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 100ألف فلسطيين
يتح ّدون االستفزاز
اإلسرائيلي يف األقصى

بعد «تنظيف» جرود عرسال من «النصرة» ..األنظار تتجه إىل جرود القاع ورأس بعلبك

اجليش :ال خيار أمام «داعش» سوى االنسحاب أو اهلزمية»

ُ
وقف إطالق النار
سرى
يف جرود عرسال ،يف
ّ
ٍ
امللف
لطي هذا
حماولة
ّ
إما بإخراج ما تَب ّقى
نهائيًا ّ
من مسلحني من «جبهة
النصرة» ِ
اتاه
سلمًا يف ّ
بالقوة
وإما بإخراجهم
ّ
إدلب ّ
العملية
استكمال
عرب
املربع األخري
العسكرية حنو
ّ
الذي ما زالوا يتمركزون
وقت ّ
ٍ
ظلت
فيه .هذا يف
تتحرك
السياسة الداخلية
ّ
وقع بطيء واحلكومة
على
ٍ
ّ
معطلة يف انتظار عودة
ِ
رئيسها سعد احلريري من
شهدت،
واشنطن اليت
َ
تطورًا الفتًا
وكما علم،
ّ
َت ّث َل يف إجناز الكونغرس
الصيغ
وجملس الشيوخ
َ

النهائية
العقوبات

ملشاريع
«حزب
على

معارضون سوريون «يتمردون» على واشنطن

يف
مسؤولون
كشف
وزارة الدفاع األمريكية
أحد
أن
(البنتاغون)،
املعارضة
فصائل
السورية اليت ُتدرب وكالة

توافد مئة ألف فلسطيين
على املسجد األقصى
االول
أمس
املبارك
تلبية لدعوة قيادتهم
والدينية
السياسية
لالحتفال وأداء الصالة
فيه .ومل تنجح اعتداءات
على
االحتالل
قوات
املصلني ،واليت أسفرت
عن إصابة  113شخصًا،
يف إفساد فرحة االنتصار
يف معركة الدفاع عن
األقصى وإجبار إسرائيل
على إزالة أجهزة املراقبة
من حميطه .وتوالت ردود
الفعل العربية الداعمة
للمقدسيني ولصمودهم
وانتصارهم ،وأعلن وزراء
اخلارجية العرب إدانة كل
اإلجراءات اإلسرائيلية،
وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة

ربية (مديرية التوجيه)
إجتماع لجنة اإلشراف العليا على برنامج املساعدات األمريكية والربيطانية لحماية الحدود ال ّ
واملؤسسات التابعة
اهلل»
ّ
ٍ
وجهات لبنانية أخرى
له،

املركزية
االستخبارات
األمريكية (سي آي أي)
عناصرها ،انسحب إىل خارج
منطقة «منع التصعيد»
احمليطة بقاعدة التنف

يف املثلث احلدودي بني
سورية والعراق واألردن،
يف حني أظهرت فصائل
معارضة أخرى استياءها،
ِ

التتمة صفحة 31

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

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

10 Nicholsen St, Penshurst

تتهمها واشنطن ّ
ّ
بأنها على
عالقة بتمويل «احلزب».
َ
سبق
أن إعدادها
والالفت ّ
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حكومة نيو ساوث ويلز تتخلى عن املعركة
القانونية مع البلديات املعارضة لالندماج
تراجعت حكومة غالديس
برجييكليان عن سياستها
املتمثلة يف دمج اجملالس
اليت عارضت اندماجها يف
احملكمة.
ويشكل التخلي عن عمليات
االندماج لـ  14بلدية يف
سيدني ختليا عن سياسة
أساسية حلكومة الوالية.
وقالت السيدة برجييكليان
يف بيان هلا إنه نظرا للطابع
املطول للتحديات القانونية
احلالية وما يسببه ذلك من
حالة عدم اليقني ،فإن

دعاوى اندماجات البلديات
احلالية اليت أمام احملاكم
سوف لن تستمر.
واعلنت السيدة برجييكليان
إن «سياسة االندماج اليت
تتبعها احلكومة كانت دائما
تهدف اىل وضع دافعي
ضريبة االرض (املرية)
أوال ،وأصبح من الواضح
بشكل متزايد أن بعض
اجملالس البلدية سعيدة
مبواصلة اإلجراءات القانونية
الطويلة واملكلفة».
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مــطلوب
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي
تـفاصـيل االعـالن على الصفحة االخرية

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

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

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

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

لصاحبها طوني فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

احلريري من الكابيتول :املوقف األمريكي من حزب
اهلل معروف ونعمل حلماية لبنان من تداعيات أي قرار
استهل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري يومه الطويل يف
الكونغرس االمريكي باجتماع
عقده قبل ظهر امس االول مع
رئيس جملس النواب االمريكي
بول راين يف مكتبه يف مبنى
الكابيتول ،حضره وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل والقائم
باعمال السفارة اللبنانية يف
امريكا كارال جزار والسيد نادر
امال
واملستشارة
احلريري
مدللي ومستشار االمن القومي
االمريكي جيف بريسلر ،وتناول
البحث العالقات بني البلدين.
بعد االجتماع قال احلريري« :كان
اللقاء مع رئيس جملس النواب
االمريكي جيدا جدا ،وطلبنا منه
زيارة لبنان لريى بعينه اجلهد
الذي نبذله يف حماربة االرهاب،
وليطلع أيضا على الوضع
االنساني لالجئني .ان تركيزنا
كله خالل هذه الزيارة ينصب
على موضوع الالجئني واالمن،
وهنا يف الكونغرس نناقش
مسألة القرارات اليت حيضرونها
ضد لبنان .لذلك حنن نبحث
يف كيفية محاية لبنان من هذه
العقوبات ،وان شاءاهلل نتمكن
من إقناعهم بذلك».
سئل :هل ميكن تعديل هذه
القرارات او مشاريع القوانني
املقرتحة حتى اآلن ضد «حزب
اهلل»؟ مهمتكم قد تكون
صعبة؟
اجاب« :مهمتنا ان حنمي
لبنان ،فحزب اهلل موجود اصال
على الئحة االرهاب يف امريكا
وحنن علينا ان حنمي املصارف
اللبنانية واللبنانيني وان ال
يكون هناك اي قرار شامل
يصيب الناس اليت هلا حسابات
داخل املصارف ،ألن ذلك
سيؤثر على االقتصاد الوطين
اللبناني».
سئل :لكن النص يقول ان
تشمل العقوبات كل من يتعاون
مع «حزب اهلل» وينسق معه؟
اجاب« :حناول ان يكون
املوضوع أكثر دقة لكي ال يلحق
الضرر باللبنانيني».
سئل :اليوم هناك وقف للنار
يف جرود عرسال ،والدولة
اللبنانية تفاوض ،فهل ننتهي
قريبا بأقل خسائر ممكنة؟
اجاب« :ما نريده حنن هو أن
ننتهي مما حيصل يف عرسال،
وال أظن ان أحدا يف الدولة

اللبنانية يريد ان يكون هناك
هذا النوع من االرهاب يف جرود
عرسال .وافضل سبيل هو ان
يعودوا اىل بلدهم».
سئل :كيف كان املوقف
االمريكي يف ما يتعلق ب»حزب
اهلل»؟
اجاب« :مسعتم من الرئيس
األمريكي موقفهم من موضوع
حزب اهلل ،وحنن علينا محاية
لبنان من اي تداعيات ميكن
ان تطاله .املهم بالنسبة الي
هو محاية املؤسسات اللبنانية
والشعب اللبناني واستكمال

املساعدات للجيش ،واليت ادت
فعليا اىل مردود كبري جدا يف
حماربة االرهاب .علينا ان نركز
على هذا املوضوع ،وفيما خيص
حزب اهلل املوقف االمريكي ليس
جبديد ،وهو معروف».
سئل :يف حصيلة لقاءاتك مع
املسؤولني االمريكيني هل أنت
مطمئن اىل املرحلة املقبلة،
خصوصا يف ما يتعلق باملوقف
االمريكي؟
اجاب« :أنا مطمئن ،وان شاء
اهلل سيكملون معنا هذا املشوار
والعمل الذي نقوم به».

جتمع العلماء :ما قام به اجليش واملقاومة
يف عرسال حفظ لبنان واللبنانيني
عقدت اهليئة اإلدارية يف
املسلمني»
العلماء
«جتمع
اجتماعها األسبوعي ،تداولت
خالله ،حسب بيان اصدرته ،يف
«انتصارات املقاومة يف جرود
عرسال وتداعياته وقالت« :منذ
البداية كنا نقول أن املعركة
مع االرهاب ستكون لصاحل
حمور املقاومة ،ومنذ فرتة
طويلة وجهت قيادة املقاومة
للمسلحني يف اجلرود نداء أن
ينسحبوا حقنا للدماء وصربت
عليهم ولكنهم متادوا يف غيهم
وعملوا على حبك املؤامرات
للقيام بأعمال انتحارية يف
الداخل اللبناني والذي حصل
أخريا يف خميم النازحني من
إدخال أحزمة ناسفة دليل على
النوايا اإلجرامية هلذه اجلماعات،
األمر الذي جعل املقاومة تتخذ
القرار الصائب بتحرير اجلرود
من االحتالل الذي دام طويال».
اضاف البيان« :اليوم وبعد
االنتصار الباهر والسريع واإلجناز
امليداني الرائع اضطرت مجاعة
النصرة لالستسالم ووافقت
املقاومة ألنها ال حترص على
القتل بل على حقن الدماء

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

مستنرية بهدي رسالة اإلسالم
السمحاء يف عدم اخلوض يف
الدماء إن كان هناك جمال
لتفادي املعارك».
وهنأ التجمع «املقاومة اإلسالمية
ميدانيني
وقادة
جماهدين
ولالمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل على «االنتصار
يف هذه املعركة» معزيا عوائل
الشهداء ،داعيا للجرحى بالشفاء
العاجل.
ووجه «التحية للجيش اللبناني
الذي كان حاضرا يف املعركة
وعلى جهوزية تامة ومساندا
للمقاومة يف عملياتها وعمل
على محاية املدنيني اللبنانيني
والسوريني».
وتوجه اىل «الذين حتدثوا بشكل
سليب أو شبه سليب عن هذه
العملية البطولية» ،قائال« :آن
لكم أن تعودوا إىل رشدكم
فما قامت به املقاومة حفظت
به اللبنانيني وأعادت للبنان
أرضا أحتلها التكفرييون بدماء
الشهداء وتضحيات املقاومني
وكل ذرة تراب يف هذا الوطن
هلا قيمة عظيمة عند من يؤمن
بالعزة والكرامة أما الذي ال
يعري باال ألرض أحتلت اليوم
من التكفريي كما كان سابقا
مع الصهيوني فهذا جيب أن
حياكم من مجهوره الذي خدعه
ملدة طويلة مبقولة السيادة
واالستقالل».
«لالستمرار
املقاومة
ودعا
يف عملياتها لتحرير املناطق
احملتلة من قبل داعش متى
سنحت الفرصة لتؤمن رأس
بعلبك والقاع واهلرمل كما أمنت
املناطق سابقا عندما حررتها
املقاومة ولتعود عرسال إىل
كنف الدولة ويستلم اجليش
اللبناني كل املناطق اليت
طهرتها املقاومة ألنها ال تريد
أن تكون بديال عن الدولة كما
يتهمها البعض».

بري استقبل وزيرا بلجيكيا واطلع من ابراهيم على اتفاق عرسال

فرجنية :االنتصار يف جرود عرسال حيمي لبنان
وامنه واستقراره ومستقبله

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،ظهر امس االول
اخلميس ،يف عني التينة ،وزير
الدولة ورئيس جملس الشيوخ
البلجيكي السابق اندريه فالهو
 André flAhAutوالوفد
املرافق ،ودار احلديث حول
العالقات الثنائية والوضع يف
لبنان واملنطقة.

ابراهيم

ويف االوىل بعد الظهر ،استقبل
الرئيس بري املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم .
بعد اللقاء سئل ابراهيم:
هل وضعت الرئيس بري يف
عملية التفاوض واالتفاق الذي
حصل؟
اجاب« :طبعا ،ودولة الرئيس
كان اساسا يتابع كل جمريات
التفاوض ،وكان من الطبيعي
ان ازوره واطلعه على النتيجة
اليت توصلنا هلا».
سئل :هل ستبقى بنود االتفاق
سرية؟
اجاب« :بالتأكيد ان بنود
االتفاق سرية ،وما استطيع
ان اقوله ان هناك فعال وقفا
الطالق النار وهو ساري
املفعول .واملسلحون ومن
يرغب من املدنيني سيتوجهون
اىل أدلب بشكل منظم وباشراف
وسيقوم
اللبنانية،
الدولة
الصليب االمحر اللبناني باالمور
اللوجستية .هذا كل ما استطيع
ان اقوله ،واعتقد ان بنود
االتفاق ستتكلم عن نفسها
عمليا».
سئل :متى سيكون هذا االتفاق
قد اجنز متاما؟
اجاب« :يف احلقيقة ال يوجد
مهلة زمنية حمددة والوقت
ليس مفتوحا ،وخالل ايام
سيكون االتفاق قد اجنز».
سئل :البعض يصور هذا االتفاق
وكأنه لتحرير أسرى «حزب
اهلل» ،يف الوقت انه لتطهري
املنطقة من جبهة النصرة؟
اجاب« :االتفاق هو لتطهري
وحترير اراض لبنانية ،ومن
يستفيد من هذا التحرير فال
مانع».

فرنجية

واستقبل الرئيس بري عند
الثانية والنصف يف عني التينة
رئيس تيار املردة النائب
سليمان فرجنية وجنله طوني
ووزير االشغال العامة يوسف

بري

فنيانوس حبضور وزير املال
علي حسن خليل وامحد البعلبكي،
وختلل اللقاء مأدبة غداء.
بعد الزيارة قال فرجنية:
«الزيارة هي حلليف وأخ هو
دولة الرئيس بري ،وقد جئنا
ككل فرتة لنتشاور ونأخذ برأي
دولته ونؤكد بأنه حليف اساسي
وصديق وهذا االمر كان
وسيستمر اليوم وان شاءاهلل
اىل االبد .تداولنا يف االمور
الراهنة وهنأنا دولته على
االجناز الذي قامت به املقاومة
اليت محت لبنان ،كما تداولنا
يف االمور االخرى على الساحة
اللبنانية .ودائما وجهات النظر
مع دولته متطابقة».
سئل :ما هو رأيك بصمت الوفد
اللبناني جتاه ما قاله الرئيس
االمريكي خالل لقائه به؟
اجاب« :ال استطيع ان أجيب
على هذا السؤال قبل ان
يعودوا اىل لبنان ،وجملس
الوزراء هو الذي يبحث هذا
االمر .وبرأيي ان هناك انقساما
يف لبنان ،فهناك فريق وانا
منه مع املقاومة ،وهناك فريق
آخر ضد املقاومة .وما اريد ان
اركز عليه ان كل واحد جيب ان
يكون واضحا برأيه ،وهناك ال
يستطيعون االنقسام ،ولكن
يف لبنان ويف البيانات اقول
ان ابشع شيء هو (اللون)
الرمادي فاما ان يكون اسود
او ابيض».
سئل :البعض ال يعترب ان ما
حصل هو انتصار لكل لبنان
وحيمي كل لبنان ،وقد ترفع
السيد حسن نصراهلل عن الرد؟
اجاب« :انا اعترب ان انتصار
حزب اهلل يف جرود عرسال هو
انتصار لكل لبنان ،وما قاله
السيد امس انه يهدي هذا
االنتصار كما نصر متوز وكل
انتصارات املقاومة اىل كل
لبنان وكل لبناني .ومن يعرف
السيد يعرف انه انسان صادق
وما يقوله يعنيه ،وهناك البعض
يرغب بأن حياكم على النيات
وما تظنه باالخر ،وحنن نعترب
ان االنتصار الذي حصل حيمي
لبنان واالمن فيه واستقراره
ومستقبله .يقولون ان اجليش
جيب ان يقوم بذلك كلنا مع
اجليش ،فلو قام اجليش بضرب
النصرة فهذا ايضا خيدم لبنان،
واذا تعهد اجليش او قام بضرب
داعش فان كل اللبنانيني معه
وحنن اول من يكون اىل جانبه،

ولكن اذا مل يقم بذلك وقامت
املقاومة بهذا االمر فان ذلك
حيمي لبنان .قد يعجب هذا
االمر البعض او ال يعجبه ولكن
اقول انه عندما يكون هناك خطر
ال يكون املوضوع يف التفتيش
على الشرعي او غري الشرعي
بل نفتش ونفكر كيف نزيل
هذا اخلطر».
سئل :يف املعركة ضد داعش
هل انت مع ان يقوم بها اجليش
منفردا؟
اجاب« :انا مع ان يزيلوا
داعش اقامت بذلك املقاومة
ام اجليش .موقفي منذ زمن
طويل هو انين اعترب ان
اجليش والشعب واملقاومة هو
مشروعي السياسي ،هناك من
يعترب اجليش مشروعه حنن معه،
فنحن كلنا مع اجليش ولكن ال
ان خنتلف وتبقى داعش».
سئل عن التنسيق مع اجليش
السوري فأجاب« :حنن مع
التنسيق مع اجليش السوري،
فطاملا يوجد عالقات ديبلوماسية
وباالمس عينا سفريا يف سوريا
وال نريد ان نتكلم معها فكيف
ذلك؟ فهذا ينطبق عليه عمل
الشيء ونقيضه .نقوم بعالقات
جتارية مع سوريا ولديها سفري
هنا يف لبنان وال نريد ان نتكلم
معه ،واعتقد ان هذا يدخل يف
السياسة اللبنانية ،فال اتكلم
لكي ال احرج ،ومن ناحية ثانية
ننسق او يقال ال حترجوننا
افعلوها انتم .وبالنتيجة ان
العالقات قائمة مع سوريا
وداعش ستضرب وانتهت
النصرة وهذا هو املهم ،والباقي
تفاصيل».
سئل :هل تعتربون ان ما حصل
هو انتصار لفريقكم؟
اجاب« :انا اعترب انه انتصار
للبنان وعندما تكلمت عن
حمور املقاومة تكلمت عن حمور
املقاومة يف املنطقة الذي ميتد
من لبنان وقد انتصر ومن ال
يعجبه ذلك فهذا رأيه ولكن هذا
هو الواقع.
سئل :هناك من يقول ان هذه
املعركة هي لتحرير أسرى حزب
اهلل؟
اجاب« :هذه معركة لتحرير كل
اسري لبناني ،فعندما قاتلت
املقاومة و»حزب اهلل» اسرائيل
وقامت كل هذه احلروب معها
البعض منها كان لتحرير اسرى
لبنانيني كانوا موجودين يف
االسر قبل حزب اهلل.
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية اطلع من ابراهيم على تفاصيل احلل على احلدود

املـشنوق :جرود عرسال مل تشهد ترسيما واضحا للحدود واحلكومة مل ختطئ
تابع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون منذ صباح امس
االول اخلميس ،املستجدات
االمنية والعسكرية على احلدود
اللبنانية-السورية قبالة جرود
عرسال ،والتدابري اليت يتخذها
اجليش اللبناني للحفاظ على
االمن واالستقرار يف املنطقة
ومنع تسلل املسلحني اليها ،وال
سيما بعد احلل الذي مت التوصل
اليه إلنهاء الوضع القائم على
احلدود وإعادة اهلدوء اليها
وانسحاب املسلحني منها،
والذي اطلع عون على تفاصيله
خالل استقباله باكرا املدير
العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم الذي يتوىل متابعة
املفاوضات اجلارية لوضع بنود
ما اتفق عليه قيد التنفيذ.
كذلك كانت هذه التطورات حمور
حبث مع وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق الذي استقبله
عون الساعة الثانية عشرة
والنصف بعد الظهر ،وتداول
معه آخر التطورات احلدودية
والوضع االمين ككل ،ومسألة
االنتخابات النيابية الفرعية يف
كسروان وطرابلس.
املشنوق
وبعد اللقاء صرح املشنوق:
«هناك الكثري من األحداث
والظروف تستوجب التشاور مع
فخامة الرئيس ،سواء يف األمن
أو يف السياسة ،وهو حبرصه
ومسؤوليته على كل اللبنانيني،
قادر على أن يكون ضابط
توازن لكل ما نراه اليوم.
وبصراحة ،ما نراه يف األمن
يطمئن قليال ،لكن يف السياسة
ال يطمئن ،ألن طبيعة النقاش
وحشية هذه األيام.
وقد تناقشنا يف موضوع عرسال
واملناطق احلدودية مع سوريا
ودور اجليش اللبناني واخلالف
والنقاش حول قيام حزب اهلل
بالعملية العسكرية األخرية يف
مواجهة تنظيم النصرة ،وهو
تنظيم جمرم وتكفريي.
النقطة االوىل اليت أود تأكيدها
بعد التكلم مع فخامة رئيس
اجلمهورية أن هذه األرض جبزئها
األكرب ،يف جغرافيتها ،خمتلف
عليها بني لبنان وسوريا ،كذلك
املعركة األخرية ،ألن املنطقة
تارخييا مل تشهد ترسيم حدود
واضح وصريح لتحديد الواقع
اجلغرايف واملسؤوليات.
أما النقطة الثانية فتتعلق
بالنقاش السياسي ،وهنا علي
أن أكون واضحا بالقول إن هذه
الطريقة يف التعامل بني القوى
السياسية واالتهامات والكالم
الكبري ،هذا كله ال يأتي بنتيجة.
من حق اللبنانيني أن يكون
وعاطفتهم
وأملهم
حلمهم
ووطنيتهم ورغبتهم دائما أن
يكون اجليش اللبناني من يتوىل
الدفاع عنهم يف كل مكان من
لبنان .هذا حق وواجب ،والذي
يطالب باجليش اللبناني ال يشتم
اآلخرين أو ينال من كرامتهم أو
جهدهم ،وبصراحة كل هذا سببه
أننا منذ سنوات بدأنا مبناقشة
لتحديد
وطنية
اسرتاتيجية
سالح املقاومة ودوره يف

باالستقرار ،يف منطقة كلها
حرائق وقتل ودمار وأنهار من
الدم .والدليل أنه عندما صار
املوضوع يتعلق بداخل األراضي
التنظيم
مبواجهة
اللبنانية،
األسوأ ،داعش ،أعلن اجليش
اللبناني أنه قام بكل احتياطاته
ويقوم بدوره يف املواجهة ،وهو
مدعوم من مجيع اللبنانيني .وال
أحد يف لبنان يستطيع القول
إنه خمتلف على دور اجليش
ووطنيته».
وأشار اىل أن «هناك قيادة
جديدة للجيش متارس مهماتها
وقائد جيش يزور يوميا
الثكنات ملتابعة هذه األمور،
وإن شاء اهلل يف جلسة جملس
الوزراء املقبلة يكون فخامته قد
وضع أطرا للقواعد اجلديدة أو
القدمية اجلديدة اليت ميكن أن
تساهم يف محاية االستقرار
السياسي».
حوار مع الصحافيني
املشنوق
بني
دار
ثم
والصحافيني احلوار اآلتي:
سئل :ما كان رد الرئيس
عون على إعادة طرح موضوع
االسرتاتيجية الدفاعية على
الطاولة؟
أجاب« :لست خموال اإلفصاح
عن موقف الرئيس ،وهو يعلنه،
لكن أقول إن هناك قواعد سابقة
تساعد يف االستقرار السياسي،
فلماذا ال حناول أن نستغلها
دون إعالم ودون تلفزيونات
ودون شتائم وصوت عال،
ونستطيع الوصول إىل نتيجة
حول كل النقاط اليت خنتلف
عليها ،لكن على األقل نكون
جمتمعني حول طاولة حوار؟».
سئل :بالنسبة إىل لقاءات
الرئيس احلريري يف واشنطن،
البعض يراها حمرجة من خالل
التصرحيات اليت أدىل بها
الرئيس ترامب ،فيما رأى
البعض أن الوضع مريح ،ما
تعليقكم؟
أجاب« :املوقف األمريكي ليس
جديدا وال مفاجئا ،وحنن مل
نفاجأ ،فلماذا تصرف البعض
كأنه يسمعه للمرة األوىل؟
قبل الزيارة كان هناك مواقف
معلنة وكانت هناك عقوبات
حتضر يف الكونغرس .لكن
هناك نقطتني أساسيتني ال أحد
يريد االلتفات عليهما ،فالزيارة
جنحت أوال يف تأمني استمرار
املساعدات للجيش اللبناني،
وهذه مسألة مهمة جدا ليس
فقط ألسباب مالية ،بل ألسباب
تتعلق باالعرتاف بالدولة وبدور
اجليش ،وهي دليل ثقة بقيادة
اجليش اجلديدة .واألمر الثاني
هو ختفيف وطأة العقوبات على
لبنان ،مبعنى أنها لن تصيب
كل اللبنانيني ،بل جزءا منهم
فقط .وال أحد ميكنه االدعاء
أنه يستطيع تغيري السياسة
األمريكية رأسا على عقب .وان
شاء اهلل نستطيع مواكبة الزيارة
بقدرتنا على محاية االستقرار
السياسي».
سئل :ماذا عن االنتخابات
الفرعية؟
أجاب« :إتفقنا على أن يكون

رئيس الجمهورية مستقبال الوزير املشنوق
هذا املوضوع مطروحا على
طاولة النقاش يف اجللسة
املقبلة جمللس الوزراء».
سئل :هل أخطأت احلكومة بعدم
نقاش موضوع عرسال؟ وهل
كان عليها أن تتخذ إجراءات منذ
البداية وأن يكون لديها مقاربة
للموضوع؟
أجاب« :ال يف عرسال وال يف
غريها ،احلكومة مل ختطئ .هذه
أرض خمتلف عليها وكل طرف
سياسي له موقف منها ،وكل
ما نقوله إن اجليش ال حيتاج إىل
قرار حكومة ،فهو لديه تكليف
مستمر ،وما جرى يف تالل
عرسال جرى يف أرض متنازع
عليها وال ميكن مناقشته.
بصراحة واختصار ،عرفت اليوم
أنه مت االتفاق على وقف النار
نهائيا الساعة الرابعة فجرا،
واللواء عباس ابرهيم يتابع
مسألة إخراج املسلحني حيث
هم ،ضمن تسوية سيتبني الحقا
شكلها النهائي .وال أعتقد أن
داعش ضمن املفاوضات».
سئل :هل حنن يف اجتاه معركة
من اجليش على «داعش»؟
أجاب« :اجليش يتحضر على هذا
األساس ،من منطلق دفاعي
وليس من منطلق هجومي».
وفد «حماس»
اىل ذلك ،شهد قصر بعبدا
سلسلة لقاءات تناولت مواضيع
سياسية وإمنائية .على الصعيد
السياسي ،استقبل عون ممثل
حركة «محاس» يف لبنان
علي بركة ومسؤول العالقات
السياسية يف احلركة زياد
حسن ،وتسلم منهما رسالة
خطية من رئيس املكتب
«محاس»
حلركة
السياسي
الرئيس امساعيل هنية عرب فيها
عن الشكر والتقدير للموقف
الذي اختذه عون من املمارسات
ضد
االسرائيلية
العدوانية
املسجد األقصى ،والدعوة اليت
أطلقها لعمل عربي شامل يف
وجه السياسة االسرائيلية اليت
تهدف اىل انتهاك املؤسسات
بعد اغتصاب األرض.
وقال هنية يف رسالته:
«إننا إذ نتوجه اىل فخامتكم
بالشكر والتقدير على جهودكم
لقضية
الداعمة
ومواقفكم
القدس وفلسطني ،ومن خاللكم
اىل الشعب اللبناني الشقيق،
نزف اليكم االنتصار العظيم
الذي حققه أهلنا يف القدس
يف هذا اليوم بعد إجبار االحتالل
على إزالة كل املعوقات اليت
وضعها على بوابات املسجد

األقصى املبارك».
وقد محل عون وفد «محاس»
حتياته اىل هنية ،مؤكدا أن
«القضية الفلسطينية كانت
وستبقى من ثوابته الوطنية
والقومية ،والدفاع عنها واجب
على مجيع املسؤولني العرب ،إذ
ال قضية أخرى تعلو فوق قضية
الشعب الفلسطيين وحقه يف
اسرتجاع أرضه وحتقيق السيادة
الكاملة عليها».
مؤسسة ابراهيم عبد العال
للتنمية
على الصعيد اإلمنائي ،استقبل
عون وفد مؤسسة ابراهيم
عبد العال للتنمية املستدامة،
برئاسة النائب السابق ناصر
النائب
وعضوية
نصراهلل،
حممد قباني واملهندس حممد
واملهندس
الداعوق
امني
انطوان سالمه والسيد رمزي
عرب والسيدة اميان ابراهيم
عبد العال واملهندسني ميشال
متى وفادي جعارة .وأطلع
الوفد رئيس اجلمهورية على
النشاطات اليت تقوم بها

املؤسسة يف إطار إعادة نشر
تراث ابراهيم عبد العال وطبعه
ووضعه بتصرف املعنيني،
وال سيما االسرتاتيجية املائية
على مستوى كل لبنان .ولفت
نصراهلل اىل أن املؤسسة يف
صدد إعداد دراسة حلوض
األردن من الناحيتني القانونية
والفنية ،تربز حقوق لبنان يف
املياه املشرتكة ،وهي تنظم
ندوات تدريب وتثقيف امنائي
مع طالب وجامعات ،إضافة اىل
تنظيم زيارات ميدانية حلوض
الليطاني وسد القلمون ومعمل
ابراهيم عبد العال وغريه.
ومتنى الوفد التنسيق مع وزارة
الطاقة واملياه يف اجملاالت اليت
تدخل يف اختصاص املؤسسة.
ورد عون مرحبا بالوفد ،وحمييا
ذكرى ابراهيم عبد العال،
وواصفا إياه «بالرجل الكبري
الذي أعطى وطنه ورحل يف
عز الشباب والعطاء» ،متمنيا
للمؤسسة اليت حتمل امسه النجاح
يف ما تقوم به من نشاطات،
والفتا اىل االهتمام الذي يوليه
للثروة املائية يف لبنان ،والذي
ترجم من خالل حرصه على
تنفيذ خطة اقامة السدود يف
خمتلف املناطق اللبنانية .وقال
عون« :مثة ارتباط بني احلياة
واملياه واالرض ال ميكن الفصل
بني عناصره ،ونرحب بأي
دراسة ميكن ان تعدها املؤسسة
يف جمال االسرتاتيجية املائية
واملياه اجلوفية».
وفد بلدة فاريا

واستقبل عون وفدا من بلدة

فاريا ،برئاسة املهندس ميشال
موسى سالمه مع اعضاء اجمللس
واملخاتري وكهنة الرعية ،نقلوا
اليه دعم أهالي البلدة ملواقفه
وخياراته الوطنية .كذلك عرض
رئيس البلدية أبرز املشاريع
االمنائية اليت حتققت يف فاريا
بالتعاون بني أبنائها ،من دون
أن تتحمل موازنة البلدية أي
أعباء مالية ،ومنها عني البلدية
واستصالح االراضي الزراعية
ومشاريع ري ومياه الشفة
والطرق ورفع متثال القديس
شربل.

ورحب عون بالوفد ،منوها
مبحافظة أبناء فاريا على التقاليد
اللبنانية وال سيما يف جمال
«العونة» ،من خالل حتقيقهم
مشاريع تنموية مهمة ومفيدة
للبلدة ،مؤكدا اهتمامه باملطالب
اليت رفعها الوفد ،والفتا اىل
أن مشاريع عدة باتت على طريق
االجناز او التنفيذ يف منطقة
كسروان هلا انعكاسات اجيابية
على فاريا وغريها من البلدات
الكسروانية ،ومنها اوتوسرتاد
جونيه ،وطريق مريوبا -نهر
الذهب ،وطريق يسوع امللك-
جعيتا ،وطريق حيشوش وجديدة
غزير والقطني ،وطريق دلبتا-
حياطه ،وطريق حريصا ،فضال
عن حمطات التكرير يف غزير
والذوق ومريوبا وسد بقعاته.
ولفت عون اىل أن «االهتمام
مبناطق كسروان مماثل لالهتمام
مبناطق لبنانية أخرى ،انطالقا
من مبدأ اإلمناء املتوازن الذي
يعمل على حتقيقه على مستوى
البالد كلها».
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لبنانيات

داريل عيسى بعد لقائه احلريري:

اكدنا ان اهلدف من العقوبات احلد من
استخدام االموال لالعمال االرهابية وليس
معاقبة الشعب او االقتصاد اللبناني

ممثلون عن السفارتني الربيطانية واالمريكية
التقوا قائد اجليش شورتر :اجليش اللبناني
املدافع الشرعي الوحيد عن لبنان

السنيورة استقبل منسق املستقبل يف اجلنوب
محود :للتمسك مبؤسستنا العسكرية وأجندتنا
الوطنية يف محاية حدودنا

خالل اللقاء

عيسى مستقبال الحريري يف مكتبه
جملس
رئيس
زار
الوزراءاحلريري والوفد املرافق
عضو الكونغرس االمريكي
داريل عيسى يف مكتبه يف
الكونغرس واجتمع معه يف
حضور اعضاء جلنة الصداقة
اللبنانية االمريكية اليت تضم
كال من شارلي كريس ،دارين
حلود ودييب دينغل.
بعد االجتماع قال الريئس
الكالم
«كل
احلريري:
واملفاوضات كانت مهمة ،وان
شاء اهلل تكون االمور اجيابية
بالنسبة للمصارف وللبنانيني،
النه يف نهاية املطاف املصارف
حتمي حسابات اللبنانيني وهذا
ما نهتم به».
سئل :هل هناك استجابة
ملطلبكم بان تكون العقوبات
حمددة وليس شاملة؟
اجاب« :برأيي انه حتى اذا
قرأنا النص اجلديد املكتوب
قفد اخذ بعني االعتبار هذا
االمر وحنن نعمل على ان
يكون حمددا اكثر».
سئل :هل املشاريع قابلة
للتعديل؟
اجاب« :ان شاء اهلل».

عيسى

عيسى
حتدث
ثم
فسئل:الكونغرس يتحدث عن
عقوبات ضد حزب اهلل ماذا
لديكم بهذا اخلصوص؟
اجاب« :من الواضح جدا
ان احد املواضيع اليت كان
الرئيس احلريري مهتما بها
واليت ناقشناها ،هي التأكيد
على ان ال تعاقب االجراءات
الشعب اللبناني او االقتصاد
اللبناني ،وقد تلقى تأكيدا
منا مجيعا بان اهلدف هو
احلد من استخدام االموال
لالعمال االرهابية ،ولكن يف
الوقت نفسه التأكد من ان
االقتصاد اللبناني حممي.
كما حتدثنا عن استمرار لبنان
يف حماربة االرهاب وداعش،
وعن املعدات اجلديدة اليت
يستخدمها لبنان حلماية حدوده.
وتطرقنا ايضا اىل مسألة
حقول الغاز الطبيعي وكيفية
حتسني االقتصاد اللبناني عرب
االستفادة من موارده البحرية
الغنية .وبصراحة حتدثنا عن
مواضيع عدة منها كيفية نشر
الدميوقراطية املوجودة يف
لبنان اىل البلدان اجملاورة له،

وسبل تأمني حتالف سلمي يف
سوريا ميثل جيمع االقليات يف
البلد .كما تطرقنا اىل قضايا
تهم جملس التعاون اخلليجي
واجلامعة العربية».
سئل :هل تعتقد ان زيارة
الرئيس احلريري ستغري شيئا
يف القرارات املتعلقة حبزب
اهلل؟
اجاب« :ان زيارة رئيس
الوزراء سعد احلريري مهمة
الن االدارة تريد التأكد من
ستستمر
التشريعات
ان
يف السماح لوزارة اخلزانة
االمريكية العمل مع لبنان
ملنع االموال غري املناسبة
ويف الوقت نفسه عدم احلاق
الضرر باالقتصاد اللبناني.
وهذا ما قيل بشكل واضح
وعلين ،وكل االعضاء الذين
شاركوا يف االجتماع ايدوا
هذا االمر كما ايدوا اهمية
التأكد من ان حكومتنا ووزارة
اخلزانة قادرتان على العمل مع
احلكومة اللبنانية لوضع تصور
حول كيفية ايقاف االموال غري
املناسبة ،ويف الوقت نفسه
عدم احلاق االذى باالقتصاد
اللبناني».
متفهمون
انتم
سئل:هل
حلساسية الوضع؟
اجاب»:اعتقد اننا مجيعا نعي
حساسية الواقع  ،بان هناك
توازنا دقيقا يف لبنان ،ولكن
بالرغم من هذا التوازن من
الواضح ان حزب اهلل كقوة
عسكرية يف لبنان ليس
بال»صحي» ،ال للبنان وال
جلريانه ،وهذه هي حساسية
الواليات املتحدة االمريكية
جتاه الوضع .وخالل الستة
عشر سنة املاضية من
ممارسيت العمل السياسي كان
لي موقف وهو ان امليليشيا
االخرية املسلحة املوجودة يف
لبنان بعد انتهاء احلرب االهلية
هي حزب اهلل ،وجيب ان يصار
اىل نزع سالحه ودجمه مع باقي
اجملتمع ،وحتى ذلك احلني
سيستمرون بان يكونوا موضع
عقوبات وال شك بذلك».

لقاءات الرئيس الحريري

ثم التقى الرئيس احلريري
على التوالي كال من عضو
روس
اليانا
الكونغرس
ليهتينان والسيناتور انغوس
كينغ والسيناتور توم كوتون.

أعلنت السفارة الربيطانية يف
لبنان ،انه «ضمن إطار جلنة
اإلشراف العليا على برنامج
احلدود
حلماية
املساعدات
الربية ،اجتمع السفري الربيطاني
يف لبنان هيوغو شورتر وجون
راث ممثال السفرية االمريكية
اليزابيت ريتشارد وامللحقان
العسكريان الربيطاني كريس
غاننينغ واالمريكي دانييل
موتون ،مع قائد اجليش
اللبناني العماد جوزيف عون
ملناقشة مشروع أمن احلدود
الربية.

شورتر

بعد االجتماع قال السفري
شورتر« :ان اململكة املتحدة
شريك فخور للجيش اللبناني،
ونريد مساعدته للبناء على
سجل جناحاته .يف األشهر
األخرية ،رأينا اجليش اللبناني
يقوم بعمليات معقدة وناجحة
ملكافحة اإلرهاب ،وحيرز تقدما
كبريا يف تأمني حدود لبنان
مع سوريا ،ومحاية اجملتمعات
اللبنانية والالجئني السوريني
من اآلثار املروعة للحرب
األهلية السورية».
اضاف« :ومع اقرتاب عيد
اجليش ،حنتفل حبقيقة أن هذا
اجليش قد طور نفسه على

مدى العقد املاضي ،االمر
الذي فرض ليس فقط احرتام
اللبنانيني ،بل احرتام اجملتمع
الدولي أيضا .واليوم ،فإن
اجليش اللبناني قادر متاما على
ممارسة السيطرة وضمان األمن
على مجيع األراضي اللبنانية».
واكد «ان الدولة القوية
وحدها ،مع وجود جيش قوي
يف قلبها ميكنها على املدى
الطويل أن تضمن استقرار
لبنان ودميوقراطيته ومنوذج
التعايش فيه .وحده اجليش
اللبناني ميكنه أن يتصرف
اللبنانيني،
مجيع
مبوافقة
ومتاشيا مع الدستور وقرارات
جملس األمن ذات الصلة.
وتدعم اململكة املتحدة القوات
املسلحة اللبنانية ألنها املدافع
الشرعي الوحيد عن لبنان».
وقال« :كما تناول جزء من
نقاشنا اليوم أهمية حقوق
داخل
واحملاسبة
اإلنسان
كعنصر
اللبناني،
اجليش
أساسي من عناصر الفعالية
العمالنية واالحرتام العام.
ويسرني أن اجليش اللبناني
يرى أيضا احرتام حقوق
اإلنسان كأولوية وكجزء من
رؤيته لكونه قوة مسلحة حديثة
ومهنية».

عثمان عرض وحبيش األوضاع والتقى وفودا من
بلدييت اجلديدة والال ومن هيئة التبليغ الديين

استقبل املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان امس
االول يف مكتبه يف ثكنة املقر
العام ،النائب هادي حبيش
على رأس وفد من فاعليات
قضاء عكار ضم عددا من رؤساء
البلديات يف القضاء ،إضافة
إىل وفد من سائقي الشاحنات،
ٍ
زيارة شرحوا خالهلا لعثمان
يف
أوضاعهم ،وجرى عرض لسبل
حل ملشكلتهم.
الوصول إىل
ٍ
وقد حضر اللقاء قائد منطقة
الشمال اإلقليمية العقيد علي
سكينة ،وقائد منطقة البقاع
العقيد ربيع جماعص.
وكان عثمان التقى وفدا من
بلدية اجلديدة  -البوشرية -
السد ضم :رئيس البلدية
أنطوان جبارة وعضو اجمللس
ٍ
زيارة
البلدي غابي سالمة ،يف
أشادا خالهلا جبهود قوى األمن
الداخلي ،كما عرضا مع عثمان
لألوضاع العامة واألمنية ضمن
نطاق بلديتهما.
وكان عثمان التقى رئيس
هيئة التبليغ الديين يف اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
الشيخ علي حبسون ،على رأس

وفد من مرشدية السجون يف
اجمللس ضم :الشيخني حسني
عباس ونعيم نعمة ،يف زيارة
شكروا خالهلا للواء عثمان رعايته
معرض منتوجات يدوية من
صناعة السجناء ،كانت نظمته
املرشدية يف سجن مرجعيون.
كما جرى عرض لقضايا تتعلق
بالسجون اللبنانية والسجناء
فيها ،إضافة إىل البحث يف
سبل تطوير التعاون والتنسيق
بني قوى األمن الداخلي
واملرشدية .وقد جرى اللقاء يف
حضور قائد سرية النبطية يف
وحدة الدرك اإلقليمي العقيد
توفيق نصراهلل ،آمر فصيلة
مرجعيون الرائد شربل حبيب
وآمر سجن مرجعيون املالزم
أول سامر نور الدين.
كما استقبل عثمان رئيس
بلدية الال يف قضاء جب جنني
 البقاع الغربي ،على رأس وفدمن أعضاء اجمللس البلدي ،يف
ٍ
زيارة أثنوا خالهلا على جهود
قوى األمن الداخلي يف جمال
مكافحة اجلرمية ،كما حبثوا
أمور مطلبية
واللواء عثمان يف
ٍ
تهم البلدة.

خالل اللقاء
كتلة
رئيس
استقبل
«املستقبل» النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة يف مكتبه
باهلاللية يف صيدا ،منسق عام
تيار «املستقبل» يف اجلنوب
الدكتور ناصر محود وأعضاء
مكتب املنسقية :حمي الدين
جويدي ،أمني احلريري ،حمي
الدين النوام ،هشام قطب
وحنان نداف.
وجرى خالل اللقاء استعراض
االوضاع العامة يف البالد ،ال
سيما معركة جرود عرسال،
وكان تأكيد مشرتك أن
«اجليش اللبناني هو األداة
الوحيدة،
الشرعية
األمنية
اليت هلا احلق يف محل السالح
والدفاع عن لبنان ومحاية ابنائه
وضرورة التفاف اجلميع حول
هذه املؤسسة حتت مظلة الدولة
ومؤسساتها الدستورية».

حمود

وإثر اللقاء ،قال محود« :زيارتنا
دورية للرئيس فؤاد السنيورة
للتشاور معه واالستماع اليه يف
ما جيري من حولنا من أحداث
وتطورات .طبعا ،اليوم العني
على عرسال ومعركة اجلرود،

وأكدنا موقف تيار املستقبل
أن الشرعية الوحيدة يف محل
السالح والدفاع عن الوطن هي
حصرا يف يد اجليش اللبناني،
وكل ما عدا ذلك هو غري
شرعي».
أضاف« :الدولة اللبنانية هي
املسؤولة عن محاية احلدود،
وطبعا حنن ضد االرهاب
وضد كل اجلماعات اليت تقوم
وارتكاب
اآلمنني
برتهيب
افعال القتل واالجرام باسم
الدين ،فكل ذلك يندرج حتت
املرفوض
اإلرهاب
عنوان
بتاتا .ولذلك ،علينا التمسك
مبؤسستنا العسكرية وأجندتنا
الوطنية يف محاية حدودنا».
ورد محود على «بعض أصوات
النشاز املنتقدة ملواقف تيار
«هذا
وقال:
املستقبل»،
الكالم غري مقبول ومردود اىل
اصحابه ،وحنن لسنا حباجة اىل
فحص دم يف وطنيتنا».
أضاف« :ليذهبوا هم ويروا
انتماءاتهم أين تصب ،وملن
يقدمون الطاعة ،فنحن انتماؤنا
االول واالخري هو لبنان أوال
وسيادة لبنان».

قمر الدين التقى وفد مجعية الرتبية
اإلسالمية يف الشمال
استقبل رئيس بلدية طرابلس
املهندس أمحد قمر الدين ،يف
مكتبه بالقصر البلدي ،وفدا
من مجعية الرتبية اإلسالمية
املشرفة على معاهد ومدارس
اإلميان اإلسالمية يف الشمال،
ضم كال من رئيس اجلمعية
الدكتور ناهد الغزال ورئيس
جلنة النشاط والتوجيه اإلسالمي
الدكتور أمحد علوش وحماسب
اجلمعية الدكتور بسام الولي،
وذلك حبضور نائب رئيس
البلدية املهندس خالد الولي
والدكتور رياض اليمق.
حتدث الدكتور الغزال عن
«االوضاع العامة والقضايا
واألمور الرتبوية واألنشطة
اليت تقوم بها مجعية الرتبية
مؤسساتها
عرب
اإلسالمية
الرتبوية يف طرابلس وخمتلف
أقضية الشمال واإلجنازات
اليت حيققها طالبها على خمتلف
األصعدة الثقافية والرتبوية
والرياضية اليت تهدف إلبقاء

منارة
والشمال
طرابلس
علمية رائدة يف لبنان ،وهذا
ما تصبو اليه مجعية الرتبية
اإلسالمية ،إضافة اىل ما تقوم
به اجلمعية من دورات قرآنية
صيفية ودورات ترفيهية
تربوية هادفة».
وتطرق إىل «التحضريات اليت
تقوم بها اجلمعية يف سبيل
احياء فعاليات اخلمسني عاما
على تأسيس مدارس اإلميان
اإلسالمية» ،طارحا «التعاون
مع البلدية يف اجملال الثقايف
بروتوكول
وفق
والرتبوي
تعاون يتم حتضريه بني
الطرفني».
كما طالب ب» ضرورة تسمية
شارع يف حميط مدرسة اإلميان
فرع طرابلس باسم الشهيدة
املربية رنا الدندشي».
ويف ختام اللقاء ،مت « تأكيد
ضرورة تفعيل العالقة بني
الطرفني ملا فيه مصلحة
املدينة وأبنائها».
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الراعي استقبل وزير مكافحة الفساد
وعرض مع زواره موضوع سلسلة الرتب لبنان مستعد ليكون النموذج لتدابري حتد من
تدهور االرض وتعزيز االدارة املستدامة هلا
عون استقبل االمينة التنفيذية ملكافحة التصحر:

الراعي على شرفة الصرح يف الديمان مع بعض زواره
املاروني
البطريرك
عرض
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف الصرح البطريركي
يف الدميان مع زواره ،االوضاع
وتداعيات
عموما
الرتبوية
سلسلة الرتب والرواتب اضافة
اىل االوضاع العامة يف البالد،
والتقى يف هذا االطار وزير
الدولة لشؤون مكافحة الفساد
نقوال التويين حبضور القنصل
كميل فنيانوس.
كما استقبل وفدا من اللجنة
االسقفية للمدارس الكاثوليكية
برئاسة املطران حنا رمحة راعي
ابرشية بعلبك ودير االمحر
املارونية ،وضم اىل امني
عام املدارس الكاثوليكية االب
بطرس عازار عددا من الرؤساء

العامني والرئيسات العامات
ومدراء املدارس اخلاصة وحبث
معهم يف موضوع سلسلة الرتب
والرواتب وإنعكاساتها على
املدارس الكاثوليكية واألهالي.
وقد مت التوافق على إبقاء
جلسات اللجنة مفتوحة ملتابعة
هذا األمر وللحد من تداعياته
السلبية على كافة املستويات.
وترأس الراعي إجتماعا جمللس
رئاسة رهبانية القديسة تريزيا
الطفل يسوع ضم الرئيسة
العام األم مثينة اهلندي وجملس
املشريات.
كما إلتقى املونسنيور عبدو
يعقوب القاضي يف حمكمة
الروتا الرومانية وعددا من
الكهنة والراهبات.

حزب اهلل هنأ الشعب الفلسطيين باالنتصار
على العدو باجباره على الغاء اجراءاته
التعسفية يف حميط االقصى

هنأ «حزب اهلل» ،يف بيان
اليوم« ،الشعب الفلسطيين
واهل القدس على االنتصار
الكبري الذي حققوه بإجبارهم
العدو الصهيوني على إلغاء
كل إجراءاته التعسفية اليت
اختذها يف حميط املسجد
األقصى املبارك واليت كانت
تهدف بالظاهر إىل تقييد حركة
املصلني ،فيما هي يف العمق
تهدف إىل فرض السيطرة
الصهيونية على هذا الرمز
اإلسالمي الكبري ورفع يد العرب
واملسلمني عنه».
واضاف« :إن هذا االنتصار
احلقيقي هو مثرة ثبات الشعب
الفلسطيين وصموده وتضحياته
والدماء اليت قدمها يف سبيل
احلفاظ على قدسية األقصى

وطهارته من تدنيس الصهاينة
له ،ما يؤكد هلذا الشعب العظيم
وألمتنا املباركة أن انتهاج درب
املقاومة ،ورفض اخلضوع للعدو
وإمالءاته ،والتمرد على حماوالت
بعض األنظمة فرض التدجني
واخلنوع على الفلسطينيني،
هو السبيل الوحيد لتحقيق
االنتصارات وحترير األرض
واستعادة املقدسات».
وختم« :إن اهلبة اليت قام
بها أبناء القدس ،ومعهم
الفلسطينيون يف كل مكان،
هي شعلة مضيئة تنري طريق
أبناء أمتنا الذين ينبغي أن
يكونوا خري عون إلخوانهم يف
أرض الرباط فلسطني ،من
خالل تقديم كل أشكال الدعم
والتأييد واملؤازرة».

امساء أسرى املقاومة لدى جبهة النصرة
امساء أسرى املقاومة لدى جبهة
النصرة وتاريخ ومكان أسرهم:
 -1حسن نزيه طه – اهلرمل-
أسر قرب منطقة العيس يف
ريف حلب اجلنوبي بتاريخ -13
.2015-11
 -2حممد مهدي هاني شعيب –
الشرقية اجلنوبية – أسر قرب
منطقة العيس يف ريف حلب
اجلنوبي بتاريخ .2015-11-13
 -3موسى كوراني – ياطر -أسر
قرب منطقة العيس يف ريف
حلب اجلنوبي بتاريخ -11-13

.2015
 -4حممد جواد علي ياسني
– جدل سلم – أسر بتاريخ
 2016-4-13عند أطراف بلدة
العيس يف ريف حلب اجلنوبي
بعد تعرضه إلصابات بليغة خالل
حماولة اجليش السوري وحلفائه
استعادة العيس وتلتها.
 -5أمحد مزهر – برعشيت -أسر
بتاريخ  2016-6-16يف بلدة
خلصة خالل تصدي املقاومني
جلمهات ارهابيي جيش الفتح
يف ريف حلب اجلنوبي.

