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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
رخصة  على  للحصول  تؤهلك 
املهن  يف   )Licence( حكومية 

التالية:
أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  هدم  باطون-  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

يتحرك  الداخلي  الواقع 
الرتب  سلسلة  إيقاع  على 
والرواتب وارتداداتها على 
املربوطة  القطاعات  خمتلف 
العاصف  واجلو  بها، 
اهليئات  من  يقابلها  الذي 
من  اليت حتّذر  االقتصادية 
السلبية  شديدة  تداعيات 
فيما  العامة،  املالية  على 
حتّرك هذا الواقع، ميدانيا،  
السلسلة  إيقاع  على 
الشرقية حيث على ما يبدو 
املعلنة  غري  املهلة  انتهت 
العام  االمني  اعطاها  اليت 
السيد  اهلل«  »حزب  لـ 
جلبهة  اهلل  نصر  حسن 
وغريهما  وداعش  النصرة 
االرهابية  الفصائل  من 
لالنسحاب من منطقة جرود 

العملية  وهذه  عرسال..  
للعملية  استكمال  هي 
»حزب اهلل«  بها  قام  اليت 

ومّت  الغربي،  القلمون  يف 
القسم  تنظيف  تأجيل 
املنطقة  هذه  يف  الباقي 

بدء معركة جرود عرسال و »حزب اهلل« يسيطر على 
عدد من التالل واملواقع االسرتاتيجية

التتمة صفحة 31

جلسة مجلس الوزراء يف بعبدا أمس االول )ريشار سمّور(

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

الطويلة  املداوالت  عكست 
اليت أجراها رئيس احلكومة 
بنيامني  اإلسرائيلية 

اجلو  جّراء  االرهابيني  من 
والطائفي  السياسي 
أثريت  اليت  واملزايدات 

تعبئة إسرائيلية و»استنفار« فلسطيين عشية »مجعة الغضب«
نتانياهو حتى وقت متقدم 
من الليل مع قادة األجهزة 
احلكومة  وزراء  ثم  األمنية، 

األمنية املصغرة، وتناولت 
اإللكرتونية  البوابات 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

40
$2،00

أمس  السعودية  شددت 
أن  ضرورة  على  االول، 
دعمها  عن  قطر  تتخلى 
املنطقة،  يف  اإلرهاب 
أرادت  »إذا  أنه  وأعلنت 
حميطها  إىل  العودة  قطر 
تنفيذ  عليها  اخلليجي، 
وااللتزامات  املطالب 
وزير  وأعرب  السابقة«. 
عادل  السعودي  اخلارجية 
بأن تسود  أمله  اجلبري عن 
وتنفذ  الدوحة  لدى  احلكمة 
»لسنا  مضيفًا:  املطالب، 
بالتعامل معها«.  يف عجلة 
واتهم قطر بتمويل إرهابيني 
للسيطرة على مكة املكرمة 

واملدينة املنورة.
مؤمتر  يف  اجلبري  وأكد 
االول  صحايف عقده أمس 
الدول  أن  بروكسيل،  يف 
من  تريد  قطر  املقاطعة 
دعم  »توقف  أن  الدوحة 
على  وإيواءهم  اإلرهابيني 
أن  إىل  ولفت  أراضيها«، 
اإلجراءات اختذت بعد جهود 
حثيثة إلقناع الدوحة بتغيري 

سياستها.
قطر  أن  اجلبري  وأكد 
متورطة يف دعم إرهابيني 

سعوديني ومنحهم اجلنسية 
»هناك  وقال:  القطرية، 

الرياض تتهم الدوحة بتمويل إرهابيني استهدفوا السيطرة على مكة واملدينة

مــطلوب 
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي

تـفاصـيل االعـالن على الصفحة االخرية

التتمة صفحة 31

جلنة  رئيس  نائب  أّكد 
القومي يف  األمن  شؤون 
الدكتور  اإليراني  الربملان 
فريوز  دهقاني  كمال 
تأّكدت  إيران  أّن  آبادي 
اإلرهابيني  أّن  من  فعليًا 
الذين هامجوا مقرَّ الربملان 

اخلميين يف  اإلمام  ومرقد 
اآلونة األخرية وأوقعوا 18 
من  هم  جرحيًا  و80  قتياًل 
وعلى  »داعش«،  منظمة 
جلنة  قّررت  األساس  هذا 
القومي  األمن  شؤون 

طهران: »داعش« صناعة أمريكية 
ودول يف املنطقة ُتوِّهلا وُتسلِّحها

إشتباك حول السلسلة والضرائب... وحماصصة يف التشكيالت الديبلوماسية!

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345
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جلسته  يف  الوزراء  جملس  أقر 
امس  ظهر  قبل  عقدت  اليت 
االول يف قصر بعبدا، الرتفيعات 
الديبلوماسية،  واملناقالت 
السفري  تعيني  على  ووافق 
عاما  أمينا  مشيطلي  هاني 
واملغرتبني،  اخلارجية  لوزارة 
مديرا  خوري  غدي  والسفري 
وزارة  يف  السياسية  للشؤون 
احلجل  كنج  والسفري  اخلارجية، 
مديرا للشؤون االدارية واملالية 
أيضا.  اخلارجية  وزارة  يف 
كل  »وقف  اىل  اجمللس  ودعا 
النازحني  التحريض ضد  محالت 
على  مشددا  السوريني«، 
الذين  بني  التمييز  »ضرورة 
باألمن،  خملة  أعماال  يرتكبون 
االمنية  االجهزة  تتوىل  وهؤالء 
اآلمنني  والنازحني  مالحقتهم، 
اهلدوء  عودة  ينتظرون  الذين 

اىل وطنهم للعودة اليه«.
رئيس  وجه  اجللسة،  وخالل 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
جناحه  »على  اجليش  اىل  حتية 
والدقيقة  الصعبة  املهمات  يف 
على  للمحافظة  بها  يقوم  اليت 
البالد  يف  واألمن  االستقرار 
اإلرهابيني،  من  احلدود  ومحاية 
اليت  احلمالت  وقف  اىل  داعيا 
يتعرض هلا، ومدينا يف الوقت 
النازحني  ورقة  استغالل  نفسه 
النيل  حملاولة  السوريني 
وإثارة  االمين  االستقرار  من 

املشاكل.
اجلمهورية  رئيس  ذكر  وإذ 
مبوقفه من إقرار جملس النواب 
والرواتب،  الرتب  لسلسلة 
يتمنى  كان  أنه  اىل  أشار  فإنه 
قبل  أقرت  املوازنة  كانت  لو 
السلسلة لتحديد ايرادات الدولة 

وأبواب اإلنفاق.
جملس  رئيس  اعترب  جهته،  من 
احلريري  سعد  الرئيس  الوزراء 
للعهد  إجناز  السلسلة  إقرار  أن 
النواب،  وجمللس  وللحكومة 
أن  يف  أمله  عن  وأعرب 
املوازنة يف جلنة  ينتهي درس 
خالل  النيابية  واملوارنة  املال 
حبيث  املقبلني،  األسبوعني 
يعمد جملس النواب اىل درسها 
وإقرارها خالل األسابيع القليلة 
املقبلة. ودعا اىل التنبه حلمالت 
استهدفت  اليت  التحريض 
النازحني السوريني على مواقع 

التواصل االجتماعي، مؤكدا أنها 
االستقرار  على  سلبا  »تنعكس 
اىل  ولفت  البالد«.  يف  العام 
النازحني  مساعدة  موضوع  أن 
املواضيع  ضمن  من  سيكون 
املسؤولني  مع  سيبحثها  اليت 
االمريكيني خالل زيارته للواليات 
املتحدة االمريكية، وذلك بهدف 
الوضع  اليه  سيؤول  ما  معرفة 
أن  نأمل  »والذي  سوريا،  يف 
ممكن،  وقت  بأسرع  ينتهي 
يريدون  النازحني  أن  وال سيما 
قبل  اليوم  بالدهم  اىل  العودة 
هلم  يتحقق  أن  ونتمنى  الغد، 
ذلك وتسمح االمم املتحدة هلم 

بالعودة اآلمنة اىل اراضيهم«.
بني  خلوة  اجللسة  سبق  وكان 
عون واحلريري، مت خالهلا تداول 
جدول  على  املدرجة  املواضيع 

االعمال.

الرياشي
أدىل وزير  انتهاء اجللسة  وبعد 
بالبيان  الرياشي  ملحم  اإلعالم 

اآلتي:
جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
األسبوعية برئاسة فخامة رئيس 
دولة  حضور  ويف  اجلمهورية 
والوزراء  الوزراء  جملس  رئيس 
الذين غاب منهم السادة: غسان 
حاصباني، غطاس خوري، معني 

املرعيب وامين شقري.
يف مستهل اجللسة أطلع فخامة 
على  الوزراء  جملس  الرئيس 
املقيم  املنسق  من  ورد  كتاب 
يف  املتحدة  لالمم  واالنساني 
الزاريين  فيليب  السيد  لبنان 
مؤشرات  وجود  اىل  فيه  اشار 
الدول يف  مساهمات  الخنفاض 
وان  النازحني،  مساعدة  خطة 
مساهمات العام 2017 هي أقل 
مع   2016 العام  مساهمات  من 
للعام  الواضحة  الرؤية  غياب 

.2018
ان  الرئيس  فخامة  وأضاف 
جمموع  ان  تضمن  الكتاب 
التعهد  مت  اليت  املساعدات 
بتقدميها للبنان عام 2017 مشابه 
البطء  ولكن  املنصرم،  للعام 
يف وترية صرف االموال وغياب 
الرؤية الواضحة للعام 2018 وما 
بعده يبقيان مصدرا للقلق، وان 
متويل  اىل  طارئة  حاجة  هناك 
دون  احلؤول  اجل  من  اضايف 

جملس الوزراء أقر الرتفيعات واملناقالت الديبلوماسية 

عون: لوقف احلمالت على اجليش وعدم استغالل ورقة النازحني للنيل من االستقرار األمين
اخلدمات  يف  اجلذري  التدهور 
تنقذ  اليت  واخلدمات  االساسية 
احلياة، خالل النصف الثاني من 

العام اجلاري.
عن  الرئيس  فخامة  حتدث  ثم 
لسلسلة  النواب  جملس  إقرار 
مشريا  والرواتب،  الرتب 
كانت  لو  يتمنى  كان  انه  اىل 
السلسلة  قبل  اقرت  املوازنة 
وابواب  الدولة  ايرادات  لتحديد 
حتسني  اىل  وداعيا  اإلنفاق، 
االيرادات املالية للدولة حتى ال 
تزداد الديون وتضعف امكاناتها 

املادية.
ودعا فخامته اىل ضرورة تطبيق 
التعميم الصادر عن جلنة الرقابة 
على املصارف جلهة التشدد يف 
املالية  االوضاع  يف  التدقيق 
والسيما  الشركات  وحسابات 
على  احلصول  تطلب  اليت  تلك 
وتقدم  للمصارف  قروض 
كشفني ال يتطابقان مع الواقع. 
اىل  الرئيس  فخامة  دعا  كذلك 
القانون  تطبيق  يف  التشدد 
النواب  جملس  أقره  الذي   44
معاقبة  جلهة  قصرية  مدة  قبل 
اليت  الضريبة  دفع  التهرب من 
تعترب حسب هذا القانون جرمية، 
دفع  من  التهرب  وقف  ألن 
مالية  موارد  يؤمن  الضرائب 

إضافية للدولة.
ولفت فخامة الرئيس اىل وجود 
على  حتصل  وهمية  مجعيات 
تقدميات من الدولة عن أعمال ال 
تقوم بها فعليا، ووجود مدارس 
ال طالب فيها، لكن تدفع الدولة 
فخامته:  وقال  هلا.  تعويضات 
يف كل مرة يبادر وزير او اكثر 
لوقف  املسألة  معاجلة هذه  اىل 
اهلدر يتصدى له اصحاب النفوذ 
وتستمر االوضاع الشاذة على ما 
هي عليه. وطلب فخامة الرئيس 
والتعليم  الرتبية  وزيري  من 
العالي والشؤون االجتماعية كل 
ضمن وزارته، اجراء مسح شامل 
واجلمعيات  املدارس  هذه  عن 
وإنهاء  منها  الواقعي  لتحديد 

الوهمي.
وتناول فخامة الرئيس احلمالت 
اليت يتعرض هلا اجليش من حني 
اىل آخر، داعيا اىل وقفها فورا، 
وحمييا جناح اجليش يف املهمات 
الصعبة والدقيقة اليت يقوم بها 
للمحافظة على االستقرار واالمن 
يف البالد ومحاية احلدود وحماربة 

اإلرهابيني.
التحريض  فخامته محالت  ودان 
النازحني  استهدفت  اليت 
السوريني على مواقع التواصل 
االجتماعي، مدينا استغالل ورقة 
حملاولة  السوريني  النازحني 
االمين  االستقرار  من  النيل 
بأن  ومذكرا  املشاكل،  وإثارة 
ما شهدته بعض الدول العربية 
بدأ  ومواجهات  اضطرابات  من 
على  ومحالت  فردية  حبوادث 

مواقع التواصل االجتماعي.
أن  اىل  الرئيس  فخامة  وأشار 
والتسامح،  التعايش  بلد  لبنان 
التعرض  أبناؤه  يرتضي  ال 
اآلمنني  السوريني  للنازحني 
على رغم االعباء الكبرية املرتتبة 
لبنان  أن  علما  وجودهم،  على 
يدعم عودتهم اآلمنة اىل بالدهم 

وإنهاء معاناتهم.
ثم حتدث دولة الرئيس احلريري، 
اليت  السياسية  الكتل  فشكر 
سلسلة  إقرار  يف  تعاونت 
واالصالحات  والرواتب  الرتب 
اليت  والرسوم  والضرائب 
اقرار  ان  معتربا  حتديدها،  مت 
السلسلة إجناز للعهد وللحكومة 
وجمللس النواب على رغم معرفتنا 
لكن  مالحظات،  بوجود  املسبقة 
املرة  أنها  التسجيل  من  بد  ال 
االوىل منذ 5 سنوات تتم فيها 
معاجلة هذه املسألة بالتعاون مع 
اجلميع. وأعرب عن أمله يف أن 
املوازنة يف جلنة  ينتهي درس 
خالل  النيابية  واملوارنة  املال 
حبيث  املقبلني،  االسبوعني 
يعمد جملس النواب اىل درسها 
واقرارها خالل االسابيع القليلة 

املقبلة.
عن  الرئيس  دولة  وحتدث 
يف  النازحني  مساعدة  موضوع 
عنه  حتدث  الذي  التقرير  ضوء 
اىل  فأشار  الرئيس،  فخامة 
من  سيكون  املوضوع  هذا  ان 
سيبحثها  اليت  املواضيع  ضمن 
مع املسؤولني االمريكيني خالل 
املتحدة  الواليات  اىل  زيارته 
معرفة  بهدف  وذلك  االمريكية 
يف  الوضع  اليه  سيؤول  ما 
ينتهي  ان  نأمل  الذي  سوريا، 
بأسرع وقت ممكن السيما وان 
اىل  العودة  يريدون  النازحني 
بالدهم اليوم قبل الغد، ونتمنى 
وتسمح  ذلك  هلم  يتحقق  ان 
االمم املتحدة هلم بالعودة اآلمنة 

اىل اراضيهم.
وحتدث دولة الرئيس عن خطورة 
وسائل  تشهدها  اليت  احلمالت 
االجتماعي  والتواصل  االعالم 
صدرت  اليت  الفعل  وردود 
اتضح  انه  اىل  فأشار  حياهلا، 
وراء  تقف  مشبوهة  جهات  ان 
املوقع الذي دعا السوريني اىل 
التظاهر النه مل تكن هناك يف 
اما  منظمة.  دعوات  اي  الواقع 
بعد  صدرت  اليت  الفعل  ردود 
ذلك فقد متت معاجلتها، والقوى 
االمنية جنحت يف توقيف الذين 
مع  تأتلف  ال  مبمارسات  قاموا 
واخالقهم.  اللبنانيني  قيم 
هذه  مثل  من  التنبه  اىل  ودعا 
احلمالت اليت تنعكس سلبا على 

االستقرار العام يف البالد.
اىل  الرئيس  دولة  اشار  ثم 
القضائية  السلطة  فعل  ردود 
ما  يف  السلسلة  اقرار  على 
اخلاص  التعاضد  خص صندوق 
ان  اىل  فأشار  بالقضاة، 
احلكومة باشرت من خالل اقرار 
السلسلة، اطالق عملية اصالحية 
القطاعات،  كل  تشمل  كربى 
الرئيس-  دولة  قال  وحنن- 
القضاة  معاقبة  وارد  يف  لسنا 
او نزع حقوق هلم، لكن العملية 
االصالحية ستشمل كل ادارات 
الدولة ومؤسساتها بهدف وضع 
االداء  حتسن  جديدة  هيكلية 
وتضبط االنفاق وتواكب احلداثة 

والتطور.
من  عدد  حتدث  ذلك  بعد 
متعددة،  مواضيع  عن  الوزراء 
كل  وقف  اىل  اجمللس  ودعا 
النازحني  التحريض ضد  محالت 

على  مشددا  السوريني، 
الذين  بني  التمييز  ضرورة 
باالمن،  خملة  اعماال  يرتكبون 
االمنية  االجهزة  تتوىل  وهؤالء 
اآلمنني  والنازحني  مالحقتهم، 
اهلدوء  عودة  ينتظرون  الذين 

اىل وطنهم للعودة اليه.
درس  الوزراء  جملس  باشر  ثم 
شأنه  واختذ يف  أعماله،  جدول 

القرارات املناسبة، ومنها:
الرتفيعات  على  املوافقة   -1
الديبلوماسية،  والتشكيالت 
سيصار  فإنه  باألعراف  وعمال 
اىل اإلعالن تباعا ببيانات تصدر 
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  عن 
أمساء  على  الدول  موافقة  بعد 
وسجل  املرشحني،  السفراء 
اللبنانية«  »القوات  وزراء 
الوقت  كفاية  لعدم  اعرتاضهم 
لالطالع على التعيينات املقرتحة 

ودرسها.
2- تعيني السفري هاني مشيطلي 
اخلارجية  لوزارة  عاما  أمينا 

واملغرتبني.
خوري  غدي  السفري  تعيني   -3
يف  السياسية  للشؤون  مديرا 

وزارة اخلارجية واملغرتبني.
احلجل  كنج  السفري  تعيني   -4
االدارية  للشؤون  مديرا 
اخلارجية  وزارة  يف  واملالية 

واملغرتبني«.

حوار مع الصحافيني
الوزير  بني  حوار  كان  ثم 
فسئل  والصحافيني،  الرياشي 
متت  التعيينات  كانت  إذا  عما 
واذا  اعرتاض،  اي  دون  من 
كان مجيع الوزراء وافقوا عليها، 
وزراء  سجل  »لقد  فأجاب: 
ألن  اعرتاضا  اللبنانية  القوات 
لدراسة  كافيا  يكن  مل  الوقت 
امللف الذي قدم اليوم مباشرة، 
ومتت دراسته على طاولة جملس 
مداوالت  أترك  وإني  الوزراء. 
هناك  للمجلس.  الوزراء  جملس 
املكونات  عليا  اطلعت  أمساء 
كاملة  االمساء  لكن  السياسية، 

مل يطلع عليها أحد«.
على  احتجاجات  هناك  سئل: 
اىل  تطرقتم  فهل  الضرائب، 
احلملة  واىل  املوضوع  هذا 

اجلارية حوهلا؟
تطرقنا  لقد  »نعم،  اجاب: 
اىل  اضافة  املوضوع  هذا  اىل 
الطبقات  تطال  اليت  االيرادات 
بنسب  اجملتمع  يف  الغنية 
ضرب  بهدف  وليس  معقولة، 
الفقراء،  حساب  على  االغنياء 
اإليرادات  أهمية هذه  امنا جلهة 

اليت ستأتي«.
سئل: ما السبب الذي أدى اىل 
السيدة  ملف  يف  البحث  تأجيل 

غلوريا ابي زيد؟
غازي  الوزير  »معالي  اجاب: 
تأجيل  شخصيا  طلب  زعيرت 

البحث فيه ملدة اسبوعني«.
به  اتصال  جرى  »لقد  اضاف: 
وجرت  املوضوع،  هذا  حول 
مناقشة يف العمق مللف السيدة 
ابو زيد، وعلى األثر متنى على 
جملس الوزراء تأجيل البحث فيه 

اىل اسبوعني«.
النازحني  آلية عودة  وسئل عن 
حول  اجلدل  ظل  يف  السوريني 

السوري،  النظام  مع  التواصل 
من  املوضوع  يطرح  »مل  فقال: 

هذه الزاوية«.
تعيينات  عن  سؤال  على  وردا 
جملس ادارة »تلفزيون لبنان«، 
قال: »سبق أن قلت لكم انين 
يف  فأنا  باملشروع،  اتقدم  مل 
انتظار احلصول على اسم عضو 
هذا  االدارة  جملس  اعضاء  من 

االسبوع«.

أبرز القرارات:
ويف ما يلي ابرز ما اختذه جملس 

الوزراء من قرارات:
اهليئة  طلب  على  املوافقة   -
اعتمادات  تأمني  لالغاثة  العليا 
ابنية  وتأهيل  ملعاجلة  اضافية 

وطرق وبركة وانزالقات طرق.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
تلزيم  والنقل  العامة  االشغال 
الطفيل  طريق  تأهيل  اشغال 
يف  عروض  استدراج  بطريقة 
ادارة املناقصات يف التفتيش 
املركزي وتأمني االعتماد الالزم 

لذلك.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
والنقل  العامة  االشغال 
بقيمة  اعتمادات  تأمني 
ل.ل   /26،500،000،000/
يف  احلاصلة  االضرار  ملعاجلة 
الغربي  كاسر املوج يف املدرج 
احلريري  رفيق  ملطار  البحري 
فيه  مبا  بريوت  الدولي- 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 

واالستشاري.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
تلزيم  والنقل  العامة  االشغال 
اشغال تأهيل طريق قب الياس- 
استدراج  بطريقة  عانا-كفريا 
املناقصات  ادارة  يف  عروض 
سندا  املركزي  التفتيش  يف 
الحكام قانون احملاسبة العمومية 
الفقرة   145 املادة  سيما  ال 
الفقرة   146 واملادة  اخلامسة 
بقيمة  اعتماد  متأمني  االوىل 

/7،250،000،000/ ل.ل.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
تكليف  جتديد  واملياه  الطاقة 
جملس االمناء واالعمار االستمرار 
انظمة  وصيانة  تشغيل  بتلزيم 
منطقة  يف  واجملاري  املياه 
بعلبك- النيب شيت وبعض قرى 
تأمني  اىل  اضافة  بعلبك  مشال 
وتوفري  اضافية  مياه  مصادر 

التمويل الالزم.
املوافقة على تعيني ملحقني   -
اقتصاديني يف البعثات اللبنانية 

يف اخلارج )عدد 16(.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
طابع  اصدار  الوطين  الدفاع 

ملناسبة عيد اجليش.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
متديد  واملغرتبني  اخلارجية 
املتحدة  االمم  قوات  والية 
املوقتة العاملة يف جنوب لبنان 
اضافية  ملدة سنة  )اليونيفيل( 

تنتهي بتاريخ 2018/8/31.
وزارة  عرض  على  املوافقة   -
الداخلية والبلديات لقرار جملس 
باملوافقة  املتعلق  بريوت  بلدية 
االمناء  جملس  تكليف  على 
وتنفيذ  دراسة  مبهام  واالعمار 
اعمال تأهيل حمطة شارل احللو 

للنقل والتسفري الربي«.
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الراعي يف افتتاح األيام العاملية للشبيبة املارونية:

 وطننا الصغري لبنان قيمته بانفتاحه على العامل

املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشاره  مار  الكردينال 
االول  امس  ظهر  بعد  الراعي 
اخلميس يف الصرح البطريركي 
يف بكركي، حفل افتتاح األيام 
املارونية  للشبيبة  العاملية 
وتشجع«،  »تشدد  بعنوان 
للصرح  اخلارجية  الساحة  يف 
يف  بكركي،  يف  البطريركي 
لشؤون  الدولة  وزير  حضور 
رفول  بيار  اجلمهورية  رئاسة 
العماد  اجلمهورية  رئيس  ممثال 
السياحة  وزير  عون،  ميشال 
وزيرة  كيدانيان،  اواديس 
عيناب،  لينا  األردنية  السياحة 
املونسنيور  البابوي  السفري 
من  ولفيف  كاتشا،  غربيالي 
العامني  والرؤساء  األساقفة 
والكهنة  العامات  والرئيسات 
وفاعليات  والراهبات  والرهبان 

سياسية واجتماعية وثقافية.
بالنشيد  االحتفال  استهل 
جعيتا  فرقة  عزفته  الوطين، 
املوسيقية، ثم كانت مشهدية 
»تشدد  موضوع  عن  تعبريية 
وتشجع«، تلتها صالة االفتتاح 
على  القديسني  ذخائر  ودخول 
جوقة  أنشدتها  تراتيل  أنغام 

سيدة اللويزة.
»األيام  عن  فيلم  عرض  وبعد 
العاملية للشبيبة«، كان عرض 
هذا  يف  املشاركة  لألبرشيات 
النشاط، ثم كلمة مكتب راعوية 
توفيق  اخلوري  ألقاها  الشبيبة 
بو هدير، شدد فيها على أهمية 
»وتشجيع  اللقاء  هذا  عقد 
الشبيبة اللبنانية املنتشرة حول 
لبنان  األم  بلدها  لزيارة  العامل 
على  كثب  عن  اليه  والتعرف 

خمتلف املستويات«.
وأمل بو هدير أن »تتمكن شبيبة 
من  االنتشار  بلدان  يف  لبنان 
مد جسور قوية بني بلد املنشأ 
ذلك  يف  ملا  املضيف،  والبلد 
من غنى على املستوى الثقايف 
اإلنسان  يفيد  واحلضاري 
مبنية  قوية  لعالقات  ويؤسس 
على احرتام اآلخر والعودة اىل 

اجلذور«.

الراعي
رحب  كلمة  الراعي  ألقى  ثم 
»كل  مهنئا  باحلضور،  فيها 
من عمل ونظم وساهم يف هذا 
يهدف  الذي  الرائع  االحتفال 
ثروة  على  الضوء  إلقاء  اىل 
لبنان الشبابية اخلالقة اليت أتت 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

من  االنتشار  دول  خمتلف  من 
وأوسرتاليا  واألرجنتني  أمريكا 
وقربص  وفرنسا  وكولومبيا 
واوكرانيا  وافريقيا  ومصر 
املقدسة  واألراضي  وسوريا 
وخص  وفلسطني«.  واألردن 
بالذكر »مكتب راعوية الشبيبة 
بصمت  وعمل  تعب  الذي 
الناجح  اللقاء  هلذا  للتحضري 

بامتياز«.
»لقد تشددنا وتشجعنا  وقال: 
يف  اليوم  هنا  حبضوركم  أكثر 
الذي يفرح  البطريركي  الصرح 
الشبيبة  أيها  منحتم  لقد  بكم. 
جدا.  مجيال  بهاء  الليلة  هذه 
رئيس  فخامة  معكم  أحيي 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
ممثله  خالل  من  معنا  احلاضر 
رفول،  بيار  الوزير  معالي 
الوزير  معالي  يا  منكم  ونطلب 
أن حتملوا حمبة اجلميع اىل فخامة 
الرئيس وتقولوا له انه اضافة 
الديبلوماسيني  املمثلني  اىل 
حول  اللبنانيني  الرمسيني 
شبان  أيضا  هناك  العامل، 
وهم  لبنان،  ميثلون  وصبايا 

مجيعا سفراء له حول العامل«.
رئيس  فخامة  »إن  وأضاف: 
ويتشجع  يتشدد  اجلمهورية 
القوية  اللبنانية  الشبيبة  بهذه 
املؤمنة بلبنان وبنفسها، وهي 
عامل  يف  الكبرية  قوتنا  متثل 
نوجه  الشرق.  ويف  االنتشار 
حتية شكر وحمبة لقداسة البابا 
الشبيبة  هذه  ملنحه  فرنسيس 
بركته الرسولية وحلضوره معنا 
ممثال بالسفري البابوي غربيالي 
سعادة  حنمل  حنن  كاتشا. 
اليت  السفري كل حمبة شبيبتنا 
للبابا  العامل  حول  من  أتت 
يتمنون مجيعا  فرنسيس، فهم 
انهم  من  الرغم  على  لقاءه 
يرونها  اليت  ببسمته  يتنعمون 
الشاشات ويشعرون  من خالل 
لطاملا  بدوره  وهو  بأبوته. 
ردد للجميع »تشدد وتشجع«، 
تشدد  لقداسته  نقول  وحنن 
وتشجع بوجود مؤمنني وشبيبة 
معك تصلي لك وتدعمك، ألن 
صعب  وهو  جدا  كبري  صليبك 
وثقيل، وكلنا يعلم ذلك، وحنن 

مجيعنا حنبه ونصلي له«.
أرحب  أن  »يسعدني  وتابع: 
األردنية  السياحة  بوزيرة 
يف  املشاركة  على  وأشكرها 
تعلمون  وأنتم  االحتفال،  هذا 
أنه بني لبنان واململكة اهلامشية 

األردنية روابط صداقة وتعاونا 
كبريا وتارخييا«.

الشبيبة:  الراعي  خاطب  ثم 
وجمليئكم.  حلضوركم  »شكرا 
جلميع  الفرح  أعطيتم  لقد 
العائالت  وجلميع  اللبنانيني 
لكل  كذلك  استقبلتكم،  اليت 
واملطارنة  والرعايا  األبرشيات 
العامني  والرؤساء  والكهنة 
كونوا  العامات.  والرئيسات 
قلوبنا،  يف  بأنكم  ثقة  على 
وفخرنا  وعزتنا  فرحنا  فأنتم 
لبنان  من  امحلوا  أنتم.  حيثما 
حمبتنا ألهلكم ولبلدانكم. وطننا 
بانفتاحه  قيمته  لبنان  الصغري 
حمب  وهو  العامل،  كل  على 
ووجه  وأحبابنا  سفراؤنا  وأنتم 

لبناننا«.
اخوتنا  حنيي  »كذلك  أضاف: 
الشبيبة من الطوائف اإلسالمية 
ومن خمتلف الكنائس احلاضرين 
من  املوارنة  أن  وأؤكد  معنا، 
طبعهم االنفتاح على كل الناس 
والديانات والكنائس. وما من 
اللبناني  اجلبل  هذا  يف  مرة 
وعلى مر التاريخ فكرنا بالعيش 
ففرحتنا  وحدنا.  او  النفسنا 
وثقافاتنا  عائالتنا  بكل  تكتمل 
عندما  واختالفاتنا  ودياناتنا 

نلتقي يف بوتقة واحدة«.
وختم الراعي موجها حتية تقدير 
يف  شاركوا  الذي  للفنانني 
احلفل من خالل انشاد األغاني 
اللبنانية، مشددا على  الرتاثية 
كلميت »تشدد وتشجع«، وقال: 
تظهران  الكلمتان  »هاتان 
يسوع  اإلجنيل.  يف  باستمرار 
قاهلما للخاطئة ولألعرج واألعمى 
والضائع واخلائفني، فهو لطاملا 
رددهما مضيفا عبارة »أنا هو، 
ال ختف«. ويقول لنا الليلة ان 
حياتنا كلها ثقة بالنفس وباهلل، 
أي تشدد، وهي حترر من كل 
جانب  واىل  تشجع.  أي  خوف، 
تشدد وتشجع حنمل معنا الليلة 
كلمتني هما حرية وحترير. هذه 
الرسالة حنملها اىل كل إنسان. 
ما من احد منا ال يضعف او يصل 
رسالتنا  واخلوف.  اليأس  اىل 
بعضنا  جانب  اىل  نكون  ان 
وجمتمعنا  عائالتنا  يف  البعض 
ودولنا وأينما كان، وال ننسى 
لكل  وتشجع  تشدد  نقول  ان 
من هو يف حاجة اليها. وتبقى 
اهلدية األمجل اليت محلها يسوع 
احلرية  وهي  للعامل،  املسيح 

والتحرير«.

الراعي وسط املؤمنني

الكتائب  حزب  رئيس  وجه 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
غداة إقرار الضرائب يف جملس 
رئيس  اىل  رسالة  النواب، 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
الن »بني يديه القدرة على وقف 
اجلرمية اليت ترتكب حبق الشعب 

واالقتصاد اللبنانيني«.
ولفت يف مؤمتر صحايف عقده 
بالصيفي،  املركزي  البيت  يف 
اليت  الضرائب  »كل  ان  اىل 
اجلامعة  دراسات  حبسب  أقرت 
القدرة  بأن  تفيد  االمريكية 
ستنخفض  للمواطن  الشرائية 
اعتمدت  اذا  و%20   10 بني 
اكثر  سينتقل  كما  الضرائب. 
حتت  اىل  لبناني  الف  مئة  من 
الضرائب  بسبب  الفقر  خط 
على  والضريبة  فِرضت  اليت 
مبا  مذكرا  املضاف«،ة  القيمة 
للمدارس  العام  االمني  قاله 
بطرس  االب  الكاثوليكية 
املدرسي  »القسط  ان  عازار 
ان  كما   ،%27 بنسبة  سريتفع 
اسعار الشقق سرتتفع وشبابنا 

سيعاني«.
على  »أقدمنا  اجلميل:  وقال 
أي  دون  من  اقتصادية  كارثة 
دراسة  او  اقتصادية  جدوى 
اليت  الضرائب  اليها  تستند 

أقرت«.
على  كبرية  »خشية  وأبدى 
حصل  ما  جراء  من  املواطن 
الوقت  »يف  وقال:  أمس«. 
عينه، مسعنا من فخامة الرئيس 
كان  انه  فيها  يقول  تصاريح 
قبل  املوازنة  تقر  ان  يفضل 
وانه  والرواتب  الرتب  سلسلة 

االيرادات  تقر  ان  يفضل 
مسبقا«.

رئيس  تصاريح  وصف  وإذ 
مكانها  »يف  بأنها  اجلمهورية 
السليم وهي اساسية يف هذه 
»انطالقا من  املناقشة«، قال: 
 57 املادة  اىل  واستنادا  هنا 
فخامة  نناشد  الدستور،  من 
الرئيس ونطلب منه رد قانون 
اجمللس  اىل  املقر  الضرائب 
وهو  درسه  العادة  النيابي 
اللبناني  االقتصاد  ينقذ  بذلك 
والفقرية،  الوسطى  والطبقتني 
وطلبنا  دعوتنا  قبول  ونناشده 

ورد القانون«.
عون  الرئيس  »كالم  ان  ورأى 
جملس  يف  الكتائب  كالم  هو 
»كالمه  على  مثنيا  النواب«، 
الذي يربهن من خالله انه مستقل 
عن الكالم السياسي الذي صدر 

يف جملس النواب«.
رئيس  »موقف  ان  اىل  وأشار 
اجلمهورية اساسي لرد البوصلة 
جمددا  الصحيح«،  املكان  اىل 
مكامن  »وقف  اىل  الدعوة 
مالية  وضبط  والفساد  اهلدر 

الدولة«.
على  »الضرائب  أن  واعترب 
ارض الواقع لن تفيد وزيادتها 
هناك  ان  مالحظا  تقتلها«، 
رد  اجلرمية:  اليقاف  »طريقتني 
اىل  القانون  اجلمهورية  رئيس 

اجمللس والطعن بالقانون«.
باخلطوة  »بدأنا  اجلميل:  وقال 
االوىل قبل ان نلجأ اىل التدبري 
الثاني الن طريقة اقرار الضرائب 
كانت خمالفة للدستور وللنظام 

الداخلي جمللس النواب«.

أضاف ردا على سؤال: »حنن 5 
نواب واذا مل جند 5 آخرين لن 

يبقى هناك ما نقوله«.
اىل  »العودة  اىل  اجلميع  ودعا 

الضمري والتفكري بالناس«.\
نذهب  ان  جيوز  »هل  وسأل: 
لتمويل  املواطن  جيب  اىل 
مبكامن  منس  ال  كي  السلسلة 

اهلدر والفساد؟«.
وشدد على أن »ضبط اجلمارك 
ووقف  الضرييب  والتهرب 
الصفقات امور اساسية حملاربة 

الفساد«.
وأعرب جمددا عن ختوفه من ان 
تعبئة  الضرائب  »هدف  يكون 
اخلزينة من اجل احلملة االنتخابية 
ب«وقف  مطالبا  للسلطة«، 
الرئيس  كان  واذا  اجلرمية 
مقتنعا مبا قاله يف االعالم جيب 

رد القانون«.
فرتة  تنتظر  »السلطة  وقال: 
وهذا  الضرائب  لتمرير  الصيف 
ما حصل، فقد مرروا الضرائب 
خلسة. وما مسعناه منذ الصباح 
الناس  بأن  يفيد  اآلن  حتى 
ان  ونأمل  الكارثة.  استوعبت 
يكون ذلك عامل ضغط للرتاجع 

عن اجلرمية«.
رئيس  كالم  »ان  أضاف: 
لكالم  مناقض  اجلمهورية 
وتصويت كتلته امس يف جملس 
النواب، واذا كان يعين ما قاله 
رد  الطبيعي  فمن  االعالم  يف 

القانون«.
»الكتائب  ان  على  وشدد 
السالح  كل  ستستعمل 
يديها  بني  الذي  الدستوري 

اليقاف اجلرمية«.

سامي اجلميل: نطلب من رئيس اجلمهورية رد قانون 
الضرائب إنقاذا لالقتصاد وذوي الدخل احملدود
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لبنانيات

»املستقبل«  كتلة  عقدت 
يف  اجتماعها  النيابية 
برئاسة  الوسط«  »بيت 
السنيورة  فؤاد  الرئيس 
األوضاع  واستعرضت 
الراهنة من خمتلف جوانبها، 
االجتماع  نهاية  ويف 
توجهت يف  بيانا  أصدرت 
اقرار  مبناسبة  مستهله 
والرواتب  الرتب  سلسلة 
إىل  هلا  التمويل  ومصادر 
يف  والعاملني  »املوظفني 
إدارات ومؤسسات القطاع 
العام واملتقاعدين وكذلك 
اىل املعلمني يف املدارس 
يف  التعليمية  واملعاهد 
الذين  اخلاص  القطاع 
اجلديد  القانون  مشلهم 
والرواتب  الرتب  لسلسلة 
النواب  أقره جملس  الذي 
املاضيني،  اليومني  خالل 
مشفوعة  احلارة  بالتهنئة 
بالتمنيات الطيبة بأن حيمل 
اخلري  القانون  هذا  معه 
ولشتى  منه  للمستفيدين 
اللبناني  اجملتمع  فئات 
الوطين  ولالقتصاد 
الشأن  هذا  يف  ككل. 
أن  املها  عن  الكتلة  تعرب 
قد  اليت  التحديات  تشكل 
القانون  هذا  معه  حيملها 
إلجياد  قويا  دافعا  اجلديد 
جديدة  وتوجهات  حوافز 
يف احلكومة اللبنانية ويف 
وداخل  اللبنانية  اإلدارة 
وعلى  اللبناني  اجملتمع 
أكثر من صعيد ويف أكثر 

من اجتاه«.
هذه  إقرار  »إن  اضافت: 
للمستفيدين  السلسلة 
يشكل  أن  جيب  منها 
حافزا للموظفني اإلداريني 
والعسكريني  واألساتذة 
ما  يف  وكل  واألمنيني، 
كل  بذل  أجل  من  خصه 
يف  يصب  ممكن  جهد 
جهة  من  اإلنتاجية  زيادة 
العمل  يف  التفاني  واىل 
ومجيع  الدولة  خدمة  يف 
اللبنانيني  املواطنني 
الذين هم يف احملصلة من 
جيب أن ترتكز كل اجلهود 
من أجل خدمتهم وتسهيل 
معامالتهم وحتسني ظروف 

حياتهم«.
»احلكومة  أن  واعتربت 
بتكثيف  مطالبة  اللبنانية 
جهودها من أجل بذل كل 
على  للعمل  ممكن  جهد 
املواطنني  ثقة  اسرتجاع 
الدولة  ومبنطق  بها 
حترص  أن  وعلى  ودورها 
احلكومة من أجل أن ترتكز 
املعنية  إداراتها  جهود 
زيادات  أي  ضبط  باجتاه 
يف  تفلت  أو  مقبولة  غري 
وتعزيز  كما  األسعار. 
حماربة  على  جهودها 
الفساد ومن يقومون به أو 
يغطونه وذلك بكل جدية. 
كذلك فإن احلكومة مطالبة 
وانفاقها  الدولة  برتشيق 
وباحلرص على جباية كامل 

وارداتها وكذلك بالتأكيد 
على ثقافة اإلنتاج وتعزيز 
االنتاجية يف إدارات القطاع 
وأيضا  العام ومؤسساته، 
احلوافز  إعطاء  على  العمل 
والوسائل  والتسهيالت 
القطاع  الالزمة ملؤسسات 
من  يتمكن  لكي  اخلاص 
ونشاطه  انطالقته  تعزيز 
مبا ميكن االقتصاد الوطين 
من تعزيز ميزاته التفاضلية 
مبا يتيح ملنتجاته السلعية 
املنافسة  من  واخلدماتية 
الداخلية  االسواق  يف 
يصبح  ال  حتى  واخلارجية 
التناغم  إطار  خارج  لبنان 
األسواق  مقتضيات  مع 
والدولية.  اإلقليمية 
ال  كي  احملصلة  ويف 
الزيادات  هذه  تصبح 
موظفو  عليها  اليت حيصل 
واملعلمون  العام  القطاع 
اخلاص عرضة  القطاع  يف 
التضخم  بسبب  للتآكل 
العامة  األعباء  وزيادة 
اللبنانيني  املواطنني  على 

ككل«.
»املرحلة  أن  واكدت 
احلالية حتتم القيام جبهود 
استثنائية من قبل احلكومة 
للعودة إىل تعزيز التناغم 
والسياسي  االقتصادي 
بني لبنان وحميطه العربي 
جملس  دول  سيما  وال 
الذي  اخلليجي  التعاون 
الطبيعية  األسواق  ميثل 
للبنان واللبنانيني وللسلع 
وهو  اللبنانية  واخلدمات 
األساس  املصدر  أيضا 
اليت  املالية  للتدفقات 
اللبنانيون  إليها  يستند 
أجل  من  واقتصادهم، 
اسرتجاع النمو االقتصادي 
لبنان  إليه  حيتاج  الذي 
يعاني  يزال  ما  الذي 
حدود  عند  التباطؤ  من 
متواضعة منذ بداية العقد 
ال  حدود  وضمن  احلالي 
االقتصاد  حباجة  تفي 
الشباب  وحاجة  اللبناني 
إىل  اللبنانيني  والشابات 

فرص العمل اجلديدة«.
ان  اىل  البيان  واشار 
»كتلة املستقبل النيابية، 
الرئيس  مقدمها  ويف 
عملت  قد  احلريري،  سعد 
وحرصت على أن ال يكون 
للسلة  الضرييب  العبء 
اليت  اجلديدة  الضريبية 
أصحاب  يستهدف  أقرت، 
بشكل  احملدود  الدخل 
مباشر أو غري مباشر. ويف 
عناية  تلفت  الصدد،  هذا 
للتنبه  الرقابية  األجهزة 
حماوالت  لكبح  والتحرك 
استغالل  األطراف  بعض 
للتالعب  القرارات  هذه 
زيادات  عرب  باألسعار 
السلع  وعلى  عشوائية 

واخلدمات االساسية«.
ومعاني  دالالت  ويف 
متوز،  عدوان  ذكرى 
عند  الكتلة  توقفت 

كتلة املستقبل هنأت املوظفني بالسلسلة:
 لرتشيق الدولة وانفاقها واحلرص على جباية كامل وارداتها وتعزيز انتاجية إالدارات

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

الذكرى  ودالالت  »معاني 
للعدوان  عشرة  احلادية 
لبنان  على  اإلسرائيلي 
هذا  يف   .2006 متوز  يف 
الصدد، تشدد الكتلة على 
ان العامل األساس الذي 
وتعزيز  محاية  يف  ساهم 
وجه  يف  لبنان  صمود 
العدوان ويف منع إسرائيل 
من حتقيق أي انتصار متثل 
وبشكل أساس يف احلرص 
اللبنانيني  تضامن  على 
العدو  ضد  بينهم  فيما 
احلفاظ  ويف  اإلسرائيلي 
الوطنية.  وحدتهم  على 
حتقق  الذي  األمر  وهو 
بفضل اللبنانيني وبفضل 
اإلدارة السياسية للحكومة 
مواجهة  يف  اللبنانية 
بالتآزر  وذلك  العدوان، 
خمتلف  مع  والتعاون 
مقدمهم  ويف  األطراف 
الباسلة  الوطنية  املقاومة 
يف وجه العدوان الغاشم. 
إن وحدة الشعب اللبناني 
األساسية  املسلمة  هي 
ولصموده  لبنان  لبقاء 
أو  تطورات  أي  وجه  يف 
داهمة.  خارجية  صدمات 
وبالتالي فإن هذه الوحدة 
استمرار  تضمن  اليت  هي 

اجليش  خلف  الوقوف 
تأمني  ويف  اللبناني 
الدعم للحفاظ على الوطن 

واملواطنني«.
الكتلة  استذكرت  واذ 
املضيئة  الصفحة  »هذه 
الوحدة  صفحات  من 
اللبنانية  الوطنية 
العدوان  مواجهة  يف 
وتستخلص  االسرائيلي 
لفتت  والدروس«،  العرب 
عناية الرأي العام اللبناني 
اىل ضرورة التنبه إىل ما 
البعض  عليه  يقدم  قد 
انفرادي  وبشكل  جمددا 
مبصاحل  اإلخالل  جلهة 
قد  مبا  اللبناني  الشعب 
الوطنية  الوحدة  يعرض 
وهذا  للخطر.  أو  لالهتزاز 
األمر هو الذي جيب التنبه 
إليه عرب االلتزام والتمسك 
وباتفاق  الدستور  بأحكام 
دور  احرتام  ومن  الطائف 
العسكرية  املؤسسات 
ويف  الشرعية  واألمنية 
والقوى  اجليش  مقدمها 
املكلفة  الرمسية  األمنية 
السالح  حبمل  حصريا 
حلماية  واستعماله 
اللبنانيني وحلماية احلدود 
اللبنانية وذلك حتت سقف 

وتكون  والنظام  القانون 
للمحاسبة  خاضعة  بذلك 
الشفافة.  واملساءلة 
ويف  املستقبل  كتلة  ان 
الدائر  النقاش  محأة 
حول  األخرية  املدة  يف 
أكثر  من  ودوره  اجليش 
مرة  تؤكد  فإنها  جهة  من 
جديدة على ثقتها باجليش 
ومبؤسسات الدولة األمنية 
سقف  حتت  العاملة 
السياسية  السلطة  قرار 
املتمثلة باحلكومة اللبنانية 
من أجل متكينها وإقدارها 
اجليش  مقدمها  ويف 
اللبناني على مواجهة أعداء 
اإلرهاب  فيهم  مبن  لبنان 
حياولون  ملن  والتصدي 
املؤسسة  هذه  إقحام 
يف  وتوريطها  الوطنية 
السجال السياسي الداخلي 

اللبناني«.
املبدأ  »إن  وتابعت: 
حتقيق  يف  األساس 
السامي  اهلدف  هذا 
تقديم  باستمرار  يكون 
واملعنوي  املادي  الدعم 
الوطنية  املؤسسة  هلذه 
حماوالت  من  ومحايتها 
تعريضها  البعض 
عليها  والتأثري  للضغوط 

عن  حرفها  أو  وإشغاهلا 
إن  األساسية.  مهامها 
الكتلة إذ تؤكد على هذه 
ثقة  على  فإنها  القواعد 
بأنه واستنادا إىل التجربة 
كانت  فقد  العملية، 
وستبقى  اجليش  مؤسسة 
االنسجام  على  حريصة 
السلطة  توجهات  مع 
سقف  وحتت  السياسية 
على  وحريصة  القانون 
مبوقف  مؤيدة  تستمر  أن 
األكثرية  قبل  من  داعم 
اللبنانيني  من  الكاثرة 
من  اجليش  يتمكن  لكي 
أن يكون دائما سباقا يف 
يف  الوطنية  مهامه  تأدية 
ويف  اإلرهابيني  مواجهة 
التصدي ملن يعتدي على 
أمن الوطن واملواطنني«.

»املمارسات  وعن 
شهدها  اليت  العنصرية 
اطلعت  أخريا«،  لبنان 
عارم  ب«استياء  الكتلة 
العنصرية  احلملة  على 
اهلمجية اليت قام بها بعض 
باستهداف  املوتورين 
أبرياء  سوريني  نازحني 
بعيدة  عناوين  حتت 
املعايري  عن  البعد  كل 
واإلنسانية،  األخالقية 
وبشكل وطريقة ال تعرب عن 
اللبنانيني  عن  وال  لبنان 
عالقة  على  احلريصني 
الشعب  مع  وسوية  أخوية 
واحلريصني  السوري 
أيضا على عودة النازحني 
السوريني اآلمنة والسريعة 
أقرب  يف  ديارهم  إىل 
مستنكرة  ممكنة«،  فرصة 
»هذه املمارسات ومنها ما 
به بعض املندسني  يقوم 
تشد  وهي  املشبوهني 
على أيدي األجهزة األمنية 
على  يدها  وضعت  اليت 
هذه اجلرائم بسرعة مقدرة 
من ضبط  مبزيد  وتطالبها 
يف  وهي  التفلت.  هذا 

هذا الصدد تشيد مبا صدر 
عن فخامة الرئيس العماد 
ميشال عون والذي رفض 
الكراهية  نشر  ممارسات 
الشعبني  بني  تعميمها  أو 

العربيني الشقيقني«.
اإلجراءات  »خطورة  وعن 
القدس  يف  اإلسرائيلية 
األقصى«،  واملسجد 
استنكرت الكتلة »استنكارا 
شديدا اإلجراءات التعسفية 
أقدمت  اليت  االجرامية 
االحتالل  سلطات  عليها 
القدس  يف  اإلسرائيلية 
اخلصوص يف  وجه  وعلى 
لناحية  األقصى  املسجد 
اقفاله بوجه املصلني من 
اإلجراءات  ان  املؤمنني. 
قوات  عليها  اقدمت  اليت 
القدس  يف  االحتالل 
األقصى،  واملسجد 
اهلوية  ضرب  اىل  تهدف 
العربية  الفلسطينية 
وتقويض الصمود الوطين 

الفلسطيين«.
ب«األطراف  واهابت 
والعربية  الوطنية 
والفلسطينية مبا يف ذلك 
التنبه  احملتل  اجلوالن  يف 
املخططات  خطورة  اىل 
وأهدافها  اإلسرائيلية 
ميكن  ال  اليت  اخلبيثة 
اال  عليها  والرد  جمابهتها 
على  التأكيد  خالل  من 
بني  والتضامن  الوحدة 
الشعب  مكونات  مجيع 
كل  وبني  الفلسطيين 
العرب يف شتى أقطارهم. 
وبناء على ذلك، تنبه الكتلة 
األشقاء الفلسطينيني إىل 
الوحدة  عن  اخلروج  خماطر 
تشكل  واليت  الوطنية 
واالمضى  األفعل  السالح 
لديهم يف هذه املرحلة يف 
العدو  ممارسات  مواجهة 
وخمططاته  اإلسرائيلي 
القضية  لتصفية 

الفلسطينية«.

كتلة املستقبل مجتمعة
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جملة  حترير  رئيس  وقع 
»املسرية« اإلعالمي جنم اهلاشم، 
يف الذكرى ال12 خلروج رئيس 
اللبنانية« مسري  »القوات  حزب 
جعجع من االعتقال، كتابه اجلديد 
اللبنانية...  »القوات  بعنوان: 
-1994 السري  النضال  قصة 
أقيم  احتفال حاشد  2005« يف 

يف معراب.
جملس  رئيس  االحتفال:  حضر 
ممثال  احلريري  سعد  الوزراء 
بوزير الدولة لشؤون املرأة جان 
ميشال  الرئيس  اوغاسبيان، 
سليمان ممثال مبستشاره بشارة 
املاروني  البطريرك  اهلل،  خري 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
حنار  باألب  ممثال  الراعي 
احلكومة  رئيس  نائب  الطيار، 
ممثال  مجرا  ابو  عصام  السابق 
وزير  عون،  لوسيان  باحملامي 
معني  النازحني  لشؤون  الدولة 
زياد  بالدكتور  ممثال  املرعيب 
طالل  املهجرين  وزير  طايع، 
محاده،  بسليم  ممثال  إرسالن 
النواب: رئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي النائب وليد جنبالط 
شهيب،  أكرم  بالنائب  ممثال 
كريوز،  ايلي  جعجع،  سرتيدا 
الوزراء  نصر،  ابي  اهلل  ونعمة 
نقوال  وردة،  سليم  السابقون: 
الصحناوي، أشرف ريفي ممثال 
وديع  بشارة،  أسعد  مبستشاره 
اهليئة  بعضو  ممثال  اخلازن 
العام  اجمللس  يف  التنفيذية 
وكريم  سعادة،  فريد  املاروني 
السابقان:  النائبان  بقرادوني، 
احلركة،  وصالح  عون  سليم 
عون،  الياس  احملررين  نقيب 
أمحد  املستقبل  تيار  عام  أمني 
نهرا،  بوسام  ممثال  احلريري 
املارونية  املؤسسة  رئيس 
رئيس  افرام،  نعمت  لالنتشار 
ميشال  االستقالل«  »حركة 
انطوان  باحملامي  ممثال  معوض 
التغيري«  »حركة  رئيس  طيوم، 
ايلي حمفوض، رئيس حزب حركة 
وحشد  الدويهي،  طالل  األرض 
السياسية،  الشخصيات  من 
القضائية،  الديبلوماسية، 
العسكرية، االعالمية، االجتماعية 

واحلزبية.
الهاشم

اللبناني  النشيدين  بعد 
بكلمة  اللقاء  والقواتي، استهل 
الكاتب جنم اهلاشم، الذي قال: 
»مل تبدأ القصة يف 21 نيسان 
يوما  كان  نيسان   21  ،1994
سننتصر  أننا  ونعرف  ننتظره 
 26 القصة يف  تنته  عليه. ومل 
يكن  مل  متوز   26  ،2005 متوز 
جديدة.  بداية  بل  نضال  نهاية 
تتعرض  كانت  حصار  كل  مع 
له القوات كانوا يعتقدون أنها 
انتهت، ولكنها كانت دائما تبدأ 
اعتقلوا مسري  عندما  جديد.  من 
اعتقدوا  الليل،  ذلك  جعجع يف 
القوات  تاريخ  سيمحون  أنهم 
وقضيتها.  وشهداءها  ونضاهلا 
مسري  أن  السجانون  اعتقد 
الشمس  نور  ير  مل  إذا  جعجع 
ال  طويل  ليل  يف  سيعيش 
ينتهي. اعتقدوا أنه سيعتقد أن 
الشمس ماتت وأن اهلل مات يف 
لبنان وأنه سيبقى حتت األرض، 
أنهم كانوا عميانا  ولكن فاتهم 
ال يبصرون، وأنه كان يف سجنه 
ويرسم  وعقله،  قلبه  يف  يرى 
أن  وفاتهم  تغيب.  ال  مشسا 

السجن يومان: يوم أنت حترسه 
ويوم أنت فيه. كانوا يعيشون 
يف سجن عهد الوصاية، وكان 
مسري جعجع والقوات أحرار ذلك 

العهد«.

