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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

جملس الوزراء سجل يف حمضر جلسته رفض التمديد

عون :ال بد من التقيد بنصوص الدستور

احلريري :قاب قوسني او ادنى من حل شامل وكبري

التصويت عمل دستوري
وهو افضل بكثري من
الفراغ».
واذ لفت الرئيس عون
اىل ان «البحث يف قانون
االنتخاب اخذ ،ويا لالسف،
طابعا طائفيا» ،قال« :ما

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.

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
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

pp: 255003 / 09613

Saturday 6 May 2017, Issue No. 821

توقيع أول
مرسوم استعادة
اجلنسية
اللبنانية لنزيه
خمايل خزاقه

وقف النار يف «املناطق اآلمنة» األربع وموسكو
متهد النسحاب اإليرانيني بعد اهلدنة

وقع رئيس اجلمهورية
عون
ميشال
العماد
ورئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ووزير
الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق امس االول
اخلميس ،أول مرسوم
استعادة اجلنسية اللبنانية
بعد قبول طلب االمريكي
نزيه خمايل خزاقه ،وجاء
يف املرسوم:
«ان رئيس اجلمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم
 41تاريخ 2015/11/24

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس عون
سيما منها املادة  65اليت
تنص على ان القرارات
يف جملس الوزراء تتخذ
بالتوافق واذا تعذر ذلك
ال مسح اهلل -فبالتصويت.والني أقسمت اليمني على
احرتام الدستور فال بد من
التقيد بنصوصه ،علما ان

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

Melbourne: 1/ 8 Gilmour

السبت  6أيــار  - 2017العدد 821

YPlumbing

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

أكد رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ان
رفضه
أعلن
«اجلميع
التمديد جمللس النواب
وهذا ما يؤكد عليه جملس
الوزراء اليوم جمددا»،
«ضرورة
على
مشددا
التقيد بأحكام الدستور وال

www.southwestbuilders.com.au

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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انتهت مفاوضات آستانة
يف جولتها الرابعة أمس
االول بـ «اخرتاق» روسي،
ّ
متثل يف التوافق على فكرة
إنشاء «مناطق تهدئة» يف
ريف دمشق وإدلب ومشال
محص واجلنوب السوري.
البلدان
ممثلو
ووقع
«الضامنة» ،وهي تركيا
وإيران ،باإلضافة إىل
روسيا وهي الدولة الراعية
للمفاوضات وصاحبة فكرة
مناطق «التهدئة» ،مذكرة
يف هذا الشأن اشتملت
على أجندة زمنية يبدأ
تنفيذها السبت (اليوم)
بإقرار وقف شامل للنار
يف هذه املناطق األربع على
أن يتم تشكيل فريق عمل
يف غضون أسبوعني لوضع
خرائط حمددة للمناطق

وحتديد آليات الرقابة.
وكان موضوع الرقابة أثار
سجاالت ساخنة ،ورفضت
املعارضة القبول ببند يف
االقرتاح الروسي حتدث

عن إحالل قوات مراقبة
من البلدان الضامنة ،يف
احتجاج واضح على أي
دور إيراني يشرف على

التتمة صفحة 31

القوات العراقية تتقدم غرب املوصل

حققت القوات العراقية
اجلانب
يف
مكاسب
الغربي من املوصل،
بعد ساعات من استئناف
عملياتها وتوسيع احملاور،
بناء على خطة جديدة،
للسيطرة على آخر ما بقي
من معاقل «داعش» يف
املدينة.
وحذر اجليش وسائل
اإلعالم من «تهويل»
حصيلة عدد قتلى جنوده

ومن «إحباط املعنويات»
ملصلحة التنظيم.
وكانت العمليات توقفت
باستثناء
أسبوع
حنو
القصف اجلوي ،وتلقت
القوات تعزيزات كبرية
وأعادت «تقويم اخلطط»،
بعد تعثرها يف السيطرة
على حنو  35يف املئة من
مساحة اجلانب األمين.
وجاء يف بيان لـ «خلية

التتمة صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

كـرم زار طـربيه واطلـع على اوضاع الـجالية فـي سـيدني
التقى عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب فادي كرم
راعي األبرشية املارونية
املطران انطوان شربل طربيه
يف حضور النائب األبرشي
مارسيللينو
املونسينيور
يوسف ،مستشار الدكتور
سمري جعجع املحامي ستيف
ستانتن ،رئيس مقاطعة
اسرتاليا يف «القوات» طوني
عبيد ،رئيس مكتب سيدني
جهاد داغر وداني جعجع وسليم
وليشع الشدياق واعضاء من
مكتب «القوات» .
وشارك يف اللقاء الرئيس
اإلقليمي يف الجامعة ميشال
الدويهي ،رئيس الرابطة
املارونية باخوس جرجس،
رئيس املجلس املاروني طوني
خطار ومستشار املطران
طربيه انور حرب.
وجرى خالل االجتماع عرض
الوضاع الجالية اللبنانية عموما
واملارونية خصوصا ،باالضافة
اىل املستجدات على الساحة
اللبنانية ويف مقدمها قانون
االنتخابات.
وبعد ذلك أولم املطران طربيه

على شرف كرم ووفد «القوات
اللبنانية».
ومساء دعا سليم وداني نقوال

النائب كرم والوفد املرافق اىل
عشاء على متن يخت يف خليج
سيدني .

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
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

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

?ARE YOU DEPRESSED & LONELY...
سوف أزيل وأدمر كل الحظوظ الرديئة واعمال الجنّ
وأحميك من كل الشياطني
مشاكل العمل
املشاكل املالية
أخطاء االوالد
بني الزوج والزوجة
القضايا القانونية
القروض

السحر األسود
األرواح الشيطانية
الحظ السيئ
اعادة جمع املحبني
وقف الطالق
االحباط النفسي

االدمان
الصحة
حماية املنزل
االزواج بدون أوالد
املشاكل الجنسية
اليانصيب
النجاح يف الحياة

نـزيل كـل املـشاكل باقامة الـصلوات

ازالة السحر األسود واعطاء حماية %100

(خـذوا مـوعدا الـيوم)

نضـمن حل جـميع مـشاكلكم

خرباء بقراءة الكف والوجه واألبراج وعلم االعداد

أعمالنا مكفولة ونضمن جلب الحبيب %100
نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ  8،30صباحا حتى الـ  8مساء
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لبنانيات

رئيس اجلمهورية يف احتفال اللبنانية بالعيد ال 66لتأسيسها:

للعمل على رفع شأن اجلامعة وابعادها عن التجاذبات
السياسية وتطوير فروعها ودعمها
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون« ،ضرورة ان
نتذكر جيدا األهداف األساسية
اليت كانت وراء والدة اجلامعة
اهميتها
وندرك
اللبنانية،
وحيويتها يف انصهار الشباب
اللبناني ،لنعمل معا كمسؤولني
سياسيني وتربويني على رفع
شأنها وقدراتها االستيعابية
واللوجستية
والتكنولوجية
وأدواتها الرتبوية والبحثية
وطاقمها التعليمي واالداري».
وشدد الرئيس عون على
ان «من واجبنا ابعادها عن
التجاذبات السياسية ونطور
فروعها وندعمها باملكننة احلديثة
وأدوات البحث واملختربات
واملساحات التفاعلية ،ونطور
ونولي
التعليمية
أنظمتها
اساتذتها الرعاية الالزمة ،فال
يكون هناك متييز يف سوق
العمل بني حاملي الشهادات
اجلامعية من اجلامعات اخلاصة
وحاملي الشهادات من اجلامعة
اللبنانية».
واذ اعرب عن حرصه على «تكافؤ
فرص التعليم امام االجيال
اللبنانية» ،شدد على «ضرورة
ان نعطي شبابنا الفرصة ليعربوا
عن أنفسهم وحيددوا خياراتهم
ويشاركوا يف بناء وطنهم
وحتقيق تنميته املستدامة ورقيه
وروحه اخلالقة» .ودعاهم اىل
ان «يشكلوا نواة العمل الوطين
واالحرتام
باحلوار
النظيف
املتبادل وحرية التعبري والروح
الدميوقراطية ،ليكونوا املثال بال
تبعية عمياء ،وخيلقوا جوا صحيا
يف الساحة الوطنية ،ينتج
طبقة سياسية أكثر قدرة على
التعبري عنهم وعن روح العصر
والتطور».
كالم رئيس اجلمهورية جاء
خالل حضوره احتفال اجلامعة
اللبنانية بعيد تأسيسها الـ66
بعد ظهر اليوم يف «مدينة رفيق
احلريري اجلامعية» يف احلدت،
حيث القى الكلمة االتية« :أيها
احلضور الكريم ،يأخذنا االحتفال
بيوم اجلامعة اللبنانية إىل صلب
دور لبنان ورسالته ،جتاه أبنائه
بالدرجة األوىل ،ويف حميطه
والعامل.
إن بلدا صغريا كبلدنا ،ال

الرئيس العماد ميشال عون يلقي كلمته
بد ان يستمد حضوره وقوته
من اشعاعه العلمي والثقايف
واحلضاري واالنساني .هكذا
هي الدول املتطورة يف عصرنا،
بعضها من األصغر يف العامل،
ولكن من األكثر رقيا وقدرة
اقتصادية ،من خالل تطورها
التكنولوجي ومستوى األحباث
العلمية فيها وتقدم جامعاتها
واستثمارها يف أدمغة البشر
وليس فقط يف احلجر.
أعطت اجلامعة اللبنانية منذ نشوء
نواتها يف أوائل اخلمسينات من
القرن املاضي ،الكثري ألجيالنا
املتعاقبة ،ودفعت أيضا الكثري
واالنقسامات
احلروب
مثن
والتجاذبات السياسة .علينا أن
نتذكر جيدا األهداف األساسية
اليت كانت وراء والدتها،
وندرك أهميتها وحيويتها يف
انصهار شباب لبنان وتعميق
وحدتهم ومد يد العون هلم
يف بناء مستقبلهم ،لنعمل
سياسيني
كمسؤولني
معا
وتربويني على رفع شأن اجلامعة
اللبنانية ،وقدراتها االستيعابية
واللوجستية
والتكنولوجية
وأدواتها الرتبوية والبحثية
وطاقمها التعليمي واالداري
الذي نوجه اليه حتية تقدير على
جهوده ووفائه يف هذه املناسبة
اليت جتمعنا.
يفتخر لبنان بالطبع جبامعاته
اخلاصة العريقة تارخيا وجتهيزا
ومستوى أكادمييا جذب منذ

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

عقود كوكبة من الطالب العرب
إىل صروحها .لكن للتعليم
اجلامعي يف لبنان جناحني
متوازيني ،ال جيب أن يضعف
أحدهما ويرتهل ،فتمسي خرية
شبابنا حمرومة من فضل ما
تستحقه من فرص تعليمية
جامعية ،جيب أن تظل املسؤولية
األوىل للدولة جتاه أبنائها.
وانطلق من كالمي هذا من
باب احلرص على تكافؤ فرص
التعليم أمام األجيال اللبنانية.
فال جيب أن يكون احلرمان من
نصيب من هم أقل قدرة على
الصعيد املادي على حتمل أعباء
التعليم اجلامعي .وندرك مجيعا
أن من بني هؤالء من ميكن أن
يكون يوما من أبرز العلماء أو
األدباء أو األطباء أو املخرتعني
يف العامل.
أيها احلضور الكريم ،إن
االستثمار يف التعليم هو من
أكثر االستثمارات رحبا بالنسبة
إىل الشعوب والدول .هذه هي
البنية التحتية احلقيقية اليت ال
تتآكلها عوامل الزمن ،بل تثمر
أضعاف ما يزرع يف تربتها.
من واجبنا اليوم ،أن نبعد
اجلامعة الوطنية عن التجاذبات
فروعها
ونطور
السياسية،
احلديثة
باملكننة
وندعمها
وأدوات البحث واملختربات
واملساحات التفاعلية ونطور
ونولي
التعليمية،
أنظمتها
اساتذتها الرعاية الالزمة اليت
متكنهم من العمل حبرية وتطوير
قدراتهم والتفاني يف رسالتهم،
فال يكون هناك متييز يف سوق
العمل بني حاملي الشهادات
اجلامعية من اجلامعات اخلاصة،
وحاملي الشهادات من اجلامعة
اللبنانية .فيشعر أي شاب
بالفخر حلمله شهادة من جامعته
الوطنية تفتح له أبواب العمل
والنجاح على مصراعيها.
ومن حتصني اجلامعة اللبنانية
وتطويرها إىل حتصني الوطن،
املسار واحد واألدوات هي
عينها .ال بد أن نعطي شبابنا
الفرصة ليعربوا عن أنفسهم
وحيددوا خياراتهم ويشاركوا

يف بناء وطنهم وحتقيق تنميته
وروحه
ورقيه
املستدامة
اخلالقة.
ان هذه املسرية تبدأ من
اجلامعة اليت عليها أن تفتح
أبواب صروحها أمام طالبها
واحلوار
والتفاعل
للنقاش
لتقديم األفكار والتطلعات اىل
كيف يكون مستقبل بلدهم.
وأخاطب الشباب اللبناني هنا،
الذي ميلك حسا وطنيا ووعيا
وثقافيا
وحضاريا
سياسيا
جيعله قادرا على تقرير مصريه
ومصري وطنه مبسؤولية :لديكم
كل الطاقات واألدوات الالزمة
للتغيري واالرتقاء .ومن مساحات
جامعاتكم حيث تتفاعلون مع
واقع بلدكم وأحداثه ،وتعربون
عن رؤيتكم لألمور ،بإمكانكم
أن تشكلوا نواة العمل الوطين
واالحرتام
باحلوار
النظيف،
املتبادل وحرية التعبري والروح
الدميوقراطية ،لتكونوا أنتم
املثال بال تبعية عمياء ،وختلقوا
جوا صحيا يف الساحة الوطنية،
ينتج طبقة سياسية أكثر قدرة
على التعبري عنكم وعن روح
العصر والتطور.
وأمتنى أن حتضنا االستحقاقات
اليت تنتظرنا والتحديات األمنية
واالجتماعية
واالقتصادية
الداهمة ،على مالقاة اجليل
اجلديد يف طموحاته وأحالمه
وتوقعاته اليت بات يشعر
باخلذالن واليأس من عدم
حتقيقها .وهذا ال يكون إال
بالتخلي عن األنانيات الفردية
واملصاحل الظرفية ،العتناق
صورة لبنان املستقبل الذي
نتوق اليه وطن االنفتاح
والتعايش
والدميوقراطية
امنوذجي ومتازج احلضارات.
يا شباب لبنان ،أنتم لبنان
اآلتي ،أنتم مستقبل الوطن
وأمله بغد أفضل ،فاسعوا
ليكون الوطن الذي ستسلمونه
ألبنائكم من بعدكم ،أفضل من
ذاك الذي سلمه لكم اباؤكم
ويقيين أنكم قادرون.
عاشت اجلامعة اللبنانية الوطنية
اجلامعة .عاش لبنان».

العريضي من دار الفتوى:لنتفق على قانون
انتخابات يشكل نقلة نوعية يف حياتنا
السياسية تؤدي إىل تطبيق الطائف
اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى النائب
غازي العريضي الذي قال:
«كانت جلسة مع صاحب
السماحة تناولنا فيها كل
املستجدات والتطورات يف
البالد بتبصر وعمق انطالقا من
ثوابت مواقفه الوطنية اليت عرب
عنها اكثر من مرة احلريصة
على االستقرار يف البالد وعلى
الوحدة الوطنية والتماسك بني
مكونات البالد كلها ،وما اعلنه
لناحية رأيه مبشروع قانون
االنتخاب الذي ينبغي ان يتجاوز
احلسابات املذهبية والطائفية،
او ان يؤدي إىل تسعري للحالة
املذهبية والطائفية .وهذه
نقطة أساسية مهمة مباركة
نلتقي فيها مع مساحته كما
نلتقي حول كثري من األمور
األساسية االسرتاتيجية يف
البالد .انطالقا من ذلك ،ومما
اعلن أيضا منذ أيام من قبل
السيد حسن نصر اهلل من
موقف عاقل وحريص ومسؤول
يف االجتاه ذاته ،وحرصا
منا على العناوين والثوابت
اليت أشرت اليها واليت
ميزت حركتنا السياسية طيلة
األشهر السابقة باجلوالت اليت
قام بها وفد احلزب التقدمي
االشرتاكي واللقاء الدميقراطي،
وكانت حمطة لنا يف هذه الدار
الكرمية ،ومن املواقف اليت
اعلنها الزعيم الوطين النائب
وليد جنبالط ،نود ان نكرر
الثابت األساس الذي انطلقنا
على قاعدته يف كل لقاءاتنا
وحواراتنا والتعبري عن مواقفنا
وتقديم تصوراتنا».
اضاف« :حنن ضد كل ما ميكن
ان يؤدي إىل إثارة انقسامات
أو خالفات او تشنجات او
نعرات مذهبية او طائفية سواء
يف اخلطاب او يف مشاريع
قوانني االنتخاب .حنن ال
نريد مقاربة األمور من هذه
الزاوية ،وبالتأكيد إىل جانب
هذه النقطة ال نرى أي مصلحة
وطنية تساعد على تثبيت األمن
واالستقرار يف البالد والتماسك
الوطين والسياسي وتقريب
وجهات النظر للخروج بتسوية
حول قانون االنتخاب ،ال نرى
ان ذلك ميكن ان يتم من خالل
الرتويج لتعديالت دستورية،
ليس مثة شيء منزل يف البالد
ويف حياتنا اليومية السياسية،
لكن ال نرى أن الوقت هو وقت
البحث يف تعديالت دستورية،
وحنن خمتلفون لألسف على
جزئيات صغرية يف البالد تؤدي
إىل تسعري هذه اخلالفات وإثارة
حساسيات مذهبية او طائفية،
وصلنا إىل هنا ،املطلوب ان
خنرج من هذه الدائرة اليت
وصلنا اليها ،ال أن نعمق
جذورها وان نوسع حدودها
مبزيد من اخلالفات الطائفية
واملذهبية يف البالد».
وتابع« :أقول كالما واضحا
بكل تواضع انطالقا مما علمتنا
إياها التجارب يف لبنان15 ،

الشهر ،قبل أخر أيار ،قبل
 20حزيران ،بعد  20حزيران،
لن يبقى البلد بدون اتفاق
على قانون انتخابات ،ولن
يبقى البلد بدون جملس نيابي
جديد ،وبالتالي سنصل إىل
تسوية ،ملاذا نرتك هذا الوقت
يضيع ،وملاذا نرتك هذه
االنقسامات تتعمق ،واخلالفات
تكرب ،ومثة كثري من القضايا
ينبغي الذهاب إىل معاجلتها،
وحنن واثقون أننا سنصل
إىل اتفاق ،غربلنا كل شيء،
وناقشنا كل شيء ،ودرسنا
كل شيء ،تعالوا إىل اتفاق
نأخذ فيه اجلوامع املشرتكة بني
بعضنا البعض حبدود ما حتتمله
هذه املرحلة لنتفق على قانون
انتخابات جديد يشكل مدخال إىل
نقلة نوعية يف حياتنا السياسية
تؤدي إىل تطبيق اتفاق الطائف
كما هو ،ال أن نقلب االتفاق،
أو ان خنتار من االتفاق بعض
النقاط والعناوين اليت تالئمنا
وتؤدي إىل نسفه او إىل إثارة
املشاكل اليت اشرنا اليها».
وردا على سؤال قال« :حنن
يف األساس كنا ضد التمديد،
يف األساس ،مل نقارب هذه
املسالة ال من قريب وال من
بعيد ،ومل يسجل علينا كلمة
ال يف جمالس خاصة ،ثنائية،
ثالثية ،رباعية ،مخاسية ،وال
يف اإلعالم ،وال يف اللقاءات،
وال يف الطروحات اليت قدمت
من احلزب .ال للتمديد ،وال
للفراغ ،كيف ميكن ان نعاجل
هذه املسالة؟ حنن أمام امرين
ال ثالث هلما؛ ال نريد الفراغ،
حنن أمام امرين ،إما أن نذهب
اىل انتخابات على القانون
احلالي النافذ الذي ال يلغى إال
بقانون ،او نذهب إىل اتفاق يف
أسرع وقت على قانون جديد،
وهذا ما نريده ،وهذا ما نتمناه،
ولذلك تقدمنا مبشروع يتجاوز
الستني ،مل يقبل ،قلنا تعالوا
ملناقشة مشروع النسبية على
دوائر وسطى وحنن مستعدون
للنقاش ،لنؤكد اننا ال نريد
الستني ،ال نريد التمديد ،ال
نريد الفراغ ،لكن اذا مل نتفق،
أعود وأكرر حنن أمام امرين،
اما الستني كقانون موجود،
ليس كمطلب ،وليس كهدف،
وليس كخلفية ،وليس كنية،
حنن نضعها يف خلفية تفكرينا
لنصل اليها ،او ان نذهب اىل
اتفاق ،يفضل ان نذهب اىل
اتفاق ،واعتقد اننا قادرون اذا
كانت النيات صافية ،وهذا
الكالم قلته هنا يف الزيارة
السابقة أيضا ،وهذا يؤكد أننا
مل نغري راينا».
واستقبل دريان بعد ذلك،
العميد منري خملالتي املساعد
الثاني ملدير املخابرات يف
اجليش والعميد طوني فارس
رئيس فرع خمابرات بريوت.
والتقى وفدا من مجعية ال
رمضان االجتماعية برئاسة
مروان رمضان ،وقدموا اليه
دعوة حلضور حفل اإلفطار
الرمضاني األول للجمعية .
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لبنانيات

مؤمتر الطاقة االغرتابية استأنف أعماله يف البيال

الرياشي :نعمل لتكون وزارة االعالم جاهزة
الستضافة اي حوار يف لبنان بني االطراف املتصارعة

استكمل مؤمتر الطاقة االغرتابية
اللبنانية أعماله يف «البيال»
بعد املراسم االفتتاحية الرمسية
اذ انعقدت حلقة نقاش حول
استعادة اجلنسية حتت عنوان:
«دبلوماسية االنتشار يف خدمة
اجلنسية :حاالت واجراءات»
ادارها املدير العام للمغرتبني
هيثم مجعة .والقى رئيس اللجنة
املختصة بالنظر يف طلبات
استعادة اجلنسية القاضي امين
عويدات كلمة شرح فيها آلية
تقديم الطلبات.
وحتدثت املديرة العامة لالحوال
الشخصية سوزان خوري عن عمل
اللجنة املخولة دراسة ملفات
استعادة اجلنسية وبصفتها
عضو اللجنة ،وعن تسجيل
وقوعات االحوال الشخصية
للمغرتبني.
املعتمد
اثنى
جانبه
من
البطريركي يف موسكو املطران
نيفن صيقلي على «دينامية
وزير اخلارجية جربان باسيل».
مشددا على «الثقافة الروحية
اللبنانية» ،داعيا اللبنانيني اىل
«العودة اىل لبنان ،البلد االروع
يف العامل» ،واصفا مسقط
رأسه زحلة انها «االفضل على
الكرة االرضية».
وشرح نائب رئيس املؤسسة
املارونية لالنتشار شارل احلاج
مسار تسجيل اللبنانيني عرب
املؤسسة.
ومن املتحدثني شيم زهر وهو
احد املستثمرين يف القطاع
الرتبوي يف الربازيل وعبد
الناصر الفاعي وهو من رجال
االعمال يف الربازيل ومؤسس
مجعيات اغرتابية ،واحملامي
نبيه شرتوني عن اهمية «تعلم
اللغة العربية وهو الذي ابتكر
طريقة تعليم اللهجة اللبنانية
يف املكسيك» ،فيما تناولت
الدكتورة لوز حرب دياز دور
اجلمعيات يف تشيلي يف
«تقريب اللبنانيني يف االنتشار
من بعضهم البعض ومن لبنان».
وحتدث احملامي الفرد فرحة
املولود يف الواليات املتحدة،
كما كانت شهادة حياة لالعب
كرة السلة راين زنبقة الذي
انضم اىل املنتخب اللبناني
للشباب بعد استعادة عائلته
اجلنسية.
وركزت احللقة الثانية اليت ادارها
املندوب السابق للجامعة العربية
يف فرنسا السفري ناصيف حيت
على «ابراز دور شخصيات
االنتشار اللبناني السياسية
مبشاركة سبعني سياسيا من
وزراء ونواب ورؤساء بلديات
ورجال دولة».
وحتدثت وزيرة خارجية مدغشقر
بياتريس عطااهلل عن «تصميمها
الذي ورثته عن والدها اللبناني،
للعمل على جتاوز بالدها للمحنة
اليت عاشتها وعن التهديد
الثقايف للجذور والقيم الثقافية
الذي تشكله العوملة».
وحتدث نائب وزير اخلارجية
اليونانية لشؤون املغرتبني

مؤتمر الطاقة االغرتابية خالل انعقاده ويبدو الرئيسان عون والحريري
نيكوالوس كويك عن «التجربة
اليونانية يف االستثمار يف
كما
االغرتابية»،
الطاقات
تناول وزير اخلارجية السابق يف
الربازيل فرانسيسكو رزق «سبل
التوصل اىل طاقة اغرتابية
قوية» ،متطرقا اىل «مسألة
الربط بني اهلوية اللبنانية
وخدمة املصلحة الوطنية».
من جهته ،حتدث الفونسو
اميليو ماسو املبعوث اخلاص
حلاكم ساو باولو اليت تشكل
اللبنانية
االنتشار
عاصمة
واملتحدرين من اصل لبناني
الذين لطاملا ساهموا يف عمران
املدينة وازدهارها ،وانتشروا
يف ارجاء الربازيل وساهموا يف
تنميتها».
كما حتدث مفوض الشعب العام
يف فنزويال طارق وليم صعب
عن حياته كمتحدر من عائلة
لبنانية واخنراطه يف العمل
السياسي يف بلده.
واشارت املرشحة اىل االنتخابات
احملامية
الفرنسية
النيابية
ساندرين ريشارد اىل «ضرورة
ان يبذل اللبنانيون يف اخلارج
جهدا خاصا لتمتني العالقة مع
الوطن االم من خالل مجعية
او شبكة تتوسع مع الوقت».
واستشهدت بقول للجنرال
شارل ديغول الذي قال ان
«فرنسا بأكملها تهتز عندما
يهتز لبنان».
كذلك تطرق النائب الفدرالي
املكسيكي الفريدو باخوس
«اآلليات
اىل
نيكوالس
الفعالة لتبادل اخلربات عرب
البلدان عرب اللجان املشرتكة
النيابية واملنصات االلكرتونية
واملبادرات».

منتدى اعالمي

واختتم اليوم االول من املؤمتر
مبنتدى اعالمي قدمته االعالمية
رميا مكتيب ،واداره الوزير
السابق الياس بو صعب
وحتدث فيه وزير االعالم ملحم
الرياشي ورئيس حترير «الشرق
االوسط» غسان شربل ورئيس
جملس ادارة «بوبلي سيس
ميديا» الكس صابر ومدير عام
االقنية يف «ام بي سي» علي
جابر ومدير االحباث يف معهد
العالقات الدولية واالسرتاتيجية

كريم بيطار.

الرياشي

وحتدث الرياشي فأكد ان
«هناك مشروع قانون لتحويل
وزارة االعالم اىل وزارة احلوار
البنية
وتأهيل
والتواصل
التحتية للوزارة لتكون جاهزة
الستضافة اي حوار بني كل
االطراف املتصارعة اليت ميكنها
ان تأتي اىل لبنان وجاهزون
بإستثناء
اجلميع
إلستقبال
إسرائيل .كما ستتحول وزارة
االعالم اىل وزارة تواصل بني
الوزارات».
واعترب ان «الغاء وزارة االعالم
سيتم من خالل قرارات سوف
تتخذ يف جملس الوزراء وسوف
يرفع مشروع القانون يف غضون
شهر اىل جملس الوزراء على ان
يبت جملس النواب تغيري اسم
الوزارة .كما سيتم تعديل للمادة
 583عقوبات جلهة الغاء القدح
والذم يف حال ثبتت املعلومات
الصحافية من خالل مشروع
قانون سيحول اىل اجمللس
النيابي يف اقرب فرصة .كما
جيري السعي لتعديل قانون
نقابة احملررين لكي تضم كل
االعالميني اللبنانيني يف كل
العامل وستكون النقابة بطبعتها
اجلديدة ضامنة حلقوق احملررين.
كما ان هناك مشروع قانون
حول آداب املهنة».
واعلن رياشي عن «والدة
جملس ادارة جديد لتلفزيون
لبنان قريبا وسيتم حتويل
التلفزيون اىل تلفزيون تثقيفي
كما انه سيعنى ايضا باالغرتاب
اللبناني».
ولفت اىل انه «يف مرحلة االنتقال
اىل االطار اجلديد للوزارة سوف
يتم دعم الصحافة املكتوبة مببلغ
مادي خيصص يوميا للصحف
على ان تتحول الوزارة اىل رب
عمل امام الضمان االجتماعي
لدفع تعويضات نهاية اخلدمة
للصحافيني املصروفني ،على
مدى سنتني».

شربل

من جانبه ،اشار شربل اىل ان
«االفراد اللبنانيني ناجحون
اال اننا فاشلون كشعب».
«الصحايف
ان
واضاف:
اللبناني هو صحايف عربي»،

داعيا املؤسسات الصحافية اىل
«االستثمار يف العناصر الشابة،
وضمان الصدقية يف االخبار
املتداولة عرب االعالم الرقمي».
جابر
بدوره ،اكد جابر ان «الصحافة
التقليدية امامها فرصة تنقية
كل ما يرد يف مواقع التواصل
االجتماعي» ،ناعيا «الصحافة
الورقية».
وقال« :اللبنانيون ال يزالون
يشكلون  50باملئة من املوظفني
يف قطاع االعالن واالعالم،
وميثلون حتى االن قيمة مضافة
اىل املؤسسات املتلفزة .االنتاج
التلفزيوني التقليدي والرقمي
حباجة اىل بنية حتتية للربط
االعالمي ،تنطلق من لبنان اىل
العامل العربي».

بيطار

من جهته ،طالب بيطار الذي
يعمل يف فرنسا ،تلفزيون لبنان
ان «يضطلع بدور اساسي يف
السنوات املقبلة ،يف التخاطب
مع املغرتبني للرتويج للبنان
وايصال الصورة االجيابية ،ما
حيتم القيام بنقد ذاتي للطرق
اليت يتم خالهلا خماطبة العامل
واخلروج من الصور النمطية
والكليشيهات».
واضاف بيطار :جيب ان ال نكون
مهووسني بصورتنا بل ان نكون
واقعيني ونتمكن من استخدام
كفاءات االفراد وحتويلها اىل
عمل فريق لبناء دولة قوية».
صابر
وختم صابر الفتا اىل ان
«اللبنانيني الذي يعملون يف
املؤسسات االعالمية الكربى يف
اخلليج وميكن االعتماد عليهم
لتظهري صورة مجيلة عن لبنان
وفقا خلطة واضحة خللق لبنان
كعالمة فارقة» ،مشريا اىل ان
«التواصل مع املغرتبني يتم
بطريقة اسرع باعتماد وسائل
التواصل االجتماعي».

عربيد

وكانت مداخلة لرئيس اجلمعية
اللبنانية لرتاخيص االمتياز شارل
عربيد اكد ان مثة اسرتاتيجية
رفعت اىل جملس الوزراء جلعل
لبنان عالمة فارقة» ،داعيا اىل
«التوافق عليها».

قاسم :إجناز قانون االنتخاب ربح للجميع
رأى نائب األمني العام ل»حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم ،يف
كلمة ألقاها يف مؤسسة «جهاد
البناء» ،أن «لبنان اليوم غارق
يف قانون االنتخاب ،وطرحت
أفكار كثرية حول قوانني تبدأ
وال تنتهي ،وإذا أراد البعض
أن يؤلف كتبا عن قوانني
االنتخابات فأفرتض أنه سينتج
جملدات ،ولكن أغلب هذه
القوانني هي قوانني عشوائية
ال تعتمد على معايري ،وبعض
القوانني نعم فيها معايري
حمددة ميكن االستناد إليها».
وقال« :اليوم بعد نقاشات
طويلة وصلنا إىل مكان حمشور،
فالوقت ضيق وعلينا أن ننتج
قانونا لالنتخابات يتم التوافق
عليه بني اللبنانيني خلصوصية
لبنان يف ضرورة التوافق
بني قواه ومذاهبه وطوائفه
واملسؤولني املوجودين.
ليكن معلوما ،إجناز القانون هو
ربح للجميع من دون استثناء،
وعلينا أن نشد اهلمم من أجل
أن نصل إىل إجناز قانون جديد،
فإذا مل يتم إجناز قانون جديد
ال مسح اهلل ،فال يوجد رابح على
اإلطالق واجلميع سيكون خاسرا
من عدم وجود قانون انتخابات
جديد ،خاصة أن اخليارات
ِ
لعنت
الثالثة املاثلة أمامنا
من اجلميع :التمديد وقانون
الستني والفراغ ،معنى ذلك
أن أي أداء يوصلنا جمددا إىل
واحد من هذه اخليارات الثالثة
السيئة لن يكون نتيجة صحيحة
وال سليمة ،بل سيؤدي إىل
تداعيات سيئة على اجلميع».
وأضاف« :ال مفاضلة بني هذه
اخليارات الثالثة السيئة ،فلكل
واحد منها مشكلته ،وأحد هذه
اخليارات السيئة هو الفراغ،
ألن الفراغ يف ما يعنيه انعدام
املؤسسات ،وهز االستقرار،
وتعطيل الثقة بلبنان ،وتراجع
األزمة
وتفاقم
االقتصاد،
االجتماعية ،إىل حني حيصل حل
ال أعلم كيف سيكون ،األفضل
لنا مجيعا أن نبحث عن قانون

جديد ،ومهما كانت سلبيات
القانون اجلديد يف نظر أي جهة
من اجلهات فهي بالتأكيد أقل
من سلبيات اخليارات الثالثة
السيئة».
وتابع« :إذا حنن حباجة إىل
أن حتصل تنازالت متبادلة
موضوعية ومنطقية ،ويف رأينا
أن النسبية هي احلل األمثل
واألفضل ،خصوصا أن النسبية
هلا مراتب خمتلفة وأشكال
خمتلفة ،وتصميمات خمتلفة،
وهل عجزنا عن اختيار تصميم
من تصميمات النسبية اليت
ميكن أن تبلغ عشرة احتماالت
أو عشرين احتمال؟ لنخرت واحدا
منمقا ميكن أن يراعي املطالب
املختلفة ،فنصل إىل قانون
أقرب إىل أن يكون مقبوال من
اجلميع ،وعندما نقول هذا يعين
أن املطلوب هو أن ال نطلب
كجهات من القانون كل شيء أو
ال شيء ،علينا أن نقبل ببعض
املكتسبات ،وأن نقبل ببعض ما
نعتربه خسائر يف داخل قانون
عادل ،فننقذ لبنان ونصل إىل
احلل املوضوعي واملنطقي».
ومتنى «أن نتمكن خالل هذه
الفرتة املتبقية من أن ننجز
القانون اجلديد ،ألن أي خيار
من اخليارات الثالثة هو خيار
سيئ له مشاكله وتداعياته،
وإذا كنا ال نستطيع أن نصل
بعد نقاش مثاني سنوات
إىل قانون ،فال أعلم كيف
ميكن أن يدار البلد بالطريقة
الصحيحة .وهنا أقرتح ،إذا
وجدمت أن األمر معقدا إىل هذه
الدرجة وال أجده كذلك ،فلنخرت
قانونا نسبيا نناقشه ونفصله
بالطريقة املناسبة لألطراف،
ويكون هذا القانون لدورة
واحدة ،يعطينا فرصة إضافية
ملدة أربع سنوات إضافة إىل
الثماني السنوات ،علنا نستطيع
أن نثبت شيئا إذا وجدنا أننا
عاجزون ،ولكن االنتقال إىل
هذه املرحلة االنتقالية أفضل
بكثري من أن ال يكون لدينا
قانون جديد».

«تويرت» مسرح «حرب» كالمية بني
الرئيسني احلريري وميقاتي
عرب الرئيس جنيب ميقاتي
يف تصريح عن استغرابه
واستهجانه ملا أدىل به وزير
االعالم بالوكالة بيار بو عاصي
يف ختام جلسة جملس الوزراء
اليوم ،وفيه ما حرفيته« :يف
ختام جلسة جملس الوزراء
نوه رئيس احلكومة بفخامة
رئيس اجلمهورية الذي اضطر
ملغادرة اجللسة طالبا من
دولة رئيس جملس الوزراء
ترؤس اجللسة .واعترب رئيس
احلكومة ثقة الرئيس به دليال
على ثقة رئيس البالد باحلكومة
الدستورية،
وباملؤسسات
وذلك يشكل سابقة اجيابية
ودليل خري».
أمام هذا الكالم على لسان
وزير االعالم بالوكالة شعرت
باالستفزاز ألمرين ،اوهلما عدم
االطالع الكايف على الدستور،
وثانيهما ما يصيب مقام رئيس
جملس الوزراء .ولذلك اتوجه
اىل دولة رئيس جملس الوزراء
بكل حمبة واحرتام واقول له»

كفى يا سعد».

الحريري يرد

رد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري يف تغريدة له عرب
«تويرت» ،يف إطار رده على
الرئيس جنيب ميقاتي« :إذا
كان الرئيس ميقاتي ال يدرك
الفرق بني التنويه واالغتباط
فال حاجة للرد ...وأقول له
سالما».

امليقاتي يرد

ورد الرئيس جنيب ميقاتي
عرب «تويرت» على رد رئيس
احلكومة سعد احلريري عليه،
وقال الرئيس ميقاتي يف رده
على الرد« :يا دولة الرئيس
بكل احرتام ال النجيب وال
اللبيب يفهمان االغتباط خبطوة
دستورية طبيعية».

رد آخر للحريري

ورد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري على رد الرئيس جنيب
ميقاتي ،فقال يف تغريدة له
عرب «تويرت»« :عجيب هذا الزمن
ومؤسف  ...اهلل يعني».
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لبنانيات

احلريري رعى افتتاح املؤمتر الوطين للحوكمة الرقمية :احلكومة
الرقمية ستضرب الفساد وتنهيه وعلينا أن نتحول إىل األفضل
رعى رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري يف السراي الكبري،
حفل إفتتاح املؤمتر الوطين
األول للحوكمة الرقمية digital
 government conferenceحتت
عنوان «إرساء أسس متينة
للتحول الرقمي» ،بدعوة من
وزيرة الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية الدكتورة عناية عز
الدين ،يف حضور وزراء:
الدفاع الوطين يعقوب الصراف،
اإلتصاالت مجال اجلراح ،املال
علي حسن خليل ،الثقافة
اخلوري،
غطاس
الدكتور
السياحة أواديس كيدانيان،
الدولة لشؤون املرأة جان
حلقوق
والدولة
أوغاسبيان
اإلنسان أمين شقري ،النواب:
روبري غامن ،جوزف املعلوف
ورياض رحال ،ممثلة األمني
العام لألمم املتحدة يف لبنان
سيغريد كاغ ،سفراء ،ممثل
قائد اجليش العماد جوزاف عون
العقيد املهندس روبري منصور،
املدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،ممثل املدير
العام ألمن الدولة اللواء أنطوان
صليبا مدير مديرية بريوت يف
املديرية العامة العقيد بسام
أبي فرح ومدراء عامني.
بداية النشيد الوطين بعدها كلمة
متلفزة لعز الدين عن املشروع،
فكلمة ترحيبية لسامر حنقري.

عز الدين

وقالت الوزيرة عز الدين يف
كلمتها« :إن إرساء أسس
للتحول الرقمي مل يعد ترفا أنه
ضرورة قصوى لبلد مثل لبنان
وذلك لسببني رئيسيني:
األول  :ان التزاما صدر من أعلى
املستويات الرمسية مبشروع
احلكومة االلكرتونية وورد هذا
االلتزام كوعد يف خطاب قسم
فخامة رئيس اجلمهورية وكبند
يف البيان الوزاري حلكومة
إستعادة الثقة واعتقد ان كال
من العهد واحلكومة حريص على
تكريس قيمة االلتزام بالعهود
والوعود اليت تطلق أمام الرأي
العام اللبناني من أجل استعادة
الثقة املفقودة بني املواطن
والسلطة يف بلدنا احلبيب
لبنان.
اما السبب الثاني واألهم
فهو واقع اإلدارة العامة
يف لبنان اليت تعاني اهرتاء
وترهال فالتكنولوجيا متقادمة
والبريوقراطية مفرطة وهيكليات
اإلدارة غري فعالة ما أعاق قدرة
لبنان على مواكبة وترية التغيري
يف البيئة اخلارجية كما ان اهلوة
اتسعت بني توقعات املواطن
وال سيما اجليل الشاب املفطور
على كل ما هو رقمي من جهة
وآلية اخلدمات احلكومية من
جهة اخرى  ،واعتقد ان من
األمور اليت حتظى بإمجاع بني
املسؤولني اللبنانيني على
اختالف توجهاتهم هي ان النهج
احلالي غري قابل لالستدامة فهو
أقل مالءمة للمواطن وأكثر كلفة
على احلكومة وال بد بالتالي من
إصالحه اصالحا جذريا ليحقق
الغرض منه.

وادراكا منا يف وزارة التنمية
اإلدارية هلذا الواقع والذي ميكن
اختصاره بأزمة الثقة القائمة
بني املواطن والدولة بشكل عام
واإلدارة العامة بشكل خاص
انطلقنا بتصميم مستفدين من
اخلربة اليت تراكمت عرب السنوات
األخرية يف وزارة التنمية
اإلدارية والوزارات األخرى.
من خالل مشاريع املكننة اليت
نفذت ومبساعدة خرباء من اخلارج
وعقدنا جلسات العصف الذهين
لفهم متطلبات عمل احلكومة
االلكرتونية ما تعنيه للمواطنني
واملوظفني احلكوميني وخلرجيي
اجلامعات اجلدد ،السؤال امللح
الذي طرح خالل هذه اجللسات
هو ماذا سنفعل حيال وضع
اإلدارة العامة؟ تبني لنا ملا
ال حيتمل اي جمال للشك أن
التحسينات الصغرية واملوضعية
لن تفضي إىل أي مكان ال شيء
سوى إنتهاج الراديكالية يف
تبين أفكار جديدة سيحل املشكلة
هلذا السبب حنتاج إىل حتول
 transformationطموح وليس
اىل حتسينات بسيطة او خطوات
انتقالية غري منسقة adubok
 transionوعليه فنحن حنتاج
إىل رؤية جديدة واسرتاتيجية
جديدة من أجل حتقيق ذلك
واىل آليات جديدة لتطبيقه
واىل جدول زمين الستكمال
املرحلة االوىل يف العام 2019
واملرحلة الثانية يف العام 2021
انطلقنا يف هذه االسرتاتيجية
من معطيات واقعية ومتينة،
منها ادوات عصر االنرتنت
وتقنياته ومقاربته والتكنولوجيا
اخلاصة به متنحنا فرصا اكرب
من أي وقت مضى ملساعدة
احلكومة على فهم احتياجات
املواطنني بشكل أفضل وعلى
برجمة اخلدمات على حنو اسرع
وبتكلفة أقل اضافة اىل حتسني
برجمة اخلدمات االلكرتونية حبيث
تتوفر بشكل مستمر استنادا اىل
البيانات واألدلة اليت جتمع بشكل
تلقائي عرب الربجمة احلديثة  ،أما
الرؤية اليت نريدها فهي التالية:
يف نهاية العام  2012سيصبح
لبنان بني الدول الرقمية األكثر
تقدما يف املنطقة نعم رؤيتنا
هي لبنان الدولة الرقمية األكثر
تقدما يف املنطقة خالل اربع
سنوات ،قد يسأل البعض هل
حنن حنلم؟ اجلواب هو أن لبنان
بلد التحديات الكربى واإلجنازات
الكربى كما ان اليوميات اللبنانية
تزخر باإلجنازات الفردية الكبرية
ويف لبنان طاقات انسانية مهمة
مقيمة ومغرتبة،اذن حنن نستطيع
وهذا اهلدف « اي احلكومة
الرقمية ميكن حتقيقه من خالل
تطبيق اسرتاتيجية حتول رقمي
متمحورة حول املواطن تنقل
احلكومة إىل عصر املعلومات يف
القرن الواحد العشرين وهذا له
متطلباته العديدةابرزها :حتويل
طريقة عمل احلكومة عرب حتويل
اخلدمات اليت ميكن برجمتها
اىل خدمات رقمية مما يؤدي
اىل تسهيل حصول املواطنني
على اخلدمات يف أي وقت وأي

الحريري يلقي كلمته
مكان ختفيض البريوقراطية
ووضع حد للفساد  ،تعزيز
قطاع الصناعة الرقمية احمللي
من خالل الشراكة مع الشركات
العاملية التقنية ومراكز األحباث
مع االلتزام باملعايري العاملية
ما يؤدي اىل ازدهار اإلقتصاد
الرقمي املتواضع حاليا.
وسألت عز الدين كيف سنقوم
بتحفيق ذلك؟ بالتاكيد ال ميكن
االستمرار باالسلوب املتبع
االن مكررة أننا حنتاج إىل
وضع اسرتاتيجية راديكالية
لتحقيق ذلك ضمن إمكانياتنا
املتواضعة واحلل ال ميكن فقط
يف كمية املال اليت تصرف
ملعاجلة املشاكل بل بالطريقة
اليت يتم اختيارها لصرف املال
واإلمكانيات املتواضعة جيب ان
تشكل العامل املخفز لإلبتكار
واإلبداع.
ولفتت اىل أننا قمنا بتأليف جلنة
تضم مدير الوحدة االلكرتونية
يف وزارة التنمية ورئيس فريق
املعلوماتية يف الوزارة أضافة
اىل جمموعة من اخلرباء احملليني
وغري
لبنانيني
والدوليني
لبنانيني برئاسة الربوفسور
على العبداهلل وتوصلنا اىل
تشخيص الواقع حتديد مكامن
الضعف واملعوقات وقد قدمت
اللجنة لنا توصيات ستكون
موضع حبث ونقاش خالل
اجللسات املختلفة هلذا املؤمتر،
وطالبت جبعل www.gov.lb
البوابة املوحدة اليت ينفذ منها
املواطن اىل كافة مؤسسات
الدولة .تشكيل فريق اخلدمات
الرقمية احلكومية يتمتع بسلطة
عرب الوزارات ختوله التمكني
والتحفيز واملساعدة والدفع حنو
اجناز التحول الرقمي .تطبيق
تقنية املصادر املفتوحة يف
جماالت املعلومات واخلدمات
والربجمة وميزة هذه التقنية انها
اقل كلفة على الدولة وحتفز
النهوض بقطاع االنتاج الرقمي
اىل املستويات العاملية».
وتابعت عز الدين :إن استحداث
رقمية
منصات
واستعمال
مشرتكة يف خمتلف الوزارات (
هوية دفع وهي خدمات تستخدمها
كل الوزارات .العمل املشرتك
مع اجلهات املعنية  :مؤسسات
الدولة املواطنني والشركات
املؤسسات االكادميية وشركات
التكنولوجيا واملنظمات الدولية

ومصادر املعلوماتية املفتوحة
يكمن مفتاح النجاح يف بناء
ثقافة ابتكار تقودها جمموعة من
كبار اخصائيي التكنولوجيات
الرقمية وتدعمها شركات دولية
وثقافة مشرتكة .اعتماد اسلوب
برجمة مرن ورشيق قابل لتطوير
وتعديل اخلدمات الرقمية بشكل
مستمر حسب البيانات واالدلة.
القائمة
التشريعات
تعديل
واستحداث تشريعات جديدة
مالئمة وغري معقدة ودعم تطوير
خدمات رقمية بسيطة ومناسبة،
ولفتت اىل أنها تلقت وعد من
رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري بدعم املشروع بالتشريعات
الضرورية وقد ملست مدى
قناعة الرئيس بري بأهمية
الرقمي.
التحول
وضرورة
تعديل آلية التلزيم احلالية
وجعلها اكثر مرونة وفتح جمال

تقديم العروض امام الشركات
احمللية وال سيما الصغرية
املبتكرة
احلجم
واملتوسطة
واتباع املمارسات الفضلى يف
القطاع .تأمني مستوى عالي من
األمان للمعلومات واحلفاظ على
خصوصية املواطنني مع ضمان
عدم اإلساءة يف استخدام
املعلومات وعدم وصوهلا اىل
غري املستحق .تأمني البنى
الضرورية لتحقيق مستلزمات
املشروع ومنها تأمني شبكة
االتصاالت الرقمية.
اصافت :ان التاريخ ال ينتظر
وقد آن اآلوان لنستحق ثقة
أبناء بلدنا استحقاق الثقة
يتطلب جهدا وصدق وإخالص
وعمال مستمرا احلكومة الرقمية
هي أحد عناوين استحقاق الثقة
وهي تتطلب قرارا سياسيا
وتبين من السلطة السياسية
على خمتلف املستويات .
وتطرقت اىل قانون االنتخاب
اللبنانيني
ان
اىل
الفتة
ينتظرون من املسؤولني التزاما
وصدق يف هذا امللف ينتظروز
قانونا يضمن عدالة وصحة
التمثيل ويضمن انتقال البلد
اىل القرن الواحد والعشرين اىل
دولة القانون واملواطنة.
واكدت أننا نستطيع والتاريخ
اللبناني يزخر باالجنازات الكبرية
ومنها اجناز حترير اجلنوب الذي
يعترب اول انتصار عربي على
العدو االسرائيلي معتربة ان بناء
الدولة ليس أصعب من حتقيق
أحد أهم اإلنتصارات العربية
على العدو الصهيوني.

