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احلاج حسن :آثار النفط اكثر اجيابية على اخلزينة اذا احسنّا ادارته

عون من األمم املتحدة :قرار التوطني يعو ُد لنا وليس لغرينا
لفت رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون اىل أنه
«يف شهر أيلول ال بد أن
نعود  16عامًا للوراء حني
ضرب اإلرهاب نيويورك،
فنجدد تضامننا مع ضحايا
اإلرهاب وعائالتهم يف
العامل» ،مشريًا اىل أن
«اإلرهاب مارس أكثر
اجلرائم وحشية يف منطقتنا،
فلم يوفر مدنيًا طف ًال كان
أو امرأة أو عجوزًا ،ومل
ّ
يوفر ِمعلمًا ،أثريًا كان أو
ثقافيًا أو دينيًا».
ورأى عون يف كلمة لبنان
يف اجلمعية العامة لألمم
«اإلرهاب
أن
املتحدة
متدد ليضرب العامل أمجع
ّ
بأفظع األساليب وأكثرها
دموية ،ناقضًا كل األعراف
والقوانني الدولية؛ وال أحد
يعرف أين سيصل ومتى أو
كيف سينتهي».

تيلرسون يرفض «مهل» النووي
بارزاني يفاوض بغداد
ويتمسك مبوعد االستفتاء وماكرون يعرض زيارة طهران

أطلقت احلكومة العراقية بقيادة رئيسها
حيدر العبادي عملية حترير احلوجية يف
كركوك ومناطق شرق الشرقاط يف صالح
الدين ،بالتزامن مع عمليات مدن الفرات
يف األنبار حيث أعلنت القوات هناك أمس
االول عن حترير مدينة عنه .وبالتزامن شهد
ملف استفتاء إقليم كردستان تطورًا الفتًا

اتضحت النقاط األساسية الثالث اليت باتت
ّ
تشكل «عقدة» االتفاق النووي ُ
املربم بني
طهران والدول الست ،يف ضوء مواقف
الواليات املتحدة وحلفائها خالل اليومني
املاضيني ،ومشلت املهلة الزمنية لالتفاق
والربنامج الصاروخي إليران وكبح نفوذها
اإلقليمي.
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ملـاذا  Bankstown MRIاالخـتيار األفـضل لكم!
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلقي كلمة لبنان يف الجمعية العامة لألمم املتحدة
واعترب أنه «مع بدء أحداث
سوريا بدا واضحًا أن لبنان
من عداد الدول اليت كان
مقررًا هلا أن تقع يف براثن

اإلرهاب ،ولكنه جتنب هذا
السقوط من خالل وحدته
أن
مضيفًا
الوطنية»،
«بلدنا صغري املساحة كثيف

السكان حمدود املوارد،
وجاء النزوح ليضيف %50
من نسبة سكانه فزاد من
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روسيا تهدد أمريكا وقوات سورية الدميقراطية يف سورية

يف حتذير هو األشد من
نوعه ،هددت روسيا

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

ك ًال من الواليات املتحدة
األمريكية و «قوات سورية

الدميوقراطية» من أنهما
سيكونان يف نطاق نريانها

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

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

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

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

إذا ما تعرضت القوات
النظامية
أو
الروسية
السورية إىل القصف يف
دير الزور ،موضحة أن هذا
األمر حدث مرتني بالفعل.
ووسعت القوات النظامية،
مدعومة بالقصف اجلوي
الروسي ،نطاق سيطرتها
على الضفة الشرقية لنهر
الفرات بعد القضاء على
آخر جتمعات «داعش» يف
قرية مراط بدير الزور.
يف موازاة ذلك ،اجتازت
آليات عسكرية تركية أمس

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

احلاج حسن :اذا دخل النفط والغاز على اخلزينة الرياشي :توطني النازحني غري قابل للتنفيذ
قبالن :ندين كل دعوة ومسعى لتوطني
سيكون له اثار اجيابية واكثر اجيابية اذا احسنا ادارته وعلى امانة جملس الوزراء االفراج عن
الفلسطينيني والنازحني السوريني
افتتح املركز االسالمي للتوجيه واوصى وزير الزراعة ان «تقوم
جملس ادارة تلفزيون لبنان
وجه رئيس اجمللس اإلسالمي فاننا نعترب ان االرهاب بشقيه والتعليم العالي مؤمتر «النفط هيئة ادارة قطاع النفط يف

الشيعي األعلى اإلمام الشيخ عبد
األمري قبالن ،رسالة شهر حمرم
اليت استهلها بالقول« :مع حلول
شهر حمرم نتذكر هجرة رسول
اهلل ومعها نتذكر هجرة اإلمام
احلسني وهو يشق طريقه من
مكة إىل الكوفة ،طالبا اإلصالح
يف أمة جده رسول اهلل ،فكانت
هجرته لتحصني الدعوة ومحايتها
ومنع تسلل البدع والضالالت إىل
الدين ،فاستشهد يف سبيل حفظ
رسالة رسول اهلل ليستكمل بذلك
رسالة جده رسول اهلل الذي هاجر
يف سبيل اهلل وحتمل املشاق
والصعاب ورفض املساومة على
دين اهلل ،فكان احلسني بنهضته
امتدادا لرسول اهلل الذي قال:
حسني مين وانا من حسني ،احب
اهلل من احب حسينا .من هنا فإن
رسالة اهلجرة ورسالة عاشوراء
دعوة اميانية اىل الوحدة والتعاون
على الرب والتقوى وجهاد النفس
ونبذ التعصب واالحقاد وحماربة
الشهوات والنزوات مما يستدعي
ان نستمد من رسول اهلل واحلسني
العزمية والصرب يف مواجهة الظلم
والفساد واجلهل والتخلف».
أضاف« :إن هاتني اهلجرتني
تعودان بنا إىل عظمة الصرب ونبل
اجلهاد ومسو الغاية اليت تبقى
شاخصة على الدوام يف قلوب
املؤمنني وماثلة يف أذهانهم
وهم يعيشون مع النيب يف
هجرته ومع احلسني يف غربته،
فالرسول انتصر بتغيري وجه
العامل ونقله من الظلمات اىل
النور ،اما احلسني فبث يف االمة
صحوة اميانية ايقظتها من سباتها
واعادت الروح االميانية اليها يف
مواجهة غرس ثقافة التسلط
والصنمية واملادية النفعية ،اذ
رفض احلسني اخلضوع لسلطة
النظام السياسي املنحرف الذي
أراد إذالل الناس وحتويل الدين
إىل سلطة استحواذ واستعباد
للبشر .ان نهضة احلسني حركة
انسانية يف سبيل حفظ كرامة
االنسان ،ومل تكن ثورته شخصية
وال قبلية وال فئوية أو مذهبية،
لقد كانت ثورة إلصالح مسرية
دين اراده اهلل رمحة للبشرية
مجعاء ،فنهض اإلمام احلسني
بثورته اجمليدة ليعيد لألمة عزتها
وكرامتها بوصفها خري أمة أخرجت
للناس تأمر باملعروف وتنهى عن
املنكر .لذلك علينا ان جنعل هذه
اجملالس مدارس اميانية وتربوية
جتمع يف أحضانها كل االطياف
واملذاهب والشرائح ،ويف هذا
السياق نقول لعلماء الدين قراء
جمالس العزاء :احفظوا هذه
اجملالس وحافظوا عليها لتبقى
منابر اصالحية للدعوة اىل توحيد
اهلل ووحدة الكلمة واحلفاظ على
الدين وإبعاده عن كل البدع
أسس
فاحلسني
واألوهام،
مدرسة يتعلم منها كل االحرار
يف العامل ،فهناك الكثري ممن
حرروا بالدهم من االستعمار
والعبودية ارتشفوا من معني
ثورة احلسني».
وتابع« :حنن اذ نرى اليوم اعداء
احلسني يتجسدون يف الظاملني
واجملرمني الذين ينتهكون حرمة
االنسان يف عملية قهر الرادته
واخضاعه لسلطة احلاكم الفاسد،

االستعماري والتكفريي تعبري من
تعابري الظلم واالضطهاد الذي
يسعى الخضاع شعوبنا وقهرها
حتت شعارات زائفة ،فهذا
االرهاب عدو للدين واالنسانية
مجعاء ،وال بد من تضامن
انساني ملكافحته انطالقا من
دعوة رسول اهلل واالمام احلسني
يف حماربة الظلم والفساد ،وحنن
اذ نستحضر الظلم االستعماري
الذي غرس الكيان الصهيوني
يف فلسطني ليولد اثرها ازمات
وويالت يف عاملنا العربي
واالسالمي واوهلا قضية تشريد
الفلسطينيني من ارضهم ،فاننا
ندين كل دعوة ومسعى لتوطني
الفلسطينيني كما نستنكر الدعوة
لتوطني النازحني السوريني،
وعلى قادة العرب واملسلمني
ان يبذلوا اجلهد لعودتهم اىل
ديارهم يف سوريا اليت بدأت
تستعيد عافيتها واستقرارها بعد
االجنازات الكبرية اليت حققها
اجليش السوري وحلفاؤه يف دحر
العصابات التكفريية عن سوريا
ولبنان ،وعليهم ان ينتصروا
لفلسطني وشعبها ويوقفوا
نزيف الدم يف اليمن وينصفوا
شعب البحرين».
وطالب اللبنانيني ب»التضامن
الوطين يف مواجهة االرهاب
فيتمسكوا باملعادلة اليت حررت
لبنان ومحت حدوده ووفرت
االمن واالستقرار لكل اللبنانيني
املطالبني اليوم بالوقوف خلف
جيشهم ومقاومتهم ،مما حيتم
ان يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا
يف مسرية احلفاظ على لبنان
واستقراره ،فينبذوا كل دعوة
للفتنة واثارة النعرات ويلتزموا
اخلطاب الوطين اجلامع الذي يعزز
الوحدة الوطنية ويرسخ العيش
املشرتك بني اللبنانيني».
واكد ان «لبنان القوي يستمد
منعته من جيشه ومقاومته ووحدة
شعبه ،وهذا الشعب هو القوة
احلقيقية اليت يقوم عليها لبنان،
وحري باملسؤولني ان حيتضنوا
هذا الشعب يف حفظ ماله وامنه
واستقراره فتقوم الدولة بدورها
االمنائي واالجتماعي واالقتصادي
يف اعطاء املواطن االولوية
يف االهتمام والرعاية من خالل
تأمني االستشفاء والدواء لكل
مريض واملدرسة لكل طالب علم
وفرص العمل لكل حمتاج حتى
ال يشعر املواطن بالغربة يف
وطنه ،واوىل واجبات الدولة ان
تستعيد ثقة الناس بها من خالل
احياء دولة القانون واملؤسسات
اليت حتارب الفساد واالحتكار
واالستغالل واحملسوبيات واهلدر
فعال ال قوال ،فاملطلوب ان يشعر
املواطن على ارض الواقع ان
لبنان وطن نهائي لكل بنيه
واملستقبل االتي سيكون افضل
مع العهد اجلديد».
كذلك طالب احلكومة اللبنانية
ب»االسراع يف العمل الستخراج
النفط والثروات الطبيعية من
ارضنا ومياهنا لتصرف عائداتها
يف مشاريع انتاجية وخدماتية
يستفيد منها كل اللبنانيني،
اذ ال يعقل ان يعيش غالبية
اللبنانيني الفقر واحلاجة فيما
ختتزن ارض وطنهم الثروات».

بني التعليم والعمل» يف فندق
«ريفيريا» برعاية وزير الزراعة
الدكتور حسني احلاج حسن
ووزير الطاقه سيزار ابي خليل
ممثال بعضو هيئة ادارة قطاع
النفط اسامة الذهيب ،ويف حضور
ممثلني عن جامعات ومعاهد تقنية
ومهنية ومهتمني.
جمعة
آي من الذكر احلكيم ،فالنشيد
الوطين ،ثم القى كلمة الراعية
العلمية للمؤمتر جامعة املعارف
الدكتور جالل مجعة ،الذي اعترب
ان «ما حيصل على صعيد النفط
بالنسبة اىل لبنان يشبه احللم»،
واعرب عن «تفاؤله بنهضة
جامعية وعلمية ،واستخراج الكنوز
وفق اخلربات يتوقع ان يستوعب
قطاع النفط ما ال يقل عن 5000
فين وتقين يعملون اىل جانب
املهندسني».
ورأى ان «هناك مسؤولية كبرية
ملقاة على عاتقنا يف صناعة بيئة
حاضنة هلذا االكتشاف».
الذهبي
واستعرض ممثل وزير الطاقة
الذهيب املراحل الرمسية لالهتمام
بقطاع النفط والغاز بدءا من
العام  ،2007مرورا بالسياسة
البرتولية وقانون نظام االنتاج
اىل اقرار جملس النواب القانون
الضرييب.
وشدد على «ضرورة خلق فرص
عمل حملية وتطوير الصناعة
لتلبية قطاع النفط والغاز وبناء
وتطوير القدرات الوطنية».
وشرح «مسألة فرص العمل يف
االنشطة املباشرة لدى الشركات
وفرص العمل يف قطاع اخلدمات
الداعمة لالنشطة وفرص العمل
يف قطاع العمل الناتج عن
النفط والغاز يف الصناعات،
واخريا فرص العمل يف مشاريع
استثمارية وتنموية باستعمال
جزء من العائدات البرتولية».
الحاج حسن
وحتدث الوزير احلاج حسن فقال:
«وصلنا اىل هذا اليوم ،وحنن
على مشارف عملية التلزيم بعد
صدور قانون تعديل االحكام
الضريبية يبقى لدينا قانونان،
السيادي،
الصندوق
انشاء
والشركة الوطنية ،بعد هاتني
اخلطوتني وبعد اطالق عملية
التلزيم اليت تستمر لسنوات،
حتى يبدأ املال بالتدفق على
خزينة الدولة».
اضاف« :اذا دخل النفط والغاز
على اخلزينة ،سيكون له اثار
اجيابية واكثر اجيابية اذا احسنا
ادارته .طبعا على طريقة ادارة
البلد يضع االنسان يده على
قلبه عندما يدخل هذا التدفق
املالي ،علينا ان نعرف كيف نبيع
النفط ونستفيد من العائدات
اليت يفرتض حتسني وضعنا
االقتصادي واملالي وتعزيز
االستقرار النقدي».
ورأى انه «عندما نتحدث عن
النفط يعين عن اقتصاد مبليارات
الدوالرات وعن االف فرص
العمل ،جيب ان يكون هناك
سيناريو رمسي يقول للمجتمع
ما هو متوقع من فرص العمل
واالختصاصات».

وضع دراسة حول هذه االمور،
الن فرص العمل متنوعة تبدا
باالستكشاف واحلفر واالستخراج
ثم الشحن ورمبا التكرير وانشاء
صناعات برتوكيميائية وخدمات
ووظائف ادارية واقتصادية».
وتساءل عن العدد املطلوب
باالرقام ،مشريا اىل ان «اخلرجيني
كلهم هندسة وال يوجد تقنيون
وعلينا مواجهة االمر».
ورأى انه «على احلكومة ان تتخذ
قرارات الزامية على املعاهد
واجلامعات وحتدد االختصاصات
على الرغم من ان التعليم يف
لبنان حر ،لكن التحديد حيصل
يف كليات مثل الصيدلة ،فلماذا
ال حندد هنا».
واوصى ايضا ب»اولوية تدريس
مواد يكون فيها احلد االدنى
املتعلق بانشطة البرتول من
الناحية القانونية يف اهلندسة
وادارة االعمال ،الن من يعمل
يف هذا القطاع جيب ان يعرف
قوانني الدولة ،وجيب ان يكون
هناك مرسوم من هيئة قطاع
النفط واجلامعات يف الطالب
الذي يريد العمل يف هذا القطاع
جيب ان يدرس هذه املواد ،حنن
دولة وجيب ان نكون دولة وهيئة
ادارة النفط جيب ان تطلب من
الوزراء املعنيني االلتزام بهذا
احلد االدنى من التعليم».
وعلى صعيد التدريب ،قال:
«اجلامعة جيب ان يكون لديها
تدريب ،واال فلتبدأ هيئة ادارة
النفط يف هذا االمر ،سواء يف
لبنان او يف خارج لبنان ،حنن يف
اجلامعات ماذا لدينا امكانيات؟
ليس لدينا امكانيات ،اما ان
نهيىء انفسنا او ان االمر تقطيع
وقت».
واعترب يف التوصية االخرية ان
«وزارتي النفط ووزارة الرتبية
بكل قطاعاتها واجلامعات هي
املعنية على ان يأتي دور وزارتي
العمل والصناعة يف فرتة الحقة
«اما االن فأنتم املسؤولون
وحنن حباجة اىل برنامج عمل
ودراسات
ختطيط
واضح،
وتوجيه ومراسيم ومناهج تعليمية
وتدريب وتنسيق بني الفرقاء
حتى نصل اىل مكان عندما تبدأ
فيها الشركات بالتوقيع مع
احلكومة اللبنانية نكون قد درسنا
جيدا وتدربنا جيدا ،وعندها
نستطيع ان نقول للبنانيني
ان النفط كان نعمة على سوق
العمل وتطوير االقتصاد».
ثم بدأت اعمال املؤمتر وتضمنت
اجللسة الثانية االختصاصات
اجلامعية بني الواقع واملرجتى.
وحتدث الدكتور ناصر حطيطو
الدكتور قاسم غريب والدكتور
رفيق يونس.
وكانت اجللسة الثالثة بعنوان:
االحتياجات املهنية والتدريبية.
وحتدث الدكتور عبد اجمليد عبد
الغين عن خارطة العمل املهنية
النفطية ،اما الدكتور اسامة غنيم
فتناول موضوع االختصاصات
املهنية وارتباطها بالسوق،
ثم حتدث املستشار الثقايف
االيراني حممد مهدي شريعتمدار
عن اشكال التدريب املهين
النفطي يف ايران.

شدد وزير اإلعالم ملحم
الرياشي على ان «السالم
واحملبة يتطلبان الشجاعة اليت
من دونها ال ميكن حتقيقهما،
ومرحلة العداء بني القوات
اللبنانية والتيار الوطين احلر
واخلصام والشتائم والصراع
الذي كان جزء منه دمويا على
مدى  30عاما ،كانت مرحلة
صعبة ،لو أكملت أستطيع
أن أقول انه باحلد األدنى ال
يكون لدينا رئيس مجهورية
وبالتالي ال انتظام للمؤسسات
الدستورية ،وكان البلد ذهب
باجتاه التفتت».
وسئل خالل برنامج صباحي
مباشر عرب أثري «إذاعة لبنان»
بعنوان «مثل ما انت» ،من
اعداد شربل زيادة وبرناديت
حديب وتقدميهما رد فيه على
أسئلتهما :ما هو األصعب ان
يوقع الشخص على اتفاقية
سالم أو ان حيافظ عليها؟
أجاب« :الصعوبة يف اإلثنني
معا ،وجمرد ان توقع على اتفاقية
سالم وجتعلها قناعة راسخة يف
قلوب الناس ،أصبحت حتافظ
عليها ألنها ال تعود ملكك بل
تصبح كاألغنية ملك الناس وال
أحد ينتزعها منهم».
سئل :اىل أي حد تعتقد ان
هذا السالم حقيقي ويرتسخ يف
قلوب الناس أو أنه يذهب مع
الرجاالت الذين أتوا به ،ونعود
نعاني جمددا؟
أجاب« :نعم يأتي أناس آخرون
وقد ال تعود العالقات ودية
أو باألحرى ال تعود راسخة إمنا
تصبح مثل عالقة أي حزبني،
ولكن املاضي ال يعود وال ميكن
أن يقبل الناس أو القيادات
بأن يعيد ما ذهب».
سئل عن طرح الرئيس األمريكي
دونالد ترامب توطني النازحني
يف الدول اجملاورة؟
أجاب« :هذه الفكرة غري قابلة
للتنفيذ ألن وضع النازحني
السوريني خيتلف عن أوضاع
الفلسطينيون
الفلسطينيني.
شعب أخذت منه أرضه أما يف
سوريا فالشعب يرتك أرضه
بسبب احلرب من دون أن حيل
أحد مكانه .هذا األمر غري قابل
للمنطق ،بل على العكس بعيد
عنه ،وعندما تستتب األمور
يف سوريا يعود الناس اىل
بيوتهم وال أحد يوطنهم يف
مكان آخر وال هم يف األساس
يطرحون هذا املوضوع .تعلمون
انين استقبلت  13سفريا منذ
أربعة أسابيع للتحضري حلملة
من أجل ختفيف التشنج بني
الالجىء واملضيف اللبناني،
ومحلة إعالمية فور إقرار جملس
الوزراء حساب خاص للماحنني
سوف تنطلق من وزارة اإلعالم
واملفوضية الدولية لشؤون
الالجئني يف هذا اإلجتاه».
وردا على سؤال عن وضع
وسبل
اللبناني
اإلعالم
تطويره ،أجاب« :على املستوى
اإلقتصادي واإلجتماعي هناك
جمموعة مشاريع لتحسني وضع
وخصوصا
اإلعالم
وسائل

القطاع اخلاص قدمتها وهي
يف جملس الوزراء وأحتدث مع
الرئيس احلريري وقد تكون
جزءا من موازنة  .2018بالنسبة
إىل «تلفزيون لبنان» و»إذاعة
لبنان» نقوم بورشة كبرية ،أوال
يف التلفزيون ننتظر اإلفراج
عن جملس اإلدارة يف األمانة
العامة جمللس الوزراء ألن أمامه
مشروعا كبريا للسنوات املقبلة،
لن يكون يف سوق التنافس
مع التلفزيونات األخرى إمنا
سيكون بالتأكيد تلفزيونا مميزا
ومتميزا .بالنسبة إىل «إذاعة
لبنان» هناك شبكة برامج
جديدة ايضا تشبه العصر.
سوف نعيد الدراما اإلذاعية
إىل اإلذاعة وأنا مصر على هذا
املوضوع كثريا ،وحتدثت مع
مدير اإلذاعة وسيعمل عليها يف
شبكة برامج اخلريف ،وبالنسبة
إىل املضمون ،من اآلن أدعوكم
إىل املشاركة يف مؤمتر تعد له
مديرية الدراسات يف وزارة
اإلعالم أوائل شهر تشرين
الثاني املقبل بعنوان «اإلعالم
اإلجيابي» ،وسندعو اإلعالم
اخلاص إىل املشاركة فيه مع
وسائل اإلعالم .العملية ال حتتاج
إىل تركيز على أسرار املهنة بل
إىل توعية بسيطة أو لفت نظر
لوسائل باجتاه ان يذهبوا حنو
اإلعالم اإلجيابي ،فال يصبح خرب
وقوع شاحنة على الطريق خربا
دوليا .أحداث داخلية مهمة
حتصل يف امريكا قليال ما تأتي
«نيويورك تاميز» و»الواشنطن
بوست» على ذكرها ،فاإلعصار
قليال ما يتحدثون عنه وحنن ال
ندرك حماذير هذا األمر على
اإلغرتاب .اإلغرتاب يعتقد ان
هناك كارثة يف لبنان يعين
يكون السري مقفال على طريق
املطار .هذا اإلعالم اإلجيابي
نضع له جمموعة نقاط ومعايري
يعمل على أساسها اإلعالميون،
ووجودكم يف هذااحلقل ،وكثر
مثلكم ،يؤكد ان األمور ليست
سوداء .صحيح هناك أشياء
سيئة تطغى كنقطة سوداء على
ثوب العروس كل الناس تراها
وال ترى الثوب الكبري األبيض.
األمور ليست سوداء والدليل ما
تتحدثون عنه ان األمور البيضاء
أكثر من السوداء».
وختم« :اإلذاعة تطلق خميلة
اإلنسان وهذا قليل ما يتم التنبه
إليه .الدراما على اإلذاعة جتعلنا
نتخيل املسرح بينما التلفزيون
يضع لنا املسرح أمامنا ويضع
املشهد أمامنا وحيصرنا به.
الدراما اإلذاعية هي أمجل بكثري
وعلينا أن نشجعها».
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اعــالنات

بـإدارة أبـو الـزمن
غسـيل من الداخـل والـخارج
تنـظيف من الداخـل والـخارج
()Full Detailing - Buff & Polish
أسـعار ال تنافـس  -خدمـة سـريـعة -
مـعامـلة ممـيزة  -صـدق واسـتقامة
عـصائر وفنـجان قـهوة مـجانا مـع كـل
غـسيل سـيارة
نفـتح  7أيـام يف األسـبوع
مـن الـ  8صباحا حتى الـ  12ليال

48 Stacy St, Bankstown
M; 0404 363 876 - P; 9708 1881

ترقبوا
قريبا جدا

افتتاح فرع جديد
على العنوان:

246 Newbridge
Rd, Moorebank

مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت

مسانة عربية  -معلبات  -أرزّ  -حبوب  -زيوت  -أجبان وألبان  -مثلجات  -متور ..وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي
أســعار خاصة على مدار السنة
نفتح  7أيام يف االسبوع
FREE
من الـ  7صباحا حتى
الـ  7مساء

5B/ 63 Simmat Ave. Condell Park Arcade NSW - Ph: 02 9796 7608

PARKING
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لبنانيات

رئيس اجلمهورية امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة:

لبنان لن يسمح بالتوطني ال لالجئ أو لنازح والقرار بهذا الشأن يعود لنا

شدد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون على ان «لبنان
الذي متكن من مواجهة االرهاب
الذي اشعل نريانه يف العديد
من الدول ،استطاع أن يتجنب
السقوط واالنفجار من خالل
حفاظه على وحدته الوطنية رغم
كل االنقسام السياسي احلاد
الذي كان قائما ،وهو متكن،
وجبميع قواه ،من القضاء عليها
تدرجييا .ومؤخرا قام جيشنا
باملعركة النهائية على حدودنا
مع سوريا وحقق انتصارا كبريا
االرهابية
التنظيمات
على
و»النصرة»
«داعش»
من
ومتفرعاتها وأنهى وجودها
العسكري يف لبنان».
وعرض امام اجلمعية العامة
لالمم املتحدة ،للصعوبات اليت
يواجهها لبنان «يف استقبال
االعداد الكبرية من النازحني
السوريني اليه وتأثري ذلك
على احلياة اليومية للبنانيني»،
معتربا ان «احلاجة قد أصبحت
ملحة لتنظيم عودة النازحني
اىل وطنهم بعد أن استقر
الوضع يف معظم أماكن سكنهم
األوىل» .وقال« :هناك من
يقول بعودة طوعية هلم وحنن
نقول بالعودة اآلمنة ومنيز بني
االثنني ،واجتماعات جمموعة
الدول الداعمة لسوريا ISSG
قد أكدت على ذلك .أما اللجوء
اجلماعي بشكله احلالي اىل
لبنان ،فهو قد حصل لسبب
أمين أو اقتصادي ،وهربا من
أخطار احلرب ،ولذلك نسميه
نزوحا وليس جلوءا ،وهو مل
يقرتن بقبول الدولة ومل يكن
إفراديا ،إمنا على شكل اجتياح
سكاني».
أضاف« :أما االدعاء أنهم لن
يكونوا آمنني إذا عادوا اىل
بالدهم فهذه حجة غري مقبولة؛
فمن ناحية ،هناك حوالي %85
من األراضي السورية قد
أصبحت يف عهدة الدولة ،ومن
ناحية ثانية ،إذا كانت الدولة
مبصاحلات
تقوم
السورية
مع اجملموعات املسلحة اليت
تقاتلها وترتك للمقاتلني حرية
اخليار بني أن يبقوا يف قراهم
أو أن يرحلوا اىل مناطق أخرى،
فكيف بها مع نازحني هربوا من
احلرب؟ وما حصل بعد األحداث

األخرية يف لبنان يؤكد هذا
الكالم».
وتطرق اىل حتدي اسرائيل
وعدم
الدولية
للقرارات
تنفيذ مضمونها وباالخص
ما يتعلق منها بالصراع مع
الفلسطينيني ،واشار اىل ان
«احلروب اإلسرائيلية أثبتت
أن املدفع والدبابة والطائرة ال
تأتي باحللول وال بالسالم ،فال
سالم من دون عدالة ،وال عدالة
إال باحرتام احلقوق .وال شك أن
جرمية طرد الفلسطينيني من
أرضهم وتهجريهم ال ميكن أن
تصحح جبرمية أخرى ترتكب حبق
اللبنانيني عرب فرض التوطني
عليهم ،كما حبق الفلسطينيني
عرب إنكار حق العودة عليهم.
وليس تعطيل دور مؤسسة
األونروا إال خطوة على هذه
الطريق تهدف اىل نزع صفة
الالجئ متهيدا للتوطني ،وهو
ما لن يسمح به لبنان ،ال لالجئ
أو لنازح ،مهما كان الثمن
والقرار يف هذا الشأن يعود
لنا وليس لغرينا».
واذ شرح تأثري الفقر والعوز
على الشعوب يف املنطقة،
دعا اىل «ضرورة أن يرتافق
أي حل مع إجراءات اقتصادية
واجتماعية كفيلة بتحقيق النمو
وحتسني األوضاع االجتماعية
لشعوب املنطقة مبا يؤمن هلم
احلياة الكرمية واملستقرة،
واىل التفكري جديا يف مشروع
إقامة سوق اقتصادية مشرقية
مشرتكة لضمان لقمة العيش
يف ظل احلرية».
ورأى ان «احلرب العاملية
الثالثة اختذت شكال جديدا يقوم
على حروب داخلية مدمرة ،وان
احلل لن يكون إال بتغيري فكري
وثقايف ،وان احلاجة ملحة اىل
مؤسسة تعنى برتبية السالم
وتقرب اإلنسان من اإلنسان
وتساهم يف متتني العالقات
املختلفة،
اجملتمعات
بني
وتساعد على اعتماد لغة احلوار
وسيلة حلل النزاعات».
وشدد الرئيس العماد ميشال
عون على ان «دور لبنان ،ال
بل رسالته ،هو يف احلرب
على أيديولوجية اإلرهاب»،
وطرح «ترشيح لبنان ليكون
مركزا دائما للحوار بني خمتلف
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نص الكلمة

مواقف رئيس اجلمهورية اتت
خالل القائه كلمة لبنان امام
اجلمعية العامة لالمم املتحدة،
عند العاشرة والنصف قبل
ظهر اليوم بتوقيت نيويورك
عصرا
والنصف
(اخلامسة
بتوقيت بريوت) ،ويف ما يلي
نص الكلمة:
«معالي السيد مريوسالف
التشاك رئيس اجلمعية العامة،
سعادة أمني عام األمم املتحدة
السيد أنطونيو غوترييس،
الدول
رؤساء
السادة
واحلكومات،
السيدات والسادة.
يسعدني بداية أن أهنئكم حضرة
الرئيس ،على توليكم رئاسة
اجلمعية العامة لألمم املتحدة
فى دورتها احلالية وأمتنى لكم
التوفيق فى مهامكم .كما أود
أن أتوجه بالشكر ملعالي السيد
بيرت طومسون على حسن إدارته
للدورة السابقة .وأحيي أيضا
سعادة األمني العام السيد
غوترييس وجهوده لتفعيل
دور منظمة األمم املتحدة.
سيادة الرئيس ،حنن اليوم يف
نيويورك ،ويف شهر أيلول،
وال بد أن تعود بنا الذاكرة
ستة عشر عاما اىل الوراء حني
ضرب اإلرهاب هذه املدينة
موقعا آالف الضحايا .وجندد
من على هذا املنرب تضامننا
مع عائالتهم ومع عائالت كل
ضحايا جرائم اإلرهاب يف
العامل.
هذا احلدث املأساوي كان
انطالقة حلرب دولية ضد
اإلرهاب ما لبثت أن تفرعت
وتوزعت وضاعت أهدافها
وأشعلت النريان يف العديد
من الدول خصوصا يف الشرق
األوسط حيث طالت شظاياها
كل بلدان؛ منها من وصلته
النريان مباشرة ومنها من محل

عبء النتائج .وقد أفرزت وغذت
أبشع أنواع اإلرهاب ،هدفه
القضاء على اإلنسان واحلضارة
والثقافة ،فمارس أكثر اجلرائم
وحشية على شعوب منطقتنا؛
مل يوفر مدنيا ،طفال كان أو
امرأة أو عجوزا ،ومل يوفر
معلما ،أثريا كان أو ثقافيا أو
دينيا .ثم متدد نشاطه ليضرب
يف القارات اخلمس بأفظع
األساليب وأكثرها دموية،
وينقض بإجرامه كل األعراف
واملواثيق والقوانني الدولية
وال أحد يعرف أين ستصل
حدوده ومتى أو كيف سوف
ينتهي .مع بدء األحداث يف
سوريا اضطرب الوضع يف
لبنان وبدا واضحا أنه من عداد
الدول العربية اليت كان مقررا
هلا أن تقع يف براثن اإلرهاب،
ولكنه استطاع أن يتجنب
السقوط واالنفجار من خالل
حفاظه على وحدته الوطنية رغم
كل االنقسام السياسي احلاد
الذي كان قائما .فلم يتخط أحد
اخلط األمحر املرسوم يف وجدان
كل مواطن ،ما أمن وحدة لبنان
وحفظ أمنه ،على الرغم من
تسلل العناصر اإلرهابية اىل
بعض مناطقه وبلداته وقراه
وتشكيلهم جمموعات وخاليا
مسلحة فيها .لكن لبنان متكن،
وجبميع قواه ،من القضاء عليها
تدرجييا .ومؤخرا قام جيشنا
باملعركة النهائية على حدودنا
مع سوريا وحقق انتصارا كبريا
االرهابية
التنظيمات
على
من «داعش» و»النصرة»
ومتفرعاتها وأنهى وجودها
العسكري يف لبنان.
إن األعباء اليت يتحملها لبنان
جراء احلرب الدائرة يف سوريا
تفوق بكثري قدرته على التحمل،
لكن الشعب اللبناني أثبت
أنه شعب إنساني ومسؤول؛
استقبل النازحني يف بيوته
ومستشفياته،
ومدارسه
ومسح هلم مبشاركته لقمة

العيش وسوق العمل على
مدى السنوات األخرية املاضية
ما ضاعف نسبة البطالة فيه.
وأشري هنا اىل أن أكثر من
نصف مدارسنا الرمسية تعمل
بدوامني ،قبل الظهر وبعده
لنتمكن من استيعاب األطفال
السوريني.
إن لبنان بلد صغري املساحة
كثيف السكان حمدود املوارد،
اقتصاده تأثر بأزمات عدة
االقتصادية
األزمة
أوهلا
العاملية ،ثم حروب املنطقة
اليت طوقته ومنعته من التحرك
باجتاه الشرق والدول العربية
اليت تشكل له املد احليوي ،ثم
جاءت موجات النزوح واللجوء
اليت أضافت اليه ما نسبته
 %50من سكانه ،ما يعين
أنه مقابل كل لبنانيني صار
هناك نازح أو الجئ ،وارتفعت
الكثافة السكانية يف الكيلومرت
املربع الواحد اىل  600بعد أن
كانت  ،400وكل هذا االكتظاظ
الشديد هو على مساحة 10452
كيلومرتا مربعا ،ما زاد من
صعوبات أوضاعنا االقتصادية،
وزاد أيضا نسبة اجلرمية مبختلف
أنواعها .واألخطر أن اجملموعات
االرهابية قد اختذت من بعض
جتمعات النازحني خمابئ هلا
حمولة إياها بيئة حاضنة ،وكانت
خترج منها لتقوم بتفجرياتها
حاصدة أرواح األبرياء.
من هنا ،فإن احلاجة قد
أصبحت ملحة لتنظيم عودة
النازحني اىل وطنهم بعد أن
استقر الوضع يف معظم أماكن
سكنهم األوىل.
هناك من يقول بعودة طوعية
هلم وحنن نقول بالعودة اآلمنة
ومنيز بني االثنني ،واجتماعات
جمموعة الدول الداعمة لسوريا
 ISSGقد أكدت على ذلك؛
فالعودة تكون طوعية أو آمنة
وفقا لسبب النزوح؛ فإذا كان
اللجوء إفراديا ولسبب سياسي
يهدد أمن الفرد وسالمته

تكون العودة طوعية ،أي أنها
متنح لالجئ السياسي ويرتك
له تقدير توقيتها ،وهذا النوع
من اللجوء يقرتن بقبول الدولة
املضيفة .أما اللجوء اجلماعي
بشكله احلالي اىل لبنان،
فهو قد حصل لسبب أمين أو
اقتصادي ،وهربا من أخطار
احلرب ،ولذلك نسميه نزوحا
وليس جلوءا ،وهو مل يقرتن
بقبول الدولة ومل يكن إفراديا،
إمنا على شكل اجتياح سكاني.
أما االدعاء أنهم لن يكونوا
آمنني إذا عادوا اىل بالدهم
فهذه حجة غري مقبولة؛ فمن
ناحية ،هناك حوالي  %85من
األراضي السورية قد أصبحت
يف عهدة الدولة ،ومن ناحية
ثانية ،إذا كانت الدولة السورية
تقوم مبصاحلات مع اجملموعات
املسلحة اليت تقاتلها وترتك
للمقاتلني حرية اخليار بني أن
يبقوا يف قراهم أو أن يرحلوا
اىل مناطق أخرى ،فكيف بها
مع نازحني هربوا من احلرب؟
وما حصل بعد األحداث األخرية
يف لبنان يؤكد هذا الكالم.
ويف السياق نفسه ،يعيش
النازحون يف البؤس ويف بيئة
صحية غري سليمة بالرغم من
كل تقدميات املؤسسات الدولية
واللبنانية ،ويؤملنا ان نكون
عاجزين عن حتسني أوضاعهم
بسبب كثافة أعدادهم وبسبب
إمكاناتنا احملدودة .وال شك أنه
من األفضل هلم أن تقوم األمم
املتحدة مبساعدتهم على العودة
اىل وطنهم بدال من مساعدتهم
على البقاء يف خميمات ال يتوفر
فيها احلد األدنى من مقومات
احلياة الكرمية.
باإلضافة اىل النزوح السوري،
يتحمل لبنان أعباء جلوء  500ألف
فلسطيين ،هجروا من أرضهم
منذ  69عاما ،ينتظرون عودتهم
ومؤسسة
فلسطني،
اىل
األونروا على طريق االنهيار
املالي ،وال نرى يف األفق أي
جهود جدية من األمم املتحدة
أو جملس األمن لتنفيذ مشروع
الدولتني ،بل على العكس فإن
اجملتمع الدولي جبميع مؤسساته
يعجز عن جعل إسرائيل تتوقف
عن إقامة مستوطنات جديدة.
وال يزال العنف مستمرا ألنه
ال ميكن إخضاع شعب سلبت
هويته وأرضه.
لطاملا كانت مقاربة إسرائيل
للحل تقوم دائما على القوة
العسكرية وانتهاك احلقوق،
ولبنان خري شاهد على ذلك،
فهي خترق السيادة اللبنانية
والقرار  1701بشكل دائم،
وخالل األيام املاضية قصفت
طائراتها األراضي السورية
انطالقا من األجواء اللبنانية،
ثم قامت بغارة وهمية على علو
منخفض خارقة جدار الصوت
فوق صيدا وتسببت بأضرار
مادية ،أضف اىل ذلك زرعها
من حني آلخر أجهزة جتسس
يف األراضي اللبنانية .وهذه
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لبنانيات

رئيس اجلمهورية امام...
االنتهاكات ليست جبديدة،
فهذا ما دأبت عليه إسرائيل
منذ سبعة عقود حتى يومنا
هذا ،وهي تسجل ما ال يقل
عن مئة اخرتاق بري وحبري
وجوي للسيادة اللبنانية كل
شهر .ولبنان يتقدم بالشكاوى
اىل جملس األمن ،من دون أن
يتمكن هذا األخري من ردعها.
حضرة الرئيس ،هذه العقود
السبعة من احلروب اإلسرائيلية
أثبتت أن املدفع والدبابة
والطائرة ال تأتي باحللول وال
بالسالم ،فال سالم من دون
عدالة ،وال عدالة إال باحرتام
احلقوق .وال شك أن جرمية
طرد الفلسطينيني من أرضهم
وتهجريهم ال ميكن أن تصحح
جبرمية أخرى ترتكب حبق
اللبنانيني عرب فرض التوطني
عليهم ،كما حبق الفلسطينيني
عرب إنكار حق العودة عليهم.
وليس تعطيل دور مؤسسة
األونروا إال خطوة على هذه
الطريق تهدف اىل نزع صفة
الالجئ متهيدا للتوطني ،وهو
ما لن يسمح به لبنان ،ال
لالجئ أو لنازح ،مهما كان
الثمن ،والقرار يف هذا الشأن
يعود لنا وليس لغرينا.
لقد تركت مجيع هذه احلروب
جراحا ثخينة يف اجملتمعات وبني
األفراد ،وقضت على األفكار
االجتماعية الواعية ،وخربت
مبادئ التعايش والتضامن
وروح التسامح وقبول اآلخر
بني األفراد واجملموعات يف
العامل ،وصارت منطقتنا أسرية
الفقر واحلاجة وهي تتحول اىل
بؤرة ملزيد من التطرف وتتوالد
فيها األزمات وتتصاعد.
من هنا ضرورة أن يرتافق
أي حل مع إجراءات اقتصادية
واجتماعية كفيلة بتحقيق النمو
وحتسني األوضاع االجتماعية
لشعوب املنطقة مبا يؤمن هلم
احلياة الكرمية واملستقرة .هلذا
أدعو اىل التفكري جديا يف
مشروع إقامة سوق اقتصادية
مشرقية مشرتكة لضمان لقمة
العيش يف ظل احلرية.
إن لبنان الذي يشكل عاملا
مصغرا حبد ذاته ،سواء بتنوع
شعبه وثقافته ،أو حبضارته
اليت هي عصارة حضارات
مرتاكمة منذ العصور القدمية،
من اآلرامية ،لغة السيد
املسيح ،وصوال اىل العربية
لغة الرسول مرورا بالفينيقية
واليونانية
والرومانية
والالتينية والفارسية ووادي
النيل ...أضف اىل ذلك أن
الشعب اللبناني جيمع املسلمني
بكل مذاهبهم واملسيحيني
أيضا بكل مذاهبهم ،وعرف
احلرب وتداعياتها والسالم
وإجيابياته ،وبهذه التجارب
يف العيش املشرتك ومشولية
الثقافة يستطيع لبنان أن
يكون واحة ميكن للعامل أن
يلتقي فيها ويتحاور.
احلضور
الرئيس،
حضرة
الكريم ،بعد انتهاء احلرب
العاملية األوىل أنشئت عصبة
األمم ،وهدفها احلفاظ على
ولكنها
العاملي،
السالم

احلرب
واندلعت
فشلت،
الثانية خالل أقل من ثالثة
عقود ،وبعد أن توقفت أنشئت
منظمة األمم املتحدة وكان أول
أهدافها حل النزاعات سلميا
بني الدول ومنع احلروب
املستقبلية ،فهل متكنت من
حتقيق هذا اهلدف؟
اإلجابة ليست صعبة ،والعامل
املتفجر حولنا خري جواب .إن
احلرب الثالثة اختذت شكال
جديدا ،فلم تعد حربا بني
األمم إمنا حروبا داخلية مدمرة،
وكثرية هي الدول اليت تفجرت
من الداخل ألسباب دينية أو
إتنية ،وبسبب التطرف ورفض
حق اآلخر بالوجود.
أما اللجوء اىل تقسيم الدول
طائفيا أو إتنيا فقطعا ليس
هو احلل ،ولن حيول دون
اندالع احلروب .بل على
العكس ،فمن شأن هذه
املقاربة أن تزيد العصبيات
والتطرف والصراعات.
إن احلل لن يكون إال بتغيري
فكري وثقايف .من هنا تربز
احلاجة ملحة اىل مؤسسة تعنى
برتبية السالم؛ إذ وحدها
ثقافة سالم ومساح جديدة
تعلم مبادئ العيش معا أو
ما يسميه البعض «العيش
املشرتك» حيرتم فيه اإلنسان
حرية املعتقد والرأي وحق
اإلختالف ،ميكنها أن تواجه
اإلرهاب وأن تؤسس جملتمعات
قادرة على إرساء السالم بني
الشعوب واألمم .ثقافة تقرب
اإلنسان من اإلنسان وتساهم
يف متتني العالقات بني
اجملتمعات املختلفة وتساعد
على اعتماد لغة احلوار وسيلة
حلل النزاعات.
ودور لبنان ،ال بل رسالته،
هو يف احلرب على أيديولوجية
اإلرهاب ،ألن لبنان الذي
يتميز مبجتمعه التعددي هو
نقيض األحادية اليت متثلها
داعش ومثيالتها .واجلهد
األساس الذي جيب أن تقوم
به األمم املتحدة هو حماربة
اإلرهاب فكريا إذ ال احتواء
له وال حدود وال جغرافيا ألنه
عدوى فكرية متنقلة الكرتونيا
يف العامل.
لكل هذه األسباب أطرح ترشيح
لبنان ليكون مركزا دائما
للحوار بني خمتلف احلضارات
والديانات واألعراق ،مؤسسة
تابعة لألمم املتحدة ،آملني
من الدول االعضاء ان يدعموا
لبنان يف سعيه لتحقيق هذا
الطلب عندما يعرض لنعمل
معا على تأمني ما تطمح إليه
األمم املتحدة ،مؤسسة وأمما،
من سعي اىل السالم وحياة
كرمية جلميع الشعوب ،يف عامل
ينعم باألمن واالستقرار».
وبعد انتهائه من القاء الكلمة،
تلقى عون رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون تهنئة
رئيس اجللسة الذي نزل
من مكانه ملصافحة رئيس
اجلمهورية ،كما بادر عدد من
رؤساء الوفود اىل تهنئته على
مضمون الكلمة اليت القاها
باسم لبنان وابدوا ترحيبهم
ملا ورد فيها.

باسيل من نورث كارولينا:

فوشيه زار قليموس وأكد دعم فرنسا
لبنان ال حيتمل اي شكل من أشكال التوطني
سيادة لبنان واستقالله
وسنواجه هذا املوضوع بكل الوسائل

زار السفري الفرنسي برونو
فوشيه على رأس وفد من
السفارة ،الرابطة املارونية
يف املدور ،حيث كان يف
الرابطة
رئيس
استقباله
املارونية النقيب انطوان
قليموس وأعضاء اجمللس
التنفيذي ،وعقد على الفور
الرئيسان
حضره
اجتماع
السابقان للرابطة الدكتور
جوزيف طربيه واالمري حارث
شهاب ،وكان حبث يف
االوضاع العامة.
بداية ألقى قليموس كلمة
رحب فيها بالسفري ،متناوال
العالقات التارخيية وخصوصا
املوارنة ،وأضاء على التحديات
اليت تواجه البلد يف مجيع
اجملاالت ،متمنيا «املساعدة
الفرنسية وعربها األوروبية
يف حتديث اإلدارة العامة من
خالل املساعدة على وضع
احلكومة االلكرتونية موضع
التنفيذ والتعاون لالنتهاء
مما يسمى إرهاب الفساد
واملساعدة على محل إسرائيل
لالنسحاب من االراضي اليت
ال تزال حتتلها إلبطال الذرائع
املؤدية اىل استمرار الصراع
العسكري ،وتأييد موقف
اللبناني
النيابي
اجمللس
االمريكي
الطرح
لرفض
التوطني ،إضافة اىل مواجهة
اخلطر الذي يشكله استمرار
وجود النازحني السوريني».
ورد السفري الفرنسي شاكرا
لقليموس كلمته والرابطة
مؤكدا
له،
استضافتها
«عمق العالقة مع الطائفة
املارونية» ،وتناول «اجملاالت
اليت تساعد فيها فرنسا لبنان
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
اىل
مشريا
وعسكريا»،
«الزيارة املهمة اليت سيقوم
بها رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قريبا اىل فرنسا
وهي ستكون زيارة دولة على
قدر كبري من األهمية».
وشدد على مواقفه «الداعمة
لسيادة لبنان واستقالله
وضرورة حل املسائل العالقة
مبا يضمن أمنه واستقراره
وازدهاره ويف مقدمها مسألة
النازحني السوريني».
بعد ذلك ،قدم قليموس اىل
فوشيه عددا من الكتب عن
تاريخ املوارنة والبطريركية
املارونية باالضافة اىل عدد
من املطبوعات الصادرة عن
الرابطة.

