ضد طهران.
تسعهم الدنيا جراء التصعيد الرتكي يومًا بعد يوم
ّ
فالصراع اليوم مل يعد كما جرى تشخيصه سابقًا بأنه تناقض مصاحل
يف مناطق احللفاء واتفاق مصاحل على حدودي البلدين .األخطر
اليوم أن املنطقة بأسرها يف وضع يسمح بتطور التوتر إىل ما هو
أكثر من ذلك يف ظل تواجد قوات برية لكال الطرفني على مساحة
واحدة .األكثر خطورة هنا أن البلدين إنتهى بهما املطاف طرفني
األول رسخ املشهد
رئيسيني يف صراع املنطقة ،ومؤمتر أستانة
ّ
عرب مجعهما معًا كطريف نزاع ال كشريكني يف حله .التعقيد اإلضايف
للمشهد يأتي من الواليات املتحدة اليت يبدو أن تصعيدها الكالمي
ضد طهران يشكل نوعًا من اإلغراء ألردوغان إلعادة التموضع
جمددًا مع دولة كربى ،وال سيما أن حليفته اللدودة إيران ،تبدو
بدورها مرتاحة إىل حد ما على جانبها من اخلريطة.

عني احللوة :النار...
تتمة املنشور على الصفحة 14
الفتحاوي املفصول حممود عيسى ،امللقب بـ»اللينو» ،الذي دخل
املعركة إىل جانب حركة فتح ضد املسلحني اإلسالميني يف حي
إجراء فعليًا ومل تقم
الصفصاف« :اللجنة األمنية مل تأخذ يومًا
ً
بدورها .يف عمليات االغتيال ،كان ُيعرف القاتل ،لكن مل حُيّرك
أحد ساكنًا .كان خيرج هؤالء بعد أن يرتكبوا جرائمهم من دون
أقنعة».
يرد اللينو:
لكن هل سيهدأ املخيم بعد تشكيل قوة أمنية جديدة؟ ّ
«ال أمن بالرتاضي .إن ُأعطيت القوة صالحيات ننجح ،لكين لست
متفائ ًال .املشكل بني اإلمجاع واملتطرفني .عليهم أن يقولوا ما
هي املشكلة .كيف ستجد ح ًال من دون حتديد املشكلة» .يف
مقابل هذه الرواية اليت جتعل من املطلوبني اإلسالميني عبئًا ُيثقل
كاهل املخيم ،يقول قيادي إسالمي بارز من حي الصفصاف:
«هذا الصراع هو بني فتح والدحالن ومحاس على من يمُ ّثل الشعب
الفلسطيين يف الشتات» .ويرى القيادي املذكور أن «الكل يكيد
بعضهم لبعض ،وخميم عني احللوة هو ساحة الرسائل ،وبعض
الشباب احملسوبني على احلالة اإلسالمية أصبحوا كأحجار على رقعة
الشطرنج».
يف موازاة ما سبق ،كانت قد ترددت معلومات من مصادر أمنية
لبنانية وأخرى من «فتح» عن نية حممد دحالن استغالل زيارة
عباس للبنان من أجل إحراجه .لكن مصادر أخرى تشري إىل أن من
افتعل االشتباكات هم املتطرفون الذين أرادوا توجيه رسالة إىل
حتدثت عن أن
عباس والدولة اللبنانية معًا ،بعد املعلومات اليت ّ
عباس طلب تسليم أمن املخيمات إىل اجليش اللبناني.
خالل االشتباكات اجتمعت الفصائل يف عني احللوة .حضر االجتماعات
ّ
يؤيد
ممثلو كل االطراف الفلسطينية ،حتى فتح املنقسمة بني جناح ّ
ً
دحالن برئاسة اللينو الذي كان حاضرا اىل جانب اللواء صبحي
أبو عرب املسؤول العسكري لـ»فتح ــ أبو مازن» ،وكانا معًا يف
سيئة،
املعركة ضد بالل بدر .فالعالقة بني اللينو واإلسالميني
ّ
واملعركة بينهما «كسر عظم» ،كما يصفها أحد مسؤولي الفصائل.
حتى اآلن من غري املفهوم سبب اندالع االشتباكات يف املخيم.
السبب املعلن هو تالسن بني سيدتني ،لكن ملاذا توقيت اندالعها
خالل زيارة عباس؟ وملاذا دخلت جليلة دحالن وولدها فادي اىل
املخيم خالل االشتباك؟ أغلب مسؤولي الفصائل ال ميلكون أجوبة
هلذه األسئلة .األهم بالنسبة اليهم تهدئة األوضاع حاليًا.
توقفت اشتباكات خميم عني احللوة بعد يومني على اندالعها .مساء
أمس ،هدأت األوضاع يف املخيم بعدما عقد مسؤولو الفصائل
اجتماعًا يف السفارة الفلسطينية ،أصدروا بعده بيانًا أعلنوا فيه
تشكيل قوة أمنية جديدة مؤلفة من حنو  ١٠٠عنصر لضبط أمن
عاصمة الشتات الفلسطيين .وخالل اجتماع السفارة ،حضر ممثلون
عن كل الفصائل ،وأصدروا بيانًا مشابهًا لكل البيانات السابقة،
وقرروا االستعانة بوجهاء املناطق للنزول اىل الشوارع والتحاور
مع املشتبكني لسحب املظاهر املسلحة من أزقة املخيم .وحبسب
مصادر اجملتمعني يف السفارة ،فقد تقرر هذه املرة إعطاء هذه
القوة صالحيات لتنفيذ مهماتها األمنية من دون حمسوبيات ،إذ
مل تستطع القوة األمنية السابقة برئاسة القيادي الفتحاوي منري
املقدح تنفيذ مهماتها بسبب هذا العائق .غري أن املقدح قال
ختوهلا ضبط
لـ»األخبار» إن «القوة مل تكن متلك صالحيات تنفيذية ّ
الوضع امليداني يف املخيم .فعندما كنا ننوي اعتقال أي مطلوب،
كنا نوقف العملية إذا اعرتض أو ّ
حتفظ أي فصيل».
وأضاف« :إن كانت هناك جدية لدى الفصائل لضبط الوضع،
فلن ُتطلق طلقة واحدة» .لكنه يلفت إىل أنه إذا كانت القوة
اجلديدة كاللجنة األمنية السابقة« ،إذا بدك حترك دورية ،حتتاج
إىل موافقة  16فصي ًال ...فإنها ستفشل حكمًا» ،علمًا بأنه بعد
تفريغ عناصر وختصيص موازنات للقوة االمنية السابقة ،استقال
املقدح من رئاستها بعد اتهامه بعدم قدرته على ضبط األوضاع.
غري أن الالفت ميدانيًا ،وعلى خالف املعارك السابقة ،أنه مل
يسع أي طرف للسيطرة على مراكز اآلخر .وكانت االشتباكات
َ
والقذائف ترمى من بعيد ،مستهدفة بيوت املدنيني .مصدر
قيادي يف «عصبة األنصار اإلسالمية» قال لـ»األخبار»« :رغم
قرارنا الواضح بالتهدئةُ ،أطلقت علينا قذيفة من إخواننا يف حركة
فتح .ثم أتبعوها بقذيفة أخرى قتلت شابًا بريئًا من بني املدنيني
وسقط مخسة جرحى .مل يصب أحد من املسلحني .أقول إخواننا
ألننا حمكومون بالعيش جنبًا إىل جنب وقضيتنا قضية فلسطني ال
قضية املخيمات».
ورغم حرص املسؤول اإلسالمي على التهدئة ،أكد أن «العصبة»
حترص على امتصاص النقمة والتهدئة ،رغم االستفزازات حرصًا
على املخيم .وإذ يؤكد القيادي املذكور أنه ال يوجد مشروع
لدى فتح أو احلالة اإلسالمية لتدمري املخيم ،إال أنه كرر مقولة
استخدام املخيم كصندوق بريد إلرسال الرسائل .يف املقابلّ ،
أكد
مسؤولون أمنيون أن الطفل الذي قضى أمس استهدفه قناص من
تسببوا يف اندالع االشتباكات.
اإلسالميني املتشددين الذين
ّ
من جهة أخرى ،رأت مصادر الفصائل الفلسطينية والتنظيم
الشعيب الناصري أن دعوة النائبة بهية احلريري إىل إقفال مدينة
صيدا اليوم غري مربرة ،وتعزز أجواء التوتري ،علمًا بأن األجواء يف
املخيم كانت تتجه حنو اهلدوء منذ عصر الثالثاء.
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مــقاالت وتـحقيقات

اجليش السوري يقطع الطريق على الغزو الرتكي :الشرق بوصلة «سباق األمم»
صهيب عنجريني

مهمة على طريق «وقف
خطا اجليش السوري االثنني املاضي خطوة
ّ
التمدد الرتكي» يف ريف حلب الشرقي ،مع ما يعنيه ذلك من
وضع عقبات جديدة أمام طموحات أنقرة للمشاركة يف معارك
ّ
حرر عشرات القرى والبلدات ليصل مناطق سيطرته
الرقة .اجليش ّ
مبناطق سيطرة «قسد» يف ريف منبج .يف لغة امليدان ،باتت
تركية جديدة يف حاجة إىل «تفاهم» مع دمشق ،أو
أي خطوة
ّ
«قسد» ،أو إىل صدام مع أحدهما .لكن التطورات امليدانية ليست
سوى حلقة يف سلسلة جمريات آخذة يف التسارع يف ملف الشمال
والشرق ،بعضها علين ومعظمها خفي ،وميادينها ممتدة من أربيل
إىل أنقرة إىل دمشق ...وأبعد.
ً
ً
مهمًا على خريطة
ا
نوعي
ا
تغيري
أدخل اجليش السوري أمس
ّ
ّ
السيطرة يف املنطقة املمتدة بني الباب ومنبج .جناح اجليش
يف بسط سيطرته على عشرات القرى والبلدات يف ريف الباب
الشرقي وصو ً
ال إىل خطوط متاس مع مناطق سيطرة «جملس منبج
مكونات «قسد») يعين بطبيعة احلال وضع لبنة
(أحد
العسكري»
ّ
أساسية لفرملة الغزو الرتكي حتت عنوان «درع الفرات» ،وجيعل
ّ
ّ
تقدم تركية
حمطة
املواجهة مع اجليش
أي حماولة ّ
إلزامية يف طريق ّ
ّ
على هذا احملور.
ّ
التوغل ستكون
اخليارات املتاحة أمام أنقرة يف سبيل مزيد من
الدميقراطية» ،وهما
«قوات سوريا
مواجهة اجليش ،أو مواجهة
ّ
ّ
َ
دونهما عقبات وتعقيدات كثرية ،من بينها خطوط محراء
خياران
وأمريكية من جهة أخرى .ولوضع األمور يف
جهة،
من
ة
روسي
ّ
ّ
بأن هذا ال يعين انتصارًا على
التذكري
ينبغي
الصحيح،
إطارها
ّ
قوات «درع الفرات» وال يلغي حقيقة أن االحتالل الرتكي حاضر
ّ
على حواىل  5000كيلومرت مربع .ومن املعروف أن سيطرة «درع
حدًا لكل ما
الفرات» على مدينة الباب قبل فرتة وجيزة جاءت لتضع ّ
أن كل
يعين
روسية» على هذا الصعيد ،ما
قيل عن «خطوط محراء
ّ
ّ
وأن ما ُيتفق عليه اليوم ليس
امليدان،
يف
مطروحة
االحتماالت تبقى
ّ
بالضرورة أن يكون مفعوله ساريًا يف الغدّ .
ومثة تفاصيل كثرية
ّ
التوقف عندها يف ملف الشمال والشرق السوريني ،مع
تستدعي
ً
ّ
ّ
أن
به
ا
م
مسل
ويبدو
الكردي.
امللف
تعقيدات
من
ذلك
ه
يتضمن
ما
ّ
ملف «أكراد سوريا» كان حاضرًا على رأس املواضيع اليت حبثها
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود الربزاني يف تركيا مع كل
من الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،ورئيس الوزراء بن علي
يلدريم .وتربز يف هذا السياق معلومات تفيد بأن «مبعوثًا من قبل
الربزاني زار دمشق أخريًا والتقى عددًا من املسؤولني السوريني».
وتنضم إىل هذه املعلومات أخرى تفيد عن «نشاط مكوكي متزايد
لرئيس جهاز األمن الوقائي الفلسطيين السابق حممد دحالن يف ما
ّ
يتعلق بامللف الكردي على وجه اخلصوص».
«عرابي التقارب بني دولة اإلمارات
أحد
بوصفه
دحالن
إىل
نظر
وي
ُ
ّ
و(اإلدارة الذاتية) اليت يشكل األكراد عمودها األساسي» ،وهو
تقارب آخذ يف الصعود بشكل الفت.
وليس من الواضح بعد مدى التأثري الذي قد يرتكه التقارب مع
أن تفصي ًال الفتًا حيضر
اإلمارات يف األداء السياسي الكردي ،غري ّ
الدميقراطية»
سوريا
جمللس
يف هذا السياق ويرتبط بـ»املؤمتر العام
ّ
أن «املؤمتر» مل خيرج بـ»قرارات كبرية»
الذي ُعقد أخريًا .ورغم ّ
ّ
متوقعًا ،غري ّ
أنه
الفدرالية» كما كان
مثل اإلعالن «عن تطبيق
ّ
تضمن «انتخاب رئيس ُمشرتك» جديد إىل جانب إهلام أمحد.
ّ
وكان منصب «الرئيس املشرتك» قد بقي شاغرًا منذ ّ
ختلى عنه
املعارض السوري هيثم ّ
أهميته من
مناع .ويكتسب هذا التفصيل
ّ
درار ،أحد
رياض
الشيخ
وهو
انتخابه»،
طبيعة الشخص الذي «مت
ّ
وينظر
النمسا،
يف
الراهن
الوقت
يف
درار
أبناء دير الزور .يقيم
ُ
إليه بوصفه «ذهنية منفتحة» .ومن املعلوم أن «جملس سوريا
الدميقراطية» بات حريصًا يف الفرتة األخرية على إيالء دير الزور
ّ
واجملتمعية.
والعشائرية
العسكرية
خاصة يف احلسابات
أهمية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتعليقًا على معلومات االخنراط اإلماراتي املتزايد يف ملف
أن «دمشق تراقب كل
الشمال السوري ،يؤكد مصدر سوري بارز ّ
الصعد».
كل
على
املناسبة
التحركات ،وتعرف متى تقوم باخلطوة
ّ
ميتنع املصدر عن التعليق على املعلومات اليت تشري إىل «استقبال
دمشق مبعوثًا من أربيل» ،وحيرص على حصر احلديث يف التطورات
إن «احلقائق اليت تدوم هي تلك اليت
امليدانية .يقول لـ»األخبار» ّ
ّ
ّ
خيطها اجليش العربي السوري يف امليدان ،وليست انتصارات
ريف حلب الشرقي وريف محص الشرقي وحميط تدمر سوى حلقات
يف سلسلة ستكون حافلة باملفاجآت» .ثوابت دمشق واضحة وفقًا
الرتكية
والقوات
السورية،
للمصدر« ،ال تنازل عن وحدة األراضي
ّ
ّ
ّ
أجنبية موجودة
ات
قو
أي
شأن
قوات احتالل شأنها يف ذلك
ّ
هي ّ
ّ
السورية
السلطات
مع
التنسيق
دون
من
السوري
الرتاب
على
ّ
ّ
املفضلة عند كثري من املسؤولني السوريني
الشرعية» .العبارة
ّ
حتضر يف نهاية كالم املصدر« ،العربة يف اخلواتيم» .وال يبدو
أن السلطات السورية هي الوحيدة اليت تشعر باالرتياح على وقع
ّ
مشابه يف أوساط «قوات سوريا
ارتياح
تطورات امليدان .حيضر
ٌ
ّ
ٌ
الدميقراطية» و»جملسها» ،لكن بواعث االرتياح تبدو خمتلفة لدى
ّ
وسجلت «قسد»
األخرية ،ويرتبط معظمها بـ»احلليف األمريكي».
ّ
أمس حتركًا الفتًا ومفاجئًا يف اجتاه اخلفسة (ريف حلب الشرقي)،
من دون أن يعين هذا بالضرورة صدامًا حمتم ًال مع اجليش السوري.
وميكن هلذا التفصيل أن يكون إحدى النقاط ُ
نسق يف شأنها ،كما
امل ّ

أوقف الجيش السوري التمدد الرتكي يف ريف حلب ،ليَصِل مناطق
سيطرته بمناطق سيطرة األكراد (أ ف ب)
احرتازية» حتاول عربها «قسد» إبقاء مناطق
ميكن أن يكون «خطوة
ّ
ّ
املتحدث الرمسي باسم «قسد»،
الرقة.
ممرًا وحيدًا حنو
ّ
سيطرتها ّ
طالل سلوُ ،ي ّ
بأن وجود خطوط متاس بني اجليش السوري
ذكر ّ
إن «هذا األمر حاصل
و»قسد» ليس أمرًا جديدًا .يقول لـ»األخبار» ّ
يف كثري من النقاط ،أبرزها ريف حلب الشمالي (عفرين وحميطها)
واحلسكة بطبيعة احلال ،حتى إن املطار املدني يف القامشلي هو
يف الواقع حتت سيطرتنا» .ويضيف «حنن على يقني من أن اجليش
ّ
يتعلق
أن األمر ال
السوري لن يهاجم مناطقنا» .يؤكد املتحدث ّ
بوجود «طرف ضامن وال اتفاقات بني الطرفني ،بل حبالة ضبط
نفس والتزام» ،ويضيف «طبعًا ال متكن مقارنة عناصر اجليش
السوري مبرتزقة درع الفرات ،عناصر اجليش منضبطون وملتزمون
أن «مستقبل عالقتنا مع
بسياسة وأوامر» .يؤكد يف الوقت نفسه ّ
النظام هو التفاهم السياسي ،وليس الصدام العسكري حتمًا».
أن احلل ال بد أن يكون يف النهاية
ويضيف «حنن نعي متامًا ّ
سياسيًا ،ونرى ضغط اجملتمع الدولي وجملس األمن على اجلميع
يف هذا السبيل ،فلماذا ندخل يف صدامات ومعارك وجنلب الويل
للشعب ثم نذهب إىل الطاولة؟» .كذلك ،ال تستشعر «قسد»
لكن األسباب
خماوف من مهامجة «درع الفرات» ملناطق سيطرتها،
ّ
تتجرأ تركيا على مهامجتنا ،هناك طرف
خمتلفة هنا .يقول سلو «لن
ّ
أي من الطرفني على اآلخر (قسد ،وأنقرة) وهو
ضامن بعدم اعتداء ّ
الطرف األمريكي ،وكل ما نسمعه من تركيا يف هذا اإلطار ميكن
اإلعالمية ال أكثر» .حيرص املتحدث باسم
إدراجه ضمن خانة احلرب
ّ
أن «التطورات ستكون مفيدة من النواحي
«قسد» على اإلشارة إىل ّ
املدنية
والتجارية حتمًا» ،وهو أمر سبق أن أشار إليه «مسؤولون يف
ّ
إبان توتر العالقة بني «اإلدارة الذاتية»
سوريا
جملس
الدميقرطية» ّ
ّ
ودمشق على صفحات «األخبار» بوصفه «أحد املكتسبات اليت ميكن
جنيها إذا ما مت التنسيق بني الطرفني» («األخبار» ،العدد .)3015
ّ
املتوخاة يكررها السياسي الكردي
واالنسانية
املنافع التجارية
ّ
لكن األخري
حدو ،أحد احلاضرين الفاعلني يف منطقة عفرين.
ريزان ّ
ّ
وعسكرية ،على رأسها
ة
سياسي
«مكاسب
إىل
اإلشارة
على
حيرص
ّ
ّ
توجيه ضربة قوية للمشاريع املعروفة بأمساء شرق الفرات وغرب
إجيابيًا على
الفرات وسوريا املفيدة ،ما يعين بالتالي انعكاسًا
ّ
وحدة األراضي السورية» .وبوصفه «رئيس املكتب السياسي
أهمية هذه التطورات يف «إغالق
للمقاومة السورية» ،يشري إىل
ّ
تركيا وعزهلا
حتتلها
اليت
املناطق
وحصر
احلدود السورية الرتكية
ّ
ّ
ليصار الحقًا إىل إخراج اجليش
ة،
مؤقت
كحالة
عن حميطها السوري
ُ
الرتكي من األراضي السورية».

«قسد» :أمريكا معنا على األرض

ّ
مطمئنة بشكل كبري إىل عالقتها مع األمريكيني.
تبدو «قسد»
ويؤكد الناطق الرمسي بامسها ،طالل سلو ،أن «أمريكا ليست طرفًا
ضامنًا وحليفًا سياسيًا فحسب ،بل هي معنا على األرض» .يقول
لـ»األخبار» ّ
إنه «وخالفًا ملا يظنه الكثريون ،فإن الدعم األمريكي
قد ازداد بعد وصول (الرئيس األمريكي دونالد) ترامب (إىل
البيت األبيض) ،سواء الدعم بالسالح والعتاد أو حتى بالقوات».
اخلاصة يأتي وفق مقرتح
ويلفت إىل أن «زيادة القوات األمريكية
ّ
ّ
يتحفظ
إضافية.
طمأنة
كوسيلة
أمريكي» ،وهو أمر جاء على ما يبدو
ّ
األمريكية يف مناطق سيطرة
القوات
سلو على اخلوض يف عديد
ّ
مما يتم احلديث عنه يف
«قسد» ،لكن حديثه يوحي ّ
بأن العديد أكرب ّ
أمريكية على «قسد»
اإلعالم .وينفي كل ما ُيشاع عن ضغوطات
ّ
ّ
الرقة ،ليقول
الرتكية للمشاركة يف معارك
لفتح ممر أمام القوات
ّ
«أنا كنت ممن اجتمعوا مع (السيناتور اجلمهوري جون) ماكني ،ومل
يتم احلديث عن فتح (كوريدور) وال سوى ذلك» .ووفقًا لسلو،
فقد «طرح الطرف األمريكي فكرة مشاركة أنقرة يف معركة الرقة
تفهم األمريكيون موقفنا».
وحنن رفضنا ،وقد
ّ

صفقة احلريري :قانون االنتخاب مقابل رئاسة احلكومة
هيام القصيفي

ماذا يريد الرئيس سعد احلريري من قانون االنتخاب ،أو باألحرى
ماذا يريد من االنتخابات النيابية؟ املعلومات تقول إن أي موافقة
من جانب احلريري على القانون ترتبط بكالم مع حزب اهلل حول
عودته املضمونة إىل رئاسة احلكومة.
كل من يناقش جبدية قانون االنتخاب ،يف هذه املرحلة ،يتوقف
عند نقطة جوهرية :ما الذي يريده تيار املستقبل والرئيس سعد
احلريري من هذا القانون ،واستطرادًا ،هل يرغب فع ًال يف إجراء
االنتخابات النيابية بعد أشهر من اجلدل العقيم حول القانون؟
يرمي مؤيدو احلريري كرة تعطيل قانون االنتخاب عند حزب اهلل،
الذي يرفع سقف التحديات مبطالبته بالنسبية الكاملة ،واضعًا شرطًا
تعجيزيًا أمام املستقبل ،وهو ما يثبت يف رأي هؤالء أن احلزب ال
يريد انتخابات قبل تبلور صورة الوضع اإلقليمي والسوري .لكن،
هل هذا يعين أن احلريري متعطش إلجراء االنتخابات بأي مثن؟ وأي
قانون يرغب رئيس احلكومة فيه ،وملاذا؟ علمًا بأن احلريري هو
الوحيد الذي مل يقل ،صراحة وبوضوح ،أي قانون يريد ،رغم انعقاد
عشرات اجللسات احلوارية اخلاصة مبناقشة قانون االنتخاب.
تقول معلومات مطلعني على املفاوضات اجلارية إن احلريري ال
يزال عند موقفه املبدئي بتأجيل االنتخابات سنة على األقل .وال
تزال خلفياته نفسها اليت كانت قبل شهور :سنة التأجيل ضرورية
لشد عصب مجهور املستقبل وإعادة وصل ما انقطع وضخ مزيد من
ّ
األموال الضرورية يف الشارع ،ألن األشهر القليلة من عمر وجوده
يف السرايا احلكومية قبل إجراء االنتخابات هذه السنة ،لن تكون
كافية لتزخيم سياسي ومالي ومجاهريي يساعد يف فوز املستقبل
باالنتخابات على األقل يف الشارع السين .فاحلريري ال يريد أقل
من فوز عام  ،2009ولذلك ال بد من سحب «البساط السين» من
حتت كل خصم له .وهو يدرك جيدًا أن معركته ليست مع الذين
يتمتعون برعاية قوى  8آذار ،إمنا مع أولئك الذين ينالون رضى
سعوديًا وخليجيًا تظهر جتلياته يف بيئتهم يف شكل واضح ،وال
سيما الرئيس جنيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي وغريهما
من شخصيات مشالية.
لكن بقدر رغبة احلريري يف تأجيل االنتخابات ،فإنه بات واثقًا
بأن رئيس اجلمهورية لن يقبل إال مكرهًا بتأجيل تقين ،ويرفض
نهائيًا أي حبث يف متديد والية اجمللس سنة جديدة ،األمر الذي
دفع رئيس احلكومة لالنتقال اىل البحث اجلدي الستكشاف مرحلة
ما بعد االنتخابات ،والسعي اىل حتقيق مكسب أساسي وحيوي قبل
إجرائها .مل يقل احلريري صراحة ،منذ اليوم األول للحوارات ،أي
قانون يريد ،ومن يناقش معه يعرف أنه ّ
ختلى عن املشروع املختلط
الذي صاغه مع القوات اللبنانية واحلزب التقدمي االشرتاكي ،حتى
قبل أن ّ
يوقع عليه ،رغم أنه ال يزال يستخدمه كواجهة.
قبل عودته اىل لبنان ،ترك احلريري هامشًا كبريًا للمناورة:
فيتمسك
يرفع التيار الوطين والقوات لواء املشروع األرثوذكسي
ّ
باملختلط ،ويرفع حزب اهلل والرئيس نبيه بري شعار النسبية
الكاملة فينادي بإسقاط السالح .لكن عودته إىل السرايا احلكومية،
واقرتاب نهاية والية اجمللس املمددة وإصرار التيار الوطين احلر
والقوات على قانون جديد ،كلها عوامل ساهمت يف وضع جدول
أعمال جديد على الطاولة .يريد احلريري أن يتقدم النقاش حول
املشاريع املطروحة جبدية ،لكن إرادته نابعة من رغبته يف احلصول
على ضمانات تشبه تلك اليت حصل عليها قبل التسوية الرئاسية.
وهو يسعى ،حبسب املعلومات،
اىل كالم جدي مع حزب اهلل
حتديدًا ،إذا ما أراد إجراء صفقة
كاملة تضمن عودة ال غبار عليها
اىل السرايا احلكومية ،حتى لو