يروي  ال  الكتاب  »هذا  أضاف: 
اللبنانية ونضاهلا  القوات  قصة 
 1994 عام  من  والعلين  السري 
إنه  فقط،   2005 عام  حتى 
وخطرية  سياسية  ملرحلة  رواية 
عهد  بني  ما  لبنان  تاريخ  من 
التحرر  وبني  السورية  الوصاية 
اتفاق  تطبيق  بني  منها، 
السورية  الطريقة  على  الطائف 
اغتيال  وبني   1990 عام  بعد 
عام  احلريري  رفيق  الرئيس 
النظام  جيش  وخروج   2005
دفعت  لبنان.  من  السوري 
مقاومتها  مثن  اللبنانية  القوات 
لعهد الوصاية ألنها رفضت أن 
تتخلى  وأن  تنحين  وأن  تنصاع 
عن تارخيها وقناعاتها ونضاهلا. 
احلل  رغم قرارات  تقاوم  بقيت 
رئيسها  واعتقال  واإلضطهاد 
من  خروجه  تاريخ  صار  الذي 
انتهاء  حلدث  موازيا  اإلعتقال 
على  السورية  الوصاية  عهد 
لبنان ألن السجن الصغري انهار 

عندما انهار السجن الكبري«.
مقاومة  عن  رواية  »إنها  تابع: 
جمتمع،  مقاومة  وعن  القوات 
وعن مقاومة وطن. ال حيكي هذا 
الرفاق،  كل  قصص  الكتاب 
يعرفون  الرفاق  كل  ولكن 
أنهم  ويعرفون  جيدا،  أنفسهم 
شريكا  موقعه  من  كال  كانوا 
والنضال،  التغيري  صناعة  يف 
قوات.  اخلطر  عند  فعال  وكانوا 
من السهل اليوم أن تشتم عهد 
القوات  يف  ولكن  الوصاية، 
كان من السهل أن تتحدى عهد 
الوصاية.  عهد  يف  الوصاية 
اعتقد السجانون أنهم سيمنعون 
املطر أيضا، وأنه إذا مل يهطل 
إىل  الناس  يذهب  لن  املطر 
ولكن  واحلصاد،  الزرع  مواسم 
كل يوم كنا نذهب إىل احلقول، 
هطول  وننتظر  الزرع،  ونلقي 
وإذا  احلصاد.  ومواسم  املطر 
اجلايي.  السنة  هالسنة،  مش 
الذاهبون  صار  عام،  بعد  عاما 
من  أكرب  الزرع  مواسم  إىل 
الشمس  حجب  حياولون  الذين 
مسري  انتظر  عاما   11 واملطر. 
مش  وإذا  وانتظرنا،  جعجع 
هالسنة السنة اجلايي. 11 عاما 
وإذا مش  انتظرنا،  و11 ميالدا 
كان  اجلايي.  السنة  هالسنة 
خيافوا،  حتى  خناف  أال  يكفي 
وأن نبقى نقطة املاء اليت تنقط 
يناموا  ال  حتى  رؤوسهم  على 
يوم  كل  ويأتوا  قلقني  ويظلوا 
إىل غرفة السجن ليتأكوا أنه ال 
نقطة صرنا  نقطة  هناك،  يزال 

حبر، وهين بقيوا نقطة ببحر«.
وختم اهلاشم: »من الباب الذي 
جعجع،  مسري  خرج  منه  دخل 
إىل  اللبنانية  القوات  وخرجت 
نضال جديد حبثا عن وطن يتسع 
يف  األقوياء  ويشبه  لألحرار 
نفوسهم. نضالنا مل يكن سريا 
فحسب، نضالنا هو سرنا، سرنا 
كالشمس  ساطعة  حقيقة  أننا 
غيم،  همنا  ما  كاملطر،  وهاطلة 
همنا أن نصنع الغيم أحالما، أن 
نصنع  أن  املسرية،  يف  منضي 
سنمضي  أننا  ووعدنا  املطر، 

أوغاسبيان ممثال احلريري يف توقيع النضال السري: خبروج احلكيم من املعتقل خرجنا مجيعنا من سجن الوصاية -  جعجع: ما زلنا ندفع مثن اتفاق الطائف

إىل مواسم الزرع والنضال وأن 
ننتظر مواسم احلصاد، وإذا مش 

هالسنة السنة اجلايي«.
كريوز

وبعد عرض فيلم قصري بعنوان 
كريوز  ألقى  احلرية«،  »ذاكرة 
كلمة قال فيها: »حنتفل اليوم 
سابقة  ملرحلة  جديد،  بكتاب 
جنم  للرفيق  حاضرة،  زالت  ما 
من  أيام  مسافة  على  اهلاشم 
مسري  خلروج  ال12  الذكرى 
احلرية.  اىل  الزنزانة  من  جعجع 
املناسبة،  هذه  أردت، يف  لقد 
للمرحلة،  معايشيت  موقع  ومن 
ويف سياق مناخ الكتاب وفيما 
وبعد  ملضمونه،  استكماال  يعد 
مرور 12 سنة على خروج اجليش 
أقص  أن  لبنان،  من  السوري 
عليكم وعلى اللبنانيني نبذة عن 
للجماعة  السري،  النضال  قصة 
موقفها  وبسبب  اليت  القواتية، 
السوري  لالحتالل  املعارض 
بكل  األمين  النظام  قرر  للبنان 
وأن  بها،  يطيح  أن  بساطة 
يشطبها من املعادلة السياسية 

اللبنانية«.
أضاف: »انتهت احلرب يف لبنان 
بسقوط املناطق املسيحية احلرة 
وبهزمية  السورية  القبضة  يف 
وأحدثت  للمسيحيني،  مدوية 
احلرب املسيحية - املسيحية خلال 
يف تطبيق الطائف ويف احلضور 
املسيحي يف الدولة. استطاعت 
من  خترج  أن  اللبنانية  القوات 
حربي اإللغاء يف العامني 1989 
تكن  مل  ولكنها  حية،  و1990 
على تصاحل مع جزء من بيئتها 
صورتها  وكانت  وكنيستها، 
مشوهة ومشوشة يف الوجدانني 
توقع  واللبناني.  املسيحي 
النظام السوري للمرة األوىل أن 
تنهار القوات خالل سنة واحدة 
وتوقع  سالحها  تسليم  بعد  من 
أن  حلفائه  أحد  لسان  على 
يذهب مسري جعجع اىل الواليات 
هناك.  مطعما  ويفتتح  املتحدة 
تذعن  أن  القوات  رفضت  لقد 
واستمرت  السورية  للمشيئة 
سياسة  بعد  املواجهة  بسياسة 
التام  اإلنقالب  رغم  املقاومة، 
الداخلية  القوى  موازين  يف 
ضيق  ورغم  واإلقليمية، 
اخليارات أمام القادة اللبنانيني 

اإلستقالليني«.
وتابع: »وعندما انصرفت سوريا 
للسيطرة  خطتها  تطبيق  اىل 
التدرجيية على لبنان، اصطدمت 
املعارض  القوات  مبوقف 
لسياستها، وبدأ منذ خريف عام 
1990 وحتى شباط 1994 مسار 
والقوات،  سوريا  بني  نزاعي 

متفجرة  افتعال  اىل  وصوال 
 27 يف  النجاة  سيدة  كنيسة 
شباط 1994. لقد قررت سوريا 
اإلقتصاص من القوات، وسعت 
والقمع  اإلضطهاد  خالل  من 
والتنكيل اىل تركيع املسيحيني 
مقاومتهم  وحماكمة  السياديني 
احلرية  يف  وخياراتهم  التارخيية 
والسيادة واإلستقالل، وتالحقت 
والسياسية  األمنية  الضربات 
ومن  والقانونية.  واإلعالمية 
املسؤولني  اغتيال  ضمنها 
القواتيني إيلي ضو وسامي أبو 
ونديم  عقيقي  وسليمان  جودة 
خطف  إىل  إضافة  النور،  عبد 
أنه مل  بطرس خوند. ويف ظين 
يواجهوا  أن  للبنانيني  يتسن 
املرحلة: من  تلك  كفاية حقائق 
النجاة  سيدة  كنيسة  متفجرة 
اللبنانية  القوات  حزب  حل  إىل 
اعتقال  إىل   1994 آذار   23 يف 
نيسان   21 يف  جعجع  مسري 
قائد  موقف  جاء  لقد   .1994
القوات بعيد جمزرة سيدة النجاة 
ليسمي األشياء بأمسائها، فدعا 
اىل حتديد املسؤوليات وحماسبة 
ثغر  بوجود  وذكر  املسؤولني، 
مناطق  يف  كبرية  بأحجام  أمنية 
عدة من لبنان، وقال: لن خنضع 

ولن نغري موقفنا«.
كنيسة  اىل  كريوز  وتطرق 
مسري  واعتقال  النجاة  سيدة 
جعجع، وقال: »يف الكلمة اليت 
ألقاها البطريرك صفري من على 
 28 يف  النازفة  الكنيسة  مذبح 
شباط، كشف أن الرمسيني يف 
وقوع  باحتمال  أخربوه  الدولة 
ومل  أسبوعني،  قبل  الكارثة 
لتجنبها، كما  إجراءات  أي  تتخذ 
املرحلة،  هذه  يف  غبطته.  قال 
كانت مدينة بعلبك حتتفل بيوم 
عرض  وسط  العاملي،  القدس 
ظهر  اهلل  حلزب  حاشد  عسكري 
ويف  املسلحني.  مئات  فيه 
 21 مساء  من  التاسعة  الساعة 
نيسان 1994، تقدم مسري جعجع 
وغادر  الكحلي  الرانج  باب  من 
اىل الزنزانة رقم 6 يف مديرية 
املخابرات يف وزارة الدفاع. ويف 
استشهد  بالذات،  اليوم  هذا 
التعذيب  حتت  الراسي  فوزي 
تسبب  املخابرات.  مديرية  يف 
»بالضياع«  جعجع  اعتقال مسري 
أن  مع  والقواتيات،  للقواتيني 
احلكيم كان أليام حيضر حماوريه 
لقد  الرهيبة«.  اللحظة  »هلذه 
كما  الرأس  على  الضربة  كانت 
األيام  تلك  يف  العامة.  تقول 
إدانة  يف  التويين  غسان  كتب 
صارخة لألجهزة األمنية اللبنانية، 
ويف وقفة تضامن مع األبرياء: 

تتدحرج،  كبرية  رؤوسا  »نطلب 
ليس فقط رؤوس املنفذين بل 
كيف  يعرفوا  مل  الذين  رؤوس 
حيمون  كيف  وال  حيرسوننا، 
من  والشعب  الوطن  وحدة 
يضحكون  فمضوا  املقامرين، 
منا وعلينا وعلى أنفسهم وعلى 
الدولة والقانون، كأمنا األمن هو 
وتوزيع  واألنصار  الزمل  زراعة 
وبهرجة  واألسالب  احلكم  مغامن 
األومسة ومهرجنة احلواجز اليت مل 
تعثر مرة على جمرم، واإلستماع 
ومراقبة  الناس  خمابرات  اىل 
أنفاسهم من غري أن تكشف مرة 
األبرياء  بدهم  فتكتفي  تآمرا، 
والتوقيفات اإلعتباطية وانتهاك 

حقوق اإلنسان«.
مسري  اعتقل  »عندما  أضاف: 
جعجع كنت أنا يف بشري. لقد 
طرحت على نفسي، كما طرحنا 
وأنا،  رفاقي  أنفسنا،  على 
سؤالني: ما الذي أوصل القوات 
اللبنانية اىل هذا املصري؟ وهل 
من  القوات  إنقاذ  ميكن  كان 
كيف  نفسها؟  ختسر  أن  دون 
حتيا  أن  اللبنانية  للقوات  ميكن 
يف  جعجع  مسري  مع  وتستمر 
الزنزانة ومن دون مسري جعجع 
حر؟ إن القوات حباجة اىل إدارة 
بدا  لقد  سياسي.  اجتاه  واىل 
الفريق  من  جزءا  أن  واضحا 
القيادي ال يثق ببعضه البعض، 
وأن البعض ال يتجرأ على التعبري 
عن رأيه أمام اآلخرين. كما بدا أن 
الفريق عاجز عن قيادة القوات 
ومواجهة املرحلة. ولقد دعا من 
مسيتهم يومها اإلنتظاريون اىل 
تتغري  حتى  واإلنتظار  اجلمود 
مسري  بتغريها  فيخرج  الظروف 
سعى  ولقد  احلرية.  اىل  جعجع 
اىل  كلها  املرحلة  خالل  هؤالء 
إثبات وجهة نظرهم. ومن هنا، 
لتحويل  أربع  حماوالت  نشأت 
داخل  من  اللبنانية  القوات 
باجتاه  قواتية  وبأيد  القوات 
سوريا واحلكم اللبناني حبجة أن 
سوريا لن خترج أبدا من لبنان. 
وكان العقل األمين - اللبناني - 
السوري يراهن على سقوط مدو 
اعتقال  بعد  اللبنانية  للقوات 
القوات تغلبت  قائدها، غري أن 
للمرة الثانية على املنطق األمين 
وبأنها  بالكرتونية  ومسها  الذي 
رأس من دون جسد، إذ يكفي 
أن تقطع الرأس لتموت القوات 

اللبنانية«.
واردف: »لقد خيل إلينا يف ذلك 
اخلميس احلزين، يف 21 نيسان 
انتهت.  قد  حياتنا  أن   ،1994
لقد استشعرنا يف عظامنا ويف 
كان  املوت.  طعم  مفاصلنا 

هلذا احلدث مفعول الزلزال يف 
الوجدان  ويف  اللبنانية  القوات 
أو  نتصور  نكن  مل  القواتي. 
نكن  مل  األمر،  هذا  مثل  نتوقع 
أن  ميكن  القوات  أن  نتصور 
متوت بكل بساطة وبكل هدوء. 
مع  اللبنانية  القوات  ماتت  لقد 
أليام،  جعجع  مسري  اعتقال 
كجثة  فبدت  وألشهر  ألسابيع 
هامدة، كجسم بال نبض وكبيت 
مهجور. وكان ال بد من انتظار 
بعض الوقت لتعود القوات اىل 
السري  احلياة من خالل نضاهلا 
ولتواجه وحيدة مصريها ولتعاود 
مواجهة  يف  النضالية  مسريتها 
التحديات واألخطار. وكان ال بد 
من انتظار بعض الوقت لتعاود 
القوات من خالل نضاهلا السري 
أجل  من  ولتكافح  نفسها  مللمة 
الشفاء من »الربص السياسي« 
من  خروجها  منذ  الحقها  الذي 
حقبة  يف  أشهر  وخالل  احلرب 
اإلعتقال. لقد بدت القوات بعد 
اعتقال قائدها وطحن العشرات 
من كوادرها وشبابها وشاباتها، 
ويف مقدمهم أنطوانيت شاهني، 
كل  على  ومشرعة  مكشوفة 
اإلحتماالت السيئة. وكان ال بد 
من إعادة مللمة الوضع التنظيمي 
يف مواجهة آلة اإلحتالل والقمع، 
لعمل  آمنة«  »طريقة  وإجياد 
لبنان.  كل  القواتي يف  اجلسم 
واإلجتماعات  اإلتصاالت  وبدأت 
انطالقا  األساسية  الكوادر  مع 
املناطق  قواعد:  ثالثة  من 
كانت  احلرة،  واملهن  والطالب 
ردة الفعل إجيابية. ولقد طرحنا 
نتجمع من جديد  السؤال: كيف 
بعد الضربات القاسية اليت نزلت 
العديد  يف  أصابتنا  واليت  بنا، 
أن  ميكن  كيف  الكوادر؟  من 
نبين شبكة اتصال وتواصل بني 
أمنية  ظروف  ويف  املناطق  كل 
صعبة؟ كيف ميكن أن نستعمل 
مواجهة  يف  الشعيب«  »السالح 
الصارمة؟  األمنية  السياسات 
»جاهزين«  نكون  أن  أردنا  لقد 
يف  احملاكمات  انطالقة  مع 

تشرين الثاني 1994«.
كان  البدايات،  »يف  وقال: 
يف  القوات  مع  التعاطف 
السياسية  املسيحية،  البيئة 
مفقودا بشكل شبه  والكنسية، 
تام. وكانت املخابرات اللبنانية 
ترسيخ  أجل  من  كلل  بال  تعمل 
القوات،  عن  املشوهة  الصورة 
السياسي  اجملتمع  أن  غري 
عندما  بالذهول  أصيب  اللبناني 
خالل  ومن  القوات،  أن  أيقن 
نضاهلا السري، ورغم اإلجراءات 
احلياة  تواصل  حبقها،  القمعية 
القوات  سعت  لقد  والنضال. 
اىل  أوىل،  مرحلة  اللبنانية، يف 
احملدق  الصمت  قانون  كسر 
 aidez« الشعار  ومحلت  بها 
 - nous en parlant de
احملافل  كل  اىل   »nous
واإلنسانية  واحلزبية  السياسية 
واخلارج.  الداخل  يف  والكنسية 
ولقد سبق األب سليم عبو رئيس 
السياسيني  اليسوعية  اجلامعة 
يف  املسيحيني  واملثقفني 
سلوك  يف  املعارض،  موقفه 
إميل  كان  لقد  مقاوم.  جامعٍي 
زوال، األديب الفرنسي الكبري، 
ظروف  يف  دعا  عندما  مصيبا 
بفضيلة  التمسك  اىل  اإلحتالل 
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حسن  علي  املال  وزير  أعترب   
الرتب  سلسلة  اجناز  ان  خليل 
كان  حتد  على  اجاب  والرواتب 
طويلة،  سنوات  منذ  مطروحا 
مل  رمبا  االمور  تصحيح  واعاد 
علينا  لكن  الكامل،  مثاليا  يكن 
ان نعي انه يف املقلب االخر قد 
تأمني  يف  جديدة  قواعد  ارسى 
اصاب  عندما  الدولة  واردات 
طبقة كانت تعترب نفسها حمصنة 
عن حتمل مسؤوليتاتها يف محاية 
واالقتصادي،  املالي  الوضع 
لقد ارسى فوائد ضريبية جديدة 
تطال الشركات الكربى وشركات 
يؤمن  ملا  واملصارف  االموال 
واردات حتفظ التوازن املطلوب 

للدولة والوطن«.
الوزير خليل جاء يف كلمة  كالم 
حركة  اقامته  احتفال  القاها يف 
مرور  ذكرى  عطوي  وآل  امل 
يف  عطوي  امحد  السيد  اسبوع 

حسينية الربجاوي - اجلناح.
الوزير  إىل  اضافة  احلفل  حضر 
النائبان:ايوب محيد  خليل  حسن 
اجلعفري  املفيت  عمار،  وعلي 
املمتاز الشيخ امحد قبالن، رئيس 
امل  حركة  يف  التنفيذية  اهليئة 
املكتب  ورئيس  اهلل  نصر  حممد 
واعضاء  حايك  مجيل  السياسي 
واملكتب  التنفيذية  اهليئة  من 
احلركية  واملناطق  السياسي 
سياسية  وفعاليات  وشخصيات 

وثقافية وعلمائية واعالمية.
بعد آيات من الذكر احلكيم القى 
اخلريية  االسالمية  اجلمعية  عضو 
يف برج الرباجنة شفيق املوسوي 

كلمة رثاء.
الوزير خليل

جاء  خليل كلمة  الوزير  القى  ثم 
فيها: »حنن اليوم نكرم انفسنا 
عندما نقف على منرب السيد امحد 
عطوي يف هذه الشهادة لنقول 
ان عزاءنا الكبري بأن قضيته قد 
من  عنه  دافع  ما  وان  انتصرت 
عمل لبناء اجملتمع الصاحل، وحنن 
التحديات  رغم  اجواءه  نعيش 
اجله  من  ناضل  وما  والصعاب 
لتعزيز دور الفقراء واحملرومني 
واملناضلني الشرفاء يف صناعة 
حتقق  قد  واجملتمع  الدولة  حياة 
ومعه  الصعوبات  رغم  ايضا 
عدنا  يوم  الكبري  الفرح  شهدنا 
بأنتصار  لنحتفل   2000 عام  معا 
العدو  مواجهة  يف  ونهجه  خطه 
وحتقيق  وتأمني  االسرائيلي 
التحرير ملعظم ارضنا املباركة«.

ملتزمون  »اننا  اضاف: 
عن  الدفاع  يف  ومستمرون 
لبنان وسنبقى متمسكني  وطننا 
حتميه  اليت  القوة،  عناصر  بكل 
االسرائيلي  العدو  مواجهة  يف 
وهنا  التكفريي  واالرهاب 
املعركة  ان  على  ونشدد  نقول 
مواجهة هذا  اليوم يف  املفتوحة 
خارج  تكون  ان  جيب  االرهاب 
الداخلي  السياسي  النقاش  كل 
الداخلي  السياسي  التوظيف  او 
االلتفاف  خالل  من  حنصن  وان 
الوطين العام حول جيشنا الوطين 
الباسل يف معركته هذه. وحول 
املقاومة اليت تلعب دور الدفاع 
اىل جانب اجليش عن حدودنا من 
استقرارنا  وتعزيز  تأمني  اجل 
االمين  املستوى  على  الداخلي 

وعلى املستوى السياسي«.
اليوم  املعركة  »ان هذه  وتابع: 

الن  اللبنانيني  كل  معركة  هي 
املواجهة ليست مع فئة او طائفة 
او منطقة، بل ان االرهاب يواجه 
اختالف  على  الوطن  ابناء  كل 
السلسلة  قرى  يف  انتماءاتهم 
الشرقية اىل حماوالت هز االمن 
وحماولة  الداخلي  املستوى  على 
حنن  واالنقسامات،  الفنت  زرع 
السابق سنواجه  كما واجهنا يف 
هي  ما  بقدر  واملواجهة  اليوم، 
مواجهة  هي  وامنية  عسكرية 
نتوجه  اصيلة،  ودينية  ثقافية 
بديننا  االصيل  التزامنا  من  بها 
الذين  هؤالء  لنواجهة  واخالقنا 
براء  منهم  وهو  بالدين  يتلطون 
اعداء  وهم  بالقيم  وينطقون 
االنسان  يقتلون  والذين  القيم 

الذي كرمه اهلل«.
اليوم  »هناك  أن  إىل  واشار 
السياسي  النقاش  من  الكثري 
حول  الداخل  يف  يدور  الذي 
قضية النازحني السوريني. واود 
حتمل  الذي  لبنان  ان  اقول  ان 
القضية  هذه  عبء  البداية  منذ 
ومسؤولية  جدية  مواكبة  دون 
ملتزم  هو  الدولي،  اجملتمع  من 
اشقائه  جانب  اىل  يكون  بأن 
حل  بإجتاه  ويدفع  السوريني 
بالعودة  النازحني  هؤالء  قضية 
يستوجب  وهذا  وطنهم،  اىل 
ومسؤولية  جبرأة  نتعاطى  ان 
اىل  نبادر  وان  امللف.  هذا  مع 
احلكومة  مع  االتصاالت  اجراء 
جدي  نقاش  وخوض  السورية 
هؤالء  اعادة  اجل  من  ومسؤول 
بعد  بيوتهم،  واىل  ارضهم  اىل 
ان توسعت مساحات االمان على 
امتداد الوطن السوري، وان هذا 
االمر جيب ان ال يدخل يف املزاد 
وحنن  السياسية،  واملزايدات 
نعرف اننا ال نقدم وال نؤخر يف 
هلا  يراد  شعارات  من  يطرح  ما 
ان تلقي بلبنان حبالة قطيعة مع 

الشقيقة سوريا«.
اجنزنا  اخر  مقلب  »على  وقال: 
باالمس سلسلة الرتب والرواتب 
اجاب  قد  االمر  هذا  ان  ونعرف 
على حتد كان مطروحا منذ سنوات 
طويلة، واعاد تصحيح االمور رمبا 
مل يكن مثاليا الكامل، لكن علينا 
ان نعي انه يف املقلب االخر قد 
تأمني  يف  جديدة  قواعد  ارسى 
اصاب  عندما  الدولة  واردات 
طبقة كانت تعترب نفسها حمصنة 
عن حتمل مسؤوليتاتها يف محاية 
واالقتصادي،  املالي  الوضع 
لقد ارسى فوائد ضريبية جديدة 
تطال الشركات الكربى وشركات 
يؤمن  ملا  واملصارف  االموال 
واردات حتفظ التوازن املطلوب 
ملتزمون  حنن  والوطن،  للدولة 
اىل  املقلبة  ايامنا  حنول  بأن 
ايام عمل منتج تساعد على تلبية 
احتياجات الناس، الناس الذين 

حسن خليل: سلسلة الرتب والرواتب ارست قواعد يف تأمني واردات 
الدولة واصابت طبقة كانت تعترب نفسها حمصنة عن حتمل مسؤولياتها

الوزير خليل يلقي كلمته

اهتماماتنا،  صلب  يف  يبقون 
الناس الطيبني البسطاء القلقني 
حياتهم،  وعلى  مستقبلهم  على 
واملسؤولية  مسؤوليتنا  هم 
من  جد  بكل  نعمل  ان  تقضي 
واماهلم  طموحاتهم  حتقيق  اجل 

ومعاجلة االمهم«.
وقال يف اخلتام »بإسم االخ دولة 
الرئيس نبيه بري واخوانه مجيعا، 
وعموم  عطوي  آل  اىل  نتقدم 
اهالي مركبا بأحر التعازي، راجني 
يتغمده  ان  وجل  عز  املوىل  من 
بواسع رمحته، وان يلهمنا مجيعا 

الصرب والسلوان«.
قبالن

ثم القى املفيت قبالن كلمة جاء 
فيها: »السيد عطوي تفانى يف 
خدمة مشروع االمام احلسني، يوم 
خالل  من  سواء  اخرون،  تهرب 
بتأسيس  االساسية  مساهمته 
اجلمعية اخلريية االسالمية، وعمله 
االجتماعي،  احلقل  يف  الدؤوب 
ويف العمل املقاوم، مع العلماء 

االبرار الطاهرين امثاله«.
عطوي  السيد  »مضى  اضاف: 
مآله،  وحقيقة  زاده  على  وعينه 
النه عمل وهو يعلم وبذل اجلهد 
عن حقيقة وثابر وصرب النه كان 
لعامل  طريق  الدنيا  ان  يدرك 
عظيم ال موت فيه وال فناء لذلك 
اهلل  ليلقى  احلقيقة وعمل  ادرك 
كاساس  اختارها  سليم.  بقلب 
حيكي  ومنطق  اخليار،  لشراكة 
وحدة العائلة، وصورة تؤكد على 
اخلليقة ان احلياة معركة ونضال، 
لالنانية  وقمع  عيش  وطريقة 
الباطلة، وتأكيد مطلق للحقيقة، 
وانقياد كامل الرادة اهلل وصالبة 
واثبات  للظامل  وخصومة  باحلق 
االنسان،  قضايا  بكل  حضور 
يف  قويا  تكون  ان  االميان  الن 
حاضرا  تكون  ان  احلقائق،  كل 
يف كل مشاريع هذا الوطن، ان 
تكون عزيزا يف خياراتك واعظمها 
اسرائيل  ضد  مقاوما  تكون  ان 
بوجه  صلبا  جبال  تكون  وان 
التكفري، الن الوطنية واالميان ال 
خيتلفان، كما ال خيتلف االنسان 

عن االنسان«.
وتابع: »من يسلم وجهه هلل يبدأ 
وهواه،  ورغباته  وعقله  بقلبه 
يف  ووظفها  هلل،  سلمت  فاذا 
سبيل اهلل، وناصر احلق وناهض 
امحد  السيد  كان  هكذا  الباطل، 
واجملاهد  الدؤوب  كان  عطوي، 
يف  والشريك  واالب  والصديق 
مع  وتعاىل  سبحانه  هلل  العمل 
السيد عطوي جيب ان نعود اىل 
حيث اهلل، اىل ذاكرة قوم آمنوا 
ومل  عملوا  هدى،  اهلل  فزادهم 
يكن اال قليل، ثابروا فتزودوا، 
تهاجر  ان  العنوان  الن  نهضوا 
اىل حيث اهلل فرحبوا وتلك عقبى 

الدار«.

نظمت قيادة فرع بريوت يف حزب 
يف  االشرتاكي  العربي  البعث 
لبنان وقفة تضامنية مع اجليش 
الوطين،  املتحف  أمام  اللبناني، 
األصعدة  على  لدوره  تقديرا 
كافة، ال سيما يف احلرب األمنية 
االرهاب، وذلك  االستباقية ضد 
األمن  لقوى  أمنية  تدابري  وسط 
خالل  ورفعت  واجليش.  الداخلي 
الوقفة األعالم اللبنانية والالفتات 

اليت تشيد بدور اجليش.
األمني  الوقفة  يف  وشارك 
النائب  البعث  حلزب  القطري 
مروان  النائب  قانصوه،  عاصم 
نزيه  السابق  الوزير  فارس، 
بيضون، أعضاء القيادة القطرية 
والشعب  بريوت  فرع  وقيادة 
إىل  إضافة  احلزبية،  والفرق 
الوطنية  االحزاب  عن  ممثلني 

اللبنانية.

قانصوه
بعد النشيد الوطين ونشيد حزب 
البعث، حيا قانصوه يف كلمة »من 
بأن  بالوعد  ووفى  العهد  صان 
احلق  لشعلة  نرباسا  لبنان  يبقى 
وال  ممرا  يكون  وأال  واحلقيقة، 
مقرا لالرهاب والعدوان والتكفري 

واالحتالل الصهيوني«.
الذين  لبنان  »أبناء  حيا  كما 
دفاعا  واألرواح،  الدماء  بذلوا 
عن احلريات وكرامة هذا الشعب 
املواجهة  فضلوا  والذين  األبي، 

وقفة تضامنية للبعث مع اجليش 
قانصوه: لبنان لن يكون ممرا وال مقرا لالرهاب والعدوان

واالستسالم«،  الرضوخ  على 
مع  املواجهة  »وحدة  مؤكدا 
هزمية  لدحر  واحللفاء  الشرفاء 
والتقسيم«،  التفرقة  مشاريع 
أبطالنا  قبضات  »إن  وقال: 
ومشاعل عزنا وفخرنا يف اجليش 
فرحة  تسطر  واملقاومة  اللبناني 
الرجعية  دنس  من  لبنان  تطهري 
والصهيونية، كما كتبت أعراس 
عام  حترير  يف  انتصاراتنا 

.»2000
وفيا  سيبقى  »لبنان  أن  وأكد 
بالعطاء  خبلت  ما  اليت  لسوريا، 
الظروف«،  أصعب  يف  حتى 
وثبته  اهلل  صنعه  »ما  وقال: 
لن  وسوريا  لبنان  بني  التاريخ 
صافحت  أياد  مسحه  تستطيع 
شروطه  ذل  وارتضت  العدو 

وأطماعه«.

الضيقة
ثم ألقى عضو القيادة القطرية - 
أمني فرع بريوت توفيق الضيقة 
الوقفة  »إن  فيها:  قال  كلمة 
طبيعية،  اجليش  مع  التضامنية 
خصوصا يف هذه الظروف، فهذا 
هو الواجب الوطين الصحيح الذي 
جليشنا  نؤديه  أن  ميكن  ما  أقل 
التضحيات  ويقدم  قدم  الذي 
الصهيوني  العدو  وجه  يف 

والتكفريي«.
مل  اليوم  الوقفة  »هذه  أضاف: 
تكن صدفة، بل توقيتها مدروس 

ليتالءم مع املعركة احلامسة ضد 
عرسال  جرود  يف  االرهابيني 
متضامنون  نعم، حنن  وحميطها. 
ونؤيده  اللبناني،  اجليش  مع 
ولن  االرهابيني،  ضد  حربه  يف 
نقبل بأن مينعنا أحد من التضامن 

معه«.
العربي  البعث  »حزب  أن  وأكد 
ولن  باق،  لبنان  االشرتاكي يف 
يستطيع أحد إلغاء دوره الوطين 

والسياسي واالجتماعي«.
واجليش  اللبناني  »اجليش  وحيا 
آب،   1 السوري مبناسبة  العربي 
على أمل حتقيقهما االنتصار على 
»احلكومة  من  متمنيا  االرهاب«، 
مباشرة  اتصاالت  فتح  اللبنانية 
تطبيقا  السورية،  احلكومة  مع 
»إن  وقال:  األخوة«،  ملعاهدة 
املعادلة الذهبية القائمة اجليش 
والشعب واملقاومة شكلت املظلة 
الوطنية الدفاعية عن لبنان بوجه 
والتكفريي،  الصهيوني  العدو 

وحنن نبارك هذه املعادلة«.
النيابية،  االنتخابات  وعن قانون 
أعلنا  الذي  القانون  »هذا  قال: 
اليت  النسبية  يشوه  له  رفضنا 
نؤيدها على أساس لبنان دائرة 
واحدة خارج القيد الطائفي، واليت 
السياسية  لالزمات  حال  تعترب 
وباسم  اللبنانيني.  آمال  وحتقق 
قيادة احلزب، أعلن أنه سيكون 
النيابية  لالنتخابات  مرشحون  لنا 

يف كل لبنان«.
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خالفًا للدستور، تستمر الطوائف يف انتزاع املزيد 
ثرواتها  تعزيز  يف  تسهم  اليت  االمتيازات  من 
جيّسده  ما  هذا  لبنان.  يف  الالمساواة  وزيادة 
أعمال جملس  امُلدرج على جدول  القانون  اقرتاح 
ومؤّسساتها  الطوائف  إعفاء  اىل  الرامي  النواب، 
القانون  اليت مل يشملها  والرسوم  الضرائب  من 
يأتي  االقرتاح  هذا  أن  املفارقة   .2000/210
بالتزامن مع فرض ضرائب جديدة وتصاعد احلديث 

عن الفساد الذي يستنزف املال العام.
»إعفاء الطوائف امُلعرتف بها يف لبنان واألشخاص 
الضرائب  بعض  من  هلا  التابعني  املعنويني 
مكّرر«  »معّجل  قانون  اقرتاح  هو  والرسوم«، 
غامن،  وروبري  كنعان  إبراهيم  النائبان  به  تقّدم 
التشريعّية  اجللسة  أعمال  جدول  على  وُأدرج 
جمللس النواب، ويأتي يف سياق سعي مؤسسات 
الطوائف املسيحّية املتكّرر إلعفاء األوقاف التابعة 
الطوائف  مبؤسسات  أسوة  الضرائب  من  هلا 
اإلسالمّية امُلعفاة منها منذ عام 1955، حتقيقًا ملا 
تعتربه »عدالة وتطبيقًا للمساواة اليت ينّص عليها 

الدستور«.
إذًا، ويف تشويه فاضح ملفهوم املساواة، وبداًل 
من إحقاقها يف حتّمل الواجبات، أي دفع الضرائب، 
اللبنانيني عرب املطالبة  والتمتع باحلقوق بني كّل 
بإلغاء كّل أشكال التمييز املتمّثلة يف اإلعفاءات 
االمتيازات  ليزيد  االقرتاح  هذا  يأتي  الضريبّية، 
دستوري،  سند  أي  دون  من  للطوائف  املمنوحة 
ويعّمق الالمساواة بني الطوائف ومؤّسساتها من 
جهة واملؤّسسات املالّية واالقتصادّية واالجتماعية 

والثقافية يف الدولة من جهة ثانية.
ماذا يف القانون؟

املادتني  تعديل  القانون  مشروع  يقرتح  عمليًا، 
األوىل والثانية من القانون رقم 210 الصادر عام 
بها يف  امُلعرتف  الطوائف  بإعفاء  املتعّلق   ،2000
لبنان من جمموعة من الرسوم والضرائب، وذلك 
بتوسيع نطاق اإلعفاءات ومشول الضرائب والرسوم 

اليت مل يأت القانون املذكور على ذكرها.
املالّية  وزير  وقرار   2000/210 القانون  مبوجب 
1/1719 املفّصل له، أعفيت الطوائف )وخصوصًا 
اإلعفاء  من  تستفيد  اإلسالمّية  كون  املسيحّية، 
للدولة  العاّمة  املؤّسسات  من  بصفتها  الكامل 
املنتمون  املعنويون  واألشخاص   )1955 عام  منذ 
أرباح  على  الضرائب  من   2000 عام  قبل  إليها 
ومن  التجارّية،  وغري  والتجارّية  الصناعّية  املهن 
عن  املنقولة  وغري  املنقولة  األموال  انتقال  رسم 
طريق الوصية أو اهلبة أو أي طريق، ومن رسم 
الطابع املالي عن العقود مع الغري، ومن الرسوم 
واملرفئّية  والبلدّية  واملالّية  واجلمركّية  القضائّية 

على املساعدات.
ينص اقرتاح التعديل املطروح على إعفاء الطوائف 
املنشأة واليت  للطوائف  التابعة  املؤّسسات  وكّل 
ستنشأ الحقًا من املزيد من الضرائب، وهي رسوم 
ملصلحتها،  احملّررة  والوصايا  واهلبات  االنتقال 
وإعفاء نشاطاتها من الضريبة على القيمة امُلضافة 
باعتبارها ال تنافس املؤّسسات املدنّية اليت متارس 
نشاطات مماثلة، كما تعفى من كّل غرامات عدم 
التسجيل يف الضريبة على القيمة املضافة وعدم 
مياثلها  ما  وكل  الفواتري  إصدار  وعدم  التصريح 
عدم  إىل  إضافة  السابقة،  للفرتة  والعائدة 
للتثبت  واملراقبة  التدقيق  إلجراءات  إخضاعها 
باستثناء  القانون،  أحكام  مبوجبات  التزامها  من 
املعامالت املتعّلقة بنشاط تأجري العقارات لغايات 
من  املشغولة  األبنية  تعفى  كذلك  سكنّية.  غري 
الطوائف أو أحد أشخاصها املعنويني من الرسوم 
على القيمة التأجريّية ومن رمسي إنشاء وصيانة 

اجملارير واألرصفة.
مبعنى واضح، يقضي القانون 2000/210 واقرتاح 
القانون لتعديله بتحرير مؤسسات الطوائف من كل 
عبء ضرييب، وحتويلها إىل ما يشبه منطقة حّرة ال 
ختضع يف عملياتها وأنشطتها، مبا يف ذلك الرحبية 
منها، للشروط نفسها اليت ختضع هلا املؤسسات 
أو  املدني  اجملتمع  أو  اخلاص  القطاع  األخرى يف 

األهلي وكذلك مؤسسات متلكها الدولة.
الطائفيّة الضريبيّة

يرتافق طرح إعفاء الطوائف من الضرائب بالتزامن 
مع زيادة الضرائب على بعض القطاعات واألنشطة 
االقتصادّية واملعامالت اإلدارّية، وهذا يف حّد ذاته 
جيسد مفارقة من مفارقات النظام اللبناني. إال أن 
هذه االمتيازات، اليت حتظى بها الطوائف، هلا جذور 

الطوائف معفاة من الضرائب... والرعايا مثقلون بها

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
اجتماعها الدوري بعد ظهر امس 
حريك،  حارة  يف  مبقرها  االول، 
رعد.  حممد  النائب  برئاسة 
االثر،  على  بيان  يف  وأوضحت 
أنها »عرضت يف بداية اجللسة، 
اإلجراءات العنصرية االسرائيلية 
من  الفلسطينيني  متنع  اليت 
االقصى  املسجد  يف  الصالة 
عرب  اال  اليه  الدخول  ومن 
بوابات الكرتونية هدفها االعاقة 
العبادة  حق  ومصادرة  والعرقلة 
حق  وهو  الفلسطيين  للشعب 
خمتلف  يف  ومكرس  مقدس 
القوانني  مجيع  ويف  الشرائع، 

واملواثيق الدولية«.
»إصرار  الكتلة  وحيت 
مواجهة  على  الفلسطينيني 
وعلى  التعسفية  االجراءات  تلك 
تصعيد حتركهم اهلادف اىل محاية 
املقدسات«، مشيدة ب«الشعب 
وخياراته  ومبواقفه  الفلسطيين 
واجراءاته«،  لالحتالل  املقاومة 
اجلريئة  »املواقف  على  مثنية 
االسالمية  املرجعيات  جلميع 

واملسيحية يف بيت املقدس«.
وشددت على »وحدة ابناء الشعب 
شرائحه  جبميع  الفلسطيين 
والسياسية  الدينية  وانتماءاته 
احملتلة  االراضي  يف  وخصوصا 
أهمية  وعلى   ،1948 عام 
رفضا  والتماسك  االصطفاف 

لالحتالل واجراءاته«.
ب«املمارسات  نددت  كما 
االرهابية واالعتداءات واستخدام 
خارج  املصلني  لتفريق  القوة 
واالعتقاالت  املفتعلة،  االبواب 
حقد  عن  تنم  اليت  التعسفية 

عنصري«.
كل  اىل  عاجال  »نداء  ووجهت 
والقوى  واملنظمات  الدول 
االسرائيلي  لالحتالل  املناهضة 
العدو  على  الضغط  أجل  من 
األساليب  بكل  الصهيوني 
املتاحة، ودعم ومساندة الشعب 
العادلة  وقضيته  الفلسطيين 

وحقوقه املعتدى عليها«.
الكتلة  دانت  النقاش،  وإثر 
الصهيوني  الكيان  »حماوالت 
الغاصب إلثارة الفتنة واالنقسام 
بني مكونات الشعب العربي سواء 
الفلسطينية  االراضي  داخل  يف 
احملتلة، او يف اجلوالن السوري 
»بشدة  شجبت  كما  احملتل«. 
سياسة االستيطان املتمادية يف 
القدس واخلليل ومجيع االراضي 
مؤخرا  جتلت  واليت  احملتلة، 
قرارا  الصهيوني  العدو  باصدار 
استيطانية  وحدة   900 بإنشاء 
اسرتاتيجيا  تؤثر  القدس  يف 
على واقع الضفة الغربية احملتلة 

ومستقبلها«.
احلرة  وشعوبه  »العامل  ودعت 
اىل وقفة جدية مسؤولة واختاذ 
أجل  من  مؤثرة  عملية  خطوات 
وقف هذه السياسة وردع العدو 
عن مواصلتها«، منددة ب«صمت 
النظام الرمسي العربي حيال هذه 

السياسة العدوانية«.
وأملت الكتلة بعد إقرار سلسلة 
الرتب والرواتب، »التخفيف من 
على  الضاغطة  املعيشية  األعباء 
اللبنانيني ال سيما منهم الفئات 
املستضعفة«.  االجتماعية 
املوازنة  إقرار  »بعد  أملت  كما 
ممكن،  وقت  أقرب  يف  العامة 
االقتصادي  الركود  حتريك 

الوفاء للمقاومة دانت االجراءات العنصرية االسرائيلية يف 
االقصى وأملت ختفيف األعباء املعيشية بعد إقرار السلسلة

تعود يف التاريخ إىل عهد السلطنة العثمانّية عندما 
ُمنحت للطوائف اإلسالمّية، حبسب دراسة نشرتها 
االستعمار  مع  واستكملت  القانونّية«،  »املفكرة 
مبفيت  اإلسالمّية  األوقاف  ربط  الذي  الفرنسي 
بريوت الذي حتّول الحقًا إىل مفيت اجلمهورّية )وهو 
وأّكدت  الدولة(،  هرمّية  يف  مسلم  موّظف  أعلى 
صفة املؤّسسة العاّمة لألوقاف اإلسالمّية يف عام 
1955 بقرارين صادرين عن جملس شورى الدولة 

رقم 522 و399.
أّما الطوائف غري اإلسالمّية )املسيحّية ضمنًا( فقد 
حظيت باستقاللّية مالّية دون أي دعم من السلطنة 
العثمانّية عماًل بنظام املّلة، مقابل أن يؤدي أتباعها 
اجلزية باستثناء رجال الدين. أّما بعد إنشاء دولة 
املوازنات  أقّرت  فقد  واالستقالل،  الكبري  لبنان 
مساعدات للمحاكم الروحّية، نتيجة ضغوط ممثلي 
الطوائف املسيحّية، باعتبار أن إنفاق الدولة يصّب 

ملصلحة الطوائف اإلسالمّية.
هكذا تكّرست هذه القوانني الطائفّية، رغم إقرار 
عليها  وزيدت  اللبنانّية،  للدولة  مدني  دستور 
امتيازات أخرى متثلت يف إعفاء األبنية املخّصصة 
القيمة  على  الرسم  من  الدينّية  الشعائر  إلقامة 
الرسوم  قانون  من   13 املادة  مبوجب  التأجريّية 
والعالوات البلدّية رقم 88/60، وصواًل إىل قوانني 
اللبنانّية،  احلرب  انتهاء  بعد  املتتالّية  املوازنات 

وصواًل إىل إقرار القانون 2000/210.
يشري الباحث يف »الدولّية للمعلومات« حممد مشس 
الدين إىل »صعوبة حتديد اإليرادات الضريبّية اليت 
هذه  نتيجة  والبلدّيات  العاّمة  اخلزينة  منها  حترم 
والضريبة  اجلمارك  ضبط  عملية  كون  اإلعفاءات، 
فإن  كذلك  ممكنة،  غري  امُلضافة  القيمة  على 
الطوائف  هذه  وممتلكات  واألرباح  العائدات  حجم 

ومؤّسساتها غري معلوم«.
اإلنفاق على الطوائف

ال تنحصر االمتيازات املمنوحة للطوائف ومؤّسساتها 
وإعفاء  منها  تستفيد  اليت  الضريبّية  باإلعفاءات 
على  واألجور  الرواتب  ضريبة  من  الدين  رجال 
مالية  خمّصصات  على  تشتمل  بل  خمّصصاتهم، 
املوازنة  خالل  من  العاّم  اإلنفاق  يف  هلا  ترصد 
السنوّية، تقّدر بنحو 8.6 مليارات لرية بدل إدارة 
ولوازم ودعم خاصة باألديان، و18.1 مليار لرية 
لرية  مليون  و515  والروحّية،  الشرعّية  للمحاكم 
جتهيزات وصيانة أبنية وجتديد مفروشات وتربيد، 
إضافة إىل حتويالت ومساعدات مالّية من وزارات 
للمؤّسسات  االجتماعّية  والشؤون  والصحة  الرتبّية 
ومراكز  مستشفيات  خلف  تتلطى  اليت  الدينية 

رعائّية.
وتفّصل هذه النفقات كاآلتي: 1 مليار و25 مليون 
لرية من ميزانية رئاسة جملس الوزراء هليئة رعاية 
شؤون احلج، و1 مليار و831 مليون لرية لدوائر 
اإلفتاء من ميزانية رئاسة جملس الوزراء بدل املواد 
واإلدارّية  والتشغيلّية  االستهالكّية  واخلدمات 
واملكتبّية، واإلجيارات واإلعالنات، ورواتب وأجور 
وخمّصصات، وحتويالت ونفقات خمتلفة، وتقدميات 
عائلّية ومحاية اجتماعّية، وجتهيزات وصيانة أبنية 
مليارات  و5  وتربيد،  وتدفئة  مفروشات  وجتديد 
السنّية، و1  الشرعّية  للمحاكم  مليون لرية  و423 
مليار و281 مليون لرية للمجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى، و1 مليار و668 مليون لرية لإلفتاء اجلعفري، 
الشرعّية  للمحاكم  لرية  مليون  مليارات و498  و6 
اجلعفرّية، و480.5 مليون لرية ملشيخة عقل طائفة 
لرية  مليون  و442  مليار  و2  الدروز،  املوحدين 
لرية  مليون  و945.5  الدرزّية،  املذهبّية  للمحاكم 
للمجلس اإلسالمي العلوي، و1 مليار و505 ماليني 
الدروز،  املوحدين  لطائفة  املذهيب  للمجلس  لرية 
الروحّية  للمحاكم  لرية  مليون  و100  مليارات  و4 

املسيحّية من ميزانّية وزارة العدل.
الرتبية  وزارة  ميزانّية  من  حتويالت  إىل  إضافة 
الصحّية  وللمراكز  الطائفية،  اجملانّية  للمدارس 
الطائفية من مساهمات وزارة الصّحة لغري القطاع 
العام، وتشمل كما هو مذكور يف مشروع املوازنة 
بيت  لرية(،  مليون   220( اإلسالمّية  األيتام  دار 
مأوى  لرية(،  مليون   70( جاورجيوس  القديس 
التابع  العجزة  دار  لرية(،  مليون   70( الروم 
للطائفة الدرزّية )500 مليون(، ومساهمات وزارة 
وتشتمل  العام  القطاع  لغري  االجتماعّية  الشؤون 
تستفيد  اليت  لكاريتاس  لرية  مليون   400 على 
جملس  رئاسة  ميزانية  من  لرية  مليون   200 من 

الوزراء.

فيفيان عقيقي

اليت  اجلراح  بعض  وتضميد 
تكاد تهدد االستقرار االجتماعي 
بااللتهاب«، مؤكدة انها »بذلت 
جهودا  الكتل،  من  حلفائها  مع 
مضنية ودؤوبة النتزاع املكاسب 
وعارضت  الصحابها  املشروعة 
بشدة اقرار زيادة الضريبة على 
القيمة املضافة وزيادة الضرائب 
والرسوم اليت تطال ذوي الدخل 
احملدود، وهي ستواصل سعيها 
املستوى  حتقيق  اىل  للوصول 
االجتماعي  التوازن  من  املقبول 
فئات  خمتلف  بني  واالقتصادي 
اقتصاد  لينهض  املواطنني 
البالد وينمو مبشاركة فاعلة من 

اجلميع«.
كما دعت »احلكومة اللبنانية اىل 
التحضري املالئم الطالق  مباشرة 
خمتلف  الشواغر يف  ملء  ورشة 
عرب  الدولة،  وأجهزة  ادارات 
املتفاهم  التعيني  آلية  اعتماد 
الفئة  موظفي  الختيار  عليها 
من  االستفادة  وعرب  االوىل، 
والقوانني  الرقابية  اهليئات 
املرعية االجراء الختيار املوظفني 
االخرى  الفئات  يف  املناسبني 
التسييس  منطق  عن  بعيدا 
والتطييف والزبائنية الذي يأتي 
حساب  على  التجربة  حبسب 

األهلية واجلدارة«.

»الكتائب  استقبل رئيس حزب 
اللبنانية« النائب سامي اجلميل 
لبنان غلني  سفري اسرتاليا يف 
مايلز يف بيت الكتائب املركزي 
للملفات  وعرضا  الصيفي،  يف 
عضو  حضور  يف  املطروحة 
الكتائيب  السياسي  املكتب 
العالقات  ومنسق  كرباج،  فرج 
مروان  احلزب  يف  اخلارجية 

عبداهلل.
بيان  حبسب  البحث،  وتركز 
للجميل،  االعالمي  للمكتب 
بني  املشرتكة  »العالقات  على 
البلدين وخباصة الدور الريادي 
اللبنانية  اجلالية  تؤديه  الذي 
ومساهمتها  اسرتاليا،  يف 
الفعالة يف تعزيز سبل التعاون 

والتواصل بني البلدين«.

رئيس الكتائب عرض وسفري اسرتاليا 
العالقات ودور اجلالية

الجميل مستقبال السفري االسرتالي

أكد النائب خالد الضاهر يف حديث 
من  أونالين«  »حوار  برنامج  إىل 
على  اعرتاضه  لبنان«،  »صوت 
كل الضرائب اليت أقرها جملس 
»إذا طلب مين  النواب، وقال: 
سأفعل«،  الطعن  على  التوقيع 
داعيا رئيس اجلمهورية إىل رد 
يف  واعترب  الضرائب.  قانون 
سياق متصل ان »الضريبة على 
الفقراء  تطال  املضافة  القيمة 

واملوظفني البسطاء«.
أما يف توضيح عما جرى مؤخرا يف 

من  وموقفه  التشريعية  اجللسة 
الضاهر  رفض  اللبناني  اجليش 
يف  وشبابنا  جنودنا  »يزج  ان 
لنا بصلة« وقال:  حرب ال متت 
حيمي  ان  اجليش  واجب  »ان 
حدود لبنان، واكرب كارثة حتصل 
توريط  اهلل  حزب  يريد  عندما 
نقبل  ولن  معاركه  يف  اجليش 
ان نضحي بدم جندي او ضابط 
من اجليش«، مؤكدا احلرص على 
»صورة اجليش وعدم استغالله 

ملآرب إرهابية«.

الضاهر اكد اعرتاضه على الضرائب املقرة:
إذا طلب مين التوقيع على الطعن سأفعل

أبو  حممود  السابق  الوزير  اكد 
محدان يف بيان علق فيه على ما 
يتم تداوله يف اآلونة االخرية يف 
واالعالمي  السياسي  الوسطني 
السوريني  النازحني  حول قضية 
وما جيري يف جرود عرسال، أن 
سوريا  مع  املميزة  »العالقات 
جوهر اتفاق الطائف، وان اتفاق 
والبطريرك  بري  نبيه  الرئيس 
مار نصر اهلل بطرس صفري كان 

احلل«.
رئيس  »مواقف  أن  ورأى 
عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية 
أمن  قد  خمايل  مار  لقاء  منذ 
احلرب  ومنع  الوطين  التوازن 
»املزايدين  أن  معتربا  األهلية«، 
باسم  اللبناني  اجليش  على 

للموقوفني  اإلنساني  املوقف 
لداعش  دعم  هو  السوريني 
أن  على  والنصرة«.وشدد 
»موضوع النازحني السوريني هو 
وال  للبنانيني  بالنسبة  وجودي 
جمال للحل وعودتهم االمنة اىل 
وتنسيق  عالقة  بدون  ديارهم 
اللبنانية  احلكومتني  بني  واضح 
جوهر  يعترب  وهذا  والسورية، 
»كفى  وقال:  الطائف«.  اتفاق 
األمم  خالل  من  تارة  اهلروب 
عودة  خالل  من  واخرى  املتحدة 
املوالني  السوريني  النازحني 
واملعارضني  الدولة  مناطق  اىل 
اىل مناطق املسلحني اذ ال يوجد 
والنصرة  داعش  غري  للمسلحني 

يف سوريا«. 

ابو محدان: ال حل الزمة النازحني وعودتهم اال 
بالتنسيق بني احلكومتني اللبنانية والسورية
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يف قانون وزارة اخلارجية، مادة تسمح لرئيس اجلمهورية بأن 
استثنائية.  حاالت  املالك، يف  خارج  من  تعيني سفراء  يقرتح 
هذه  استخدام  املرجعيات  ُتسيء  الطائف،  اتفاق  منذ  ولكن، 
املادة، لُتسِقط يف بعض البعثات أشخاصًا جمهولني، بعضهم 

بال خربة، على حساب الدبلوماسيني.
ال يعاني مالك وزارة اخلارجية اللبنانية من نقٍص يف الدبلوماسيني 
يف الفئات الثالث: السفري، املستشار، السكرتري. العدد األكرب 
منهم من أصحاب الكفاءات. ُيكن قول ذلك، ألنهم على األقل 
خضعوا المتحانات ُتّوهلم دخول السلك الدبلوماسي، وسريهم 
الذاتية معروفة لدى دوائر القرار. سنوات عديدة أمضوها يف 
عملهم، ُيراكمون اخلربات الالزمة، حتى يصلوا إىل مرحلة تسمح 
م ملّفات حساسة، وُيصبحون »وجه« لبنان يف دول  هلم بتسلُّ

العامل.
على الرغم من ذلك، ال جتد املرجعيات السياسية حرجًا يف ضرب 
عرض احلائط بـ«الكفاءات« الدبلوماسية، و«إسقاط« أشخاص ال 

ينتمون إىل السلك، على أهم البعثات الدبلوماسية يف العامل.
منحت جملس  اخلارجية،  لوزارة  الداخلي  النظام  من   17 املادة 
الوزراء صالحية تعيني سفراء من خارج املالك، مشرتطة مراعاة 
عدٍد من الضوابط، لكن ال ُتلَتَزم يف معظم األحيان. مثاًل، أحقية 
أواًل. واختيار شخص من  ُتعطى ملن هم يف املالك  التصنيف 
تتطلب  استثنائية  يكون ملواجهة ظروف  أن  املالك جيب  خارج 
خربات ذات قيمة مضافة، أو »تكريًا لشخصية مرموقة كانت هلا 
أياٍد بيضاء وعطاءات على حجم الوطن«. ولكن، تأخذ التعيينات، 
حتديدًا منذ اتفاق الطائف، منحى مراعاة احملسوبيات الشخصية، 
واستغالهلا يف الزواريب احمللية، كاالنتخابات النيابية. وهناك 
أهمها  املالك،  خارج  من  سفراء  لتعيني  سلبية  انعكاسات 
تكون  قد  الثالث.  الفئات  يف  الدبلوماسية  التصنيفات  تأخري 
اإلجيابية شبه الوحيدة، يف ظّل التقسيمات الطائفية اليت تتحكم 
السلك  يف  امُلدرجة  غري  الطوائف  ألبناء  السماح  بالتعيينات، 

بالتمثل، كالعلويني.
الرئيس  عهد  خالل  تنتشر  املالك  خارج  من  التعيينات  بدأت 
بشارة اخلوري، ألّن السلك الدبلوماسي مل يكن قد تأّسس بعد، 
اللبنانية إىل سفارات(.  املفوضّيات  )عام 1953، حولت مجيع 
ظروف  يف  اللبنانية،  الدولة  كانت  الالحقة،  السنوات  يف 
عالقات  لديها  شخصيات  خبربات  تستعني  استثنائية،  تعّدها 
مالك، شارل حلو، كميل  دولية متشعبة. فربزت أمساء شارل 
نقاش،  جورج  صوان،  أبو  كميل  الدين،  تقي  خليل  مشعون، 
غسان تويين... بعدها، أخذت التعيينات صفة جوائز الرتضية، 
عبدو  كجوني  التقاعد،  على  إحالتهم  بعد  وأمنيني  لعسكريني 
وجورج خوري، قبل أن »ُيصبح األمر عبارة عن تنفيعات، بعد 
انتهاء احلرب األهلية«، حبسب أحد املطلعني على امللّف. أكثر 
الذين استفادوا من املادة 17 هما: رئاسة اجلمهورية ورئاسة 
احلكومة. يف حني أّن حركة أمل مل ُتعني سوى شخص واحد من 

خارج املالك، من عام 1994 حتى 1996، هو زهري شكر.
مل يشّذ أي عهد رئاسي وحكومي، منذ التسعينيات، عن تطبيق 
املادة 17، من دون أخذ الضوابط اليت ُتنّظم عملها باالعتبار. 
حتى الفقرة 5 من املادة القانونية، اليت تنّص على أّنه »ُيعترب 
السفراء من خارج املالك مستقيلني حكمًا عند انتهاء والية رئيس 
الدولة الذي عّينهم ويستمر بعد ذلك يف تصريف أعمال البعثة 
ملدة ال تتجاوز الشهرين حتى إذا انقضت هذه املدة ومل يصدر 
مرسوم بإعادة تعيينه توجب عليه مغادرة مركز عمله خالل مدة 
شهر«، مل حُترتم بعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان القصر 

اجلمهوري.
باسيل(،  جربان  الوزير  )قريب  العنداري  أنطونيو  فالسفراء   
والياس لّبس )حمسوب على تيار املردة(، خليل كرم )حمسوب 
على سليمان(، مصطفى أديب )املستشار السابق للرئيس جنيب 
يشغلون  يزالون  ال   )2007 عام  )منذ  سالم  ونواف  ميقاتي(، 
أجازت ذلك  مواقعهم ويتقاضون رواتبهم، بعد فتوى قانونية 

رغم وضوح النص.
تقاُسم التيار الوطين احلر وتيار املستقبل حاليًا، لتعيني سفراء 
من خارج املالك، ال خيرج عن إطار أّن الدبلوماسيني حتولوا إىل 
سفراء طوائفهم ومرجعياتهم السياسية. وسُيعنينَّ 8 سفراء من 
وعّمان  واجلزائر  ظيب  وأبو  وباريس  واشنطن  املالك يف  خارج 
تعيني  إعادة  إىل  )إضافة  واليوِنسكو  ونيويورك  والرياض 

السفري مصطفى أديب يف برلني(.
حجة تيار املستقبل، وجود نقص يف عدد الديبلوماسيني السّنة، 
غري صحيحة. فبحسب معلومات »األخبار« كان جيب أن تشمل 
التصنيفات )الرتقيات( كالً من عبري علي، زياد عيتاني، ماهر 
إىل  اللجوء  فّضل  املستقبل  تيار  أّن  بيد  خليل.  وكريم  خري، 
تعيينات من خارج املالك، إلرضاء السفري نواف سالم الذي »قرر 
مدير مكتب رئيس احلكومة، نادر احلريري، تعيني زوجته )زوجة 
سالم( سحر بعاصريي يف بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو«، 
حبسب مصادر دبلوماسية. و«بسبب ثقة سعد احلريري بها«، 

تعيينات الديبلوماسيني من خارج املالك: جوائز ترضية لـ»جمهولني«
اختريت مستشارته للشؤون األمريكية، آمال 
مدللي لتشغل بعثة لبنان يف األمم املتحدة 
فسُيَثبنَّت  أديب،  مصطفى  أما  )نيويورك(. 
على  حمسوب  أّنه  علمًا  برلني،  سفارة  يف 
ميقاتي، حلسابات تتعّلق باالنتخابات النيابية 
تعيني  إىل  بالنسبة  كذلك  طرابلس.  يف 
قريب  وهو  السعودية،  يف  كبارة  فوزي 
لوزير العمل حممد كبارة. أما فؤاد دندن )أبو 
عنه،  الديبلوماسيني  بني  فالسؤال  ظيب(، 
ويف صفوف تيار املستقبل شبه مستحيل. 

اجلواب موحد: »ال نعرفه«.
من جهة التيار الوطين احلر، ستعنّي من خارج 
املالك ترايسي مشعون يف سفارة األردن، 
كميل  الرئيس  وحفيدة  داني  ابنة  »ألنها 
مشعون. وهناك عالقة تارخيية بني عائلتها 
رئيس  أّن  علمًا  األردنية«.  املالكة  والعائلة 
القوات اللبنانية مسري جعجع سّجل امتعاضه 

من اختيار ترايسي.
عيسى  غابي  حول  متضاربة  معلومات  مثة   
)املرشح لتولي سفارة لبنان يف واشنطن(. 
أبرامز،  إلليوت  صديق  بأنه  يتهمه  البعض 

ليا القزي

احلاج علي إىل بروكسل، نضال حييى إىل ليبيا، علي احلبحاب 
إىل  الدين  نور  منري  كينشاسا،  إىل  خشاب  أسامة  بغداد،  إىل 
كوبا، حسن حجازي إىل باراغواي، عبري طه إىل طوكيو. وحبسب 
مصادر الوزارة »تسملنا اسم حسن عباس إىل طهران. وفرح 

نبيه بري ستتسلم على األرجح مديرية املغرتبني«.

»سفرينا« إىل فرنسا: صديق ماكرون... و«متّهم« بال تربئة!

اختري لتعيينه سفريًا للبنان يف فرنسا، مدير مكتب وزير اخلارجية 
جربان باسيل، رامي عدوان. هذا التعيني أتى من خارج املالك، 

علمًا أّن عدوان دبلوماسي من الفئة الثالثة. 
األوىل،  الفئة  من  بوظيفة  له  تسمح  ال  رتبته  أّن  مبا  ولكن، 
خارج  من  لُيعنينَّ  الديبلوماسي،  السلك  من  عدوان  سيستقيل 
املالك. وُتربر مصادر وزارة اخلارجية إصرار باسيل على تعيني 
الفرنسي إيانويل  ُمقّرب للرئيس  بأّن األخري »صديق  عدوان، 
ماكرون، وبالتالي سينعكس ذلك إجيابًا على عالقة الدولتني«. 
وال تنفي املصادر نفسها احتمال أن »ُيسهم عدوان )إىل جانب 
السفريين يف واشنطن والفاتيكان( يف محلة باسيل الرئاسية 

بعد 5 سنوات«.
مل يّر تعيني عدوان على رأس البعثة اللبنانية يف باريس، من 
دون إثارة جدٍل يف أوساط الديبلوماسيني، خاصة الذين وقع 
بني أيديهم »تقرير سري« أرسله القائم باألعمال بالوكالة يف 
سفارة لبنان يف هولندا السفري حممد احلجار، اليت كان يعمل 

فيها عدوان، عام 2012.
 التقرير، الذي حصلت الزميلة »األخبار« على نسخة عنه، يتضمن 
مالحظات سلبية عدة حبق عدوان وحيمل عنوان »سلوك السيد 
عدوان يف هولندا«. املالحظات تشمل سلوك عدوان اإلداري، 
وطريقة تعامله مع أقرانه، والعبارات اليت كان يتلفظ بها حبق 
دولته، ووزارته. كذلك إن التقرير الرمسي الصادر عن السفري 

يتضّمن اتهامات بقضايا ُيَعّد بعضها جرائم جنائية!
كان يف حينه، عدنان منصور وزيرًا للخارجية، ومل ُيفتح حتقيق 
بالتقرير. اكتفت »اخلارجية«، حبسب املصادر، بسؤال عدوان 
هم املوجهة إليه. وبعد تدخالت سياسية  عن التقرير، فأنكر التُّ
إىل  عدوان  إعادة  بـ«عقوبة«  ُيكتفى  أن  تقّرر  وديبلوماسية، 
اإلدارة املركزية )ينخفض راتبه الشهري تلقائيًا إىل أقل من 
ُيلغى  أن  على  اخلارج(،  يف  يتقاضاه  كان  مما  املئة  يف   15

التقرير من سجالت الوزارة. 
ولكّن عدوان اختار اخلروج من السلك الديبلوماسي، طالبًا منحه 
انقطاعًا عن العمل ملدة سنتني. لكن، فور تعيني باسيل وزيرًا 
للخارجية، اقتنع مبا يقوله دبلوماسيون: »عدوان ضحية تلفيق 
ملف، ألن حركة أمل كانت تهدف إىل تعيني قائمة باألعمال يف 

هولندا أدنى رتبة من عدوان، الذي ُوعد باملركز«. 
وأصبح  ملكتبه،  مديرًا  وعّينه  الوزارة،  إىل  الرجل  باسيل  أعاد 
»عني الوزير الساهرة« يف الوزارة، ومن أقرب املوظفني له. 
وفيما يصّر دبلوماسيون على أّن عدوان »رغم صغر سّنه، هو 
أن  آخرون  يرى  الوزارة«،  يف  كفاءة  الدبلوماسيني  أكثر  من 
من  الوصمة  هذه  إلزالة  التحقيق،  يستوجب  التقرير  مضمون 
الدول  من  واحدة  يف  لبنان  سفري  سُيصبح  دبلوماسيٍّ  سجلِّ 

الكربى!