مفيت اجلمهورية استقبل مطرجي ووفودا

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،رئيس هيئة الدفاع عن
حقوق بريوت احملامي صائب
مطرجي الذي قال بعد اللقاء:
«تشرفنا بلقاء مساحته ،وكالعادة
جئنا نستنري بآرائه وفكره ونظرته
إىل األمور اجلارية حاليا ،ويف هذه
املناسبة أكدنا لسماحته ضرورة
لقاء املسلمني بكل مذاهبهم
واجتاهاتهم املختلفة حتت قبة
دار الفتوى ،ألنها هي الدار
اجلامعة اليت تنطق باسم اإلسالم
الوسطي احلقيقي ،وال ميكن ألحد
أن يعرب عن رأي املسلمني إال
هذه الدار وصاحبها».
واستقبل دريان املدير اإلقليمي

يعقوب :االنتصار يف اجلرود ألقى الرعب
يف قلوب الدواعش والصهاينة

الرئيس عون مستقبال مونيك باربو
ابلغ رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،االمينة التنفيذية
لـ «اتفاقية االمم املتحدة
ملكافحة التصحر مونيك باربو،
ان «لبنان على استعداد
ليكون النموذج الذي حيتذى
لكل التدابري املتعلقة باحلد من
تدهور االرض وتعزيز االدارة
املستدامة هلا».
وكان الرئيس عون استقبل
باربو قبل ظهر اليوم يف
قصر بعبدا ،يف حضور وزير
الزراعة غازي زعيرت ،املساعدة
الشخصية لرئيس اجلمهورية
كلودين عون روكز ،ووفد
مرافق ،ضم ،املدير العام لوزارة
الزراعة املهندس لويس حلود،
مدير التنمية الريفية والثروات
الطبيعية الدكتور شادي مهنا
ومنسقة الربنامج سابني صقر.
وقال« :من الواجب االعتناء
باالرض ،إذ ال حياة من دون
عامل نباتي وال عامل نباتي من
دون ارض خصبة» ،مقدرا ما
تقوم به االمم املتحدة يف هذا
السياق« ،من خالل اتفاقية
مكافحة التصحر».
ولفت الرئيس عون املوفدة
الدولية اىل «اهمية تطوير
القطاع الزراعي عرب الزراعة
املستدامة مع الرتكيز على
القطاعات االنتاجية ،مربزا اهمية
مشروع االربعني مليون شجرة
لتطوير اعادة التحريج يف لبنان
واعتماد االهداف الوطنية للحد
من تدهور االراضي املرتكزة
على االدارة املستدامة للغابات
حتريج
واعادة
املوجودة،
املساحات احلرجية اليت فقدت
وحتريج االراضي املتدهورة
وغريها».
وطلب رئيس اجلمهورية «دعم
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة
التصحر لتطبيق هذه االهداف»،
مربزا «غنى لبنان باملياه»،
عارضا «خطة اقامة السدود
اليت سوف تنفذ يف معظم
املناطق اللبنانية ،للحد من هدر
هذه الثروة الوطنية الكربى يف
البحر اليت تقدر يف لبنان ب 8
مليارات مرت مكعب».
باربو
وابدت باربو ارتياحها «للتعاون
القائم بني لبنان واالمم املتحدة
يف جمال مكافحة التصحر»،
مركزة خصوصا على «اهمية
االرض اليت تنتج  % 98من
الغذاء للشعوب ،اضافة اىل

اهمية االعتناء بها ألنها حتافظ
ايضا على الناس وجتعلهم
يتمسكون مبمتلكاتهم».
واشارت اىل ان «انضمام
لبنان اىل برنامج االمم املتحدة
ملكافحة التصحر سيوفر الفرصة
لتقديم املساعدات واخلربة»،
معربة عن سعادتها «لتوقيع
اتفاق مع وزارة الزراعة لتحريج
 100الف هكتار من االراضي
اللبنانية ،اضافة اىل املساهمة
يف تشجيع الزراعات البديلة».

هليئة اإلغاثة يف رابطة العامل
اإلسالمي عبد الكريم املوسى
يف حضور املدير العام للمركز
الصحي العام يف دار الفتوى
الشيخ حممود اخلطيب ،وجرى
البحث يف تعزيز التعاون ملا فيه
خري اللبنانيني.
والتقى أيضا وفدا من «مجعية
اإلصالح اإلسالمية» برئاسة
الشيخ حممد رشيد ميقاتي،
اإلسالمية
األوضاع
وتداوال
والرتبوية والعلمية.
كذلك استقبل مفيت اجلمهورية
وفدا من مجعية بين بيضون
برئاسة حممد علي بيضون ،وجرى
البحث يف الشؤون املعيشية
واالجتماعية.

علق رئيس حركة النهج النائب
السابق حسن يعقوب ،على
انتصار اجليش واملقاومة يف
معركة جرود عرسال ،وتوجه
اليهم ،يف بيان بالقول« :ها
هي أعمدة من نور تضئ يف
ظالمات
احملرومة
مناطقنا
السياسة،
وجتار
االرهاب
انهم شهداؤنا املستضعفون
واحملرومون منارات عزتنا.
نصركم ابعد من حدود الوعي

ومحرة
اللبناني
الطائفي
دمائكم أعمق من حسابات
الساسة والنخاسني .وميض
انتصاركم القى الرعب يف
قلوب «الدواعش والصهاينة»
وصنع اهلزمية قبل القتال.
الف الف حتية الرواحكم
اخلالدة الشاهدة احلية واىل
االصالب واالرحام من عوائلكم
تستبشرون بالذين مل يلحق
بكم».

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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نصراهلل يف كلمة حول معركة جرود عرسال :هدفنا اخراج املسلحني والعمل جار على خطي امليدان واملفاوضات وجهة رمسية لبنانية تتوىل مفاوضات جدية
القى األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل كلمة عرب
الشاشة ،مساء االربعاء ،حول
جمريات معركة جرود عرسال
وقال فيها« :حديثي هذه الليلة
معكم له موضوع أساسي وهو
املعركة الدائرة حاليًا يف جرود
عرسال ،وكانت يف جرود فليطة،
من باب التوصيف والتعليق
والتوضيح ورسم املسار وإىل
أين حنن ماضون؟ إىل أين
سنصل؟ ما هي اخليارات الفعلية
اآلن؟ وماذا بعد؟
لكن قبل أن أدخل إىل املوضوع
األساسي يف حديث الليلة
امسحوا لي أن أذكر بعض النقاط
السريعة.
أو ً
ال :من موقع املقاومني
واملقاومة نتوجه بالتحية واإلجالل
واإلكبار إىل املقدسيني ،إىل أهل
بيت املقدس ،إىل املرابطني يف
بيت املقدس ،إىل أهل القدس،
وإىل أهل الضفة الغربية وإىل
كل الفلسطينيني الذين تدفقوا
إىل املدينة القدمية ليدافعوا
عن املسجد األقصى ،عن هذا
املكان املقدس ،وليفرضوا
انتصارًا جديدًا يف احلقيقة .ما
شاهدناه هذه األيام هو انتصار
من املفرتض أن يكتمل ،أن
يفرضوا على العدو إزالة البوابات
اإللكرتونية واإلجراءات اجلديدة
اليت تريد أن تفرض سيادة
العدو اإلسرائيلي على املسجد
األقصى حبضورهم ،بصلواتهم،
بتكبرياتهم ،بقبضاتهم العزالء،
بصدورهم اليت تواجه الرصاص
والقنابل صنعوا هذا النصر،
وهذه جتربة جديدة على كل حال
من جتارب اخليارات املقاومة
ُبعدها
سواء يف
الشعبية
ً
العسكري أو يف ُبعدها املدني.
ثانيًا :أود أيضًا أن أتوجه بالشكر،
األخ العزيز القائد السيد عبد
امللك بدرالدين احلوثي يف خطابه
قبل أيام أعلن وبوضوح وبدون
جماملة وقوفه ومجيع اجملاهدين
واملقاومني واملقاتلني يف اليمن
املظلوم والغريب إىل جانب
لبنان ،إىل جانب سوريا ،إىل
جانب فلسطني يف أي مواجهة
مع العدو اإلسرائيلي ويف هذا
تأكيد ملعادلة القوة اليت تريد
أمتنا وشعوب أمتنا وحركات
تكرسها
املقاومة يف أمتنا أن
ّ
وتؤكدها ،له كل الشكر ولكل
األعزاء والصابرين والثابتني
يف اليمن الشريف ،وطبعًا جيب
اإلشادة يف احلقيقة ،اآلن حنن
يف لبنان كنا مشغولني قلي ًال
جبرود عرسال والوضع األمين
يف البلد ال يسمح أن نقوم
بتحركات شعبية الئقة ومناسبة
مبا جيري يف القدس ولكن على
امتداد العامل العربي واإلسالمي
هل وجدمت مسرية تضامن مع
القدس ،مع األقصى ،مع الشعب
الفلسطيين ،مع املقدسيني؟
أضخم وأكرب وأهم من املسريات
الشعبية يف اليمن ،أنا دائمًا أحب
أن أذكر بهذا املوضوع وأدعو إىل
إعادة النظر من كل من له موقف
خاطئ يف ما جيري يف اليمن ،أن
يعيد النظر يف موقفه.
ثالثًا :هذه األيام هي أيام
الذكرى السنوية حلرب متوز،
لعدوان متوز ،لالنتصار العظيم،
وطبعًا كلنا نواكب ونتابع وحنمل
مشاعر هذه األيام ،لكن الليلة
أنا لن أحتدث ،فقط أحببت أن

أشري وسأترك الكالم يف هذه
املناسبة العظيمة إىل االحتفال
الذي سيقيمه حزب اهلل إن شاء
اهلل يف مناسبة الرابع عشر من
آب.
رابعًا :بعد أيام قليلة واحد آب
عيد اجليش اللبناني ،وبهذه
املناسبة أيضًا ،عيد اجليش،
الذي هو شريك وعمدة املعادلة
الذهبية واملعادلة املاسية ،أتوجه
إىل قيادة اجليش ،إىل ضباطه
وشهدائه
وجنوده
ورتبائه
وأسراه وعائالتهم مجيعًا بالتهنئة
والتربيك يف هذا اليوم السعيد
والعيد الكريم.
وكذلك هو عيد وطين للجيش
العربي السوري الذي أيضًا أتوجه
إىل قيادته وضباطه ورتبائه
وجنوده وشهدائه وجرحاه وإىل
كل املضحني بالتربيك بهذه
املناسبة.
خامسًا :أنا اليوم لن أرد على
تصرحيات الرئيس األمريكي
ترامب وتصرحيات املسؤولني
يف اإلدارة األمريكية فيما يتعلق
حبزب اهلل ،تسهي ًال لعمل الوفد
احلكومي الرمسي املوجود هناك
ولعدم إحراجه ،واأليام أمامنا
قادمة ،إن شاء اهلل يعود الوفد
بسالمة وعندنا مناسبات نتكلم
فيها ُ
ونعلق فيها إن شاء اهلل.
والنقطة األخرية قبل الدخول
إىل املوضوع ،فيما سأعرضه
يف املوضوع األساسي ،أنا ال
أريد أن أدخل يف سجال مع أحد
وال أريد أن أدخل يف نقاش
عقيم مع أحد ونستهلك أنفسنا
وأعصابنا ونستهلك أوقاتكم
الكرمية ،سأذهب إىل عرض
القضايا بشكل إجيابي ومسؤول
وهادئ ،اآلن هناك بعض الناس
أكيد يكونون متوترين نتيجة
بعض املواقف أو بعض الكلمات
وبعض البيانات ويتوقعون هكذا
باللغة الشعبية « أنو السيد الليلة
ّ
يفش لنا خلقنا» ،أنا ال أريد
بدو
أن «أفش خلق حدا» حنن لسنا
يف معركة «فش خلق» ،حنن يف
معركة مسؤولة تنزف فيها دماء
شريفة وحتصل فيها تضحيات
ويصنع فيها مصري بلد ،فلنتكلم
ُ
مبسؤولية.
إذًا املوضوع األساسي هو
املعركة الدائرة اآلن يف جرود
عرسال وفليطة.
كالعادة أنا سأقسمها إىل
عناوين:
العنوان األول :هدف هذه
املعركة .هدف املعركة احلالية،
الدائرة اآلن ،هو إخراج املسلحني
واجلماعات املسلحة من املنطقة
اليت تسيطر عليها جبهة النصرة
سواء كان يف جرود فليطة أو
ً
يف جرود عرسال ،يعين يف
األرض السورية أو يف األرض
اللبنانية .اآلن ملاذا نسعى إىل
هذا اهلدف؟ شرحنا كثريًا خماطر
تواجد هذه اجلماعات املسلحة
يف هذه اجلرود على لبنان
وعلى سوريا وعلى اجلميع ،أنا
ال أريد أن أعيد ألن هناك كثريًا
من الكالم نريد أن نقوله ،ولكن
للذي ما زال عنده نقاش أو
سؤال أو تردد أنا ُأحيله ليسأل
 ألن هذه معركة حمقة ،أنا أقولهذا ٌ
ٌ
مشرق ال
بني
حق واضح
ٌ
لبس فيه ،ال ريب فيه ،هذه
املعركة  -ميكن ألي أحد مرتدد
أن يذهب ويبدأ من اهلرمل،
يسأل أهل اهلرمل الذي سقطت

عليهم الصواريخ والسيارات
املفخخةُ ،يكمل إىل قرى اهلرمل
يذهب إىل القاع ،إىل الفاكهة،
إىل رأس بعبلك ،إىل عرسال،
إىل اللبوة ،إىل النيب العثمان،
إىل البزالية ،إىل مقنة ،يونني،
حنلة ،اجلمالية وصو ً
ال إىل بعلبك
ومن خلفها كل البقاع ،ويسأل،
يذهب إىل املناطق اليت ُ
ضربت
بالسيارات املفخخة ،اليت سقط
فيها شهداء وهناك جرحى ما
زالوا يعانون اجلراح ،واملناطق
ّ
حيضر الستهدافها على
اليت كان
مدى السنوات واألشهر املاضية
بعمليات انتحارية جديدة ،يسأل
هؤالء وبعد ذلك ُجياوب نفسه،
ملاذا جيب أن خنرج لتحقيق هذا
اهلدف؟
هذا أو ً
ال إذًا بهدف املعركة.
ثانيًا ،يف توقيت املعركة.
أساسًا هذه العملية هي عملية
مؤجلة من  ،2015حنن يف عام
 2015استعدنا جزءًا كبريًا من
اجلرود يف األراضي اللبنانية
ويف األراضي السورية ،وصو ً
ال
إىل احلال الذي كنا عليه قبل
يوم اجلمعة الفائت ،وتأجلت
هذه املعركة اليت كان ينبغي أن
حتصل .السؤال هو ليس ملاذا
اآلن؟ السؤال ملاذا تأخرمت؟ طبعًا
الذي أكد على هذه التوقيت هو
ما انكشف يف األشهر املاضية
من أنه فع ًال عادت اجلرود تتحول
إىل قواعد جمددًا تؤوي انتحاريني
ويعتمد عليها يف تأمني األحزمة
ُ
الناسفة ويف العبوات الناسفة
ويف السيارات املفخخة ،بعد
أن فشلت كل اخلاليا اليت
ش ّ
ُ
كلت يف الداخل اللبناني بربكة
جهود اجليش واألجهزة األمنية
الرمسية .هذا يشكل عندنا حافزًا
أن هذا املوضوع مل يعد هناك
مصلحة أن يؤجل ،حنن اختذنا
هذا القرار .بالتأكيد بالنسبة
للبعض هذا املوضوع إشكالي،
أنا أحرتم اختالف وجهات النظر
يف هذه املسألة ،لكن أحب
أن أؤكد أن هذا ليس قرارًا
إيرانيًا ،ليست إيران اليت قالت
حلزب اهلل اذهب إىل جرود
عرسال وفليطة ،وليس قرارًا
سوريًا أيضًا ،حتى يف فليطة.
حنن اتصلنا بالقيادة السورية
وحتدثنا معهم وطلبنا مساعدتهم
يف هذه املعركة ،وإال لو بقوا
هم وأنفسهم فأولويتهم يف
القتال بأماكن أخرى وجاءوا معنا
على القتال يف األرض السورية
اليت حتتلها جبهة النصرة.
إذًا هذه قرار ذاتي داخلي ليس
له عالقة بأي جهة إقليمية ومل
ُيدرس ومل ُيناقش ومل ُيطط
ومل ُيقرر يف أي مكان آخر.
من أجل احملللني السياسيني،
أنا أريد أن أقدم وقائع ،وحنن
أيضًا كنا نعد هلذه املعركة منذ
الشتاء املاضي .تكلمنا بها
كفكرة ،بدأنا بالتخطيط نظريًا
مع بداية الربيع ،االستطالع ومجع
املعلومات ،التحضري اللوجسيت،
التحضري البشري ،وأيضًا إجناز
اخلطط ،وكنا أيضًا بني خيارين:
إما قبل شهر رمضان واحتمال أن
تتمدد لشهر رمضان ،واحتمال
بعد شهر رمضان ،ففضلنا أن
نلجأ اىل اخليار الثاني ،لذلك،
التوقيت ليس له عالقة ال جبنيف
وال مبؤمتر استانا وأيضًا ليس
بلقاء بوتني وترامب وأيضًا ال
بالعالقات االيرانية االمريكية وال

مبناطق ختفيف التوتر وايضًا ليس
بدرعا وليس باألزمة اخلليجية
القطرية ،وأيضًا ليس مبا جيري
يف القدس وليس له عالقة
بشيء ،ألنه سابق على كل هذه
األحداث ،لذلك جيب أن يرحيوا
أعصابهم وحنن نقدم هلم حقائق
ووقائع .ويف مجيع األحوال،
الشخص الذي لديه أدنى معرفة
بالرؤية العسكرية وشؤون القتال
يعلم أن هذه املعركة ال يؤخذ بها
قرار قبل يومني وتصعد القوات
للقتال وحيققون هذا اإلجناز
بسرعة .لذلك فإن هذه املعركة
حتتاج إىل حتضري على مدار أشهر
باحلد األدنى ،وهذا يؤكد أنها
غري مرتبطة بأي وقائع وأحداث
وتطورات سياسية حصلت يف
اآلونة األخرية.
ثالثًا :يف جمريات املعركة ،طبعًا
حنن منذ البداية قلنا إن امليدان
سيتحدث عن نفسه ،ولذلك
طوال األيام املاضية مل أظهر ومل
يظهر أحد من املعنيني ليشرح
على التلفزيون او لكي يقوم
بعقد مؤمتر صحايف ،امليدان وما
كان يصدر عن اجلهات االعالمية
املعنية كان يقدم احلقائق
والوقائع دون أن يقدم أي
حتليالت وال تفسريات وال شيء
من هذا النوع.
امسحوا لي يف هذا العنوان
ألن هذا العنوان مهم جدًا أن
أدخل إىل تفاصيل يف جمريات
املعركة:
او ً
املعركة
ميدان
يف
ال:
اجلغرايف :اجلميع شاهد على
الشاشات ،ألننا ال نتكلم عن
جبهة غري مرئية ،الناس مجيعهم
أمام
اجللوس
يستطيعون
التلفزيون ويشاهدون املنطقة
اليت دارت بها هذه املعركة،
هي منطقة يف املساحة ما يقارب
املئة كيلومرت ،األرض اليت كانت
سواء
تسيطر عليها جبهة النصرة
ً
يف جرود فليطة أو يف جرود
عرسال ،هذه املئة كيلومرت
مربع ،هذه املساحة ليست سهل،
وليست صحراء ،هذه منطقة
جبلية تصل فيها بعض اجلبال
إىل علو ألفني مرت وأكثر .يوجد
بها جبال وتالل عالية ووديان
وهي جرداء .والذي لديه أدنى
معرفة عسكرية يعلم أن القتال
يف هذه املنطقة هو من أصعب
أنواع القتال على اإلطالق.
النقطة الثانية يف هذه اجلبال
ويف هذه الوديان ويف هذه
التالل ،يوجد عدو يف وضعية
دفاع وحمصن ،وبالتالي الشخص
الذي يكون يف وضعية الدفاع
والتحصني له نوع من األرجحية،
خصوصًا انهم سكنوا سنوات يف
هذه اجلبال اليت يوجد بها عدد

من الكهوف واألنفاق.
أص ًال الوضع الطبيعي فيها
تضاريس طبيعية أكرب من أي
مرتاس أو خطوط دفاعية ميكن
أن يعملوها ويستحدثوها وطبعًا
ليس لديهم أدنى مشكلة
بالعديد وايضَا ليس بالوضع
املعنوي والنفسي.
هذه عائالتهم بالقرب منهم يف
املخيمات يستطيعون النزول
مرتاحون،
وهم
والصعود،
والذخرية
السالح
ولديهم
وإمكانات ومواد غذائية وطبية،
وهذا حبث يطول.
ثالثًا :اإلخوان املقاومون هم
يف موقع اهلجوم ،وبالتالي هم
الذين سيتحركون وهم مكشوفني
ومستهدفني ،والعدو يستحكم
وكما ذكرنا جبال ومناطق جرداء
وصعبة ،وبالتالي جيب أن
متشي سريًا على االقدام ،وكما
شاهدمت على التلفاز ،يصعدون
إىل اجلبال سريًا على االقدام،
وينزلون اىل الوديان سريًا على
األقدام .أغلب املنطقة ستكون
سريًا على االقدام ،ومن بعدها
ميكن االعتماد على بعض االليات
عندما نصل اىل أماكن معينة.
هذه ايضًا من الصعوبات اليت
جيب أن تؤخذ بعني االعتبار.
كذلك مل يكن عامل املفاجأة
موجودًا ،ألننا منذ أشهر قلنا
ونقول وخنطب ونتكلم ونعرض
تسوية ،وأيضًا نعرض معاجلة
املوضوع من خالل تسوية معينة
ُتنهي وجود املسلحني يف اجلرود
وتضمن حقوق النازحني وخترج
املسلحني إىل إدلب يف سوريا
بالتوافق مع القيادة السورية،
وإال سوف نذهب إىل خياراتنا،
وهذا مل يكن سرًا يف البلد.
وهذه نقطة مهمة.
لكن بفضل اهلل سبحانه وتعاىل
ومن جمموعة عوامل سوف أذكر
بعضها ويف األيام القادمة سوف
أذكر البعض اآلخر ،منها اخلطة،
حيث كان هناك خطة حمكمة
وجيدة ومدروسة وحمسوبة جيدًا
باالستفادة من كل التجارب
اليت خاضها قادتنا العسكريون
وجماهدونا حتى اليوم وااللتزام
باخلطة ،أيضًا القيادة العسكرية
وامليدانية اليت لديها جتربة
متقدمة كان عندها هدوء بإدارة
املعركة .أيضًا شجاعة وإقدام
املقاتلني وروحيتهم العالية
هو
وامللفت
وانضباطهم،
احلماس الشديد ،احلماس العالي
و»األرحيية» :ميزحون ويضحكون
ويتكلمون وبربكة تضحياتهم
وعلى رأسهم الشهداء واجلرحى
األعزاء والكرام ،طبعًا هناك
عوامل سوف أعود اليها بعد
قليل.

آن االوان أن اتكلم معكم،
أستطيع القول إننا بتنا أمام
انتصار عسكري وميداني كبري
جدًا ،وحتقق يف احلقيقة خالل
 48ساعة ،يعين يف أول يومني
حتول كبري يف
أصبح هناك
ّ
اجلبهة ،وبعدها أصبحنا نتقدم
قلي ًال قلي ًال .هذا االنتصار
طبعًا فاجأ اجلميع .هذه املنطقة
الصعبة واليت تكلمت عنها قبل
قليل والذي حتقق بهذه السرعة
وبأقل كلفة ممكنة على مستوى
الشهداء واجلرحى ،وبهذه الدقة،
طبعًا ،هذا إجناز كبري ومهم جدًا
جيب التوقف عنده.
النقطة الرابعة يف عنوان جمريات
املعركة ،يف جرود فليطة املعركة
كانت مشرتكة ،يعين حنن
واجليش العربي السوري قاتلنا
هناك كتف اىل كتف وسقط لنا
وهلم شهداء وجرحى ومت حترير
كامل جرود فليطة ،ونستطيع
القول يف االرض السورية مل
يعد هناك تواجد جلبهة النصرة.
بطبيعة احلال يف بعض الوديان
إىل هذه اللحظة هناك إشكال
حوهلا ما إذا كانت سورية او
لبنانية ،يعين ال يوجد فرز للحدود.
بشكل عام لكن يستطيع املرء أن
يتحدث عن هذه النتيجة.
النقطة اخلامسة يف األراضي
اللبنانية ،ما قام به اجليش
اللبناني أيضًا يف حميط عرسال
وجرود عرسال وعلى امتداد خط
التماس كان أساسيًا جدًا يف
صنع هذا االنتصار ويف صنع
هذا االجناز.
أريد أن أحتدث عن الوقائع:
اجليش اللبناني ضمن مسؤولياته
القانونية موجود على خط طويل
من التماس مع اجلماعات
املسلحة.
يف البداية نريد ان نتحدث
مبا يبني مثرة هذا اجلهد ،وهو
إقفال خط التماس .يف كل
املنطقة ممنوع نزول املسلحني
من اجلرود وممنوع الصعود إىل
اجلرود من خالل خطوط ونقاط
ومواقع اجليش اللبناني ولذلك
أي جمموعات حاولت أن تتقدم
باجتاه عرسال أو باجتاه خطوط
تواجد اجليش اللبناني كان
يتصدى هلا ويقوم بضربها.
ثانيًا مبعزل عن هذه احلركة،
اجليش وخالل بيانات متعددة
أعلن أنه ضرب أهدافًا للمسلحني
يف تلك املنطقة انطالقًا من
حيثيات معينة ولذلك شعر
املسلحون أنهم ليسوا يف
أمان .واملعركة ليس فقط مع
املقاومة.
ثالثًا ،احلماية األمنية اليت قدمها
اجليش اللبناني لبلدة عرسال
ولكل البلدات على خط التماس،
لكن عرسال مميزة ألنها قريبة
من اجلبهة ،وبالتالي تطمني
أهلها واختاذ االجراءات والتواصل
وعملية العالقات العامة اليت قام
بها اجليش داخل بلدة عرسال
ولدت جوًا كبريًا من االطمئنان،
سواء فيما يتعلق بأهل البلدة أو
ً
فيما يتعلق بالنازحني السوريني
املوجودين يف هذه البلدة،
وبالتالي حتييد بلدة عرسال عن
أي اشتباك أو إشكال ،أراح البلدة
ومحاها ،وكذلك البلدات األخرى.
هذا كان عام ًال أساسيًا وحامسًا
وقطع الطريق على كل مثريي
الفنت الذي كانوا يراهنون على
استخدام بلدة

صفحة 7

عرسال أو استخدام أحد ما يف
عرسال يف هذه املعركة.
ويف هذه املواجهة أيضًا اجليش
اللبناني قام حبماية النازحني
السوريني وخميمات النازحني
وساعدهم ،حتى املخيمات اليت
هي خارج سيطرته بوادي محيد
ويف مدينة املالهي فإنه محاها
جبهوده وبتصديه الناري ألي
حركة من جبهة النصرة باجتاهها.
كما استطاع تأمني شكل من
أشكال احلماية هلا ومنع املسلحني
سواء كانت
من االقرتاب منها
ً
داخل سيطرته أو خارج منطقة
تواجده.
اذًا اجليش اللبناني من خالل
وجوده وحتمل مسؤولياته وسهره
يف الليل والنهار استطاع ان
يؤمن هذا السد املنيع وهذه
احلماية املطمئنة ويهدئ كل
النفوس وجيعل اجلميع يتوجهون
إىل املعركة احلقيقية.
النقطة السادسة باجملريات جيب
أن نتوقف ـألننا حنن حنرتم من
يتصرف مبسؤولية ـ جيب أن
نتوقف أيضا أيضا عند السلوك
العقالني واملسؤول لسرايا أهل
الشام .هناك فصيل ـ ملن ال
يعرف التفاصيل ـ هناك فصيل
كان موجودًا وما زال موجودًا يف
جرود عرسال ،كان موجودًا أيضًا
وله مواقع يف اخلطوط األمامية
امسه سرايا أهل الشام.
باليوم األول هم شاركوا يف
القتال ،وحدث قتال بيننا
وبينهم كما حصل مع جبهة
النصرة ،ولكن ألنهم تصرفوا
بعقالنية واستجابوا لنداء العقل
وفهموا متامًا أن هذه معركة
ليس هلا أفق يف الوقت الذي
فتح الباب أمام حل وأمام تسوية
حتقن دماءهم ودماءنا وحتمي
اجلميع وتنصف اجلميع.
اختذوا قرارًا باليوم الثاني أن
ينسحبوا من اخلطوط األمامية إىل
خميمات النازحني يف وادي محيد
ويف مدينة املالهي ويتحملوا هم
مسؤولية محاية أهلهم وعياهلم
وخميمات النازحني هناك ،وحنن
سهلنا هلم هذا االنسحاب وأيضا
ّ
توثقوا منا ألن حنن لدينا التزام
ـ سأعود وأؤكد عليه بعد قليل ـ
أن خميمات النازحني يف وادي
محيد ويف مدينة املالهي لن متس
وال متس ،ومع ذلك وجودهم هم
حلمايتها وحراستها كان عام ًال
إضافيًا يف طمأنة النازحني ـ
وهم باآلالف ـ املوجودين هناك،
ألن هذه املخيمات هي خارج
نطاق تواجد ومسؤولية وسيطرة
اجليش اللبناني.
هذا التصرف العاقل واملسؤول
ويمدون
طبعًا حُيشكرون عليه حُ
عليه ،وحنن لدينا التزام
جتاههم ،وأنا أؤكد علنًا ـ ألن هذا
التزام حصل كالميًا ـ أنه يف أي
توقيت حنن جاهزون ،وحتدثنا مع
القيادة السورية منذ مدة وهم
موافقون على هذا األمر ،أنه يف
أي توقيت جيدونه مناسبًا حنن
ننسق مع الدولة اللبنانية ومع
ّ
الدولة السورية خلروج مسلحي
سرايا أهل الشام بكرامتهم
وبكل ما يلزم مبا يتناسب مع
التفاصيل اليت حُيتفق عليها ومع
عائالتهم وإخوانهم وأهلهم إىل
حيث يبون ،وطبعًا إىل حيث
تقبل الدولة السورية من خالل
التنسيق معها ،وهذا ليس فيه
مشكلة.
حنن لدينا التزام على هذا الصعيد
وحاضرون له يف أي ساعة .األمر
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لبنانيات
يعود إليهم.
النقطة السابعة :يف جمريات
املعركة فيما يتعلق جببهة
النصرة لألسف قادة هذه اجلبهة
ومسؤولوها مل يصغوا إىل كل
النداءات السابقة وانفتح هلم
هذا الباب وحنن كنا جديني يف
هذا املوضوع وكان هذا هو احلل
األفضل واحلل األنسب.
حنن ـ ورمبا يقول بعض الناس
أنتم مصرون على القتال
لتصنعوا نصرًا وتفتخرون به ـ
حنن ال ينقصنا انتصارات أبدًا ،ال
ينقصنا .حنن تضحيات الشباب
وحتمل
وأرواحهم
ودماؤهم
ّ
الناس باملنطقة أغلى عندنا من
أي اعتبارات من هذا النوع.
لذلك حنن كنا جديني وعرضنا
بالعلن والسر ،لكن هم تصرفوا
بعنجهية وبروح غري مسؤولة
ورمبا أيضا ببعض حتليالتهم
اخلاطئة اعتربوا أن كل هذا حرب
نفسية ال يوجد معركة وال قتال
وال من يزنون.
فوتوا على أنفسهم
ولذلك
ّ
هذه الفرصة .حتى عندما بدأت
املعركة هم راهنوا ،ألن أي
عسكري يشاهد هذه املنطقة رمبا
خيرج برهان كهذا .هذا رهان
ليس غري عقالئي عقالئي .اآلن
هناك معركة وهؤالء شباب حزب
اهلل قادمون ،لكن هناك جبال
وتالل وكهوف وأنفاق ومنطقة
صخرية وجرداء إخل ..نقاتلهم،
نلحق بهم خسائر فادحة ونلحق
هزمية حبزب اهلل ونفشل هذه
املعركة ،رمبا ألنه بطبيعة احلال
ـ كما قلت قبل قليل ـ املعركة
هناك صعبة.
بكل األحوال ،عندما سارت
وسقطت
املعركة
جمريات
املواقع األمامية كلها وسرعان
ما انهارت أعلى اجلبال والتالل
وأعقد العقد وأصعب الوديان،
هم بدأوا باالنكفاء وبدأوا
خيسرون األرض ،وفوق خسارة
األرض واملواقع وغرف العمليات
واملقرات األساسية هناك قتلى،
وجرحى ،وارتباك وختبط بطبيعة
احلال.
حنن نعتقد أن إصرارهم الذي
كان على عدم االستجابة للنداءات
كان أمرا خاطئًا وال أريد توصيفه
بأكثر من هذا.
وبكل األحوال اآلن هم عمليًا
اآلن ،كما حتدثنا قبل قليل،
خرجوا من جرود فليطا ،باملنطقة
اليت كانوا يتواجدون فيها من
جرود عرسال ،عمليًا خسروا
ّ
وتبقى هلم عدة
غالبية املنطقة،
كيلو مرتات مربعة ،وال أود
الدخول حبسابات دقيقة 6 5 4
كيلو أقل أكثر ،ألنه باحلقيقة ال
ميلك أحد جهاز مساحة وميسح
األرض بدقة ،لذلك ترون بعض
التعليقات متفاوتة ،لكن عمليًا
اآلن هم أصبحوا يف مكان ضيق:
هنا يوجد وادي محيد ومدينة
املالهي ،ومن ثالث جهات :جهة
لديهم حزب اهلل الذي يقاتلهم
وما زال يعرض عليهم التسوية،
ومن جهة لديهم اجليش اللبناني
الذي مينعهم من الدخول إىل
املخيمات أو إىل عرسال أو إىل
البلدات اللبنانية ،ومن جهة ثالثة
لديهم داعش اليت ترفض أن
تعينهم أو أن تستقبلهم إال بعد
إذالهلا هلم ،ألنه ـ كما تعرفون
بأدبياتهم النصرة يعتربون
ـ
ّ
داعش خوارج وكالب أهل النار
وقتالهم يف النار وما شاكل.
شرط داعش األول ،وهناك
شروط أخرى ،لكن شرطها
األول هو البيعة ،مبايعة اخلليفة

ّ
مذل جدا
البغدادي ،وهذا طبعا
ملقاتلي جبهة النصرة .وبكل
األحوال هم اآلن وضعوا أنفسهم
يف هذا املكان الصعب.
النقطة الثامنة مبجريات املعركة:
رغم ضراوة وصعوبة املعركة،
قصف ومدافع وصواريخ وقتال
واشتباكات وآليات واقتحامات،
بقيت بلدة عرسال يف مأمن،
وطبعا هذا الفضل للجيش
اللبناني ،لكن حتى باخلطأ ـ ال
أحد يتعمد أي شيء جتاه عرسال
ـ املعركة بهذا احلجم وكان هناك
سعي لئال حُيرتكب أي خطأ ،وأي
خطأ ميكن أن يدث ،بالنهاية
تتحدث عن معركة وجبال وأودية
وصواريخ ومدافع وقذائف كما
يقال «إال ما تشيح قذيفة مينة
وقذيفة يسرة» لكن هذا كان
هناك حرص شديد أن ال يدث
ذلك.
وكذلك احلال فيما يتعلق
باملخيمات وفيما يتعلق بعرسال
أنا أحب اليوم وأعيد وأؤكد
وال يوم من بداية األحداث من
سنوات ويوم كانت عرسال
مستهدفة ،وال يوم كان أهل
عرسال مستهدفني على اإلطالق،
وال يوم.
حاول البعض إثارة فتنة مذهبية
ويا غرية الدين ويا أهل السنة ويا
أهل ما بعرف شو لكن كل هذا
كان ظلمًا واتهامًا غري صحيح على
اإلطالق .والدليل مسار األحداث
خالل كل السنوات .حزب اهلل
وجماهدو حزب اهلل وشهداء حزب
اهلل ال يريدون لعرسال وألهل
عرسال إال اخلري واألمن واألمانة
والسالمة والكرامة ،وإن شاء
اهلل بأسرع وقت عندما تنتهي
هذه املعركة حنن جاهزون ،كل
هذه األرض اليت مت استعادتها
من األرض اللبنانية جاهزون من
اليوم الثاني ـ إذا تطلب قيادة
اجليش اللبناني وتكون جاهزة
لتسلم كل املواقع وكل األرض ـ
أن نسلمها إىل اجليش اللبناني.
حنن ال نريد أن نكون سلطة وال
نود خلق نفوذ وحضور عسكري
ّ
وال نريد فرض حالنا على أحد.
حنن أردنا أن نطرد هؤالء
ّ
يشكلونه من
املسلحني ملا
إرهاب وتهديد وخطر ،وبالتالي
نأمل وحنن نأمل أيضًا من قيادة
اجليش اللبناني إن شاء اهلل يف
أقرب وقت ممكن أن تتحمل هذه
املسؤولية ،وأنا أعلن أننا حنن
جاهزون لتسليم كل األرض
وكل املواقع اليت دخلنا إليها
حتى يتاح الحقًا ألهل عرسال
الكرام أن يعودوا إىل بساتينهم
كساراتهم وإىل مقالعهم
وإىل
ّ
وإىل جرودهم.
أحببت التأكيد والطمأنة بهذه
النقطة ،كذلك يف موضوع
خميمات النازحني لن نسمح أن
تكون هدفًا ،لن يقرتب منها
أحد ،لن نسمح ألحد ان يقرتب
منها .هؤالء وإن اختلفنا معهم
بالسياسة أو مل خنتلف لكن
من الناحية اإلنسانية واألخالقية
والدينية والشرعية وبكل املوازين
ال جيوز التعرض هلم بسوء حتت
أي سبب وحتت أي عنوان ،حتى
ولو كان هذا العنوان ظروف
املعركة القاسية.
وأنا يف كل يوم واليوم أيضا
بالتحديد أبلغت اإلخوة أنه جيب
التشدد يف هذه النقطة ألننا
خنشى من دخول أحد على اخلط
ال مسح اهلل والقيام باستهداف
النازحني وبالتالي حتويل هذا
املوضوع يف وجه املقاومة أو يف
وجه اجليش اللبناني وأخذ األمور

باجتاهات سيئة.
هذه يف جمريات املعركة نعود
للتسلسل األساسي ،كنا ثالثا.
رابعًا :اآلن ماذا جيري وإىل أين
حنن ماضون ،ألن هذا هو السؤال
األهم .اآلن ّ
كل ما حتدثنا به قبل
قليل هو توصيف وعرض للواقع
باحلد األدنى من وجهة نظرنا.
اآلن ماذا جيري وإىل أين حنن
ماضون.
يف الوضع احلالي من أجل إجناز
اهلدف ألن اهلدف ال تنسوا بدأنا
به بداية وهو إخراج كل املسلحني
من هذه املنطقة اليت كانت
تسيطر عليها جبهة النصرة،
جار على خطني:
العمل ٍ
اخلط األول يف امليدان واخلط
الثاني يف املفاوضات.
أو ً
ال يف امليدان :يستمر التقدم
ولكن وهذا نتيجة إصراري أنا
على اإلخوة ،وإال تعرفون العسكر
عادة يعتمدون عادة الفرص
املتاحة واالندفاع ولديهم من
الشجاعة ما يكفي ومن مشاهدة
امليدان ،ليس مثلي أنا البعيد،
لكن حبسابات أخرى أنا أكدت
على اإلخوة أن يسريوا ويتقدموا
بشكل مدروس وحمسوب وأن ال
يعجلوا.
السبب يف ذلك ،السبب
الرئيسي يف ذلك هو الذي كنا
نتحدث عنه قبل قليل ،ملا بقية
جبهة النصرة ،من بقي منها
من مسؤولني وقادة ومقاتلني
اآلن باتوا حمصورين يف مساحة
ضيقة جدًا ،وهذه املساحة هي
قريبة جدًا من خميمات النازحني
يف وادي محيد ومدينة املالهي،
وهؤالء ياولون اإللتجاء إىل هذه
املخيمات .بالتالي هنا العمل
هنا جيب أن يكون دقيقًا جدًا،
حتى بعض أنواع األسلحة اليت
كان ميكن أن تستخدم اآلن
بات استخدامها جيب أن يكون
فيه احتياط إما ممنوع أو احتياط
شديد ألننا ال نريد أن يدث
أي خطأ جتاه النازحني وباجتاه
املدنيني .هذا يتطلب مسؤولية
عالية يف مقاربة املعركة بدقة
وحبساسية وبشكل مدروس.
وأيضا حنن لسنا مستعجلني
على شيء .عندما نسري بشكل
مدروس وبشكل حمسوب حتى
اآلن ،حنن أجنزنا ،جماهدونا
وقادتنا يف امليدان أجنزوا
انتصارًا واجنازًا عسكريًا وميدانيًا
كبريًا جدًا بأقل خسائر ممكنة أو
مفرتضة أيضًا.
إذًا هذا اخلط األول هو خط
العمليات ،وهو متواصل وليس
متوقفًا ،متواصل يف الليل ويف
النهار ،وأمره إىل امليدان ،مع
األخذ يف عني االعتبار هذه
املالحظة.
هنا أريد أن ألفت وسائل االعالم
خصوصا احملبني واملتحمسني
واملؤيدين ،أن ال يددوا لنا
سقفًا زمنيًا ،ألننا منذ البداية مل
حندد سقفًا زمنيًا ،اآلن صحيح
اإلخوة يف غرفة العمليات قالوا
إن املعركة شارفت على نهايتها،
صحيح  ،شارفت على نهايتها،
ولكن هذا ال يعين بأن تعدوا
لنا الدقائق والساعات وااليام،
وكأننا بتنا «حمشورين» ،كال،
حنن وقتنا معنا ،ال ينبغي أن
نستعجل ،دماء إخواننا غالية
علينا مجيعًا ،وحتى إعطاء فرصة،
يعين هذا أحد األسباب أيضًا ألن
نأخذ وقتنا وأن نعمل بشكل
مدروس ،ألنه إذا أخذنا بعض
الوقت للتوصل إىل تسوية من
خالل املفاوضات تقضي خبروج
هؤالء املسلحني ،طبعًا ،ضمن

شروط معينة وتفاصيل معينة،
هذا أفضل.
حنن مجاعة من البداية ،من قبل
يوم اجلمعة واليوم وغدًا وبعد
غد ،نريد أن نأكل العنب ال نريد
أن نقتل الناطور ،ولذلك طاملا
يوجد إمكانية أن تأكل العنب
دون أن تقتل الناطور ،ال يوجد
داع للعجلة ،وال يشرنا أحد.
يا إخواننا يا أحباءنا يا أصدقاءنا،
إعالميني سياسيني مجهور،
اتركونا على راحتنا ودعوا االخوة
يديروا هذه املعركة بعيدًا عن
أي ضغط ،من موقع املسؤولية
واحلرص على الدماء واإلجناز
األفضل واألسرع ما أمكن.
اثنني ،إذا ذهبنا إىل خط
بدأت
أمس
املفاوضات،
قبلها
جدية،
مفاوضات
كان كالم ليس له عالقة ال
باألرض وال بامليدان ،يعين
أناس يتكلمون بعامل آخر ،لكن
أستطيع القول بأنه أمس،
بدأت مفاوضات جادة .طبعًا،
الذي يتوىل املفاوضات هي
جهة رمسية لبنانية ،هي تتصل
ضمن قنواتها ،معنا ال حتتاج
اىل قنوات ،وتتصل مبسؤولي
جبهة النصرة املوجودين يف
جرود عرسال ،من بقي منهم،
وتقود مفاوضات ونقاشات ألنه
يف نهاية املطاف ،هناك شيء
ستقبل به الدولة اللبنانية ويوجد
شيء ستقبل به الدولة السورية
ويوجد شيء حنن معنيون أن
نقبل به ،ألننا حنن موجودون
باجلبهة ويف امليدان ،فلذلك
الذي يقود املفاوضات اآلن هي
جهة رمسية لبنانية .يوجد جدية
أفضل من أي وقت مضى ،أنا
شخصيًا ،أمس واليوم ،ألول
مرة أشعر بأنه هناك جدية ويوجد
شيء من التقدم ،لكن يوجد
القليل من البعد عن الواقع،
سواء
يعين قيادة جبهة النصرة،
ً
كانت يف جرود عرسال أو يف
ادلب جيب أن تعرف أن الوضع
امليداني اآلن يف جرود عرسال
ال جيعل جبهة النصرة يف موقع
من يفرض الشروط ،يعين هذه
بناء على الوقائع
مالحظة أساسية ً
وامليدان ،وبالتالي الفرصة اليت
أضاعوها يوم اجلمعة ،اآلن ال
تزال متاحة ،لكن الوقت ضيق،
يعين اننا نفاوض والشباب
يتقدمون ،من يسبق اآلخر؟ أنا ال
اضمن شيء يف هذا املوضوع،
ولذلك الوقت غري متاح ،الوقت
غري مفتوح ،والفرصة اآلن متاحة
سواء يف
إذا كانت جبهة النصرة
ً
جرود عرسال او يف ادلب مكان
ً
حقيقة جدية.
وجود قيادتهم
يعين هؤالء القادة واملسؤولون
واألمراء واملقاتلون ،عائالتهم ال
يقرتب منهم أحد حتى لو كانوا
أي أحد ،يعين الذين قتلونا
وأرسلوا لنا السيارات املفخخة
وذحبوا جنود اجليش اللبناني ،ال
دخل لنا ،ال بعياهلم وال نسائهم
وال أطفاهلم وال أعراضهم ،أبدا،
حنن لسنا مثل غرينا ،لكن اذا
كانوا حريصني على هؤالء ،اآلن
الفرصة متاحة والوقت ضيق،
ولذلك هم مدعوون إىل جدية
اعلى وأفضل مما شهدناه أمس
وصباح هذا اليوم وطوال اليوم.
طبعا التفاوض جيب أن يستمر
مع اجلهة الرمسية ،حنن لسنا
معنيني مباشرة بالتفاوض.
إذًا هذا الذي جيري اآلن وهذا ما
حنن ذاهبون اليه ،املاضون اليه
هو حتقيق اهلدف وإجناز املهمة.
الطريق املوصل اآلن ،هناك
طريقان ،من األول كان هناك

طريقان ،لكن هم أغلقوا الطريق
االخر ،امليدان واملفاوضات
الطريقان
اآلن
للتسوية،
سالكان ،وحنن حناول أن نراعي
بينهما على أمل أن نصل إىل
النتيجة املطلوبة.
حسنًا يف كل األحوال ،أيها
اإلخوة واألخوات ،أيها اللبنانيون
مجيعًا ،وإىل كل من يسمع يف
عاملنا العربي واإلسالمي ،واىل
كل من يعنيه ما جيري عندنا
يف بلدنا ألنه ينعكس على بلدنا
وعلى بلدان وشعوب املنطقة،
أود أن أختصر وأقول حنن
اآلن أمام انتصار كبري ومنجز،
وسيكتمل إن شاء اهلل ،يعين ال
زال لدينا هذه اخلطوات االخرية،
املسار هو مسار اكتمال بعونه
تعاىل وبتوفيق من اهلل عز وجل،
إما بامليدان وإما بالتفاوض،
وستعود كل هذه األرض
إىل أهلها ،ستعود بساتينها
وكساراتها ومقالعها وجرودها
وسيأمن الناس مجيعًا ،من
اهلرمل إىل بعلبك إىل بريتال
إىل النيب شيت إىل زحلة ،إىل
كل األرض اللبنانية اليت كانت
هذه اجلرود منطلقا لإلرهابيني
ولالنتحاريني ولألحزمة الناسفة،
وستطوى الصفحة العسكرية
نهائيا جلبهة النصرة من لبنان،
أقول عسكرية ألنه بالنهاية هم
امسهم تنظيم القاعدة يف بالد
الشام.
يف احلقيقة ،التهديد األمين
سيظل قائمًا وال ميكن ألحد أن
ينفيه ،وهم حاولوا أن يعملوا
عرب املطار ،وأن يرسلوا أناسًا
من بلدان اخرى ،ومثل ما رأيتم
باإلعالم :مينيني وخليجيني واىل
آخره ،لكن الصفحة العسكرية
ستطوى بشكل نهائي إن
شاء اهلل ،وهذا النصر املنجز
واحملقق والذي ننتظر اكتماله
وجرحانا
جماهدونا
يهديه
وعوائل شهدائنا ،يهدونه إىل
كل اللبنانيني ،مثل العادة
حنن هكذا ،من ال  2000وال
 ،2006إىل كل اللبنانيني وإىل
كل شعوب املنطقة اليت عانت
وتعاني من اإلرهاب التكفريي،
من اإلرعاب التكفريي ،من
الوحشية التكفريية على امتداد
منطقتنا ،إىل املسيحيني بكل
مذاهبهم وإىل املسلمني بكل
مذاهبهم وطوائفهم ،وامسحوا
لي أن أقول وأن أذكر بأن من
املسلمني الذين عانوا أكثر ما
عانوا من هذا االرهاب التكفريي
ومن محاقة هذا االرهاب
التكفريي ومن جمازر ووحشية
هذا االرهاب التكفريي هم أهلنا
سواء يف العراق أو
أهل السنة،
ً
يف سورية أو يف أفغانستان
وباكستان.
كان اإلرهابيون يدخلون إىل
مسجد مليء باملصلني ،إمام سين
ومصلون سنة ويدخل انتحاري
ويفجر نفسه ،ويسقط 100
شهيد ومئات اجلرحى .ويوجد
أماكن  300شهيد ،وحصل كثريا
يف باكستان واهلند ألنه يوجد
حشود كبرية عادة باملساجد أو
مبراسم دينية وما شاكل.
كل ،حنن يف معركة االرهاب،
على ٍّ
نعتقد إننا نقوم بواجبنا ،ال نتوقع
شكرًا من أحد وال تقديرًا من أحد،
إذا حُجلدنا ببعض السياط ،ال
مشكل ،حنتسبها عند اهلل سبحانه
وتعاىل ،حسبنا أننا نقوم بواجبنا
أمام ربنا وأمام أمتنا وأمام شعبنا
وأمام أهلنا الذين يستحقون كل
هذه التضحيات.
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سياسة

ندوة ناجحة لـ «حوار األديان» نظمتها جمموعة «احلوار بني الثقافات واحلضارات» يف سيدني

أبوت ال ميانع حبل مسألة زواج مثليي
اجلنس عرب التصويت الربيدي

اعلن رئيس الوزراء االسبق طوني
أبوت أن إعطاء االسرتاليني
رأيا حول زواج مثليي اجلنس
من خالل التصويت بواسطة
الربيد سيكون البديل األفضل
للتصويت الربملاني.
ولكن السيد أبوت يتساءل عن
مدى السلطة احلقيقية لالستفتاء
الربيدي.
ودفع زميله االحراري الفيدرالي
بيرت داتون القضية باجتاه إجراء
استفتاء بريدي ،قائال إنه يرغب
يف حل هذه املسألة يف الفرتة
الربملانية احلالية.
وقال السيد ابوت للمذيع
راي هادلي ،يف برناجمه على
راديو تو جي بي يوم االثنني
«اعتقد بالتأكيد انه سيكون
افضل ،افضل بكثري من جمرد
حماولة كبح هذا االمر من خالل
الربملان».
واضاف يقول إن التصويت يف
الربملان  -كما يريد حزب العمال
 سيكون خرقا للثقة مع الناخبنيواالئتالف مل يوافق على ذلك
قبل انتخابات عام .2016
وأقر السيد أبوت بأن االستفتاء
الربيدي هو البديل نظرا لعدم
رغبة حزب العمال يف إجراء
استفتاء رمسي.

وجهت قيادات وشخصيات
دينية وسياسية أسرتالية نداء
بالتزام التسامح الديين والتفاهم
بني املواطنني األسرتاليني ،ونبذ
التعصب والتمييز ،ورأت أن
طبيعة أسرتاليا كمجتمع حر قائم
والقيم املشرتكة
على املبادئ
َ
جيب أال تتغري.
جاء ذلك يف ندوة «حوار األديان»
احلادية عشرة اليت نظمتها
جمموعة «احلوار بني الثقافات
واحلضارات» يف سيدني يوم
أمس وشارك فيها كل من
مفيت عام أسرتاليا الدكتور
إبراهيم أبو حممد ،ورئيس
الكنيسة األنغلكانية غراهام
واتكنز ورئيسة اجمللس البوذي
جويس توب ،إضافة إىل النائب
الفيدرالي األسرتالي طوني بورك
ورئيس َد ْير مار شربل يف سيدني
الدكتور لويس الفرخ ،وإمام
مسجد الرمحن الشيخ يوسف نبها
ورئيس جملس األئمة الفيدرالي
شادي
الشيخ
األسرتالي
السليمان ،ووزير الظل للتعليم
يف والية نيوساوث ويلز جهاد
ديب حبضور شخصيات دينية
وبرملانية وسياسية واجتماعية
متثل اجلاليات املتعددة الثقافات
واحلضارات بأسرتاليا.
وشدد املتحدثون يف الندوة على
الدور الذي ميكن أن يؤديه رجال
الدين والسياسيون وقيادات
اجملتمع يف تعزيز الوحدة واحلوار
مركزين على أهمية مواجهة
التعصب والتطرف يف اجملتمع،
والعمل من أجل نقل احلقائق
وإزالة املفاهيم اخلاطئة عن
املعتقدات الدينية ،وتعزيز فرص
التعاون بني الثقافات املختلفة،
ومد اجلسور ،واحرتام اهلويات
الثقافية احلضارية املتنوعة.
وأكد مفيت القارة األسرتالية

يف الكلمة الرئيسية اليت ألقاها
خالل الندوة أن القيم احلضارية
والدينية هي مدخل وسبيل
لتحقيق مزيد من التفاهم بني
مكونات اجملتمع لتظل أسرتاليا
رائدة يف التناغم احلضاري
واالنسجام اجملتمعي.
معا سنتجاوز كل
وقال :إننا ً
دعوات التعصب والعنصرية
والكراهية ،وبوحدتنا ميكننا ً
أيضا
ً
مشرقا ألجيالنا
أن نبين مستقبال
القادمة ،وأن جنعل من أسرتاليا
ً
رائدا يف صناعة احملبة
وطنا
ً
والسالم.
وأكد النائب األسرتالي ووزير
للتعددية
الفيدرالي
الظل
احلضارية طوني بورك على متتع
أسرتاليا مبزايا التصاحل والتسامح
مع قضايا العرق والدين ،واحرتام
حرية التعبري واملعتقد اليت تعترب
من أهم ميزات اجملتمع األسرتالي
املتعدد الثقافات.
ورأى رئيس دير مار شربل
الفرخ ،أن املهاجرين اللبنانيني
بأسرتاليا هم النموذج األمثل
للقاء األديان واحلضارات ،وعلينا
مجيعا البناء على القيم املشرتكة
العديدة اليت جنتمع حوهلا يف
جمتمع تعددي متسامح قائم على
السالم والوئام.
من جانبه شدد إمام مسجد
الرمحن يف سيدني الشيخ
يوسف نبها على أن اإلميان
باحلوار والسالم ونبذ العنصرية
والتعصب ال حيتاج إىل تربير،
فتربيره الوحيد ضرورته واحلاجة
أن فقدانه
املاسة إليه ،فض ًال عن َّ
ّ
يطور إنسانًا
ال يبين جمتمعا وال
ّ
وجمتمعًا.
من جهته قال رئيس اجملموعة
خضر صاحل ،أن التسامح فضيلة
وقيمة عليا تساعد على نشر
ثقافة السالم ونبذ الكراهية

وقال رئيس الوزراء السابق
«طالب بيل شورتن باجراء
استفتاء جلعل فرتة احلكم
الفيدرالية اربع سنوات ولكنه ال
يرغب فى السماح للشعب بقول
كلمته يف اي تغيري يف قانون
الزواج».
ويتطلب االنتقال إىل فرتة أربع
سنوات ،بدل ثالث سنوات
املعمول بها حاليا ،تغيري
الدستور من خالل استفتاء.
وردد نائب رئيس الوزراء
بارنابي جويس وجهة نظر السيد
أبوت ،وقال للصحفيني يف
كانبريا «اذا اراد الناس اجراء
مناقشة حول استفتاء بريدي،
سعيد باجراء هذه
فانين
املناقشة».
ولكن السيد جويس قال يف
حني أن هذه القضية تهم
جزءا من اجملتمع ،فانه مل تتم
مناقشتها بني الغالبية العظمى
من االسرتاليني.
ووافق عضو املقاعد االمامية
يف حزب العمال جايسن
كلري ،عرب سكاي نيوز ،الوزير
داتون الرأي ،على ضرورة حل
املشكلة ،لكنه دعا االئتالف إىل
ان يكون حلها عرب الربملان ال
الربيد االسرتالي.

