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«العالقة» مع سوريا تهدد احلكومة ..و«السلسلة» اىل «الثالجة»!

أنقرة حتبط هجوما
«داعشيا» على
أجنرليك

اعتقلت السلطات الرتكية
رينات
يدعى
روسيًا
باكييف لالشتباه بانتمائه
إىل تنظيم «داعش»
وتطيطه لشن هجوم
على قاعدة أجنرليك اجلوية

التتمة صفحة 31

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير علي حسن خليل امس االول (داالتي ونهرا)
العالقة اللبنانية ـ السورية
ّ
سكة التطبيع يف
على
ضوء حترير جرود عرسال

واملتغيات يف امليدان
ّ
السوري ،ويف حال مل
اجلماعي
التوافق
يتم
ّ

اجليش السوري حيكم السيطرة على كامل بادية السويداء
أن
أعلن اإلعالم احلربي ّ
اجليش السوري وحلفاءه
أحكموا سيطرتهم على
كامل بادية السويداء،
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ق ّصة اللحظة األخرية لبدء احلرب وترحيل «سرايا أهل الشام»
بدا من املواقف املتناقضة
حول موضوع تطبيع العالقة
أن احلكومة قد
مع سوريا ّ
مهددة بتصعيد
تكون
َّ
عرضها
سياسي
َ
متبادل ُي ّ
ّ
وربا إىل أكثر
النقسام،
ّ
ٍ
من ذلك ،قد ال تشفع معه
ُ
دعوة رئيس اجلمعهورية
إىل حوار اقتصادي ـ مالي
يلبس لبوسًا سياسيًا يف
سلسلة الرتب والرواتب
وضرائبها االثنني (بعد
أن
غد) .ويرى مراقبون ّ
ما حصل يف جلسة جملس
الوزراء حول العالقة مع
ِ
البحث يف
سوريا من باب
زيارة وزراء إىل دمشق
أن فريقًا من القوى
يكشف ّ
السياسية قد ّ َ
اتذ قرارًا
وضع
اتاه
بالدفع يف ّ
ِ

4000
أن
مشيًا إىل ّ
كلم مربع هي املساحة
اليت ُأحكم السيطرة عليها
منذ بدء العمليات يف أيار

املاضي.
مصدر
أعلن
سيطرة اجليش

عسكري
السوري
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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.

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

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

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

فإن
رمسيًا على هذا األمر
ّ
هذا الفريق سيذهب إىل
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ترامب يهدد كوريا
الشمالية مبقيا على
اخليار الدبلوماسي

وجه الرئيس األميكي
ووزير دفاعه تهديدات
الشمالية،
لكوريا
ولكنهما يبقيان على باب
احلل الدبلوماسي مفتوحًا،
وترامب يؤكد أن بإمكان
الصني لعب دور فعال
يف التوصل إىل حل
لألزمة مع بيونغ يانغ.
الرئيس
قال
فقد
األميكي دونالد ترامب
إنه من األفضل لكوريا
اإلذعان
الشمالية

السلطة بصدد الطلب من جملس
األمن العضوية الكاملة لفلسطني

الديبلوماسية
بدأت
الفلسطينية تفعيل خيار
أنها
معلنة
التدويل،
ستطلب من جملس األمن
العضوية الكاملة لدولة
اجلمعية
يف
فلسطني
العامة لألمم املتحدة ،يف
وقت قررت اللجنة املركزية

حلركة «فتح» تاوز حال
االنقسام الوطين والدعوة
إىل عقد اجتماع للمجلس
الوطين الفلسطيين خالل
شهر يف رام اهلل يف
الضفة الغربية.
وكشف وزير اخلارجية
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ملـاذا  Bankstown MRIاالخـتيار األفـضل لكم!
ألن لديـنا:

*
*
*
*
*

موظفني مهتمنب وذوي خربة يضعون صحة املريض يف املقام األول
أطباء اختصاصيني بـ  MRIيقدمون تقارير طبية ذات نوعية عـالية ومفصـّلة
بيـئة عـصرية هادئة
مـوقـعا مـناسبا يف الطابق األرضي يقع على العنوان400 Chapel Road :
مواقف سيارات مـؤمـنة مبا فيها مواقف للمبنى مدخلها من Kitchener Parade

لـجميع اسـتعالمـاتكـم ولـحجز موعـد
الرجاء االتصال على 9782 4500 - 9782 4500 :
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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

عون تسلم أوراق اعتماد  5سفراء واستقبل رؤساء بلديات البرتون:

املـشاريع االمنائية املـنفذة تعكـس الـتزام تطبيق خطاب القسم

جدد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون تأكيد أهمية االمناء
املتوازن يف حتقيق االستقرار
االجتماعي واالقتصادي يف
البالد وتعزيز بقاء اللبنانيني
يف ارضهم واملساهمة يف
تنميتها ،الفتا اىل ان املشاريع
اليت تنفذ يف املناطق اللبنانية
كافة تعكس التزام تطبيق
خطاب القسم.
واعترب خالل استقباله وفد
رؤساء بلديات قضاء البرتون
يف حضور وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل ،أن
«للبلديات دورا أساسيا يف
املساهمة يف انعاش البلدات
والقرى اللبنانية وان العمل
البلدي ال بد ان يتكامل مع ما
تقوم به االدارات من مشاريع
امنائية واجتماعية».
وأوضح رئيس اجلمهورية أن
«مشاريع عدة بدأ تنفيذها يف
قضاء البرتون وأخرى تنتظر
حجز االعتمادات املالية الالزمة،
وذلك يف قطاعات عدة كاملياه
والصرف الصحي والكهرباء
والطرق وغريها».
وكان رئيس بلدية البرتون
رئيس احتاد بلديات املنطقة
مارسيلينو احلرك ألقى كلمة
باسم الوفد الذي ضم رؤساء
بلديات القضاء قال فيها:
«بامسي وباسم زمالئي رؤساء
بلديات قضاء البرتون وباسم
اهل البرتون ساحال وجبال ،نعرب
لفخامتكم عن حمبتنا ومتنياتنا
بالصحة وقيادة البلد بسالم.
أنتم تعرفون احملبة اخلاصة
اليت تغمر قلوبنا والثقة
الكبرية حبكمتكم ،ألنه بتولي
فخامتكم قيادة الوطن عاد
لنا االمل ألننا نعرف ألن كل
شرب من أرض الوطن عزيز على
قلبكم ،وخصوصا البرتون اليت
بدأنا نلمس الفارق باالهتمام
بها خصوصا مع وجود الوزير
جربان باسيل الذي بذل كل
جهد ممكن إلنعاش املنطقة،
ومنها مشروع سد بلعة الذي
يستفيد من مياهه أكثر من
 40الف نسمة ،وسد املسيلحة
الذي يؤمن مياه الشفة
لساحل البرتون وصوال اىل
انفه ،باالضافة اىل العديد
من املشاريع االمنائية اليت
تتجاوز قيمتها  555مليار لرية

لبنانية».
وعدد احلرك املشاريع اليت
بوشر تنفيذها يف عهد الرئيس
عون ،ومنها :حمطة تكرير
الصرف الصحي جلرد البرتون
يف بلدة كفرحلدا ،كما مت تنفيذ
قسم من طريق القديسني خط
البرتون -اده -جران ،والعمل
جار للوصول اىل عنايا ،وهذا
اخلط سياحي ديين بامتياز وله
فوائد كبرية للمنطقة».
ولفت اىل أن كل بلدية تقوم
بواجباتها جتاه بلدتها بغض
النظر عن إمكاناتها الضئيلة
«ومن ضمن ،اجنازاتنا» بيت
املغرتب الذي اطلقه الوزير
باسيل».
ثم حتدث عدد من رؤساء
البلديات عن اوضاع بلداتهم
وحاجاتهم.

أوراق اعتماد  4سفراء

اىل ذلك ،شهد القصر
اجلمهوري قبل ظهر اليوم
تقديم اوراق اعتماد اربعة
سفراء معتمدين يف لبنان،
يشكلون الدفعة الثامنة من
رؤساء البعثات الديبلوماسية
الذين يقدمون اوراق اعتمادهم
لرئيس اجلمهورية.
وتضمنت الدفعة الثامنة من
السفراء :سفري مملكة اسبانيا
خوسيه ماريا فريي دي ال بينيا
JOSE MARIA FERRE DE
 ،LA PENAسفري مجهورية
اجملر غيزا ميخالي GEZA
 ،MIHALYIسفرية مجهورية
االحتاد السويسري مونيكا
شودز كريغوز MONIKA
 ،SCHMUTZ KIRGOZوسفري
اجلمهورية الفرنسية برونو
فوشيه .BRUNO FOUCHER
وحضر تقديم اوراق االعتماد
الوزير باسيل واملدير العام
للمراسم يف رئاسة اجلمهورية
نبيل شديد ومديرة املراسم
يف وزارة اخلارجية السفرية
مريا ضاهر فيوليدس والسفري
شربل وهبة.
ولدى وصول السفراء تباعا
اىل القصر ،أقيمت املراسم
والتشريفات املعتمدة ،فعزفت
موسيقى اجليش نشيد البالد
اليت ميثلها السفري ،فيما رفع
علم دولته على سارية القصر
اجلمهوري اىل جانب العلم
اللبناني.

بعد ذلك حيا السفري العلم ثم
عرض سرية من لواء احلرس
اجلمهوري ،دخل بعدها اىل
صالون  22تشرين وسط
صفني من الرماحة ،ومنه اىل
صالون السفراء حيث قدم
أوراق اعتماده اىل الرئيس
عون ،كما قدم له اعضاء
البعثة الديبلوماسية.
ولدى مغادرة السفري بعد
تقديم اوراق االعتماد ،عزفت
النشيد
اجليش
موسيقى
الوطين اللبناني.
ونقل السفراء اىل عون حتيات
رؤساء دوهلم ومتنياتهم له
مسؤولياته
يف
بالتوفيق
الوطنية ،مؤكدين له العمل من
أجل تعزيز العالقات اليت جتمع
بني لبنان وبلدانهم.
اجلمهورية
رئيس
ومحل
السفراء حتياته اىل رؤساء
دوهلم ،متمنيا هلم التوفيق يف
مهمتهم الديبلوماسية.
ويف ما يلي نبذة عن السفراء
اجلدد:

سفري اسبانيا :خوسيه ماريا فريي
دي ال بينيا

 حائز إجازة يف احلقوق منجامعة مدريد وديبلوم دراسات
عليا يف العالقات الدولية
من كلية العلوم الديبلوماسية
االسبانية.
 تدرج يف مناصب عدة يفوزارة خارجية بالده منذ عام
.1981
 عمل نائبا لرئيس البعثةاالسبانية يف بريوت بني عامي
 ،1984 - 1981قبل ان ينتقل
اىل سفارة بالده يف روما.
 شغل منصب رئيس قسمالعالقات القانونية يف وزارة
خارجية بالده ،ثم عني قنصال
السبانيا يف امارة اندور
خارجية
لوزير
ومستشارا
بالده.
 عني سفريا مكلفا شؤونالعالقات مع الدول االسالمية،
ثم سفريا مكلفا شؤون العالقة
مع «اليونيفيل» يف لبنان عام
 ،2011قبل ان يعني سفريا
لبالده يف العراق عام .2013
 درس القانون يف كليةاحلقوق يف جامعة مدريد وتابع
دورات تنشئة حول الشؤون
العسكرية والدفاعية يف كل
من روما ومدريد.
إسبانية
أومسة
حائز
وخارجية.

سفري جمهورية املجر :غيزا ميخالي

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

 حائز إجازة يف االقتصادوالعالقات الدولية من جامعة
بودابست ،واجازة يف اللغات
السامية قسم اللغة العربية،
ودكتوراه يف اآلداب العربية.
 عمل يف حقول االقتصادوالفكر العربي قبل أن يعني
مسؤوال عن قسم الشرق
االوسط وافريقيا يف وزارة
خارجية بالده ،ثم مديرا عاما
هلذا القسم.
 شغل منصيب رئيس بعثةوقنصل يف سفارات بالده
يف كل من بغداد والقاهرة
والرياض وعمان ورام اهلل.
 -يتقن العربية والفرنسية

الرئيس عون يتسلم أوراق اعتماد  4سفراء
واالنكليزية والروسية.

سفرية االتحاد السويسري :مونيكا
شودز كريغوز

 حائزة إجازة يف العلومالسياسية واالجتماعية من
جامعة لوزان ،واجازة اختصاص
من مركز التعاون والنمو التابع
لكلية البوليتكنيك يف زوريخ.
 تدرجت يف مناصب عدة يفوزارة خارجية بالدها يف برن،
ويف سفارة بالدها يف روما.
 عملت مسؤولة الشؤونيف
والثقافية
السياسية
سفارة بالدها يف انقرة
قبل ان تعني رئيسة القسم

االقتصادي والتجاري واملالي
يف سفارة بالدها يف روما،
كما عينت قنصال عاما لبالدها
يف اسطنبول.

سفري فرنسا :برونو فوشيه

 حائز إجازة يف التاريخ،وديبلوم دراسات معمقة يف
والعلوم
احلضارات
تاريخ
السياسية ،وهو خريج املعهد
العالي لالدارة ومعهد العلوم
االحصائية واالقتصادية.
 تدرج يف مناصب ديبلوماسيةوادارية عدة ،سواء يف املعهد
الوطين لالدارة او يف االدارة
العامة لوزارة خارجية بالده،

قسم العالقات مع االمم
املتحدة واملنظمات الدولية،
قبل أن يعني سكرتريا اول
للبعثة الدائمة لبالده لدى االمم
املتحدة يف نيويورك.
 شغل منصب مستشار يفسفارات بالده يف كل من
طهران والرياض وجنامينا.
 توىل رئاسة جملس ادارةالعامة
الوظائف
مؤسسة
الفرنسية قبل ان يكلف ادارة
الشؤون الثقافية اخلارجية
لبالده منذ آذار .2016
 يتكلم العربية والفارسيةواإلنكليزية واألملانية.

عون دعا اىل لقاء حواري يف بعبدا االثنني للبحث يف اخلالف حول قانوني
سلسلة الرتب والضرائب الختاذ املوقف املالئم وفق اخليارات الدستورية

دعا رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون اىل لقاء حواري
يف قصر بعبدا الساعة احلادية
عشرة قبل ظهر بعد غد االثنني،
«للبحث يف خمتلف اوجه اخلالف
والتناقض واختالف اآلراء»
حول قانوني سلسلة الرتب
والرواتب يف القطاع العام،
واستحداث بعض الضرائب
السلسلة،
متويل
لغايات
وذلك يف حضور رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
والوزراء املختصني ،وحاكم
مصرف لبنان ،وممثلني عن
اهليئات االقتصادية والعمالية
واملالية ،ونقباء املهن احلرة،
واملدارس اخلاصة ،واملعلمني
يف املدارس واساتذة اجلامعة
اللبنانية.
وجاء يف الدعوة اليت وجهها
الرئيس عون اىل املشاركني
يف اللقاء ،اآلتي« :بعد تصديق
جملس النواب على قانوني
والرواتب
الرتب
سلسلة
يف القطاع العام واستحداث
بعض الضرائب لغايات متويل
السلسلة املذكورة،
وملا كان قد متت إحالة القانونني
املصدقني املذكورين أعاله إىل
رئاسة جملس الوزراء بتاريخ
،2017/7/24
وملا كان هناك مثة ترابط بني
ما تنشئه السلسلة اجلديدة
من حقوق للمستفيدين منها
وما ترتبه من إنفاق يستوجب

استحداث إيرادات لتمويله
من جهة ،واالنتظام املالي
العام واالستقرار االقتصادي
واالجتماعي واملالي يف البالد
من جهة أخرى،
وملا كنت قد التقيت هيئات
قطاعية عديدة معنية بالسلسلة
اجلديدة وما يرتتب عنها
ويرافقها من إنفاق وإيراد
وتستدعيه من إصالح على
مستويات عدة حفاظا على
حقوق الدولة والشعب معا،
وملا كان قد سبق لي ،من
وقسمي
ودوري
موقعي
الدستوري ،أن نبهت ،يف
أكثر من مناسبة عامة وموقف
معلن ،اىل ضرورة إقرار
مشروع قانون املوازنة العامة
واملوازنات امللحقة لسنة 2017
قبل إقرار القانونني أعاله أو
بالتزامن معهما ،عمال باملادة
 48من الدستور ،ما من شأنه
أن يعيد االنتظام املالي العام
إىل ما جيب أن يكون عليه يف
الدول اليت تعاني من مديونية
عامة متعاظمة تثقل ماليتها
العامة بأعباء تتآكل معها
قدرات هذه الدول بتحقيق
منو فعلي ومشاريع إمنائية
ٍ
ودورة اقتصادية تعود مجيعها
بالفائدة على الشعب الذي هو
مصدر كل سلطة وسيادة،
وملا كان أصبح من الداهم،
عمال باملادة  56من الدستور،
أن أختذ املوقف املالئم من

خيارات دستورية متاحة لرئيس
القانونني
مبوضوع
الدولة
املذكورين أعاله،
رأيت من الضروري ،بانتظار
اجمللس
أعضاء
تعيني
االقتصادي واالجتماعي املناط
أصال به دور املشورة واحلوار
املستدام يف هذه اجملاالت ،أن
ادعوكم اىل املشاركة يف لقاء
حواري يف القصر اجلمهوري
لبحث خمتلف أوجه اخلالف
والتناقض واختالف اآلراء
مبوضوع القانونني أعاله ،وذلك
يف متام الساعة احلادية عشرة
من قبل ظهر نهار اإلثنني
املقبل الواقع فيه ،2017/8/14
ما من شأنه التداول والتشاور
يف ما سبق ،متهيدا الختاذ أي
قرار مناسب ملا فيه اخلري
العام واملصلحة الوطنية العليا،
متمنيا احلضور واملشاركة».

وزير املال

وكان الرئيس عون استقبل بعد
ظهر اليوم يف قصر بعبدا وزير
املال علي حسن خليل الذي
اوضح انه «حبث مع رئيس
اجلمهورية االوضاع املالية
العامة يف البالد والتفاصيل
الرتب
بسلسلة
املتعلقة
والرواتب بشقيها الواردات
والنفقات».
اضاف« :انه اطلع الرئيس
عون على املراحل اليت قطعتها
وزارة املالية يف اجناز املوازنة
ومشروع قطع احلساب».
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لبنانيات

جلنة املال أبقت تعليقها لقانون برنامج االتصاالت
جعجع :زيارة أي وزير اىل سوريا ستهز االستقرار
كنعان :أسأل للمرة األلف عن رؤية الداخلي وستصنف لبنان يف خانة احملور االيراني

احلكومة لقطع احلساب

قدت جلنة املال واملوازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان،
يف حضور وزير االتصاالت
مجال اجلراح والنواب :فادي
اهلرب ،امحد فتفت ،عبد اجمليد
صاحل ،نبيل نقوال ،عباس
هاشم ،ايوب محيد ،انور
اخلليل ،عاطف جمدالني ،حسن
فضل اهلل ،هنري حلو ،قاسم
هاشم ،جورج عدوان.
كذلك حضر املدير العام لوزارة
املال االن بيفاني ،مدير
الواردات يف وزارة املال لؤي
احلاج شحادة ،رئيسة احملاسبة
يف وزارة املال سينتيا ضو،
رئيس جملس االدارة املدير
العام هليئة «اوجريو» عماد
كريدية ،املدير املالي يف
هيئة «اوجريو» حممد حميدلي،
مستشار وزير االتصاالت نبيل
ميوت.
كنعان
وبعد اجللسة قال كنعان:
«جلستنا كانت خمصصة لقانون
برنامج وزارة االتصاالت اليت
كانت جلنة املال علقته وطلبت
تفاصيل اضافية عنه ،وهو
بقيمة  450مليارا ،باالضافة
اىل اجلزء الثاني من املوازنة
لوزارة االتصاالت االستثمارية
والبالغة  375مليار لرية.
وزارة
تقدمت
واليوم
االتصاالت بناء على طلب جلنة
املال بعرض ألهداف املشروع،
ودراسة جدوى اقتصادية
تشري حبسب اوجريو اىل
أن ايرادات االتصاالت من
املتوقع ان ترتفع يف حال
مت تنفيذ مشروع استكمال
شبكة االتصاالت كل سنة
بنسبة  ،%24لتصل يف السنة
الرابعة اىل  300مليون دوالر،
حبسب تقديرات الوزارة».
أضاف« :تضمنت تعديالت
وزارة االتصاالت خفضا بقيمة
 151مليار لرية من القيمة
الربنامج
لقانون
االمجالية
الذي أبقت جلنة املال على
تعليقه ،واجلزء االول والثاني
من املوازنة امللحقة لوزارة
االتصاالت ،وهذه التخفيضات
هي على الشكل اآلتي:
يف اجلزء األول املتعلق

كنعان مرتئسا لجنة املال

باخلدمات االستهالكية ،كانت
بدالت االتعاب بقيمة  23مليار
لرية ،لتصبح بناء على اقرتاح
الوزارة  13مليار لرية.
التجهيزات الفنية املتخصصة
كانت بقيمة  45مليار لرية،
لتصبح  30مليار لرية بناء على
اقرتاح الوزارة ،اي خبفض 15
مليار لرية.
كلفة قانون الربنامج يف السنة
األوىل كانت  225مليار لرية،
واصبحت بناء على اقرتاح
الوزارة  75مليار لرية».
وأوضح كنعان أن «اخلفض
احلاصل يدل على مدى جدية
العمل احلاصل يف جلنة املال،
وعلى امكان اخلفض ،وإذا
متكنا من الوصول يف غضون
أسابيع اىل خفض بقيمة
 100مليون دوالر يف وزارة
معينة ،فذلك ممكن يف كل
االدارات والوزارات ،حبسب
مالحظة النواب املشاركني يف
اجللسة».
ولفت اىل أن «النقاشات
تطرقت كذلك اىل الثغرات
القانونية والتلزميات احلاصلة،
وتبني حبسب املادة  11من
قانون االتصاالت الصادر عام
 ،2001أن خزينة الدولة متول
اهليئة الناظمة لالتصاالت
لسنتني فقط ،لتعود ومتول
بعدها بإيرادات ذاتية حمققة،
وهو ما مل حيصل حتى اآلن،
مما يشكل خمالفة للمادة 11
من قانون االتصاالت الصادر
يف  22متوز .»2002
وأشار كنعان اىل أن «اجلدوى
والتخفيضات
االقتصادية
باتت أمام جلنة املال اليت
ستتخذ قرارها يف االيام
املقبلة بعد استكمال وزارة
االتصاالت وهيئة أوجريو
مستندات إضافية يتوقع أن
حنصل عليها االثنني املقبل،
وسنعقد جلسة أخرية للجلسة
املال يف األيام املقبلة،
إلنهاء البنود العالقة من
صياغات واعتمادات ،وكررنا
الطلب من وزارة املال عرب
املدير العام ،بتزويدنا الئحة
مفصلة عما أنفق حتى اآلن
من بند اجلمعيات اليت ال
تتوخى الربح اليت علقت جلنة

املال اعتماداتها ومساهمة
اخلزينة فيها واليت تصل اىل
 400مليار ،لنتخذ القرار يف
شأن ما مل يسدد بعد .وبناء
على ما سيصلنا ،سنصدر
تقريرنا النهائي الذي يشمل
كل ما اتفقنا عليه والبنود
اليت اقرت واالعتمادات اليت
جرى تعديلها ،والتخفيضات
اليت حنن بصددها ،مع
توصيات جلنة املال للحكومة
يف ما يتعلق مبوازنة العام
.»2018
وأضاف« :للمرة األلف أكرر
موقفي من قطع احلساب،
ال سيما أن املادة  87من
الدستور تنص على ضرورة
تصويت اجمللس النيابي على
احلسابات قبل نشر املوازنة يف
اجلريدة الرمسية ،واملادة 118
من النظام الداخلي للمجلس
النيابي تنص على التصويت
اوال على احلسابات ،ثم على
املوازنة .وحنن امام مشكلة
دستورية وقانونية ال نريد ان
تعيق اجناز موازنة  2017اليت
هي اجناز مهم سيبدأ بوضع حد
وسقف لالنفاق يف االدارات
كما للدين العام والعجز».
وختم« :قطع احلساب مسؤولية
احلكومة ووزارة املال ،وعليها
ان حتيل على اجمللس النيابي
هلذه
ورؤيتها
مشروعها
املسألة ،واعالمنا به من
خالل املؤسسات الدستورية.
ومسعنا ان هناك حوارا حول
هذه املسألة يف السلطة
التنفيذية ،نأمل أن يرتجم من
خالل مشروع قانون حيال اىل
اجمللس النيابي ،لنستكمل
ونضع
املالي،
املوضوع
لبنان وماليته العامة بشكل
قانوني ودستوري سليم على
السكة الصحيحة ،لنصل اىل
موازنة العام  2018مع رؤية
اقتصادية افضل وموازنة
تتضمن ختفيضات اساسية
بعد اخذ العرب من نقاشات
موازنة العام  .2017هذا هو
االصالح احلقيقي الذي يشمل
كل انفاق الدولة اللبنانية،
وعلى مستوى احملاسبة يف كل
االدارات والوزارات واجملالس
واهليئات ،وليس انتقائيا».

ذكر رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع خالل
مؤمتر صحايف عقده يف معراب،
«بعض الوزراء الراغبني بزيارة
سوريا ألهداف يدعون أنها
اقتصادية ،بفقرة من نص
البيان الوزاري للحكومة جاء
فيها :إن احلكومة تلتزم مبا جاء
يف خطاب القسم لفخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
من أن لبنان السائر بني األلغام
ال يزال مبنأى عن النار املشتعلة
حوله يف املنطقة بفضل وحدة
موقف الشعب اللبناني ومتسكه
بسلمه األهلي .من هنا ضرورة
ابتعاد لبنان عن الصراعات
اخلارجية ملتزمني احرتام ميثاق
جامعة الدول العربية مع اعتماد
سياسة خارجية مستقلة تقوم
على مصلحة لبنان العليا.»...
وقال جعجع« :ان البيان الوزاري
هلذه احلكومة مضافا إليه
السياسات العامة اليت انتهجتها
كل احلكومات اللبنانية منذ
العام  2005وال سيما بعد العام
 2011بعد اندالع األزمة السورية
اعتمدت سياسة النأي بالنفس،
ولكن باألمس رفض رئيس
احلكومة سعد احلريري وضع
أي شيء عن النقاشات اجلانبية
حول هذا املوضوع ،ألتفاجأ
ببعض الوزراء يقولون« :حنن
بالرغم من كل ذلك سنذهب
اىل سوريا» ،ال يا صديقي ال
ميكنك ان تزور سوريا بصفتك
الرمسية بل فقط بصفتك
الشخصية كسائح إن رغبت،
ماذا وإال تكون ختالف سياسة
احلكومة احلالية وسياسات كل
احلكومات املتعاقبة والعهد
اجلديد وتعتدي على الشرعية
اللبنانية ألنك تأخذ لنفسك حقا
ال متلكه».
واستغرب جعجع ما يقوله
البعض بأن «التعاطي مع سوريا
ال زال طبيعيا وعاديا ،حبجة ان
احلكومة تشرتي الكهرباء من
سوريا ويوجد متثيل ديبلوماسي
بني البلدين» ،فقال« :هذا أكرب
دليل على أن موقفنا موضوعي،
اذ ليس لدينا مشكلة مع الشعب
السوري وأرضه ،فنحن نؤيد كل
شيء يف سياق املبدأ القائل
باستمرارية املرفق العام أي عدم
ارتباطه بسلطة سياسية معينة،
فعلى سبيل املثال لن نوقف
حركة الشاحنات بني البلدين
أو عالقة الشعبني ببعضهما
البعض أو استجرار الطاقة عرب
اتفاق سار منذ عشرات السنني
بني مؤسسة كهرباء لبنان
ومؤسسة كهرباء سوريا ،ولكن
هذا شيء والتعاطي مع مستوى
سياسي مل يعد موجودا شيء
آخر متاما».
وعزا «عدم وجود حكومة سورية
شرعية اىل فقدانها نقطيت
ارتكاز أساسيتني هما الشرعية
الداخلية والشرعية الدولية ،إال
اذا ما افرتضنا أن كل العامل
مكون من كوريا الشمالية
وإيران وروسيا وفنزويال ولكنها
ليست سوى أربع دول من أصل
مئتني» .وقال« :أي تعاط مع
احلكومة السورية يدخلنا كفريق

الدكتور جعجع
يف األزمة السورية حبيث يكون
حتيزا مع فريق ضد آخر ،وهذا
ما جيب ان نبتعد عنه».
ورد جعجع على الوزراء الذي
يريدون الذهاب اىل سوريا
بسؤال« :هل يقوم أحد بشيء
ما يف هذه الدنيا جمانا وال سيما
ان كان سينعكس عليه سلبيا؟
أليس من املفرتض أن ميثل
الوزير اللبناني مصاحل الشعب
اللبناني؟ فأين هذه املصلحة
من هذه الزيارة؟ اذا قلنا انه
ذاهب اىل اوروبا نتفهم ذلك
ألنه ميكن أي جيلب بنى حتتية
ومشاريع كذلك اىل أمريكا أو
السعودية واالمارات ولكن ماذا
سيحضر من سوريا؟ فكل ما
ميكن أن يأتي به من هناك هو
اجلثث».
وقال« :أي زيارة رمسية لوزير
لبناني اىل سوريا ستتسبب
بضرر كبري على لبنان بدءا من
داخله باعتبار أن هذا موضوع
خاليف كبري بني اللبنانيني،
فنحن منذ  7سنوات حتى اليوم
ال زلنا مبنأى عما جيري يف الشرق
األوسط بفضل تفاهمنا مع
بعضنا البعض وهذا ما أمسيناه
سياسة النأي بالنفس باستثناء
القضية الفلسطينية».
وأكد أن «وزيرا ال ميكنه زيارة
سوريا بصفة شرعية إنطالقا
مما حصل داخل جملس الوزراء
اىل جانب سياسات احلكومات

اللبنانية املتعاقبة» ،وقال:
«زيارة أي وزير اىل سوريا
ستهز االستقرار السياسي
الداخلي للبنان وال سيما ان
نتيجة هذا االستقرار هي
االستقرار األمين والعسكري،
كما سيصنف لبنان على أثرها
يف خانة احملور االيراني يف
الشرق األوسط ،ما يعين أن
ما تبقى لنا من عالقات مع
أكثرية الدول العربية سينقطع
كليا وبالتالي سيزداد الوضع
االقتصادي سوءا وسيختنق
لبنان أكثر فأكثر ،هذا فضال
عن أن اإلدارة األمريكية احلالية
ووراءها الدول األوروبية هي
يف مواجهة كبرية مع ايران،
األمر الذي سيستجلب علينا
مزيدا من العقوبات واحلصار،
فمن يفكر بهذا املوضوع
ليس من منطلقات لبنانية بل
من منطلقات أخرى ال عالقة
هلا مبصلحة الشعب اللبناني
وأولوياته».
ودعا جعجع كل الفرقاء
السياسيني اىل «جتنب اخلالفات
االسرتاتيجية بدءا من طريقة
وجود السالح يف لبنان خارج
اجليش اللبناني وال تنتهي عند
حدود األزمة السورية والتدخل
بالسياسة
والتحكم
فيها
اخلارجية للبنان ،واالنصراف
اىل اإلهتمام باألمور املعيشية
اليت تهم املواطن اللبناني».

ارسالن التقى شقري وشهيب وعون وهيئات
وعرض ملفات إمنائية مع وفود بلدية

التقى وزير املهجرين رئيس
«احلزب الدميقراطي اللبناني»
طالل أرسالن ،يف مكتبه يف
الوزارة ،وزير الدولة لشؤون
حقوق اإلنسان أمين شقري،
وحبث معه يف آخر املستجدات.
كذلك التقى أرسالن عضو كتلة
«اللقاء الدميقراطي» النائب
أكرم شهيب وعضو تكتل
«التغيري واإلصالح» النائب
آالن عون.
من جهة ثانية ،عرض أرسالن
األوضاع العامة مع وكيل األمني
العام لألمم املتحدة األمني
العام التنفيذي ل»اإلسكوا»
السفري حممد علي احلكيم ،ومع
قنصل مجهورية مصر العربية
يف لبنان شريف البحراوي.
كما تابع أرسالن ملفات إمنائية
ومطالب للقرى والبلدات مع

وفود بلدية ،فالتقى على
التوالي وفدا من بلدية شانيه
يتقدمه رئيس البلدية حسني
أبي املنى ،رئيس بلدية املتني
زهري أبو نادر ،رئيس بلدية
محانا بشري فرحات على رأس
وفد ،وفدا من بلديات قضاء
بعبدا ضم رئيس بلدية قرنايل
مروان األعور ،رئيس بلدية
قصيبة روجيه جنم ،رئيس
بلدية رأس احلرف طوني األمسر
ورئيس بلدية جوار احلوز
الياس صعب ،كذلك التقى
أرسالن رؤساء بلديات :عني
دارة فؤاد هيدموس ،قرطاضة
ميشال األمسر ،الورهانية -
الشوف مسري غامن ،والفنان
رامي عياش ،ونقيب حمرتيف
املوسيقى والغناء يف لبنان
فريد أبو سعيد.
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أبو فاعور :اللقاء الدميقراطي سيطالب
بزيادة الغرامات على مستبيحي االمالك
البحرية والنهرية
اعترب عضو «اللقاء الدميقراطي»
النائب وائل أبو فاعور يف
تصريح ،أن «رئيس اللقاء
الدميقراطي النائب وليد جنبالط
أوعز اىل أعضاء اللقاء باملطالبة
بإعادة النظر مبا مت إقراره يف
السلسلة حول االمالك البحرية
حيث سيتقدم اللقاء مبقاربة
جذرية تتجاوز ما مت االتفاق عليه
جلهة زيادة الغرامات على الذين
استباحوا وال زالوا يستبيحون
والنهرية،
البحرية
االمالك
والذين جيب ان يدفعوا مثنا
ملخالفاتهم ال ان تتم تسويتها
وفق منطق املراعاة ،فكيف
يستقيم منطق العدل يف دولة
تفرض الضرائب على املواطنني
ال سيما الفقراء منهم وحتابي
كبار الغيالن الذين يسرقون
االمالك العامة ويكدسون األموال
ويتجاوزون القوانني نتيجة
للحمايات السياسية واملالية
اليت تؤمنها امواهلم».

وأوضح ان «اللقاء سوف يتقدم
مبقاربة جذرية حول االمالك
البحرية اذا ما استعمل رئيس
اجلمهورية حقه الدستوري برد
السلسلة اىل اجمللس النيابي».
وأكد ابو فاعور أن «ما قام
به وزير الرتبية مروان محادة
مل يكن من باب احلرص على
صالحياته كوزير فحسب ،بل من
باب احلرص على اتفاق الطائف
الذي نتمسك به اليوم كما
متسكنا به يف السابق وطريقة
التعاطي مع ملف املساعدات
الدولية لوزارة الرتبية بهذا
الشكل سوف يقود حكما اىل
خسارة لبنان ملساعدات تفوق
املائيت مليون دوالر يف وقت
نطالب فيه ليل نهار بعدم حجب
املساعدات عن لبنان يف سياق
تعامله مع أزمة النزوح السوري
وعندما تصل املساعدات يتم
التعامل معها بطريقة تودي اىل
خسارتها».

احلريري التقى سفري اذربيجان
وفتفت وعبد العزيز والقائم
باالعمال الربيطاني

الرئيس الحريري خالل استقباالته

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري امس االول
يف السراي احلكومي القائم
باألعمال الربيطاني بن واستينج
وعرض معه االوضاع يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية
بني البلدين.
وصرح واستنيج على األثر« :لقد
تشرفت مبقابلة رئيس الوزراء
احلريري وهو يدير حكومته خالل

شهيب يف عشاء مجعية الوفاء برعاية جنبالط:

ما حيصل مع محادة معيب فاحفظوا ما تبقى من مؤسسات

رعى رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط ممثال بعضو
اللقاء النائب اكرم شهيب ،حفل
العشاء السنوي الرابع جلمعية
الوفاء اخلريية لدعم املريض يف
منتجع «الريتاج» -عني السيدة-
عاليه.
حضره الوزير طالل ارسالن
ممثال مبدير مكتبه اكرم مشرفية،
النائبان هنري حلو وفادي اهلرب،
رئيس جهاز التفتيش املالي
يف لبنان وائل خداج ،املسؤول
السياسي يف الشوف وعاليه
حسام العسراوي ممثال احلزب
السوري القومي اإلجتماعي،
منسق قضاء عاليه املهندس
بيار نصار ممثال حزب القوات
اللبنانية ،رئيس اجلمعية زاهي
الغصيين ،املفوضون يف احلزب
التقدمي اإلشرتاكي خالد املهتار،
ياسر مالعب وصاحل حديفة،
وكيل داخلية الغرب يف احلزب
التقدمي بالل جابر ،رئيس جملس
إدارة جامعة  MUBSالدكتور حامت
عالمة ،مسؤول العالقات العامة
يف جامعة البلمند الدكتور سهيل
مطر ،رئيس مجعية جتار الغرب
مسري مرعي ،رئيس رابطة خماتري
قضاء عاليه انور احلليب ،رئيس
مجعية جتار عاليه مسري شهيب،
فاعليات اجتماعية ،اقتصادية،
حشد كبري من منطقة الغرب
وعاليه ،رؤساء بلديات وخماتري.
بعد النشيد الوطين ،كلمة تعريف
للزميلة سارة مطر ،ثم ألقى
كمال عبد اخلالق كلمة مجعية
الوفاء اخلريية.
وبعد كلمة جابر ألقى النائب
شهيب كلمة راعي اإلحتفال
فقال« :أنقل اليكم حتيات وحمبة
الزعيم وليد جنبالط ،حضوركم
معنا اليوم لدعم مجعية الوفاء
اخلريية هو حضور وفاء والتزام
بواجب إنساني وأخالقي ينمو
ويتعزز من عام اىل عام ،كي
تستمر مسرية العطاء والوفاء

ألهلنا الكرام يف هذه املنطقة
الطيبة اليت عودتنا على الوفاء
وهي تستحق منا ومنكم كل دعم
وخري وعطاء».
أضاف« :كل التحية اىل مجعية
الوفاء وأمثاهلا ممن خيففون أملا
ويبلسمون جرحا ،ويساعدون
مريضا حمتاجا يف وطن بات
معظم أهله يعانون من حاالت
مرضية مشابهة يف الالمباالة
الرمسية ملشاكلهم املعيشية
واإلجتماعية والصحية والرتبوية
وحيتاجون اىل من يرفع عنهم
كابوس القلة واملرض وفقدان
فرص العمل وصعوبات املشاكل
اليومية».
وقال شهيب« :وبعيدا عن نكد
السياسة ،ال بد من العمل الدائم
على تعزيز جو التهدئة بالداخل،
إال ان البعض بغض النظر عن
األمور امللحة على املستوى
املعيشي وهموم الناس وحتقيق
اإلصالح احلقيقي الذي يكافح

الفساد ويضبط املناقصات
وحيقق اإلمناء والنمو».
أضاف« :الذي حصل مع
الوزير مروان محادة معيب.
هناك مؤسسات وهناك دستور
وقانون حيكمه والذي حصل
مع مروان محادة معيب ومعيب
فأحفطوا ما تبقى من مؤسسات
الدولة والتقيد بأحكام القانون
والدستور».
وتابع شهيب« :رغم الضباب
تبقى هناك إشارة أمل واستقرار
وانه يف مثل هذه األيام أجنزت
املصاحلة التارخيية يف اجلبل،
فعاد اإلستقرار اىل اجلبل بعودة
أهل اجلبل اىل اهلهم .حتية اىل
صاحيب الغبطة (صفري والراعي)
وحتية اىل وليد بك جنبالط».
وختم« :شكرا مجعية الوفاء جتمعنا
على الوفاء ،شكرا لعطاءتكم،
كل شهرة وفاء لدعم املريض
وانتم خبري ،وعسى أن يشفى
لبنان من أمراضه املزمنة».

ريفي :زيارة وزراء حمسوبني على رئيس اجلمهورية
وحزب اهلل اىل سوريا تناقض املصلحة اللبنانية

رأى الوزير السابق اللواء أشرف
ريفي يف بيان ،أن «حلفاء
النظام السوري يعودون اىل
نغمة التطبيع مع هذا النظام،
سعي منهم اىل إعادة عقارب
يف
ٍ
الساعة اىل ما قبل العام ،2005
متناسني اجلرائم اليت ارتكبها
حبق لبنان ،كما حبق سوريا».
وقال« :إن زيارة وزراء
حمسوبني على رئيس اجلمهورية
وحزب اهلل وحلفائه اىل سوريا،
تناقض املصلحة اللبنانية يف
العمق ،ونستغرب أن يتجاهل
النظام
ضلوع
املسؤولون
مبؤامرة ميشال مساحة ،اليت
صدر فيها أحكام قضائية ،كما
نعترب أن الغطاء الذي يقدمه
العهد للزيارة ،يشكل نقطة

سوداء إضافية يف سجله ،ال
سيما وأن لبنانيني معتقلني ال
زالوا جمهولي املصري يف سجون
هذا النظام ،منهم من اختفى يف
العام .»1990
أضاف« :ويف الوقت الذي نقيم
فيه إجيابا ما سجل من مواقف
معرتضة من قوى مشاركة يف
احلكومة ،على طاولة جملس
الوزراء وخارجه ،ندعو احلكومة
ورئيسها اىل تصحيح املسار
املستمر يف تقديم التنازالت
للدويلة يف سعيها اىل مصادرة
القرار اللبناني ،وعدم تقديم
الغطاء هلا ،فاإلستقالة أقل
كلفة على أصحابها من أن
يكونوا شهود زور على سقوط
لبنان حتت الوصاية اإليرانية».

هذا الوقت املهم جدا للبنان.
وأكدت دعم اململكة املتحدة
للجيش اللبناني باعتباره املدافع
الشرعي الوحيد عن لبنان ،وهو
الوحيد الذي جنح مبفرده يف صد
غزو داعش عام  ،2014والذي
يشكل حجر االساس للسيادة
اللبنانية.
ورحبت على وجه اخلصوص
بانعقاد اجمللس االعلى للدفاع
وبدعم رئيس الوزراء لقائد
اجليش».
كذلك استقبل احلريري سفري
اذربيجان اغا سليم شكروف
الذي اوضح انه «جرى عرض
للعالقات الثنائية وسبل تعزيزها
ال سيما يف اجملالني االقتصادي
والسياسي».

فتفت وعبد العزيز

والتقى احلريري النائبني أمحد
فتفت وقاسم عبد العزيز يف
حضور منسق «تيار املستقبل»
يف الضنية نظيم احلايك واالمني
العام املساعد لشؤون العالقات
العامة يف التيار بسام عبد
امللك.
بعد اللقاء ،أوضح فتفت «ان
االجتماع خصص ملتابعة شؤون
امنائية ختص منطقة الضنية
وخصوصا ما هو متعلق مبشاريع
وزارة االشغال العامة».

دريان استقبل وفودا داعمة ملواقفه

شيخ العقل :وجهنا الدعوة لقمة إسالمية علها
تكون بداية لقمة إسالمية مسيحية

املفتي دريان مستقبال شيخ الهقل

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن مرتئسا وفدا من العلماء،
حبضور لفيف من علماء دار
الفتوى.
وبعد اللقاء ،قال حسن« :زيارتنا
هلذه الدار الكرمية ،دار الفتوى،
هذه الدار الوطنية ،اكدنا يف
املاضي ونؤكد ان ما يهمها
يهمنا ،وما يصيبها يصيبنا،
وكل لقاء بني أطياف ومكونات
هذا الوطن هو لبنان .زيارتنا
تؤكد على رؤيتنا املشرتكة مع
مساحة مفيت اجلمهورية اللبنانية،
رؤيتنا اجلامعة اليت جتمع وتوحد،
يف وجه التحديات املختلفة على
صعيد الوطن ،وعلى صعيد
فلسطني والقدس ،وعلى صعيد
األمة اإلسالمية والعربية ،زيارتنا
اليوم هي تشاور وحمبة».
سئل :يف ظل هذه الظروف اليت
نعيشها أال تستدعي احلالة أن
تعقد قمة إسالمية  -مسيحية؟
أجاب« :كنت أريد ان يبقى األمر
حتى نضوجه ،لقد وجهنا الدعوة
اىل قمة إسالمية ،بل لعلها تكون
بداية لقمة إسالمية  -مسيحية،
اذا كان مساحة املفيت يريد ان
تكون قمة إسالمية  -مسيحية

واإلخوان كذلك فنحن ال مانع
لدينا».
واستقبل مفيت اجلمهورية وفودا
وهيئات ومجعيات وشخصيات
من بريوت وبعض املناطق،
وصدر عنهم بيان اكدوا فيه
على «الدور القيادي والوطين
لسماحة مفيت اجلمهورية ولدار
الوطنية
املرجعية
الفتوى
واإلسالمية الكربى وللوقوف وراء
مساحته دعما وعونا وللمطالبة مبا
حيقق العدل واملساواة والعيش
املشرتك بني املواطنني وخاصة
موضوع تعطيل يوم اجلمعة وهو
حق دستوري طبيعي للمسلمني
يف هذا البلد .وتقرر تشكيل
جلنة ملتابعة اخلطوات للتواصل
مع كل القيادات واملسؤولني
للعودة عن هذا اخلطأ وإنصاف
طائفة أصيلة هي شريك أساسي
يف هذا البلد ،فليس من اجلائز
مترير سلسلة الرواتب على
حساب حقوق ووجود وكرامة
مكون أساسي يف البلد».
والتقى دريان القنصل العام
يف مجهورية مصر العربية يف
لبنان شريف حبراوي يف زيارة
وداعية وتسلم مهامه املستشار
جوار سامي يف زيارة تعارف،
ومتنى هلما التوفيق يف مهامها
اجلديدة.
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ابراهيم :منسك بالوضع لكن ال أمن  %100لبنان يف خط الدفاع األول
ضد اإلرهاب وقدرات الشبكات التخريبية شبه معطلة

أكد املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،يف حديث
جمللة «االمن العام» ملناسبة
والسبعني
الثاني
الذكرى
لتأسيس املديرية العامة لالمن
العام يف  27آب« ،أن ما حققه
االمن االستباقي كان مثرة حسن
استخدام الصالحيات ومضمون
بنك املعلومات عدا عن التعاون
مع األجهزة الدولية الصديقة اليت
وجدت نفسها مضطرة لدعم لبنان
باعتباره خط الدفاع االول عنها
يف املواجهة مع االرهاب».
ولفت اىل «ان لبنان مل يتعاط
يوما مع النازحني السوريني
كإرهابيني ،وان عودتهم اىل
بالدهم توفر الكثري من املخاطر
السلبية» ،مشددا على «اهمية
احلوار مع السلطات السورية».
ومل يستبعد «احتمال استمرار
وجود شبكات ختريبية يف لبنان»،
الفتا اىل ان «قدراتها شبه
معطلة ،وان لبنان مل يسقط
املفاجآت االمنية رغم اثبات
الشعب اللبناني انه لن يكون
بيئة حاضنة لالرهاب».
وعن اجنازات املديرية ،قال
ابراهيم« :أستطيع القول ان
هذه االجنازات االدارية ليست
شخصية او فردية ،امنا هي نتاج
عمل فريق .كل ملف له جلنة
متخصصة تهتم به من االلف اىل
الياء .تتسلم املهمة منذ حلظة
التكليف اىل حني اجنازها .يتوىل
رئيس كل جلنة من الضباط
اطالعي على ما ينجز يوميا لينطلق
يف عمله بالتوجيهات الضرورية.
وقد ثبت بالفعل ان تقسيم
العمل بهذه الطريقة التخصصية
وعدم حصره بشخص ،أيا تكن
قدراته ،ادى اىل هذه النتائج
الباهرة يف وقت قياسي .بهذه
الطريقة اجنزنا اعماال كثرية رغم
كل االنشغاالت».
اضاف« :من الطبيعي ان نضع مع
بداية كل سنة برنامج عمل وفق
اولويات حنددها ،ونسعى اىل
حتقيقها .ان مل يتم حتقيق ذلك
كامال ،فمعظمه وفق االولويات
احملددة سلفا ،وقد متكنا يف
بعض السنوات من اجناز %90
مما تقرر».
وتابع« :عندما تسلمت مهماتي يف
املديرية العامة لالمن العام سنة
 2011قمت جبولة على كل املكاتب
والدوائر واملراكز ،واطلعت عن
كثب على طريقة عملها .لفتين
يومها مركز التوقيف املوقت
حتت جسر العدلية .يف احلقيقة،
شاهدت بأم العني الظروف
السيئة احمليطة حبياة املساجني،
وقررت يومها ان اقوم بعمل ما
ينهي هذه احلال .بطبعي عندما
اريد ان اقوم بأي عمل اسعى اىل
ان اكون انا املستهدف فيه .قلت
يومها اذا جاء يوم وحكم علي ان
اكون يف هذا السجن ،فهل
اقبل او ارضى بان اكون فيه؟
هل اقبل العيش يف مثل هذه
الظروف؟ كان جوابي الطبيعي
يومها بالنفي والرفض معا.
اطلقت عليه يومها اسم «سجن
العار» ،وقررت فورا ان اقوم مبا
يلزم وبكل جد واخالص لتغيري
هذا الواقع والتخلص منه .فعال،
كنت اشعر باخلجل كلما طلب مين
اذن بزيارة يقوم بها ممثلون عن
املنظمات الدولية واالنسانية
اىل هذا املركز ،او حتديد موعد
للقائهم مع ضباطه».