التعيني من خارج املالك يسبّب تأخري التصنيفات )هيثم املوسوي(

وشارك يف العمل إلصدار قانون حماسبة سوريا يف الكونغرس 
األمريكي عام 2003. يف حني أّن البعض اآلخر يزعم أّن عيسى 

قريب من دمشق.
 ويف احلالتني »ليس متعمقًا يف الشؤون اللبنانية. فضاًل عن 
عنها«.  التخلي  إىل  اليت سيضطر  األمريكية،  للجنسية  امتالكه 
أما مصادر »اخلارجية«، فتقول إّن عيسى »كان مبعوث الرئيس 
ميشال عون إىل الرئيس بشار األسد عام 2004، ولديه عالقات 

جيدة داخل اإلدارة األمريكية«.
بالنسبة إىل سفارة اجلزائر، فسيُعنّي حممد حممود احلسن »بعد 
أن زّكاه اجمللس اإلسالمي العلوي، وطالب به الرئيس عون«. 
اختيار سفراء من  بأّن سبب  »اخلارجية«  ُتقّر مصادر  بالنتيجة، 
للبعثة  السياسي  املوقع  إما ألّن  »يعود لسببني:  املالك  خارج 
حباجة إىل شخصية حمددة تؤدي دورًا مميزًا يف البعثة، أو يكون 

املوقع مكافأة«.

حصة للقوات... و«حبة مسك«

اخلارجية  الذين واكبوا عمل وزارة  الدبلوماسيني  خُيرب عدد من 
لسنوات طويلة، أنها املّرة األوىل »اليت نشهد فيها تشكيالت 
دبلوماسية فيها تعيني عدد كبري من السفراء احلزبيني يف بعثات 
العواصم األساسية«. ويؤكد الدبلوماسيون أن احملاصصة بني 

التيار والقوات اللبناني
تشملهم  أن  يستحقون  دبلوماسيني  حساب  على  ستأتي  ة 
الوزارة  مصادر  أّن  من  الرغم  وعلى  )الرتقيات(.  التصنيفات 
القوات  مطلب  تلبية  الصعب  من  أّن  سابقًا  »األخبار«  أبلغت 
احلصة  معراب  نالت  أساسية،  عواصم  سفارات  بنيل  اللبنانية 
اليت طالبت بها »وحبة مسك«: سليم بدورة يف جنيف، إبراهيم 
عساف يف فيينا، هالة كريوز يف مدريد، ألبري مساحة يف ُعمان، 
من  نسبة  على  حصوهلا  عن  فضاًل  البحرين.  يف  منور  وميالد 

التصنيفات.
من  األخرية  املسودة  لتنقيح  اخلارجية،  اجتماع يف  أمس  وُعقد 
أمساء السفراء، قبل أن ُيناقش امللف اليوم يف جملس الوزراء. 
علمًا أّن مصادر وزارية يف القوات اللبنانية قالت لـ«األخبار« إّن 
من »غري احملسوم أن ُتبت التشكيالت الدبلوماسية اليوم ألن 

الوزراء مل يتسلموا األمساء«.
ُيذكر أّن جملس اخلدمة املدنية أصدر االربعاء القرار رقم 455/ 
أمساؤهم  املقرتحة  املوظفني  »بعض  أّن  فيه  وأورد  و،  س/ 
للرتفيع قد استمر بالبقاء يف اخلارج ملدة تتجاوز تلك احملددة 
 9 هؤالء  عدد  يبلغ   .»1306 رقم  املرسوم  من   22 املادة  يف 
ديبلوماسيني، وافق جملس اخلدمة املدنية على ترفيعهم، ولكن 
يطلب إعادتهم إىل اإلدارة. لكن يبدو أّن جملس الوزراء لن يأخذ 

بهذا الرأي، بل سيسّجل خمالفة قانونية واضحة.
أنقرة  التبادل بني سفارتي  وحبسب معلومات »األخبار«، جرى 
صياح  ويوسف  األوىل،  إىل  املعلم  غسان  فُأرسل  وبرازيليا. 
إىل الثانية. كذلك بني بعثيت تونس، اليت سُيعني فيها طوني 
فرجنية، واختريت كلود احلجل إىل قربص )كان من امُلفرتض أن 

ُتعنّي يف األردن(.
أمل،  حركة  إىل  بالنسبة  ريان سعيد.  الكويت، سُيعني   ويف 
فادي  لندن،  إىل  مرتضى  رامي  هي:  النهائية  شبه  فاألمساء 
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ال ميكن فصل تطورات إدلب الراهنة وعودة النار إىل االشتعال 
النصرة«  جبهة  »عزل  قضية  عن  فيها  »فصيلني«  أكرب  بني 
ختتفي  أن  قبل  طوياًل،  السوري  املشهد  واجهة  تسّيدت  اليت 
من التداول بشكل مفاجئ. ويبدو مرّجحًا أن الفصل اجلديد من 
يف  فعلية  خطوة  مبثابة  هو  و«النصرة«  »األحرار«  بني  احلرب 

مسار »العزل«.
شهور طويلة مّرت منذ آخر مّرة ُطرح فيها »عزل جبهة النصرة« 
مقابل  ويف  السوري.  املشهد  يف  منه  بّد  ال  منعطفًا  بوصفه 
»العزل« على ألسن مسؤولني ومتحدثني  حضور دائم لقضّية 
التفاوض  طاوالت  وعلى  املستوى(  رفيع  )بعضهم  دوليني 
الدولّية وخلف الكواليس يف النصف الثاني من العام املاضي، 
اختفت تدرجيًا من التداول منذ مطلع العام احلالي وصواًل إىل 

انعدام أي ذكر هلا. 
وأسهمت التطّورات املستمّرة واملتسارعة يف املشهد السوري 
العام يف حتويل القضّية إىل ملف منسي )ظاهرّيًا(، من دون 
أن يعين ذلك أّن امللف ُطوي بطبيعة احلال. ومن نافلة القول 
إّن كّل الالعبني الدوليني واإلقليميني يعون متامًا أن أي تفاهٍم 
)وأّيًا  فعلي  حل  على سّكة  السوري  القطار  إىل وضع  يفضي 
التوافق على  يكن شكل هذا احلل( لن يكون ممكنًا من دون 
»قفلٍة« ما ملوضوعة »التنظيمات اجلهادّية«، ال سّيما »داعش« 

و«النصرة« وأضرابهما من اجملموعات »القاعدّية« الصغرية.
برز  املسّلحة،  اجملموعات  ببقّية  »داعش«  عالقة  حلال  وخالفًا 
التداخل املعّقد بني »النصرة« وسائر اجملموعات املسّلحة )إن 
يف ما خيص مناطق السيطرة، أو طبيعة العالقات اليت وصلت 
أساسّية يف  عقبًة  بوصفه  العضوي(  التالحم  مرحلة  إىل  سابقًا 
اليت  املتسارعة  التطورات  فهم  سبيل  ويف  »العزل«.  طريق 
العدسة قلياًل  بّد من توسيع  راهنًا، ال  إدلب  تشهدها حمافظة 
للتذكري مبسار »أستانا« الذي حتّول مسارًا لـ«هندسة« احلرب 
وأخرى  عاٍل  توتر  ذات  مناطق  إىل  مناطقها  وتقسيم  السورّية 
حتّولت  قد  أستانا«  »كواليس  إّن  القول  وميكن  لـ«ختفيفه«. 
إلعادة  متهيدًا  السوري  »البازل«  قطع  لفكفكة  حقيقّيًا  مسرحًا 

تركيبها.
ويف شباط املاضي أشارت »األخبار« إىل واقع جديد يتم تكريسه 
يف حمافظة إدلب متهيدًا النعطافة ما )»األخبار«، العدد 3096( 
. وكانت األحداث اليت شهدتها إدلب يوَمذاك قد مّهدت لفرز 
اجملموعات واصطفافاتها بشكل منّظم، وتقسيمها إىل معسكرين 
أساسيني: أّوهلما »جهادي« غري قابل للتدجني ترتّبع على رأسه 
»هيئة حترير  رايتها اجلديدة يف  انضوى حتت  »النصرة« ومن 
الشام«، وثانيهما »براغماتي« يصلح ليكون جزءًا من »توليفة« 
مستقبلّية وترتّبع على رأسه »حركة أحرار الشام«. ويف مقابل 

كرة النار تتدحرج جمدداً يف إدلب:

 »عـزل النـصرة« فـي طـور الـتنفيذ؟
العدو اإلسرائيلي.  الفلسطيين قدرته على الضغط على  الشارع  أثبت 
يواجه بنيامني نتنياهو مأزقًا بسبب »البوابات اإللكرتونية« اليت وضعها 
يف حميط املسجد األقصى. أجهزته األمنية ال متانع إزالتها، فيما يرفض 
وزير الداخلية لديه ذلك. أما املقاومة، فأمهلته أيامًا إلزالتها، وإال… 

فـ«كسر الصمت«.
املصرية يف  القيادات  فلسطني«  اإلسالمي يف  اجلهاد  »حركة  أبلغت 
القاهرة، حيث يزورها وفد رفيع من احلركة، بأنه »إذا مل ُيزل العدو 
ويوقف  األقصى،  املسجد  حميط  من  اإللكرتونية  البوابات  اإلسرائيلي 
عدوانه جتاه املصلني، فإن عملية عسكرية شبيهة بعملية كسر الصمت 
)أطلقت خالهلا »اجلهاد« ما يقارب ١٢0 صاروخًا خالل ٢0 دقيقة على 

مستوطنات غالف غزة(، قد تنفذ قريبًا«، وفق مصادر يف احلركة.
وبقية  و«محاس«  اإلسالمي«  »اجلهاد  رفعت  املاضية،  األيام  ويف 
الفصائل حالة االستنفار لدى وحداتهما الصاروخية. وقالت مصادر يف 
»اجلهاد« إن »املقاومة أمهلت العدو حتى نهاية األسبوع إلعادة الوضع 
إىل ما كان عليه«. وكان عدد من قياديي احلركتني قد حّذروا من أن 
العدو مواجهته مع املقدسيني.  التفجري إذا صّعد  األوضاع ذاهبة إىل 
وقال القيادي يف »اجلهاد اإلسالمي« داوود شهاب، إنه جرى تفعيل 
غرفة العمليات املشرتكة بني »محاس« و«اجلهاد« ملواجهة أي تصعيد 

إسرائيلي.
يف سياق متصل، أعلن املتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 
اخلارجية  زيارته  »قطع  قرر  عباس،  السلطة حممود  رئيس  أن  ردينة، 
للصني والعودة إىل رام اهلل ملتابعة األوضاع يف القدس«. وأضاف: 
»األحداث اجلارية واإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس تصعيدية ومرفوضة 
وغري مقبولة، وإن الوضع يتدهور، وحماولة اجلانب اإلسرائيلي حتويل 
الصراع من سياسي إىل ديين لن ُتسهم إطالقًا يف اهلدوء... وستؤدي 
إىل حريق يف املنطقة«. على املقلب اآلخر، يواصل رئيس حكومة العدو، 
بنيامني نتنياهو، سياسة التحدي، ويراقب مفاعيل خطواته املفروضة 
يف األقصى على الشارعني الفلسطيين والعربي، وذلك على أن ُيبنى 
على الشيء مقتضاه. وكما هو متوقع، تواصل اجلهات الرمسية العربية 
اإلحراج  بفعل  اإلسرائيلية  القيادة  مع  اتصاالتها  والسلطة  التطبيعية 
الفعل  نتيجة ردود  أدق،  العدو، وعلى حنو  إجراءات  الذي سّببته هلم 

الشعبية اليت ميكن أن تتصاعد يف األيام املقبلة.
فعلى وقع املخاوف من تصاعد األزمة والتحدي املتبادل، أكدت التقارير 
فإنه  هلنغاريا،  الرمسية  نتنياهو  زيارة  رغم  أنه  اإلسرائيلية  اإلعالمية 
يواصل متابعة هذه القضية. ويف هذا اإلطار، أوردت التقارير نفسها 
األردني  امللك  مع  مشاورات  أجرى  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  أن 
و«جهات أخرى يف العامل العربي«، طالبته مبساعدتها يف إعادة اهلدوء 

إىل احلرم القدسي.
على خط مواٍز، ذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو أجرى مشاورات مع 
األجهزة األمنية حول اخلطوات الواجب اتباعها، وكذلك املوقف النهائي 
من البوابات اإللكرتونية اليت يعرتض عليها الفلسطينيون. ومن الطبيعي 
يف مثل هذه احلاالت أن تتعدد التقديرات واملواقف، األمر الذي مينح 

املستوى السياسي هامشًا واسعًا يف املناورة والقرار.
ويبدو أن املخاوف من تصاعد احلراك الشعيب الفلسطيين حضرت يف 
خلفية املشاورات البينية اإلسرائيلية، ومع اجلهات الرمسية العربية، وهو 
ما أكده تقرير موقع »واي نت« العربي، الذي لفت إىل أن احملادثات 
مع  املقبل.  اجلمعة  يوم  الشارع  انفجار  من  املخاوف  تكثفت يف ضوء 
الشارع،  تراجع حتت ضغط  تبدو كمن  أاّل  إسرائيل على  ذلك، حترص 
تكرار  على  الفلسطينيني  قد يشجع  مؤشر ضعف  ذلك  ترى يف  ألنها 
ذلك يف مناسبات خمتلفة، واملفهوم نفسه ينطبق على اجلهات الرمسية 
العربية التطبيعية اليت تتخوف من عودة الشارع الفلسطيين إىل صدارة 
املشهد السياسي. وعلى هذه اخللفية، توقعت، أو تعمدت التسريب، 
بدياًل من  املعادن  بنشر كاشفات  اختاذ قرار  أنه جيري  إعالمية  جهات 

البوابات اإللكرتونية.
تكون  أن  على  يرتكز  اإلسرائيلي  الرهان  أن  التقدير  ميكن  أيضًا، 
بالبحث عن  وآخرون، معنيني  الرمسية واملقاومة  الفلسطينية  األطراف 
سلم الحتواء التصعيد وحلول وسط بني الوضع الذي كان سائدًا يف 
الثانية  القناة  الذي فرضته قوات االحتالل. ونقلت  السابق، والوضع 
يف التلفزيون اإلسرائيلي أن هناك خالفات داخل األجهزة األمنية بشأن 
مدى ضرورة نصب هذه البوابات، إذ يصر وزير األمن الداخلي، غلعاد 
إردان، والشرطة، على ضرورة إبقائها، فيما يعتقد »الشاباك« أنه ال 
حاجة إليها. يف املقابل، ادعى املستشار اإلعالمي لرئيس احلكومة أنه 
أجهزة األمن مواقفها.  أمنية هاتفية، وعرضت  كانت هناك مشاورات 

ورفض مقولة أن يكون نتنياهو جيري مشاورات إللغاء البوابات.
أروقة  داخل  خالفات  عن  إسرائيلية  تقارير  متصل، حتدثت  يف سياق 
القرار يف احلكومة حول املوقف من احتجاز جثامني الشهداء الثالثة من 
مدينة أم الفحم من عائلة جبارين. ولفت موقع »يديعوت احرونوت«، 
إىل أن »األجهزة األمنية اإلسرائيلية تعتقد بضرورة تأجيل موعد تسليم 
األجهزة  وبررت  املقبلة«.  اجلمعة  بعد صالة  ما  إىل  لذويهم  اجلثامني 
توصيتها بأن تسليم اجلثامني سيلهب الشارع يوم اجلمعة. يف املقابل، 
رأت الشرطة اليت ختضع إلمرة اردان، ضرورة املماطلة بهدف »تأجيل 

موعد تسليم اجلثامني إىل أطول مدة ممكنة«.
يف  به  التداول  سبق  الشهداء  جثامني  تسليم  يف  التباين  أن  يذكر 
يف  رأى  من  بني  سابقة،  مراحل  يف  واإلعالمية  السياسية  الساحتني 
هذه اخلطوة جزءًا من أدوات الضغط على اجلمهور الفلسطيين، وآخرين 
احلافزية  زيادة  إىل  تؤدي  وقد  جدوى،  أي  على  تنطوي  ال  أنها  رأوا 
بعض  تعزيز  يف  ُتسهم  قد  خطوة  ويف  الفلسطينيني.  لدى  والنقمة 
التقديرات على حساب الرؤى املضادة، ستبدأ خطوات احتجاجية نتيجة 
اليوم  سيكون  التحركات  هذه  وأول  اجلثامني،  حترير  الشرطة  رفض 
اللجنة  أصدرت  كذلك  الفحم.  أم  يف  الشرطة  مركز  أمام  )اخلميس( 
املسار،  هذا  االستمرار يف  من  فيه  حذرت  بيانًا  املدينة  الشعبية يف 
موقف  مقابل  املوقف يف  هذا  ويأتي  فورًا.  اجلثامني  بتحرير  وطالبت 
اليت  غولدن،  هدار  غزة،  قطاع  املفقود يف  اإلسرائيلي  اجلندي  عائلة 

طالبت مبواصلة احتجاز اجلثامني، ومنع تسليمها إال بعد عودة ابنهم.

فلسطني | وقف االعتداءات اإلسرائيلية... أو »كسر الصمت «

. واستنادًا إىل هذه التفاصيل ال ميكن عّد األنباء عن حتركات 
تركّية على احلدود متهيدًا لنقل مقاتلني من »درع الفرات« إىل 

إدلب بغية مساندة »األحرار« غريبة أو مستبعدة الصّحة.
ويف الوقت نفسه تنبغي اإلشارة إىل أن أنقرة قد عملت يف 
صاحل  »جهادي«  تنظيم  جتهيز  على  األخريتني  السنتني  خالل 
اإلسالمي  »احلزب  وهو  الضرورة،  عند  »النصرة«  مكان  ليسّد 
الرتكستاني« الذي يبدو حتى اآلن أحد املستفيدين من تطورات 

إدلب.
إدلب  يف  املتسارعُة  األحداث  وترية  تؤدي  أن  ينبغي  وال   
يكون  أن  ُيستبعد  جوهريني  تفصيلني  عن  االنتباه  إىل صرف 
للمصادفة نصيب يف تزامنهما مع تدحرج كرة النار جمددًا يف 
اهلوى  باب  ملعرب  وشيك  إغالق  عن  أيام  قبل  اإلعالن  إدلب: 
واجلمعة(،  اخلميس  يومي  إغالقه  على  اإلعالن  )نّص  احلدودي 
وإصرار »حركة أحرار الشام« وبعض اجملموعات احملسوبة على 
خطها والناشطني املرتبطني بها على تدشني محلة لرفع »راية 

الثورة« يف كثري من مناطق إدلب بداًل من »راية اجلهاد«.
»األحرار«  بني  اخلالف  بذور  أن  االعتبار  عني  يف  األخذ  ومع   
و«النصرة« تعود إىل أعوام خلت، وأّن كالً من الطرفني يرتّبص 
باآلخر، مل يكن مفاجئًا أن تفلح قضّية »الرايات« يف إذكاء النار 

بني الطرفني. 
ورغم أن »األحرار« و«النصرة« سبق هلما أن خاضا معارك طاحنة 
يف ما بينهما غري مّرة، وأن »التهدئة« كانت دائمًا ما تنجح يف 
حسم املوقف آخر األمر، غري أّن الطرفني مل خيرجا من »فتنة« إال 

وأسباب »الفتنة« التالية جاهزة يف انتظار الشرارة املناسبة.
زمام  على  القبض  يف  املاضية  السنوات  عرب  األتراك  وأفلح   
وتعكريها،  صفوها  مراحل  يف  والتحكم  الطرفني  بني  العالقة 
والقدرة على دق الساعة الصفر ألي اقتتال بينهما )»األخبار«، 

العدد 353٢( .
معظم  تشهدها  اليت  الطاحنة  احلرب  مبآالت  اجلزم  كان  وإذا   
فاملؤّكد  املغامرة،  راهنًا ضربًا من  الطرفني  إدلب بني  مناطق 
أنها ستكّرس االفرتاق وتدق أسافني جديدة بينهما. ومل خيرج 
سيناريو جولة احلرب احلالّية بني الطرفني يف إطارها العام عن 
سيناريوات جلوالت مماثلة سابقة، سواء جلهة تبادل االتهامات 
الرقعة  اتساع  باستثناء  االعتداءات،  وتبادل  املقار  اقتحام  أو 
هذه املّرة، عالوة على أنباء عن إصابة أبو حممد اجلوالني زعيم 
ووصلت  الشام«.  حترير  لـ«هيئة  الفعلي  والقائد  »النصرة« 
املعارك إىل مشارف معرب باب اهلوى املقابل ملعرب »جلوة غوزو« 
ومناطق  نقاط  على  السيطرة  الطرفان  تبادل  فيما  الرتكي، 

عّدة. 
عمليات  تفضي  أن  حدوثها  املرّجح  االحتماالت  بني  من  ويبدو 
تبادل السيطرة إىل فصٍل جغرايف شبه واضح يف نهاية األمر. 
وال يعين هذا أن جولة املعارك مرشحة لنهاية قريبة، ال سّيما أّن 
ختلي »جبهة النصرة« عن بعض املناطق سيكون مبثابة انتحار 
بوصفها  الزاوية  جبل  مناطق  تربز  املناطق  تلك  هلا. ومن بني 
معاقل حرصت »النصرة« منذ سنوات على جتهيزها حلرب طويلة 
األمد. ويف الوقت نفسه حتظى املناطق احلدودية بأهمية قصوى 
ألنها تشكل متنفّسًا أساسّيًا. وشهدت غالبية املدن والبلدات 
الرئيسية يف حمافظة إدلب اشتباكات بني الطرفني، وامتدت 

االبعاء املاضي إىل عدة مناطق يف ريف حلب الغربي. 
والدانا  وسرمدا  سلقني  بلدات  يف  املعارك  غالبية  وتركزت 
بلدة  شهدت  بينما  إدلب،  ريف  يف  وحارم  وأرمناز  وسراقب 

األتارب يف ريف حلب أبرز املناوشات بني الطرفني. 
ونقلت مواقع معارضة أن طريف القتال نشرا حواجز على غالبية 
طرق الريف اإلدليب بني البلدات الرئيسية، ما أدى إىل إقفال 
مدينة إدلب إقفااًل شبه تام. وتركزت االشتباكات األعنف يف 
بلدتي سرمدا والدانا، ومنهما باجتاه معرب باب اهلوى احلدودي 
املعرب  إغالق  قررت  قد  كانت  أنقرة  أن  الفتًا  وبدا  تركيا.  مع 
مع  بالتوازي  والرصيف«  للطريق  أعمال صيانة  »بسبب  مؤقتًا 

اندالع االشتباكات.
 وأعطى قائد »اهليئة« أبو جابر الشيخ، األمان أليٍّ من عناصر 
»أحرار الشام«، ممن حيّيدون أنفسهم عن القتال الدائر، وفق 

ما نقلت »وكالة إباء« احملسوبة على »اهليئة«. 
حسن  الشام«  »أحرار  شورى  جملس  رئيس  رأى  جهته،  ومن 
صوفان، أن املعركة ضد »اهليئة« اآلن »وجودية«، مشريًا إىل 
أن على عناصر »أحرار الشام« منع »تكرار جتارب مأساوية حصلت 

يف اجلزائر والعراق، وحتصل اليوم يف املوصل والرقة«.
 وأضاف أن »مجاعة اجلوالني )اهليئة( قررت اهلجوم على معرب 
باب اهلوى، الرئة الوحيدة للشمال احملرر... ولكم أن تتخّيلوا 
أثر ذلك التصرف األرعن على حياة الناس وضرورات عيشهم، 

مع ما قد يستجلبه من تدخل خارجي ومؤامرات دولية«.

صهيب عنجريني

استقطاب األوىل ملعظم العناصر 
»اهلوى  معسكر  من  واجملموعات 
القاعدي«، كسبت الثانية ما ميكن 
العنصر  من  بـ«تنقيتها«  وصفه 

»اجلهادي«.
بدا  املاضية  األيام  خالل  ويف 
لقطع  مواتية  باتت  الظروف  أّن 
»عزل  مسار  يف  جديدة  خطوات 
القاعديني« وإعادة توزيع مناطق 
السيطرة يف حمافظة إدلب بشكل 

ميّهد للفصل اجلغرايف. ويبدو جلّيًا أن التدّرج يف تنفيذ خطوات 
»العزل« ينبع من عوامل عّدة، تأتي على رأسها إتاحة الفرصة 
نوايا«  »حسن  الختبارات  واإلقليميني  الدوليني  الالعبني  أمام 
اتفاق  وميّثل  إبرامه.  يتم  التفاهمات  من  تفاهم  لكل  متبادلة 
»مناطق خفض التوتر« ومن بعده »هدنة اجلنوب« أبرز حمّطيت 
اختبار لـ«متانة« اتفاقات املشهد السوري يف خالل العام اجلاري. 
السابقة  املراحل  الرتكي حريصًا يف معظم  الالعب  وفيما كان 
على عدم خسارة ورقة »النصرة« بوصفها طرفًا عسكرّيًا فاعاًل، 
فقد أتاحت املستجّدات للجيش الرتكي أن يدخل على اخلط عند 
الضرورة كما منحته مساحات سيطرة واسعة احتّلها حتت ستار 

»درع الفرات«. 
اجملموعات  معسكر  ترتيب  إعادة  على  بالتزامن  األتراك  وعمل 
احملسوبة عليهم، وتهيئتها عسكرّيًا، ال عرب إخضاعها لتدريبات 
مستمّرة فحسب، بل وصواًل إىل تنظيمها يف »غرفة« عسكرّية 
من  وبـ«غطاء«  معلن  بشكل  أتراك  ضباط  إمرة  حتت  تقاتل 

التفاهمات مع موسكو.
األخري بني  أنقرة على دق اإلسفني   ورمّبا مّهد ذلك لتشجيع 
كان  ملا  خالفًا  متفاوتة(  )بنسب  فيهما  لطاملا حتّكمت  ذراعني 
املشهد عليه يف مطلع العام احلالي )»األخبار«، العدد 3085( 

عملت أنقرة على 
تجهيز تنظيم 

»جهادي« صالح 
ليسدّ مكان 

»النصرة«
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اسرتاليا يف اسبوع

 وولورث وكولز تتوقفان عن 
تقديم أكياس بالستيكية جمانية 

للزبائن

املتاجر  قررتها  اليت  اخلطوة 
الكربى يف أسرتاليا بالتوقف عن 
بالستيكية  أكياس  الزبائن  منح 
جمانية ستوفر لتلك املؤسسات 
مليون دوالر  أكثر من  التجارية 
إال  حتدث  لن  لكنها  سنويا، 

تأثريا بيئيا حمدودا.

العمالقتان  الشركتان  وأعلنت 
»وولورث«  أسرتاليا  يف 
و«كولز« أن متاجرهما ستتوقف 
عن تقديم األكياس البالستيكية 

املعتادة خالل 12 شهرا.

متاحا  سيكون  ذلك،  من  وبدال 
أكياس  شراء  الزبائن  أمام 

حتمال  أكثر  أخرى  بالستيكية 
مقابل 15 سنتا لكل كيس، أو 
أكياس  جلب  ميكنهم  ببساطة 
حاجياتهم  لوضع  بهم  خاصة 

داخلها.

كولز  ستوفر  اخلطوة،  وبهذه 
كانت  اليت  التكلفة  وولورث 
األكياس  تصنيع  يف  تتكبدها 
وتوزيعها  وختزينها  وشحنها 

على فروع املتاجر.
اخلطة اجلديد سوف تقلل مباشرة 
لألكياس  الزبائن  استخدام  من 
 ،  %  80 بنسبة  البالستيكية 
حيث بدأ املتسوقون يف البحث 

عن بدائل هلا.

إىل  سيلجأون  الزبائن  معظم 
إعادة استخدام األكياس البالغ 
البحث  أو  سنتا،   15 سعرها 
أكياس  مثل  أخرى  خيارات  يف 
أو  البوليثيلني  او  القماش 

صناديق الورق املقوى.

املستهلكني  أن  يذكر 
 6 حنو  يستخدمون  األسرتاليني 

مليار كيس بالستيك سنويا.

للزبائن  تقدم  فقط  وولورث  
3.2 مليار دوالر سنويا.

لكن لسوء احلظ، فإن القرارات 
األخرية لن حتدث إال تغيريا بيئيا 

حمدودا.

أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 
تشكل  البالستيكية  األكياس 
النفايات،  من  فقط   %  2 حنو 
ميثل  البحر  يف  إلقاءها  لكن 

خطورة على الكائنات البحرية.

املستهلك  يتكبده  سعر  حتديد 
البالستيكية  االكياس  لشراء 
األموال  تلك  توجيه  دون 
حيل  ال  بيئية  ملشروعات 

املشكلة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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هيئة أسرتالية حتذر احتاد اجملالس 
اإلسالمية

األسرتالي  االحتاد  تلقى 
حتذيرات  اإلسالمية  للمجالس 
بضرورة تعيني خبري لإلشراف 
على املعايري املطلوبة لإلدارة 
كمؤسسة  وضعه  فقد  وإال 

خريية غري رحبية.

ويف خطوة غري مسبوقة،قامت 
الوطنية  األسرتالية  اهليئة 
املؤسسات  على  املشرفة 
بوضع  الرحبية  غري  اخلريية 
أمام  املذكور   الشرط 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد 

اإلسالمية.

اإلسالمية،  اجملالس  احتاد 
اجلدل  من  الكثري  أثار  الذي 
وافق  األخرية،  األعوام  يف 
إلصالح  خبري  تعيني  على 
آليات  وحتسني  إدارته 
السجالت  ومراقبة  احملاسبة 
عدم  من  والتيقن  املالية 
للمصاحل  تضارب  أي  وجود 

ألعضاء جملس إدارته.

االحتاد  املعروف أيضا باسم 
أسرتاليا«  مسلمي  »احتاد 
حالل،  شهادة  عن  مسؤول 
املدارس  من  والعديد 
اإلسالمية يف أحناء أسرتاليا.

التقارير  أحدث   وحبسب 
األسرتالية  للهيئة  املالية 
على  املشرفة  الوطنية 
غري  اخلريية  املؤسسات 
امتلك  االحتاد  فإن  الرحبية، 
فائضا يف موازنته بلغ حوالي 

2.5 مليون دوالر.

حتقيقات  جتري  اليت  اهليئة 
قالت  االحتاد  أوضاع  حول 
إنها قد تصعد األمر للمحكمة 
الشرط  تنفيذ  يتم  مل  إذا 

املطلوب.
العام  من  اغسطس  ويف 
أوامر  االحتاد  تلقى  املاضي، 
عام  مراجع  تعيني  بضرورة 
العمليات  ملراجعة  معتمد 
توصيات  وتقديم  له  املالية 

بشأن ذلك.

املراجع  أن  تقارير  وذكرت 
املالي قدم تقريره عن االحتاد 

قبل مايو املاضي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا  بنك  الناشيونال  بات 
تنضم  اليت  األصوات  أحدث 
تداعيات  من  احملذرين  جلوقة 
جتاه  الشعيب  االحتقان  تنامي 
أزمة الغالء السكين يف أسرتاليا، 
نفسه  الوقت  يف  توقع  لكنه 

خفوت حدة ارتفاع األسعار.

السكين  العقار  مؤشر  وأوضح 
نسبة  اخنفاض  للبنك  التابع 
 17 العقاري  القطاع  الثقة جتاه 
بني  الفرتة  يف  كامل  نقطة 

أبريل إىل يونيو 2017.
أدنى  املذكور  املؤشر  بلغ  وقد 

مستوياته منذ منتصف 2016.

هناك  إن  قال  البنك  أن  بيد 
احتماالت بتهدئة وترية األسعار 

املرتفعة يف القطاع العقاري.
أسعار  ارتفاع  البنك  وتوقع 
 %  5 بنسبة  بأسرتاليا  املنازل 
يف 2017 وهو أقل من توقعاته 
عند  تدور  كانت  اليت  السابقة 

مستوى %7.2.
وعالوة على ذلك،  توقع البنك 

الناشيونال بنك حيذر: مؤشر الثقة 
يف القطاع العقاري يتضاءل

اغتيال  عملية  أول  ارتبطت 
بقناص  أسرتاليا  سياسي يف 
أب  مبقتل  وانتهت  ومافيا، 

بريء.
اختفاء  منذ  عاما   40 مر  لقد 
ويلز  ساوث  نيو  سياسي 
دونالد ماكاي، 43 عاما، من 
يف  سيارات  انتظار  موقف 
فندق بشارع كويو جبريفيث، 

مساء 15 يوليو 1977.
بعد  تغلق  القضية مل  أن  بيد 
هذا  الشرطة  جددت  حيث 
للحصول  مناشدتها  األسبوع 
بعملية  تتعلق  معلومات  على 
االغتيال الذي نفذته املافيا.

على  مطلقا  العثور  يتم  ومل 
حتقيقات  لكن  ماكاي،  جثة 
وتشرحيا  املكثفة،  الشرطة 
عام  احلادث  ملسرح  جنائيا 
ماكاي  أن  إىل  خلص   1984
نارية  بطلقات  اغتياله  جرى 

متعمدة.
ثالثة  على  السلطات  وعثرت 
ودماء  مستخدمة،  طلقات 

لطخت باب سيارته املغلقة.
اليت  الصغرية  الفان  سيارة 
اختفى منها دونالد ماكاي يف 

غريفيث يف يوليو 1977
أدين  احلني،  ذلك  ومنذ 
التآمر  بتهمة  أشخاص  ثالثة 
ذات  كان  الذي  الرجل  لقتل 
بينما  ليرباليا،  مرشحا  يوم 
أمساء  امللكية  اللجنة  حددت 
ستة آخرين رجحت أن يكونوا 
أوامر  إصدار  يف  متورطني 
بتنفيذ عملية القتل الوحشية.

يف  فشلت  الشرطة  أن  بيد 
أطلق  الذي  القناص  اتهام 
التحقيقات  من  بالرغم  النار 

املكثفة.
اغتيال  عملية  أن  ويعتقد 
إخباره  بسبب  جاءت  ماكاي 
مزارع  أماكن  عن  الشرطة 
للمافيا  اململوكة  املارجيوانا 

األسرتالية.
تيزوني،  جيانفرانكو  وشهد 
على  املطلعة  املصادر  أحد 
دفع  أنه  املافيا،  شؤون 
بازلي   فريدريك  جليمس 
دوالر   10000 ملبورن  قناص 

لتنفيذ اجلرمية.
كوسيط  تصرف  أنه  واردف 
مشبوهة  إجرامية  لشخصية 
الذي  ترميبول  بوب  يدعى 
القتل  عقد  تنظيم  على  اتفق 
غريفيث  قيادات  عن  بالنيابة 

اإلجرامية.
تيزوني  أن  الشرطة  وادعت 
كان حاضرا أثناء عملية القتل 
من  التخلص  يف  ساعد  وأنه 

اجلثة.
وتويف ترميبول وتيزوني فيما 

بعد.
بازلي  ويف 1986، حكم على 
بتهمة  احلياة  مدى  بالسجن 
بتهمة  سنوات  وتسع  القتل، 
التآمر لقتل ماكاي، و4 أعوام 
إضافية بتهمة السطو املسلح 

على 270 ألف دوالر.
لكنه أصر دائما على براءته، 
وخرج من السجن عام 2001.

ساوث  نيو  شرطة  وذكرت 
ويلز إنها ملتزمة بالعثور على 

إجابات لعائلته الضحية.
روان:  مايكل  املراقب  وقال 
عضوا  كان  ماكاي  »دونالد 

وأصبح  اجملتمع،  يف  حمرتما 
أسرتاليا  أرجاء  يف  معروفا 
مناهضا  ناشطا  بكونه 

تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي يف أسرتاليا

صدمنا  مقتله  للمخدرات، 
مجيعا«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الناشط املناهض للمخدرات دونالد)دون( ماكاي مع زوجته باربرا وأبنائه 
بول)19 عاما(، وروث)16 عاما(، وماي)13 عاما( وجيمس )3 أأعوام( يف 

صورة التقطت قبل شهور من اغتياله عام 1977

دونالد ماكاي

صورة ل ماكاي مع زوجته باربرا ونجله جيمس تم التقاطها قبل قتله عام 1977.

الفان االبيض الذي اختفى منه ماكاي يف غريفيث عام 1977

الوحدات  أسعار  ارتفاع  الشهري 
مقابل    %  3 بنسبة  السكنية 

6.8% يف توقع سابق.
توقع   ،2018 بـ   يتعلق  وفيما 
بنسبة  املنازل  صعود  البنك 
للوحدات   % و0.3   %  4.3

السكنية.
بنك  الناشيونال  وأضاف 
صحيفة  عرضته  تقرير  يف 
األسرتاليان أن أسعار الوحدات 
وهوبارت  سيدني  السكنية يف 
أسرتاليا  يف  صعودا  األعلى 
اخنفاض  مقابل  العام،  هذا 
متوقع يف نسبة االرتفاع بباقي 

األسواق.

من جانبه، قال أالن أوسرت كبري 
الناشيونال  يف  االقتصاديني 
بنك ان: »اخنفاض الثقة تعكس 

ضعف اآلمال«.

واستدرك: »لكن مثة عددا من 
العناصر اإلجيابية يف السوق«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

إنه أحد أسوأ األسرار اخلفية 
يف سيدني.

املاضي،  العام  مدى  على 
املستقلة  املفوضية  أجرت 
حتقيقا  الفساد  ملكافحة 
قرارات  بشأن  رئيسيا 
بلدية  جملس  اختذها  ختطيط 

كانرتبريي السابق.

األمر خيتلف حبسب  هوية من 
أفادت  لكن  إليهم،  تتحدث 
تسريبات أن  ما خلص إليه 
التحقيق أكرب من فساد جملس 
بلدية وولونغونغ ولكن بدون 

الفضائح اجلنسية.

ويف 2006، اكتشف احملققون 
بعد مداهمة بلدية وولونغونغ 
هزت  جنسية  رشوة  فضائح 
ألقت  كما  اجمللس،  أركان 
ختطيط  قرارات  على  الضوء 
يتجاوز  بإمجالي  مشبوهة 

ماليني الدوالرات.

سنوات،   10 مرور  وبعد 
يونيو   22 يف  وحتديدا 
سلطات  نفذت   ،2016
الفساد  مكافحة  مفوضية 
من  عدد  يف  تفتيش  أوامر 
املقرات تتضمن جملس بلدية 
كانرتبريي يف شارع بيميش، 
ختطيطية،  هندسة  وشركة 
ومنزل عضو البلدية الليربالي 
منزل  وكذلك  حواط،  مايكل 
ومقر مسسار العقارات جورج 

فايلياديس، أو جورج فاسيل 
كون  الرباع  جنله  كان  الذي 

عضوا ليرباليا باجمللس.

متحدثا من املغرب، أنكر حواط 
ممارسات  أية  يف  ضلوعه 
املفوضية  واصفا  خاطئة، 
الفساد  ملكافحة  املستقلة 
من  جمموعة  من  تتألف  بأنها 
إدارة  كيفية  تعلم  ال  اهلواة 
تذليل  وكيفية  البلديات، 

مشكالت التخطيط.

وأردف أن استهداف مفوضية 
مكافحة الفساد لفاسيل كان 
واصفا  جدا،  حمبطا  أمرا 
»موسوعة  كان  بأنه  فاسيل 
األمر  يتعلق  عندما  متحركة« 

مبسائل التخطيط للمجلس.

يدعى  باجمللس  آخر  عضو 
حتقيقات  وصف  قزي  بيار 
باملكيدة  الفساد  مفوضية 
أن  إىل  مشريا  السياسية، 
مل  البلدية  جملس  خمططي 
بالقفز  شخص  ألي  يسمحوا 

فوق القانون.

أن  ميديا  فريفاكس  وعلمت 
الفساد   مكافحة  مفوضية 
فحصت املقابالت اليت عقدت 
حبضور   خاصة  منازل  يف 
ومجاعات  عقاريني  مطورين 
وموظفني  وأعضاء  لوبي 

مبجلس بلدية كانرتبريي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بلدية كانرتبريي حتت 
مقصلة مفوضية مكافحة 

الفساد

مايكل حواط نفى ارتكابه أية مخالفات

ويتيفر كون فاسيالديس بطل ألعاب الكومنولث كان عضوا ليرباليا 
يف املجلس البلدي، وداهمت السلطات منزل ومكتب والده سمسار 

العقارات جورج .

موقع  أورده  مقال  قال 
توخي  ينبغي  إنه  الكونفرسيشن 
احلذر بعد اقرتاحات احلكومة تعزيز 
صالحيات اجليش األسرتالي يف 
عمليات مكافحة اإلرهاب داخليا.

وأعلنت احلكومة عن خطط لتعزيز 
يف  األسرتالي  اجليش  دور 
كرد  اإلرهاب  مكافحة  عمليات 
حصار  أحداث  تقرير  على  فعل 
بسيدني  كافيه«  »ليندت  مقهى 
اإليراني  نفذه  الذي   2014 عام 
وأسفر  مؤنس  هارون  األصل 
بينهم  أشخاص  ثالثة  مقتل  عن 

مؤنس نفسه.
 وخلص التحقيق إىل وجود قصور 
يف رد الفعل املالئم جتاه احلصار 

مما أدى لسقوط ضحايا.
الربوفيسور  املقال  كاتب  وقال 
جبامعة  احملاضر  هاردي  كريان 
املقرتحة  »التغيريات  غريفيث: 
بعض  توضيح  يف  تساعد  رمبا 
الشرطة  بدور  احمليط  االرتباك 
واجليش يف االستجابة للهجمات 

اإلرهابية«.
فإن  ذلك،  »ومع  واستدرك: 

كبري  بشكل  ستعتمد  التغيريات 
على مدى استعداد الشرطة لقبول 

نصائح ومساعدات اجليش«.
تتضمن  املقرتحة  التغيريات 
خالل  اجليش  صالحيات  توسيع 

العمليات اإلرهابية.
ووصف رئيس الوزراء األسرتالي 
احلالي  القانون  ترينبول  مالكومل 
ارتباط  بالثقيل، مطالبا بضرورة 

اجليش بشكل متزايد.
ويسمح القانون األسرتالي احلالي 
للجيش بالتدخل يف أحداث العنف 
التالية  احلاالت  يف  الداخلية 

فقط:
والية  حكومة  تطلب  عندما   -

أسرتالية املساعدة
- عندما تكون الوالية غري قادرة 
تبدو  أو  نفسها  محاية  على 

كذلك.
الذي  الدستور  مع  ذلك  ويتسق 
يسمح للكونولث حبماية الواليات 
الداخلي وفقا لطلب  العنف  ضد 

حكومة الوالية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قلق بعد اقرتاح توسيع صالحيات اجليش يف 
عمليات مكافحة اإلرهاب بالداخل

بعد أن أعلنت حكومة نيو ساوث 
مضاعفة  بصدد  أنها  ويلز 
على  املفروضة  الضرائب 
األجانب،  العقارات  مبتاعي  
هاتف  على  املكاملات  انهالت 
لني  شان  العقارات  مسسار 

الذي يقيم يف سيدني.
وقال لني: »هاتفي مل يتوقف 
 3 هاتفي  أشحن  كنت  أبدا، 
مرات يوميا، حيث انهالت علي 
من  ومساسرة  زبائن  مكاملات 
شبكة عالقاتي يف الصني على 

وجه اخلصوص«.
وتابع: »إنهم يشعرون بضغوط 
إنهم  لي  ويقولون  هائلة، 
سيصرفون النظر عن االستثمار 
يف أسرتاليا ويف سيدني بوجه 

خاص«.
العقارات  مستثمرو  وبدأ 
ظهورهم  إدارة  الصينيون 
من  سلسلة  بعد  ألسرتاليا 
املشددة  احلكومية  اإلجراءات 
املشرتين  تستهدف  اليت 

األجانب للقطاع العقاري.
نفذت  أسرتاليا،   وجبانب 
مثل  املناطق  بعض  حكومات 
وهونج  وسنغافورة  فانكوفر 
كونج اليت متثل مقاصد مألوفة 
مشابهة  إجراءات  للصينيني 

لضبط األسعار.
بيد أن هناك خماوف من عواقب 
ضد  األسرتالية  اإلجراءات 
سوق  يف  األجانب  املستثمرين 

هش.
االستشاري  براتيكنيا،  سوتونو 
إن  قال  سيدني  يف  املقيم 
التغيريات تبعث بإشارة واضحة 
إىل املستثمرين األجانب مفادها 

أنهم ليسوا موضع ترحيب.
»لقد  قائال:  ذلك  وفسر 
عقارية  جوالت   5 تنفيذ  اعتدنا 
شهريا، نصطحب فيها عشرات 
من  األجانب  املستثمرين 
املطارات، ونعرض عليهم أحدث 
العروض، واآلن ال حيدث شي ء 

من هذا القبيل«.
األسرتالية  البنوك  اعتماد  ومع 
الرهون  على  كبري  بشكل 
النمو  تباطأ  العقارية، 
البنك  وحذر  االقتصادي، 

املركزي من الديون اليت تثقل 
كاهل العائالت األسرتالية.

أسعار  يف  حاد  اخنفاض  أي 
بتوقف  خياطر  العقاري  القطاع 
ألسرتاليا  القياسي  الرقم 
عاما   26 مدى  على  املستمرة 

دون ركود.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املستثمرون الصينيون 
يديرون ظهورهم ألسرتاليا

سماسرة عقارات يرون عزوف املستثمرين الصينيني عن االستثمار يف اسرتاليا

مستثمرون صينيني يصطفون ملعاينة مجمع سكني يف سيدني
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 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

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات

اىل  عون  جوزف  العماد  اجليش  قائد  يغادر 
الواليات املتحدة االمريكية يف 12 آب، بناء 
ثانية  اسبوعًا، يف  تستمر  دعوة رمسية  على 
بيد  آذار.  يف  منصبه  تسلمه  منذ  هلا  زيارة 
انها تكتسب بعدًا اضافيًا يف ضوء املواجهات 

االخرية للجيش مع االرهاب.
العسكرية احملض،  الزيارة  اعمال  يف جدول 
يف  عون  جوزف  العماد  اجليش  قائد  اجتماع 
املعنية  الوسطى  املنطقة  بقيادة  واشنطن 
قادة  مع  كما  االوسط،  الشرق  بشؤون 
القواعد  من  عددًا  تفقده  اىل  اسلحتها، 
توكانو،  سوبر  طائرات  ومشاغل  العسكرية 
ناهيك مبوعد حمتمل مع وزير الدفاع االمريكي. 
ختلو  املنصرم،  نيسان   29 لزيارة  وخالفًا 
الزيارة الثانية من لقاءات سياسية، اال انها 
متثل، بعد اقل من ثالثة اشهر على سابقتها، 
مساعدته  بغية  للبنان  اضافيًا  امريكيًا  دفعًا 
ومّده بالسالح والعتاد يف مواجهته االرهاب، 
يف ضوء ما ُنسب اىل قائد املنطقة الوسطى 
يف اجليش االمريكي اجلنرال جوزف فوتيل انه 
الشرق االوسط يسعه  بلدًا يف  مل يعد يرى 

الذهاب اليه سوى لبنان.
تبعًا للمطلعني على موقف قائد اجليش، فإن 
املعطيات امليدانية عن احتمال عمل عسكري 
كبري يف اجلرود الشرقية ضد مسلحي »داعش« 
و«النصرة« يف اجلانب السوري منها، وكثافة 
قصف الطريان السوري على حنو غري مألوف، 
املتوافرة  املعلومات  حصوهلا.  بقرب  تشي 
لدى اجليش ان مثة حشودًا من شأنها التمهيد 
للعمل العسكري، ناهيك باملوقف األخري لألمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل وكالمه 
سريعة،  تسويات  ُتر  مل  ما  اخري  انذار  عن 
السوري  اجليش  بني  ما  تعاون  فكرة  يعزز 
وحزب اهلل. ما حيول دون العمل العسكري هو 
موافقة املسلحني املتمركزين يف اجلرود على 
تسوية باالنسحاب، وخصوصًا موقف ابومالك 
التلي بالرضوخ هلذا احلل او تصفيته. ما خال 

ذلك اآلمال قليلة مبخرج آخر.
اي موقف للجيش من هذا التطور؟

»ال  عون،  موقف  على  املطلعني  حبسب 
ينتظر اجليش القرار السياسي من السلطات 
ومواجهة  الدهم  اعمال  معظم  الرمسية، ويف 
مل  عرسال  جرود  يف  االرهابية  التنظيمات 
ينتظر مرة القرار السياسي، متى كان عليه 

مواجهة االرهاب من اي جهة اتى.

العماد عون: ال خطوط محراء يف وجه اجليش
نقوال ناصيف

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

العسكرية  املؤسسة  من  مبوقفه  احاط  الذي 
بعد االعالن عن وفاة اربعة موقوفني سوريني 
ورفضه التفاوض مع احلكومة السورية، ابلغ 
الرئيس سعد احلريري اىل قائد اجليش دعمه 
الكامل لكل ما يقرره يف الدفاع عن مراكزه 
جملس  رئيس  بدوره  االرهاب.  ومواجهة 
القليلة  الساعات  ردد يف  بري  نبيه  النواب 
املنصرمة امام زواره، وهو يؤكد توقعه عماًل 
عسكريًا يف اجلرود، ان اجليش »ال يستأذن« 

احدًا الختاذ قراره يف املواجهة.
من  الطلب  على  اجليش  حيمل  ما  ذلك 
عودة  تسهيل  على  العمل  املسؤولني 
النازحني السوريني اىل بالدهم، كي يتسنى 
شق طريقه اىل ضرب املسلحني االرهابيني 
الرمسية.  السلطات  تتخذه  الذي  للقرار  تبعًا 
بكل  معين  غري  انه  على  اجليش  يتصّرف 
التفاوض مع احلكومة  الدائر من حول  اجلدل 
مع  تواصله  يتعدى  وال  عدمه،  او  السورية 
اجليش السوري التنسيق الذي جينب املراكز 
اللبنانية التصويب اخلاطىء، ويرى ان افضل 
السبل اىل انهاء سيطرة مئيت مسلح ارهابي 
اللبناني من احلدود الشرقية هو  يف اجلانب 
سحب املخيمات من ملعب االشتباك. االربعاء 
نازح   200 مساعدة  اجليش  امكن  الفائت 
تربة  بعد  بالدهم  اىل  العودة  على  سوري 
رجوع اكثر من فوج قبلهم بغية ازالة ذريعة 

أمن املخيمات وسالمتها.
ووفق املطلعني على موقفه، ال يستبعد قائد 
اجليش حماولة املسلحني االرهابيني االندفاع 
يف اتاه عرسال »اال انهم يصبحون عندئذ يف 
مرمى اجليش«. يف املقابل فإن املكان الذي 
قد يطلق منه حزب اهلل محلته العسكرية بعيد 
من اي اتصال قريب مع اجليش، وهو بطبيعة 
السورية  االراضي  داخل  من  ينطلق  احلال 
تنسيق  ال  السوري.  اجليش  مع  بالتعاون 
بني اجليش واحلزب. ال يقرأآن معًا اخلرائط 
رغم  ينسقان،  وال  يضعانها  وال  العسكرية، 
التواصل املفتوح للجيش مع االفرقاء مجيعًا 

بال استثناء.
لكل من اجليش وحزب اهلل اهداف خمتلفة من 
واملعركة  االرهابية  التنظيمات  مع  املواجهة 
العسكرية الوشيكة. يدافع اجليش عن مراكزه 
عرسال،  من  االقرتاب  من  االرهابيني  ومينع 
يف حني يرمي حزب اهلل اىل ما ابعد من ذلك 
بكثري باخنراطه مع اجليش السوري يف معركة 
البالد.  تلك  على  سيطرته  النظام  استعادة 
اقليمية،  اهلل  حزب  مهمة  تبدو  ما  ومقدار 
يقارب اجليش مهمته على انها لبنانية اهلدف 
يف  »ليست  انها  بيد  والنتيجة،  واالستثمار 
ــ الروسي على  معزل عن التفاهم االمريكي 
وتنظيف  االبد  اىل  داعش  تنظيم  تصفية 
العراق  وجوده يف  بإنهاء  بدءًا  منه،  املنطقة 
بعد  بسوريا  مرورًا  املوصل  املعارك  وآخر 
حلب والرقة وعلى ابواب دير الزور، اذذاك 
مركز تّمع سوى يف  االرهاب  يبقى هلذا  ال 

اجلرود الشرقية السورية واللبنانية«.

العماد عون اىل واشنطن ثانية يف زيارة عسكرية 
)داالتي ونهرا(

توقيت هجمات اجليش 
للتعليمات  خيضع  ال 
السياسي،  والقرار 
االحداث  ملسرح  بل 
بنى  وهو  والظروف، 
االخرية  حتركاته  كل 
القاعدة.  هلذه  طبقًا 

اجلمهورية،  رئيس  يكون  االحوال  احسن  يف 
يتأهب  بعملية  مسبق  علم  على  الغالب،  يف 
علمًا  الحقًا  حياط  ثم  لتنفيذها،  اجليش 

بنتائجها«.
ما ُيفصح عنه عون ان اجليش يتفادى مواجهة 
املقابلة  اجلرود  يف  املتمركزين  االرهابيني 
يقيم  خميمات  من  اختاذهم  بسبب  لعرسال 
فيها 11 الف نازح سوري دروعًا بشرية. هذا 
املوقف محله اىل رئيسي اجلمهورية واحلكومة، 
واخطرهما ان اي هجوم للجيش على املسلحني 
االرهابيني سيعّرض هؤالء النازحني ــ وجّلهم 
ـ خلطر  مدنيون اال ان بينهم عائالت املسلحنيـ 
تنبه.  يتوخى  ما  وهو  املباشر،  استهدافهم 
السلطات  تتحّمله  سياسي  قرار  دون  من 
جيازف  »لن  املستوى،  هذا  على  السياسية 
نقطة  وهي  للمخيمات.  بالتعّرض  اجليش 
الضعف الوحيدة اليت جيبهها. ال خطوط محراء 

يف وجهه من اي اتاه اتى«.
يف اجتماعه به االثنني الفائت، بعد االلتباس 

قائد الجيش: 
مهماتنا ال تنتظر 
القرار السياسي 
من السلطات 

الرسمية

مل  لكنه  القضائية،  التشكيالت  موِسم  أطّل 
ُيثِمر بعد. ومثاره ال تزال مسجونة خلَف قضبان 
اجلسم  يعيش  النفوذ.  ومعاِقل  السياسيني 
القضائي بأكمله هاجس هذه التشكيالت بعد 
ملرسومها  اإلعداد  مرحلة  رمسيًا  دخلت  أن 
إىل  بتطيريه  مهّددة  يد  ألُف  به  تعَبث  الذي 
أجل غري ُمسّمى، أو يف أحسن األحوال صياغة 

تشكيالت بعيدة عن أي قواعد وضوابط.
التشكيالت  تصُدر  أن  امُلفرتض  من  كان 
املاضي،  نيسان  نهاية شهر  قبل  القضائية 
بركان  القاضي  تعيني  مرسوم  توقيع  بعد 
القضائي،  التفتيش  هيئة  لرئاسة  سعد 
وانتظار اجتماع جملس القضاء األعلى إلصدار 
وزير  على  وإحالتها  التشكيالت  مسودة 
اجلسم  هذا  أن  غري  عليها.  للتوقيع  العدل 
القضائي الذي حتّول إىل حقل خصب لتدّخل 
النافذين »مّجدها«. ملاذا؟ اخلالف السياسي 

ــ الطائفي.
وكل ما يقال من على املنابر عن استقاللية 
ال  السياسية  املؤثرات  عن  وإبعاده  القضاء 
يعدو كونه شعارات بال معنى. وقد خرج يف 
يضعه  عائق  عن  كثري  كالم  األخرية  األيام 
مرّده  وآخر  بّري،  نبيه  النواب  رئيس جملس 
جريصاتي  العدل سليم  وزير  إىل خالف بني 
أعضاء  بني  وثالث  األعلى،  القضاء  وجملس 

اجمللس أنفسهم.
»أنا  بّري:  الرئيس  جُييب  ُيقال،  على  ردًا 
الكفاءة.  مبدأ  اعتماد  على  زمن  منذ  أكدت 
وقلت إذا أرادوها عالسّكني يا بّطيخ، فلتكن 

كذلك«. 
وأضاف يف حديث للزميلة  »األخبار« قائاًل: 
»هم يريدونها عالسكني. لذا كل ما أقوله أنه 
جيب أن يكون هناك توازن يف القضاء بني 
ليست  »املشكلة  أن  بّري  وأكد  الطوائف«. 
عندنا كما يقولون، فال أحد حُيّملنا املسؤولية 
موجودة  »املشاكل  أن  إىل  مشريًا  وحدنا«، 
القضاء  وجملس  العدل  وزير  بني  أيضًا 

األعلى.

ننتظر ختّرجهم نهاية الشهر اجلاري، إلدارجهم 
العدد  هذا  أن  سيما  ال  التشكيالت،  ضمن 
العدلية«. وأضاف:  حيقق حركة كبرية داخل 
»هناك توافق بيننا وبني الوزير على املبادئ 
اليت تؤّكد على األقدمية واملداورة واإلنتاجية 
والكفاءة. وال أحد، سواء كان الرؤساء الثالثة 
أو الوزير أو جملس القضاء األعلى، يقبل بأن 
يضّحي بقضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة«.