تصريح
بعد ذلك حتدث قليموس اىل
االعالميني« :سررنا بلقاء
سفري فرنسا يف الرابطة
املارونية ،ولتوقيت هذه
الزيارة دالالت عديدة يف
هذه املرحلة .استعرضنا كل
االمور والتحديات اليت تعصف
باملنطقة وبلبنان ،وكان كالم
عن العالقات التارخيية اليت
تربط فرنسا بلبنان عموما
وباملوارنة خصوصا ،فهما
متعلقان بالقيم وبأخالقية
التعاطي بني البشر اليت
تبتعد عنها الكثري من الدول
الكربى».
أضاف« :توافقنا على أكثرية
االمور اليت حبثناها وكانت
مناسبة أكد فيها السفري
الفرنسي أن فرنسا تسعى
دائما اىل حتييد لبنان عن
يف
املوجودة
الصراعات
املنطقة وهذا ما جعلها تدعم
قوات االمم املتحدة املوجودة
يف اجلنوب .ويهم فرنسا أن
يبقى اجليش اللبناني الركيزة
االساسية للدولة يف لبنان،
وهي تسعى دائما اىل دعم
اجليش الذي هو احلصن
احلصني للدولة .وهناك شيء
أساسي تكلمنا عنه وله عالقة
مبوضوع التوطني ،وكان لنا
كالم واضح عن دعم الرابطة
للموقف الذي خرج به الربملان
اللبناني ،واستنكر التصريح
الصادر عن الرئيس االمريكي
وحنن وكل اللبنانيني لنا
موقف من التوطني الذي هو
هاجس دائم لدينا ،فمواقفنا
يف الرابطة واضحة وال التباس
فيها».
سئل :أشرت يف تصرحيك
إىل أن تصرف بعض الدول
الكربى يتنافى مع اخالقية
التعامل ،من تقصد؟
أجاب« :هناك أمور هلا عالقة
حبقوق االنسان واحلريات
العامة ،وهناك أناس يبشرون
بها وال ميارسونها فعال».
أخريا ،مل يشأ السفري
الفرنسي االدالء بتصريح،
ولكنه قال ردا على سؤال عن
موقف فرنسا من التوطني:
«أحيلكم اىل كلمة الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون
اليت ألقاها يف جملس االمن
باالمس وموقفه من املسألة
السورية جد واضح وهو موقف
فرنسا الرمسي».

الوزير جربان باسيل
أعلن وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،امام ابناء اجلالية
اللبنانية يف نورث كارولينا،
ان «لبنان ال حيتمل اي شكل
من أشكال التوطني» ،وقال:
«سنواجه هذا املوضوع جبميع
الوسائل ولن نسمح حبصوله
أبدا وارادتنا الوطنية سوف
تنتصر على اي إرادة اخرى
تسعى لتوطني الغرباء يف
ارضنا».
واعلن ان «حل مشكلة النازحني
والالجئني هي يف عودتهم اىل
ارضهم وهذا حق هلم» ،ورأى
ان «اللبنانيني على حق يف
مطالبتهم باإلصالح ولكن لألسف
تنقصنا القدرة السياسية بسبب
الذين ال يريدون التغيري .فقد
قيل لنا ان اجليش اللبناني
غري قادر على مواجهة االرهاب
وكدنا نصدق ،ولكن عندما
توفرت اإلرادة السياسية واختذ
القرار يف عهد الرئيس ميشال
عون تبني ان اجليش قادر على
حترير االرض واحلدود خالل
ايام .كذلك فان ملف التنقيب
عن النفط مت تعطيله مدة اربع
سنوات وعندما توقف القرار
بالتعطيل سارت األمور كما
جيب».
وقال« :من الطبيعي ان يتجاوز
الناس القوانني عندما يرون
ان قيادات سياسية تتجاوز
الدستور وتعتربه وجهة نظر،
لذلك فان العنوان االبرز يف
عهد الرئيس عون هو استعادة
هيبة الدولة بإعادة فرض تطبيق
القوانني ليعود لبنان دولة حق
ودولة قانون».
وتوجه اىل املنتشرين اللبنانيني
بالقول« :لن نرضى بان يبقى
لبنان دولة فاشلة وسنغري
هذا الوضع وندعوكم اىل
أن تشاركوا معنا يف حتقيق
اإلصالح والتغيري السياسي،
انه تغيري يف البنية السياسية
كما يف العقلية ،وصار
بامكانكم إجناز معامالتكم يف
القنصليات خالل ايام قليلة
بعدما كانت املعامالت حتتاج
اىل أشهر وسنوات .واالهم انه
صار بامكانكم اليوم ان تسجلوا
انفسكم وان تقرتعوا الكرتونيا

النيابية

بعد

يف االنتخابات
أشهر».
تتمتعون،
«إنكم
أضاف:
بنظرنا ،مبكانة كبرية ،فأنتم
جزء منا وأنتم األساس واعلموا
ان الدولة بدأت تتدخل خبدمتكم
وهذا واجبها حتى ولو كان
بعضكم ال حيمل جنسية وطنه
االم .وأعلن عن تعيني قنصل
فخري يف والية نورث كارولينا
قريبا ليتوىل مسؤولية فعلية.
وأشار وزير اخلارجية واملغرتبني
اىل ان املتحدرين من أصل
لبناني هم لبنانيون ،هاجر
اجدادهم بفعل االضطهاد او
احلروب او اجلوع .فاملنتشرون،
مثل املقيمني ،صقلتهم احملن
وحولتهم اىل شعب ال يرضخ
يف مواجهة الظلم او االحتالل
بل يطلب احلرية ويسعى اىل
تطوير ذاته ولو عن طريق
اهلجرة .لقد حصل ذلك مرات
عدة يف تارخينا ،ولذلك قررنا
اليوم ان نقوم بواجب ربط
املنتشرين بالدولة اللبنانية
عن طريق القوانني واالجراءات
جتعلهم
اليت
والتسهيالت
حاضرين يف حياتنا الوطنية
ومشاركني يف قرارنا».
وأردف« :ان أسعار بطاقات
السفر اىل لبنان مرتفعة وال بد
من خفضها ،ومن غري املقبول
ان حتقق شركة الطريان اليت
متلكها الدولة ارباحا عالية
على حساب اللبنانيني مقيمني
ان
واملطلوب
ومنتشرين،
حتقق ارباحها باملنافسة وليس
باالحتكار وهذا االمر جيب ان
يتغري».
وختم باسيل« :سنضع اخلطط
االقتصادية اليت تولد فرص
وتسمح
للمقيمني
العمل
للمنتشرين باملشاركة يف الدور
االقتصادي الوطين ،وسنجعل
ارتباط املنتشرين بوطنهم
حقيقة قانونية واقتصادية ،ولن
نسمح بعد اليوم بتهجري شعبنا
واستبداله بشعوب اخرى .لذلك
ندعوكم اىل تعزيز االرتباط
بلبنان لنستعيد بقوة االنتشار
التوازن املطلوب حلماية الوطن
وبناء الدولة ،فلبنان وطنكم وال
تغيبوا عنه».
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لبنانيات

وهاب :خيار املقاومة واجليش والدولة أمر
اسرتاتيجي للطائفة الدرزية يف سوريا وسيبقى
ولنرتك العصابات للذين تعودوا عليها

إستقبل رئيس حزب «التوحيد
العربي» وئام وهاب ،يف دارته
يف اجلاهلية ،شيخي عقل طائفة
املسلمني املوحدين الدروز يف
سوريا محود احلناوي ويوسف
جربوع ،يف حضور املرجع الروحي
الشيخ أبو علي سليمان أبو ذياب
وعدد من املشايخ.
وتناول اللقاء أوضاع طائفة
املسلمني املوحدين الدروز يف
سوريا وكل ما يتعلق باملصلحة
الشخصية للطائفة يف سوريا،
وحتديدا يف حمافظة السويداء
واألوضاع العامة يف املنطقة،
حيث أكد وهاب خالل اللقاء
«أهمية هذه الزيارة اليت تأتي
يف وقت مهم جدا ومفصلي
ليس على مستوى لبنان فقط،
بل على ساحة املنطقة بشكل
عام وعلى الساحة السورية
بشكل خاص» ،مؤكدا أن «طائفة
املسلمني املوحدين الدروز كانت
وستبقى حصنا للعروبة يف هذه
املنطقة ،واليت وقفت يف سوريا
اىل جانب الدولة واجليش العربي
السوري الذي حيقق اليوم
اإلنتصارات الكبرية يف سوريا
كمقدمة إلعادة توحيدها وضرب
اإلرهاب فيها».
وإذ جدد تأكيده على أنه «كما
كانت هذه الطائفة وكما كنا
مجيعا بتوجيه من مشاخينا هنا،
وراء مشايخ السويداء ،وكنا
على ثقة بأن مشايخ سوريا
وبالتحديد مشايخ العقل فيها
وكل احلكماء يف هذه الطائفة،
قادرون على إختاذ املوقف
املناسب يف اللحظات الصعبة،
وإختذوا املوقف املناسب يف
حلظات صعبة جدا» ،مشريا اىل
مدى الضغوطات اليت مورست
على السويداء وعلى املوحدين
يف سوريا لتغيري موقفهم.
كما أكد أن «املوحدين الدروز
يف سوريا كانوا يف املوقف
الصحيح ،وكانوا اىل جانب اجليش
العربي السوري يف هذه املعركة
املصريية ،وحتى تعرضوا لكثري
من احلمالت يف لبنان وغريه حتى
وصل األمر باحلديث عن عصابات
معينة» ،موضحا «حنن مل نكن
يوما عصابة ،حنن عصبة موحدين
وعصبة شرفاء ومعروفيني،
أما العصابات فلنرتكها للذين
تعودوا عليها ،حنن ال نكون إال
توحيديني وعاملني وخدما أمام
هذه الطائفة املعروفية اليت مرت
بظروف صعبة».
وإذ إعترب أن «الدروز مل يكونوا
يوما ولن يكونوا إال اىل جانب
اجليش ألنهم يؤمنون بوحدة
سوريا وبعودة الدولة إليها ،ومل
يكونوا يوما إال اىل جانب العروبة
واملقاومة ،وهذا اخليار ليس
خيارا جديدا ،بل كان منذ أيام
اإلحتالل العثماني اىل اإلحتالل
الفرنسي ،كانوا هم أول من
أطلقوا املقاومة يف املنطقة،
حيث مل يكن هناك شيء يدعى
مقاومة قبل جبل العرب»،
اكد أن «املقاومة إنطلقت من
جبل العرب ،لذلك خيار طائفة
املوحدين يف سوريا سيبقى
باستمرار خيار املقاومة واجليش
والدولة ،وهذا أمر مسلم به،
وهذا أمر اسرتاتيجي بالنسبة اىل
الطائفة الدرزية».
وأشار وهاب اىل «الوجود

الروسي يف سوريا ،الذي حقق
إطمئنانا لكثري من فئات الشعب
السوري ،ودعم سوريا وجيشها
ودولتها» ،معتربا أن «لوال هذا
الوجود والتدخل الروسي لكان
اإلرهاب رمبا توسع وبطش
وأجرم أكثر» ،متوجها بالتحية
اىل دولة روسيا اإلحتادية واىل
الرئيس فالدميري بوتني على هذا
القرار الشجاع الذي أختذ بالتدخل
يف سوريا.
جربوع
من جهته ،أثنى الشيخ جربوع على
موقف اجليش العربي السوري بعد
اإلنتصارات اليت حتققت ،متقدما
بالشكر اىل كل األصدقاء الذين
ساعدوا لتحقيق هذه اإلنتصارات
مرورا باملقاومة وروسيا وإيران
والدول احلليفة ،الفتا اىل أهمية
هذا اللقاء مع «شيخنا أبو علي
سليمان أبو ذياب واإلخوان
الذين كانوا بصحبته» ،متوجها
بالشكر اىل وهاب على «اإلهتمام
بهذه الزيارة ،يف منزله العامر
واملشهود له بالوطنية منذ
سنني عديدة منذ أيام اإلحتالل
الفرنسي وما سبق».
الحناوي
من جهته ،أكد الشيخ احلناوي
على «أهمية هذه الزيارة اىل
أهلنا يف لبنان الذي هو بالنسبة
الينا وطن شقيق ،ودائما حنن
نعترب أن سوريا ولبنان شعب
واحد يف دولتني ألن العالقات
املوجودة منذ القدم ،واليت
تربطنا مع أهلنا يف لبنان هي
عالقات ثابتة وعالقات األسرة
الواحدة ،وكلنا يف لبنان عندما
نأتي اىل هذا البلد ال نشعر إال
بأننا بني أهلنا وذوينا ،خاصة
وحنن يف ظروف أحوج ما نكون
هلا كي نقف املوقف الوطين
املفروض علينا ،والذي يدعونا
إليه الواجب».
وختم احلناوي« :حنن أبناء وأحفاد
سلطان باشا األطرش وأمثاله
الذين قاوموا اإلحتالل العثماني
واإلستعمار الفرنسي وساهموا
يف كل املواقف الوطنية ،سواء
على الصعيد السوري أو على
الصعيد العربي أو حتى على
الصعيد اإلنساني ،حنن أهل إرث
توحيدي عودنا على الفضائل
وحب الوطن وعودنا على السلم
واحرتام اإلنسان وعلى عدم
تكفري اآلخر ،ألننا حنمل مقولة
الدين هلل والوطن للجميع ،وما
علينا يف هذه اللحظات اهلامة إال
أن نتوجه بالشكر اجلزيل اىل أخينا
الشيخ اجلليل الشيخ أبو علي
سليمان الذي نتبارك بوجوده
وببيته الكريم وكذلك األستاذ
وئام وهاب ،املعروف بتارخيه
ومبواقفه اجلريئة الذي غمرنا
بكرمه العربي املعروف وبكرمه
املعرويف التوحيدي ،متوجها اىل
الشعب السوري كافة واىل أهلنا
وأشقائنا يف لبنان لنقول هلم
بأن الوطن خبري ما دام الشرفاء
واملقاومون واملناضلون فيه».
من جهته ،رحب أبو ذياب بشيخي
العقل جربوع واحلناوي ،مثنيا على
«خيار طائفة املسلمني املوحدين
الدروز يف سوريا الذي سيبقى
دائما اىل جانب املقاومة والدولة
واجليش العربي السوري».
وكان وهاب أومل على شرف
الشيخني احلناوي وجربوع.

كريوز :إقرار اقرتاح قانون معاقبة التعذيب
إجناز لبناني ملصلحة حقوق اإلنسان
رأى النائب ايلي كريوز يف بيان
إن «إقرار اقرتاح القانون الرامي
ملعاقبة التعذيب ،وبالرغم من
تطيري املادة الرابعة املتعلقة
بصالحية املالحقة والتحقيق
واحملاكمة وحماولة العودة اىل
القضاء العسكري ،ميثل إجنازا
لبنانيا ملصلحة حقوق اإلنسان
يف لبنان ضد دعاة التعذيب
متعددة
ومربرات
بعناوين
ومسترتة».
واشار اىل ان اإلقرتاح يستدعي
املالحظات االتية:
أوال :ال تعارض بني إصرارين.
اإلصرار على حظر التعذيب
وجترميه ومعاقبته إنطالقا من
مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية وسالمته اجلسدية
واملعنوية ،كما انطالقا من
التزام لبنان مبعاهدة مناهضة
على
واإلصرار
التعذيب،
محاية اجملتمع وكشف اجلرائم
واجملرمني إنطالقا من مقتضيات
األمن الوطين .إن محاية اجملتمع
تفرض اإلستفادة من التطورات
العلمية والفنية بديال من ممارسة
التعذيب.
ثانيا :لقد أصدرت جلنة
مناهضة التعذيب التابعة لألمم
املتحدة يف السابع من تشرين
األول  2014تقريرها عن واقع
التعذيب يف لبنان من بعد
زيارة حتقيق قامت بها بني أيار
 2012وتشرين الثاني .2013
ولقد خلصت اللجنة اىل أن
التعذيب هو «ممارسة متفشية
يف لبنان تلجأ إليها القوات
املكلفة
واألجهزة
املسلحة
وأظهرت
القانون».
إنفاذ
اللجنة من خالل تقريرها بأن
ممارسة التعذيب هي ممارسة
ممنهجة يف لبنان .ولقد دق
تقرير اللجنة ناقوس اخلطر عن
حالة حقوق اإلنسان يف لبنان
وواقع التوقيف ومراكز اإلحتجاز
القانونية وغري القانونية.
ثالثا :لقد أيدنا اإلقرتاح ألننا
ندعو اىل وقف التعذيب يف
لبنان وجترميه ومعاقبته كما
غريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو املهينة

أو الالإنسانية أو احلاطة من
الكرامة يف مراحل اإلستقصاء
والتحقيق األولي والتحقيق
القضائي واحملاكمة وتنفيذ
العقوبة ،واليت جيب أن تتم
كلها بإشراف القضاء ،وذلك
من خالل:
 ضرورة وضع تعريف للتعذيببعد غياب عن القانون اللبناني.
 ضرورة جتريم التعذيب وإقرارعقوبات تتدرج حبسب النتائج.
 ضمان أسس احملاسبة يفجرائم التعذيب من خالل التأكيد
على صالحية احملاكم العدلية يف
مالحقة مرتكيب التعذيب.
 عدم جواز التذرع يف ممارسةالتعذيب بإنفاذ نص قانوني
أو أمر شرعي صادر عن موظف
أعلى أو سلطة أعلى.
 عدم خضوع مالحقة املوظفالرمسي جبرمية التعذيب اىل
أي إذن أو ترخيص مسبق من
اإلدارة اليت ينتمي إليها.
رابعا :أريد أن أشري اىل
مسؤولية النائب العام التمييزي
يف إجراء رقابته على موظفي
الضابطة العدلية حبسب املادة
 15من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية.
خامسا :إن حتديد أشخاص
الضابطة العدلية وفقا لقانون
أصول احملاكمات اجلزائية يف
املادة  38منه مل يشمل أو يذكر
عناصر ورتباء وضباط مديرية
املخابرات يف اجليش اللبناني.
إن وظائف الضابطة العدلية جيب
أن تبقى منحصرة باألشخاص
احملددين يف الفقرات السابقة
للمادة .»38

اجلماعة االسالمية وحزب احلوار الوطين:

لتذليل العقبات أمام اجراء االنتخابات النيابية

أعلنت «اجلماعة االسالمية» ،يف بيان ،ان نائب اجلماعة الدكتور
عماد احلوت ،استقبل يف حضور املسؤول السياسي للجماعة يف
بريوت احملامي باسم احلوت وعضوي اللجنة السياسية شفيق
الكوسا وعمر العمري ،وفدا من «حزب احلوار الوطين» ضم الدكتور
دريد عويدات وسامر الصفح والعميدين املتقاعدين عبد احلميد
درويش ورسالن حلوي وحسان القيسي يف مركز اجلماعة يف
بريوت ،للتهنئة بذكرى اهلجرة النبوية الشريفة ،وجرى التداول
بالشؤون السياسية العامة.
وحبسب البيان ،أكد الطرفان «على متانة العالقة اليت تربط اجلماعة
اإلسالمية حبزب احلوار الوطين ورئيسه األستاذ فؤاد خمزومي،
واحلرص على استمرارها وتطويرها من خالل التواصل الدائم
واحلوار املتبادل».
كما «جرى التحاور حول خمتلف القضايا السياسية واالجتماعية
واملعيشية اليت مير بها الوطن عموما والعاصمة بريوت خصوصا،
وضرورة وحدة املوقف حول املخارج من هذه األزمات .كما جرى
التأكيد على ضرورة اجراء االنتخابات النيابية وتذليل العقبات يف
وجه هذا االستحقاق».
واتفق اجملتمعون «على ضرورة تفعيل التواصل والتنسيق يف
اجملاالت املختلفة».

عون اختتم زيارته لنيويورك بلقاء االمني
العام لالمم املتحدة

غوتريش يستقبل الرئيس العماد ميشال عون والوفد املرافق بحضور فيلتمان
التقى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون عند احلادية عشرة
والنصف قبل ظهر امس االول،
بتوقيت نيويورك -السادسة
والنصف مساء بتوقيت بريوت-
االمني العام لالمم املتحدة
انطونيو غوترييش ،يف حضور
اعضاء الوفد اللبناني املرافق:
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل ،وزير الدولة لشؤون
رئاسة اجلمهورية بيار رفول،
املستشارة الرئيسية للرئيس
عون مرياي عون اهلاشم،
اجلمهورية
رئيس
مستشار
للشؤون الدولية الوزير السابق
الياس بو صعب واملدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
الذي انضم اىل الوفد.
اما عن اجلانب االممي ،فحضر
مدير الشؤون السياسية يف
االمم املتحدة جيفري فيلتمان
وعدد من مساعدي االمني
العام.
غوتريش
ويف مستهل اللقاء ،رحب
غوترييش بعون وهنأه على
كلمته ،كما نوه ب»التعاون
القائم بني لبنان ومنظمات االمم
املتحدة على خمتلف انواعها ،ال
سيما يف موضوع النازحني».
وأعرب عن «تضامن االمم
املتحدة مع لبنان ،الذي
يستحق دعما اكرب مع اجملتمع
الدولي» ،متحدثا عن «دور
القوات الدولية العاملة يف
اجلنوب «اليونيفيل»» ،شارحا
«املالبسات اليت رافقت التمديد
هلا يف نهاية آب املقبل»،
معتربا ان «التعاون القائم بني
هذه القوات واجليش اللبناني،
هو من االجنازات الضرورية
لبسط سيادة لبنان على كافة
اراضيه» ،آمال ان «يتعزز
التعاون بينهما يف جمال حفظ
االمن وتطبيق القرار .»1701
عون
من جهته ،شكر عون االمني
العام لالمم املتحدة على «الدعم
الذي تقدمه املنظمة الدولية يف
اجملاالت كافة».
واكد ان «احلكومة اللبنانية تعمل
على زيادة وحدات اجليش يف

اجلنوب اىل جانب «اليونيفيل»
بالتنسيق مع القيادة الدولية»،
مشددا على ان «لبنان يريد
السالم ومحاية ارضه وسيادته
واستقالله ،ويرفض بالتالي اي
اعتداء على اراضيه ،وهو امر
يشكل انتهاكا للقرار .»1701
ثم عرض ملا حققه لبنان على
صعيد مواجهة االرهاب ،وال
سيما «داعش» و»النصرة»
واالجناز الذي حققه اجليش يف
جرود راس بعلبك والقاع.
بعد ذلك طلب عون رمسيا من
غوترييش «دعم االمم املتحدة
ليكون لبنان مركزا حلوار
االديان واحلضارات بهدف
تطوير ثقافة السالم ،الن لبنان
هو املكان الطبيعي ملثل هذا
املركز» ،معربا عن «االستعداد
لتقديم كل التسهيالت الالزمة،
ليكون هذا املركز تابعا لالمم
املتحدة».
وأعرب غوترييش عن «دعم
االمم املتحدة ملثل هذا الطلب»،
الفتا اىل «الظروف اليت يعيشها
لبنان حاليا ،رغم كل ما جيري
حوله هي مدعاة اهتمام ومتابعة
من كافة الدول» ،مشريا اىل
«ضرورة التنسيق بني لبنان
واالمم املتحدة ،حول طرح لبنان
ليكون مركزا حلوار احلضارات
واالديان» ،الفتا اىل انه
«ستكون هناك حمادثات معمقة
ملتابعة املوضوع» ،فأبدى عون
جتاوبه مع هذا االمر.
كلمة يف السجل
دون كلمة يف السجل
وكان عون ّ
اخلاص باللقاءات ،اليت يعقدها
االمني العام لالمم املتحدة مع
قادة الدول ،فيما يلي نصها:
«قي مقر االمم املتحدة،
نستذكر ان على هذه املنظمة
الدولية ،العمل على محاية
حقوق الدول والشعوب ،وان
تكون قراراتها ملزمة لتتحقق
العدالة واحلرية واملساواة...
العماد ميشال عون ،رئيس
اجلمهورية اللبنانية».
وبعد انتهاء اللقاء ،توجه عون
والوفد املرافق اىل مطار جون
كينيدي يف طريق العودة اىل
بريوت.

باسيل التقى يف نيويورك  4وزراء
خارجية عرب وأجانب

التقى وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل ،قبيل مغادرته
نيويورك ،يف مبنى األمم املتحدة ،وزراء خارجية كل من سوريا
وليد املعلم ،اللوكسمبورغ جان اسلبورن ،العراق ابراهيم اجلعفري،
وكولومبيا ماريا اخنيال ،واملمثل السامي لتحالف احلضارات ناصر
عبد العزيز ناصر.
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مقاالت وتحقيقات

اخلارج يوظف الداخل  ...يف سورية الاليقني يف السياسات العربية
محمد علي فرحات

ّ
يوظف الداخل ملصاحله أم أن الداخل
هل اخلارج
يستدرج اخلارج لتقوية هذه أو تلك من الفئات
السياسية أو الطائفية؟ األمران معًا حيدثان يف بالد
عجزت عن تكوين دولة حديثة .وها أن سورية تبدأ
والدتها الثانية بعدما استكمل اجملتمعون يف آستانة،
برضى إقليمي ودولي ،رسم مناطق خفض التصعيد
األربع بضم إدلب إليها .والدة ثانية ،ولكن مرهونة
بقوى خارجية تضبط حراكها السياسي لئال تتجدد
معارك عبثية تهدم ما تبقى ،باسم معارضة لنظام
أو لتثبيت سيطرة نظام :ال استقالل ألحد ،خصوصًا
املرتهلة واملوهومة واملنقسمة على
للمجتمعات
ّ
نفسها ،فال تستطيع االتفاق على دولة جامعة.
االنطالقة التأسيسية ملناطق خفض التصعيد بدأت
يف اجلبهة اجلنوبية مبشاركة ودعم من روسيا
واألردن والواليات املتحدة وإسرائيل .وهي اخلطوة
األوىل يف مسار األلف ميل إلنهاء احلرب السورية
أو احلرب على سورية أو ما يرى كل سوري ومراقب
يف منظار عواطفه ومصاحله.
واالنطالقة املكملة تبدأ هذه األيام يف حمافظة إدلب
وحميطها .والتحدي األكرب هو «جبهة فتح الشام»
(االسم اجلديد لـ «جبهة النصرة» اليت هي بدورها
اسم حملي سوري لتنظيم «القاعدة») اليت تسيطر
على إدلب وجوارها وتندرج يف الئحة اإلرهاب،
فكيف ميكن فصلها عن املعارضني املسلحني غري
اإلرهابيني بعدما هزمتهم وطردت بعضهم وضمت
إليها البعض اآلخر؟ الواقع أن معنويات «النصرة»
احنسرت يف األسابيع األخرية بعدما كانت جنمة
املعارضة وأمل قوى خارجية ترغب بإسقاط النظام،
وال يغيب عن الذاكرة مدحها على لسان وزير
اخلارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس واألوهام
املعلنة لبعض املعارضني احلاملني بـ «النصرة»
خادمًا مسلحًا بال مقابل لطموحاتهم يف احلكم .اآلن
تكرس عداء اجلميع هلا ،ولكن ،مثة من ينسب إليها
ّ
وظيفة جديدة يف سياق خفض التصعيد ،كأن تعلن
حل نفسها أو تغيري امسها للمرة الثالثة متهيدًا
الستخدامها لردع قوات سورية الدميوقراطية ذات
القيادة الكردية .ففي الشمال السوري ال ميكن أن
تعرتف أنقرة بوجود عسكري -سياسي كردي .ورمبا
كان ضرب خمططات األكراد السوريني هو شرط
تركيا للموافقة على خفض التصعيد يف إدلب،
بعدما قبلت مبرارة شراكة روسيا وإيران معها يف
الـ 1500مراقب للتهدئة هناك ،فض ًال عن اقرتاحات
مل تتبلور بانضمام مراقبني آخرين من أربع دول
عربية هي مصر واإلمارات والعراق ولبنان ،بعضها
(القاهرة وأبو ظيب) ال خيفي خصومته أنقرة.
امللفت يف سورية ،كما يف العراق ولبنان ،أن
التنظيمني اإلرهابيني «داعش» و «النصرة» ال
ينهزمان يف املعارك مبقدار ما خيتفيان يف أثواب
وشعارات أخرى أو ينتقالن إىل مناطق قريبة أو
بعيدة لينشطا فيها ملصلحتهما أو ،على األرجح،
ملصلحة آخرين .وال تغيب يف هذا اجملال حقيقة
خيفيها التوافق الرتكي اإليراني الذي ترعاه روسيا،
إذ ينبغي االعرتاف بأن طهران وأنقرة تسريان يف
خطني ال يلتقيان ،وأن صراعهما على النفوذ يف
يصعب إجياد نقطة تقاطع تطمئن
املشرق العربي
ّ
إليها الدولتان اإلقليميتان.
خفض التصعيد حيظى بتأييد غالبية السوريني ،على
رغم ضبابيته السياسية وشكوكهم يف مقاصده،
رمبا فقط ألنه حجب دماء وحفظ ممتلكات كانت
تعرض غريها .لكن السؤال هو
معرضة للدمار كما ّ
ّ
عن مدى متثيل القوى العسكرية -السياسية املعرتف
بها يف آستانة للشعب السوري .لقد مت استنهاض
معارضني مرتبطني باألرض ،وليس حضور مندوبني
ّ
تبقى
عن «االئتالف» سوى حماولة إلنقاذ من
من شخصيات معارضة فقدت صدقيتها بسبب
انقطاعها عن اجملتمع وتعقيدات األزمة وسيطرة
تنظيمات متطرفة على األرض .أما «اجليش احلر»
فرمبا جيد فرصته الستعادة شكله الوطين بعدما
ّ
تشظى مستظ ًال بيارق املتطرفني ،رغمًا عنه أو
برضى بعض أفراده.
مدعو الستيالد ممثلني سياسيني
اجملتمع السوري
ّ
حيفظون مصاحله الوطنية ،إذ مل يبق له بعد الفوضى
القاتلة سوى هيئات متثيلية قليلة ،أبرزها جتار
دمشق وحلب ورؤساء العشائر يف الشرق واإلدارة
السياسية والعسكرية للحكم غري اللصيقة برأس
النظام واستخباراته .لقد خطف املتطرفون احلراكات
ّ
التعصب والتحامل
ووظفوها يف سياق
املدنية
ُّ
دمرا االجتماع الوطين واإلنساني.
اللذين ّ
سيحتاج السوريون وقتًا طوي ًال إلعادة تكوين
مؤهلون هلذه املهمة
وطنهم ،ونرى على األرجح أنهم ّ
التارخيية.

خالد عزب

بني اليقني والاليقني يف الفضاء السياسي
العربي مسافات واسعة ،ويعود هذا إىل أن
مصدقة ِمن
احلقائق السياسية مل تعد يقينية ،أو
َّ
ِقبل َمن يتلقاها ،وأحيانًا ِمن ِقبل َمن يبثها .بدأ
هذا مع أكذوبة أسلحة الدمار الشامل يف 2003
اليت كانت ذريعة احتالل العراق ،إىل اخلالف حول
طبيعة ثورات الربيع العربي يف  2011ومآهلا إىل
حروب يتنازع كل طرف فيها احلقيقة ،إىل إشاعات
تنتشر على شبكات التواصل االجتماعي ،فيصبح
كل شيء يف فضاء الاليقني.
هنا يبدو الفضاء السياسي العربي حمل شك باحث
عن احلقيقة ،وتصبح تصرحيات املسؤولني كأنها
صيحات تبحث عمن يستمع إليها .فهل بات الفضاء
السياسي العربي يف حاجة إىل شيء ما الستعادة
اليقني مرة أخرى؟ ال شك يف أنه بات يف حاجة
إىل زلزال سياسي ال يقود إىل حروب أهلية أو
نزاعات عصبية أو ايديولوجية ،بل إىل حوار قائم
على االختالف يف الرأي وتباين وجهات النظر يف
معاجلة القضايا ،هنا ال بد من بناء مناذج وأطروحات
حول املستقبل العربي لرتاكم على دراسة أخطاء
املاضي.
فهناك توافق نسيب وال نقول امجاع على أن
تداول السلطة أصبح حتميًا يف املنطقة العربية،
ألن التغيري يستوعب املتغريات االجتماعية وخيلخل
الركود السياسي ويدفع بنخب جديدة تصنف
حيوية على السلطة ،يف حني أن اجلمود يدفع إىل
الغليان ثم الثورة .إن هذا لن يأتي إال ببناء أنظمة
وطنية عصرية ،تؤمن حبقوق املواطنة واملساءلة
الســياسية والشفافية والتنمية ال النمو ،إذ إن
التنمية تعين حتقيق جودة احلياة وعدالة توزيع
الثروة أيًا كان حجمها وتغليب الصاحل العام على
اخلاص .هذا يتطلب حوارًا جمتمعيًا عربيًا موسعًا
حول املستقبل يف كل بلد عربي على حدة ،إذ
لكل بلد خصوصيته ورهاناته وتكوينه ،ثم حوار
عربي أوسع بني الدول والشعوب ،إذ إن جامعة
الدول العربية أقيمت كتعبري عن السلطة املنشأه
هلا ،للبحث عن مشرتك سياسي عربي ليس
إال .بينما املستقبل حيتم البناء على البحث عن
املصاحل العربية املشرتكة ،ووفق أوزان الدول،
إذ املساواة يف التصويت بني الدول خلق خل ًال يف
القرار املتخذ ،إن اليقني العربي يبين على رؤية
الواقع كان مرًا أم حسنًا أم منجزًا بامتياز.
لكن أن تردد أبواق كل سلطة أن الواقع املعيش
مثالي بسياستها ،من دون احلديث عن الواقع
الفعلي ،هو مبثابة احلديث الزائف جلمهور مل يعد له
وجود ،إذ إن العقل العربي أصبح عق ًال ناقدًا ،يقوم
على التتبع والفحص واملقارنة يف ظل حمركات
حبث على اإلنرتنت كاشفة وفاحصة ،يف ظل جيل
تصدر وسائط اإلعالم على أنه ال يقرأ ،وتنسى
أو تتناسى أن الوسيط تغري من الورقي إىل
الرقمي ليس إال ،فبالتالي حجم املعرفة املتداولة
صار كبريًا وكاشفًا ،هذا يقتضي احلوار السياسي
حول بناء صور املستقبل ومناذجه يف كل بلد
عربي وعلى الصعيد العربي القومي ،فأي منوذج
يسعى إليه العرب ،ال شك يف أن فشل منوذج
الدولة االشرتاكية وفشل النموذج الرأمسالي
األمريكي ،يقودان حنو ضرورة التوازن على غرار
التجربة االسكندنافية اليت توازن بني املسؤولية
االجتماعية واحلرية االقتصادية .إن احلداثة جيب
أن تطاول حتى خطاب اإلسالم السياسي املتجمد
يف مقوالت املاضي ،رغم أن اإلسالم كان ثورة
على مفاهيم عصر النبوة ،ثورة غريت ،فهل هذه
الثورة جتمدت معها قوالب ومقوالت حدثها فقهاء
املسلمني وعلماؤهم يف عصور متتابعة ،هذا ما
يطرح تساؤالت حول كل خطابات األدجلة السياسية
من القومية العربية إىل اإلسالم السياسي واليت ما
قدمت إىل تدمري هذا البلد أو ذاك ،أو خلق نزاعات
داخل كل بلد عربي أو بني البلدان العربية.
الاليقني جعل األجيال الشابة ال تؤمن بأوطانها،
ألن اخلطابات السياسية العربية ،أصبحت واهية
وباحثة عن املاضي ال عن رهانات املستقبل،
لقد أيقنت أوروبا أن احلروب والنزاعات املسلحة
وااليديولوجيا املسلحة ال تصنع حاضرًا بل تدمره،
وال تبين مستقب ًال .كما أن آسيا حتى يف ظل رؤية
الفقراء لكوريا الشمالية ال ترغب يف حرب مدمرة،
فهل حان الوقت أن يكون خطاب احلرب والسالح
آخر ما يفكر فيه الفقراء والعرب ،حتى يصبح
اليقني هو ما نتحدث عنه؟ هل يستطيع أن يبين
العرب حالة جديدة ،لكي ننتهي من حالة الاليقني
اليت نعيشها؟

حصيلة سنوات «داعش» :تدمري احلواضر السنّية
حسان حيدر

يقال إن األمور تقاس بنتائجها .وليست هناك
نتائج أوضح من تلك اليت خلفتها ثالث سنوات
ونيف من ظهور تنظيم «داعش» وإعالن أبو بكر
ّ
البغدادي «دولة اخلالفة» يف سورية والعراق،
إذ انتشر التنظيم اإلرهابي يف املدن واحلواضر
ّ
ونكل بأهلها او ً
ّ
ال ،ثم
السنية يف البلدين،
مبحيطها ،قبل ان ُتشن حروب الستعادتها منه،
فتقضي على ما فيها من بنية فوقية وحتتية،
وتشرد من بقي من سكانها ،واألهم واألخطر انها
ّ
تلغي قدرة هذه املدن واحلواضر على املشاركة
السياسية ،بعدما حولتها ركامًا وجعلت أصحابها
الجئني ومشردين.
ومع قرب إعالن «االنتصار» على التنظيم ودحره
من مناطق انتشاره ،تبدو الصورة قامتة بالنسبة
ّ
السنة العراقيني والسوريني ،مبا يعيد طرح
اىل
تساؤالت ال تزال بال إجابات عن املستفيد من
ظهور «داعش» ومن نتائج احلرب عليه ،بعدما
حاول البعض إشاعة أنه كان فقط نتيجة الستياء
ّ
السنة يف سورية والعراق وغضبهم من التهميش
واإلبعاد منذ قيام نظام حافظ األسد وبعد سقوط
نظام صدام حسني.
ّ
السنية وأهلها يف
ولو استعرضنا تاريخ املدن
العراق وسورية ،لوجدنا انها كانت تشرتك مجيعها
يف نشاط جامع هو التجارة ،ما جعلها معربًا
للطرق التجارية منذ القدم .والتجار عادة يعملون
مبوجب ما متليه عليهم جتارتهم وثقافتها :البناء
واالنفتاح والتفاوض .ومل يسبق ان عرف عن
ّ
السنة العراقيني والسوريني امجاعهم على تطرف
ّ
السنة اللبنانيني الذين متنعت
ديين ،متامًا مثل
غالبيتهم الساحقة عن التورط يف وحول احلرب
األهلية اليت عصفت ببالدهم ،وال يزالون على
رفضهم االنغماس يف العنف ومنطق امليليشيات
على رغم استهدافهم املتكرر منذ وضعت احلرب
أوزارها.
يدعي قسرًا النطق
ومع ان حزب «البعث» كان ّ
ّ
السنة العراقيني ومتثيلهم ،فإن أذاه وعنفه
باسم
طاوالهم مثلما طاوال مواطنيهم الشيعة ،وفرض
عليهم مناخ الرتهيب نفسه .لكن ْ
ّ
السنة
أخ َذ
مجيعهم جبريرة نظام صدام ،ثم جبريرة اإلرهاب،
خدم وخيدم هدف إيران يف تأليب املذاهب على
بعضها سبي ًال إىل اإلمساك حبكم العراق .وهو
منطق يستخدم ايضًا يف سورية اليت اندفعت
اليها امليليشيات اإليرانية «دفاعًا عن املناطق
الشيعية».

كانت املوصل ثاني مدن العراق من حيث عدد
السكان ،ومركز التجارة مع سورية وتركيا ،قبل
ان يصلها «داعش» ،ثم يدمرها جيش بغداد
وميليشيا «احلشد» اإليرانية اهلوى .وكانت حمافظة
األنبار اليت تبلغ مساحتها ثلث مساحة العراق مركزًا
تارخييًا للتجارة .لكن شهرتها احلديثة جاءت من
تصديها لالحتالل األمريكي الذي استعصت على
قواته عامًا كام ًال بعد الغزو .لذا كان التنكيل بها
وبسكانها مطلبًا للميليشات الشيعية .ويرتاوح
حجم الدمار يف هاتني احلاضرتني بعد «حتريرهما»
من «داعش» ما بني  80و  90يف املئة.
ويف سورية ،كانت حلب مدينة التجارة األوىل
يف الداخل السوري ،وبقيت لقرون أكرب املدن
السورية وثالث مدينة يف الدولة العثمانية بعد
إسطنبول والقاهرة.
وصارت يف العصر احلديث العاصمة االقتصادية
لسورية ،قبل حكم األسد وخالله ،إىل أن جاء
قرار امليليشيات اإليرانية بتدمريها و «تأديب»
أهلها.
وكانت محص ثاني مدينة بعد درعا تنضم إىل
املطالبني سلمًا بإسقاط نظام األسد ،هلذا جاء
االنتقام منها مريعًا ،مع أنه مل يكن للمتطرفني
وجود يذكر فيها .ومل تسلم تدمر األثرية يف
حمافظة محص من التخريب على يد «داعش»
وقوات النظام على السواء.
أما الرقة ذات التاريخ العريق ،فأزال القصف
اجلوي والصاروخي ما يزيد عن سبعني يف املئة
من مبانيها ،وقتل من سكانها ما يزيد بكثري عن
تتعرض دير الزور
ضحايا «داعش» .يف حني
ّ
حاليًا لقصف روسي وأمريكي ال يفرق بني مدنييها
ومتطريف البغدادي.
واخلالصة ،أن اختيار مناطق «دولة اخلالفة» مل
يكن اعتباطًا ،والتهمة اليت وجهت إىل سكان
ّ
السنية بأنهم حضنوا اإلرهابيني مل تكن
املدن
بريئة إطالقًا ،ال سيما بعد انسحابات اجليشني
واملتكررة أمام
العراقي والسوري املشبوهة
ّ
«داعش».
املتطرف ّ
شكل الذريعة
التنظيم
وجود
أن
والواقع
ّ
ّ
السنة ،كت ًال بشرية وأمكنة،
املثلى لالنتقام من
وإلضعاف دورهم ومكانتهم يف مساحة «اهلالل»
اإليراني .وسيستمر االنتقام نفسه عرب سياسة
االبتزاز اإلنساني والسياسي يف مراحل إعادة
اإلعمار.