«تضحية» الحريري
بمقاعده املسيحية واردة
إذا تقاضى الثمن من
حزب اهلل ال غريه

كان البعض يعترب أنها يف الشكل شبه مضمونة ،بفعل ترتيب
إقليمي وضمان باستمرار االستقرار يف لبنان .لكن احلريري ال يريد
ترك الباب مفتوحًا أمام أي مفاجآت غري حمسوبة ،وال سيما يف ظل
أوضاع إقليمية غري مستقرة ،وحتاشيًا ألي تطورات يف سوريا ميكن
أن ترتد تعزيزًا لوضع حزب اهلل يف لبنان .ويف مقابل االستمرار
يف جلسات ماراتونية من دون أي تقدم ،فإن أي استعداد جدي من
جانبه للتقدم جديًا يف نقاش قانون االنتخاب والذهاب اىل إجنازه
سريعًا ،على غرار إجراء االنتخابات الرئاسية وتشكيل احلكومة،
يرتبط بكالم واضح مع احلزب ألنه الوحيد القادر على إعطاء مثل
هذه الضمانة لعودته اىل السرايا احلكومية .ولذا ترك النقاش
مفتوحًا حول النسبية وفق مشروع الرئيس جنيب ميقاتي مع البحث
يف بعض التعديالت.
وهو املشروع األوفر حظًا للتطبيق ،يف ظل شبه توافق عليه .وهذا
يعين أنه مهما كانت نتائج االنتخابات النيابية إذا ما جرت على
أساس النسبية يف مشروع ميقاتي معد ً
ال ،فإن احلريري سيكون
ً
رئيس احلكومة مهما كان شكل كتلته النيابية وعددها ،علما بأن
احلريري ال يواجه فقط مأزق استعادة حصته السنية ،بل حصته
«املسيحية» اليت يريد التيار والقوات استعادتها ،ما جيعله ينطلق
يف املعركة خاسرًا هلذه املقاعد.
يفوت فرصة كي يرسل رسائل اىل حلفائه وخصومه بأنه
وهو ال ّ
لن يتنازل عن هذه املقاعد ،وإذا ما قبل التضحية بها ،يف قانون
انتخاب غري مضمون النتائج ،فلكي يقبض مثنها مسبقًا ،على أن
يعطيه حزب اهلل ،ال غريه ،هذا الثمن.
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مقاالت وتحقيقات

ٌّ
َ
ّ
قانـون «الوصـول إىل املـعلومـات» :حــق معلـق و ُمـجتزأ
هديل فرفور
إقرار جملس النواب اللبناني قانون احلق يف الوصول إىل املعلومات،
استغرق حنو مثاني سنوات ،منذ اقرتاحه عام  .2009وفيما حيتفي
بعض الناشطني والناشطات بإصدار القانون ،حُت ّذر جهات قانونية
ست» فيه .هذه البنود قد ُتلغي بطبيعتها
من بعض البنود اليت ُ
طد ّ
«روحية» القانون القائمة على تعزيز الشفافية وتفعيل مبادئ
ّ
ولعل «املفارقة» الكربى اليت حيويها القانون هي ربط
احملاسبة.
مسألة أساسية يف تنفيذه بهيئة غري موجودة ،أو مبعنى أوضح،
هيئة ينص عليها اقرتاح قانون مل ّ
يبته جملس النواب بعد ،فض ًال
عن تعزيز «حصانة» احملاكم الطائفية عرب استثنائها من القانون،
من دون أي تربير معلن!
توجه غري مسبوق ،أناط القانون مهمة أساسية يف سياق
«يف
ّ
تنفيذه بهيئة غري موجودة» .خيتصر هذا التعليق الذي نشرته
ُ
«املفكرة القانونية» تعقيبًا على إصدار جملس النواب اللبناني يف
ّ
«العلة» األبرز اليت تكمن يف خفايا القانون ُ
املندرج
،2017/1/19
ضمن قوانني «مكافحة الفساد».
«امل ّ
ُ
فكرة» أن تقول إن القانون الذي يرتافق مع
حينها ،أرادت
آليات تنفيذية «غري فعالة» ،حيتوي على الكثري من «الفخاخ»
ً
فرملة بذلك احتفاء الكثري من الناشطني
الواجب التحذير منهاُ ،م
الذين هللوا إلقرار القانون الذي طال انتظاره.
تقدموا باقرتاح القانون ،هم :إمساعيل
وكان مخسة نواب قد
ّ
سكرية ،ياسني جابر ،عبداهلل حنا ،غسان خميرب وجواد بولس،
ّ
وذلك يف نيسان  ،2009ووضع على جدول أعمال جلنة اإلدارة
والعدل عام  2012ليتم إقراره يف نيسان عام  .2013مت طرح
القانون للنقاش يف اهليئة العامة جمللس النواب للمصادقة عليه
يف ُ ،2014/4/2
وأمهل رئيس احلكومة السابق متام سالم مدة شهر
لدراسته ،لكنه مت «تنوميه» يف األدراج ومل يعد اىل جدول أعمال
اجمللس إال يف جلسته التشريعية الثانية اليت ُعقدت يف الشهر
املاضي.
حتذير البعض من تصوير القانون كـ «إجناز» على طريق مكافحة
ست ُتلغي
الفساد ،ينطلق من اعتبار هؤالء أن بعض البنود اليت ُد ّ
بطبيعتها «روحية» القانون القائمة على االعرتاف لألفراد حبقهم
يف االطالع على معلومات اإلدارة ومستنداتها ،وبالتالي تعزيز
الشفافية وتفعيل مبادئ احملاسبة وغريها .أبرز هذه البنود،
ً
«م
فارقة» ،تلك املتعلقة بربط تنفيذ القانون بهيئة إدارية
وأكثرها ُ
يقر يف
غري موجودة ،نص اقرتاح قانون على إجيادها وهو مل
ّ
اجمللس النيابي وقد ال يقر.
ُ
املقاضاة أمام هيئة غري موجودة:
القانون يبقى ُمعلقًا؟
ّ
واملتعلقة
ُتشري املادة  19من القانون،
بـ «رفض الوصول اىل املعلومات»،
اىل أنه جيب على صاحب العالقة الذي
ُرفض طلب وصوله اىل املعلومات،
ّ
ُ
ستقلة
امل
مراجعة «اهليئة اإلدارية
احملددة يف قانون إنشاء اهليئة
ّ
الوطنية ملكافحة الفساد» .وحبسب
املادة  22من القانون ،تتوىل اهليئة
ّ
تسلم
الوطنية ملكافحة الفساد مهمات

املقصود بالهيئة
اإلدارية تلك
التي نصّ عليها
اقرتاح قانون
مكافحة الفساد
الذي لم يـُقرّ
بعد

ّ
املتعلقة بتطبيق أحكام القانون والتحقيق فيها وإصدار
الشكاوى
قرارات بشأنها ( ،)..إبداء املشورة للسلطات املختصة بشأن كل
ّ
تتعلق بتطبيق أحكام القانون وغريها من املهمات األخرى.
مسألة
ُ
املفارقة تكمن يف أن املقصود باهليئة اإلدارية املذكورة تلك اليت
نص عليها اقرتاح قانون مكافحة الفساد يف القطاع العام .هذا
يقر
قر بعد! مبعنى آخر ،ال وجود هلذه اهليئة ما مل
ّ
االقرتاح مل ُي ّ
جملس النواب هذا االقرتاح.
ُ
«املفكرة القانونية» يف هذا األمر «عيبًا يخُ شى من أن ُيستخدم
ترى
كذريعة لتعطيله» ،وتتساءل حول اجلهة ُ
املختصة بتلقي الشكاوى،
وعما إذا كان جملس شورى الدولة سيقبل
يف ظل غياب هذه اهليئة،
ّ
اإلدارية
للمتضرر ،أم سيعترب جلوءه إىل اهليئة
الشكوى املباشرة
ّ
ّ
وجوبيًا قبل اللجوء إىل اجمللس؟ الالفت هو ما
غري املوجودة شرطًا
ّ
ُ
«املفكرة القانونية» وهو أن هذا التفسري (اعتبار جلوء
ختلص إليه
املتضرر اىل اهليئة اإلدارية ضروريًا قبل اللجوء اىل جملس شورى
عبثية قوامها اعتبار القانون ّ
جزئيًا
معلقًا
«يؤدي إىل نتيجة
الدولة)
ّ
ّ
ّ
على صدور قانون آخر هو قانون إنشاء اهليئة املستقلة».
ّ
يتمثل بغياب
من جهة ُأخرى ،مثة خلل ُيرسيه غياب هذه اهليئة؛
«الضمانات» لتنفيذه ،عرب تغييب مبدأ «الردع» وإمكانية حماسبة
املؤسسات الرافضة لتطبيق القانون .مبعنى آخر ،ال ميكن فرض
عقوبات على اإلدارات إذا ّ
أخلت األخرية بالنص القانوني ،طاملا أن
آلية ُ
املقاضاة غري ُمكتملة.
يف حني يرى الوزير السابق زياد بارود أن الربط بني إنشاء

اهليئة والقانون ليس ُحكميًا ،مبعنى ال ميكن اعتبار
قرًا
القانون غري نافذ نتيجة عدم إقرار اهليئةُ ،م ّ
بأن عدم إقرار األخرية من شأنه أن جيعل القانون
ويضيف بارود إن اإلدارات اليت
«أقل فعالية»ُ .
ً
ُ
عد
«ت
ا
حكم
هي
املعلومات
إعطاء
ستمتنع عن
ّ
خمالفة للقانون ،وال ميكن التذرع بعدم إقرارها
لعدم تنفيذه» .ويشري مصدر قضائي يف هذا
الصدد اىل صالحية جملس الشورى كمرجع
للشكوى من القرارات اإلدارية ،يف إشارة اىل
عدم اختاذ تعليق إنشاء اهليئة ذريعة حتول
دون تنفيذ القانون .هذا الكالم يتوافق وما
يقوله نائب رئيس «اجلمعية اللبنانية لتعزيز
الشفافية» مصباح جمذوب الذي ُيشري اىل أن
القانون «نافذ حكمًا ،وال ربط باهليئة اإلدارية
مبسألة نفاذ القانون» .برأيه ،أن املؤسسات
بالتقيد بالقانون من تاريخ إقراره
باتت ُملزمة
ّ
يف جملس النواب .ماذا لو رفضت املؤسسات
التقيد به؟ يقول جمذوب إن املتضرر يستطيع
ّ
اللجوء اىل قاضي األمور ُ
املستعجلة أو إىل جملس
شورى الدولة ملقاضاة املؤسسة .يقول جمذوب

أبقى القانون على سرية محاضر اللجان النيابية واستثنى املحاكم الطائفية (مروان طحطح)

إن الصيغ اليت ُأقر فيها القانون ليست «األمثل» ،لكن «ال بأس
يتخوف مصدر قانوني يف
بها ،إذ تمُ ّهد خلطوات لتعزيز الشفافية.
ّ
هذا الصدد من «البلبلة» اليت سيخلقها تنفيذ القانون عرب «اختالف
االجتهادات اليت ستصدر يف هذا الصدد بني القضاة الذين
سيختلفون يف تفسري احلكم يف ظل غياب اهليئة اإلدارية».
تنص املادة  12من القانون على إعفاء سبع حاالت من موجب
تعليل القرارات اإلدارية غري التنظيمية؛ وهي« :أثناء قيام حالة
الطوارئ ،الظروف االستثنائية املتمثلة يف حاالت اخلطر الدائم
اليت تهدد عمل املؤسسات ،أسرار الدفاع الوطين واألمن القومي
واألمن العام ،إدارة العالقات اخلارجية للدولة ذات الطابع السري،
حياة األفراد اخلاصة وصحتهم العقلية واجلسدية ،األسرار اليت
حيميها القانون كالسر املهين أو السر التجاري ،وأخريًا «ما ينال
من املصاحل املالية واالقتصادية
للدولة وسالمة العملة الوطنية».
عد «خطريًا» برأي
هذا االستثناء ُي ّ
«امل ّ
ُ
لمح اىل القول
فكرة» اليت ُت ّ
ُ
شرع اللبناني اعتمد موازنة
بأن امل ّ
مغلوطة بني املصاحل االجتماعية أو
«استغل هذا القانون ملنع الوصول

استثناء املحاكم
الطائفية و»املصالح
املالية واالقتصادية»
للدولة

ٍ
الدولية بالوصول إليها».
معلومات تسمح املواثيق
إىل
ّ
يرى جمذوب أن اهلدف من القانون ليس «زعزعة االقتصاد
ّ
تتمثل بإقرار حق الرأي العام
بالتأكيد» ،الفتًا اىل أن الغاية منه
يف االطالع على عقود الشركات الكربى واملناقصات «الضخمة»،
ومشريًا اىل «انتظار املراسيم التطبيقية اليت تكون فاص ًال يف هذا
ُ
اجملال من حيث تقديم شروحات مفصلة حول هذه احلاالت».
ُ
املفارقة أن القانون «أعفى» احملاكم الطائفية واستثناها ومنع
ّ
حق الوصول اىل ُ
املتعلقة بها .وإذا كان احلفاظ على
املستندات
احلجة ،فإن هذه الذريعة تسقط
سرية «األحوال الشخصية» هو
ّ
نظرًا إىل أن املادة الرابعة من القانون حلظت احلفاظ على «امللفات
الشخصية» واليت تندرج ضمنها قيود األحوال الشخصية وامللفات
اليت تتضمن أنواع املعلومات املتعلقة بالشخص الطبيعي ،ما
عزز «حصانة» هذه احملاكم ووضع يف
لي ّ
يعين أن القانون جاء ُ
املرتبة األعلى من باقي اهليئات واحملاكم ذات الطابع القضائي أو
التحكيمي ،مبا فيها احملاكم العدلية واإلدارية واملالية.
ُ
«املفكرة»« ،معضلة» أخرى يف القانون
يف هذا الوقت ،تطرح
ّ
النيابية غري
اللجان
عمل
ة
سري
ة
إشكالي
تتمثل بتجنب القانون
ّ
ّ
ّ
السرية ضمن املعلومات اليت مينع الوصول
احملاضر
ليبقي
املربرة،
ّ
«امل ّ
ُ
فكرة» يف هذا الصدد« :من املؤسف أيضًا
إليها؛ وأضافت
االستشارية جمللس شورى الدولة ،وما يزيد
اآلراء
سرية
أنه أعلن
ّ
ّ
ً
اللبناني اعترب منع الوصول إىل
القانون
أن
هو
لالنتقاد
قابلية
األمر
ّ
ّ
املعلومات املستثناة مطلقًا».

أيّ معلومات؟ ومن أيّ إدارات؟

حبسب املادة األوىل ،حيق لكل شخص ،طبيعي أو معنوي ،الوصول
ُ
واملستندات املوجودة لدى اإلدارة واالطالع عليها،
اىل املعلومات
مع مراعاة عدم اإلساءة يف استعمال احلقُ .يقصد بـ»اإلدارة»:
الدولة وإداراتها العامة ،املؤسسات العامة ،اهليئات اإلدارية
ُ
املستقلة ،احملاكم واهليئات واجملالس ذات الطابع التحكيمي أو
القضائي العادية واالستثنائية ،مبا فيها احملاكم العدلية واإلدارية
واملالية دون احملاكم الطائفية ،البلديات واحتادات البلديات،
املؤسسات والشركات اخلاصة ُ
املكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام،

املؤسسات ذات املنفعة العامة ،سائر أشخاص القانون العام،
اهليئات الناظمة للقطاعات واالمتيازات .أما ُ
املستندات اإلدارية،
فهي تشمل ُ
املستندات (اخلطية واإللكرتونية والصوتية واملرئية
والبصرية والقابلة للقراءة بصورة آلية مهما كان شكلها) اليت
حتتفظ بها اإلدارة ،كامللفات واإلحصائيات واحملاضر واألوامر
والتعليمات واملذكرات والقرارات والعقود ووثائق احملفوظات
الوطنية.
ّ
يتعلق باملستندات اإلدارية املتعلقة مبعلومات ذات طابع
يف ما
شخصي ،حيق لصاحب العالقة دون سواه الوصول اىل امللفات
ّ
يتعلق بشخص طبيعي ُمشار إليه باالسم
الشخصية وأي تقرير تقييمي
أو برقم ترفيعي أو برمز أو بصورة ( .)..وحيق لصاحب العالقة
الطلب لتصحيح أو إكمال أو حتديث أو حمو املعلومات الشخصية
املتعلقة به غري الصحيحة أو الناقصة أو امللتبسة أو القدمية واليت
يكون من املمنوع مجعها أو استعماهلا أو تبادهلا أو حفظها .ال
ميكن الوصول اىل املعلومات املتعلقة بأسرار الدفاع الوطين واألمن
القومي واألمن العام ،إدارة العالقات اخلارجية للدولة ذات الطابع
السري ،ما ينال من املصاحل املالية واالقتصادية وسالمة العملة
الوطنية ،حياة األفراد اخلاصة وصحتهم العقلية واجلسدية ،األسرار
اليت حيميها القانون كالسر املهين أو السر التجاري .كذلك منع
القانون االطالع على وقائع التحقيقات قبل تالوتها يف جلسة علنية
ّ
تتعلق باألحداث وباألحوال
واحملاكمات السرية واحملاكمات اليت
الشخصية وحماضر اجللسات السرية جمللس النواب أو جلانه ما مل
ُيقرر خالف ذلك ومداوالت جملس الوزراء ومقرراته اليت يعطيها
الطابع السري واآلراء الصادرة عن جملس شورى الدولة إال من قبل
أصحاب العالقة يف إطار مراجعة قضائية.
قدم طلب احلصول على املعلومات بشكل خطي إىل اإلدارة اليت
ُي ّ
قدم الطلب أن يتخذ مكان إقامة
تكون املعلومة يف حوزتها؛ وعلى ُم ّ
امل ّ
خمتارًا يعلم به اإلدارة فور تقدميه الطلب .وعلى املوظف ُ
كلف أن
يضع سج ًال بالطلبات ُ
املقدمة وأن يعطي فور تسلمه الطلب إشعارًا
ملن تقدم بالطلب ُيبني فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع املعلومة
املطلوبة والفرتة الالزمة للرد على الطلب .على املوظف أن يرد
على الطلب خالل  15يومًا من تاريخ تقدميه ،وجيوز متديد هذه
الفرتة ملرة واحدة وال تزيد على  15يومًا.
الوصول اىل املستندات اإلدارية يتم جمانًا يف مكان وجودها ما مل
حتل دون ذلك أسباب احملافظة املادية على املستند .إن حصول
صاحب العالقة على صورة أو نسخة عن املستند املطلوب يتم على
نفقته (ال تتجاوز هذه النفقة كلفة االستنساخ أو التصوير أو تلك
احملددة قانونًا) .وإذا كان املستند إلكرتونيًا أو تسجي ًال صوتيًا أو
مرئيًا ميكن لصاحب العالقة أن يطلب على نفقته نسخة مطبوعة أو
تسجي ًال صوتيًا أو مرئيًا أو إلكرتونيًا عنه .وميكن أن يرسل املستند
اإللكرتوني جمانًا اىل صاحب العالقة عرب الربيد اإللكرتوني.

نشر تفاصيل صرف األموال العمومية

ُ
«املستندات الواجب نشرها» ،تنص املادة السابعة من
حتت عنوان
القانون على وجوب نشر «مجيع العمليات اليت مبوجبها يتم دفع
أموال عمومية تزيد على مخسة ماليني لرية لبنانية ،وذلك خالل شهر
يتضمن النشر
من تاريخ إمتامها أو إمتام أحد أقساطها» ،على أن
ّ
قيمة عملية الصرف وكيفية الدفع والغاية منه واجلهة ُ
املستفيدة
والسند القانوني الذي مبوجبه جرى الصرف (مناقصة أو تنفيذ حكم
قضائي أو غريه) ،على أن تستثنى من أحكام هذه املادة رواتب
املوظفني وتعويضاتهم .ويقول جمذوب إن حتديد احلد األدنى قد
يدفع اإلدارة اىل «التحايل» عرب تقسيم العمليات املالية ،الفتًا
اىل أنه كان من املفرتض أن ال يتم حتديد سقف حمدد لنشر هذه
العمليات.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«ألبَ َس» شقيقه لقبه للته ّرب من جرائم قتل
عسكريني
مل يضنه اإلنكار وال احلجج اليت ادىل بها يف ثالثة ملفات نظرت فيها امس
احملكمة العسكرية اليت تتصل باملشاركة يف قتل عسكريني من اجليش
والقوى االمنية ضمن جمموعة منصور -املولوي ،وهو ختلى عن لقبه الذي
ُعرف به بني تلك اجملموعات املسلحة و»ألبسه» اىل شقيقه الفار يف خميم
عني احللوة حيث خيتبئ املطلوب املولوي كما قال.
ومل يعرتف ابراهيم عبداهلل امللقب بـ»ابو خليل املقلعط» ،سوى بتهمة
مشاركته يف «احداث طرابلس» ،وهو تنصل من باقي جرائم القتل والقاء
قنابل واطالق نار على عناصر اجليش ومراكزه واليت نتج عن احداها
استشهاد اجلندي االول حممد حسني يف العام  2012عندما رافق اخرين
وبتخطيط من اسامة منصور لتنفيذ العملية اليت مل تكن الوحيدة وامنا
شارك املوقوف عمر ميقاتي بقتل املعاون اول الشهيد بطرس البايع عمدا
عند جسر ابو علي خالل العام .2015
واىل اخلامس عشر من اذار املقبل رفعت احملكمة جلستني للمرافعة واحلكم
فيما ارجأت اىل التاسع من حزيران املقبل حماكمة عبداهلل وميقاتي بعدما
قررت ضم الدعويني لعلة التالزم حول تنفيذهما جرمية قتل البايع.
ويف هذه الدعوى نفى عبداهلل ما ادىل به سابقا زاعما بانه ليس الشخص
نفسه امللقب بابو خليل املقلعط امنا االخري هو شقيقه .وحول اعرتاف عمر
ميقاتي بأنه بعد مقتل شقيق االخري ابو بكر زاد كرهه للجيش والقوى
االمنية وبتوجيه من اسامة منصور رافق ابو خليل املقلعط على دراجة
نارية حيث شاهدا سيارة رباعية الدفع بداخلها شخص يرتدي بزة عسكرية
فامطرها عمر بـ 15رصاصة وشاهد السيارة تنقلب اىل الوادي ثم علم
الحقا من وسائل االعالم ان املغدور هو الشهيد البايع ،فافاد املتهم
عبداهلل انه اعرتف حتت الضرب طالبا مواجهة ميقاتي .وبالفعل ُادخل
ميقاتي الذي يالحق يف اجلرم نفسه بدعوى اخرى فطلبت النيابة العامة
ضمهما للتالزم.
ويف ملف اخر «تشارك» عبداهلل مع املوقوف هيثم احلالق واخرين فارين
بتهمة االعتداء على اجليش ومراكزه يف البداوي ما ادى اىل استشهاد
اجلندي حممد حسني .وعن تعرض نقطة للجيش يف البداوي الطالق نار
اقر به سابقا حول
نتج عنه استشهاد اجلندي املذكور نفى عبداهلل ما ّ
انتمائه اىل «جمموعة ابو الشهيد» ،وتشارك مع ميقاتي وفايز عثمان
وعبد الرمحن البازرباشي امللقب حبفيد البغدادي ،يف عمليات ضد اجليش
واستهداف عنصر يف قوى االمن وسوريني حيتسون اخلمر وآخر علوي .كما
نفى انتقاله اىل جمموعة اسامة منصور يف التبانة بعد ان بايع االخري ابو
نصبه االخري امريا للجبهة يف الشمال .وبسؤاله عن عملية
مالك التلي حيث ّ
البداوي حيث عقد اجتماع يف مقهى انطلق منها املنفذون اىل البداوي
بسيارة عائدة اىل املتهم هيثم احلالق ،قال عبداهلل «ان دمي مهدور يف
البداوي النين اطلقت النار على احد االشخاص واملقهى يعود لشقيقي
وليس لي .وبعدما قال ان لقب ابو خليل املقلعط هو لقب شقيقه عاد
ليزعم ان حممود املانع هو امللقب بابو خليل وهو الذي نفذ اجلرمية مع ابو
امحد الناظر واالخري مرافق اسامة منصور.
وباستجواب هيثم احلالق صاحب الرانج الذي نقل املسلحني اىل مكان
اجلرمية قال املتهم ان السيارة عائدة له امنا مل تستخدم يف اي عملية نافيا
علمه باملتهمني وبعبداهلل .ويف هذه الدعوى استمعت احملكمة اىل افادة
املوقوف بهجت مثلج احملكوم بالسجن مخس سنوات يف القضية نفسها
قبل توقيف املتهمني عبداهلل واحلالق ،فقال ان الذين نفذوا العملية هم
ابو خليل اي حممود املانع وابو امحد اي حممد الناظر وابو النصر ،واكد
الشاهد افادته السابقة حول كيفية حصول اجلرمية نافيا عالقته بها رغم
ادانته بالسجن مخس سنوات .وعاد املتهم احلالق ليقول ان ما اتهم به
افرتاء وقد ذكر يف التحقيق ان السيارة اليت كانت تقل املسلحني من
نوع كيا ،وقال بان»املولوي كان يعمل لديه امنا قبل ان يكون ارهابا ومل
اعد اتواصل معه».
واستجوبت احملكمة يف ملف ثالث ابراهيم عبداهلل مبشاركته يف «احداث
طرابلس» ،ورمي قنابل يف نهر ابو علي خالل العام  ،2014فنفى استهدافه
اجليش او مراكزه او دورياته ،وقال انه شارك فقط يف احداث طرابلس
من دون استهداف اجليش .ونفى ما ذكره اوال بانه بايع النصرة ضمن
جمموعة اسامة منصور او ان يكون ابو مالك التلي قد ارسل مبلغ  80الف
دوالر اىل منصور للتسليح .وهو روى اوليا ان اهلدف من التعرض للجيش
كان ختفيف الضغط على املسلحني يف عرسال ،ونفى ان يكون قد شارك
يف عمليات استنفار لدى توقيف ابو اهلدى ميقاتي (امحد ميقاتي) يف
شقة عاصون اليت عقد فيها اجتماعا ضمه اىل منصور ،خالد حبلص وطارق
اخلياط وابراهيم بركات واملولوي بعد مبايعة ميقاتي لداعش بهدف انشاء
جمموعات القامة امارة اسالمية تكون امتدادا للتنظيم االرهابي املذكور.
كذلك نفى عبداهلل اطالق النار على اجليش لفك احلصار عن اسامة منصور
يف باب التبانة ،وقال»:صحيح انا اعرتفت امنا حتت الضرب».