التشكيالت القضائية ال يزال صداها يصدح 
عن  بكالم  تضّج  اليت  العدلية،  أروقة  يف 
صفقات واتفاقات حتت الطاولة، وبكالم آخر 
عن »عقدة مل حُتّل بني وزير العدل وجملس 
جريصاتي  ُيسّجل  حيث  األعلى«،  القضاء 
إىل  القضاة  من  عدد  »جلوء  من  استياءه 
مرجعياتهم السياسية«، خصوصًا أنه »كان قد 
طلب قبل عيد الفطر إجناز تصّور جديد حيادي 
التشكيالت«.  لصدور  كركيزة  منه  لالنطالق 
وفيما نفت أوساط سياسية مّطلعة على امللف 
»حصر املشكلة مبا ُحكي عن املراكز السنّية 
تأّخر  »اجمللس«  مصادر  أعادت  والشيعية«، 
أن  املفرتض  من  أن  »واقع  إىل  التشكيالت 
تكون شاملة، وهذا يعين أن تراعي مجلة من 
األسس أهمها املؤسساتية«؛ مبعنى »إصدار 
تشكيالت وفقًا لآللية املنصوص عليها قانونًا. 
إصدار  يف  الفصل  الكلمة  صاحب  إن  حيث 
وفقًا  األعلى  القضاء  جملس  هو  التشكيالت 
للمادة 5 من قانون القضاء«. وهذه النقطة 
بأن  وتقتضي  »اجمللس«  داخل  عليها  متفق 
سيما  ال  وحدوده،  دوره  طرف  كل  »يعرف 
جديد  عهد  ظل  تشكيالت يف  نقّر  اليوم  أننا 
أما  املؤسسات«.  دولة  على  احملافظة  يؤكّد 
النقطة اليت ال تزال مسار حبث داخل جملس 
القضاء األعلى فهي، حبسب املصادر، تتعلق 
بالتوازن الطائفي، وخاصة جلهة مطالبة حركة 
أمل مبواقع لقضاة شيعة توازي يف أهميتها 
واملوارنة.  السّنة  القضاة  عليه  حيصل  ما 
مل  أننا  »مبا  بالتشكيالت:  معنيون  ويقول 
املناسب  القاضي  وضع  مرحلة  إىل  نِصل 
مبنطق  نسري  زلنا  وما  املناسب،  املكان  يف 
أسوة  القطاع  هذا  يف  الطائفية  احملاصصة 
بباقي القطاعات، ال بّد إذًا من حتقيق التوازن، 
حتى ال تشعر فئة معينة بأنها مغبونة وليس 
متاحًا هلا ما هو متاح لغريها. حنن نعمل على 
أن يكون هناك توازن باحلّد األدنى لتقليص 

الفوارق، حتى تكون هذه الفوارق مقبولة«.
»ال أمساء قيد التشاور« تقول مصادر جملس 
»غري  ذلك  خالف  يقال  ما  وكل  القضاء، 
صحيح«. عندما ننتهي من خماض »التوازن، 
الناس  على  نطّل  كي  األمساء  ُتبحث  حينئذ 
وأصحاب احلقوق بتشكيالت تلّب طموحاتهم. 
وال شّك يف أنها ستعطي القضاة النزيهني 

ما يستحقونه«.
 وكشفت هذه املصادر لـ«األخبار« عن طرح 
تصّور  لوضع  جلنة  »تأليف  األطراف  بعض 
أواًل  اإلصرار  أن  غري  املراكز،  لتوزيع  أّولي 

على املؤسساتية أطاح هذا الطرح«.
يف ظل تبادل االتهامات »ضاع الشنكاش«، 
بيد أن احلاجة إىل التشكيالت القضائية تبدو 
ملّحة، ال سيما أن تصّدع اجلسم القضائي بات 
عائقًا أمام تسيري أمور الناس، بسبب اختالط 
حابل القضاء بنابل السياسة، والشواهد على 
ذلك كثرية! واحلاجة إىل التغيري يف السلك 
لو  اإلحلاح  بهذا  لتظهر  كانت  ما  القضائي 
شخصية.  وتاوزات  بأخطاء  األمور  ُحصرت 
فهل سيكون العدل أساس التشكيالت اليت 
ستصدر ليستعيد هذا اجلسم هيبته؟ أم انه 

سيستمّر وفق منطق »عالسكني يا بّطيخ«؟

»التوازن الطائفي« يؤّخر التشكيالت القضائية

 بري: إما الكفاءة... أو »عالسّكني يا بّطيخ«
ميسم رزق

تباين  وهناك 
حتى داخل جملس 
نفسه  القضاء 
باملناطق  يتعّلق 
واملراكز. وهناك 
من يضع فيتوات 
املناطق  على 
ومينعها  الكربى 
اآلخرين  عن 
من  باعتبارها 

وهذا  ملحقات.  اآلخرين  إعطاء  ويريد  حصته 
غري مقبول«.

 ولفت إىل »أنين مل أدخل يف التفاصيل، لقد 
حتّدثت بشكل عام وما زلت أنتظر«، مؤكدًا أن 
»طلب زيادة بعض املراكز لتحقيق التوازن، 
مبراكز  مطالبات  الوقت  نفس  يف  يقابله 

إضافية، وهذا يعين أننا مل نغرّي شيئًا«. 
بّري  قال  إليها،  أشار  اليت  اخلالفات  وعن 

»فلُيسأل جملس القضاء األعلى عنها«.
جان  األعلى  القضاء  جملس  لرئيس  أن  غري 
فهد كالٌم آخر. ينفي فهد وجود أي تدخالت 
سياسية يف اجلسم القضائي »فهل من يصدق 
أن هناك تدخالت يف التشكيالت القضائية«؟ 
يؤّكد  مشكلة،  من  هناك  ليس  فهد.  يسأل 
الرئيس األول حملكمة التمييز، نافيًا وجود أي 
خالف مع وزير العدل أو داخل جملس القضاء. 
قاضيًا   22 »بوجود  املوضوع  كل  واختصر 

مصادر مجلس 
القضاء: ما 

زلنا يف مخاض 
»التوازن« 

ولم نبحث يف 
األسماء بعد
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منذ سنوات، يتعمد بعض املسؤولني 
من  اإلكثار  اإلسرائيليني  واخلرباء 
ترداد مفهوم أن احلكم على نتائج 
بشكل  يتم  ال  كربى،  حرب  أي 
وتتضح  تتبلور  أن  بعد  بل  فوري، 
واالسرتاتيجية  السياسية  تداعياتها 
اليت حتتاج اىل مضي بعض الوقت. 
السياق  هذا  يف  ويستعرضون 

العديد من األمثلة.
اىل  املفهوم  هلذا  الرتويج  هدَف 
يف  جزئي  تعديل  إحداث  حماولة 
 ،2006 عام  حرب  نتائج  صورة 
اإلسرائيلي،  العام  الرأي  وعي  يف 
والقول إن نتائجها مل تقتصر على 
هذه  خلصت  وبالنتيجة،  الفشل. 
متأخر  إجناز  اكتشاف  اىل  الفذلكة 
قدرة  بتعزيز  متثل  احلرب،  لتلك 
الردع اإلسرائيلية يف مواجهة حزب 

اهلل!
أن  حقيقة  تسجيل  ينبغي  بداية، 
النتائج.  من  نوعني  حرب  لكل 
ما  ومنها  واملباشرة،  الفورية  منها 
الوقت.  مضي  مع  بالظهور  يتواىل 
لكن باإلمجال، من الصعب الفصل 
بني التداعيات اليت تتواىل بالظهور 
وبني النتائج العسكرية هلذه احلرب. 
مبعنى أن النتائج الفورية واملباشرة 
انطالق وتأسيس  تتحول اىل نقطة 
للمسار  أخرى(  عوامل  ضمن  )من 

الذي يلي.
مع ذلك، ينبغي التذكري بأن أهداف 
اهلل  حزب  ضد  اإلسرائيلية  احلرب 
كانت أبعد مدى بكثري من تعزيز قوة 
األمر  كان  ولو  اإلسرائيلية.  الردع 
عدة  على  العدوان  القتصر  كذلك، 
أيام مت خالهلا االكتفاء باستهدافات 
دة من دون أن تورط إسرائيل  حمدَّ
يومًا،   33 استمرت  حبرب  نفسها 
الداخلية  جبهتها  دك  خالهلا  مت 
منذ  رمبا  تشهده  مبا مل  بالصواريخ 

ما بعد حرب عام 1948.
الكثري  إىل  احلاجة  عدم  ضوء  يف 
هذه  ُتفصل  اليت  الشروحات  من 
قائمة  إىل  العودة  تكفي  األهداف، 
األهداف اليت صادق عليها اجمللس 

بـني حـزب اهلل 2017... وحـزب اهلل 2006
علي حيدر

مفاعيلها طوال السنوات اليت تلت. 
ردعه  قدرة  تعززت  َمن  أن  مبعنى 
عليه  كانت  عما  هائلة  مبستويات 
قبل احلرب، هو حزب اهلل. وقدرته 
جتاوزت مفاعيلها الساحة اللبنانية، 

وامتدت اىل الساحة اإلقليمية.
لكن على قاعدة ألِزموهم مبا ألزموا 
به أنفسهم، »يسرنا« أن حنتكم اىل 
اىل  بالقياس  احلرب  نتائج  تقويم 

تداعياتها البعيدة املدى.
املدخل اىل التقويم الدقيق، يكمن 
املقارنة  )تكفي  مقارنة  إجراء  يف 
العامة( بني حزب اهلل 2017، وحزب 
مساحات  أن  وال خيفى   .2006 اهلل 
ومتعددة.  واسعة  املقارنة  هذه 
ولكن ميكن إمجاهلا، )ولو بشكل غري 
السريعة  العناوين  وفق  شامل(، 

اآلتية:
ـ أكثر عددًا. يف ضوء أن حزب   1
اهلل مل يسبق له أن أعلن ونشر عن 
أعداد مقاتليه واملنتسبني إليه، لكن 
اإلسرائيلية  التقارير  اىل  باالستناد 
نفسها، اليت حتاول أحيانًا املقارنة 
بني مرحلتني، وحتديدًا من قبل كبار 
اخلرباء يف إسرائيل، بات حزب اهلل 
ميلك عشرات آالف املقاتلني، ومن 
دون احلاجة إىل االطالع على األرقام 
املعلنة وغري املعلنة، ميكن للبنانيني 
أو  حلفاء  كانوا  سواء  أنفسهم، 
أصدقاء حلزب اهلل، أن يلحظوا بأنه 
بات أكثر انتشارًا وجتذرًا يف الواقع 
عليه  كان  ما  وبأضعاف  اللبناني، 

سابقًا.
على  )سنقتصر  تسليحًا  أكثر  ـ   2
ليس  باإلمجال  أيضًا،  الصواريخ(. 
من عادة حزب اهلل اإلعالن الرمسي 
عما ميتلكه من قدرات صاروخية... 
سابقة،  حمدودة  حمطات  يف  سوى 
مدروس  سياق  يف  أتت  واليت 
وهادف. لكن اإلسرائيليني أنفسهم 
يتحدثون عن أن حزب اهلل كان ميلك 
صاروخ.  ألف   12 حنو   ،2006 عام 
اليت  العمل  فرضية  املقابل،  يف 
ويبين  اإلسرائيلي،  اجليش  يتبناها 
قدراته  بناء  خطط  أساسها  على 
من  ميلك  اهلل  حزب  أن  القتالية، 
دول  أكثر  متلكه  ال  ما  الصواريخ 
العامل. ويتحدثون يف هذا اجملال عن 
من  وليس  ألف صاروخ.   150 حنو 
املستبعد أيضًا، أن يكون هذا الرقم 
أقل مما لدى حزب اهلل، وخاصة أنه 
سبق إلسرائيل أن أخطأت كثريًا يف 
تقديراتها مبا يتعلق بصواريخ حزب 

اهلل )قبل حرب 2006 وخالهلا(.
التقارير  حبسب  تطورًا.  أكثر  ــ   3
أبيب،  تل  يف  واإلعالمية  الرمسية 
صفوف  يف  الرعب  يبث  ما  أكثر 
األعداد  جانب  اىل  اإلسرائيليني، 
اهلل،  حزب  لصواريخ  الفلكية 
وقدراتها  ومداها  إصابتها  دقة 
نفسه  اهلل  حزب  إن  بل  التدمريية. 
اىل  ردع  رسالة  من  أكثر  وّجه 
والسياسية  العسكرية  املؤسستني 
فعاليتها،  استندت  إسرائيل،  يف 
د، اىل دقة إصابة هذه  بشكل حُمدَّ
الصواريخ، وحتديدًا عندما حتدث عن 
العمق  يف  بعينها  منشآت  إصابة 
غوريون،  بن  )مطار  اإلسرائيلي 

منشآت نووية...(.
تطور  نفسه،  السياق  يف  ويندرج 
مستوى  على  اهلل  حزب  صواريخ 
باتت  بعدما  التدمري  وقوة  املدى 

املصغر  الوزاري 
احلرب،  خالل 
معهد  ونشرها 
األمن  أحباث 
)عام  القومي 
بقلم   )2016
أودي  العميد 

ديكل الذي كان يتوىل خالل احلرب 
القسم االسرتاتيجي  منصب رئاسة 
يف شعبة التخطيط يف هيئة أركان 
هذه  ضمن  من  وكان  اجليش. 
األهداف، تنفيذ القرار 1559، والبدء 
اهلل،  حزب  أسلحة  تفكيك  مبسار 
إضافة اىل املوقف الشهري لوزيرة 
احلني  ذلك  يف  األمريكية  اخلارجية 
كشفت  واليت  رايس،  كوندوليزا 
هو  للحرب  احلقيقي  اهلدف  أن  عن 
والدة شرق أوسط جديد. كل هذه 
لتتحقق  كانت  ما  وغريها  األهداف 

من دون سحق حزب اهلل.
معيار  اقتصر  لو  حتى  ذلك،  مع 
منسوب  حتديد  على  احلرب  تقويم 
الردع، يالحظ على مستوى النتائج 
أحاديًا  أن ما حتقق مل يكن تعزيزًا 
تبلورت  وإمنا  اإلسرائيلي،  للردع 
ظهرت  املتبادل  الردع  من  حالة 

حزب اهلل أكثر 
عددًا وتسليحًا 
وتطورًا وخربًة 
وكفاءًة وتأثريًا 

يف لبنان 
واإلقليم

إسرائيل، ومل  نقطة يف  تطال كل 
باملنشآت  جزئية  أضرارًا  تلحق  تعد 
يف املستوطنات، بل تدّمر مباني يف 

تل أبيب.
ما  كثريًا  وكفاءة.  خربة  أكثر  ــ   4
حجم  عن  اإلسرائيليون  حتدث 
التضحيات اليت قدمها ويقدمها حزب 
اهلل يف سوريا. لكن على خط مواز، 
يقر كبار القادة اإلسرائيليني، ومن 
ضمنهم رئيس أركان اجليش غادي 
آيزنكوت، الذي أّكد قبل أيام أمام 
مؤمتر هرتسيليا، أن مقاتلي حزب اهلل 
باتوا أكثر خربة ويتطورون. وحبسب 
تعبري مستشار األمن القومي األسبق 
عميدرور،  يعقوب  اللواء  لنتنياهو، 
يف  مشاركته  بعد  اهلل  حزب  بات 
القتال يف سوريا »جوزة )إيغوز( ال 
بأنه  آخرون  وصفه  فيما  تنكسر«، 

بات جيشًا حمرتفًا... وهكذا.
5 ــ أكثر حضورًا وتأثريًا يف الساحة 
األهداف  قائمة  نّصت  اللبنانية. 
اليت صادق عليها اجمللس الوزاري 
املصغر قبل حرب عام 2006، حبسب 
)قيود  القومي  األمن  أحباث  معهد 
أودي  االسرتاتيجي/  الفكر  على 
ديكل/ 2016(، على إضعاف مكانة 
املقابل،  يف  لبنان.  يف  اهلل  حزب 
ميكن االكتفاء باإلعراض عن التعليق 
وترك  بالذات...  البند  هذا  على 

اإلجابة عنه للقارئ.
ـ أكثر حضورًا وتأثريًا يف اإلقليم.  6ـ 
يف عام 2006، كانت صورة حزب اهلل 
كقوة ردع ودفاع عن لبنان موضع 
شكوك الكثريين يف لبنان. لكن يف 
املرحلة اليت تلت تلك احلرب، تبلور 
إقليمية، وهو  حزب اهلل كقوة ردع 
ما حضر بقوة يف مقاربة القيادات 
تل  يف  واالستخبارية  العسكرية 
أبيب، الذين عارضوا تفرد إسرائيل 
مبهامجة املنشآت النووية يف إيران، 
صواريخ  بأن  تقديرهم  خلفية  على 
اجلبهة  على  ستتساقط  اهلل  حزب 
الداخلية اإلسرائيلية. أما اآلن، فقد 
جتاوز حزب اهلل هذا املوقع والدور، 
بعدما  تأثريًا  أكرب وأشد  ما هو  اىل 
بإقرار  إقليمية،  قوة  اىل  حتول 
أعدائه وأصدقائه. ومن أبرز جتليات 
هذا التطور يف املوقع والدور، أنه 
جدًا  املؤثر  ودوره  موقفه  له  بات 
والسياقات  املعادالت  بلورة  يف 
اإلشارة  من  بد  وال  اإلقليمية.. 
اجملاالت  من  العديد  هناك  أن  اىل 
أن  ميكن  اليت  األخرى  اإلضافية 
تشكل ساحة حبث الكتشاف املزيد 
من جتليات التطور الذي شهده حزب 

اهلل وحققه، يف آن.
أن  يبقى  تقدم،  ما  كل  مقابل  يف 
وموقع  مكانة  تطور  أن  اىل  نشري 
الساحتني  يف  اهلل  حزب  ودور 
اللبنانية واإلقليمية، ال يعين جتاهاًل 
بلبنان  احملدقة  التهديدات  حلجم 
ما  املقابل،  يف  لكن  واملنطقة. 
ينبغي التأكيد عليه، وعدم إغفاله، 
أن هناك فرقًا كبريًا جدًا بني مواجهة 
هذه التهديدات من موقع الضعف، 
وشعبك  وطنك  حاضر  يبقي  الذي 
املتغريات  رهينة  ومستقبلهما 
شاهدنا  اليت  واألمنية،  السياسية 
مفاعيلها يف دول هي أكرب وأقوى 
من لبنان بأضعاف، وبني مواجهتها 
الردع والرد  القدرة على  من موقع 

والدفاع.

بلدية  جملس  قّرر   ،2017/7/13 يف 
بريوت وضع قسم من شاطئ بريوت 
قيد الدرس ملدة سنتني، بهدف وضع 
ما  للمنطقة،  شامل  توجيهي  خمطط 
اجلديدة  االستثمارات  »جتميد«  يعين 
باحلصول  وإلزامها  املنطقة  هذه  يف 
األعلى  اجمللس  من  تراخيص  على 
القرار  أن  امُلفارقة  امُلدني.  للتنظيم 
مل يشمل موقع دالية الروشة امُلهّدد، 
امتدادًا طبيعيًا لشاطئ  والذي ُيشّكل 
الرملة البيضا، كذلك ال يشمل مشروع 
الرتاخيص  لكون  باي«،  »االيدن 
القرار، ما يطرح شكوكًا  صدرت قبل 
حول جّدية وفعالية هذا القرار يف تأمني 

محاية فعلية لواجهة بريوت البحرية.
البلدي  اجمللس  قّرر  أسبوع،  حنو  منذ 
ملدينة بريوت وضع املنطقة امُلمتدة من 
السمرالند  اجلنوبية، من  حدود بريوت 
وصواًل اىل أوتيل »املوفمبيك«، حتت 
الدرس ملدة سنتني، وذلك سعيًا اىل 
وضع خُمّطط توجيهي شامل للمنطقة.

امُلّطلعني  بعض  يقول  املبدأ،  يف 
لواجهة  محاية  ُتشّكل  اخلطوة  هذه  إن 
اىل  تهدف  كونها  البحرية،  بريوت 
جتميد املنطقة )ملدة سنتني( ومحايتها 
من »هجمات« االستثمار، إذ بات على 
أن حيصل،  جديد  ترخيص  طالب  كل 
اجمللس  من  موافقة  على  إلزاميًا، 
األعلى للتنظيم امُلدني، بدءًا من تاريخ 
أن  على  الدرس،  املنطقة حتت  وضع 
ُمنحت  اليت  بالرتاخيص  العمل  يبقى 

قبل صدور هذا القرار ساريًا.
بهذا املعنى، »ُيعفى« مشروع »اإليدن 
شاطئ  على  القائم  ريزورت«  باي 
إذ  القرار،  هذا  من  البيضا  الرملة 
هذا  قبل صدور  الرتاخيص  له  ُمنحت 
التنفيذي جلمعية  القرار. يقول املدير 
بداية  عند  إنه  أيوب،  حممد  »حنن«، 
أجل  من  املشروع  أصحاب  »حتّرك« 
امُلباشرة باألعمال، ويف خضّم معارضة 
بريوت  بلدية  إلعطاء  الناشطني 
البلدية  كانت  الالزمة،  الرتاخيص 
تتذّرع بأنها »ال متلك خيارًا إال بإعطاء 
القاضي  املدينة  )حمافظ  الرتاخيص« 
زياد شبيب منح الشركة الرخصة حبجة 
املشروع  إنشاء  املزمع  العقارات  أن 
عليها أمالك خاصة وطبيعتها صخرية(. 
بوضع  البلدية  »حنن«  طالبت  حينها، 
الشاطئ واملنطقة قيد الدرس كخطوة 
وحتمي  باملشروع  املباشرة  تؤجل 
الشاطئ، »إال أنه مل يكن هناك قرار 
بعرقلة املشروع ومحاية امللك العام«، 

على حّد تعبري أيوب.
البلدية تعزو  إن  ُمّطلعة  تقول مصادر 
إىل  اخلطوة  هذه  على  إقدامها  سبب 
أن أحد مالكي العقارات على الشاطئ 
يعتزم املباشرة بتنفيذ مشاريعه أسوة 
وبالتالي  باي«،  »االيدن  بأصحاب 
لتجميد  »كمباردة  اخلطوة  هذه  تأتي 
مباشرة أي مشروع يف تلك املنطقة«، 
يف حني هناك من يقول إن قرار وضع 
الشاطئ قيد الدرس هو مطلب رئيس 
الذي  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
التعديات  لوقف  اخلطوة  باختاذ  أوعز 
البحرية  الواجهة  على  مؤخرًا  احلاصلة 

ملدينة بريوت.
يشمل  مل  القرار  أن  ذكره  اجلدير 
البحرية  الواجهة  الروشة،  دالية  موقع 
امتدادًا  ُيشّكل  والذي  للمدينة،  األبرز 
هذا  البيضا.  الرملة  لشاطئ  طبيعيًا 
ضخمة  مشاريع  بفعل  ُمهّدد  املوقع 
خصائصه  على  تقضي  أن  شأنها  من 
وجتعله  واجليولوجية  واألثرية  الرتاثية 
عام  ُأخرى.  دون  فئات  على  حكرًا 

2015، كشفت »احلملة األهلية للدفاع 
عن دالية الروشة« أن الشركات اليت 
املوقع  على  اخلاصة  العقارات  متلك 
جتاري  ــ  سياحي  منتجع  إلقامة  خُتطط 
احمُلدد  االستثمار  عامل  يتخّطى  خاص 
يسعون  املالكني  وأن  للمنطقة، 
 %60 اىل  االستثمار  عامل  رفع  اىل 
سطحيًا، و100% كمعدل عام، من أجل 
خاصة  ومساكن  تسّوق  مراكز  إقامة 
فخمة وفنادق ومرسى خيوت ومواقف 

سيارات.
حول  شكوكًا  يطرح  الواقع  هذا 
يف  البلدي  اجمللس  قرار  فعالية 
جديته  ومدى  البحرية  الواجهة  محاية 
من  عليه، وجيعل  التعديات  وقف  يف 
القرار خطوة »استنسابية« تنطبق على 

مشاريع دون غريها.
القرار،  هذا  لتفعيل  وسعيًا  هنا،  من 
أربعة  مدينيت«  »بريوت  وضعت 
هذا  تنفيذ  لرتافق  اقرتاحات/مطالب 
القرار البلدي. تتمثل هذه االقرتاحات 
يف: 1ـ وجوب توسيع نطاق الدراسة اىل 
املنطقة العاشرة من بريوت، مبا فيها 
الدالية واملناطق األخرى املشغولة من 
قبل اجليش اللبناني أو تلك اليت تقام 
عليها مشاريع خاصة. 2ـ تطوير رؤية 
للواجهة البحرية ُتعّزز االمتداد الطبيعي 
للساحل وتعتربه مساحة ُمشرتكة جلميع 
الفئات اجمُلتمعية وترفض مجيع أشكال 
امُلقايضات والتنازالت اليت ُتقام على 
3ـ  الثقايف.  واإلرث  البيئة  حساب 
رفض فكرة امُلنتجعات اخلاصة مقابل 
ُيعترب  حيث  شاملة  مقاربة  اعتماد 
تستخدمه  حيوي  مقّوم  مبثابة  الساحل 
املدينة ألغراض ترفيهية ويستفيد منه 
وليس  وسكانها  العاصمة  أبناء  مجيع 
قلة من املستثمرين. أما املطلب الرابع 
فورية  إزالة  يف  يتمّثل  فهو  واألخري، 
هذه  يف  للقانون  امُلخالفة  للمشاريع 
روك«  الـ«االيدن  فيها  مبا  املنطقة، 
والـ«غراند كافيه«، اللذان ال يلتزمان 
أظهرت  كما  حاليًا،  امُلطّبقة  بالقوانني 
مؤخرًا  وقّدمها  أعّدها  اليت  الدراسة 
نقيب امُلهندسني جاد ثابت اىل رئيس 

اجلمهورية.
هذا  أن  مدينيت«  »بريوت  رأت  وفيما 
أوىل  خطوة  »يشّكل  البلدي  القرار 
حنو وضع خطة شاملة ورؤية متكاملة 
أن  اىل  أشارت  بريوت«،  لشاطئ 
من  قرارًا  أيضًا  يتطّلب  القرار  تطبيق 
اجمللس األعلى للتنظيم امُلدني، فضاًل 
عن مرسوم يصدر عن جملس الوزراء.

بدورها، رأت مجعية »حنن« أن اخلطوة 
إذ  ناقصة«،  »تبقى  لكنها  مهمة 
»من  الشاطئ  من  جزء  على  اقتصرت 
دون ُمرّبر«، وبالتالي مل تشمل كامل 
وأبرزها  امُلهّددة،  البحرية  الواجهة 
موقع دالية الروشة. وأضافت اجلمعية 
ال  وحدة  »الشاطئ  الصدد:  هذا  يف 
تتجّزأ، وهو صلب هوية بريوت وجزء 
فكيف  العامة،  أمالكها  من  أساسي 
وما  موقعًا دون سواه؟  البلدية  حتمي 
القرار؟«.  هذا  استنسابية  ُيربر  الذي 
وطالبت »حنن« البلدية بتخفيض معّدل 
»على  املئة  يف  واحد  اىل  االستثمار 
أن  مُيكن  الذي  الوحيد  التدبري  اعتباره 
حيمي الشاطئ فعليًا«. الالفت هو ما 
أثارته اجلمعية من ختّوف مبّطن من أن 
يكون اهلدف احلقيقي من هذه اخلطوة 
امُلقبلة«  االستثمارات  »تكريس  هو 
لذلك، طالبت  الشاطئ.  وليس محاية 
املدنية  املنظمات  بإشراك  اجلمعية 
ُمرضية  النتيجة  »لتكون  القرارات  يف 

للجميع«.

وضع جزء من شاطئ بريوت قيد الدرس:
محاية فعلية أم متهيد الستثمارات ُمقبلة؟

هديل فرفور



Page 15صفحة 15     

مـقاالت وتحـقيقات
 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

تعثُّر تسوية امليدل إيست: عون يريد الرؤية قبل اإلدارة
محمد وهبة

الدولي.
يف املقابل، كانت 
انتقادات  هناك 
للشركة على أسعار 
التذاكر »الباهظة«. 
املرتفعة  األسعار 
الشركات  دفعت 
تسيرِّ  اليت  األخرى 
بيوت  إىل  رحالت 
أسعارها  رفع  إىل 
أيضًا لالستفادة من 
ميزات الشركة اليت 
النقل  مبثابة  تعّد 
كذلك  الوطين. 
من  جمموعة  ظهرت 
إلدارة  االنتقادات 
الشركة واالتهامات 

إلعادة  منجزة  سياسية  تسوية  عن  ُأشيع  ما 
الشرق  طيان  شركة  إدارة  جملس  تكوين 
األوسط مل يكن دقيقًا. إذ تبّي أن مصرف 
لبنان لن يؤّمن نصاب اجلمعية العمومية اليت 
كانت مقّررة اليوم النتخاب إدارة جديدة حمل 
وما   .2012 نهاية  واليتها  املنتهية  اإلدارة 
طرأ، اعرتاض رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون وفريقه على وجود تسوية تقضي حبصول 
التيار على حّصة يف جملس اإلدارة من دون 
أّجل  ما  للشركة،  شاملة  رؤية  على  التفاهم 

اجلمعية العمومية إىل وقت حيّدد الحقًا.
كان يفرتض أن تعقد اليوم اجلمعية العمومية 
لشركة طيان الشرق األوسط جلسة جبدول 
أعمال يتضمن املوافقة على حسابات الشركة 
واليته  املنتهية  اإلدارة  جملس  ذّمة  وإبراء 
منذ نهاية 2012 وانتخاب جملس إدارة جديد 

يتألف من رئيس ومخسة أعضاء.

التسوية  أن  كشفت  املاضية  الساعات  لكن 
عن  حتدثت  التسريبات  أن  برغم  تنضج،  مل 
احلوت  حممد  انتخاب  بإعادة  تقضي  تسوية 
رئيسًا جمللس اإلدارة ــ املدير العام للشركة، 
وإعادة انتخاب فؤاد فواز ومروان صاحلة يف 
ثالثة  إىل  باإلضافة  اإلدارة،  جملس  عضوية 

أعضاء مسيحيي.
دعت  قد  إيست  امليدل  إدارة  وكانت 
صباح  عمومية  مجعية  عقد  إىل  املساهمي 
اليوم، وجرى التمهيد هلا عرب إعالن مؤشرات 
مالية عن أوضاعها وإجراء مقارنة بي نتائج 
1997 ونتائج 2016. وحبسب هذه املؤشرات، 
فإن ميدل إيست حّققت أرباحًا صافية بقيمة 
بأرباح  مقارنة   ،2016 يف  دوالر  مليون   94
بقيمة 98.5 مليون دوالر يف السنة السابقة، 
علمًا بأن األرباح اجملّمعة خالل السنوات اخلمس 
املاضية تزيد على 400 مليون دوالر. هامش 
ارتفع  فيما   ،%14 يبلغ  إيست  امليدل  ربح 
رأس ماهلا من 183 مليون دوالر يف 1997 
ولديها   ،2016 يف  دوالر  مليون   365 إىل 
وقد  دوالر.  مليون   228 بقيمة  مدّورة  أرباح 
خالل  من  أصوهلا  زيادة  من  الشركة  متكنت 
ك  توسيع أسطول الطائرات وإنشاء مباٍن ومتلُّ
 736 واألمالك  األسطول  قيمة  لتصبح  أراٍض 
مليون دوالر يف 2016 مقارنة بـ 119 مليونًا 

يف 1997.
وعلى مدى السنوات املاضية دار سجال واسع 
مصرف  شراء  بعد  الشركة  هذه  إدارة  حول 
من  إنقاذها  بهدف  أسهمها  من   %92 لبنان 
اخلسائر اليت كانت ترتاكم يف ميزانيتها بسبب 

وسواها.
 احلوت رفض طلب التويين، فيما كان حتديد 
إيست  ميدل  العمومية لشركة  للجمعية  موعد 
أمرًا متعذرًا بسبب انشغال حاكم مصرف لبنان 
املالك  فإن  وبالتالي  واليته،  جتديد  مبعركة 
يكن  مل  لبنان،  مصرف  أي  لألسهم،  األكرب 
متفرغًا هلذه املعركة، رغم أن موضوع امليدل 
إيست طرح أكثر من مّرة يف اجتماعات مغلقة 

بي بعض وزراء التيار وسالمة.
قبل أيام تقاطعت رواية واحدة بي مصادر 
خمتلفة عن نضج التسوية يف اجلمعية املقبلة، 
عضوي  من  ولكل  للحوت  بالتجديد  القاضية 
صاحلة.  ومروان  فواز  فؤاد  اإلدارة  جملس 
لوالية  فواز  تسمية  من  مانعًا  يَر  مل  بّري 
إضافية، فيما ترّدد النائب وليد جنبالط يف 
تسمية صاحلة قبل أن يعود وحيسم أمره. أما 
الرئيس احلريري، فقد كان واضحًا منذ أشهر 
يدعم  أنه  األمر  يهمه  ومن  سالمة  أبلغ  حي 
بقاء احلوت يف موقعي رئيس جملس اإلدارة 

واملدير العام.
اجلمعية  عقد  سبقت  اليت  الساعات  لكن 
القصر  يف  نشيطة  حركة  شهدت  العمومية، 
اجلمهوري بي الرئيس ميشال عون والفريق 
ما  سرعان  امللف.  هذا  مع  التعامل  املكّلف 
تبّي أن التيار مل يوافق على التجديد للحوت، 
متمسكًا حبقه يف التوصل إىل تفاهم يشمل 
مصادر  وحبسب  الشركة.  هلذه  شاملة  رؤية 
سيكون  اإلدارة  جملس  »تكوين  إن  مطلعة، 
تتوجيًا للتفاهم على هذه النظرة اليت أرادها 
الرئيس عون أن تكون شاملة لكل ما يتعلق 
بعمل امليدل إيست من اهليكلية إىل اإلدارة 
ال  األمر  واألسطول...  واخلطوط  واألسعار 
أعيد  اإلدارة، وسواء  يتعلق بتشكيلة جملس 
التفاهم مطلوب،  فإن  أو ال،  احلوت  انتخاب 
وقد تبّي أنه يتطلب وقتًا أطول«. وتضيف 
»ليس  للحوت  التجديد  أن  العونية  املصادر 
تفرض  اليت  البلد  تركيبة  هذه  لكن  خيارنا، 
نقبل  لن  لكننا  ألشخاص،  التجديد  علينا 

التجديد لواقع موجود وقائم مبباركتنا«.
لألجواء  مسارًا خمتلفًا  التطورات رمست  هذه 
أيام عن تسوية  ج هلا قبل  ُرورِّ اليت  اإلجيابية 
يف امليدل إيست، إال أنها مل تفّسر الصمت 
املسيحيي  األعضاء  تسمية  حول  املطبق 
باالستناد إىل ما قيل عن اتفاق بي احلريري 
والوزير جربان باسيل، على أن يسمي األول 
احملسوبي ضمن  اإلدارة  أعضاء جملس  أحد 
الوطين  للتيار  تنازله  بعد  املسيحية  احلّصة 
احلّر عن أحد املقاعد السنية يف جملس إدارة 
تسمية  هناك  يبَق  مل  وأنه  لبنان،  كازينو 
بينهما  واحد  املسيحية،  احلصة  من  عضوين 
أنه ال تسوية،  للتيار الوطين. الصمت يعين 
وأن التسوية اليت يريدها التيار لن تكون يف 

جملس إدارة الشركة فقط.

ما  سيما يف  وال  فيها،  وفساد  هدر  بوجود 
والصيانة  الطائرات  شراء  صفقات  خّص 
بطغيان  االتهامات  إىل  وباإلضافة  وسواها. 
على  وأخذ  أعماهلا،  على  السياسي  البزنس 
الشركة امتناعها عن فتح خطوط طيان على 
بعض اخلطوط اليت تعّد حاجة ملّحة للبنانيي 
املغرتبي، وال سيما اخلطوط إىل بعض الدول 
العراق وغيها. بعض هذه  األفريقية، وإىل 
اخلطوط تطّلب مفاوضات طويلة املدى إلقناع 

اإلدارة جبدواه.
يف الواقع، متثل الشركة أحد األحصنة الثالثة 
التابعة ملصرف لبنان الذي يعّد الناخب األكرب 
الشرق  طيان  لشركة  العمومية  اجلمعية  يف 
إىل  أسهمها.  من   %99 متلكه  بعد  األوسط 
جانب امليدل إيست هناك كازينو لبنان وشركة 
إنرتا. يف الكازينو، ميلك مصرف لبنان حّصة 
 72 يوازي  ما  أو  الكازينو،  أسهم  من   %10
إنرتا، ويف  لشركة   %53 مقابل  ألف سهم، 
من   %35 لبنان  مصرف  ميلك  األخية  هذه 
األسهم فيها. واملعروف أن القرار يف هذه 
األحصنة الثالثة هو سياسي بامتياز. علمًا بأن 
العرف جعل إدارة »إنرتا« من حصة الشيعة، 
نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس  بيد  وقرارها 
بري. أما الكازينو، فهو من حّصة املسيحيي، 
عند  اجلمهوري  القصر  يتخذ يف  والقرار فيه 
من  إيست  وامليدل  عون.  ميشال  الرئيس 
رئاسة  يتخذ يف  فيها  والقرار  السّنة،  حّصة 
احلكومة مع الرئيس سعد احلريري. وكل ذلك 

جيري بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان.
خالل  قاد  قد  لبنان  مصرف  حاكم  وكان 
األطراف  بي  مفاوضات  املاضية  األسابيع 
السياسية املعنية بانتخاب جملس إدارة جديد 

لشركة طيان الشرق األوسط. 
على هامش هذه املفاوضات، برزت معطيات 
متناقضة عن النتائج اليت توصل إليها سالمة. 
تارة كان هناك طرح من التيار الوطين احلّر 
بأن ُيفَصل موقع رئيس جملس إدارة امليدل 
أن  أجل  من  العام  املدير  موقع  عن  إيست 
يرتافق  أن  على  للمسيحيي.  أحدهما  يكون 
ذلك مع تعديل، ولو جزئيًا، يف الصالحيات. 
لكن الرئيس احلريري رأى أن التخّلي عن هذا 
املوقع أمر غي مقبول. عندها ظهر طرح خمتلف 
سعد  ختّلي  إمكان  عن  املصدر،  واضح  غي 
احلريري عن احلوت، مقابل تسمية شخص من 
الوطين  التيار  عليه  يوافق  السنية  الطائفة 
احلّر، وأن يكون هذا الشخص هو نائب حاكم 

مصرف لبنان الثالث حممد بعاصيي.
توالت الروايات بشأن احلوت، وال سيما أن 
بوجهه  افتتح املعركة  احلّر قد  الوطين  التيار 
مكافحة  لشؤون  الدولة  وزير  وّجه  عندما 
الفساد نقوال التويين كتابًا إىل احلوت، يطلب 
أكثر  حول  ومستندات  بتفاصيل  تزويده  منه 
الطائرات  بندًا تشمل صفقات شراء  من 20 

السياسي  احلشو 
وترّدي  هيكلها  يف 
األساسية،  بنيتها 
القدرة  عدم  ظل  يف 
وقد  تطويرها.  على 
التطورات يف  َمت  ُقدرِّ
الشركة على  ميزانية 
أنقذت  إجنازات  أنها 

دوالر  مليون   87 بقيمة  خسارة  من  الشركة 
يف 1997 وحّولت مسارها حنو حتقيق األرباح 
اعتبارًا من 2002، وأن قيمة األرباح اإلمجالية 
مليار  بلغت  األخية  الـ15  السنوات  خالل 
دوالر. ومصدر هذا التطّور، هو أن الشركة 
أجرت إعادة هيكلة إدارية وعملت على إعادة 
توزيع خطوط رحالتها، فاعتمدت على اخلطوط 
اخلليج  دول  مثل  نسبيًا  املدى  القصية 
وأوروبا، وعلى التشارك مع الشركات األجنبية 
لتسيي رحالت على خطوط قريبة وبعيدة، ثم 
من  انطالقًا  الطيان  حصرية  على  حصلت 
لبنان من ضمن سياسة األجواء املفتوحة اليت 
اعُتمدت، ما أسهم يف احلفاظ على حّصة تزيد 
على 35% من جمموع الركاب يف مطار بيوت 

تكوين مجلس اإلدارة 
سيتوّج التفاهم على 
النظرة التي يريدها 

الرئيس عون أن 
تكون شاملة للميدل 

إيست

تأتي احلملة املربجمة ضّداجليش اللبنانيفي الوقت 
الذي يستعّد فيه الستكمال مهّمته يف مكافحة 
عرسال  يف  عسكرية  عملية  خالل  من  اإلرهاب 
وجرودها، وعليه بات واضحًا أّن اهلدف من هذه 
احلملة هو التشويش على املهّمة الوطنية اليت 
مع  بالتنسيق  الشرقية  اجلبهة  على  بها  يقوم 
اجليش السوري واملقاومة، من أجل تطهي جانيب 
املنطقة احلدودية من بقايا التنظيمات اإلرهابية، 
إىل  االنسحاب  خياران:  إال  أمامها  يبق  اليت مل 
الداخل السوري أو الدخول يف مواجهة حمسومة 

من اآلن لصاحل اجليش واملقاومة.
ويف سياق استهداف اجليش كانت الفتة الدعوة 
اليت وجهتها ورّوجت هلا جهات سورية معارضة 
للتظاهر ضّد اجليش يف ساحة الشهداء، قبل أن 
يعلن وزير الداخلية نهاد املشنوق منع أّي حترك 

يف هذا اإلطار.
التحريض  محلة  تأتي  عينه  السياق  ويف   
وجيشه،  لبنان  ضّد  تشّن  اليت  االلكرتونية 
واليت تعمل على تروجيها جهات سورية معارضة 
موجودة يف اخلارج، وبالتنسيق مع جهات لبنانية 
فاملقاطع  السياسي،  والتوّجه  االنتماء  معروفة 
التعاطي  جيب  ال  تروجيها  يتّم  اليت  املصّورة 
سواء  السوريي  رأي  عن  تعرب  بوصفها  معها 
يف  مؤقتًا  املقيمي  أو  سورية  يف  املوجودين 

لبنان، بسبب الظروف األمنية. 
ومن هنا فإّن العمل على تهميش هذه اهلجمة 
عليه،  العمل  جيب  الذي  اهلدف  هو  اإلعالمية 
الرّد على ما يتّم تروجيه من  ألّن االنزالق اىل 
اهلدف  هو  سورية،  لبنانية  فتنة  إحداث  أجل 
للبنانيي  املناوئة  اجلهات  اليه  تسعى  الذي 
والسوريي على حّد سواء، من أجل التعمية على 
إجنازات اجليشي اللبناني والسوري يف مكافحة 
وباتت  األكرب  الشوط  قطعا  واللذين  اإلرهاب، 
الساعة  ربع  يف  اإلرهاب  على  القضاء  معركة 

األخي.
اإلعالمي  االستنفار  هذا  يفّسر  ما  هذا  ولعّل   
الذي يتّم حتريكه من قبل اجلهات نفسها اليت 

مّولت ودعمت اإلرهاب. 
فرمّبا باتت هذه اجلهات تستشعر حجم هزميتها 
امليدانية وتعمل على التعويض عنها من خالل 
فتنة  إحداث  على  والعمل  اإلعالمي،  التحريض 
البديلة  اخلطة  تكون  قد  واليت  سورية،  لبنانية 
مرحلة  بلغ  الذي  لإلرهاب  الداعمة  للجهات 

االنهيار.
ال شك يف أّن قرار املؤسسة العسكرية وقيادتها 
ما  وهذا  حمسومًا.  بات  اإلرهاب  على  بالقضاء 
مؤسسة،  هلا  تتعّرض  اليت  اهلجمة  هذه  يفّسر 
فهي قّدمت وال تزال الدماء والتضحيات من أجل 
كما  وهي  واللبنانيي.  لبنان  أمن  على  احلفاظ 
كانت صمام أمان لبنان بوجه العدو الصهيوني 
وكانت الدرع الواقية بوجه اإلرهاب، وأّي محلة 
تستهدف اجليش سواء عرب اإلعالم على اختالف 
أشكاله، أو من خالل الدعوات للتحّرك ميدانيًا، 
مبستوى  جرمية  باعتبارها  معها  التعاطي  جيب 

اخليانة الوطنية. 
وهذا ما ُيعاقب عليه القانون بأشّد العقوبات، 
فاجليش الذي محى األرض يستحق منا كّل الوفاء 
يدافع  فهو  اجلامع.  الوطين  دوره  على  والثناء 
سوريي  الالجئي  وعن  مجيعًا  اللبنانيي  عن 
احلفاظ  سوى  لديه  هدف  وال  وفلسطينيي، 
على لبنان وطنًا قويًا معافًى، وكّل َمن حياول 
برتبة عميل،  العكر فهو جمرم  باملاء  االصطياد 
أما َمن حيّرض على اجليش من غي اللبنانيي، 
اخلارجية  باألجندات  ارتباطهم  على  دليل  فهذا 
هو  لبنان  جيش  يستهدف  َمن  ألّن  املشبوهة، 
نفسه َمن عمل على استهداف وتشويه صورة 
معركة  أشرس  خيوض  الذي  السوري،  اجليش 

بوجه القوى اإلرهابية.
أن  من  أقوى  وسورية  لبنان  يف  فاجليشان   
التشويه،  وحماوالت  التحريض  سهام  تناهلما 
الذي  بالدم  الوطنية  مسيتهما  عّمدا  ألنهما 
اإلرهابية  املخططات  من  وسورية،  لبنان  حيمي 

واملطامع الصهيونية…

الفتنة اللبنانية السورية... 
تعويضاً عن هزمية اإلرهاب

يوسف الصايغ

تصوير مروان طحطح
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مــقاالت وتحقيقات

أنقرة وواشنطن ُتسرجان »احلصان الصيين األسود«؟ | »جماهدو« تركستان: »دواعش سوريا اجلدد«

تنظيم »داعش« آخٌذ باالنكماش. »جبهة النصرة« 
وتنظيمها األم )القاعدة( خسرا وخيسران الكثري 
أو  داخلّية،  اقتتاالت  يف  سواء  كوادرهما،  من 
عرب سلسلة استهدافات دقيقة. لكّن مثة تنظيمًا 
بل  اجلهادي«،  »النزف  يطاوله  مل  وقويًا  مهمًا 
هو آخذ يف تنمية قدراته وتوسيعها، استعدادًا 
ملهمة قادمة خارج سوريا رّبا. ما جديد »احلزب 
اإلسالمي الرتكستاني«؟ وملاذا حضر على طاولة 

البحث األمريكي ــ الرتكي؟
العاملية«،  »دعوة املقاومة اإلسالمية  يف كتابه 
مصعب  أبو  الشهري  اجلهادي  املنّظر  يتحدث 
السوري )مصطفى ست مريم( عن والدة »احلزب 
على  شاهدًا  كان  الذي  الرتكستاني«  اإلسالمي 
نشأته وصديقًا ملؤسسه )حسن خمدوم الشهري 
إىل  أبو مصعب  الرتكستاني(. يشري  بأبو حممد 
حممد  »أبو  أّن  مفادها  األهمّية،  يف  غاية  نقطة 
الواليات  من  دعٍم  على  يعّول  كان  الرتكستاني 
املتحدة تقدمه حلركته يف إطار برنامج سري أقّره 
الكونغرس عام 1995 لتفكيك الصني باستخدام 

النزعات العرقّية والدينّية فيها«.

الحقًا  صّنفت  املتحدة  الواليات  أن  ورغم 
اإلرهابّية  التنظيمات  بني  من  »الرتكستاني« 
يبدو  ال  التصنيف  هذا  أّن  غرَي   ،)2009 )عام 
سواء  دعمه،  وبني  بينها  حيول  حقيقّيًا  حاجزًا 
عرب إحياء الربنامج املذكور، أو من خالل قنوات 
أخرى »وسيطة«. وتؤّكد مصادر تركّية معارضة 
»ملف  بأّن  تفيد  معلومات  حتصيلها  لـ«األخبار« 
األويغور جرت مناقشته بني أنقرة وواشنطن عرب 
القنوات األمنّية، من بني ملفات أخرى متشعبة«. 
وخالفًا ملا توحي به اجملريات السياسّية امُلعلنة، 
مل  وواشنطن  أنقرة  بني  األمين  التنسيق  فإّن 
يتأّثر على اإلطالق يف عهد إدارة الرئيس دونالد 
قّررت  فقد  ذلك،  من  العكس  وعلى  ترامب. 
التعاون  »توسيع  املاضي  أيار  يف  واشنطن 
»وول  لصحيفة  وفقًا  تركيا«  مع  االستخباري 
»األخبار«،  )راجع  األمريكية  جورنال«  سرتيت 

العدد 3202(.

مسار تصاعدي
ُيعد »احلزب اإلسالمي الرتكستاني« اليوم أقوى 
واجهة »جهادّية« تتبّنى قضّية »إقليم تركستان« 
تركستان  »حركة  الواجهة سابقًا  بعدما تصدرت 
»شينغ  إقليم  هو  املذكور  واإلقليم  الشرقّية«. 
يانغ« الصيين، وسّكانه من أقلّية األويغور اليت 
الرتكستاني«  »احلزب  وينادي  باإلسالم.  تدين 
قضّيته  ويعتربه  الصني  عن  اإلقليم  باستقالل 
لفت  سوريا،  يف  ظهوره  منذ  املركزّية. 
»الرتكستاني« األنظار بسبب متّتعه بزايا كثرية 
متنحه اختالفًا عن سواه من احلركات »اجلهادّية« 
املنخرطة يف احلرب، ويأتي التنظيم العالي على 
اجملموعات  أبرز  من  واحداًة  املزايا  تلك  رأس 
ليست  استدامًة  هلا  تضمن  بطريقة  ُنّظمت  اليت 
احلرب السورّية غايًة هلا، بل وسيلة. وإذا كانت 
اجلهادّية  »احلركة  أفغانستان قد شهدت والدة 
الرتكستانّية« قبل عقود، فإّن سوريا كانت مكانًا 
احلركة، وتأطريها، ومنح منتسبيها  هليكلة هذه 
متنّوعة  معسكرات  يف  للتدريب  مالئمًا  مسرحًا 
قتالّية  بيئة  توفري  على  عالوًة  االختصاصات، 
تكسبهم  حروبًا  املسّلحون  فيها  خيوض  حقيقّية 
خرباٍت عالّية يف التعامل مع أحدث صنوف األسلحة 
والتكتيكات اهلجومّية املختلفة )»األخبار«، العدد 
احلرب  سنوات  خالل  يف  ُرصد  وقد   .)2593
تصاعٌد يف نوعّية األسلحة اليت وصلت إىل أيدي 
األقوى  السالح  كان  وبينما  األويغور،  مقاتلي 
يف يد »احلزب اإلسالمي« خالل معارك مطار أبو 
الضهور مثاًل )2015( هو التفجريات االنتحارية، 
مثل  نوعّية  أسلحة  الحقًا  حوزته  ظهرت يف  فقد 

صواريخ ميالن الفرنسّية وتاو األمريكية.
»كتيبة أشبال تركستان«

يف خالل األشهر الثمانية األخرية، الحظت مصادر 
معسكرات  استحداث  يف  زيادة  »جهادّية« 
تدريب األطفال »اجلهاديني« األويغور حتت اسم 
»معسكرات أشبال تركستان اإلسالمّية«. عّراب 
املعسكرات هو الشيخ السلفي السعودي عبداهلل 

احمليسين الذي يتنّقل حبرية بني املناطق اخلارجة 
عن سيطرة الدولة السورية وتركيا. ويأتي هذا 
معسكرات  سلسلة  من  جزءًا  بوصفه  النشاط 
اجلديد  لكن  أنشأها،  أن  للمحيسين  مماثلة سبق 
هو ختصيصها لتدريب أطفال عرق بعينه. تتوّزع 
معسكرات »أشبال تركستان« بني جسر الشغور، 
العائالت  أطفال  وتستقطب  وإحسم،  والزنبقي، 
سنوات   8 عمر  من  هناك  املنتشرة  األويغورية 
وما فوق. وينقسم اإلعداد الذي خيضع له هؤالء 
إىل قسمني: شرعي، وعسكري. ويقوم اإلعداد 
»اجلهاد« يف نفوس  الشرعي على غرس فكرة 
األطفال، وتنمية احلس العقائدي لديهم يشرف 
عليها احمليسين شخصيًا بساعدة »دعاة« أويغور 

يتقنون اللغة العربية.
الشعور  بإحياء  الشرعي«  »اإلعداد  يهتم  كما 
العرقي لدى األطفال عرب إفراد حماضرات خاصة 
لقضية »تركستان اإلسالمّية« وخطط حتريرها من 
الصني. وال تستنثي هذه الدورات الفتيات، بل 
ختصص هلّن حلقات منفصلة عن الذكور، وتوفر 
تعليم  دورات  الشرعي  اإلعداد  على  عالوة  هلّن 
للسالح الفردي اخلفيف. أما الذكور، فيخضعون 
لدوراٍت قتالّية بستويات متقدمة تبعًا ألعمارهم 
على خمتلف فنون القتال وصنوف األسلحة. وخالل 
شهر آذار املاضي، مّت »ختريج« دفعة من الفتيان، 
واستحدثت هلم كتيبة محلت اسم »كتيبة أشبال 
تركستان اإلسالمّية« بإشراف عسكري مباشر من 
»احلزب اإلسالمي الرتكستاني«. وحتى اآلن، مل 
ُيسّجل أي نشاط قتالي هلذه الكتيبة اليت ُيقّدر 
بني  أعمارهم  تراوح  400 طفل  بـ  أفرادها  عدد 

10 و14 عامًا.

من »داعش« إىل »الحزب«
عكس معظم اجملموعات املسّلحة، سارع »داعش« 
إىل استقطاب املقاتلني األويغور. وجتاوز عقبة 
اللغة باالستفادة من وجود عدد كبري من القياديني 
الرتكمان يف صفوفه. كانت الدعاية اليت أتقن 
اجلهاد«  »عوملة  خبصوص  تروجيها  »داعش« 
املقاتلني غري  باستقطاب  مؤّثرًا يف جناحه  عاماًل 
العرب، ومن بينهم األويغور. وتقوم هذه الدعاية 
على فكرة أّن »اجلهاد واجب على كل مسلم، من 

دون أي اعتبار للقومّية«.
العرب  غري  من  القياديني  بعض  وجود  وعّزز   
الفكرة.  هذه  فعالية  من  التنظيم  صفوف  يف 
كذلك، لعبت سيطرة التنظيم على مناطق واسعة 
يف  فاعاًل  دورًا  الرتكّية  السورية  احلدود  من 
استقطابه للمقاتلني األويغور الذين وفد معظمهم 
عرب األراضي الرتكّية، وحتّولت مدينة تل أبيض 
)ريف الرقة الشمالي( خالل عام 2014 إىل نقطة 
جتّمع أوىل لـ«أويغور داعش«. أقام التنظيم يف 
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يعدّ »الحزب االسالمي الرتكستاني« تنظيمًا قويًا لم يطاوله »النزف الجهادي« بل هو 
ينمّي قدراته وسط تقاطعات استخبارية تدعم مسريته يف سوريا وخارجها )أ ف ب( 

أنشأت  قد  بدورها 
برناجمًا سّريًا متفّرعًا عن 
املعارضة  »دعم  برامج 
مهّمته  املعتدلة« 
على  العمل  األساسّية 
»اجلهاديني«  تشجيع 
صفوف  يف  املنضوين 
على  »داعش« 
التنظيم  عن  االنشقاق 
تضمن  منّظمة  بصورة 
املنشّقني،  استقطاب 
إىل  تؤّدي  عشوائّية  ال 
اجتاهات  يف  تسربهم 
الربنامج  ُوضع  شّتى. 
مطلع  يف  التنفيذ  قيد 
بتنسيق   2016 عام 
كامل بني االستخبارات 
ونظريتها  األمريكّية 

وتسكن عائالت مقاتليه يف بعض قرى املنطقة، 
القتالية،  النقاط  يف  املقاتلون  يرابط  بينما 
دورّيًا،  عائالتهم  لزيارة  إجازات  على  وحيصلون 
أّن  املالحظ  ومن  شهرّيًا.  واحدة  زيارة  بواقع 
»النصرة«  أويغور  عائالت  تسكنها  اليت  القرى 
هي ذاتها اليت تسكنها عائالت »احلزب اإلسالمي 
بني  العالقة  فإّن  عام،  وبشكل  الرتكستاني«. 
عالقة  هي  احلزب  وأويغور  القاعدة  أويغور 
ممتازة. وال يعدو انقسام األويغور بني الطرفني 
كونه مظهرًا »تنظيميًا« حبتًا، وسببه أن أويغور 
القاعدة كانوا قد وفدوا إىل سوريا منذ بدايات 
الظهور »اجلهادي« فيها ويف وقت سابق لظهور 
مالحظة  ومثة  الرتكستاني«.  اإلسالمي  »احلزب 
جديرة باالنتباه، مفادها أّن جزءًا كبريًا من أويغور 
القاعدة ليسوا متزوجني، أو تزوجوا بفتيات من 
غري جلدتهم )سوريات، أفغانيات(. وجتدر اإلشارة 
إىل أن املقاتلني األويغور، سواء املنضوين يف 
صفوف  أو  النصرة«  املهاجرين/  »لواء  صفوف 
»احلزب اإلسالمي« حيظون بثقة وتقدير كبريين 
لدى عدد من أبرز مرجعّيات القاعدة مثل األردني 
طاهر  )عصام  املقدسي  أبو حممد  الفلسطيين   –
الربقاوي(، والقيادي أبو اخلري املصري )عبداهلل 
الذي كان حتى مقتله نهاية  الرمحن(  رجب عبد 
»القاعدة«  لتنظيم  الثاني  الرجل  املاضي  شباط 
يف سوريا، وقد خّصه »احلزب اإلسالمي« ببيان 
يظّنه  ملا  خالفًا  باستشهاده.  ويعزي  فيه  ينعاه 
لتنظيم  ببيعة  »الرتكستاني«  يرتبط  ال  البعض، 
قوّية  الطرفني  بني  العالقة  لكّن  »القاعدة«، 
»أخّوة  مبدأ  على  قائمة  عالقة  وهي  ووطيدة 
العالقة بني  اجلهاد«، وعلى حنو مماثل توطدت 
»الرتكستاني« و«جبهة النصرة«. من جهة أخرى، 
يدين »الرتكستاني« ببيعة حلركة »طالبان« تعود 
إىل زمن وفود مؤسس »الرتكستاني« على املال 
حممد عمر يف أفغانستان )أواخر تسعينيات القرن 

املاضي(.
»تمدّد« يف إدلب

مثار  حصاد  الرتكستاني«  اإلسالمي  »احلزب  بدأ 
التوتر الذي ساد مناطق عدة من ريف إدلب يف 

خالل األيام األخرية. 
وعلى الرغم من أن »الرتكستاني« مل يكن طرفًا 
أول  اقتصرت  اليت  التوتر  شرارة  اندالع  يف 
الشام«  أحرار  »حركة  بني  مناوشات  على  األمر 
و«هيئة حترير الشام/ النصرة«، غري أّن تطورات 
األمور تبدو ذاهبة حنو مزيد من »التمدد« ملناطق 
حملّية  مصادر  وأفادت  »الرتكستاني«.  سيطرة 
عن دخول األخري إىل مدينة جسر الشغور )ريف 
إدلب الغربي(، عالوة على أنباء عن تسيريه أرتااًل 

حنو مدينة أرحيا.
 وكانت مدينة جسر الشغور قد شهدت توترًا بني 
كل من »الرتكستاني« و«حركة أحرار الشام« بعد 
ووصفت  »احلزب«.  من  عناصر  األخرية  اعتقال 
مصادر »جهادية« التطورات اجلارية بأنها عملية 
و«النصرة«  »الرتكستاني«  بني  مواقع  تبادل 
جلولة  للتفرغ  فرصة  األخرية  منح  إىل  تهدف 
بينها  املستمر  النفوذ  سباق  فصول  من  جديدة 

وبني »أحرار الشام«.