واشار اىل ان «مشكلة مالية
واجهتنا يف مرحلة من املراحل قبل
تنفيذ املشروع» ،وقال« :جلأت
اىل بعض االصدقاء طالبا الدعم
من موقعي الشخصي ال املهين،
فجاءني اجلواب اجيابا .عرضت
املشروع على بعض املنظمات
والسفارات فلم يتأخر عدد منها
يف تقديم الدعم املالي والتقين
وتوفري التجهيزات الضرورية.
تزامنا مع انطالق الورشة واحلاجة
اىل املزيد من املال كنت اجلأ اىل
معالي وزير الداخلية نهاد املشنوق
الذي كان قد انشأ صندوقا يف
الوزارة لرتميم اوضاع السجون
املوضوعة يف عهدتها وحتسينها
وبناء اخرى على مستوى لبنان.
مل يرتدد معاليه يف تقديم الدعم
كلما طلبنا ذلك ،وهو ما مسح
بامتام املشروع وجتهيزه بافضل
املعدات».
واكد وجود «مشكلة االكتظاظ
يف السجون اليت نعاني منها
كثريا» .وقال« :حنن جهاز
ال يوقف مجيع املساجني بل
املخالفني االجانب الذين حيالون
الينا .على عاتقنا تقع مسؤولية
تسلم من دخلوا البالد خلسة او
خالفوا نظام االقامة من خمتلف
القوى العسكرية واالمنية من
جيش وقوى امن داخلي وامن
دولة .عليه اضطررنا اكثر من
مرة اىل ابقائهم يف سجونهم
ومراكز التوقيف لديهم اىل حني
تأمني املكان الستقباهلم وتسوية
اوضاعهم االدارية والقانونية.
ال اخفيكم اننا نشهد يف بعض
االحيان تدفقا يفوق قدراتنا
وقدراتهم ،فسجونهم ومراكز
التوقيف لديهم تعيش املعاناة
نفسها .مشكلة االكتظاظ ضاغطة
علينا مجيعا ،ما يقود اىل التنسيق
يف ما بيننا لئال تطول معاناة
املوقوفني ،وتوصلنا اىل وضع
جداول يومية لتقاسم هذه املهمة
بشكل مينع حاالت االكتظاظ لوقت
طويل».
وعن ردود فعل السفارات
واملنظمات الدولية ومسؤوليها
جتاه هذه اخلطوات ،قال اللواء
ابراهيم« :عندما افتتحنا مركز
التوقيف املوقت يف ساحة العبد
يف حضور وزير الداخلية وجهت
الدعوات اىل ممثلي اجلهات املاحنة
واملنظمات احمللية واالقليمية
والدولية املقيمني يف لبنان
باالضافة اىل النواب اعضاء جلنة
حقوق االنسان ،ليشهدوا على
هذا االجناز االنساني والتثبت مما
يوفره من شروط دولية معرتف
بها .كانت ردود فعلهم اجيابية
للغاية .اخريا زارني رئيس مكتب
املفوض السامي حلقوق االنسان
يف الشرق االوسط ومشال افريقيا
التابع ملنظمة االمم املتحدة عبد
السالم سيد امحد لنتبادل التهاني
يف ما اجنزناه سويا على مستوى
وضع مدونة السلوك اخلاصة
بعسكريي االمن العام وادارييه،
وتعزيز حالة حقوق االنسان يف
االمن العام ،بعدما اعتمدت يف
شكلها ومضمونها يف معظم
بلدان الشرق االوسط ،واعترب
اجناز رائد ختطى احلدود اللبنانية
اىل دول املنطقة .ملا سألين عن
مركز االحتجاز املوقت مل اتردد
يف دعوته اىل زيارته حيث اطلع
على ظروف التوقيف ،فاستحققنا
بذلك التهنئة مرة اخرى .لذلك

ميكنين القول ان ما كنا خنجل به
على هذا املستوى بات موضوع
فخر لنا وللوطن .وبعدما كنا
خنجل باملركز القديم بتنا نتباهى
باجلديد بعدما ابعدنا عنه وصمة
العار اليت كانت تالحقنا».
وردا على سؤال عن اعتماد
املديرية لالمركزية االدارية ،قال:
«عندما يكون هدف اي مؤسسة
خدمة املواطن ،فإنه سيقابلها
مبشاعر االمتنان والشكر ،وهذا
ما حصل معنا .وهو ما يفسره
لوضع
واالستعداد
الرتحيب
املراكز يف تصرفنا فانتشرنا يف
معظم املناطق وتولدت دينامية
تواصل مع املواطنني على
امتداد الوطن ،وكانت البلديات
والشخصيات واهليئات صلة
الوصل يف ما بيننا .قد يكون
نقص التمويل وحجم قدراتنا سببا
يف قبولنا او جلوئنا اىل اجملتمع
البلدي ملساعدتنا يف انشاء
هذه املراكز .علما ان هناك
بلديات غنية وهلا القدرة على
انشاء املراكز وجتهيزها بالكامل
فأدخلنا اليها العنصر البشري
فقط ،وهناك اخرى تقامسنا
معها هذه االعباء .اشدد مرة
اخرى على حجم الثقة اليت ولدتها
دينامية االتصال بني االمن العام
واجملتمع االهلي واملدني اليت
انعشت دورنا االمين ،ومسحت
لنا ببناء بنك من املعلومات عززه
شعور كل مواطن بأنه خفري يف
خدمة أمنه وجمتمعه .وهو ما جعلنا
نستثمر هذه املعلومات ليس على
املستوى االداري البحت ،امنا على
املستوى االمين ايضا».
وعن تأثري النزوح السوري على
العمل يف املراكز ،قال« :ال
ميكننا ان خنفي ما عكسه النزوح
السوري من ضغوط هائلة على
مراكز االمن العام يف اكثر من
منطقة .اكثريتهم رغبوا يف
ترتيب اقامتهم واحلفاظ على
قانونية وجودهم يف لبنان.
وهو أمر تسبب يف عدم قدرة
واالجانب
اللبنانيني
باقي
والسياح املقيمني يف لبنان
على امتام معامالتهم بالسرعة
املطلوبة .ملواجهة هذا الوضع
بدأنا ختصيص مراكز للنازحني
السوريني سعيا اىل توسيع نطاق
خدماتنا .بالتعاون مع املفوضية
العامة لشؤون الالجئني يف االمم
املتحدة انشأنا اربعة مراكز من
عشرة خمصصة الستقبال معامالت
السوريني ،خنطط القامتها لتبقى
مراكزنا العادية قادرة على تقديم
اخلدمات لالخرين».
وردا على سؤال عن االهداف

من مذكرات التفاهم واالتفاقات
بني االمن العام ومعاهد وجامعات
ومصارف ونقابات ،قال« :طاملا
انين مؤمن بان هذا اجلهاز قائم
خلدمة الناس ،لبنانيني ومقيمني
على ارضنا ايا تكن جنسياتهم،
من اوىل واجباتنا تأهيل مهارات
الضباط والعناصر املكلفني
هذه املهمات وتعزيزها ،وهو ما
فرض علينا مثل هذه التفاهمات
واالتفاقات لتطبيق الربامج اليت
تعزز هذه القدرات وتطوير
اداء العسكريني لتقديم اخلدمة
يف افضل الظروف .ال انسى
هنا االشارة اىل مبادرة بعض
السفارات لوضع خربات بلدانها
يف تصرفنا ،فتبادلنا واياها
اخلدمات واملهارات بشكل مفيد
للغاية .لذلك نصر على القول
اننا منفتحون على هذا النهج ألن
التعاون والتكامل بني اجملتمع
املدني واالجهزة االمنية اكثر من
ضرورة لتعزيز الثقة بني املواطن
ودولته بشكل اكرب ،تأكيدا على
مبدأ ان الدولة واجهزتها االمنية
متارس مهمتها االمنية لتكون
يف خدمة املواطن وليس على
املواطن».
وعن حضور املرأة يف االمن
العام وهل مت بالصدفة ام خبطط
مدروسة ،قال« :يف املبدأ ،عند
االعالن عن اي دورة لالمن العام،
ال خنصص او نفصل بني الذكور
واالناث ،فهم وهن مواطنون
ومواطنات ،هلم وهلن احلقوق
نفسها وعليهم وعليهن الواجبات
نفسها .لكن ما هو طبيعي ان
تكون املرأة غري قادرة على القيام
او املشاركة يف دورات امنية
متقدمة يف مهمات حمددة كتلك
اليت نقيمها للوحدات اخلاصة.
اذا متكنت من ذلك بقدراتها
اجلسدية ال حنرمها من هذا احلق.
لذلك تبدو املشاركة النسائية يف
بعض مكاتب االمن العام االدارية
حاضرة بقوة ،فنحن ندرك ان ما
لديها من مرونة يسهل هلا القيام
بادوار اخرى تتفوق فيها على
الرجل».
وعن التنسيق مع باقي االجهزة
واطالق االمن العام نظرية االمن
االستباقي او االمن الوقائي،
قال« :اود ان اقول من دون ان
اكشف سرا ،ان لدينا يف االمن
العام بنك معلومات عمره  72سنة
ميكن استغالله يف اي وقت على
املستوى االمين .باملزاوجة بني ما
مسح لنا به الكتاب والقانون من
صالحيات ،ومضمون ما منتلكه
من معلومات ،وصلنا اىل االمن

االستباقي .مبوجب صالحياتنا،
نستطيع ان نتعاون مع مؤسسات
كثرية حبكم القانون من اجل
مصلحة لبنان ،وعلى كل مواطن
ان يعمل اىل جانب دولته من
اجل الوطن ومحايته .اما يف شأن
التنسيق بني االجهزة ،استطيع
القول انه اكثر من ممتاز يف
املرحلة احلالية .كقادة اجهزة حنن
على تواصل يومي ان مل يكن
وجاهيا ،فعرب اهلاتف او اي وسيلة
اخرى تقتضيها ظروف العمل.
طاملا ان لكل جهاز خصوصيته،
فالتنسيق يف ما بيننا ال يعين
ذوبان جهاز يف آخر .لذلك نشجع
الضباط والعسكريني من خمتلف
الرتب على التسابق مع االجهزة
االخرى لتحقيق اجنازات وحتقيق
جناحات».
وبالنسبة اىل املواجهة املزدوجة
مع العدو االسرائيلي واجملموعات
الشبكات
وتفكيك
االرهابية
الداخلية واخلارجية املتورطة يف
هذه املواجهة ،قال« :بالتأكيد
ال ندعي تفكيك كل الشبكات
كاملة ،وما أستطيع قوله اننا
مطمئنون اىل ما اجنزنا ونشعر
بالسيطرة على الوضع االمين.
ليس هناك باملفهوم االمين ما
يسمى أمنا مضمونا  ،%100ال
بل هو مستحيل .لذلك استطيع
القول اننا نسيطر بنسبة مرتفعة،
والدليل قائم يف التوقيفات
اليومية اليت نقوم بها ،وهو ما
يدل على ان الشبكات التخريبية
موجودة ،لكن ما ثبت ان قدرتها
على القيام باالعمال االرهابية
باتت شبه معطلة ،كونها حتت
الرصد املباشر لالجهزة االمنية.
لست قلقا على وضعنا ربطا مبا
يشهده حميطنا .مقارنة بيننا
والدول املشتعلة من حولنا ميكن
القول ان وضعنا ممتاز .حنن
نعرف انه كلما هزم االرهاب
على املستوى العسكري املباشر،
يلجأ تلقائيا اىل العمل من حتت
االرض ،وهو ما يفرض علينا
جهدا مضاعفا وتنسيقا اكرب
بني االجهزة .تأسيسا على
نقدر من اليوم
هذه املعادلة،
ّ
حجم املصاعب اليت تواجهنا يف
املستقبل نتيجة انهزام داعش
ومثيالتها يف العراق وسوريا،
ونستعد للمرحلة بكل عزم ملنع
اي ارتدادات هلا على لبنان،
وندعي من اليوم اننا واعون هلذه
املخاطر ووضعنا اخلطط للمواجهة
الالزمة.
وردا على سؤال يتعلق مبفاجآت
ام ان البيئة احلاضنة لالرهابيني
تقلصت او انتهت كما توقع اكثر
من مرة ،أكد «أننا مل نسقط
املفاجآت يوما من قاموسنا .لكن
ما يطمئننا ان الشعب اللبناني
مل يكن ولن يكون بيئة حاضنة
لالرهاب .اذا اردنا احلديث عن
معادلة طائفية ،فالبيئة املسلمة
كما البيئة املسيحية مل تكن حاضنة
يوما لالرهابيني ولن تكون .أنا
على يقني من ان تكوين االنسان
اللبناني خيتلف عن تكوين اي
انسان اخر يف املنطقة .كنت
دائما اقول وما زلت ان يف داخل
كل مسلم لبناني ثقافة مسيحية،
ويف داخل كل مسيحي لبناني
ثقافة اسالمية ،وهذا التزاوج
بني االديان والثقافات جعل من
اللبناني منوذجا فريدا جعله جينح
اكثر فأكثر حنو االعتدال ،وهو ما
يبعد جمتمعنا عن االرهاب .لكن
ذلك ال ينفي وجود اشخاص ميكن
ان يشكلوا حاالت ارهاب فردية،
وهو امر ميكن ان يشهده اي بلد
يف اوروبا مثال او يف اي بلد يف
العامل .فهل تتوقع مثال ان تتلقى

من عائلة لبنانية اخطارا بأن ابنها
ميكن ان يتحول اىل مصدر شبهة،
فيطلبون الينا التدخل والتثبت
من ذلك؟ أليست هذه الظاهرة
من العالمات املطمئنة الضامنة
لتثبيت االمن وتعزيز االستقرار؟
لذلك علينا هنا ان حنتسب حجم
الثقة بنا لنصل اىل مثل هذه
املرحلة اليت يتحول فيها املواطن
خفريا يف خدمة االمن».
وعن سؤال يتعلق بامكانية القول
ان ثقة السلطات السياسية به يف
حجم ثقة املواطن ،وهل انعكس
يوما اخلالف السياسي حول بعض
امللفات عليها ،قال« :حنن اجهزة
امنية وعسكرية نتمتع بثقة ودعم
مطلقني من السلطة السياسية
رغم كل االنقسامات حول بعض
امللفات .املوضوع االمين مقدس
بالنسبة اىل السلطة السياسية
وغري قابل للمزح وال للتشكيك
من اي مصدر».
وعن كيفية الفصل بني النازح
واالرهابي ،أجاب« :حنن ال حنكم
على النازحني السوريني على
انهم ارهابيون ال مسح اهلل.
النازح هو نازح ،لكن الظروف
املعيشية والثقافية عدا عن
خلفيات واسباب نزوح البعض
منهم اىل لبنان قد حتوهلم
اىل ارهابيني وان من طريق
اخلطأ .التالعب احيانا بعواطفهم
وافكارهم جيعلهم ارهابيني .حنن
ال نسقط من حساباتنا ان ظروف
معيشة االنسان حتدد مساره
يف هذه احلياة باالضافة اىل ما
خيتزنه من ثقافة .لذلك ال نتجاهل
وال ننسى حتول بعض السوريني
او الفلسطينيني اىل ارهابيني،
او ان تكون الشبكات االرهابية
فلسطينية او سورية او من
جنسيات اخرى .بعض اللبنانيني
الذين مت توقيفهم ويا لالسف
كانوا شركاء او رؤساء لبعض
هذه الشبكات».
أضاف« :من املؤكد ان عودة
الالجئني اىل بالدهم يف أسرع
وقت ممكن سيوفر الكثري من
هذه املظاهر السلبية وخيفف من
خماطر كثرية .ال ننسى ان الفقر
وسوء اخلدمات يقودان االنسان
اىل التطرف واالرهاب ،وهما من
اهم العوامل املشجعة على هذا
التوجه السليب .العطيكم مثال
على ذلك ،اذا ذهبت اىل خميم
عني احللوة واطلعت على معاناة
بعض الفلسطينيني لن تستغرب
حتول البعض من سكانه اىل
ارهابيني .ظروف حياة البعض
تدفعهم دفعا اىل اليأس الذي
يقود اىل اماكن من املستحيل ان
يصل اليها انسان عاقل .لذلك
ألفت اىل ان النزوح ،كما شهدنا
انعكاساته ،له اكثر من مردود
سليب امين وصوال اىل املردودين
االقتصادي واالجتماعي اللذين
باتا يهددان العالقة بني الشعبني
اللبناني والسوري .أمل نسمع
فخامة الرئيس ميشال عون حيذر
قبل فرتة من كل ما يؤدي اىل
احلقد والكراهية بني النازحني
واللبنانيني».
وردا على سؤال عما اذا غريت
عملية تسليم االرهابي خالد
السيد من فصائل فلسطينية
النظرة االمنية اىل خميم عني
احللوة ،واىل اي مدى ميكن
استثمار هذا التعاون ليقود اىل
حمطات اجيابية ،أجاب« :بداية
علينا عدم جتاهل حجم التعقيدات
الفلسطينية الداخلية اليت ترتجم
يف عني احللوة .لذلك فإن كيفية
استثمارها لتكون يف مصلحة
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مـقاالت وتـحقيقات

اجلربان أمرياً للجرود :حكاية تأسيس «داعش» على احلدود اللبنانية ـ السورية
رضوان مرتضى
معم ٌد بالدماء منذ أن
تأسيس تنظيم الدولة اإلسالمية يف اجلرود
ّ
ُر ِفعت راية العقاب فوق جبال القلمون بعد انسحاب املسلحني
املنهزمني يف القصري عام  .٢٠١٣سيف الذبح أمعن قت ًال يف أمراء
التنظيم قبل مناوئيه ،قبل أن يتمكن أمريه احلالي موفق اجلربان
من توحيد الصف .طبول احلرب ُتقرع ،ورغم أن املعلومات تتحدث
صر مقاتلو التنظيم على أنهم سيقاتلون
عن وسيطني للتفاوضُ ،ي ّ
«حتى آخر جندي».
ّ
ّ
امللقب بـ»أبو السوس» ،يعلم
موفق عبداهلل اجلربان،
مل يكن
ستحوله من «متظاهر ُيطالب باحلرية»
أن سنني احلرب الست
ّ
ّ
إىل «أمري» على رأس أكثر اجلماعات تشددًا يف العامل ،تنظيم
«الدولة اإلسالمية» ،الذي يعترب احلرية مطلبًا فاسدًا (حبسب
تصريح وزير حربه السابق طرخان باتريشفيلي ،املشهور بـ»أبو
عمر الشيشاني» ،جمللة دابق).
الشاب األربعيين كان ّ
حلامًا ،ثم ِ
عمل يف تربية الدواجن (اجلدير
ذكره أن شقيق اجلربان يدير مزرعة دواجن يف لبنان منذ
سنوات) ،قبل أن يفتح دكان مسانة يف بلدة القصري يوم نزل مع
املتظاهرين للمطالبة بإسقاط النظام .لكنه مل يلبث أن ّ
شكل فصي ًال
ّ
مؤسسي «كتيبة
مسلحًا لقتال اجليش السوري .اجلربان كان أحد
ّ
الوادي» اليت نشطت بني وادي خالد والقصري ،لكنه تركها الحقًا
ليلتحق بأقوى فصيل يف املنطقة :كتائب الفاروق ،فصيل سلفي
ٍ
بوجه معتدل .يقول عارفوه لـ»األخبار» ّ
إنه كان ملتزمًا دينيًا،
جلهة تأديته الصلوات اخلمس والصوم فقط ،لكنه مل يكن يومًا
متشددًا .وبقي كذلك إىل أن بايع «أبا بكر البغدادي» .أما تسمية
فوا ً
ال .يروي
«أبو السوس» ،فقد ورثها عن ّ
جده الذي كان يعمل ّ
إن
أن زبائن ّ
جده كانوا يقولون ّ
أحد جريانه يف القصري لـ»األخبار» ّ
«مسوس» ،ومن هنا خرج اللقب
الفول الذي يبيعه فيه سوس أو
ّ
ليصبغ أبناءه من بعده.
ّ
تسلم اجلربان زمام قيادة
مير وقت طويل حتى
يف القصري ،مل ّ
كتائب الفاروق .شارك «أبو السوس» مع الشيخ عبد السالم حربة
امللقب بـ»أبو علي حربة» يف حماولة تهجري املسيحيني من قرية
ربلة يف ريف القصري .كذلك هامجا معًا القرى اليت يقطنها لبنانيون
يف حوض العاصي (داخل األراضي السورية ،قبالة اهلرمل) .وقبل
معارك قرى غرب العاصي ،اختطف اجلربان شابًا من مدينة اهلرمل
كان يقيم يف قرية سوريةّ ،
متهمًا إياه بالعمل لـ»صاحل الشيعة».
و»ثبت» التهمة حبقه بعدما وجد يف منزله بندقية صيد! يومها
ّ
ُع ِّذب الشاب بوحشية ،ساوم أليام من أجل احلصول على مبلغ
فدية إلطالق سراحه ،قبل أن ُيعطي «أبو السوس» نفسه األمر
بقتل الشاب اللبناني .كذلك اختطف صحافيتني أجنبيتني ،وأفرج
عنهما بعد حصوله على مبلغ أربعة ماليني دوالر .اخلطف مقابل
فدية ّ
مكن اجلربان من مجع ثروة طائلة ،ساعدته الحقًا على تقوية
تنظيمه ،من خالل دفع رواتب مقاتليه بصورة منتظمة.
وتواجه اجلربان ،يف القصري ،مع حزب اهلل واجليش السوري .تلك
َ
لتكر من بعدها سبحة
كانت أوىل املعارك اليت ُيهزم فيها الرجل،
ّ
أن تاجر التبغ املعروف
اهلزائم .وتكشف املصادر لـ»األخبار» ّ
عيوش أجرى مفاوضات غري مباشرة بني مجاعة «أبو
بعبد السالم ّ
ً
مشرية إىل أن التفاوض
السوس» وحزب اهلل أثناء معركة القصري،
األول مع حزب اهلل كان لتحرير جثماني شهيدين له سقطا خالل
معركة القصري ،مقابل نقل  4٠جرحيًا لكتائب الفاروق من بساتني
القصري إىل مستشفيات طرابلس .بعدها ،وإثر فرض احلزب
ّ
مسلحي القصري من كافة اجلهات ،جرى التفاوض
حصارًا على
على وقف إطالق النار لالنسحاب من القصري .فانسحب «أبو
السوس» مع باقي الفصائل باجتاه يربود ،علمًا ّ
بأنه بعد هزمية
القصري ،وبسبب تفاوضه مع احلزبُّ ،
ات ِهم «أبو السوس» من ِقبل
الفصائل املعارضة خبيانة «الثورة» وبيع القصري حلزب اهلل!
مكث القيادي القصرياوي يف يربود طوي ًال ،قبل أن تتكرر فيها
اهلزمية جمددًا مبواجهة حزب اهلل .كان اجلربان ال يزال حينها
يقود كتائب الفاروق ،اليت بدأت تتآكل .بعد معركة يربود،
ّ
مسلحو املعارضة السورية باجتاه جرود القلمون .كان جنم
انكفأ
تنظيم الدولة اإلسالمية قد بدأ بالصعود ،وكانت جبهة النصرة
قد أصبحت الفصيل األقوى يف هذه البقعة اجلغرافية .يف موازاة
ّ
التلي» على رأس «النصرة» ،كان «أبو عبداهلل
تعيني «أبو مالك
العراقي» يقود «الدولة اإلسالمية» يف القلمون .وكان التعاون
بني الفصيلني قائمًا ،رغم الصراع الذي اشتعل يف كل سوريا
ّ
التلي على خصوصية العالقة
بني «إخوة اجلهاد» ،بسبب حمافظة
بني التنظيمني يف القلمون.
مل مير وقت طويل قبل أن ُيستبدل «أبو عبداهلل العراقي» بابن
بناء على أوامر «والي
خميم برج الرباجنة ،الفلسطيين أمحد طه،
ً
الشام» أبو ثابت األنصاري .أعاد الرجل «دولة اخلالفة اإلسالمية»
ّ
مسلحة
بثقل أكرب ،وانتزع بيعة أكثر من جمموعة
إىل جرود القلمون
ٍ
أساسية تنشط يف ريف دمشق الشمالي ،اليت أسلمت زمام
قيادتها إىل «أبو حسن الفلسطيين» ،الرجل األربعيين ذي الباع
«اجلهادي» الطويل ،الذي ترك صفوف فتح االنتفاضة يف خميم
وسجن غري مرة قبل أن يلتحق بركب «الدولة اإلسالمية».
الريموك ُ
ّ
املؤلف من حنو 5٠٠
كان من بني هؤالء لواء «فجر اإلسالم»،
ّ
مسلح ،يقودهم ابن القصري «أبو أمحد مجعة» ،الذي أعلن ت ّربؤه
من «اجملالس العسكرية الدميقراطية العلمانية» ،ومبايعته ومن

اجليش يالحق «مفسدين من العسكريني واملدنيني»

فضيحة املدرسة احلربية:

مـئة ألف دوالر تـجعلك ضابطاً

تصوير مروان بوحيدر

بعد صراع دموي ،تم ّكن موفق الجربان من جمع شمل مقاتلي تنظيم
«داعش» على الحدود اللبنانية ــ السورية (أرشيف)
معه لـ»خليفة املسلمني إبراهيم بن عواد على السمع والطاعة
اشتد عود تنظيم الدولة اإلسالمية يف
يف العسر واليسر» .هكذا
ّ
ّ
املسلحني الذين بايعوه هم من أبناء بلدة
بأن معظم
اجلرود ،علمًا ّ
القصري وريفها.
بدأ أبو حسن الفلسطيين ،رفيق درب نعيم عباس ،عمليات تصفية
ّ
ونفذ عدة
طالت لبنانيني وسوريني بتهمة «الكفر أو العمالة».
أي
صر على رفض ّ
عمليات خطف للحصول على فدية مالية ،وكان ُي ّ
أي جهة أتت .بعد توقيف اجليش لـ»أبو أمحد مجعة»،
وساطة من ّ
ّ
نفذ عناصر التنظيم بقيادة أمريه «أبو حسن الفلسطيين» ما ُعِرف
بـ»غزوة عرسال» واحتلوا البلدة اللبنانية بالتعاون مع مقاتلي جبهة
النصرة .كان ذلك يف  ٢آب  ،٢٠١4تاريخ اختطاف العسكريني
اللبنانيني.
أثناء مهامجة عرسالُ ،أصيب «أمري» التنظيم الفلسطيين إصابة
قاتلة ،ما لبث بعدها أن فارق احلياةَ .
خلف األمري الراحل املدعو
أبو طالل احلمد ،الذي شهد بداية التفاوض مع الدولة اللبنانية
دب الشقاق
بشأن العسكريني املخطوفني .مل يطل الوقت حتى ّ
بني قيادات «الدولة اإلسالمية» يف جرود القلمونُ .ف ِ
صل «لواء
فجر اإلسالم» من الصفوف بشبهة ممارسات ُتِرجه من املنهج،
ُ
ُ
استدعي احلمد إىل الرقة
و»نفي» عناصره من القلمون إىل محص.
ّ
وتوىل شؤون التنظيم من بعده ،مرحليًا« ،أبو عبد
حيث ُقتل الحقًا،
السالم التونسي» ،قبل أن تصدر األوامر بتولية زمام قيادة تنظيم
«الدولة» يف اجلرود للشيخ «أبو عبداهلل األردني» ،املشهور بـ»أبو
الوليد املقدسي»ّ .
متكن الشرعي األردني من إعادة تنظيم شؤون
التنظيم ،وبدأ تشكيالت جديدة .الشاب الذي مل يتجاوز الثالثني
من العمرّ ،
متكن يف فرتة قصرية من رفع عديد التنظيم من  96شابًا
إىل  ،8٠٠بعد استمالته عددًا من الفصائل اليت كانت حمسوبة،
امسيًا ،على «اجليش احلر» .واملعروف عن «املقدسي» ،حبسب
قيادات جهاديةّ ،
غلو كبري وحاقد على النصرة» ،رغم
أنه «صاحب ّ
أنه كان يف صفوفها قبل انشقاقه عنها .وقد أفتى بقتل أحد
ّ
قادة «الدولة» ّ
مسلحي «اجلبهة» .ورغم ذلك ،مل
ألنه رفض تكفري
يلبث مقاتلوه أن انقلبوا عليه واتهموه بالردةُ .أ ِ
جهز عليه مع زوجته
ذحبًا بوصفه «مرتدًا ال ُيستتاب» .كذلك ُقتل يف االشتباكات بني
أبناء التنظيم نفسه األمري العسكري يف التنظيم «أبو بلقيس
العراقي» .وشهدت صفوف التنظيم من بعدها انشقاقات عديدة
قسم الصراع الداخلي تنظيم «الدولة»
وبدأت حروب األجنحة.
ّ
إىل فروع .هنا برز دور «أبو السوس» الذي ُع ّني أمريًا مرحليًا
للتنظيم ،ليقود اجلناح العسكري األقوى يف القلمون .أحكم «أبو
السوس» سيطرته على تنظيم الدولة يف القلمون ،مثلما فعل
يف القصري مع كتائب الفاروق .وقاد محلة تصفية كي ال يبقى
قيادي قوي غريه ،فقضى على كافة مناوئيه.
ّ
شن
اتذ «أبو السوس» من وادي مريا مركزًا له .من هناك،
ّ
اهلجمات ضد تنظيم «جبهة النصرة» ،واختطف أشخاصًا من عرسال
بتهمة التعامل مع حزب اهلل والدولة اللبنانية ،عامدًا إىل تصفيتهم.
تقدم «تنظيم
واستمال أيضًا جمموعات من فصائل أخرى ،يف أوج ّ
الدولة» يف سوريا.
اليوم ،وحبسب املصادر امليدانيةُ ،يقاتل حتت راية «أبو السوس
مئات املسلحني (تراوح التقديرات بني  4٠٠وُ )75٠يسيطرون
على مساحة تعادل أكثر من ضعفي املساحة اليت كانت تسيطر
عليها جبهة النصرةُ .ينقل عنه رفضه للتفاوض ،وأنه سيقاتل
ّ
مسلحيه من أتباعه.
حتى آخر

يف سياق خطة طلبها الرئيس العماد ميشال عون إلعادة ترتيب
أوضاع املؤسسات العسكرية واألمنية ،وخصوصًا قطع الطرق أمام
تدخل اجلهات السياسية يف التطويع والتوظيف واإلدارة العامة
هلذه املؤسسات ،باشرت قيادة اجليش اللبناني برنامج عمل،
يشمل ضمنًا ،إعادة النظر يف آليات عمل اعتمدت يف املرحلة
السابقة.
وأوىل املفاجآت كانت يف فضيحة رشوة وفساد يقف خلفها
عسكريون ومدنيون ،عملوا على التوسط لدخول عناصر ورتباء
اهلزة على خلفية ما حيصل يف املدرسة
وضباط إىل اجليش .وجاءت ّ
احلربية .وأدت التحقيقات األولية اليت بدأت قبل مدة قصرية ،إىل
توقيف ضابط متقاعد يف األمن العام وستة مدنيني جبرم قبض
عشرات آالف الدوالرات من أشخاص مقابل ضمان إدخال أبنائهم
يف السلك العسكري ،غري أن التحقيق مل ُيستكمل بعد .وجيري
احلديث عن إقفال ملف التحقيق من قبل الشرطة العسكرية وإحالة
امللف على النيابة العامة العسكرية من دون توقيف أي ضابط
وعسكري يف اجليش .لكن مصادر أخرى تقول إن قائد اجليش
العماد جوزيف عون ،يريد السري بالتحقيقات حتى النهاية ،وإنه
حصل على دعم جملس الوزراء والقوى السياسية كافة.
س َب أكثر من أربعني تلميذ ضابط يف امتحانات
بدأت القصة بعدما َر َ
عد سابقة يف الكلية العسكرية ،إذ إن نسبة
السنة األوىل .وهذه ُت ّ
الرسوب ال تكاد ُتذكر .وإثر ذلك ،استنكر عدد من تالمذة الضباط
أن عائالتهم دفعت مبالغ طائلة مقابل
الراسبني ما حصلّ ،
مدعني ّ
ترجهم ضباطًا من الكلية احلربية.
ّ
على األثر ،فتحت قيادة اجليش حتقيقًا يف مزاعم التالمذة الضباط
الذين ّ
أن لديهم ضمانات ّ
ليتخرجوا
بأنهم دخلوا الكلية احلربية
أكدوا ّ
ّ
ً
منها ضباطا مقابل مبالغ مالية دفعوها .وقد جنم عن التحقيق طلب
قيادة اجليش توقيف رائد متقاعد يف األمن العام أمحد ج .كذلك
أوقف كل من املدني مروان س .واملسؤول يف مجعية املشاريع
اخلريية االسالمية ربيع ش .الذي تربطه عالقة صداقة وثيقة
بضابط سابق ذي رتبة عالية.
وعلمت «األخبار» أن عدد التالمذة الضباط الذين أفادوا خالل
التحقيقات ّ
بأنهم دفعوا مبالغ مالية طائلة ألشخاص حمددين،
ُ
واستجوب
مقابل ضمان دخوهلم إىل السلك العسكري ،بلغ ثالثة.
أفراد من عائالتهم ،فذكر أحدهم ّ
أنه دفع مبلغ  ٢٠٠ألف دوالر إىل
قريبه مروان س .كي ُيدخل ابنه إىل الكلية احلربية .وأفاد تلميذ
لكن أحدًا
بأن والده دفع مبلغ  6٠ألف دوالر للرائد املتقاعد،
آخر ّ
ّ
قدم أي دليل ُيثبت مزاعمه.
من هؤالء مل ُي ّ
يذكر أن قائد اجليش كان قد ألغى منذ فرتة دورة جمندين ،بعدما
أن رائحة الفساد تفوح منها .كذلك علم أن التحقيقات
تبني ّ
تشمل دورة رتباء يف اجليش ،وأن احلديث يدور حول حتقيق أمشل
سيطاول غالبية القوى األمنية والعسكرية ،وال سيما قوى األمن
الداخلي.
عما إذا كانت التحقيقات شاملة دون ضوابط.
وتساءل مراقبون ّ
وقال هؤالء :أال جيتاز املرشحون مخس جلان من الضباط قبل
قبوهلم يف الكلية احلربية؟ ماذا عن الضباط الستة يف اجمللس
ّ
يوقعون على قبول إدخال التلميذ إىل الكلية
العسكري الذين
احلربية؟ هل ُيعقل أن يكون ستة مدنيني وضابط متقاعد وحدهم
أن
الذين أدخلوا من ميلك املال إىل الكلية احلربية ،وال سيما ّ
احلديث عن حتديد تسعرية لدخول العسكري والرتيب والضابط
إىل السلك العسكري ليس جديدًا؟ فهل ُيعقل أن ال يكون هناك
ضباط من صفوف املؤسسة العسكرية متورطون يف قضية دفع
رشوة إلدخال ضباط يف السلك العسكري؟ ليصدف أن يكون
معظم املشتبه فيهم مدنيني ،فيما الضابط الوحيد املوقوف متقاعد
من األمن العام وليس اجليش ،وسبق أن ُطِرد بشبهة الفساد يف
عهد املدير العام األسبق مجيل السيد ،ثم أعادته قوى  ١4آذار
بعد عام  ٢٠٠5بقرار من جملس شورى الدولة ،بذريعة وجود َعيب
شكلي يف قرار طرده!
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االمني اللبناني والفلسطيين
يف ذاته .حرصنا على أمن
اللبناني يوازي حرصنا على االمن
الفلسطيين .وهو أمر يدفعنا اىل
البحث عن صيغة متنع حتويل
املخيم اىل بؤرة ارهابية تنعكس
ظلما يف حق الشعب الفلسطيين
واالمن اللبناني ايضا ،كما
بالنسبة اىل منع حتوله خميم نهر
بارد آخر ،وهو ما يدفعنا اىل
التعامل مع هذا امللف بهدوء
وحذر منعا لتشريد مئة الف داخل
اجملتمع اللبناني».
وعما اذا استمرت االعتداءات على
اجليش ومنت فيها اجملموعات
االرهابية ،فهل خيشى من حتول
خميمات النازحي السوريي اىل
نهر بارد جديد ،واذا كان هناك
ما يربر هذا القلق ،قال« :حتى
االن على املستوى االمين ليس
لدينا مثل هذا اخلوف .لكن ذلك
ميكن توقعه اذا ما طال امد هذه
املخيمات وترسخت فقد تتحول
مصدرا للمشاكل واالرهاب،
ويف حال العكس قد تتحول هذه
املخيمات قنابل موقوتة».
وردا على سؤال يتعلق بالدور
الذي ميكن ان يلعبه االمن
العام يف ملف عودة النازحي
السوريي؟ وهل ما ميلكونه
من قيود وسجالت من شأنها
تسهيل هذه العودة ،أجاب« :من
املؤكد ان االمن العام مبا ميلك
من صالحيات ومعلومات تتصل
مبلف النزوح ،ال بد من ان يكون
له الدور االكرب يف عودتهم اىل
سوريا .انه أمر طبيعي للغاية
وحنن نتابع قضاياهم على كل
املستويات .النازح يف عهدتنا
منذ حلظة دخوله اىل لبنان ،وحنن
من يتابع تفاصيل اقامته ووضعه
السكين .كل هذه املعلومات هي
يف عهدتنا».
وعن وجود معلومات دقيقة عن
عدد النازحي السوريي يف
لبنان ،وهل تتناقض االرقام مع
ارقام املنظمات الدولية ،قال:
«وفق معلوماتنا لدينا حواىل
مليون ونصف مليون سوري.
منهم مليون ومئة الف مسجلون
لدى مفوضية االمم املتحدة
لشؤون الالجئي .باالضافة اىل
هؤالء هناك من ال تنطبق عليهم
صفة النزوح اليت حتددها معايري
االمم املتحدة ما يرفع العدد اىل
مليون ونصف مليون بي مقيم
ونازح .اضف اليهم ما يقارب
مئة الف دخلوا لبنان خلسة.
ملعاجلة هذا الوضع ندعو الرعايا
السوريي بي فرتة واخرى اىل
مراجعة مراكز االمن العام لتسوية
أوضاعهم من ضمن فرتة مساح
لنحد من عدد املقيمي خلسة
واملخالفي لنظام االقامة».
وعن عدد الفلسطينيي ،أوضح
أن «عدد املسجلي لدينا يقارب
 425الفا ،وفيما نعتقد ان
بعضهم ترك لبنان ،الالفت ان
لدى وكالة غوث الالجئي احصاء
يتحدث عن  425الفا ايضا».
وعن املدى الذي بلغه التنسيق
مع أجهزة االستخبارات الدولية،
وما الذي حققه لبنان على مستوى
مواجهة االرهاب الذي جتاوز كل
حدود الدول والقارات ،وهل
ميكن القول اننا سجلنا تقدما
على بعض االجهزة ،وكيف مت
استثمار ذلك ،أجاب« :عندما
ألتقي بأي مسؤول أمين دولي
زائرا كان او مقصودا ،اصر على

القول ان لبنان عند اول خط يف
املواجهة مع االرهاب ،ال بل هو
يف خط الدفاع االول عن امنهم
وامننا .لذلك فإن مساعدة لبنان
واجب ليبقى يف موقع املقاوم
االول درءا للمخاطر اليت تواجهنا
وتواجههم يف آن .الكثري من
العمليات اليت قمنا بها شكلت
دفاعا عنا وعنهم ايضا ،وان
مساعدتنا على املستوى اللوجسيت
واجبة الوجوب وضرورية للغاية
وهي استثمار ملصلحتهم كما
هي من مصلحتنا .حنن من
موقع جغرايف فرضت علينا هذه
املواجهة مع االرهاب وهزمناه يف
اكثر من مكان وزمان .وهو ما
فرض علينا وعليهم سواء كانوا
من العرب ام من الغرب تنسيقا
غري مسبوق .فهم يدركون عرب
مساعدتنا انهم يوفرون عليهم
الكثري من املواجهات املتوقعة.
لذلك استطيع القول ان التنسيق
يومي ،وكلما دعت احلاجة وبكل
الوسائل املتاحة .ال اكشف سرا
اذا قلت اننا على اتصال مباشر
مع عدد من قادة االجهزة االمنية
يف املنطقة والعامل .خطوط
التواصل مفتوحة بشكل دائم
متى استدعت االمور ذلك».
وردا على سؤال يتعلق حبجم
تفهمهم حلاجات لبنان التقنية
املتطورة ،وكيف يرتمجون ذلك،
أكد أنه «يف كل زيارة أقوم بها
اىل اخلارج أو يزورني أي من
املسؤولي يسألون عن حاجاتنا
فيفاجأون بأننا واعون ومنظمون،
نعرف ما نريد وما حنتاج اليه
من جتهيزات تقنية وغري تقنية
لتطوير قدراتنا .حنن نواكب آخر
ما مت التوصل اليه من تقنيات
يف العامل .وألننا نعرف قدرات
من نتعاطى معهم ،نعرف ما
نطلب لنجد التجاوب الذي نتوقعه
يف الكثري من االحيان».
وعن امكانية جهوزيته لتولي اي
وساطة تطلب منه تسهيال لعودة
النازحي السوريي رغم اخلالفات
السياسية احلادة يف هذا امللف،
واذا كان يعتقد ان هذه العودة
ممكنة من دون التنسيق مع
النظام السوري ،أجاب« :من
دون شك سبق ان أشرنا اىل حجم
الضغوط اليت تسبب فيها النزوح
السوري على كل املستويات يف
لبنان وصوال اىل الشق االمين.
لذلك أنا جاهز للقيام بأي مهمة
يتم تكليفي اياها من السلطة
السياسية .ليس لدي حمرمات
من التكلم مع احد من اجل حل
خيدم مصلحة لبنان .انا مستعد
الستثمر عالقاتي اليت بنيتها على
املستوى االمين مع كل زمالئي
يف االجهزة االمنية يف املنطقة
والعامل ،يف خدمة مصلحة لبنان
العليا .اذا كلفتين السلطة
السياسية هذا امللف أعتقد جازما
ان لدي الكثري من املعطيات
اليت تؤدي اىل النجاح يف هذه
املهمة».
واىل اي مدى يرى ان احلوار مع
سوريا ممكن ان يكون حمصورا
يف هذا امللف فقط ،أجاب:
«ليس سرا القول انين على
تواصل مع السلطات السورية
على املستوى االمين وهو امر
معلن ،وان زياراتي اىل سوريا
قائمة ،والتنسيق مع السلطات
السورية يتم تداوله يف وسائل
االعالم».
وشدد على أن «أي حوار جمد.
اغالق باب التواصل واحلوار ال
يؤديان اىل حل اي ملف ولن

نصل من دونهما اىل اي نتيجة.
الظروف السياسية هي اليت
تسمح او ال تسمح بذلك ،وهو
أمر أتركه للسلطة السياسية.
هي اليت تقدر وليس أنا .لكنين
اقول ان احلوار هو الطريق الوحيد
واالقصر اىل حل كل املشاكل
االمنية».
وعن تقييمه اليوم لالوضاع
السياسية والبالد تتجه اىل
اجراء االنتخابات النيابية الفرعية
والعامة ،أجاب« :صحيح أن أعمدة
السلطة الدستورية اكتملت منذ
انتخاب فخامة رئيس اجلمهورية
وتشكيل احلكومة وعودة احلركة
الناشطة اىل جملس النواب.
لذلك يصح القول ان الدورة
الدستورية يف لبنان باتت مكتملة
وليست ناقصة ،ومعها الدورة
االمنية ايضا .مما ال شك فيه ان
هذه احليوية السياسية املوجودة
يف البلد تؤمن استقرارا سياسيا
ينعكس على االستقرار االمين يف
النهاية .هنا أرغب يف الربط بي
السياسة واالمن .ما يثري االرتياح
ان املؤسسات الدستورية تؤمن
لنا غطاء كافيا للقيام بأي عمل
أمين بارتياح .خري دليل جاء
يف ردود الفعل السياسية بعد
العملية اليت قام بها اجليش يف
عرسال ووفاة أربعة موقوفي
واليت أظهرت من دون أي شك
حجم الثقة والغطاء السياسي
املتوافرين للقوى العسكرية .فهو
غطاء مطلق يرحينا ويشجعنا على
املضي يف املهمات اليت أوكلت
الينا .العام املاضي كان الوضع
السياسي خمتال ،ومل يكن لدينا
رئيس للجمهورية ،واملقارنة بي
اليوم وتلك الفرتة تدفعين اىل
القول أننا يف أحسن أحوالنا.
اعتقد ان اجناز االنتخابات النيابية
يف الفرتة املقبلة سيعزز القول
أيضا أننا نعيش حياة دميوقراطية
تفتقدها دول كثرية يف املنطقة.
وهذه هي نقطة قوة تعزز السري
يف اجتاه املزيد من االستقرار
يف البلد .بالتأكيد ستبقى
لدينا خالفات سياسية .احلق
يف االختالف مسموح ومشروع
ومرحب به من ضمن املؤسسات
وحتت قبة الربملان وحتت سقف
جملس الوزراء».
وردا على سؤال يتعلق بالذي
تغري وما الذي يضمن باستمرار
هذا الغطاء السياسي ،واذا
كانت ذكرته بعض ردود الفعل
على حادثة عرسال مبا شهدناه
يف عامي  2013و 2014عند
توقيف شادي املولوي ،وهل
ميكن أن يهتز هذا الغطاء يف أي
حلظة ،أجاب« :أبدا ،العودة اىل
تلك الفرتة تثبت ان استهداف
االجهزة االمنية كان لتسجيل
نقاط متبادلة بي السياسيي
ويف ما بينهم .كان هناك
انقسام حاد جدا يف البلد ومل
يكن هناك رئيس للجمهورية
وافتقدت امليثاقية يف مكان
ما .اما اليوم فالظروف خمتلفة
متاما ،فالعقد الدستوري املكتمل
يوفر لنا الغطاء السياسي الذي
مل يكن قائما للقيام بعملنا على
اكمل وجه .مل يعد التشكيك
قائما يف عمل االجهزة االمنية
او السياسية ،وهو أمر ميكن
مالحظته يف السياسة وعلى
مواقع التواصل االجتماعي .كما
أن استمرار البعض يف توجيه
االنتقادات اىل اجليش او االمن
العام او االمن الداخلي او امن
الدولة يعرب عن وجود حرية رأي
يف لبنان .يف النهاية اللبنانيون
احرار وحرية الرأي مصانة».

حسم  151مليار لرية من االعتمادات بشحطة قلم

املـال السائـب فـي وزارة االتـصاالت
محمد وهبة

يبذل وزير االتصاالت مجال اجلراح حماوالت حثيثة
مفصلة» ،بقيمة  750مليار
إلمرار اعتمادات «غري
ّ
لرية ،ضمن موازنة وزارة االتصاالت لعام .2017
يف سياق هذه احملاوالت ،أقدم على «حسم»
 151مليار لرية من االعتمادات املطلوبة ،من دون
تفصيل أيضًا ،ما زاد الشكوك حول طبيعة هذه
االعتمادات واملشاريع املخصصة هلا ،وال سيما
اجلراح اضطر إىل تقديم الئحة باملشاريع بعد
أن
ّ
ممانعة غري مربرة.
تعقد جلنة املال واملوازنة النيابية جلسة ،اليوم،
وعلى جدول أعماهلا بند ّ
معلق من اجللسة السابقة
ُ
يتعلق باإلنفاق االستثماري املدرج يف موازنة
وزارة االتصاالت والبالغ  750مليار لرية.
ستدرس اللجنة هذا البند يف ضوء كتاب من وزير
االتصاالت مجال اجلراح يستجيب ،جزئيًا ،ملطالب
أعضاء اللجنة ،ويف مقدمها تبيان املشاريع اليت
سيجري إنفاق هذه األموال عليها ،وال سيما أن
الفرتة املتبقية قبل نهاية السنة ال تتجاوز 3
أقرت قريبًا)،
أشهر (على افرتاض أن املوازنة ّ
وضرورة إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق يف كل
اإلدارات خلفضها أو إعادة توجيه قسم منها حنو
حاجات أكثر إحلاحًا لدى إدارات أخرى.
يف اجللسات السابقة للجنة املال واملوازنة ،اليت
تبي
خصصت لدرس موازنة وزارة االتصاالتّ ،
ّ
أن هناك اعتمادات مطلوبة بقيمة  750مليار لرية
ضمن الباب الثاني (اإلنفاق االستثماري) من
دون أي شرح او تربير لوجهة اإلنفاق وموجباته
وأولوياته ،إذ اكتفى مشروع املوازنة احملال من
جملس الوزراء بعرض اآلتي:
  66مليار لرية «جتهيزات»،  91مليار لرية «إنشاءات أخرى»،  5مليارات «صيانة أبنية»،  15مليار لرية «دروس واستشارات»،  348مليار لرية «صيانة أخرى»،  225مليار لرية «إنشاءات أخرى» مدرجة بقانونميتد على ثالث سنوات ويتضمن إنفاقًا
برنامج
ّ
إمجاليًا بقيمة  450مليار لرية.
هذه االعتمادات وطريقة عرضها املبهمة أثارت
شبهات عدد من النواب ،الذين طالبوا وزير
االتصاالت بتقديم األسباب املوجبة هلذا اإلنفاق.
إال أن الوزير اجلراح ،على مدى اجللسات السابقة،
القصة
مل يستجب هلذه املطالب ،إىل أن انفجرت
ّ
شن رئيس اللجنة
بوجهه يف اجللسة األخرية عندما ّ
إبراهيم كنعان ،والنواب :ياسي جابر ،حسن
فضل اهلل ،علي فياض وأنور اخلليل هجومًا عنيفًا
عليه ورفضوا إقرار هذا اجلزء من املوازنة ما مل
رد اجلراح أن املشاريع
يكن واضحًا وشفافًاّ .
متعلقة بشبكة الفايرب أوبتيك واإلنرتنت السريع
جممدة ألكثر من  100ألف
 4Gوخبدمة طلبات
ّ
ّ
خط إنرتنت وهاتف ...لكن اجلراح مل يلبث أن
واجه منتقديه باتهامي؛
األول أن تعطيل هذه
املشاريع هو «ذو طابع
سياسي» ،والثاني هو
أن اإلدارة السابقة
للقطاع (املقصود عبد
املنعم يوسف) هي اليت

يطلب الجراح
اعتمادات بقيمة
 750مليار لرية
من دون أي شرح
أو تفصيل

ّ
تعطل تطوير القطاع الذي بات يتطلب
كانت
الكثري من املشاريع واليت ال ميكن إجنازها سريعًا
ما مل تقر هذه االعتمادات.
متكن املعرتضون من تعليق موازنة وزارة
االتصاالت لفرتة طويلة ،وكادوا أن يعلنوا
انتصارهم على اجلراح وشطب هذه االعتمادات
كليًا ،أو على األقل قسم كبري منها .لكن اجلراح
رئيسي
سارع اىل إجراء اتصاالت واسعة مشلت
َ
اجلمهورية وجملس النواب ،وإىل إرسال كتاب
توضيحي إىل جلنة املال واملوازنة النيابية يتضمن
نبذة خمتصرة عن املشاريع اليت ُرصد هلا مبلغ
الـ  750مليار لرية ،مقرتحًا إجراء خفوضات بقيمة
 151مليار لرية بشحطة قلم ،ووفق اآلتي:
ــ حسم مبلغ  13مليار لرية من بدالت أتعاب
نفقات اهليئة املنظمة لالتصاالت ،لتنخفض

يرد الجراح على االستيضاحات بأنه بحاجة إىل تغطية
قانونية لعقد نفقات ستنفذ يف العام املقبل (مروان طحطح)
قيمة األتعاب اإلمجالية من  23مليار لرية ،كما
هي مدرجة ضمن مشروع موازنة  2017إىل 10
مليارات لرية.
ــ حسم مبلغ  30مليار لرية من «جتهيزات فنية
متخصصة» ،واليت يندرج ضمنها مشاريع «حتديث
لزمت مرحلتها األوىل
وتطوير السنرتاالت اليت ّ
من قبل أوجريو» .وبذلك تنخفض االعتمادات
املرصودة هلذا املبلغ من  45مليار لرية إىل 15
مليارًا.
ــ حسم مبلغ  3.5مليارات لرية من اعتمادات
«صيانة أبنية متخصصة» من أصل  5مليارات
كانت مرصودة.
ــ حسم مبلغ  30مليار لرية من «مساهمات
للنفقات االستثمارية والتوصيالت هليئة أوجريو»
لتصبح قيمة االعتمادات املرصودة  58.9مليار
لرية.
ــ حسم مبلغ  75مليار لرية من املبلغ املرصود
ضمن السنة األوىل من قانون برنامج مينح وزارة
االتصاالت القدرة على إنفاق  450مليار لرية
خالل ثالث سنوات ،بينها  225مليار لرية يف
 2017و 150مليار لرية يف  2018و 75مليار لرية
يف .2019
اجلراح شرحًا خمتصرًا للمشاريع
كتاب
تضمن
ّ
املنوي متويلها من خالل قانون الربنامج بقيمة
 450مليار لرية ،لكنه مل يتضمن أي شرح آخر
يتعلق ببقية املبالغ املطلوب إنفاقها .فالكتاب
يتضمن بند «جتهيزات أخرى» إلنفاق 20
مليار لرية على «توسعة وتطوير جتهيزات قيد
التلزيمback bone network – DwDM
 .»&IMPLSوحتت عنوان «إنشاءات أخرى»،
حلظ مبلغ  91.5مليار لرية لـ»املرحلة السابعة
من توسعة الشبكات ــ شبكات حناس وألياف
ضوئية» ...أما املبلغ الوحيد الواضح يف كتاب
اجلراح فيتعلق مبساهمة الوزارة يف «أجور ورواتب
مستخدمي أوجريو بقيمة  141مليار لرية» ،أما
عامة ملشاريع
الباقي فهو كالم يتضمن عناوين ّ
مبهمة وبال أي توضيح حلاجة القطاع إليها.
ال يزال النواب املعرتضون يف اللجنة غري
مقتنعي بأن إنفاق مبلغ كبري يصل إىل 599
مليار لرية (بعد اقتطاع وحسم  151مليار لرية)
له مربرات وجدوى ،وبالتالي سيصرون على
تقديم تفسريات عملية وتقنية جلدوى إقرار هذه
املبالغ ،وال سيما أن الوقت املتاح أمام إنفاق
هذه األموال سيكون قصريًا جدًا ،إذا أقرت
املوازنة خالل شهر آب أو شهر أيلول.
يقول نائب يف اللجنة إن اجلراح رد على النقطة
االخرية بالقول« :إن إقرار هذه األموال يف جملس
النواب مينحه صالحية عقد النفقة ،وبالتالي مينحه
صالحية إجراء التلزيم ،على أن تصرف األموال
بعد ّ
توفرها».