يتشرف املركز الثقايف االسرتالي العربي  /منتدى بطرس عنداري
بدعوتكم
لحضور ندوة حول قانون االنتخابات يف لبنان وخاصة
انتخاب املغرتب
وذلك مساء االربعاء يف  2017/09/27الساعة السابعة على العنوان
التالي:
مركز جمعية كفرحلدا
Level 2, 925 Canterbury Road, Lakemba
يدير الندوة:
الدكتور مصطفى علم الدين
يتك ّلم يف الندوة كل من السيدَين:
طنـّوس فرنسيس و جورج الهاشم
مناقشة عامة يشرتك فيها معظم االحزاب اللبنانية واملستقلون
ضيافة
لالستعالم يرجى االتصال بـالدكتور عماد برو على الرقم0415190013 :
أو باالستاذ جورج الهاشم على الرقم0413285414 :
الدعوة عامة
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مــقاالت وتحقيقات

الكرد خارج هيمنة إيران  ...فماذا عن سنّة العراق؟
يتم استقالل اقليم
ومتصَّورًا أن
كان متوقعًا
َ
ّ
كردستان عن العراق يف أي وقت ،طوال املئة
ّ
متصَّورًا أن
متوقعًا وال
مرت ،ومل يكن
َ
عام اليت ّ
يؤدي اىل
وديًا أو بالرتاضي .أن ّ
حيصل االنفصال ّ
«حرب أهلية» أو اىل عزلة اقليمية دائمة أو موقتة
احملدد:
لـ «الدولة» الوليد فهذا من أمثان اهلدف
ّ
تقرير املصري .لن تغزو تركيا اإلقليم ،على رغم
ّ
مبطنة ومكشوفة.
طيب أردوغان،
تهديدات رجب ّ
أما إيران فال تراهن على «عمليات مشرتكة» مع
ّ
ّ
ممثلة
تركيا ألن لديها أذرع «الغزو بالوكالة»
ببعض ميليشيات «احلشد الشعيب» وليس ّ
كلها.
وأما بغداد اليت مل خترج بعد من حربها على تنظيم
ّ
«داعش» فليست يف وضع أفضل مما كانت
عليه احلكومات العراقية السابقة إبان حروبها
تضطر الضغوط الداخلية حيدر
على األكراد ،ورمبا
ّ
ّ
سريكز فيه على
العبادي اىل إجراء عسكري ،إال أنه
تأمني وجود حلكومته يف املناطق املتنازع عليها،
املوزعة بني حمافظات كركوك ودياىل ونينوى
ّ
ّ
سيفكر بتطويع اإلقليم
وصالح الدين ،أكثر مما
إلبقائه يف نطاق «الدولة االحتادية».
األكيد أن األخطر هو ما سبق االستفتاء ،فاالنفصال
حادًا وواقعًا نفسيًا
أصبح أو يكاد انقسامًا سياسيًا ّ
يعمق
مجاعيًا ّ
يدعي مقاومة هذا االستحقاق فيما هو ّ
تسويغه .باتت كل كلمة يف أرجاء الربملان ،وكل
انفعال على الفضائيات ،وكل شتيمة على مواقع
ترسخ واقع
التواصل االجتماعي ،كما يف الشارع،
ّ
تبدده .وكأن عراقيي إيران
ما بعد االستفتاء وال ّ
لنظام آخر
يستشعرون بأنهم عشية سقوط آخر
ٍ
يتيح فرصًا جديدة لنهج املغامن ،لذا هناك من
يتعجلون شغور املناصب من رئاسة اجلمهورية
ّ
اىل وزارات اىل وظائف حكومية ،كما يرتبصون
ّ
وخملفات يوشك األكراد أن يفقدوها.
بأمالك
لكن ،حتى يف اإلقليم نفسه ،حيث ال تسود هذه
احلال املسعورة ضد العراقيني العرب «الالجئني»
متوجسة
اهلاربني من جحيم بغداد ،توجد حسابات
ّ
لدى «حركة التغيري» واإلسالميني من أن يفضي
االستفتاء اىل إدامة احلال االستبدادية اليت ينعتون

عبد الوهاب بدرخان

يتخوفون من استشراس
بها حكمهم وحكومتهم ،بل
ّ
ّ
هذا االستبداد يف ّ
املتوقعة لإلقليم.
ظل العزلة
حدًا فاص ًال تارخييًا ،وحلظة إعالن
زرع االستفتاء ّ
موعده كانت عمليًا حلظة االنفصال ،وبالتالي حلظة
انتهاء احلوار ،إذ مل يفد قبلها ،وبالطبع مل يفد
بعدها ،ال مع بغداد وال مع األطراف اخلارجية.
فرئيس اإلقليم سأل مرارًا وتكرارًا عن «البدائل»
و «الضمانات» ،وكان مسعود بارزاني مدركًا
ّ
يتمكن من توفريها ،ألن البدائل
مسبقًا أن أحدًا لن
ً
ً
صعبة
كافة ليست
اليت يف خاطره وخواطر األكراد
ّ
وموثق
فحسب بل مستحيلة :ضمان امريكي علين
ّ
املستقلة...
مبساعدة األكراد على حتقيق دولتهم
صحيح أن الواليات املتحدة ملتزمة أمن اإلقليم
وسالمته ،منذ ما قبل الغزو واالحتالل عام ،2003
جدد أخريًا هذا االلتزام مبعزل
وأن جيمس ماتيس ّ
عن االستفتاء ونتائجه وتداعياته ،إال أن الواليات
املتحدة اليت اجرتحت نظام ما بعد صدام حسني ثم
انسحبت بعدما ارتبطت مع حكومة بغداد باتفاقات
معروفة ،ما لبثت أن ضاعفت التزاماتها مع عودتها
لقيادة احلرب على «داعش» وإنهاء سيطرته.
مل يكن ممكنًا يف حال احلرب ،إذًا ،أن ُت ِ
قدم
تعهد ستعتربه شريكتها بغداد
واشنطن على أي
ّ
ضربًا هليبتها ولسيادة العراق ووحدة أراضيه
َ
الدولتني .وعلى
وانتهاكًا واضحًا لالتفاق بني
رغم التعاطف األمريكي والغربي عمومًا مع اإلقليم
حد جتاهل
قضيته ،إال أن التأييد لألكراد ال يبلغ ّ
ّ
التوترات اإلقليمية املتصاعدة ،بل إن االستفتاء
ً
ماض يف تعقيد
سخونة ،فالشأن الكردي
يزيدها
ٍ
األزمة السورية على رغم بلوغها احتمال وقف
شامل إلطالق النار ،وهو يفاقم خماوف واقعية
لرتكيا على وحدة أراضيها ،ويثري قلق إيران من
وجود انفصاليني أكراد يف ربوعها ،كما أن احمليط
ً
جدية ومشروعة عن مصري ّ
سنة
العربي يطرح
أسئلة ّ
العراق يف ظل هيمنة إيران واستيعابها للفلول
«القاعدية» و «الداعشية» يف فلكها ...لذلك
قيل لإلقليم وحكومته أن «التوقيت خاطئ وغري
مناسب» ،لكن هذه الظروف اإلقليمية الصعبة

هي بالضبط الظروف املناسبة اليت اقنعت بارزاني
وقادة كردستان العراق بالذهاب اآلن وليس غدًا
اىل االنفصال واالستقالل.
وطاملا أن االستحقاق لن يكون سه ًال يف أي حال
ّ
يتحقق يف ّ
ظل انشغال اجلوار مبشاكله
فاألحرى أن
وصراعاته ،ألن كل السيناريوات ملعاجلة الوضع
اإلقليمي وضبطه تفرتض تسويات دولية يعتقد
ضدهم
تتم
ّ
األكراد يف ضوء السوابق أنها اذا مل ّ
ّ
أقل تقدير ستطيح
وعلى حسابهم فإنها على
طموحاتهم وأحالمهم.
كالعادة انتظر األمريكيون بلوغ «املأزق» نقطة
يقصروا يف تفاديه.
الالعودة لإلحياء بأنهم مل
ّ
هكذا فعلوا يف ذروة األزمة بني حكومة نوري
ّ
السنية عام  2013حتى منتصف
املالكي واحملافظات
 ،2014بل هكذا فعلوا أيضًا يف سورية ،إذ كانوا
على يقني بأن قنبلة اإلرهاب «الداعشي» تنتشر
وأنها على وشك االنفجار ،لكنهم اكتفوا آنذاك
برسائل باردة ونصائح باهتة مل يعرها املالكي أي
اهتمام وهو املستغرق يف تطبيق اخلطة اإليرانية:
وإما «استدعاشها»
إما اخضاع تلك احملافظات
ّ
ّ
احلكوميني منها وتركها نهبًا
بسحب اجليش واألمن
َ
للتنظيم ثم استعادتها ملعاودة اخضاعها بعد تدمري
مقومات العيش فيها .وهكذا فال مبالغة اذا ُو ِ
صف
ّ
«املشروع» الذي جاء به املبعوث األمريكي اخلاص
والسفري الربيطاني وممثل األمم املتحدة يف العراق
كـ «بديل» من االستفتاء بأنه «صغري جدًا ومتأخر
ّ
بالتخلي عن االستفتاء
جدًا» ،وبدل أن يقنع األكراد
أقنعهم بأن أضرار الرتاجع عليهم ستكون أضعاف
األضرار احملتملة لالستفتاء نفسه.
ّ
متوقعًا أن خيرج املشروع الثالثي عن إطار
مل يكن
الدستور وضرورة التفاوض مع بغداد ّ
حلل اخلالفات
واستئناف «الشراكة» اليت كان فشلها أهم حجج
بارزاني للدفع مبشروعية االستفتاء .وإذ ُق ّدمت
مواكبة جملس األمن الدولي للتفاوض على أنها
ضمان حلقوق اإلقليم فإن الواقع الدولي أعطى
ٌ
براهني كافية على عقم جملس األمن وعجزه .أما
الطيب
االعتماد على رحابة صدر بغداد واستعدادها
ّ

للتعاون وتفعيل الشراكة فدونهما صعوبات كأداء
ميكن اختصارها بأسئلة ثالثة :مع افرتاض كل
حسن النية عند العبادي فهل إن القرار يف بغداد
أم يف طهران ،وهل هو وطين أم «حشدي»؟
ومع افرتاض الدعم اإليراني للتوافق مع األكراد
وإرضائهم تفاديًا لألسوأ ،فهل ميكن التعامل
باملثل مع ّ
سنة العراق أم جيوز ايرانيًا و «حشديًا»
التمييز ضدهم «وفقًا» للدستور؟ ومع افرتاض أن
التسوية التفاوضية ممكنة مع األكراد ،كمصلحة
ّ
ستتخلى
عراقية وطنية ،فهل إن كردستان العراق
نهائيًا عن املطالبة باالستقالل واالنفصال؟..
شعار
ميكن وضع حديث «الشراكة» على حدة ،فهي
ٌ
ومل تكن هدفًا ،ولو كانت كذلك لوجب احرتامها
خالل كتابة الدستور وبعد إقراره وباألخص بعد
إجراء التعديالت املتفق عليها .فالوضع الذي نشأ
مل يكن دستوريًا على اإلطالق ،فالشيعة اعتربوا
إرضاء إقليم كردستان بـ «الفيديرالية» كافيًا
إلطالق أيديهم يف تشكيل نظامهم ال إلعادة
بناء الدولة بل لتلبية أطماع إيران ونزواتها ،أما
األكراد فتحالفوا مع الشيعة لرتتيب مصاحل االقليم
ّ
حيضهم «متسكهم» بـ «الشراكة»
وتأمينها ومل
ّ
السين ،ومل تكن
املكون اآلخر
على االهتمام حبقوق
ّ
تقارباتهم اآلنية معه سعيًا اىل تصويب «الشراكة»
بل اىل استدراج تنازالت من بغداد لقاء إهماله
جمددًا ،اىل أن ضرب التباعد عميقًا يف األرض
ّ
واستمر ولو َ
خم َّففًا حتى بعد
بينهم وبني املالكي
ّ
جميء العبادي.
حجة األكراد
لو مل تفشل «الشراكة» لرمبا كانت ّ
أقل زمخًا .أما فشلها فال ّ
ّ
شك أنه مسؤولية اجلميع
بال استثناء ولو بدرجات متفاوتة .ذاك أن سلطة
االحتالل األمريكي كانت املسؤولة عن ّ
حل الدولة
العراقية ومؤسساتها غداة سقوط النظام السابق.
وإيران ال تزال املسؤولة عن االستثمار يف اخلراب
العراقي مبوجب «الشراكة» الضمنية بينها وبني
الواليات املتحدة .لكن عراقيي /ايرانيي النظام
الناشئ يف بغداد مسؤولون عن ادارة «دولتهم»
ّ
السنة على
بعقل ميليشيوي  -طائفي .وفيما يالم
املتغريات واستيعابها،
تقصريهم املريع يف إدراك
ّ
ال ميكن القول أخريًا إن األكراد ساهموا يف
«الشراكة» وحاولوا فع ًال اجناحها ،فعندما كانت
هناك منافع استفادوا منها وعندما انقطعت يريدون
االستفادة من فشلها لتفعيل الطالق مع العراق.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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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مــقاالت وتــحقيقات

موسكو وواشنطن حتدّثان تفاهمات دير الزور :سباق النفط يتسارع
صهيب عنجريني
ألنباء املتضاربة عن إنزال جوي يف معمل غاز كونيكو (ريف دير
الزور الشرقي) ّ
ظلت حكرًا على مواقع التواصل االجتماعي ،فيما
أن العلم السوري سريتفع فوق املعمل قريبًا.
أكدت مصادر سورية ّ
يأتي ذلك يف ظل توافقات روسية ــ أمريكية جديدة حول دير الزور،
حتمل تسليمًا أمريكيًا بتقدم اجليش شرق الفرات ،وترتك يف الوقت
نفسه الباب مفتوحًا أمام سيطرة «قسد» على مزيد من املناطق.
ٌ
األمريكية يف شأن دير الزور.
الروسية ــ
«حتديث» جديد للتفاهمات
ّ
ّ
ّ
يتأثر بالتطورات اليت شهدتها
التنسيق املستمر بني الطرفني مل
احملافظة يف خالل األسبوع األخري ،مبا فيها االستهداف اجلوي الذي
الدميقراطية» ،الذراع الربية لـ»التحالف»
تعرضت له «قوات سوريا
ّ
تعرضت هلا قوات اجليش السوري
اليت
ة
الناري
األمريكي ،والرمايات
ّ
ّ
يف خالل تقدمها شرق الفرات.
الرف» ،وسط إصرار موسكو وواشنطن
احلادثتان ُوضعتا «على ّ
على احلؤول دون أي اصطدام بني اجليش السوري وحلفائه من
جهة و»قسد» من جهة أخرى ،واحلرص على تطويق أي حادثة ومنع
ّ
أن واشنطن كانت قد سعت إىل فرض «خطوط
تضخمها .ورغم ّ
ً
سوريًا كان
ا
قرار
أن
غري
الفرات،
نهر
وعبور
اجليش
بني
حتول
محر»
ّ
قد ّ
اتذ قبل فك احلصار عن مدينة دير الزور يقضي بعدم إيقاف
الشرقية يف أسرع وقت
الضفة
إىل
العبور
إىل
والسعي
العمليات،
ّ
ممكن« .العبور» الذي أشارت «األخبار» إىل إدراجه يف أولويات
اجليش قبل أسبوعني (العدد ُ )3268أجنز «يف زمن قياسي ،وهو
مقدمة خلطوات أكرب» ،وفقًا لتأكيدات مصدر ميداني سوري .ولعبت
حموريًا يف نسف املقاربة األمريكية ملعركة دير الزور،
اخلطوة دورًا
ّ
عد نهر الفرات ّ
خطًا
وهي مقاربة كانت تقوم يف الدرجة األوىل على ّ
فاص ًال بني مناطق سيطرة اجليش ومناطق سيطرة «قسد» املدعومة
أمريكيًا.
أي قوات
أن «األمريكيني ّ
ويؤكد املصدر السوري ّ
هددوا باستهداف ّ
سورية تعرب النهر ،لكن ذلك مل يؤثر يف خيارات اجليش» .ويبدو
أمريكيًا أسهمت فيه معطيات
أن اإلصرار السوري قد أمثر تسليمًا
ّ
ّ
ميالة إىل ّ
جتنب االخنراط يف
زالت
ما
واشنطن
أن
رأسها
على
ة،
عد
ّ
ّ
ّ
مواجهات مفتوحة ومباشرة ضد اجليش السوري وحلفائه ،عالوة على
وجود جناح مؤثر داخل «قسد» رافض للدخول يف معارك من هذا
النوع .وكانت «قسد» قد ّ
أكدت لـ»األخبار» التزامها بـ»ما يتفق
إن
عليه الروس واألمريكيون» .وقال املتحدث الرمسي طالل سلو ّ
«األمر يف عهدة الطرفني الروسي واألمريكي ،وهناك لقاءات بني
أي أزمة تعيق حماربة اإلرهاب» .سلو ّ
أكد
الطرفني بغرض تطويق ّ
أن «موضوع عبور اجليش إىل شرق الفرات هو من ضمن األمور
ّ
اليت سبق أن توافق الطرفان على عدم حصوهلا ،وحاليًا يبدو أن
صيغ أخرى لضبط التفاهمات» .وتؤكد مصادر
الطرفني يبحثان يف
ٍ
أن «أحدث نسخة من التفاهمات الروسية
واسعة االطالع لـ»األخبار» ّ
جددت التزام الطرفني مبنع الصدام بني
األمريكية حول دير الزور ّ
حلفائهما على األرض».
شددت
ووفقًا للمصادر ذاتها ،فقد
ّ
التفاهمات على «عدم حماولة حليف
منع الطرف اآلخر
أي من الطرفني
َ
من مهامجة مناطق تضع لسيطرة
تنظيم «داعش» املتطرف وحتريرها
منه ،شريطة أال تكون تلك املناطق
مسرح عمليات للطرف اآلخر» .ورغم
أن هذه التفاهمات قد تسهم يف
ّ

نجاح أيّ طرف
يف السيطرة على
أحد موارد الطاقة
يعني احتفاظه به
يف هذه املرحلة

ّ
(أقله يف املرحلة الراهنة) ،غري ّ
أنها
منع الصدام بني الطرفني
متسارع بينهما للسيطرة
تفتح يف الوقت نفسه الباب أمام سباق
ٍ
على «تركة داعش» .وضمن هذا السياق تربز احلقول النفطية
أي من الطرفني
سيما أن جناح ّ
والغازية بوصفها اهلدف األمثن ،ال ّ
يف السيطرة على أحد موارد الطاقة تعين احتفاظه به إىل أن «تدق
ً
فارضة إجياد تسوية ما ،أو تفجري معارك قد تكون
ساعة احلقيقة»
ً
السورية .وحتوي دير الزور عددا من
غري مسبوقة يف مشهد احلرب
ّ
أكرب حقول النفط السورية ،مثل التنك (بادية الشعيطات) والعمر
(مشال شرق امليادين) ،عالوة على معمل غاز كونيكو (ريف دير
ويعد األخري واحدًا من أهم مصادر الغاز السوري،
الزور الشرقي).
ّ
وسيطر عليه التنظيم املتطرف يف أيار  .20١4وتضاربت األنباء
هوية اجلهة اليت
أمس حول تنفيذ إنزال جوي يف املعمل ،كما حول
ّ
ّ
إن اإلنزال سوري روسي،
نفذت اإلنزال .وقالت بعض املصادر ّ
ّ
فيما أكدت مصادر أخرى أنه إنزال أمريكي .وفيما حتفظت مصادر
بأي معلومة يف هذ اإلطار ،أكدت مصادر
«قسد» على اإلدالء ّ
أن «العلم السوري سريتفع فوق املعمل ،وسيتم الكشف
سورية ّ
ّ
رمسيًا يف الوقت املناسب» .وعالوة على األهمية
عن التفاصيل
ّ
تعد السيطرة عليه خطوة مهمة
االقتصادية االستثنائية للمعمل،
ّ
يف سباق النفوذ املتسارع شرق الفرات .ومن املتوقع أن حتظى
املناطق الشمالية شرق الفرات بأولوية سورية يف خالل املرحلة
حتد من اندفاعة «قسد»،
الراهنة يف مسعى لرتسيم خطوط سيطرة ّ
ال سيما أن األخرية واصلت أمس تقدمها على حساب «داعش»
يف حميط املدينة الصناعية ،وسط مؤشرات على عزمها على فتح
معارك متزامنة انطالقًا من مناطق سيطرتها يف دير الزور واحلسكة
لطرد التنظيم من اخلط املمتد بني مركدة (ريف احلسكة جلنوبي)

والصور (ريف دير الزور الشمالي الشرقي) واحلجنة (ريف دير
الزور الشرقي) .على صعيد متصل ،حقق اجليش السوري أمس
االول تقدمًا الفتًا يف الريف الغربي لدير الزور (غرب الفرات) عرب
سيطرته على جمموعة من القرى واملزارع يف حميط بلدة التبين .ومن
شأن هذا التقدم أن ميهد لسيطرة اجليش على كامل الضفة الغربية
للفرات ،وصو ً
ال إىل معدان يف ريف الرقة اجلنوبي الشرقي ،اليت
ّ
شكلت حتى اآلن معق ًال حصينًا لـ»داعش».

الذهب األسود يف الشرق
السوري
أيهم مرعي

تتسارع العمليات العسكرية يف دير الزور ،من قبل اجليش السوري
من جهة و»التحالف الدولي» من جهة أخرى ،يف مواجهة تنظيم
«داعش».
وإىل جانب البعد امليداني ،يربز يف املعارك الدائرة مسألة الصراع
على احلقول النفطية والغازية ،اليت تنتج دير الزور منها  40يف
املئة من اإلنتاج العام للبالد .ويف هذا االجتاه خيوض اجليش معارك
بالقرب من معمل غاز كونيكو بهدف السيطرة عليه والوصول إىل
حقلي التنك والعمر ،وبقية احلقول النفطية والغازية يف الريف
الشمالي الشرقي لدير الزور.
فاجليش يهدف يف عملية عبور اجلهة الشرقية لنهر الفرات ،باإلضافة
إىل اتاذ دير الزور مبعظم جغرافيتها منطقة عمليات ،احلرص على
استعادة كافة منابع الثروات الباطنية يف احملافظة ،إلعادتها اىل
كنف الدولة.
إن «دير الزور تضم أهم وكربى حقول
ويقول خبري اقتصادي ّ
النفط يف البالد ،وهي التيم والعمر ،باإلضافة إىل حقول مهمة
كالتنك والورد وخشام واخلراطة واحلسيان واجلفرة ،كذلك يضم
أكرب معمل للغاز يف حقول كونيكو ،وهي تشكل إىل جانب حقول
البادية وحقول توينان واحلباري والثورة أكثر من  60يف املئة من
إنتاج البالد» .وهنا يربز السباق بني اجليش و»التحالف األمريكي»
للسيطرة على الثروات النفطية والغازية يف احملافظة.
أن «اجليش عازم على
ويف هذا السياق ،يشري مصدر ميداني إىل ّ
استعادة كافة خطوط النفط يف دير الزور بعدما ّ
متكن من استعادة
أن «سيطرة اجليش
معظم احلقول يف الرقة والبادية» .ويضيف ّ
ستعين تعافيًا اقتصاديًا مهمًا للبالد إىل جانب القضاء على آخر
املوارد االقتصادية للتنظيم اإلرهابي يف سوريا».
ّ
وتشكل حقول النفط يف ريف دير الزور الشرقي ،اخلزان االقتصادي
تدر عليه أموا ً
ال طائلة ،ولعبت دورًا مهمًا
األساسي للتنظيم ،وكانت ّ
يقدر
متدده ،بعد طرده لـ»جبهة النصرة» يف عام  .20١4وكان َّ
يف ّ
اإلنتاج اليومي لـ»داعش» من مواقع النفط يف الدير ،ما بني 25
ألفًا إىل  30ألف برميل ،ومبعدل  750ألفًا إىل  900ألف برميل
شهريًا ،وذلك يف عام .20١5
كذلك ،يعترب معمل غاز كونيكو شريان التنظيم األساسي يف تأمني
حاجة املناطق الواقعة حتت سيطرته من الغاز املنزلي يف سوريا
والعراق ،كذلك ال يزال يبيع النفط للتجار يف حقول خشام والورد
والتنك واجلفرة.
إن «التنظيم
أهلية
وتقول مصادر
ّ
كان يعتمد على احلدود الرتكية يف
نقل إنتاجه وبيعها لشركات وجتار
بأسعار منخفضة قبل إغالق احلدود
أن «التنظيم
الرتكية» .وتضيف ّ
حول إنتاج اآلبار بعد إغالق احلدود
ّ

تضمّ محافظة
دير الزور أهمّ
حقول النفط
وأكربها يف البالد

إىل جتار لبيعها أو تهريبها خارج مناطق سيطرته».
َ
وتَركت خسارة التنظيم حلقول النفط يف البادية والرقة أثرًا
اقتصاديًا كبريًا ،وتلفت املعلومات املتواردة من مناطق سيطرته
أنه َخ َف َ
إىل ّ
ض رواتب مقاتليه بنحو الفت ،وبات أخريًا عاجزًا عن دفع
ّ
العسكرية يف دير الزور بداية انهيار
العمليات
ل
تشك
إذ
منها.
قسم
ّ
اقتصادي كامل للتنظيم يف سوريا ،وهي متهد النهيار عسكري
يبدو أنه بات وشيكًا ،يف ظل تصاعد العمليات يف آخر معاقله يف
دير الزور وريف احلسكة اجلنوبي.
وكان اجليش السوري قد ّ
متكن من السيطرة على حقول التيم
واخلراطة النفطية يف دير الزور ،اليت ُت َع ّد من احلقول املهمة يف
احملافظة ،إىل جانب استعادته حقول الشاعر واهليل وأراك يف
البادية ،باإلضافة إىل حقول الوهاب والفهد وتوينان واحلسني
ودبيسان والقصري والثورة يف ريف الرقة الشرقي واجلنوبي ،اليت
انعسكت اقتصاديًا بعد إعادة تأهيل قسم منها ،وإعادتها إىل
اخلدمة.
أما «وحدات محاية الشعب» الكردية ،فتسيطر على كامل حقول
نفط وغاز رميالن والشدادي ،باإلضافة إىل معملي غاز السويدية
واجلبسة ،اليت تنتج قرابة  %35من إنتاج البالد يف النفط والغاز.

ترجيح تأجيل «استفتاء
كردستان» ...بشروط؟
يؤجل استفتاء انفصال
قد
ّ
عن
كردستان»
«إقليم
حدة
العراق ،مع تصاعد
ّ
التحذيرات احمللية والدولية
جتاه أربيل ،اليت أعربت عن
إبقاء باب احلوار مفتوحًا
مع بغداد ،وإمكانية تأجيل
االستفتاء ...لكن بشروط.
العالي
السقف
خطابات
املتبادلة بني بغداد وأربيل
من جهة ،والعواصم اإلقليمية
ٍ
جهة أخرى ،تشري
وأربيل من
إىل وجود احتمالني :األول
أن االستفتاء املرتقب يف
ّ

أردوغان :آمل أن يرتاجع الربزاني وفريقه
«عن هذا القرار الخاطئ» (أ ف ب)

ّ
يؤكد أن
 25أيلول اجلاري حمسوم اإلجراء ،فيما االحتمال الثاني
االستفتاء «لن حيصل» ،وفق تلميحات مصادر رئاسة احلكومة
ٍ
عدة ،إىل جانب تصرحيات
وأطراف سياسية
العراقية،
كردية ّ
ّ
رئيس الوزراء العراقي األخرية وتأكيده أن «ما هو مطروح هو إلغاء
االستفتاء ،ال تأجيله».
التهديدات اليومية ال تزال مستمرة ،كان آخرها على لسان الرئيس
الرتكي رجب طيب إردوغان ،الذي لفت إىل أن «جملس األمن
القومي الرتكي سيعقد ،اجلمعة (امس) ،اجتماعًا لبحث طبيعة
العقوبات املمكن اتاذها على خلفية إصرار اإلقليم الكردي يف
العراق على إجراء استفتاء االنفصال» ،موضحًا أنه «أرسل مبعوثه
اخلاص إىل رئيس اإلقليم مسعود الربزاني ،لتحذيره من خطأ
االستفتاء» .إعراب الرئيس الرتكي عن أمله يف أن يرتاجع الربزاني،
وفريقه «عن هذا القرار اخلاطئ قبل  25أيلول» ،سبقه تلميح
الربزاني إىل إمكانية تأجيل االستفتاء ،مشرتطًا على بغداد «تقديم
لق البديل األفضل حتى اآلن».
بديل أفضل ،إال أن أربيل مل ُت ِ
وشن الربزاني هجومًا على القيادات العراقية املتعاقبة ،واصفًا أن
ّ
«الوجوه هي وحدها اليت تغريت يف احلكومات العراقية املتعاقبة،
ّ
مؤكدًا استعداد أربيل
لكن منهج عدم قبول اآلخر ال يزال ساريًا»،
لـ»إجراء حوار جدي بعد االستفتاء مع بغداد واجملتمع الدولي».
وأوضح ــ يف سياق استعراض «دفرت شروطه» ــ أن «احلوار بني
أربيل وبغداد سيستمر من عام إىل عامني حلل املشكالت والقضايا
ّ
«يشكل كردستان والعراق عمقًا اسرتاتيجيًا
العالقة» ،آم ًال أن
أحدهما يكمل اآلخر يف املستقبل».
وأبدى رئيس حكومة اإلقليم نيجرفان الربزاني استعداد حكومة
اإلقليم ملنح احلكومة االحتادية «فرصة أخرى» ،مشريًا إىل عدم
«رغبة أربيل يف معاجلة املشاكل مع بغداد باحلرب» .وأضاف« :هذا
ليس يف مصلحتنا» ،مشريًا إىل أن احلوار مع بغداد «جيب أن يكون
له سقف زمين ،وجيب أن يكون هلا ضمانات ومشاركة دولية».
واتفق ُك ّل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم والربزاني على إرسال
وفد رفيع املستوى من اإلقليم إىل بغداد ،خالل اليومني املقبلني،
للتباحث بشأن امللفات اخلالفية بني اجلانبني .وقالت الرئاسة
العراقية ،يف بيان ،إن «معصوم اجتمع مع الربزاني يف مدينة
السليمانية ،حيث تبادال وجهات النظر حول آخر مستجدات الوضع
السياسي ،وال سيما موضوع استفتاء اإلقليم» .وأضافت أنه «جرى
التشديد على ضرورة تضافر اجلهود واالحتكام إىل احلوار البناء
ٍ
سابق
وقت
حلل املسائل اخلالفية» .وكان معصوم قد وصل يف
ٍ
مسعى لثنيهم عن
أمس إىل السليمانية للقاء قادة اإلقليم ،يف
ً
حوار مع بغداد حلل اخلالفات العالقة
إجراء االستفتاء ،والدخول يف
ٍ
بينهما .ومحل الرئيس العراقي «مبادرة» تتضمن خريطة طريق
الحتواء أزمة االستفتاءّ ،
تبنى فيها «ورقة األمم املتحدة» الداعية
إىل بدء املفاوضات بني بغداد وأربيل يف أيلول اجلاري ،دون
شروط مسبقة.
ّ
وتؤكد املبادرة أنه «جيب إكمال هذه املفاوضات خالل فرتة
زمنية ال تزيد على ثالث سنوات» ،على أن تدعم األمم املتحدة
وبناء على هذا
عملية التفاوض وتنفذ بنود االتفاق بني الطرفني.
ً
االتفاق ،تقرر حكومة اإلقليم عدم إجراء االستفتاء ،ويف حالة عدم
رجع إىل االستفتاء.
النجاح يف تلك املفاوضات ُي َ
وردت رئاسة الوزراء على مبادرة معصوم ،إذ أعلن املتحدث باسم
ّ
«املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء» سعد احلديثي ،عن «رفض
احلكومة ألي مبادرة تدعو إىل تأجيل االستفتاء يف كردستان
ّ
مؤكدًا رفض احلكومة لـ»جتزئة البالد».
والعودة إليه مستقب ًال»،
حل دائم
إجياد
حناول
بل
مؤقت،
حل
عن
وأضاف« :إننا ال نبحث
ٍّ
ٍّ
يليب تطلعات الشارع العراقي» ،الفتًا إىل أن العبادي «مل ُي َ
بلغ
بصورة رمسية بشأن املبادرة ،إمنا انتشرت يف اإلعالم فقط».
دوليًا ،أعلن متحدث الكرملني دميرتي بيسكوف« ،دعم روسيا
لوحدة األراضي العراقية» ،يف سياق استعراض موقف بالده إزاء
استفتاء كردستان ،فيما أعربت السعودية عن «تطلعها إىل حكمة
الربزاني وحنكته لعدم إجراء االستفتاء ...لتجنيب العراق واملنطقة
مزيدًا من املخاطر اليت قد ترتتب عن إجرائه».
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اسرتاليا يف اسبوع

النها قالت :هناك محلة ختويف للشباب الذين يصوتون بـ «ال:

طرد مراهقة من العمل ملعارضتها زواج مثليي اجلنس

املوظفة الضحية مادلني Madeline

مادلني سيمز Madlin Sims

كشفت مراهقة يف كانبريا ،جرى طردها من عملها ملعارضتها
زواج املثليني ،إن العديد من الشباب «يشعرون بالرعب» من
التصويت بـ «ال».
وقالت الشابة املسيحية ،اليت تبلغ من العمر  18عاما وجرت
اقالتها لوقوفها ضد زواج مثليي اجلنس ،إن هناك العديد من
الشباب اآلخرين الذين يشاركونها وجهة نظرها ولكنهم خيشون
اجلهر بذلك.
وكانت مادلني ( ،)Madelineاليت طلبت عدم استخدام امسها
األخري« ،قد ُطردت» من شركة ترفيه يف كانبريا تدعى Capital Kids
 Partiesخالل عطلة نهاية األسبوع بعد أن غريت صورة ملفها على
الفايسبوك وأيدت التحالف من أجل الزواج قائلة انه «ال بأس
بالتصويت بـ ال».
وارسلت هلا صاحبة الشركة مادلني سيمز  Madlin Simsرسالة على
بريدها االلكرتوني اخلاص للتعبري عن خيبة أملها ،ولتقوم بعد
ذلك باغالق صفحتها عليها  blocking herونشر رسالة الكرتونية
عامة حول املسألة انتشرت بسرعة الفريوس .وقالت« :لقد
طردت اليوم موظفة صرحت على املأل انه ال بأس من التصويت
ُ
بـ ال».
وقالت ان «اإلعالن عن رغبتك يف التصويت بـ ال لزواج مثليي
اجلنس ،يف نظري ،هو خطاب كراهية .التصويت بـ ال لزواج
املثليني هو خطاب كراهية .اإلعالن عن رهاب املثليني هو خطاب
كراهية .بصفيت صاحبة عمل ،ال ميكن ان يكون لدي شخص ميثل
علنا عملي التجاري وحيض على الكراهية عرب اإلنرتنت».
ويف رسالة الحقة ،متت إزالتها يف وقت الحق من قبل الفايسبوك
لـ «خطاب الكراهية» الذي تضمنته ،بقيت السيدة سيمز على
قرارها ،قائلة إنها تعرضت لسيل من اإلساءات وحتى التهديدات
بالقتل ووصفت مادلني بأنها «خطر».
وكتبت« :مت طرد هذه املتعهدة او املقاولة (... )contractor
ليس ألنين أعارض وجهات نظرها بشأن املساواة يف الزواج..
ُطردت بسبب أفعاهلا وأظهرت أنها يف غاية الفخر بوجهات نظرها
عن املثليني ،وكونها ،كما قلت من قبل ،لديها مسؤولية جتاه
الضعفاء الذين نعمل معهم ،ال ميكن املخاطرة والتعبري عن تلك
اآلراء ألي من األطفال لدينا».
واضافت «لدينا موظفون مثليو اجلنس .حنن نقوم بالرتفيه يف
احلفالت حيث حيضر أوالد آباء مثليي اجلنس .حنن ترفه يف حفالت
حيضرها أطفال مثليو اجلنس .هذه املرأة تشكل خطرا».
وأضافت أن مادلني  Madelineأدلت بتعليقات عرب اإلنرتنت حول
ً
«شارحة أن أسرتاليا بنيت على املسيحية البيضاء ،وحنن
اإلقالة
حباجة إىل احرتام تلك اآلراء».
وفى حديثها اىل موقع  news.coM.auيوم االربعاء من االسبوع
احلالي ،قالت مادلني انها شعرت بـ «باالذى واالهانة» لنعتها

النصوص بني سيمز واملوظفة السابقة
باخلطر على االطفال والعنصرية.
وقالت« :أنا مع األطفال طوال الوقت« .أنا مربية ،لدي الكثري من
اإلخوة واألخوات واالقارب ،لقد تطوعت يف اخلارج وادير خميمات
عطلة لألطفال ،اعتين بأطفال الناس وأرفه يف احلفالت ومناسبات
الشركات».
وتابعت «ان قوهلا أنين خطر على األطفال والعائالت اليت أعمل
معها ،جعلين يف حالة صدمة ..أشعر أيضا أنها كانت متعجرفة
ومتكربة جدا .العائالت ال تعرفين ،األطفال ال يعرفونين ،ال
ينظرون إىل صفحيت على الفايسبوك ،حتى لو تركت الـ  filterإىل
أجل غري مسمى».
وقالت «كانت  Madlin Simsتتصرف كما لو كان هناك طفل مثلي
اجلنس يف احلفل كنت أتصرف بشكل خمتلف  -ال .إذا كنت يف
حفل وكان هناك طفل مثلي اجلنس ..حسن ،فسوف احبه بقدر ما
أحب أي طفل آخر».
وأضافت مادلني «مل أعتقد أبدا يف حياتي» ان اسرتاليا «بنيت
على املسيحية البيضاء» .وقالت «رمبا كانت قد شاهدت شيئا
ُ
نشرته عن املسيحية أو أسيء تفسريه ..أنا لست عنصرية على
اإلطالق ،وهذا هو آخر شيء أود أن أصف به نفسي».
وقالت «كان ذلك مؤملا للغاية ،لسماعها تصفين باهلوموفوبيا
والعنصرية ،وان قوهلا أنين كنت اركض يف املأل داعية للرتهيب
والتمييز ضد مثليي اجلنس هو هراء حيث انين مل أفعل ذلك على
اإلطالق ..لقد نشرت  filterوقالت إنه خطاب الكراهية .ومن
دواعي السخرية أنها كتبت خطابها الذي حيض على الكراهية
ضدي».
وقالت انه مل يكن اختيارها على االطالق للدفع بها فجأة اىل دائرة
الضوء ،لكنها كانت «حتاول الوقوف والدفاع عن نفسي» ،كما
قالت .موضحة «لقد ُألقيت يف هذا متاما من خالل حدث ..مل اخرج
واقوم بصفقة كبرية أو أي شيء».
واستطردت تقول «استيقظت أمس (الثالثاء) ،ذاهبة إىل العمل
وقبل العاشرة صباحا كنت أحتدث إىل الصحفيني[ .بعد ظهر ذلك
اليوم] كنت على الراديو مرتني ،وكنت على وشك الذهاب اىل
أندرو بولت لتوضيح القصة من جانيب .ليس كل شخص لديه هذه
الفرصة اليت لدي اآلن للوقوف مع الناس الذين لديهم التفكري
نفسه الذي لدي».
واوضحت أن هناك «بالتأكيد» أشخاصا آخرين من اجلني  Zالذين
يشاركونها وجهات نظرها ولكن «اميل إىل احلفاظ على اهلدوء»
بسبب ضغط األقران .مضيفة «إن جيل األلفية واجليل الذي
أعيش فيه اآلن ،جمتمع لغبتكي  LGBTQIوالشيء الذي نشأنا عليه
مقبول جدا».
وقالت مادلني «حتى اآلن عندما يريد الناس زواج املثليني،
يقول معظم الناس نعم ،ملاذا ال ،من أنا ألقول ال؟ ..من الصعب

جدا على الشباب أن يقولوا ال ،ألن قوهلم ال ،يضعهم يف خطر
التعرض للتخويف ،مما جيعلهم يبدون وكأنهم هوموفوب .انه امر
مرعب».
وكشفت مادلني عن إن السبب الرئيسي للتصويت بـ ال هو إميانها
املسيحي .وتقول« :لقد نشأت وتربيت على هذه الطريقة ،وأعتقد
مثلي مثل العديد من الديانات األخرى أن الطريقة التقليدية للزواج
هي بني رجل وامرأة».
وأضافت أنها تشعر بالقلق إزاء آفاق عملها املستقبلية.
واعلنت« :كان لدي القليل من خطة العبها قبل اآلن ولكن هذا
تبدد اآلن ،وأنا ال أعرف ما سأفعله ..أعتقد أنين سأواصل بالتأكيد
الوقوف عند ما أعتقد واؤمن به ومواصلة الدفاع عن الناس الذين
يتعرضون للتمييز».
وقالت مادلني «آمل ان أمتكن من العمل يف جمال رعاية األطفال،
الي بشكل
ولكنين قلقة جدا من أن العائالت ستلتقي بي وتنظر ّ
خمتلف قليال ،او انها ال تعطيين عمال ( .)won’t hire meهذا أمر مقلق
للغاية».
ووصفت مادلني اليومني املاضيني بـ «اجلنون والصدمة».
وقالت« :كانت عائليت داعمة حقا ..كانت تتحدث معي باستمرار،
أخي وأخيت يقوالن انهما فخوران بي للوقوف اىل جانب نفسي
وقناعيت .حتى أصدقائي الذين ال يوافقونين يقولون« :الربكة لك
( ،)Kudos to youال بأس لك أن تقولي ال».
ويوم األربعاء ،أكد احملقق احلكومي بالعمل العادل أنه سيحقق يف
القضية ،على الرغم من أن مادلني قالت إنها مل تتحدث إىل أي
شخص حتى اآلن.
ويف حني أن السيدة سيمز قالت إن مادلني كانت تعمل كمقاولة
( )contractorوبالتالي فهي غري مشمولة بالوالية القضائية للوكالة،
فإن حمققي  Fair Work Ombudsmanسوف يقيمون ما إذا كانت قد
صنفت بشكل صحيح كمقاولة أو انها كانت تعمل كموظفة.
وقال املتحدث باسم مكتب احملقق يف العمل العادل «ان حمقق
العمل العادل يدرك هذا االمر وانه من اجل اجراء تقييم حول ما
اذا كان هناك اي انتهاك لقوانني مكان العمل فسيجري االتصال
باجلهات املعنية كجزء من التحقيقات».
ورأى عضو جملس الشيوخ يف حزب االحرار اريك ابيتز وزير العمل
السابق ان هذا التصرف قد يشكل خرقا لقوانني العمل العادل.
وقال لصحيفة «مريكوري « :”Mercuryمن غري املشروع أن يتخذ
صاحب العمل أي إجراء ضد موظف على أساس رأي سياسي».
وقال «وبصرف النظر عن كونه هجوما جوهريا على حرية التعبري،
فمن غري القانوني أن يقوم صاحب العمل بإقالة موظف على أساس
رأي سياسي ..مبا يف ذلك التصويت بـ ال على استفتاء الزواج.
ان هذا العمل خميب لالمال بشكل عميق ،واعرب عن االمل فى ان
يتم التحقيق فيه بشكل كامل ،اذا اقتضى االمر».
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اســرتاليا يف أسبوع

«اشتباك» حاد بني السيناتورة بولني هانسون وزميلتها يف حزب اخلضر سارة
هانسون  -يونغ على خلفية التصويت الربيدي على زواج مثليي اجلنس
بولني هانسون كانت ،من
جديد ،مركز «اشتباك» مرير مع
عضوة حزب اخلضر يف جملس
الشيوخ سارة هانسون  -يونغ
وذلك صباح يوم االثنني يف
برنامج «صن رايز» الصباحي
الذي تعرضه القناة التلفزيونية
السابعة. ،
فقد اشتبكت زعيمة أمة واحدة
بولني هانسون مع عضوة
جملس الشيوخ عن حزب اخلضر
هانسون  -يونغ يف نقاش
ناري حول االستفتاء الربيدي
لزواج مثليي اجلنس.
وقالت السناتورة هانسون
للمشاهدين يف برنامج صن
رايز انها تعتقد ان التصويت
الربيدي ليس صحيحا وال مناسبا
ألن العديد من الناس قد قرروا
بيع استمارة االستفتاء أو أنها
سرقت منهم.
وقالت «اننا ُنعامل خبداع».
واضافت «دعوا الشعب يعرب
عن رأيه بالطريقة الصحيحة فى
االنتخابات املقبلة».
وقالت «ينبغي اال تكون هناك
اي كراهية يف هذا ..جيب ان
يدرك اجلميع انه جرى اعطاؤنا
اخليار يف هذا االمر».
ولكن قبل أن تتمكن من
االنتهاء ،قاطعتها السيناتورة
هانسون  -يونغ قائلة« :هل
تقرتحني ان نلغي هذا ونضعه
يف تصويت آخر؟  ...يبدو ذلك
جمرد جمنون».
واضافت «فقط ،دعونا نفعل
ذلك».
لكن السناتور هانسون مل
ّ
تسلم بذلك ،وقالت لسيناتورة
حزب اخلضر« :أنت تعلمني
أن األصوات يتم بيعها ..انت
تعلمني أنها قد سرقت وأنت
تعرفني أنها ليست صحيح».
واضافت تقول «هذا ليس
صحيحا ،وإذا قال الناس انهم
ال يريدون الزواج من اجلنس
نفسه ،هل ستلتزمون الصمت
واهلدوء وال تقولون شيئا
مطلقا عن ذلك؟».
وتابعت تقول «أراهن على آخر
دوالر بانكم لن تفعلوا ذلك».
وقالت هانسون انها تعتقد ان
ما حيدث مع التصويت الربيدي
«خطأ» ،وأنه ليس «التصويت
احلقيقي».
لكن السناتور هانسون  -يونغ
ردت من جديد وقالت هلا أن
الناس يصوتون بـ «نعم» وان
زواج املثليني سيتحقق.
ثم تدخلت املضيفة سامانتا
أرميتاج ،وسألتها ماذا حيدث
إذا فشل االستفتاء ،وهناك
تصويت يف الربملان ومل مير
التشريع.
أجابت السيناتور هانسون -
يونغ قائال« :أعتقد أن ذلك
سيرتك قلوبا كثرية حمطمة».
وقالت «هذا هو الرجل الذي
كسر قلب البالد من قبل،
وحنن ال ميكن السماح له
القيام بذلك مرة أخرى .علينا
أن نصوت بنعم».
ثم التفتت إىل بولني ،وقالت
هلا« :انك تقومني حبملة
ختويف ،ستقولني ان األطفال

بولني هانسون وسارة هانسون  -يانغ خالل املناظرة التلفزيونية
ال ميكنهم مناداة والديهم أمي
وأبي .وحنن نعلم مجيعا أن هذه
محاقة .هذه محاقة املطلقة».
ولكن قبل أن تنهي كالمها
السيناتورة
عليها
ردت
قائلة« :سارة،
هانسون
اذهيب من جديد .أشعر بالتعب
واالرهاق من اخلضر ومن سوء
تفسريهم لكالمي».
ثم اتهمتها السيناتور هانسون-
يونغ مبحاولة إخبار املشاهدين
بأنه ليس عليهم االخذ بكالمها
(هانسون  -يونغ) ،و»ختطي
ذلك».
وجاء النقاش بعد ان قال زعيم
حزب العمال بيل شورتن ان
من املهم ان اسرتاليا ليست
واحدة من الدول املتقدمة
االخرى فى تشريع الزواج من
اجلنس نفسه الن النقاش
مازال يقسم اجملتمع.
وشارك نشطاء من جانيب
املبارزة يف أحداث يف مجيع
أحناء البالد يف نهاية األسبوع،
مع إطالق محالت «نعم وال».
وقال السيد شورتن للصحفيني
يوم االحد ان االستفتاء الربيدي
كان على اساس املساواة فى
الزواج ،واضاف ان «كل شيء
اخر هو ضجيج ابيض» يف وقت
واصل محلته من اجل التصويت
بـ «نعم».
وقال «ان مجيع القضايا
االخرى ميكن التعامل معها فى
اماكن اخرى».
من جهته بدأ السيناتور كوري
برناردي محلة «ال» يف سيدني
مساء السبت ،حيث قال جلمهور
من ألف شخص أن التصويت بـ
«نعم» سيؤدي إىل «تسليح»
قوانني التمييز و «حرب الرفاهية
(زيادة اعداد املستفيدين من
السنرتلينك)».
«صوتوا ال» يف الكتابة
وظهرت
ّ
يف مساء مدينة سيدني صباح
يوم االحد ،ويبدو أنها ممولة
من مجاعة جمهولة التمويل
اطلقت على نفسها (Go Fund
 )Me pageمجعت أكثر من 2300
دوالر.
وشاركت ناشطات ذات مستوى
يف محلة «نعم» ،مبن فيهن
ماغدة سوبانسكي ،وعضوة
جملس مدينة سيدني كريستني
فورسرت ،اللتان سارتا يف

بولني هانسون

سارة هانسون  -يانغ

صورة عن االستمارة
مسريات يف عواصم املدن يوم
ّ
تذكران أنصارهما مبلء
األحد
استماراتهم وارساهلا بالربيد.
ومن املفرتض أن يكون ما
يقرب من نصف األسرتاليني
املؤهلني قد تلقوا استماراتهم

بالربيد بنهاية االسبوع املاضي
بعد جرى ارسال استمارات
االستفتاء اعتبارا من  12ايلول/
سبتمرب احلالي ،حيث من املقرر
ان تظهر النتائج يف  15تشرين
الثاني /نوفمرب املقبل.

هجوم إرهابي كبري يف اوسرتاليا «ال
مفر منه» وفقاً ألحد كبار املسؤولني يف
شرطة نيو ساوث ويلز

مارك موردوك

يف تصريح مثري للقلق لصحيفة
«دايلي تلغراف» نشرته ،يوم
األربعاء من االسبوع احلالي،
قال مارك موردوك مساعد
لشؤون
الشرطة
مفوض
مكافحة اإلرهاب يف والية
اعتداء
إن
نيو ساوث ويلز ّ
ً
إرهابيًا يف أوسرتاليا «ال مفر
منه» مشريًا اىل أن التفكري
املتواصل مبسألة تأمني احلماية
والسالمة أمر «يسرق النوم من
عينيه».
وعلى الرغم من كل اإلجراءات
اليت مت اختاذها للحماية
والسالمة وأداء األجهزة األمنية
واملخابراتية اجليد ،إال أن
موردوك الذي ال يرغب يف زرع
اخلوف يف قلوب املواطنني،
أشار اىل «انه ال يستبعد وقوع
هجوم إرهابي كبري على يد
ذئاب منفردة» ،حبسب رأيه.
واضاف »:ال احب ان أذكر
ذلك ،لكن هذا سيحصل ،انه
أمر ال مفر منه».
املسؤول
موردوك
وقال
الكبري يف الشرطة ( 39عامًا)
والذي سيتقاعد من اخلدمة يف
تشرين الثاني /نوفمرب «إنه من
التصدي للجماعات
املستحيل
ّ
اإلرهابية اليت تستغل مواقع
التواصل االجتماعي الستدراج
الشبان اجملهولني لدى االجهزة
األمنية لتجنيدهم« .حنن ميكننا
التعامل مع ما نعرفه ،أما ما

جنهله ،فهذا ما يشكل خطرًا،
حبسب ما قال موردوك.
املستحيل
«من
وأضاف:
ِّ
جملندي داعش على
التصدي
مواقع التواصل االجتماعي
والفايسبوك ألنه من الصعب
رصدهم عرب شبكات غوغل
والفايسبوك اليت ُتستغل لغسل
أدمغة الشبان والرتويج حلمالت
الفكر املتطرف مبديًا خماوفه
من املتطرفني الذين ليسوا
حتت املراقبة او املتطرفني
من الذئاب املنفردة او هؤالء
املخفيني على حد قوله،
خياط اللذين ّ
خططا
كاألخوين ّ
لتفجري طائرة تابعة لإلحتاد
متجهة من سيدني اىل الشرق
األوسط عرب زرع قنبلة يف آلة
لفرم اللحوم.
ومت الكشف عن هذا املخطط
عقب مد األجهزة الربيطانية
نظريتها االوسرتالية مبعلومات
تفيد عن املخطط ،فنفذت
الشرطة مداهمات أسفرت عن
اعتقاهلما.
إن األجهزة
وتابع موردوكّ ،
األمنية متكنت من تفكيك
ثالث خاليا إرهابية بعد اهلجوم
ّ
نفذه معن
اإلرهابي الذي
هارون مؤنس يف مقهى ليندت
يف مارتن باليس عام 2014
ما أسفر عن مقتل ضحيتني
واملسلح.