وجاء قرار رئيس احملكمة بناء على طلب ممثل النيابة العامة القاضي
فادي عقيقي الذي استند اىل قانون أصول احملاكمات اجلزائية والذي
جييز حماكمة املوقوفني جبرائم جنحية بالصورة الغيابية يف حال متنعهم عن
السوق من دون عذر شرعي ،األمر الذي ينطبق على املوقوفني األربعة
الذين تعذر سوقهم أيضًا يف جلسة سابقة يف القضية.
واقتصرت احملاكمة أمس يف القضية على مدعى عليهما اثنان أحدهما
خملى سبيله الذي نفى أي عالقة له برتويج احلبوب يف السجن موضحًا أنه
ال يعرف أي من املوقوفني ،وأن ما اتهم به هو افرتاء .أما املدعى عليه
اآلخر املوقوف جبرم خطف فنفى بدوره اجلرم املسند اليه وأفاد أنه مت
زج امسه يف القضية كونه «شاويش» الغرفة ،وقال إنه مت ضبط جهاز
خلوي واحد إمنا ليس عائدًا له ،نافيًا وجود ست هواتف خلوية مت ضبطها
ليعود ويقول إنه ضبط حبوزته هاتف وقد حوكم بذلك يف طرابلس .وقرر
رئيس احملكمة إرجاء اجللسة وللمرة األخرية اىل الثالث من آذار املقبل
للمرافعة واحلكم.
ويف احملكمة العسكرية أيضًا ،استجوبت احملكمة أحد املوقوفني وزوجته
وشقيقته املدعى عليهم بتوزيع حبوب خمدرة من نوع الرتامال يف سجن
رومية .فنفت الزوجة أي عالقة هلا وقالت إن شخصًا طلب منها إرسال
أغراض بينها علبة «محص وفول» ،لزوجها من دون أن تعلم ما حتوي تلك
العلبة لتعود وتقول إن شقيقة زوجها هي اليت سلمتها األغراض .وأفادت
األخرية أنها مل تكن تعلم حمتوى األغراض إال أثناء التحقيق ،فيما لفت
شقيقها املوقوف يف دعوى سرقة سيارات أن السجن كان مليئًا باحلبوب
سأورط شقيقيت وزوجيت وقال :كانت تباع كل ثالثة حبوب
املهدئة فلماذا
ّ
مببلغ  10دوالرات».

اعرتف باشرتاكه جبرمية قتل بعد توقيفه بالسلب
واملخدرات

بعد أن متكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك
اإلقليمي من توقيفه يف حملة حارة حريك ،بالرغم من مقاومته لعناصرها
وإطالق النار باجتاههم بغية الفرار،وذلك جبرائم سلب بقوة السالح ،جتارة
وترويج خمدرات وفرض خوات مالية على مواطنني يف احمللة املذكورة،
اعرتف ع.م 24( .عامًا) باشرتاكه خالل منتصف العام املاضي ،بعملية
قتل املغدور السوري خالد م .أثناء حماولة سلبه يف حملة طريق املطار،
باالشرتاك مع  3أشخاص مت إلقاء القبض على اثنني منهم سابقًا ،والعمل
جار لتوقيف الثالث.
ٍ
وقد ضبط مع املوقوف مسدس حربي مع ممشط و 15طلقة عائدة له
صاحلة لالستعمال ،إضافة اىل كمية من مادة السيلفيا وحشيشة الكيف
مقسمة وموضبة داخل أكياس من النايلون .كما تبني أنه مطلوب للقضاء
مبوجب بالغ حبث وحتٍر جبرم إطالق نار من سالح حربي وخالصة حكم جبرم
شراء مسروق.

موقوفون جبرائم تزوير وخمدرات وخطف

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع بتوقيف
مخسة عشر شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية ومخسة اشخاص
جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام االقامة.
كما اوقفت شخصا جبرم تهريب وتسهيل انتقال االشخاص بطرق غري
شرعية وشخصني جبرم استعمال جواز سفر غري عائد حلامله.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا على القضاء املختص.
وأفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  60مطلوبا جبرائم
خمدرات ،سرقة ،نشل ،إطالق نار وخطف.

صقر يطلب إعادة حماكمة املتهم بقتل الصفطلي

تقدم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر بطلب
نقض امام حمكمة التمييز العسكرية للحكم الصادر على العسكري حسن
محية املتهم بالتسبب بوفاة اليان الصفطلي يف ملهى ليلي يف الكسليك
يف اخلامس عشر من كانون الثاني العام .2015
وطلب صقر اعادة حماكمة املتهم محية الذي قضى احلكم الصادر عن
احملكمة العسكرية الدائمة بسجنه ثالث سنوات ،علما ان احلكم جاء
وفقا الدعاء النيابة العامة العسكرية عليه حبسب املادة  550من قانون
العقوبات.
وكان محية افاد اثناء استجوابه امام احملكمة انه كان يف ملهى آخر يف
املعاملتني مع قريبيه خضر وياسر محية وبرفقتهم ثالث فتيات حيث
احتسى اخلمرة وكان يف حالة سكر عندما توجهوا اىل ملهى ليلى اخر
بناء على اتصال من احد رفاقه .وبوصوهلم منعوا من الدخول ما اثار
غضبهم حينها اقدم على اطالق النار على الفتة احملل حيث صودف خروج
املغدورة ،وان الرصاصة ارتدت لتصيب رأسها اصابة قاتلة .واكد املتهم
انه غادر املكان من دون ان يعلم حبادثة القتل.
وقد اكد املدعى عليهما االخران خضر وياسر افادة املتهم .كما استمعت
احملكمة اىل افادات عدد من الشهود يف القضية.

«العسكرية» حُتاكم موقوفني غيابياً بعد متنّعهم
قوى األمن توضح حقيقة أرقام خترتق اهلواتف
عن املثول

يف سابقة هي األوىل من نوعها أمام القضاء العسكري ،قررت احملكمة
العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل حماكمة أربعة
موقوفني بالصورة الغيابية بعد متنعهم عن السوق واملثول أمام احملكمة
حملاكمتهم يف قضية ترويج حبوب مهدئة يف سجن القبة يف طرابلس.

اخللوية

اوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا ،ما تناقلته
بعض مواقع التواصل االجتماعي وال سيما منها خدمة الواتس أب ،خربًا

عن وجود أرقام هواتف دولية ولبنانية ،وحتذر من االجابة عنها حبجة أن
املتصل يستطيع اخرتاق اهلاتف ويقوم بسرقة داتا املعلومات والصور
وغريها....
فلفتت املديرية اىل أن جمرد تلقي االتصال ال يؤدي فنيًا اىل إدخال
برنامج خبيث « »VIRUS TROJAN orاىل اجلهاز اخللوي املتلقي.
ولكن الضرر املمكن وقوعه يكمن عند إعادة االتصال بهذا الرقم إذا كان
مزودًا خباصية الـ « ،»premium callما يرتب تكلفة مادية مرتفعة تفوق
التعرفة العادية.

حماكمة سوري بنقل جرحى اىل اجلوالن للمعاجلة

أثناء إحضار زوجته اىل املستشفى لوضع مولودها األول ،أوقف السوري
ربيع ّ
دلة وتهمته التدخل جبرم إدخال أشخاص جرحى اىل إسرائيل للمعاجلة
وبيع أسلحة حربية.
وأمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل،
دافع ّ
دلة عن نفسه لينفي دخوله اىل اجلوالن احملتل إمنا كان مثة أشخاصًا
سوريني حيضرون من اجلوالن ويتسلمون اجلرحى« :فأنا مل أدخل ومل أحاول
الدخول» .وأضاف املدعى عليه وقد أخلي سبيله« :إن جبهة النصرة حكمت
علي باإلعدام بعد إصدارها فتوى بشأني فهربت اىل بيت جن حيث كان
يسيطر عليها أحد الذين يتبعون للمجلس العسكري يف اجليش السوري
احلر» .وقال املدعى عليه« :إن اجلرحى الذين مت نقلهم اىل اجلوالن أصيبوا
جراء القصف وليسوا من املقاتلني فأنا مل أقاتل ضمن جمموعة اجليش احلر
إمنا التحقت مبجموعة اياد كمال فقط» .وتابع املدعى عليه يقول إنه يف
العام  2013أقام يف منطقة شرحبيل يف صيدا مع عائلته بعد أن متكن من
الفرار من جبهة النصرة مع رعيان من بيت جن اىل منطقة شبعا.
وجهت اليه تهم مل يستطع
وبسؤاله أفاد أنه أثناء التحقيق األولي معه ّ
إنكارها ومنها األسلحة حيث كانوا يسطون على املنازل ويبيعون
املسروقات لتمويل اجملموعات بالسالح .وأفاد أمام احملكمة أنه مل يرتكب
أي جرم داخل األراضي اللبنانية والسالح الذي كان حبوزته باعه يف بيت
جن .وانتهى اىل القول إنه كان ضمن جبهة «ثوار سوريا» نافيًا إدخاله أي
عسكري أو مسلح اىل لبنان.

موجة سرقات تطال اآلبار اإلرتوازية يف البقاع الغربي

أثارت موجة سرقات حصلت يف البقاع الغربي خماوف من عودة العصابات
اىل ممارسة نشاطها بعدما توقفت ألشهر بفعل مكافحة القوى االمنية هلذه
الظاهرة املخلة باالمن واالستقرار وسالمة املواطنني.
ويبدو من بنك االهداف للموجة األخرية ،أن افرادها باتوا متخصصني يف
ّ
مشغلة لآلبار االرتوازية ،من رؤوس «طلمبات» تستخدم
سرقة معدات
الستخراج املياه من جوف االرض وأنابيب وحتويالت انابيب لري املزروعات
وخزانات املازوت املوضوعة داخل وعلى اسطح غرف اآلبار ومعدات أخرى
متفاوتة احلجم ،وهي ال تفيد سوى العاملني بالقطاع الزراعي.
ومشلت «املوجة» آبارا ألصحاب املشاريع الزراعية يف جب جنني وكامد
اللوز وغزة وهم خليل ناصر ،شفيق فؤاد صعب ،فؤاد الصغري وطالل
قدرت املسروقات بآالف الدوالرات.
ديشوم ،حيث ّ
والالفت يف عملية السطو املنظم أن افراد العصابة أستخدموا معدات
وآليات ثقيلة حبسب اعتقاد القوى االمنية ،اذ ان من بني املعدات اليت
سرقت مضخات يبلغ وزنها حنو مثامنئة كيلوغرام،اضافة اىل معدات أخرى
تراوح اوزانها بني مخسني ومئة كيلوغرام وبالتالي فان عملية الفك
والتحميل حتتاج اىل وقت واىل معدات نقل (ونش) وسيارات نقل كبرية
(بيك آب )،ويبدو أن السارقني عملوا جبهد وهدوء واعصاب باردة اثارت
االنتباه.
وقد بدأت قوى االمن الداخلي والقوى االمنية املعنية يف املنطقه ،عملية
حبث وحتر وتعقب الثر «عصابة اآلبار األرتوازية»،وهي نفذت عملية متشيط
واسعة يف مناطق السهل ،وبدأت استقصاءاتها حيث أفادت املعلومات عن
الوصول اىل خيط قد يقود اىل افراد العصابة.
ويف االضرار املرتتبه عن توقف االبار لفرتة ،افاد عدد من املزارعني
العاملني يف املشاريع املذكورة عن وقوع نتائج سلبية مباشرة أصابت ما
يقارب الف ومئيت دومن مزروعة باخلضر والبطاطا واحلبوب وغريها،وأشاروا
اىل أن عملية شراء معدات جديدة وتركيبها ليست بالعملية السهلة وهي
تتطلب وقتا قد ميتد الكثر من اسبوع وذلك حبسب قدرة كل صاحب
مشروع على اعادة تأهيل مشروعه والسيما ان عملية السرقة مل تشمل
املعدات فقط بل جرى إحداث ختريب يف الكثري من منشآت اآلبار.
وطالبوا القوى االمنية املختصة باختاذ االجراءات املناسبة لتوقيف افراد
العصابة ومثيالتها من اجملموعات املخلة باالمن واالستقرار واالقتصاد
احمللي والوطين ،سيما وأن بلوغ هذه اجملموعة مستوى عاليا من التنظيم
واستخدامها ملعدات غري تقليدية يف عملية سطو يدل على قدرة استثنائية
تتجاوز السرقات العادية.

توثيق سرقته يف الدورة وتوقيفه يف صربا

بعد نشر أحد مواقع التواصل االجتماعي خربًا موثقًا يف فيديو حول إقدام
شخص على سرقة هاتف خلوي من داخل أحد احملال املعد لبيعها يف حملة
الدورة ،متكنت قوة من فصيلة بئر حسن يف وحدة الدرك اإلقليمي من
توقيف الفاعل ب.أ .بعد مداهمة منزله يف صربا.
وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بعملييت سرقة طالت حملني لبيع األجهزة
اخللوية .من جهة أخرى ،أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن
توقيف  93مطلوبًا جبرائم خمدرات ،سرقة ،احتيال ،إطالق نار وضرب
وإيذاء.
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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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مــناسبات

رئيس والية نيو ساوث ويلز السابق ضيف اجتماع فروع حزب العمال لباكسلي وبارتن وكوغرا واصدقاء حزب العمال العرب يف الوالية

كـار :حزب العمال ال يعرتف بشرعية املستوطنات االسرائيلية ويدعم قيام دولة فلسطينية

الربوفيسور بوب كار

بيل سارافينوفسكي

السيناتور شوكت مسلماني

كار يتوسط النائبني ستيف كامرب وكريس مينس ،السيناتور شوكت مسلماني ،بيل سارافينوفسكي وحضور

كار مع شوكت مسلماني ،الزميل طوني سابيال وحضور
حل رئيس والية نيو ساوث السابق،
وزير الخارجية السابق الربوفيسور
بوب كار ضيفا يف اجتماع مشرتك
لفروع حزب العمال لباكسلي وبارتن
وكوغرا واصدقاء حزب العمال العرب
يف الوالية الذي عقد مساء الثالثاء
من االسبوع الحالي.
حضر االجتماع النائبان ستيف كامرب
وكريس مينس ،نائب رئيس بلدية
ليفربول علي كرنيب ،رئيس بلدية
بانكستاون السابق كال عصفور
رئيس بلدية روكدايل السابق بيل
سارافينوفسكي وعدد من رجال
الدين وحشد كبري غصت به الصالة
من اعضاء حزب العمال يف فروع
باكسلي وبارتن وكوغرا وداعمي
الحزب.
وبعد ان افتتح رئيس فرع باكسلي
وسكرتريه املناسبة وافسحا املجال
لألسئلة تحدث كل من رئيس بلدية
روكدايل السابق بيل سارافينوفسكي
وعضو املجلس التشريعي يف الوالية
املحامي شوكت مسلماني الذي
تناولت كلمته الرؤساء االمريكيني
ودعمهم املتواصل للكيان االسرائيلي،
ثم قدم رئيس والية نيو ساوث
السابق السيناتور بوب كار.
بدوره القى الربوفيسور كار كلمة
مطولة تحدث فيها عن مسرية حزب
العمال الداعمة للدولة الفلسطينية
ومعارضة قيام املستوطنات واعتبارها
غري شرعية ..وقال ان حكومتي كيفن
راد وجوليا غيالرد كانتا بصدد
االعرتاف بالدولة الفلسطينية اىل
جانب  137دولة اعرتفت فيها غري
ان خسارة الحزب االنتخابات وفوز
طوني االئتالف بقيادة ابوت حال
دون ذلك.

كار يتوسط النائبني ستيف كامرب وكريس مينس ،بيل سارافينوفسكي وحضور

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
كار يصافح الحضور ويبدو الصديق ايلي ناصيف

السيناتور بوب كار مع شوكت مسلماني ولؤي مصطفى وحضور

السيناتور بوب كار مع خضر صالح وبيل سارافينوفسكي وحضور
وقال الربوفيسور كار ان حكومة
فيدرالية بقيادة حزب العمال سوف
تعرتف بالدولة الفلسطينية.

وجرى التقاط صور للحضور مع
السيناتور كار والعلم الفلسطيني،
وكان هناك كوكتيل باملناسبة.

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

ندى حطيط يف« :ال مدينة تلبسين» :جدلية الذات بني األمكنة الضائعة واآلخر املفتقد
عبداهلل السمطي  -ايالف
ُ
متتثل كتابة الشاعرة ندى حطيط يف ديوانها:
«ال مدينة تلبسين» ( دار الفارابي ،بريوت ،ط 1
يناير  )2017لإلضاءة الشفيفة ملكامن الذات يف
مقابل حاالت ومواقف تشكل بنية موازية ملا تقوم
الذات باجرتاحه ،ومواجهته ،وكشفه أو تعريته.
هذه البنية املوازية يشكلها الواقع ،واألمكنة،
وتداعيات االغرتاب ،واآلخر الوجداني .
وينفي عنوان الديوان يف صورته اجملازية حضور
املكان يف أفق الذات ،وهو حضور خمصص
مبدينة ،الذات بال مدن ،وتركيبة اجلملة املنفية
هنا تشي بتحول املفرد املؤنث (املدينة) إىل
مجع جمازي  ..فال مدينة تعبري يعين التعدد،
وينفي يف الوقت ذاته وجود أية مدينة داخل
الذات .والوجود هنا مرتبط بفعل استعاري هو »:
تلبس» بدال من  »:تسكن» الفعل الذي يقرتن
باملدينة ويرتبط بالسكنى .ويتجاوز وجود املدينة
حد السكنى ليصل إىل حد اللبس ،واللبس يف
حالة املدينة ليس بانسحاب معنى اللبس كغطاء
خارجي ،ولكنه ينصرف إىل الداخل لتأخذ املعنى
التالي وهو :التلبس من الداخل .الشاعرة هنا
يف هذا العنوان قامت بتقديم فعلني استعاريني
األول غري املذكور وهو »:تسكن» والثاني »:
تلبس»  .بعد إزاحة األول واالحنراف عنه .وتلبس
أكثر محيمية واقرتابا من تسكن.
ما الذي جيعل الشاعرة تتعرض للمدينة
(املدن) بالنفي؟ هذا ما ستوحي به إلينا نصوص
الديوان.
مساحات داللية:
إن الواقع بأحداثه وأخباره ،مآسيه
ودرامياته ،ومبا ينزفه من حدث يومي  ،خيرتق
مساحة داللية ناجزة بالديوان ،وكذلك األمكنة
مبا تثريه يف الذات من شجن الرحيل والسفر
واالغرتاب من جهة ،ومبا حتويه من تفاصيل أو
ذكريات ،أو نقوش على حلظات الزمن نفسها،
سواء كانت هذه األمكنة مما ألفته الذات الشاعرة
أو عايشته يف الشوارع والبيوت واملقاهي
واملدن ،أو مبا تصبو إليه من مثال أو منوذج.
أما اآلخر /الرجل ،مبا يثريه من اكتناز
عاطفي أو احتشاد وجداني يف الضمري والروح
والقلب والذهن ،فهو يفجر لدى الذات الشاعرة
طاقة تداع ،لذكريات أو آمال وآالم ،وحنني
وفقد.
إن إضاءات الشاعرة هلذه احلاالت
الثالث السابقة تشكل العامل النصي لديها،
وتشكل املساحات الداللية اليت تنتظم فيها
النصوص ،وتشكل املدرج الرؤيوي على األغلب
الذي متهر عربه حروفها وكلماتها ،ويتسنى لنا
ننور قليال هذه
مع قراءة نصوص الديوان أن ّ
اإلضاءات اليت تتشكل عرب قسمني من أقسام
الديوان أوهلما  :رمبا يشري إليه عنوان الديوان
نفسه »:ال مدينة تلبسين « ويتشكل من ()52
نصا ،والثاني بعنوان »:سأنقع مدينة أنت فيها
مباء الزهر» ويتكون من ( )15نصا .وليكن إن
الواقع يطل من نصوص متكثرة  ،وهو واقع
منفي إذا ارتبط بالذات الشاعرة ،وواقع
مغرتب
ٌّ
الفقد إذا ارتبط باآلخر ،كما تبدى الشاعرة
جيليه
ُ
ذلك يف نصوص كثرية  »:أعراسي أنا يا سيدي
تكحلت باهلزائم ،وخصالت شعري أجنبت قرشا
من طني ،واآلتي من عمري مكسور اخلاطر قبل
أن جييء»  /ص 7
احتفاء بلغة املكان:
تشكل األمكنة فضاء دالليا أثريا لدى الشاعرة،
وال يتسنى لنا أن نطالع نصوص ندى حطيط
من دون أن ننجذب لعنوان الديوان  »:ال مدينة
تلبسين» فالنفي هنا نفي رفض ملكان ما ،وهو
ّ
معرف أي عام يشمل كل املدن،
منكر ال
مكان
ّ
ترفض الشاعرة كل األمكنة ترفض املدن لتبقى
مدينة واحدة هي »:بريوت» موطن الشاعرة ،وقد
احتفت ببريوت يف نصني حيمالن االسم نفسه،
ص(  )102و( ص  )122وسواء كان تكرار االسم
كعنوان لنصني عن قصد أو من دون قصد ،فإن
هذا يؤكد على هذا االحتفاء الوجداني ببريوت من
قبل الشاعرة ،بغض الطرف عما كانت بريوت
حتضر بصورة إجيابية أم سلبية لديها ، .تقول عن

بريوت:
يا بريوت
أحتاج
وجها
كم
ً
ُ
ألغسل قمحك؟
ُ
ينغل
يف البال
النمل
تنام
البال
يف
ُ
ميامة مسلولة
أفتح أنا أزرار
ُ
ِ
رئتيك
ألتاع
ُ
يشقيين
من
إجهاضك
قيعاني
يا احنناءة النسر
ِ
حبرك
لئيم
مازال فيه ماء
من بعدي
ِ
سأقربك كذئب
يبتلع فتنة
ُ
ِ
عندك كل
وأخلع
ُ
أقفال اجلنوح/ .
ص.ص 103-102
بريوت متغلغلة يف البال ،فثمة حالة عشق تتلبس
الشاعرة إذ ال مدن غري بريوت تلبسها ،على
رغم من السفر واالغرتاب اللندني ،ويبقى البحر
البريوتي هو الذي يغمر الشاعرة ويبلل كلماتها،
حني تشري إليه يف قصيدتيها عن بريوت.
ويف النص الذي حيمل الديوان عنوانه،
تتذكر الشاعرة مدينتها بقدر من اإلضاءات
الداللية البارزة اليت تعرب عن حلم آخر بالتغيري،
ملدينة تصفها بأنها أصغر من الروح وأقل من
البقاء  ،كأنها شفت كثريا عرب جتريدها لتتحول
إىل أيقونة مصغرة على الرغم من الشعور بالفقد
والغياب:
رأيت املارة ميرون على مدنهم
ُ
ففاض محامي الزاجل بتغريدة الغراب
أنا اليت ال مدينة تلبسين
وال مدينة تقضم بأسنانها شهوة الغياب
مدينيت أصغر من الربد
مدينيت أصغر من الروح وأقل من البقاء
مدينيت كل أزرار أثوابها احرتقت بالسل
رأيتهم يعربون الغيم كالسنونو املبتل بالعظمة
وأنا أعرب ذاكرتي إىل مدينة
أصغر من الروح ،وأقل من البقاء  /ص 58
نصا
وعلى الرغم من هذا االحتفاء الضمين ،فإن ًّ
ً
ثالثا حيمل عنوان »:أن تعشق بريوت» ميكن
ومسه بأنه يندرج ضمن « هجاء املدن» أو « رثاء
املدن» فالشاعرة تهجو وترثي يف الوقت ذاته
مدينة تسكنها:
أدارت بريوت ظهرها
وأفرغت عمرها من بنادق الساحات
وانتحرت نساؤها شنقا عله ينقطع نسل
الضفادع
وعله ال ينقطع لسان حكاياها عن ساحة الشهداء
وعله ال ختصى الزوابع من عروق األرز  /ص.ص
64-63
أفق إيروسي:
ال ريب أن الكلمات اإليروسية بالنص اإلبداعي
العربي جتذب انتباه القارئ ،وحتصل على
انتصارات قرائية مركزة خاصة إذا فارقت
سياقاتها لتستولد سياقات أخرى تقع يف نطاق
ما هو استعاري .والدالالت اإليروسية تعمل
على تعتيق النص بتصورات حسية صاخبة أكثر
من إشاراتها إىل عامل الروح خاصة حني خيتفي
التجريد أو تقل درجات احلسية التعبريية يف النص
الشعري .وهنا نلمح إشارات عدة حول االشتهاء،
واجلسد ،وخدر املسام ،والشبق ،والعري،
واللذة ،وإرهاصات السرير ،والرغبة ،وتعبريات
مثل « :وشاحي املطرز حبلمتني قديستني /تطأه
ّ
ركبيت/
واجلوري بني نهديها ،أيها املستفحل يف
اليامسني حتت السرة يتوجع» وهي لفتات تلقيها
الشاعرة حيال القارئ لتعضيد هذا األفق بقصد
فين بالضرورة ،ميتزج مع حالة فقد عرم رمبا من
لدن الذات الشاعرة جتاه وجوه ومالمح وشخوص

وذكرى.
سأنقع مدينة أنت فيها
ويضم القسم الثاني »:
ُ
مباء الزهر» ( )15نصا قصريا ،ترتى ما بني
( )13-5سطرا شعريا جبمل شعرية قصرية على
األغلب ،وهذا القصر يعطي الشاعرة قدرا من
استثمار الرتكيز والدقة ،واالشتغال على بنى
احلذف والتكثيف والتجريد واالختزال  .إن حمو
الزائد ،وقص األطراف ،وإلغاء اإلطناب ،واالتكاء
على الكلمات املشفرة ذات الطاقة املشحونة
رمزيا ودالليا جيعل النصوص مبثابة أيقونات
داللية مسنونة حادة سواء جاءت يف شكل هادئ
أم يف شكل صاخب .النص هنا دفقة أو طلقة
وجمرى القراءة يذهب إىل ما يثريه من انفعال أو
حتريك للهاجس والسؤال.
هذا ما نراه يف « روزيتا العانس» حيث اليمامة
معادل للمرأة ،واملرأة معادل للذات الشاعرة،
اليت تصل للقول:
لي وجهان
واحد يلبسين كمعطف جمنون
وآخر ألبسه ألكون روزيتا  /ص 118
وكذلك :جتسيد األشياء ،وجتريد اجملسد،
واستثمار أعضاء اجلسد يف خلق صور شعرية
متعددة ،من الفاعليات التقنية اليت تدرج الشاعرة
عليها نصوصها « على وجهي ضجيج نهد مدينة
 /ص « 119
كما نعثر على تناصات دالة ،هي ما نراه يف
حضور لوركا ،يف مشهدين نصيني ،وقصيدته
املعروفة »:عرس الدم» ص  ، 128وأنطون
تشيكوف ،وكاوباتا ،واإلشارة إىل بعض
الشخصيات كشكسبري وموزارت،ودافنشي،
والتناص عرب توظيف املقدس القرآني كما يف
نص بعنوان  »:الفرح» /ص  130أو بعض
الكلمات ذات اإلحياء املقدس  ،وربطها أحيانا
باآلخر املفتقد ،ويشكل التوجه لآلخر جماال رحًبا
من جماالت توجيه اخلطاب الشعري لدى ندى
حطيط ،وبرؤية إحصائية جند أن (  )30نصا من
بني  67نصا هي مجلة نصوص الديوان توجه دفة
الكالم الشعري إىل آخر خماطب ،أو آخر غائب.
بنية التكرار :
استثمرت الشاعرة يف ديوانها التكرار بشكل
ملفت ،حتى لقد أضحى إحدى البنى التقنية
األسلوبية اليت تتشكل منها نصوص الديوان،
وإذا كان التكرار يشكل أحد أعصاب النصوص
الشعرية ،مبا تفضي إليه من التأكيد على املعنى،
ومن تأكيد حضور الذات اليت تعي تكرارها وتبثه
يف النصوص عرب الكلمات ،وإذا كان يشكل منطا
من أمناط اإليقاع األسلوبي يف جسد النصوص،
فإن مثة وظيفة رائعة حيدثها التكرار يف النص
الشعري وهي تكوين مراكز ثقل إبداعية يف النص
حبيث تقوم هذه املراكز جبذب فاعلية القراءة إىل
تقدير أهمية املشاهد اليت حيدث فيها التكرار،