قوات الدفاع ترصد سفينة قبالة ساحل اسرتاليا

والعنف يف اجملتمع األسرتالي
اليت ُتشكل احلضارات والثقافات
واألديان أهم جوانبها.
يذكر أن واحدة من أكرب الدراسات
اليت أجريت اخريا حول العنصرية
والتعصب يف أسرتاليا وجدت
ّ
أن واحد من مخسة أسرتاليني
اختربوا التمييز العنصري خالل
العام املاضي ،وأشارت الدراسة
اليت أجراها الربوفسور كيفني

دان من جامعة غرب سيدني
إىل أن نسبة ستني باملئة من
املسلمني األسرتاليني غالبيتهم
من النساء احملجبات يواجهون
متييزًا عنصريًا ،كما أكدت
الدراسة أن االرتفاع املتزايد
يف نسبة التمييز العنصري خالل
السنوات العشر األخرية أصبح
ملحة جيب النظر إىل إجياد
مشكلة ّ
حل هلا.

حزب االحرار يهنئ السفري جورج بيطار غامن

احلارة من السفري
يتقدم حزب الوطنيني االحرار -مفوضية اسرتاليا بالتهاني
ّ
جورج بيطار غامن الذي ُع ِّني يف ماليزيا ضمن التشكيالت اجلديدة يف السلك
االدبلوماسي ومعروف عن السفري اجلديد عمله الدؤوب يف خدمة اجلالية اللبنانية
يف اسرتاليا اليت شغل مركز قنصل عام يف سيدني خالهلا فكان صديقًا
متيز
للجميع وعلى مسافة واحدة من خمتلف األحزاب والتيارات السياسية وقد ّ
عهد استالمه مهامه بالتفاني يف خدمة اجلالية اللبنانية ورفع اسم وطننا لبنان
يف احملافل السياسية هنا واالجتماعية ،ونستغلها مناسبة نتمنى فيها لكل من
ُ
ورسل
أنيطت به مسؤوليات يف السلك الديبلوماسي اجلديد ان يكونوا قدوة ُ
سالم لوطن األرز ليظل امسه مشعًا يف كل اصقاع العامل.

قالت قوة الدفاع األسرتالية
اليوم ،إنها رصدت سفينة جتسس
صينية قبالة ساحل البالد ،قرب
مناورات حربية مشرتكة جتريها
القوات األمريكية والنيوزيلندية
وكالة
حبسب
واألسرتالية،
«رويرتز».
وأضافت يف بيان أن السفينة
وهي من طراز «دونغ دياو «815
التابعة لبحرية جيش التحرير
الشعيب الصيين ،كانت تعمل
قبالة الساحل الشمالي الشرقي
أثناء مناورات «تاليسمان سيرب»
احلربية.
وقالت إن السفينة الصينية ظلت
خارج املياه اإلقليمية األسرتالية،
لكنها كانت داخل املنطقة

االقتصادية احلصرية ألسرتاليا يف
حبر كورال.
وتابع البيان أن «وجود السفينة
مل يؤثر على أهداف املناورة.
وأسرتاليا حترتم حقوق كل الدول
يف ممارسة حرية املالحة يف املياه
الدولية وفقا للقانون الدولي».
ويشارك ،حبسب الوكالة ،أكثر من
 30ألف جندي من الواليات املتحدة
ونيوزيلندا وأسرتاليا يف املناورات
احلربية اليت جتري كل سنتني.
وأثار تزايد التواجد العسكري
الصيين والسيما يف حبر الصني
اجلنوبي املتنازع عليه توترات مع
جريانها يف املنطقة ،إضافة إىل
انتقادات من كل من الواليات
املتحدة وأسرتاليا.
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اسرتاليا يف أسبوع

 4.2دوالرا يف الساعة..

خداع األجانب بوظائف أقل
من احلد األدنى لألجور

تعرف على رسوم مرور نفق داعش ميتدح «جندي اخلالفة»
سيدني  -هاربور
يعقوب خريي منفذ حصار برايتون

داعش يشيد بمنفذ هجوم برايتون يعقوب خريي

كشفت مراجعات حديثة أن أربعة
من إمجالي  5إعالنات وظائف
باللغات الصينية
أسرتالية
والكورية واإلسبانية تعرض
أجورا غري قانونية تصل إىل
 4.20دوالرا يف الساعة.
وخلصت مراجعتان حديثتان
منفصلتان أجريتا يف العامني
اجلاري والسابق إىل أن % 78
من إمجالي  200إعالن وظائف
يف أسرتاليا تستهدف موظفني
صينيني وكوريني وإسبان
تقدم أجورا أقل من احلد األدنى
املسموح.
كافة إعالنات الوظائف يف
أسرتاليا باللغتني الصينية
والكورية تتحدث عن وظائف يف
نيو ساوث ويلز ،معظمها يف
سيدني.
أما إعالنات الوظائف باللغة
اإلسبانية فرتتبط بوظائف يف
أرجاء أسرتاليا.
املراجعة نفذتها نقابات نيو
ساوث ويلز وأظهرت حاالت
استغالل للمهاجرين وسرقة
يف األجور ،ال سيما يف قطاع
الضيافة.
كانت أجنيال تتقاضى  11دوالرا
يف الساعة مقابل وظيفتها يف
مطعم كوري قبل أن تعثر على

وظيفة يف أسرتاليا من خالل
موقع على اإلنرتنت وفوجئت
بأنها أقل من احلد األدنى
لألجور
يذكر أن أقل األجور اليت
اكتشفتها املراجعة تتضمن
 4.20دوالر يف الساعة ملربية
أطفال ،و 9دوالرا يف الساعة
ملوظف مكتيب ،ومت اإلعالن
عنهما يف الصني.
احلد األدنى ألجور الوظيفتني
يتجاوز قانونا  18دوالرا يف
الساعة.
وعالوة على ذلك ،جرى اإلعالن
عن وظائف نظافة بأجور 10
دوالرا يف الساعة.
فيما أعلنت مواقع إلكرتونية عن
وظائف مبتاجر جتزئة يف أسرتاليا
بأجر قيمته  12.9دوالرا يف
الساعة.
وبلغ متوسط األجور اليت تقل
عن احلد األدنى املطلوب 7.36
دوالرا يف الساعة.
وفيما يلي قائمة بأجور الوظائف
املتدنية يف أسرتاليا اليت
استهدفت موظفني كوريني:
وفيما يلي قائمة الوظائف
متدنية األجور اليت استهدفت
موظفني أسبان
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سيضطر السائقون إىل دفع
رسوم مرور يف كال اجتاهي نفق
سيدني-هاربور (حتت اإلنشاء)
وفقا القرتاحات حكومة نيو
ساوث ويلز للمساعدة على
تغطية تكاليف انشاء النفق
البالغ طوله  14كم والذي
سريبط الشواطئ الشمالية
بغرب املدينة.
تفاصيل خطط الرسوم اجلديدة
وردت يف وثائق حكومية،
وتكشف اعتزام فرض رسوم
على أصحاب السيارات بقيمة 8
دوالرات مقابل املرور برحلة يف
اجتاه واحد للنفق املقرتح الذي
يربط غرب هاربور بالشواطئ.
وحبسب املقرتح ،فإن الرسوم
سيتم فرضها على مدى  35عاما

تبدأ من  2023م.
أما رسوم الشاحنات فستكون 3
أضعاف الرسوم املفروضة على
السيارات العادية.
وتشري الوثائق احلكومية اليت
اطلعت عليها كل من فريفاكس
ميديا وهيئة اإلذاعة األسرتالية
«إيه بي سي» إىل أن تكلفة
إنشاء النفق اجلديد تبلغ 14
مليار دوالر ،مقابل  16.8مليار
دوالر تكلفة طريق ويست
كونيكس السريع الذي يبلغ
طوله زهاء  33كم.
وتشعر حكومة والية نيو ساوث
ويلز بضغوط متزايد لضرورة
بشأن
اجملتمع
استشارة
خمططات النفق املذكور.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

امتدح تنظيم داعش املسلح
الصومالي األصل يعقوب خريي
الذي نفذ حصار»برايتون»
اإلرهابي يف ملبورن.
جاء ذلك يف النسخة األحدث
من جملة دعائية ناطقة باسم
التنظيم حيث وصف فيها خريي
بأنه «جندي اخلالفة».
وكان يعقوب خريي قد قتل
موظفا يدعى كاي هاو ،واخذ
امرأة كرهينة قبل أن يفتح
نريانه على الشرطة ويصيب
ثالثة من أعضاء العمليات
اخلاصة لكن القوات األمنية
استطاعت قتله يف النهاية.
خريي كان جمرما عنيفا،
سلوكيات
صاحب
وسجينا
مريعة ،ومشتبه به يف خمطط
إرهابي ،وكان يرتبط بعالقات
مع متطرفني.
ويف نسختها احلادية عشرة من
اجمللة الدعائية «رومية» التابعة
لداعش حتت عنوان «العمليات
العسكرية والسرية» ،أشاد
التنظيم بـ خريي واصفا إياه
بأنه «جندي» لتمكنه من «قتل

أحد املواطنني داخل أسرتاليا
الصليبية».
وتابعت اجمللة« :يف العاشر
من رمضان ،نفذ جندي من
جنود اخلالفة عملية يف مدينة
ملبورن ،حيث أخذ امرأة رهينة،
وقتل أحد مواطين أسرتاليا
الصليبية».
واستطردت« :بعد اجتذابه
للشرطة إىل مكانه ،فتح عليهم
النار ،وأصاب ثالثة قبل أن
يستشهد».
وارتبط اسم خريي الذي وصفه
داعش بأنه «جندي الدولة
مبخطط فاشل
اإلسالمية»
للهجوم على قاعدة عسكرية
أسرتالية جنوب غرب سيدني
عام .2009
وأكدت الشرطة وجود سجل
إجرامي واسع النطاق خلريي
الذي كان مفرج عنه بشروط
وقت تنفيذه احلصار.
ودخل خريي اهتمام سلطات
مكافحة اإلرهاب األسرتالية قبل
حوالي  10سنوات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رأس خـنزير أمـام مـدرسة إسـالمية يف بريزبن
فوجئ معلمو وبعض تالميذ
مدرسة إسالمية مبدينة برزبني
األسرتالية برأس خنزير باخلارج
يف الصباح الباكر األربعاء من
االسبوع املاضي.
وشعر اجلميع بالصدمة من رؤية
حقيبة حتمل شعار الصليب
املعقوف ،وحتتوي داخلها على
رأس خنزير أمام البوابة اخلارجية
للمدرسة اإلسالمية.
وعلى الفور  ،قام املعلمون بإزالة
احلقيبة قبل توافد سائر الطالب
على املدرسة اليت يقع مقرها يف
أطراف حي كاراواثا ،وفقا للقائم
بأعمال مدير املدرسة علي قدري
الذي نوه إىل الصدمة اليت اعرتت
طاقم التدريس والطالب.
وتابع قدري« :لقد شعروا
بالقلق ،ال سيما وأنهم أطفال
صغار السن».
ومضى يقول« :األمر يتعلق

علي قدري
بسالمة التالميذ ،إذا كان شخص
ما قد فعل ذلك ،فليس مستبعدا
حدوث أشياء أخرى ،قياسا
باملناخ العام املشحون ،إنه أمر
يثري الفزع حقا».
يامسني عبد اجمليد الشخصية
البارزة واليت كانت طالبة بذات
املدرسة هرعت إىل حسابها على
تويرت للتعليق على الواقعة.
وعربت عن امشئزازها من اهلجوم

على املدرسة اليت قضت فيها
فرتة تعليمها األساسي.
وكتبت قائلة« :كيف يستطيع
أب أن يشرح البنه ملاذا يكرهه
الناس؟»
وأردفت« :أشعر باألسف الشديد
أننا نعيش يف جمتمع ال يستطيع
فيه األطفال الذهاب إىل
مدرستهم يف أسرتاليا دون أن
يشعروا بالعار والتهديد».
احلقيبة اليت احتوت على رأس

اخلنزير
قدري قال إن كامريا املراقبة
ضبطت بعض الشباب أمام
املدرسة وجرى تسليم اللقطات
إىل الشرطة.
وواصل« :لقطات الكامريا واضحة
جدا ،لقد عثرت الشرطة على أدلة
ويقيين أنها ستلقي القبض على
من ارتكب ذلك اجلرم».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أزمة اإلسكان يف أسرتاليا ..مفاهيم خمتلطة
تؤثر أزمة اإلسكان يف أسرتاليا
على كل شي ء بدءا من اإلنتاجية
والوظائف مرورا مبعدل والفقر
وتعليم األطفال.

قال الربوفيسور بيد
هاريس احملاضر جبامعة
شارلز ستورت إن الدستور
األسرتالي ال حيتوي على
مواد مواضحة حتمي حرية
األفراد ،الفتا إىل ضرورة
صياغة بنود تكفل هذه
احلقوق.

بيد أن هناك معتقدات عفا
عليها الزمان تشكل نظام
اإلسكان املضطرب يف أسرتاليا
جراء اخللط يف املفاهيم.

وأضاف هاريس يف مقال
كونفرسيشن:
مبوقع
الذي
اخلاطئ
«االحتجاز
نفذته سلطات اهلجرة ضد
مواطنني أسرتاليني يوضح
أن دستورنا ال يقدم محاية
كافية حلرية األشخاص».

وكشفت فيونا ماكنزي مؤسسة
ومديرة مشروع «إسرتاتيجية
ومالمح أسرتاليا» التابع جلامعة
ال رتوب عن دراسة حبثية
جديدة تتضمن خالصة مقابالت
عميقة مع بعض قادة املنظمات
احلكومية
وغري
احلكومية
واألكادمييني.
وخلصت اآلراء إىل وجود  4نقاط
رئيسية تتسم خبلط املفاهيم،
وتتسبب يف إحداث تضليل
بشأن مشكلة الغالء السكين يف
أسرتاليا.
تنحصر

النقاط األربعة
النقاط التالية:
اخللط بني الغالءواإلسكان امليسر

يف

السكين

امللكية واإلجيارالصورة النمطية بشأن احلاجةإىل سكن معقول الثمن.

مفاجأة صادمة ..دستور
أسرتاليا ال حيمي حرية الفرد

االعتقاد بأن أزمة اإلسكان التشغل بال الناخبني.
املؤكد ان أزمة الغالء السكين
يف أسرتاليا طاملا كانت مصدر
قلق للحكومات والشعب.
لكن مثة خلط دائما بني أزمة عدم
القدرة على حتمل تكلفة السكن
وبني «اإلسكان امليسر».
األول ينطبق على هؤالء الذي
يتطلعون لشراء مساكن جديدة

خاصة بهم وال يستطيعون حتمل
األسعار ،وينحصر معظمهم
بني أصحاب الدخول املتوسطة
واملرتفعة ،ألن أصحاب األجور
املتدنية لن يفكر أصال يف
امتالك منزل.
أما املصطلح الثاني «اإلسكان
امليسر» فيشري بشكل كبري إىل
اإلسكان العام واجملتمعي الذي
تدعمه احلكومة.
ويغيب عن أذهان الكثريين أن
متطلبات املصطلح األول ختتلف

بشكل كبري عن الثاني.
التحدي الذي يواجهه أصحاب
الدخول بني متوسطة إىل مرتفعة
خيتلف متاما عن كفاح أصحاب
الدخول املنخفضة للعثور على
سكن بنظام اإلجيار.
زيادة اإلمدادات السكنية أمام
املتوسطة
الدخول
اصحاب
واملرتفعة ال تعين خلق إسكان
ميسر لذوي الدخول املنخفضة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وتابع« :ليست هذه املرة
األوىل اليت حيتجز فيها
مواطنون أسرتاليون بشكل
غري مشروع ،ففي ،2001
جرى ترحيل فيفيان سولون
اليت كانت تعاني من إصابة
دماغية ،حتى بعد إخبارها
سلطات اهلجرة أنها مواطنة
أسرتالية.
ويف عام  ،2004احتجزت
سلطات اهلجرة املواطنة
األسرتالية كورنيليا راو بعد
عدم قدرتها على تعريف
نفسها بسبب مرض عقلي.

وتستطيع احلكومة ارتكاب
ألن
املمارسات
تلك
تشريعات اهلجرة ال تتطلب
والية قضائية على الشخص
الذي جيرد من حريته.
حالتا سولون وراو ليستا
إال ضمن أكثر من 247
حالة تعرضت لالحتجاز غري
املشروع خالل السنوات
األربعة عشر املاضية.
املدى الذي بلغته السلطات
احلكومية كان جليا عام 2015
عندما أعلنت وزارة اهلجرة بدء
«العملية فورتيتيود» واليت
ارتبطت بإيقاف األشخاص
عشوائيا يف شوارع ملبورن
لفحص حالة اهلجرة لديهم.
لكن العملية املذكورة جرى
إلغاؤها فيما بعد يف أعقاب
احتجاجات شعبية هائلة.
أي شخص إذن يسري يف
املنطقة املركزية بسيدني
ويتحدث بلكنة غريبة أو لديه
مرض عقلي وال يستطيع
توضيح حقوقه كأسرتالي
معرض لالحتجاز يف أحسن
احلاالت ،أو الرتحيل يف
أسوأها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قائمة العار للمتاجر الغذائية غري موقع اسرتالي :إلقاء اللوم على املهاجرين لن حيل مشكالت غرب سيدني
الصحية يف نيو ساوث ويلز
كونفرسيشن
موقع
قال
األسرتالي إن إلقاء اللوم
على املهاجرين لن خيفف من
وطأة املشكالت املتزايدة
اليت تعاني منها منطقة غرب
سيدني.

دجاج للبيع يف  Bill>s Chickenيف موربانك داخل صندوق اعرتاه
الصدأ والتآكل

تبوأت بالكتاون وكانرتبريي-
بالنكستاون وباراماتا قائمة
أكثر البلديات اليت تنتشر
فها متاجر ومطاعم ومؤسسات
أخرى ال تلتزم مبعايري السالمة
الغذائية يف نيو ساوث ويلز
خالل الشهر املنصرم.
قائمة العار يف شهرها
التاسع اليت تصدرها هيئة
الغذاء بنيو ساوث ويلز تذكر
أمساء املتاجر واملطاعم غري
املستوفية للمعايري الصحية
املطلوبة مثل فشلها يف
منع احلشرات ،وترك الطعام
للتلوث،
عرضة
مكشوفا
وإهمال تنظيفه.
وتتضمن القائمة خمابز وخمازن
أمساك ومطاعم وجدت نفسها
يف قائمة سجل العار خالل
الشهر املاضي.
وتضمت القائمة  22مؤسسة
اتهمتها اهليئة بانتهاك 35

من شروط األمان الغذائي
يف ثالث بلديات.
بينما تضمنت  54مؤسسة
إضافية اتهمتها بانتهاك 82
من معايري السالمة الغذائية
يف مناطق مثل مومسان
وليفربول وفريفيلد وسنرتال
كوست وويلوجيب.
معظم املتاجر واملطاعم اليت
ليست
القائمة
تضمنتها
شهرية لكن سجل العار
مشل أمساء كبرية أيضا مثل
دومينوز بيتزا يف مومسان،
وخمابز دياليت يف أرتارمون،
وجلوريا جينز يف سرتاثفيلد.
ومشلت القائمة أكثر من
 4200مؤسسة جتارية غذائية
وفقا لنب ليس أحد املسؤولني
التنفيذيني باهليئة.
 % 13من املخالفات تتعلق
مبعايري النظافة الغذائية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يذكر أن غرب سيدني إحدى
أكرب املناطق متزايدة السكان
يف أسرتاليا ،وتتسم بالتعدد
الثقايف واللغوي كنقطة جتمع
لالجئني واملهاجرين اجلدد.
العديد من الشخصيات العامة
ووسائل اإلعالم عقدت صلة
بني طاليب اللجوء واملهاجرين
واالختناق املروي وطوابري
االنتظار يف املستشفيات
بغرب سيدني.
لكن ذلك ميثل نوعا من
االخرتال ويلقي باللوم يف
التحتية
البنية
مشكالت
وارتفاع التكلفة السكنية
على عاتق التعدد الثقايف
الذي مييز غرب سيدني.
املهاجرين
هؤالء
بعض
يعيشون يف أسرتاليا منذ
سنوات عديدة ،إن مل يكن
أجياال عديدة.
سيدني
غرب
وتضم
الكربى كل من بالكتاون
وكامدين
وبلوماونتينز
وكانرتبريي
وكامبلداون
هوكسربي
وفريفيلد

وليفربول وباراماتا وبينريث
وهيلز شاير وولونديلي.
أن
إحصائيات
وكشفت
بغرب
السكاني
التعداد
سيدني منا بنسبة  % 9.8يف
الفرتة بني .2016-2011
وعالوة على ذلك ،زاد عدد
السكان بنسبة  % 16خالل
الفرتة بني .2016 -2006
وتكشف األرقام أن حوالي
 % 55من الذين يعيشون

يف غرب سيدني ولدوا يف
أسرتاليا ،بينما ولد % 39
يف أماكن أخرى.
وفيما يلي قائمة بنسبة اجلذور
اليت ينتمي إليها سكان غرب
سيدني
وزادت نسبة سكان غرب
سيدني الذين ولدوا باخلارج
من  % 34.1عام  2006إىل
 % 38.7يف .2016
لكن احلقيقة انه بالرغم من

زيادة القادمني اجلدد إىل
غرب أسرتاليا منذ احلرب
العاملية الثانية ،لكن معظمهم
من املهاجرين املهرة الذين
سدوا العجز يف العمالة يف
العديد من الوظائف.
واجلدير بالذكر ان أغلبية
سكان غرب سيدني من
املهاجرين الذين استقروا يف
أسرتاليا منذ عشرة أعوام أو
أكثر.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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ازدواجية اجلنسية تطيح وزير املوارد واملقاطعة الشمالية مات كانافان من احلكومة
قدم وزير املوارد واملقاطعة
كانافان
ماثيو
الشمالية
استقالته من جملس الوزراء،
كما ان حياته السياسية معلقة
خبيط ،بعد أن تبني ان والدته
وقعت حلصوله على اجلنسية
اإليطالية دون علمه منذ أكثر
من عقد من الزمان.
وتعد هذه االستقالة ضربة
قوية حلكومة تورنبول ،حيث
يعترب وزير املوارد واملقاطعة
الشمالية حليفا سياسيا وثيقا
لنائب رئيس الوزراء بارنابي
جويس ،وينظر إليه على أنه جنم
صاعد داخل احلزب الوطين.
واعلن السيناتور كانافان ،وهو
من احلزب الوطين الفيدرالي يف
كوينزالند ،استقالته من جملس
الوزراء مساء الثالثاء املاضي
واىل جانبه النائب العام جورج
برانديس.
وقال السيد كانافان إنه لن
يستقيل من الربملان ألنه لن
يتمكن بعد من احلصول على
مشورة قانونية نهائية بشأن
ما إذا كان منحه اجلنسية
اإليطالية ،دون توقيعه أو
معرفته أو موافقته ،ساريا
مبوجب القانون اإليطالي.
وفى حال اجباره على االنسحاب
من الربملان ،يصبح السناتور
كانافان ثالث عضو يف جملس
الشيوخ حيمل اجلنسية املزدوجة
ويفقد مقعده خالل ثالثة
اسابيع.
وكشف السيناتور كانافان ان
والدته اثارت معه احتمال كونه
مواطنا مزدوج اجلنسية االسبوع
املاضى مما دفعه للسعي فورا
للحصول على مشورة قانونية.
وقال «أنا مواطن إيطالي.
مل اولد يف ايطاليا ،مل
أزر أبدا إيطاليا ،وعلى حد
علمي مل أضع قدمي أبدا يف
القنصلية اإليطالية أو السفارة
اإليطالية».
واضاف يقول «يف عام 2006
قدمت والدتي وثائق اىل
القنصلية اإليطالية يف بريزبن
لتصبح مواطنة إيطالية .وعلى
ما يبدو قدمت طلبا لي ألصبح

ماثيو (مات) كانافان
مواطنا إيطاليا أيضا .كان
عمري  25عاما يف ذلك الوقت.
والدتي ولدت يف أسرتاليا
ولكنها متكنت من احلصول
على اجلنسية اإليطالية من
خالل والديها ،اللذين رِ
ولدا يف
إيطاليا.
وتابع قائال «ويف حني انين
عرفت أن والدتي أصبحت
ُ
مواطنة إيطالية ،مل يكن لدي
أصبحت مواطنا
أي علم بأنين
ُ
إيطاليا ومل أطلب منها أن
أصبح مواطنا إيطاليا».
وقال السيناتور جورج برانديس
ان «وجهة النظر االولية»
للحكومة هى انه نظرا الن
تسجيل السيناتور كانافان
كمواطن مت احلصول دون
علمه او موافقته فهو ال يكون
بذلك قد خالف املادة  44من
الدستور.
إلحالة
احلكومة
وستتحرك
القضية إىل احملكمة العليا
للتقرير بشأنها عندما جيتمع
جملس الشيوخ يوم الثالثاء
املقبل.
وكشف النائب العام برانديس
ان احملامي العام كان يتعامل
مع وضع السيناتور كانافان
لبعض الوقت ولكنه مل حيدد
املدة التى عرفتها احلكومة بان
هناك مشكلة.
بدوره اعلن رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول ،يف بيان
له ،ان السيد جويس سيتوىل
مسؤوليات السيناتور كانافان
حتى يتم حل «وضعه».

وال ُيسمح العضاء الربملانني
الفيدراليني (النواب والشيوخ)
مزدوجي
كمواطنني
العمل
اجلنسية مبوجب املادة  44من
الدستور.
وكان نائبا حزب اخلضر سكوت
لودالم والريسا واتررز قد
اضرا لالستقالة خالل اسبوعني
مواطنني
بعد اكتشاف انهما
نَ
مزدوجي اجلنسية.
نَ
وكان السيد لودالم قد استقال
ُ
خرب مؤخرا
يف  14متوز بعد أن أ رِ
بأنه حيمل اجلنسية النيوزيلندية
ايضا ،كما استقالت السيدة
ووترز يوم الثالثاء املاضي بعد
أن علمت أنها مواطنة كندية.
قال
الوقت،
ذلك
ويف
السيد تورنبول إن عدم اظهار
وضع جنسيتهما قبل الرتشح
لالنتخابات أظهر «احندارا ال
يصدق».
ويعتقد نائب رئيس جملس
الوزراء ،زعيم احلزب الوطين،
بارنابي جويس أنه من غري
العدل استقال نوم صاعد يف
احلكومة بسبب مت التوقيع دون
اخذ رأيه او حتى علمه حلصوله
على اجلنسية اإليطالية ،على
الرغم من عدم رؤيته الوثائق
أو زيارته إيطاليا.
ووصف السيد جويس صديقه
املقرب بانه «شخص يتحلى
مبصداقية ومصداقية كبريتني»
ويعتقد زعيم اخلضر ريتشارد
دي ناتالي أنه كان من األنسب
له أن يستقيل.
وقال «ان النصيحة اليت
تلقيناها هي ان التجاهل ليس
«اإليطالي
مضيفا
عذرا»،
احلقيقي ال يلوم والدته أبدا».
ومل يثر زعيم املعارضة بيل
شورتن شكوكه فى قصة
السيناتور كانافان ولكنه يريد
من القنصلية االيطالية االفراج
عن مجيع الوثائق ذات الصلة.
وقال «آمل بالتأكيد ان نتمكن
من احلصول على بعض الوضوح
حول مسألة السيناتور كانافان
لكننا لن جنعل هذه املسألة
قضية سياسية كبرية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بقيادة باحثني أسرتاليني ..علماء مينحون األمل ملرضى األنفلونزا

اكتشف فريق من العلماء
بقيادة باحثني أسرتاليني طريقة
ملعاجلة األمراض الفريوسية،
واليت تتضمن األنفلونزا والربد
العادي ،ضمن مشروع دولي
معاناة
تقليص
يستهدف
املرضى.
وحتى اآلن ،ال يوجد عالج حقيقي
لألنفلونزا والربد أكثر من الراحة
والسوائل إلعطاء اجلسد بعض
الوقت حملاربة الفريوسات.
بيد أن البحث اجلديد يرى أن
اإلجابة تتمثل يف بروتني يكبح رد
فعل اجلسد جتاه الفريوسات.
ويدرس العلماء خلق عقار من هذا
الربوتني يسمح للجسد باستخدام
طريقة احلماية الطبيعية.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
تتسبب كل عام
األنفلونزا
يف دخول  13500أسرتالي إىل
املستشفى ،وهي مسؤولة على
وفاة أكثر من  3000شخص
سنويا معظمهم من كبار السن

الذين يتجاوزون اخلمسني.
وعلى املستوى العاملي ،هناك
أكثر من  5ماليني مصاب
باألنفلونزا سنويا ،ميوت منهم
حنو .% 10
الطيب
السبق
نتائج
Nature
دورية
نشرتها
 CommuNiCatioNsالطبية
العاملية.
ويتألف فريق الباحثني من

كل من الدكتور ستافروس
سيليميدس ،والدكتور يونيك
تو ،اللذين تعاونا مع الربوفيسور
دوغ بروكس من جامعة جنوب
أسرتاليا ،والربوفيسور جون
أولريي من كلية ترينيت،
والربوفيسور كريستوفر بورتر
من جامعة موناش ،وغريهم من
العلماء واألطباء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الغاز حيدد أسعار الطاقة

جيتمع وزراء الطاقة يف حكومات
أسرتاليا على مستوى الواليات
يف
والفيدرالي
واألقاليم
برزبني يف عاشر اجتماع جمللس
الطاقة يف أعقاب تقرير فينكل،
ويف ظل ارتفاع اسعار الكهرباء
والغاز.
بعض من بؤرة الرتكيز ستنصب
على سياسة وأسعار الغاز.
ففي وقت سابق من هذا
األسبوع ،حث وزير الطاقة
الفيدرالي جوش فرايدنربج
حكومات الواليات على تطوير
احتياطي الغاز على بر أسرتاليا
لتخفيف الضغوط اليت تضرب
سوق الغاز.
يذكر أن كال والييت فيكتوريا

واإلقليم الشمالي ممنوعتان
من مشروعات استكشاف الغاز
حلماية األراضي الزراعية.
وعلى حنو مثري للجدل ،اقرتح
عضو الربملان كريغ كيلي
اخلميس أن ضغوط املوارد
املتجددة على أسعار الطاقة
تعين أن «الناس قد متوت»
هذا الشتاء إذا شعروا باخلوف
من تشغيل السخانات واملدافئ
خشية استهالك املزيد من
الطاقة وبالتالي تكبد املزيد من
الفواتري.
ومع ذلك ،فإن الغاز هو احملدد
الرئيسي ألسعار الطاقة يف
أسرتاليا ،بل أن أسعار الكهرباء
تتغري صعودا وهبوطا وفقا

له.
مثة حقيقة مفادها أن أسرتاليا
متتلك احتياطيا كافيا من الغاز
للحفاظ على إنتاجها على معدهلا
احلالي ،وكذلك استمرار معدالت
التصدير ملدى  25عاما آخرين.
أما تطوير حقول غاز إضافية
يرتبط مبخاطر اإلضرار باألراضي
الزراعية ،ولن يؤدي بالتأكيد
إىل ختفيض فواتري الطاقة
بنهاية الشتاء.
ويف مارس املاضي ،نشرت
اهليئة املنظمة لسوق الطاقة
األسرتالي بيانها حول فرص
الغاز.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

صفحة 13

Saturday 29 July 2017

الـسبت  29تــمـوز 2017

Page 13

مقاالت وتحقيقات

فعاليات املدينة تنذر رئيس البلدية :حل قريب أو تصعيد كبري

احلريري وانتخابات صيدا :النفايات مقابل األصوات

تشهد مدينة صيدا أيامًا خانقة بسبب املصاحل
السياسية للجهات النيابية والبلدية احلاكمة.
جبل النفايات الذي عاد لريتفع غرب املدينة،
باعثًا الروائح والغازات السامة ،فتح الباب
من جديد على نقاش دائم حول سلوك نائيب
املدينة فؤاد السنيورة وبهية احلريري ،كما
جملسها البلدي برئاسة حممد السعودي،
والتضارب احلاد مع مصاحل األهالي
واملقيمني .وهو ملف سيكون أكثر تعقيدًا
مع دخول النافذين معركة االنتخابات النيابية،
وظهور قوة معارضة من خارج االصطفافات
التقليدية
حممد السعودي حمَبطُ .يلمس ذلك تراجعًا
واضحًا يف أداء البلدية على خمتلف الصعد
خالل األشهر األخرية .من جبل النفايات
املستجد وحبرية قاذوراته اليت تلوث الشاطئ
والبحر حتى قربص ،وصو ً
ال إىل عربات الباعة
العشوائية اليت جتتاح شوارع املدينة لتخنقها
بشكل إضايف ،إىل روائح النفايات الكريهة
حر الصيف هذه األيام.
اليت أهلبها ّ
ً
فجأة وجد السعودي نفسه يصطدم جبدار
احلقيقة .حقيقة أنه مل ينجح كما كان يأمل
حبل أزمة النفايات يف صيدا .فالكالم الكثري
الذي قيل يف هذا األمر تبني أنه جمرد كالم،
وحقيقة أن «احللم بات حقيقة واجلبل أصبح
حديقة» بدا ،بسرعة ،أشبه بشعار سخيف
حلملة انتخابية فاشلة ،وال سيما أن رواد
هذه احلديقة (اليت حتمل امسه) ال يستطيعون
البقاء فيها أكثر من مخس دقائق بسبب
الروائح املنبعثة من معاجلة النفايات يف
معمل نبيل زنتوت اجملاور (الذي ال يعرف
أحد مالكيه األصليني ،والذي ميلك %87
من أسهمه أشخاص سعوديون خبالف نظامه
األساسي الذي يسمح بـ %75فقط من ملكية
األجانب).
يقول مطلعون إن رئيس بلدية صيدا يشعر
بأنه قد ُخدع من قبل أكثر املعنيني مبلف
معاجلة مشكلة النفايات يف املدينة« .قيل»
له إن نسبة العوادم ستكون  %15من جممل
كميات النفايات اجملمعة إىل املعمل اجلديد مع
حلول عام  ،2015وهو ما مل حيصل .فكانت
الكارثة« .أخرب» أن معمل صيدا هو من أحدث
املعامل العاملية ،وتبني أنه يعمل مبواصفات
تناسب طبيعة اجلمع والفرز يف أملانيا ال يف
لبنان.
وألن «الطيبة» ال
تشفع يف تربير كمية
املرتاكمة
األخطاء
منذ فرتة يف أداء
مبنصب
«مسؤول»
رئيس بلدية ،يتداعى
عدد من الشخصيات

املدينة تدفع اليوم
فاتورة االنتخابات
النيابية وال حل
ألزمة النفايات
يف األربعة أشهر
املقبلة

الصيداوية الفاعلة منذ مدة لالجتماع بالسعودي
ّ
وحثه على استدراك األخطاء وإجياد احللول
املناسبة بأقل اخلسائر املمكنة .اخلطري يف
األمر أن متابعني ينقلون أن السعودي يظهر
اليوم مبظهر العاجز عن إجياد أي حل ،وأنه
يتصرف مبنطق املغلوب على أمره من قبل
السياسيني ،وأنه ينتهج مبدأ مترير الوقت ملا
ويلوح بورقة االستقالة
بقي له من واليته،
ّ
كلما وقع الضغط عليه.
ال حل ألزمة النفايات يف صيدا حتى خالل
فرتة األربعة أشهر املقبلة ،كما خيرب السعودي
منتقديه .املدينة تدفع اليوم فاتورة االنتخابات
النيابية املقبلة .مل يعد سرًا أن معظم القوى
السياسية الفاعلة يف املدينة ليست بوارد
الدخول يف مشاكل مع «احمليط» حلسابات
انتخابية يف هذا التوقيت بالذات .من سيجرؤ
رسل أكثر من
على سؤال سعد احلريري ملاذا ُي َ
 250طنًا من نفايات بريوت إىل معمل صيدا؟
ال أحد .لرئيس احلكومة حساباته االنتخابية يف

العاصمة ،حتى ولو كانت
على حساب مسقط رأسه.
من سيفتح «مشك ًال» مع
قرى شرق صيدا وجزين
والزهراني يف وقت تصاغ
فيه التحالفات واللوائح
االنتخابية؟ بهية احلريري
أم أسامة سعد؟
يف صيدا جمزرة بيئية
حتصل يوميًا وال يدفع
مثنها إال سكان املدينة.
معمل جمهز ملعاجلة 300
طن يوميًا من النفايات
العضوية فقط ،يعاجل أكثر
من  550طنًا من النفايات
مع
والصلبة
املكدسة
عوادمها .كيف ذلك ،ال
سحر يف املوضوع ،البحر ال

يف صيدا مجزرة بيئية تحصل يومياً وال يدفع ثمنها إال سكان املدينة (علي
حشيشو)

يقول «ال» لكل ما ُيلقى فيه ،وميكنكم سؤال
الصيادين عن الغرائب اليت تعلق بشباكهم
يوميًا.

ماذا يجري اليوم؟

حياول رئيس البلدية إقناع نفسه بأن الروائح
الكريهة اليت انتشرت يف صيدا يف األشهر
املاضية بدأت باالحنسار .لكن احلال ليس
هكذا حبسب حياة الناس يف املدينة ،إال إذا
الشم مرتبطة باهلوى السياسي
صارت حاسة
ّ
ً
للمقيم هناك .علما بأن الضغط على الشركة
املشغلة ملعمل النفايات ،أنتج حلو ً
ّ
ال جزئية ،وال
سيما أنه منذ مطلع الشهر اجلاري ،بدأت مهلة
األشهر األربعة اليت منحها السعودي إلدارة
معمل معاجلة النفايات يف صيدا ،للتخلص
من جبل العوادم الذي ارتفع يف باحته اخللفية
بعد تراكمها ألشهر عدة (مقدرة بنحو  16ألف
طن) .ومنذ أيام ،بدأ عمل الكسارة الضخمة
اليت استقدمتها الشركة املشغلة ( )IBCلفرم
العوادم بعد خلطها بالردميات.
السعودي تفقد قبل أيام معمل النفايات،
ليعلن الحقًا أن تراكم العوادم املختلطة
سببت انبعاث
بالنفايات العضوية اليت
ّ
ُ
«ستزال
الروائح الكريهة يف اآلونة األخرية
يف غضون أربعة أشهر ،على أن يتوقف أي
تراكم جديد للعوادم نهاية العام اجلاري».
وقال السعودي لـ»األخبار» إن الكسارة
الضخمة ،إضافة إىل الكسارة اليت كانت
متوافرة ،تقوم بفرم العوادم الناجتة من
فرز النفايات اليومية ،إضافة إىل أجزاء
من اجلبل على حنو تدرجيي .ويتوقع أن
تتسارع خطوات الفرم لتستطيع الكسارتان
استيعاب فرم العوادم القدمية واحلديثة.
ولتخفيف الضغط عن املعمل ،يف ظل عدم
وجود مطمر صحي لطمرها وتوقف معمل
«سوكومو» لصناعة الكرتون يف قب الياس
عن استقباهلا ،اختذ االحتاد خطوات عدة .منها
الطلب من بلدية بريوت اليت ترسل يوميًا
حنو  250طنًا إىل املعمل ،إرسال النفايات
العضوية من دون العوادم ،والطلب من احتاد
بلديات جزين بالتصرف بالعوادم اليت تنتج
من معاجلة نفاياتها .حبسب السعودي ،إن
اهلم األساسي ليس فقط التخلص من جبل
ّ
العوادم املرتاكمة ،بل منع تكرار األزمة من
خالل تنظيم عمل الكسارتني والبحث عن طرق
بديلة للتخلص من العوادم.
لكن السعودي ال يتصرف من دون الضغط
املباشر عليه من قبل فعاليات يف املدينة،
وهو التقى وفد «الفعاليات واهليئات
الصيداوية» الذي ضم ك ًال من رجل األعمال
حممد زيدان ،واحملامي عبد احلليم الزين،
واحملامي خالد لطفي ،حيث ُكِّر َرت املالحظات
أمام رئيس البلدية ،وال سيما أن زيدان ّ
حذر

السعودي من الرهان كثريًا على الشركة
املشغلة للمعمل «ألننا يف املدينة ،كمواطنني
وكفعاليات ،فقدنا الثقة بالتزام املشرفني
على هذه الشركة ،ونأمل ّأال تظل مراهنًا على
وعودهم».
ّ
وذكر زيدان السعودي مبصري الوعد الذي أعلنه
سابقًا ،بأن نفايات جزين «ستقف خالل عشرة
أيام ،بينما مل حيصل شيء بعد مرور ثالثة
أسابيع .وها هي نفايات جزين مل تتوقف،
ويبدو أن هناك ضغوطًا سياسية على البلدية
لالستمرار يف استقبال تلك النفايات حتت
حجة أن صيداويني يقيمون يف تلك املناطق
احملسوبة على قضاء جزين وعلينا استقبال
نفاياتهم» .وتابع زيدان كالمه للسعودي،
مشريًا إىل أن مبقدور احتاد بلديات جزين نقل
العوادم اليت خترج عن نفاياتهم وإلقاؤها
يف مقالع مهجورة بني عني جمدلني وإقليم
الرحيان يف منطقة جزين.
إال أن وفد اهليئات حبث مع السعودي مسألة
وعلم أن اللجنة
النفايات اآلتية من بريوتُ .
أبلغت رئيس البلدية بأنه ال بد من إجياد آلية
ملراقبة آلية نقل النفايات ومدى التزام بلدية
بريوت للمواصفات واإلجراءات ،باإلضافة إىل
مناقشة بند يتعلق بالبدالت النامجة عن عمليات
بناء على تفاهمات
النقل ،وما إذا كانت جتري ً
سياسية .وطالب الوفد البلدية بالتعاون مع
شركة «فرييتاس» اليت تتوىل مراقبة جزء من
أعمال معمل النفايات ،وبتكليفها التدقيق
يف النفايات القادمة من بريوت ،والتثبت
من خلوها من العوادم ،على أن يكون ذلك
بالتنسيق مع وفد «الفعاليات واهليئات
االقتصادية واإلمنائية واالجتماعية».
وكانت جلنة الفعاليات اإلمنائية قد عقدت
اجتماعًا يف مقر «مجعية حممد زيدان لإلمناء»
شارك فيه مهندسون وفعاليات اقتصادية
واست َ
ُ
عرضت
وطبية واجتماعية وحقوقية،
ِّ
ودقق
نتائج االجتماعات مع السعودي،
ُ
يف رواية عن عرائض ّ
وقعها مواطنون من
صيدا ،لكنهم يقيمون يف قرى من قضاء
جزين تطالب البلدية باالستمرار يف استقبال
نفاياتهم ،وال سيما أن معارضي البلدية
يتهمون حمسوبني على النائبة احلريري
بالوقوف خلف هذه العرائض .وجرى التداول
لتزم بالوعود
يف اخليارات املمكنة إن مل ُي َ
من قبل البلدية .واتفق على منح السعودي
مهلة زمنية غري مفتوحة ،على أن يصار إىل
حتضري محلة إعالنية وشعبية تشمل اعتصامات
يف املدينة .وتقرر أيضًا تشكيل جلنة مصغرة
إلطالع شركة «فرييتاس» على اهلواجس
املتعلقة بعمل معمل الفرز واملعاجلة برمته
ومراقبة شاحنات النفايات القادمة من بريوت
ومن جزين ،إضافة إىل موضوع العوادم
والروائح الكريهة.

هل خيوض اجليش معركة القاع
وراس بعلبك ضد داعش؟

على وقع التقدم الكبري الذي ُتسجله املقاومة يف
جرود عرسال ،بدأت األوساط السياسية والعسكرية
ُختطط لفتح معركة حترير اجلزء الشمالي من جرود
أن
عرسال ،وجرود القاع ،وجرود رأس بعلبك .إال ّ
القيادة قد تؤول هذه املرة إىل اجليش اللبناني
ال إىل حزب اهلل
تطور كبري شهدته جرود عرسال ،بعد أن متكن
رجال املقاومة من حترير  %90من األراضي اليت
حيتلها تنظيم النصرة اإلرهابي ،ودخول املعركة
ربع الساعة األخري قبل احلسم ،ميدانيًا أو عرب
املفاوضات .بالتزامن مع ذلك ،برز أمس تطور
الفت على املستويني السياسي والعسكري،
يتمثل بانطالق النقاش اجلدي حول إمكان أن
خيوض اجليش اللبناني ،ال حزب اهلل ،معركة حترير
اجلزء الشمالي من جرود عرسال وجرود رأس
بعلبك والقاع ،اليت حيتلها تنظيم داعش.
فإن
وحبسب مصادر عسكرية وأمنية وسياسية،
ّ
املوضوع كان مدار حبث بني الرئيس ميشال عون
وقائد اجليش جوزف عونُ .
وتشري املصادر إىل
أن املعنيني يف اجليش ،بدأوا التحضري كما لو
ّ
أن املعركة ستحصل حتمًا .باشرت القيادة وضع
ّ
خطط اهلجوم ،ودراسة االحتياجات اللوجستية،
فض ًال عن البدء باستقدام تعزيزات إىل املنطقة.
ويف هذا اإلطارُ ،نقل أحد أفواج التدخل من
الشمال إىل منطقة رأس بعلبك والقاع ،لتعزيز
القوات املوجودة أص ًال ،بانتظار قرار القيادة.
شن املعركة لتحرير
أن قرار
وتلفت املصادر إىل ّ
ّ
اجلرود من «داعش» سيحظى مبوافقة مجيع القوى
السياسية .ومن ناحية قانونية ودستورية ،ال حتتاج
خطوة كهذه إىل قرار من جملس الوزراء .ومن
الصعب أن «يتجرأ» فريق سياسي ما على معارضة
معركة حترير اجلرود ،وال سيما بعد أن أطلق حزب
اهلل عملية حترير جرود عرسال من «النصرة» ،فبات
من كان ُيعارض هذا األمر ُحمرجًا ،أمام اللبنانيني
سمى «اجملتمع الدولي».
وما ُي ّ
وبالتالي ،باتت القوى املعارضة سابقًا لتحرير
قرره الرئيس عون والعماد
اجلرود «أسرية» ما ُي ّ
عون .وال يقدر هؤالء السياسيون على رفع
ورقة محاية املدنيني ،لكون املنطقة اليت حيتلها
«داعش» بعيدة عن خميمات النازحني وعن بلدة
عرسال والقرى اجملاورة ،وبذلك ،تنتفي القدرة
على «التنقري» على اجليش .ولفتت املصادر إىل
ما قاله رئيس احلكومة سعد احلريري من واشنطن،
ّ
أنه كان ُيفضل لو خاض اجليش اللبناني وليس
أن
حزب اهلل معركة حترير جرود عرسال .واعتربت ّ
كالم احلريري يندرج يف إطار التحضري لعملية
ينفذها اجليش .يف السياق نفسه ،أتى كالم
الوزير جربان باسيل ،الذي قال« :تذكروا كم
طالبنا يف احلكومة السابقة أن يقوم اجليش بتحرير
اجلرود الشرقية .أتى العهد واستلمت القيادة
ّ
حمتلة».
وحان األوان الذي ال تبقى فيه أرض
وجتدر اإلشارة إىل أن العملية اليت من املفرتض أن
ضد «داعش» ،ال ُب ّد وأن يواكبها
يشنها اجليش
ّ
تنسيق بني حزب اهلل واجليش السوري ،خاصة
أن املساحة اليت ُيسيطر عليها «داعش» مقسومة
ّ
بالتساوي بني األراضي اللبنانية والسورية.
أن ّ
أن ساعة
كل الدالئل تشري إىل ّ
وعلى الرغم من ّ
حترير اجلزء الشمالي من جرود عرسال ،وجرود
أن ذلك ال يلغي
القاع ورأس بعلبك ،قد دنت ،إال ّ
احتمال جناح املفاوضات مع «داعش» ،يف انسحاب
مقاتليه باجتاه حمافظة دير الزور السورية.
أن املفاوضات
ويف جرود عرسال ،علمت «األخبار» ّ
بني حزب اهلل من جهة ،و»النصرة» من جهة أخرى،
جتريها املديرية العامة لألمن العام عرب وسيط سبق
للمديرية أن اعتمدت عليه للتواصل مع «النصرة»
وتتقدم املفاوضات
يف عدد من القضايا السابقة.
ّ
بشكل جدي ،وال سيما بعد التقدم الكبري الذي
ُ
واستكمل
حصل يف أيام املعركة األربعة السابقة،
أمس عرب تدمري املقاومة  3آليات وقاعدة إطالق
وشن رجال املقاومة هجومًا أوقع
صواريخ موجهة.
ّ
عددًا من القتلى واجلرحى يف صفوف «النصرة».
وأعلن اإلعالم احلربي ّ
تقدم املقاومة
أنه خالل
ّ
«أصيب مسؤول عمليات النصرة يف جرود عرسال
عمار وردي».
ومن ناحية أخرى ،نفت املقاومة األخبار «اليت
حتدثت عن استهداف املدنيني يف منطقة وادي
محيد يف جرود عرسال».
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مقاالت وتحقيقات

املقاومة يف «عرش الر ّب» ...أرض املُش ُمش وال َك َرز
محمد نزال

ّ
التلي .رصده
كاد حزب اهلل أن يقتل أبو مالك
مرة .يرصده اآلن أيضًا ويعرف خمبأه.
أكثر ِمن ّ
قوات «التعبئة»
ضارية.
معارك
عرسال
يف جرود
ّ
وجدانية بني املقاومة
حالة
املعارك.
تلك
بطلة
ّ
واجليش اللبنانيّ :
«إنهم حلمنا ودمنا» .إسرائيل
ُتراقب .بعض اإلعالميني يف دهشة إذ شاهدوا
امليدانُ .
ّ
حيل
املشمش والكرز على األرض ،ال
أكله إال بإذن أصحابه ،والرتاب على ذلك شهيد
الرب» .هكذا كان امسهاُ ،يقال ،يف
هنا «عرش
ّ
ِ
العلو ،فهي
ن
م
االسم
جاء
إن
اآلراميني.
لسان
ُ
جدًا ،وإن أتى ِمن صالبة هياكل ُمفرتضة،
عالية ّ
ُ
است ِ
حضر ِمن
فصخرها أصلب ِمن الصخر ،وإن
الرب ،فهي
قسوتها ،باستلهام وعثاء السفر إىل
ّ
كذلك وأكثر .كثرية الشوك ...وقد جاءها اليوم
سالكو «درب ذات الشوكة».
ِ
عل .هنا جرود
ن
م
هنا عرسال ،ال ،نراها اآلن
ٍ
ّ
أدق :هنا جرود
عرسال ،وبتحديد جغرايف
عرسال ُ
املّررة .أن متدح حزب اهلل ،اآلن ،ملا
وينجزه هناك وأبعد ،فهذه موجة شائعة
أجنزه ُ
أخريًا .ال حاجة إىل ذلك .الوصف يكفي .عيون
الصحافيني ،اآلتني ِمن غري «بيئة» احلزب
خاصة ،كان إفصاحها أمس كافيًا :يا اهلل! ما
ّ
هذا! أحدهم عندما رأى آليات احلزب ،مدافعه
وصوارخيه ،كيفية عيش أفراده هناك وأسلوب
ّ
وتوزعهم ،ألفتهم مع الرتاب والصخر
تنقلهم
ّ
واهلواء ،مل يتمالك نفسه قائ ًال« :يقولون حزب
اهلل دولة؟ الّ ،
إنهم شيء آخر متامًاَ .من يسمع
ليس كمن يرى» .يضحك أحد احلزبيني ،عند
إحدى نقاط احلرسُ ،م ّ
ّ
ير شيئًا
علقًا:
«إنه مل َ
بعد» .كان هذا الشاب ُيازح الضيوف املدنيني
اآلتني ِمن بعيد .ذهب قلي ًال وعاد بيده «واجب
الضيافة» .علب عصري صغرية .عصري «مانغو»
حتديدًا.
نبتعد عن نقطة احلرسُ .تفصح الوعورة عن
نفسها .اجلبال العالية اخلشنة .أرض خميفة
نهارًا ،مشسها حارقة ،هواؤها يلسع الوجوه،
ُي ّ
نشفها ،جرداء واسعة مهيبة ،فكيف تكون لي ًال!
يف الشتاء حكاية أخرى .ليست صاحلة للسكن
البشري ،لكن ،مع ذلك،
سكنها هؤالء.
لسبب يقدرون على فعل
ٍ
ذلك .هنا ُهِزم ،تقريبًا،
عقائديون
مقاتلون
ّ
جدًا ،وال
أشداء،
أشداء ّ
ّ
ّ
سجل ذلك
غضاضة أن ُي ّ