صهيب عنجريني

معسكرات  املدينة 
باألويغور  خاّصة 
جتربة  فيها  كّرر 
حيث  أفغانستان، 
رّكز على »اجلهاديني 
قبل  الفتيان«، 
الدفعات  يوّزع  أن 
تدريبها  ُتنهي  اليت 

سوريا  من  كل  له يف  التابعة  »الواليات«  على 
تسّرب  حاالت  األخري شهد  العام  لكّن  والعراق. 
متتالية لألويغور من صفوف »داعش« والتحاقهم 
وترية  ازدياد  مع  بالتناسب  بـ«الرتكستاني«، 
االنكسارات  وقع  وعلى  »داعش«.  على  احلرب 
املتتالية للتنظيم يف كل من العراق وسوريا، قّرر 
أنفسهم مضطّرين  األجانب  اجلهاديني  من  كثري 
وفيما  لـ«جهادهم«.  أخرى  آفاق  البحث عن  إىل 
من  االنسحاب  هؤالء  من  قليلٌة  نسبٌة  اختارت 
املشهد اجلهادي مؤّقتًا، مال معظمهم إىل التوّجه 
حنو تنظيمات بديلة ال تعاني ما يعانيه »داعش«. 
بدأت هذه احلركة عشوائّيًا أّول األمر، لكّن أجهزة 
الداعمة ألنشطة اجلهاديني سرعان  االستخبارات 
ما تنّبهت إليها، وبدأت يف توجيهها واستغالهلا. 
االستخبارات  األجهزة  تلك  رأس  على  وتأتي 
وإعادة  استقطاب  »مراكز  أنشأت  اليت  الرتكّية 
تأهيل« داخل األراضي السورّية ويف بعض املدن 
احلدودّية الرتكّية. كانت االستخبارات األمريكّية 

أنشأت أجهزة 
االستخبارات 

الرتكيـّة »مراكز 
استقطاب وإعادة 
تأهيل للجهاديني«

الرتكّية، واختريت جمموعات عّدة من »املعارضة 
مثل:  االستقطاب  بحاوالت  للقيام  املفحوصة« 
»فرقة احلمزة«، »فيلق الشام« و«جبهة الشام« 
االستخبارات  عملت   .)3075 العدد  )»األخبار«، 
الرتكّية على جتيري هذا الربنامج خلدمة مشروعها 
الذي  الرتكستاني«  اإلسالمي  »احلزب  دعم  يف 
تتبناه بشكل كامل. حظي األويغور املنشقون عن 
»داعش« بأولوية لدى أنقرة، حبيث يتم فرز هؤالء 
وإخضاعهم جللسات  املنشقنّي،  من  عن سواهم 
طويلة تعمل على تنمية الشعور القومي لديهم، 
وترّكز على ضرورة »جتيري جهادهم خلدمة قضّية 
تنظيم  أجندة  خدمة  من  بداًل  املسلمة،  تركستان 
مثل داعش يتعامل معهم كأدوات فحسب، وال 
يوليهم حتى مناصب قيادّية«. ووفقًا لتقديرات 
مصادر سورّية من داخل اجملموعات املسّلحة اليت 
األويغور  عدد  فإن  االستقطاب،  بهمات  ُكلفت 
منتصف  منذ  بلغ  »داعش«  عن  انشّقوا  الذين 
منشق،   400 قرابة  شباط  حتى  املاضي  العام 
وجدوا طريقهم إىل صفوف »احلزب اإلسالمي«. 
الباب  كان انسحاب تنظيم »داعش« من مدينة 
السورّية )شباط 2017( حمّطة مهّمة والفتة يف 
سجل »احلزب اإلسالمي الرتكستاني«، فقد أفلح 
األخري يف تسهيل عقد صفقة بني »درع الفرات« 
)ومن خلفه أنقرة( وبني »داعش« نّصت بنودها 
من  األجانب  »داعش«  مقاتلي  انسحاب  على 
أمانًا  املنطقة  أبناء  من  مقاتليه  ومنح  الباب، 
نّصت  كما  وممتلكاتهم،  وعائالتهم  ألنفسهم 
األويغور  من  »داعش«  بقاتلي  خاص  بند  على 
الباب، يتيح هلم االختيار  املوجودين يف منطقة 
إىل  االنتقال  أو  أقرانهم،  مع  االنسحاب  بني 
صفوف  يف  النضوائهم  متهيدًا  املؤقتة  املراكز 
من  ووفقًا ملصادر سورّية  اإلسالمي«.  »احلزب 
فصائل »درع الفرات«، فإن 72 مقاتاًل أويغورّيًا 
اختاروا  الباب  يف  »داعش«  صفوف  يف  كانوا 
االنتقال إىل املراكز املؤقتة، يف مقابل 11 مقاتاًل 
فضلوا البقاء يف صفوف »داعش« واالنسحاب 
معه حنو ريف حلب اجلنوبي الشرقي، ومنه حنو 
الطبقة ثم الرّقة. أما األويغور الذين مل ينشقوا 
انقسموا إىل قسمني: قسم  »داعش« فقد  عن 
ال يزال حاضرًا يف صفوف التنظيم ومعاركه بني 
سوريا والعراق، ويتمركز جزء كبري من هؤالء يف 
حمافظة دير الزور، وحتديدًا يف مدينة البوكمال 
احلدودّية. بينما وجد القسم اآلخر طرقًا للعودة 
إىل جبال أفغانستان حبثًا عن مالٍذ آمٍن يف كنف 
»اجلهادية«  احلركة  ُولدت  اليت  طالبان«  »حركة 

الرتكستانّية بفضلها.
أويغور »القاعدة«

يف  ينضوون  األويغور  املقاتلني  من  مئات  مّثة 
راية  حتت  يقاتل  بعضهم  »القاعدة«.  صفوف 
النصرة« بشكل مباشر، وبعضهم يرتبط  »جبهة 
جمموعة  وهو  املهاجرين«.  »لواء  خالل  من  بها 
القاعدة  تنظيم  لزعيم  بالبيعة  مقاتلوها  يدين 
أمين الظواهري، وتعمل حتت إشراف »النصرة«، 
طاجيك  مقاتلني  الرتكستان  إىل  إضافة  ويضم 
هذا  يتمركز  القوقازيني.  من  قلياًل  وعددًا 
إدلب  حمافظة  يف  الزاوية  جبل  يف  »اللواء« 
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»دولـة املـرشد«: كـلّنا فـي الـهمِّ شـرُق
تكثر التبدالت اليت تشهدها إيران. تقف على بعض منها لدى زيارتك 
طهران، وتفهم البعض اآلخر خالل أحاديثك مع شخصيات إيرانية، 
أو مع أصدقاء. قد يطول النقاش حول ما جيري، يف السياسة ويف 
احلياة العامة... لكن األرجح، دون احلصول على أجوبة شافية، أو 

نهائية
تتفاجأ يف إحدى اجللسات يف طهران، بأّن جليسك كان  طهران | 
مرتجم الراحل حممد حسنني هيكل، حني زار األخري إيران يف عهد 
الرئيس الراحل علي أكرب رفسنجاني. تكثر أسئلتك بعد ذلك، عّلك 
تتقرب من تلك الزيارة، لكن بال جناح. كل ما تفهمه أّن هيكل كان 
الكثري  وإياه... يف  ليتحادث  )للمرتجم(  ينده  أوقات فراغه،  »يف 
من القضايا، فاألستاذ كان حمبًا للنقاشات« )وكثري االستطراد يف 

أحاديثه(.
أّن تلك اجللسات كانت تصل مثاًل إىل »حديث  تفهم، بعد إحلاح، 
األستاذ هيكل عن حبه للسّيدة أم كلثوم، وعن عبد احلليم حافظ«، 
أو إىل »توضيحاته بأّن الرتمجة عمل خطري جدًا، قد توصل األخطاء 

فيها إىل احلروب«.
قد تضطر إىل االعتذار من »املرتجم«، ألّن احلديث كان خاصًا وليس 
للنشر. لكن أن حيضر هيكل بهذه الطريقة خالل زيارتك لطهران، 
ليس صدفة مجيلة فحسب، بل يذكرك ذلك بضرورة التقّرب إىل 
هذه املدينة مهما كانت طبيعة ما قد ينفرك، إذ حنن »خمتلفون دارًا، 

ولكن كلنا يف اهلمِّ شرُق«.
إىل السياسة... مجددًا

أو حتى حني  تلتقي مبسؤوليها،  أنه حني  املدينة،  الفت يف هذه 
تتحدث إىل من هم »على هامش السياسة، والنظام«، فإّن انفتاحهم 
يف  قسوت  مهما  يستوقفك،  وتقّبله  السياسي  النقاش  على 
انتقاداتك. رمبا هذه جتربة شخصية، وليست عامة. لكن من تتوجه 
له بالقول: »إنكم ساهمتم وتساهمون، يف نشر الطائفية«، ال يرّد 
بانفعال، بل يطيل يف التفنيد. لن تقتنع رمبا مبا يقول، خاصة أّن 
خلفيتك ال تلتقي على هذا الصعيد مع خلفية مسؤول يف »اجلمهورية 
اإلسالمية«. لكنك ستكمل، فتتهم إيران مثاًل بأّنها تسعى اليوم إىل 
إعادة  بوابة  اإلسالمية«، منطلقة من  »الصحوة  إحياء مفهوم  إعادة 
عالقاتها مع مجاعة »اإلخوان املسلمني«، وأبرز أطرافها اإلقليمية، مبا 
خيالف توجهات ومنطلقات حلفاء هلا. هنا أيضًا تلقى إجابات طويلة، 

ومدروسة.
جترؤ أكثر مع مرور الوقت، فتطرح السؤال الشاغل: هل صحيح ما 

القول من خالل عبارة كلوزفيتس إّنه »يف سوريا مثاًل، فإّن وزارة 
اخلارجية ال تعارض دور احلرس، لكنها تريد استكمال املسار حني 
حيني الظرف املناسب )للتسويات السياسية(، مبعنى أّن السياسة 

يف حينه، ستكون استكمااًل للحرب«.
ال أحد عمليًا يف إيران ينفي وجود ذلك اخلالف بني فريق روحاني 
وفريق »القائد«، والتصاريح اليت ميكن االستناد إليها عدة. وهذا 
»اخلالف« بدأ منذ ما قبل التوصل إىل االتفاق النووي، إذ إّن »هناك 
من يعترب أّن القائد مل يكن يريد استكمال التفاوض مع الغرب«، 
على  حينه  »مثنيًا يف  التفاوضي،  الفريق  دعم  فهو  ذلك،  وبرغم 
شخص ظريف«، وفق الصديق املطلع. طبعًا، هذا »ال يعين بتاتًا أّن 
األمور ستذهب إىل ما هو أكثر تعقيدًا بني الطرفني، ألّن املؤسسات 

يف إيران مقامة بصورة متنع التصادم والطالق«.
تبدالت »االنفتاح«

جيزم عارفو العاصمة طهران بأّن هناك تبدالت تطرأ على املدينة، 
نتيجة  وهي  عامني،  قبل  النووي«  »االتفاق  توقيع  بعد  خاصة 
اإليرانية  السلطات  حماولة  يف  تظهر  التبدالت  هذه  »تراكمات«. 
ـ اإلسالمية«، يقول أحد  »كسر الصورة اليت صنعها الغرب عن إيرانـ 
املسؤولني. ولعّلها تظهر أيضًا يف االهتمام يف السياحة. صحيح 
أن ال أعداد كبرية من السياح حتضر راهنًا إىل إيران، لكن االهتمام 
باألبعاد الرتاثية والتارخيية، بداًل من تلك الدينية، يبدو أنه يقوى يف 
»اجلمهورية اإلسالمية« )يف بداية زيارتك ضمن وفد، يأخذك معّدو 

الزيارة )الرمسيون( إىل قصور الشاه للتعرف إليها(.
تشعر يف زيارة تلك القصور بـ«عقدة تركية« لدى طهران، مبعنى 
دعم  ناحية  من  الرتكية  بالتجربة  التمّثل  اليوم  يريد  من  مثة  أّن 
السياحة واالستثمار الكبري فيها، ومن ناحية الرتكيز على أبعاد غري 
دينية فيها. بقوة شديدة يظهر األمر، يف مدينة أصفهان، »مدينة 
»التمثل  أّن  إال  التارخيية.  ومبعاملها  برموزها  املثقلة  الصفويني« 
التعقيدات اخلاصة  إيران، نظرًا إىل  بالتجربة الرتكية لن ينجح يف 
بكل مدينة، ففي أصفهان ميكن تكريس انفتاح بصورة أو بأخرى، 
وأكثر بكثري مما ميكنك فعله يف مدينة مشهد، حيث ترفض سلطاتها 
الدينية التوجه حنو االنفتاح لغرض جذب السياح«، يقول الصديق 

اإليراني.
قد يكون من اخلطأ النظر إىل جممل هذه التبدالت، دون أخذ ما قد 
إذا صح  واإلصالحيني،  احملافظني  )بني  القطبني«  »صراع  يسمى 
التعبري(، يف االعتبار. وتشرح أمام مضيفيك أّن االهتمام بتبدالت 
من  ينبع  ال  اإليرانية،  اجلمهورية  يف  السياسة  وبتطورات  كهذه، 
انعكاسات  لتبيان أي  فراغ، بل هدفه باألساس حماولة فهم ذلك 
»علينا«. لكن هؤالء جييبون جبملة واضحة: »اجلمهورية اإلسالمية ال 

تتخلى عن ثوابتها«.
اإلجابات على هواجس كنت حتملها  ببعض  هكذا خترج من طهران 
ذلك  حتى  لكن  جديدة.  بهواجس  إليها  أنك ستعود  وتعرف  معك، 
فإنك ملست  ــ  ال  أو  اإلجابات  بكل  اقتنعت  إن كنت قد  ــ  الوقت 
يف خلفية كل األحاديث بأّن املشكلة الرئيسة ال تزال قائمة: إنها 
العالقة العصية بني إيران ــ »اجلمهورية اإلسالمية« والغرب، وجممل 
اليت  التطورات  نتاجها ومن مفرزاتها. ويف ظل كل  ما حيصل هو 
شهدتها دول »املشرق« يف األعوام األخرية، فرمبا بّت تدرك أّن هذه 
الدول باتت مرتبطة بصورة لصيقة بإشكالية هذه العالقة. وعليه، 
ففي الدولة اليت ميّثل فيها »القائد، املرجع األول والضمانة«، ال 
ضري من أن تغادرها بالقول جمددًا: »)بتنا( كلنا يف اهلم شرق«... 

)وعّز الشرق أوله دمشق، كما قال أمحد شوقي يومًا(.
عودة إىل... مصدق

يبدو أّن األمور تتغري فعاًل. وكدليل على جدية ما تشهده العاصمة 
طهران على وجه أخص، ميزح الصديق اإليراني بالقول: »كنت أمتنى 
أن أعيش ما يعيشه الشباب اليوم، فقبل حنو 15 عامًا مل تكن أبدًا 

األجواء منفتحة«.
لكن يف ظل هذه األجواء، تسأل وأنت يف طهران عن مكانة حممد 
مصدق، رئيس الوزراء الذي أّمم شركات نفط البالد يف منتصف 
اخلمسينيات، فتحّول بذلك إىل شخصية شرق أوسطية رفيعة )أزاحه 
الربيطانيون واألمريكيون بتنظيم انقالب عليه(. جييبك أحدهم )وهو 
ما يسأل  اجلرح، فهذا  على  يدك  »إنك تضع  الرمسيني(:  من غري 
عنه )بصمت( كثريون راهنًا... ملاذا ال يوجد شارع واحد بامسه يف 
رجل  نوري،  اهلل  فضل  باسم  شارعًا  جتد  املقابل،  ويف  العاصمة؟ 
الدين صاحب املواقف اإلشكالية، وإحدى الشخصيات الرئيسة اليت 

واجهت ثورة املشروطية الشهرية، وأعدم عام 1909؟«.

محمود مروة

حُيكى عن خالفات بني املرشد السيد 
علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، 
خاصة أّن هناك تصرحيات الفتة، تؤيد 
بني  من  واحد  لعّله  الفرضية؟  هذه 
اليوم يف  ُتطرح  أن  جيب  أسئلة  أهم 
اللياقة  كانت  وإن  إليران،  زيارة  أي 
تفرض عليك أال تطرح سؤالك بالطريقة 

»الفاقعة«: هل حيوم طيف الرئيس املعزول عام 1981 أبو احلسن 
بين صدر، فوق إيران؟ مبعنى، هل ممكن أن ُيعزل روحاني؟

وكالة  مبدير  لقائك  إىل  إعالمي،  وفد  ضمن  تدخل،  السؤال  بهذا 
بعد  خاصة  طرحه  على  تصّر  خدادي.  »ارنا« حممد  اإليرانية  األنباء 
أن تلمس غياب روحاني يف جممل حديثه، وتسند سؤالك بذلك. ال 
يسخر هذا الرجل من السؤال، فمن الطبيعي أن ميّثل احلكم والسلطة 
ساحة تنازع النفوذ والسلطة، أيًا كان النظام القائم. يوضح خدادي 
أّن »اختالف وجهات النظر يف احلكم أمر طبيعي«، ملمحًا يف الوقت 
حصول  األصل  يف  مينع  اإليرانية  اجلمهورية  نظام  أّن  إىل  نفسه 
تصادم »حديدي«. فالرئيس اإليراني، وهو مبثابة رئيس للحكومة 
أيضًا، »يرأس، وفق الدستور، جملس األمن القومي األعلى، الذي 
ُتعدُّ مهمته الرئيسة تأمني املصاحل الوطنية وحراسة الثورة اإلسالمية 
ذو  دور  وحده  وهذا  الوطنية«،  والسيادة  البالد،  ألراضي  ووحدة 
سياسات  »تعيني  اجمللس  هذا  مهمات  بني  من  إذ  كربى،  أهمية 
البالد الدفاعية واألمنية واالجتماعية للبالد« )مع العلم بأّن ذلك ال 
السيد  القائد«،  اليت حيددها  العامة  السياسات  إطار  »يف  إال  يتم 
إيران  يف  القرار  »اختاذ  إّن  خدادي  يقول  وعليه،  خامنئي(.  علي 
حيث  سوريا،  ذلك  على  مثااًل  خذ  أوضح...  والتنفيذ  واضح،  أمر 
برغم انتقال الرئاسة يف 2013، فإّن سياستنا بقيت على ما كانت 

عليه«.
مبا خيص سوريا والعراق، ورمبا أيضًا لبنان، إّن السياسات اإليرانية 
التفاصيل«. ال  الشياطني يف  »تسكن  ُيقال:  مل تتغري، لكن كما 
تضيف، وتكتفي بتلك اإلجابة. تفهم أكثر، حني تتذكر أن خدادي بدأ 
اللقاء حبديث الفت، قال فيه ما معناه إّن السياسة اخلارجية إليران 
اليوم تقوم على ركيزتني: وزير اخلارجية حممد جواد ظريف، وقائد 
فيلق »القدس« قاسم سليماني... »وكلنا على أمر هذا الرجل«، 
مشريًا بإصبعه إىل صورة خامنئي املعلقة على ميني صورة اإلمام 

اخلميين.
إيران  يف  »أنا  بالقول:  االطالع،  كثري  إيرانيًا  صديقًا  متازح  هنا، 
بعبارة  فيجيبك  الثوري«،  احلرس  مع  وخارجها  اإلصالحيني،  مع 
خمتلفة«.  بأساليب  للسياسة،  استكمال  احلرب  »إّن  كلوزفيتس: 
روحاني  األبعاد:  الثالثية  الصورة  وحده رسم  يعيد  ودون سؤاله، 
يريد  أّنه  موضحًا  خامنئي،  اهلرم  رأس  وعلى  سليماني،  ظريف،  ــ 

ال أحد عمليًا يف 
إيران ينفي وجود 
خالف بني فريَقي 
روحاني و«القائد«

تتصاعد وترية الضغوط العسكرية والنفسية على مسلحي اجلرود يف 
عرسال، بالتوازي مع نشر حزب اهلل املزيد من اجملموعات العسكرية 
ع املسلحني يف اجلانب السوري من  يف املنطقة احمليطة مبراكز جتمُّ
احلدود، واستنفار إضايف أوسع ملنع أي حماولة من جانب املسلحني 

للفرار باجتاه األراضي اللبنانية.
لكن حزب اهلل مل يوصد األبواب نهائيًا أمام املفاوضات مع املسلحني. 
وبينما تردد أن جمموعات تابعة لتنظيم »داعش« ترفض التفاوض 
وأّن  النحو،  هذا  على  ليس  املوقف  أّن  إىل  مّطلعون  أشار  نهائيًا، 
موقف هؤالء سيتأثر مبا يقرره قائد مسلحي »جبهة النصرة« أبو مالك 
التّلي، الذي مل يقفل بدوره باب التفاوض، وإن كان يتقدم كل يوم 

بطلبات متنوعة، يبدو هدفها شراء الوقت ليس إال.
عرب وسطاء  اهلل  حزب  رسائل  اقتصار  ليس  التفاوض،  اجلديد يف 
سوريني، سواء من وجهاء املنطقة أو بعض املسلحني، بل هذه املرة 
من خالل شخصيات عرسالية تربطها عالقة قوية باملسلحني، كالشيخ 

مصطفى احلجريي )»أبو طاقية«(.
يف  مسؤوليتهم  عرسال  أبناء  حتّمل  على  األخرية  احملاولة  وترتكز 
مواجهة النتائج األليمة ألي مواجهة عسكرية. ليس فقط لكونها تدور 
على بعد أمتار من منازهلم، بل لسبب أهم، يتمثل بوجود العشرات 
من أبناء عرسال ولبنانيني من مناطق أخرى، ينتظمون حتى اللحظة 

ضمن تشكيالت اجملموعات املسلحة.
مطلب  على  ركزت  قد  املفاوضات  من  السابقة  اجلوالت  وكانت 
عرب  وليس  تركيا  عرب  إدلب  إىل  نقله  ضمان  هو  للتّلي،  رئيسي 
األراضي السورية. وأن يكون ذلك ضمن آلية تتوالها جهات دولية 
عرب  تركيا  إىل  وعائالتهم  املسلحني  من  واملئات  هو  انتقاله  تؤّمن 
مطار بريوت أو عرب املرفأ، على أن يتوىل هو الحقًا إدارة أمور من 
معه. وقد اشرتط التّلي نقله بباصات مقفلة ال ُيسَمح أليِّ جهة فتحها 
أو الدخول إليها، رافضًا بصورة مطلقة اقرتاب أي عناصر أمنيني أو 
عسكريني أو حتى تابعني ملنظمات إنسانية من الباصات، مع تشديد 
عائالتهم  وأفراد  املسلحني  بني  التواصل  من  نوع  أي  رفض  على 

وبني أي طرف آخر حتى وصوهلم إىل تركيا.
وكان التلي حياول من خالل هذا الطلب الرد على طرح سابق، هو 
تنظيم قافلة ختصه ومجاعته من مسلحني ومدنيني، يتوىل حزب اهلل 
ضمان أمنها حتى حدود مناطق املسلحني يف حمافظة إدلب، شرط 
أن يتاح يف النقطة األخرية أمام من يرغب من الذين يرافقونه التخلي 
عن خيار االنتقال إىل ادلب. وهو أمر رفضه التلي، مضيفًا مطلبه 

الدائم حبقه يف نقل كل ما يريد من عتاد ورجال وسالح.
للتفاوض  استعداده  معلنًا  إضافية،  مبناورة  قام  قد  التلي  وكان 
على شكل انسحابه من دون التفاوض على تسليم املناطق اخلاضعة 
الثقيل،  والعتاد  املنطقة  سيرتك  أنه  موحيًا  اهلل،  حلزب  لسيطرته 
ورمبا عددًا من املسلحني الذين يريدون القتال حتى إىل جانب تنظيم 

»داعش«.
وحبسب مصادر متابعة، فإن التلي ال يوحي أنه مفاوض جيد، وال 
أن  إىل  املصادر  وتلفت  األمور.  إليه  آلت  ما  بدقة  يقّدر  أنه  حتى 
اليت  بالطريقة  إال  التفاوض  بعدها  جيري  لن  انطلقت  إذا  املعركة 
أّي  من  حل  ستكون يف  السورية  احلكومة  حتى  اهلل،  حزب  يريدها 
التزام أو تعهد قدمته إىل حزب اهلل للمساعدة يف إقفال امللف من 

دون سقوط املزيد من الدماء.
عمليًا، كانت عرسال خالل اليومني املاضيني، تشهد أوسع لقاءات 
على مستوى فعالياتها اليت بدت أمام ضغوط كبرية، وقد ترمجت 
النازحني  فيه  خاطبت  بيان  بإصدار  أمس  صباح  الواقع  البلدية 
اجلرود.  يف  املسلحني  وحتى  وخارجها،  البلدة،  داخل  السوريني 
مع حتذير  اللبناني  للجيش  دعم  برسالة  واضح  بشكل  توجه  البيان 
حال  يف  وبيوتهم  خيمهم  »بالتزام  عرسال  بلدة  داخل  للسوريني 

حدوث أي طارئ، وعدم الظهور املسلح«. 
الذي  اجلسيم«  »اخلطأ  إىل  باإلشارة  اجلرود  مسلحي  البيان  وخّص 
روا  ارتكبوه يف آب 2014، والذي »ما زلنا ندفع مثنه حتى اليوم، فكفِّ
اجلريء  املوقف  واخِتذوا  اخلطأ،  نفس  الوقوع يف  بعدم  ذنبكم  عن 
للناس خسائر  للدماء وجتنيبًا  السوري حقنًا  الداخل  باالنسحاب إىل 
معركة غري متكافئة، فضاًل عن حترير العسكريني اللبنانيني وأهلكم 

املدنيني«.
أما لناحية ما يقوم به الشيخ مصطفى احلجريي )»أبو طاقية«(، فهو 
توجه عصر أمس إىل اجلرود عرب حملة وادي محيد، برفقة أحد أبنائه، 
إىل  وصل  الذي  بالضغط  متسلحًا  الوساطات،  أفكار  آخر  ملناقشة 
صفوف املسلحني. وتقول املعلومات إّن »حالة متلمل باتت واضحة 
داخل  انقسام  احتمال حصول  أن  وتضيف  النصرة«.  مسلحي  لدى 
أبو  »تعنت  من  مسلحني  شكوى  مصدره  قوي،  احتمال  اجملموعات 

مالك التلي« وشروطه.
وترى مصادر أمنية أن حراك »أبو طاقية« وخروجه من مربعه األمين 
باجتاه اجلرود، وإفساح اجليش اجملال أمامه للعبور إىل اجلرود عرب 
معرب حملة وادي محيد، »ليس إال دلياًل على دخوله خط الضغط على 
»أبو مالك التلي« ملا يتمتع به احلجريي من قدرة على فرض كلمته 
مع  العسكريني  من  من حيدده  إطالق  ومنها  والتنظيم،  التلي  على 
زيارات لذويهم وحتى وقوفه بني مسلحي جبهة النصرة بشكل علين 
األمن  قوى  عناصر  من  املخطوفني  وتسليم  املقايضة  عملية  خالل 

الداخلي، مقابل موقوفني يف السجون اللبنانية«.

شروط التلي متنوعة وحزب اهلل 
يكثِّف انتشاره العسكري يف اجلرود

رامح حمية
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نوايا، توقعات، أخبار، معلومات، وقائع ومصادر. 
مجيعها مفردات يدور حمور استخدامها اليوم، يف 
هد  »املعركة املرتقبة« يف جرود عرسال اليت بدأ يمُ
هلا »حزب اهلل« منذ أشهر بعد وصول املفاوضات 
بينه وبني اجلماعات اإلرهابية يف اجلرود، إىل طريق 
مسدود. وما زاد من هذا االعتقاد، أي قرب بدء 
السيد حسن  للحزب  العام  األمني  كالم  املعركة، 
نصراهلل يف خطابه األخري والذي قال فيه: »إنها 
املرة األخرية اليت سأحتدث فيها عن جرود عرسال. 
والذين يف هذه اجلرود، هم تهديد للجميع مبا فيها 
خميمات النازحني السوريني، ألنهم كداعش اليت 

كانت يف املوصل«.
جرود عرسال على فوهة بركان. هو كالم واقعي ال 
كن أن حيمل أي التباس أو احتمال آخر، فاملعركة  يمُ
كن أن تكون  قد بدأت فعاًل وإن بوترية أخف مما يمُ
عليها فيما لو حصلت بشكل أوسع. ومن جمريات 
يف  املعركة  احتدام  فكرة  بني  والتأرجح  األمور 
اجلرود وتطاير شظاياها إىل داخل عرسال البلدة، 
تؤكد  جغرافية حمددة،  قع  بمُ وفكرة حصرها ضمن 
مصادر ميدانية أن »حزب اهلل« قد بدأ فعاًل حبشد 
باستعدادات  يقوم  منذ فرتة وجيزة وهو  مقاتليه 
الداخل  من  مقاتلني  استحضار  مثل  عسكرية 
السوري ومن لبنان ووضع فرقة »الرضوان« يف 
جهوزية تامة، ولوجستية مثل تفعيل طرق االمداد 
بالسالح واملؤن الغذائية، واستحداث مستشفيات 
ومعاجلتهم  صابني  املمُ نقل  عملية  سّهل  تمُ ميدانية 
بشكل سريع، وكذلك معابر وطرق قد يستعملها 
للمرة األوىل، توصل اجلرود ببلدات وقرى بقاعية 
واجلغرافية..  السياسية  لسلطته  مباشرة  تتبع 

واملذهبّية.
املعين  اهلل«  »حزب  أن  أكدت  ميدانية  مصادر 
األساسي يف هذه املعركة، سوف يبدأ هجومه من 
اجلهة السورية وحتديدًا من بلدات سورية خالصة 
واجلنوبية  والشمالية  الشرقية  اجلهة  من  تقع  له 
مدار  على  تكّثفت  قصف  عمليات  عقب  للجرود، 
األيام املاضية، شّنها طريان النظام السوري على 
مواقع تابعة للجماعات املسلحة من بينها مواقع على 
تفريق  بهدف  اللبنانية،  احلدود  مع  مباشر  متاس 
مواقعها«.  وضعضعة  وتشتيتها  اجلماعات  هذه 
أهالي  لدى  كبرية  خماوف  تربز  السياق  ويف 
بلدة عرسال من تطور املعركة بشكل دراماتيكي 
وذهابها حنو األسوأ، إّما عن طريق حرفها لتطال 
بعض  من  فاجئ  ممُ بتحرك  وإّما  وأبناءها،  البلدة 
عرسال،  يف  النازحني  خيم  داخل  من  األشخاص 
يكون هدفه مساندة اجلماعات اإلرهابية ودعمها. 
وهنا يربز الدور األهم للجيش اللبناني واخلطوات 
اإلستباقية اليت يقوم بها للحؤول دون حدوث أي 
خّضة من الداخل اللبناني، سواء من املخيمات، أو 

دث بلبلة أمنية. كن أن حيمُ من أي مكان آخر يمُ
لـ«املستقبل«أن«اجليش  تكشف  عسكرية  مصادر 
لن يعترب معركة اجلرود معركته ولن يكون حاضرًا 
أو معنيًا بـ »قص شريط« إفتتاحها. فللجيش مهام 
ثنيه عن تطبيقها أي اعتبارات ال متت  حمددة لن تمُ
البلد بشكل أساسي، ومصلحة املؤسسة  ملصلحة 
العسكرية. وعلى رأس تلك املهام، منع أي تسلل 
أي  حتت  اللبنانية  البلدات  داخل  إىل  اخرتاق  أو 
من الظروف وخصوصًا محاية بلدة عرسال وأهلها 
ومنع تهجريهم أو أقله العبث بأمنهم وأرزاقهم«. 
أبلغ  اجليش  يكون  ان  نفسها  املصادر  ونفت 
أهالي عرسال، بضرورة إخالء الطرقات واألشغال، 
إذ ان األمور تسري حتى الساعة يف عرسال، على 
على  مستمرة  مراقبة  يفرض  واجليش  طبيعتها 
الحظ  كن للجميع أن يمُ الداخلني واخلارجني منها. ويمُ
االحتياطات اليت يتخذها اجليش يف سبيل تأمني 

األمن لألهالي.
وتأكيدًا منه للخطوات اليت يتخذها اجليش، يؤكد 
رئيس بلدية عرسال باسل احلجريي لـ«املستقبل«، 
لبدء  التحضري هلا  أن«مثة حتضريات عسكرية يتم 
من  الرغم  على  للبلدة،  املتامخة  اجلرود  معركة 
كن أن نرى هذه التحضريات لكن هناك  أنه ال يمُ
مؤشرات واضحة تدل على قرب حصول املعركة«، 
مؤكدًا وجود ختّوف كبري لدى االهالي من امتداد 
املعركة إىل قلب البلدة، لكن ما ينع من تفاقم 
إياها  ينحنا  اليت  التطمينات  هي  الشكوك،  هذه 
اجليش سواء من خالل وجوده، أو عرب بالتأكيدات 
وعلى  أولوياته  من  ستكون  البلدة  محاية  بأن 

 عرسال يف محى اجليش.. والعني على اجلرود
علي الحسيني

ال يزال ملف النزوح السوري حاميًا وسط التداعيات 
الذي  التوقيت  عن  السؤال  لكن  منه.  املتفرعة 
جعل هذا امللف املتفجر يطرح اليوم بعد تطورات 
سوريا األخرية. قراءة سياسية عن دور حزب اهلل 

يف ما جيري.
منذ أن بدأ النزوح السوري إىل لبنان، مع بداية 
احلرب السورية، تأرجح الكالم عن ملف النازحني، 
النزوح  مؤيدي  ضغط  حتت  تارة  يفتح  فكان 
وتارة حتت ضغط املعارضني له. ومع االنقسام 
العمودي واألفقي يف لبنان حول كافة املواضيع 
تشّذ  مل  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
قضية النزوح مع تفاقم أعداد النازحني، عن أن 
تكون قضية مومسية تطرح عند كل انقسام أو 
مفرتق سياسي ربطًا بتطورات احلرب السورية أو 

اخلالفات اللبنانية.
جمددًا  القضية  هذه  مع  التعامل  يكن  ال  اليوم 
على أنها مومسية فقط من دون أي تبعات أو أي 
ارتباطات داخلية وإقليمية، ألنه فعليًا مل حيدث 
أي تطور دراماتيكي يف ما خيص النازحني حصرًا، 
كي حتدث هذه الفورة السياسية واإلعالمية دفعة 
واحدة، سواء ممن يطالبون بعودة النازحني اليوم 
قبل الغد، أو الذين يدافعون عشوائيًا عن هذا 
النزوح مهما كانت أضراره. فما الذي دفع إىل 

حتريك هذا امللف بهذه القوة؟
من بني القراءات املتعددة ملا حيصل يف األيام 
األخرية، تتحدث قراءة سياسية عن منحًى يرتبط 
بالتطورات احلديثة يف اجلنوب السوري، مع وقف 
النار الذي اتفق عليه وأعاد رسم مشهدية سورية 
جديدة، عرب »تقاسم النفوذ« يف خمتلف مناطق 
سوريا بني خمتلف األطراف املتورطني يف احلرب 

الدائرة فيها.
يفرض  الذي  اجلديد  املنحى  قبل  يكن  وكان   
املناطق  أن  مالحظة  سوريا،  يف  خمتلفًا  إيقاعًا 
بكاملها  اللبنانية  للحدود  احملاذية  السورية 
صارت حتت سيطرة النظام السوري ومعها إيران 

وحزب اهلل.
يف  النار  وقف  فرضت  اليت  التطورات  لكن 
اجلنوب، جعلت حزب اهلل مرتاحًا أكثر، يف الداخل 
السوري. وإذا كان انتشاره لبنانيًا يف املناطق 
احلدودية مع سوريا من اجلنوب يف اجتاه احلدود 
الشمالية الشرقية، يكن فهم معنى وجود ثغرة 
أمنية امسها النازحون السوريون، يكن أن تشكل 
يف أي وقت خاصرة رخوة للحزب املتمدد على 

بقعة جغرافية واسعة.

فتح ملف النزوح السوري بتوقيت حزب اهلل
هيام القصيفي

رأس الئحة إهتماماته. وهذا ما حنتاج اليه اليوم 
كأهالي عرسال. وجيب أال ننسى أن هناك وعيًا 
كبريًا لدى األهالي ولدى إخواننا النازحني، بأن أي 
مصلحة  يكون يف  لن  اجليش  خاطئ ضد  تصّرف 

أي طرف«.
وشدد على أن »عرسال تقف اليوم وقفة وطنية 
مجلة  اختذنا  كبلدية  وحنن  اجليش.  جانب  إىل 
احتياطات مع الشرطة، من دون أن ننسى مواقف 
بتصرف  أنفسهم  وضعوا  الذين  عرسال  شباب 
املؤسسة العسكرية وبتصرف املؤسسات الرمسية 
يف البلدة من بلدية وشرطة. وكذلك األمر بالنسبة 
إىل النازحني، فهم أيضًا وضعوا أنفسهم بتصرفنا 
وطالبوا مثلنا بضبط وضع املخيمات، كونه يصب 
يف مصلحتهم بالدرجة األوىل. وأي خلل أمين من 
عاجل بأقصى  قبل أي طرف داخل البلدة، سوف يمُ
سرعة من دون أن يرتك خلفّيات«، مناشدًا »مجيع 
االهالي  ختويف  إىل  اللجوء  عدم  االعالم،  وسائل 
املؤسسة  اجليش  وحبماية  بوعيهم  املتسلحني 
كن  العسكرية الشرعية الوحيدة يف اللبد، واليت يمُ
من  وأهلها  عرسال  إلخراج  فقط،  عليها  التعويل 

املرحلة الصعبة اليت متر بها اليوم«.
ّباط  ضمُ بأن  فيد  تمُ عرسال  من  الواردة  املعلومات 
وعناصر اجليش يف اجلرود، هم يف حالة استنفار 
دائمة. فوهة املدافع والبنادق موجهة على الدوام 
باجتاه اجلرود، واألهالي يف حالة مواكبة دائمة آلخر 
التطورات املعطوفة على الثقة العمياء اليت يولونها 
أنها حصنهم  واليت يعتربون  العسكرية  للمؤسسة 
كن أن يواجهونه. كل هذه  األول واالخري لكل ما يمُ
املعنويات جتعل من عرسال اليوم، بلدة آمنة إىل 
حد كبري مع خوف دائم من بعض حماوالت اإلخرتاق 
باجتاه األراضي اللبنانية ومن املعارك اليت حتصل 
دائمًا  ينعكس  ما  وهو  أنفسهم،  املسلحني  بني 
وأن  خصوصًا  البلدة،  يف  املخيمات  وضع  على 
عناصر من »داعش« كانت تعمد بني احلني واآلخر 
إىل التقدم حنو اجلهة اللبنانية حيث تقوم بقصف 
مواقع اجليش بقذائف اهلاون، لكن من دون أن 
تتمّكن من الثبات يف أماكنها لفرتة طويلة، بفعل 

الضربات اليت تتلقاها على يد اجليش.
اجلرود  يف  املواقع  يف  سلحني  املمُ أعداد  ترتاوح 
مقاتل،  و2500   2000 بني  للجيش،  املواجهة 
لـ  و700  »داعش«  لـ  1400مقاتل  حوالي  بينهم 
جمموعة  على  الباقون  ويتوزع  النصرة«،  جبهة 
احلر«،«أهل  السوري  بينها«اجليش  من  تنظيمات 
إىل  من وقت  تتبدل  اليت  األمساء  الشام«وبعض 
واخلصومات  بالتحالفات  إّما  تتعلق  ألسباب  آخر 
يف ما بينها، وإّما بهدف إعطاء دفع معنوي جديد 
للعناصر بسبب اإلنهيارات اليت تلحق بهم. وتربز 
يف السياق معلومات تؤكدها املصادر وهي أن أي 
حماولة من قبل التنظيمات اإلرهابية، للتسلل إىل 
عرسال أو أي بلدة أخرى، سيكون مصريها الفشل 
بأن  منفذيها«. وجتزم  املوت مصري  كما سيكون 
كل ما سيقوم به اجليش يف اجلرود سواء يف حال 
اإلطالق  على  يكون  لن  ال،  أم  املعركة،  اشتعال 
بالتنسيق مع أي جهة، ال من الداخل اللبناني، وال 
من الداخل السوري، على عكس مجيع الفرضيات 

اليت يتكّهن بها البعض.
مسألة  عترب  تمُ والراسخة،  الثابتة  عقيدته  ضمن 
تنظيف اجلرود من اإلرهابيني بالنسبة إىل اجليش، 
وال  ظروف  إىل  ال  ختضع  ال  حبتة  لبنانية  مسألة 
فإن  لذا  خارجية.  إمالءات  حّتى  وال  تسويات  إىل 
يعود فقط  اخلارجي،  والعسكري  السياسي  دعمه 
اىل جناحه يف تثبيت األمن على احلدود بعدما ظّلت 
ستباحة من قبل اإلرهابيني و«فالتة«  لفرتة طويلة ممُ
فّخخة. واألهم أن  أمام اإلنتحاريني وسياراتهم املمُ
نفذها،  اجليش ومن خالل العمليات النوعية اليت يمُ
اللبنانية وهندستها  أثبت أن رسم خريطة اجلرود 
اجلماعات  من  خاليًا  مكانًا  جيعلها  الذي  بالشكل 
الغرف  داخل  نّفذ  تمُ حصرية  مهام  هي  اإلرهابية، 
العسكرية. وتذهب املصادر إىل التأكيد أن أبرز 
املقومات اليت يبين عليها اجليش صموده وتعزيز 
قوته وحضوره، هو الدعم السياسي الذي وّفره له 
العهد اجلديد رئاسًة وحكومة، ومن خالل الثقة اليت 
اليوم. من  العهد حتى  بداية هذا  له منذ  أمُعطيت 
دون إغفال الثقة الكبرية اليت توليها العديد من 
الدول للمؤسسة العسكرية واليت تزداد يومًا بعد 

رتجم دعمًا وتسليحًا غري مشروطني. يوم وتمُ

مؤسسات وشخصيات رمسية ال تزال على عالقة 
وتنسيق مع النظام السوري.

دخول  وقع  من  التخفيف  لذلك  تبعًا  يكن  وال   
خط  على  بوضوح  مرة  ألول  السياسية  القوى 
عودة  حول  ومفصلة  شاملة  تصورات  اقرتاح 
فتح  مع  كانوا  الذين  جانب  من  حتى  النازحني، 
األبواب الستقباهلم من دون أي عوائق كالقوات 
أمرًا  العودة  هذه  عن  الكالم  يعد  ومل  اللبنانية. 

حمرمًا،
 ال بل إن االنتقادات بدأت تطاول اجملتمع الدولي 
ومؤسساته لتقاعسه عن املساهمة يف تأمني هذه 

العودة إىل املناطق اآلمنة يف سوريا. 
يف  حتى  احلزب  على  الوطأة  خيفف  األمر  وهذا 
الدخول يف مواجهة مباشرة مع القوى السياسية 
اليت ال تزال معرتضة على التواصل مع دمشق، 
كاملستقبل مثاًل، حتى ال يتحول الكباش السياسي 
القفز فوقه.  الطرفان  يريد  خالفًا سنيًا شيعيًا، 
اجليش يف  عملية  حول  األخري  السجال  أن  علمًا 
عرسال، وإن كانت يف باطنها حتمل إشارات حول 
حزب اهلل، إال أنها ظلت موجهة حنو اجليش ليصبح 
عربا  عملييت  منذ  مرة  ألول  ضده  موجهًا  الكالم 
وعرسال، وليس إىل احلزب، بعد »فرتة مساح« 

انكفأت فيها محالت استهدافه.
مقاربة  أن  واقع  عن  التغاضي  أيضًا  يكن  وال 
ملف النازحني الذي تفاقمت أعدادهم يف لبنان، 
ختتلف حاليًا عن املقاربات السابقة، وال سيما أن 
احلزب جيد حليفًا قويًا له، هو العهد الذي كان 
رئيسه العماد ميشال عون حني كان رئيس تكتل 
التغيري واإلصالح أول من طالب بوضع ضوابط 

هلذا النزوح. 
وهذا يف ذاته ورقة قوية يف يد العهد الذي وإن 
احلكومة  افتعال مشكلة مع رئيس  يريد  كان ال 
سعد احلريري، إال أنه أيضًا ال يكن أن يرتاجع عن 
النازحني  ولعودة  الضوابط  هلذه  املؤيد  موقفه 

إىل بالدهم. 
يف  سيما  ال  ذاته،  حد  يف  ضاغط  عامل  وهذا 
الغربية  الدول  أمام  للملف  رمسيًا  لبنان  مقاربة 

املعنية واألمم املتحدة.
يقول أحد القواتيني إن القوات اللبنانية وحلفاءها 
جندي  ألف  ثالثني  إلخراج  عامًا  عشرين  حاربوا 
سوري من لبنان، فهل يكن اليوم أن ينجح لبنان 
يف إخراج مليون ونصف مليون نازح سوري يف 
أشهر؟ اجلواب قد ال يكون فقط يف تصور وزير 
اخلارجية جربان باسيل أو القوات اللبنانية، أو حتى 
للحل،  إطار  أن تضعه احلكومة من  ما يكن  يف 
دولية  مشاورات  من  أعمق  باتت  املشكلة  ألن 
تراوح مكانها، بعدما بدأ تشبيه خميمات النزوح 
السوري باملخيمات الفلسطينية، وألن االنقسام 
تعيد  ومذهبية  طائفية  خلفيات  على  جمددًا  عاد 
التهدئة.  ستار  النائمة حتت  التوتر  ملفات  فتح 
لكن من الواضح أن هذا امللف وتطورات جرود 
عرسال والتداعيات احملتملة يف خميمات النزوح 
السياسية  الفعل  ردود  عنها، ويف  واملدافعني 
يف  طوياًل  الداخلي  الوضع  يبقي  لن  الداخلية، 

منأى عن اخلطر.

االنتقادات تطاول املجتمع الدولي لتقاعسه عن 
املساهمة يف تأمني عودة النازحني )مروان بوحيدر(

لذلك  تبعًا  يكن  ال 
النازحني  ملف  عزل 
حترير  عن  الكالم  ومعه 
هذا  عن  عرسال  جرود 
خالفًا  ألنه  الواقع. 
فإن  القائمة،  للصورة 
يفتح  مل  امللف  هذا 
اليت  العملية  بعد  فقط 

عرسال،  خميمات  يف  اللبناني  اجليش  بها  قام 
وفاة  أعقبت  فعل  ردود  من  منها  نتج  وما 
اجليش  لدى  موقوفني  سوريني  نازحني  أربعة 
اللبناني. فالدخول بقوة يف هذا امللف، والسجال 
وضع  أن  على  بوضوح  داّل  حوله،  السياسي 
إىل  يهدف  العملي،  البحث  سكة  على  امللف 
طرح هذا امللف جبدية، ألسباب تتعلق بالوقائع 
السياسية واألمنية والعسكرية على السواء، اليت 
وانفالشه  النزوح  واقع  من  احلزب خيشى  جتعل 
وإمكان استخدامه داخليًا حني تدعو احلاجة، خارج 
أي سياق عمل عسكري كمعركة اجلرود، أو يف 
موازاتها. والتعامل جبدية ألول مرة منذ سنوات 
منه،  الناتج  اليومي  والضغط  النزوح  مع قضية 
والتنسيق  احلوار  فكرة  أيضًا يف تسويق  أسهم 
مع النظام السوري من أجل حبث عمالني وجدي 
النازحني إىل سوريا، ووضع هذا  عودة  لتأمني 

امللف جبدية أمام اجملتمع الدولي.
ورغم أن احلزب يدرك أن مترير فكرة احلوار مع 
سوريا لن يكون سهاًل يف ظل املواقف السياسية 
أن  النظر عن  أنه ال يكن صرف  إال  املعارضة، 
يف  متداولة  اليوم  باتت  ذاتها  حّد  يف  الفكرة 
نطاق واسع، معززة بطرح أفكار جانبية تربر هذا 
احلوار، أو تفتح النقاش على األقل حول وجود 

يف ملف 
النازحني، يجد 
حزب اهلل حليفًا 

قويًا له هو 
رئيس الجمهورية
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حيضر طيف عدوان متوز 2006 بقوة يف صور. يف ذكراه احلادية 
يف  استثنائية  أرقامًا  واألجنبية  احمللية  السياحة  سجلت  عشرة، 
املدينة القريبة من احلدود مع فلسطني احملتلة، لثقة كثريين بأن 
نتائج العدوان األخري متنع إسرائيل من تكراره. الصوريون تلّقفوا 

الزوار، وانضوى معظمهم يف السباق على استقطابهم.
املسيحيني« يف  »حارة  منزهلا يف  باب  على  براضعي  ثريا  تتكئ 
واألزقة  الصغري  احلي  يف  املارة  حركة  ببهجة،  تراقب،  صور. 
اإلسالم«.  »حارة  اجتاه  يف  أو  البحر  حنو  منه  املتفرعة  الضيقة 
أكثريتهم »غرباء عن املدينة. أجانب أوروبيون وآسيويون يتحدثون 

بلغات أجنبية«، كما تؤكد.
النهار والليل، شنط راحية وشنط جاية«. يف احلي الذي  »طول 
والدراجات  السيارات  مرور  ملنع  حديدية  ببوابات  مداخله  أقفلت 
اليت  الصغرية  والنزل  الفنادق  السياح حقائبهم حنو  النارية، جيّر 
تعّج بها احلارة. »الصيفية والعة يف صور« تقول براضعي، مشرية 

إىل أنها احلركة األكرب منذ ما بعد عدوان 2006.
مقابل  يف  الضيوف  الستقبال  جاهزة  فنادق  أربعة  هناك  حاليًا، 
ثالثة قيد التجهيز، فضاًل عن الشقق والغرف املفروشة يف بيوت 
للزوار وفق نظام  بيتها  أول من فتحت  براضعي كانت  األهالي. 
Bed and Breakfast )منامة مع فطور(. منذ حنو عشرين عامًا، تنبأت 

السبعينية مبستقبل سياحي واعد ملسقط رأسها.
اقتنعت مببادرة »حممية صور الطبيعية« إلشراك اجملتمع احمللي يف 
عمل  فرص  وخلق  االقتصادي  والتمكني  الداخلية  السياحة  تطوير 
للمقيمني. الفكرة مل ترق آخرين وجدوا فيها خرقًا خلصوصيتهم. 
عّممت رقم هاتفها  السياحة،  براضعي، من خالل احملمية ووزارة 
على مواقع اإلنرتنت وفتحت منزهلا الواسع أمام ورشة التعديل. 
م إىل غرف مستقلة مع مراحيضها، وُأبقي على البهو اخلارجي  ُقسِّ

مساحة مشرتكة جتمع املضيفة مع أشخاص من حول العامل.

الـسيّاح يـجتاحـون صــور
آمال خليل

الذي ظهر جليًا يف حتّول وجهة عدد من احملال الصناعية إىل مقاٍه 
ومطاعم: »الكل ذاهب حنو السياحة، سواء باستثمارات ضخمة أو 

عائلية صغرية«.
حبسب نائب رئيس البلدية صالح صرباوي، زاد عدد املطاعم يف 
شارع املطاعم عند الكورنيش البحري اجلنوبي من 18 العام املاضي 
اإلنشاء.  قيد  ضخمني  مطعمني  إىل  إضافة  العام،  هذا   22 إىل 
احتفالية شارع املشاة اليت تنظمها البلدية واهليئات احمللية نهاية 
كل أسبوع تستقطب مزيدًا من الزوار. إذ يسمح ألصحاب املطاعم 
واملقاهي، بدءًا من املساء وحتى الفجر، باستخدام األرصفة لوضع 

املزيد من الطاوالت والكراسي.
 ويف منتصف الشارع الذي مينع فيه مرور السيارات، تنظم أمسيات 
فنية وعروض لألطفال. بني اجلمعة واألحد من كل أسبوع، حتصي 
اخلاصة  السيارات  مواقف  إىل  سيارة   3500 حنو  دخول  البلدية 
عند  اجلمل  وشاطئ  اجلنوبية  الواجهة  عند  البحرية  اخليم  بشاطئ 
السنوات  يتخطى 2500 يف  العدد ال  فيما كان  الغربية،  الواجهة 

املاضية.
التزجل  مهرجان  لتنظيم  البلدية  املشاة، تستعد  إىل شارع  إضافة 
املائي مطلع أيلول املقبل مبشاركة أبطال أجانب، ومهرجان تصوير 
اآلثار حتت املاء يف آب املقبل. وعشية عيد السيدة منتصف الشهر 
ساحة  يف  مهرجان  تنظيم  على  صور  جتار  مجعية  تعكف  املقبل، 

امليناء مبشاركة الصيادين وأهالي احلارتني الشمالية واجلنوبية.
وزير  من  موافقة  على  صور  بلدية  حتصل  الصيف،  موسم  خالل 
الداخلية والبلديات على تعزيز عديد الشرطة البلدية ليصل إىل مئة 
عنصر. مهماتهم تتوزع بني تنظيم السري وتسيري الدوريات واإلنقاذ 
البحري ومراقبة الشواطئ وتشغيل مواقف السيارات العمومية عند 
الشرطة جزءًا من خطة  تعزيز  الشواطئ واألسواق. يشكل  مداخل 
البلدية ملواكبة احلركة السياحية املزدهرة اليت تشهدها املدينة يف 

السنوات األخرية.
يشدد بدوي على أن كل ذلك غري كاف. »حنتاج اىل خطة نهوض 
لتأسيس إقليم سياحي« ميتد من صور إىل احمليط، وصواًل إىل أم 
العمد يف الناقورة وقرب حريام يف حناويه ومقام النيب عمران يف 
القليلة وقالع تبنني ومشع ودير كيفا ومغارة قانا. وهو ما يستلزم 
باألسواق  احلارات  يربط  املدينة  أحناء  يف  متواصل  مسار  إنشاء 

واملواقع األثرية والشواطئ مرورًا باملؤسسات السياحية. 
ويف ذلك يدخل تأهيل الواجهات اخلارجية للمباني وصيانة املواقع 

األثرية وتشييد متحف صور واستحداث لوحات تعريفية للسياح.

اسرتاحة صور: الذاكرة الجماعية للجنوبيني
صور«  »اسرتاحة  يف  أقيم  صوري،  مغرتب  زفاف  حفل  يزال  ال 
الرملي لالسرتاحة  الناس. الشاطئ  نهاية الشهر املاضي، حديث 
واملدعوون.  العرسان  سبح  داخله  يف  مسك،  حوض  إىل  حتّول 
اعتادت االسرتاحة استضافة هذا النوع من االحتفاالت اليت تعزز 
»رست  لكن  املنطقة.  احتفاالت يف  وصالة  فندق  كأول  موقعها 
هاوس« ال ترتبط مبجموعة املؤسسات السياحية الرائدة أو بصيف 
امليسورين وأعراسهم واحلفالت الغنائية يف صور فحسب، بل هلا 
حصة يف الذاكرة اجلماعية للجنوبيني منذ االجتياح اإلسرائيلي عام 

1982 حتى عدوان 2006.
عام 1969، شيدت الدولة اللبنانية، عرب املصلحة الوطنية للتعمري، 
اسرتاحة صور  والعبودية وصيدا.  مراكز سياحية يف صور  ثالثة 
لرواد  و«كابينات«  سباحة  وبركة  فندقية  غرف  عشر  من  تألفت 
البحر. احلرب األهلية أوقفت العمل يف االسرتاحة اليت تناوبت على 
شغلها فصائل مسلحة عدة. على حنو تدرجيي، تداعت اإلنشاءات. 
مركز  إىل  وحّوهلا  فيها  االحتالل  جيش  متركز   1982 اجتياح  خالل 
واستخدمت  اللبناني  اجليش  فيها  متركز  الحقًا،  وتوقيف.  حتقيق 
قوات  ومقر  صور  بني  عسكرية  مروحيات  مهبط  باحاتها  إحدى 
الطوارئ يف الناقورة. عام 1994، حصلت شركة اإلمناء العقاري 
واملقاوالت والتجارة على حق االستثمار من الدولة. تشغيل »رست 
هاوس« انتقل الحقًا إىل األشقاء قاسم وعلي وماجد خليفة بعدما 
اشرتوا، مع شركاء آخرين، أسهم الشركة. مدة االستثمار حددت 
بداية بـ 25 عامًا، ثم مددت اىل عام 2034. أضاف آل خليفة طبقة 
ثانية ليصبح عدد الغرف 66 واستحدثوا مطاعم وبرك سباحة وناديًا 

صحيًا وصالة احتفاالت )...(.
األهلية،  احلرب  بعد  »رست هاوس«  تاريخ  األصعب يف  التجربة 
من  النازحون  فيه  حيتمي  ملجأ  حتّولت  عندما  متوز  عدوان  كانت 
بلداتهم يف طريقهم إىل املناطق اآلمنة، ومركزًا لوسائل اإلعالم.

خسارة فرتة العدوان قدرها آل خليفة حبواىل نصف مليون دوالر. 
لكن التداعيات امتدت إىل السنوات الالحقة، وتسببت خبسائر أكرب. 
اخلوف من جتدد احلرب واالنكماش االقتصادي أديا إىل تراجع حجم 
احلركة يف االسرتاحة. حبسب علي خليفة، تواجه السياحة اجلنوبية 
حتديات مضاعفة عن سياحة املناطق األخرى بسبب التحديات األمنية 
ورسائل التحذير املتكررة لألجانب بعدم التوجه إىل اجلنوب. يعطي 
يف  نهارهم  ميضون  الذين  األوروبيني  السياح  ذلك  على  مثااًل 

االسرتاحة، لكنهم يعودون إىل بريوت للمبيت فيها.

تصوير علي حشيشو

استضاف  احلني،  ذلك  منذ 
لكنها،  ألوان«،  »أشكال  البيت 
بعدما باتت خبرية بأطباع السياح 
أعد  »مل  جتزم:  وسلوكياتهم، 
جنسية  تسمي  كان«.  أيًا  أقبل 
حامليها  استقبال  ترفض  معينة 

»ألنهم غري نظيفني«.

حتى السنوات األخرية، كان القطاع الفندقي ينحصر بـ«نزل الفنار« 
وبعض الشقق والغرف املفروشة. على حنو تدرجيي، بدأ عدد من 
أبناء احلارة يرممون منازل مهجورة وحيّولونها إىل فنادق، منهم بيار 
غنيمة القادم من جمال احملاماة واملقاوالت والزراعة. عام 2004، 
اشرتى »خربة« كانت منزاًل متداعيًا هجره أصحابه منذ عقود. آلية 
أّجلت ترميمه، إىل أن  نيل الرتاخيص إلنشاء فندق من 24 غرفة 
وقع عدوان متوز ليؤجل املشروع برمته. استتباب األمن جنوبًا يف 
تسريع  إىل  دفعاه  صور،  على  السياح  وإقبال  األخرية  السنوات 
تنفيذ مشروعه، حتى صارت اخلربة فندق »أسامينا«. يقول: »ال 
شغل يناسب صور غري السياحة«. منذ شهرين، أقفلت احلجوزات 

يف »أسامينا« والفنادق الثالثة األخرى، حتى أيلول املقبل.
عوامل عدة أدت إىل ازدهار السياحة يف احلارة، أوهلا املبادرات 
ورثته  قرر  منزل  ترميم  تتسارع ورشة  أمحر،  باب  خلف  الفردية. 
املقيمون يف بريوت تعديل تصميمه الداخلي لتحويله إىل فندق. 
يف زقاق فرعي، انتهى العمل يف منزل ميلكه آل خري اهلل لتحويله 
يف  عمره  معظم  أمضى  الذي  اهلل  خري  فيليب  أيضًا.  فندق  إىل 
الواليات املتحدة اشرتى حصة إخوته من منزل أهله املهجور. لكن 
افتتاحه ينتظر الرتاخيص من الوزارات املعنية. قبله، استأجر رجل 
األعمال جينو نادر قصر املباركة من آل صاحلة ورمّمه لتحويله إىل 
مطعم قبل أن يقرر استخدامه منزاًل خاصًا. نادر استكمل مبادرته 
جتاه مسقط رأس جدته لوالدته. مّول طالء واجهات بيوت احلارة 
باأللون الزاهية. بعده، تّوجت مطرانية الكاثوليك الصورة بتعليق 

الزهور على الشبابيك واألبواب.
كثر من أبناء احلارة اخنرطوا يف االستثمار السياحي كل على قدر 
بعرانيس  مليئة  »طنجرة«  سيدة  وضعت  منزهلا،  أمام  إمكاناته. 
الذرة املسلوقة، تنتظر الزوار كي تبيعهم. يف ميناء الصيادين، 
توقف كثريون عن الصيد وخصصوا مراكبهم للرحالت السياحية من 
امليناء إىل الزيرة، مرورًا بواجهات املدينة البحرية، بعدما استحصلوا 
على تراخيص من مديرية النقل، وجهزوا زوارقهم بشروط السالمة 

العامة.