ً
قسطا من اهتمام الوعي القارئ من
وإىل إيالئها
أجل التنقيب عن مكامنها وما تضمره من رؤى.
إن الشاعرة توظف التكرار يف مشاهد متكثرة
بالديوان ،حيث يأتي التكرار بعدة صيغ ميكن أن
نتمثلها يف التالي:
أوال :تكرار املدخل النصي :حيث تتكرر
العبارات األوىل للنص مرة ثانية يف نهاية النص،
وهذا التكرار يفضي إىل أن نتلقى النص بشكل
دائري حيث يفضي أوله ملنتهاه وبالعكس يؤدي
منتهاه إىل أوله ،كأنها قراءة ال تتوقف الستعادة
قارئة لتدفق النص وسيالنه وعودته تارة أخرى
جملرى الوعي  .ويتبدى هذا – متثيال  -يف نص»:
هو صوتك على جلدي وال شريك له» ص.ص
12-11
والعبارات املكررة:
بعد حني
تغرق الوجوه يف اخلدر املشاكس
ُ
تسقط يف صور تثاءب الرب عند رمسها
تتوه يف حفلة فانتازيا ملالمح أحتدث يف غيها.
وكذلك يف نص »:ال أدري من منا أجنب اآلخر»
 /ص.ص 56-55
ثانيا :تكرار الفعل مع الضمري ،أو تكرار
األفعال بشكل متتابع ،كما يف  »:ال ِ
تأتين وأنت
ضجيج مبحوح»  /ص.ص  8-7و» ينقصين أنت «
 /ص.ص  17-16ومنه:
ينقصين أنت لكي أحبو على الغيم ،ثم أمشي
ينقصين أنت لتكتمل استدارة السرة ويبدأ اخللق
ينقصين أنت ألقهقه منتشية
ينقصين أنت لتمارس حواسي فيضانها
ثالثا :تكرار أسلوب التشبيه :حيث
تتكرر الفاعلية التشبيهية من أول النص حتى
آخره ،كما يف نص »:أموء أنا من بعدك» /
ص.ص 27-26إذ تتكرر هذه الفاعلية يف ()15
شعريا متتاليا ،ثم ترتبط مجيعا جبملة فعلية
سطرا
ًّ
ً
واحدة تكللها االستعارة يف نهاية النص لتصبح
كل هذه الفاعليات اخلمس عشرة مرتبطة جبملة»:
أموء أنا من بعدك»  ،وإذا كانت هذه الطريقة
ُ
النصية متثل أسلوبا من أساليب قصيدة النثر فإن
املعول اإلبداعي فيها يتمثل يف القدر املفارق
الكثيف الذي تبديه األسطر الشعرية املتتالية
وهي يف أفق تشابهها حتدث اختالفا ما يوتر
املعنى ،يعطي معنى الدرامية ،يقدم تشكيالته
التصويرية األبعد ،حتى حيدث االنفجار الداللي
نهاية النص أو حتدث الصدمة التعبريية الدالة
وهو ما قدمته الشاعرة جبالء يف هذا النص.
إن قراءة ديوان »:ال مدينة تلبسين» تكشف
جبالء عن مجلة من القيم اجلمالية والتعبريية لدى
الشاعرة اليت تسكنها مدينتها على الرغم من هذا
النفي املوارب بالعنوان ،وتسكنها كلماتها اليت
تبحث عن خالص – ضمين -من حالة االغرتاب
والفقد واخلسران اليت تكابدها الذات يف مواجهة
العامل.
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مــتفرقات

عدوى من شباط
الكذب على طريقة شباط
أحب
َ
ّ
أبيع خطوط يدي ملتحف احلظ
ُ
و ّ
أمشي كذبيت فوق األثر

لكن حاملا مير حارس الضمري
أرتدي قفازًا بهلوانيًا وأعاجله
حببِة مهدئ
ً
عادة ّ
ٍ
بفرشاة
أملع ما أقرتفه

للتمويه

علية احلي
يوجد الكثري منها يف ّ
هلذا ترى ّ
حينا
كل األفعال يف ّ

متأنقة باللون املناسب
**

حيدث أن أكتب مث ًال عن جودة

طعامي

ويدي ترميه يف احلاوية ألنه

مر..
ّ

أو عن دزينة الورود اليت وصلتين
يف عيد احلب

مع أن ساحر النظم الذي يعجبين
ليس عاشقًا ملا أحس..
الربيع املكتنز حتت جلدي
عن
ِ
وأنا ّ
بسافل القلم
أحك غيابه
ِ

الدسم يف أمزجة
طعم
أوعن
ِ
ِ
العمر

وأنا ّ
أتبع محية
**

جنية اجملاز اليت تكذب
أنا ّ
ُ
عامل البار عن عمري
سألين
ُ
شالل ورد
قلت:
ُ

سألين زوجي عن قليب
صرت أضحك
ُ
**

ِ
واجهات احملالت
أراه يف

الكتاب الذي حيمل امسي
ُ
بريئًا جدًا ومتأنقًا حبشمِة الوحدة
وخطوط ٍ
يد على الغالف

مكتوب يف أثرها
ٌ
إلطعام جوعى اخليال.
صِن َع
ُ
ِ
ليزا خضر

آشور سابقاً..عراق حالياً الباربكيـو السنـوي للقـوات اللبنانية استـراليـا  -مـركـز سيـدنـي
فيفيان صليوا  -ايالف

ذنب الوطن
إنه بدأ آشوريًا
وانتهى عربيًا
**
وطن ليس يف هذا العامل
ّإنه ميت
يتقاتل بأطرافه املنقسمة
**
الشعب الذي ال يستحق العيش
هو ذاك الذي
خداعُه
يتم
ُ
**
أوهموا الوطن
أن ال خالص له
إال باالنقسام
**
البارحة كان الوطن آشور
واليوم هو العراق
وغدًا؟
حسب اللصوص
**
احلرية ال تلمح
هذا الوطن
املدعو للهزمية
**
الدخان يف هذا البلد
حنات كبري
ينحت يف العظام
**
جعلنا اهلل يندم
على ما وهبه لنا
من أديان
يف يومنا هذا
الدين هو الفساد
**
حني شبعوا من انشطاره
بهروا الشعب بأحكام ذاتية
حولوا الوطن إىل عبيد
**
حبار الوطن
تشعرنا ّأنها أسعد منا
لكنها ال تعرف ،أننا نعرف
إنها ليست حبارًا
بل دموع عظيمة
**
وحنن يف ساحة اجلحيم
تدق الفراشة
جرسًا آلخر زهرة وطنية
**
األوطان
اليت خلقت أسرية
ال تنتهي حرة..

اقـام حـزب القـوات اللبنـانيـة مقـاطعـة استـراليـا -
مـركـز سيـدنـي يـوم االحـد الـوقـع فـي 2017/2/19
البـاربكيـو السنـوي وذلك فـي مـركـز القـديـس
نعمـة اهلل احلـردينـي فـي منطقـة .Appin
افتتـح البـاربكيـو بـالـذبيحـة االهليـة وقـد تـرأسهـا
االب بـولـس ملحـم وقـد عـاونـه االب بيتـر ديـاب
وحبضـور االب ميشـال ليـان رئيـس ديـر ميفـوق
فـي لبنـان .وقـدمـت الـذبيحـة عـن نفـس شهـداء
القـوات اللبنـانيـة ومجيـع املـوتـى املـؤمنيـن.
وقـد ركـز االب بـولـس ملحـم فـي عظتـه علـى

اهميـة الشهـادة وعظمـة التضحيـة بـالـذات فـداء»
عـن الـوطـن.
وقـد شـارك فـي البـاربكيـو رئيـش مقـاطعـة
استـراليـا طـونـي عبيـد واعضـاء مـن املقـاطعـة
ورئيـس مـركـز سيـدنـي واعضـاء املـركـز
ومشـاركـة االحـزاب :حـركـة االستقـالل  -التيـار
الـوطنـي احلـر  -حـزب الكتـائـب  -حـركـة اليسـار
الـدمقـراطـي ،وعـدد كبيـر مـن الـرفـاق واالنصار
واالصـدقـاء وعـائـالتهـم.

مكتــب االعــالم
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سهرة فنية يف
سدني لدعم
الالجئني وتعمري
كنائس سوريا
بادرو احلجة  -سدني
سهرة فنية وعشاء خريي
اقامته
املاضي
االسبوع
السيدة كارولني والسيد
اليان بولس لدعم املهجرين
والالجئني وتعمري الكنائس
يف سوريا وكانت مشاركة
الفتة من مجيع ابناء اجلالية
العربية وخاصة اللبنانية،
صورة مجعتين مع أصدقاء
وزمالء من ابناء اجلالية:
السيدة كارولني واليان
بولس يتوسطان أعضاء من
اجلمعية السورية
املشاركني
بعض
ومن
فدوى كبة عضو جملس بلدية
يف سدني والزميلة اهلام
حافظ وزوجها خالد وديانا
احلجة والنجوم خالد االمري
واليكس حدشييت وجان
خليل واالصدقاء د .أنطوان
ورجل االعمال اليان بولس
والسيد ريتشارد طنوس.

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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
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ملبورن
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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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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

فادي حداد :جنوى كرم جبّارة وهذا ما قالته لي بعد تصوير «حبييب مني»
ّ
أن كليب
يؤكد املخرج فادي حداد ّ
«حبييب مني» واحد من أمجل الكليبات
قدمها مع الفنانة جنوى كرم،
اليت ّ
رغم الصعوبات اليت رافقت تصويره
يف ظروف مناخية قاسية ّ
تدنت خالهلا
درجات احلرارة إىل ما دون العشر
درجات.
فاملخرج ّ
متكن من ضرب عصفورين
قدم جنوى بصورة جديدة
حبجر واحدّ ،
ّ
املرتبصني الذين
ى
حت
حظيت بقبول
ّ
وقدم صورة
اعتادوا انتقادها،
ّ
مشرقة للسياحة يف لبنان ،وهو
أمر كان حريصًا عليه هو وجنوى
صورت بني ثلوج لبنان مشاهد
اليت
ّ
تبد خلف الكواليس
رومانسية ،مل
ُ
ّ
دافئة بالقدر الذي ظهرت فيه على
الشاشة.
يف اتصال مع الزميلة «سيدتي نت»
حتدث فادي حداد عن عمله اجلديد مع
ّ
جنوى ،الذي حيظى بنسبة مشاهدة
مرتفعة على اليوتيوب بقوله
قدمتها لنجوى
«كل األعمال اليت ّ
كانت مجيلة ،قدمنا معًا الكثري من
مميزة،
الكليبات ،ولكل كليب نكهة
ّ
أما فيما خيص «حبييب مني» فقد
ّ
بدقة وكما تالحظون
اشتغلت عليه
كانت نوعية الصورة عالية جدًا».
يتابع فادي «كل التفاصيل كانت
مدروسة بطريقة احرتافية ،من موقع
التصوير الذي اخرتته كنوع من
الدعاية للسياحة يف لبنان ،إىل كل
التفاصيل األخرى .باختصار اشتغلت
هذا الكليب من قليب والنتيجة ظهرت
كما شاهدمتوها على الشاشة».

ّ
يتعلق
إن جنوى عنيدة فيما
يقال ّّ
وتتدخل بكافة التفاصيل ،هذا
بعملها
األمر هل ينعكس سلبًا على املخرج
ويقيد حركته ،أم ّ
أنه يساعده يف
ّ
تقديم أفكار تناسب الفنان أكثر؟
كل الفنانني عنيدون فيما يتعلق
ّ
أدق
يف
ويدققون
بعملهم،
ّ
التفاصيل ،وهو أمر ال بد منه إذا
كان الفنان حريصًا على عمله ،وهذا
ألن بدل الفكرة حيصل
يساعد املخرج ّ
على فكرتني خيتار بينهما األفضل.
ّ
يتعلق بنجوى ليست أعند من
فيما
ّ
تتدخل كما يشاع يف كل
غريها ،وال
أحب أن أشري
شاردة وواردة ،وهنا
ّ
إىل ّ
مرة
املونتاج
عملية
أنها حضرت
ّ
واحدة ثم قالت لي املسؤولية اآلن
وألن بيننا
عليك ،ألنها تثق بعملي
ّ
تاريخ حافل بالنجاحات .وبالنهاية
كلنا نعمل ملصلحة واحدة وهي جناح
هذا العمل.
تعاملت مع جنوى يف أكثر منأن ابتكار
كليب ،هل شعرت يومًا ّ
األفكار معها بات صعبًا بعد هذا
التاريخ من األعمال املشرتكة؟
أنا أفهم وأحفظ وجهها وحركاتها،
أعرف ماذا تريد ،وحنن جنحنا يف كل
ما قدمناه معًا بدليل كليب «حبييب
مني».
أمتنى أن جتد جنوى خمرجًا آخر تنجح
معه أكثر مين سأفرح هلا بالتأكيد.
بالنهاية جنوى ذكية ،تعرف من
يعطيها الصح ويزيد على تارخيها

الفين.
درجت العادة يف الكليبات أننشاهد املوديل أصغر من املمثلة،
يف كليبات جنوى األخرية يبدو ّ
أنه
كان ّ
مثة حرص على تفادي هذه
الثغرة؟
يف كل الكليبات كنا نبحث عن
موديل ناضج ،ومناسب لناحية
السن كي يكون الكليب مقنعًا.
عندما يكون املوديل أصغر من
الفنانة ،يفقد الكليب الكثري من
اإلقناع ،وباملناسبة هذا العمر صعب
مدة طويلة وأجرينا
جدًا ،وقد حبثنا ّ
ملدة أسبوعني إىل أن عثرنا
كاستينغ ّ
على املوديل يف أملانيا ،وهو ممثل
حمرتف يقوم بالدعاية ألشهر شركة
سيارات.
ملاذا حبثتم خارج لبنان؟ أليس لدينايف لبنان ممثلني حمرتفني؟
أن أغلبهم ظهروا يف
املشكلة
ّ
كليبات ،واجلمهور العربي ال يستوعب
فكرة ّ
أنه ممثل وبإمكانه الظهور يف
أكثر من كليب ،وهنا كان ال بد أن
نتجاوز هذا األمر كي ال نثري البلبلة
ونبحث عن وجه غري مستهلك يف
كليب عربي ،فكان ال بد أن نبحث
خارج لبنان.
استمر تصوير الكليب؟
كم يومّ
صورنا على مدار  3أيام ،يومان منها
ّ
يف الثلج.
-تزامن التصوير مع عاصفة ثلجية

ّ
تدنت خالهلا درجة احلرارة بشكل
قياسي ،هل وجدمت صعوبة يف
التصوير يف ظروف مناخية صعبة؟
نصور خالل
كنت مصرًا على أن
ّ
العاصفة كي تشاهدوا النتيجة اليت
شاهدمتوها يف الكليب ،من غيوم
وتساقط للثلوج ولو مل يكن الطقس
عاصفًا ملا خرج الكليب بهذا اجلمال.
املشكلة كانت يف ّ
تدني احلرارة إىل
ما دون العاشرة حتت الصفر ،وكانت
الطرقات اجلبلية مقطوعة ،فاضطررنا

مزودة
إىل االستعانة بـ 22آلية
ّ
املعدات إىل
معدنية لنقل
بسالسل
ّ
ّ
مكان التصوير.
أصيب معظم فريق العمل باملرضجراء الربد ماذا عن جنوى؟
ّ
بالفعل أصيب الكثري من شباب
الفريق باملرض ،لكن النتيجة اليت
عوضتنا ،أما جنوى فكانت
خرجنا بها ّ
جبارة ،وحبها لعملها وحرصها على
ّ
حتمل
أن ّ
تقدم كليبًا ناجحًا دفعها إىل ّ
درجات احلرارة القاسية.

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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فــن

فـرانك سـيناترا الفلـسطيين خيـربنا عن رحـلته لـشهرة هولـيوود
اللقب سوف يزول عندما أبدأ العمل يف موسيقاي
اخلاصة وأشارك مع العامل اجلوانب املختلفة من
أدائي الذي كنت استكشفه مؤخرا.
كيف شعرت عندما سجلت البومك األول؟
حسنا ،لقد كانت عملية تسجيل األلبوم جتربة
فريدة من نوعها ،حيث غريت الكثري من املفاهيم
ووسعت من أفاقي يف املوسيقى .لقد كنت
حمظوظا للعمل مع منتجني مشهوري أمثال ديف
بريس وبوب روك – الذان عمال مع عظماء
املوسيقى مثل مايك بابل وآيرومسيث .يعشق
هذين الشخصني املوسيقى لذاتها وحيبا تسجيل
سهل التواصل .لقد
األسطوانات ،األمر الذي
َ
كانت رحلة رائعة ،بدأت يف لندن وانتهت يف
استوديوهات كابتال يف هوليود ،وبني هذين
املكانني عملت على األلبوم يف الس فيغاس،
وفانكوفر ونابلس!
لقد كان عام  2016عاما مهما لك – كيف تشعر
اآلن وانت ترى اجلميع يعرفك؟
حيصل الفنان على اجملد من خالل تعرف الناس
عليه ،وال أقصد هنا الشهرة أو املال ،ولكين
أعين معرفة الفنان من أجل فنه ،وأنا ممنت هلذه
الفرصة ولن أنظر هلا على أنها أمر مفروغ منه
أو مسلم به.
كيف أثر تراثك العربي على غنائك؟
أضفت أصولي العربية الفلسطينية شعورا
وعواطف خمتلفة لبعض األغاني الغربية العظيمة
اليت كنت حمظوظا بأدائها .ال شك أن تقنيات
الغناء واألمناط املوسيقية ختتلف بني الشرق
والغرب ،ولكنين اخترب نوعا من العفوية خترتق
عواطفي عندما أقدم أغاني عربية وغربية ما خيلق
صوتا منعشا يتطور مع مرور الوقت ليشكل هوية
الفنان.
هل ترغب يف الغناء يف اخلليج العربي؟
أحب أن أغين يف اخلليج ،نعم .وحنن يف صدد
مناقشة تنظيم حفالت يف البحرين والكويت
واإلمارات العربية املتحدة ،وهذا أمر شيق
للغاية.
مثل العديد من األطفال تعلم عمر كمال عزف
البيانو عندما كان صغريا ،ولكن هذه الدروس
كانت بداية رحلته من بيته يف نابلس إىل
هوليود.
أخذ املغين الوسيم ،املعروف باسم فرانك
سيناترا الفلسطيين ،اسرتاحة من العمل على

ألبومه اجليد -الذي سوف يصدر يف الثاني عشر
من كانون األول -ليخربنا عن شعوره جتاه هذا
النجاح الكبري.
أطلق عليك الناس اسم “فرانك سيناترا فلسطني”،
ما رأيك بهذا اللقب؟

عمر كمال :أعتقد أن هذا شرف عظيم ،خصوصا
يف املراحل األوىل من عملي؛ لقد قضيت سنوات
عديدة وأنا أستمع لفرانك سيناترا ،وأالحظ
طريقته يف الغناء ،وسرده للقصة وصياغته
هلا .أنا مل أحصل على أي تدريب رمسي ،ولكن
اعتقد أنين تعلمت من األفضل ،وأظن أن هذا

ماجد املهندس يؤكد توتر عالقة أصالة بلجنة “أراب أيدول”
زادت إستضافة برنامج “آراب ايدول” للفنان العراقي
خيم على
ماجد املهندس ،من حجم “اللبس” الذي ّ
إطاللة أصالة “املربكة” فيه األسبوع املاضي ،بعد
الرتحيب الشديد الذي حظي به املهندس من ِقبل
أعضاء جلنة التحكيم ،خصوصًا وأن هناك من أعاد
سبب عدم الرتحيب بالفنانة إىل نظام يعتمده
الربنامج ،يقضي بإقتصار الرتحيب بالضيوف على
ويتبب أن
مقدم الربنامج بسبب ضيق الوقت ،ليعود
ّ
نّ
هذا التربير ليس صحيحًا.
أصالة اليت أطلت بعد ظهورها األخري يف برنامج “أراب
أيدول” وحاولت طمأنة املعجبني بأنها على أفضل ما
يرام ،ما لبثت أن أطلت أكثر من مرة عرب تعليقات
وتسجيالت صوتية على “سناب شات” و”أنستغرام”
حّ
ملت من خالهلا إىل إنزعاج أو أزمة ما تعاني منها،
من بينها تسجيل نشره شقيقها ومدير أعماهلا أنس
نصري على “إنستغرام” عبارة عن حديث جرى بينهما
قال فيه “حماولة مستمرة لتحسني مزاج أصولة اللي
معكر من الصبح حتى اآلن” ،لرتد عليه ّ
“حلوا عين”.
ّ
وتعليق آخر هلا على “إنستغرام” كتبت فيه ““صباح

للحببية فقط” ،كما نشرت قو ً
ال للطنطاوي جاء فيه
اخلري
ّ
“ال أذكر قط أنين عاتبت أحدًا ،أترك الناس على سجيتهم
من أحسن أحسنت إليه ومن أساء عذرته وإن كررها رحلت
عنه بكرامة” ،باإلضافة إىل تسجيل صوتي أشارت فيه اىل
ترد على الناس الطيبة ولكنها هذه املرة مل تتمكن
أنها ّ
من منع نفسها من الرد” ،دون أن تشري من قريب أو
ّ
املبطن
توجه إليهم كالمها
بعيد إىل هوية األشخاص الذين ّ
وتلميحاتها.
ّ
أن أصالة ليست يف أفضل أحواهلا،
كل املؤشرات
تؤكد ّ
ّ
وأنها كانت عرضة للهجوم يف الفرتة األخرية،
خصوصًا
أن الفنانة
حيث وصفها جورج وسوف بـ “الفاجرة” كما ّ
رويدا عطية قالت يف إطاللتها األخرية يف برنامج “احللقة
األخرية”” :أصالة نصري مل تعد حمسوبة على الشعب
السوري ،فهي أصبحت جامعة دول عربية ،وكل يوم لديها
جنسية ،يوم مصر ،البحرين ،سوريا ،قطر ،مع إحرتامي
جلميع اجلنسيات” ،هذا عدا “التطنيش” الذي حظيت به يف
برنامج “أراب أيدول” والذي يؤكد وجود مشكلة بينها وبني
أعضاء جلنة التحكيم.
يشار إىل أن أصالة سوف حتيي حف ًال فنيًا يف  24شباط\
فرباير احلالي مع أنغام على مسرح اجملاز يف الشارقة.

ما رأيك يف ذوق مواطين الدول العربية يف
املوسيقى؟
نكتشف باستمرار امناط موسيقى جديدة يف الشرق
األوسط ،وال شك أن جتربة أمور جديدة أمر ممتع.
فمثال يقدم سعد الجمارد وفرقته املوسيقية
أسلوبا موسيقيا رائعا تأثر برتاث مشال إفريقيا
واملوسيقى الغربية.
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مــقابلة

دنيا بطمة :شريين تفوّقت على نانسي عجرم وأف ّضل يارا على ديانا حداد

ّ
أطلت الفنانة دنيا بطمة يف برنامج “ليالي
نارية،
يف مقابلة
ّ
الكويت” مع عبد اهلل حييى ،وبدت واثقة من نفسها ومن أجوبتها،
تشن محلة على طليقة زوجها ،متهمة إياها بالسعي
ومل تنس أن
ّ
إىل الشهرة.
بداية أكدت بطمة أنها ال حتب املشاكل ،ولكن هناك من يأتي على
ذكر إمسها أو التحدث عن أخبارها يف مقابالته سعيًا وراء الشهرة
وشد األنظار إليه.
ّ
يف موضوع زواجها ّ
أكدت بطمة اليت احتفلت بعيد احلب مع زوجها
حممد الرتكّ ،
أنها حامل بأنثى وسوف تطلق عليها إسم “غزل”،
ّ
نافية بطريقة غري مباشرة أن تكون قد تلقت التهنئة من أحد من
زمالئها يف الوسط ،حيث قالت ّ
إنها مل تنتظر أي تهنئة من أحد،
يهمها سوى عائلتها وزوجها ،وال تنتظر كلمة “محدهلل على
وال
ّ
السالمة أو ألف مربوك” إلاّ من احملبني واملعجبني.
ّ
كما أكدت بطمة ّ
التخلي عن
أنه ال ميكنها أن تطلب من زوجها
إن زوجها حممد حيب األوالد
حضانة أوالده جتنبًا للمشاكل ،وقالت ّ
إىل أبعد حدود ومن املستحيل أن حترمه منهم.
حتدثت عن إجتاهها إىل حفالت األعراس ،ما جعل البعض يطلق
دنيا ّ
عليها لقب طقاقة وقالت إن اللقب ال يزعلها ،وأوضحت “أنا فنانة
والناس اليت تتقبل هذا الشيء فلتتقبله ومن ال تتقبله وتقول عين
طقاقة فهذا شأنها”.
وإعتربت أن سعد جملرد هو مطرب الشباب األول يف املغرب وليس
تامر حسين ،كما أشارت إىل أن سريين عبد النور جنحت يف التمثيل
أن
وفشلت يف الغناء وأنها حتبها يف التمثيل أكثر ،وأيضًا اعتربت ّ
جتربة شريين عبد الوهاب يف جلان التحكيم هي أفضل من جتربة
طيوبة وشريين مقنعة
نانسي عجرم ،وقالت “أحس نانسي مسكينة ّ
أن يارا جنحت يف اللون اخلليجي أكثر من ديانا
أكثر “ واعتربت ّ
حداد.
بني جنمات اخلليج أشارت دنيا بطمة إىل أنها حتتل املرتبة الرابعة
بعد أحالم ونوال الكويتية وبلقيس ،نافية أن يكون املال هو
السبب الي يدفعها للغناء بهذه اللهجة يف األعراس مقابل رفضها
للحفالت واملهرجانات الكبرية.
وعن القواسم املشرتكة بينها وبني أحالم قالت “رمبا انتقادات

الناس الزائدة اليت بدون جدوى ،ولكن رغم اإلنتقادات وتوجيهاتهم
القاسية هلا تبقى أحالم .أحالم شيء كبري”.
وعن إطالالتها على مواقع التواصل اإلجتماعي ،أنكرت بطمة أنها
تسعى إىل إثارة الضجة حوهلا لكسب املزيد من الشهرة عربها،
ألنه ال ينقصها شهرة وال تطمح اليها ،بل هي معروفة بني الناس
وهذا يكفيها.
وكما يف إطالالتها السابقة توجهت دنيا بطمة إىل طليقة زوجها
قائلة “ كفاك سعيا وراء الشهرة”.
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صــحة وغذاء

 7فوائد مجالية مذهلة للغريب
فروت ..ستدفعك لتناوله يوميا

يظن الكثريون أن فاكهة اجلغيب فروت تنحصر فائدتها فقط يف
التخسيس وفقدان الشهية ،إال أن هذه الفاكهة الغنية بفيتامني
 Cتتميز بفوائد مذهلة متنحك الصحة واجلمال.
فبخالف احلمضيات األخرى ،حيتوي الغريب فروت على مادة
الليكوبني املضادة لألكسدة واليت تعمل على الوقاية من السرطان،
هذا باإلضافة إىل احتوائه على مواد كيمياوية نباتية تعمل على
تعزيز صحة الشعر واجللد.
وإليكم فيما يلي  7فوائد مذهلة ستجعلكم تواظبون على تناول مثرة
من الغريب فروت على األقل يوميًا ،حسب ما جاء يف موقع «بولد
سكاي» املعين بالصحة:
 -1احملافظة على شباب البشرة
الحتوائه على كمية وفرية من فيتامني  ،Cيساعد الغريب فروت
على شباب البشرة ،حيث مينع ظهور مظاهر الشيخوخة من جتاعيد
وخطوط دقيقة يف الوجه.
 -2تقشري البشرة
تساعد خصائص الغريب فروت القابضة على تقشري البشرة بعمق،
كما يساعد فيتامني  Cاملوجود فيه أيضًا على تطهري البشرة من
األوساخ ،لذا ينصح باستخدام عصريه كقناع للبشرة للمحافظة على
نظافتها ونضارتها.
 -3احملافظة على رطوبة اجللد
نظرا الحتوائه على كمية كبرية من امليا ،يساعد الغريب فروت
يف احملافظة على رطوبة ونضارة اجللد ،مما مينحك مظهرًا مشرقًا
براقًا.
 -4القضاء على قشرة الرأس
تساعد الكمية الكبرية من فيتامني  Aوفيتامني  Cاملوجودة يف
الغريب فروت على التخلص من القشرة واليت تتكون على فروة
الرأس .ويتم ذلك دون عناء مبجرد تدليك فروة الرأس مبستخلص
بذور اجلريب فروت وستالحظون الفرق.
 -5تعزيز منو الشعر
يساعد فيتامني  Aاملوجودة يف اجلريب فروت يف تعزيز منو الشعر
ومنع تساقطه ،كما حيتوي أيضا على كمية عالية من املواد املضادة
لألكسدة واليت تساعد على تغذية بصيالت الشعر وبالتالي حتسني
حالة فروة الرأس وزيادة منو الشعر.
 -6مكافحة آثار التلوث وأضرار الشمس
الحتوائه على كمية كبرية من املواد املضادة لألكسدة ،يساعد
اجلريب فروت على مكافحة األضرار النامجة عن التلوث والتعرض
ألشعة الشمس الضارة ،لذا ينصح بتناوله كعصري أو استخدامه
كقناع للبشرة بتمرير كمية منه على الوجه والرقبة يوميًا.
 -7التخلص من حب الشباب
نظرًا خلصائصه العالجية الطبيعية ،يساعد اجلريب فروت يف القضاء
على حب الشباب والتمتع ببشرة صحية ونقية.