بعض أفراد
«التعبئة» الذين
شاركوا يف تحرير
الجرود عادوا إىل
منازلهم وأعمالهم

هلم .مقاتلو «القاعدة» ليسوا هواة .بأسهم
شديد .مقاتلون خربوا تلك األرض ،على مدى
ّ
ظنوا ّ
احتلوها ،وأسسوا فيها ما ّ
أنها
سنوات،
«شخاريب» ستمنعهم ِمن ذاك احلزب .أوهام
على أوهام .ما ُ
بال هذا احلزب ال ُيهزم! ُيكن
إنه مل يدخل حرباً
اآلن فهم بعض كارهيه أكثرّ .
وهِزم .هذا يكفي لفيض مرارة بعض األنفس.
ُ
إلسرائيل أن ختشى حزب اهلل ،اآلن ،أكثر ِمن
أي وقت مضى .لقد خاض هذه املواجهة األخرية
ّ
بد
قوات «التعبئة» .هؤالء ،وال ّ
بأعداد كبرية ِمن ّ
هنا ِمن الشرح ،ال يتقاضون أموا ً
ال لقاء عملهم
يف احلزبّ .
متفرغني ،وال متعاقدين،
إنهم ليسوا
ّ
متطوعون وفق منظومة خاصة باحلزبِ .منهم
بل
ّ
ّ
املوظف ِ
ومنهم سائق األجرة ِ
النجار ِ
ومنهم
ومنهم
ّ
َمن يعمل يف أرضه ومنهم الطالب ،وهكذا.
األيام األوىل،
بعض الذين شاركوا يف معارك
ّ
وحرروا أكثر ِمن ثلثي املساحة
يف جرود عرسال،
ّ
اليت ُيسيطر عليها تنظيم «القاعدة» (النصرة
وما شاكل) عادوا إىل منازهلم .عادوا إىل
البقاع وبريوت واجلنوب وحيث سكنواِ .من هؤالء
«التعبئة» كان شهداء أيضًاّ .
«قوات
إنهم ليسوا
ّ
ً
ً
جيدا ،حتما،
النخبة» .اإلسرائيلي يعرف هذا ّ
واحلزب حريص على أن ُي ِ
علمه ذلك .ال تقاس
طبيعة جنوب لبنان ،وجنوبًا أكثر حنو اجلليل
وأبعد ،بطبيعة جرود عرسالَ .من وطأ األرضني
أن اجلنوب وجنوبه ،بالنسبة إىل املقاتل،
يعرف ّ
ختيله ،ستكون مبثابة
الذي خرب أوعر ما ُيكن
ّ
نسيب هنا.
إجازة للراحة .القياس
ّ
يف جرود عرسال ،الثالثاء ،كشف لـ»األخبار»

ّ
التلي
أن أبو مالك
مسؤول عسكري ِمن احلزبّ ،
«كاد أن ُي َ
األيام
معارك
يف
مرة
ّ
قتل أكثر ِمن ّ
حددنا مكانه ّ
ّ
ولكنه
بدقة ،واستهدفناه،
األخريةّ .
جغرافيًا ،نعرف
هو
أين
نعرف
واآلن
كان ينجو،
ّ
أين هو حتديدًا ،وقد أصبح حماصرًا يف منطقة
ضيقة» .كيف ستكون نهايته؟ إجابة حامسة:
ّ
ّ
حيتلها داعش،
يفر باجتاه األراضي اليت
ّ
«إما أن ّ
وإما
وإما أن يستسلمّ ،
لنصل إليه وإليهم الحقًاّ ،
وجدانية
يتحدث املسؤول عن حالة
أن ُيقتل».
ّ
ّ
متفاقمة بني املقاومة واجليش اللبناني أخريًا:
«خيافون علينا وخناف عليهمّ .
إنهم أهلنا وحلمنا
ّ
املسلحون
ودمنا ،انظر هناك ،يف هذا االجتاه كان
ّ
التلة
يعتدون على اجليش ،اآلن بعد حترير تلك
أصبح اجليش يف مأمنّ .
إننا نتكامل» .حلظة هذه
الكلمات كانت األرض تهتز بفعل مدافع امليدان
الثقيلة.
ّ
كقناصة كبرية.
هذه املدافع املباشرة اليت ُتصبح
السوريةِ ،من
احلربية
أصوات غارات الطائرات
ّ
ّ
مناطق احلدود ،تزيد اللحظة رهبة .تزداد هذه
أكثرّ ،
إنا بعنوان آخر ،حلظة رؤية مقاتلي حزب
يؤدون الصالة .أحدهم حايف القدمني،
وهم
اهلل
ّ
فوق البحص ،يركع ويسجد ويقنت .قطرات
ّ
كفيه .مه ًال،
ماء الوضوء كانت تتساقط ِمن
الطرف اآلخر ،يف هذه املعركةُ ،ي ّ
صلي أيضًا.
إنها معركة بني ُم ّ
صحيحّ .
صلني ،يف الشكل ،يف
اجلدلية منذ «خوارج»
بهذه
مليء
وتارخينا
الظاهر،
ّ
ومن تالهم .هذه حكاية أخرى ،وجع
النهروان
َ
آخر ،يطول سرده.
ّ
العقائديون،
األشداء،
املصلون
هؤالء املقاتلون
ّ
ّ
على شكل «داعش» أو «نصرة» أو غريهما ،ماذا
لو كانوا يف خندق واحد مع حزب اهلل؟ هذا احللم
األزلي الذي داعب آمال الكثري ِمن اإلسالميني
ص ّب كل
على مدى العقود املاضية .لو كان ُ
ذاك «االنتحار» يف وجه إسرائيل ،مث ًال ،فهل
ستظل إسرائيل هادئة ُ
ّ
املدن؟ مفارقة
كانت
املعسكرين ،بني هذه اجلبهة وتلك ،حتضر يف
رأسك وأنت ُتراقب املشهد ،هناك ،حيث رعود
القذائف والصواريخ متأل أذنيك.
على الطريق إىل جرود عرسال ،الطريق الرهيبة
رباعية
يف صعوبة السري فوقها ،ولو بسيارة
ّ
الدفع ،تلمح بعض بساتني األشجار .بعضها
منتصبةُ ،تعاند ،وأخرى ذابلة .يعلوها الغبار.
أصبح الكرز األسود أبيض بفعل تراكم الغبار.
ُ
املشمش الناضح أبيض أيضًاّ .
مثة مساحات
يف تلك اجلرود ُيكن وصفها بأرض ُ
املشمش
والكرز.
ِمن هناك تأتي أفخر أنواع تلك الفاكهة.
بائعو ُ
اخل َ
ضر يعرفون ذلكّ .
إنها بساتني ألهل
ّ
املسلحني إىل املنطقة
عرسال الذين ،بعد دخول
واحتالهلا ،ما عادوا يرعونها .ما عادوا يقطفون
مثارها .على مدى سنوات كانت تلك مناطق موت.
أحد مسؤولي حزب اهلل ،يف جولة الثالثاء ،يطلب
مس تلك األشجار .هذا قرار
ِمن الصحافيني عدم ّ
ُ
ال مزاح فيهّ ،
تكوم أرضًا
شمش
امل
كان
حتى وإن
ّ
أيًا يكن .هؤالء املقاتلون ،يف هذه
حتت أغصانهّ ،
املنطقة املقطوعة ،حيث جتهد السباع للعيش،
«حمرم» عليهم.
ال يأكلون ِمن تلك الثمار .هذا
ّ
بد ِمن موافقة أصحابهاّ .
إنهم
هذه أخالقهم .ال ّ
ّ
بشق مشمشة .رؤية
حرصاء على ّأال يدخلوا النار
هؤالء عن قرب ُتغنيك عن عبء حتليل الكثري ِمن
ضدهم .ال أحد معصوم هنا ،قطعًاّ ،
إنهم
الدعاية
ّ
جدًاّ ،
إنا هلم يف األخالق فلسفة.
ون
عادي
بشر
ّ
ّ
ّ
إنهم ال َيذحبون .هذه دعاية ُمستهلكة؟ ال ،ليس
كذلكّ ،
إنها ليست تفصي ًال .هذه وحدها ،لو
ردد
كانت وحدها ،كافية ألن ُتصبح نشيدًا ُي ّ
جمرد فعلّ ،
إنها إشارة
صبح مساء .هذا ليس
ّ
ّ
مكثفةُ ،تشري إىل الكثري خلفها .ختتلف
قوية،
ّ
معهم ،تعارضهمّ ،
إنا لن جتدهم يسلخون جلدك
س ّجل على أحدهم ذلك؟ يف شرق
لذلك .هل ُ
الدم ،مستنقعات الدم ،هؤالء نعمة .ال يسيل
لعابهم فوق عنقك .قل فيهم ما شئت ،ولكن
ُيكن اجلزم ،براحة ضمريّ ،
بأنهم أفضل املوجود.
البقية الباقية .وهلؤالء قيادة،
خرية هذا الشرق.
ّ
قد خربناها مرارًا ،ستدعوهم غدًا ،ودائمًا ،إىل
التواضع ألهلهم ...ولكل َمن يستحق التواضع.

معركة عرسال :ثالثيّة عون وحزب
اهلل واجليش
هيام القصيفي
ال يكن حصر معركة جرود عرسال
بالتطورات العسكرية فحسب .العناصر
السياسية املتداخلة ترسم إطارًا للوضع
الداخلي يف ظل العالقة الثالثية اليت
بناها حزب اهلل مع رئيس اجلمهورية
واألخري مع اجليش.
يعود أحد السياسيني إىل تصريح
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون
قبل زيارته ملصر يف شباط الفائت،
من أجل فهم االنعكاسات السياسية
للمعركة العسكرية اليت خيوضها حزب
اهلل يف جرود عرسال ،وال يقف اجليش
مبعزل عنها ،منذ اليوم االول .وبعيدًا
عن املزايدات يف الدفاع عن اجليش،
لشن املعركة من
واملوجبات الضرورية
ّ
أجل تطهري املنطقة من جبهيت النصرة
وداعش ،مثة ارتدادات سياسية هلذه هذه العالقة الثالثية ستكون هي املحور السياسي يف قراءة أيّ تداعيات
سياسية ملا يجري يف الجرود (داالتي ونهرا)
املعركة بدأت آثارها تظهر تباعًا.
يف شباط الفائت ،قال عون إن «اجليش اللبناني
ال يتمتع بالقوة الكافية ملواجهة إسرائيل ،فنحن
نشعر بضرورة وجود هذا السالح (سالح حزب
اهلل) ألنه مكمل لعمل اجليش وال يتعارض معه».
واستطرد رابطًا بني الطرفني قائ ًال «مل يتدخل
حزب اهلل يف سوريا إال بعد أن عانى لبنان من
مشاكل مع االرهاب الذي تسلل اىل أراض
لبنانية ،ومنها عرسال ووادي خالد .فهناك
يورد االرهابيني اىل
مستودع إرهابي يف سوريا ّ
لبنان ،وبعد حترير القلمون ،اخنفض منسوب اخلطر
االرهابي على لبنان ،ويعمل اجليش اللبناني على
مواجهة االرهابيني يف االراضي اللبنانية».
مل تتمكن العاصفة اليت تلت هذا الكالم من
تغيري رؤية رئيس اجلمهورية لدور حزب اهلل يف
مواجهة إسرائيل والتنظيمات االرهابية معها.
ورغم أن هذا الكالم قيل قبل ستة أشهر ،إال أن
ما جيري اليوم يف جرود عرسال يكن وضعه يف
اإلطار الذي رمسه عون
لدور حزب اهلل واجليش،
وحدد فيه «رمسيًا» بعد
انتخابه ،مستوى عالقته
مع احلزب اليت مل يرتاجع
عنها .ولكنه يأتي أيضًا
يف املقابل استكما ً
ال
للصيغة اليت أرساها
حزب اهلل يف عالقته مع

أعطى رئيس
الجمهورية مظلة
الحماية للجيش
وحمى الجيش
نفسه بالعالقة
الكاملة مع عون

عون.
ليس صحيحًا ما تقوله بعض االوساط السياسية
عن غرق حزب اهلل يف االسرتاتيجية االقليمية
ورمال املنطقة املتحركة وانصرافه عن الشأن
الداخلي .ال بل العكس هو الصحيح ،فإن انغماسه
يف الوضع امللي والقرارات اليت اختذها ،جعاله
حيمي نفسه وظهره من أي تبعات داخلية لدوره
االقليمي ومستقبل هذا الدور وسط الرتتيبات
عد للمنطقة .من هنا يفهم إصرار احلزب
اليت ُت ّ
ومتسكه به
على جميء عون رئيسًا للجمهورية
ّ
حتى النهاية ،رغم كل ما اعرتض هذا الرتشيح
من عثرات وعراقيل وخطوات كان يكن أن تؤثر
على خياراته ،كرتشيح الرئيس سعد احلريري
لرئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية،
احلليف اآلخر للحزب .ظل حزب اهلل على موقفه
من ضرورة انتخاب عون ،ويف املقابل بقي
األخري قبل انتخابه وبعده على موقفه من احلزب
ومن الرؤية االسرتاتيجية لدور احلزب يف لبنان
واملنطقة .ورغم كل ما حاكه رئيس اجلمهورية
من حتالفات على طريق انتخابه رئيسًا ومن
ثم تشكيل احلكومة ،سواء مع القوات اللبنانية
أو الرئيس سعد احلريري ،مل تتأثر عالقته مع
احلزب ،ومل خيرق التفاهم بينهما ،خصوصًا يف
الشق املتعلق بدور احلزب العسكري جنوبًا وعلى
احلدود الشمالية .ويظهر بوضوح أن ما جرى الحقًا،

كرس مستقبل هذه العالقة وإطارها ،حني جاءت
ّ
التعيينات األمنية ،وال سيما يف قيادة اجليش
اليت اختارها عون بنفسه ،لتعكس واقعًا جديدًا
ربط اجليش كليًا برئيس اجلمهورية ،ما وضع
قيادة اجليش مبنأى عن أي جتاذبات سياسية،
كما وضعها كليًا مبنأى عن حماولتها التقليدية
حتقيق توازن يف العالقة مع كافة السلطات
واملرجعيات ،والدليل ما حصل يف لقاء السراي
احلكومي األخري بني احلريري وقائد اجليش العماد
جوزف عون يف حضور وزير الدفاع يعقوب
الصراف .أعطى رئيس اجلمهورية مظلة احلماية
للجيش ،ومحى اجليش نفسه بالعالقة الكاملة
مع عون ،يف حني أبقت احلكومة نفسها بعيدة
عن هذا املسار ،وعزل احلريري أيضًا نفسه عن
ترتيبات هذه العالقة ،إذ إنه أدرك موجبات البقاء
بعيدًا ،ليس ألسباب التهدئة الداخلية فحسب،
بل أيضًا ألنه ملس أن اللعبة السياسية باتت
أكرب من جمرد تفاهم على حصص حكومية ونفطية
ومالية ،وتعويم وضعه كرئيس للحكومة.
وحدد
جاءت معركة عرسال واضحة مبعاملها،
ّ
األمني العام حلزب اهلل الساعة الصفر هلا ،ومل
يكن اجليش بعيدًا عن املعركة ،وال حكمًا رئيس
اجلمهورية الذي ّ
يطلع على كافة جمرياتها .لكن
احلكومة كسلطة تنفيذية ،ما عدا الوزير معني
املرعيب ،تظهر كأنها غري معنية ،يف وقت يلتقي
فيه رئيسها الرئيس االمريكي دونالد ترامب،
يف إطاللة خارجية من املبكر جدًا الكالم عن
فائدتها.
هذه العالقة الثالثية بني رئيس اجلمهورية
واجليش وحزب اهلل ،ستكون هي املور السياسي
من اآلن فصاعدًا يف قراءة أي تداعيات سياسية
ملا جرى وجيري يف اجلرود ،بعد انتهاء املعركة
مع النصرة وعلى أبواب املعركة مع تنظيم
«داعش» ،وال سيما حلساسية الوضع اجلغرايف
حيث متتد قرى القاع ورأس بعلبك .ودقة هذه
املرحلة تكمن يف أن خطورة املعركة املتوقعة
مع «داعش» ،بانفالشها وتبعاتها االمنية
والعسكرية واالحتماالت اخلطرة اليت قد تتعدى
اجلرود ،اىل الداخل اللبناني .وحينها خيشى أال
يبقى الصمت احلالي (صوت املستقبل العالي
يغطيه انكفاء احلريري) على حاله حيال جمريات
التطورات العسكرية ،ومدلوالتها السياسية،
إن جلهة ترتيب الوضع على احلدود ،أو وضع
تصور ملرحلة سورية ولبنانية جديدة .فالواقع
سيقرأ من اآلن فصاعدًا من
األمين والعسكري
ُ
منظار العالقة الثالثية بني رئيس اجلمهورية
واجليش وحزب اهلل ،اليت يعرتض عليها البعض
من السياسيني ،وحماولة احلزب االستثمار
سياسيًا يف ما سيحققه من هذه املعركة داخليًا
وإقليميًا .واملشكلة ليست يف االسرتاتيجية اليت
يرمسها حزب اهلل للبنان ولدوره فيه واملنطقة،
بل يف غياب االسرتاتيجيات عند األطراف
اآلخرين املشغولني بتقاسم احلصص واإلعداد
لالنتخابات.
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مـقاالت وتحـقيقات

احلريري يبلع إهانة ترامب :ال تفرضوا عقوبات
جديدة ...فعّلوا القدمية!
أريد لزيارة رئيس احلكومة لواشنطن
َ
أن تكون تارخييةّ ،
أقله إعالميًا ودعائيًا،
كم اإلهانات
فكانت كذلك بالفعل جلهة ّ
اليت ّ
تلقتها الدولة اللبنانية والصمت
املدوي جتاهها ودعوة احلريري
الرمسي
ّ
واشنطن إىل تطبيق أكثر فعالية
للعقوبات املفروضة على حزب اهلل،
بدل فرض أخرى جديدة.
أهان الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الدولة اللبنانية وجيشها وشعبها،
حبضور رئيس حكومة لبنان ووزير
خارجيته ،فشكره سعد احلريري وابتسم
مبودة!
له جربان باسيل
ّ
يف اليومني املاضيني ،مسع متابعو
زيارة الوفد اللبناني الرمسي اىل
واشنطن رئيس احلكومة يشكو هموم
البلد للرئيس األمريكي ويطلب منه
ِ
املساعدة ،ومسعوا ترامب ّ
ويعد
مينن
ويهني ،ثم شاهدوا صمتًا رمسيًا
يتنبه له سوى الصحافيني
مدويًا مل
ّ
ّ
الغربيني.
ويف نهاية اللقاء (مع ترامب) ،الذي
سعى فريق احلريري اإلعالمي إىل
تصويره كحدث «تارخيي» ومدعاة
جتاهل الضيوف اللبنانيون
للفخر،
َ
الصفعات اليت تلقوها من مضيفهم،
وتهافتوا اللتقاط الصور معه كما يفعل
أوالد العيد املبتهجني يف أحضان
الدمى املتحركة العمالقة.
أن يقول دونالد ترامب يف حضرة
ممثلي احلكومة اللبنانية إن «لبنان هو
يف اخلطوط األمامية حملاربة داعش
والقاعدة وحزب اهلل» وأن ال يصحح
له ضيوفه اللبنانيون األمر ،فتلك
إهانة للدولة اللبنانية وجليشها.
يتوجه الرئيس األمريكي أو أي
أن
ّ
رئيس آخر بكالم إىل ممثلي الدولة
اللبنانية يدافع فيه علنًا عن إسرائيل
وأن يفهمهم ضرورة احلرص على
أمنها وأن يصمت هؤالء يف املقابل،
فتلك إهانة لتضحيات اللبنانيني منذ
يصرح رئيس
عشرات السنني .أن
ّ
أمريكي أمام وفد لبناني رمسي ،خالل
عز
الذكرى السنوية لعدوان متوز ويف ّ
احتدام املعارك مع جمموعات إرهابية
على األراضي اللبنانية ،أن املقاومة
وشركاءهم يف احلكم «هم تهديد
للشعب اللبناني وللبنان واملنطقة»،
فتلك إهانة ارتضاها الوفد اللبناني
للدولة اليت ّ
ميثلها.
يستفز كالم ترامب
رغم وقاحته مل
ّ
أحدًا من اللبنانيني احلاضرين ،ال
سياسيني وال حتى صحافيني ،لدرجة
توحي بوجود خلل يف الرتمجة ،أو أن
الوفد اللبناني ال يفهم اإلنكليزية
تعود املسؤولون اللبنانيون
جيدًا .هل ّ
ب
بلع اإلهانات بسهولة إىل هذا
ّ
احلد؟ ِ َ
كان املستشارون احلكوميون مشغولني
ُ
ارتكبت تلك األخطاء علنًا حبق
عندما
لبنان وتارخيه وصورته ،فلم يسارعوا
إىل تصحيحها يف بيان رمسي عقب
مول املواطنون اللبنانيون
املؤمتر؟ هل ّ
للتو زيارة حكومية رمسية باهظة
ُأسيء خالهلا إىل تضحياتهم وتارخيهم
وواقعهم؟ ماذا لو حصل العكس يومًا،
فصرح أحد املسؤولني اللبنانيني أمام
ّ
نظريه األمريكي بأن «مقاتلي احلرية»
األمريكيني ليسوا سوى إرهابيني
دعموا «القاعدة» يف أفغانستان وغزوا
العراق؟ وأن «تضحيات األمريكيني»
يف حروبهم على العامل ال تساوي
شيئًا؟ وأن الدعم األمريكي لالحتالل
سبب خراب املنطقة وحروبًا
الصهيوني ّ
دامية منذ عقود؟

صباح أيوب

«واشنطن بوست» :حزب اهلل هو الشريك السياسي
للرجل الواقف بجانب ترامب(داالتي ونهرا)
مل يشعر أعضاء الوفد اللبناني يف
واشنطن بوطأة اإلهانات اليت ُو ّجهت
إليهم ،على الرغم من وضوحها
وقسوتها ،لكن الصحافيني الغربيني
أشاروا إليها وإىل «األخطاء الفادحة
اليت ارتكبها ترامب يف تصرحياته
عن حزب اهلل ودوره يف لبنان»،
مستغربني «صمت رئيس احلكومة
اللبناني» ،كما عنونت صحيفة «ذي
إندبندنت» الربيطانية ،وكما لفتت
«نيويورك ماغازين» األمريكية اليت
أشارت إىل «اإلهانة اليت وجهها
ترامب إىل رئيس احلكومة اللبنانية
بوجهه» .أما «ذي واشنطن بوست»،
فاستفاضت بالتفسري بأن «لبنان ال
حيارب حزب اهلل» وأن هذا احلزب
«هو الشريك السياسي للرجل الواقف
جبانب ترامب (أي احلريري)» وأن
حزب اهلل هو «حزب لبناني مدعوم
من إيران ،وهو منذ عشرات السنني
يعد جزءًا أساسيًا من احلياة السياسية
ّ
اللبنانية» وأن «رئيس مجهورية لبنان
ميشال عون يدعمه حزب اهلل» .أما
التفسري األوضح ،فجاء من صحافة
العدو ،إذ شرحت «جريوزاليم بوست»
موقع حزب اهلل يف احلكومة والربملان
وحجم متثيله هو وحلفائه ،ثم أشارت
إىل أن كالم ترامب عن «جهود اجليش
اللبناني املتواصلة يف حماربة داعش
أغفل ذكر أن حزب اهلل هو الذي يقاتل
فعليًا تلك اجملموعات».
بعد املؤمتر الثنائي ،ويف دردشة مع
بعض الصحافيني يف أحد فنادق جورج
تاون ُنقل عن احلريري أمس مواقف
إما بتضارب يف املواقف
متباينة تشي ّ
لدى رئيس احلكومة أو بفشله بإيصال
جواب واضح للصحافيني احلاضرين.
فقد نقل عنه هؤالء ،يف مقاالت
خمتلفة (واشنطن بوست وواشنطن
مرة إن «هناك
تاميز وغريها) قوله ّ
تفاهمًا مع حزب اهلل ،واحلوار معهم
جيد ،وإنهم موجودون يف الربملان
ومرة أخرى إن حزب اهلل
واحلكومة»،
ّ
هو «مشكلة» .ومن جانب آخر ،انتقد
املشرعني
احلريري «سعي بعض
ّ
األمريكيني إلصدار عقوبات جديدة على
حزب اهلل ملا سيلحقه ذلك من ضرر
غري م ّربر باالقتصاد اللبناني ،بينما
فعال أكثر
األمر حيتاج حاليًا إىل تطبيق ّ
ً
للعقوبات األمريكية الصادرة أصال»
حبق حزب اهلل .وعن معارك جرود
عرسال ضد اإلرهابيني قال احلريري
تارة «إننا يف لبنان حنارب داعش
والنصرة» ،ثم إنه «ليس موافقًا
على ما يقوم به حزب اهلل يف جرود
ّ
يفضل أن ينفذ
عرسال ،وهو كان
اجليش العملية» .علمًا بأنه ،كرئيس
حكومة ،وبدل الطلب إىل اجليش خوض
معركة لتحرير األرض احملتلة ،قرر يف
عز معارك تدور مع اإلرهابيني ،مغادرة
ّ
البالد إىل واشنطن ...اللتقاط صورة
تذكارية مع ترامب.

سرائيل صامتةُ ...هزمت مع هزمية
«القاعدة» يف اجلرود
يحيى دبوق

على غري عادة متبعة ،مل ترد من إسرائيل تعليقات عن
املعركة اليت خيوضها حزب اهلل لتحرير جرود عرسال
من تنظيم القاعدة .التغطية اخلربية لألحداث جاءت
مقلصة جدًا ،فيما لوحظ ــ للمفارقة ــ غياب مطلق
جلهة اخلرب والتعليق ،عن قنوات التلفزة العربية« .شبه
الصمت» هذا يأتي رغم أهمية املعركة وأهمية نتائجها
وتداعياتها من ناحية اسرتاتيجية ال تقتصر وحسب على
الساحة اللبنانية ،بل على جممل املواجهة القائمة بني
إسرائيل واحملور املعادي هلا.
إىل اآلن ،هذه هي مقاربة إسرائيل ملعركة جرود
حددت أنه التهديد
عدوها الذي ّ
عرسال ،اليت خيوضها ّ
االسرتاتيجي األول هلا .مقاربة تستأهل التأمل ،وال
يبعد أن تكون منطلقاتها مرتبطة خبيبة أمل إسرائيل،
جراء جناحه يف إنهاء إحدى أهم الركائز اإلسرائيلية
ّ
اليت كانت تأمل من خالهلا إشغاله عنها :جبهة النصرة،
وجود تنظيم القاعدة ،الذي يتشارك معها العداء حلزب
اهلل ،وحتديدًا يف األرض اللبنانية ،كان حيمل أم ًال
حد
إلسرائيل يف إمكاناته الكامنة يف «إزعاجه» يف ّ
أدنى ،وإرباكه وبيئته وساحته وتهديدها.
إىل اآلن ،يربز يف وسائل اإلعالم العربية غياب الفت
ملعركة حترير جرود عرسال .غياب كامل عن التلفزة
العربية ،وشبه غياب أيضًا عن الصحافة املكتوبة،
ّ
ملعلقي الشؤون العسكرية
مع صمت الفت جدًا
ّ
أي خرب ومعلومة ،بل شبه
والسياسية الذين
يتلقفون ّ
معلومة ،وأيضًا تغريدة منفردة ،للتعليق والتوسع يف
التعليق .اقتصرت املقاربة اخلربية ،املقلصة ،على
املواقع اإلخبارية على االنرتنت ،بال تعليقات ،لكنها
جاءت جمتزأة ومنتقاة بعناية ،تستأهل اإلشارة إليها.
لعل منشأ املقاربة اإلسرائيلية هو اخلشية من اإلضرار
بالصورة النمطية اليت تسعى إسرائيل إىل إلباسها
عما هو عليه
حلزب اهلل ،بوصفه جهة إرهابية ،ال خيتلف ّ
تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش .من هنا ،تربز يف
التغطية اخلربية تقارير عمدت ،على قلتها ،إىل جتهيل
اجلهة اليت حياربها حزب اهلل يف جرود عرسال ،مشرية
ّ
ّ
سنة» ينتشرون على احلدود
«مسلحون
إىل أنهم
ّ
وتركز التقارير اخلربية ،وإن جاءت
الشرقية مع سوريا.
مقلصة ،على «خسائر حزب اهلل» وتعداد شهدائه مع
حتديثات متتابعة من هذه اجلهة حتديدًا.
مع ذلك ،برزت يف اإلعالم املكتوب ،ومن بينه صحيفة
«يديعوت أحرونوت» ،تقارير تناولت إطالق حزب اهلل
صاروخًا متوسط املدى على مواقع «النصرة» يف
اجلرود يف اليوم الثاني للمعركة ،رافقه شرح وتعليق
الفتان .خلفية إبراز الصاروخ ،قد تكون مفهومة.
وقد يكون فرض نفسه على اإلعالم اإلسرائيلي،
ربطًا مبكانة الرتسانة الصاروخية حلزب اهلل ،يف الوعي
اجلمعي لالسرائيليني ،بوصفه أحد أعمدة تهديد حزب
اهلل وقدراته املتعاظمة.
مع ذلك ،معركة جرود عرسال ونتائجها ستفرض
نفسها ــ وإن الحقًا ــ على املعلقني اإلسرائيليني ،متامًا
كما حدث مع معركة استعادة اجليش السوري وحزب
ّ
ومعلقوه
اهلل مدينة حلب .يف حينه ،عمد اإلعالم العربي
إىل الصمت االبتدائي .وبعد انتهاء املعركة وإعالن
كرت سبحة التعليقات
انتصار أعداء إسرائيل فيهاّ ،
بوفرة ،حمذرة من التداعيات السلبية االسرتاتيجية
الستعادة حلب ،والتهديدات الكربى اليت تؤسس هلا،
على مستوى اجلغرافيا السورية.
رد فعل إسرائيل على معركة جرود عرسال،
قد يكون ّ
لرد فعلها جتاه
جلهة تظهري التعليقات ،مشابهًا
ّ
استعادة حلب :التعليقات تأتي بعد أيام من إعالن
االنتصار .وهو انتصار (مع تداعياته) سيفرض نفسه
ظهر من جديد قدرات حزب
على االسرائيلي ،خاصة أنه ّ
اهلل القتالية ،وعزميته ،وجدارة مقاتليه واستعدادهم،
وكذلك قدرته على إدارة معركة يف مناطق مفتوحة
جردية ،بعد أن عاينت إسرائيل قدراته يف القتال
السوري ،يف املناطق املدينية.
يضاف ذلك إىل معاينة إسرائيل بأسف وأسى كبريين
ضياع اسرتاتيجية تظهري حزب اهلل أنه يعمل خالفًا
هلويته اللبنانية ،اليت سعت وشركاءها يف اهلدف،
يف لبنان وخارج لبنان ،وبشكل حثيث ،إلدخاهلا يف
الوعي اجلمعي للبنانيني ،بال طائل .وهذه إحدى نتائج
املعركة وتداعياتها السلبية على إسرائيل .لن يكون
خافيًا على تل أبيب ّ
تكتل معظم اللبنانيني حول حزب
اهلل ،وتأييدهم العارم للمعركة وأهدافها ،واالشادة
اليت قد ال تكون مسبوقة لعامة اللبنانيني ،واليت
اضطرت معها حتى قيادات جهات لبنانية على خصومة
مع املقاومة إىل اإلنسياق وراء التأييد ،واالضطرار إىل
تعد انكسارًا السرتاتيجية إسرائيل
جماراته .هذه بذاتها ّ
يف التحريض على حزب اهلل.

نصر اهلل يف كلمة حول..
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خامسا ،بالعنوان األساسي ،ماذا بعد االنتهاء من ملف جبهة النصرة،
هذا سؤال مطروح اآلن ،فيما يرتبط ببقية اجلرود ،ألنه لدينا بقية
جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع وبقية املنطقة .سأدع الكالم يف
هذه النقطة إىل حينه إن شاء اهلل تعاىل حينما ننتهي من ملف جبهة
النصرة نعود ونتكلم.
سادسًا قبل األخري ،جيب التوقف عند املستوى العالي والواسع من
التأييد اليت حظيت به هذه املعركة احملقة من القادة السياسيني،
والدينيني ،واألحزاب ،والشخصيات الرمسية ،وغري الرمسية،
ووسائل اإلعالم ،والنخب اإلعالمية ،والثقافية ،واإلجتماعية،
والفنية ،وعلى املستوى الشعيب ،واجلماهريي ،وأشكال التعبري
املختلفة ،اليت شهدناها من شبكات التواصل اإلجتماعي ،من
التربع بالدم ،من تقديم أشكال الدعم املختلف ،البيانات ،املواقف،
التصرحيات ،الزيارات ،زيارة أضرحة الشهداء.
على كل حال ،لكل من أيد ،وساعد ،ودعم بكلمة ،أو خط يد ،أو
دعاء ،أو «هزة رأس» ،أو إبتسامة ،أو رضا قلب ،لكل هؤالء بدون
إستثناء كل الشكر والتقدير.
أخريًا ،إىل املضحني ـ األن أريد منكم أن تسمحوا لي قلي ًال ،انا
يف حرب متوز متاسكت نفسي قلي ًال ،األن أشتغلت جيدًا قبل
أن أخرج لكي أتكلم ألمسك نفسي ،ألنين أحتدث كل شيء من
القلب ولكن هنا أحتدث مبشاعر خمتلفة ـ إىل املضحني كلهم،
إىل الشهداء ،أرواح الشهداء ،عوائل الشهداء ،اجلرحى ،عائالت
اجلرحى ،اجملاهدين ،املقاومني يف هذا امليدان ،ويف كل ميادين
املقاومة ،والقتال ،والتضحية ،والفداء ،ليس فقط املوجودين
األن يف جرود عرسال ،هذا خطاب إىل كل املقاومني ،واملقاتلني،
يف كل الساحات ويف كل امليادين.
انا حبثت جيدًا من أجل أن أقول خطاب كلمتني للجميع سويًا،
تذكرت إننا يف زيارة أئمتنا من أهل بيت النيب صلى اهلل عليه
واله وسلم ،نقول هلم يف الزيارة فيما نقول يف مقطع من الزيارة
نصل إىل مكان ونقول هلم «بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف
حسن ثنائكم وأحصي مجيل بالئكم وبكم أخرجنا اهلل من الذل وفرج
عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف اهللكات» وأنتم مجيعًا ـ
اخلطاب إىل الشهداء ،إىل اجلرحى ،إىل املقاتلني ،إىل املقاومني،
إىل كل أب ،وأم ،وزوجة ،وعزيز ،هلؤالء ـ وأنتم ورثة هؤالء األئمة
أنتم أحبائهم ،أنتم السائرون على نهجهم ،يف كل إمرأة ،وسيدة
منكم ،تسكن روح زينب عليها السالم ،اليت كانت تقول بعد كربالء
«ما رأيت إال مجي ًال».
يف رجالكم إيثار العباس الذي رفض أن يشرب املاء وقال على
شط الفرات « يا نفس من بعد احلسني هوني وبعده ال كنت أن
تكوني» ،وفيكم روح أبي عبد اهلل احلسني عليه السالم الذي عندما
حاصره العامل ووضعه بني خيارين ،بني الثلة ،والذلة ،قال كلمته
للتاريخ وللقيامة «هيهات منا الذلة».
لذلك ،ألنكم أنتم هكذا ،إمسحوا لي أن أقول لكم :بأبي أنتم وأمي
ونفسي ،كيف أصف حسن ثنائكم ،اللسان عاجز عن مدحكم ،مباذا
مندحكم؟ بأي كلمات؟ بأي مجل؟ بأي بالغة؟ بأي أدبيات؟ بأي
أبيات شعر ميكن أن حتصي وتصف ما أنتم عليه ،وما أنتم فيه،
وأنتم النجباء ،الطيبون ،الكرام ،الذين ما خبلتم بيوم من األيام
ال بدم ،وال بفلذة كبد ،وال مبال ،وال بصرب ،وال بصمود ،وال
بتأييد ،وأحصي مجيل بالئكم ،بالئكم اإلمتحانات اليت مررمت بها
منذ البداية ،سيصبح لنا أربعون عاما سويًا باحلد األدنى هذه جتربة
حزب اهلل ،مجيل بالئكم وفوزكم يف كل هذه اإلمتحانات والصعاب،
وبكم أخرجنا اهلل من الذل ـ كما نقول ألئمتنا نقول لكم ـ بكم أنتم
أخرجنا اهلل من الذل ،بدمائكم ،بتضحياتكم ،بشهدائكم ،جبرحاكم،
بدموعكم ،بصربكم ،بصمودكم ،بإيثاركم ،بشهامتكم ،بشجاعتكم،
أخرجنا اهلل من الذل ،من ذل اإلحتالل باملقاومة ،من ذل اهلوان،
من ذل الضعف ،من ذل اخلوف ،من ذل اهلزمية ،من ذل اإلحتقار،
ومن كل ذل.
وفرج عنا بكم ،فرج عنا غمرات الكروب ،هذه اهلموم أنتم ،أبنائكم،
فرسانكم ،كشفوا هذه الكروب وهذه اهلموم عن وجوه هذا الشعب
الذي كان مهددًا باإلحتالل وكاد أن يضيع وطنه وأرضه ،واملهدد
بالتكفري ،واملهدد بالغم ،واهلم ،واإلذالل ،والقتل ،والذبح،
والسيب ،هذه من أعظم الكروبات ،هذه من أعظم اهلموم ،لكن
بكم كشف اهلل عنا غمرات الكروب ،وأنقذنا من شفا جرف اهللكات
فبات شعبنا يعيش امنًا على إمتداد هذه األرض ،وعلى إمتداد هذه
احلدود ،ويف كل القرى ،ويف كل البلدات ،امنًا ،مطمئنًا ،عزيزًا،
كرميًا ،واثقًا ،قادرًا على مواجهة كل الصعاب ،وكل التحديات
واملخاطر ،ال خياف تهديد أحد ،ال ترامب ،وال أوباما ،وال بوش
يعين مبفعول رجعي ،وال نتنياهو ،وال شارون ،وال وايزمان ،وال
أحد ،بكم بكم أنتم.
أيها املضحون الشرفاء جازاكم اهلل عن أهلكم ،وشعبكم ،ووطنكم،
وأمتكم ،أحسن اجلزاء الثواب يف اآلخرة ،وحفظكم اهلل ،ونصركم
يف الدنيا ،وبيض اهلل وجوهكم يف الدنيا واآلخرة ،وتقبل اهلل
منكم .إىل مزيد إن شاء اهلل من حتمل املسؤولية ،ومن النصر ،ومن
العز ،ومن األمن واالمان ،بتعاون اجلميع ،ووحدة اجلميع ،وحتمل
اجلميع املسؤولية.
جمددا لكل من أيد ،ودعم ،وساند ،وبارك ،كل الشكر ،وكل
التقدير.
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مــقاالت وتحقيقات

تطوير ساحة ساسني ٥٠٨٠ :مرتاً مربعاً من املساحات العامة

قاسم عزالدين

ليا القزي
قبل حواىل سنتني ،بدأت دراسة
خُم ّطط جديد لتطوير ساحة
ساسني يف األشرفية .التصميم
أصبح جاهزًا ،وكذلك الدراسات
األولية .يبقى أن يطرح اجمللس
ّ
البلدي يف بريوت دفرت الشروط
يف تشرين األول املقبل ،ومن
املفرتض أن تنطلق األعمال مع
بداية الـ .٢٠١٨تكلفة املشروع
ستبلغ  ١٠ماليني دوالر تغطيها
البلدية.
بيوت حجرية قدمية ،أو بنايات
يف بعض األحيان .يف حميطها
بساتني احلمضيات ،واألشجار
خُ
املزهرة .هكذا كانت األشرفية
ً
قدميا ،قبل أن تتحول إىل منطقة
مكتظة يف بريوت ،وكانت ساحة

قدّمت بلدية بريوت  1٠٠٠مرت من الفضالت العقارية لتنفيذ مشروع
ساحة ساسني

ساسني ملتقى ألبناء األشرفية وإحدى أهم نقاط
املدينة.
تردي األوضاع
خالل احلرب األهلية ،ومع بدء
ّ
االقتصادية والتطور املديين العشوائي ،بدأت
«ساسني» تفقد هويتها كـ»ساحة» ،وتتحول
إىل خُجمّرد موزع مروري .جادة االستقالل قسمت
احمليط إىل منطقتني ،ثم أتت جادة ألفرد
نقاش (نفق مار مرت) لتقسم احمليط إىل أربعة
أقسام .انعكس ذلك سلبًا على ساحة ساسني،
ّ
حتولت إىل نقطة االلتقاء الوحيدة لألقسام
اليت
أي منها
األربعة ،وبات ال خُميكن الوصول إىل ّ
من دون املرور بـ»الساحة» .يف العادة ،تكون
الساحات نقطة انطالق حنو تطور احلياة االجتماعية
للبيئات .العكس هو ما حصل يف لبنان ،وليست
ساحة ساسني إال مثا ً
ال عن الرتاجع الذي أصاب
احلياة االجتماعية للسكان ،احملرومني من أبسط
حقوقهم :مساحات عامة مفتوحة خُتشكل متنفسًا
هلم.
يقول نائب بريوت األوىل (حبسب التقسيمات
اجلميل ،إن األشرفية
االنتخابية القدمية) ،نديم
ّ
حتتاج اىل إعادة خلق التواصل والرتابط بني
أن «الناس حباجة إىل
اجملتمع والساحة .ويضيف ّ
مساحات عامة ،ومكان بإمكانهم السري فيه».
ّ
شكل خُجممع « »ABCالتجاري
بغياب الساحة،
«مكان استقطاب للناس .أردنا أن تلعب الساحة
هذا الدور ،وتعود إىل هويتها الطبيعية كمكان
جامع للمحيط» .انطالقًا من هنا ،بدأت يف عام
 ٢٠٠٥دراسة مطط إعادة تأهيل ساحة ساسني
واملنطقة احمليطة بها ،اليت تتألف من شوارع
فرن احلايك ،أديب اسحاق ،الياس بعقليين،
سيويف ،الغزال ،االسكندر .وقد وضع الدراسة
مكتب اهلندسة املعمارية واالستشارات اهلندسية
«.»QED
يف البداية« ،قمنا بدراسة التطور الذي أصاب
جادتا
قسمت
بريوت منذ عام ،١٨٤٠وكيف
ّ
ّ
االستقالل وألفرد نقاش األشرفية وأصبحت
الساحة نقطة التقاء لألقسام األربعة» ،تشرح
املهندسة منى رزق .بعدها خُح ّددت «املدارس،
دور العبادة ،املراكز التجارية يف املنطقة ،وتأثري
خُجممع  ABCعلى زمحة السري وانعكاسه على
أن ساحة
تبني ّ
اقتصاد االشرفية» .يف النتيجةّ ،
ساسني تضم ّ
كل عوامل اجلذب السكاني ،ولكن
والتشوهات
هي ليست بيئة حاضنة للمشاة،
ّ
فيها عديدة :عدم وجود ممرات واضحة للمشاة،
املسافة طويلة بني التقاطعات املختلفة ،ما جيعل
مدة الضوء األخضر إلشارات السري غري كافية حتى
متر السيارات ،ووجود العديد من املواقف غري
الشرعية ،فض ًال عن الفوضى البصرية ،والعدد
الكبري من األعمدة والالفتات.
خُدرس وضع السري يف األشرفية ،يف ساعات
الصباح وبعد الظهر ،لالجتاهات الـ .١١األكثر
السيدة ( ١٠٣٨سيارة يف
ازدحامًا هو اجتاه كنيسة
ّ
مساء).
الساعة صباحًا ،و ١١٥٦سيارة يف الساعة
ً
أما األقل زمحة ،فهو الطريق حنو مار مرت (١٠٣
سيارات يف الساعة صباحًا ،و ١٠٩سيارات يف
مساء) .لذلك« ،إقفال هذا األخري ،وإجياد
الساعة
ً
بديل منه ،بإمكانه أن خيفف زمحة السري بنسبة
 ،»٪٦٠على ذمة رزق ،إضافة إىل «إزالة املواقف

غري الشرعية ،وتقصري املسافات بني التقاطعات،
من دون إغفال أهمية إعادة إحياء االقتصاد يف
االشرفية .فباستثناء عدد من املطاعم واملقاهي،
ال يوجد جتارة».
األمور األساسية املبتغاة من التصميم ،أن يكون:
صديقًا للمشاة ،سهل الوصول إليه ،آمنًا ومرحيًا،
مندجمًا مع احمليط ومتكام ًالّ ،
منظمًا ،جاذبًا للسكان،
حيويًا ،مكانًا سه ًال متييزه ،ومستدامًا .و»هناك
عدة لساحات من حول العامل خُتشبه ساحة
مناذج ّ
ساسني ،قدمناها إىل البلدية» ،حبسب رزق.
إن اخليار رسا على «أن يكون
يقول
اجلميل ّ
ّ
ون ّ
لدينا تقاطع خُ
نظم الشوارع وخنلق مساحات
خُ
املخطط اجلديد ،أصبحت
عامة كبرية» .وفق
مساحة الساحة حيث يوجد متثال الرئيس الراحل
«سقف
بشري اجلميل  ١١٥٠مرتًا مربعًا .وسيتم َ
املنطقة فوق نفق مار مرت ،فأصبح هناك ٣٠٠٠
مرت مربع ،إضافة إىل خلق ساحة ثالثة مبساحة
إن «الساحات الثالث
 ٩٣٠مرتًا مربعًا» .تقول رزق ّ
ستكون مكشوفة .واستفدنا من  ١٠٠٠مرت قدمتها
البلدية من الفضالت العقارية» .فتكون مساحة
ساحة ساسني يف احملصلة قد أصبحت  ٥٠٨٠مرتًا
مربعًا.
من أجل الوصول إىل الساحة ،خُطّورت األرصفة
املخصصة للمشاة .خُترب رزق أن األرصفة
ّ
احلد
«ستصبح بعرض مرتين و ٤٠سنتم ،وهو
ّ
األدنى املسموح به عامليًا» .وبالنسبة إىل مواقف
السيارات« ،فإضافة إىل موقف الـ ،ABCاستملكت
البلدية موقفني ،ال تتعدى املسافة بينهما وبني
الساحة  ٣٥٠مرتًا».
خُ
ستستعمل هي من نوع الصمام
اإلنارة اليت
الباعث
الثنائي
(.)LED
للضوء
وستتم االستعاضة
عن النسبة الكبرية
من األعمدة الكهربائية
بعدد من األعمدة
الذكية اليت يكون

حترير اجلرود أبعد من معركة عسكرية؟

إعادة تأهيل ساحة
ساسني ستمتد على
سنتني وتـُـقسّم
األشغال إىل أربع
مراحل

هلا استخدامات خُمتلفة .أما بالنسبة إىل األشجار
والزهور ،فقد وقع اخليار على األنواع اليت كانت
موجودة أص ًال يف األشرفية :احلمضيات ،الغار،
أكاسيا ،اجلكراندة… مع «وجود  ٤٥٠مرتًا مكعبًا
من خزانات املياه».
سي ّ
كلف
يبقى األهم :تنفيذ املشروع «الذي
خُ
 ١٠ماليني دوالر ،تدفعها البلدية» ،وانعكاس
أن زمحة
االعمال السليب على حياة الناس .األكيد ّ
أن األعمال من
السري ستزداد سوءًا ،ال سيما ّ
املفرتض أن تبدأ بداية الـ ،٢٠١٨أي مع عودة
التالميذ إىل املدارس ،وموسم األعياد ،ووجود
عدد من املغرتبني يف البلد ،ويف ّ
ظل عدم ثقة
بأن الدولة ستعمد إىل إجياد حلول
اللبنانيني
ّ
أن «املشروع
خُتفف من ّ
حدة األزمة .وتشرح رزق ّ
من املفروض أن ينتهي بغضون  ٦أشهر» ،ولكن
«ستمتد األعمال على حنو سنتني ،ألنه ال يوجد
إمكانية إلقفال املنطقة والقيام باألشغال دفعة
واحدة ،بل سيتم تقسيمها إىل  ٤مراحل» .هذا إن
مل تتأخر البلدية يف طرح دفرت الشروط ،املفرتض
أن يبدأ العمل بداية تشرين األول املقبل.

قد ال يشك أحد بأن معركة حترير اجلرود ستنتهي
بتطهريها من اجلماعات املسلحة على احلدود بني سوريا
ولبنان ،لكن أبعادها رمبا تتصل حبماية السلسة الشرقية
جلبال لبنان املطلة على عمق الداخل الفلسطيين.
حماولة تنظيف اجلرود من دون إراقة دماء مل تصل إىل
املرجوة ،على الرغم من انعدام أي احتمال بأن
خواتيمها
ّ
ّ
املسلحة يف جرود عرسال والقلمون
تتمكن اجلماعات
الغربية من البقاء أو كسب الوقت .فجماعة النصرة
اليت يقودها املدعو «أبو مالك ّ
التلي» ترفض االنسحاب
اآلمن الذي يوفره هلا اجليش السوري واملقاومة .وهي
تعرب عن اهلوة الساحقة بني أخالقيات القتال اليت
بذلك ّ
حترص عليها املقاومة وبني أعراف القتل اليت متتاز بها
ّ
وشتان يف احلرب ما بني القتال
اجلماعات اإلرهابية..
والقتل.
من مسات مقاومة حزب اهلل يف قتال العدو ،أنها
تتمتع بشراسة قتالية ال يضاهيها سوى أرقى اجليوش
وأكثرها تدريبًا وتضحية ،حبسب العديد من خرباء الفكر
العسكري ،لكن هذه املقاومة هي كأرقى اجليوش
يف األخالقيات العسكرية ،ال تهدر نقطة دم جمانًا يف
صفوف مقاتليها ويف صفوف أعدائها أيضًا.
يف هذا السياق أحجمت املقاومة عن استكمال معركة
حترير اجلرود يف جوالت سابقة ،نظرًا لكلفتها الباهظة يف
معينة مل تكن مؤاتية جدًا ،ونظرًا إىل أن املقاومة
حلظة ّ
ّ
وتعد له.
تتوقع تغيريًا ما مل يكن مؤاتيًا
كانت
ّ
تغري بني معركة األمس واليوم ،هو اهلزائم املتالحقة
ما ّ
ّ
املسلحة على املستوى
تتعرض هلا اجلماعات
اليت
ّ
التحول الكبري يف حلب وحتى استعادة
العسكري منذ
ّ
املوصل ،وما بينهما يف الغوطة وتدمر والبادية.
أشد وأدهى،
لكن اهلزائم على املستوى السياسي هي
ّ
فقد انقسم التحالف الداعم هلذه اجلماعات على اختالف
مشاربها ،إىل قسمني أو أكثر يقارع أحدهما اآلخر يف
نفوذه وامتداداته ،أي يقارعه يف مجاعاته .هذا على
صعيد اجلماعات املرتبطة بالسعودية من جهة وبقطر
وتركيا من جهة أخرى.
ّ
املسلحة ،توقف
وفوق هذه الضربة على رأس اجلماعات
اإلدارة األمريكية اجلديدة برنامج التمويل والتسليح
ملعظم اجلماعات اليت كانت تسلحها إدارة باراك
أوباما.
لعل قمة هذا االحندار السياسي الذي يعصف باجلماعات
ّ
يتجسد يف انهيار مشروع الدول اإلقليمية
املسلحة،
ّ
والدولية اليت كانت تسمى «دول أصدقاء سوريا»
ملراهنتها على إسقاط سوريا وحمور املقاومة ،فهذه
عراب
«اللعبة قد انتهت» حبسب وصف روبرت فورد ّ
هذه اللعبة.
ومن مظاهر انتهاء اللعبة ميكن إدراج التفاهم الروسي
 األمريكي على منطقة «خفض التصعيد» يف اجلنوبالسوري ،حيث تضمن موسكو ومن خلفها إيران ودمشق
السيطرة على هذه املنطقة يف إطار خفض التصعيد.
ّ
املسلحة والدول الداعمة
متدد اجلماعات
وهذا يعين أن ّ
هلا ال ميكن له أن يزداد بينما تبقى كل االحتماالت
ممكنة يف يد األطراف األخرى للعمل على تقليصها.
يف سياق هذه االحتماالت املمكنة ،ميكن أن تندرج معركة
ّ
التلي
املغر ،معقل أبو مالك
حترير جرود عرسال وتلة
ّ
يف القلمون الغربية .فالتفاهم الروسي  -األمريكي هو
مساومة سياسية وفق موازين القوى امليدانية ليس
فقط يف اجلنوب السوري وحده أو يف سوريا وحدها،
بل أيضًا يف اإلقليم وأبعد من ذلك .فالقوى الراجحة
يف موازين القوى هذه اليت تتألف من موسكو ودمشق
وطهران واملقاومة ،تسعى إىل تعزيز مواقعها يف
سوريا ويف اإلقليم ويف منطقة خفض التصعيد يف
اجلنوب السوري أيضًا.
حترير اجلرود يؤمن االمتداد اجلغرايف  -السياسي من
الالذقية إىل حميط محص والبادية وحتى الغوطة حول
دمشق ،لكنه يؤمن محاية سلسلة جبال لبنان الشرقية
وجبل الشيخ ،يف اإلشراف الصاروخي على هضبة
اجلوالن ومعظم مشالي فلسطني.
ويف هذا الصدد أيضًا تتبخر مساعي إسرائيل مع دونالد
ترامب واميانويل ماكرون ،إلطالق «مبادرة دولية» من
تهدد إسرائيل.
أجل إزالة صواريخ حزب اهلل اليت ّ
ويف السياق ال يقتصر حترير اجلرود على األبعاد
طياته
يتضمن يف
العسكرية والسياسية .بل هو
ّ
ّ
اهلوة الواسعة بني أخالقيات القتال وبني
ويف أعماقة ّ
أعراف القتل ،فتحرير اجلرود من قبل املقاومة وحمورها
يتيح عودة اآلالف املؤلفة من النازحني واملهجرين إىل
أراضيهم وأرزاقهم وإىل بيوتهم يف حياة كرمية ،فتتحرر
إرادتهم من ميمات اإلذالل بتحرير األرض.
ولعل األهم من كل ذلك هو أن حترير اجلرود حيرر
األرض من مراهنات استيالء بعض كبار املتمولني
وبعض الشركات األجنبية ،بذريعة إعادة اإلعمار أو ما

شابه من ذرائع ،وهو ما أصبح عادة متداولة يف كل
مكان يهجره أهله وتطول غربتهم.