إقليم سياحي
البص  موقع  إىل  سائح  ألفي  دخول  سجل  الفائت،  نيسان  يف 
األجانب. املقارنة  البحرية يف صور، نصفهم من  األثري والقلعة 
بأرقام الفرتة نفسها من األعوام املاضية تظهر تطورًا كبريًا. يرّد 
مسؤول املواقع األثرية يف صور علي بدوي، ذلك إىل شعور الزوار 
الثقافية  والسياح باألمن احمللي، وتوافر اخلدمات. هذه السياحة 

تستكملها املدينة بأنواع أخرى من السياحة الرتفيهية.
الرتفيهي  االقتصاد  بدوي اىل حتّول مجاعي يف صور حنو  يلفت 

الكل يف صور ذاهب 
نحو السياحة سواء 
باستثمارات ضخمة 

أو عائلية صغرية
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*Telegraphic transfers (TT’s)  can only be made by debiting a Bank of Sydney Account. 
Terms and conditions apply and are available in the Product Disclosure Statement (PDS). The PDS and current applicable exchange rates are available from any branch of Bank of Sydney, at banksyd.com.au or by calling 1300 888 700. 
Differing rates of exchange are applicable to cash currency exchange and telegraphic transfers (TT’s) respectively. Offer is valid from 15/05/2017 until 31/08/2017.

This advice is general and does not take into account your specific needs.  The PDS should be considered before making any decisions about the appropriateness of any of our products. Other Fees & Charges may apply. 
Bank of Sydney Ltd (BOS) ABN 44 093 488 629 AFSL & Australian Credit Licence Number 243 444.

1300 banking | banksyd.com.au

 
     

 
 
     

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

عامًا   12 ابن  سركيس«  بول  »جيمي  البطل  فاز 
من أصل لبناني بامليداليةم الذهبية بمشاركته يف 
 NSW Judo Competition    at Olympic

 . »Park
بعد  من  فيها  يفوز  التي  الرابعة  املرة  وهذه 
 NATIONAL AUSTRALIA« بـ  مشاركته 
اثارة  من  تمكن جيمي  وقد   ..»COMPETITION

دهشة الجماهري ببطوالته رغم صغر سنه..
وهذه هي صورة لبنان يف املهجر املشعة بالبطوالت 
والثقافات والحضارات املتعدّدة املواهب، وكم نحن 
بحاجة اليوم إىل إنعاش صورة لبنان الصغري الذي 

ال يعرف عنه كثريون يف الخارج.
لبنان  اىل  فوزه  بول سركيس  البطل جيمي  وقدم 
يخوض  الذي  اللبناني  الجيش  واىل  االم،  بلده 

البطل »جيمي بول سركيس« يفوز بامليدالية الذهبية يف اجلودو

جيمي مع مدربه

جيمي مع والدته كوليت اسكندر سركيس

أشرس املعارك ضد االٍرهاب.
وال شك ان الفضل االكرب لفوزه يف هذه البطولة 
السيدة  لوالدته  يعود  البطوالت  من  غريها  ويف 
وقتها  له  تكرس  التي  سركيس  اسكندر  كوليت 

وكل امكانياتها لتحقيق طموحاته.
البطل جيمي بفوزه متنية  اسرة »الهريالد« تهنئ 
له حياة رياضية مكللة بالفوز واالنتصارات وحياة 

عملية مليئة بالنجاحات..
الف مربوك.
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. 
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع  على مساحة 
4000 مرت مربع جودة ونوعية 

بأسعار ال تنافس..خدمة 
ودودة وصدق يف املعاملة

         Spas  تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
وVanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 
02 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر 
املاركات بأرخص 

 األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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كلماتي  دربها  تبدأ  أين  من 

هل من صدى األنغام أم آهاتي 

ساعٍة  عقارب  إلاّ  لي  يبق  مل 

حتكي  التهاب الوجد يف أوقاتي 

يت  الاّ بح  الصاّ آية  ي  إناّ قلت  قد 

البسماِت  منجم  لروحك  أهدت 

متسلاًل  هادئًا  عمري  فدخلت 

من بني أوراقي وسرد فتاتي 

حتى وصلت الراّوح تتقن حلنها 

غماِت  الناّ مفعم  قلبًا  فأصبت 

وحدتي  يبعثر  تارخيًا  لتكون 

شتاتي  يلماّ  وطنًا  لي  وتكون 

املدى أجنحة  األنسام  فتغازل 

للعرباِت الوصل  غمام  تهدي 

ليبوح يف الروض العبري مباركًا

دفء الغالل على ثرى العتباِت 

يت  ى استفاقت ضحكة اجلهل الاّ حتاّ

زرعت يباس الراّوح يف بتالتي 

ما كنت أدري أن حبر موامسي 

لماِت  الظاّ خطى  جنائنُه  غسلت 

سرقت من األحالم مست خضارها 

رقاِت   ومضت ترشاّ العمر يف الطاّ

لكأناّ قابيل استقى من فكرها 

لتكون يف مرمى اهلالك حياتي..

صــدى 

مثرية حسني 

يف  والدميقراطية  التطرف  »عن  كتاب  يضم 
أوروبا« عددا من األحباث اليت نشرها املفكر 
متتابع  بشكل  موده  كاس  اهلولندي  والكاتب 
املشهد  لتحليل  وكرسها   2010 عام  منذ 
الكاتب  أوروبا. وحياول  السياسي احلالي يف 
األحزاب  ملواقف  وفكري  علمي  شرح  تقديم 
الرئيسية وألسباب انتشار تيارات حديثة مثل 
التيار الشعبوي وانطالق دعوات تنادي بالتخلي 
بتحليل  مرورا  األوروبي  اإلحتاد  مشروع  عن 
الليربالية  الدميقراطية  تواجهه  الذي  الوضع 
هذه  دراساته  يف  الكاتب  ويناقش  اليوم. 
املخاوف السائدة حاليا لسيما تلك اليت تروج 
هلا وسائل اإلعالم الرئيسية حيث يطرح حتليال 
الركون  ميكن  املعاصرة  األوربية  للسياسات 

إليه وفهمه بسهولة.
من يقوض ماذا؟

يف  الفرنسية  النتخابات  نتائج  ظهور  بعد 
الكيفية  لحظنا   2017 آيار/مايو  من  السابع 
اميانويل  بفوز  اإلعالم  بها وسائل  رحبت  اليت 
الدميقراطية  لقيم  اعتربته نصرا  ماكرون حيث 
الليربالية ولالنتماء األوربي املوحد إضافة إىل 
كونه هزمية للتيار الشعبوي اليميين املتطرف. 
أمام  آخر  بابا  الكتاب  هذا  يفتح  ذلك،  ومع 
القراء يشرح فيه هذا التفاؤل بطريقة متوازنة 

وخمتلفة بعض الشئ.
ويتطرق الكاتب يف هذا الكتاب إىل مواضيع 
األكادميي  عمله  يف  عاجلها  طاملا  رئيسية 
والسياسات  والشعبوية  اليمني  أقصى   –
 – الليربالي  الدميقراطي  والتيار  األوروبية 
ونفهم من خالل طروحاته أنه يناقش وحياجج 
أغلب وسائل  تروج هلا  اليت  السائدة  األفكار 
اليميين  الشعبوي  التيار  بأن  والقائلة  اإلعالم 
املتطرف هو الذي يقوض الدولة الدميقراطية 
يف أوروبا. وجيري الكاتب يف حتليالته مقارنة 
وخطاباتها  احلالية  وسياساتها  األحزاب  بني 
يف  املختلفة  النتخابية  والنتائج  السياسية 
والتاريخ  أوروبا  املنصرمة يف دول  السنوات 
ولفهم مصدر  اللبريالية.  للدميقراطية  األوسع 
ميكن  كيف  اي  الرئيسي  السياسي  القلق 
أمام  نفسها  عن  الدفاع  ليربالية  لدميقراطية 
قيمها  تقويض  دون  السياسية  التحديات 
األصلية اخلاصة بها يقسم موده فصول كتابه 
إىل أربعة أقسام متشابكة ومتداخلة، أحدها عن 
اليمني املتطرف وآخر عن التيار الشعبوي وثالث 
عن الدعوات إىل التخلي عن املشروع األوروبي 

املوحد ثم عن الدميقراطية الليربالية.
مخاوف من اليمني

موده  يناقش  اليمني  بأقصى  يتعلق  ما  يف 
اإلعالم  وسائل  عنها  عربت  خماوف  كتابه  يف 
املتطرفة  اليمينية  األحزاب  عدد  تزايد  بسبب 
اجلديدة وانتشار التزمت السياسي. وهو يبدأ 
أحزاب  متيز  اليت  الرئيسية  الصفات  بتحديد 
تفسريات  ويطرح  أوروبا  يف  اليمني  أقصى 
جاءت بها نظريات كالسيكية حاولت شرح هذه 
حتصل  الذي  الدعم  وتعاظم  اجلديدة  الظواهر 
عليه هذه األحزاب اليمينية احلديثة مع توقف 
عند انتخابات الربملان األوروبي يف عام 2014 
وعرض ألهم ممثلي اليمني األوروبي املتطرف. 
ويقدم الكاتب على مدى هذه الشروحات بيانات 
ومعطيات وإحصاءات ذات صدقية عالية يفند 
اخلطاب  هلا  يروج  اليت  السائدة  األفكار  بها 

السياسي ووسائل اإلعالم املعتمدة.
خطر األحزاب الرئيسية

بشكل  التمييز  الضروري  من  إن  موده  يرى 
واضح بني بيانات أقصى اليمني وآيديولوجية 
اليمني  أقصى  سياسات  ثم  اليمني  أقصى 
وبعدها اخلطاب السياسي الذي يعتمده أقصى 
موده،  رأي  وحسب  أخرى،  وبكلمات  اليمني. 
قد ل يطبق حزب من أقصى اليمني سياسات 

حـرب بـني الشـعبوية واألحـزاب الرئـيسية:

 الـتطرف والديـمقراطية فـي أوروبـا

ُتعترُب  رئيسية  أحزابا  ولكن  قصوى  ميينية 
هذه  مثل  تطبق  قد  ايديولوجيتها  يف  معتدلة 
أن  الكاتب  السياسات بشكل أسهل. ويعتقد 
هذه السياسات هي اليت متثل اخلطر احلقيقي 
الدميقراطيات  قيم  وعلى  املساواة  على 
األوروبية وأن هذا هو الوضع السياسي الذي 
نالحظه عندما ننظر إىل األحزاب الرئيسية املهمة 
اليت يدعمها النظام املؤسساتي والرأي العام، 
وهو ما يقوض يف النهاية احلقوق الدميقراطية 
األحزاب  هذه  بأن  اإلدعاء  خالل  من  واحلريات 
لألحزاب  الوحيد  البديل  وبأنها  شيطنة  أقل 

اليمينية املتطرفة.
الشعبوية مفهوم سلبي

التيار  على  الكتاب  من  الثاني  اجلزء  ويركز 
الشعبوي يف أوروبا حيث تتفق أغلب التحليالت 
السياسية على منو هذا التيار يف خمتلف أحناء 
القارة وعلى أن كلمة شعبوي حتولت إىل تعبري 
أصبح يرتدد استخدامه يف أي نقاش سياسي 
إذ يتخذ منه السياسيون واألحزاب السياسية 
علما  السياسيني  خصومهم  لنتقاد  وسيلة 
أنهم يضمنون هذا التعبري فكرة سلبية مفادها 
على  واضحا  خطرا  يشكلون  الشعبويني  أن 

الدميقراطية.
 ومع ذلك يطرح موده فكرة خمالفة فهو يقدم 
ويقول  شعبوي  لتعبري  واضحا  تعريفا  أول 
إىل  اجملتمع  تقسم  »آيديولوجية  الشعبوية  إن 
األنقياء  فئة  هما  متباينتني  اخالقيتني  فئتني 

ثم فئة الفاسدين«.
تقوم  اخلطاب  هذا  استخدام  خالل  ومن   
بشأن  الناس  بتحشيد  الشعبوية  اآليديوجلية 
قضايا يهتمون بها ولكنها قضايا كانت النخبة 

قد جردتها من صفتها السياسية. 
ويالحظ الكاتب أن األحزاب احلاكمة والرئيسية 
تستخدم تعبريات شعبوية للحصول على أصوات 
ناخبني إل أنها نادرا ما تنفذ وعودها النتخابية 
السياسات  بني  واسعة  هوة  خيلق  ما  وهو 
املنطوقة من جهة وتلك املنفذة من جهة أخرى 

وهو ما يؤدي إىل نفور من جانب الناخبني.
ويرى الكاتب أن الشعبوية اليمينية تؤدي إىل 
التزمت القومي فيما تؤدي الشعبوية اليسارية 
إىل الشرتاكية ثم يؤكد أن الثنتني ل عالقة 
منهما  كال  ألن  الليربالية  بالدميقراطيات  هلما 
تتحدى السياسات السائدة وتطرح يف الساحة 
السياسية قضايا كان يتم جتنبها أو نسيانها 
وحتى هنا يعرض موده فكرة أكثر إجيابية عن 
سياسية  حتديات  بروز  أن  معتربا  الشعبوية 
صعيد  على  جيدة  صحية  حالة  يعكس  جديدة 

النقاشات الدميقراطية. 
ويرى الكاتب من جانب آخر أن أكرب خطر على 
األحزاب  متثله  إمنا  األوروبية  الدميقراطيات 
شعبويا  خطابا  تستخدم  اليت  واحلاكمة  الكربى 
ل عالقة له بسياساتها احلقيقية وهو ما يقلل 

بالتالي من ثقة الناخبني بها.

املشروع األوروبي
ومع ذلك، يبدو موده أقل تفاؤل بشأن الوضع 
السياسي احلالي يف الحتاد األوروبي ويقول 
الدول  بني  الجتماعي  اآلراء  اتفاق  غياب  إن 
األعضاء يف الحتاد هو ما خلق التيار الرافض 
لإلحتاد لدى األحزاب الرئيسية. ويالحظ الكاتب 
أن النخب السياسية األوروبية هي اليت نفذت 
الشعب  مبوافقة  األوروبي  اإلندماج  مشروع 
الذي مل تكن له أي مشاركة كبرية أو مباشرة 
يف األمر كله وهو ما أدى إىل انتشار شعور 
ومع  الناخبني.  لدى  األوروبي  لإلحتاد  رافض 
تعكس  مل  املسجلة،  للمعطيات  ووفقا  ذلك، 
عام  يف  الوروبي  الربملان  انتخابات  نتائج 
كشفت  ولكنها  الرافضة  املشاعر  هذه   2014
عن تراجع الدعم الذي كانت تتمتع به األحزاب 
أحزاب  لظهور  الطريق  مهد  ما  وهو  الكربى 

جديدة متوسطة احلجم.
فشل التعددية الثقافية

الدميقراطية  لوضع  مناقشته  معرض  ويف 
الليربالية، حيلل موده اسباب تفاقم ظاهرة عدم 
تؤثر  اليت  والكيفية  األوروبيني  بني  التسامح 
الفعل على اهلجمات اإلرهابية على  بها ردود 
األقليات يف أوروبا ويالحظ أن تنامي مشاعر 
األوروبية  الدول  أكثر  حتى يف  اإلسالموفوبيا 
تساحما ميثل حقيقة وواقعا يعكس حالة الفشل 
اليت وصلت إليها مشاريع التعددية الثقافية. 
ومع ذلك، حياول موده تفنيد فكرة خاطئة يف 
رأيه تقوم على أن الفشل ليس سببه جمتمعات 
مل تندمج يف الوسط األوروبي بل إن أسباب 
الفشل كامنة يف سياسة اإلندماج اليت تعتمدها 
الدول األوروبية. ويشري الكاتب إىل حالة من 
حيث  املتطرف  اخلطاب  حظر  ترافق  التناقض 
يرى أن هذا احلظر عرض للخطر األقليات والقيم 
الدميقراطية على حد سواء. ويعترب الكاتب أن 
منح اجملال للخطاب املتطرف قد يدفع القوى 
اإلندماج  سياسات  حتسني  إىل  الدميقراطية 
إىل  إضافة  اجلاهزة.  املسبقة  األفكار  وحماربة 
ذلك، وحسب رأي الكاتب، من املمكن أن متهد 
مثل هذه احلرية حلوار أوسع قد يؤدي بدوره 
إىل فهم أفضل لألقليات مع تشجيع مشاركتها 

يف الدميقراطية بشكل أوسع.
املخاوف  موده  يفند  املطاف،  نهاية  ويف 
السائدة من الشعبوية ومن أحزاب أقصى اليمني 
ومن  األوروبي  اإلحتاد  من  النفور  تزايد  ومن 
انتشار عدم التسامح يف أوروبا حيث يرى أن 
التهديدات احلقيقية اليت تواجهها الدميقراطيات 
األوروبية تتمثل يف األحزاب الرئيسية احلاكمة. 
الذي تتبناه  الشعبوي  أن اخلطاب  وهو يعتقد 
هذه األحزاب وسياساتها اليمينية هو ما يصنع 
مشهدا سياسيا يؤثر على السكان وعلى القيم 
الدميقراطية باسم األمن ومن أجل ما يسمونه 
مصلحة املواطنني ويؤكد أن هذه األحزاب هي 

اليت تشكل تهديدا للمشروع األوروبي.

ميسون أبو الحب - ايالف
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مـقاالت وتحـقيقات

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

»ايدن  ملشروع  اجملاورة  العقارات  أصحاب 
البيضاء،  الرملة  شاطئ  على  املقام  باي«، 
إللغاء  القضاء  أمام  بدعاوى  التقّدم  قرروا 
واألنظمة.  القوانني  والتزام  البناء  تراخيص 
هؤالء  عقده  اجتماع  بعد  اخلطوة  هذه  تأتي 
وصدور  عون،  ميشال  اجلمهورية  رئيس  مع 
تقرير عن نقابة املهندسني يف بريوت يفّند 
بناء  املشروع،  عليها  قام  اليت  املخالفات 
مكافحة  لشؤون  الدولة  وزير  من  طلب  على 

الفساد.
يصّر حمافظ بريوت القاضي زياد شبيب على 
»إيدن  ملشروع  املمكنة  احلماية  كامل  تأمني 
باي« القائم على شاطئ الرملة يف البيضاء 
على العقارات 3689 و3690 و3691 و3692/

املصيطبة.
نقيب  عن  تقرير  صدور  من  الرغم  فعلى 
حزيران   28 يف  تابت،  جاد  املهندسني 
الدولة  وزير  تكليف  على  بناء  املاضي، 
وفّند  تويين،  نقوال  الفساد  شؤون  ملكافحة 
قبل  املشروع،  يف  املرتكبة  املخالفات  فيه 
للشركة  مسح  مبا  بالتنفيذ،  املباشرة  وبعد 
مربع  مرت  آالف   5 من  أكثر  ببناء  املستثمرة 
إضافية بصورة خمالفة، تشّكل ضعفي مساحة 
البناء القانونية املسموحة يف املنطقة، وبداًل 
أعمال  ووقف  املمنوحة  الرخصة  إبطال  من 
املشروع، أرسل شبيب »إنذارًا« إىل الشركة 
تسوية  منها  يطلب  املاضي،  األربعاء  يوم 

املخالفات خالل 15 يومًا.
هذا الغطاء املؤّمن ملشروع »إيدن باي« رغم 
تعديه على األمالك العمومية وخمالفته قانوني 
له،  الرخصة املمنوحة  والبناء وشروط  البيئة 
اخلاّصة  العقارات  أصحاب  من  عددًا  دفع 
دعاوى  رفع  على  االتفاق  إىل  به  احمليطة 
يف  املستعجلة  األمور  قاضي  أمام  جزائية 
بريوت، اليوم، لوقف أعمال املشروع السياحي 
القائمة على شاطئ الرملة البيضاء، نتيجة ما 
تشييد  من  بهم  الالحقة  بـ«األضرار  وصفوه 
إىل فاحتة ملشاريع  يتحّول  الذي قد  املنتجع 
مماثلة على طول شاطئ الرملة البيضاء، مع 
ما يتبع ذلك من خفض ألمثان عقاراتهم بعد 

إغالق الواجهة البحرية«.

أقوى من القضاء
من  أخرى  سلسلة  إىل  الدعاوى  هذه  تضاف 
املراجعات أمام جملس شورى الدولة وقضاء 
العجلة، اليت مل تفلح بإبطال الرخصة املمنوحة 
وإيقاف املشروع. وهي تأتي بعد اجتماع، ُعقد، 
األسبوع املاضي، يف القصر اجلمهوري، ضم 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، ووزير 
الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويين، 
املتضررين  العقارات  أصحاب  عن  وممثلني 

من املشروع. 
ملف  بإعداد  تويين  أثره،  على  عون،  وكّلف 
عن مشروع »إيدن باي«، والطلب من نقيب 
حوله،  هندسية  دراسة  إجراء  املهندسني 
ومتابعة امللف مع وزير العدل لتصويب األداء 

القضائي.
مالكي  ممثلي  أحد  وهو  قّصار،  نديم  يقول 
يف  املستعجلة  األمور  »قاضي  إن  العقارات 
قرارات  ثالثة  أصدر  زوين،  نديم  بريوت 
موقع  إىل  بالدخول  ميدانيني  خلرباء  تسمح 
املشروع والكشف عليه لتبيان وجود خمالفات 
وشفط  البحر  ردم  عمليات  ورصد  البناء 
منعوا  أنهم  إال  اليوم،  حتى  املستمرة  الرمل 
من الدخول دون إعارة أي اهتمام للقرارات 

القضائية. 
ويبدو من ذلك أن الغطاء املؤمن هلذا املشروع 
البزري،  وجيه  يشري  فيما  وكامل«،  شامل 
وهو أحد ممثلي املالكني أيضًا، أن »املطلوب 
هو تصحيح الوضع القائم واحرتام القوانني، 
خصوصًا أن التعديات واضحة وخمالفات البناء 

ثابتة بتقارير هندسية«.

عدم قانونية البناء
ثالثة  على  املهندسني  نقيب  تقرير  يشتمل 
عناوين رئيسّية، هي: عدم قانونية البناء على 
العقار 3689، وعدم قانونية املشروع املرّخص 
على العقار نفسه، إضافة إىل املخالفات اليت 
البناء  رخصة  على  االستحصال  بعد  ارتكبت 

واملباشرة بتنفيذ املشروع.
ويفّصل التقرير »النقاط القانونية واهلندسية 
تعرتي  اليت  األساسية  املخالفات  تبنّي  اليت 
السلطات  حث  شأنها  من  واليت  املشروع، 
املعنية على إيقافه فورًا حفاظًا على املصلحة 
ما يفيد  الدولة«، حبسب  العامة وعلى هيبة 
املساحات  »جمموع  كون  تقريره،  يف  تابت 
مربعًا،  مرتًا   5251 بلغت  املخالفة  اإلضافية 
بنت  املشروع  صاحبة  الشركة  أن  يعين  ما 
املسموحة  القانونية  البناء  مساحات  ضعفي 
يف املنطقة«، مع ما حيمل ذلك من خمالفات 
ألبسط مبادئ التنظيم املدني، ويتعارض مع 
الستينيات حلماية  منذ  اليت وضعت  املبادئ 
اللبنانية.  العاصمة  لشواطئ  اخلاص  الطابع 
اليت  السابقة  التقارير  ينقض  بالتالي  وهو 
استند إليها جملس شورى الدولة عند إصداره 

قرارًا مبتابعة األعمال يف املشروع.

8 مخالفات ثابتة

يعّدد تابت يف تقريره مثانية خمالفات ثابتة، 
وهي:

1- عدم قانونية ضّم العقارات 3689 و3690 
و3691 و3692 من منطقة املصيطبة العقارية، 
الصحائف  كون   ،3689 رقم  العقار  لتشكيل 
و3692   3691 للعقارين  العائدة  العقارية 
تتضّمن إشارة »مرتفق حبق عدم البناء«، يف 
حني أن العقارين 3689 و3690 ليسا مرتفقني 
بهذا احلق، وتاليًا ضّمهم بعقار واحد هو خمالف 
للمذكرة اإلدارية 1991/1 حول ضم العقارات 
والوحدة العقارية، واليت تنص على أن »ضم 
عقارًا  لتصبح  بعضهما  إىل  أكثر  أو  عقارين 
واحدًا تستوجب أن تكون العقارات متجانسة 
من  تكون  وأن  املالك،  ولنفس  ومتالصقة 
واحدة  عقارية  منطقة  واحد ويف  نوع شرعي 
وبنفس حقوق االنتفاع واالرتفاق العقاري«.

2- عدم قانونية شطب إشارة عدم البناء على 
واليت  واحد،  عقار  يف  ضّمها  بعد  العقارات 
أجاز بها حمافظ مدينة بريوت السابق، ناصيف 
قالوش، يف كتابه رقم 11424 املرسل إىل 
يف   ،2012/6/6 يف  العقاري  السجل  أمني 
خمالفة للقانون كون هذه اإلشارة ناجتة عن 

والفرز  املقامسة  عقد  مبوجب  حاصل  ارتفاق 
حملافظ  حيق  ال  وتاليًا  األساسية،  للعقارات 
بريوت إقرار هذا الشطب، دون قرار قضائي 

بهذا اخلصوص.
املمنوحة  البناء  رخصة  قانونية  عدم   -3
إىل  الستنادها   3689 العقار  على  للمشروع 
اخلريطة  بني  مقارنة  ففي  خاطئة،  شقالت 
مديرية  وخريطة  الرخصة  طالب  من  املقدمة 
الشؤون اجلغرافية يف اجليش اللبناني، يتبنّي 
سواء  الفاضحة،  املفارقات  من  عدد  وجود 
سطح  مستوى  عن  الوسطي  االرتفاع  لناحية 
البحر، ومستوى أرض العقار، وارتفاع األرض 
تعديالت  إدخال  شأنها  من  واليت  الطبيعية، 
بناء  مساحات  احتساب  طريقة  على  أساسية 
املشروع اليت ينبغي أن تدخل ضمن االستثمار. 
ترتفع  اليت  البناء  أجزاء  كل  أن  يتبنّي  حيث 
تدخل  البحر  عن سطح  مرت   6.4 منسوب  عن 
السطحي  االستثمار  عاملي  حساب  يف  حتمًا 
األوىل  السفلية  الطبقة  أن  ما يعين  والعام، 
للمشروع البالغ سقفها 8.2 مرت تدخل ضمن 

تتعامل مع األمالك العمومية باعتبارها امتدادًا 
ألمالكها اخلاصة.

 3689 العقار  على  البناء  رخصة  خمالفة   -5
برتتيب  املتعلق   2009/2366 رقم  للمرسوم 
الشواطئ  صّنف  والذي  اللبنانية،  األراضي 
الرملية ضمن األمالك العمومية وجعلها مفتوحة 
البحرية  الواجهة  من  كاًل  اعترب  كما  للعموم، 
وخليجها  الروشة  وصخرة  املريسة  عني  يف 
مواقع  البيضاء،  الرملة  وشاطئ  الصغري 
مميزة يف بريوت يستوجب محاية خصائصها 
واإلنشائية  العقارية  املشاريع  من  الطبيعية 
اليت قد تشوه معاملها. وتاليًا إن عدم مراعاة 

الرخصة هلذه اخلصائص يستوجب إبطاهلا.
 ،2002/444 البيئة  محاية  قانون  خمالفة   -6
واملرسوم 2012/8633 جلهة عدم استحصال 
البيئي، خصوصًا  األثر  املشروع على دراسة 
واملنجزة  الرخصة  مبلف  املرفقة  الدراسة  أن 
وخمتلف  قديم  ملشروع  هي   2013 عام  يف 
كانت شركة أخرى )إيدن روك وليس إيدن 
 3687 العقارات  على  تشييده  تنوي  باي( 
و3689 ومبساحة تبلغ حنو 23 ألف مرت مربع. 
كون  باطل،  القدمية  بالدراسة  األخذ  أن  كما 
دراسة تقييم األثر البيئي تبقى صاحلة ملّدة 
سنتني يف حال مل تتم املباشرة باملشروع، 
فيما رخصة البناء األوىل للمشروع الراهن مت 

االستحصال عليها يف عام 2016.
األمالك  على  التنفيذ  قيد  البناء  تعدي   -7
امللتقطة  الصور  تظهر  ما  حبسب  العمومية، 
تبنّي  واليت  التنفيذ،  يف  املباشرة  بعد  له 
األمالك،  هذه  ضمن  والردم  احلفر  أعمال 
الربي  للنقل  العامة  املديرية  لكتاب  خالفًا 
الشركة  إىل  املوجه   6/1123 رقم  والبحري 
»عدم  على  ينص  والذي  املاضي،  آذار  يف 
املتامخة  العمومية  األمالك  على  التعدي  جواز 
للعقار، وإاّل وجب توقيف األعمال فورًا وإلغاء 
العقار،  على  إشارة  ووضع  عليها  املوافقة 
نتيجة  أن  علمًا  جزائيًا«.  الشركة  ومالحقة 
السفليان  الطبقتان  باتت  األعمال،  هذه 
يسمح  ال  مبا  مكشوفتني،  والثانية  األوىل 
مبنّي  هو  كما  األوىل  السفلّية  الطبقة  بردم 
من  مقامًا  جدارها  كون  البناء،  رخصة  يف 
يف  الطبيعّية  األرض  ومستوى  اخلّفان  حجر 
يعين  ما  بذلك،  تسمح  ال  املتامخة  العقارات 
مساحات  حساب  ضمن  الطبقة  هذه  دخول 
االستثمار، كون صاحب املشروع يريد احلفاظ 
عليها مكشوفة من جهة البحر إلقامة شاليهات 

أسوة بالطبقات العلوية.

منافع إضافية
البناء  أن  الرتخيص  أوراق  من  يتبنّي   -8
موجود على وحدة غري قابلة للتجزئة للعقارين 
رقم 3687 و3689، األمر الذي دفع البلدية 
عقار  وكأنها  العقارية  الوحدة  مع  للتعامل 
واحد، مع ما يستتبع ذلك من منافع إضافية 
العقار  مالكي  أن  إاّل  البناء،  قانون  وفق 
أزالوا الوحدة العقارية مبوجب عقد مؤرخ يف 
2016/11/24 ومت ترقني الوحدة العقارية يف 
تعّمدت  الشركة  أن  يعين  ما   ،2017/1/13
سببًا  يشّكل  ما  وهو  املعلومة،  هذه  إخفاء 
إلبطال الرتخيص كونه أدى إىل زيادة عامل 

االستثمار بنسبة %20.
يف  البناء  مساحة  أن  ذلك  من  ويستنتج 
وفقًا  املسموحة  املساحة  تتخّطى  املشروع 
إذ  للمنطقة،  احملّدد  العام  االستثمار  ملعدل 
الطبقة  من  مربعًا  مرتًا   4218 حنو  اكتسب 
مرتًا  و1033  املكشوفة،  األوىل  السفلّية 
جمموعه  ما  أي  العقارية،  الوحدة  من  مربعًا 
5251 مرتًا مربعًا، ونتيجة ذلك بنى أكثر من 
املسموحة  القانونية  البناء  مساحات  ضعفي 
املدني  التنظيم  لشروط  خالفًا  املنطقة،  يف 

واإلدارة السليمة لألراضي الوطنية.

معركة »إيدن باي« متواصلة: املتضّررون يلجأون إىل القضاء جمددًا
فيفيان عقيقي

بداًل من إبطال الرخصة ووقف أعمال املشروع أرسل شبيب »إنذارًا« إىل الشركة لتسوية مخالفات غري قابلة 
للتسوية )مروان طحطح(

إضافة  احلساب،  هذا 
إىل أن املشروع يتعّدى 
السطحي  االستثمار 
به  املسموح  األقصى 
واحملّدد  املنطقة  يف 
مساحة  من  بـ%30 
أضعاف  بثالثة  العقار 
أي بقدر مساحة الطبقة 
 4218 البالغة  السفلّية 

مرتًا، وال يتقّيد بالرتاجع املفروض عن حدود 
هذه  أن  علمًا  اجملاور،   2231 رقم  العقار 
املساحة اإلضافية غري القانونية توازي مساحة 

أكثر من مخس طبقات علوية.

التعدي على األمالك العامّة
4- خمالفة رخصة البناء القرار 144/س الصادر 
عام 1925 واملتعّلق بتنظيم األمالك العمومية، 
واملرسوم 1966/4810 املتعلق بإشغال األمالك 
البحرية، لتضّمنها تعديًا واضحًا على األمالك 
البحرية العمومية، حبسب اخلرائط املربزة يف 
ملف طالب الرخصة واليت تتضّمن أعمااًل خارج 
العمومية،  األمالك  العقار 3689 ضمن  حدود 
متتّد  ومنحدرات،  جلول  وإقامة  البحر  كردم 
على ما يقارب 30 مرتًا على األمالك العمومية 
وعلى امتداد طول العقار، دون احلصول على 
أي ترخيص خاص واستثنائي، وكأن الشركة 

مجموع 
املساحات 
اإلضافية 

املخالفة بلغ 
5251 مرتًا 

مربعًا
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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Melbourneملبورن

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

*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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

الزميل ميالد اسحق
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اوال وقبل كل شيء ال بد لنا من القاء 
البعثي  املناضل  الراحل  على  الضوء 
اجمليد  عبد  الدكتور  األصيل  العربي 
عام  لبنان  مواليد  من  فهو  الرفاعي 
لوطنه  حبه  على  وترعرع  نشأ   1927
متميزا  كان  فقد  العربية  وألمته 
اىل  اضافة  الواسع  وعلمه  بدراسته 

نضاله السياسي.
يف  لوزان  جامعة  يف  الطب  درس 
بدرجة  اجازة  على  وحصل  سويسرا 
ممتازة ومارس مهنة الطب يف لبنان 
املنصرم  القرن  أواخر مخسينات  منذ 
والعمل  الطب  مهنة  بني  ما  ومجع 
السياسي وجنح يف االثنني معا فمن 
جنمه  ملع  الطب  مهنة  ممارسة  ناحية 
بسبب  املواطن  ثقة  واستطاع كسب 
تواضعه وقربه من الناس فقد نشأت 
املواطنني  وبني  بينه  محيمة  عالقة 
فكان ال يتقاضى أجرا من املواطنني 
حياته  وكرس  احملدود  الدخل  ذوي 
هذه  وبسبب  املواطن  خدمة  أجل  من 
العالقة املتينة اليت نشأت بينه وبني 
املواطنني فقد أصبحوا ناخبني داعمني 
عضوية  يف  ففاز  قوي  بشكل  له 
مرة  ألول  اللبناني  النيابي  اجمللس 
عام 1972 وتقدم على أقرب منافسيه 
احلكومة  رئيس  عن  صوتا   543 ب 
وظل  كرامي  رشيد  السابق  اللبنانية 
عام  لغاية  النيابي  اجمللس  يف  نائبا 
الدستور  االتفاق على  1989 حني مت 
باتفاق  عرف  الذي  اجلديد  اللبناني 

الطائف.
أما بالنسبة للعمل السياسي فقد تظاهر 
الضباط  لثورة  تأييدا  األوىل  للمرة 
الوطنيني اليت قامت يف العراق عام 
1941 يف وجه اإلنكليز كما شارك يف 
عدة تظاهرات دفاعا عن لبنان واألمة 
العربية ومنها تظاهرة االستقالل عام 

1946 يف طرابلس.

رحل املناضل البعثي القومي العربي الدكتور عبد اجمليد الرفاعي  بعد نضال طويل
البعث  حزب  اىل  انتسب   1957 عام 
العربي االشرتاكي وبدأ يناضل ضمن 
بداية عام 1969 وقبل  صفوفه ويف 
لبنان  بني  القاهرة  اتفاق  توقيع 
نشأت  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
عالقة متينة بينه وبني أبو علي اياد 
تضمنت  طرابلس  يف  السبع  وسعيد 
تنظيم العمل الفدائي املقاوم ورفده 
وبعدها  البعثيني  الرفاق  من  بكوادر 
وسياسيا  كبريا  بعثيا  مناضال  أصبح 
قيادة  عضو  منصب  وشغل  بارزا 
قومية حلزب البعث العربي االشرتاكي 
يف العراق وهاجر من لبنان قسرا عام 
اخراج ياسر عرفات  أثر معركة   1983
الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس 
السورية  القيادة  حينها  قادتها  اليت 
اللبنانية  األحزاب  مع  بالتنسيق 
التنظيمات  وبعض  لسورية  املوالية 
وعاش  لسورية  املوالية  الفلسطينية 
يف العراق يف ظل نظام حزب البعث 
العربي االشرتاكي العراقي وان قيادة 
العراق حينها والرئيس الراحل صدام 
يشغل  وكان  كثريا  به  رحبوا  حسني 
منصب عضو قيادة قومية يف حزب 
أمني  االشرتاكي كونه  العربي  البعث 
لبنان  فرع  العراقي  البعث  حزب  سر 
وكان طيلة حياته شغله الشاغل الدفاع 
عن قضايا األمة العربية والنضال ضد 

االستعمار جبميع أشكاله.
والكادحني  للعمال  نصريا  كان 
اليومي  نضاله  كان  كما  والفقراء 
الدائم من أجل قضية فلسطني اليت 
أنها  البعثية  نظره  وجهة  من  اعتربها 

القضية املركزية لألمة العربية.
كان حمبوبا من اجلماهري العربية وبقي 
حدثت  أن  اىل  مناضال  العراق  يف 
الظاملة  األمريكية  العدوانية  احلرب 
حبق العراق عام 2003 وعاد اىل لبنان 
بعد احتالل القوات األمريكية للعراق 

لكنه رجع اىل موطنه لبنان بتطمينات 
اشرتطت  اليت  السورية  احلكومة  من 
وحوار  نقاش  أي  فتح  عدم  عليه 
املاضي  وحديث سياسي عن نضاله 
التدخل  عن  احلديث  وعدم  لبنان  يف 
العسكري والسياسي واملخابراتي يف 

لبنان.
وتسعينات  مثانينات  فرتة  طيلة  كان 
القرن املنصرم مؤيدا ملسرية العماد 
ويقدر  حيرتم  وكان  عون  الرئيس 
جيدا نضال العماد ميشال عون وبقي 

صديقا له.
وأخريا ترجل الفارس املناضل البعثي 
حصانه  ظهر  عن  العربي  القومي 
وتويف بتاريخ 12 يوليو عام 2017 .. 
الرمحة لروحه الطاهرة وستبقى ذكراه 
النضالية الوطنية والقومية مصدر فخر 

واعتزاز لكل املناضلني العرب.

اخلليجية  السياسية  األزمة  اندالع  مع 
بني قطر وباقي الدول، غابت أحالم 
وباتت  كليًا،  السمع  عن  )الصورة( 
الصغرية  التعليقات  ببعض  تكتفي 
على صفحات السوشال ميديا. حتى 
أنها مل ترّد على األخبار اليت حتّدثت 
مبارك  لزوجها  السماح  عدم  عن 
اهلاجري بدخول اإلمارات، على إعتبار 
بالده  تأييده ألمري  وأعلن  أنه قطري 

متيم بن محد بن خليفة.
تكتفي  اإلماراتية  الفنانة  كانت 
الفنية  األنشطة  بعض  عن  باإلعالن 
عن  بعيدًا  قريبًا،  بها  ستقوم  اليت 
طرحت  هكذا،  السياسية.  األجواء 
أغنية   )mbc( أيدول«  »أراب  جنمة 
)كلمات  »شّدني«  بعنوان  جديدة 
وإنتاج  املاسي،  حممد  وأحلان  اثال، 
شركة »كوين انرتناشيونال«(. العمل 
بإمتياز، وحيمل حلنًا رومنسيًا  خليجي 

شبيهًا بأعمال املغنية.
وتستعّد أحالم إلحياء حفلة غنائية على 
مسرح »بالديوم« يف لندن يف 6 أب 
ألبوم  أّن  يذكر  املقبل.  )أغسطس( 
»يالزمين خيالك« كان آخر إصدارتها 
الفنية الذي أبصر النور العام املاضي 
منها:  األعمال  من  عددًا  وتضّمن 
أسية«،  و«مّحال  خيالك«،  »يالزمين 
و«وليه«،  اجلرح«،  و«يستاهل 
أمي«،  و«أبي  خريًا«،  بك  و«وظنيت 
و«مستغرب«، و«اجلهات املستحيلة«، 

و«حبييب ما«، و«طلقة«.

أحـالم تطلق »شّدني«

عبد  شريين  أطّلت  املاضي،  العام 
الوهاب على مسرح »مهرجانات بعلبك 
الدولية«، حيث وقفت املغنية املصرية 
الروماني  املسرح  على  األوىل  للمّرة 
اليت  السهرة  الشمس«.  »مدينة  لـ 
شادي  احلفالت  متعّهد  عليها  أشرف 
عياش،  رامي  املغين  شقيق  عّياش 
لنجمة  األوىل  اإلطاللة  مبثابة  كانت 
»مشاعر« يف بريوت، بعد غياب عن 

احلفالت إستمّر فرتة طويلة.

أمام  الباب  فتح  املوعد،  ذلك  لكن 
إىل  »طريقي«  لبطلة  إضافة  دعوات 
الصيف  هذا  توافق  وجعلها  لبنان، 
خمتلف  يف  سهرات  أربع  إحياء  على 
شريين  حال  احمللية.  املهرجانات 

سعيد  مسرية  بوضع  شبيهًا  سيكون 
املغربية  النجمة  تطّل  إذ  )الصورة(. 
ضمن  املقبل  )أغسطس(  أب   4 يف 
بعلبك  »مهرجانات  إطار  يف  حفلة 
الدولية«. عّشاق الـ »ديفا« ينتظرون 
اللبنانية.  حفالتها  ألّنها  حضورها، 
فإّما  بريوت،  إىل  حضرت  حال  ويف 
أن يتّم تكرميها أو أن تصّور حوارات 
يطول  لن  الوضع  هذا  تلفزيونية. 
إىل  عياش  لفت شادي  فقد  طوياًل، 
أيام  خالل  بريوت  ستزور  أّن مسرية 
لكن  االعالميني.  مع  لقاءات  إلجراء 
يتيمة  تكون  لن  بعلبك  يف  حفلتها 
أمام  الطريق  ستمّهد  بل  العام،  هذا 
»قال  صاحبة  قريبًا  حتييها  سهرات 

جاني بعد يومني«.

مسرية سعيد تطلق حفالتها من بعلبك
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تتـمات
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اإلستنكار«.
القواتي  الرد  وتابع: »مل يتأخر 
ومحالت  الضربات  مواجهة  يف 
اإلعتقال، ردت القوات اللبنانية 
باستعادة الروح أوال، باستعادة 
بالبيان،  باملنشور،  النبض، 
بالكتابة على احليطان، بالتحرك 
باجتاه الكنيسة احمللية والعاملية 
والبابا  البطريرك صفري  بقيادة 
بالتحرك  الثاني،  بولس  يوحنا 
مع  والتنسيق  املصاحلة  باجتاه 
املعارضة:  املسيحية  األحزاب 
وحزب  اللبنانية  الكتائب  حزب 
والتيار  األحرار  الوطنيني 
الطالبي  باحلراك  احلر.  الوطين 
النقابي،  باحلراك  الكبري، 
مبخاطبة منظمات حقوق اإلنسان 
مبخاطبة  والدولية،  اللبنانية 
العديد  يف  املسؤولني  كبار 
مبخاطبة  األجنبية،  الدول  من 
لبنان.  اىل  مسؤول  زائر  كل 
والرسائل  املذكرات  بتقديم 
عن  مفصال  شرحا  تتضمن  اليت 
الوضع الالإنساني لقائد القوات 
اليت  املمارسات  وعن  اللبنانية 
اللبنانية،  القوات  هلا  تتعرض 
املسؤولني  حتث  كانت  كما 
أجل  من  العمل  على  العامليني 

عدم ترك لبنان لسوريا«.
اضاف: »ردت القوات اللبنانية، 
مبرجعية مؤقتة على رأسها سرتيدا 
جعجع ومعها جمموعة من الشباب 
السياسي،  بالثبات يف املوقف 
بكركي  اىل  التظاهرات  بتنظيم 
بإقامة  وغريهما،  العبد  وساحة 
القلب  كنيسة  يف  القداديس 
إيليج  ويف  بدارو  يف  األقدس 
املناطق،  وكل  حريصا  ويف 
بإضاءة الشموع، وحتى بإرسال 
باسم  اجلنازات  اىل  األكاليل 
بطاقات  بتوزيع  جعجع،  مسري 
املعايدة السنوية، حبركة كبرية 
فاعلة لالغرتاب القواتي وصمود 
ظروفهم  كل  من  بالرغم  شبابه 
حضور  على  باملثابرة  الصعبة، 
جلسات احملاكمة حبراسة بوليسية 
يومها وسط  املكافحة  من فوج 
حالة من الطوارئ داخل القاعة، 
للملفات  احملامني  بتصدي 
األمنية  الضغوط  رغم  املفربكة 
وعلى  احملامني  على  الكبرية 
الشهود، باملشاركة القوية يف 
واإلختيارية  البلدية  اإلنتخابات 
واليت شهدت يف بريوت حتالفا 
واليت  مبكرا،  سنيا   - مسيحيا 
ودفعت  القوات  حضور  أثبتت 
القول  اىل  كنعان  غازي  اللواء 
أن القوات اللبنانية هي جرثومة 
اجملتمع  من  استئصاهلا  جيب 
الشباب  بصمود  اللبناني، 
اإلعتقال  محالت  إزاء  القواتي 
رافقها  وما  واجلماعي  الفردي 
إذالل  وحماوالت  تعذيب  من 
استدعاء  مت  ولقد  ووحشية. 
خالل  شخص   6000 من  أكثر 
مديرية  اىل  اإلضطهاد  حقبة 
وفروعها  بريوت  يف  املخابرات 

يف املناطق اللبنانية«.
وتابع: »وردت القوات اللبنانية 
باملشاركة يف استقبال الرئيس 
الفرنسي جاك شرياك الذي قام 
بزيارة اىل لبنان يف نيسان من 
الزيارة  وكانت   .1996 العام 
اللبنانيني.  بني  جدل  موضع 
مرتاحني  غري  املسيحيون  كان 
فيها  رأوا  ألنهم  الزيارة  اىل 
على  للتستري  فرنسية  حماولة 

لبنان.  يف  السوري  الواقع 
اللبنانية  القوات  وردت 
البابا  استقبال  يف  باملشاركة 
يوحنا بولس الثاني يف أيار من 
العام 1997، يف كل احملطات، 
وخاصة يف حمطة كنيسة سيدة 
القوات  شباب  ورفع  النجاة، 
جعجع  لسمري  صورا  اللبنانية 
تدعو  بالبولونية  حتى  ويافطات 
مسري  وإطالق  لبنان  حترير  اىل 
جعجع. باملشاركة يف لقاء قرنة 
شهوان الذي دعا اىل انسحاب 
اجليش السوري من لبنان واىل 
هكذا  اللبنانيني.  بني  احلوار 
رمسي  بشكل  املسيحيون  تبنى 
بدأت  الذي  النضال  وعلين 
القوات اللبنانية خبوضه منفردة 
القوات  وردت  سنوات.  منذ 
اللبنانية باملشاركة يف مصاحلة 
الدروز  بني  التارخيية  اجلبل 

واملسيحيني«.
واردف: »لقد شكل هذا التالقي 
سابقة وخطرا على النظام األمين 
املشرتك. وجاء الرد يف 7 و 11 
آب 2001. وكان وليد جنبالط، 
ومنذ العام 2000، طالب بإعادة 
متوضع اجليش السوري يف لبنان 
خمرتقا خطوط التماس املفروضة 
من نظام اإلحتالل السوري على 
ومسلمني  مسيحيني  اللبنانيني 
ودروزا. أنا بصدد حتضري كتاب 

عن املرحلة املاضية«.
لكل  كريوز:«خالفا  وختم 
مسري  صمد  األمنية،  التوقعات 
جعجع وصمدت القوات اللبنانية، 
وأمثر النضال يف أحلك الظروف. 
جعجع  مسري  صمود  موازاة  يف 
احلرية  اىل  عودته  املعتقل  يف 
واستعادة القوات ملكانتها على 
واللبنانية.  املسيحية  الساحتني 
وسأنهي باملنشور الذي وزعته 
اخلامسة  الذكرى  يف  القوات 
:القوات  جعجع  مسري  العتقال 
هنا، أخربوا احملتل صارت وطنا 
ال، مل حتل، يف الدمع هي، يف 
شعب،  حق  يف  املقهور  غضبة 
العيون  يف  النور  مسام  يف 
يف  الصلبان،  يف  الشاخصة، 
اإلميان،  رجا  يف  النصر،  إرادة 
يف  الصخر،  يف  األرض،  يف 
أخربوا  هنا  القوات  املعتقل، 

احملتل«.

شهيب
بدوره، ألقى شهيب كلمة باسم 
النائب وليد جنبالط قال فيها: 
اليت  املرحلة  إىل  »بالعودة 
الوصاية  فرتة  وسادت  سبقت 
تداخل  وما  األهلية  احلرب  بعد 
فيها من عناصر حملية وإقليمية 
ودولية، وما رافق هذه املرحلة 
على  ودمار  ومآس  مظامل  من 
امتداد مساحة الوطن الذي وقع 
اإلقليمية  السياسات  فريسة 
على  الكبار  الالعبني  ومصاحل 
حرب  أحرقت  أن  وبعد  أرضه. 
أدرك  والفرح،  األمل  اجلبل 
كلفة  أن  مبكرا  جنبالط  وليد 
أي تسوية تبقى أقل من كلفة 
أن  أدرك  كما  الباهظة،  احلرب 
على  واحلفاظ  الوطن  خالص 
إال  يكون  ال  الفريدة  صيغته 
الطوائف  متاريس  من  باخلروج 
العيش  رحاب  إىل  القاتلة 
االعتدال  قاعدة  على  املشرتك 
وحقه  اآلخر  خصوصية  واحرتام 

باالختالف«.
لبنان  يبقى  ال  »كي  وأضاف: 

أسري املؤامرة اخلبيثة اليت خربت 
سلمه األهلي بادر وليد جنبالط 
منذ اللحظة األوىل لوقف احلرب 
إىل دعوة املهجرين للعودة إىل 
الرد:  فكان  اجلبل،  يف  قراهم 
باغتيال القيادي أنور الفطريي. 
تصميما  اكثر  مضينا  أننا  غري 
إلمتام مصاحلة اجلبل اليت شكلت 
مدخال ملصاحلة كل لبنان، واليت 
مار  الكاردينال  مبباركة  حتققت 
نصراهلل بطرس صفري »الطيب 
الذكر« يف زيارته التارخيية إىل 
املختارة، وحتول مسري جعجع إىل 
زنزانته  حليف خفي وخمفي يف 
يف تلك املرحلة، فعاد اجلبل إىل 
اجلبل بتارخيه وحاضره ومستقبله 
الوطنية  للشراكة  احلاضن 
الرد  كان  ثم  الواحد.  والعيش 
يف 7 آب تنكيال واعتقاال، لكن 
الوطن أزهر أمال وحرية يف 14 
آذار فاختصرت املسافات وتوحد 
اللبنانيون، وكسر القيد وخرجنا 

من السجن الكبري«.
املقدمة  هذه  »من  وأردف: 
لقاء  الكتاب موضوع  إىل  ندخل 
الكتاب الذي حيمل  اليوم، هذا 
 -  1994 السري  النضال  قصة 
حني  احلياة  قصة  بل   ،2005
تنتصر على املوت، وقصة اليد 
باب  بثبات  تقرع  املضرجة حني 
احلرية احلمراء، دخل مسري جعجع 
الصغري  بابه  من  السجن  اىل 
كقائد مليليشيا مسيحية، وخرج 
كزعيم  العريض  بابه  من  منه 
يناضل  سياسي  حلزب  وطين 
من أجل احلرية والوحدة الوطنية 
والعبور إىل الدولة. خرج احلكيم 
احلريري  سعد  مع  ليشكل 
القيادة  وآخرين  جنبالط  ووليد 
من  عشر  الرابع  لقوى  الفاعلة 
تكسر  ان  استطاعت  اليت  آذار 
السوري  اجليش  وختِرج  القيد 
من لبنان، وتنهي عهد الوصاية 
حتقيق  دون  حائال  وقف  الذي 
عابثا  يبقى  الوطين كي  الوفاق 
وناهبا خلرياته،  البلد،  مبقدرات 

ومسيطرا على قراره«.
أوغاسبيان

كلمة  فألقى  أوغاسبيان  أما 
فيها:  وقال  احلكومة  رئيس 
»نستذكر اليوم يوما مشرقا من 
السادس  ذاك  اللبنانية.  أيامنا 
والعشرون من متوز 2005 الذي 
اإلستقالل  ملعركة  تتوجيا  شكل 
من  عقودا  أنهت  اليت  الثاني 
اإلحتالل والوصاية، وأتاحت لنا 
السجن  أبواب  نفتح  أن  كنواب 
ليخرج الدكتور مسري جعجع إىل 
انتظاره.  يف  كان  وطن  رحاب 
بني  منعطفا  اليوم  ذلك  فكان 
واالستقالل.  التبعية  عهدين: 
جتديد  إىل  احملطة  هذه  تدعونا 
دماءهم  قدموا  لشهداء  الوفاء 
لتمتزج  الوطن  مذبح  على 
شرفاء  لبنانيني  بتضحيات 
والسيادة  احلرية  مببادىء  إميانا 
للدكتور  فالتحية  واالستقالل. 
النضال  يوقف  مل  الذي  جعجع 
ويف  السجن  إىل  دخوله  قبل 
اإلفراج  وبعد  سجنه  سنوات 
يف  رفاقه  إىل  والتحية  عنه، 
مل  الذين  اللبنانية  القوات 
وكل  يضعفوا.  ومل  يرتاجعوا 
التحية الوطنية لبطريرك تارخيي 
لواء  بعزة وشجاعة ومحل  وقف 
إحكام  سنوات  عز  يف  احلرية 
لبنان،  على  اخلارجية  القبضة 
إذ ال ميكننا اليوم، إال أن نشكر 

الكاردينال  املاروني  البطريرك 
صفري  بطرس  اهلل  نصر  مار 
الكبرية  الوطنية  تضحياته  على 
ومواكبته قضية الدكتور جعجع، 
لبناء  املتني  األساس  شكل  ما 
اإلستقالل  انتفاضة  مداميك 
الدكتور  عن  اإلفراج  وحتقيق 

جعجع«.
ننسى  ال  »وبالتأكيد،  أضاف: 
بلبنان  زعيما وطنيا كبريا، آمن 
العيش املشرتك، وحبصول كل 
اللبنانيني من دون استثناء على 
كريم  بعيش  متساوية  فرص 
إقتصاديا  مزدهر  وطن  يف 
آمن  زعيم  وإعماريا،  ومعيشيا 
بالرسالة العاملية للبنان فسعى 
إعطاء  إىل  وعالقاته  جهده  بكل 
ودورا  عاملية  مساحة  وطننا 
الرئيس  نتذكر  اليوم،  مميزا. 
يف  شكل  الذي  احلريري  رفيق 
تزال  ال  فارقة  عالمة  حياته 
آثارها تطبع يومياتنا ومشاريعنا 
احليوية، وشكل يف استشهاده 
اإلستقالل  النتفاضة  فاحتة 
مظلمة  مرحلة  وإنهاء  التارخيية 

من تارخينا«.
وتابع: »إذا ما رجعت بالذكريات 
أنه  أذكر  اخلوالي،  األيام  إىل 
ألفني،  العام  انتخابات  بعد 
السياسية  التحركات  جو  ويف 
السورية يف  للهيمنة  املناهضة 
الشهيد  الرئيس  كلف  لبنان، 
غطاس  الدكتور  احلريري  رفيق 
القوى  مع  بالتواصل  اخلوري 
املسيحية. وبدأ الدكتور اخلوري 
مهمته التنسيقية بزيارة السيدة 
يف  منزهلا  يف  جعجع  سرتيدا 
الدكتور  وذكر  امللك.  يسوع 
أثناء  أنه  لي  يومها  غطاس 
كانت  املنزل،  إىل  الوصول 
تطوق مجيع  املخابرات  من  قوة 
املداخل، حيث أخضعت سيارته 
للتفتيش املبالغ به وهذا اإلجراء 
الذين كان من  العديد من  منع 
يف  يشاركوا  أن  املفرتض 
وتوالت  احلضور.  من  اإلجتماع 
مع  غطاس  الدكتور  لقاءات 
وتدرجت  املسيحيني  األطراف 
استقالة  بعد  تصاعديا خصوصا 
يف  احلريري  رفيق  الرئيس 
 2004 العام  من  األول  تشرين 
حيث  املعارضة،  خط  وتبنيه 
القوات  مع  اللقاءات  توالت 
اللبنانية وبقية القوى املسيحية 
الكارلتون  مؤمتر  مع  خصوصا 

ومؤمتري الربيستول 1 و2«.
العام  أواخر  »يف  وأردف: 
امليالد  عيد  حلول  وقبل   2004
من  جمموعة  جددت  اجمليد، 
النواب محلتها لتعويم العريضة 
إىل  لتقدميها  سابقا،  احملضرة 
اجمللس النيابي إلصدار عفو عام 
عن الدكتور مسري جعجع. وبناء 
رفيق  الرئيس  من  توجيه  على 
الدكتور غطاس  كلف  احلريري، 
العريضة  على  بالتوقيع  اخلوري 
الكتلة يف  نواب  باسم  النيابية 
الدكتور  توجه  وأثناء  بريوت. 
غطاس إىل منزل السيدة جعجع 
للتوقيع، هاتف الرئيس احلريري 
السيدة جعجع وقال هلا باحلرف 
الواحد: غطاس متجه إىل منزلك 
للتوقيع على العريضة وإن شاء 
بيننا  جعجع  الدكتور  يكون  اهلل 
املقبل. صحت  امليالد  عيد  يف 
احلريري،  الرئيس  توقعات 
ولكنه مل يشاركنا فرحة اإلنتصار 
عند صدور العفو، ألن يد الغدر 

طالته مما أدى إىل استشهاده 
قبل ذلك«.

اليت  الصالبة  »ان  أضاف: 
أظهرها الدكتور جعجع يف سنوات 
مشاركة  يف  تنعكس  سجنه، 
حزب القوات يف احلكومة واليت 
تطوير  إىل  عمليا  سعيا  تعكس 
من  وتنقيتها  الدولة  مؤسسات 
شوائب كثرية، وقد برز كذلك 
يف  املؤسسات  على  احلرص 
اللبنانية  القوات  حزب  داخل 
ورقما  رياديا  حزبا  بات  الذي 
صعبا بني األحزاب اللبنانية، كل 
ولن  مل  كبري  عنوان  ذلك حتت 
يتغري هو احملافظة على مبادىء 
وبسط  واالستقالل  السيادة 
أراضيها  على  الدولة  سلطة 
كافة. وجودنا اليوم تأكيد على 
أن احلق ينتصر يف النهاية مهما 
القوية  والدولة  الزمن.  طال 
اليت  والعصرية  واملستقلة 
من  وناضلنا  لبنان  يف  نريدها 
طال  مهما  ستقوم  معا،  أجلها 
تظلل  اليت  الدولة  هذه  الزمن، 
أبناءها مجيعا، فال يكون صيف 
بل  واحد،  سقف  حتت  وشتاء 
متساوية  بفرص  اجلميع  ينعم 
يتعزز فيها من يتفوق بالكفاءة 

واإللتزام والشفافية«.
وختم: »إننا على العهد باقون، 
السنوات  مرور  يقوى  ولن 
على  والصعاب  والتحديات 
إضعاف عزميتنا املشرتكة، آملني 
حافزا  الذكرى  هذه  تكون  أن 
والتصميم،  التالقي  من  للمزيد 
واللبنانيني.  للبنان  إنقاذا 
خبروج احلكيم من املعتقل خرجنا 

مجيعنا من سجن الوصاية«.