كيف متنع تك ُوّن
حصوات الكلى؟

كشف باحثون أمريكيون ،أن مكمالت محض ألفا ليبويك ،ميكن أن
تكون حصوات يف الكليتني
تعاجل مرضا وراثيا نادرا ،يتسبب يف ُّ
واحلالب واملثانة.
تتوافر مكمالت محض ألفا ليبويك على نطاق واسع يف الصيدليات
بالواليات املتحدة يف شكل كبسوالت وأقراص ،كما تتواجد بشكل
طبيعي يف بعض األغذية مثل اللحوم وخاصة الكبد ومخرية البرية،
والبازالء والربوكلي والسبانخ وخنالة األرز والقرنبيط والبطاطا.
الدراسة أجراها باحثون مبعهد باك ألحباث الشيخوخة وجامعة
كاليفورنيا بأمريكا ،ونشروا نتائجها ،الثالثاء ،يف دورية (Nature
 )Medicineالعلمية.
وأجرى فريق البحث جتاربه على جمموعة من الفئران ،استمرت 3
سنوات ،الكتشاف فاعلية مكمالت محض ألفا ليبويك ،يف عالج
مرض يدعى البيلة السيستينية.
وأضافوا أن «البيلة السيستينية» هو مرض وراثي يتميز بزيادة
تكون حصوات
تركيز احلمض األميين يف البول ،ما يؤدي إىل
ُّ
السيستني يف الكليتني واحلالب واملثانة ،وتؤدي هذه احلصوات
أضرارا
النسدادات وتلوثات يف الكليتني والبول ،وقد تسبب
ً
صعبة يف أداء الكلى.
واكتشف الباحثون أن مكمالت محض ألفا ليبويك ،تعمل على إذابة
حصوات السيستني املوجودة يف اجملاري البولية لدى الفئران.
وأضافوا أن هذه النتائج قادت إىل بدء إجراء جتارب سريرية على
البشر الكتشاف فاعلية هذه املكمالت.
وحبسب فريق البحث ،فإن ألفا ليبويك من األمحاض الدهنية
املوجودة بشكل طبيعي يف كل خلية من اجلسم ،إلنتاج الطاقة
الالزمة ألداء وظائف اجلسم العادية.
وأضافوا أن هناك وظائف أخرى هلذا احلمض منها عالج اعتالل
األعصاب ،ونقص التغذية ،والسكري ،وإدمان الكحول ،ومحاية
صحة الدماغ ،ومقاومة عالمات ،وأعراض الشيخوخة ،واألمراض
املزمنة.

قائمة أطعمة رخيصة حتسن
الصحة وجتدد النشاط

قدم باحثون قائمة مبجموعة من األطعمة ،اليت ميكنها أن تساعدك
على جتديد حياتك وحتسني صحتك ،وكلها غري مكلفة مثل اجلرجري
والفلفل األمحر واملايونيز الذي كان دائما يعتقد أنه غري صحي.
وحبسب موقع «التليغراف» الربيطاني ،كشفت دراسة أعدها
الباحثون جبامعة أوهايو أن عددا من األطعمة رخيصة التكلفة واليت
يتم شراؤها من األسواق حتتوي على فوائد غذائية تعادل ما يوجد
يف األغذية املعروفة باسم «سوبرفود» واليت تشتهر بارتفاع
كلفتها.
اجلرجري
حيتوي اجلرير على نسبة عالية من املركبات الطبيعية اليت تكافح
السرطان باإلضافة إىل أن الزيوت املوجودة يف اجلذع واألوراق
تعمل كمضاد حيوي ومضاد لاللتهابات مما جيعلها مفيدة لتحسني
وظائف اجلهاز اهلضمي.
الفلفل األمحر
حيتوي الفلفل األمحر على نسبة مرتفعة من «االنثوسيانني» وهو ما
يعين احتواءه على نسبة عالية من مضادات األكسدة ومن ثم فإنه
يقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري ،باإلضافة
إىل أن احتواءه على فيتامني «ج» يقلل من التهابات املفاصل.
بذور السمسم
بالرغم من صغر حجمها حتتوي بذور السمسم على العديد من
الفوائد الصحية ،من بينها تقليل ضغط الدم باإلضافة إىل الوقاية
من السرطان.
الكركم
يستخدم الكركم منذ أزمنة سحيقة يف العالج يف جنوب آسيا
وأثبتت الدراسة احلديثة أنه حيتوي على العديد من املزايا الصحية
من بينها تقليل التهابات املفاصل ،ومعدالت اإلصابة بأمراض
القلب ،باإلضافة إىل التخلص من حب الشباب.
البطاطا
حتتوي البطاطا على نسبة مرتفعة من فيتامني «أ» كما حتتوي على
نسبة مرتفعة من فيتامني «ب  »5و»ب .»6
املايونيز
يعد املايونيز من املصادر الغنية بأوميغا  ،3ويتكون املايونيز من
زيت الزيتون املفيد للجهاز اهلضمي ،باإلضافة إىل عصري الليمون
الغين بفيتامني سي والبيض الذي يوفر الربوتني الضروري
لتحسني صحة العضالت ومنو األنسجة.
التوت
حيتوي التوت على جمموعة متنوعة من مضادات األكسدة مثل
فيتامني (ج) كما حيتوي على نسبة مرتفعة من األلياف ،ويعمل
التوت على الوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب
ومظاهر الشيخوخة.

طريقة فعالة ملنع احلمل للرجال ملدة عامني

متكن جمموعة من العلماء من التوصل إىل وسيلة جديدة ملنع
احلمل للرجال أكثر فعالية من احلبوب ،حيث ميكنها منع احلمل
ملدة تصل إىل عامني.
فمنذ وقت طويل مل تتغري وسائل منع احلمل للرجال ،حيث
ظلت مقتصرة على الواقي الذكري أو القيام بعملية قطع القناة
الدافقة ،لكن االبتكار اجلديد يتمثل يف حقنة توقف حركة
احليوانات املنوية ومتنع بالتالي فرص تلقيح البويضة ،ما مينع
حدوث احلمل.
وسبق للعلماء أن أجروا دراسات تعتمد احلقن اهلرموني للرجال
لعرقلة إنتاج احليوانات املنوية ،إال أنهم وجدوا أن هذه العملية
تتسبب يف آثار جانبية من بينها االكتئاب وآالم العضالت ،لكن
الدراسة احلديثة ،اليت أجريت باستخدام احلقن غري اهلرموني،
أثبتت فعاليتها بنسبة  %100على ذكور القرود.
ويعمل االبتكار اجلديد عن طريق حقن مادة «جيل» يف القناة

املنوية ،إلقامة حاجز مينع مرور احليوانات املنوية من اخلصيتني
إىل جمرى البول ،وهي القناة ذاتها اليت ُتقطع أو ُتعقد خالل
عملية تعقيم الرجل بهدف منع احلمل ،ولكن األهم هو أن مفعول
احلقنة ميكن أن ينتهي حبقنة ثانية تذيب حاجز املادة اهلالمية،
وتعيد فتح جمرى القناة املنوية.
ومن املقرر أن تبدأ التجارب على البشر مع بداية العام املقبل،
بعد أن اخترب فريق البحث هذا االبتكار اجلديد ،حيث مت حقن 16
قردا ذكرا ،باجليل وقد أثبتت النتائج أن تلك القرود فشلت يف
تلقيح اإلناث ملدة تصل إىل سنتني ،قبل إزالة أثر احلقنة ،لتعود
بذلك احليوانات إىل قدراتها الطبيعية على التلقيح.
وأكدت النتائج فاعلية هذه الطريقة خاللة مدة زمين ترتاوح من
1.2عام وحتى عامني كحد أقصى.
وقال الربوفيسور ،آدم يالني ،رئيس مجعية اخلصوبة الربيطاني،
إن «هذا األسلوب مثري لالهتمام ،وحيقق التعقيم بسد القناة

املنوية مبادة ميكن إزالتها فيما بعد» ،وأضاف أن هذه الطريقة
اجلديدة «إذا كانت خالية من اآلثار اجلانبية؛ فهي طريقة واعدة
جدا ،كمانع ذكري مؤكد للحمل ،ومن الضروري التأكد من
إمكانية إزالة احلاجز فيما بعد مهما طالت فرتة استخدامه».
كما رحبت منظمات مدنية بالطريقة اجلديدة ،حمذرة يف الوقت
نفسه من أن الواقي الذكري وحده الذي حيول دون اإلصابة
باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي.
وقال خبري اخلصوبة واألستاذ جبامعة شيفيلد ،آالن بيسي ،إنه
مل يتم إحراز تقدم كبري يف تطوير طرق منع احلمل للرجال خالل
السنوات األخرية «لذلك ،هذه الدراسة تعترب خطوة مفيدة».
وهناك سباق للعثور على وسائل منع احلمل للذكور ،ما سيقلل
من الضغط على النساء فيما يتعلق مبنع احلمل ،وقد أثبتت
الطريقة اجلديدة فعاليتها على احليوانات ومن املقرر أن تبدأ
التجارب السريرية على البشر أوائل عام .2018
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تتــمات

الرياشي يف مؤمتر...
تتمة املنشور ص 7
الجلسة االوىل

وبعد حفل االفتتاح عقدت اوىل
اجللسات بعنوان «مقدمات
األخبار بني سياسة احملطة
التلفزيونية واملوضوعية والرأي
العام» ،والقى رئيس اجمللس
الوطين لالعالم املرئي واملسموع
عبد اهلادي حمفوظ مداخلة قال
فيها« :مهمة مقدمات األخبار
يف األساس التعريف املختصر
باألخبار الواردة يف النشرة
االخبارية .هذا هو حال اإلعالم
الغربي .يف لبنان تشكل مقدمات
األخبار مادة سياسية تستخدمها
القنوات اللبنانية لتوجه عربها
خطابها حول األحداث املستجدة
وآفاق التطورات املرتقبة .وهي
تستخدم أحيانا اإلثارة وقد
تتضمن الرتويج السياسي الذي
حيظره القانون .كما قد ختالف
موضوعيا مبدأ موضوعية األخبار
وتشكل مادة احياء سياسي
وتوجيه استباقي للمتلقي حبيث
تضعه املقدمة يف مناخ حتضريي
للتعامل خبلفيات مسبقة مع كل
ما يلي املقدمة من أخبار وهذا
يناقض احرتام حق املشاهد
يف املعرفة النزيهة باألحداث
وبتكوين رأيه املستقل .لبنان
ينفرد بهذه الظاهرة اليت
باتت تقليدا ثابتا يتعزز بفعل
املنافسة بني القنوات الوطنية
واحتدام الصراع السياسي».
هذا
يعين
«ماذا
وسأل
الكالم؟» .وقال« :إلثارة يف
الصياغة وايراد تعابري حتريضية
يف املقدمات تغذي التوتر
واإلحتقان يف اجملتمع .وهنا
تقع مسؤولية مدراء األخبار يف
تدقيق النصوص مهنيا وقانونيا
مبا يراعي األحكام املرعية
الوطنية
املصلحة
ويناسب
بقدر ما حيرتم الطابع املتعدد
للرأي حبيث أن أي تقييم خاص
باملؤسسة املرئية يف املقدمة
ينبغي اإلستنتاج بأنه رأي القناة
وموقفها وليس جزءا من سياق
التطورات واألحداث».
الذي
«الرتخيص
اضاف:
يعطى ملؤسسة مرئية جييز
هلا استعمال اهلواء السياسي
وهو مرفق عام وعليها مراعاة
مقتضيات هذا الرتخيص كون
الشاشة تدخل إىل كل بيت
من دون استئذان .ومن هنا
اإلختالف بني اإلعالم املرئي
واملكتوب .يف اإلعالم املكتوب
العالقة شخصية وبالتالي جيوز
فيها الرأي السياسي .أي هناك
مقاالت الرأي واإلفتتاحيات .يف
الصحافة املرئية اليت تستخدم
املرفق العام الذي هو ملك
الدولة ما جييزه القانون هو
اإلختالف يف أسلوب ايصال
اخلرب ال يف توجيه اخلرب وحتميله
الرأي السياسي للمؤسسة أو
تلقينه الرأي .غالبا ما تصادر
املقدمات االخبارية حق املشاهد
يف املعرفة ومتييز عناصر اخلرب
عن املواقف السياسية.
يف القانون :ال حيق للمؤسسة
اإلعالمية يف مقدمات األخبار
أن تلحق اسم جهة سياسية
بنعت ينطوي على مواقف وال

أن تعمم تسمية تشوهه جلهة
معينة يف صلب اخلرب ختالف
التسمية املعتمدة من قبل اجلهة
املستهدفة وال حيق هلا أن
تعرض واقعة أو حادثا فتلصق
يف العبارة نفسها احياء اتهاميا
حبق جهة سياسية معينة وال
حيق هلا وفق القانون أن تدخل
على خط التعامل مع قضايا أو
ملفات قيد النظر لدى القضاء.
لقد رسم القانون املرئي
واملسموع ومعه دفاتر الشروط
ما ينبغي على املؤسسة املرئية
واملسموعة مراعاته يف النشرات
االخبارية ومقدماتها».
وتابع« :فاملادة الثالثة من
القانون اعتربت أن اإلعالم
املرئي واملسموع حر ولكن
بالتقيد
ممارسته
ربطت
بالدستور والقوانني املرعية
واشرتطت األمور اآلتية:
 التقيد باملوضوعية  -دقةاملعلومة وصحتها  -املصدر
املوثوق  -الشفافية  -عدم
اإلثارة الطوائفية أو السياسية
 احملافظة على النظام العام احرتام الشخصية اإلنسانيةوحرية الغري وحقوقهم والطابع
املتنوع للتعبري عن األفكار
واآلراء وموضوعية بث األخبار
واألحداث  -عدم القدح والذم
 تأمني التعبري عن خمتلفاآلراء  -سالمة اإلقتصاد والنقد
الوطين  -التمييز بني ما هو
إخباري موضوعي من جهة وبني
ما هو دعائي وتروجيي من جهة
أخرى.
شدد القانون املرئي واملسموع
على أن امللكية يف املؤسسة
املرئية ال ينبغي أن تتجاوز
نسبة  %10من األسهم للشخص
الطبيعي أو املعنوي حتى ال
تتحول املؤسسة إىل ملكية
َ
شخصية أو عائلية أو مناطقية
أو طوائفية .ومن هنا عند
إعطاء الرتخيص تراعى التعددية
الطوائفية واملناطقية».
وقال« :ويف متابعة األداء
اإلعالمي ميكن للمراقب أن
يالجظ أن اللجوء يف املقدمات
االخبارية إىل اإلثارة مرده حماولة
مجهورها
توسيع
املؤسسة
ورفع نسوب اإلعالن .ذلك أن
القانون حيصر املصادر املالية
بأمرين  :اإلعالن والصناعة
الدرامية .وحقيقة األمر أن
هذين املصدرين مل يعودا
قادرين على تأمني مصاريف
أي مؤسسة مرئية .والسبب
تعدد املؤسسات املرئية يف كل
طائفة حبيث أن هناك تنافسا
حادا على مجهور كل طائفة.
هذا أوال .ثانيا املردود اإلعالني
يف العام  2016مل يتجاوز
 40مليون دوالر على مثاني
مؤسسات مرئية لبنانية .كما أن
الصناعة الدرامية تكاد تقارب
يف مردودها الصفر حبكم
املنافسة اخلارجية .وهذا يعين
أن اإلثارة الطوائفية والسياسية
والغرائزية ال حتمل على املدى
البعيد حال للمؤسسات املرئية.
وهلذا السبب نشهد حاليا
تراشقا إعالميا متزايدا بني
هذه املؤسسات .وهذا مؤشر
على أن اإلعالم املرئي اللبناني

مستقبله مظلم ويفرتض البحث
عن خمارج وعن رؤية إعالمية
من جانب الدولة اللبنانية .فهل
من قبيل املصادفة أن يرتاجع
اإلعالم املرئي اللبناني إىل
مرتبة ثالثة ورابعة عربيا بعد أن
كان حيتل املوقع األول؟».
سأطرح
«باملناسبة
وتابع:
عليكم منوذجا من املقدمات
االخبارية ليوم  15آب .2012
وهو يوم كان مشحونا بالتوتر
الشديد يف الشارع وخلق
حالة من البلبلة والتشنج
والقلق العام نتيجة بث أخبار
عاجلة حول مصري املخطوفني
اللبنانيني يف سوريا من خالل
املراسلني وعرب تصرحيات على
اهلواء مباشرة ملتحدثني قيل
أنهم من اجملموعات اخلاطفة
وقدموا أنفسهم للمشاهدين
بهذه الصفة .نسبت بعض
املؤسسات املرئية معلومات
عن مقتل املخطوفني اللبنانيني
األحد عشر نتيجة قصف جوي
تعرضت له منطقة أعزاز.
 أدى بث األخبار إىل حالة منالغليان وحترك مجهور غاضب
حنو طريق املطار لقطعها.
 اتضح بعد ساعات من البلبلةوالتوترات أن اخلرب غري صحيح
وصدرت تصرحيات رمسية تؤكد
أن املخطوفني اللبنانيني خبري
ومل يصابوا بأي أذى.
 أثارت هذه البلبلة اإلعالميةوما نتج عنها انتقادات شديدة
من اجلمعيات األهلية واملنتديات
اإلعالمية وأثريت القضية يف
الصحف وكانت موضع تداول
واسع ومراجعات عديدة من
هيئات ومرجعيات روحية.
وأحيلكم على تقرير خاص صادر
عن اجمللس الوطين لالعالم
املرئي واملسموع متعلق بكيفية
تعاطي وسائل اإلعالم يف
النشرات االخبارية ومقدماتها
حول قضية املخطوفني من
اجليش اللبناني وقوى األمن
يف  9كانون األول من العام
 .2014وجاء خرب العسكريني
املخطوفني كخرب أول يف معظم
مقدمات األخبار ،وتبني من خالل
الرصد أن هناك بعض الوسائل
اإلعالمية شككت بعمل احلكومة
يف هذا اخلصوص وبالتحديد
دور خلية األزمة .ويف إطار آخر
جرى التعاطي مع توقيف سجى
الدليمي وعال العقيلي بشكل
ملتبس ،فهناك وسائل إعالمية
قالت بأن إحداهما (الدليمي)
ستبقى موقوفة واألخرى سيتم
اإلفراج عنها».
وختم« :أخريا املقدمات االخبارية
يف طابعها «الشعري واجلمالي»
غالبا ما توقع املشاهد يف حرية
حبيث أنه يلتبس عليه معرفة
املعلومة احلقيقية والوصول إىل
احلقيقة اليت هي غاية اإلعالم
أساسا».

الضاهر

والقى رئيس جملس إدارة قناة
« »LBCIبيار الضاهر كلمة
جاء فيها« :ال زلنا نتعاطى مع
اإلعالم على أساس أنه يتألف
من جمموعة من اللبنانيني،
من أشخاص يعملون فيه ،قد
يصل عددهم ل 5آالف أو 10
آالف موظف يف القطاع وهم
من يقدمون املعلومة للناس،
يف الوقت الذي ،مثال يف هذه

القاعة هناك ما يقارب 250
شخصا كل واحد منهم إعالمي،
يستطيع أي واحد سحب جهازه
املسمى حاليا هاتفا (تلفون)
وهو ليس تلفونا أبدا ألن
وظيفته األساسية عامليا اليوم
هي إرسال الرسائل ،ويف داخل
كل تلفون كامريا ،يستطيع كل
واحد أن يصور مقطع فيديو وأن
يعلق على أي موضوع ،وبالتالي
صرنا  4ماليني لبناني ،أو 5
ماليني ،مجيعهم صحافيون.
وفقط للتذكري أن الشخص
الذي علم مبقتل بن الدن ليس
صحافيا ،كان جالسا يف مكان
ما وسبق كل وسائل اإلعالم
تقريبا بأربعني دقيقة بالكشف
عن هذه املعلومة ،وبالتالي هذا
هو الواقع اليوم الذي يفرتض
أن نتعاطى معه .كل واحد لديه
رأي وهو حر برأيه وحنرتم رأيه
وهو يكون رأيا عاما ،لينظر كل
واحد منكم اىل هاتفه ويرى
الذي
ال»»Group Chat
كونه ،وكل «جمموعة حتادث»
تكرب وتدخل مبجموعة أكرب
وأكرب ،وأصبحت أيضا وسيلة
إعالمية».
اضاف« :فإذا كنا سنستمر
بالتعاطي مع اإلعالم على أسس
ما كنا نعرف يف التسعينيات
أو ما كتب يف القانون الذي
وضع سنة  94وحنن اليوم
يف العام  ،2017سيصيبنا ما
أصاب الفينيقيني ،اخرتعوا
احلرف ،ولكن ماذا فعلنا بعد
تطور احلرف .أريد أن أقول أنه
جيب أن نتعاطى مع الواقع كما
هو وأن النقاش جيب أن يكون
حول هذه النقطة .ال»»LBCI
مثال كانت األوىل يف العامل
العربي يف يوم من األيام،
التكنولوجيا
طبيعة
واليوم
واإلقتصادات تغريت وستتغري
أكثر فأكثر .قمت بزيارة منذ
مدة قصرية اىل أمريكا ،اىل
سان فرنسيسكو ألعرف لدى
من أعمل ،أعمل اليوم لدى
غوغل وفايسبوك».

كرمى الخياط

من جهتها تساءلت رئيس
جملس ادارة قناة «اجلديد»
كرمى اخلياط «هل ان االعالم
هو لسان حال السلطة ،وهل
التلفزيونية
القنوات
ختدم
السلطة ام الناس ،وهل خيدم
القانون االعالمي املؤسسات
املرئية ام ال» .اضافت« :هل
ان الرأي العام ال حيب مقدمات
نشرات االخبار ،ام انه ينتظرها
بشوق هذه املقدمات» ،وعرضت
«حال الواقع االعالمي الغربي
بعد انتخاب دونالد ترامب».
ولفتت اىل ان «اعطاء الراي هو
ما يفخر به االعالم االمريكي،
وهناك  500مؤسسة اعالمية
دعمت هيالري كلينتون و30
وسيلة اعالمية دعموا ترامب،
وقد ربح االخري».
وسألت« :من قال ان االعالمي
جيب ان يكون حياديا ،فلكل
وسيلة ثوابت ومبادئ وحنن
يف قناة «اجلديد» ال ندعي اننا
يف موقف آخر بعيد عن نقد
السلطة ،وواجبنا ال يقف عند
شتم السلطة بل النقد لتبيان
الوقائع واملقدمة هي الرأي
الواضح للمحطة ولكل وسيلة
ثوابت».

وتابعت« :ماذا عن املوضوعية
اليت اليت جيب ان تتوخاها
القنوات التلفزيونية ،وحنن
نفتخر ان قناة اجلديد هي
قد كرست منوذج املقدمات
االخبارية ،وقد اثبتت االحصاءات
ان املشاهدين يبدأون بطليعة
نشرات االخبار ومن ثم ينتقلون
اىل حمطات اخرى».

ابراهيم فرحات

بدوره ،تساءل مدير عام قناة
«املنار» ابراهيم فرحات عن
«امكانية تضمني االعالم يف
مقدمات نشرات االخبار ،وحبسب
بعض املصادر ظهرت املقدمات
يف «بي بي سي» ثم ظهرت يف
االذاعات اللبنانية خالل احلرب
االهلية وكان تلفزيون لبنان
السباق اىل اعتماد املقدمات
االخبارية ،واصبح بعدها لكل
حمطة لبنانية افتتاحية متيزها
عن غريها».
ورأى انه «ليس بالضرورة ان
تكون املقدمات غريبة عن عامل
الصحافة ،فقد سبقها املانشيت
يف الصحافة املكتوبة ،واعترب
ان املقدمات االخبارية تعرب عن
التوجه السياسي للمحطة وهي
عملية ربط لالحداث يدخل فيها
التحليل والربط ،وشدد على
انه ال ميكن ان تكون النشرة
االخبارية بال لون وال نكهة ،وال
ميكن ان تكون حيادية وال بد
ان نبتعد عن التحريض وتأخذ
بالرؤية الوطنية وال تذهب
ي اطار واحد بل جتمع بني
السياسي واالجتماعي» .وشدد
على «ضرورة عدم خدش احلياء
العام فيها وان تتوخى املقدمة
الدقة واالمانة» ،واشار اىل ان
«النقد االعالمي املستخدم جيب
ان يكون يف سبيل التوجيه ال
التجريح».