ملاذا تتهاوى «النصرة» يف عرسال وتتمدد يف إدلب؟

بعد أقل مما كان متوقعًا من الوقت لتحرير اجلرود،
يعلن اإلعالم احلربي أن املعركة تشارف على نهايتها
باندحار «جبهة النصرة» .لكن «النصرة» اليت تتهاوى
تتمدد يف
يف املواجهة أمام املقاومة واجليش السوري،
ّ
إدلب وعلى احلدود الرتكية من دون مواجهة .فلماذا
هذه املفارقة؟
قد يكون من بني الظروف املؤاتية اليت دفعت قوات
املقاومة واجليش السوري التاذ قرار حترير اجلرود،
هو االنقسام يف األزمة اخلليجية بني الطرفني الداعمني
ّ
املسلحة وال سيما «النصرة» و»داعش».
للجماعات
ورمبا ال يقتصر هذا األمر على تفيف الدعم بالسالح
وباملال وكذلك الدعم السياسي والدبلوماسي «للثورة
السورية» ،والتحريض اإلعالمي ضد املقاومة والقوى
اليت حتارب اإلرهاب.
االتهامات املتبادلة يف دعم االرهاب بني الطرفني،
قد تكون القشة اليت قصمت ظهر البعري بشأن انهيار
سردية «الثورة السورية» اليت نسجتها دول حتالف
واشنطن ،وبشأن سردية التحريض على املقاومة
واحملور الذي يواجه االرهاب .فاحلملة اإلعالمية الواسعة
أدت إىل تشكيك واسع يف جممل
بني طريف األزمة ّ
بصدقية كل ما بنى عليه الطرفان حربهما يف سوريا
على وجه اخلصوص.
فهذه احلملة اليت اشرتكت بها معظم كربيات وسائل
اإلعالم الغربية املرموقة وبعض مراكز األحباث
والدراسات ،تركت انطباعًا عامًا يف املزاج الشعيب
العربي ،بعدم صدقية روايات دول حتالف واشنطن ،كما
عرب عنها بوضوح روبرت فورد الذي كان له الباع الطويل
ّ
يف إثارة الغرائز والضغائن والعصبيات الطائفية.
لعل التعاطف اللبناني بوجه عام مع املقاومة يف معركة
يتضمن شيئًا من خصوصية جيتمع عليها
حترير اجلرود،
ّ
أكثرية اللبنانيني يف مواجهة االرهاب الذي يتضرر منه
معظمهم .لكن هذا التعاطف امللموس قد يكون مؤشرًا
حتول ظاهر يف املناخ السياسي الشعيب
على بداية ّ
ّ
تتجشم الصعاب
البناني والعربي أيضًا .فاملقاومة
والتضحيات يف اقتحام «وادي اخليل» حيث معقل
«النصرة» ،وتثبت قدراتها الرفيعة يف حسم معركة
على أرض جردية حصينة .لكنها تثبت يف خطة املعركة
أنها ّ
تغلب اإلنساني واألخالقي على الرصاص.
حاولت املقاومة قبل اندالع البارود حقن الدماء
باملفاوضات .وهي يف الساعات األخرية ال تزال تضع
أمام فلول النصرة فرصة توفري املزيد من هدر الدم.
ومبوازة املعركة حترص املقاومة على حياة وأرواح
أهالي عرسال وحميطها بالتنسيق مع اجليش اللبناني،
وعلى حياة وأرواح النازحني السوريني بالتنسيق مع
املؤسسات املعنية بأمر اإلغاثة .وال ريب أن القوى
اليت اعتادت التحريض الطائفي عرب التحذير من «جمازر
طائفية» كما دأبت عليه يف معارك الفلوجة واملوصل،
ستخرج يف حتريضها خالية الوفاض أمام رأي عام عربي
ينقلب مزاجه العام إىل ضفة مقابلة حتظى بالشفافية
والصدقية.
قد ال يكون التزامن بني اندحار «النصرة» يف القلمون
وبني متددها يف إدلب وعلى احلدود الرتكية ،مصادفة.
تتعهد
فعندما الحت معركة حترير اجلرود ،كانت تركيا
ّ
بدعم اجلماعات املرتبطة بها من حركة «أحرار الشام»
وغريها ملواجهة «النصرة» يف مدينة إدلب وهي مركز
ّ
املسلحة.
احملافظة اليت حتتلها اجلماعات
فرتكيا اليت تزال متاطل يف التفاهم مع موسكو على
مواجهة النصرة منذ معركة حلب ،مجعت فصاءهلا من
وزجت بها حول إدلب بدعوى تنفيذ
مدينة جرابلس
ّ
التفاهم الروسي ــ الرتكي .لكن أنقرة سرعان ما تراجعت
عن املواجهة على وقع اندالع معركة حترير اجلرود.
«النصرة» أخرجت حركة «أحرار الشام» من معرب باب
اهلوى على احلدود الرتكية أمام مرأى ومسمع اجليش
الرتكي .ومن دون قتال انسحبت «أحرار الشام» من
متددت األخرية على
إدلب ملصلحة «النصرة» ،بل ّ
احلدود الرتكية إىل معرب خربة اجلوز وإىل بلدتي خربة
اجلوز والزعينية .وهي بذلك ميكن أن تتمدد النصرة
على كامل احلدود مع تركيا بني خربة اجلوز ودركوش،
حبسب بعض التوقعات.
فــ «النصرة» قد تكون أمضى من «أحرار الشام» يف
األولويات الرتكية ضد سوريا .واندحارها يف اجلرود
َّ
تتغذ
قد يضعف املراهنة الرتكية على «النصرة» إذا مل
بالتمدد حتت أنف أنقرة .لكن بني مواجهة االرهاب
ّ
تتكشف صفحة أخرى
بالتمدد ،قد
لدحره وبني تغذيته
ّ
من صفحات سردية عدم الصدقية يف حبلها القصري.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
موقوف ي ّدعي اجلنون إلكمال جلسة حماكمته مبلف
إرهابي
مسًا بأهليته ،وامنا
ال يرى املوقوف ف.س .يف اعالنه انه جمنونّ ،
«خمرجا» او سبي ًال النهاء ملفه القضائي وبالتالي إنهاء حماكمته
امام احملكمة العسكرية الدائمة بعد توقيف دام الكثر من عام بتهمة
حماولته االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال
ارهابية.
واكثر من ذلك ،فان املوقوف «يتمسك» بديانته لدفع تهمة
االرهاب عنه ،فهو كما افاد وكما يشري اىل امسع وعائلته من
الديانة املسيحية»فكيف اكون ارهابيا» ،قائ ًال»:انا تواصلت مع احد
االشخاص عرب الفايسبوك ومل اكن اعلم بانه ارهابي».
امنا للموقوف»املسيحي» ،اسبقيات جرمية ،فهو حوكم بالسجن
مدة عام حليازته ثالث عبوات ناسفة مصنعة يدويا وبندقية ،وقال
ّ
ّ
ونفذت احلكم وما هي
«وىل عليها الزمن
عن هذه القضية انه
املضبوطات سوى عبارة عن بارود وكبسول اما اليوم فال املك حتى
خردق» ،مشريا اىل «ضغوطات سياسية مورست علي يف الضيعة»،
على حد تعبريه.
اما اين يسكن املتهم فقال «يف خميم عني احللوة» ،والسبب هو
الن املخيم»أرخص».
وكانت احملكمة ان تنهي حماكمة املوقوف وتصدر حكمها حبقه،
بعدما صرفت النظر عن طلب تعيني طبيب نفسي الذي كان مكلفا
بوضع تقرير عن احلالة النفسية للمتهم ،لكن ممثل النيابة العامة
اصر على ضم امللف الطيب للمتهم
العسكرية القاضي فادي عقيقي
ّ
اىل القضية لتحديد ما اذا كان حباجة اىل مأوى احرتازي ،ليتدخل
نكمل اجللسة» ،موضحا بان «وضعي
املتهم قائ ًال»:انا جمنون ،فينا ّ
النفسي تعبان» ،طالبا من هيئة احملكمة اصدار احلكم «الرتاح».
وازاء ذلك قررت احملكمة الطلب من ادارة سجن رومية وبصورة
عاجلة ايداعها التقرير الطيب للمتهم بعد الكشف عليه من قبل طبيب
نفسي ،وارجاء اجللسة اىل الرابع من ايلول املقبل.

مروّج إلفكار التنظيمات اإلرهابية
متكنت املديرية العامة ألمن الدولة من توقيف م.م.يف طرابلس،
جبرم التواصل مع تنظيمات إرهابية ،والرتويج ألفكارها التكفريية
عرب املواقع اإللكرتونية ،وضبطت يف منزله بندقية حربية من نوع
كالشينكوف.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بتأييده تلك التنظيمات يف سوريا والعراق،
وبالرتويج لنشاطاتها اإلرهابية عرب حتميل تطبيق تلغرام وعدة مواقع
وقنوات إلكرتونية تابعة هلا ،بغية احلصول على الفتاوى الصادرة
عنها.
كما اعرتف باستخدامه صفحة على موقع «فايسبوك» باسم وهمي
لنشر صور ومقاطع فيديو جتسد العمليات العسكرية وآثار القصف،
بهدف تأليب الرأي العام وجتييش الشارع لصاحل تلك التنظيمات.

سوري يسرق روّاد الشاطئ
أوقفت إحدى دوريات «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي يف
صيدا السوري م.ف.إلقدامه على سرقة حمفظة أحد رواد الشاطئ
يف املسبح الشعيب .وبالتحقيق معه ،اعرتف مبا ُن ِسب إليه وبإرتكابه
العديد من السرقات ،باالشرتاك مع آخرين ،كما اعرتف بتعاطيه
املخدرات.
وسِّلم اىل خمفر صيدا القدمية يف وحدة الدرك اإلقليمي ،إلجراء
ُ
املقتضى القانوني حبقه.
من جهة أخرى ،أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن
توقيف  62مطلوبًا جبرائم خمدرات واحتيال وتزوير وإطالق نار.

موقوفو األمن العام
قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع،
بتوقيف سبعة أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال أشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية
وشخصني جبرم تهريب األشخاص .كما أوقفت شخصًا جبرم ممارسة
الدعارة وأربعة آخرين جبرم تعاطي املخدرات .وبعد انتهاء التحقيق
مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا اىل القضاء املختص.

شابتان ضحيتا حادث سري يف اهلرمل
قضت شابتان حبادث سري وقع ظهر االثنني املاضي على طريق عام
اهلرمل  -القصر.كما ادى احلادث اىل سقوط عدد من اجلرحى.
وعملت فرق الصليب االمحر على نقل املصابني إىل مستشفى اهلرمل
احلكومي ،ونقلت جثيت الضحيتني اىل مستشفى البتول.
وعلى طريق عام داربعشتار  -اجملدل ،ادى حادث سري اىل سقوط
جرحيني وعمل الصليب االمحر على اسعافهما.

كما اصيب سائق سيارة جبروح اثر اصطدامه بشاحنة على املسلك
الشرقي ألوتوسرتاد البوار ،ومت نقله بواسطة الصليب األمحر إىل
مستشفى سيدة ماريتيم يف جبيل للمعاجلة.

ابن الـ 12عاماً اختفى شهرين لرفض والده شراء
هاتف له
بعد شهرين على اختفائه عثر عناصر فصيلة املرجية يف وحدة الدرك
مشرد عمره حواىل  /12/عامًاُ ،يقيم يف أحد
اإلقليمي على طفل
ّ
املنازل املهجورة يف حملة حتويطة الغدير.
يدل مبعلومات صحيحة ودقيقة حول امسه ومكان
وباستيضاحه مل
ِ
إقامة عائلته.
ً
ونتيجة للتحقيق واملتابعة ،متكنت الفصيلة املذكورة من حتديد
هويته ويدعى ن .ي.وكان قد غادر منزل عائلته يف إحدى البلدات
البقاعية قبل شهرين ،وذلك على خلفية رفض والده شراء هاتف
خلوي له.
تقدم ببالغ حول اختفاء ولده بتاريخ
ُيذكر أن الوالد كان قد
ّ
 2017/5/23لدى فصيلة بريتال ،وبقي مصريه جمهو ً
ال حتى تاريخ
العثور عليه.
ّ
بناء إلشارة
ومت استماع إفادة الوالد م .ي.وتسليمه الطفل ،وذلك ً
القضاء املختص ،بعد تعهده بتقديم الرعاية الالزمة له.

حماضر ضبط حبق خمالفني لقانون السري
ضمن إطار احلملة املستمرة اليت تقوم بها القطعات العمالنية يف
قوى االمن الداخلي ،وتطبيقا لقانون السري على مجيع االراضي
اللبنانية  ،أقام عدد من مفارز السري( زغرتا ،اجلديدة ،زحلة،)...
حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقني.
وضبطت عناصر هذه املفارز عددا من املخالفات ،وجرى تنظيم
حماضر ضبط حبق املخالفني.
ودعت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي السائقني اىل عدم
خمالفة أنظمة السري املعمول بها ،واكدت أن مجيع مفارز السري على
خمتلف االراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط املخالفات وال سيما
منها اليت تهدد سالمة السائقني واملواطنني على حد سواء.

كانت تنتظر التعليمات النهائية من كوادر التنظيم

خلّية نائمة لـ»داعش» يف قبضة «املعلومات»
كشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف خلية نائمة
تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي ،قوامها مخسة سوريني ،تراوح نطاق
عملهم بني بريوت والدورة.
وأوضحت املديرية يف بيان هلا ،أنه ضمن إطار عمليات األمن
االستباقية ومتابعة الشبكات واخلاليا اإلرهابية من قبل «شعبة
املعلومات يف قوى األمن الداخلي» ،وخصوصًا تلك املرتبطة بتنظيم
«داعش»ّ ،
مت رصد شبكة لتنظيم داعش عدد أفرادها مخسة،
مجيعهم من التابعية السورية ونطاق عملهم راوح ما بني مدينة
بريوت وحملة الدورة.
وبتارخيي  17و 18اجلاريّ ،
نفذت قوة من الشعبة املذكورة عمليات
دهم يف بريوت والبقاع ،أسفرت عن توقيف كامل أعضاء الشبكة،
وهم كل من أ .ع 25(.عامًا) ،ص .أ 23( .عامًا) ،م .أ 23( .عامًا)،
ع .أ 21( .عامًا) وح .أ 18(.عامًا).
املنسق الرئيسي للشبكة هو املوقوف
تبني أن
وبالتحقيق معهمّ ،
ّ
األول أ .ع .الذي اعرتف بانتمائه إىل تنظيم داعش يف سوريا
ومتابعته دورات «شرعية» وعسكرية يف الطيبة وانتقاله إىل منطقة
امليادين للمشاركة يف القتال يف صفوف التنظيم.
وقد حضر إىل لبنان أواخر عام  2016وتابع التنسيق مع كوادر تنظيم
داعش يف سوريا ُ
وطلب منه منذ حواىل الثالثة أشهر جتنيد أشخاص
يف لبنان لصاحل التنظيم ،وهلذه الغاية بدأ بالتنسيق مع أحد كوادر
التنظيم يف ريف محاه.
ومتكن أ.ع .من جتنيد أربعة أشخاص حيملون فكر التنظيم وهم
املوقوفون املذكورون ،وقام بإعالم املسؤول األمين يف التنظيم
بذلك.
كما تابع التحضري والتنسيق مع كوادر يف تنظيم داعش بانتظار
ورود التعليمات النهائية له وجملموعته.
وأحيلوا مجيعهم إىل القضاء العسكري املختص.

إحالة موقوف من «النصرة» شارك يف «أحداث
عرسال» على القضاء
أحالت مديرية املخابرات على القضاء املختص ،السوري دياب
تركي العلي إلنتمائه لتنظيم جبهة النصرة اإلرهابي ،ومشاركته
باهلجوم على مراكز اجليش اللبناني يف عرسال خالل شهر آب من
العام  ،2014ومن ثم مبايعته تنظيم داعش اإلرهابي والعمل أمنيًا
لصاحله.

حادث سري مروّع على جسر املديرج حيصد ثالثة
قتلى
أفادت غرفة التحكم املروري عن وقوع ثالثة قتلى نتيجة حادث
اصطدام وقع بعد ظهر ألثالثاء بني شاحنة وسيارة على جسر املديرج
باجتاه صوفر.
كما أسفر احلادث عن سقوط جريح.
كما أفادت عن سقوط جرحيني نتيجة حادث تصادم بني سيارتني
يف حملة ما رتقال  -اجلديدة.
ويف جبيل ،صدمت سيارة من نوع «فولفو» عند املسلك الغربي
لألوتوسرتاد قرب مفرق مستيتا ،ك .ي .خ 73(.عامًا) بينما كانت
جتتاز األوتوسرتاد ،ما أدى اىل إصابتها جبروح وكسور خمتلفة .ومت
نقلها بواسطة الصليب األمحر إىل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
يف جبيل.
وسقط جرحيان يف حادث سري وقع يف بلدة كفرشالن ،على الطريق
الرئيسي اليت تربط الضنية مبدينة طرابلس ،ونقال اىل مستشفيات
املنطقة لتلقي العالج.

قتيالن حبادثني يف صور وعمشيت
قضى أ .يعقوب باز بانهيار حائط عليه يف بلدة الشهابية يف قضاء
صور وذلك أثناء بنائه خزانًا للمياه.
ونقل باز اىل إحدى مستشفيات صور ،وعملت القوى األمنية على
فتح حتقيق باحلادث.
كذاك تويف العامل السوري ع.أ.غ 35( .عامًا) صعقًا ،وسقط من
الطابق السادس يف إحدى الورش قيد اإلنشاء يف بلدة عمشيت.

توقيف مطلوبني
أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف  96مطلوبًا
جبرائم خمدرات وحترش واحتيال وتزور وإطالق نار.
ومتكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع ،من توقيف 762
شخصًا ،وذلك الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على مجيع األراضي اللبنانية،
ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

«العسكرية» حتكم على»الشيشاني» بالسجن
املؤبد
أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني
عبداهلل حكمًا غيابيًا حبق ثالثة فارين بتهمة انتمائهم اىل تنظيم
داعش اإلرهابي والقيام بأعمال إرهابية.
وقضى احلكم بوضع املتهمني الفارين جهاد عفارة ومصطفى حبيش
ومجال الفارس امللقب بـ»الشيشاني» ،يف األشغال الشاقة املؤبدة
وجتريدهم من حقوقهم املدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة
حبق كل واحد منهم.كما أصدرت احملكمة حكمًا حبق املوقوف علي خضر
عبداهلل قضى بسجنه مدة ثالث سنوات وجتريده من حقوقه املدنية،
بتهمة انتمائه اىل تنظيم داعش اإلرهابي واالجتار باألسلحة.
وكان العبداهلل قد نفى أثناء استجوابه انتماءه اىل التنظيم
املذكور مرتاجعًا بذلك عن اعرتافاته األولية حول مبايعته للتنظيم
عرب الفايسبوك بتحريض من املطلوب حممد الصاطم أحد مسلحي
هوي
التنظيم ،وقال عن األخري إنه ليس سوى جاره «وشو ذنيب إذا ّ
جتوله باستمرار وهو يرتدي
جاري» ،كما نفى ما أدىل به أوليًا حول ّ
حزامًا ناسفًا.

فرار ستة موقوفني من فصيلة النهر
متكن ستة موقوفني يف فصيلة النهر يف بريوت ،من الفرار من
النظارة اليت أودعوا فيها عرب سطح املبنى بعد أن ترك حراس
النظارة بابها مفتوحًا ،وعمدوا اىل القفز اىل سطح مبنى جماور
وفروا.
وحبسب املعلومات األولية فإن الفارين هم مطلوبون جبرائم جنائية.
وقد مت فتح حتقيق يف احلادث بإشراف النيابة العامة العسكرية.
وعلم بأن الفارين هم علي ع .وحسن ق .وأمحد ح .وأمحد ن .وجوني
ن .وحممد ع.

مطلوب بـ 12مذكرة توقيف بالتزويرواالحتيال
أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة ج .غ.املطلوب مبوجب  12مذكرة
توقيف غيابية جبرم تزوير واحتيال ،وضبطت حبوزته بطاقة هوية
مزورة ومستندات أخرى.
وقد ّ
سلم إىل سجن رومية املركزي بناء إلشارة القضاء املختص.
من جهة أخرى ،أوقفت املديرية العامة لألمن العام السوري مصطفى
أ.يف بلدة رجم خلف يف منطقة وادي خالد يف عكار وذلك لالشتباه
به بتجارة األسلحة.
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مـقاالت وتحقيقات

من عهود احملاصصة ...وإليها نعود
هيام القصيفي
مع حركة تعيينات ومناقالت تنبئ بنهوض
يف الدولة ،تبدو صورة العهد واحلكومة
توزع احلصص بني
مشتتة على أساس
ّ
الذين يشكلون احلكومة ،وهم قوى السلطة
وحدها.
تكفي العودة سنوات قليلة اىل الوراء،
واستعادة أدبيات التيار الوطين احلر
والقوات اللبنانية والعبارات اليت استخدمها
قادة احلزبني ونوابهما ووزراؤهما ،عن
«فساد نظام احملاصصة» وانتفاضة احلرية
عليه (التيار) ،و»لن نسمح عندما نصبح
يف السلطة مبنطق احملاصصة» (القوات)،
كي تلقى الشكوك على املسار االداري
والسياسي الذي تعيشه البالد منذ أشهر.
ألن هذه الثنائية ،وال سيما التيار الوطين
الذي أوصل زعيمه اىل رئاسة اجلمهورية،
مل تعد منفصلة عن احلكم ككل ،والذي بات
حتت املعاينة الدقيقة يف مراقبة أدائه وأداء
احلكومة يف تطبيق آليات عمل واستنهاض
ترهل سنوات .من هنا يطرح
للدولة بعد
ّ
السؤال :هل ما حيصل منذ أشهر ينبئ
بالعافية من خالل التعيينات والتشكيالت
اليت حصلت حتى اآلن؟
بعيدًا عن اخلطاب العام والشعارات
السياسية ،يكمن اجلواب يف مستويني :يف
ما حتققه هذه الثنائية ويف ما ينجزه العهد
واحلكومة معًا.
على مستوى الثنائية ،فإن أداءها ،بعد
املصاحلة اليت أراحت الشارع املسيحي ،ظل
ملتبسًا ومتأرجحًا بني حماوالت تثبيت فكرة
الدولة واحتكار السلطة ،مع ترجيح كفة
الثانية .وإذا كانت التشكيالت الديبلوماسية
مما ّ
شكلت مثا ً
شكلته التعيينات
ال فاقعًا أكثر ّ
االمنية والقضائية ــ احملاصصة اليت متت
يف آذار الفائت وتعيينات الكازينو ،فإن
املشكلة أن احملاصصة اليت رفعت الثنائية
املسيحية ،قبل وصوهلا اىل احلكم ،شعار
حماربتها باتت أمرًا واقعًا يف مسار الطرفني،
إذ وجد التيار الوطين احلر يف درجة أوىل،
والقوات اللبنانية بدرجة ثانية ،يف العهد
الراهن فرصة استثنائية حمقة يف التعويض
عن الغنب الذي حلق بهما كتيارين مسيحيني
عانيا ــــ طوال عهد
الوصاية السورية
وما بعدها ــــ من
من
استبعادهما
الوزارات واجمللس
واالدارة
النيابي
اللبنانية واملراكز

يرتكب التيار
والقوات أخطا ًء
ارتكبتهاقوى
مسيحية أخرى
كانت يف السلطة

احلساسة ،سياسيًا وإداريًا.
وأمكن للطرفني اللذين باشرا استعادة
حصصهما بدرجة ثابتة أكثر مع انتخاب رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ،أن يطرحا
أمام مجهوريهما أنهما قادران على إيصال
املؤيدين هلما اىل املراكز اليت يريدونها بعد
حرمان طويل .لكنهما على طريق استعادة
أخطاء سبق أن ارتكبتها قوى
نفوذهما ارتكبا
ً
مسيحية أخرى كانت أيضًا يف السلطة .وإذا
كانت تلك الشخصيات اتهمت يف حينه بأنها
راعت احملسوبيات وجاءت اىل السلطة،
نيابة وبلديات وإدارة ،بأزالمها يف الزمن
السوري ،فإنه ال شيء يربر للثنائية القيام
باالمر نفسه ،من دون حتديد معايري واضحة
الختياراتها ،إال بتكرار النموذج الذي بدأ مع
السلطان سليم يف عهد بشارة اخلوري ومل
ينته ،ال مع املكتب الثاني وال مع العهود
الالحقة .ويف حني يربر الطرفان هذه النزعة
بتعويم مناصريهما واالنتقال من احلرمان

االداري والوظيفي اىل «اجلنة الوظيفية»،
فإن املشكلة تكمن يف أن بعض الشخصيات
ّ
وزكتها
اليت قدمتها هذه الثنائية وطرحتها
حتى اآلن ،وال سيما التيار الوطين ،مل تكن
على قدر التوقعات ،ال بل على العكس ،فقد
ينتظر أن يقدم التيار حبلته اجلديدة منوذجًا
يف اختيار أمساء مشهود هلا ،بدل الذهاب اىل
خيارات ليست على املستوى املطلوب .ويف
حني تقبض قيادة القوات على القرار احلزبي
باختيار الشخصيات املطروحة للتوظيف،
والحقًا للنيابة ،بكل أشكاله ،فإن معضلة
التيار أوسع ،ألن االختيار بات موزعًا بني
قيادة التيار ومستشاري رئيس اجلمهورية
كعائلة ومقربني منه على السواء ،األمر الذي
جيعل أي توظيف أو نيابة أو وزارة مير حكمًا
عرب هذه القنوات .وبالتالي ،فإن الكالم
الذي تتغنى به أوساط الطرفني عن الكفاءة
وعن اجلدارة قد يكون معرضًا للسقوط أمام
قرار اختيار احملسوبني على قيادة القوات
والتيار وحلقة املستشارين الرئاسية.
ويف هذا املنحى تكمن حماولة الطرفني
استقطاب الشارع املسيحي وتأطريه ضمن
فريقي السلطة ،من أجل التحكم يف طرق
إيصال من يريدون اىل املنصب الذي
يريدون.
وتبدو أمام هذه الثنائية اليوم فرصة التمثل
بالثنائية الشيعية ،أو باألحرى مبمارسة
الرئيس نبيه بري للحكم خالل سنوات،
كما الرئيس الراحل رفيق احلريري وخليفته
الرئيس سعد احلريري وتيار املستقبل،
وقبلهما الرئيس فؤاد السنيورة ،يف التحكم
يف مفاصل أساسية يف الدولة من خالل
املقربني منهما للقبض على
توظيف وتعيني
ّ
كل احللقات اليت جيب اإلمساك بها .ولعل
هنا مكمن خالف التيار مع القوى السياسية
األخرى يف حماولته تكرار جتربة من سبقوه
لالستئثار باحلصص «املسيحية» ،وهو
االمر الذي يأخذه عليه احللفاء قبل القوى
السياسية األخرى.
أما املستوى الثاني فيتمثل يف النظرة
العامة اىل العهد واحلكومة ،خصوصًا يف أن
احملاصصة تتكرس يف شكل عام عرب تقاسم
النفوذ بني القوى السياسية الرئيسية.
والطريقة اليت اعتمدت يف اختيار تيار
املستقبل للديبلوماسيني ،تدل على أن ال
تبدل يف أداء هذا التيار وطريقة تعامله
شيء ّ
مع اإلدارة كحق مكتسب ،منذ التسعينيات
وقبل أن يصبح تيارًا باملعنى الذي تكرس
بعد عام  ،2005متامًا كما الثنائية الشيعية،
وهو األمر الذي كان ينتقده التيار والقوات
معًا قبل دخوهلما احلكم ،إذ ال ميكن أن يصل
أي من املوظفني واالداريني والسفراء إال عن
ّ
ّ
السنية والشيعية والدرزية
طريق هذه األقنية
اليت باتت معتمدة كمعرب اىل الدولة.
والنسبية اليت طالب بها حزب اهلل وأمل،
ّ
وتبناها العهد واحلريري يف االنتخابات
النيابية ،على قاعدة «دميوقراطية» كونها
ستوصل من هم خارج االصطفاف احلالي،
مرفوضة أن تطبق يف التعيينات بكل
أشكاهلا.
وسيكون أمام املعارضني أو املستقلني ،اىل
أي فئة أو طائفة انتموا ،أن ينتظروا ست
سنوات جديدة ليكون هلم احلظ يف الوصول
اىل مناصب عسكرية وإدارية وديبلوماسية.
لذا ميكن التوقف مطو ً
ال عند االنتخابات
النيابية املقبلة ،ألنها ميكن أن تشكل حتديًا
أمام املعارضني يف كسر هذا االحتكار القائم
بني الذين قبضوا على السلطة ولن يتنازلوا
عنها ،على االقل كي يكون يف اجمللس
النيابي معارضة ومواالة ،متامًا كما يف أيام
الوجود السوري.

الضمان الصحي للمتقاعدين..

حـق طـال انتـظاره
محمد وهبة

كل أجري أو عامل مضمون تقاعد اعتبارًا
من  16شباط  ،2017وكان لديه 20
سنة خدمة ،بات قادرًا على نيل ّ
حقه
يف الضمان بعد التقاعد واالستفادة من
تقدميات فرع ضمان املرض واألمومة .تبدأ
االستفادة من هذه التقدميات اعتبارًا من
 1تشرين األول ،كما ورد يف املذكرة
اإلعالمية الصادرة ،يوم االثنني من
االسبوع احلالي ،عن املدير العام لصندوق
الضمان حممد كركي.
انتهى كابوس املضمونني املتقاعدين بعد
إقرار قانون «إفادة املضمونني املتقاعدين
الصحي» ،فقد بات
من تقدميات الضمان
ّ
بإمكانهم احملافظة على ضمانهم الصحي
بعدما كانوا يفقدونه مبجرد ترك العمل أو
التقاعد.
ال تغطي تقدميات الضمان الصحي أكثر من
ثلث اللبنانيني ،ما يرتك الكابوس جامثًا فوق
الثلثني الباقيني .رغم ذلك ،تكمن أهمية هذه
اخلطوة ،أي تقديم التغطية الصحية للمضمونني
املتقاعدين يف كونها التصحيح األول من نوعه
للثغرات يف قانون الضمان االجتماعي ،ولو أنه
تأخر أكثر من أربعة عقود.
أعلن املدير العام للصندوق الوطين للضمان
االجتماعي حممد كركي بدء تطبيق قانون
«إفادة املضمونني املتقاعدين من تقدميات
الصحي».
الضمان
ّ
وحبسب املذكرة اإلعالمية الصادرة عن كركي،
االثنني من االسبوع احلالي ،فإن املضمونني
املتقاعدين اعتبارًا من  2017/2/16والذين
سبق هلم أن انتسبوا  20سنة إىل صندوق
ضمان املرض واألمومة ،ميكنهم املباشرة
باالستفادة من تقدميات فرع الضمان الصحي
اعتبارًا من  .2017/10/1والفئات املشمولة بهذا
النظام هي :فئة األجراء اللبنانيني اخلاضعني
للضمان ،وفئة األجراء األجانب ،وفئة األشخاص
أي
اللبنانيني الذين يعملون حلساب الدولة أو ّ
ّ
مستقلة،
إدارة أو مؤسسة عامة ،أو مصلحة
وفئة األجراء اللبنانيني الدائمني العاملني يف
مؤسسة زراعية.
أما شرط االستفادة
من الضمان الصحي
بعد التقاعد ،وفق
ما ورد يف القانون
الصادر عن جملس
النواب ،فهو على

سرتتفع اعداد
املنتسبني من 3
آالف إىل  80ألفاً
بعد  50عاماً

النحو اآلتي« :أن يكون املضمون قد بلغ السن
ّ
وختلى عن
القانونية للتقاعد ( 64-60مكتملة)
العمل املأجور ،أو أن يكون قد أصيب بعجز
ّ
كلي أو دائم خيفض قدرته على الكسب بنسبة
الثلثني على األقل» .ومن الشروط املنصوص
عليها أيضًاّ ،أال يكون املستفيد منتسبًا إىل
مدة
نظام تغطية صحية آخر« ،وأن تكون له ّ
اشرتاك فعلي يف فرع ضمان املرض واألمومة
ملدة ال ّ
تقل عن عشرين سنة ،وأن يكون مقيمًا
على األراضي اللبنانية».
وميكن املتقاعد أن يستفيد مع عائلته ،وإذا
مدة اشرتاك فعلي
تويف قبل تقاعده بعد إكمال ّ
ّ
تقل عن  20سنة ،ينتقل احلق باالستفادة
ال
حصرًا إىل الشريك ،شرط ّأال يكون قد تزوج
حرةّ ،
ثانيةّ ،
وأال يكون مسج ًال
وأال ميارس مهنة ّ
يف السجل التجاري .وينتقل احلق أيضًا إىل
سن الثامنة عشرة.
األوالد حتى بلوغهم ّ
إذًا ،الفئات املشمولة بالقانون والراغبة يف
االستفادة من هذا احلق بالتغطية الصحية،
عليها أن تقدم أوراقها إىل أي مكتب من
مكاتب صندوق الضمان.

كركي :نأمل أن تقوم الدولة بواجباتها وتسدّد املبالغ
املرتتّبة عليها (هيثم املوسوي)
وقد طلب كركي من مديريات الصندوق
معاجلة طلبات االنتساب للفئات واألشخاص
الذين مشلهم اخلضوع وواجبات كل من أصحاب
العمل واملضمونني املتقاعدين باملوضوع.
ويقول كركي لـ»االخبار» إن بدء تطبيق قانون
إفادة املضمونني املتقاعدين من تقدميات
ضمان املرض واألمومة اعتبارًا من أول تشرين
األول  ،2017يلزم كل األطراف املعنية بتسديد
ما يتوجب عليهم للضمان من اشرتاكات.
مهمشة
ص ّمم إلدخال شرحية
هذا النظام ُ
ّ
ّ
ّ
مظلة الضمان من خالل
وهشة حتت
وضعيفة
صيغة التكافل االجتماعي ،إذ يرتتب على
األجراء احلاليني وعلى أصحاب العمل والدولة
متساو اشرتاكات مبعدل
أن يدفعوا بشكل
ٍ
 %3لتمويل التغطية الصحية للمتقاعدين
املضمونني ،هذا عدا عن االشرتاكات املتوجبة
على املنتسبني ،وبالتالي نأمل أن تقوم الدولة
بواجباتها وتسديد املبالغ املرتتبة عليها ،وال
سيما أن هذا النظام لن يكون منفص ًال عن
النظام العام يف ضمان املرض واألمومة ،بل
جزء منه أي أن تقاعس أي طرف جتاه متوجباته
سيزيد األعباء على النظام العام».
ويشري كركي إىل أن الدراسات االكتوارية
اليت أجريت خصيصًا هلذا النظام ،تشري إىل أن
أعداد املنتسبني يف بداية انطالقته سرتاوح
بني  3آالف منتسب و 4آالف منتسب ليصل
بعد  50سنة إىل حنو  80ألف منتسب ،ويضاف
إليهم األعداد املستفيدة على عاتق املنتسب.
رغم ذلك ،فإن التصميم املالي هلذا النظام
ال يشري إىل اختالل يف التوازن« ،ولن تكون
لدينا مشاكل مالية».
ويلفت إىل أن مسؤولية الضمان يف تقديم
التغطية الصحية هلذه الشرحية من اجملتمع ال
تلغي املسؤولية جتاه الشرائح األخرى «دور
يوسع مظلة التقدميات لتصيب
الضمان أن
ّ
املزيد من الشرائح االجتماعية ،لكن هذا األمر
يتطلب مواكبة من الدولة».
االشرتاكات املتوجبة
ينص قانون «إفادة املضمونني املتقاعدين
ّ
الصحي» على فرض
من تقدميات الضمان
ّ
توزع بالتساوي على كل
اشرتاكات مبعدل ّ %3
من :املضمون ،صاحب العمل والدولة .وعند
التقاعد ،يفرض على املستفيد اشرتاكات
مبعدل  %9حتتسب على أساس دخل مقطوع
احلد األدنى الرمسي لألجور ،أي
يساوي
ّ
وميول النظام أيضًا
ما يعادل  60750لرية.
ّ
مبساهمة من الدولة نسبتها  %25من تقدميات
ضمان املرض واألمومة.
وحبسب القانون ،فإن ضمان املتقاعدين
سيكون له حماسبة مستقلة يف الضمان ،لكنه
لن يكون منفص ًال عن النظام العام ،على أن
جترى دراسة اكتوارية كل ثالث سنوات للحفاظ
على التوازن املالي له.
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جعجع :نق ّدر تضحيات عناصر «أبو مالك التلّي» «فنّان» قاتل ...هزمه حزب اهلل أربع مرات
رضوان مرتضى
حزب اهلل!
ميسم رزق
للمرة األوىل مل يعقد رئيس القوات اللبنانية مسري جعجع
مؤمترًا صحافيًا للهجوم على حزب اهلل .حتى أن معراب التزمت
الصمت ومل خترج ببيان رمسي ضد معركة حترير جرود عرسال.
ما أوحى بأن هناك مواقفة ضمنية على العملية .رغم كل
«العداء» ،اعرتف جعجع بأن «تقدم حزب اهلل حقق نتيجة
إجيابية للبنان ،وإن كنا نعترب أن ما يدور هو جزء من احلرب
السورية».
يَ
شفت
ليس سه ًال أن ُتلفظ عبارة «شكرًا حزب اهلل» يومًا على
مموه
متر بنحو
قواتي آخر .غري أنها بدأت ُ
مسري جعجع أو أي
َّ
ّ
ِ
«احلراس»
يبدو
ولكي
عرابية».
«امل
الصالونات
يف حديث
ّ
بد من ربطها بكلمة «ولكن»! ففي
متصاحلني مع أنفسهم ،ال ّ
دردشة مع جمموعة من الصحفيني الثالثاء ،قال رئيس القوات
ّ
حبق املقاومة خالل نقاش بشأن معركة
اللبنانية كالمًا جديدًا
حترير جرود عرسال من اجلماعات اإلرهابية.
حيمل لغة مزدوجة ،لكنه
وإن كان تعليق جعجع على دور احلزب ِ
قياسًا مبوقف القوات وتارخيها أو ً
ال ،وبيانات تيار املستقبل
ثانيًاُ ،يعد خطوة الفتة.
«التقدم الذي أحرزه حزب اهلل
فيوم الثالثاء ،قال جعجع إن
ّ
ّ
حتتلها
يف اجلرود ،وسيطرته على عدد من املواقع الت كانت
جبهة النصرةّ ،
ويرحيها.
حقق نتيجة إجيابية ألنه سيحمي القرى ُ
كذلك سيمنع اخرتاق خميمات النازحني واملنطقة احلدودية».
ّ
يتنكر جعجع وللمرة األوىل للمكاسب الت حققها حزب
مل
اهلل ،ولكن اخلالف يكمن يف تشكيك الرجل بنيات املقاومة.
ففي االسرتاتيجية هذه املعركة «هي جزء من احلرب السورية
الت ُيشارك فيها احلزب حلماية النظام السوري ،وسيكون هلا
انعكاسات على مشروع الدولة ككل.
ً
ما يعين أن معركة اجلرود هي أساسا تدخل ضمن احلرب
السورية ،لكن لبنان استفاد من نتائجها» .كان واضحًا حماولة
رئيس القوات التخفيف من قيمة املعركة حني وضعها يف
سياقها اإلقليمي .غري أن خالفه االسرتاتيجي مع احلزب مل مينعه
كرر موقفه الرافض «شيطنة
من جربها يف ناحية أخرى حني ّ
مقدرًا «تضحيات عناصر احلزب الصادقني»،
حزب اهلل»،
ّ
قائ ًال« :اهلل حيمي كل الناس»!
كان ُميكن القوات أن ُتهاجم حزب اهلل وأن تتهمه بانتهاك
ووزراءها أن يردحوا ضد
السيادة اللبنانية .كان ُميكن نوابها
يَ
«مصادرة احلزب لقرار احلرب والسلم» .وكان ُميكن جعجع
ليهاجم
نفسه أن يعقد مؤمترًا صحافيًا كما جرت العادةُ ،
ّ
ويؤكد أن الفضل يف محاية لبنان يعود للجيش
املقاومة
اللبناني وحده .لكنهم مل يفعلوا ذلك.
سارت القوات على موجة التعاطف الشعيب ،وضبطت نفسها.
وقبل كالم جعجع ،كان نائب رئيس احلكومة الوزير (القواتي)
غسان حاصباني ينكر أن تكون عملية حزب اهلل قد جرت داخل
األراضي اللبنانية!
فما هو السبب؟ حبسب مصادرها «مل ُ
يكن باإلمكان اخلروج
عن شبه اإلمجاع الوطين عمومًا ،والتعاطف املسيحي خصوصًا»،
وال سيما أن «على احلدود قرى مسيحية محتها هذه املعركة
وجنبتها الويالت».
ال جتد القوات نفسها حمرجة كما تقول املصادر يف معرض
ردها على بيان وزيرها غسان حاصباني .فكالمه «ليس تهربًا»،
ّ
بل أتى يف سياق أن «احلرب تدور يف أرض ثالثية األضلع.
منها جزء لبناني ،وآخر سوري ،وبعضها متنازع عليه».
صحيح أن ال حوار رمسيًا بني القوات واحلزب .لكن يف امليدان
يفسر هذا الصمت وكأنه حماولة لفتح
السياسيُ ،ميكن أن
ّ
قناة اتصال مع احلزب ،استكما ً
ال للتقارب يف وجهات النظر
الذي ظهر يف جملسي الوزراء والنواب ،كما حصل مث ًال بشأن
خطة الكهرباء املقرتحة واآللية الت جيري فيها العمل الستدراج
العروض واملناقصات.
يفسر أيضًا توقف جعجع منذ فرتة عن اهلجوم على
وهذا ما
ّ
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل ،بعد كل موقف
يتخذه ،يف حماولة لربط النزاع يف الداخل اللبناني.
تغري ،وهو املعروف بعدائه
قد ال ُيصدق أحد أن جعجع
ّ
للمقاومة ،ووقوفه يف صف خصومها .وأص ًال ،إذا ُوضع حديثه
يف سياقه الذي أتى به ،فلن يظهر تراجعًا عن «ثوابته» ،بقدر
ما هو تعامل بواقعية مع حزب اهلل الذي بات قوة إقليمية
معرتفًا بها ،وبالتالي معارضته لن تقدم ولن تؤخر يف شيء،
فض ًال عن أن معراب تراهن على أن املصاحلة يف الداخل
اللبناني رمبا آتت مثارًا ملصلحتها يف املستقبل.

ليست املرة االوىل الت ينهزم فيها أبو مالك التلي .مشاركًا يف
تأسيس «جبهة النصرة» يف محص ،انهزم يف القصري .وأمريًا
للجبهة ،انهزم يف القلمون ،ثم يف السلسلة الشرقية ،ويلقى
اليوم هزميته الرابعة يف جرود عرسال.
حلقت به هزمية أمنيةّ ،
وعلى مدى السنوات األربع املاضيةُ ،أ ِ
متثلت
يف تفكيك غالبية اخلاليا الت بعث بها إىل لبنان لتنفيذ عمليات
إرهابية استهدفت غالبيتها مدنيني .لكنه جنح يف أمرين :تنفيذ
عدد كبري من العمليات اإلرهابية ضد املدنيني ،ومراكمة مبالغ
مالية طائلة من عمليات اخلطف.
يهوى أمري «جبهة النصرة» يف القلمون الغربي ،مجال حسني زينية،
ّ
ّ
زواره جبلب
امللقب بـ «أبو مالك
فن الرسم.
ّ
التلي» كان يوصي ّ
أدوات الرسم من أقالم فحم وتلوين لتهريبها له إىل اجلرود .ويف
مقر سكنه ،جيد وقتًا للرسم .لكن هذا «الفنان» ُيصدر أوامر خبطف
ّ
جنود ،وذبح عدد منهم ،وصلب مدنيني ،وتفجري سيارات مفخخة
يف املدن ،وخطف راهبات! الرجل الذي ّ
حزام
قلما يتنقل من دون
ٍ
ٍ
حاد الطباع إذا غضب.
ناسف إىل وسطه ،هادئ ،لكنه ّ
يَ
شقيقي
جيمع صفات متناقضة يف شخصيته .فقد ضرب مرة بيديه
صور ،بعدما اتهمه بتسريب صورته األوىل الت نشرتها الزميلة
ُم ِّ
«األخبار» ،ثم عمد إىل سجنهما من دون أي ذنب .الشيخ العقائدي
الذي حيفظ القرآن بعدة قراءات ،كان يعمل مقاول بناء أيام
السلم ،فض ًال عن امتالكه مكتبة ورثها عن والده.
ّ
ّ
مسلحو تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة»
احتل
يف آب ،2014
ّ
تسلم «أمري النصرة» يف القلمون أبو
بلدة عرسال .منذ ذلك احلني،
ّ
التلي دفة حكم جرود عرسال واملواجهة مع الدولة اللبنانية.
مالك
قيادي شرعي وعسكري يف العقد اخلامس من العمر.
و»أبو مالك»
ٌّ
إسالمي منذ ما قبل احلرب السورية .وبسبب نشاطه «اجلهادي»،
مقربون منه إنه قضى  13عامًا يف السجون
ُ
س ِجن فرتة طويلة (يقول ّ
تعرف إىل «أبو حممد اجلوالني»،
صيدنايا،
السورية) .يف سجن
ّ
أمري «جبهة النصرة» (تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الشام) ،وخرج
من السجن مبوجب العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار
األسد عام .2011
اشتد عود «اجلبهة» .أمسكت القيادة اجلديدة بإمرة
يف القلمون،
ّ
«أبو مالك» مبفاصل باقي التنظيمات ،بعدما احتلت كامل منطقة
القلمون ،ووصلتها بالزبداني ،مرورًا مبعلوال .وشرقًا ،جتاوزت
طريق دمشق ـــ محص الدولية ،لتصل إىل بلدة مهني السورية،
حيث املستودعات الكربى للجيش السوري .الرجل الذي بدأ مشواره
ّ
سيصبح الرقم الصعب يف املواجهة الشاملة.
العسكري
كقناصُ ،
«أبو مالك» كان من بني ستة موفدين أرسلهم «أبو حممد
اجلوالني» ،بتكليف من «أبو بكر البغدادي» ،بإمرة شخص ّ
يلقب
بـ»أبو العيناء»ّ ،
اختذوا من مدينة القصري مركزًا هلم ،ثم بدأوا
ّ
املسلحني إىل مبايعة التنظيم.
بدعوة
ّ
ليوىل «أبو الرباء الشامي»
ُق ِتل «أبو العيناء» بعد وقت قصري،
إمارة «النصرة» يف محص ،وإىل جانبه كان «أبو مالك» .كان هذا
الثالثي العصب األساس الذي غرس «البذرة األوىل» لـ»القاعدة»
يف حمافظة محص (إىل جانب الشيخ «أبو جندل احلمصي» الذي
ُقتل يف مطار الضبعة يف ريف القصري عام .)2013
ّ
املسلحني يف محص منضوين يف صفوف «كتيبة
كان معظم
الفاروق» ،التابعة صوريًا لـ»اجليش السوري احلر» ،والت كانت
حتكم هذه البقعة من سوريا .استمر األمر على حاله حتى تنفيذ أحد
عناصر «النصرة» أكرب عملية انتحارية «يف تاريخ سوريا» :يف 23
كانون الثاني عام  ،2013قاد السوري «أبو إسالم الشامي» شاحنة
جمهزة بعشرين طنًا من املتفجرات ،استهدف بها ثكنة املشتل يف
ّ
القصري .يف أعقاب هذه العملية ،ارتفعت أعداد املنضوين يف
صفوف «اجلبهة».
ّ
مسلحو
يف  1٩أيار من العام نفسه انطلقت معركة القصري .انهزم
املعارضة يف املدينة وريفها بعد أكثر من أسبوعني من املواجهة
مع مقاتلي حزب اهلل.
بعد القصري الت شهدت بدايات «النصرة» يف املنطقة ،بدأت
مرحلة جديدة من عمر التنظيم .تراجع مقاتلوها باجتاه القلمون،
ومتكنوا من السيطرة على قراه من دون مقاومة ُتذكر ،باستثناء
معركة وحيدة يف رنكوس.
بدأت «النصرة» ببناء قوتها .انسحب عناصرها حنو يربود ،حيث
املقار .يف تلك الفرتةِّ ُ ،
ُأنشئت معظم
حني «أبو الرباء» ،ليتسلم
ّ
ّ
التلي زمام القيادة على رأس «النصرة».
راكم التنظيم فوق عتاده غنائم من األسلحة النوعية ،كصواريخ
كونكورس املضادة للدروع وصواريخ غراد من مستودعات اجليش
السوري الت سيطروا عليها (وخاصة مستودعات بلدة مهني
السورية).
ّ
التلي باقي الفصائل على االلتزام بأوقات حمددة للمواجهة
أجرب
مع اجليش السوري ،وفرض على آخرين شروطًا للقتال حتت رايته
والقتسام «الغنائم» .هكذا ،ويف مقابل صعود التنظيم ،انطمس
ّ
التلي مرحلة استهداف املدنيني
دور «الكتائب» احمللية .بدأت مع
اللبنانيني بسيارات مفخخة .مل يكن تنظيمه الوحيد الذي ُيرسل
سيارات تنفجر يف شوارع الضاحية واهلرمل وغريهما .شاركه يف
التلي ّ
ذلك تنظيما «داعش» و»كتائب عبداهلل عزام» .لكن ّ
متكن من

لم يقاتل الت ّلي «داعش» بسبب قربه من أمريها يف القلمون
اسخدام العمليات االنتحارية يف لبنان وقصف القرى بالصواريخ،
ليشد من عصب تنظيمه ،فاستقطب أفرادًا من فصائل أخرى،
ّ
كـ»كتائب عبداهلل عزام» و»فتح اإلسالم».
سطع اسم «أمري النصرة» بعد خطفه راهبات معلوال ،ومفاوضته
جري الرجل الصفقة ملصلحته.
إلطالقهن مقابل مبلغ
مالي كبريّ .
ّ
بعدها بأسابيع ( ،)2014وقعت معركة القلمون يف مواجهة اجليش
السوري وحزب اهلل.
مل تصمد الكتائب املقاتلة حتت إمرته طوي ًال .سقطت يربود يف
يومني ،بعد أسبوعني على اندالع املعارك يف املنطقة .انسحب
ّ
املسلحون إىل اجلرود .ومن هناك ،بدأوا باستجماع القوى خلوض
معركة «حترير قرى القلمون» ،وهي املهمة الت مل ينجحوا ،حتى
اآلن ،يف تنفيذ ولو جزء منها .على العكس من ذلك ،خاض حزب
اهلل معركة يف وجهه عام  ،2015أدت إىل طرد «النصرة» من اجلزء
األكرب من السلسلة الشرقية جلبال
لبنان.
متيزت «النصرة» يف معظم
ّ
املناطق السورية ،عن تنظيم
«داعش» ،بالتكتيك .ورغم أن
عقيدة واحدة جتمع التنظيمني ،إال
أن عناصر األوىل أخذوا بـ»فقه
الواقع» ،أي أقاموا اعتبارًا للظرف
والوقائع .وقد جعل منهم ذلك
أكثر ليونة من غريهم .انتبهوا

أرسل الت ّلي
السيارات املفخخة
واالنتحاريني من
الجرود
التي يحكمها

متأخرين إىل سلبيات عرض مشاهد القتل والذبح ،فاختذ اجمللس
الشرعي يف «النصرة» قرارًا مبنع نشر صور لعمليات اإلعدام الت
ينفذها التنظيم وبإخفائها ،وإذ ّ
ّ
أكدوا شرعيتها ،إال أنهم اقتنعوا
بأن نشر صورها يؤدي إىل تنفري املسلمني وغري املسلمني من
الدين.
ومنذ بدء الشقاق بني «النصرة» و»داعش» يف امليدان السوري،
متيز الفرع القلموني لتنظيم القاعدة عن أشقائه .ومع وصول أعمال
ّ
القتل والتصفية املتبادلة إىل مستوى غري مسبوق ،خرج «أبو مالك
ّ
التلي» ببيان يرى فيه أن «كل من يعتدي على أحد من إخواننا
يف الدولة كأمنا يعتدي علينا» .أعطى ذلك انطباعًا بأنه يتمتع
بهامش حرية مستقل عن القيادة املركزية ،جلهة العالقة مع تنظيم
«داعش» .وعززت ذلك عالقة الصداقة الت تربطه بـ»أمري الدولة»
السابق يف القلمون أبو عبداهلل العراقي.
ّ
وحاكم
اجلرود
على
كأمري
التلي أيامه األخرية
يعيش أبو مالك
ٍ
لعرسال .الرجل الذي يقود بني  300و 500مقاتل بات حماصرًا،
وباتت خياراته حمدودة .املوت أو االستسالم أو اهلرب.