االعتقاد السائد بي املعرتضي يف اللجنة هو أن
الوزير حياول املماطلة يف تقديم التفسريات هلذه
املشاريع ،وبالتالي يعزز الشبهات حول طبيعتها
واهلدف منها ،وال سيما أن عهد الوزير اجلراح
بدأ مبنح إحدى الشركات ،املعروفة مبلكيتها
وإدارتها ،امتيازًا خمالفًا للقانون والدستور
وينطوي على احتكار خلدمة عامة.
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سـياسة

إدارة ذاتية يف اجلنوب السوري تورنبول :صفقات شورتن يف نقابة
العمال االسرتاليني قد تكون
جنائية مبوجب قوانني جديدة

الصالة على جثمان طفل قتل خالل قصف لبلدة حمورية يف الغوطة( .أ ف ب)
شكل معارضون سوريون «هيئة
اإلدارة العليا يف املنطقة
اجلنوبية» ،يف خطوة تستهدف
بناء مؤسسات لإلدارة الذاتية
يف اجلنوب السوري ،على غرار
اإلدارة الذاتية لألكراد يف مشال
سورية .ويشهد اجلنوب اخنفاضًا
ملحوظًا يف معدالت العنف بسبب
دخول حمافظات درعا والسويداء
«خفض
مناطق
والقنيطرة
التوتر» .ويأتي تأسيس «هيئة
ٍ
وقت تعيد
اإلدارة العليا» يف
«غرفة تنسيق الدعم» للمعارضة
السورية (موك) ،هيكلة فصائل
«اجلبهة اجلنوبية» ودجمها يف
أربعة تشكيالت فقط .يف موازاة
ذلك ،أعرب عضو «االئتالف
الوطين السوري» هادي البحرة،
عن قلق املعارضة السورية من
حل سياسي يتجاوز اهليئات
املعارضة.
وقال عبد احلكيم املصري ،معاون
وزير االقتصاد يف «احلكومة
املوقتة» اليت أسستها هيئات
معارضة ،يف البيان الذي تاله عن
تأسيس «هيئة اإلدارة العليا»،
إنه «نظرًا إىل الظروف اليت
متر بها سورية يف هذه املرحلة
الدقيقة من عمر الثورة ،وانطالقًا
من مبادئها ومتسكًا بالثوابت
الوطنية ،فإن املؤسسات الثورية
العاملة على األرض واملكونة
من ممثلي احلكومة السورية
املوقتة وجملسي حمافظيت درعا
والقنيطرة ...شكلت هيئة اإلدارة
العليا» .وزاد أن اهليئة تهدف
إىل «إدارة املناطق احملررة مبا
يتالءم مع طموحات الشعب».
وقال عصمت العبسي رئيس
«حمكمة دار العدل» يف حوران،
إن إعالن التأسيس جاء بعد
اجتماعات مطولة .ولفت إىل
أن «للهدنة دورًا كبريًا يف
التشكيل» .وتابع« :املناطق يف
حاجة إىل إدارة إعمار ،ونعمل يف
إطار أن نكون جاهزين للمرحلة
املقبلة ...ونسعى إىل التفوق
احملررة،
يف معركة إدارة املناطق
ّ
لنكون بدي ًال حقيقيًا من النظام
ضمن املعركة السياسية».
ويأتي قرار الرتكيز على اإلدارة
الذاتية ،بعد أيام من اختاذ غرفة
ّ
حبل «اجلبهة
الـ(موك) قرارًا
اجلنوبية» وإعادة هيكلة الفصائل
املوجودة يف درعا والقنيطرة
وذلك من خالل دجمها .وتتضمن
ً
قيادة مشرتكة
اهليكلة اجلديدة
ومتثي ًال سياسيًا ومكتبًا إعالميًا،
وختفيض عدد قوات الفصائل
العسكرية .وتأسست «اجلبهة
اجلنوبية» نهاية  ،2014من حنو 54
فصي ًال يف أطار «اجليش السوري
احلر» ،وتعترب أهم تشكيل يف

اجلنوب السوري .وجاءت خطوة
حل «اجلبهة اجلنوبية» بعد اجتماع
مسؤولي (موك) ،مع بعض قادة
«اجليش احلر» يف درعا ،يف
العاصمة األردنية عمان ،يف 17
متوز (يوليو) املاضي.
تزامنًا ،أعرب عضو «االئتالف»
هادي البحرة عن قلق املعارضني
السوريني من حل سياسي يتجاوز
اهليئات املعارضة .وأوضح
البحرة ،عضو اهليئة السياسية
يف «االئتالف» ،أن هناك توافقًا
جيدًا بني «اهليئة العليا» و
«منصة القاهرة» يف نظرتهما
املرجوة من
إىل األهداف النهائية
ّ
اهلوة
أن
إال
العملية التفاوضية،
ّ
أكرب مع «منصة موسكو».
وشدد الناطق باسم «تيار
ّ
الغد السوري» ،منذر أقبيق،
أحد فصائل االئتالف ،على
أهمية «تشكيل هيكلية جديدة
أصبحت
بعدما
للمعارضة»،
اهليكلية القدمية «ال تعمل يف
شكل مقبول».
يف موازاة ذلك ،نفى نائب
رئيس االئتالف عبد احلكيم بشار
أمس استقالة رئيس «اهليئة
رياض
للمفاوضات»
العليا
حجاب .وراجت أنباء عن نية
حجاب االستقالة .وسيتغيب عن
حضور اجتماعات اهليئة ،بسبب
املرض.
القوات
واصلت
ميدانيًا،
النظامية وحلفاؤها تقدمهم على
احلدود السورية -األردنية .وأفاد
التلفزيون السوري بأن القوات
النظامية سيطرت على مساحة
 1300كلم مربع ،إضافة إىل
بعض التالل اإلسرتاتيجية على
احلدود وذلك يف إطار تضييق
اخلناق على فصائل املعارضة
السورية يف املنطقة.
إىل ذلك ،طرحت روسيا نفسها
مفر منه ،بالتعاون
شريكًا ال
ّ
مع احلكومة السورية ،يف ملف
املساعدات اإلنسانية وذلك
قدمت إىل األمم املتحدة
بعدما ّ
ضمانة خطية بتسهيل وصول
املساعدات اإلغاثية يف سورية،
يف رسالة رمسية وجهها وزير
دفاعها سريغي فويغو إىل
املبعوث اخلاص إىل سورية
ستيفان دي ميستورا .وقال
فويغو إن «الشرطة العسكرية
ميدانيًا
املنتشرة
الروسية»
ستضمن دخول املساعدات إىل
مناطق خفض التوتر ووصوهلا
إىل مستحقيها».
وجاءت الرسالة بعد خطاب وقعته
 14دولة ،من بينها السعودية،
طالبت جملس األمن بـ «التحرك
لضمان وصول املساعدات إىل
املناطق احملاصرة».

مالكولم تورنبول

ميكاييال كاش
اعلن رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول إن اإلعمال اليت قام
بها بيل شورتن كمسؤول
نقابي قد تكون جنائية مبوجب
قوانني جديدة حتظر ما يسمى
ب «صفقات حبية» (sweetheart
 )dealsمع ارباب العمل.
فقد أقر جملس الشيوخ ليل
االربعاء قوانني جديدة حتظر
املنافع او الفوائد الفاسدة
بني النقابات وأرباب العمل.
وادعى رئيس الوزراء تورنبول
ان باالمكان توجيه االتهام
اىل زعيم املعارضة الفعاله
وتصرفاته كرئيس نقابي
وفقا للقوانني اجلديدة.
وقال السيد تورنبول إن
«سلوك السيد شورتن ،إذا
تكرر مبوجب هذه القوانني،
عقوبات
فسيستوجب
جنائية».
وأوضع رئيس الوزراء قائال
«إذا أخذت منافع من هذا
النوع من رب عمل  ...دون
الكشف عنها يف مفاوضات
االتفاق (مع رب العمل) ،فان
هذا يعترب غري قانوني».
«الغالبية
قائال
واضاف
العظمى من االسرتاليني تقول
ملاذا مل يكن هذا القانون منذ
سنوات؟»
وكانت مفوضية هيدون امللكية
لعام  ،2015اليت حققت يف
سلوك النقابات العمالية ،قد
برأت السيد شورتن من أي
خمالفة كرئيس لنقابة العمال
األسرتاليني يف ذلك احلني.
لكن وزيرة العمل ميكاييال
كاش صرحت ،امس االول
اخلميس ،ان سلوكه كرئيس
للنقابة يف الصفقة مع مالكي
شركة كليانيفنت ()Cleanevent
للتنظيف ،ممنوع وحمظور

مبوجب القوانني اجلديدة.
وشهدت صفقة عام 2004
اتفاقا مسح باتفاقات مشاريع
كانت فيها حال العمال أسوأ
مبقدار  10دوالرات للساعة
الواحدة.
كما استهدفت السيناتور
كاش رحلة قام بها السيد
شورتن إىل كوبا على طائرة
امللياردير ريتشارد برات حني
كان رئيسا للنقابة.
وقالت الوزيرة كاش ان «احدى
الصفقات اليت مت حظرها اآلن
مبوجب هذا التشريع ،ومن
احملتمل أن تواجه بالسجن ،هو
بالطبع مسؤول النقابة الذي
استقل طائرة خاصة لرب
العمل ،ومتتع بعطلة واحتسى
بالكريستال،
الشمبانيا
ولكن يف نفس الوقت كان
يتفاوض على اتفاق مشروع
مع رب العمل هذا ..نعم ،أنت
على حق ،كان بيل شورتن».
وتابعت تقول «ومن املنافع
الفاسدة األخرى احملظورة اآلن
مبوجب هذا التشريع هو دفع
رب العمل ،شركة كليانيفنت
( 75 )Cleaneventألف دوالر
لضمان عدم حتريض النقابة
لرفع أجور العمال الذين
متثلهم».
وقالت السناتور كاش ان
السيد شورتن «من احملتمل»
أن يكون واجه تهما جرمية
ورمبا السجن مبوجب هذه
القوانني فيما لو وضعت يف
ذلك احلني.
صوت حزب العمال
وقد
ّ
والسيناتورة جاكي الميب ضد
التشريع ليل االربعاء ولكنه
عرب جملس الشيوخ بـ 32
صوتا مقابل  27صوتا بدعم
من باقي اعضاء االحزاب
الصغرية واملستقلني.

اجلمهورية األسرتالية

أعاد زعيم املعارضة الفيدرالية العمالي بيل شورتن إحياء النقاش
حول حتويل أسرتاليا إىل مجهورية .شورتن ويف كلمة له يف العشاء
الذي أقامته «حركة اجلمهورية األسرتالية» يف ملبورن أواخر الشهر
املاضي ،قال إنه يف حال فوز العمال يف اإلنتخابات الفيدرالية
القادمة سوف يطرح املوضوع إلستفتاء عام خالل فرتة احلكم األوىل،
وكان شورتن قد صرح أمام مؤمتر حزب العمال يف والية كوينزلند
أن عملية التصويت ستكون على مرحلتني حيث سيطرح على الشعب
يف املرحلة االوىل سؤال بسيط ومباشر تكون اإلجابة عليه بنعم أم
ال ،والسؤال هو ،هل أنتِ /
أنت على أستعداد لدعم حتويل أسرتاليا
إىل مجهورية ويكون على رأسها أسرتالي؟
سيتم حتديد كيفية إختيار الرئيس يف
ويف حال فوز اإلستفتاء
ّ
املرحلة الثانية ويضيف شورتن أنه متفائل بنجاح اإلستفتاء.
غامزًا من قناة رئيس الوزراء مالكوم ترينبول دون أن يسميه قال
شورتن« :حنن لسنا اليزابثيني (نسبة إىل امللكة اليزابث) ،حنن
أسرتاليون ورئيس الدولة جيب أن يكون أسرتالي» .وكان ترينبول
قد صرح أثناء زيارته األخرية إىل بريطانيا الشهر املاضي أنه
«اليزابيثي» لكنه يؤيد حتويل أسرتاليا إىل مجهورية بعد وفاة امللكة
أو يف حال تنازهلا عن العرش.
اجلدير ذكره أن رئيس الوزراء مالكوم ترينبول هو من مؤسسي حركة
اجلمهورية األسرتالية وكان يشغل منصب رئيس احلركة عام 1999
وقد قاد ترينبول محلة حتويل أسرتاليا إىل مجهورية خالل اإلستفتاء
الذي جرى يف ذلك العام.
شورتن أعترب إن إحياء النقاش حول حتويل أسرتاليا إىل مجهورية ال
يكن هلا إحرتامًا شخصيًا كبريًا ،كما ال
يعترب عدم إحرتام للملكة اليت
ّ
ينبغي ألسرتاليا أن تنتظر وفاة امللكة للحديث باملوضوع.
السؤال الذي يطرح نفسه ،هل أسرتاليا جاهزة لإلنتقال إىل النظام
اجلمهوري وهل هذا املوضوع هو من األولويات لدي املواطنني؟
يقول زعيم املعارضة الفيدرالية مستبقًا أي إنتقاد« :أعرف أن
مسألة حتويل أسرتاليا إىل مجهورية قد ال تكون من األولويات لكل
األسرتاليني ،لكن ال أقبل املنطق الذي يقول ال ميكن نقاش هذا األمر
حتى حُ َ
حتل كل املشاكل اليت تواجه الوطن» .ووعد شورتن بتعيني
وزير خاص مبسؤولية حمددة للجمهورية يف حال فوزه باإلنتخابات
القادمة.
نائب رئيس الوزراء وزعيم احلزب الوطين بارنيب جويس سخر من خطة
بيل شورتن إلجراء اإلستفتاء حول اجلمهورية معتربًا أن هذا اإلقرتاح
يؤمن الوظائف للمواطنيني ،ولن يساهم يف تطوير االقتصاد
لن
ّ
مهتمون بفاتورة الكهرباء والوظائف
الوطين ،ورأى أن املواطنون
ّ
وأعترب أن مسالة اجلمهورية ليست من االمور الضاغطة اآلن.
خطة زعيم املعارضة تتماشى يف خطوطها العريضة مع اخلطة اليت
وضعتها حركة اجلمهورية األسرتالية اليت تفضل إجراء اإلستفتاء األول
عام  2020والثاني عام  .2022ويف مقالة له يف صحيفة ذي صن
رحب رئيس حركة اجلمهورية االسرتالية
هريالد  2017/8/6ص ّ 27
بيرت فيتزساميون مبوقف بيل شورتن مضيفا أنه خيجل مبن يقولون
بأننا ال نستطيع أن حنكم أنفسنا وقال أنه يعتقد ان الوقت قد حان
لتعديل الدستور الذي ينص ويشدد على أن يكون رأس الدولة
وعدد فيتزساميون بعض إجنازات األسرتاليني يف
 %100إنكليزي،
ّ
عدة جماالت سواء كانت اإلقتصادية والعلمية والرياضية…
من ضمن صفقة توليه منصبه عام  2015باإلنقالب احلزبي على طوني
تعهد جلناح
أبوت ،رئيس الوزراء املؤيد لتحويل أسرتاليا إىل مجهورية ّ
اليمني يف حزب األحرار عدم إحياء النقاش حول حتويل أسرتاليا إىل
مجهورية ،وااللتزام بإجراء االستفتاء غري امللزم يف قضية تعديل
قانون الزواج لتشريع زواج املثليني ،وتعديل القوانني املتعلقة
بالتغيريات املناخية ،وهذا ما يلتزم به ترينبول خوفًا من اإلنقسام
داخل احلزب وخسارة منصبه.
الكاتبة جاكلني مايلي ترى أن الزخم لتحويل أسرتاليا إىل مجهورية
سيعود بالتدرج .ويف مقالة هلا يف صحيفة ذي سدني مورننغ هريالد
حتدد ثالثة أسباب حلتمية
 2017/8/5ص  29قسم ما وراء األخبار ّ
إعادة إحياء النقاش.
أو ً
ال ،التصرحيات الساخرة لوزير اخلارجية الربيطانية بوريس جونسن
أثناء زيارته األخرية ألسرتاليا حول الثقافة األسرتالية حيث تستغرب
ّ
نوقر ونتسامح مع هذا املستوى اهلابط من
الكاتبة ملاذا ما زلنا
التعليقات.
ثانيًا ،رفض بريطانيا اإلفراج عن بعض الوثائق املتعلقة بأكرب
أزمة دستورية يف تاريخ أسرتاليا احلديث وهي طرد رئيس الوزراء
العمالي غوف ويتلم من منصبه عام .1975
ثالثًا :أزمة اجلنسية املزدوجة للربملانيني األسرتاليني واليت أدت إىل
إستقالة بعض النواب يف الوقت الذي ما زلنا نؤيد بقاء أجنيب على
رأس الدولة.
أخريًا ،نشري إىل أن سبب فشل اإلستفتاء حول حتويل أسرتاليا إىل
مجهورية عام  1999يعود إىل طبيعة السؤال امللغوم الذي حُطرح
على املواطنني من قبل حكومة جان هاورد األحراري املؤيد شخصيًا
للملكيةّ .
ركز السؤال على كيفية إختيار رئيس الدولة بإنتخاب
مباشر من الشعب أم بإختيار من قبل الربملان أم بالتعيني من قبل
رئيس الوزراء هذا ما ّ
ولد إرتباكًا وتشويشًا لدى املواطنني وسقط
اإلقرتاح.
يريد زعيم املعارضة بيل شورتن واحلركة اجلمهورية األسرتالية لتجنب
أي إرباك وتشويش طرح سؤال بسيط وواضح حبيث تكون اإلجابة
عليه بنعم أو ال ،لتأمني جناح اإلستفتاء األول وتأجيل النقاش حول
كيفية إختيار الرئيس إىل املرحلة الثانية.

عباس علي مراد  -سدني أسرتاليا
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اسرتاليا يف اسبوع

اجلامعات :اقتطاع  1،16مليار دوالر يضر باجملتمعات االكثر حرمانا هذا ما حصل مع املوقوف الرابع يف قضية اسقاط طائرة…
وحقيقة مزاعم املواد املتفجرة من تركيا اىلأسرتالية

تشعر اجلامعات بالقلق من
أن تلحق ختفيضات احلكومة
الفيدرالية املخطط هلا الضرر
باجملتمعات احملرومة.
ويظهر حتليل جديد لإلصالح
املخطط له للتعليم العالي
أن اجلامعات ستخسر جمتمعة
 1.16مليار دوالر من التمويل
األساسي على مدى السنوات
األربع املقبلة مما يسمى بعائد
الكفاءة الذي تريد احلكومة
فرضه.
روبنسون،
بليندا
وتقول
الرئيسة التنفيذية للجامعات يف
أسرتاليا ،إن هذا يسلط الضوء
على التأثري الكبري للتخفيضات
على القطاع  -وهو أمر بعيد عن
التأثريات احلميدة اليت تعتقد
أن احلكومة حتاول تصويرها.
وصرحت لـ «ايه بي ايه» قائلة
«سيكون هلا تأثري شديد بشكل
خاص على تلك اجلامعات اليت
ختدم بعض اجملتمعات األكثر
حرمانا».
وقالت إن هذه اجلامعات اقرب
إىل أن تكون حديثة العهد
وأصغر حجما ،دون احتياطيات
نقدية كبرية أو قدرة على
اجتذاب التربعات الكبرية اليت
ميكن أن تقدمها املؤسسات
األكثر ِقدما.
ففي والية نيو ساوث ويلز،
فان جامعة غرب سيدني -
اليت تليب احلاجات التعليمية
للعديد من الطالب ذوي الوضع
االجتماعي املنخفض اقتصاديا
األول يف
الذين غالبا ما يكونون َ
أسرهم الذين ينتسبون للجامعة
 هي اخلاسر االكرب مع خفض 54.1مليون دوالر على مدى
السنوات األربع املقبلة ،هذا ما
تظهره ارقام جامعات أسرتاليا
املقدمة إىل جلنة جملس الشيوخ
اليت تنظر يف حزمة احلكومة.
ومع ذلك ،فإن نصف اجلامعات
العشر اليت ستتأثر بالتخفيضات
األكرب من حيث القيمة املطلقة
هي يف جمموعة الثمانية املرموقة
اليت تستعني بالبحوث.
واعلن وزير التعليم سيمون
برمنغهام ان التمويل اجلامعي
كان «نهر الذهب» ملا يقرب
من عقد من الزمان ،وكان من
املقرر أن يستمر يف النمو بنسبة
 ٪23أخرى على مدى السنوات
األربع املقبلة.
وقال يف حتليل اجلامعات «كما
تتوقع من جمموعة الضغط،
هذا ُيظهر جزءا واحدا فقط من
الصورة». ،
وأشار الوزير إىل حتليل دائرة
التعليم الذي يظهر أن التمويل

لكل طالب سيكون أعلى يف
عام  2020مقارنة مع عام ،2011
على الرغم من أن النمذجة تظهر
أيضا أنها ستكون أقل مما
كانت عليه يف عام  2010أو أي
عام من عام .2012
اجلامعات
جمموعة
وجتادل
البحثية املبتكرة املكونة من
ست مؤسسات يف منذجة
احلكومة ،قائلة إنها «تفوق
البيض (.»)over-egged
وتقول إن الكثري من الزيادة
يف التمويل لكل طالب منذ عام
 2010تأتي من اجلامعات اليت
تسجل املزيد من الطالب يف
الدورات ذات التكلفة األعلى.
ويف الوقت نفسه ،فان هذا
التغيري يعين أن املؤسسات جيب
أن تنفق أكثر لتغطية دراسة
هؤالء الطالب ألن املدفوعات
احلكومية هلذه الدورات ليست
مفهرسة مبعدل يتناسب مع
التكاليف.
وترى اجلامعات ان «الطالب
حيتاجون إىل جامعات ذات
موارد أفضل ،وليس لدفع
املزيد مقابل أقل».
وتشري التقديرات إىل أن
أعضاءها سوف يفقدون 43
مليون دوالر حبلول عام 2021
يف ظل التغيريات احلكومية.
وباإلضافة إىل أرباح الكفاءة،
ختطط احلكومة لرفع رسوم
الطالب مبا يصل إىل 3600
دوالر على مدى أربع سنوات
وربط جزء من التمويل اجلامعي
مبقاييس األداء والشفافية.
ومن املتوقع ان تكون قد رفعت
جلنة جملس الشيوخ تقريرها
حول هذه الرزمة يوم االربعاء
من االسبوع احلالي ،على الرغم
َ
يناقش هذا
من ان التشريع لن
االسبوع.
أكرب اخلاسرين
* جامعة موناش (فيكتوريا) -
اقتطاع  57.4مليون دوالر على
مدى أربع سنوات
* جامعة غربل (ويسرتن)
سيدني (نيو ساوث ويلز) -
 54.1مليون دوالر
* جامعة كوينزالند (كوينزالند)
  54مليون دوالر* جامعة سيدني (نيو ساوث
ويلز)  51.7 -مليون دوالر
* جامعة ديكني (فيكتوريا) -
 50.3مليون دوالر
* جامعة كوينزالند للتكنولوجيا
(كوينزالند)  47.7 -مليون
دوالر
* جامعة نيو ساوث ويلز (نيو
ساوث ويلز)  47.4 -مليون

دوالر
* جامعة غريفيث (كوينزالند) -
 47.3مليون $
* جامعة ملبورن (فيكتوريا) -
 46.5مليون دوالر
* جامعة ار أم أي تي (فيكتوريا)
  44.3مليون دوالر* جامعة كريتني للتكنولوجيا
(غرب اسرتاليا)  41 -مليون
دوالر

(املصدر :الجامعات  -أسرتاليا)

وجهت الشرطة االسرتالية
تهمة ال عالقة هلا باالرهاب
للمشتبه به الرابع الذي
ُ
اعتقل خالل عمليات دهم
ّ
نفذتها على خلفية خمطط

اعتقال  17شخصا اثر عمليات دهم يف أكرب
هجمات على اجلرمية املنظمة يف اسرتاليا

طائرة

حمتمل الستهداف
«االحتاد».
السلطات
عنه
وافرجت
بكفالة على ان ميثل امام
حمكمة داونينغ سنرت احمللية
يف  24اغسطس /آب بعد
توجيه تهمة حيازة سالح
ممنوع اليه وذلك بعد أيام
على توجيه اتهامات تتعلق
باإلرهاب لشخصني آخرين
يف إطار القضية ذاتها.
وكان خالد مرعي البالغ
من العمر ( 39عاما) ،بني
أربعة أشخاص اعتقلوا أثناء
سلسلة مداهمات يف سيدني
السبت ما قبل املاضي،
على خلفية مؤامرة ارهابية
اجربت السلطات على تشديد
االجراءات األمنية يف مجيع
املطارات االسرتالية.

قوات األمن األسرتالية تفكك عصابتني إجراميتني تنشط يف الشرق األوسط
اعتقلت الشرطة يف اسرتاليا
 17شخصا
ودبي وهولندة
اثر عمليات دهم غري مرتبطة
باالرهاب بينهم االخوان فادي
ومايكل ابراهيم وابن شقيقهما
جون ابراهيم ومصطفى ديب
وروك امحد وصادرت  1،8طن
من املخدرات يف حاوية كانت
يف طريقها إىل اسرتاليا.
الفيدرالية
الشرطة
وقالت
األسرتالية إنها جنحت يف تفكيك
عصابتني إجراميتني متتهنان
ترويج املخدرات وتنشطان يف
الشرق األوسط.
وذكرت الشرطة الفيدرالية أنها
اعتقلت يف عمليات متزامنة
تسعة رجال وامرأة يف سيدني
يوم الثالثاء.
كما اعتقلت شرطة دبي مخسة
رجال ،ويف الوقت نفسه
متكنت السلطات اهلولندية من
اعتقال رجلني أشارت إىل أنهما
مسؤوالن عن إمداد عصابة
خمدرات تتخذان من أسرتاليا
مقرا هلما.
وقال نيل جوجان مساعد مفوض
الشرطة االحتادية يف بيان« :من
نزعم أنهم جزء من هذه العصابة
شخصيات من داخل اجلرمية
املنظمة يف الشرق األوسط..

ومعروفون جيدا لدى األجهزة
األمنية .وعلى مدى عقود
تباهت هذه اجملموعة بنشاطاتها
وثرواتها وقالت إنها فوق
القانون»« ...اليوم بات من
الواضح أنهم ليسوا كذلك».
وذكر متحدث باسم الشرطة
االحتادية األسرتالية ،أن الشرطة
داهمت  32منزال يف سيدني
وأصدرت  52مذكرة توقيف،
يف إطار إحدى أكرب اهلجمات على
اجلرمية املنظمة على اإلطالق يف
أسرتاليا.
وقال املتحدث باسم الشرطة
إن حاوية كانت حتمل خمدرات
صودرت يف هولندا يف يوليو/
متوز املاضي ،فيما أفادت
مزاعم بأنها كانت يف طريقها
إىل أسرتاليا.
وأضاف أن سلطات هولندا
صادرت  1.8طن من أقراص
النشوة و 136كيلوغراما من
الكوكايني و 15كيلوغراما من
بلور امليثامفيتامني.
وبدأت السلطات األسرتالية
حتقيقا يف منتصف عام 2016
استهدف مجاعات اجلرمية املنظمة
اليت حتاول استرياد كميات
ضخمة من املخدرات والتبغ،
وفقا للسلطات.

نفسه قالت
ويف االطار
السلطات الرتكية انها بدأت
مع السلطات االسرتالية
املخطط
يف
التحقيق
االرهابي الذي يهدف اىل
إسقاط طائرة «االحتاد»
بواسطة ماكنة فرم اللحوم
حمشوة مبتفجرة مت إرساهلا
من تركيا اىل اسرتاليا منذ
ثالثة اشهر حبسب ما قالت
كانربا.
ويف بيان افادت الشرطة
الرتكية انها فور علمها
باملزاعم اتصلت بالسلطات
االوسرتالية وبدأت عملية
بينهما
مشرتكة
حتقيق
لالستيضاح عن هذا الشأن
غري املؤكد املتعلق بامكانية
ان تكون املواد املتفجرة
ُأرسلت من تركيا اىل
اسرتاليا منذ  3اشهر وفقا
لتقرير ورد عرب وسائل
االعالم الرتكية.
واعلنت شرطة نيو ساوث
ويلز عن مثول رجلني امام
احملكمة البدائية ،اجلمعة
املاضي ،عقب اعتقال 4
اشخاص على خلفية مزاعم
مؤامرة ارهابية السقاط طائرة
بعد توجيه تهم جنائية هلما
فيما انتشرت مزاعم جديدة

تفيد اىل إحباط املخطط عند
الوصول اىل مكتب تسجيل
املسافرين يف املطار يف
سيدني واخرى افادت ان
املوقوف خالد حممود خياط
اراد قيام شقيقه حبمل
املتفجرة احملشوة دون
علمه يف حقيبته قبل توجهه
اىل ابو ظيب على منت طائرة
«االحتاد».
واملتفجرة احملشوة يف ماكنة
لفرم اللحوم اليت وضعت
بني االمتعة يف احلقيبة
ادت اىل ختطي الوزن
املسموح به لذا مت إلغاء
املخطط عند مكتب التسجيل
يف املطار حبسب ما ذكرت
«فريفاكس ميديا».
وقال مايكل فيالن نائب
مفوض الشرطة الفدرالية
«إن شقيق خياط مل يكن
يعلم باملتفجرة املزروعة
يف حقيبته وهو موجود حاليا
خارج البالد».
واضاف فيالن ان املاكنة
مل تصل اىل الطائرة ونقلها
خياط معه اىل خارج املطار.
كما تزعم الشرطة ان اعتداء
ثانيا مت التخطيط له بعد
فشل االول ويشمل صنع
جهاز بامكانه اصدار مواد
سامة.
ويواجه خالد حممود خياط
( 49عاما) من الكمبا
وحممود خياط ( 32عاما)
من بانشبول تهميت القيام
بأفعال الرتكاب عمل ارهابي
او التخطيط لعمل ارهابي.
ورفضت احملكمة منحهما
االفراج املشروط على ان
ميثال امام احملكمة يف 14
تشرين الثاني/نوفمرب .علما
بأن العقوبة القصوى هلذه
اجلرمية هي السجن مدى
احلياة.
عن
السلطات
وافرجت
املوقوف عبدول مرعي مساء
الثالثاء دون توجيه اي تهمة
اليه .
املصدرALN :
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اسرتاليا يف اسبوع

«املارينز» تبحث عن ثالثة من عناصرها فقدوا قرب احلكومة ترغب بتسوية مناقشة زواج مثليي اجلنس
يف الربملان اواخر تشرين الثاني بفرض اقرتاع وطين
أسرتاليا ووزيرة الدفاع باين تعرض املساعدة

الشرطة توقيف احدهم
اعلنت قوات مشاة البحرية
األمريكية (املارينز) ،أن عملية
حبث واسعة جتري للعثور على
ثالثة من عناصرها فقدوا
عقب حادث تعرضت له طائرة
عسكرية أمريكية قبالة ساحل
أسرتاليا.
وأفاد بيان لقوات املارينز
يف اليابان بأن «عمليات حبث
وإنقاذ جتري للعثور على ثالثة
من عناصر املارينز كانوا على
منت طائرة من طراز إم يف22
أوسربي تعرضت حلادث قبالة
ساحل اسرتاليا الشرقي».
وأضاف البيان أنه «مت إنقاذ 23
من  26عنصرا كانوا على منت
الطائرة».
وتعد طائرات «إم يف22
أوسربي» اليت تعمل بتقنية
املراوح القابلة لتغيري االجتاه
من أهم طائرات الدعم اهلجومي
بالنسبة للمارينز ،إذ لديها
حمركان على أطراف أجنحتها
ما يسمح هلا باهلبوط واإلقالع
بشكل عمودي .ولديها كذلك

القدرة على التحليق
أسرع بكثري من املروحية.

بشكل

وأفاد بيان املارينز أن الطائرة
أقلعت من حاملة الطائرات «يو
اي اي بونهوم ريتشارد (ال
اتش دي »)6وكانت «جتري
عمليات دورية» عند سقوطها
يف املياه.
وأضاف أن قوارب صغرية تابعة
وطائرات تشارك يف عمليات
البحث قبالة شولووتر باي يف
والية كوينزالند ،مؤكدا أن
«التحقيق ال يزال جاريا لكشف
أسباب احلادث».
أما وزيرة الدفاع األسرتالية
ماريز باين فأفادت أنها حتدثت
إىل نظريها األمرييكي جيم
ماتيس لعرض املساعدة.
وقالت« :ميكنين التأكيد أنه مل
يكن هناك أي من عناصر قوات
الدفاع الـسرتالية على منت
الطائرة»،
واضافت أن «الواليات املتحدة
تقود جهود البحث» عن

املفقودين.
وكانت الطائرة يف املنطقة يف
إطار تدريبات «تاليسمان سابر»
املشرتكة بني الواليات املتحدة
وأسرتاليا واليت انتهت مؤخرا
يف والية كوينزالند.
ويف كانون األول/ديسمرب العام
املاضي ،هبطت طائرة «إم
يف 22أوسربي» اضطراريا قبالة
ساحل جزيرة أوكيناوا اليابانية
خالل رحلة تدريب ليلية تسببت
بتحطم الطائرة.
ومل يتسبب احلادث بسقوط
أي قتلى ولكنه أثار حالة من
الغضب يف اجلزيرة.
وتسببت سلسلة من احلوادث،
معظمها يف الواليات املتحدة،
خبروج تظاهرات يف أوكيناوا
ضد نشر الطائرات على
اجلزيرة.
ويف نيسان/أبريل عام ،2000
قتل  19شخصا يف حتطم إحدى
هذه الطائرات يف الواليات
املتحدة.

كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء يف أسرتاليا..؟
أسرتاليا

الكثري

من

تطعم
الناس.
وألن أسرتاليا دولة كبرية
ومتتلك تعدادا سكانيا قليال
نسبيا ،يبلغ نصيب الفرد من
الغذاء ما يتجاوز قليال هكتارين
صاحلني للزراعة ،وهو أحد أعلى
معدالت العامل.
تربة أسرتاليا املتنوعة ومناخها
مينحان تنوعا واسع النطاق من
الطعام الطازج على مدار العام.
وتارخييا ،تنتج أسرتاليا أكثر
مم
ا تستهلك حمليا ،ولذلك
تستطيع توريد حوالي % 65
من اإلنتاج الزراعي إىل اخلارج
مما جيعل أسرتاليا حتتل مكانة

رائدة يف التصدير الغذائي.
ولذلك فإن أسرتاليا تشارك
بشكل فعال يف األمن الغذائي
ليس فقط على املستوى
الداخلي ولكن يف العديد من
األقطار األخرى.
ولكن بالرغم من كونها مصدرة
للطعام ،تستورد أسرتاليا أيضا
بعض املنتجات الغذائية مثل
القهوة والشوكواله والفاكهة
واخلضروات املعاجلة ،ومكونات
رئيسية تستخدم يف خبز أرغفة
العيش.
بيد أن زيادة التعداد السكاني
يف أسرتاليا ،الذي يتوقع أن

يالمس مستوى  48.3مليون
نسمة حبلول عام  2061قد
يرتك بعض التأثري على األمن
الغذائي.
وعالوة على ذلك ،ينبغي على
احلكومات األسرتالية االستعداد
حلدوث عاصفة من التغري
املناخي ،واخنفاض املوارد
الطبيعية.
اخلالصة مفادها أن أسرتاليا
تستطيع إطعام عدد أكرب يف
الوقت احلالي ،ولكن القصة
احلقيقية تتعلق بضرورة ضمان
نظام غذائي صحي ومستدام
وعادل واالستفادة بشكل أكرب
من األحباث والتكنولوجيا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يريد مالكومل تورنبول التصويت
على املساواة فى الزواج فى
اواخر تشرين الثاني /نوفمرب
فى اطار جدول زمنى يتخطى
العناصر العدائية فى الربملان.
وإذا رفض الربملان اخليار
األول للحكومة املتمثل بإجراء
استفتاء إلزامي يف األسابيع
القليلة املقبلة ،فستنتقل
احلكومة فورا إىل االقرتاع
الربيدي.
وستبدأ محلة ملدة شهرين
إلجراء تصويت بريدي بكلفة
 122مليون دوالر يف 12
أيلول  /سبتمرب ،على ان ُتعرف
النتيجة يف أوائل تشرين
الثاني  /نوفمرب ورمبا تصويت
يف الربملان بعد  25تشرين
الثاني  /نوفمرب.
ومن املرجح أن يرفض
جملس الشيوخ مرة أخرى خطة
االستفتاء الكاملة ،اليت تبلغ
تكلفتها  170مليون دوالر،
كما فعل يف تشرين الثاني /
نوفمرب املاضي .ومع ذلك ،إذا
مت متريرها ودعم الناخبون زواج
مثليي اجلنس ،سيتم وضع
تغيري القانون امام الربملان يف
التاريخ نفسه.
يذكر ان اليوم النهائى املقرر
للربملان هلذا العام  -وآخر
فرصة لتشريع زواج مثليي
اجلنس  -يوافق يف  7كانون

االول /ديسمرب.
واهلدف من ذلك هو تسوية
القضية وإنهاء الصدام بني
املعسكرين املتنافسني داخل
حزب االحرار الذي يهدد
قيادة السيد تورنبول وسلطته
ويطغى على جدول األعمال
السياسي للحكومة.
كما ستصطدم خطة رئيس
الوزراء مع الرفض املؤكد
من حزب العمال وسوف يكون
مبقدور السيد تورنبول القول
أن االئتالف وفر أفضل فرصة
إلصالح قانون الزواج.
وقد نشهد نهاية الصراع حول
سياسة الزواج اليت بدأت يف
 11أغسطس  /آب ،2015
عندما عقد رئيس الوزراء
آنذاك طوني أبوت اجتماعا
ساعات لنواب
استمر ست
املقاعد اخللفية يف االئتالف
للبحث بشأن فرض سياسته
بإجراء استفتاء.
تورنبول
السيد
وقال
للصحفيني« ،اساسا ،القيادة
النزاهة
هي
السياسية
والثقة» ،مؤكدا أنه كان يقف
عند السياسة اليت عرضت على
الناخبني فى انتخابات العام
املاضي.
بيد أن السيد تورنبول مل يذكر
على وجه التحديد االقرتاع
الربيدي أثناء االنتخابات.

وقال ماثياس كورمان ،وزير
املالية ،إن األموال اليت
حيتفظ بها مكتب اإلحصاءات
األسرتالي ستستخدم يف عملية
االقرتاع الربيدي.
وقال السناتور كورمان ،وهو
ايضا وزير املالية ،ان العملية
ستكلف  122مليون دوالر.
وقال رئيس الوزراء انه
سيصوت بنعم بينما قال
السناتور كورمان إنه سينتظر
ما يقرره الشعب.
وتقول مجاعات املؤيدة للمساواة
يف الزواج أنها ستطعن يف
الشرعية الدستورية لتمويل
االستفتاء الربيدي.
وتعتقد احلكومة أن استخدام
اموال مكتب االحصاء االسرتالي
يتعارض مع ذلك ايضا.
وسيعمل اختصاصيو اإلحصاء
مع مسؤولني من مفوضية
االنتخابات األسرتالية.
وقال رئيس الوزراء تورنبول
ان احلجة الواهية ضد االقرتاع
الربيدي هى ان الناخبني لن
يتمكنوا من اجراء مناقشات
حمرتمة حول هذه املسألة خالل
محلة اقرتاع الربيد اليت تستمر
شهرين .وختشى سلطات
الصحة العقلية وجمموعات
املثليني من أن تكون هناك
هجمات شخصية على انصار
املساواة يف الزواج.
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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
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مقاالت وتحقيقات

عاملون يف مستشفى رفيق احلريري :اجلرمية علنية ومتمادية
هديل فرفور

ال يظهر أن العاملني يف ُمستشفى
رفيق احلريري متفاجئني بتورط رئيسة
قسم الصيدلية يف ُ
املستشفى ،منى
بعلبكي ،بأعمال جرمية سّببت موت
مرضى سرطان .كل شيء بالنسبة
إليهم «متوقع» ،ما دامت الرقابة
«استنسابية» على أعمال ُ
املستشفى
احلكومي ،واإلهمال هو سياسة الدولة
الوحيدة ،واحملاصصة تسمح بتولية
اإلدارة ألشخاص ال ميكن ائتمانهم على
حياة الناس
هنا ،يف الطابق السفلي ُ
ملستشفى
رفيق احلريري احلكومي ،كانت تعمد
رئيسة قسم الصيدلية يف ُ
املستشفى،
منى بعلبكي ،لسنوات طويلة وعلى
مرأى من بقية الصيادلة ،إىل بيع
ُ
املستشفى ملصلحة
أدوية ملرضى
«جيبتها اخلاصة» .يقول أحد العاملني
يف الصيدلية لـ «األخبار» إن الصيادلة
كانوا ُيشاهدونها يوميًا وهي ُ
عب
«ت ّ
جيوبها من عمليات بيع أدوية يف
ّ
تتكلم
الصيدلية ...كنا نسمعها وهي
مع األطباء وتطلب منهم ختفيف
جرعات الدواء كي توفر عبوات لتبيعها
ملصلحتها اخلاصة ،وكنا نراقبها وهي
تبيع أدوية ُ
املساعدات من حرب متوز
املنتهية الصالحية كي تستفيد منها
أيضًا».
ّ
ردد هذا املوظف أن ممارسات بعلبكي
ُي ّ
كانت علنية ،وأن قرار اهليئة العليا
للتأديب بعزهلا من وظيفتها ،الذي
صدر منذ يومني ،كان منتظرًا منذ
« ،2009يومها شكونا لإلدارة هذه
املمارسات ،وطلبنا إجراء حتقيقات
تنهي هذا الواقع».
يروي عاملون يف املستشفى «املنكوب»
أن بعلبكي ُفصلت من وظيفتها احرتازيًا
يف عام  ،2009وأحيلت على التفتيش
املركزي يف  ،2014/11/13أي بعد
مضي  5سنوات من افتضاح أمرها،
ومل يصدر قرار اهليئة العليا للتأديب
إال يف  2آب املاضي ،أي بعد مضي 3
سنوات من إحالتها على «التفتيش»،
و 8سنوات على افتضاح جرميتها.
يصر الصيادلة العاملون يف ُ
املستشفى
ّ
على أنهم هم من اشتكى من بعلبكي،
يف حماولة لتربئة أنفسهم من صيت
التمسوا أنه قد
يطاوهلم .شأنهم
الكثري
شأن
املوظفني
من
استاؤوا
الذين
«صيت»
من
ُ
املستشفى الذي

سكرية :املناخ
السياسي
الفاسد يـُشجع
على خلق نماذج
متكررة من
بعلبكي

بات يالحقهم .يقولون إن الدولة
تأخرت يف ّ
تلقي شكواهم ،و»إنها هي
اليت أسهمت يف خلق منوذج بعلبكي
اليت كانت تتصرف وكأنها حممية ،وإن
سررنا
أحدًا لن يطاوهلا .بالنسبة إلينا ُ
مبصريها ،ونأمل تغيريًا جذريًا يطاول
ُ
املستشفى والصيدلية».
يف هذا القسم من ُ
املستشفى ،حيث
«ساحة اجلرمية» ،ينشغل املوظفون يف
«نبش» العوامل اليت أوجدت بعلبكي.
يصب يف إهمال
معظم هذه العوامل
ّ
الدولة واملعنيني هلذا املرفق العام.
يقول أحد الصيادلة إن أجهزة الرقابة
ُ
تتحرك إال بعد
املستشفى مل
يف
ّ
ّ
لطلعو
وقوع اجلرمية «وشفنا بعد أديه
القرار».
إن مناقصات األدوية
حبسب هؤالءّ ،
السنوية متوقفة منذ عام ،2011
هذا الواقع قضى باالرتهان ملزاجية
بعلبكي ،اليت ُأعطيت صالحيات أكثر

مما هو مسموح هلا.
مصادر ُمطلعة يف ُ
املستشفى قالت
لـ «األخبار» ،إن اإلجراءات الداخلية
مسحت لبعلبكي بأن «تفتح قسمًا خاصًا
بها ومنفص ًال عن مصلحة ُ
املشرتيات.
فباتت هي اليت تفاوض املوردين
وتقوم بتصحيح املخزون وغري ذلك».
وختتم املصادر بالقول« :إن غياب
ُ
املستشفى،
العمل املؤسساتي يف
وتغاضي اإلدارات السابقة ،مسحا
لبعلبكي بأن تقوم مبا قامت به».
يقول أحد املوظفني يف ُ
املستشفى
إن بعلبكي «هي مثل صغري على ما
حيصل يف هذا املرفق .كلن هيك،
غريو اهليكلية
وبكل األقسام ،وإذا ما ّ
والتعاطي مع ُ
املستشفى يف كتار رح
ميوتوا».
للمستشفى
ُي ّ
قدر العجز املالي املرتاكم ُ
بنحو  100مليون دوالر ،فيما جيري
استحداث وظائف وتتداخل الصالحيات
وتهمش الرقابة الداخلية وال جتري
ّ
ُّ
الث َغر بفعل
عمليات التدقيق وتنشأ
اإلجراءات الداخلية املخالفة للقوانني...
كل ذلك يفتك باهليكلية املؤسساتية
هلذا املرفقُ .تفيد املعطيات مث ًال بأن
ديوان احملاسبة الذي ميلك صالحية
الرقابة الالحقة مل ُجيِر التدقيق الذي
ُمينح مبوجبه املدير العام أو املدير
املالي براءة ذمة اإلدارات املتعاقبة
املاضية منذ إنشاء املؤسسة!
للمستشفى ،يبدو
يف الطبقة األرضية ُ
وقع اجلرمية «أعلى» على لسان العاملني
هنا .يقول أحد األطباء العاملني سابقًا
يف قسم السرطان يف ُ
املستشفى،
إن الطبيب ر.ج ،.شقيق نائبة سابقة
ومسؤول يف تيار ُ
املستقبل واملشتبه
يف تورطه مع بعلبكي« ،كان مشهوراً
يف ُ
املستشفى بصفقات األدوية اليت
كان يعقدها باالتفاق مع بعلبكي».
ُتظهر املعطيات يف هذا الصدد ،أن
الطبيب ر.ج .كان يعمد إىل إصدار
وصفات طبية بأمساء عدد كبري من
املرضى ،فيما يكون العدد ُ
املستفيد
ً
ً
الفعلي من هذه األدوية حمدودا جدا.
مبعنى آخر ،أشبه بـ «وصفات بأمساء
وهمية» تهدف إىل احلصول على أكرب
قدر من هذه األدوية من مركز األدوية
املستعصية التابعة للوزارة ،األمر الذي
أسهم يف «تفريغ» املركز من األدوية.
هذا األمر فضحته ُ
املقارنة بني سجالت
مستودع وزارة الصحة مع ملفات
املرضى.
يف إحدى الزوايا احملاذية لصالة
االستقبال ،تقف جمموعة من املمرضات
يتحدثن عن «صندوق أسود» كانت
ّ
ُ
صلة من
توضع فيه األموال
احمل َّ
أدوية السرطان ،ومل يكن يندرج
ضمن حسابات إدارة ُ
املستشفى ،يف
إشارة إىل وجود متورطني آخرين كانوا
يوزعون األموال .إذ كان يأتي مرضى
ُ
املستشفى طالبني
السرطان إىل
أدوية لعالجهم بسبب انقطاعها يف
مركز األدوية التابع لوزارة الصحة،
فيعرض على هؤالء أدوية «رخيصة»
ُ
أو «مزورة» أو «منتهية الصالحية»
ويوهمونهم بأنها هي نفسها اليت ُتوزع
يف املركزُ ،
وتعطى هلم حتت عنوان
«إعارة» ،مقابل دفعة ُيقدمها املريض
كـ «رهن» إلعادة الدواء فور توافره
يف املركز ،وبالتالي بيعه الحقًا حلساب
اجملرمني .تظهر املعلومات أن األموال
الناجتة من هذه العمليات اجلرمية كانت
توضع يف صندوق ،وكانت إدارة
ُ
درج
املستشفى على علم به ،ومل يكن ُي َ
ضمن احلسابات املالية الرمسية وال أحد
من العاملني يف املستشفى ال يعرف

إعالم الغرب يكتشف حزب اهلل «اجلديد»
صباح أيوب

يـُقدَّر العجز املالي املرتاكم للمـُستشفى بنحو
 100مليون دوالر (مروان بو حيدر)
مصري هذه األموال ومن كان يستفيد
منها وعددهم وهوياتهم.
ملاذا مل ُتثريوا هذه القضايا من
قبل؟ ُيسأل العاملون .بعضهم يقول
ُ
املتورطني «نافذون» ،وغالبهم
إن
حمميون من قبل أحزابهم ،وبالتالي ال
ّ
حاجة خلوض معركة خاسرة ،فيما يذهب
البعض إىل لوم «اإلعالم» الذي ال ُيتابع
متس الناس مباشرة.
القضايا اليت
ّ
فإن
حبسب الدكتور إمساعيل سكرية،
ّ
ُ
املستشفى احلريري احلكوميُ ،أسس
على شكل مرافق اإلدارات العامة
«حيث ال ضوابط للفساد الذي ُت ّ
غذيه
ويضيف« :انطلق
التدخالت السياسية»ُ .
العمل يف ُ
املستشفى بإمكانات كبرية
جعلت الطامعني يعتربونه مبثابة مشاع
للتوظيف السياسي الذي استوطن يف
املستشفى وبات حمكومًا فيه» .ينطلق
ليشري إىل أن
سكرية من هذه النقطة ُ
قيد
ي
وامللوث
«املناخ السياسي الفاسد
ُ ّ
القضاء ويربط أيدي األجهزة الرقابية.
هذا املناخ من شأنه أن ُيشجع على خلق
مناذج متكررة من منى بعلبكي».
يأمل وزير الصحة العامة غسان
حاصباني ،أن تستكمل اإلجراءات
التأديبية حبق بعلبكي بسرعة ،واعدًا
بأن أحدًا «لن يفلت من العقاب».
ّ
ولكن ماذا تنوي وزارة الصحة ملنع
مناذج كثرية من بعلبكي منتشرة هنا
وهناك؟
يقول حاصباني ،الذي عقد مؤمترًا
صحافيًا أمس ،إن الوزارة بصدد
القيام مبشروع «لنهوض ُ
املستشفيات
احلكومية» ،الفتًا إىل أن ُمستشفى
احلريري مرفق عام خيضع لسلطات
جملس اإلدارة .ولكن ماذا عن دور
وزارة الصحة اليت ُت َع ّد سلطة وصاية؟
يقول سكرية إن وزارة الصحة تستطيع
أن تلعب دورًا مهمًا يف ُمساءلة
اإلدارات« ،فلتسأل الوزارة عن سبب
العجز املرتاكم على ُ
املستشفى .هذا
أقل اإلميان».
من جهتها ،اكتفت إدارة ُمستشفى
رفيق احلريري بإصدار بيان تعلن فيه
أنها «على تعاون كامل مع القضاء
اللبناني بشأن هذا امللف»ُ ،مشرية
إىل أن «مجيع األدوية املستخدمة يف
املستشفى صاحلة ومرخصة من وزارة
الصحة العامة ،وتؤكد قيام فريقها
الطب والتمريضي بكل اإلجراءات
الالزمة حلصول املريض على العناية
الصحية والعالج املناسبني ،وأنها لن
تتوانى عن القيام بواجباتها يف تلبية
احلاجات الصحية ملراجعيها».