الجلسة الثانية

وعقدت اجللسة الثانية بعنوان
بني
االلكرتونية
«املواقع
الشائعة
ورقمنة
االخباري
(الوظيفة والدور)» .تناول
دور الدولة يف ارساء حوار
اقتصادي
اعالمي
سياسي
اجللسة
وكانت
واجتماعي
برئاسة الدكتور جورج كالس
الذي اعترب ان «تعددية االلسن
االعالمية جيب ان تتضافر ال
ان تتناسخ ،وجيب علينا احالل
مفهوم التكاملية بدل التعددية
الن التعددية حتمل يف ذاتها
التشظي .واول اساسات احلوار
هو التكامل وكل مواطن جيب
ان يكون صوته مسموعا».
ولفت اىل انه «من اشكال
احلوار يف اجملتمع اللبناني
حني اطلقت ،اطلقت من فوق
لذا بقيت بعيدة عن الواقع»،
واعترب ان «مسؤولية القنوات
هي نقل االحداث من الشارع
وتأهيل االعالميني يف كيفية
التعاطي مع احلدث ،وقد تكون
تقنية الصمت مهمة يف هذا
الوضع» ،ولفت اىل «ضرورة
دعم االعالم الرمسي والعام ،اذ
من دونه تبقى احلرية ناقصة».

طالل حاطوم

واشار مسؤول االعالم املركزي
يف حركة «امل» الدكتور طالل
حاطوم اىل انه «ال شك أن
الدور الذي يلعبه اإلعالم يف
اجملتمعات املعاصرة بات دورا
متناميا وصاعدا بشكل مل

تشهده البشرية عرب تارخيها،
فاإلعالم أصبح املصدر الرئيسي
لتشكيل الوعي اجلمعي لعموم
املواطنني ليس يف املنطقة
فقط بل على مستوى العامل،
وعلى سبيل املثال فإن الواليات
املتحدة األمريكية أنفقت ما
يزيد على ملياري دوالر للرتويج
اإلعالمي لغزو العراق ،كما تنفق
إسرائيل سنويا مئات املاليني
من الدوالرات للرتويج للدولة
العربية على مستوي العامل وبث
دعاية مضادة للعرب».
ولفت اىل إن «اإلدراك الواضح
ألهمية اإلعالم وخطورة رسالته
التوعوية ميثل حجر زواية يف
االسرتاتيجية العامة للدول،
خاصة يف وقت األزمات
واحلروب ،ومن هنا ،فإننا ويف
إطار ما يواجه لبنان واملنطقة
من حرب حقيقية ضد اإلرهاب
فإن العنصر اإلعالمي يصبح
العبا رئيسيا يف املواجهة ،رغم
انه ،لألسف الشديد ،فإننا ما
زلنا نشهد شكال من أشكال
الفوضي اإلعالمية يف التعامل
مع قضية اإلرهاب مثال ،فما
زالت معظم وسائل االعالم
تقدم اخبارها وتدعم آراء فصائل
وقوى ارهابية حتت دعوى
املوضوعية وحرية التعبري ،ال
بل واصبح لالرهاب اعالمه
ووسائل تواصله اخلاصة اليت
تنشر جرائمه وتعيد تسويقها
حمطاتنا وتنشرها قنواتنا ،وهو
امر ربط عالقة بني كل من
اإلرهاب واإلعالم يدعونا اليوم
ملقاربتها  -منهجيا  -ليس
فقط انطالقا من خُمرجات إعالم
اجملموعات اإلرهابية ،بل أيضا
انطالقا من خمرجات إعالم من
هو ضد اإلرهاب ،يبدو أن رجع
الصدى اإلعالمي للفكر اإلرهابي
على وسائل اإلعالم  -خاصة
يف شبكة اإلنرتنت اليوم  -هو
أقوى حضورا مما تبثه اجملموعات
اإلرهابية ذاتها ،ذلك أن ما
يكتب ويسوق عن اإلرهاب
والعمليات اإلرهابية إعالميا -
خاصة يف شبكة اإلنرتنت  -يفوق
بشكل كبري ما يبثه اإلرهابيون
أنفسهم من رسائل إعالمية.
فكأن باالسرتاتيجية اإلعالمية
العربية حملاربة اإلرهاب إحالة
إىل إرهاب قديم حبكم أنها تتجه
وتعتمد على اإلعالم التقليدي،
الذي يتميز حبضور ضعيف
للتفاعلية ،اليت تعترب اليوم أهم
ميزات اإلعالم اجلديد».
اضاف حاطوم« :ال نريد ان
نوجه نقدا لوسائل اإلعالم أو
تقوميها ،لكننا سنحاول أن نلقي
الضوء على املشكلة اليت تواجه
وسائل اإلعالم يف التعامل مع
احلرب ضد اإلرهاب ،فاحلصول
على السبق أو اخلرب هو اهلدف
األصيل ألي صحفي أو إعالمي،
ولكن عندما تصبح الدولة يف
مواجهة اإلرهاب فيجب تغليب
املصاحل االسرتاتيجية العليا
للبالد علي أي مصلحة أخرى،
ولعل ما نطمح له هو تأسيس
اسرتاتيجية إعالمية تتواءم مع
اخلطاب الديين املوجه واملعتدل
يف مواجهة االرهاب والتكفري
وتكون مبثابة خطوة علي طريق
النصر يف تلك احلرب اليت تطال
الكون بأسره».
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تتـمات

امللك سلمان يشدد...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املسؤولني يف البلدين ،تأتي لتعزيز التعاون بيننا يف مجيع
اجملاالت ،مبا خيدم مصاحل شعبينا وتطلعاتهما».
وأشاد خادم احلرمني يف كلمته بدور جملس النواب اإلندونيسي
يف تعزيز العالقات بني الرياض وجاكرتا يف مجيع اجملاالت ،كما
أشاد مبا مت توقيعه خالل الزيارة من اتفاقات ومذكرات تفاهم
سعودية -إندونيسية.
ويف لقاء آخر ،شدد امللك سلمان ،على أن اململكة تبذل كل ما يف
وسعها خلدمة احلرمني الشريفني ،وخدمة اإلسالم واملسلمني.
وقال خالل اجتماعه والرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو يف
قصر مردكا مع أبرز الشخصيات اإلسالمية يف إندونيسيا ،إن
«من أهم روابط اململكة وإندونيسيا رابطة العقيدة الواحدة»،
حمذرًا من أن «اإلسالم يواجه اليوم محلة تسعى للنيل من قيمه
الوسطية ومساحته» .وأعرب عن سروره بهذا اللقاء ،مقدرًا جهود
علماء إندونيسيا يف خدمة اإلسالم واملسلمني.
وعلى هامش الزيارة الرمسية خلادم احلرمني إىل إندونيسيا،
شهد ملتقى األعمال السعودي -اإلندونيسي توقيع مذكرات
واتفاقات شراكة اسرتاتيجية عدة يف قطاعات الطاقة والصحة
واإلسكان والسياحة بقيمة إمجالية بلغت  13,5بليون ريال (3.6
بليون دوالر).
وملت االتفاقات مشاريع مشرتكة يف قطاع إنتاج الطاقة
الكهربائية ،وخدمات الرعاية الصحية واخلدمات الطبية ،ومشاريع
اإلسكان ،والتعاون يف خلق اسرتاتيجيات طويلة األمد يف توطني
اخلربات والكفاءات البشرية والتقنية املتطورة يف جمال املوارد
البشرية ،إضافة إىل اجملال السياحي ،وخدمات احلج والعمرة.
وزار خادم احلرمني الشريفني مسجد االستقالل يف جاكرتا ،وهو
أبرز املعامل اإلسالمية يف إندونيسيا.
وأدى خادم احلرمني الشريفني والرئيس اإلندونيسي ركعيت حتية
املسجد ،ثم قدم امللك سلمان هدية تذكارية عبارة عن حزام
الكعبة املشرفة ،كما استمع إىل إجياز عن تاريخ تأسيس املسجد
ومراحل إنشائه ،ودوره يف حتفيظ القران الكريم ونشر العلم.
بعد ذلكّ ،
وقع امللك سلمان بن عبدالعزيز يف سجل الزيارات،
مبديًا سعادته بزيارة بيت من بيوت اهلل الذي يعد معلمًا إسالميًا
ومركز إشعاع يف جنوب شرقي آسيا ،ملا يقوم به من دور يف
حتفيظ القرآن الكريم ونشر الثقافة اإلسالمية.

 20غارة أمريكية...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ونقلت وكالة «رويرتز» عن سكان ومسؤولني حمليني يف مدينة
شبوة الساحلية جبنوب اليمن ،أن الغارات استهدفت منطقة جبلية
جماورة يعتقد أن مئات من إرهابيي «القاعدة» يتحصنون فيها.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) الكابنت
جيف ديفيس ،إن «أكثر من  20غارة استهدفت مسلحي القاعدة
ومعدات وبنى حتتية يف حمافظات أبني والبيضاء وشبوة» .وأكد
أن الغارات «نفذت بالشراكة مع احلكومة اليمنية ،ومت تنسيقها
مع الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وأضاف أن الغارات «ستضعف قدرة القاعدة على تنسيق هجمات
إرهابية خارجية وحتد من قدرتها على استخدام املناطق اليت
سيطرت عليها من يد احلكومة اليمنية الشرعية كمناطق آمنة
للتخطيط هلجمات إرهابية.
وتأتي هذه الضربات بعد أقل من شهر من غارة أمريكية ضد
«القاعدة» أدت إىل مقتل العديد من املدنيني واملسلحني وأحد
عناصر القوات األمريكية اخلاصة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمين يف حمافظة
شبوة ،أن أربعة مسلحني قتلوا يف الغارة اليت استهدفت عند
الفجر منزل عضو يف تنظيم «القاعدة» يف وادي يشبم يف
مديرية الصعيد .وأضاف أن املسلحني كانوا أمام املنزل حلظة
استهدافهم بالطائرة من دون طيار.
ويف غارة ثانية على قيفة يف حمافظة البيضاء وسط اليمن،
قتل ثالثة مسلحني يشتبه أيضًا بانتمائهم إىل «القاعدة».
كما استهدفت غارات أخرى مسلحني يف منطقة الصومعة يف
احملافظة ذاتها ،ومنطقة موجان شرق مديرية شقرة يف حمافظة
أبني اجلنوبية .ومل تعلن املصادر على الفور وقوع قتلى يف
الصومعة وشقرة.
ويف وقت الحق بعد ظهر أمس االول ،قتل مخسة أشخاص يشتبه
بانتمائهم إىل «القاعدة» يف غارة جديدة استهدفت آلية يف
مديرية الوضيع مبحافظة أبني.
وذكر السكان يف شبوة أنهم مسعوا دوي انفجارات يف وقت
مبكر صباح أمس يف منطقة جبلية احتمى فيها عناصر «القاعدة»
العام املاضي بعد طردهم من مدن مينية كانوا استولوا عليها
يف وقت سابق.
وأدت العملية كذلك إىل مقتل  16مدنيًا مينيًا بينهم مثانية
أطفال ،وإصابة ثالثة جنود أمريكيني يف أول هجوم من نوعه يف
اليمن ضد «القاعدة» منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الواليات
املتحدة.
وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من
دون طيار تستهدف فرع تنظيم «القاعدة» يف اليمن .والواليات
املتحدة هي القوة الوحيدة اليت متتلك طائرات من دون طيار
قادرة على ضرب أهداف يف اليمن .واستفادت التنظيمات
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املتطرفة كـ «القاعدة» و «داعش» من النزاع يف اليمن لتعزيز
نفوذها ،خصوصًا يف مناطق اجلنوب.

«حرب السالل» تعرقل...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حتالف كردي -عربي مدعوم من األمريكيني ،األوراق بإعالنه
اتفاقًا مع روسيا يقضي بتسليم قوات احلكومة السورية قرى يف
ريف حلب الشمالي والشرقي ّ
متثل خط متاس مع اجليش الرتكي
والفصائل املتحالفة معه يف «درع الفرات».
وتدل هذه اخلطوة اليت أعلنها «جملس منبج العسكري» واهلادفة
إىل منع األتراك وحلفائهم من التقدم حنو منبج ،إىل أن حتالف
«قوات سورية الدميوقراطية» الذي يسيطر على هذه املدينة منذ
الصيف املاضي ،مستعد لتسليم مناطقه إىل احلكومة السورية
بدل مواجهة احتمال سقوطها يف أيدي األتراك .كما يدل سعي
التحالف الكردي -العربي إىل إبرام اتفاق مع الروس على تراجع
ثقته بقدرة األمريكيني على وقف تقدم األتراك حنو منبج.
وكانت موسكو جنحت يف األيام املاضية يف منع مواجهة مسلحة
كادت تقع بني القوات الرتكية واجليش السوري حول مدينة
الباب خالل عملية طرد «داعش» منها .ويعتقد معارضو تركيا يف
مشال سورية أن تسليم قراهم يف ريف حلب إىل حكومة دمشق
سيؤدي إىل إجياد منطقة عازلة بينهم وبني القوات الرتكية،
برعاية روسية.
وسارعت أنقرة إىل الرد على خطوة «جملس منبج العسكري»
مصرة على طرد «وحدات محاية الشعب» ،وهي
بالقول إنها
ّ
املكون الكردي يف «قوات سورية الدميوقراطية» ،من مدينة
ّ
منبج .وليس واضحًا ما إذا كانت لدى األتراك نية الدخول يف
صدام مع اجليش السوري وميليشيات متحالفة معه من أجل
الوصول إىل منبج.
وقال «جملس منبج» يف بيان أمس االول« :نعلن أننا قد اتفقنا
مع اجلانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس
مع درع الفرات ...إىل قوات حرس احلدود التابعة للدولة
السورية» .والقرى املعنية ،وفق البيان« ،حماذية ملنطقة الباب»
اليت متكنت القوات الرتكية والفصائل املعارضة من السيطرة
عليها اخلميس املاضي بعد طرد «داعش» منها .كما تقع غرب
مدينة منبج القريبة من احلدود الرتكية.
ومن املقرر وفق االتفاق ،أن تتوىل القوات النظامية السورية
«مهمة محاية اخلط الفاصل بني قوات جملس منبج العسكري
ومناطق سيطرة اجليش الرتكي ودرع الفرات».
وبالتزامن مع ذلك ،استكمل اجليش السوري أمس االول عملية
استعادة مدينة تدمر األثرية يف وسط سورية من أيدي تنظيم
«داعش» بإسناد جوي روسي .ووصفت قيادة اجليش السوري
استعادة املدينة بـ «اإلجناز» الذي «يؤكد أن جيشنا الباسل
بالتعاون مع األصدقاء هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على
مكافحة اإلرهاب».
وأكد «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» أن «تنظيم داعش
انسحب بشكل كامل من تدمر» ومن مطارها القريب ،لكن اجليش
السوري مل يدخل كل األحياء بسبب األلغام اليت تركها التنظيم
وراءه.
سياسيًا ،اتهمت وزارة اخلارجية الروسية «اهليئة العليا
للمفاوضات» بإفساد حمادثات السالم يف جنيف ،يف تأكيد
لعمق االختالف يف موقف الطرفني من اخلطوة املقبلة املطلوبة
يف العملية السياسية اليت يرعاها املبعوث اخلاص لألمم املتحدة
ستيفان دي ميستورا .وقالت الناطقة باسم وزارة اخلارجية ماريا
زاخاروفا للصحافيني« :نالحظ بأسف بعد األيام األوىل للحوار
بني األطراف السورية ،أن قدرة املعارضة على التفاوض تثري
تساؤالت» .وأوضحت أن «اهليئة العليا للمفاوضات ترفض
التعاون على مستوى متساو مع منصة موسكو ومنصة القاهرة
وتقوض حبكم األمر الواقع احلوار تارة مع وفد النظام وطورًا مع
ّ
جمموعات املعارضة األخرى» .ومنصتا القاهرة وموسكو تضمان
معارضني ُيعتربون مقربني من روسيا.
ومساء أمس االول ،عقد رئيس وفد احلكومة السورية إىل جنيف
بشار اجلعفري مؤمترًا صحافيًا عقب انتهاء جولة مفاوضات مع دي
«منصة الرياض» (اي «اهليئة العليا»)
ومحل ما مساها
ميستورا،
ّ
ّ
مسؤولية إفشال جولة املفاوضات احلالية من خالل رفضها عرض
احلكومة إضافة «سلة رابعة» هي سلة مكافحة اإلرهاب إىل
السالل الثالث اليت قدمها املوفد الدولي ،وهي سالل احلكم
والدستور واالنتخابات.
وقال إن «منصيت القاهرة وموسكو» وافقتا على السلة الرابعة
تقدمت
لكن «منصة الرياض» رفضتها .وكانت حمادثات جنيف
ّ
قلي ًال األربعاء ،إذ رأى كل جانب بادرة أمل يف صوغ جدول
األعمال وفقًا ملا يريد .وقالت املعارضة إن مفاوضي الرئيس
بشار األسد تعرضوا لضغوط من الروس للتطرق إىل االنتقال
السياسي الذي يقول املعارضون إنه جيب أن يشمل تنحيه عن
السلطة .وذكر مصدر قريب من وفد احلكومة أن هناك اتفاقًا
على أن يشمل جدول األعمال مناقشة «اإلرهاب» ،وهي كلمة
فضفاضة تستخدمها دمشق لوصف كل املعارضة السورية
املسلحة.

عون :ملنع االحتكار يف...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

للنقابة املهندس فؤاد مجيل اخلازن ورئيس النقابة املهندس
مارون احللو وأعضاء جملس النقابة ومديرها العام.

وحتدث احللو مؤكدا أن «عهد الرئيس عون سيكون عهدا تتحقق
فيه نقلة نوعية ونهضة اقتصادية ونهجا تغيرييا ملعاجلة االسباب
الداخلية لألزمات املتالحقة واملتواصلة اليت متر بها االوضاع
االقتصادية واملالية».
وقال« :إن نقابة املقاولني مرتاحة اىل تعهدكم بأن اإلصالح
االقتصادي ال يكون إال بإرساء نظام الشفافية عرب إقرار منظومة
القوانني اليت تساعد على الوقاية من الفساد وتفعيل أجهزة
الرقابة ومتكينها من القيام بكامل أدوارها».
كذلك متنى أن يعطي عون تعليماته لإلدارات املعنية لتلبية
تطلعات املقاولني جلهة التخطيط والتنسيق بني االدارات العامة
وتطبيق قانون الصفقات العمومية وادارة شؤون املناقصات
وعقود القطاع اخلاص ووضع خمططات توجيهية مناطقية للمقالع
والكسارات لصيانة املشاريع وتسديد مستحقات املقاولني
العالقة لدى وزارة االشغال العامة وجملس االمناء واالعمار
واالدارات االخرى والبالغ جمموعها حنو  350مليار لرية لبنانية».
وأعطى عون توجيهاته اىل اجلهات املختصة مبتابعة مطالب
املقاولني( .التفاصيل على الصفحة )3

جعجع وخصخصة الكهرباء

على صعيد آخر لفت جعجع يف مؤمتر تنموي عقده جهاز التنمية
احمللية يف «القوات اللبنانية» ومنسقية كسروان للمنطقة بعنوان
«اإلمناء لنبقى» ،اىل ان «وزراء التيار الوطين احلر لديهم نية
طيبة ملعاجلة مشكلة الكهرباء ،لكن املعضلة تكمن يف تركيبات
االدارات اللبنانية ويف عمل احلكومة اللبنانية ،فالوزير جربان
باسيل هو من وضع خطة لتصحيح الكهرباء وهو أكثر من يريد
تطبيقها لكن لألسف االدارات اللبنانية منعته من ذلك».
واعترب أن «املعادلة بسيطة اذ أنه منذ العام  1994وحتى اآلن
حناول اصالح قطاع الكهرباء ،الذي كبد الدولة ديونا أدت إىل
زيادة التعرفة على املواطن ،ما يقارب مليون ونصف دوالر
يف السنة ،وأمام هذا الواقع جيب ان نسأل عن إمكانية وجود
احللول ،فاملوضوع هو موضوع حكومة وادارة بأكملها ،يف الوقت
الذي يتوافر ٌ
حل آخر بعد دراسة مستفيضة ال يكلف الدولة أمواال
اضافية».
وأعلن أنه «يف حال ملسنا اننا موجودون يف احلكومة دون تغيري
الوضع القائم ،سنقدم استقالتنا الننا ال نهوى العمل احلكومي
بل هدفنا تصحيح الوضع القائم ،فاملطلوب هو قرار من احلكومة
بطلب من وزير الطاقة لوضع دفرت الشروط ملناقصة الكهرباء
ٍ
يف لبنان يف مهلة أقصاها  3أشهر ،ومثة قانون صدر يف العام
 2014جييز لوزارة الطاقة تلزيم القطاع اخلاص بإنتاج الكهرباء».
(التفاصيل على الصفحة )4

الراعي

وعلى صعيد آخر فان زيارة البطريرك الراعي اىل مصر اتصفت
بالنجاح حيث اجتمع فيها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبابا
االقباط تاوضرس واشاد بنتائج مؤمتر االزهر لـ «ما حيمله من
مثار كبرية» ،كما قال.
فقد استقبل الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي ،قبل ظهر امس االول اخلميس ،يف
القصر اجلمهوري يف القاهرة ،وكان حبث يف ابرز النقاط اليت
تضمنها البيان الصادر عن مؤمتر االزهر ،حيث شدد الطرفان
على «ضرورة نبذ اخلطاب املتطرف واعتماد خطاب ديين معتدل
يضمن العيش بكرامة لكافة األشخاص اىل اي طائفة او مذهب
انتموا».
وأعرب الراعي بعد اللقاء ،عن «تقدير وشكر كبريين لفخامة
الرئيس السيسي لرعايته مؤمتر األزهر» ،وقال« :لقد تشرفت
بلقاء فخامة رئيس مجهورية مصر عبد الفتاح السيسي ونقلت
اليه حتيات فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال عون،
كذلك محلين الرئيس السيسي حتياته للرئيس عون».
أضاف« :أما حديثنا األساسي فكان انطالقا من مؤمتر االزهر
الذي متحور حول مواضيع احلرية واملواطنة والتنوع والتكامل.
ويف الواقع استهل الرئيس حديثه انطالقا من املؤمتر واهميته،
وحنن عقبنا عليه وخصوصا ان بيان األزهر مل يتضمن فقط تأكيد
عيش املسلمني واملسيحيني معا يف هذه البلدان العربية الشرق
اوسطية ،او الوقوف بوحدتنا يف وجه كل احلركات األصولية
والتنظيمات اإلرهابية ،وامنا ايضا كان هناك تركيز من قبل
الرئيس ومن قبلنا على ان تلغى كلمة اقلية وتستبدل بكلمة
مواطنة وهذا امر مهم جدا ،عندها لن ننظر اىل بعضنا البعض
على اننا مواطنون من هذه الطائفة او من هذا املذهب وامنا على
اساس املواطنة اليت جتمع بيننا مجيعا».
بعد ذلك ،التقى الراعي بابا الكنيسة القبطية يف مصر تاوضرس
الثاني ،وكان حبث يف شؤون دينية.

بعد اللقاء ،قال الراعي« :لقد عربنا للبابا تاوضرس عن أملنا
وتضامننا مع العائالت اليت هجرت من سيناء .ولقد اعرب
قداسته عن أسفه هلذا القدر الذي قبلنا ان نعيشه .وحتدثنا عن
قيمة مؤمتر األزهر وقيمة البيان الذي صدر عنه .ووجهنا التهاني
والتحيات للرئيس السيسي ولشيخ االزهر على جناح هذا املؤمتر
وعلى ما حيمله من مثار كبرية على مستوى عاملنا العربي ألن ما
من احد يتجرأ على تكلم لغة غري اللغة اليت حتدث عنها البيان
يف ما يتعلق بالعيش معا والتعايش بني املسيحيني واملسلمني.
وبالتالي فإن مثار املؤمتر كبرية ليس على مستوى العامل العربي
فقط وامنا على مستوى الغرب الذي يرى ولألسف استحالة يف
ان تعيش الديانات املختلفة سويا( .التفاصيل على الصفحة )2
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متفرقات

امرأة من زميبابوي تنجب
خملوقاً عجيباً!

وفـاة فاضـلة

أجنبت سيدة يف زميبابوي خملوقًا عجيبًا يشبه الضفدع ،قبل أن جُترب
على حرق جثته أمام أعني القرويني الذين شعروا بالرعب منه.
وكانت بريشيوس نيثامي ( 36عامًا) يف الشهر الثامن من احلمل،
عندما دخلت يف املخاض ،لكن زوجها شعر بصدمة شديدة ،عندما
أجنبت خملوقًا يشبه احليوانات الربمائية .لكن املولود تويف يف
املستشفى بوقت الحق ،قبل أن يقرر شيوخ القرية أن يتم حرقه
أمام السكان ،حبسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
«هرعت إىل املنزل،
ويقول والد املولود السيد نوموري ( 39عامًا) ُ
وصدمت عندما شاهد الضفدع الذي أجنبته زوجيت .يف املستشفى
ُ
أكدوا أنها كانت يف حالة خماض ووالدة ،لكنهم شعروا بالصدمة
أيضًا من املخلوق الذي وضعته زوجيت».
ووفقًا لوسائل إعالم حملية ،فلم ُتكتب النجاة للمولود ،على الرغم
من الرعاية الطبية اليت حظي بها يف املستشفى .وتناقلت مواقع
التواصل االجتماعي صورًا للمولود العجيب ،قبل أن يتم حرق جثته
يف القرية.

العلماء حيذرون :يف هذا
املوعد ستختفي جبال األلب!
يتوقع العلماء األوروبيون فقدان جبال األلب ما يصل إىل %70
من الكتل اجلليدية الصلبة ،حبلول عام  ،2100وقد نشرت هذه
الدراسة يف دورية للغالف اجلليدي.
ويف حال كان العلماء على حق؛ فإن الغطاء الثلجي سيخفي
مناطق التزجل حتت  2500مرت من الثلج فوق مستوى سطح
البحر .كما سيتم حتديد موسم التزجل على اجلليد بشهر ونصف،
كما سيصبح الغطاء الثلجي أقل مساكة على كل االرتفاعات
ويف كل الفرتات.
ويشري القائم على الدراسة إىل أنه بسبب ظاهرة االحتباس
احلراري؛ فإن منتجعات التزجل على اجلليد تعد أكثر املناطق
تضررا ،أما يف املناطق الواقعة دون  1200مرت ،فيتوقع أال
تغطي الثلوج أرضها بشكل مستمر خالل الشتاء.
وتبني الدراسة اجلديدة أن الغطاء الثلجي الذي يكسو جبال
األلب يف الشتاء ،سيرتاجع حبلول نهاية القرن احلالي ،حتى لو
حصر االحرتار املناخي بدرجتني مئويتني فقط.

وحتدثت نيثامي يف وقت الحق لوسائل اإلعالم حيث قالت «كنت
أنتظر مولودًا طبيعيًا ،لكن هذا ما حصلت عليه ،إنها جتربة قاسية
ستطاردني طوال حياتي».
وحتى اآلن ال يوجد أي تفسري إلجناب نيثامي لطفل على هذه
الشاكلة ،ومل يتمكن األطباء من شرح ما حدث لوالدي الطفل.

كتبت هذه العبارة على
واتساب ..فطلّقها زوجها!