جعجع
»القوات  حزب  رئيس  أما 
فقال:  جعجع  مسري  اللبنانية« 
»البعض يعترب أن قصة النضال 
السري بدأت عام 1994 وانتهت 
الواقع  يف  ولكن   ،2005 عام 
ولن  مستمر  السري  النضال 
آذار   14 حتقق  أن  قبل  ينتهي 
انتصارا نهائيا. ولو ان البعض 
مع  انتهت  آذار   14 أن  يعتقد 
نهاية اهليكل التنظيمي هلا إمنا 
يف احلقيقة هذا خطأ، فالقضية 
مستمرة حتى حتقيق حلمنا بدولة 
قوية فاعلة تبسط سيادتها على 

كامل األراضي اللبنانية«.
السري  النضال  »قصة  أضاف: 
هي قصة صبية وكوادر حزبية 
جمموعة  من  منهكني  كانوا 
و1990،   1975 بني  حروبات 
فدخلوا يف اتفاق الطائف باعتبار 
انهم اعتقدوا انه سيوصلهم اىل 
ووطن  طبيعية  سياسية  حياة 
طبيعي، ولكن تفاجأوا مبصادرة 
كاملة لالتفاق واستمرار للحرب 
فالنظام  الطائف،  شعار  حتت 
ما  االتفاق  من  اختذ  السوري 
على  سيادته  بسط  يناسب 
آخر،  شيء  كل  واهمل  لبنان 
لقد حلوا حزب القوات والصبية 
رموها على الطريق ومنعوا على 
اىل  التحرك،  من  احلزب  كوادر 
يف  يوقعون  كانوا  أنهم  درجة 
على  تأكيدهم  املخابرات  مراكز 
موافقتهم على حل حزب القوات 

بشكل شهري«.
اىل  الصبية  »ذهبت  وتابع: 
يسوع امللك، فأعدت املخابرات 
عريضة لطردها من احلي، لكن 
الصبية  وبقيت  رفضوا  اجلريان 

يف حي يسوع امللك ودخل ذلك 
احلي التاريخ، ثم أسست هيئة 
رأسها  على  صغرية  قيادية 
كريوز  ايلي  والرفاق  سرتيدا 
فريد  والراحل  اللمع  ابي  وادي 
وكان  شباب،  وجمموعة  حبيب 
على  احلفاظ  االساسي  هدفها 
ان  باعتبار  »القوات«  روح 
احلفاظ على هيكليتها التنظيمية 

آنذاك كان صعبا«.
املرحلة  بتلك  جعجع  وذكر 
من  كل  خيضع  كان  »كيف 
لتفتيش  امللك  يسوع  يزور 
حتى  كبرية  وضغوطات  كامل 
عن  فضال  أخرى،  مرة  يعود  ال 
كانت  »القوات«  قيادات  ان 
ضغوطات،  جملموعة  تتعرض 
وبالرغم من كل التحديات بقيت 
وكلما  مستمرة  املؤقتة  القيادة 
خطوة  تقدمت  الفرصة  سنحت 
انطلقت  حني  اىل  األمام،  اىل 
حركة 14 آذار واصبحت القوات 
خرج  بعدها  منها،  أساسيا  جزءا 
لبنان  من  السوري  النظام 

فخرجت من االعتقال«.
عرب:  بثالث  احلقبة  تلك  وخلص 
»االوىل أنه مهما كان مضمون 
هو  املهم  يبقى  اتفاق،  أي 
ان  العلم  فمع  القوى،  موازين 
به  بأس  ال  الطائف  مضمون 
القوى  موازين  ظل  يف  ولكن 
يرتجم  مل  موجودة  كانت  اليت 
صحيح«،  بشكل  االتفاق  هذا 
سياسة  »يف  انه  اىل  مشريا 

احلديد والنار يفقد املنطق«.
وقال: »ورد يف اتفاق الطائف 
من  هي  اللبنانية  الدولة  ان 
اسرائيلي،  اعتداء  اي  تقاوم 
ساهمت  الوصاية  سلطة  لكن 
يف ظهور املقاومة يف اجلنوب، 
وال نزال نعاني والنضال مستمر 
التنظيمات  كل  من  لنتخلص 

املسلحة«.
القادمة  األجيال  اىل  وتوجه 
اي  تتبنوا  »ال  قائال:  بنصيحة 
كيف  تعرفوا  ان  قبل  اتفاق 
سيطبق، فحتى اليوم حنن ندفع 
طبق  ألنه  الطائف  اتفاق  مثن 

بشكل خاطىء.
أضاف: »أما العربة الثانية فهي 
خالفا للقول املأثور »االيد اللي 
ودعي  بوسا  عليها،  فيك  ما 
مل  حنن  ولكن  بالكسر«،  عليها 
بالعمل  واستمررنا  اليد  نقبل 

حتى كسرناها«.
وتابع: »كنا يف رأي خمتلف انا 
والرئيس الشهيد رفيق احلريري 
للمستقبل  يؤسس  كان  الذي 
النظام  مع  املواجهة  كيفية  يف 
جيب  كان  فاملواجهة  السوري، 
األوىل،  اللحظة  منذ  تبدأ  ان 
ما  اللي  »اإليد  مبدأ  عن  بعيدا 
فيك عليها، بوسا ودعي عليها 

بالكسر«.
ليست  الثالثة  »العربة  وختم: 
يف  بل  سياسي  مستوى  على 
»ال  وهي  احلياة  فلسفة  سياق 
مبعنى  الصحيح«،  اال  يصح 
معني،  اجتاه  له  التاريخ  أن 
خبطة  االحداث  أن  وغري صحيح 
هناك  ما  وبقدر  عشوائية، 
كغياب  مستحيلة  ألمور  امكانية 
الطائرات والعودة اىل استعمال 
ان  امكانية  هناك  مثال  البابور 
سوريا،  يف  االسد  نظام  يبقى 
مهما  يستمر  لن  النظام  فهذا 
طال الوقت ألنه يف النهاية لن 

يصح اال الصحيح«.

أوغاسبيان ممثال احلريري يف توقيع النضال السري: خبروج احلكيم من املعتقل خرجنا مجيعنا من سجن الوصاية -  جعجع: ما زلنا ندفع مثن اتفاق الطائف
تتمة املنشور ص 5
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صفة  ة  الشخصيَّ ضعف 
غري مرغوب بها، خصوصًا 
عندما يتعلق األمر بضعف 
ه  ألنَّ املرأة،  أمام  الرجل 
يكون  أن  الواجب  من 
شخصيته  طرف  لكل 
حتى ترتسم حدود معينة 
وبعض  معها.  للتعامل 
من  يعانون  الرجال 
ة،  الشخصيَّ يف  ضعف 
بذلك.  يعلمون  ال  هم  لكنَّ
أهم  وهنا نستعرض لكم 
دها  حدَّ اليت  العالمات 
عن  وتنم  االختصاصيون 
الرجل  ة  شخصيَّ ضعف 
الناعم،  اجلنس  أمام 
لزوجك  يكون  ورمبا 
هذه  من  أكثر  أو  واحدة 
كثر  كلما  اليت  العالمات 
عددها ازداد معها ضعف 

شخصيته لألسف.
ضعف  عالمات  أهم 
وأسبابها  الزوج  ة  شخصيَّ

وطرق حلها.
أشواق  أوضحت  بداية 
ة  الشخصيَّ ضعف  أنَّ 
بسبب  حيدث  الرجل  عند 
األسباب  من  جمموعة 
تتعلق  اليت  املتداخلة 
بالرتبية والبيئة واألسرة، 
وليدة  ليست  فهي 
ا تبلورت خالل  اللحظة وإنَّ
هذه  ومن  عديدة  سنني 

األسباب:
الطفولة  أثناء  العنف  ـ 
واالعتداء  الضرب  مثل 

والتهميش.
اليت  ة  السلبيَّ الصحبة  ـ 
الرجل  ة  نفسيَّ على  تؤثر 
وتعيقه عن ممارسة دوره 

الطبيعي يف احلياة.
ة  العامَّ الثقافة  ضعف  ـ 
ال  الرجل  يكون  فعندما 

عالمات ضعف شخصيَّة الزوج وكيفيَّة التعامل معها؟

ميلك معلومات خمتلفة ليتحدث بها يف اجملالس 
فإنَّ ثقته بنفسه تنعدم.

من  واخلوف  اآلخرين  جتاه  الزائدة  ة  احلساسيَّ ـ 
جرح مشاعرهم أو إيذائهم.

ـ االنصياع للتفكري السليب الداخلي والتأثر بآراء 
امة. ة والناقدة اهلدَّ احمليطني السلبيَّ

يف  تؤثر  شديدة  ة  نفسيَّ لصدمات  التعرُّض  ـ 
ة الرجل. شخصيَّ

• عالمات ضعف شخصيَّة الزوج:
ـ نقص الرتكيز :

على ضعف  الدالة  العالمات  أهم  من  واحد  هو 
ة، وذلك ألنَّ ضعف الرتكيز يفقد الرجل  الشخصيَّ
قدرته على احلكم على املواقف املختلفة بشكل 
مع شريكته،  التواصل  يفقده  وكذلك  صحيح، 
وذلك لعدم انتباهه أو قلة تركيزه يف تفاصيل 
دومًا  املزعج  األمر  وهو  جتمعهما  اليت  العالقة 

بالنسبة للزوجة.

يات: ـ اخلوف من بعض التحدِّ
فإذا  ة  الشخصيَّ يف  كبرية  ضعف  عالمة  ميثل 
مسؤولياته  مع  التعامل  من  خياف  زوجِك  كان 
وحتدياته فقد ال ينجح أبدًا يف أي من مساعيه، 
التعامل  ة  لذلك جيب على كل رجل تعلم كيفيَّ
ن  الة حتى يتمكَّ يات بطريقة مناسبة وفعَّ مع التحدِّ
ة  من النجاح يف حياته بشكل عام وحياته الزوجيَّ

بشكل خاص.

دة: ة املتعدِّ ـ العالقات النسائيَّ
من الطبيعي اجنذاب الرجل للنساء. لكن، ذلك 

إذا  ة  الشخصيَّ عالمات ضعف  من  عالمة  يصبح 
جلذب  مكرَّسة  وأفكاره  الرجل  وقت  كل  كان 
وإيقاع النساء يف حباله الدائبة. هذا األمر من 
ر كل جانب من جوانب  العوامل اليت ميكن أن تدمِّ
ه  ية فمعلوم أنَّ حياة الرجل، خاصة حياته العاطفَّ
ال توجد امرأة على وجه األرض ترغب باقتسام 

حبِّ زوجها مع امرأة أخرى.

ـ التقليد األعمى:
ة  الشخصيَّ ضعاف  األشخاص  مسات  أهم  من 
أيضًا هو حرصهم الدائم على تقليد اآلخرين يف 
كل شيء، سواء يف اآلراء أو يف طريقة التفكري 
أو اللبس أو احلركات أيضًا وعليك أن تتجنَّيب 
أن تكوني هكذا أنت أيضًا ألنَّ يف التقليد طمسًا 

ملعامل شخصيتك.

• كيف ميكنه التغلب على هذا الضعف؟
زوجك  على  ة جيب  الشخصيَّ مع ضعف  للتعامل 
تطوير وتقوية جمموعة من النقاط يف شخصيته 
بدعمك  مرفوقة  الوسائل  هذه  تكون  أن  حبذا 
وصديقة  األول  املقام  يف  كزوجة  ومساندتك 
عن  االبتعاد  ثمَّ  الثاني  املقام  يف  مة  متفهِّ
الشجاعة األصدقاء  السلبيني وتنمية  األصدقاء 
فرد،  أي  حياة  تأثريًا يف  الناس  أكثر  من  هم 
جزء  هم  أصدقاءه  أنَّ  املرء  اكتشف  إذا  لكن 
وسبب من أسباب ضعفه فمن األفضل التقليل 
من قضاء الوقت معهم أو االبتعاد عنهم متامًا 
وهنا ننصحك بلعب دور املساند يف حياة زوجِك. 
كوني الرفيق والصديق اإلجيابي يف حياته، ال 
تدعي شخصًا آخر يأخذ مكانِك ويؤثر يف زوجِك 

بشكل سليب.

ة  االجتماعيَّ العالقات  يكره 
إال  أحدًا  يزور  ال  واجملامالت 
أهله  مع  عالقاته  يضع  نادرًا، 
ويتحاشى  ضيقة  حدود  يف 
على  فارضًا  بالناس  االحتكاك 
هو  هذا  الغريبة  حياته  أسرته 
االجتماعي  غري  الزوج  حال 
ر دائمًا من الزيارات  الذي يتذمَّ
املكوث  ويفضل  واملناسبات 
مناسبة  حضور  على  وحيدًا 
ختص األقارب أو املعارف، بل 
وأبنائه  زوجته  على  ويفرض 
ة  األسريَّ الزيارات  تتعدى  أال 
ما  ودائمًا  نة،  معيَّ ساعات 
خيلق هذا الزوج مشكلة عندما 
بينما  سيزوره  أحدًا  أنَّ  يسمع 
احلياة  نط  حتبُّ  الزوجة  جند 
بالناس،  واالختالط  ة  االجتماعيَّ
وحترص على حضور املناسبات 
املختلفة  ة  واالجتماعيَّ ة  العائليَّ
احلدوث  يف  املشكالت  فتبدأ 
نتيجة حملاولة كل منهما فرض 

طبيعته على اآلخر.
هذه  من  تعانني  كنت  إذا 
املشكلة »سيدتي نت« إلتقى 
النفس،  علم  ة  اختصاصيَّ
بعض  م  لتقدِّ الوايف،  أشواق 
على  تساعدك  اليت  النصائح، 
زوجك  مع  حبكمة  التعامل 

االنطوائي.

الوحدة أو االنطواء على الذات
هو امليل إىل العزلة واالنفراد 
وعدم الرغبة يف مشاركة اآلخرين 
االجتماعي،  والنشاط  العمل 
الشخص  على  يبدو  كما 
إىل  ويسعى  احلياء،  املنطوي 
العمل اهلادئ املنعزل، وتدور 
أفكاره ومشاعره وآراؤه داخل 
أفكاره  على  ويغلب  نفسه، 
ه ال يسعى إىل  االضطراب؛ ألنَّ
عون غريه لتوضيح تلك األفكار 
االجتماعي  واخلوف  وتنظيمها 
»اخلجل«، هو من االضطرابات 
ة املنتشرة وهو موجود  النفسيَّ
ة،  البشريَّ اجملتمعات  يف مجيع 
وهو  متفاوتة  بنسب  لكن 

موجود منذ العصور القدمية.

• نصائح تساعدك على التعامل 
حبكمة مع زوجك االنطوائي:

مباشرة  زوجك  إىل  حتدثي   -1
ة  أهميَّ عن  بلطف  وأخربيه 
لك،  بالنسبة  التجمعات  تلك 
التفاهم  مفتاح  فالصراحة 
أخربيه  فقط  الزوجني،  بني 
أو  لوم  دون  من  بداخلك  ا  عمَّ

عتاب.

وراء  السبب  يكون  قد   -2
يف  الشديد  إرهاقه  ذلك 
واهلدوء  للراحة  وحاجته  العمل 
املناسب  الوقت  فاختاري 
ة  االجتماعيَّ باملناسبات  إلخباره 
لالسرتخاء  حاجته  فقدري 

تعاملي حبكمة مع زوجك االنطوائي

أفعاله  وامدحي  أبدًا  تنتقديه  وال  اإلمكان  قدر 
به  فخوره  وتكونني  حتبينه  ك  أنَّ وأخربيه  دائمًا 

عندما تكونني معه وتثقني به كثريًا.

وحاولي  ودفء،  بهدوء  معه  تناقشي   -5
الوصول معه إىل حل وسط يرضي كل منكما 
أهم املناسبات  اتفاقًا وحتددان  أن تعقدا  مثل 
بالنسبة لك وتطلبني منه أن حيضرها معك، لكن 

ال تطليب منه احلضور واملشاركة فيها كلها.

وتصفية الذهن.

عليه  تفرضي  وال  زوجك  شعور  تفهمي   -3
التعامل مع أشخاص بعينهم حتى ال يزداد األمر 

سوءًا ويتخذ موقفًا قويًا ضدهم.

ة  نفسيَّ مشكلة  من  يعاني  زوجك  كان  إذا   -4
االجتماعي  الرهاب  أو  بالنفس  الثقة  قلة  مثل 
املشكلة  هذه  ختطي  على  تساعديه  أن  فعليك 
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ذكرت صحيفة ذا صن الربيطانية، أن جون كاكوليديس مالك جزيرة 
هوب )أو األمل( األمريكية الشهرية عرضها للبيع، وذلك ألول مرة 
بـ  العقارات  وكالء  وصفه  سعر  مقابل   ،1993 عام  شرائها  منذ 

»الصفقة الناجحة«.

وأضافت الصحيفة أن اجلزيرة، اليت تقع قبالة ساحل والية مني، 
وحانة،  للضيافة،  ومنزلني  وتضم قصرا  فدانا،   86 متتد ملساحة 

وإسطبل خيول، وحظرية دجاج، ومكان خاص للتعبد.

مدينة  من  اجلزيرة  إىل  الوصول  ميكن  فإنه  الصحيفة،  وحبسب 
بورتالند يف 25 دقيقة فقط عرب قارب، وعرضها كاكوليديس للبيع 

مقابل ما يقرب من 8 ماليني دوالر أمريكي.

يعيش  كان  كاكوليديس  املالك  فإن  )ذا صن(  لصحيفة  ووفقا 
على جزيرته، ولكنه غادرها بعد وفاة زوجته فيليس عن 89 عاما، 

السنة املاضية.

لبيع اجلزيرة، قائلني  ويسوق وكالء شركة عقارات )الندفيست( 
لصحيفة )بورتالند برس هريالد( إن السعر املعروض لبيعها مبثابة 

صفقة ناجحة.

وقال أحد وكالء العقارات يف الشركة: »أن متتلك جزيرة بأكملها 
فرصة  بورتالند  مدينة  إىل  الوصول  مع سهولة  كاسكو  خليج  يف 
نادرة. ولكي أكون صرحيا فإن االستثمار يف اجلزيرة يتجاوز السعر 

املطلوب«.

اقرتح  من  ومنهم  تضمه،  وما  اجلزيرة  العمالء  من  عدد  وتفحص 
حتويلها ملنتجع سياحي، أو االحتفاظ بها كما هي كملجأ ترفيهي 

خاص باألسرة، حبسب الصحيفة.

 عرض »جزيرة األمل« للبيع 
بسعر غري متوقع

ألهل  الناس  احرتام  من  يرون  ملا  »الغنى«  الناس  أكثر  يتمنى 
الثراء وملا يسهله املال الوفري من صعوبات احلياة وهم حمقون يف 
ذلك فإن »املال زينة احلياة الدنيا« وبسبب املال صار التباغض 
والتنافس بني البشر بل إن أكثر احلروب إمنا نشبت بسبب الصراع 

على الثروات.. فكيف يتعامل الناس مع الغنى املفاجئ..

ليلة  بني  غنية  مراهقة  إىل  عمرها  من   19 الـ  يف  شابة  حتولت 
وضحاها، بعدما رحبت يف مسابقة »اليانصيب« مرتني خالل أسبوع 
واحد، ويف التفاصيل، كانت »روزا دومينيغري« قد اشرتت بطاقة 
»يانصيب« من حمطة وقود يف )Paso Robles( خالل عودتها من 

»أريزونا« إىل املنزل، وفق موقع »هاف بوست« األملاني.
خالل  من  أمريكي  دوالر   555,555 تربح  أن  الشابة  واستطاعت 
إحدى البطاقات اليت بلغ سعرها 5 دوالرات فقط فأصيبت حينها 
أخرى من نفس فئة  الشابة أن تشرتي بطاقة  بالصدمة، وقررت 
 )Greenfield( أيام قليلة من حمطة وقود يف البطاقة األوىل بعد 

فرحبت عندها 100 ألف دوالر
من  جديدة  سيارة  لشراء  ختطط  »دومينيغري«  أن  ذكره،  اجلدير 

األموال اليت رحبتها.

 مراهقة تتحول إىل »مليونرية«

أثارت صورة غريبة 
كامربيدج  لدوقة 
ميدلتون  كيت 
عرب  كبرية  ضجة 
التواصل  مواقع 

االجتماعي.

أحد  وأشار 
موقع  مستخدمي 
رديت إىل التشابه 
كيت  ركبة  بني 

 بالصور.. ظهور »عفريت« غريب على 
ركبة كيت ميدلتون يشعل اإلنرتنت!

بالفعل  بدأت  مجاعي«  انقراض  »موجة  من  حديثة  دراسة  حذرت 
»اإلبادة  نتيجة  الكوكب،  تاريخ  يف  السادسة  هي  األرض،  على 

البيولوجية للحياة الربية« خالل العقود األخرية.

الوطنية  األكادميية  نشرتها  اليت  الدراسة،  خالل  العلماء  ورصد 
للعلوم يف واشنطن، عشرات من األنواع الشائعة والنادرة، حيث 
اكتشفوا فقدان املاليني منها بسبب التوسع العمراني واستنزاف 

موارد البيئة، يف »كارثة أشد وطأة مما كان خيشى من قبل«.

اجلامعة  من  سيبايوس  خرياردو  الربوفيسور  الدراسة  قائد  وقال 
ولن  جدا  سيئا  أصبح  »الوضع  املكسيك:  يف  املستقلة  الوطنية 

يكون أخالقيا عدم استخدام لغة قوية«.

ووجد العلماء أن ثلث األنواع املوجودة على كوكب األرض ختسر 
املهددة  الكائنات  بني  يتم حصرها  ال  ذلك  ورغم  كبرية،  أعدادا 

باالنقراض.

كما كشفت الدراسة أن ما يصل إىل نصف احليوانات اليت تعيش 
على األرض فقد خالل العقود األخرية، وأن نصف ثدييات الكوكب 

تقريبا، خسر 80 باملئة من تعداده خالل القرن املاضي.

والزواحف  والطيور  الثدييات  من  املليارات  أن  العلماء  وأوضح 
والربمائيات قضي عليها يف العقود األخرية، مما دفعهم للتحذير 

من »موجة انقراض مجاعي« سادسة بدأت بالفعل.

وشهدت األرض 5 موجات انقراض مجاعي سابقة، أوالها كانت قبل 
443 مليون عام، آخرها قبل 65 مليون عام.

موجة االنقراض السادسة بدأت على األرض

الكثريين  أنظار  ترامب،  األوىل، ميالنيا  األمريكية  السيدة  خطفت 
أثناء حفل زفاف وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني واملمثلة 

األسكتلندية لويز لينتون.

تارخيية  قاعة  يف  السبت  أقيم  الذي  احلفل  يف  ميالنيا  وارتدت 
الرئيس  زوجها  ارتدى  فيما  زهريا،  فستانا  السبت،  بواشنطن 

األمريكي دونالد ترامب طقم تاكسيدو وفق » فرانس برس«.

وقالت متحدثة بامسها إن الفستان املصنوع من احلرير الشيفون 
من تصميم جيل مندل.

األمريكي  الرئيس  خروج  حلظات  املصورين  عدسات  ورصدت 
وعقيلته من البيت األبيض قبيل احلفل، ومر موكبهما بني حشود 
أثناء  هلما  التقاط صورة  أمال يف  الطريق  جانيب  على  املصطفني 

وصوهلم ملكان احلفل.

ودعي 300 شخص إىل الزفاف بينهم نائب الرئيس مايك بنس 
وغريه من أعضاء اإلدارة األمريكية، كما حضرت احلفل ابنة الرئيس 
إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر، وارتدت أيضا فستانا 

زهريا.

وزير  العروسني،  صديق  قام  أن  إىل  سرا  الزفاف  حفل  وبقي 
التجارة ويلرب روس، بزلة لسان يف وقت سابق هذا األسبوع.

 ميالنيا ترامب ختطف األضواء يف حفل زفاف »الوزير«

الرياضة من أهم األمور اليت حتافظ على صحة اإلنسان وتساعده 
التعب،  اليومية بكل نشاط وبعيدا عن  أعماله  القيام جبميع  على 
وصحة  وقوام ممشوق  جسم مجيل  على  باحلصول  ايضا  وتساعد 
أفضل، وممارسة أي نوع من الرياضة قد ال يشمل مجيع عضالت 

اجلسم أو قد تكون رياضة عنيفة تؤدي اىل بعض األذى.

ولكن هناك رياضات كاملشي السريع والسباحة تقوم بتحريك مجيع 
عضالت اجلسم وتنشيط الدورة الدموية لكامل اجلسم، هذا بالنسبة 

للكبار البالغني، فهل هذا ما يسري على املتحمسني الصغار؟

فوفقا ملا نشرته صحيفة »دايلي ميل« الربيطانية، أثار طفل يبلغ 
من العمر 7 سنوات ضجة عرب مواقع التواصل بسبب لياقته البدنية 
العالية، وحصل »تشني يي« الصيين اجلنسية على إعجاب اآلالف 

بسبب صور عضالته املفتولة ولياقته البدنية العالية..

يذكر أن الطفل العب مجباز حائز على 6 ميداليات ذهبية، وكان 
يستطيع دفع جسده لألعلى بيد واحدة منذ عمر السنتني، وقالت 
والدة الطفل: »إّنه ولد قوي بالفعل فقد تعّلم املشي وعمره 11 

شهرا فقط«.

ويعد هذا الطفل مثال جيدا لغريه من األطفال خصوصا يف الوقت 
التكنولوجيا على عقول األطفال وتلهيهم عن  الذي تستحوذ فيه 

االهتمام بالرياضة واللياقة البدنية..

طفل »العضالت« يشعل مواقع التواصل

ميدلتون وشخصية كارتونية شهرية معروفة بالشبح كاسرب، حيث 
ظهر رأس كاسرب ووجهه وكأنه مطبوع على الركبة. 
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مـجتمع وأســرة

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

اليت  هي  ة  الذكيَّ الزوجة 
زوجها  مع  التعامل  تستطيع 
له  زوج  فكل   ، وفنٍّ مبهارة 
خمتلفة  وتركيبة  خاصة  طبيعة 
تشتكي  لذلك  ة.  الشخصيَّ يف 
صعوبة  من  الزوجات  أغلب 
وخباصة  أزواجهنَّ  مع  التعامل 
فتشعر  عنيدًا  الزوج  كان  لو 
املستحيل  من  ه  بأنَّ زوجته 
التعامل معه والتفاوض يف أي 
ة أو خاصة بهما، إذ  أمور حياتيَّ
موقف  أي  عليه جتاوز  يصعب 
ه دائمًا هو الطرف  أو أزمة ألنَّ
ببقاء  يستمتع  الذي  املعاند، 
الصراع وال يضع لنفسه نهاية 
وبهذا جتهد الزوجة فتشعر أنَّ 

حياتها جحيم.

الزوج  مع  تتعاملني  كيف   
العنيد وأهم النصائح:

من هو الزوج العنيد؟
ـ الزوج العنيد ال يعرف طريقًا 
آرائه  لتغيري  ومييل  للمرونة، 
ويتمتع  بسهولة،  وأفكاره 
الشديد يف  اإلصرار  من  بنوع 
يقبل  وال  وأفكاره،  قراراته 
يرفض  ه  أنَّ كما  أبدًا،  التنازل 
االستماع آلراء غريه، وال يتقبل 

اللوم واالنتقاد.
زاد  كلما  العنيد  الزوج  ـ 
على  عنادًا  زاد  له  انتقادك 

آرائه.
دومًا  يسعى  العنيد  الزوج  ـ 
واألنظمة  القوانني  إلصدار 
يف  الصغرية  مملكته  داخل 
للسيطرة  منه  حبًا  املنزل 
بتطبيق  منه  ورغبة  والنظام 
مجيع القوانني من دون جدال 

أو نقاش.
مييل  العنيد  الزوج  أنَّ  كما  ـ 
بنفسه من  قراراته  دومًا ألخد 

دون استشارة زوجته.

• ما هي الصعاب اليت تواجهها 
الزوجة يف هذه احلالة؟

عنيدًا  زوجًا  متلك  اليت  الزوجة 
تواجه العديد من املصاعب يف 
التعامل معه وإرضائه،  ة  كيفيَّ
وال  أبدًا،  هلا  يستمع  ال  فهو 
أو  لتتحدث  اجملال  هلا  يفسح 
دومًا  فيميل  آرائها  عن  تعبرِّ 
القابلة  غري  القوانني  إلصدار 
إن  حتى  اجملادلة  أو  للنقاش 
يعرتف  ال  فهو  خطأ  على  كان 
يظهر  العنيد  والزوج  خبطئه، 
املزاج  وصعب  الطبع  قاسي 
ة  فتعاني بذلك الزوجة من كيفيَّ

التعامل معه.

• نصائح:

11 نصيحة للتعامل مع زوجك العنيد

ة ليكتسب مهارات التواصل واالتصال  االجتماعيَّ
مع اآلخرين وجييد حسن اإلنصات فيتقبل أفكار 

غريه.
6 ـ عند انفعال الزوج العنيد ال حتاولي التصدي 

له، بل دعيه يعبرِّ عن انفعاالته وغضبه.

7 ـ عليك االنتباه أيتها الزوجة إىل أنَّ الشخص 
العنيد يكره اإلحلاح والطلبات املتكررِّرة فابتعدي 
ه يزيد  عن اإلحلاح يف طلباتك يف حال رفضه ألنَّ

عنادًا.
انفعاله، حتاوري معه  أثناء  ـ ال تلجئي للحوار   8

بأسلوب هادئ.
ة أثناء  9 ـ ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّ

التحاور معه يف موضوع ما.

1 ـ جيب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، 
وجيب أن يشعر دائمًا حببك ليس بالكالم فقط، 
ا بالعمل أيضًا، فاحلب كفيل بأن يذيب أي  وإنَّ

ة إحساس باألنانيَّ
2 ـ اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كالمه وكوني 

هادئة واضبطي أعصابك.
3 ـ تغاضي عن هفواته وزالته وارفعي من قدره 

دائمًا أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.

الّدائم جلميع قراراته حتى  الرفض  تبدي  ـ ال   4
أنَّ  يستشعر  ه  ألنَّ خاطئًا،  معظمها  كانت  وإن 
قراراته دومًا مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصرارًا 

وعنادًا.
عالقاته  وتقوية  به  عالقتك  تقوية  حاولي  ـ   5

إىل  عشيقته  كوني  أواًل- 
جانب كونك زوجته.

بأن  يقول  مثل  هناك 
العالقات  يسلب  الروتني 
العواطف  الزوجية 
وغياب  واألحاسيس، 
قد  العواطف  هذه  مثل 
العالقة  على  خطرًا  يشكل 
السبب  وهلذا  الزوجية، 
جتنب  حتاولي  أن  جيب 
زوجك  مع  العالقة  حتويل 
عّلقت  ممل.  روتني  إىل 
يف  »امللل  الدراسة: 
العالقة الزوجية رمبا جيعل 
الرجل شغوفًا ملعرفة امرأة 
الروتني،  لتغيري  أخرى 
لتجنب  السبل  أهم  ومن 
تلعيب  أن  هو  الروتني؛ 
والعشيقة  الزوجة  دور 

معه«.

بأنه  له  قولي  ثانيًا- 
بطلك.

الرجل  يشعر  أن  حيب 
وتقدر  تقدره  زوجته  بأن 
أن  يعين  وهذا  إمكاناته؛ 
بأنه  تشعره  أن  عليها 
منقذها  وأنه  بطلها، 
والصعوبات.  احملن  يف 
املديح  عبارات  استخدمي 

16 نصيحة لتجنيب زوجك اخليانة

عاشرًا- شاركيه يف فانتازياته.
أن  املفيد  الفانتازيات، من  أفصح عن هذه  إذا 
تغذيتها  االثنان  وحياول  فيها،  زوجته  تشاركه 
معروف  ماهو  وأكثر  هلما،  السرور  جيلب  بشكل 
عن الفانتازيات هو أنها تتعلق بالعالقة احلميمة، 
جيعله  لن  زوجها؛  فانتازيات  الزوجة  ومشاركة 

يفكر بامرأة أخرى حتقق له تلك.

حادي عشر- حلي املشاكل الصغرية بهدوء.
إزعاج زوجها  املرأة حريصة على عدم  إذا كانت 
يف كل كبرية وصغرية؛ فمن األفضل أن حتاول 
بدون  الصغرية  املشاكل  بعض  حل  مبفردها 

العودة للزوج.

ثاني عشر- كوني صديقته.
إذا كان الزوج حباجة لصديقات؛ فكوني أوهلن؛ 
أظهري أنك تثقني به كصديق لك؛ فهو لن يشعر 
أخريات؛  نساء  مع  صداقات  إىل  للجوء  باحلاجة 

طاملا أنت تقومني بهذا الدور.

ثالث عشر- احتفظي بالرومانسية.
بعد  الرومانسية  يفقدون  عام  بشكل  الرجال  إن 
مدة من الزواج؛ ألن ذلك يف تكوينهم، ويف هذه 
احلالة فإن على املرأة أن تبتكر اجلو الرومانسي 
مع زوجها بالطريقة اليت حيبها؛ فذلك سيبعده عن 

جو رومانسي مع نساء أخريات.

رابع عشر- حتدثي معه عن اخليانة الزوجية.
أكدت الدراسة أنه ال بأس أن تبادر الزوجة إىل 
احلديث عن اإلخالص والوفاء، وضرورة االبتعاد 
عن اخليانة الزوجية؛ باعتبارها السيف الذي يقطع 
خيوط العالقة الزوجية، وقالت: إن املرأة وخالل 
حديثها عن هذا املوضوع؛ جيب أن توضح أنها من 

النساء الالتي ال تغفرن اخليانة الزوجية.

خامس عشر- أظهري حبك له كل يوم.
كل  لزوجها  حبها  تظهر  أن  تستطيع  الزوجة  إن 
يوم، وال بأس من ترديد عبارات احلب له، وأنها 
مغرمة به دائمًا؛ ألن الرجل حيب أن يشعر بأنه 

حمبوب طوال الوقت.
سادس عشر- كوني صادقة معه كل الوقت.

تنال  أن  تستطيع  زوجها  مع  الصادقة  املرأة 
ثقته، وهو سيكون على استعداد ملبادلتها هذه 
الزوجية مبنية على  العالقة  إذا كانت  أما  الثقة، 
اللجوء  أكثر من حيب  هو  الرجل  فإن  املخفيات؛ 

إىل إخفاء األسرار.

له؛ ليشعر برجولته وبقدرته على صنع املعجزات 
حلماية أسرته.

ثالثًا- أظهري له أنوثتك.
مهما  لزوجك؛  أنوثتك  إظهار  من  أال ختجلي  جيب 
فغياب  الشخصية؛  وقوية  ماديًا  مستقلة  كنت 
الرجل حباجة إىل معرفة  الناحية؛ رمبا جتعل  هذه 
امرأة أخرى؛ تكون على استعداد إلظهار أنوثتها.
رابعًا- استقبليه بسرور عندما يصل إىل املنزل.

اإلنسان  ُيقاَبل  أن  من  أمجل  شيء  هناك  ليس 
بابتسامة من اآلخرين؛ فبعد عناء يوم من العمل 
واهتزاز األعصاب؛ بسبب صعوبات العمل؛ فإن 
رؤية الزوج زوجته وهي سعيدة مبتسمة؛ جتعله 
مينحه  وهذا  هدرًا؛  تذهب  مل  جهوده  بأن  يشعر 

الثقة بأن الزوجة راضية عن عمله ووظيفته.

خامسًا- استعيدي روح الدعابة.
فال  الظل؛  خفيفة  املرحة،  املرأة  حيب  فالرجل 
حتاولي أن تكوني جدية طوال الوقت؛ ألن روح 
وهذا  أكثر،  لعالقة محيمية  مفتاحًا  تعتب  الدعابة 

يساعد على تقوية العالقة الزوجية.

سادسًا- أظهري نضوجًا يف فهم زوجك.
رغم اعتبار الرجل نفسه حمور األسرة؛ فإن على 
الناحية،  هذه  فهم  يف  نضوجًا  تظهر  أن  املرأة 
النقطة  هذه  حول  قلياًل  تبجح  إذا  انتقاده  وعدم 

أو تلك.

سابعًا- استثمري يف احلوار البناء.
الزواج،  لنجاح  أساسية  قاعدة  البناء  احلوار  إن 
وهنا ينبغي على املرأة أن تتجنب التحدي والعند 

خالل احلوار مع الزوج.
 وأكدت الدراسة أن الرجل حيب أن يرى زوجته 
بأنها  يشعره  ذلك  ألن  باهتمام؛  إليه  تصغي 

حترتمه.

ثامنًا- أظهري أنك تفهمينه.
املرأة جيب أن تظهر لزوجها أنها تفهم ما يقوله 
بآرائه  تهتم  بأنها  فهذا يشعره  أحاديثه؛  وتقدر 

وتعجب بأفكاره.

تاسعًا- حاولي التجديد.
قالت الدراسة: إن الرجال حيبون دائمًا أن جيدوا 
شيئًا جديدًا ومثريًا تظهره الزوجة، والتجديد هو 
العنصر الذي يضيف اإلثارة على العالقة الزوجية، 

وجيعلها تتطور حنو األفضل.
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بدء معركة جرود عرسال...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

آنذاك.
ميدانيا، وبالتحديد يف منطقة جرود عرسال افادت املعلومات عن 
سيطرة »حزب اهلل« على جبال الضليل يف جرود فليطة من اجلهة 
السورية وعلى نقطيت مراقبة اسرتاتيجيتني لـ »جبهة النصرة« يف 

جرود فليطة على ما ُيعرف بتليت 11 و 12..
كما استهدف احلزب مواقع لـ »جبهة النصرة« يف وادي العويين 
ساعة  حلواىل  املدفعية  بالقذائف  عرسال  جرود  اخليل يف  ووادي 
ونصف وعلى اثرها ُطلب وقف القصف واستئناف املفاوضات من 
فجرا   5 الـ  الساعة  لغاية  مهلة  منحهم  ومت  حل  اىل  التوصل  اجل 

بتوقيت بريوت، اي الساعة الـ 12 ظهرا بتوقيت سيدني.
السلسلة

على الصعيد السياسي، ظلت السلسلة يف صدارة املشهد الداخلي، 
وال يبدو اخلالف عليها حمكومًا بسقف زمين، مع احلديث عن حتّرك 
تصعيدي للهيئات االقتصادية. واذا كان رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون كّرر متّنيه لو اّن املوازنة أقّرت قبلها لتحديد إيرادات 
الدولة وابواب االنفاق، ودعا اىل التشّدد يف تطبيق القوانني ذات 
الصلة بالرقابة وااليرادات، ومعاقبة التهرب من دفع الضريبة، وّجه 
اليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلمّيل رسالة ناَشدُه فيها 
رّد قانون الضرائب الذي أقّره جملس النواب يف جلسته التشريعية 

االربعاء، »وذلك إلنقاذ االقتصاد وذوي الدخل احملدود«.
إقرار  أنه كان يفّضل  ووصف اجلمّيل كالم رئيس اجلمهورية عن 
السليم،  مكانه  يف  بأنه  السلسلة،  قبل  وااليرادات  املوازنة 
وقال: »موقف رئيس اجلمهورية أساسي لَرّد البوصلة اىل املكان 

الصحيح«.
مالية  وضبط  والفساد  اهلدر  مكامن  وقف  اىل  الدعوة  َجّدد  وإذ 
الدولة، رأى »اّن هناك طريقتني إليقاف اجلرمية؛ رّد القانون اىل 
اجمللس والطعن بالقانون. وقد بدأنا باخلطوة االوىل قبل ان نلجأ 
اىل التدبري الثاني، ألّن طريقة إقرار الضرائب كانت خمالفة للدستور 

وللنظام الداخلي جمللس النواب«.
برّي

يف هذا الوقت، لفَت هجوم رئيس جملس النواب نبيه بري على 
َمن وصفهم بـ«احليتان«، وقال أمام زّواره: »السلسلة هي االجناز 
األهم الذي يشهده لبنان منذ سنوات طويلة. وأعود وأكرر اّن هذه 
ا جيري تروجيه  السلسلة ال تطال الفئات الشعبية او الفقرية خالفًا ملمِ
من بعض احليتان اليت حتّركت للتشويش على هذا االجناز. لن نتأثر 
زت، لكن ما جيب ان يكون  بكل ما يقال، املهم اّن السلسلة أجنمِ
معلومًا هو اّن األمر مل ينته وال جيب ان ينتهي هنا، بل يفرتض 
ان يستكمل بالتوجيه من قبلنا مجيعًا وحتديدًا احلكومة اىل املهمة 
ب اهلدر ووقف الفساد وكل ما يعيق حركة منو  الكربى يف منع مسارمِ
البلد. اقرتب ان أقول إننا حباجة اىل ما يشبه حالة طوارىء لإلنقاذ 

ل بذلك«. االقتصادي واملالي، وكل ما يّتصمِ
الحريري

التقى  قصرية  زيارة  بعد  السعودية  من  العائد  احلريري،  واعترب 
خالهلا ولي العهد األمري حممد بن سلمان »اّن إقرار السلسلة هو 
إجناز للعهد وللحكومة وجمللس النواب«، وأمل يف أن ينتهي درس 
املوازنة خالل االسبوعني املقبلني، حبيث يعمد جملس النواب اىل 

درسها وإقرارها يف االسابيع املقبلة.
جابر

وقال النائب ياسني جابر: »متويل السلسة جاء من مصادر ال متّس 
بَذوي الدخل احملدود. وبعدما ُأقّرت، جيب ان يتم التوّجه حنو إصالح 
مالي حقيقي ليتمّكن البلد وتتمّكن اخلزينة من أن تتجاوز تأثريات 
أكثر  املالي  فاالصالح  القادمة،  املرحلة  يف  وتكلفتها  السلسلة 
من ضروري، وهذا يعين ان تكون هناك ورشة كاملة وجدية هلذا 
االصالح، ومن دون ذلك انا أخشى يف حالة عدم االصالح املالي 

ان يكون لبنان ساعتئذ يف خطر حقيقي«.

التشكيالت
الديبلوماسية  التشكيالت  الوزراء  جملس  أقّر  انتظار،  طول  وبعد 
ومشلت جمموعة من املراكز، حيث أجرى »َنفضة« واسعة هي االوىل 
بهذا احلجم، ومشلت 74 مركزًا وّزعت على سفارات عربية واجنبية. 
وُأبقي البعض يف مراكزهم، ومّت التوافق على ما يزيد عن 40 إمسًا 

جاؤوا ضمن التسويات اليت يشهدها عهد التفاهمات.
ُيَسجل  جديد  اجناز  بأنه  جرى  ما  وزير  من  اكثر  اعتبار  رغم  وعلى 
وباعتبار  االعرتاضية  مبواقفهم  الوزراء  بعض  متّسك  للحكومة، 
القوى  وتوزيع مغامن بني  بأنه مل يكن سوى حماصصة  االمر  هذا 

السياسية احلاكمة.
وعلم أّن بعض الوزراء اعرتضوا خالل اجللسة على عدم إشراكهم 
يف املشاورات اليت حصلت حول التشكيالت الدييلوماسية، وعلى 
بعد  الوزراء،  التفاهمات« على جملس  »إسقاط  ما مّسوها سياسة 
إجرائها خارجه، من دون ان يّطلع عليها الوزراء ُمسبقًا عليها، او 

لم بها. حتى من دون ان يكون هلم عمِ
كما علم اّن الوزير يوسف فنيانوس توّجه اىل الوزير جربان باسيل 
داخل اجللسة بالقول: »هل يصّح حنن كوزراء ان نّطلع على االمساء 
من خالل احدى الصحف؟ وماذا عن الربط بينها وبني معركة الرئاسة 

املقبلة؟
ااّل أّن باسيل مل يعّلق بداية، وتوىل الرد الوزير يعقوب الصّراف، 
ليعود باسيل فيقول: »هذا غري صحيح، ال دخل للمعارك الرئاسية، 
وليس هكذا ُتدار«. وأدى هذا احلوار اىل توتر االجواء بعض الشيء 

قبل ان تعود اىل طبيعتها.
وانتهى النقاش اىل إخراج سلة التشكيالت على النحو اآلتي:

فادي احلاج علي )بروكسل(، رامي عدوان )باريس(، رامي مرتضى 
)لندن(، شوقي بو نصار )موسكو(، مريا ضاهر )روما(، جوني ابراهيم 
)الفاتيكان(، مصطفى أديب )برلني(، هالة كريوز )مدريد(، سليم 
)فيينا(،  عساف  إبراهيم  )أنقرة(،  املعلم  غسان  )جنيف(،  بدورة 
كلود احلجل )قربص(، أمال مدللي )بعثة لبنان يف األمم املتحدة(، 
سحر بعاصريي )اليونيسكو(، غابي عيسى )واشنطن(، فادي زيادة 
)برازيليا(،  صياح  يوسف  )املكسيك(،  النمري  سامي  )أوتاوا(، 
فرجنية  طوني  )باراغواي(،  حجازي  حسن  )كوبا(،  الدين  نور  منري 
)تونس(، تريسي مشعون )األردن(، فوزي كبارة )السعودية(، علي 
احلبحاب )بغداد(، ريان سعيد )الكويت(، فؤاد دندن )أبو ظيب(، 
نضال حييى )ليبيا(، حممد احلسن )اجلزائر(، ألبري مساحة )ُعمان(، 
خشاب  أسامة  )طهران(،  عباس  حسن  )البحرين(،  منور  ميالد 
)كينشاسا(، حسام دياب )نيجرييا(، الني يونس)الغابون(، سامي 
)غانا(،  خري  ماهر  )سرياليون(،  العجيل  برجييتا  )السنغال(،  حداد 
قبالن فرجنية )جنوب افريقيا(، هنري قسطون )ليبرييا(، عبري طه 

)كونغو الدميوقراطية( ونضال امحد حيي )اليابان(.
كذلك عنّي اجمللس مدير عام الشؤون السياسية يف وزارة الداخلية 
وامني سر جملس االمن املركزي العميد الياس خوري، مديرًا عامًا 

لألحوال الشخصية يف وزارة الداخلية.
مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية اّن أجواء اجللسة كانت هادئة جدًا باستثناء 
املشاّدة اليت حصلت بني فنيانوس وباسيل. ويف حني اكدت »اّن 
هذه االجواء احيانًا جتعل من جلسات احلكومة منتجة«، إنتقدت بشدة 

»التغاضي عن بعض الصفقات حبجة جتّنب اخلالفات«.
»شورت  عروض  استدراج  بطريقة  التلزيم  يطلب  »كيف  وسألت: 
ليست« ملشاريع كبرية من دون ان تكون مفتوحة جلميع الشركات، 
فيصبح التلزيم وكأنه بالرتاضي مثل كاسر املوج وطريق الطفيل 
وقب الياسـ  عانا وقيمته 42 مليار لرية و500 مليون؟«. كما سألت 
»أين اصبح ملف البواخر الذي أحيل اىل ادارة املناقصات؟ وما هو 

مصري آلية التعيينات اليت قيل انها ستبّت يف جلسة االمس«؟
ابو زيد

وكان من املتوقع ان تشهد اجللسة توترًا آخر عند طرح البند املتعلق 
بالشأن الوظيفي ملديرة التعاونيات يف وزارة الزراعة غلوريا ابي 

زيد، ااّل انه
وعند الوصول اىل هذا البند فوجىء اجلميع بأّن وزير الزراعة غازي 
زعيرت طلب َسحب البند واستمهَل اجمللس أسبوعني لدراسة بعض 

املراجعات اليت وردته يف هذا االطار.
وقال زعيرت لـ«اجلمهورية« انه »طلب التأجيل بناء لرغبة البطريرك 
املاروني، لكن بالنهاية على جملس الوزراء ان يأخذ قرارًا بتسوية 

وضع ابو زيد القانوني بعيدًا من اي حسابات«.
»القوات اللبنانية«

اليت  اآللّية  على  اعرتاضها  اّن  اللبنانية«  »القوات  مصادر  وقالت 
من  حصوهلا  ضرورة  ينفي  ال  الديبلوماسية  التعيينات  فيها  ت  مَتّ
أجل تزخيم اجلسم الديبلوماسي، وَرفده بالنَخب والطاقات، وإعادة 

احليوية إىل هذه املواقع املهمة.
وكان الوزير بيار بو عاصي رّد على استغراب الوزير باسيل موقف 
»القوات« على رغم تزكية األمساء اليت اقرتحتها، بالقول اّن الوزير 
او احلكومة جمتمعة باعتبارها السلطة التنفيذية، جيب، وفق الدستور، 
ان تكون مّطلعة على كافة األمساء ال أن تعرض عليها األمساء يف 

اللحظات األخرية.
واوضحت املصادر اّن بو عاصي »سّجل اعرتاضه على طلب وزارة 
االشغال صيانة كاسر املوج عرب استدراج العروض، داعيًا إىل إجراء 
استدراج  تستدعي  للمشروع  مكّرر  معّجل  صفة  ال  كون  مناقصة 
املشّغلة  الشركة  كون  العقد  من  التأكد  إىل  دعا  كما  العروض، 

ملزمة إجراء الصيانة«.
واشارت اىل »اّن وزراء »القوات« طالبوا وزير الطاقة سيزار ابي 
خليل إعادة التفاوض مع االستشاري الدولي من أجل تقصري املدة 
اليت تتطّلبها شراكة القطاعني العام واخلاص لبناء املعامل من 36 
الشركات  مع  للتوقيع  جاهزة  العقود  تكون  24، حبيث  إىل  شهرًا 
املنتجة للطاقة بعد سنتني كحد أقصى. وردًا على مطالبة »القوات« 
و«املردة« إبقاء غلوريا أبو زيد يف موقعها، طلب تأجيل املوضوع 

ألسبوعني بناء لتميّن البطريرك املاروني ورئيس اجلمهورية«.
التعليقات

طهران: داعش صناعة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الزور،  دير  يف  املدى  طويلة  بصواريخ  الداعشية  املواقع  قصَف 
ل يف هذا اهلجوم 1280 داعشيًا. وقتمِ

روى آبادي أّن املهامجني كانوا ثالثة، وهم من أكراد إيران، دخلوا 
إىل إيران عرب احلدود العراقية قبل يوم واحد من تنفيذهم للهجوم 
على الربملان ومرقد اإلمام اخلميين، دخلوا إىل حمافظة كرمنشاه يف 
طهران،  إىل  بها  وجاؤوا  سيارة  اشرتوا  ومنها  وإيران  كردستان 
أحد  من  دَخلوا  عندما  مسّدسات  استخدموا  أشخاص  ثالثة  وكانوا 
وقنابَل  كالشينكوف  رشاشات  استخدموا  ثّم  الربملان  مقّر  أبواب 
منعقدًا،  كان  حيث  الربملان  قاعة  إىل  الوصول  وحاَولوا  يدوية 
روا يف الطبقة الرابعة يف املبنى إىل حني السيطرة عليهم  فحوصمِ

هم بعد تدّخلمِ القوى األمنية اخلاصة. وقتلمِ
واعرَتف هذا املسؤول اإليراني بأّن ما حَصل شّكَل اخرتاقًا أمنيًا، 
نت املاَل والسالح للذين نّفذوا  وأشار إىل وجود دولة أو دول أمَّ
اهلجومني، مشريًا إىل أّن األجهزة االمنية االيرانية كانت تتخّوف من 

حصول هذا النوع من اهلجمات يف أحد حمطات أنفاق مرتو طهران 
ذي  الربملان  مهامجة  تتوقع  تكن  ومل  دائمًا،  ازدحامًا  َتشهد  اليت 
منه  يقرتب  مل  الذي  الرئيسي  مدخله  عن  عدا  املتعّددة  املداخل 

املهامجون.
االيراني  الشورى  جملس  أقّره  الذي  القانون  عن  آبادي  وسئل 
)الربملان( أخريًا ويقضي مبحاربة »اإلرهاب االمريكي«، فقال: »إّن 
من  عليه  فتحصل  وماهلا  دعُمها  أّما  امريكية،  هي صناعة  داعش 
بعض دول املنطقة، ألّن اإلدارة االمريكية اجلمهورية ال تستطيع ان 
تزّودها باملال مباشرًة ألنها تتعّرض حلملة من الدميوقراطيني الذين 

ها. كان اجلمهوريون يّتهمونهم بإنشاء »داعش« وردعمِ
دول  وبعض  فأمريكا  صّدام،  حالة  تشبه  داعش  »حالة  وأضاف: 
داعش  يكربون  واآلن  وعّظموه،  وكربوه  صّدام  ساندوا  املنطقة 

ويعّظمونها«.
الواليات  مع  مباشر  إيران صراع  لدى  ليس  أن  إىل  آبادي  ولفَت 
املتحدة االمريكية، ولكّنها هي اليت ُتعادينا بدليل اّن ايران دولة 
وتنفيذها،  االمريكية  لألوامر  اخلاضعة  كالدول  ولسنا  مستقلة 
الواليات املتحدة االمريكية تضُعنا دائمًا حتت احلصار وتّتهمنا بأننا 
واحدًا،  زائدًا  اخلمسة  دول  مع  حُتاورنا  ولذلك  نوويًا،  ننتج سالحًا 
ثل هذا السالح ووَصلنا اىل اتفاق  وأفهمناها أّننا ال ننوي تصنيَع ممِ
الهداف  اليورانيوم  ختصيب  اىل  الوصول  من  خالله  متّكنا  معها 

لم. سلمية، ما يعين أّننا نعمل ملصلحة السمِ
وأضاف: »منذ أن وضعونا حتت احلصار والعقوبات فهمنا أن ليس 
يف إمكاننا شراُء طائرات حربية، وأن ننتج هذه الطائرات وحنن يف 
البدايات فيما حنن على إنتاج كامل للصواريخ البالستية أو العادية، 
حتمل  صواريخ  إيران  تنتج  ال  أن  هو  النووي  االتفاق  بنود  وأحد 

رؤوسًا نووية وإمّنا لدينا صواريخ بالستية«.
وإذ أّكد آبادي أّن »املوت ألمريكا« ما زال قائمًا، قال: إّن قدرات 
إيران هجومية بل هي حالة دفاعية يف مواجهة أّي هجوم، وعدّونا 

الرئيسي هو إسرائيل.
واعترب أّن غاية واشنطن من صناعة »داعش« هي السيطرة الكاملة 
ثل العراق وسوريا، واسرتاتيجيُتنا يف مواجهة الواليات  على بلد ممِ

ها من السيطرة علينا. املتحدة هي الدفاع ملنعمِ

الرياض تتهم الدوحة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إرهابيون جيمعون املال يف قطر ويسلمونه إىل اإلرهابيني، وهناك 
للهالل  وسبق  قطرية،  جبوازات سفر  يتنقلون  مطلوبون  إرهابيون 
وسبق  دعمًا،  ليبيا  يف  إرهابية  مجاعات  سلم  أن  القطري  األمحر 
هلم أن دعموا خمططًا الغتيال امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز«، 
ولفت إىل أن قناة »اجلزيرة« القطرية »اسُتخدمت للتطرف، وحتويل 
»اإلرهابيني حياولون  أن  أسامة بن الدن إىل بطل«. وشدد على 
أن  للدوحة  وسبق  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  على  السيطرة 
مّولتهم ودفعت مئات اآلالف فداء لإلرهابيني الستخدامهم ضدنا، 

وحنن نقول بلغ السيل الزبى«.
مع  التسامح  يف  صفر  »هي  السعودية  سياسة  أن  اجلبري  وأكد 
اإلرهاب ومصادر متويله«، مضيفًا: »أجرينا حمادثات بّناءة، ونتطلع 
إىل تعميق العالقات مع أوروبا«، وأن السعودية »استضافت مؤمتر 
مكافحة اإلرهاب مبشاركة 50 دولة، ولدينا عالقات قوية مع سائر 

الدول، ونتعاون استخباراتيًا ضد اإلرهاب«.

تعبئة اسرائيلية و »استنفار«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بني  احلكومة  ختبُّط  الشريف،  القدسي  احلرم  مداخل  على  ُفرضت 
مطلب اليمني املتطرف بعدم »اخلنوع للفلسطينيني«، أو االستجابة 
لوساطات دولية والتجاوب مع موقف قيادة اجليش واألمن الداخلي 
)شاباك( بإزالتها منعًا ملواجهات شاملة يف القدس وأحناء الضفة 
الغربية بعد صالة اجلمعة كما هو متوقع اليوم، خصوصا يف ضوء 
الدعوات اىل »النفري العام« واىل »مجعة غضب« يزحف خالهلا آالف 
الفلسطينيني اىل حميط املسجد األقصى املبارك. يف هذه األثناء 
حذر كل من العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني والرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي يف اتصال هاتفي من تداعيات األزمة. 
وترأس نتانياهو اجتماعًا يف مقر وزارة الدفاع يف تل أبيب للبت 
األجهزة  بني  الرأي  انقسام يف  وسط  البوابات،  إزالة  مسألة  يف 
األمنية، إذ رفض قائد شرطة القدس إزالة البوابات، مشريًا اىل 
املتوقعة.  املواجهات  احتواء  على  قادرون  عنصر  آالف  ثالثة  أن 
ويدعم هذا املوقف وزير األمن الداخلي غلعاد أردان وزعيم البيت 
تراجعًا إسرائيليًا  أن  اللذان يريان  بينيت  الوزير نفتالي  اليهودي 
سيكون خنوعًا للفلسطينيني، وتسليمًا بأن السيادة يف احلرم هلم. 
يف املقابل، تؤيد قيادة اجليش وجهاز األمن العام )شاباك( إزالة 

البوابات منعًا الشتعال انتفاضة اليوم يف االراضي الفلسطينية.
ويف حال تقرر إبقاء البوابات، تدرس الشرطة حتديد عدد املسموح 
هلم بالوصول اىل ساحات املسجد واىل البلدة القدمية، كما قد متنع 

العرب من إسرائيل من الوصول أو حتديد عددهم.
الغليان  البوابات، فإن  إزالة  أنه ما مل تتم  التلفزة  ورأت حمطات 
سيبلغ ذروة جديدة. وأفادت القناة الثانية أن حماوالت دولية جتري 

للتوصل اىل تسوية يقبل بها الطرفان الفلسطيين واإلسرائيلي.
وخيشى الفلسطينيون مترير اتفاق ترتاجع يف إطاره إسرائيل وتزيل 
البوابات، لكنها تبقي على إجراءات أخرى مثل التفتيش اجلسدي، 
ويعتربون أن أي حل وسط بهذه الصيغة يعين جناح االحتالل يف 

تغيري الوضع القائم يف احلرم.

تتـمات

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 



Page 32صفحة 32     

صــحة وغذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

إنقاص  أنظمة  كبري  وبشكل  مؤخرًا  تعددت 
والسيدات  الفتيات  من  كثري  وتهتم  الوزن، 
مبعرفة كل ما هو جديد يف هذه األنظمة، بل 
الرشيق  القوام  على  للحصول  أيضًا  وجتربتها 

املثالي املنشود.

هذه  بني  من  الثلج«  »مكعبات  محية  وتعترب 
مكعب  تناول  على  وتعتمد  احلديثة،  األنظمة 
واحد من الثلج يوميًا دون أي تغيري يف النظام 
الغذائي، حسب ما جاء يف موقع »بولد سكاي« 

املعين بالصحة.

على  تساعد  فوائد  بـ3  الثلج  تناول  ويتميز 
وهي  فيه،  املرغوب  غري  الوزن  من  التخلص 

كاآلتي:

1 - حرق السعرات احلرارية

بارد حيتاج اجلسم حلرق  تناول أي شيء  عند 
بعض السعرات احلرارية من أجل إذابة الطعام 
الذي مت تناوله، وحتويل درجة حرارته  اجملمد 

إىل احلرارة العادية اليت اعتاد عليها اجلسم.

2 - رفع معدل »األيض« وإنتاج الطاقة

معدل  رفع  على  الثلج  مكعبات  تناول  يساعد 
احليوية  العملية  تلك  اجلسم،  يف  األيض 
خالل  من  للطاقة  اجلسم  إنتاج  عن  املسؤولة 
يف  هضمها  يتم  اليت  الغذائية  املواد  هدم 
يف  كبري  بشكل  يساهم  ما  اهلضمي،  اجلهاز 

عملية إنقاص الوزن.

3 - حرق 160 سعرة حرارية

يساعد تناول لرت من املاء على شكل مكعبات 
ثلج يف حرق ما يقرب من 160 سعرة حرارية، 
لبضعة  اجلري  رياضة  ممارسة  توازي  وهي 

كيلومرتات.

لكن رغم الفوائد سالفة الذكر، جيب احلرص 
بشكل عام على عدم املبالغة يف تناول مكعبات 
الثلج حبثًا عن نتيجة أفضل، ألن اإلكثار من أي 
شيء حيول فائدته إىل ضرر، فقد يسبب ذلك 
مشاكل يف األسنان، وارتفاعا يف درجة حرارة 
الضرر  يسبب  ما  األحيان،  بعض  يف  اجلسم 

ألجزاء خمتلفة باجلسم.