من تابع اإلعالم الغربي ،وخصوصًا
األمريكي ،منذ معارك جرود عرسال
األخرية ،خيال أن الغرب اكتشف للتو حزب
ّ
صحافيوه جانبًا
األقل اكتشف
اهلل ،أو على
ّ
تعمدوا عدم االعرتاف
من احلزب كانوا قد ّ
به وإخفاءه لسنوات
يربع االعالم الغربي ،وال سيما األمريكي،
يف تأطري األحزاب والشعوب والدول
والثقافات وتصنيفها حسب ما تفرضه
ّ
كل
وجهة السياسة األمريكية .يقولب
شيء بطريقة خمتزلة يف أغلب األحيان،
يعممها ويكررها فتصبح حقيقة ثابتة
ّ
ّ
للمتلقني .حزب اهلل مث ًال ،منذ حترير عام
ّ
املسلحة
 ،2000هو «امليليشيا الشيعية
املتطرفة املدعومة من إيران» اليت نسب
اليها االعالم األمريكي أدوارًا واتهامات
خرجت عن حدود املعايري املهنية أحيانًا،
خصوصًا خالل تغطيته األحداث الداخلية
اللبنانية منذ عام .2005
بقي حزب اهلل «ميليشيا» يف عيون الغرب
«يهدد وجود الدولة اللبنانية واللبنانيني»
ّ
عند ّ
حترك حتى لو
كل استحقاق وعقب ّ
أي ّ
كان على شكل تظاهرة شعبية سلمية يف
إحدى ساحات بريوت.
خالل عدوان متوز  ،200٦وبعد انتصار
ّ
واملسلحة ،بات حزب اهلل
املقاومة الشعبية
«امليليشيا اليت متلك صواريخ متطورة»
«جرت اللبنانيني اىل حرب دامية
واليت
ّ
أدت اىل تدمري لبنان».
مكلفة مع إسرائيل ّ
اعرتف بعض االعالم األمريكي حينها بقوة
حزب اهلل العسكرية بهدف اإلشارة فقط
ّ
يشكله
اىل حجم «التهديد واخلطر الذي
احلزب على إسرائيل» .هذا اإلعالم
األمريكي مل يرد أص ًال أن يبذل أي جهد
لشرح هوية حزب اهلل اللبنانية وعالقته
ّ
مبكونات أساسية يف اجملتمع
املتجذرة
ّ
اللبناني ووجوده يف مؤسسات الدولة،
وأوالها جملس النواب.
ثم جاءت احلرب السورية ،فضاق إطار
التصنيف أكثرُ .وضع حزب اهلل يف
«الكاتالوغ» املذهب الذي ُبنيت على
أساسه معظم التغطيات والتحليالت
األمريكية« :حزب اهلل الشيعي يدعم
النظام السوري العلوي مبواجهة معارضة
ّ
سنية» .حتى بعد ظهور اجملموعات املتطرفة
و»القاعدة» ،مل يشأ معظم اإلعالم الغربي
االعرتاف حلزب اهلل بأي دور يف حماربة
«إرهابي»
«اإلرهابيني» ،إذ كيف حلزب
ّ
ّ
واحلل ،بالنسبة
أن حيارب «اإلرهاب»؟
إليهم ،كان يف االستمرار باإلنكار ويف
لعبة التصنيفات السطحية.
اىل أن جاءت معارك جرود عرسال قبل
االدعاء أن االعالم
أسبوعني .ال ميكن
ّ
األمريكي ُأغرم حبزب اهلل فجأة ،أو أن
ّ
ختلوا عن األحكام املسبقة
الصحافيني
املسيس ،لكن ميكن اجلزم
والتصنيف
ّ
للمرة األوىل منذ التحرير عام 2000
بأنه
ّ
يعرتف جزء كبري من اإلعالم األمريكي
حلزب اهلل بـ»دور دفاعي عن لبنان»،
ويقر له بـ»حماربة اإلرهاب» يف لبنان
ّ
كما يف سوريا .اجلولة اليت ّ
نظمها حزب
اهلل لعدد كبري من الصحافيني الغربيني
اىل اجلرود بعد انتهاء املعارك ،كان
هلا تأثريها بال شك ،لكنها بقيت «جولة
دعائية ألحد أطراف املعركة بعد فوزه»،
كما وصفها معظم املشاركني من
الصحافيني .ما علق يف أذهان املراسلني
ّ
واحتل بعض عناوينهم كان كالم املسؤول
ضمن
الذي
عفيف
حممد
اهلل
حلزب
االعالمي
ّ
وجهها مباشرة
اجلولة مواقف سياسية ّ
اىل الرئيس األمريكي ،قائ ًال إن «حزب
تستمر
اهلل هو من حيارب اإلرهاب بينما
ّ
واشنطن يف دعمه مبختلف األشكال»،
كرد على تصريح ترامب الفضيحة قبل
ّ
أيام من اجلولة ،حني وضع األخري حزب
اهلل يف نفس اخلندق مع داعش والنصرة
والقاعدة بالنسبة إىل الدولة اللبنانية
وحماربة االرهاب .حتى منذ ما قبل جولة
تضمنت معظم املقاالت
اجلرود اإلعالمية،
ّ
تعرف
األمريكية حول معركة عرسال مقاطع ّ

باحلزب وبنشأته وحاضره ،واجلديد فيها
كان إضافة عبارات مثل «حارب حزب اهلل
االحتالل اإلسرائيلي ألجزاء من لبنان»،
و»مكون
وهو «حزب سياسي لبناني»،
ّ
أساسي من احلياة السياسية اللبنانية منذ
ّ
تتخطى
سنوات» ،و»لديه قاعدة شعبية
املكونة» ،وأنه «مل حياول
البيئة الشيعية
ّ
فرض آرائه الدينية على اجملتمع اللبناني
املتعدد الطوائف» ...إضافة اىل التذكري
ّ
«تشكلت بالتوافق
بأن احلكومة احلالية
معه» ،وأن «الدولة اللبنانية ال حتاربه».
ّ
منقحة حلزب اهلل مل
سرية ذاتية جديدة
يشهدها اإلعالم الغربي ــ األمريكي منذ
نشأة احلزب.
حدود العالقة وطبيعتها بني حزب اهلل
واحلكومة اللبنانية واجليش بدت يف معظم
ّ
معقدة بالنسبة إىل الصحافيني،
األحيان
لكن معظمهم أشاروا اىل إجيابية هذا
التعاون ،خصوصًا يف املعركة األخرية
يف جرود عرسال« .إن مل يكن حزب
اهلل يقاتل بالتعاون مع اجليش اللبناني،
فهو يقاتل بالتنسيق معه» ،استنتج مقال
نشر يف «غلوبل بوست» و»ذي يو إس
إي توداي « ،شارحًا وجهة نظر منتقدي
احلزب املعارضني لدوره يف لبنان ويف
نيات
سوريا ،ومضيفًا« :بصرف النظرعن ّ
حزب اهلل ،فإن قوته املتزايدة داخل لبنان
وخارجه سيسمع صداها لبعض الوقت».
وسأل« :كيف ميكن إلدارة ترامب أن
تفرض عقوبات جديدة على حزب اهلل من
دون أن يسهم ذلك يف تبطيء املعركة
ضد داعش ورفاقها؟».
وبينما كانت بعض القوى السياسية
اللبنانية يف الداخل تعرتض على تعاون
وتهول من
اجليش اللبناني وحزب اهلل
ّ
تبعاته ،لفت بعض الصحافيني األمريكيني
اىل أن «حزب اهلل واجليش اللبناني
عمال ملنع دخول مقاتلني متطرفني اىل
البالد» عرب احلدود السورية ،كما جاء يف
«نيوزويك « مث ًال ،فيما وصف مقال «ذي
سانتشوري فاونديشن « تلك العالقة
فعال» ،الفتًا اىل أن
بـ»حتالف غريب ،لكن ّ
حزب اهلل خاض معارك عرسال احلساسة
والصعبة كالعب وسط ناضج بني جيشني
من شبه املستحيل وضعهما معًا يف معركة
واحدة ،أي اجليش اللبناني والسوري»،
علمًا بأن معظم املقاالت نّبهت إىل حجم
ّ
املساعدات اليت
يتلقاها اجليش اللبناني
من واشنطن.
ّ
ولعل أحد أبرز العناوين الصحافية حول
املوضوع ،عنوان تقرير وكالة «أسوشييتد
برس» ،أول من أمس ،الذي قال« :على
ادعاء ترامب أن عملية حزب
الرغم من ّ
تعزز دور لبنان» ،شارحًا أن هناك
اهلل
ّ
«توزيعًا واضحًا لألدوار بني اجليش وحزب
اهلل» ،أضاف التقرير أن «حزب اهلل جنح
حد كبري يف تصوير مشاركته يف
اىل ّ
احلرب السورية على أنها تهدف حلماية
لبنان من جمموعات «القاعدة» و»داعش»
اليت اجتاحت احلدود السورية اللبنانية عام
.»2014
وحتوله اىل
اهلل
حزب
نفوذ
تعاظم
وعن
ّ
قوة إقليمية أساسية أشار مقال «ذي
سينتشوري فاونديشن» إىل أن ذلك أحدث
«تبد ًال يف األدوار يف الشرق األوسط»،
ّ
مشريًا اىل أن حزب اهلل «خرج من فوضى
املعارك يف سوريا كالعب وطين إقليمي
ّ
يتمتع بقدرات وامتداد ورؤية
ال غنى عنه،
اسرتاتيجية» .جتدر اإلشارة اىل أن أحد
معدي املقال ،تاناسيس كامبانيس ،كان
َّ
قد كتب عام  2012مقا ًال بعنوان «كيف
قتل الربيع العربي حزب اهلل» ،ناعيًا احلزب
ودوره وشعبيته آنذاك.
هل ّ
يبشر اإلعالم األمريكي إذًا بـ»حزب اهلل
جديد»؟ «لقد برهن حزب اهلل ،من خالل
كل أزمات احلدود احمليطة وتعميق عالقاته
باملؤسسات واحلكومات ،أنه حتى لو كان
ندي ليس
كيانًا غري حكومي ،فهو العب ّ
ّ
أقل مستوى من الالعبني احلكوميني»،
استنتج مقال كامبانيس.
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مقاالت وتحقيقات

رأس بعلبك غري آبهة بـ»داعش» ..حنمل الصليب و»البواريد» ونقاوم
ّ
تطورات األيام املقبلة،
ترتقب بلدة رأس بعلبك
ّ
ً
نوع آخر ،فيما األهالي ُيبدون
من
تعبئة
وتعيش
ٍ
إرتياحًا ال مثيل له بسبب التجارب املاضية،
ّ
واتكاهلم على اجليش.
ضد تنظيم «داعش»
بوادر املعركة املرتقبة
تبدأ
ّ
ُ
بالظهور من بعلبك ،مدينة الشمس ،يف هذه
املدينة القلعة التارخيية واألعمدة الضخمة ،وعلى
جانب الطريق الرئيسة يف اجتاه جديدة الفاكهة
بأم
ورأس بعلبك
ٌ
قالع من نوع آخر حيث تشاهد ّ
العني جنودًا ّ
متجهني اىل ساحة املعركة يقفون
ّ
ً
تفقدية على آلياتهم
نظرة
جانب الطريق ،يلقون
مير مواطنون يلقون عليهم
قبل إكمال املشوارّ ،
التحية منادين« :اهلل حيميكم يا وطن».
من بعلبك اىل رأس بعلبك طريق سهلة واسعة،
نسمات اهلواء الساخنة فتلوي رؤوس
تضربها
ُ
األشجار املزروعة حديثًا واليت تتوق اىل «شربة»
ماء .ويف موازاة هذه الطريق ،طريق من نوع
آخر يف اجلرود لكنها مليئة باأللغام واألفخاخ،
َ
واخلضار
فأهالي رأس بعلبك يزرعون الشجر
والظالم
السواد
اإلرهابيون يزرعون
فيما هؤالء
َ
َ
ّ
َ
أهل
وينشرون لغة القتل واإلجرام اليت ال ُتيف
البلدة.
األجراسُ والرتاتيل
رأس بعلبك على صوت أجراس الكنائس
تستفيق ُ
أم اهلل» اليت تصدح من املنازل،
وترتيلة «يا ّ
وبني مراكز اجليش يف البلدة وعلى التالل،
ضيقة ال ّ
تتسع ألكثر من سيارة،
بزواريب
متر
َ
ّ
ّ
فإن هذه الطرقات
وعلى ّ
حد قول أحد املواطنني ّ
هلا فعل خري« ،فإذا هجمت «داعش» ال مسح
اهلل على البلدة فإنها تضيع فيها ،ونستطيع
أن هذا األمر مستحيل،
اإلنقضاض عليها ،مع ّ
يدوسها أحد».
فأرضنا ال
ُ
«صبحية الضيعة»
ّ
ُ
احلياة أكثر من طبيعية يف الرأس،
تبدو
فالدكاكني الصغرية تفتح أبوابها منذ الصباح
يتسوقون قبل الذهاب اىل
الباكر ،واملواطنون
ّ
ّ
حيتل الدخان
أشغاهلم أو اىل السهل ،وبالطبع
الرقم األول يف املبيعات ،فيما أصوات النسوة
َ
صبحية ،الدنيا
«طلعو تنعمل
ترتفع يف األحياء:
ّ
متر آليات اجليش يف البلدة
بألف خري» ،يف حني ّ
ً
زارعة الطمأنينة يف النفوس .وتعمل ورش
صيانة الكهرباء على تبديل اخلطوط وإصالح
َ
حار وال ميكن العيش بال
«ألن
األعطال
ّ
الصيف ّ
وحتمل إنقطاع الكهرباء».
مكيفات
ّ
الواقع العسكري
ينام أهالي رأس بعلبك ويصحون على أصوات
ويرتدد صدى الصواريخ
القصف املتواصل،
ّ
تتحصن باإلميان
والقذائف بني املنازل اليت
ّ
ويعترب جرد الرأس من
باألرض والبقاء فيهاُ ،
أكرب جرود لبنان ،تبلغ مساحة األرض اليت ستدور
ّ
املسلحون
ويتوزع
فيها املعركة حنو  80كلم،
ّ
عدة ،بعضها يقع حتت مرمى نريان
على مراكز ّ
اجليش ،والبعض اآلخر يف مرتفعات يضربها
اجليش باملدفعية ورامجات الصواريخ والطريان.
ّ
ويؤكد األهالي ّ
ّ
مطمئنون اىل قيادة
أنهم
أن إمكانية خرق «داعش»
اليت أبلغتهم ّ
ألن
الدفاع األمامية باتت شبه مستحيلة ّ
ً
ً
ّ
نارية
تغطية
عدة وسيعتمد
اتذ تدابري ّ
وهائلة.

اجليش
خلطوط
اجليش
ً
كثيفة

ويشدد اجليش على ّ
نوعية األسلحة
أنه سيختار
ّ
ّ
وتطورها ،إذ ال
اليت تناسب طبيعة املعركة
ّ
يتم رمي قذائف كبرية احلجم من
ُيستبعد أن
ّ
الطائرات مثلما فعل يف حرب البارد ،علمًا أنه
متطورًا قادرًا على إصابة اهلدف
ميلك سالحًا
ّ
ّ
بدقة.
البناء

يستعد للمعركة ،وقد َ
أكثر
حشد
ال يزال اجليش
ّ
َ
من  10آالف عسكري من كل األلوية للمعركة،
ٍ
تتحدث عن حنو
التقارير اإلستخبارية
وقت،
يف
ّ
ُ
يتوزعون بني جرود الفاكهة
 800مقاتل داعشي
ّ
لكن ّ
كل هذا الضجيج ال
ورأس بعلبك والقاع،
ّ
ّ
يؤثر يف معنويات األهالي ،واملشهد األكثر
طمأنينة هو مشهد مطران بعلبك للكاثوليك وإبن
رحال ،وحنن إلتقيناه يف منزله
الرأس الياس ّ
القريب من التالل صباحًا ،فالورشة ما زالت
قائمة ويشرف عليها شخصيًا ،الرمل وأكياس
الباطون موجودة ،وعندما مازحناه بأنك تبين بينما
حازمة« :ال تستطيع
«داعش» قادمةّ ،
رد بنربة ِ
مر علينا
أرضنا،
من
إقتالعنا
قوة يف العامل
ُّ
أي ّ
ّ
دواعش كثر وهزمناهم ،فرأس بعلبك والقاع هما
سياج الوطن عمومًا وسياج املناطق املسيحية
ومسيحيي
فإن جبل لبنان
خصوصًا ،وإذا سقطتاّ ،
ّ
الشمال يسقطون ،حنن نقاتل عن اجلميع ،ونقف
أول
خلف اجليش وإذا احتاجنا فأنا ساكون ّ
ألن رهاننا الوحيد على الدولة،
واحد أساندهّ ،
واملسيحيون معه».
ال «سرايا مقاومة»
ُ
يكرره مجيع أبناء
موقف املطران من اجليش
ّ
قوة أخرى ،ويهزأون
البلدة ،فهم ال يريدون َّ
أي ّ
من مقولة وجود «سرايا مقاومة» ،مستغربني:
مسيحيون
تتحدثون ،فنحن
أي سرايا مقاومة
ّ
«عن ّ
ّ
ّ
وتعلمنا املقاومة ،وصمدنا يف أرضنا،
وو ِلدنا
ُ
بأي دور
هناك بعض األشخاص الذين ال يقومون ّ
وينتمون اىل السرايا ،بينما يسهر شباب البلدة
ّ
لتسلل
من كل اإلجتاهات السياسية لي ًال منعًا
الغرباء ،وهذا ال دخل له بالسرايا أو بـ»حزب
اهلل» ،فوجود اجليش بهذه الكثافة غري املسبوقة
ّ
مسلح».
بدور
ال يرتك جماأل ألحد بأن يقوم
ٍ
 ...ونسا ٌء مقا ِومات
يف ّ
كل احلروب يقود الرجال املعركة ،بينما يف
فهن مشغوالت
متعددة.
رأس بعلبك للنساء أدوار
ّ
ّ
يتجمعن كورش تساند بعضها،
باملؤن والكشك،
ّ
منهن َمن
السطوح ممتلئة باملونة البيضاء،
ّ
ّ
العدة،
حيضرن
أنهني عملهن وبعضهن ما زلن
ّ
ّ
يتسلل اىل نفوسهن،
أن اخلوف ال
لكن األكيد ّ
ّ
وتقول إحدى النسوة« :ال مشكلة عندنا بقدوم
«داعش» ،عندها ،وبدل أن نفرك الكشك ،نفرك
رقاب الداعشيني الذين سيدوسون يف بلدتنا
َ
الرب».
اليت هي أرض املسيحية وأرض
ّ
ُجتمع النساء على ّ
انهن حاضرات حلمل السالح
«متى نادانا اجليش ،وعندما تقع احلاجة ،ال
فرق بني رجل وإمرأة ،نضع الصليب يف رقابنا
نساء القاع كيف محلن
ونقاوم» ،و»أمل تروا
َ
البواريد ،وحنن كذلك ،ننام على السطوح وال
موسم الكشك واملونة ويف الوقت
خناف ،نتابع
َ
أي
نفسه عيوننا على اجلرود ،وعند حصول ّ
خلل ،نسحب الرشاش من حتت الفراش ونبدأ
بالقتال».
ال نازحني
ومن النقاط اليت تريح البلدة أكثر هي عدم تواجد
نازحني سوريني ،فقبل إندالع احلرب السورية
العدد قلي ًال،
كان هناك عمال ،وبعد احلرب زاد
ُ
جدًا .وبعكس جارتيها عرسال
لكنه بقي حمدودًا ّ
ّ
تسلل اجلماعات اإلرهابية اىل
فإن خطر
والقاع،
ّ
غري وارد ألنه باألساس ال وجود
املخيمات
داخل
ُ
ألن النزوح
للمخيمات ،وهذا األمر قد يكون ظاهرة ّ
غزا معظم بلدات لبنان.
حبّ الحياة والعمل
أبناء
واهلم املعيشي ،يصمد
وبني واقع اجلرود
ُ
ّ
البلدة ،وهم الذين عانوا تارخييًا من اجلغرافيا،
ففي هذه البلدة بقي املسيحيون يف أرضهم،
وهم يف معظمهم موظفون إما يف التعليم حيث
ً
ومعلمة يف مدارس
يوجد أكثر من  120أستاذًا

املطران الياس رحـّال يعمل أمام منزله صباح أمس االول (جوزف برّاك)
والتطوع يف
املنطقة إضافة اىل إدارات الدولة،
ّ
وتشدد فاعليات املنطقة على أنه كما
اجليش.
ّ
ُ
العصب املاروني
عتربان
ت
وعندقت
القبيات
أن
ّ
َ
فإن القاع ورأس بعلبك هما
كذلك
اجليش،
يف
ّ
التمسك
يؤدي اىل
العصب الكاثوليكي ،وهذا
ّ
ّ
مبؤسسات الدولة.
يبلغ عدد القاطنني الدائمني يف الرأس حنو
لكن هناك
شتاء ويزداد صيفًا،
 4000مواطن
ّ
ً
ً
مشكلة يعاني منها قسم من املزارعني ،فهناك
السهل الشرقي الذي يقع يف اجلرود وكان ُيزرع
بالقمح وميلك أبناء البلدة صكوكًا فيه ،سيطر
ً
منطقة
عليه بعض أهالي عرسال قبل أن يصبح
عسكرية بعد دخول التنظيمات اإلرهابية ،يف حني
أن السهل الغربي بات حتت سيطرة قوى األمر
ّ
الواقع وبعض أهالي اهلرمل ،ويطالب أهالي
رأس بعلبك باسرتداده.
املهرجانات
قسم من األهالي بالتسوية ورحيل
يرغب
ٌ
ّ
وإال املعركة مقبلة ،ويف الوقت
«داعش»
مبسيحيتهم وبوجودهم.
متس َكهم
نفسه يؤكدون
ّ
ّ
ويصر املطران رحال على بناء أكرب كنيسة يف
ّ
التحضري
يتم
املنطقة ملار الياس ،يف حني أنه ّ
ُ
الحتفالية عيد السيدة يف كنيسة سيدة رأس
ُ
ِ
معاكسًا
البلدة نزوحًا
بعلبك العجائبية ،وستشهد
غري آبهني
العيد
سيحيون
بدءًا من اليوم ،حيث
َ
لـ»داعش» واإلرهاب.
وترتيث البلدة يف إطالق املهرجانات الفنية
ّ
حتدثت مع فنانني من الصف األول ،جلالء
بعدما ّ
الصورة العسكرية ،يف حني أنهم أقاموا قداسًا
تكرميًا لشهداء اجليش الذين سقطوا يف معركة
ّ
وحيضرون الحتفال
اسرتجاع التالل من «داعش»،
العام املقبل جلميع شهداء البلدة منذ
تكرميي أكرب
َ
العام  1975الذين استشهدوا يف كل األسالك
العسكرية واألمنية اضافة اىل الشهداء الذين
سقطوا دفاعًا عن الوطن.
البـُنى املفقودة
وأمام هذا الواقع والكالم عن احلرب ،تعاني
البنى التحتية ،ومن
الرأس من نواقص ّ
عدة يف ُ
أن مركز الدفاع املدني
خالل جولتنا ،إكتشفنا ّ
فيه عنصر واحد هو رئيس املركز ،وقد فرزت
البلدية عنصرًا من عندها ليسانده يف مهماته،
أي أمر طارئ يساندهم
فعندما يقع حريق أو ّ
تتنبه له الدولة
شباب البلدة ،وهذا األمر جيب أن
ّ
ٌ
وأي قذيفة
أن البالد
خصوصًا ّ
مقبلة على معركة ّ

أو صاروخ ممكن أن ُحيدث حريقًا ما يستدعي
تعزيزًا لعناصر الدفاع املدني .ومن جهة أخرى
فقد بنى األمريكيون مستشفى يف البلدة وإنتهى
العمل فيها عام  ،2014لكنه حتى وقتنا هذا ما
ُ
َ
العمل فيه.
يباشر
زال فارغًا ومل
ويف السياق ،يكشف رئيس بلدية الرأس
أن املستشفى باتت
دريد رحال لـ»اجلمهورية» ّ
يف عهدة اجليش منذ الـ 2014وحتى اآلن ال
أن ميزانية اجليش غري
سرير فيها ،حنن نعرف ّ
حنمل الدولة مسؤولية تشغيلها،
كافية ،من هنا ّ
وهذا األمر جيعلنا نغضب عليها ،فكلفة تشغيل
املستشفى والبنى التحتية املطلوبة ال توازي
ً
معني ،وهذا يدفعنا اىل
نسبة ضئيلة من مشروع
ّ
مطالبة الدولة بالقيام بواجباتها».
أن «رأس بعلبك حتت محاية
ّ
ويشدد رحال على ّ
أي سالح آخر ،وحنن خزان
اجليش وال نريد ّ
ّ
املسلحة ،والوجود الكثيف للجيش جيعلنا
القوى
ً
«أن احلياة تسري طبيعية،
ا
مؤكد
نطمئن»،
ّ
أي شيء،
والبلدية ُتكمل عملها ،وال خوف من ّ
وحنن نؤمن بالدولة» ،الفتًا اىل «عدم وجود
أن «رأس بعلبك على عالقة
مالجئ» .ويشري اىل ّ
وطيدة مع اجلوار وكانت تلعب دور املصلح ،لكن
َمن حياول اإلقرتاب منها سيواجه بشراسة مهما
يكن».
من اليسار اىل اليمني
ّ
تدل النربة العالية لألهالي على ثقة عالية
بالنفس ،وإميان بأهمية احلفاظ على الوجود
ّ
وإال تصبح املنطقة من لون واحد .ويف سياق
تعليقه على جمريات األمور يؤكد املطران رحال
«الطابع الغالب على البلدة قدميًا كان اليسار
أن
ّ
َ
وحتديدًا الشيوعي ،وأنا شخصيًا كنت داعمًا
للقضية الفلسطينية وقد واجهت اإلحتالل عندما
كنت يف القدس ،لكن اآلن ال شيء سوى اجليش
اللبناني حيمينا» ،ويقول« :حنن املسيحيون،
ُولدنا وسنبقى هنا ،يف احلرب مل نغادر ،واآلن
ال الدواعش وال الفلتان سيجعالنا نهرب ،وعلى
ّ
يتمثلوا بنا ،يف السابق كان
مجيع املسيحيني أن
لدينا زعماء مسيحيون كبار ،وأنا شخصيًا معجب
ِ
يأت زعيم من
بالرئيس كميل مشعون الذي مل
يتكرر».
رمز ال
بعده ،فهو ٌ
ّ
بالتنوع
التطور السياسي ،حتتفظ رأس بعلبك
مع
ّ
ّ
اجتهت من أحزاب اليسار اىل
احلزبي ،لكنها ّ
اليمني ،حيث أصبح الغالب أحزاب «القوات»
التنوع
احلر» والكتائب .وهذا
و»التيار الوطين
ّ
ّ
يهدد اخلطر البلدة.
يصبح لونًا واحدًا عندما
ّ
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مـقاالت وتحـقيقات

مـعركة جـرود الـقاع :الـجيش الـثالث عـربياً يـقف عـلى قدمـيه
يعيش لبنان جتربة قد تكون األوىل يف تارخيه .إذ مل يسبق أن
دعمت غالبية لبنانية واضحة قيام اجليش اللبناني بعملية عسكرية
تستهدف محاية حدود البالد وأمنها .ويف كل مرة ،كان اجليش
طرفًا يف مواجهة عسكرية ،كانت مجاعة لبنانية تعتربه خصمًا مباشرًا
أو غري مباشر هلا .واحلديث عن غالبية ال يتصل بثقة لبنانية شاملة
وعمياء باملؤسسة العسكرية ،بقدر ما يتعلق بكون غالبية لبنانية
كبرية جدًا مقتنعة بأن تنظيم «داعش» إمنا يشكل عدوًا حقيقيًا
للبالد وأهلها.
وهلذه املعركة أسرارها وحساباتها وتعقيداتها .وإىل أجل قد ال
يكون بعيدًا جدًا ،سوف تظل بعض املعطيات بشأن القرار مكتومة،
ألسباب تتعلق بصورة املؤسسة العسكرية أو ً
ال ،وحساسية السلطة
السياسية ثانيًا ،وطبيعة املعركة ثالثًا .لكن الثابت من املعطيات
ميكن إجيازه باآلتي:
أو ً
ال :إصرار خاص من الرئيس العماد ميشال عون على تولي
اجليش مهماته الوطنية بأسرع وقت ممكن ،وعدم إبقائه مقيد
اليدين نتيجة احلسابات اخلارجية املنعكسة على القوى الداخلية.
وترجم رئيس اجلمهورية إصراره باختياره الضابط جوزيف عون
قائدًا للجيش ،ورفض التسويات اليت عرضت سابقًا عليه ،وإبالغه
قائد اجليش اجلديد أن مهمته واضحة يف إعادة ترميم املؤسسة
العسكرية ،وعدم االقرتاب من السياسة مطلقًا ،ال على صعيد
قائد اجليش نفسه وال على صعيد اهليئات األركانية فيه .كما أن
الرئيس ّ
أكد لقائد اجليش وحلشد من الضباط املعروفني بتأييدهم
للرئيس عون ،أن املهمة األساس هي يف توفري حصانة داخل
املؤسسة العسكرية تساعده على إبعاد التدخالت السياسية فيه
سريعًا.
ثانيًا :تفهم رئيس اجلمهورية وتأييده املطلق وغري املشروط
لدور املقاومة يف مواجهة اإلرهاب التكفريي ،سواء يف سوريا
نفسها ،أو على صعيد العمل الدفاعي والوقائي واالستباقي،
تعرف إىل جانب كبري
وثقة الرئيس عون بقدرات املقاومة اليت
ّ
منها من خالل حمادثاته الطويلة مع األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل .وكقائد سابق للجيش ،ينظر عون ناحية اخلصوصية
اليت تتمتع بها املقاومة .وهو يف هذا اجملال ،كان مشجعًا على
خوض معركة جرود عرسال ،وكان يرغب لو أن اجليش اللبناني
يقوم بها ،لكن واقعية الرئيس جعلته يعرف أن دور اجليش يف
هذه املعركة سيكون معقدًا بسبب احلاجة اىل التقدم من اجلهة
السورية صوب اجلهة اللبنانية ،ثم لكونه أدرك أن جناح املقاومة
يف تنظيف جرود عرسال من إرهابيي
جبهة النصرة سوف يساعد اجليش
على تولي معركة بقية اجلرود.
وموقفه هذا كان على طاولة قيادة
املقاومة منذ اليوم األول ،وهو الذي
يسخر من مواقف قوى حملية تعرتض

ما يجري اإلعداد له
ّ
سيمثل نقطة تحوّل
على مستوى القرار
االسرتاتيجي يف لبنان

على التنسيق مع احلكومة السورية وجيشها.
ثالثًا :خضوع الواليات املتحدة ،ومن خلفها حلفاؤها يف املنطقة،
ثم يف لبنان ،للقرار احملسوم بتولي اجليش املهمة ،وهو ما ترمجه
موقف الرئيس سعد احلريري من جهة ،ثم ما تبعه من تواصل تولته
قيادة القوات األمريكية العاملة يف منطقة الشرق األوسط ،واليت
أدركت أن األمر حاصل حكمًا ،فسارعت اىل التشاور والتنسيق
بهدف فرض قواعد معينة على خلفية سعيها اىل عدم حصول
اندماج عملياتي بني املقاومة واجليش ،ورغبة منها يف عدم توسيع
باب التنسيق مع اجليش السوري .لكن اخلشية األمريكية تكمن
أنه يف ظل تسارع التطورات العسكرية والسياسية يف املنطقة،
قد جتد نفسها خارج التأثري على اجليش اللبناني إن هي جتاهلت
املعطيات اجلديدة .لذلك ،فإن ردود الفعل األمريكية السياسية
والعسكرية على دور اجليش يف معركة حترير جرود عرسال من
«النصرة» أتت عكس التوجه األمريكي ،وخصوصًا أن قيادة
املنطقة الوسطى كانت تتابع بدقة تفاصيل معركة حزب اهلل يف
اجلرود ،وهي على اطالع على شكل التنسيق ونوعه بني املقاومة
واجليش ،من إخالء اجليش نقاطًا عسكرية احتاجت إليها املقاومة
يف عملية االقتحام ،إىل عمليات اإلسناد الناري اليت قام بها
اجليش يف أكثر من حمطة خالل أيام املواجهات الثالثة ،حتى وصل
األمر مبسؤولني أمريكيني اىل سؤال اجليش عن سبب إطالقه كمية
كبرية من القذائف خالل دعم معركة املقاومة (حنو  300قذيفة
مدفعية) .وفيما حاول اجلانب السياسي األمريكي تقديم مالحظات
ذات طابع احتجاجي ،كان اجلانب العسكري األمريكي يسأل قيادة
اجليش عن حجم خمزونها من الصواريخ والقذائف بغية تغذيته متى
تطلب األمر ،يف خطوة كانت تشري بوضوح اىل إقرار األمريكيني
بالوقائع امليدانية.
رابعًا :حاجة اجليش اللبناني امللحة اىل القيام بعمل يستعيد فيه
أصل مهمته ،واستثمار األمر يف تطوير بنى املؤسسة ،وإعادتها
اىل سكة العمل املهين بعد طول انقطاع ،ورفع املعنويات والثقة
باملؤسسة من العاملني فيها قبل اجلمهور ،والسعي اىل تعزيز
اخلربات جملاراة التطورات اهلائلة على العقائد العسكرية لكامل
جيوش املنطقة .وأكثر من ذلك ،فإن قيادة اجليش تنظر باهتمام

ابراهيم األمني

املنطقة الجردية التي يحتلها تنظيم «داعش» على َ
طرفي الحدود اللبنانية ــ السورية (تصميم
سنان عيسى) | للصورة املكربة انقر هنا
اىل عدم انهيار اجليش السوري ،وإىل استعادة اجليش العراقي
حيد من موجة انهيار
زمام املبادرة ،ذلك أن يف هذه اخلطوات ما ّ
اجليوش .لكن قيادة اجليش هنا ،تعرف أن اجليش السوري
كما اجليش العراقي ،احتاجا اىل عناصر دعم لنجاح عملياتهما
يف مواجهة اإلرهابيني ،واألساس هنا هو عنصر الدعم احمللي
الذي متثل باحلشد الشعيب عراقيًا ،وحبزب اهلل وقوات الدفاع
الوطين سوريًا ،ما يقود اجليش اىل عدم اخلوف من تعميم النموذج
يف لبنان مع قوة مثل حزب اهلل وهي اليت متلك خربات تتجاوز
اآلخرين على مجيع املستويات .وحاجة اجليش اىل انتصار حاسم
وواضح وأكيد تتطلب تصرفًا علميًا وعقالنيًا يف توفري موجبات
النصر .ولذلك ،فإن اجليش يفتح باب التنسيق مبا خيدم هدفه.
وسوف يقوم بكل ما يلزم لتأمني النجاح ،عري آبه بكل املالحظات
الكيدية.
خامسًا :للمرة األوىل ،ختتفي خشية جهة مثل حزب اهلل من اجليش
كقوة عسكرية جيب محايتها وتعزيز قوتها من دون اخلوف من
انقالبها على املقاومة أو على الثوابت الوطنية .هذا ال يعين أن
املقاومة مل تكن تثق باجليش يف فرتات سابقة ،لكن الدور السوري
يف السابق كان عام ًال مساندًا وبقوة ،أما اليوم ،فإن ثبات موقف
اجليش ومن خلفه قوى وازنة يف البالد ،وسط الصراعات اإلقليمية
والدولية على قرار اجليش ،جيعل حزب اهلل أكثر اطمئنانًا .حتى إن
احلزب يعرف أكثر من أي أحد آخر طبيعة العالقة اليت تربطه باجليش
على األرض يف أكثر من منطقة من لبنان ،وخصوصًا يف منطقة
احلدود الشرقية للبنان .إضافة اىل ملف ستظل أسراره مكتومة
أيضًا ،يتصل باحلرب القاسية اليت ختوضها املقاومة واستخبارات
اجليش اللبناني ضد اجلماعات اإلرهابية وعمالء إسرائيل يف لبنان،
وحيث يبلغ مستوى التنسيق حدودًا غري مسبوقة .ولذلك ،فإن
حزب اهلل الذي يعرف حجمه وقدراته وقوته ونفوذه ،جيد من
املصلحة الواضحة له تولي اجليش املهمات اليت تتيح له دورًا
وطنيًا يقوم على عقيدة تتطابق مع عقيدة احلزب يف جمال الصراع
مع إسرائيل ومع اجملموعات اإلرهابية .واحلزب الذي يعرف حجم
الضغوط على اجليش ،وال يريد أن حيرجه يف أي حال ،لن يكون
خارج املعركة .ليس لرغبته يف تسجيل نقاط جديدة يف رصيده
الفائض أص ًال ،بل لكونه يعرف مسؤوليته يف دعم اجليش ملنع جره
اىل حرب استنزاف طويلة ،وملنع اجملموعات اإلرهابية من حتقيق
أي جناح على هذا الصعيد .وستكون معطيات أجهزة االستخبارات
يف املقاومة وقواها العاملة على األرض يف خدمة اجليش ،غري آبه
هو اآلخر باملالحظات الكيدية.
إن ما جيري اإلعداد له سوف ميثل نقطة حتول هائلة على مستوى
القرار االسرتاتيجي يف لبنان ،وهو ما سينعكس على كل األمور
األخرى يف البالد ،وعلى صعيد عالقته باإلقليم والعامل ...لننتظر
ونر!
َ

خطة االستعدادات لـ»أسبوع الحسم» :عسكرياً وإعالمياً

تكشف معلومات مصادر معنية باملعركة أن التحضريات القائمة
ملعركة اجلرود تتسارع ،وأن البحث يدور حول تنفيذ خطوات تصب
يف دعم خطة املعركة؛ منها:
أو ً
ال :إقفال ملف «سرايا أهل الشام» ،من خالل تأمني نقلهم مع
حنو  2500من النازحني اىل داخل سوريا ،وهو أمر ضروري ألنه
يوفر إخالء املنطقة الواقعة بني مواقع اجليش ومواقع املقاومة،
باإلضافة اىل عدم ثقة اجلهات العسكرية واألمنية بهذه العناصر
طاملا بقيت يف أماكنها ومع أسلحتها ،وخصوصًا أنها خالفت
تعهدًا خالل معركة جرود عرسال ومل خُخت ِل إحدى النقاط ،ما تسبب
باستشهاد عناصر من املقاومة .وبالتالي ،ليس من مصلحة أحد
ترك هذا اخلطر قائمًا.
ثانيًا :استكمال اجليش عملية نقل القوات املقرر مشاركتها يف
املعركة ،وخصوصًا تلك املنتشرة مشا ً
ال وبعض أفواج التدخل،
وتوفري انتشار سريع يتيح هلذه العناصر التعرف إىل طبيعة األرض،
باإلضافة اىل نقل الذخائر سواء املدفعية منها أو الصاروخية اليت

تفي حباجات املعركة.
ثالثًا :إجناز الرتتيبات وعمليات التنسيق التقين اخلاصة بسالح
اجلو ،وهو أمر يتم بالتعاون مع األمريكيني الذين ينشرون عددًا
من خربائهم يف مطار رياق خلدمة طائرات «السيسنا» ،وتوفري
املعلومات االستخبارية الواردة من عمليات الرصد التقين اليت
تقوم بها الواليات املتحدة فوق سوريا كلها.
رابعًا :إجناز املرحلة األوىل من التنسيق العملياتي مع اجليش
السوري ومع املقاومة مبا خص اجلبهات األربع ،ومبا خص التنسيق
الناري املطلوب خالل املعركة ،والتفاهم على آليات عمل حلصر
املسلحني تدرجيًا يف مربع قد ينحصر عند خط احلدود بني البلدين،
والتعاون مبا خص وضع إطار مينع أي حماولة إلطالة املعركة،
وإفساح اجملال أمام اجليش للقيام بعمليات برية نظيفة قدر
املستطاع .وجيري ذلك على أساس أن اجلبهات سوف تعمل وفق
توزيع يقول بأن اجلانب الشمالي الغربي واجلنوب الغربي ستتواله
قوات اجليش ،أما اجلانب اجلنوبي واجلنوب الشرقي فتتواله
املقاومة ،وتتوىل املقاومة مع اجليش السوري اجلانب الشرقي
والشمالي الشرقي.
خامسًا :يتم وضع اللمسات األخرية على خطة عمل ملديرية
التوجيه يف اجليش تتصل باجلانب اإلعالمي ،حيث يفرتض إعداد
قاعة من غرفة العمليات يتوىل ناطق عسكري تقديم بيان يومي
بنتائج العمليات ،بينما تتوىل مديرية التوجيه نشر تقارير مصورة
ومعلومات حول سري املعارك.
وقد أجنزت مديرية التوجيه إعداد فرق سوف تكون إىل جانب
القوات خالل العمليات ،باإلضافة اىل جتهيزات تقنية يتم وضعها
مع القوات املتقدمة ألجل توفري الصورة اإلعالمية املناسبة ،علمًا
بأنه سيصار اىل إطالق محلة إعالمية واسعة يف البالد مبشاركة
مجيع الوسائل اإلعالمية وحشد من الفنانني لتوفري الدعم املفتوح
للجيش.

قصة التفاوض مع «داعش»

قبل انطالقة معركة املقاومة يف جرود عرسال ،انطلقت
التحضريات العمالنية ملعركة بقية اجلرود .وإذا كان قرار تكليف
اجليش بالقسم الثاني من املهمة خُحسم نهائيًا يف اليوم الثاني من
معركة املقاومة ،فإن أشياء كثرية دخلت من ساعتها يف سياق
االستعدادات األمنية والعسكرية والسياسية.
مل يكن فصل معركة جرود عرسال عن بقية اجلرود أمرًا تكتيكيًا
فقط ،بل كان حاجة عسكرية من جهة ،ومناسبة الختبار آليات
جديدة من التنسيق بني القوى املنتشرة على جانيب احلدود
اللبنانية ــ السورية.
ومثلما كان خط التواصل مع جبهة النصرة مفتوحًا بقوة ،كان
هناك خط آخر ،أقل سخونة ،قد فتح مع وسطاء على صلة بتنظيم
«داعش» املنتشر يف اجلزء اآلخر من اجلرود .ورغم الفوارق بني
الطرفني اإلرهابيني ،على مستوى اختاذ القرار واهلدف وآليات
العمل ،إال أن مبدأ التفاوض هو ذاته :عرض باخلروج اآلمن من
املنطقة مقابل عدم خوض املعركة.
ويف معلومات تبقى شحيحة عن التفاوض غري املباشر مع «داعش»،
لكن
أوليًا،
ّ
أبدى عناصر من التنظيم من اجلنسية السورية جتاوبًا ّ
هؤالء كانوا يؤكدون أن القرار النهائي سيصدر عن قيادة التنظيم
يف الرقة ،ومن دون إقفال األبواب.
ّ
عجل يف املعركة العسكرية،
ورغم
تعنت «جبهة النصرة» الذي ّ
تصرف حبذر كبري ،علمًا بأن قيادته كانت تعرف
«داعش»
أن
إال
ّ
أن دخول التفاوض الفعلي حيتاج اىل قرار من «داعش» بكشف
مصري األسرى من جنود اجليش اللبناني ،وهو ما مل حيصل .وظلت
املعلومات حول مصري هؤالء خاضعة لتدقيق أمين دائم.
ومبعزل عن تفاصيل ال يبدو أن هناك مصلحة يف احلديث عنها
اآلن ،إال أن داعش بادر اىل إبداء ليونة من خالل عدم مشاركته
شن هجوم مباغت
يف املعركة اىل جانب النصرة ،مقابل عدم
ّ
ضده .وعمليًا ،كل ما فعله التنظيم خالل املعركة هو إعادة نشر
قواته يف اجلرود ،واإلبقاء على ممر ضيق يتيح ملن يرغب من
عناصر «النصرة» النفاذ اىل مناطق داعش ،شرط إعالن مبايعة
علنية إلمارة أبي بكر البغدادي ،وهو أمر مل حيصل إال على نطاق
ضيق ،ومل يكن له مفعوله الكبري ،سيما أن عناصر النصرة الذين
ّ
ظلوا على سالحهم مع بدء املعركة (عددهم يصل اىل  350مسلحًا)
كانوا قد حسموا التزامهم مبا تقرره قيادة «النصرة» ،ومسعوا
رسائل واضحة بهذا الشأن ،ليس من أبو مالك التلي وحده ،بل
من أبو حممد اجلوالني الذي كان يتابع املعركة من منطقة إدلب.
ويف خطوة هي األوىل من نوعها ،أبدت احلكومة السورية موافقة
مبدئية على تسهيل تنفيذ أي اتفاق فيه ضمانة بنقل عناصر
داعش اىل منطقة الرقة ،علمًا بأن اتفاقًا من هذا القبيل كان
ّ
وشق اجليش
شديد التعقيد ربطًا باملعارك اجلارية يف البادية
السوري وقوات املقاومة الطريق حنو دير الزور.
على أي حال ،فإن املعلومات تشري اىل وجود ما يقارب  750مسلحًا
مع داعش يف املنطقة الواقعة بني لبنان وسوريا ،وأن هؤالء ال
مييزهم عن مسلحي النصرة
يتمتعون بتسليح استثنائي ،لكن ما ّ
هو قرار تنفيذ عمليات انتحارية ،والسعي اىل حرب استنزاف من
خالل ّ
االتكال على القناصة والعبوات والكمائن.
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مــقاالت وتـحقيقات

الشياطني تكمن يف املراسيم البرتولية :عودة مقنَّعة لنظام االمتيازات القدمية
نقوال سركيس
مشروع قانون «األحكام الضريبية املتعلقة باألنشطة البرتولية»،
املطروح على جدول أعمال جملس النواب ،هو آخر حلقة تشريعية
مطلوبة من أجل إجناز دورة الرتاخيص األوىل وتلزيم الشركات
املتقدمة قبل نهاية العام احلالي  ،2017حبسب اإلعالن احلكومي،
وهو أيضًا مبثابة الفرصة األخرية كي يستعيد جملس النواب دوره
التشريعي والرقابي وصالحياته اليت صادرها موظفون يف وزارة
أعدها
الطاقة ومستشارون جمهولو اهلوية ...يف ما يأتي مذكرة ّ
املركز اللبناني للطاقة واالبتكار ،ووزعها على النواب ،تشرح
املمارسات اخلاطئة واملشبوهة واملخاطر الكامنة وراء طرد الدولة
برمتها من صناعة البرتول والغاز وجتريدها من دورها احملوري يف
هذا القطاع وفتح الطريق لعشرات الشركات اخلاصة لتحل حملها،
مبا فيها شركات صورية لبنانية وأخرى مشبوهة ومالحقة قضائيًا
يف عدد من البلدان اجملاورة.
بانتظار مناقشة مشروع «قانون األحكام الضريبية املتعلقة باألنشطة
البرتولية» ،أصبحت أنظار اللبنانيني ترتكز بالدرجة األوىل على
اجمللس النيابي ملعرفة مصري احملاوالت املبذولة لتوقيع عقود
استكشاف وإنتاج ،وبأسرع وقت ممكن ،مع شركات أجنبية .ويعود
اهتمام املواطنني اخلاص بهذا املوضوع إىل سببني رئيسيني.
أوهلما هو أن القانون املذكور ،الذي يدور احلديث عنه منذ ما ال يقل
عن أربع سنوات ،هو آخر حلقة تشريعية الزمة الستكمال التدابري
املطلوبة لدورة الرتاخيص األوىل .أما السبب الثاني ،ورمبا األهم،
هو أن مناقشة مشروع القانون الضرييب ستكون أول فرصة تعطى
ملمثلي الشعب اللبناني إلبداء رأيهم حول مسرية البرتول والغاز،
وذلك منذ صدور «قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية» رقم
 ،132/2010الذي كان وال يزال حتى اآلن النص التشريعي الوحيد
الذي وضعته السلطة التشريعية املختصة حول هذا القطاع.