رفض استقبال األسري

فر إمام مسجد بالل بن رباح ،الشيخ أمحد
صيف عام ّ ،2013
األسري ،إثر معارك عربا ليتوارى عن األنظار .اختفى من أشعل
منزل إىل آخر
شرارة املواجهة مع اجليش أكثر من سنتني متنق ًال من
ٍ
هربًا من التوقيف .خالل تلك الفرتة ،كان األسري حياول إجياد منفذ
ملغادرة لبنان باجتاه سورياّ .
التوسط لدى أبو
مقربني منه
كلف
ّ
ّ
ّ
أن «أمري
التلي لضمان
مالك
ٍ
انتقال آمن عرب عرسال ،لكن املفاجأة ّ
تذرع الرجل بأكثر من سبب أمام الوسطاء
اجلرود» رفض استقبالهّ .
لتربير رفض وفود األسري إليه ،لكنها مل تكن مقنعة .حاول بعدها
األسري السفر جبواز سفر مزور عرب مطار بريوتُ ،
فألقي القبض
ّ
ّ
املطلعني
عليه يف منتصف آب  .2015التفسري الوحيد الذي أقنع
ّ
التلي :كان األخري خيشى أن يأتي األسري
على املفاوضات مل يقله
إىل اجلرود ،فينافسه على الزعامة.
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مــناسبات

جلسة عائلية يف منزل ايليان بولس سادتها أجواء فنية وشعرية مميزة

جورج بولس ،ريتشارد طنوس ،جان خليل ،فؤاد الخوري ،شربل نخول ،ايليان بولس ومحمود الحسن

فؤاد نعمان الخوري يلقي شعرا والفنان شربل نخول يصغي

اقام الصديق ايليان بولس وزوجته ميشلني
جلسة عائلية يف دارتهما العامرة جمعت الفن
والطرب وعددا من االصدقاء.
وكان من الحضور الفنان اليكس حدشيتي
وعازف الناي االول يف لبنان الفنان شربل

ايليان بولس وعقيلته ميشلني مع الفنان شربل نخول والشاعر فؤاد نعمان الخوري

املطرب جان خليل يغرد ويبدو ريتشارد طنوس وفؤاد الخوري

نخول واملطرب جان خليل والشاعر فؤاد نعمان
الخوري والفنان محمود الحسن وريتشارد
طنوس وايف خوري ودريد الدوري والزميل
انطونيوس بو رزق.
وقدم الفنان اليكس حدشيتي عزفا على االورغ

الفنان اليكس حدشيتي يعزف ويبدو ايليان وميشلني بولس واصدقاء

واجمل الوصالت الغنائية وكذلك املطرب جان
خليل الذي وصالت رائعة للراحل الكبري وديع
الصايف كما عزف على االورغ وقدم وصالت
للفنان سيد مكاوي الفنان محمود الحسن،
والقى الشاعر فؤاد نعمان الخوري بعض

القصائد.
وخالل الحفل جرت دردشات حول االجواء
الفنية يف لبنان والعالم العربي واملستوى
الفني يف هذه االيام وجرى تقييم لبعض
النتاجات الفنية.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Pool Paint
$160

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعــالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن ..
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع على مساحة
 4000مرت مربع جودة ونوعية
بأسعار ال تنافس..خدمة
ودودة وصدق يف املعاملة
تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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

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

كـتابـات

ليس إهداء

من مدمن ملذات يف «بلد
طيب» إىل ثائر على الذات!
تعترب رواية «بلد طيب» هي ثالث رواية يف ثالثية
تقتفي أثر  3أجيال من إحدى العائالت الكردية ،وتتنقل
أحداثها من إيران إىل الواليات املتحدة.
تروي الرواية قصة شخص يدعى رضا (امسه بالكامل
عاما،
علي رضا) ،وقد كان عمره يف بداية الرواية ً 14
عاما .استمدت الكاتبة
ويف نهايتها أصبح يف الـ ً 18
عنوان الرواية من وصف والد بطلها للواليات املتحدة،
فأول مشهد يظهر فيه هذا األب يف الرواية يتضح
أنه رجل عنيد ،أو كما كان ينظر إليه ابنه رضا على
تعرض إلذالل
أنه «طاغية بدون سبب» ،وذلك عندما ّ
عنيف على يديه حلصوله على الدرجة « »Bيف امتحان
مادة التاريخ يف املدرسة.

لهو وتفلت

ِ
ٍ
مسن
وقت
إليك من
أتيت
ُ
ِّ
أكدسن
ّ

غبارًا

مل

يكن

ِ
جماز
اهلبوب إىل
وشك
على
ِ
ٍ
سيكنسن عن املعنى وعن
غراب
أتيت وقد تنبأ بي
ُ
ٌ

غراب قال ّإني ...
وأجنزني
ٌ
* * *

أنا املكدود يف صدأ انتمائي
إلرث الوحل من شعري وفن
حياول أن ميررني قصيدي
إىل
ولكن
َّ
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صبح
ٍ

ٍ
جديد

املسافة

من

مطمئن
ِّ
ٍ
نشاذ

إذا ماانداح طاغوت املغن
* **
أنا املخمور يف أمساء صميت
ّ
الشراب وال يكن
يفهرسن
نزفت سراب أيامي كؤوسًا
ُ
العبثي يف طرقي ومن
من
ّ
كؤوس
تركت
فهل أهديك ما
ْ
ٌ

دن
قاع
نهاية شاعٍر يف
ِّ
ِ
محمد عامر األحمد

تناغمت أجزاء الرواية مع بعضها البعض بالنسبة إىل
قصة تدور حول فكرة املراهقة يف مدينة الغونا بيتش
ومترد شاب مهاجر من اجليل
يف والية كاليفورنيا،
ّ
الثاني على أبوين طموحني وجمتهدين يف العمل .كان
اسم األب يف الرواية «صالح الدين كوردي» – وهي
(كوردي) أمركة لكلمة كردي – بينما جاء امسه األول
لي َذ ِّكر بأشهر كردي يف التاريخ.
ُ
حرصت كاتبة الرواية ،الليه خديفي ،يف كتابها بلد
طيب ( A Good Countryاملؤلف من  256صفحة،
 )$ 27على وضع سلسلة من القرائن يف السرد بغية
اإلشارة إىل ما تواجهه األسر املهاجرة من صعوبات
ً
وأيضا إلبراز أوجه القلق
لتتمكن من التوطد يف أمريكا
متزق
املتناقضة بني األجيال مع احتمال
توجهها حنو ّ
ّ
عنيف.
معتادا يف البدايات على تدخني كميات كبرية
كان رضا
ً
من املخدرات ،وممارسة اجلنس وممارسة رياضة ركوب
األمواج باحرتافية كبرية ،وقد استطاعت خديفي أن
تضيف مبهارة حلظات من التأمل وعدم االرتياح بتلك
احللقة من االستيعاب احملموم ،حيث أظهرت رضا يف
حفل عشاء مع والديه ،وهو يتناول ً
أرزا وخنة باذجنان،
وسلطت الضوء على عدم وجود فضول لديه ملعرفة أية
تفاصيل عن حياتهم املاضية يف إيران ،وكذلك حسده
هلدوء وأرحيية أصدقائه األمريكيني «البيض».

عقدة االضطهاد

كما كان رضا حيرص على جتنب احلديث بشكل صريح
عن العرق وهويات األجداد ،وذلك رمبا لكي يشري إىل
مساهمته يف أسطورة أمريكا ،رغم مواصلة الوالدين
التعهد باختالفهما ،فال يزال الوالدان حيافظان على
نوعية األكالت اخلاصة مبطبخهم ،وال يزاالن يتحدثان
الفارسية والعربية ،وخيططان لرتتيب زجيات ألطفاهلما.
وتلك هي التوترات املألوفة يف جمتمع املهاجرين ،حتى
ثريا مثل هذا اجملتمع.
لو كان
ً
جمتمعا ً
عندما قام الشقيقان تسارناييف بتفجريات بوسطن،
بدأت بعدها األمور تتغري بالنسبة إىل رضا .ومن
متهد لشيء مشابه ،ألن
الواضح أن الرواية كانت ّ
الشاب رضا «الساذج» كان يشعر بأنه منبوذ يف مرحلة
ما .وهي الرسالة اليت نقلتها إليه صديقته ،فاتيما،
حيث أخربته« :أنت مهاجر ،أو ابن أحد املهاجرين ،وهذا
ليس وطنك».
جاء اجلزء االفتتاحي للرواية بعنوان «الغونا بيتش،
كاليفورنيا ،خريف  ،»2011ومل يتم التطرق إىل أحداث
احلادي عشر من سبتمرب إال بعدها بفرتة طويلة ،رغم
اإلشارة إىل احلروب اليت نشبت يف العراق وأفغانستان.
ً
ممكنا أال تؤثر تلك األخبار يف ابن رجل كردي
ومل يكن
إيراني وابنة مهاجرين سوريني من حلب ،ورمبا قصدت
خديفي أن تلزمهما الصمت كصورة من صور اإلنكار.

انعطافة شاملة

مع مرور الوقت ،بدأ رضا يكرب ،وبدأ ينظر إىل والده
بشكل خمتلف ،كما بدأ يسعى إىل معرفة تفاصيل وأمور
متعلقة مباضيه .ثم بدأ ينسحب من حياته اليت هيمنت
مزيدا من
عليها مسات احلياة األمريكية ،وبدأ يقضي
ً
الوقت مع صديقه السوري املوهوب أراش.
يتسم السرد يف تلك اجلزئية بكثري من جوانب اإلثارة،
وال يكتمل عنصر اإلمتاع فيها إال بقراءتها بشكل كامل.
ومن باب الفضول ،بدأت فاتيما تذهب إىل املسجد،
ثم قررت بعدها ارتداء احلجاب.
وبعدما أهداه والده رحلة إىل بالي ،عقب إنهاء دراسته،
لالستمتاع برياضة ركوب األمواج هناك ،بدأ يرتدد على
مسجد بسيط يف احلي الذي كان يقيم فيه ،وبدأ يتدبر
اإلسالم املتشدد.
ميكن القول إن الرواية جنحت يف رسم الرحلة اليت
ميكن أن ينتقل من خالهلا اإلنسان إىل عامل التطرف،
وأن تلك احللقات األخرية جنحت يف نقل األحداث إىل
ذروة مؤثرة.

صالح الدين حممد مكرماً يف معرض وندوة ..

تظاهرة تارخيية لن تنساها األجيال املتعاقبة
متابعة :كوليت اسكندر
سركيس

حتولت مناسبة إحياء
الذكرى األوىل لرحيل
التشكيلي
الناقد
واإلعالمي الكبري صالح
الدين حممد إىل تظاهرة
حاشدة ،شغلت قاعة
وصالة
احملاضرات،
والفسحات
املعارض
باملركز
احمليطة
الثقايف يف أبورمانة
بدمشق ،تظاهرة ستبقى
األجيال
ذاكرة
يف
املتعاقبة.
حضراإلحتفالية
ولقد
شخصيات ثقافية وفنية
بارزة ،وبدأت جبولة
املهندس علي املبيض
معاون وزير الثقافة،
على املعرض التكرميي،
يرافقه الناقد والفنان
أديب خمزوم  ،الذي قام
بدعوة الفنانني والنقاد
للمشاركة ،وأشرف على
تنظيم املعرض الذي
شارك فيه ،أكثر من
ستني فنانًا وفنانة ،من
رواد احلداثة التشكيلية،
إىل جيل الشباب  ,كما
أقيمت ندوة ثقافية ،
شارك فيها د .علي

القيم وأ .أديب خمزوم وأ .سعد القاسم وأ.
بسام بارسيك  ،وقدمت هلا الفنانة التشكيلية أ.
رباب أمحد بكلمة رحبت فيها بالضيوف وأشادت
بابداع الراحل ،وعمله يف جماالت خمتلفة ومتنوعة،
وإشرافه على تنظيم املهرجانات الكربى ـ مثل
مهرجان احملبة والسالم يف الالذقية وغريه،
كما رحبت باملشاركني يف املعرض والندوة
التكرميية.
ولقد سلطت الندوة التكرميية ،بعض األضواء
على تراث الراحل الفن والنقدي والفكري
والتارخيي واإلنساني.
ويف سياق حديثة قال الفنان والناقد أديب
خمزوم :بأن مسرية الناقد واإلعالمي الراحل
صالح الدين حممد غنية ومتفرعة ومتشعبة ،ومن
الصعب اإلحاطة بكل جوانبها ،فمن انتاج اللوحة
وعرضها يف البدايات ،إىل هندسة العمارة ،اليت
تركت أثرها املباشرعلى أسلوبه النقدي ،إىل
الدراسات واملقاالت والبحوث التارخيية ،والكتب
النقدية ،واملطبوعات وامللصقات السياحية،
ومئات الربامج واألفالم والفقرات الثقافية
التلفزيونية ،والتصوير التوثيقي ،الذي قام به
خالل جوالته على أشهر املتاحف العاملية.
ولقد أتبع طريقة املقاربات اهلندسية ،يف خطوات
حتليل اللوحة ،بغية الوصول إىل مجاليات ماخلف
املثلثات والدوائر واملربعات والزوايا احلادة
والقائمة واملنفرجة واخلطوط املتوازية وحركة
النقطة اليت ترتك خلفها خطوط ملتوية ومنكسرة
ومستقيمة  ..وهذه الطريقة تكرست يف كتابه
عن لؤي كيالي ،وكتابه عن عز الدين مشوط
وكتاباته عن لوحات عمر محدي وغريهم .
وأضاف خمزوم  :بأن الراحل الكبري كان رائدًا يف
جمال النقد التصوييب ،ويقف يف خندق مواجهة
الذين أرتكبوا األخطاء واملغالطات وزوروا التاريخ
الفن واحلضاري  ،وبأنه كان يتوخى الدقة
املطلقة يف نقل املعلومة ،واإلخالص للعمل ،إىل
درجة العبادة .
وكان ميتلك قدرة غري عادية على استشراف
املواهب وأكتشاف الطاقات اإلبداعية يف الفن
والنقد ،ويعمل على دفعها خطوات إىل األمام،
ولقد راهن على أمساء وكسب الرهان ،بعد أن
أثبتت حضورها واستمراريتها ،وقدرتها على
التضحية ،بكل شيء من أجل الفن .

ومما قاله خمزوم  :لقد كان الراحل الكبري سخيًا
جدًا ،وينفق مبالغ كبرية على إقتناء اجمللدات
الفاخرة والكتب واملراجع األجنبية  ،خالل جوالته
يف عواصم ومدن الفن الكربى ،وهذا اهلاجس
أغنى مكتبته وأرشيفه بكل ماهو نفيس ونادر
وال يقدر بثمن .
وبعد مداخالت املشاركني يف الندوة قدم الباحث
واملؤرخ املوسيقي د .سعد اهلل آغا القلعة (
وزير السياحة السابق ) مداخلة قيمة ،جاءت
بلغة نقدية تشكيلية حبتة ،التقل أهمية عن لغته
التحليلية املوسيقية  ،مداخلة أكثر من رائعة،
كشفت عن جوانب جمهولة من ابداع الراحل ،
وفتحت جماالت جديدة للكتابة عن إبداع الراحل
يف جماالت اإلبداع كافة  .كما قدمت مداخالت
للفنان د .علي السرمين تركزت حول العالقة
بني اهلندسة والفن يف لوحاته  ،وأشار إىل
أنهما رمسا سوية خالل بعض جوالتهما .
واملشاركون يف املعرض التكرميي هم ( حسب
املراحل العمرية والزمنية ) :نشأت الزعيب •
علي السرمين • حسان أبو عياش • مصطفى
علي • حممود شاهني • ،حممد غنوم • مصباح
الببيلي • عبد السالم قطرميز • أنور الرحيب
• فؤاد دحدوح • علي الكفري • نبيل السمان
• وليد اآلغا • أمحد يازجي • مسوقان • عبد
العزيز دحدوح • وجيه القضماني • علي بهاء
معال • رباب أمحد • مفيدة الديوب • بديع
جحجاح • جورج عشي • إمساعيل نصرة • حممد
العليب • معد الراهب • عبد الناصر الشعال •
بتول املاوردي • موفق خمول • حممود اجلوابرة
• وسام قطرميز • ملدا العجالني •غسان عكل
• عبد اهلل صالومة • عبري أمحد • حسام نصرة
• آية شحادة • يارا املتوالي • عصام املأمون •
لبنى أرسالن • عدنان عبد الباقي • سناء فريد •
غازي عانا • سائد سلوم • كرو سليمان • سامي
الكور• رانيه األلفي • مسر املال • صرحية شاهني
• سوسن حج إبراهيم • هناء العقله • رأفت
الساعاتي • حمي الدين احلمصي • إهلام جبور •
ليلى طه  ..ولقد شارك الفنان والناقد أديب
خمزوم بلوحة جدارية رمسها للمناسبة  ،ومحلت
عنوان  :يف وداع الناقد واإلعالمي صالح الدين
حممد ـ  Cm 140 ×160أكريليك وزييت على
كانفاس.
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ثــقافة

«التـطور» نظـرية ال تـزال تاريـخيًا تـثري مــجادالت
محمد الحمامصي « -ايالف»

ثالثة أنواع من العالقات تكونت ما بني العلم
والدين هي :االندماج واملواجهة والتعايش
السلمي ،ويعلم العلماء احلقيقيون أن ما ميتلكونه
من معارف تكون نسبية وقابلة للدحض.
رمبا كانت بداية نظرية التطور احلقيقية على يد
العامل الفرنسي الشهري «المارك» القائل مببدأ إن
الوظيفة هي اليت ختلق العضو ،فحاجة الزرافة إىل
قطف الغذاء من أعلى الشجرة أعطاها الرقبة الطويلة
اليت مت توريثها إىل األجيال الالحقة ،وألن طبيعة
العلم يف تغري مستمر -فقد نقض الداروينيون
اجلدد ذلك بقوهلم إن الطفرات اإلجيابية  -على
جدا من الزمن
قلتها  -ترتاكم خالل فرتات طويلة ً
أساسا ال غنى
وتشكل من خالل االنتخاب الطبيعي
ً
عنه يف تطور األنواع من خاليا بدائية إىل كائنات
حية متنوعة ،مع أن املعروف من جتارب «مورغان»
على ذباب الفاكهة أن الطفرات الوراثية تنتج
على الغالب تنوعات جديدة ،لكنها أقرب ما
تكون إىل ما كان عليه سلفها القديم ،فاالنتخاب
الطبيعي يفرز ويراكم يف اجتاه تكيفي وتطوري
ً
تدرجييا
تكيفا
الطفرات الصغرية ،ويضمن ذلك
ً
للكائنات احلية.
تناول املؤلفان الداروينية االجتماعية اليت شوهت
ِ
يناد بتصفية
صفاء داروينية داروين ،الذي مل
الناس على حسب قوتهم وضعفهم من أجل
استخالص جمتمع قوي ،كما حصل يف روسيا
ستالني وأملانيا هتلر ،فاجلماعات السياسية يف
نهاية القرن الـ 19هي من استخدمت نظرية التطور
ملصلحة النموذج السياسي االجتماعي اخلاص بها
وبأفكارها ،كما فعل ماركس وإجنلز يف تروجيهما
ملبدأ صراع الطبقات الشيوعي.
يسرد كتاب «نظرية التطور :تاريخ وجمادالت»
للعاملني الفرنسيني دينيس بيكان وسيدريك
جرميو ،تاريخ معرفة اإلنسان بنظرية التطور منذ
مرورا بداروين
فجر الفلسفة اليونانية وحتى اليوم،
ً
ومندل وغريهما من علماء الطبيعة واألحياء.
كما يناقش الكتاب عرب فصوله املختلفة
االعرتاضات واملشكالت اليت واجهتها هذه
النظرية ،اليت أصبحت حجر زاوية يف فهم تاريخ
الكائنات احلية اليت تعاقبت على سطح كوكبنا،
وحيلل هذه االعرتاضات ،ويسرد الردود املختلفة
عليها.

مغامرة استثنائية

ال يكتفي الكتاب بتقديم الطروحات العلمية
املختلفة حول املوضوع ،بل يقدم كذلك السياقات
التارخيية واالجتماعية ،اليت أثرت على النقاشات
املرتبطة بنظرية التطور ومساهمات الفالسفة
واألدباء فيها ،إضافة إىل العلماء بالطبع.
يف متهيدهما للكتاب الصادر من دار صفصافة
للنشر ،وترمجة بسنت عادل فؤاد ،لفت العاملان
ً
جديدا
تارخيا
الفرنسيان إىل أن الكتاب ال يعد
ً
لتطور األفكار يف ما يتعلق بديناميكية اجملال
احليوي فحسب ،وإمنا يعد مبثابة مغامرة استثنائية
يف ما خيص تطور النشوئية.
عالوة على ذلك ،يقدم هذا التاريخ كنظرة
جديدة للتطور ،لتمتد ولتشمل العناصر األساسية
للداروينية ،وذلك على مستويات الكائن احلي
كافة :اجلزيئي ،اخللوي ،الفردي والسكاني.
يف ضوء نظرية التآزر ،اليت مت إدخاهلا من اآلن
فصاعدا يف القواميس الكالسيكية :الروس
ً
فصاعدا ،جيب اعتبار االختيار
وروبرت ،ومن اآلن
ً
كعنصر متعدد األقطاب ،حبيث ال يعتمد فقط
على التكاثر التفضيلي للكائنات الفردية ،مما
يتطابق مع االختيار الطبيعي الكالسيكي ،كما
ً
أيضا كما أوضحنا
عرفه داروين ،ولكن يعتمد
يف الكتاب ،على بعض التسلسالت يف قلب
اإلرث اجليين ،بني اخلاليا داخل الكائنات وبني
اجملموعات العائلية أو االجتماعية.

الصدفة والضرورة

وقاال «عندما ننظر إىل تطور النشوئية ،فإننا
نالحظ أن االختيار متعدد األقطاب لألفكار يكشف
عن العقبات احلقيقية املنتشرة يف طريق هذا
واقعا
العلم األساسي .بالتأكيد ،إذا كان التطور
ً

ملموسا ،فإن النظريات املتعلقة به يف طريقها إىل
ً
نظرا إىل التقدم واالكتشافات العلمية.
الكمال؛
ً
ً
وأحيانا
كما إن الداروينية تقدم من ِقَبل خصومها،
ً
أيضا من قبل مناصريها ،بشكل عقائدي؛ مما
يتسبب يف عقم أي تطورات مستقبلية ممكنة.
ونستطيع أن نرى أن جاك مونود ،احلائز جائزة
نوبل الكتشافاته يف جمال البيولوجيا اجلزيئية،
قد وقع يف اخلطأ يف جماله اخلاص عن طريق
تبنيه للفرضية املطلقة ،أي بدون دليل ،وذلك
يف احلدود املمكنة للبحث العلمي».
تابعا قائلني« :يف احلقيقة ،لقد كتب يف كتابه
الرئيس ،وهو بعنوان «الصدفة والضرورة»« :إن
علم اجلينات اجلزيئية احلديث ليس فقط ال يقدم
إلينا أي وسيلة للتعامل مع اإلرث املوروث من
أجل إثرائه عن طريق مالمح جديدة ،وذلك من أجل
جينيا ،ولكنه يستدعي غرور
إجياد (السوبرمان)
ًّ
األمل :مينع املستوى اجملهري للجينوم حتى هذه
اللحظة وبال شك ،من مثل هذا التالعب».
ولقد علقت بهذا التعليق« :بال أي شك .ملاذا
إذن رأينا حتت أقدامنا املستقبل؟ ،ال يوجد سبب
حقيقي جيربنا على فعل ذلك» .وذلك يف مقال
منشور يف اجمللة الفرنسية احلديثة ،بعنوان:
«الصدفة ما بني الضرورة ومنطق األحياء» :وبعد
مرور سنوات عدة ،قد فتحت التدخالت الوراثية
ً
جديدا للتكنولوجيا احليوية؛ وذلك بفضل
جماال
ً
اهلندسة اجلينية ،لتعكس بذلك تأكيد جاك مونود
ولتدعم نظرية التآزر .يف الواقع ،إنه ويف داخل
االختيار متعدد األقطاب ،فإن الفحص الوراثي
متحررا من ظروف
مير من الطفرات اجلينية
ً
البيئة ،وهذا ما مل يتصوره داروين َق ّط .كذلك،
تفتح نظرية التآزر النافذة على ثورة يف جمال
التكنولوجيا احليوية املعاصرة بإسقاطاتها احلالية
وآفاقها املستقبلية».

ال رجوع فيه

الحظ العاملان الفرنسيان أن التطور يف النظم
الفيزيائية ،الكيميائية ،البيولوجية ،واالجتماعية
ً
أحيانا ما
مسارا ال رجعة فيه ،ولكنه
يتبع غالًبا
ً
يكون ً
مرنا يف العامل الواقعي احلي .يف الواقع،
التوجه يف حالته
يعين
ما
وهو
املستقيم،
إن اخلط
ّ
األولية الناتج من الفحص الوراثي واالختيار
متعدد األقطاب بكل مستوياته منطلقني يف ذلك
من الطفرات العشوائية حتى الكون احليوي،
هذان العنصران ،اخلط املستقيم واالختيار متعدد
األقطاب ،جيعالن من غري املرجح أو من املستحيل
رجوع فصيلة بيولوجية ما إىل حالتها السابقة.
ً
مبتدئا
ساحرا
يضيفان «إن اإلنسان إذا أصبح
ً
ذا تأثري خطري على اجملال احليوي وعلى اجلنس
البشري نفسه ،فإن اخلطأ يف ذلك لن يكون
نابعا من االختيار متعدد األقطاب الذي
أساسه
ً
نظريا على
املعتمد
الوراثي،
الفحص
يشرتط
ًّ
اهلندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية ،ولكن اخلطأ
سيكون أساسه هو الدول السيئة والتعقيدات
العسكرية الصناعية اليت ستطبق االكتشافات
العلمية يف أغراض شريرة .ونستطيع أن نضرب
ً
شهريا :االكتشافات العلمية
توضيحيا
مثال
ً
ًّ
النظرية نفسها قد مسحت للعامل فرينر فون
براون بتوجيه قنابل طائرة (صواريخ) على مساء
لندن أثناء احلرب العاملية الثانية ،ثم مسحت له
ً
أيضا باملشاركة يف إطالق مركبات خاصة مسحت
لإلنسان بأن خيطو خطواته فوق القمر».
ينصف الكتاب اخلالص العلماني ،خاصة
ً
مثال أن وراثة
الالماركيني والليسنكيني .فنرى
الصفات املكتسبة من الوسط ،كما نص على
ذلك المارك ،وهو افرتاض غري صحيح من وجهة
النظر العلمية ،قد مت استخدامها كأداة للصراع
ضد فكرة الثبات البيولوجي لألصناف ،اليت
نادي بها كوفيه ،هذه الفرضية أصبحت ضارة
يف تداعياتها املستمرة ،واليت تصنف على أنها
جدا».
«رجعية» ثم «رجعية ً

عائق جديد

حاليا فإن استطالة رقبة
بفضل علم الوراثة
ًّ
الزرافة وضمور عيون حيوان اخللد قد أصبح هلما

تفسري آخر عن شرح المارك ،هذه الفرضية مل
تكن مستهجنة يف عصره .إال أنه عام  1900بعد
إعادة اكتشاف قوانني مندل ،األب الشرعي لعلم
الوراثة ،حتول مذهب وراثة الصفات املكتسبة
إىل عائق أمام تطور علم الوراثة اجلديد ،وخاصة
يف فرنسا .هذه الصراعات العلمية تقدم فرصة
رائعة لتاريخ العلوم ،الذي ينبغي أن ختضع
مفاهيمه للتجربة ،وينبغي أن حتذف هذه املفاهيم
تبني خطأها.
إذا ّ
ً
أيضا اجلدول األسود للمذاهب
تناول الكتاب
املستوحاة من سفر التكوين يف التوراة بأساطريها.
ً
قائال إن املتعصبني يف القرن التاسع عشر قد
قاموا بتزوير الداروينية وعلم الوراثة؛ وذلك لدعم
عقائدهم املسبقة ،اليت  -بعد معسكرات العمل
(السجون) للينني وستالني  -لألسف استؤنفت
بشكل آخر من ِقَبل خلفائهم يف الصني وكمبوديا
ومناطق أخرى من العامل ،هذه العقائد اليت كان
ال بد أن تؤدي إىل هولوكوست هتلر ومعاونيه:
من إبادة مجاعية لطبقة ،إىل إبادة مجاعية لعرق،
والعكس صحيح.

اختالق عنصري

وقال العاملان الفرنسيان «إن جتسد «الشعب
املختار» يف األسطورة التوراتية يف الطبقة اليت
ً
وفقا للخالص
حتظى بالعناية اإلهلية للربوليتاريا
املاركسي اللينيين ،أو يف مقولة «اجلنس اآلري»
هو غري حقيقي على أرض الواقع ،إال أنه يتم
اختالقه من ِقَبل العنصريني خاصة يف كتاب
«كفاحي» ومعجبيه.
وأوضحا أن كل رؤى اخلالص العلمانية املستوحاة
من العقائد اليهو -مسيحية واإلسالمية ال بد أن
تقود بالضرورة إىل جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ،أعمال إرهاب دولة أو فردية جديرة
جزءا من جحيم دانيت والنزوات للرسام
بأن تكون ً
حاليا لنظرية النشوئية ال
املزورين
جويا .إن
ًّ
يطالبون بالثبات على األساطري أو األديان.
وهناك العديد من الذين حياولون افتعال علوم
زائفة خاصة بنظريات اخللق حتت رداء «التصميم
الذكي» ،مستندين يف ذلك إىل حتميات «علمية»،
ولكن يف احلقيقة ،كل ذلك ما هو إال عقيدة
اخلالص بشكل َّ
مقنع.
ويربز لنا هذا الكتاب املصادر األيديولوجية
املزورين العلميني ،الذين
والسياسية هلؤالء
ّ
دائما ما يتكلمون بقلق ال ينتهي عن نهاية العامل
ً
واحلرب الدينية الشاملة اليت ستجتاح اجملاالت
كافة .فإذا كانت األساطري الدينية تؤدي إىل
االنقسامات ،فإننا نرى يف مقابل ذلك أن العلم
بواقعيته يقدم احتمالية قاعدة عقالنية قادرة على
تشكيل عائق أمام اخلرافات والظلمات اليت تؤدي
إىل أشكال هجينة متوحشة.

الواقع التجريبي

وكشفا أن أحد أهم أساسيات النظرية التآزرية
ً
أيضا على
للتطور على األقل هي تسليط الضوء
واضحا أنه ليس هناك
ديناميكية األفكار .ويبدو
ً
سوى املفهوم االحتمالي ،الذي ميكن أن يفسر
هذا السباق من العقبات اليت واجهتها نظرية
النشوئية منذ العصور القدمية اليونانية والالتينية،
حتى يومنا هذا .لكن يبدو أن تارخيها ال يتشكل
مبنتهى البساطة يف ما يتعلق بسياقها ،وبالتالي
فهي ما زالت تابعة .وكان العديد من الباحثني
متقدمني يف الواقع يف زمنهم ،مثل مندل ،حيث
حكمت املؤسسة العلمية يف العصر احلالي على
تنافر االكتشافات العلمية مقارنة مبستوى املعرفة
املتوافر يف عهد مندل .يبدو أن توقعات هؤالء
«الرواد» السباقة كانت مثرية للقلق عند ظهورها
منذ قرون ،قبل أن يتم االعرتاف بصحتها أو
فعاليتها يف نهاية املطاف.
وأضافا إن هذه الفروق الزمنية قد ال تكون ممكنة
إذا تقابلت النظريات مع التبديل البسيط لروح
العصر يف جمال العلوم ،الذي نعرتف به يف إطار
املادية اجلدلية أو يف إطار نوع من الالماركية
اجلديدة .ومن أجل فهم مناقشات األفكار ،علينا
أن نقبل على العكس ،االستقالل النسيب بني

نشأة فرضية جديدة يف ذهن الباحث وجمتمعه
العلمي ،حبيث ميكن إجراء اختيار بني خمتلف
املقرتحات يف املنافسة .ألن العلم «الذي يف
طور اإلعداد» ،يهتم بالقضايا اليت مل حتل بعد،
واليت تتميز بشكل منهجي مبعركة األفكار لتقديم
أفضل التفسريات احملتملة للظواهر .ومن بني
معايري االختيار ،ميثل االمتثال للواقع التجرييب
حامسا بالضرورة.
حجة أساسية ،ولكنه ليس
ً
التحيز أن تؤثر
يف الواقع ،ميكن لعدد من أوجه
ّ
بالسلب أو تؤخر قبول نظرية جديدة ،ورمبا تكون
هناك مناوشات.

الصدفة ال تخلق

ورأى العاملني الفرنسيني أن اعتماد نظرية جديدة،
أو منوذج جديد إلعادة استخدام مصطلح كون ،ال
يكفي لتفسري قبوهلا من قبل بقية اجملتمع .فلقد
أنواعا أخرى
قابلت النظرية اجلديدة يف الواقع
ً
من املنافسني ،الذين يعدون النماذج السياسية،
واألمناط الفنية والعقائد الدينية من بني
التمثيالت األخرى ،اليت مل تؤسس على املعايري
نفسها ،وبالتالي ال متلك شرعيتها العقالنية يف
ما يتعلق بالوقائع ،ولكنهم يتدخلون مع ذلك يف
الوقت املناسب.
تفسر معارضة خمتلف املؤمنني بنظرية اخللق يف
الواليات املتحدة ،اليت ال تزال حتى اليوم أعظم
أمة علمية ،من خالل املنافسة يف هذا املستوى
بني متثيالت العامل ،اليت ال تستند إىل املبادئ
نفسها ،واليت ينبغي بالتالي أن تكون قادرة على
التعايش ،كل يف جماله ،إذا كان التعصب جبميع
أنواعه ال يأتي لكي يدمر عالقاتهم.
وأشارا إىل أن بعض الكتاب املعاصرين جيد أنه
من السخافة أن يؤمن املرء بأن الصدفة تتدخل
على مستوى خلق فكرة جديدة .لكن الصدفة ال
تعين غياب أي سبب .فهي تعين أن البيئة ميكن
أن تعزز نوع األفكار ،ولكن من دون أن تفرضها،
ّ
حتما إىل وضع
وتولد بعض التنوع الذي يؤدي
ً
التنافس.

مخيف للمعاصرين

عرض املتخصصني لفرتة طويلة للغاية تاريخ
العلوم ،مثل تاريخ األنواع ،على شكل سهم يبدأ
من البسيط حتى يصعد إىل التعقيد .لكن من
متاما اآلن أن تطور األنواع البيولوجية أو
الواضح
ً
ديناميكية األفكار ال تتوافق مع مثل هذا املسار
اخلطي .ولقد أظهرت الفصول األوىل يف هذا
الكتاب االستطرادات ،والرجوع إىل اخللف ،كما
هي احلال يف العصور الوسطي ،على سبيل
املثال املسارات املتعرجة ،اليت اقرتبت من
خالهلا األجيال السابقة من الفهم األفضل آلليات
التطور.
خلص العاملان الفرنسيان إىل أنه يف مجيع
العصور تفتح األسئلة العلمية الباب للمناقشات
اليت تعارض الكثري من الفرضيات املتعددة يف
ودائما ما جند املؤلفني الذين
كثري من األحيان،
ً
حياولون التوفيق بينها بطرق خمتلفة .مثلما هي
احلال يف أحد التعاليم املذهلة يف السنوات
األخرية.
خيتمان قائلني :إن مثل هذا االختيار الثقايف
خييف بعض املثقفني املعاصرين؛ ألنه يبدو
هلم أنه يبعث من جديد الداروينية االجتماعية
الليربالية ،أو العنصرية أو العدوانية يف القرن
التاسع عشر ،يف حني أن منوذج ديناميات األفكار
حمايدا جتاه
هذا ،مثل أي فرضية علمية ،يبقى
ً
عواقبه السياسية واالجتماعية احملتملة .وكما
أوضح الفيلسوف الكبري ديفيد هيوم يف عصر
التنوير ،فال شيء جيرب البشر على القيام خبلط
قوانني حكومته مع قوانني الطبيعة .يف الواقع،
مل يكن هذا بسبب مثل هذا النوع أو ذاك الذي
يتخلى عن األفراد املرضى ،وبالتالي جيب على
جمتمعاتنا القيام بالشيء نفسه .ويبقى مع ذلك
مثريا لالهتمام أن نسعى إىل فهم كيف تتطور
ً
أفكارنا ،وهذا ما سوف يسمح لنا بأن نفهم تاريخ
ً
أيضا أن نتحكم
جمتمعاتنا بشكل أفضل ،ورمبا
بشكل أفضل يف مستقبلنا.
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اعــالنات

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourne

ملبورن

25 صفحة

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

هـرايـر سـركـيسيان ...مِطرقة «احلنني إىل املنزل»
يف فيديوهاته وصوره ،ال يكف
تفحص اجلغرافيات واألمكنة،
عن
ّ
والسرديات السياسية والشخصية اليت
تكتنزها ،وإحاالتها التارخيية .بعنوان
«احلنني إىل املنزل» ،حيتضن «متحف
سرسق» معرض الفنان السوري الذي
يركز على جتربته مع الصورة املتحركة.
يف خلفية هذه األعمال ،تقبع احلرب
السورية اليت أجهزت على مرتع الذاكرة
األوىل.
يسهل تصنيف التدمري الذي يقرتفه
هراير سركيسيان ( )1973يف فيديو
«احلنني إىل املنزل» ( ،)2014على
أنه فعل استباقي ،باملعنى السياسي
للدمار الذي يرتبص بأبنية سوريا
وحيوات سكانها.
كأنه مطالبة باحلق بالتدمري ،وحبجز دور
للمشاركة فيه قبل أن تطاله يد أخرى.
واملصور السوري
لكن جتربة الفنان
ّ
املتحركة ،تبدو أقرب
مع الصورة
ّ
إىل رحلة ذاتية ،بينما تقبع احلرب
السورية كخلفية غري مرئية لألعمال.
بعنوان «احلنني إىل املنزل» ،يضيء
معرضه يف «متحف سرسق» (األشرفية
ــ بريوت) على عمل سركيسيان يف
الصورة املتحركة ،بعد جتربته الطويلة
مع الصورة الفوتوغرافية اليت ّ
دشنها
يف استديو والده يف الشام ،املكان
ّ
يتوقف عن العودة إليه يف
الذي مل
مشاريعه الالحقة.
يف فيديوهاته وصوره ،ال يكف
تفحص اجلغرافيات
سركيسيان عن
ّ
السياسية
والسرديات
واألمكنة،
والشخصية اليت تكتنزها ،وإحاالتها
التارخيية .جمموعته «مربعات اإلعدام»
( )2008حتوي صورًا لساحات اإلعدام
اجلماعية السورية ،يف الشام وحلب

والالذقية .التقط سركيسيان الساحات
ّ
تنفذ فيها
عند الفجر ،الوقت الذي
عمليات اإلعدام املدنية .ما يبدو هادئاً
ووادعًا يف الصباح الباكر؛ البيوت
واملشهد املديين العام وخلوه من أي
أثر بشري ،سيبدو طبقة أخرى تستحضر
آالف األجساد والصور املريعة.
يف  Transparenciesعام  ،2012اتبع
طريقًا أكثر مراوغة .صوره النيغاتيف
ال حتوي مشاهد دمار ،فيما تظهر وجهًا
آخر للخراب املديين يف الدول العربية.
هناك هياكل إمسنتية ألبنية غري مكتملة
يف األردن ،قطعت عملية بنائها أحداث
سياسية واقتصادية .األمكنة حتضر
جمددًا يف جتهيز
«احلنني
فيديو
املنزل»
إىل
نشاهده
الذي
شاشتني
عرب
،
منفصلتني
مشاهد
حتويان
ّ
يتخلى
مكثفة.

يشرع
شريطه على
املصائر املبهمة
لالجئني
ومستقبلهم
الحائر

ّ
ليدشن
العمل عن األحداث السياسية،
تظهر فعل التدمري
رحلة ذاتية،
ّ
املكررة .على إحدى
اجملرد وحركاته
ّ
ّ
الشاشتني ،نرى جمسمًا امسنتيًا مؤلفًا
من أربع طبقات ،يقع فيه منزل عائلة
الفنان السوري يف الشام اليت تركها
عام  ،2008فيما ال تزال العائلة تقطنه.
صنع سركيسيان جمسمًا محيميًا مطابقًا
للمبنى ،بشرفاته والستائر اخلارجية
مستخدمًا
والدرابزين،
واملكيفات
ّ
الباطون واحلديد .على شاشة مقابلة،
حيمل الفنان مطرقة ويبدأ باهلدم .هنا
ال نرى سوى جسد سركيسيان مع
املطرقة ،اليت تدفع حركته وتعيدها

روان عز الدين

مدة الفيديو .وفيما يستمر
طوال
ّ
سركيسيان يف الطرق ،يبدأ املنزل
على الشاشة األخرى باالنهيار شيئًا
فشيئًا عرب تقنية إيقاف احلركة .يظهر
وانفصاهلما
الشاشتني،
انقسام
املقصود بوضوح يف أماكن كثرية من
املتفرج كما حني يكمل
العمل ،مقاطعًا
ّ
سركيسيان اهلدم فيما صار املبنى
ركامًا .يتخذ العمل منحى تغريبيًا،
ّ
يذكرنا بأن ما نراه متثيل ،إعادة اختبار
منهك لفعل اهلدم .سركيسيان الذي
يتوقف يف الفيديو ليلتقط أنفاسه،
وميسح عرقه بقميصه ،يبدو كما لو أن
حركة الطرق فالتة من يديه متامًا .هي
اليت جتره ال العكس .يستدعي العمل
دوافع التدمري الذاتية ،وصعوبته يف
الوقت نفسه ،خصوصًا مع العالقة
احلميمية والعاطفية البحت اليت تربطه
باملنزل :ذاكرته األوىل وطفولته
وأهله.
مصوبة
هكذا تبدو احلركة املكررة كأنها
ّ
إىل سركيسيان نفسه ،يف إصراره على
ّ
والتخلص من
اقتالع ذكرياته اخلاصة،
املاضي .مطرقته تطال شيئًا ال نراه،
لكننا نرى تأثرياتها على املبنى يف
الشاشة املقابلة ،ما حييلنا إىل تدمري
ما هو غري مرئي وداخلي .ويف وقت
صار فيه التدمري فع ًال مستهلكًا ،تكفي
ضربة واحدة حملو البيت وسنواته،
مينح سركيسيان هذا الفعل وقعه
األقصى ،مظهرًا صعوبة هذا الفعل
واجلهد الذي يتطلبه .يف الصالة
املقابلة ،نشاهد جتهيز فيديو «أفق»
( ،)2016الذي يتطرق فيه سركيسيان
إىل رحلة اللجوء يف البحر .من خالل
شاشتني ،يتتبع الطريق اليت يسلكها
الالجئون من الشاطئ الرتكي اجلنوبي

من «الحنني إىل املنزل» ()2٠١٤
الغربي باجتاه اجلنوب الشرقي يف
اليونان .من هنا تدشن أعداد الالجئني
اهلائلة حيواتهم اجلديدة اليت قد تبدأ
أو ال تبدأ .هناك شاشتان واحدة على
احلائط وأخرى على األرض ،يتخذ فيهما
سركيسيان زاوية أفقية يف التصوير،
وأخرى من منظور مستقلي املراكب.
بالرغم من الطريق اليت تبدو قصرية
يف الصورة البانورامية األوىل من
الفيديو ،فإن سركيسيان يبطئ احلركة
مبا حياكي سرعة القوارب اليت تنقل
املتفرج يف التجربة
املهاجرين واضعًا
ّ
املوحشة إياها .املياه واجلبل يف

اجلهة املقابلة ،والسماء اليت تسنده،
جمردة تظهر يف الفيديو
عناصر طبيعية ّ
وسط سكون وترقب عميقني .ينتهي
الفيديو من حيث ميكن أن تبدأ رحلة
لالجئني ،أي لدى الوصول إىل اجلزيرة
األخرى اليت من ورائها حبر آخر .هكذا
يشرع سركيسيان شريطه على املصائر
املبهمة لالجئني وعلى مستقبلهم احلائر،
حمم ًال هذا املكان السياحي بسرديات
الالجئني من الناجني واملفقودين.

«الحنني إىل املنزل» لهراير سركيسيان:
حتى  2تشرين األول (أكتوبر) ــ «متحف
سرسق» (األشرفية ــ بريوت).

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

«اهليبة» على خطى «باب احلارة» ..وما عالقة نادين نسيب جنيم بأبو عصام؟

باب الحارة

نادين نسيب نجيم

الهيبة

باب الحارة

الهيبة

هدأت وترية املعارك املشتعلة على «تويرت» خالل األيام املاضية،
وذلك عقب إعالن نادين جنيم انسحابها من اجلزء الثاني ملسلسل
الصباح.
«اهليبة» ،للمخرج سامر برقاوي وإنتاج شركة
ّ
املعارك ،اليت خاضها فانز النجمني تيم حسن ونادين جنيم ،بدت
وإن
إن املسلسل لن يتأثر،
ّ
واضحة ،فمتابعو «تيم» يقولون ّ
أن هذا الكالم
األهم هو حضور «جبل» ،بينما يعترب فانز نادينّ ،
وأن املسلسل لن حيقق املطلوب من دونها،
استخفاف بنجمتهمّ ،
ً
سابقا.
وأنها ستنجح بعمل مستقل كما جنحت
املعارك بلغت ذروتها ولكنها سرعان ما تالشت بعد مرور الوقت،
لكن ال خيلو األمر من تغريدة من هنا ،وأخرى من هناك .

منفصل ،وهو ما حصل رغم أنه كان هناك اتفاق مبدئي ،على
أن تكون نادين ضمن اجلزء الثاني ،ولكن ضمن معادلة احلضور
الذي تريده و هو ما مل يكن ،فآثرت االتفاق مع الشركة على
االنسحاب .

ألنها مل جتد ما يليب طموحها من حيث مساحة احلضور ،وبالتالي
السبب واحد مع اختالف التفاصيل.
وبالنظر إىل مسلسل «اهليبة» ،فإننا جند مصري «الدب» (سامر
ً
معلقا ،يف حني تقول وقائع االنفجار الذي حصل
كحالوي) مازال
يف اجلزء االول ،إنه جيب أن ميوت ،فهل يفاجئنا الكاتب واملخرج
بإحيائه من جديد ،كما حدث مع «أبو عصام» يف اجلزء اخلامس
من «باب احلارة»؟
أما بالنسبة لشاهني ،فقد رأينا أنه مات ،فهل هو مات فع ًال ،أم
إن عدم رؤيتنا ملشهد دفنه ،يعيدنا إىل سيناريو طربوش أبو
ّ
عصام وحقيبته اللتني ُوجدتا يف اجلزء الثالث ،وقيل إنه تويف،
يتبني أنه مصاب ومت اخفاؤه .
لكنه عاد ،فهل يعود شاهني و
ّ

مفاجأة مل تكن حمسوبة
يعد مفاجأة مل
أن غياب نادين عن اجلزء الثانيّ ،
ويرى الكثريون ّ
تكن حمسوبة حتى حلظات اإلعالن عن اجلزء الثاني من املسلسل،
أن خطوط اجلزء الثاني الذي ذهب ملعارك
لكن على ما يبدو ّ
حضورا كانت تطلبه
تح
ي
مل
اكرب،
بشكل
جبل
وآكشن ومواجهات
ُ
ً
نادين ،فحصل االعتذار ،لرتاهن الشركة على نادين بعمل

تذكري بـ باب احلارة مع اختالف بالتفاصيل
وبعد كل ما حدث يف مسلسل «اهليبة» ،يبدو أننا أمام نسخة
مكررة من «باب احلارة» جبزئه الثاني ،مع اختالف بالعديد من
حد ما ،فـ»اهليبة»
التفاصيلّ ،
لكن احلالة العامة تبدو متشابهة إىل ٍّ
ّ
ً
ّ
صناعه ،وهذا ما حدث
جدا مل يكن يتوقعها
حقق
شهرة كبرية ًّ
أن اهليبة
يف «باب احلارة» حينها ،وبدأت األجزاء تتواىل ،ويبدو ّ
ّ
ثان
يسري على هذه اخلطى ،ومن املتوقع أال يكتفي
صناعه جبزء ٍ
بل رمبا تلحقه أجزاء .
اجلزء الثالث من «باب احلارة» الذي اتى بعد النجاح الكبري،
شهد انسحاب النجم السوري عباس النوري ،لعدم إطالعه على
ما ُيكتب يف اجلزء الثالث ،األمر الذي رفضه املخرج بسام املال
حينها ،فحدث اخلالف و االنسحاب ،أما يف اهليبة فنادين انسحبت

أوجه الشبه كبرية وبانتظار اجلزء الثاني
أوجه الشبه تبدو كبرية بني تفاصيل «باب احلارة» و»اهليبة»،
وال يسعنا إال انتظار اجلزء الثاني من «اهليبة» واألجزاء الالحقة،
لنرى أننا كنا أمام مشهدية مكررة ،وإن كانت الوقائع السابقة
الصباح يدير األمور حبكمة واضحة.
إن املنتج صادق
تقول ّ
ّ
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نـــجوم

ملحم زين :مشاركيت يف «ذا فويس» ليست مؤكدة نانسي عجرم فراشة يف الفساتني القصرية

ّ
أطل الفنان ملحم زين مع
اإلعالمية منى أبو محزة يف
برناجمها «حديث البلد»،
ّ
تركز بشكل
يف حديث
خاص حول ألبومه اجلديد،
الفنية.
ومشاريعه
ّ
رد على سؤال
ملحم زين ً
أن «كل أغنية
حول عبارة ّ
من أغنياتي هي ولد من
أوالدي» ،قائ ًال «هو جمرد
تعبري جمازي» ،مضيفًا إىل
أن «طبخ» األغنية ليس
ّ
ولكن
باملسألة السهلة،
ّ
التعب يزول عند جناح
العمل.
كما ّ
أكد ّ
مقصر قلي ًال من
أنه
ّ
الفنيةّ ،
ألنه يطرح
الناحية
ّ
ألبومًا واحدًا كل  3سنوات
وأوضح «أنا ال أعمل
بطريقة الواتساب عندما
أختار أغنياتي .وعندما
ّ
غنيت باللهجة املصرية
سافرت إىل مصرّ ،
ألنين
أقرر
ّ
أحب أن أمسع قبل أن ّ
وأختار».
أن أغنية
كما أشار إىل ّ
«اجلرح اللي بعدو» كان
كالمها باللهجة املصرية،
وألن حلنها أعجبه طلب
ّ
حتويلها إىل أغنية لبنانية
ّ
حيضر أللبوم
ألنه كان
لبناني ،فاتصل بالشاعر
وحول كالمها
منري بو عساف ّ
إىل اللهجة اللبنانية.
وحتدث ملحم زين عن
ّ
ّ
أطل به على
اللوك الذي
غالف األلبوم ،حيث اعتمد
ستيل اخلمسينيات يف
قصة وتسرحية شعره.
ّ
عن عبارة «يا سعيد بدنا
خنلص» اليت قاهلا للمخرج
سعيد املاروق خالل تصوير
أغنية «اجلرح اللي بعدو»،
قال ملحم ّ
إنه ّ
مت تصوير
 30ساعة خالل يومني،
وبسبب كثرة اإلعادة شعر
بالتعب لذلك كانت هذه
أن
العبارة ،مشريًا إىل ّ
املاروق خمرج مبدع.
وحتدث ملحم عن نفسه
ّ
وقال ّ
إنه يشعر بالندم

عندما يغضب وأوضح «أنا من األشخاص الذين
يتحملون كثريًا ولكن عندما «تنفجر» تصبح ردة
فعلي عنيفة ،وعند الغضب غالبًا ما أستعمل
عبارة «صربًا مجي ًال واهلل املستعان».
صحة االخبار املتداولة عن تواجده ضمن
عن
ّ
ّ
مؤكد
جلنة حتكيم «ذا فويس» ،أجاب «ال شيء
يشرفين ،وليس معروفًا حتى اآلن
ولكن األمر
ّ
ّ
من سيغادر من أعضاء اللجنة املوجودين ومن
ّ
وأفضل أال أقول شيئًا إىل
سيتم جتديد عقده
ّ
أن يصبح الفول باملكيول».
أن
عن صلحه مع الراحل ملحم بركات ،اوضح ّ
اخلالف أخذ أكرب من حجمه ،وما حصل أحزنين
ّ
أفضل أن أكون أقرب إليه خالل
كثريًا وكنت
الـ  5سنوات اليت شهدت خالفنا .أخالقه العاليه
جعلته يتصل بـجو بارودجيان ويطلب منه أن
يتصل بي للحضور إىل األستديو لسماع أغنية
لديه تناسبين ،فقلت له طليب الوحيد أن يكون
ملحم بركات معي ألنين ال ميكن أن آخذ أغنية من
شخص يوجد خالف بيين وبينه وهذا ما حصل.
هو بادر إىل اإلتصال وهذا األمر ّ
يدل على طيبة
قلب .وأنا امتنى أن نسري على خطه وطريقه
وأن نكمل يف أجل األغنية اللبنانية اليت قاتل
من أجلها».