الحريري

وقال احلريري يف مداخلة« :إن
اجلهد الذي تقوم به وزارة
الدولة للشؤون التنمية اإلدارية
هو جهد كبري للغاية .فهذه
الوزارة أنشئت لكي تركز على
األمور اليت تعمل على حتسني

خدمة الدولة للمواطن».
أضاف« :قد نكون اليوم أمام
حتديات كربى أوهلا إنتاج قانون
لالنتخابات ،ولكن املواطن يف
النهاية يريد نتائج ،وهو يرى
أن هذا البلد ،الذي نفخر به
دائما بأنه األكثر انفتاحا وقبوال
للرأي اآلخر ودميقراطية ويبقى
فيه ما ال نتمكن من حتقيقه،
وهو تأمني خدمات أفضل
للمواطن اللبناني .ولكي حنقق
ذلك ال بد من أن نطور أنفسنا،
وهذا ما سيفتح آفاقا كربى
للبنان واللبنانيني».
وتابع« :علينا أن نتحول إىل
احلكومة الرقمية ،ألنها هي اليت
ستضرب الفساد وتنهيه .حنن
نتحدث عن مكافحة الفساد،
ولكن حتى اآلن ،حني يريد
املواطن أن ينجز معاملة ما
عليه أن حيمل الورقة ويدور بها
من إدارة إىل أخرى وهنا يكمن
الشيطان .ال أريد القول ان كل
اإلدارات فيها فساد ،بل هناك
من يعمل يف هذه الدولة من
قلبه ويريد هذا التغيري».
أردف« :حني نتحول إىل
احلكومة الرقمية فإن هذا يعين
أن العديد من موظفي الدولة
قد يواجهون صعوبات يف هذه
النقلة النوعية .لكين شخصيا
مع التغيري اجلذري .والنقلة لن
تكون تدرجيية ،ولكن ال بد من
حتول كبري جدا عرب رؤية واضحة،
ألننا تأخرنا للغاية .فلو بدأنا
قبل سنوات بهذه اخلطوة بدال
من التناحر مع بعضنا البعض
بالسياسة ،لكنا اليوم وصلنا
إىل ما نصبو إليه».
وختم« :علينا اليوم أن نتحول
إىل األفضل ،وأقول ملعالي
الوزيرة عز الدين انه علينا
أن نقلل من املؤمترات ونبدأ
بالعمل ،وأنا مستعد أن أكون
داعما بقوة كبرية لتوجهاتك».
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لبنانيات

فرجنيه لـ «كالم الناس» :اسوأ حل هو عدم التوافق على قانون وجر البلد اىل الفراغ

لدي مساحة وطنية تشكل صمام امان يف االنتخابات النيابية

أكد رئيس تيار املرده النائب
سليمان فرجنيه ان اسوأ حل هو
عدم التوافق على قانون وجر البلد
اىل الفراغ مشريًا اىل ان العهد
يقف اليوم يف مكانه وال يتقدم،
الفتا اىل ان هناك فكرين على
الساحة املسيحية ،فكر يعترب ان
خالص املسيحيني يكون بالتقوقع
 ،والفكر الثاني باالنفتاح
والتفاهم مع احمليط ،داعيًا اىل
اىل التوافق على اقرتاح قانون
كي ال نذهب اىل الكارثة الكربى
اليت هي الفراغ ،مؤكدًا ان لديه
ّ
تشكل له
مساحة وطنية كافية
ٍ
كاف يف االنتخابات
صمام أمان
النيابية شرط إجراء االنتخابات
موحد وعادل.
وفق قانون ّ
ويف برنامج «كالم الناس» عرب
«املؤسسة اللبنانية لالرسال»،
مع االعالمي مرسال غامن اكد
فرجنيه اننا نكرب بالناس اليت
منثلها وليس باملراكز ،موضحا انه
يشعر حبزن على الذي جيري يف
البلد «اذا فكرنا بعقل حنزن واذا
فكرنا غرائزيا نشمت» ،الفتا اىل
اننا قاتلنا جمليء الرئيس القوي
ملدة عشر سنوات اال انه عندما
وصل هذا الرئيس القوي مل
نلمس اي تغيري فالعهد مل يتقدم
منذ ستة اشهر وحتى اليوم رغم
ان الرئيس عون كان رمز التغيري
واالصالح اال ان ما نراه اليوم
ال يليب طموحاتنا ،مشريا اىل انه
حني خرج من جملس النواب يوم
انتخاب الرئيس قال انتصر خطنا
السياسي اال ان العهد اليوم
يتقدم.
يقف يف مكانه وال
ّ
وردًا على سؤال حول اجنازات
العهد السيما اقرار املوازنة قال:
كان جيب على املوازنة ان حتدث
حركة اقتصادية يف البلد .أين
هي ؟.
واضاف « :حنن نتطلع اىل
احلركة السياسية يف البلد عرب
قانون لالنتخابات الذي مل يصدر
بعد ،وان رئيس اجلمهورية عندما
رفض دعوة اهليئات الناخبة
تلقائيا ستتأجل االنتخابات ،وهذا
هو التمديد التقين ،لقد مت التوافق
على اقرتاح قانون لالنتخابات يف
حكومة الرئيس ميقاتي فاين
اصبح االن؟ ،ان افضل حل
هو التوافق على مشروع واجراء
انتخابات نيابية خالل  3اشهر اما
اسوء حل فهو عدم التوافق على
قانون وجر البلد اىل الفراغ».
واعترب ان هناك فريقًا يعمل
على الشعبوية ،وهذا الفريق
كان مع الستني بني 2005
و ،2009وحينها كان ميثل 70
باملئة من املسيحيني وحنن كنا
من هذا الفريق ،وكانت النسبية
بلبنان دائرة واحدة تطرح اكثر
من مرة حبضور العماد عون
والسيد نصراهلل ،واليوم بعد
الثنائية املسيحية اصبح القانون
االكثري يناسبهم ،حنن نقبل
بالنسبية الننا مؤمنون بالشراكة
الوطنية ،وان القانون التأهيلي
الذي قدمه الرئيس بري ليس
طائفيا بل يعتمد على النسبية،
عندما وافق جنبالط واحلريري
على موضوع النسبية ذهب

البعض حنو التأهيلي ألن
رهانهم كان على عدم املوافقة
على النسبية ،هم يريدون
ّ
املعطل يف
احلصول على الثلث
اجمللس النيابي لتخيرينا بانتخاب
الرئيس املقبل ،وهذه معركة
رئاسة وليست معركة استعادة
حقوق املسيحيني ،الن معركة
املسيحيني هي بطمأنتهم.
ورأى ان ال مشكلة لدى التحالف
املسيحي (اآلخر) مع املسلمني بل
معنا حنن «اخلوارج» املسيحيني
خارج االتفاق.
واكد ان مصلحتنا كمسيحيني
اجراء االنتخابات دون التجييش
ضد اآلخر ،وال احد بامكانه
الغاء املرده ومن ّ
منثل ،و هناك
فكران على الساحة املسيحية،
فكر يعترب ان خالص املسيحيني
يكون بالتقوقع  ،والفكر
الثاني باالنفتاح والتفاهم مع
احمليط ،وهذا اجلو كان سائدا
والثمانينات
السبعينات
يف
ورأينا ماذا انتج ،هل مصلحتنا
كمسيحيني هي باعادة فتح قبور
املاضي خاصة يف اجلبل ،هم
يعتربون ان مسيحيي القبيات
لزوم ما ال يلزم ،وكذلك مسيحيو
طرابلس ،واعتقد ان اخليار اليوم
بني مسيحيني تقسيميني وبني
من هو قادر ان يعيش يف عكار
وطرابلس وزغرتا.
ورأى ان املشكلة ان الثنائي
املسيحي ال يعرتف باالخر،
عكست
البلدية
واالنتخابات
النتائج اذا كانوا ميثلون فعال
ام ال ،ويأتون بشركات وهمية
لالحصاءات ،فمن هو مرتاح على
االرض يؤمن باي قانون انتخابي
سيوصله .ما نقوله ان اي قانون
لديه املعيار عينه يف كل لبنان
حنن معه ونسري به ،حنن مع
ّ
ميكن املسيحي
قانون انتخاب
من تشكيل الئحة مع نواب من
غري طائفة وهذا ما يعكس روحية
الوطن والتعايش احلقيقي اما اذا
كان هناك ناس بسمنة وناس
بزيت فنحن لن نوافق.
واوضح ان اعلى رقم عند
املسيحيني حصل عليه يف
االنتخابات يف كل لبنان ،وانا
مع النسبية وال اريد الغاء احد،
وقال« :هم خيافون بالسري يف
القانون االرثوذوكسي واحتداهم
ان يسريوا به» .
وتابع :حنن ليس لدينا مشكلة
مع التيار الوطين احلر ،او الفريق
املسيحي االخر بل مشكلتنا مع
االحادية يف اختاذ القرار ،حنن
لدينا مشكلة ان يكون هناك
صيف وشتاء حتت سقف واحد،
منذ الـ 2005حتى االن باسيل
طرح قانون انتخابي واحد
بعشرين صيغة هم يريدون
تركيب القوانني على قياسهم.
وردًا على سؤال وجه فرجنيه
التحية اىل الصديق الويف
والرجل الشريف عصام فارس،
وقال :السيد نصراهلل صديق
واخ واب يف كل الظروف،
والعالقة معه مل متسها اي شائبة
يف اي يوم  ،وما قام به السيد
نصراهلل مبوضوع الرئاسة هو

«فرنجيه يرد على اسئلة مارسيل غانم و «كالم الناس
موقف شريف ،وعلى الرئيس
عون ان يرد على املوقف،
واعتقد ان من يراهن على خالف
الرئيس عون والسيد نصراهلل
فهو خاطىء ويضيع وقته ،وانا
قلت حللفائنا من حزب اهلل ان اي
قانون فيه معيار واحد انا معه،
وقد عرض علي الوزير باسيل
عرب الرئيس احلريري ان تكون
طرابلس مع زغرتا والضنية،
وهذا امر مرفوض مجلة وتفصيال
ألنهم يريدون فصلي عن حميطي
املسيحي ،وانا اقول اذا تقسم
لبنان مخس دوائر فانا مع
الشمال دائرة واحدة ،ومن قال
ان ال يكون هناك مصلحة واحدة
بني زغرتا وبشري فمرات كثرية
املصيبة جتمع ،ال مشكلة لدينا
مع اي قانون انتخاب ،وميكن ان
تلتقي بشري وزغرتا يف مكان
ما واي لقاء مع جعجع سيكون
علنيا ،واجتماع اللجان بني املرده
والقوات عاد للعمل.
وقال :اما ان نتفق على مشروع
قانون ونذهب القراره يف جملس
النواب او سوف نذهب اىل
الكارثة الكربى وهي الفراغ،
هناك مسؤولية وطنية على
اجلميع واطلب من الرئيس عون
التدخل شخصيا ،واتصور ان البلد
كله اصبح مع النسبية اال جربان
باسيل ،هلى هو وحده يريد
مصلحة املسيحيني؟ ،وامل ان
تكون االنتخابات يف اخر السنة،
وليس قبل ايلول .عينهم على
الستني وعلى النسيب ويريدون
السري باالكثري.
وعن القانون التاهيلي تساءل
فرجنية مل ال يتأهل ثالثة بدل
االثنني ،ليفتحوا جماال امام
املرشحني ،اما قانون النسيب
فميزته ان اجلميع يتمثل ،اضف
اىل ذلك فان قانون التأهيلي حيرم
بعض الطوائف من التصويت.
يف االنتخابات الرئاسية جعلنا
دول العامل كلها تفكر باربعة
مرشحني فقط الننا زرعنا يف
عقوهلم هذه الفكرة ،ونستطيع
اليوم ان نفعلها يف االنتخابات
النيابية .وليس مقبوال االعتبار
اذا مل يكن الشخص قواتيا او
عونيا فهو ليس مسيحيا.
واكد انه «اذا الرئيس القوي هو
الرئيس التقسيمي ،ال اريده،

فانا رئيس مسيحي وماروني
متدين ولست طائفيا متطرفا،
انا عربي واؤمن بدعم املقاومة،
وهذا ما يفرض وصولي اىل
الرئاسة ،وهذا امياني وال استطيع
ان اكون طائفيا بل عربيا ،وانا
ال ارى الرئيس عون اال بعد
االنتخابات النيابية .هناك فرق
بني التكرب والكرب ،هم متكربون
وليسوا كبارا».
كنت امتنى على الرئيس عون،
ان ينهي كل خصومته بعد
وصوله اىل الرئاسة ،اال ان
الطريقة الكيدية والتعاطي يف
هذا املوضوع يثري تساؤال من
قبلنا ،وان استبعاد الناس من
حول الرئيس عون ،الن باسيل ال
يريد ان يتسلق السلم درجة درجة
بل يريد ان يصل اىل املراكز
بالسلبية وليس باالجيابية ،وهو
يعمل على عزل او الغاء كل
منافس ،واملنافسة السلبية اليت
يطرحها ليست اجيابية.
ولفت اىل ان هناك مسري
جعجع وجربان باسيل واالثنان
من الشمال ويريدون بسط
نفوذهم على الساحة الشمالية
ومن الطبيعي ان يتنافسوا معي
ويريدون الغائي.
وقال :انا واضح يف عالقيت مع
الرئيس االسد ،ولو وصلت اىل
الرئاسة ملا كنت قطعت هذه
العالقة ،كنت سأراعي شعور
الرئيس احلريري ولكن اصدقائي
هم اصدقائي ولن اختلى عنهم.
وردًا على سوال قال :عندي
ّ
تشكل
مساحة وطنية كافية
ٍ
كاف لي يف
لي صمام أمان
االنتخابات النيابية شرط إجراء
موحد
االنتخابات وفق قانون
ّ
وعادل.
وقال :نتمنى على فخامة الرئيس
ان يلعب دوره ،حنن نعترب من
قبل التيار الوطين احلر اقطاع
وعائالت سياسية ،فيما الرئيس
عون عني صهره وزيرا وصهره
االخر مرشح نيابة واالخر مدير
تلفزيون وابنته مستشارة وابن
اخيه نائب ويتهمونا باالقطاع؟،
فاالقطاعية هي تصرف وليست
ان تكون ابن بيت سياسي،
وهم من طرحوا انفسهم احزابا
شعبية ،فهل يوجد اكثر من الغاء
انتخابات حزبية ويعينون تعيينا

ويتهموننا بالقطاع؟ والقوات
منذ عام  2005اىل اليوم مل
جتري انتخابات داخلية ،يتهموننا
باالقطاع ويدعون بالربوليتاريا
وهم االقطاع بالتنفيذ .
وتابع :كنا نتحدث دائما عن
الشخص املناسب يف املكان
املناسب ،ونرى اليوم ان كل
اسم او مركز جيب ان مير يف
قنوات معينة .انا لو كنت رئيس
للجمهورية لكنت عني رئيس
للكازينو قريب مين ،وعينت
مدعي عام جبل لبنان قريب
مين ،ولو قام سليمان فرجنية
بربع ما قام به العونيون وتأييد
احلريري وغريها من االمور ماذا
كانوا اتهموني؟  ،مراسيم النفط
توقفت مخس سنوات بسبب خالف
بني الرئيس بري وجربان باسيل،
كان برميل النفط  120دوالرا،
اليوم برميل النفط خبمسني
دوالرا ،تراجع كثريا وخسر
لبنان الكثري ،ومن منهم حتدث
حول هذه اخلسارة .وموضوع
الكهرباء ملا مل تتم مناقصات
حبسب االصول ،لقد اوهموا
الشعب اللبناين بان الوقت
يداهمنا ونريد تأمني الكهرباء
لفصل الصيف وقدوم السواح،
فلما ال يتم تركيب هنغارات يف
مساحات على االراضي اللبناينة
لرتكيب حمطات او استئجارها.
هناك شركات عديدة ترغب يف
التعامل معنا ،فلما االسراع يف
استئجار البواخر.
وردُا على سؤال قال :انا لست
ان يكون اي مصريف يف موقع
مستشارا ،امنا ان ضد ان يستعمل
مركزه ملصلحته اخلاصة.
وقال :العالقة مع الرئيس
احلريري هي عالقة جديدة ،وان
هناك كيمياء بيننا ،وكل على
موقفه السياسي ،وانا احرتمه
لكونه كان صادقا معي.
وعن امكانية حتالفه يف االنتخابات

النيابية مع معوض قال :اذا
اتفقنا يف السياسة نكون قد
اتقفنا ،واذا ال التنافس مشروع،
عندما نتفاهم على امر ما اساسي
يكون الباقي تفاصيل ،وهناك
من ابعد الناس عن الرئيس
عون ،والعهد يقوى بإنفتاحه
وليس بتوابيت العهد.
وقال :انا اتكل على ناسي
وشعيب ،طوني فرجنيه هو
املرشح االن وعندما يصدر
القانون نقرر ،ونعترب ان التنوع
موجود على الساحة السياسية،
انا ال اريد الغاء احد ،يف البرتون
حنن مع سامر سعاده وبطرس
حرب ،وكيف تكون التقسيمات
يف القانون اجلديد نقرر .مع فريد
مكاري عالقة تارخيية ،ولكن االمر
متعلق بالتحالفات مع الرئيس
سعد احلريري ،فايز غصن صديق
واخ انطلقنا معا ونبقى معا،
العالقة بني زغرتا وطرابلس
جيدة انطلقت مع الرئيسني
سليمان فرنيجه ورشيد كرامي
ومستمرة االن مع الوزير فيصل
كرامي ،وكذلك مع الرئيس جنيب
ميقاتي.
زردا على سؤال قال :اغتيال
احلريري غلب املنطق الغرائزي
على العقلي ولكن اليوم عاد
املنطق العقلي
وتابع :السيد نصراهلل هو حليفي
االول واخي وابي ،والرئيس نبيه
بري العالقة ممتازة معه وال مرة
اختلفنا منذ  40سنة وحتى اليوم،
وكع الرئيس سعد احلريري هناك
عالقة صداقة وصراحة ومل يؤثر
ترشيحه للرئيس عون على
هذه العالقة .واتصور انه يف
االنتخابات نقرر كيف ستكون
االمور.
وعن العالقة مع قائد اجليش قال
فرجنيه امسع عنه وال اعرفه.
وحول التمديد لرياض سالمه قال
فرجنيه حنن ضد مقولة ال احد حيل
املشكلة اال رياض سالمة ولكن
ال مشكلة لدي مع التمديد حلاكم
مصرف لبنان.
وحول توقعه الي عملية اسرائيلية
قال :نسمع تهديدا اسرائيليا،
وحني يريد االسرائيلي ضرب
لبنان ال يبلغ احدا ،وما يطمئين
هو توازن الرعب اليت ترسيه
املفاومة ،والصواريخ هي للدفاع
عن لبنان «واذا كان لديك
القدرة ان تدافع عن نفسك فهل
يتم نزع سالحك منك».
وختم الوزير سليمان فرجنيه
قائ ًال :من غري املقبول ان يكون
هناك بلد يف العامل ال يعرف
على اي قانون جتري االنتخابات،
وهناك من يريد اقرار قانون
انتخابات وهو راسب  6مرات يف
االنتخابات.

البابا بنديكتوس السادس عشر استقبل
البطريرك الراعي يف الفاتيكان

استقبل البابا بنديكتوس السادس عشر امس االول اخلميس
البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،يرافقه
املعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي املطران فرانسوا عيد
ونائبه املونسنيور طوني جربان واحملامي وليد غياض.
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ســياسة

سباق بني ح ّل على «البارد» أو
«احلامي» أو «إدارة الفراغ»

خالل إعداده ألفكار خطابه األخري مبناسبة يوم
اجلريح ،كان االمني العام لـ «حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل مييل اىل عدم التعرض ألزمة
أي تفاهم
قانون االنتخاب ،وذلك حتت م ّربر ّ
أن ّ
داخلي مل حيصل بشأنه بعد ،لذا فاألفضل
انتظار ما سيفضي اليه مسار استكمال
املشاورات ،وإرجاء التعرض هلذا املوضوع اىل
خطاب  ١٤أيار الذي سيلقيه مبناسبة الذكرى
االوىل لـ مصطفى بدر الدين.
أن خطابه
لكن مستشاري نصراهلل عرضوا امامه ّ
ّ
سيبدو ناقصًا إىل ٍّ
حد كبري فيما لو خال من
إبداء رأي أو موقف من ازمة قانون االنتخاب
الذي يشغل بال اللبنانيني ويثري قلقهم
قرر نصراهلل
على مستقبل أمن البلد .وعليهّ ،
تضمني خطابه مساحة للحديث عن أزمة قانون
االنتخاب ّ
سمت بكثافة الرسائل اليت اعتربها
ات َ
البعض أنها مشفرة وفيها الكثري من تطبيقات
نظرية «الغموض البناء».
فإن الرسالة األساس
وحبسب مصادر متقاطعة ّ
اليت أراد نصراهلل إيصاهلا هي ضرورة
بأن هذا «التفاهم» ،اكثر
«التفاهم» واالحياء ّ
أهمية من املادة السياسية املتفاهم عليها من
ّ
األطراف اللبنانية.
أن خطاب نصراهلل
وتلفت هذه املصادر اىل ّ
تضمن إشارة مل يتم االنتباه اليها بالشكل
ّ
أن اولوية احلفاظ على
املطلوب ،وهي
ّ
االستقرار يف لبنان يف ظل حريق اجلوار،
يضع البلد امام خيارين ال ثالث هلما ،هما
إما التفاهم على قانون جديد يراعي كل
ّ
اهلواجس وبالتالي اخلروج من هذه االزمة قبل
الوصول اىل حائطي الفراغ او التمديد ،وإما
متبق من خيارات بغياب
التفاهم على ما هو
ٍّ
التوصل لقانون االنتخاب العتيد ،واملقصود
هنا «قانون الستني» او «التمديد» او حتى
«الفراغ».
فإن «حزب اهلل» يطرح يف هذا
مبعنى آخر
ّ
لتحدي الالإستقرار الذي قد
اجملال التصدي
ّ
ينتج عن الفراغ بواسطة ارساء تفاهم داخلي
توص ًال بالتالي
على كيفية «ادارة الفراغ»،
ّ
ّ
بأقل خسائر.
إىل اخلروج منه
َّ
أي ردود
مل
يتلق «حزب اهلل» حبسب أجوائه ّ
فعل على خطاب نصراهلل ميكن البناء عليها
لفتح ثغرة يف جدار أزمة قانون االنتخاب.
فعلى رغم إبداء إشارات االرتياح بشأنه من
أي حترك
الكثري من القوى السياسيةّ ،إال ّ
أن ّ
فعلي لالستثمار انطالقًا منه مل حيدث.
أن مصادر مطلعة ترى انه ال يزال يلزم
غري ّ
بعض الوقت للتأكد من معلومات متفائلة
أن خطاب نصراهلل مت التوقف عنده
حتدثت عن ّ
وأن النقاش بشأن
مبسؤولية يف قصر بعبداّ ،
عزز حالة فرز موجودة داخل بيئة بعبدا
قراءته ّ
خبصوص املوقف االنسب من األزمة الراهنة،
وذلك بني فريق يقوده الوزير جربان باسيل
وآخر يدعو إىل خفض سقف التشدد واالنفتاح
على حلول وسط.
أن
وبعض هذه املعلومات غامرت بالتأكيد ّ
اسرتد ملف قانون
الرئيس ميشال عون
ّ
وأن
االنتخاب من باسيل وبات يف عهدته،
ّ
رئيس اجلمهورية الذي ّ
صيغ تعتمد
اطلع على
َ
النسبية أعدها «حزب اهلل» خالل الشهر املاضي
كان أبدى اهتمامه ببعضها.
ولكن مصادر داخل الثنائي الشيعي ُتبدي
احلذر يف التعاطي مع سيل املعلومات
ّ
تلخص طبيعة اللحظة الراهنة
املتفائلة،
من عمر أزمة قانون االنتخاب ،بأنها متر يف
حالة سباق بني سيناريوهني :االول تراجعت
احتماليته بعد موقف عون الداعي للتصويت
على قانون انتخاب يف جلسة جملس الوزراء
ويتحدث عن حصول خرق بشأن
اخلميس،
ّ
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توسيع دائرة التفاهم الداخلي على اعتماد
قانون انتخاب نسيب مع صوت تفضيلي بعشر
دوائر انتخابية وما فوق ،وبأنه مثة امل يف
االعالن عنه خالل فرتة تسبق  ١5ايار او خالل
الفرتة التالية له.
إن مبدأ اعتماد
السيناريو
هذا
ويقول سياق
ّ
أن
رغم
عون
من
معارضة
يلقى
النسبية ال
ّ
طروحات باسيل حول اعتماد التأهيل األكثري
على مستوى القضاء لتطبيق النسبية يف
الدائرة االوسع أثار داخل بيئة القصر لبسًا
حول وجود مفاضلة داخله بني نسبية من
دون تأهيلي واالكتفاء بالصوت التفضيلي
الذي ال يعين بالضرورة اقرتاعًا طائفيًا ،او مع
التأهيلي الطائفي.

السيناريو الثاني يتحدث عن الذهاب اىل
مشكل حتمي يف حال انقضت مهل اهلدنات
الدستورية املستمرة حتى نهاية حزيران
املقبل ،من دون تفاهم سياسي على قانون
انتخابي جديد.
وهنا يربز أكثر من سيناريو:
االول  -حصول مواجهة بني شارع التمديد
دفاعًا عن موقع الشيعة يف الدولة من
جهة ،وشارع مسيحي من جهة ثانية مشحون
باستعادة هيبة املوقع الرئاسي االول يف
الدولة وبشعارات استعادة عدالة التمثيل
املسيحي .وكان نصراهلل حاول يف خطاب يوم
اجلريح ان يسحب هذا الفتيل من خالل اعالنه
سحب الثنائي الشيعي من معادلة الصراع على
قانون االنتخاب ،معلنًا املوافقة على ما تتفق
عليه الطوائف الثالث االخرى.
ووراء هذا املوقف نوع من املناورة اليت رغب
احلزب من خالهلا يف إحباط ما يعتربه وجود
«مؤامرة « حياول من خالهلا بعض األطراف
االستثمار يف التباين بني باسيل والرئيس
ّ
لدق
بري خبصوص قانون االنتخاب،
نبيه ّ
إسفني يف العالقة بني قصر بعبدا وحارة
حريك.
السيناريو الثاني ،وبدأ يتعاظم اهلمس بصدده
يف دوائر خمتلفة ،ويتكهن بإمكانية حصول
حدث أمين كبري يف البلد خالل الفرتة املنظورة
إما حنو
يؤدي اىل خلط االوراق السياسية ّ
مزيد من التصعيد او حنو البحث عن «حل على
احلامي» .وهذا السيناريو ال يوجد معلومات
مادية تؤسس له ،ولكن يتم ادراجه قياسًا
على ما حصل يف ازمات سابقة مماثلة.
السيناريو الثالث ،يتحدث من باب التكهن او
تأويل خطاب نصراهلل االخري ،عن وجود «خطة
ب» لدى «حزب اهلل» ،وهناك من يرى على
أن نصراهلل َ
أملح اليها ملامًا يف
عكس آخرينّ ،
خطابه.

خالد بن سلطان :اإلرهاب صناعة وراءها مصاحل وسياسات دول
دعا رئيس جملس أمناء مؤسسة
األمري سلطان بن عبدالعزيز
اخلريية األمري خالد بن سلطان
بن عبدالعزيز ،أمس االول ،إىل
وضع تعريف واضح للمتطرف،
أو منحرف التفكري ،الذي
يتحول إىل إرهابي يهدد األمن
الفكري واألمن الوطين ،مشريًا
إىل خطورة الفكر املتطرف يف
العصر احلديث «إذ صار صناعة
تقف وراءها مجاعات مصاحل
وسياسات دول توظفه خلدمتها
على حساب دول أخرى».
وعرب األمري خالد يف كلمة ألقاها
يف اختتام فعاليات الدورة
التاسعة من مسابقة األمري
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
السنوية حلفظ القرآن الكريم
والسنة النبوية على مستوى دول
آسيان والباسيفيك ودول آسيا
الوسطى والشرقية ،يف القصر
اجلمهوري حبضور الرئيس جوكو
ويدودو يف جاكرتا أمس االول،
عن أسفه حلال االبتالء الذي
تعيشه األمة بسبب اإلرهاب.
وقال« :ما كان لي أن أقف
متحدثًا يف هذه املناسبة ،من
دون أن أشري إىل ما حنن فيه
من بالء وابتالء ومن دون أن
أذكر مآسي التطرف يف الفكر،
واإلرهاب يف الفعل ،خباصة أنه
يتبنى كثريًا من طروحاته بدعوى
اإلسالم ،واإلسالم منه براء ،وما
يزيد العجب أن اإلرهاب أصبح
يضم بني جنباته أمناطًا متعددة
من املؤيدين ،وأضحى ميتلك
أذكى األسلحة وأكثرها دقة».
وأضاف« :بتنا نرى دو ً
ال حتارب
اإلرهاب يف العلن وتسانده يف
اخلفاء ،أناس تركوا أوطانهم
وترعرعوا يف دول مضيفة
ينقلبون عليها وتكون تلك الدول
من أوىل أهدافهم» ،مؤكدًا أن
اإلرهاب «أضحى الشغل الشاغل
لوسائط اإلعالم ،حتى غدا زعماء
اإلرهاب ورؤوسه كأنهم جنوم
وأبطال أسطوريون».
وأوضح األمري خالد أن جتديد
اخلطاب الديين «مل يعد هدفًا
ميكن تأجيله ،إمنا أصبح قضية
أمن وطين» ،وقال يف كلمته
املسابقة:
يف
للمشاركني
«جئت أللتقي شبابًا هم أمل
األمة اإلسالمية يف تصحيح
املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم،
سفراء لألمة يف دوهلم،
سباقون إىل العلم ،وسطيون
يف العقيدة ،ناشرون للثقافات
ُخُلقهم القرآن».

مصافحة بني الرئيس االندونيسي واألمري خالد بن سلطان
وحتدث عن العالقات السعودية-
اإلندونيسية وقال« :شهدت
زمخًا مقدرًا بالزيارة الكرمية خلادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز إلندونيسيا ،اليت
تعد منوذجًا للتعاون املثمر
اخلري بني دولتني إسالميتني
حموريتني» ،مشيدًا باألمنوذج
التعايش
يف
اإلندونيسي
«شعب فاق  ٢5٨مليون نسمة
من  ١5عرقًا يتحدثون لغات
وهلجات عدة ويعتنقون ديانات
خمتلفة ،يعيشون يف انسجام
وطمأنينة من دون تكفري أو
اعتداء».
كما أثنى األمري خالد على دور
الرئيس اإلندونيسي وحكومته
والشعب الستضافتهم فعاليات
املسابقة ،واهتمام الرئيس
بتطويرها وتوسيعها لتضم ٢5
دولة من آسيان والباسيفيك.
ورحب الرئيس اإلندونيسي
جوكو ويدودو حبضور األمري
خالد بن سلطان ،وبسفراء
الدول والعلماء وبلجنة التحكيم
املسابقة
يف
واملشاركني
واحلضور .وقال« :إن اهلدف
الذي أنشئت من أجله املسابقة
هو لتطوير التالوة وحفظ القرآن
والتعلم ،ولتعميق تعاليم القرآن
الكريم واحلديث الشريف».
واحلافظات
احلافظني
وهنأ
الفائزين باجلوائز واملشاركني
يف املسابقة كافة ،مشريًا إىل
أن من مل حيالفهم احلظ عليهم
املشاركة يف املواسم املقبلة،
مؤكدًا أن األهم هو التواصل

وتدعو هذه اخلطة القوى اللبنانية كافة ألن
تكون جاهزة يف حال فشل مسار إنتاج تسوية
قبل انتهاء حزيران ،إلنشاء تفاهم بينها على
كيفية ادارة االزمات اليت ستنشأ عن عدم
التفاهم ،سواء ازمة العودة إىل «الستني» او
التمديد او حتى أزمة ادارة «الفراغ» فيما لو
اصبح امرًا واقعًا.
ولكن هذا السيناريو يستبعده البعض ،ألنه
ّ
بنظرهم ال ميكن لـ»حزب اهلل» ان يقبل بفراغ
ميس موقع الشيعة يف الدولة .وبنظر االوساط
ّ
القائلة بـ»اخلطة ب» او الذين ينفون وجودها،
فإن خطاب نصراهلل بعد أيام مبناسبة غياب
ّ
مصطفى بدر الدين سيوضح أكثر موقف «حزب
اهلل» احلقيقي من كل ما جيري.

GRANVILLE WARD

على إقامة الشعائر اإلسالمية
وتطبيق تعاليم القرآن.
ورحب وزير الشؤون الدينية
اإلندونيسي لقمان حكيم سيف
الدين ،بالرئيس اإلندونيسي
واألمري خالد بن سلطان على
رعايتهما اختتام املسابقة،
وأوضح أن املسابقة أصبحت
عم ًال سنويًا مشرتكًا بني امللحق
الديين بسفارة اململكة ووزارة
الشؤون الدينية اإلندونيسية،
مشريًا إىل أن املسابقة هلا
معنى كبري آلسيا ودول
الباسيفيك «كقلب سالم عاملي
الستقرارها».
وذكر أن اهلدف من املسابقة
هو «تشجيع اجملتمع اآلسيوي
والباسيفيك على حفظ القرآن
الكريم واحلديث النبوي وتقوية
العالقات بني شباب املسلمني
وحثهم على القرآن واحلديث
كمصدرين لإلسالم علميًا وعمليًا،
القرآنية
باألخالق
والتأسي
ومحاية العقيدة الصحيحة بعيدًا
من الفهم اخلاطئ املنحرف».
وأكد أن جمموع املشاركني يف
املسابقة بلغ املئات ،الفتًا إىل
أن هذا العام متيز مبشاركة
العنصر النسائي.
وقدم وزير الشؤون الدينية
الشكر حلكومة اململكة العربية
السعودية بقيادة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن
ّ
البناء،
عبدالعزيز ،على التعاون
متمنيًا أن يستمر هذا التعاون
ً
إضافة إىل تعزيز
مستقب ًال،
اجملاالت األخرى بني البلدين.
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زيادة الفجوة بني الغين والفقري قبل املوازنة الفيدرالية
رمبا يظن األسرتاليون أنفسهم
جمتمعا غري طبقي ،لكن الواقع
أن الفجوة بني الغين والفقري
زادت عن أي وقت مضى
قبل  4أسابيع فقط من إعالن
املوازنة الفيدرالية.
الغين والفقري كلمتان دائما
ما تلوكهما ألسنة السياسيني
لكنهم يظلون عاجزين عن حتقيق
تقدم يف تقليل الفجوة بينهما.
انظر مثال إىل وقت االستجوابات
داخل برملان أسرتاليا ،جتد أن
السياسيني يستخدمون عبارات
من نوعية « العائالت اليت
تعمل جبد» و»املكافحني» و
«املليونريات».
وحتى رئيس الوزراء مالكومل
ترينبول ،الرجل الثري ،حياول

الكلمات

جلذب

استخدام
الفقراء.
وقال ترينبول بعد أن أصبح
رئيسا للوزراء عام :2015
«نعمل جبد وندفع ضرائبنا» يف
حماولة للدفاع عن نفسه أمام
اتهامات حزب العمال بأن رجل
مرفه مثله ال يستطيع فهم حياة
األشخاص العاديني.
إعالن املوازنة الفيدرالية مل
يعد يفصلنا عنه إال  4أسابيع
فحسب ،ومثة مناقشات حثيثة
حول من يستحق الدعم من
احلكومة ،ومن يتعني عليه
العمل بشكل أكثر جدية من أجل
تلك املساعدة.
أزمة اإلسكان وارتفاع أسعار
العقارات تزيد من الطبقية يف

أسرتاليا.
مل يعد الناس يتم تصنيفهم
كطبقة عاملة أو متوسطة أو
ثرية ،لكنهم يصنفون إما
كمالك منازل أو غري مالك.
جوديث بريت ،األستاذة الفخرية
للسياسية جبامعة ال تروب يف
ملبورن وصفت اجلدال الشديد
حول اإلسكان بالشاذ.
وفسرت ذلك قائلة« :لو حتدثتم
عن الالمساواة ،فإن اإلسكان
موضوع هائل ،األمر ال يتعلق
فحسب بامتالك وظيفة ولكنه
يرتبط أيضا بوجود أولياء أمور
قادرين على مساعدة أبنائهم
يف شراء منازل».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف أسرتاليا ..ماذا يقول الغين للفقري؟
ماذا يقول أغنياء أسرتاليا
لفقرائهم؟ اإلجابة ال شيء
ألنهم ال يلتقون أبدا.
كما هو احلال يف العديد
من البلدان ،تزايدت وترية
الالمساواة يف أسرتاليا على
مدى العقدين املاضيني.
ويف نفس الوقت تعد أسرتاليا
إحدى أكثر البلدان احلضرية
يف العامل ،حيث يرتكز أكثر
من  % 60من سكانها يف 6
مدن رئيسية.
وتتسم الدخول يف تلك املدن
باالنفصال املكاني الشديد
حيث يتمركز أصحاب الدخول
املنخفضة يف أحياء ختتلف
متاما عن تلك اليت يقطن بها
األغنياء.
وكشف حبث جديد يركز على
الدخل السنوي للرجال يف

احلقبة العمرية بني  54-25عاما
يف أكرب  6مدن أسرتالية زيادة
درجة الالمساواة املرتبطة
باالنفصال املكاني منذ عام
 ،1991وال سيما أثناء حقبة
التسعينيات.
وارتبط ذلك بزيادة الفجوات
بني الدخول السنوية ملواطين
املناطق املختلفة داخل املدن.
الالمساواة
نسبة
وترتبط
طرديا
باملكان
املرتبطة
باالنفصال بني أحياء األثرياء
والفقراء.
هذا االنفصال املكاني يتسبب
يف عواقب حمتملة تؤثر سلبا
االجتماعي
التماسك
على
وتزيد وترية الالمساواة بني
األجيال.
مثة أيضا فروق مكانية بني
مدينة وأخرى ،فسيدني على

سبيل املثال أكثر ال مساواة
من باقي املدن األسرتالية.
تفاصيل التعداد السكاني
ألسرتاليا ختربنا باتساع الفجوة
بني الغين والفقري.
النتائج التالية تعتمد على
جداول تفصيلية استنادا على
 5تعدادات سكانية بني -1991
.2011
الرتكيز على احلقبة العمرية
بني  54-25يسمح بتسليط
الضوء بشكل أكثر بساطة
على اجتاهات الدخول املرتبطة
بالنمو يف األجور.
وتكشف الدراسة البحثية كيف
تتباين الدخول يف املناطق
احمللية يف املدن الست
الكربى
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الفقاعة العقارية ..كارثة تهدد أسرتاليا

فجأة ،بات هناك اتفاقا غاضبا
على احلالة اليت بلغها سوق
اإلسكان األسرتالي ،ال سيما
يف سيدني وملبورن ،واتضح
للجميع أن األزمة هي يف واقع
األمر فقاعة عقارية.
املشكلة يف حاالت الفقاعات
العقارية أن أحدا ال يريد
املشاركة يف حل املشكلة عرب
تفريغ بعض هواء الفقاعة،
ويفضل ترك األمور لتبلغ
حالة االنفجار.
بيد أن عواقب انفجار الفقاعة
العقارية ال ميكن ختيلها ،كما
تفشل يف الغالب كافة التدابري
لتهدئة النتائج الوخيمة.
الفقاعة العقارية يف واقع
األمور مبثابة وحش ال يعلم
أحد كيف يسيطر عليه.
ويركز معظم السياسيني
على مسألة القدرة على شراء
الوحدات السكنية بدال من
دراسة التأثريات الكارثية
احملتملة للفقاعة العقارية.
ومنذ حوالي عام ،كان البنك
األسرتالي(بنك
املركزي
االحتياطي) يف حالة من

اإلنكار ،وزعم أن أسعار
العقارات حتت السيطرة ،لكن
ذلك الشعور مل يعد قائما.
اجتماع البنك املركزي الشهر
املاضي أشار إىل حالة
اخلطورة اليت أصبح عليها
القطاع العقاري يف أسرتاليا.
وأسفر االجتماع عن مالحظات
تتضمن ما يلي« :اإلحصائيات
األخرية تشري إىل وجود
جمموعة من املخاطر املرتبطة
بسوق اإلسكان».
خطورة تلك املالحظات من
البنك املركزي تتعاظم مع
األخذ يف االعتبار أن بيانات
تلك املؤسسة املالية دائما
ما تتسم بلهجة هادئة من
أجل عدم بث التوتر ،مما
جيل املالحظات مبثابة حتذير
مباشر.
الوضع تزايد قتامة خالل
الشهر املاضي ،وهو بالتأكيد
سيشغل بال مسؤولي البنك
اجتماعهم
قبل
املركزي
اخلميس املاضي.
اخلميس املاضي ،كشفت
جمموعة «كورلوجيك» البحثية

عائلة جرجس ..هل خترج من الشقة؟

تصاعدا يف أسعار العقارات
يف سيدني وملبورن.
ويف العام املاضي ،ارتفعت
السكنية
الوحدات
أسعار
بسيدني بنسبة  ،% 19بينما
تزايدت يف ملبورن بنسبة 14
.%
والتنظيم
احلوكمة
هيئة
اجلهة
تلك
األسرتالية،
اليت متتلك سلطة رقابية
على البنوك فرضت مؤخرا
على
صارمة
تشديدات
القروض العقارية.
وبعثت اهليئة املذكورة حتذيرا
شديد اللهجة لكافة املقرضني
مفاده أنها قررت فرض قيود
أكثر صرامة على املمارسات
املصرفية اخلاصة باإلقراض
العقاري وتعتزم تقويض منو
األنشطة املذكورة.
ووفقا للقيود اجلديدة ،فإن
نظام «الفوائد فقط» لن
يتجاوز  % 30من إمجالي
الرهون
بنظام
اإلقراض
العقارية اجلديدة وغريها من
الضوابط الصارمة األخرى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طوني جرجس وزوجته والء يعيشان مع أبنائهم الثالثة يف شقة بمنطقة «بكسلي نورث».
تتزايد معاناة الراغبني يف شراء
منازل بسيدني حيث تتكدس
العائالت يف شقق سكنية
صغرية.
وعلى مدى  18شهرا ،حاول
توني ووالء دون جدوى شراء
منزل يتسع لعائلتهم املتزايد.
وقال توني جرجس يف تصرحيات
لـ إيه بي سي« :واآلن بينما
تستمر األسعار يف االرتفاع،
تتضاءل قدرتنا بشكل متزايد
على اختاذ تلك اخلطوة».
وتابع« :اخلروج من الشقة
واالنتقال حلياة أوسع نطاقا أمر
صعب التحقيق».
عائلة جرجس إحدى عائالت
متعددة تقدمت لشراء منزل
معروض للبيع جبنوب سيدني،
يف املنطقة اليت يعيشون بها،
وتتواجد بها مدارس األبناء.
وأردف جرجس« :رأيت الكثري
من مناذج األشخاص الذين
يقطنون يف شقق سكنية يف
نفس وضعنا ،حيث يرغبون
يف توسيع سكنهم ،لكن ذلك

طوني جرجس يعيش يف شقة ولديه عائلة مؤلفة من  5أشخاص بينهم
ابنته دانييال 4 ،سنوات.

األمر أصبح بعيد املنال أكثر
وأكثر».
وتضع حكومة نيو ساوث ويلز
واحلكومة الفيدرالية مسألة
إجياد حل سريع ألزمة الغالء
السكين على رأس أجندات
املوازنات املقبلة.
ومن بني احللول اليت قد
تشهدها املوازنة الفيدرالية
خطة تسمح لألشخاص بتوجيه

أرباحهم قبل الضرائب إىل
حسابات ادخار خاصة للمساعدة
على شراء منازل.
املعارضة يف نيو ساوث ويلز
ترغب يف فرض ضريبة على
املساكن الفارغة ألكثر من 6
شهور يف حماولة لتذليل أزمة
املنازل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أولويات األسرتاليني قبل املوازنة الفيدرالية

كشف استطالع أن األسرتاليني
يتفقون مع حكومة ترينبول
يف أن أزمة اإلسكان ليست
األولوية املطلقة يف املوازنة
الفيدرالية املقبلة.
يف
املشاركون
واكتفى
االستطالع بوصف قضية
اإلسكان باهلامة.
يذكر أن مالكومل ترينبول
رئيس وزراء أسرتاليا حاول
بأن
التوقعات
ختفيض
املوازنة املقبل ستحل أزمة
الغالء العقاري ال سيما يف
سيدني وملبورن.
وقبل أسبوعني من إعالن وزير
اخلزانة الفيدرالي سكوت
موريسون املوازنة املرتقبة،
كشف استطالع أن أغلبية
األسرتاليني ( )% 57ينظرون

إىل امليديكري واملستشفيات
باعتبارها متثل األولوية األوىل
بالنسبة هلم يف املوازنة.
أجراه
املذكور
االستطالع
مركز حبوث «جيه دبليو إس»
لصاحل «أسرتاليان فاينانشيال
ريفيو».

املركز الثاني يف قائمة
يف
املشاركني
أولويات
االستطالع جاء لصاحل حتفيز
النمو االقتصادي والتوظيف
بنسبة  ،% 48ثم الرعاية
االجتماعية بنسبة  % 46ثم
أزمة الغالء العقاري بنسبة 41
 %متساوية مع قضية متويل
التعليم واملدارس.
وذكرت تقارير أن احلكومة
ستستخدم املوازنة لغلق
ثغرات تسمح ألشخاص بادعاء
أحقيتهم يف احلصول على

الدعوم االجتماعية بالرغم من
رفضهم مقابالت عمل.
أالن تدوج وزير اخلدمات
اإلنسانية قال إن املشكلة
يف الوقت الراهن هو أن
من
يهربون
املخالفني
العقوبات بسبب تلك الثغرات
اليت خلقتها احلكومة العمالية
السابقة ،واستطرد« :نعمل
على حل ذلك».
ويف ذات الوقت ،سيظل
األسرتالية
الفئات
أكثر
احتياجا قادرين على احلصول
على خدمات قانونية مدعمة
فيدراليا.
ومن املقرر أن تتضمن املوازنة
 39مليون دوالر للصرف على
مراكز قانونية خلدمة اجملتمع،
و 16.7مليون دوالر للصرف
على اخلدمات القانونية لسكان
أسرتاليا األصليني.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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هانسون تفتح النار على حزب العمال موديز عن متدد تعيني رئيس مكتب
غالء املنازل :الضريائب حتى 2024

اتهمت السيناتورة األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
حزب العمال مبحاولة تفكيك
حزبها «أمة واحدة».
جاء ذلك بعد أن طالب حزب
االنتخابية
اللجنة
العمال
يف كوينزالند بالتحقيق يف
ادعاءات خرق حزب «أمة
واحدة» للقوانني االنتخابية.
وكتب موراي وات عضو
الربملان العمالي رسالة إىل
جلنة االنتخابات يف كوينزالند
يف نهاية األسبوع وأحال إليها
تقريرا بصحيفة «ساتدرداي
بيرب» يتضمن ادعاءات مفادها
أن حزب «أمة واحدة» أجرى
عملية حتويل هليكله القانوني
إخطار
دون
نوفمرب
يف
السلطات االنتخابية أو أعضاء
احلزب مما ميثل خرقا للقوانني
الفيدرالية.
وأردفت الصحيفة أن حزب
أمة واحدة قام بتغيري هيكله
القانوني من «مجعية غري
مؤسسية» إىل «مجعية مدجمة»
يف أواخر العام املاضي ،دون
احلصول على موافقة كتابية
من أعضاء احلزب.