الشياطني تكمن يف املراسيم

خالل السنوات العشر املاضية ،تناست وزارة الطاقة وهيئة إدارة
قطاع البرتول كليًا وجود سلطة تشريعية يف البالد .وبادرت،
بالتعاون مع مستشارين أجانب جمهولي اهلوية ،إىل صياغة عشرات
«املراسيم التطبيقية» ،مبا فيها املرسومان الشهريان اللذان
امتنعت حكومة الرئيس متام سالم عن إقرارهما طوال مدة قاربت
الثالث سنوات ،وذلك ليس طبعًا نتيجة لإلهمال أو ألن احلكومة
السابقة كانت أقل «وطنية» من غريها ،بل بسبب تباطؤ وممانعة
هيئة البرتول يف قبول التعديالت اليت طالبت بها اللجنة الوزارية
وسد بعض الثغرات يف
املختصة آنذاك ،لتصحيح االحنرافات
ّ
مشروعي املرسومني العالقني.
وقد استمر هذا الوضع إىل أن ّ
متت ،حسب وسائل اإلعالم« ،
تفاهمات» أدت إىل تأليف حكومة جديدة سارعت كما هو معروف
إىل إقرار املرسومني املذكورين ،وذلك خالل أول جلسة عقدتها يف
 4كانون الثاني  .2017هذان املرسومان يتعلقان بدفرت الشروط
وتقسيم املنطقة االقتصادية اخلالصة إىل عشر بلوكات ،من جهة،
وبنموذج اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج املقرتح عقدها مع الشركات
األجنبية (Exploration and production agrEEmEnt
 ،)- Epaمن جهة ثانية.
الالفت أن مشاريع املراسيم كافة اليت وضعت ،واملفرتض فيها
جمرد مراسيم «تطبيقية»
أن تكون ّ
للقانون  ،132/2010خاصة منوذج
االتفاقيات  ،Epaتتضمن كل
التفاصيل القانونية ،واملالية،
واالقتصادية ،والفنية ،واإلدارية،

ال يرى البعض حتى
اآلن مربراً لوجود
شركة نفط وطنية

والبيئية ،اخل ...اخلاصة باألنشطة البرتولية .وذلك حبجة أن
القانون البرتولي قد اقتصر على املبادئ ومل يوضح «التفاصيل».
ومبا أن الشيطان كما يقال خيتبئ يف التفاصيل ،فالواقع هو
أن كل شياطني التشريع البرتولي اللبناني قد أصبحت ختتبئ يف
ثنايا املراسيم اليت توىل مسؤوليتها بعض موظفي وزارة الطاقة
ومستشاروهم ،دون العودة إىل السلطة التشريعية املختصة.
ّإال أن األهم واألخطر من ذلك ،أن املرسوم اخلاص بنموذج
االتفاقيات  Epaقد ضرب عرض احلائط ببعض املبادئ األساسية
اليت يقوم عليها القانون البرتولي  ،132/2010ويف طليعتها املادة
 4اليت نصت على« :تعود ملكية املوارد البرتولية واحلق بإدارتها
حصرًا للدولة» ،أو ما تنص عليه املادة  6حتت عنوان «مشاركة
الدولة» على أن« :حتتفظ الدولة حبق القيام أو املشاركة يف
األنشطة البرتولية» .وهذه كلها مبادئ أساسية يقوم عليها نظام
االستثمار األكثر رواجًا يف العامل واملعروف بنظام تقاسم اإلنتاج (
 .)production Sharing agrEEmEnt - pSaوقد كان من
الطبيعي أن يتبنى املشرع اللبناني نظام االستثمار هذا يف القانون
 ،132/2010ألنه يتماشى متامًا مع وضع لبنان ،شأنه يف ذلك
تود التعاون مع شركات عاملية متلك
شأن كل الدول النامية اليت ّ
اخلربات والرساميل الالزمة الستثمار ثرواتها ،ولكن يف إطار عالقة
تعاقدية تضمن هلا صيانة سيادتها الوطنية ،وحقوق ملكية البرتول/
الغاز املكتشف ،واملشاركة الفعلية يف استثمار هذه الثروات ،عرب
شركة نفط وطنية ،وبشكل يؤمن تدريب الكوادر الوطنية والرقابة
الفعلية ،من الداخل ،على األنشطة البرتولية ،عالوة على عمليات

وحسابات الشركات العاملة.

التنكر للقانون البرتولي

إال أن األمور انقلبت رأسًا على عقب
منذ عام  ،2012عندما جاءت املراسيم
املفرتض أن تكون «تطبيقية» ،خاصة
مرسوم  Epaرقم  ،43لتهدم ما بناه
القانون  .132/2010وقد تكرس هذا
التنكر ملبادئ القانون األساسية ،عرب
املادة  5من مرسوم  Epaاليت تنص
حرفيًا على أنه «لن يكون للدولة مشاركة
يف دورة الرتاخيص األوىل»! ...وهذا
يعين تلقائيًا استحالة العمل بنظام
تقاسم اإلنتاج الذي نص عليه القانون،
واستحالة ممارسة الدولة ملسؤولياتها
وصالحياتها يف هذا القطاع احليوي .كما
يعين عمليًا االستعاضة عن هذا النظام
بنظام آخر خيتلف عنه كليًا ،أال وهو ما
مسي نظام تقاسم األرباح ،الذي يشكل
ّ
مقنعة لنظام االمتيازات
يف الواقع عودة
القدمية اليت مت تأميمها يف املكسيك عام ما حصل ينقل حقوق ملكية كل ما يكتشف من البرتول والغاز من الدولة إىل الشركات العاملة (أ ف ب)
 ،1938ثم يف إيران عام  ،1951وبعدها يف كل الدول العربية
وغريها من الدول النامية يف مطلع السبعينيات من القرن املاضي.
كما يعين انتقال حقوق ملكية كل ما يكتشف من البرتول والغاز
من الدولة إىل الشركات العاملة ،وحلول هذه الشركات حمل شركة
بد منها.
وطنية ال ّ
هكذا ،قرر بعض موظفي وزارة الطاقة خطف صالحيات اجمللس
النيابي التشريعية ،وطردوا ،بكل بساطة ،الدولة برمتها من صناعة
وجردوها من دورها احملوري يف هذا القطاع ،مما
البرتول والغاز
ّ
فتح الطريق لعشرات الشركات اخلاصة لتحل حملها ،مبا فيها
شركات صورية لبنانية مت تأسيسها على جناح السرعة ببضعة آالف
من الدوالرات ،من نوع «ابيكس غاز» يف هونغ كونغ و»برتوليب»
يف بريوت ،وأخرى شركات مشبوهة ومالحقة قضائيًا يف عدد من
البلدان اجملاورة ،باإلضافة إىل شركات بعضها كربى ،وأخرى ذات
احلجم املتوسط أو الصغري مت تأهيلها كشركات «غري مشغلة» ،أي
غري قادرة على القيام مبا هو مطلوب ،وهو احلفر وإنتاج البرتول
والغاز من مكامن تقع مئات األمتار حتت قعر البحر ،وحتت مياه قد
يتجاوز عمقها األلفي مرت.
ويف حني مت إقصاء الدولة واستمرت املمانعة يف إنشاء شركة
نفط وطنية ،مت «تأهيل» أكثر من  50شركة يسمح هلا باحلصول
على حقوق استكشاف وإنتاج .وذلك ،كما تنص املادة  6من دفرت
الشروط« ،يف إطار «شراكة جتارية غري مندجمة» مؤلفة من «شركة
ّ
تقل عن  ،%35وشركتني «غري
عاملة» ( )opEratorحبصة ال
عاملتني» ( )non-opEratorSعلى األقل تكون حصة كل منهما
ألي شركة يف العامل
 %10كحد أدنى .ما يعين بتعبري آخر أنه حيق ّ
تنال رضى هيئة البرتول الدخول على خط استكشاف وإنتاج البرتول
والغاز يف لبنان ،حتى وإن مل يكن هلا أي خربة يف ذلك ،باستثناء
شركة نفط وطنية ال يرى البعض حتى اآلن مربرًا لوجودها!

االنحرافات والتجاوزات الفريدة

هذا كله على الرغم من أن القانون البرتولي ال يستدعي كل هذه
البهلونيات ،نظرًا إىل أن كل ما يتطلبه نظام تقاسم اإلنتاج الذي
نص عليه هو التعاقد مع واحدة أو أكثر من حواىل  12شركة
ّ
عاملية كربى لديها اخلربة والقدرات الفنية واملالية الالزمة للقيام
بدور»املشغل» القادر فع ًال على تولي مسؤوليات احلفر واإلنتاج يف
املياه العميقة .وذلك باملشاركة مع شركة نفط وطنية متثل الدولة
واملواطنني ،يف إطار شروط أصبح هلا ضوابط متعارف عليها
عامليًا .أما عشرات الشركات «غري املشغلة» األخرى اليت أنعمت
عليها هيئة البرتول بـ»التأهيل املسبق» ،مبا فيها طبعًا الشركات
الصورية أو املشبوهة ،فالواقع إنه ال حاجة إليها على اإلطالق،
إال اللهم ،ويف أحسن احلاالت ،للقيام ببعض املهمات الثانوية،
أو خاصة لتكون غطاء جلهات أخرى تكتسب عربها حقوق امللكية
لقسم من البرتول/الغاز املكتشف يساوي حصتها يف «الشراكة
التجارية غري مندجمة» .هذا باإلضافة إىل املنافع األخرى اليت ميكن
أن جتنيها من تربعها سعيدة يف جلان إدارة الشركات العاملة ،عن
طريق العموالت وغريها ..وهذا وضع ال مثيل له يف أي من بلدان
العامل األكثر فسادًا!
هذه االحنرافات والتجاوزات الفريدة من نوعها قد ّ
متت حتت غطاء
السرية الكاملة ،خاصة يف ما يتعلق بنموذج  Epaودفرت شروط منح
حقوق االستكشاف واإلنتاج .وطاملا أن أهل مكة أدرى بشعابها،
فإن أفضل تعبري عن هذا الواقع املذهل قد جاء على لسان النائب
حممد قباني ،رئيس جلنة األشغال والنقل والطاقة واملياه ،عندما
قال حتت قبة الربملان يف آب « :2016إن أسوأ ما يف مسرية النفط
والغاز احلالية هو الغموض الذي حييط باملعلومات وحماولة إحاطتها
يف إطار من السرية ،حتى على اجمللس النيابي .وهذا أمر معيب
جيب أن خنجل منه وننقلب عليه .كما أنه يلقي ظال ً
ال من الشك

على هذا امللف .لن نقبل باستمرار هذا الغموض وهذه السرية
املريبة وسنقوم بكل ما يلزم للوصول إىل الشفافية يف قطاع
املوارد البرتولية» ،قبل أن يضيف« :إننا وحتى اآلن مل حنصل على
معلومات حول املرسومني املوجودين لدى جملس الوزراء ،وهذا أمر
مستغرب ومرفوض من جملس النواب ،وهو سلطة الرقابة العليا
يف البالد».

النظام الضريبي األسوأ يف العالم

أما اليوم ،وبعد أن جاءت مناقشة مشروع قانون األحكام الضريبية
املتعلقة باألنشطة البرتولية لتعطي للمجلس النيابي فرصة طال
انتظارها الستعادة ما سلب منه من صالحيات الرقابة والتشريع
يف هذا القطاع ،فمن البديهي أن
يعقد اللبنانيون آماهلم على ممثليهم
الشرعيني لتصحيح ما حصل من
احنرافات .كما أنه من البديهي أن
متارس السلطة التشريعية صالحياتها
ّ
كل مسؤول أمام
الرقابية لوضع
مسؤولياته يف معاجلة قضية حبجم
قضية البرتول والغاز ،وما هلا من

خطف بعض
موظفي وزارة
الطاقة صالحيات
املجلس النيابي
التشريعية

تداعيات على مستقبل اللبنانيني.
االحنرافات اليت أدى إليها جتاهل املبادئ اجلوهرية للقانون البرتولي
 132/2010ال تقتصر على ّ
شل الدولة وحرمانها من إمكانية املشاركة
يف األنشطة البرتولية ومراقبة عمليات وحسابات الشركات العاملة.
ال بل إنه يتجاوز ذلك ،على الصعيد املالي ،إىل اخنفاض كبري ال
مربر له يف احلصة الكلية اليت تعود للدولة (govErnmEnt
 )takEمن األنشطة البرتولية ،كما يدل على ذلك حتليل خمتلف
مكونات هذه احلصة ،واملذكورة سواء يف مرسوم  Epaرقم ،43
أو يف مشروع قانون األحكام الضريبية املعروض على اجمللس
النيابي.
أو ً
ال ،من حيث املكونات املذكورة يف املرسوم فإنها متتاز كلها ،دون
أي استثناء ،مبستويات أدنى ،وأحيانًا أدنى بكثري مما هو متعارف
عليه ومطّبق يف البلدان األخرى ،أال وهي «رسوم املساحات» اليت
تكاد تكون رمزية ،وإتاوة ( )royaltyترتاوح بني  5و %12على
البرتول ،حسب مستويات اإلنتاج ،و % 4فقط ال غري على إنتاج
الغاز ،مقابل  %12.5يف إسرائيل ومعظم البلدان األخرى ،وغريها
يف معظم دول العامل األخرى ،وحتى  %18.75يف بعض مناطق
خليج املكسيك .كذلك األمر بالنسبة إىل سقف اسرتداد النفقات
( )coSt Stopالذي حيدده املرسوم بـ %65سنويًا يف حني أن
هذا السقف ال يتجاوز  %50كمعدل عاملي .أخريًا ال يأتي املرسوم
على اإلطالق على ذكر خمتلف العالوات ( )BonuSاملتعارف عليها
واليت تدفعها الشركات عند توقيع االتفاق ،أو بعد التأكد من
اكتشاف جتاري ،أو عند بلوغ اإلنتاج مستويات معينة.
تضاف إىل العناصر أعاله حصة من األرباح حددها املرسوم Epa
رقم  43على مستوى ال يقل عن  ،%30وأخريًا ضريبة على أرباح
الشركات العاملة تبلغ  ،%20وفق املشروع الضرييب اجلديد .هذا
مع اإلشارة إىل أن حصة  %30للدولة من األرباح قابلة لالرتفاع،
تزامنًا مع تطور عامل «ر» أو « »rالناجم عن نسبة التدفقات النقدية
املرتاكمة إىل النفقات الرأمسالية املرتاكمة .إال أن واضعي املرسوم
 43قد أضافوا إىل حساب حتديد العامل هذا عناصر مزايدة غري
مألوفة يف البلدان األخرى ،نظرًا إىل ما ملبدأ املزايدة من خماطر
أهمها:
 )1أنها تتعارض مع احلاجة للشفافية واملنافسة بني الشركات
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

«داعشي» خ ّطط لتفجري ُث َكن اجليش واألجهزة األمنية مشاالً

انتحاري كان ينتظر حتديد اهلدف من «عني احللوة»
لتنفيذ العملية

التصدي لنشاطات اجملموعات
تتواىل إجنازات القوى االمنية يف
ّ

االرهابية على االراضي اللبنانية كافة ،وبالتالي إحباط خمططاتها
وكشف املتورطني من افرادها بالقاء القبض عليهم بعد عمليات رصد
ومتابعة.
وجديد هذه االجنازات ،توقيف»داعشي»كان بصدد حتضري عمليات
تفجري تستهدف ثكنًا للجيش واالجهزة االمنية مشا ًال ،وذلك بتعليمات
من مشغله يف خميم عني احللوة ،غري ان»شعبة املعلومات» يف قوى
االمن الداخلي أحبطت خمططه بإلقاء القبض عليه.
يف املقابل ،فان جهاز االمن العام اللبناني جنح من جهته يف القاء
القبض على سوري ،كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية بعد تسجيل
امسه على «الئحة االنتحاريني» ،بعد انتهائه من مرحلة اإلعداد البدني
والنفسي ،وهو كان ينتظر «قرار» بالل بدر يف خميم عني احللوة لتحديد
اهلدف املنوي ضربه ،غري ان توقيفه حال دون تنفيذ خمططه.
وكانت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي اعلنت يف بيان هلا انه
يف اطار متابعة العمل االستعالمي وامليداني ،وضمن سياسة االمن
الوقائي املتبعة من قبل «شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي
توص ًال لكشف اخلاليا االرهابية اجلدية يف لبنان ،وال سيما تلك املرتبطة
بتنظيم داعش ،مت حتديد ورصد حتركات ونشاط شخص يعمل لصاحل
هذا التنظيم يف لبنان ...وبتاريخ  2017/7/29ويف منطقة وادي خالد،
قامت قوة خاصة من الشعبة املذكورة بتنفيذ عملية خاطفة ،متكنت
بنتيجتها من توقيف أ .ع 26( .عاما).
وبالتحقيق معه ،اعرتف مبا يلي:
 منذ حواىل السنتني اعتنق فكر تنظيم داعش ،نتيجة تأثره بعددمن ابناء بلدته من الذين التحقوا بالتنظيم املذكور ،وبدأ يتتّبع اخبار
التنظيم عن طريق شبكة االنرتنت.
 اوائل عام  ،2017تعرف عن طريق «الفايسبوك» إىل احد كوادرتنظيم داعش يف خميم عني احللوة ،والذي طلب منه طريقة تواصل
آمنة عرب شبكة االنرتنت ،ففعل ذلك.
 اعلمه الكادر املذكور انه على معرفة بكوادر تنظيم داعش يفسوريا من ابناء منطقة وادي خالد ،بغية اكتساب ثقته وجتنيده لصاحل
داعش ،ويف هذا السياق ارسل له عدة روابط لقنوات واذاعات تبث
اخبار التنظيم.
 طلب املوقوف من الكادر يف خميم عني احللوة مساعدته يف االلتحاقبتنظيم داعش يف سوريا ،فأجابه االخري ان االمر صعب وانه حباجة اىل
تزكية من شخص يقيم يف ارض اخلالفة ،موحيًا له بضرورة واهمية
العمل لصاحل تنظيم داعش يف لبنان ،طالبًا منه صرف النظر عن
االنتقال اىل سوريا حتضريًا للعمل يف لبنان.
 هلذه الغاية ،قام الكادر املذكور بسؤال املوقوف عما اذا كان ميلكاخلربة يف اعمال التفخيخ وزرع العبوات واطالق صواريخ الغراد ،فاجابه
ان لديه خربة كبرية يف استخدام االسلحة اخلفيفة وقاذف الـ»ار بي
جي» ،ومعرفة بسيطة يف اعمال التفخيخ ،وليس لديه خربة كافية يف
زرع العبوات.
 طلب منه الكادر املذكور استطالع الثكنات العسكرية التابعةللجيش اللبناني واالجهزة االمنية يف املنطقة اليت يقيم فيها ،بهدف
استهدافها بعمليات تفجري ،فاعلمه املوقوف مبعلومات عن عدد منها
يف منطقته وحميطها.
 قام الكادر املذكور بتزويد املوقوف بربنامج تواصل مشفر ،طالبًامنه اعتماده واستفسر منه عن الطرق االمنة للوصول اىل منطقة وادي
خالد ،فزوده االخري باالشادات الالزمة ،حيث مت توقيفه قبل متكنه من
متابعة نشاطه .وقد احيل املوقوف على القضاء العسكري املختص.
ومن جهتها ،اعلنت املديرية العامة لالمن العام يف بيان هلا انه يف
إطار متابعتها لنشاطات اجلماعات اإلرهابية ورصد خالياها النائمة يف
لبنان ،وبناء إلشارة النيابة العامة املختصة أوقفت املديرية العامة
لألمن العام السوري ل.ص.ع 18(.عاما)النتمائه إىل تنظيم داعش
اإلرهابي.
الرقة
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب اليه وبأنه نشأ وترعرع يف منطقة ّ
السورية حيث محل أفكار تنظيم داعش االرهابي من خالل الشيخ أبو
هاجر املصري (مسؤول جتنيد الشبان لصاحل تنظيم داعش أو ما يعرف
بأشبال اخلالفة) الذي زكاه لدى أمري الرقة املدعو أبو جعفر التونسي
وقدم صاحب العالقة البيعة للتنظيم املذكور.
على ضوء ذلك خضع لدورة شرعية وعسكرية ،وتلقى تدريبات على
القتال بالسالح األبيض وإستعمال األسلحة احلربية وتصنيع العبوات
الناسفة ،ثم سجل إمسه كإنتحاري وخضع لدورة إعداد إنغماسي.
بعد االنتهاء من مرحلة اإلعداد البدني والنفسي كلفه أبو هاجر املذكور
آنفا باالنتقال اىل األراضي اللبنانية والتوجه اىل خميم عني احللوة
واإللتحاق مبجموعة اإلرهابي بالل بدر متهيدا لتجهيزه لتنفيذ عملية
إنتحارية على أن حيدد اهلدف بالل بدر نفسه .قام صاحب العالقة
مبسح كافة الصور والبيانات واألرقام عن هاتفه اخللوي ،ودخل
األراضي اللبنانية بصورة غري شرعية مبساعدة أحد املهربني ،واستقر
موقتا يف مدينة بريوت متهيدا لالنتقال إىل خميم عني احللوة إال أن
توقيفه حال دون تنفيذ خمططه.

وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل على القضاء املختص.

ثالثة قتلى َ
حبادثي سري يف بعبدا والكورة

متكنت عناصر الدفاع املدني فجر االثنني ،من سحب جثيت قتيلني
بشدة نتيجة حادث
وثالثة جرحى من داخل هيكل سيارتهم املتضررة
ّ
سري وقع على طريق عام قبيع _ بعبدا ،مستعينة مبعدات االنقاذ
اهليدروليكية.
ويف الكورة ،ادى حادث صدم سيارة من نوع «جيب» بدراجة نارية
على طريق ضهر العني،اىل وفاة سائق الدراجة ابراهيم حممد طيبا.
وفيما مت نقل جثته اىل املستشفى ،توىل خمفر ضهر العني التحقيق
يف احلادث.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط ثالثة جرحى نتيجة تصادم
بني شاحنة وسيارتني على اوتوسرتاد أنفه باجتاه طرابلس.

موقوفون من «داعش»

أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص ك ًال من
فادي مجال فاطمة ،أمحد خالد علم الدين وحسني حسام صعيدي،
إلقدامهم على تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش اإلرهابي
يف مدينة طرابلس ،وختطيطهم للقيام بأعمال إرهابية تستهدف الداخل
اللبناني.
كما داهمت قوة من خمابرات اجليش ،خميمًا للنازحني السوريني يف
مشاريع القاع وأوقفت مخسة أشخاص بشبهة التعامل مع داعش.

ينشالن لـ»التحشيش»

متكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك االقليمي،
من توقيف كل من ح .ش 27( .عاما) وح .ج 18 ( .عاما) يف حملة
حارة حريك.وضبط حبوزتهما كمية من املخدرات.
وبالتحقيق معهما اعرتف االول بارتكاب عملية نشل يف حملة اوتوسرتاد
هادي نصراهلل بتاريخ  2017/08/5فيما أكد الثاني حصول هذه العملية.
وقد تعرف عليهما شخص كانا قد نشال منه هاتفه اخللوي واختذ حبقهما
صفة االدعاء الشخصي.

إدانة  6حبادثة االعتداء على «مستشفى حبنس»

اصدر احلاكم املنفرد اجلزائي يف املنت القاضي اسعد بريم حكمه يف
حادثة االعتداء على مستشفى حبنس يف الثالثني من شهر حزيران
املاضي اثر نقل احد املصابني جراء اصابته وآخرين باطالق نار يف
حفل زفاف يف بتغرين.
وقضى احلكم بسجن جورج س .مدة شهرين واالكتفاء مبدة التوقيف
االحتياطي لكل من خمايل وجوزف م ،.فيما قضى احلكم غيابيا
بسجن كل من وهبة وجورج ص .مدة سنتني وخري ص .مدة سنتني
ونصف السنة.والزامهم بان يدفعوا للمدعي مستشفى حبنس ولثالثة
مدعني آخرين مبالغ مالية وصلت اىل  58مليون لرية .كما الزم احلكم
جورج س .وخمايل املر بدفع مبلغ مخسماية الف لرية عن كل منهما
للمستشفى.

موقوفون بتزوير مستندات سفر وتهريب ونَصب

قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع،
بتوقيف ثالثة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية وثالثة
آخرين جبرم تهريب االشخاص .كما اوقفت اثنني جبرم القيام بعمليات
نصب وشيكات دون رصيد .وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا
مجيعا على القضاء املختص.

توقيف  52مطلوباً

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  52مطلوبا
خمدرات وسرقة وإطالق نار ودخول البالد ُخ ً
لسة.
جبرائم ّ

«أفالم الرعب» توقع خالفاً بني عسكري وعمّه

ً
العم مكان األب يف مواجهة مشاكل كثرية تواجه األبناء،
عادة ما ينوب
ّ
حتولت
غري أنه يف حالة
«العم» عباس ش .فإن تلك القربى اللصيقة ّ
ّ
العم وابن شقيقه وهو رقيب أول يف اجليش،
اىل عداء بني عباس
ّ
بعد حادثة إقدام األول على إطالق النار على األخري وإصابته يف رجله
أقعدته شهرين يف املنزل ،قبل أن تعود املياه اىل جماريها بني
الطرفني.
أما خلفية هذه احلادثة اليت دفعت بعباس اىل إطالق النار على ابن
شقيقه العسكري من بندقية صيد ،فإن األخري كان يعمد اىل دفع
ابنة املدعى عليه اىل حضور أفالم رعب ،ما أدى اىل إصابتها مبرض
نفسي نتيجة ذلك ،وبالتالي حاجتها اىل معاجل نفسي الذي أخضعها
لثالث جلسات.
العم عباس ،روايته أثناء مثوله ألثالثاء أمام احملكمة العسكرية
ويتابع
ّ
برئاسة العميد بيار صعب ،أنه قبل يوم من احلادثة ،قصد والد
العسكري وطلب منها ثين ابنه عن «اللعب مع ابنيت كونه حيضر واياها
أفالم رعب» ،مضيفًا بأن العسكري حضر اىل حمله يف اليوم التالي

وعاجله بضربة على رأسه أدمته وأوقعته أرضًا.
أما كيف أصيب العسكري برجله فيزعم املدعى عليه أنه بعد أن ساعده
عامل لديه يف الدخول اىل غرفة نومه حلق به العسكري وسحب من
يده بندقية صيد كانت يف الغرفة حني خرج منها فانطلق عن طريق
اخلطأ عيار ناري أصاب العسكري يف رجله «وأنا مل أترك املستشفى
إال عندما اطمأنيت عليه».
ويف تقرير األدلة اجلنائية اليت عاينت مكان احلادثة ،يتبني وحبسب
تقرير الطبيب الشرعي أيضًا ،أن مثة عياران ناريان انطلقا من بندقية
الصيد وليس واحدًا ،ليؤكد املدعى عليه بأنه مل ينطلق من البندقية
سوى عيار واحد فقط.
ويف ضوء ذلك قررت احملكمة تكليف من يلزم إيداعها تقرير األدلة
اجلنائية حول احلادثة واستدعاء العسكري كشاهد .كما طلب وكيل
الدفاع االستماع اىل إفادة راغب صاحل «الشاهد على احلادثة»
وإخالء سبيل موكله ،قبل أن يرفع رئيس احملكمة اجللسة اىل احلادي
والعشرين من شهر آب اجلاري.

سوري يُعاقب ابنه بطريقة ّ
وحشية

األبوة واحلنان على أطفاله والرمحة
جترد من إنسانيته ومن كافة مشاعر
ّ
ّ
عليهم ،ليعاقب ابنه بطريقة وحشية عرب تقييده جبنزير حديدي يف
حديقة املنزل ،عقابًا له كونه ال يعمل.
ً
حترره قوى
أن
قبل
)
ا
عام
(11
تلك كانت حال الطفل السوري ر.ن.
ّ
األمن من براثن الوالد الذي مت توقيفه.
وكانت شرطة بلدية بعبدات قد أبلغت عناصر فصيلة برمانا يف وحدة
الدرك اإلقليمي ،أن قاصرًا مقيدًا جبنزير حديدي وقفل من قبل والده،
وهو موجود يف حديقة أحد املنازل يف بلدة بعبدات ،حيث يعمل الوالد
بصفة «ناطور».
وبناء على إشارة القضاء املختصّ ،
متت مداهمة املكان
وعلى الفور
ً
وحترير القاصر ر.ن .من قيده وجرى إحضاره إىل مركز الفصيلة،
ُ
حيث ُق ّدمت له العناية الالزمة ،ومن ثم ُسّلم إىل إحدى اجلمعيات يف
املنطقة ،وذلك بالتنسيق مع مكتب محاية األحداث.
كما جرى إحضار األب ع .ن 37( .عامًا) ،الذي أفاد بأنه يقوم مبعاقبة
حد
ابنه كونه ال يعمل ،ويريده أن يصبح رج ًال قويًا وصلبًا ،على ّ
تعبريه ،وال يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء املختص.

«إبداعات» ّ
جتار املخدرات ..جم ّسمات من الكوكايني

ومروجوها جهدًا يف «تصريف» بضاعتهم ،عرب
ال يألو جتار املخدرات
ّ
حد «اإلبداع»
اىل
األحيان
بعض
يف
تصل
اليت
مزيد من االبتكارات
ّ
فيها ،عرب «تطوير» عمليات التهريب ،لتكون بعيدة عن أعني القوى
األمنية اليت تقف باملرصاد بوجههم حملاربة هذه العمليات وتوقيف من
يقف وراءها.
ويف جديد «إبداعات» جتار املخدرات ،تصنيع جمسمات بأشكال خمتلفة
من مادة الكوكايني ،حاولت لبنانية وفنزويللي من أصل سوري إدخاهلا
اىل لبنان عرب مطار رفيق احلريري الدولي.
بناء
أنه
هلا
بيان
يف
الداخلي
واوضحت املديرية العامة لقوى األمن
ً
على معلومات توافرت لدى «شعبة املعلومات» حول قيام شخصني
بالتخطيط لتهريب كمية من مادة الكوكايني من الربازيل إىل لبنان،
وبالتنسيق يف ما بني الشعبة وسرية املطار التابعة لوحدة جهاز أمن
السفارات واإلدارات واملؤسسات العامة ،ومصلحة مجارك املطار يف
املديرية العامة للجمارك ،مت توقيفهما صباح أمس أثناء وصوهلما من
الربازيل ،وهما كل من ك .ط 35( .عاما) والسوري-الفنزويللي م.
ر 29( .عامًا).
ُ
جمسمات مصنوعة من مادة الكوكايني على شكل
حبوزتهما
وضبط
ّ
«متثال» و»منفضة» و»مشعدان» عدد  /3/بأشكال خمتلفة.
جتدر اإلشارة إىل انها ليست املرة األوىل اليت يتم فيها التنسيق مع
عدة عمليات كان
املديرية العامة للجمارك يف هذا اجملال ،إذ سبقتها ّ
آخرها بتاريخ  ،2017/7/18حيث جرى ضبط خزنة حديدية حتتوي على
خمدرة نوع «كبتاغون».
حواىل  /300/ألف حبة ّ

شبكة دعارة يف النبطية

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء اجلنوب يف حملة كفرجوز يف النبطية
سبعة أشخاص جبرم الدعارة واالجتار بالبشر.
واملوقوفون هم السوريون حافظ ش.ن أمرية ع .وافتكار ش.
واللبنانيون دميا ن .د .وحسني ن .د .وعلي ت .ومساح ج.
وقد سلم املوقوفون اىل خمفر النبطية إلجراء املقتضى القانوني
حبقهم.

عصابة تزوير إجازات سوق سوريّة بقاعاً

أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة أربعة سوريني يف بلدة تعلبايا -
زحلة جبرم تشكيل عصابة تقوم بتزوير إجازات سوق عمومية سورية
لقاء مبالغ مالية ،وضبطت حبوزتهم عددًا من تلك اإلجازات املزورة.
وبالتحقيق معهم ،اعرتف املوقوف س.م .بأنه كان يرسل لشريكه
أ.ع .املقيم يف سوريا صورة عن البطاقة الشخصية والرسم الشمسي
للشخص طالب اإلجازة املزورة عرب تطبيق «الواتساب» ،لينجز له
إجازة سوق مزورة لقاء تقاضيه مبالغ مالية .ومت تسليم املوقوفني

اىل النيابة العامة اإلستئنافية يف البقاع بناء إلشارتها.
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قراءة يف كف عرسال بعد حترير «اجلرود»
أجزاء من جرود
مع حترير «املقاومة اإلسالمية»
ً
عرسال ،من براثن «جبهة النصرة» ،ارتفعت مرآة
أي زائر للبلدة
ضخمة يف عرسال ال يكاد خيطئها ّ
املصابة بلعنة اجلغرافيا ولعنة اإلهمال احلكومي
ّ
مرتقبة
ولعنة الشيطنة يف اإلعالم .يف املرآة وجوه
ّ
يرتقب األهالي ترمجة
وعاتبة ونادمة ...ومكابرة:
مضمون خطاب األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل الداعي إىل تسليم األراضي اليت
حررها احلزب« ،بأسرع وقت» ،للجيش ،متهيدًا
ّ
السرتجاعها من قبل األهالي ،إذ تقبع فيها
مساحة حتضن أرزاقهم من األشجار املثمرة .كذلك
يرتقبون العودة إىل مقالعهم ،العمل الذي انقطعوا
عن أدائه مكرهني ،بعد سيطرة «جبهة النصرة»
عليها .ويعتبون على تأخر القرار السياسي يف دحر
«حركات التكفري» من «اجلرود» بعدما عاثت فسادًا
يف بلدتهم واستباحت منازهلم وأزهقت األرواح.
يندمون على تسليم قرارهم السياسي ملن جعل
ّ
وغذى «األحالم» بإسقاط
البلدة مرتعًا لإلرهاب،
الرئيس السوري بشار األسد سريعًا بعد «الثورة
السورية» ،اليت استغلت بيئتهم احلاضنة و»زرعت»
فيها ما جاء بوبال عليهم .يف أحاديث األهالي
عوارض «رهاب» من تبعات تصريح وزير الداخلية
نهاد املشنوق أن «األرض يف جرود عرسال متنازع
أن املشنوق تراجع عنه سريعًا يف
عليها» ،ولو ّ
حلقة كالم الناس (اخلميس  5آب  ،)2017على
شاشة «ال بي سي آي».
ويف تعليقات البعض أن األمر «غري بريء» ،و»قد
ويهدد ملكيتهم لألراضي
ميهد إىل ما ال حتمد عقباه،
ّ
ّ
أقر االنتداب الفرنسي بلبنانيتها منذ 1920
اليت ّ
يشددون على إثارة هذا املوضوع،
(و.»)1933
ّ
حتول أراضيهم إىل «مزارع شبعا ثانية»،
خوفًا من ّ
ّ
اجلراح كان يرافق الوفود
مجال
النائب
مذكرين بأن
ّ
اإلعالمية ليشرح هلا يف عام  2005عن جودة ترسيم
احلدود اللبنانية السورية ،األفضل يف لبنان ،يف
حني أنه اليوم جيد نفسه يف مواجهة «أراض متنازع
عليها» ألسباب سياسية.
مرة من مآل
«سخرية»
ويف األحاديث أيضًا
ّ
الوعود باملشاريع اخلدماتية ،على لسان الرئيس
سعد احلريري سنة  .2014التاريخ الشاهد على
مراجعة العراسلة ملوقفهم السياسي ،بعدما تفلتت
جير
ساحتهم ،وأصبح بعض الوجود السوري فيها ّ
الويالت عليهم ،وال سيما عندما احتل املسلحون
اإلسالميون البلدة ،واقتحموا فصيلة الدرك،
واختذوا عناصر من بينهم رهائن ،وما تبع ذلك
من خسائر يف صفوف اجليش اللبناني واملدنيني
من العراسلة.
ال تشبه عرسال اليوم األمس؛ بني زيارتني،
األوىل سنة  2014والثانية قبل أيام ،بدا الفتًا حجم
التدقيق األمين يف هويات العابرين .اليوم ،تواجه
ً
وتتعدد استفهامات
صعوبة يف دخول البلدة،
ّ
عناصر حاجز اجليش عن سبب الزيارة .وعندما تثري
اإلجابات الشكوك ،يكاد الدخول يصبح ممنوعًا لوال
تدخل «احلظ السعيد» ،ما يسمح مبتابعة املسري

نسرين حمود

صعودًا بعد مجلة من التعهدات .بيد أنه يف
سنة  ،2014كان العنصر الرابض على حاجز
اجليش قليل احلرص على السؤال عن القصد
من الزيارة ،ومل يشتبه يف سيارة «غريبة» عن
البلدة وراغبة يف دخوهلا ،إثر أيام معدودة من
التفجري اإلرهابي قرب سرايا اهلرمل ( 16كانون
الثاني  )2014الذي ّ
تبنته «جبهة النصرة»!
خالل الرحلة األوىل ،كان التجوال يف بعض
خميمات النزوح يف البلدة يتيح االستنتاج بوضوح
املعد إليواء النازحني يف
أن البناء من الباطون
ّ
وسط عرسال يعين أن إقامتهم فيها ليست
أي سوري أمرًا غري
مؤقتة .أمس ،كان دخول ّ
ختوفًا من ارتدادات انتقامية
حممود العواقبّ ،
لرتحيل املسلحني املؤمترين بأمر أبو مالك التلي
يف االجتاه السوري ،يف إطار االتفاق األخري
بني حزب اهلل و»النصرة» ،ولو أن يف روايات
العراسلة لفتة إىل إعالن النازحني املقيمني
يف البلدة والءهم للجيش اللبناني .ويف ذات
َّ
املطلقة
البيوت غري املرتاصة والشوارع الضيقة
من الزفت ،لفتت األنظار إشارة رجل عرسالي
إىل أن املنظمات الدولية املكلفة إغاثة النازحني
نصحت كثريين بعدم مغادرة خميمات «اجلرود»
يف احلافالت وأغرتهم مبساعدات ،مضيفًا أن
 53شابًا من العراسلة مطلوبني للعدالة أو من
املبايعني لـ»النصرة» كانوا من ركاب احلافالت،
وأن نزوح العراسلة عن بلدتهم خالل املعارك
األخرية كان ضئي ًال ،واقتصر على من ميتلكون
بيوتًا يف بريوت.
يف سنة  ،2014كان التعبري عن االنزعاج من
التمدد االقتصادي السوري يف البلدة خافت
النربة ،والكالم عن «اجتياح» الشبان السوريني
حد خفر اإلناث من اخلروج
ساحة البلدة إىل ّ
والتنقل يف بلدتهم حتى يف وضح النهار،
يقال همسًا .وكان السؤال عن السيارات
املفخخة املنطلقة من البلدة جيابه باالستنكار
والتشكيك .ولكن اليوم ُيطرح عالنية اعتزام
البلدية احلالية إقفال احملال التجارية واملطاعم
السورية املفتتحة بصورة غري شرعية يف البلدة،
لتشجيعهم على االلتحاق مبواكب املغادرين.
ويسأل ،من دون قفازات ،عن «ماهية أخالق
ُ
الثورة السورية العظيمة ،اليت قابل بعض من
أهلها الكنف العرسالي بإساءات باجلملة؟!».
حيز
يف عالقة العراسلة بـ»حزب اهلل» ،ال يزال ّ
يف النفوس إقدام «احلزب» على استبدال
ّ
السين سليل الفاكهة بسليل عرسال
املرشح
على لوائح «املقاومة» ،يف حني أن تعدادهم
السكاني (حواىل  45ألف نسمة) يفوق ذلك
ّ
السين الشيعي
اخلاص بالفاكهة ،مرورًا بالشرخ
إثر اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
ّ
تطل على اجلرود ،بدت عرسال
على شرفة علوية
حتتها على هيئة كف يغري بقراءته مع جمموعة
من أهل البلدة املتفاوتي املشارب السياسية.
خيلص الرجال الذين خرب بعضهم احلرب األهلية

وشاركوا يف مقاومة االحتالل االسرائيلي إىل أن
انفضاض أجهزة الدولة عن عرسال ليس بريئًا
من احلاضر الذي وصلت إليه .يفصلون بشكل
واضح بني الدولة ،غري املوجودة ،واجليش الذي
يشكل ملجأهم وضمانتهم الوطنية ،على الرغم من
بعض املالحظات .رغم ذلك ،ال يزالون جيدون يف
السالح الفردي أمرًا واقعًا حلماية األعراض.
أما «الصلح» بني «حزب اهلل» والعراسلة ،فأمر
وميهد له أفراد من جملس عرسال البلدي
مطلوب،
ّ
وستعززه مسألة تسلم املزارعني أراضيهم
احلالي،
ّ
يف اجلرود .ومع اختالط دخان سجائر الـ»ميكادو»
ّ
املتقطع
دوي القذائف
املخدر للرأس ،وعلى
بالنسيم
ّ
ّ
من جهة اجلرود ،مل َنعجب حني عرفنا أن عرسال
شرعت يف اإلعداد لالستحقاق االنتخابي املقبل
(النيابي طبعًا) ،وأن أحد مرشحيها احملتملني هو
اإلعالمي عبد الرمحن عز الدين ،ابن البلدة املقيم
ببريوت ،وأن استكمال اجليش معارك اجلرود،
يف رأس بعلبك والقاع لدحر اإلرهابيني ،على
تسمياتهم،
اختالف
«نصرة»
من
و » د ا عش » . . .
أمرائهم،
ورؤوس
شبه حمسوم النتائج
لبنان.
ملصلحة
وفيما كنا نقرأ يف
عل،
كف عرسال من ٍ
ّ
يتأنق
كان البعض
حلضور حفل زفاف،
فيما البعض اآلخر
يتساءل عن مستقبل
بلدته ،فيما لو ُأخذ
على حممل اجلد حتذير
وزير الدفاع السابق
عن
غصن
فايز
لـ»القاعدة»
قاعدة
يف عرسال يف أواخر
 ،2011بعيدًا عن
«مهزلة»  14آذار
وحج
التالية للتحذير،
ّ
نوابها زرافات إىل
عرسال.
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اللبناني بالسماح للصحافيني بالدخول لكي يسمعوا
ّ
وحاثًا مندوبي وسائل اإلعالم
صوت أهل عرسال،
تقصي احلقيقة .يتحدث األهالي عن صورة
على
ّ
ظاملة ،جعلت العرسالي ّ
متهمًا يف عيون أبناء وطنه،
ّ
ينفضون عنه أو يتأملونه طوي ًال كمشتبه فيه سيفتح
ويفجر نفسه بعد حلظات! ويسلط أحدهم
سرتته
ّ
الضوء على «الدور السليب يف تظهري ابن عرسال
يف صورة امللتحي املرتدي الثوب الباكستاني ،أو
اختصارها بـ»أبو طاقية» ،الشيخ مصطفى احلجريي
ذي العالقات مع «النصرة» ،و»أبو عجينة» رئيس
البلدية السابق»! وينتهي إىل أن «كل أطراف
الصراع السياسي يف لبنان كان هلم مصلحة يف
شيطنة عرسال» .نائبة رئيس البلدية ،رميا كرنيب،
اليسارية اهلوى ،واحلاظية بثقة العراسلة ،تقول
تصب يف خانة إظهار
بدورها إن «كل جهودها اليت
ّ
وجه عرسال املشرق وامللتف حول الدولة وأجهزتها
ال تقابل بتغطية إعالمية» .هي تأخذ على اإلعالم
ّ
ّ
«يقنن يف أخباره عن دعم العراسلة للجيش،
أنه
كما يف الثاني من آب حني انطلق األطفال حنو
مركز األمن يف اللبوة للتهنئة بعيد اجليش ،وقبله
وقبله .»...ولكنها متفائلة بدور البلدية يف تغيري
الصورة املرسومة ،ويف استثمار التحول الشعيب
احلاصل جراء املستجدات يف اجتاه حتسني العالقة
بـ «جرياننا».

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
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات • On-site sewage treatment
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:

ك ّلهم مسؤولون عن
شيطنتنا!

ُ
«ظلم العراسلة من
اإلعالم بدأ منذ أن
وسائل
قاطعت
اإلعالم باجلملة البلدة،
وأمست تنقل األخبار
ّ
باالتكاء على
عنها
جريانها»،
روايات
يقول أحد العراسلة
مطالبًا
لـ»األخبار»،
حاجز خمابرات اجليش

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

صفحة 19

Saturday 12 August 2017

الـسبت  12آب 2017

Page 19

مـــقاالت وتحقيقات

التع ّديات على الشاطئ :الغرامات أدنى من إجيار غرفة يف الضواحي
هديل فرفور
دس مادة يف قانون التعديالت
جرى
ّ
الضريبية تقضي بفرض غرامات هزيلة جداً
على التعديات املاثلة على طول الشاطئ
اللبناني .هذا القانون حيابي املعتدين على
حساب حقوق الناس .وعوضًا عن اختاذ قرار
صارم باستعادة امللك العام ،خُياطب هذا
القانون املخالفني بـ»حنان» ،ويطلب منهم
تعدياتهم!
تسوية أوضاعهم مبا يكرس ّ
عند بداية صياغة قانون «معاجلة اإلشغال
غري القانوني لألمالك العامة البحرية» ،منذ
حنو سنتني ،من قبل جلنة األشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه النيابية ،كان أعضاء
رددون حينها العبارة اآلتية« :علينا
اللجنة خُي ّ
الرتكيز على ضرورة التوصل اىل صيغة
حتملها ودفع األكالف
يستطيع املخالف
ّ
خُ
املرتتبة عليه».
آنذاك ،كان النقاش مرتكزًا على «البدالت»
الواجب دفعها لتعزيز موازنة الدولة ،عوضًا
عن أن يكون النقاش متمحورًا حول إنهاء
هذه التعديات على امللك العام واسرتداد
هذا امللك من سطوة املعتدين ،ليعود البحر
ملكًا للناس.
الرتكيز على خُمقاربة فرض «بدالت مقبولة»
غيب
انعكس على القانون الصادر أخريًا ،إذ ّ
الرادع القانوني اجلدي للمعتدين وعمل على
«حماباتهم» متهيدًا لتشريع تعدياتهم ،فخفض
الغرامات املستحقة وقدم تسهيالت بالدفع.
ونص القانون على اإلبقاء على خُ
املنشآت
ّ
الدائمة على األمالك العامة البحرية ،معتربًا
«تعد من امللحقات املكملة لإلنشاءات
أنها
ّ
املقامة على العقار اخلاص مثل التجهيزات
الرياضية والتنظيمية والرتفيهية واملطاعم
والكابينات اليت جيب إجيادها قريبة من
الشاطئ ( )...شرط أن تكون مطابقة ألحكام
قانون التنظيم خُ
املدني واألحكام التطبيقية
ّ
املتعلقة باألمالك العامة البحرية».

غرامات بخسة!

استخدام مصطلح دفع «البدالت السنوية»
يف نص القانون ينطوي على خطورة بالغة،
فهذا خُ
املصطلح خُيستخدم للحديث عن خُملكية
يتكبدها خمالفون
غرامات
عن
وليس
خاصة
ّ
وفق
ومعتدون،
خُ
ما يشرح مؤلف
«األمالك
كتاب
العامة البحرية بني
القانون واالجتهاد»
احملامي إيلي ّ
خطار،
ويعترب أن هذه
عد «أقل
البدالت خُت ّ
من املطلوب» و»ال
تراعي النسبة القانونية األدنى لإلجيار وفقًا
للعرف خُ
املعتمد لدى الدولة اللبنانية».
خُ
عام  ،2014خُق ّدرت اإليرادات النامجة عن
معاجلة اإلشغاالت املخالفة بنحو  75مليار لرية
سنويًا .وحبسب أحد احلاضرين خالل جلسة
إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب حينها،
فإن وزير املالية مل يذكر حجم اإليرادات ومل
خُيعط رقمًا واضحًا .يف هذا الوقت ،خُتظهر
املعطيات أن اإليرادات املتأتية هي دون
التوقعات.
يرد يف البند الثامن من املادة  13من قانون
التعديالت الضريبية ،املتعلقة بـ»معاجلة
اإلشغال غري القانوني لألمالك العامة
البحرية» ،أنه يتم اعتماد النسب وقيم
خُ
احمل ّددة باملرسوم الرقم
البدالت السنوية
خُ
عدل باملرسوم
 12841تاريخ  1963/4/25امل ّ
الرقم  2522تاريخ  )..( 1992/7/15وفقًا

الغرامات
أدنى بكثري
مما يجب
على الدولة
استيفاؤه

اآلتية:
للمعاجلة
«الغرامة املتوجبة =
البدل السنوي للمساحة
املشغولة × نسب
خُ
عدد
×
املضاعفة
السنوات».
يف هذه املعادلة شقان
خُيساهمان يف تقليل
الغرامات .الشق األول
امل ّ
خُ
تعلق باعتماد البدل
خُ
السنوي احمل ّدد منذ 25
سنة ،حيث كان ختمني
سعر املرت آنذاك أدنى
عما هو عليه
بكثري
ّ
اآلن .مث ًال ،حبسب
املذكور
املرسوم
فإن سعر املرت
أعاله،
ّ
املربع املعتمد لتحديد
البدل السنوي املرتتب
على اإلشغال املؤقت
العمومية
لألمالك
البحرية للمنطقة املمتدة
من مصب نهر األولي
صيدا
مدخل
اىل
(حمافظة
الشمالي
اجلنوب) خُحم ّدد بـ 150
ألف لرية لبنانية فقط ،فيما يبلغ سعر املرت
يف املنطقة العاشرة يف بريوت حبكم هذا
املرسوم 625 ،ألف لرية فقط ،واملنطقة
املمتدة من مصب نهر بريوت اىل الطرف
اجلنوبي ملرفأ بريوت  750ألف لرية .أما
سعر املرت يف املنطقة املمتدة من مصب نهر
ابراهيم الشمالية ملنطقة الصفرا العقارية
فهو  250ألف لرية (حمافظة جبل لبنان)،
فيما ال يتجاوز سعر املرت يف املنطقة املمتدة
من احلدود الشمالية ملنطقة البرتون العقارية
اىل أول قضاء جبيل (حمافظة الشمال) 300
ألف لرية.
ّ
ّ
يتعلق بتحديد نسب
الشق الثاني ،فهو
أما
خُ
املضاعفة اليت مل تتجاوز الـ  %4كحد
أقصى .خُتظهر اجلداول أن نسب املضاعفة
على الشطور تراوحت بني  %1و%3.5
فقط ،فيما يقول احملامي ّ
خطار إن النسبة
القانونية األدنى لإلجيار وفقًا للعرف املعتمد
خطار مثا ً
لدى الدولة هي  .%6خُيعطي ّ
ال عن
كيفية احتساب غرامات املخالفني ،وفق
املنصوص عليه ،يف منطقة اجلناح .يقول إن
اعتماد نسبة املضاعفة الـ  %1لنحو 2000
مرت من األمالك العمومية البحرية كفيل بأن
جيعل البدل السنوي لإلشغال ال يتجاوز 18
أما إذا اعتمدت نسبة
مليون لرية سنويًاّ ،
الـ  %6فإن البدل سيتجاوز الـ  100مليون
ويضيف يف هذا الصدد« :الـ 18
لرية .خُ
مليون لرية كبدل سنوي هي أقل من إجيار
مكتب يف منطقة بريوت ،وهي ّ
أقل أيضًا من
أرباح أصحاب املنتجعات السياحية من عبوات
املياه اليت يبيعونها هناك».