ترجمة ALN

اعالنكم يف اهلريالد
طريقكم اىل النجاح
والتألق
لالتصال:
0403482345
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

صفحة 13

Saturday 23 September 2017

الـسبت  23أيلــول 2017

Page 13

مقاالت وتحقيقات

دمشق وحلفاؤها إىل البوكمال ...و«احلشد» إىل القائم

حمـور املـقاومة ُيـطلق عمـليات فتـح الـحدود
إيلي حنا ,أيهم مرعي
أطلقت دمشق وحلفاؤها العاملون يف سوريا والعراق معركة إقفال
احلدود ،إذ بعد تثبيت املسألة يف امليدان كأمر واقع إثر عزل
«جيب التنف» عرب الوصول إىل شريط حدودي مشال «املنطقة
األمريكية يف سوريا» ،يستعد اجليش السوري للتوجه حنو البوكمال
من حماور عدة ،بالتزامن مع إطالق «احلشد الشعيب» معركة مماثلة
من اجلانب العراقي ،وصو ً
ال إىل مدينة القائم املقابلة.
يف سياق متكامل ،ترسم دمشق وحلفاؤها خطط إنهاء «داعش»
يف سوريا .القضاء على التنظيم يعين القفز فوق خطوط محر
ّ
ويتطلب أيضًا يف
أمريكية على املقلبني العراقي والسوري،
مواضع حمددة املواجهة عرب رسائل ميدانية وسياسية .قد يكون
تطويق جيب التنف إحدى أهم تلك الرسائل ،وابتداء ،سقف مرتفع
حملور دمشق يف التأكيد على أولوياته ،إذ بعد الوصول إىل احلدود
بعد عزل القاعدة األمريكية واجملموعات السورية العاملة بإمرتها
جنوب البادية ،اجته «احللفاء» خبطى ثابتة حنو دير الزور.
من حمور السخنة يف ريف محص الشرقي ،ومن ريفي الرقة ومحاة،
كانت الصافرة ُتطلق إيذانًا ببدء مرحلة نهاية «داعش سوريا».
يتحرك «احلشد الشعيب» أيضًا لإلطباق على التنظيم اإلرهابي
اليوم،
ّ
منسقًا ومتكام ًال يضع
من اجلانب العراقي ،لتأخذ العمليات شك ًال
ّ
الطرفان على احلدود املشرتكة.
والتوسع
ومع فك احلصار عن مدينة دير الزور ومطارها العسكري،
ّ
املستمر شرق املدينة وغربها ،كان «التماس» مع (قوات) واشنطن
ّ
ّ
املؤثر يف املعركة.
هو
استعجلت أمريكا فصائلها على األرض ،لتعلن سريعًا عن «جملس
دير الزور العسكري» لتثبت خطوط متاس عسكرية مع دمشق بعد
تثبيتها سابقًا يف السياسة مع موسكو :مشال نهر الفرات منطقة
عمليات أمريكية.
عمليًا ،سيعمل الطرفان الدوليان على ّ
جتنب أي صدام على األرض
أن قرار عبور النهار يف نقاط عدة قد ُّ
اتذ
بني املقاتلني ،رغم ّ
سوريًا .وعلم أن هذا العبور لن يكون تكتيكيًا فقط ملئات األمتار
بل «سيصل إىل كيلومرتات عدة ولقرى متفرقة ربطًا بعمليات
السيطرة على احلدود وحترير معظم حمافظة دير الزور على يد
اجليش وحلفائه».
منسق من اجلانب العراقي،
توجه حمور دمشق ،قابله سريعًا حترك
ّ
ّ
عرب حترير «احلشد الشعيب» (بالتعاون مع اجليش العراقي وحرس
احلدود) ناحية عكاشات (تقع بني مدينة الرطبة ومدينة القائم)
انطالقًا من «حماور مشرتكة من احلدود العراقية والسورية»،
وتهدف العملية املستمرة إىل تأمني الطريق بينها وبني مدينة
القائم.
وأشار مصدر قيادي يف «احلشد» إىل ّ
أنهم «سيواصلون التقدم
على طول احلدود ولن يتوقف عند عكاشات».
وكشف لـ»األخبار» أنه ستبدأ أيضًا معركة من الساحل األيسر
لقضاء الشرقاط (تابع حملافظة صالح الدين ،غرب احلوجية) باجتاه
احلدود السورية ،على أن تنطلق معركة أخرى الحقًا من حمور
ُحديثة لتحرير بلدة «عنه» (تبعد عن معرب القائم احلدودي املقابل
للبوكمال السورية  90كيلومرتًا).
ّ
وذللت معظم
القيادي يشري إىل أن معركة احلدود بدأت،
«الفيتوات» اليت وضعت أمامها ،وقرار «احلشد» واضح بالتنسيق
مع احلكومة يف بغداد واحللفاء.
ويف هذا السياق ،مل يكن تقدم اجليش من حمور محيمة باجتاه
البوكمال ،مفاجئًا السبت املاضي ،يف ظل إنهاء اجليش السوري
انتشاره على مساحة واسعة من الضفة الشمالية لنهر الفرات،
متهيدًا لعبور النهر ،وبدء العمل يف الضفة الشرقية ،لتحقيق
هدفني ،األول تطويق املدينة ،والثاني هو توسيع العمليات باجتاه
الريفني الشمالي والشمالي الشرقي.
فاجليش واحللفاء ،الذين أطلقوا معركة «الفجر  ،»3جنحوا يف
التقدم والسيطرة على مشال شارة الوعر ووادي الرطيمة
والغزالنية يف حماذاة احلدود السورية ــ العراقية حتى «احملطة
الثانية» ،واليت ستستمر للوصول إىل منطقة البوكمال (تبعد
حواىل  30كيلومرتًا).
ويهدف فتح حمور محيمة ــ البوكمال ،إىل الضغط على التنظيم،
ولتسريع وترية العمليات يف جغرافية دير الزور ،وإلرسال رسائل
لـ»التحالف األمريكي» ،بأن معركة دير الزور هي معركة حلف
املقاومة وروسيا .ومل يعد خافيًا أن غرفة عمليات اجليش السوري
واحللفاء األهم باتت يف دير الزور ،اليت شهدت وجودًا مكثفًا
خلرباء وجنود روس ،إىل جانب آالف اجلنود السوريني والقوات
الرديفة واحلليفة.
ورمبا تسمية بيان احللفاء الفصائل املشاركة بأمسائها ألول مرة
كـ»احليدريون والفاطميون والزينبيون» يعكس إصرارًا من هذا
احملور للسيطرة على الشريط احلدودي السوري ــ العراقي ،وبأنه
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مصدر عسكري :العمليات العسكرية ستشمل جغرافية واسعة من دير الزور (أ ف ب)

أطلقت دمشق وحلفاؤها العاملون يف سوريا والعراق معركة اقفال الحدود عرب التوجّه نحو مدينتي البوكمال والقائم

النهائي لعبور نهر الفرات ،من خالل تركيز العمليات على منطقيت
حوجية قاطع وحوجية صكر ،واليت ستتيح الوصول إليها ،عبورًا
لنهر الفرات من حمورين ،وستضع اجليش يف احملور الشمالي
للمحافظة.
وبالتوازي ،واصل اجليش تقدمه يف احملور الغربي ،فسيطر على
تل احلجيف وتلة اإلذاعة ومعسكر الصاعقة ومستودعات عياش ،ما
سيفتح الطريق للتقدم باجتاه منطقة احلوائج والشريط الغربي لنهر
حتركًا جلبهة معدان
الفرات .ويتوقع أن يشهد احملور الغربي للدير ّ
يف ريف الرقة الشرقي ،للتقدم بالسرير الغربي لنهر الفرات من
حمورين ،إلطباق احلصار عليهم من أكثر من حمور ،وربط ريف
الرقة الشرقي واجلنوبي يف ريف دير الزور الغربي والشمالي
الغربي ،يف خط إمداد إضايف للجيش باجتاه دير الزور.
ويبدو أن تأخر عبور نهر الفرات ينتظر استكمال كل التجهيزات
العسكرية ،حبسب ما يقول مصدر عسكري ويضيف أن «عبور نهر
الفرات قريب ،والعمليات العسكرية ستشمل جغرافية واسعة من
دير الزور ،ملالحقة داعش وإنهاء وجوده بشكل كامل» .ولفت
أن «عبور نهر الفرات سيكون خطوة اسرتاتيجية
املصدر إىل ّ
ومفصلية يف القضاء على داعش ،وربط الشرق السوري ببقية
احملافظات».

«خفض توتـّر» يف حوض الفرات

بأن «قواتها أبلغت
أفادت وزارة الدفاع الروسية يف بيان هلاّ ،
اجلانب األمريكي حبدود عملياتها العسكرية يف دير الزور ،ومل
ترصد خالل األيام األخرية أي معارك بني داعش وقوات أخرى
شرق الفرات» .ويف هذا السياق ،قال املتحدث باسم وزارة
الدفاع ،إيغور كوناشينكوف« :ممثلو التحالف وحدهم يستطيعون
اإلجابة عن سؤال كيف استطاع عناصر من املعارضة أو مستشارون
عسكريون من بلدان التحالف الدولي دخول مواقع داعش شرق
دير الزور من دون قتال» .بدوره ،أعلن رئيس األركان األمريكي
اجلنرال جو دانفورد ،االحد املاضي ،أن بالده وروسيا أجرتا
مشاورات للحفاظ على منطقة «خفض التوتر» يف وادي الفرات
بعد قصف جوي على مواقع «قسد» ُّ
اتهمت به موسكو.
وأوضح «أننا أجرينا اتصاالت على كل املستويات إلعادة جعل
ّ
يشكل
الفرات منطقة خفض توتر» ،مبديًا أسفه هلذا احلادث الذي
بأن «الوضع يف هذه املنطقة
«فش ًال» ملساعي خفض التوتر .وأقر ّ
بالغ التعقيد» ،معتربًا أن «خفض التوتر حاليًا هو أكثر صعوبة
مما كان عليه قبل بضعة أشهر» .لكنه مل يوضح ما إذا كان
اجلانب الروسي قد أعلن التزامات ،مالحظًا ّ
أنه «مل تتم تسوية
كل املشاكل».
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مقاالت وتـحقيقات

فضيحة البيومرتية 130 :مليون دوالر بالرتاضي
الواقع
األمر
ضغط
حتت
سجلت
الوقت،
ضيق
وبذريعة
ّ
حكومة الرئيس سعد احلريري
فضيحة جديدة جلهة تلزيم
إصدار البطاقات البيومرتية
بعقد رضائي قيمته حواىل
 40مليون دوالر .ليس هذا
فحسب ،تبدو االنتخابات النيابية
مهددة ،يف ّ
ظل االنقسام
برمتها
ّ
ّ
احلاد حول املوقف من التسجيل
املسبق للناخبني.
بعد ثالثة أشهر من نشر قانون
االنتخابات النيابية اجلديد يف
اجلريدة الرمسية ،من دون
تقدم يف ترمجة
حتقيق أي
ّ

مصادر  8آذار :لو رفضنا البيومرتية التهمنا بعرقلة التغيري واإلصالح
(داالتي ونهرا)

تطبيقه ،خرجت حكومة الرئيس سعد احلريري
أالحد املاضي بفضيحة جديدة ،بعد االتفاق على
تلزيم إصدار البطاقات البيومرتية بعقد رضائي
تبلغ قيمته حواىل  40مليون دوالر لشركة
«ساجيم» ،اليت ُلّزمت عام  1997إصدار بطاقات
معنية،
اهلوية اللبنانية .وقالت مصادر وزارية
ّ
إن «الكلفة اإلمجالية إلجراء االنتخابات ستكون
 133مليون دوالر ،ثلثها ألجل البطاقة البيومرتية،
والثلثان الباقيان إلدارة االنتخابات».
وتكاد تكون الذريعة هلذا االتفاق /الفضيحة هي
نفسها ،اليت حتضر يف ّ
خيص االنتخابات
كل ما
ّ
املرة املاضية لتربير
النيابية ،واليت استخدمت
ّ
املرة،
التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة .هذه ّ
ضيق الوقت واملهل أمام وزارة الداخلية إلصدار
 3ماليني و 800ألف بطاقة قبل أيار املقبل ،كانت
سببًا كافيًا ليصمت معظم الوزراء ،ومن خلفهم
من القوى السياسية ،والقبول بهذا اإلجراء ،فيما
سجل وزراء حزب اهلل وحركة أمل موقفهم جلهة
ّ
ٍ
كاف.
املطالبة بإجراء مناقصة ،من دون ضغط
ويف حني أن مسألة التسجيل املسبق للناخبني
بقيت نقطة خالفية بني فريقي حركة أمل وحزب
اهلل وحلفائهما من جهة ،وبني التيار الوطين احلر
واحلريري من جهة ثانية،
جرى االتفاق إىل جانب
اعتماد البطاقة البيومرتية،
على التسجيل اإللكرتوني
لتصويت املغرتبني عرب

املشنوق :الوقت
يضيق وإذا
تأخرنا أكثر
فلننس البطاقات

تسجيل أمسائهم يف السفارات اللبنانية يف اخلارج
أو تعبئة طلبات عرب «أبليكايشن» على اهلواتف
صص ألجل إعدادها مبلع
(استمارة إلكرتونية)ُ ،خ ّ
 211مليون لرية لبنانية .وحبسب مصادر وزارية،
فإن ّ
كل  200مغرتب يسجلون أمساءهم يف دولة،
يكون هلم قلم انتخابي فيها.
ّ
ستحول تكلفة
األقل سوءًا هو أن احلكومة
اخلرب
ّ
االنتخابات ،أي الـ  133مليون دوالر إىل جملس
ّ
النواب ،بسبب عدم وجود هذا املبلغ يف االحتياط،
وبالتالي على اجمللس النيابي تأمني التغطية.
وألن القانون اجلديد ترك هامشًا يف حال عدم
اعتماد احلكومة البطاقة البيومرتية الستعمال
اهلوية وجواز السفر كوثيقة بديلة استنادًا إىل
القانون القديم ،سيكون على جملس النواب
إدخال تعديالت على القانون اجلديد ،فيما ال
تزال هناك تعديالت تقنية عدة تطالب بها وزارة
الداخلية والوزير جربان باسيل ،وكذلك األمر
بالنسبة إىل حركة أمل ،اليت مل تطرح تعديالتها
على القانون بعد.
ولدى سؤال «األخبار» عددًا من الوزراء عن سبب
السري يف التلزيم الرضائي وتكريس هذا املنطق
بدل ضربه يف اإلدارات العامة ،وخصوصًا بعد
الصراع الذي حيصل يف ملف بواخر الكهرباء ،كان
جواب الغالبية أن «الوقت يداهمنا وأي مناقصة
حتتاج إىل ما ال يقل عن شهرين أو ثالثة أشهر».
من جهته ،أعاد وزير الداخلية نهاد املشنوق تكرار
ّ
مؤكدًا أن «وزارة الداخلية
هذا األمر لـ»األخبار»،
حتى تستطيع إصدار البطاقات البيومرتية ،حتتاج
إىل كل ساعة وإىل كل يوم عمل بدءًا من أول
ّ
وإال فإن هذا األمر يف غاية
تشرين األول،
الصعوبة» .وقال املشنوق إن «الوقت يضيق،
واملسألة اعتمدت بالرتاضي حتى نبدأ استقبال

الطلبات والعمل سريعًا ،وإذا كان هناك من يريد
يفسر األمر بغري ذلك ويعمل على هذا األساس
أن
ّ
ونتأخر باالتفاق ،فلننس البطاقات» ،مشريًا إىل
أن «تطوير األحوال الشخصية حيتاج إىل نصف
مليار دوالر على األقل ،والبطاقة البيومرتية جزء
بسيط من هذا التطوير» .يف املقابل ،قالت
مصادر وزارية يف فريق  8آذار لـ»األخبار»:
«مشينا بالبطاقة البيومرتية ألن هناك حاجة
إىل تطوير األحوال الشخصية ولتطوير االنتخاب
وتسهيل األمر على املواطنني واألحزاب والدولة،
وحنن نرفض من ناحية املبدأ اعتماد عقد رضائي
إلصدار البطاقات».
ّ
«لكننا ُوضعنا أمام األمر
وتضيف املصادر:
الواقع وعامل الوقت ،فإما نسري بالعقد الرضائي
أو ُتلغى البطاقات البيومرتية من أساسها،
وقررنا رفض البطاقة البيومرتية،
إذا رفضنا
ّ
فسنتحول إىل معارضني لإلصالح والتغيري
ضدنا.
وتطوير البالد ،وستقام احلمالت اإلعالمية
ّ
سجلوا موقفهم الرافض ،وليتحمل
هناك وزراء
ّ
اآلخرون املسؤولية» .واعرتض أيضًا وزراء القوات
اللبنانية ،وأصروا حبسب مصادر وزارية على
«ضرورة أن تقر يف دائرة املناقصات واحرتام
املعايري» ،وكذلك األمر بالنسبة إىل الوزير
ميشال فرعون ،الذي اعرتض على تلزيم العملية
اللوجتسية بالرتاضي ،ووافق على تلزيم البطاقة
فقط .واعرتض وزراء القوات أيضًا على املخطط
التوجيهي للكسارات ومتديده لسنتني ،فأحيل
امللف إىل جملس شورى الدولة .واعتربت مصادر
القوات أن «الفضيحة هي التلزيم بالرتاضي من
دون العودة إىل إدارة املناقصات من أجل إجراء
مناقصة شفافة على أساس استدراج عروض
واضح .والقول ملرة واحدة وأخرية ال يشكل ح ًال
وال خمرجًا ،وال يوجد أي عذر وال مربر للتلزيم
بالرتاضي ،وما مت منعه كهربائيًا يتسلل انتخابيًا
عرب البطاقة البيومرتية يف خمالفة موصوفة لقواعد
احملاسبة العمومية».

رفض «التسجيل املسبق» يهدّد االنتخابات

وفيما ستفتح مسألة البطاقات السجال واسعًا
حول تكريس العقود الرضائية يف ّ
كل مرة بذريعة
خمتلفة ،ال يزال االنقسام احلاد حول التسجيل
يهدد االنتخابات النيابية من أساسها.
املسبق
ّ
فقد علمت «األخبار» أن نقاشات كبرية حفلت
بها نهاية األسبوع بني حزب اهلل وحركة أمل،
متسك الثنائي بشكل تام مبسألة
وأفضت إىل
ّ
التسجيل املسبق ،فيما علمت الزميلة «األخبار»
متمسك بدوره برفض التسجيل
أن باسيل
ّ
املسبق ومعه احلريري .فيما انقلب موقف القوات
اللبنانية رأسًا على عقب بعد زيارة رئيس القوات
مسري جعجع للحريري ،فكان وزراء القوات االحد
املاضي من دون موقف حيال هذه النقطة.
وحبسب املعلومات ،فإن قرار احلكومة أمس ّ
مت
تأجيله لفسح اجملال أمام املزيد من املشاورات
يف اللجنة الوزارية وحماولة الوصول إىل تفاهم،
فض ًال عن غياب رئيس اجلمهورية ميشال عون
وسفره حلضور اجلمعية العمومية لألمم املتحدة.
وقالت مصادر وزارية إن «التسجيل املسبق
شرط أساسي لتنظيم االنتخابات ،ومن دونها
سيدة املوقف ،وال تستطيع وزارة
تكون الفوضى ّ
الداخلية تنظيم أقالم االقرتاع على التكهنات».

عمل املقاومة خارج النقاش ...وملف دحالن مؤ ّجل

القاهرة تلزم «فتح» و «محاس» باملصاحلة

فصل جديد من
بني
العالقة
«محاس» و»فتح»
بقوة
تفتتحه مصر
ّ
ديبلوماسية ناعمة،
أجربت األوىل على
قبول التنازل يف ظل
ظروفها الضاغطة،
رحبت الثانية
فيما ّ
شروطها
بتطبيق
املسبقة ،لكنها ال
تزال أمام اختبار
التطبيق
من
أكثر
بعد
سنوات
عشر
االنقسام
على
بني
الفلسطيين

أبو مرزوق :مسؤولون غربيون أخربونا أن واشنطن وتل أبيب رفعتا الفيتو عن
املصالحة (آي بي ايه)

حركيت «فتح» و»محاس» ،وفشل تطبيق
االتفاقات اليت ّ
وقعا عليها يف املاضي ،أعلنت
«محاس» فجر االحد املاضي ّ
حل «اللجنة اإلدارية»
تسري شؤون غزة« ،استجابة للجهود
اليت
ّ
املصرية يف حتقيق املصاحلة الفلسطينية وإنهاء
االنقسام» ،كما جاء يف بيانها ،داعية «حكومة
ّ
تسلم الوزارات يف غزة.
الوفاق الوطين» إىل
ّ
شكلت «محاس» هذه اللجنة
ويف آذار املاضي،
لتعويض غياب «حكومة الوفاق» يف القطاع كما
فرد رئيس السلطة حممود عباس على
بررت،
ّ
هذه اخلطوة باختاذ إجراءات عقابية ضد احلركة
وسكان غزة ،موقفًا التحويالت الطبية إىل اخلارج،
كما قرر اخلصم من رواتب موظفي السلطة وإحالة
جزء منهم على التقاعد املبكر ،ثم امتنع عن دفع
مستحقات شركة الكهرباء ،مشرتطًا ّ
حل «اللجنة
اإلدارية» للرتاجع عن إجراءاته.
متسكت «محاس» باللجنة ،ورأت
يف املقابل،
ّ
أنه ال يوجد ضمانة بأن «أبو مازن» سيرتاجع
عن إجراءاته يف حال ّ
حلت اللجنة ،كما أن بقاءها
يشكل ورقة ضغط ميكن التلويح بها يف وجه
عباس.
تغري حتى قررت احلركة ّ
حلها ،ودعوة
الذي
فما
ّ
ّ
تسلم
«حكومة الوفاق» إىل
اإلدارة يف القطاع؟ تقول
مصادر يف احلركة للزميلة
«الوضع
إن
«األخبار»
واالقتصادي
االجتماعي
مل يعد حممو ً
ال يف غزة،
من
أرهقوا
والسكان

استغنى
الحمساويون عن
«اللجنة اإلدارية»
يف انتظار
عودة عباس من
نيويورك

الضغط» ،مضيفة« :حنن ال نريد احلكم ،وال
ّ
تسلم السلطة احلكم بشرط احلفاظ على أمن
منانع
املقاومة».
نبهت إىل أن «تأكيد كتائب القسام
تلك املصادر ّ
استطاعتها مع فصائل املقاومة احلفاظ على أمن
سرع يف اختاذ قرار ّ
حل اللجنة» ،مشرية
القطاع ّ
إىل أنه «جرى االتفاق على عقد اجتماعات لوضع
آلية لتنفيذ اتفاق القاهرة» اجلديد ،والفتة إىل أن
ّ
لتلقف عباس املبادرة.
مصر ستكون الضمانة
مصادر أخرى قالت إن القاهرة يف صدد استضافة
الفصائل الفلسطينية كخطوة ثالثة يف حال زارت
حكومة «الوفاق» غزة ومكثت فيها ملدة شهر
على األقل ،فيما تكون الفصائل تبحث يف سبل
تشكيل حكومة وحدة وطنية .لكن الغائب يف هذه
املباحثات مسألة إعادة تفعيل اجمللس التشريعي،
وهو تنازل يبدو أن «محاس» قد قدمته يف صدد
إجناح املساعي املصرية ،وفق املصادر نفسها.
أصرت على بدء االنتخابات
أن «فتح»
وكان الفتًا ّ
ّ
الرئاسية قبل التشريعية وقبل «اجمللس الوطين»،
وأصرت على التزامن
فيما رفضت «محاس» ذلك
ّ
يف تنفيذها االنتخابات الثالثة .أيضًا ،حاولت
«فتح» وضع عراقيل أخرى بشأن حل مشكلة
الكهرباء باشرتاطها تشكيل جملس إدارة جديد
إلدارة توزيع الكهرباء يف غزة.
وتفيد أوساط فلسطينية بأن ملف املصاحلة
الفتحاوية الداخلية برز كنقطة عثرة بالنسبة إىل
وفد «فتح» الذي طلب تأجيل البحث فيه بوصفه

موضوعًا داخليًا ،خاصة أن «محاس» وبقية
الفصائل ترى يف «تيار حممد دحالن جزءًا من
املكونات الفلسطينية» الواجب التعامل معها.
ّ
عرب «أبو مازن» عن
على الصعيد الرمسي والعلينّ ،
«ارتياحه لالتفاق الذي مت التوصل إليه من خالل
اجلهود املصرية حلل اللجنة اإلدارية ،ومتكني حكومة
الوفاق الوطين من ممارسة صالحياتها يف قطاع
غزة ،وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية».
وأعلنت الوكالة الفلسطينية الرمسية «وفا» أن
عباس «سيعقد اجتماعًا للقيادة الفلسطينية لدى
عودته إىل أرض الوطن من نيويورك ،ملتابعة
هذا األمر».
يف غضون ذلك ،كشف عضو املكتب السياسي
لـ»محاس» ،موسى أبو مرزوق ،أن «هناك تغيريًا
يف السياسة األمريكية خبصوص املصاحلة ،ما
يعطي الرئيس عباس فرصة للتقدم يف هذا
امللف دون تردد أو خوف من قطع املساعدات»
املالية .وقال يف مقابلة مع صحيفة حملية نشرت
أمس« :أخربنا مسؤولون غربيون أن الواليات
املتحدة واالحتالل االسرائيلي رفعا الفيتو عن
املصاحلة الفلسطينية» .وأشار أبو مرزوق إىل
ٍ
وعد بـ»فتح معرب رفح للمواطنني والتجارة احلرة
بني غزة ومصر بشكل دوري بعد االنتهاء من
أعمال التوسيع داخل املعرب» .ومن املقرر أن يزور
اليوم أبو مرزوق العاصمة الروسية موسكو ،لبحث
الورقة السياسية اليت أعلنت يف أيار املاضي.
مددت زيارة
بعد هذه التطورات املتسارعة اليت ّ
وفد «محاس» بقيادة إمساعيل هنية إىل القاهرة،
قال عضو «اللجنة املركزية لفتح» ،عزام األمحد،
إن «اجتماعًا ثنائيًا سيعقد بني فتح ومحاس،
ّ
املوقعة
يعقبه اجتماع للفصائل الفلسطينية كافة
على اتفاق املصاحلة الذي مت بتاريخ اخلامس من
أيار  ،2011للبدء باخلطوات العملية لتنفيذه بكافة
بنوده» .وأضاف األمحد« :األيام القادمة ستشهد
خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة
الوفاق الوطين عملها وفق القانون يف غزة كما
يف الضفة».
يف سياق متصل ،قال املتحدث الرمسي باسم
احلكومة يف رام اهلل ،يوسف احملمود ،إن «الوفاق
و»حتمل
الوطين» على استعداد للتوجه إىل غزة
ّ
املسؤوليات كافة» .وطالب احملمود بضرورة
«توضيح طبيعة قرار محاس حل اللجنة اإلدارية،
وتسلم احلكومة للوزارات وكافة املعابر ،وعودة
املوظفني القدامى إىل أماكن عملهم».
ويف بيان مشرتك ،طالبت «القوى الوطنية
ّ
بتسلم مهماتها يف غزة.
واإلسالمية» رام اهلل
ودعا عضو اللجنة املركزية يف «اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» ،حممد طومان ،مصر إىل
«االستمرار واملتابعة احلثيثة يف ملف املصاحلة،
وصو ً
ال إىل عقد اجتماع وطين شامل ،وتنفيذ ما
مت االتفاق عليه بني فتح ومحاس من اتفاقات
للمصاحلة عامي  2005و.»2011
إىل ذلك ،وصل القيادي احلمساوي موسى
دودين إىل القاهرة االحد املاضي ،لالنضمام
إىل الوفد املوجود هناك .ووفق املعلومات ،فإن
مثة تطورات إجيابية يف ما يتعلق مبلف األسرى
اإلسرائيليني املعتقلني لدى «محاس».
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مـقاالت وتحقيقات

بريطانيا على احلدود الشرقية :سايكس « َح ّي فينا»
فراس الشويف
عام على االتفاقية اليت وضعها الربيطاني
بعد مئة ٍ
مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو ،وصارت
قسمت
ُتعرف بامسيهما (سايكس ــ بيكو) ،واليت ّ
مبوجبها فرنسا وبريطانيا «تركة» السلطة العثمانية
ورمست حدودًا وهمية بني
يف املشرق العربي،
ّ
اجلمهورية اللبنانية واجلمهورية العربية السورية؛
وبعد  97عامًا على إعالن «دولة لبنان الكبري»،
عادت بريطانيا لتثبيت احلدود نفسها ،ومعها
الواليات ّ
املرة ،عرب «دعم»
املتحدة األمريكية هذه ّ
اجليش اللبناني وتزويد أفواج احلدود الربية بأبراج
مراقبة ،على طول الـ  370كلم اليت تفصل لبنان
عن سوريا .يريد الربيطانيون أن يؤكدوا جمددًا أن
«ح ّي فينا».
مارك سايكس ال يزال َ
مل يكن وجود إرهابيي «داعش» و»جبهة النصرة»
على احلدود بني لبنان وسوريا ،سوى الذريعة
املناسبة لـ»إحسان» أمريكي وبريطاني جتاه
اجليش اللبناني واللبنانيني إلنشاء شبكة من
األبراج على طول احلدود اللبنانية السورية،
حتت عنوان «مكافحة اإلرهاب» وضبط احلدود.
متامًا ،كما كان «اإلرهاب» الذريعة املناسبة
للعودة األمريكية إىل العراق حتت مظلة «التحالف
الدولي» يف عام  ،2014بعد االنسحاب األمريكي
من بغداد نهاية عام  ،2010أي قبل ثالثة أشهر
من بدء احلرب على سوريا.
لطاملا بقيت احلدود السورية ــ اللبنانية ،منذ
استقالل الكيانني ،مفتوحة حلركة دخول وخروج
األفراد والبضائع اخلفيفة ،عرب التسلل أو عرب
املعابر الشرعية وغري الشرعية .وهذه احلركة،
وإن كان منسوبها يرتفع وخيفت حبسب الظروف
السياسية واالقتصادية يف البلدينّ ،إال أن طبيعة
احلدود وتالصق القرى واملدن على اجلانبني
(من وادي خالد وتلكلخ وسهل عكار وطرطوس
واهلرمل والقصري ،إىل بعلبك وعرسال والزبداني
وقرى القلمون الغربي ،وصو ً
ال إىل حاصبيا وراشيا
وقرى جبل الشيخ على مقلبه السوري)ّ ،
حتتم مثل
هذه احلركة ،يف ّ
ظل االرتباط العضوي احلياتي بني
ّ
سكان احلدود ،وعالقات القربى واملصاهرة ووجود
مواطنني لبنانيني داخل القرى احلدودية السورية
وسوريني داخل القرى احلدودية اللبنانية.
وكما استفادت املقاومة اللبنانية وبعض فصائل
املقاومة الفلسطينية وحلفاء سوريا على خمتلف
السالح السوري عرب
انتماءاتهم من إمدادات
ّ
حتولت احلدود املفتوحة بني البلدين
احلدود،
ّ
عدة مراحل تارخيية ،إىل عبء على سوريا،
يف ّ
مع استغالل بعض اجلماعات اللبنانية ومجاعات
معارضة لسوريا منذ مخسينيات القرن املاضي،
احلدود ،للعب باألمن السوري وتهديد أنظمة
احلكم يف دمشق.
ينس السوريون واللبنانيون بعد كيف فتح تيار
ومل
َ
املستقبل احلدود يف بداية األزمة السورية ،لتصري
ممرًا للسالح واإلرهابيني حنو الداخل السوري ،إىل
ّ
قلعة احلصن وتلكلخ والقصري ومحص والقلمون
جن ،وكيف عادت طرابلس يف 2011
الغربي وبيت ّ
إىل امسها احلقيقي ،أي «طرابلس الشام».

 1559واستهداف الحدود

لبنان هو خاصرة سوريا يف اجلغرافيا والدميوغرافيا،
واليد اليت ُتؤمل أي نظام حكم يف الشام ،يف حال
استخدام الكيان الصغري ضد املصاحل السورية أو
التمردّ .
وملا استطاعت سوريا يف احلرب
دفعه حنو
ّ
مد جسور حتالف متينة مع
األهلية اللبنانية وبعدهاّ ،
سيما مع املقاومة ،أتى القرار
فئات لبنانية ،وال ّ
الدولي  1559يف عام  ،2004يف حماولة لتطويق
سوريا وحلفائها يف لبنان ،استكما ً
ال لعملية
التطويق من الشرق العراقي بعد احتالل بغداد
يف نيسان  .2003وجاء الـ  1559كلبنة أوىل يف
مشروع الفصل العسكري والسياسي بني لبنان
وسوريا يف «الشرق األوسط اجلديد» الذي ّ
بشرت
به وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة كوندوليزا
رايس ،بعد عقدين من «وحدة املسار واملصري»
يف األمن والسياسة ،يف احلرب ...والسلم.
وقبيل عدوان ّ
متوز على لبنان يف  2006وذروة
اهلجوم الغربي والعربي واللبناني على سوريا
وحلفائها ،واتهامها باغتيال الرئيس رفيق
احلريري ،صدر القرار الدولي  1680يف  17أيار

 ،2006الذي استهدف بشكل مباشر احلدود بني
سوريا ولبنان ،طالبًا من سوريا ترسيم احلدود
مكمل للـ ّ .1559إال أن
بني البلدين ،كقرار
ّ
حرب هذا القرار مل يكن قد ّ
جف بعد ،حني ّ
شنت
مدمرة على لبنان بهدف القضاء على
إسرائيل حربًا ّ
املقاومة ،لتنتهي احلرب بعجز إسرائيلي عسكري
عن حتقيق األهداف ،لكن بقرار دولي سياسي
رقمه  ،1701يهدف إىل تقييد عمل املقاومة يف
اجلنوب ،ويدعو أيضًا احلكومة اللبنانية إىل ضبط
حدودها الشمالية والشرقية ،بهدف قطع خطوط
إمداد املقاومة وفصلها عن عمقها االسرتاتيجي،
سوريا.

املشروع الربيطاني ـــ األمريكي

يف عام  ،2009ويف ّ
ظل انقسام سياسي كبري
يف لبنان بني حلفاء سوريا وأخصامها ،بدأ اجليش
ومهمته
اللبناني تشكيل فوج احلدود الربية األول،
ّ
األساسية مكافحة التهريب على احلدود بني لبنان
ومقره شدرا ،يف
وسوريا يف منطقة الشمال،
ّ
تنفيذ واضح للقرار  .1701ويف عام  ،2011بدأ
ومقره رأس
الربية الثاني،
تشكيل فوج احلدود
ّ
ّ
بعلبك ،لضبط حركة التهريب يف احلدود الشمالية
الشرقية .وكذلك جرى تشكيل فوج احلدود الربية
ومقره احلالي أبلح ،وينتشر بني مشال
الثالث
ّ
منطقة املصنع وجنوبها ،وصو ً
ال إىل راشيا .كما
أعلن السفري الربيطاني يف لبنان هيوغر شوتر
يف كانون األول  ،2015نية بريطانيا دعم اجليش
بـ  10ماليني دوالر ،لتشكيل فوج احلدود الربية
معنية إن «بريطانيا
الرابع .وتقول مصادر غربية
ّ
ّ
تكلفت حتى اآلن ماليني الدوالرات لدعم األفواج
الربية ،وقريبًا ستستثمر أمريكا حواىل  100مليون
ّ
دوالر جديدة يف هذا املشروع» .وحبسب مدير
التوجيه يف اجليش العميد علي قانصو ،فإن
«مهمة أفواج احلدود الربية هي ضبط احلدود
من عمليات التهريب بني لبنان وسوريا ،وهي
تستكمل انتشارها على طول احلدود من الشمال،
وصو ً
ال إىل ما قبل مزارع شبعا» .ويقول قانصو
إن «هذه األفواج هي حرس حدود مثل قوات
اهلجانة السورية اليت ترابط يف الطرف املقابل،
ّ
احملتلة فينشر
أما على احلدود مع فلسطني
اجليش اللبناني وحدات مقاتلة أخرى وليس حرس
حدود».
ّإال أن الدخول الربيطاني على ّ
خط دعم أفواج احلدود،
بدأ خريف عام  ،2012وكانت شرارة انطالقه إحباط
ّ
تسلل جملموعة إرهابية
اجليش السوري عملية
كبرية من مشال لبنان باجتاه الداخل السوري،
عرفت الحقًا باسم «جمموعة تلكلخ» (سقط معظم
أفرادها يف كمني للجيش السوري) .وتزعم
ّ
«تسلل تلكلخ دفع بريطانيا
املصادر الغربية أن
إىل التفكري بدعم اجليش اللبناني ومحاية احلدود،
عرب تزويده مبجموعة من األبراج بهدف مراقبة
احلدود»ُ .
وأحضرت قبب األبراج الثالثة األوىل
من بريطانيا ،وهي من ّ
خملفات القوات الربيطانية
يف إيرلندا الشمالية ،حيث كانت تستخدم ملنع
ّ
تسلل مقاتلي اجليش اجلمهوري اإليرلندي عرب
«احلدود» .أما األبراج األخرى ،فبدأ تصنيعها يف
لبنان بإشراف بريطاني.
وحتى أول آب  ،2014تاريخ اجتياح إرهابيي
«داعش» و»جبهة النصرة» بلدة عرسال ،كانت
متتد من
بريطانيا قد أنشأت  12برجًا للجيش،
ّ
شدرا ،وصو ً
ال إىل عرسال .وقبل أيام ،كشف
شورتر بعد زيارته قائد اجليش العماد جوزف عون،
أن «اململكة املتحدة تساعد على تدريب  11ألف
جندي لبناني ،وبناء أكثر من  20قاعدة عمليات
متقدمة ،و 30مركزًا ملراقبة احلدود» .تقول
ّ
املصادر الغربية إن «وجود الربج يف عرسال يف
آب  2014محى جمموعة كبرية من اجلنود ،وصمدوا
داخله حلني وصول قوات دعم هلم» .وهذا
الرأي استكمال ملا نشرته صحيفة «التيليغراف»
الربيطانية يف تشرين الثاني  2014عن أن
«أبراج بريطانيا محت بلدتي رأس بعلبك والقاع
من اجلهاديني»! ّإال أن الوقائع العسكرية أثبتت
أن اجتياح هؤالء «اجلهاديني» لعرسال وتسلل
جمموعات انتحاريني منهم إىل بلدة القاع جرى يف
ظل تلك األبراج ،وأن احلرب اليت خاضها اجليش

السوري وحزب اهلل ضد
«القاعدة»
إرهابيي
و»داعش» يف القصري
الشرقي
والقلمون
والسيطرة
والغربي
بالنار على طريق شبعا
جن يف جبل
ــ بيت
ّ
الشيخ ،منذ عام ،2013
وصو ً
ال إىل حترير جرود
عرسال ومعركة «إن
عدمت عدنا» ،و»فجر
اجلرود» اليت خاضها
اجليش اللبناني ،هي ما
حولت احلدود السورية
ّ
ـــ اللبنانية إىل منطقة
آمنة ،منهيًا بذلك وجود
إمارة متطرفة تبحث عن

لم يسقط «سايكس ــ بيكو» ،هذا ما يريد الربيطانيون قوله عرب برنامج «دعم»
الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا ( أ ف ب)

املتوسط.
ممر حبري على شاطئ
ّ
ّ
معنية إن «انتشار اجليش
وتقول مصادر ميدانية
ّ
اللبناني على احلدود اللبنانية السورية ،يف ّ
ظل
وجود اجلماعات اإلرهابية يف الداخل السوري ،كان
سيحول اجليش إىل هدف دائم وسهل العتداءات
ّ
اإلرهابيني ولن حيول دون دخوهلم إىل لبنان ،مع
وجود خلفية عسكرية اسرتاتيجية هلم يف الداخل
السوري».
وفيما تقول املصادر الغربية إن «هدف دعم
أفواج احلدود هو منع التهريب بني البلدين وحفظ
استقرار لبنان» ،تقول مصادر رفيعة املستوى يف
قوى  8آذار إن «هناك أجندة خمتلفة للربيطانيني
واألمريكيني عن أجندة اجليش» .وتضيف أن
«اجليش يقوم بواجبه يف محاية احلدود ،بينما
يريد الغربيون من هذا املشروع تثبيت الفصل
اجلغرايف والسياسي بني لبنان وسوريا» .وتشرح
املصادر أن «اهلدف هو فصل املسارات السياسية
والعسكرية بني سوريا ولبنان عرب رصد طرق
إمداد املقاومة وحصارها ،وحتويل اجليش اللبناني
ّ
تفكر يف
إىل جيش من القوات اخلاصة اليت
مكافحة اإلرهاب فقط ،على غرار اجليش األردني
وقوات البيشمركة يف إقليم كردستان» .وترى
أن «تقييد حركة اجليش بالتسليح من طرف واحد،
يهدف إىل حرف اجليش عن قتال إسرائيل ،وهذا
مرة ّ
األمر تتنّبه له قيادة اجليش ،ويف ّ
يؤكد
كل ّ
العماد جوزف عون على عقيدة اجليش اللبناني يف
العداء إلسرائيل».
ولدى سؤال املصادر الغربية عن السبب يف
عدم دعم اجليش حلماية لبنان من االعتداءات
اإلسرائيلية ،وبدل ذلك تزويده بأسلحة بدائية
ملواجهة مجاعات مسلحة ،وليست نظامية ،تزعم
مرة يف الدوائر
املصادر أن «هناك تفكريًا ،ألول ّ
الغربية ،ملساعدة اجليش اللبناني بأسلحة لردع
إسرائيل ،بعدما بات لدى اجليش ثقة بنفسه يف
معركة اجلرود» .وتقول مصادر قوى  8آذار إنه
«ال ثقة بكالم الدول الغربية حول تسليح لبنان
ملواجهة إسرائيل ،إمنا اهلدف هو إجياد شرخ بني
املقاومة واجليش ،والقول للبنانيني إنه مل يعد
داع لسالح املقاومة طاملا أن اجليش
هناك من
ٍ
قادر» .وتضيف أنه «بانتظار ّ
متكن اجليش من
ّ
احلل يبقى باالسرتاتيجية
مواجهة إسرائيل ،فإن
تعمدت بثالثية اجليش والشعب
الدفاعية اليت
ّ
واملقاومة».

هواجس من اخرتاق بريطاني لكامريات األبراج

ّ
تتحفظ مصادر املؤسسة العسكرية عن ذكر عدد
األبراج املنتشرةّ .إال أنها تشرح لـ»األخبار» أن
«األبراج هدفها ضبط احلدود باإلشراف على
ً
مشرية إىل أن
املعابر ومحاية اجلنود داخلها»،
ّ
مؤلفة من طبقات ،وتتسع لعدد كبري
«األبراج
نهارية
بكامريات
دة
مزو
وهي
اجلنود،
من
وليلية
ّ
ّ
ومراصد إلكرتونية لألفراد واآلليات ،وكذلك
ّ
تسلل على
باألسلحة املناسبة للتعامل مع أي
احلدود» .وتضيف أن «الكامريات تنقل املعلومات
إىل غرفة العمليات يف قيادة اجليش» .وتتصل
األبراج بعضها بالبعض اآلخر للحصول على رؤية
كاملة للحدود ،حبيث تبدأ رؤية الربج التالي من

حيث تنتهي رؤية الربج السابق ،وتستطيع أجهزة
األبراج رصد مسافات طويلة ،تصل إىل حد الـ
 20كلم.
ّإال أن اإلشراف الربيطاني ــ وأخريًا األمريكي ــ على
املشروع ،يثري الشكوك من أن يكون الطرفان
تؤمنه كامريات
يستفيدان من الرصد الذي
ّ
ّ
يطل برج بلدة
اجليش .فعلى سبيل املثال،
ّ
املتصلة
«قنافذ» يف اهلرمل على كامل املنطقة
بالقصري السورية وعلى منطقة «اجلعافرة» وعلى
معابر حوش السيد علي وحميطه .وكذلك يطل
أحد األبراج يف مشاريع القاع على معرب جوسيه
طورت
الرمسي واملنطقة احمليطة .ومع أن املقاومة ّ
ّ
اجلوي بالطائرات
للتغلب على الرصد
أساليبها
ّ
املسرية واألقمار الصناعية ،الذي يقوم به العدو
ّ
اإلسرائيلي وحلفاؤه الغربيونّ ،إال أن الرصد
ال ّربي يبدو مقلقًا يف حال استفادة األمريكيني
والربيطانيني منه .وفيما تؤكد املصادر العسكرية
اللبنانية أن «اجليش هو الطرف الوحيد الذي
ّ
توفره
يستفيد من الرصد واالستطالع الذي
التفوق التقين
األبراج»ّ ،إال أن اهلواجس من
ّ
األمريكي والربيطاني تدفع أكثر من جهة للسؤال
عن مدى حصانة هذه املنظومة ،والقدرة على منع
األمريكيني والربيطانيني من اخرتاقها وهم الطرف
ّ
املصنع ملعداتها .وهناك شكوك من أن تكون
الصور واملعلومات اليت ترصدها األبراج ،تنتقل
إىل الربيطانيني بدورها وليس إىل غرفة عمليات
اجليش فحسب ،وخصوصًا يف ّ
ظل ما حيكى عن
قيام خرباء أمريكيني خالل معركة حزب اهلل ضد
«النصرة» يف جرود عرسال ،بتعطيل عمل طائرات
املسرية اليت ميلكها
« »scan eagleاألمريكية
ّ
اجليش ،اعرتاضًا على مساعدة اجليش حلزب
اهلل ،عرب ضرب إرهابيي «النصرة» الفارين من
املعارك ،فض ًال عن إمكانية احتواء بعض األبراج
تنصت على اهلواتف واالتصاالت ،يف
على أجهزة
ّ
لبنان وسوريا معًا.