القادم أسوأ

بولني هانسون
لكن هانسون باملقابل اتهمت
بيل شورتن زعيم حزب العمال
مبحاولة إساءة استخدام النظام
القانوني ضدها.
وأردفت على لسان متحدثها
الرمسي جيمس أشيب« :منذ
حلظة قيادتي حلزب «أمة
واحدة» لتحقيق نتيجة تارخيية
الفيدرالية
االنتخابات
يف
العام املاضي ،يبذل حزب
العمال كافة احملاوالت لتفكيك
احلزب».
وتابعت« :واآلن يبدو أن بيل

شورتن منح تعليمات لبعض
أعضائه يف حزب املال لقضاء
الوقت يف شكاوى بال نهاية
ضد «أمة واحدة» ،إنه تكتيك
سياسي جرى استخدامه ضدي
وضد حزبي مرات عديدة يف
املاضي ،إنه نفس التكتيك
الذي أدى إىل دخولي السجن
ظلما».
ومضت تقول« :هيكل حزب
أمة واحدة خيتلف عن األحزاب
الرئيسية».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فضيحة ..البوليس الفيدرالي اخرتق هاتف صحفي
األسرتالي
البوليس
أجرى
الفيدرالي ستة حتقيقات داخلية
على مدى الشهور الثمانية عشر
املاضية تتعلق بانتهاكات مهنية
ارتكبتها عناصر شرطية بشأن
التجسس على صحفي بدون
إذن.
ومن املقرر أن يؤدي اإلعالن
عن ذلك إىل إثارة خماوف
بشأن تعامل البوليس الفيدرالي
املعلومات
مع
األسرتالي
الشخصية ،بعد اكتشاف اخرتاق
غري شرعي للسجالت اهلاتفية
ألحد الصحفيني بدون إذن
قضائي.
واعرتف أندرو جولفني مفوض
البوليس الفيدرالي اجلمعة إن
املؤسسة اخرتقت بصورة غري
مشروعة البيانات الوصفية هلاتف
الصحفي دون احلصول على
اإلذن الالزم اخلاص مبعلومات
الصحفيني والذي ميثل شرطا
أساسيا منذ .2015
أسرتاليا
جارديان
وحصلت
على قائمة بعناصر الشرطة
املشتبه ضلوعهم يف التوقيع
على تفويضات داخلية الخرتاق
البيانات الوصفية لألسرتاليني.
وحبسب وثائق ،فإن عدد
التحقيقات اليت أجريت خالل
الشهور الثمانية عشر املاضية
بلغت ستة.
ومل يصل القائمون على
التحقيقات إىل قرارات حامسة
بشأن  4حتقيقات.
أما بشأن االثنني الباقيني ،فقد
قرروا أنهما ال حاجة هلما إىل
املزيد من التحقيق.
أحد التحقيقات مت إدارجه حتت بند
«قضية فساد هامشية» ،ومتت
إحالته إىل «مفوض النزاهة».
بيد أن املنظمات املعنية حبرية

الصحافة واخلصوصية انتقدت
تعامل البوليس الفيدرالي مع
قضية اخرتاق سجل معلومات
الصحفي ،وطالبت بضرورة
البيانات
قانون
إصالح
الوصفية.

الرئيس
موريف
بول
Media
لتحالف
التنفيذي
entertainMent
and
«األمر حقا
قال:
arts
مشني».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قالت وكالة «موديز» العاملية
للتصنيف االئتماني إن أزمة
الغالء العقاري يف أسرتاليا
وعدم توفر وحدات سكنية
بأسعار معقولة سوف تتفاقم
وتزيد سوءا هذا العام
«خدمات
تقرير
وقال
املستثمرين» الصادر عن الوكالة
العاملية إن العوامل املساعدة
على شراء املنزل األول مثل
«اخنفاض سعر الفائدة» على
القروض العقارية ،تتسبب
بشكل كبري يف ارتفاع أسعار
املساكن.
ألينا تشني ،نائبة رئيس وكالة
قالت« :بشكل
«موديز»،
إمجالي ،مثة خلل يف أسعار
اإلسكان ،مبا يقلل القدرة على
الشراء».
وتوقعت موديز ان تواصل
أسعار القطاع العقاري صعودها
على خلفية الطلب املتزايد
وأسعار الفائدة املنخفضة.
وأردفت تشني أن اإلجراءات
اليت اختذتها احلكومة األسرتالية
مؤخرا لضبط األسعار هلا تأثري
إجيابي لكن نتائجها لن تظهر إال
على املدى املتوسط والطويل.
لكن بيان موديز يتناقض مع
تقارير أخرى أفادت بأن أسعار
القطاع العقاري يف الساحل
الشرقي بلغت ذروتها ويف
طريقها لالنهيار.
روجر مونتجمري خبري االستثمار
العقاري شكك يف دقة تقرير
موديز الفتا إىل وقائع سابقة
مل تثبت فيها صحتها.
وضرب مثال بتوقعات سابقة
خاطئة لوكاالت التصنيف بشأن
مقايضة االئتمان االفرتاضي
بالواليات املتحدة.
وكان بنك «يو بي إس» قد
حذر يف تقرير سابق من تفاقم
الديون العقارية يف أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كريس جوردن

اعلنت احلكومة الفيدرالية متديد
تعيني كريس جوردن رئيس
مكتب الضرائب األسرتالي يف
منصبه ملدة  7سنوات مقبلة
تنتهي يف .2024
يأتي ذلك يف وقت يسعى فيه
مكتب الضرائب األسرتالي إىل
استهداف املزيد من الشركات
العمالقة متعددة اجلنسيات
بفواتري ضريبية يبلغ جمموعها
 4مليارات دوالر.
وطالب مكتب الضرائب يف
وقت سابق  7شركات متعددة
اجلنسيات بدفع فواتري جمموعها
 2.9مليار دوالر.
ومت تعيني كريس جوردن يف
يناير  2013بقرار اختذه وزير
اخلزانة الفيدرالي آنذاك واين
سوان.
ويف خطوة غري مسبوقة ،أعلن
سكوت موريسون وزير اخلزانة
الفيدرالي احلالي استمرار
جوردن قبل عامني من انقضاء
مدته.
وقال موريسون« :جوردن

سيستمر يف املنصب حتى 29
فرباير .»2024
وعالوة على ذلك ،أعلن
موريسون تعيني رامز كاتف
يف منصب «املفوض الثاني
ملكتب الضرائب األسرتالي»،
على أن تبدأ مدته يف ا مايو
 2017وتنتهي يف  30أبريل
.2024
وأردف موريسون أن جوردن
أظهر قدرة قيادية كبرية يف
التعاون مع احلكومة لتشديد
قوانني التهرب الضرييب على
الشركات متعددة اجلنسيات.
الضرائب
مكتب
وحقق
األسرتالي انتصارا قضائيا
كبريا على شركة «شيفرون»
العمالقة يف احملكمة الفيدرالية
األسبوع املاضي.
وقررت احملكمة باإلمجاع أنه
ينبغي على الشركة املذكورة
دفع  300مليون دوالر ضرائب
مستحقة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخنفاض االستثمارات األجنبية العقارية يف أسرتاليا
بنسبة تتجاوز % 50

كشفت إحصائيات اخنفاض
االهتمام األجنيب يف القطاع
بنسبة
األسرتالي
العقاري
تتجاوز .% 50
كشفت إحصائيات اخنفاض
االهتمام األجنيب يف القطاع
بنسبة
األسرتالي
العقاري
تتجاوز .% 50
واخنفض عدد طلبات االستثمار
األجنيب لشراء عقارات ألغراض
سكنية يف أسرتاليا بشكل
حاد.
وطبقت احلكومة األسرتالية
مؤخرا جمموعة من اإلجراءات
أسعار
تقليص
تستهدف
العقارات املتضخمة.
وعالوة على ذلك ،اختذت
السلطات الصينية إجراءات
مشددة تتعلق حبجم األموال
اليت يتم تدفقها خارج البالد.

وقال وزير اخلزانة األسرتالي
الفيدرالي سكوت موريسون
يف خطاب له إن عدد طلبات
االستثمارات األجنبية يف قطاع
العقارات اخنفض إىل حوالي
 15000طلب هذا العام مقارنة
بـ  40ألف طلب العام املاضي.
ووفقا لبحث أجراه «كريديت
مشرتيات
فإن
سويس»،
األجانب يف القطاع العقاري
بأسرتاليا بلغت زهاء  8مليارات
دوالر خالل الشهور الـ 12
املاضية.
وأردف موريسون« :نشهد
عالمات تدل على أن السخونة
اليت يتسم بها القطاع العقاري
رمبا تتالشى ،ال سيما يف سوق
الشقق السكنية».
«اخنفاض
يقول:
ومضى
اهتمام االستثمارات األجنبية

جبانب القوانني اليت وضعتها
حكومتنا ،وضوابط رأس املال
اليت فرضتها حكومة الصني
عوامل أحدثت تأثريا يف هذا
الصدد».
وبدأ البنك املركزي الصيين
أواخر العام املاضي عملية
تدقيق يف حتويالت رأس املال
باخلارج اليت تساوي  5مليون
دوالر أو أكثر.
وقبل ذلك ،كانت التحويالت
اليت تبلغ  50مليون دوالر أو
أكثر هي اليت تشرتط إبالغ
السلطات الصينية.
ويف أسرتاليا ،وضعت احلكومة
قيودا على االستثمارات األجنبية
وألغت
لألجانب
العقارية
الصفقات اليت ال تتناسب مع
قوانني االستثمار
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

باألرقام ..تعرف على فاتورة يف مستقبل أسرتاليا..
ضرائب «غوغل أسرتاليا» الطاقة «لألغنياء فقط»

رغم ارتفاع الفاتورة الضريبية
اليت تكبدتها «جوجل أسرتاليا»
مبقدار الضعف العام املاضي،
لكن مكتب الضرائب األسرتالي
ما يزال ينتظر املزيد.
ومتكنت الشركة العمالقة من
مضاعفة إيراداتها وأرباحها
العام املاضي مبا تسبب يف
مضاعفة فاتورتها الضريبية
بعد أن بدأ تطبيق ما يسمى بـ
«ضريبة جوجل» يف يناير العام
املاضي.
وتشري النتائج املالية جلوجل
أسرتاليا اليت نشرتها اجلمعة
إىل حتقيقها إيرادات يف السنة
املالية اليت انتهت  31ديسمرب
 2016بلغت  1.41مليار دوالر
مقارنة بـ  498مليون دوالر يف
السنة املالية السابقة.
كما تزايد صايف الربح يف
السنة املالية املذكورة أكثر من
الضعف ليالمس مستوى 104.7
مليون دوالر مقابل  47مليون
دوالر فحسب عام .2015
يذكر أن القانون املناهض
للشركات
للتهرب الضرييب
والذي
اجلنسيات،
متعددة
اصطلح على تسميته «ضريبة
جوجل» دخل قيد التنفيذ يف
يناير  2016بهدف منع هذه

املؤسسات من حتويل أمواهلا
إىل اخلارج لتقليص التزاماتها
الضريبية احمللية.
الفاتورة
زادت
وباملقابل،
الضريبية اليت تكبدتها «جوجل
أسرتاليا» إىل  32.9مليون
دوالر يف السنة املالية 2016
مقابل  16مليون دوالر فحسب
يف .2015
جون هويل مدير جوجل أسرتاليا
قال إن زيادة اإليرادات واألرباح
تأتي نتيجة إلعادة هيكلة بعض
النواحي املالية ،وضم مكاسب
مل تكن تندرج حتت بند موازنة
الشركة يف أسرتاليا.
وعلمت بيزنس إنسايدر أنه
بالرغم من ذلك الصعود
امللموس إال أن إعادة اهليكلة مل
تكتمل بعد مبا يشري إىل صعود
مرتقب جديد يف إيرادات وأرباح
جوجل أسرتاليا هذا العام.
التأثري الذي
ويؤكد هذا
أحدثه القانون اجلديد ،وبالتالي
فإن املتوقع أن تتكبد «جوجل
أسرتاليا» املزيد يف الفاتورة
الضريبية هلذا العام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

لقد مسعت عن الالمساواة
يف الدخل؟ لكن ينبغي عليك
أن تتعود على مصطلح «الال
مساواة يف الطاقة».
املصطلح املذكور يعين وجود
فجوة بني هؤالء الذين يقدرون
على حتمل تكاليف الطاقة وبني
العاجزين عن ذلك.
وكشفت إحصائيات أن حنو 1.2
مليار شخص يف العامل ال ميلكون
كهرباء معظمهم يرتكز يف منطقة
إفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
وآسيا النامية.
ليس من قبيل املصادفة أن
ترتكز األزمة يف املناطق األكثر
فقرا إذ أن وجود طاقة رخيصة
ووفرية ينبع يف األساس من
النمو االقتصادي.
بيد أن فقر الطاقة ليس
حمصورا على الدول النامية،
حيث تشري اإلحصائيات مثال إىل
أن ما يتجاوز  2.3مليون عائلة
بريطانية»فقراء يف الطاقة».
األمر يسري حنو األسوأ ،فقد
حذر خبري الطاقة العاملي أندرو
رايت شريك مؤسسة «أوفجيم»
الربيطانية املختصة بتنظيم
شؤون الغاز والكهرباء من أن
إغالق صناعة الطاقة عن طريق
الفحم يف بريطانيا حبلول 2025
سوف يرتك املزيد من األشخاص
بدون الكهرباء اليت حيتاجونها.
وختيل رايت مستقبال طبقيا
يف الطاقة ،يدفع فيه األثرياء
املزيد من أجل احلصول على
طاقة أفضل ،بينما يعاني
الفقراء ويضطرون للعيش يف
الظالم.
وحبسب تقرير الكاتب وارين
موندين ،فإن أسرتاليا تسري يف
طريق مشابه.
وفسر ذلك قائال« :أسرتاليا

اآلن يف املركز العاشر يف أكثر
أسواق الكهرباء غالء بني منظمة
دول التعاون والتنمية ،وما
زالت األسعار يف صعود».
ومضى يقول« :الكهرباء مصدر
مل يعد يعتمد عليه نظرا للتكلفة
العالية ،لذلك سوف تقوم
العائالت الثرية برتكيب ألواح
وبطاريات الطاقة الشمسية،
بينما يعاني الباقي من فواتري
زاحفة ويضطرون إىل إغالق
واألجهزة
احلرارة
مصادر
وغريها».
الرئيس
ليفرييس
أندرو
التنفيذي لـ «داو كيميكال»
حذر من ارتفاع األسعار بالرغم
من حماوالت حتسني كفاءة
الطاقة.
ورأى كاتب املقال أن أسرتاليا
تندفع باختيارها حنو فقر الطاقة
متحدثا بشكل خاص عن التعثر
يف برنامج تقليص االنبعاثات
وما جنم عنه من آثار سلبية يف
قطاع الطاقة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أمازون جتتاح أسرتاليا 1.3 ..مليون عامل يف خطر
بعد أعوام من الرتقب ،أعلنت
شركة التسويق اإللكرتوني
األمريكية العمالقة «أمازون»
أنها بصدد دخول السوق
األسرتالي.
الشركة تلتزم سياسة الكتمان
بشأن خططها يف اسرتاليا،
واكتفت بالقول إنها سوف
تنفذ برناجما يعتمد على األسعار
املنخفضة واملساحة الكبرية
من االختيار والتوصيل السريع
للبضائع.
لكن النظر إىل جتارب الشركة
يف دول أخرى قد ينبئنا مبا قد
تقدمه يف أسرتاليا.
وقبل حوالي  6سنوات ،دخلت
اإلسباني،
السوق
أمازون
واتسعت منتجاتها هناك لتصل
إىل  175مليون منتج ،مع زمن
توصيل قياسي ال يتجاوز ساعة،
وفقا خلدمة «برايم».
مثة أقوال مفادها أن أمازون
سوف تتبع نفس النهج يف

أسرتاليا.
وذكر أحد مديري التمويل
بالشركة أن أمازون جتري
بالفعل مراجعات على األسعار،
مشريا إىل اعتزامها ختفيض
األسعار حبيث تقل عن متاجر
التجزئة يف أسرتاليا بنسبة 30
.%
ويفسر ذلك نتائج استطالع
«نيلسن»
مؤسسة
أجرته
والذي أشار إىل ان  % 56من
األسرتاليني سوف يشرتون من
أمازون.
الوطنية
«اجلمعية
وحبسب
للتجزئة» ،فإن هناك أكثر من
 1.3مليون شخص يعملون
يف قطاع التجزئة بأسرتاليا،
يف عدد هو األعلى يف تاريخ
الدولة.
لكن دخول أمازون يعرض
العديد من هؤالء العاملني إىل
خطر فقدان وظائفهم على مدى
السنوات العشر املقبلة ،على

غرار ما حدث داخل الواليات
املتحدة نفسها ،حيث أغلقت
العديد من متاجر التجزئة
األمريكية أبوابها هذا العام
بصورة قياسية.
صحيفة وول سرتيت جورنال
ذكرت أن عدد املتاجر األمريكية
اليت بصدد اإلغالق هذا العام
.8600

وحتى اآلن ،أشهرت  10متاجر
جتزئة أمريكية إفالسها هذا
العام.
وال حتتاج أمازون إال إىل نصف
عمالة املتاجر التقليدية لبيع
منتجاتها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Bank of Sydney’s first Branch in Australia celebrates its 16th birthday

first Branch to be opened
in Australia in April 2001
and it makes us feel proud
that after 16 years we all
stand here to celebrate a
long journey of achievements, passion and commitment,” said Mr Miltos
Michaelas, CEO of Bank
of Sydney.
“Our Team at Marrickville
Branch, and every branch
across Australia, have
proven that Bank of Sydney is on the right track to
become Australia’s only
true relationship bank,
providing the products
and services that customers deserve to have,” concluded Mr Michaelas.
The Branch and Management Team cut the
cake with the guests and
cheered for many years to
come in excellent service
and personal relationships with customers.

Bank of Sydney’s Marrickville Branch celebrated its 16th birthday
on Friday 28th of April
alongside customers, media representatives, other
associates and members of the management
team. Mr Miltos Michaelas, CEO, with Mrs Vicky
Savelle, Marrickville Bank
Manager, welcomed the
guests at the branch and
thanked them for joining
the Bank’s team on this
special occasion.
“Firstly, we would like to
thank Bank of Sydney’s
customers for their loyalty and their enthusiasm
towards the Bank over
the last 16 years. Special
thanks to all who came
today to express their
support and satisfaction
for the service that our
staff delivers. Our Marrickville Branch was the
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اسرتاليا يف اسبوع

برغبة السكان ..أحياء سيدني الداخلية فقرية األقاليم اخلاسر األكرب من
اخنفاض إيرادات النفط والغاز
املواصالت العامة

رغم أن أحياء سيدني
الداخلية مثل بوندي بيتش
بأنها بني األكثر
تشتهر
متيزا يف أسرتاليا ،لكنها
تعاني من فقر شديد يف
وسائل املواصالت العامة
اليت تربطها مثال مبنطقة
األعمال املركزية «سي بي
دي».
ويستغرق الشخص الذي
يرغب يف التنقل بني تلك
األحياء باملواصالت العامة
زمنا متاثل  4أضعاف نظريه
يف أماكن أخرى.
واتسونز باي ،على سبيل
املثال ،هذه القرية ذات
اخلالبة
الطبيعية
املناظر
الساحرة وصاحبة اإلطاللة
الرائعة على ميناء سيدني
تبتعد  11كيلومرتا فحسب
عن منطقة األعمال املركزية
بسيدني «سي بي دي» لكن
األمر يستغرق منك ساعة
لتذهب إىل «تاون هول»
باملواصالت العامة.
ويف يوم جيد ،وبفرض
وسائل
مواعيد
انتظام
املواصالت ،فإن الرحلة
املركبة اليت تتضمن معدية
وحافلة وقطار تستغرق 38
دقيقة ،ويتزايد الزمن إىل
 54دقيقة باحلافلة فقط.
وباملقابل ،بالرغم من أن

اخنفاض إيرادات القطاع
النفطي يف أسرتاليا وما أتبعه
من مراجعة لضريبة املوارد
البرتولية سوف يلحق الضرر
باملناطق اإلقليمية.
اجملتمعات اإلقليمية الداعمة
لقطاع التعدين دعت إىل
ضرورة توفري متويل اآلن لبناء
بنية حتتية جديدة.

املسافة بني منطقة األعمال
املركزية بسيدني وضاحية
مثل بريوود يف غرب املدينة
تتجاوز مسافة واتسون باي
لكن زمن الوصول ال يتجاوز
 14دقيقة برحلة واحدة
بالقطار.
باي»
«واتسون
أزمة
تتكرر مع أحياء أخرى مثل
«بوندي بيتش» الذي يبعد
 7كيلومرتات شرقا من
وسط املدينة ،لكن الزمن
بينه وبني منطقة األعمال

املركزية يرتاوح بني -38
 41دقيقة ،إما من خالل
حافلة مباشرة ،أو من خالل
رحلة مركبة تتألف من حافلة
وقطار.
وباملقابل ،جند أن الراغب
يف الذهاب من ماسكوت إىل
«سي بي دي» ال يستغرق
أكثر من  15دقيقة بالقطار.
كولني شرودر ،الناشط يف
جمال النقل قال« :ينبغي
عليك تذكر أن العديد من
السكان يف تلك األحياء

املميزة ال يريدون مواصالت
عامة حبسب رغبتهم».
وفسر ذلك قائال« :يف مرحلة
ما ،حتدثت تقارير عن بناء
خط سكة حديد إىل بوندي
بيتش لكن السكان احملليني
مل يرغبوا يف ذلك».
وتابع« :ذات يوم كانت
«باملورال» متتلك خدميت
املعدية والرتام ،لكن السكان
قالوا إنهم يفضلون االنتقال
بسياراتهم اخلاصة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بيد أنه ال توجد أخبار جيدة يف
هذا الصدد ،إذ أن توصيات
تقرير مراجعة ضريبة التعدين
لن تنطبق إال على املشروعات
ترتبط
وال
املستقبلية،
بأي تغيريات يف املوازنة
الفيدرالية املقبلة.
التوصيات احلكومة املنبثقة من
املراجعة املتعلقة باملشروعات
احلالية ميكن وصفها باإلدرية،
لكن التقرير التزم الصمت
بشأن ضرائب الكومنولث
املفروضة على مشروعات
الغاز املعرضة حاليا لضريبة
التعدين.
ومع التكلفة العالية املطلوبة
التحتية
البنية
إلنشاء
ملشروعات النفط والغاز،

رمبا يتم تأجيل متويل عمليات
ملدى
اإلقليمية
التطوير
سنوات.
وأجرت اخلبرية ديان كرال
حبثا أظهر رغبة املنتمني
لصناعة النفط يف عدم حدوث
تغيريات بضريبة التعدين.
وعالوة على ذلك ،تضغط
جمموعات من النقابات املهنية،
وأنصار العدالة االجتماعية ،من
أجل إعادة إدراج اإليرادات
الضريبية للكومنولث يف
متويل مشروعات الغاز البحرية
الواقعة حتت نطاق ضريبة
التعدين.
وتبدو الضغوط مشابهة ملا
تعرضت إليه حكومة رود-
غيالرد العمالية عند تقديم
ضريبة تعدين مشابهة.
وتقدمت جمموعة تتألف من 27
من اجملالس البلدية اإلقليمية
يف أحناء أسرتاليا بطلبات
تركزت على ضرورة ختصيص
جزء من إيرادات ضريبة
موارد التعدين يف التمويل
اإلقليمي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 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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مـقاالت وتحقيقات

حركة نقابية بال برنامج سياسي للتغيري :أمل ال يُعوّل عليه
محمد زبيب

عمل النظام السياسي على ترسيخ آليات توزيع
تتوالها سلطات دون مرتبة الدولة ،ولكنها تقتات
وتنمي ما ميكن وصفه بأنه «طبقة»
منها وتقوى بها
ّ
من االنتهازيني ،يف كل اجملاالت ،يف الدولة
وخارجها ،مبا فيها األحزاب والنقابات ومنظمات
اجملتمع املدني واإلعالم والنخب املختلفة.
هذه «الطبقة» متارس جتارة بيع الوالءات يف
الداخل واخلارج ،وترتهن ملصاحل راس املال
املسيطر ،وتهيمن على الشأن العامُ ،
وتسهم يف
زيادة ختصص االقتصاد اللبناني يف خدمة اقتصاد
إقليمي ريعي ،وتسمح برتكيز املزيد من الثروة
لدى «أوليغارشية» مسيطرة ،تضم ّ
قلة قليلة من
الريعيني ،املصرفيني واملضاربني على أسعار
العقارات واملستوردين احملتكرين واملستحوذين
على عقود املقاوالت و»الشراكات» مع القطاع
العام وحمتلي األمالك العامة والورثة واملغرتبني
األثرياء وأصحاب الرساميل األجانب ...يف ظل
ذلك ،ينفصل االقتصاد احمللي أكثر فأكثر عن
واقع اجملتمع وحاجاته :ال ينتج الوظائف املطلوبة،
حصة األجور فيه إىل  %20فقط والباقي
وتتهاوى ّ
العامة إىل
أرباح وريوع ،ويرتفع مستوى املديونية
ّ
 %230من حجم هذا االقتصاد املتواضع ( 120مليار
وتتحول
دوالر مديونية احلكومة ومصرف لبنان)،
ّ
األسر املقيمة إىل االقرتاض من املصارف لتمويل
أنفاقها االستهالكي (أكثر من  120ألف قرض
سكين ،وأكثر من  700ألف شخص مدين) ،ويضطر
حنو  500ألف لبناني إىل العمل يف اخلارج ،فيما جيري
رمي أكثر من  %50من القوى العاملة يف نشاطات
غري نظامية متدنية اإلنتاجية واألجر وتفتقر إىل أي
نوع من أنواع احلمايةُ ،
ستقدم مئات آالف العمال
وت
َ
الفقراء الستغالهلم يف جماالت العمل اهلش...
كل ذلك ما كان ميكن أن حيصل لوال القبض على
االحتاد العمالي العام يف مطلع التسعينيات ،عندما
مدمرة وقضت
ُأبرمت الصفقة الكربى بعد حرب
ّ
بإعادة توزيع الريع ،عرب ائتالف حاكم يضم أصحاب
الثروات وزعماء احلرب ،بإدارة خارجية.
وهم اإلصالح والتبشري النقابوي
اليوم ،يف ظل النتائج الكارثية احملققة ،تتزايد
الدعوات إىل إعادة تأسيس حركة نقابية عمالية ،تعيد
بعض التوازن املفقود يف عالقات العمل وتوزيع
الدخل والثروة ،إال أن هذه الدعوات ال تقرتن بأي
جهد فعلي حول ماهية احلركة العمالية املمكنة يف
لبنان ،وفرص تأسيسها يف ضوء تشخيص الواقع
القائم بالفعل ،إذ ال تزال الدعوات تنطلق من وهم
«إصالح» اهلياكل النقابية القائمة ،أو من التبشري
العمال ميلكون
«النقابوي» ،الذي يفرتض أن
ّ
املصلحة يف تشكيل نقاباتهم وخوض صراعاتهم
يف أماكن العمل ،ولكن ينقصهم الوعي!
ال توجد أجوبة جاهزة ،ولكن يف ما يأتي بعض
األفكار اليت تساعد يف حماولة البحث عنها:
كأي نضال سياسي ،ليس
 إن العمل النقابي ،هو ِّهدفًا لذاته ،بل وسيلة من مجلة وسائل لبلوغ هدف
معني .ويف احلالة اللبنانية ،هو ميثل حاجة أيضًا
إلجياد ساحة ُيصعب فيها استعمال االنقسامات
الطائفية اليت تهيمن على ساحات الصراع وتهمش
بعدها االجتماعي.
 إن الظروف املوضوعية تبدو مالئمة لتشجيع العملالنقابي ،إال أن املهمة صعبة مبا يكفي للرتدد أمام
الفكرة الصحيحة اليت تدعو إىل ترك مهمة إعادة
تأسيس حركة نقابية عمالية جديدة للعمال أنفسهم
يف أماكن عملهم ،أي حيث تكون املصاحل متطابقة
جملموعة متشابهة من
العمال .الرتدد ليس
انطالقًا من موقف نقدي
للنقابوية املثالية ،بل إن

 %50من القوى
العاملة غري نظامية
ومتدنية اإلنتاجية

طبيعة النظام السياسي وبنية االقتصاد الريعي
ّ
وتركز العمالة وختصصها يف أنشطة خدمية،
واهلجرة
منخفضة اإلنتاجية يف غالبيتها ،ويف مؤسسات
صغرية ومتناهية الصغر (تشري التقديرات إىل
وجود أكثر من  67ألف مشروع صغري ومتوسط
ّ
يف لبنان ّ
تشكل
يوظف  %50من القوى العاملة)...
لتصور نقابات
حتد من أي إمكانية
عوامل جدية
ّ
ّ
تفسر جانبًا مهمًا
حاضرة وفاعلة .إن هذه العوامل
ّ
من أسباب ضعف االنتساب إىل التنظيمات النقابية،
بل أيضًا ضعف مشاركتهم وتضامنهم يف نضاالت
بعض فئات العمال .ولكنها تفسر أيضًا كيف أن
يعول عليها كبديل من األطر السياسية
النقابات ال َّ

األخرى ،فالعمل النقابي يبدو حاليًا قاصرًا عن
حتقيق أهداف حقيقية ،ما مل يكن من أدوات الصراع
السياسي على الدولة.
 إن معدل النشاط االقتصادي يف لبنان منخفض( %47من السكان) ،وثالثة أرباع النساء مقصيات
عن العمل ،أو مبعنى أوضح عن االقتصاد غري
املنزلي ،وواحد من كل ثالثة شباب يعجز عن إجياد
عمل إن كان يبحث عن عمل .نصف القوى العاملة
املقيمة يعملون حلسابهم ونصفها يعملون بأجر،
وإما
إما عاطلون من العملّ ،
ونصف العاملني بأجر ّ
إن قسمًا كبريًا من العمال يف
عمال غري نظامينيّ .
ّ
لبنان ال حيملون اجلنسية اللبنانية ،وال حيظون بأي
متثيل نقابي يف اهلياكل املوجودة بالفعل ،أيًا كانت
هذه اهلياكل ،واخلطاب النقابي الطاغي حيمل لغة
عنصرية جتاه العمال األجانب ويرفض أن يكونوا
منظمني .ويف املقابل هناك مئات اآلالف من العمال
اللبنانيني يعملون يف خارج لبنان ،وال ميلكون أي
صوت يف احلركة النقابية احمللية ،أيًا كانت...
تصور حركة نقابية عمالية حاضرة
فكيف ميكن
ّ
وقوية يف ظل هذه البنية إن مل تكن تستقطب
على أساس برنامج سياسي للتغيري يشكل فضاء
تشكلها وانتظامها.
الطائفية تعمل ملصلحة تركيز الثروة
 إن شرط برنامج العمل السياسي للحركة النقابيةالعمالية متليه أيضًا البنية الطبقية للمجتمع اللبناني،
ّ
فالطائفية ُت َ
الكفة ملصلحة حنو 1000
ستغ ّل يف ترجيح
أسرة يف لبنان تسـتأثر بالثروة وتتحكم مبصادرها.
حبسب تقديرات « ،»credit suisseإن %0.3
من الراشدين يف لبنان يستحوذون على  %48من
ثروة السكان ،وإن  %0.05يستحوذون وحدهم على
ثلث هذه الثروة .وحبسب تقديرات صندوق النقد
الدولي ،إن أقل من  %1من احلسابات املصرفية
تستأثر بنصف الودائع يف املصارف اللبنانية،
و %0.01من احلسابات تستأثر بنحو  %20من
جدية حول
جممل الودائع .وفيما ال توجد تقديرات ّ
يبني املسح الزراعي
االستحواذ على الثروة العقاريةّ ،
ّ
(املالك)
( )2011أن  %95من أصحاب احليازات
ميلك كل منهم أقل من  4هكتارات (اهلكتار يساوي
ّ
املالك
 10آالف مرت مربع) ،يف حني أن  %5من
ميلك كل منهم مساحات شاسعة من األراضي،
وبالتالي يستحوذون على اجلزء املهم من الثروة
العقارية واإلنتاج الزراعي ويؤججون املضاربات على
أسعار األراضي ...هذا التفاوت اهلائل أسهم بتعزز
«طبقة» واسعة من االنتهازيني ،يستخدم سالفوي
جيجك مصطلح «الربجوازية املستأجرة» لوصفهم.
هذه «الطبقة» تتوىل إدارة األعمال واملضاربات
والشركات ،يف مقابل حصة من الربح من أصحاب
الرساميل ،سواء بصورة مباشرة عرب امتالك أسهم
أو عرب أجور مرتفعة جدًا قياسًا بأجور العمال،
وتستفيد من «فائض األجر» على غرار «فائض
القيمة» .وباالستناد إىل دراسة قامت بها وزارة
املال مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،يظهر أن
 %2من العاملني يف القطاع اخلاص يستحوذون
املصرح عنها
على أكثر من  %17من إمجالي األجور
َّ
للدوائر الضريبية ،يف حني أن حصة  %59من
العاملني يف القطاع اخلاص ال تتخطى  %22من
كتلة األجور .ولكن هذه الطبقة ال تنحصر بأصحاب
األجور املرتفعة ،فهي تضم أيضًا فئات واسعة من
اجملتمع ارتضت حصة من الريع يف مقابل توليها
إدارة الدولة والقضاء واألمن والنظام املالي ونظام
التعليم واإلعالم والفن واألدب والثقافة عمومًا،
وتضم وزراء ونوابًا ومديرين وضباطًا وقضاة
ومثقفني وفنانني وإعالميني واقتصاديني وأساتذة
ومعلمني وحمامني وأطباء وصيادلة ومهندسني
وحماسبني وجتارًا ومالكًا صغارًا ،وتضم أيضًا ُأسرًا
مقيمة تنتفع يف مقابل بيع والءاتها ،مبا يف ذلك
ُ
سر عمال وموظفني يستفيدون من «فائض أجر»
أَ
باملقلوب ،أي عرب تقاضي أجور ،ولو غري مرتفعة،
من دون االضطرار إىل العمل ،أو عرب العمل أقل
ُ
سرًا تتمتع بقدرة
مما هو مفروض .كذلك تضم أ َ
استهالك أعلى من قدرة األجور احملققة حمليًا من
خالل حتويالت العاملني من أفرادها يف اخلارج.
التمدّن ساحة صراع مع رأس املال
 توجد فئات اجتماعية ال ينطبق عليها املفهومالكالسيكي للعمل املأجور ،ولكنها تعاني من أوضاع
العمال ،وتشمل قسمًا مهمًا من
مماثلة ألوضاع
ّ
سكان املدن ،إذ يعيش حنو  %88من السكان يف
لبنان يف املدن وضواحيها ،أي حنو  4.354ماليني

نسمة حبسب تقرير «آفاق التمدن العاملي»
الصادر عن منظمة األمم املتحدة عام .2014
هؤالء يتحملون أكالف معيشة تفوق قدراتهم
العامة
ويعانون من تردي أو غياب اخلدمات
ّ
وأنظمة احلماية االجتماعية ،وال سيما يف
جمال الصحة ،حيث ال تستفيد أكثرية ُ
األسر
من أي نظام تغطية صحية مستقر ودائم،
وجيسد سكان املدن الدمار الذي أصاب العمل
يف الزراعة واستمرار النزوح من الريف إىل
الساحل والضغوط اهلائلة على سوق العمل
يف مدن تنمو بعشوائية من دون أي ارتباط
بالصناعة واخلدمات املتصلة بها.
وحبسب املفهوم الذي يطرحه دايفيد هاريف،
«التمدن هو بطرق كثرية ميدان لتحقق
فإن
ّ
فائض القيمة (الربح) .مثة رابط داخلي
يف دورة رأس املال بني اإلنتاج والتحقق،
والصراعات يف اجملال املديين مهمة إلنتاج
القيمة وحتقيقها كالصراعات يف مكان
العمل» .ويتابع« :يستطيع العمال أن يصارعوا
من أجل أجور أعلى وأوضاع عمل أفضل ورمبا
ينجحون يف عملية اإلنتاج .ولكن من وجهة
نظرهم ،يأخذون عندئذ نقودهم اإلضافية ويعودون
إىل املنزل ويكتشفون أن عليهم أن يعيدوها إىل
الربجوازيني يف شكل أجور منزل عالية ومدفوعات
جرا .وهكذا
بطاقة االئتمان وفواتري هاتفية
ّ
وهلم ّ
من وجهة نظر العامل ،هناك قلق ليس فقط مما
حيدث يف مكان اإلنتاج ،ولكن أيضًا من الكلف
املنزلية ومن كم تدفع مقابل البضائع واخلدمات
والسلع يف احلوانيت واملدفوعات اخلفية من دفع
الفائدة على الرهون العقارية وبقية األمور كلها».
إن احلركة النقابية اللبنانية ،بهياكلها احلالية،
 ّحتولت إىل أدوات ضبط للعمال ال أدوات حترير.
ّ
مبعنى أن مالمح هذه احلركة موجودة ،وهي تهيمن
تدعي
على احلركة العمالية ،ولكنها ال ختدم من ّ
متثيلهم ،بل بالعكس متامًا .وهذا يشمل مجيع
اهلياكل ،ولو بدرجات وأشكال خمتلفة ومتفاوتة.
مبا فيها هيئة التنسيق النقابية.
ليست مهمة النقابات العمالية
 إن التحديات اليت تواجه العمال ،عامليًا وحمليًا،وال سيما مع انفجار أزمة الرأمسالية وتصادم
اإلمربياليات وعودة خطاب «املساواتية» االقتصادية
واملنازلة العلنية بني الرأمسال والدميقراطية
واستنفاد النماذج الريعية لطاقتها يف حتييد فئات
واسعة عن الصراع االجتماعي واالنتفاضات العربية
وصعود اإلسالم السياسي ،وال سيما التكفريي منه،
واحلروب والصراعات وصعود العنصرية والشعبوية
اليمينية ومسائل اهلجرة والبطالة والبيئة ...وصو ً
ال
إىل االنقسام الطائفي احلاد والصراع يف سوريا
ّ
وتعطل النظام السياسي يف
والالجئني السوريني
وتعمق أزمة اقتصاده الريعي وتبعيته املفرطة
لبنان
ّ
للخارج ومديونيته اهلائلة وأمناطه االستهالكية...
مسيسة
حتديات تعزز فرص ظهور حركة نقابية
كلها ّ
َّ
ومنخرطة يف الصراع من أجل التغيري والدميوقراطية
والتنمية والعدالة االجتماعية ،ولكن هذه الفرص
تظهر أيضًا بوصفها برناجمًا للعمل السياسي
يتجاوز كثريًا صراعات العمل إىل الصراعات على
الدولة ،وهذه بالتأكيد ليس مهمة النقابات العمالية
حصرًا.
مالمح الحركة العمالية القائمة
تظهر يف لبنان  5مالمح حلركة نقابية قائمة:
 - 1االحتاد العمالي العام ،وهو جيسد ما انتهت
إليه احلركة النقابية العمالية بهياكلها التقليدية
القدمية ،ومسار تطورها التارخيي منذ التخلي عن
ثنائية اليسار واليمني وتبين إيديولوجيا «وحدة
احلركة العمالية» وطغيان النزعة «اإلصالحية
املكونات احلزبية هلذه احلركة .يف
االنتهازية» على
ّ
احلصيلة ،بات االحتاد العمالي العام خاضعًا ملصاحل
«األوليغارشية» وحليفًا ألصحاب الرساميل .ويف
معركة تصحيح األجور األخرية وقف االحتاد العمالي
العام ضد مصاحل العمال وبلغت به الوقاحة حد
الذهاب إىل منظمة العمل الدولية بشكوى مشرتكة
مع منظمات أصحاب العمل ضد وزير العمل الذي
كان ميارس تدخ ًال ملصلحة العمال يف مواجهة
«االتفاق الرضائي» .حنن إذًا أمام ملمح سليب،
يف مقابله ،تأخر االحتاد الوطين لنقابات العمال
واملستخدمني يف اخلروج من االحتاد العمالي

 500ألف لبناني يعملون يف الخارج (هيثم املوسوي)
العام وفوت عليه فرصة اكتساب مشروعية خطابه
املناوئ خلطاب االحتاد .عكس االحتاد الوطين
أزمة اليسار يف لبنان وابتعاده كثريًا عن احلركة
العمالية وادعاءات متثيلها الطبقي ،كذلك عكس
أزمته الداخلية اليت ال ختتلف أبدًا عن بقية االحتادات
النقابية القائمة ،فهو ال يقوم على قاعدة متثلية
عريضة وخيضع للسيطرة احلزبية وال يبذل جهودًا
كافية إلعادة تنظيم نفسه.
 - 2هيئة التنسيق النقابية ،اليت ّ
مثلت عالمة فارقة
بوضوح عن املشهد العام القائم واحتماالته ،ورمبا
كانت مبثابة مفاجأة حقيقية ،إال أنها فشلت فش ًال
التحول إىل مركز نقابي وطين بديل من
ذريعًا يف
ّ
التحول إىل
يف
وفشلت
العام،
العمالي
االحتاد
ّ
نقابات وتوسيع قاعدة متثيلها لتشمل املياومني
تدعي متثيل العمال
واملتعاقدين يف القطاعات اليت ّ
فيها ،ال بل فشلت يف احملافظة على زخم ضغوطها
ومسحت جمددًا بالسيطرة عليها وترويضها .يف
الواقع ،ال يزال مشروع السلسلة ،وهو مطلبها
ّ
معلقًا ،وبالتالي مل حتقق مطلبها فعليًا،
الوحيد،
مكوناتها اليت جتسد ائتالفًا حزبيًا للقوى
بل عمدت
ّ
املسيطرة إىل إطاحة واحد من أهم رموزها (حنا
غريب) ،يف إشارة واضحة إىل ميزان القوى
الفعلي .أكسبت حتركات اهليئة بعض الفئات
االجتماعية الكثري من املعنويات .ولكن لألسف ،مل
تكن بنية هيئة التنسيق (املعلمون وموظفو اإلدارة
العامة) تسمح بتجاوز فئويتها ،وهو ما جعل قوى
التحركات ،ما
أخرى ترتدد يف االخنراط يف هذا
ّ
أسهم بإجهاض هذا امللمح وحتويله من إجيابي إىل
سليب.
 - 3حركة املياومني واملتعاقدين يف إدارات الدولة
ومؤسساتها .وهي حركة بقيت خاضعة بدرجة عالية
للزبائنية ،وبالتالي ،على الرغم من شراسة املعركة
اليت خاضها املياومون يف مؤسسة كهرباء لبنان،
إال أن هذه املعركة مل تؤسس لتنظيم نقابي قوي
ومتسلح بالتجربة ،بل رسخت الوالءات الزبائنية.
 - 4معركة تأسيس نقابة عمال وعامالت
«سبينيس» ،وهي جتربة جديرة باملالحظة ،إذ بينت
مدى اإلمكانيات وصعوبتها (يف آن واحد) على ّ
حث
جمموعات من العمال للدفاع عن مصاحلهم مجاعيًا
وعرب التنظيم النقابي .إال أنها بينت يف املقابل
احلاجة إىل أن يكون مثل هذا العمل حمميًا بأطر
سياسية مستعدة لتحويل نضاالت العمال يف مكان
العمل أو يف مكان العيش إىل نضاالت عامة يف
وجه السلطة ومسؤولياتها ،وال سيما جلهة ضمان
حرية العمال يف التنظيم النقابي وحقهم باملفاوضة
اجلماعية.
 - 5حركة دعم حقوق العمال األجانب ،وال سيما
إعالن اهليئة التأسيسية لنقابة العامالت يف اخلدمة
املنزلية ،اليت ترفض وزارة العمل ترخيصها .إن
هذه التجربة بينت إمكانيات التعاون بني النقابات
وتنظيمات اجملتمع املدني األخرى .لكن املشكلة
حولت النضال االجتماعي
الظاهرة أن هذه التنظيات ّ
إىل نضال على القطعة أو حبسب توافر التمويل،
اخلارجي غالبًا ،وحبسب مشيئة مصادر هذا التمويل،
وهي مشيئة حتابي رأس املال ال العمال.
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مقاالت وتحقيقات

دونالد ترامب :مئة يوم ...من اهلزل!
نادين شلق

ّ
ترشح لالنتخابات الرئاسية بأنه
ُوصف دونالد ترامب عندما
ٍ
ومعاد للنظام ( .)Establishmentورأى كثريون يف
«شعبوي»
سيدخل الواليات املتحدة يف حقبة جديدة
مواقفه ما ُينبئ بأنه ُ
من املقاربات السياسة املختلفة للداخل واخلارج .أيضًا ،يف
فرتة محلته االنتخابيةُ ،عرف ترامب بتصرحياته املثرية للجدل،
حتو ً
ال مهمًا طرأ
من دون أن خيرج عن إطار وعوده العامة .إال أن ّ
على مواقفه بعد دخوله إىل البيت األبيض يف  20كانون الثاني.
عدة اختذها ،إىل
ورمبا أدى فشله
املتكرر يف تنفيذ قرارات ّ
ّ
ّ
التقلبات الصارخة اليت طاولت مواقفه ،ومن بعدها
ارتفاع نسبة
وعوده االنتخابية ،بينما سعى إىل التغطية على هذا الفشل
بتقديم إجنازاته القليلة مستخدمًا عبارات تضخيمية ،حفلت بها
املقابالت األخرية اليت ُأجريت معه.
«يذخر عهد دونالد ترامب باإلجنازات» ...طبعًا هي مزحة ،ولكن
إذا أشار إليها الرئيس احلالي لـ»أقوى دولة يف العامل»،
فسيعنيها حبرفيتها .منذ حفل تنصيبه رئيسًا للواليات املتحدة
 ،قبل  100يوم ،تضافرت جهود ترامب وعائلته وإدارته على
احلركة ميينًا ومشا ً
ال ،بغية الظهور مبظهر الدؤوب على العمل،
واحلريص على عدم تضييع دقيقة من وقته من دون حتقيق
وعوده االنتخابية.
ظن كثريون أن هذا الرئيس سيكون خمتلفًا عن غريه ،وسيلعب،
ّ
ّ
ّ
متصفح للمواقع
وفكر كل
فع ًال ،خارج األطر األمريكية العامة.
اإللكرتونية (خصوصًا موقع البيت األبيض) ،مبا حتمله من خطب
وتصرحيات صادرة عن «ترامب وشركاه» ،أنه أجنز يف خالل
ّ
أي من
هذه الفرتة (حنو ثالثة أشهر) ما مل
يتمكن من إجنازه ٌّ
أسالفه يف أربع أو مثاني سنوات.
ّ
عداد املئة يوم يف
ترامب
أمت
يوم اجلمعة من االسبوع املاضي،
ّ
البيت األبيض ،ووفق تقليد ُمتبع منذ عهد فرانكلني روزفلت،
عادة ما تقاس جناحات الرؤساء وإجنازاتهم ،يف هذا املوعد.
النظرة اليت تعمل وسائل اإلعالم األمريكية على تكوينها هي
روج لفكرة كهذه،
أنه مل ُينجز شيئًا .وليس من املستغرب أن ُت ِّ
ً
ً
ّ
توترا كبريا،
وال سيما أن العالقة بينها وبني ترامب شهدت
منذ ترشحه ،وبعد انتخابه ،لتصل بعد حفل تنصيبه إىل مرحلة
االتهامات املتبادلة ،خصوصًا أن إدارته شهدت هفوات كثرية
حتو ً
ال بسيطًا طرأ
كونت مادة دمسة للسخرية اإلعالمية .إال أن ّ
ّ
على طريقة تعامل هذه الوسائل مع الرئيس اجلديد ،وبعضها
ّ
مطبقي
وصفق له النتظامه يف صفوف
أخذه على حممل اجلد
ّ
وجه ضربة
عندما
األمريكية،
السياسية
القواعد
كتيب
أصول
ّ
ّ
عسكرية إىل قاعدة الشعريات يف سوريا ،وما سبقها من نربة
قوة رافقها الحقًا تهديد ووعيد ،عند مقاربته لكوريا الشمالية.
ّ
بناء على الواقع ،مل ُينجز ترامب ما ُيذكر مقارنة بوعوده
ولكن ً
االنتخابية ،إن كان على املستوى الداخلي أو اخلارجي .وتركزت
ّ
جل إجنازاته على إلغاء قوانني حملية كان قد أصدرها سلفه باراك
عدة اختذها ،أزمات وعراقيل
أوباما .بل واجهت قرارات تنفيذية ّ
أن «نظرياته /أحالمه» ال تلتقي مع الواقع
منعت تطبيقها ،ما أكد ّ
الذي حيكم الساحة األمريكية ،وأن ليس بالقرارات التنفيذية
بد للرئيس من
وحدها ُتسك السلطة .وهنا بالذات ،كان ال ّ
استدرار رضا الكونغرس وغريه من اجلهات الفاعلة والضاغطة
ّ
يتمكن من تاليف الفشل التام ،وبالتالي ترير بعض القرارات
كي
ّ
التخلي مؤقتًا
واالمتيازات ،وآخرها السعي إلقرار املوازنة مقابل
عن فكرة بناء جدار على احلدود مع املكسيك.
ولكن ما سلف غري مهم ،فقاموس ترامب حيفل باإلجنازات ،وهي
حنو
مما ميكن أن
ّ
أكثر ّ
يتصوره إنسان ،وقد أجنز الكثري «على ٍ
مذهل» و»يف فرتة قياسية» :مجعته «كيمياء رائعة» مع رؤساء
عدة ،من بينها الصني؛ اختار أشخاصًا «رائعني ،رائعني»
دول ّ
للعمل معه؛ بنى عالقات «مذهلة» ،واتبع خططًا «كبرية».
بناء على فرتة املئة يوم «معيار سخيف»،
باختصار :التقويم
ً
مما حققه يف أول
على ّ
حد وصفه ،ولكن مل حتقق أي إدارة أكثر ّ
 90يومًا ،وفق تعبريه أيضًا.
تتبع خيوط إدارة ترامب منذ انطالقتها إىل اليوم،
إذا ما جرى ّ
ميكن تلخيصها باآلتي :جاء الرئيس األمريكي احلالي إىل البيت
بناء على وعود بتغيري شامل على كل املستويات؛ بعد
األبيضً ،
دخوله أدرك حقيقة كان متعاميًا عنها ،وهي أنه ال ميكنه أن
يقوم بشيء إذا ما بقي خمالفًا للمؤسسة السياسية األمريكية.
بد له من خطة بديلة ،فواجه بعض القضايا اخلارجية
لذا ،كان ال ّ
بالقوة اليت ترضي هذه املؤسسة (سوريا ،كوريا الشمالية ،إيران
مثال) ،وبإرضاء احللفاء (دول اخلليج وإسرائيل) ،وذلك للتغطية
على ّ
قلة حيلته يف تنفيذ وعود داخلية (تعطيل «أوباماكري»)،
(التقرب من الرئيس الروسي فالدميري بوتني).
وخارجية أخرى
ّ
املتكرر ،وتييع
مبوازاة ذلك ،عمل ترامب على تضييع فشله
ّ
ّ
التقلبات اليت طرأت على مواقفه ،باالعتماد على سياسة الكالم

الفارغ يف أحيان كثرية،
وبالرتويج إلجنازات صغرية
ال ُحتسب له على املستويني
واالقتصادي،
السياسي
وذلك على سبيل مواجهة
عليه
اإلعالمية
اهلجمات
يف هذا اجملال .وفوق كل
عرب عن نفسه ووصف
ذلكّ ،
ذاته ،يف كل حلظة ساحنة.
حتى عندما كان ُيسأل عن
قادة دول أخرى ،كان ُيرجع
الفضل إىل شخصه ،من
دون أن ينسى استحضار
«عظمته ...وعظمة أمريكا»
بني الفينة واألخرى.
وبالفعل ،إذا ما ُوضعت
إجنازات ترامب ضمن األطر
النظرية واللفظية واخلطابية
كثرية
فهي
البحتة،
واستثنائية ،وميكن تلخيصها
وفق التقسيم اآلتي:

أمس ،أتمّ ترامب عدّاد املئة يوم يف البيت األبيض (أ ف ب)

ّ
التقلبات على مواقفه وعلى وعوده
 -1ترامب أجنز الكثري من
االنتخابية ،واملقارنة ال تنحصر بني ما قبل انتخابه وبعده ،بل
تتعداها إىل تغيري صارخ يف املواقف بني ليلة وأخرى ،وضمن
مهلة شهر أو أسبوع أو أيام:
* انتقد «حلف مشال األطلسي» ،قبل انتخابه .وأكد أكثر من
مرة أنها منظمة «عفا عليها الزمن» .بعد انتخابه بدأ موقفه
يتدحرج يف اجتاه الصورة النمطية:
**أظن أن «حلف مشال األطلسي قد يكون مؤسسة عفا عليها
الزمن» (مقابلة مع بلومربغ يف  23آذار )2017
**»قلت إن حلف مشال
األطلسي عفا عليه الزمن،
ألنه ال يقوم مبحاربة اإلرهاب»
(مقابلة مع «إي بي سي» يف
 31توز .)2016
**»قلت إنه عفا عليه الزمن،
هو ليس كذلك بعد اآلن...