تقسيط الغرامات وحسم %20

مل يقتصر «دالل» خُ
املعتدين على الغرامات
الزهيدة فحسب ،إذ ينطوي أيضًا على كيفية
ينص القانون على
تسديد هذه الغرامات.
ّ
سدد الشاغل املبالغ املتوجبة
أنه يف حال
ّ
ً
دفعة واحدة خُيعفى من نسبة .%20
عليه
كذلك ميكن للشاغل أن يطلب خالل مهلة
شهر من تاريخ ّ
تبلغه أوامر التحصيل تقسيط
املبالغ املتوجبة عليه ملدة  5سنوات على  5أو
 10أقساط متساوية ،يستحق القسط األول

لم يُعرف ما إذا كان دفع الغرامات سيكون مرة واحدة أو سنوياً (مروان طحطح)
منها خالل الشهر األول من تاريخ املوافقة
على التقسيط.
إال أن خُ
«دسه» يف
مت
ما
يف
تكمن
املفارقة
ّ
ّ
املتعلقة بالغرامات .يقول البند الثاني
البنود
من القسم الثالث املتعلق بالتعديات احلاصلة
قبل عام  ،1994إنه إذا كان شاغل األمالك
العامة البحرية ال ميلك عقارًا متامخًا أو غري حائز
حق إجيار واستثمار ،تضع اإلدارة يدها على
األمالك العامة املشغولة وجيري إخالؤها« ،ما
مل خُيثبت الشاغل خالل ستة أشهر أنه ّ
متلك
العقار أو العقارات املتامخة أو استحصل على
عقد إجيار أو استثمار عليها كليًا أو جزئيًا».
عندما عرضت «األخبار» مضمون نص القانون
على مصدر قضائي قبل إقرار القانون ،وجد
املصدر أن هذا البند حيوي مضمونًا خطريًا
«ألنه يكفي استثمار سهم واحد فقط من
العقار املتاخم لتشكيل االستثمار اجلزئي».
مبعنى آخر ،خُ
شرعون يطلبون من املعتدين
امل ّ
«تسوية أمورهم» كي ال خُتزال التعديات على
امللك العام.

آلية الدفع مشبوهة

يرى خطار أن قانون «معاجلة اإلشغال» ،خبالف
«يعاجل شيئًا ،بل على العكس،
امسه ،مل خُ
أبقى على االعتداء ،يكفي أنه أغفل مسألة
اإلشغال املؤقت السنوي واستخدم مصطلح
البدالت اليت خُتستخدم للملكيات اخلاصة
ّ
وجتنب استعمال مصطلح الغرامات».
الالفت يف مسألة إغفال ذكر اإلشغال
املؤقت السنوي ،هو أنه ينعكس على آلية
الدفع .يقول خطار الذي ّ
اطلع على القانون،
إن آلية الدفع غري واضحة وغري مفهومة« ،مل
نعرف مث ًال إذا ما سيتم دفع الغرامات مرة
واحدة ،أو بشكل سنوي» ،الفتًا اىل أن هذه
النقاط ترتك عالمات استفهام جيب البحث
أما النقطة األهم اليت خُيشري إليها فهي
فيهاّ .
ّ
تتعلق بـ»تغييب الرادع اجلدي عن النصوص
وإغفال قانون العقوبات» ،الفتًا اىل غياب
خُمقاربة احلفاظ على امللك العام البحري عن
ّ
مرخص
طريق حتريرها من كل إشغال غري
وعدم إعطائه طابع الشرعية.
يرد يف البند السابع أنه «يعترب الشاغل الذي

ال يلي املساحات املشغولة معتديًا وتطبق
عليه القوانني اجلزائية اليت ترعى هذه
األوضاع» .يرى املصدر القضائي أن هذا
يعد رادعًا فعليًا للمعتدين ،ذلك
البند «ال
ّ
أن مجيع املعتدين على األمالك العامة تطبق
عليهم املواد اجلزائية اليت ترعى التعدي على
امللك العام وال جيري إخالؤهم .وبالتالي،
فإن هذا البند ال يضيف شيئًا اىل الوضع
احلالي ويبقى املخالف خمالفًا دون تسوية».

أكثر من  1141تعدياً

أعدته
للتذكري ،فإنه وفق آخر تقرير رمسي ّ
وزارة األشغال العامة عام  ،2012جرى
تعديًا على األمالك
إحصاء أكثر من 1141
ّ
ً
ً
ّ
تعديا «مرخصا»
العامة البحرية ،من بينها ّ 73
ّ
تعديًا
ويبني هذا التقرير أن 431
فقط.
ّ
ّ
ال تنطبق عليها شروط املرسوم التنظيمي
الرقم ( 4810الذي يتم استعماله للرتخيص
باإلشغاالت املؤقتة) ،وتشمل هذه التعديات
مساحة مليون و 276ألفًا و 523مرتًا مربعًا
من ردم البحر ،و 288ألفًا و 140مرتًا مربعًا
من املسطح املائي ،و 96ألفًا و 502من
تعديًا ال ميتلك
اإلنشاءات .كذلك يوجد 530
ّ
أي أمالك خاصة متامخة للشاطئ
مرتكبوها ّ
املعتدى عليه ،وتشمل حنو  602ألف و487
مرتًا مربعًا من الردم ،و 12ألفًا و 260مرتًا
مربعًا من املسطح املائي ،و 157ألفًا و411
مرتًا مربعًا من اإلنشاءات.

أصحاب املنتجعات البحرية :سيكون لنا موقف

يف اتصال مع «األخبار» ،يقول رئيس نقابة
أصحاب خُ
املنتجعات البحرية جان بريوتي إن
ّ
النقابة مل تطلع بعد على الشكل النهائي
للقانون ،الفتًا اىل أن النقابة سيكون هلا
موقف ورأي فور االطالع عليه ،علمًا بأن
ممثلني عن النقابة كانوا قد حضروا اجللسات
األوىل عند بداية صياغة القانون .يرى بريوتي
أن النقابة تعرتف بضرورة دفع املتوجبات
عليها ،الفتًا اىل أن «الدولة يف النهاية
وسن ّ
نفذ ،ولكن سيكون لنا
ستفرض ما تراه
خُ
موقفنا ورأينا .لكننا نستبعد أن يكون هدف
الدولة هو ضرب القطاع السياحي».
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اعــالنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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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مــتفرقات

لـيس إهـداء

أتيت ِ
إليك من ٍ
مسن
وقت
ُ
ِّ
أكدسن غبارًا مل يكن
ّ
ِ
جماز
وشك
على
ِ
اهلبوب إىل ٍ
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

ٍ
مطمئن
جديد
صبح
إىل
ِّ
ٍ
ٍ
نشاذ
ولكن املسافة من
َّ

إذا ماانداح طاغوت املغن
***

أنا املخمور يف أمساء صميت

يفهرسن ّ
الشراب وال يكن
نزفت سراب أيامي كؤوسًا
ُ
العبثي يف طرقي ومن
من
ّ
كؤوس
تركت
فهل أهديك ما
ْ
ٌ
دن
قاع ِّ
نهاية شاعٍر يف ِ
محمد عامر األحمد

إعالن تشكيلة فريق لبنان «سيدرز»
التحضريية لبطولة كأس العامل للرغيب ليغ

أعلن األحتاد اللبناني للرغيب ليغ تشكيلة حتضريية
تتألف من أربعني العبا لبطولة كأس العامل للرغيب
ليغ  2017اليت تقام يف اسرتاليا ونيوزيلندا وبابا
غينيا اجلديدة.
وتضم اجملموعة العبني من بطولة اسرتاليا الوطنية
للرغيب ليغ ،والعبني لبنانيني يلعبون يف اسرتاليا،
ومخسة العبني من بطولة لبنان احمللية.
وقد جنح فريق األرز «سيدرز» بالتأهل لبطولة
كأس العامل للرغيب ليغ بتفوقه على منتخب جنوب
أفريقيا يف تشرين األول .2015
يواجه العبو فريق األرز فرنسا واسرتاليا وانكلرتا
يف عودتهم إىل نهائيات كأس العامل بعد غياب
دام سبعة عشر عاما عن قمة بطوالت الرغيب ليغ.
وقال مدرب فريق األرز أسطورة الرغيب ليغ براد
فيتلر «مع أقرتاب بطولة اسرتاليا الوطنية من
نهايتها ،يدرك الالعبون واملدربون حجم التحديات
واملواجهات القاسية القادمة ،لكن وجود العبني
من بطولة اسرتاليا للرغيب ليغ مينح اجملموعة نكهة
أضافية واملزيد من اخلربة».
وأضاف «كما سيوفر دعم اجلالية اللبنانية القوي
الكثري من الثقة للفريق خالل مباريات كأس
العامل».
تبدأ التشكيلة التحضريية اإلستعدادات يف أوائل
تشرين األول من خالل مباراة ودية مبواجهة منتخب
جزيرة نيوي تقام يف الرابع عشر من تشرين األول
على ملعب «اليكاردت أوفل» يف سيدني.
وسيتم أختيار العب واحد على األقل من بطولة
لبنان احمللية من ضمن تشيكلة الفريق اللبناني
النهائية لبطولة كأس العامل املؤلفة من أربعة
وعشرين العبا ،وهذا يسلط الضوء على أهمية
قيام األحتاد اللبناني للرغيب ليغ بضم العبيه
احملليني اىل جمموعة النخبة لفريق األرز.
تشكيلة فريق لبنان «سيدرز» التحضريية:
مارك داوود (أسكويث) ،جاميي كالرك وأمحد الالز
وأبراهيم الزاخم وأيلي الزاخم وعدنان الزبيديي
(أوبرن ووريريز) ،ماريو بستاني وكريس صعب
ونيك قسيس (بانكستاون ووركرز) ،كاين
كاالش ومايكل ليشع وراميوند جملي (كانرتبري
بانكستاون) ،عماد الشدياق (نادي جونيه للرغيب
ليغ) ،بن شحود (هيلز بولز) ،وائل حرب ورميون
سباط (نادي اليكنس) ،بالل معرباني (مانلي سي
أيغلز) ،عباس ميسكي (نورث سيدني) ،أنتوني
ليون وتيم مناع وميتشل موزيس (باراماتا) ،آدم
الدويهي وروبي فرح (سوث سيدني) ،علي أبو
عرابي (نادي طرابلس للرغيب ليغ) ،داني بركات
وميتشل معماري وطارق املصري والياس سكر
(وانتورثفيل) ،أليكس توال وبرنارد كريوز وجليل
سيف درباس وكريستان يامسني (وست تايغرز)،
جاميس الياس (وست نيوكاسل) ،وتوفيق احلاج
(نادي وولفز للرغيب ليغ).
وال تضم التشكيلة الالعبني جوش منصور وراميوند
مارون (بنريث بانثرز) ،وريس روبنسون وجايسن
وهيب (من دون تعاقد) وترافيس روبنسون
(نيوتاون) الذين يضعون اللمسات األخرية على
تصارحيهم .وقال فيتلر انه ميكن إضافة املزيد من
الالعبني أو اختيارهم لكأس العامل.
يلعب منتخب األرز يف اجملموعة « أ « يف بطولة
كأس العامل للرغيب ليغ مبواجهة كل من اسرتاليا
وانكلرتا وفرنسا يف مرحلة اجملموعات حيث يتأهل
اىل مرحلة الربع النهائي املنتخبات الثالثة األوىل
من هذه اجملموعة.

جدول مباريات لبنان يف املجموعة « أ»:

لبنان  -فرنسا ،االحد  2٩تشرين االول ،استاد
كانبريا
لبنان -انكلرتا ،السبت  4تشرين الثاني ،أستاد
سيدني للفوتبول
لبنان  -اسرتاليا ،السبت  11تشرين الثاني،
أستاد سيدني للفوتبول.

الشياطني تكمن يف..
تتمة املنشور على الصفحة 12
املعنية.
 )2تفتح الباب واسعًا للرشاوى
والفساد خالل تفاهمات وراء
الباب.
 )3ألن تطور عناصر املزايدة
مع الوقت تتحكم بها الشركات
العاملة ،طاملا أنها تسيطر وحدها
على كل األنشطة البرتولية وعلى
كل التدفقات املالية املتعلقة
بها.
أما الدولة وسط ذلك كله،
فمحكوم عليها أن تبقى كما يقال
كاألطرش يف الزفة ،بعد أن مت
شلها وإبعادها كليًا عن هذه
األنشطة.

حصة الدولة أقل من النصف

هلذه األسباب ،وعلى ضوء عناصر
الدخل املذكورة يف مرسوم EPA
ويف مشروع القانون الضرييب،
يتبني أن جمموع حصة الدولة من
األرباح تبقى دون النصف خالل
السنوات األوىل من اإلنتاج (كما
يدل على ذلك الرسم املرفق)،
انطالقًا من فرضية جمموع تكاليف
يوازي ثلث جمموع الدخل .يف هذه
احلالة ،ال تتجاوز حصة الدولة
من جمموع صايف التدفقات
املالية  ،%47يف مقابل %53
للشركات العاملة ،وهو مستوى أدنى بكثري من
معدالت ترتاوح بني  %65و %85حتصل عليها
الدول املنتجة يف إطار مئات عقود تقاسم اإلنتاج
املطبقة يف أكثر من  70دولة يف العامل .ال بل
إن حصة لبنان تبقى أدنى مما كانت جتنيه الدول
املصدرة يف القرن املاضي يف إطار االمتيازات
القدمية ،واليت كانت تتكون من إتاوة  %12.5من
قيمة اإلنتاج ،تضاف إليها ضريبة دخل .%50
هذه الفروقات الكبرية مقارنة حبصة  %47يف
لبنان ترتجم عمليًا خبسارات قد تتجاوز مليارات
الدوالرات.
أما على املدى البعيد فإن تقدير حصة الدولة
يصطدم بعقبتني رئيسيتني .األوىل هي استحالة
التكهن بتطور املعطيات األساسية اليت ستتحكم
بتحديد األرباح ،خاصة كمية ونوعية االكتشافات
احملتملة ،وأسعار البرتول والغاز ،واالستثمارات
الالزمة ،باإلضافة طبعًا إىل حجم اإلنتاج
والدخل والتكاليف .أما العقبة الثانية فهي أن
معظم املعطيات الالزمة ملعرفة األرباح ،حاضرًا
ومستقب ًال ،سيكون من شبه املستحيل على لبنان
التأكد من دقتها ،طاملا أن الدولة مت أبعادها
كليًا عن أنشطة برتولية وغازية تقوم بها وتسيطر
عليها الشركات العاملة .أضف إىل ذلك أن تطور
نسب تقاسم األرباح بني الدولة والشركات يبقى
خاضعًا لعوامل «املزايدة» املشار إليها أعاله،
واليت وضعت بشكل يعطي الشركات هامشًا
واسعًا من التحرك لتفصيلها على قياسها.
هذا الواقع مل يغري فيه بأي شكل الدور الوحيد
الذي يتكرم به املرسوم  43للدولة ،أال وهو حق
طلب تعيني جمرد «مراقب» (كذا) يف بعض
اجتماعات جلنة إدارة الشركات العاملة (املادة 16
من املرسوم).

استعادة دور املجلس النيابي

هذا وضع جيعل من الضرورات امللحة عودة
اجمللس النيابي إىل ممارسة دوره الطبيعي
وصالحياته التشريعية والرقابية يف هذا القطاع
احليوي .ويبدو أن هذا الدور يتمثل يف الظروف
الراهنة يف:
 )1تصحيح ما حدث من احنرافات وجتاهل للمبادئ
األساسية اليت ينص عليها القانون البرتولي
.132/2010
 )2إخضاع كل اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج
ملوافقة اجمللس النيابي للتأكد من التزامها
بأحكام القانون.
 )3اإلسراع يف إنشاء شركة نفط وطنية متثل
الدولة يف عقود تقاسم إنتاج حقيقية ،كما هي

(تصميم عماد الخالدي)
احلال يف عشرات الدول األخرى .هذا مع إمكانية
فتح رأمسال هذه الشركة لكل اللبنانيني ضمن
شروط تؤمن املصلحة العامة،
بد منها كي تكون مقاربة
هذه شروط جوهرية ال ّ
قضية البرتول والغاز على مستوى آمال اللبنانيني،
وكي ال تستباح حقوقهم يف اتفاقيات استكشاف
وإنتاج متتد على ما يقارب أربعني سنة.
ومن الطبيعي أن تكون صيانة هذه احلقوق أمانة
بني أيدي ممثليهم الشرعيني.

ملاذا طمس هوية من يقف وراء بعض الشركات؟

برزت مؤخرًا اقرتاحات تدابري جديدة تؤدي ،ال حمالة،
إىل زيادة الضبابية حول مسرية البرتول والغاز،
وذلك حتت ستار «ضرورة حتفيز االستثمار وعمل
الشركات صاحبة احلقوق وتعزيز تنافسية القطاع
البرتولي اللبناني».
وإن كانت ضرورة حتفيز االستثمار وتأمني تنافسية
القطاع املذكور من البديهيات ،فثمة عالمات
استفهام كبرية مطروحة حول املربرات احلقيقية
للتدابري اجلديدة اليت أعلن عنها خاصة خالل ورشة
العمل حول «النظام الضرييب للنفط والغاز» ،اليت
نظمتها يف  17شباط  2017جلنة األشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه يف اجمللس النيابي .ومن
أهم وأغرب التدابري املقرتحة «السماح للشركات
املؤهلة مسبقًا بتأسيس شركات مغفلة مملوكة
بالكامل من غري اللبنانيني» .يضاف إىل هذا
السماح بـ»إعفاء» الشركات نفسها املؤهلة
مسبقًا من املادة  78من قانون التجارة ،عالوة
على تسهيالت وإعفاءات أخرى بعيدة كل البعد
عن موضوع «تنافسية القطاع البرتولي» وعن
املصلحة العامة .خاصة وأن املادة  78املذكورة
من قانون التجارة ،واملطلوب إعفاء الشركات
البرتولية املعنية منها ،تقضي بأنه «جيب أن
يكون جلميع الشركات املغفلة املؤسسة يف لبنان
مركز رئيسي يف األراضي اللبنانية ،وتكون هذه
الشركات حكمًا ،رغم كل نص خمالف ،من اجلنسية
اللبنانية» .وتنص املادة نفسها على أنه «جيب أن
يكون ثلث رأمسال الشركات املغفلة اليت يكون
موضوعها استثمار مصلحة عامة أسهما امسية
ملساهمني لبنانيني وال يصح التفرغ من هذه
األسهم بأية صفة كانت إال ملساهمني لبنانيني،
وذلك حتت طائلة البطالن».
ومهما كان املقصود من هكذا إعفاءات ،فالواقع
أنها تعطي الشركات املؤهلة مسبقًا ،خاصة
الشركات الوهمية أو املشبوهة ،إمكانية طمس
هوية من يقف وراءها والتنكر يف ثياب شركات
مغفلة تقبع بعيدًا وراء احلدود.
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها الكثري..

خـضار وفـواكه طـازجة يومـيا من املـاركت
تـخفيضات كـبرية على جـميع األســعار

زيت زيتون الريف  -عصرة اوىل
( 4ليرت) بـ $ 27،99

زيت زينة ( 4ليرت) بـ $ 8،99

خــس لبناني بـ $ 1،49
ّ

مـسحوق غسيل  10( OMOكلغ) بـ $ 21،00

بطاطا حلوة ( 1كلغ) بـ $ 0،50

ليمون ( 1كلغ) بـ $ 0،99

ليمون حامض ( 1كلغ) بـ $ 1،49

مــوز ( 1كلغ) بـ $ 1،49

نفتح  7أيام يف األسبوع

نـبيع بــسعر اجلــملة

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة  18الشهر احلالي
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St.
Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

بـصل ( 10كلغ) بـ $ 4،99

لنب ماعز ( 1كلغ) بـ $ 4،99
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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

رجل األعمال سام استيفو صاحب شركة : VIXOL Australia Pty ltd

نصـيحيت لألخـوة يف اسـرتاليا الـعمل الـجاد وبـذل الـجهد

جمرد أن جتلس معه تعرف فورا أنه
رجل أعمال ناجح بكل املقاييس حيث
يتمتع بشخصية طموحة وخزان ممتلئ
باملعلومات واخلربة وله بصمات
واضحة فهو رجل أعمال كافح منذ
نعومة أظافره اجتهد وكان له نصيب
يف هذه احلياة وأصبح مثاال لرجل
األعمال الناجح والطامح فكان اللقاء
معه غنيا وشقيا .حدثنا وقال جئت اىل
اسرتاليا عام  ١٩٩٣وكانت لدي خربة
سابقة يف العمل التجاري بوطن العراق
وكنا منلك حمالت جتارية هناك ولدى
اقاميت يف اسرتاليا يف األشهر الثالثة
األوىل سنحت لي فرصة واستطعت من
خالل هذه الفرصة شراء حمطة وقود
فكانت االنطالقة للمستقبل وقمت
بتطوير الشركة وتأسيس شركة أخرى
عام  ٢٠٠٧خاصة باسترياد وتصنيع
الزيوت ومنتجات التنظيف الصناعية
وقمنا بتجهيز السوق احمللية والورش
اهلندسية واملصانع وورشات اصالح
السيارات وذلك جبميع منتجاتنا اخلاصة
بالوقود والزيوت والشحوم وغريها ويف
بداية عملنا كانت توجد أمامنا صعوبات
منها تعلم اللغة اإلجنليزية ورأس املال
وبذلنا جهودا كبرية من أجل التغلب
على هذه الصعوبات وكانت اخلربة اليت
كنا منتلكها سابقا واخللفية الدراسية
هي اليت ساعدتنا على التعلم بسرعة
واتقان اللغة وطورنا أنفسنا كثريا
واستطعنا أن نطور عملنا واكتشفنا
أن هناك ثغرات لسوق الزيوت لعدم
وجود اجلودة للزيوت احمللية وشهادة
املنشأ فقررنا أن نبحث عن زيوت من
نوع وجودة عالية وشهادة منشأ وقمنا
بدراسة واسعة كلفتنا من الوقت ٣
سنوات وبسبب شوقنا لوطننا العراق
وقع االختيار على املنتجات االماراتية

حيث مت استرياد هذه املنتجات من
شركة االمارات العربية (الكولوب
اويل) املنتوج ناشونال لوب وهذه
الشركة هي من عشر شركات عاملية
معروفة كونها تضاهي الشركات
األوروبية واألمريكية ومازلنا متعاقدين
مع هذه الشركة حتى تارخيه ونقوم
باسترياد منتوجات هذه الشركة ولنا
مكتب وفرع يف ملبورن السييت ولدينا
موزعني يف سائر الواليات األخرى
والسوق األسرتالي له فرتة طويلة
يعتمد على املنتوجات احمللية اليت يتم
صنع أغلبيتها من أساسيات الزيوت
املستخدمة سابقا واملعاد تصنعيها
لذلك كانت املشكلة األولية لدينا أن
نبيع منتوجات ذات جودة عالية مصنوعة
باكرا من اجود أنواع أساسات الزيوت
فالسرع كان عائقا أساسيا وصرف
العملة كان هلا تأثري كبري على أرباحنا
لذلك قمنا خبطوة أخرى فحصلنا على
إجازة لتصنيع الزيوت يف اسرتاليا حتت
اسم فكسول حيث أن هذه املنتوجات
هي صناعة حملية اسرتالية بنفس
املواصفات واملنتوجات االسرتالية
وبأسعار منافسة فأصبحنا منتلك اثنان
من املنتوجات  -١من االمارات العربية
حتت اسم NATIONAL LUBE
 -٢ومنتوج اسرتالي حتت اسم VIXOL
ولدينا زبائن من اجلالية العربية
والشركات األسرتالية وقسم من
املصانع اليت تفضل املنتوج االماراتي
بسبب جودته العالية وشهادة منشأه
حيث يوفر هلم أالف من الدوالرات
يف معداتهم وآلياتهم خاصة املعدات
واألالت اليت تعمل على وقود الديزل
من الشاحنات واملعدات الزراعية
ومعدات احلفر ولدينا زبائن بأعداد
كبرية من أصحاب شركات التاكسي

الزميل ميالد اسحق يحاور السيد سام استيفو

الذين يفضلون املنتوج االماراتي على
املنتوج احمللي ولكن يف النهاية املنتوج
األسرتالي فكسول يتم بيعه أكثر من

االماراتي بسبب فارق السعر وحاليا
نعمل على جتهيز السوق األسرتالي
بالشحوم الذي هو غريس ألنه لدينا

مصنع يف االمارات حتت اسم ELCO
وسنوفر هذا املنتوج من املصنع اىل
الشركات الكربى يف اسرتاليا وكلمة
أخرية وهي نصيحة لكل القادمني اجلدد
واىل األخوة املقيمني يف اسرتاليا بذل
اجلهد والعمل اجلاد للحصول على مكان
حيقق هلم مستوى متطور كما أقول
هلم بأن العمل مقدس مهما كان نوعه
وبالنسبة ملن له فرصة يف ممارسة
العمل التجاري عليه أن يقوم بدراسة
كافية كي جيري مقارنة والتعرف على
املنافسني يف السوق احمللي والعاملي
وعليه توظيف مستشارين وأخصائيني
يف هذا اجملال وكلمة شكر وتقدير
ألسرة جريدة اهلريالد وملدير مكتبها
يف ملبورن.

أجرى الحوار
الزميل ميالد اسحق

«دعدوش» ...السخرية من
التنظيم االرهابي

تشهد الساحة الفنية بعض احلركة
باألفالم اليت طرحت أخريًا يف الصاالت
املصرية .ففي موسم عيد الفطر كشف
النقاب عن جمموعة كبرية من االعمال
يتم التحضري ألفالم
السينمائية ،كما
ّ
أخرى تبصر النور يف عيد األضحى.
يف هذا السياق ،طرح أخريًا البوسرت
االعالني لفيلم «دعدوش» (تأليف ساهر
األسيوطى ،وإخراج عبد العزيز حشاد)
الذي يعرض أواخر شهر آب (أغسطس)
احلالي .يف هذا السياقّ ،
أكد منتج
الفيلم أمين يوسف أن «دعدوش» ّ
مت
تصويره يف عدد من الدول من بينها
مصر ولبنان واألردن وعمان .ولفت
املنتج إىل أن املشروع السينمائي يسخر

من التنظيم اإلرهابي «داعش» فى إطار
كوميدى ساخر .للرتويج للعمل املنتظر،
طرح أخريًا القائمون عليه تسجي ًال ألغنية
حتمل إسم «دعاديشو» (كلمات أسامة
حمرز ،وأحلان وتوزيع أمحد حشيش)
ويشارك يف غنائها أبطال الفيلم.

يذكر أن «دعدوش» من بطولة :هشام
إمساعيل ،وياسر الطوجبي ،وكريم
أبو زيد ،وعمرو عبد العزيز ،ومدحت
تيخة ،ومرييهان حسني ،وبدرية طلبة،
وإميان سيد ،وحممد فاروق شيبة وأمري
صالح.

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
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أســرة

أشياء خياف الرجل أن يسأل املرأة عنها

قالت دراسة برازيلية ،ملعهد «سيناي»
للدراسات االجتماعية والزوجية ،إن للرجل دائمًا
خياالت واسعة فيما خيص العالقة احلميمية مع
زوجته ،ولكنه خياف أن يسأهلا عما يريده أحيانًا.
كما أن هذا األمر يصل إىل حد الرعب؛ إذا كانت
الزوجة إنسانة متحفظة وال تقبل ما هو ليس
بعادي ،فيما يتعلق مبمارسة العالقة احلميمية
مع زوجها.
فالرجال يبحثون دائمًا عن أفضل األساليب
اليت يريدون جتربتها ،واليت متنحهم أكرب قدر
من املتعة .وهم ميلكون هذه اخلياالت؛ ألنهم
يتحدثون فيما بينهم عن هذه األمور ،بعكس
النساء الالتي نادرًا ما يتطرقن للحديث
عن العالقة احلميمية ،وكيفية ممارستها مع
الزوج .وأوضحت الدراسة أن أمتع األحاديث
بني النساء ،وخاصة الصديقات ،هو احلديث
عن املوضة والثياب وآخر تسرحيات الشعر،
ولكن العكس هو الصحيح بني الرجال .وتقول
إحصاءات عاملية إن  %65من األحاديث بني
الرجال األصدقاء تدور حول طرق ممارسة
العالقة احلميمية ،وما هو السبيل للوصول إىل
أقصى درجات املتعة.
واعتمادًا على شخصية الزوجة ،فإن الرجل يشعر
بالرعب حقًا يف سؤاهلا عن أمر من األمور هو
على علم بأنها لن تنفذه أو ختجل من تنفيذه.
أمور تافهة
ما يثري الدهشة أيضًا هو أن هناك أمورًا أخرى
قد تعترب من قبل البعض تافهة ،ولكن الرجل
خياف أن يسأل املرأة عنها .ومن هذه األمور
السؤال عن بعض العادات اليت ال حيبها أو
يفهمها .طريقة ارتداء الثياب مث ًال تعترب من
أحد األمور اليت خيشى بعض الرجال أن يسألوا
زوجاتهم عنها أو طريقة التواصل.
وقد يتساءل البعض عن سبب هذا اخلوف،
واجلواب هو أن كثريًا من الرجال الذين حيبون
زوجاتهم كثريًا خيشون من أن تؤثر مثل هذه
األسئلة على العالقة الزوجية ،أو أنها قد تؤثر
على كرامة املرأة .ولكن السبب األهم هو اخلوف
من أال تليب املرأة طلبهم ،ويف ذلك خيبة أمل
كبرية بالنسبة هلم.
أسئلة خياف الرجل من طرحها على املرأة
اعتمادًا على طبيعة كل رجل ،فإن الئحة األسئلة
اليت خياف الرجل أن يسأل املرأة عنها قد تكون
لكن هناك عددًا من األمور الشائعة .فما
طويلة،
َّ
هي بعض األسئلة اليت خياف الرجل من طرحها
على املرأة؟
أو ً
ال :ملاذا ال تفقدين بعض الوزن؟
هذا السؤال يعترب األصعب بالنسبة للرجال،
فإذا سأل زوجته :ملاذا ال تفقدين بعض الوزن،
ّ
يفضل
فإنها ستشعر بأنها بدينة ،وأن زوجها
امرأة حنيفة .والنتيجة تكون مضطربة ويف غاية
التعقيد؛ ألن أكثر ما تكرهه املرأة هو أن يقول
هلا أحد إنك زائدة الوزن ،ومن أجل تفادي ذلك

ّ
يفضل عدم طرح هذا السؤال.
فإن الزوج
ثانيًا :ملاذا كل هذه األحذية والعطور؟
من املعروف أن احلذاء جيب أن يتناسب مع
الفستان أو الثياب اليت ترتديها املرأة .والرجل
يشعر باالنزعاج عندما ال جيد أن ذوق زوجته
جيد .استخدام احلذاء املناسب ال يعين بأن
متتلك املرأة  200أو  300زوج من األحذية،
وهناك بالفعل نساء يشرتين كميات كبرية من
األحذية ،حتى دون أن يستخدمن الكثري منها.
الزوج يشعر بالغيظ واالنزعاج واحلرية ،ولكنه
خياف أن يسأل زوجته عن سبب شراء كل هذه
األحذية .اخلوف هنا من أن تعتقد زوجته أنه
خبيل ،وهو الشيء الذي أكثر ما تكرهه املرأة
يف الرجل الذي يعلم هذه احلقيقة ،فلذلك فهو
ّ
يفضل أن يبتلع سؤاله من أن يبدو وكأنه رجل
خبيل .واألمر ينطبق على العطور أيضًا؛ حيث
إن بعض النساء يشرتين أنواعًا ال حصر هلا من
العطور ،وهن يعلمن بأن نوعًا أو نوعني على
األكثر رمبا يناسبهن.
ثالثًا :اختاذ املبادرة يف املمارسة احلميمية
قالت الدراسة الربازيلية إن بعض الرجال
يتساءلون مع أنفسهم :ملاذا جيب أن تأتي
املبادرة منهم دائمًا إذا تعلق األمر بالعالقة
احلميمية؟ ولكنهم خيافون من طرح هذا السؤال
عليهن؛ ألن ذلك يقلل من رجولتهم .فالرجل
يعتقد أنه هو الذي جيب أن يتخذ املبادرة دائمًا؛
ألن املرأة تعترب خجولة بطبعها إذا تعلق األمر
بالعالقة احلميمية ،ولكن يف نفس الوقت فإن
توافر األلفة يف الزواج ميكن أن حيث املرأة
على اختاذ املبادرة ،ولكن اإلحصاءات العاملية
تشري إىل أن نسبة  % 85من النساء ال يتخذن
املبادرة ،والرجل خياف أن يسأل زوجته هذا
السؤال.
رابعًا :ماذا تعنني بكلمة «حسنًا»؟
بعض النساء ينطقن كلمة «حسنًا» عندما يقوم
الرجل بشيء أو بتصرف أو خبدمة من أجل الزوجة
أو األسرة ،بينما الرجل يتوقع أكثر من ذلك.
فكلمة «حسنًا» رمبا تقال بطريقة ساخرة وتكون
غري كافية لتقدير ما قام به .ولكن الرجال
خيافون من طرح هذا السؤال على زوجاتهم؛
خشية أن تبني جوانب سلبية من اخلدمة اليت
قدمها الرجل أو التصرف والسلوك الذي قام
به.
خامسًا :كوني أكثر جاذبية!
إن الرجال خيشون أيضًا من سؤال زوجاتهم عن
مزيد من اجلاذبية؛ خشية أن تفسر املرأة ذلك
راض
السؤال بشكل خطأ وتعتقد أن الزوج غري
ٍ
عن جاذبيتها .ويف هذه الناحية فإن غالبيتهم
ّ
يفضلون الكذب على قول احلقيقة فيما يتعلق
جباذبية زوجاتهم ،فهم يردون بكلمة «نعم..
أنت جذابة» حتى وإن مل تكن كذلك!

من هي املرأة اليت يقع يف حبها الرجل؟

جاء يف دراسة لقسم العلوم اإلنسانية التابع
للجامعة الفدرالية الربازيلية «أوسب» يف
مدينة ساو باولو ،واليت حصلت سيدتي على
أهم النقاط الواردة ،بأن الرجل حيرص على
مواصفات ومزايا املرأة اليت يريد الزواج منها
أكثر من سعيها هي وراء رجل تريد الزواج منه؛
وذلك عائد حلقيقة أنه ال يستطيع أن خيفي
األمور لفرتة طويلة ،ومن السهل عليها أن
تكتشف ما يكنه جتاهها ،ولكن الرجل الذي يتبع
العقل واملنطق يقع ضحية التعقيدات العاطفية
للمرأة ،اليت ال يستطيع فك ألغازها.
كما أن رفض املرأة للرجل غري املناسب يأتي
يف وقت مبكر؛ ألنها تتبع عواطفها يف متييز
األمور وحتليلها ،بينما ال يتمكن الرجل من رفض
املرأة بالسرعة ذاتها .إنه يبقى يدرس حالتها
وحيلل ويفكر حتى يصل إىل درجة العجز يف
اختاذ القرار املناسب جتاهها .املرأة على حد
ذكاء من الرجل يف
وصف الدراسة ،تعترب أكثر
ً
جمال العالقات العاطفية واالجتماعية واإلنسانية
بشكل عام.
هل هو حب أم اجنذاب؟
استنادًا إىل ما ورد أعاله فإن الرجل يبحث
أيضًا عن مواصفات يف املرأة تناسبه وتساعده
على الوقوع يف حبها .األذواق ختتلف بالطبع إن
كان بالنسبة للرجال أو النساء .فهناك الرجل
الذي يفضل مجال املرأة على أي شيء آخر لكي
ينجذب إليها ،ورمبا يقع يف حبها .وهنا جيب أن
نوضح أن عددًا كبريًا من الرجال ،نسبة %62
منهم ،حبسب اإلحصائيات العاملية خيلطون بني
احلب واالجنذاب.
والفرق كبري بني احلالتني ،خاصة إذا كان مبنيًا
على الناحية احلميمية ،ولكن احلب ال ينتهي مهما
مرت السنون .وهنا جيب أن يأخذ الرجال احليطة
واحلذر ،وجيب أن حياولوا التفريق بني اجلاذبية
احلميمية والعالقة املبنية على احلب.
من هي املرأة اليت يقع الرجل يف حبها؟
متى استطاع الرجل أن يفرق بني اجلاذبية واحلب
فإنه سيكون قادرًا على اختيار املرأة اليت ميكن
أن يقع يف حبها.
كما أن مواصفات اجلاذبية واضحة ومعروفة،
وينبغي على الرجل فهمها؛ لكي ال يقع يف مطب
خاطئ .اجلاذبية تعين رغبة جاحمة جتاه امرأة،
ولكن احلب يذهب إىل أبعد من ذلك بكثري .فما
هي مواصفات املرأة اليت ميكن أن جتعل الرجل
يقع يف حبها؟
أو ً
ال ،املرأة املتميزة
أكدت الدراسة أن احلرية اليت يتمتع بها الرجل
يف اجملتمع أكرب بكثري من حرية املرأة ،ولذلك
فهو رمبا يتعرف إىل نساء كثريات ،ويعطي
تقييمه هلن يف قرارة نفسه .فإذا استطاع أن
يشعر بأن املرأة اليت أمامه تشد انتباهه من
حيث إنها ختتلف عن نساء كثريات بسبب متتعها
مبيزات خاصة ،فهي قد تكون احملظوظة من
حيث وقوعه يف حبها.

ثانيًا ،اليت خيشى أن يفقدها
إن الرجل يتعلق جدًا باملرأة اليت يشعر بأنه ال
يستطيع فقدانها؛ ألنه ال يستطيع االستمرار يف
احلياة من دونها .فإذا شعر بأنه مرتبط ارتباطًا
وثيقًا بامرأة وال ميكنه أن يتصور فقدانها أو
حتى أن تتخلى عنه ،عندها ميكن أن يقع يف
حبها.
ثالثًا ،اليت حترتم نفسها وتطلب االحرتام من
اآلخرين
إن نسبة  %70من الرجال ال حيبون املرأة
السهلة ،اليت ميكن أن تسلم نفسها بسهولة
للرجل .وما هو معروف بأن الرجل حيب ويتمتع
بتتبع املرأة الصعبة ،اليت حترتم نفسها وتفرض
احرتامها على اآلخرين ،بل إنه يفضل أن تطلب
منه أن حيرتمها؛ ألنها ليست شيئًا ال قيمة له،
بل هي إنسانة حباجة إىل احرتام الرجل هلا بشكل
كبري .هذا النوع من النساء هو الذي ميكن أيضًا
للرجال الوقوع يف حبهن.
رابعًا ،السعيدة مع نفسها
إن الرجل يفضل أيضًا املرأة اليت تكون سعيدة
مع نفسها؛ ألن ذلك يعين أنها ميكن أن تسعد
اآلخرين .ومن املنطق أن يفكر يف هذا االجتاه؛
ألنه ثبت أن املرأة اليت تشعر بالسعادة مع
نفسها قادرة أكثر من غريها أن تسعد من
معها .وهذا يسهل الطريق أمام وقوع الرجال
يف حبها.
خامسًا ،اليت ميكن أن يفتخر بها
إن نسبة كبرية من الرجال يقعون يف حب
املرأة اليت ميكن أن يفتخروا بها عندما تكون
جبانبهم ،ويعرفوها على األقرباء واألصدقاء.
وهذا يتضمن بشكل منطقي املرأة اليت تعرف
االعتناء بنفسها ،وتتمتع بذوق رفيع ،وتعرف
كيف تتحدث وتظهر الذكاء يف حديثها.
سادسًا ،اليت يشعر بأنها لن تعقد حياته
إن الرجل ال حيب املرأة اليت يشعر بأنها ستعقد
حياته ،وهذا يتضمن أال تكون امرأة غيورة جدًا
أو متحكمة أو جتعله يشعر بأنه يف سجن ومقيد
احلركة .والغالبية العظمى من الرجال ال يقعون
يف حب املرأة املعقدة ،اليت تعطي الشعور
بأنها تعاني من عقد نفسية.
سابعًا ،اليت تثري اهتمامه طوال الوقت
أوضحت الدراسة أن الرجل حيب كثريًا املرأة
القادرة على إثارة اهتمامه بأسلوبها املرح وخفة
دمها ،وهذا ما جيعل امللل يطفو على السطح،
فالرجل ال حيب املرأة اململة وكثرية الشكاوى.
ثامنًا ،اليت
للمساعدة
الرجل نادرًا ما يطلب مساعدة املرأة إذا شعر
بأن ذلك سيضعف من شأنه أو هيبته .ولكن
إذا أظهرت املرأة أنها تهتم بهذه األمور وأنها
تكون مستعدة ملساعدة رجل حيتاج للمساعدة،
فإنها تكرب يف عينيه ،وقد يكون هذا بداية
الطريق باجتاه وقوعه يف حبها.
تساعده

عندما

يكون

حباجة
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مــجتمع وأســرة

للمتزوجني فقط ..بالصور كيفية اثارة الزوجة باجلماع

فراش الزوجية ،املكان الذي حتبه املرأة كثريًا..
ففيه تقضي أوقاتًا ممتعة يف اجلماع ،وحتصل
على االثارة اجلنسية وتصل إىل الرعشة ..ولكن
هذه ليست احلقيقة دائمًا !..ففراش الزوجية،
والوقت الذي تقضيه املرأة يف اجلماع مع زوجها،
ميكن أن يكون أحد أسعد حلظات حياتها ،وميكن
أيضًا أن يكون أحد أسوأ األوقات الذي تقضيه
يف عمرها ..واحساس املرأة باإلثارة وبالرعشة
اجلنسية يتوقف على أشياء عديدة ..إذ ال تصل
املرأة إىل اإلثارة والرعشة اجلنسية بطريقة
واحدة ،وبعض الزوجات ال يشعرن بالرعشة
بسبب طريقة تعامل الزوج غري املناسبة.
فراش الزوجية ،وأوقات اجلماع ،ليست مجيعها
سعيدة للمرأة ،كما أن املرأة ال متتلك نفس
االثارة واملشاعر اليت ميتلكها الرجل حيال اجلماع
والعملية اجلنسية والرعشة اجلنسية ،مرات قد
جتد الزوجة هذه األوقات سعيدة جدًا ،ومرات
قد تراها سيئة للغاية .فما الذي حيدد السعادة
واالثارة اجلنسية والشعور باملتعة للمرأة خالل
العملية اجلنسية ،واالحساس أكثر بالرعشة
اجلنسية ،وما الذي حتبه املرأة يف اجلماع ،وما
األشياء اليت تفضلها.؟ أسئلة جنيب عنها يف
املادة التالية ،واليت تعد خالصة العديد من
األحباث والدراسات حول ما تفضله املرأة يف
فراش الزوجية وكيف يزداد لديها اإلحساس
باالثارة .كلما حاول الزوج منح زوجته هذه
ّ
وركز عليها ،كلما أمتع زوجته أكثر،
األشياء،
وجعلها تشعر بالسعادة والراحة واملتعة أكثر
خالل اجلماع ،وزاد لديها اإلحساس باإلثارة.
سنستعرض لكم األشياء اليت تساعد املرأة على
الشعور بشكل أكرب باجلماع مرتبة من األقل أهمية
لألهم- :
غالبية الرجال ال يهتمون باألجواء الرومانسية
املصاحبة للمعاشرة اجلنسية ،ولكن األمر معاكس
بالنسبة للنساء ،فاملرأة حتب أن يكون كل
مجاع ،مناسبة خاصة هلا طقوسها الرومانسية..
كالشموع ،وخاصة الشموع اليت تفوح بالعطور،
والعطور ،واملالئات النظيفة ،واهلدوء ،وعدم
االنشغال بأي شيء ،لذلك فاملرأة عندما تكون
متعبة ،أو مشغولة بشيء ،فإنها ال تفضل أن تبدأ
املعاشرة اجلنسية مع زوجها ..فكل ذلك يؤثر
على درجة االستمتاع واالثارة اجلنسية والوصول
للنشوة ،وحني تشعر بهذه الراحة واالنسجام،
يزداد لديها االحساس باالثارة أكثر.
اوال :كلمات احلب
ال تستغرب أيها الزوج من هذه املسألة ،واليت
قد تكون أهم األشياء اليت حتبها الزوجة يف

فراش الزوجية .فالكثري من األزواج يعتربون
الكلمات الرومانسية واحلب والتفضيل ،ضربًا
من ضروب الرومانسية املبالغ فيها ،اليت عفى
عليها زمن الزواج ..إال أن املرأة بطبيعتها
«مسعية» حتب أن تسمع كلمات االطراء واملديح
واحلب ..وما حيدد سعادة املرأة يف اجلماع ،هو
احلب ..مفتاح احلب لدى املرأة أذنها ،لذلك
كلما همست يف أذنها بكلمات تنم عن حبك
هلا ،واعجابك بأنوثتها ،وعشقك جلماهلا ..كلما
شعرت املرأة باإلثارة والرضا والسعادة واملتعة
أكثر خالل اجلماع
البعض يذهب أكثر من ذلك ،فيستخدم كلمات
تنم عن «رغبته اجلاحمة» يف معاشرتها جلماهلا،
أو التعبري عن إثارتها له ،وكيف انها استطاعت
أن تثريه وتثري قضيبه بأنوثتها أو حركاتها أو
عطرها أو دفئها ..فمثل هذه الكلمات تزيد من
الرغبة ،وتشعر املرأة بنوع من السعادة الغامرة،
وتشعل لديها اإلثارة وبالتالي الرعشة اجلنسية
بشكل أفضل.
ثانيا :الوقت
الوقت هو سالح جيب استخدامه بطريقة صحيحة
مع املرأة لزيادة اإلثارة والنشوة اجلنسية ..فمن
ناحية جيب أن تأخذ العالقة اجلنسية وقتها،
من القبل واملالمسة وكلمات احلب واملداعبة
واملعاشرة اجلنسية ،ومن ناحية أخرى كلما تأخرت
املرأة يف الوصول إىل الرعشة اجلنسية ،كلما
أحست أكثر بالنشوة وارتفع لديها االحساس
باإلثارة والذروة اجلنسية واحست أكثر بالرعشة.
ناحية أخرى تتعلق بالوقت ودوره يف زيادة
اإلثارة والنشوة لدى الزوجة ،هي التهيئة
املسبقة ،كأن يرسل الزوج رسالة إىل زوجته
بأنه مشتاق حلضنها ،أو حيب مالمسة جسدها
الليلة ،وقد يرسل هلا رسالة إلكرتونية ،أو جيري
اتصال معها ،وهذا كله جيعلها مستعدة نفسيًا
أكثر ،ولديها رغبة أكرب للمعاشرة ،وبالتالي
االحساس أكثر بالرعشة اجلنسية.
ثالثا :حالة الزوج
حالة الزوج مسألة مهمة جدًا تؤثر بشكل حقيقي
ومباشر يف اإلثارة والرعشة ،ويف متعة الزوجة
خالل اجلماع ..الكثري من الرجال ال يراعون هذه
املسائل ..ومن أهم هذه األشياء:
أ -النظافة :جيب أن يكون الزوج نظيفًا متامًا
ومعطرًا وأن يغتسل قبل اجلماع ..فالنظافة جزء
مهم من جناح العالقة احلميمة ،وهي قبل ذلك
من اإلميان ..وعندما يكون الزوج غري نظيف،
فلن تشعر املرأة باإلثارة بشكل مناسب.
ب -أن يكون الزوج لينًا وقاسيًا يف نفس

الوقت ،بأن يتحملها ويتسع صدره هلا ،ويصرب
عليها ،وجياريها فيما تريده ،ويف نفس الوقت
أن يكون رج ًال قويًا ،كأن حيملها بني ذراعيه ،أو
يضمها بقوة ،أو يظهر جلده وصربه يف بعض
املواقف خالل اجلماع ،وهذا يزيد لديها اإلثارة
والرعشة اجلنسية .ج -اإلحساس :كلما أحس
الزوج بزوجته ،كلما كان اجلماع أكثر متعة ،بعض
الرجال ال يشعرون إال بأنفسهم ،وال يقدرون أو
ينتبهون ملا حتتاجه الزوجة ،أو ما حتسب به ،أو
ما ترغب به ..أما الزوج الذي يشعر بها ،ويالحظ
ما الذي حتبه ،وما الذي ال حتبه ،فإنه سيكون
بارع يف إيصال زوجته للنشوة بأفضل طريقة
ممكنة ،وبالتالي تشعر هي باإلثارة والرعشة
أكثر.
رابعًا :الوضعية املناسبة:
ال تعد الوضعيات يف اجلماع عامل جتديد فقط ،بل
هي مسألة مهمة جدًا يف إثارة املرأة ،ووصوهلا
إىل الرعشة اجلنسية ..فبعض الوضعيات
تناسب املرأة أكثر ،خاصة عندما يكون هناك
تالمس لرأس البظر خالل املعاشرة ،أو تالمس
اجلسد بطريقة جيدة ،حيث يزيد هذا من شعورها
بالرعشة خالل اجلماع بشكل أكرب.
ويفضل التجديد والتنويع يف الوضعيات ،واليت
ميكن الوصول إىل أكثر من  40وضعية .
كما أن بعض الوضعيات قد تتعب الزوجة،
وأي تعب أو أمل للزوجة خالل املعاشرة اجلنسية
سيتسبب بقلة اإلحساس باملتعة وتبدد االثارة،
ورمبا اخلروج متامًا من اجلو العام للجماع ،وبالتالي
لن تشعر بالرعشة اجلنسية.
خامسا :التقبيل
الكثري من األزواج ميارسون اجلماع مع زوجاتهم
دون أن يستخدمون القبل ،وهؤالء ال يفكرون
إال بالرعشة اجلنسية ،ويعتقدون أن الوصول إىل
الرعشة هي كل ما ميتع املرأة أو حتى ميتعهم،
وهذا خطأ بالغ .الشفاه هلا تأثري كبري جدًا على
إثارة املرأة ،ألنها تثري رغبتها للجماع بطريقة
تصاعدية ،خاصة إذا طالت الفرتة ،وركز الزوج
على األماكن احلساسة للزوجة .على الرجل أن
يأخذ وقته يف تقبيل زوجته ،عنقها ،شفتيها،
خديها ،صدرها ،نهديها ،ظهرها ،ساعديها،
فخذيها ،بل حتى أن تقبيل باطن الكفني أو
األصابع له تأثري مجيل لدى املرأة ..وكلما قضى
الرجل وقتًا أطول يف تقبيل زوجته ،كلما زادت
سعادتها ،وارتفع مستو اإلثارة لديها ،وزادت
متعتها حني وصوهلا إىل الرعشة خالل اجلماع
سادسا :املداعبة باللمس
يدي الرجل هلا سحر بديع على املرأة ،ولكن

لألسف الكثري من الرجال ال ينتبهون إىل هذه
املسألة ،ويقضون أوقاتهم يف املعاشرة الزوجية
واجلماع دون أن يستخدموا اليدين أبدًا ..فكيف
ميكن أن تزيد اليدين من متعة الزوجة وتشعرها
بالرعشة بطريقة أفضل.؟ تستخدم اليدين يف
تدليك أي جزء من أجزاء جسد الزوجة ،وهذا مما
يزيدها متعة ،فيمكن للزوج أن يقوم بتدليك
يدي زوجته قبيل اجلماع ،أو قدميها ،أو ظهرها،
أو كتفيها ،وستكون الزوجة سعيدة أكثر حبال
قام الزوج بتدليك ردفيها ،ويقوم بالضغط
عليه .كما تستخدم اليدين يف ملس األماكن
احلساسة يف اجلسم ،كما لو أن الزوج يقوم
بتدليك هذه األماكن ولكن بأصابعه ..ومن ذلك
مالمسة الصدر وتدليكه ومالمسة احللمات ،أو
ملس وحتريك األصابع على املهبل ،والشفرين
والبظر .وكلما استخدم الزوج يديه وأصابعه يف
مالمسة جسد زوجته ،وحتريك أعضائها ،كلما
انتشت أكثر ،وأحست باإلثارة اجلنسية أكثر،
ووصلت للرعشة الزوجية بطريقة أفضل.
سابعا :الرتكيز على املناطق احلساسة:
هناك مناطق حساسة يف جسم املرأة ،تزيد من
إحساسها باإلثارة اجلنسية وبالنشوة والرعشة،
ولألسف ال ينظر الرجال إىل هذا األمر على أنه
ذو أهمية ،ولكن هو أحد أهم األشياء بالنسبة
للمرأة .على الرجل أن يتعامل بلطف ومهارة مع
املناطق احلساسة لدى زوجته.
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مــن هــنا وهــناك

إذا أخلفت وعد الزواج
ستدخل السجن

حترص الواليات املتحدة على ضرورة أن حيرتم املواطنون قوانينها
اليت تنظم مناحي احلياة كافة ،ويسعى املشرعون دوما إىل مراجعة
القوانني وتطويرها مبا يتالئم مع تطورات احلياة املتسارعة.
لكن بعض الواليات ال تزال حتتفظ بقوانني غريبة ،تثري استغراب
البعض ،مثل القوانني اليت تعاقب من يقدم وعدا بالزواج وال
يويف به.
وهذه قائمة بأغرب قوانني مطبقة يف الواليات املتحدة األمريكية:
التصويت ممنوع على «البلهاء»
متنع والية أالباما من تعتربهم «بلهاء» من اإلدالء بأصواتهم يف
االنتخابات.
البرية ممنوعة حليوان املوظ
هو أحد أنواع األيائل ،إذ متنع والية أالسكا من يريدون تقديم طعام
هلذا احليوان من تقديم البرية له.
ال تطعم اخلنازير
تشرتط والية أريزونا على من يريدون تقديم القمامة طعاما للخنازير
احلصول على رخصة خاصة يتم جتديدها سنويا يف كانون الثاني.
تدرب على نطق اسم هذه الوالية
يف والية أركنساس يوجد قانون مينع نطق اسم الوالية بشكل غري
سليم.
متنع الكلمات البذيئة

بريطانيا تبحث عن رجل فاز بـ66
مليون دوالر

تنشغل بريطانيا بأكملها وبكل ما فيها من وسائل إعالم يف البحث
عن شخص ربح  51مليون جنيه إسرتليين ( 66مليون دوالر) لكنه
مل يظهر حتى اآلن ،ويبدو أنه مل يعرف حتى اللحظة أنه أصبح
واحدًا من أغنى أغنياء بريطانيا ،ورمبا يصبح أحد جنوم الثراء يف
أوروبا بأكملها.
ويف تفاصيل احلكاية ،فإن شخصًا ما داخل البالد فاز قبل أكثر
من أسبوع باجلائزة األكرب يف سحب «يورو ميليونز» ،وهي لعبة
يانصيب شعبية مشهورة ،حيث إن اجلائزة تبلغ قيمتها  51مليون
جنيه إسرتليين ،لكن هذا الشخص الذي جيري البحث عنه وعن
تذكرته الفائزة منذ أكثر من أسبوع ال يزال البحث عنه جاريًا ،ومن
الواضح أنه مل يعلم حتى اآلن أنه أصبح مليونريًا.
واضطرت اهليئة املنظمة يف بريطانيا واملسماة ()National Lottery
إىل نشر نداء للعموم من أجل البحث عن صاحب التذكرة الراحبة
من أجل الذهاب الستالم جائزته البالغة  51مليونًا ،فيما تربعت
أغلب الصحف أن تنشر النداء من أجل الوصول إىل الشخص الذي
سيصبح ثريًا ،والذي ال يبدو أنه يتوقع ذلك.
وقالت آندي كارتر املستشارة لدى «ناشونال لوتري» إن الرابح
الربيطاني للجائزة البالغة  51مليون جنيه إسرتليين يأتي بعد أسابيع
قليلة على بريطاني آخر قفز إىل الثراء بعد أن ربح جائزة بلغت
قيمتها  87.5مليون جنيه إسرتليين ،كما أشارت إىل أن السحب
األخري أنتج  3أشخاص ربح كل منهم مليون جنيه إسرتليين.
وأضافت« :حنن حنث كل شخص على تدقيق ومراجعة تذكرته لريى
إن كان قد انضم إىل نادي املليونريات يف بريطانيا أم ال».
أما جريدة «ديلي ميل» فقالت إن اجلائزة اليت تبحث عن صاحبها
سوف جتعل منه منافسًا يف الثراء ألكرب النجوم األوروبيني مثل جنم
كرة القدم الالعب يف ريال مدريد غريث بول الذي تبلغ ثروته 54
مليون جنيه إسرتليين ،أو املغين املشهور إد شريان الذي تبلغ
ثروته  52مليون جنيه إسرتليين.