موسكو :ترسيم الحدود شأن سوري ــ لبناني

منذ عودة الرئيس سعد احلريري من زيارته موسكو،
تسوق مصادره عرب وسائل إعالم سعودية ولبنانية
ّ
أن احلريري «طلب من روسيا املساعدة يف
الضغط على النظام السوري لرتسيم احلدود بني
لبنان وسوريا» .ومع أن احلدود بني البلدين شبه
مرمسة ،عدا عن مزارع شبعا ،اليت حتتلها إسرائيل
ّ
وبعض البقع املتنازع عليهاّ ،إال أن من ّ
تبقى من
فريق  14آذار ،ال يزال يراهن على قرارات دولية
جديدة للضغط على سوريا واملقاومة يف لبنان،
ختص احلدود املشرتكة ،يف
ومن بينها قرارات
ّ
استكمال للـ  ،1680بعد فشل حماوالت توسيع
صالحية قوات اليونيفيل لتشمل احلدود اللبنانية ـــ
السورية .وفيما ّ
تؤكد مصادر وزارية ،شاركت يف
زيارة احلريري ،أن «هذا األمر ليس يف بال أحد،
ال احلكومة وال الروس .وكل ما قيل بعد الزيارة
هو حماولة لتسجيل موقف كان غائبًا يف موسكو».
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ»األخبار» إن
«ترسيم احلدود وحل مسألة الالجئني هما قضيتان
َ
وتعاجلان بالتنسيق
ثنائيتان بني لبنان وسوريا،
بني البلدين».
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مــقاالت وتـحقيقات

صناعة النفط يف لبنان * ( :)2ال رؤية وال سياسة وال منهجية
دانيال ملحم
يف الشكل ،يعتمد النظام اللبناني على مبدأ تقاسم اإلنتاج (قانون
 ،)٢٠١٠لكنه اعتمد على نظام تقاسم األرباح (إتاوة وتقاسم
أرباح) خالل دورة الرتاخيص األوىل .خالل دراستنا املعمقة للنظام
تكونت لدينا مالحظات مهمة
الضرييب املقرتح من وزارة املال،
ّ
عدة ،ينبغي التنبه هلا حرصًا على مصاحل الدولة.
ّ
يف اجلزء األول من هذه الدراسة ،املنشور يف عدد السبت املاضي
يف «األخبار» ،تناولنا احملاذير واهلواجس حول الصندوق السيادي،
وكذلك املسائل املتصلة باسرتداد التكاليف واإلتاوة .يف هذا
اجلزء ،سنتناول املسائل املتعلقة بضريبة الدخل واإلعفاءات وتقاسم
األرباح .مت وضع هذه الدراسة يف إطار سياسة «املركز اللبناني
للطاقة واالبتكار» ،بهدف حتليل الوضع القائم واقرتاح توصيات
ترتكز على دراسات ونتائج علمية حبتة ،تساهم يف مواكبة القطاع
العام يف رسم السياسات وتسهيل اختاذ القرارات املالئمة ،مبا
يضمن الشفافية واملنافسة

ضريبة الدخل :معدل منخفض مع عائد ثابت للشركات

املشرع اللبناني ضريبة دخل مبعدل  ٪٢٠على األنشطة
حلظ
ّ
البرتولية ،مستندًا إىل دراسة مالية مبنية على بلوكات ذات أحجام
خمتلفة ،بهدف حتفيز الشركات وضمان تنافسية قطاع البرتول
اللبناني .هذه النسبة املقرتحة أقل من املتوسط العاملي العام الذي
يقدر بـ  ٪٢٦ومتوسط الضريبة املفروضة على دخل الشركات،
َّ
يف ظل عقود امتياز تصل إىل  .٪٤٠مث ًال ،يف إسرائيل تبلغ النسبة
 .٪٢٦,٥إن الرسم البياني لوزارة املال املعروض أدناهُ ،يبني أن
لبنان يقبع يف أسفل الشرحية مع قليل من الدول اليت تتبع معد ً
ال
كهذا.
نالحظ من احملاكاة املقدمة من قبل وزارة املال خالل ورشة العمل
للنظام الضرييب للنفط والغاز يف جملس النواب ،أنه مع ارتفاع
ضريبة الدخل من  ٪١٥إىل ( ٪٣٠أي من  ١,١مليار دوالر إىل
 ٢,٨٦مليار دوالر) ،تنخفض حصة الدولة من الربح من ٩,٣٦٠
مليار دوالر إىل  ٧,١٦٤مليارات دوالر ،أي معدل ( ٪٢,٣٤صعوبة
يف التحقق من األرقام املقدمة من وزارة املال ،هذا باإلضافة
إىل االعتماد يف الدراسة على سعر ثابت للغاز دون األخذ يف
االعتبار سيناريو هبوط األسعار يف املستقبل ،ولكنها تبقى األرقام
الرمسية الوحيدة اليت منلك لنبين عليها تقييمنا).
وبالتالي ،دائمًا حبسب تقييم وزارة املال ،تنخفض التدفقات
النقدية للدولة بعد الضرائب من  ١١,٤٨٣مليار دوالر إىل ١١,٠٤٦
املسبب هلذا
مليار دوالر ،أي مبعدل  .٪١,٨من املالحظ أن العامل
ّ
االخنفاض هو املعيار  ،bأي حصة الدولة من الربح بعد املعيار Rb
(حيث  ،)b>Rbالذي ينخفض من  ٪٦٥إىل  ٪٥٠عندما ترتفع
الضريبة من  ٪١٥إىل  .٪٣٠لذلك قررت الدولة اعتماد نسبة
 ٪٢٠ألنه احلد األمثل الذي ُحيقق العائدات املثلى للدولة اللبنانية
(دائمًا حسب حماكاة وزارة املال).
أيضًا ،إن حصة الدولة من الربح عند
الشرحية األوىل منخفضة (،)٪٣٥
وخاصة ما قبل حدود  ٢,٥للمعيار
 ،Rbمقارنة باملعدل العاملي الذي هو
عند  .٪٤٠لذلك ،مع احتمال سيناريو
اخنفاض األسعار إىل حدود  ٣٠ــ ،$٣٥
وبقاء احلال كما هو عليه يف النظام
الضرييب املقرتح ،ال يتوقع أن حتصل

أهداف السياسة
العامة هي التي
تحدّد تفضيل
األرباح على
الضرائب أو
العكس

الدولة على حصة أكثر من  ،Aما يشكك يف مدى دقة األرقام
املتفائلة عن حصة إمجالية للدولة بنسبة .٪٦٦,٣
تتغري باستثناء معدل العائد
نالحظ أيضًا أن كل املعايري/املداخيل
ّ
الداخلي للشركة املستثمرة  comPAny iRRالذي هو ثابت عند
 ،٪١٤ومعدل العائد الداخلي لألسهم عند  .٪١٩,٣يبدو لنا وكأن
كل معطيات احملاكاة تكيفت لضمان حصول الشركات على عائد
ثابت عند كل الظروف بنسبة ( ٪١٤ال ميكن الغوص أكثر يف
شح املعلومات عن هذه النقطة بالذات).
هذا املعطى ،نظرًا إىل
ّ
املشرع اللبناني أن أعطى احلق للشركات بتحديد
وكأن ال يكفي
ّ
حصة الدولة من طريق املزايدة ،بل ذهب أبعد من ذلك بالضمان
مسبقًا عائدًا ثابتًا للشركات (الذي هو خمالف لقوانني السوق).
السؤال هو ،ماذا لو أن أسعار النفط اخنفضت إىل ما دون الرحبية،
فهل تدفع الدولة هذه األرباح من خزينتها؟ إن حتديد عائد ثابت
للشركات يفسر مدى ارتفاع نسب املعايري اليت حتدد نسب الدولة
ُ
احمل ِّددة لعوائد القطاع.
املشرع لضريبة على األنشطة البرتولية عند نسبة ،٪٢٠
حتديد
إن
ّ
مرده إىل املفاضلة بني عدة نسب ( ٪٢٥ ،٪٢٠ ،٪١٥و،)٪٣٠
وخصوصًا بني  ٪٢٠و ،٪٢٥على أساس صايف التدفقات النقدية
للدولة بعد الضرائب أو حصة الدولة اإلمجالية .إن التحول من نسبة
 ٪٢٠إىل  ٪٢٥يؤدى إىل ارتفاع مداخيل الدولة من الضرائب

بنسبة ٥٦٩( ٪٣٥
مليون دوالر) ،لكن يف
املقابل تنخفض حصة
الدولة من الربح بنسبة
 ٦٥٩( ٪١٧مليون
دوالر) .لذلك اختار
املشرع نسبة ضريبة
ّ
عند ( ٪٢٠حصة الدولة
اإلمجالية  )٪٦٦,٣ألنها
تضمن تدفقات صافية
أكثر بـ ٩٠مليون دوالر
منه عند نسبة ٪٢٥
(حصة الدولة اإلمجالية
 )٪٦٥,٨أي ما يعادل
.٪٠,٥
اعتماد املشرع على
حتديد نسبة الضريبة
على حساب التدفقات
النقدية فقط ،فيه نوع
ً
وخاصة
من اجملازفة،
أن املفاضلة تتمحور
حول قيمة ال تتعدى٩٠
مليون دوالر .عند

رفع الضريبة إىل  ٪٢٥لضمان مبدأ حسن التوزيع العادل (أ ف ب)

املفاضلة جيب النظر إىل فائدة هذا املورد على االقتصاد العام
ككل ،وليس على الفرق بني التدفقات النقدية .مث ًال ،عندما احتسب
يراع مبدأ الفصل بني وجهة
املشرع احلصة اإلمجالية للدولة ،مل
ِ
ّ
الضرائب اليت هي مالية الدولة وبني عوائد القطاع (أرباح وإتاوة)
اليت غالبًا ما تكون وجهتها الصناديق االستثمارية .لذلك ،عندما
ختفض الضرائب يتجه إىل تفضيل أرباح القطاع ،أي الصندوق
االستثماري ،على املالية العامة ،مع غياب فاضح ألي رؤية أو
سياسة أو منهجية واضحة هلذا التفضيل.
مث ًال ،تفضل الزيادة يف العوائد عندما يكون هناك رؤية استثمارية
واضحة للصندوق السيادي ،كاالستثمار يف الشركات الصاعدة
الوطنية وخلق بيئة اقتصادية جديد  ...ecoSyStemوغريها .هذه
األخرية تكون قيمة ُمضافة مهمة ومكملة ألي سياسة مالية توسعية
لدعم العمالة والنمو .أما إذا كانت سياسة الصندوق السيادي هي
سد العجز أو شراء الدين اخلاص ،فإن من األفضل أن ترفع نسبة
الضريبة ،ألن استثمار  ٥٦٩مليون دوالر سنويًا من خالل سياسة
مالية هادفة ميكن أن تؤتي مثارًا تتخطى أرباحها كل التوقعات.
لذلك ،إن أهداف السياسة العامة هي اليت حتدد تفضيل األرباح
على الضرائب أو العكس .ولكن ،نوصي جبميع األحوال برفع
الضريبة إىل  ٪٢٥لضمان مبدأ حسن التوزيع العادل للحصص بني
السياسات العامة (مالية أو صندوق سيادي أو.)...

تقاسم الربح :حصة الدولة لن تتجاوز ٪٣٥

حيدد  A، bو  Rbيف املزايدة ،على أن ال تقل حصة الدولة عن
 ،٪٣٠هو معدل قليل نسبيًا مقارنة بالدول اليت تطبق أنظمة
مشابهة ،وخصوصًا مع تكاليف قابلة لالسرتداد عند  ،٪٦٥اذ
يراوح املتوسط العاملي حلصة الدولة ما بني  ٪٦٥و.٪٨٥
االعتماد على العامل (ر) لتحديد نسبة الدولة من الربح جيد،
ويتطابق مع أغلب األنظمة املطبقة عامليًا .ولكن ما هو غري مقبول
أن ترتك املعايري  Aو bو Rb
خاضعة للمزايدة .هذا مثال آخر على
املشرع لألدوات احلسابية
افتقار
ّ
الالزمة حملاكاة معايري كهذه،
والنقص يف اخلربات الالزمة لتقييم
العوامل املساعدة حلسابها ،لذلك جلأ
املشرع إىل احللول األسهل ،أال وهي
ّ
املزايدة .وإال فلماذا ندع الشركات
تقرتح عوائد القطاع ما دمنا منتلك

لبنان الدولة
الوحيدة يف العالم
التي تتقاضى
عوائد منخفضة
عند هذا الحد

الوسائل الالزمة لتحديدها؟
إذا كان اجلواب للشفافية ،أو لعدم القدرة على توقع أسعار
الطاقة أو لتحفيز للمنافسة ،أو لالستفادة من املعلومات اخلاصة
املمتلكة من قبل املستثمرين ،فهذا ال ُيربر الغنب الذي ميكن أن
يطاول الدولة ،بل على العكس ،جيب أن حتدد املعايري وفق قواعد
رياضية صحيحة وواضحة لضمان قواعد الشفافية ،وهذا ما يشجع
على املنافسة بني املستثمرين وإزالة الغنب.
نالحظ من احملاكاة املقدمة من وزارة املال خالل ورشة العمل يف
املشرع حدد ،لكل حماكاة ،نسبة
جملس النواب لعام  ،٢٠١٦أن
ّ
واحدة للمعيار  ،Rbحيث تبدأ بـ ( ٢,٥عند معدل ضرييب )٪١٥

وتنتهي ب ( ٣,٦عند معدل ضرييب  .)٪٣٠إن حتديد هذا املعيار
يلعب دورًا مهمًا يف حتديد عوائد الدولة من هذا القطاع .لذلك،
وجب التساؤل عن مدى دقة هذا املعيار وعن أي أساس احتسب؟
ما اجلدوى من حتديد معيار واحد ومرتفع إىل هذا احلد ،وخاصة أن
معظم الدول تتبع عدة حدود ضيقة هلذا املعيار ال تقل عن ثالثة؟
املشرع خالل حماكاته الرياضية يف حساب حصص الدولة
اعتمد
ّ
( )A & bعلى دمج أول شرحيتني ( )A+PSحتت مسمى حصة A
مبعدل  ٪٣٥عند حدود  ٢,٥للمعيار  ،Rbوحصة  bبنسبة ٪٦٥
فوق حدود  ٢,٥للمعيار  .Rbإن حتديد املعيار  Rbعند حدود
 ٢,٥للشرحية األوىل مرتفع نسبيًا ،وال يتطابق مع متوسط النسب
املطبقة يف الدول املتبعة لنظام تقاسم األرباح .إال إذا اختلط األمر
املشرع ،واعتمد النسبة املستخدمة يف نظام تقاسم اإلنتاج
على
ّ
اليت تبدأ بـ  ٢,٢٥ــ  ،٢,٥٠كان من املستحسن استخدام نسبة
الشرحية األوىل إىل احلدود املتعارف عليها يف دول تستخدم نفس
النظام ،أال وهو تقاسم األرباح اليت تقارب  ١,٥ــ .١,٧٥
يظهر أنه كي تستفيد الدولة من عائد  ،٪٦٥جيب على أسعار
النفط أن تزيد على  $٦٦للربميل (أي ما يعادل  $٤,٢٥للغاز،
سعر السوق احلالية يف البورصة) .هذه النسب بعيدة عن األسعار
احلالية للسوق وعن متناول التوقعات للسنوات القادمة ،ما يطرح
عالمات االستفهام عن إمكانية الوصول إىل حاجز الـ  ،٪٦٥ويثري
الشكوك حول دقة األرقام املعلنة ،ويهدد مداخيل الدولة من
القطاع .هذا باإلضافة إىل أن حصة الدولة من خالل الشرحية األوىل
هي  ،٪٣٥وهذه أقل من النسب املعتمدة حتى يف نظام تقاسم
اإلنتاج اليت تبدأ بـ .٪٤٠
من الواضح ،يف ظل املعايري املقرتحة ،أن ال يتوقع حصول الدولة
على حصة من األرباح أكثر من  ،٪٣٥ما مل تعدل النسب بنحو
يتناسب مع املعدالت العاملية.
املشرع عن أن
يغفل
ال
أن
جيب
العام،
عند وضع النظام الضرييب
ّ
سيناريو عودة أسعار الطاقة إىل حدود  $٣٠ــ $٤٠أمر حمتمل جدًا.
عند هذه احلدود ،ويف ظل التكاليف املرتفعة الستخراج البرتول
 ،offShoReال ُينتظر أن يتخطى العامل  Rحدود  ٢,٥لفرتة
حيد من عوائد الدولة عند نسبة  .٪٣٥وبالتالي
طويلة ،هذا ما ّ
يكون لبنان الدولة الوحيدة يف العامل اليت تتقاضى عوائد منخفضة
عند هذا احلد.
الشرط األساسي الختيار نظام قائم على اختيار املعايري باملزايدة،
أن يكون له جلنة مؤهلة تأهي ًال عاليًا ومتتلك مهارات وكفاءات
متميزة لتقييم العطاءات ،بهدف تقليل خماطر اإلفراط يف الرمسلة
( )oveR cAPitAlizAtionوضمان االستغالل األمثل للموارد
املكتشفة.
إذا برزت مشكلة توقع األسعار على األجل الطويل (نتيجة النقص
َ
الدولة اللجوء
يف األدوات أو التقلبات احلادة يف األسعار) ،ميكن
بناء على جدول مفهرس على أساس
إىل ٍّ
حل لتحديد حصة الدولة ً
شرائح األسعار .حتصل مبوجب هذا اجلدول املعرفة املسبقة حلصة
الدولة عند حدود السوق املعرفة يف اجلدول .إن حتديد املعيار Rb
مت وفقًا للمتوسط العاملي املتبع يف نظم تقاسم األرباح (الن هذه
املعايري خمتلفة يف نظام تقاسم اإلنتاج) .إما نسب توزيع حصص
الدولة فقد اعتمدت على األخذ يف االعتبار على احلدود الدنيا
ومتوسط احلدود القصوى لتوزيع احلصص.
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مـقاالت وتـحقيقات

املرامل يف مريوبا :فصل جديد أم آخر الفصول؟
يف البحر هناك الغاز ويف مريوبا
هناك الرمل .اكتشف أهلها
«الكنز» ،فعاثوا فيها خرابا .آخر
الفصول ،هو مهر املرامل بالشمع
األمحر وإيقاف العمل بـ»أوامر» من
ابنة رئيس اجلمهورية ،كلودين
عون روكز .ولكن ماذا بعد؟ هل
سيصمد قرار اإلقفال؟ وماذا عن
بقية املساحات اللبنانية ُ
املدمرة؟
وهل تكون مريوبا أول الغيث
لتنظيم القطاع ،الذي يعتاش منه
سياسيون ورجال أعمال وأمنيون
وعسكريون؟ أم أنها موجة أخرى
ومتضي؟
مريوبا ،يف جرد كسروان ،هي
إحدى أمجل بلدات االصطياف
ٍ
كدواء
اللبناني .كانت توصف
ملرضى الربو ،بسبب مناخها
وطبيعتها اخلضراء قبل أن ُتّوهلا
املرامل إىل منطقة منكوبة.
ألوان األشجار أصبحت رمادية،

ليا القزي

حمكمة االستئناف املدنية ُتعيد
فتح مطمر «الكوستابرافا»
هديل فرفور

الطاقة االستيعابية القصوى ملطمر الكوستابرافا ستبلغ ذروتها بعد نحو
سنة فقط (مروان بو حيدر)

أوقف أصحاب املرامل شاحناتهم على مدخل مريوبا مُهددين بإقفال الطريق وحرق الدواليب (االخبار)

ُتعاند البقاء وسط ما ُيشبه «الصحراء» .بلدة «خنقها» أصحاب
املصاحل.
لوثوا املياه اجلوفية ،والينابيع .الرتبة
غريوا معامل األرض فيهاّ .
ّ
والتعديات على عقارات أهل مريوبا ال ُتصى،
مرت.
ّ
اخلصبة ُد ّ
كعدد من العقارات يف حي القواص .مافيا «دولة املرامل» يف
ٍ
رؤساء للجمهورية وأفراد
حممية من
جرود كسروان ،كانت دائمًا
ّ
عائالتهم ،ومن نواب ووزراء سابقني ،والـ»تنسيق» الكبري بني
أصحاب احملافر والقوى األمنية ،وكذلك اجملالس البلدية املتتالية
منذ احلرب األهلية .املعتدون يفرون يف اجلبال ،طمعًا بـ»منجم
الرمل».
يقبضون على قرار املنطقة بسطوة السالح ،واملمارسات
امليليشياويةّ .
املعنية تعمد إىل إقفال
كل فرتة ،كانت السلطات
ّ
ليعاود أصحابها كسر القرار ومزاولة أعماهلم .ضاق أهالي
احملافرُ ،
مريوبا ذرعًا بالفلتان احلاصل ،وعجز ّ
كل املرجعيات عن إيقاف
ّ
تدخلت مستشارة رئيس اجلمهورية لشؤون
اجملزرة البيئية ،إىل أن
بناء على طلب جمموعة «أنقذوا مريوبا»،
البيئة كلودين عون روكزً ،
حد إصدار املدعي العام
املؤلفة من ناشطني يف البلدة .وصل األمر ّ
البيئي يف جبل لبنان أمرًا بإقفال الطريق املؤدية إىل احملافر،
ومهرها بالشمع األمحر.
مل يهضم أصحاب املرامل القرار ،فعمدوا إىل إيقاف شاحناتهم
جانب الطريق املؤدية إىل أحياء مريوبا ،يف خطوة استفزازية،
على
ّ
ُيراد منها التهديد ّ
سيقفلون مدخل البلدة يف حال مل ُتفتح
بأنهم ُ
املرامل من جديد.
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يشرح أحد الشبان املنضوين تت جمموعة «أنقذوا مريوبا» ،والذي
رفض الكشف عن هويته ،ان «هناك ما ُيقارب الـ ١6حمفارًا5 ،
منها ألفراد من خارج مريوبا .إضافة إىل اجلبالة التابعة ملؤسسة
رشيد اخلازن واليت ُتشغلها شركة خنلة زغيب» .اجلبالة تعمل «وفق
تعهد وإقرار موقع من قبل مديرها جورج خديج وبضمانة شخصية
من (النائب السابق) فريد اخلازن بإنهاء إشغاهلا للعقار ١٠٣١
بتاريخ أقصاه  ٣٠تشرين الثاني .»2٠١٧
سيما خالل السنوات
جنح أصحاب املرامل يف بسط سيطرتهم« ،ال ّ
ّ
امللفات اليت مجعتها جمموعة
املمتدة من الـ 2٠٠8وحتى الـ.»2٠١٤
ّ
ّ
احلفارات على املنطقة
توثق كيف تطاولت
«أنقذوا مريوبا»،
اخلضراء ،اليت ُتعد حممية طبيعية .حتى أنهم «يشغلون أمالكًا تابعة
لراهبات دير حراش ،مقابل بدل مادي».
خالل السنوات املاضية« ،مل يكن باإلمكان أن يوقفهم أحد ،وقد
اعتدوا بالضرب على رئيس البلدية السابق» .ولكن منذ شهر
«قررنا تفعيل التحرك ،والتوجه إىل كلودين عون روكز.
ونصف،
ّ
فقررت
بعد زيارتها للمنطقة ،واكتشافها التلوث يف مياه الينابيعّ ،
املساعدة لوقف املرامل» .طلبت السلطات بداية أن ُتسحب
املاكينات من داخل املرامل ،فلم ميتثل أصحابها لألوامر ،وبقي
تهريب الرمل لي ًال .لتتدخل بعدها «القوى األمنية وختتم املرامل
هددوا بقطع الطريق وإحراق الدواليب« ،فوصلهم
بالشمع األمحر»ّ .
رد فعل سيواجه بالقوة» .فتعرض رئيس البدية عبدو
أن أي ّ
خرب ّ
خليل حملاولة اعتداء.

 ٪1٤,1من مساحة البلدة

أن مساحة
يف دراسة لبلدية مريوبا عن الواقع البيئي فيها ،يتبني ّ
األراضي املستثمرة يف استخراج الرمول تبلغ قرابة الـ١١58٠6
أمتار مربعة ،أي  ٪١٤,١من مساحة البلدة .هناك مساحة من احلفر
جرى استصالحها وأعيد تأهيلها عام  ،2٠٠٤قبل أن ُيعاد استخراج
الرمول منها ،وتبلغ مساحتها  2٤٧٤٠مرتًا مربعًا .بتاريخ  ١٤آب
قررت البلدية التوقف عن احلفر والتعدي على األمالك
املاضيّ ،

والطرقات العامة ويف أي عقار غري مرخص ضمن املنطقة ،وعدم
إعطاء أي مهل إدارية بدون موافقة اجمللس البلدي« .صودف»
تغيب نائب رئيس البلدية شربل خنول ،من دون عذر (وال يزال
حتى الساعة ُمعتكف عن ممارسة مهامه البلدية) ،عن هذا االجتماع
قدم أ .سالمة إىل
وهو مالك ألحد احملافر .وحبسب املعلومات ،فقد ّ
بلدية مريوبا شكوى حبق خنول ،اعرتاضًا على تشويه األخري للمنطقة
اخلضراء .الشكوى «اختفت» من سجالت البلدية.

 17٠شاحنة يف الليل

ُيرب رئيس البلدية عبدو خليل ّ
أنه منذ تسلمه مهامه (استقال
الرتشح إىل االنتخابات
الرئيس السابق الياس خليل بهدف
ّ
ّ
لقاء ملالكي املرامل لتنظيم هذا القطاع وإجياد
«نظمنا
النيابية)،
ً
ّ
حل معهم .بعد أن سيطرت الفوضى ،وكان عدد الشاحنات اليت
تنقل الرمل قد بلغ ،يف بعض الليالي ١٧٠ ،شاحنة» .مل تنتج
وذم وتهجم أمام
«تعرضت لقدح
أي إجيابية عن ذلك ،وبالتزامن
ّ
ّ
فقررت إيقاف ّ
كل مسعى».
منزلي،
ّ
أصحاب املرامل ،كـ»الياس جميد سعادة ،طوني مهنا ،جورج
خليل ،سامر زغيب ،طوني الياس سعادة ،ديب خليل ،خليل
موسى خليل ،ربيع خليل ،شربل خنول ،غسان سعادة»ُ ،ياولون
الضغط عرب ٍ
عدد من السياسيني« ،مثل فريد هيكل اخلازن ومنصور
البون وشامل روكز وجوان حبيش».
«ألن حجم املشكلة
أن ُج ّل ما يفعله هؤالء هو االستفسار
ّ
إال ّ
أصبح أكرب من أن يتمكن أحد من محله» .على العكس« ،مسعنا
دعمًا مباشرًا من الوزير جربان باسيل .والقوات اللبنانية أعلنت
أيضًا أنها إىل جانب البلدية واألهالي» .لذلك ،يبدو املعنيون يف
سيما مع
مريوبا متفائلني هذه
املرة باستمرار إقفال املرامل ،ال ّ
ّ
دخول البالد موسم االنتخابات النيابية .ولكن ،انتشرت أخبار عن
أن «مزارعًا
أن الشمع األمحر ُف ّك عن إحدى املرامل .يوضح خليل ّ
ّ
ميلك أرضًا مزروعة بندورة يصل إليها عن طريق املرامل .فطلبنا
أن ُتفتح ليتمكن من قطف زرعه».

 658موقعاً تنهشه املرامل

استثناء يف هذا اجملال .بل ُجمّرد مثال للمرامل
مريوبا ليست
ً
واجلباالت املنتشرة يف لبنان .كما يف
واحلفريات والكسارات
ّ
مريوبا كذلك يف عني دارة ،ومرجعيون ،وجبال عكار ،ورعيت،
ّ
وكفرمتى ،وغريها من املواقع اليت ُتقفل بالشمع
ومرج بسري،
ليعاد العمل بها الحقًا .منذ  25عامًا ،والدولة تعجز عن
األمحر ُ
تنظيمهاّ .
بطلب من
حتى أن آخر مسح حوهلا ،حصل يف الـ2٠١٠
ٍ
وزير الداخلية السابق زياد بارود ،فتبني وجود  658موقعًا.
أن العدد ارتفع ،مع العشوائية
كان ذلك قبل سبع سنوات ،أي ّ
يف هذا القطاع وغياب أي رقابة .فهل الضغط إليقاف مرامل
مريوبا ،الذي قادته كلودين عون يصب يف خانة احلملة االنتخابية
يتعدى إطار
لزوجها العميد املتقاعد شامل روكز؟ وهل األمر ال
ّ
املزايدات السياسية؟ ملاذا مل ينسحب قرار اإلقفال على بقية
بأن أبناء مريوبا طلبوا منها تفقد املنطقة،
ترد عون ّ
املناطق أيضًا؟ ّ
أن
«فلتطلب مين بلدة أخرى ،ولنرى إن كنت سأترك أو ال» ،علمًا ّ
صرخات أهالي عني دارة ال تهدأ .وتضيف« :يا ريت هكذا يشتغل
الواحد االنتخابات ،فلي الفخر يف التدخل ملصلحة البيئة وصحة
إن «ابنة
األهالي» .أما مستشار وزير البيئة جاك خليل يوضح ّ
رئيس اجلمهورية ،بعد معاينتها املكان ،أعطت التعليمات بضرورة
إيقاف العمل .ولكن ،كوزارة بيئة ،نوجه كتبًا إليقاف ّ
كل املرامل
أن «السلطة اليت ُتنفذ القرارات بيد
غري املرخصة» .ويشري إىل ّ
أن «الدرك ترك
احملافظ والقوى األمنية وليس الوزارة» ،مؤكدًا ّ
يف اجلنوب ،والبقاع أيضًا» .ماذا عن عني دارة؟ «تعرفني ما هي
قصتها».

قررت حمكمة االستئناف املدنية يف جبل لبنان ،االثنني املاضي،
ّ
وقف تنفيذ قرار إقفال مطمر الكوستابرافا من دون أن تعلل
قرارها .أعيد فتح املطمر ّ
جتنبًا لرتاكم النفايات يف الشوارع ،فيما
مل تتضح بعد أي مالمح حللول ُجتّنب تكرار األزمة املؤجلة.
ٍ
خطوة متوقعة ،أصدرت حمكمة االستئناف املدنية يف جبل
يف
لبنان ،برئاسة القاضية إهلام عبداهلل ،االثنني املاضي ،قرارًا
أوقفت مبوجبه تنفيذ ُحكم إقفال مطمر الكوستابرافا الصادر عن
قضاء العجلة يف آخر كانون الثاني املاضي.
وكان من ُ
قرر أن يصدر االثنني املاضي عن دائرة التنفيذ يف
امل ّ
بعبدا قرار تنفيذ ُحكم اإلقفال على أن ُيقفل املطمر ،رمسيًا ،قرابة
الساعة الواحدة ظهرًا ،علما أن املطمر ُأقفل ليل اجلمعة املاضي
التزامًا بقرار دائرة التنفيذ اليت أنذرت املعنيني يف  ٣١آب بوجوب
إقفال املطمر.
باكرًا ،وقرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا ،حضر أعضاء احملكمة
وعقدوا اجتماعهم خالفًا ملوعد انعقادهم األسبوعي الذي ينحصر
بني يومي اخلميس والثالثاء .أصدروا قرارهم بـ «وقف تنفيذ
القرار ً
البت باالستئناف احلاضر بقرار نهائي».
املستأنف حلني
ّ
تقدم لدى احملكمة يف
وكان «اتاد بلديات الضاحية اجلنوبية» قد ّ
 ٧شباط املاضي بطلب استئناف قرار إقفال املطمر الذي صدر
عن قاضي األمور ُ
املستعجلة ،القاضي حسن محدان ،إال أن احملكمة
استغرقت أكثر من سبعة أشهر كي ّ
تتخذ قرارها بوقف التنفيذ.
يأت ُم ّ
ِ
عل ًال ،فيما ُتشري معلومات «األخبار»
الالفت أن القرار مل
إىل أن ُمدة انعقاد اجللسة الختاذ القرار مل تتجاوز العشر دقائق،
علمًا أن امللف املودع لدى احملكمة يوي على عدد كبري من
ُ
املستندات والتقارير امليدانية حول واقع املطمر اليت تستدعي
دراسة ُمتأنية.
هذا الواقع يأتي ضمن سياق سعي احملكمة اىل إصدار حكم وقف
التنفيذ قبل أن تتمكن اجلهة املدعية من احلصول من دائرة التنفيذ
ليصبح احلكم نافذًا بشكل رمسي،
يف بعبدا على قرار تنفيذ احلكم ُ
حبيث يصعب على احملكمة ان توقف التنفيذ يف ما بعد .مبعنى
حيز
اآلخر ،خطوة احملكمة هي من أجل تفادي دخول حكم اإلقفال ّ
التنفيذ ،الذي كان مقررًا أن يصدر ظهر أمس .هذه اخلطوة كانت
توقعة» يف ظل غياب أي بديل حالي عن املطمر ،وبالتالي
«م ّ
ُ
سعي السلطة املعنية احلالية اىل «مللمة» الوضع عرب الضغط على
القضاء ،وفق ما تقول مصادر ُم ّطلعة ،أحملت اىل الضغط السياسي
الذي مورس على القضاء من أجل إصدار ُحكم وقف التنفيذ.
أعيد فتح مطمر الكوستابرافا ،أمس ،عند الساعة العاشرة صباحًا،
إذ ّ
تبلغت شركة «سييت بلو» (ائتالف معوض واده مع شركة
«التاس» الرتكية») امللتزمة أعمال مجع ونقل نفايات الضاحية
وبعبدا والشوف وعاليه إمكانية نقل النفايات اىل املطمر.
ّ
معوض ،لـ «األخبار»
يقول املدير العام لشركة
معوض ّ
وإده ،ميالد ّ
إن الشركة مل تتوقف منذ يوم اجلمعة املاضي ،تاريخ إقفال املطمر،
عن ّ
مل النفايات ومجعها« ،إذ كانت تعمد الشركة خالل هذه الفرتة
ويضيف« :عند الساعة
العمروسية».
معمل
ساحة
اىل
نقلها
اىل
ُ
الثامنة من صباح أمسّ ،
تبلغنا من إدارة املعمل أن الساحة بلغت
ّ
لنتبلغ فيما بعد عند العاشرة صباحًا
طاقتها االستيعابية القصوى،
أنه بات بإمكاننا نقل النفايات اىل مطمر الكوستابرافا».
تقدموا
من جهته ،يقول احملامي حسن بزي ،أحد احملامني الذين
ّ
باستحضار لدى قاضي األمور املستعجلة إلقفال املطمر ،إن اجلهة
املدعية ستعمد اىل متييز القرار من أجل نقض ومتابعة التنفيذ
أصو ً
نصرح بها ،التزامًا منا بتعميم
ال استنادًا ألسباب جدية «لن
ّ
نقيب احملامني الذي مينع التحدث بتفاصيل دعوى عالقة امام
القضاء».
جتدر اإلشارة اىل أن الطاقة االستيعابية القصوى ملطمر الكوستابرافا
ستبلغ ذروتها بعد حنو سنة فقط ،خبالف ما كان مقررًا ،وذلك
بسبب تضاعف كميات النفايات من جهة وعدم االلتزام بنسبة
الفرز من جهة أخرى ،مما يتم اجياد بديل من املطمر يف أقرب
وقت ممكن.
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مــناسبات

ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية سدني اسرتاليا ..للصمود ،للشهادة ،للنزاهة  ،لِغَد مشرق حنن هنا

طـربيه :وطـن من دون شـهداء هو وطـن من دون روح وحـياة

أحيا حزب القوات اللبنانية يف سدني اسرتاليا ذكرى شهداء املقاومة
اللبنانية بقداس حاشد يف كنيسة مار شربل بانشبول بحضور
عائالت الشهداء وأنسبائهم املقيمني يف سدني .
ترأس الذبيحة االلهية سيادة املطران انطوان شربل طربيه ،يعاونه
املونسنيور مارسيلينو يوسف ,رئيس ورهبان دير مار شربل
ولفيف من الكهنة .
تقدم الحضور اىل جانب اهالي الشهداء السفري جورج بيطار غانم
،أعضاء مقاطعة اسرتاليا يف حزب القوات .
شاركت األحزاب اللبنانية  :التيار الوطني الحر الدكتور طوني رزق
 ،حركة االستقالل أسعد بركات وسعيد الويهي  ،حزب الوطنيني
األحرار كلوفيس البطي  ،تيار املستقبل موسى محفوظ  ,وحزب
الكتائب لودي فرح .
كما شارك يف الذكرى ايضا رئيس التجمع املسيحي والي وهبة
،رئيس الرابطة املارونية باخوس جرجس ،رئيس املجلس القاري
يف اسرتاليا للجامعة الثقافية اللبنانية يف العالم ميشال الدويهي ,
ممثل مطرانية الروم األورثوذوكس نقوال داوود .
 وحضر االعالميني :أنور حرب ,طوني قزي ,سايد مخائيل,
,أنطونيوس ابو رزق  ،الدكتور جميل الدويهي ,الدكتور جان
طربيه وسوزان حوراني ..باالضافة اىل الجمعيات واملؤسسسات
ورجال أعمال وحشد من القواتيني ومناصري القوات وابناء الجالية
اللبنانية.
وبعد القداس جرى لقاء يف صالة الكنيسة شارك فيه الحضور
الرسمي والشعبي.
عظة صاحب السيادة أنطوان-شربل طربيه
قداس عيد الصليب
وشهداء حزب القوات اللبنانية
حضرة املونسنيور مرسلينو يوسف،
حضرة األب الرئيس وجمهور اآلباء يف رعية مار شربل،
سعادة القنصل العام جورج بيطار-غانم،
حضرة رئيس حزب القوات البنانية يف والية نيو ساوث ويلز ،
السيد جهاد داغر والسيدة عقيلته وأعضاء الحزب،
عائالت الشهداء األحباء،
رؤساء االحزاب والجمعيات والروابط،
االعالميني والصحافة،
ايها األحباء،
«نريد ان نرى يسوع»
كلمات توجه بها اليونانيون اىل فيليبس ،كما سمعنا يف انجيل اليوم،
ونتوجه بها نحن اليوم من منطلق االيمان واملحبة لرؤية الرب الذي

بادر وأحبنا أو ً
ال ،فنلتقيه يف القربان املقدس .لكن
ً
ً
القديس بولس أعطانا جوابا آخر قائال« :أنا ال أعرف
يسوع املسيح إال مصلوباً ».ففي هذا األحد املبارك
الذي نحتفل به بعيد الصليب وباألحد األول بعد العيد
نتأمل بمعاني الصليب املقدس ونعود اىل سنة 326
حيث كان االحتفال األول بهذا العيد يف  14ايلول يوم
اكتشفت القديسة هيالنة امللكة ،والدة قسطنطني
امللك ،خشبة عود الصليب يف اورشليم.
فبهذا العيد نحتفل بتماهي يسوع املصلوب مع خشبة
الصليب ليصبح هذا األخري رمز خالصنا وشاهداً
على محبة اهلل العظيمة للبشر ،اذ بالصليب ،وفيه
فقط ،يختصر مشروع اهلل الخالصي من التجسد اىل
اآلالم واملوت فالقيامة.
ويف هذا األحد نجتمع بدعوة من حزب القوات
اللبنانية يف سيدني ،لنصلي من أجل راحة نفوس شهدائهم الذين
قدموا ذواتهم على مذبح الوطن حباً بلبنان ودفاعاً عن أهلهم
وقضيتهم وايمانهم .لقد استشهدوا هم لنبقى نحن.
ويف كل مرة نتكلم عن الشهادة واالستشهاد نعود لننطلق من الشهيد
االول واملثال األعلى لكل شهيد وهو الربّ يسوع نفسه الذي أحبنا
ومات على الصليب من أجلنا محققاً بذاته ما قاله لتالميذه« :ما من
حب أعظم من ان يبذل االنسان نفسه عن أحبائه».
والشهداء الذين نحيي ذكراهم اليوم ماتوا دفاعاً عن وطن أحبوه
وبذلوا أرواحهم الذكية لكي يبقى لبنان ويستمر ونستمر.
ويأتي احتفالنا بقداس شهداء املقاومة اللبنانية هذه السنة بإطار
سنة الشهادة والشهداء يف كنيستنا املارونية ،والتي أعلن بدايتها
غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى
يف عيد أبينا القديس مارون هذه السنة والتي ستختتم يف عيد
القديس مار يوحنا مارون يف  2آذار سنة .2018
ومن خالل هذه السنة نحن مدعوين للتعرف اىل شهداء كنيستنا
املارونية ،ابتداء من ال  350شهيد من رهبان دير مار مارون والتي
استشهدوا سنة  ،517اىل البطريرك جربايل حجوال الشهيد ،اىل
االخوة املسابكيني الثالثة .وتدعونا سنة الشهادة والشهداء اىل
التأمل بمعنى الشهادة واىل فهم دقيق ملفهومها ،ألن كلمة شهيد
اليوم تستعمل بأشكال ومعانٍ مختلفة .أما املفهوم املسيحي لها
فنختصره بما يلي:
 .1الشهيد يف املفهوم املسيحي ال يقتل نفسه وال يطلب املوت بل
يقبله حني يأتي.
 .2الشهيد يقبل االلم والعذاب من اجل قضيته وال يلحق الضرر

وااللم باآلخرين.
ً
 .3الشهيد يحب الحياة ويشربها كاملاء ،لكنه أيضا يقبل املوت
ويشربه ككأس نبيذ.
 .4الشهيد الحقيقي ال يفجّر نفسه بشكل انتحاري من أجل قتل
اآلخرين حقداً وانتقاماً ،انما يكون مستعداً لبذل نفسه دفاعاً عن
قضيته وحباً باآلخرين.
فمن هنا تعطي الكنيسة مكانة خاصة للشهداء وتدعو املؤمنني
إلكرامهم وطلب شفاعتهم ألن «كنيسة من دون شهداء تبدو وكأنها
كنيسة من دون يسوع املسيح» ،بحسب البابا فرنسيس .ونحن
اليوم نقول أن وطناً من دون شهداء هو وطن من دون روح وحياة.
ويف الختام ،نصلي من اجل السالم يف لبنان وبلدان الشرق االوسط
ونذكر بنوع خاص يف قداسنا اليوم شهداء الجيش اللبناني
الذين سقطوا يف عملية تحرير لبنان من االرهابيني ،وقد أ ّكدوا
باستشهادهم ان الجيش اللبناني وحده قادر على حماية سيادة
لبنان وصون حدوده وسالمة اراضيه.
ونصلي يف هذا األحد ايضاً ألجل املجتمع االوسرتالي لكي نكون
متحدين مع بعضنا البعض ومتضامنني يف الدفاع عن العائلة والزواج
بني الرجل واملرأة ،كما أراده اهلل وكما تعلمنا اياه أمنا الكنيسة
املقدسة ،فنرفض تعديل القوانني للسماح بزواج املثليني ،ونصوّت
بكال يف االستفتاء الربيدي.
ونطلب شفاعة العذراء مريم سلطانة الشهداء ،والقديس شربل
شفيع هذه الرعية ،من اجل انتصار املحبة على االحقاد ،والسالم على
الحرب ،واألخوة على العدواة ،والعدالة على الظلم ،فنحقق بذلك
الغاية التي مات من أجلها شهداؤنا االبرار .أمني.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

حادثتان مأسويتان جنوباً ..طفل يقتل والدته

ّ
متفلت حيصد
عمدًا كان أم عن طريق اخلطأ ،فالنتيجة واحدة ،سالح
تبدلت وجوههم  ،امنا ما جيمعهم طريقة
مزيدًا من الضحايا ،ضحايا ّ
جراء هذا السالح الذي ُيضيف اىل قائمة املوت امساء جديدة
موتهم ّ
منها الصغري ومنها الكبري.
حادثة جديدة ختتار يف كل مرة عائلة من العائالت اليت تفقد
عزيزًا وركنًا اساسيًا من اركان املنزل ،امنا مأساة عائلة محدان يف
بلدة كفرا اجلنوبية اليت فقدت مايا ( 32عاما) الزوجة واالم ،قد
أصابت ايضًا ابن اخلمس سنوات الذي كان يلهو ببندقية صيد يف
منزل العائلة يف بلدة كفرا يف قضاء بنت جبيل ،عندما انطلقت
رصاصة واحدة من فوهتها عن طريق اخلطأ وكانت كفيلة بإنهاء
حياة والدته.
إنتهز الطفل فرصة وضع والده حممد البندقية يف صدر الدار وتوجه
اىل املطبخ بعد عودته من رحلة صيد ،ليقوم الطفل بتوجيهها
صوب والدته اليت كانت قربه ويطلق منها النار عن طريق اخلطأ.
سقطت مايا يف ارض املنزل قبل نقلها اىل مستشفى ببنني
احلكومي ،حيث ما لبثت ان فارقت احلياة.

 ...وفلسطيين طليقته

ويف حادثة اخرى ،كان مسرحها صيدا ،اقدم الفلسطيين نعيم
خ.على قتل طليقته فاطمة خ .يف حارة صيدا ،ثم توجه بعد
ّ
وسلم نفسه للقوى
ساعات على جرميته اىل نظارة قصر العدل
االمنية.
وحبسب التحقيقات االولية اليت يشرف عليها النائب العام
االستئنايف يف اجلنوب القاضي رهيف رمضان ،فان الزوج اصيب
بنوبة من الغضب بعد خالف وطليقته على ملكية املنزل الزوجي
حيث عمد اىل اطالق النار عليها من بندقية صيد ما ادى اىل مقتلها
على الفور.
وليل امس اقدم الفلسطيين نعيم اخلالدي على ارتكاب جرمية قتل
طليقته فاطمة خيزران داخل منزهلا يف حارة صيدا ،حيث اطلق
عليها عمدًا رصاصة من بندقية صيدا من نوع «بومب أكشن» وهي
شبيهة بالسالح احلربي ،وبعد أن الذ بالفرار عاد وسلم نفسه اىل
االجهزة االمنية.
إشكال عائلي ُيوقع جرحية يف بعلبك
ُأصيبت امرأة من آل رعد بطلق ناري يف عنقها ،يف حملة الكيال -
بعلبك ،اثر اشكال بني االقارب ختلله اطالق نار.
ومت نقلها اىل مستشفى «دار االمل» للعالج وحالتها مستقرة.

سبعيين «يدنّس» جسد طفلة

مل خيجل رجل ستيين ،على مشارف السبعني من العمر ،من شيبته
ومل حيرتمها ،فسمح لنفسه الدنيئة بتدنيس جسد طفلة مل تبلغ بعد
اخلمس سنوات بالتحرش بها ،حيث اعرتف دون خجل بفعلته بعد
ان القت القبض عليه»شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي.
ووقعت احلادثة قرابة الساعة اخلامسة والنصف من عصر يوم 15
اجلاري ،عندما اقدم م.ك 65( .عاما) داخل حمل مسانة يف بلدة
الصرفند ،على التحرش بطفلة دون اخلمس سنوات من عمرها،
فشاهده أحد املواطنني الذي اتصل بـ «شعبة املعلومات» يف قوى
األمن وأبلغ عن احلادثة .وعلى الفور توجهت دورية من الشعبة اىل
احمللة ومتكنت من توقيف الفاعل.
بناء
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه .وقد أحيل املوقوف
ً
إلشارة القضاء املختص على مكتب مكافحة اإلجتار باألشخاص
ومحاية اآلداب يف وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق
معه.

مكتب «جرائم املعلوماتية» يكشف عملية قرصنة
أموال عرب اإلنرتنت طاولت  800حساب

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه بعد
تلقي مكافحة جرائم املعلوماتية ومحاية امللكية الفكرية يف وحدة
الشرطة القضائية ،عددا كبريا من الشكاوى من قبل املواطنني،
حول ورود رسائل عرب بريدهم االلكرتوني من الربيد التالي:
 getcon@gardener.comمفادها أنه مت سحب مبلغ  57دوالرا من
حسابهم الشخصي العائد لل  apple idاخلاص بهم ،ولدى فتح
الربيد االلكرتوني جيد املستخدم أنه يستطيع إلغاء هذه العملية من
خالل النقر على رابط معني ( ،)cancelوبعد عملية الضغط يقوم
بتحويلهم اىل صفحة مزيفة.
بناء إلشارة القضاء املختص قام املكتب املذكور بالكشف الفين
على اخلادم اخلاص بهذه اجلرمية ،ومتكن من السيطرة على ملفات
املقرصن اليت استخدمت لنشر الفريوس وفتح امللفات املسروقة،
وقد تبني وجود  800حساب الكرتوني مت خرق للـــ  apple idوكلمات
السر اليت متكن من خالهلا املقرصن السيطرة على املعلومات
الشخصية وملفات بطاقات االئتمان املصرفية اخلاصة بهم.
لذلك وكون هذا العمل يهدد معلوماتهم اخلاصة وحياتهم وأمواهلم
فإنه سيتم مراسلة مجيع املستهدفني عرب الربيد االلكرتوني

 cybercrime@isf.gov.lbويطلب منهم تبديل ال  apple idوكلمات
السر والتواصل مع مصارفهم بغية إلغاء بطاقات االئتمان موضوع
اجلرم املذكور.

أوّل»املهنّئني» و»آخر» املوقوفني

اول»املهنئني» بعودته من الرقة و»توليه» منصب «االمري
من ّ
العسكري لداعش يف طرابلس» ،كان ع.ع .فقصده يف منزله
حيث كان «أمراء تنظيم داعش» خيططون للقيام باعمال امنية بعد
تكليفهم من «امراء التنظيم» الذين التقوهم يف سوريا ،غري ان
«بدل» الدور الذي أوكل اىل أمحد أ« .فاالخري
ع.ع .ما لبث ان
ّ
صديقي وانا قصدته يف منزله لوداعه بسبب سفره اىل تركيا
وليس سوريا».
كانت وجهة «الصديق» الرقة اليت سافر اليها عرب تركيا برفقة
عني
املوقوف ابراهيم بركات ،حيث بوصوهلما بايعا التنظيم الذي ّ
امراءه ،بركات االمري الشرعي له يف طرابلس ،فيما مت تعيني امحد
أ».صديق» املتهم ع.ع .امريًا عسكريًا.
وينفي املتهم ع.ع .هذه االعرتافات اليت ادىل بها يف التحقيق
االولي ،وذلك اثناء استجوابه امس امام احملكمة العسكرية برئاسة
العميد الركن حسني عبداهلل بتهمة انتمائه اىل تنظيم داعش
واملشاركة يف»احداث طرابلس».وهو اجاب على التهمة االخرية
بـ»صح ،انا شاركت جبوالت القتال ضمن جمموعة أمحد أ .الذي
تعرفت عليه يف العام  2012امنا ابتعدت عن اجلميع بعد خروجي
من السجن».
ودخول ع .ع .اىل السجن مؤخرا مل يكن جديدًا ،فهو سبق ان اوقف
العام  2013بتهمة حماولة خطف سوري وحكم عليه بالسجن مدة
سنة كاملة .اما ملاذا اراد خطف السوري ،فيجيب عن هذا السؤال
امام احملكمة بان السبب كان»حاجيت اىل املال» واراد خطفه لطلب
فدية.
يقر املتهم ع.ع .بانتمائه جمددا اىل جمموعة «صديقه» يف العام
ّ
 2014حيث أنشأ جمموعات لداعش مع ابراهيم بركات فسافرا
معا اىل الرقة عرب تركيا والتقيا امراء التنظيم بعد مبايعتهما له
ومسى املتهم االشخاص الذين
وذلك بهدف القيام باعمال امنية.
ّ
كانوا حيضرون تلك االجتماعات حيث ابلغهم «صديقه» وبركات
عن تفاصيل زيارتهما الرقة والقيام مبهمات امنية لصاحل داعش،
«لكن امرنا انكشف بعد توقيف امحد أ».
وامام احملكمة ،نسف ع .ع .هذه االعرتافات «الغري صحيحة وادليت
بها حتت الضرب ،وسبب زيارتي ألمحد هي لوداعه كونه كان
مسافرا اىل تركيا ومل اعلم بذهابه اىل الرقة اال الحقا» ،مؤكدًا عدم
معرفته بـ «االمري» اآلخر ابراهيم بركات.
واما قاضي التحقيق كرر ع .ع .اقواله االولية جزئيًا ،لينفي قتاله
ضد اجليش اثناء»احداث طرابلس» او القيام بأي اعمال تفجري.
اصر على نفي إنتمائه اىل داعش ضمن جمموعة «صديقه»
وهو ّ
احملكوم بالسجن سبع سنوات ،طالبًا مواجهة االخري ،فكان له ما
اراد حيث قررت احملكمة استدعاء أمحد أ .كشاهد وارجاء اجللسة
اىل شباط املقبل.