اعتمد ترامب
على تقدير نفسه
بمختلف العبارات
والجمل املتوافرة

تغريوا ،واآلن هم حياربون
اشتكيت قبل وقت طويل ،لقد
ّ
اإلرهاب»( .مؤتر صحايف مع األمني العام للحلف األطلسي
ينس ستولتنربغ ،يف البيت األبيض يف  12نيسان اجلاري).
**»املرة األوىل اليت سئلت فيها عن احللف ،مل أكن يف احلكم.
الناس ال ميشون يف الشارع ويسألون عن الناتو ،صح؟ لذا
سألين (مذيع شبكة «سي إن إن») وولف بليتزير عن الناتو،
وقلت إنه عفا عليه الزمن ــ مل أكن أعرف الكثري عنه»( .مقابلة
مع وكالة أسوشييتد برس يف  23نيسان اجلاري).
ّ
للتقلب ،أيضًا ،اتهامه للصني بأنها
*من املواقف اليت خضعت
كرره أكثر من مرة يف خالل محلته
قد
متالعب بالعملة ،ما كان
ّ
االنتخابية.
**»إنهم خيفضون قيمة عملتهم إىل مستوى ال ُيصدق» (خطاب
إعالن ترشحه يف  16حزيران .)2015
**»عندما تتحدث عن التالعب بالعملة ،وعندما تتحدث عن
خفض قيمة العملة ،أظن أنهم أبطال العامل» (مقابلة مع صحيفة
«فايننشال تاميز» يف  2نيسان اجلاري).
**»ليسوا متالعبني بالعملة» (مقابلة مع صحيفة «وول سرتيت
جورنال» يف  12نيسان اجلاري).
**»(الرئيس الصيين) شي (جني بينغ) ،منذ أن دخلت إىل
البيت األبيض ــ مل يعد ــ مل يعودوا يتالعبون بالعملة .ألن هناك
احرتامًا ما ،ألنهم يعرفون أنين سأفعل شيئًا ما أو أي شيء»
(مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس يف  23نيسان اجلاري).
**يف املقابلة نفسها ربط ترامب وصفه للصني بـ»املتالعب
بالعملة» باملسألة الكورية« :ال ميكن أن تطلب منه (الرئيس
الصيين) املساعدة يف مسألة كوريا الشمالية ،ويف الوقت ذاته
تقول له أنت متالعب بالعملة» ،أي إذا رفضت الصني مساعدة
الواليات املتحدة ،فقد يعيد ترامب النظر ،ويصفها باملتالعب
بالعملة.
*سوريا :ترامب طلب من الرئيس السابق باراك أوباما البقاء
خارج احلرب السورية ،ويف خالل محلته االنتخابية حتدث عن
حماربة تنظيم «داعش» ،ال احلكومة السورية.

**»سوريا ليست مشكلتنا» (تغريدة عرب موقع «تويرت» يف 29
أيار .)2013
ِ
أصلح الواليات املتحدة» (تغريدة أخرى
**»ال تهاجم سوريا،
يف  5أيلول .)2013
**»ال أحب (الرئيس السوري بشار) األسد أبدًا ،ولكن األسد
يقتل داعش ،روسيا حتارب داعش ،وإيران حتارب داعش»
(مناظرة رئاسية يف  9تشرين األول .)2016
تغري كثريًا ...أنتم اآلن تتحدثون
**»موقفي جتاه سوريا واألسد ّ
عن مستوى خمتلف تامًا» ( 5نيسان اجلاري).
**»اليوم أمرت بضربة عسكرية على قاعدة جوية يف سوريا،
أطلقت منها اهلجمات الكيميائية ...دعوت كل األمم املتحضرة
لالنضمام إلينا يف السعي إلنهاء املذحبة وإسالة الدماء يف
سوريا» ( 6نيسان اجلاري).
* إيران :طاملا وصف ترامب االتفاق النووي مع إيران بأنه
وعده «كارثة» .حتى إنه ّ
ملح إىل تزيقه ،مدركًا أنه
األسوأ،
ّ
لن يتمكن من القيام بذلك .ولكن يف هذا اجملال كانت مواقفه
ّ
متقلبة ،ما يدل على أنه مل يدرك مع أي
مما هي
متزعزعة أكثر ّ
نوع من االتفاقات يتعامل:
سنمزق االتفاق النووي ،ولكن
**»من الصعب القول إننا
ّ
ّ
سأدقق يف العقد كي ال يكون أمامهم فرصة» (آب .)2015
**يف خطاب أمام مؤتر «آيباك» ،أعلن أن أولويته هي «تعطيل
االتفاق النووي الكارثي مع إيران» (آذار .)2016
**»عندما ُأ َ
نتخب رئيسًا ،سأعيد التفاوض مع إيران» (أيلول
.)2016
**الثالثاء  17نيسان :أذعنت إدارته بنحو غري مباشر إىل أن
االتفاق النووي يعمل .ويف رسالة إىل رئيس جملس النواب،
كتب وزير اخلارجية ريكس
تيلرسون أن إيران تلتزم شروط
االتفاق.
**»ال أقول إنهم يلتزمون
االتفاق .أعتقد أنهم خرقوا روح
االتفاق .هناك روح لالتفاقات،
وهم خرقوها» (مقابلة لرتامب مع
أسوشييتد برس يف  23نيسان
اجلاري).

بنى ترامب
مقاربته للسياسة
الخارجية على
انطباعات
شخصية

 -2بنى الرئيس األمريكي خمتلف مالحظاته يف مقاربته للسياسة
اخلارجية وقرارات مصريية يف هذا اإلطار على انطباعات شخصية.
اللقاءات اليت مجعته مع عدد من الرؤساء كانت كفيلة باإلشارة
إىل مدى شخصنته للعالقة معهم ومع دوهلم:
*عن لقائه مع الرئيس الصيين شي جني بينغ ،قال« :لدينا
كيمياء كبرية معًا .حنن معجب أحدنا باآلخر .هو يعجبين كثريًا.
أعتقد أن زوجته رائعة» (مقابلة مع صحيفة «وول سرتيت
جورنال» يف  12نيسان اجلاري).
*أعرب ترامب عن دعمه للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي،
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ترامب...
قائ ًال له يف خالل لقائهما يف البيت األبيض« :لديك صديق
مهم ،وحليف يف الواليات املتحدة وبي».
*املقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» كانت مليئة بـ»الكيمياء»
وبـ»الروعة» (كلمة رائعة ترددت  40مرة):
**»واحدة من أفضل (فرتات) الكيمياء اليت عرفتها كانت مع
(املستشارة األملانية أجنيال) مريكل ...وأظن أن أحدًا ما صرخ
صافحها ،صافحها ...مل أمسع ذلك ،ولكن كنت قد صافحتها
أربع مرات ،ألننا ّ
كنا معًا لوقت طويل».
صدق ،وقد أعطاني الناس الفضل
**»كانت بيننا كيمياء ال ُت َّ
يف وجود هذه الكيمياء العظيمة مع كل القادة ،مبن فيهم
(الرئيس املصري عبد الفتاح) السيسي».
**»أظن أنين أنشأت عالقات رائعة ستدوم ألربع أو مثاني
سنوات ...أظن أنين سأحصل على عالمات عالية جدًا ألنين أقمت
عالقات رائعة مع الدول .وإذا ما نظرت إىل الرئيس الصيين،
الناس قالوا إنهم مل يروا أي شيء مثل الذي حيدث اآلن.
يعجبين حقًا .وأظن أنين أعجبه .لدينا كيمياء عظيمة معًا».
 -3اعتمد ترامب على تقدير نفسه مبختلف العبارات واجلمل
ّ
يتغنى بإجنازات ثانوية على املستوى
املتوافرة ،وراح
ّ
يغطي على عجزه عن حتقيق وعود
االقتصادي والسياسي ،كي
عدت استثنائية وخارجة عن املألوف يف خالل محلته االنتخابية.
ّ
لذا ،ميكن التنويه إىل إجنازاته وفق عباراته:
*يف املقابلة مع «أسوشييتد برس» ،قال له احملاور :أريد أن
أحتدث معك عن األيام املئة ،أريد أن أسألك بعض األسئلة عن
بعض املواضيع اليت جتري .دخل ترامب على اخلط ،ومن دون
سبب قال« :هل رأيت آية (حجازي ،املصرية ــ األمريكية اليت
كانت مسجونة يف مصر لنحو ثالث سنوات)؟ فقط ،هل تعرف؟
لقد طلبت من احلكومة (املصرية) اإلفراج عنها .هل تعرف،
أوباما عمل على املوضوع لثالث سنوات ،وال شيء؟».
* يف مكان آخر من املقابلة قال« :لقد حافظت على  725مليون
دوالر لقاء  90طائرة( .وزير الدفاع) اجلنرال (جاميس) ماتيس
أر أبدًا
الذي وقع على االتفاق جاء إىل هذا املكتب ،وقال :مل َ
شيئًا كهذا يف حياتي .السبب يف خفض السعر كان أنا ،أعين
ألن هذا ما أقوم به».
*أيضًا يف املقابلة أعطى نفسه الفضل يف «إجناز» آخر« :جيشنا
فخور جدًا .مل يكن فخورًا أبدًا .كانت رؤوسهم يف األرض .اآلن
رؤوسهم عالية .أنا أعيد بناء اجليش .لدينا أشخاص رائعون.
لدينا أشياء رائعة يف مكانها .لدينا حدود هائلة .»...وكرر
أر شيئًا
أر شيئًا كهذا ...مل َ
القول« :اجلنرال ماتيس قال مل َ
كهذا قب ًال ،طوال فرتة عملي يف اجليش».
عدد إجنازات على
*يف مقابلة مع «فوكس نيوز» يف  12نيسانّ ،
املستوى الداخلي ،متحورت حول إلغاء قرارات وقوانني سابقة
صادرة عن الرئيس باراك أوباما:
*»أنظر ،أتعرف ،لقد قمنا بعمل رائع يف ما يتعلق بالقوانني...
عمال املناجم والطاقة والنظام
حررنا هذه البالد كثريًا.
دور ّ
ُ
لقد ّ
ً
ٍ
حررنا الكثري من القطاعات من القوانني،
لقد
.
ا
أيض
آت
املصريف
ّ
وحنصل على تقدير كبري .لقد فعلنا الكثري للكثري من الناس.
ال أظن أن هناك فرتة رئاسية من  100يوم متكن يف خالهلا أي
شخص من القيام مبا قمنا به».
*يف مقابلة مع جملة «تايم» يف  23آذار ،آثر ترامب تقدير نفسه
بناء على توقعاته:
ً
كنت هناك على ما أظن،
كنت حمقًا متامًا يف ذلك.
*»بريكست،
َ
ُ
توقعت ذلك ،صح؟ اليوم الذي سبق» خروج بريطانيا.
عندما
ُ
*يف مقابلة مع «فوكس نيوز» يف  12نيسان ،سئل ترامب
عن كيفية إطالع الرئيس الصيين على الضربة العسكرية على
َ
أخربته؟ أجاب:
سوريا ،عندما كان يف ضيافته يف فلوريدا :متى
«كنت أجلس إىل الطاولة .كنا قد أنهينا العشاء للتو .كنا
ُ
نأكل احللوى .وكانت أمامنا أمجل قطعة كعكة شوكوال ميكن أن
تريها ،وكان الرئيس شي يتلذذ بطعمها .وقد أخربني اجلنراالت
حمملة وجاهزة ...وكنا قد قررنا القيام باألمر ،إذًا
بأن السفن
ّ
كانت الصواريخ بطريقها .وقلت :سيدي الرئيس دعين أشرح
لك شيئًا .كان ذلك يف خالل تناول احللوى ــ لقد أطلقنا 59
صاروخًا ،وكلها ُ
ضرب ،باملناسبة ،ال يصدق ،من على بعد
مئات األميال ،وكلها ضرب ،مذهلة .إنه أمر ال ُيصدق ،إنها
معدات ،أفضل من أي
رائعة ،إنها عبقرية .لدينا تكنولوجيا،
ّ
أحد آخر خبمس مرات .انظر ،من حيث التكنولوجيا ،ال ميكن أحدًا
منافستنا».
ولكن يف الواقع ،يبدو األكثر تعبريًا عن جتربة ترامب يف
احلكم حتى اآلن ،ما جاء على لسانه ردًا على سؤال وكالة
غريك املكتب
«أسوشييتد برس» يف  23نيسان اجلاري« :كيف ّ
(البيضاوي)؟» .أجاب الرئيس األمريكي« :حسنًا ،شيء واحد
ميكن أن أقوله ــ وأقول ذلك للناس ــ مل أدرك كم كان األمر
كبريًا .كل شيء أتعرف ،األوامر كبرية .إنها مسؤولية كبرية.
إنه أمر كبري .كل وكالة (فدرالية) هي أكرب من أي شركة».

ال لعزل زحلة عن حميطها ...وال خالص سوى بالنسبية

مرييام سكاف لفتوش :مشكلتك معي ال مع أوالدي
ليا القزي

بعد أكثر من سنة على وفاة الياس سكاف ،واحملطات الصعبة
مرت بها ،والعالقة املتوترة مع عدد من القوى السياسية،
اليت ّ
فرضت مرييام سكاف نفسها كوريثة لرئاسة الكتلة الشعبية.
هذا ما أظهرته نتائج البلدية واإلحصاءات .وهي تطمح حاليًا
إىل إعادة إحياء الكتلة النيابية اليت كان يرأسها جوزف طعمة
سكاف .انطالقًا من هنا ،ترفض عزل زحلة عن حميطها.
«زحلة هي شريان البقاع واالنفتاح على السهل .كيف يطرح
البعض سحبها من حميطها؟» .السؤال لرئيسة الكتلة الشعبية
مرييام سكاف ،بعد دعوة املطران عصام درويش القوى
السياسية والبلدية يف مدينة زحلة يف  19نيسان احلالي ،إىل
اجتماع من أجل البحث يف قانون االنتخابات.
ثان يف 27
ليس من املتوقع أن يؤدي االجتماع ُ
(عقد اجتماع ٍ
نيسان) إىل أي نتيجة جدية ،ولكن اخلطري هو الطرح ُ
قدم
امل َّ
املواكب حلفلة اجلنون السياسي يف البلد .يف زحلةُ ،دقت
األجراس للتحذير من «خطر الشريك» يف املدينة ،يف خالل
االنتخابات البلدية .واليوم أيضًاُ ،ي َد ّق «ناقوس اخلطر» بأسلوب
آخر عرب الدعوة إىل سلخ املدينة عن حميطها عرب جعلها دائرة
ّ
اجملنسني» يف البقاع األوسط.
انتخابية «مستقلة» ،و»حل أزمة
أن البعض يريد إحياء مفهوم «مجهورية زحلة» ،الذي برز
يبدو ّ
يف منتصف القرن التاسع عشر ،خاصة بعد أن ّ
سلم درويش
الوزير ملحم رياشي مشروعه للقانون ،القاضي باعتماد طريق
الشام لوضع حدود جديدة لدائرة زحلة االنتخابية.
ُ
غيب عن االجتماع
الكتلة الشعبية كانت الطرف الوحيد
امل َّ
ّ
«رمبا ألنهم ينوون اختاذ قرارات ال يريدون أن نطلع عليها».
عم زوجها ميشال سكاف،
وتنفي سكاف أن يكون وجود ابن ّ
الذي ال تربطها به عالقة ثابتة ،يف اللقاء دليال على متثيلها،
ألن «االجتماع حصل خلسة عن الكتلة» .لذلك ،تسأل سكاف
ّ
املطرانية« :أليس من املفرتض أن تكون على مسافة واحدة من
اجلميع؟ هل يرغب املطران يف أن يلعب دورًا سياسيًا أو دور
رجل أعمال؟ يريد أن تتقوقع زحلة؟» .وعوض البدء بطرح ّ
حل
َ
مستورد ومسح لنفسه بأن
مسألة اجملنسني« ،األولوية ملن هو
يتحول اىل وزير للداخلية» .تتهم سكاف «سيدنا» بأنه «مش
ملحق بني سياسة وأعمال دنيوية ومساوية» .فالتدخل «مل يعد
ّ
يقتصر على االنتخابات واجملنسني بل وصل إىل التهديد على
مذبح الكنيسة ملوظفة قامت بواجبها الوظيفي» .املقصودة هي
املديرة العامة للتعاونيات يف وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد.
ُخترب سكاف عن «شروع بالقتل حصل على مرأى املؤمنني عندما
حرض رجل دين (أحد كهنة الرعية ،ترفض سكاف ذكر امسه)
ّ
على أبو زيد ألنها رفضت التوقيع على مشاريع إسكانية تعود
لسيدنا .أنا هنا أدعو إىل حماسبة منتحل صفة رجل الدين هذا
ولتصل الرسالة اىل أعلى املراجع يف الفاتكيان اليت حتمًا لن
ترتضي حتويل الكنائس إىل منابر لبث احلقد على الناس .أدافع
عن غلوريا ليس ألنها من طائفة معينة ،بل ألنها موظفة كان
جيب أن ُمتنح وسامًا على وقوفها يف وجه الفساد».
بالعودة إىل لقاء سيدة النجاة،
ُتدافع سكاف يف حديثها إىل
َّ
اجملنسني
«األخبار» عن قضية
ألنها «مسألة إنسانيةُ ،تبحث
يف وزارة الداخلية وعلى
مستوى كل لبنان» ،نافية
أن يكون السبب رغبتها يف
االستفادة من أصواتهم يف
االنتخابات« ،انتخبوا ضدنا يف

تقول سكاف
إن معالجة أزمة
«املستورَدين»
أوىل من معالجة
«مشكلة
املجنـّسني»

الـ 2005والـ .»2009ال خالص ،بالنسبة إليها ،إال يف النسبية،
«وغري صحيحة مزاعم األحزاب بأنها ال تسمح بإعادة التمثيل
الصحيح للمسيحيني .بل هدف األحزاب الكربى السيطرة على
ّ
كل املقاعد».
أكثر من سنة مضت على «شلح العباءة» حول كتفي سكاف ،بعد
وفاة زوجها ،النائب السابق الياس سكاف .ليس من السهل
االستمرار يف العمل السياسي وفق طريقة العائلة البقاعية،
القائمة على التواصل املباشر مع الناس واخلدمات .فكيف إذا
كانت «الزعيمة» اجلديدة ،امرأة ،يف جمتمع يتفاخر بذكوريته،
بشريُ ،
وت َّت َهم بأنها ترفع األسوار بينها وبني
أصلها من مدينة
ّ
الزحالنة؟ تستغرب أن تكون لدى البعض نظرة سلبية جتاهها،
فعلى العكس ،أهل زحلة «أشعروني بأنهم حيبونين» .ولكن ،رمبا
السبب أنهم «مل يعرفوني ،واليوم تأكدوا أنين أريد استمرارية
نهج آل سكاف».
الفرتة املقبلة هي التحضري لالنتخابات النيابيةُ .تظهر غالبية

سكاف :هدفنا االنطالق من زحلة اىل املستوى الوطني (هيثم املوسوي)
أن سكاف هي األوىل عن الكاثوليك،
استطالعات الرأي يف زحلة ّ
أن أرقام الكتلة الشعبية ،كحزب ،منخفضة .ترفض سكاف
إال ّ
الفصل بينها وبني الكتلة ،أو اعتبار نتائج االستطالعات دلي ًال
أن حجمها االنتخابي مقعد واحد فقط« ،النسبة اليت أناهلا
على ّ
هي بفضل الكتلة .والربهان على قدرتنا التجيريية هو حصولنا
أن معدل الالئحة بلغ قرابة
وحدنا على قرابة  9000صوت (علمًا ّ
الـ ٨000صوت) يف االنتخابات البلدية األخرية» .ولكن ،بعيدًا
عن «خصوصية زحلة» ،ما الذي قد يدفع الزحالوي إىل مناصرة
الكتلة؟ «ألننا نعيش وجدانهم ،ونريد استمرار القضية عرب
برنامج إمنائي ــ اقتصادي» ،تقول .باقي األفراد الذين ينتمون
إىل االحزاب «زحالنة حنرتمهم ،ولكن قرارهم ليس بيدهم.
حنن مرجعنا البقاع» .واألمل موجود بأن «ننطلق من زحلة إىل
املستوى الوطين .كان جوزف سكاف من أهم األقطاب ،ولديه
كتلة نيابية كبرية .هذا هدفنا يف السياسة».
مل ُحتسم بعد التحالفات بانتظار االتفاق على قانون جديد وحتديد
«مند يدنا للجميع ،شرط
موعد لالنتخابات .الالزمة ذاتها تتكرر:
ّ
احلفاظ على خصوصيتنا ،وتأمني مصلحة زحلة والبقاع األوسط».
وإذا كانت هذه املصلحة تقتضي التحالف مع آل فتوش ،الذين
أن «آل
يتشاركون مع الكتلة الشعبية احللفاء؟ توضح سكاف ّ
فتوش ليسوا أعدائي .ولكن ،مقتنعة ّ
يؤمنون مصلحة
بأنهم ال ّ
«ضد أي مشروع يلوث البيئة
القضاء» .هي أص ًال ختوض معركة
ّ
وسوف تبقى املعركة قائمة من زحلة إىل عني دارة وصو ً
ال إىل
أرمنينا .فاألرمن أصدقاؤنا ونتشارك معهم الوطن الواحد .ال
صدر هلم قذارتنا» .عادت أخريًا إىل الواجهة الدعوى
نريد أن ُن ّ
القضائية اليت رفعها فتوش ضد الياس سكاف ،بتهمة عدم
تتوجه سكاف إىل فتوش بأن «ال
تسديد عدد من الشيكات.
ّ
ّ
يصفي حسابات سياسية قدمية على حساب أوالدي .هو جترأ
أن يقيم دعوى قضائية على أطفال الياس سكاف وهم دون
علي أنا .ماذا تريد من أوالدي؟» .وعن خرب
السن القانونيةّ .
اد ِع ّ
ترشح الطبيب ميشال فتوش مدعومًا من القوات اللبنانية ،تشك
سكاف يف أن «يرتشح أحد من العائلة من دون بركة (الشقيق
األكرب) بيار» فتوش.
ضد أن يلغي أي طرف اآلخر.
خص القوات« ،حنن
يف ما
ّ
ّ
وسياسيًا ،لدينا نظرة مشولية غري طائفية» .تفصل سكاف يف
حديثها بني رئيس اجلمهورية ميشال عون الذي تثق خبياراته،
والتيار الوطين احلر «الذي نتقارب وإياه يف عدد من القضايا.
كان احللف متينًا يف الـ 2005و ،2009ولكن رمبا للتيار حسابات
حيز يف نفس سكاف أنها مسعت من العونيني الذين
خاصة»ّ .
كانوا يفاوضونها يف «البلدية» ،كالمًا عن «إما أن تقبل بـ4
ست َ
مقاعد يف اجمللس البلدي ،أو أن دار الكتلة الشعبية ُ
قفل».
العالقة مع الرئيس نبيه بري «حتسنت بعد االنتخابات البلدية».
«يسيطر» أي كان عليها سياسيًا ،ولكن ُيقال
ترفض سكاف أن ُ
إنها يف الوقت نفسه حتاول فرض شروطها للتحالف مع حزب
الكتائب عرب استبعاد النائب إيلي ماروني ،وفتح قنوات تواصل
مع شخصيات كتائبية أخرى يف زحلةُ .تنكر ذلك« ،ال مشكلة
لدينا مع ماروني ،بل هو الذي ال يتوانى عن مهامجة الكتلة.
وهل إذا كنت على عالقة جيدة مع الكتائبيني أكون ألعب على
التناقضات؟» .رغم كل املالحظات السياسية لسكاف« ،إذا
مت االعرتاف بتمثيل كل فريق ،فال شيء مينع تشكيل الئحة
توافقية».
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مــقاالت وتحقيقات

السباق إىل احلدود السورية:

«احلشد» يكسر معادالت أمريكية
نور أيوب ,محمد شفيق
بعد أشهر على انطالق عمليات استعادة
حمافظة نينوى ومدينة املوصل يف مشال
أن «احلشد الشعيب» بدأ
العراق ،يبدو ّ
عد إلطالق عملياته يف غرب البالد ،عند
ُي ّ
احلدود مع سوريا ،وهي املنطقة اليت
يتسابق اجلميع للسيطرة عليها ،ملا هلا
من أهمية إقليمية يف الوقت احلاضر.
وبعدما سيطرت قوات «احلشد» يف
األيام املاضية على قضاء احلضر الواقع
يف جنوب غرب املوصل ،تقاطعت عدة
بأن معارك القضاء ليست
مؤشرات تفيد ّ
مقد ً
مة لعمليات أخرى قرب احلدود.
إال
ّ
وهذا ما يؤكده مسؤولون يف «احلشد» يسعى األمريكيون جاهدين إىل إبعاد «الحشد» عن الحدود (أ ف ب)

أن «املعارك ستنطلق يف
فيما يضيف أحدهم ّ
الساعات القليلة املقبلة ،باجتاه احلدود العراقية
ــ السورية».
وحيظى قضاء احلضر بأهمية ميدانية العتبارات
ّ
يشكل نقطة
عدة ،أهمها موقعه اجلغرايف الذي
ّ
التقاء بني ثالث حمافظات ،هي :نينوى ،وصالح
ً
إضافة إىل ذلك ،فإن مدينة
الدين ،واألنبار.
املؤدي إىل
احلضر تقع على أطراف الطريق
ّ
ّ
يشكل تهديدًا للقوات
مدينة املوصل ،األمر الذي
العراقية إذا ما تركتها بيد مسلحي «داعش»،
انطالق
الذين سيتخذون من احلضر قاعدة
ٍ
لعمليات أمنية ــ عسكرية .ورغم املسافة الكبرية
اليت تفصل احلضر عن احلدود ،فإن استعادتها
للتوجه إىل احلدود.
مقدمة
ليست سوى
ّ
ّ
فإن أهمية عمليات
وعلى الصعيد العسكري،
ّ
«ما بعد احلضر» ،تتمثل يف ضرورة إمساك
املناطق التابعة للقريوان والبعاج (تقعان جنوب
غرب املوصل أيضًا ،وهما قريبتان من احلدود)،
باعتبارها جيوبًا ملسلحي «داعش» ،وال ميكن
ّ
ً
يشكل إغفاهلا
ثغرة ،قد
املتقدمة أن ترتك
القوات
ّ
ّ
أن البعاج ُتقابلها من
كارثة عليها.
ولعل األهم ّ
اجلهة السورية حمافظة احلسكة اليت ُتهيمن عليها
عد اليوم منسجمة مع العمل األمريكي
قوى كردية ُت ّ
يف الشرق السوري ،وبذلك يقطع «احلشد» يف
هذه النقطة التواصل اجلغرايف الذي يسعى إليه
األمريكيون بني سوريا والعراق.
فإن «أصل العملية ،أننا
أما يف خلفية املشهدّ ،
نريد الذهاب إىل احلدود السورية ،ونريد الذهاب
قبل األمريكيني» ،يقول أحد قادة «احلشد» يف
حديثه إىل «األخبار» ،مشريًا إىل أن «األمريكيني
يريدون استغالل الصحراء ،والوضع مع سوريا،
أن
إلنشاء قواعد عسكرية جديدة» .وبرغم ّ
األمريكيني بات لديهم النفوذ الكايف على عدد
من نقاط احلدود املمتدة مع سوريا لنحو 605
كيلومرتات ،وخاصة يف اجلنوب بالقرب من املثلث
احلدودي مع األردن وسوريا ،ومشا ً
ال غرب مدينة
فإن املنطقة الوسطى اليت
املوصل ويف مشاهلاّ ،
تشتمل على نقاط ذات أهمية ميدانية بالغة ،مثل
أن الصراع عليها
«معرب القائم» احلدودي ،يبدو ّ
لتوه .ويسعى األمريكيون ،انطالقًا من
قد بدأ ّ
قاعدة عني األسد يف األنبار ،بالتعاون مع قوى
حملية ،إىل التوجه حنو معرب القائم واملشاركة
يف عمليات غرب األنبار ،بهدف تثبيت قاعدتني
جديدتني يف تلك املنطقة القريبة من دير الزور
يف سوريا.
ختوفها من النيات
وتبدي قيادة «احلشد»
ّ
األمريكية ،بينما يشري القيادي يف «عصائب
أن «األمريكيني
أهل احلق» حممود الربيعي ،إىل ّ
يسعون جاهدين إىل إبعاد احلشد عن احلدود»،
مؤكدًا يف حديثه «املخطط األمريكي إلقامة
قواعد عسكرية يف صحراء نينوى ويف جنوبها
(األنبار)».
ويف أحاديث إىل «األخبار» ،يلفت عدد من
أن «األمريكيني ميارسون
املصادر املطلعة إىل ّ
ضغوطًا على رئيس الوزراء حيدر العبادي ،كي
يرفض وصول بعض فصائل احلشد القريبة
من حمور املقاومة ،دون غريها ،إىل املنطقة
احلدودية ،إضافة إىل الضغوط السابقة اليت
متنع احلشد من السيطرة على قضاء تلعفر».
وتندرج تلك الضغوط يف خانة احلديث عن «عودة

األمريكي إىل البالد» ،وهي عودة تتكرس من
خالل القواعد األمريكية غربي األنبار ،أو من خالل
االنتشار العسكري األمريكي عرب اجلنود أو عرب
الشركات األمنية على أطراف حمافظات دياىل،
وصالح الدين ،ونينوى ،وصو ً
ال إىل مثلث احلدود
جنوبًا مع األردن ،وسوريا ،يف وقت يستخدم فيه
األمريكيون ذلك احلضور ،وخاصة عند املناطق
احلدودية ،بهدف كسر التواصل اجلغرايف بني
قوى «حمور املقاومة».
وميكن فهم تلك الضغوط األمريكية على رئاسة
الوزراء العراقية أكثر ،حني يشرح مصدر سياسي
أن «عمليات احلشد املرتقبة يف مناطق
لـ»األخبار»ّ ،
قرب احلدود ،تعكس يف مكان ما حربًا شرسة
تقودها فصائل يف احلشد ،ضد التوجه األمريكي
ومن ينسجم معه يف العراق وسوريا» .ويف هذا
السياق ،يشدد مصدر ّ
مطلع على أن «أي عملية
يف جزيرة نينوى وغربي األنبار ،من قبل احلشد
أو األمريكي ،هي سباق إىل احلدود» ،مضيفًا أن
ٌ
سباق أيضًا ،والتحرك باجتاه
«احلضور يف تلعفر
ٌ
سباق أيضًا ...كل ما جيري هو سباق إىل
البعاج
احلدود».
من جهة أخرى ،لن تكون منطقة مسؤولية
«احلشد» املقبلة «سهلة» من الناحية العسكرية،
فهي متتد من غرب املوصل إىل حميط تلعفر،
ومن احلضر باجتاه احلدود ،مرورًا بالقريوان
والبعاج .وهذه الرقعة اهلائلة اليت تفوق مساحتها
ّ
تشكل هاجسًا لدى
املربعة،
اآلالف الكيلومرتات
ّ
ٍ
عدد من قادة «احلشد» ،لناحية احتمال تكرار
سيناريو ما حصل سابقًا يف تلعفر .لكن هؤالء
ُيبدون «تفاؤ ً
ال» راهنًا ،نتيجة طمأنات حصلوا
عليها من «العبادي ورئيس هيئة احلشد الشعيب
الفياض ،الذين ّ
أكدا أن احلشد سيمضي
فاحل
ّ
بعملية حترير وتأمني احلدود» .وحتى إذا صحت
فإن قائدًا بارزًا يقول« :إننا ال
تلك «الطمأنات»ّ ،
نستطيع التنبؤ مبا يريده العبادي حتى اآلن».

رواية عن «خيار الحضر»

أن األمريكيني يريدون
ترى فصائل يف «احلشد» ّ
من الصراع امليداني يف العراق اليوم تثبيت
املناطق اليت خيسرها «داعش» بيد الفصائل
وبناء على ذلك ،ال
املنسجمة معهم ومع أنقرة.
ً
بد أن يسعى األمريكيون واألتراك إىل «تأجيل أي
معركة ،قبل أن يضمنا من سيمسك باألرض».
ومن باب تأكيد ذلك ،يشري البعض إىل زيارة
السفري األمريكي لدى بغداد دوغالس سيليمان،
لرئيس الوزراء حيدر العبادي ،قبل أيام .وفيما
أشاد «بانتصارات القوات العراقية يف غرب
ّ
«حذر يف الوقت نفسه من محاقة
املوصل» ،فإنه
قد ترتكبها أنقرة ضد القوات العراقية يف حميط
ٌ
«رسالة أمريكية
تلعفر» .وقد ُف ّسر التحذير بأنه
ّ
مبطنة إىل العبادي» ،تدعوه إىل صرف النظر عن
استكمال العمليات يف حميط تلعفر ،باعتبارها
ٍ
خيارات
حساب إقليمي ،والبحث عن
معركة ذات
ٍ
أخرى .ويف خضم اجتماعات ُعقدت بني أطراف
حكومية و»احلشد» ،كان رأي قيادات يف «احلشد»
أن قواتها قد أنهت استعدادات اهلجوم ،وتنتظر
أمر العمليات الستكمال مراحل إحكام احلصار
حول تلعفر ،إال أن «الفيتو احلكومي» الداعي إىل
«برر
تأجيل «صفحة تلعفر» ،والبحث عن
ٍ
خيار آخر ّ
خيار قضاء احلضر ،كمنطقة عمليات مقبلة»...
األمر الذي تنفيه مصادر حكومية رفيعة.

األمريكيون يف البادية :حزام أمين بني سوريا والعراق
إيلي حنا ,حسني األمني
اخطت واشنطن مع حلفائها خطوتها األوىل يف سياق
قرارها إقامة حزام أمين على طول احلدود السورية
ــ العراقية .حراك عسكري يف البادية السورية
جملموعات مدربة وجمهزة أمريكيًا وأردنيًا أفضت
إىل الوصول إىل حدود حمافظة دير الزور اإلدارية.
ّ
مصغر» مما ختطط له اإلدارة األمريكية
«منوذج
ظهرت فصوله ،فيما معلومات «األخبار» توضح أن
التجهيزات ُأ ّ
متت لعملية اإلطباق على كامل احلدود
تدير واشنطن مع حلفائها بإتقان ملف إمساك احلدود
السورية ــ العراقية والسورية ــ األردنية ،بعيدًا
عن الصراع «العلين» يف حماور احلرب السورية،
وعن معركة الرقة اليت تقودها بالتعاون مع «قوات
سوريا الدميقراطية» وما ُتفرزه من اشتباك كردي
ــ تركي .ويف هذا السياق ،برز يف األيام األخرية
حراك عسكري يف البادية السورية وحميطها ،أظهر
منوذجًا مصغرًا حلجم العملية اليت تسعى واشنطن
وحلفاؤها إىل تنفيذها بأسرع وقت ممكن يف سباق
حنو احلدود العراقية ــ السورية .إذ تعمل اإلدارة
تقدم لـ»احلشد الشعيب»
األمريكية على عرقلة أي ّ
للتوجه حنو
العراقي حنو احلدود ،ويف الوقت ذاته
ّ
املنطقة وتثبيت وجودها فيه.
يف السابق ،كانت اخليارات حمدودة إلمكانية وصل
احلدود العراقية ــ السورية بالنسبة إىل قوى «حمور
املقاومة» ،أما اليوم بعد عمليات احلضر (جنوب
املوصل ،تبعد حنو  120كلم عن احلدود السورية)
و»اخليارات األخرى املفتوحة» ـ حسب مصادر يف
التوجه
«احلشد الشعيب» ،عادت لتتمظهر إمكانية
ّ
حنو احلدود.
لكن هذه «اإلمكانية» دونها عقبات سياسية
ولوجستية ،وحتتاج ــ يف حالة السباق ــ لوقت
إن اخلط العراقي
أطول من اخلصوم .كذلك ّ
حترك
األساسي للوصول حنو احلدود السورية مل ّ
جبهاته بعد ،وهو يعين السيطرة على بلدتي «عنه»
ثم «راوة» ،وصو ًَ
ال إىل مدينة القائم احلدودية
ّ
املواجهة للبوكمال.
يف هذه األجواء ،يسعى األمريكيون سريعًا إلقامة
حزام أمين على طول احلدود عرب نشر قوات من
املسلحني املوالني هلم ولألردن.
ويف أوىل اخلطوات العملية ،أقدمت جمموعات من
«مغاوير الثورة» (املولود من رحم «جيش سوريا
اجلديد» ،انظر «األخبار» العدد  )2٧٣6على التسلل
يف البادية السورية ،ليتمكنوا من السيطرة على
عدد من القرى والنقاط والتالل يف بادية التنف
وريف دير الزور اجلنوبي (تروازية الوعر ــ سرية
الوعر ــ جبل غراب ــ قرية محيمة ــ بادية الصواب...
) ،كذلك أظهرت صور ّ
بثها «املغاوير» نشر دوريات
عسكرية مشال بادية التنف .هذه التحركات جاءت
يف سياق الرغبة األمريكية يف السيطرة على كامل
البادية املتصلة بني حمافظيت محص ودير الزور،
ثم االنطالق حنو املعركة األهم يف مدينة البوكمال.
واستطاعت القوات املدعومة من القوات اخلاصة
األمريكية والربيطانية من دخول حمافظة دير الزور
عرب السيطرة على قرية محيمة «بوابة البوكمال»،
لتصبح على بعد حنو  40كيلومرتًا من البوكمال.
وعرب هذه التحركات وتثبيت نقاط عدة يف البادية،
أضحت القوات املدعومة أمريكيًا تغطي عشرات
الكيلومرتات على طول اخلط املوازي للحدود
العراقية.
«هذه العمليات حمدودة نسبيًا» حسبما يروي قيادي
ّ
تتعلق يف
يف «مغاوير الثورة» لـ»األخبار» ،وهي
تثبيت نقاط ورصد قوات «داعش» قبل «املرحلة
املقبلة».
وعن هذه املرحلة ،وحتديدًا جنوبًا عند احلدود
السورية ـ األردنيةُ ،رصدت حتركات عسكرية ضخمة
ّ
املتفق
تشي باقرتاب «الساعة الصفر» للعملية
أن
عليها .وقد علمت «األخبار» من مصادر مطلعة ّ
جتمعت
«حشودًا عسكرية أمريكية وبريطانية وأردنية ّ
على احلدود اجلنوبية حملافظيت السويداء ودرعا».
ويف التفاصيل ،تضيف املصادر أن «احلشود
متركزت يف اخلط املقابل للمنطقة املمتدة من تل
شهاب إىل معرب نصيب يف حمافظة درعا ،وصو ً
ال
وانتهاء يف خربة عواد» .وقد
إىل منطقة الرمثا
ً
توزعت هذه القوات على كتائب دبابات بريطانية
ّ
تزود بها اجليش
ثقيلة من نوع «تشالنجر» كان قد ّ
ّ
مسلح ممن
األردني سابقًا ،باإلضافة إىل حنو 2٣00
يطلق عليهم اسم «جيش العشائر» ،موجودين حاليًا
على حنو جزئي يف األراضي السورية بإدارة اجليش
األردني .وأشارت املصادر ذاتها إىل «متركز عدد
من الطائرات املروحية من طرازي كوبرا وبالك هوك

يف قاعدة املفرق اجلوية داخل األراضي األردنية
متهيدًا لتأمني غطاء جوي للعملية».
أما على اجلبهة الشرقية ،يف منطقة الركبان ــ معرب
التنف ،الواقعة أقصى مشال شرق األردن ،فقد
استكملت القوات العسكرية األمريكية واألردنية
حشد القوات .وقد كشف مصدر ميداني رفيع
لـ»األخبار» أن «قرابة  4000مسلح من جيش
العشائر الذين ُد ِّربوا يف األردن موجودون حاليًا يف
منطقة التنف داخل احلدود السورية» ،باإلضافة إىل
تأمني قواعد نارية أردنية للقوات املنوي إدخاهلا اىل
البادية عرب «حشد كتائب مدفعية ثقيلة ،ورامجات
صواريخ أمريكية الصنع من طراز .»HIRMAS
وعلمت «األخبار» أنه «سيجري تأمني الغطاء اجلوي
وعمليات النقل اجلوي ،مبا يف ذلك عمليات اإلنزال
من قبل جمموعة جوية أمريكية متموضعة حاليًا يف
قاعدة األزرق (قاعدة موفق السلطي اجلوية)».
أن طائرات هولندية وحبرينية موجودة
ويشار إىل ّ
يف هذه القاعدة ستشارك يف عملية التغطية اليت
ستقدم لوحدات املشاة.
ويقود هذه القوات جمتمعة ضباط أمريكيون
وبريطانيون موجودون يف معسكرين خاصني بهما
يف منطقة التنف اليت توجد فيها قوات متنوعة،
أبرزها «كتيبة إنزال جوي ُن َ
قلت من الكويت»
حسب معلومات «األخبار» ،باإلضافة إىل «سرييت
هندسة تابعة للجيش األمريكي (قوات برية) ،أما
الربيطانيون فهم موجودون أيضًا يف معسكر خاص
بهم يف منطقة التنف ويبلغ عديدهم حنو 280
عسكريًا من خمتلف الرتب واالختصاصات».
معامل مرحلة أساسية من احلرب تقرتب معاملها من
االكتمال ،يف صراع على البادية واحلدود اليت
تصل العراق بسوريا .يف هذه املنطقة احليوية
حملور دمشق بدأت واشنطن ِ
النزال ،عرب منع وصل
«البلدين» بريًا.
هذا املخطط الذي ُطّبق جزء يسري منهُ ،يتداول على
حنو واسع يف اجتماعات القوى احلليفة لدمشق.
مير بالسهولة اليت ّ
يفكرون بها ،فمسألة تغطية
«لن ّ
عشرات الكيلومرتات يف البادية شبه مستحيل يف
املفهوم العسكري» تقول مصادر من هذه القوى.
الرد السريع أو «بعد نزول األمريكي إىل
سبل
ّ
األرض» أكثر من وارد إلفشال إمساك اخلصوم
أن «مناطق
بكامل احلدود .وتشري املصادر إىل ّ
واسعة من هذا النوع ،ال تالل حاكمة فيها ،وال
قوة فرض
ممرات إجبارية للقوات ال تستطيع ّ
أن «هذه
السيطرة الكاملة عليها» .وتضيف ّ
تعرض من ميسك باألرض لضربات
املعادلة تفرض ّ
من أنواع متعددة قد ال تشبه املعارك ضمن احلروب
الكالسيكية ،أو ما تشهد جبهات قتال حاليًا».

 ...ومن الناحية اإلسرائيلية

استكما ً
ال لسياسة إمساك احلدود وبذريعة حماربة
«داعش» ،جرى االتفاق بني ضباط أمريكيني
وإسرائيليني وأردنيني ضمن غرفة عمليات
مشرتكة ،على تفويض اجليش اإلسرائيلي للتصرف
يف اجلنوب السوري عرب إنشاء قوات باسم «لواء
فرسان اجلوالن» على هيئة جيش نظامي شبيه
بـ»جيش حلد» الذي نشط سابقًا يف جنوب لبنان
ملصلحة العدو اإلسرائيلي .وقد أوكلت مهمة
قيادة هذه القوات املشكلة حديثًا إىل املدعو أمحد
اخلطيب (امللقب بـ»أبو أسد») .ويبلغ تعداد هذه
القوة حنو  2000عنصر جرى تدريبهم يف معسكر
ّ
يقع يف اجلوالن احملتل خلف تل أبو الندى .كذلك
جيري العمل على استقطاب أعداد أخرى من الشبان
من أبناء حمافظة القنيطرة للقتال ضمن «اللواء»،
بأن
عرب إغرائهم برواتب عالية ،ولتكون «الوجهة» ّ
قرروا التعاون مع إسرائيل حلماية
«أبناء املنطقة ّ
قراهم».