عن لقائه وصلحه مع عاصي احلالنيّ ،
أكد «مل
يكن هناك خالف بيننا .كان هناك جمرد سوء
أتعمد أن
تفاهم ،مل يكن جيب أن حيصل .أنا ال
ّ
أشطب أحدًا وما حصل ليس متعمدًا .عاصي أخ
ويوجد بيننا عشرة عمر وهو يقول الكالم نفسه
وباألمس كنا معًا وقدمنا واجب العزاء للفنان
أمين زبيب».
وعن أوالده ّ
أكد ملحم أن الفتاة تبقى األقرب
إىل والدها ،مضيفًا ّ
أنه ال جييد التعامل مع
األطفال عندما يكونون يف أشهرهم األوىل،
ولكن بعد جتاوز عامهم األول تصبح املهمة
أسهل بالنسبة إليه.
وأشار ملحم إىل ّ
خيصص وقتًا
أنه حياول أن
ّ
ألوالده بني احلفلة واحلفلة ،وقال إن إبنه
«علي» حيب ميسي بينما هو يفضل اجلانب
اإلنساني عند رونالدو.
أول حب يف حياته ،قال» هو مل يكن حبًا
عن ّ
بل «ولدنة» وكنت يف الـ  12وكانت زميليت
يف املدرسة» ،وعن أول راتب قال أنه كان 10
أالف لرية ( 7دوالرات) لقاء عمله كنجار ،أما عن
أول خيبة أمل فكانت عندما خرج من احللقة قبل
النهائية يف برنامج «سوبر ستار» ولكن حمبة
الناس كانت أقوى بكثري.

من ّ
منا ال ُيعجب بأداء الفنانة اللبنانية نانسي
عجرم يف الغناء ،فقد استطاعت نانسي منذ
قدمت
بدايتها من ترك بصمة هلا ،بعد أن ّ
العديد من األغاني واأللبومات املميزة،
وساعدتها شخصيتها املرحة والعفوية يف
حسها العالي يف انتقاء
ذلك ،باإلضافة إىل
ّ
األزياء اليت تناسبها وتليق بها.
ومن خالل جولة صغرية قمنا بها على إطالالت
نانسي املتنوعة ،الحظنا انها ختتار يف أغلب
األوقات الفساتني القصرية ،ذات التصاميم
البسيطة واخلفيفة ،فهي تنتقي مثل هذه
الفساتني يف احلفالت ويف األيام العادية ،حيث
رأيناها متألقة بفستان قصري بتصميم غريب
وعصري ،باللون األخضر الغامق ،مزين بنقشات

وتطريز على شكل جنوم ،ويف اطاللة اخرى
ً
فستانا باللون األزرق
مشابهة ،انتقت نانسي
مزي ًنا بتطريز على
الشيفون،
بأكمام طويلة من
ّ
ً
أيضا .وتألقت يف إحدى احلفالت
شكل جنوم
بفستان باللون األسود بتصميم كتف واحد،
مزين بتصاميم دوائر باللون الذهيب الالمع،
نسقت معه تسرحية شعر بسيطة .ولفتت أنظار
اجلميع باختيارها لفستان قصري باللون األسود
بكعب
حذاء
الرباق بأكمام طويلة ،نسقت معه
ٍ
ً
عال ما أضفى عليه كالسيكية خاصة.
ٍ
تنسق نانسي بشكل دائم اكسسوارات مميزة
ّ
مع اطالالتها ،فتختار حقائب يد بتصاميم
خمتلفة ،باإلضافة إىل األحذية ذات الكعوب
العالية ،األساور العريضة وغريها.

صفحة 29

Saturday 29 July 2017

الـسبت  29تــمـوز 2017

Page 29

مــجتمع وأســرة

 7خطوات متنع زوجك من اخليانة

كيف تتصرفني لو اكتشفت خيانة زوجك؟

برأي الدراسة أن الرجل خيون ليس ألنه ال حيب زوجته ،ولكنه
خيون لعدة أسباب يأتي على رأسها إغناء التجربة احلميمة يف حياته،
وتعترب هذه الناحية جزءًا من البنية البيولوجية والنفسية لنسبة
كبرية من الرجال ،ولكن هناك رجال آخرون يشكون من أنهم
يشعرون بامللل من احلياة مع الزوجة؛ ألنها ال تليب رغباتهم أو
حتقق الفنتازيات اليت تدور يف أذهانهم ،وحياولون حتقيق ذلك مع
نساء أخريات بالرغم من أنهم حيبون زوجاتهم.
تتابع الدراسة هناك رجال أيضًا يصابون خبيبة األمل عندما يشعرون
بأن زوجاتهم قد أصنب بنوع من الربود احلميمي بعد إجناب األوالد،
أو أنهن ال يضعن العالقة احلميمة على رأس قائمة أولوياتهن مع
الزوج ،كما كن يفعلن يف بداية الزواج.
هو البطل
قد يشعر الرجل بأن زوجته تعطي أولوية أكرب لألمور املنزلية أو
لألوالد ،وهو يأتي يف املقام األخري وهذا هو األمر الذي ال يقبله
كثري من الرجال؛ ألنهم يشعرون بأن هيبتهم كرجال قد هبطت،
ومل يعودوا أبطا ً
ال على الساحة باملقارنة مع املرأة ،وخباصة إذا
مس الروتني الناحية احلميمة يف العالقة الزوجية ،املرأة قد ال
تعلم ذلك وعليها أن ختمن ما يشعر به زوجها؛ ألن معظم الرجال
ال يتنازلون عن صمتهم عندما يتعلق األمر بالتعبري عن مشاعرهم
وأحاسيسهم بشكل صريح.
خطوات وقائية
أوضحت الدراسة بأن املرأة قادرة على منع زوجها من ارتكاب
اخليانة الزوجية ،وذلك ال يعين منعه بالقوة ،بل باتباع إجراءات
أمستها الدراسة بالوقائية؛ لكي يرتاجع الزوج عن رغبته يف اخليانة
مع نساء أخريات ،فما هي هذه اإلجراءات الوقائية؟

هذا يعين أنه إذا مل يكن زوجك من الرجال الذين يتفهمون بعمق
ما تريدينه ،فإن عليك أن تقبليه على الشاكلة اليت هو عليها ،وإال
فإنه قد يضيع منك ويذهب إىل أخرى.

يف الصيف ..احذري أن تصطحيب
أطفالك إىل هذه األماكن

أو ً
ال ،كوني على استعداد الختاذ املبادرات احلميمة مع زوجك
من األمور الشائعة هي أن الرجل جيب أن يتخذ املبادرة احلميمة،
ولكن ذلك قد يصل إىل نقطة الروتني وامللل ،ولذلك جيب على
املرأة أن تضع خجلها جانبًا ،وحتاول اختاذ املبادرة ومفاجأة الزوج
يف ذلك.
ثانيًا ،ال حتاولي التحكم به
من دون أن تدرك املرأة ذلك فإنها تبدو وكأنها تريد التحكم
بزوجها أحيانًا ،ومثل هذا السلوك قد يكون مدمرًا للعالقة الزوجية،
فيبحث الزوج عن امرأة أخرى تكون أكثر رضوخًا له ،وملتطلباته
من الناحية احلميمة ،أو من ناحية التعامل بني املرأة والرجل بشكل
عام ،فالرجال حيبون أن يكونوا هم املتحكمني باملرأة.
ثالثًا ،أشعريه بأنك تقدرين أهميته يف حياتك
عندما تتزوج املرأة فهي تريد أن مينحها زوجها األمان الكايف،
وعندما تكتشف بأنه ليس بذلك الرجل الذي يتمتع بقوة شخصية
كبرية ملنح األمان لآلخرين ،فال حتاولي احلط من قيمته أو توجيه
االنتقادات ،بل حاولي أن تشعريه أنك املرأة اليت حيميها زوجها،
وال تظهري بأنك ال تشعرين باألمان معه ألنه سيظن بأنك ال تعطني
قيمة له كرجل ،وبذلك يبحث عن امرأة أخرى تقول له بأنها تشعر
بأمان كبري معه.
رابعًا ،أعطيه مساحة كافية من احلرية والوقت لنفسه
إن الرجل يشعر بأنه مقيد بالسالسل عندما حتيط به الزوجة من كل
جانب ،وال متنحه حرية احلركة ،الزواج يعين طبعًا وجود قواعد من
حيث حرية كل طرف ،وينبغي أن ميارس ذلك بالشكل الصحيح؛
لكي ال يبحث الرجل عن امرأة تعطيه مساحة واسعة من احلرية ،وال
توجه له الكثري من األسئلة حول حتركاته.
خامسًا ،احرصي على وضع حد لعواطفك
ً
قد تتجاوز املرأة احلدود يف التصرف طبقا لعواطفها ،وقد يؤدي
ذلك إىل قول أشياء تسيء للرجل من حيث إنه ال يستوعب ما
تقوله أو تقوم به ،ومن املعروف بأن نسبة كبرية من الرجال قد
ال يفهمون القصد من تصرفاتك ،أو أقوالك طبقا لقوة العاطفة
اليت متلكينها.
سادسًا ،افهمي لغة حبه لك
ً
فلغة احلب عند الرجل ،حبسب الدراسة الربازيلية ،تعين مزيدا من
املمارسة احلميمة والشعور بأن الزوجة تفهم ذلك وتتحدث بلغة
حبه ،أما املرأة فإن لغة حبها مبنية على مزيد من الرومانسية وتأتي
املمارسة رمبا يف املقام الثاني أو الثالث ،حاولي أن ال جتربيه على
اتباع لغة حبك له ،بل لغة حبه لك ،وإن كان ذلك يتطلب بعض
اجلهود والتنازالت فال بأس.
مقصر
سابعًا :ال تشريي بأصابع االتهام بأنه
ّ

ال ميكن ألي زوجة أن تتصور حياتها بوجود امرأة أخرى تشغل قلب
زوجها أو على األقل باله ،إال أن وجود امرأة أخرى يف حياة الزوج
قد تقلب حياتها رأسًا على عقب ،وتقلل ثقتها بنفسها ،وختلق
بداخلها رغبة عميقة يف االنتقام منه ،أو تفكر يف االنفصال عنه
نهائيًا ،على الرغم من عدم اختالف إحساس املرارة الناتج عن
اخليانة الزوجية من امرأة ألخرى ،ولكن ردود الفعل عند اكتشاف
األمر بالتأكيد ختتلف من زوجة ألخرى ،فكيف تتصرفني لو اكتشفت
خيانة زوجك؟ وملاذا خيون الرجال؟
خيون ليشعر برجولته
يؤكد د .حممد خليل أن نصف األزواج خيونون زوجاتهم يف فرتة من
فرتات حياتهم الزوجية ،وذلك ألسباب عديدة سواء كانت عاطفية،
أو جنسية ،أو غري ذلك.
وأشار إىل أن أخطر مرحلة مير بها الزوج عندما يكون يف سن
الثالثني إىل األربعني؛ ألن هذه املرحلة يشعر فيها الرجل بالقلق
إزاء عالقته احلميمة ،فيبدأ يف تقويم فحولته من خالل عالقات
متعددة ،ويصبح عندئذ فريسة سهلة للنساء وخيانة الزوج تبدأ بعد
أن تصبح العشرة بينهما باردة باهتة.
اخليانة بالعدوى
أوضح د .حممد خليل أن جمتمعاتنا تعودت على أن اإلجناب للزوجة
واحلب للعشيقات ،وجرى العرف يف جمتمعنا على هذا النمط،
فانتشرت ظاهرة اخليانة الزوجية.
وأضاف أن لكل فكرة أو فعل طاقة معينة ،وتنتشر عند التعامل مع
اآلخرين ،فالرجل الذي يرتافق مع رجل آخر خيون زوجته ويعلن عن
هذه اخليانة بكل رجولة وفخر ،تنتقل العدوى بالطاقة إليه ويقلده
من باب ضرورة االنسجام مع اجملتمع.

نعاني يف هذه األيام من ارتفاع كبري يف درجات احلرارة صباحًا
ومساء ،واليت قد تتجاوز يف بعض األوقات حاجز الـ 40درجة ،مما
جيعل األمر غاية يف اخلطورة على البشرة وارتفاع حرارة اجلسم،
حيث يؤدي ذلك إىل ارتفاع الضغط أو النزيف ،وأحيانًا إىل الوفاة
يف حال التعرض املستمر هلا لفرتات طويلة دون وقاية ،كما أن
موجة احلر ،اليت تستمر إىل املساء ،جتعل اخلطر مستمرًا ،لذا عليك
احلذر جيدًا للحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسرتك.
لذلك ،نقدم لك بعض األماكن الشائعة ،اليت جيب عليك اجتنابها
يف تلك احلرارة العالية:
محامات السباحة والبحر:
دائمًا يرتبط البحر بقدوم الصيف ،حيث يتسارع الكثريون إىل
الشواطئ لكي خيففوا من وطأة احلرارة ،ولكن عندما تكون درجة
احلرارة فوق املعتاد ،هنا يتشكل اخلطر ،فقد تتعرض البشرة بشكل
مباشر لألشعة الضارة ،واليت تسبب عدة أمراض جلدية وسرطانية
بشكل كبري ،كذلك ترتفع حرارة اجلسم والرأس بشكل مباشر ،مما
يؤدي إىل حدوث نزيف.
الصحراء:
الصيف ليس وقتًا جيدًا للذهاب إىل الصحراء ،فأنت بذلك تعرضني
نفسك للموت ،حيث تزداد درجة احلرارة يف األوساط الصحراوية
بشكل كبري ،وتكون أشعة الشمس دون حاجب ،وال يوجد ما خيفف
ضغط اهلواء احلار ،فالبيئة بأكملها تنبئ باخلطر على صحتك.
مضمار املشي:
من األخطاء الشائعة االعتقاد أن حرارة الصيف مفيدة لفقدان
الدهون ،لذا جند البعض يتعمدون ممارسة الرياضة حتت أشعة
الشمس امللتهبة أم ًال يف التخلص من بعض الكيلوغرامات ،يف
حني أن األمر برمته خطأ ،حيث أنه سيفقدهم السوائل ،ويعرضهم
إلنهاك قواهم بشكل أسرع ،وتزايد ضربات قلوبهم بشكل قد
يعرضهم للوفاة.
قد يكون األمر مرهقًا لكي جتدي املكان املناسب للتنزه يف درجات
احلرارة العالية ،ولكن ميكنك الذهاب إىل أحد اجملمعات التجارية
املكيفة ،أو املطاعم ،أو زيارة األقارب ،كما أن هناك العديد من
«الشاليهات» ،اليت تقدم جتربة ممتعة لك ولعائلتك.

زوجات نادمات
إذًا ليس غريبًا أن بعض الزوجات يكن غري راضيات عن أزواجهن،
وهذا ما أكدته دراسة أمريكية ملعرفة رأي األمريكيات يف أزواجهن،
وهل إذا عاد بهن الزمن للوراء يتزوجن الشخص نفسه أم ال؟
فجاءت نتيجة الدراسة أن  %36من النساء األمريكيات لن خيرتن
أزواجهن مرة أخرى.
يكن واثقات
وأفادت الدراسة أن  %20ممن مشلهن االستطالع مل
ّ
من قرارهن .وأوضح االستطالع الذي أجرته جملة «وومانز داي» أن
 %84من جممل النساء األمريكيات املتزوجات يردن أن يعرفن ما
إذا كان أزواجهن يقيمون عالقات غري شرعية ،وأكدت  %49منهن
أنهن شككن أو تثبنت من خيانة أزواجهن هلن.
خيانة بالوراثة
وتلعب الوراثة دورًا جينيًا للخيانة ،ولكن بالرغم من دور اجلينات
الوراثية ،وأن هناك جمموعة من اجلينات تساهم ،وتتحكم يف
مسألة اخليانة الزوجية ،فهناك العوامل االجتماعية ،والبيئية اليت
ينشأ فيها الزوج ،فإذا شاهد أو عرف االبن أن والده خيون أمه،
فمن السهل جدًا أن يقلده عندما يتزوج وخيون هو اآلخر زوجته.
كيف تعاملني زوجك اخلائن؟
ولكن عزيزتي الزوجة إذا ثبتت اخليانة على زوجك فكيف
ستتصرفني؟ هل ِ
أنت من النوع املتسرع يف اختاذ القرارات؟ أم
أنك متمهلة وحتبني الرتوي؟
ينصح د .حممد خليل كل امرأة تكتشف خيانة زوجها بأال تتخذ
أي قرار يف تلك اللحظة ،نظرًا ألن مشاعرها املتضاربة ستدفعها
حملاولة األخذ بالثأر ،ما حيطم أي احتمال الستعادة احلياة الطبيعية
بينهما.
يف البداية جيب على املرأة أن حتدد السبب الذي دفع الرجل إىل
اخليانة ،فهل خانها مث ًال أثناء فرتة مضطربة يف عالقتهما ،أم أنه
زير نساء اعتاد اخليانة ،املهم أن تدرك بينها وبني نفسها ملاذا
حدث ذلك .ومن الضروري أال تشعر املرأة بأنها ملومة على خيانة
زوجها ،أو أنها فاشلة يف حياتها ،فخيانة الرجل ال تعنى أن هناك
عيبًا يف زوجته ،ولكنها تعنى ببساطة أن هناك شيئًا ما خطأ يف
العالقة الزوجية ،فقد يلجأ الزوج المرأة أخرى الستعادة إحساسه
باالهتمام والثقة بالنفس.
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هيفاء وهيب أمام  5حقائق تدحض الشائعات بعد
انسحابها من «ثانية واحدة»

عاصي احلالني يبقي الباب مفتوحاً حول
مشاركته يف «ذا فويس» وهذا ما أضحكه

بعد التغريدة اليت نشرتها الفنانة هيفاء وهيب
حول انسحابها من فيلم « ثانية واحدة» ،مل
تدل بأي تصريح حول القضية رغم تفاعلها يف
ِ
وسائل اإلعالم ووصوهلا إىل نقابة املمثلني
املصريني ،بسبب قرار أصدره نقيب املمثلني
أشرف زكي ،مينع فيه هيفاء كما املنتج حممد
التحدث يف اإلعالم عن أزمة
السبكي ،من
ّ
الفيلم.
تقدم إثر إعالن هيفاء
وكان السبكي قد
ّ
انسحابها من الفيلم ،بشكوى لدى النقابة
الفنانني يشري فيها إىل أضرار حلقت به
نتيجة مشاركة هيفاء كضيفة شرف يف
فيلم أخيه املنتج أمحد السبكي «خري وبركة»
ومطالبته بالتعويض عن يوم تصوير وهو
اليوم الوحيد الي صورت فيه هيفاء عددًا من
«تتسرب»
مشاهد فيلم «ثانية واحدة ،إال أنه
ّ
تتعمد اإلساءة إىل
أخبار من هناك وهناك
ّ
هيفاء ،وحياول بعضها اإلحياء بأنها حتاول
تعويض خسارتها لفيلم «ثانية واحدة» من
خالل املشاركة يف فيلم آخر ،وبعضها اآلخر
يشري إىل أنها «تستشعر» أنها حماربة من
بعض األطراف يف مصر.
ولكن املعطيات ،وفق بعض املصادر اخلاصة،
تؤكد عكس هذا الكالم متامًا ،وقد أكدت هذه
املصادر للزميلة «سيدتي نت» ما يلي:
أو ً
ال ،ال ميكن التحدث عن حاجة هيفاء للتعويض
ّ
عن خسارتها لفيلم «ثانية واحدة» ،ألنها
هي اليت رفضته من خالل تغريدة نشرتها
على «تويرت» أعلنت عربها عن إنسحابها منه
والرقي يف التعامل
«بسبب إنعدام األخالق
ّ
من قبل الشركة املنتجة» ،كما إعتذرت يف
التغريدة نفسها من فريق العمل وأملت أن
تلتقيه يف أعمال وظروف أفضل.
ثانيًا ،العروض التمثيلية اليت تصل إىل هيفاء
يف مصر كثرية جدًا سواء كانت مسلسالت أو
أفالم ،وما تقبل به منها ،قليل جدًا مقارنة مع
ما يعرض عليها ،علمًا أنها سوف تشارك يف
الفرتة املقبلة بفيلمني مهمني جدًا ،سيشكالن

نقلة نوعية يف مشوارها الفين.

حتدث عن صراخ وشتائم عرب اهلاتف
ثالثًا ،هناك من
ّ
بني هيفاء وهيب وحممد السبكي ،وهذا الكالم غري صحيح
على اإلطالق ومن خيال من كتبه فقط ألنه مل حيصل أي
إتصال هاتفي بني الطرفني بعد حصول أزمة فيلم «ثانية
واحدة».
رابعًا ،البعض أشار إىل أن هيفاء تستشعر أنها حماربة
يف مصر ،وهذا الكالم غري صحيح على اإلطالق .فكيف
ميكن نقل شعور إنسان مل يتحدث إىل الصحافة ومل ينقل
إليها أي تفاصيل حول هذا املوضوع ،ويف األساس كيف
ميكن بناء موضوع يتعلق بثالثة أشخاص ،مل يتم التحدث إىل
أي واحد منهم.
خامسًا ،ميكن القول أن موقف املنتج حممد السبكي ضعيف
جدًا ،ألن العقد املوقع بينه وبني هيفاء وهيب على فيلم «ثانية
واحدة» ال ينص على عدم تواجدها كضيفة شرف يف أي فيلم
آخر.
صحيح أنه مينع أن تطل هيفاء يف فيلم آخر يف نفس فرتة
عرض فيلم «ثانية واحدة» ،ولكن يفرتض أن يذكر العقد هذه
النقطة وأن يشري بأن الفيلم سوف يعرض مث ًال يف العيد أو
العطلة املدرسية أو أي مناسبة أخرى.
ولكن عقد هيفاء مع حممد السبكي يف فيلم «ثانية واحدة» مل
يـتطرق اىل هـذه الـنقطة عـلى اإلطـالق.

قبل يوم من ختام «مهرجانات زحلة الدولية» كانت عروس البقاع
على موعد مع حفل فين كبري للفنان اللبناني عاصي احلالني ،الذي
حضر مساء يوم اجلمعة من االسبوع املاضي يف متام الساعة الثامنة
مساء ،ليغين ويدبك مع مجهوره الذي أتى لإلستماع إليه من خمتلف
املناطق اللبنانية .أراد عاصي أن تكون هذه الليلة «وطنية»
بامتياز ،السيما وأن اجليش اللبناني خيوض معركة على مقربة من
«زحلة» مع اإلرهاب.
«ال ميكن أن ننجح دون وجود الصحافة ،وجيب أن نلغي احلزن ونفرح
لنتمكن من صنع وطن أفضل» ،هكذا بدأ عاصي مؤمتره الصحفي
املقتضب الذي عقد يف قاعة املؤمترات املخصصة للصحافة قبيل
صعوده إىل املسرح .وبعدهاّ ،
بدرع تقديري من قبل رئيسة
مت تكرميه
ٍ
املهرجان السيدة مرييام سكاف بوجود الشاعر نزار فرنسيس وأهل
الصحافة ،واحلضور الذين كانوا يتابعون نقل املؤمتر عرب الشاشة
اليت وضعت أمامهم ،كذلك املشاهدون يف بيوتهم.
مل أجزم مشاركيت يف «ذا فويس»
بد من التوقف على ما يشغل اإلعالم حاليًا حول مشاركة
وكان ال ّ
عاصي يف املوسم الرابع من «ذا فويس» ،إذ مل جيزم وجوده
من عدمه .وقال « :ال أملك أي تفاصيل حالية عن الربنامج ،وهذا
السؤال جيب أن يوجه إىل « »MBCألنها هي صاحبة الربنامج ،وهي
تقرر ما الذي سيحصل» .وأضاف « :لغاية اآلن لست باقيًا
اليت
ّ
وخيلق اهلل ما ال تعلمون» .ومع هذه اإلجابة ميكن القول أن عاصي
ترك الباب مفتوحًا حول مشاركته يف املوسم الرابع ،ويبقى علينا
أن ننتظر حلني تصاعد الدخان األبيض من «ام بي سي» الوحيدة
القادرة على فك «لغز» تشكيلة اللجنة اجلديدة».
«بيلبقلوا عاصي»
املؤمتر الصحفي كان منقو ً
ال عرب شاشة «اجلديد» اللبنانية ،السيما
وأن هذا احلفل يقع على مقربة من املعركة اليت خيوضها اجليش
اللبناني مع اإلرهاب ،فحيا عاصي اجليش الذي أثبت أنه لكل
لبنان» .وتابع « :نعرب عن حبنا للمؤسسة العسكرية من خالل
األعمال اليت سنقدمها على املسرح».
كما حيا عاصي جهود السيدة مرييام اليت استطاعت أن تقوم
مبهرجان يوازي املهرجانات العاملية ،وما حققته يف وقت قصري هو
دليل على أن الطاقات اللبنانية مهمة ،ويدل أيضًا على أنه كلما
أعطينا سالمًا كلما زاد اإلبداع» .وخالل تسليمه الدرع هناك من
قال «بيلبقلوا عاصي» فابتسم عاصي وشكره على كالمه» .وأمل
عاصي أن يكون املهرجان انطالقة فرح على كل املناطق اللبنانية،
ألنه ال ميكن أن نصنع وطنًا إال بالفرح .
وعن افتقاد ألبوميه األخريين لـ « الدلعونا» و»اهلوارة» قال «ال
زال هذا النوع موجودًا يف األلبومات اليت أطرحها وهذا تراث ال
ميكن االستغناء عنه ،كما ال ميكننا أن نغين أغنية على مدى  22عامًا،
لذلك جيب أن تطور نفسك وتقدم أعما ً
ال جديدة».
وقبل اعتالء احلالني كان هناك وصلة شعر مع الشاعر نزار فرنسيس
خص بها «زحلة» و»اجليش اللبناني»  ،وكانت كلمة نابعة من
اليت ّ
القلب ،والقت صدى واسعًا لدى احلضور ألنها تعرب عما حيصل،
وأتت مالمسة ملا يشعر به كل لبناني.
على وقع املفرقعات النارية اليت مألت مساء املدينة ،اعتلى احلالني
املسرح ،وقدم جمموعة كبرية من أرشيفه« :بيكفي انك لبناني»،
«اهلوارة» ،و»حبيب القلب» و»أنا يا طري» وغريها من أغنيات
األلبوم األخري ،وختم حفله مع أغنية «راجع يتعمر لبنان».
كما تفاعل اجلمهور معه بشكل كبري ،وهذا ما الحظناه من خالل
التغريدات اليت واكبت إطاللة احلالني على املسرح حيث تفاعل
رواد الشبكة العنكبوتية مع اطاللته وأغانيه بتعليقات مجيلة مليئة
باحلب والفرح والداعمة للجيش .كما شاركت فرقة «جمد بعلبك»
برقص الدبكة على إيقاع بعض االغاني.
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تتـمات

حكومة نيو ساوث ويلز...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واضافت تقول «نريد أن نرى اجملالس البلدية تركز على تقديم
أفضل اخلدمات املمكنة وكذلك البنية التحتية احمللية ملواطنيها..
وهلذا السبب نضع خطا حتت هذه القضية اليوم وننهي حالة عدم
اليقني».
وتابعت تقول «حنن فخورون مبا حققناه بالفعل للمجتمعات احمللية
يف البلديات العشرين املندجمة ،حيث مت حتقيق وفورات وحتسينات
كبرية يف اخلدمات والبنى التحتية».
وسوف تؤثر على اجملالس فى ضواحى سيدنى الشرقية والضواحي
الشمالية والشاطئ الشمالي املنخفض ()lower north shore
وجزء من الغرب الداخلي.
ولكن ذلك سيثري أيضا اسئلة كثرية حول العدالة واإلنصاف ،حيث
تتحد االندماج يف احملاكم جرى اجبارها على
ان البلديات اليت مل
َّ
االندماج يف العام املاضي.
وسوف لن تتم عملية الدمج املقرتحة للبلديات التالية:
• بريوود ،كندا باي وسرتاثفيلد.
• هورنزبي شور وكاو-رينغ-غاي.
• هنرتز هيل ،لني كوف ورايد.
• مومسان ،نورث سيدني وويلوبي.
• راندويك ،وافرليَ ،وووالرا.
وقال وزير احلكومات احمللية غابريال ابتون ان من املهم للمجالس
البلدية احمللية ان تكون واثقة من اجراء انتخابات احلكومات احمللية
فى شهر ايلول املقبل.
وستجرى انتخابات احلكومات احمللية لكافة اجملالس املندجمة والـ 14
بلدية اليت حتدت الدمج يف  9ايلول املقبل.

اجليش :ال خيار امام...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أي تعديل عليها ،مع
زيارة احلريري إىل واشنطن من دون إدخال ّ
َ
مسيت
أن هذه العقوبات
اإلشارة إىل ّ
استثنت حركة «أمل» وما مُ ّ
جبهات حليفة لـ «احلزب».
ميدانيًا عاشت منطقة جرود عرسال يومًا هادئًا يف ّ
ِ
وقف إطالق
ظل
النار الذي ِ
أعلن اعتبارًا من السادسة صباح أمس االول ،إفساحًا يف
ّ
يتوالها املدير العام لألمن العام
اجملال أمام حركة املفاوضات اليت
اللواء عباس ابراهيم مع جهات ّ
حملية وإقليمية إلنهاء الفصل األخري
من معركة عرسال عرب ّ
أبرز بنوده إخراج املسلحني نهائيًا
اتفاق شامل مُ
أي أثر هلم.
من تلك املنطقة مبا َيعلها آمنة ونظيفة من ّ
أن معركة جرود
وقال
قيادي كبري يف «حزب اهلل»« :املقاومة تعترب ّ
ّ
عرب عن ذلك بوضوح ،وبالتالي
عرسال انتهت،
والسيد حسن نصراهلل ّ
ّ
إرهابيي «النصرة» ،إذ عليهم أن خيتاروا بني
الكرة باتت يف ملعب
ّ
تتم واليت
اخلروج من تلك املنطقة أحياء ووفق املفاوضات اليت
ّ
نعتربها مفاوضات الفرصة األخرية ،أو أن خيتاروا أن مُيقتلوا ،وكما
قال األمني العام ّ
فإنهم ليسوا يف املوقع الذي َيعلهم قادرين على
فرض الشروط».
ِ
ِ
حمددة بزمن ،وليست
أن «فرتة
ولفت
َ
وقف إطالق النار ّ
القيادي إىل ّ
ّ
أي مماطلة من قَبل اإلرهابيني أو حماولة لكسب
مفتوحة وال َحتتمل ّ
وأن ّ
ّ
كل السبل باتت مقطوعة
الوقت،
فكل ذلك ال ينفع ،خصوصًا ّ
ِ
سيكملونه».
أمامهم ،واملقاومون لن ينتظروا طوي ًال ،وما بدأوه
َ
غايتها،
يف غضون ذلك ،بدا اللواء ابراهيم متفائ ًال ببلوغ املفاوضات
رغم صعوبتها ،وهو َ
توصلت إليه
نتائج ما
محل يف الساعات املاضية
َ
ّ
حركته يف هذا السياق اىل ّ
مُ
كل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ورئيس جملس النواب نبيه بري وقائد اجليش العماد جوزف
عون.
قدم عرضًا شام ًال لدقائق املفاوضات من بدايتها
أن ابراهيم ّ
وعلم ّ
سيما مشروع االتفاق الرامي اىل
حتى النقطة اليت وصلت اليها ،وال ّ
إخراج املسلحني من تلك املنطقة ،مشريًا إىل حساسية األمر وضرورة
مقاربته مبا َيستوجبه من عناية وجهد للوصول اىل الغاية املنشودة،
الفتًا إىل وجود بعض الصعوبات ،وهذا أمر طبيعي ،يؤمل تذليلها
يف القريب العاجل.
ّ
إن هناك
سرية« ،وما أستطيع قوله ّ
وأكد إبراهيم ّ
أن بنود االتفاق ّ
فع ًال وقفًا إلطالق النار ساري املفعول ،واملسلحون ومن يرغب
ّ
منظم وبإشراف الدولة
بشكل
سيتوجهون اىل أدلب
من املدنيني
ٍ
ّ
اللبنانية ،وسيقوم الصليب االمحر اللبناني باالمور اللوجستية».
حمددة إلمتام االتفاق ،والوقت ليس
ولفت اىل أن ال مهلة زمنية
َ
ّ
أن «االتفاق هو
أجنز،
مفتوحًا ،وخالل ايام سيكون االتفاق قد ِ
واعترب ّ
َ
أراض لبنانية وحتريرها ،ومن يستفيد من هذا التحرير فال
لتطهري
ٍ
مانع».
َ
وكشفت معلومات ّ
مت التداول بها:
أو ً
خص
التوصل إليه يف ما
إن بنود هذا االتفاق الذي جرى
الّ :
َّ
ّ
ّ
حد كبري ببنود االتفاق اليت
جبهة «النصرة» يف عرسال ،شبيهة إىل ّ
مُ
اعت ِمدت خالل إخراج املسلحني من الزبداني.
ثانيًا :اإلفراج عن أسرى «حزب اهلل» املوجودين لدى «النصرة»
واجلثث التابعة لعناصر احلزب.
ثالثًا :مُ
ترك السالح ،وخروج اإلرهابيني مع عائالتهم.
رابعًا :السماح ملن يرغب من املدنيني باملغادرة إىل إدلب.
التعرض هلم ال يف لبنان وال
خامسًا ،ضمان سالمة اخلارجني وعدم
ّ
داخل سوريا.

جرود رأس بعلبك

أن الرتكيز على منطقة جرود عرسال وحماولة إنهاء الوضع فيها
على ّ
العني الداخلية على جرود رأس بعلبك والقاع اليت يتمركز
مل َيِرف
َ
فيها إرهابيو «داعش».
وبدا الوضع يف حال ّ
متركزه
تعزيز نقاط
ترقب ،فيما يواصل اجليش
َ
ِ
يف املنطقة مع تشديد دوريات ّ
ألي
واتاذ إجراءات احرتازية
حتسبًا ّ
ّ
ّ
تسلل تقوم به العناصر اإلرهابية جتاه القرى اللبنانية.
عمل إرهابي أو
َ
استهداف مواقع اإلرهابيني يف جرود
واصلت مدفعية اجليش
كما
َ
رأس بعلبك.
يف هذا الوقتّ ،
يستعد
أن «اجليش ما زال
ّ
أكد مصدر عسكري رفيع ّ
ِ
طرد «داعش» من اجلرود ،ويستقدم التعزيزات حتضريًا هلا،
ملعركة
وحتدده قيادة اجليش،
رهن امليدان
أما موعد انطالق املعركة فهو
ّ
مُ
ّ
وال خيار أمام «داعش» سوى االنسحاب أو اهلزمية».
أن «انتشار اجليش يف جرود عرسال واملنطقة اليت
َ
وأعلن املصدر ّ
كانت تسيطر عليها جبهة «النصرة» سيبدأ عندما ينتهي انسحاب
أن «اللواء التاسع سينتشر يف تلك املنطقة،
املسلحني» ،مشريًا إىل ّ
وهو قادر على تعبئة ّ
أن «فوج
كل النقاط يف اجلرود» .وأشار اىل ّ
احلدود ال ّربي سيبقى متمركزًا يف رأس بعلبك ويافظ على نقاط
انتشاره».

قائد الجيش

بأن احلرب املفتوحة اليت خيوضها
وكان قائد اجليش قد ّ
جدد التأكيد ّ
ضد اإلرهاب ،ال تقتصر أهدافها على محاية لبنان فحسب،
اجليش
ّ
بل هي أيضًا جزء من اجلهد الدولي للقضاء على هذا اخلطر الذي
يتهدد العامل بأسره.
ّ

مرجع كبري

ويف السياق ،قال مرجع كبري ّ
إنه «من الضروري أن مُي َسم الوضع
ستأصل إرهابيو «داعش» من جرود رأس بعلبك والقاع .ورأى
وي
َ
مُ
ألن الوجود االرهابي ،سواء يف
أن يكون ذلك يف أسرع وقت ممكن ّ
بد أن ينتهي مُ
وتطوى صفحته
جرود عرسال أو جرود رأس بعلبك ،ال ّ
نهائيًا.
ّ
وأكد ّ
«يعول على دور أساسي للجيش اللبناني يف جرود رأس
أنه
ّ
جلي للجميع بات يف أعلى مستويات جهوزيته
بعلبك .واجليش كما هو ّ
املهمة.
هلذه
ّ
مواقع
هاجم اإلرهابيون
والحظ املرجع
َ
َ
«التزامن بني آب  2014عندما َ
َ
اجليش يف عرسال وغدروا بالعسكريني وبني آب  2017الذي قد
الثأر من آب  2014باجتثاث اإلرهاب من ّ
كل املنطقة».
حتمل أيامه
َ

دعم بريطاني وأمريكي

أن اجليش اللبناني قادر متامًا على
ويف املواقف،
اعتربت بريطانيا ّ
َ
وضمان األمن على مجيع األراضي اللبنانية.
ممارسة السيطرة
ِ
ّ
وممث َل
وقال سفريها يف لبنان هيوغو شورتر بعد اجتماع َعقده
السفرية األمريكية جون راث مع قائد اجليش العماد جوزف عون
َ
العسكريني الربيطاني كريس غاننينغ واالمريكي
امللحقني
حبضور
َ
دانييل موتون ،ضمن إطار جلنة اإلشراف العليا على برنامج املساعدات
حلماية احلدود ال ّربية:
وحدها الدولة القوية ،مع وجود جيش قوي يف قلِبها ميكنها على
ومنوذج التعايش
تضمن استقرار لبنان ودميقراطيته
املدى الطويل أن
َ
َ
فيه.
يتصرف مبوافقة مجيع اللبنانيني،
وحده اجليش اللبناني ميكنه أن
ّ
ومتاشيًا مع الدستور وقرارات جملس األمن ذات الصلة .وتدعم
املتحدة القوات املسلحة اللبنانية ّ
ّ
الشرعي
ألنها املدافع
اململكة
ّ
الوحيد عن لبنان.
ّ
تقديم الدعم للجيش ،دفاعًا عن
وأكد شورتر وراث مواصلة بلديهما
َ
لبنان وحفاظًا على استقراره وسالمة أراضيه.

 100ألف فلسطيين يتحدون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ملواكبة املستجدات ،يف وقت محل العاهل األردني امللك عبداهلل
الثاني بشدة على رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتانياهو ،متهمًا
إياه بالسعي اىل مكاسب سياسية وشخصية.
وأجرى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل
األيام املاضية اتصاالت بالعديد من زعماء العامل من أجل استعادة
اهلدوء يف األقصى وفتحه أمام الفلسطينيني للصالة ،كما أجرت
احلكومة السعودية اتصاالت باحلكومة األمريكية لبذل مساعيها
من اجل عدم إغالق املسجد يف وجه املسلمني أو منعهم من أداء
فرائضهم وصلواتهم فيه ،وإلغاء القيود املفروضة على الدخول
اليه ،وهي جهود تكللت بالنجاح بالشكل الذي يسهم يف إعادة
االستقرار والطمأنينة للمصلني ،واحلفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأعلن الديوان امللكي السعودي يف بيان أن «خادم احلرمني الشريفني
أكد وجوب عودة اهلدوء يف حرم األقصى وما حوله واحرتام قدسية
املكان» ،مشريًا اىل أن السعودية «تؤكد أهمية حتقيق السالم العادل
والشامل للقضية الفلسطينية وفقًا ملضامني مبادرة السالم العربية
ورؤية حل الدولتني وقرارات الشرعية الدولية».
وشدد األردن على أن إزالة أجهزة الفحص األمين اليت وضعتها
إسرائيل يف احلرم القدسي «خطوات ال بد منها يف سبيل احلفاظ على
الوضع القانوني والتارخيي القائم يف القدس» .يف الوقت ذاته،
محل العاهل األردني بشدة على نتانياهو وطالبه مبحاكمة حارس األمن
أردنيني،
مواطنني
يف السفارة اإلسرائيلية الذي قتل بالرصاص
نْ
نْ
حمذرًا من أن أسلوب التعامل مع حادث السفارة سيكون له أثر
مباشر على العالقات بني اجلانبني .وقال« :هذا التصرف املرفوض
واملستفز على كل الصعد يفجر غضبنا مجيعًا ،ويؤدي اىل زعزعة
األمن ويغذي التطرف يف املنطقة».
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يف القاهرة ،دان وزراء اخلارجية العرب بشدة تصعيد إسرائيل
اخلطري يف القدس واألقصى املبارك ،وشددوا يف اجتماع غري عادي
عقد بطلب من األردن ،على الرفض املطلق لفرض حقائق جديدة
على األرض تهدف اىل تغيري الوضع التارخيي والقانوني القائم
يف األقصى« ،يف خرق واضح ملسؤولياتها (إسرائيل) القانونية
والدولية بصفتها القوة القائمة باالحتالل» ،وطالبوها بعدم تكرار
إغالق املسجد األقصى .ونوه الوزراء جبهود خادم احلرمني الشريفني،
وامللك عبداهلل الثاني ،والعاهل املغربي امللك حممد السادس حلماية
املسجد األقصى.
وقال األمني العام للجامعة أمحد أبو الغيط يف مؤمتر صحايف عقب
االجتماع أن القرارات الوزارية مل ولن تكون االخرية ،وشدد على أن
«لدينا الكثري من اخليارات املتاحة سواء عرب جملس االمن أو اجلمعية
العامة الستئناف دورة متحدون من أجل السالم».
وشهدت ساحات املسجد األقصى عصر أمس االول مواجهات بني
املصلني وقوات األمن اإلسرائيلية اليت استخدمت قنابل صوتية
وقنابل غاز مسيل للدموع للسيطرة على حشود املصلني الذين
اندفعوا لدخول األقصى مبجرد فتح باب حطة املسموح هلم بالدخول
منه بعد أزمة استمرت ساعات .وروى شهود أن قوات االحتالل
اعتدت بوحشية على الفلسطينيني انتقامًا إلجبارها على إزالة كل
أجهزة املراقبة عن األبواب .وأعلن اهلالل األمحر الفلسطيين إنه عاجل
 113إصابة خالل مواجهات بابي حطة واألسباط .وقال مراسل لوكالة
«رويرتز» يف املسجد إن عددًا من اجلنود أعتلى سطحه إلنزال أعالم
فلسطينية رفعها املصلون بعد دخوهلم.

معارضون سوريون «يتمردون»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

خياراتها .وقال املسؤولون إن االنسحاب جاء رفضًا لشرط واشنطن
وقف العمليات القتالية ضد القوات النظامية السورية والرتكيز على
قتال «داعش» مقابل استمرار الدعم .يف موازاة ذلك ،اعترب الرئيس
الروسي فالدميري بوتني أن األولوية يف سورية هي لـ «وقف العنف
وصدق الرئيس
نهائيًا وتوفري الشروط الالزمة للحل السياسي».
ّ
الروسي أمس االول على اتفاق مع احلكومة السورية يدد استخدام
موسكو «قاعدة محيميم اجلوية» يف الالذقية لنحو نصف قرن.
وأكد الناطق باسم «التحالف الدولي» ريان ديلون التغيريات
االسرتاتيجية يف برنامج تدريب املعارضة السورية ودعمها ،قائ ًال
إن دعم واشنطن «سينحصر يف الفصائل اليت تقبل بتوجيه جهودها
لقتال داعش» .وزاد« :التحالف لن يدعم سوى القوات امللتزمة
قتال داعش».
وأكد مسؤول أمريكي آخر التحوالت يف اسرتاتيجية اإلدارة بقوله
لـمحطة «سي أن أن» األمريكية« :حنن ال خنوض حربًا ضد النظام...
وال ميكن أن تكون لنا أهداف عدة .حنن يف حاجة إىل أن نركز على
حماربة داعش».
وتصاعدت اخلالفات بني فصائل معارضة واجليش األمريكي ،بعدما
قال قائد العمليات اخلاصة يف اجليش األمريكي اجلنرال توني
توماس ،إن «برنامج دعم املعارضة توقف» ،وهو ما أكده الرئيس
األمريكي دونالد ترامب الحقًا على «تويرت» ،من أنه مت وقف الربنامج
ألنه كان «ضخمًا ومكلفًا وغري فعال».
ومل تلق التعليمات اجلديدة قبو ً
ال لدى بعض فصائل املعارضة ،وقال
مسؤولون يف البنتاغون و «التحالف الدولي» إن فصيل «شهداء
القريتني» اختار مغادرة قاعدة التنف ،والعمل بشكل مستقل
ومواصلة عملياته ضد القوات النظامية .وأكد مسؤول يف البنتاغون
أن قائد الفصيل حممد قاسم غادر بالفعل قاعدة التنف ،وأعربت
غالبية الفصائل اليت تتدرب يف قاعدتي التنف والزكف جنوب
سورية ،عن استيائها من القرار ،وهي ال تزال تبحث يف خياراتها.
وأفادت مصادر متطابقة يف املعارضة السورية بأن «شهداء
شن مقاتليه
القريتني» تلقى إنذارًا مباشرًا» من اجلانب األمريكي بعد ّ
عملية ضد النظام يف منطقة جبل الغراب واهللبة يف البادية السورية،
كما نشبت خالفات يف اآلونة األخرية بني «جيش مغاوير الثورة»
أحد فصائل «اجليش احلر» -واجلانب األمريكي بسبب طلب واشنطنمن «جيش املغاوير» نقل عناصره من قاعدة التنف إىل «قاعدة
الشدادي» يف ريف مدينة احلسكة شرقًا ،لرتكيز جهودهم على
املعركة املرتقبة ضد «داعش» يف دير الزور.
وأكدت مصادر أمريكية موثوق فيها أمس االول ،أن ديريك هاريف،
املدير األعلى للشرق األوسط يف جملس األمن القومي األمريكي،
سيغادر منصبه إثر خالفات مع مستشار األمن القومي هربرت ماكماسرت
والبنتاغون حول سورية .وأفادت املصادر بأن هاريف سيغادر منصبه
يف البيت األبيض لكنه قد يافظ على موقعه يف اإلدارة.
وهاريف من األصوات املتشددة حيال إيران وضرورة التصدي
لنفوذها يف سورية والعراق .وهو عراب اسرتاتيجية «حشر إيران»
يف «قاعدة التنف» ،ما أدى إىل خالفات بينه وبني البنتاعون بعد
املواجهات العسكرية هناك .ومن غري املعروف بعد من سيحل مكان
هاريف ،الوجه املقرب من اجلنرال السابق ديفيد برتايوس.
يف نيويورك ،دعت مساعدة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية أورسوال مولر ،جملس األمن إىل تأمني احلماية للسكان
املدنيني يف سورية ،مشرية إىل أن اتفاقات «خفض التوتر» تشهد
انتهاكات عدة ،ال سيما يف درعا والغوطة الشرقية.
وقالت مولر يف جلسة جمللس األمن أمس االول ،إن دمشق تواصل
عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية ومصادرة املواد الطبية من
قوافل اإلغاثة ،فض ًال عن عرقلة اجملموعات املسلحة األخرى وصول
املساعدات إىل املناطق اليت يصعب الوصول إليها ،خصوصًا يف
إدلب.
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صــحة وغذاء

احتسب كمية املاء اليت
عليك شربها يوميا بهذه
الطريقة

ينصح اخلرباء بشرب املاء باعتباره عالجا لكثري
من املشكالت والعلل ،إال أن غالبية الناس
ببساطة ال يشربون ما يكفي من املاء.
فقد اشار مركز األحباث الطبية «مايو
كلينيك» يف والية مينيسوتا األمريكية اىل
أنه «يتوجب على الرجال شرب  13كوبا
من املاء يوميا يف املتوسط ،يف حني على
النساء استهالك  9أكواب».
لكن أجسام البشر ختتلف من شخص إىل
آخر ،ووفقا للتقرير ،ميكن حتديد الكمية اليت
حيتاجها الشخص فعال من املاء ،باستخدام
صيغة علمية بسيطة ،وهي كالتالي:
اخلطوة  :1خذ وزنك (بالرطل  lbsواقسمه
على )2.2
اخلطوة  :2اضرب هذا الرقم يف عمرك
اخلطوة  :3اقسم الرقم الذي حتصل عليه
على 28.3
اخلطوة  :4اجملموع الذي تتحصل عليه هو
كمية املاء اليت جيب أن تشربها كل يوم
باألوقية ،وبإمكانك قسمة هذا الرقم على
مثانية ملعرفة النتيجة بالكؤوس .مع العلم
أن  1lbsيساوي  0.45كغ.
وإذا كنت متارس الرياضة بانتظام فسوف
حتتاج بالطبع إىل شرب املزيد من املاء
لتعويض السوائل اليت يفقدها اجلسم أثناء
التعرق.
وتفيد الكلية األمريكية للطب الرياضي بأنه
جيب على الشخص الذي ميارس الرياضة
شرب كأس ونصف إضافية من املاء لكل
 30دقيقة من التمارين الرياضية.
كذلك فإن تناول األطعمة املاحلة قد يؤدي
الحتفاظ اجلسم بالسوائل للمساعدة على
ختفيف الصوديوم الذي مت استهالك

 7وسائل للتخلص من رائحة
القدمني الكريهة يف الصيف

يعاني كثريون حول العامل من السمنة
والسكري ،لذا بات من الضروري معرفة كيفية
تأثري الطعام الذي نتناوله على مستويات
السكر بالدم.
فارتفاع أو اخنفاض نسبة السكر يف الدم
ميكن أن تؤدي إىل عدد ال حيصى من املشاكل
الصحية ،مثل اخنفاض حساسية األنسولني،
وتقلب املزاج ،واإلجهاد ،والصداع ،وغريها.
وإليكم فيما يلي  6عادات غذائية من شأنها
احلفاظ على صحتك على املدى الطويل ،حسب
ما جاء يف موقع «كري  »2املعين بالصحة:
 - 1تناول كميات مناسبة من الدهون
تناول الدهون يبطئ امتصاص السكر يف الدم
 ،كما أنه يساعد على اإلحساس مبزيد من
الشبع.
فإذا كنت حتاول احلفاظ على توازن مستويات
السكر بالدم ،ينصح جبعل الدهون ،مثل زيت
جوز اهلند ،وبذور الشيا ،واملكسرات ،وصفار
البيض واألفوكادو جزءًا ثابتًا من نظامك
الغذائي.
 - 2اعتماد وجبات متباعدة
يتسبب تناول العديد من الوجبات الصغرية
يف اضطراب إشارات اجلوع الطبيعية باجلسم.
لذا ينصح بتناول الطعام على فرتات متباعدة
ويستحسن عدم تناول الطعام إال عند الشعور
باجلوع.
 - 3تناول الربوتني
كالدهون متامًا ،يبطئ تناول الربوتني امتصاص
السكر يف اجلسم .فإذا كنت من عشاق األطعمة
الغنية بالسكر ،مثل شرحية كبرية من فطرية
التفاح ،يتعني عليك أن تتناول معها بعض
الربوتني مثل الزبادي ،األمر الذي سيضمن
عدم االرتفاع املفاجئ يف السكر بالدم.
كما أظهرت األحباث أن تناول وجبة إفطار
غنية بالربوتني ميكن أن حيافظ على مستويات
السكر يف الدم طوال اليوم.
 - 4تناول الفاكهة
تعترب الفواكه واخلضراوات ذات اجلذور أحد
املصادر الرئيسية للكربوهيدرات ،لذلك
فتناول النشويات املعقدة واملوجودة بالبطاطا
احللوة والفواكه الغنية باأللياف مثل التفاح
يعد أفضل لعملية اهلضم واحملافظة على
مستويات السكر يف الدم.
 - 5النوم اجليد
أظهرت الدراسات أن النوم اجليد لي ًال ملدة
ترتاوح بني  9 -7ساعات يقلل من حساسية
األنسولني بضمان توازن مستويات السكر يف
الدم وبالتالي جتنب خطر اإلصابة بالسمنة
والسكري.
 - 6ممارسة اليوغا
أثبتت الدراسات أن ممارسة متارين اليوغا
بشكل يومي تؤثر يف ضبط مستويات السكر
بالدم ،كما تساعد يف التقليل من أعراض
مرض السكري.