ناسا تبحث عن موظف محاية براتب  187ألف دوالر

يف وقت تتسع رحالت استكشاف الفضاء بشكل أكرب ،تزداد
التحديات أمام البشرية يف احلفاظ على الكواكب من التلوث ،األمر
الذي دفع وكاالت الفضاء الدولية إىل تعيني موظفني مهمتهم
األساسية محاية هذه الكواكب.
ويعمل موظفان حاليا باالشرتاك بني ناسا ووكالة الفضاء األوروبية
يف هذا املنصب بدوام كامل ،إال أن ناسا طرحت مؤخرا الوظيفة
جمددا مللء هذا الشاغر براتب سنوي يصل إىل  187ألف دوالر.
وسيغلق باب التقدم للوظيفة يف  14أغسطس اجلاري ،إذ سيتم
تعيني الشخص الذي يقع عليه االختيار ملدة  3سنوات يف البداية،
تكون قابلة للتجديد ملدة سنتني ،وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية.
وسيكلف املوظف يف هذا املنصب باإلشراف على محاية الكواكب
من خالل اتباع السياسيات اليت تطبقها بعثات ناسا يف محاية
الكواكب من امللوثات البيولوجية والروبوتية النامجة عن الرحالت
االستكشافية.
وعادة ما تتسبب رحالت الفضاء املأهولة وغري املأهولة برتك
خملفات طواقمها على أسطح الكواكب اليت تصلها ،كما أنها جتلب
معها ملوثات هذه الكوكب إىل كوكب األرض.
وتتطلب هذه املهمة السفر املتكرر ،وستخضع مجيع األدوات اليت
سيستخدمها صاحبها يف الفضاء إىل فحص كامل للتأكد من خلوها
من أي ملوثات قد تضر الكواكب األخرى.
ويعد هذا اإلجراء بشأن احلفاظ على نظافة الكواكب واحدا من
بني العديد من التدابري الوقائية اليت تتخذ وكاالت الفضاء من
أجل سالمة الكواكب األخرى ،ال سيما مع ازدياد عدد الرحاالت
االستكشافية للفضاء.

حسناء بنغالديش انتحرت بسبب مكاملة فيديو جورج كلوني يؤسس مدارس يف لبنان

متنع والية جورجيا على سكانها التلفظ بلغة بذيئة بشكل مباشر أو
عرب اهلاتف لألشخاص حتت سن الـ  ،14لكن ميكن أن تقول ما تشاء
ملن بلغوا  15عاما فما فوق.
القيلولة ممنوعة
يف والية إيلينوي مينع القانون أخذ قيلولة يف املخابز ويف مصانع
اجلنب.
وعود الزواج
ينص القانون يف والية ساوث كارولينا على عقوبة بالسجن
قد تصل عاما للرجال فوق الـ  16سنة الذين ينكثون وعودهم
بالزواج.
حيظر صيد األمساك باليدين
صيد األمساك باليدين ممنوع قانونا يف والية إنديانا.
غناء النشيد الوطين
يفرض القانون يف والية نيو مكسيكو على من يريدون غناء النشيد
الوطين أن يغنوه بالكامل.
مينع ارتداء األقنعة
أحد قوانني والية نيويورك مينع ارتداء األقنعة أو األشياء اليت ختفي
الوجه إال يف حالة احلفالت التنكرية.

أقدمت عارضة أزياء حسناء يف بنغالديش على شنق نفسها بينما
كانت جتري مكاملة فيديو مع زوجها.
وأفادت صحيفة «تاميز أوف ذا إنديا» األربعاء ،بأن أقارب ريسيال
بينيت ( 22عاما) وجدوها معلقة حببل يف منزهلا وال تستجيب هلم،
فسارعوا لنقلها إىل املستشفى.
لكن إسعافها السريع مل يكن ذو جدوى فقد أعلن األطباء أنها
فارقت احلياة بعيد وصوهلا إىل املستشفى.
وتقول الشرطة إن الدافع وراء االنتحار ليس مؤكدا حتى اآلن ،لكن
يرتدد أنها تواجه مشكالت مع زوجها الذي أجنبت منه طفلة.
وكانت العارضة تدرس األدب اإلنكليزي يف اجلامعة عندما
انتحرت.
ومارست احلسناء الراحلة هذه املهنة منذ عام  2012عندما كانت
تبلغ  17عاما فقط.

ختطط مؤسسة املمثل واملنتج السينمائي األمريكي الشهري جورج
كلوني ،إلقامة  7مدارس ألطفال الالجئني السوريني ،قال إنها
تهدف لـ»منع اآلالف من التحول إىل جيل ضائع».
وأعلنت مؤسسة كلوني للعدالة ،عن شراكة جديدة مع كل من
«غوغل» و»أتش بي» و»يونيسف» ،لتوفري التعليم ملا يزيد على
 3آالف من أطفال الالجئني السوريني يف لبنان.
وأسس جورج وأمل كلوني املؤسسة العام املاضي لدعم املساواة
داخل احملاكم وحجرات الدراسة واجملتمعات يف أحناء العامل.
وقال جورج وأمل كلوني يف بيان إن ختصيص املؤسسة أكثر من
مليوني دوالر لتعليم الالجئني السوريني «يستهدف منع آالف من
الشباب من التحول إىل جيل ضائع».
وكتب الثنائي كلوني يف بيان  ،أن األطفال «كانوا ضحايا
اجلغرافيا والظروف ،لكن هذا ال يعين أنه ال يوجد أمل .هدفنا
من هذه املبادرة مساعدة األطفال السوريني الالجئني بالتعليم
ووضعهم على الطريق ليكونوا قادة جيلهم يف املستقبل».
ووصف متحدث باسم «يونيسف» الدعم الذي يقدمه الثنائي كلوني
بأنه «استثمار ملستقبل املنطقة بأسرها».
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صــحة وغــذاء

أسرار «صادمة» عن العالقة العثور على «كارثة صحية» يف
حلوم األمساك!
الزوجية بني ديانا وتشارلز

وجدت دراسة جديدة أن حلم السمك الذي يأكله البشر ،حيتوي على
جسيمات بالستيكية دقيقة.

تقرتب الذكرى الـ 20لرحيل األمرية ديانا ،ومعها يتكشف الكثري
من األسرار «الصادمة» يف حياتها وحياة قصر باكينغهام ،فيما
ال يزال سر مقتل أمرية القلوب غامضًا حتى بعد مرور كل تلك
السنوات.
هذه املرة متت إزاحة الستار عن تسجيالت صوتية لألمرية ديانا،
حتدثت فيها عن عالقتها الزوجية احلميمة مع األمري تشارلز.
ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» الربيطانية مضمون تسجيالت
األمرية ،اليت توفيت يف  31أغسطس/آب  1997حبادث سيارة
يف باريس.
وكشفت ديانا من خالل هذه التسجيالت كيف كان يعاملها
األمري تشارلز قبل #الزواج وبعده ،حيث إنه مل يكن يقوم
مبعاشرتها إال مرة واحدة كل  3أسابيع .كما وصفت حياتها
معه بالبائسة ،ويوم زفافها أتعس يوم يف حياتها ،حبسب
الصحيفة.
وأضافت األمرية يف التسجيالت ،اليت سيتضمنها فيلم وثائقي
يتم إعداده ملناسبة الذكرى الـ 20لوفاتها ،أن األمري تشارلز
مل يرغب بها .وقالت إن العالقة اجلنسية بينهما كانت أشبه
بطقس روتيين.
وأوضحت أنه «اعتاد على رؤية امرأته مرة كل  3أسابيع قبل
زواجهما» ،وتقصد بسيدته #كاميليا_باركر بولز اليت تزوجها
فيما بعد.
وقالت ديانا إنه لو كان هلا أن تغري حياتها ،لرغبت يف أن
يذهب زوجها األمري تشارلز مع امرأته (كاميليا) ،بال عودة.
ويف تلك األشرطة املسجلة ،أشارت األمرية ديانا إىل أنها
التقت األمري تشارلز 13مرة فقط قبل الزواج ،وقالت« :كان
يتصل بي يوميًا على مدار أسبوع ،ثم مل يرغب بالتحدث معي
لثالثة أسابيع ،غريب جدا».
وأضافت أنه عندما كان يتصل بها ،فإن شوقه كان هائال
ومكثفا جدا.
ُيذكر أن التسجيالت كانت تهدف إلجراء متارين صوتية
لتحسني طريقة كالم ديانا وخطابها العام .إال أنها استفادت
منها لتتحدث عن عالقتها باألمري تشارلز وعن حياتهما احلميمة
وعالقته بكاميليا.
وستعرض ألول مرة مقاطع الفيديو اليت تظهر األمرية تتحدث
إىل صديقها وأستاذ الصوتيات ،بيرت سيتيلني ،ضمن فيلم
وثائقي جديد حول حياتها ،ومت تسجيلها خالل العديد من
اجللسات يف قصر كينسينغتون بني عامي  1992و.1993
وحاولت هيئة اإلذاعة الربيطانية قبل عدة سنوات شراء حقوق
نشر بعض هذه التسجيالت .إال أنها ختلت عن الفكرة خوفًا من
إغضاب العائلة املالكة.
وأخريا طلبت القناة الرابعة من املنتج كيفن سيم إعداد فيلم
جديد حتت عنوان «ديانا تروي قصتها» ليجري بثه قريبا .ويف
املقابل أعد ابنا األمرية الراحلة وليام وهاري فيلما وثائقيا آخر
عنوانه «ديانا أمنا» ،حيث يرويان فيه أمجل حمطات حياتهما
معها.

واكتشف فريق من العلماء يف ماليزيا وفرنسا ،ما جمموعه  36قطعة
صغرية من البالستيك ،يف  120مسكة.
وحذر الباحثون من خطر البالستيك اجلاذب للسموم املوجودة يف
البيئة احمليطة ،على اإلنسان ،حيث ميكن أن ُتطلق السموم يف
أجسام البشر بعد أكل حلم السمك.
ومشلت أنواع البالستيك املكتشفة :النايلون والبوليستريين
والبولي إيثلني.
وكتب الباحثون يف تقارير اجمللة العلمية« :انتشار اجلسيمات
الدقيقة البالستيكية الواسع يف املياه ،يؤدي إىل نقل امللوثات
ألجسام جمموعة متنوعة من الكائنات املائية ،مبا يف ذلك تلك اليت
تباع لالستهالك البشري ،مثل احملار وبلح البحر».
وأوضح العلماء أن املأكوالت البحرية ،قد تكون العنصر الرئيسي
املباشر لوصول اجلسيمات امللوثةإىل أجسام البشر.
وأضاف الباحثون« :توفر اجلسيمات الدقيقة وسيلة سهلة لنقل
املركبات السامة األخرى ،مثل املعادن الثقيلة وامللوثات العضوية
الثابتة ،إىل أجسام الكائنات احلية .وعند ابتالع هذه املواد
الكيميائية ،يتم إطالق امللوثات السامة يف اجلسم».
ووجد اخلرباء أن األمساك اليت ُفحصت يف الدراسة (غالبا ما تباع
عرب ماليزيا والبلدان اجملاورة) ،ميكن أن تستهلك ما يصل إىل 246
قطعة بالستيك دقيقة سنويا.
ومع ذلك ،قالوا« :غالبية األمساك املختربة يف الدراسة ،كانت
خالية من اجلسيمات الدقيقة».
وذكر الباحثون أنه من غري الواضح ما إذا كانت اجلسيمات حتمل
موادا سامة ،كما ال ميكن تقييم املخاطر الصحية املرتبطة باستهالك
األمساك اجملففة ،اليت قد تكون مسؤولة عن نقل كمية كبرية
من اجلسيمات الدقيقة إىل أجسام املستهلكني ،واقرتحوا مراقبة
التلوث بشكل أفضل.
وأشارت دراسات أخرى إىل أن احملار قد يكون مصدرا أكرب
للجسميات امللوثة ،يف النظام الغذائي البشري.

هل ترغبني بالتخلص من
الدهون املكدسة يف بطنك؟
ما من أطعمة سحرية تسمح بالتخلص من الدهون والوحدات احلرارية
املكدسة يف اجلسم أو يف مواضع معينة.
لكن يف املقابل ،مثة اطعمة تساعد على احلد من الشهية وتلعب
دورًا واضحًا يف ذلك مما يساعد على حرق الدهون املكدسة يف
موضع معني .أيضًا بعض األطعمة حتتوي على كمية قليلة من
الوحدات احلرارية وعند تناوهلا تساعد على التخلص من احنباس
السوائل يف اجلسم.
يعترب اللوز من األطعمة اليت تلعب دورًا إجيابيًا يف هذه احلالة.
فصحيح أنه حيتوي على كمية كبرية نسبيًا من الوحدات احلرارية
( 634وحدة حرارية يف  100غ) إال أنه ينصح به ضمن العديد من
احلميات اهلادفة إىل خفض الوزن.
كما أن له ميزة أساسية وهي أنه مينع تكدس الدهون الضارة.
أما الدهون اجليدة اليت يتميز بغناه بها فيحرقها اجلسم بسهولة
وتساهم يف خسارة الدهون املكدسة يف البطن .هذا من دون
ان ننسى أن اللوز عند تناوله يعطي إحساسًا واضحًا وسريعًا
بالشبع.

 6أسباب جتذب البعوض إليك كاملغناطيس

رغم االفرتاض أن البعوض
يهاجم أقرب إنسان ميكن أن
حيط عليه .إال أنه ،وحبسب
موقع «كري  »2املعين بالصحة
العامة ،خيتلف األمر.
فقد كشفت األحباث أن
الصعب
من
البعوض

إرضاؤه عندما يتعلق األمر باختيار من يلدغه .وتبني أن هناك العديد
من األسباب اليت جتعل البعوض يستهدف بعضًا من الناس دون
اآلخرين.
ويعتقد العلماء أن  %85من جاذبيتك الشاملة للبعوض تستند إىل
أصولك الوراثية ،وأنت لألسف ال ميكنك تغيري جيناتك ،ولكن ميكنك
أن تتسلح باملعرفة.
فاملعلومات التالية ميكن أن تساعدك على تقليل إمكانية أن تصبح
جذابًا للبعوض ،وتشرح لك طرق التحضري ملغامرتك املقبلة يف اهلواء
الطلق:
 .1بكترييا اجللد
البكترييا على جلدك تسهم بالكثري يف حتديد رائحتك .ويف الواقع،
فإن عرق اإلنسان يكون عديم الرائحة بالنسبة لغريه من البشر ،إذا
مل توجد هذه البكترييا.
وقد تبني أن البعوض ينجذب إىل بعض الروائح البكتريية أكثر من
غريها .وهو ما يعين ،أنه إذا كان لديك بطبيعة احلال قدر أكرب من
تلك البكترييا على جلدك ،فإن البعوض سوف يقصدك بالذات من
بني أي حشد من البشر.
كما أن بعض البعوض يفضل روائح خمتلفة من أجزاء خمتلفة من
جسمك ،فبعضه سوف يلدغ قدميك أو يديك ،يف حني يذهب البعض
اآلخر مباشرة ملناطق مثل الفخذ أو اإلبطني.
وتلعب الوراثة دورًا هامًا يف أنواع البكترييا اليت تعيش على
بشرتك .وقد تكون هناك عوامل أخرى ،منها على سبيل املثال
احلمية الغذائية ،اليت تؤثر على امليكروبيوم (جمموعة امليكروبات
املتعايشة) مع جلدك ،على الرغم من أن البحوث مل حتدد ذلك
بالضبط.
وأفضل طريقة للحفاظ على رائحتك اجلذابة بعيدًا عن حس املهامجني
من البعوض هي استخدام عطر قوي طارد ،والتدثر مبالبس مصنوعة
من أقمشة منسوجة بإحكام.
 .2فصيلة الدم
ويظهر أن البعوض يفضل الناس من فصيلة الدم Oوقبل أن يقوم
باللدغ ،يتذوق البعوض إفرازات بشرتك لتحديد نوع دمك .وهذا
يسمح له أن خيتار الضحايا املفضلة لديه بسهولة.
أما أصحاب فصيلة الدم  Bفيأتون يف املرتبة التالية بعد أصحاب
الفصيلة Oوأصحاب الفصيلة  Aيأتون يف ذيل قائمة االختيارات
املفضلة للبعوض.
 .3ثاني أكسيد الكربون
وينجذب البعوض إىل ثاني أكسيد الكربون ،إذ إن لديه مستقبالت
متخصصة ميكنها الكشف عن مصدر ثاني أكسيد الكربون من بعد
يزيد على  50مرتًا .وهذه األنباء ليست طيبة للبشر ،ألن الزفري
يشتمل على ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث كلما تنفسنا.
وهذا يعين أيضًا أن أي شخص ينتج كميات أكرب من ثاني أكسيد
الكربون هو أكثر عرضة للدغ البعوض .وتشري األدلة إىل أن
األشخاص الذين هم أكرب يف احلجم ،مثل طوال القامة أو زائدي
الوزن ،ينتجون املزيد من ثاني أكسيد الكربون.
إن استخدام مروحة قريبة ميكن أن يساعد يف فصل مسار ثاني
أكسيد الكربون يف زفريك ،كما يشتت مسار البعوض.
 .4احلرارة
يلدغ البعوض عادة األماكن حيث يكون الدم أقرب إىل السطح ،مثل
جبينك ،املرفقني ،املعصمني أو الرقبة .ويستغل البعوض حرارة
جسمك للتوجه إىل أفضل املواقع.
فكن حذرًا خالل وبعد فرتة وجيزة من ممارسة الرياضة ،ألن جسمك
يكون عموما أكثر سخونة يف هذه األوقات ،وميكنه جذب املزيد من
البعوض.
 .5احلمل
تبني من دراسة سودانية أن احلوامل من احملتمل أن يتعرضن تقريبا
لضعف لدغات البعوض ،مقارنة بغري احلوامل .ويشري الباحثون إىل
أن هذا قد يرجع إىل مواد حمددة مرتبطة باحلمل تنطلق مع التنفس
والبشرة.
كما أن احلوامل ينتجن بشكل طبيعي مزيدًا من ثاني أكسيد الكربون،
كما تكون درجة حرارة أجسامهن أعلى ،مما ميكن أن يضيف إىل
جاذبيتهن للبعوض.
 .6العرق
يعترب محض الالكتيك عنصرًا أساسيًا يف العرق ،وقد تبني أنه جيذب
البعوض .وباإلضافة إىل ذلك ،اكتشف الباحثون أن العرق الذي
يبقى على اجلسم يوما أو يومني يكون أكثر جذبا للبعوض.
ويشري الباحثون إىل أن العرق ،الذي يبقى على اجلسم ملدة يوم،
حيتوي على كميات أكرب من النمو البكتريي الطبيعي من جلدك .ومن
املرجح أن رائحة البكترييا جتذب البعوض بأعداد أكرب.
لذلك ،تأكد من االستحمام بعد فرتات من اجلهد والتعرق .وسوف
يساعد ذلك على إبقاء احلشرة بعيدا.
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تتـمات

أنقرة حتبط هجوما...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جنوب تركيا اليت يستخدمها التحالف الدولي يف عملياته ضد إرهابيي
التنظيم يف سورية
وأوضحت السلطات أمس االول ،أن باكييف الذي أوقفته وحدة
مراقبة تابعة للشرطة لدى تنفيذه مهمة استطالع يف مدينة أضنة
اجلنوبية ،حيث مقر القاعدة اجلوية« ،حاول اقتناء طائرة بال طيار
ملهامجة القاعدة أو طائرات جامثة فيها ،وطالب التنظيم عرب تطبيق
تلغرام بتزويده  2800لرية تركية (أقل من  800دوالر) لتنفيذ
العملية».
وأشارت أيضًا إىل أن املشبوه الروسي نفذ حماوالت فاشلة للتوجه
إىل سورية من أجل القتال يف صفوف التنظيم اإلرهابي ومهامجة
األقلية العلوية هناك.
وتعرضت تركيا العام املاضي لسلسلة هجمات ُّ
اتهم «داعش» و
«حزب العمال الكردستاني» احملظور بالوقوف وراءها ،وأدت إىل
مقتل مئات األشخاص ،ما جعلها السنة األكثر دموية يف تارخيها.
وتراجعت هذه اهلجمات أخريًا ،لكن إجراءات األمن ال تزال سارية يف
املدن الكربى.
إىل ذلك ،أعلنت وزارة اخلارجية الرتكية أن وفدًا من املشرعني
األملان يرافقه مسؤول بارز يف حلف مشال األطلسي (ناتو) سيزور
جنودًا أملانًا خيدمون يف قاعدة أجنرليك يف  8أيلول (سبتمرب) املقبل،
مشرية إىل أن احللف ال يزال يناقش تفاصيل زيارة مقررة إىل قاعدة
قونية اجلوية يف منطقة األناضول الوسطى.
وكان خالف حول السماح للنواب األملان بزيارة اجلنود املتمركزين يف
القواعد الرتكية ،زاد التوتر بني البلدين العضوين يف احللف .وأدى
تكرار تركيا رفضها السماح بزيارة املشرعني األملان أجنرليك ،إىل
نقل برلني بعض هؤالء اجلنود إىل األردن.
وأصدرت النيابة العامة يف إسطنبول مذكرات توقيف يف حق  35من
العاملني احلاليني أو السابقني يف وسائل إعالم ،وأوقفت  9منهم
على األقل يف إطار حتقيق حول ارتباط هذه الوسائل بشبكات الداعية
فتح اهلل غولن املقيم باملنفى يف أمريكا ،والذي تتهمه أنقرة بتدبري
حماولة االنقالب الفاشلة يف متوز (يوليو) .2016
وتشتبه السلطات يف استخدام هؤالء تطبيق رسائل «باي لوك»
املشفرة ،الذي تعتربه أداة االتصال بني االنقالبيني.
وتدين منظمات الدفاع عن احلريات اعتقال أنقرة أكثر من  50ألف
شخص بداعي صلتهم باالنقالب الفاشل ،وفصل  150ألفًا آخرين،
بينهم موظفون حكوميون ،أو توقيفهم عن العمل .وتقول نقابة
الصحافيني يف تركيا إن السلطات أغلقت حنو  150صحيفة ومؤسسة
إعالمية ،واعتقلت حواىل  160صحافيًا منذ احملاولة االنقالبية.

السلطة بصدد الطلب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الفلسطيين رياض املالكي أمس االول أن فلسطني تعتزم تقديم
طلب إىل جملس األمن لرفع مكانتها من عضو مراقب يف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة إىل عضو كامل العضوية .وقال يف مقابلة مع
إذاعة «صوت فلسطني»« :نعرف أن الواليات املتحدة ستستخدم حق
النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفلسطيين ،لكننا سنقدمه ونعيد
تقدميه كل عام».
يضم املستشار
وكشف املالكي أن فريق املفاوضات األمريكي الذي
ّ
اخلاص للرئيس األمريكي جاريد كوشنري ،واملبعوث اخلاص إىل
الشرق األوسط جيسون غرينبالت سيصالن إىل األراضي الفلسطينية
قبل نهاية الشهر اجلاري الستئناف اجلهود الرامية إىل إعادة إطالق
املفاوضات الفلسطينية -اإلسرائيلية.

ترامب يهدد كوريا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للنصائح أو التعرض ملواجهة شبيهة مبا تعرضت له بلدان أخرى.
ويف حديث أدىل به قبل تسلمه التقرير االستخباراتي اليومي يف
مقر إقامته الصيفي يف منتجع بوالية نيوجريسي اعترب ترامب أن
التصرحيات األمريكية اخلاصة بكوريا الشمالية رمبا مل تكن قوية
بشكل كاف ،قائ ًال إن «على كوريا الشمالية أن تقلق بشدة إذا
أقدمت على أي عمل ضد الواليات املتحدة».
وأوضح ترامب أن بالده ال تتحدث عن ضربة وقائية ضد بيونغ يانغ،
وأنها تنظر إىل إمكانية املفاوضات دائمًا ،ملمحًا إىل أن الصني
باستطاعتها لعب دور فعال أكثر فيما خيص كوريا الشمالية.
يف السياق ذاته أكد وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس أن اخليار
العسكري لدى واشنطن وارد ضد كوريا الشمالية ،قائ ًال «كوريا
الشمالية ستخسر أي صراع مسلح تبدأ فيه».
ولكن ماتيس عاد الستخدام لغة الدبلوماسية فأكد أن بالده تريد
استخدام الدبلوماسية عرب أطراف دولية أخرى ،وأمل ان تبقى هي
البوابة حلل األزمة مع بيونغ يانغ.
وكانت سلطات كوريا الشمالية أعلنت األربعاء إنها تدرس خططًا
لتنفيذ ضربة صاروخية على جزيرة غوام األمريكية الواقعة يف احمليط
اهلادي وذلك بعد ساعات من تهديد سابق أطلقه ترامب.

اجليش السوري حيكم السيطرة على ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على مساحة تزيد على  1300كم مربع ومجيع املخافر املنتشرة على
احلدود مع األردن يف ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على آخر
جتمعات إرهابيي داعش فيها.

وبدأت وحدات من اجليش مدعومة بالقوات احلليفة يوم اجلمعة املاضي
عملية عسكرية ضد جتمعات تنظيم داعش اإلرهابي يف الريف اجلنوبي
الشرقي استخدمت فيها خمتلف أنواع األسلحة اخلفيفة واملتوسطة.
وقال املصدر يف تصريح لـ سانا إن «وحدات اجليش بالتعاون مع
القوات الرديفة حققت جناحات كبرية بعملياتها العسكرية ضد تنظيم
داعش يف منطقة سد الزلف وفرضت سيطرتها على مساحة 1300
كم مربع وعدة مرتفعات حاكمة من أهمها تالل الطبقة والرياحي
وأسدة والعظامي وبري الصوت ومعرب أبو شرشوح بريف السويداء
الشرقي».
وأضاف املصدر إن العمليات أسفرت أيضا عن «السيطرة على مجيع
املخافر املنتشرة على احلدود مع األردن بطول أكثر من  30كم»
وذلك بعد إيقاع العشرات من إرهابيي تنظيم داعش بني قتيل
ومصاب وتدمري آليات وذخائر كانت حبوزتهم.

«العالقة» مع سوريا تهدد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن هناك فريقًا آخر يعارض
مبنطق األمر الواقع» .ولكن يف املقابل بدا ّ
النظام السوري «فاقدًا الشرعية» ،ويستند
هذا التطبيع ألنه َيعترب
َ
هذا الفريق إىل املواقف اإلقليمية والدولية اليت تنزع الشرعية عن
رمبا
هذا النظام ،كذلك يستند إىل معطيات تشري إىل ّ
أن واشنطن ّ
صدد خوض مواجهة مع إيران على الساحة اللبنانية،
تكون اآلن يف َ
يرجح أن
خصوصًا بعد إجناز حترير جرود القاع ورأس بعلبك ،والذي َّ
يتزامن مع صدور الدفعة اجلديدة من العقوبات األمريكية على طهران
اقرتب موعدها.
و»حزب اهلل» واليت
َ
من جهة ثانيةّ ،
املقررة
ظل موضوع التنسيق مع سوريا والزيارة
ّ
ِ
فعل وانقسام بني القوى
ردود
موضع
لبعض الوزراء اىل دمشق
ٍ
َ
شهدته جلسة جملس الوزراء أمس
السياسية ،وذلك يف ضوء ما
َ
توافق على هذا التنسيق.
عدم
أظهر
األول من نقاش َ
ّ
َ
ٍ
«إن الدولة اللبنانية تتعامل مع
وقال النائب نعمة اهلل أبي نصر:
ّ
الكهرباء منها وعندما يفاوض
غري مباشر عندما تشرتي
سوريا
َ
بنحو ِ
ٍ
باسم لبنان لتحرير
املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
ِ
جرود عرسال بعد حترير راهبات معلوال والعسكريني .وعندما نصل إىل
عودة النازحني السوريني يقول البعض ممنوع التعامل مع سوريا.
بقاءهم ألسباب دميوغرافيةَ ،
أن
هناك فئة تريد
ونستغرب كيف ّ
َ
ُ
مهمتها األوىل
لوزارة شؤون النازحني موقفًا معارضًا لعودتهم ،فيما
تقدم هلم وتعمل
هي إعادتهم .هناك فئة مسرورة باملساعدات اليت َّ
ِ
حصل
لتجذيرهم يف لبنان متهيدًا
ملنحهم اهلوية اللبنانية ،متامًا كما َ
س منهم زهاء مئة ألف.
مع الفلسطينيني ،حيث ُجّن َ
ً
فطلبنا حترير
معينة،
وأؤيد التعامل مع سوريا
قطعة واحدة ومبواضيع ّ
ّ
ُ
ِ
جيشها،
طالب خبروج
مجيعنا
االرمتاء يف أحضانها،
اجلرود ال َيعين
َ
ُ
َ
أوصلنا إىل هنا هم من طالبوا
فإىل متى سنبقى على هذا الوضع؟ َمن
َ
أنفسهم َ
ويرفضون التعامل معها.
مبجيء سوريا وهم
ُ
ين ّظرون اليوم َ
ولذا علينا النظر إىل مصلحة لبنان العليا بثبات».
وحيال االنقسام احلكومي حول موضوع التنسيق اللبناني ـ السوري،
َنقل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون اإلشكالية اليت تثريها
سلسلة الرتب والرواتب اىل مستوى جديد من النقاشات ،من خالل
ّ
بكل قطاعاته ،اىل التحاور يف قصر بعبدا
اجملتمع اللبناني
دعوته
َ
إىل جانب وزراء ّ
ميثلون ،إىل حقائبهم ،القوى السياسية اليت ينتمون
وحتول احلوار بالتالي حوارًا ّ
مثلث
تتكون منها احلكومة.
إليها ،واليت
ّ
ّ
والعمال والقوى السياسية يف البلد.
األضلع بني أرباب العمل
ّ
وزير املال علي حسن خليل ،إىل لقاء
ودعا عون ،الذي استقبل
َ
حواري يف بعبدا احلادية عشرة قبل ظهر االثنني املقبل «للبحث يف
َ
قانوني سلسلة
خمتلف وجوه اخلالف والتناقض واختالف اآلراء حول
الرتب والرواتب يف القطاع العام ،وإحداث بعض الضرائب لغايات
متويلها ،يف حضور رئيس احلكومة سعد احلريري والوزراء املختصني،
ّ
ِ
والعمالية
وممثلني عن اهليئات االقتصادية
وحاكم مصرف لبنان،
ّ
واملالية ،ونقباء املهن احلرة ،واملدارس اخلاصة ،واملعلمني يف
املدارس وأساتذة اجلامعة اللبنانية».

قصـّة اللحظة األخرية لبدء الحرب

ضد «داعش» يف جرود رأس
العد العكسي للمعركة الكربى
بدأ
ّ
ّ
إبرام تسوية مع
بعلبك والقاع .وتشهد الـ  48ساعة املقبلة سباقًا بني
ِ
ّ
مجاعة موفق أبو السوس ،أو ِ
مسلحي
لينهي
ترك امليدان الختبار النار
َ
ٍ
بضربة عسكرية قاضية أو بإخراجهم منها
«داعش» يف تلك املنطقة
بتسوية حتت النار.
خالل الساعات الـ  24املاضية ،تفاعلت حركة املدير العام لألمن
َ
املتوافق عليه
دوره
اجتاه تزخيم
العام اللواء عباس ابراهيم يف ّ
ِ
ِ
حلقة ّ
اتصال بني اجليشني
عسكري عرب
تنسيق
داخليًا ،وهو قيادة
ّ
ٍ
قتال
لرتتيب «األمر الواقع امليداني» يف جبهة
السوري واللبناني
ِ
ٍ
َ
التنسيق العسكري.
جغرافيًا ،وبالتالي تفرض
متداخلة
ّ
فإن هذا التنسيق احملصور بطابعه العسكري عرب صلة
ويف األساس ّ
ٍ
ّ
بقعة
اتصال بني اجليشني السوري واللبناني اللذين ينتشران يف
قرع
يتداخل فيها وجود اإلرهابيني العابر للحدود،
قائم ،وذلك قبل ِ
ٌ
وحري أن يكون هذا التنسيق
طبول معركة جرود رأس بعلبك والقاع،
ِ
ٌّ
توصف يف
على هذا املستوى موجودًا يف أثناء هذه املعركة اليت
َ
«الريزة» ،بـ»املعركة الكربى».
حركة ابراهيم أمس االول اليت ُو ِ
صفت بـ»حركة اللحظة األخرية» قبل
ٍ
تسوية ما
التوص ِل إىل
تقدير متشائم بإمكانية
بدء احلربَ ،خ َّيم عليها
ّ
ٌ
مع «داعش» ،خصوصًا يف ّ
ِ
رصد
ظل معلومات مستقاة من عمليات
ّ
الرقة ومجاعاتها يف جرود القاع ورأس بعلبك ،تفيد
التواصل بني
أن األوىل أبلغت إىل موفق أبو السوس أن «ال للتفاوض ..وال خيار
ّ
ّإال القتال».
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ِ
ِ
وحميطها ،أصبحت
طرد «داعش» من تدمر
يف األساس ،ومنذ
واقع ّ
أنها معزولة
جمموعة «داعش» يف جرود شرق لبنان ،تعيش
َ
دحر الروس لـ»داعش» من تدمر،
عن الرقة .وخالل الفرتة اليت تلت
َ
َ
أمورهم
تدبر
أبلغت الرقة إىل مجاعة موفق أبو السوس ّ
ِ
أن عليهم ُّ
أي معركة مقبلة مع اجليش اللبناني و»حزب اهلل»
بأنفسهم ،يف ّ
واجليش السوري.
سريسو
وطوال نهار أمس االول كان هناك انتظار ملعرفة النهاية اليت َ
ُ
ّ
ّ
احلل العسكري من
بسباق بني
املت ِسمة
حراك اللحظة األخرية
عليها
ٍ
ّ
وحل استدراك التسوية من جهة ثانية ،ومن جهة ثالثة إمتام
جهة،
ترتيب خريطة تنسيق «األمر الواقع العسكري» امليداني السوري ـ
العدو اإلرهابي
اللبناني ،وذلك يف اجلبهة اليت َيتداخل فيها وجود
ّ
(داعش).
وتشي عمليات الرصد األخرية حلضور تنظيم «داعش» امليداني يف
عناصره ال تزال حتصل على
بأن
البقعة اللبنانية املتمركز فيهاّ ،
َ
بعض التموين من قرى يف القلمون الغربي ،وذلك عرب جرود فليطا،
تركتها له
وأيضًا ّ
بأن ترسانته العسكرية حصلت على أسلحة ثقيلة َ
أن ثالثًا من
«جبهة النصرة» قبل انسحابها من جرود عرسال ،كما ّ
َ
بإرهابيي موفق أبو السوس ،وذلك
التحقت
أخطِر جمموعات «النصرة»
ّ
ّ
التلي إىل إدلب.
رحيل «أبو مالك»
عشية
ِ
ّ
فإن اجليش اللبناني َ
لقواته يف املنطقة،
ويف املقابلّ ،
أجنز حتشيدًا ّ
املهمة ،حيث َنشر فيها
تكفي يف نظر متابعني عسكريني إلجناز
ّ
َ
وآخر من مغاوير البحر
وفوج جموقل
اللواءين السادس والثامن،
َ
َ
َ
وثالث احتياطيًا.
فإن دور
متدوالة يف كواليس «حزب اهلل»،
ووفق سيناريوهات
ّ
َ
َ
دور اجليش اللبناني نفسه
املنتظرة ،سيكون
احلزب يف هذه املعركة
َ
ِ
منطقة
أثناء معركة جرود عرسال ،حيث سيقوم احلزب انطالقًا من
َ
مت ُ
ركِزه يف البقعة السورية من اجلبهة ،بإنشاء ّ
َ
ملنع عناصر
نار
خط ٍ
ِ
ُ
التسّلل من ميدان متركزها يف اجلانب السوري إىل
«داعش» من
َ
ُ
قيام اجليش
حنو ُيكرر
ميدان
َ
متركِزها يف اجلانب اللبناني ،وذلك على ٍ
تسّل ِل عناصر
أثناء حرب جرود عرسال بإنشاء خط نار
اللبناني
َ
ملنع َ
ِ
خمميات النازحني.
«النصرة» من مواقعهم يف اجلرود إىل منطقة
ّ
َ
تأويالت
اإلجابة عنه
التطورات ،يبقى هناك سؤال تعرتي
ووسط هذه
ٌ
ّ
ِ
ترحيل «سرايا أهل الشام» من
تسوية
متضاربة ،وهو عن مصري
ِ
اجتاه الغوطة السورية وما هي اإلشكاالت
منطقة وادي محيد يف ّ
ِ
إمتامها ال
وعما إذا كان شرط
أجلت انطالقها لبعض الوقت،
اليت َّ
ّ
ضد
فتح معركة جرود القاع ورأس بعلبك
زال ضروريًا للبدء مبرحلة
ّ
ِ
«داعش».
وتطرح مصادر ّ
َ
مطلعة يف جمال إجابتها عن هذه األسئلة املعطيات
اآلتية:
أو ً
تفاوض «حزب اهلل» مع «سرايا أهل الشام» بدأ قبل أكثر
ال،
ـ ّ
ُ
مسار لعودة
من شهرين ،وكان ضمن مشروع أوسع وهو إنشاء
ٍ
النازحني السوريني من لبنان بالتنسيق مع السلطات السورية وإىل
مناطق تسيطر عليها الدولة السورية ،وبالتالي تنخرط «سرايا أهل
تطرحها موسكو ًّ
حال ّ
لكل
الشام» يف مشاريع املصاحلات الوطنية كما َ
َ
ّ
املسلحة اليت حياصرها النظام.
بؤ ِر املعارضة
أساس من «سرايا أهل الشام» هذا املشروعّ ،
وأكد
قسم
لقد َرفض
ٌ
ٌ
تتم عودة النازحني حتت إشراف األمم ّ
ّ
ولكنه
املتحدة،
متس َكه مببدأ أن ّ
ّ
ِ
وأصَّر على
صفقة إخراجه بعد معركة جرود عرسال،
عاد يف مناسبة
َ
عودته إىل منطقة الرحيبة يف الغوطة الشرقية اليت يسيطر عليها
«اجليش السوري احلر» وليس إىل منطقة سيطرة النظام يف القلمون
الغربي ،على رغم ّ
يتحدر منها.
أنه يف غالبيته
ّ
َ
قسم َ
آخر من هذه «السرايا» لديه ِ
الت بـ»أبي طه»
قبل
فيما
ص ٌ
ٌ
العسال القريب من النظام السوريِّ ،
ِ
عودتهم إىل منطقتهم يف
حبل
ّ
ّ
مسلحي «سرايا
بدء خروج
أج َل «حزب اهلل» َ
القلمون الغربي .وعليه َّ
ِ
صفقة إخراج
أهل الشام» والنازحني املواكبني هلم إىل حني إنهاء
ابتداء من أمس االول،
«النصرة» ،وكان مطروحًا أن يغادر هؤالء
ً
تتوجه إىل منطقة الرحيبة حيث «اجليش احلر»،
على دفعتني ،األوىل
ّ
السورية.
والثانية إىل القلمون الغربي حيث مناطق سيطرة الدولة
ّ
ـ ثانيًا ،يف شأن العائدين إىل منطقة القلمون الشرقي من «سرايا
مت إجناز ّ
ومن يرافقهم من النازحني ،كان قد َّ
االتفاق
أهل الشام» َ
عودتهم منذ أكثر ِمن أسبوعُ ،
الذي ّ
َ
وأ ِ
بل َغت قيادة «سرايا أهل
ينظم
تتميز
أن اجلانبني اللبناني والسوري موافقان على بنوده اليت
الشام» ّ
ّ
ّ
املرات السابقة،
بكل عمليات إخراج املسلحني يف
بسوابق ،قياسًا
ّ
ّ
مسلحني للمعارضة مع
يتم فيها إخراج
فهذه هي
املرة األوىل اليت ّ
ّ
املرة األوىل
عوائلهم من خارج سوريا إىل داخلها ،كما ّ
أن هذه هي ّ
ّ
يتحدرون من منطقة القلمون
مسلحني وعوائلهم
يتم فيها إخراج
ّ
اليت ّ
َ
املسيطر عليها من الدولة السورية إىل منطقة القلمون
الغربي
َ
املسيطر عليها من املعارضة.
الشرقي
ورمبا كان هذا األمر حبسب ّ
توقعات متابعني ومتسائلني عن سبب
ّ
ّ
تتوجس منه ّ
ِ
ألنه خيلق
تنفيذ الصفقة ،هو الذي َجعل دمشق
تأخِر
ّ
ً
سابقة جلهة أن يعود النازحون ،يف حال ّ
اتاذ قرار دولي بذلك مع
ّ
ِ
احلل السياسي السوري ،إىل مناطق سيطرة املعارضة داخل
بدء
ّ
ّ
ستتسع الحقًا ،وليس إىل مناطق سيطرة
التوتر اليت
خفض
مناطق
ِ
الدولة .وهذا األمر ّ
حيتم تبعات:
أو ً
أن النازحني العائدين سيصبحون ضمن املناخ السياسي
ال ،جلهة ّ
ّ
للمعارضة ،وسيقرتعون بالتالي يف حال حصلت انتخابات الرئاسة،
وفق إرادتها ،كونهم يقيمون يف مناطقها.
ّ
دعم
موجهًا خلدمة
ملف النازحني وإعادتهم سيصبح
أن
ثانيًا ،جلهة ّ
ّ
ِ
الوجود السياسي للمعارضة داخل سوريا ،فيما املطلوب لتحاشي هذا
األمر أن يعود النازحون إىل مناطقهم حصرًا ،وأن ال يكون هلم خيار
بانتقاء املنطقة اليت سيعودون إليها.
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صــحة وغذاء

العزوبية ليست إعاقة..منظمة الصحة العاملية تنفي أي تعديل على مفهوم اإلعاقة

خيص
يصل هذا التحديث إىل نشر توصيات فيما
ّ
اخلدمات الصحية املتعلقة باخلصوبة».

الشاي األخضر يُفقد الوزن ويعزز
وظائف الدماغ

ختلص من مسوم اجلسم جبوزة الطيب؟

ذكر موقع « »only my healthالطبى أن جوزة الطيب
من التوابل الشعبية التى لديها قائمة طويلة من
الفوائد الصحية املرتبطة بها ،وأبرزها:
 1قدرتها على ختفيف األمل.
 2تهدئة عسر اهلضم .

نفت منظمة الصحة العاملية بشكل قاطع كل ما
يتم تداوله عن تصنيفها للعزوبية كحالة إعاقة،
وذلك بعد اخلرب الذي أثار اجلدل واالستهجان على
مواقع التواصل االجتماعي.
وقال مسؤول بقسم التواصل مع اإلعالم داخل
املنظمة ،حبسب « CNNبالعربية» ،إن «هذه األنباء
بأي تعديل فيما
غري صحيحة ،وإن املنظمة مل تقم ّ
خيص مفهوم اإلعاقة» ،مؤكدا أن «املنظمة سبق
ّ
أن ردت على مثل هذه األنباء».
وحتدثت تلك املواقع عن اجتاه منظمة الصحة
العاملية إىل تعديل مفهوم «اإلعاقة» ،بأن بات
يشمل كل األفراد الراغبني يف اإلجناب وال
ميكنهم ذلك.
وادعت املواقع املتداولة للخرب أن «اهلدف من
هذا التعديل هو دفع الدول األعضاء باملنظمة إىل
التكفل مبصاريف املساعدة على اإلجناب للعزاب
الراغبني يف ذلك».
وتعود هذه األنباء املتداولة إىل تقرير نشرته
بيد أن التقرير،
جريدة التلغراف الربيطانية،
َ
وخالفًا ملا جرى تداوله ،ليس جديدًا ،إذ يعود
إىل عام .2016
وأشارت فيه اجلريدة الربيطانية إىل أن «منظمة
الصحة العاملية تتجه إىل إعالن أن العزاب من
الرجال والنساء سيتم تصنيفهم كمصابني بالعقم
إذا أرادوا أن يكونوا آباء وأمهات ،ومل يتوفروا
على أطفال».
وقال تقرير اجلريدة :إن «العقم الذي تصنفه
املنظمة ذاتها كنوع من اإلعاقة ،لن يتم النظر
إليه كحالة طبية فقط ،وإن عدم القدرة على
تعد كذلك إعاقة».
إجياد شريك جنسي ،ميكن أن ّ
وردت منظمة الصحة العاملية على هذا التقرير يف
اليوم املوالي لنشره ،فاملنظمة مل تغري تعريفها
للعقم منذ توقيت نشر التلغراف لتقريرها إىل حد
كتابة هذه األسطر ،كما أن تعريف العقم ال يعطي
خيص توفري خدمات اخلصوبة،
أي توصيات فيما
ّ
ّ
فهو تعريف طيب فقط.
وتعرف املنظمة العقم بأنه « فشل يف الوصول
ّ
إىل محل إكلينيكي بعد  12شهرًا أو أكثر من
ممارسة دائمة للجنس بشكل غري حممي».
وأشارت املنظمة إىل أنها «تعمل مع شركائها
الطبيني منذ عام  2009على تطوير معجم
مصطلحات ختص العقم واخلصوبة ،دون أن تعلن
عن أي تغيري».
وأكدت املنظمة أن «أي حتديث على مفهوم
العقم ،سيكون حمصورًا يف الوصف الطيب البحت
للعقم باعتباره مرضًا للجهاز التناسلي ،دون أن

 3تعزيز الوظيفة املعرفية .
 4إزالة السموم من اجلسم.
 5تعزيز صحة اجللد.
قال حبث جديد إن شرب الشاي األخضر يساعد
على فقدان الوزن ويعزز وظائف الدماغ.
ويشري البحث إىل أن هذا الشراب يعد من
املشروبات املفضلة لدى أخصائيي التغذية منذ
فرتة طويلة ،فضال عن أن العديد من العالمات
التجارية للشاي تروج لفوائده املتعددة وخاصة
حتسني عملية األيض.
وأكدت الدراسة اليت أجريت على الفئران أن
ملشروب الشاي األخضر تأثري حتولي على اجلسم
خالل بضعة أشهر فقط.
ووجد الباحثون يف مدينة يانغلينغ الصينية ،أنه
عندما أعطي املركب الرئيسي للشاي األخضر
واملعروف باسم « ،»EGCGللفئران ،اخنفضت
الدهون يف أجسامها بشكل كبري ،كما أن هذه
الفئران أظهرت أداء أفضل بكثري يف اختبارات
اإلدراك والذاكرة.
وقام الباحثون بتحليل الفئران الذكور البالغة
أعمارها ثالثة أشهر ،وملدة  16أسبوعا ،مت إلزامها
بنظام غذائي موحد ،عالي الفركتوز ،أو نظام عالي
الفركتوز مع إضافة  2غرام من مادة «»EGCG
لكل لرت من املاء.
وتعرف مادة « »EGCGباحتوائها كميات مركزة
من مضادات األكسدة املتوافرة بشكل كبري يف
الشاي األخضر.
وفضال عن قياس نسبة الدهون يف أجسام الفئران،
مت وضعها يف اختبار ُيعرف مبتاهة موريس املائية،
حيث يتم جتميع القوارض ويطلب منها العثور على
منصة تسمح هلا باهلروب من املاء.
وكشفت النتائج عن أن الفئران اليت اتبعت نظاما
غذائيا عالي الفركتوز ،سجلت ارتفاعا يف الدهون
يف أجسامها ،أعلى بكثري من اللواتي استهلكت
مادة « ،»EGCGأو اتبعت نظاما غذائيا عاديا.
كما تبني أيضا أن الفئران اليت حصلت على مادة
«»EGCGاستغرقت وقتا أقل بكثري للعثور على
منصة اهلروب ،ومبجرد إزالة املنصة ،كانت أكثر
قدرة على إجياد طرق بديلة للخروج من حوض
السباحة.
ونشرت هذه النتائج يف جملة « »FASEBاألمريكية،
وقال مؤلف الدراسة الدكتور  ،Xuebo Liuإن
الشاي األخضر يعد ثاني أكثر املشروبات استهالكا
يف العامل بعد املاء ،ويزرع يف  30بلدا على األقل،
مضيفا أن «هذه العادة القدمية من شرب الشاي
األخضر قد تكون بديال أكثر قبوال ،عندما يتعلق
األمر مبكافحة السمنة وضعف الذاكرة».