«مغاوير الثورة» :جنني «التحالف» الجديد

عد «جيش مغاوير الثورة» امتدادًا لفصيل «جيش
ُي ّ
ّ
املشكل حتت إشراف أمريكي ،والذي
سوريا اجلديد»
دعمه «التحالف الدولي» ليسيطر على معرب التنف
مدوية من قبل
يتعرض هلزمية
احلدودي ،قبل أن
ّ
ّ
«داعش» ،عقب حماولته التقدم باجتاه البوكمال.
ويعرف أحد املسؤولني السابقني يف الفصيل عن
ّ
«املغاوير» بأنهم «جمموعة من الثوار السوريني
الذين ينحدرون من مناطق دير الزور ومنطقة
البادية اجلنوبية» ،مشددًا على أن «الفصيل ينسق
عملياته مع (التحالف الدولي)» .ويوضح أن ّ
حل
«جيش سوريا اجلديد» أتى بعد «قرار قيادته إعادة
هيكلته وتغيري االسم».
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مـقاالت وتحقيقات

أرباح املدارس اخلاصة :مليار دوالر سنوياً!

يف ّ
ظل تواطؤ املسؤولني يف وزارة الرتبية وتغييب آليات حماسبة
املدارس اخلاصة وضرب الدور الرقابي للجان األهل ...تراكم
املدارس أرباحًا خيالية «على عينك يا تاجر» ،قد تصل إىل مليار
دوالر سنويًا ،حبسب دراسة غري منشورة أجرتها جمموعة من الباحثني
وأولياء األمور .هذه الدراسة تستند إىل حتليل اإلحصاءات الرمسية،
وهي تكشف أن  273مدرسة من أصل  1061مدرسة خاصة غري
جمانية ال تتوافر فيها أدنى شروط التعليم الالئق ،وهناك شبهات
حتوم حول وضعية  103مدارس ،فض ًال عن أن  173مدرسة ال يغطي
أساتذتها يف املالك والتعاقد معًا ساعات التدريس األسبوعية و69
مدرسة أخرى حتشو صفوفها بـ  30إىل  40أو  45تلميذًا/ة يف الشعبة
الواحدة.
ليس خافيًا على مصلحة التعليم اخلاص يف وزارة الرتبية واملسؤولني
السياسيني وأجهزة الرقابة أن املدارس اخلاصة غري اجملانية هي
حيددها القانون مؤسسات غري رحبية
مشاريع رحبية ،وليست كما ّ
(باستثناء املدارس صاحبة الرتخيص كشركات واليت ال يتجاوز
عددها أصابع اليد) .ال شك أن هذه اجلهات الرمسية ،املنوط بها
أن رقم أعمال هذه املؤسسات التعليمية،
تطبيق القوانني ،تعلم ّ
املعفاة من الضرائب على األرباح وعلى القيمة املضافة ،يصل
إىل  1.73مليار دوالر سنويًا من األقساط املدرسية فقط ،وقد
تصل األرباح إىل ما ال يقل عن مليار دوالر سنويًا ،وهي ختفي
أرباحها الطائلة عرب تزوير أرقام ميزانياتها السنوية والتالعب بأعداد
األساتذة ،وخصوصًا املتعاقدين.
تقدمها املدارس نفسها إىل وزارة الرتبية
يف حتليل األرقام اليت ّ
يظهر بوضوح أن ساعات التعاقد ّ
متثل نسبة كبرية من حصص
التدريس اليت حتتاج إليها ُ
الشعب ،وعند مجع ساعات التعاقد مع
ساعات املالك ،يتبني أنها متثل أضعاف ساعات التدريس اليت
ترتدد املدارس اخلاصة أيضًا يف حتميل
حتتاج إليها املدرسة! وال
ّ
املعلمني/ات يف الصفوف وزر إضافة أعداد من التالمذة يف ُ
الشعب،
إذ يصل العدد يف بعضها إىل  45تلميذًا/ة ،وهذا ينجم عنه زيادة
يف األرباح على حساب رواتب املعلمني/ات .والالفت أن املدارس
اخلاصة تبالغ أيضًا يف تقدير املصاريف اإلدارية ،فهي ترفع بدالت
إجيار العقارات القائمة عليها املدارس ،علمًا أن قسمًا كبريًا من هذه
العقارات مملوكة من املؤسسات الدينية «اخلريية» املعفاة أيضًا من
الضرائب ،واليت تتبع هلا املدارس نفسها ،فض ًال عن أن املدارس
اخلاصة ،مبعظمها ،تقوم باستعمال إيرادات من بنود امليزانية ،مثل
مقرر هلا فتتحول
التطوير ودعم التالمذة املالي ،ألغراض غري ما هو ّ
أيضًا إىل أرباح!

إحصاءات مثرية

قامت جمموعة من الباحثني وأولياء األمور بعمل حتليلي من أجل تقدير
أرباح املدارس اخلاصة واستخدام النتائج يف الصراعات الدائرة
على خلفية زيادة األقساط دوريًا .انطلق هذا العمل من اجلداول
املنشورة يف النسخة األخرية لدليل املدارس الصادر عن املركز
الرتبوي للبحوث واإلمناء يف العام الدراسي  ،2014 - 2013باعتباره
مستندًا رمسيًا مصدره وزارة الرتبية (املديرية العامة للرتبية مبا
خيص املدارس الرمسية ومصلحة التعليم اخلاص مبا خيص املدارس
اخلاصة وحتديدًا االستمارات املرفقة مع ميزانيات املدارس اخلاصة
املقدمة إىل املصلحة نفسها).
ّ
تقتصر النتائج هنا على التعليم اخلاص غري اجملاني ،من أجل
استخالص تقديرات لرقم األعمال الذي حتققه املدارس اخلاصة،
عرب استغالل األقساط اليت يدفعها املواطنون واملواطنات لتأمني
«تعليم الئق» ألوالدهم.
قد تكون اإلحصاءات املتاحة غري دقيقة من مصدرها ،أو قد تشوبها
أخطاء بشرية بسبب طريقة إدخال املعلومات ،إذ إن العديد من
األرقام يبدو غري منطقي أو يتجاوز الواقع واملعايري املعمول بها
تضم اجلداول املعلومات اإلحصائية اآلتية:
حمليًا وعامليًا .مع ذلك،
ّ
يبلغ عدد املدارس اخلاصة غري اجملانية حنو  1061مدرسة .تضم
 509229تلميذًا/ة ( 546214للعام  ،2016حبسب آخر نشرة إحصائية
صادرة عن املركز الرتبوي للعام الدراسي  .)2016-2015ويبلغ عدد
أما عدد املعلمني يف املالك
الشعب يف هذه املدارس  23490شعبةّ .
فهو  26091معلمًا/ة ،ومن خارج املالك  17441معلمًا/ة (ال يعد
يقدر املتوسط العام لعدد
املوظفون/ات يف اإلدارة من املعلمني)ّ .
ويقدر متوسط عدد األساتذة
األساتذة يف الشعبة بنحو  1.9معلمًا/ة.
ّ
ً
إىل عدد التالمذة يف الشعبة الواحدة بنحو  22تلميذا/ة.
يوجد  173مدرسة من أصل ( 1061أي ما نسبته  )%16.3لديها
أقل من معلم/ة واحد/ة يف الشعبة ،أي أن عدد الشعب يفوق
عدد املعلمني/ات يف املالك والتعاقد جمتمعني ،بينما يبلغ عدد
التالمذة املسجلني يف هذه املدارس  44235تلميذًا/ة .ويوجد 69
مدرسة يراوح متوسط عدد التالمذة يف الشعبة الواحدة فيها بني
أن إحدى املدارس تضم 66
 30و 45تلميذًا/ة (تشري اجلداول إىل ّ
تلميذًا يف الشعبة وليس معروفًا إذا ورد ذلك خطأ أم أن هذا واقع
فعليًا) ،وتضم هذه املدارس  75356تلميذًا/ة .ويوجد أيضًا 744
مدرسة عدد تالمذتها ال يتجاوز  500تلميذ/ة ،منها  130مدرسة
متوسط عدد التالمذة يف الشعبة الواحدة فيها بني تلميذ واحد و10
تالمذة ،ومن بينها  27مدرسة عدد تالمذتها اإلمجالي بني  4و30
تلميذًا/ة ،وبعضها يقارب فيها عدد الشعب عدد التالمذة ،وهناك
 3مدارس بال أساتذة! وكذلك يوجد  124مدرسة يتجاوز عدد طالبها

 1000تلميذ/ة ،بينها  29مدرسة ( %2.7من جمموع املدارس كلها)
يتجاوز عدد تالمذتها  2000تلميذ/ة ،وأكربها ثانوية روضة الفيحاء
 طرابلس ،اليت تضم أكثر من  5000تلميذ/ة ،يليها سيدة اللويزة 4000تلميذ/ة ،وتضم املدارس الـ 29جمتمعة  76451تلميذًا/ة ،ما
يتجاوز  %15من عدد التالمذة اإلمجالي يف املدارس اخلاصة.
يتبني من هذه األرقام أن الشوائب يف اجلداول املنشورة تتعدى
 239( %22مدرسة) ،وهو رقم غري مقبول إضافة إىل 103( %10
مدارس) مثرية للشبهات ،حتى لو أتى يف إطار تعداد فحسب،
فاألرقام املدرجة يف امليزانيات اليت استقى منها املركز الرتبوي
املعلومات ستعطي نتائج مغايرة متامًا للواقع وال ميكن اعتمادها
كمؤشر ،وبطبيعة احلال هي ليست مرجعًا إحصائيًا ،ومعنى ذلك
ّ
أنه ليس لدينا أرقام قريبة من الواقع لعدد التالمذة واملعلمني/
ات ،وهذا األمر يشكل عائقًا يف حتديد األرقام الفعلية للميزانيات
املدرسية ،وبالتالي األقساط وأرقام األعمال هلذه املدارس ،مبا يف
ّ
املتعلم/ة الفعلية يف املدرسة اخلاصة.
ذلك كلفة
السؤال املطروح ،من يراقب هذه األرقام وملاذا تنشر الوزارة أرقامًا
غري دقيقة؟ وما هو مضمون اللوائح الصادرة عن مصلحة التعليم
اخلاص؟ وكيف توافق املصلحة على هذه الشوائب من دون اعرتاض
أو إجراءات عقابية ّ
حبق املدارس املخالفة ،إذا كانت املخالفة صادرة
بناء على
منها ،خصوصًا ّ
أن املدارس تتقاضى األقساط من األهاليً ،
هذه املستندات املرفقة مع ميزانياتها؟ وكيف تسمح الوزارة حتديدًا
بقبول ميزانيات  174مدرسة من أصل  1061ال يغطي أساتذتها يف
املالك والتعاقد معًا عدد الشعب يف املدرسة؟

خرق املعايري القانونية

تفاديًا ألي التباس ،اعتمد هذا العمل التحليلي على معيارين اثنني
مستقني من القوانني اللبنانية ونظم التعليم العام ،الستخالص
النتائج من هذه األرقام.
 املعيار األول :إن عدد األساتذة الالزم لكل شعبة هو  1.5معلمًا/ة.كيف ذلك؟ يوم التدريس هو  7حصص تعليمية ،معلم/ة املالك
يدرس بني  20و 27ساعة أسبوعيًا حبسب املرحلة واألقدمية ،أي
ّ
مبتوسط  23ساعة تعليم أسبوعيًا أو  4إىل  5ساعات يوميًا ،يبقى
بني  2و 3حصص يوميًا على ّ
معلم/ة آخر أن ميألها ،مبعنى آخر نصف
ّ
معلم/ة واحد/ة .أي أن كل شعبة حتتاج إىل ساعات عمل
دوام
ّ
أن املعيار األول يتغري بني هامش 1.5
ملعلم/ة ونصف .سنعترب ّ
و  1.8أستاذًا/ة يف الشعبة وهي نسبة مقبولة وضمنها املنسقون
واإلدارة الرتبوية والساعات التناقصية.
 املعيار الثاني املتعلق بعدد التالمذة يف الشعبة الواحدة :لضمانتعليم الئق حتدد القوانني  15تلميذًا/ة لكل أستاذ/ة ،ومبا أن الشعبة
الواحدة حتتاج إىل  1.5أستاذًا/ة لتغطية احلصص اليومية فيكون
العدد األمثل لعدد التالمذة هو  23تلميذًا/ة يف الشعبة .وهذا العدد
ّ
للمعلم/ة.
املثالي يوفر «تعليمًا الئقًا» جبهد معتدل
يف قراءة أوىل للحصيلة العامة للجداول ،يتبني أن نسبة املعلمني
إىل عدد الشعب (املعيار األول) هو  1.9وهو رقم مقبول نسبيًا،
وكذلك األمر بالنسبة إىل متوسط عدد التالمذة يف الشعبة الواحدة
(املعيار الثاني) فهو  22تلميذًا/ة يف الشعبة .لكن الدخول يف
تفاصيل األرقام يكشف معادلة خمتلفة:
 238مدرسة ( % 13فقط) من أصل  1061تستجيب للمعيار األول(أساتذة مالك وتعاقد جمتمعني).
 425مدرسة ( )%40ال تستجيب للمعيار األول ،أي أقل من 1.5أستاذ/ة يف الشعبة ،منها  130مدرسة عدد األساتذة فيها أقل من
عدد الشعب (.)%12.25
 398مدرسة ( )%36.6تتجاوز هذا املعيار ،منها  )%6.7( 72تبلغالنسب فيها بني  3إىل  6أساتذة من املالك والتعاقد معًا للشعبة
الواحدة ،وهي يف معظمها من املدارس اليت ال يتجاوز عدد تالمذتها
 500تلميذ/ة.
فإن عدم استجابة  %40من املدارس اخلاصة ملعيار  1.5إىل
هكذاّ ،
 1.8معلمًا/ة تستدعي تدخل مصلحة التعليم اخلاص ملراقبة أداء هذه
املدارس.
بالنسبة إىل املعيار الثاني ،أي عدد التالمذة يف الشعبة الواحدة،
تسمح وزارة الرتبية بتجاوز العدد األقصى املثالي ،أي أكثر من 23
تلميذًا/ة يف الشعبة الواحدة ،فتصل إىل  25أو  30أو  ،35ورمبا أكثر
بناء على طلب خاص تقدمه املدرسة إىل الوزارة ،أو عم ًال بسياسة
ً
ّ
غض النظر ،ويظهر ذلك جليًا من خالل اجلداول:

  400مدرسة يتجاوز متوسط التالمذة يف الشعبة الواحدة فيها 23تلميذًا/ة ،منها  69مدرسة يرتاوح املتوسط فيها بني  30و45
تلميذًا/ة ،وهناك  75356تلميذًا/ة ال خيضعون للمعيار الثاني.
هذا املعيار يتجاوز حدود األرقام ليصل إىل نوعية التعليم
ّ
املعلم/ة ،واملساحة املخصصة لكل تلميذ/ة ،وتأثرياتها
واستنزاف
النفسية وصو ً
ال إىل املوضوع املالي ،فجهد املعلم وحيز الوقت
ومساع متطلبات وأسئلة التالمذة واإلجابة عليها وتصحيح املسابقات
خيتلف بني  23و 35تلميذًا/ة يف الشعبة .أما بالنسبة إىل املدرسة
فإن زيادة  10اىل  15تلميذًا/ة يف الشعبة تعين
واإلدارة املالية
ّ
ّ
املعلم/ة
أرباحًا إضافية على حساب نوعية التعليم ،ال سيما أن كلفة
واملصاريف األساسية تبقى هي نفسها على الرغم من زيادة عدد
التالمذة.
أن  381من أصل  1061مدرسة ()%36
يف احملصلة ،يتبني ّ
تستجيب للمعايري ،وتضم  197259تلميذًا/ة ،أي ما نسبته ،%38.7
فيما يعاني أكثر من  300ألف تلميذ/ة ،إما من نقص يف املعلمني/
وإما من االثنني معًا ،ما
وإما من ضيق املساحة يف الصفوف ّ
ات ّ
ّ
التعلم ،فيما
ينتج ضغوطًا نفسية تؤدي إىل تراجع يف القدرة على
يتوجب على املعلمني/ات بذل جهود مضاعفة لتوفري نقل املعرفة
للتالمذة ،علمًا أن بعض املدارس يستخدم معلمني/ات ممن ليس
لديهم الكفاءة واملهارة ُ
وتدفع هلم أجور متدنية.
هل ختدم املدارس اليت ال تستجيب للمعايري املدارس الكبرية؟
املدارس الـ  239اليت ال تستجيب للمعايري هي يف أغلبها مدارس
يعدل النسب
صغرية ،تضم أعدادًا قليلة من التالمذة واملعلمني ،ما ّ
اإلمجالية .لكن الواقع خمتلف فنسبة املعلمني/ات يف  173مدرسة
هي  0.8معلم/ة يف الشعبة ومتوسط التالمذة هو  ،15بينما املدارس
الكبرية يرتاوح بني  2و 3.7أستاذًا لكل شعبة مبعدل  ،2.4و 29
لتعدل الفوارق فتجعلها
تلميذًا/ة يف كل شعبة .تأتي املدارس 173
ّ
مقبولة يف املعدل العام.

نموذج عن أرباح إحدى املدارس

لنتناول املدرسة الرقم  ( 7561الئحة املدارس اخلاصة)  ،متوسط
قسطها  5.5مليون لرية حبسب ما تصرح على موقعها.
عدد التالمذة ،5221 :عدد الشعب ،216 :عدد األساتذة يف املالك
 482ويف التعاقد  129معلمًا/ة.
كحد
املالحظة األوىل ،عدد الشعب الـ  216حتتاج اىل  380أستاذًا/ة
ّ
أقصى لتغطية كل ساعات التدريس يف املدرسة ،يف حني أن 102
استاذ/ة يف املالك يتقاضون رواتب وكذلك  129بالتعاقد دون
ساعات تدريس.
لنبحث يف األقساط :إذا تقاضت املدرسة  5.5مليون لرية عن كل
تلميذ/ة جتين  28مليارًا و  715مليون لرية سنويًا ،فيما يبلغ جمموع
رواتب األساتذة يف حده األقصى  11مليارًا و 400مليون لرية.
هذه الرواتب تغطي حبسب القانون  %65 ،515من امليزانية العامة
للمدرسة ،يضاف اليها املصاريف اإلدارية وقيمتها  ،%35فنحصل
على 17مليارًا و 540مليون لرية جملموع املصاريف وليس  28مليارًا،
ّ
تقل عن  11مليار لرية أو ما يقارب
أرباحا ال
أي أن املدرسة جتين
ً
سنويا.
 7.3مليون دوالر
ً
يف حال مجع أرقام أعمال املدارس الـ 1061تكون النتيجة ألفني
و 597مليارًا و 952مليون لرية ،أي أكثر من  1.73مليار دوالر
سنويًا ،وهو ما ميثل نسبة  %3.8من الدخل القومي يف لبنان،
البالغ  45مليار دوالر ،حبسب تقديرات البنك الدولي لعام .2015
إن تصحيح األرقام وإعادة احتساب الكلفة الفعلية تسمح باالستنتاج
أن املدارس اخلاصة غري اجملانية جتين أرباحًا صافية تصل إىل مليار
دوالر.
أن القسط العادل املتوجب على األهل هو ثلث
اآلن ،لنتخيل معًا ّ
أن رقم أعمال املدارس
القسط احلالي الذي يدفعه األهل ،هذا يعين ّ
ّ
ستوفر من
سينخفض إىل أقل من  600مليون دوالر ،وأن العائالت
دخلها السنوي مبا يزيد عن  2150دوالرًا لكل ولد أو بنت.

قاعدة العشرة تالمذة

ملاذا جيب أن يكون القسط ثلث ما تتقاضاه املدارس حاليًا؟ حتديد
أن  10تالمذة يف كل شعبة تكفي لتسيري
القسط على أساس ّ
املدرسة هو املعيار املالي الذي تعمل عليه املدارس اخلاصة.
لنحاول معًا ّ
تضم
حل هذا التمرين االفرتاضي :إذا كان لدينا شعبة
ّ
 10تالمذة ،القسط السنوي للتلميذ/ة فيها  6ماليني لرية ،كم تكون
مصاريف الشعبة؟
ّ
معلمًا/ة أي رواتب بقيمة  3ماليني
الشعبة الواحدة حتتاج إىل 1.5
لرية شهريًا ،إذا افرتضنا أن الراتب األقصى للمعلم هو مليونا لرية،
نضيف  300ألف لرية تعويضات وتقدميات ونقل ،أي ما جمموعه 3.5
مليون لرية شهريًا لتغطية رواتب ّ 1.5
معلمًا/ة يعين  42مليون لرية
سنويًا.
أن إجيار املكان للشعبة هو مليون لرية ،إضافة إىل 300
لنفرتض ّ
ألف لرية للهاتف والكهرباء وخدمات التدفئة والتنظيف وغريه ،أي
ما يقارب  15.6مليون لرية سنويًا .ونضيف  250ألف لرية شهريًا
كلفة التجهيز واألنشطة والقرطاسية ،أي  3ماليني لرية سنويًا.
بذلك يكون جمموع املصاريف لتدريس هذه الشعبة هو  60.6مليون
لرية والدخل من األقساط هو  60مليون لرية.
انطالقًا من هذا التمرين نفهم كيف جتين املدارس أرباحًا طائلة،
فالكلفة الكربى واليت هي رواتب اهليئة التعليمية ميكن تغطيتها
بسهولة بأقساط  6تالمذة ( 36مليونًا سنويًا) واليت حسب القانون
جيب أن ّ
متثل  %65من ميزانية املدرسة اليت على أساسها يدفع
األهالي القسط .ولنفهم األرقام بشكل أوضح ،القسط العادل
لشعبة تضم  25تلميذًا/ة جيب أن يكون مليونني و 400ألف عن كل
تلميذ/ة.
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مـتفرقات

شعب «ال» و«نعم» ...وانتظار االنتقام
أردوغان وأوجالن بني يَ
هوشنيك أوسي

ميارس زعيم حزب «العدالة والتنمية»
اإلسالمي احلاكم يف تركيا ،رجب طيب
أردوغان ،صالحيات النظام الرئاسي منذ
االنتخابات الربملانية السابقة .بل ميكن
القول إن صالحياته تتجاوز صالحيات
العديد من السالطني العثمانيني.
بالتالي ،نتائج االستفتاء األخري على
الدستورية وتنصيبه حاكمًا
إصالحاته
ّ
َ
حتصيل
مطلقًا على تركيا ،كانت
حاصل .لكنّ ،
مثة من ال يرى أن هنالك
 49يف املئة من الشعب الرتكي ،قالوا
«ال» ألردوغان وسياساته وإصالحاته،
ويتم الرتكيز فقط على الـ 51يف
ّ
املئة الذين قالوا :نعم .وهذه الـ
«نعم» جاءت بعد محلة دعاية ضخمة،
واستثمار مؤسسات الدولة ،وتنازالت
املتطرف،
الرتكية
القومية
حلزب احلركة
ّ
ّ
ّ
على حساب اإلطاحة بالتسوية السلمية
مع األكراد و»العمال الكردستاني»
وزعيمه األيديولوجي عبد اهلل أوجالن.
مع ذلك ،كانت النسبة فقط  51يف
املئة .وألن العربة يف النتيجة وليس
واخللفيات ،فإن
يف األسباب واألدوات
ّ
قادة العامل وأوروبا وأمريكا سيتعاملون
مع النتيجة ،وسيحرتمونها على انها خيار
الشعب الرتكي ،ولن يكرتثوا بالكتلة
البشرية اليت يناهز تعدادها نصف
ّ
الشعب الرتكي اليت قالت :ال ألردوغان
وسياساته ومشاريعه.
واحلال أنه طبقًا لنتيجة االستفتاء،
أردوغان اآلن ،زعيم شعبني تركيني،
شعب الـ «نعم» وشعب الـ «ال» .وألن
هذا الزعيم الرتكي ،معروف عنه نزعته
االنتقامية ،فثمة خشية واضحة ينبغي
التعبري عنها حيال راهن تركيا ومستقبلها،
بناء على نتائج هذه االنتخابات ،أكثر من
اخلوض يف األسباب اليت أفرزت هذه
النتيجة .ذلك أن أردوغان بعد حتقيق
كل نصر انتخابي ،يتجه إىل اإلطاحة
الغلو يف
حبلفائه .وليس من باب
ّ
التكهن اإلشارة إىل احتمال إطاحته حزب
ّ
احلركة القومية الرتكي .فدولت باخشلي
زعيم هذا احلزب ،لن يكون أحسن حا ً
ال
من الداعية االسالمي فتح اهلل غولن،
حليف أردوغان السابق.
التهرب
ومع كل ما سلف ذكره ،ال ميكن
ّ
من اعتـــبار نتيجة االستفتاء الرتكي
ً
تـــرمجة لالنقسام الواضح
انعكاسًا أو
املالمح بني الشعب الرتكي وأن حدود
الفرز بني شعب الـ «نعم» وشعب الـ
ّ
وتتكرس
تتــــوضح
«ال» الرتكيني ،باتت
ّ
أكثر ،يف كل انتخابات تشهدها تركيـــا.
لكن ّ
مثة من يعترب األمر عاديًا ،ويقارن
ذلك بنتائج االنتخابات يف أمريكا
اليت أتت برتامب ،وبنتائج االستفتاء
يف بريطانيا اليت أخرجتها من االحتاد
ّ
شتان ما بني نتائج
االوروبي .طبعًا،
االستفتاء يف بريطانيا وتركيا ،جلهة
واخللـــفية ،وطبيعة
اختالف األهداف
ّ
وتركيبة وإرث الدولتني والشعبني.
ذلك أن بريطانيا ليست مثقلة بقضايا
وطائفية عالقة كما هي
ودينية
قومية
ّ
ّ
ّ
حال تركيا اليت ترزح حتت وطأة ثالث
قضايا مزمنة تستنزف البلد منذ عقود
األرمنية
والقضية
الكردية
القضية
هي:
ّ
ّ
ّ
ّ
العلوية .وهذه القضايا
والقضية
ّ
ّ
ودميوقراطية ،مل
الثالث ،قضايا وطنية
ّ
التنصل من إجياد
يعد يف إمكان تركيا
ّ
حلول هلا.
أثناء احلديث عن االنقسام الذي عكسته
نتائج االستفتاء ،وأنه كان على احلزب
احلاكم أن يأتي بنسبة  60إىل  70يف
املئة حتى نقول أن الشعب الرتكي على
«قلب رجل واحد» امسه أردوغان ،ال
جيد البعض حرجًا من االتيان مبقارنة
الوضع يف تركيا باألوضاع يف البلدان
العربية على أن األخرية كان ّ
حكامها
ّ

يفرضون نسبة  99.99يف املئة من
األصوات على الشعب والدولة .واحلال
أن املرء ليحار يف أمر مريدي أردوغان
أثناء إعطائهم املربرات ،إذ يقارنون
ً
ً
وتارة
تارة بأمريكا وبريطانيا؟
تركيا
العربية أو البلدان الرازحة حتت
بالبلدان
ّ
حكم طغم عسكرية!؟ يف مطلق األحوال،
الرتكية أفضل حا ً
ال مما كان وما
التجربة
ّ
زال موجودًا يف بلدان الشرق األوسط.
ولكنها ال ترقى إىل املقارنة بالتجارب
األمريكية ،ألسباب
األوروبية أو التجربة
ّ
ّ
يطول شرحها.
ّ
احلق أن كرد تركيا ،هم أيضًا ،حاهلم
كحال األتراك ،ظهر االنقسام بينهم
جليًا .لكن بالضد من إرادة «العمال
ّ
الكردستاني» وزعيمه الفعلي مجيل
باييك .صحيح أن العديد من املدن
الكردية ّ
نفذت أوامر باييك وقيادة
ّ
«الكردستاني» يف جبال قنديل،
وصوتت بـ «ال» ،لكن الصحيح أيضًا
ّ
أن ثلث كرد تركيا مع «الكردستاني»
والثلثني مع الدولة وأحزابها ،بعد مضي
ثالثة عقود من النضال والكفاح واحلرب
الكردية اليت أريقت
وأنهار من الدماء
ّ
يف تركيا! أبعد من ذلك ،كرد تركيا يف
حمافظة أوروفا ،مسقط رأس أوجالن،
ويف (آلعزيز-االزغ) مسقط رأس مجيل
صوتوا
باييك وصالح الدين دمريطاشّ ،
بنسبة تزيد على  70يف املئة ملصلحة
أردوغان ومشاريعه وسياساته .وهذه
فضيحة تكشف مدى دمياغوجية اإلعالم
األوجالني.
ّ
واحلق أنه كان يف إمكان «الكردستاني»
الدخول يف صفقة مع أردوغان ،طاملا
بأي مثن كان،
أن إصالحاتــــه ستمررّ ،
ولكن مجيل باييك ومن خلفه إيران،
اية صفــــقة او
حالت وستحول دون ّ
تسوية بني «الكردستاني» وأنقرة.
من دون أن ننسى أن أوجالن ،الزعيم
التارخيي واآليديولوجي للحــــزب ،مييل
ّ
احلل السلمي والتسوية وعـــقد
حنو
وطي
صفقة مع «العدالة والتنمية»
ّ
صفـــحة الصراع واحلرب مع تركيا.
لكن ،مل يعـــد هنالك ألوجالن ذلك
الثقل الوازن والقرار احلاسم ضمن
«العمال الكردستاني» ،وبات األخري
متامًا حتت سيطرة مجيل باييك.
البلدية
وقياسًا على نتائج االنتخابات
ّ
والربملانية السابقة ،معطوفًا عليها نتيجة
ّ
االستفتاء األخري ،وتنصيب أردوغان
رئيسًا شبه أبدي على تركيا ،من
اجلائز طرح هذا التساؤل :إذا استفتى
أردوغان غدًا مشروع إعادة الدولة من
اجلمهوري إىل النظام السلطاني
النظام
ّ
 العثماني ،اإلسالمي ،والعمل بنظاماإلسالمية ،هل من الغريب او
اخلالفة
ّ
املستبعد أن حيظى هذا املشروع بنسبة
شخصيًا ،ال استبعد
تتجاوز  51يف املئة؟
ّ
ذلك.
من جهة أخرى ،طاملا أن الفرصة باتت
سدة
اآلن متاحة أمام أردوغان للبقاء يف ّ
الرئاسة واحلكم املطلق يف تركيا حتى
عام  ،2029فهل من املستبعد أيضًا ّ
أال
بعملية إعداد جنله للتوريث ،على
يبدأ
ّ
العثمانية.
الطريقة
ّ
نتيجة االستفتاء خميفة ،وتؤكد أن
الشعب الرتكي منقسم على نفسه.
وأن نصف الشعب ليس مع أردوغان
وسياساته ومشاريعه .وجيب رؤية
النصف الفارغ من الكأس أكثر من
نصفي الكأس،
النصف املمتلئ .ألن
ّ
املمتلئ والفارغ ،مفخخان.
ومع نشوة النصر اليت يعوم عليها أنصار
أردوغان ،ال مناص أمام هؤالء من طرح
هذا التساؤل أيضًا على أنفسهم :إذا
قالت إسطنبول وأنقرة وأزمري ودياربكر:
«ال» ،فمن يدين بالوالء ألردوغان؟!

شكر ودعوة اىل جناز الفقيد االستاذ شحادة نوهرا البطي
بإسم عائلة الفقيد االستاذ شحاده
البطي خاصة وعموم أهالي بلدة
بقرقاشا نود ان نتوجه بالشكر اىل
كل من اتصل من لبنان أو من املهجر
وشارك أو بعث بمندوب ملواساتنا
يف مصابنا ونخص بالشكر وزير
الخارجية ورئيس التيار الوطني
الحر االستاذ جربان باسيل َ
ممَث ً
ال
باألستاذ غسان بريص  ،ورئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور
سمري جعجع ممث ً
ال باملنسق العام
يف الشمال جوزيف إسحاق  ،اللواء
اشرف ريفي ممث ً
ال بالسيد حسن
شندب  ،سعادة النائب دوري
شمعون رئيس حزب الوطنيني
االحرار الذي اتصل معزياً وعضو
املجلس األعلى لحزب الوطنيني
كميل دوري
االحرار االستاذ
شمعون الذي حضر لواجب العزاء
 ،ممثل التيار الوطني الحر يف
الشمال طوني ماروني والعقيد
سليمان لحود والعميد صباح حيدر
 ،العميد جوزف خوري  ،العميد
والعميد املتقاعد
بطرس عزام
حبيب كريوز ،الصديق الشيخ
بطرس سكر كما حضر شوقي
موري ممث ً
ال النائب السابق وجيه
البعريني  ،مفوضية البرتون لحزب
الوطنيني االحرار ورئيس رابطة
مخاتري منطقة الكورة ومنسق
حزب القوات اللبنانية يف بقرقاشا
جوزيف أمني ورئيس بلدية النخلة
ورئيس بلدية بقرقاشا  ،رئيس
لجنة قدامى القوات املسلحة يف
الجيش اللبناني العميد علي عمر،
عضو اللجنة املركزية للمتقاعدين
يف الشمال الدكتور خزعل خزعل
ومسؤول
وممثل تيار املرده
االغرتاب جواد خوري وممثل التيار
الوطني الحر يف بقرقاشا يوسف
لحود  ،وقد ترأس الذبيحة اإللهية
سيادة املطران جورج ابو جودة
السامي االحرتام ولفيف من الكهنة
يف كنيسة سيدة لورد يف بلدة
ضهر العني  -البقرقاشية بمشاركة
نوبة الحدث والشاعر موسى زغيب
 ،وبعد ان صُلي على جثمان الفقيد
وُوري الثرى يف مسقط رأسه بلدة
بقرقاشا .
يقام جناز لراحة نفس الفقيد يف
سيدني يوم األحد ٢٠1٧/٥/٢8
يف كنيسة السيدة-هاريس بارك
الساعة الحادية عشرة صباحاً.
الداعون ابناؤه :كلوفيس وكميل
وروني ومارك البطي وعائالتهم .

الدعوة عامة
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مناسبات

الـرابـطة املـارونية تكـرم النائـب فـادي كـرم

النائب فادي كرم

رئيس الرابطة باخوس جرجس

النائب كرم يتوسط باخوس جرجس وعقيلته ،لودي ايوب وطوني خطار

باخوس جرجس يقطع قالب الحلوى وسط عقيلته باتي وكرم واالبوين الفرخ وغاوي

طوني عبيد ،جهاد ديب ،داني جعجع وسليم الشدياق

النائب فادي كرم يتوسط جان ونيسي ناصيف

جان ناصيف وعقيلته نيسي وابراهيم الخوري

جورج غصني ووالي وهبه

االب لويس الفرخ يتوسط طوني وجوزيف سليمان وريمون قسيس

النائب فادي كرم يتوسط باخوس جرجس وجان شديد وبدوي البيسري

من اليمني :النائب فادي كرم ،باخوس وباتي جرجس ،االب لويس الفرخ والزميل أنطونيوس بو رزق
أقامت الرابطة املارونية حفال
تكريميا لنائب القوات اللبنانية
الضيف الدكتور فادي كرم ،الذي
زار اسرتاليا ومثل الدكتور جعجع
يف احتفال القوات السنوي ،وذلك
مساء االثنني املاضي يف مطعم
لوغارنو للمأكوالت البحرية.
واالحتفال ،الذي قدم فقراته

الزميل انطوان القزي ،حضره،
اضافة اىل مسؤولي القوات يف
سيدني ومناصرين وعدد من
اعضاء الرابطة املارونية ،رئيس
دير مار شربل االب لويس الفرخ
واالب انطوان طعمه ،االب اندريه
غاوي ،رئيس الجامعة الثقافية يف
نيو ساوث ويلز ابراهيم الخوري،

رجال االعمال جان ناصيف وعقيلته
نيسي وجورج غصني وطوني
خطار ووالي وهبه وجورج زخيا
وعقيلته مرياي وطوني وجوزيف
سليمان وراي وهبه ،رئيس
بلدية باراماتا السابق جان شديد
والصديق بدوي البيسري ،حركة
االستقالل ،الزمالء ايلي كلتوم

باخوس جرجس ،طوني عبيد ،اسعد بركات ،سعيد دويهي ،جهاد داغر ،شربل فخري ،اسحق مخلوف ،ميالد فضول وحضور
وكميل شالال وأنطونيوس بو
رزق وعدد من فعاليات الجالية.
والقى يف املناسبة رئيس الرابطة
السيد باخوس جرجس كلمة
باسم الرابطة رحب فيها بالنائب
الضيف الدكتور فادي كرم
مشيدابدوره الوطني والنيابي.
ثم تحدث النائب كرم وركز

على دور الجالية اللبنانية يف
اسرتاليا وقال انه سينقل لرئيس
القوات الدكتور سمري جعجع
صورة واضحة وحقيقية عن هذه
الجالية.
وكانت مفاجأة لرئيس الرابطة
السيد باخوس حيث أعدّت له
زوجته السيدة باتي قالب حلوى

باملناسبة وهتف له الجميع «هابي
بريث تو باخوس» و «عقبال املية
سنة».
وقد غصت املائدة بأشهى
املأكوالت البحرية وكانت ادارة
املطعم بمنتهى الكرم والخدمة.
ويف النهاية جرى التقاط الصور
التذكارية.
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مــناسبـات

عشـاء سنـوي ناجح للقـوات اللبنانية فـي سيـدنـي

شارك عضو كتلة «القوات اللبنانية»
النائب فادي كرم ممثال رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمري جعجع ،يف
االحتفال السنوي الذي أقامته «القوات»
يف سيدني يف اوسرتاليا ،إىل جانب
راعي األبرشية املارونية املطران انطوان
شربل طربيه ،االب ملحم هيكل ممثال
راعي أبرشية الروم الكاثوليك املطران
روبري رباط ،األب رومانس ممثال
املرتوبوليت بولس صليبا ،النائبة
كونسيتا فافريتي ويلز ممثلة رئيس
الحكومة الفيديرالية مالكوم تورنبول،
النائب طوني بورك ممثال زعيم
املعارضة بيل شورتن ،رئيس املجلس
التشريعي جان عجاقة ،عضو املجلس
التشريعي دايفيد كالرك ممثال رئيسة
حكومة والية نيوساوث ويليز كالديس
برجيكيليان ،زعيم املعارضة يف الوالية
لوك فولي ،سكرترية حزب العمال
كاليا مورنني ،النواب واعضاء املجلس
التشريعي :غريغ لوندي ،السناتور
بولني هانسون ،غاي زنغاري ،جيف
لي ،جوليا فني ،سوزي كوتسيز ،تانيا
ميهايلوك ،جهاد ديب ،غلني بروك،
دميان تيداهوب ،القنصل اللبناني
جورج بيطار غانم ممثال بعقيلته
املحامية بهية ابو حمد ،املحامي ستيف
ستانتن ،املونسنيور مارسيلينو
يوسف ،رئيس دير مار شربل األب
لويس الفرخ ،األب بولس ملحم ،األب
طوني سركيس ،األخت الهام جعجع،
راهبات العائلة املقدسة املارونيات،
رئيس التجمع املسيحي والي وهبه،
رئيس الرابطة املارونية باخوس
جرجس ،الرئيس اإلقليمي للجامعة
الثقافية ميشال الدويهي ،رئيس مجلس
الوالية ابراهيم الخوري ،رئيسة مكتب
االنتشار املاروني الدكتورة فاديا غصني
ورجل االعمال جورج غصني ،مدير
املركز املاروني لالبحاث والدراسات
الدكتور جان طربيه.
كما حضر ممثلو احزاب وتيارات:
«املستقبل»« ،الكتائب اللبنانية»،
حركة
االحرار»،
«الوطنيني
الحر»،
«الوطني
«االستقالل»،
«التقدمي االشرتاكي»« ،اليسار
الديمقراطي»« ،ثورة األرز» ،مسؤولو
«القوات» من ملبورن وسيدني  :رئيس

مقاطعة اسرتاليا يف «القوات اللبنانية»
طوني عبيد ،رئيس مركز سيدني جهاد
داغر ،رئيس مركز ملبورن سعيد حداد،
رئيس مركز بطرام  -لبنان سيمون
سرحان ،املدير العام للمؤسسة
اإلعالمية للشرق األوسط ريمي وهبه،
مدير مكتب الوكالة الوطنية لالعالم
سايد مخايل ،رئيس تحرير جريدة
املستقبل االسرتالية جوزف خوري،
الدكتور جميل الدويهي ،اإلعالمية
سوزان حوراني ،رؤساء جمعيات
ومؤسسات وحشد من ابناء الجالية
وكوادر ومناصرو «القوات اللبنانية».
استهلت املناسبة بالنشيدين األسرتالي
واللبناني ثم نشيد «القوات اللبنانية»،
تالها دقيقة صمت على ارواح شهداء
«القوات اللبنانية» وشهداء اسرتاليا.
قدم االحتفال نائب الرئيس اإلقليمي يف
الجامعة الثقافية جو عريضة ومسؤولة
االعالم يف «القوات» عبال مبارك ،ثم
صالة ومباركة تالها املطران طربيه،
وتواىل على الكالم كل من ويلز وكالرك
وعجاقة وفولي ،فأشادوا ب»دور القوات
اللبنانبة الوطني وتضحياتها من اجل
سيادة لبنان واستقالله منذ نشأتها
حتى الساعة» ،منوهني بـ «الدور الذي
تلعبه الجالية اللبنانية يف اسرتاليا».

داغر

ورحب داغر بالنائب كرم ،فقال« :ان
لقاء املقاومة يشكل حدثا سنويا»،
متمنيا «للدكتور جعجع التوفيق يف
مسريته السياسية ،مدافعا عن سيادة
واستقالل لبنان للوصول اىل الجمهورية
القوية».
واكد ان «القوات يف االنتشار تحمل
لبنان يف القلب ولن تنساه ،ولن تنسى
الشهداء يف لبنان» ،كما حيا «شهداء
اسرتاليا الذي صودفت ذكراهم هذا
األسبوع».
وطالب ب»حق املغرتبني باملشاركة
باالقرتاع ل  128نائبا ،وليس لبضعة
نواب يف االنتشار» ،معددا «تضحيات
القوات اللبنانية منذ تأسيسها حتى
اليوم».

كرم

من جهته ،قال كرم« :يف هذا الزمن
التصادمي الذي يمر به العالم أجمع،

بل تمر به اإلنسانية أجمع ،نتأكد يوما
بعد يوم ،أن ما قاله يوما قداسة البابا
مار يوحنا بولس الثاني عن لبنان بأنه
«وطن الرسالة» ،كان صحيحا جدا.
فخالل صراع الحضارات الذي يشهده
العالم اليوم أصبح لبنان بعيشه
الرسالة لالنسانية ،فلم يعد فقط وطنا
أو دولة ،بل أصبح حاجة دولية ومثاال
للسالم وللتفاهم وللعيش املشرتك،
هذا العيش الذي لم يفهمه الكثري من
أصدقاء لبنان سابقا».
وإذ سأل «أيضا ،كم حورب هذا
العيش املشرتك ،من قبل أعداء لبنان
أعداء الوجود اللبناني ،أعداء الصيغة
اللبنانية؟ كم حورب لبنان وصيغته
من قبل األنظمة القمعية ،أنظمة الرأي
الواحد فزالوا هم وبقي لبنان وعيشه
املشرتك؟» ،قال« :قمعونا واغتالونا
ونفونا واعتقلونا ،ولكن صمدنا فتحررنا
ووقعوا هم أسرى همجيتهم وإجرامهم
ووحشيتهم  -كل ما نشهده اليوم من
إجرام هو نتيجة ذهنية وتربية تلك
األنظمة».
أضاف «بقي لبنان ،كي تبقى الرسالة،
بقي لبنان توأم للسالم ،بقي لبنان
املؤهل لحمل رسالة السالم العاملية
ولنشر مفهوم العيش املشرتك ،لبنان
بعيشه وتفاهماته وتلوناته حاجة
ضرورية للمنطقة العربية املشرذمة».
وتابع «ان لبنان اعترب يف املاضي مالذا
لرؤوس األموال وللشركات واألعمال
وللسواح وللمضطهدين وللمهجرين
وللهاربني من ظلم املجازر وبطش
األنظمة ،وهو اآلن مالذ للنازحني
وللهاربني من اإلجرام» ،معتربا ان «دورنا
كلبنانيني أن نعيده وطنا لالقتصاد الحر
ولالزدهار وللتطور ،دورنا أن نحمي
التعايش فيه والفكر الحر واالحرتام
لآلخر ،دورنا أن ننهي التأثري السلبي
عليه ،تأثري اإلحتالالت املتعاقبة يف
الفرتات السابقة .دورنا أن نعيده
وطنا ،هويته الحريات ،ومثاله االنفتاح،
ومشروعه التطور .ال لقتل لبنان
باالنغالق والتأخر .ال للتمثل بأنظمة
ما زالت تعدم الشعراء ،وتقضي على
األحرار ،وتخفي املعارضني .ال لفرض
التحالف مع نظام كيميائي ونظام مللي
فإنه االنتحار للبنان».