استنشاق األنسولني يقتل الشعور باجلوع يف الدماغ

دورا
تلعب برجمة التغذية
ً
مهما يف ختليص البدناء
ً
من كيلوغرامات الشحم
اليت تثقلهم ،كما تلعب
دورا أهم يف خفض
ً
نسبة الغلوكوز يف الدم.
وتوصل العلماء إىل أن
يف
يؤثر
األنسولني
مناطق معينة من الدماغ
مسؤولة عن تنظيم عملية
الشعور باجلوع.
من
الباحثون
يقول
مركز دراسات السكري
االستقالب
وأمراض
يف معهد هيلمهولتس
األملاني يف ميونخ ،إن

اكتشاف طريقة تأثري األنسولني يف الدماغ
ستتيح هلم إعادة برجمة عادات تغذية املعانني
من البدانة والسكري مرة واحدة .فهناك أكثر
من هرمون يتدخل يف تنظيم عملية الشعور
باجلوع ،إال أن العلماء توصلوا إىل أن األنسولني
هو أهمها ،ألنه ال يعمل يف اجلسم فحسب،
وإمنا على الدماغ مباشرة.

آموس) ،كما تنشط اهلايبوثاالماس.
عادة تؤثر هذه التغريات يف الدماغ على
سلوك التغذية عند اإلنسان .وتتغري بفعل
هذه التغريات اهلرمونية العالقة بني البدانة
والشعور باجلوع ،وهذا سبب وراء الشعور جبوع
أكرب لدى البشر الذين حيتفظون بشحوم داخلية
كثرية.

وثبت للباحثني من معهد هيلمهولتس ،بالتعاون
مع مركز أحباث السكري األملاني ،أن هلرمون
مباشرا على اهلايبوثاالماس
تأثريا
األنسولني
ً
ً
يف الدماغ.
ويعترب اهلايبوثاالماس املركز املسؤول عن
النشاطات اإلمنائية والغددية (اهلرمونية) ،كما
إنه مركز تنظيم نسبة املاء وامللح يف اجلسم،
ً
أيضا .على هذا
وبالتالي ينظم ضغط الدم
ً
أيضا عن تنظيم الساعة
األساس فهو مسؤول
الداخلية والتغذية لدى اإلنسان.

تقليل وزن البدناء
كتبت شتيفاني كوللمان ،رئيسة فريق العمل،
أن التغريات اليت أحدثها تأثري األنسولني
املباشر على الدماغ قطع العالقة بني كثرة
الشحوم والشعور باجلوع .وصار املتطوعون
يف التجارب حيسون جبوع أقل رغم بدانتهم.

بخ األنسولني عرب األنف
كتب العلماء األملان يف جملة «ساينتفيك
ريبورتس» إنهم أجروا جتاربهم على أناس
أصحاء ،ومنحوهم هرمون األنسولني عن
ّ
طريق خباخ األنف ،أي مباشرة إىل الدماغ.
إذ إن منح األنسولني عرب األنف ّ
ميكن اخرتاق
احلاجز الدفاعي الدماغي والتأثري مباشرة يف
اهلايبوثاالماس.
سليما و12
متطوعا
شارك يف التجارب 25
ً
ً
متطوعا يعانون
متطوعا يعانون من البدانة و15
ً
ً
من بدانة مفرطة .مت منح املتطوعني األنسولني
كاذبا (بالسيبو).
عقارا
عرب األنف ،أو منحهم
ً
ً
كانت النتائج أن خباخ األنسولني عرب األنف عمل
يف كل املتطوعني على تنشيط مناطق مقدمة
الدماغ ،معروف عنها أنها تنشط فقط حينما
يكون اإلنسان يف حال هدوء ،وال يؤدي أية
واجبات ،وهي مناطق مركزية يف تنظيم عمليات
ً
أيضا الصالت بني
اإلدراك .نشط األنسولني
مناطق مقدمة الدماغ واهلايبوكامبوس (قرين
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ً
أيضا ،حبسب مالحظة الباحثني ،أن تأثري
املهم
حسن من أداء األنسولني
األنسولني على الدماغ ّ
ً
أيضا .وثبت من الفحص
يف بقية أجزاء اجلسم
املختربي أن حساسية أجسام املتطوعني ،الذين
نالوا خباخ األنسولني ،زادت جتاه األنسولني.
تصب
واعترب الباحثون األملان أن نتائج البحث
ّ
يف معاجلة حاالت البدانة والسكري ،2وأشاروا
إىل جتارب آتية لتحسني النتائج والتأكد منها.
إذ إن كبح العالقة يف الدماغ بني الشعور
باجلوع وكمية الشحم يف اجلسم يؤدي إىل
تقليل الوزن وخفض نسبة السكري يف الدم
يف آن واحد.
مناسب للفقراء
يعاني  6ماليني أملاني اليوم من السكري،2-
حبسب إحصائيات وزارة الصحة ،وهو ما
يشكل  %8من السكان .وتتوقع الدراسات
احلديثة أن ترتفع هذه النسبة إىل  %12خالل
عشرين سنة ،وترتفع معها البدانة ( %25من
السكان) بنسبة مماثلة ،ما مل يتخذ األملان
إجراءت سريعة للحد من ذلك.
رمبا أن محية األنسولني مناسبة أكثر للفقراء،
ألن السكري ،وألسباب غامضة ،ينتشر بني
الفقراء أكثر من غريهم يف أملانيا .وتثبت
دراسة أجراها الدكتور توماس دانه ،رئيس
مجعية السكري األملانية ،أن انتشار السكري
بني الفقراء هو أكثر منه بني صفوف األثرياء،
وهذا يضع على الدولة مهمة مساعدة الفقراء
على تنظيم حياتهم وطعامهم ،ألن األثرياء
قادرون على ذلك حبكم وضعهم املادي اجليد.
شم األنسولني سيكون أفضل
وهذا يعين أن
ّ
وأقل كلفة بالنسبة إىل املرضى ،وبالنسبة إىل
شركات التأمني الصحي.
يدير دانة عيادة تتخصص يف عالج سكري
األطفال يف هامبورغ ،لذلك فقد أجرى دراسة
مسحية أثبتت أن نسبة السكري يف حي باد
بيلنزغ (والية براندنبورغ) الفقري ترتفع إىل
 %13.5بني السكان ،بينما نراها تنخفض يف
حي هامبورغ-بالنكنسي الثري إىل جمرد .%4.3
فواضح أن انتشار السكري يف احلي الفقري
يزيد أربعة أمثال نسبته يف حي األثرياء.
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صــحة وغذاء

تـعرف عـلى فـوائد الـتني هذه الرياضة تقلل من توترك
إذا كنت حتى اآلن مل
ِ
تعط قوة اليوغا حق
قدرها ،فإنك بعد قراءة
هذا املقال للكاتبة
جوردين
األمريكية،
كورميري ،ستكون على
وشك تغيري موقفك.

يعترب التني من أشهر الفواكه احملببة على
قلب اجلميع سواء كان طازجا أو جمففا  ،ولقد
استخدم منذ قديم الزمان يف عالج العديد من
احلاالت واالمراض مثل السكري وأمراض الكبد
واجلهاز التنفسي والبولي ،كما ووجد له دور
كبري جدا يف مقاومة العديد من االلتهابات ،
ويعترب التني اجملفف من أغنى الفواكه اجملففة
وأعالها بنسبة مضادات األكسدة.
واليكم فيما يلي مخسه من أهم فوائد التني :
 -1تعزيز صحة القلب :حيتوي التني على
مضادات قوية لألكسدة وخباصة مادة الفينول
واليت حيتويها التني اجلاف بكمية كبرية ،
حبيث تعمل مضادات األكسدة هذه على محاية
الربوتينات الدهنية يف الدم من االكسدة
وبالتالي خفض معدل االصابة بأمراض القلب
والشرايني ،فقد أظهرت العديد من الدراسات
أن تناول التني سيؤدي اىل زيادة يف قدرة
اجلسم على مكافحة اجلذور احلرة عن طريق
مضادات األكسدة وملدة تقريبا تستمر ألربع
ساعات بعد تناوله  ،كما وانه كلما كان لون
قشرة التني اخلارجية غامق وكانت اكثر نضجا
أكثر كلما احتوى على كمية أكرب من مضادات
األكسدة.
كما وقد أثبت أن التني يساعد على خفض
نسبة الدهون الثالثية املضرة  ،وحمتواه العالي
من معدن البوتاسيوم له دور يف تعزيز صحة
القلب والسيطرة على مستوى ضغط الدم
وتنظيمه .كما أنه حيتوي على أوميغا  3و
أوميغا  6واألمحاض الدهنية اليت تساعد على
منع أمراض القلب التاجية .كما وأن حمتوى
املغنيسيوم فيه مفيد للقلب والشرايني .
 -2السيطرة على ضغط الدم  :أثبتت األحباث
دور وفوائد التني الواضحة يف السيطرة على
ضغط الدم وختفيضه  ،وذلك الحتوائه على
معدن البوتاسيوم الذي يساعد على احلفاظ
على توازن سوائل اجلسم ،والذي يعمل أيضًا
على ارختاء االوعية الدموية وبالتالي اخنفاض
الضغط  ،كما يساعد على زيادة افراز كلوريد
الصوديوم «االمالح» يف البول وختليص اجلسم
منه ،حيث حيتوي نصف كوب من التني اجملفف
على ما يقارب  507ملغ من البوتاسيوم.
 -3التني ملني وحمارب لالمساك  :حيث أن
حمتوى التني يعترب عالي يف األلياف الغذائية
واليت هلا دور كبري يف تليني الفضالت
وحتسني حركة األمعاء والوقاية من االمساك
أو معاجلته ،والوقاية من اضطرابات اجلهاز
اهلضمي بشكل عام واالمراض املزمنة مثل
أمراض القلب والسكري  .حبيث حيتوي التني
بأنواعه سواء الطازج أو اجملفف على نوعني
من األلياف « :القابلة للذوبان ،والغري قابلة
للذوبان» حيث أن االلياف القابلة للذوبان هلا
دور كبري يف موضوع ختفيف الوزن والسيطرة
على الشهية وختفيض نسبة السكر يف الدم
وخفض مستويات الكولسرتول فيه  ،بينما
خترج االلياف الغري قابلة للذوبان مع الرباز
وحتسن عمل األمعاء ،فثالث حبات تني صغرية
متدنا مبا يقارب  5جرام من األلياف  ،ونصف
كوب من التني اجملفف حيتوي على ما يقارب
 7.3جرام من األلياف.
 -4فوائد التني يف حماربة السرطان :وكما
ذكرنا سابقا فالتني حيتوي على كميات عالية
من االلياف الغذائية ومضادات األكسدة
واملهمة جدا يف حماربة االلتهابات والعديد من
األمراض ومن ضمنها السرطانات ومن اشهر
مضادات االكسدة الفالفونويد.والذي اثبتت
االحباث دوره يف الوقاية من سرطان الرئة
وسرطان القولون بشكل خاص.
 -5التني غين ببعض املعادن الضرورية
للجسم:

التني غين بالكالسيوم:
الكالسيوم هو املعدن األهم يف تركيب العظام
ومنوها ومحايتها ووقايتها من هشاشة العظام ،
و حيتوي التني على كمية عالية من الكالسيوم
باملقارنة مع غريه من الفواكه .وحصة واحدة
من التني اجملفف ميكنها أن تليب ما يقارب 12
%من احتياجنا اليوم للكالسيوم.
التني غين باحلديد:
اذا كنت ممن يعانون من االنيميا وفقر الدم أو
نقص احلديد يف اجلسم  ،فقد يساعدك التني
الطازج أو اجملفف على تلبية احتياجاتك من
احلديد .حيث أن نصف كوب من التني اجملفف
حيتوي على  1.5ملجرام من احلديد .واحلديد ذو
أهمية كبرية للجسم حيث يدخل يف بناء خاليا
الدم احلمراء ،اليت تساعد على محل األكسجني
اىل أحناء اجلسم املختلفة.
التني غين باملنغنيز:
وجدت العديد من االحباث بأن غنى التني مبعدن
املنغنيز يساعد يف محاية العيون حيث يقلل من
خطر االصابة « بالضمور أو التكنس البقعي «
املرتبط بالعمر (  ،) ARMDالذي يعتربالسبب
الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن  ،حيث
ان كل ثالث حبات كبرية من التني حتتوي ما
يقارب  0.25ملجرام من املنغنيز .باالضافة لذلك
فاجلسم يعتمد على املنغنيز للمساعدة يف
تنشيط بعض الربوتينات واإلنزميات الضرورية
للعديد من التفاعالت احليوية اليت حتدث داخل
اجلسم .كما وأن للمنغنيز دور مهم يف بناء
العظام ومنوها .
التني غين بالبوتاسيوم:
حيتوي التني على كمية عالية من البوتاسيوم
وهو معدن مهم خلاليا اجلسم ويف احلفاظ على
توازن السوائل فيه  ،وبشكل خاص مهم لدعم
وظيفة خاليا العضالت والسماح هلا باالنقباض
واالنبساط  ،وهو مهم أيضا لعمل األلياف
العضلية املكونة للقلب واألمعاء.

فال ميكن اختزال اليوغا
يف جمرد اإلنقاص
التدرجيي للخصر ،وال
احلصول على قوام
ممشوق .كما أنها ال
ميكن أن ختتزل يف
جمرد انتقاء الزي الغالي الثمن ،أو البساط
املصمم لتلك الرياضة .بل إن اليوغا ،يف جوهرها
املتواضع ،عبارة عن ممارسة حتدث حتسنًا غري
مسبوق يف صحة اجلسم والعقل ،مثلما يكون
عليه احلال عند اتباع نظام غذائي متوازن وبرنامج
لياقة بدنية.
يف الواقع ،إن اليوغا تعمل بالفعل على املستوى
اجليين ،لتجعلك أكثر شبابا وسعادة وصحة،
وكذلك أقل توترًا.
وقد خلصت األحباث األخرية إىل أن التدخالت
يف اجلسم والعقل مثل اليوغا والتأمل وتنظيم
التنفس وتدريبات «تاي تشي  »tai chiتغري
وتؤخر االلتهابات اجلينية النامجة عن اإلجهاد.
واستعرض العلماء  18دراسة تناولت التأمل
واليوغا وممارسات الذهن ،واليت مشلت 836
مشاركًا على مدى  11عامًا .وعند معاجلة البيانات،
توصلوا إىل أن التغريات اجلزيئية حتدث عندما
متارس التدخالت املتعلقة بالعقل واجلسم معا،
وهذه التغريات هلا تأثري قوي على اإلجهاد
املزمن وصحتنا اجلسدية والعقلية.
ويف حالة الشعور باإلجهاد ،ينتج اجلهاز العصيب
جزيئا يسمى ( )NF-kBالذي ينظم طريقة تعبري
اجلينات.
ويف أوقات التوتر ،يزيد هذا اجلزيء من
إنتاج الربوتينات االلتهابية املعروفة باسم
الـ»سيتوكينات  »cytokinesإلعطاء دفعة سريعة
جلهاز املناعة.
وهذه العملية قد تكون مفيدة يف مواقف معينة
(خاصة املواقف الصعبة) ،إال أنها قد تؤدي للخلل
عند تكرارها باستمرار.
ويتعرض اإلنسان يف عصرنا احلالي ملستويات
من الضغط النفسي باستمرار ،ولسوء احلظ فإن
إفراز هذه الربوتينات االلتهابية باستمرار على

املدى الطويل يسبب ضررًا كبريًا للجسم.
وإذا ما استمر هذا االلتهاب فإنه مع مرور الوقت،
يؤدي إىل ارتفاع خطر اإلصابة بالسرطان،
وتسارع الشيخوخة وزيادة االضطرابات النفسية
مثل االكتئاب.
ولكن ،عندما حيدث التدخل يف الذهن ،ووفقًا
للبحث العلمي ،فإن التدخالت يف العقل واجلسم
مثل اليوغا ،والـ»تاي تشي  »tai chiوالتأمل،
فإنها تؤخر هذه التعبريات اجلينية يف اجلسم،
وبالتالي تعمل على حتسني رفاهيتنا على املدى
الطويل.
وتقول إيفانا بوريك ،الباحثة الرئيسية يف معمل
املخ واملعتقد والسلوك جبامعة كوفنرتي« :إن
املاليني من الناس يف مجيع أحناء العامل يتمتعون
بالفعل بالفوائد الصحية للتدخالت يف العقل
واجلسم مثل اليوغا أو التأمل ،ولكن رمبا إنهم
ال يدركون أن هذه الفوائد تبدأ على املستوى
اجلزيئي ،وميكن تغيري الطريقة اليت تعمل بها
شفرتنا الوراثية».
فعن طريق احلد من إنتاج جزيء «،»NF-kB
فإن املمارسة بانتظام ألنشطة الذهن تؤثر على
خاليانا ،مما يقلل من ردود فعل اإلجهاد االلتهابي
وحيسن رفاهيتنا العامة .ومع مرور الوقت ،ميكن
للممارسات البسيطة ،اليت تعيد التوازن إىل عقلك
وتهدئ جسمك ،أن تؤثر يف الواقع بشكل عميق
على كيفية تعامل جسمك مع اإلجهاد.
ولذا فإن عليك أن تواظب على حضور فصول
اليوغا .إن اجللوس ملدة  15دقيقة من التأمل
والتنفس بعمق عدة مرات ليست مضيعة للوقت،
بل إنها استثمار يف الصحة على املدى الطويل.
ويف عصرنا احلالي حيث تعج احلياة بكل أنواع
الضغوط واإلجهاد ،ال ينبغي التقليل من شأن
قوة الشفاء عن طريق املمارسات الذهنية.

هلذا السبب اخلطري ..ال تزوروا طبيبًا كبريًا يف العمر!
توصل باحثون أمريكيون إىل أن عمر الطبيب
وخربته يؤثران على صحة املرضى ونسب
شفائهم.
ويف مقال نشره موقع  BMJقال الباحثون:
«دلت دراساتنا األخرية اليت أجرينها يف العديد
من أقسام العناية املركزة يف املستشفيات
األمريكية ،على أن نسب الوفيات عند املرضى
الذين يتلقون العالج عند األطباء كبار السن،
أكرب من نسب الوفيات عند الذين يعاجلون من
قبل أخصائيني أصغر سنا ،لكن تلك الظاهرة ال
تنطبق على األطباء املخضرمني الذين ميتلكون
خربة كبرية يف املعاينة السريرية ،بل على
األطباء ذوي اخلربة املتوسطة أو العادية».
ويف نفس السياق أكد علماء من جامعة
كامربيدج الربيطانية أنهم «قاموا بدراسات
مشلت أكثر من  7500مريض ،كانوا يتلقون
العالج يف أقسام العناية املركزة مبشاف
بريطانية وأمريكية ،وأحصوا نسب الوفيات

بني املرضى».
وبعد اإلحصائيات
تبني أن «نسب
بني
الوفيات
الذين عوجلوا من
أطباء عمرهم أقل
من  40عام كانت
 ،%10.8أما الذين
أطباء
عاجلهم
أعمارهم
تراوحت
ما بني  40إىل 49
سنة ،فقد كانت
الوفيات
نسبة
،%11.1
بينهم
ومن عاجلهم أطباء يف اخلمسينيات من العمر،
فنسبة الوفيات بينهم كانت  ،%11.3أما
الذين كان أطباؤهم أكرب من  60سنة ،فوصلت

نسبة الوفيات لديهم إىل  ،%12.1أي أن
نسبة الوفيات عند املرضى كانت مرتبطة بعمر
الطبيب بشكل مباشر».
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COMMUNITY CONCERNS OVER Abbott wary of gay mar- Voters would back fourCHANGES TO CITIZENSHIP
riage postal vote
yearly polls: MPs

Tony Burke MP

Local MP Tony Burke was
overwhelmed by the level
of community interest in
a citizenship forum held
today at the Lakemba Senior Citizens Community
Hall in Sydney.
It was originally envisaged to be a small gathering where people would
tell personal stories about
the impact the Government’s changes to citizenship laws were having
on the community. But by
the starting time the venue had run out of chairs
as more than a hundred
people found their way
to Lakemba to object to
the citizenship changes
proposed by the Government.
“Citizenship shouldn’t be
about politics. It’s about
who we are as a nation
and the Government’s
changes are about telling
people from non-English
speaking backgrounds
that they are simply not
welcome the way others
are.” – Tony Burke
Some of the people that
attended were affected by

the delays, including one
person where the new law
would mean he will be in
Australia for 14 years before he will be eligible to
apply for citizenship.
Another told her story of
having completed the 500
hours of English language
training provided by the
Government but still leaving her in a position where
she would have absolutely no chance of passing
the new university level
English test.
Tony Burke encouraged
those present to make
submissions to the Senate
Inquiry before the deadline this Friday the 21st
of July on his website1
and to sign the online petition which he will present to Parliament when it
resumes in August.
“These changes are a direct attack on Australia
as a modern multicultural
nation. We need to organise and act quickly because I’m convinced we
can win.” – Tony Burke
MEDIA CONTACT: GRACE
Treasurer Scott Morrison
CRAMER 0431 021 105
has accused Labor leader Bill Shorten of giving
up on trying to grow the
economy.
tainly deal with the typical, Instead, Mr Morrison beinevitable Liberal scare lieves the opposition
leader is only concerned
campaign,” he told ABC
with how to divvy it up.
radio on Tuesday.
Mr Shorten has vowed to
Mr Bowen said Austra- tackle inequality, insistlians using trusts at the ing it’s time to consider
moment are complying the tax reform “too-hard
with the law.
basket”.
But he cited the view of Asked about possible
commentators who say changes to family trusts
with changes to superan- the Labor leader on Sunnuation, trusts become an day wouldn’t outline a poleven more attractive ele- icy but said there should
ment of the tax system.
be one tax system for all.
“Then the system has got “Now they’re coming after
to keep up.”
small businesses trusts,

Bowen predicting trusts
scare campaign
Labor is already expecting a scare campaign as
it looks to tinker with the
rules around family trusts.
Shadow Treasurer Chris
Bowen says Labor leader
Bill Shorten will reveal new
tax reforms in the coming
days after consideration
and consultation.
He insisted nobody is going to abolish trusts, but
refused to pre-empt any
announcements.
“We will deal with any
concerns and we will cer-

Tony Abbott thinks giving Australians a say on
same-sex marriage via
the post would be a better alternative to a parliamentary vote.
But the former prime minister queries how much
real authority a postal
plebiscite would have.
His federal Liberal colleague Peter Dutton has
pushed the case for a
postal plebiscite, saying
he would like the issue
resolved in this term of
parliament.
“I certainly think that will
be better, much better,
than just trying to ram
this thing through the
parliament,” Mr Abbott
told 2GB’s Ray Hadley
on Monday.
Having a vote in parliament - as Labor wants
- would be a breach of
faith with voters because
the coalition didn’t agree
to one before the 2016
election, he said.
Mr Abbott conceded a
postal plebiscite was an
alternative given Labor’s
unwillingness to hold a
formal poll.
“Here you have Bill
Shorten yesterday demanding a referendum
on four-year (federal)

terms but is unwilling to
let the people have their
say on any change to the
Marriage Act,” he said.
A move to four-year terms
requires a change to the
constitution through a
referendum.
Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce echoed
Mr Abbott’s view, insisting the issue could have
been off the agenda if
Labor had agreed to a
policy the coalition successfully took to the
election.
“If people want a discussion about a postal plebiscite, I’m happy to have
that discussion,” he told
reporters in Canberra.
But Mr Joyce said while
it matters to a section of
the community, the issue
was not being discussed
between the vast majority of Australians.
Labor frontbencher Jason Clare agreed with Mr
Dutton the issue needs
to be resolved, but he
called on the coalition to
use the parliament not
Australia Post.
“Just grow a pair. Put the
legislation into the parliament and let’s bloody
well vote for it,” he told
Sky News.

Shorten is giving up on
growth: Treasurer

they’re coming after farmer’s trusts,” Mr Morrison
told ABC radio on Monday.
“This is a guy for whom
too much tax is never
enough.”
A task force within the tax
office is already looking at
trusts.
“What we’re not going to
do is what Bill Shorten
is engaged in, is give up
on growth,” Mr Morrison
said.
Mr Shorten has flagged
further tax reform announcements, saying the
challenge in the Australian economy is to get the
government working for
the people.

Some Liberal MPs expect
voters to back fixed fouryear federal parliamentary terms after Labor
leader Bill Shorten resurrected the idea.
The opposition leader
believes the change - already in place in most
states and territories will allow governments
to be more daring and determined because they’re
not focused on the next
election.
The prime minister
phoned Mr Shorten after
he floated the proposal
during a television interview on Sunday to discuss the idea.
Mr Turnbull indicated he
was prepared to discuss
the suggestion.
Cabinet minister Steve
Ciobo expects the public
to be broadly supportive,
but acknowledges some
issues would have to be
considered more closely.
“Let’s just let the community have a think about
it, have a chat about it
if they’d like to and if
there’s opportunity for us
to look at it so be it,” he
told Sky News.
Liberal colleague David
Coleman earlier this year
flagged a private member’s bill to establish
fixed four-year terms.
He hopes a referendum
can be held at the next
federal election.
“It would mean more
certainty for business
in terms of business investment,” he told ABC

radio.
Frontbencher
Kelly
O’Dwyer is open to the
discussion but warned
there were two sides to
the argument.
“If you have fixed terms
you can either entrench
good governments or
bad governments,” she
told ABC radio.
Nowadays the prime
minister has the power
to decide when an election will be, and the average term in between has
been about two-and-ahalf years.
Treasurer Scott Morrison
was also sceptical, insisting it’s not a top priority
for the coalition.
“I don’t think Bill Shorten
should be given three
years let alone four,” he
said.
One hurdle has been the
assumption moving to
four-year terms would
be matched with a corresponding change to elect
senators for eight years,
but Mr Shorten said that
shouldn’t be a “deal-killer”.
Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce, previously a senator, is open
to the idea which he
says has been knocking
around for a while.
Asked whether an eightyear term in the upper
house would be too
long, he told reporters
in Canberra: “I was there
for eight years, seven
months and a day. What
do you reckon?”

Former federal MP Belinda
Neal has been expelled
from the NSW Labor party
over allegations of branch
stacking.
Labor party officers met
to rubber-stamp the decision on Monday following a recommendation
from the party’s Internal
Appeals Tribunal which
upheld charges Ms Neal
had engaged in “unworthy
conduct”.

The controversial former
MP had been charged under party rules by another
ALP member who alleged
that on several occasions
in 2015 Ms Neal attended
her NSW home and “asked
me to sign the Woy Woy
branch book”, Fairfax Media reports.
Ms Neal was seeking preselection for the seat of Robertson for the 2016 federal
election at the time.

Ex-Labor MP Belinda Neal expelled
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Cory Bernardi reveals donations Resources Minister Matt Canavan resigns from cabinet following
to Australian Conservatives, chal- doubts over dual citizenship
citizens under section 44
lenges major parties to do same
of the constitution.

Senator Cory Bernardi. Photo: Alex Ellinghausen

Liberal defector Cory
Bernardi’s Australian
Conservatives
party
has raised more than
$750,000 in funding, primarily through micro-donations from grassroots
supporters, in less than
six months.
More than 18,500 people
have donated to Senator Bernardi’s party, with
the average donation
amounting to $35.
With Senator Bernardi
set to gain thousands of
members, finances and
two state MPs, how will
the new conservative
marriage between him
and Family First impact
the federal political landscape?
The South Australian
senator took the extraordinary step on Tuesday
night of revealing the
number and value of donations made to his party since he dramatically
broke away from the Liberals in February to create his own Australian
Conservative movement.
The law requires all parties declare their annual
returns to the Australian
Electoral Commission
by October 20 for public release on February
1, 2018. In Senator Bernardi’s case, he is only
required to declare the
donations made since
the date Australian Conservatives was registered as a party, which
was April 12.
But Senator Bernardi is
making public now all

the donations made to
the Australian Conservatives from the date of its
creation, which was two
months earlier on February 7. He called on the
other parties to follow
his lead.
“Its always been my view
that disclosure should be
done as quickly and with
as much transparency as
possible.”
“I’ve maintained that for
many years and we are
now setting the precedent that we hope all
other parties will follow.”
Altogether the party has
raised $788,600 since
February. Despite initial
reports anticipating that
friend and supporter
mining billionaire Gina
Rinehart would be a big
donor, Fairfax Media
understands the mining magnate has not yet
made any contribution.
The party has received
just one donation valued above the disclosure
threshold of $13,500 - a
sum of $129,600 from
Family First, which administered its funding
to Australian Conservatives when the two parties merged in April.
This trend for smaller
individual donations mirrors grassroots financing of politics in the United States. Last year US
Democratic contender
Bernie Sanders raised
millions for his campaign
even though the average donation was just
$US27.

Resources Minister Matt Canavan is a Queensland senator. Photo: Alex Ellinghausen

Turnbull government minister Matthew Canavan
has resigned from cabinet
and his political career is
hanging by a thread after
it emerged his mother had
signed him up for Italian
citizenship without his
knowledge over a decade
ago.
The resignation is a body
blow to the Turnbull government. The Resources
and Northern Australia
Minister is a close political
ally of Deputy Prime Minister Barnaby Joyce and is
seen as a rising star within
the Nationals.
Senator Canavan announced his resignation
from the cabinet on Tuesday evening alongside
Attorney-General George
Brandis.
He said he would not resign from Parliament because he had not yet been
able to obtain definitive
legal advice over whether
his being granted Italian
citizenship, without his
signature, knowledge or
consent, was valid under
Italian law.
If he is forced to quit the
Parliament, Senator Canavan will be the third senator to hold dual citizenship
who has lost their seat in
the last three weeks.
Senator Canavan said his
mother had raised with
him the possibility he was
a dual citizen last week
and he had immediately
sought legal advice.
“I am a citizen of Italy. I
was not born in Italy, I
have never been to Italy,

and to my knowledge have
never set foot in an Italian
consulate or embassy,”
he said.
“In 2006 my mother
lodged documents with
the Italian consulate in
Brisbane to become an
Italian citizen. In doing so
it would appear she made
an application for me to
become an Italian citizen
as well. I was 25 years old
at the time. My mother was
born in Australia but was
able to obtain Italian citizenship through her parents, who were both born
in Italy.
“While I knew my mother
had become an Italian citizen, I had no knowledge
that I had become an Italian citizen nor had I requested that I become an
Italian citizen.”
Senator Brandis said it
was the government’s “
preliminary view” that because Senator Canavan’s
registration as a citizen
was obtained without his
consent he was not in
breach of section 44 of
the constitution.
The government will move
to refer the matter for determination by the High
Court when the Senate
convenes next Tuesday.
The Attorney-General revealed the solicitor-general had been dealing with
Senator Canavan’s situation for some time but did
not say how long the government knew there may
be an issue.
In a statement, Prime Minister Malcolm Turnbull

said Mr Joyce would take
on Senator Canavan’s
responsibilities until his
“status is resolved”.
Federal MPs are not allowed to serve as dual

Greens co-deputies Scott
Ludlam and Larissa Waters were forced to resign
over the past fortnight after discovering they were
dual citizens.
Mr Ludlam resigned on
July 14 after being recently told he was a New Zealand dual national. Ms Waters resigned last Tuesday
after learning she was a
Canadian dual citizen.
At the time, Mr Turnbull
said the failure to clarify
their citizenship status before standing for election
showed “incredible sloppiness”.

Abbott welcomes Turnbull’s reform support
Tony Abbott has welcomed Malcolm Turnbull’s in-principle support
for his reform plan to give
grassroots Liberal party
members more say.
And he warns if the party’s state council doesn’t
tick off on the changes,
it won’t only be defying a
former prime minister but
a sitting prime minister as
well.
A special meeting over the
weekend approved the socalled Warringah motions,
which will allow grassroots members to vote in
preselections of candidates in federal and state
elections.
Mr Abbott praised the
work of campaigners and
said the victory for people
power was a test of the
“factional operatives”.
“If the state council tries
to sabotage this (and) tries
to play silly games with
what was the overwhelming will of the party membership yesterday they
will do our party and our
governments ... massive
damage,” he told Sydney
radio 2GB host Ray Hadley on Monday.
The former prime minister said it was good to

talk to Mr Turnbull, who
addressed the gathering
on Saturday ahead of the
vote.
“Now I think we can go
forward as a united party
on this,” he said.
“If the factional operatives
try to get in the way they
won’t just be as it were
defying the former prime
minister they’ll be defying
the current one too.”
Asked if the victory on
Sunday could be seen as
a big win for Mr Abbott,
Treasurer Scott Morrison
said it was a win for everyone.
“You can read it as a win
for everyone who thinks
that plebiscites are a good
idea and that includes
Malcolm Turnbull, Tony
Abbott, Scott Morrison
and a whole range of other members,” he told ABC
radio.
Mr Morrison specifically
talked up the efforts of his
good friend, retired army
general Jim Molan, who
oversaw the former Abbott government’s ‘stop
the boats’ policy.
“Jim’s been very passionate about this and I think
he’s drawn a lot of people
to the cause,” he said.
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New levy on 70,000 homes around Parramatta to pay for parks, schools, transport

An artist’s impression of redevelopment at North Parramatta. Photo: Supplied

An artist’s impression of the proposed redevelopment of Harris Park. Photo: Supplied

An artist’s impression of the greater Parramatta proposed redevelopment, at Sydney Olympic Park central
precinct. Photo: Supplied

Impression of the greater Parramatta proposed redevelopment at Silverwater Park. Photo: Supplied

The state government
could charge levies of
around $20,000 per dwelling on tens of thousands
of new homes to be built
on a stretch of central
Sydney from Westmead
through Parramatta and
Olympic Park to Strathfield.
Parramatta development
plans announced
The NSW government
announce development
plans for their vision of the
Greater Parramatta area.
The levies would help to
fund schools, parks, light
rail and roads through
an area the government
is hoping to expand by
70,000 new homes or
more over the next 20
years.
While much of the area has
already been subject to
intense development and
development speculation,
Planning and Housing Minister Anthony Roberts said
the combined area would
be co-ordinated through
one 20-year plan, which
would also result in the

creation of 110,000 jobs.
To fund the infrastructure
needs of the area, a special
infrastructure contribution will be levied on new
homes across the region.
The size of that contribution has not been confirmed. However, the government has mooted a
$20,000 levy per dwelling
to help fund the Parramatta light rail line, and it is
understood the contribution discussed on Tuesday
would be similar.
The Department of Planning and Environment is
also considering a twotiered levy structure, to
reflect the different land
values across the region.
Developers,
however,
have cautioned that the
levies, which will come
on top of council charges,
could jeopardise potential
housing projects or push
up house prices.
Mr Roberts said he was
“very excited” about the
co-ordinated plan for the
greater Parramatta region.
“I can guarantee that in 20

years’ time there will be
more open green space
along the corridor than
there is today,” Mr Roberts said. He added that it
would be “very unusual
or even unheard of” for a
minister in his position to
be able to make such a
promise.
The infrastructure levy will
contribute to a schedule of
projects to be detailed in
the coming months. The
projects will include parks,
roads and schools, as well
as the light rail line in the
area. Mr Roberts said a
“green grid” would be constructed along the Parramatta River foreshore with
connected open spaces,
walkways and cycleways.
The minister said the affordable housing policy
suggested by the Greater Sydney Commission
would apply in the area.
That policy is for 5 to 10
per cent of the increased
value of an area to be allocated toward affordable
housing, to be rented to
low- and middle-income

earners.
“The 5 to 10 per cent
will apply,” said Mr Roberts. “But I would expect
… I think there is capacity here to go a bit higher
than that, and we will have
a look at new options.”
The infrastructure contribution levy will be in addition to funds raised by
local councils from developers. The City of Parramatta, for instance, has
proposed an ambitious 50
per cent levy on the value
created by high-density
residential rezoning in the
Parramatta CBD.
The growth area announced on Tuesday will
incorporate 12 precincts.
These are: Westmead;
Parramatta North; Parramatta CBD; Harris Park
and Rosehill; Rydalmere;
Carlingford Corridor (including Telopea and Dundas); Silverwater; Camellia; Sydney Olympic Park
and Carter Street; Homebush; Parramatta Road;
and Wentworth Point.
The Department of Plan-

ning and Environment has
flagged the creation of a
new primary school at Camellia.
As well as the light rail line
– to be built in two stages
through the region – there
are also likely to be at
least two stops built on a
proposed West Metro rail
project. The West Metro,
to be built some time next
decade, will link stops at
Parramatta and Olympic
Park with the Sydney central business district.
David Borger, the western Sydney director of the
Sydney Business Chamber, said: “It’s fair and reasonable that developers
pay a contribution toward
infrastructure and affordable housing, but what’s
not clear is how much
they will have to pay.
“State and local government really need to work
together on these fees and
charges rather than running their own race,” said
Mr Borger.
Labor’s planning spokesman, Michael Daley, said

more should be done to
supply affordable housing.
“You can build 72,000
dwellings but if you don’t
preserve some for middleand low-income families
they will all just go,” Mr
Daley said.
“You are putting forests of
high rises across this corridor, changing the nature
of these communities, and
you are not really doing
anything about first-home
buyers,” he said.
Chris Johnson, from the
developer lobby group
Urban Taskforce, said the
“staggering array” of new
levies would jeopardise
housing supply.
Steve Mann, the chief
executive of the Urban
Development Institute of
Australia said the number of levies meant that
70,000 homes was an unrealistic target.
“It’s simply unfeasible for
developers to go ahead
with new projects under
the current tax regime,”
Mr Mann said.
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Barnaby backs senator $5 million in bogus invoices: ICAC finds former
over Italian bungle
Botany Bay CFO, 11 others, acted corruptly
Barnaby Joyce believes
it is a huge stretch for
one of the government’s
rising stars to have been
signed up for Italian citizenship, despite never
seeing documents or
having been to Italy.
The deputy prime minister is taking over the
resources and Northern Australia portfolios from Matt Canavan
who resigned on Tuesday night, saying he’d
only just discovered his
mother made him an Italian 11 years ago.
She registered herself
and members of her family as an “Italian resident
abroad” - a form of citizenship - with the Italian
consulate in Brisbane in
2006.
However, Senator Canavan, who was 25 at the
time, did not authorise
her to do so.
Mr Joyce, who has
known and worked with
him for years and is godfather to one of his children, says the family had
a discussion, but Senator Canavan expressed
no desire to become an
Italian citizen.
The government will
now await the outcome
of a High Court verdict,
but Mr Joyce is already
questioning the validity
of the registration.
“The premise being,
how can you be signed
up for something you
never signed up for?
That you never actually
knew about?” he asked
reporters in Canberra on
Wednesday.
“You can use the hypothetical that if Libya
decided they were going to sign me up as a
Libyan citizen without
my knowledge, does
that mean I’m Libyan?
Of course not, it’s an absurdity.”
He described his close

friend and former chief
of staff as “an incredibly
decent person”.
Treasurer Scott Morrison
described the revelation
as a bolt out of the blue
for Senator Canavan.
“Hopefully
common
sense will prevail,” he
told FiveAA radio.
Malcolm Turnbull last
week criticised two
Greens senators who
were also caught out by
section 44 of the constitution, saying Scott Ludlam and Larissa Waters
showed incredible sloppiness.
Senator
Canavan’s
Queensland colleague
Ken O’Dowd admits the
same can be said of
Senator Canavan.
“The prime minister said
it and whether he said
it to the Greens or said
it to anyone else it’s ...
sloppy,” he told ABC radio.
“I don’t think there’s
much of an excuse anyone can offer.”
Senator Canavan, who
was promoted to cabinet
last year after just two
years in parliament, will
still serve as a senator
while the court decides
his fate.
Greens leader Richard
Di Natale thinks it would
have been more appropriate for him to resign.
“The advice we received
was that ignorance is no
excuse,” he said.
“A real Italian never
blames his mum.”
Opposition Leader Bill
Shorten didn’t cast
doubt on Senator Canavan’s story, but wants
the Italian consulate to
release all the relevant
documents.
“I certainly hope we can
get some clarity around
Senator Canavan’s matter, but we’re not going
to make that a big political issue,” he said.

Former Botany Bay Council CFO Gary Goodman leaves an ICAC hearing in March last year. Photo: James Alcock

The former chief financial
officer of a southern Sydney council and a number
of colleagues acted corruptly after the CFO was
involved in raising more
than $5 million in bogus
invoices and charging
more than $600,000 in
personal expenditure on
a council credit card, the
state corruption watchdog found.
Former Botany Bay CFO
Gary Goodman and a host
of other council employees party to the rampant
spending were found to
have acted corruptly, the
Independent Commission
Against Corruption found
in its report into Botany
Bay Council on Wednesday, following a public inquiry last year.
A total of 12 other people,
mostly other council employees, and a construction businessman had
corrupt findings made
against them; 10 of whom
the ICAC will recommend
the Director of Public
Prosecutions consider
laying charges against.
Mr Goodman’s corruption
extended over nearly two
decades until 2015, when
he was fired following the
ICAC investigation.
“He knew [them] to be entirely false or for inflated
amounts, and did so in
each case to obtain money
from the Council for his
own benefit, or the benefit
of others,” a spokesman
for the ICAC said.
During the course of explosive testimony throughout 2016, ICAC heard Mr

Goodman and another senior council employee put
their phones in the fridge
before discussing matters
relating to the investigation, while a gangrenous
big toe delayed Mr Goodman’s testimony.
Phoney companies filed
the invoices; in other cases, invoices were submitted to councils without the
knowledge of companies.
One, called CND Computers Pty Ltd, had no idea it
had billed the council more
than $2 million for services
over five years, the ICAC
said.
The invoices ended up in
a bank account associated
with Mr Goodman.
Those payments were aided and abetted by a range
of council officials, such as
Lorraine Cullinane, whom
the ICAC found either failed
to punish Mr Goodman, or
officials such Marny Baccam and Malcolm Foo used
their positions to “dishonestly arrange payment”.
“[They were] party to
agreements to create, false
invoices to the Council
for their businesses for
work that they knew had
not been done,” the report
found.
Mr Goodman had a stellar career in local government despite holding no
formal qualifications.
He previously served at
Ryde Council, Ku-ringgai Council, Marrickville
Council and Drummoyne
Council before becoming
Botany Bay’s CFO in the
mid-’90s.
The report recommends

the Director of Public
Prosecutions consider
laying charges against a
total of 10 people, including Mr Goodman, seven
council employees and
an external construction
businessman, Zoran Gajic who paid Mr Goodman
$2000, an amount the bureaucrat solicited, with
the aim of improving his
chance of being awarded
council contracts.
Council representatives
told the ICAC that between
2002 and 2011, Mr Goodman made purchases on
a credit card issued to
the council’s then-general
manager Peter Fitzgerald to pay for more than
$600,000 in personal expenses.
Spending
included
$11,000 on garden supplies to a business, Elegant Garden World, a
business that the ICAC
said was associated with
Mr Goodman’s relatives.
A further $45,000 was
spent on purchases at
a company known as
Australian Native Landscapes.
Mr Goodman also used
the credit cards to exercise a penchant for motor
sport, the report found,
including $33,000 for car
storage; $12,000 for a
Polaris Sportsman fourwheel bike which the ICAC
found had “no relation” to
council business.
The council’s then-general manager, Mr Fitzgerald, spent $36,000 on his
credit cards, including for

flights used by his wife
and relatives at Virgin
Australia.
But the ICAC did not make
a recommendation that
the DPP should consider
prosecuting Mr Fitzgerald
or find that he had acted
corruptly. Mr Fitzgerald
said he was entitled to
spend $20,000 a year on
personal expenses on his
council cards.
“The available records
before the Commission
do not establish that Mr
Fitzgerald exceeded the
$20,000 annual limit he
believed he was entitled
to use for discretionary
expenditure,” the report
found.
The council found there
was no credible objective evidence to support
claims by Mr Goodman
made at the public inquiry that he made monthly
$8500 payments using
council monies to “Bloggs
Consulting” that ended up
with Mr Fitzgerald.
“Mr Goodman was not a
credible witness,” the report found. “There is no
independent, objective
evidence to corroborate
the allegation that the
cash payments made by
the Council to MB Consulting or Bloggs Consulting were provided to
Mr Fitzgerald.
The council’s legal representatives submitted that,
between 2002 and 2011,
the total amount of expenditure on the council’s
three credit cards totalled
over $2.4 million.

Former treasurer Peter
Costello is expected to hit
out at the large pay packets
of senior bankers, warning
Australian customers are
feeling “unloved”.
Mr Costello will also argue
the federal government’s
controversial bank levy is
unjustified in a speech to
a Sydney conference on
Wednesday, but his key

target will be the banks.
“Who benefits from this
tightly regulated enterprise? Well, the government does, the shareholders of course, and
the senior executives employed on handsome salaries to keep their operation
ticking over,” he will say,
according to a report in
The Australian

Costello criticises banker pay packets
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‘The last term we are bound’: will Tony
Abbott’s words on same-sex marriage
come back to haunt him?
Moderate Liberal MPs are
preparing to turn former
prime minister Tony Abbott’s words against him as
they push to ditch the Coalition’s policy of a plebiscite on same-sex marriage
in favour of a conscience
vote.
Following the Coalition’s
marathon party room debate on the issue in 2015,
Mr Abbott said it would be
the last term of Parliament
in which MPs would have
to vote against their conscience on same-sex marriage.
Liberal backbencher and
same sex marriage supporter Dean Smith has rejected
the idea of a postal same
sex marriage plebiscite,
saying it’ll be divisive.
His comments at the latenight press conference,
which followed six hours
of heated debate, have not
featured in the public discussion since then. But
moderate MPs say they will
use them as ammunition in
any future party room debate on the issue.
Debate is set to flare up
next month when Liberal
senator Dean Smith introduces a private member’s
bill to legalise same-sex
marriage.
Speaking after the party
room discussion in August
2015, Mr Abbott said: “I
have come to the view, I believe this is the party room
view, that this is the last
term in which the Coalition
party room can be bound,
although we will definitely
maintain the current position for the life of this term.
“Going into the next election, we will finalise another
position.
“The disposition of the party room this evening is that
our position going into the
next election should be that
in a subsequent term of
Parliament, this is a matter
that should rightly be put to
the Australian people.”
Mr Abbott also said that if
the Coalition was starting
from scratch “this would
almost certainly be a free
vote”.
He lost the leadership only
weeks later to Malcolm

Turnbull, who committed
to a plebiscite on the issue.
The Coalition then took this
position to the last election.
Moderate MPs recognise
this puts Mr Turnbull in a
difficult position, but say
the government has done
all it can to fulfil its election
commitment.
With the Senate resolutely
opposed to a plebiscite,
several MPs said they do
not consider themselves
bound to vote against a bill
on same-sex marriage if it
comes before the Parliament.
Mr Abbott did not respond
to requests for comment.
The former prime minister on Monday cautiously
backed Immigration Minister Peter Dutton’s proposal
of a postal vote plebiscite,
saying it was preferable
to MPs trying to “ram it
through the Parliament”.
Senator Smith said a postal
vote plebiscite would be
“acrimonious” and “divisive” and should be rejected.
“Plebiscites are actually
the radical way of resolving
policy issues in the Australian democratic practice,”
he told ABC radio.
“We have had two binding
plebiscites, in 1916 and
1917; they were acrimonious and they divided communities.
“For me, as a traditional
conservative, I look at that
and I think to myself ‘why
didn’t we ever experiment
with them again again?’.
“Because our forefathers
decided they were not the
way to decide issues.
“More than that, postal
plebiscites, national plebiscites are corrosive, corrosive to our parliamentary
democracy.”
Progressive
advocacy
group GetUp! released results of a ReachTEL poll on
Tuesday showing 69 per
cent of voters in Mr Dutton’s seat of Dickson support a free vote in Parliament on the issue.
Some 24 per cent of voters in the Brisbane electorate were opposed to a free
vote.

Grassroots campaign key to next election
Preparation will be key to
who wins the race to The
Lodge.
If last weekend’s NSW
Liberal Party special convention was anything to
go by, the Turnbull government is stuck in traffic, asleep at the wheel on
Sydney’s M4.
The meeting of just over
1200 Liberal faithful was
convened to make changes to party rules to allow
more member participation in selecting candidates and developing
policy.
Instead, it was a masterclass in how one section
of a party - in this case,
the conservative faction,
led by Tony Abbott - can
spend enough money and
recruit enough supporters to stack a ballot.
The problem for the Liberals in NSW will be pulling together a set of rule
changes in time to allow
new candidates to start
doorknocking ahead of a
federal election expected
in late 2018.
Still to come is the laborious process of drafting party constitutional
changes and thrashing
out what will likely be a
neutered version of the
changes at a Liberal state
council meeting dominated by the party’s moderate and “soft right” factions.
On the opposite side of
the street is Labor, which
in contrast appears to be
a well-oiled machine.
The party has already preselected many candidates
for the federal election,
and selection processes
- informed by the recent
debate over senators’
citizenship - are being
subject to tighter quality
controls.
And this weekend, NSW
ALP members will meet
for a state conference at
which Bill Shorten will
outline a raft of policies
which the party will take
to the federal poll.
Having run what was the
largest grassroots campaign ever conducted at
the 2016 election - which
left the coalition with a
one-seat majority and a

messy Senate - Labor is
already well into training,
recruiting and fundraising
for what will be an even
bigger campaign based
around grassroots “community action networks”
in each state.
NSW is a crucial battleground.
Of Labor’s net gain of 12
seats at the last federal
election, seven came from
NSW on the back of some
of the largest swings seen
across the country.
In NSW alone, Labor
volunteers made over
334,000 calls and doorknocked 277,000 homes.
Across the Nullarbor, WA
Labor is now in state government and the party is
eyeing off the seats of federal ministers and backbenchers such as Andrew
Hastie in Canning.
Veteran Liberal pollster
Mark Textor knows the
value of grassroots campaigning, telling members
at the special convention
last Saturday that despite
new technologies and social media, “people are
still the most important
thing” in delivering the
“high energy” needed to
win elections.
“A robot on the internet
cannot spread the message,” was Textor’s conclusion.
He pointed to British Labour leader Jeremy Corbyn’s campaign, whose
hundreds of thousands
of supporters - organised
through the Momentum
movement - strategically
doorknocked
homes,
send text messages and
social media comments,
collected valuable data,
and turned out in their
droves on polling day.
The result was a net swing
of more than 30 seats to
Labour and a Conservative government that was
left shell-shocked.
Activist group GetUp is
hoping to emulate Momentum in Australia by
developing what it calls
a “people’s manifesto”
based on a massive survey covering issues ranging from a shorter working
week to wealth taxes and

free tertiary education.
Unions have also pledged
to campaign until election
day on the hot-button issues of penalty rate cuts
for the low paid and a fairer share of company profits going to employees.
Textor believes the Liberal-National coalition’s
best hopes lie in a return
to “retail politics” - ensuring that what the government is delivering “means
something to people in
their communities”.
That meant focusing on
the cost of living, electricity and gas prices, and
safe communities - back-

to-basic issues that get
to the sense of a “healthy
and vibrant community”.
As well, voters wanted
to better know how they
personally benefit from
the government’s fiscal
responsibility and economic management.

Gladys Berejiklian’s government has walked away
from its policy of merging
councils that have challenged their amalgamation in court.
The abandonment of
mergers for 14 Sydney
council marks a major
about-face from the Premier on one of the government’s signature policies.
Ms Berejiklian said in
a statement that due to
the protracted nature of
current legal challenges
and the uncertainty this
is causing ratepayers,
those council amalgamations currently before the
courts will not proceed.
“The government’s merger policy has always been
about putting ratepayers
first and it has become increasingly clear that certain councils were happy
to continue lengthy and
costly legal proceedings,”
Ms Berejiklian said.
“We want to see councils
focusing on delivering the
best possible services
and local infrastructure to
their residents.
“That is why we are drawing a line under this issue
today and ending the uncertainty.
“We are proud of what
we have already achieved
for local communities in
the 20 merged councils,

where significant savings
and improvements to services and infrastructure
have been delivered.”
It will affect councils in
Sydney’s eastern suburbs, northern suburbs,
lower north shore and
parts of the inner west.
But it will also raise
large questions of fairness. Councils that did
not challenge their mergers in court were forcibly
amalgamated last year.
The following proposed
mergers will no longer
proceed:
• Burwood, City of Canada Bay and Strathfield
Municipal councils.
• Hornsby Shore and Kuring-gai councils.
• Hunter’s Hill, Lane Cove
and City of Ryde councils.
• Mosman Municipal,
North Sydney and Willoughby City councils.
• Randwick City, Waverly
and Woollahra Municipal
councils.
Minister for Local Government Gabrielle Upton said
it was important for local
councils to have certainty
in the lead-up to the September local government
elections.
Local government elections for all merged councils and the 14 affected
by the announcement will
be held on September 9.

Both Labor and the coalition have a positive story
to tell voters.
But without a concerted,
well-resourced and highly
motivated on-the-ground
campaign, the Turnbull
government’s chances of
holding onto power appear slim.

NSW government to abandon legal
battle over council amalgamations
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مـطلوب سائـقون
نظرا لعمل جديد كبري ،تعلن ( StarTrack Courier )NSWعن
حاجتها لسائقني لديهم شركة (أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة) ألداء
جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك .adhoc
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  adhocملساعدتكم على حتقيق أرباح ممتازة.
نزوّدكم بلباس موحـّد.
ال رسوم انضمام.

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
{ l@ Þ

Fl
; dc

NJ

F

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
Fl
; dc

n

Ùì { W

d
Ò Ï

J

Ý ÑÙìySÏn_bR
*$15,200

أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
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معاهد
التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث
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ي ُـفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.
جيب أن يكون لديكم فـان  Vanمحولة طـن او طـنـّني ،أبيض حديث وحبالة جيدة (أو ان تكونوا على
استعداد لشراء فـان .)Van
جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها  ACNسارية 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.
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