موقوفون بتزوير مستندات سفر

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع،
بتوقيف ستة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية،
واثنني جبرم الدخول واملغادرة بطريقة غري شرعية.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا على القضاء
املختص.

مروّجو خم ّدرات يف برج الرباجنة

متكنت دورية من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة
مروج خمدرات وناقلها ومتعاطيني إثنني،
القضائية ،من توقيف
ّ
يف حملة برج الرباجنة ،بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة.
واملوقوفون هم م .ف .جبرم ترويج خمدرات ،وضبط حبوزته 26
غ .من مادة اهلريويني مقسمني داخل  17ظرفا ،وو .ع .جبرم نقل
خمدرات ،وح .م .الذي ضبط حبوزته نصف غ .من مادة اهلريويني
وم .ق.وضبط حبوزته  0.8غ .من مادة اهلريويني.

توقيف الرؤوس املدبّرة لشبكة تهريب سوريني

ضبطت املديرية العامة ألمن الدولة إثر متابعة حثيثة ،شبكة
لبنانية -سورية تقوم بتهريب جمموعات كبرية من العائالت السورية
إىل الداخل اللبناني عرب احلدود البقاعية ،وأحيلت الرؤوس املدبرة
للشبكة على القضاء ،وهم اللبناني م.خ من شبعا ،والسوري
أمحد.خ املقيم يف الشويفات ،إضافة إىل سيدة سورية تدعى
ل.ع .وقد أودع املوقوفون النيابة العامة االستئنافية يف بريوت.

خمالفة سرعة
ا

فادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  1067خمالفة

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

«التمييز العسكرية» تستأنف حماكمة املتهمني بقتل
الشابة إيليان صفطلي

إستأنفت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو مسرا الثالثاء
املاضي ،حماكمة املتهمني يف قضية قتل الشابة إيليان صفطلي
فجر الثاني عشر من شهر كانون الثاني العام  2015أثناء مغادرتها
أحد املالهي الليلية يف حملة املعاملتني ،بإطالق النار عليها عن
طريق اخلطأ وفق ما جاء يف مضبطة االتهام.
غري أن إضراب نقابة احملامني يف بريوت بالتمنع عن حضور جلسات
احملاكمة عن موكليهم املخلى سبيلهم ،حال دون السري باحملاكمة
فتغيب احملامي شربل
اليت كانت خمصصة ملتابعة مساع الشهود،
ّ
طرابلسي وكيل املدعى عليهما املخلى سبيلهما طالب علي محية
وياسر حممد محية اللذين كانا برفقة القاتل حسن أمحد محية املتواري
عن األنظار والذي ُحياكم بالصورة الغيابية .وقررت احملكمة أمس
إعادة دعوة ستة شهود كانوا حضروا اجللسة ،وكذلك تكرار دعوة
آخرين مل حيضروا ،فيما اختذ القرار جبلب شاهدة باإلحضار اىل
اجللسة املقبلة يف التاسع عشر من شهر تشرين األول املقبل.

..و ُترجىء حماكمة موقوف بـ «أحداث عربا»

أرجأت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف،
اىل السادس عشر من كانون الثاني املقبل ،حماكمة املوقوف
مروان أبو ضهر يف ملف متفرع عن ملف «أحداث عربا» بعد نقض
احلكم الصادر حبقه عن احملكمة العسكرية الدائمة والذي قضى
بوضعه يف األشغال الشاقة املؤبدة .وفيما مثل أبو ضهر يف
قفص االتهام ،مل حتضر وكيلته احملامية هالة محزة ،ما استدعى
إرجاء اجللسة اليت كانت خمصصة ملباشة استجواب املوقوف.

قتيالن َ
حبادثي سري

قضى يوسف اهلق يف العقد الرابع من العمر ،بعد أن صدمته
شاحنة عند مدخل نفق سليم سليم وقذفت به  20مرتًا يف اهلواء
وهو على منت دراجته النارية .ونقلت جثته اىل مستشفى رفيق
احلريري احلكومي ،فيما أوقفت مفرزة سري بريوت سائق الشاحنة
بناء إلشارة القضاء املختص.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل يف حادث إنقالب
بيك آب على طريق عام نبع السكر يف الضنية.

توقيف  725مطلوباً يف أسبوع

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه ضمن إطار مهامها
يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها،
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع ،من توقيف 725
شخصًا ،وذلك الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على مجيع األراضي اللبنانية،
ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

«املعلومات» تستعيد أموال شركة بعد سلبها وتوقف
أحد الفاعلني

يف أقل من  24ساعة ،ألقت «شعبة املعلومات» يف قوى األمن
ّ
ملوظ َفني يف إحدى الشركات
الداخلي القبض على أحد السالبني
كانا ينقالن أموا ً
ال وشيكات مصرفية.
ووقعت احلادثة صباح يوم اجلمعة يف  15اجلاري مقابل صيدلية
َ
موظفني إثنني من
الوردية يف مدينة الشويفات ،خالل انتقال
ّ
شركة جتارية على منت سيارة نوع تويوتا لون فضي يف مهمة
نقل أموال وشيكات مصرفية ،فاعرتضت طريقهما دراجة آلية على
متنها شخصان جمهوال اهلوية ،يعتمران خوذتني فشهر أحدهما
َ
املوظفني وسلباهما مبلغًا قدره ماية مليون لرية
مسدسًا حربيًا بوجه
لبنانية وعددًا من الشيكات املصرفية ،ثم الذا بالفرار.
ويف أقل من  24ساعة ،ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة،
متكنت دورية من «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي ،من
حتديد هوية أحد السالَبني ع.ر 33( .عامًا) وتوقيفه على منت دراجة
ُ
وضبط حبوزته مبلغ وقدره 5.400،000
آلية يف حملة الليلكي،
ً
إضافة إىل  26شيكًا مصرفيًا ،كما ُ
ضبط يف منزله مبلغ
ل.ل.
وقدره  48،034،000لرية لبنانية.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بقيامه بعملية السلب املذكورة باالشرتاك
متوار عن األنظار.
مع ب.أ 24( .عامًا) وهو
ٍ
وقد تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب مذكرتي توقيف جبرمي حماولة
قتل وسرقة ،وهو من أصحاب السوابق جبرائم جتارة املخدرات
والسرقة وإطالق النار.
بناء إلشارة
املعنية
الشركة
إىل
املضبوطة
ومت تسليم األموال
ً
جار لتوقيف شريكه.
والعمل
املختص،
القضاء
ّ
ٍ
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حزب  Our Local Communityيفوز بأربعة
مقاعد رئيسية يف االنتخابات البلدية

بول غارارد وادي سركيس امام اعالن االخري االنتخابي
فاز حزب  ، OLCالذي أسسه
حديثا ويرتأسه رئيس بلدية
باراماتا سابقا املخضرم صاحب
خربة  42سنة يف العمل البلدي
السيد بول غارارد ،بـ  4مقاعد
يف االنتخابات البلدية التي
جرت يف التاسع من شهر ايلول
الحالي.
وكان حزب  OLCقد قدم
مرشحني
لالنتخابات 7
فاز منهم  4اثنان يف بلدية
السيدان
هما
كامربالند
بول غارارد وادي سركيس
واثنان يف بلدية باراماتا هما
كريمته ميشال غارارد واندرو

ويلسون.
وهذا النجاح الكبري لحزب
 OLCيف االنتخابات البلدية
انما يدل على الثقة التي يحظى
بها مؤسسه ورئيسه السيد
غارارد ،كما ان املرشحني
سركيس وغارارد وويلسون هم
موضع ثقة واحرتام املجتمع.
وال شك ان هذا الفوز للحزب
الناشئ سيساهم يف كسر
احتكار الحزبني الكبريين العمال
واالحرار الدارة الشؤون البلدية
مما يحسن االداء البلدي ويقدم
مزيدا من الخدمات للمواطنني.
والجدير بالذكر ان رجل االعمال

ميشال غارارد والصديق كلوفيس البطي
بول غارارد وكريمته ميشال غارارد

بول غارارد والصديق كلوفيس البطي
السيد كلوفيس البطي هو
من مؤسسي الحزب ويشغل
منصب امني العالقات العامة
فيه.
«الهريالد» تتقدم من السيد

غارارد والفائزين يف حزبه بأحر
التهاني ،كما تهنئ الخاسرين
يف الحزب على النتيجة الجيدة
التي حصلوا عليها متمنية لهم
النجاح يف االنتخابات املقبلة.

ميشال غارارد وأندرو ويلسون

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
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

«تقلدت «تاج ملكة القلوب» عامليا و «هالة القداسة» مساويا!وأصبحت الرمز االًشهر لالنسانية مجعاء!

األم ترييزا طبقت تعاليم «يسوع املسيح يف اجنيله املقدس» بكل بساطة «انا قلم رصاص بني يدي يسوع»
«ال لالجهاض النه رفض الستقبال املسيح واهمال يف استقباله»
الحلقة الثانية

اعداد د .ترييزا حرب
األم تريزا أسكتت هيالري كلينتون بكلمة واحدة ترى
ما هي؟

عندما سألتها هيالري كلنتون« :ملاذا برأيك
حتى اآلن مل حتظ بالدنا بإمرأة يف منصب
الرئيس؟» امرأتان خمتلفتان ّ
كل االختالف يف
عقول املسيحيني :األم ترييزا اليت ُرفعت على
مذابح القداسة وهيالري كلينتون اليت ترشحت
النتخابات الرئاسة األمريكية األخريةُ .تعترب
هيالري أكثر النساء تأثريًا يف أمريكا .ونذكر من
بني من وقف يف وجه هذه الشخصية البارزة األم
ترييزا الراهبة الشجاعة من اهلند اليت طاملا حتدت
السيدة األوىل! ترى ماذا قالت هلا؟ سيأتي
اجلواب الحقا!

فلنعد اىل البداية!

بعد يف أحشاء أليصابات – يوحنا املعمدان –
حترك فرحًا عندما شعر بوجود يسوع يف الغرفة
عندما دخلت مريم تتحدث مع أمه.
«هل كل اجهاض هو مبثابة رفض الستقبال
املسيح واهمال يف استقباله»؟
رمبا قد تكون هيالري كلنتون قد توقعت هذا
السؤال! ومن ثم حتدثت األم ترييزا عن احملبة
واألنانية وانعدام احملبة جتاه الطفل الذي مل يولد
بعد – وانعدام الرغبة به بسبب األنانية .وقالت
إن يسوع الذي أدخل الفرح اىل قلب مريم وهو
ال يزال يف أحشائها مات على الصليب «ألن هذه
كانت التضحية اليت كان عليه ان يقدمها لكي
خيلصنا من أنانيتنا من اخلطيئة».

ظهرت هيالري على الساحة الوطنية ،بصورة
فعلية ،عندما مت تنصيب زوجها رئيسًا للواليات
ّ
املتحدة األمريكية يف العام  ١٩٩٣واستقبل
الزوجان يف السنة نفسها البابا يوحنا بولس
الثاني الذي زار أمريكا مبناسبة اليوم العاملي
للشبيبة .فحدثهما عن ضرورة تقدير حياة الطفل
الذي مل يولد بعد .فلم يبدو ان كالمه ترك األثر
املرجو يف اعتقاد االمريكية االوىل!

اهتزت أوساط احلاضرين إذ ان ما أشارت إليه
الراهبة كان متجانسًا مع ما حيصل يف الداخل
األمريكي .ومن ثم ،قالت الراهبة شيء أربك مجيع
املوجودين« :لكنين أشعر أن املدمر األول للسالم
اليوم هو اإلجهاض ألن يسوع قال لنا انكم ان
حصلتم على نعمة اجناب طفل صغري ،حتصلون
علي .إذًا فكل اجهاض هو مبثابة رفض الستقبال
ّ
املسيح واهمال يف استقبال املسيح؟»

كانت السيدة األوىل قد بدأت حينها ببذل اجلهود
الصحية –
من أجل احداث ثورة يف قطاع الرعاية
ّ
كانت متحمسة جدًا لذلك يف السنة األوىل إال أنها
احلد من جهودها اليت أثرت سلبًا
اضطرت اىل
ّ
على سياسة زوجها.

ّ
صمت مطبق القاعة ،لكن فقط للحظات ،قبل
لف
ٌ
أن يعلو التصفيق من اجلهة اليمنى لينتشر يف
ّ
كل أرجاء القاعة فوقف اجلميع مصفقًا خلمس
دقائق.

وقالت هيلريي يف منتدى حول خطتها الوطنية
الصحية بث عرب شاشات التلفزيون
للرعاية
ّ
يف عام  ١٩٩٣ان االجهاض سيصبح متاحًا اىل
حد كبري .تسبب ذلك بقلق إزاء امكانية متويل
ّ
املكلفني ضريبيًا لإلجهاض مما أدى اىل تعديل
اخلطة يف جملس النواب األمريكي بهدف شطب
متويل اإلجهاض من اخلطة.
كما وأشعل موقف كلينتون املخاوف حول جعل
حبوب منع احلمل متوافرة حتى يف البيت االبيض
من خالل احلصول على موافقة عاجلة من ادارة
االغذية والعقاقري .واعترب الكثريون أن هذا االمر
قد يعرض سالمة املرأة للخطر اليت قد تتناول
هذه احلبوب.
الزوجني أبدًا
مل تكن األم ترييزا جتهل خطوات
َ
فزارت أمريكا يف العام  ١٩٩٤والتقت بهما.
كانت املناسبة الوليمة الوطنية السنوية للصالة
وهو لقاء مسكوني ضخم ُينظم يف واشنطن
حضره الرئيس والسيدة األوىل .وكانت ضيفة
الشرف يف تلك السنة ومتحدثة احلفل ضيفة
مميزة ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم ،امرأة
قديسة أتت من أكثر املناطق فقرًا يف كوكبنا
ويقال ان الرئيس
االرضي أي أزقة كولكاتاُ .
كلينتون شخصيًا وجه الدعوة اىل الراهبة االم
تريزا اليت ترددت يف احلضور يف البداية.
ضجت قاعة اهليلتون يف واشنطن بثالثة ألف ضيف
َ
وعقيلتيهما
يتقدمهم الرئيس ونائب الرئيس
ً
إضافة اىل أبرز الشخصيات األمريكية .وبعكس
السنوات السابقة ،حيث كان املتحدث األساسي
جيلس بني املدعويني منتظرًا دوره للتحدث ،مل
تظهر األم ترييزا إال عندما مت استدعاؤها .وتشري
هيالري يف سريتها الذاتية اىل أنها تفاجأت
مبدى قصر قامة االم ترييزا وبارتدائها اجلوارب
والصندال يف الربد القارس.
وكان عنوان خطاب االم ترييزا« :كل ما فعلتموه
بأحد اخوتي هؤالء الصغار فيب فعلتموه» .وبدأت
باحلديث عن يسوع ويوحنا املعمدان وهما ال يزاالن
يف بطن والدتيهما كيف ان الطفل الذي مل يولد

ومع ذلك فإن البعض مل يصفق أبدًا ومنهم
هيالري كلينتون وزوجها ونائب الرئيس آل
غور وزوجته .الزموا مقاعدهم حماولني عدم لفت
األنظار وغري مرتاحني للتصفيق ّ
كله .إال أن األم
التحمية فعادت اىل النقطة
مل تكن أال يف مرحلة
ّ
املتعلقة باألنانية وقالت:
«من خالل اإلجهاض ،ال تتعلم األم احملبة بل
تقتل طفلها من أجل ّ
حل مشاكلها .إن اإلجهاض
حرب حقيقية ضد الطفل وأنا أكره قتل األطفال
األبرياء على أيدي أمهاتهم .فإن قبلنا أن تقتل
األم طفلها ،كيف نقنع اآلخرين بعدم قتل بعضهم
بعضًا؟ …ّ .
كل بلد يقبل اإلجهاض ال يعلم ابناءه
حمبة بعضهم البعض بل استخدام العنف للحصول
األول للمحبة
على ما يريدون .ولذلك فإن املدمر ّ
وللسالم هو اإلجهاض.
وتابعت األم بوصف اإلجهاض بالقتل على الرغم
من انسحاب بعض أنصار حرية االختيار يف احلياة
ً
طالبة الصالة من أجلها
من القاعة .وأنهت كلمتها
ً
وواعدة احلضور بأنها ستصلي من أجلهم ومن
أجل عائالتهم «فليبارككم الل» وانسحبت متاماً
كما دخلت.
األمسية كلها ما
الزمت كلينتون الصمت خالل
ّ
ويقال أن الرئيس
ُيعترب سابقة وأمر استثنائيُ .
كلينتون استدرك األمر واعتذر من األم ترييزا بعد
انتهائها من تالوة كلمتها.
ّ
وعلقت هيالري يف وقت متأخر من اليوم نفسه
على خطاب األم ترييزا فقالت« :لطاملا آمنت أن
يسوع يريدنا فرحني فنتأمل خليقته ونعرف أن
يف داخلها فرح أكثر من ما يتوقعه أي منا» كان
ذلك ليفرح قلب األم ترييزا إال أن ظنها خاب
عندما أضافت هيالري ما يلي« :أو كما قالته لنا
األم ترييزا هذا الصباح ،أن نرى الفرح يف وجه
متسول جالس على قارعة الطريق فنأويه
متشرد
ّ
لينتظر املوت فال فرح يف ذلك وشكرًا.
أظهرت تعليقات هيالري قدرتها اخلارقة للطبيعة
يف جتاهل البديهي واالصغاء فقط ملا تريد
االصغاء اليه.
أتت األم ترييزا للتحدث عن اإلجهاض فأثرت يف
قلوب اجلميع إال ان كلينتون جتاهلت رسالتها

فأخذت جزءًا صغريًا من
اخلطاب وافقت عليه قبل
أن تضعه خارج سياقه
وتستخدمه هلدف سياسي
آخر يرضيها على املستوى
السياسي .كانت ردة
فعلها غريبة إال أنها مل
تكن مفاجئة.

هيالري كلنتون فهمت
الرسالة تماماً

فسردت هيالري وهي
تقيم اخلطاب يف سريتها
ّ
الذاتية بعد  ١٠سنوات ان
«األم ترييزا» ألقت خطابًا
مناهضًا لإلجهاض .وخالل
دقائق تالوتها اخلطاب،
أصرت على التحدث والنظر
ً
مباشرة إلي .أرادت أن
تتحدث معي .كانت ال
توافق على نظرتي حول حق
املرأة يف االختيار فأعلمتين
بذلك ».يعين ذلك أنه مل
يكن هناك يومها من لغظ
يف كلمة األم ترييزا وأن
هيالري فهمت املقصود
منها متامًا.
ٍ
ناحية أخرى ،اكتشفت
ومن
رمبا
بعدها،
هيالري
مبساعدة خبري ،عنصرًا
أساسيًا يف اخلطاب مل
يكن عليها تفريغه من

كانت اداة طيـّعة بني يدي اهلل الذي استخدمها لرحمته االلهية

سياقه من أجل اجياد أرضية مشرتكة .قالت األم
«رجاء ال تقتلوا الطفل .اعطوني إياه.
ترييزا:
ً
أنا مستعدة لقبول أي طفل كان ُينوى اجهاضه
لزوجني سيحبان الطفل والطفل حيبهما».
وتقدميه
َ
فأضافت« :سأخربكم أمر مجيل جدًا ،حنن حنارب
االجهاض بالتبين».
كانت هيالري لتصفق على ذلك .فهي تعرتف
بنفسها ان األطفال خارج الرحم يستحقون محايتها
ومحاية اجملتمع.
وأوضحت هيالري ،خالل نقاشاتها اليت تلت مع
األم ترييزا ،انها يف حني تدعم شرعية اإلجهاض،
تتمنى املزيد من حاالت التبين ،كبديل .فقالت
الراهبة للسيدة األوىل انها ادجمت أكثر من ٣
أالف يتيم يف منازل تبين يف اهلند .فقالت
هيالري انها تتمنى زيارة امليتم يف نيودهلي.

 ...مع هيالري كلينتون
وهذا ما فعلته فزارت يف السنة التالية احدى
بيوت مرسالت احملبة برفقة ابنتها وأشارت
اىل ان هذا البيت ملا كان ليجتاز التفتيش يف
الواليات املتحدة األمريكية بسبب وجود كم هائل
من أسرة األطفال.
الحقًا ،على الطاولة عند تناول الطعام سألت
كلينتون األم تريزا« :ملاذا برأيك حتى اآلن مل
حتظ بالدنا بإمرأة يف منصب الرئيس؟» مل ترتدد
األم تريزا يف النظر اىل السيدة األوىل قائلة:
«على األرجح ألنه مت إجهاضها يف الرحم».
قالت االم تريزا يوما «انا قلم رصاص بني يدي
يسوع» و»ال لالجهاض النه رفض الستقبال
املسيح واهمال يف استقباله» .اعطنا يا رب
طيعة بني يديك ،استعملنا حبسب
ان نكون اداة ّ
ارادتك.
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات -
معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا
وغريها الكثري..

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

فــحم( )Firebrandالـ  10كلغ بـ $ 1،99

بــندورة ( 1كلغ) بـ $ 1،99

نفتح  7أيام يف األسبوع

ليمون بذر ( 1( )Noble Orangeكلغ) بـ $ 1،50

ليمون حامض ( 1كلغ) بـ $ 1،99

كيس البصل ( 10كلغ) بـ $ 5،99

سـبانغ (الباقة) بـ $ 0،99

نـبيع بــسعر اجلــملة

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة  29أيلول احلالي

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown
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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

رئيس مكتب ملبورن للقوات اللبنانية سعيد حداد لـ «اهلريالد»:

مكتب القوات جاهز لتقديم اخلدمات ألبناء اجلالية اللبنانية فيما
يتعلق مبوضوع االنتخابات النيابية القادمة يف لبنان
رجل قل نظريه فهو صاحب مبدأ
وحازم تنظر بعينيه ألول مرة
فتفكر يف داخلك أنك انسان
صارم وجدي ال يريد التحدث معك
بينما يف احلقيقة هو عكس ذلك
متاما يتمتع بنقاء قلبه وصفائه
وابتسامة عفوية تدل على الرباءة
اضافة اىل عذوبة حديثه وحالوته
ويبدأ بالعمل قبل رفاقه ورغم
اختالفك معه ببعض وجهات النظر
اال أن هذا االختالف ال يفسد للود
قضية بل يشدك وجيعلك تقرتب
منه أكثر سار على الدرب ووصل
جد ووجد تعب ونال مجع بني
السياسة والتجارة فحلق وجنح
يف االثنان معا فأصبح قياديا
ورجل األعمال الناجح واملميز انه
االستاذ سعيد حداد رئيس مكتب
ملبورن للقوات اللبنانية ورجل
األعمال البارع اجتمعت معه يف
مكتبه ألكثر من ساعة فكان اللقاء
رائعا حيث ذكر بأنه جاء اىل
اسرتاليا عام  1991وكان منتسبا
حلزب القوات اللبنانية قبل جميئه
اىل اسرتاليا وبدأ ممارسة نشاطه
بالقوات اللبنانية يف اسرتاليا عام

 1995حيث شارك هو وجمموعة
من رفاقه بتأسيس القوات
اللبنانية يف اسرتاليا وأسند اليه
بالبداية مهمة مسؤول عن العديد
أي تعبئة استمارات التسجيل
للذين ينتسبون للقوات ثم تدرج
اىل أمني صندوق وأمني سر
ونائب رئيس وأخريا رئيس مكتب
ملبورن للقوات اللبنانية كما عمل
يف اجملال التجاري فنجح وأبدع
وأصبح ميلك سوبر ماركت كبرية
وحدة أساسية
وذاع صيته بني أبناء اجلالية
اللبنانية حيث أصبح من أميز رجال
االعمال كما أضاف بأن وثيقة
التفاهم اليت وقعت بني التيار
الوطين احلر والقوات اللبنانية هي
باكورة عمل ناجح وأنها حققت
الغاية املرجوة منها وذكر وهو
ورفيقه سكرتري املكتب االستاذ
فرحات سابا بأن فخامة العماد
الرئيس عون هو بي كل اللبنانيني
والقاه يف منتصف الطريق
الدكتور مسري جعجع ووقف معه
وأكد االستاذ حداد بأن عالقة
القوات اللبنانية جيدة مع كافة

االحزاب اللبنانية حتى مع تيار
املردة طرأ حتسن وتطور كبري
بالعالقة وذكر السيد حداد بأن
وزراء القوات جنحوا بعملهم عل
أكمل وجه ويشهد اجلميع بذلك
حتى وزراء حزب اهلل يشهدون
بذلك كما حتدث االستاذ حداد
عن اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
وقال ان نشاطها ممتاز وتقدم
خدمات كثرية وخاصة من حيث
مشاركتها الفعالة لكافة النشاطات
ومن ضمنها نشاطات وفعاليات
االحزاب اللبنانية وامتازت اجلالية
اللبنانية بعالقاتها اجليدة مع
احلكومة االسرتالية وفيها من تبوأ
مراكز مهمة ومرموقة يف الربملان
وكذلك يف جملس
االسرتالي
الوزراء كما برز من أبناء اجلالية
اللبنانية رجال أعمال على مستوى
رفيع وأضاف االستاذ حداد بأنه
توجد اتصاالت شبه يومية مابني
مكتب القوات وقيادة القوات يف
لبنان وذكر أنه مع مجيع الرفاق
جاهز للسفر اىل ربوع لبنان عند
انعقاد أول مؤمتر حلزب القوات
وقال االستاذ حداد
اللبنانية

بأنه سيقام االحد القادم
يف
قداس الشهداء
سيدة املوارنة مبلبورن
اللبنانية
واجلالية
ستشارك بشكل كبري
يف هذ اليوم العظيم
كما ذكر السيد حداد
ملبورن
مكتب
بأن
للقوات منذ مدة فتح
ورشة عمل كبرية من
أجل التحضري لالنتخابات
النيابية القادمة يف لبنان
ومكتب القوات على أمت
الستقبال
االستعداد
كافة املواطنني من
أبناء اجلالية اللبنانية
وتقديم اخلدمات هلم
فيما يتعلق باالستفسار
عن موضوع االنتخابات
النيابية املقبلة وخاصة
أن القانون مسح لكافة
املغرتبني اللبنانيني يف

الزميل ميالد اسحق

بأن ميارسوا
اسرتاليا وغريها
ضمن مقر
حقهم االنتخابي
ويف ختام
القنصلية اللبنانية

اللقاء وجه االستاذ سعيد حداد
حتية شكر وتقدير جلريدة اهلريالد
وملدير مكتبها يف ملبورن.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

حققي توازناً أفضل بني ال تزالني بال وظيفة؟
العمل واحلياة
تعريف على أهم األسباب

 8أشياء عليك إخفاؤها على الفيس
بوك قبل البحث عن وظيفة

 10أخطاء يف لغة اجلسد
جيب جتنبها يف مقابلة العمل

يف معظم الوقت  ،نعرف بالضبط سبب عدم
ِ
استدعائك
نيلنا لوظيفة ما .ولكن يف حال مل يتم
إىل مقابلة ثانية أو ثالثة أو على الرغم من بالئك
ِ
رأيك )  ،مل حتصلي
احلسن يف املقابلة ( يف
على تلك الوظيفة ،إليك أهم األسباب لكونك ال
تزالني بال العمل :

حلما
قد يبدو حتقيق التوازن بني العمل واحلياة
ً
مستحيال يف بعض األحيان ،وخصوصا مع ازدياد
متطلبات احلياة والعمل احلديثة .كما أن التوازن
بني العمل واحلياة لشخص عازب خمتلف من
التوازن بني العمل و احلياة لشخص متزوج ،
ولكن األمر مرتبط حبفظ الوقت وحتديد األولويات
و رعاية احتياجاتك الشخصية لتجنب االرهاق.
إليك سيدتي بعض النصائح ملساعدتك على
حتقيق توازن أفضل:
اإلطالع على سياسات الشركة للتواصل مع
املوظفني
قومي باإلستفسار عن سياسات الشركة املتعلقة
بالتواصل مع املوظفني .اقرأي عرب اإلنرتنت أو
اسألي مباشرة عن التواصل املتوقع خارج ساعات
العمل ،على سبيل املثال هل يتوقع من املوظفني
تفقد الربيد اإللكرتوني يف املساء أو يف عطلة
نهاية األسبوع ؟
التواصل
أعلمي مدرائك وزمالئك بعدم توفرك لساعات
معينة خالل النهار أو عطلة نهاية األسبوع ألنك
مشغولة بأمور أسرية  .حاولي احلصول على دعمهم
بدال من الغضب من خالل التواصل اجليد.
استخدام التكنولوجيا بذكاء
وجدت التكنولوجيا لتخدم ال لتسيطر.إذ جيب أن
جيعل الكمبيوتر واهلاتف احملمول أو غريها من
األجهزة حياتك أسهل ،ال أن تسيطر عليها  .ال
تدعي األشياء اليت متلكيها متلكك ،وضعي قواعد
خاصة بك والتزمي بها.
العمل عن بعد
ميكن للعمل بضعة مرات يف األسبوع عن بعد
أن يساعدك على إعادة ترتيب يومك بطريقة
أفضل سواء ِ
لك ولعائلتك .إذ ستكونني قادرة
على الرتكيز على العمل لفرتة حمددة من الوقت
ِ
مسؤولياتك
واستخدام الوقت اإلضايف لتلبية
ِ
ويعطيك
الشخصية .كما سيعزز أيضا اإلبداع
منظورا جديدا حول القضايا املرتبطة بالعمل .
حماربة الشعور بالذنب
عندما تتعلمي التوقف عن إجناز األشياء بسبب
شعورك بالذنب ،سوف جتدين املزيد من الوقت
للرتكيز على األشياء اليت عليك القيام بها وقد
متنحك الفرح.
تذكري عدم إمكانية تكريس  ٪ 100من وقتك
وجهدك و قلبك إىل كل ما تقومني به  .توقفي
ِ
فوت مناسبة مرة واحدة
عن الشعور بالذنب إذا
ِ
اعتذرت عن حفلة زميلة مث ًال .
يف السنة أو
تقبلي الفوضى
يف بعض األحيان وليس يف كل وقت بطبيعة
احلال .أي أنه ال بأس إن مل توضيب سريرك
ِ
فشلت  ،بل
صباح أحد األيام ،فهذا ال يعين أنك
أنك استخدمت  3دقائق إضافية للتمتع حياتك.
ً
قادرة على احلصول على بعض املساعدة
إذا كنت
يف املنزل فقومي بذلك.
ِ
اعط نفسك بعض اخلصوصية
ليكن لديك مساحة خاصة حتى لو كانت يف
رأسك فقط  .ال بأس بأحالم اليقظة او تأمل
مجال الطقس يف طريقك إىل العمل إن مل تكوني
تقودي السيارة  .إن مل ختصصي لنفسك وقتا
شخصيا ،ستصابني باإلرهاق قريبا.

 . 1طلب راتب مرتفع
ِ
ميكنك دائما
اإلقتصاد مهم للجميع .لكن ال
طلب راتب كبري لتعيشي احلياة اليت ترغبني بها.
فالبطالة تعين أن هناك العديد ممن يتنافسون
على نفس الوظيفة ،ومن هم على استعداد
للقبول مببلغ أقل لضمان األمن املالي و فرص
العمل يف املستقبل.
الرواتب أقل يف هذه األيام ،لكن لألسف ال ميكننا
أن نعترب ذلك مشكلة أرباب العمل! لذلك ننصحك
أن ال تطليب راتبا كبريا و كثريا من اإلمتيازات،
أحيانا قد يكون عليك التحمل والرضا مبا هو أقل
من ذلك للخروج من البطالة .
 . 2عدم مراعاة مظهرك يف املقابلة الشخصية
فكري يف زميلك الذي حضر اىل العمل دون
حالقة ذقنه وكيف بدت طلته غري احرتافية
ومهنية .فعلى األرجح ان مسؤولي التوظيف لن
تعجبهم الطلة الغري رمسية  .كوني دائما بأفضل
ما لديك وال ختاطري يف جتربة مالبس أو قصات
شعر جديدة.
 . 3مؤهالتك مرتفعة للوظيفة املطلوبة
واقعيا  ،ال يعترب توظيف شخص خبربة  10سنوات
وأكثر وقدر كبري من املسؤولية يف عمله السابق
يف وظيفة ملبتدئ أمرا احرتافيا وال حكيما .إذ جيب
أن يشغل وظائف املبتدئني أشخاص مبتدئني .
يعرف أرباب العمل أن املوظفني ذوي املؤهالت
العالية سيرتكون العمل إن نالوا عرضا أفضل
و أنهم لن يبقوا لينموا ويتطوروا مع الشركة.
هل ستعينني شخصا كهذا ؟ لذلك من املهم
أن تعريف متطلبات الوظيفة اليت تتقدمني إليها
لتكوني الشخص املناسب هلا.
. 4التدخني
حيتاج املدخنون فرتات إسرتاحة متكررة ،كما
أنهم كثريو املرض ،وملالبسهم رائحة سوف تنفر
العمالء والزمالء .إن مل تقلعي عن التدخني ألجل
صحتك  ،فافعلي ذلك حلياتك املهنية.
 . 5اندثار مسماك الوظيفي (أو كونه على وشك
ذلك) .
اختفت العديد من املسميات الوظيفية والصناعات
أو أصبحت وظائف فرعية ( ختصصات )  .وحتى
يف بعض األحيان ،تنجز متطلبات هذه الوظيفة
من قبل أشخاص يعملون يف الشركة .إذا كان
ِ
حلياتك املهنية ،ففكري يف العودة
هذا ما حيدث
إىل الدراسة أو تغيري جمال عملك واكتساب
مهارات جديدة.
 . 6طريقة التعامل مع اآلخرين.
سيء عموما .مضغ
قد يكون موقفك متعجرف أو ّ
العلكة ،ارتداء مالبس غري مناسبة للمقابلة ،
اجلدال ،و حتديد ما سوف تفعلينه وما ال تفعلينه
كلها أمور مدمرة للمقابلة ومن شأنها أن تعيق
توظيفك.
 . 7عدم قراءة الوصف الوظيفي
قد يكون لديك املؤهالت املناسبة هلذا الشاغر،
ِ
غفلت عن السطر الذي ينص أن هذه
ولكن إن
الوظيفة لإلناث فقط ،أو لسكان مدينة معينة
حيث ال تعيشني  ،فلن ينظر صاحب العمل يف
تعيينك ألي منصب آخر لظنه انك ال تقرأي .
هل لديك العدد املطلوب من سنوات اخلربة ؟
هل تعريف أن كنت تتقدمني بطلب إىل وظيفة
بدوام كامل؟
تأكدي من قراءة الوصف الوظيفي بشكل جيد
للغاية ،وخصوصا اجلزء املتعلق باملتطلبات.
 . 8تغيبك عن املقابلة القادمة
ميكن أن تكون املقابالت تقليدية أو غري تقليدية.
على سبيل املثال ،قد يطلب منك صاحب العمل
أن تأتي إىل أحد مناسبات الشركة ملقابلة العمالء
أو إىل إجتماع للموظفني ليقدمك هلم  .إذا رفضت
الدعوة فقد أضعت املقابلة وانتهى كل شيء،
ألن ذلك سيعكس عدم جديتك.

تظهر الدراسات االستطالعية احلديثة أن حوالي
 ٪65من أصحاب العمل احملتملني يستخدمون
الفيس بوك للتحقق من معلومات املتقدمني
بطلب للعمل ،وبالطبع يؤثر هذا على قرارهم
بالتوظيف .وعلى ما يبدو ٪42 ،من الشركات
الراغبة بالتوظيف أعادت النظر يف شخص
ما تقدم بطلب للعمل (سواء إجيابا أو سلبا)
بناء على ما أظهره ملفه على وسائل اإلعالم
االجتماعية وفقا لنفس الدراسة.
وألنك ستستمرين على األرجح باستخدام الفيس
بوك ،انتبهي للمعلومات الشخصية اليت تضعيها
عليه ،وعليك إخفاء املعلومات التالية حتديدا عن
أصحاب العمل احملتملني:
 .1التالعن والشجار.
التعليقات اليت قد تعترب عنصرية أو
.2
جنسية أو متطرفة أو غري الئقة أو متييزيه بأي
طريقة.
 .3الصور اليت ترتدين فيها مالبس لن ترتديها
أبدا للعمل أو اليت تظهر الكثري من اجللد.
انتقاد صاحب عمل /شريك /زميل
.4
سابق.
الصور اليت مت ربطك بها واليت تظهرك
.5
بضوء غري مواتي .ميكنك إلغاء الربط عن هذه
الصور مثل الصور اليت مت التقاطها مثال يف
حفلة جنونية ما .ميكنك تغيري إعدادات ربطك
بالصور حبيث ال يتمكن أحد من ربطك بالصور
سوى أصدقائك ،ولكن تذكري أن أصدقاء
الفيس بوك اليوم قد يكونوا أصحاب العمل
يف املستقبل .وتذكري دائما أن دائرة أصدقاء
أصدقائك ومعارف أصدقائك ميكنهم بسهولة
رؤية صورك أيضا.
 .6التعليقات املقتية من أصدقائك.
 .7تطبيقات الفيس بوك الغريبة اليت ال
متثلك.
 .8جمموعات الفيس بوك احملرجة اليت انضممت
إليها من أجل املتعة قبل فرتة طويلة .اتركي
مثل هذه اجملموعات على الفور.
إليك بعض النصائح فيما يتعلق بإعدادات
اخلصوصية حبيث ميكنك تعلمها وتطبيقها قبل
البحث عن عمل:
 احرصي على ضبط خيار املشاركة لكل صورةأو ألبوم صور تقوم بإنشائه حبيث ال يتمكن أحد
من رؤيتها سوى األصدقاء أو قائمة معنية من
ضمن أصدقائك.
 احرصي على أن ال يرى أحد غري أصدقائكأو قائمة معينة من ضمن أصدقائك املعلومات
األساسية اخلاصة بك مثل ديانتك وآرائك
السياسية .من األفضل أن ال تضعي مثل هذه
املعلومات أصال.
 احرصي على ضبط خيار املشاركة لكلحتديث حبيث ال يستطيع رؤيته سوى األصدقاء
أو قائمة معينة من ضمن األصدقاء.
حني تنتهني من تعديل إعدادات اخلصوصية،
اذهيب إىل ملفك وشاهدي كيف ميكن أن يراه
أي شخص من أصدقائك أو أي شخص من
العامل اخلارجي.

قد ختونك لغة اجلسد يف مقابلة العمل إذا مل تكوني
تعرفني كيف يتصرف أو يتفاعل جسمك دون
إدراك منك .ومن التواصل بالعينني إىل ملس
الذراع ،إليك قائمة من  10أخطاء يف لغة اجلسد
واليت جيب جتنبها يف مقابلة العمل التالية.
 .1وضعية اجلسم السيئة
امليل إىل الوراء جيعلك تبدين كسولة أو متعجرفة،
وامليل لألمام جيعلك تبدين عدائية ،والرتاخي
جيعلك تبدين كسولة .بدال من ذلك ،اجلسي
باعتدال مع استقامة الظهر بقدر اإلمكان.
 .2شبك الذراعني معا
وفقا لعلم النفس ،فإن شبك الذراعني معا يشري
غالبا إىل اختاذ موقف دفاعي واملقاومة .افتحي
ذراعيك على جانبيك لتبدي ودودة ومنفتحة .فهذا
سيجعل األشخاص الذين جيرون املقابلة معك
يشعرون بالراحة يف احلديث معك.
 .3وضع اليدين خلف الظهر
شبك اليدين خلف الظهر قد يشري إىل املقاومة
وقد يعين للشخص اآلخر أنك ختفني شيئا ما.
من املهم أن تبدي منفتحة وودودة لذا ال حتاولي
السيطرة على حركات اجلسم عن طريق إبقاء يديك
خلف ظهرك.
 .4اإلشارة بيدك
اإلشارة بيدك وحركات اليدين املبالغ بها قد
جتعلك تغزين املساحة اخلاصة بالشخص اآلخر
بقوة .وال شك أنك ال تريدين أن حيدث هذا يف
مقابلة العمل.
 .5عدم التواصل بالعينني
ال حتدقي ،ولكن حاولي االستحواذ على نظرات
األشخاص الذين جيرون املقابلة معك لثانية
إضافية قبل أن تزحيي نظرك .افعلي هذا خصوصا
يف البداية حني تعرفني عن نفسك وتتصافحني مع
الشخص الذي جيري معك املقابلة.
 .6اإلمياء املفرط بالرأس
يومئ الكثري من الناس خالل مقابالت العمل بسبب
القلق والرغبة بأن يبدوا مقبولة وودودة .اومئي
برأسك مرة أو مرتني مع ابتسامة موافقة ولكن ال
تبالغي يف ذلك وإال ستبدين متوترة أو سخيفة أو
أنك تبذلني الكثري من اجلهد.
 .7التململ
توقفي عن التململ ،فهو يشتت انتباه الشخص
الذي جيري معك املقابلة وال شك أنك تريدين أن
يركز على ما تريدين قوله وليس على يديك اللتان
تتحركان أو على صوت العمالت املعدنية وأنت
تلعبني بها يف جيبك.
تعابري الوجه غري املرغوب بها
.8
من املهم جدا أن تكون تعابري وجهك مطابقة
للهجتك .إذا أردت أن تعربي عن احلماس بشأن
العمل يف الشركة ولكن تعابري وجهك تدل على
أن جمرد التفكري بذلك جيعلك تتعذبني ،لن يتم
توظيفك.
الدوران بالعينني
.9
حركات العني اليت تدل على تشتت االنتباه أو
حتريك العينني لألعلى قد يشري إىل أنك تكذبني أو
غري واثقة بنفسك .من املهم أن تنظري مباشرة يف
عيين الشخص لتجعليه يشعر أنك واثقة بنفسك.
 .10التحديق
يف حني أنه من املهم أن تكوني واثقة بنفسك
وتنظري مباشر يف عيين الشخص الذي جيري معك
املقابلة ،إال أن عليك أن تزحيي نظرتك بني احلني
واآلخر .فالنظر إىل عيين الشخص لفرتة طويلة من
الزمن قد يتم تفسريه على أنه ينم عن شخصية
عدائية ،بل ورمبا خميفة.
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توقعات وكتابات

توقعات االبراج لشهر ايلول  ... 2017برجك لشهر أيلول
تابع ما نشر يف العدد املاضي

املشرتي يف برج احلمل يف بيتك الرابع من أخر شهر كانون الثاني
سبتمرب إىل األول من حزيران مينحك ألفرصه يف حيازة املمتلكات
العقارية أو االنتقال إىل حمل أقامه جديد وحدوث املناسبات
السعيدة يف السكن أو يف العائلة وستشعر بان احلظ حليفك
ماديا وعاطفيا
وبانتقال كوكب أورانوس إىل برج احلمل يف بيتك الرابع من
منتصف آذار سبتمرب تكون لك بعض املتغريات واملفاجئات واليت
ختص العائلة والسكن فمن احملتمل إن تعيش يف سكن عصري
يعرف تعاقب النجاح والفشل ثم زيادة يف األمالك بشكل غريب
ستكتسب بعض العادات وترتك غريها رمبا بصوره مفاجئه وستبحث
عن طرق جديدة يف تعاملك مع اآلخرين مبا يتماشى ووضعك اجلديد
والذي يؤمن لك الرتقي لظروف أحسن
غري إن كوكب أورانوس سيرتاجع من بداية شهر متوز سبتمرب
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من
احلاضر أو املستقبل فيما خيص العائلة أو السكن
بانتقال كوكب املشرتي إىل برج الثور يف بيتك اخلامس من بداية
شهر حزيران وحتى نهاية شهر أب سبتمرب تكون أكثر حظا يف
العاطفة واملال وشعور أطفالك وأحبائك بالراحة وفرصة للتقرب
من األوالد أو األحباب واحلصول على بعض املطالب العادلة منهم
وستشعر بابتسامة احلظ لك ماديا وعاطفيا وتكون أكثر إبداعا
ومحاسا وتفاؤال يف احلب والعاطفة .
لكن من بداية أيلول سبتمرب سيرتاجع املشرتي يف البيت اخلامس
لربجك وهنا سيفقدك احلماس والتفاؤل وتشعر بان احلظ قد ختلى
عنك وبان اآلخرين من أوالد أو أحباب باتوا لن يفهمونك وان
تصرفاتهم أصبحت ال تعجبك
زحل يرتاجع يف امليزان يف بيتك العاشر من أخر شهر كانون الثاني
سبتمرب بيت السمعة يف العمل أو يف أملكانه االجتماعية وهنا يدفع
بك للتهرب من املسؤولية واىل إال مباالة واىل عدم اخذ األمور على
حممل اجلد واىل الزيادة يف املصاريف وهذا يؤدي بك إىل الطرد
من العمل أو إىل زعزعت مركزك االجتماعي.
وبعودة زحل إىل حركته االماميه يف امليزان من منتصف شهر
سبتمرب يدفع بك إىل إن تكون جدي يف عملك متحمال فيه املسئولية
ومثابرا وساعيا إىل اإلبداع فيه مع عدم ترك اجملال لآلخرين
النتقادك سواء الرؤساء يف العمل أو يف حميطك وعليك جتنب
املشاكل معهم واإلثبات هلم انك أهال للمسؤولية.