وأردف «ال خوف على لبنان من غزوات
خارجية ،فلدينا جيش باسل وبطل،
وشعب مناضل متعلق بأرضه ،دافع عن
نفسه دائما بكل بطولة ،ومؤخرا يف
القاع ،حيث أرهب اإلرهابيني ،فأعطى
دروسا يف املقاومة اللبنانية الحقيقية،
التي لن تتحول يوما لتصبح مؤسسة
بديلة عن الجيش والقوى الشرعية».
ورأى ان «التهديد الحقيقي للبنان
وللهوية اللبنانية ولحريات اللبنانيني
ينبع من الداخل ،من لبنانيني اقتبسوا
وتعلموا واعتنقوا أفكارا غري لبنانية من
لبنانيني يريدون تغيري التاريخ اللبناني،
ويسعون إللغاء البطوالت اللبنانية
من لبنانيني يحاولون تسميم العقل
اللبناني بنظريات نقيضة للتقاليد
اللبنانية ،ويخططون لتقويض الدولة
لصالح الدويلة ،من لبنانيني يرفضون
تقوية الدولة ومؤسساتها ،ويشوشون
على الجيش بإعالنهم زورا أنه غري
قادر على حماية الوطن ،من لبنانيني
يخرقون السيادة يوميا ،ويفسدون
ويهددون ويسرقون ويستعملون
مقدرات الدولة ألجل مصالحهم
اإلنتخابية .أما ،وباملقابل ،فالقوات
اللبنانية املدافعة عن لبنان ،الداعمة
للدولة وللعهد ،املناضلة دائما للوجود
ولحريات اللبنانيني والحاملة لربنامج
إصالحي فعلي لالدارة اللبنانية،
املنطلقة من صيت حسن وقدرة على
املحاسبة وشجاعة على قول الحقيقة
وأخذ املوقف الصحيح ،واملراهنة على
الجيش اللبناني والقوى الشرعية
اللبنانية ،والعاملة لتأمني الدعم الدولي
للبنان الدولة ،كي تستطيع الصمود
بوجه دويلة مدعومة بسالح إيراني
ومؤامرات أنظمة كيميائية».
وأشار إىل أن «هذه هي املواجهة
الحقيقية يف لبنان ،وهذا هو الصراع
الفعلي الذي يجري يف لبنان منذ عقود،
صراع لتحديد دور وهوية لبنان ،هذا
هو التعايش الحاصل اليوم حول القانون
االنتخابي ليس إال فصال من فصول
معركة على هوية لبنان» ،معتربا أن
«ما يحدث حول القانون االنتخابي ،هو
محاولة أخرى ،لحزب مسلح لتطويع
الشعب اللبناني وإخضاعه ملشروعه
ولسالحه ،فما لم ينجح بأخذه من

خالل السالح والسياسة ،يحاول سلبه
منا من خالل القانون االنتخابي ،لكي
يفرض سطوته على كل اللبنانيني».
وقال« :لكن من باملرصاد؟ القوات
وحكيمها سمري جعجع ،القوات،
واملنطق الوطني السليم ،والتضامن بني
اللبنانيني ،تضامن ال بديل عنه ،تضامن
يكفل اإلستقرار السياسي واألمني،
تضامن يؤمن املناخات السياسية
الجيدة الستقدام اإلستثمارات،
تضامن يسرتد الثقة ليس فقط
للحكومة ،بل أيضا لالقتصاد ،تضامن
يستكمل بوضع اسرتاتيجية دفاعية
لبنانية وسياسات خارجية وانتشارية
لبنانية صرف ،تضامن ينهي الدويلة
ويدعم الدولة .هذا التضامن ال بد
منه إلنقاذ لبنان ،وإلعادة الثقة بالدولة
اللبنانية ومؤسساتها ،تضامن يخرقه
فريقا واحدا «فريق الدويلة» ،املرتبط
باملشاريع اإلقليمية .فكفى خداعا ،كفى
غشا ،لن يشهد لبنان تطورا إقتصاديا
ونموا وإستثمارات وحلوال إجتماعية،
طاملا هناك سالح غري شرعي على
األراضي اللبنانية».
وعن التضامن املسيحي ،قال« :هو
أساسي لضمان التوازن الوطني
والشراكة الحقيقية ،ولذلك قامت
القوات اللبنانية بالكثري من الخطوات
لدعم ولصون هذا التضامن ،واليوم
الشرط األساسي الستمرار هذا
التوازن يكون بقانون انتخابي جديد
يسمح للمسيحيني بالتمثل الحقيقي يف
مجلس النواب حققنا ثنائية مسيحية
هدفها الشراكة وليس األنانية ،هدفها
وقف مصادرة التمثيل وليس منع
التمثيل على اآلخرين ،هدفها وصول
الكفاءات ملراكز املسؤولية يف الدولة
وليس اعتماد املحاصصات واملشاركة
يف الفساد ،وألن الثنائية املسيحية
تعمل للوصول إىل قانون انتخابي جديد
لصالح كافة األفرقاء اللبنانيني ،يعمل
حزب اهلل على منع هذه الثنائية من
الوصول لهذا املطلب كسر التحالفات
التي أنتجتها هذه الثنائية».
اضاف «وجدنا للدفاع عن الوطن،
ومهمتنا لن تنتهي ،فطاملا هناك من
يريد تزوير التاريخ وتغيري الجغرافيا،
واحتالل العقول ،طاملا هناك قوات تقف

بوجههم وتقضي على مخططاتهم،
فعلى كل قواتي ان يدرك أهمية وجود
القوات وأهمية دور القوات ،نحن
قضية ،نحن استمرار للخط األحمر
الذي حمى وطن األرز على مدى مئات
السنني ،نحن حماة الوجود اللبناني
والعقل اللبناني والرسالة اللبنانية.
هذه هي القوات ،التي تستمر بإقدام
كل القواتيني ،أينما كانوا يف كل
أصقاع العالم للعمل للقضية ،شهداؤنا
بادروا وقدموا أغلى ما عندهم ،ولم
ينتظروا أن يبادر غريهم .فتحضروا
أيها القواتيون لالنتخابات النيابية
واذهبوا إىل الصناديق ،أينما كانت هذه
الصناديق».
وخاطب املغرتبني ،قائال« :صوتكم كنز
للبنان ،وصوتكم أساسي للمحافظة
على إرثكم ،وإرث أجدادكم .صوتكم
هو الذي يقرر بقاء لبنان ،بصوتكم
نتمثل بفعالية يف مركز القرار ،يف
مجلس النواب ويف مجلس الوزراء ويف
رئاسة الجمهورية ،ويف بناء الدولة
لنبقى ونستمر» ،معتربا ان «للقوات
مشروع إصالحي إداري حقيقي يعمل
له وزراؤنا بكل جدية ،ولنا مشروع
محاربة الفساد والهدر ،تناضل له
كتلتنا يف املجلس النيابي ،فبآدائنا
املميز أصبحت هويتنا هوية «الشفافية
والنظافة» بإعرتاف الجميع ،وللقوات
مشروع إصالحي إنتخابي يوصلنا
ملشروع إصالحي سيادي لن نتخلى
عنه مهما طال الزمن ،فاستبشروا
خريا أيها اللبنانيون بلبنان طاملا هناك
قوات» ..وختم «لقد أمنتم حياة كريمة
يف أسرتاليا ،وقد أصبحتم بعيدين كل
البعد عن أرض الوطن ،وقد يكون لبنان
لكم من الذكريات ،ولكن ثقافة أسرتاليا
أعطتكم التفاعل مع القضايا اإلنسانية
واإلجتماعية والديمقراطية ،فكيف إذا
كان دوركم فعال ألجل لبنان؟».
بعد ذلك ،قدم كرم وعبيد وداغر جائزة
«القوات اللبنانية» للعام 2017
للمحامي ستيفن ستانتن ،كما قدم
مكتب سيدني هدية رمزية للدكتور
كرم.
والقى ستانتن كلمة شكر فيها «القوات»
على «التقدير» ،منوها ب»الدور الكبري
للدكتور جعجع».
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ريــاضة

منظمة الـجيت كون دو تـفوز بالبطولة االوىل

جنح رئيس منظمة اجليت كون دو املاسرت ربيع محزة وامني السر االستاذ حسام بزال
يف الفوز بالبطولة االوىل يف هذه اللعبة اليت شارك  170العبا من  11ناديا مشاليا.
فقد اقيم لقاء االندية الشمالية االول لرياضة اجليت كون دو يف لبنان برعابة
قطاع الشباب يف لقاء االعتدال املدني وحبضور سعادة النائب السابق مصباح
االحدب ورئيس اللجنة الرياضية يف بلدية طرابلس الدكتور رياض ميق والنقيب
حممد عوض ممثال العميد مراد رئيس فرع الشمال باملخابرات وشخصيات اعالمية
ومن اجملتمع املدني.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطين اللبناني ثم تلته كلمة ترحيب من احلكم واملدرب
والبطل الدولي حسام بزال امني السر العام وكلمة ممثل قطاع الشباب يف لقاء

االعتدال املدني كريم قدور وبعدها القى رئيس املنظمة اللبنانية لرياضة اجليت
كون دو املاسرت ربيع محزة كلمة شكر فيها رئيس لقاء االعتدال املدني االستاذ
مصباح االحدب على رعايته هذا املهرجان الرياضي وشكر كل من حضر وشارك يف
هذا اليوم الرياضي املميز وخص بالشكر االندية وهي :
نادي بزال الرياضي  -نادي بالك دراغون  -نادي يغمور الرياضي  -نادي صايف
الرياضي .الضنيه نادي التقوى الرياضي  -نادي اخلليل البداوي  -نادي مرياس
الرياضي  -نادي تاينت الرياضي  -نادي االومليب عكار  -نادي اهلادي .عكار ونادي
بلو فيتنس.
وبعدها اطلقت الصفارة معلنة بدء املباريات...

جـديد يف بانـشبول

حلـويات

دايـلي سـويتـس
ترحب بكم

بإدارة الـشيف خـضر
خربة  30عاما يف لبنان واملهجر
حلويات على أنواعها ..بقالوة مشكل
 معمول على أنواعه  -مفروكة  -كنافة حالوة اجلنب  -زنود الست  -بييتفور  -كايك لكافة املناسبات  ..وغريها

قريبا ..حلويات ملرضى السكري
نفتح  7أيام يف األسبوع
جودة
عالية

نظافة
تامة

خدمة
ممتازة

نتمنى تشريفكم ..أهــال وســهال

Tel; 0451 466 066
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برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن،
سيدني ،أداليد وبريث
تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:
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News

Bank of Sydney’s first Branch in Australia celebrates its 16th birthday

Bank of Sydney’s Marrickville Branch celebrated its
16th birthday on Friday
28th of April alongside
customers, media representatives, other associates and members of the
management team. Mr Miltos Michaelas, CEO, with
Mrs Vicky Savelle, Marrickville Bank Manager,
welcomed the guests at

the branch and thanked
them for joining the Bank’s
team on this special occasion.
“Firstly, we would like to
thank Bank of Sydney’s
customers for their loyalty and their enthusiasm
towards the Bank over
the last 16 years. Special
thanks to all who came
today to express their

support and satisfaction
for the service that our
staff delivers. Our Marrickville Branch was the
first Branch to be opened
in Australia in April 2001
and it makes us feel proud
that after 16 years we all
stand here to celebrate a
long journey of achievements, passion and commitment,” said Mr Miltos

Michaelas, CEO of Bank of
Sydney.
“Our Team at Marrickville
Branch, and every branch
across Australia, have
proven that Bank of Sydney is on the right track to
become Australia’s only
true relationship bank,
providing the products
and services that customers deserve to have,” con-

cluded Mr Michaelas.
The Branch and Management Team cut the
cake with the guests and

cheered for many years to
come in excellent service
and personal relationships
with customers.
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كــتابات

هواجس على سرير الغيم

حيتان النظام اللبناني حتاصره واحملافظ متم ّسك باألمل (مروان بو حيدر)

«بـيت بـريوت» ...هـل ُيـجهَض الـحلم؟
نادين كنعان

\ ()1
ليل
اقرتف ما شئت من ٍ
للغياب
و أسرج
ْ
و اترك األزهار تنجو
ِ
الغواية
من تراتيل
الضباب
حني يلبسها
ْ
األيام ترثي نزفها
علها ّ
حاب
و يوايف جدبها دمع ّ
الس ْ
اجملهول
و يقذفين إىل
ِ
حيرقين أنني ّ
الض ِ
وء
األلوان
إذ ما أجدبت ناعورة
ِ
اغتسلت
و
ْ
بفحم احللم أوقاتي
الصحراء قافليت
فه ّال استثنت ّ
مهب العمِر
ألبقى يف
ّ
أذرو قمح أغنييت
ِ
املسافات
على وجع
()4
حني استباح احلرف ليلي
و استفاقت يف عيون احللم مائدة
ّ
الندى
ّ
القفار
وتلونت بالوجد أوصال
ْ
قت عري مالحمي
مز ُ
ّ
التكهف عن مسامي
ونفضت أمسال
ّ
ال
ُأ ِ
غم َدت باخلوف و األفيون و العقم
جيم
الر ِ
ّ
ٍ
رداء من تقاسيم
غدوت أحبث عن
الصبا
ِّ
بات
الس ْ
ينعي احتماالت ّ
ْ
احلياة
طعمت أوردتي بألوان
ّ
ّ
هار
الن
أجل
لكي
باصرتي
غسلت
و
ْ
()5
ُ
الفصول
ترتى تراودني
الرمت
أمد أغصاني
ّ
ّ
الندية اللتماس ّ
األمد
عزف
يف
ْ
لكنها ّ
ّ
العبور ..
الظلمات تكتنف
َ
ِ
اخلطوط
لتسقط األوراق مطفأة
اجلسد
و تنزف األغصان خيضور
ْ

حممد عامر األمحد

بعد سنوات من العمل على ترميم «مبنى بركات»
األثري يف منطقة السوديكو بهدف حتويله إىل
متحف وملتقى وفضاء حلفظ األحباث ،فوجئ
اجلميع أخريًا بافتتاح مكتبته ضمن ما يشبه «نشاطًا
ميت إىل ماهية املشروع بصلة .فما
اجتماعيًا» ال ّ
الذي حصل؟ وماذا سيحدث يف الفرتة املقبلة؟
عشية الذكرى الـ  42للحرب األهلية اللبنانية،
اجتمعت وجوه معروفة من جماالت خمتلفة يف 12
نيسان (أبريل) املاضي ضمن احتفال ُأطلق عليه
اسم «افتتاحية» مكتبة «بيت بريوت» ،بدعوة
من بلدية بريوت و»مؤسسة إيناس أبو عياش
اخلريية».
أن
سيما ّ
للوهلة األوىل ،فرح كثريون بالنبأ ،ال ّ
االنتظار طال النتهاء العمل على حتويل «املنزل
األصفر» يف منطقة السوديكو إىل متحف وملتقى
وفضاء حلفظ األحباث ،يف جتسيد لتاريخ وذاكرة
وتطورها املدني والعمراني
العاصمة اللبنانية
ّ
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي أيضًا،
استنادًا إىل املرسوم رقم  10362الصادر يف
حزيران (يونيو)  .2003لكن اآلمال سرعان ما
أن ما حصل يف أشهر البيوت
خابت ،بعدما اتضح ّ
األثرية البريوتية الشاهدة على ويالت احلرب ما
هو إال «إيفنت» اجتماعيّ ،
«سيدات
نظمته إحدى
ّ
ً
جامعة جنوم غناء (مايا دياب ونانسي
اجملتمع»،
عجرم )...ومتثيل (عايدة صربا ،وبرناديت حديب،
ويورغو شلهوب )...وشخصيات سياسية (سعد
ّ
وغطاس خوري)...
اجلميل،
احلريري ،وأمني
ّ
ّ
وختلل احلدث أيضًا عرض
واجتماعية وغريها.
مسرحي للممثل رفيق علي أمحد الذي أطل ّ
ملثمًا
مر على هذا املكان الواقع
بشخصية قناص سابق ّ
على خط متاس سابق.
مقدمة من وزارة
وكراس ،وكتب
طاوالت،
ّ
ٍ
الثقافة ،ولوحات وتصاميم لفنانني لبنانيني،
وقالب حلوى ،وكلمات ،وصور تذكارية .ما جرى
أقرب إىل «جتهيز» منه إىل «افتتاح»! أين روح
بريوت وتارخيها وناسها قبل وخالل وبعد احلرب
األهلية من إصدارات على شاكلة «الطريق اىل
الزواج» ،و»الرتبية على حقوق الطفل» ،و»أشرعة
الرحيل» ،و»أملانيا والعرب» ،و»مئوية احلرب
العاملية األوىل»؟ وملاذا اإلعالن عن «افتتاحية»
املكتبة يف وقت مل تتبلور فيه بعد آلية العمل يف
وصممه
املبنى املعروف أيضًا بـ «مبنى بركات»،
ّ
املعمار الطليعي يوسف أفندي أفتيموس (1866
ـــ  )1952عام  ،1924ثم صمم فؤاد قزح الطبقتني
الثانية والثالثة عام 1938؟ وأين الربجمة الثقافية
اخلاصة مبرفق ثقايف كهذا؟ ومن املسؤول عن
إدارة هذا اجلانب؟
هذه األسئلة والكثري غريها ال تزال من دون إجابات
التطورات
واضحة .يف حماولة لفهم ما جيري وأبرز
ّ
يف ما خيص هذا البيت ،تواصلنا مع املعمارية
اللبنانية منى احلالق اليت ّ
تولت منذ عام  1997مهمة
عدة يف هذه
الدفاع عنه ،ورحبت مع آخرين جوالت ّ
احلرب الطويلة ،على رأسها إنقاذه من اهلدم الذي
يهدد إرث بريوت العمراني.
ال يزال
ّ
أن
لكن قبل تظهري الصورة ،جتدر اإلشارة إىل ّ
مشهد «افتتاح» املكتبة األخري شبيه مبا حصل
قبل االنتخابات البلدية العام املاضي .يف نيسان
«تيار املستقبل» ،ممث ًال
(أبريل)  ،2016سارع
ّ
برئيس بلدية بريوت يف حينه بالل محد ،إىل
افتتاح «بيت بريوت» ،علمًا ّ
مقررًا يف
بأنه كان
ّ
أيلول (سبتمرب) من العام نفسه ،بعد  13عامًا من
العمل َ
امل َدني الدؤوب على إنشاء «متحف ذاكرة
يتميز بالتفاعلية ،وستة أعوام من
مدينة بريوت»
ّ
انطالق أعمال الرتميم رمسيًا .جاء ذلك إثر توقيع
بلدييت بريوت وباريس اتفاقًا للمحافظة على
ّ
«البيت األصفر» ،واختيار املهندس يوسف حيدر
يف ما بعد لقيادة عملية الرتميم .وأمام اختيار
أصرت
حيدر من دون مسابقة (رغم كفاءته)،
ّ
احلالق يومها على تأليف جلنة علمية استشارية
(محلت الحقًا اسم «اللجنة العلمية لبيت بريوت»)
تواكب عمل البلدية واملهندس ،وتضم مهندسني

تصوير مروان ابو حيدر
وأكادمييني وخمططي مدن وعلماء يف التاريخ
واآلثار واملتاحف ومتخصصني آخرين ،حتت رعاية
«املعهد الفرنسي يف بريوت».
بغض النظر عن االنتقادات اليت ُو ّجهت إىل حيدر
حول األسلوب الذي اعتمده يف عملية الرتميم،
تبقى العربة يف املضمون واحملتوى وطريقة العمل
داخل هذا املرفق الثقايف البريوتي املهم.
«ما جرى ليس افتتاح مكتبة ،بل جتهيز عرب
تقدميات وت ّربعات .املكتبة حسب نص املرسوم
حتتاج إىل أمني ،ومشروع ثقايف ،وبرنامج ثقايف
للمدارس والباحثني واجلامعاتّ .
إنها مكتبة أحباث
ودراسات ومراجع عن بريوت .ويفرتض أن حتوي
أرشيفًا افرتاضيًا عن املدينة ،مت جتميعه من
داخل وخارج لبنان» ،تقول احلالق لـ «األخبار».
وتضيف« :املبنى ال يكون يف أولويات املتاحف،
بل الربجمة هي األهم يف نوع مماثل من املشاريع.
ً
عادة ،ال يستطيع املهندس العمل إال حتت إشراف
مربمج ثقايف .لكن يف حالة «بيت بريوت»،
سارت األمور بالعكس .انتهى العمل على املبنى
تقريبًا ،وما زلنا ننتظر الربجمة .ما جرى أخريًا هو
انتقاص من قيمة هذه املكتبة ومساس مبكانة
هذا املبنى .»...وشددت مديرة مبادرة «حسن
اجلوار» يف «اجلامعة األمريكية يف بريوت» على
ّ
تتلخص حاليًا مبا جاء
أن مطالب اللجنة العلمية
ّ
يف البيان الذي أصدرته بعيد نشاط إيناس أبو
عياش ،أي «أهمية وأولوية وجود مدير ثقايف
ّ
حيدد السياسة العامة للمتحف وهيكليته اإلدارية
ّ
وبرجمته الثقافية بالتعاون مع جلنة تنفيذية
مستقلة وفريق عمل متخصص وكفؤ ،بالتعاون
مع بلدية بريوت ووزارة الثقافة».
وكانت «اللجنة العلمية لبيت بريوت» قد طالبت
حمافظ بريوت القاضي زياد شبيب ورئيس
البلدية احلالي مجال عيتاني واجمللس البلدي
ووزارة الثقافة بـ «الرجوع إىل الرؤية املتكاملة
قدمتها اللجنة عرب عملها
واملقرتحات اليت
ّ
املتفاني منذ  2008مع اجملالس البلدية املتعاقبة،
لبلورة اإلطار األمثل لتفعيل دور «بيت بريوت»
كمتحف وملتقى ثقايف وفين وحضاري ومكان
حلفظ الدراسات واألحباث اليت تتناول بريوت
عرب التاريخ كما جاء يف مرسوم االستمالك .نريد
ً
ومنصة للتبادل
يشرف املدينة
بيت بريوت معلمًا
ّ
الثقايف والبحث املديين وحفظ املخزون احلضاري
ملدينتنا وعاصمتنا بريوت».
هنا ،من الضروري التذكري بأنه يف تشرين الثاني
(نوفرب)  ،2012اختارت البلدية سامي املصري
مديرًا للربجمة الثقافية بعد إجراء مسابقة شارك
فيها سبعة أشخاص ،وعمل مع شريكته ماهيتا
الباشا ( )Onda Cultureعلى اقرتاح ميزانية
وبرنامج زمين لعمل املدير الثقايف لـ «بيت

بريوت»ّ ،
لكنه قوبل بعراقيلّ ،
متثلت باعرتاضات
على الفرتة الزمنية املقرتحة (ثالث سنوات) حينًا
وباملبلغ أحيانًا أخرى (مليون دوالر أمريكي) ،من
دون أن يتمكن خالل كل هذه الفرتة من التوقيع
على عقد عمل .ويف عهد اجمللس البلدي اجلديد،
أن العمل
أكد احملافظ شبيب لـ «اللجنة العلمية» ّ
على الربجمة الثقافية جيب أن تسبقه «هيكلية
رحبت به اللجنة .وأكد شبيب
إدارية» ،األمر الذي ّ
ّ
ّ
تر النور بعد.
مل
ها
لكن
«صيغة»،
أنه سيقرتح
َ
يف حديث سريع جرى يف مكتبه يف وسط بريوت
ّ
فضل فيه عدم التعليق على ما جرى أخريًا يف
أن
«األخبار»
لـ
شبيب
يؤكد
بريوت»،
«مكتبة
ّ
العمل على اهليكلية اإلدارية «ال يزال مستمرًا .كل
ما يف األمر ّ
أنين تلقيت مشروعًا من فريقي ّ
لكنه مل
ينل إعجابي كثريًا ،فطلبت تعديله» .وتابع قائ ًال:
«يف احلقيقة ،اطلعت على النموذج الباريسي
يف إدارة املتاحف التابعة للبلدية ،وأعمل حاليًا
على إجراء مواءمة بينه وبني النموذج اللبناني،
حبيث تتم االستعاضة عن اإلدارة املباشرة بإنشاء
مؤسسة عامة مستقلة إداريًا واقتصاديًا ،تتوىل
الصروح الثقافية التابعة لبلدية بريوت».
أن صيغة
ويف السياق نفسه ،يشري شبيب إىل ّ
«املواءمة» يفرتض أن تكون جاهزة «خالل أسابيع
قليلة» ،وستتضمن «املعايري كافة اليت سيتم
على أساسها اختيار املدير الثقايف وإجراء الربجمة
وباقي التفاصيل املرتبطة باملوضوع» ،مشددًا
أن «بيت بريوت» جزء من
يف الوقت نفسه على ّ
مشاريع كثرية موضوعة على جدول األعمال ،من
بينها «متحف تاريخ بريوت» (يف ساحة الشهداء)،
و» متحف آثار بريوت» ،و»بيت فريوز»...
مواز ،باءت حماوالتنا للتواصل مع وزير
على خط
ٍ
الثقافة غطاس خوري بشأن «افتتاحية» املكتبة
نتفهم
قدمتها الوزارة بالفشل .قد
والكتب اليت ّ
ّ
سيما جلهة العالقات «امللتبسة»
ال
موقف الوزير،
ّ
بني رئيس احلكومة سعد احلريري وعائلة أبو
عياش املقرتنة بـ «بنك املدينة»!
ّ
ويف انتظار كشف النقاب عن اهليكلية اإلدارية
املننظرة ،تبقى مسألة امليزانية مبهمة .واملثري
للدهشة هنا هو االعرتاض على تأمني مبلغ مليون
دوالر ملرفق كـ «بيت بريوت» أو غريه من املرافق
واملشاريع الثقافية املستدامة ،بينما تؤكد مصادر
من بلدية بريوت ّ
فضلت عدم الكشف عن امسها
قررت املساهمة باملبلغ نفسه إلقامة
ّ
أن املؤسسة ّ
الدورة الثانية من «مهرجانات بريوت الثقافية»
(من  28حزيران (يونيو) و 7متوز (يوليو) ــ ميدان
سباق اخليل) ،كما خصصت  900ألف دوالر لـ
 Beirut Events and Street Showsالذي ُيطلق
اليوم اخلميس من واجهة بريوت البحرية ،وتغيب
أي معلومات عنه حاليًا ،حتى على اإلنرتنت!
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ملبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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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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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
:لالتصال
0421 398 684

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب
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مـلبورن

سورية بني األمس واليوم  ..وانتهاء احلرب بعيدا إال إذا..

أوال ال بد لنا من العودة إىل تاريخ
سورية منذ مخسينات القرن املنصرم
حيث عكرت صفو تلك املرحلة ثالثة
انقالبات عسكرية قام بها كل من
أديب الشيشكلي وحسين الزعيم
وسامي احلناوي لكن وللحقيقة يف
عام  ١٩٥٤جرت أهم انتخابات نيابية
يف تاريخ سورية وأكثرها نزاهة
أدت إىل صعود اليسار وأهمها
حزب البعث العربي االشرتاكي إال
أن اغتيال الضابط البعثي الكبري
عدنان املالكي عام  ١٩٥٥من قبل
احلزب السوري القومي االجتماعي
سارع أكثر يف قوة البعث وحيث
أنه عام  ١٩٥٨قامت أول وحدة
بتاريخ العرب احلديث بني سورية
ومصر وكانت قيادة البعث أول من
طرح الوحدة مع اخلالد الراحل مجال
عبد الناصر ويف  ٨أذار عام ١٩٦٣
قامت ثورة البعث يف سورية وحققت
منجزات كثرية على خمتلف األصعدة
من استصالح األراضي الزراعية
وتوزيعها على الفالحني واألرض
ملن يعمل بها والتعليم اجملاني من
املرحلة االبتدائية لغاية انتهاء املرحلة
اجلامعية والضمان الصحي وتأميم
الشركات الكربى لكن قامت ضمن
صفوف البعث حركة امسها حركة ٢٣
شباط عام  ١٩٦٦بقيادة صالح جديد
والدكتور نور الدين األتاسي وأبعدت
القيادة السابقة حيث هرب البعض
خارج سورية وأهمهم القائد املؤسس
حلزب البعث ميشيل عفلق الذي غادر
إىل العراق واستلم منصب األمني
العام حلزب البعث العربي االشرتاكي
يف العراق واستمر بهذا املنصب منذ
عام  ١٩٦٨حتى وفاته عام  ١٩٩٩يف

العراق.
أما قيادة البعث اليسارية وأهمهم
صالح جديد والدكتور نور الدين
األتاسي والدكتور يوسف زعني
والدكتور إبراهيم ماخوس وغريهم
الكثري فهي اليت استلمت احلكم
يف سورية منذ عام  ١٩٦٦حتى عام
 ١٩٧٠ومجيعهم من الرفاق البعثيني
املناضلني الذين شاركوا يف الثورة
اجلزائرية ودعموا كافة ثورات
الشعوب العربية اليت كانت تناضل
يف سبيل االستقالل وحترير البالد
من املستعمر.
وكانت الفرتة من عام  ١٩٦٣لغاية
عام  ١٩٧٠مرحلة نضال كبرية للبعث
على كافة األصعدة لكن اخلطأ الوحيد
الذي ارتكبته حركة  ٢٣شباط عام
 ١٩٦٦هو ابعاد القائد املؤسس
حلزب البعث األستاذ ميشيل عفلق
لكن كلمة حق تقال أن حركة ٢٣
شباط تتمتع بالنزاهة ونظافة اليد
ونضاهلا الثوري وحتقيق املنجزات
الكثرية أضف إىل ذلك بأن املرحلة
التارخيية منذ عام  ١٩٦٣حتى ١٩٧٠
كانت كثرية االجنازات وكان يطبق
مبدأ النقد والنقد الذاتي حيث
كان الرفيق البعثي ميارس نقده
املوضوعي ألعلى القيادات احلزبية
مبا فيها األمني العام للحزب وكان
هناك هامش كبري من احلرية للرفيق
البعثي.
لكن يف عام  ١٩٧٠قام الرئيس
حافظ األسد الذي كان وزيرا للدفاع
بانقالب على القيادة البعثية السابقة
واعتقلهم وزج بهم يف السجون
ملدة ربع قرن.
ويف بداية سبعينات القرن املنصرم

استمر نضال أغلب القواعد البعثية لكن
ليس كما كان سابقا أيام الستينات
وبدأ دور البعث يف أوائل مثانينات
القرن املنصرم يرتاجع بسبب سلوك
أغلب القيادات املسؤولة بالدولة
كما استمر التآمر على فكر البعث
من الداخل إضافة للخارج كما مل
يعد هناك هامش من احلرية للرفيق
البعثي فال حيق له أبدا نقد القيادات
العليا وخاصة األمني العام للحزب
وبدأ العمل على تقليص دور البعث
إمنا بقي باالسم ألن أغلب اجلماهري
تؤمن بالبعث وهذا يؤدي دورا كبريا
للقيادة يف انتخابات جملس الشعب
ورئاسة اجلمهورية وحدث فساد كبري
يف أجهزة الدولة كما أنه مت تعيني
الفاسدين واملفسدين يف أغلب
مراكز الدولة ومت استبعاد الرفاق
البعثيني الشرفاء من الوصول إىل
أي مركز مهم يف الدولة.
صحيح أنه ظهرت يف هذه املرحلة
نهضة عمرانية كبرية لكن ألن الدولة
غنية مبواردها النفطية والزراعية
والصناعية ومل تعد قيادة البعث
نصرية للعمال والفالحني واملثقفني
الثوريني كما كانت سابقا إمنا أصبح
الدور كبريا للتجار ورأس املال
وألغلب الفاسدين لكن بنفس الوقت
مل يكن يف تلك املرحلة إرهاب
من الدولة حبق املواطن ويستطيع
املواطن أن يعيش بشكل وسط من
الناحية االقتصادية لكن بشرط أن ال
ينتقد القيادة ورأس القيادة ولكن
املخططات االستعمارية بدأت تعد
العدة لتمزيق األمة العربية وحيث
أنه سابقا منذ عام  ١٩٨٠بدأ التآمر
على العراق وقيادته الشرعية ونفذ

باحتالل
املخطط
العراق بتاريخ ٩
نيسان عام ٢٠٠٣
بصراحة
لكن
أقول
وموضوعية
بأن املواطن يف
سورية كان يعيش
بأمن وسالم بدون
خوف إال أن جاء عام
 ٢٠١١عام الربيع
املرتبط
اجلهنمي
مبعظمه باخلارج حيث
معارضات
وجدت
مسلحة سورية ومن
خارج سورية فمنها
السوري
اجليش
احلر وجيش اإلسالم
الشام
وأحرار
واجلبهة اإلسالمية

الزميل ميالد اسحق

وهيئة حترير الشام وجبهة النصرة
وداعش وجيش خالد ابن الوليد
والكثري من اجلماعات املسلحة األخرى
وحيث ما زالت هذه اجلماعات املسلحة
تتلقى الدعم من السعودية وتركيا
وقطر وفرنسا والواليات املتحدة
األمريكية وإسرائيل وحيث أن أغلب
هذه اجلماعات ميارسون إرهابا كبريا
من عمليات اخلطف والتعذيب والقتل
وأصبح املواطن السوري اآلن يعيش
يف مرحلة رعب وخوف وقلق من
اجملهول.
ورغم أن سورية بعد احتالل العراق
عام  ٢٠٠٣قدمت معلومات استخبارية
كبرية للواليات املتحدة األمريكية
عن إرهابيني ورغم ذلك مل حيصل
الرئيس األسد على شيء من أمريكا

وأن الشيء الوحيد الذي مت اقرتاحه
على سورية االستسالم.
ومن وجهة نظر املوضوعية أن
اإلرهاب يف سورية سيطول رغم
التقدم للجيش العربي السوري ولكن
الدعم الروسي هو املؤثر على سري
املعارك وحيث يوجد هناك يف األفق
حل إلنهاء اإلرهاب يف سورية واحلل
من وجهة نظري كباحث يف التاريخ
أن يتم االتفاق بني روسيا وأمريكا
وهذا يتوقف على إرادة الطرفني أما
يف حال عدم حصول االتفاق الروسي
األمريكي فستستمر احلرب إىل أجل
بعيد وحنن باملطلق مع حدوث اتفاق
روسي أمريكي ينهي هذه احلرب
الدائرة يف سورية وللحديث تتمة يف
األعداد القادمة

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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مــجتمع

 10حقائـق مذهلة حول تأثري مالبسك عليك

يف لقاء مع بدرية الطويل دكتورة علم َّ
النفس يف إحدى اجلامعات
كيفية تأثري
العربية ،شاركتنا العديد من األشياء املثرية حول
َّ
َّ
النفسية ،وأدرجتها يف  10حقائق أمستها
مالبسك على حالتك
َّ
باملذهلة ،وهي كالتالي:
• مالبسك ِّ
إرادية ،فمث ًال :إن كنت يف غرفتك،
تؤثر عليك بطريقة ال
َّ
ِ
الرمسي؛ َّ
ألنك يف
الزي
ترتدين
وأنت
اجللوس
تستطيعي
فأنت لن
َّ
َّ
بالراحة واالطمئنان لك ،يف املقابل ،إن كنت يف مكان
يوحي
مكان
َّ
عملك اخلاص بك ،وحانت فرتة االسرتاحة ،فليس مبقدورك تبديل
النفسية ستشعرك
ألن حالتك
مالبسك وارتداء املالبس
املنزلية؛ َّ
َّ
َّ
والراحة َّ
التامة للمكان.
بعدم االستقرار
َّ
• إن كنت ترتدين اللون األمحر ،فهذا سيشعرك بالكثري من َّ
الطاقة
أن األشخاص املرتدين للون األمحر
ألن ِّ
الدراسات أثبتت َّ
واحليوية؛ َّ
بالقوة واحلماس املتجدد دائمًا،
بكثرة يف أزيائهم يشعرون
َّ
ِّ
باإلضافة إىل ُّ
املولد للفوز.
باحليوية
الشعور
َّ
إن ارتداءك للمالبس النظيفة ،اليت تنبعث منها رائحة العطور
• َّ
ِّ
يؤثر بشكل إجيابي
اخلاصة بالعناية باملالبس،
واملستحضرات
َّ
بالراحة واهلدوء َّ
الدراسات
نفسيتك وشعورك
يف
التام ،وأثبتت ِّ
َّ
َّ
األولية َّ
أنك ستكونني أكثر سعادة واسرتخاء عندما ترتدين مالبس
َّ
ذهين طوال
نظيفة وحتمل رائحة منعشة ،وبهذا ستتمتعني بنشاط
ٍّ
اليوم.
الرياضية سيشعرك باحليوية املتجددة اليت
إن ارتداءك للمالبس
• َّ
َّ
أي وقت ،كذلك سيعكس انطباعًا
جتربك على القيام بالرياضة يف ِّ
عنك َّ
الراحة اليت
مهتمة يف لياقتك
بأنك
َّ
َّ
البدنية ،باإلضافة إىل َّ
ستتمتعني بها خالل فرتة ارتدائك لتلك املالبس؛ َّ
ألنها مصنوعة
بالراحة واالسرتخاء َّ
التام.
قطنية ناعمة توحي
من أقمشة
َّ
َّ
• ارتداؤك للمالبس الضيقة قلي ًال سينعكس سلبًا عليك ،وستشعرين

باحلرج من األكل بكثرة حتى ال يظهر انتفاخ بطنك بعد َّ
الطعام ،كذلك
ألن املالبس الضيقة
حرية؛ َّ
ستشعرين بالتقييد وعدم احلركة بكل َّ
ُّ
للتنفس بعمق ،فتشعرين خالل ارتدائها بالضيق
ال تعطي مساحة
والعصبية واحلرارة املفرطة.

• عند ارتدائك ملالبس ال تليق باملكان الذي تذهبني إليه ،فهذا كفيل
بأن يزعزع ثقتك بنفسك ،وقدرتك على اخلروج من املواقف احملرجة
ِّ
َّ
سيؤثر على تفكريك
وتذكري دائمًا أن ما ترتدينه
بسهولة وذكاء،
التحدث.
وطريقة تعاملك مع اآلخرين وأسلوبك يف
ُّ

• خالل ارتدائك للمالبس اليت حتمل اللون األسود ،ستشعرين َّ
بأنك
رمسية جدًا حتى إن كنت يف مناسبة سعيدة ،ومن يراك
شخصية
ذات
َّ
َّ
َّ
ورمسية
ة
قيادي
ة
شخصي
ك
بأن
سيشعر
بك،
ة
شخصي
معرفة
دون
من
َّ
َّ
َّ
َّ
أن اللون األسود من املمكن أن ِّ
يؤثر سلبًا عليك؛ َّ
ألنه
جدًا ،كما َّ
مرتبط دائمًا باألحزان.

• احرصي دائمًا عند َّ
الشخصية ،اليت رشحت
الذهاب إلحدى املقابالت
َّ
من أجلها ،على ارتداء مالبس حتمل اللون األبيض أو يغلب عليها
اللون األبيض؛ َّ
شخصيتك
ألنها توحي بالنقاء والوضوح ،وجتعل
َّ
أن املالبس البيضاء
مميزة وظاهرة أمام اجلميع ،باإلضافة إىل َّ
َّ
ُّ
بالرضا عن الذات.
والشعور
النفسية
بالراحة
توحي
َّ
ِّ
َّ

• مهما كان شكل اللباس الذي تودين ارتداءه من األناقة أو اجلرأة،
عليك احلفاظ على شعورك بالراحة فيه حتى تزدادي ثقة بنفسك
ألنك َّ
بالسعادة العارمة؛ َّ
كلما أحببت ما ترتدين،
ويزداد شعورك
َّ
ُّ
بالتألق والرضا الذاتي عن نفسك.
ستشعرين

ُّ
بالتوتر،
• ارتداؤك للقطع الكثرية من املالبس سيشعرك
وستكونني معرضة ُّ
للشعور باحلر أكثر من غريك ،فقطع املالبس
ُّ
التكتم على بعض األمور وحتفظات
الكثرية توحي بالعصبية أو
خيفيها الفرد عن اآلخرين ،واجعلي املالبس متعددة القطع
خاصة بفصل الشتاء.
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جــمال

سر أظافر جنيفر لوبيز ونصائح لن ّ
تتوقعيها

تتميز جنيفر لوبيز  Jennifer Lopezبأظافرها اجلميلة ،لكن خلف
أن جنيفر
أهمهاّ :
هذا الشكل أسرار تعتمدها للعناية بأظافرها ،من ّ
ّ
جي ًدا ،ثم تستخدم زيت األرغان لتأمني
Jennifer
تنظف أظافرها ّ
الرتطيب الالزم ألعماق األظافر ،وبعد بضع دقائق تغسل يديها
لتطبق طالء األظافر.
جي ًدا
ّ
ّ
صحية
ألظافر
جديدة
نصائح
ّ
يوميا
طبقي الزيت على األظافر
ًّ
ّ .1
ّ
ّ
وتشقق البشرة حوهلا .لذلك
بتقشر األظافر،
يتسبب اجلفاف غالًبا
ّ
تطبقي بانتظام ،الزيت على البشرة ،للحفاظ على
من املهم أن
ّ
صحة أظافرك ،وتغذيتها من األعماق ،وتأمني الرتطيب الالزم
ّ
هلا.
ِ
الغنية بالزيوت ،أو االكتفاء بالزيوت
ميكنك شراء املستحضرات
ّ
ِ
ننصحك بتجربة زيت جوز اهلند أو زيت الزيتون .أفركي
الطبيعية.
ّ
الدهنية ،ومضادات
حول منبت الظفر بالزيت الغين باألمحاض
ّ
الطبيعي لألظافر.
املغذية لتحسني النمو
األكسدة ،والعناصر
ّ
ّ
املغذية لألظافر،
بالعناصر
ا
غني
ا
غذائي
نظاما
 .2اعتمدي
ً
ّ
ًّ
ًّ
عدة .اذ إىل جانب
ة
خارجي
بعوامل
األظافر
يرتبط منو
وداخلية ّ
ّ
ّ
الدهنية ،ومضادات األكسدة ،والعناصر
باألمحاض
ة
الغني
الزيوت
ّ
ّ
ِ
ننصحك بتناول أطعمة مثل:
املغذية ،اليت تساعد على منو االظافر.
ّ
السلمون ،والدجاج ،والبيض ،وزيت جوز اهلند ،واخلضروات
ِ
أظافرك بتناول
ودعمي صحة
اخلضراء ،مثل السبانخ واألفوكادو،
ّ
الغنية بالزنك ،وفيتامني  ،Eوالبيوتني.
الغذائية
املكمالت
ّ
ّ
ّ
 .3ال تزيلي اللحم امليت حول منبت الظفر
ّ
اللحميات الزائدة وسحبها.
جتنيب تنظيف البشرة بالقص ،أو إزالة
ّ
إذ بالرغم من غرابة هذه النصيحة اليت اعتادت ّ
كل السيدات عليها
ّ
يغذي
أن البديل األهم ،هو للرتطيب الذي
لتنظيف الظفرّ .إال ّ

ِ
وحيميك من خماطر االلتهاب .
البشرة ،ومينع تراكم اخلاليا امليتة،
ِ
ننصحك برتطيب أطراف األظافر بزبدة الشيا ،أو زيت اجلوجوبا.
كريم اليدين واألظافر « :انتانس هاند بامل» Intensive Hand -
 Balmمن « لوكسيتان» L'Occitane
 .4عاجلي البقع الداكنة ً
بدال من إخفائها
عدة ،منها :التدخني ،واملرض ،أو
يتغي لون االظافر ألسباب ّ
ّ
عدم استخدام طبقة قاعدة قبل تطبيق طالء األظافر .لتفتيح لون
األظافر ،وإزالة ّ
ّ
مقشًرا منزلي
جربي
كل البقع الصفراء عنهاّ ،
الصنع ،باستخدام عصي الليمون مع السكر ،وزيت الزيتون.
أظافرك ملدة  10دقائق ّ
ِ
كل يوم ،وستلحظي
ضعي اخللطة على
الفرق بعد أسبوع.
 .5اختاري شكل االظافر االمثل
ّ
ِ
يديك وأصابعك .اذ مينح شكل االظافر
يؤثر شكل الظفر على منظر
ِ
أن
بأن
املربع والبيضوي،
ما بني
ً
أظافرك أطول .يف حني ّ
انطباعا ّ
ّ
ِ
أصابعك تبدو أقصر.
الدائرية ،ميكن أن جتعل يف الواقع
االظافر
ّ
ِ
ننصحك باختيار الشكل املناسب لك.
من هنا
ِ
أظافرك يف اجتاه واحد
 .6إبردي
ّ
ينصحك ّ
ِ
ِ
يقلل
أظافرك باجتاه واحد ،ما
كل خرباء األظافر ،بربد
ّ
تشقق وتتلف األظافر .نصيحة:
االحتكاك واحلرارة اليت ميكن أن
أي كسر ،ممكن أن
احتفظي مبربد صغي يف حقيبتك ،لعالج ّ
ِ
ألظافرك خالل النهار.
حيصل

أسرع طريقة لتطويل األظافر

تضيف األظافر الطويلة واملرتبة اجلمال إىل يديك .باإلضافة إىل
ذلك ،يعكس منو األظافر احلالة الصحية العامة اخلاصة بك .لكن
عدة عوامل قد ّ
منو األظافر ،وتؤدي ـ بالتالي ـ إىل
تكسرها
ّ
تبطئ ّ
ّ
تقدم العمر والشيخوخة ،والتغيات اهلرمونية يف
بسرعة ،منها:
ّ
اجلسم ،واملشكالت الصحية ،واألدوية ،ونقص التغذية .تابعي
معنا أسرع طريقة لتطويل األظافر:
فعالة وسريعة تساعدك على تطويل أظافرك
إليك خلطة
طبيعية ّ
ّ
بعد تقويتها.
خلطة زيت الزيتون مع الطماطم:
 فوائد الطماطم :حتتوي الطماطم على كمية عالية من البيوتنيالذي يساعد األظافر على النمو ،وجيعلها مسيكة والمعة .باإلضافة
إىل ذلك ،حتتوي الطماطم أيضًا على فيتامينات  Aو  Cاليت ال غنى
صحة األظافر واجللد احمليط بهذه املنطقة.
عنها للحفاظ على
ّ
الطبيعية اليت
املكونات
 فوائد زيت الزيتون :هو من أفضلّ
ّ
منوها .خيرتق عمق اجللد
وي ّ
عزز ّ
ّ
تؤمن الرتطيب الالزم لألظافر ُ
واألظافر ،ويساعد على تغذية أظافرك .باإلضافة إىل ذلك،
الدموية،
حيسن الدورة
حيتوي هذا الزيت على فيتامني  ،Eالذي
ّ
ّ
ويقويها.
ويساعد على إصالح تلف األظافر
ّ
خطوات تطبيق اخللطة:
 امزجي نصف كوب من عصي الطماطم وملعقيت طعام من زيتالزيتون يف وعاء.
 انقعي أظافرك يف هذا املزيج ملدة  10دقيقة.كرري هذا العالج مرة واحدة يوميًا حتى حتصلي على النتائج
 ّاملرجوة.
ميكنك أيضًا االستفادة من زيت الزيتون لتقوية أظافرك ،وفق
اآلتي:
 قبل الذهاب إىل الفراش ،ضعي زيت الزيتون الدافئ علىّ
ٍ
ثم
ودلكي
أظافرك واجللد احمليط،
بلطف ملدة مخس دقائقّ ،
قومي بارتداء قفازات قطنية طوال الليل.
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مــجتمع وأسرة

كيفية النوم بطريقة صحية  7أسباب تضع الفتاة حمالً لتحرش الشباب دون أن تعلم
أثناء الدورة الشهرية

انتشرت ظاهرة التحرش بالفتيات لتصبح هاجسًا يرعب اآلباء
على بناتهن وخوفًا يصيب الفتيات نتيجة ما يتعرضن له من
إيذاء جسدي ونفسي وما جيدنه من تعليقات يف اجملتمع،
واتهامهن بصورة مباشرة بأنهن الدافع األساسي الذي يعطي
الضوء األخضر للطرف اآلخر فينتج عنه التحرش بهن ،كل ذلك
أدى إىل ضغط جمتمعي كبري على األنثى.
«سيدتي نت» تعريف التحرش اجلنسي بالفتيات
من هنا ناقش
ِّ
وكيفية اجتنابه ،وذكر األمور اليت قد تثري املتحرش دون أن
تكون الفتاة على علم بها ،من خالل السطور التالية:

تتساءل كثري من الفتيات عن كيفية النوم بطريقة صحية ومرحية
وغري ضارة هلن أثناء الدورة الشهرية ،أخصائية النساء والوالدة
الدكتورة ريهام البلوي تقدم للفتيات أهم النصائح لنوم صحي
ومريح أثناء الدورة الشهرية وهي:
 أوال جتنب املنبهات والغازيات ألنها تسبب اضطرابات يفالنوم.
 النظافة واستخدام فوطة صحية نظيفة قبل النوم مباشرة وأنتكون خمصصة لفرتات الليل من حيث كمية اإلمتصاص أو استخدام
فوطة صحية أكرب من احلجم العادي لتجنب أي تسربن وبالتالي
حرية يف التقلب والنوم أثناء الليل دون قلق.
 إذا كنيت تعانني من اضطرابات يف النوم أثناء الدورة الشهريةفيمكنك أخذ محام مائي يساعد يف االسرتخاء.
 ممارسة نوع من الرياضة اخلفيفة قبل النوم يساهم يف النومبعمق ومريح.
 احلفاظ على مواعيد النوم والفرتات الالزمة لراحة اجلسم. النومعلىوسادةمرتفعةنوعًامان لسهولة التنفس. وضع وسادة صغرية حتت القدمني لرتتفعا عن باقي اجلسم. النوم على أحد اجلانبني ويفضل على اجلهة اليمنة ،مع ثينالركبتني قليال ،وهذه الوضعية ختفف حدة األمل.
 النوم يف غرفة درجة حرارتها معتدلة وأن ال تكون شديدةالربودة.
 النوم يف غرفة منخفضة اإلنارة السرتخاء اجلسم. قد تلجأ الفتيات إىل وضعية النوم على البطن لتخفيف األمل،ولكن تلك الوضعية غري مرحية للجسم ومن األفضل جتنبها.