 هل تساعد »مكعبات الثلج« 
على إنقاص الوزن؟

مع حلول فصل الصيف يزداد تعرق القدمني 
اإلزعاج  تسبب  كريهة  رائحة  عنهما  ويصدر 

لصاحبهما وملن حوله. 

اجلوارب  ارتداء  مع  املشكلة  هذه  وتزداد 
واألحذية لوقت طويل يف العمل خالل النهار.

اتباع  من  بد  ال  املشكلة  هذه  من  وللتخلص 
التخلص  على  تساعد  اليت  اإلجراءات  بعض 
من الرائحة املنفرة حبسب ما أوردت صحيفة 

»تاميز أوف إنديا«، هي:
 

1- غسل القدمني باملاء والصابون بشكل جيد 
استخدام  ثم  ومن  األصابع،  بني  ما  وتنظيف 

منشفة نظيفة لتجفيفهما.
 

2- استخدام مضاد مناسب للتعرق قبل ارتداء 
اجلراثيم  قتل  على  ذلك  ويساعد  اجلوارب، 

والبكترييا املسببة للرائحة.
 

العرق  متتص  للقدمني  بودرة  استخدام   -3
وتقلل من الرائحة املزعجة.

 
من  املصنوعة  القطنية  اجلوارب  ارتداء   -4
األلياف الطبيعية اليت تسمح مبرور اهلواء إىل 

القدمني.
 

وعند  آلخر،  وقت  من  اجلواراب  تبديل   -5
من  التخلص  يفضل  القدمني  بتعرق  الشعور 
اجلوارب املستعملة، وغسل القدمني ومن ثم 

ارتداء جوارب أخرى نظيفة.
 

6- نقع القدمني باملاء املضاف إليه اخلل ملدة 
تقشري  على  اخلل  يساعد  حيث  دقيقة،   15
اجلراثيم  ويقتل  اجللد  من  اخلارجية  الطبقة 

والبكترييا املسببة للرائحة الكريهة.
 

مدة ممكنة  ألطول  حافيتني  القدمني  بقاء   -7
خالل النهار، ويساعد ارتداء الصنادل واألحذية 
من  والتخفيف  القدمني  تنفس  على  املفتوحة 

التعرق. 

7 وسائل للتخلص من 
رائحة القدمني الكريهة 

يف الصيف
اإلسبانية  »الكونفيدينسيال«  صحيفة  نشرت 
اليت  األطعمة  قائمة  فيه  عرضت  تقريرا 
لتجنب  األربعني؛  سن  بعد  تناوهلا  يستحسن 
تراكم الدهون يف اجلسم والوقاية من مرض 

السرطان.

احتمال  إن  تقريرها  يف  الصحيفة،  وقالت 
الدموية يف  القلب واألوعية  بأمراض  اإلصابة 
سن مبكرة ضئيل جدا، لكن سرعان ما يزداد 
الواقع،  يف  األربعني.  سن  بلوغ  عند  اخلطر 
يعترب مرض السرطان السبب الرئيسي لوفاة 
النساء يف سن ترتاوح بني 40 و50 سنة، تليها 

أمراض القلب، والسكري والسكتة الدماغية.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لتقديرات منظمة 
الصحة العاملية من املتوقع أن تسجل إسبانيا 
يف غضون سنة 2035 ما يقارب 40 ألف حالة 
 ،2015 سنة  فخالل  السرطان.  مبرض  إصابة 
مت تسجيل حوالي 247.771 حالة إصابة بأنواع 
جديدة من األورام اخلبيثة، ليتجاوز بذلك الرقم 
األمراض  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  املتوقع. 
ما تصيب  عادة  أنها  إال  قاتلة،  دائما  ليست 

األشخاص بعد جتاوز متوسط العمر.

وبينت الصحيفة أن جل هذه األمراض يرتبط 
الغذائي  التمثيل  عملية  ببطء  وثيقا  ارتباطا 
والتغريات اهلرمونية، ما من شأنه أن يتسبب 
يف العديد من املخاطر الصحية. ووفقا خلبرية 
التغذية فيليشيا ستولر، فإنه »إذا كان الشخص 
الذي  نفسه  الغذائي  النظام  اتباع  على  يعمل 
العشرين، فهو معرض حتما  يعتمده منذ سن 
إىل عدة مشاكل«. لكن يف حال إضافة بعض 
األطعمة إىل نظامنا الغذائي أو تعويض البعض 
منها، فإن هذا التغيري سيساعدنا على جتنب 

هذه املشاكل انطالقا من سن األربعني.

وذكرت الصحيفة أن املشاكل املتعلقة بسوء 
الذاتية  املناعة  بأمراض  عالقة  هلا  اهلضم 
وااللتهابات اليت تؤثر على اإلنسان يف مرحلة 
اخلرباء  أحد  أشار  الشأن،  النضج. وحيال هذا 
إىل أن »افتقار األطعمة إىل األلياف الغذائية 
نتناول  نظرا ألننا  هو جزء من هذه املشكلة، 
يوصى  كذلك،  بها.  املنصوح  الكمية  نصف 
توفري  من  ميكن  ألنه  األمحر  العليق  بتناول 

األلياف الضرورية للجسم«.

وقالت الصحفية، أوال، إن التوت األسود هو 
داء  من  يعانون  الذين  لألشخاص  حليف  خري 
مبتالزمة  تعرف  حالة  وهي  املعدي،  االرتداد 
بعض  تناول  جمرد  فإن  وبالتالي،  باريت. 
عرضة  أقل  األشخاص  جيعل  سوف  احلبات 

لإلصابة بسرطان املريء.

وأكدت الصحيفة، ثانيا، ضرورة تناول العدس، 
الذي يعد كذلك مصدرا مهما لأللياف، جنبا إىل 
جنب مع البازيالء، إذ إن كليهما له دور فعال 
يف تعزيز عملية اهلضم. فقد أبرزت الدراسات 
أن البقوليات تقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

9 أطعمة جيب أن تؤكل بعد بلوغ سن األربعني

عن  فضال  القولون.  وسرطان  الرتوية  نقص 
دورها يف السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، 
وتعزيز فقدان الوزن بسبب احتوائها على نسبة 
باملائة فقط  الدهون، تصل إىل 3  قليلة من 

يف كل 100 غرام من العدس املطبوخ.

يتميز  اليقطني  أن  ثالثا،  الصحيفة،  وأوردت 
هذا  ويف  لاللتهابات.  مضادة  خبصائص 
اإلطار، بينت خبرية التغذية، مارلني ويلكنسون 
عليها  حيتوي  اليت  كاروتني  البيتا  »مادة  أن 
اليقطني، ميكن أن تساهم يف إنتاج الفيتامني 
أ يف اجلسم، وهو أمر حيوي لتنظيم وموازنة 

نظام املناعة لدينا«.

تعد  اليقطني  بذور  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
حتفز  اليت  الرتيبتوفان  ألمحاض  رائعا  مصدرا 
إنتاج السريوتونني. إىل جانب ذلك، فإن 60 
غراما من بذور اليقطني توفر الكمية الضرورية 
يوميا،  اجلسم  حيتاجها  اليت  املغنيسيوم  من 
املناعة  جهاز  تقوية  يف  دورها  عن  فضال 

والعظام ومحاية املثانة.

تقلل  البندورة  أن  رابعا،  الصحيفة،  وأفادت 
من خطر اإلصابة بأورام الربوستاتا بنسبة 25 
حتتوي  اليت  الليكوبني  مادة  بفضل  باملائة 
على  تساعد  فهي  ذلك،  إىل  إضافة  عليها. 
إبطاء عملية شيخوخة البشرة واحلماية من اآلثار 

الضارة لألشعة فوق البنفسجية.

وأشارت الصحيفة، خامسا، إىل أن األفوكادو 
أحد  األوليك،  الغنية حبمض  األطعمة  أحد  يعد 
األمحاض الدهنية الصحية اليت ينبغي إدراجها 
عند اتباع نظام غذائي متوازن؛ نظرا ألنها من 
ومصدر  الشهية  يف  للتحكم  الطرق  أفضل 
من  الباحثني  من  لفريق  ووفقا  للمغذيات. 
جامعة بنسلفانيا األمريكية، تؤدي هذه الفاكهة 

دورا يف خفض مستويات الكولسرتول.

استبدال  أن  سادسا،  الصحيفة،  وأكدت 
الدهون باملكسرات من شأنه أن يساعد على 
استعادة وظيفة بطانة األوعية الدموية، وهي 
اآللية اليت تسهل متدد األوعية الدموية وتدفق 
اجلوز  استهالك  فإن  ذلك  على  وبناء  الدم. 
يساعد على خفض مستوى الكولسرتول. كما 
تساهم املكسرات يف الوقاية من خماطر القلب 
واألوعية الدموية بفضل نسبة األوميغا 3 اليت 

حتتوي عليها.

كما أوضحت الصحيفة، سابعا، أن زيت الزيتون 
أطول  حلياة  األساسي  »الوقود«  مبنزلة  يعد 
وأكثر صحة، ناهيك عن دوره يف حتسني عمل 
اجلهاز اهلضمي، وإذابة حصى الكلى واملرارة. 
ورمبا يكون أيضا وسيلة لإلقالع عن التدخني 

خاصة عند تناوله إثر صيام يوم بأكمله.

كما بينت الصحيفة، ثامنا، أن مسك السلمون 
يعد أحد املصادر الرئيسية لألمحاض الدهنية 
أو األوميغا 3 واملعادن والفيتامينات. وتشري 
الدراسات إىل أن األوميغا 3 تقلل من اإلصابة 
كتلة  بناء  على  وتساعد  القلب،  بأمراض 

العضالت خاصة لدى الكبار يف السن.
ويف اخلتام، أشادت الصحيفة، تاسعا، بأهمية 
تناول الكرنب األجعد الغين حبمض ألفا ليبويك 
على  اجلسم  يساعد  الذي  لألكسدة،  املضاد 
حتويل اجللوكوز إىل طاقة ويساعد على التحكم 
يف مستويات السكر يف الدم، ويقلل من خطر 

اإلصابة بالسكتات الدماغية.
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صــحة وغذاء

يقوم عادة عدد كبري من الناس جبهود كبرية 
حنيف  جسم  على  واحلصول  الوزن  خلسارة 
اليت  العوامل  بعض  هناك  ان  إال  وممشوق، 

متنعهم من حتقيق هدفهم هذا.
الذين يشعرون  األشخاص  فإن كنتم من بني 
بصعوبة كبرية يف إنقاص الوزن، سنقّدم لكم 
السموم من  إلزالة  يلي وصفة طبيعية  ما  يف 

اجلسم.

اجلسم  مسوم  من  للتخّلص  احلامض  وصفة 
وفقدان الوزن:

بأن  ننصحكم  النتائج،  أفضل  على  للحصول 
صحيًا  غذائيًا  نظامًا  متوازية،  بطريقة  تتبعوا، 
األطعمة  على  أساسي  بشكل  مبنيًا  ومتوازنًا، 
الغنية  واخلضروات  الفواكه  مثل  الطبيعية 
ممارسة  أن  عن  فضاًل  األكسدة،  مبضادات 
وحرق  األيض  عملية  تعزز  بانتظام  الرياضة 

الدهون.

املكونات:
حبة من احلامض )عضوية(

كوب من املاء

طريقة حتضري هذه الوصفة: 
لالستفادة القصوى من فضائل احلامض جيب 

استخدام العصري والقشرة.

ابرشوا قشرة احلامض، من ثّم اعصروا احلبة. 
بعدها ضعوا الربش والعصري يف املاء وحّركوا 

املزيج جيدًا. 

العسل  من  كبرية  ملعقة  تضيفوا  أن  ميكنكم 
العضوي إىل اخلليط لتخففوا من حدة النكهة.

أو   20 قبل  الريق  على  املشروب  هذا  تناولوا 
30 دقيقة من تناول وجبة الفطور. قوموا بهذه 
اخلطوة على مدى 14 يومًا. ويذكر أنه ميكنكم 
أن تنظفوا أجسامكم من السموم بهذه الوصفة 

مرتني أو 3 يف السنة فقط.

من  احلامض  استهالك  ينصح  ال  حتذير:   
على  حساسية  من  يعانون  الذين  الناس  قبل 
احلمضيات أو الذين يعانون من احلرقة أو قرحة 

املعدة وأمراض الكلى أواملرارة.

ذكرت جملة »فرويندين« األملانية أن وظيفة الغدة 
الدرقية تتمثل يف إفراز اهلرمونات احملتوية على 
اليود لتنظيم عملية األيض ودرجة حرارة اجلسم 

والنبض. 

وأضافت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال أن اخللل 
أو  النشاط  بفرط  سواء  الغدة،  هذه  عمل  يف 
اهلرمونات  بأيض  اإلضرار  إىل  يؤدي  القصور، 

وجلب العديد من املشاكل الصحية.

وميكن االستدالل على وجود خلل يف وظيفة الغدة 
الدرقية من خالل مالحظة ظهور العالمات التالية 

بشكل متكرر أو استمرارها لفرتات طويلة:

1- التعب وسرعة االستثارة
2- جفاف اجللد وتقصف األظافر
3- التقلبات الشديدة يف الوزن

4- تقلبات يف درجة حرارة اجلسم
5- آالم العضالت والتشنجات

6- عدم انتظام النبض
7- تورم الرقبة

من   %90 يف  الدرقية  الغدة  مشاكل  وحتدث 
احلاالت بسبب نقص اليود.

اليود  من  الكافية  الكمية  بتناول  ُيوصى  وهنا   
ميكن  واليت  ميكروغرام،   200 والبالغة  للجسم 
البحرية  األمساك  من  بسهولة  عليها  احلصول 

واأللبان والبيض. 

وميكن أيضًا تغطية االحتياجات اليومية من اليود 
عن طريق االعتماد على امللح املعاجل باليود يف 

جتهيز الطعام.

وقد يرجع اخللل الوظيفي يف الغدة الدرقية إىل 
والنفسي  التدخني  التوتر  مثل  خارجية،  أسباب 
والسموم البيئية وأشعة X وبعض األدوية مثل 

األميودارون.

يصعب  ما  وهو  وراثيًا،  السبب  يكون  وقد   
الوقاية منه، ولكن ميكن عالجه باألدوية، كما أن 

نسبة جناح العالج أصبحت اآلن مرتفعة.

هذه العالمات تنذر 
باضطرابات الغدة الدرقية

 وصفة للتخّلص من مسوم اجلسم... 
وخسارة الوزن من دون عناء!

احلذر  توخي  بتوجب  األطباء  من  نسمع  ما  كثرًيا 
حيال بعض األمور اليت نتبعها يف حياتنا من أجل 
اجلسم.  الكولسرتول يف  على مستوى  السيطرة 
الكولسرتول  معدل  هو  ما  تعلمني  هل  لكن 
على  لتحصلي  املقال  هذا  تابعينا يف  الطبيعي؟ 

أبرز املعلومات حول هذا املوضوع.

أن  منها  والوقاية  األمراض  مراكز مكافحة  تشري 
نسبة  من  تعاني  نساء  ست  كل  بني  من  امرأة 
مرتفعة من الكولسرتول ليصل إىل الـ240 مليغراًما 
أو أكثر. يعترب املعدل الطبيعي للكولسرتول هو 

200 ميليغراًما كحد أقصى.

 
ما هي العوامل اليت تزيد من نسبة تعرضك من 

هذه املشكلة؟
معاناتك من السمنة أو الزيادة يف الوزن.

تناولك األطعمة غري الصحية بكثرة.
بشكٍل  الرياضية  التمارين  ممارستك  عدم 

روتيين.
معاناتك من مشكلة السكري.

معاناتك من متالزمة املبيض املتعدد الكيسات.
معاناتك من مشاكل يف الكبد.

هذا وميكن للعامل الوراثي أن يلعب دوًرا كبري 
يف هذه املشكلة الصحية.

 
نصائح للحفاظ على معدل طبيعي للكولسرتول

عليك  املشكلة،  هذه  عالج  من  التمكن  أجل  من 
التأكد من تغيري منط حياتك واتباع نظام غذائي 

صحي وذلك من خالل:
 

التوقف عن التدخني.
ممارسة التمارين الرياضية بشكٍل روتيين.

إنقاص الوزن يف حال كنت تعانني من السمنة أو 
زيادة يف الوزن.

اليت  تلك  عن  واإلبتعاد  الصحية  األطعمة  تناول 
حتتوي على نسبة عالية من الدهون.

الطبيب  استشارة  حيال  أبًدا  ترتددي  ال  أخرًيا، 
من  والتأكد  بالك  يف  خيطر  موضوع  أي  حيال 
اخلضوع للفحوصات الالزمة بني حني وآخر للتمكن 

من البدء بعالج املشكلة قبل تفاقم الوضع.

هذا هو معدل الكولسرتول 
الطبيعي!
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الغذائية  األلياف  مصادر  أهم  من  الفاكهة 
»أ«  فيتامني  وخاصة  والفيتامينات،  واملعادن 

و«سي« و«إي« و«ك«.

الكالسيوم  مبعادن  غنية  الفواكه  بعض   
واملغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، وهي توليفة 
ضرورية لصحة العظام والعضالت والقلب. إليك 
أهم  يف  الغذائية  القيم  عن  معرفته  حتتاج  ما 

فواكه الصيف:

من  باملائة   30 البطيخ  من  كوبني  مقدار  يوفر 
»أ«،  فيتامني  من  لإلنسان  اليومية  االحتياجات 

و25 باملائة من فيتامني »سي«

املوز
بالبوتاسيوم،  غين  أنه  املوز  عن  املعروف  من   
فاحلبة متوسطة احلجم من املوز حتتوي على 450 
ملغ من هذا املعدن أو ما يعادل 15 باملائة من 
تعادل  لإلنسان، وهي كمية  اليومية  االحتياجات 

ضعف ما حتتويه حبه التفاح أو الربتقال.

توفر حبة املوز 110 سعرة حرارية، و30 غرامًا من 
الكربوهيدرات، و3 غرامات من األلياف.

البطيخ 
حيتوي مقدار كوبني من البطيخ على 270 ملغ من 
اليومية  االحتياجات  باملائة من   8 أو  البوتاسيوم 

لإلنسان.

باملائة من  البطيخ 30  الكمية من   وتوفر نفس 
»أ«،  فيتامني  من  لإلنسان  اليومية  االحتياجات 

و25 باملائة من فيتامني »سي«.

يوفر مقدار كوبني من البطيخ 80 سعرة حرارية، 
من  وغرامًا  الكربوهيدرات،  من  غرامًا  و21 

األلياف.

اجلوافة
 حيتوي مقدار كوب من اجلوافة على 112 سعرة 
حرارية، و24 غرامًا من الكربوهيدرات، و8.9 غرامًا 

من األلياف اليت حتسن اهلضم. 

بأنها حتتوي على  إضافة إىل ذلك متتاز اجلوافة 
غرامًا  يوفر4.2  اجلوافة  من  كوب  فكل  الربوتني 
اجليدة  الدهون  من  غرامًا  و1.6  الربوتني،  من 
لبعض  اجلسم  امتصاص  على  تساعد  اليت 

الفيتامينات.

وحيتوي كوب اجلوافة على أكثر من 1000 وحدة 
دولية من فيتامني »أ«، و376 ملغ من فيتامني 
أغنى  من  اجلوافة  جتعل  معدالت  وهي  »سي«، 

الفواكه بهذه املغذيات.

الدّراق
حتتوي احلبة الكبرية من الدّراق )اخلوخ( على 70 
الكربوهيدرات،  من  غرامًا  و17  حرارية،  سعرة 
وغرام ونصف من الربوتني، و570 وحدة دولية 
من  باملائة   20 من  واكثر  »أ«،  فيتامني  من 

احتياجات اإلنسان اليومية من فيتامني »سي«.

وتوفر حبة الدّراق أيضًا 332 ملغ من البوتاسيوم 
و10 ملغ من الكالسيوم، و30 ملغ من الفوسفات، 
و16 ملغ من املغنيسيوم، وغرامني من األلياف.

 القيم الغذائية يف أهم فواكه 
الصيف

ما  غالبًا  األظافر  عادة قضم  أّن  دراسة  أّكدت 
بالقلق  الشعور  أو  عاطفي  اضطراب  عن  تنتج 
الوسواس  أو  النفسية  الضغوط  أو  التوتر  أو 

القهري.

اليت  السيئة  العادات  من  العادة  هذه  وتعترب 
يعانيها البعض، وهي ال تقتصر على فئة عمرية 

حمددة بل تصيب الكبار والصغار.

ونستعرض يف ما يلي ما تسببه لك هذه العادة 
: »Prevention« السيئة حبسب موقع

 
1- نقل البكترييا واجلراثيم إىل اجللد

اجللد  إىل  تنقل  قد  أظافرك،  تقضم  عندما 

البكترييا  من  نوع  أي  بشرتك  حتت  احلساس 
واجلراثيم املوجودة يف فمك.

 
2- تعزيز خطر اإلصابة باألمراض

اليت  البكترييا  من  العديد  األظافر  أسفل  توجد 
وبالتالي  بأمراض،  اإلصابة  خماطر  من  تعزز 
البكترييا  هلذه  تسمح  أظافرك،  تقضم  عندما 

بالدخول إىل فمك.
 

3- تلف األسنان

تؤدي عادة قضم األظافر إىل ظهور النقر يف 
األسنان ما يتسبب يف تكّسرها وتسويسها.

هذا ما حيدث لك عندما تقضم أظافرك!
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NEWS

Federal Member for Blax-
land Jason Clare visited 
the Yagoona Lions Foot-
ball Club this week to 
inspect the upgrades of 
the O’Neill Park Change 
Rooms. 
$20,000 of funding for 
this upgrade comes from 
Jason Clare’s Blaxland 
Stronger Communities 
Programme.
The City of Canterbury-
Bankstown has also con-
tributed a further $20,000 
dollars towards this proj-
ect.
Mr Clare said “O’Neill Park 
is used by the Yagoona 
Lions Football Club as 
well as other sporting 
clubs and school groups 
all year round.
“The O’Neill Park change 
rooms are over thirty 
years old. This much 
needed upgrade will ben-
efit the community and 
meet the needs of sport-
ing groups.
“It was great to visit O’Neill 
Park to see the upgrade to 
the change rooms, as well 
as meet the Yagoona Li-
ons under 12’s team.”
Yagoona Lions Soccer 
Club Acting Presidents 
Luke Lupeski and Goran 
Kocev said “This grant 

O’NEILL PARK CHANGE 
ROOM UPGRADE

gives our club, as well as 
other groups, the chance 
to get up to date facilities 
at our local ground.” 
The Stronger Communi-
ties Programme provides 
grants, between $2,500 
and $20,000, to not-for-
profit organisations for 
small capital works proj-
ects that improve our lo-
cal community. 
To be eligible for a SCP 
grant, all projects require 
matched contributions, in 
cash or in kind.
Mr Clare said “I encour-
age all sporting and com-
munity groups in our local 
area to apply for funding 
under this program.”
In the first two rounds of 
the program, the Blaxland 
Consultation Committee 
approved 22 projects, 
with $289,000 worth of 
grants distributed to the 
local community.
“Expressions of Inter-
est for the next round of 
funding are now open and 
close on Monday August 
14. For more information 
please contact my office 
on 02 9790 2466,” said 
Mr Clare. 
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On Friday 23 June the 
Bank was the main spon-
sor of the annual NSW 
Budget Breakfast.  The 
breakfast was hosted  
by the NSW Business 
Chamber and Sydney 
Business Chamber and 
was proudly sponsored 
by Arab Bank Australia 
and Penrith Valley Cham-
ber of Commerce.  The 
two guest speakers at 
the Breakfast were: The 
Hon Dominic Perrottet 
MP, Treasurer and Min-
ister for Industrial Rela-
tions and The Hon Stuart 
Ayres MP, Minister for 
Western Sydney, Minis-
ter for WestConnex, and 
Minister for Sport
There were more than 
120 business people in 
attendance and the Man-
aging Director and CEO 
of Arab Bank Australia 
Mr Joe Rizk OAM was on 
the panel after the Trea-
surer’s report.
***
The Sydney Business 
Chamber says the NSW 
Budget released today 

Arab Bank Australia was the main sponsor of the 
annual NSW Budget Breakfast

(On Friday 23 June) )
monstrates that the 
Government’s recycling 
assets program is pay-
ing off for the people of 
Sydney and NSW with 
significant infrastructure 
spending across many 
portfolios.
“It is clear that not only is 
there record infrastruc-
ture spending proposed 
but that many projects 
previously announced 
will be delivered ahead of 
original forecasts, nota-
bly key transport projects 
such as the CBD South 
West Metro and the B-
Line project on the North-
ern Beaches,” Executive 
Director of the Sydney 
Business Chamber, Pa-
tricia Forsythe, said.
“Managing Sydney’s 
growth and dealing with 
the long-term legacy is-
sues such as congestion 
will only be achieved with 
a sustained focus on in-
frastructure and a pru-
dent approach to budget 
management.
“The Budget will send 

strong signals to the pri-
vate sector that NSW is a 
well-managed economy 
and an attractive place to 
invest.
“Managing growth is one 
of the main issues Syd-
neysiders are facing so it 
is good to see measures 
assisting local govern-
ment in this Budget, in-
cluding the allocation of 
funds to councils to fast-
track Local Environment 
Plans updates and up to 
$500 million for conces-
sional loans to support 
the delivery of local infra-
structure. 
“Sydney as an innova-
tion city will be enhanced 
with the provision of $20 
million to develop a site 
in the Sydney CBD where 
start-up incubators and 
accelerators will co-
locate to foster job cre-
ation.
“The Chamber welcomes 
the proposed release of a 
Cruise Development Plan 
to address infrastructure 
and capacity issues in 
Sydney Harbour and to 

support growth in the 
cruise sector. 
Sydney Business Cham-
ber, Wester Sydney Di-
rector David Borger 
says Western Sydney is 
a key plank of this Bud-
get in recognition that it 
is experiencing record 
growth. 
“This Budget delivers 
strong road infrastruc-
ture for Western Sydney 
with $1 billion to fund 
road upgrades across 
the region. 
“A commitment to the 
Western Sydney Infra-
structure Plan in 2017-18 
of nearly $650 million is a 
clear indication of the im-
portant role the Western 
Sydney economy plays 
in the state. 
“Transport connectiv-
ity is the missing link in 
Western Sydney, which 
contributes to the mass 
migration of the region’s 
population to work and 
study, and the funding for 
the Parramatta Light Rail 
will help alleviate the lack 
of transport options,” he 
said.
“The Chamber welcomes 
the new investment in 
hospitals in Western 
Sydney as these medical 
precincts have become 
massive job engines; 
however it is disappoint-
ing the Government has 
not provided any support 
to arts in the region with-
in this Budget.
“Western Sydney contin-
ues to be a vacant space 
in the Government’s cul-
tural expenditure,” Mr 
Borger said. 

ISSUED: 14 JULY 2017
MEDIA CONTACT: CHRIS 
ZOGOPOULOS 02 9790 2466
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PETER Dutton is set to be-
come our national secu-
rity supremo, heading up 
a super portfolio that will 
take in the Australian Fed-
eral Police, ASIO and the 
Border Force of the Immi-
gration Department.
It will be Australia’s an-
swer to other nations 
which have homeland se-
curity agencies, assuming 
the proposal gets through 
Cabinet untrimmed.
However, the move has 
been questioned by For-
eign Minister Julie Bishop, 
Attorney-General George 
Brandis and Justice Min-
ister Michael Keenan, who 
would have to surrender 
authority under the chang-
es.
And there are significant 
legal questions over the 
exercise of various pow-
ers currently controlled 
by a range of ministers. 
ASIO, for example, serves 
the entire national secu-
rity network but requires 
certain warrants issued by 
the Attorney-General.
An authoritative intelli-
gence review report will 
be delivered this week 
by former diplomat and 
senior public servant Mi-
chael L’Estrange, but it is 
understood the national 
security super body is not 
among its recommenda-
tions.
One obstacle are the de-
mands for independence 
by the individual agencies, 
and the argument that the 
network is working well 
already and doesn’t need 
centralisation.
Further, within the bureau-
cracy there is spirited de-

bate over who should be 
the public servant running 
the proposed body.
Peter Dutton’s support for 
the concept could indicate 
he wants his Immigration 
Department chief, Mike 
Pezzullo, who provided 
the aggressive energy 
behind creation of Border 
Force.
The possibility of a home-
land security body has 
been the subject of specu-
lation for most of this year 
with the official response 
from the Prime Minister’s 
office being there were 
no plans for one “at this 
stage”.
Mr Turnbull has been mull-
ing it for some time and 
during his recent visit to 
Britain it returned to front 
of mind as the Prime Min-
ister considered terrorist 
atrocities suffered by his 
hosts and advice to keep 
updating security mecha-
nisms.
He said he was “always in-
terested in learning about 
the British experience”.
‘This is no place for set 
and forget. We have to be 
dynamic, agile constantly 
asking can we improve 
the way our agencies are 
keeping Australians safe,” 
he said.
Previously he made clear 
in Parliament that preserv-
ing the status quo wasn’t 
the priority.
“We will not take an ‘if-it-
ain’t-broke-we-won’t-fix-it’ 
mentality. This Govern-
ment does not simply set 
and forget. We are at the 
forefront of efforts to ad-
dress future threats,” he 
said.

Peter Dutton to take control of 
new super security portfolio
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A WELFARE cheat hid 
more than $1 million in 
cash and assets from 
Centrelink over a decade, 
after the Department of 
Social Services overpaid 
him money he wasn’t 
even eligible for.
Rabee Ebady received 
the Disability Support 
Pension, Newstart Allow-
ance and rent assistance 
between December 2005 
and March 2016. He failed 
to declare an income of 
$691,566 he earned dur-
ing the 11-year period 
and did not declare his 
ownership of a residential 
property in Fairfield, in 
Sydney’s west, while he 
was receiving rent assis-
tance.
He also transferred 
$447,631 overseas and 
did not declare the amount 
to Centrelink.
He was ordered to pay 
back about $142,000, but 
Mr Ebady attempted to 
dodge the debt.
Documents from the Ad-
ministrative Appeal Tri-
bunal show Mr Ebady 
claimed he was in finan-
cial difficulty, was not 
currently receiving an in-
come and was relying on 
the help of family.
Mr Ebady did not give the 
tribunal an explanation as 
to where his income came 
from, but said he received 
$5950 following the sale 
of his car, and said anoth-
er deposit of $1778 was 
a friend’s tax return. He 
said another $61,000 was 
given to him by his father. 
He did not have evidence 
to support his claims.
Between December 29 
2005 and July 8 2010, 
Mr Ebady was paid a 
Newstart Allowance of 
$28,904. He received $343 
in rent assistance from 

October 18 2006 and De-
cember 26 2006 and was 
paid $112,575 for the Dis-
ability Support Pension 
between July 9 2010 and 
March 23 2016.
The tribunal documents 
show he was overpaid 
the Newstart Allowance 
and the Disability Support 
Pension. He was not en-
titled to rent assistance.
A man hid $1 million worth 
of cash and assets from 
Centrelink.
Tribunal documents show 
Mr Ebady changed his 
name by registration on 
five different occasions.
He was born Rabei Ebady 
in June 1969 and in 2000 
he changed his name to 
Robe Mnsor.
In 2006, he changed his 
name back to Rabei Ebady 
and in 2008 changed it 
again to Waiel Kalf Ebady. 
In 2014, he again went by 
Rabei Ebady. In 2015 he 
changed his name to Ali 
Ebady and his name was 
recorded by Centrelink as 
Rabee Ebadi.
At a hearing in October 
last year, Mr Ebady ac-
knowledged he also went 
by Wael (Kalf) Ebady, Ra-
beia Al Mansouri, Ebady 
Ali and Ali Ebady.
He denied using any 
name other than the ones 
lawfully registered.
The documents said Mr 
Ebady claimed to change 
his name to open bank 
accounts and get credit 
cards for his gambling 
habit and changed his 
name when he couldn’t 
pay back the loan.
He would then open a 
new account at a different 
bank to get more credit.
He registered a business 
name ‘All Perfect Servic-
es’ to make banks believe 
he could repay loans and 

Man attempts to dodge $142,000 Centrelink debt after hid-
ing cash and assets

Mr Dutton’s internal Liberal role as a conservative backing Mr Turnbull is 
seen as an indication he will get his way on the matter.

PRIME Minister Malcolm 
Turnbull has flagged a 
possible change to the 
Constitution that would 
see an indigenous voice 
section inserted.
The Referendum Council, 
set up in 2015 to advise 
Malcolm Turnbull and Bill 
Shorten on constitutional 
recognition for indigenous 
Australians, canvassed 
the proposal during a 
meeting with the pair on 
Monday.
It also follows on from the 
Uluru Statement, released 
in May, where indigenous 
leaders called for a con-
stitutionally enshrined 
“voice” to Parliament
“What ... all Australians 
are being presented with if 
this was to go to a referen-
dum, would be one option 
which is a constitutionally 
entrenched advisory body, 
an Aboriginal and Torres 
Strait Islander voice, to the 
Australian Parliament,” Mr 
Turnbull said.
“It is Parliament’s duty 
and Parliament’s duty 
alone to propose changes 
to the Constitution, but 
the Constitution cannot be 
changed by Parliament — 
only the Australian people 
can do that.

“So there’s no political 
deal, no cross-party com-
promise, no leaders’ hand-
shake — even between 
leaders as amicable as Bill 
and myself.”
Having had considerable 
experience in trying to 
change the Constitution, 
Mr Turnbull said he knew 
first-hand how difficult it 
is to accomplish. He de-
scribed the proposal as a 
“very big idea”.
He said any changes pro-
posed needed to meet 
both the expectations of 
First Australians and but 
also brought together all 
Australians, adding: “We 
do not want to embark on 
some sort of exercise in 
heroic failure.”
Opposition Leader Bill 
Shorten said Labor ac-
knowledged the objec-
tives of Referendum 
Council’s reports. He said 
the proposal to insert an 
indigenous voice was a 
“key recommendation” 
of the report that leaders 
couldn’t shy away from.
The Prime Minister and Mr 
Shorten have been urged 
to hold a public vote on 
changing the Constitution 
to include the proposed 
changes.

Malcolm Turnbull flags consti-
tutional change to include an 
indigenous voice to parliament

made transfers between 
his accounts — one 
which featured the busi-
ness name — to make it 
look like he was operat-
ing a firm.
Mr Ebady also claimed he 
set up bank accounts in 
his wife’s name and had 
access to it when she and 
their children were over-
seas for eight months.
For reasons that are un-
known, Centrelink paid 
her welfare assistance, 
which Mr Ebady drew out 
of her account without 
her knowledge.
Mr Ebady had a number of 
different bank accounts 

opened through separate 
banks and the Depart-
ment of Social Services 
obtained statements that 
showed Mr Ebady made 
1183 transactions using 
58 different accounts at 
six banks.
Despite Mr Ebady trying 
to get out of the $142,000 
debt, tribunal senior 
member Jill Toohey said 
because he hid his in-
come and assets there 
was no ground to reduce 
his debt.
“There is no reason why 
he should not have to re-
pay all of that debt,” she 
said.
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LABOR has called on the 
government to provide 
its advice on why a new 
national security super-
department is needed.
Federal cabinet is today 
expected to discuss an 
overhaul of national secu-
rity co-ordination, deliver-
ing more responsibility to 
Immigration Minister Pe-
ter Dutton.
Malcolm Turnbull held 
discussions with British 
counter-terrorism officials 
— who operate under the 
Home Office — in London 
last week, telling reporters 
afterwards it was “no time 
for set and forget” when it 
came to national security 
policy.
Labor frontbencher, Sena-
tor Katy Gallagher, says 
the opposition is prepared 
to work with the govern-
ment in the national inter-
est.
But she was staggered to 
see critical changes to na-

tional security “careless-
ly” leaked to the media 
ahead of a decision being 
made.
“Australians would be 
very concerned if a new 
national security super 
department is being cre-
ated just to keep Peter 
Dutton happy, especially 
when it’s so vehemently 
opposed by so many of 
his colleagues,” she says.
“We expect any changes 
to be based on the recom-
mendations of our secu-
rity agencies — we want 
to hear what the experts 
have to say.”
Cabinet has previously re-
jected the idea of a Home 
Office or US-style Depart-
ment of Homeland Secu-
rity based on advice from 
experts.
A 2015 review of Austra-
lia’s counter-terrorism 
machinery found a super 
agency “would likely be 
less, not more, respon-
sive as large agencies 
tend to be less agile, less 
adaptable and more in-
ward looking than smaller 
departments”.
The government has re-
ceived the report of anoth-
er review, conducted by 
former senior public ser-
vants Michael L’Estrange 
and Stephen Merchant, 
but is yet to release its 
findings.

Labor demands answers on 
Turnbull government’s na-
tional security overhaul

 2017 تــمـوز   22 Saturday 22 July 2017الـسبت 

The tight deadline to get 
$70 million in compensa-
tion paid to Manus Island 
detainees before the off-
shore immigration deten-
tion centre closes may 
be extended if there is 
a groundswell of objec-
tions.
Lawyers hope to get the 
funds distributed to 1905 
current and former Manus 
Island detainees before 
the centre closes at the 
end of October.
A hearing is scheduled for 
September 4 for the Vic-
torian Supreme Court to 
approve the class action 
settlement reached with 
the Australian govern-
ment and operators of the 
Manus Island Regional 
Processing Centre.
Justice Cameron Macaul-
ay says the timetable may 
prove to be too tight if 
there is a great number of 
objections.
“I’m well aware that the 
fundamental driver for the 
urgency of this is to try 
and achieve distributions 
of money to people before 
Manus Island is largely 
vacated,” he said on Mon-
day.
Justice Macaulay said if 
there is a groundswell of 
objections or applications 
to opt out of the class ac-
tion group, he may decide 
that more time is needed.

Group members have the 
right to object to the pro-
posed settlement and can 
ask the court for more 
time to opt out, which 
would preserve their legal 
rights to take separate ac-
tion.
The time spent in deten-
tion will influence how 
much each person re-
ceives in damages, as 
well as any physical and 
psychological injuries.
Justice Macaulay said 
the 816 men who remain 
in the Manus Island cen-
tre are likely to be those 
with the greatest financial 
stake.
Barrister Fiona Forsyth 
said law firm Slater and 
Gordon did not know 
where the detainees 
would end up once the 
centre closed.
“As a practical matter, 
once people have left 
Manus Island and are po-
tentially dispersed around 
the globe, it’s very difficult 
to determine how easy it 
will be to contact those 
people.”
The court heard the Aus-
tralian government is 
working with the Interna-
tional Organisation for 
Migration to distribute the 
required notices to former 
detainees, where Slater 
and Gordon does not have 
their contact details.

Manus settlement deadline 
may be too tight

Labor frontbencher, Senator Katy Gal-
lagher, Picture: SuppliedSource:News 
Limited

The Australian dollar has 
soared above 78 US cents 
for the first time since 
June 2015, on the back of 
a weaker-than-expected 
US Consumer Price In-
dex.
A weak US dollar after a 
downside surprise in eco-
nomic data has propelled 
the Australian dollar to a 
two-year high, topping 78 
US cents for the first time 
since June 2015.
The local currency was at 
78.19 US cents shortly af-
ter midday on Monday, up 
from 77.49 US cents on 
Friday.
BetaShares Capital chief 
economist David Bassa-
nese said the surge came 
on the back of US Con-
sumer Price Index data, 
which made the market 
less confident of further 
Federal Reserve rate ris-
es.
“The CPI numbers on Fri-
day are definitely having 
a flow through effect,” Mr 
Bassanese told AAP on 
Monday.
“Inflation has surprised 
on the downside for a few 
months now, so further 
confirmation of that is put-
ting the pressure on the 
Fed to basically not raise 
interest rates this year.”
US CPI remained un-
changed in June after fall-
ing 0.1 per cent the previ-
ous month and retail sales 
fell for a second straight 
month, pointing to tame 
inflation and subdued ex-
pectations of strong eco-
nomic growth in the sec-
ond quarter.
Mr Bassanese said US 
Fed chief Janet Yellen’s 
comments earlier last 
week that rate hikes could 
be gradual due to persis-
tently low inflation was 
also a big mover for the 
Aussie dollar.
“Inflation has surprised 
on the down side in the 
last few months and mar-

kets are starting to fac-
tor in the risk that the fed 
could actually be under 
pressure not to raise in-
terest rates,” he said.
He said that, plus Aus-
tralian sentiment that the 
Reserve Bank of Austra-
lia could in fact raise in-
terest rates and follow a 
more hawkish global lead, 
pushed the dollar up.
However, Mr Bassanese 
believes while the RBA 
will be annoyed by the 
Aussie dollar’s climb, it 
will keep the cash rate at a 
record low of 1.5 per cent 
for a while yet.
“The economy at the mo-
ment looks OK, but down 
the track challenges are 
only going to mount,” he 
said.
“Given the recent surge in 
the Aussie dollar, the RBA 
seems even less likely 
to want to hint at higher 
rates anytime soon.”
He said that, if US infla-
tion fails to rebound and 
the Fed says it will not 
raise rates this year, the 
Aussie dollar could soar 
even higher.
“If you get that confirma-
tion from the Fed, then the 
Aussie could easily hit 80 
cents,” he said.
But not all economists 
have faith that the Auss-
ie dollar will continue to 
climb, with HSBC’s chief 
economist Paul Bloxham 
expecting the local cur-
rency to shrink back to 75 
US cents by the end of the 
year.
“We expect the Federal 
Reserve to lift its policy 
rate further later this year 
and to begin to reduce 
its balance sheet, both of 
which should strengthen 
the USD relative to the 
AUD,” Mr Bloxham said.
“We also expect iron ore 
and coal prices to edge 
lower, which should put 
some downward pressure 
on the AUD.”

Aussie reaches 
2-year high on US 
weakness

* Larissa Waters (Qld, 
Greens): 

Born in Canada and re-
signed in July 2017 af-
ter revealing she still 
had dual citizenship - in 
breach of the constitu-
tion. Elected to the Sen-
ate in 2010.

* Scott Ludlam (WA, 
Greens): 

Born in New Zealand and 

resigned in July 2017 
after discovering he was 
still a dual citizen, ruling 
him ineligible to stand 
for election. 

The party’s co-deputy 
leader was naturalised 
as a teenager in Austra-
lia, and had been in the 
Senate since 2007.

* Rod Culleton (WA, One 
Nation turned indepen-
dent):

Booted from the Senate 
in January 2017 after 
the High Court ruled he 
wasn’t validly elected 
because he had been 
convicted of a larceny 
charge at the time of vot-
ing - even though it was 
later quashed. The Fed-
eral Court also declared 
him a bankrupt, which 
would also have disqual-
ified him from sitting in 
parliament. Elected July 
2016.

* Bob Day (SA, Family 
First):

 Resigned in November 
2016 before the High 
Court determined he had 
been improperly elected. 
It found the South Aus-
tralian indirectly bene-
fited from a government 
lease arrangement on 
his Adelaide electorate 
office, in breach of the 
constitution. Elected 
July 2014.

Disappearing senators of 45th Parliament
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Deputy Greens leader La-
rissa Waters has resigned 
from the Senate after real-
ising she holds dual citi-
zenship and should never 
have been elected to Fed-
eral Parliament.
Ms Waters was born in 
Canada and did not re-
nounce her dual citizen-
ship when running for of-
fice, making her ineligible 
to serve since her election 
in 2011.
The Queensland senator’s 
resignation, effective im-
mediately, comes less than 
a week after Scott Ludlam 
quit after realising he also 
held dual New Zealand citi-
zenship.
Both avoidable resigna-
tions mean the Greens have 
lost two of their strongest 
performers, and the Senate 
now faces two recounts.
The constitution disquali-
fies potential candidates 
from election if they hold 
dual or plural citizenship.
The former Queensland 
senator was tearful when 
she apologised to her con-

Larissa Waters, deputy Greens leader, 
quits in latest citizenship bungle

stituents for her oversight.
In a statement, Ms Waters 
said she had not visited 
Canada since leaving as a 
baby and believed she had 
naturalised to Australia.
She sought legal advice 
after Mr Ludlam’s resig-
nation and said she was 
shocked and saddened by 
the result.
“I was devastated to learn 
that because of 70-year-old 
Canadian laws I had been a 
dual citizen from birth, and 
that Canadian law changed 
a week after I was born and 
required me to have ac-
tively renounced Canadian 
citizenship,” she said.
“It is with a heavy heart 
that I am forced to resign 
as senator for Queensland 
and co-deputy leader of the 
Australian Greens, effec-
tive today.
Party leader Richard Di Na-
tale said he was “gutted” 
and said Ms Waters had 
“unfinished business”.
“This is unprecedented 
and deeply disappointing 
— personally for Larissa, 

for her family and for the 
Greens federally and in 
Queensland,” he said.
“This is an innocent mis-
take, and Larissa has acted 
quickly and honestly to 
correct it.”
Senator Di Natale pledged 
an “urgent root-and-branch 
review” of party processes 
to ensure no other parlia-
mentarians were invalidly 
elected.
Ms Waters took full respon-
sibility for the oversight 
and apologised for any 
embarrassments, saying 
it was no-one’s fault but 
hers.
“I apologise wholeheartedly 
to all those who have sup-
ported me and helped me 
to become a representative 
for the wonderful people of 
Queensland over the last 
six years,” she said. 
Ms Waters said she sus-
pected other senators and 
MPs would need to resign, 
but was confident no-one 
else in the Greens would 
quit due to dual citizen-
ship.
Ms Waters was seen by 
some in the party, includ-
ing former leader Bob 
Brown, as a future leader 
of the party.
She was made co-deputy 
leader of the party in May 
2015 and has been a strong 
opponent of the proposed 
Adani mine in the Galilee 
Basin.
She made international 
headlines earlier this year 
when she became the first 
woman to breastfeed her 
daughter, Alia, on the floor 
of Parliament.
It is not known whether Mr 
Ludlam and Ms Waters will 
be forced to repay their par-
liamentary salaries, likely 
to be well in excess of $1 
million given the length of 
their tenure.
Former leader of the Aus-
tralian Democrats Andrew 
Bartlett is in line to re-en-
ter the Senate, as he would 
likely win a countback after 
Ms Waters’ resignation.
Mr Bartlett would not com-
ment on the resignation 
when contacted by the 
ABC.

© AAP/Mick Tsikas Larissa Waters made history when she breastfed her 
baby in Parliament. 

Malcolm Turnbull insists 
his new super security 
ministry will make Aus-
tralia safer but Labor 
wants him to show how.
The prime minister is 
spruiking his decision to 
combine national security 
agencies into one home 
affairs umbrella overseen 
by Peter Dutton.
Asked on Wednesday if 
the merger will make Aus-
tralia safer, Mr Turnbull 
told the Nine Network: 
“Yes, it will”.
“Set and forget has no 
place in national secu-
rity. Complacency has no 
place in national secu-
rity,” he said.
Mr Turnbull said the 
shake-up, modelled on 
the UK system, was long 
overdue and would be 
done if Australia’s secu-
rity network was being 
designed from scratch.
“I don’t need a crisis to 
cause me to act,” he later 
told Triple M.
He refused to be drawn on 
whether Mr Dutton’s new 
appointment was a way 
of pacifying the conser-
vative, saying it was dis-
appointing to see people 
trying to put a “political 
gloss” on the announce-
ment.
“The only issue here is 
the safety of all Austra-
lians,” Mr Turnbull said.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus remains un-

Home office will make Auss-
ies safer: PM

convinced.
“As yet the government 
has not explained how it 
is that this very substan-
tial change to our nation-
al security arrangements 
is going to indeed make 
Australians safer,” he 
told ABC radio.
Mr Dreyfus said to his 
knowledge ASIO and oth-
er agencies did not call 
for the changes.
Opposition Leader Bill 
Shorten spoke to Mr Turn-
bull on Tuesday night 
and said the party would 
not stand in the way of 
the changes but wanted 
advice from experts.
“We will work construc-
tively with the govern-
ment but they’ve an-
nounced what they say 
is the biggest overhaul in 
40 years,” he told report-
ers in Sydney.
“Where is the problem to 

justify the biggest over-
haul in 40 years?”
Mr Dutton, who takes 
over ASIO, the Federal 
Police and Border Force, 
said the portfolio would 
make Australians safer 
because his sole prior-
ity as a cabinet minister 
would be national secu-
rity.
He said agency heads 
were consulted and it 
was not done for political 
reasons.
“The prime minister has 
been mulling over this for 
a long period of time to 
make sure that we get it 
right,” he told ABC radio.
“I believe we have got the 
balance right.”
Mr Dutton did not have 
an estimate on how much 
the arrangement changes 
would cost but said he 
wanted to see more mon-
ey on the front line.

Malcolm Turnbull

© ABC News/Giulio Saggin Larissa Waters is the fourth member of this Parliament 
to leave over constitutional issues. 

New rules governing the 
amount of money banks 
will need to keep in re-
serve should not signifi-
cantly impact interest 
rates, Treasurer Scott 
Morrison says.
The Australian Prudential 
Regulation Authority on 
Wednesday announced 
new “unquestionably 
strong” minimal capital 

requirements for retail 
banksto be in place by 
January 2020.
“It is imperative that our 
banking system is un-
questionably strong as 
it underpins some of the 
biggest decisions we 
make, including buying a 
home or starting a busi-
ness,” Mr Morrison said 
in a statement.

New banking rules best prac-
tice: Treasurer
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A senior federal govern-
ment staffer has been 
convicted and fined af-
ter harassing his elderly 
parents-in-law with a se-
ries abusive voicemail 
and text messages.

Brendan Blomeley, chief 
of staff to Liberal Sena-
tor David Bushby the 
Government Whip in the 
Senate, was convicted at 
Sydney’s Downing Cen-
tre Local Court on Thurs-
day after being found 
guilty of using a carriage 
service to harass.

The 42-year-old political 
staffer left a series of ex-
pletive-laden messages 
for the elderly parents of 
his estranged wife in late 
2015.

Senate whip’s staffer con-
victed for abuse

“This is probably the 
most traumatic event, 
emotionally, that Blo-
meley has ever gone 
through,” defence coun-
sel Neil Funnell said of 
his client’s marriage 
breakdown.

Senator Bushby provided 
a reference letter for his 
employee to the court.

A psychologist’s letter 
was also provided on 
Blomeley’s behalf which 
stated he suffers from 
severe depression.

Upon recording a convic-
tion, Magistrate Megan 
Greenwood said Blom-
eley had “expressed no 
remorse whatsoever” for 
his conduct.

Victoria’s robust economy 
today received another 
healthy report card, with 
forecast growth of 3.1 per 
cent for 2017-18 to be bol-
stered by strong engineering 
and infrastructure invest-
ment, and a growing popula-
tion, according to the latest 
Deloitte Access Economics 
(DAE) release.
The 2017 June quarter Busi-
ness Outlook report calls 
out Victoria’s jobs growth 
as particularly strong and 
above the national average, 
reflecting the almost quar-
ter of a million jobs created 
in Victoria since November 
2014.
Lower exchange rates con-
tinue to support Victorian 

Another Positive Report Card For 
Victoria’s Economy

farmers, manufacturing and 
tourism businesses, DAE 
reports, while low interest 
rates provide ongoing sup-
port to our housing and re-
tail industries.
Backing the Andrews Labor 
Government’s unprecedent-
ed investment in infrastruc-
ture, DAE reports that public 
sector investment in infra-
structure, such as the $11 
billion Metro Tunnel project 
and the Level Crossing Re-
moval Program, are but-
tressing the strong outlook 
for Victoria’s growth.
The DAE report is published 
quarterly, analysing pros-
pects across 22 industries 
and each of the Australian 
states and territories.

Minster for Emergency 
Services Troy Grant today 
thanked the 48 firefighters 
who will travel to British 
Columbia to assist their 
Canadian counterparts 
battle hundreds of devas-
tating wildfires that have 
forced 40,000 people to 
evacuate their homes.
The Australian taskforce 
includes 19 NSW Rural 
Fire Service (RFS) and Fire 
and Rescue NSW person-
nel, who fly out from Syd-
ney Airport this morning 
in response to a Canadian 
request for assistance.
Mr Grant said this deploy-
ment will provide much 
needed support for fire-
fighters in Canada, who 
have been battling blazes 
for a number of weeks.
“NSW always stands 
ready to lend our friends 

NSW FIREFIGHTERS DE-
PLOYED TO CANADA TO HELP 
BATTLE WILDFIRES

overseas a helping hand 
in their time of need,” Mr 
Grant said.
“Not only will this deploy-
ment give firefighters in 
Canada who have been 
working tirelessly to pro-
tect life and property some 
respite, it will also provide 
our own personnel with in-
valuable experience work-
ing in foreign conditions.
“I understand more than 
160 fires were burning 
across British Columbia 
over the weekend, and our 
thoughts and prayers are 
with all those affected.
“Sadly, our State knows 
all too well the destruction 
that bush fires can cause 
and we are more than will-
ing to share our firefighting 
experience and expertise 
whenever and wherever 
necessary.

A search of federal govern-
ment department records 
for links to an alleged $165 
million tax fraud has uncov-
ered at least 23 contractors 
who’ve been ripped off.
The number, revealed in a 
Senate estimates answer 
tabled in parliament, is more 
than double those identified 
in May to have been caught 
up in the scandal.
Plutus Payroll is the com-
pany at the centre of one of 
Australia’s biggest suspect-
ed white-collar crimes.
The Department of Prime 
Minister and Cabinet has re-

Government contractors 
caught up in fraud

vealed 23 contractors have 
used Plutus Payroll’s ser-
vices, engaged through six 
labour hire companies.
All government departments 
and agencies have been 
asked to scour their files for 
any links to the fraud.
Ten people have so far been 
charged in relation to the al-
leged fraud, including Adam 
and Laura Cranston, the chil-
dren of Australian Taxation 
Office deputy commissioner 
Michael Cranston.
Voluntary administrators 
Veritas Advisory were ap-
pointed last month.

Sydney commuters face 
more tolls for using the 
Harbour Bridge as well 
as being slugged $8 to 
use new multi-billion dol-
lar tunnels linking the in-
ner west to the northern 
beaches, according to 
proposals to NSW cabi-
net.
Fairfax Media reports the 
plans call for a $3 toll for 
cars on northbound trips 
on the bridge for the first 
time and the Harbour Tun-
nel from 2022.
The money will go towards 

$8 toll to use new Sydney 
tunnels: report

the $14 billion cost of the 
proposed Western Har-
bour Tunnel and Beaches 
Link, from Rozelle in the 
inner west to Balgowlah 
in the city’s northeast.
Drivers will have to pay 
$8 for a full one-way trip 
on the 14km road, includ-
ing $3 for the new har-
bour tunnel and $5 for the 
Beaches Link between 
the Warringah Freeway 
and Balgowlah, Fairfax 
reported on Wednesday.
Trucks will pay three 
times as much as cars.

Malcolm Turnbull says 
Australia wants answers 
on how an Australian wom-
an in her pyjamas was shot 
dead by police in the US.
As Sydneysiders gather to 
pay tribute to Justine Da-
mond, the prime minister 
said Australia’s consul-
general is supporting the 
family.
“It is inexplicable. Our 
hearts go out to her fam-

Turnbull demands answers 
on Damond killing

ily,” he told the Nine Net-
work on Wednesday.
“How can a woman out in 
the street in her pyjamas 
seeking assistance from 
the police be shot like 
that? It is a shocking kill-
ing.”
Ms Damond was fatally 
shot in the stomach by 
Minneapolis police officer 
Mohamed Noor on Satur-
day night

Kevin Rudd has been ac-
cused of rewriting history as 
senior Labor figures line up 
to reject his claim that asy-
lum seekers held in offshore 
detention should have been 
resettled in Australia after a 
year.
The former prime minister 
has complained he’s tired 
of being held to account for 
the coalition government 
prolonging a regime of off-
shore immigration detention 

Labor cuts Rudd adrift over asylum seekers
which he initiated.
And while politicians bicker 
over who is responsible for 
those languishing in the 
island camps, refugees on 
Manus Island have learned 
they will begin leaving for 
the United States in Octo-
ber.
Marking the fourth year of 
offshore detention in Nauru 
and on Manus Island in Pap-
ua New Guinea, Mr Rudd 
argued his 2013 agreement 

was only meant to last a 
year.
“What Abbott did and what 
Turnbull has sustained is 
taken a 12-month agreement 
and made it into a permanent 
agreement,” he told ABC ra-
dio on Thursday.
“The bottom line is, these 
poor folks should have been 
resettled in either New Zea-
land or Australia or else-
where three years ago.”
But Labor frontbencher Rich-
ard Marles says that wouldn’t 
have been the case.
“It is absolutely critical that 
Australia be off the table,” 
he told Sky News.
“What Kevin says now and 
what he tweets now is a mat-
ter for him.”
In 2013, Mr Rudd said asy-
lum seekers who arrived by 
boat would have no chance 
of being settled in Australia 
as refugees.
Former cabinet colleague 
Anthony Albanese said the 
plan was for refugees to be 
resettled in PNG or another 
country within a year.
Immigration Minister Peter 
Dutton said Mr Rudd was ei-
ther misleading the Austra-
lian people in 2013, is doing 
so now, or perhaps both.
He dismissed as wrong 
and deceptive the former 
prime minister’s claim asy-
lum seekers would only 
have been detained for 12 
months.
“What does he want us to be-

lieve - that somehow these 
people were just going to 
magically disappear after a 
12-month period?”
Mr Dutton conceded he 
would have preferred refu-
gees on Manus Island left 
sooner than October, with 
the detention centre closing 
that month.
“Our desire was obviously 
to have them off tomorrow; I 
want Manus Island to close. 
We’re still going to maintain 
Nauru,” he told Sky News.
“We have been caught up in 
the US process; they have a 
quota each year.”
President Donald Trump 
slashed the US refugee in-
take from 110,000 people 
to 50,000 and the cap was 
reached last week.
“Their year finishes on Sep-
tember 30, so we’ve now 
been pushed into October 
in terms of when people will 
move,” Mr Dutton said.
More than 1600 refugees 
have expressed interest in 
the US resettlement deal, 
which is expected to offer 
up to 1250 places.
Mr Dutton expects the US 
will take about 1200 people.
Decommissioning of the 
Manus Island refugee pro-
cessing centre is under way, 
with a nearby transit centre 
being expanded.
Australia will stop offering 
help to refugees voluntari-
ly returning to their home 
countries on August 31.
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العالناتكم يف اهلريالد
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
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مـطلوب سائـقون

الفــوائد
سيتم دعمكم مبوظفني  ذوي خربة يف التوصيل والتوزيع ويلتزمون بأخالقية وادارة جيدة.

بإمكانكم  حتقيق أرباح ممتازة والدفع أسبوعيا.
مزيج من جمموعة عمل التوصيل وعلى أساس خمصص adhoc ملساعدتكم على حتقيق أرباح ممتازة.

نزّودكم بلباس موحـّد.
ال رسوم انضمام.

الـخربة / املـتطلبات
يـُفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.

جيب أن يكون لديكم فـان Van محولة طـن او طـنـّني، أبيض حديث وحبالة جيدة )أو ان تكونوا على 
.)Van استعداد لشراء فـان

جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها ACN سارية المفعول.
سجل قيادة جيد.

مـطلوب تأمـينات ذات صلة.
سوف يطلب من املتقدمني الذين تسجلوا منذ فرتة وجيزة اجتياز التحقق من السجالت اجلنائية بنجاح.

معرفة ممتازة بسيدني وضواحيها.
مهارات التواصل اجليد وإدارة الوقت سوف تساعدك على حتقيق أقصى قدر من األرباح.

مهارات ممتازة يف  خدمة  الزبائن.
جيب أن تكونوا مواطنني أسرتاليني أو مقيمني دائمني.

ميكن تقديم الطلبات إىل:
STCrecruitmentNSW@auspost.com.au

أو االتـصال بـ  آنـا على  4684 9205 )02(                 - 4684 9205 )02(

نظرا لعمل جديد كبري، تعلن  )StarTrack Courier )NSW  عن 
حاجتها لسائقني لديهم شركة )أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة( ألداء 

.adhoc جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك

Anna

أكرب مقّدم 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:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

FREE
PARKING

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ   

مسانة عربية - معلبات - أرزّ - حبوب - زيوت - أجبان وألبان - مثلجات - متور.. وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي
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