ما هي أكثر وسائل النقل اخلاصة بالفنادق ً
فخامة؟

تؤمن املطارات الفاخرة وسائل نقل للزوار والشخصيات
غالًبا ما ّ
لتؤمن هلم
املهمة فريدة من نوعها وفيها ما يكفي من الفخامة
ّ
جتربة مرحية وممتعة .فما هي إذن أفخر وسائل النقل هذه وإىل أي
فنادق تنتمي ،إليكم التفاصيل.
 سيارة  Bentleyيف فندق  St Regisيف نيويوركتؤمن سيارة  Bentleyفاخرة لنقل الززار أو الضيوف
يف هذا الفندق ّ
صباحا إىل التاسعة
وهي موجودة حسب الطلب من الساعة التاسعة
ً
مساء خالل أيام األسبوع ،فإن مل يكن بوسعكم أن حتظوا بسيارة
ً
 Bentleyخاصة بكم ففي فندق  St.Regisميكنكم أن تشعروا وكأنها
ملككم!
 سيارة  Rolls Royceيف فندق  Ritzيف لندنمد زواره بأفضل جتربة بريطانية!
يعمد فندق  Ritzيف لندن على ّ
فمن ضمن الفخامة الذي يقدمها ،سيارة ّ Rolls-Royce
تقلهم من
املطار إىل الفندق والعكس صحيح.
 طائرة نفاثة من فندق  Peninsulaيف هونغ كونغيقدم فندق  Peninsulaجتربة مغايرة بعض الشيء عما سبق
ّ
يقدم طائرة نفاثة لنقل الزوار أو الضيوف من
وذكرناه ،فهو
ّ
ّ
وتكلف هذه اخلدمة  $9،995باإلضافة إىل أنه
املطار إىل الفندق،
يقدم سيارات  Rolls-Royceلألشخاص الذين ال يريدون أن يركبوا
ّ
الطائرة.
 خيت فاخر يف جزر املالديفعندما تكونون يف جزر املالديف كل شيء يكون استثنائي ،حتى
وسائل النقل تكون فريدة .فيمكنكم ان تركبو اليخت الفاخر
والواسع  Dusit Maldives Azimut 42ليقلكم من مطار Ibrahim
 Nasirالدولي.

أطول خيت يف العامل ..بـ 450مليون دوالر فقط

تسبب «واتسآب» يف طالق زوجني بعدما دونت امرأة سعودية
عبارة «حسيب اهلل ونعم الوكيل» جبانب أول حرف من اسم زوجها
وبعدما تأكد األخري أنه املعين بالعبارة اليت أثارت اعرتاض الكثري
من أقربائه وأهله ،وسببت له «احلرج».
وقال الزوج الذي فضل عدم الكشف عن امسه« :طليقيت دونت
عبارة كشعار وحالة على برنامج واتسآب تسببت لي يف حرج بني
زوجات أصدقائي وأقربائي» ،مضيفًا« :كتبت عبارة :حسيب اهلل
ونعم الوكيل فيك مع كتابة احلرف األول من امسي ،واكتفت
بذلك ،ومل استوعب ما تعنيه إال بعد التأكد منها شخصيًا ،إثر
اتصال تلقيته من أحد أقاربي».

* 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

هذا هو أطول خيت يف العامل،
حتت اسم “،”Super Yacht A
إذ يبلغ طوله  469قدمًا أي ما
يعادل  8طوابق.
وميكن ملالك اليخت ،امللياردير
الروسي أندري ميلنيشينكو،
وركابه االستمتاع باملناظر
الرائعة عرب غرفة فوق أطول
سارية يف اليخت ،وبركة
للسباحة على متنه ،ومرصد
للحياة البحرية أسفل املاء.
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تتــمات

الرياشي يف مؤمتر...
تتمة املنشور ص 30
ولفت اىل «اننا كإعالم حزبي
فإن حركة امل تلتزم يف اعالمها
والدولة
واملواطنة
مبيثاقها
املدنية ،وخبط االميان مبعناه
احلقيقي ال مبعناه التجريدي كما
اوصى االمام املغيب السيد
موسى الصدر ،الذي اعترب ان
االعالم هو اعالم القضايا اليت
هي على متاس مع هموم الناس
وحقوقهم ،ومن واجب االعالم
امللتزم ان حيملها وينشرها
ويدافع عنها من اجل حتقيقها،
وان حركة امل تتخاطب مع
اجلميع من كل مكونات الوطن
دون حرج ،الن التواصل يف
حدود معرفتنا وطموحنا توسع من
تواصل حزبي ضيق يستهدف يف
رسالته احلركيني ،اىل تواصل
اوسع خياطب اللبنانيني مجيعا من
منطلق ان حركة امل هي حركة
اللبناني حنو االفضل ،وانها ال
تصنف املواطنني وتتعاون مع
كل املخلصني من اجله ،واكد
ان خطاب حركة امل خطاب
وطين يصل اىل مجيع اللبنانيني
بقبول وارتياح ألنه يبتعد عن
اثارة الغرائز والعواطف ليخاطب
العقول ويناقش االفكار ،وهو
خطاب معتدل يستطيع اي لبناني
تقبله .بالرغم من ان االعالم
احلزبي اكثر التزاما وحيمل يف
مضامينه فكرا وعقيدة فإننا يف
حركة امل نؤمن ان لالنسان
احلرية يف اختيار ما يتواءم مع
طموحه وانسانيته دومنا اكراه
بل باالقناع واحلوار الذي انتهجناه
يف حركة امل والكل يشهد
اليوم بأن راعي احلوار الوطين
واالسالمي والعربي اليوم هو
الرئيس نبيه بري الذي يصر على
عناوين التالقي واالنفتاح حبكمة
ورشادة جتمع على العناوين
املشرتكة لتوسيع مساحتها يف
مقابل عناوين الشرذمة والتفرقة
اليت ال ميكن ان تكون اال لغري
صاحل الوطن».

صالح سالم

ثم القى رئيس حترير جريدة
«اللواء» صالح سالم مداخلة
قال فيها« :تفاءلنا خريا عندما
اعلن وزير االعالم ملحم الرياشي
نيته على حتويل وزارة االعالم
اىل وزارة للتواصل واحلوار،
ولكن الزميل العزيز يعلم ،وانتم
تعلمون ايضا ،ان رياح السياسة
يف لبنان جتري بعكس ما حيتاجه
اهل التنوير واالصالح والتطوير.
وال اخفيكم القول انه كلما حاولنا

البحث عن دور الدولة يف حياتنا
العامة ،كما هي حال الندوة
احلالية ،وجدنا يف كل مرة ان بني
الدولة يف لبنان ودورها الطبيعي
والوطين مسافات مرخيية ،ليس
من السهل ادراكها على النخب
واصحاب العقول النرية ،الن دور
الدولة اسري القصور الفادح،
والالمباالة املتمادية اليت تهيمن
على الطبقة السياسية ،لكل ما
له عالقة باجملتمع واخلدمة العامة،
ولرتكيزها الفاضح على املصاحل
الشخصية واحلزبية والفئوية،
والتغطية على سرطان الفساد
الذي ينخر املؤسسات واالدارات
العامة».
وسأل« :اين دور الدولة يف نشر
ثقافة احلوار والتسامح بني ابناء
الوطن الواحد؟ اين الدولة يف
تعزيز الشعور باملواطنة وابعاد
املواطنني عن عصبية الطوائف
واستغالل الزعامات الطائفية؟
بل اين الدولة يف تأمني الكهرباء
واغناء مواطنيها عن املولدات
الكهربائية ،واين هي يف حفظ
الثروة املائية؟ واين هي يف
تفعيل خدمات الضمان االجتماعي
الذي يكبد ارباب العمل والعمال
ربع راتب اضايف مقابل تقدميات
سلحفاتية ال تسمن وال تغين
من جوع؟ بل اين الدولة من
ضمان الشيخوخة الذي حتول
اىل شعار براق بتوارثه عهدا
بعد عهد؟ عبثا حناول البحث عن
دور الدولة يف رعاية االقتصاد
الوطين ،وتشجيع االستثمار يف
املؤسسات االنتاجية ،او يف
احلفاظ على البيئة بعدما اصبحت
ازمة النفايات وصمة عار على
جبني الطبقة السياسية ،وكذلك
حال معاناتنا مع التعليم الرمسي
وخدمات الطبابة واالستشفاء،
اىل كل ما له عالقة بتأمني احلياة
الالئقة اليت يستحقها املواطن
اللبناني».
اضاف« :االزمة املتفاعلة اليت
يتخبط فيها االعالم يف لبنان
حتتاج اىل ورشات حوار برعاية
الدولة ،للبحث ليس يف انقاذ
املؤسسات االعالمية من االنهيار
وحسب ،بل وايضا يف حتديد
وظيفة االعالم اللبناني على
ضوء املتغريات املتتالية داخليا
واقليميا ،اجتماعيا واقتصاديا،
وايضا تكنولوجيا .ومن باب
االنصاف نقول ان وزير االعالم
عقد عدة جلسات للتحاور والتشاور
مع مسؤولني اعالميني ،وذلك
كمبادرة فردية منه ،اكثر مما هي
خطة واضحة تعزز دور الدولة يف

تشجيع احلوار ورعايته».
وتابع« :وما يقال عن االعالم،
ميكن قول مثله او اكثر عن
االقتصاد ،الذي يعاني من حالة
اختناق غري مسبوقة ،وال نرى
اية مبادرة رمسية لتنظيم مؤمتر
حوار وطين يناقش االوضاع
االقتصادية املرتدية ،ويصف
العالجات املناسبة هلا .وكذلك
احلال يف القطاعات احلياتية
والعامة االخرى ،ال سيما يف
قطاع الكهرباء الذي يصر البعض
على ابقائه اسري صفقات الدولة،
واالبقاء على التقنني الراهن منذ
ردح من الزمن».
واردف« :حنن نعترب ان احلوار
جيسد مفهوم املشاركة بني اطراف
اجتماعية او سياسية تعددية ،يف
ادارة شؤونهم الوطنية ،والتوافق
على اسس وقيم لبناء جمتمعهم
ومستقبل اجياهلم .ولكن احلوار
يف كنف الدولة اللبنانية حتول
اىل ما يشبه «حوار الطرشان»
واخفق يف حتقيق اهدافه الوطنية
املتوخاة منه .ان جناح دور الدولة
يف احلوار حيتاج اىل اجياد بيئة
سياسية مناسبة ،تشجع االطراف
املعنية على االخنراط يف عمليات
حوار فاعلة وجدية للتوصل اىل
النتائج املرجوة ،كما ان االتصال
السياسي الناشط بني اطراف
احلوار يعزز من فرص النجاح ،بعد
تذليل العقبات ،وتقريب وجهات
النظر من خالل التواصل املستمر
يف البحث عن املخارج والصيغ
املالئمة للقضايا املطروحة على
احلوار».
وقال« :يبقى االعالم هو الوسيط
يف عملية االتصال والتواصل،
النه يساهم يف صياغة وتشكيل
احلقيقة السياسية يف اجملتمعات
الدميقراطية ،وينقل وجهات
النظر السياسية املختلفة يف بلد
مثل لبنان ،ويصبح مبثابة مرآة
اجملتمع العاكسة الهم القضايا
اليت تشغل الرأي العام من جهة،
وتثري اهتمام الساسة وصناع
القرار ،من جهة اخرى».

بيار ابي صعب

واعترب نائب رئيس التحرير
يف صحيفة «االخبار» بيار ابي
صعب ان «الدولة تبدأ حني
تنتهي الطائفة ،فملجئي هو
الدولة وليس الزعيم ،واذا كان
االعالم مرتهنا ومل يكن لدينا حد
ادنى من االستقاللية فهو ضد
الرسالة االعالمية» .ولفت اىل
ان «االعالمي عليه ان يبدأ من
عفته يف ممارسة مهنته بعيدا
عن اجلماعة اليت ينتمي هلا»،
مشريا اىل ان «احلوار من شروطه
احلرية» ،واعترب ان «دور الدولة
يقتصر على تنظيم هذا احلوار
وعليها ان حتمي املهين ،التوظيف
االمين هو خارج حدود احلرية».

وطالب اجمللس الوطين لالعالم
ان «يكون مرجعية فضال عن
السلطة االخالقية والقضاء يف
ممارسة دور الرقابة» ،واعترب
ان «االختالف يف الرأي صحي
وضروري لذا ال بد من تفادي
الغوغائية من اجل احلفاظ على
املهنة االعالمية» .ودعا اىل
«وضع شرعة اخالقية نلتزم بها
مجيعا من اجل محاية االعالم».
ورفض مقولة «االعالم احليادي،
بل االعالم هو موضوعي دون
الدخول يف التحريض وبالتالي
فإن االعالمي ال بد يكون له رأي
وموقف».

الجلسة الثالثة

اجللسة الثالثة كانت بعنوان
بني
االلكرتونية
«املواقع
الشائعة
ورقمنة
االخباري
(الوظيفة والدور)» حتدث فيها
رئيس حترير موقع «الكتائب»
جيلربت رزق فرأى ان «تقنيات
التواصل احتلت املوقع املهم
يف املعلومات» ،معتربا ان «هذه
الظاهرة كظاهرة خلع الباب فصار
من الصعب التمييز بني اخلاص
والعام» ،ولفت اىل ان «املواقع
االلكرتونية قد نقلت صورة
الربيع العربي بشكل مباشر
وتعثرت معها عملية او امكانية
نقل املعلومة من جانب واحد»،
مشريا اىل ان «التقنيات احلديثة
قد ختطت قانون االعالم» ،داعيا
وزارة االعالم اىل «اقامة ورش
عمل لتعليمنا مجيعا حنن القيمني
على االعالم على ما يسمى بأمن
االنسان».

ربيع الهرب

بدوره ،حتدث رئيس موقع
«ليبانون فايلز» ربيع اهلرب عن
الشائعة وابعادها ،الفتا اىل ان
«هناك شائعة مدروسة وهناك
صناعة للشائعات خارج نطاق
التخطيط» ،موضحا ان «هناك
عدة عوامل للشائعة وانتشارها».
ولفت اىل «انتشار نفس اخلرب على
مجيع وسائل االعالم ،وقد حتول
املوضوع اىل وباء معد من جهاز
اىل اخر .وهذا املوضوع يؤدي
اىل نتيجة واحدة زيادة العنف يف
اجملتمع وتغري سلوكيات االفراد،
ما يؤدي اىل احندار اجملتمعات
وتغيري اجلو العام».

ميشال قنبور

رئيس موقع «ليبانون ديبايت»
ميشال قنبور لفت اىل ان «املواقع
االلكرتونية مل حتقق جناحا نظرا
لكثرة انتشار الشائعات مروجة
الحزاب» ،موضحا ان «وسائل
االعالم مرتبطة ومدعومة من
احزاب سياسية وهي تسوق اخبار
احلزب املعني الذي تنتمي له».
ودعا الجناز «ميثاق شرف وتطوير
العمل لالحرتافية واملهنية» ،ورأى
ان «قطاع االعالم االلكرتوني

حباجة اىل الدعم من الوزارة».

جوزيف سمعان

رئيس حترير موقع «النشرة»
جوزيف مسعان لفت اىل ان
«لبنان جنح منذ قرابة الـ 20عاما
بتخطي عقبات كثرية يف جمال
االعالم ،ال سيما يف ظل منطقة
متأرجحة بني السلم واحلرب خالل
فرتات متفاوتة ،ورغم املعاناة
على الصعيد االعالمي ظل متقدما
على ما عداه من الوسائل االعالمية
يف العامل العربي ،ليصبح مميزا
بصناعة ثورة اعالمية من النواحي
كافة عرب استغالل شبكة االنرتنت
خللق اعالم الكرتوني عنيد يكسر
بعض احلواجز يف أماكن عديدة
مل تكن لتجرؤ الصحافة التقليدية
على التعاطي معها ،على الرغم
من بعض احملظورات االخالقية
واليت وضعت بعض املعايري هلا
لعدم جتاوزها ،ويف هذا اإلطار
نرى أن اإلعالميني اجلدد قطعوا
شوطا كبريا بالتعرف على هذا
النمط املميز مما كان يعترب
جمهوال يف االعالم ،وانتقلوا اىل
مرحلة القناعة بضرورة التعاطي
مع شبكة اإلنرتنت كواقع علمي
يستفاد منه اعالميا ،ورمبا نكون
قد وضعنا األمور على السكة
السليمة والصحيحة يف اجتاه
التنفيذ ملخططات ،والعمل على
مأسسة االعالم االلكرتوني أقله
يف لبنان حيث مل جند حتى اليوم
مؤسسات إعالمية الكرتونية يف
العامل العربي اال مبا ندر وهي
إذا وجدت ال بد من أنها تعاني
من غلبة اهلواية على االحرتاف
االعالمي ،على الرغم من أن روحية
الصحافة االلكرتونية مستمدة من
االعالم التقليدي املكتوب واملرئي
واملسموع جلهة املهنية وأخالقها،
مع فوارق بسيطة تبدو للعاملني
يف هذا القطاع وكأنها بالغة
التعقيد بسبب سرعة التعاطي مع
اخلرب ومصدره ،ومعاناة الكاتب
الصحفي التقليدي من اللحاق
البالغ السرعة بركاب التطور».
اضاف« :هذا ما يسبب بعض
األخطاء اليت من الواجب جتنبها
أو على األقل التقليل منها
إلجناح هذه الوسيلة يف عامل
اليوم واليت تبقينا يف حال من
اليقظة الدائمة بسبب استمرار
تدفق املعلومات ألن اهلدف ابقاء
القارئ على قاعدة Staying
 ،informedوهذا األمر يأتي
من انتشار االنرتنت على مستوى
الكرة األرضية تقريبا ،وربط
العامل بعضه ببعض من خالل
شاشة الكومبيوتر ،الذي يؤمن
هذا الدفق الضخم من املعلومات
بكافة أشكاهلا .ولكن هذا ال يعين
بعد التجربة اللبنانية وإدخال بعض
كليات االعالم يف لبنان االعالم
االلكرتوني ضمن مناهج تدريسها،
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أن الصحايف مل يبدأ بالتكيف مع
التطور ،خصوصا وان الصحافة
االلكرتونية  E-journalismأو
الـ E-Pressهي عامل واسع يضم
ليس املكتوب فقط إمنا املسموع
واملرئي ،ويتحكم جبميع الوسائط
االلكرتونية املنشورة عرب صفحة
االنرتنت من ألفها اىل يائها
(البحث والتدقيق والتصحيح
واالخراج واملونتاج وغريها،)...
مع األخذ باإلعتبار الكم اهلائل
من املعلومات الذي يبث يف
أطر معينة وسهلة اليصاله اىل
القارئ احمللي والدولي ،وهو
نوع من التواصل الذي جيري
أول ٍ
بني الصحافة واجلمهور بهذه
السرعة الفائقة ،فيعزز بذلك نشر
املعلومة املشروطة القائمة على
مبدأ الشفافية واملوضوعية حفاظا
على مصداقية املؤسسة االعالمية
والناشر االلكرتوني».
ودعا «مجيع املؤسسات األمنية
للتعاون مع االعالم االلكرتوني
الذي أصبح حبجم الكرة األرضية
وليس مناطقيا (هذا األمر هو مبدأ
التواصل بني الداخل واخلارج إن
كان لبنانيا أو عامليا) ،عرب انشاء
مكاتب اعالمية لديها (وهي
موجودة) تكون حبجم التطور
املتسارع واملتابعة احلثيثة عرب
إعداد دورات تدريبية بشكل
مستمر مما سيسهم بفعالية
التواصل بني األمن والناس من
خالل الوسيلة االعالمية» ،كما
دعا اىل «عملية حتديث حمكمة
املطبوعات ،لتواكب أي مشكلة
تنتج ألي سبب كان»\.

الجلسة الرابعة

اجللسة الرابعة كانت بعنوان
(تفاعل السياسيني مع وسائل
واستخدامها
اجلديد
االعالم
ملواقفهم)
تغريد
منصات
وحتدث فيها رئيس حترير جريدة
«االنباء» رامي الريس عن
«تفاعل السياسيني مع تغريدات
القيادات السياسية والعاملني
يف الشأن العام» ،وقال« :ان
هذه التغريدات وسيلة للتقارب
بني رجل السياسة واملواطنني،
اذ بات بإستطاعة املواطن ايصال
افكاره للسياسي من دون
وسيط».
وحتدث عن «جترية احلزب
التقدمي االشرتاكي عرب تويرت،
وقد تركت هذه املباشرة يف
االسلوب االعالمي اثرها االجيابي
على اجلمهور» .اضاف« :حنن
كإعالميني امامنا مسؤوليات
جديدة ،اجلريدة حتى اليومية
صارت بطيئة يف مواجهة االعالم
االلكرتوني بدليل حتول عدد كبري
من الطباعة االلكرتونية اىل اصدار
الكرتوني،انها حلقة متكاملة على
كل املستويات».
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Christensen under threat Turnbull’s destabilisation Abbott ‘outburst’ blamed
from One Nation
charges against Abbott for poll slide
Government MPs from the media to pressure
Federal MP George Chris- ber of the Queensland’s adds fuel to conflict
the prime minister down the Turnbull government
tensen says voters have
lost faith in major parties,
following the release of
a poll showing support
for One Nation is equal
to that of the Liberal National Party in his seat of
Dawson.
The ReachTEL poll found
primary vote support for
One Nation had reached
30 per cent in the central
Queensland electorate,
putting it neck and neck
with the LNP at 30.4 per
cent.
Mr Christensen said the
results didn’t surprise
him.
“I understand that many
people in my region...have
lost faith in the ability of
major parties to resolve
the issues that matter
most to them,” he said.
“They want to see jobs
created, they want to see
the cost of living pressures addressed and they
want to know their country is secure and their industries are going to be
around to provide a future
for their kids.”
Mr Christensen, a mem-

LNP who sits within the
Nationals party room,
reportedly threatened to
quit the Turnbull government recently, arguing
the coalition was drifting
too far to the centre.
But he said the LNP had
backed him in his battle to
support local sugar cane
farmers in their dispute
with mill-owner Wilmar,
among other issues.
Two-thirds of the 863
people who were polled
said they supported a
royal commission into
the banking and financial institutions, a move
Malcolm Turnbull has resisted.
But almost half the people
who supported One Nation in the poll also supported a higher renewable
energy target, despite the
party’s opposition to it.
“The rise of right-wing
populism in Australia is
a political earthquake,
and the faultlines are in
electorates like Dawson,”
executive director of The
Australia Institute Ben
Oquist said.

Labor asks govt to rule
out uni fee rises

Labor has used parliament to call on the federal government to rule
out any significant fee
increases for university
students.
Deputy opposition leader
Tanya Plibersek moved
a motion in the House of
Representatives on Monday asking the coalition
to outline its intentions
for higher education funding and fees from 2018
as the new academic year
approaches.
“This year, in particular,
there’s a greater sense
of anxiety because of
the uncertainty created
by the Liberals’ absolute
failure to declare what
they declare to do with
university funding in the

future,” she told MPs.
A record number of Australians - more than one
million - are studying at
universities and other
higher education institutions.
Assistant minister Karen
Andrews said the Turnbull government was investing $16.7 billion this
financial year to provide
more opportunities for
students.
The focus was on supporting the “education
highway” - from preschool through to university or vocational education.
“Not looking in isolation
at one part of education
but looking at the totality,” Ms Andrews told.

Staying focused … Malcolm Turnbull. Picture: Kym Smith

Prime Minister Malcolm
Turnbull today shed all
niceties towards Tony
Abbott with a direct accusation that his predecessor made a calculated bid
to undermine him.
Liberals now fear the only
way to resolve the clash
could be a head-to-head
showdown.
Mr Turnbull said Mr Abbott’s attack on government policies last week
was designed to influence a Newspoll taken at
the weekend and reported in today’s Australian
newspaper.
And it worked, he suggested, because the poll
results were unflattering
to him and the government.
At a press conference today, Mr Turnbull began
with a standard dismissal
of the opinion poll that it
was a snapshot of voters
at least two years before
the election proper.
But then he took a big
swipe at Mr Abbott, without having to mention his
name.
“We saw an outburst on
Thursday and it had its
desired impact on the
Newspoll. It was exactly
as predicted and as calculated,” Mr Turnbull
said.
“He knew exactly what he
was doing and he did it.”
He then said, somewhat
unconvincingly: “I’m not
going to be distracted
by that. It’s a fact of life.
That’s what’s happened.
“I’m focused on the jobs

Back in the spotlight … Tony
Abbott. Picture: Mick Tsikas/
AAPSource:AAP

of Australians that we are
protecting by delivering
the leadership.”
The Newspoll survey
found Mr Turnbull’s satisfaction rating fell from 33
per cent at the start of the
month to 29 per cent. The
government’s slice of the
two-party preferred vote
was stable at an electionlosing 45 per cent to Labor’s 55 per cent.
The Prime Minister’s
charges of deliberate destabilisation removes all
opportunity for the Liberals to depict the TurnbullAbbott clash as merely a
policy disagreement or
an intellectual contest
over party philosophy.
It is now an unadorned
conflict between two
sizeable egos and could
get nastier. Liberal MPs
could have little choice
but to take sides, and to
involve themselves in the
brawl.
Mr Turnbull has done
himself no favours by retaliating personally rather
than allowing surrogates
such as Finance Minister
Mathias Cormann do the
job for him.
It is an admission he has
had to step in to fight for
his job, and his government. And voters want
the Prime Minister talking
about them, not some annoying colleague.
And some voters will see
the comments as an excuse for the poll results
when they might want
instead an admission of
leadership shortfall.

have reacted with rare
frankness to the coalition’s worst Newspoll result in two years.
And nearly all of them are
pointing the finger at former prime minister Tony
Abbott and his supporters.
Labor has opened a 10point lead over the coalition as voters desert the
government for Pauline
Hanson’s One Nation.
“Are those polls bad for
us? Yes, they are,” Liberal backbencher Craig
Laundy told reporters
at Parliament House on
Monday.
Prime Minister Malcolm
Turnbull said the effect of
Mr Abbott’s “calculated”
critique of the government last week was entirely predictable.
“What we saw was an
outburst ... and it had its
desired impact on the
Newspoll,” he told reporter.
Finance Minister Mathias
Cormann, who took Mr
Abbott to task last week
over his comments, put
the result down to the coalition focusing on itself.
“It’s not a surprise after
the internal conversation
we’ve had through the
media in recent days,” he
told ABC radio.
“People mark us down
for that.”
Treasurer Scott Morrison said the government
could not afford to be
distracted by personalities and “all that sort of
stuff”.
The latest Newspoll coincided with reports a
group of conservative
Liberal MPs, calling themselves “the deplorables”,
sought to undermine Mr
Turnbull after last year’s
close election.
The MPs held regular
phone hook-ups which
were instigated by Mr Abbott and one of his strongest supporters Senator
Eric Abetz, The Australian said.
The pair chaired meetings that included directives to junior MPs to use

on issues such as Safe
Schools and amending
section 18C of the Racial
Discrimination Act.
They also sought to position conservative MPs
for a fight over same-sex
marriage if Mr Turnbull
moved to a free vote once
the plebiscite was defeated in parliament, arguing any change of policy
would be a leadership issue.
The Australian named
other MPs involved in the
group as Kevin Andrews,
Michael Sukker, Rick Wilson, Andrew Hastie, Zed
Seselja, Ian Goodenough,
Cory Bernardi, Nicolle
Flint, Jonathon Duniam,
Craig Kelly, Scott Buchholz and Tony Pasin.
The group also pushed
for Mr Abbott’s return to
cabinet.
Veteran Liberal MP Warren Entsch hopes Mr Abbott reflects on his time
as prime minister as federal parliament resumes
in Canberra.
“I would suggest that Mr
Abbott reflect on his own
period as prime minister
before he starts throwing
mud at other colleagues.
He was actually given a
lifeline and he gave himself six months probation
and he failed,” he told reporters.
Fellow backbencher Andrew Laming said Mr Abbott had gone too far with
his critique of the government.
“Once you go on a speaking tour, once you start
seeking out friendly right
wing TV, once you start
flogging your view basically against the minister
of the day, that’s where
it crosses the line,” he
said.
His advice to Mr Abbott
is: “Keep writing and do
less news media calls
flogging your ideas.”
Disaffected voters have
pushed Pauline Hanson’s
One Nation to 10 per cent
of the primary vote, more
than doubling the minor
party’s support since November.
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Barnaby offers advice to Unions go to war on pen- Joyce denies bid for $50b
alty rates cut
despondent Libs
rollout
Barnaby Joyce has a message for despondent senior Liberals said to be
preparing for life in opposition: you can only solve
the nation’s problem from
government.
The Nationals leader and
deputy prime minister was
responding to a Daily Telegraph report which claims
discussions among senior
Libs have actually begun
about political life post2019, with conversations
about who would be opposition leader and deputy
leader.
“No, no, no,” Mr Joyce told
ABC radio on Tuesday.
The government had to
make sure it was delivering to its constituency.
“You’ve got be able to go
into bat for people when
they’re under the pump ...
and you can’t do that from
opposition, you do that
from government.”
Despite being depicted
by the Tele as one of the
clowns in the Canberra circus, Mr Joyce insisted he
was a very happy man.
He rattled off a list of
coalition
government
achievements including
overseeing a huge turnaround in the agriculture

sector, boosting funding
for dams, increasing live
exports and a start to the
inland rail project.
Nationals MP Damien Drum
said he was not occupied
at all by the prospect of
being in opposition.
“The only thought about
opposition is the horror
that would beset my electorate if Bill Shorten is the
prime minister,” he told
reporters at Parliament
House.
“If we have that man as
prime minister, God help
the seat of Murray.”
Labor leader Bill Shorten
says Mr Turnbull’s only
achievement for the year
has been to make Mr Dutton look like a leadership
candidate.
Mr Shorten told the Labor
caucus on Tuesday the
prime minister had begun
holding media conferences simply to attack his
predecessor Tony Abbott.
“All of the contenders and
pretenders, whether it’s
Julie Bishop, Tony Abbott,
Peter Dutton or a lump
of coal - they all support
cuts to families, cuts to
schools, cuts to Medicare
and cuts to penalty rates,”
Mr Shorten said.