توقعات برج الدلو لشهر سبتمرب

تتميز حباجه كبريه للحرية واالستقالل ومتلك عقال فضوليا ومبتكرا
تنجذب بسرعة ملا هو غري عادي وغريب وباملقابل تبدو يف احلياة
أليوميه متكاسال وتنقصك املثابرة والتنظيم يف العمل طبيعتك
املعقدة واملتقلبة واملضطربة يصعب فهمها فنراك تارة لطيفا يف
تعاملك وطيبا مستعدا للتضحية وأحيانا أخرى أنانيا وباردا وقاسيا
ومتقلبا
إن انتقال كوكب املشرتي إىل برج احلمل يف بيتك الثالث من نهاية
كانون الثاني سبتمرب وحتى بداية حزيران سبتمرب يعطيك ألفرصه
لالنفتاح على األفكار اجلديدة .واالستفادة من التواصل مع اآلخرين
السيما االخوه واألقارب بطريقة منفتحة ومن جتاربك املكتسبة من
السفر…  .حتب اخلطوط العامة و ال تركز على التفاصيل تدخل
ّ
السرور و املتعة يف قلوب الناس من حولك .لكن التوتر مينعك من
الرتكيز على تكديس ّ
الثروة
ّ
من منتصف آذار سبتمرب ينتقل كوكب أورانوس إىل برج احلمل
يعطيك احلدس القوي ويكون اهتمامك للعلوم العصرية والتقنيات
اجلديدة قد تتعرض لصعوبات يف الدراسة بسبب عدم االستقرار
أو الرتدد حتب التنقل بوسائل عصريه حبثا عن املغامرة والسرعة
حتب التغيري والتجديد يف عالقاتك وعالقاتك تتم بشكل مفاجأ
وغري متوقع
غري إن كوكب أورانوس سيرتاجع من بداية شهر متوز سبتمرب
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من
احلاضر أو املستقبل السيما يف عالقاتك واتصاالتك
يتواجد املشرتي يف برج الثور يف بيتك الرابع وبذلك تكون
ألفرصه متاحة لك يف حيازة املمتلكات العقارية أو االنتقال إىل
حمل أقامه جديد وحدوث املناسبات السعيدة يف السكن أو يف
العائلة وستشعر بان احلظ حليفك ماديا وعاطفيا…املشرتي هنا
املهمة يف
األخالقية
يف بيتك الرابع يعطيك تفهم كامل للمبادئ
ّ
ّ
احلياة إن مسات الكرم و ّ
األساسي يف
تعبريك
جزء من
الطيبة
ً
ّ

لــو

تكديس ّ
الثروة ألنك
احلياة واألمن لنفسك ولعائلتك ستعمل على
ّ
حب ّ
يسبب لك
للطعام من املمكن أن
حذر ًّ
جدا بأنفاق مالك  .لديك ّ
ّ
مشاكل يف الوزن
لكن مع تراجع املشرتي يف شهر أيلول سبتمرب ستجد صعوبة يف
تبادل اآلراء مع أفراد عائلتك أو مع اآلخرين إن سرعة غضبك يف
إصدار القرارات أو توجيه النقد إليهم سيؤدي حتما إىل النزاع
معهم كذلك إسرافك يف صرف املال أو تبذيرك سببا أخر يف
حدوث النزاع من ناحية أخرى سوف لن تكون متحمسا أو متفائال يف
حيازتك لألمالك والعقارات وال حتى لتغيري حمل االقامه أو السكن
إن تراجع زحل يف برج امليزان يف بيتك التاسع من أخر شهر كانون
الثاني سبتمرب يغري من سلوكيتك جتاه اآلخرين حيث يدفع بك إىل
التهرب من املسؤولية واىل إال مباالة واىل عدم اخذ األمور على
حممل اجلد مما يسبب لك ألعزله أو السفر الضروري واحلتمي مع
حصول املشقة فيه أو العدول عنه يف اللحظات االخريه وهناك
زيادة يف املصاريف
لكن من منتصف حزيران سبتمرب يعود زحل حلركته االماميه يف برج
امليزان وهذا يدفع بك إىل االجتهاد أكثر واخذ األمور على حممل
اجلد وإتباع طرق جمربه يف تعاملك مع اآلخرين والتعقل يف األشياء
وخاصة يف إسفارك أو يف عالقاتك مع اآلخرين السيما الغرباء منهم
ويف إقامة املشاريع الكبرية

توقعات برج الحوت لشهر سبتمرب

يعترب احلوت أكثر الربوج تواضعا و بساطة  ,إنه منطو على نفسه
 ,حيث أن سلوكه الوديع و اهلادئ و املسامل يعجب و يطمئن
اآلخرين  ,إنه شخص حساس و حمتشم  ,و يشك يف قدراته
لدرجة أنه يشعر أحيانا خبوف مرعب من اجملهول و املستقبل ,
لكنه عموما يقظ يف إدارة أعماله الشخصية  ,كذلك قد يتحمل
مسؤولية أخطاء أو أغالط ارتكبها أشخاص سيؤوا النية يستغلون
لطفه و رقته  ,و هذا ال مينع من أن يقع يف ذلك عدة مرات ,
ألنه متفائل ال يبدل عاداته  ,و مرحه جيذب اآلخرين و تقديرهم
له  ,كذلك يستغل أشخاص عدميي الذمة كرمه ألنه يكره أن ينعت
اآلخرين بسوء النية .
املشرتي يف برج احلمل يف بيتك الثاني من أخر شهر كانون الثاني
سبتمرب إىل األول من حزيران سبتمرب يشري هذا ّ
التوظيف للمشرتي
واملستقر للمال وللموارد األخرى مما يعطيك
إىل استخدامك املفيد
ّ
شهية ألفضل
مهم لك جدا».تكون لديك
شعورا بان جتميع الثروة
ّ
ّ
وخاصة ّ
الطعام مما جيعلك خبري باألطعمة واألشربة وذواقا
األشياء
ّ
ممتاز ,و حتب إن تعيش احلياة يف جو مرتف .إما يف ّ
التجارة فأنت
ثابت و صبور
كوكب أورانوس كوكب التغيريات واملفاجئات سيرتك برجك
ليستقر يف برج احلمل بيت املال لديك وذلك من منتصف شهر آذار
سبتمرب وحتى أوائل متوز سبتمرب حيث تكون لديك عدة طرق لكسب
املال يف عملك وتلعب ألصدفه دورا هاما يف جناح مبادراتك اليت
تصبح متقلبة
غري إن كوكب أورانوس سيرتاجع من بداية شهر متوز سبتمرب
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من
احلاضر أو املستقبل فيما خيص األموال والعمل
إثناء تواجد املشرتي يف الثور يف بيتك الثالث من األول من
حزيران وحتى أخر شهر أب سبتمرب تكون لديك اتصاالت ولقاءات
وسفرياتك ممتعة ومفيدة وحصول النفع فيها والعالقة جيدة مع
اإلخوان واألقرباء وغريهم والدراسة جيدة وستشعر بالتفاؤل
واحلماس هلذه اللقاءات وتشعر بان احلظ يقف إىل جانبك
إال انه يف تراجع املشرتي من أول أيلول سبتمرب قد تكون مغرورا
أو انانيآ أو دكتاتورا وقد ال يعجبك سلوك اآلخرين معك أو انك
تسمع عنهم اإلخبار اليت ال ترضيك مما يؤدي إىل ابتعادك عنهم أو
عن التوقف يف اتصاالتك أو لقاءاتك بهم
إن تراجع زحل يف برج امليزان من نهاية كانون الثاني وحتى
منتصف حزيران سبتمرب يسبب لك زيادة يف املصاريف واختالل
يف امليزانية وهناك صعوبة يف السيطرة على الوضع ألنك جتاهلت
مسؤولياتك وانك لن تأخذ األمور جبديه أكثر مما احلق بك الضرر
بأموالك وصحتك هذا وان انطوائيتك وشعورك بالكأبه سوف لن
يفيدك كثريا
من منتصف حزيران يعود زحل إىل حركته االماميه يف برج امليزان
حيث يسبب لك نفقات مالية كبرية مع قلة اإليرادات ،عليك بتنظيم
ميزانيتك والسيطرة على الوضع يف حتمل املسئولية واخذ األمور
يف جديه أكثر وإتباع طرق جمربة أو أسلوبا منظم للسيطرة على
أوضاعك .وسيكون من الصعب عليك بناء العالقات العاطفية ال
تهمل أمراضك عليك مراجعة عيادة الطبيب أو املستشفى

اجملاز
غيم
ِ
تعلو على ِ
ً
ٍ
شرفة
حتد َد
إىل
مساء كي ّ
ّ
للشعِر أجبدها ّ
أم ُل
الت ّ
ِ
رأيت األرض ؟
هل
ِ
القصيدة
منسوب
قالت حتت
ِ
َ
ّ
تناقض
ترفع ما
مس
واختلت
ْ
ُ
بالش ِ
األشعِة حنو شرفتها
تفاعيل
من
ِ
ّ
املشاكس
لتتلو سورة الكشف
ِ
للبياض
ِ
احلساب
رأيتها انتصرت على قمِر
ِ
َ
جنوم فوق
تساقط من
وما
ٍ
أبدعت ّ
كل
نابل
ْ
الس ِ
اس ّ
كر ِ
ّ
جمر ِ
ات الرؤى
ِ
املالمح يف ّ
اخليال
أقدام
الوزن يعلو فوق
ِ
ِ
ً
قارورة للخمِر تنمو
لت
ختي ْ
ّ
الكواكب
فوق مائدة
ِ
الفراغ
طري ْت كأسًا إىل جهة
ِ
ّ
راب
الس ِ
تعاين املعنى بقاموس ّ
وهندست لغة احتماالت ّ
قوس
ْ
الط ِ
رحيق
تراقص من
حرب
َ
ِ
طقوسها ٌ
أبد ّ
الط ِ
الباطن املخزون يف ِ
فولة
واحلنني حبيبيت ٌ
أزل ملوسيقى
ِ
الالنهايات
اخلالص ِ حبيبيت يف
ٌ
اتصال غري منقطع احلواس

حبيبيت إيقاع هذا القلب  ..لو ...
الت ِ
أن للتأويل مفتاح ّ
نهد
لو ّ
والت ّ
ّ
الخرتت
رئاب الضوء
شك ِل يف
ُ
ِ
ّ
ً
ِ
عند حدودها
بداية
الذهول
للوقت َ
ٌ
ِ
مسافة
الغناء
لكن تذكرة
ّ
السكران حتت سكوتها
ِ
للمطلق ّ
ضحك املدى واختارني للوجهة
ُ
ِ
الز ِ
أطلقت
املسافة
مابال
رقاء
ْ
ّ
الدوار
هذا ّ
ُ
القصيدة
فتحت محائمها
حبيبيت
ْ
ٍ
بيضاء تدنو
لفكرة
الحياد
َ
ختوم ّ
الشاعرة...
من
ِ

محمد عامر األحمد
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بعد أزمة مي حريري ..هؤالء النجوم حاولوا االنتحار واألسباب صادمة
ايمن خطاب  -رغدة عباس  -ايالف

مي الحريري

مريم اوزرلي

نجالء فتحي

مي الحريري

رشدي اباظة

دينا

اً
صوتيا تنفي خالله حماولتها
تسجيال
نشرت الفنانة مي حريري
ًّ
االنتحار ،وهو اخلرب الذي انتشر بشدة يف األيام األخرية.
يوما على االنتحار ألنها مؤمنة باهلل عز
وأكدت مي أنها مل ُتقبل
اً
وجل ،لكنها تعرضت لوعكة صحية ونفسية كانت هلا سلبيات
واجيابيات عدة.
أن مي مل تكن أول فنانة تنتشر عنها شائعة من هذه
واحلقيقة ّ
النوعية ،فقد سبقتها العديد من األخبار عن حماوالت النجوم االنتحار،
بعضها تأكد كونه شائعة ال أساس هلا من الصحة ،والبعض اآلخر
كانت حماوالت حقيقية باعرتاف النجوم أنفسهم ،أو املقربني منهم،
ومن الفنانني الذين أقبلوا على االنتحار بالفعل.

دينا:
حاولت االنتحار مرتني حبسب تصرحياتها يف برنامج «احلكم» ،حيث
إن املرة األوىل كانت يف سن اخلامسة عشرة ،حيث ارتبطت
قالت ّ
منتحرا ففكرت
تقريبا ومات
بعالقة عاطفية مع شاب يف سنها نفسه
اً
اً
يف تقليده .ويف املرة الثانية كانت األسباب نفسية حبسب ما
جدا مع اإلعالمية منى احلسيين،
وصفتها يف برنامج حوار صريح ًّ
وأكدت أنها يف املرة الثانية كانت يف سن الثامنة عشرة.

جنالء فتحي:
بعد والدتها لطفلتها واكتشافها أنها مصابة مبرض ثقب يف
القلب ،مل تتحمل جنالء الصدمة ،وحاولت االنتحار باللقاء نفسها
من الشباك.
لكن والدتها الحظت األمر فهرولت عليها لتمنعها وسألتها »:انيت
ّ
عايزة إيه»؟ فأجابت جنالء «أريد ابنيت ،فأجابتها األم »:أنا أيضا
أريد ابنيت».

أمحد زكي :
أكد مجيل راتب يف حواره مع اإلعالمية راغدة شلهوب على قناة
أن أمحد زكي أقدم على االنتحار ومت إنقاذه بعد فشله يف
احلياةّ ،
احلصول على دور البطولة يف فيلم شفيقة ومتولي ،وأكد أنه وزكي
كانا مرشحني للفيلم وتعاقدا عليه بالفعل ،لكن مت إلغاء التعاقد ما
تسبب يف احباط الفنان األمسر ،واحساسه بالفشل وخوفه من عدم
اللحاق بالصفوف األوىل ،فأقبل على االنتحار.
مريم أوزرلي :
النجمة الرتكية الشهرية صرحت من قبل يف حوار هلا مع احدى

يسرا

احمد زكي
الصحف الرتكية ،انها أقبلت على االنتحار يف احدى املرات اليت
فقدت فيها توازنها النفسي ،حيث عمدت إىل القاء نفسها من
الشرفة أثناء وجودها يف فعاليات مهرجان انطاليا الرابع لإلذاعة
والتلفزيون ،وحتى اآلن ال تعرف كيف فعلت ذلك.
يسرا :
أكدت يف لقائها بربنامج املتاهة ،أنها حاولت االنتحار يف سن
صغرية بعد رسوبها يف الدراسة ،وكان ذلك عن طريق ابتالع كمية
احلبوب.لكن أهلها أنقذوها يف اللحظات األخرية قبيل
كبرية من
ّ
أن حداثة ّ
سنها وعدم تعرضها ألي صدمات يف
الوفاة ،وأكدت ّ
حياتها ،كانتا السبب وراء ما حدث.
رشدي أباظة :
ذكر يف حوار له مع جملة الشبكة عام  1971أنه حاول االنتحار أكثر
من مرة ،ومنها ذلك اخلالف الذي نشب بني ابنته قسمت وبني
زوجته يف ذلك الوقت الراقصة سامية مجال ،وهو اخلالف الذي
تسبب يف مغادرة سامية للمنزل وطلبها الطالق ،وهو ما مل يتحمله
رشدي بسبب حّبه الشديد هلا ،فأقبل على حماولة االنتحار بالفعل.
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نورا العايق تشن هجوماً حاداً على نسرين طافش:

الـفرق شـاسع بـني النـجومية والــشهرة

شنت الفنانة السورية نورا العايق هجومًا حادًا على الفنانة
نسرين طافش وبالتحديد فيما يتعلق بعدد املشاهدات اليت
حققها فيديو كليب نسرين « 123حبيب» الذي أطلقته نسرين
نورا اليت هامجت نسرين دون ان تسميها باالسم أكدت أن
هناك شيء غري مفهوم فيما يتعلق بعدد املشاهدات اليت
سلجها الفيديو كليب وقالت « :ملا بيكون عدد املشاهدات
عاليوتيوب الساعة  3بالليل طنعش ألف ( ) 12و الساعة عشرة
الصبح بيصري  555الف معناها الشخص اشرتى مشاهدات».
وأشارت نورا إىل ان هذا املوضوع رمبا هو عيش حالة من
الوهم و أضافت « :اخلالصة  :انته منزل الفيديو لتوهم حالك
انك حمبوب ومهم و تقنع حالك انك متابع وال مفكر انو الناس
اغبياء ؟».
ولفتت نورا يف تعليقها إىل أن هناك فرق بني النجومية
والشهرة و قالت « :كمان بدي نوه لشغلة يف فرق كتري
كبري بني انك تكون مشهور و بني انك تكون جنم  ..ممكن
تكون مشهور وكتري كمان بكره الناس الك و الناس يفوتوا
يشوفو شو عامل من الكره مو اكرت بس باحلالة اللي عم حبكي
عنها فوق يف احتقار و كره للشخصية هليك يف ناس مستحيل
يقدروا يشوفو وشو للشخص وال حتى من باب الفضول متل
سائر أفراد الشعب العربي هليك بيضطر يشرتي مشاهدات».
وتابعت « :اما النجم من امسو جنم مضوي و مبني وحمبوب
وممكن يكون موهوب وممكن ال بس األهم حمبوب كتري وعم
يقدم شي يعجب األكثرية».
وختمت نورا  « :تنويه  :يا ريت كل واحد يتصاحل مع حجمو قبل
ما يتصاحل مع باقي حالو النو خلص قرفتونا يعين» .
وكانت نورا قد اكدت يف العام املاضي أن نسرين ليست بطلة
مسلسل « الطواريد» و أن بطلي املسلسل هما حممد حداقي
و أمحد األمحد .
يف السياق نفسه أطلقت نسرين أمس فيديو كليب اغنية «123
حبييب» وهي من منط الراي املغاربي و احتلت األغنية املراتب
األوىل بني أغاني املغرب العربي و الراي على أنغامي .

هازال كايا يف أجرأ اعرتاف فين
حول مسلسلها «العشق املمنوع»

حب اجلمهور الرتكي والعربي للفنانة الشابة الرتكية هازال
كايا الشهرية بـ»فرحية» ،مل يتأثر بفشل مسلسالتها األخرية
«الصيف األخري للبلقان» ،و»عشق» ،و»مارال» يف مومسه
األول ،حيث مل ينجح هلا يف الرايتنغ سوى «العشق املمنوع»
بدور نهال االبنة الضعيفة ،و»فرحية» ابنة البواب الفقرية اليت
تدعي «الثراء» يف اجلامعة ،لشعورها بالفارق االجتماعي بينها
ّ
وبني زميالتها وحبيبها أمري «تشاتاي أولوسوي».
هازال فاجأت مجهورها باعرتافات جريئة ،جاءت ضمن أحدث
ردا على أخبار ُنشرت تؤكد اقتباس مسلسلها
حوار صحايفًّ ،
االجتماعي الرومانسي اجلديد «حكايتنا» ،الذي بدأت قناة
فوكس الرتكية بعرضه ،من مسلسل امريكي حيمل اسم «
جديدا ،هو من
تركيا
أن كاتب سيناريو
ً
« ،»shamelessفأكدت ّ
ًّ
خصيصا ملسلسلها «حكايتنا» ،الذي يشاركها
كتب السيناريو
ً
بطولته املمثل الشاب بوراك دنيز يف ثاني بطولة له ،بعد
فإن
مسلسله السابق «احلب ال يفهم من الكالم» ،وبالتالي
ّ
مقتبسا من املسلسل األمريكي املذكور املختلف
املسلسل ليس
ً
متاما عن مسلسلها ،باحتوائه على كثري من مشاهد اجلنس
ً
والعري وتعاطي املخدرات ،وسر اختالف مسلسلها هو عرضه
املصرح
على قناة تركية ملتزمة بقيود ومعايري العمل الدرامي،
ّ
به من هيئة الرقابة الرمسية الرتكية.
احلرية يف زمن «العشق املمنوع» كانت أكرب
وواصلت هازال كايا اعرتافاتها فقالت :أنا أشعر باحلزن ألنين
حبرية تقديم كل شيء يف أعمالنا
وغريي من الفنانني ال نتمتع
ّ
نقدم مثل مسلسلي
الفنية ،واليوم بالذات ال نستطيع أن
ّ
صّور مومسه األول عام ،2008
السابق «العشق املمنوع» الذي ُ
ومومسه الثاني عام  2009وحقق أعلى نسبة مشاهدة يف تركيا
آنذاك ،ومازال يتصدر الرايتنغ حتى اليوم ،يف كثري من دول
أوروبا والبلقان ،وروسيا وأمريكا ،والربازيل واملكسيك ،وطرح
املسلسل جبرأة قصة واقعية عن فارق السن بني مسر وزوجها
وقدم بطاله الرئيسيان
عدنان بيك ،والذي أوقعها يف اخليانة،
ّ
كيفانش تاتليتوغ وبريين سات ،مشاهد عاطفية جريئة تفوقت
جبرأتها على كثري من املسلسالت الرتكية.
وتؤدي هازال كايا يف مسلسلها اجلديد «حكايتنا» ،دور فتاة
قوية فقرية تعاني إدمان والدها على اخلمر ،لكنها مل تستسلم
وقاومت ظروفها الصعبة من أجل إخوتها ،فتحملت مسؤوليتهم
بشجاعة مثرية لإلعجاب ،إىل أن يتسلل حب شاب وسيم إىل
لكن
قلبها ،فيمنحها حّبه األمل حبياة جديدة هلا وألسرتها،
ّ
عالقتها حببيبها تسري يف طرق وعرة ال تعرف هي وحبيبها إىل
أين سيقودهما يف نهاية املطاف ،ومن املتوقع أن حيقق نسبة
خباصة يف حلقاته األوىل اليت بدأت يف منتصف
مشاهدة عالية،
ّ
شهر أيلول احلالي.
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بارزاني يفاوض بغداد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الفتًا بعد إصدار وزارة اخلارجية األمريكية بيانًا «شديد اللهجة» يضع
إقليم كردستان بني تأجيل االستفتاء وبدء احلوار مع بغداد ،أو إجراء
االستفتاء وحتمل العواقب ،ومنها عدم ضمان حدوث حوار الحقًا ،فيما
اجتمع اجمللس األعلى لالستفتاء إلصدار قرار نهائي يف شأنه .
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس االول انطالق
معركة حترير احلوجية ،على رغم أن العملية بدأت االربعاء املاضي
بتحرير مناطق شرق الشرقاط ،اليت تقع إىل الغرب من احلوجية ،حيث
متكنت القوات من استعادة  11قرية .كما أعلنت القوات العراقية
حترير عنه غرب األنبار بالكامل بعد أيام من انطالق محلة لتحرير مدن
غرب األنبار ،وصو ً
ال إىل القائم عند احلدود العراقية -السورية ،وهي
املعقل األخري لتنظيم «داعش» يف العراق.
ووفق معطيات عسكرية يشري تزامن معركيت القائم واحلوجية إىل ثقة
القوات العراقية بقدراتها العسكرية ،وتلقيها دعمًا جويًا أمريكيًا يف
احملورين.
لكن معركة احلوجية ،اليت تنطلق قبيل أيام فقط من تنفيذ رئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني استفتاء لالنفصال عن العراق أصر
خالل األيام املاضية على إشراك كركوك فيه ،على رغم أن الرفض
احمللي واإلقليمي والدولي ،قد يضع القوات العراقية واليت قد تصل
خالل أيام إىل  40ألف عنصر وقوات البيشمركة املنتشرة يف كركوك
على اجلانبني الشرقي والشمالي للحوجية أمام احتماالت املواجهة.
وعلم أن احلكومة العراقية تنتظر إعالنًا نهائيًا من بارزاني بإيقاف
عملية االستفتاء ،أو على األقل اإلعالن عن عدم مشول املناطق
املتنازع عليها ومنها كركوك باالستفتاء ،أو املضي باالستفتاء ما قد
يفتح اجملال ملواجهة أكرب مل حتدد مصادر طبيعتها.
وخلص اجتماع عقده بارزاني مع اللجنة العليا لالستفتاء أمس االول،
للبحث يف اخليارات البديلة لالستفتاء ،إىل تنظيم زيارة لوفد اجمللس
األعلى لالستفتاء إىل بغداد اليوم السبتلتوضيح املواقف ،وفق بيان
عن االجتماع أكد أنه «وبسبب عدم تسلمنا املقرتح البديل لالستفتاء،
ويف حال عدم إعطائنا الضمانات الكافية الستقالل كردستان فإن
االستفتاء سيجرى يف موعده احملدد».
لكن تسريبات سياسية كردية أكدت أن هناك مطالب سياسية قوية
داخل اإلقليم بتأجيل االستفتاء.
وكانت اخلارجية األمريكية وجهت مساء األربعاء ما ميكن اعتباره «بيانًا
شديد اللهجة جتاه االستفتاء» قالت فيه ،إن «الواليات املتحدة
تعارض بشدة استفتاء حكومة إقليم كردستان العراق على االستقالل
املتوقع يف  ٢٥أيلول ،وأن «مجيع جريان العراق ،وكل اجملتمع
الدولي تقريبًا ،يعارضون هذا االستفتاء».
وأضافت أن «الواليات املتحدة حتض القادة الكرد العراقيني على
قبول البديل والذي هو حوار جدي ومستمر مع احلكومة املركزية تقوم
بتسهيله الواليات املتحدة واألمم املتحدة وشركاء آخرون يف شأن
مجيع املسائل ذات األهمية مبا يف ذلك مستقبل العالقة بني بغداد
وأربيل» ،مشرية إىل أن «االستفتاء لو أجري ،فمن غري املرجح أن
جترى مفاوضات مع بغداد ،وسيتم إنهاء العرض الدولي املذكور
لدعم املفاوضات».
غال بالنسبة جلميع العراقيني مبن
وتابعت أن «مثن إجراء االستفتاء ٍ
فيهم الكرد ،حيث أثر االستفتاء بالفعل تأثريًا سلبيًا على تنسيق
اجلهود هلزمية داعش وطرده من املناطق املتبقية حتت سيطرته يف
العراق» ،وأن «قرار إجراء االستفتاء يف املناطق املتنازع عليها يزعزع
االستقرار يف شكل خاص ،مما يثري التوترات اليت يسعى داعش
واجلماعات املتطرفة األخرى إىل استغالهلا».
وقالت إن «تسوية حال املناطق املتنازع عليها وحدودها من خالل
احلوار وفقًا للدستور العراقي ،وليس من طريق الفعل أو القوة من
جانب واحد».

تيلرسون يرفض «مهل»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حتول الفت يف موقف الرئيس الفرنسي إميانويل
تزامن ذلك مع ّ
ماكرون ،اذ اعترب أن االتفاق «مل يعد كافيًا» ،متحدثًا عن «تنامي
ضغوط إيران على املنطقة» وزيادة نشاطها الباليسيت ،وإن أبدى
وللتوسط بينها وبني واشنطن.
استعدادًا لزيارة طهران
ّ
كرر رفضه أي تعديل لالتفاق
لكن الرئيس اإليراني حسن روحاني ّ
أو إعادة التفاوض عليه ،وطالب نظريه األمريكي دونالد ترامب بـ
«اعتذار» عن «تصرحيات رخيصة»يف خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم
املتحدة .كما وصف املرشد علي خامنئي خطاب ترامب خبطاب «رعاة
بقر ورجال عصابات».
ورعت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي فيديريكا موغرييين يف نيويورك
اجتماعًا لطهران والدول الست (اخلمس الدائمة العضوية يف جملس
األمن وأملانيا) ،شارك فيه وزيرا اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون
واإليراني حممد جواد ظريف.
وقالت موغرييين إن املشاركني يف االجتماع ،وبينهم تيلرسون ،أقروا
ّ
وحيقق اهلدف منه» ،معتربة أن «اجملتمع
بان االتفاق «يؤدي عمله
يتحمل تفكيك اتفاق يؤدي عمله» ،فيما يواجه
الدولي ال ميكن أن
ّ
أزمة كوريا الشمالية .ورأت أن «ال حاجة إلعادة التفاوض على أجزاء
من االتفاق النووي» ،واستدركت أن «هناك مواضيع أخرى خارج
يَ
أزميت سورية
سيما
نطاق االتفاق» بني الواليات املتحدة وإيران« ،ال ّ
واليمن ،ميكن مناقشتها «يف إطار منفصل».
«يطبق تقنيًا» ،مستدركًا ان طهران
وأقر تيلرسون بأن االتفاق ُ
ّ
تنتهك روحيته ،وأن تبعاته السياسية غري مقبولة بالنسبة اىل

واشنطن .ورأى ان االتفاق «مل جيلب االستقرار للشرق األوسط،
ّ
املوقعون عليه» ،وزاد« :كان ُيفرتض أن يؤدي
كما كان يأمل
ً
االتفاق اىل شرق أوسط أكثر استقرارا ،لكن ذلك مل حيدث بسبب
النشاطات العدائية إليران».
وتابع ان «لدى الواليات املتحدة مشكالت كربى» مع االتفاق ،مكررًا
سيما ما يتعلق
انها تعترب ان مه ًال واردة فيه «ليست مقبولة» ،ال ّ
بإلغاء قيود كثرية مفروضة على إيران ،بعد  10سنني على إبرامه
عام  .٢01٥واتهم طهران بانتهاك قرارات جملس األمن ،ومبواصلة
جتاربها الباليستية ،ومبتابعة دعم وتدريب جمموعات كثرية يف
سورية والعراق ودول أخرى .وأعلن أن واشنطن ستواصل فرض
عقوبات على ايران ،بسبب جتاربها الصاروخية ،مشريًا اىل ان ترامب
يدرس باهتمام شديد هل أن االتفاق يستمر يف خدمة مصاحل األمن
األمريكي.
واعرتف تيلرسون بأنه فوجئ لدى اعالن ترامب توصله اىل قرار
يف شأن مصري االتفاق ،مشريًا اىل أن الرئيس مل يبلغه أو يطلع
مسؤولني آخرين يف اإلدارة على قراره ،كما رفض إبالغ رئيسة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي فحواه عندما سألته عن األمر.
التحول يف موقف ماكرون ،اذ اعترب أن االتفاق النووي
وكان الفتًا
ّ
ً
ً
«مل يعد كافيا» ،م ّربرا ذلك بـ «التطورات اإلقليمية والضغوط
املتزايدة اليت متارسها ايران يف املنطقة ويف ضوء نشاطها املتزايد
على صعيد الصواريخ الباليستية منذ (إبرام) االتفاق».
للتوسط بني واشنطن وطهران ،و «استكمال»
وأعلن استعداده
ّ
االتفاق ،ال االنسحاب منه .وذكر انه ال يستبعد زيارته طهران.
لكن روحاني أكد أنه أبلغ حمدثيه يف نيويورك يف «شكل قاطع» أن
االتفاق ال ميكن تعديله أو «إعادة التفاوض عليه» ،مطالبًا ترامب
بـ «اعتذار» عن «إساءته اىل الشعب اإليراني» يف خطابه وتوجيه
«اتهامات بال أساس» .أما خامنئي فوصف خطاب ترامب بـ «السخافة
والبالهة واالضطراب والبعد عن الواقع».

روسيا تهدد أمريكا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

معرب «جلوة غوزو» الرتكي إىل املنطقة العازلة املقابلة ملعرب «باب
اهلوى» بإدلب على احلدود السورية -الرتكية .و «جلوة غوزو» بوابة
تركيا إىل حمافظة إدلب .وقال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
إنه سيجتمع مع نظريه الروسي فالدميري بوتني األسبوع املقبل للبحث
يف تطورات إدلب وسط توقعات بعملية عسكرية تركية وشيكة يف
احملافظة ضد «هيئة حترير الشام» ،ويف مدينة عفرين ،على احلدود
الشمالية ،ضد «وحدات محاية الشعب الكردية» .ويستعد أكراد
سورية اليوم إلجراء أول انتخابات يف نظامهم الفيديرالي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس االول ،بأن «سورية الدميوقراطية»
متركزت يف مواقع على ضفة الفرات الشرقية ومعها قوات أمريكية
خاصة وأطلقت مرتني نريان املدفعية والقذائف الصاروخية على
القوات السورية اليت تقاتل جنبًا إىل جنب مع القوات الروسية
اخلاصة .وقال امليجر جنرال إيغور كوناشينكوف يف بيان« ،القوات
السورية تعرضت مرتني لقصف كثيف من مدافع ومدافع هاون
انطالقًا من مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث ينتشر
عناصر قوات سورية الدميوقراطية والقوات اخلاصة األمريكية».
وكشف أن عسكريني من القوات اخلاصة الروسية يتواجدون مع
القوات النظامية يف املناطق اليت تعرضت إلطالق النار.
وزاد« :أبلغنا ممث ًال للقيادة العسكرية األمريكية يف العديد (مركز
العمليات األمريكية يف قطر) بعبارات ال تقبل اللبس ...ستتعرض
املواقع اليت ينطلق منها إطالق النار يف هذه املناطق على الفور
للضرب بكل التجهيزات العسكرية املتوافرة» .وتساءل كوناشينكوف
جمددًا عن طبيعة العالقة بني «سورية الدميوقراطية» و «داعش».
وقال إن الطائرات الروسية من دون طيار مل ترصد أي اشتباكات
بني الطرفني عندما اقرتب عناصر «سورية الدميوقراطية» من دير
الزور .وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن جنراالت من روسيا
وأمريكا اجتمعوا وجهًا لوجه هذا األسبوع يف مسعى لتجنب حوادث
االشتباك بينهما .وقال الكولونيل رايان ديلون الناطق باسم
«التحالف الدولي»« :عقدوا مناقشة وجهًا لوجه ...عرضوا اخلرائط
والرسوم التوضيحية» .وأضاف يف إفادة للصحافيني يف وزارة
الدفاع األمريكية (البنتاغون) أن هذا كان أول اجتماع من نوعه على
ما يبدو .وقال مسؤول عسكري أمريكي آخر إن جنراالت أمريكيني
وروسًا شاركوا يف االجتماع.
من ناحيتها ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية حترير دير الزور
ستنتهي األسبوع املقبل ،موضحة أن القوات النظامية باتت تسيطر
على  8٥يف املئة من دير الزور.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن كوناشينكوف قوله إن «القوات
النظامية نفذت خالل األيام املاضية هجمات موسعة لتدمري آخر موطئ
قدم لداعش قرب مدينة دير الزور».
إىل ذلك ،يصوت أكراد سورية اليوم إلجراء أول انتخابات يف نظامهم
الفيديرالي يف مشال البالد .ومن املقرر أن جترى االنتخابات على
ثالث مراحل ،تبدأ باختيار جلان حملية يف  ٢٢أيلول وتنتهي يف
كانون الثاني عام  ٢018بانتخاب جملس تشريعي لـغرب كردستان
(روج أفا) .وقال صاحل مسلم ،الرئيس املشرتك لـ «حزب االحتاد
الدميوقراطي» إن «االنتخابات هي اخلطوة األوىل لرتسيخ النظام
الفيديرالي والدميوقراطية الفيديرالية» .وزاد« :هناك نظام جديد
يتأسس يف روج أفا ...حنن جزء من سورية ومطلبنا الفيديرالية».
وأصدر اجمللس الوطين الكردي بيانًا أعلن فيه مقاطعته االنتخابات،
معتربًا إياها «غري دميوقراطية ،وال متثل األطراف الكردية يف املنطقة»،
فض ًال عن اعرتاضه على توقيتها ،القريب من استفتاء إقليم كردستان
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العراق .ورفضت دمشق إعالن الفيديرالية الكردية.

عون من االمم املتحدة :قرار...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

صعوباتنا االقتصادية ومن نسبة اجلرمية على أنواعها».
جتمعات
ّ
وشدد عون على أن «اجملموعات اإلرهابية اختذت من بعض ّ
حمولة إياها بيئة حاضنة ،وكانت خترج منها لتقوم
النازحني خمابئ هلا ّ
ملحة
بتفجرياتها حاصدة أرواح األبرياء» ،مؤكدًا أن «احلاجة أصبحت ّ
استقر الوضع يف معظم
لتنظيم عودة النازحني اىل وطنهم بعد أن
ّ
أماكن سكنهم األوىل».
وأضاف« :إذا كان اللجوء إفراديًا ولسبب سياسي تكون العودة
طوعية ،ويرتك ّ
لالجئ السياسي تقدير توقيتها ،وهذا النوع من
اللجوء يقرتن بقبول الدولة املضيفة».
وأشار عون اىل أن «اإلدعاء أن النازحني لن يكونوا آمنني يف
بالدهم غري مقبول؛ فإذا كانت سوريا تقوم مبصاحلات مع اجملموعات
املسلحة ،فكيف بها مع النازحني بسبب احلرب؟» ،معتربًا أنه «من
األفضل أن تساعد األمم املتحدة النازحني ليعودوا اىل وطنهم بد ً
ال
من مساعدتهم للبقاء يف خميمات ليس فيها احلد األدنى من مقومات
احلياة الكرمية».
يتحمل أعباء جلوء  ٥00ألف
من جهة أخرى ،أوضح أن «لبنان
ّ
فلسطيين ،ينتظرون عودتهم ،وال نرى يف األفق أي جهود جدية
من األمم املتحدة أو جملس األمن لتنفيذ مشروع الدولتني» ،مشريًا
اىل أن «اجملتمع الدولي يعجز عن جعل إسرائيل تتوقف عن إقامة
مستوطنات جديدة ،وال يزال العنف مستمرًا ألنه ال ميكن إخضاع شعب
سلبت هويته وأرضه».
ولفت اىل أن «إسرائيل تسجل ما ال يقل عن مئة اخرتاق للسيادة
يتقدم بالشكاوى اىل جملس األمن ،من
اللبنانية كل شهر؛ ولبنان
ّ
دون أن يتمكن هذا األخري من ردعها» ،مؤكدًا أن «حروب اسرائيل
أثبتت أن املدفع والدبابة والطائرة ال تأتي حبلول وال بسالم؛ فال
سالم من دون عدالة ،وال عدالة إال باحرتام احلقوق.»!!..
اىل ذلك ،اعترب عون أنه «ال ميكن أن تصحح جرمية طرد الفلسطينيني
من أرضهم جبرمية أخرى حبق اللبنانيني عرب فرض التوطني ،كما حبق
الفلسطينيني عرب إنكار حق العودة عليهم» ،مشددًا على أن «تعطيل
دور مؤسسة األونرا يهدف اىل نزع صفة الالجئ متهيدًا للتوطني،
وهو ما لن يسمح به لبنان ،ال لالجئ أو للنازح ،مهما كان الثمن
والقرار يف هذا الشأن يعود لنا وليس لغرينا».
ودعا اىل «التفكري جديًا يف مشروع إقامة سوق اقتصادية مشرقية
مشرتكة لضمان لقمة العيش يف ظل احلرية».
وتابع قائ ًال« :احلرب الثالثة اختذت شك ًال جديدًا ،فلم تعد حربًا بني
تفجرت من
مدمرة ،وكثرية هي الدول اليت
األمم إمنا حروبًا داخلية
ّ
ّ
الداخل ألسباب دينية أو إتنية».
وأشار عون اىل أن «تقسيم الدول طائفيًا أو إتنيًا ليس هو احلل ولن
حيول دون اندالع احلروب ،بل على العكس ،فمن شأن هذه املقاربة
أن تزيد العصبيات والتطرف والصراعات».
يَ
مركزا دائمًا للحوار بني
وأخريًا ،طرح عون ترشيح «لبنان ليكون
خمتلف احلضارات والديانات واألعراق كمؤسسة تابعة لألمم املتحدة».
(التفاصيل الكاملة للكلمة ص  4و)٥

النفط

وعلى صعيد آخر ويف خص ملف النفط الذي يطفو هذه االيام
على سطح «املاء السياسي» يف لبنان قال الوزير احلاج حسن:
«وصلنا اىل هذا اليوم ،وحنن على مشارف عملية التلزيم بعد صدور
قانون تعديل االحكام الضريبية يبقى لدينا قانونان ،انشاء الصندوق
السيادي ،والشركة الوطنية ،بعد هاتني اخلطوتني وبعد اطالق عملية
التلزيم اليت تستمر لسنوات ،حتى يبدأ املال بالتدفق على خزينة
الدولة».
اضاف« :اذا دخل النفط والغاز على اخلزينة ،سيكون له اثار اجيابية
واكثر اجيابية اذا احسنا ادارته .طبعا على طريقة ادارة البلد يضع
االنسان يده على قلبه عندما يدخل هذا التدفق املالي ،علينا ان
نعرف كيف نبيع النفط ونستفيد من العائدات اليت يفرتض حتسني
وضعنا االقتصادي واملالي وتعزيز االستقرار النقدي».
ورأى انه «عندما نتحدث عن النفط يعين عن اقتصاد مبليارات الدوالرات
وعن االف فرص العمل ،جيب ان يكون هناك سيناريو رمسي يقول
للمجتمع ما هو متوقع من فرص العمل واالختصاصات».
واوصى وزير الزراعة ان «تقوم هيئة ادارة قطاع النفط يف وضع
دراسة حول هذه االمور ،الن فرص العمل متنوعة تبدا باالستكشاف
واحلفر واالستخراج ثم الشحن ورمبا التكرير وانشاء صناعات
برتوكيميائية وخدمات ووظائف ادارية واقتصادية».
وتساءل عن العدد املطلوب باالرقام ،مشريا اىل ان «اخلرجيني كلهم
هندسة وال يوجد تقنيون وعلينا مواجهة االمر».
ورأى انه «على احلكومة ان تتخذ قرارات الزامية على املعاهد
واجلامعات وحتدد االختصاصات على الرغم من ان التعليم يف لبنان
حر ،لكن التحديد حيصل يف كليات مثل الصيدلة ،فلماذا ال حندد
هنا».
واوصى ايضا ب»اولوية تدريس مواد يكون فيها احلد االدنى املتعلق
بانشطة البرتول من الناحية القانونية يف اهلندسة وادارة االعمال،
الن من يعمل يف هذا القطاع جيب ان يعرف قوانني الدولة ،وجيب
ان يكون هناك مرسوم من هيئة قطاع النفط واجلامعات يف الطالب
الذي يريد العمل يف هذا القطاع جيب ان يدرس هذه املواد ،حنن
دولة وجيب ان نكون دولة وهيئة ادارة النفط جيب ان تطلب من
الوزراء املعنيني االلتزام بهذا احلد االدنى من التعليم».
(التفاصيل ص )٢
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صــحة وغــذاء

كيف ميكن ضبط نسبة
السكر بواسطة القرفة؟

هل تعاني طنينا يف أذنك؟ ..إليك السبب
ً
طنينا يف األذن ،سواء
يشكو بعض األشخاص
يف أذن واحدة أو يف األذنني .ويف كلتا احلالتني
جيد املريض نفسه يف دوامة مغلقة تؤثر على
حياته اليومية والنفسية.
أسباب كثرية مسؤولة عن هذا الطنني ،بعضها
صحية وبعضها اآلخر ما زال
مرتبط مبشاكل
ّ
جمهو ً
ال حتى اليوم .لكن ال داعي للقلق ،فالطنني
أي
يف األذنني دون تأثريه على السمع ال ُيشكل ّ
صحة املريض ،لكن إذا كان الطنني
خطر على
ّ
يف أذن واحدة فعندها جيب عليه مراجعة الطبيب
سريعًا.

توجد أدلة على أن القرفة تساعد على خفض
نسبة السكر والكولسرتول بالدم ،إىل جانب أنها
ختفف مشاكل اهلضم ،وحتتوي على مضادات
لاللتهابات.
إذا كانت مستويات السكر بالدم لديك مرتفعة،
وترغب يف استخدام القرفة إليك ما حتتاج
معرفته عن اجلرعة املناسبة:
إذا كنت تتناول عالجًا وصفه الطبيب للسيطرة
على مستويات السكر ال ينبغي تناول القرفة معه
دون مراجعة الطبيب
مكمالت القرفة .يعتمد األمر على العمر والوزن
ّ
ومدى شدة حالة السكري .لذلك ،يف حالة تناول
مكمالت القرفة اليت تتوفر بالصيدليات عليك
استشارة الطبيب ألنها أكثر تركيزًا بكثري من
مسحوق القرفة العادي الذي يستخدم يف إعداد
مشروب القرفة ،وألن الطبيب أكثر دراية بتاريخ
احلالة لدى املريض.
مسحوق القرفة .ميكن تناول مسحوق القرفة دون
وصفة طبية للسيطرة على مستويات السكر يف
الدم.
ووفقًا للمركز الطيب جلامعة ميتشغان عند
استخدام مسحوق القرفة كعالج تناول ما بني
 1إىل  6غرامات يف اليوم الواحد من املسحوق،
لتحسني طريقة استخدام اجلسم للسكر.
لكن ُينصح باستشارة الطبيب خبصوص املقدار
ّ
السكر وفق
املناسب للحالة ،وقياس نسبة
تعليمات الطبيب.
كذلك ،ميكنك رش املسحوق على الطعام أو
إضافة نصف ملعقة صغرية لكوب ماء مغلي
إلعداد مشروب القرفة.
أما إذا كنت تتناول عالجًا وصفه الطبيب للسيطرة
على مستويات السكر ال ينبغي تناول القرفة معه
دون التحدث مع الطبيب خبصوص ذلك ،حتى ال
يتسبب تناول عالجني يف آن واحد يف اخنفاض
نسبة السكر يف الدم بشدة ،ما يؤدي إىل الدوخة
وعدم وضوح الرؤية ،ومضاعفات أخرى

فما دالالت الطنني وكيف يعاجل؟
يرى االختصاصي يف أمراض األنف واألذن
منيز
واحلنجرة بسام رومانوس أنه علينا أن
ّ
بني «الطنني يف أذن واحدة عند املريض الذي
يفرض عليه استشارة الطبيب ملعرفة سبب
الطنني وعالجه ،وبني الطنني يف األذنني دون
يعد خطرًا والذي ال
أن يؤثر على مسعه الذي ال
ّ
متكن معاجلته إال إذا أصبح مؤثرًا على نفسية
املريض».
وختتلف أسباب الطنني باختالف درجاته وحاالته،
«أن أسباب الطنني يف
لكن برأي رومانوس
ّ
األذنني ما زالت جمهولة إال أنها ال تؤثر على
بأي شكل من األشكال سوى أنها
الشخص
ّ
تعد مصدر إزعاج .صحيح أننا جنهل أسبابها
ّ
صحة
لكننا متأكدون أنها ال تشكل خطرًا على
ّ
أن الطنني يف األذنني
املريض .لذلك نتأكد من ّ
ال يؤثر على مسعه وليس ناجتًا من التهاب يف
احلنجرة أو يف األسنان».
أما أسباب الطنني يف أذن واحدة ،وفق
االختصاصي« ،فبإمكانها أن تكون مرتبطة
بالدماغ أو بورم ما ،لكن علينا أن نعرف أيضًا
أنه نادرًا ما يكون ناجتًا من مرض ِ
خطر .كذلك
اهلام أن نراقب ما إذا كان الطنني مرتافقاً
من
ّ
مع دوخة أو ضعف مسع أو معدالت يف دقات
القلب ،ويف هذه احلاالت جتب معاجلتها .كذلك
اهلام جدًا على الشخص الذين يعاني طنينًا يف
ّ
األذن مراجعة الطبيب مرة واحدة فقط للتأكد
أن الطنني ال ُيفي وراءه أسبابًا ومشاكل
من ّ
صحية أخرى».
ّ
أن معظم األشخاص يستشريون الطبيب
علمًا ّ
لالطمئنان فقط وعندما يتأكدون أنه ليس هناك
من شيء خطر يرتاحون وينسون الطنني.
هل من عالجات؟
«هام جدًا البحث عن سبب
يؤكد رومانوس أنه
ّ
الطنني حتى نعاجله ،مث ًال إذا كان الشخص
يعاني أملًا نتيجة ضرس العقل املوجود على جهة
اليمني فبإمكان ذلك أن ُيسبب له طنينًا يف أذنه

اليمنى .وعند اقتالع الضرس ُتشفى أذنه .كما
الطبية كاألسبريين من
أن تناول بعض األدوية
ّ
ّ
شأنه أن يسبب طنينًا يف األذن وعندما يتوقف
عن تناوله يرتاح من الطنني.
كذلك هناك طنني ناتج من التهاب أو نتيجة
تنظيف األذن (وأفضل طريقة لتنظيف األذن
يكون من اخلارج وعدم تنظيفها من الداخل مهما
كانت الوسيلة ،فاألذن تنظف نفسها من الداخل
بنفسها).
املادة
«أن
معرفة
ضرورة
إىل
رومانوس
ويشري
ّ
ّ
الصمغية يف األذن تعمل على محايتها ،وإذا
كانت هناك من زيادات فيها جتب االستعانة
بالطبيب لتنظيفها» ،حمذرًا «من استخدام
عدوًا لألذن وال تؤدي
تعد
األعواد القطنية اليت ّ
ّ
دورًا يف عملية تنظيف األذن ،بل على العكس
تسبب أحيانًا مشاكل فيها وأهمها ثقب يف طبلة
األذن».

حتذير ..التدخني السلبى يشل الدماغ
والكبد ويسبب أمراض األعصاب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون
أمريكيون أن التعرض للدخان السلبى ميكن أن
يشل الدماغ والكبد ،مما يؤثر على السلوكيات،
وزيادة خطر اإلصابة بأمراض األعصاب ،وتدمري
عملية التمثيل الغذائى.
ووفقًا ملوقع صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية،
أوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا أن هناك
مشاكل صحية كبرية حتدث للناس فى غضون
شهر من التعرض للدخان.
ولتأكيد نتائج الدراسة  ،حلل فريق البحث تأثر
الناس باستنشاق الدخان الناجتة عن مالبس
شخص آخر أو شعره أو منزله أو سيارته.
يف دراسات سابقة على الفئران ،وجد العلماء
أن التدخني السلبى ميكن أن يسبب داء السكر
من النوع  ،2وفرط النشاط ،وتلف الكبد والرئة،
ومضاعفات التئام اجلروح.
واآلن ،أظهرت الدراسة احلديثة أن التدخني
السلبى له تأثري على الدماغ وأنسجة الكبد،
وهذه النتائج دليل واضح على أنه حتى
أولئك الذين حياولون جتنب دخان السجائر قد
يتعرضون للخطر وخاصة أولئك الذين يعيشون
مع املدخنني.

* 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

اجللوس معظم اليوم قد
يتسبب يف وفاتك مبكرا!