 6احلد من األرق .
 7وزيادة وظيفة جهاز املناعة.
 8منع سرطان الدم .

 4إزالة السموم من اجلسم
جوزة الطيب تعمل مبثابة منشط فى العديد من
الطرق املختلفة ،وبالتاىل يعزز الصحة العامة
للجسم  ،وبشكل أكثر حتديدا ،من حيث الكبد
والكلى ،حيث يتم ختزين العديد من السموم
املرتاكمة من اجلسم ،وجوزة الطيب ميكن أن
تساعد فى القضاء عليها  ،وعالوة على ذلك،
املكونات النشطة فى جوزة الطيب تساعد على
حل حصى الكلى.

 9حتسني الدورة الدموية.

 5صحة الفم

القيمة الغذائية جلوزة الطيب

فى التطبيقات الطبية التقليدية ،يعترب جوزة
الطيب ملك التوابل عندما يتعلق األمر بصحة الفم
 ،حيث أن املكونات النشطة للجراثيم من جوزة
الطيب يعنى أنه يساعد على حماربة ظروف مثل
رائحة الفم الكريهة  ،فإنه يقتل البكترييا اليت
تسبب هذه احلالة احملرجة ،وعموما يعزز مناعة
اللثة واألسنان.

لديها حمتوى غذائى من الفيتامينات واملعادن،
واملركبات العضوية املتعلقة بالزيوت األساسية
 ،وتشمل هذه املكونات املفيدة األلياف الغذائية
واملنجغيز والثيامني وفيتامني  B6والفوالت
واملغنيسيوم والنحاس زمن أبرز الفوائد
الصحية:
الفوائد الصحية جلوزة الطيب
 1ختفيف األمل
واحد من مكونات جوزة الطيب هو مركب مماثل
للمنثول ،والتى لديها خصائص طبيعية لتخفيف
األمل ،لذلك ،من خالل إضافة جوزة الطيب كتوابل
فى الطبخ ،ميكن تقليل األمل املصاحب من اجلروح
واإلصابات والسالالت وااللتهابات املزمنة من
حاالت مثل التهاب املفاصل .
 2صحة اجلهاز اهلضمى
عند طحن جوز الطيب فى مسحوق ،فإنه حيتفظ
مبحتوى األلياف بها ،والتى ميكن أن حتفز عملية
اجلهاز اهلضمى من خالل تعزيز حركة حتوى فى
العضالت امللساء فى األمعاء ،كما تدفع من إفراز
عصائر املعدة واملعوية املختلفة التى ختفف من
عملية اهلضم ،كما يقلل من وترية عدم الراحة من
اإلمساك وغريها من القضايا املعوية.
 3صحة الدماغ
حتتوى على مركبات تساهم فى احلد من تدهور
املسارات العصبية والوظيفة املعرفية التى
يصيب عادة األشخاص الذين يعانون من اخلرف
أو مرض الزهامير.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 6األرق
جوزة الطيب لديها نسبة عالية من املغنيسيوم،
وهو معدن أساسى فى اجلسم الذى يقلل من
التوتر العصبى ،وحيفز اإلفراج عن السريوتونني
الذي خيلق شعورا باالسرتخاء أو التخدير  ،ويتم
تغيري هذا السريوتونني إىل امليالتونني فى
الدماغ ،وهو حمفز للنوم ،مما خيفف من مشاكل
األرق وعدم الراحة فى الليل.
 7اللوكيميا
آخر من الصفات األقل شهرة جلوزة الطيب هو
استخدامها احملتمل ضد اخلاليا السرطانية  ،وقد
أظهرت الدراسات أن بعض مركب امليثانول فى
جوزة الطيب وزيته األساسى ميكن أن حيفز فى
الواقع موت اخلاليا (موت اخلاليا املربمج) فى
خاليا اللوكيميا ،وبالتالي وقف انتشار ورم خبيث
من هذا النوع الرهيب من السرطان الذى يصيب

ال تهملوا أمراض اللّثة...
هلذا السبب!
أن النساء ّ
اللواتي
خلصت دراسة حديثة إىل ّ
ّ
اللثة عرضة لإلصابة بأمراض
يعانني أمراض
السرطان ،مبا فيها سرطانات الرئة والثدي
واملريء واملرارة واجللد.
وأشارت الدراسة ،اليت ُنشرت يف جملة علم
األوبئة السرطانية واملؤشرات احليوية والوقاية
التابعة للجمعية األمريكية ألحباث السرطان ،إىل
أن تاريخ أمراض اللثة يرتبط بزيادة خطر اإلصابة
بأمراض السرطان بنسبة  14يف املئة.
وقال الدكتور يف جامعة والية نيويورك جني
إن الدراسة أثبتت وجود
واكتوسكي-ويندي
ّ
عالقة وثيقة بني أمراض ّ
اللثة واخلطر باإلصابة
بسرطان املرارة لدى املرأة والرجل.
وكشف الباحثون أيضا عن «خطر أعلى بكثري»
لإلصابة بسرطان الرئة وسرطان املرارة وسرطان
اجللد وسرطان الثدي.
وأشاروا إىل احلاجة إىل إجراء مزيد من األحباث
ملعرفة كيفية تأثري مرض اللثة على اإلصابة
بالسرطان.

Saturday 12 August 2017
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صــحة ومــجتمع

حلول جديدة للتخلص من اإلحباط  5هوايات تساعد على مترين عقلك
وزيادة ذكائك

نظرا لتقاعصه عن حتقيق ما يريده أو
قد يشعر الفرد باإلحباط
ً
خروجه من جتربة صعبة ومؤملة ،فيشعر أن احلياة أصبحت سوداء
يف عينيك ،ولكن احلياة مليئة باجلديد كل يوم الذي سيجعله يرغب
يف عيش كل حلظة بها باستمتاع.
إليكم  7طرق للتغلب على اإلحباط
ً
حمبطا
– التمرن عندما تكون
التمرن هو آخر شيء ترغب به على الرغم من أن العديد من
الدراسات أثبتت أن التمرن ميكنه أن يقلل أعراض االكتئاب مثلما
تفعل األدوية ومينع عودته ،فهو يطلق مواد كيميائية مناسبة للمخ
مثل الناقالت العصبية ،االندورفني و إندوكانابينويدس ،ما يعمل
على زيادة حرارة اجلسد والذي يكون له تأثري هادئ على النفس
ويساعدك على الرغبة يف التواصل االجتماعي والشعور حبب نفسك
ما يقلل من اإلحباط
– الشمس
هناك ترابط قوى بني نقص فيتامني د واإلحباط ،فاحلل األمثل
للحصول على ذلك الفيتامني هو التوجه للشمس حيث تعمل على
تنظيم ساعتك البيولوجية اليت ستحافظ على ساعتك الداخلية وتوفر
لك نوم هادئ ما يقلل اإلحباط لديك
– النوم والعمل
من الضروري أن تتبع نظام صحي ثابت فذلك خصوصا أثناء أوقات
العمل ،فالعمل اجلاد سيشعرك برغبتك يف اإلنتاج الكثري ،فلن جتد
الوقت الكايف للتفكري باإلحباط وسيقلل من شعورك بالسلبية،
ً
وأيضا وضع نظام للنوم وااللتزام به ،واالبتعاد عن األشياء اليت
قد تورقك ،سيساعدك على مواجهة االكتئاب.
– األهداف واملسئوليات
إن وضع األهداف اليومية وتوىل املسئوليات قد يساعدك على أن
جتد هدفك يف احلياة ،فيمكنك التطوع ومساعدة اآلخرين والذي
سيمكنك من الرتكيز يف تلك األمور والبعد عن االضطراب الداخلي
لك ،فان شعورك أن تفعل شيء بناء سيساعدك على التخلص من
اإلحباط.
–اهلوايات واجلنون
قم بفعل شيء جمنون أو اذهب يف نزهة مع أصدقائك وستندهش
كيف سيتحول مزاجك إىل أفضل ،فقد وجد الباحث ويليام فليسون
أن األشخاص الذين حياولون التظاهر بالثرثرة  ،يشعرون بتعبريات
إجيابية كاحلماس واإلثارة ما يساعد على التغلب على اإلحباط ،أما
إذا كنت انطوائيا قم بالقراءة أو متابعة بعض هواياتك املفضلة

هناك العديد من اهلوايات النافعة ولكن هناك بعض اهلوايات اليت
باإلضافة إىل إنها هواية إال أنها تدرب العقل وجتعل اإلنسان أكثر
ذكاءا و بهذا تكون املنفعة مزدوجة
سنسرد لكم بعض هذه اهلوايات و كيف يستفاد العقل منها:
 – 1رياضة اجلري :
بالطبع رياضة اجلري من اهلوايات املفيدة للجسم بشكل كبري كما
أن هلا فائدة صحية كبرية حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية
وتنقية اجلهاز التنفسي
أما على الصعيد العقلي فإن رياضة اجلري تنشط العقل بشكل
كبري و متد املخ باالكسجني بكمية أكرب من الكمية الطبيعية
 – 2القراءة
ال أحد باستطاعته إنكار الفائدة الكربى للقراءة من حيث تثقيف
الشخص و املساعدة يف تكوين أفكاره و زيادة وعيه
إال أنه هناك فائدة أخرى للقراءة ال يعلمها األغلبية و هي أن
القراءة تساعد على تدريب اجلزء األيسر من الدماغ و الذي هو
مسئول عن املهارات احلسابية و املنطقية

 – 3دراسة اللغات :
هناك أهمية كبرية جدا إلتقان لغات عديدة منها أهمية التواصل
و تيسري فهم االخرين إال أن تعلم اللغات له فائدة عقلية كبرية
حيث يؤخر من التأثر بأمراض الشيخوخة بشكل كبري حيث أثبتت
الدراسات أن من يتقن أكثر من لغة أقل عرضة باالصابة بالزهامير
و امراض العقل االخرى من باقي البشر
كما يساعد تعلم اللغات أيضا يف زيادة إنتاجية العقل من
االفكار
 – 4ألعاب الفيديو ( ملدة  30دقيقة فقط يوميا ) :
رمبا لن يصدق البعض ذلك و لكن أللعاب الفيديو فائدة عقلية
كبرية حيث تساعد يف الربط بني التخيل و اجلهاز العصيب و كذلك
تساعد يف التدريب على سرعة رد الفعل بشكل كبري
 – 5االلغاز :
باالضافة إىل أنها هواية مفيدة و مسلية إال أن حل االلغاز بكل
أنواعها سواء كانت مقروءة أو على هيئة كلمات متقاطعة أو Puzzle
فإن هلا فائدة يف تدريب العقل على التخيل و املنطق ووضع
احللول املطروحة واملوازنة بينهم للوصول ألفضل حل ممكن.

علماء يتمكنون من تعديل جينات
األجنة البشرية

ثبت علميا أن اخذ النفس العميق يساعد يف التخلص من اإلحباط
والقلق ،فتمارين النفس العميق تساعد على حتفيز النظام العصيب
باجلسم والذي هو املسئول عن أنشطة اجلسد عندما يكون مرختيا،
واليوجا قد جتمع بني النفس العميق والرياضة ،كونها تساعدك
على اجللوس يف وضع مريح عالوة على حتسينها للمزاج وتصفيتها
للذهن والذي يساعد على التخلص من االكتئاب

فلقد ثبت أن احليوانات متدك بالصحبة واحلب وتزيد هرمون
األوكسيتوسني ،والذي يساعد يف مكافحة االكتئاب ،كما أن النظر
حلوض األمساك يقلل من القلق واالكتئاب ،فصوت املياه اجلارية
ومشاهدة السمك يهدئ األعصاب ما جعل األطباء يتبنون فكرة
احليوانات يف مكافحة اإلحباط.

ذكرت مسؤولة بقطاع الصحة يف ميامنار ،إن أربعة أشخاص آخرين
توفوا جراء اإلصابة بفريوس اتش1إن 1املسبب إلنفلونزا اخلنازير
مما يرفع حصيلة الوفيات يف أحدث تفش للمرض إىل  10أشخاص
يف وقت تسعى فيه احلكومة إلي زيادة محالت التوعية العامة.
أضافت نائبة رئيس قسم األمراض املعدية بوزارة الصحة والرياضة
ثينزار أونج ،أن أحدث تفش للفريوس بدأ قبل أكثر من أسبوع وأن
ياجنون ،وهي أكرب مدن ميامنار ،أشد املناطق تضررا.
وتشن السلطات محالت للتوعية الصحية سعيا لتهدئة املخاوف
من تفشي الفريوس .ورغم ذلك نفدت مجيع الكمامات الطبية من
متاجر ياجنون .وقالت السلطات إنه ال داعي للذعر ووصفت أحدث
تفش للفريوس بأنه أمر مومسي معتاد.
وطبقا لوزارة الصحة ،مت تأكيد إصابة  51شخصا بإنفلونزا اخلنازير
فضال عن الذين توفوا بسبب الفريوس .كما طلبت الوزارة من
املستشفيات والعيادات اإلبالغ عن أي حاالت مرضية تظهر أعراضا
مشابهة ألعراض اإلنفلونزا.

نسيان بعض األمور جيعلنا أكثر ذكاء

كما تساهم القراءة يف تدريب الذاكرة بشكل كبري

–النفس العميق

– احليوانات

إصابة  51شخصا بإنفلونزا اخلنازير
يف ميامنار

يقرتب علماء من إزالة أمراض جينية وراثية باستخدام طريقة
للتحرير اجليين ُتدعى  .CRISPRوألول مرة قام العلماء بتحرير
طفرة جينية ترتبط بأمراض القلب يف أجنة بشرية باستخدام هذه
الطريقة .جوان بيلمونت ،أحد املشاركني يف كتابة الدراسة،
وصف البحث بأنه أول حماولة إلنتاج أجنة بشرية معدلة جينيًا ُتثبت
آمان التحرير اجليين

يتباهى الكثري من الناس بذاكرتهم املثالية والقابلة على االستدعاء
الكلي لألحداث ،ولكن رمبا ال جيدر بهم ذلك ،ألن تذكر كل شيء
هو أمر مبالغ فيه .وكشف حبث جديد ُنشر يف جملة « »Neuronعن
أن نسيان بعض األمور ،ال ُيعد فقط أمرًا طبيعيًا ،بل جيعلنا أكثر
ذكاء.
وأشار باحثان من جامعة تورونتو ،وهما بول فرانكالند وبليك
ريتشاردز ،إىل أن اهلدف من ذاكرة اإلنسان يتمثل باختاذ القرارات
الصائبة من خالل التمسك باألمور املهمة ،والتخلي عن تلك األقل
أهمية ،وليس فقط اسرتجاع املعلومات األكثر دقة.
وقال ريتشاردز إن «أدمغة اإلنسان تعمل على نسيان تفاصيل
ترتبط باألحداث القدمية ،ولكنها حتافظ على الصورة الكبرية،
حبيث يتمكن اإلنسان من تعميم األحداث القدمية وتطبيق القرارات
الصائبة على األحداث الراهنة »،مضيفًا أنه «من املهم أن ينسى
الدماغ التفاصيل الغري مهمة ،والرتكيز على ما سيساعده يف اختاذ
القرارات الصحيحة يف حياته».
وبعد النظر يف بيانات الذاكرة ،وفقدان الذاكرة ،ونشاط الدماغ
لدى كل من البشر واحليوانات على مر السنوات ،وجدت إحدى
الدراسات ،اليت أجريت على الفئران ،أن خاليا الدماغ اجلديدة
ٍ
بفوائد عديدة على
تستبدل الذكريات القدمية ،لتعود فيما بعد
اإلنسان .فعلى سبيل املثال ،هذا التبادل يسمح للناس بالتكيف
مع املواقف اجلديدة والتخلي عن املعلومات القدمية اليت قد تكون
يف بعض األحيان «مضللة».
وأوضح ريشاردز أن «أدمغة البشر ليست حباجة إىل حفظ معلومات
مثل أرقام اهلواتف ،وبعض احلقائق اليت ميكن اجيادها بسهولة
على حمرك البحث غوغل ،وذلك بسبب توفر أجهزة الكمبيوتر يف
العصر احلالي »،مضيفًا« :بد ً
ال من ختزين املعلومات غري املهمة،
فإنه يتم حترير أدمغتنا ،حلفظ الذكريات اليت متثل أهمية أكرب
بالنسبة إلينا».
ولفت ريتشاردز إىل أنه من املقلق أن ينسى اإلنسان فوق املعتاد،
ولكن إذا كان ينسى بعض التفاصيل ،فهذا يعين أن نظام ذاكرته
صحي متامًا ،موضحَا أنه جيدر بكل شخص «تنظيف» نظام ذاكرته،
وذلك من خالل ممارسة التمارين الرياضية ،إذ تساهم الرياضة يف
فقدان بعض الذكريات غري املهمة ،واليت قد جتعل اإلنسان يتخذ
قرارات جيدة.
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$1.1b in cuts to hurt disadvantaged: unis ‘Vile’ preview of what’s to come as

gay marriage opponents prepare
plebiscite campaigns

Universities are worried
the federal government’s
planned cuts will hit disadvantaged communities
the hardest.
A new analysis of the
planned higher education overhaul shows universities will collectively
lose $1.16 billion in base
funding over the next four
years from the so-called
efficiency dividend the
government wants to impose.
Universities
Australia
chief executive Belinda
Robinson says this highlights the significant impact of the cuts on the
sector - one far from the
benign impact she believes the government is
trying to portray.
“It will have a particularly
severe impact on those
universities that serve
some of the most disadvantaged communities,”
she told AAP on Sunday.
These universities tended
to be younger and smaller, without large cash
reserves or the ability to
attract the kind of big donations older institutions
could, she said.
In NSW, Western Sydney
University - which caters
to many low-socio economic status students
who are often the first in
their family to attend university - comes out as the
biggest loser, set to cop
a $54.1 million cut over
the next four years, Universities Australia figures
provided to a Senate committee examining the government’s package show.

However, half the 10 universities that will be hit
with the biggest cuts in
absolute terms are in the
prestigious, research-intensive Group of Eight.
Education Minister Simon
Birmingham said university funding had been a
“river of gold” for nearly
a decade and was set to
keep growing another 23
per cent over the next four
years.
“As you’d expect from a
lobby group, this shows
only one part of the picture,” he said of the Universities Australia analysis.
The minister pointed to
education
department
analysis showing perstudent funding would
be higher in 2020 than in
2011, although the modelling also shows it would
be lower than in 2010 or
any year from 2012 on.
The Innovative Research
Universities group of
six institutions disputed
the government modelling, saying it was “overegged”.
It says much of the touted
increase in per-student
funding since 2010 has
come from universities
enrolling more students
in higher cost courses.
At the same time, that
change means institutions have to spend more
to cover those students’
study because government payments for these
courses are not indexed
at a rate that keeps up
with costs.
“Students need better re-

sourced universities, not
to pay more for less,” the
IRU says.
It estimates its members
will lose $43 million by
2021 under the government changes.
As well as the efficiency
dividend, the government
plans to lift student fees
by up to $3600 over a
four-year degree and link
a portion of university
funding to performance
and transparency measures.
The Senate committee is
expected to table its report on the package on
Wednesday, although the
legislation isn’t scheduled
for debate this week.
BIGGEST LOSERS
* Monash University (Vic) $57.4 million cut over four
years
* Western Sydney University (NSW) - $54.1 million
* The University of Queensland (Qld) - $54 million
* The University of Sydney
(NSW) - $51.7 million
* Deakin University (Vic) $50.3 million
* Queensland University of
Technology (Qld) - $47.7
million
* University of New South
Wales (NSW) - $47.4 million
* Griffith University (Qld) $47.3 million
* University of Melbourne
(Vic) - $46.5 million
* RMIT University (Vic) $44.3 million
* Curtin University of
Technology (WA) - $41
million
(Source: Universities Australia)

FORMER prime minister
Tony Abbott has kicked
off his campaign against
for the “no” vote against
same sex marriage.
Speaking to reporters in
Canberra Mr Abbott this
morning said he would
encourage people to vote
against marriage reform
to “stop political correctness in its tracks”.
“If you don’t like samesex marriage vote ‘no’,”
he said.
“If you’re worried about
religious freedom and
free speech vote ‘no’, if
you don’t like political
correctness, vote ‘no’.”
The vocal backbencher’s
comments come as samesex marriage opponents
ramp up their campaigns
to achieve a “no” result in
the upcoming plebiscite.
Prime Minister Malcolm
Turnbull yesterday announced people would
have almost two months
to vote in the postal plebiscite, meaning supporters and opponents would
have just as long to campaign for their desires results.
It was confirmed the
government would push
ahead with the postal
plebiscite after its bill for
a compulsory plebiscite
on November 25 failed
to pass the Senate this
morning for the second
time.
Groups against same sex
marriage have already
begun printing booklets
and preparing advertising
material that gay rights
groups believe could be
harmful to the mental
health of young gay and
lesbian Australians.
We’ve already seen a preview of what one group
has planned, with Fairfax
Media publishing leaflets
authorised by former Liberal MP Chris Miles warning of what it says are the
consequences of same-

sex marriage.
“Married biological parents have a better record
for providing safety and
development of healthy,
well-adjusted adult children. They minimise
abuse and neglect of
children,” the pamphlet
reads.
In a list headed “The
Facts”, the document
suggests children raised
by gay parents are more
likely to be unemployed
and abuse drugs, and are
more prone to suicide.
Anti-same sex marriage
groups are preparing
their promotional materials for an aggressive
campaign.
When the pamphlets
were first revealed, Opposition Leader Bill
Shorten labelled them
“vile”.
The Australian Christian
Lobby, one of the fiercest
opponents and most high
profile groups against
same-sex marriage, is
planning to launch a fullscale campaign to convince the voting population that the Marriage Act
should not change.
Though it’s understood
there will be no government funding supplied
on either side of the debate, the ACL is not letting that hold it back,
and will rely on private
supporters to pay for the
aggressive advertising it
has planned.
Mr Shelton says this
makes his side of the debate “the underdog”.
“We understand there
won’t be any funding, for
no one. That makes it particularly difficult to our
side because we don’t
have Qantas and Alan
Joyce and corporate Australia behind us,” he told
2GB on Tuesday night.
“We’re going to see another situation like Ireland where you saw 10s

of millions in overseas
money coming in to influence the debate.”
The public campaign
against same sex marriage leading up to Ireland’s 2015 national referendum was found to
have made young LGBTI
people depressed, angry
and feel marginalised.
A University of Queensland study last year
found people’s health
was affected as the “no”
campaign gained traction.
Irish people were bombarded with aggressive
television advertisements
focusing on the alleged
impact of gay marriage
on children.
Voters were told if legislation was changed they
risked their children being encouraged to cross
dress and included lines
like “if you think a mother’s love is irreplaceable,
vote no”.
Announcing the dates for
the vote that would decide
whether parliamentarians
would vote on changing
the marriage act, Mr Turnbull yesterday he was
confident
Australians
would be able to handle
the campaign.
“There are arguments
against having a plebiscite, I understand that,”
the Prime Minister said.
“But the weakest argument of all, which I think
has no basis, is that the
Australian people aren’t
capable of having a respectful discussion on
this issue.”
As the government’s first
preference for a compulsory national vote on
November 25 has been
rejected by the Senate for
a second time, it will push
ahead with a voluntary
postal plebiscite. Forms
to be sent out next month,
and responses will be due
mid November
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Marriage equality: Rogue Liberal MPs open to postal plebiscite

Minister Mathias Cormann has confirmed Liberal MPs have agreed to try
a second time to hold a plebiscite on marriage equality. Picture: AAP

Abbott has also raised concerns about a postal vote. Picture: AAP

GAY marriage could be legal in Australia this year
under a new policy Liberal
MPs have agreed on in an
emergency party room
meeting
Liberal backbenchers have
overwhelmingly agreed to
try for a second time to
secure a plebiscite on marriage equality, despite an
initial attempt being voted
down by Labor and crossbench senators in November.
The government will put
the legislation before Parliament this week, Turnbull
Government Minister Mathias Cormann confirmed
tonight.
If that fails, the government
believes it will be able to
conduct a voluntary postal
plebiscite through the Australian Electoral Commission, and then a free vote
in Parliament.
Labor and crossbench
senators have already
slammed the new plan,
which appears doomed before it’s even attempted.
Activists have also labelled
the postal vote a ‘bloody
stupid idea’ and vowed to
launch a High Court challenge against any attempt
to hold one.
“This is ridiculous,” Opposition leader Bill Shorten
said after the meeting.
“I am disappointed for
hundreds of thousands of
Australians that their Prime
Minister has once again let
them down.”
Mr Shorten slammed the
government for delaying
the issue which could be
sorted out “in five min-

bill that failed in November.
Earlier, Nationals MP Andrew Broad threatened
to quit the Coalition over
same-sex marriage if the
Liberal Party allowed MPs
a parliamentary vote on the
issue without a plebiscite.
The move would threaten
the government’s majority
in the lower house.
Mr Broad told his local
newspaper, the Sunraysia
Daily, if marriage law was
changed without a plebiscite it would signal the
end of the Coalition.
“It won’t be me only, the
whole show would blow
up,” he was quoted as saying. “So suddenly you’d
lose 16 lower house members in one bloc. Turnbull’s
leadership would become
untenable and he’d no longer be prime minister.”
STATE OF EMERGENCY
Earlier today, Labor leader
Bill Shorten attacked Mr
Turnbull at a party meeting
today, saying the marriage
equality issue was dragging on because of his
“complete failure of leadership and weakness.”
“But there is only one reason — only one reason
why this failure to deal
with marriage equality has
dragged on as long as it
has. It is because of the
complete failure of leadership and weakness of the
Prime Minister of Australia
to deal with this issue,” he
said.
Labor agreed to back the
bill if it was put before Parliament.
POSTAL VOTE A ‘BLOODY

utes” if the Liberal Party
allowed a free vote.
Senate powerbroker Nick
Xenophon, who voted
against the first bill for a
plebiscite, has also said
he will not change his position.
Marriage Equality co-chair
Alex Greenwich said there
would be “disappointment
felt from coast to coast”
tonight after the government’s decision.
“They had the opportunity to resolve this matter
through a vote in Parliament and they said ‘no,”
he said.
Senator Cormann said the
Liberal Party was committed to holding a public
vote.
“The government is absolutely committed to keep
faith with the commitment
that we
made to the Australian
people and that is to give
Australian people a say on
whether or not the definition of marriage should be
changed,” Senator Cormann said.
“Our preference is to do
that through a compulsory
attendance plebiscite and
legislation to that effect.
“If that were to fail, the government believes that we
have a legal and constitutional way forward to give
the Australian people a say
on whether or not the definition of marriage should
be changed through a nonlegislated, voluntary postal
plebiscite.”
He confirmed the bill put
before the Parliament this
week would be the same

STUPID IDEA’
Marriage equality campaigners have already labelled the postal vote a
“bloody stupid idea” and
are threatening to launch
legal action to block any
attempted plebiscite by
mail.
Liberal MPs Warren Entsch
and Tim Wilson — who are
among five MPs pushing
for a parliamentary vote
on a new marriage equality bill drafted by Liberal
senator Dean Smith — said
they would not rule out the
plebiscite by mail option
earlier today.
“I’m not going to rule anything out at this stage,” Mr
Entsch told Sky News .
“I’m going in there in good
faith, let’s have a respectful discussion on this, let’s
see what’s on the table.”
Mr Entsch said a postal
plebiscite was “fraught”
but he wanted to see an
outcome and a “clear end
date” on the marriage
equality debate.
Mr Wilson told Sky News
he would be “very open” to
a postal plebiscite followed
by a free vote as a “constructive” way forward.
Prime Minister Malcolm
Turnbull called the emergency Liberal Party meeting for this afternoon after
the MPs threatened to go
against the government’s
policy to hold a plebiscite
and back Senator Smith’s
bill.
The bill allowed for two
people to marry regardless of their gender, while
enshrining protections and
exemptions for religious

communities.
That includes religious
ministers, civil celebrants,
and businesses linked to
a religious body who refuse to cater for same-sex
couples.
ReachTEL polling for The
Australia Institute and Australian Marriage Equality
shows almost two-thirds
of voters in Mallee, a coalition stronghold, support
MPs voting according to
their own conscience on
the issue.
More than two-thirds of
voters in Mr Turnbull’s
electorate, as well as the
electorates of Mr Zimmerman, Mr Wilson, Mr Entsch
and Mr Evans, also supported a conscience vote.
Meanwhile, UNSW constitutional law expert George
Williams has warned a
postal plebiscite would be
dangerous and lack legitimacy.
RELIGIOUS
LEADERS
BACK MARRIAGE EQUALITY
More than 500 Australian
religious leaders sent an
open letter to Prime Minister Malcolm Turnbull today
urging politicians to “show
leadership” and legalise
same-sex marriage.
Anglican, Catholic, Uniting
Church, Hindu, Buddhist,
Jewish and Muslim religious leaders have signed
the letter.
“As people of faith, we
understand that marriage
is based on the values of
love and commitment and
we support civil marriage
equality, not despite, but
because of our faith and
values,” the letter reads.
It comes after Sydney
Archbishop Anthony Fisher warned at the weekend
that Senator Smith’s bill
would not protect Australians’ religious freedoms.
POSTAL VOTE CONCERNS
The government believes
a postal vote conducted
by the Australian Electoral Commission could
go ahead without a Senate
vote to authorise the expense.
But co-chair of the equal-

ity campaign and director
of legal advocacy at the
Human Rights Law Centre,
Anna Brown, has received
legal advice that the government does not have the
power to spend the funds
without authorisation.
The group plans to launch
a High Court challenge if
the government announces a postal plebiscite.
“If that is announced today, the challenge to it will
begin tomorrow,” Marriage
Equality co-chair Alex
Greenwich told reporters
at Parliament House.
“A postal vote plebiscite is
a bloody stupid idea.
“That will weaken the parliament because it basically says people are not
prepared to do their job.”
Alex Greenwich from Australian Marriage Equality has labelled the postal
vote idea ‘stupid’: Picture:
Brook Mitchell/Getty Images
ABBOTT’S WARNING
Former Prime Minister
Tony Abbott has also
raised concerns about a
postal vote.
“It’s certainly better than
ramming the thing through
the parliament without any
vote, but there could be
questions about how authoritative it could be,” Mr
Abbott told 2GB radio.
“There has to be a plebiscite. It would be very improper of us to abandon
the clear commitment we
took to the election for no
change without a people’s
vote first.”
Mr Abbott issued a warning to colleagues pushing
for a free vote on same-sex
marriage this morning, insisting they were “honourbound” to oppose it without a plebiscite.
“Keeping faith with the
electorate should weigh
just as heavily as deeplyheld personal belief,” he
wrote in The Australian.
Labor MP Louise Pratt
has also warned against
a postal plebiscite, saying it could disenfranchise
younger Australians who
were more mobile than
older Australians.
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Turnbull Government facing legal challenge over same-sex marriage

The Turnbull Government’s decision to hold a postal vote on gay marriage is facing a legal challenge. Picture: AAP

AUSTRALIANS will get a
chance to have their say
on whether to make gay
marriage legal before the
end of the year.
And it’s set to cost taxpayers $122 million.
Coalition MPs have decided a postal vote on
marriage equality will be
held before November, if
they are unable to secure
support for a traditional
plebiscite in Parliament
this week.
Prime Minister Malcolm
Turnbull and Finance
Minister Mathias Cormann announced the
government’s plans for
the postal vote at Parliament House on tusday.
Under the plan, the Australian Bureau of Statistics will be able to conduct the postal vote with
assistance from Australian Electoral Commission officers.
Ballot papers would begin arriving in letter boxes in for every Australian
on the electoral role by
September 12.
The question will be
whether Australians believe the Marriage Act
should be changed to allow same-sex couples to
marry.
Australians will not be
forced to vote on the issue; the postal plebiscite
would be voluntary.
A final result would be secured by November 15.
MPs would then be given
a free vote in Parliament if
a majority of Australians
vote ‘Yes’ but they would
not be bound to vote
based on the results.

If Australians vote ‘No’,
the government will not
go ahead with the free
vote.
Prime Minister Turnbull
said the postal vote was
a way for the government
to keep its election promise to Australians to allow a public vote on the
issue.
The traditional plebiscite
would cost up to $170
million.
If the government is
able to secure support
in the senate for the full
plebiscite, which is unlikely given it was already
blocked once in November, it would be held on
November 25.
Senator Cormann put a
motion for a vote on the
full plebiscite.
IS IT LEGAL?
Labor and marriage
equality groups are questioning whether a postal
vote would be legal, if
the government does
not gain authorisation to
spend Commonwealth
funds for one.
“The
Commonwealth
can’t spend money without legislation in the
Parliament authorising
the expenditure of that
money, unless it’s part of
the ordinary activities of
a department,” Shadow
Attorney-General Mark
Dreyfus told Sky News on
tuesday.
“On no view could the
conduct of a national
voluntary postal vote be
seen as part of the ordinary activities of any of
the commonwealth de-

Labor MP Mark Dreyfus, Opposition Leader Bill Shorten and Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek with
Labor colleagues attend the first ‘Sea of Hearts’ event in front of Parliament House in support of marriage
equality. Picture Kym Smith

partments.”
Marriage equality campaigners have already
warned they would launch
a High Court challenge
over the postal votes legality if the government
attempted to hold one
without senate authorisation.
Mr Dreyfus didn’t rule out
Labor joining the legal
action but said the party
would only take that step
if the case was not being
put “adequately”.
He labelled the postal
vote option an “extraordinary” action from an “incompetent” government.
“The government is
blocked in the senate
and will be blocked again
from conducting a plebiscite,” he said.
“It’s now threatening that
it’s going to go ahead
with what is probably an
illegal activity, not authorised by the parliament,
spending between $40
and $100 million dollars
... simply to achieve further delay and to conduct
an activity that they won’t
be bound by.”
Senator Cormann rejected those concerns,
saying the government’s
proposal was legal under
the ABS Act.
“The Treasurer will be
directing the Australian
Statistician to ... request
on the voluntary basis
... statistical information
from all Australians on
the electoral roll as to

their views on whether
or not the law in relation
to same-sex marriage
should be changed to allow same-sex couples to
marry,” he said.
The Whitlam Government used the same law
and process to conduct
a phone survey of Australians about whether to
change the national anthem in 1974.
Senator Cormann also
said he had the power,
under a long standing arrangement called
“the Finance Minister’s
advance”, to authorise
funds for the ABS to
spend on the plebiscite
without securing senate
approval.
CHRISTIAN LOBBY ADDS
PRESSURE
Aside from the legal
threat, the Turnbull Government is facing pressure from the Australian
Christian Lobby.
The ACL is threatening
to campaign against the
Coalition if it goes ahead
with anything other than
a plebiscite on the samesex marriage issue.
The group has gathered
55,000 signatures on a
petition urging the government to stick to its
election promise to hold
a plebiscite on marriage
equality, or risk losing
the support of “millions”
of voters,The Australianreports.
Former Liberal turned

Australian Conservatives
leader Cory Bernardi will
table the petition in the
senate on the ACL’s behalf on tuesday.
It comes after Liberal Party MPs yesterday agreed
in an emergency party
room meeting to try for
a second time to secure
support for a traditional
plebiscite in the Senate.
If that fails, the government believes it will be
able to hold a voluntary,
non-binding postal plebiscite before the end of
the year on the issue.
A free vote would then be
held in Parliament after
the government receives
the results of the postal
vote.
ACL managing director
Lyle Shelton has issued
a warning to the Coalition
ahead of the joint party
room meeting this morning, where the Liberals
and Nationals will decide
on their official policy on
how to progress the bid
to legalise gay marriage.
“If the Liberal Party cannot provide a pathway to
preserving marriage, freedom and gender norms,
millions of Australians
who support the Marriage
Act will have no choice
but to look for candidates
with the resolve to preserve it,” Mr Shelton told
The Australian.
POSTAL VOTE ALMOST
CERTAIN
Acting Special Minister of
State Mathias Cormann

has defended the Liberal
Party’s decision to hold
a voluntary postal vote, if
the government’s second
attempt to secure a traditional plebiscite fails.
It’s first attempt was
blocked in the upper
house in November, and
the second attempt is
widely expected to fail.
A postal vote was the
“next best option” to a
plebiscite, Senator Cormann told ABC this morning.
Senator Cormann reiterated the government’s
belief, based on legal advice, that the postal option was legal and constitutional.
He also defended the decision to make the postal
vote voluntary, despite
Australian voting otherwise being compulsory.
“There are democratic
jurisdictions overwhelming around the world that
have voluntary voting
now,” Senator Cormann
said.
“The proposition that voluntary voting lacks legitimacy, I don’t accept.”
National Party leader
Barnaby Joyce told reporters at Parliament
House ahead of the joint
party meeting today that
he had “no problems”
with a postal vote.
Opposition Leader Bill
Shorten slammed the
Liberal Party’s policy as a
delaying tactic.
“There’s a constitutional
question over whether
or not this postal opinion
poll is even legitimate,”
he said.
“Why is it that the Liberal
Party spend all of their
agility and innovation on
working out ways to delay
marriage equality, I wish
they’d put the same effort
into electricity prices.”
Mr Shorten said gay marriage would be legalised
in Australia once the Liberal Party was allowed a
free vote as the “vast majority” of Labor MPs supported the change.
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النائب فني تكرم القنصل غامن مبناسبة ترقيته اىل سفري

تكرميًا لقنصل لبنان العام
يف سيدني جورج بيطار غامن
املميز طيلة
وشكره على عمله
ّ
املسؤولية
توليه
سنوات
ولتهنئته مبناسبة تعيينه سفريًا
للبنان يف عاصمة ماليزيا
كواالملبور ،دعت النائب عن
منطقة غرانفيل جوليا فني
اىل عشاء يف قاعة الربملان
يف سدني ضم ،اىل جانب

القنصل العام غامن وعقيلته د.
بهية ابو محد غامن ،وزير الظل
للتعليم ونائب منطقة الكمبا
جهاد ديب وعضو اجمللس
التشريعي يف الوالية شوكت
مسلماني كما حضر أمني عام
حزب الوطنيني االحرار يف
مفوضية اسرتاليا كلوفيس
البطي وعقيلته أيفون.
وقد نوهت النائب فني

بالتعاون الدائم مع القنصل
العام غامن ملا من شأنه
خدمة أبناء اجلالية اللبنانية
يف سدني لتسهيل امورهم
االجتماعية والقانونية بني
اسرتاليا والوطن االم لبنان.
وشكر القنصل العام مبادرة
النائب فني متمنيًا إكمال
هذا التعاون مع خلفه الذي
سيتوىل املسؤولية.
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Former ACTU boss eyes work- Turnbull: Bill Shorten’s AWU
union deals would have been
place reform
criminal under new laws

Former trade union boss Martin Ferguson

Former trade union boss
Martin Ferguson is calling
for workplace relations reform to be taken out of the
“deep freezer” as he leads
a mining industry push for
change.
Mr Ferguson, who was also
a former Labor resources
minister, will use a speech
to the Sydney Institute on
Tuesday night to pressure
the Turnbull government to
review industrial relations
laws.
The Minerals Council’s
new policy paper which he
will launch calls for what
it labels sensible changes,
including removing the
availability of protected
industrial action over business decisions and confining enterprise agreements
to direct employment matters.
Other recommendations
include:
* Refocusing “adverse action” provisions to ensure
they don’t interfere unreasonably with management
decision-making.
* More balanced right-ofentry laws.
* Reforming greenfield
agreements to help get new
investment projects off the
ground.
* Letting workers chose
between enterprise agreements or individual employment agreements if they
earn above a high-income
threshold, which could be
set at $142,000 a year.
Mr Ferguson will argue
adverse action provisions
have been drafted so badly
they go beyond protecting
freedom of association and
preventing discrimination.
He will insist Australia must
improve productivity given

the uncertain economic
outlook.
“Today, many of our political leaders seem to have
forgotten the lessons of
history,” he will say.
The council argues its proposals are not intended
to upend the existing system or undermine modern
awards.
Rather its proposals identify areas of reforms which
will improve workplace relations and help the mining
industry continue to create
well-paid jobs.
“The problem is that, in reaction to WorkChoices, the
Fair Work Act has swung
the pendulum back too far
in some areas,” Mr Ferguson will say.
“Neither side of politics
helps Australia’s employees or its employers by running scare campaigns on
workplace relations - nor
by running scared of workplace relations reforms.”
Labor leader Bill Shorten, a
former colleague of Mr Ferguson, agrees there needs
to be reform to the Fair
Work Act, but not in the
way the big mining companies want.
“When the Minerals Council want to have some sort
ideological war against
paying their workers more
in this section of the industry - a rich industry, by and
large - well, you just know
they’re telling the government, ‘do the bidding of big
business’,” he told reporters in Canberra.
“We say to the Minerals
Council we’re up for cooperation, we’re up for productivity but we’re not up
for seeing workers getting
a dud deal.”

BILL Shorten’s actions as
a union boss would have
been criminal under new
laws banning so-called
“sweetheart deals” with
employers, Prime Minister
Malcolm Turnbull says.
The new laws to ban corrupting benefits between
unions and employers
passed the senateon
Wednesday t night.
Prime Minister Turnbull
claimed the Opposition
leader could have been
charged for his actions
as a union boss under the
new rules while hailing the
laws as a win for workers
and transparency on thursday morning.
“The conduct of Mr Shorten, if it were repeated under these laws would attract criminal sanctions,”
Mr Turnbull said.
“If you take benefits from
an employer of that kind ...
undisclosed in the course
of ... enterprise agreement
negotiations, that is made
unlawful.
“The vast majority of Australians would say ‘Why
hasn’t that been the law for
years?”
Mr Shorten was cleared of
any wrongdoing in his time
as the Australian Worker’s
Union chief under the 2015
Heydon Royal Commission
into trade union conduct.
But Employment Minister
Michaelia Cash said today
his conduct presiding over
a deal with the owners of
cleaning company Cleanevent would have been
banned under the new
laws.
The 2004 deal saw the
AWU allow enterprise
agreements where workers
worse off by $10 per hour.
Senator Cash also took aim
at a trip taken by Mr Shorten to Cuba on billionaire
Richard Pratt’s jet while he
was a union boss.
“One of the deals that is
now banned under this legislation, and could potentially face time in jail, is of
course a union official who
gets onto an employer’s
private jet, enjoys a holiday
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John Ibrahim’s girlfriend Sarah Budge, son
Daniel Taylor granted bail after Sydney raids

in Cuba while sipping Cristal champagne, but at the
same time is negotiating an
enterprise agreement with
that employer,” she said.
“Yes, you’re right, it was
Bill Shorten.
“Another corrupting benefit that is now banned
under this legislation is
an employer, Cleanevent,
handing over to the AWU
$75,000 to ensure that the
union did not agitate for
higher wages for the workers that is represented.”
Senator Cash said Mr
Shorten would “potentially” be found a criminal
and might have been jailed
under the laws if they had
been in place then.
Labor and senator Jaqcui
Lambie voted against the
legislation last night but it
passed 32 votes to 27 with
support from the rest of the
crossbench senators.
Leave a comment

eyKings Cross identity John
Ibrahim’s son and girlfriend
have both been granted bail
after facing court following
police raids in Sydney connected with an alleged international crime syndicate.
Sarah Budge, 27, faced Central Local Court this morning after being charged over
the possession of a pistol
while Daniel Taylor, 26, was
charged with intending to
use more than $2.25 million
to import tobacco.
Eight other men, including
Mr Ibrahim’s cousin Sleiman Simon Tajjour, will also
face court charged with various offences following a
year-long cross-border operation targeting organised
crime groups attempting to
import large quantities of
drugs and tobacco.
Budge, a model and nightclub hostess, has not been
charged with any drugrelated offences and is not
alleged to be involved in the
syndicate.

There was no shortage of
cake-related puns at Parliament House when senators
arrived for the final day of
the sitting week.
Labor’s Sam Dastyari came
armed with a three-tiered
wedding cake in support of
same-sex marriage.
“I’m baking the vote here,”
he told bemused reporters.
“I don’t think you could have
designed a worse system
for disenfranchising young
people than saying you’re
going to have a postal ballot
vote system that is so last
century that it’s mind boggling.”
In between handing out
cookies and slices of cake,
Senator Dastyari highlighted two flaws: not opening
the ballot to online voting
and limiting participation to
those over 18.
“In a non-binding poll, why
aren’t 16 and 17-year-old
Australians also being enfranchised in this process?”
he asked.
Senator Dastyari said major
parties had a responsibility to get young people involved and deplored former

prime minister John Howard’s decision to campaign
for a ‘no’ vote.
“This is Night at the Museum. This is a blast from the
past,” he said.
Deputy Prime Minister Barnaby Joyce is confident anyone who wants to participate
will do just that.
“I think young people are
just as competent as any
other person,” he said. “If
they want to be part of the
vote, they’ll be part of it.”
Greens senator Peter WhishWilson said his party, which
is talking to marriage equality advocates about a possible boycott of the ballot,
was concerned about young
people being enrolled in
time.
Liberal Democrats David
Leyonhjelm dismissed as
“bullshit” former prime minister Tony Abbott’s argument that voting ‘no’ would
stop political correctness in
its tracks.
“The postal plebiscite is not
about political correctness.
It’s not about free speech.
It’s about same-sex marriage.”

Senator says postal plebiscite no cakewalk

Police allege they discovered a loaded Glock pistol
in her Double Bay home
during widespread raids on
Tuesday.
She was charged with possessing an unauthorised
firearm, possessing ammunition without a licence
and possessing a defaced
firearm.
The Commonwealth DPP did
not oppose bail and it was
granted on the condition
she reside at a residence
in Double Bay, surrender
her passport, report to police three times a week and
lodge security of $50,000.
Mr Ibrahim, the notorious
Kings Cross identity, was
not charged with any offences, although his Dover Heights home was
searched.
Taylor, a former Army private, is also known as Daniel Ibrahim.
The court was told he is accused of transferring $2.25
million to facilitate the importation of large quantities
of tobacco.
He was granted bail to live
with his mother in Sydney’s
eastern suburbs. He was
also ordered to provide
$630,000 in security by way
of property and cash.
Magistrate Clare Farnan
said the bail conditions had
to be stringent to mitigate
the risk of Taylor failing to
appear in court due to his
“apparent access to large
sums of money”.
Ms Farnan said while the offence was “extremely serious” he had a limited criminal history and “his role in it
is in the limited range”.
Mr Ibrahim’s brothers Fadi
and Michael Ibrahim were
arrested in the United Arab
Emirates by the Dubai police anti-narcotics department in a simultaneous operation.
The Australian Federal
Police said 1.8 tonnes of
MDMA, 136 kilograms of
cocaine and 15 kilograms of
crystal methamphetamine
were seized by authorities
in the Netherlands before it
could reach Australia. The
drugs have an estimated
street value of up to $810
million.
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العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
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Tel: 02 9632 4818

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات
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ال تـكاليف خمـفية

ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455, E; info@technal.com.au

South Terrace Plaza - Bankstown
212 South Terrace Plaza, Bankstown NSW 2200

مقابل تصليح كل قطعتني حتصل
على تصليح قطعة ثالثة جماناً

$5
SPecial Offer; cOffee & cake

Bankstown Homeware & Gift

نـفتح  7أيـام يف األسـبوع
دوام الـعمل
االثنني والثالثاء واالربعاء واجلمعة والسبت
من الـ  8صباحا حتى الـ  6مساء
اخلميس من الـ  8صباحا حتى الـ  8مساء
األحد من الـ  8صباحا حتى الـ  5مساء

مـواقف سيارات مـؤمنة امام الـمركز وحتت االرض
Under GroUnd ParkinG
هذه العروض صاحلة لغاية يوم
اجلمعة 2017 - 8 - 25

بـإدارة أمـاليا

حـسومات على
جميع أدوات
املطبخ والهدايا
من  30اىل % 50

حسومات من  20اىل %50
ملبوسات نسائية سبورت شيك  -فساتني سهرة وعادي تركي  -فساتني للمحجبات

صـندوق بيبـسي ( 2٤قـنينة) $ 11.99
Buy One Get One free

يوميا
الطازجةيوميا
اللحومالطازجة
أنواع اللحوم
مجيع أنواع
لدينا جميع
لدينا