Abortion will remain in
Queensland’s
criminal
code until at least next year
after independent MP Rob
Pyne agreed to withdraw
his two private members
bills from state parliament.
There were concerns the
bills, as they stood, would
introduce legal complications for women and their
doctors, and the opposition
announced late on Monday
they would not be supporting them.
Instead, the government
says it will now send the
bills to the state’s Law Reform Commission, which
will make recommendations based on the proposed legislation.
The Labor government
has promised to introduce
legislation based on the

LRC’s recommendations in
the next term of parliament
if it is re-elected.
Deputy Premier Jackie
Trad, who has been a
strong proponent of abortion reform, said referring
the issue to the QRLC was
the sensible option in the
circumstances.
“There is always a way to
ensure good legislation is
passed by the Queensland
parliament,” Ms Trad said.
“What is only available to
the government and the
women of Queensland
now is that we refer this
to the law reform commission and we consider any
recommendations that are
made and that we seek to
bring back a bill to modernise Queensland’s abortion laws.”

Qld abortion reforms scrapped

Michael O’Connor

Hundreds of thousands
of lower paid workers
will experience the worst
pay cut since the Great
Depression because of a
“terrible” decision by the
industrial umpire, a senior trade union official is
warning.
Trade union officials are
in Canberra on Tuesday
to protest a decision by
the Fair Work Commission to align Sunday penalty rates with Saturday’s
rates in the hospitality,
retail, fast food and pharmacy sectors.
They claim the decision
will affect 700,000 workers who risk losing up to
$6000 a year.
“There has been a concerted attack on working
people and now the icing
on the cake is the penalty
rates cut,” ACTU president Ged Kearney told
reporters at Parliament
House.
“Families and communities will go backwards as
a result of a pay cut the
likes of which we haven’t
seen since the Great Depression.”
Ms Kearney threatened a
union campaign against
the decision would be
“widespread, long-lasting
and very deep”.
“All of our research shows
that even Liberal voters
are very concerned about
this and it could be very
damaging for those liberal members sitting right
now in marginal seats,”
she said.
However, Liberal MP Ann
Sudmalis said decision
actually opened the door
for more employment
hours in regional electorates like hers on the NSW
south coast.

“In a regional area like
Gilmore, with almost double the national youth unemployment, that’s a gift;
that is a gift for our young
people to get a foot in the
door of employment,” she
said.
Ms Kearney rejected the
argument the higher Sunday rate was based on an
outdated notion the day
was for church and family,
“That old one gets pulled
out all the time,” she
said.
“There is still a weekend
in this country. Sunday is
still very, very special.”
The construction union
has vowed to lead a
WorkChoices-style campaign against the Turnbull
government even though
its members are affected
by the commission’s decision.
CFMEU national secretary
Michael O’Connor said his
union would join others
on picket lines and rallies
across the country.
“This war on battlers
must end. The war on the
fair go must stop,” he told
The Australian.
Labor has conceded its
legislative move to overturn the commission’s
ruling was a threshold decision for the party.
Opposition Leader Bill
Shorten is proposing a
bill that would have the
effect of making the ruling inoperable.
“We are guardians of
the commission. We are
strong supporters of it,”
Labor’s workplace relations spokesman Brendan O’Connor told Sky
News.
“We’ve made this decision and we think it’s the
right decision.”
Mr Shorten told his colleagues the issue was
a fight that “Labor was
born for”.
“This is the cause that
brought us all here,” he
told a caucus meeting at
Parliament House.

Nationals leader Barnaby
Joyce has rejected reports he is pushing for
control of the federal government’s $50 billion infrastructure rollout.
“I don’t know where that
story came from, it certainly didn’t come from
me,” he told ABC radio on
Tuesday.
Mr Joyce was responding
to a report in The Australian that claimed the deputy prime minister was
in discussions with colleagues about a possible
move to consolidate the
portfolio under his authority in an expected cabinet
reshuffle in July.
Nationals minister Darren
Chester has responsibility
for the rollout now.
Mr Joyce has become
concerned with a failure
to “sell” the regional component of what is record
infrastructure spending
by a federal government
and one of the few positive agenda issues for the

coalition, The Australian
said.
Nationals MP Damien
Drum said both men were
doing a “ripping job” in
their existing roles.
“In my electorate water
is the most important issue on an ongoing basis
and Barnaby has been
an amazing leader in that
area,” the member for
Murray told reporters at
Parliament House.
“We need Barnaby in that
role of agriculture and water and Darren Chester is
doing an absolutely ripping job with transport
and infrastructure.”
Deputy leader of the Nationals Fiona Nash also
declined to wade into the
debate.
“Barnaby Joyce has done
a tremendous job in the
agriculture portfolio,” she
said.
“If there’s to be any change
in portfolio arrangements
that’s a matter for the
prime minister.”

Electricity grid comes under scrutiny
Australia’s electricity grid
is being thoroughly scrutinised by federal politicians, with a third parliamentary inquiry under
way.
A lower house committee
will examine the community’s expectations of the
electricity grid and the
challenges and opportunities in its modernisation.
It comes on top of Senate
inquiries into the resilience of electricity infrastructure and the retirement of coal-fired power
stations.
Committee
chairman
Andrew Broad said new
technologies such as renewables and storage
were already transforming the energy network.
The Nationals MP wants
to hear from people what

their priorities are for the
electricity grid and how
it could better meet their
needs.
“The grid is essential to
our way of life, but it is
complex and needs careful consideration,” he
said on Tuesday.
Deputy chairman, Labor
MP Pat Conroy, said there
was a legitimate debate
about how Australia’s
electricity would be generated in the future and
it was clear the existing
grid was already reaching
the limits of what it was
designed to do.
The committee has
launched an online survey for people to share
how they use electricity in
their household or business, and is accepting
submissions until April
28.
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George Christensen resigns as Chief Whip Government unaware of Australia Post
for the National Party
CEO’s outrageous pay packet

GEORGE Christensen

GEORGE Christensen has
resigned from his position as chief whip for the
National Party saying his
“continued outspokenness” was incompatible
with the role.
In a statement, Queensland MP for Dawson said
it was his decision to resign.
“I made the decision to
resign because my continued outspokenness on
a variety of issues was
obviously incompatible
with the position of Party
Whip in the long term,”
the statement said.
“It was my decision to
resign; and my decision
alone.
“I was not pushed by anyone.
“However I did feel some
of my colleagues may
have been aggrieved that
the enforcer of discipline
was being somewhat illdisciplined himself.
“Over the past week as
I’ve reached this decision,
Nationals leader Barnaby
Joyce has been incredibly supportive, and said
he would have supported
whatever decision I made
on the matter.
“I thank him and the rest
of the Nationals team for
the great honour of serving as their Chief Whip
over the last six months.”
His resignation will be
effective as of 5pm this
Thursday, March 2.
The
announcement
comes after months of
speculation over whether
Mr Christensen would
continue to support the
Turnbull Government.

Earlier this month it was
revealed the controversial federal government
MP came close to quitting, penning a “letter of
demand” about threats
to the sugar industry,
which he ultimately did
not send.
Mr Christensen later affirmed his loyalty to the
National Party after peace
talks with leader Barnaby
Joyce over possible job
loses in the sugar cane
industry.
“I’m loyal to Barnaby
Joyce, I’m loyal to the
National Party, loyal to
the LNP,” Mr Christensen
told the Nine Network after Mr Joyce travelled to
Mr Christensen’s north
Queensland electorate on
February 19.
“I said that I am a member
of the National Party and I
want to remain a member
of the National Party,” Mr
Christensen added.
In recent weeks there
has been speculation Mr
Christensen could follow
South Australian Senator
Cory Bernardi, who has
split from the Liberals to
form his own party, the
Australian Conservatives.
According to The Daily
Telegraph, Mr Christensen has also threatened
to “go rogue” and resign
from the government
twice to get support for
local sugar growers.
His role as the Nationals’ Whip in the House of
Representatives involves
keeping colleagues in
line, something that some
commentators have noted
is at odds with his recent

behaviour.
Last December Mr Christensen wrote on social
media he was unhappy
with the Coalition’s direction and said there could
be a time when it was no
longer tenable to remain
inside the tent.
His resignation from his
position as National Party
whip comes after an opinion poll released on Monday showed primary vote
support for One Nation in
his electorate of Dawson
had reached 30 per cent
in the central Queensland
electorate. This put it neck
and neck with the Liberal
National Party at 30.4 per
cent.
Mr Christensen acknowledged that it was “possible” he would be able to
shore up his support base
by joining One Nation.
“Possible. But no, I’m in
the National Party,” he
said.
He said voters in his electorate wanted to see tangible results from Canberra in terms of jobs
creation.
“There are a number of
dams that we’ve got that
are under planning stage,
they’ll have to be started
before the next election,”
the LNP backbencher told
Sky News on Monday
night.
Mr Christensen hit out at
planning delays and environmentalists trying to
protect “bottom breathing
turtles” saying last time
he checked the creatures
could swim.
He also said today he
would cross the floor of
parliament to vote for a
parliamentary commission of inquiry into the
banking sector.
“I just think we need to go
forward, and to vote for a
bill that the government
might not support doesn’t
mean that I’m against the
government,” Mr Christensen told ABC radio on
Tuesday.

tor Fifield said the situations were different.
“NBN is a growing business. It’s one of the most
complex infrastructure
projects in Australia’s history,” he said.
Ahmed Fahour
“There’s strong competiTHE federal minister re- tion for senior Telco exsponsible for Australia
Post was unaware how
much its boss was being
paid until shortly before
details of his multi-million
salary package was re- A Newcastle grandfather
vealed to a Senate com- has become a millionaire
mittee.
after cashing in a year-old
Communications Minister winning Lotto ticket he
Mitch Fifield on Tuesday found while cleaning his
revealed he had a gen- car.
eral understanding that The man, who has reAhmed Fahour was “well mained
anonymous,
renumerated from things bought the ticket in Janwhich had been in the uary last year but only
public domain and in pre- discovered it was a winvious annual reports”.
ner this month when he
“But I didn’t know the spe- checked the ticket online
cific breakdown,” he told after finding it in the botthe committee at a hearing tom of his shopping bag.
in Canberra.
“I line the bottom of my
Nor did departmental of- reusable Aldi shopping
ficials.
bags with old beer carMr Fahour only advised tons to give them some
the minister of his $5.6 strength,” he said.
million salary and bonus “The ticket was hidden in
shortly before details were underneath it and I didn’t
provided to the committee know it was there.”
after Australia Post had He checked the ticket
argued doing so would attract unwarranted media
attention and may lead to
“brand damage”.
Mr Fahour has announced
he will leave the government-owned company in Two Brothers 4 Life gang
July, but says his decision members have been found
has nothing to do with the guilty of the contract murfurore over his salary. In- der of a man who was
stead the time had come gunned down at the front
to give someone else a go door of his Sydney home.
after his seven-year stint, Gang leader Farhad Qaumi and second-in-charge
he said.
Mr Fahour will appear be- Mumtaz Qaumi pleaded
fore the committee later not guilty to murdering
on Tuesday. The govern- Joseph Antoun who was
ment has proposed the in- shot four times through
dependent Remuneration a wire screen door at
Tribunal determine the pay Strathfield on December
and conditions of future 16, 2013.
Australia Post managing In the NSW Supreme Court
directors. Asked whether on Tuesday, Justice Peter
that measure could be Hamill - who heard the
extended to the national trial without a jury - found
broadband network, Sena- the brothers guilty of the

ecutives.” NBN Co chief
executive Bill Morrow’s
pocketed $3.6 million
last financial year. NBN
has also been disclosing
its salaries publicly so
it hasn’t been subject to
the same time of scrutiny,
Senator Fifield said.

NSW man finds $1m lotto
ticket in car
online, discovering he’d
won a division one prize
of $1,020,496.
“I’m glad I didn’t just get
the old bags and take
them to the dump,” he
said.
Cheryl Tuckerman, owner
of the Nextra Marketown
Newsagency in Newcastle where the ticket was
purchased, said she was
relieved the 13-month
search for the winner was
over.
The belated winner plans
on using the money to
help his children with
house repayments and
pay for his grandchildren’s education.
NSW Lotteries has urged
players to check their old
tickets.

Gang members guilty of
Sydney murder

murder, which the Crown
had said involved them
hiring a hit man.
Earlier the gang members
refused to be brought into
the Sydney courtroom to
hear the verdicts be delivered.
Lawyers for the pair said
they were instructed the
brothers would resist any
attempt to bring them up
from the cells, and after
this was confirmed, Justice Hamill agreed to deliver his judgment in their
absence, particularly referring to the safety of the
accused and Corrective
Services officers.
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We’re top of the G20
pack: Treasurer

Treasurer Scott Morrison

Treasurer Scott Morrison
has something to brag
about when he attends
his next big international
gathering.
Against the backdrop of a
1.1 per cent lift in growth
during the December
quarter - a result that
ended any potential for a
recession - the treasurer
was in an understandably buoyant mood on
Wednesday.
“These growth figures
say we are at the top of
the pack,” Mr Morrison
told reporters in Canberra of the latest national
accounts.
“There is not a country
I believe who would not
want to swap places with
me at the G20 when I
go there in a few weeks
time.”
The December quarter result was a smart rebound
from the shock 0.5 per
cent contraction in the
September quarter, the
worst performance since
the 2008-2009 global financial crisis.
It lifted the annual growth
rate to a more respectable 2.4 per cent.
Mr Morrison said the
Australian economy was
growing faster than every
G7 nation and above the
OECD average.
The latest growth figure
confirmed the successful
change that was taking
place in the economy as
it moved from the largest resources investment
boom in Australia’s history to broader-based
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Union steps up campaign spruiking Gonski Welfare, childcare bill passes lowThe Australian Educa- “This is nothing short of er house
tion Union is ramping up
pressure on the federal
government not to scrap
the Gonski school funding
model, with a national bus
tour and advertising campaign.
The union says Prime Minister Malcolm Turnbull’s
plans to get rid of the
model next year will deny
schools across Australia
$3.8 billion in extra funding.
AEU Federal President
Correna Haythorpe says
this means many schools
won’t get the resources
they need to properly support all of their students.
“If Malcolm Turnbull fails
to deliver Gonski funding in full he is failing our
kids,” she said in a statement on Wednesday.
South Australian Premier
Jay Weatherill and Education Minister Susan Close
will launch an “I Give a
Gonski” bus in Adelaide
on Wednesday.
Another will set off from
Brisbane with both buses
due to arrive in Canberra
on March 22.
Mr Weatherill said SA remains committed to honouring the full six years
of the Gonski agreement
and the federal government’s move to ditch the
last two years will mean
SA schools miss out on
$335 million.

devastating for our students and schools,” he
said.
“We’ll stand up for South
Australia and fight for
every dollar of school
funding our students deserve.”
Along with the national
bus tour, the AEU said it
will also run television, radio and online advertising
spruiking Gonski funding
throughout March.
The federal government
maintains funding for Australian schools is not being cut and will grow from
$16 billion in 2016 to more
than $20 billion in 2020.
Federal Education and
Training Minister Simon
Birmingham said it was
“hypocrisy on a grand
scale” for the SA government to keep pushing for
more federal school funding while it has cut its
own.
“The latest data shows
that while the Turnbull
government is growing
funding states like South
Australia have been slashing how much they actually spend by as much as
$199 per student in one
year,” the senator said in
a statement.
“Let’s just hope this time
the Weatherill government
hasn’t used taxpayer money to fund their political
campaign.”

growth.
“While this growth result is welcome, we must
continue to remember
that our growth cannot
be taken for granted and
is not being experienced
by all Australians in all
parts of the country in
the same way,” he said.
“As a government, we
are extremely mindful of
these differences.”
Mr Morrison said a decline in wages growth
during the December
quarter was disappointing and was weighing
heavily on the budget’s
revenue predictions.
Speaking prior to the release of the data, Treasury
secretary John Fraser
was more reserved, telling a Senate committee
the fundamentals of the
economy were “sound Bishop defends $1m ambassadors meeting
The federal government in- the development of a new
but finely balanced”.
sists it’s not spending any foreign policy blueprint,
As last year’s contraction new money bringing more known as a white paper.
showed, it remained sen- than 100 diplomats back Such gatherings are an
Down Under to talk foreign established fixture on the
sitive to shocks.
policy.
calendar of other nations.
Mr Fraser also said the The two-day sit-down in “I think it’s entirely approeconomy had been gen- Canberra later in March priate for a nation of our
erating enough jobs to will cost $1 million and size and our significance
maintain a stable unem- come out of the existing in security and economic
ployment rate.
Department of Foreign Af- terms globally, to carry
“But there is still spare fairs and Trade budget.
out such an exercise,” Ms
capacity in the labour “We will be cancelling Bishop said.
other meetings that would Deputy Labor leader Tanmarket,” he said.
Commonwealth
Bank be taking place so there ya Plibersek disputed
chief economist Michael will be no new money re- claims the most recent forBlythe said the Reserve quired,” Foreign Minister eign policy blueprint was
Bank should be happy Julie Bishop told reporters framed 14 years ago.
in Canberra on Wednes- The Australia in the Asian
with the growth num- day.
Century white paper was
bers.
It’s the first time Australia released by the Gillard
“There does not appear will bring back all its heads government in 2012 and
to be any need for extra of mission for one meet- focused on opportunities
interest-rate assistance,” ing.
in the fastest growing rehe said.
They will provide input into gion on earth, she said.

The federal government’s
negotiation skills will be
put to the test as it attempts to convince the
Senate crossbench to support controversial changes
to welfare payments.
Parliament’s lower house
on Wednesday passed
an omnibus savings bill
which ties welfare cuts to
an overhaul of childcare
subsidies.
But that was the easy part.
Labor, the Greens, One
Nation and the Nick Xenophon Team have all flagged
their opposition to the legislation as it stands.
“While crossbench senators have voiced varying
views on the (bill), the government will continue to
work with them to achieve
an outcome that secures
much-needed child care
reform, as well as provid-

ing responsible broader
savings,” Social Services
Minister Christian Porter
said in a statement.
He looked forward to having “constructive” discussions with the crossbench
before the Senate returns
on March 20.
The government insists
the savings, to fund the
$1.6 billion childcare package and national disability
insurance scheme, are reasonable and responsible.
The measures are in the
best interest of working
Australians, Mr Porter
said.
“There can be no doubt
that Australian families
want reform in this area.”
Labor claims pensioners,
families, new mums and
young Australians will
be hurt by the proposed
changes.

TEST FOR TURNBULL: 18C REPORT DOES NOT
RECOMMEND CHANGES TO EXISTING LAW
On Tuesday, the Committee set up to water down
race hate speech has
found no basis to recommend any changes to Section 18C of the Racial Discrimination Act.
The report is a victory for
common sense and for
ethnic communities across
Australia who made their
voices heard during the
committee process.
If Prime Minister Turnbull
proceeds with changes to
the law, it will be entirely
his choice to do so.
Mr Turnbull launched the
inquiry into 18C to appease the hard right of his
party, who want to protect
people who spout racial
hate speech. But today’s
report gives him no cover
if he chooses to once again
bend to the ideologues.
If Mr Turnbull had any
backbone at all, he would
use the publication of this
report to kill off attempts
to water down 18C and
the vital protections it provides.
If Mr Turnbull won’t show
leadership it is up to all of
us to say that zero hate

speech is the right amount.
The fight is not yet over.
Labor can see no guarantee that Mr Turnbull will
stand up for ethnic communities, so everyone who
opposes hate speech must
stand up together.
Freedom of speech and
freedom from hate speech
are balanced in sections
18C and 18D, which have
worked well for decades.
Labor fought to protect
section 18C in 2014 when
Prime Minister Abbott tried
to destroy it, and we will
fight to protect it again.
Critics of section 18C still
have not told us – what do
they want to be able to say
that they can’t say right
now?
Labor values multiculturalism, and believes that protections against racial hate
speech are worth keeping.
Mr Turnbull now needs to
declare where he stands.
MEDIA CONTACTS: ASH
BERDEBES (BURKE) 0403
288 479
JOANNA HEATH (DREYFUS) 0427 915 633
MICHELLE HOWE (PERRETT) 0413 606 446
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Young terror raid: Police dig up home of Fast food chains banned
ISIS missile plot suspect Haisem Zahab from using 457 visas

AFP officers trawl over the Cherry Vale Place property on Wednesday. Picture: Simon BullardSource:News
Corp Australia

A police officer at the back of Zahab’s Young home on Wednesday. Picture: Simon BullardSource:News
Corp Australia

Police lead Zahab off the property on Tuesday. Picture: AAPSource:AAP

Officers arrest Zahab on Tuesday. Picture: Channel 9Source:News Corp Australia

POLICE are digging up
the back of the Young
home where tradie
Haisem Zahab was yesterday arrested accused
of designing a missile for
terror group ISIS.
Officers were early this
morning continuing their

search of the Cherry Vale
Place property where
electrician Zahab, 42,
was allegedly accessing
substantial amounts of
information on line about
what materials he could
buy to build the missile
and a laser warning de-

vice as well as instructions on how to construct
it.
Police will allege he was
relaying the information
to Islamic State directly
and through extensive
family connections he
has in both Syria and

Iraq who are well known
to Australian authorities
as financiers of terrorist
organisations.
Zahab was the registered
owner of a business
called ‘Oz Survival Gear’
registered to the Cherry
Vale address raided by
police with the business
name owned by ‘Haisam
Zahab’.
The Australian Federal
Police have sealed off
the property, establishing a mobile command
centre at the rear of the
house, as they continued
to use sniffer dogs and
metal detectors to scour
the surrounding area.
Officers have cordoned
off a small section of
the home paddock this
morning and can be seen
digging and photographing an area located next
to a couple of small metal
sheds.
Officers are expected
to remain here for a few
days as they scour the
property to collect as
much as evidence as
possible.
Neighbour Kerry Barr,
72, said: “I was a teacher
at Young High School
and spent twenty years
in New Guinea and I used
to help with the transition
programs for the Muslim people coming to the
community.
“I know the original influx
of Muslim people who
came to Young about 20
years were concerned
about the new generation
coming here because
they don’t know about
them or why they have
come here.
“The original people
came here to escape the
gangs in Sydney and
they are worried about
these new people moving
out here because they do
not get involved with the
community.”
Zahab remains at Junee
Correctional Facility.

Immigration Peter Dutton thinks Aussie kids should be able to flip burgers. Piture: AAP

FOREIGN workers are to
be shut out of jobs at McDonald’s, Hungry Jack’s
and KFC.
Immigration Minister Peter
Dutton scrap a fast-food
industry labour agreement
that allows firms to sponsor and fly in foreign staff.
It is the first such industrywide ban on the granting
of 457 visas, which are
meant to fill temporary
skills shortages.
Mr Dutton said that at a
time when youth unemployment was rising, local teenagers should not
be overlooked for burgerflipping jobs in favour of
overseas rivals.
The labour agreement was
put in place when Opposition Leader Bill Shorten
was workplace relations
minister in the Gillard
government. In four years
more than 500 visas have
been approved in the industry.
Mr Dutton said: “Every
Australian teenager should
have the chance to get a
job at the local shops. The
Aussie kid shouldn’t be
knocked out of the job by
a foreign worker, which is
what Bill Shorten did.”
More than 318 fast-food
outlets nationally have
overseas workers behind
the counter. McDonald’s
has flown in 285, KFC 88,
and Hungry Jack’s at least
74.
They will have to leave the
country when their agreements expire, unless their
employers are able to
mount an individual case
as to why they should re-

main.
Two major fast-food chains
have outstanding visa applications for 68 workers,
as retail managers or supervisors.
In the past four years,
more than 500 visas have
been approved in the fastfood industry.
Advice was given to the
former Labor government
that the industry labour
agreement should be limited to regional areas, but
this did not happen.
The Gillard government
authorised the fly-in workers despite being advised
by the Immigration Department it would come at the
expense of employment
for young locals.
“The fast-food industry is
one of the more common
employers of school leavers and young people,” the
departmental advice said.
“With unemployment rates
persistently higher for this
cohort around the country, a key risk of a labour
agreement template is that
overseas workers are employed in place of young
Australian workers.”
Labor approved a deal to
allow major fast food outlets to fly in overseas workers. Picture: Kym Smith
Mr Dutton said the Coalition had cut back on the
number of 457 visas being issued from a peak of
110,000 in 2013 to around
90,000 now.
Most foreign workers on
457 visas come from India, the United Kingdom,
China, the Philippines, and
Ireland.
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