يقول األخصائي االجتماعي واحملاضر مالك بن حممد املالكي:
«التحرش اجلنسي هو أي صيغة من الكلمات غري املرحب بها أو
األفعال ذات الطابع اجلنسي ،واليت تنتهك جسد أو خصوصية
أو مشاعر شخص ما ،وجتعله يشعر بعدم االرتياح ،أو التهديد،
أو عدم األمان ،أو اخلوف ،أو عدم االحرتام ،أو الرتويع ،أو
اإلهانة ،أو اإلساءة ،أو الرتهيب ،أو االنتهاك ،أو أنه جمرد
جسد».
 أشكال التحرش اجلنسيللتحرش اجلنسي أن يأخذ أشكا ً
ال خمتلفة ،وقد يتضمن
ميكن
ّ
املتفحص ،أو
شك ًال واحدًا أو أكثر يف وقت واحد ،مثل :النظر
ّ
التعبريات الوجهية ،أو النداءات «البسبسة» ،أو التعليقات ،أو
املالحقة والتتبع ،أو الدعوة ملمارسة اجلنس ،أو االهتمام غري
التحرش اجلنسي يف أي
املرغوب به أو اللمس ،وقد حيدث
ّ
مكان ،سواء يف األماكن العامة أو اخلاصة ،مثل :الشوارع،
أماكن العمل ،املواصالت العامة ،املدارس واجلامعات ،املطاعم،
األسواق التجارية ،داخل املنزل ،بل وحتى يف صحبة اآلخرين
«العائلة ،األقارب والزمالء» ،كذلك عرب اإلنرتنت ،وغريها.
 األسباب اليت تدفع الشباب للتحرش بالفتيات -1ضعف الوازع الديين.
 -2الفراغ الفكري والفراغ العاطفي ووجود الوقت الطويل لدى
الفتاة والشاب ،مما جيعلهم فريسة هلذا البالء.
 -3الرتبية السيئة وتعميم أن الرجل ال يعيبه شيء.
 -4عدم املتابعة من األم وترك احلبل على الغارب.
 -5عدم سؤال األبناء عن األماكن اليت يرتادونها وعن الوقت
الذي يقضونه خارج املنزل.
 سبعة أفعال تقوم بها الفتاة فتكون حم ًال للتحرش دون قصدمنها
يذكر األخصائي مالك املالكي أن على كل فتاة أن تنتبه
لتصرفاتها كي ال تقع حمل حترش لضعاف العقول والقلوب،

طرق عالج جفاف «قشف» خدود الرضع
لدي ابن عمره أربعة أشهر يعاني من جفاف وامحرار يف خديه رغم
مداوميت لدهنه باملرهم ،إال َّ
أنه يزول عنه لوقت قصري ثم ما يلبث
أن يرجع ويثري لديه َّ
ُّ
أشك َّ
أنها أكزميا فهل من نصيحة؟
حكة ،أنا
ليقدم لك
«سيدتي نت» التقت بالصيدالني وائل املصري،
َّ
نصائحه حول هذه املشكله.
بداية أوضح وائل َّ
أنه نتيجة لتأثر جلد الطفل بالوسط اخلارجي من
تعرضه لتيار هواء بعد
أو
ة
اخلارجي
املؤثرات
من
برودة اجلو وغريها
َّ
ُّ
حساسية بشرة
مع
املشكلة
هذه
ة
حد
تزداد
دافئ،
وجوده يف مكان
َّ
َّ
املسؤولية
األم
على
تقع
لذلك
العمر.
من
املرحلة
هذه
األطفال يف
َّ
الكربى يف العناية ببشرة طفلها واحلفاظ عليها.
َّ
واحلكة غالبًا
واخلدود احلمراء عند الرضيع مع النكس املستمر
الداخلية
األكزميا
بنيوية ،هي من أنواع
ما يرجح أن تكون أكزميا
َّ
َّ
ً
الب
نية هي
أن
األصل
لكن
،
ا
دور
ة
اخلارجي
اليت تلعب بها العوامل
َّ
ُ َّ
َّ

أكزميائية.
َّ
وكلمة «أكزميا» ال تعين مصيبة وال كارثة ،فهي التهاب جلد
حتسسي غالبًا ما يتم ضبط املرض بالوقاية واملرطبات ،لكن
ُّ
املرض قد يأخذ مسرية طويلة.
للحد من جفاف وامحرار خدود الرضع:
• العالج بالوقايه
ِّ
ـ احرصي على اختيار املنتجات املصنوعة من القطن اخلالص
لطفلك ،سواء يف وسائد النوم أو املالبس اليت يرتديها.
مرات استحمام طفلك أسبوعيًا،
ـ احرصي على عدم اإلفراط فى عدد َّ
الطبيعية اليت
والزيوت
الطبيعي
ألن ذلك يؤدي إىل إزالة الرتطيب
َّ
َّ
صحية ونضرة.
بشرته
على
تفرزها بشرة طفلك لكي تبقى
َّ
ـ استخدمي املاء الفاتر والدافئ عند االستحمام ،فاملاء الساخن
بشكل زائد عن املطلوب يتسبب يف امحرار جلد الطفل وتهيجه نظرًا
يتعرض طفلك للهواء الطبيعي
حلساسية بشرة األطفال وعندما
َّ
َّ

فهناك عدة تصرفات جيب االنتباه هلا ومراعاتها حتى تتجنيب
الوقوع يف فخ التحرش ،وهي كالتالي:
 -1نوعية اللبس :كأن ترتدي مالبس تصف اجلسم وتقوم بإظهار
مفاتنها بني الفينة واألخرى.
 -2طريقة املشي :التمايل يف املشي والتدلع فيه وكأنها يف
البيت ،حيث أن غالبية الفتيات ال يفرقن بني مشيتهن أمام
النساء وبني مشيتهن يف السوق أو أمام الرجال.
 -3النظر املباشر لآلخرين وتكرار ذلك :عندما ينظر الشخص
لشخص آخر ،ويكرر النظر إليه ،فإنه ينتظر منه مبادرة بالكالم
أو فعل معني ،وذلك ينسحب على الفتاة عندما تنظر إىل الشاب
وتكرر النظر إليه ،وكأنها تقول له :تقدم وتكلم.
 -4اجلرأة يف الكالم واحلركات :اجلرأة مطلوبة ،ولكن هلا املكان
والزمان اخلاص بها ،وليس كل مكان تكون اجلرأة فيه حممودة،
فعندما تكون الفتاة يف السوق وتكون دريئة يف احلديث أو
احلركات فإن اآلخرين يفهمونها وفقًا ألهوائهم وليس على
هواها الربيء.
 -5وضع مساحيق الزينة عند النزول إىل السوق :عندما ينظر
الشاب إىل الفتاة وهي بكامل زينتها حتى إن مل يظهر منها
إال العيون وهي بكامل ألوانها من كحل وعدسات ،فإنها تكون
جاذبة له للتحرش واملضايقة.
 -6التسوق والتسكع يف األسواق لوحدها :الذئب ال يأكل إال
الطارف من الغنم ،أي أن نزول الفتاة إىل السوق لوحدها يكون
دافعًا كبريًا للشباب للتحرش بها كونها وحيدة حتى لو مل تكن
تضع زينة أو جريئة أو أي شيء من وسائل اإلغراء األخرى.
 -7الدخول إىل األماكن املزدمحة دون حمرم :األماكن املزدمحة
سواء كانت الفتاة
غالبًا ما يكون فيها التحرش بشكل كبري
ً
حمتشمة أم متربجة ،وينصح بعدم دخول تلك املواقع إال
للضرورة وبرفقة حمرم رجل؛ ألن لو كان احملرم طف ًال أو مراهقًا
فلن يكون ذي أهمية كبرية.
 كيف تتجنب الفتيات حترش الشباب بها وتتعامل معه؟ال تستطيع الفتاة أن تتجنب التحرش بشكل كامل ،ولكن رغم
سواء كان شديدًا أو منخفضًا ،كذلك
التحرز إال أنها تتعرض له
ً
يكون مسعيًا أو بصريًا أو حمسوسًا كاللمس ويزيد مع اإلغراءات،
ولكن كيف مننع التحرش؟
هذا السؤال يوجه للفتيات عندما نوضح هلن األسباب املؤدية
للتحرش ،وأن بأيديهن منعه أو تقليله إىل القدر الذي يكون
غري مؤثر يف حياتهن باالبتعاد عن األماكن املزدمحة ،والسري
لوحدهن ،وعدم اللني يف الكالم مع الباعة واآلخرين ،والتكلم
عال عندما جتد الفتاة مالحقة ومضايقة من أحد ،وخاصة
بصوت ٍ
عندما تكون جبانب أناس أو حراس األمن الذين يتواجدون يف
السوق ،وال حترج من ذلك ،فمن حقها أن تدافع عن نفسها.

يصاب باجلفاف.
ـ احرصي على استخدام الصابون الطيب املخصص لألطفال فهو
وخال من أى عطور أو مطهرات.
صابون مرطب ولطيف
ٍ
كمية مناسبة من مرطب البشرة على وجنيت طفلك ودلكيهما
ـ ضعي
َّ
بعناية ،خاصة بعد االستحمام ،وذلك تعويضًا عن نسبة الزيوت اليت
يفقدها طفلك يف أثناء االستحمام.
ـ انتبهي حلالة اجلو واملالبس ،ففي األجواء أو األيام اليت ترتفع
باحلد الذي
فيها درجة احلرارة جيب على األم ختفيف مالبس الطفل
ِّ
السلبية اليت تؤثر
السخونية من العوامل
ألن
يتناسب مع اجلو؛ َّ
َّ
َّ
تعرض
إذا
وجفافها
الطفل
لبشرة
امحرار
فيحدث
يف جلد طفلك
َّ
لدرجات حرارة منخفضة.
جو الغرفة للرضيع حبيث يكون معتد ً
ال وثابت
ـ احرصي على مناسبة ِّ
احلرارة أغلب الوقت ،خاصة خالل فرتات النوم اليت غالبًا ما تطول
على وجهه املكشوف.
ثم
أحضانك
ودفئ
حنانك
أشبعيه
يديك
بني
أمانة
ـ وأخريًا ..طفلك
َّ
يهدده.
الوقاية واألمان من كل مرض وأذى قد
ِّ
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ســيارات

السيارات الكهربائية مصدر إيرادات
طائلة للشركات الصينية

كيا تقتحم سوق سيارات ذاتية القيادة
سيارات اهلند مبليار يف طرق بريطانيا
حبلول 2019
دوالر

أعلنت جمموعة من الشركات الربيطانية أنها تعتزم
البدء يف اختبار السيارات ذاتية القيادة على
الطرق العامة يف بريطانيا حبلول عام .2019

وأعلنت اجملموعة ذاتها أنها ستبدأ أيضا يف الوقت
نفسه اختبار رحالت بالسيارات ذاتية القيادة بني
لندن ومدينة أوكسفورد لكنها أكدت أنه سيكون
هناك شخص على منت كل سيارة ذاتية القيادة
يف هذه الرحالت للتدخل يف حال الطوارئ.

شنغهاي :يتعذر على الطالب الصيين املقيم يف
شنغهاي لونغ يي شراء سيارة خاصة به ،إال
انه يتمتع حبسنات تشارك السيارات يف اطار
شبكة منتشرة يف املدينة ،يف قطاع يشهد طفرة
سريعة متثل بالنسبة للشركات املصنعة للسيارات
فرصة لتطوير مشاريعها لآلليات الكهربائية.
وكان حمكوما على لونغ يي البالغ من العمر 20
عاما استخدام وسائل النقل املشرتك املكتظة
بالركاب لتلقي حصصه الدراسية .لكنه بات
يقود سيارة من هذا النوع إىل جامعته مستخدما
بطاقته «إي يف كارد» نسبة إىل اسم اخلدمة
اليت أطلقتها شركة «أس ايه اي سي موتور»
يف شنغهاي.
وهلذه الغاية ،نشر أسطول من السيارات
الكهربائية الصغرية يف خمتلف أحناء املدينة
إضافة إىل سلسلة كبرية من احملطات :ويستعني
لونغ يي بهذه اخلدمة عرب دفع  50يوان (حنو
مثانية دوالرات) عن كل رحلة أي ربع ما يكلفه
التنقل للمسافة عينها بواسطة سيارات األجرة.
ويقول الشاب «هذه اخلدمة أقل كلفة وتتميز
بطابع عملي وشديد املرونة لدرجة أني اخرتتها
وسيلة تنقلي املفضلة كلما خرجت من املنزل».
ويف ظل تراجع سوق السيارات الصينية وتكثيف
بكني جهودها لزيادة مبيعات آلياتها اخلاصة عن
طريق مشروع طموح قائم على نظام احلصص،
تثري هذه الطفرة يف خدمات تشارك السيارات
مطامع الشركات املصنعة للسيارات.
وبالنسبة للمجموعات املشاركة يف معرض
شنغهاي للسيارات هلذا العام ،ميثل قطاع
تشارك السيارات حمركا للنمو يف ظل التحول
الكبري يف املشهد االقتصادي والتشريعي على
هذا الصعيد.
ويف مواجهة أنظمة لتشارك السيارات موجودة
منذ زمن طويل يف املدن األمريكية واألوروبية،
مل تظهر حمطات تشارك السيارات يف الصني
سوى خالل السنتني املاضيتني.
ويف ظل الشغف املستجد بتشارك الدراجات
اهلوائية ،يستقطب تشارك السيارات شبانا
من سكان املدن املولعني باهلواتف الذكية
ممن حيبذون فكرة التمكن من حتديد موقع
سيارة جماورة واستخدامها باالستعانة بتطبيق
الكرتوني.
«امكانات هائلة»
واستثمرت عشرات الشركات الصينية والغربية
بينها «فولكسفاغن» و»دميلر» األملانيتان يف
أنظمة تشارك السيارات ،عامدة يف أحيان كثرية
اىل تكييف مركبات خصوصا هلذا النوع من

االستخدامات.
وتقدر أعداد هذه السيارات بعشرات اآلالف
فقط أي أنها تستحوذ على نسبة ضئيلة للغاية
يف السوق الصينية اليت سجلت العام املاضي
بيع  24مليون سيارة خاصة .غري أن «االمكانات
هائلة» حبسب تقرير حديث أصدرته شركة روالن
بريجيه متوقعة تسجيل منو بنسبة  % 45سنويا.
ويقول رئيس شركة «فولكسفاغن» يف الصني
يوشيم هايزمان «علينا بيع كل هذه املركبات
اخلاصة» اليت سيزداد انتاجها بشكل كبري حتت
تأثري الضغط احلكومي .ويشري إىل أن «تطور هذه
األساطيل من السيارات فتح جماال اضافيا».
وتستعد اجملموعة األملانية لعقد شراكة مع شركة
«شوكي» الصينية خلدمات تشارك السيارات.
أما شركة «جيلي» الصينية الفتية املصنعة
للسيارات فقد أدخلت من جانبها إىل مركباتها
خصائص مصممة بهدف «تسهيل تشارك
السيارات» بني سائقني عدة.
ويقول مدير شركة «غاو فينغ ادفايزري» يف
شنغهاي بيل روسو «مع الوقت ،سيأخذ هذا
النوع من اخلدمات مدى متزايدا لدرجة أنه سيؤثر
على طريقة صنع السيارات» ،مبا يشمل على
سبيل املثال خدمات االتصال باالنرتنت.
عقبات أمام الشراء
ومن العوامل االجيابية األخرى هو دعم السلطات
اليت تواجه مشكالت التلوث واالكتظاظ السكاني
هلذه املبادرات من خالل إقرارها حوافز مالية
وتليني تشريعاتها وتسهيل نشر حمطات
للسيارات املستخدمة يف خدمات التشارك.
ويف النهاية ،متثل القيود املشددة اليت حتد
من امكان تسجيل السيارات يف حنو عشر مدن
والسعر الباهظ لركن السيارات عوائق قد تكون
أحيانا رادعة لكثري من الصينيني الراغبني يف
اقتناء سيارة.
ويؤكد يوهان كارلربغ وهو حملل يف شركة روالن
بريجيه أن «عائالت كثرية من الطبقة الوسطى
لديها القدرة على شراء سيارة ثانية لكنها حتجم
عن ذلك بسبب تعقيدات» املوضوع وقد تتوجه
حنو خدمات التشارك.
وحبلول سنة  ،2020قد يبلغ عدد السيارات
الفردية املسجلة يف الصني  195مليونا ل355
مليون شخص حائز رخصة قيادة وفق شركة
روالن بريجيه .وهذا األمر قد يعزز بدرجة كبرية
صفوف املستخدمني احملتملني خلدمة تشارك
السيارات.

أعلنت ثاني أكرب شركة لتصنيع السيارات يف
كوريا اجلنوبية أنها ستنشئ مصنعًا للسيارات يف
والية أندرا براديش اهلندية باستثمارات إمجالية
تبلغ حنو  1.1مليار دوالر .
وسيبدأ العمل يف املصنع الذي تبلغ سعته
السنوية حوالي  300،000وحدة ،يف وقت الحق
من هذا العام ،مع بدء تشغيل السيارات األوىل
حبلول عام .2019
بالنسبة لكيا ،سيكون الدخول صعبا يف واحدة
من أسرع أسواق السيارات منوا يف العامل ،حيث
كانت الشركة األم  -هيونداي موتور  -منذ فرتة
طويلة منافسا رئيسيا .ولكن مع تباطؤ النمو يف
األسواق الرئيسية مثل الصني ،كان من الصعب
على كيا أن تتجاهل اهلند لفرتة أطول .وقال
هان-وو بارك ،رئيس شركة كيا موتورز يف
بيان «سنتمكن من بيع السيارات يف خامس أكرب
سوق يف العامل ،مع توفري قدر أكرب من املرونة
ملشاريعنا العاملية».
وبالنسبة للهند ،اليت كانت تعاني من اجتذاب
استثمارات كبرية رغم إطالق رئيس الوزراء
نارندرا مودي محلة «صنع يف اهلند»  ،سيشكل
هذا االستثمار فرصة هامة .فقد ركزت املبادرة
اليت بدأت منذ سبتمرب  2014على الصناعة ومتكنت
من جذب تعهدات باستثمار املليارات ،ولكن مل
يوف كل املتعهدين مبا صرحوا به.
ومع صفقة كيا املضمونة ،واحتمال إمتام صفقة
مع «آبل» ،فإن حكومة مودي تكون متكنت أخريا
من إضافة بعض األمساء الكبرية حلملة «صنع
يف اهلند».

فن بيع السيارات :العملية للمرأة
والرفاهية للرجل
يف رحلة البحث عن السيارة ختتلف مطالب املرأة
عن الرجل ،متامًا كما ختتلف عنه يف شتى جماالت
احلياة ،فاملرأة ختتار السيارة العملية بينما يذهب
الرجل حنو السيارة الفارهة واملدللة.
يتجسد هذا األمر يف عقود تأجري السيارات قبل
متلكها  Leaseعلى وجه الدقة ،إذ كشف تقرير
صادر عن موقع « »Swapalease.comالذي يراقب
فيه حركات وتوجهات عقود التأجري.
أظهرت السيدات ميلهن مثال للسيارات الصغرية
بنسبة  %62مقـارنة بـ  %38من الرجال .بينما
اختار  %72من الرجال سيارة فارهة مقارنة بـ
 %28من النساء.
وبني التقرير أن الرجال مستعدون لدفع أموال
أكثر للحصول على هذه السيارات بينما تستأجر
النساء سيارات متوسطة وصغرية احلجم .وكانت
أشهر السيارات بني النساء :تويوتا ،بي ام
دبليو ،فورد ،أكيورا وأودي .أما الرجال فجاء
ترتيب السيارات تاليًا :بي ام دبليو ،فورد،
مرسيدس ،تويوتا ،لكسيس.
ومل تتعد عقود اإلجيار من السناء  472دوالر ،
بينما وصل الرجال إىل أرقام  $688شهريا.
وخلص التقرير إىل نتيجة مفادها أن بيع السيارة
العملية والفعالة واملوفرة يف مصروف الوقود
ينجح بالغًا بني النساء ،بينما تدغدغ وسائل
الرتفيه والرفاهية شهية الرجل عند تأجري السيارة
ورمبا شرائها.

ومن املقرر أن تتواصل السيارات ذاتية القيادة
اليت ستسري يف قوافل مع بعضها البعض بشكل
آلي ملشاركة املعلومات يف حال وجود أي خماطر
أو عوائق على الطريق.
وأجريت كل االختبارات على السيارات ذاتية
القيادة عرب تسيريها بسرعات منخفضة ويف
أماكن خاصة بعيدا عن الطرق العامة.
وتشارك شركة أوكسبوتيكا اليت تصمم الربامج
اإلليكرتونية اخلاصة بالسيارات ضمن جمموعة
الشركات اليت ستخترب السيارات ذاتية القيادة.
وقال الربوفيسري بول نيومان من جامعة
أوكسفورد «لقد نقلنا التجارب من سيارة واحدة
ذاتية القيادة إىل تسيري جمموعة من السيارات
واليت تتشارك فيما بينها معلومات متعددة مثل
ماذا ،أين ،ومتى».
ومتول احلكومة هذا املشروع بقيمة  8.6مليون
جنيه اسرتليين كما تقوم شركة تأمني بتقييم
حجم املخاطر اليت قد ترتتب على تسيري هذا
النوع من السيارات يف كل مرحلة.

ميين :سيارات املستقبل ..ملكية
مشرتكة
تسعى سيارات ميين كوبر إىل تغيري مفهومنا
احلالي حول ملكية السيارة اخلاصة من فردية
إىل مجاعية.
يتمحور خمطط شركة ميين لسيارات «Mini
 »100 Vision Nextالكهربائية املستقبلية ،بأن
تقل السيارات آلية القيادة الركاب وتوصلهم
حيث يريدون ،كما تركن نفسها وتعيد شحن
بطاريتها بال تدخل بشري.
وتعترب السيارة الثورية حملة بسيطة من التغريات
اليت تعمل عليها شركة  BMWباالستغناء رويدا
عن السائق واستبداله برجل آلي ،وفق ما ذكرت
الشركة يف بيان صحايف .وتعاني شركة BMW
بعض املشاكل الرتوجيية ،إذ تطيح بها للمرة
األوىل منذ حنو  11عاما شركة مرسيدس بتبوئها
الئحة أكثر السيارات الرفاهية بيعا هذا العام.
وجتد شركة  BMWنفسها أما ٍ
حتد :كيف تروج
للسائق اآللي علما أن حمور جناحها هو متعة
قيادتها املميزة .ومن هنا قررت الشركة أن
حتول نقطة ضعفها املفرتضة إىل نقطة قوتها
بان تقدم أجدد التكنولوجيات يف برامج القيادة
اآللية ،بالتوزاي مع متعة قيادتها يدويا.
وكانت شركة «رولز رويس» قدمت أيضا منوذجا
عن رؤيتها ملستقبل القيادة يف  ،2021بسائق
آلي ملواكبة التطورات العصرية والدخول إىل سوق
السيارات املستقبلية بكل ثقلها وتارخيها.
ومن السيارات التين تنافس  BMWبربناجمها
اجلديد مرسيدس بسيارتها  015 Fورولز رويس
بسيارتها  .SIRIفكيف سيصبح مستقبل قيادة
السيارات عندما يتزوج أعالم صناعتها أعالم
التكنولوجيا؟ اجلواب نراه بالعني يف العقد
املقبل.
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تتـمات

عون :ال بد من التقيد...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

جيب ان نعمل يف سبيله هو الوصول اىل قانون حيسن التمثيل وحيقق
العدالة ضمن الطوائف كلها وليس ملصلحة طائفة دون اخرى ،وان
اي حتسني يف القانون لن يأخذ من حقوق اي طائفة» .أضاف« :يف
كل كلماتي واجتماعاتي ومواقفي يف لبنان وخارجه ناديت بأن يكون
لبنان مركزا عامليا حلوار احلضارات واالديان ،لذلك ال جيوز التعاطي
مبنطق طائفي».

الحريري

من جهته ،قال رئيس جملس الوزراء سعد احلريري« :ان االنفتاح
الذي يظهره كل منا ،فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري وانا،
حيقق فرصة تارخيية ننقل فيها نظامنا السياسي اىل مرحلة متقدمة،
ومن غري اجلائز ان نسمع كالما طائفيا ومؤذيا من حني اىل آخر».
أضاف« :إننا قاب قوسني او ادنى للوصول اىل حل شامل وكبري
وعلينا ان نعمل جبهد للوصول اىل قانون انتخابي .وأكرر هنا ما سبق
ان ذكرته بأن حكوميت ستفشل اذا مل تتوصل اىل مثل هذا القانون.
لقد حققنا تقدما وال جيوز ان نتوقف».
ونوه رئيس احلكومة برئيس اجلمهورية الذي اضطر ملغادرة اجللسة
اللقاء كلمة يف احتفال الذكرى السنوية السادسة والستني لتأسيس
اجلامعة اللبنانية ،وطلب منه ترؤس اجللسة .واعترب «ثقة الرئيس به
دليل على ثقة رئيس البالد باحلكومة وباملؤسسات الدستورية ،وان
ذلك يشكل سابقة اجيابية ودليل خري».
مواقف الرئيسني عون واحلريري جاءت خالل اجللسة اليت عقدها
جملس الوزراء عند االوىل والربع بعد ظهر اليوم يف قصر بعبدا ،ومت
خالهلا درس املواضيع املدرجة على جدول االعمال ويف مقدمها قانون
االنتخاب.

ابي عاصي

وبعد انتهاء اجللسة ،حتدث وزير االعالم بالوكالة بيار ابي عاصي،
فقال« :عقد جملس الوزراء جلسته برئاسة فخامة رئيس اجلمهورية
وحضور دولة رئيس جملس الوزراء والوزراء .يف مستهل اجللسة،
حتدث فخامة الرئيس عن انعقاد مؤمتر الطاقة االغرتابية اللبنانية قبل
ظهر اليوم مبشاركة واسعة من دول االنتشار اللبناني ،معتربا ان هذه
املشاركة تعكس جناحا للمؤمتر ،مهنئا الذين بادروا اىل عقده وتولوا
تنظيمه واالشراف عليه .ولفت فخامة الرئيس اىل توقيعه ورئيس
جملس الوزراء اول مرسوم الستعادة اجلنسية اللبنانية ،استنادا اىل
القانون الذي سبق ان اقره جملس النواب».
أضاف« :ثم حتدث فخامة الرئيس عن االجراءات اليت تتخذ يف مكافحة
الفساد ،الفتا اىل ان القضاة واملوظفني املعنيني اقسموا اليمني
وباشروا مهماتهم ،وان التشكيالت واملناقالت القضائية هي حاليا
موضع درس .وقال فخامة الرئيس ان مشروع قانون املوازنة بات
يف جملس النواب واللبنانيون ينتظرون اقرار هذا القانون ،للشروع
بدرس موازنة  .2018وتناول فخامته موضوع التظاهرات اليت حصلت
االسبوع املاضي ورافقها قطع للطرقات ،فلفت اىل االضرار اليت
تنتج عن مثل هذه املمارسات ،داعيا اىل التقيد بالشروط املوضوعة
للتظاهر واليت تسهر وزارة الداخلية على تنفيذها».
وتابع« :وملناسبة اقرتاب موسم االصطياف الذي قال عنه فخامة
الرئيس بأنه سيكون مومسا واعدا ،دعا اىل اختاذ اجراءات عند املعابر
اجلوية والربية الستقبال الراغبني يف االصطياف يف لبنان باهتمام
وتوفري التسهيالت الالزمة هلم ،ال سيما يف مراكز االمن العام
واجلمارك».
وأردف« :ويف االطار االمين ،نوه فخامة الرئيس باالجراءات االستباقية
اليت تتخذها القوى العسكرية واالمنية يف مالحقة التنظيمات االرهابية
واليت كان آخرها القبض على قاتل الرائد بيار بشعالني واملؤهل اول
ابراهيم زهرمان .واضاف فخامة الرئيس :ان اجللسة اليوم خمصصة
ملناقشة قانون االنتخاب وآمل ان تكون املناقشة اجيابية وتؤدي اىل
نتائج سريعة ،ال سيما وان اجلميع اعلن رفضه التمديد جمللس النواب
وهذا ما يؤكد عليه جملس الوزراء اليوم جمددا .وبطلب من فخامة
الرئيس ،وتأييد من دولة الرئيس ،أمجع جملس الوزراء على رفض
التمديد جمللس النواب بأي ظرف من الظروف ،وطلب تدوين هذا
القرار باالمجاع يف حمضر اجللسة».
وقال« :شدد فخامته على ضرورة التقيد بأحكام الدستور وال سيما
منها املادة  65اليت تنص على ان القرارات يف جملس الوزراء تتخذ
بالتوافق واذا تعذر ذلك -ال مسح اهلل -فبالتصويت .والني أقسمت
اليمني على احرتام الدستور فال بد من التقيد بنصوصه ،علما ان
التصويت عمل دستوري وهو افضل بكثري من الفراغ .ولفت فخامة
الرئيس اىل ان البحث يف قانون االنتخاب اخذ ،ويا لالسف ،طابعا
طائفيا وبصرف النظر عن املواقف اليت تصدر من حني اىل آخر،
فإننا نعترب ان ما جيب ان نعمل يف سبيله هو الوصول اىل قانون
حيسن التمثيل وحيقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس ملصلحة
طائفة دون اخرى ،وان اي حتسني يف القانون لن يأخذ من حقوق
اي طائفة».
أضاف« :وأشار فخامة الرئيس اىل انه منذ  27عاما مل تستكمل
اللجنة اليت نص عليها اتفاق الطائف الختاذ االجراءات املالئمة لتحقيق
الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية ،لذلك وقبل احلديث عن
الغاء الطائفية ال بد من مقاربة هذا االمر مبنظار وطين ،وانا يف كل
كلماتي واجتماعاتي ومواقفي يف لبنان وخارجه ناديت بأن يكون
لبنان مركزا عامليا حلوار احلضارات واالديان ،لذلك ال جيوز التعاطي
مبنطق طائفي».
وتابع« :ثم حتدث دولة الرئيس سعد احلريري فقال ان البالد امام

فرصة تارخيية ملعاجلة القضايا اليت تهم اللبنانيني ،ومثة طروحات
متقدمة مل نكن نسمعها من قبل باتت تالقي تأييدا من كل املكونات
اللبنانية مثل انشاء جملس الشيوخ او الغاء الطائفية السياسية
وغريها .لذلك نرى ان االنفتاح الذي يظهره كل منا ،فخامة الرئيس
ودولة الرئيس نبيه بري وانا ،حيقق فرصة تارخيية ننقل فيها نظامنا
السياسي اىل مرحلة متقدمة ،ومن غري اجلائز ان نسمع كالما طائفيا
ومؤذيا من حني اىل آخر .واضاف دولة الرئيس :حنن يف صدد
االعداد لالنتخابات النيابية ،واعتقد انه على اجلميع ان يضحي حتى
نصل اىل حيث نريد .ويف اطار احلديث عن قانون انتخابي جديد نسمع
من يتكلم عن صيغ خمتلفة واذا اخذنا يف االعتبار ما كان حيصل يف
السابق ،استطيع ان اؤكد اننا قاب قوسني او ادنى للوصول اىل حل
شامل وكبري وعلينا ان نعمل جبهد للوصول اىل هذا القانون .وأكرر
هنا ما سبق ان ذكرته بأن حكوميت ستفشل اذا مل تتوصل اىل مثل
هذا القانون .لقد حققنا تقدما وال جيوز ان نتوقف».
وأردف« :أعرب دولة الرئيس عن أسفه لتجدد احلديث عن مطالب
طائفية ال سيما يف االدارات واملؤسسات ،داعيا اىل جتاوز هذا االمر
والتفكري مبا خيدم مصلحة لبنان ومقاربة املواضيع بانفتاح .وتساءل
دولة الرئيس :ملصلحة من احلديث عن نزول البعض اىل الشارع
والذي يقابله نزول لبعض آخر ...فاىل اين تصل البالد اذا ما حصل
هذا االمر؟ ان مسؤوليتنا جتاه املواطنني تدفعنا اىل جتنب مثل هذه
املواقف السلبية ،وعلينا مضاعفة العمل للوصول اىل اتفاق الن
املواطن لن يغفر لنا اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه .اننا يف هذا
العهد -اضاف دولة الرئيس -امام فرصة تارخيية مع فخامة الرئيس
يف ظل الصيغ املطروحة لقانون االنتخاب واحلديث عن انشاء جملس
الشيوخ وغري ذلك ،لنصل اىل حتقيق مكاسب للمواطنني وللبنان
وجيب مواجهة كل التحديات املطروحة بعيدا عن االجواء السلبية اليت
قد جتعل بعض مطلقيها اسرى هلا .ان االنفتاح هو اساس كل شيء،
وقبول االخر هو ايضا اساس كل شيء ،وهذا ما جيب ان نأخذه يف
االعتبار خالل مقاربتنا املواضيع الدقيقة الراهنة».
وقال« :ثم اشار دولة الرئيس اىل موضوع الكسارات واملرامل وما
سببته من انعكاسات ،فاقرتح تشكيل جلنة وزارية برئاسته وعضوية
وزراء :الداخلية والصناعة واالشغال والبيئة ،سوف جتتمع غدا لدرس
املوضوع واختاذ االجراءات املناسبة».
أضاف« :بعد ذلك ،باشر جملس الوزراء درس البند املتعلق بقانون
االنتخاب على ان يستكمل البحث به يف جلسة الحقة ،وعرض جدول
االعمال واختذ يف شأنها القرارات املناسبة .ويف ختام اجللسة ،نوه
رئيس احلكومة بفخامة رئيس اجلمهورية الذي اضطر ملغادرة اجللسة،
طالبا من دولة الرئيس ترؤسها .واعترب رئيس احلكومة ثقة الرئيس
به دليل على ثقة رئيس البالد باحلكومة وباملؤسسات الدستورية،
وان ذلك يشكل سابقة اجيابية ودليل خري».

حوار مع الصحافيني

ثم دار بني ابي عاصي والصحافيني احلوار االتي:
سئل :هل عدمت اىل اللجنة اليت مت تشكيلها يف ما خص موضوع
قانون االنتخاب؟
اجاب« :ان اللجنة موجودة ،وهي قائمة ومل يتم حلها ولكنها ليست
حصرية للبحث يف هذا املوضوع .بإمكان اللجنة ان جتتمع يف اي
وقت ،امنا كما يعلم اجلميع وكوني احتدث باسم جملس الوزراء وليس
بامسي الشخصي او احلزبي ،ان هذا القرار سياسي قبل ان يكون
تقنيا».
سئل :هل اختذ القرار بإعادة احيائها؟
اجاب« :مل يتخذ اصال قرار حبلها وهي قائمة وموجودة».
سئل :هل مت حتديد موعد للجلسة املقبلة؟
اجاب« :يف املبدأ هناك جلسة ستعقد االسبوع املقبل ،امنا اترك
لرئاسة جملس الوزراء االعالن عن موعدها .وهنا جيب التشديد
على انه صحيح ان قانون االنتخاب بند مهم جدا ،امنا هناك مصاحل
للمواطنني ،وفخامة الرئيس مع دولة الرئيس والوزراء مجيعا مدركون
لوجوب متابعة املواضيع اليت تتعلق بهذه املصاحل واليت ال تنتظر
البت مبوضوع قانون االنتخاب ،رغم اهميته الكبرية ،فبالتالي ستكون
متابعة شؤون املواطنني بشكل دوري وحثيث».
سئل :هل مت اقرار اقامة جسر جل الديب؟
اجاب« :نعم مت اقراره بعد سنوات من االنتظار ،وعلى شكل  2Lمع
كل ما حييط به جلهة االستمالكات وغريها ،ليكون احلل متكامال دون
ظهور اي مشاكل اخرى».
سئل :كيف مت طرح موضوع التصويت يف اجللسة؟
اجاب« :طرح موضوع التصويت ضمن اطار اخليارات املتوافرة .وكل
املوضوع االنتخابي مطروح من هذه الزاوية يف ظل احلفاظ على النظام
الربملاني وهو يتطلب انتاج قانون انتخابات جديد وهذا االمر هو
حاليا موضع مناقشة .والسؤال هو يف حال مل نتوصل اىل نتيجة
يف املناقشات .وقال فخامة الرئيس ان اجلميع ضد التمديد ،وسأل
دون ان يعطي جوابا :ماذا جيب ان نفعل بني الفراغ والتصويت؟
هناك اطراف سياسية مع التصويت واطراف اخرى حذرة منه ،ولكن ما
طرحه فخامة الرئيس هو التالي :توافقوا وتوصلوا اىل نتيجة ،امنا يف
حال مل يتم ذلك ،ما العمل؟ فاجلميع ضد الفراغ وضد التمديد (وقد
سجل ذلك يف حمضر اجللسة) ،فما هي اخليارات االخرى؟ هذه هي
املقاربة اليت مت فيها طرح املوضوع ،وهي ليست من باب التهديد
وال التهويل ،نريد قانونا جديدا لالنتخابات وحق املواطنني للتعبري عن
خياراتهم ،وهذا ما قاله فخامة الرئيس ونقوله مجيعا ايضا».
سئل :هل اكدمت ان االتفاق مل يتم يف جملس الوزراء حول قانون
االنتخاب ،وبالتالي تتابع اجللسات فيما يبت املوضوع يف اللقاءات
اجلانبية؟
اجاب« :مل يقل احد هذا االمر .ولو مل نرغب يف طرح املوضوع ملا وضعه
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فخامة الرئيس ودولة الرئيس كبند اول على جدول االعمال .وبالتالي،
هناك نية سياسية لدى رأس اهلرم يف البالد ان يضع القانون على
جدول االعمال وان يناقش يف جملس الوزراء ،وهذا ال مينع من حصول
لقاءات جانبية فذلك جزء من اللعبة الدميقراطية .وبالتالي ،ان قانون
االنتخاب موجود حكما على طاولة جملس الوزراء».
سئل :هل سيكون بندا اوال ايضا؟
اجاب« :لست من يضع جدول االعمال».
سئل :هل ستكون هناك جلسات متالحقة جمللس الوزراء بعد 15
ايار؟
اجاب« :لست خموال االجابة وفق رأيي الشخصي من على هذا
املنرب».
سئل :ما الذي دفع الرئيس احلريري للقول ان االتفاق بات قاب
قوسني او ادنى؟
اجاب« :وفق الوقائع اليت شهدتها اجللسة ،مل يتم الدخول بالتفاصيل،
وما قاله الرئيس احلريري ذكرته امامكم .اما املعطيات اليت ميلكها
فال اعلمها ،وإن اقصى متنياتنا ،وباسم كل زمالئي ،ان نصل اىل
اتفاق».
سئل :ماذا عن ملف الكهرباء؟
اجاب« :مل يكن على جدول االعمال ،ومت التداول فيه جانبا ،وبالتالي
لن اتكلم عنه النين هنا بصفيت ناطقا باسم احلكومة».

توقيع اول مرسوم...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

(حتديد شروط استعادة اجلنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب املقدم من السيد نزيه خمايل خزاقه ،من التابعية
االمريكية ،بواسطة قنصلية لبنان يف نيويورك املتضمن طلبه استعادة
اجلنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة املكلفة دراسة طلبات استعادة اجلنسية اللبنانية
رقم  2017/1تاريخ  2017/4/26والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقرتاح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
املادة االوىل :اعتبار السيد نزيه خمايل خزاقه لبنانيا.
املادة الثانية :يبلغ هذا املرسوم حيث تدعو احلاجة.
صدر عن رئيس اجلمهورية ،رئيس جملس الوزراء ،وزير الداخلية».

وقف النار يف ..

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

النار يف وقت تقوم قوات إيرانية أو تعمل حتت إشراف إيران جبزء ال
ُيستهان به من العمل العسكري ضد مناطق سيطرة املعارضة .وبدا
أن هذا اخلالف مل يتم جتاوزه عند توقيع االتفاق ،إذ انسحب جانب من
وفد املعارضة عندما دعي رئيس الوفد اإليراني إىل املنصة لتوقيع
املذكرة.
وأثار هذا التطور ارتياحًا يف موسكو ووصفه رئيس الوفد الروسي
ميهد لوقف شامل للنار والستئناف العملية السياسية ،وقال إن
بأنه ّ
روسيا ستعمل «ما يف وسعها لتجنب استخدام الطريان يف املناطق
اآلمنة» ،مؤكدًا أن االتفاق ينص على هدنة لستة شهور قابلة للتمديد.
ويف تطور الفت بدا أنه هدف إىل اسرتضاء املعارضة ،قال املبعوث
الروسي إن احلديث عن انسحاب القوات اخلاضعة إليران من سورية
ممكن بعد تثبيت هدنة مستقرة .ورحب املبعوث الدولي ستيفان
دي ميستورا باالتفاق ،وقال إنه خطوة يف االجتاه الصحيح حنو وقف
إراقة الدماء .لكن املعارضة أعلنت رفضها «أي اتفاق عسكري أو
سياسي ال يستند بشكل ملزم إىل قرار جملس األمن الرقم 2118
وكل القرارات املرتبطة به».

القوات العراقية تتقدم ..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اإلعالم احلربي» أن «قطعات اجليش بدأت يف السادسة صباح اليوم
(أمس االول) اقتحام مشال الساحل األمين ملدينة املوصل يف مناطق
مشريفة والكنيسة واهلرمات».

وتأتي هذه العملية يف حماولة لتشتيت دفاعات «داعش» يف أطراف
املدينة القدمية ،حيث قوات الشرطة االحتادية و «مكافحة اإلرهاب».
وقال قائد الشرطة الفريق رائد جودت أن «قطعات الرد السريع
والفرقة اآللية تتقدم من احملور الشمالي الغربي يف منطقة أحليلة
باجتاه اهلرمات ،وجنحت يف حترير قرية حسونة ومعمل غاز نينوى،
وواصلت تقدمها يف اجتاه ضفة نهر دجلة حملاصرة منطقة اجلسر
اخلامس مشال املدينة القدمية» ،وأكد «قتل  8دواعش ،بينهم
القيادي أبو حذيفة احلديدي ،مسؤول حمور الزجنيلي ورأس اجلادة».
وأفاد مصدر يف قوات «الرد السريع» بأن «الفرقة املدرعة التاسعة
حررت مشروع املياه الذي يغذي نصف الساحل الغربي يف منطقة
حاوي الكنيسة ،ومنطقيت مشريفة األوىل والثانية وقرية دجلة
غرب وادي عكاب» ،وأشار إىل أن التنظيم «نفذ عددًا من اهلجمات
االنتحارية بالعربات املفخخة ،ومنع املدنيني من الفرار حنو املناطق
اآلمنة» ،وأضاف أن «قطعات أخرى اقتحمت مقربة وادي عكاب اليت
تربط أحياء اهلرمات وحي التنك ،واحملاذية للمدينة الصناعية اليت
تعرف باالسم ذاته».

وتقدمت الفرقة  ،15مدعومة بالشرطة االحتادية يف اجتاه منطقة
حاوي الكنيسة واهلرمات وسيطرت على شارع  ،60لعرقلة إمدادات
«داعش» من اجلهة الشمالية باجتاه املدينة القدمية ،حيث جامع النوري
الكبري الذي أعلن من على منربه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي «دولة
اخلالفة».
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صــحة وغذاء

آالم الصدر غري املعروفة..نذير خطر ضمادات ذكية على اتصال دائم بالطبيب غياب الشمس يسبب االكتئاب!
يهدد صحة القلب

كشفت دراسة أعدها األطباء النفسيون باملركز الطيب يف العاصمة
التشيكية براغ أن غياب الشمس ملدة طويلة يؤثر سلبا على صحة
اإلنسان ويؤدي إىل اإلصابة باالكتئاب خاصة لدى كبار السن
واألطفال.

توصلت دراسة بريطانية جديدة إىل أن آالم الصدر غري املعروفة
تعترب إشارة خطر على احتماالت أكرب لإلصابة باألزمات القلبية
ومشكالت يف القلب على مدى اخلمس سنوات التالية ألول شكوى
من هذا األمل.
أشارت دراسة حديثة ُأجريت يف بريطانيا إىل أن أغلب من يشكون
ألطبائهم من أمل يف الصدر للمرة األوىل ال حيصلون على فحوصات
تشخيصية إضافية لتحديد سببه .ويقول الباحثون إن على األطباء
اعتبارها إشارة خطر،إذ أن هذا األمل حتى وإن مل يكن مرتبطًا
بأسباب متعلقة بالقلب فهؤالء األشخاص لديهم احتماالت أكرب
لإلصابة باألزمات القلبية ومشكالت يف القلب على مدى اخلمس
سنوات التالية ألول شكوى من هذا األمل.
وقال الدكتور بيرت كروفت ،أحد املشرفني على الدراسة« :فوجئنا
أن أغلب من يستشريون طبيبهم بشأن أمل يف الصدر غري واضح
السبب ظلوا دون تشخيص ملدة ستة أشهر» .وأضاف كروفت وهو
من معهد أحباث الرعاية األولية وعلوم الصحة يف جامعة كيل يف
ستافوردشري« :تابعنا تلك اجملموعة ملدة تصل إىل مخس سنوات
وخلصنا إىل أن لديهم احتماالت صغرية لكنها مؤكدة لإلصابة
بأمراض القلب مقارنة مبجموعة حصلت على تشخيص حمدد ال عالقة
له بأمراض القلب».
وأشار إىل أن مخسة أشخاص من بني كل مائة من اجملموعة اليت
مل يكن سبب أمل الصدر فيها معروفًاُ ،أصيبوا مبشكالت متعلقة
بالقلب على مدى مخس سنوات تالية مقارنة بثالثة أشخاص من
كل مئة يف اجملموعة اليت حتدد فيها أن سببه غري متعلق بصحة
القلب .وقال كروفت إن املرضى ميكنهم أن يطمئنوا على الرغم
من ذلك ألن الدراسة خلصت أيضًا إىل أن من استشاروا أطباءهم
بشأن أمل الصدر ،حصلوا على تقييم جيد بشكل عام بشأن من هو
األكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب.
وحللت الدراسة سجالت يف قاعدة بيانات صحية إلكرتونية يف
بريطانيا ألكثر من  170ألف بالغ مل يكن لديهم تاريخ مرضي
باإلصابة بأمراض القلب وشكوا ألطبائهم من أمل يف الصدر للمرة
األوىل بني عامي  2002و .2009وتراوحت أعمار املرضى بني 18
وأكثر من  75عامًا ،ونصفهم كانت أعمارهم أقل من  49عامًا.
وقال فريق الدراسة يف دورية (ذا بي.إم.جيه) إن  72باملائة من
املرضى مل حيدد أطباؤهم سبب أمل الصدر فيما حصل  23باملائة
على تشخيص غري متعلق بأمراض القلب فيما شخص أمل الصدر
يف مخسة باملائة بوصفه ذحبة صدرية .وخضع أقل من  12باملائة
من املرضى الذين عانوا من أمل غري معروف السبب يف الصدر
لفحوصات تشخيصية إضافية.
وبعد فرتة متابعة وصلت إىل مخس سنوات ونصف السنة كان
احتمال إصابة املرضى الذين مل حيصلوا على تشخيص حمدد ألمل
الصدر بأزمة قلبية أعلى بنسبة  36باملائة ،مقارنة مبن حصلوا على
تشخيص مل يتعلق بأمراض القلب .وقال الدكتور تيم هولت وهو
باحث يف قسم العلوم الطبية يف جامعة أكسفورد ،معلقًا على
الدراسة إن أمل الصدر هو عرض رمبا يكون خطريًا وبالتالي على من
يعانون منه معرفة السبب وإذا ترافق مع أعراض أخرى فقد تكون
حالة طارئة تستوجب عالجًا دون تأخري.

تتزايد كل يوم الفعالية الطبية للتكنولوجيا يف تضميد جروح وآالم
املرضي والتخفيف من اوجاعهم ،وهو ما تقوم به حرفيا ضمادات
ذكية تهتدي ألنسب طريقة لعالج اجلروح من خالل إرسال رسائل
معلوماتية إىل الطبيب املعاجل.
وكشف علماء من معهد علوم احلياة التابع جلامعة سوانزي الربيطانية
عن خطة لتجربة ما يكن اعتباره ضمادات اجليل اخلامس خالل اقل
من عام.
ويهدف املشروع إىل إنشاء مركز لتجارب اجليل اخلامس لإلبتكار
الرقمي.
ويعد اجليل اخلامس فرصة لتهيئة معدل نقل بيانات يتسم بالقوة
ميكن االستفادة منه يف أغراض الرعاية الصحية.
والضمادة الذكية تستخدم تكنولوجيا النانو الستشعار حالة اجلرح
يف وقت معني .وميكنها ربط معلومات عن اجلرح ببنية حتتية للجيل
اخلامس اليت تعرف بدورها أشياء عنك من خالل هاتفك ،أين أنت
وأي نشاط متارسه يف أي وقت حمدد.
وجتتمع كل هذه املعلومات أمام الطبيب الذي يعرف من خالهلا
حالة جرح معني يف وقت معني ،لتحديد بروتوكول عالجي للفرد
وللجرح املعين.
وأضاف :رمبا يعتمد العالج التقليدي على رؤية الطبيب للمريض
وبعدها يكتب منهجا عالجيا ملدة شهر.
ويعول اخلرباء على تكنولوجيا النانو لتطوير مستشعرات دقيقة مع
استخدام طابعات ثالثة األبعاد يف معهد علوم احلياة لعمل ضمادات
تقلل التكلفة.
والضمادات الربيطانية ليست متفردة من حيث الذكاء ،اذ قدم
علماء امريكيون اخرى لعالج احلروق حتس بتغري درجة حرارة اجلسم
وتضمن تزويده باألدوية الالزمة.
وابتكر علماء جامعة ماساتشوستس األمdركية الضمادة مستخدمني
اهليدروجل الذي كانوا ابتكروه سابقا والذي يتمدد ويلتصق
بالسطح بقوة تعادل متانة األوتار.
يستخدم العلماء اهليدروجل هذا يف صنع الضمادات «الذكية»
لعالج اجلروح ،حيث يتمدد عند حترك اجلسم مع بقاء األقطاب
املثبتة فيه ثابتة دون تغيري.
وتوضع على الضمادة إضافة اىل األقطاب أجهزة استشعار لقياس
درجة حرارة اجلسم واألدوية الالزمة للعالج.
واخترب العلماء هذا االبتكار على اإلنسان وكانت النتائج اجيابية
حيث اعطت الضمادة قراءات صحيحة لدرجة حرارة اجلسم وصرفت
جرعات دوائية معينة عندما كانت درجة احلرارة تتطلب ذلك.
ويقول العلماء إن هذه الضمادات ميكن استخدامها يف عالج اجلروح
واحلروق وغريها من األمراض اجللدية.