أفادت دراسة حديثة أن البالغني الذين ال يقومون
بأي أنشطة معظم اليوم رمبا أكثر عرضة للوفاة
مبكرا ،مقارنة مبن ال جيلسون طويال أيا كانت
عاداتهم يف ممارسة الرياضة .كيف ذلك؟
كشفت نتائج الدراسة األمريكية إىل أن احتماالت
الوفاة يف سن صغرية قد تقل إذا قطع الناس
فرتات جلوسهم وحتركوا كل نصف ساعة مقارنة
ببقائهم جالسني لفرتات طويلة .وقال كيث دياز
من مركز الصحة السلوكية للقلب واألوعية الدموية
باملركز الطيب جبامعة كولومبيا يف نيويورك،
والذي قاد فريق الدراسة« :نعتقد أن هذه النتائج
تشري إىل أنه ببساطة ال يكفي أن تكون نشيطًا
أو تواظب على ممارسة التمرينات الرياضية يف
وقت حمدد ثابت من اليوم» .وأضاف دياز «حنتاج
لالهتمام باحلركة املتكررة على مدار اليوم إضافة
إىل ممارسة التمرينات».
وبينما ربطت أحباث سابقة بني اجللوس لوقت
طويل جدًا وزيادة خطر الوفاة ،فإن معظم هذه
الدراسات اعتمدت على تذكر املشاركني وبدقة
كم من الوقت قضوه يف احلركة ،ورمبا مل ترسم
صورة واضحة للعالقة بني الوفاة وقلة احلركة.
ويف الدراسة اجلديدة فحص الباحثون بيانات
 7985شخصًا يبلغون من العمر  45عامًا أو أكثر،
ُطلب منهم ارتداء أجهزة لقياس التسارع لتحديد
مستويات احلركة على مدى أسبوع واحد.
وكتب الباحثون يف دورية (أنالس أوف إنرتنال
ميديسن) أنه يف اجململ قضى املشاركون 77
يف املئة من أوقات استيقاظهم وهم جالسون
أو حوالي  12ساعة يف اليوم .وقضى حنو 14
يف املئة من املشاركني يف الدراسة فرتات يف
اجللوس امتدت  90دقيقة على األقل .وتويف 340
شخصًا من املشاركني يف الدراسة بعد متابعتهم
أربع سنوات يف املتوسط.
وقسم الباحثون املشاركني يف الدراسة إىل أربع
جمموعات من الذين قضوا أقل فرتات مخول بلغت
يف اجململ  11ساعة من اجللوس أو الوقوف يف
يوم عادي ،إىل أكثر املشاركني مخو ً
ال الذين قضوا
أكثر من  13ساعة يوميًا يف حالة عدم نشاط.
كما قسم الباحثون املشاركني بناء على طول
فرتات جلوسهم قبل القيام لفواصل من احلركة
ترتاوح بني أقل من  7،7دقيقة حتى  12،4دقيقة
على األقل .وكان املشاركون الذين قضوا أوقاتًا
أطول يف اجللوس أكثر عرضة مبعدل املثلني
للوفاة مقارنة باملشاركني الذين قضوا فرتات
أقصر يف اجللوس .ولفت الباحثون إىل أن من
بني أوجه القصور يف الدراسة عدم قدرة أجهزة
قياس التسارع على التفرقة بني الوقت الذي
قضاه املشاركون يف اجللوس وأوقات من عدم
احلركة قضوها واقفني.
وقال دكتور ديفيد أولرت رئيس أحباث القلب
واألوعية الدموية والتمثيل الغذائي يف معهد
تورونتو إلعادة التأهيل التابع ملنظمة يونيفرسييت
هيلث نتوورك يف كندا إن من احملتمل أن يسبب
اجللوس الطويل الوفاة املبكرة بسبب ما يطلق
عليه «السمية االستقالبية» .وقال «قلة حركة
عضالتنا تؤثر على قدرتنا على استقالب السكريات
بفعالية« .مبرور الوقت ترتاكم دهون زائدة يف
اجلسم قد تؤدي إىل البدانة وداء السكري ومرض
القلب والسرطان والوفاة».

Saturday 23 September 2017
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صــحة وغــذاء

بدء الدراسة يف الصباح الباكر
يضر الصحة واالقتصاد

ما هي السموم البيضاء الستة اليت نستهلكها يف
حياتنا اليومية؟
عندما جيري احلديث عن السموم البيضاء نفكر مباشرة يف السكر
وامللح وأضيف هلم الدقيق األبيض ،على اعتبار أنها تشكل خطرًا
على اجلسم يف حال اإلكثار منها .لكن األمر ال يتوقف هنا ،فالئحة
السموم البيضاء طويلة.
أوضحت الدراسات ،حسب صحيفة  mejorconsaludاإلسبانية ،أننا
نتناول يوميًا ومنذ صغرنا مأكوالت ومشروبات سامة ومضرة
باجلسم.

كشفت دراسة حديثة ،أن االقتصاد األمريكي يتكبد خسائر مالية
فادحة تصل إىل  9مليارات دوالر ،بسبب بدء الدراسة داخل
املؤسسات التعليمية يف وقت مبكر من الصباح ،كما نبهت إىل
التبعات السلبية للتوقيت احلالي على حتصيل التالميذ وصحتهم.
وحبسب دراسة أجرتها «راند كوربورايشن» ،فإن من شأن بدء
الدراسة بعد الثامنة والنصف ،أن يوفر تلك املليارات التسعة،
كما أن التغيري قد يساعد على حتسني التعليم وتفادي عدد من
حوادث السري وسط التالميذ.
وأضافت أن تأخري ساعة الدراسة يف الصباح ،بوسعه أن يدر
عائدات مالية مهمة ،يف حال جرى إقراره ،ومن املرجح أن يرفع
عائدات البالد الضريبية بـ 83مليار دوالر ،يف غضون عقد من
الزمن.
وتنجم اخلسائر املالية لبداية الدراسة مبكرا ،عن تنقل التالميذ
صباحا ،يف وقت الذروة ،إىل مؤسساتهم التعليمية ،فضال عن ما
ينجم عن االزدحام من حوادث مرورية.
وأوردت الدراسة أنها قامت بقياس التكلفة املادية ،دون احلديث
عن بعض التبعات اخلطرية الستيقاظ الطالب يف أوقات مبكرة،
مثل إصابتهم باالضطرابات الصحية ،وإقدام عدد منهم على
االنتحار.
وتبعا لذلك ،فإن الفائدة قد تكون أكرب مما جرت اإلشارة إليه،
على اعتبار أن مثة تكلفة صحية ونفسية لعدم أخذ الطالب قسطا
كافيا من النوم.
ويف السياق ذاته ،يؤيد املركز األمريكي ملراقبة األمراض والوقاية
منها ،وجود فائدة يف تأخري ساعة بدء الدراسة ،ويقول إن عدم
النوم بشكل كاف بات مشكلة حقيقية لدى التالميذ ،منبها إىل ما
يتسبب به من مشكالت صحية مرتبطة بزيادة الوزن واستهالك
الكحول وتدخني التبغ واإلقبال على املخدرات ،فضال عن ضعف
التحصيل.
وأوصت األكادميية األمريكية لطب األطفال ،ببدء الدراسة صباحا
حنو الثامنة والنصف أو بعدها ،يف املرحلتني املتوسطة والثانوية
العامة.

دراسة حديثة حتذر من االستغناء
عن اخلبز أثناء الرجيم!
تنصح دراسة حديثة بضرورة عدم االستغناء عن اخلبز والكربوهيدرات
يف احلمية الغذائية ،من أجل احلصول على قوام رشيق.
وحبث العلماء فيما يأكله األمريكيون ،ونقص العناصر الغذائية
اهلامة؛ وفقًا ملا حددته اللجنة االستشارية للمبادئ التوجيهية
لعام  ،2016وسعت الدراسة إىل حتديد مصادر الطاقة الغذائية
(السعرات احلرارية) واملواد الغذائية للبالغني األمريكيني.
وأظهرت النتائج أن األمريكيني حباجة إىل إعادة التفكري قبل
استبعاد اخلبز والكربوهيدرات من محيتهم الغذائية ،ألن أطعمة
احلبوب الكاملة تشكل أهمية قصوى يف النظام الغذائي أكثر من
كونها جمرد سعرات حرارية.
وكشفت الدراسة ،عن مسئولية العناصر الغذائية املتواجدة
يف احلبوب الكاملة عن  %15فقط من السعرات احلرارية من
إمجالي السعرات احلرارية املتناولة يف إطار النظام الغذائي،
فض ًال عن احتوائها على  %20من ثالثة عناصر غذائية هامة
كاأللياف الغذائية ،والفوالت واحلديد ،وأكثر من  %10من عناصر
الكالسيوم ،واملغنيسيوم ،وفيتامني (أ) ،كما وجدت األحباث أن
احلبوب الغذائية تسد فجوة غذائية هامة.
ويقول ياني بابانيكوالو أحد املشاركني يف الدراسة« :إن املساهمة
الغذائية جلميع العناصر الغذائية حتى احلبوب الكاملة ،مبا يف ذلك
اخلبز واللحوم والعصائر ،ميكن أن تلعب دورًا رئيسيًا يف مساعدة
البالغني على تقديم توصيات بشأن فقدان الوزن الزائد».

ومن املثري للدهشة أن هذه السموم ُيعتقد أنها عالج لألمراض،
يف حني أنها متلك نفس مفعول املخدرات ،للقضاء على حياة
البشر.
 .1السكر األبيض:
يفقد السكر األلياف والربوتني خالل عملية استخراجه من قصب
السكر أو البنجر .وتضاف إليه مادة أكسيد الكالسيوم ،وهي
مزيلة للفيتامينات ،فض ًال عن ثاني أكسيد الكربون.
السكر أحد أكثر املكونات ضررًا باجلسم؛ ليس فقط الحتوائه
على كمية هائلة من السعرات احلرارية ،بل لتأثريه السيئ يف
عملية التمثيل الغذائي ،ورفع نسبة الكوليسرتول بالدم ومقاومة
اإلنسولني وتراكم الدهون يف مناطق خطرية ،منها الكبد والبطن،
ما يؤدي لإلصابة بأمراض كثرية ،منها أمراض القلب والسكري
والسمنة والسرطان.
وعلى الرغم من ازدياد التوعية مبخاطر السكر؛ إال أن وجود بدائل
أطلق عليها “صحية” جعل األمر ال يقل سوءًا عن السابق؛ ألنها
يف احلقيقة ليست صحية.
 .2الفشار املطهي يف امليكروويف:
يقول الربوفيسور إيتان يفينوف ،احلاصل على درجة الدكتوراه،
ورئيس مركز “لوتنبريغ” ألحباث املناعة والسرطان يف اجلامعة
يتشبع الفشار ُ
امل َع ّد يف
العربية ،جمللة  Reader’s Digestاألمريكية،
َّ
امليكروويف بالزبدة الصناعية ،والدخان املنبعث منها الذي حيتوي
على َّ
املسبب لسرطان الرئة.
مركب الدياكتيل
ِّ
ومينح الدياكتيل ،الذي ُيعرف أيضًا باسم “قنبلة الزبدة” ،الفشار
تلك النكهة والرائحة الزبدية املميزة .وهناك املزيد؛ إذ تقول
إن محض بريفلورو األوكتانويك
وكالة محاية البيئة األمريكية َّ
ِّ
يبطن عبوات الفشار ُ
امل َع ّد يف امليكروويف على
 PFOAالذي
مسبب للسرطان.
األرجح
ِّ
 .3بنزوات الصوديوم والبوتاسيوم
تعد بنزوات الصوديوم من املساحيق اليت تستعمل حلفظ األطعمة
لوقت أطول .وهلذا املسحوق نفس تأثري السموم املسرطنة،
حسب صحيفة  mejorconsaludاإلسبانية.
وتضاف بنزوات الصوديوم إىل جانب محض األسكوربيك إىل
ملح الطعام ،وأيضًا إىل املنتجات الغذائية قليلة الدسم .ويسبب
استهالك هذه املواد مشاكل ارتفاع ضغط الدم والربو ،وفرط
النشاط.
 .4كلوريد الصوديوم
إن املادة اليت نستعملها يف الطبخ بهدف إضفاء طعم جيد لوجبات
الطعام ،ال متت بأي صلة مللح البحر.
ففي الواقع ،حنن نضيف إىل الطعام مادة كلوريد الصوديوم .يف
املقابل ،جتعل هذه املادة الشرايني تفقد مرونتها .ونتيجة لذلك،
حتدث تغيريات يف أداء كل من القلب والكلى.

 .5حليب الصويا
كي تصبح الصويا نافعة للجسم ،من الضروري أن متر بعملية
ختمر.
وتتمثل املشكلة هنا يف أن العديد من املصانع ال تنتج احلليب
العضوي ما يدفعها إىل إضافة مواد سامة إليها.
ومن بني هذه املواد ،اهليكسانول ،وهي مادة حتد من قدرة
اجلهاز املناعي على الدفاع عن اجلسم .كما تسبب هذه املادة
مضاعفات على غرار:
سرطان الثدي
القصور الكلوي
زيادة التوتر والقلق
عدم القدرة على التحكم يف اجلهاز العصيب
من جانب آخر ،يتمثل اجلانب األخطر يف أن هذه األعراض ال تنتج
فقط عن استهالك حليب الصويا ،وإمنا ّ
ختلف املواد املصنعة من
الصويا نفس املشاكل على غرار جنب الصويا .ويف هذه احلالة،
ينصح بشرب حليب الصويا العضوي بنسبة  100باملائة.
 .6األرز األبيض
كنا نعتقد لعدة سنوات أن األرز األبيض صحي أكثر من األرز
الكامل ،وأن له خصائص جتعل اجلسم يتجاهل املواد اليت ال
حيتاجها .لكن ،مع تقدم الوقت ،مت اكتشاف أن هذه املعتقدات
خاطئة.
ويف وقتنا احلالي ،ختضع أغلب احلبوب الكاملة إىل عملية تكرير
ألغراض صناعية ،حيث ُتزال منها البكترييا ،مع احلفاظ على النشا
يف احلبوب الكاملة .لكن ،تسبب هذه العملية ارتفاعًا يف نسبة
الغلوكوز يف الدم ،فض ًال عن زيادة خطر اإلصابة بالسكري.
من جهتهم نصح عدد من أخصائيي التغذية ،حسب موقع
 ،treehuggerبعدم اإلكثار من األرز البين ألنه مليء بالزرنيخ ،وهو
مادة مسرطنة معروفة ميتصها األرز من املبيدات احلشرية ومن
أمسدة الدواجن.
ويف هذه احلالة تصبح فوائد األرز البين هي أيضًا عيوبه ،فالسبب
الذي جيعله مغذيًا أكثر هو أنه من احلبوب الكاملة ،والطبقة اليت
تزال ليصبح األرز أبيض هي اليت تكثر بها كميات الزرنيخ.
وينصح اخلرباء بتناول األرز األمسر البسميت من كاليفورنيا واهلند
وباكستان إذ أنه حيتوي على زرنيخ غري عضوي أقل بنسبة الثلث
من األرز األمسر يف املناطق األخرى ،وأال يتم تناوله أكثر من
مرتني أسبوعيًا.
كما توصي إدارة االغذية والعقاقري تبديل األرز باحلبوب األخرى
والدخن.
مثل الكينوا والشعري
ُّ

ويف ظل وعينا بهذه اجلوانب ،جيب التقليص من تناول هذه
املادة .وإلضافة طعم لذيذ للطعام ،جيب استعمال التوابل وملح
البحر.

ويف اخلتام ،جتدر اإلشارة إىل أن الزيادة يف كميات أي منتوج
من شأنه أن يضر بصحتنا.

خالفًا لذلك ،سنواجه خطر اإلصابة بأمراض تنفسية ،وخطر
االحتشاء ،واحتباس السوائل ،والربو ،واحتمال اإلصابة بهشاشة
العظام.

كما أنه من اجليد أن نعي إجيابيات وسلبيات مجيع املنتجات
الغذائية ،لنستعملها بكميات حمدودة أو االستغناء عنها يف بعض
احلاالت.
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Pauline Hanson told off by Sarah Hanson-Young on Sun- ‘Vote no’ message appears
rise in gay marriage postal survey segment
above Sydney

PAULINE Hanson was
again at the centre of a bitter exchange on Sunrise
monday morning as she
faced off against Greens
Senator Sarah HansonYoung.
ONE Nation leader Pauline
Hanson has clashed with
Greens Senator and Sarah
Hanson-Young in a fiery
debate about the same-sex
marriage postal survey.
Senator Hanson told viewers on Sunrise that she believed the postal vote was
not valid as many people
had decided to sell their
survey form or it had been
stolen from them.
“We are being treated as
fools,” she said.
“Let the people have their
say in the proper way at
the next election,” she
added.
“There should be no hate
in this
“Everyone should realise we are given a say in
this.”
But before she could finish, Senator HansonYoung interrupted her to
ask: “Are your suggesting
we scrap this and put this
to another vote? ... that
just seems crazy.”
“Let’s just get it done,”
she added.
But Senator Hanson
would not give up, telling
the Greens senator: “You
know that votes are being
sold out there, you know
that they’ve been stolen
and you know it’s not correct.
“It’s not right and if this
comes up of people saying

no they don’t want samesex marriage, are you just
going to keep quiet and
say absolutely nothing
about it?.”
“I bet my every last dollar
you won’t.”
Senator Hanson said she
thought what was happening with the postal vote
was “wrong” and it was
not a “true vote”.
But Senator HansonYoung fought back, telling
her that people are voting yes and they will get it
done.
Sunrise host Samantha
Armytage then intervened,
asking her what happens if
the survey fails and there
is a vote in parliament and
it doesn’t get up.
Senator Hanson-Young
replied, saying: “I think
they’re are going to be
many broken hearts.
“This is a man who broke
the nation’s heart before,
we can’t let him do it again.
We have to vote yes.”
She then turned her attention back to Pauline,
telling her: “You’ll run the
fear campaign, you’ll say
kids can’t call their parents mum and dad. We all
know that’s crap. That’s
absolute crap.”
But before she could finish,
Senator Hanson bit back,
saying: “Sarah, there you
go again. I’m sick and tired
of the greens of you misrepresnreting my words.
Senator Hanson-Young
then accused her of trying
to tell viewers she doesn’t
get to have her say, and to
“get over it”.

The debate came after
Labor leader Bill Shorten
says it’s important Australia isn’t one of the last developed nations to legalise
same sex marriage, as the
debate continues to divide
the community.
Activists on both sides
of the debate took part in
events across the country at the weekend, with
launches for the Yes and
No campaigns.
Mr Shorten told reporters on Sunday the postal
survey was on marriage
equality, adding that “everything else is just white
noise” as he continued
his campaign for the Yes

vote.
“All the other issues can
be dealt with elsewhere,”
he said. Senator Cory
Bernardi launched the No
campaign in Sydney on
Saturday evening, telling
an audience of 1000 a Yes
vote would lead to “weaponised” anti- discrimination laws and “legal warfare”.
“Vote no” appeared in
skywriting over Sydney
city on Sunday morning,
and appears to have been
funded by an anonymous
Go Fund Me page which
raised more than $2,300.
High-profile Yes campaigners, including Magda
Szubanski and Sydney
City councillor Christine
Forster, attended rallies
across capital cities on
Sunday urging supporters to remember returning
their survey forms.
Almost half of all eligible
Australians should receive
their ballot by the end of
last week after survey
forms were posted from
September 12. Results are
expected on November
15.

A prominent skywriting
message against samesex marriage has appeared
above Sydney, but its organisers say they want to
remain anonymous.
Money from a crowd-funding campaign to pay for
anti-same-sex marriage
skywriting over Sydney
has been frozen, its anonymous organisers say.
The words “vote no” appeared four times over the
city on Sunday morning, a
day after the Coalition for
Marriage launched its campaign against same-sex
marriage.
But the group, which is the
main body opposing any
reform of Australia’s marriage act, denied responsibility and told AAP it was a
grassroots action.
The message appears to
have been funded through
a Go Fund Me page which
raised more than $2500.
One woman donated $1000
to the cause.
The anonymous author of
the page declared it was
“time for traditional Australian’s (sic) to take a stand”.
“It’s time we all sent a clear

PM defends inland rail flood plain route
Prime Minister Malcolm
Turnbull says there are
several reasons the federal
government decided the
final leg of the inland rail
should be built on flood
plains.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has defended the
federal government’s decision to build the final leg of
the Melbourne to Brisbane
inland railway on a Queensland flood plain.
The government officially
announced on Thursday
that the route will run between Yelarbon and Gowrie, cutting directly across
the Condamine flood plain
in the state’s Darling Downs
region.
Farmers have hit out at the
plan, with industry body
AgForce saying it will have
a “massive impact on local
landholders and some of

the best agricultural land in
the country”.
AgForce grains president
Wayne Newton says it supports new infrastructure
projects in regional areas,
but not at the expense of
places like the Condamine
flood plain.
“Any impact on water moving naturally across the
flood plain is a major concern as water is very hard
to predict,” Mr Newton said
in a statement.
He says landholders need
several questions answered
before work starts on the
inland rail route, including
how they will be compensated and move machinery
if their land is dissected.
Mr Turnbull says there are
plenty of railways around
the world built on flood
plains.
“There are a number of rea-

sons for that alignment being chosen,” he told ABC
Radio.
“It uses existing rail corridors as much as possible
and is a more economically
viable option than the other
routes.”
But Southern Downs Regional Council mayor Tracy
Dobie says she is disappointed the government
has decided against building the last leg of the train
line through her area.
“There is already a Queensland, state-owned rail
link through the Southern
Downs,” she told ABC Radio.
Ms Dobie says it “didn’t
make sense” to construct
another track and it could
result in the state government abandoning the maintenance of the existing
line.

message that we will not
put up with our way of life
been (sic) deconstructed
any further,” the page said.
The author later announced
the money had been frozen
by the website “until we
give our names and locations”.
The page was inundate
with messages of condemnation.
“I feel sorry for all of you,”
one woman wrote.
“What an awful way to live
your lives. I can’t imagine
being so hateful.”
Organisers said they were
“keen to stay fairly anonymous” and defended their
actions.
Flight tracking information confirms the skywriting was performed by a
Cessna owned by Skywriting Australia, whose
charges start from $3990.
Senator Cory Bernardi,
who spearheaded the
Coalition for Marriage’s
campaign launch in Sydney on Saturday night,
declared opponents of
change were on the “right
side of legal and moral
history”.

“The impact on the economy would be devastating,”
she said.
Federal Transport Minister
Darren Chester says rigorous technical analysis and
consultation had helped
the government decide on
the preferred route.
Mr Chester reiterated Mr
Turnbull’s comments that
it used existing networks
as much as possible and
also went past Wellcamp
Airport, “which didn’t exist
in 2010 when the original
route was considered”.
“I acknowledge there will
be impacts to those living
and working on or near the
preferred route,” he said.
“The final design will be
subject to an extensive
state government planning
and approvals process,
which will work through
questions about technical and environmental aspects.”
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NSW premier condemns RSL Same-sex marriage: Turnbull says ‘no’ vote would rule the
funds misuse
issue out for Coalition
NSW Premier Gladys Berejik- “If there are individuals who
lian believes NSW RSL members who used the charity’s
funds for personal reasons
should be dealt with under the
full force of law.
The NSW premier says anyone
who has misused RSL funds
should face the full force of
the law.
Former NSW RSL boss Don
Rowe has admitted to using
the charity’s cash to pay for
his mortgage, family phone
bills, flights, meals and accommodation at a Sydney
hotel.
His startling admissions at
a public inquiry on Monday
came after an auditor found
he used his corporate credit
card to pay $38,000 in phone
bills and withdraw $200,000
in cash during his 11 years as
president.
“Our veterans and their families have made a huge contribution to our state and to our
country and they deserve our
respect and it is a shame that
individuals are putting that
into disrepute and I hope the
law will come down on them,”
Gladys Berejiklian’s told reporters in Sydney on Tuesday.

have not done the right thing
by the RSL, that’s got to be
found out and that’s got to be
addressed because we want
full confidence restored in
that organisation.”
The misappropriation of funds
is being investigated by fraud
detectives, who are carrying
out forensic accounting analysis of a large cache of financial documents.
The inquiry also heard during
Mr Rowe’s presidency, he was
a director of NSW RSL’s aged
care arm LifeCare.
In 2007 its directors - including Mr Rowe - voted in favour
of paying themselves consultancy fees.
The fees started at $18,000
per year and by June 2016,
all directors were receiving
between $34,303 and $57,172
per year.
The increases were approved
by the directors and at the time
Mr Rowe didn’t see a problem
with it but he now admits it
was a failure on his behalf.
The public inquiry, set up by
the NSW government under
the Charitable Fundraising
Act, continues on Wednesday
before Patricia Bergin SC.

Vic right-to-die laws pushed in parliament

Victoria’s health Minister Jill Hennessy has delivered her
speech to parliament pushing for voluntary assisted dying to
become law.
Victoria’s high-quality palliative care system can’t ease the pain
and suffering of all people, so it is time to legalise assisted dying, Health Minister Jill Hennessy has told parliament.
«Far too many Victorians have suffered too much and for too
long at the end of their lives,» the minister said during her
speech on Thursday in support of proposed laws to allow euthanasia.
«Improving policy and community awareness about the end of
life, and death, are essential if we are to improve Victorians’
choices about how and where they experience both.»
The proposed scheme would not replace palliative care and
should not be seen as an «inevitable extension» of such, she
said.
Health practitioners must not initiate discussion about euthanasia, they can conscientiously object, and must discuss palliative care options with patients who broach the subject.
An approved medical practitioner must first conduct an assessment to determine patient eligibility and if suitable, another doctor will do a second assessment.
Both must be fellows of a specialist medical college to ensure
training and experience, Ms Hennessy said.
«This bill establishes a safe and compassionate framework to
give Victorians who are suffering the ability to choose the timing and manner of their death,» she said.
Premier Daniel Andrews was among abut 20 government MPs
in the chamber for the second reading of the bill, along with the
Greens, independent Don Nardella and a handful of coalition
MPs.
Debate is due to start on the bill on October 17.

Prime Minister Malcolm
Turnbull has declared a
“no” vote in the samesex marriage postal
survey would see the
Coalition rule it out of
parliamentary consideration for both this term
and the next, were he to
win the 2019 election.
Latest Ipsos/Fairfax poll
show 70 per cent support same-sex marriage
are among those ‘certain’ to vote, however
only 65 per cent of the
public are ‘certain’ they
will particpate in the upcoming postal vote.
The statement raises the
pressure on the “yes”
forces to secure a positive outcome in the postal survey and increases
the chances that the
next election could see
same-sex
marriage
emerge as a clear partypolitical contrast for the
first time.
It may also increase the
danger of a breakdown
of Coalition discipline
by pro-change Liberals if they decided to
cross the floor to force
the change, following a
narrow “no” vote, especially if accompanied by
a low turn-out.
Opposition Leader Bill
Shorten has pledged to
introduce a parliamentary bill to establish marriage equality if Labor
wins, even after a negative postal survey result.
Voters would be offered
a choice of a party proposing to make it law,
and another committed
to denying it.
In his most definitive
comments on the subject
since the controversial
survey commenced last
week, Mr Turnbull said
Australians therefore
faced a simple choice
between approving the
change to the Marriage
Act, or rejecting it outright.
Immigration Minister Pe-

ter Dutton, who championed the postal survey
after the plebiscite option was blocked in the
Senate, said the government would need to put
the issue behind it in the
event of a “no” vote by
the people.
“If the ‘no’ vote is successful, then I’ve been
very clear as well, not
only about my position but what I think the
government’s position
should be, and that is
that this matter is at an
end for the Liberal Party, that there will be no
change to the existing
law,” he told Sky News.
Asked about Mr Dutton’s
observation, Mr Turnbull
agreed without reservation.
“Absolutely, it’s very
straightforward, if there
is a ‘yes’ vote, then
we’ll facilitate a private
member’s bill to legalise same-sex marriage,
and it there’s a ‘no’ vote,
we won’t, that’s it, very
straightforward,”
he
said.
“If the people have spoken against it, we won’t
be proposing it at the
next election I can assure you.”
With the two camps now
campaigning strongly, Tony Abbott again
weighed in on Tuesday,
using a Sydney radio interview to complain the
nation was being “frogmarched” into changing
the definition of marriage while calling on
the “yes” proponents
– including Mr Turnbull
– to detail before the
survey period expires,
precisely what religious
protections would apply
in the new law.
However, Mr Dutton, an
influential conservative
in the government, added to similar comments
by Treasurer Scott Morrison on Monday, arguing it “wasn’t possible”

to spell out the religious
protections before the
vote.
Mr Dutton said the process had moved “fairly
rapidly” once the postal
survey was commissioned.
The cabinet’s decision
was to sort out the details in the aftermath of
a “yes” vote through a
private member’s bill, Mr
Dutton said.
“There will be a series
of votes on aspects of

that bill, there will be
protections that some
members will strongly
support and others will
strongly oppose,” he
said.
Mr Abbott argued there
were many loving and
stable relationships that
were worthy of respect,
including those between
friends and between
parent and child, but
that didn’t mean they
could all attract the title
of marriage.

One Nation donations
‘sneaky’, Qld premier
Queensland Premier Annastacia Palaszczuk has
called a One Nation plan
to cap fundraiser tickets at
$995 dollars to get around
donation laws “incredibly
sneaky”.
Pauline Hanson’s party
held a Tuesday fundraiser
in Brisbane with tickets
capped just below the
$1000 threshold which
would see them automatically declared under the
Palaszczuk government’s
real-time donations disclosure system.
One Nation insists it didn’t
set the price in a deliberate attempt to keep its donors anonymous, but the
premier says they weren’t
acting in the spirit of the
law.
“I think it’s five dollars under the threshold, I think
that’s a little bit sneaky
frankly,” Ms Palaszczuk
told reporters on Tuesday.
The One Nation fundraiser
at Brisbane’s Paddington
Tavern was set to be hosted by Ms Hanson as well
as the party’s Queensland
leader, Steve Dickson.
The Queensland-based
senator defended the
ticket price for the event,
saying there was nothing
“sneaky” about it.
“I think we’re going to
give both sides (of poli-

tics) a run for their money,
because people have had
a gutful of them,” Ms Hanson told reporters.
The $1000 threshold was
set at the beginning of
this year when the state
Labor government introduced its new disclosure
regulations, with all donations to any party publicly
registered within seven
days.
Ms Palaszczuk says she
didn’t think $1000 was
too high, after bringing it
down from the $12,000
level set by the previous
LNP government.
“(A thousand dollars) was
just determined as what
was deemed reasonable
and met community expectations,” she said.
The disclosure regulations
are cumulative, meaning
anyone who buys a $995
ticket and then later donates more money to the
party will show up on the
register.
Ms Hanson earlier gave a
press conference on Brisbane’s bayside to call on
the federal government to
ban foreign online gambling giant Lottoland.
The agency is headquartered in the British territory of Gibraltar and offers bets on the results
of more than 30 different
lottery draws.
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Canberra teen sacked for opposing same-sex marriage says young people fear being ‘bullied’ for voting no

Madeline at Parliament House in Canberra. Picture: Kym
SmithSource:News Corp Australia

Texts between Sims and former employee.Source:Supplied

A CANBERRA teen sacked
for opposing same-sex
marriage says many young
people are “terrified” of
speaking out.
AN 18-year-old Christian
nanny who was sacked for
coming out against samesex marriage says there
are many other young people who share her views
but are too afraid to speak
out.
Madeline, who asked not to
use her last name, was “let
go” from Canberra entertainment company Capital
Kids Parties over the weekend after she changed her
Facebook profile image to
a Coalition for Marriage filter saying “It’s OK to vote
no”.
Business owner Madlin Sims messaged her
privately to express her
disappointment, before
blocking her and posting
a public message about
the incident, which quickly
went viral. “Today I fired a

Capital Kids Parties owner Madlin Sims.Source:Facebook

The now-infamous exchange Source: Supplied

staff member who made it
public knowledge that they
feel ‘it’s okay to vote no’,”
she wrote.
“Advertising your desire to
vote no for SSM is, in my
eyes, hate speech. Voting
no is homophobic. Advertising your homophobia is
hate speech. As a business
owner I can’t have somebody who publicly represents my business posting
hate speech online.”
In a follow-up post, which
was later removed by Facebook for “hate speech”,
Ms Sims stood by her decision, saying she had
been subjected to a torrent
of abuse and even death
threats, and describing
Madeline as “a risk”.
“This contractor being let
go ... was not because I
oppose her views on marriage equality,” she wrote.
“She was let go because
her actions showed she is
extremely out and proud
about her views on homo-

sexuals and as someone
who, as I said before, has
[a] responsibility to the
vulnerable people we work
with, could not risk her
voicing those opinions to
any children of ours.
“We have gay staff members. We entertain at parties where the children of
gay parents attend. We
entertain at parties where
gay children attend. This.
Woman. Was. A. Risk.”
She added that Madeline
had made comments on
an online article about the
sacking “explaining that
Australia was built on white
Christianity and we need to
respect those views”.
“Unwillingness to acknowledge the suffrage of
indigenous Australians is
a big no no and extremely
twisted,” she wrote. “Not
only did I realise I had a
homophobe but also a racist on my hands.”
Capital Kids Parties owner
Madlin Sims.

Speaking to news.com.au
on Wednesday, Madeline
said she was “hurt and offended” to be described
as a risk to children and a
racist.
“I am around children all
the time,” she said. “I’m a
nanny, I have lots of brothers and sisters and cousins, I have volunteered
overseas and run kids
holiday camps, babysat
for people and entertained
at parties and corporate
events.
“To have her say that I was
a risk to children and the
families I work with, I was
in shock. I was also feeling
she was quite hypocritical.
The families don’t know
me, the kids don’t know
me, don’t look at my Facebook page, even if I had left
the filter up indefinitely.
“She was acting like if
there was a gay child at
the party I would act differently — no. If I turn up to
a party and a child who is
in love with Queen Elsa is
gay, that’s okay, I will love
them just as much as I love
any other kid.”
Madeline added that “never in my life” had she said
she thought Australia was
“built on white Christianity”. “Maybe she had seen
something I posted about
Christianity or misinterpreted it,” she said. “I’m
not a racist at all, that’s the
last thing I would describe
myself as.
“That was extremely hurtful, to hear her call me a
homophobe and a racist, saying I was running
around out in the open being horrible and discriminating against gay people
when I’ve never done that

at all.
“I posted a filter and she
said it was hate speech.
Quite ironically she wrote
her own hate speech about
me.”
The now-infamous exchange.Source:Supplied
Texts between Sims and
former employee.
Madeline said it wasn’t her
choice at all to suddenly
be thrust into the spotlight,
but she was “trying to stand
up and defend myself”. “I
was thrown into this completely by happenstance,”
she said. “I wouldn’t have
come out and made a big
deal or anything.
“I woke up yesterday, came
into work and before 10am
I was talking to reporters.
[That afternoon] I had been
on the radio twice, and was
about to go on Andrew Bolt
to give my side of the story. Not everyone has this
chance that I have right
now to stand up for people
who are like-minded.”
Madeline said there were
“definitely” other people
in Gen Z who shared her
views but “tend to keep
quiet” due to peer pressure. “The millennials and
the generation I’m in now,
the LGBTQI community is
something we’ve all grown
up with and are very accepting of,” she said.
“So now when people want
same-sex marriage, most
people say, ‘Yes, why not,
who am I to say no?’ It’s
very hard for young people
to say no, because saying
no puts them at risk of being bullied, it makes them
seem like a homophobe.
It’s terrifying.”
Madeline said her main
reason for voting no was
her Christian faith. “I’m
raised that way, and like
many other religions I believe in the traditional way
that marriage has been,
between a man and a woman,” she said.
She added that she was
worried about her future
employment prospects.
“I had a bit of a game plan
before but now that this has
blown up, I don’t know what
I’m going to do,” she said.

“I think I’m definitely going
to continue standing up for
what I believe and continue
to defend people being discriminated against.
“I hope to continue to be
able to work in childcare,
but I am quite worried that
families will meet me and
look at me a bit differently,
or straight up just won’t
hire me. That’s worrying.”
She described the last two
days as “crazy and shocking”. “My family has been
really supportive,” she
said. “They’ve been talking to me constantly, my
brother and sister are saying they’re proud of me
for standing up for myself.
Even my friends who don’t
agree are saying, ‘Kudos to
you, it’s okay for you to say
no.’”
On Wednesday, the Fair
Work Ombudsman confirmed it would investigate
the case, although Madeline said she hadn’t spoken
to anyone yet.
While Ms Sims said Madeline was engaged a contractor and hence not
covered by the agency’s
jurisdiction, FWO investigators will assess whether
she was correctly classified as a contractor or
should have been engaged
as an employee.
“The Fair Work Ombudsman is aware of this matter and in order to form an
assessment as to whether
any workplace laws have
been breached will be contacting the parties involved
as part of its inquiries,” a
FWO spokesman said.
Liberal Senator Eric Abetz,
a former Employment Minister, said the action could
be a breach of Fair Work
laws. “It is unlawful for an
employer to take any action against an employee
on the basis of a political
opinion,” he told The Mercury.
“Apart from being a fundamental attack on free
speech, it is unlawful for
an employer to sack an
employee on the basis of a
political opinion — including voting ‘no’ on the marriage survey. This action is
deeply disappointing and
I am hopeful that it will be
fully investigated and if appropriate, prosecuted.”
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مــناسبات

فـرحتان فـي عـائلة الصـديق جـوزيف كــبورة

بيرت يطفئ الشمعات الـ  18واىل جانبه والداه جوزيف وسيدة كبورة

السبت يف  16أيلول الجاري
كانت فرحة السيد جوزيف
كبورة وعقيلته سيدة والعائلة
فرحتني ،فرحة عيد امليالد الـ
 50للوالد جوزيف كبورة وعيد
امليالد الـ  18لنجله الشاب
الخلوق بيرت كبورة.
واحتفاال بهاتني املناسبتنب
املميزتني أقامت عائلة كبورة
حفلة يف Villawood Sinior
 Citizen Centreحضرها
عدد كبري من االهل واالقارب
واالصدقاء.
وقد قطع السيد جوزيف كبورة

ونجله الشاب بيرت كبورة قالبي
الحلوى املخصصني للمناسبة
وسط الهتاف والتصفيق
والتمنيات لجوزيف وبيرت
بسنني مديدة زاهرة بالفرح.
وسادت املناسبة اجواء الفرح
والطرب على قرع الطبل حيث
امضى الحضور اجمل االوقات.
أسرة «الهريالد» التي تربطها
عالقة القربى بعائلة الصديق
جوزيف كبورة وعقيلته سيدة
تهنئ جوزيف وبيرت بعيدي
ميالديهما وتتمنى لهما حياة
ملؤها السعادة.

جوزيف وسيدة كبورة والعائلة امام قالبي الحلوى

جوزيف كبورة وعقيلته سيدة

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
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Malcolm Roberts sent citizenship question to defunct Turnbull: Qld govt lacks ‘wit’ on power
Prime Minister Malcolm ables good, coal bad,’
email address, court hears
Turnbull says he can’t but at the same time they

Senator Malcolm Roberts has
arrived at court. Photo: Alex Ellinghausen

One Nation Senator Malcolm Roberts may have
sent emails attempting to
check and renounce his
citizenship to email addresses which were shut
down more than half a decade earlier.
The High Court heard Senator Roberts sent emails –
in May and June 2016 – to
email addresses that did
not exist at the UK consulate in Brisbane and British
High Commission in Canberra.
The Queensland senator’s
case was referred to the
High Court in August by
Senator Pauline Hanson
after he revealed he received a letter confirming
he renounced his ties to
Britain five months after
the 2016 federal election.
Section 44 of the constitution prohibits dual citizens
from serving in the federal
parliament.
Senator Roberts was born
in India in 1955 to an Australian mother and Welsh
father, and became an
Australian citizen when he
was 19.
More than half a dozen MPs
have been caught up in the
dual-citizenship saga.
Senior counsel Stephen
Lloyd, appearing as amicus curiae, told the High
Court two of the email addresses were decommissioned by the British government in 2010.
“None of these emails according Senator Roberts’
current evidence led to
any responses,” he said.
“We say it’s relevant in
terms of the reasonableness of the steps taken.
Whether he sent them to

actual addresses, sent to
the UK.”
Mr Lloyd said the incorrect
email addresses were able
to be found in an online
search, but they were no
longer used.
“They weren’t the addresses they were using,”
he said.
“There was no response
ever to those emails. The
facts are that the first
email, which is headed
something like “Am I still a
British citizen?”
Mr Lloyd said Senator
Roberts later sent another
email complaining about
not receiving a response.
He said it was also possible to Google “How to renounce my British citizenship?” and it came up with
the official websites with
the “.gov.uk” ending.
“This information was also
available at the time,” he
said.
Smiling and appearing relaxed as he began to be
examined after 11.15am,
Senator Roberts said he
did not remember where
he found the email addresses he used in May
and June 2016.
“We usually use Google,”
he said.
The court was also told
there were documents
which showed Mr Roberts
signed that he was British
when he was 19 years old.
“To which Senator Roberts
responded, ‘I was a citizen
of the UK and colonies’,”
Mr Lloyd said.
Barrister Robert Newlinds,
acting for Senator Roberts,
said their case would be
that at the relevant time,
which was in June, when
the nomination form was
lodged, Senator Roberts
did not believe he was a
British citizen.
“We don’t contest that he
was a British citizen at the
date,” Mr Newlinds said.
“But he didn’t know that,
or to use a more helpful
word, he didn’t believe he
was and never has,” Mr
Newlinds said.

But Senator Roberts did
not appear to be buying
the idea that he could have
been British, and said he
was still not clear of his
citizenship in the past.
“It is still not clear in any
way that I have British citizenship and that includes
the Home Office,” he said.
Senator Roberts said the
High Court hearing was
first time he had heard his
lawyers agree he would
have been British at the
time of his nomination.
He told the court he would
not accept he was not
only Australian until after
speaking with his barrister.
“I believe I have never
had citizenship of another
country. I would be happy
to say that because no
one has ever shown me I
had citizenship of another
country. But I believe there
are various other requirements so I can’t rule it out
altogether,” he said.
“It would be my firm belief
at that time that I had not
had citizenship of another
country.
“I believed I was always
Australian and only Australian.”
Justice Patrick Keane said

he did not see his remit on
Thursday as going beyond
finding primary facts.
“Not findings that involved
questions of facts of law,”
he said.
The court was also told
there was an affidavit from
an expert which would
have said Senator Roberts
would have been an Indian
citizen at birth because
he was born in India, but
would have lost it upon
becoming an Australian at
age 19.
Senator Roberts’ case is
likely to hinge on whether sending emails to the
British High Commission
about his citizenship prior
to nominating as a candidate amounted to taking
“reasonable steps” to renounce his British citizenship.
The UK confirmed Senator
Roberts’ renunciation in
December last year, after
the election.Senator Roberts previously said he
would keep voting in the
Senate until it made its ruling.
“I have always thought
that I was British - um, that
I was Australian. I have always thought I was Australian,” he said last month.

support the Queensland
Labor government’s power plan.
Prime Minister Malcolm
Turnbull says the Queensland government lacks
the “wit” to manage its
power grid properly, as he
spends a second day in
the state ahead of a possible state election.
Mr Turnbull made an appearance at the Gateway
Motorway North upgrade
site at Nudgee, alongside
state Opposition Leader
Tim Nicholls, whom he
endorsed strongly as an
alternative premier.
The prime minister has
been a big supporter of
the LNP’s plan to build another coal-fired power station in North Queensland
and scrap state Labor’s
50 per cent renewable energy target.
Mr Turnbull said the issue
wasn’t “renewables vs
coal” but getting the right
mix for the situation.
“My criticism of the Labor
party is really as much
about incompetence as
anything else,” Mr Turnbull to reporters on Thursday.
“They’ve allowed a Left
ideology to say ‘renew-

haven’t had the wit to recognise you’ve got to plan
for storage and backup to
keep your grid stable.”
It comes after Premier
Annastacia Palaszczuk
called on Wednesday for
the national energy market
to be overhauled, calling it
“outdated and unfair.”
“It is unfair that the decision of other states to privatise electricity assets is
hurting Queensland power
prices, even as the federal
government seeks to intervene in those privatised
assets,” Ms Palaszczuk
said in her annual State of
the State address.
Mr Turnbull said he would
work with Mr Nicholls
“when he becomes premier” to maintain affordable power.
For his part, Mr Nicholls
said he was happy to have
Mr Turnbull in the state,
accusing Ms Palaszczuk
of not wanting to make
appearances with federal
Labor leader Bill Shorten.
The prime minister was
also scheduled to go to
Beenleigh on Thursday
before heading to the Sunshine Coast in the evening
for a “politics in the pub”
community event.

Voluntary assisted dying
laws will be introduced
into the NSW parliament
on Thursday, in a renewed push spearheaded
by Nationals MP Trevor
Khan.
Greta Stonehouse
Terminally ill NSW residents aged over 25 would
be able to end their own
lives with medical help
under legislation bound
for state parliament.
Nationals MP Trevor
Khan is one of the key figures behind a cross-party
voluntary assisted dying
bill to be introduced on
Thursday.
Mr Khan’s motivation is
a personal one, having
watched his father die af-

ter suffering a stroke.
“I thought what he went
through isn’t necessarily
what others should have
to go through,” Mr Khan
told AAP on Wednesday.
A raft of safeguards have
been added to the bill after a public consultation
received 72 substantive
submissions.
Some of those safeguards include an external “assisted death
panel” to review all cases
put forward, as well as
the requirement of a psychiatrist or clinical psychologist to oversee the
process to prevent elder
abuse.
“In the face-to-face forums we have held the

primary concern received
is that the bill doesn’t go
far enough,” Mr Khan told
AAP.
“This is nothing like the
European model, what
we are proposing is much
more conservative.
“But it’s better to get 70
per cent of something
than a mouthful of ashes.”
Various state and national
public polls reflect strong
community support for
an appropriate assisted
dying bill but several key
politicians will not support the legislation.
NSW Premier Gladys Berejiklian continues to oppose the bill, describing
voluntary euthanasia as a

difficult issue.
“I personally haven’t
been able to bring myself
around to supporting the
bill,” Ms Berejiklian told
reporters on Wednesday.
Victorian MPs are also
debating voluntary assisted dying legislation,
which would apply to
adults with a terminal illness and life expectancy
of less than 12 months.
Victorian Premier Daniel
Andrews said the legislation, introduced to the
state’s parliament on
Wednesday, contained
strict and guidelines and
strong penalties, up to
life in prison, against anyone who would break the
rules.

NSW to consider assisted dying laws
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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

الئحة العمال يف روزالند تفوز
بأعلى نسبة من االصوات يف
االنتخابات البلدية

اظهرت النتائج النهائية لالنتخابات
التي اعلن عنها رسميا يوم السبت
املاضي حصول الئحة العمال يف دائرة
روزالند ،التي قاد حملتها االنتخابية
نائب رئيس بلديه كانرتبري خضر
صالح وكانت برئاسة مديرة املركز
االجتماعي يف ريفروود ناديا صالح،
على أعلى نسبة من االصوات يف

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

انتخابات بلدية كانرتبري
بانكستاون االخرية حيث
اظهرت النتائج فوز الالئحة
بنسبة  55.1باملئة لتكون
االوىل بني اللوائح االخرى
التي تنافست يف الحملة
االنتخابية للمستقلني وجميع
االحزاب.
كما اشارت مصادر هيئة
االنتخابات االسرتالية اىل
احتمال ان تتجه الالئحة
لتكون االوىل على مستوى
الوالية.
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خضر صالح وزوجته ناديا وخلفهما ملصق انتخابي للمرشحة ناديا صالح
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ال تـكاليف خمـفية

ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

نتائج انتخابات دائرة روزالند

االفتتاح الكبري ملطعم ومقهى الباشا
حتضري األكل اللبناني على يد الشيف وليد اخليال
$8

$4

One Dozen Scrolls

جبنة مع خضار

$8

متتع باخلبز الطازج
سبانخ بـ  2،50دوالر
جبنة بـ  3دوالر
حلمة بـ  3دوالر
سجق  +جبنة بـ  4دوالر
ناتيال بيتزا بـ  4،50دوالر

$8

صحن شاورما مع محص

حلم بعجني

$1

دزينة معجنات ناتيال

توصيالت جمانية لطلبية  20دوالرا وما فوق
أحضر هذا االعالن واحصل على هذه األسعار

دزينة معجنات للمناسبات ( )Party Sizeبـ  8دوالر
صحن فول أو محص أو فتة (مع اخلبز الطازج) بـ  6دوالر
صحن شنكليش أو فالفل أو بيض (مع اخلبز الطازج) بـ  5دوالر

أسعار
خاصة جدا
مبناسبة
االفتتاح

$3

املنقوشة بـ دوالر واحد

نؤمن طلبات املناسبات

صحن شنكليش أو فالفل مع
اخلبز الطازج بـ  5دوالر

صفيحة طرابلسية (القطعة) بـ  3دوالر

Open 7 days, From 5 Am - 9 pm

تتوفر لدينا بيتزا على أنواعها 19 Breust Place Punchbowl, Tel: 80211089