وتغص العيادات التشيكية الطبية وخاصة النفسية بأعداد غري
اعتيادية يف هذه األيام من املراجعني بسبب غياب الشمس ملدة
شهرين على األقل نتيجة موجة الصقيع اليت حلت بعموم القارة
األوروبية.
وقال رئيس العيادة النفسية لدائرة براغ السابعة يرغي تيل
املشارك يف الدراسة إن أكثر املراجعني لعيادته يف هذه األيام
هم ممن لديهم نسب بسيطة من االكتئاب.
وأشار إىل أن غياب الشمس فرتة طويلة أثر عليهم بشكل كبري
األمر الذي زاد عندهم من حدة املرض يف حني سجلت الدراسة
نتائج جديدة ألول مرة وهي تأثري غياب الشمس على األطفال
وارتفاع مستوى العدوانية عندهم.
وأشار تيل إىل االعتقاد السائد قدميا وهو أن فصل الشتاء عموما
يزيد من حدة االكتئاب وأن فصلي الربيع والصيف يساعدان على
البهجة والسرور ،غري أنه قال إن السر يف إبعاد االكتئاب عن
الناس يكمن يف سطوع نور الشمس.
وجاء يف الدراسة أن أقل نسب االكتئاب كان عند سكان اجلبال
الباردة ،ألن الشمس هناك ال تغيب لفرتات طويلة رغم برودة
الطقس.
فمجرد بقاء الشمس طوال اليوم يف املكان كان له تأثري إجيابي
يف حتسني مزاج السكان هناك .مقابل ذالك سجلت الدراسة نتائج
على األشخاص الذين ال يتعرضون لنور الشمس كثريا ويفضلون
اجلو املعتم بينت إصابتهم بسوء وحدة املزاج وبالتالي االكتئاب.
ويرى تيل أن األطفال الذين راجعوا العيادات النفسية منذ بداية
هذا العام -وقدر عددهم بثالثة أضعاف ما يف الفرتة املقابلة من
العام املاضي -قد سجل لديهم زيادة يف املشاغبة والعدوانية وأنه
حتى الربامج واألفالم املسلية مل تعد تسعدهم.
لذلك فهو يقوم مبعاجلتهم اليوم عرب زيادة دروس الرياضة البدنية
وكذلك االستعانة بقرص مضيء يشبه عمله أشعة الشمس يعمل
بالكهرباء وله قوة إضاءة توازي حجم األشعة اليت ترسلها الشمس
إىل الغرفة اليت يسكنها.
وينصح تيل اجلميع باالستمتاع بأشعة الشمس بشكل يومي يف
الفصول اليت تسطع فيها ألنه حسب الكمية اليت يقوم اجلسم
بتخزينها يكون رد الفعل واإلصابة باالكتئاب أقل خالل فصل
الشتاء باإلضافة إىل االنتباه إىل التعرض املباشر لتلك األشعة
يف فصل الصيف عند االستجمام على البحر وينصح بدهن اجلسم
بالكرميات املخصصة هلذا الغرض.

فوائد مدهشة ملاء الرتمس
ّ
التخلص من مشكلة الشعر الزائد يف
 – 1يساعد ماء الرتمس يف
ّ
برشه على اجلسم بشكل يومي،
مناطق خمتلفة من اجلسم ،وذلك
من خالل نقع الرتمس ُ
املّر مبا ال يقل عن ثالثة أكواب من املاء
ّ
تقل عن ليلة كاملة أو عن  12ساعة على
ملدة ال
جيدًا ّ
املغلي ّ
ّ
األقل.
 -2حيتوي على نسبة عالية من املعادن والفيتامينات
املغذية لفروة الرأس وجلذور وبصيالت الشعر،
منوه.
مما يساعد على تقوية ّ

* 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

 -3يساعد إىل حد كبري على زيادة نعومة الشعر
ويزيد من ملمسه الناعم ،وذلك بنقع الرتمس ُ
املّر
ّ
ّ
برش
تقل عن ست ساعات ،وااللتزام
ملدة ال
ّ

ملدة ثالثة
املاء الذي ينتج عن ذلك على الشعر ّ
أشهر على األقل ،كما يساعد غسل الشعر مباء
الرتمس على زيادة طوله خالل وقت قياسي.
 -4يستخدم لعالج مشاكل البشرة واجللد املختلفة،
فلديه قدرة كبرية على تنظيف البشرة بعمق،
وإزالة كافة الشوائب ،وخاصة يف حال خلطه مع
ماء الورد والعسل.

Saturday 6 May 2017
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صــحة وغذاء

التنوع الغذائي حيميك من
االكتئاب

أفضل محية تساعد على
خفض  2كيلو يف  7أيام

يؤكد خرباء الصحة أن االكتئاب أصبح أحد أكثر األمراض انتشارا
وخطورة على صحة اإلنسان ،فما هي األشياء اليت قد تساعدنا على
الوقاية منه؟
تشري الدراسات الطبية أن التنوع يف النظام الغذائي من شأنه
أن يقي من أعراض االكتئاب ،وأهم املواد اليت جيب أن حيرص
اإلنسان على تناوهلا باستمرار:
اللحوم:
حتتوي اللحوم على كميات وفرية من الربوتني والفيتامينات
الضرورية لصحة اجلهاز العصيب ،ووفقا للخرباء فإن حلوم الديك
الرومي واللحوم البيضاء تعد من أفضل أنواع اللحوم؛ الحتوائها
على األمحاض األمينية املفيدة كالرتبتوفان ،الذي يؤثر على إنتاج
السريوتونني الذي يعترب هرمون السعادة عند اإلنسان.
اخلضار والبقوليات:
يؤكد الكثري من األطباء أن أحد أهم أسباب االكتئاب هو نقص
الفيتامينات يف اجلسم ،ومن أهمها فيتامني «ب »12-الذي يؤثر
نقصه على اجلملة العصبية ،لذا ينصح أخصائيو الصحة باإلكثار من
تناول اخلضار والبقوليات الحتوائها على كميات وفرية منه.
التوت والثمار الربية:
يعترب التوت والثمار الربية ،كتوت العليق والعنب الربي من أهم
األطعمة الطبيعية حملاربة االكتئاب ،الحتوائها على كميات كبرية
من مضادات األكسدة الضرورية لصحة اجلهاز العصيب.
منتجات األلبان:
تعد منتجات األلبان مثلها مثل املأكوالت البحرية مصدرا مهما
للفيتامني  Dالذي يعترب من أهم العناصر الفعالة يف حماربة
االكتئاب.
األمساك واملكسرات:
يشري األطباء إىل أن األمساك واملكسرات من أهم األغذية اليت
جيب على اإلنسان تناوهلا باستمرار ،لغناها باألمحاض الدهنية غري
املشبعة والفوسفور ،اللذان يعتربا من أهم املواد الضرورية لصحة
األعصاب وحماربة االكتئاب.
املنتجات البحرية:
ينصح خرباء التغذية بتناوهلا باستمرار الحتوائها كميات كبرية من
مضادات األكسدة واألوميغا  3الضرورية لصحة األعصاب.

العالج السري الذي مينع
السرطان ..هذا ما عليك تناوله!
حتاول الدراسات الطبية الوصول إىل عالج لألمراض السرطانية ،أو
الوقاية منها ،وذلك من خالل الطعام الذي يتناوله اإلنسان.
وتبني من بعض الدراسات أن تناول الكرنب أو امللفوف يقلل من
خطر اإلصابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب ،حيث ميتاز بفوائد
صحية مدهشة ال تعد وال حتصى.
واكتشفت الدراسات أن امللفوف يعد أيضا سالحا سريا حيارب
السرطان وأمراض القلب.
جدا
ويعترب امللفوف جزء من عائلة اخلضروات الصليبية ،اهلامة ً
للتغذية ،حيث تعمل على حتسني الصحة ،حبسب موقع «بولد
سكاي» اهلندي.
وتوصل العلماء إىل وجود مادة كيميائية يف الكرنب مضادة لآلثار
السلبية لإلشعاعات الضارة ،كما حيتوي على «السولفورفان»
املفيد يف احلماية من السرطان ،باإلضافة إىل احتوائه على نسبة
مرتفعة من فيتامني «ك».
كما تبني أن تناول الكرنب يقلل من خطر اإلصابة بالسكري
ً
وأيضا يعزز الطاقة
والسمنة وأمراض القلب ،ومينح بشرة صحية،
ويساعد على فقدان الوزن.

عالج بسيط للسرطان ..تناول
هذه الفاكهة

أوصت دراسة حديثة صدرت عن جامعة بريطانية بتناول الربتقال
والفواكه الغنية بفيتامني سي ،ألنها متنع اخلاليا السرطانية من
االنتشار يف جسد املريض.
كشفت خبرية التغذية الفرنسية «فرجينى رو» ،من جامعة بوردو
الفرنسية ،النقاب عن الطريقة املثالية لفقدان الوزن مع االحتفاظ
بصحة جيدة خاصة مع دخول فصل الصيف ،وهى الرتكيز على
اخلضراوات ،خاصة السبانخ واجلزر والبنجر واخلرشوف والكوسة
والفلفل واخليار بصورة يومية.
ونصحت اخلبرية الفرنسية بعدم إغفال تناول الفاكهة الطازجة
مثل الفراولة والتوت والعنب والربتقال واملوز والكريز واخلوخ
واملشمش مع قطعة من الشيكوالتة السوداء.
وترى اخلبرية الفرنسية يف جامعة بوردو أن هذه القائمة تساعدك
على ختفيض الوزن مع التمتع بصحة جيدة والشعور بالشبع مع
تناول هذه الفاكهة احلمراء ذات الفوائد العديدة.

«أسوأ وباء» يف التاريخ قد يعود
بشكل جديد
قالت دراسة علمية حديثة إنها رصدت مؤشرات على ظهور سالالت
من انفلونزا الطيور قد تؤدي إىل نتائج كارثية مثل تلك اليت
جنمت عن االنفلونزا اإلسبانية اليت سرعان ما حتولت إىل وباء قتل
عشرات املاليني مطلع القرن املاضي.
ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،فإن السلطات
الصحية يف دول عدة باتت يف حالة تأهب مع تزايد التقارير اليت
حتدثت عن تزايد األشخاص املصابني بإنفلونزا الطيور ،خاصة يف
الصني.
وأوصت دراسة أعدها باحثون يف جامعة بويلز حبظر بيع الطيور احلية
املستوردة من آسيا لوقف انتشار الفريوس املسبب لإلنفلونزا.
وساد اعتقاد يف املاضي أن انفلونزا الطيور تتسبب يف وفيات
قليلة ،كما أنها تنتقل فقط بني البشر والطيور ،لكن الدراسة
اجلديدة تقول إن الفريوسات اجلديدة اليت تنتقل بني الطيور
يف السنوات األخرية تزيد احتمال انتقال الفريوس بني البشر
أنفسهم.
وتقول األستاذة املشاركة يف الدراسة رانينا ماكنتاير إن الزيادة
يف سالالت االنفلونزا عالمة تظهر أنها على طريق االنفلونزا
اإلسبانية املميتة.

الدراسة اليت أجرتها جامعة سالفورد ،اكتشفت أن فيتامني سي
«سالح فعال» ،ميكنه القضاء على اخلاليا املسؤولة عن انتشار
ورم السرطان ،مبعدل يفوق النتائج اليت حتققها األدوية الطبية
 10مرات.
وقال الربوفسور ميشيل ب .ليزانيت أحد املشاركني يف إعداد
الدراسة« :كنا نبحث عن عناصر جديدة طبيعية الستهداف اخلاليا
املسؤولة عن انتشار ورم السرطان ،جربنا احلرشف الربي ،وعسل
النحل ،وتوصلنا إىل نتائج جيدة جدا بعد اختبار فيتامني سي»،
وفق ما نقل عنه املوقع الرمسي جلامعة سالفورد.
وأضاف إن ما مييز فيتامني سي املوجود بكثرة يف فاكهة الربتقال،
هو «أنه عنصر من الطبيعة ،وسعره رخيص مقارنة باألدوية
املستعملة ،إضافة إىل أنه غري ضار وموجود بكثرة ،وحيقق نتائج
مذهلة يف حماربة انتشار السرطان».
ويرجح معدو الدراسة أن اخلاليا املسؤولة عن انتشار السرطان
يف أحناء اجلسد ،هي السبب األساسي يف فشل العالج الكيميائي
الذي يوصف حلاالت كثرية من مرضى السرطان.
وأظهر فيتامني سي ،حسب الدراسة ،فعالية كبرية كعنصر غري
سام يف مقاومة هذا املرض.
وتطرقت الدراسة إىل ما توصل إليه احلائز على جائزة نوبل يف
الكيمياء لينوس باولنغ ،بأن الربتقال ساهم بشكل فعال يف
ختفيض معدالت وفيات النساء املصابات بسرطان الثدي بنسبة
 25يف املئة يف اليابان.
وعلقت كلوريا بونوسولي ،املشرفة على الفريق العلمي الذي أجنز
الدراسة بالقول إن «هذا يعين أن فيتامني سي واملواد الطبيعية
غري السامة ميكنها أن تعلب دورا حموريا يف حماربة السرطان».

هام ج ًدا ..هل لديك شعر على أذنك؟

ً
قويا
قد ال تصدقون األمر للوهلة األوىل لكن العلماء ،وجدوا
رابطا ً
بني وجود الشعر على األذن وبني حدوث األزمات القلبية.
وتعود أصول الدراسة إىل عام  1973عندما نشرت الصحيفة
الربيطانية الطبية دراسة للدكتور ساندرز فرانك وفريقه الذين
شخصوا حالة جتعد قطر شحمة األذن ومسوها بـ»عالمة فرانك»
واليت هي مؤشر ملرض الشريان التاجي ،واليت حتدث نتيجة تراكم
الرتسبات داخل الشرايني ،واليت تقيد تدفق الدم الطبيعي.

وعزا الباحثون التزايد يف السالالت إىل التغري املناخي وتنامي
املناطق احلضرية ،فضال عن أسباب أخرى مل يدركها الباحثون حتى
اآلن.

وكانت دراسة عام  1973هي نقطة البداية للعلماء .ويف عام
 ،1984قام جمموعة من أطباء نيويورك بنشر دراسة يف الصحيفة
الربيطانية الطبية ،وفيها عرضوا النظرية ذاتها ،شعر األذن يرتبط
بشكل قوي مبرض الشريان التاجي ،وهذه الدراسة تضمنت 43
رج ًال و 20امرأة ،وكانت النتيجة أن  %90من املشاركني الذين
يعانون من جتعد قطر شحمة األذن ووجود شعر األذن عانوا من
مشلكة فشل القلب.

وقتل فريوس االنفلونزا شديد الفتك أكثر من  50مليون شخص
خالل عام واحد ،ومتيز بسرعة انتشاره وكانت غالبية الضحايا من
األصحاء والبالغني.

ووفقا للعلماء ،مبن فيهم ريتشارد فاغنر من كلية الطب يف جامعة
بوسطن ،كان التعرض لالندروجني لفرتة طويلة  ،الذي هو من أهم
هرونات الذمورة جبانب التستوستريون ،هو ما أدى إىل تشكيل
جلطة يف الشرايني نتيجة اإلنتاج الزائد من خاليا الدم احلمراء.

وكانت االنفلونزا اإلسبانية اليت انتشرت عام  1918يف أعقاب
احلرب العاملية األوىل ،واعتربت أسوأ وباء ينتشر يف التاريخ
احلديث.
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ALP joins students in op- Taxpayers to fund westposing uni changes
ern Sydney airport

Labor won’t be supporting
the Turnbull government’s
proposed cuts to university funding, forcing the
coalition to deal with the
Senate crossbench.
The federal opposition will
have the backing of thousands of university students who are planning a
national rally on Wednesday.
The government has revamped its controversial
2014 budget package of
changes by dumping plans
for deregulated course
fees and a 20 per cent cut
in funding for universities.
Instead students will have
to pay up to $3600 more
for a four-year university
degree and start paying
back their loans as soon
as their income reaches
$42,000.
The most expensive degree, medicine over six
years, would cost $71,900,
up from $68,000.
Universities will be subject
to a $2.8 billion efficiency
dividend.
Opposition Leader Bill
Shorten told reporters in
Townsville on Tuesday
that cutting funding to universities ran counter to
a government seeking to
improve opportunity and
productivity.
“If you cut the funding of
universities you increase
the price of going to university - that is taking Australia in the wrong direction,” Mr Shorten said.
“It’s about time the Turnbull government stood
up for young people and
people who want to better
themselves.”
Education Minister Simon
Birmingham describes the
measures as “relatively
modest when you boil them
down to the impact on students and their fees”.
Students are not impressed, saying dropping
the HECS-HELP repayment
threshold from $56,000
to $42,000 was the worst
change in more than a decade.
“The government is out
of touch when they tell

students they should pay
even more for their education while they let corporations, making billions, pay
no tax,” said Jenna Schrodes from Sydney University Student Representatives
Council.
National Union of Students
president Sophie Johnston
said the package was “a
war on students and young
people”.
Senator Birmingham defended the changes, arguing the existing student
loan book debt of $52 billion is unsustainable.
“The last thing I want to do
is to see a future minister
in my shoes in a position
where they say ‘this loan
scheme is no longer affordable’,” he told ABC
radio.
University of Sydney vicechancellor Michael Spence
says the package was a
budget disaster averted,
but nor was it great.
“Students will be paying
more but universities will
be receiving less so that
doesn’t sound like a good
formula for the knowledge
economy,” he told ABC radio.
Monash University vicechancellor Margaret Gardner disagreed with the
minister’s argument the
university funding changes were fair.
“The universities are important to jobs growth,
ideas for the future and
they constitute Australia
third largest export industry,” she said.
Universities
Australia
chief executive Belinda
Robinson says the cuts
run counter to the government’s innovation and
skills agenda which aims
to keep highly-skilled jobs
in Australia in a competitive global economy.
Australian Industry Group
chief executive Innes Willox says there is a lot in
the package to like, especially measures to make
students more job-ready
and extra engagement between institutions and employers.

The NSW government
and federal opposition
have backed the Turnbull
government’s decision to
build the $5 billion Western Sydney Airport, with
details to be outlined in
next week’s federal budget.
Sydney Airport revealed
on Tuesday it wouldn’t
take up the opportunity
under its right of first refusal to build and operate
the city’s second airport
at Badgerys Creek.
“Details of the Turnbull
government’s plan to
build Western Sydney
Airport will be announced
by the treasurer in the
budget next week,” Prime
Minister Malcolm Turnbull
said in a statement.
“It is a vitally important
project for western Sydney, for Sydney and the
nation.”
Federal Labor says “of
course” the commonwealth is capable of building the airport, and funding should be provided in
the upcoming budget for
the body which will actually construct Badgerys
Creek.
Opposition infrastructure
spokesman Anthony Albanese noted the commonwealth has successfully built major projects
including the Snowy
Mountains hydro scheme,
the transcontinental railway, and “all the capital
city airports around Australia”.
Once the airport is built
“there is no doubt that private finance will be very
interested - will be falling
over each other - to gain
the lease” to operate Badgerys Creek, Mr Albanese
told reporters in Sydney.
Labor on Tuesday reiterated its view that rail links
to the new airport, situated 60km from the CBD,
needed to be operating
“from day one”.
NSW Premier Gladys
Berejiklian believes the

community doesn’t care
who builds and operates
the airport, so long as it
is open as soon as possible.
“What matters to the community is the airport is
built,” she told reporters
in Sydney.
“It leaves the federal government with some really
exciting options. We will
support, in whichever
way we can, the federal
government to make it
happen as quickly as possible.”
The Australian Airports
Association also backed
Canberra’s pledge to
build it.
“One option would be obviously to build and operate and the other option
is to build and then look
to a third party (to operate
the airport) on the same
terms as what was offered to Sydney Airport,”
chief executive Caroline
Wilkie told AAP.
Sydney Airport, which
owns the existing Mascot
airport, had until May 8 to
decide whether it wanted to take on Badgerys
Creek.
“Despite the opportunities that Western Sydney
Airport will present, the
risks associated with the
development and operation are considerable and
endure for many decades,
without commensurate
returns for our investors,”
chief executive Kerrie
Mather said.
On-site works at the western Sydney site are expected to start in 2018,
with the airport to open
by 2026.
Road upgrades are already underway and a
scoping study is being
undertaken into the rail
needs of the region and
the airport.
The airport is expected
to deliver 9000 new jobs
to western Sydney by the
early 2030s and 60,000
in the long term.

Future Fund drawdown above
politics: ALP
Next week’s federal budget
will outline the Turnbull
government’s approach
to drawing down from the
$130 billion Future Fund
when the 2020/21 financial year is included in the
forward estimates for the
first time.
The fund was established
by former Liberal treasurer Peter Costello in 2006
to cover future superannuation liabilities of public servants.
Labor says the health
of Australia’s sovereign
wealth fund must be
above politics.
“Which is why both the
government and opposition need to work together to secure its longevity
and viability into the future,” shadow treasurer
Chris Bowen and Labor
finance spokesman Jim
Chalmers said in a joint
statement on Tuesday.
They say the mid-year
budget review in December indicated the fund will

start to be drawn down to
the maximum extent possible from July 1, 2020.
However, an analysis by
the independent Parliamentary Budget Office
earlier this year warned
the fund would be exhausted by 2052/53 if
drawdowns start as envisaged in 2020.
It calculates delaying
drawdowns until 2024/25,
the fund would maintain
an ongoing positive balance until the unfunded
superannuation
liability arising from the nowclosed civilian and military schemes are largely
extinguished in about
2100.
Mr Costello, now chairman of the fund, has also
warned against draining
an asset on the books of
the commonwealth.
Drawdowns of $8 billion
to $9 billion would quickly exhaust the fund and
weaken the nation’s balance sheet, he said.

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk is
supporting moves for a
State of Origin match to
be played in Townsville.
The Queensland Rugby
League wants an Origin
match to be held at North
Queensland’s new $250
million stadium when it’s
completed in 2020.
“If we can get it in Townsville, why not? I’d rather
see it there than in another capital city,” Ms
Palaszczuk told reporters
on Tuesday.
The Origin concept has
proved a lucrative roadshow for rugby league,
with the NRL selling a
match to Melbourne in
2018 and one to Perth in
2019.
It’s yet to announce
whether any matches will
be played outside Brisbane or Sydney in 2020.
However, with a capacity
of 25,000, the Townsville
venue would struggle to
compete with larger stadiums in capital cities.
The MCG can attract
100,000 fans while the

new Perth stadium will
have a capacity of 60,000
and Brisbane’s Suncorp
Stadium packs in 52,500.
Ms Palaszczuk didn’t say
whether her government
would put up money to
fill the shortfall, saying
it would deal with a potential bid on a “case-bycase basis.”
It comes as the Queensland government continues to eye off hosting the
NRL Grand Final in Brisbane for the first time.
But Major Events Minister
Kate Jones said they were
still waiting for the NSW
government to provide
timeframes for when their
various stadiums will be
out of action due to renovations and upgrades.
“So until we know if one
year or two years are
available then we don’t
have any clarity at this
stage,” Ms Jones said on
Tuesday.
“But we are absolutely
committed to securing
an NRL Grand Final here
in Queensland if one becomes available.”

Premier supports Townsville’s Origin push
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Victorian government funds infrastructure and health services in new budget

We must balance the budget: Joyce

Victoria Police will receive $2 billion for more police and other community safety
initiatives.Source:istock

VICTORIA’S latest financial blueprint has been
released and it is a tighter
budget than the two before it.
Treasurer Tim Pallas
claimed the third budget
will deliver more than $8
billion in surpluses over
the next four years, with
a $1.2 billion surplus this
financial year.
The Andrews government
is spending big on infrastructure and law and
order but new car buyers
and property investors
look like they’ll be slugged
with extra tax, proving
there are definitely some
losers in this budget.

WINNERS
Commuters
The Victorian government
is investing $1.45 billion in
regional rail services and
upgrades. More than $400
million will go towards fixing up the Gippsland line.
The government will also
upgrade the Warrnambool
lines and provide funding for the Surf Coast Rail
Project.
About $100 million has
also been pledged for the
North East Link, which
connects the Metropolitan Ring Road at Greensborough with the Eastern
Freeway or EastLink.
This freeway has previously been dubbed Melbourne’s “missing link”.
Opposition leader Matthew Guy however said
there was no way the planning for the road could be
done for $100 million, but
does admit it needs to be
built.
In other roads announcements, Victoria will spend
$300 million building a
9km bypass around sub-

urbs on Melbourne’s
southeastern edge and
Mr Andrews said it would
bring the state closer to
solving traffic congestion.
Construction on the Mordialloc bypass will start in
2019 and take traffic from
the end of the Mornington Peninsula Freeway in
Melbourne’s southeast, to
the Dingley Bypass. It is
expected to be completed
by 2022.
The government has also
committed $10 million to
investigate private Melbourne airport rail link options.
Health services
The government announced it would funnel
$26.5 million to improve
ambulance
response
times after new data
showed the best performance in seven years.
The extra millions will be
used to continue to improve the response time.
The Maternal Child Health
Service will also get $80
million for its expansion
and $63 million will also
go towards expanding the
Monash Medical Centre
emergency department,
with an exclusive area for
children.
About $15 million will
fund real time monitoring
systems to ensure faster
responses to large scale
emergencies like the thunderstorm asthma event.
Victoria will spend an unprecedented $1.9 billion
combating family violence, more money than
ever before, Treasurer
Tim Pallas says.
The funding is at the heart
of the state’s budget, including 17 support and
safety hubs across the

Monash Medical Centre will have its emergency department expanded. Picture:
Sarah MatraySource:News Corp Australia

state.
“There is more money directed to family violence
in this budget, than the
state of Victoria has ever
committed to family violence in all preceding violence combined,” Mr Pallas said on Tuesday.
Sporting precincts
Melbourne Park, the home
of the Australian Open,
will get $271 million to
complete the third stage
of its redevelopment. It
will fund a new 5000-seat
sunken stadium, central
terrace and outdoor public space. Two new match
courts will also be built.
Victoria Racing Club will
also have its Flemington
Club Stand redeveloped,
with the held of $128 million promised in the budget.
Kardinia Park in Geelong
will also be given almost
$4 million for an upgrade.
The last stage of the Melbourne Park upgrade will
be completed with money
put aside in the budget.
Police
A whopping $2 billion for
more police and other
Community Safety Statement initiatives will be
part of this year’s budget.
There will also be $308
million committed to overhaul management of serious, violent offenders.
That will include electronic monitoring, curfews
and no-go zones.
The government will
spend $81.1 million on rehabilitation beds, Aboriginal health workers and
drug treatment services
under the Ice Action Plan.
Victoria Police will receive

$2 billion for more police
and other community
safety initiatives.
Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce has deSchools
fended the government’s
The Herald Sun reports decision to make funding
some schools will receive cuts to the universities
$50.7 million to improve while pursuing a cut in
poor results and the gov- the corporate tax rate for
ernment has committed businesses.
$695 million to an educa- Education Minister Simon
tion works program. Cash Birmingham announced
from this funding will be his universities packput aside so land for 11 age on Monday, which
future schools can be includes a $2.8 billion efpurchased in growing re- ficiency dividend, a 7.5
gional areas.
per cent increase in fees
Almost 60 schools in re- by 2021 and the repaygional areas will be up- ment threshold for HECSgraded and 49 schools in HELP loans reduced to
the city.
$42,000.
Some struggling schools Mr Joyce said the governwill receive funding to ment has to make tough
help with poor results. decisions to balance the
Picture: iStock
budget.
“We’ve got to try and do
Some struggling schools that by making decisions
will receive funding to help that ... are fair but unforwith poor results. Picture: tunately sometimes can
iStockSource:istock
result in us making a saving,’’ he told reporters in
LOSERS
Canberra on Tuesday.
New car buyers
“We’ve got to do that beTreasurer Tim Pallas an- cause otherwise we’re
nounced those in the mar- just fooling everybody.”
ket for a new car will pay Treasurer Scott Morrison,
more stamp duty from who will hand down his
July 1, reaping the gov- second budget next Tuesernment more than $100 day, has said the governmillion a year.
ment will re-introduce the
Property investors
remainder of his 10-year
Also from July 1, invest- business tax plan when
ment property transfers parliament next week,
between partners will no having only had a partial
longer be exempt from success with the program
stamp duty. It’s estimated when it last sat.
about 3000 people a year Mr Joyce said Australia
use such an arrangement must cut business taxes,
and it will generate $20 not to curry favour with
million a year. Land tax corporations, but to try
will also be revalued an- and drive jobs and wagnually instead of biannu- es.
ally from 2019.
“Because (companies)

can make a decision at a
boardroom about whether they invest in Ohio or
whether they invest in
Japan or whether they
invest in Kazakhstan or
Indonesia - we’ve got to
have a reason for them to
invest here,” he said.
“It’s another tough decision but we’ve got to
make them.”
However,
Australian
company directors are
doubtful about the government’s ability to drive
reform and are unhappy
about the state of political
debate.
A new survey by the Australian Institute of Company Directors has found 86
per cent of respondents
rate the quality of public
policy debate as “poor”.
Directors also believe less
time on political shorttermism would result in a
boost to productivity.
Among its to-do list, the
institute ranks infrastructure spending as the top
long-term issue for the
government, closely followed by climate change,
tax reform, an ageing
population and energy
policy.
On housing affordability,
which is expected to be a
key component of the May
9 budget, directors nominated tighter controls
on foreign purchases, a
boost to housing supply
through streamlined approvals and changes to
negative gearing arrangements as the top three
measures that need to be
addressed.
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Health Tracker reveals Sydney suburbs with highest rates of obese and Julie Bishop smooths New Zealand
overweight children, inactive adults

There are calls for tighter restrictions on junk food advertising. Photo:
Andrew Quilty

A band of orange carves
a fat track through Sydney’s western suburbs,
clogged with high rates
of childhood obesity and
inactive adults.
It’s geographical proof
that the health of Sydneysiders is intrinsically tied
to wealth.
Sydney’s healthiest and
unhealthiest suburbs
The latest report from
Australia’s Health Tracker
has demonstrated how
both location and wealth
work as substantial influences on exercise and
health.
People living in the affluent suburbs that hug Sydney’s coast and harbour
are markedly healthier
than neighbours just a
few kilometres to the
west, exposing the health
effects of the city’s economic, social and environmental inequities.
Homebush Bay and Silverwater had the highest
rate of obese and overweight children two to
17 years old recorded by
any Primary Health Area
(PHA) in greater Sydney,
reveals the latest update
of Health Tracker Atlas
released on Tuesday.
More than 40 per cent of
children in the area had
a body mass index over
the healthy range and half
were obese, according to
the most recent data.
Just over one third of children in the PHA covering
Mount Druitt and Whalan
were obese or overweight, closely followed
by Canley Vale, Ashcroft,
Lakemba, Punchbowl and
Liverpool.
Mosman – one of the

city’s richest postcodes
– had the lowest rate of
overweight and obese
children (17 per cent).
Sydney’s other ultrarich suburbs follow suit.
Fewer than one in five
children had BMIs above
the healthy range in the
PHAs encompassing Killara, Cremorne, Kirribilli,
Double Bay, North Sydney, Balmain, Avalon and
Palm Beach.
Maroubra, La Perouse
and Chifley were the only
coastal Sydney suburbs
where more than one in
four children were obese.
“We are a remarkably
overweight population,
and we are seeing it more
and more in our children,”
said Professor Rosemary
Calder, public health expert and director of the
Australian Health Policy
Collaboration (AHPC),
which produces the
Health Tracker.
“For obesity to be at such
high levels among this
young group, something
is going very wrong,” she
said.
Childhood obesity is a
powerful risk factor for
cardiovascular disease,
diabetes,
respiratory
conditions, cancer and
depression, Professor
Calder said.
“This is a generation that
our health system is going to have to manage,”
she said.
Highest rates of obese
and overweight children
1. Homebush Bay and Silverwater
2. Mount Druitt and
Whalan
3. Canley Vale, Canley
Heights and Fairfield

4. Ashcroft
5. Lakemba, Wiley Park/
Punchbowl
Lowest rates of obese and
overweight children
1. Mosman
2. Gordon, Killara and
Pymble
3. Double Bay Cremorne,
Cammeray, Neutral Bay
and Kirribilli
4. North Sydney
5. Avalon, Palm Beach,
Newport and Bilgola
Where the sedentary live
The highest rate of adults
who do no or little exercise follows an almost
identical route through
Sydney’s west.
Cabramatta was Sydney’s
least active suburb, with
almost 80 per cent of
people doing no or very
low amounts of exercise
(walking less than three
hours a week).
Another 14 PHAs – all
in western Sydney – reported over 75 per cent
of adults did no or little
exercise.
The most active PHAs
were again some of Sydney’s most affluent suburbs: Double Bay (44.4
per cent did no or little
exercise), Dover Heights,
Rose Bay and Vaucluse
(50.4 per cent), Bondi
Beach (51.6 per cent) and
the inner city and northeast (52.1 per cent).
Least active Sydney areas
1. Cabramatta and Lansvale
2. Canley Vale, Canley
Heights
3. Fairfield
4. Mount Druitt
5. Blacktown
Most active Sydney areas
1. Double Bay
2. Dover Heights, Rose
Bay and Vaucluse
3. Bondi Beach
4. Inner city and northeast
5. Cremorne Cammeray,
Kirribilli and Neutral Bay
Deaths due to cancer,
cardiovascular disease,
respiratory disease and
diabetes, as well as adult
obesity, follow the same

geographical pattern of
health disparity across
Sydney.
It’s a trend largely dependent on the wealth of
communities, Professor
Calder said.
“We often hear ‘people
make choices’, that they
can choose to be healthy.
That’s completely fallacious. Your environment
influences your choices.
“Those choices are obscured when you live in
a community where fastfood outlets and alcohol stores are pervasive
much more so than parks
and walking tracks.
“It’s not surprising that
healthy activity and
healthy diets track with
healthier suburbs,” she
said, pointing to a more
enticing outdoor environment that encourages
people to be active.
Suburbs closer to the
CBD have more connected public transport that
supports incidental exercise, and healthier food
options, whereas many
western Sydney residents
sit in their cars for hours
a day coming to and from
work.
“They may not have the
resources for a bicycle
or live in an area where
it’s not very safe for children to ride to school
because of the distance,
busy roads, or industrial
areas,” she said.
In 2016 the AHPC’s Getting Australia’s Health
on Track report outlined
10 priority policy actions
to prevent and reduce
chronic diseases in Australia, including a sugar
tax, restrictions on junk
food advertising to children and national initiatives to increase the rates
of walking and cycling to
school and work.
“We don’t regard health as
a national asset. It’s used
as a political football, and
it can be a huge national
burden if we don’t get it
right,” Professor Calder
said.

anger over university fee changes

JULIE Bishop has moved
to quash an emerging
spat with New Zealand
over university funding
changes that will hurt Kiwis studying in Australia.
The Foreign Affairs Minister met her New Zealand
counterpart Gerry Brownlee in Sydney today for
talks after NZ Prime Minister Bill English slammed
the Turnbull Government’s university funding
overhaul announced this
week.
“We’re pretty unhappy
about it,” Mr English had
told NZ reporters earlier
this week.
He demanded a “serious
discussion” about the policy, which would see New
Zealand students forced
to pay the full cost of their
university degrees, rather
than
announcements
made at short notice without consultation.
In a joint-press conference following talks today
where the two Foreign
Ministers reaffirmed the
deep ties between Australia and New Zealand, Ms
Bishop said the scheme
remained “pretty generous” for New Zealanders
studying in Australia.
There were special arrangements for New Zealanders who had been in
Australia long-term and
all New Zealand students
would still be able to access student loans and
defer repayments until they began earning
$42,000.
“Those New Zealanders
who arrived here as children and have been here
longer than eight of the
last 10 years, will have
access to governmentsubsidised places that
are otherwise only going
to be available to Australian citizens,” Ms Bishop
said.
“In terms of our higher
education loans program,
New Zealanders across
the board will have greater access to what is a very
generous higher education loans program.”

Ms Bishop said she expected more New Zealanders would be seeking
to study at an Australian
university but it was “not
a free service”.
Mr Brownlee said he
brought up “a couple of
issues” that had emerged
between New Zealand and
Australia in recent times.
“These are not things
that can’t be sorted out or
worked out, or discussed
in the future, and we have
agreed today that officials from both countries
will consider both of the
countries’ domestic policies in relation to how it
might affect our citizens
living in those countries
as we move forward,” he
said.
But Mr Brownlee said they
discussed in the context
of our “very long relationship” and that sometimes
“we forget that we are
separate governments
and that we do have responsibilities to our separate populations”.
He said it was quite reasonable to want to know
more about how policy
changes would affect
New Zealanders living in
Australia but he acknowledged the announcement
had been made ahead of
the budget.
“I appreciate it’s very difficult, if you are putting
together a Budget, that
you can’t necessarily go
off and having international bilateral negotiations about what’s going
to be in that budget so I
think this is a bit of a oneoff, and as people become
more familiar with how
that scheme is going to
work in the future, I think
the prediction made by
Minister Bishop is probably going to be right,” he
said.
Mr Brownlee said there
would always be an issue about entitlements
for Australians and New
Zealanders living in each
others countries but said
“the reality is we are separate countries”.
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Gonski revival aids Turnbull resurrection

Malcolm Turnbull’s recruitment of David Gonski this
week to resurrect the government’s education credentials was one of the last
bombs to be dropped.
The Gonski name became
iconic in the 2013 and
2016 federal election campaigns (remember “I Give
a Gonski”) symbolising a
huge policy gap between
Labor and the coalition.
At the 2013 election, Labor insisted the coalition
did not believe in properly
funding schools and voters agreed in published
polling that the ALP had
the better education plan.
Abbott acted precisely
as Labor expected in the
2014 budget, announcing
a $30 billion cut to the decade-long school funding
plan proposed by the Gillard government.
The then prime minister
argued Labor failed to
show where the money
was to come from and voters would be foolish to expect such a pie-in-the-sky
promise was affordable.
Debt was heading towards
a whopping $370 billion by
2016/17 and former treasurer Wayne Swan’s promise of budget surpluses as
far as the eye can see were
pure myth, the coalition
said.
In any case, the Abbott
government was committed to school funding rising each year, just not at
the same rate as Labor.
At the 2016 election, the
Turnbull-led coalition had
no policy beyond the existing Abbott plan and Labor was again able to talk
about its almost-religious
commitment to “the full
Gonski”.
Turnbull scraped over the
line to hold a one-seat
majority, but was then left
with what to do to counter
Labor’s clear lead on education.
Enter Gonski this week
- Turnbull’s school-mate
from Sydney Grammar.
Having witnessed Treasurer Scott Morrison declare

the era of “good” debt and
“bad debt” (despite debt
heading beyond $500 billion this year) Turnbull
was able to offer a bigger
bucket of money to private
and public schools.
He twisted the knife into
Labor by re-hiring Gonski to undertake a second
review - Gonski 2.0 - to
ensure the extra money
delivers results, as Australia’s student performance
continues to dip on global
scales.
The announcement, which
will deliver $242 billion in
recurrent commonwealth
school funding over a
decade, left Labor shellshocked.
Bill Shorten, whose party
has led in the polls since
mid-September 2016, continues to argue it is effectively a $22 billion cut on
what Labor originally proposed.
But politically Gonski 2.0
will at least neutralise the
issue ahead of an election
in late 2018 or early 2019,
if not actually boost the
coalition’s school education credentials in the eyes
of voters.
The coalition remains, however, vulnerable in terms of
its universities policy also
unveiled this week.
Students will effectively
pay 7.5 per cent more in
fees by 2021, on top of annual inflation indexation about $2000 to $3600 more
for a four-year course.
Repayments of student
loans will also start earlier
- at earnings of $42,000
a year- and the more you
earn the bigger the proportion of your salary you will
have to pay.
Turnbull dumped the proposed Abbott government
20 per cent cut in uni
funding and deregulation
of fees, which Labor had
effectively labelled “the
coalition’s $100,000 degrees”.
The federal opposition argues despite moving on
from the Abbott era the
government is still talking

about higher fees for students and a $3 billion cut
to university funding - at
a time when the economy
needs innovation, a higher skilled workforce and
greater productivity.
Ironically, one of Labor’s
most effective weapons remains Abbott himself, who
is determined to protect
his legacy.
When asked about the

school funding deal this
week, the former Liberal
leader and staunch supporter of the private school
system said it was a “very
big change in policy”
which had not yet gone
to the party room for endorsement.
“I imagine this will be pretty vigorously debated in
the party room next week,”
Abbott said.

Refugees clamour for US
resettlement deal
More than 1600 refugees
have expressed interest
in a resettlement deal
with the United States,
which is expected to offer up to 1250 places.
The detainees on Manus
Island and Nauru are slated to resettle in America
under the one-off deal
struck by the Australian
government, with US officials vetting refugees
to decide who will be accepted.
As of March 22, some
1626 refugees and transferees had expressed
interest in being considered for resettlement.
The vast majority (1253)
were men, with 228 women and 145 minors.
Immigration officials say
the most vulnerable refugees will be given priority, with an initial focus
on women, children and
families.
“The US considers refugees as cases. A case
may comprise of a family
group, either nuclear or
extended, or as an individual,” the department
said in response to questions posed in Senate estimates.
Immigration officials did
not specify either minimum or maximum numbers of refugees the US
has agreed to take under
the deal, pointing instead
to an “indicative planning” number of 1250.
Asked about continency
plans for anyone not accepted under the deal, the
department said refugees
on Nauru had the option
of staying there for up to

20 years or volunteering
for resettlement in Cambodia.
Refugees on Manus Island could settle in Papua New Guinea, while
anyone found not to be
in need of international
protection would be expected to return home
and given assistance to
do so.
Since the signing of the
US deal, Australia has
pumped an extra $7 million into on-water and air
surveillance as well as an
additional $15 million for
a range of other costs.
Department officials said
there was no financial element to the resettlement
deal and Australia was
not asked to provide support to refugees settled
in the US.
They would not say when
the deal was signed or by
whom, nor when it went
to cabinet.
However, they confirmed
Australia had not agreed
to accept a specific number of people from Costa
Rica refugee camps.
Asked if any other countries had approached
Australia regarding remaining refugees following announcement of the
US deal, the department
said Australia has had
discussions with other
countries to expand options for the resettlement
of refugees on Manus Island and Nauru.
“It is not appropriate to
disclose details of confidential discussions with
other governments,” the
department said.
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Budget spend will dwarf lower deficit
The chief economist of
the nation’s biggest retail
bank is forecasting a $12
billion improvement in the
budget deficit over the next
three years, aided by an
improved economic outlook and rising commodity
prices.
But Commonwealth Bank’s
Michael Blythe is also
quick to say while every
bit helps, such an improvement needs to be put in
context.
“The $12 billion looks like
a rounding error relative
to projections showing total spending of $1.4 trillion
over the next three years,”
Mr Blythe says in his prebudget preview.
Other economists are also
predicting smaller deficits
since December’s mid-year
review.
Education Minister Simon
Birmingham insists the
government is making inroads into budget repair.
“Overall the budget needs
to wash its face in terms of
making sure that if we are
going to continue to steadily reduce the level of the
deficit and get ourselves

back to balance, then new
spending proposals have
to be offset elsewhere,” he
told Sky News on Wednesday.
But Opposition Leader Bill
Shorten has mocked Treasurer Scott Morrison’s approach to repairing the
budget and paying down
debt, saying it takes more
than “accounting trickery”.
This was a reference to the
treasurer’s emphasis on
“good” and “bad” debt in
the May 9 budget.
“It requires more than
changing the adjective in
front of debt from ‘bad’ to
‘good’,” Mr Shorten told
the McKell Institute in Sydney.
He used the address to lay
out Labor’s “fair dinkum
action” on multinational
tax evasion.
This included tightening
debt-deduction loopholes
used by multinational companies, increased compliance activity by the Australian Taxation Office, and a
$100 million threshold for
public reporting of tax data
for private companies from
the present $200 million.

Schools across NSW are
worried about losing money over the next two years
under the Turnbull government’s new funding plan,
with the Berejiklian government claiming the state will
be worse off to the tune of
“million and millions”.
The federal government’s
announcement has created
“heightened uncertainty
and anxiety” for Catholic
schools because it lacks
detail, the National Catholic Education Commission
says.
The new model - dubbed
Gonski 2.0 - would see
funding cut to 24 wealthier
schools mostly on the eastern seaboard including 13
in NSW.
NCEC acting executive director Danielle Cronin says
the majority of the schools
being targeted are Catholic.
“What schools need most
now is funding certainty,”
she told reporters in Sydney.
“We need to know how they
will be impacted from the
first of January 2018 so

they can make the necessary adjustments.”
Ms Cronin said Catholic
schools could face a funding freeze and some could
be forced to close under the
proposed system which she
said was “one-size-fits-all”.
Premier Gladys Berejiklian
expects the federal government to deliver on the original Gonski deal.
“NSW doesn’t shy away
from the fact we expect the
original agreements and
funding arrangements we
signed up to be delivered,”
she told the National Press
Club in Sydney.
The premier did, however,
say she was “heartened by
the federal government’s
commitment to needsbased funding” going forward.
NSW Education Minister Rob Stokes said Canberra’s abandonment of
the original Gonski deal
would result in “millions
and millions less than we
were expecting (going) into
schools in NSW over the
next two years”.

NSW schools uncertain about future funding
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كرم زار رئيس اجمللس التشريعي يف كرم التقى زعيم املعارضة يف نيو ساوث
سيدني واحتفال تكرميي على شرفه ويلز وعرض معه للعالقات الثنائيّة
التقى عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب فادي كرم
يف أوسرتاليا زعيم املعارضة
يف والية نيو ساوث ويليز لوك
فولي ،وعرض معه للعالقات
اللبنانية االوسرتالية وأوضاع
اجلالية ،وأطلعه على التطورات
على الساحة اللبنانية.
حضر اللقاء مستشار رئيس
اللبنانية»
«القوات
حزب
الدكتور مسري جعجع للشؤون
ستيف
احملامي
القانونية
مقاطعة
رئيس
ستاننت،
اوسرتاليا يف القوات طوني
عبيد ونائب الرئيس لوي
فارس ،رئيس مكتب سيدني
جهاد داغر واألعضاء داني
جعجع وليشع الشدياق
وأومل عبيد لكرم يف حضور
أعضاء مكتب سيدني ورئيس
مكتب ملبورن سعيد حداد
واعضاء من املكتب.

تابع عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب فادي كرم
زيارته اىل سيدني ،والتقى
اليوم رئيس اجمللس التشريعي
جون عجاقة ،وجال معه يف
اقدم برملان يف اسرتاليا،
وحبث معه يف العالقات
اللبنانية  -االسرتالية وشؤون
اجلالية اللبنانية .حضر اللقاء
النائب دايفيد كالك ،رئيس
مركـز سيدني جهاد داغر
وداني جعجع وبيار عجاقة .ومت
تبادل هدايا بني كرم وعجاقة.

حرب

وأقام رئيس حترير النهار
االسرتالية انور حرب غداء على
شرف كرم ،يف حضور رئيس
دير مار شربل االب لويس
الفرخ ،رئيس التجمع املسيحي
والي وهبة ،رئيس اجمللس
املاروني طوني خطار ،رئيس
مقاطعة اسرتاليا قي «القوات»
طوني عبيد وجهاد داغر وداني
جعجع وسليم الشدياق ،منسق
«التيار الوطين احلر» طوني
طوق ،منسق تيار املستقبل
عبداهلل املري ،رئيس قسم
سيدني الكتائيب بيرت مارون،
منسق حركة االستقالل سعيد
الدويهي ،مدير املركز املاروني
للدراسات جان طربيه ،رئيس
السابق
املارونية
الرابطة
توفيق كريوز ،رئيس رابطة
احياء الرتاث العربي ايف خوري
وفاعليات.
ورحب حرب بكرم والوفد
املرافق ونوه بدوره ودور
«القوات « يف الدفاع عن
لبنان على مر السنني ،ووجه
حتية تقدير اىل رئيس احلزب
الدكتور مسري جعجع ،كما
حيا رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «الذي جيمع
على حمبته مجيع املنتشرين
السيادة
بلبنان
املؤمنني
واحلرية واالستقالل».

National

Strata Management

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

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة
وصدق يف املعاملة

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au

